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قیقحت 95شور 

فلؤم 101همدقم 

101هراشا

نانآ هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 1104

اهنآ هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 2105

اهنآ هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 3106

106هراشا

يرصم لکیه  رتکد  يزرو  117ضرغ 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  120دمحا 

هعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  122باوج 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  125خودرم 

دینک تواضق  131هنافصنم 

تسا تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  138لوط 

وا تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  148دمحا 

باتک نیا  پاچ  تلع  هب  152يرظن 

تسا تعامج  تّنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  154رداصم و 

اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  156هراشا 

اهنآ باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  168هراشا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  176بتک 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  178راعشا 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  184رابخا 

نّنست لها  قرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  192رابخا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  207ثیدح 

نآ باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  211تالمح 

رفس 223زاغآ 

هرظانم 226سلجم 
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« لوا هسلج  »229

229هراشا

بجر 1345» هعمج 23  هلیل   » لّوا 231هسلج 

یگداوناخ تبسن  234نییعت 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  236لاؤس و 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  243لیالد 

دومرف یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  255ربمغیپ 

دباع دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  276تلع 

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  277تکرح 

غارچ هاش  دمحا  ریما  279دیس 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  280گنج و 

غارچ هاش  دسج  ندش  281ادیپ 

نیسح نیدلا  ءالع  282دیس 

باجم میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  284دیس 

هیما ینب  لامعا  285عیاجف 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  285هعقاو 

ییحی بانج  288تداهش 

مالّسلا هیلع  یلع  ربق  289شیادیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  رد  291فالتخا 

باجم میهاربا  294نادنزرف 

نارهت رد  يزاریش  296تاداس 

خیرات 300هّدام ي 

هارث باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  300تافو 

« مود هسلج  »306

306هراشا

بجر 1345» هبنش 24  هلیل   » مود 308هسلج 
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هعیش بهذم  رب  ندومن  309لاکشا 

نیفلاخم ياه  یشارت  لاکشا  هب  312خساپ 

عیشت تقیقح  هعیش و  313يانعم 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  316تایآ و 

رامع دادقم و  رذوبا و  ناملس و  328ماقم 

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  331تلع 

اه لوغم  هرود ي  رد  عیشت  337روهظ 

هاضقلا یضاق  اب  یلح  همالع  337هرظانم ي 

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  342مالسا 

دشاب یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  345مامت 

ءابس نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  347دیاقع 

نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  357لاکشا 

دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم 358رد 

دندمحم لآ  نیسای  لآ  زا  359دارم 

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  364تاولص 

« موس هسلج  »375

375هراشا

بجر 1345» هبنشکی 25  هلیل   » موس 377هسلج 

377هراشا

هیدیز 378دیاقع 

هیناسیک 380دیاقع 

هیحاّدق 382دیاقع 

تالغ 383دیاقع 

هیرشع انثا  هیماما  هعیش  384دیاقع 

تفرعم ربخ  هب  عجار  388لاکشا 

لاکشا زا  389باوج 
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ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  391رابخا 

نّنست لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  395رابخا 

یلاعت هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  401لیالد و 

نیحیحص تافارخ  هب  403هراشا 

توملا کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  406یلیس 

تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  414فاصنا 

هعیش هب  نداد  كرش  419تبسن 

كرش ماسقا  نایب  422رد 

422هراشا

یلج 422كرش 

تاذ رد  423كرش 

423هراشا

يراصن 423دیاقع 

تافص رد  424كرش 

لاعفا رد  425كرش 

تدابع رد  426كرش 

426هراشا

رذن باب  429رد 

یفخ 433كرش 

بابسا رد  435كرش 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  435هعیش 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  437ندروآ 

دنا قح  ضیف  طیاسو  دمحم  441لآ 

نیلقث 443ثیدح 

تسا تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  444تقد 

دنا هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  448يراخب و 
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ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  455ربخ 

نیلقث ثیدح  دانسا  458رد 

هنیفس 464ثیدح 

لّسوت 475ياعد 

هعامج نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  478تداهش 

ادیص یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  482تداهش 

فصنم مدرم  بلج  تهج  کین  484راتفگ 

نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  485هراشا 

نایعیش تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  486تازواجت 

ناسارخ هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  488ياواتف 

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  يارما  488راتفر 

ناخ هللا  ناما  ریما  زا  490ریدقت 

ثلاث دیهش  491تداهش 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  492مادقا 

ترایز بادآ  494رد 

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  495زامن 

تسین كرش  همئا  بابق  هناتسآ  498ندیسوب 

فسوی ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  500هب 

مسج يانف  زا  دعب  حور  502ياقب 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  503لاکشا 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  504روهظ 

اپورا یهلا  ياملع  505لاوقا 

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  508عافد 

دیزی دادترا  رفک و  رب  510لیالد 

دیلپ دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  517زاوج 

دیزی تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  520لتق 
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مانمگ 525زابرس 

دنتسه هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  527لآ 

« مراهچ هسلج  »531

531هراشا

بجر 1345» هبنشود 26  هلیل   » مراهچ 533هسلج 

دیدومن تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  533تّنم 

تماما فارطا  رد  534ثحب 

تقیقح فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  535ثحب 

تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  537یلیلد 

فاصنا اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  538رما 

هفینحوبا هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  542در 

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  547تماما 

تسا هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  551ماقم 

ءایبنا بتارم  فالتخا  553رد 

هّصاخ تّوبن  555هصیصخ ي 

تلزنم ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  559لیالد 

هّماع قرط  زا  تلزنم  ثیدح  560دانسا 

يدمآ لاح  567حرش 

باّطخلا نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  569دنس 

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  571مکح 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  576تابثا 

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  582یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  587هب 

دوخ ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  602ياضاقت 

« مجنپ هسلج  »611

611هراشا
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بجر 1345» هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ 613هسلج 

دنک یم  مومع  هدافا  تلزنم  613هملک 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  617ثیدح 

ندیتسرپ هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  624هفیلخ 

مالّسلا هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  626تقباطم 

تفالخ هب  ار  یلع × ربمغیپ ’ ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  628ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  637ثیداحا 

دمآ ادص  هب  مه  زاب  651خیش 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  651يدحا 

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  653لقن 

نآ تّمذم  هریرهوبا و  لاح  657حرش 

دشاب یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  657یلع 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  663تیمولظم 

نایعیش هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  664تبسن 

نایعیش هب  هبر  دبع  نبا  ياه  664تمهت 

مزح نبا  ياه  669تمهت 

هّیمیت نبا  ياه  670تمهت 

یناتسرهش ياهیراک  677طلغ 

نآ تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  679رابخا 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  هاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  681تکرش 

وا هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  686دودرم 

؟ هن ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  693رد 

اهنآ ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  694رابخا 

دنا تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  702در 

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  706رد 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  711در 
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تسا ملاع  نانز  نیرتهب  712همطاف 

تیبلا لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  724رارقا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  726یلع 

يوشم ریط  731ثیدح 

تقیقح 739نایب 

دندّمحم لآ  رکذ  742لها 

نآ باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  743لقن 

نآ باوج  راغ و  هیآ  هب  748لالدتسا 

لاثما 752دهاوش و 

تقیقح 755زاربا 

ءاروعاب نب  756معلب 

دباع 757ياصیصرب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  759لوزن 

763دلج 2

763هراشا

بلاطم 767تسرهف 

نایراصنا نیسح  داتسا  785همدقم 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  789همدقم 

791همدقم

مشش 795هسلج 

795هراشا

-( بجر 1345 ه هبنش 28  راهچ  هلیل   ) مشش 797هسلج 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نأش  رد  هیآ  799دصیس 

دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نمؤم  لوا  840ّیلع 

تیلوفط زا  ربمغیپ  طسوت  یلع  848تیبرت 

مالسا رد  مالّسلا  هیلع  یلع  851تقبس 
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نآ باوج  تیلوفط و  لیلد  هب  ّیلع  نامیا  رد  866لاکشا 

دشاب یم  وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  ّیلع  868نامیا 

رفک زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  874نامیا 

تما هباحص و  عیمج  لضفا  مالّسلا  هیلع  879ّیلع 

دیباوخ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ّیلع  نأش  رد  هرجهلا  هلیل  هیآ  889لوزن 

راغ رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ياملع  899فارتعا 

هدوبن رمع  يارب  یتدش  یندید ،  تارظانم  یملع  تاثحابم  904رد 

ًالمع ًاملع و  شدوخ  رب  یلع  يرترب  هب  رمع  904رارقا 

« رمع کلهل  یلع  ول ال   » رمع راتفگ  دانسا  907رد 

.دندوب هدش  كاله  دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دندومن  رارقا  اهنآ  هداد و  تاجن  ار  ءافلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يداروم  ضعب  هب  910هراشا 

دشن هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  914رد 

تقیقح نایب  915مهزاب 

ربیخ رد  رمع  رکبوبأ و  920تسکش 

ربیخ حتف  رد  تیار  938ثیدح 

رمع رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  952هیور و 

نامثع طسوت  هیما  ینب  قاسف  ندمآ  راک  961يور 

دندوب ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  961ینب 

صاعلا یبا  نب  974مکح 

دناوخ تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  977دیلو 

دش وا  لتق  بجوم  نامثع  ياه  يراک  981طلغ 

دش نامثع  لتق  هب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  984داجیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  هب  نامثع  ندز  986همدص 

يو گرم  دوعسم و  نبا  ندش  987بورضم 

نامثع رما  هب  رامع  ندش  992بورضم 

هذبر يارحص  رد  وا  تافو  رذابا و  ندومن  دیعبت  997تیذا و 

دوب تما  يوگتسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  1001رذوبا 
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دیامن هراپ  ار  لهج  ياه  هدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  1004تواضق 

هذبر هب  ارابجا  رذ  یبا  1007جارخا 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  تفوطع  محر و  1009راثآ 

دومن يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  لیقع  ندومن  1012بدا 

هشیاع ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  1013تفوطع 

وا هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفوطع  هیواعم و  طسوت  بآ  1015عنم 

تسا میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  1018ظفل 

روهمج قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  1018لوزن 

اهنآ زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  1023تاهبش و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  1032کش 

هّیبیدح 1043هعقاو 

هرظتنم ریغ  1045ياهوگتفگ 

متفه 1050هسلج 

1050هراشا

متفه هسلج  بجر 45  هبنشجنپ 29  1052هلیل 

تقیقح زاجم و  داحتا  نیب  1053قرف 

یلع ربمغیپ و  یناسفن  1056داحتا 

هلهابم هیآ  هب  1058داهشتسا 

نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  1062هثحابم 

هلهابم يارب  يراصن  ندش  1062هدامآ 

یلع ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  1067دهاوش 

دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  1074نوچ 

نآ باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هعصعص  1076تالاؤس 

ءایبنا عیمج  تآرم  1084یلع 

هیبشت ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  1089نایب 

عامجا ّدر  1096لئالد 
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اهرگیزاب اب  هماسا  يوگ  1105تفگ 

نیقیرف قافتا  هب  عامجا  ندشن  1111عقاو 

رکب یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  1116يرود 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  1123رد 

دش رارق  رب  تفالخ  هب  دوب  ربکا  ًانس  رکب  وبأ  نوچ  هک  لوق  نیا  1128در 

دومرف یم  رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  1129اب 

تسا لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  1131یلع 

.ددرگن عمج  اج  کی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  1143در 

تفالخ نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  1146زاب 

دوب هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  1152تعیب 

دندرب دجسم  هب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  1157هدزاود 

دومن تواضق  هنافصنم  1167دیاب 

مالّسلااهیلع همطاف  نینج  طقس  1175رابخا 

تسا مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  1179عافد 

نآ باوج  هنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  1181لاکشا 

ننست لها  دالب  رد  اشحف  1182عویش 

ننست لها  زا  يرشخمز  داقتنا  1183فارتعا و 

نآ يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  هنسح » یلع  بح   » ثیدح دانسا  1186رد 

تقیقح 1190فشک 

سکان سک و  نیب  1193قرف 

يرادازع سلاجم  هیرگ و  هجیتن  1195رثا و 

دوبن بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  1201ماما 

دندوب اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  1202هسمخ 

دوبن يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  1203مایق 

دوب هللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  1205مایق 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  1220هلاقم 
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تقیقح فشک  بولطم ، 1222هجیتن 

ترایز دیاوف  باوث و  1224رد 

راهطا همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  1225تارثا 

متشه 1230هسلج 

1230هراشا

مظعملا 45) نابعش  مکی  هلیل   ) متشه 1232هسلج 

نامیا مالسا و  نیب  قرف  1233رد 

نامیا بتارم  1236رد 

دننک یم  درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  1239لها 

هناگراهچ ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  مالّسلا و  هیلع  تیب  لها  ّیلع و  زا  هعیش  يوریپ  1241تلع 

ترضح نآ  ترتع  زا  تما  تعباتم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  1243رما 

تسین یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  1250دیلقت 

دشاب درخ  شناد و  وریپ  دیاب  1252یمدآ 

هدومن یفرعم  هدزاود  ار  افلخ  ددع  هلآو  هیلع  هللا  1254یلصربمغیپ 

مالّسلا هیلع  قداص  رعج  ماما  تاماقم  هب  1258هراشا 

يرفعج بهذم  1262روهظ 

ترتع هب  ییانتعا  یب  گرزب و  لد  1265درد 

هداعلا قوف  1266رثأت 

هللا لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  هعیش  نعط  1268لیلد 

دوش یمن  رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  1270نعط و 

هباحص دب  کین و  لامعا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  1282هجوت 

ناوضرلا تعیب  زا  1283باوج 

دینک ادتقا  نم  باحصا  هب  ثیدح  زا  1285باوج 

ربمغیپ لتق  دصق  هبقع و  1291ناتساد 

هدومنن نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  1293ربمغیپ 

هفیقس رد  باحصا  1294تفلاخم 
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رمع رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعس  1294تفلاخم 

هرصب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  1294مایق 

یلع صاع  نب  ورمع  هیواعم و  طسوت  مالّسلا  هیلع  یلع  1295بس 

تسا فیعض  موجنلاک  یباحصا  1299دانسا 

دندوبن موصعم  1301هباحص 

يرس سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  1302بارش 

هباحص ندومن  دهع  ضقن  1311رد 

دننآرق رد  نیقداص  یلع  1312دمحم و 

نآ یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  1314رد 

مخ ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  1317تاور 

.داّدح نبا  هدقع و  نبا  1331يربط و 

لیئربج طسوت  رمع  1333تحیصن 

تسا شودخم  باحصأ  هب  ءادتقا  1335ثیدح 

دندش قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  1335ضعب 

هباحص دهع  ضقن  رد  یلازغ  1337لوق 

تسا یلازغ  باتک  نیملاعلا  1340رس 

هدقع نبا  لاح  1341حرش 

يربط 1342گرم 

یئاسن ندش  1343هتشک 

یلوم هملک  رد  1345لاکشا 

مخ ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  1351لوزن 

لوم یناعم  رد  يزوج  نبا  طبس  1356رظن 

یلوم یناعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  1358رظن 

هبحر رد  ریدغ  ثیدح  هب  یلع  1361جاجتحا 

مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلأ  مراهچ  1369هنیرق 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  1377راعشأ 
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هباحص ینکش  دهع  1383رد 

هیبیدح نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  1384ضقن 

درک دیاب  هنافصنم  1390تواضق 

هیبیدح رد  هباحص  1401رارف 

متسین لدج  لها  نم  هک  دناد  یم  1404ادخ 

نآ بصغ  كدف و  ِتقیقح  1406رد 

ُهَّقَح �یبْرُْقَلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  1408لوزن 

نآ باوج  ثرون و  ثیدح ال  هب  1411داهشتسا 

ثرون ثیدح ال  در  رب  همطاف  1413لئالد 

رکب وبا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  1417جاجتحا 

مالّسلااهیلع همطاف  یلع و  هب  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  وبا  1419تاملک 

تسا مزال  هنافصنم  1420تواضق 

رکب وبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  1421بجعت 

تسا ربمغیپ  هب  رازآ  یلع  هب  1423رازآ 

تسا ربمغیپ  هب  مانشد  ّیلع  هب  نداد  1424مانشد 

تسا تمکح  ملع و  باب  1426یلع 

تیاصو رد  رابخا  1429لقن 

تافو ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  1439رس 

تیاصو رما  رد  1442قیقحت 

تیصو هب  هراشا  هباحص  زا  ضعب  1443راعشا 

تیصو روتسد  هب  1445هراشا 

تسا بجاو  ربمغیپ  رما  1448تعاطا 

تیصو زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندش  1449عنم 

تیصو زا  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  1450نتسیرگ 

تیصو عنم  ثیدح  عبانم  1452رد 

دنک یم  رک  روک و  ار  یمدآ  1461بصعت 
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هتشادن تلاسر  ماقم  هب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیا  هب  هماع  ءاملع  1463فارتعا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  1464لوا 

هانگ زا  رتدب  1468رذع 

رمع راتفگ  هب  يزاریش  نیدلا  بطق  1472ضارتعا 

ندرم تقو  رد  رکب  وبا  همان  دهع  زا  ندشن  1473عنام 

تیاده هار  ندنایامن  زا  ندش  عنام  گرم و  مد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تناها  گرزب و  1476تبیصم 

دییاز هام  شش  هچب ي  هک  ینز  هراب  رد  ّیلع  1481مکح 

رمع ندش  عنام  مالّسلااهیلع و  همطاف  هب  كدف  1483در 

مالّسلااهیلع همطاف  دالوا  طسوت  كدف  1485در 

زیزعلا دبع  نب  رمع  طسوت  كدف  1487يراذگاو 

مالّسلااهیلع همطاف  هثرو  هب  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  طسوت  كدف  1488در 

كدف ندوب  هلحن  1489تابثا 

نآ باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجوم  هب  رکب  وبا  هک  نیفلاخم  1491لوق 

تسا هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  1492دهاش 

نیتداهشلا وذ  1493همیزخ 

همطاف دوهش  1494در 

دنتسه مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  1495دارم 

تسا نیقیّدص  لضفا  1498یلع 

ددرگ یم  نآرق  قح و  اب  1501یلع 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  1504تعاطا 

دینک هنالداع  تواضق  1506هنافصنم 

دشاب یم  القع  تربع  بجوم  وا  هب  لام  ءاطعا  رباج و  1508هیضق 

ریهطت هیآ  لوزن  رد  1512لاکشا 

تسین جاودزا  قح  رد  هیآ  هک  نیا  تابثا  لاکشا و  1513باوج 

دنتسین تیب  لها  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  1514تاجوز 

مالّسلا هیلع  تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  لوزنرد  هماع  1515رابخا 
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ریهطت هیآ  لوزن  مالّسلااهیلع و  همطاف  هریرح  هب  عجار  هملس  ما  1522ثیدح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  سمخ  1526عنم 

هداد رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دهاش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  1529ادخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  لد  1534درد 

مالّسلا هیلع  ّیلع  ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  1535رابخا 

رمعرخآ ات  رمع  رکبوبا و  زا  مالّسلااهیلع  همطاف  تیاضر ، 1539مدع 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  1541تیذا 

لهج یبا  رتخد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هبطخ  زا  1545باوج 

هیواعم نامز  رابخا  لعج  هب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  1547نایب 

نآ باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  1551لاکشا 

دوب نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  1552بلق و 

هدوب ینید  همطاف  1552بضغ 

دوبن اضر  بجوم  همطاف  1553توکس 

هتشادن لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  1554یلع 

1555حیوارتزامن

مالّسلااهیلع همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  1559تدایع 

بش رد  همطاف  1562نفد 

تسا روآ  رثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  1563ياهدرد 

1566دلج 3

1566هراشا

بلاطم 1570تسرهف 

نایراصنا نیسح  داتسا  1588همدقم 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  1592همدقم 

1594همدقم

مهن 1598هسلج 

1598هراشا
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مظعملا 45) نابعش  هبنش 2  هلیل   ) مهن 1601هسلج 

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  1603ياعدا 

فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  يرود  کفا و  1604هیضق 

مذ حدم و  رد  نیجوز  لثامت  1605مدع 

دور یم  تشهب  هب  نوعرف  نز  دنور و  یم  منهج  هب  طولو  حون  1606نز 

طول حون و  ياه  نز  تنایخ  1608نایب 

هفیرش هیآ  1609يانعم 

هشیاع تالاح  هب  1609هراشا 

ربمغیپ هب  هشیاع  1612رازآ 

هللا لوسر  هجوز  هدوس  1615راتفگ 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  1617تفلاخم و 

تسین هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  1618لئاضف 

مالّسلا هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  1620رابخا 

دشاب یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  1622یتسود 

هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  1636راتشک 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  1638تعنامم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  1641هدجس 

نامثع هب  تبسن  هشیاع  داضتم  1644تاملک 

هشیاع هب  هملس  ما  1651حیاصن 

هشیاع يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  1651يروآدای 

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  1655فالتخا 

عامجا نالطب  رب  رگید  1655لیالد 

يروش هب  1658ضارتعا 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  1659ضارتعا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  1661ملظ 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  1662تفالخ 
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دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  1664تفالخ 

هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  1667یلع 

تالامک لئاضف و  سوؤر  هب  1669هراشا 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  1670رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  1673رد 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  1677رد 

نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  1679لاکشا 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  1681ءابآ و 

بلاط یبا  نامیا  رد  1686فالتخا 

بلاطوبا نامیا  رب  هعیش  1687عامجا 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  1689رد 

حاضحض ثیدح  ندوب  1690لوعجم 

بلاطوبا نامیا  1691لئالد 

بلاطوبا حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  1694راعشا 

دشاب یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  1696راعشا 

هللا الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  1701رارقا 

تثعب ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  1703يوگتفگ 

دنناوخ یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  1708نوچ 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  1714تایآ و 

هریغ رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  1717راتشک 

« ار نمؤم  ناملسم  رازه  یس   » هیواعم رما  هب  هاطرا  نب  رسب  1721راتشک 

راوگرزب نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  ّبس  هب  هیواعم  1723رما 

تسا رفاک  یلع  1730نمشد 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  1734رد 

بلاط یبا  نامیا  رب  رگید  1743لئالد 

ردپ رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  1745نامیا 
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هدوب یناهنپ  سابع  1752مالسا 

بلاطوبا طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  1753تلع 

.دنشاب یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اه  ینس  عقاو  1756رد 

هعتم تیلح  1758لئالد 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  1760تایاور 

دنا هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  1774رباکا 

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  1777مامت 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  1779لئالد 

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوت  یم  1784دهتجم 

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  1787عنم 

هبعک هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  1791تدالو 

بلاطوبا ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  1794مان 

تبث العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان  1796تبث 

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  1805لوزن 

تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  1809مان 

مالّسلا هیلع  یلع  يوقت  دهز و  1810رد 

عفار هللا  دبع  1811ربخ 

هلفغ نب  دیوس  1813ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  1815اولح 

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  1816رد 

هیواعم اب  رارض  1819راتفگ 

دهزرد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  1821تراشب 

دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  1823ادخ و 

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  1828لها 

روای نتشادن  هطساو  هب  اه  تما نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  1831توکس و 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  1834تهابش 
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ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  1838تلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  1839تانایب 

رصم لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  1843همان 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  1844هبطخ 

هیقشقش 1846هبطخ 

نآ باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  1848لاکشا 

هللا همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  1849هراشا 

هدوب تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  1850هبطخ 

مهد 1856هسلج 

1856هراشا

مظعملا 45) نابعش  میس  هبنش  کی  هلیل   ) مهد 1858هسلج 

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  1858لاؤس 

یعرش هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  1863باجم 

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  شهابتشا  ندومن  دزشوگرمع  طسوت  (ص ) ربمایپ تافو  مدع  1870ياعدا 

( مکح رد  هابتشا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  و   ) یناز رفن  جنپ  مجر  هب  رمع  ندومن  1873رما 

یلع ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  1876رما 

مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  1878رما 

تواضق ماقم  هب  ربمایپ  طسوت  ترضح  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  1882نایب 

تفالخ نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  1887هاتبشا 

ع)  ) یلع ترضح  دزنرد  مولع  1890یمامتروضح 

مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  1891عافد 

ع)  ) یلع دوبن  رد  لکشم  لح  مدع  ییوگخساپرد و  یناوتان  هب  رمع  1893رارقا 

هدوب تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  1898یلع 

تسا مزال  هنافصنم  1899تواضق 

راوز دزد و  1900لثم 

دشاب هناروکروک  دیابن  تناید  1902لوبق 
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مدومن لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  1903هدنب 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  1906رما 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  1909ءاملع 

تبرت رب  هدجس  رد  1911فالتخا 

رثأت اب  مأوت  تقیقح  1912زاربا 

دومن ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  1913رد 

بآ نادقف  تروص  رد  ذیبن  اب  وضو  لسغ و  زاوج  رب  هفینحوبا  1914ياوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  تنس  لها  1920يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همکچ  يور  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  1922يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همامع  رب  ندومن  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  1924ياواتف 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  1925هجوت 

نایعیش طسوترهم  رب  1928هدجس 

هدجس يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  1929تلع 

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  1929تلع 

تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  1938لمع 

هکم لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  1939لزع 

رهاظ رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  1943تلع 

نمی رد  (ص ) ربمایپ طسوت  تواضق  هب  ع)  ) یلع 1946بصن 

.هدوب تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  1950یلع 

تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  1952هسیسد 

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  1954هراشا 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  1957ربخ 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  1966ملع 

دوش یم  ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  1969ملع 

یضرع یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  1970ملع 

ءایصوا ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  1973لئالد 
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بیغ ملع  1975نایعدم 

دندوب بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  1977ءایبنا و 

دندوب بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  1981همئا 

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  1983لقنرد 

همکحلاراد انأ  1994ثیدح 

ثیدح 1999نییبت 

دوب بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  2000یلع 

دوب نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  2001یلع 

دومن زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  2002یلصربمغیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  2008رد 

نآ یگنوگچ  هعماج و  2012رفجرد 

دوخ گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  2016ربخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  2019نداد 

مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  2026لقن 

دیدرگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  2034ربخ 

راّمح نب  بیبح  يرادملع  2035ربخ 

تابیغم زا  2037ربخ 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  2037ربخ 

گنج هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  2041ربخ 

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  2043ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  2047تیملع و 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  2051هب 

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  2057رابخا 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  2059وگتفگ 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  2062راتفگ 

ناملراش هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  2063هیده 
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دوش یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  2068عیمج 

مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  2069فارتعا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  2071ربخ 

هنافصنم 2072تواضق 

عیشت لوبق  رد  باون  2073تانایب 

ننست لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  2076عیشت 

ینیسح دالیم  2081دیع 

ربنم 2084زاغآ 

تقیقح زاجم و  2085يدازآ 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  2087تعاطا 

رمالا یلوا  یناعمرد  ننست  لها  2087هدیقع 

دنمسق هس  هب  رما  2088بحاص 

دندش دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  2089باختنا 

درادن ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  2089رشب 

دنشاب یمن  رمالا  یلوا  ءارما  2090نیطالس و 

دشاب یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  2092ره 

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  2093یلوا 

هماع قرط  زا  همئا  تمصع  رد  2100رابخا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  2102هراشا 

هدماین نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  2103لاکشا 

لاکشا 2104باوج 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  2105ددع 

دنتسه هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا ،  یلوا  زا  2107دارم 

رشع انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  2111رد 

تسا هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  2117ددع 

تسا تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  2121تداع 
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قحلا یلا  لوصو  رد  ظحاج  2122نایب 

نایعیش هنافصنم  2123رارقا 

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  2125تارکذت 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  2127وداحتا 

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  2128ظعاوم 

دشاب یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  2130ءوس 

دشاب یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  2135یقرف 

تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رد  تما  تدایس  2137تداعس و 

مزال 2144حیضوت 

همان 2147هزاجا 

همان 2149هزاجا 

همان 2153هزاجا 

همان 2155هزاجا 

همان 2157هزاجا 

هیدیزلا 2163قرط 

زکرم 2166هرابرد 
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بلاطم تسرهف 

نایراصنا 15 نیسح  داتسا  همدقم 

یسانش 19 هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

ققحم 21 همدقم 

تماما 25 تفالخ و  نوماریپ  یتالاؤس 

ماکحا 42 نوماریپ  یتالاؤس 

فلؤم 57 لاح  حرش  زا  يرصتخم 

قیقحت 59 شور 

فلؤم 65 همدقم 

نانآ 68 هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 1

اهنآ 69 هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 2

اهنآ 70 هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 3

يرصم 81 لکیه  رتکد  يزرو  ضرغ 

مالسالا 84 رجف  يرصم و  نیما  دمحا 

هعیشلا 86 لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  باوج 

نآ 89 تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  خودرم 

دینک 95 تواضق  هنافصنم 

تسا 102 تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  لوط 
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وا 112 تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  دمحا 

باتک 116 نیا  پاچ  تلع  هب  يرظن 

تسا 118 تعامج  ّتنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  رداصم و 

اهنآ 120 باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  هراشا 

اهنآ 132 باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  هراشا 

تراهط 140 تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  بتک 

مالّسلا 142 هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

مالّسلا 146 هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  رابخا 

نّنست 154 لها  قرط  زا  يدهم  ترضح  دوجو  هب  رابخا 

يدهم 167 ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  ثیدح 

نآ 171 باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  تالمح 

رفس 183 زاغآ 

هرظانم 186 سلجم 

189 لوا .» هسلج  »

191 بجر 1345 » هعمج 23  هلیل   » لّوا هسلج 

یگداوناخ 194 تبسن  نییعت 

هلآو 196 هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  لاؤس و 

دنربمغیپ 201 ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  لیالد 

دومرف 210 یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  ربمغیپ 

دباع 228 دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع 
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ناخ 229 غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  تکرح 

غارچ 231 هاش  دمحا  ریما  دیس 

غارچ 232 هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  گنج و 

غارچ 233 هاش  دسج  ندش  ادیپ 

نیسح 234 نیدلا  ءالع  دیس 

باجم 236 میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  دیس 

هیما 237 ینب  لامعا  عیاجف 

مالّسلا 237 هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  هعقاو 

ییحی 240 بانج  تداهش 

مالّسلا 241 هیلع  یلع  ربق  شیادیپ 

مالّسلا 243 هیلع  یلع  نفدم  رد  فالتخا 

باجم 246 میهاربا  نادنزرف 

نارهت 248 رد  يزاریش  تاداس 

خیرات 252 هّدام ي 

هارث 252 باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  تافو 

257 مود .» هسلج  »

259 بجر 1345 » هبنش 24  هلیل   » مود هسلج 

هعیش 260 بهذم  رب  ندومن  لاکشا 

نیفلاخم 263 ياه  یشارت  لاکشا  هب  خساپ 

عیشت 264 تقیقح  هعیش و  يانعم 
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عیشت 267 ماقم  حیرشت  رد  رابخا  تایآ و 

رامع 279 دادقم و  رذوبا و  ناملس و  ماقم 

هدنبادخ 282 هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  تلع 

اه 288 لوغم  هرود ي  رد  عیشت  روهظ 

هاضقلا 288 یضاق  اب  یلح  همالع  هرظانم ي 

درب 292 نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  مالسا 

دشاب 295 یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  مامت 

ءابس 297 نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  دیاقع 

نآ 307 باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  لاکشا 

دشاب 308 یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم رد 

دندمحم 309 لآ  نیسای  لآ  زا  دارم 

تسا 313 بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  تاولص 

321 موس .» هسلج  »

323 بجر 1345 » هبنشکی 25  هلیل   » موس هسلج 

هیدیز 324 دیاقع 

هیناسیک 326 دیاقع 

هیحاّدق 328 دیاقع 

تالغ 329 دیاقع 

هیرشع 330 انثا  هیماما  هعیش  دیاقع 

تفرعم 334 ربخ  هب  عجار  لاکشا 
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لاکشا 335 زا  باوج 

ملسم 337 يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  رابخا 

نّنست 341 لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  رابخا 

یلاعت 347 هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  لیالد و 

نیحیحص 349 تافارخ  هب  هراشا 

توملا 352 کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  یلیس 

تسا 358 تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  فاصنا 

هعیش 363 هب  نداد  كرش  تبسن 

كرش 366 ماسقا  نایب  رد 

یلج 366 كرش 

تاذ 367 رد  كرش 

�يراصن 367 دیاقع 

تافص 368 رد  كرش 

لاعفا 369 رد  كرش 

تدابع 370 رد  كرش 

رذن 373 باب  رد 

یفخ 376 كرش 

بابسا 378 رد  كرش 

تسین 378 كرشم  یهار  چیه  زا  هعیش 

نامیلس 380 دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  ندروآ 
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دنا 384 قح  ضیف  طیاسو  دمحم  لآ 

نیلقث 386 ثیدح 

تسا 387 تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  تقد 

دنا 391 هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  يراخب و 

ملسم 396 يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  ربخ 

نیلقث 399 ثیدح  دانسا  رد 

هنیفس 404 ثیدح 

لّسوت 414 ياعد 

هعامج 417 نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  تداهش 

ادیص 420 یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  تداهش 

فصنم 422 مدرم  بلج  تهج  کین  راتفگ 

نایناریا 423 اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  هراشا 

نایعیش 424 تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  تازواجت 

ناسارخ 426 هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  ياواتف 

ناتسناغفا 427 نایعیش  اب  هنغافا  يارما  راتفر 

ناخ 428 هللا  ناما  ریما  زا  ریدقت 

ثلاث 429 دیهش  تداهش 

نآ 430 زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  مادقا 

ترایز 432 بادآ  رد 
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زامن 433 زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

تسین 436 كرش  همئا  بابق  هناتسآ  ندیسوب 

فسوی 438 ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  هب 

مسج 440 يانف  زا  دعب  حور  ياقب 

نآ 442 باوج  حور و  ياقب  هب  لاکشا 

میکح 442 طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  روهظ 

اپورا 443 یهلا  ياملع  لاوقا 

نآ 447 باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  عافد 

دیزی 448 دادترا  رفک و  رب  لیالد 

دیلپ 453 دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  زاوج 

دیزی 456 تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  لتق 

مانمگ 461 زابرس 

دنتسه 463 هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  لآ 

468 مراهچ .» هسلج  »

470 بجر 1345 » هبنشود 26  هلیل   » مراهچ هسلج 

دیدومن 470 تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  ّتنم 

تماما 471 فارطا  رد  ثحب 

تقیقح 472 فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  ثحب 

تسین 474 هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  یلیلد 

فاصنا 475 اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  رما 
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هفینحوبا 479 هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  در 

تسا 484 هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  تماما 

تسا 488 هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  ماقم 

ءایبنا 490 بتارم  فالتخا  رد 

هّصاخ 492 تّوبن  هصیصخ ي 

تلزنم 496 ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  لیالد 

هّماع 497 قرط  زا  تلزنم  ثیدح  دانسا 

يدمآ 504 لاح  حرش 

باّطخلا 506 نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  دنس 

تعامج 508 بهذم  رد  دحاو  ربخ  مکح 

مالّسلا 513 هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  تابثا 

دوب 519 ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  یلع 

مالّسلا 524 هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  هب 

دوخ 538 ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  ياضاقت 

546 مجنپ .» هسلج  »

548 بجر 1345 » هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ هسلج 

دنک 548 یم  مومع  هدافا  تلزنم  هملک 

هدش 552 دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  ثیدح 

ندیتسرپ 558 هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  هفیلخ 
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مالّسلا 559 هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  تقباطم 

تفالخ 562 هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  ثیدح 

مالّسلا 570 هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  ثیداحا 

دمآ 583 ادص  هب  مه  زاب  خیش 

دومن 584 لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  يدحا 

تسا 585 لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  لقن 

نآ 589 تّمذم  هریرهوبا و  لاح  حرش 

دشاب 590 یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  یلع 

نیفلاخم 596 لباقم  رد  نایعیش  تیمولظم 

نایعیش 596 هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  تبسن 

نایعیش 597 هب  هبر  دبع  نبا  ياه  تمهت 

مزح 600 نبا  ياه  تمهت 

هّیمیت 601 نبا  ياه  تمهت 

یناتسرهش 608 ياهیراک  طلغ 

نآ 610 تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  رابخا 

نیملسم 612 راتشک  ملظ و  رد  ْهاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  تکرش 

وا 616 هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  دودرم 

623 هن ؟ ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  رد 

اهنآ 624 ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  رابخا 
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دنا 630 تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  در 

تشهب 634 لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  رد 

دندوب 639 ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  در 

تسا 640 ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف 

تیبلا 649 لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  رارقا 

هلآو 651 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع 

يوشم 656 ریط  ثیدح 

تقیقح 663 نایب 

دندّمحم 666 لآ  رکذ  لها 

نآ 667 باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  لقن 

نآ 672 باوج  راغ و  هیآ  هب  لالدتسا 

لاثما 677 دهاوش و 

تقیقح 679 زاربا 

ءاروعاب 680 نب  معلب 

دباع 681 ياصیصرب 

هلآو 683 هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  لوزن 
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نایراصنا نیسح  داتسا  همدقم 

نیعملا وه 

ات ناسارخ  نادیم  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  هک  هداز  رل  نابایخ  میگدنز  لحم  رد  مدنارذگ ، یم  ار  ییادتبا  مشش  سالک  هک  یمایا 
، هیبـجر هیمطاـف ، رفـص ، مرحم و  یتبـسانم : ره  هب  نمؤم  مدرم  تاـعامج و  همئا  هقطنم و  ياـملع  دوـجو  تکرب  زا  دوـب ، ماـیق  نادـیم 
رد ناهرب  ربکا  یلع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  مهـس  هک  دش ، یم  لیکـشت  یبهذم  فلتخم  سلاجم  ناضمر  كرابم  هام  هینابعش و 

خیش جاح  روهشم  بیطخ  نوچ  یمان  هب  يابطخ  نانارنخـس و  زا  شا  یبهذم  سلاجم  رد  هقطنم  نآ  رد  دوب ، رتشیب  همه  زا  هنیمز  نیا 
هصح یلع  ازریم  جاح  يدورهاش ، يورغ  اضر  دیس  جاح  یعیفش ، لیعامسا  دیـس  جاح  ماوق ، يدهم  دیـس  جاح  یفـسلف ، یقت  دمحم 

نینچمه لمع و  ملع و  رد  يا  هژیو  هاگیاج  زا  هک  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  یناسارخ و  ققحم  جاح  يا ،

ناطلـس ياه  هباطخ  ینارنخـس و  صوصخب  ءابطخ  نانارنخـس و  نیا  بذـج  نم  دـش ، یم  هدافتـسا  دوب  رادروخرب  لـحم  مدرم  ناـیم 
هیفطق هیلک  تیالو  بحاص  نانمؤم  ریما  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نوماریپ  شیاه  ینارنخـس  ثحب و  رثکا  هک  نیظعاولا 

.درک راپسهر  مق  هیملع  هزوح  هب  ارم  یهلا  تمحر  تسد  هک  ینامز  ات  مدرک ، ادیپ  یفطاع  يدنویپ  وا  اب  مدش و  دوب  یهلا 

هیرگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناگتسباو  ناگرزب و  زا  هک  مردام  ردپ و  ترایز  يارب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  لیـصحت  مایا  رد 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  بان  ناگدننک 
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اب ما  ییانـشآ  هقباس  اب  دوب ، نیـشن  هناـخ  یبلق  يراـمیب  رثا  رب  نیظعاولا  ناطلـس  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  مدـمآ و  یم  نارهت  هب  دـندوب 
نیریش ثحابم  زا  متفر و  یم  شتدایع  هب  رهظ  هدزاود  ات  حبص  هن  تعاس  زا  وا  دوخ  هزاجا  هب  هبنشجنپ  شیاهربنم  شیاه و  ینارنخس 

ارم راوگرزبدوجو  نآ  هک  ییاج  ات  دش ، یتفلا  سنا و  هب  لیدبت  رگیدـکی  هب  رفن  ود  ام  نیفرط  سنا  مدـش ، یم  دـنم  هرهب  شراب  رپ  و 
دشر رد  وا  راک  نیا  داتسرف و  یم  شغیلبت  مایا  ياهربنم  ای  سلاجم  هب  دوخ  ياج  هب  متـشادن  ار  مزال  یگتخپ  ینارنخـس  رد  زونه  هک 

.تشاذگ هداعلا  قوف  رثا  یبهذم  ياه  ینارنخس  رد  ما  ییایوگ  ندش  زاب  نم و 

رد تشاد  يراشفاپ  املع  مارتحا  تشاد و  ساپ  هب  دوب  یقالخا  عبطلا و  عینم  هداـعلا  قوف  لیـصا و  تمارک ، اـب  تبالـص ، اـب  يدرم  وا 
لباق لوپ  یهاگ  دـندوب  هتخانـش  وا  اب  سنا  رد  ارم  هک  لحم  راجت  املع و  زا  دودـعم  يدارفا  دوب ، وا  اب  نیریـش  یناـبز  بـالط  قیوشت 

شلکوت هیکت و  تفریذپن ، ار  یلوپ  چیه  راب  کی  شرمع  نایاپ  ات  منک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  مرایتخا  رد  یهجوت 
، درک فیرعت  میارب  راـب  کـی  شدوخ  ار  رهـش  نآ  ۀبـش  هد  لدتـسم  ثحاـبم  رواـشیپ و  هب  شرفـس  ناتـساد  دوب ، بیجع  دـنوادخ  هب 
هک وا  ياه  باتک  هیقب  شتشذگرد  زا  شیپ  ات  متشاد  دیما  تسا ، نیریش  لسع  نوچ  ما  هقئاذ  رد  زونه  شرفس  ندرک  وگزاب  ینیریش 

زاـب شتداـیع  زا  شگرم  تاـظحل  اـت  دیـشوپن  ققحت  ساـبل  دـنام و  ملد  رد  دـیما  نیا  یلو  دوش  پاـچ  دـش  یم  دـلج  لـهچ  زا  شیب 
ترـضح راوج  رد  درک و  زاورپ  توکلم  هب  شدـنلب  حور  ًاتیاهن  دوب و  هارمه  موادـم  رکذ  اب  هک  مدوب  شتـشذگرد  دـهاش  مداتـسیان ،

.تفرگ مارآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  هنایشآ  مق  رهش  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم 
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يوزرآ یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  مرتحم  تسایر  يراصنا  موحرم  .تسا  هدـنز  رواشیپ ) ياهبـش   ) شـشزرا اـب  باـتک  اـب  هراومه 
، دـیدن ار  نآ  پاچ  دوب و  هتفاتـش  یقاب  راید  هب  يراصنا  مالـسالا  تجح  یلو  دـش  پاچ  باتک  تشاد  عمجم  رد  ار  باتک  نیا  پاچ 

باتک نیا  هک  منک  یم  ریدقت  رایسب  شناراکردنا  تسد  یسانش و  هعیش  یناهج  عمجم  زا  دوب  دهاوخ  مه  وا  بیصن  شا  هرهب  املـسم 
.مراد قح  ترضح  زا  ناوضر  صاخ و  تمحر  تساوخرد  شفلؤم  يارب  دندرک ، هضرع  یمالسا  هعماج  هب  ار  اهبنارگ  شزرا و  اب 

8/8/1395

نایراصنا نیسح 
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یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

« قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

مالّسلا مهیلع  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

دهد یمروتسد  شرافس و  رمالا  یلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  شمرکا  ربمایپ  دوخ و  زا  تعاطا  هب  ار  نینموم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
وربماـیپ زا  دـینک و  تعاـطا  ادـخ  زا  ناـمیا !  لـها  يا  ْمُْکنِم ﴾ ِْرمـْألا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی   : ﴿ هک

لاؤس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  هیآ 59 ) ءاسنلا  هروس   ) .دـینک تعاطا  ناتدوخ  رما  ناـبحاص 
نیملسملا همئا  ءافلخ و  هک  نیا  لاح  نیملسملا » همئا  یئافلخ و  مه  : » دندومرف ترضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رمالا  یلوا  زا  دارم  دش ،

زا دعب  تفالخ  تماما و  ثحبم  هک  ییاج  ات  دش  نیملسم  نیب  فالتخا  دروم  دنشاب  دیاب  یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 
ار نارگـشهوژپ  ناققحم و  یباختنا  ای  تسا  یباصتنا  یهلا و  رما  کی  تماـما  هکنیا  ثحب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر 

.هدرک لوغشم  دوخ  هب 

ینیـشناج تماما و  هلأسم  یـسررب  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  ناوت  دـح  رد  یملق  بحاص  ره  ار و  نارگـشهوژپ  ملق  خـیرات  لوط  رد  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  تفالخ  ینیـشناج و  رد  یتاثحابم  ییاه و  هرظانم  نیینچمه  هتخادرپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب 

زا یکی  نیب  هک  تسارضاح  باتک  نیا  هلمج  زا  هتفرگ  تروص  ناناملسم  ياملع  نیب  هلآو 
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میرک و نآرق  تاـیآ  هب  نآ  رد  هک  هتفرگ  تروص  ریمـشک  تنـس  لـها  ياـملع  يزاریـش و  نیظعاولا  ناطلـس  موـحرم  هعیـش  ياـملع 
.تسا هدش  لالدتسا  هدش ، رکذ  ننست  لها  فورعم  بتک  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا 

.دشاب هدننک  تیاده  هدنریگ و  تسد  هار و  هدنهد  ناشن  دریگ و  رارق  مدرم  مومع  هجوت  قیقحت و  دروم  باتک  نیا  هکنیا  دیما  هب 

هک میراذگ  ساپـس  ار  دـنوادخ  مینک و  یم  رکـشت  لامک  دـندومرف  تمحز  لبقت  راک  نیا  ماجنا  رد  هک  عمجم  ناراکمهزا  نایاپ  رد 
.تسا هدناسر  يرای  وج  تقیقح  نافلؤم  تمه  رذگهر  زا  هراومه  ار  ینید  فراعم 

.هتاضافا تماد  هلظ و  هللا  مادا  ارجا ، مالسالا  نع  هللا  هازج  مهلاثما ، هللا  رثک 

نینمؤملا انناوخا  عیمج  یلع  مکیلع و  مالسلاو 

نامیپ تیآ 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 
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ققحم همدقم 

نیا رـساترس  رد  هک  یمهم  هتکن  نکل  مسیونب ، يا  همدـقم  متـشادن  انب  تسا ، هتـشون  شباتک  رب  فلؤم  هک  یلـصفم  همدـقم  دوجو  اب 
.موش روآدای  راصتخا  هب  ار  یتاکن  عوضوم  نآ  هرابرد ي  ات  تشاد  نیا  رب  ارم  هدشن ، هتخادرپ  نآ  هب  باتک 

عیشت .تسا  هعیش  بهذم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیتسار  تنس  نآرق و  زا  هتـساخرب  بهذم  اهنت  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد 
ور نیا  زا  .تسا  هدـشن  روج  نامکاح  اه و  تموکح  میلـست  هدومنن و  شزاس  دادبتـسا  ملظ و  اب  یتیعـضو  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد 

.دندرکن یهاتوک  بهذم  نیا  رب  ندز  هبرض  يارب  شالت  هنوگره  زا  يدادبتسا  ياه  تموکح  هدوب و  نانمشد  مجاهت  دروم  هراومه 

مولظملل وامـصخ  ملاظلل  انوک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینـسح  هب  شتیـصو  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  هب  کسمت  اب  هعیش 
راعـش ار  نامولظم  زا  تیامح  هدوب و  زیتس  رد  دادبتـسا  رهاظم  همه  اـب  هراومه  دیـشاب » ناـمولظم  رواـی  ناـملاظ و  نمـشد   » (1) ؛» انوع

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

رد ار  دوخ  شالت  مامت  هکلب  دروخ ، یمن  مشچ  هب  دبتـسم  ياه  تموکح  ناگـشیپ و  ملظ  اب  هزرابم  زا  يرثا  اهنت  هن  ءافلخ  بتکم  رد 
دوخ ناوریپ  هب  دنا ، هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هک  یثیداحا  اب  هدرب و  راک  هب  روج  ياه  تموکح  دادبتسا  هیجوت 

اقلا

21 ص :

(. مجلم نبا  هبرض  امل  مالّسلا  هیلع  نیسحلاو  نسحلل  هل  هتیصو  نم   ) همان ي 47 ص977 ، هغالبلا ، جهن  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
http://www.ghaemiyeh.com


نانآ اریز  دـشاب ؛ هدولآ  متـس  ملظ و  هب  ناـشنماد  ناـنآ  هچرگا  تسا ؛ هعماـج  ناـمکاح  زا  يرادرب  ناـمرف  تلم  هفیظو  هک  دـننک  یم 
(1) .تسا دوخ  ياهراک  لوئسم  زین  تلم  شیوخ و  ياهراک  لوئسم 

شرتسگ زا  هدوب و  هعیـش  بهذـم  اب  هزرابم  لاحرد  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اب  اه ، تموکح  هراومه  دـش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
بهذم نداد  هولج  رّصقم  موکحم و  دنا ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ییاه  شور  زا  یکی  .دنا  هدرک  يریگولج  نآ  زیتس  ملظ  گنهرف 

.تسا عیشت 

دیاـب هشیمه  هجیتـن  رد  دـیامیپ ؛ یمن  ار  باوـص  هار  درادـن  قباـطت  ناناملـسم  تیرثـکا  اـب  نوـچ  هک  دـندرک  یفرعم  يروـط  ار  هعیش 
مومع درکلمع  تاداقتعا و  هب  داقتنا  يرگ و  شـسرپ  تصرف  یعیبط  روط  هب  هلئـسم  نیا  .دـشاب  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  يوگخـساپ 

یگشیمه عافد  اما  دنشاب ؛ مجاهم  رگزاغآ و  هشیمه  دیاب  نایعیش  مییوگ  یمن  ام  هچرگ  .تسا  هدرک  بلـس  نایعیـش  زا  ار  ننـست  لها 
.دوب دهاوخن  بهذم  نیا  عفن  هب 

نیا هب  هک  یئاه  غورد  اه و  تمهت  رب  هوالع  هدـش و  هتخانـش  مهتم  نایعیـش  هراومه  نونکات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب 
یبهذم ناناملـسم ، ریاس  رظن  رد  ار  بهذم  نیا  یفنم ، يزاسّوج  تاهبـش و  تالاؤس و  زا  یهوبنا  حرط  اب  دنهد ، یم  تبـسن  بهذـم 

.دنا هدرک  یفرعم  مالسا  اب  هناگیب  لطاب و 

اب هک  یتافالتخا  همه  دوجو  اب  دـنرادن و  اهنآ  زا  يوریپ  رب  حیحـص ، ثیدـح  نآرق و  زا  یلیلد  هکنیا  دوجو  اـب  ننـست  بهذـم  راـهچ 
یمسر بهاذم  ءزج  دنراد ، رگیدکی 
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مامت هک  تسا  یبهذم  نامه  يوبن ، حیحـص  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  کسمت  اب  هک  هعیـش  بهذم  اما  دـنا ؛ هدـش  هتخانـش  یمالـسا 
.دوش یمن  دادملق  یمالسا  یمسر  بهذم  دننک ، يوریپ  نآ  زا  دیاب  ناناملسم 

یلیلد هنوگ  چـیه  هب  زاین  بهذـم  نیا  تیناّقح  تابثا  دوش ، راکـشآ  دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  اه و  غورد  اـهنت  رگا 
.درادن

ننست لها  تاداقتعا  درکلمع و  رب  دنا ، هدرک  حرطم  هعیـش  دض  رب  تاهبـش  لاؤس و  ناونع  هب  ننـست  لها  هچنآ  زا  یمین  نونکات  رگا 
.میدهاش زورما  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  هجیتن  دش ، یم  حرطم 

بهذم رب  هک  يا  ههبش  ره  لباقمرد  تفرگ  یم  تروص  ینس  هعیش و  نیب  هک  یثحابم  تارظانم و  تاسلج و  یملع و  عماجم  رد  رگا 
.دوبن هنوگ  نیا  زورما  هعیش  عضو  دش ، یم  حرطم  ننست  بهذم  رب  مه  ههبش  لاؤس و  کی  دش  یم  دراو  عیشت 

لامعا تاداقتعا و  هب  یمک  دیدرگب ، یئاور  ینآرق و  لیلد  لابند  نایعیـش  تاداقتعا  لامعا و  يارب  هکنآ  زا  لبق  ننـست ! لها  ناردارب 
ره رد  هک  امـش  تسا ؟ هدـش  دـییأت  يوبن  حیحـص  ثیداحا  ای  نآرق  تایآ  اب  امـش  لامعا  تاداـقتعا و  زا  نازیم  هچ  دـینک ؛ رکف  دوخ 

؟ دیروایب لیلد  نآرق  تایآ  زا  ناتلامعا  تاداقتعا و  رب  دیناوت  یم  دوخ  ایآ  دنروایب ، لیلد  نآرق  زا  دیاب  نایعیـش  دیتسه  یعّدـم  یثحب 
دوـخ ییاور  بتک  هب  دـینک ، لالدتـسا  نیفرط  لوـبق  دروـم  ثیداـحا  بتک و  هب  هکنآ  ياـج  هب  یملع  تاـثحابم  تارظاـنم و  رد  ارچ 

ثیداحا اب  امش  لامعا  تاداقتعا و  زا  نازیم  هچ  دیناد ؟ یم  دیا ، هدرک  لقن  دوخ  هچنآ  ره  ار  دوخ  تیناّقح  رب  لیلد  هتسج و  کسمت 
؟ تسا تابثا  لباق  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

نایعیش لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایسب  هک  دینادب  تسا  بوخ  ننست ! لها  ناردارب 
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دنیبب هدومن و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  فصنم ، لقاع  ره  تسا  یـضتقم  لیلد  نیمه  هب  .درک  تابثا  ننـست  لـها  عباـنم  زا  ناوت  یم  ار 
نیا رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسین ؟ قح  هب  ایآ  تسا ، تابثا  لباق  نیفلاخم  كرادـم  زا  شلاـمعا  تاداـقتعا و  رثکا  هک  یبهذـم 

یباوج لابند  هب  تالاؤس  نیا  رد  تقد  اب  نّنـست  لها  ِفصنم  نارکفنـشور  اـت  دوش ، هتخادرپ  لاؤس  دـنچ  حرط  هب  هاـتوک ، همدـقم ي 
زا هتفایرد  ار  تقیقح  هدیدرگ -  ناهنپ  لهج  بّصعت و  رتسکاخ  ریز  هک  كاپ -  ياه  ترطف  هلیـسو  نیا  هب  دیاش  ات  دندرگب ، یقطنم 

.دننک يوریپ  نآ 

زین ار  دوخ  ياملع  دـننک و  یـسررب  دانع ، بّصعت و  هنوگره  زا  یلاخ  تقد و  اب  ار  تالاؤس  نیا  مراد  اـضاقت  نّنـست  لـها  ناردارب  زا 
نایوج قح  همه  رب  هدش و  جراخ  بصعت  لهج و  باقن  ریز  زا  تقیقح  يابیز  هرهچ ي  دـنوادخ ، دـیما  هب  ات  دـنهد  رارق  لاؤس  دروم 

.دنک يرگ  هولج 

24 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


تماما تفالخ و  نوماریپ  یتالاؤس 

: لّوا لاؤس 

دییوگ یم  ارچ  تسا ، بوخ  رگا  هن ؟ اـی  تسا  یبوخ  راـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هفیلخ  نییعت  اـیآ  نّنـست ! لـها  ناردارب 
ار دوخ  زا  دـعب  هفیلخ ي  رمع  رکبوبا و  ارچ  تسا ، دـب  رگا  درکن ؟ نییعت  ار  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

؟ دندرک نییعت 

: دینک لمع  دوخ  ترطف  نادجو و  مکح  هب  دینک و  رکف  بّصعت  هنوگره  زا  رود  هب  ًاقیقد و  لاؤس  نیا  هب  نّنست ! لها  ناردارب 

؟ تسا رتشیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  نیخیـش  كرد  مهف و  دیوگب  هک  تسا  هدرک  ار  نیا  رّوصت  یتح  یناملـسم  چیه  ایآ 
؟ دیناد یم  رتالاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ار  نیخیش  كرد  لقع و  هفیلخ ، نییعت  هلئسم  رد  ارچ  الک !! اشاح و 

دوخ يارب  درکن و  كرد  ار  دوخ  يارب  نیـشناج  نییعت  تیمها  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هللااـب -  ذوعن  دـینک -  یم  اـعدا  ارچ 
نیخیـش رگم  دننک ؟ نییعت  هفیلخ  دوخ  ات  درک  اهر  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دینک  یم  رکف  ارچ  دومنن ؟ نییعت  هفیلخ 

یمالسا تحلصم 

طیارـش ایآ  دنامب ؟ ربهر  نودـب  نانآ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  دنتـساوخن  هک  دـندیمهف  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رتهب  ار 
؟ نیخیش نامز  طیارش  ای  دوب  رت  ساسح  نیملسم  مالسا و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز 

، تشاذگ مدرم  هدهع  هب  ار  نآ  نییعت  درکن و  نیعم  مدرم  ییاوشیپ  يارب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـییوگ  یم  امش 
یم مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هرابرد  هرقب  هروس ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  تنـس  باتک و  اب  فلاخم  هیرظن  نیا  هک  یلاح  رد 

: دیامرف
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(1) ﴾. ًاماَمِإ ِساّنِلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  ﴿

« .مینک یم  نیعم  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ار  وت  ام  »

: دیامرف یم  مالّسلا  هیلعدواد  ترضح  هرابرد  نینچمه 

(2) ﴾. ّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاَْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواَد  اَی  ﴿

«. شاب قح  هب  مکاح  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد  رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وت  ام  دواد ! يا  »

: دیامن نیعم  ار  وا  زا  دعب  نیشناج  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

(3) ﴾. ِیلْهَأ ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ﴿

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(4) ﴾. اَنِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهِّمئَأ  ْمُْهنِم  اَْنلَعَجَو  ﴿

« .میدومن باختنا  اوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ار  يدارفا  لیئارسا  ینب  تلم  نایم  زا  »

، هدش هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  تایآ  نیا  مامت  رد  تسا و  نییعت  بصن و  يانعم  هب  هک  لعج »  » هملک هب  هجوت  تایآ و  نیا  رد  تقد  اب 
.دـشاب یمن  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  هب  هکلب  تسین  مدرم  تسد  هب  اـهنت  هن  هفیلخ  باـختنا  نییعت و  هک  دوش  یم  نشور 

.دوش ماجنا  دنوادخ  طسوت  دیاب  اهنت  مکاح  نییعت 

(5)« ْهیاهنلا ْهیادبلا و   » رد ریثک  نبا 

لوسر هک  دنک  یم  لقن  يرهز  زا  یثیدح 
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نب رماع  ینب  دـننام ؛ لیابق  گرزب  ياـه  تیـصخش  زا  یخرب  دومرف ، یم  توعد  مالـسا  هب  ار  برع  لـیابق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
ترضح دیسر ؟ دهاوخ  ام  هب  وت  ینیشناج  تسایر و  ایآ  دریگب ، الاب  وت  راک  مینک و  يرای  ار  وت  ام  رگا  دنتفگ : ترـضح  هب  ْهعـصعص 

يو .درک  دـهاوخ  باـختنا  دـهاوخب  ار  سک  ره  تسادـخ و  تسد  هب  هکلب  تسین  نم  تسد  هب  يربـهر  نییعت  دـندومرف : باوج  رد 
.دسرب رگید  دارفا  هب  تسایر  بصنم  وت ، يزوریپ  زا  سپ  مینک و  وت  فادها  يادف  ار  دوخ  میتسین  رضاح  ام  تفگ :

.داتفا قافتا  زین  هعیبر  نب  بعک  نب  ریشق  اب  هیضق  نیا  هباشم  نینچمه 

هب زاین  نامز  ره  زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  دوش  یم  نشور  هباشم ، تانایرج  ناـیرج و  ود  نیا  رد  تقد  اـب 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  مه  مالـسا و  يارب  مه  دـندرک ، یم  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  لیابق  نیا  رگا  تشاد و  عفادـم  روای و 

باختنا دـندومرف : اهنآ  داهنـشیپ  در  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـما  دـمآ ؛ یم  باـسح  هب  يریگ  مشچ  تیوقت  یمرگ و  تشپ  هلآو 
.مرادن رما  نیا  رد  يرایتخا  نم  تسادخ و  تسد  رد  نیشناج 

باحصا زا  یکی  دندش  یم  جراخ  هنیدم  زا  زور  دنچ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتقو  دیناد  یم  ایآ  ننـست ! لها  ناردارب 
.دندومرف یم  نیعم  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار 

(1) .دراد هراشا  رما  نیا  هب  زین  یبطرق  هک  نانچمه 

هب ار  موتکم  ما  نبا  یناوارف  ياه  گنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  رجح  نبا 
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(1) .درک یم  نیعم  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ناونع 

رارق هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  هبابلابأ  عاقنیق  ینب  هوزغ  قیوسلا و  ْهوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  زین  يدوعسم 
(2) .داد

طـسوت ییاـج  هک  ناـمز  ره  درک و  یم  نییعت  نیـشناج  دوـخ  يارب  دـش  یم  جراـخ  هنیدـم  زا  هاـگره  هک  يربماـیپ  تسا  نکمم  اـیآ 
ربهر نودب  ار  یمالسا  تما  دور ، یم  ترخآ  یگشیمه  رفس  هب  هک  لاح  داتسرف ، یم  اجنآ  هب  يا  هدنیامن  دیدرگ ، یم  حتف  ناناملسم 

؟ دنک اهر 

مدرم هدـهع  هب  ار  نیـشناج  باختنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـیراد  غارـس  دروم  کی  هباشم ، دراوم  هدـش و  داـی  دراوم  رد  اـیآ 
؟ دشاب هدرک  تروشم  دوخ  نیشناج  دروم  رد  ناناملسم  اب  دروم  کی  رد  ای  دشاب ، هتشاذگ 

: مود لاؤس 

؟ دوش نییعت  دیاب  هنوگچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیشناج  هک  دیا  هدیسرپ  دوخ  ياملع  زا  لاح  هب  ات  ایآ  نّنست ! لها  ناردارب 
؟ اروش رظن  ای  یلبق و  هفیلخ  نییعت  ای  تسا  مهم  مدرم  يأر  تعیب و  ایآ 

، دشاب مدرم  تیرثکا  يأر  یمومع و  تعیب  هفیلخ ، نییعت  رد  رایعم  كالم و  رگا 

28 ص :

دوـبعملا نوـع  رد  يداـبآ  میظع  نینچمه  .موـتکم  مأ  نب  رمع  لاـح  حرـش  هرامـش 5780 ، همجرت  ، 4/495 رجح ، نـبا  ْهباـصالا ، - 1
باتک ح 22860 ، ، 8/268 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  یلوی و  ریرضلا  یف  باب  ْهرامإلاو ، ءیفلاو  جارخلا  باتک  ح 2929 ، ، 8/106

.دنراد هراشا  موتکم  ما  نبا  ینیشناج  هب  مامالا ، بادآ  یف  باب 5 ، ْهالصلا ،
.يرجه مود  لاس  ثداوح  ، 410  - 2/408 يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  - 2
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رظن اب  نامثع  رکبوبا و  نییعت  اب  رمع  دـندشن ؛ هفیلخ  مدرم ، يأر  تعیب و  اب  مادـک  چـیه  اریز  تسا ؛ عورـشمان  نامثع  رمع و  تفـالخ 
مشاه و ینب  مومع  هکلب  تسا ، هدوبن  تیرثکا  يأر  یمومع و  تعیب  عامجا و  اب  مه  رکبوبا  تفالخ  هچرگ  .دندیسر  تفالخ  هب  اروش 

هدوب فلاخم  رکبوبا  تفالخ  اب  رگید ، يا  هدع  هنیدم و  جراخ  زا  یهورگ  ناملس و  دادقم و  رذوبا و  سابع و  ریبز و  نینمؤملاریما و 
.دنا

(1) مزح نبا 

: دسیون یم 

«. هباحصلا نم  هترضحب  نمو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هنع  جرخی  عامجا  لک  یلع  هللا  هنعلو  »

.دنشابن عامجا  نآ  رد  هباحص  زا  وا  نایفارطا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یعامجا  ره  رب  ادخ  تنعل 

(2) يراخب هکنانچمه  .تسا  هدوب  نآ  لاثما  عمط و  ای  دیدهت و  سرت و  رثا  رب  ای  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  مه  یناسک 

رکبوبا اـب  مدرم  تعیب  ندوب  شزرا  یب  رب  هاوگ  نیرتهب  دنـس  نیا  دـنک و  یم  هراـشا  رکبوبا  يارب  نتفرگ  تعیب  يارب  مدرم  دـیدهت  هب 
: دسیون یم  دنک ، یم  لقن  ار  هفیقس  نایرج  هک  ینامز  هشیاع  زا  لقن  هب  يراخب  .تسا 

«. سانلا رمع  فّوخ  دقل  »

.دیناسرت درک و  دیدهت  ار  مدرم  رمع 

.دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  زا  متفه  سلجم  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا 

29 ص :

.ثلثلا نم  رثکأ  قتعب  ْهیصولا  مکح  یف  نیرخأتملا  لاوقا  ایاصولا ، باتک  هلئسم ي 1770 ، ص398 ، ج 8 ، مزح ، نبا  یّلحملا ، - 1
.رکب یبا  لئاضف  یبنلا ، باحصا  لئاضف  باتک  ح 190 ، ، 5/67 يراخب ، حیحص  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ تسا لطاب  نامثع  رکبوبا و  تفالخ  دوش ، یم  صخـشم  یلبق  هفیلخ  نییعت  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هفیلخ  دـییوگب  رگا 
، دینادب اروش  رظن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  بصن  رد  رایعم  رگا  .دندش  هفیلخ  اروش  رظن  اب  نامثعو  تعیب  اب  رکبوبا  اریز 

.دندشن هفیلخ  اروش  رظن  اب  مادک  چیه  اریز  درادن ؛ تیعورشم  نیخیش  تفالخ 

صخشم يرایعم  طرش و  چیه  نودب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  نوچمه  یمهم  رما  دوش  یم  ایآ  نّنست ! لها  ناردارب 
؟ دوش تسد  هب  تسد  فلتخم  ياه  هقیلس  اب  اهنت  و 

؟ دوش صخشم  ...اب  یهاگ  اروش و  اب  یهاگ  نییعت ، اب  یهاگ  تعیب ، اب  یهاگ  یمهم ، هلئسم ي  نینچ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 

دعب دیهاوخ  یم  هک  لاح  دیا ، هدرک  سیسأت  ار  نآ  ادتبا  زا  ناوارف  ياه  یتخـس  اب  هک  دیـشاب  گرزب  يا  هناخراک  بحاص  امـش  رگا 
دمآ هک  یطیارـش  ره  اب  سک  ره  ایآ  دـینک ؟ یمن  حرطم  ار  یطرـش  چـیه  ایآ  دـینک  نییعت  لـماع  ریدـم  هناـخراک ، نیا  يارب  دوخ  زا 

حرطم یطیارـش  هناخراک  کی  تیریدـم  يارب  هک  لاح  .دـنک  یمن  لمع  نینچ  لقاع  ریدـم  کی  ًاـعطق  دـیریذپ ؟ یم  ار  وا  تیریدـم 
نایم صخـشم  يرایعم  نودـب  هک  تسا  رتمک  مه  هناخراک  کی  تیریدـم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینیـشناج  اـیآ  تسا ،

؟ دشاب شدرگ  رد  رفن  دنچ 

: موس لاؤس 

هراشا

دنک نیهوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دیا  هتفرگ  ارف  بوخ  نونکات  هچنآ  نّنـست ! لها  ناردارب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هب  هدننک  نیهوت  مکح  یتقو  هک  دیا  هدیـسرپ  دوخ  ياملع  زا  لاح  هب  ات  ایآ  اما  تسیچ ، شمکح 

!؟ دوب دهاوخ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخش  هب  نیهوت  مکح  تسا ، قافن  مک  تسد 
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اجنآ ایآ  دیا ؟ هدناوخ  تقد  هب  دیناد  یم  بتک  نیرت  حیحـص  نآرق  زا  دعب  هک  ار  يراخب  حیحـص  لاح  هب  ات  ایآ  نّنـست ! لها  ناردارب 
؟ دیا هدناوخ  دنک  یم  لقن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رانک  راب  فسأت  نایرج  يراخب  هک 

.دیشیدنیب نآ  فارطا  رد  تقد  هب  دنا  هتشاذگن  دنا ، هدناوخ  رگا  ای  دنا ، هدناوخن  امش  يارب  ار  نایرج  نآ  ای  نامگ  یب 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  سابع  نبا  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب 

هارمگ زگره  هک  مسیوـنب  يزیچ  اـت  دـیروایب  مـلق  تاود و  دوـمرف : تـفرگ ، تدـش  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  يراـمیب  هـک  یناـمز 
.تسا سب  ار  ام  نآرق  دیوگ .) یم  نایذه   ) هدرک هبلغ  وا  رب  درد  تفگ : باطخلا  نب  رمع   (1) .دیوشن

.دنک تیصو  ربمایپ  دیراذگب  دنتفگ  یم  یضعب  دش  فالتخا  باحصا  نیب  سپس 

دیور نوریب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ماگنه  نیا  رد  .دش  دنلب  ادص  رـس و  دندرک و  یم  رارکت  ار  رمع  مالک  مه  يا  هدـع 
.تسین راوازس  نم  دزن  عازن  هک 

چیه ياج  ناقتا  تحـص و  تهج  زا  اذل  تسا  هدـش  لقن  مه  يراخب  حیحـص  رد  رگید  عبانم  رب  هوالع  ثیدـح  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هچنآ .دـشاب  یم  يا  هعقاو  نینچ  عوقو  رگناشن  حیحـص و  الماک  دنـس  تهج  زا  ثیدـح  نیا  رگید  ترابع  هب  .تسین  يدـیدرت  هنوگ 

.دوش یم  نشور  تالاؤس  زا  يرایسب  خساپ  نآرد  تقد  اب  هک  تسا  ثیدح  ياوتحم  تلالد و  دوش  هتخادرپ  نآ  هب  دیاب 

هباحص زا  یضعب  لباقت  دوش  یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  نتم  زا  راکشآ  روط  هب  هچنآ 

31 ص :

.ملعلا ْهباتک  باب  ملعلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
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لوسر مارتحا  دح  هچ  ات  ننست  لها  ناردارب  هک  دوش  یم  تیوقت  لاؤس  نیا  یعیبط  روط  هب  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رماوا  اب  تسا  زیاج  ننـست ، لـها  یناـبم  قبط  رب  اـیآ  دـنناد ؟ یم  مزـال  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

ربمایپ رماوا  هب  لمع  زا  رت  مهم  یبلطم  ننـست  لها  ایآ  دراد ؟ دوجو  نآ  ریغ  هباحـص و  نیب  یتوافت  هلأسم  نیا  رد  ایآ  دوش و  تفلاخم 
هکلب درک  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رماوا  اب  اهنت  هن  نآ ، لیلد  هب  ناوت  یم  هک  دنلئاق  ار  ترـضح  نآ  مارتحا  ظفح  و 
رتالاب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مارتحا  نأش و  ننـست  لها  بهذـم  رد  ایآ  و  دوشگ ؟ ترـضح  نآ  مانـشد  هب  نابز  تراسج  لامک  اب 

نآ هباحـص ي  ای  هدش  عضو  ناناملـسم  همه  يارب  ترـضح ، نآ  مارتحا  ظفح  ربمایپ و  رماوا  زا  تیعبت  مکح  ایآ  و  هباحـص ؟ ای  تسا 
؟ دنجراخ مکح  نیا  زا  ترضح 

هب لصفم  روط  هب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  حرطم  یفصنم  ناملـسم  ره  يارب  ثیدح  نیا  نتم  رد  تقد  اب  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا 
.دوش هتخادرپ  نآ 

روآدای ار  یتاکن  هطبار  نیا  رد  .تسا  ثیدـح  نیا  ياوتحم  تلالد و  یلامجا  یـسررب  میتسه  نآ  نییبت  ماقم  رد  اج  نیا  رد  اـم  هچنآ 
: میوش یم 

ربمایپ هب  ار  مالک  نآ  هچرگ  تسا ، لطاب  شزرا و  یب  دـشاب  فلاـخم  نآرق  اـب  هک  یمـالک  ره  دـنفرتعم ، ناناملـسم  ماـمت  لوا : هتکن 
.دنهد تبسن 

نآرق تایآ  اب  مود  هفیلخ ي  ًاصوصخم  باحـصا و  هک  ییاه  تفلاـخم  لوا : تسا : یـسررب  لـباق  تهج  ود  زا  ناـیرج  نیا  ياوتحم 
.تشاد اور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ماقم  هب  تبسن  مود  هفیلخ ي  صخش  هک  ینیهوت  مود : .دندرک 

: دندرک تفلاخم  نآرق  تایآ  زا  هیآ  هس  اب  لقادح  هباحص  هک  دوش  یم  راکشآ  نایرج  نیا  رد  تقد  اب  لوا : تهج 

32 ص :
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تهج ملق  تاود و  ندرک  رـضاح  رب  ینبم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روتـسد  اب  وا  ناهارمه  مود و  هفیلخ  تفلاـخم  اـیآ  لوا :
هیآ رشح  هروس ي  رد  دنوادخ  هک  تسین  هفیرش  هیآ  نیا  اب  تفلاخم  دهد ، تاجن  یهارمگ  زا  ار  ناناملسم  دبا  ات  هک  یتیصو  نتشون 

: دیامرف یم   7

(1) ﴾. اوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسّرلا  ُمُکاَتآ  اَم  ﴿

«. دینک بانتجا  ترضح  نآ  یهاون  زا  تعاطا و  ربمایپ  رماوا  زا  »

اب فلاخم  دومرف ، جارخا  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يّدح  ات  ربمایپ ، رتسب  رانک  هباحـص  عازن  ادصو و  رـس  ایآ  مود :
: دیامرف یم  هیآ 2  تارجح  هروس  رد  دنوادخ  هک  تسین  هفیرش  هیآ  نیا 

ُْمتنَأَو َال ْمُُکلاَمْعَأ  َطَبْحَت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  َالَو  ِّیبّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  اُونَمآ َال  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿
(2) ﴾. َنوُرُعْشَت

نخس دنلب  رگید  یضعب  اب  امش  زا  یضعب  هک  نانچمه  دینکن و  ربمایپ  يادص  زا  رتدنلب  ار  ناتیادص  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دوش هابت  ناتیاه  هدرک  دینادب  هکنآ  یب  ادابم  دییوگم  نخسدنلب  يادص  هب  وا  اب  دییوگ  یم 

، درادـن يرابتعا  ربمایپ  نانخـس  هکنیا  زا  هیانک  تسا  سب  ار  ام  نآرق  هدرک ، هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : هک  مود  هفیلخ  مالک  ایآ  موس :
: دیامرف یم  هیآ 3 و 4  مجن  هروس  رد  دنوادخ  هک  تسین  نآرق  هیآ  نیا  اب  فلاخم 

(3) ﴾. یَحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  ﴿

33 ص :

.7 رشح : - 1
.2 تارجح : - 2
3و4. مجن : - 3
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«. تسا یحو  دیوگ  یم  هچنآ  هکلب  دیوگ  یمن  نخس  سوه  يور  زا  ربمایپ  »

هدروآ ظفل  نیا  هب  شحیحـص  رد  يراخب  تسا : هدـش  لقن  ترابع  دـنچ  هب  هتـشاد  اور  ربماـیپ  رب  مود  هفیلخ  هک  ینیهوت  مود : تهج 
: تسا

«. انبسح هللا  باتک  اندنعو  عجولا  هبلغ  یبنلا  نا  رمع  لاق  »

(1) شحیحص رد  ملسم 

: تسا هدروآ  زین  ظفل  نیا  هب  هدرک ، لقن  يراخب  هچنآ  رب  هوالع 

«. رجهی هللا  لوسر  نا  »

(2)« نیملاعلا رس   » رد یلازغ 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا 

«. رجهیل هناف  لجرلا  اوعد  »

رثا رب  ار  ربمایپ  مالک  يرابتعا  یب  تالمج  نیا  اب  مود  هفیلخ  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  ناوت  یم  هچنآ  هدش  لقن  تارابع  عومجم  زا 
نداد تبسن  هک  تسین  یکش  .تسا  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  نایذه  تبـسن  يریبعت ، هب  تسا و  هتـشاد  مالعا  يرامیب 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  خماش  ماقم  هب  دسر  هچ  تسا ؛ حیبق  يداع ، دارفا  هب  زیمآ  نیهوت  تاملک  نیا 

یتقو ارچ  دراد ؟ یمکح  هچ  دراد ، اور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینیهوت  نینچ  هک  یـسک  دینک ، رکف  بوخ  نّنـست ! لها  ناردارب 
دروم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماـگنه  یلو  دـینک ، یم  رداـص  مکح  دـیوش و  یم  هتفـشآرب  دوش ، یم  نیهوت  اـفلخ  هب 

؟ تسا ربمایپ  زا  رتشیب  افلخ  مارتحا  ایآ  دینک ؟ یم  توکس  دریگ  یم  رارق  نیهوت 

رثکا هک  دینادب  دیا ، هدرکن  هعجارم  دوخ  یهقف  یثیدح و  بتک  هب  نونکات  رگا 

34 ص :

.هیف یصوی  ءیش  هل  سیل  نمل  هیصولا  كرت  باب  هیصولا ، باتک  ، 3/1259 ملسم ، حیحص  - 1
.ْهفالخلا بیترت  یف  ْهعبارلا  ْهلاقملا  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، نیملاعلا ، رس  - 2
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ار وا  مک  تسد  ای  دنناد و  یم  لتقلا  بجاو  رفاک و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هدننک  نیهوت  نّنست  لها  ياهقف  ناثّدحم و 
.دننک یم  یفرعم  قفانم 

؟ دیوگ یم  غورد  يراخب  ای  تسا ، هدرک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  ینیهوت  نینچ  باطخلا  نبرمع  ایآ  دییوگب  لاح 

نیمه رد  تسا و  هدمآ  نّنـست  لها  رگید  ناوارف  عبانم  رد  هکلب  نیحیحـص ، رد  اهنت  هن  هک  تسا  نشور  يا  هزادنا  هب  نایرج  نیا  هتبلا 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  لصفم  روط  هب  باتک 

: دوش یم  یسررب  تهج  ود  زین  هتکن  نیا  رد  مود : هتکن 

یلصربمایپ تاملک  هللااب -  ذوعن  دییوگب -  هدرک  دانتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رانکرد  مود  هفیلخ  تاملک  هب  رگا  لوا : تهج 
رد يرامیب  تلاح  نیمه  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیمه  هک  دـیتسه  یعدـم  روطچ  تسین ، تجح  يرامیب  لاـح  رد  هلآو  هیلع  هللا 

.دیناد یم  وا  تفالخ  تیعورـشم  رب  لیلد  زین  ار  نیا  داتـسرف و  دجـسم  هب  تعامج  ماما  ناونع  هب  ار  رکبوبا  دوخ ، رمع  رخآ  ياهزور 
رکبوبا يارب  هدومن و  دانتـسا  یگتخاس  ثیدـح  نیا  هب  هنوگچ  هدرک ، اعدا  مود  هفیلخ  هک  ناـنچمه  تسین ، تجح  راـمیب  مـالک  رگا 

هللا یلصربمایپ  مالک  اج  نیا  رد  ارچ  دوش  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  يرابتعا  یب  ثعاب  درد  هبلغ  رگا  دیشارت ؟ یم  تلیـضف 
؟ دیناد یم  ربتعم  ار  هلآو  هیلع 

روضح مه  باـطخلا  نبرمع  تساوخ و  ذـغاک  ملق و  شتوم  ضرم  رد  زین  رکبوبا  هک  تسا  لـمأت  لـباق  مه  ناـیرج  نیا  مود : تهج 
رکبوبا تیـصو  غیلبت  ماقم  رد  هکلب  تسا ! سب  ار  ام  نآرق  هدرک ، هبلغ  وا  رب  درد  تفگن  دـشن و  رکبوبا  تیـصو  زا  عناـم  اـما  تشاد ،

.دمآرب

35 ص :
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نبرمع ارچ  هک  دیـشیدنیب  تجاـجل  بّصعت و  هنوـگره  زا  رود  هب  دـینک و  یـسررب  ار  ناـیرج  ود  نیا  تقد  هـب  نّنـست ! لـها  ناردارب 
تیصو هب  تبـسن  یلو  درک ، يریگولج  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رمع  ینایاپ  تاظحل  رد  باطخلا 

؟ دننک لمع  نآ  هب  هک  درک  یم  مزلم  ار  مدرم  هکلب  دومنن !؟ یضارتعا  هنوگ  چیه  رکبوبا 

هللا یلص  مرکا  لوسر  تیصو  عنام  رمع  مه  زاب  دومن  یم  شرافـس  درک ، تیـصو  رکبوبا  هچنآ  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  مانـشد  هب  ناـبز  دـمآ و  مشخ  هب  رمع  هک  دوـب  هچ  ترـضح  نآ  تیـصو  رگم  دـش ؟ یم  هلآو  هیلع 

: مینک هراشا  تیصو  ود  ره  ياوتحم  هب  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  دوشگ !؟

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیصو 

تیصو نومضم  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  خیرات ، بحاص  رهاط  یبا  نب  دمحا  زا  لقن  هب   (1)« هغالبلا جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 
.ددرگ یم  نشور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

اب رهاط  یبا  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا  دـسیون : یم  ثیدـح  ياهتنا  رد  نکل  هدرکن ، رکذ  ار  ثیدـح  نیا  لماک  دنـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدرک  لقن  لماک  دنس 

: هک تسا  نیا  تسا  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هچنآ  هصالخ ي 

هک درک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دیـسرپ  نم  زا  هک  یتالاؤس  زا  دعب  مدـش ، دراو  وا  رب  يزور  رمع  تفالخ  لوا  رد  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
: دـیوگ یم  سابع  نبا  تسا ؟ هداد  رارق  نیملـسم  هفیلخ  ار  وا  ربمایپ  هک  دـنک  یم  نامگ  زونه  اـیآ  دـنک ؟ یم  هچ  یلع  تیومع  رـسپ 

ياعدا هب  تبسن  نم  نیا ، رب  هوالع  يرآ و  متفگ 

36 ص :

.هتریسو رمع  مالک  نم  تکن  هبطخ 223 ، ، 12/20 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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ضرم رد  یتح  تشاد  رظن  یلع  تفالخ  هب  تبسن  ربمایپ  تفگ : رمع  .دیوگ  یم  تسار  یلع  تفگ : وا  مدیـسرپ  سابع  مردپ  زا  یلع 
.مدش عنام  مالسا  ظفح  يزوسلد و  تهج  هب  نم  یلو  دنک  حیرصت  یلع  مسا  هب  تساوخ  شتوف 

«. ...مالسالا یلع  هطیحو  اقافشا  کلاذ  نم  تعنمف  همسإب  حّرصی  نأ  دارأ  دقلو  »

: رکبوبا تیصو 

(1) يربط

(2) ریثا نبا  و 

(3) ریثک نبا  و 

(4) نودلخ نبا  و 

: مینک یم  لقن  يربط  زا  ار  نایرج  نیا  ام  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  رکبوبا  تیصو  نایرج  نارگید  و 

: دسیون یم  ثراح  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  يربط 

نب رکبوبا  تیـصو  هماندهع و  نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  سیونب  تفگ  وا  هب  دـیبلط و  ار  نامثع  شتوم  ضرم  رد  رکبوبا 
نب رمع  امش  يارب  مدیزگرب  تفالخ  هب  دعب  اما  تشون : نامثع  .دش  شوهیب  رکبوبا  سپس  دعب ؛ اما  نیملسم ، يوس  هب  تسا  هفاحق  یبا 

هچنآ نامثع  .يا  هتـشون  هچنآ  ناوخب  تفگ : نامثع  هب  دـمآ و  شوه  هب  رکبوبا  سپـس  .متفاین  امـش  يارب  ار  وا  زا  رتهب  ار و  باـطخلا 
میاین و شوه  هب  نم  رگا  هک  يدیـسرت  تفگ : ناـمثع  هب  سپـس  درک  دـییات  ار  هتـشون  نآ  تفگ و  ریبکت  رکبوبا  .دـناوخ  دوب  هتـشون 

.دهد ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  تفگ  رکبوبا  .یلب  تفگ : نامثع  دننک ؟ فالتخا  مدرم  منکن  نیعم  ار  هفیلخ 

37 ص :

.يرجه لاس 13  ثداوح  ، 2/618 يربط ، خیرات  - 1
.رمع هفالختسا  رکذ  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 426  - 2/425 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 2

.رمع ْهفالخ  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 7/22 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 3
.رمع ْهفالخ  ، 2/85 نودلخ ، نبا  خیرات  - 4
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: تفگ هک  دنک  یم  لقن  سیق  نب  لیعامسا  زا  رگید  یثیدح  نمض  رد  سپس 

دینک تعاطا  دیونـشب و  مدرم ! يا  دیوگ : یم  تسا و  يا  هتـشون  شتـسد  رد  تسا و  هتـسشن  یهورگ  اب  هک  مدید  ار  باطخ  نب  رمع 
دوب و رمع  هارمه  زین  رکبوبا  مالغ  دیدش » : » دیوگ یم  لیعامـسا  .ما  هتفاین  ار  رمع  زا  رتهب  تسا  هتفگ  وا  ار ؛ ادخ  لوسر  هفیلخ  راتفگ 

.تشاد هارمه  ار  دوب  هدش  رمع  تفالخ  هب  حیرصت  هک  يا  هتشون 

اریز تسا ؟ هدوبن  تسایر  بح  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  زا  رمع  تعنامم  اـیآ  تیـصو ، ود  ره  نتم  هب  هجوت  اـب 
رب هوالع  رکبوبا  نامز  رد  روطچ  میرادـن ، ربمایپ  تیـصو  شرافـس و  هب  يزاـین  و  تسا » یفاـک  ار  اـم  ادـخ  باـتک   » رمع لوق  هب  رگا 

؟ میدش دنمزاین  مه  رکبوبا  تیصو  هب  ادخ  باتک 

نینچ یناملسم  تسا  دیعب  هک  دناد -  یم  ربمایپ  زا  رتربتعم  ار  رکبوبا  نانخس  هللااب -  اذوعن  ای -  دشاب ، دقتعم  بلطم  نیا  هب  هک  یـسک 
لیلد نیمه  هب  تسا و  هدوب  تردق  بسک  تهج  هب  سفن و  ياوه  يور  زا  رمع  راک  نیا  هک  دیوگب  دیاب  ای  و  دشاب -  هتشاد  يداقتعا 

ترابع هب  دندرگن ؛ هارمگ  وا  زا  دعب  ناناملـسم  ات  دـیامنب  یتیـصو  رمع ، رخآ  تاظحل  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتـشاذگن 
هفیلخ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنا ، هدش  هدیـشک  یهارمگ  هب  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  هداتفا و  هقرفت  ناناملـسم  نیب  زورما  رگا  رگید 
ربمایپ ریبعت  هب  هک  یمهم  تیـصو  مه  نآ  .دـش  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  عناـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  مود 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا 

«. يدعب اولضت  نل  ًاباتک  مکل  بتکأ  »

! دیوشن هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ 

38 ص :
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لوسر ینیـشناج  تقایل  ایآ  دـنک  ینیهوت  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ماقم  هب  هک  یـسک  نّنـست ! لها  ناردارب  موس : هتکن 
ربمایپ رتسب  رانک  رکبوبا  رگم  ...دـنک .  نیهوت  ربماـیپ  هب  هک  یـسک  مکح  دـییوگ  یمن  امـش  رگم  دراد ؟ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

ریطخ ماـقم  يراذـگاو  رد  هک  یـسک  اـیآ  درک ؟ بصن  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  ارچ  هدینـشن ؟ ار  رمع  نیهوت  رگم  هدوـبن ؟
هللا لوسر  هب  تبـسن  بدا  مارتحا و  هک  ار -  بصنم  نیا  طرـش  نیرت  يرورـض  یتح  هدرک و  يراـگنا  لهـس  یمالـسا ، تما  يربـهر 
اورپ یب  هتشادن و  هاگن  ار  ربمایپ  مارتحا  هک  دنک  یم  نیعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یـسک  دنک و  یمن  تاعارم  تسا -  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ایآ هرخالاب  و  دراد ؟ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  تیحالص  دوخ  یصخش  نینچ  ایآ  دنک ، یم  تناها  ترضح  نآ  هب 
هزاجا دنا -  هدرک  رداص  یصخش  نینچ  يارب  نّنست  لها  ناگرزب  هک  یمکح  هب  هجوت  اب  هلآو -  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هدننک  نیهوت 

!؟ دنک نییعت  نیشناج  دوخ  زا  دعب  يارب  دراد 

: موس لاؤس 

: دومرف ترضح  هک  دینک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  امش  نّنست ! لها  ناردارب 

«. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موجنلاک  یباحصأ  لثم  »

.دیوش یم  تیاده  دینک  يوریپ  مادک  ره  زا  دنا ، ناگراتس  دننامه  نم  باحصا 

قفانم ار  وا  تفگ و  ازـسان  هعتلب ) یبا  نب  بطاح   ) ردب لها  یباحـص  زا  یکی  هب  باطخ  نب  رمع  هک  دـنا  هتفگ  امـش  هب  لاح  هب  ات  ایآ 
؟(1) دیمان

39 ص :

.ْهعتلب یبا  نب  بطاح  ْهصقو  ردبلا  لها  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 2494 ، ص1941 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 1
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هب تسا و  راتفک  يانعم  هب  لثعن  هدناوخ ! یم  لثعن »  » ار وا  هدرک و  یم  نیهوت  نامثع  هب  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هک  دیا  هدینش  نونکات  ایآ 
؟(1) دش یم  هتفگ  زین  يدوهی  يدرم 

تشز و تاملک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  رد  یهاگ  یتح  ربمایپ  باحـصا  هک  دـنا  هتفگ  امـش  هب  لاح  هب  اـت  اـیآ 
؟ دنداد یم  تبسن  رگیدکی  هب  یکیکر 

.تسا هدش  هراشا  لصفم  روط  هب  دندرک ، یم  رگیدکی  هب  هباحص  هک  ییاه  نیهوت  هب  باتک  نیمه  رد 

رفک و مکح  هدش ، برطضم  دوش  یم  هباحص  هب  تبسن  ینیهوت  هک  یماگنه  ارچ  دش -  لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب  نّنـست - ! لها  ناردارب 
؟ دینک یم  رداص  لتق 

؟ تسا تیاده  ثعاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هباحص  زا  يوریپ  هک  دیدرک  لقن  ثیدح  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

هب یتشز  تاملک  هک  ار -  نامثع  یتح  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  باـطخلا و  نبرمع  دـینک  یم  تأرج  اـیآ  تسا ، رفک  هباحـص  ّبس  رگا 
نآ هب  لصفم  روط  هب  باتک  نیمه  رد  ام  دراد و  مرـش  نآ  رارکت  زا  ناـبز  هک  هتفگ  یم  ردـقلا  لـیلج  یباحـص  نآ  رـسای ، نب  راـمع 

؟ دینک موکحم  مکح  نیا  هب  میا -  هدرک  هراشا 

: مراهچ لاؤس 

ای رکبوبا  نییعت  تفالخ ، هلأسم  رد  ربمایپ  رظن  فده و  رگا  نّنست ! لها  ناردارب 

40 ص :

.نامثع مدب  ّنبلطأل  هللاو  ْهشئاع  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ص477 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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هب دـیز  نب  ْهماسا  یهدـنامرف  تحت  دوب ) هداد  ار  شتلحر  ندـش  کیدزن  ربخ  ًـالبق  هک   ) شتلحر يراـمیب  رد  ار  ناـنآ  ارچ  دوب ، رمع 
؟(1) دومرف مازعا  ههبج 

.دوش باختنا  درف  نیرت  عاجـش  نیرتریدم و  نیرتاناوت ، دـیاب  رکـشل  یهدـنامرف  يارب  لقع ، مکح  هب  هک  تسا  نشور  زین  بلطم  نیا 
رکشل یهدنامرف  يارب  قیال  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناناملسم ، هاپـس  رد  نیخیـش  روضح  مغر  هب  ارچ  هک  دینک  تقد 

؟ درک باختنا  یهدنامرف  هب  دوبن  شیب  یناوجون  هک  ار  دیز  نب  ْهماسا  هکلب  تسنادن ،

؟ دنراد تسا ، رتالاب  رایسب  یماقم  هک  ارربمایپ  ینیشناج  تقایل  هنوگچ  دناد ، یمن  هاپس  یهدنامرف  قیال  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  یناسک 

: دیامرف یم  هک  دنتسه  هیآ  نیا  قادصم  نیخیش  دییوگ  یم  امش  نّنست ! لها  ناردارب 

(2) ﴾. ِضْرَْألا ِیف  ْمُهّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِّذلا  ُهللا  َدَعَو  ﴿

«. دناسرب نیمز  رد  تفالخ  هب  ار  حلاص  لمع  ياراد  نامیا و  اب  دارفا  هداد  هدعو  دنوادخ  »

یم نوریب  رهش  زا  هماسا  رکشل  هارمه  دندرک و  یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  رمع  رکبوبا و  رگا  هک  دیناد  یم  بوخ 
؟ دش یهلا  هدعو  يارجا  هنیمز  ربمایپ  نامرف  زا  یچیپرس  هنوگچ  نیاربانب  دش ، یم  هفیلخ  يرگید  صخش  ًاعطق  دنتفر ،

41 ص :

.دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  متفه  سلجم  رد  دنا ، هدوب  ْهماسا  هاپس  رد  مه  نیخیش  هکنیا  رب  ینبم  دادخر  نیا  كرادم  - 1
.55 رون : - 2
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ماکحا نوماریپ  یتالاؤس 

: لوا لاؤس 

، دشابن ناسنا  كاشوپ  كاروخ و  هکنآ  طرش  هب  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  ره  نیمز و  رب  هدجس  ياج  هب  هک  امش  نّنست ! لها  ناردارب 
يزیچ هچ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیا  هدیـسرپ  ناـتیاملع  زا  اـیآ  دـینک ، یم  هدجـس  نآ  لاـثما  تکوـم و  شرف و  رب 

، افلخ ربمایپ و  نامز  رد  رگم  دندرک ؟ یم  هدجـس  دـینک  یم  هدجـس  زورما  امـش  هچنآ  رب  رمع  رکبوبا و  ایآ  تسا ؟ هدرک  یم  هدـجس 
؟ تسا هدوب  يزورما  ياه  تکوم  اه و  شرف 

خیرات هب  هعجارم  اب  درک ؟ یم  هدجـس  يزیچ  هچ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدوب  نیا  يوجو  تسج  رد  نونکات  ایآ 
ییاه شرف  ریصح و  تیاهن  ای  هدوب ، گنس  ای  كاخ  زا  ربمایپ  دجسم  نیمز  دومرف و  یم  هدجس  نیمز  رب  ربمایپ  هک  ددرگ  یم  راکشآ 

.تسا هدش  یم  تسرد  ناتخرد  زا  هک 

: دیوگ یم  سنا  هک  دیا  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  رگم 

(1) «. اهیلع دجسیو  هرمخلا  یلع  یلصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  »

.درک یم  هدجس  نآ  رب  هرمخ و  مان  هب  تشاد  يریصح  هعطق  ربمایپ 

: دیوگ یم  رباج  هک  دیا  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  رگم 

یتح یّفک  یف  یصَحلا  نم  هضبق  ذخآف  رهظلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  یّلُصا  تنک  »

42 ص :

حیحـص .رمع  نبا  نع  رمع  نب  عفاـن  ثیداـحا  ، 12/292 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  هشئاـع ، دنـسم  ، 6/111 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 1
: تلاق هنومیم  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیمه  هرمخلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا  باـتک  ح 368 ، ، 1/231 يراخب ،

.هرمُخلا یلع  یّلصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک 
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(1) «. ّرحلا هدش  نم  تدجس  اذإ  یتهبجب  اهعضَاو  دْربَت 

نآ رب  سپـس  دوش و  کنخ  ات  متـشاد  یم  رب  نیمز  زا  نش  هزیر و  گنـس  یتشم  سپ  .مدـناوخ  یم  تعامج  هب  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زاـمن 
.مدرک یم  هدجس 

تسرد هچ  زا  رهم  رگم  دیوش ؟ یم  كانبضغ  دنراذگ  یم  رهم  ندناوخ  زامن  يارب  نایعیـش  دینیب  یم  یتقو  ارچ  نّنـست ! لها  ناردارب 
؟ تسا هدمآ  رد  تروص  نیا  هب  هدش و  کشخ  سپس  دنا ، هدرک  لگ  ار  كاخ  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ هدش 

دناوخب زامن  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  دوش  یم  رگم  زورما  ياه  یگدـنز  رد  تسا ؟ لضفا  كاخ  رب  هدجـس  دـییوگ  یمن  امـش  رگم 
رد ار  اهزامن  دیناد  یم  فظوم  ار  دوخ  هک  امـش  تسا  بجعت  ياج  دناوخب ؟ زامن  نآ  رب  دزیرب و  شرف  يور  هتـشادرب ، كاخ  یتشم 
زین كاخ  رب  هدجس  هک  یلاح  رد  دینک ، هدجس  كاخ  رب  دیتسین  رـضاح  ارچ  تسا ، لضفا  تقو  جنپ  دییوگ  یم  دیناوخب و  تقو  جنپ 

!؟ تسا لضفا 

ره رب  هدجس  رگا  .دنا  كرشم  هدیتسرپ و  تب ، دننامه  ار  رهم  سپ  دننک ، یم  هدجس  رهم  رب  نوچ  هک  دینز  یم  تمهت  نایعیش  هب  ارچ 
! دیکرشم دیتسرپ و  یم  ار  شرف  دینک  یم  هدجس  نآ  لاثما  شرف و  هب  هک  امش  سپ  تسا ، نآ  شتسرپ  هلزنم ي  هب  زیچ 

؟ دینک یم  نید  رد  لخاد  هناضرغم  ای  هتسنادن  تسین ، نید  رد  هچنآ  ارچ  دیراذگ ؟ یم  تعدب  ادخ  نید  رد  ارچ  نّنست ! لها  ناردارب 
ار دوخربمایپ  دینک و  یم  یناملسم  ياعدا  امش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیناد ؟ یمن  ار  راذگ  تعدب  تازاجم  رگم 

43 ص :

.دوجسلا یف  ْههبجلا  نع  فشکلا  باب  ْهالصلا ، باتک  ، 2/105 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 1
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؟ دیناد یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتنس  وریپ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیناد ؟ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم 
داوم زا  هک  ییاـه  تکوـم  اـه و  شرف  يور  رب  نیخیـش  یتـح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  تبث  خـیرات  ياـجک  رد 

اب امـش  دنیآ ، مشخ  هب  امـش  لمع  زا  نایعیـش  هکنآ  ياج  هب  دنا ؟ هدرک  یم  هدجـس  تسا ، هدـش  هتفاب  نآ  دـننام  یتفن و  یکیتسالپ و 
.دندرک یم  هدجس  كاخ  رب  مه  هباحـص  ربمایپ و  .دننک  یم  هدجـس  تسا  كاخ  نامه  هک  رهم  رب  نایعیـش  دینک ؟ یم  دروخرب  نانآ 

دینک یم  تیعبت  یسک  هچ  تنس  زا  نّنست ، لها  تعامج  امش  اما  دنک ، یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  هب  هعیش  سپ 
هدروآ اجک  زا  تسین  مولعم  دینک و  یم  نیقلت  اج  همه  زا  ربخ  یب  مدرم  مومع  هب  هچنآ  رد  ارچ  دینک ؟ یم  هدجس  دیتفای  هچره  رب  هک 

؟ دینک یمن  رکف  دیا ،

یم ار  امـش  ياه  لالدتـسا  صّحفت ، قیقحت و  نودـب  نّنـست  لها  مامت  مالـسا ، ردـص  دـننام  مه  نارود  نیا  رد  دـینک  یم  نامگ  اـیآ 
یقطنم لوقعم و  لیلد  نآ  يارب  دیاب  دنک  اعدا  ار  یبلطم  یسک  رگا  تسا  تاطابترا  رصع  هک  نامز  نیا  رد  دیناد  یمن  رگم  دنریذپ ؟

تسا یلصا  نیا  .دشاب  یمن  يرگید  نید  ره  ای  مالـسا  نّنـست و  ای  عیـشت  هب  رـصحنم  نیا  تسین و  ینتفریذپ  شفرح  هنرگو  دنک  هئارا 
دوخ دیاب  دیراد  يدصق  نینچ  رگا  ای  دیشاب ، مالـسا  يوگ  نخـس  دینک و  رظن  راهظا  دیابن  ای  دینادب  سپ  .تسا  موسرم  القع  نیب  هک 

.دییامرفن قطنم  یب  مالک  هداد ، قیبطت  ییالقع  موسرم و  لصا  نیا  اب  ار 

: مود لاؤس 

دوخ هک  امش  درک ؟ عادبا  یسک  هچ  ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  حیوارت »  » زامن نیا  هک  دیا  هدرک  رکف  نونکات  ایآ  ننست ! لها  ناردارب 
یلص مرکا  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  دینک  یم  تیعبت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  زا  هک  دینک  یم  اعدا  دیناد و  یم  ینـس  ار 

ار يزامن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا 

44 ص :
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زا یناگرزب  هک  نانچمه  دوب ؛ رمع  درک  يراذگ  هیاپ  ار  زامن  نیا  هک  یـسک  لوا  هک  دیناد  یم  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  یمن  لکـش  نیا  هب 
: لیبق زا  ننست  لها 

(1)، يربط

(3)، ریثا نبا   (2)، ربلا دبع  نبا 

(4)، ریثک نبا 

(5) یطویس

.دنراد فارتعا  رما  نیا  هب  نارگید  و 

: دیوگ یم  يراقلا  دبع  نب  نمحرلادبع  هک  دیا  هدناوخ   (6) يراخب حیحص »  » رد ار  ثیدح  نیا  نونکات  ایآ 

یم زاـمن  قرفتم  هناگادـج و  تروـص  هب  هک  مدـید  ار  مدرم  متفر و  دجـسم  هب  باـطخ  نب  رمع  اـب  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  زا  یکی  رد 
رارق نانآ  ماما  ار  بعک  نب  یبا  درک و  عمج  ار  مدرم  اذل  تسا ، رتهب  دنناوخب  تعامج  تروص  هب  ار  زامن  رگا  تفگ  رمع  .دـندناوخ 
تسا یتعدب  بوخ  تفگ : رمع  دنناوخ  یم  تعامج  هب  ار  زامن  هک  مدید  ار  مدرم  متفر  دجـسم  هب  رمعاب  هک  رگید  یبش  سپـس  .داد 

.نیا

« حیحص  » رد ار  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  خزود  لها  هارمگ و  ار  راذگ  تعدب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیناد  یمن  رگم 
(7) ملسم

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدناوخن 

«. هلالض هعدب  لک  »

.تسا یهارمگ  یتعدب  ره 

45 ص :

.يرجه لاس 23  ثداوح  ، 3/277 يربط ، خیرات  - 1
.باطخلا نب  رمع  لاح  حرش  هرامش 1878 ، همجرت  ، 3/1145 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 2

.عدب تغل  لیذ  ، 1/107 ریثا ، نبا  ْهیاهنلا ، - 3
.دارکالاو یعجشالا  سیق  نب  ْهملس  ربخ  يرجه ، لاس 23  ثداوح  ، 7/150 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 4

.هتفالخ یف  رمع ، خیرات  ص131 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 5
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.ناضمر ماق  نم  لضف  باب  حیوارتلا ، ْهالص  باتک  ح 265 ، ، 3/100 يراخب ، حیحص  - 6
.هبطخلاو ْهالصلا  فیفخت  باب  ْهعمجلا ، باتک  ح 867 ، ، 2/592 ملسم ، حیحص  - 7
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: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدناوخن   (1) یئاسن ننس »  » رد ار  ثیدح  نیا  ایآ 

«. رانلا یف  هلالض  لکو  هلالض  هعدب  لک  »

.تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره 

: موس لاؤس 

یم يراخب  ماما  هک  دیناد  یم  ایآ  دـیا ؟ هدینـش  يراخب  ماما  زا  ار  روآ  هدـنخ  بیجع و  ياوتف  نیا  لاح  هب  ات  ایآ  ننـست ! لها  ناردارب 
مه اب  دـنناوت  یمن  دـنوش و  یم  مرحم  مه  اب  هدـش و  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  دـنروخب ، ریـش  زب  ای  واگ  کی  زا  دازون  ود  رگا  دـیوگ :

؟ دننک جاودزا 

(2): دسیون یم  دوش  یمن  تیمورحم  ببس  ندروخ  ریش  هنوگ  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  نایب  ار  دوخ  رظن  هکنآ  زا  دعب  یسخرس  ماما 

«. اراخب نم  هجارخا  ببس  تناک  هلأسملا  هذهو  همرحلا  تبثت  لوقی : خیراتلا  بحاص  يراخبلا  لیعامسا  نب  دمحم  ناکو  »

نیمه رطاخ  هب  اذل  .دوش  یم  لصاح  تیمرحم  ندروخ  ریـش  نیا  هلیـسو  هب  دـیوگ : یم  خـیرات  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم 
.دندرک نوریب  يراخب  زا  ار  وا  يوتف 

: مراهچ لاؤس 

فیدر رد  ار  نز  بتکم ، نیا  رد  هـک  اـجنآ  اـت  درادـن  یمارتـحا  شزرا و  نز  ننـست ، بـتکم  رد  دـیناد  یم  اـیآ  ننـست ! لـها  ناوناـب 
؟ دنا هداد  رارق  رتش  غالا و  گس و  نوچمه  یتاناویح 

46 ص :

.هظعوملا دنع  بضغلا  باب  ملعلا ، باتک  ح 5892 ، ، 3/450 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
.لحفلا نبل  ریسفت  باب  عاضرلا ، باتک  ، 30/297 یسخرس ، طوسبملا ، - 2
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: دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هریرهوبا  زا  ملسم 

(1) «. بلکلاو رامحلاو  هأرملا  هالصلا ، عطقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  »

.دنک یم  لطاب  ار  زامن  گس  غالا و  نز و  روبع 

یم هشئاـع  .تسا  هتفرگ  رارق  ناـنآ  دـیدش  ضارتـعا  دروـم  هک  دراد  یفاـنت  نز  تمارک  اـب  نیگنـس و  يردـق  هب  تاریبـعت  نـیا  هـتبلا 
(2): دیوگ

«. ...رامحلاو بلکلا  هلزنمب  انومتلعج  »

.دیا هداد  رارق  غالا  گس و  فیدر  رد  ار  نانز  ام 

ار يرتشیب  تالاؤس  دنتسه  لیام  هک  یناسک  .دنهد  خساپ  نآ  هب  ننست  لها  تعامج  دیاب  هک  تسا  یتالاؤس  زا  يرصتخم  هنومن  اهنیا 
یعـس باتک  ود  نیا  رد  ام  .دنیامن  هعجارم  توکـس »!؟ ارچ   » و باوج » کی  زا  غیرد   » باتک ود  هب  دـننادب  ننـست  لها  هب  ضارتعارد 

.مییامن توعد  ییوگ  خساپ  هب  ار  ننست  لها  تعامج  باتک ، لصا  زا  يریوصت  هئارا  ننست و  لها  ربتعم  بتک  هب  دانتسا  اب  میا  هدرک 

، هدش دنتـسم  بلاطم  دیدج  يا  هویـش  هب  نوچ  دننک  یم  دراو  ننـست  بتکم  رب  ار  ینوگانوگ  تاهبـش  هکنآ  رب  هوالع  باتک  ود  نیا 
رظن دروم  باتک  رد  ار  بلطم  نالف  هک  دنک  اعدا  دـناوت  یمن  یـسک  دنتـسه و  رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  ماکحتـسا و  توق و  زا  اذـل 

.میا هدومن  زاین  یب  نوگانوگ  بتک  هب  هعجارم  زا  ار  وا  میا و  هتشاذگ  هدنناوخ  نامشچ  لباقم  ار  باتک  لصا  ام  هکنیا  هچ  متفاین 

: مینک هراشا  یتاکن  هب  رواشیپ  ياهبش  باتک  هرابرد ي  تسا  بسانم  همادا  رد 

47 ص :

.یلصملا رتسی  ام  ردق  باب  ْهالصلا ، باتک  ح 266 ، ، 1/366 ملسم ، حیحص  - 1
.هشئاع دنسم  ، 6/125 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2
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دیدـجت تبون  لهچ  زا  شیب  نونکات  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ  تیبوبحم  زا  دوخ  عون  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  یکی  باتک ، نیا 
.تسا هدش  پاچ 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هتفرگ  همشچرس  ینوگانوگ  لماوع  زا  رثا  نیا  تیقفوم 

نامه هب  هراومه  درذـگ و  یم  نآ  فیلأت  زا  لاس  هاـجنپ  زا  شیب  هکنیا  دوجو  اـب  رثا -  نیا  تیقفوم  رد  لـماع  نیرت  مهم  نیلوا و  - 1
.تسا رثا  نیا  شراگن  رد  فلؤم  صالخا  تسا -  هدش  پاچ  دیدجت  هیلوا  لکش 

زا .دـنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  يا  هدـنناوخ  ره  بلاطم ، نایب  تیفیک  دّدـعت و  عّونت و  لیلد  هب  هک  تسا  یـشور  هرظانم ، شور  - 2
.تسا رادروخرب  یصاخ  تیباذج  زا  هدش ، فیلأت  یسراف  نابز  هب  هکنیا  رت  مهم  هدیدرگ و  میظنت  شور  نیا  هب  باتک  نیا  هک  اجنآ 

هداد رارق  قفوم  بتک  فیدر  رد  ار  باـتک  نیا  رگید ، يوس  زا  هدـش  یـسررب  تاـعوضوم  ترثک  وس و  کـی  زا  عباـنم  تیعماـج  - 3
.تسا

اب دانتـسا  دروم  عبانم  ندوبن  ناوخمه  دـنک ، یمدودـحم  ار  دنمـشزرا  رثا  نیا  زا  هدافتـسا  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  همه  نیا  اـب 
يرایسب رد  دور  یم  هدش  دانتـسا  نآ  هب  باتک  نیا  رد  هک  یعبنم  یپ  رد  یتقو  ققحم  هدنناوخ و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دوجوم  بتک 

: دریگ یم  تروص  لیلد  ود  هب  ندوبن  گنهامه  نیا  .دبای  یمن  هدش  دای  عبنم  رد  ار  رظن  دروم  بلطم  دراوم ، زا 

هب اهراب  نآ ، رد  دانتـسا  دروم  عبانم  تدـم ، نیا  رد  هدـیدرگ و  فیلأت  لبق  لاـس  هاـجنپ  دودـح  رـضاح  باـتک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 1
هدش پاچ  دیدجت  نوگانوگ  ياه  تروص 

48 ص :
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هجیتن رد  تسا ، توافتم  پاچ  رظن  زا  هتـشاد ، یـسرتسد  نآ  هب  فلؤم  هک  یعباـنم  اـب  تساـم  سرتسد  رد  زورما  هک  یعباـنم  تسا و 
دروم بلطم  دنک و  یم  هعجارم  هدرک  هراشا  نآ  هب  فلؤم  هاگ  هک  يا  هحفـص  دلج و  رظن  زا  هدرک  دانتـسا  اهنآ  هب  فلؤم  هک  یعبانم 

.تسین دنتسم  رظن  دروم  بلطم  هک  دنک  یم  نامگ  دبای ، یمن  ار  دانتسا 

تاقیقحت هنوگ  نیا  زا  هدافتـسا  ندشدودحم  ثعاب  دوش و  یم  هدید  یتساک  نیا  دیدج  میدـق و  تاقیقحت  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم 
.تسا هدیدرگ 

يا هنوگ  هب  تسا ؛ دوخ  عبانم  رد  فیرحت  لیدبت و  دنا ، لوغشم  نآ  هب  تساه  تدم  نّنـست  لها  زا  یـضعب  هک  ییاهراک  زا  یکی  - 2
زا یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیا  دـننک و  نامتک  ار  قیاقح  زا  یـضعب  دـنهاوخ  یم  بلاطم ، زا  یـضعب  ییاج  هباج  ای  فذـح  اب  هک 

.دوشن ادیپ  تسا ، سرتسد  رد  زورما  هک  یبتک  رد  هدرک ، لقن  نّنست  لها  بتک  زا  فلؤم  هک  یبلاطم 

نیا یملع  شزرا  رب  ینونک ، ياه  پاچ  اب  نآ  قیبطت  نآ و  عبانم  جارختـسا  باتک و  نیا  ندرک  دنتـسم  اب  میتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا 
.دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوتب  زین  صاوخ  مدرم ، مومع  رب  هوالع  ات  مییازفیب ، رثا 

: مینک هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

عوقو دنک ، یم  میسرت  فلؤم  هک  يا  هرظانم  نینچ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  حرطم  باتک  نیا  لصا  هرابرد ي  یهاگ  هچنآ  لوا : هتکن 
: مییوگ یم  باوج  رد  تسا ؛ فلؤم  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  نیا ، هتشادن و  یجراخ 

زا يا  هخـسن  هک  نانچمه  دندوجوم ؛ اهویـشرآ  رد  زورما  دندناسر ، یم  پاچ  هب  ار  هرظانم  نیا  نامز ، نآ  رد  هک  یتالجم  مامت  ًالوا :
هک فجن » ّرُد   » هلجم لوا  هحفص ي 

49 ص :
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.تسا هدـش  هداد  ناشن  پاچ  نیرخآ  رد  نینچمه  باتک و  نیا  هیلوا  ياـه  پاـچ  رد  دـنک ، یم  تیاـکح  يا  هرظاـنم  نینچ  عوقو  زا 
ندید هرظانم  ناکم  زا  رادـلاسر ، دجـسم  یکیدزن  رد  اه  يدـنه  هلحم  هب  هعجارم  رواشیپ و  رهـش  هب  رفـس  اب  ناوت  یم  هکنیا  رب  هوالع 
ًاریخا ناگرزب  زا  یـضعب  تسا و  دوجوم  نانچمه  هدرک  یم  هرظانم  هتـسشن و  یم  اجنآ  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هک  یناکم  یتح  درک و 

.دنا هدرک  ندید  ناکم  نآ  زا 

هب بتک ، هنوگ  نیا  رابتعا  اریز  دسر ؛ یمن  یبیـسآ  باتک  نیا  رابتعا  هب  مه  زاب  دشاب ، هدـشن  عقاو  يا  هرظانم  نینچ  هک  ضرف  رب  ًایناث :
.تسا نآ  رد  هدش  حرطم  ياه  لالدتسا  عبانم و 

یخرب دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  حرطم  باتک  نیا  هرابرد ي  نّنست  لها  ناضرغمزا  یضعب  هک  يرگید  ضارتعا  مود : هتکن 
.دنتسه عیشت  هب  مهتم  اهنآ  نافلؤم  هکلب  تسین ، نّنست  لها  اب  طبترم  نآ  رد  دانتسا  دروم  عبانم  زا 

: مییوگ یم  ضارتعا  نیا  باوج  رد 

ای هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تیب  لـها  زا  یتلیـضف  ناـشناگرزب  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  مسر  نّنـست  لـها  ناـیم  رد  ًـالوا ،
ياج رد  دـنچ  ره  دوش ؛ یم  ندوب  یـضفار  عیـشت و  هب  مهتم  دـنک ، لقن  دـشاب  عیـشت  عفن  هب  هک  ار  یبلطم  یتح  ای  افلخ و  زا  ینعاـطم 

.دننک یم  دانتسا  ملاع  نامه  هتفگ  هب  رگید 

: دسیون یم  كاحضلا  نب  زیزعلادبع  نب  میهاربا  لاح  حرش  رد  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا 

یلعب وأ  نامثعب  أدـبن  لاق : مث  رمع ، مث  رکب  یبأ  لـئاضف  یلمأـف  لـئاضفلا ، جرخأـف  ثیدـحتلل  دـعق  هنا  میعن  وبأ  مث  خیـشلا  وبأ  هرکذ  »
اوکرتف یضفار  اذه  اولاقف :

50 ص :
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(1) هثیدح .»

سپس رکبوبا و  لئاضف  ادتبا  .درک  زاغآ  لئاضف  زا  .دیوگب  ثیدح  دش  رارق  زیزعلادبع  نب  میهاربا  هک  دنا  هدروآ  میعن  وبا  خیشلا و  وبا 
هدـناوخ یـضفار  ار  وا  لیلد  نیا  هب  .یلع  لئاضف  ای  منک  عورـش  نامثع  لئاضف  زا  مناد  یمن  تفگ : هاگ  نآ  .درک  لقن  ار  رمع  لئاضف 

.دندرک اهر  ار  شثیدح 

: دسیون یم  رکفت  نیا  شهوکن  رد  رجح  نبا  سپس 

میدقت یلع  رثکألا  ناک  ناو  رخآلا  یلع  امهدحا  لیـضفت  یف  فقوتلا  ینعأ  هّنـسلا  لهأ  نم  هعامج  بهذـم  اذـه  ّناف  .نّیب  ملظ  اذـه  »
«. همیزخ نبا  يروثلا و  نایفس  مهنم  نامثع ، یلع  ًاّیلع  نومّدقی  هّنسلا  لهأ  نم  هعامج  ناک  لب  نامثع ،

ار نامثع  رتشیب  یلو  يرگید ، رب  ار  یکی  نداد  يرترب  ینعی  تسا ؛ نّنـست  لـها  زا  یهورگ  هویـش  راـک  نیا  .تسا  راکـشآ  یملظ  نیا 
.دننانآ زا  ْهمیزخ  نبا  يروث و  نایفس  هک  دنناد  یم  مدقم  نامثع  رب  ار  یلع  مه  نّنست  لها  زا  یهورگ  هچرگ  دنهد ؛ یم  حیجرت 

، یناعنص قازرلادبع  يروباشین ، مکاح  یئاسن ، بیعـش  نبدمحا  دننامه : نّنـست ، لها  زا  یناگرزب  لاح  حرـش  هب  هعجارم  اب  ور  نیا  زا 
يزودنق میهاربا  نب  نامیلـس  دـیدحلا ، یبا  نبا  يربط ، ریرج  نبدـمحم  قاحـسا ، نبا  هبیـش ، یبا  نب  نامثع  ینیدـم ، هللادـبع  يدـقاو ،

نارگید یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم  یعفاـش ، یلزاـغم  نبا  ینیومح ، دـمحم  نب  میهاربا  یعفاـش ، یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  یفنح ،
هنوگچ هک  دوش  یم  راکشآ 

51 ص :

.ینیدملا كاحض  نب  زیزعلادبع  نب  میهاربا  لاح  حرش  هرامش 218 ، همجرت  ، 1/113 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  - 1
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رد هدومن ، عیـشت  هب  مهتم  یقیاقح  نایب  لیلد  هب  ار  دوخ  ناگرزب  زا  یـضعب  دـنراد ، عیـشت  بهذـم  اـب  هک  يداـنع  ببـس  هب  دنرـضاح 
.دننادب رابتعا  یب  ار  اهنآ  مالک  تیاهن 

: مینک هراشا  یتاکن  هب  عوضوم  نیا  هرابرد ي  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

(1): دسیون یم  يوون  هک  نانچ  دنا ، هدرک  نایب  ار  یطیارش  يوار  کی  قیثوت  يارب  نّنست  لها  نویلاجر  لوا :

بابـسأ نم  ًامیلـس  ًالقاع  ًاغلاب  ًاملـسم  نوکی  نأـب  ًاـطباض  ًالدـع  نوکی  نأ  هیف  طرتشی  هنا  هقفلاو  ثیدـحلا  هّمئأ  نم  ریهاـمجلا  عمجأ  »
«. ...ًاظفاح ًاظّقیتم  هءورملا  مراوخو  قسفلا 

، غلاب ناملـسم ، نینچمه  .دشاب  يوق  هظفاح  ياراد  لداع و  دیاب  ثیدـح  يوار  هک  دـنراد  عامجا  ثیدـح  هقف و  رد  ناماگـشیپ  رتشیب 
.دشاب نابهاگن  انیب و  يدرمناوج ، هدنرب  نیب  زا  قسف و  تابجوم  زا  نمیا  لقاع و 

.تسا هدرک  هراشا  طیارش  نیمه  هب   (2) شا همدقم  رد  حالص  نبا  زین  و 

نانچ درادن ، یـشقن  وا  ياه  هتفگ  يرابتعا  یب  ای  رابتعا  رد  يوار  تاداقتعا  بهذم و  هک  دوش  یم  مولعم  دـش ، لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب 
(3): دسیون یم  ینالقسع  رجح  نبا  هک 

« .هّرضی ءادالاو ال  ذخالا  تبث  ناک  اذإ  هنا  انمّدق  دقف  عّیشتلا ، امأو  »

.درک لقن  ثیدح  وا  زا  ناوت  یم  درادن و  يداریا  دشاب ، هتشاد  هئارا  طبض و  تردق  رگا  هک  میتفگ  ًالبق  عیشت ، اما 

52 ص :

عون 23. ص197 ، یطویس ، يوارلا ، بیردت  - 1
عون 23. ص104 ، حالص ، نبا  همدقم  - 2

لصف 9. ص400 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  - 3
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تلادع تقاثو و  مهم  هکلب  درادن ، یـشقن  وا  نخـس  نالطب  تحـص و  رد  يوار  هدـیقع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رجح  نبا  مالک  نیا  زا 
.تسوا

: دوش یم  قالطا  هورگ  هس  هب  هعیش  نّنست ، لها  حالطصا  رد  مود :

مّدـقم نامثع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  رب  ار  ترـضح  نآ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتـسود  هک  یناـسک  . 1
.دنیوگ یم  هعیش  اهنآ  هب  دنرادب ،

: دسیون یم  يراسلا  يده  رد  رجح  نبا 

(1)« .هباحصلا یلع  همیدقتو  ّیلع  هّبحم  عّیشتلاو  »

.هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  رب  وا  نتشاد  مّدقم  مالّسلا و  هیلع  یلع  نتشاد  تسود  ینعی  عیشت 

(2): دسیون یم  بیذهتلا » بیذهت   » رد و 

«. نامثع یلع  ّیلع  لیضفت  داقتعا  وه  نیمّدقتملا  فرع  یف  عّیشتلاف  »

.تسا هدوب  نامثع  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رب  داقتعا  ناگتشذگ ، نایم  رد  ندوب  هعیش 

یخرب هب  دنناد و  یم  رترب  لضفا و  قیالخ  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یناسک  . 2
ياملع لاح ، نیا  اب  .دـنا  هدـیمان  عیـشت  رد  نایلاغ  ار  هورگ  نیا  دـننز ؛ یم  نعط  ...و  هیواـعم  ریبز ، هحلط ، ناـمثع ، دـننام  هباحـص ، زا 

.دنناد یمن  اهنآ  يرابتعا  یب  رب  لیلد  ار  اهنآ  هدیقع  هتفریذپ ، ار  هتسد  نیا  تایاور  حاحص ، نابحاص  لاجر و 

: دسیون یم  رجح  نبا 

53 ص :

لصف 9. ص459 ، نامه ، - 1
.بلغت نب  نابأ  لاح  حرش  هرامش 145 ، همجرت  ، 1/58 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 2
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الف ًادهتجم  ًاقداص  ًانید  ًاعرو  کلذ  دقتعم  ناک  اذإو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  قلخلا  لضفأ  ًاّیلع  ّنا  مهـضعب  دـقتعا  اّمبرو  »
(1)« .اذهب هتیاور  درت 

، رادـنید اسراپ ، دراد ، ار  داـقتعا  نیا  هک  یـسک  رگا  .تسا  قلخ  نیرترب  ربماـیپ ، زا  سپ  یلع  هک  دـندقتعم  ناـیلاغ  زا  یخرب  اـسب  هچ 
.دوش یمن  هدرمش  دودرم  شتیاور  داقتعا ، نیا  هطساو  هب  دشاب ، دهتجم  وگتسار و 

: دسیون یم  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ 

ّدر ولف  .قدصلاو  عرولاو  نیدـلا  عم  مهیعباتو  نیعباتلا  یف  ریثک  اذـهف  .فرحت  ّولغ و ال  الب  عّیـشتلاکو  .عّیـشتلا  ّولغک  يرغـص  هعدـبف  »
(2) هنّیب .» هدسفم  هذهو  هیوبنلا  راثآ  نم  هلمج  بهذل  ءالؤه  ثیدح 

رادـنید و هکنیا  اب  ناعبات  ناعبات  ناعبات و  رد  داقتعا  نیا  .تسا  فیرحت  ولغ و  یب  هعیـش  اـی  نایعیـش و  ولغ  دـننامه  کـچوک  تعدـب 
دوبان هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راثآ  زا  يا  هعومجمدوشن  لوبق  هورگ  نیا  ثیدـح  رگا  .تسا  دایز  دنتـسه ، وگتـسار  اـسراپ و 

.تسا نشور  يداسف  نیا  دوش و  یم 

: دنک یم  یفرعم  ار  هورگ  نیا  دعب  رطس  دنچ  رد  سپس 

ضّرعتو ًاـّیلع  براـح  نمم  هفئاـطو  هیواـعمو  هحلطو  ریبزلاو  ناـمثع  یف  مّلکت  نم  وـه  مهفرعو  فلـسلا  ناـمز  یف  یلاـغلا  یعیـشلاف  »
(3) «. مهّبسل

نخـس دندیگنج  یلع  اب  هک  یهورگ  هیواعم و  هحلط و  ریبز و  نامثع و  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  ناگتـشذگ ، فرع  رد  یلاغ  هعیش 
مانشد نانآ  هب  هتفگ ،

54 ص :

.نامه - 1
.بلغت نب  نابا  لاح  حرش  هرامش 2 ، همجرت  ، 1/118 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

.نامه - 3
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.دهد یم 

: دسیون یم  بلغت  نب  نابا  لاح  حرش  رد  لماکلا  رد  يدع  نبا 

بهذـم هبهذـم  ناک  نإو  تایاورلا  یف  قدـصلا  لهأ  نم  وهو  هقث  هنع  يور  اذإ  همیقتـسم  اهتّماع  هثیداحأ  خـسنو و  ثیداـحأ  ناـّبأل  »
ناک ّهنا  هب  دیری  رهاجم  بهذملا  مومذـم  يدعـسلا  لوقو  ثیدـح  هئام  نم  ًابیرق  وأ  ًاوحن  يور  دـقو  هفوکلا  یف  فورعم  وهو  هعیـشلا 

(1)« .هب سأب  حلاص ال  هیاورلا  یف  وهو  هیاورلا  یف  ًافعض  هب  دری  مل  عّیشتلا  یف  ولغی 

بهذـم یعیـش  هچرگ  تسا ؛ قداص  ییوگ  ثیدـح  رد  وا  .تسا  تسرد  شثیداحا  عومجم  هک  دراد  ییاه  هتـشون  ثیداحا و  ناـبا ،
هعیش رد  وا  هک  تسا  نیا  شدارم  هتـسناد ، بهذملا  مومذم  ار  وا  هک  يدعـس  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  ثیدح  دص  دودح  تسا و 

.تسا راکتسرد  لاکشا و  یب  ثیدح  لقن  رد  وا  دزاس و  یمن  دراو  نابا  تیاور  رب  یفعض  هتفگ  نیا  یلو  هدرک ، یم  ولغ  شندوب 

یبیـسآ شمالک  رابتعا  هب  وا  هدیقع  بهذم و  تسا و  ربتعم  یبهذم -  هدیقع و  ره  اب  يوار -  نخـس  هک  دوش  یم  نشور  ناس  نیدـب 
.دناسر یمن 

لقن نوگانوگ  بهاذم  اب  ینایوار  زا  ملـسم  يراخب و  حیحـص  هژیو  هب  نّنـست  لها  حاحـص  هک  تسا  یناوارف  تایاور  بلطم ، دـهاش 
.دنا هدومن 

اهنآ هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  لقن  ثیدح  اهنآ  زا  نیحیحـص  هک  درب  یم  مان  رفن  تصـش  دودـح  زا   (2)« يراسلا يده   » رد رجح  نبا 
، هعیش دننامه  ییاه  بهذم  ياراد 

55 ص :

.بلغت نب  نابا  لاح  حرش  ، 1/390 يدع ، نبا  لماکلا ، - 1
لصف 9. ص459 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  - 2
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.دنتسه ...و  هیمهج  یضابا ، یبصان ، هیردق ، جراوخ ،

.دنیوگ یضفار  دنرادب ، مدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یناسک  - 3

: دسیون یم  يراسلا  يده  رد  رجح  نبا 

(1) «. یضفار هیلع  قلطیو  هعّیشت  یف  لاغ  وهف  رمع ، رکب و  یبأ  یلع  مالّسلا ) هیلع  یلع   ) همّدق نمف  »

.دوش یم  هتفگ  یضفار  وا  هب  تسا و  عیشت  رد  هدننک  ولغ  درادب  مّدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  یلع  هک  یسک 

ناگرزب رظن  رد  هنرگو  تسا  موس  هورگ  نیمه  دـنناد ، یمن  ربتعم  ار  نانآ  راتفگ  نّنـست  لها  هک  یهورگ  اهنت  هورگ ، هس  نیا  نایم  زا 
.تسا دانتسا  لباق  ناشیا  نخس  ربتعم و  لوا  هورگ  ود  نّنست ، لها 

دنتسه یناسک  ءزج  هکلب  دنتسین ، موس  هورگ  زا  تسا  هدرک  دانتسا  اهنآ  بتک  هب  نیظعاولا  ناطلـس  هاگ  هک  یناسک  تسا  حضاو  رپ  و 
.دنا هتـسیرگن  عیاقو  زا  یخرب  هب  فاصنا  هدـید  اب  هتـشاد و  ياج  نانآ  لد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  تبحم  كدـنا  هک 

.دنرادن داقتعا  هعیش  بهذم  لوصا  لقادح  هب  هکنیا  هچ  تسین ؛ اهنآ  ندوب  یّنس  رد  یکش  نیاربانب 

مئامـض ثحب ، ره  مامتا  زا  دـعب  یقرواـپ ، رد  اـم  دـننکن ، لوبق  ار  فلؤم  طـسوت  دانتـسا  دروم  عباـنم  زا  یخرب  هک  یتروص  رد  ًاـیناث :
باتک نیا  عومجم  رد  مئامـض  اسب  هچ  هک  میا  هدرک  يروآدرگ  ثحب  دروم  بلطم  تاـبثا  رد  نّنـست  لـها  بتک  ریاـس  زا  ار  یناوارف 

.تسا هدرک  دانتسا  نآ  هب  فلؤم  هک  دشاب  یعبانم  زا  رتشیب 

56 ص :

.نامه - 1
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زا شیب  هب  هـبترم  رب 2000  نوزفا  باـتک  نیا  رـساترس  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هک  میوـش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسیاش  اـجنیا  رد 
بتک رگید  زا  رادقم ، نیا  زا  شیب  روبزم ، عبانم  زا  دودح 90 % جارختسا  رب  هوالع  ام  هک  تسا  هدرک  دانتسا  نّنست  لها  زا  باتک  210

.میا هدوزفا  نآ  هب  ننست  لها 

فلؤم لاح  حرش  زا  يرصتخم 

: مینک یم  نایب  ار  فلؤم  یگدنز  زا  يرصتخم  قیقحت ، شور  هب  نتخادرپ  زا  لبق 

یملاع يزاریـش ، نیظعاولا  ناطلـس  هب  فورعم  دـمحم  دیـس  جاح  نیظعاولاو ، ءالـضفلا ، ناطلـس  نیملکتملا  ءابطخلا و  دیـس  موحرم 
.تسا مق  هیملع  هزوح  نازورف  ياه  لعشم  هدنشخرد و  ناگراتس  هلمج  زا  لماع ، یظعاو  لماک و 

رد يرمق  لاس 1314  مارحلا  ْهدعقلا  يذ  هام  رد  دشاب ، یم  هاش  ربکا  هب  فورعم  نیظعاولا ) فرشا   ) ربکا یلع  دیس  موحرم  دنزرف  يو 
لاس 1326 رد  دیناسر و  مامتا  هب  نارهت  رانماپ  هسردم  رد  ار  هیلوا  تامدـقم  تیلوفط ، نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  .دـش  دـلوتم  نارهت 

موحرم دزن  ار  حوطـس  تالیـصحت  تشاد ، فقوت  اجنآ  هک  لاس  ود  تدـم  رد  .دـش  تایلاع  تابتع  مزاع  شراوگرزب  ردـپ  اـب  يرمق 
.تشگزاب هاشنامرک  هب  ردپ  هارمه  دناسر و  نایاپ  هب  یناتسرهش  يدنرم و 

هضافا و فیاظو و  ماجنا  لامک و  ملع و  لیمکت  يارب  .دـیدرگ  لوغـشم  یمالـسا  فراعم  رـشن  هب  ظعو  نایب و  نف  زا  هدافتـسا  اب  يو 
زا يرایسب  فیاوط  اب  هدومن و  ناتـسودنه  رـصم و  ندرا ، نیطـسلف ، هیروس ، قارع ، ياهروشک  هب  يرایـسب  ياه  ترفاسم  هضافتـسا ،

هرظانم ود  اهنآ  نیرت  مهم  هک  هداد  ماجنا  یبهذـم  ینید و  تارظانم  اه ، ینایداق  اه و  یئاهب  لیبق  زا  نید ، زا  نافرحنم  دونه و  دوهی و 
لاس رد  هک  تسا  یطوسبم 
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: تسا هتفرگ  تروص  ناتسودنه  رد  يرمق   1345

رد هدیدرگ و  رازگرب  دنه ، دئاق  میعز و  يدناگ ، روضح  رد  دنه  ناتسرپ  تب  همهارب و  نادنمـشناد و  اب  یلهد ، رد  هک  يا  هرظانم  . 1
نامز نآ  دـیارج  رد  هک  نانچ  هدـیماجنا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیمتاخ  مالـسا و  سدـقم  نید  تیناقح  تاـبثا  هب  ناـیاپ 

.تسا هدش  جرد 

دنه باجنپ  رواشیپ  رهـش  رد  نّنـست  لها  هعیـش و  ناـگرزب  لاـجر و  زا  رفن  تسیوددودـح  روضح  اـب  هک  یگرزب  هرظاـنم  سلجم  . 2
تشه زا  زواجتم  بش  ره  هدش ، یم  ماجنا  مالسلادبع  خیش  دیشر و  دمحم  ظفاح  نّنـست ، لها  گرزب  ملاع  ود  اب  ینونک ) ناتـسکاپ  )

.دیماجنا یم  لوط  هب  تعاس 

نایاپ رد  .دـندرک  یم  رـشتنم  دوخ  تالجم  دـیارج و  رد  هتـشون ، ار  نیفرط  يوگ  تفگ و  گرزب  هلجم  همانزور و  راهچ  ناراگنربخ 
نامه .دـندرک  رایتخا  ار  هیرفعج  هقح  بهذـم  سلجم ، نامه  رد  رواـشیپ  فارـشا  فانـصا و  ناـناگرزاب و  زا  رفن  شـش  مهد ، بش 

يا هدـع  ياه  ینکارپ  ههبـش  هب  خـساپ  رد  عاـمتجا و  زاـین  لـیلد  هب  يرمق  لاس 1375  رد  راـب  نیتسخن  لاـس ، یـس  زا  سپ  تارظاـنم 
زین نآ  زا  سپ  دـیدرگ و  رـشتنم  یگرزب  باتک  تروص  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اب  هرواشم  يرگنزاـب و  اـب  ضرغم ،

.تسا هدوب  نایوج  قح  نازورف  لعشم  هراومه  دوش و  یم  رشتنم  هک  تساه  لاس 

یتح هک  يا  هنوگ  هب  دش ، نیـشن  هناخ  یلک  هب  عنم و  ربنم  زا  یبلق  تلاسک  تلع  هب  رمع  ینایاپ  لاس  هد  رد  نیظعاولا  ناطلـس  موحرم 
لیلجت اـب  ناـشیا  رکیپ  هاـگ  نآ  تـفگ ؛ عادو  ار  یناـف  راد  نارهت  رد  يرمق  نابعـش 1391  هام  رد  هکنیا  اـت  .دوبن  مه  تکرح  ربرداـق 

تیآ فرط  زا  هک  يدنمهوکش  عییشت  زا  دعب  دیدرگ و  لقتنم  مق  هب  ناوارف 
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.داب ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور  .دش  هدرپس  كاخ  هب  نیسح  وبا  هربقم  رد  دش ، ماجنا  یفجن  یشعرم  هللا 

: زا دنا  ترابع  هدیسر  پاچ  هب  ناشیا  تافیلأت  زا  هچنآ 

اب هارمه  یبرع  ياه  نابز  هب  باتک  نیا  نینچمه  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  تبون  لهچ  زا  شیب  نونکاـت  هک  رواـشیپ  ياهبـش  باـتک  . 1
یناتسکاپ یصخش  هک  یسیلگنا -  مجرتم  تسادیپ ، نئارق  زا  هک  نانچ  هتبلا  .تسا  هدش  همجرت  یـسیلگنا  ودرا و  رـصتخم و  یقیقحت 
.تسا هدرک  همجرت  هعیش  تادقتعم  فالخ  رب  هنوراو و  ار  باتک  بلاطم  یخرب  هدرکن و  يراد  تناما  همجرت  رد  هدوب -  لصالا 

نیمه زاین ، تروص  رد  هللاءاشنا  هک  تسامـش  يور  شیپ  هک  تسا  یقیقحت  تافاضا ، اب  هارمه  لصفم  ًاتبـسن  قیقحت  نیلوا  نامگ  یب 
.دش دهاوخ  همجرت  لماک  روط  هب  هدش  دای  نابز  هس  هب  قیقحت 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  اهراب  زین  باتک  نیا  .یناطلس  هلاقم  دص  . 2

.تسا هدیدرگ  رشتنم  نآ  لوا  دلج  همجرت و  یبرع  هب  قیقحت  زا  سپ  ًاریخا  هدش و  پاچ  اهراب  زین  باتک  نیا  .ناراگتسر  هورگ  . 3

قیقحت شور 

: دشاب یم  رکذ  لباق  ریز  تاکن  رضاح  باتک  قیقحت  رد  دش ، دای  هچنآ  هب  هجوت  اب 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  مینک  جارختسا  میتسناوتن  ار  باتک  نیا  رد  هدش  رکذ  عبانم  مامت  یلیالد  هب  . 1

هب یسرتسد  ای  هتشگ و  دوقفم  نآ  لصا  ای  هدرک ، دانتسا  اهنآ  هب  فلؤم  هک  یبتک  زا  یخرب  میدرک ، وجو  تسج  ام  هک  اجنآ  ات  فلا )
نانچمه .تسا و  راوشد  رایسب  نآ 
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دانتسا دامتعا و  اب  ای  هتـشاد ، یـسرتسد  اهنآ  هب  هک  هدوب  نآ  لیلد  هب  هردان ، بتک  نیا  هب  فلؤم  دانتـسا  ایآ  هک  تسا  لوهجم  ام  يارب 
هب اـم  یلو  دوبن ، هرداـن  بتک  وزج  رظن  دروم  باـتک  دراوـم ، زا  یخرب  رد  هتبلا  .تسا  هدرک  داـی  باـیمک  بتک  نیا  زا  رگید  بتک  هب 

.میدرکن ادیپ  یسرتسد  اهنآ 

وا زا  ار  یبلطم  نآ و  لاثما  يروباشین و  ظفاح ، مکاـح ، دـننام : هدرک  رکذ  ار  یفلؤم  راعتـسم  ماـن  نیظعاولا  ناطلـس  يدراوم  رد  ب )
مادـک ره  دارفا  نآ  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  رفن  دـنچ  نایم  كرتشم  مان  نیا  هک  میتفایرد  ناوارف  ياهوجو  تسج  اب  .تسا  هدرک  لـقن 

.تسا هدوب  باتک  مادک  فلؤم و  مادک  ناشیا  دارم  هک  میبای  رد  میتسناوتن  تیاهن  رد  دنتشاد ، يددعتم  تافیلأت 

یخرب جارختسا  رد  قیفوت  مدع  هداد ، خر  نّنست  لها  بتک  رد  هک  یناوارف  تافیرحت  هب  هجوت  اب  زین  دروم و  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
.دیامن یم  یقطنم  عبانم 

، دوش یم  هدید  تاحفـص  تادلجم و  دادعت  رظن  زا  نوگانوگ  ياه  پاچ  رد  هک  یتارییغت  اب  هک  هدش  جارختـسا  يا  هنوگ  هب  عبانم  . 2
باب هب  هحفص ، دلج و  رکذ  رب  هوالع  ساسا  نیا  رب  .تسا  یسرتسد  لباق  یتحار  هب  رظن  دروم  بلطم 

.تسا هدش  هراشا  زین  باتک  لصف  و 

: ریز دراوم  رد  زج  هب  میا ، هدروآ  یقرواپ  رد  ار  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدح  لماک  نتم  . 3

.دشاب هدروآ  نتم  رد  حیحص  روط  هب  یبرع ، نابز  هب  ار  دانتسا  دروم  ترابع  ای  ثیدح  لماک  نتم  نیظعاولا  ناطلس  هک  ییاج  فلا )

نآ رارکت  زا  نیشیپ ، دروم  هب  عاجرا  اب  هک  دشاب  هدش  رکذ  یقرواپ  رد  لماک  روط  هب  ًالبق  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدح  هک  ییاج  ب )
.میا هدرک  يراددوخ 
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.میا هدرک  هدنسب  سردآ  رکذ  هب  دومن ، یمن  يرورض  نتم  لماک  رکذ  هکنآ  لیلد  هب  كدنا  يدراوم  رد  ج )

هچنآ اب  میتفای  ام  هچنآ  هدرک و  لـقن  یـسراف  ار  نآ  تاراـبع  زا  یخرب  اـی  یـسراف  ًـالماک  ار  یثیدـح  اـی  نتم  فلؤم ، هک  يدراوم  . 4
هب سپـس  میا ، هدروآ  ار  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدـح  لماک  نتم  ادـتبا  یقرواپ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یگنهامه  ًالماک  هدرک  لقن  فلؤم 

، سردآ هبادتبا  هدوب ، توافتم  تسا  هدرک  لقن  نیظعاولا  ناطلـس  هچنآ  اب  هدش  جارختـسا  نتم  رگا  یلو  میا ، هدرک  هراشا  نآ  سردآ 
.میا هدرک  هراشا  نآ  لماک  نتم  هب  سپس 

رد نیظعاولا  ناطلـس  هدیدرگ ، نیودـت  مه  لکـش  نامه  هب  ًابیرقت  هدـش و  یم  نایب  يا  هرظانم  لکـش  هب  ثحابم  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 5
نآ روکذم ، بتک  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  هدرک  نایب  لیـصفت  حرـش و  یفاضا و  تاحیـضوت  اب  ار  تارابع  ثیداحا و  يددـعتم  دراوم 

.دوش یم  تابثا  ثحب  دروم  بلطم  تایلک  هدش ، رکذ  عبانم  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هکلب  دوش ، یمن  هدید  لیصفت  حرش و 

رد هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدـح  کی  ناونع  هب  مه و  رانک  رد  ار  نوگانوگ  ثیداـحا  زا  یفلتخم  ياـه  شخب  فلؤم ، يدراوم  رد  . 6
میتسناوتن مه  ییاهاج  رد  هتبلا  .میا  هدرک  هراشا  نآ  قیقد  عبنم  هب  یقرواپ  رد  هدرک و  دنتـسم  ار  ترابع  زا  تمـسق  ره  يدراوم  نینچ 

هب ار  دوخ  مالک  فلؤم  اجنآ  رد  هکنیا  ای  تسا و  یباتک  ترابع  زا  یتمسق  ای  تسا ، ثیدح  زا  یـشخب  هدش  لقن  ترابع  هک  میبایرد 
.تسا هدرک  داریا  یبرع  نابز 

یکی هب  طوبرم  هدش  لقن  ترابع  هک  دیدرگ  مولعم  بتک  نآ  هب  هعجارم  اب  هک  دنک  یم  لقن  رفن  دنچ  زا  ار  یثیدـح  فلؤم  یهاگ  . 7
یقرواپ رد  مه  دراوم  نیا  هب  ناکما  دـح  ات  هک  دـنا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نآ  هب  ظفل  رد  ناوارف  فالتخا  اـب  هیقب  تسا و  بتک  نآ  زا 

.میا هدرک  هراشا 
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یبرع ترابع  زا  دعب  نتم و  رد  ار  اهنآ  ام  هک  تشاد  رارق  یقرواپ  رد  یبرع  تارابع  زا  یضعب  تایآ و  همجرت  لبق ، ياه  پاچ  رد  . 8
.میا هداد  رارق  زتنارپ  لخاد 

هبنج ي هک  يا  هتکن  ره  ای  هنکما و  زا  یضعب  هرابرد ي  حیضوت  ای  تاغل  یناعم  نایب  زا  معا  هدش ، رکذ  یقرواپ  رد  هک  یتاحیضوت  . 9
.تسا فلؤم  هب  طوبرم  دراد ، یحیضوت 

.دوبن ام  سرتسد  رد  قیقحت  نامز  رد  يراخب  اسراپ  هجاوخ  زا  باطخلا ، لصف  ینادمه و  یلع  دیس  ریم  زا  یبرقلا ،» ْهدوم   » باتک . 10
.میا هدرک  هدافتسا  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  باتک  ود  نیا  هک  يزودنق  ْهّدوملا » عیبانی   » باتک زا  ور  نیا  زا 

نیا یبلعث  زا  يذمرت  زا  دـمحا  دنـسم  زا  ْهّدوملا » عیبانی   » رد يزودـنق  دـنک : یم  دانتـسا  هنوگ  نیا  نیظعاولا  ناطلـس  يدراوم  رد  . 11
.میا هدرک  هدنسب  لّوا  عبنم  جارختسا  هب  يدراوم  نینچ  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  ثیدح 

رد هک  هدـش  هیهت  يریوصت  میا ، هدوزفا  نآ  هب  اـم  هچنآ  ماـمت  تسا و  هدـش  دانتـسا  اـهنآ  هب  باـتک  نیا  رد  هک  یعباـنم  ماـمت  زا  . 12
.دناسر میهاوخ  پاچ  هب  باتک  نیا  دانسا  ناونع  هب  هناگادج  ار  نآ  زاین  تروص 

شیاریو اب  اذـل  .دوش  یم  لکـشم  راچد  يدراوم  رد  هدـنناوخ  تسا  يراتفگ  هویـش  هب  ًاـبیرقت  باـتک  فیلأـت  شور  هک  اـجنآ  زا  . 13
.میا هدومن  باتک  نتم  ندش  رت  ناور  رد  یعس  یبدا ،

ار نآ  دومن  یم  مزال  ترابع  ندـش  رت  ناور  يارب  يا  هملک  ندـش  هفاضا  ییاج  رگا  میا و  هدرکن  داـجیا  يرییغت  باـتک  نتم  رد  هتبلا 
.میا هداد  رارق  بالق  ود  نایم  رد 

تسا هدنام  یقاب  يدراوم  نانچمه  تفرگ ، تروص  هعومجم  نیا  لیمکت  رد  هک  یشالت  همه  دوجو  اب  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا 
عبنم جارختسا  یلیالد  هب  هک 
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پاچ رد  باتک  نیا  ات  هدومن  يرای  ار  ام  دندومن  جارختـسا  ار  يدیدج  دراوم  رگا  میراد  اضاقت  ناگدنناوخزا  نیاربانب  تسا ؛ هدـشن 
.ددرگ لیمکت  دعب  ياه 

تجح موحرم  زا  نینچمه  .میامن  ینادردق  دندوب  بناجنیا  قوشم  هراومه  هک  نادیس  رفعج  دیس  هللا  تیآ  زا  تسا  راوازـس  نایاپ  رد 
.میامن یم  ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  دنوادخ  زا  هدرک و  يدای  دندومن  هئارا  ار  یتامدخ  هک  نایسدقم  یقن  یلع  نیملسملاو  مالسالا 

يدـهم يدـیز ، ردـیح  طبـس  يوـسوم ، اـضر  دیـس  يوـسوم ، داوـج  دیـس  مالـسالا  جـجح  مارگ  باـبحا  زا  تسا  هتـسیاش  نـینچمه 
هک هداز  نیسح  لالج  یتمارک و  نیسح  یظفاح ، یفطصم  دیس  هدنراگن ، نیـسح  ینارهت ، راک  چگ  دیجم  یمراص ، یلع  يدارمداش ،

.میامن رکشت  دندومن  يرای  ار  ارم  تاجیرخت  رد  یعطقم  رد  مادک  ره 

تاحالـصا و ینیچفورح  رد  هک  یظعاو  داوج  دّـمحم  ياقآ  باـنج  ینیچفورح و  رد  هک  يوسوم  هرهاـط  مناـخ  راکرـس  زا  نینچمه 
.میامن یم  رکشت  زین  دندومن  يراکمه  ییاهن  تافاضا 

نیا دوخ ، هدنزاس  تارظن  اهداهنـشیپ و  اب  هتـسیرگن و  ضامغا  هدـید  هب  ار  قّقحم  ياطخ  هنوگره  مراد  اضاقت  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا 
.دنیامن يرای  ار  بناج 

ار مالّـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  یلاحـشوخ  تابجوم  هتفرگ ، رارق  يدهملا  نسحلا  نب  تجح  لوبق  دروم  تامحز  نیا  هک  تسا  دـیما 
.دروآ مهارف 

نابعش 1427  15

یتیارد اضرلادبع 
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فلؤم همدقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیلّوألا دّیـس  هلوسر  یلع  مالـسلاو  هالـصلاو  دحأ  ًاوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يّذلا  دمـصلا  درفلا  دحألا  دـحاولا  دـمحلا هللا 
امّیس نیرهاطلا  نیبّیطلا  هتیب  لهأ  یلع  هللادبع و  نب  دّمحم  مساقلا  یبأ  رهاّزلا  ملعلاو  رهاطلا  رهطلا  نیلسرملاو  ءایبنألا  متاخ  نیرخآلاو 
ّقحلا نیب  قراـفلا  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هتّمأ  یف  صوـصنملا  هتفیلخو  هعرـش  یلع  هنیمأو  هملع  ثراوو  هّیـصوو  هّمع  نبا 

.بصاّونلاو جراوخلا  نم  مهتقیرط  نع  نیبّکنتملاو  مهئادعأ  یلع  هللا  هنعلو  لطابلاو 

، رادرک راتفگ و  ثیح  زا  هدوب و  یگداس  وریپ  هتـسویپ  مدـش ، عامتجا  دراو  هک  یمایا  نامه  زا  لاـعتم ، راـگدرورپ  فطل  لـضف و  هب 
.مدوب رانکرب  یهاوخدوخ  بجُع و  زا  متشادن و  ییامندوخ 

هداس ترطف  عبط و  مکح  هب  یلو  دوب ، مهارف  نآ  رد  مّعنت  بابـسا  نیعت و  لیاسو  عون  همه  هک  دوب  يا  هناخ  رد  میامن  وشن و  هکنآ  اب 
روفن و مدوب -  فقاو  ًالماک  نآ  تافآ  هب  هک  ییارآدوخ -  ترهـش و  بلط  زا  نازیرگ و  لّمجت  زا  نادرگ و  يور  شّیعت  زا  دوخ  ي 

[. مدوب  ] ضرعُم

هقالع مارک و  نادنمـشناد  ءالـضف و  ماخف و  ياـهقف  مـالعا و  ياـملع  ِرباـکا  عجارم و  زا  یعمج  رارـصا  رما و  هب  هک  زین  عقوم  نیا  رد 
یم يرطف  یگداس  یعیبط و  لصا  نامه  ياضتقم  هب  تفرگ ، رارق  رظن  حـمطم  باتک ، نیا  پاچ  تقو ، ياـضتقا  تناـید و  هب  نادـنم 

هیاریپ ره  زا  یلاخ  همدقم و  هچابید و  نودب  تطاسب و  اب  ار  رضاح  باتک  متساوخ 
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هک یمیهاربا  نشلگ  دیمحلادبع  رتکد  ياقآ  زیزع  دنمشناد  هّصاخ  ناتسود ، زا  یضعب  رارـصا  دیدحالـص و  هب  نکل  مناسر ، پاچ  هب 
هدومن قیاقح  فشک  همّدقم  نیا  رد  هک  مسیونب  باتک  نیا  رب  يا  همّدقم  رصتخم  مدش  مّمـصم  دنـشاب ، یم  گنهرف  دیتاسا  رخافم  زا 

نیفلاخم تاهبـش  تاداریا و  زا  ضعب  هب  هدومن و  رکذ  ار  نآ  پاچ  تلع  هداد و  باتک  تاعوضوم  زا  یـضعب  رد  یلماـک  حیـضوت  و 
.دوش هراشا  ًارصتخم 

ام ناینیـشیپ  هک  نانچ  مه  مریگ -  رارق  تمالم  ياهریت  جامآ  تالمح و  دروم  فرط ، ره  زا  باتک  نیا  پاچ  اب  تسا  نکمم  نوچ  و 
هب هک  مفقاو   (1) یماش یباتع  فورعم  دنمـشناد  بیدا  لوق  رب  یبوخ  هب  هک  كاب  هچ  نکل  دـنا -  هدـیدرگ  تالمح  عون  نیا  راتفرگ 

: هتفگ تسرد  تقیقح 

لیلقو يوهلا  ریغب  مکحو  لدعلا  نیعب  هیف  رظن  نم  دنع  ّالإ  نسلألل  فرشتساو  موصخلل  فدهتسا  دقف  ًاباتک  عضو  وأ  ًارعش  ضرق  نم  »
«. مهام

هدید هب  هک  یناسک  نآ  رگم  دریگ ، رارق  اهنآ  دنت  ياهنابز  نانمشد و  هدننز  ياهریت  فده  دسیونب  یباتک  ای  دیوگب  يرعـش  سک  ره 
.دنا مک  رایسب  صاخشا  لیبق  نیا  دنیامنب و  مکح  سوه  يوه و  نودب  دنرگنب و  فاصنا  لدع و 

لهج تملظ  هدرپ ي  هک  مه  یناگدنـسیون  ملق و  بابرا  دنریگ  یم  رارق  تالمح  دروم  نایب  قطن و  لها  هک  روط  نامه  تسا  یهیدب 
اهنآ ياوها  ضارغا و  فالخ  هک  یناسک  ینعی  یـضاران ؛ نامدرم  هلمح ي  زا  دنیامن ، یم  راکـشآ  ار  قیاقح  هدیرد و  ار  بّصعت  [و ]

هتفگ ياضتقم  هب  یلو  دوب ، دنهاوخن  ناما  رد  تسا ، هدش  ییاسرف  ملق 
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.هدوب یسابع 
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: زاریش لجا  خیش 

هدازآ تسا  يا  هداتفا  يدعس 

هداتفا گنج  هب  دیاین  سک 

اب دشاب  تکازن  قطنم و  لقع و  ملع و  اب  مأوت  يا  هلمح  رگا  نکیل  .تسین  هشقانم  گنج و  رس  رگ  هزیتس  رگشاخرپ و  نامدرم  اب  ار  ام 
 - دنک یمن  هلمح  ًافاصنا  یقطنم  قیاقح  اب  هلباقم  تاثحابم و  رد  فصنم  ملاع  هک  دنچ  ره  میریذپ -  یم  لد  ناج و  اب  رطاخ و  بیط 

(1) یعاد دنیامن ، هلباقم  لاجنج  وه و  اب  دشاب و  نایم  رد  اجیب  تاضارتعا  ارتفا و  تمهت و  ازسان و  شحف و  ياپ  رگا  و 

همیرک ي: هیآ ي  مکح  هبو  هدوب  رانک  رب  هلداجم  زا 

(2) ﴾. ًامَالَس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِإَو  ًانْوَه  ِضرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِّذلا  ِنمْحّرلا  ُداَبِعَو  ﴿

باطخ اهنآ  هب  لهاج ، مدرم  هاگره  دنور و  ینتورف  عضاوت و  هب  هر  نیمز  يور  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامحر  يادخ  صاخ  ناگدنب 
.میامن یم  راتفر  دنیوگ ، خساپ  ینابز  نیریش  سفن و  تمالس  اب  دننک ، یباتع  و 

: یسراپ بیدا  دیارُس  شوخ  هچ 

میوگ سک  ره  خلت  باوج  هک  اشاح 

میوگ سکاو  سک و  زا  مونش  دب  کی 

سک دیوگ  مدب  هک  نم  دب  تسین  نیا 

میوگ سک  ِدب  هک  نم  دب  تسا  نیا 

، دونع دوسح و  نامدرم  ياه  ییوج  بیع  زا  هتشذگ  منک ، ینیب  شیپ  مناوت  یم  نونکا  هچنآ 
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( ققحم  ) .دشاب یم  وگاعد 

.63 ناقرف : - 2
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: مریگ رارق  تمالم  ياهریت  جامآ  داریا و  ضارتعا و  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا 

نانآ هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 1

زا باتک  نیا  ارچ  هک  دومن  دـنهاوخ  باتک  نیا  هیلاـع  یناـعم  تاراـبع و  رهاوظ  هب  بدا  لـها  ءالـضف و  هک  تسا  یـضارتعا  تسخن 
.دشاب یم  رانکرب  هیفاق  عجس و  یملع و  یفسلف و  دنلب  یناعم  یبدا و  رکب  نیماضم 

هک هّرذ  نآ  عقاو ، يور  زا  هکلب  هتـشادن  ییامندوخ  دصق  هاگ  چیه  رمع  مامت  رد  یعاد  هک  مداد  رّکذت  ًالبق  الوا  میوگ : یم  خساپ  رد 
.متسه نم  دیان  باسح  رد 

اهنآ يارب  دنک و  تبحـص  ءالـضف  ثحب  سرد و  سلاجم  رد  ًامـسر  دیاب  ای  هدنـسیون  هدـنیوگ و  هک  تسا  نیا  یعاد  هدـیقع ي  ًایناث 
رایـسب ياه  باتک  هفـسلف  ملع و  لها  الـضف و  تاعوضوم ، لـیبق  نیا  رد  تسا  یهیدـب  .طـسوتم  هقبط ي  مومع و  يارب  اـی  دـسیونب ،

رجه و یلإ  رمتلا  لـماحک   » تسا ندرب  ناـمرک  هب  هریز  صاوـخ ، هقبط ي  ءالـضف و  يارب  اـهنآ  ریظن  ریرحت  رارکت و  هـک  دـنا  هتـشون 
نتـشون نتفگ و  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماـج  تیرثـکا  هشیمه  هک  طـسوتم  هقبط  موـمع و  يارب  یلو  لاـضّنلا ،» یلإ  هدوـسم  یعاد 

.دنوش ادا  هداس  ینایب  اب  هیلاع  بلاطم  یتسیاب  تساهنآ و  رمع  عییضت  بجوم  هدیاف و  یب  طلغ و  یّلک  هب  یفسلف  یملع و  بلاطم 

یبلاج باتک  هیملع  هیرکف و  هوق ي  راکتبا  اب  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هک  تسا  هدوبن  نآ  راـک ، نیا  هب  مادـقا  رد  یعاد  هزیگنا ي  ًاـثلاث 
تبث تالجم  دـیارج و  رتافد و  رد  دـش و  ادا  هداس  نابز  اب  يا  هیلاع  بلاطم  زاب و  تارظانم ، باب  نوچ  هکلب  مهدـب ، هعماـج  لـیوحت 
بیرف هدومن و  قح  هب  تواضق  هنافصنم  ات  درذگب ، یمارگ  نانطومه  هصاخ  نیملـسم ، رظن  زا  هک  دیدرگ  دوجوم  یـضتقم  دوب ، هدش 

.دنروخن ار  ناگدنبیرف 
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بابرا هداد و  خر  نّنـست  ياملع  زا  نت  دـنچ  یعاد و  نیب  هک  تسا  ییاهوگو  تفگ  تارـضاحم و  نامه  باـتک ، نیا  ساـسا  نیا  رب 
همانزور  ) دوخ یگتفه  هیموی و  ياه  همان  رد  طبض و  هرظانم ، سلجم  رد  رـضاح  سیوندنت  نیربُخم  هلیـسو  هب  دنه  تالجم  دیارج و 
تالجم دـیارج و  يور  زا  هک  ار  اهوگو  تفگ  نانخـس و  نامه  باتک ، نیا  یط  رد  یعاد  دـنا و  هدرک  سکعنم  اه ) همان  هتفه  اـه و 
هدیدرگ لدب  در و  ام  نیب  هک  یتالمج  ضعب  رد  طقف  .مناسر  یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  هب  لیدعت  حرج و  نودـب  هدومن ، خاسنتـسا 

زومرم يدایا  نارگیزاب و  تسد  هب  هناهب  هکنآ  يارب  تقو ، ياـضتقم  هب  هدـش -  هداد  باوج  ناـهرب  لـیلد و  قطنم و  هبرح  اـب  ول  و  - 
زین دوب  مزال  هک  يا  هزات  بلاطم  رابخا و  تارابع  كرادـم و  دانـسا و  لقن  رد  يراددوخ و  هعومجم  نیا  رد  اهنآ  لقن  زا  دوشن ، هداد 

.ما هداد  رارق  فاصنا  ملع و  لها  راکفا  ضرعم  رد  رت  طوسبم  هدومن و  يرتشیب  رظن  دیدجت  لاح ، ياضتقا  هب 

رظن فرـص  یبدا  تاداقتنا  يریگ و  هدرُخ  زا  دنرگنب و  باتک  نیا  هب  حالـصا  هداس و  رظن  اب  بدا ، لضف و  ملع و  لها  هک  مراودـیما 
يوناث تداع  نایسن ، وهس و  هکنآ  هچ  دنشاب ؛ حالصا  ماقم  رد  هدومرف و  نیع  ضمغ  دنروخرب  یهابتـشا  وهـس و  هب  هچنانچ  دنیامن و 

.تسین اّربم  يدحا  شزغل  نیا  زا  مارک ، يایصوا  ماظع و  يایبنا  هسّدقم  تاوذ  زا  ریغ  تسا و  رشب 

اهنآ هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 2

رازه یط  رد  هک  تسا  ییاه  نامه  هکلب  تسین ، يا  هزات  بلطم  باتک ، نیا  رد  هک  دنیامنب  ربخ  لها  تسا  نکمم  هک  تسا  یضارتعا 
.تسا دوجوم  ءاملع  بتک  رد  هدیدرگ و  رارکت  تاّرک  هب  تسا و  هدش  هتشون  هتفگ و  لاس  دصیس  و 
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يراکتبا ددرگ و  ضوع  نامز  رییغت  اب  هک  تسین  یفسلف  یـضایر و  ثحابم  یملع و  تایـضرف  ینید ، تاعوضوم  میوگ : یم  باوج 
هرهب دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  هتبلا  تسین و  یندش  ضوع  خیرات ، عیاقو  هلوقنم و  ثیداحا  هدراو و  رابخا  دـیجم و  نآرق  .دوش  داجیا 

.دراد یم  رب 

ملع و بابرا  تاقیقحت  هدراو و  عیاقو  هلوقنم و  ثیداـحا  راـبخا و  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  ما  هتـشادرب  هرهب  مراد و  هچنآ  مه  یعاد 
.مدومن زاربا  عقوم  هب  طبض و  دوخ  هظفاح ي  رد  هک  هدوب  شناد 

اهنآ هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 3

هراشا

هلیـسو ي هب  تسین  راوازـس  هک  دنیامنب  یمالـسا  داحتا  بلاط  نیب  رهاظ  راک  هظفاحم  هداس ي  دارفا  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضارتعا 
هرخالاب دیامن و  تاساسحا  کیرحت  تسا  نکمم  بتک  لیبق  نیا  دوش و  تاساسحا  کیرحت  ملق ، قطن و 

.ددرگ یگتسدود  هملک و  قیرفت  بجوم 

یتالمح هتـشون و  یتالمج  بدا ، قطنم و  ملع و  زا  جراـخ  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  ادـتبا  رگا  .میناد  زین  اـم  اوقت » نییآ   » تسا یهیدـب 
هک دندقتعم  هک  یصاخشا  نآ  ینعی   ) نیبرهاظ ناراک  هظفاحم  رظن  اب  ًاصخـش  یلو  تسین ؛ راوازـس  ًاعطق  مینزب ، ییاه  تمهت  هدومن و 

لباقم رد  دوشن و  یقطنم  یملع و  تاثحابم  عون  چـیه  هک  ییاج  ات  دـیدرگ ، نّنـست  لها  شجنر  دایدزا  بجوم  دـیابن  قیاقح  رکذ  اب 
تداهش هب  اریز  مناد ؛ یم  عیشت  ملاع  نایز  هب  ًالماک  ار  شور  نیا  متـسین و  قفاوم  دوشن ) هداد  باوج  چیه  مه  اه  تناها  اه و  تمهت 

چیه تیاعر  نودب  اهنآ  زا  ضعب  فرط  زا  هدیدرگ ، يراک  هظفاحم  یـشوپ و  هدرپ  توکـس و  ام  فرط  زا  ردق  ره  هدش  هدید  خـیرات 
لوصا زا  یلصا 
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هعماج ي هدش و  ام  هب  ًالمع  ًاناسل و  ًاملق و  تناها ، تمهت و  اب  مأوت  يدیدش  تالمح  هتسویپ  نیدت ، نّدمت و  بدا و  شناد و  ملع و 
.دنا هداد  رارق  دوخ  زات  تخات و  دروم  ار  مالّسلا  هیلع  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیش 

اب اهنآ  عرـش  لقع و  فالخ  لامعا  مامت  هب  میا و  هدـش  دراو  یتسود  ّتبحم و  رد  زا  دـنچ  ره  هک  هدـمآ  قّقحم  تباث و  هبرجت  هار  زا 
دنا هداد  ام  تاسّدـقم  هب  اهنآ  ناگدنـسیون  ضعب  هک  ار  ییاه  تمهت  اهریفکت و  اه و  شحف  مامت  میا و  هتـسیرگن  ضاـمغا  هدـید ي 

دندروآ تسد  هب  یتقو  هک  عقوم  ره  دنا و  هدش  رت  يرج  هکلب  هدشن ، ادیپ  رییغت  يا  هّرذ  اهنآ  راتفر  شور و  رد  میا ، هدرک  رظن  فرص 
.دنا هدومن  یفرعم  رفاک  كرشم و  ماوع ، هقبط ي  هب  هداد و  رارق  دیدش  تالمح  دروم  ار  ام  هدز و  ار  دوخ  ياه  شین 

، دنوشن باوج  نداد  هب  رـضاح  دنیامنب و  ار  یتسود  بناج  تکازن و  تیاعر  یـصاخشا  هچنانچ  تامّدقم ، نیا  مامت  اب  تسا  یهیدـب 
.دنا هدومن  روصق  يراد  هفیظو  دودح  رد  ًاعطق 

(1) ریتاسد هینآرق و  تایآ  قبط  هکلب  مشاب ، نیملسم  نیبامیف  داّحتا  فلاخم  یعاد  دور  رّوصت  هک  تسا  نیا  هن 

نوچ متـسه ، ینعم  نیا  رادـفرط  ًاّدـج  هرهاـط ، ترتـع  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیلاـع ي 
ینعم و نیا  تیاعر  یلو  تسا ، نیملسم  تاقبط  مومع  داّحتا  رد  نایمالسا  تیلم  تیموق و  تدایس و  تداعس و 
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ناونع هب  ام  هکنآ  هن  دوش ، تیاعر  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا  رمث  رمثم  نسحتـسم و  یتقو  داّحتا  یتسود و  هظحـالم  تکازن و  ظـفح 
رب هتـساخرب و  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  هتـسویپ  سکع ، رب  مییامن ؛ رایتخا  توکـس  هدومن و  نیع  ضمغ  قافن ، زا  يرود  داحتا و  تیاعر 

.دوش یم  مامت  ام  ررض  هب  ًاعطق  اه  نیع  ضمغ  توکس و  نینچ  .دنیامن  ییاسرف  ملق  ام  فالخ 

دنموزرآ مالـسا و  قرف  نیب  طباور  میکحت  ناهاوخ  نّنـست و  لها  ناردارب  اـب  تیمیمـص  یتسود و  ظـفح  بلاـط  یعاد  عطق ، روط  هب 
لها ناردارب  هکنآ  طرش  هب  یلو  مناد ، یم  تیعضو  نیا  لوصح  رد  ار  نایمالسا  مالسا و  حالص  متسه و  نانآ  اب  لماک  مهافت  نسح 

و دننادب ، داحتا  یگناگی و  یتسود و  نیا  بلاط  لوصا و  نیا  هب  دنبیاپ  ار  دوخ  مه  اهنآ  نارادمامز  نیدـئاق و  ءامعز ، ءاملع ، نّنـست ،
.تسین ماود  لباق  یفرط  کی  نیع  ضمغ  تشذگ و  یفرط و  کی  تیاعر  هفرط و  کی  یتسود  ّالا 

یب رس  ود  زا  ینابرهم  یب  شوخ  هچ 

(1) یب رس  درد  ینابرهم  رس  کی  هک 

، ریخا راودا  نیا  رد  ًاـصوصخم  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد  هک  تسا  هدوب  اـم  بناـج  زا  نآ  تیاـعر  هفرط و  کـی  شور  بیترت و  نیا 
، تالاقم اه و  باتک  نتشون  هب  هدومن  راداو  دنا ، هدومن  یفرعم  یّنـس  مان  هب  ار  دوخ  هک  يزیچ  همه  یب  حیقو و  ناگدنـسیون  زا  ضعب 

یّطخت همه  نیا  اب  هکنآ  بجع  .دنهد و  ناشن  سکع  رب  الماک  ربخ  یب  ماوع  هب  ار  رما  دنیامنب و  ام  یبهذم  تاسّدـقم  هب  اه  تراسج 
هعماج ي زا  يدارفا  ای  يدرف  رگا  دننادب و  قح  يذ  ار  دوخ  زاب  اه ، تمهت  اه و  تناها  یشاّحف و  و 
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هک اه  تمهت  تشز و  تاملک  نارازه  هداد و  رارق  تـالمح  دروم  ار  وا  دـیآ ، رب  دوخ  هقح  قوقح  زا  عاـفد  باوج و  ماـقم  رد  هعیش 
.طالتخالا یعلا  لوا  تسا ؛ تناها  تمهت و  شحف و  زجاع ، هبرح  نوچ  .دننزب  نانآ  هب  تساهنآ ، هنیرید ي  تاداع 

تـالمح و زا  عنم  ار  اـهنآ  هدوـمنن و  اـه  ملق  نآ  زا  يریگوـلج  مه  اـهنآ  گرزب  ياـملع  هکنآ  همه  زا  رتروآ ] تفگـش  و   ] بجعا و 
رایتخا توکـس  دـیهد و  یم  ار  اهنآ  باوج  ارچ  هک  دـنیامن  یم  ام  زا  هلگ  سکع  رب  دـنیامن ، یمن  اه  تمهت  اه و  شحف  اه و  تناها 

.دینک یمن 

.دنیامنب ار  ینعم  نیا  تیاعر  مه  اهنآ  هک  مییامن  یم  نیع  ضمغ  توکس و  ام  یمادام 

هب تراسج  ماقم  رد  هک  ار  مهریغ  هللا و  راج  یـسوم  اه ، یلع  درُک  اه ، تباث  دمحم  اه ، یمیـصق  اهنیما ، دمحا  لاثما  میدـید  ام  یتقو 
، هریغ دادـغب و  قشمد و  یملع  زکارم  ریاس  رـصم و  رهزالا  عماج  زا  نّنـست  لها  گرزب  ياـملع  دـندمآ ، رب  هعیـش  یبهذـم  تاسّدـقم 
، تیمیمص لامک  اب  مه  ام  دندومن ، يریگولج  دراد -  ار  هقرتحم  داوم  مکح  هک  اهنآ -  تالاقم  بتک و  رشن  زا  درط و  ار  اهنآ  ًامـسر 
ات داد  میهاوخ  یگرزب  هیداحتا  لیکـشت  هقالع ، راهظا  اـب  هداد و  راـشف  هنامیمـص  ار  ناشتـسد  هدیـشک و  اـهنآ  يوس  هب  داـحتا  تسد 

.میروآ تسد  هب  ار  هتفر  تسد  زا  تداعس  تدایس و 

یتیمیمـص داحتا و  نینچ  دنراذگ  یمن  دنناوخ و  یم  یّنـس  ار  دوخ  هک  دـنا  نیب  رد  یکاب  یب  ناگدنـسیون  زومرم و  يدایا  ًاعطق  یلو 
.دنراک یم  نیملسم  بولق  رد  ار  تیئود  قافن و  مخت  دوخ ، هتسکش ي  ياه  ملق  شین  اب  هتسویپ  دوش و  لیکشت 

ار اه  تمهت  میونـشب و  ار  اهریفکت  اه و  شحف  ام  هتـسویپ  هک  دننک  یم  لوبق  اهراک  هظفاحم  دور و  یم  راب  نیا  ریز  ءالقُع  لوقع  ایآ 
؟ مییاینرب باوج  ماقم  رد  میریذپب و 
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تاساسحا کیرحت  دنیوگ  یم  هک  یمرتحم  نایاقآ 

هتـسکش ياه  ملق  نآ  دننیبب  ات  دنیامن  یمن  امن  یّنـس  ناگدنـسیون  زا  ضعب  تالمح  تالاقم و  اه و  باتک  هب  يرظن  ایآ  دومن ، دـیابن 
؟ دنیامن یم  هعیش  نادنمشناد  ءاملع و  هک  ییاه  عافد  هن  دیامن ، یم  تاساسحا  کیرحت  هک  تسا 

تانایب و زا  راچان  هّقح ، قوقح  زا  عافد  باوج و  ماـقم  رد  ماـمت  دوش ، هدـید  هعیـش  ياـملع  زا  یتـالاقم  بتک و  هریخا  راودا  رد  رگا 
.داد یسیوندنت  هب  دیاب  ار  سیوندنت  ياه  ملق  باوج  دنا ؛ هدوب  يدنت  تالمج 

.دنورب اه  تمهت  اه و  شحف  راب  ریز  هک  دور  راک  هب  نیع  ضمغ  توکس و  هزادنا  نآ  ات  دیامن  یمن  لوبق  یلقع  يذ  چیه  لقع  ًاعطق 

هدهع رب  ار  مالسا  سّدقم  میرح  زا  عافد  هباطخ و  ظعو و  گرزب  هفیظو  مدیدرگ و  تاغیلبت  نیشن  دنسم  هک  يزور  زا  یعاد  هچنانچ 
یناوهش لایما  یفارخ و  تاداع  اب  گنج  متـسناد  یم  نیقی  هب  هک  نوچ  مدومن ؛ يداعا  زا  يا  هلمح  عون  ره  هدامآ ي  ار  دوخ  متفرگ ،

.تسا لکشم  رایسب  رشب 

جک و مما  دنتـساوخ  هک  تیمدآ  نأشلا  میظع  نایامنهار  گرزب و  نایداه  هچنانچ  دـیامن ، یم  ینمـشد  داجیا  تاداع ، اب  گنج  ًاعطق 
دنتفرگ و رارق  هنالهاج  تخس و  تالمح  دروم  هتسویپ  دنراد ، زاب  یناویح  ياه  طیرفت  طارفا و  زا  دنناوخب و  تسار  هار  هب  ار  جوعم 

.دندومنن هقیاضم  اهنآ  هب  تبسن  یتفلاخم  عون  چیه  زا 

یم ناریح  وحم و  ار  القع  لوقع  هک  یبیجع  تالمح  زا  تسا  رپ  لصا  نیمه  يور  مارک ، يایـصوا  ایبنا و  یناگدنز  تایح و  خـیرات 
.دندومنن يراددوخ  اوران  ياه  تمهت  حیبق و  تشز و  لمع  عون  چیه  زا  اهنآ  تخسرس  نیفلاخم  هک  دیامن 
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هتـشاد و ار  اوران  ياه  تبـسن  دـیدش و  تالمح  راظتنا  یتسیاب  ًاعطق  میتسه  اهنآ  هقیرط ي  وریپ  ایبنا و  نمرخ  نیچ  هشوخ  هک  مه  اـم 
.ددرگ ام  بیصن  لماک  دزم  رجا و  و  میوش ]  ] روشحم دوخ  یلاوم  اب  ات  میشاب ، رباص  اه  تمهت  دیادش و  لباقم  رد 

ياه تبـسن  اه و  تمهت  فدـه  ار  یعاد  ، یجراخ یلخاد و  يداعا  هزادـنا  ره  هک  هداد  ار  دوخ  ناحتما  مه  نونکات  یلاعت  هللا  دـمحب 
هفلتخم لئاسو  هب  و  دـشاب -  هتفرگ  رارق  اوراـن  ياـه  تمهت  تـالمح و  دروم  یعاد  دـننام  یـسک  رتمک  دـیاش  و  دـنداد -  رارق  اـجیب 

تماقتـسا مدیدرگ و  مه  رت  مدق  تباث  هکلب  مدماین ، رب  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  نوگانوگ  تالمح  لباقم  رد  اهنت  هن  دندومن ، مدـیدهت 
مکحلا متفگ : یم  و  دوب ]  ] یعاد نیعلا  بصن  نید ، ناگرزب  یلاوم و  تالاح  خیرات  راتفر و  هیور و  هتـسویپ  دش و  رتشیب  ما  هدیقع  رب 

.هللا

مرذگن قح  نامرف  مکح و  زا  نم 

مرس زا  مصخ  غیت  درذگب  رگا 

مارتـحا و رب  هدوـمن و  مظفح  اـجیب  ياـه  تبـسن  اوراـن و  ياـه  تمهت  همه  نیا  اـب  لاـح  هب  اـت  هک  ار  لاـعتم  يادـخ  میاـمن  یم  رکش 
دهاوخن تقیقح  قح و  وحم  هب  رداق  يرـشب  هاگ  چیه  هل .» هللا  ناک  ناک هللا  نم   » هک دـنک  تباث  نید  یب  مدرم  هب  ات  هدوزفا ، متیبوبحم 

.دوب

ناتهب غورد و  نادنچ  نادوهی  نآ  دنتفگ 

يراوح میرم و  رب  میرم ، نب  یسیع  رب 

نتفگ غورد  ناوتن  نم  رب  هک  متسیک  نم 

يراهچ هد  هام  هن  مباتفآ ، صرق  هن 

یسوم هب  انز  هللااب -  ذوعن  تبـسن -  لیبقزا  دندز ؛ مارک  يایـصوا  ماظع و  يایبنا  هب  هک  اوران  ياه  تبـسن  اجیب و  ياه  تمهت  همه  نآ 
ندناوخ وگغورد  باّذک و  رگوداج و  رحاس و  و  مالّـسلااهیلع ) یـسیع  هموصعم  هدـجام ي  هدـلاو ي   ) نارمع تنب  میرم  هللا و  میلک 

ادیپ هار  یلزلزت  ناشتماقتسا  مدق و  تابث  رد  هکنآ  زا  هتشذگ  اهنآ ، همه ي 
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تباث دوخ  دیقع ه ي  رب  هکلب  هدومنن ، رارف  ریفکت  تمهت و  شحف و  نادیم  زا  هک  دـیدرگ  اهنآ  ناوریپ  ام  يارب  یتربع  سرد  دومنن و 
.میشاب رت  يوق  هزرابم  نادیم  رد  و 

دننام دـنیامن ؛ هعماج  روفنم  ار  اهنآ  دـنربب و  نایم  زا  ار  اهنآ  کـین  ماـن  اـه ، تمهت  عاونا  هب  دنتـسناوتن  نید  يداـعا  میدـید  هکنآ  هچ 
اب و ]  ] دومن ّثبـشت  یتشز  لـمع  ره  هب  درک ، اهتیدـج  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  كراـبم  ماـن  ندومن  وحم  يارب  هک  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم 

ترضح نآ  هب  هریغ  نامثع و  لتق  رد  تلاخد  هنیدم و  رد  هنتف  داجیا  یبلط و  هاج  ًْهالصلا و  كرات  تبـسن  لیبق  زا  اوران ؛ ياه  تمهت 
، بارحم ربنم و  رد  لاس  داتشه  تدم  هک  دومن  راداو  راوگرزب  نآ  رب  ّبس  نعل و  هب  ار  مدرم  هماع  نداد ،

! تسا بصاون  جراوخ و  عابتا  لمع  دروم  افخ ، رد  لاحلا  یلا  المرب و  ینلع و 

مان دـنتفر و  نایم  زا  ناـشدوخ  داد ؛ سکعرب  هجیتن  دـندومن  ترـضح  نآ  كراـبم  ماـن  وحم  يارب  شـشوک  یعـس و  اـه  يوما  هچنآ 
.تسا نیمه  لطاب  قح و  هناشن ي  .دنام  ناهج  خیرات  رد  ناشگنن 

«. هلود قحللو  نالوج  لطابللو  »

.رارقرب تباث و  تلود  قح ، يارب  تسا و  ینالوج  لطاب  يارب 

لاحلا هک  يا  هقالع  ترثک  اب  دـنوش  یم  ریحتم  دـنا ، هدـید  ار  ماش  قشمد و  هک  یناسک  .تسین  يرثا  ملاع  رد  مه  اـهنآ  روبق  زا  یتح 
یلع و هیلاع  روبق  یلو  دشاب  یمن  يرثا  ًاصوصخ  دیزی  هیواعم و  ًامومع و  هیما  ینب  روبق  زا  کلذ  عم  دـنراد ، هیواعم  هب  ماش  یلاها  مه 
یماع و فراع و  رازم  ادیوه و  رهاظ و  راهنلا ، هعبار  یف  سمشلاک  دالب ، رانک  هشوگ و  ره  رد  مالّـسلا  هیلعراوگرزب  نآ  داجما  دالوا 

يرثا شربق  زا  درب ، راک  هب  يزوردنچ  ار  رادتقا  اب  تفالخ  نآ  هیواعم  هک  ماش  دوخ  رد  یتح  .دشاب  یم  تیعر  هاش و 
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نّذؤم لالب  یتح  مهریغ  رایط و  رفعج  هللادبع  همطاف و  هنیکـس و  مشاه و  ترـضح  هسّدـقم  راونا  هب  مشاه  ینب  ناتـسربق  یلو  تسین ،
، يرغـص هقیدـص  مشاه ، ینب  هلیقع ي  مان  هب  یهاگراب  هبق و  تمظع و  اب  ربق  رب  هوالع  .دـشاب  یم  هدنـشخرد  نشور و  هداوناـخ ، نآ 

مان هب  تسا  یفیرظ  کچوک  ربق  يوما ، دجـسم  بنج  تسا ، -  مومع  رازم  هک  ماـش -  یخـسرف  کـی  رد  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز 
(1) هیقر یّتس 

نفد ناکم  نامه  رد  هتفر و  ایند  زا  ماش  هبارخ ي  رد  يریـسا  عقوم  دنیوگ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  دنبلد  دنزرف 
هللا لوسر  نت  هراپ  نآ  حوتفرپ  حور  زا  هدومن و  ربق  بحاص  هب  یتدارا  راهظا  درذگ ، یم  اجنآ  زا  هک  هعیـش  یّنـس و  ره  و ]  ] هدـیدرگ

(2) .دنیامن یم  روبع  هدومن  دادمتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

رایـشوه هتفرگ  دنپ  اهنآ  دب  کین و  مان  روبق و  ندید  زا  دندرگ و  هّبنتم  خـیرات  ندـناوخ  زا  هکنآ  ضوع  ماوقا ، نامه  عابتا  مه  زورما 
جراوخ و يایاقب  دننام  و ]  ] دننک یم  زاب  دارفا  دوخ و  يور  هب  ار  تمهت  باب  هتـسویپ  دنرادرب ، تسد  دوخ  تشز  لامعا  زا  دندرگ و 

.دنا لمع  لوغشم  هتسویپ  تسرپ  هناگیب  زومرم  يدایا  نآ  بصاون ،

لاثما و  دودرم )  ) خودرم دننام  دـنیامن ؛ یم  مالّـسلا  هیلع  هرهاط  ترتع  زا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  هب  هلمح  یهاگ 
لها ترتع و  هقیرط  جّورم  هللا  لوسرل  ًاعبت  ارچ  هک  هدومن  هعیش  نیغّلبم  املع و  هب  هلمح  یهاگ  .هریغ  اه و  یقشمد  اه و  يرـصم  زا  وا 

زا وا ؛ لاح  ياضتقم  هب  دـنهدب  تبـسن  .دـنناوتب  هچره  سک  ره  هب  نوگانوگ ، ياه  تمهت  عاونا  هب  ار  اهنآ  دنـشاب و  یم  تلاسر  تیب 
نیملسم قوقح  رد  یتناما  یب  لام و  عمج  لیبق 
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.دنیوگ یم  یّتس  یتدیس ، ظفل  ياج  هب  هک  تسا  هنوگ  نیا  ماش  لها  هجهل  - 1
( ققحم  ) .تسا هدش  هدوزفا  رایسب  نآ  تمظع  رب  زین  رضاح  نامز  رد  و  - 2
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نیبدب اهنآ  هب  تسـس و  ار  هعماج  دامتعا  هدیقع و  ات  دنیامن ، یم  مهّتم  نوهوم و  قالخا ، رد  یتفع  یب  نید و  رد  يدـیق  یب  یهاگ  و 
تـسا ماوع  ندومن  نادرگرـس  ناریح و  هک  دوخ  هجیتن  هب  هاگ  نآ  ددرگ ، جراخ  اه  لد  زا  ناشتّبحم  هتفر و  ناشمالک  زا  رثاات  دنیامن 
رثاالب ءایـصوا  ءایبنا و  هب  ياه  تمهت  هک  يروط  نامه  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیامن ، هدامآ  ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  و ]  ] دـندرگ قفوم 
نمرخ نیچ  هشوخ  هک  نیغّلبم  ظاّعو و  املع و  هب  ياه  تمهت  مه  زورما  دـش ، رتدایز  هعماـج  رد  زور  هب  زور  اـهنآ  تیبوبحم  دـنام و 

« هل هللا  ناک  ناک هللا  نم   » دنمهفب نانمشد  ات  دنراد ، اج  رتشیب  مدرم  ياه  لد  رد  زور  هب  زور  هدوب ]  ] رثاالب دنتـسه ، هسّدقم  تاوذ  نآ 
: دیامرف هبوت )  ) هروس 9 هیآ 32  رد  لاعتم  يادخ  .تسوا ) اب  ادخ  دشاب  ادخ  اب  هک  یسک  )

(1) ﴾. َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  ِّمُتی  نَأ  ّالِإ  ُهللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهللا  َرُون  اُوئِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری  ﴿

هب وا ) تینادحو  رب  ّهلاد  تّجح  نید و  ملع و  هدنـشخرد ي  غارچ  نآ  هک   ) ار يادخ  رون  دـنناشن  ورف  هک  دـنهاوخ  یم  نید  نانمـشد 
یمن دننک و  شوماخ  دنیامن ) يراج  اه  نابز  رب  هک  اه  بیذکت  اه و  تمهت  هب  ینعی   ) دوخ ياهنهد  اب  هنالهاج و  راتفگ  هریت و  سفن 

.دشاب مالسا  نیبم  نید  نانمشد  نارفاک و  عبط  هورکم  هچرگ  ار ، دوخ  نشور  نید  دنادرگ  مامت  هکنآ  رگم  لاعتم  يادخ  دهاوخ 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  هلبا  رگ 

دونع هیام و  یب  نامدرم  هنیرید ي  تداع  هک  تمهت  شحف و  مالک ، هصالخ ي 
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تـشذگ لّمحت و  لباق  دـشاب ، یعون  اه  تمهت  رگا  یلو  تسا  ضامغا  وفع و  تشذـگ و  لّمحت و  لباق  دـشاب ، یـصخش  رگا  تسا 
.درادن یلیلد  زجع  زج  تسا و  ینعم  یب  اجنیا  رد  توکس  .تسین 

گنج تسین  حالـص  دنیوگب  دندنبب و  ار  یکی  تسد  هاگ  نآ  دـنریگ ، رارق  مه  لباقم  رد  دربن  مه  رفن  ود  هک  دـنام  یم  نآ  لثم  ًانیع 
یم هچره  هک  دـنراذگب  زاب  ار  رگید ]  ] فرط تسد  یلو  ددرگن ، تیئود  قاـفن و  داـجیا  اـت  اـمنب ]،  ] توکـس لـمحت و  ربص و  ینک ،
هتبلا ددرگ و  ناربخ  یب  یهارمگ  ثعاب  زجع ، توبث  رب  هوالع  دوش ، توکـس  رگا  صاخـشا  لیبق  نیا  لباقم  رد  ًاعطق  .دنکب  دـهاوخ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  هکنآ  يارب  تسا ، گرزب  مرج  یتوکس  نینچ 

(1) «. هللا هنعل  هیلعف  متک  اذإو  هملع  رهظی  نأ  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذإ  »

تنعل سپ  دـیامن  يراددوخ  نامتک و  رگا  دـیامن و  رهاظ  اه  تعدـب  عفد  رد  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  ملاع  رب  اه ، تعدـب  روهظ  ناـمز 
.داب وا  رب  ادخ 

تخس هجهللا و  حیرص  یلیخ  دیاب  فالخ  رب  یمومع ، روما  رد  یلو  دشاب ، تشذگ  اب  لمحت و  اب  دیاب  ناسنا  یصخش ، روما  رد  هتبلا 
.دشاب جمس  و 

مایق دنتفرن ، دیزی  هیواعم و  لاثما  راب  ریز  هک  مراد  دوخ  دادجا  زا  ار  لمع  سرد  نیا 
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، هملع ملاـعلا  رهظیلف  یتّمأ  یف  عدـبلا  ترهظ  اذإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هعفری  یّمعلا  روهمج  نب  دـمحم  نع  - » 1
يدنه یقتم  .سیئاقملاو  يأرلاو  عدبلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ح2 ، ، 1/54 ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  هللا .» هنعل  هیلعف  لعفی  مل  نمف 

رخآ نعلو  عدبلا  ترهظ  اذإ  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  باب 2 ، ح 903 ، ، 1/178 لامعلا ، زنک  رد  نّنـست  لها  ياملع  زا 
(.« ذاعم نع  رکاسع  نبا   ) دّمحم یلع  هللا  لزنأ  ام  متاکک  ذئموی  ملعلا  متاک  نإف  هرشنیلف  ملع  هدنع  ناک  نمف  اهلوأ  همألا  هذه 
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«. راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا  : » دندومرف دندومن و  ینوناق  یب  ملظ و  لباقم  رد  تمواقم  و 

اب ًاـعطق  دـشابن ، نیب  رد  یعناـم  هک  یتقو  ًاـصوصخ  دـیامنن ، دوخ  قح  زا  عاـفد  دـشاب و  عاـفد  هب  رداـق  هک  یمولظم  ره  تسا  یهیدـب 
.دوب دهاوخ  ملاظ  رای  کمک  دوخ ، توکس 

لبق لاس  یـس  رد  نّنـست  لها  ناردارب  امـش و  نیب  هک  یبلاطم  تشاداو  هچ  هک  مریگ  رارق  یـضعب  لاؤس  دروم  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
؟ دیا هدومن  مادقا  نآ  رشن  هب  لاحلا  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم 

ییامندوخ ترهـش و  تافآ  هب  هدوبن و  ییامندوخ  ترهـش و  بلاط  یعاد  هک  مدرک  ضرع  ًالبق  هچنآ  هب  رظن  اجب ؛ تسا  يداریا  هتبلا 
رکف هب  ًادـبا  ما و  هتـشون  هـفلتخم  نوـنف  رد  باـتک  دـلج  زا 30  هداـیز  نونکاـت  دـنا -  هدـید  همه  مه  ـالمع  هچناـنچ  مفقاو -  ًـالماک 

: هدیدرگ باتک  نیا  پاچ  عبط و  رد  یعاد  كّرحم  یتاهج  ًاریخا  یلو  ما ، هدوبنرهاظت 

، دـندراذگ دازآ  ار  نارگید  دنتـسب و  مکحم  ار  ام  ناهد  تسد و  هک  هلاس  تسیب  ترتف  هرود ي  ًاصوصخم  هریخا  راودا  نیا  رد  ًـالوا 
گس دنتسب و  ار  گنس  زاریش ، يوگنخـس  لوق  هب  و  دوب ]  ] حوتفم بهذم  نید و  ّدض  عماجم  عاونا  دودسم و  ینید  تاغیلبت  سلاجم 

دندـید یلاخ  ار  نادـیم  نوچ  .دـندراذگ  ار  نالوج  يانب  نارگیزاب ، ناـسل  نادـسفم و  راـکتنایخ  ياـه  ملق  فارطا ، زا  دـندوشگ ، ار 
: يرآ دنتشون ؛ دنتسناوت  هچره  دنتفگ و  دنتساوخ  هچره 

دوش ناهنپ  وچ  هدنشخرد  رهم 

دوش نادیم  رگیزاب  هرپ  بش 

هب ًاّدج  يزومرم  يدایا  هنافسأتم  هدمآ ) باسح  هب  زورما  یمالـسا  شناد  ياهرهـش  یملع و  زکارم  زا  یکی  هک   ) رـصم رد  ًاصوصخم 
، ًاتابثا ًایفن و  دنتخادرپ  راک 
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رد ار  يرفعج  دّـحوم  ناردارب  هدومن و  هبتـشم  ناربخ  یب  ماوع و  رب  ار  رما  تالاقم ، بتک و  رـشن  هلیـسو  هب  دـندومن و  اه  ییامندوخ 
.دندومن یفرعم  یلاغ  رفاک و  كرشم و  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  رظن 

یم ملق  ملع و  لها  نوچ  مدروآ -  باسح  هب  زومرم  يدایا  ءزج  ار  اهنآ  میامن و  یـضار  ار  دوخ  مناوت  یمن  هک  اهنآ  زا  یـضعب  یلو 
بّدؤم رایسب  فلس ، نع  ًافلخ  تداع ، يور  مشاب -  یم  سونأم  دنم و  هقالع  اهنآ  یملع  تالجم  بتک و  ریسافت و  هب  یعاد  دنشاب و 

دننام رادـخاش ، ياه  غورد  اوران و  ياه  تمهت  رب  لمتـشم  ییاه  باـتک  ـالمرب ، ینلع و  هدـش  جراـخ  بدا  زا  یهاـگ  هفاّـفل و  رد  و 
.دننز یم  هدز و  عیشت  ملاع  هب  ییاه  شین  هداد و  رشن  ْهعیشلاو » ْهنسلا  »

تـشذگ زا  دـعب  ددرگن و  كاپ  زگره  هک  دـندراذگ  تافیلأت  رد  دوخ  يارب  یخیرات  ياه  هّکل  نانچ  اـهنآ  زا  ضعب  سکع ، رب  یلو 
.دنسانشب یخیرات  عیاقو  زا  عالطا  یب  ای  ضرغُم  نامدرم  ار  اهنآ  فرط ، یب  نادنمشناد  اه ، نرق  اه و  لاس 

يرصم لکیه  رتکد  يزرو  ضرغ 

نتـشون ردار  دوخ  یعالطا  یب  ای  ینار  ضرغ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تایح  باتک  ّفلؤم  لکیه ، نیـسحدمحم  رتکد  دـننام 
! هدومن رهاظ  باتک  نآ 

مد ات  تدالو  نیح  زا  دـیاب  دـسیون  یم  ار  یـسایس  ای  یناـحور  لاـجر  زا  يدرف  یناگدـنز  هک  یـسک  تسا  مسر  هدـعاقلا  یلع  نوچ 
یم ضرغم  ای  عالطا و  یب  ای  ار  هدنـسیون  دـشاب  خـیرات  نآ  رد  یناصقن  رگا  الا  دـیامن و  طبـض  ار  وا  یناگدـنز  عیاـقو  ماـمت  گرم ،

.دیامن ضرغ  لامعا  خیرات  نتشون  رد  هک  تسا  نآ  خّروم  يارب  صقن  نیرت  گرزب  دنناوخ و 
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تـسا يرجه  مهد  لاس  مارحلا  ْهجحیذ  مهدجیه  نآ  هدوب و  یمهم  زور  کی  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خیرات  رد 
تیعمج رازه  داتفه  هدوبن -  هاگلزنم  هک  مخ -  ریدـغ  مان  هب  یگرزب  يارحـص  رد  هتـشگرب و  عادولا ) ْهّجح   ) هکم رفـس  زا  ربمغیپ  هک 

تسیب دصکی و  نارگید ، هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طبس  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  دننام  هماع ، ياملع  رباکا  زا  ضعب  هدیقع  هب  ای  جاح 
مدرم اب  ینامیپ  دهع و  هدـناوخ ، يا  هبطخ  هتفر ، ربنم  زامن  زا  دـعب  يرهظ  تقو  هتـشاد ، هاگن  زور  هس  ارحـص  نآ  رد  ار  تیعمج  رازه 

هللا لوسر  یناگدـنز  یخیرات  ّمهم  ياهزور  زا  زور  هس  نآ  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  تعیب  هب  رما  ار  تّما  هتـسب و 
.تسا هدوب 

رکذ ار  گرزب  زور  نآ  یخیرات  عیاقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خیرات  باتک  رد  لکیه  رتکد  ياقآ  ارچ  مناد  یمن 
! هدومن وحم  مود  پاچ  رد  هدومن و  لقن  لوا  پاچ  رد  یضعب  لوق  هب  ای  هدومنن 

ًامومع و یّنـس  گرزب  ياملع  هکنآ  يارب  دنا ؛ هدومرف  فالخ  ًاعطق  هدوبن ، يزور  وچمه  هللا  لوسر  یناگدنز  خیرات  رد  دـنیوگب  رگا 
.دنا هدومن  طبض  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدوب ، رتالاب  لکیه  رتکد  ياقآ  زا  بتارم  هب  اهنآ  یملع  بتارم  هک  یناسک 

هب دـینک  هعجارم  هماـع  ياـملع  رباـکا  بتک  زا  یخیراـت ) ّمهم  زور  نیا  ، ) ریدـغ ثیدـح  دانـسا  هب  ندرب  یپ  تقیقح و  فـشک  يارب 
ًاعطق .دـنا  هتـشونن  ناشیا  ارچ  سپ  .تسا  هدوب  مه  مهم  رایـسب  هتـشاد و  دوجو  يزور  نینچ  دـینادب  ات  باتک ، نیمه  متـشه ] سلجم  ]

زا عالطا  یب  هزادنا  نیا  دسر ، یم  گنهرف  ترازو  يداتسا و  ماقم  هب  هک  یسک  اریز  دنا ؛ هدوب  خیرات  زا  عالطا  یب  میوگب  مناوت  یمن 
اب دندومن  لایخ  دـنتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  هدـیدرگ و  يزرو  ضرغ  ًامتح  سپ  .مالـسا  خـیرات  مه  نآ  دوب ؛ دـهاوخن  خـیرات 

ناشیا هکنآ  لاح  دور و  یم  نایم  زا  قح  ناشیا  لاثما  ای  ناشیا  نتشونن 
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.دورب نایم  زا  قح  تسا  لاحم  الا  دندومن و  عیاض  ار  دوخ 

باتفآ يودع  کشاّفخ  تسین 

باجح رد  دمآ  شیوخ  يودع  وا 

، دنتـسناوتن دـننک ، شوماخ  ار  غارچ  نیا  دنتـساوخ  اهنآ  عابتا  بصاون و  جراوخ و  اه و  يوما  هک  تسا  زواجتم  لاس  دصیـس  رازه و 
.دیدرگ دهاوخن  اهنآ  بیصن  يا  هجیتن  ترخآ  ایند و  رد  تحاضف  زج  ًاعطق  .دنراد  یتردق  نینچ  اهنآ  لاثما  لکیه و  ياقآ  هنوگچ 

: دیوگ هک  سیردا ) نب  دمحم   ) یعفاش ماما  لوق  هب 

یم ناـهنپ  ار  وا  لـیاضف  هنیک  ضغب و  يور  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تـالاح  زا  تسا  بجعت  »
رپ نمـشد  تسود و  زا  اه  باتک  مامت  کلذ  عم  دـنراد ، یمن  راهظا  ار  قیاقح  يداـعا ، زا  سرت  هیقت و  هار  زا  وا  ناتـسود  و ]  ] دـنراد

« .ترضح نآ  بقانم  لیاضفزا و  تسا 

ربا میخـض  هدرپ ي  ریز  يزور  دـنچ  مه  رگا  هک  باـتفآ  دـننام  دـنام ؛ یمن  هدرپ  ریز  هاـگ  چـیه  تقیقح  قح و  دوش  یم  موـلعم  سپ 
.تشگ دهاوخ  رهاظ  تبقاع  دنامب ،

یلیخ رگا  دسیونب و  هنافرط  یب  دیاب  تفرگ  تسد  هب  هک  ملق  دشاب ، هک  هدیقع  ره  ياراد  سک و  ره  هدنسیون ، خّروم و  تسا  یهیدب 
یـضعب هچنانچ  دـنک -  رهاظ  ار  دوخ  تفلاخم  دـهدب و  یقرواپ  دـشاب ، یم  یخیرات  دـمآ  شیپ  زا  یـضاران  ینابـصع و  تقاط و  یب 

.دنک یفرعم  ضرغم  ار  دوخ  هدومن و  لقن  كرت  یّلک  هب  هکنآ  هن  دندومن - 

دننام دسیونب ؛ دیابن  ًاقالخا  هک  ار  یگداوناخ  یلخاد  روما  یتح  ترـضح ، نآ  یناگدـنز  تایئزج  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج  ًاعقاو 
رفن نارازه  روضح  رد  هک  یّمهم  هعقاو ي  نینچ  کـی  یلو  تسا ، هتـشون  هدومن ، يراـمیب  رتـسب  رد  هشیاـع  اـب  هک  یحازم  یخوـش و 

.دانعلاو بصعّتلا  نم  هللااب  ذوعن  هدومن ! كرت  هتفای  عوقو  تروص 
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هتفر و رتدـنت  اهنآ  زا  ضعب  یلو  دنـشاب ، یم  رایـسب  دـنا  هدرک  ییاسرف  ملق  تداع ، ریثأت  تحت  هک  ناگدنـسیون  لیبق  نیا  زا  هصالخ ،
تیب لها  مالسا و  اب  و  هدرک ]  ] روتـسم ار  قیاقح  هدروآ و  اه  هراپ  قرو  يور  تقیقح  قح و  فالخ  رب  ار  دوخ  هتـسکش ي  ياه  ملق 

.دنا هتساخرب  گنج  هب  ربمغیپ 

باتک تداع  يور  زا  رکفت و  نودب  دنسرب  یبدا  یملع و  تاهج  رد  يداتسا  ماقم  هب  هک  يدنمشناد  دارفا  تسا  ّرثأت  یسب  ياج  ًاعقاو 
دروآ بجعت  هب  ار  يا  هدننیب  ره  و  تسا ]  ] ارتفا فرـص  تقیقح و  زا  یلاخ  یلک  هب  هک  دنیامن  جرد  نآ  رد  یبلاطم  دنـسیونب و  ییاه 

!؟ هداد رارق  مومع  سرتسد  رد  ار  دوخ  يزرو  ضرغ  ای  یعالطا  یب  دنس  يدنمشناد ، درم  هنوگچ  هک 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  دمحا 

، هدیسر ام  تسد  هب  مالسالا  یحض  مالسالا و  رجف  مان  هب  وا  تافیلأت  زا  باتک  ود  هک  يرصم  فورعم  هدنسیون ي  نیما ، دمحا  دننام 
: دیوگ یم  ًاحیرص  همدقم  نآ  رخآ  رد  هتشون و  نآ  رب  نیسح  هط  رتکد  هک  يا  همدقم  اب 

!« میهد رارق  مومع  ضرعم  رد  هدومن ، دّرجم  ار  قیاقح  ات  میدحتم  مه  اب  نیما  دمحا  نم و  هک  میوگ  یم  فوخ  سرت و  نودب  »

زا رت  يوق  امش  ناردارب  لاح ، هب  ات  لبق  لاس  رازه  زا  هک  دیا  هتفرگن  تربع  خیرات  زا  هدرک و  هابتـشا  تفگ : نیـسح  هط  ياقآ  هب  دیاب 
: دیامرف یم  نآرق  رد  هکنآ  يارب  دننک ؛ شوماخ  ار  تیالو  رون  دنتسناوتن  یلو ]  ] دندومن داحتا  اهامش 
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(1) ﴾. َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ِّمتُم  ُهللاَو  ﴿

زا اریز  ددرگ ؛ یمن  يراج  یفصنم  علطم  دنمشناد  درم  یّنس و  نیدتم  ملاع  کی  ملق  زا  زگره  هدش ، هتشون  باتک  نیا  رد  هک  یبلاطم 
رهاظ و دنا  هدز  عیـشت  ملاع  هب  هک  ییاه  تمهت  دـنا و  هتـشون  بصاون  جراوخ و  اه  نرق  هک  يدـیاقع  نیع  باتک ، نیا  قاروا  يالبال 

.تسا راکشآ  زراب و  هدنسیون  ینار  ضرغ  ای  للم  دیاقع  زا  یعالطا  یب  ًالماک  دشاب و  یم  ادیوه 

ار بلاطم  ضعب  دـیدج  پاچ  رد  هدـمآ ، دراو  فلؤم  هب  هک  ییاـهراشف  هدـش و  هداد  هک  ییاـه  باوج  هطـساو ي  هب  ما  هدینـش  یلو 
ًالقع و مناد  یم  ردـق  نیمه  یلو  میامنب  نآ  یگنوگچ  رد  تواـضق  مناوت  یمن  ما  هدـیدن  ار  يوناـث  پاـچ  نوچ  .دـنا  هدومن  فذـح 

هدوب تقیقح  زا  یلاخ  میتشون  ًالبق  هچنآ  دنـسیونب  ًاحیرـص  دیاب  هکلب  تسین ، مات  دیفم  اهنت  اه ، تمهت  ندرک  فذح  ًانید  هکلب  ًاقطنم 
.تسا

یسراپ ناناوج  ضعب  هب  رگا  نآ  یـسراف  همجرت  زا  هک  ییاه  تراسخ  ناربج  ندرک ، فذح  یبرع  باتک  رد  تّحـص ، ضرف  رب  ًایناث 
.دیامن یمن  هدمآ ، دراو  درخ  یب  ربخ  یب  نابز 

زغم یب  ناگدنسیون  لیبق  نیا  هدنبیرف ي  تاملک  ریثأت  تحت  رگا  هک  یناناوج  هتـسد  نآ  يرادیب  يارب  میدش  راچان  ام  لیلد  نیمه  هب 
.مییامن قیاقح  فشک  باتک  نیا  رشن  اب  دنا ، هتفرگ  رارق 
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هعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  باوج 

مدومن هعلاطم  ار  باتک  نآ  یتقو  هناتخبشوخ 

لآ نیسح  دمحم  خیش  اقآ  ترضح  ْهعیرـشلا  رـصان  ْهعیـشلا و  رخف  دهاجم ، هللا  تیآ  فیلأت  اهلوصاو  ْهعیـشلا  لصا  سّدقم  باتک  هک 
(1) ءاطغلا فشاک 

.دوب هدش  رشتنم  وا  باوج  رد  فرشا  فجن  زا  هتاکرب  تماد 

لها هب  دشاب و  هتشاد  لزنم  رد  ار  باتک  نآ  زا  دلج  کی  تسا  مزال  هعیش  درف  ره  رب  هداس و  نیتم و  یلاع و  رایسب  تسا  یباتک  قحلا 
.دنروخن ار  نارگیزاب  بیرف  هدش ، انشآ  دوخ  بهذم  تقیقح  هب  ات  دزومایب ، دوخ  تیب 

هدافتسا يارب  هک  یناورسخ  ازریم  اضر  یلعرابت  الاو  هدازهاش  رـصاعم ، دنمـشناد  لضاف  هب  دیامرف  تیانع  لماک  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 
.نآ ياه  هیاپ  هعیش و  ياه  هشیر  مان  هب  دنا  هدومن  همجرت  یسراپ  هب  اه  نابز  یسراف 

یمیصق هللا  دبع  یندالا و  قرش  عوبر  یف  ْهلوجلا  رد  تباث  دمحم  نوچ  قشمد ، رصم و  رد  يرگید  ناگدنسیون  نیما ، دمحا  رب  هوالع 
دمحم خیـش  یـضر و  فیرـش  رد  ینـالیگ  دیـس  دـمحم  اـنلاعفا و  اـنلاوقا و  رد  یلعدرُک  دـمحم  ْهینثولاو و  مالـسالا  نیب  عارّـصلا  رد 

یف ْهعیشولا  رد  هللا  راج  یسوم  ْهیمالسالا و  ممالا  خیرات  تارضاحم  رد  يرضخ 
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ناتـسبات رد  .دـندوب  فرـشا  فجن  نکاس  دـیلقت  عجارم  زا  هعیـش و  ياـملع  رباـکا  رخاـفم و  زا  ءاـطغلا  فشاـک  هللا  تیآ  موحرم  - 1
زا دعب  مارحلا 1373  ْهدعقلا  يذ  مهدجیه  هبنشود  حبص  هنافـسأتم  دندمآ ، ناریا  كاخ  رد  دنرک  هب  اوه  بآ و  رییغت  تهج  هتـشذگ ،

ّملأتم و كانفـسا  هعیاض  نیا  زا  نایعیـش ، صوصخلاب  نیملـسم  هعماج ي  هتفگ ، عادو  ار  یناـف  راد  یبلق ، هتکـس  هب  حبـص  زاـمن  يادا 
و]  ] لمح فرشا  فجن  هب  قارع ، ناریا و  نیتلود  تامارتحا  یّلم و  یمومع  عییشت  اب  هرس  سدق  موحرم  نآ  هزانج ي  .دندیدرگ  ّرثأتم 

( فلؤم  ) .دیدرگ نفد  مالسلا  يداو  رد  یصوصخم  هربقم ي  رد 
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ار نایعیـش  بولق  دـئارج ، تالجم و  تالاقم و  اه و  باـتک  نتـشون  هب  نارگید  ناـمثعلا و  رد  نیـسح  هط  رتکد  ْهعیـشلادیاقع و  دـقن 
.دنیامن یم  داجیا  اه  ترودک  هعیش ) یّنس و   ) ناملسم ناردارب  نیب  رامش ، یب  ياه  تناها  رایسب و  ياه  تمهت  هب  راد و  هحیرج 

یـسراپ هب  ار  بتک  لیبق  نیا  هدوبن ، ای  هدوب  فقاو  نآ  ياهررـض  هب  ینعی  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  مه ، یناریا  يالـضف  زا  يا  هّدع  ابجع !
بهذم نید و  هیلاع  ینابم  هب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  عیشت  مالسا و  يدابم  زا  ربخ  یب  ناملسم  رهاظ  ناناوج  سرتسد  رد  هدومن و  همجرت 

.دنا هدومن  كوکشم 

کنیع هتـسب و  ار  فاصنا  هدـید ي  اهنآ  هکنآ  هچ  هدـشن ؛ هدامآ  اهنآ  لاثما  نیما و  دـمحا  اه و  يرـصم  رـصم و  يارب  ام  باـتک  نیا 
.دنرگن یم  ار  قیاقح  دانع ، بّصعت و  رظن  اب  هدز و  ینیبدب 

: دیامرف یم  لیئارسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ ي 82  رد  لاعتم  دنوادخ 

(1) ﴾. ًاراَسَخ ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  َالَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءاَفِش  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلّزَُننَو  ﴿

«. دوزفا دهاوخن  يزیچ  نایز  زج  هب  ار  ناملاظ  نکل  و  تسا ، نامیا  لها  يارب  یهلا  تمحر  لد و  يافش  میتسرف ، نآرق  زا  هچنآ  ام  «و 

هچ دنروخ ؛ یم  ار  ناگدنبیرف  بیرف  هک  دشاب  یم  نابز  یـسراپ  ربخ  یب  ناردارب  سران و  ناناوج  يرادیب  يارب  باتک  نیا  رـشن  سپ 
هدیقع ي هب  هدرپ ، سپ  رد  یلو  هعیش ، تروص  هب  اهنآ  ناگدننادرگ  هک  هداتفا  راک  هب  نارهت  نیمه  رد  ییاه  هاگتسد  هکنآ 
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هب هدنبیرف  ياهراتفگ  قطن و  اب  هدساف ، تایرشن  رب  هوالع  هک  دنـشاب  یم  اه  يوما  نارادفرط  جراوخ و  يایاقب  بصاون و  اه و  یباهو 
.دنیامن یم  لزلزتم  فرحنم و  ار  ربخ  یب  ناناوج  مالسا ، داحتا  زا  يرادفرط  مان 

رد یعاد  دـنداد ، یم  ناشن  هن ] ] وراو ار  بلاطم  بآ و  ار  بارـس  اجک  ره  نوچ  .دـمآ  یم  یعاد  يارب  ّبترم  تایرـشن ، نآ  زا  یکی  )
هدیقع هیور و  لیم و  فالخ  رب  لمع  نیا  نوچ  .دننک  رـشتنم  دوخ  هیرـشن  رد  ار  باوج  دندش  یم  راچان  اهنآ  مدـمآ و  یم  رب  باوج 
يراک هابتـشا  هک  ار  دوخ  هیور ي  دننامب و  نوصم  یعاد  ياه  باوج  زا  ات  دنداتـسرفن ، یعاد  میارب  تایرـشن  نآ  زا  اهدعب  .دوب  اهنآ 

(. دنیامن یلمع  دشاب ، ناربخ  یب  رب 

هناقیقد ار  باتک  نیا  دانع ، بّصعت و  نودـب  و ]  ] فاصنا هدـید ي  اب  یفرط ، یب  لامک  اب  ربخ ، یب  ناـناوج  نآ  تسا  مزـال  ور  نیا  زا 
اهنآ هک  دنمهفب  دنداد و  راشتنا  قح  مان  هب  یلیطابا  هتفر ، یـضاق  اهنت  لخاد ، جراخ و  رد  صاخـشا  لیبق  نآ  دننادب  ات  دنیامن ، هعلاطم 

ای میقتسم  دنتسه  ینانید  یب  هکلب  دنیامن ، یم  ییاه  تیلاعف  ام  تیلم  تیموق و  ساسا  ندیشاپ  مه  زا  يارب  هک  دنتسه  يزومرم  يدایا 
مجنپ نوتـس  ساّسح  دارفا  اه ، يزورما  لوق  هب  هک  اهنآ  یـسوساج  ياههاگتـسد  اـب  طـبترم  ناـگناگیب و  هدـناشن  تسد  میقتـسمریغ ،

.دشاب یم  یناریا  بیجن  ّتلم  فیرش و  ناناوج  نیب  رد  فالتخا  قافن و  دیلوت  تکلمم ، نیا  رد  اهنآ  هفیظو  هک  دنا  ناگناگیب 

یبوخ هب  ّتلم  هللادمحب  هک   ) تیناحور سّدقم  سابل  رد  یتح  .دـنا  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  فلتخم  ياه  سابل  رد  صاخـشا  لیبق  نیا 
رهوگ ندوبر  يارب  هدراذگ ، رس  هب  همامع  هک  يدزد  ای  هتفر  شیم  دلج  هب  هک  یگرگ  دننام  دنسانش ؛) یم  ار  اهنآ 
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.دننک یم  ییامندوخ  مدرم  نامیا  ياهبنارگ 

دندز و یم  عیـشت  مالـسا و  هشیر  رب  هشیت  ، مالـسا داحتا  زا  يرادـفرط  مان  هب  سّدـقم ، سابل  نیا  اب  يرایـسب  ریخا  نرق  مین  رد  هچنانچ 
تعافـش و هللا و  لوسر  جارعم  تعجر و  راـکنا  یهاـگ  هداد ، رـشن  هعماـج  رد  نید  يزوسلد  تروص  هب  ار  جراوـخ  بصاوـن و  مارم 

هـسّدقم تاـماقم  هب  تناـها  هدومن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تراـهط  ترتـع و  تیب  لـها  هللا و  ءاـیلوا  روـبق  تراـیز  يرادازع و 
.دنا هداد  رارق  دوخ  راک  رادم  ًاتیم ، ًایح و  ار  شناد  ملع و  لها  تیناحور و 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  خودرم 

يرادفرط مان  هب  ًارهاظ  يدنچ  ياه  باتک  رشن  هب  هک  ّتنس  باتک و  زا  ربخ  یب  یّنس و  رهاظ  یناتسدرک  دودرم )  ) خودرم خیش  دننام 
ناناملـسم نیب  ار  قاـفن  هقرفت و  مخت  هدز و  ار  دوخ  ياـه  شین  اـه -  يوما  بصاون و  جراوـخ و  يرادـفرط  هب  ینعم  رد  و  مالـسا - 

.هدومن رهاظ  ار  دوخ  فیخس  هدیقع ي  فیثک و  نطاب  هدیشاپ و 

، ناگناگیب هک  رویرهـش 1320  زا  دعب  یلو ] ، ] هدـش يریگولج  وا  تایلمع  عاعـش  زا  تقو ، ناطلـس  فرط  زا  لبق ، تموکح  هرود  رد 
یلمع اهنآ  عفن  هب  ار  دوخ  تایرـشن  ًاّدج  و ]  ] دش زاب  اهرگیزاب  لاب  رپ و  دـندومن ، لاغـشا  قح  نودـب  ار  هعیـش  یمالـسا  تکلمم  نیا 

طقف هن  باتک ، نیا  رـشن  زا  هک  روفاـک -  یگنز  ماـن  دـنهن  سکع  رب  هک  تسا -  داـحتا  يادـن  باـتک  وا  تایرـشن  هلمج  زا  دـندومن ؛
درط دوخ  زا  ار  وا  تالجم ، رد  تالاقم  رشن  هب  ّرثأتم و  ار  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هکلب  هدومن ، ّملأتم  ینابصع و  ار  نایعیش  هعماج ي 
یلع نینمؤملاریما  سّدقم  ماقم  هب  تبـسن  اه  يرـصم  زا  یـضعب  هچنآ  زا  رتالاب  ياه  تراسج  اهتناها و  باتک ، نیا  رد  اریز  دـندومن ؛

هتسکش ملق  ریز  هب  دندومن ، مالّسلا  هیلع 
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هلیـسو ي هب  ترـضح  نآ  سّدقم  ماقم  هب  تفرعم  نامه  هن  .هدومن  دیدجت  ار  اه  يوما  بصاون و  جراوخ و  دیاقع  هدروآ و  رد  دوخ 
.هدوب اه  يوما  يّدج  رادفرط  ترضح و  نآ  تخسرس  نمشد  تسا  تباث  هکلب  هتشادن ، رابخا  تنس و  باتک و 

نیقیرف و ]  ] دـنز یم  نیملـسم  یگناگی  داـحتا و  زا  مد  فرط ، یب  يزوسلد  مدآ  دـننام  هناـبیرف  ماوع  تاـملک  اـب  باـتک ، نآ  لوا  رد 
هب توعد  دوخ ، يربهر  هب  تحیصن و  ار  یّنس ) هعیش و  )

شتوعد دوصقم و  فده و  هک  دمهف  یم  دیامن ، یم  هعلاطم  ار  باتک  هناقیقد  یمدآ  یتقو  .دیامن  یم  نّنست  عیشت و  هدیقع ي  كرت 
: دیوگ هک  برع  رعاش  رعش  زا  لفاغ  دشاب ، یم  نایفس  یبا  نب  ْهیواعم  وا  يالوم  كاپان  تاین  زا  يوریپ  اه و  يوما  بصاون و  هب 

ًالیلد هل  بارغلا  نکی  نمو 

بالکلا فیج  یلع  هب  ّرمی 

« .هدرم ياه  گس  رس  رب  ار  وا  درب  یم  دشاب ، وا  يامنهار  لیلد و  غالک  هک  ار  سک  ره  »

راب دص  تسا  رازیب  هقرخ  ناز  ادخ 

ینیتسآ رد  شدشاب  تب  دص  هک 

: دیوگ يرگید 

موق لیلد  بارغلا  ناک  اذإ 

نیکلاهلا لیبس  مهیدهیس 

« .یتسین تکاله و  هار  هب  دیامن  تیاده  ار  اهنآ  تسا  دوز  دشاب ، یموق  يامنهار  لیلد و  غالک  هک  ینامز  »

هدـیقع ي اب  نابابرا و  روتـسد  هب  هدیـشاپ و  قافن  مخت  دوخ  هتـسکش ي  ملق  شین  هب  هک  یتلاح  رد  دـنز ، یم  داحتا  زا  مَد  شباتک  رد 
، تراسج هجرد  یهتنماب  هئربت و  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رّصقم و  لحارم ، عیمج  رد  ار  نینمؤملاریما  انالوم  دوخ ، تباث 
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! هدومن دراو  ترضح  نآ  سدق  تحاس  هب  زیمآ  تناها  تاملک 

ناوریپ زا  يوما و  ًاعطق  هکلب  دشاب  یمن  یّنس  زگره  فّرحم ، مان  نیا  بحاص  هک  مدیمهف  مدناوخ ، ار  وا  ياه  باتک  هک  يزور  نیلوا 
يارب هک  تسا  ینید  یب  ای  .هدمآ و  رد  سابل  نیا  هب  نّنست  لها  ناردارب  ندومن  راد  هکل  يارب  هک  دشاب  یم  بصاون  جراوخ و  دیاقع 

؛ دوش یم  یحیبـق  تشز و  لـمع  ره  بکترم  دـشاب -  رگید  زیچ  اـی  ترهـش  ماـقم و  هاـج و  هک  دوخ -  دـصقم  فدـه و  هب  ندیـسر 
هب هک  لبق  لاـس  لـهچ  زا  دنتـسه و  هدوب و  وا  تـالاح  دـهاش  یبوخ  هب  اـهنآ  مرتحم  ياـملع  ًاـصوصخم  ناتـسدرک ، یلاـها  هچناـنچ 

مرتحم نامدرم  صوصخ  هب  ناریا ، برغ  یلاها  مامت  هجوت  دروم  وا  تایلمع  هدومن ، مایق  هراچیب  ّتلم  نیا  گنج  هب  رالاس  يرادـفرط 
.دشاب یم  ناتسدرک  جدننس و 

رهاظ ار  دوخ  موئشم  دیاقع  داحتا ، يرادفرط  هدرپ ي  ریز  هدیدرگ و  مالسا  داحتا  رادفرط  کنیا  وج ، هنتف  مدآ  کی  هک  تسا  بجع 
هیلع نینمؤملاریما  انالوم  باتک ، روطـس  لالخ  رد  هتخات و  هرهاط  ترتع  زا  اهنآ  تمظع  اب  یلاوم  كاپ و  دّـحوم  نایعیـش  هبو  هدومن 

.تسا هدومن  یفرعم  كرشم  ار  نایعیش  كاّفس و  قیالان و  ار  مالّسلا 

دنوادخ هک  مالّسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  سدق  تحاس  هب  تبـسن  ددرگ  یمن  رـضاح  يرای ) راهچ   ) ناشدوخ لوق  هب  یّنـس  چیه  ّالا  و 
ار راوگرزب  نآ  هلهابم ، هیآ ي  رد  هدش و  رکذ  ًاحورشم  باتک  نیمه  متشه ] سلجم   ] رد هچنانچ  هداتسرف ، وا  نأش  رد  ار ]  ] ریهطت هیآ 
 - هدومرف اّربم  هزیکاپ و  كاپ و  اـیاطخ  صیاـقن و  ساـجرا و  عیمج  زا  هدومن و  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  هلزنم  هب 

(. تسا هدش  هداد  مالک  طسب  باب  نیا  رد  ًاحورشم  باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] هچنانچ  ) دنک يریگ  هدرُخ  دزاتب و 
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ترضح نآ  هب  صقن  اطخ و  وهـس و  هدزیـس  ریما » تّالزم  قلازم و  هدمع   » رتیت تحت  رد   (1)« داحتا يادن   » هحفص 23 رد  هک  اجنآ  ات 
تـسد بابـسا  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  وا ، يالوم  تاـیلعج  تایرـشن و  زا  هک  تسا  ییاـه  تمهت  کـفا و  اـهنآ  ماـمت  هک  هداد  تبـسن 

.دشاب یم  هدوب و  اهنآ  يایاقب  بصاون و  جراوخ و 

هدروآ روطـس  نیا  رد  ًارابجا  ار  وا  فّرحم  مان  هک  مرثأتم  مه  یلیخ  دوش و  هدرب  وا  مان  هک  هدوبن  انتعا  لـباق  دودرم ، خیـش  نیا  هچرگ 
یمن ار  اهنآ  مامت  لقن  لاجم  رـصتخم ، هِزیجو ي  نیا  هک  دراد  یقطنم  حـضاو و  ياه  باوج  وا  باـتک  زا  هملک  ره  تسا  یهیدـب  .ما 
هراشا طقف  نآ  تاهج  زا  ضعب  هب  هتفر ، باوخ  هدروخ ي  بیرف  ناـناوج  زا  ضعب  ندـش  نشور  يرادـیب و  يارب  مراـچان  یلو  دـهد 

: میامن

« .تسا هدوبن  روکذم  یّنس  ای  هعیش  زا  یمسا  لوسر ، ترضح  نامز  رد  : » دیوگ باتک  هحفص 3  رد 

طلغ هب  ندرب  یپ  يارب  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  بوخ  هتفر ، طلغ  هعیش  هب  عجار  یلو  هتشون ، هک  دشاب  روط  نآ  دیاش  یّنـس  هب  عجار 
سلجم  ] هب دنیامن  هعجارم  وا  ياه  يراک 

.تسا هدوب  زادرپ  غورد  باّذک و  هیواعم ، شیالوم  دننام  هزادنا ، هچ  ات  دودرم  خیش  هک  دنوش  نشور  ات  باتک  نیمه  مود ]

: دیوگ یم  هحفص  نامه  رد  ًاضیا 

هداد باتک  نیمه  موس ] مود و  سلجم   ] رد وا  ياه  ییوگ  هوای  تاـهّرت و  باوج  .هدوب » يدوهی  ءابـس  نبا  عیـشت  ساـسا  سـسؤم  «و 
.تسا هدش 
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: دیوگ هحفص 5  رد  و 

هداد مود ] سلجم  رد   ] شباوج .دومن » ادـیپ  تیمـسر  ناریا  رد  عیـشت  بهذـم  لیعامـسا ، هاـش  تنطلـس  هرود  يرجه ، مهد  نرق  رد  »
.هدش

وا اب  تبغر  تیاهن  اب  راصنا  رجاهم و  تهج  نیا  هب  هدوب ، تفالخ  ماقم  هب  قیلا  عروا و  نسا و  رکبوبا  : » دیوگ هحفـص  نامه  رد  زین  و 
« .دندرک تعیب 

.تسا هدش  هداد  مهد ] سلجم   ] و متفه ] سلجم   ] رد رکب  یبا  ندوب  نسا  باوج  ًالوا :

.دومرف دیهاوخ  هعلاطم  مهن ] سلجم   ] رد ار  رکب  یبا  ندوب  قیلا  عروا و  باوج  ًایناث :

ات مجنپ ،] سلجم   ] هب دوش  هعجارم  صن  لـیلد و  ندـش  نشور  يارب  .هدوـبن » دوـجومریما  تفـالخ  رب  یلیلد  : » دـیوگ هحفـص 6  رد  و 
.ددرگ حضاو  تقیقح 

رما يارجا  تهج  ذغاک ، ملق و  ندروآ  زا  ندش  عنام  تیصو و  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رمع ، ندومن  عنم  هحفـص  نامه  رد  و 
.دیامن یم  هدراب  تالیوأت  لباقم ، رد  یلو  هدومن ، فارتعا  ار  تیصو 

ار ریدغ  تمظع  اب  ثیدح  هحفص 7 ، رد  .باتک  نیمه  متـشه ] سلجم   ] هب دوش  هعجارم  تسا  مزال  تقیقح ، لصا  هب  ندرب  یپ  يارب 
ناگدـنناوخ تسا  مزال  رایـسب  .دـهد  یم  هولج  کچوک  هداس و  رایـسب  ار  بلطم  هدومن و  راکنا  تماما  تفـالخرب و  لـیلد  ناونع  هب 

باّذـک و رب  نعل  دـنیامن و  هدـهاشم  راکـشآ  حـضاو و  ار  بلطم  تمظع  ات  باـتک ، نیمه  متـشه ] سلجم   ] هب دـننک  هعجارم  مرتحم 
.دنیامنب وگغورد 

: دیوگ هحفص 8  رد 

مامت هدـناوخ ، تّمااب  ار  زامن  ترـضح  نآ  رما  هب  توم  ضرم  رد  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  راغ  راـی  سنوم و  رکبوبا  نوچ  »
وا اب  مامت  تبغر  لیم و  اب  قافتالاب  تّما 
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« .دندرک تعیب 

يراختفا ملاع  تبحاصم  رد  یلهاج  ره  هکنآ  هچ  دـشاب -  يراختفا  تسا  نکمم  رکب  یبا  يارب  هزور  دـنچ  تبحاصم  فقوت و  ًـالوا :
هب داهـشتسا  راغ و  هیآ  باوج  هکنآ  رب  هوالع  .دوب  دهاوخن  تفالخ  توبث  رب  لیلد  زگره  تبحاصم ، ترفاسم و  نینچ  یلو  دراد ، - 

.میا هداد  مجنپ ] سلجم   ] رد ار  نآ 

.دوب دهاوخن  تفالخ  رما  رد  مدقت  قح  لیلد  توبث -  ضرف  هب  تما -  اب  رکب  یبا  ندناوخ  زامن 

قح تیناقح و  رب  لیلد  توبث ، ضرف  رب  و ]  ] تسین تباث  عطق  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رکب  یبا  زامن  تباـین  ًاـیناث :
.دوب دهاوخن  لئاضفلاوبا )  ) صوصنم هفیلخ  رب  مّدقت 

حاتتفا لیبق  زا  اهراک  زا  يرایـسب  رد  هاگره  دراد ، تباث  دـهعیلو  هک  یهاشداپ  رگا  .میروآ  یلثم  ناهذا  بیرقت  يارب  تسا  بوخ  هچ 
، هاشداپ گرم  زا  سپ  ایآ  دتسرفب ، دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ناگتـسب  زا  يدرف  ، هریغ اه و  نشج  رد  تکرـش  ای  اه  لابقتـسا  ای  هنکما 
هب دناوخب ، ناطلس  ار  دوخ  رانک و  رب  راک  زا  ار  تباث  دهعیلو  هدومن و  تنطلس  تباین  يوعد  رادفرط  يا  هّدع  اب  دناوت  یم  هدنیامن  نآ 

هاشداپ اب  يا  هزور  دنچ  ترفاسم  رد  ای  هدومن و  تکرـش  لابقتـسا  ای  نشج و  ای  رما  نالف  رد  هاشداپ  یگدنیامن  هب  يزور  هکنآ  لیلد 
.دشاب یم  یفنم  ءالقعلا  دنع  باوج  ًاعطق  تسا ؟ هدوب 

دتسرفب و تباین  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  يدرف  ددرگ و  رامیب  يدهتجم  هیقف و  رگا  هک  منک  ضرع  بلطم  هب  رت  کیدزن  يرگید  لثم 
كاسمتسا هب  تعامج  زامن  بیان  نآ  هیقف ، دهتجم و  نآ  تافو  زا  سپ  ایآ  دروآ ، ياج  هب  مدرم  اب  ار  تعامج  زامن 
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دّرمت رگا  دنیامن و  دیلقت  نم  زا  دنروبجم  نیملـسم  دـیوگب  هدومن ، یفرعم  دـهتجم  هیقف  نآ  نیـشناج  ار  دوخ  دـناوت  یم  زامن ، تباین 
؟! دنا جراخ  مالسا  هقبر ي  زا  دنیامن 

نطاب رهاظ و  رب  یملع  هطاحا ي  هک  تسا  یماـقم  نیا  تسا و  دوجوم  دـهعیلو  نوچ  دـنیوگب  و  دـنیامن -  تفلاـخم  یتعاـمج  رگا  و 
زامن یتعکر  دنچ  ضحم  هب  طقف  هدیدنسپ ، قالخا  هدیمح و  تافص  عیمج  ندوب  دجاو  رب  هوالع  تسا ، مزال  نآ  رد  تعیرش  عرش و 

شحف و اب  دنربب ، اهنآ  هناخ  رد  رب  شتآ  دیامن -  یمن  تهاقف  داجیا  ندوب ، دهتجم  هار  قیفر  ترفاسم  رد  زور  دنچ  ای  ندناوخ  تباین 
كرشم و دنیامنن ، لوبق  رگا  هیقف و  دهتجم و  ینیشناج  هب  دندرگ  میلست  هک  دنیامن  روبجم  دنروایب و  دنـشکب و  ار  اهنآ  تناها ، دب و 

! دوب دنهاوخ  یضفار  رفاک و 

؟ دهاوخ یمن  نید  دعاوق  ماکحا و  رب  یلالدتسا  هطاحا  شناد و  ملع و  دهتجم ، هیقف و  ینیـشناج  ایآ  .دییامن  تواضق  هنالقاع  نایاقآ 
[ يا هنوگ  هب  ، ] ددرگ یم  تباث  دـشاب ، یبوخ  مدآ  مه  هزادـنا  ره  وگ ، هلئـسم  کی  يارب  تهاقف  تعامج ، زامن  تباین  ضحم  هب  اـیآ 

!؟ دنیامنب وا  زا  دیلقت  دنشاب  راد  هفیظو  مدرم  هک 

هچ دوب ؛ دـهاوخن  نیملـسم  تماما  تفالخ و  تابثا  رب  لیلد  توبث ، ضرف  رب  تّما ، اب  رکب  یبا  ندـناوخ  زامن  عوضوم  تسا  نینچمه 
.دهاوخ یم  تاهجلا  عیمج  نم  تیلضفا  تیملعا و  تمصع و  یلج ، ّصن  رب  هوالع  تفالخ ، توبث  هکنآ 

دینک تواضق  هنافصنم 

یم يربارب  دیهد -  فاصنا  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  ندناوخ -  تّما  اب  زامن  یتعکر  دنچ  ای  ندوب ، ربمغیپ  اب  ترفاسم  رد  یبش  دـنچ  ایآ 
هیلج و صوصن  همه  نآ  اب  دنک 
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ثیدـح ْهنیدـملا و  ثیدـح  ْهلزنملا و  ثیدـح  دـننام : رگید ؛ رایـسب  ثیداحا  رادـلا و  ثیدـح  لـیبق  زا  تـالامک ، لـیاضف و  هیفخ و 
یلع کی  ره  هک  هماع  ياملع  رباکا  تایاور  ربانب  هیآ -  دصیس  لوزن  هرخالاب  و ]  ] هلهابم ْهیالولا و  تایآ  ریدغلا و  ثیدح  ْهاخاوملا و 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیقتملا ، ماما  انالوم  نأش  رد  تسا -  جردنم  باتک  نتم  رد  هدح 

مرکا لوسر  هک  یـسک  نآ  ای  تسا ، تفالخ  ماقم  هب  یلوا  هدـناوخ ، مدرم  اب  تعامج  زامن  یتعکر  دـنچ  ضرفلاب  هک  یـسک  نآ  ایآ 
اب ًاحیرـصو  تعامج -  زامن  هب  تباین  هن  هداد -  رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  وا  ًامـسر  هدـید و  تفالخ  ماقم  قیال  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هلمج زا  هک  دومن  تباث  ترضح  نآ  يارب  تّوبن  ماقم  يانثتسا  هب  ار  ینوراه  لزانم  عیمج  یـسوم » نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   » نایب
.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  مداد ؛ حرش  ًالّصفم  باتک  نیمه  مراهچ ] سلجم  رد   ] هچنانچ دشاب ، یم  هللا  لوسر  تفالخ  ماقم  نامه 

.دیرب یپ  تّما  مامت  تیعبت  عامجا و  يانعم  هب  ات  دییامن ، هعلاطم  متفه ] سلجم  رد   ] ار تّما  مامت  تیعبت  عامجا و  زا  باوج  ًاثلاث :

، دییامن هعلاطم  متفه ] سلجم  رد  ، ] دندومن تعیب  تبغر  لیم و  هب  تّما  مامت  هتـشون ، هک  ار  وا  رادخاش  غورد  بذـک و  باوج  ًاعبار :
.دیسانشب ار  رگیزاب  يرتفم  و ]  ] باّذک ات 

: تسا هتشون  هحفص 9  رد 

« .دندش دعاقتم  عناق و  رکب  یبا  مکح  هب  كدف  عوضوم  رد  مالّسلااهیلع  همطاف  یلع و  »

.دیوش رادیب  نشور و  ات  باتک ، نیمه  متشه ] سلجم   ] هب دییامن  هعجارم  بلطم ، تقیقح  لصا و  هب  ندرب  یپ  يارب 

هک دنک  یم  رکب  یبا  تلیضف  رد  ّتلخ  ثیدح  هب  هراشا  هحفص  نامه  رد  زین  و 
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.مداد یم  رارق  دوخ  لیلخ  ار  رکبوبا  مریگب ، دوخ  يارب  یلیلخ  دوب  انب  ادخ  زا  ریغ  نم  رگا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

لها ياملع  رباکا  زا  لیدـعت  حرج و  بابرا  بتک  هب  دومن  یم  هعجارم  لوا  دوب ، قیقحت  لامک و  لضف و  لـها  رگا  دودرم ، خیـش  نیا 
هّماع ياملع  رباکا  نیققحم  دزن  ثیدح  نیا  دشابن و  دودرم  اهنآ  دوخ  دزن  رد  لقاال  هک  دومن  یم  یثیدح  هب  داهشتسا  هاگ  نآ  نّنست ،

(1) لادتعالا نازیم  رد  یبهذ  همالع  هچنانچ  تسا ، ضحم  بذک  تالوعجم و  هلمج ي  زا 

.تسا ضحم  بذک  لعج و  ثیدح ، نیا  دیوگ : دیوس  نب  ًْهعزق  نوراه و  نب  رامع  لاح  همجرت  لیذ 

.تسا تبث  ّتنس  ياملع  رباکا  بتک  رد  هک  دندومن  لعج  رایسب  رکب  یبا  تلیضف  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  نویرکب 

« .دریگب ار  دوخ  قح  درکن  مایق  ارچ  دوب ، تفالخ  رما  رد  قح  يذ  یلع  رگا  : » دیوگ هحفص 10  رد 

.دییامن هعلاطم  مهن ] سلجم   ] رد ار  شباوج 

حوضو يارب  دوب  قح  دوبن ، باّذک  زاب ، هّقح  خیـش  نیا  رگا  .دنراد  ام  يدردمه  هب  رارقا  هعیـش  ریـصب  ياملع  : » دیوگ هحفص 13  رد 
مامت رد  نامراتفگ  نمض  باتک ، نتم  رد  ام  هچنانچ  دومن ، یم  هراشا  ناشرارقا  لحم  ءاملع و  نآ  یماسا  هب  بلطم 
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نیئراق رظن  هب  هک  میا  هدیدرگ  ضّرعتم  اهنآ  باتک  یناشن و  لحم و  نییعت  اب  نّنست  لها  ياملع  رباکا  زا  نت ]  ] اههد لاوقا  هب  بش ، هد 
« .دسر یم  مرتحم 

رّصقم ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هئربت و  ار  هیواعم  هک  دنک  یم  هماقا  یکحـضم  لیالد  هیواعم ، زا  يرادفرط  هب  هحفص 20  ات  هحفص 18  زا 
ینب مامت  هکلب  هیواعم ، يّدج  ناهاوخاوه  زا  یبصان و  يوما و  دودرم ، نیا  هک  تسا  یمکحم  لیالد  ًامامت  تانایب  نآ  و  دـهد ، ناشن 

.دشاب یم  مهعم -  هللا  هرشح  هیما - 

: دیوگ نیمکح  نییعت  نیّفص و  عیاقو  لقن  زا  دعب  هحفص 18  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات 

جاجل و يور  زا  همه  ریما  تاراهظا  تسا و  یهاوخ  داد  لدـع و  ياضاقت  رب  ینبم  رـسارس  هیواعم  تاراهظا  هک  دـندید  ریما ، نیعبات  »
« .دشاب یم  یهاوخدوخ  دانع و 

دجـسم هب  تعیب  يارب  دندیـشک و  ار  ترـضح  نآ  ربج ، روز و  هب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تناها  دـیامن  یم  راکنا  هحفص 21  رد 
زا دـعب  هک ]  ] تسا دوـجوم  متفه ] سلجم   ] رد شباوـج  ار و  وا  نینج  طقـس  مالّـسلااهیلع و  همطاـف  یب  یب  هب  تامدـص  زین  دـندرب و 

.دوش یم  راکشآ  تقیقح  هعلاطم ،

.هدش هداد  موس ] سلجم  رد   ] شباوج .دناد  یم  یتسرپ  تب  رفک و  كرش و  ار  هرهاط  ترتع  زا  همئا  هب  لسوت  هحفص 22  رد 

« .هدومرفن رومأم  تنعل  هب  ار  ادخ  لوسر  ملاع ، دنوادخ  : » دیوگ هحفص 23  رد 

نعل دروم  ار  یماوقا  ًاحیرـص  هک  هدیدن  نآرق  رد  ار  نعل  تایآ  همه  نیا  هدوب و  هناگیب  مهدـیجم  نآرق  اب  زومرم ، درم  نیا  هکنیا  لثم 
.هدناوخ نوعلم  ار  تّما  زا  یهورگ  هک  هدیدرگ  لقن  باتک  نیمه  رد  هک  يرابخا  رب  هوالع  هداد ، رارق 

سلجم  ] هب راّکم  لایح  درم  نیا  لاح  هب  ندرب  یپ  بلطم و  ندش  نشور  يارب 
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.دیروآ تسد  هب  ار  بلطم  تقیقح  ات  دییامن ، هعجارم  مشش ]

یم هک  هدـیمان  هدـش  هدرک  تنعل  تحارـص  لامک  اـب  ار  هیما  ینب  هک  هدـیدن  ار  لیئارـسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ 60  كدرم  نیا  اـیوگ 
: دیامرف

(2) يزار رخف  ماما  هچنانچ  دنتـسه ، هیما  ینب  نآرق ، رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  زا  دارم  هک   (1)  ...﴾ ِنآْرُْقلا ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجّشلاَو  ﴿

.تسا هدومن  لقن  دوخ  ریسفت  رد  مه 

: دیامرف بازحا )  ) هروس 33 هیآ 57  رد  زین  و 

(. (3)﴾ ًانیِهّم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینّدلا  ِیف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهللا  َنوُذُْؤی  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

زا و  هدرک -  نعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  دـننک  یم  تیذا  رازآ و  تفلاـخم -  نایـصع و  هب  ار -  لوـسر  ادـخ و  هـک  ناـنآ  »
«. تسا هتخاس  ایهم  يراوخ  تلذ و  اب  یباذع  نانآ  يارب  و  هدومرف -  رود  دوخ  تمحر 

: دیامرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يرایسب  رابخا  رد  هاگ  نآ 

تیذا ار  اهنآ  هک  یـسک  هدومن ، تیذا  ار  ادخ  دنک  تیذا  ارم  هک  یـسک  هدومن و  تیذا  ارم  دیامن  تیذا  ار  همطاف  یلع و  هک  یـسک  »
«. دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن 

ای ًاناسل  ای  ًالمع  مالّسلااهیلع  همطاف  یلع و  هب  ناگدننک  تیذا  هداد ، ترـضح  نآ  هک  یحیـضوت  نیا  هب  رابخا  رد  تحارـص  رب  هوالع 
اه و يوما  هیواعمدننام و  ًاملق - 
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«. صاعلا یبأ  نب  مکحلا 
.57 بازحا : - 3
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نوعلم هفیرش و  هیآ  نیا  لومشم  اهنآ -  لاثما  دودرم و  خودرم  يورسک و  نوچ  و ]  ] هللا نئاعل  مهیلع  بصاون  جراوخ و  زا  اهنآ  عابتا 
.دنشاب یم  ربمغیپ  ادخ و 

هب دـییامن  هعجارم  تسا  مزـال  نایفـس  یبا  نب  ْهیواـعم  نوعلم ، نب  نوعلم  نعل  رب  يرتـشیب  لـیالد  هب  ندرب  یپ  تقیقح و  فشک  يارب 
.دیسانشب ار  ربمغیپ  ادخ و  نانمشد  تلفغ و  باوخ  زا  دیوش  رادیب  نشور و  ات  مهن ] سلجم  ]

نعل تایآ  دشاب و  یم  هناگیب  یلک  هب  دیجم  نآرق  زا  كدرم  نیا  میوگ  یم  مه  زاب  .تسین » زیاج  نعل  یـصاع  قساف  رب  : » دیوگ زین  و 
.تسا هتشادن  نید  قیاقح  رد  رظن  تقد  هدیدن و  اهنآ  هرابرد  ار 

يور هغیلب ، تاقیقحت  رابخا و  تایآ و  لقن  اب  ّـالا  دـهد و  یمن  اـم  هب  ار  لّـصفم  طـسب  حرـش و  لاـجم  یـسیون ، همدـقم  هک  منک  هچ 
رفاک یـصاع  ره  قساف و  ره  میناد  یم  مه  ام  هک  میاـمن  یم  يا  هراـشا  بلطم  ندـش  نشور  يارب  یلو  مدومن ، یم  هایـس  ار  هدنـسیون 

هس رب  نیملاظ  هک  تسا  مّلسم  هکنآ  يارب  دشاب ؛ یم  نوعلم  ملاظ ، ره  ملاظ و  یصاع ، ره  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  نوعلم  یلو  دوش ، یمن 
هب دنداد -  رارق  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  يارب  کیرـش  هدومن و  ادخ  هب  ملظ  هک  دنا  نیکرـشم  رافک و  لّوا : هقبط  دنـشاب : یم  هقبط 

.هدش هراشا  باتک  نیمه  موس ] سلجم   ] رد نیکرشم  كرش و  عوضوم 

.دنشاب یمن  ریغ  هب  يّدعتم  یلو  دنیامن ، یم  ییاه  تیصعم  هک  دنا  سفن  هب  نیملاظ  مود : هقبط ي 

هچ دنا ، نوعلم  یلو  دنتـسین ، رفاک  ًارهاظ  ولو  دنا  ضّرعتم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هک  دنتـسه  یناراک  تیـصعم  میـس : هقبط ي 
تایآ رد  ًاحیرص  هکنآ 
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: دیامرف یم  دوه )  ) هروس 11 هیآ 18  رد  هلمج  زا  هک  دنا  هدناوخ  نوعلم  ار  اهنآ  هینآرق ،

.(1)﴾ َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهللا  ُهَنَْعل  َالَأ  ﴿

« .تسا ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  »

: دیوگ هدومن و  ار  مالّسلا  هیلعدمحم  لآ  يدهم  ترضح  دوجو  راکنا  هحفص 26  رد  و 

لدع زا  رپ  ار  ایند  و ]  ] دیآ یم  نوریب  بادرس  نامه  زا  مه  دعب  هدیدرگ و  ناهنپ  هرماس  بآ  هلاچ ي  رد  یکدوک  رد  دنیوگ  نایعیش  »
»!؟ دنک یم  داد  و 

دهد ناشن  ار  یباتک  تسناوت -  دهاوخن  زگره  و  هتسناوتن -  هتشون و  ار  یحضاو  غورد  نینچ  هک  هدیـشکن  تلاجخ  دودرم  خیـش  نیا 
.دوش یم  رهاظ  اجنآ  زا  تسا و  ناهنپ  بآ  هلاچ ي  رد  يدهم  ترضح  هک  دشاب  هدش  لقن  يربخ  نینچ  اجنآ  رد  هک 

دینش یسابع  دمتعم  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  دنا  هتـشون  خیرات  ربخ و  بابرا  هکنآ  لاح  و 
رب مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هزانج  لباقم  زا  ّمع » ای  رّخأت   » باطخ اب  ار ) باّذک   ) رفعج دمآ و  نوریب  نوردـنا  زا  یکدوک  هک 
بآ ار  لزنم  بادرـس  دـندید  دـنتفر ، یتقو  داد ، ترـضح  نآ  راضحا  هب  رما  يروف  درازگ ؛ زامن  راوگرزب  نآ  رب  دوخ  و  دومن ]  ] رانک

داد رما  دـنداد ، ربخ  هفیلخ  هب  دـنورب ، بآ  رد  دنتـسناوتن  نوچ  .تسا  زاـمن  لوغـشم  يدـهم  ترـضح  بادرـس ، رخآ  رد  هتفرگ و  ارف 
اذلف .تسین  بادرـس  رد  ترـضح  دندید  .دندش  ندرک  بارخ  لوغـشم  یتقو  .دنیامن  بارخ  ترـضح  نآ  رـس  رب  ار  بادرـس  فقس 

بادرس هب  دش  فورعم 
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.دوش رهاظ  اجنآ  زا  هدیدرگ و  ناهنپ  بادرس  رد  هکنآ  هن  دیدرگ ، ترضح  نآ  تبیغ  ّلحم  بادرس ، نآ  ینعی  تبیغ ؛

ار ملاع  دوش و  یم  رگ  هولج  همّظعم  هکم  زا  ترضح  نآ  روهظ ، نامز  هک  دشاب  یم  هّماع  ياملع  رباکا  هیماما و  هعیـش  یعامجا  هکلب 
.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ 

تسا و تبث  نیقیرف  بتک  رد  هکلب  درادـن ، هعیـش  هب  صاـصتخا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دوجو  هب  هدـیقع 
هب ندومن  ادـتقا  زامن  رد  نامزلا و  رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  هب  نّنـست ، لها  ياـملع  زا  نارگید  هیعفاـش و  روهمج 

.دنا فرتعم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

باـتک نیمه  مهد ] سلجم   ] هب همدـقم و  نیمه  رخآ  تاحفـص  هب  دودرم ، خیـش  تـالاح  هب  لـماک  ییاسانـش  بلطم و  حوضو  يارب 
.دوش هعجارم 

تسا تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  لوط 

: دیوگ هداد  رارق  رخسمت  دروم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هحفص  نامه  رد  زین  و 

!« دوب دهاوخن  هتخاس  وا  زا  يراک  تسین و  تکرح  هب  رداق  هلاس  تسیود  رازه و  ماما  »

، اناوت رداق  يادخ  تسا و  تداع  قرخ  ءزج  تعیبط و  رداون  زا  روما  لیبق  نیا  هک  دناد  یمن  درادن و  هدیقع  ادخ  تردق  هب  خیـش  نیا 
مه ار  اهنآ  ياوق  دـیامن و  یم  باختنا  تعیبط -  هدام و  بابرا  رب  ًاّدر  لیوط -  ياهرمع  عون  نیا  هب  رـشب  نایم  زا  ًاردان  ار  دارفا  ضعب 
رب هدنز  دهاش  لماک و  هنومن ي  دیامرف و  مامت  وا -  لاثما  خودرم و  نوچ  لدروک -  نانمشد  رب  ار  تّجح  ات  دراد ، یم  ظوفحم  ًایوق 

هروـس 29 هیآ 14  رد  هـک  دـشاب  یم  مالـسلا -  هـیلع  هـلآ و  اـنیبن و  یلع  ءاـیبنالا  خیـش  حوـن -  ترـضح  دـیجم ، نآرق  زا  ینعم  نـیا 
: دیامرف یم  ًاحیرص  توبکنع ) )
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.(1)﴾ ًاماَع َنیِسْمَخ  ّالِإ  ٍهَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  ًاحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو  ﴿

هب توعد  ار  قلخ  و  درک -  گـنرد  مدرم  ناـیم  لاـس  هاـجنپ  دـصهن و  وا  .میداتـسرف  شموق  تلاـسر  هب  ار  حون  اـم  قیقحت  هب  اـنامه  »
«. دومن یتسرپادخ 

ًاعطق هدوب و  لاس  هاجنپ  دـصهن و  حون ، ترـضح  نافوط  زا  لـبق  توعد  تّدـم  دـیآ ، یم  مولعم  هفیرـش  هیآ ي  زا  تحارـص  هب  هچنآ 
رد روما  تیـشمت  تهج  مه  رگید  لاس  دص  راهچ  تایاور  لقن  هب  مه  نافوط  زا  دعب  دیدرگ و  ثوعبم  هک  تشاد  زواجتم  لاس  لهچ 

(2) يربط لیبق  زا  هماع  ياملع  رباکا  هچنانچ  دنتشون ، -  ار  وا  رمع  لاس  هاجنپ  دصهن و  رازه و  یعمج  و  دومن -  یناگدنز  تما 

(3) یبلعث و 

(4) يرشخمز هللا  راج  و 

(5) يزار رخف  ماما  و 

.دشاب یم  یهلا  يایاطع  زا  تعیبط و  قوفام  رامعا ، عون  نیا  دنیوگ  هیآ  نیا  لیذ 

راهچ رازه و  ربمغیپ  هک  یمسق  نامه  .هدوب  هتخاس  يراک  وا  زا  هنوگچ  هلاس -  دصهن  رازه و  ای  هلاس -  دصراهچ  رازه و  ربمغیپ  سپ 
دمحا لاثما  اهنآ -  نیعبات  بصاون و  جراوخ و  اه و  يوما  مشچ  يروک  زا  هدوب ، هراک  همه  هلاـس -  دـصهن  رازه و  اـی  هلاـس -  دـص 

رب وا  زا  راک  همه  مه ، هلاس  تسیود  رازه و  ماما  اه -  خودرم  اه و  نیما 
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.14 توبکنع : - 1
( ققحم . ) ص165 ج 20 ، يربط ، ریسفت  - 2

( ققحم . ) ص165 ج 5 ، یبلعث ، ریسفت  - 3
( ققحم . ) ص200 ج 3 ، فاشک ، ریسفت  - 4

مّهنأل مهنیبو ، اننیب  عازن  ...مهلوق ال  فالخ  یلع  ّلدـت  هیآلاو  هنـس  نیرـشعو  هئام  یلع  دـیزی  یناسنالا ال  رمعلا  ءاّبطألا  ضعب  لاق  - » 5
، ریبکلا ریسفت  ...یهلإ .» ءاطع  وه  لب  َایعیبط  سیل  رمعلا  اذه  لوقن : نحنو  هنس  نیرشعو  هئام  نم  رثکأ  نوکی  یعیبطلا ال  رمعلا  نولوقی 

.توبکنع هروس  هیآ 14  لیذ  ، 25/42 يزار ، رخف 
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خودرم اه و  نیما  دمحا  لاثما  زا  ماقتنا  دیایب و  يزور  ات  هدومرف ، يرادهگن  ار  وا  هیوق ي  ياوق  اناوت  رداق  يادخ  هکنآ  هچ  دیآ ؛ یم 
.دریگب اه 

، هزیجو رـصتخم  نیا  رد  هک  تسهاـه  ینتفگ  یلیخ  منک ، اـهر  ار  ملق  رگا  ـالا  دـشاب و  یمن  تمحازم  لاـجم  نیا  زا  شیب  تسا ، سب 
عیشت قح  بهذم  مالسا و  تقیقح  رد  يرثا  تسین و  رکذ  لباق  خیش  نیا  راتفگ  الا  مدوب و  راچان  مه  رادقم  نیا  .تسین  نایب  یضتقم 

: هدورس ماقم  بسانم  شوخ  هچ  .درادن 

دیاز رهگ  وزک  ایرد  بآ 

دیالاین یگس  ناهد  هب 

نآ لاثما  دودرم و  خیـش  نیا  دننک ، شومارف  ار  ادـخ  رون  تایلزه ، نتـشون  اب  دنتـسناوت  ناشّرف  ّرک و  نآ  اب  نآ  لاثما  هیمیت و  نبا  رگا 
! دنناوت یم  مه 

ناتسدرک فارطا  زا  ًاصوصخم  یّنس ، گرزب  ياملع  زا  مدید  ییاه  همان  ینید  تالجم  دیارج و  رد  یتقو  مدیدرگ  تقوشوخ  ردقچ 
یجراخ و هکلب  تسین ، یّنـس  دودرم )  ) خودرم هک  دـندومن  مالعا  ًامـسر  دـندومن و  رّفنت  راـجزنا و  راـهظا  كاـب ، یب  درم  نیا  زا  هک 

.تسا تسرپ  هناگیب 

1914  ) لوا گنج  زا  دعب  هکنآ  نّنـست  لها  ياملع  ام  گرزب  ناردارب  راتفگ  تّحـص  كدرم و  نیا  یتسرپ  هناگیب  رب  لیالد  هلمج  زا 
دندومن یم  راداو  ار  يدارفا  نیقفتم  يدالیم )  1918 - 

ادخ زا  كدرم  نیمه  هلمج ، زا  هک  ددرگ  لعتـشم  قافن  شتآ  هلعـش  ات  دنیامن ، تناها  رگیدکی  نیـسّدقم  هب  قافتا ، داحتا و  مان  هب  ات 
.هدوب ربخ  یب 

منتغم ار  عقوم  دیاب  دنا  هداد  یتسدمه  یتسود و  تسد  ام  هب  مه  نیقفتم  هک  ماگنه  نیا  رد  : » دیوگ باتک  رخآ  هحفص  رد  ور  نیا  زا 
هب ینعی  دنراذگ ؛» ارجا  عقوم  هب  دوخ  کلامم  رد  ار  یگناگی  تدحو و  نامرف  مالسا ، نیطالس  هدرمش ،
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! دندرگ دحتم  مه  اب  یگمه  ناناملسم  رافک ،)  ) نیقفتم يرادفرط 

هب هملک ، تدـحو  داحتا و  مان  هب  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یتسرپ  هناگیب  یهاوخدوخ و  لماک  هنومن ي  صاخـشا ، لیبق  نیا  هصالخ 
ناگناگیب و هرمعتسم ي  ار  ناناملـسم  دننادرگ و  نوخ  زیربل  ار  اه  لد  هدیزرو ، اه  تراسج  هدومن و  تناها  بهذم  نید و  تاسّدقم 

.دنهد رارق  اهنآ  تسدمه 

نینمؤملاریما سّدقم  ماقم  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  مه  نّنـست  لها  ناردارب  یملع  زکارم  ریاس  رهزالا و  عماج  رکفنـشور  ياملع  رگا 
هاج ّبح  تسایر و  هب  صیرح  بلطایند و  راکاطخ و  وگغورد و  ار  راوگرزب  نآ  هدیزرو و  اه  تراسج  هدومن و  تناها  مالّسلا  هیلع 
اهنآ هدومن و  اه  تناها  ربمغیپ  كاپ  ترتع  تراهط و  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  تمظع  اب  هعماج  هب  دنیامن و  یم  یفرعم  يزیرنوخ  و 

دنزادنیب و ییادج  نیملسم  ریاس  اب  هعیش  ناناملسم  نویلیم  دص  نیب  دنهاوخ  یم  دنناوخ و  یم  یلاغ  رفاک و  كرـشم و  یـضفار و  ار 
نیملـسم داحتا  همدـقم ي  دـنیوجب ، يرازیب  هدومن و  رّفنت  راهظا  ًانلع  دـنیامن ، ایهم  تیمالـسا  ملاـع  رد  ناـگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هنیمز 

رارقرب ییادـج  نیا  ات  ّالا  .دـننک و  یمن  راداو  هیباوج  تالاقم  اه و  باتک  رـشن  اه و  باوج  تمحز  هب  ار  ام  لاثما  ددرگ و  یم  مهارف 
زور ییادج  هرفح ي  دنیامن ، یم  یفرعم  ماوع  هب  یـسایس  بزح  ار  عیـشت  قح  بهذم  دنراک و  رد  زومرم  يدایا  نارگیزاب و  تسا و 

.دوش یم  رتدایز  هرفح  نیا  تعسو  قمع و  تالاقم ، بتک و  رشن  هب  هتسویپ  ددرگ و  یم  رت  عیسو  رت و  قیمع  زور  هب 

دازآ نیملـسم  دـجاسم  رد  لفاون  ضیارف و  يادا  رد  ناملـسم  نایعیـش  یلو  دـندوب ، هضیرف  يادا  هب  دازآ  ربمغیپ  دجـسم  رد  يراـصن 
.دنتسین
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یم داحلا  رفک و  رظن  هعیـش ، هعماـج  هب  نّنـست  لـها  ناردارب  مومع  هک  تسا  تقیقح  ریغ  رب  تاـقیرزت  تاـکیرحت و  نیمه  ببـس  هب 
یم دوخ  هاگ  هلبق  هب  هدومن ، لاـحر  ّدـش  جـح )  ) بجاو هضیرف ي  يادا  تهج  رود ، ياـههار  زا  دّـحوم  نایعیـش  هک  یناـمز  .دـنیامن 

(، اه يدوعـس   ) اه يزاـجح  ناـبایب ، ناـبایخ و  نزرب و  يوک و  ره  رد  دـنریگ و  یم  رارق  نّنـست  لـها  ناردارب  تـالمح  دروم  دـنور ،
هبتشم اهنآ  رب  ار  رما  ضرغم ، ضغبم  ناگدنسیون  ملع و  لها  سابل  هب  سّبلم  دارفا  لیبق  نیا  هک  اه -  یّنس  مامت  هرخالاب  اه و  يرـصم 

ار اهنآ  دنرگن و  یم  توادع  هنیک و  رظن  اب  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  بهذم و  هعیش  دّحوم  كاپ  ناناملـسم  هب  دنا -  هدومن 
! نوکرشم متنا  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  هتسویپ  دنناوخ و  یم  كرشم 

نید رد  لمع  دیاقع و  رد  راّفک  مامت  هب  دندرک ، یم  حتف  ار  رفک  دالب  هک  ینامز  مالسا ، ردص  نیملسم  تسا  فسأت  یسب  ياج  ًاعقاو 
.دندش یمن  مه  اهنآ  تناها  هب  رضاح  هکلب  دندومن ، یمن  مالسا  هقیرط  زا  يوریپ  هب  روبجم  ار  اهنآ  دنداد و  یم  يدازآ  دوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دجـسم  دراو  هرظاـنم  يارب  نارجن  ياراـصن  یتقو  دـنا  هتـشون  هلهاـبم  هعقو ي  رد  نیخروم  ءاـملع و  یتـح 
نآ لهاج  دماج  ناناملسم  زا  يا  هدع  .دندش  دوخ  تدابع  لوغشم  هتفر ، دجـسم  هشوگ ي  هب  دیـسر ، ناشتدابع  زامن و  عقوم  دندش ،
اهنآ لمع  عنام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنیامن ، تعنامم  يریگولج و  اهنآ  لمع  زا  دنتساوخ  ام -  نامز  لاّهج  دننام  نامز - 

نآ باحـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روضح  رد  ور  نیا  زا  .دـنروآ  ياج  هب  ار  دوخ  تدابع  هنادازآ  دـیراذگب  دومرف : هدـیدرگ 
.دندرازگ تیحیسم  تدابع  تینارصن و  زامن  مالسا ، گرزب  دجسم  رد  ترضح 

، ملاع لها  هب  تساوخ  ینابرهم -  تقفاوم و  لمع -  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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هنافـسأتم یلو  تسا ، قطنم  ناهرب و  لـیلد و  نید  هکلب  تسین ، هارکا  ربج و  نید  مالـسا  سّدـقم  نید  هک  دـنامهفب  ار  يدازآ  ياـنعم 
: دیامرف یم  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 94  رد  هک  دیجم  نآرق  حیرص  ّصن  فالخ  رب  زورما 

(1) ﴾. ًانِمُْؤم َتَْسل  َمَالّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  ﴿

« .دیتسین نمؤم  امش  دییوگن  اهنآ  هب  دیهدن و  رفک  تبسن  دنک ، مالسا  راهظا  هک  سک  نآ  هب  »

لها ناردارب  ناشدوخ -  يافلخ  یتح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هریـس  فالخ  رب  دینک و  لالح  دوخ  رب  ار  شناج  لام و  ات 
.دنیامن یم  ءاضغب  رفک و  راتفر  ناناملسم ، اب  دوخ  بّصعتم  دماج  ياملع  ضعب  ياوغا  هب  نّنست 

دباعم رد  دنراد ، مه  اب  عورف  لوصا و  رد  هک  یتافالتخا  همه  اب  يدیز ، یعفاش و  یلبنح ، یکلام ، یفنح ، ناناملسم  زا  يدرف  ره  اریز 
لها ترتع و  زا  يوریپ  مرج  هب  هک  يرفعج  نایعیش  رگم  دنشارت ، یمن  اهنآ  يارب  یتمحازم  دنراد و  لمع  يدازآ  ناناملـسم  یمومع 
نامه  ) هرّونم هنیدـم  همّظعم و  هکم  میدومن -  تباث  باـتک  نتم  رد  هک  ترـضح  نآ  رمـالا  بسح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب 

 - ارچ هک  دننز  یم  ار  اهنآ  نارزیخ  بوچ  هنایزات و  اب  دـندوب ) دازآ  دوخ  نید  هب  لمع  هدـیقع و  راهظا  رد  يراصن  دوهی و  هک  ییاج 
یلصادخ لوسر  ادخ و  بوبحم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق  ای  دنیامن و  یم  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  دیجم -  نآرق  مکح  هب 

! دنیامن یم  اهنآ  رب  مالس  دنسوب و  یم  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا 
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هب لّسوت  دندیـسوب و  یم  ار  هفینحوبا  رداقلادبع و  خیـش  ربق  هدـمآ  رود  زا  ياه  یّنـس  مدـید  مّظعم  دادـغب و  رد  مدوخ  هک  یتلاح  رد 
یـشاک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  ربق  يور  شیپ  رد  هرّونم  هنیدم  رد  .درک  یمن  عنم  ار  اهنآ  يدـحا  دنتـسج و  یم  اهنآ 

یم هک  نایعیـش  یلو  دـنک ، یمن  تعناـمم  مرح  ياـه  هطرـش  زا  يدـحا  دندیـسوب ، یم  لـیئربج  لوزن  ّلـحم  ناونع  هب  ار  راوید  ياـه 
! دنناوخ یم  ناشکرشم  دنیامن و  یم  ناشرجزو  دننز  یم  ار  اهنآ  دنسوبب ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حیرض  دنهاوخ 

دشاب و یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  كاپ و  دّحوم  نایعیش  يارب  طقف  اه  یتخس  راشف و  نیا 
.تسین هارکا  رابجا و  هب  نید  راک  ِنیّدلا ﴾ ِیف  َهاَرْکِإ  َال  ﴿ ؛ : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص  هکنآ  لاح 

دوخ گرزب  هابتشا  هب  رایـسب ، تایبرجت  اب  یلو  هتفر ، یتایلمع  نینچ  یپ  رد  رکف ، یب  نایاقآ  نیا  هک  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  ًابیرقت 
نمؤم چـیه  نتـشک ، لتق و  هکلب  تمهت ، ازـسان و  شحف و  نارزیخ و  بوچ  هناـیزات و  برـض  هب  هک  دـنا  هدـیدرگن  هّبنتم  هدربن و  یپ 

.دراد یمن  رب  دوخ  تباث  هدیقع ي  زا  تسد  يدّحوم ،

تخـس راشف و  مه  رافک  هب  یتح  هک  هدومرف  روتـسد  یهلا  نأشلا  میظع  دـئاق  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاخ  مرکا  لوسر  اذـلف 
مرن اهنآ  ياه  لد  قطنم ، ناهرب و  ندید  رثا  رد  ات  دییامن ، راتفر  اهنآ  اب  ناحیر  حور و  ینابرهم و  تفطالم و  اب  هکلب  دـییامنن ، يریگ 

.دنوش کیدزن  امش  هب  ددرگ و 

رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلخ  نسح  هب 

ار اناد  غرم  دنریگن  هناد  ماد و  هب 

ياهلد رد  تایلمع ، نیا  زا  ًاعطق  هکلب  ددرگن ، لصاح  يا  هجیتن  رطاخ  ّرثأت  زج  اـه ، يریگتخـس  تاـیلمع و  عون  نیا  زا  تسا  یهیدـب 
یگدیجنر و رتشیب  نایعیش 
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.ددرگ لصاح  ییادج  داجیا و  یگتفرگ 

.دیآ یم  راب  رّدکت  ًاعطق  دشابن  تبحم  یتقو  یلو  دروآ ،» تبحم  تبحم ، : » دنا هتفگ  میدق  زا 

هچنانچ دـنیوجن -  يرازیب  اهنآ  تالاقم  تایلمع و  زا  دـنریگن و  ار  دـسفم  ناگدنـسیون  ضعب  ولج  رهزألا ، عماج  گرزب  ياملع  رگا 
اب ادـخان  باوج   » فورعم لثم  ياضتقم  هب  دـنراچان  نایعیـش  دنتـسج ،-  يرازیب  یناتـسدرک  دودرم )  ) خودرم زا  یناریا  یّنـس  ياملع 

.دنهدب ار  اهنآ  تالئاطال  بیذاکا و  اه و  تمهت  باوج  دوخ ، تباث  هّقح ي  قوقح  زا  عافد  يارب  ایرد » رد  تسا  پوت  ادخان 

یمالسا هفلتخم ي  بهاذم  زا  ضرغ  یب  فصنم  لدکاپ  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یعمج  تسا  يدنچ  دوش  یم  هدینـش  هناتخبـشوخ 
و ْهّیمالـسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد   » مان هب  دنا  هداد  یعمجم  لیکـشت  هریغ ) يدیز و  يرفعج ، یلبنح ، یعفاش ، ، یکلام یفنح ، )
هک مالـسإلا » ْهلاـسر   » ماـن هب  دـنهد  یم  رـشن  يا  هناـهام  ياـه  هّلجم  رگیدـکی و  هـب  تـسا  بهاذـم  قیاـقح  ندناسانـش  اـهنآ  فدـه 

قفوم تیعمج  نیا  تسا  دیما  .دـنهد  یم  رـشن  هلجم  نآ  رد  تالاقم  هلیـسو  هب  ار  دوخ  بهذـم  یناعم  هفلتخم ، بهاذـم  ناگدنـسیون 
.دنیامن یلمع  ار  دوخ  دصقم  فده و  ات  دندرگ 

هب هعیـش ، ياملع  هّفلؤم  بتک  قبط  ار  اه  يرفعج  ام  دیاقع  تقیقح  هکنآ  رگم  میرادن ، راظتنا  بیرقتلا  راد  زا  یتدعاسم  کمک و  ام 
.دنرگنن اه  يرفعج  هب  توادع  هنیک و  رفک و  كرش و  رظن  هب  ات  دنناسرب ، یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  یّنس  ناردارب 

يرفعج نایعیش  هک  دیامن  یلمع  ار  بتک  رشن  يدازآ  دناوتب  بیرقتلا  راد  رگا 
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هک ینانچمه  دنیامنرشتنم -  هنادازآ  نّنست  لها  یمالسا  دالب  رد  ار  هیرفعج  هّقح  دیاقع  هّفلؤم ي  بتک  گرزب ، ياملع  تدایق  تحت 
نایم زا  اهوگو  تفگ  مامت  رورم ، هب  دراد -  رارق  مومع  سرتسد  رد  و  تسا ]  ] دازآ هعیش  ياه  هناخباتک  رد  نّنـست  لها  ياملع  بتک 

.تفرگ دهاوخ  ار  اهنآ  ياج  داحتا  تقیقح و  دور و  یم 

بولق فیلأت  بیرقت و  يارب  يدـنلب  ياه  مدـق  ام  راظتنا  زا  شیب  میناوخ ، یم  یهاـگ  مالـسالا » ْهلاـسر   » رد میونـش و  یم  هچنآ  رباـنب 
.تسا هدش  هتشادرب 

بیرقتلا و راد  سیسأت  نامز  زا  دندومن ، یم  لقن  بیرقتلا  راد  يرفعج  هعیش  وضع  یمق ، یقت  دمحم  ياقآ  دنمـشناد ، لضاف  هچنانچ 
مینک و یم  اعد  هتسویپ  مه  ام  هدیدرگن ، پاچ  هتـشذگ  عضو  هب  یباتک  نآ ، ضرغ  یب  دنمـشناد  ياضعا  هداعلا ي  قوف  ياه  تیدج 

.درادب ظوفحم  زومرم  يدایا  رارشا و  دنزگ  زا  ار  تیعمج  نیا  هک  میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا 

، دنا ناگناگیب  تسد  رگیزاب  ای  دنراد  تنیط  ثبخ  هک  یـصاخشا  دـیآ  یمن  مرواب  مدرک  ضرع  یمق  ياقآ  بانج  هب  عقوم  نامه  رد 
وکین دـب  لـصا  اـی : .تسا  گرم  گرگ  هبوت  دـیوگ : یم  هک  فورعم  تسا  یلثم  هکنآ  هچ  دـنرادرب ، تسد  دوـخ  لاـمعا  زا  دـنناوتب 

.تسا دب  شداینب  هک  نوچ  ددرگن ،

فالخرب هتشذگ  وحن  هب  یملق  رگید  هک  دندیدرگ  لّبقتم  بیرقتلا  راد  هاگتسد  رد  نیما  دمحا  رتکد  هک  دنداد  نانیمطا  ناشیا  بانج 
یلوط یلو  میدنام ، هدـنیآ  راظتنا  هب  هدومن ، رایتخا  توکـس  یمق  ياقآ  ماقم  ظفح  نانیمطا و  اب  مه  ام  دـنربن ، راک  هب  تقیقح  قح و 

.دش یلمع  ام  ینیب  شیپ  هک  دیشکن 

رجف باتک  بحاص  فورعم  يرصم  نیما  دمحا  رتکد  نامه  زا  مه  زاب  هنافسأتم 
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اب فرـشا  فجن  هیملعلا  ْهسردم  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  دهاجم  هللا  تیآ  ترـضح  روضح  رد  هک  مالـسالا 
مالـسالا یحـض  مان  هب  مود  دلج  رد  مرفغتـسم و  مدان و  هتفر و  اطخ  نیا  متـشادن ، رـضاح  هعیـش  بتک  رداصم  زا  نوچ  هکنیا  هب  رذع 
يدـهملا مان  هب  یباتک  تسویپ و  روهظ  هب  يا  هزات  تیاـنج  هتفاـی -  شراـگن  هعیـشلا  لـصا  همدـقم  رد  هچناـنچ  .میاـمن -  یم  ناربج 

رخآ رطس  رد  هک  دیدرگ  رشتنم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نایعیش ، ام  مهدزاود  ماما  دّمحم  لآ  يدهم  ترضح  دوجو  ّدر  رد  ْهیودهملاو 
! لطابلا لاطباو  ّقحلا  قاقحا  یلا  انقّفوی  نا  لأسن  هللا  نم  هک و  هدومن  مالک  متخ  ترابع  نیا  اب  باتک ، نآ  همدقم 

تاروتـسد رماوا و  تیعبت  تهج  ای  ًاـترطف  هکلب  دـنرادن ، يا  هدارا  دوخ  زا  صاخـشا  لـیبق  نیا  هدوب ، حیحـص  اـم  رظن  هک  دـش  مولعم 
، ییادج هقرفت و  گنس  اب  هتساخرب و  نیملسم  گنج  هب  دوخ  هتسکش  ملق  اب  هبترم  کی  حابص  دنچ  ره  هک  دنراد  هفیظو  دوخ ، یلاوم 

بحاص روضح  رد  حـضتفم و  اوسر و  شناد  ملع و  لها  دزن  ار  دوخ  هدومن و  راد  هحیرج  ار  دّـحوم  نایعیـش  زا  رفن  اه  نویلیم  بولق 
.دنا هتفر  ترضح  نآ  ترتع  گنج  هب  هک  دنزاس  لعفنم  لجخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تعیرش 

، دّمحم لآ  يدهم  نسحلا  نب  دـمحم  مظعالا ، هللا  یلو  ترـضح  سّدـقم  دوجو  فارطا  رد  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  هکنآ  لاح  و 
هدومن و تاهبـش  داجیا  اهنآ  لاثما  رجح و  نبا  هیمیت و  نبا  دننام  وازا ، رتالاب  رتهب و  هکلب  اه ، نیما  دمحا  لاثما  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع 

ثیداحا قبط  رتاوت  وحن  هب  هک  ار  ترـضح  نآ  دوجو  توبث  هدش و  هداد  مالعا  ياملع  نیققحم  فرط  زا  یفاک  یفاش و  ياه  باوج 
راکشآ حضاو و  نید  ترورض  هب  هعیش ، تایاور  زا  هتشذگ  نّنست ، لها  ياملع  قرط  زا  هربتعم 

111 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


قح زور  هب  زور  اهنآ  تاهبـش  داجیا  دونع و  دوسح  نامدرم  تفلاخم  ببـس  هب  هک  تسا  راـگدرورپ  زا  یفطل  دوخ  مه  نیا  .دـندومن 
: برع بیدا  لوق  هب  .ددرگ  رتراکشآ 

هلیضف رشن  هللا  دارأ  ذإو 

(1) دوسح ناسل  اهل  حاتا  تیوط 

«. دوعلا بیط  حاف  ام  رانلا  ولو ال  : » تسا برع  يابدا  لثم  رد  و 

نیب داحتا  داجیا  دانع و  بّصعت و  زا  ندوب  رود  قیاقح و  فشک  اـهنآ  شـشوک  یعـس و  هک  یتیعمج  درف و  ره  اـی  عمجم و  نآ  زین  و 
.دیامرف دوخ  تادییأت  هب  دیؤم  رادیاپ و  یقاب و  دشاب ، یم  نیملسم 

، رگید بتک  ضعب  مالـسالا و  رجف  همجرت  هک  تسا  یناناوج  ضعب  ندرک  رادـیب  رواشیپ ) ياهبـش   ) باتک نیا  رـشن  زا  مه  اـم  ضرغ 
.تسا هدومن  ددرم  كوکشم و  ار  اهنآ 

وا تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  دمحا 

يورـسک دـمحا  تشاد ، فـالتخا  دـیلوت  تیرومأـم  ناریا  زکرم  رد  ناـگناگیب  عفن  هب  هک  كاـنرطخ  زوـمرم  يداـیا  نآ  هلمج ي  زا 
.دومن شدوخ -  لایخ  هب  تّوبن  یگتخیگنارب -  يوعد  دراذگ و  رتالاب  شنارقا  همه ي  زا  ار  مدق  هک  دوب  يزیربت 

زور رد  هک  دوخ  عابتا  هب  داد  روتسد  هک  دوب  يزوس  باتک  دیع  زور  سیسأت  وا  هنانونجم  عدب  زا  یکی  هک  دراذگ  رایسب  ياه  تعدب 
، دنروآ تسد  هب  ینآرق  روس  هیعدا و  بتک  یتح  یبدا  ینافرع و  یملع ، باتک  هچنآ  دنتسه ، اجک  ره  نیعم ،

112 ص :

فشک ص540 ؛ ج 2 ، یطویـس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالادوعلا  فرع  بیط  فرعی  ناک  ام  ترواـج  اـمیف  راـنلا  لاعتـشا  ـال  ولو  - 1
( ققحم . ) ص86 ج 1 ، نایعالا ، تایفو  ص360 ؛ ج 1 ، ءافخلا ،
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یم هداد  ماجنا  یصوصخم  تافیرشت  اب  هنانونجم  لمع  نیا  هلاس  همه  .دنراذگن و  یقاب  يزیچ  وا  دوخ  ياه  باتک  زا  ریغ  دننازوسب و 
: هتشون نینچ  دوخ  هاگداد  باتک  هحفص 23  رد  هچنانچ  دش ؛

یم دـنتخادنا و  یم  هار  يرگیچوه  هتفرگ ، زیواتـسد  ار  اهنیا  دـننام  تاوعدـلا و  عماج  نانجلا و  حـیتافم  ندـینازوس  مه  هتـسد  کی  »
هیآ ناگدننک ، هارمگ  نازومآدب و  رتشیب  هک  دنناد  یمن  نانادان  دیا ، هدینازوس  امـش  هدوب و  یم  نآرق  زا  ییاه  هروس  اهنیا  رد  دنتفگ :

.میـشوپ مشچ  اهنآ  ندینازوس  زا  اهنآ  ساپ  هب  ام  هک  تسا  یندـشن  نیا  و  دـنا ؛ هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآرق  ياه  هروس  اه و 
« تفرگ ناـنآ  تسد  زا  ار  نآرق  تسه ، هک  یهار  ره  زا  دـیاب  دـیدرگ  ناگدـننک  هارمگ  نازومآدـب و  زیواتـسد  هک  یناـمز  ره  نآرق 

.دشاب نآ  ندینادرگ  دوبان  اب  هچرگ 

 - تسا ینآرق  هروس ي  هدـفه  رب  لمتـشم  هک  نانجلا -  حـیتافم  باتک  ندـینازوس  هب  فارتعا  زا  سپ  باتک  ناـمه  هحفص 24  رد  و 
: هتشون نینچ 

« .دینازوس میهاوخ  مه  زاب  میا ، هدینازوسار  اهنآ  هک  میا  هدرک  کین  رایسب  ام  »

راـختفا و فراـعم و  ساـسا  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  هدوب  وا  یتسرپ  هناـگیب  یناداـن و  نونج و  فّرعم  نیرتهب  وا  روتـسد  لـمع و  نیا 
ساسا بتک و  ندـنازوس  هب  تلم  موق و  ره  هقیرط ي  ندومن  در  هک  نوچ  تسا ؛ هداد  یم  انف  داـب  رب  ار  ناـیناریا  تیموق  تیمالـسا و 

بتک و ندینازوس  اب  هن  درب ، راک  هب  قطنم  ملع و  لقع و  ناهرب و  هبرح ي  اب  دـیاب  ار  يا  هدـیقع  ره  نالطب  هکلب  تسین ، اهنآ  فراعم 
.دندومنن يا  هنانونجم  لمع  نینچ  هب  مادقا  قح ، نایعاد  زا  کی  چیه  هچنانچ  اهنآ ، فراعم 

ناریا یخیرات  هناخباتک  ندز  شتآ  هب  رما  یتسم  لاح  رد  ینودقم  ردنکسا  طقف 
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باطخلا نب  رمع  مود  هفیلخ  رما  هب  صاع  نب  ورمع  مر و  فورعم  هناـخباتک ي  اـه  يوسنارف  .داد و  سیلوپـسرپ )  ) دیـشمج تخت  رد 
یمهم هداعلا  قوف  هناخباتک  اه  لوغم  هدوب و  اه  یمور  بتک  بلاغ  رصم و  نانوی و  بتک  مامت  رب  لمتشم  هک  ار  هیردنکـسا  هناخباتک 

رهش رد  هک  ار 

، لامعا نیا  اب  صاخـشا  نیا  و  دـیدرگ ! دوبان  تسین و  ای  لزلزتم و  ایند  خـیرات  تهج ، نیمه  هب  دـندینازوس و  هدوب  هواس  بنج  هوآ ،
.دندراذگ یقاب  دوخ  خیرات  رب  یهایس  هکل ي 

.دومن تباث  ار  دوخ  نونج  روتسد ، نیا  هب  هک  يزیربت  يورسک  رگم  دادن  يا  هنانونجم  روتسد  نینچ  يدحا  رگید  و 

زا ریغ  : » تفگ هک  دنا ، هدوب  لاحلا  مولعم  يرامعتـسا  هاگتـسد  کی  زا  هدنریگ  روتـسد  درگاش و  ود  ره  هک  باب ، دمحم  یلع  دـننام 
«! دومن هجوت  دیابن  یباتک  چیه  هب  نایب ، باتک 

ًالماک وا  هعوبطم ي  قاروا  روطـس و  يالبال  زا  هچنانچ  شاّـحف -  قالخادـب و  وخدـنت و  رایـسب  قـالخا ، ثیح  زا  درم  نیا  هوـالع  هب 
.دومن یم  راتفر  بدا  زا  جراخ  هناحیقو و  رایسب  يدرف ، ره  اب  هرظانم ي  رد  هقرف و  موق و  ره  اب  هلباقم ي  رد  تسا -  راکشآ  حضاو و 

تبسن اهنآ  هب  اه  غورد  اه و  شحف  اه و  تمهت  نارازه  تشون و  یم  يرگ  هعیـش  درک و  یم  نایعیـش  هب  هلمح  دوخ  بتک  رد  یهاگ 
! داد یم 

تراسج هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاط  ترتع  موصعم و  ناماما  ربمغیپ و  كاپ  رتخد  هب  دراذگ و  یم  رتالاب  ار  مدـق  یهاگ 
ایح و یب  جراوخ  يایاقب  زا  اـی  بّصعتم و  یماـع  یّنـس  وا  دـندرک  یم  لاـیخ  وا  تـالاقم  اـه و  باـتک  ناگدـنناوخ  هک  دومن  یم  اـه 

.تسا بصاون 
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فرشا فجن  زا  مالسا  ياملع  ینید و  رئاعش  مامت  هب  هلمح  هدیدرگ ، تیمتاخ  رکنم  هدش و  دراو  مالسا  سّدقم  نید  نوماریپ  رد  دعب 
زیمآ هرخـسم  ياه  تناها  اب  ار  داعم  ات  تماما  تّوبن و  دیحوت و  زا  ار  مالـسا  سّدـقم  نید  ینابم  مامت  هدومن و  رـصم  رهزالا  عماج  ات 

! هتسناد دورطم  هدرک و  نایب 

نیا هدـنیآ  لاجر  هک  ار -  اج  همه  زا  ربخ  یب  ناـناوج  هک  هدوب  ینید  بـالقنا  دـیلوت  ...یکاـیرت  دـساف  درم  نیا  تیرومأـم  هصـالخ 
سّدـقم نید  نیتم  ساسا  مکحم و  هیاپ  هدرک و  یلاباال  نیبدـب و  بهذـم ، نید و  لها  هب  دوخ  ياه  يزادرپ  غورد  اب  دـنا -  تکلمم 

.دزاس لزلزتم  ار  مالسا 

.دوب هدش  هیهت  ناگناگیب  يارب  تسدربز ، يرگیزاب  وچمه  رتمک  خیرات ، راودا  رد  قحلا 

تمهت هتفاب ، ییاه  غورد  هتخیر ، مه  هب  ار  ناوج  ریپ و  مّدقتم ، دّدجتم و  یّنس ، هعیـش و  یفوص ، یخیـش و  .دومن  اپرب  یبیجع  بالقنا 
.دوب ناگناگیب  یبلطرامعتسا  هبلغ و  فالتخا و  داجیا  يارب  یلباق  زاس  هنیمز  هصالخ  هدز و  همه  هب  ییاه 

تکلمم نیا  رد  اهنآ  ریغ  اه و  ینایداق  اه ، یئاهب  اه ، یلزا  اه ، یباب  اه ، يدوهی  زا  يرایـسب  زومرم  يداـیا  ناـگناگیب  ریخا ، نورق  رد 
، زومرم درم  نیا  هک  دومن  قیدصت  دیاب  یلو  دندید ، هیهت  ّتلم  تلود و  نیب  ّتلم و  دارفا  نیب  فالتخا  ماظن و  رد  لالتخا  دیلوت  يارب 
هب ناگناگیب ، عفن  هب  يریذپان  ناربج  ياهررض  ،(1) دوب هدربن  نایم  زا  ار  وا  قح ، ماقتنا  تسد  رگا  هدوب و  اـهنآ  همه  زا  رت  كاـنرطخ 

.دیناسر یم  ّتلم  تلود و  كاخ و  بآ و  نیا 

115 ص :

( ققحم  ) .تسا يوفص  باون  یبتجم  دیس  مالسا و  نایئادف  روظنم  - 1
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.میناسرب ناتضرع  هب  ار  باتک  نیا  رشن  تلع  میزادرپب و  بلطم  لصا  هب  مینک و  هاتوک  نخس  لصاحلا ،

باتک نیا  پاچ  تلع  هب  يرظن 

ام ناـناوج  تسد  رد  همجرت و  ییاـپورا  يرـصم و  هّرـضم  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  فرط ، کـی  زا  هک  ترتـف  لاـس  تسیب  تدـم  رد 
ًاصوصخم مالسا ، سّدقم  نید  هب  بلقنم و  ار  ام  ربخ  یب  ناناوج  ضعب  يورسک ، هدنبیرف  ياه  باتک  رگید ، فرط  زا  دش و  هدراذگ 

ادیپ ناناملـسم  رد  یگرزب  یگتـسددنچ  دمآ ، تسد  هب  ءوس  تاغیلبت  نیا  زا  هک  یگرزب  هجیتن ي  .دومن  نیبدب  هعیـش  هّقح  بهذم  هب 
زا یضعب  دنتسب ، عیشت  ملاع  هب  نارگید  زا  شیب  يزیربت  يورسک  يرصم و  نیما  دمحا  هک  ییاه  غورد  اه و  تمهت  صوصخلاب  دش ،

! دندومن لزلزتم  دندومیپ ، یم  ار  یهار  ًادیلقت  ربخ و  یب  یلک  هب  هعیش  بهذم  يدابم  زا  هک  ار  هعیش  دماخ  ناناوج 

تمهت اه و  غورد  تشز و  لامعا  يرگیزاب و  هنحـص ي  نیا  رظاـن  مریگب و  مارآ  متـسناوت  یمن  مدوب و  تحاراـن  تهج  ود  زا  یعاد 
.مدرگ اجیب  ياه 

: تسا دراو  ثیدح  رد  هک  دش  رکذ  ًالبق  هکنآ  تهج  زا  یکی 

(1) «. هللا هنعل  هیلعف  متک  اذإو  هملع  رهظی  نأ  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذإ  »

تنعل سپ  دـیامن ، يراددوخ  نامتک و  رگا  و  دـیامن ، رهاظ  اه  تعدـب  عفد  رد  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  ملاع  رب  اه  تعدـب  روهظ  نامز 
.داب وا  رب  ادخ 

116 ص :

، مالّسلا هیلعاضرلا  رابخا  نویع  نامیالا »...  رون  بلـس  لعفی  مل  نإف  هملع  رهظی  نا  ملاعلا  یلعف  عدبلا  ترهظ  اذإ  نیقداصلا :‘ نع  - » 1
( ققحم . ) ص64 یسوط ، خیش  ْهبیغلا ، ج 2 ، باب 10 ، ص103 ، ج 2 ، قودص ، خیش 
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، میامنن عیشت  میرح  زا  عافد  دوخ  عسو  ردق  هب  و  میامن ، یّقلت  يدرسنوخ  اب  ار  راتفر  تاکرح و  نیا  میامن و  توکس  رگا  مدید  یعاد 
.دش مهاوخ  عقاو  لاعتم  يادخ  تنعل  دروم 

ات هتبلا  .دومن  یم  هزرابم  هب  کیرحت  تخادگ و  یم  ار  منورد  تدایس ، شوج  تیمشاه و  تریغ  هک  دوب  تدایـس  ماقم  یناث ، تهج 
هقبط .مدیـشوک  اهنآ  لـیطابا  عفر  رد  دـیاقع و  تیبثت  تاهبـش و  ّلـح  رد  مهم  سلاـجم  گرزب و  رباـنم  رد  متـشاد ، هفیظو  هک  اـجنآ 
لاجر نوچ  مراد ، صاخ  رظن  اهنآ  هب  مه  یعاد  هکنیا  امک  دـنراد - ، کین  رظن  یعاد  هب  هک  ار  رکفنـشور  هدرک ي  لیـصحت  ناناوج 
هجوت نارگیزاب  ياه  يرگیزاب  بهذـم و  نید و  قیاـقح  هب  هتخاـس و  هّبنتم  ار  اـهنآ  هّجوتم و  گرزب  تارطخ  هب  دـنا -  تکلمم  هیتآ 

چوپ ساسا  ناهرب ، قطنم و  هبرح  اب  مسیونب و  اهنآ  ياه  يزادرپ  غورد  لیطابا و  ّدر  رب  یباتک  ًالقتـسم  متـشاد  لـیم  یلیخ  یلو  هداد ،
.میامن انشآ  قیاقح ، هب  هاگآ و  ار  مدرم  هراپ و  ار  نارگیزاب  هدرپ  منز و  مه  رب  ار  اهنآ 

، هداد تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  هک  يروط  هب  مدینارذگ ، اه  ناتـسرامیب  رد  ار  یلاس  کی  مدیدرگ و  يّدتمم  تلاسک  راتفرگ  هنافـسأتم 
هن هک  یمـسق  هب  دنداد ، لماک  تحارتسا  روتـسد  مه  توریب  نارهت و  مهم  ياهرتکد  .دوب  هدنامن  یعاد  رد  یگرزب  رما  نینچ  ییاناوت 

! منک ادیپ  ّملأتو  ّرثأت  هن  میامن و  رکف  هن  مسیونب و  هن  مناوخب و 

یب دونع  صاخشا  نیا  هچنآ  هک  مدش  هجوتم  هتکن  نیا  هب  يرامیب  رتسب  نایم  دوب -  هدومن  متحاران  هک  رایـسب  رکف  نایاپ  رد  يزور - 
هـصالخ تسا  نکمم  دـنا ، هدومن  تالالخا  هدز و  اه  تمهت  هتـشون و  هیرفعج  هقح ي  بهذـم  فارطا  رد  ربخ  یب  ادـخ  زا  فاـصنا 

تالجم دیارج و  يور  زا  هک  ام  رواشیپ  تارظانم  باتک  رد  اهنآ  باوج 
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، دش مارآ  مبلق  يردق  .مدومن  قیمع  هعلاطم ي  ار  باتک  نیا  يرامیب  رتسب  نامه  رد  اذل  .دـشاب  دوجوم  مدوب  هدومن  خاسنتـسا  يدـنه 
نارگید یناتسدرک و  دودرم )  ) خودرم يزیربت و  يورسک  يرصم و  نیما  دمحا  هک  يرایـسب  تالاکـشا  تاهبـش و  رتشیب  مدید  نوچ 
دوجوم باـتک  نیا  رد  هدـش ، هداد  هک  ییاـه  باوج  هتفرگ و  رارق  اـم  ثحب  دروم  تارظاـنم  تاـسلج  نآ  رد  دـنا ، هدومن  نایعیـش  هب 

.تسا

لـضاف ناتـسود  دـیلقت و  عجارم  مالعا و  ياملع  رباکا  تساوخرد  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردـی  ام ال   » ياضتقم هب  هک  مدـید  نآ  رتهب 
.دشاب هدش  هداد  اهنآ  هب  رصتخم  ولو  یباوج  هک  میامن  یلمع  دندومن ، یم  باتک  نیا  پاچ  هب  رما  اه  تدم  هک  ار  ترارحاب  دنمشناد 

، باتک نیا  رـشن  زا  یلـصا  فده  مدرگ و  باتک  نیا  رـشن  هب  قفوم  ات  دومرف ، تیانع  دوبهب  یعاد  هب  هک  ار  يدـنوادخ  رکـش  نارازه 
ار ناگدـنبیرف  بیرف  اـت  عیـشت ، هّقح ي  بهذـم  تقیقح  هب  تسا  تکلمم  نـیا  ریمـض  نـشور  رکفلا  رّوـنم  ناـناوج  نتخاـس  هّجوـتم 

.دنروخن

تسا تعامج  تّنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  رداصم و 

لوبق دروم  هدش و  لقن  هعیـش  ياملع  زا  هک  يربخ  دنچ  يانثتـسا  هب  رخآ ، هب  ات  لوا  قرو  زا  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  يایازم  زا  یکی 
يداهـشتسا ًادبا  دییامن -  یم  هدـهاشم  باتک  لصا  هیلوا  تاحفـص  رد  هچنانچ  اهنآ -  ام و  نیبامیف  یلبق  دادرارق  ربانب  هدوب ، مه  اهنآ 

زا تسا ، دوجوم  باتک  نیا  رد  هک  یلیالد  مامت  ینعی  ما ؛ هداد  ناـشدوخ  ياـملع  ناـبز  زا  ار  اـهنآ  باوج  مدومنن و  هعیـش  راـبخا  هب 
.دشاب یم  اهنآ  دوخ  لوبق  دروم  هک  هدش  جارختسا  نّنست  لها  گرزب  ياملع  هربتعم  بتک 
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هک دنـسیون  یم  دـنیوگ و  یم  هک  تسا  نآ  دـنرب ، یم  راک  هب  ناربخ  یب  نداد  بیرف  يارب  هک  نارگیزاب  ياهراکهاش  زا  یکی  نوچ 
باتک نیا  هک  یلقاع  فصنم  ره  اذل  تسا !» نایعیش  دوخ  هتخاس ي  هدش ، لقن  يرـشع  ینثا  ناماما  عیـشت و  عوضوم  رد  رابخا  هچنآ  »
نّنـست ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  زا  رابخا  نیا  مامت  هک  دـمهف  یم  درب و  یم  نانآ  ياـه  يزادرپ  غورد  هب  یپ  دـناوخب ، هناـفرط  یب  ار 

.دشاب یم  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هدیسر و  ام  هب  مه 

هب ام  یلو  دـنیامن ، یم  هدراب  تالیوأت  دـنا ، هتفرگ  رارق  تداع  ریثأت  تحت  نوچ  هحیرـص ، هحیحـص و  رابخا  لقن  زا  دـعب  اهنآ  یهتنم 
.مییامن یم  نسحا  باختنا  هداد ، رارق  لمع  دروم  لقع  هوق ي  هب  ینآرق ، هفیرش  تایآ  اب  تقباطم  زا  دعب  هدومن ، هّجوت  رابخا  لصا 

قیقد يردق  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـنوش ، ینابـصع  باتک  نیا  ندـید  زا  ادـتبا  رد  نّنـست  لها  مومع  هکلب  ءالـضف  ءاملع و  تسا  نکمم 
ار بتک  رداصم  یتقو  اریز  درب ؛ دـنهاوخ  یپ  ام  یـضرغ  یب  هب  دـنیامن ، هعلاطم  فاصنا  رظن  اب  تداع و  زا  یلاخ  هناـفرط  یب  دـنوش و 

.میا هتشونن  دنا ، هتشون  اهنآ  ياملع  هچنآ  رب  دئاز  باتک  نیا  رد  ام  هک  دنمهف  یم  دندمآ ، رب  تقباطم  ماقم  رد  دندید و 

.دشاب یم  اهنآ  هربتعم  بتک  زا  هلوقنم  هعومجم  هّماع و  نادنمشناد  ءاملع و  ناسل  باتک ، نیا  تفگ  ناوت  یم 

هک دـننادب  فاـصنا  اـب  ضرغ  یب  ناگدـنناوخ  اـت  هدومن ، قیاـقح  فشک  راـبخالا  نیب  قیبـطت  اـب  هدومن و  لـقن  ار  اـهنآ  ياـه  هتـشون 
اهنآ نایعیش  تراهط و  تیب  لها  هب  يزرو  هنیک  ضرغ و  يور  زا  دنسیون ، یم  هچنآ  فاصنا  یب  زومرم  ناگدنسیون 

119 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم 

اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  هراشا 

ملع هب  عجار  ناشدوخ  ياملع  هربتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  رد  مالـسالا  رجف  هحفص 322  باب 6  زا  لوا  لصف  رد  نیما  دـمحا  ًالثم 
ینولـس  » يادن و  .تسا » نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم  « ؛» اهباب ّیلعو  ملعلا  هنیدم  انأ   » ثیدح دننام  ، هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نّمم ملعأ  ّینإف  هللا  باتک  نع  ینولـس   » مالک ترـضح و  نآ  نداد  .دیباین » ارم  هکنیا  زا  لبق  نم  زا  دـینک  لاؤس  « ؛» ینودـقفت نأ  لبق 
رد هدیدرگ و  لزان  سک  هچ  يارب  مرتاناد  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ادـخ ، باتک  زا  نم  زا  دـینک  لاؤس  « ؛» تلزن ءیـش  ّيأ  یفو  تلزن 

.دناد یم  یهاو  هعیش و  تالوعجم  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  وگ  تفگ و  اهنیا  لاثما  و  .هدش » لزان  زیچ  هچ 

یم لقن  مفقاو ،» نآرق  مامت  ریـسفت  رب  : » دـیوگ یم  هک  ار  لاحلا  لوهجم  يربرب  مالغ  همرکع  لوق  دـعب  هحفـص  رد  هکنآ  بجع  یلو 
.دیامن یمن  در  دنک و 

.ترطف ثبخ  جاجل و  دانع و  ای  ثیدح ، هیارد و  ملع  زا  یعالطا  یب  بّصعت و  نیع  رگم  تسین  نیا 

 - هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  كاپ  درم  نیمود  هک  يرافغ  رذ  یبا  هب  عجار  هحفص 131   2 باب زا  لوا  لصف  رد 
تبسن هدوب ، -  راکزیهرپ  یقتم و  درم  ربمغیپ و  باحصا  نیرت  كاپ  زا  رذ  یبا  هک  دنک  یم  قیدصت  شلاقم  رخآ  رد  مه  وا  دوخ  هک 

هللادبع عابتا  ار  وا  دنز و  یم  كاپ  درم  نآ  هب  اوران  ياه  تمهت  دهد و  یم  (1) یکارتشا هدیقع 
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هک تسا  هدیـسر  رایـسب  نّنـست  لها  ياملع  رباکا  بتک  رد  هلوقنم  هربتعم ي  ثیداحا  رد  هکنآ  لاـح  و  دـناوخ ! یم  يدوهی  ءابـس  نب 
(1)« .تسا يرافغ  رذ  یبا  اهنآ  زا  یکی  هک  مرادب  تسود  ار  رفن  راهچ  هدومن  رما  ارم  ادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(2)« هقرحم قعاوص   » رد یکم  رجح  نبا  لیبق : زا  یّنس  ياملع  رباکا  هچنانچ 

لقن نارگید  »(5)و  باعیتسا  » رد ربلا  دبع  نبا  »(4) و  ْهدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  »(3) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  و 
.تسا هدیدرگ  رکذ  باتک  نیمه  مشش ] سلجم   ] رد دنا و  هدومن 

تیعبت هب  مهتم  ار  وا  هک  هداد  رارق  هریغ  يربط و  نیما و  دـمحا  ضوغبم  ار  كاپ  دّـحوم  نمؤم  نآ  يرافغ و  رذ  یبا  هک  یمرُج  اـهنت 
هیلع یلع  عبات  ترضح ، نآ  رما  هب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رما  عیطم  هک  تسا  نآ  دنناوخب ، یکارتشا  نیعل و  ءابس  نبا 

تفالخ هب  ار  مدرم  تاماش ، رد  دیعبت  عقوم  هدیدرگ و  فکتعم  ترضح  نآ  لزنم  رد  هدومن و  یچیپرـس  رکب  یبا  تعیب  زا  مالّـسلا و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هچنآ  هتـسناد و  یم  قح  فالخ  رب  ار  نارگید  تفالخ  هدناوخ و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  و 

مالّسلا هیلع  یلع  هرابرد 
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ص299، ج 5 ، يذـمرتلا ، ننـس  ...و ؛ رذ  یبأ  ناملـس و  لضف  ح 149 ، ص53 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  يدنکلا .» دادقملاو  ناملـسو 

بلاط یبأ  نب  یلع  لـئاضف  نم  ص130 ، ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتـسملا ، هنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  بقاـنم  ح3802 
( ققحم  ) .هنع هللا  یضر 

( ققحم . ) هحفص 122 - 2
( ققحم  ) .یملسألا ْهدیرب  ثیدح  هحفص 356 ، دلج 5 ، - 3

( ققحم . ) ح 189 ص89 ، دلج 2 ، و  ح 8 ؛ نوعبرالا ، یناثلا و  بابلا  ص375 ، دلج 1 ، - 4
( ققحم . ) هحفص 1482 دلج 4 ، و  هحفص 636 ؛ دلج 2 ، - 5
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.دیناسر یم  مدرم  هب  دوب ، هدینش 

تسا یهیدب  .دنهد  رارق  تمهت  ياهریت  دروم  ار  وا  هک  دیدرگ  ناوارف  هنیک ي  ضغب و  ببـس  یباحـص ، گرزب  درم  نآ  لمع  نیمه 
.دننادب نیعل  ءابس  نبا  عبات  یکدزم و  یکارتشا  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  هک  تسا  بّصعت  دانع و  لهج و  راثآ  زا  هک 

ادخ رما  هب  ترضح  نآ  هقیرط ي  وریپ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يالولا  صلاخ  هعیـش ي  عبات و  رذ  یبا  دنـسیون  یمن  ابجع !
«! هدوب یکارتشا  نیعل و  ءابس  نب  هللادبع  عبات  : » دنسیون یم  تحاقو  لامک  اب  هدوب ، وا  لوسر  و 

، هدومن زاب  اهنآ  تاغیلبت  يارب  یهار  هداد و  نید  نانمـشد  تسد  هب  هناهب  هک  تسا  ناگدنـسیون  لـیبق  نیا  ياـه  تمهت  اـه و  هتـشون 
درخ یب  ربخ و  یب  ناناوج  بولق  بلج  يارب  اه  يرـصم  ًاـصوصخم  اـه ) یعویـش   ) برع ياـه  تسینومک  دوش  یم  هدینـش  هچناـنچ 

رذ یبا  هکنآ  لـیلد  هب  تسا ؛ یتسینومک  نید  مالـسا  نید  دنـسیون  یم  دـنیوگ و  یم  هتـسج ، دانتـسا  اـه  هتـشون  نیمه  هب  ناناملـسم ،
! هدومن یم  كارتشا  هب  رما  ار  مدرم  مالسا ، ربمغیپ  كاپ  باحصا  زا  يرافغ 

اوران و ياه  تمهت  نینچ  هک  ار  یملقو  تسد  دنکـشب  دـنوادخ  .داهن » انب  نیک  دـتف  عمـش  ناج  هب  شتآ  : » تفگ دـیاب  هک  تساجنیا 
، هداتفا نانمشد  تسد  هب  يا  هناهب  ات  دنهد ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  باحـصا  هب  بّصعت  يور  ار  غورد  ياه  تبـسن 

.دنهد رارق  دوخ  هلطاب  دیاقع  يارب  تاغیلبت  هلیسو 

عمج ار  اهلوپ  رگا  دـینک ؛ تاساوم  تدـعاسم و  ارقف  اب  تفگ : یم  نیلّومتم  اینغا و  هب  تاماش ، رد  رذ  یبا  نوچ  : » دنـسیون یم  ابجع !
زا سپ  دننک ، یم  غاد  ار  امش  يولهپ  تشپ و  تروص و  رس و  اهرز ، میس و  نیمه  اب  تمایق  زور  دییامن  يرادهگن  دینک و 
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«! دشاب یم  یکدزم  نییآ  هیبش  یکارتشا  هدیقع  نیا  تهج ، نیا 

هچره هدوب ، نمـشد  تسد  رد  ملق  تسا  یهیدـب  .هدوـمن  یم  یتاـنایب  هنوـگچ  باـنج  نآ  میناد  یمن  هدوـبن و  ناـمز  نآ  رد  اـم  ًـالوا 
رصع و هفیلخ ي  هدش  دیعبت  تایلمع  هتـساوخ  یمن  ًاعطق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّودع  ادعا  ماش ، مکاح  و ]  ] هتـشون هتـساوخ 

.دهد هولج  یبوخ  هب  ار  یقیقح  كاپ  دّحوم  مالّسلا و  هیلع  یلع  رادفرط  تسود و 

همجرت نیع  مینیب  یم  مینک ، تواضق  میهاوخب  هداد ، رارق  تقد  دروم  هتـشون ، مالـسالارجف  بحاص  هک  ار  یتراـبع  نیمه  رگا ]  ] یلو
: دیامرف لاعتم  يادخ  هبوت )  ) هروس ي 9 هیآ 34 و 35  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  ي 

اَِهب يَوُْکتَف  َمّنَهَج  ِراَن  ِیف  اَْـهیَلَع  یَمُْحی  َمْوَی  ٍمِیلَأ *  ٍباَذَِـعب  ْمُهْرّـشَبَف  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  اَـهَنوُقِفُنی  َـالَو  َهّضِْفلاَو  َبَهّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذـّلاَو  ﴿

.(1)﴾ ْمُکِسُْفنَأل ُْمتْزَنَک  اَم  اَذه  ْمُهُروُهُظَو  ْمُُهبُونُجَو  ْمُهُهاَبِج 

نآ رد  كاندرد  یباذع  هب  ار  اهنآ  هد  تراشب  سپ  ادخ ، هار  رد  دننک  یمن  قافنا  ار و  هرقن  الط و  دـننک  یم  هریخذ  عمج و  هک  نانآ  »
اهولهپ و اه و  یناشیپ  هتخادـگ  ياه  هرقن  الط و  نآ  هب  دوش  هدرک  غاد  سپ  خزود ؛ شتآ  رد  دوش  هتخادـگ  هدرک و  مرگ  هک  يزور 

«. ناتدوخ يارب  دیدوب  هداهن  هریخذ  عمج و  هچنآ  تسا  نیا  دنیوگ -  و  ناشیا -  ياهتشپ 

نارگید »(2) و  بیغلا حیتافم   » ریسفت رد  يزاررخف  ماما  دننام  هّماع ، ياملع  رباکا  ًاصوصخم  هدیسر ، نیقیرف  ریسافت  رابخا و  رد  هچنآ 
لقن ار  هیضق  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ 
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فالتخا هیواعم  اب  نوچ  هدـناوخ ، یم  ار  هروکذـم  هیآ  نیمه  نیلّومتم  لـباقم  تاـماش  رد  يراـفغ  رذ  یبا  هک  تسا  نآ  دـنیامن ، یم 
يارب همان  تیاعس  اذل  .تفر  یمن  مه  وا  لیم  راب  ریز  دوب و  وا  تموکح  تسایس  لیم و  فالخ  رب  رذ  یبا  راتفگ  هدومن و  ادیپ  هدیقع 
باتک نیمه  مشـش ] سلجم   ] رد هک  یقیرط  هب  ار -  رذ  یبا  دش  رداص  نامثع  هیرما  اذلف  .داد  هولج  فالخ  رب  ار  رما  تشون و  نامثع 

یتح نیقیرف  نیرّـسفم  مومع  هک  بهو  نب  دیز  ربخ  رد  هچنانچ  دندومن ، دیعبت  هذبر  هب  اجنآ  زا  دـندروآ و  هنیدـم  هب  هدـش -  هتـشون 
هب توعد  هن  دومن ، تئارق  ار  تاکز  هیآ  ماش  لها  رب  رذ  یبا  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  هیـضق  نیا  هدومن ، لقن  مه  يزار  رخف  ماـما 

.هدـمآ دراو  ام  اهنآ و  هراـبرد  دومرف  یم  رذ  یبا  .تسا  باـتک  لـها  هراـبرد  هیآ  نیا  تفگ  یم  هیواـعم  یهتنم   - ، یکارتشا کلـسم 
.دیدرگ وا  گرم  هب  رجنم  هک  تخاس  یشوپاپ  وا  يارب  دش و  شحوتم  هدیجنر و  راتفگ  نیا  زا  هیواعم 

، هدـیقع نیا  فالخرب  هکلب  دـنا  هدادـن  هداد ، دّـحوم  كاـپ  درم  نآ  هب  نیما  دـمحا  هک  ار  یتبـسن  نینچ  هماـع  ياـملع  زا  کـی  چـیه 
يادا هلمج  زا  هک  هدومن  یم  مالـسا  ماکحا  يارجا  هب  رما  ار  مدرم  نآرق ، تایآ  تئارق  هطـساو ي  هب  رذ  یبا  هک  دـنا  هتـشون  یقیاقح 

 - دـیجم نآرق  تحارـص  قبط  تسا -  يدـمحم  هدـیقع ي  نیا  هک  دـننک  قیدـصت  فاصنا  ملع و  يور  زا  هکنآ  ضوع  .دوب  تاـکز 
نب هللادبع  هدروخ ي  بیرف  هدیقع و  تسـس  ار  يرافغ  رذ  یبا  دننام  لماک ، دّحوم  لجر  کی  هنالهاج ، بّصعت  ینار و  ضرغ  يور 

یکارتشا یکدزم و  ار  وا  ماوع ، هعماج  هب  دنهد و  یم  رارق  نوعلم  ءابس 
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.تسا هدومن  یم  تئارق  ماش  لها  رب  ار  هیآ  نیمه  طقف  رذ  یبا  دنا  هتشون  هّماع  ياملع  رباکا  زا  نارگید  هکنآ  لاح  دنیامن  یم  یفرعم 

درمریپ دوخ ، لباقم  رد  و  دشاب -  زور  نآ  هب  دقتعم  رگا  ددرگ -  لیکـشت  یهلا  لدـع  همکحم  هک  يزور  نآ  زا  نیما  دـمحا  رب  ياو 
هچ هدز  هک  یتمهت  نیا  زا  مناد  یمن  دنیبب ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بوبحم  صاخ و  باحـصا  زا  دّحوم  نمؤم  هلاس ي  دون 

.داد دهاوخ  باوج 

یم يریگ  هدرُخ  ربمغیپ  باحصا  زا  یضعب  رب  ارچ  هک  دنیامن  یم  هعیش  زا  داقتنا  یفرط  زا  صاخشا ، نیا  هک  تسا  بّجعت  ياج  ًاعقاو 
يداقتنا ای  نیهوت و  ربمغیپ  باحـصا  هب  دـیابن  هک  دنـشک  یم  ام  خر  هب  ار  موجنلاک » یباحـصأ   » ثیدـح دـننک و  یم  داقتنا  دـنیامن و 

دنهد یم  اهنآ  هب  كرش  رفک و  تبـسن  یتح  دنـسیون ، یم  دنیوگ و  یم  ربمغیپ  باحـصا  هب  دنهاوخ  یم  هچره  ناشدوخ  یلو  دومن ،
! دشاب هتشاد  دیابن  اهنآ  هب  باوج  قح  يدحا  [و ]

بتک رد  نّنـست  ياـملع  هچنآ  قباـطم  نایعیـش  یتـقو  ارچ  تسا ، زیاـج  داـقتنا  رگا  دـشاب و  دـب  دـیاب  اـج  همه  تسا ، دـب  ضیعبت  رگا 
زا دنتشون و  ناشدوخ  یتقو  یلو  دنناوخ ! یم  یـضفار  ار  اهنآ  دنوش و  یم  كرـشم  دنیامن ، یم  لقن  ای  دنـسیون  یم  دنا ، هتـشوندوخ 

تبـسن هدومن و  نیهوت  هکلب  دـننک ، یم  داقتنا  ناشدوخ -  هلوقنم ي  تایاور  ربانب  ترـضح -  نآ  بوبحم  ربمغیپ و  صاـخ  هباـحص 
! دشاب یم  اجب  حیحص و  دنهد ، یم  ینید  یب  كرش و 

.میرذگب میراذگب و  تسا ، رایسب  اهلد  درد 

زا دهد ؛ یم  نایعیش  هب  ییاوران  ياه  تبسن  اه و  تمهت  باب 7 ، مود  لصف  رد 
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اب يرـشع  انثا  يرفعج  هعیـش  دـیاقع  نیب  هکنآ  لاح  دـهد و  یم  تبـسن  دّـحوم  كاپ  نایعیـش  هب  ار  هللا  مهنعل  تالغ -  دـیاقع  هلمج 
تیب لـها  ناوریپ  كاـپ و  نایعیـش  هب  یعـالطا ، یب  اـی  ینار  ضرغ  اـی  بّصعت  يور  زا  زوـمرم  درم  نـیا  تـسا و  رایـسب  قرف  تـالغ 

.دنز یم  تمهت  تراهط 

، كاپ نایعیـش  دینادب  ات  باتک ، نیمه  موس ] مود و  سلجم   ] هب دوش  هعجارم  وا  ینار  ضرغ  هب  ندرب  یپ  بلطم و  ندش  نشور  يارب 
.دنشاب یم  كاپ  دّحوم  نمؤم  ناملسم و  هکلب  دنتسین ، یلاغ 

ثیدح هیآ و  زا  یّصن  لیلد و  چیه  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  لئاق  نایعیـش  : » هتـشون لصف  نامه  لیاوا  رد 
« .هتشادن رما  نیا  رب  تحارص 

.دییامن هعلاطم  تسا ، دوجوم  باتک  نیمه  مهن ] سلجم   ] رد زین  و  مجنپ ] سلجم   ] رد شباوج 

« .تسا هعیش  تایلعج  زا  یلع  تیاصو  هب  هدیقع  : » هتشون لصف  نامه  رد  زین  و 

.دیسانشب ار  يرتفم  رتکد  ات  دییامن  هعجارم  هدش ، هداد  باتک  نیمه  مهد ] متشه و  سلجم   ] رد شباوج 

يور کـلذ  عم  هدومن ، لـقن  لـصف  ناـمه  رد  ار  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  هباحـص ، رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  رد  هکنآ  اـب 
.تسا طلغ  فرح  نیا  هکنآ  لاح  دناوخ و  یم  لدـتعم  هعیـش  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیامن و  یم  راکنا  ار  نآ  دانع  ضرغ و  ای  بّصعت 

.درادن ینعم  لدتعم  هعیش  الا  دوب و  رت  بسانم  فصنم ، لدتعم و  یّنس  تفگ  یم  رگا 

تیلضفا لاعتم ، راگدرورپ  هوق  لوح و  هب  درادن و  دیدحلا  یبا  نبا  هب  صاصتخا  هباحص ، عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  هب  لوق 
ماظع يایبنا  رب  هکلب  هباحص ، رب  هن  ار  ترضح  نآ 
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.میا هدومن  حضاو  لمکا  متا و  وحن  هب  باتک  نیمه  مهد ] مهن و  متفه و  سلجم  رد  ]

یم دـنناد و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  زا  لضفا  ار  یلع  هک  دـنز  یم  نایعیـش  هب  يرگید  تمهت  لاقم ، ناـمه  رخآ  رد  و 
)؟(  تسا ناسکی  یلع  مسج  اب  هدرک و  یلع  رد  لولح  ادخ  دنیوگ 

.دنهد رارق  سوه  يوه و  هبعلم ي  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنوش  یم  یضار  صاخشا  هنوگچ  هک  تسا  فسأت  یسب  ياج  ًاعقاو 

.اجک دّحوم  هدیقع ي  كاپ  نایعیش  اجک و  یهللا ) یلع   ) تالغ دیاقع 

ریاـس دـشاب ، دوجوم  هداد  تبـسن  دـیاقع  نیا  .باـتک  نآ  رد  هک  داد  هئارا  هیماـما  هعیـش ي  ياـملع  زا  باـتک  کـی  نیما  دـمحا  رگا 
ياـهراکمه يرـصم و  ياـملع  ناـمه  لـباقم  رد  سپ  دروآ -  دـهاوخن  زگره  و  درواـین -  رگا  تسا و  حیحـص  هـمه  وا  ياـهراتفگ 

و یهللا ) یلع   ) تالغ دـیاقع  هداد و  ناشن  هن ] ] وراو ار  رما  هتـشون و  اوراـن  ار  ییاـج  یب  بلاـطم  نینچ  هک  دوش  ریز  هب  رـس  شدوخ ،
.تسا هداد  تبسن  هدیقع  كاپ  نایعیش  هب  ار  اه  یلولح 

.ددرگ یم  رت  لصفم  باتک  لصا  زا  همدقم  هدش و  ینالوط  بلطم  مهدب ، باوج  وا  ياپ  رپ و  یب  تالمج  مامت  هب  مهاوخب  رگا 

مومع سرتسد  رد  پاچ و  ًارثکا  هک  هعیـش  ياملع  بتک  .تسا  ضحم  غورد  تمهت و  هداد ، هعیـش  دـیاقع  هب  تبـسن  هچنآ  هصـالخ ،
.دیسانشب ار  يرتفم  ضرغم  ات  دینک  هعلاطم  ار  دنا  هتفرگ  رارق 

يور زا  .دندرگ  یمن  بوسحم  هعیـش  ًادـبا  دنـشاب و  یم  تالغ  ءزج  ام  دزن  رد  دـنداحتا ، لولح و  هب  لئاق  هعیـش ، مان  هب  يا  هقرف  رگا 
ود نیا  یعالطا ، یب  ای  ضرغ 
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هعیـش گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  دـنیامن و  یم  یفرعم  یماندـب  هب  ایند  رد  ار  هعیـش  هدومن و  طولخم  مه  هب  ار  زیاـمتم  ًـالماک  هقرف ي 
.دنا هتشون  اهنآ  ّدر  رب  اه  باتک 

هنالداع تواضق  دوخ  دنک و  تقباطم  نایعیـش  دیاقع  اب  ار  اهنآ  دیاقع  فصنم ، هدنـسیون ي  دیاب  دنناوخب ، هعیـش  ار  دوخ  تالغ  رگا 
مامت هدومن و  دیقنت  تیبثت و  فالخ ، رب  هکنآ  هن  دیامن ، بیذکت  ار  اهنآ  عیـشت  درادـن ، تقباطم  نیقیرف  دـیاقع  اب  دـید  یتقو  .دـیامن 

.دناوخب كرشم  یلاغ و  ار  كاپ  دّحوم  نایعیش 

؛ نارگید یّلح و  همالع ي  یسلجم و  قودص و  نیموحرم  لیبق  زا  دنا ؛ هتشون  دیاقع  رد  یلقتسم  باتک  کی  ره  هعیش  ياملع  زا  رابک 
.دیسانشب ار  يرتفُم  باّذک  ات  دییامن  هعلاطم  ناوضرلاو ، ْهمحرلا  مهیلع 

عبات یلاغ و  كرشم و  نایعیش ، دینادب  ات  دینک  هعجارم  میا ، هدومن  رکذ  ار  هعیـش  دیاقع  ام  ًارـصتخم  باتک ، نیمه  موس ] سلجم   ] رد
.دنتسین يدوهی  نوعلم  ءابس  نبا 

ياواتف و  یعفاش ) و ]  ] یلبنح یکلام ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذم  دـیاقع  فالتخا  میدوب ، عالطا  یب  ای  ضرغُم و  فاصنا و  یب  مه  ام  رگا 
(1) و همّسجم ءزج  ار  اهیّنس  مامت  هدومن ، طولخم  عورف  لوصا و  رد  ار  اهنآ  ناماما  طبر  یب 

« لحن للم و   » رد مه  یناتسرهش  هک  ار  هیوشح  هلبانح و  هرعاشا و  همّسجم  دیاقع  الثم  میدروآ ؛ یم  رامـش  هب  نیکرـشم ، ناهارمگ و 
.دنتسه رفاک  كرشم و  ادخ و  تیؤر  تیمسج و  هب  لئاق  یگمه  اهیّنس  میتفگ  یم  میدرک و  یم  باسح  مومع  ياپ  هدومن ، لقن 
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هک تیؤر  مّسجت و  هب  هدیقع  اجک و  نّنـست  لها  مومع  دـیاقع  اریز  میدوب ؛ ضرغم  ًامتح  هتفگ و  فالخ  ًاعطق  میتفگ ، یم  نینچ  رگا 
.اجک دنا  لئاق  اهنآ  زا  یضعب 

مومع بهذـم  هب  یطبر  هدـیدرگ ، دـیاقع  رد  تافارخ  هب  لئاق  همـسجم ، هیروح  هیکراشم و  هیمارک ، یعمج  نّنـست  لها  نایم  رد  رگا 
.درادن نّنست  لها 

.دنادب رفاک  دساف و  ار  همه  دنیبب و  مشچ  کی  هب  ار  اهنآ  مامت  هک  دیامن  یمن  طولخم  ار  همه  فصنم ، هدنسیون ي 

تـسد هب  هدیـسر ، لبنح ) نب  دـمحا  یعفاش و  کلام و  و  هفینحوبا ،  ) نّنـست لها  هعبرا  همئا  زا  هک  يا  هردان  ياواتف  تسا  فاصنا  ایآ 
گـس تشوگ  ندوب  حابم  هب  مکح  لیبق  زا  میناوخب ؛ دساف  تعدب و  لها  ار  نّنـست  لها  هعماج  مامت  هدومن و  مه  هب  طولخم  هتفرگ و 

هلیـسو ي هب  مراحم  اب  هعقاوم  انز و  هب  ار  شرتخد  ردـپ  ندومن  حاکن  کشخ و  تساجن  هب  ندومن  هدجـس  ذـیبن و  اـب  نتفرگ  وضو  و 
ياواتف نآ  یمامت  لیصفت  حرش و  ماقم  رد  کنیا  هک  اهنآ ! ریغ  رفس و  رد  دراما  حاکن  دنناشوپب و  یلسانت  تلآ  رب  هک  يریرح  هچراپ 

.دش هراشا  دهاش  هنومن و  باب  نم  متسین ؛ اهنآ  ّدر  هدراو و 

تفگ یمن  دز و  یمن  نایعیش  هب  اه  تمهت  هحفص 134  هحفص 132 و  رد  دوبن ، راک  هطلغم  عالطا و  یب  ای  ضرغُم و  نیما  دمحا  رگا 
.دنناد یم  بجاو  ادخ  تعاطا  لثم  ار  ماما  تعاطا  تهج  نیمه  هب  هدش ، هعیش  بهذم  لخاد  یناریا  ياه  یتشدرز  یتسرپ  هاش  هک 

هاش زا  هیماما  هقح  هقیرط ي  رد  ماما  تعاطا  بوجو  هک  دـینادب  ات  دـیناوخب ، باتک  نیمه  مهد ] سلجم  رد   ] ار اه  تمهت  نیا  باوج 
ياملع هک  یثیداحا  و  دیجم ) نآرق   ) لاعتم يادخ  باتک  زا  هکلب  ، هدشن هتفرگ  وا -  لوق  هب  میدق -  نایناریا  یتسرپ 
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.هعیش ياملع  رباکا  دزن  هرتاوتم ي  تالوقنم  زا  هتشذگ  تسا ، هدیدرگ  ذخا  دنا ، هدومن  لقن  ناشدوخ  گرزب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  صوصن  راکنا  هحفص 318  رد 

«. هدومن راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  رما  هدربن و  تفالخ  زا  یمان  هدومنن و  تفالخ  نییعت  ربمغیپ  »

.تسا هدش  هداد  باتک  نیمه  متشه ] مجنپ و  سلجم  رد   ] راکنا نیا  باوج  ًالوا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  اجک  رد  هک  دـندومن  یم  نیعم  نّنـست  لها  ياملع  مامت  زا  نتفرگ  کمک  اب  نیما  دـمحا  ياقآ  دوب  بوخ  ًایناث 
.تسا هداد  يروتسد  نینچ  هدومن و  راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  تفالخ  رما  هلآو  هیلع 

هک دـندومن  یم  رکذ  دنـس  کی  مه  نایاقآ  دوب  بوخ  میا ؛ هدومن  رکذ  باتک  لصا  رد  ار  دوخ  لیالد  تفـالخ و  ّصن  دانـسا  هک  اـم 
.دنیامن هفیلخ  نییعت  دندرگ و  عمج  ناشدوخ  هک  مدومن  راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  تفالخ  رما  دشاب  هدومرف  ربمغیپ 

ال : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  ار  نآ  یبات  بآ و  اب  هک  دـنراد  هلمج  کی  نّنـست  لها  نایاقآ  طـقف 
قح تابثا  تفالخ ، رد  تّما  عامجا  لیلد ، نیمه  هب  سپ  .دنیامن » یمن  یهارمگ  رب  عامتجا  نم  تما  « ؛ (1)« لالضلا یلع  یتّمأ  عمتجت 

.دیامن یم 

.ددرگ راکشآ  قح  ات  دییامرف ، هعلاطم  باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] مه ار  اهنآ  چوپ  لیلد  نیا  عامجا و  زا  باوج 
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هکنیا زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  ( ؛» ینودقفت نأ  لبق  ینولس  : » هدومرف هک  دنا  هدرک  لعج  یلع  لوق  زا  نایعیش  دیوگ : هحفص 322  رد 
( .دیباین ارم 

يزرو ضرغ  هنوگچ  نیما  دمحا  دـینادب  ات  دـییامرف  هعلاطم  تسا ، دوجوم  باتک  نیمه  مهد ] سلجم  رد   ] ًالـصفم هلمج  نیا  باوج 
داتـسا زا  لمکا  ملعا و  بتارم  هب  هک  هّماع  ياملع  هکلب  دنا ، هدومنن  لعج  زگره  نایعیـش  هک  هتـسناد  یمن  هدوب و  عالطا  یب  ای  هدومن 

.دنا هدومن  لقن  دندوب ، نیما  دمحا 

«! دشاب یم  اهنآ  دیاقع  عدب  زا  نیا  دمآ و  دهاوخ  يرظتنم  ماما  دنیوگ  هیماما  نایعیش  : » دیوگ زین  و 

زا يرابخا  همدقم ، نیمه  رخآ  رد  نینچمه  باتک و  نیمه  مهد ] سلجم   ] هب دننک  هعجارم  عوضوم  نیا  هب  عجار  مرتحم  ناگدـنناوخ 
.دیسانشب ار  زاب  هطسفس  راک  هطلغم  ات  دینک  هعلاطم  میا ، هدومن  لقن  مارم  تابثا  رب  اهنآ  دیاقع  هماع و  ياملع 

ثحب فاصنا  یب  زومرم  نآ  بیجع  ياـه  تمهت  رادـخاش و  ياـه  غورد  فارطا  رد  نیا  زا  شیب  مینک و  هاـتوک  نخـس  تسا  بوخ 
.مییامنن

نآ هرهاط ي  ترتع  زا  ناماما  مرکا و  لوسر   ) دوخ نید  نایاوشیپ  تاروتـسد  قبط  نایعیـش  هک  دـنناد  یم  لد  كاپ  فصنم  ناـمدرم 
هب مالسا  تالغ و  سوجم و  يراصن و  دوهی و  دیاقع  نیب  دنرادار و  يدیحوت  كاپ  نید  نیرتهب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس  ترضح ،

.دنا هدومن  لوبق  تافارخ  زا  یلاخ  ار  مالسا  يدیحوت  كاپ  نید  هدومن ، نسحا  باختنا  دنراذگ و  یم  قرف  یبوخ 

: دیوگ هک  مییامن  یم  رکذ  هدورس  وکین  رایسب  هک  ار  نابز  یسراپ  بیدا  رعش  ماقم ، نیا  بسانم  مینک و  یم  متخ  اج  نیمه  ار  بلطم 
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تسوت هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع ي  سگم  يا 

(1) يراد یم  ام  تمحز  يرب و  یم  دوخ  ضرع 

هک  ) اهُلب نیناجم و  راتفگ  هب  هک  تسا  مهرب  مهرد و  وا ، دوخ  دننام  ّتتشتم و  يردق  هب  يزیربت  يورـسک  ياهراتفگ  تاملک و  اما  و 
.دشاب باوج  هب  جاتحم  هک  یقطنم  لقاع  تاملک  هب  ات  تسا ، رت  هیبش  دنیوگ ) یم  الپ  ترپ و  یهاگ  دنهد و  یم  شحف  یهاگ 

اهنآ باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  هراشا 

هراشا ًارصتخم  دنـسانشب ، ار  راک  هطلغم  ياهزاب  هطـسفس  یگناخ و  نادزد  دیاب  هک  فصنم  ریمـض  نشور  ناناوج  يرادیب  يارب  یلو 
.مییامن یم 

.دناد یم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  زا  ار  هعیش  شیادیپ  بصاون -  جراوخ و  زا  ناگتشذگ  دننام  يرگ -  هعیش  مکی  راتفگ  رد 

.دیسانشب ار  شناد  ملع و  نرق  ناگدنهد  بیرف  نارگیزاب و  ات  دینک ، هعلاطم  باتک  نیمه  مود  سلجم  رد  ار  شباوج 

« .دندرب دجسم  هب  تعیب  يارب  روز  هب  ار  یلع  هک  تسا  هعیش  تایلعج  زا  : » دیوگ هحفص 5  رد 

هکلب تسین ، هعیـش  تایلعج  زا  عوضوم  نیا  هک  دننادب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  تسا ، هدش  هداد  باتک  نیمه  متفه  سلجم  رد  شباوج 
.دندرب تعیب  يارب  ربج  روز و  هب  رما  ودب  رد  ار  ترضح  نآ  هک  دنا  هدومن  رارقا  هتشون و  مه  یّنس  ياملع  ناگرزب 

رد مهرب  مهرد و  تارّرکم  نوچ  هدومن -  رارکت  باتک  نامه  ياج  نیدنچ  رد 
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هب یهانگ  هک  تسا  یباوث  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  هکنآ  لیبق  زا  يرابخا  تسا  هعیش  تالوعجم  زا  هک  تسا -  رایسب  وا  ياه  باتک 
رب نتسیرگ  و  دناسر ، یمن  ررض  نآ 

.تسا تشهب  رد  لوخد  ثعاب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

.تسا هدش  هداد  متفه ] سلجم  رد   ] هطلغم نیا  باوج 

همئا تمـصع  رب  لیالد  .دـییامن  یم  تباث  لیلد  هچ  هب  دـییوگ و  یم  اجک  زا  ار  ناماما  تمـصع  هک  هدومن  ضارتعا  مود ، راـتفگ  رد 
.هدیدرگ لقن  باتک  نیمه  مهد ] سلجم   ] رد ًارصتخم  هک  تسا  رایسب  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس  يده - 

[ متشه سلجم   ] رد شباوج  .تسا  هدومن  یتالاکشا  تماما  تفالخ و  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  مخ و  ریدغ  هب  عجار  هحفص 21  رد 
.ددرگ لاکشا  عفر  ات  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  باتک  نیمه 

رب لیالد  هدوب !» مه  یـضار  هکلب  هدوبن ، گنتلد  دوخ  یگدنام  بقع  زا  هاگ  چیه  مالّـسلا  هیلع  یلع   » هک تسا  هتـشون  هحفص 23  رد 
مهن و سلجم   ] رد لصفم  زا  يرـصتخم  هب  .تسا  رایـسب  هدوب ، یـضاران  گنتلد و  ًالماک  ترـضح  نآ  هکنیا  تابثا  وا و  لوق  نـالطب 

.تسا هدش  هراشا  باتک  نیمه  مهد ]

!! نارگید دننام  هدوب  يرشب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دناسر  یم  دیجم  نآرق  هفیرش  هیآ  هب  داهشتسا  اب  هحفص 27  رد 

، هدومن هضاـفا  قلخ  ناگدـیزگرب  زا  ضعب  هب  ار  دوخ  بیغ  ملع  دـنوادخ  هکنیا  هب  ندرب  یپ  هطلغم و  نیا  باوـج  اّـمعم و  لـح  يارب 
.باتک نیمه  مهد ] سلجم   ] هب دوش  هعجارم 

«! تسا یتسرپ  تب  هّمئا  روبق  ترایز  دنا و  هراک  چیه  ناگدرم و  نارگید  دننام  ناماما  : » دیوگ هحفص 31 و 34  رد 
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.دییامن هعلاطم  باتک  نیمه  موس ] سلجم  رد   ] ار شباوج 

«! دش هتشک  اذل ] ، ] دربب شیپ  زا  يراک  تسناوتن  تساخرب و  تفالخ  بلط  هب  یلع  نب  نیسح  : » تسا هتشون  هحفص 39  رد 

يارب هن  هدومن ، قح  هب  مایق  یلع ‘ نب  نیـسح  ملاع  يادهـش  رخفم  هک  دینادب  ات  دـیناوخب ، باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] ار شباوج 
.هیرهاظ تسایر  تفالخ و  بلج 

.هدوبن یلیلد  یّصن و  یلع  تفالخ  رب  هک  دنک  یم  رارکت  شباتک  ياج  نیدنچ  رد 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  هدـش  هداد  متـشه ] مجنپ و  سلجم   ] رد هحیرـص  صوصن  لـیالد و  تاـبثا  رد  وا  ياـه  ییوگ  هدـنکارپ  باوج 
.تسا هدوب  صوصنم  هفیلخ 

همدـقم اب  و ]  ] دـهاوخ یم  هدـح  یلع  یباتک  دوخ  مهدـب ، باوج  وا  ياه  يزاب  هطـسفس  اـه و  ییوگ  هدـنکارپ  ماـمت  هب  مهاوخب  رگا 
.درادن یتبسانم  یسیون 

هدومن و اه  يزاب  هّقح  تسا ، هدز  هعیش  ياملع  نایعیش و  هب  هتـسسگ  راسفا  نآ  يرایـسب  ياه  تمهت  اه و  غورد  اهنیا ، همه  رب  هوالع 
هّقح هب  اه  سکع  نآ  يور  ار  هعیـش  بهذـم  هدومن و  پاچ  ییاه  سکع  اج ، همه  زا  ربخ  یب  سران  ناناوج  ماوع و  رظن  بلج  يارب 

.تسا هداد  ناشن  یفارخ  يزاب ،

ار وا  باوج  دنتـسناوتن  ناناملـسم  نیغّلبم  ءابطخ و  ءاملع و  نوچ  هک  دـنیوگ  یم  وا  ناگدروخ  بیرف  اـهزاب و  هطـسفس  هکنآ  بجع 
! دنتشک ار  وا  اذل  دنوش ، رضاح  دنتشادن  یملع  تردق  هرظانم ، سلجم  رد  دنهدب و 

هب موسوم  دوخ  همانزور ي  رد  یتالاقم  اه ، باتک  رب  هوالع  دوب ، هتخادـنا  هار  ییوهایه  هک  شتاـیح  ناـمز  رد  مراد  رطاـخ  هب  بوخ 
یگتخیگنارب يوعد  هدومن ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  ربخ  یب  ناناوج  هلیسو  نآ  هب  داد و  یم  رشن  نامیپ »  » هلجمو مچرپ » »
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.دومن یم 

ود تولج ، ای  تولخ  دنک ، نیعم  دوخ  لیم  هب  ار  یّلحم  هک  مداد  ماغیپ  وا  يارب  هبترم  نیدـنچ  هدـیمهف  ناناوج  زا  رفن  دـنچ  هلیـسو  هب 
، هدش تالکشم  ّلح  الا  موش و  یم  میلست  نم  یتشاد ، دوخ  راتفگ  رب  یتبثم  لیالد  رگا  .مینک  تبحـص  و  میوش ]  ] وربور مه  اب  يرفن 

.دیوشن ناگناگیب  يارب  زاس  هنیمز  هدومنن و  هعماج  هقرفت ي  فالتخا و  هب  کمک  نیا  زا  شیب  هتشادرب ، نایم  زا  راقن 

هبتاکم هداد -  یم  ناگرزب  ءاـملع و  همه ي  هب  هک  دوب  یباوج  نیا  منک -  یمن  يروضح  هرظاـنم ي  هبحاـصم و  نم  داد : یم  باوج 
! مهدب باوج  ات  دیسیونب ، دینک و 

هلیـسو هب  هچ  ینلع و  دـیارج  هلیـسو  هب  هچ  نید ، نیغّلبم  ءاملع و  فرط  زا  هک  دنتـشادن  ربخ  مدرم  هک  تساـج  نیمه  گرزب  هابتـشا 
ریاس دهشم و  زاریش و  نارهت و  مق و  زا  صاخشا ،

ات دیسیونب  میامن ؛ یمن  يروضح  هرظانم  نم  داد : یم  باوج  يروضح ، هرظانم  يارب  دوش  رـضاح  هک  دش  یم  غالبا  ناشیا  هب  اهرهش 
هرظانم و رد  تسه ، رارف  هار  هبتاکم  رد  هک  يردق  هب  دـنناد  یم  مالک  ّنف  لها  نوچ  دوب ، تاثحابم  زا  رارف  دوخ  نیا  مهدـب و  باوج 

.تسین يروضح  هملاکم  هثحابم و 

ناشیا زاریـش و  ياملع  نیب  يدیدم  تدـم  ناهیک  همانزور  رد  ًاصوصخم  دـندش ، مه  هبتاکم  هب  رـضاح  ءاملع ، زا  يا  هدـع  کلذ  عم 
هب هتـسخ و  ناگدـنناوخ  مامت  هک  درب  راک  هب  یناعم  ظافلا و  تارّرکم  ییوگ و  هدـنکارپ  يردـق  هب  دـش و  یم  هداشگرـس  هبتاکم ي 

.دندوب نادنخ  وا  ياه  ییوگ  هدنکارپ 

هرظاـنم ي سلاـجم  لیکـشت  يارب  ررکم  ياـه  ماـغیپ  زا  دـعب  هک  مدوـب  یعاد  نـید ، نارازگتمدـخ  نـیغّلبم  نـیرت  کـچوک  زا  یکی 
تبقاع سأی ، باوج  ندینش  يروضح و 
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بیرف ناناوج  زا  يا  هدع  دش  ببس  نامه  هک  مهدب -  یباوج  رصتخم  وا  ياه  هطسفس  ضعب  هب  روکذم  نایاقآ  هلیـسو  هب  مدش  راچان 
، هدومن نشور  ار  هدروخ  بیرف  ناناوج  ًالثم  دندرب ؛ -  وا  ياه  يزاب  هّقح  هب  یپ  دنتـشگرب و  وا  زا  سلجملا  یف  هدش ، نشور  هدروخ 

هبوکداب ماوع  نامدرم  تاجتسد  زا  هک  ییاه  سکع  هلیسو ي  هب  ار  هعیش  بهذم  هک  تسا  نآ  امـش  ياه  يراک  طلغ  زا  یکی  متفگ 
نیا نیزاوم  يور  نایعیـش ، یبهذـم  دـیاقع  دـنک  نامگ  ربخ  یب  هدـننیب ي  ره  هک  دـیداد  ناشن  هنوراو  هدومن  پاچ  رگید  ياهاج  اـی 

ثحب اهنآ  ياملع  بتک  دانـسا و  يور  زا  دـیاب  یتّلم  موق و  ره  دـیاقع  رد  ًاقطنم  ًالقع و  هدـعاقلا ، یلع  هکنآ  لاح  .تساـه و  سکع 
ندز هراّدق  همق و  لفق و  ندز و  خیس  هب  هک  دیداد  ناشن  نایعیـش  دیلقت  عجارم  ءاهقف و  ءاملع و  بتک  زا  باتک  کی  امـش  رگا  .دومن 
هداد ناشن  هنوراو  ياه  سکع  هلیـسو ي  هب  يا و  هدرک  هطـسفس  يزاب و  هّقح  هک  ییاهزیچ  ریاس  هیبش و  نتخاس و  مساق  هلجح ي  و 

.مدرگ یم  میلست  نم  هدومن ، لقن  يربخ  تاعوضوم  نیا  رد  بهذم  نید و  نایاوشیپ  يده و  همئا ي  زا  دنشاب و  هداد  روتسد  يا ،

هیلمع ي لئاسر  هیهقف و  بتک  هدـیدرگ ، نیعم  ینیزاوم  ندـب ، نت و  ظفح  يارب  هیلمع  لئاسر  هیعرـش و  تاروتـسد  رد  هکنآ  لاح  و 
عمجم یسابع و  عماج  دننام : هیلمع ؛ ياه  هلاسر  عیارـش و  هعمل و  حرـش  لیبق : زا  دشاب ؛ یم  مومع  سرتسد  رد  هعیـش  ياهقف  ءاملع و 

مهرارسا هللا  سّدق  اهنآ -  ياه  همجرت  یناهفـصا و  هللا  تیآ  موحرم  ْهاجنلا  ْهلیـسو  يدزی و  هللا  تیآ  موحرم  یقثولا  ْهورع  لئاسرلا و 
ره زا  بجوا  هک  دنناسر  یم  ًاحیرـص  هدمآ و  رّرقم  یماکحا  هچ  ندب ، نت و  ظفح  يارب  هعیـش  بهذم  رد  دـینیبب  دـینک ، هعلاطم  ار  - 

ره تسا و  یمدآ  ندب  نت و  ظفح  یبجاو ،
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.تسا مارح  ددرگ ، ندب  نت و  ررض  بجوم  هک  یلمع 

یم طقاس  یهاگ  دراد ، يرفعج  هقف  رد  یلّـصفم  باوبا  هک  اـهنآ  ریغ  جـح و  هزور و  لـسغ و  وضو و  دـننام  هبجاو ، لاـمعا  رد  یتح 
هب ررـض  اهنآ  ندرک  لـمع  رد  دـنادب  ناملـسم  رگا  تسا ، تراـهط  همّدـقم ي  هک  هبحتـسم  هبجاو و  لاـسغا  وضو و  رد  ًـالثم  ددرگ ؛

، دناسر یم  ندب  ياضعا  زا  يوضع 

.ددرگ یم  طقاس  هدراو  طیارش  اب  دوش ، فوخ  ثعاب  هک  دهدب  هریغ  ناوختسا و  درد  لامتحا  ولو 

هک اهنآ  لاثما  تحارج و  ای  ءاضعا  مرو  ای  مشچ  درد  ای  ضرم  ببس  هب  تسا  بآ  لامعتسا  ررـض  فوخ  مّمیت ، زاوج  دراوم  زا  یکی 
.دوش ّملأتم  ای  رّرضتم  بآ ، لامعتسا  زا  دسرتب 

ندب نت و  ظفح  کلذ  عم  هدروآ ، نامیا  طیارـش  ءزج  ار  نآ  دهد و  یم  تفاظن  تراهط و  هب  يرفعج  سّدقم  بهذـم  هک  یتیمها  اب 
دننک ورف  ندب  نت و  هب  ینزوس  یتح  یعرـش  تهج  نودب  ًادمع  دهد  یمن  هزاجا  يرفعج  هقف  .تسا  هداد  رارق  يزیچ  ره  رب  مّدـقم  ار 

ای دنـشارخب و  تروص  ای  دننکب  وم  هدراو ، بئاصم  رد  دنهد  یمن  هزاجا  یتح  .دوش  رهاظ  نوخ  هک  دنریگب  یمـسق  ًادمع  ار  نخان  ای 
هراّفک هدومن و  رافغتـسا  دیاب  هدرک  هانگ  دنیامنب ، ار  لامعا  نیا  زا  کی  ره  رگا  دنیامن و  دوبک  ار  ندب  هک  یمـسق  هب  دـننزب ، ار  دوخ 

سّدقم نید  تمظع  هب  دوش ، هعجارم  تاراّفک  تاید و  باب  رد  هک  نانچ  .دنهدب 

مدرم ینید  سیماون  اب  دنهاوخ  یم  هک  ینارگیزاب  نازاب و  هطـسفس  رب  دـننک  یم  تنعل  هدرب و  یپ  يرفعج  هقح ي  بهذـم  مالـسا و 
عرش روتسد  فالخ  رب  یفارخ  یماع -  درم  هک  دنزادنیب  سکع  دنهد ! ناشن  هنوراو  هبتـشم و  ربخ  یب  نامدرم  رب  ار  رما  هدومن ، يزاب 

ار شندب  مامت  يرفعج -  هقح ي  بهذم  و 
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اهنیا دنیوگب  هدروآ و  رد  هیبش  هریغ ، هلجح و  رد  هدیـشوپ ، نانز  سابل  ینادرم  ای  هدز و  لفق  دراک و  هرادـق و  همق و  خـیم و  خـیس و 
! تسا يرفعج  بهذم  روتسد 

یب نامدرم  هک  نداد  رارق  بهذم  نالطب  لیالد  زا  ندروآ و  رد  يرفعج  بهذـم  باسح  هب  ار  لهاج  یفارخ و  یماع  نامدرم  لامعا 
تیانج دـنا ، هدومن  یتشز  لامعا  نینچ  هب  رما  هیلاع ، يدابم  نآ  فرط  زا  هعیـش  ياهقف  ءاملع و  ای  ناـماما و  ًاـعقاو  دـننک  ناـمگ  ربخ 

.تسا گرزب 

یبارخ و رب  لیلد  ار  لامعا  نآ  ناوت  یمن  و ]  ] درادن یساسا  يانبم  هک  تسا  يراج  یموق  دارفا  رد  یفارخ  تشز و  لامعا  زا  يرایسب 
هدـنیوگ و هدـیقع  داسف  يراک و  هطلغم  ياه  هطـسفس  يزاب و  هّقُح  رب  لیلد  اه ، نداد  ناشن  هنوراو  نیا  .داد  رارق  بهذـم  لصا  داسف 

.دشاب یم  هدنسیون 

نادـناخ هـب  هـک  تـسا  ییاـه  تراـسج  هدوـمن ، رکذ  يرگ  هعیـش  باـتک  رد  لاـیح ، رگیزاـب  درم  نـیا  رّرکم  هـک  یبلاـطم  هـلمج  زا 
، دنرادن نارگید  رب  یناحجر  هداوناخ  نیا  ًادبا  هتشون ، ًاحیرـص  هدیدرگ و  ضّرعتم  ًاصوصخ -  ًامومع و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

!؟ دنا هدش  لئاق  اهنآ  يارب  یماقم  ربمغیپ  ادخ و  اجک  میوش ! لئاق  اهنآ  يارب  یماقم  ای  هدراذگ  یمارتحا  اهنآ  هب  ات 

لامک اب  قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  قیاقح ، رارـسا  فشاک  قطان و  قح ، هب  ماما  سدـق  تحاـس  هب  تبـسن  شباـتک  ياـج  دـنچ  رد  و 
: یسراپ رعاش  دیارس  شوخ  هچ  هتشونن ؛ شناد  درخ و  ملق  اب  يرایشوه و  تقو  رد  ًاعطق  هک  هدومن  اه  تراسج  تحاقو 

درخ لها  دنناوخن  شگرزب 

درب یتشز  هب  ناگرزب  مان  هک 

تارظانم یلایل  رد  هلصفم  تانایب  نمض  رد  رّرکم  تالئاطال ، نیا  باوج  ًالوا :
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، هدـیدرگ رکذ  هّماع  قرط  زا  هحیحـص  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  هنقتم  لیالد  باتک ، نیا  قاروا  بلاغ  رد  هدـش و  هداد  رواـشیپ 
.تسا هدش  هراشا  هحیرص  رابخا  هفیرش و  تایآ  لیالد  هب  متفه ] موس و  سلجم   ] رد ًاصوصخم 

نیا هن  رگم  هدومن ، هبتـشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  ًادـمع  هدوبن ، دـقتعم  نوچ  هدـناوخ ، رگا  هدـناوخن و  نآرق  دایـش ، درم  نیا  ایوگ  ًایناث :
، هداد رارق  قلخ  زا  يافطـصم  لئاق و  یتازایتما  اهنآ  يارب  هدوتـس و  ار  لیلج  نادناخ  نیا  يرایـسب ، تایآ  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 

: دیامرف یم  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 33 و 34  رد  هچنانچ 

﴾. ٍضَْعب نِم  اَهُضَْعب  ًهّیّرُذ  َنیَِملاَْعلا *  یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهللا  ّنِإ  ﴿

یخرب لسن  زا  یخرب  دنتـسه  ینادنزرف  .نایناهج  رب  ار  نارمع  هداوناخ  میهاربا و  هداوناخ  حون و  مدآ و  هدیزگرب  ادخ  هک  یتسرد  هب  »
«. رگید

: دیامرف يروش )  ) هروس 42 هیآ 23  رد  و 

﴾. ًانْسُح اَهِیف  َُهل  ْدِّزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  ﴿

ره .دـیراد  روظنم  نادـنواشیوخ  ّقح  رد  ار  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  ربمغیپ ) يا   ) وگب »
«. مییازفیب شا  ییوکین  رب  ام  دهد  ماجنا  وکین  راک  هک 

یلع و يالعا  یلاع  ماقم  يرترب و  تیالو و  هب  رارقا  ًاحیرـص  نّنـست  لها  هّماع و  ياـملع  رباـکا  هک  تسا  نیا  رد  نم  ّرثأـت  رتشیب  یلو 
! ار اهنآ  لیاضف  دیامن  راکنا  هداز ، یعیش  رهاظ  هب  فلخان  نیا  یلو  دنیامن ؛ یم  نیعمجا  مهیلعو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هرهاط  ترتع 
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لطاب نید  نانمشد ، رظن  بلج  يارب  كاّته  زومرم  درم  نیا  یلو  دنرب ، یم  ار  تراهط  تیب  لها  مان  مامت ، مارتحا  اب  یّنس  ياملع  مامت 
.هدرب ار  اهنآ  مان  تحاقو  اب  هدومن و  رهاظ  ار  دوخ  دساف 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  بتک 

هدوب فرتعم  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد   - بصاون جراوخ و  يا  هدع  يانثتسا  هب  نّنـست -  لها  ياملع  مومع  هک  دنناد  یم  عالطا  لها 
اهنآ رباکا  زا  يریثک  عمج  ًاصوصخم  تّما و  مامت  رب  اهنآ  مّدـقت  قح  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  بقانم  لیاضف و  هب  دـنا 
ْهدوم  » مراد رضاح  دوخ  هناخباتک  رد  لاحلا  هدیسر و  یعاد  رظن  هب  هچنآ  دنا و  هتشون  اراختفا  تراهط  تیب  لها  مان  هب  یلقتسم  باتک 
ظفاح لوسرلا ،» لآ  ْهفرعم  یف  لوصولا  جارعم  « ؛ یفنح یخلب  نامیلس  خیش  ْهدوملا ؛» عیبانی  « ؛ ینادمه یعفاش  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ،»
ْهفشر « ؛ یعفاش هیقف  یلزاغم  نبا  تیبلا ،» لها  بقانم  « ؛ یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  تیبلا ،» لها  لئاضف  بقانم و  « ؛ يدنرز نیدلا  لامج 
فیلأت فارشالا ،» ّبحب  فاحتالا   » باتک يولع ؛ نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  فیلأت  يداهلا ،» یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا 

یف نیطمـسلا  دـئارف  « ؛ یطویـس نیدـلا  لالج  فیلأت  تیبلا ،» لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  « ؛ ياوربش رماع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  خـیش 
؛) یئومح  ) ینیومح دمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  نیطبسلاو ،» ءارهزلاو  یضترملا  لئاضف 

ْهفرعم یف  ْهّمألا  صاوخ  ْهرکذت  « ؛ یکلام غابص  نب  نیدلا  رون  ْهمئالا ،» ْهفرعم  یف  ْهّمهملا  لوصف  « ؛ یعفاش مرحلا  ماما  یبقعلا ،» ریاخذ  »
«، لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  « ؛ یعفاـش یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  بلاـطلا ،» ْهیاـفک  « ؛ يزوج نبا  طبـس  فسوی  ْهمئـألا ،»

بطخا بقانم ،» « ؛ یعفاش هحلط  نب  دمحم 
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.دشاب یم  يروز  هنگنز  تجهب  لولهب  یضاق  ریهش ، خّروم  ققحم و  دمحم » لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  « ؛ مزراوخ ءابطخلا 

رایـسب ًاقرفتم  تراهط  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  نّنـست ، لها  هّماع و  ياملع  گرزب  ریـسافت  هربتعم و  بتک  یمامت  رد  اهنیا  رب  هوالع 
.تسا هدش  تبث 

! دندنخ یم  وا  رب  اهینس  نایعیش ، زا  هتشذگ  دنک و  یم  هطلغم  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  دیـشک  یمن  تلاجخ  يورـسک  ارچ  مناد  یمن 
هّبنتم دـنزادنا و  ریز  هب  تلجخ  رـس  ندـش  هتخیگنارب  ضوع  ار و  باـتک  نیا  دـنناوخب  وا  هدروخ ي  بیرف  نادـیرم  تسا  بوخ  سپ 

.دنسانشب اه -  يزورما  لوق  هب  ار -  متسیب  نرق  نارگیزاب  دندرگ و 

هنگنز يدنفا  تجهب  لولهب  دمحم  یضاق  فیلأت  یکرت  باتک  تساوخ  یم  ًالقا  تشادن ، يدایز  راک  رـس و  یبرع  ياه  باتک  اب  رگا 
یلوتانآ لوبمالـسا و  رد  نافرع  هقف و  هیلقن و  هیلقع و  مولع  رد  هیکرت و  ریخا  نرق  فورعم  ياملع  ءالـضف و  هّلجا ي  زا  هک  ار  يروز 

هدـیدرگ و همجرت  مه  یـسراف  هب  هک  دـناوخب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  خـیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و   » مان هب  هدوب  روهـشم 
تـسا مزال  یّکاش  هعیـش  ره  رب  ًاعقاو  و  .تسا ) دوجوم  یعاد  هناخباتک  رد  مه  وا  یـسراف  یکرت و  لوا  پاچ   ) هدش ددعتم  ياه  پاچ

دـنیامنب و راک  هطلغم  نارگیزاب  رب  نیرفن  دنونـشب و  یّنـس  گرزب  ملاع  ناـیب  زا  ار  قیاـقح  هدرک و  يرادـیرخ  ار  سّدـقم  باـتک  نآ 
.مییامن یم  باتک  نآ  هعلاطم  هب  هیصوت  ار  ننست  لها  ربخ  یب  ناناوجو  رکفنشور  ناردارب  ًاصوصخم 

ياملع رباکا  زا  یـضعب  لاوقا  لقن  هب  هدومن ، تصرف  مانتغا  مه  اجنیا  رد  هدیدرگ ، جرد  باتک  نیمه  نتم  رد  هچنآ  رب  هوالع  مراچان 
دننادب مرتحم  ناگدنناوخ  ات  میامن ، هراشا  مالّسلا  هیلع  تراهط  تیب  لها  یلع و  نینمؤملاریما  لیاضف  رد  نّنست  لها 

141 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یلاّعج  تبـسن  هک  دـنا  هتفر  یـضاق  هب  اهنت  مهلاثما  یناتـسدرک و  دودرم )  ) خودرم يرـصم و  نیما  دـمحا  اـب  يزیربت  يورـسک  هک 
! دنا هداد  نایعیش 

یمن ربخ  لعج  هتفگن و  غورد  ًادـبا  دـنا ، نیقداص  هرهاط  ترتع  وریپ  دـنداعم و  أدـبم و  هب  دـقتعم  نوچ  نایعیـش  هک  دـنناد  یمن  اهنآ 
ادص مه  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  لیاضف  لقن  رد  ام  اب  تعامج ، ياملع  یمامت  اریز  دنرادن ؛ ربخ  لعج  هب  یجایتحا  هکنآ  هچ  دـنیامن ؛

، رّرکم هک  تسا  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  دـشاب ، یم  اهنآ  هعبرا  همئا  نایاوشیپ و  زا  هک  نّنـست  لها  گرزب  ناماما  هلمج  زا  دنتـسه ؛
.تسا هدومن  مالّسلا  هیلع  تیبلا  لها  بقانم  لیاضف و  هب  فارتعا  رارقا و  ًارثن ، ًامظن و 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

یعفاش نیدلارون  دیس  يدوهمس  همالع  هچنانچ 

(1)« نیدقعلا رهاوج   » رد هدوب  يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  زاجح  رصم و  ياملعلا  ملعا  هک 

هحفـص 5 رد  یکلام  نیدـلارون  زین  دـیامن و  یم  لقن  هدوب  یعفاش  ماـما  باحـصا  زا  هک  نامیلـس  نب  عیبر  زا  یقهیب  رکبوبا  ظـفاح  زا 
(2)« هّمهملا لوصف  »

(3)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  هجاوخ  هدومن و  لقن  هتشون ، یعفاش  بقانم »  » رد هک  یقهیب  باتک  زا 

142 ص :

وأ هبقنم  عامـس  یلع  نوربصی  اسانأ ال  ّنإ  یعفاشلل  لیق  لاق : یعفاـشلا  باحـصأ  دـحأ  نامیلـس  نب  عبیرلا  نع  یقهیبلا  لـقن  دـقو  - » 1
رهاوج لوقی .»...  یعفاشلا  أشنأف  رخآ ، مالکب  نوذـخأیو  یـضفار ، اذـه  نولوقی : اهرکذـی  اّنم  ًادـحاو  اوأر  اذإـف  تیبلا ، لـهأل  هلیـضف 

باب 4. مسق 2 ، ، 2/110 يدوهمس ، نیدقعلا ،
.فلؤم همدقم  ، 1/110 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 2

و باب 22 . لوا ، طمـس  ح 98 ، ، 1/135 نیطمـسلا ، دئارف  رد  ینیومح  زین : و  باب 58 . ح 55 ، ، 2/373 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3
.دنا هدرک  لقن  یعفاش  زا  ار  رعش  نیمه  باب 2 . ص232 ، راصبألا ، رون  رد  یجنلبش 
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زاًالقن هدوب ، زاجح  رـصم و  ياملع  ملعا  دوخ  نامز  رد  هک  هنیدـملا ) خـیرات  هدنـسیون  ، ) يدوهمـس نیدـلا  رون  نیدـقعلا » رهاوج   » زا
: تفگ هک  هدومن  رکذ  ًاحورشم  یقهیب 

نیما و دمحا  يورسک و  دننام  دنونـشب -  ار  تیبلا  لها  لیاضف  بقانم و  دنرادن  تقاط  ربص و  مدرم  هک  دنتفگ  یعفاش  ماما  هب  يزور 
یـضفار وا  دنیوگ  یم  یـضفار ؛» اذه  نولوقی  ، » دیامن یم  ار  تیبلا  لها  لیاضف  رکذ  ام  زا  یکی  هک  دننک  هدهاشم  رگا  و  ناشنارقا - 

: تفگ هتخاس ، راکشآ  ار  قیاقح  هدومن و  يراعشا  داشنا  سلجملا  یف  یعفاش  يروف  .تسا 

ًاّیلع اورکذ  سلجم  یف  اذإ 

هّیکّزلا همطافو  هیطبسو 

هاوس يرکذ  مهضعب  يرجأف 

هّیقلقلس ّهنا  نقیأف 

هینب وأ  ًاّیلع  اورکذ  اذإ 

هّیلعلا تایاورلاب  لغاشت 

اذه موق  ای  اوزواجت  لاقی 

هّیضفارلا ثیدح  نم  اذهف 

سانأ نم  نمیهملا  یلإ  تئرب 

هّیمطافلا ّبح  ضفرلا  نوری 

ّیبر هالص  لوسرلا  لآ  یلع 

هّیلهاجلا کلتل  هتنعلو 

: دیوگ هکنآ  راعشا  نیا  يانعم  هصالخ 

لآ رکذ  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  نانمـشد  ضعب  دوش ، یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  رکذ  یـسلجم  رد  هک  ینامز  »
تسا قلقلس  دوش ، یم  هداوناخ  نیا  رکذ  عنام  هک  سک  نآ  دینک  نیقی  سپ  .دنروآ  یم  نایم  هب  يرگید  رکذ  دننک ، فرـصنم  دمحم 

: دوـش یم  هتفگ  دوـشن و  وا  ياـه  هچب  یلع و  رکذ  هـک  دـننک  یم  لـقن  دـنلب  تاـیاور  اـهنآ  دوـش .) ضیح  شربد  زا  هـک  ینز  ینعی  )
.تساه یضفار  ثیدح  نیا  اریز  وا ؛) ياه  هچب  یلع و  رکذ  ینعی  ( ؛ رکذ نیا  زا  موق  يا  دیرذگب 
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لوـسر لآ  رب  .همطاـف  یتـسود  ار  ضفر  دـننیب  یم  هک  یمدرم  زا  ادـخ  يوـس  هب  متـسه -  یعفاـش  ماـما  هک  نم  میوـج -  یم  يرازیب 
« .دنناوخب یضفار  ار  دمحم  لآ  ناتسود  هک  تیلهاج  عون  نیا  رب  دنوادخ  تنعل  تسا و  نم  راگدرورپ  تاولص 

(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 نمض  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

رون یقهیب و  زا  ًـالقن  لاس 1290 ، پاچ  ،(2)« راصبالا رون   » هحفص 139 رد  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  و  لوبمالـسا ) پاچ   ) هحفص 355
(3)« هّمهملا لوصف   » هحفص 4 رد  یکلام  غاّبص  نبا  نیدلا 

(4)« لوصولا جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  زین  و 

: تفگ یعفاش  هک  دنا  هتفگ  راعشا  نیا  زا  دعب 

ّالک ُتلق  َتضّفرت  اولاق 

يداقتعا الو  ینید  ضفرلا  ام 

ٍّکش ریغ  تّیلوت  نکل 

ٍداه ریخ  مامإ و  ریخ 

ًاضفر ّیصولا  ّبح  ناک  نإ 

دابعلا ضفرأ  یّننإف 

ماما و نیرتهب  کش ، نودب  مراد  یم  تسود  نکل  نم ، داقتعا  هن  نم و  نید  ضفر  تسین  ًادبا  متفگ : .يدش  یـضفار  دـنتفگ : نم  هب  »
.ار يداه  نیرتهب 

«. متسه مدرم  همه  زا  رت  یضفار  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا ، ترضح  نآ  نیرهاط  لآ  ربمغیپ و  یصو  یتسود  ضفر ، يانعم  رگا 

144 ص :

باب 62. ، 3/98 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1

باب 2. ص232 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 2
.فلؤم همدقم  ، 1/107 یکلام ، غاّبص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 3

باتک رد  ار  رعش  نیا  زین  و  .هقح -  یف  ْهدراولا  ثیداحألا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ماما  لاح  حرـش  ص38 ، يدنرز ، لوصولا ، جراعم  - 4
( ققحم  ) .تسا هدرک  رکذ  هحفص 111  نینمؤملاریما ، مامالا  بقانم  لیذ  نیطمسلا ، رردلا  مظن 
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(1)« ءابدألا مجعم   » مشش دلج  هحفص 387  رد  يومح  توقای 

(2)« قعاوص  » باب 9 زا  مود  لصف  نمض  هحفص 79  رد  یکم  رجح  نبا  و 

(3) شریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفص 406  رد  يزار  رخف  ماما  و  لاس 1312 ) رصم ، پاچ  )

لصف ،(5)« نیسحلا لتقم   » هحفص 129 رد  مزراوخ  بیطخ  ﴾(4) و  َیبْرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ هفیرـش هیآ  لیذ 
هحفص رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  باب 2 و  نمض  لاس 1290 ) پاچ  ،) (6)« راصبالا رون   » هحفص 140 رد  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  13 و 

(7)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 لوبمالسا ) پاچ   ) 356

: تفگ هدومن و  داشنا  یعفاش  ار  راعشا  نیا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدوب ، یعفاش  باحصا  زا  یکی  هک  نامیلس  نب  عیبر  زا 

یّنم نم  بّصحُملاب  فق  ًابکار  ای 

ضهانلاو اهفیخ  نکاسب  فتهاو 

ینم یلإ  جیجحلا  ضاف  اذإ  ًارحس 

ضئافلا تارفلا  مطَتلُمک  ًاضیف 

دّمحم لآ  ّبح  ًاضفر  ناک  نإ 

ضفار ّینا  نالقثلا  دهشیلف 

: دیوگ هکنآ  راعشا  نیا  لصح  ام 

یم ینم  يوس  هب  جاجح  هک  رحـس  تقو  فیخ ، دجـسم  نینکاس  هب  ینم و  رازگیر  رد  تسیاب  همظعم  هکم  يوس  هب  هدنور  راوس  يا  »
دنهدب تداهش  سپ  تسا ، دمحم  لآ  یتسود  ضفر ، رگا  وگب : هدب و  ادن  المرب -  ینلع و  هیقت  نودب  دنیآ - 

145 ص :

.یعفاش سیردا  نب  دّمحم  لاح  حرش  هرامش 813 ، همجرت  ، 5/208 يومح ، توقای  ءابدالا ، مجعم  - 1
لصف 4. باب 9 ، ص133 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 27/166 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
.23 يروش : - 4

لصف 13. ، 2/146 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 5
باب 2. ص232 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 6
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باب 62. ، 3/99 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 7
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« .متسه یضفار  یعفاش ) ماما   ) نم هک  سنا  نج و 

رکب یبا  دیس  و  فارـشالا » ّبحب  فاحتالا   » باتک هحفـص 29  رد  ياوربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  ردقلا  لیلج  همالع  زین  و 
،(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ْهفـشر   » باـب 4 زا  هحفـص 49  باـب 2 و  زا  هحفـص 31  رد  يولع  نیدلا  باهـش  نب 

(2)« لوسرلا لآ  ْهفرعم  یف  لوصولا  جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  و  لاس 1303 ) رد  رصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ  )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  یملید  خیشلاوبا  زا   (3)« هقرحم قعاوص   » رد بّصعتم  یکم  رجح  نبا  و 

«. رهط ریغ  یف  هّمأ  هب  تلمح  ؤرما  اّمإو  هیناز  دلو  اّمإو  قفانم  اّمإ  ثالث : يدحال  وهف  برعلاو ، راصنألا  نم  یترتع  ّقح  فرعی  مل  نم  »

دلو ای  تسا ، انزلا  دلو  ای  تسا ، قفانم  ای  دوب : دـهاوخ  زیچ  هس  زا  یکی  وا  سپ  برع ، راصنا و  زا  ارم  ترتع  قح  دسانـشن  هک  یـسک 
.تسا ضیح 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  رابخا 

خزود و تشهب و  حاتفم  هرهاط ، ترتع  ضغب  ّبح و  اهیورـسک -  لاثما  لیلج -  نادناخ  نیا  ناهاوخدب  نانمـشد و  مشچ  يروک  زا 
قیدصت هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رایـسب  رابخا  لقن  اب  نّنـست ، لها  هّماع و  ياملع  رباکا  هچنانچ  تسا  رفک  نامیا و  تمالع 

.دنا هدومن  ار  ینعم  نیا 

146 ص :

باب 4. صو 96 ، باب 2  ص71 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
.فلؤم همدقم  ص16 ، يدنرز ، لوصولا ، جراعم  - 2

دصقم 2. لصف 1 ، باب 11 ، ص173 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
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تّدوم هیآ  لیذ  دوخ  ریسفت  رد  تسا ، هّماع  ياملع  رباکا  زا  هدش و  هدرمـش  ثیدح  باحـصا  ماما  هک   (1) یبلعث دمحا  ماما  هلمج  زا 
، دشاب هتشاد  هدیقع  نیا  فالخ  سک  ره  تسا و  مالسا  ناکرا  نید و  لوصا  هلمج  زا  تراهط ، تیب  لها  تّدوم  ّتبحم و  هک  هدروآ 
زا دوخ  دانـسا  هب  یناهفـصا  دماح  نب  هللادبع  هک  تسا  يربخ  ینعم ، نیا  رب  لیلد  دـشاب و  یم  یبصان  جراخ و  مالـسا  نید  زا  رفاک و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  یلجب  هللادبع  نب  ریرج 

دّمحم لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .هل  ًاروفغم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ًادیهش  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  »
توملا کلم  هرّشب  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .نامیالا  لمکتـسم  ًانمؤم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ًابئات  تام 

یلع تام  نمو  الأ  .اهجوز  تیب  یلإ  سورعلا  ّفزت  امک  هّنجلا  یلإ  ّفزی  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ریکنو  رکنم  ّمث  هّنجلاب ،
نمو الأ  .همحرلا  هکئالم  رازم  هربق  هللا  لعج  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  ـالأ  .هّنجلا  یلإ  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  دّـمحم  لآ  ّبح 
سیآ هینیع  نیب  ًابوتکم  همایقلا  موی  ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .هعامجلاو  هّنـسلا  یلع  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام 

« .هّنجلا هحئار  ّمشی  مل  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .ًارفاک  تام  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .هللا  همحر  نم 

یم لماک  نامیا  ياراد  هک  ینمؤم  هدش و  هدیزرمآ  هانگ و  زا  هدننک  هبوت  دیهش و  تسا  هدرم  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک 
کلم ار  وا  دهد  یم  تراشب  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک  هدیدرگ و  تمحر  دشاب و 

147 ص :

.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 8/314 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
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هب دور  یم  سورع  هک  نانچمه  تشهب ، يوس  هب  دور  یم  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک  تشهب و  هب  ریکن  رکنم و  توملا و 
رب دریمب  هک  یـسک  تشهب و  يوس  هب  رد  ود  وا  ربق  رد  دوش  یم  زاب  دّـمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یـسک  شرهوش و  هناـخ  يوس 

هدرم دّـمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یـسک  تمحر و  هکئـالم ي  هاـگترایز  ار  وا  ربق  دـنوادخ  دـهد  یم  رارق  دّـمحم ، لآ  یتسود 
زا تسا  دیماان  تسا : هدش  هتـشون  وا  مشچ  ود  نیب  تمایق  زور  دّـمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  تعامج و  ّتنـس و  رب  تسا 

یمن مامـشتسا  دّمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  تسا و  هدرم  رفاک  دّـمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  ادـخ و  تمحر 
.ار تشهب  يوب  دیامن 

(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » باب 4 زا  هحفص 45  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  زین  و 

لیذ  (2) شریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفـص 405  رد  يزار  رخف  ماما  یبلعث و  ریـسفت  زا  لاس 1303 ،) رد  رـصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ  )
.دنا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیمه  فاشک »  » بحاص زا  تّدوم  هیآ 

مرکا لوسر  هک  هدرک  تیاور  دنا -  نیرّسفم  ریهاشم  زا  هک  همرکع -  كاحض و  زا  ْهرصبت  هب  موسوم  دوخ  ریسفت  رد  زین  یکشاوک  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

« .امهئانبأو نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلع  یتبارق  یف  ینوظفحت  نأالإ  ًارجأ  هیلإ  مکوعدأ  ام  یلع  مکلئسأ  «ال 

هکنآ رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  تقیقح  قح و  يوس  هب  امش  داشرا  يارب  زا  نم 

148 ص :

باب 4. ص90 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
.هثلاثلا ْهلأسملا  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 166  - 27/165 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2
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همطاف و یلع و  اهنآ  ارم و  ناشیوخ  براقا و  دـییامن  مارتحا  نم  رطاخ  يارب  ینعی  نم ؛ ناشیوخ  براقا و  رد  ارم  ماقم  دـییامن  ظـفح 
زا  (2)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  تّدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  (1)و  .دنـشاب یم  ود  ره  نآ  هیرذ  دـالوا و  نیـسح و  نسح و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

« .هّنجلا یف  مهّلک  ًادغ  انلاثمأ  انّوبحمف  نوقزرت ، انبو  نّوبحت  انبو  نومرکت  انب  ّناف  انب ، اوعفشتساو  یلاعت  هللا  یلإ  انتّبحمب  اولّسوت  »

هب دـیوش و  یم  مارکا  ام  هب  هک  یتسرد  هب  سپ  ام ؛ هب  دـییامن  تعافـش  بلط  یلاعت و  يادـخ  يوس  هب  اـم  یتسود  هب  دـییوجب  لّـسوت 
( تمایق ینعی   ) ادرف و ]  ] دنتـسه ام  لاثما  ام  ناتـسود  سپ  دـیوش  یم  هداد  يزور  ام  هلیـسو  هب  .دـیوش و  یم  هتـشاد  تسود  ام  هلیـسو 

.دنا تشهب  رد  ناشمامت 

149 ص :

همادا رد  هدرک و  نایب  ار  تیاور  نیا  هفیرـش ي  هیآ  لیذ  هحفص 7 ) ج 6   ) روثنملارد دوخ  ریسفت  باتک  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  - 1
یناربط ریبکلا  مجعم  باتک  رد  تیاور  نیا  زین  تسا و  هدرک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  تبحم  تیمها  رد  يرایـسب  تاـیاور  نآ 

باتک رد  یبلعث  زین  و  هدش ، نایب  ثیدح 2641  یلع ، نب  نسحلا  رابخا  هیقب ي  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  دنسم  هحفص 47 ، دلج 3 
نیذـلا ءالؤه  کتبارق  نم  : » دوش یم  لاؤس  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  لیذ  هحفص 310  دوخ ج 8 ، ریسفت 

هیآ لیذ  زین  .دـنک و  یم  رکذ  زین  ار  يرگید  تاـیاور  اـنعم  نیا  دـییأت  رد  و  اـمهانبا ») همطاـف و  یلع و  : ) لاـق مهتدوم ؟ اـنیلع  تبجو 
لیزنتلا دهاوش  باتک  رد  زین  تسا و  هدـش  دانتـسا  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  هحفص 38 ) ج 8   ) هب بازحا ) هروـس  هیآ 33   ) ریهطت

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  تلیضف  رد  يرایسب  تایاور  هحفص 215-189 ) ج 2   ) يروش هفیرش 23  هیآ  لیذ 
(. باب 56 ح 754 ، ، 2/266 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 2 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور   (1) نادعم نب  دلاخ  زا  زین  و 

لـضفأ یّیـصو  تاّیّرذـلا و  لـضفأ  یتـّیّرذ  ّنأـب  ّکـش  هبلق  ّنلخدـی  ـالف  هللا  همحر  یف  حبـصیو  هللا  همحر  یف  یـشمی  نأ  ّبحأ  نم  »
« .ءایصوألا

هکنیا هب  یکش  شبلق  رد  دنکن  لخاد  سپ  ادخ ، تمحر  رد  دنک  حبـص  ادخ و  تمحر  رد  دنک  یـشم  هکنآ  دراد  تسود  هک  یـسک 
.دشاب یم  ءایصوا  نیرتهب  نم  یصو  دنتسه و  يرارذ  نیرتهب  نم  دالوا  هیرذ و 

(2) تیاور رباج  زا  زین  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن 

هفرعمب ّالإ  هلمع  ًادـبع  عفنی  هدـیب ال  دّـمحم  سفن  يذـّلاو  انعم  هّنجلا  لخد  انّدوی  وهو  هللا  یقتلا  نم  ّناـف  تیبلا ، لـهأ  اـنتّدوم  اومزلأ  »
« .انّقح

نآ هب  .دـنوش  یم  تشهب  لخاد  ام  اب  دـنرادب ، تسود  ار  ام  هک  اوقت  لها  هک  یتسرد  هب  سپ  تیب ؛ لها  اـم  یتسود  رد  دیـشاب  تباـث 
.ام یتسود  نتخانش  هب  رگم  دناسر ، یمن  عفن  يا  هدنب  هب  یلمع  چیه  تسوا  تردق  هضبق ي  رد  دمحم  ناج  هک  ییادخ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دومن  لقن  عوکا  نب  ْهملس  زا  یلعی  وبا  زا   (3) قعاوص مود  لصف  رد  یکم  يرصم  رجح  نبا  و 

« .فالتخالا نم  یتّمأل  نامأ  یتیب  لهأو  ءامسلا  لهأل  نامأ  موجنلا  »

150 ص :

(. باب 56 ح 758 ، ، 2/267 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 2 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
(. باب 56 ح 775 ، ، 2/272 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) نامه - 2

یلعی وبأ  جرخأ  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رجح  نبا  لصف 2 . باب 11 ، ص187 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
«. یتّمأل نامأ  یتیب  لهأ  ءامسلا و  لهأل  نامأ  موجنلا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ّنأ  عوکألا  نب  هملس  نع 
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.فالتخا زا  نم  تما  يارب  دنا  ناما  نم  تیب  لها  اه و  نامسآ  لها  يارب  زا  دنا  ناما  ناگراتس 

هک تسا  هدیسر  نّنست  لها  هّماع و  قرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دمحم  لآ  هرابرد  هک  تسا  ربخ  نارازه  زا  يا  هنومن  رابخا  نیا 
.درادن لقن  لاجم  نیا ، زا  شیب  یسیون ، همدقم  رد 

نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  رد  نایعیـش  هب  تیودـهملاو » يدـهملا   » باتک رد  ًاصوصخم  نیما  دـمحا  يورـسک و  تاضارتعا  هلمج  زا 
رد ار  ینعم  نیا  دشاب و  یم  راظنا  زا  بئاغ  هک  تسا 

نایعیـش ياه  هتخاس  تایلعج و  زا  هدیقع ، نیا  دنا  هتـشون  دنا و  هتخادـنا  هار  ییوهایه  هدرک و  رارکت  یبات  بآ و  اب  هرّرکم  تاحفص 
هب ار  بتک  رد  ریـس  هعلاطم و  تمحز  دنتـشادن و  ربخ  هکنآ  لاح  .ادیپان و  اهرظن  زا  مان و  يدهم  تسه  یماما  دـنیوگ : یم  هک  تسا 

دانع دندوب و  هدومن  روغ  هعیش -  بتک  زا  هتشذگ  نّنست -  ياملع  بتک  رد  طقف  رگا  الا  دندماین و  رب  قیقحت  ماقم  رد  دندادن و  دوخ 
هدومن تبیغ  هک  نامزلاو  رصعلا  ْهّجح  نسحلا  نب  دمحم  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  داقتعا  دندیمهف  یم  دندومن ، یمن  اجیب  بّصعت  و 

هدیدرگ و تبث  زین  نّنست  لها  گرزب  ياملع  هربتعم  بتک  رد  هکلب  .دشاب  یمن  اهنت  نایعیـش  هب  صوصخم  هدیدرگ ، ناهنپ  راظنا  زا  و 
»(1) و نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمس  همالع  لیبق  زا  هّماع ، ياملع  رباکا 

151 ص :

يدهم ترضح  هرابرد ي  یفلتخم  ثیداحا  لقن  زا  سپ  يدوهمس  لصف 8 . مسق 2 ، دعب ، هب   2/190 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
«. دحاو ریغ  اهدرفأو  هریهش  هریثک  يدهملا  رمأ  یف  ثیداحألاو  : » دسیون یم  هحفص 199  رد 
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(1)« طسوا  » رد یناربط 

نالک هجاوخ  »(5) و  دـئارف  » رد ینیومح  »(4) و  ننـس  » رد هجام  نبا  »(3) و  ننـس  » رد دواد  یبا  »(2) و  دنـسم  » رد لبنح  نب  دمحا  و 
« يولعلا صئاصخ   » و ننس »  » رد ییاسن  ماما  »(7) و  قعاوص  » رد رجح  نبا  »(6) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یخلب 

152 ص :

: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  عماج ، نب  قیزر  نب  دـمحم  ثیداحا  لیذ  ح 6536 ، 7/276 و 277 ، طسوالا ، مجعم  رد  یناربط  - 1
هسأر دنع  همطاف  اذاف  اهیف ، ضبق  یتلا  هتاکش  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق : هیبأ  نع  یلالهلا  یلع  نب  یلع  نع  »

یشخأ تلاق : کیکبی ؟ يذلا  ام  همطاف  یتبیبح  لاقف : اهیلا  هفرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عفرف  اهتوص ، عفترا  یتح  تکبف  لاق :
هللا اناطعأ  مکل  تیب  لهأ  نحنو  ...كابأ  اهنم  راتخا  هعالطا  ضرألا  یلع  علطا  هللا  ّنأ  تملع  امأ  یتبیبح  ای  لاق : .كدعب  نم  هعیـضلا 
لهأ بابش  ادّیس  امهو  .نیسحلاو  نسحلا  كانبإ  امهو  هّمألا  هذه  اطبـس  اّنمو  ...اندعب  ًادحأ  یطعی  الو  انلبق  ًادحأ  طعی  مل  لاصخ  عبس 
ًاجره ایندـلا  تراص  اذإ  هّمألا  هذـه  ّيدـهم  امهنم  ّنإ  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  همطاف  ای  .امهنم  ریخ  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  اـمهوبأو  هّنجلا 

دنع هللا  ثعبیف  ریبکلا ، ّرقوی  ریغـص  الو  ریغـصلا  محری  ریبک  الف  ضعب ، یلع  مهـضعب  راغأو  لبـسلا  تعّطقتو  نتفلا  ترهاظتو  ًاـجرمو 
ألمی نامزلا  لوأ  یف  هب  تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  نیدـلاب  موقی  ًامدـه ، اهمدـهی  افلغ  ًابولقو  هلالـضلا  نوصح  حـتفی  نم  امهنم  کلذ 

«. ...ًاروج تئلم  امک  ًالدع  ایندلا 
هللا یـضر   ) یلع نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دـمحا  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنـسم  لبنح 1/84 ، نب  دمحا  دنـسم  - 2

«. هلیل یف  هللا  هحلصی  تیبلا ، لهأ  اّنم  ّيدهملا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هنع )
.تسا هدرک  لقن  ار  یفلتخم  ثیداحا  دواد  یبا  .يدهملا  باتک  ، 4290 ح 4279 -  ، 109  - 4/106 دواد ، یبأ  ننس  - 3

لقن ار  یفلتخم  ثیداحا  زین  هجام  نبا  .يدهملا  جورخ  باب  نتفلا ، باتک  ، 4088 ح 4082 -  ، 1368 هجام 2/1366 -  نبا  ننس  - 4
.تسا هدرک 

باب 61. طمس 2 ، ، 594 ح 561 -  ، 343  - 2/310 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 5
باب 73. ، 35 ح 1 -  ، 270  - 3/261 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 6

يدهم ترـضح  هرابرد  یثیداحا  لقن  زا  دعب  رجح  نبا  هیآ 12 . لصف 1 ، باب 11 ، ص167 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 7
هرثکب تضافتسا  رابخألا و  ترتاوت  دق  يرجآلا  نیسحلا  وبا  لاق  هدعب : لیقو  یسیع  لوزن  لبق  ّيدهملا  جورخ  ّنأ  رهظألا  : » دسیون یم 

تایـصوصخ هراـبرد  سپـس  ًالدـع .»...  ضرـألا  ـألمی  ّهناو  هتیب  لـهأ  نم  هناو  هجورخب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  یلع  اـهتاور 
.دنک یم  نایب  ار  یتاکن  ترضح ،
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(1)« باطخلا لصف   » رد اسراپ  هجاوخ  و 

نب دمحم  و  تالـسلسم »  » رد يرذالب  ظفاح  و  ْهوبنلا » دـهاوش   » رد یماج  نیدـلا  رون  »(2) و  لوؤسلا بلاطم   » رد هحلط  نب  دـمحم  و 
ینادمه یلع  دیس  ریم  »(4) و  هّمهملا لوصف   » رد یکلام  غابص  نبا  »(3) و  نامزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلا   » باـتک رد  یجنگ  فسوی 

رد یقهیب  و  بابحألا » ْهضور   » رد يزاریـش  نیدلا  لامج  و  هرئادلا » حرـش   » رد نیدـلا  حالـص  همالع  »(5) و  یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش 
ْهیاده  » رد نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  و  برغملا » ءاقنع   » و تاحوتف »  » رد یبرع  نیدلا  یحم  خیـش  و  نامیالا » بعـش   » دوخ حیحص 

« ءادعسلا

(6)« هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 

بیطخ نیدلا  دـیؤم  »(7)و  نیبغارلا فاعسا   » رد يرـصملا  نابـصلا  دمحم  خیـش  و  فراعملا » ْهّرد   » رد یماطـسب  نمحرلادبع  خیـش  و 
»(9) و ْهوکشم حرش  ْهاقرم   » رد یقنم  یلع  خیش  »(8) و  تیقاوی  » رد ینارعش  همالع  و  بقانم »  » رد یمزراوخ 

153 ص :

(. باب 65 ، 3/171 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  همجرت  يراخب ، اسراپ  هجاوخ  باطخلا ، لصف  - 1
باب 12. ، 321 ص311 -  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

.تسا هدومن  نایب  يدهم  ترضح  هرابرد  ار  یفلتخم  بلاطم  هدرک و  میظنت  باب  جنپ  تسیب و  رد  ار  باتک  نیا  یعفاش ، یجنگ  - 3
باب 12. ، 1136  - 2/1095 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4

(. باب 56 ، 912 ح905 -  ، 318  - 2/314 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 10 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 5
.يدهملا ْهجحلا  رکذ  یف  لصف  باب 12 ، ، 326 ص325 -  يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6

دلو نم  هناو  يدـهملا  یلع  مالکلا  باب 2 ، ، 161 ص145 -  نابـصلا ، یلع  نب  دّـمحم  راصبألا ،) رون  شماهب   ) نیبغارلا فاعـسا  - 7
.ْهمطاف

ثحبم 65. ، 130  - 2/127 ینارعش ، باهولادبع  رهاوجلاو ، تیقاویلا  - 8
لصف 2. ْهعاسلا ، طارش  باب  ، 181  - 5/179 يراقلا ، دّمحم  ناطلس  نب  یلع  حیتافملا ، ْهاقرم  - 9
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هب عجار  يرایسب  رابخا  دهد -  یمن  ار  اهنآ  مامت  مان  نتشون  لاجم  رصتخم ، تاحفـص  نیا  هک  نّنـست -  لها  ياملع  رباکا  زا  نارگید 
(1) .دنا هدرک  باب  نیا  رد  یقیمع  تاقیقحت  اهنآ  زا  يرایسب  یتح  دنا و  هدومن  لقن  ترضح  نآ 

رد قبـس -  ام  یلع  ًادئاز  رکفنـشور -  ناناوج  ییانیب  تهج  هّماع  ياملع  رباکا  زا  یـسیون  همدقم  ياضتقا  هب  يربخ  دـنچ  هنومن  يارب 
دمحا هدنبیرف و  لایح  يزیربت  يورـسک  هکلب  تسین ، نایعیـش  ياه  هتخاس  تایلعج و  زا  هدـیقع  نیا  دـننادب  ات  مییامن ، یم  لقن  اجنیا 

.دنا هدومن  یم  هبتشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  دنا و  هدوب  راک  هطلغم  اهنآ  لاثما  دونع و  يرصم  نیما 

اجنیا رد  هدـش و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  عوضوم  رد  هدراو  رابخا  هب  یتاراشا  باتک ، نیمه  مهد ] سلجم   ] رد هکنآ  رب  هوالع 
.ددرگ تقیقح  فشک  ات  مینک  یم  رکذ  ار  رگید  رابخا  ضعب  مییامن و  یم  يرگید  نایب  مه 

نّنست لها  قرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  رابخا 

»(2) و ْهّدوملا عیبانی   » باب 73 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نالک  هجاوخ  . 1

154 ص :

رکذ اب  یقرواپ  رد  دوش  هدروآ  ینادوس  نآ  طـسوت  يدـهی  بوخ  زا  لاؤس  باوج  رد  ننـست  لـها  ياـملع  رمتؤم  هماـن  اـجنیا  رد  - 1
.نآ سردآ 

كاّیإ هللا  همارکل  ّنا  همطاف  ای  لاـقف : تکبو ، همطاـف  هتتأـف  ضرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  لاـق : يراـصنألا  بویأ  یبأ  نع  - » 2
مث ًالـسرم ، ًاّیبن  ینلعجف  مهنم  ینراتخاف  هعالطإ ، ضرألا  لهأ  یلإ  علطإ  یلاعت  هللا  ّنا  .َاملع  مهرثکأو  َاملـس  مهمدقأ  وه  نم  کجوز 
ریخ اّنمو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  اّنم  همطاف  ای  .ًاّیـصو  هذـختاو  كاّیإ  هجّوزأ  نأ  ّیلا  یحوأف  کلعب ، مهنم  راتخاف  هیناث ، هعالطا  علطا 
نبا رفعج  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  کیبأ ، ّمع  هزمح  وهو  ءادهـشلا  ریخ  اـّنمو  کـلعب ، وهو  ءایـصوألا 

هّمألا هذه  ّيدهم  اّنم  هدیب  یسفن  يّذلاو  كانبا ، امهو  نیـسحلاو ، نسحلا  هّنجلا  لهأ  بابـش  ادّیـسو  هّمألا  هذه  اطبـس  اّنمو  کیبأ ، ّمع 
باب 73. ح 33 ، ، 3/269 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  كدلو .» نم  وهو 
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(3)« طسوا  » رد یناربط  »(2) و  هقرحم قعاوص   » رد یکم  رجح  نبا  »(1) و  نیدقعلا رهاوج   » رد یعفاش  يدوهمس  همالع 

مرکا لوسر  توم  ضرم  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  تارابع -  ظافلا و  رد  یتوافت  رـصتخم  هب  لـاله -  نب  یلع  يراـصنا و  بویا  وبا  زا 
.درک یم  هیرگ  مالّسلااهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« .ًاملع مهرثکأو  ًاملس  مهمدقأ  وه  نم  کجّوز  كاّیإ  هللا  همارکل  ّنا  »

ثیح زا  اهنآ  رتشیب  ًامالـسا و  تسا  مدرم  مدـقا  هک  یـسک  هب  ار  وت  درک  جـیوزت  هک  تسا  نآ  وت  هب  راگدرورپ  ياه  تمارک  هلمج  زا 
.شناد ملع و 

ار یلع  دومرف ، رگید  رظن  هاـگ  نآ  .لـسرم  ربمغیپ  دومن  راـیتخا  ارم  سپ  نیمز ، لـها  رب  دومرف  رظن  لاـعتم  دـنوادخ  دومرف : هاـگ  نآ 
.مدوخ یصو  ار  وا  مهد  رارق  وا و  هب  میامن  جیوزت  ار  وت  هک  دومن  یحو  نم  هب  سپ  .تیاصو  هب  دیزگرب 

ریخ اّنمو  کلعب  وهو  ءایصوألا  ریخ  اّنمو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  اّنم  همطاف  ای  »

155 ص :

یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مود  شخب  يدوهمـس  لصف 8 . مسق 2 ، ، 2/196 يدوهمـس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
ءادهشلا ریخ  اندیهشو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  انّیبن  اهنع : هللا  یضر  همطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنألا ، بّویأ 
نـسحلا هّمألا  هذـه  اطبـس  اّنمو  رفعج ، کیبأ  ّمع  نبا  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  هزمح ، کـیبأ  ّمع  وهو 

«. يدهملا اّنمو  كانبا ، امهو  نیسحلاو 
دننامه یناربط ، جیرخت  رب  دامتعا  اب  ار  ثیدـح  فلؤم  هیآ 12 . لصف 1 ، باب 11 ، ص165 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2

.تسا هدرک  لقن  يدوهمس 
مجعم رد  یناربـط  هک  ار  یثیدـح  زا  یـشخب  .عماـج  نب  قیزر  نب  دـمحم  ثیداـحا  ح 6536 ، ، 7/276 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 3

.میا هدروآ  لبق  تاحفص  رد  تسا  هدرک  لقن  طسوألا 
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هّمألا و هذه  اطبـس  اّنمو  کیبأ  ّمع  نبا  رفعج  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  کیبأ  ّمع  هزمح  وهو  ءادهـشلا 
« .كدلو نم  وهو  هّمألا  هذه  ّيدهم  اّنم  هدیب  یسفن  يّذلاو  كانبا  امهو  نیسحلاو  نسحلا  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس 

نیرتهب تسا  ام  زا  دـشاب و  یم  وت  رهوش  وا  ءایـصوا و  نیرتهب  تسام  زا  دـشاب و  یم  وت  ردـپ  وا  ءایبنا و  نیرتهب  تساـم  زا  همطاـف  اـی 
وا تشهب و  رد  اهنآ  هب  دنک  یم  زاورپ  هک  لاب  ود  تسوا  يارب  هک  یـسک  تسا  ام  زا  دـشاب و  یم  وت  ردـپ  يومع  هزمح  وا  ءادـهش و 

ياهرسپ اهنآ  نیسح و  نسح و  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  ود  تما و  نیا  طبس  ود  تسا  ام  زا  دشاب و  یم  وت  ردپ  يومع  رـسپ  رفعج ،
.دشاب یم  وت  دالوا  زا  وا  تما و  نیا  يدهم  تسا  ام  زا  تسوا ، تردق  دی  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  .دنتسه  وت 

(1)« نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  مالسالا  خیش  . 2

لوسر هک  دنیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یعبر  نب  ْهیابع  زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 77 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .مالّسلا هیلع  ّيدهملا  مئاقلا  مهرخآو  ّیلع  مهلّوأ  رشع  انثا  يدعب  یئایصوأ  ّناو  نیّیصولا  دّیس  ّیلعو  نیّیبنلا  دّیس  انأ  »

اهنآ رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  نم  يایـصوا  هک  یتسرد  هب  دـشاب و  یم  ءایـصوا  ياقآ  یلع  ءایبنا و  ياقآ  نم 
.دشاب یم  يدهم  مئاق 

156 ص :

نب هللادـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیومح  باب 61 . طمس 2 ، ح 564 ، ، 2/313 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 1
رشع انثإ  يدعب  یئایصوأ  نإو  نییصولا  دّیس  بلاط  یبأ  نب  یلعو  نیلـسرملا  دیـس  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع 

«. مئاقلا مهرخآو  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهلّوأ 
باب 77. ح 7 ، ، 3/291 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 2
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نیسح مدید  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  مدش  دراو  تفگ : هک  دننک  یم  لقن  یسراف  ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  و  . 3
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  شتروص  فرط  ود  هتسویپ  هتسشن و  ترضح  نآ  ياپ  رب 

يدهملا مهمئاق  مهعسات  هعـست  ججح  وبأ  هّجحلا  وخأ  هّجحلا  نب  هّجح  تنأو  مامالا  نب  مامالا  تنأو  دّیـسلا  وخأ  دّیـس  نب  دّیـس  تنأ  »
« .مالّسلا هیلع 

هک هناگ  هن  ياه  تجح  ردپ  تجح و  ردارب  و  تجح ، رسپ  تجح ، ییوت  ماما و  رسپ  ماما  ییوت  و  دیس ] ردارب  ، ] دیس رسپ  دیس  ییوت 
.دشاب یم  يدهم  مئاق  اهنآ  یمهن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا   (1)« دئارف  » رد ینیومح  مالـسالا  خیـش  زین  و  . 4
: دومرف

نب یـسیع  هللا  حور  لزنیف  ّيدهملا ، يدلو  مهرخآو  ّیلع  مهلّوأ  رـشع  انثالا  يدـعب  قلخلا  یلع  هللا  جـجح  یئایـصوأو و  یئافلخ  ّنإ  »
« .برغملاو قرشملا  هناطلس  غلبی  اّهبر و  رونب  ضرألا  قرشتو  ّيدهملا  فلخ  یّلصیف  میرم 

نم دـنزرف  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  قلخ  رب  ادـخ  ياـه  تجح  نم و  يایـصوا  ءاـفلخ و  هک  یتسرد  هب 
يدهم و بقع  درازگ  یم  زامن  سپ  هللا ، حور  میرم  نب  یسیع  ددرگ  یم  لزان  سپ  .تسا  يدهم 

157 ص :

قلخلا یلع  هللا  ججح  یئایصوأو و  یئافلخ  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نب  هللادبع  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  - » 1
: لاق كدلو ؟ نمف  لیق : .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق : كوخأ ؟ نمو  هللا  لوسر  ای  لیق : .يدلو  مهرخآ  یخأ و  مهلّوأ  رـشع ، انثإل  يدـعب 

هللا لّوطل  دحاو  موی  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریـشب  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطـسق  اهؤلمی  يّذلا  ّيدـهملا 
هناطلـس غلبیو  اّهبر  رونب  ضرألا  قرـشتو  هفلخ ، یّلـصیف  میرم  نب  یـسع  هللا  حور  لزنیف  ّيدهملا ، يدلو  هیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ 

باب 61. طمس 2 ، ح 562 ، ، 2/312 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  برغملاو .» قرشملا 
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.برغم قرشم و  هب  ار  وا  تنطلس  دناسر  یم  ادخ و  رون  هب  ار  نیمز  يدهم  نآ  دنک  یم  نشور 

(1) دنک یم  لقن  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  زین  و  . 5

: دومرف ترضح  نآ  هک 

ًاریشب ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدهملا  رظتنملا  مئاقلا  هدلو  نمو  یّیصو  ًاّیلع  ّنإ  »
مئاقللو هللا  لوسر  ای  لاقف : هللادبع  نب  رباج  هیلإ  ماقف  .رمحألا  تیربکلا  نم  ّزعأل  هتبیغ  نامز  یف  هتمامإب  لوقلا  یلع  نیتباثلا  ّنا  ًاریذنو 

اذـه ّنإ  رباج ، ای  لاق : مث  . (2)﴾ َنیِِرفاَْکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ُهللا  َصّحَُمِیلَو   ﴿ ّیبرو يا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  هبیغ ؟ كدـلو  نم 
« .رفک ّلجوّزع  هللا  رمأ  یف  ّکشلا  ّناف  ّکشلاو ، كاّیإف  هللا ، ّرس  نم  ّرسو  هللا  رمأ  نم  رمأ 

رپ هک  نانچمه  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  هک  تسا  يدـهم  رظتنم  مئاق  وا  دـالوا  زا  تسا و  نم  یـصو  یلع  هک  یتسرد  هب 
ییادخ نآ  هب  .ملظ  روج و  زا ]  ] دشاب هدش 

نامز رد  ترـضح  نآ  تماما  هب  هدیقع  لوق و  رب  نیتباث  هک  یتسرد  هب  هدنهد ، میب  هدنهد و  تراشب  هدینادرگ  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک 
.رمحا تیربک  زا  دنرتزیزع  شتبیغ 

158 ص :

اهیلع یتفیلخ  یتّمأ و  مامإ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : ساـبع  نبإ  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  - » 1
ّنا ًاریـشب  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاروج  ًاملظ و  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  هب  هللا  ألمی  يذـّلا  رظتنملا  مئاقلا  هدـلو  نمو  يدـعب  نم 

مئاقللو هللا  لوسر  ای  لاقف : يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  هیلإ  ماقف  .رمحألا  تیربکلا  نم  ّزعـأل  هتبیغ  ناـمز  یف  هب ]  ] لوقلا یلع  نیتباـثلا 
.هللا ّرـس  نم  ّرـسو  هللا  رمأ  نم  رمألا  اذه  ّنا  رباج  ای  .نیرفاکلا  قحمیو  اونمآ  نیذـلا  هب ]  ] هللا صّحمیل  ّیبرو  يا  لاق : هبیغ  كدـلو  نم 

طمس 2، ح 589 ، ، 2/335 ینیومح ، نیطمـسلا ، دـئارف  رفک .» هللا  رمأ  یف  ّکشلا  ّناف  هیف ، ّکشلاو  كاـّیإف  .هداـبع  نع  ّيوطم  هملع 
باب 61.

.141 نارمع : لآ  - 2
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نآ .نم  راگدرورپ  هب  مسق  يرآ ، دندومرف : تسا ؟ یتبیغ  امش  دنزرف  زا  مئاق  يارب  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  اج  زا  رباج 
تیبولغم تقو  رد  ناهانگ  زا  ار  نانمؤم  ادـخ  دـنادرگ  هزیکاپ  كاپ و  ینعی : دـندومن ؛ تئارق  ار  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 141  هاگ 

.دندرگ بولغم  رگا  ار  نارفاک  دزاس  كاله  دنادرگ و  تسین  ناشیا و 

حلصا هچنآ  زا  نآ  ریغ  صیحمت و  داهشتسا و  تسا و  زیمت  تهج  هب  دشاب ، نانمؤم  رب  تلود  رگا  تبیغ ، نآ  رد  هکنآ  ینعم  صّخلم 
: دومرف نآ  زا  سپ  تسا  ناشیا  راثآ  وحم  قحم و  تهج  هب  تسا ، نارفاک  رب  رگا  ار و  ناشیا  رم  دشاب 

يادـخ رما  رد  کـش  هک  یتسرد  هب  کـش ؛ زا  زیهرپب  سپ  .ادـخ  ّرـس  زا  تسا  يّرـس  ادـخ و  رما  زا  تسا  يرما  تبیغ  نیا  رباـج ، يا 
.تسا رفک  ّلجوّزع 

هّماع ياملع  رباکا  زا  هک  اسراپ  دمحم  دیس  هجاوخ  باطخلا » لصف   » زا  (1) ْهدوملا » عیبانی   » باب 79 رد  یفنح  نالک  هجاوخ  زین  و  . 6
هدیدرگ ّدلوتم  هک  دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحم  وبا  تراهط ، تیب  لها  ناماما  زا  دیوگ : هک  دنک  یم  لقن  تسا 
.دیدرگ نفد  شردپ  يولهپ  رد  دومن و  یناگدنز  لاس  شش  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  لوألا و  عیبر  مشـش  هعمج ، زور  لاس 231 ، رد 

: هتشون هاگ  نآ 

دنع رـشع  انثالا  هّمئألا  متاخو  نامزلا  بحاصو  ّيدهملاو  هّجحلاو  مئاقلاب  یّمـسملا  رظتنملا  دّمحم  مساقلا  یبأ  ریغ  ًادلو  فلخی  ملو  »
نبا وهو  هوبأ  یّفوت  سجرن ، اهل  لاقی  دلو  ّمأ  هّمأ  نیتئامو ، نیسمخو  سمخ  هنس  نابعش  نم  فصنلا  هلیل  رظتنملا  دلوم  ناکو  هیمامالا 

« .نآلا یلإ  یفتخاف  نینس ، سمخ 

159 ص :

باب 79. باب 65 و 3/304 ، ، 3/171 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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تّجح مئاق و  هب  هدش  هدیمان  رظتنم ، دمحم  مساقلاوبا  رگم  دنامن  يدنزرفمالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینعی   ) ترـضح نآ  يارب 
جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  رظتنم  ماما  نآ  دـلوم  هیماما و  دزن  هناگ  هدزاود  ناماما  متاخ  نامزلا و  بحاـص  يدـهم و  و 

یفخم و نآلا  یلا  هدوب و  هلاس  جنپ  شراوگرزب  ردپ  تافو  عقوم  رد  دنتفگ و  یم  سجرن  ار  وا  هک  دوب  دـلو  ّما  شردام  تسا و  هدوب 
.دشاب یم  ناهنپ 

: دیوگ مهدزای  ماما  يرکسع  ترضح  تالاح  حرش  زا  دعب   (1) هقرحم قعاوص  هحفص 127  رد  یکم  رجح  نبا  ظفاح  . 7

همکحلا اهیف  یلاعتو ) كرابت   ) هللا هاتأ  نکل  نینس ، سمخ  هیبأ  تافو  دنع  هرمعو  هّجحلا ) دّمحم  مساقلا  یبا   ) هدلو ریغ  فلخی  ملو  »
« .بهذ نیأ  فرعی  ملف  باغو  هنیدملاب  رتس  ّهنأل  رظتنملا ، مئاقلا  یّمسیو 

هدوب لاس  جنپ  شردـپ  تافو  تقورد  ترـضح  نآ  رمع  تّجح و  دـمحم  مساقلا  یبا  شدـنزرف  رگم  ترـضح  نآ  يارب  دـنامن  یقاب 
تبیغ ترـضح  نآ  هکنآ  يارب  رظتنم ؛ مئاق  هب  دـش  هدـیمان  دوب و  هداد  تمکح  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  تیلوفط ، نامه  رد  نکل  تسا ،

.تفر اجک  هب  دشن  هتخانش  دش و  ناهنپ  هدومن و 

لاوقا تسا  هدومن  لقن  يدهم و  ترضح  تالاح  هب  تسا  هداد  صاصتخا  ار  باب 86  ات  باب 71  زا   (2) یفنح یخلب  نامیلس  خیش  . 8
رهاوج  » رد يدوهمس  همالع ي  و  ْهّجحملا »  » باتک رد  نامیلس  نب  مشاه  لیبق  زا  ار  ناشدوخ  ياملع  رباکا 

160 ص :

لصف 3. ياهتنا  باب 11 ، ص208 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
.84 باب 71 -  ، 341  - 3/235 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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فاعسا  » رد يرصملا  ناّبصلا  دمحم  و  نیطمسلا » دئارف   » رد میهاربا  نب  دمحم  و  هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  و  نیدقعلا »
نبا و  ءایلوألا » ْهیلح   » رد میعن  وبا  و  هرئادـلا » حرـش   » رد يدفـص  نیدـلا  حالـص  و  لوؤسلا » بلاطم   » رد هحلط  نب  دـمحم  و  نیبغارلا »

ًاـصوصخم هباحـص و  زا  يرایـسب  زا  مهریغو  بقانم »  » رد یمزراوخ  و  نایبلا »  » باتک رد  یعفاش  یجنگ  و  هّمهملا » لوصف   » رد غاّبص 
: ناونع نیا  هب  دندید  شراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  ار  يدهم  ترضح  هک  یناسک  هب  هداد  صاصتخا  ار  باب 82 

هللا یـضر  هدلو  هدعب  نم  مامالا  ّنا  مهملعأو  هیلاوم  ّصاوخل  ّيدهملا  مئاقلا  هدلو  يرأ  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  وبأ  مامالا  نایب  یف  »
« .امهنع

هک هدومن  میلعت  اهنآ  هب  شناتـسود و  صاوخ  هب  ار  يدـهم  مئاق  شدـنزرف  داد  ناشن  يرکـسعلا  نسح  دـمحم  وبا  ماما  هکنآ  نایب  رد 
.دشاب یم  يدهم  شدنزرف  وا  زا  دعب  ماما 

مالّسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردپ  نامز  رد  ار  يدهم  ترـضح  هک  يرایـسب  عمج  زا  دنک  یم  لقن  ربخ  هدزاود  باب  نیا  رد  و 
.دندومن ترایز 

دنا و هتخاس  نایعیـش  ار  بئاغ  ماما  يدهم  دوجو  تسا : هتـشون  هک  دنـسانشب  ار  ناشلایح  هتخیگنارب ي  دنناوخب و  يورـسک  ناوریپ  ات 
نیّقثوم ءاملع و  رباکا  هک  تبیغ  بتک  اهدص  رب  هوالع  هدوب ! اجک  هدوب و  هنوگچ  هدیدن ، ار  وا  يدحا 

نید ناگدنبیرف و  نارگیزاب و  خودرم و  نیما و  دمحا  يورسک و  رب  دیونـشب و  یّنـس  ياملع  تانایب  زا  دنا ، هتـشون  هعیـش  نیثّدحم  و 
.دییامن تنعل  راک  هطلغم  نازاس 

يربک تبیغ  رد  هک  یناسک  زا  دنک  یم  لقن  ربخ  هدزای  باتک  نامه  باب 83  رد  و 

161 ص :
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: ناونع نیا  هب  دنا  هدیسر  ترضح  نآ  تمدخ 

« .يربکلا هتبیغ  دعب  مالّسلا  هیلع  ّيدهملا  نامزلا  بحاص  يأر  نم  نایب  یف  »

 - . لاس رازه  تدم  رد  ینعی  يربک -  تبیغ  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  نامزلا  بحاص  دنا  هدید  هک  یناسک  نایب  رد 

باب 82 ًاصوصخم  ْهّدوملا ،» عیبانی   » باتک لصا  هب  تسا ، بلاط  سک  ره  .دش  رظن  فرص  راصتخا  ظفح  تهج  رابخا  نآ  لقن  زا  هک 
.دوش تقیقح  فشک  ات  دیامن ، هعجارم  و 83 

مه رظن  هدیقع و  راهظا  دهد ، یمن  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تاحفص ، قیض  هک  رایسب  رابخا  لقن  اب  هّماع  فصنم  ياملع  رثکا  هصالخ 
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دنموربدنزرف  دّمحم ، مساقلا  یبا  يدهم  ترضح  زا  دارم  هک  دنا  هدومن 

(1)« لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم   » رد یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هچنانچ  . 9

: دیوگ ترضح  نآ  قح  رد 

« .ءارماسب هدلومو  يرکسعلا  دّمحم  یبأ  نبا  وه  »

.تسا هدوب  ءارماس  شدلوت  لحم  دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحم  یبا  دنزرف  وا 

: تسا هتشون  هرئادلا » حرش   » رد يدفص  نیدلا  حالص  خیش  زین  و  . 10

« .مهنع هللا  یضر  ّيدهملا  مهرخآو  ّیلع  اندّیس  مهلّوأ  هّمئألا  نم  رشع  یناثلا  مامالا  وه  دوعوملا  يدهملا  ّنإ  »

162 ص :

دمحم لوؤسلا ، بلاطم  ...يأر .» نم  رّـسبف  هدلوم  اّمأف  رظتنملا ...  حلاصلا  فلخلا  هجحلا  ّيدهملا  صلاخلا ...  نسحلا  نب  دمحم  - » 1
باب 12. ص311 ، یعفاش ، هحلط  نب 
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مهنع هللا  یـضر  يدهم  ترـضح  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  هک  دشاب  یم  يا  همئا  زا  مهدزاود  ماما  وا  دوعوم  يدـهم  هک  یتسرد  هب 
.تسا

يدهم ترضح  هب  عجار  هّماع  ياملع  رباکا  لاوقا  لقن  زا  دعب  ، (1)« هدوملا عیبانی  باب 79« رخآ  رد  یفنح  یخلب  نالک  هجاوخ  و  . 11
: هدومن هدیقع  راهظا  نینچ  ترضح ، نآ  تدالو  مالّسلا و  هیلع 

یف نیتئام  نیسمخ و  سمخ و  هنس  نابعـش  نم  رـشع  سماخلا  هلیل  تناک  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  هدالو  ّنأ  تاقثلا  دنع  قَّقحملا  مولعملا  »
یف هکرابملا  هتجیازو  ناطرسلا  نم  نیرـشعلاو  هسماخلا  هجردلا  علاطلا  ناکو  سوقلا  یف  ناک  يّذلا  رغـصألا  نارقلا  دنع  ءاّرماس  هدلب 

« .ءاّرماس قفأ 

رد تسا  هدوب  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  مهدزناپ  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  تدالو  هکنیا  تاقث  دزن  تسا  قّقحم  مولعم و 
تـسا هدوب  سوق و  رد  تسا  يا  هنانچ  نآ  گرزب  نآرق  مراـهچ  وا  سوق و  رد  دـشاب  هک  يا  هناـنچ  نآ  کـچوک  نآرق  دزن  ءارماـس 

.تسا هدوب  ءارماس  قفأ  رد  وا  هکرابم  هجیاز ي  ناطرس و  زا  جنپ  تسیب و  هجرد  رد  وا  علاط 

(2)« نامزلا بحاص  رابخأ  یف  نایبلا   » باتک رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هیقف  هللادبع  وبا  و  . 12

: تسا هتشون  باب 20  رخآ  رد 

نآلا یلإ  هتبیغ  ذنم  قاب  دوجوم  ّیح  وهف  يرکسعلا ، نسحلا  دلو  ّيدهملا  ّنإ  »

163 ص :

باب 79. ، 3/306 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هیلع يدهملا  نوک  یلع  هلالدـلا  یف  : » دـسیون یم  یجنگ  باب 25 ، ص148 ، یعفاش ، یجنگ  نامزلا ، بحاص  راـبخأ  یف  ناـیبلا  - 2

لاّجدـلا ءاقبو  یلاعت ، هللا  ءایلوأ  نم  رـضخو ، سایلإو  یـسیع  ءاقب  لیلدـب  هئاقب  یف  عانتمإ  ـالو  نـآلا  یلإ  هتبیغ  ذـم  ًاـیقاب  اـّیح  مالّـسلا 
«. ّيدهملا ءاقب  زاوج  اورکنأ  مث  هیلع  اوقفتا  دقو  هّنسلاو ، باتکلاب  مهؤاقب  تبث  دق  ءالؤهو  یلاعت  هللا  ءادعأ  نینوعلملا  سیلبإو 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
http://www.ghaemiyeh.com


« .مالّسلا هیلع  سایلإو  رضخلاو  یسیع  ءاقب  لیلدب  هئاقب  یف  عانتما  الو 

هب وا  ياقب  درادن  یعانتما  نآلا و  یلا  وا  تبیغ  نامز ] زا   ] تسا یقاب  دوجوم و  هدـنز و  يرکـسع  نسح  دـنزرف  يدـهم  هک  یتسرد  هب 
.مالّسلا هیلع  سایلا  رضخ و  یسیع و  ياقب  لیلد 

نآ بـسن  هلـسلس ي  هـکنیا  زا  سپ   (1)« ْهمئألا ْهفرعم  یف  ْهّمـالا  ّصاوخ  ْهرکذـت   » هحفـص 204 رد  يزوـج  نبا  طبـس  فـسوی  و  . 13
: دیوگ هاگ  نآ  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  ترضح 

« .هّمئألا رخآ  وهو  یلاتلاو  رظتنملا  مئاقلا  نامزلا  بحاص  هّجحلا  فلخلا  وهو  »

.مالّسلا هیلع  يدهم  تسوا  ناماما و  رخآ  تسوا  یلات و  رظتنم و  مئاق  نامزلا ، بحاص  تجح ، فلخ  تسوا  و 

هیلع ّيدهملا  وه  کلذـف  : » دـیوگ نینچ  ترـضح  نآ  روهظ  هب  عجار  نّنـست ) لها   ) ناشدوخ ياملع  قرط  زا  ربخ  دـنچ  لقن  زا  دـعب 
« .مالّسلا

ترـضح دوجو  تابثا  يرایـسب  لیالد  اب   (2)« لوسرلا لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم   » باـب 12 رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  و  . 14
: ناونع نیا  هب  دیامن  یم  ار  يدهم 

مظاکلا یـسوم  نب  اضرلا  ّیلع  نب  عناقلا  دّمحم  نب  لّکوتملا  ّیلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب  دّمحم  مساقلا  یبأ  یف  رـشع  یناثلا  بابلا  »
، بلاـط یبأ  نب  نینمؤـملاریمأ  یـضترملا  ّیلع  نب  ّیکزلا  نیـسحلا  نب  نیدـباعلا  نیز  ّیلع  نـب  رقاـبلا  دّـمحم  نـب  قداـصلا  رفعج  نـب 

« .مالّسلا مهیلعرظتنملا  حلاصلا  فلخلا  هّجحلا  ّيدهملا 

164 ص :

.يدهملا ْهّجحلا  رکذ  یف  لصف  باب 12 ، ص325 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
.دش هراشا  نآ  سردآ  هب  لبق  تاحفص  رد  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
http://www.ghaemiyeh.com


مارم تابثا  يارب  هک  سّدقم  دوجو  نآ  هیلاع ي  تاماقم  تابثا  ترـضح و  نآ  هحیدم  رد  يراعـشا  هب  ار  باب  نیا  دیامن  یم  ادـتبا  و 
: دوش یم  رکذ 

هللا هدّیأ  دق  هّجحلا  فلخلا  اذهف 

هایاجس هاتأو  ّقحلا  جنم  ای  اذه 

هاقرم دییأتلاب  ایلعلا  يرذ  یف  یلعأو 

هالحتف میظع  لضف  یلخ  هاتاو 

هانیور دق  ًالوق  هللا  لوسر  لاق  دقو 

هانعم كردأ  اذإ  لاق  امب  ملعلا  وذو 

هامسمب تئاج  ّيدهملا  یف  رابخألا  يری 

هامسو فصولاو  هبسنلاب  هادبأ  دقو 

هایحم قارشال  ینم  هلوق  یفکیو 

هارسمو هاسرم  ءارهزلا  هعضب  نمو 

هابشأو لاثمأ  هیتوا  ام  غلبی  نلو 

هافامب اونام  ام  ّيدهلا  وه  اولاق  نمف 

هلدا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هروثأم  رابخا  عیمج  هک  دـیامن  یم  تباث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لیالد  اب  قرو  کی  زا  شیب 
 - يذمرت ملسم و  يراخب و  حیحـص  یتح  نیقیرف  بتک -  رد  هدومن و  نایب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  عجار  هک  ار  یتامالع  و 

هفیلخ ي ، ) هللا یلع  دـمتعم  مایا  رد  هک  يرکـسع  ترـضح  حـلاص  فلخ  يدـهملا ، دّـمحم  اب  دراد  تقباـطم  ًـالماک  هدـیدرگ ، لـقن 
.هدیدرگ ناهنپ  يداعا  سرت  زا  ّدلوتم و  ءارماس  رد  یسابع )

ار هحیرص  هحیحـص  رابخا  راکنا  بّصعت ، تدش  زا  هک  دشاب  یم  هّماع  ياملع  نیبّصعتم  رباکا  زا  هک  ناهبزور  نب  لضف  یـضاق  زین  و 
هکنآ بجع  دراد و  هیرـشع  انثا  هیماما  هدیقع  رظن و  اب  تقفاوم  دّمحم  لآ  يدهم  رـصع ، یلو  ترـضح  عوضوم  رد  یلو  دـیامن ، یم 
لها بقانم  لیاضف و  رد  یتاملک  هتشون ) نایعیش  رب  ّدر  ینعی   ) هللا همحر  یّلح  همالع  قحلا » جهن   » رب ّدر  هک  لطابلا » لاطبا   » باتک رد 

یم ترـضح  نآ  روهظ  يدـهم و  ترـضح  هب  هراشا  هک  هدومن  ءاشنا  راهطا  همئا  حدـم  رد  يراعـشا  هلمج  زا  هک  دراد  تراـهط  تیب 
: دیوگ هک  مییامن  یم  رکذ  ماقم ، تبسانم  هب  هک  دیامن ،
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یبتجملا یفطصملا  یلع  مالس 

یضترملا دّیسلا  یلع  مالس 

همطاف انتدّیس  یلع  مالس 

ءاسنلا ریخ  هللا  اهراتخأ  نم 

165 ص :
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هسافنأ کسملا  نم  مالس 

اضرلا ّیعملألا  نسحلا  یلع 

نیسحلا یعروألا  یلع  مالس 

البرک همسج  يری  دیهش 

نیدباعلا دّیسلا  یلع  مالس 

یبتجملا ّیکزلا  نیسحلا  نب  ّیلع 

يدتهملا رقابلا  یلع  مالس 

يدتقملا قداصلا  یلع  مالس 

نحتمملا مظاکلا  یلع  مالس 

ّیقتلا مامإ  ایاجسلا  ّیضر 

نمتؤملا نماثلا  یلع  مالس 

ءایفصألا دّیس  اضرلا  ّیلع 

ّیقتلا ّیقّتملا  یلع  مالس 

یجترملا ّبیطلا  دّمحم 

ّیقنلا ّیعملألا  یلع  مالس 

يرولا يداه  مّرکملا  ّیلع 

ّيرکسعلا دّیسلا  یلع  مالس 

افصلا شیج  زهجی  ماما 

رظتنملا مئاقلا  یلع  مالس 

يدهلا رون  ّرغلا  مساقلا  یبأ 
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قساغ یف  سمشلاک  علطیس 

یفتنملا هفیس  نم  هیجنی 

هلدع نم  ضرألا  ألمی  يرت 

يوهلا لهأ  روج  تألم  امک 

هئابآ هیلع و  مالس 

ءامسلا مودت  ام  هراصنأو 

مان هب  اهنآ ، بترم  تاجرد  بتارم و  ندوتـس  رـشع و  انثا  همئا  هسّدقم  حاورا  هب  مالـس  زا  دـعب  هکنآ  ماقم  ياضتقم  هب  مالک  لصحام 
تسا و مساقلاوبا  شکرابم  هینک  هک  رظتنم  مئاق  تسوا  هک  دیامن  یم  رارقا  ترضح  نآ  رب  مالـس  زا  دعب  دسر  یم  هک  مهدزاود  ماما 

.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  ددرگ و  رهاظ  علاط و  نابات  دیشروخ  دننام  هک  تسا  دوز 

يورـسک و ياه  يزاس  غورد  يراک و  هطلغم  يزاـب و  هطـسفس  هب  دـنهاوخب  هک  ریمـض  نشور  ناـناوج  يرادـیب  مارم و  تاـبثا  يارب 
رازه و رد  وا  تدالو  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  رظتنم  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  هدیقع  هک  دـننادب  دـنربب و  یپ  وا  لاثما  نیما و  دـمحا 

نیمهدزاود مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلع ، دنزرف  نیمهدزای  يرکـسع و  ترـضح  دنمورب  دـنزرف  هکنیاو  لبق  لاس  تسیب  دـص و 
یمتخ ترضح  یصو 

166 ص :
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زا رادقم  نیمه  دنتسه ، ینعم  نیا  هب  دقتعم  هعیش  یّنس و  هکلب  تسین ، هعیـش  تایلعج  زا  وا  تبیغ  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم 
رب ار  اهنآ  دـیاقع  راهظا  هّماع و  ياملع  رباکا  بتک  زا  هلوقنم  تاـیاور  ماـمت  مهاوخب  رگا  ـالا  تسا و  یفاـک  هنومن ، باـب  نم  راـبخا ،

.دش دهاوخ  گرزب  رایسب  یباتک  دوخ  میامن ، رکذ  مارم  تابثا 

يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  نیثّدـحملا ،   ْ همالع فیلأت  راتـسألا » فشک   » باتک هب  دـننک  هعجارم  تسا  مزال  ناسل  لـها  يارب  و 
ناوضر ردص  نیدلا  ردص  دیس  موحرم  مالسالا  تجح  لیبن ، ملاع  لیلج و  دیس  ملق  هب  هک  يدهملا »  » باتک یسودقلا و  هرـس  سدق 

عیـشت ملاع  هب  یگرزب  تمدـخ  هدومن و  جارختـسا  هّماـع  ياـملع  رباـکا  بتک  زا  ًاـطوسبم  هک  دـشاب  یم  مق  ملعلا  راد  لـیزن  هیلع ، هللا 
.دندومرف

ْهالصلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  بقانم  لیاضف و  رب  هوالع  هک  يا  هدیاف  رپ  ربخ  دمآ  مدای  هب  اجنیا  رد 
ات موش ، روآدای  ار  ثیدح  نآ  هصالخ ي  مدـید  یـضتقم  تسا و  هدـش  ترـضح  نآ  روهظ  يدـهم و  ترـضح  زا  يرکذ  مالـسلاو ،

ناگدنـسیون يور  ات  دنا ، هدومن  قیاقح  فشک  رابخا ، لقن  هب  هنوگچ  هعیـش ، یّنـس و  زا  ءاملع  رباکا  هک  دـننادب  مرتحم  ناگدـنناوخ 
.ددرگ هایس  دونع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  ثیدح 

نب ّقفوم  دیؤملا  وبا  زا   (1)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 75 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
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: تفگ هک  دیامن  یم  لقن  شردپ  زا  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبعزا  شدوخ  دنس  هب  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  دمحا ،

ار حتف  ترضح  نآ  تسد  هب  دنوادخ  داد و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  مَلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ربیخ  زور  رد 
: هک ترابع  نیا  هب  دیناسانش  مدرم  هب  ار  یلع  مخ  ریدغ  رد  دومن و  ناناملسم  بیصن 

هلزنمب یّنم  تنأو  لیزنتلا  یلع  تلتاـق  اـمک  لـیوأتلا  یلع  لـتاقت  تنأو  کـنم  اـنأو  یّنم  تنأ  هل  لاـقو  هنمؤمو  نمؤم  ّلـک  یلوم  ّهنإ  »
تنأو يدـعب  نم  مهیلع  هبتـشا  ام  نّیبت  تنأو  یقثولا  هورعلا  تنأو  کبراح  نمل  برحو  کملاس  نمل  ملـس  انأو  یـسوم  نم  نوراـه 
یتّنسب ذخآلا  تنأو   (1)﴾ ِرَبْکَْألا ّجَْحلا  َمْوَی  ِساّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهللا  َنِم   ﴿ هیف هللا  لزنأ  يّذلا  تنأو  يدـعب  هنمؤمو  نمؤم  ّلک  ّیلوو  مامإ 
همطافو نیـسحلاو  نسحلاو  تنأو  انأ  اهلخدـی  نم  لّوأو  هّنجلا  یف  یعم  تنأو  هنع  ضرألا  ّقشنا  نم  لّوأ  انأو  یتّلم  نع  عدـبلا  ّباذو 

اَم ْغَّلب  ُلوُسّرلا  اَهّیَأ  اَی   ﴿ یلاعت هلوق  کـلذو  هغیلبتب  هللا  ینرمأ  اـم  مهتغّلبو  ساـنلا  نیب  هب  تمقف  کلـضف ، ربخأ  نأ  ّیلإ  یحوأ  هللا  ّناو 
« .هیآلا رخآ  یلإ   (2)﴾ َّکبَر نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

وت وت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع : هب  دومرف  هاـگ  نآ  .تسا  هنمؤم  نمؤم و  ره  رب  فرـصت  هب  یلوا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  یتـسرد  هب 
رد نم  یسوم و  زا  ینوراه  هلزنم ي  هب  نم  زا  وت  و  نآرق )  ) لیزنت رب  مدرک  گنج  نم  هک  نانچمه  نآرق )  ) لیوأت رب  ینک  یم  گنج 

ییوت تسا و  گنج  رد  وت  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد  دشاب و  تمالس  ملس و  رد  زا  وت  اب  هک  یسک  اب  متمالس  ملس و 
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نم زا  دعب  هنمؤم  نمؤم و  ره  یلو  ماما و  ییوت  نم و  زا  دعب  اهنآ  رب  دوش  یم  هبتـشم  هک  يزیچ  ره  هدـننک  نایب  ییوت  یقثولا و  ْهورع 
هب یلوا  يانعم  هب  یلوم  هملک  هک  دیامن  یم  حضاو  فاصنا  تریصب و  لها  يارب  هدیسر ، رابخا  زا  يرایسب  رد  هک  يدعب  هملک  نیا  - 

رگا دنا و  هدومن  نامگ  نّنست  لها  هک  رصان  ّبحم و  يانعم  هب  هن  تسا ، فرصت 

یلمع یتسیاب  ربمغیپ  تامم  تایح و  رد  وا  ترـصن  یلع و  یتسود  اریز  تشادـن ؛ ینعم  يدـعب  هلمج  دوب ، رـصان  ّبحم و  ياـنعم  هب 
رد هک  تسا  فّرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  یلوم  هملک  سپ  .دنیامن  يرای  دـنرادب و  تسود  ار  وا  ربمغیپ  زا  دـعب  طقف  هکنیا ]  ] هن دـشاب ،

هرابرد و  .تسا -  دجاو  یلع  ار  سدقم  ماقم  نیا  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دعب  تسا و  فّرـصت  هب  یلوا  دوخ ، هللا  لوسر  تایح  نامز 
یلع ندرب  هب  تسا  هراشا  ربکا -  جح  زور  مدرم  يوس  هب  لوسر  ادخ و  زا  تسا  ییادن  ینعی  هبوت ) هروس 9  هیآ 3   ) هدیدرگ لزان  وت 

هدـننک فرطرب  نم و  ّتنـس  هب  هدـننک ي  لـمع  ییوت  و  هکم -  لـها  رب  ندومن  تئارق  ار و  تئارب  هروس ي  لوا  تاـیآ  مالّـسلا  هیلع 
تـشهب دراو  هک  یـسک  لّوا  تشهب و  رد  ینم  اب  وت  مدومن و  فرطرب  ار  اه  تعدب  هک  مدوب  یـسک  لّوا  نم  نم و  تّما  زا  اه  تعدـب 

نیب متـساخرب  سپ  .مهد  ربخ  ار  وت  ماقم  تلیـضف و  هک  دومن  یحو  دـنوادخ  میتسه و  همطاف  نیـسح و  نسح و  وت و  نم و  دوش  یم 
قح هدومرف ي  ینعم  تسا  نیا  .ار  وا  غیلبت  دوـب  هدوـمن  رما  نم  هب  دـنوادخ  هکار  هچنآ  اـهنآ  هب  مدـیناسر  و  ریدـغ -  زور  رد  مدرم - 

.هفیرش هیآ  رخآ  ات  ادخ  بناج  زا  وت  هب  هدیدرگ  لزان  هک  ار  يزیچ  مدرم  هب  ناسرب  مّرکم  لوسر  ربمغیپ و  يا  هک  یلاعت 

: دومرف هاگ  نآ 

کئلوأ یتوم ، دعب  ّالا  اهرهظی  نم ال  رودص  یف  یه  یتلا  نئاغضلا  ّقتإ  یلع  ای  »
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یتح یقبی  ملظلا  کلذ  ّناو  يدـعب  هنوملظی  مّهنأ  لیئربج  ینربخأ  لاقو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یکب  ّمث  نونعاللا ، مهنعلیو  هللا  مهنعلی 
کلذو مهل  حداملا  رثکو  ًالیلذ  مهل  هراکلاو  ًالیلق  مهل  ءیناشلا  ناکو  مهتّبحم  یلع  هّمـألا  تعمتجاو  مهتملک  تلعو  مهمئاـق  ماـق  اذإ 
دمخیو مهب  ّقحلا  هللا  رهظی  موقب  يدـلو  نم  ّيدـهملا  مئاق  رهظی  کلذ  دـنعف  جرفلا ، نم  سأیلاو  دابعلا  فعـض  دالبلا و  تّریغت  نیح 

هئاضقو ال فلخی  ّقح ال  هللا  دـعو  ّناف  جرفلاب ، اورـشبإ  سانلا  رـشاعم  لاق : ّمث  ًافئاخ ، وأ  مهیلإ  ًابغار  سانلا  مهعبتیو  مهفایـسأب  لطابلا 
« .بیرق هللا  حتف  ّناو  ریبخلا  میکحلا  وهو  دری 

هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  .نم  ندرم  زا  دـعب  رگم  ار  نآ  دـننک  یمن  رهاظ  تسا و  ناهنپ  اه  هنیـس  رد  هک  ییاـه  هنیک  زا  زیهرپب  یلع  اـی 
یم ملظ  اـهنآ  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لـیئربج  هک  دومرف  ربمغیپ و  درک  هیرگ  سپ  .هدـننک  تنعل  ره  ادـخ و  ار  اـهنآ  دـنک  یم  تنعل 

دنیامن عامتجا  اهنآ و  نخـس  دوش  دنلب  دمحم و  لآ  مئاق  دیامن  مایق  هکنآ  ات  دنام ، یم  یقاب  ملظ  نیا  نم و  تیب  لها  یلع و  هب  دـننک 
ینامز رد  نآ  اهنآ و  ناگدننک  حدـم  دوش  دایز  دنـشاب و  لیلذ  اهنآ  هب  لیم  یب  دنـشاب و  مک  اهنآ  نمـشد  اهنآ و  یتسود  رب  نم  تّما 

.دنوش سویأم  روهظ  جرف  زا  دندرگ و  فیعض  مدرم  دیامن و  یم  ادیپ  رییغت  اهرهش  هک  دوب  دهاوخ 

هب ار و  قح  دّمحم ، لآ  هب  دنوادخ  دنک  یم  رهاظ  دیامن و  یم  مایق  نم و  نادـنزرف  زا  يدـهم  مئاق  ددرگ  یم  رهاظ  تقو  نآ  رد  سپ 
.ار اهنآ  دـنیامن  یم  تیعبت  سرت ، فوخ و  اب  هچ  لیم و  تبغر و  لامک  اـب  هچ  مدرم ، درب و  یم  ناـیم  زا  ار  لـطاب  اـهنآ  ياهریـشمش 

! مدرم هورگ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ 

ياضق دوش  یمن  در  تسا و  قح  دنوادخ  هدعو  هک  یتسرد  هب  سپ  .جرف  هب  ار  امش  داب  تراشب 
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.تسا کیدزن  دنوادخ  حتف  هک  یتسرد  هب  .هاگآ  ياناد  میکح و  تسوا  وا و 

نیا مییامن و  یم  يدهم  ترـضح  روهظ  نیرکنم  و  دودرم )  ) خودرم يورـسک و  نیما و  دـمحا  حور  راثن  يربخ  بلطم ، همتاخ  يارب 
(1)« نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  مالسالا  خیش  هک  تسا  يربخ 

زا  (2)« ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نالک  هجاوخ  يراخب و  يذابالک  بوقعی  نب  میهاربا  یعفاـش ، هیقف  ثّدـحم  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

« .هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  یلع  لزنأ  امب  رفک  دقف  ّيدهملا  جورخ  رکنأ  نم  »

.هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  هدیدرگ  لزان  هچنآ  هب  تسا  رفاک  ًاقّقحم  دشاب ، يدهم  ترضح  جورخ  رکنم  هک  یسک 

نآ باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  تالمح 

لـصا هب  يدیدش  تالمح  شتاّفلؤم  ریاس  رد  هکلب  هتـشاد ، عیـشت  ملاع  هب  یتالمح  طقف  زومرم  هناوید ي  درم  نیا  هک  دور  نامگ  هن 
هقیرط ي يورسک  و  تسا » دودرم  زورما  مالسا  نید  : » دسیون یم  هک  اجنآ  ات  دراد ، نآ  هسّدقم ي  نیناوق  مامت  مالسا و  سّدقم  نید 

.دناد یم  مزال  یتایح و  رما  ار  نآ  زا  يوریپ  هداهن و  مان  ینید » كاپ   » ار دوخ  هسوحنم ي 

نیا هک  دوش  یم  مولعم  دـندش ، ییاپورا  نیناوق  عبات  ای  دنتـسین  مالـسا  نید  نیناوق  هب  لماع  ناناملـسم ، زا  یعمج  نوچ  : » هتـشون ًالثم 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  نید 
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تداعس يارب  هدش و  هتخیگنارب  نم  هکنآ  هچ  دنریذپب ؛ ارم  ینید » كاپ  ، » دنراذگب ار  مالسا  مدرم  تسا  بجاو  دوش و  ضوع  دشاب ،
!؟» مدمآ تلم  نیا 

تیرومأم ینعی  درک ؛ یم  وهـس  ًادمع  دـیمهف و  یم  ای  دـیمهف -  یمن  دوب و  هدـیدنگ  یلاخ و  ردـق  نآ  زومرم  درم  نیا  هّلک ي  زغم و 
لیلد دننکن ، لمع  قذاح  بیبط  رتکد و  تاروتسد  هب  نارامیب  یضرَم و  رگا  هک  دیامن -  فالتخا  داجیا  هارمگ و  ار  مدرم  هک  تشاد 
هکلب دومن ؛ ضوع  ار  رتکد  بیبط و  دیاب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هداتفا و  راک  زا  دساف و  بیبط ، تاروتـسد  هک  تسین  نآ  رب 

یپ رد  دندومن و  لمع  رگا  دـننک و  یلمع  ار  قذاح  بیبط  تاروتـسد  هک  دـنیامن  راداو  ار  نارامیب  یـضرم و  هفلتخم  لئاسو  هب  دـیاب 
.دنیامن ضوع  ار  بیبط  دیاب  هاگ  نآ  دنتفرگن ، هجیتن  دنتفر و  تاروتسد  مامت 

صقن رب  لیلد  دـندش ، ییاپورا  نوناق  وریپ  دـندراذگ و  ار  مالـسا  سّدـقم  نوناق  مدرم  رگا  هک  درک  یم  لایخ  لایح ، زومرم  درم  نیا 
.تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  مالسا  سّدقم  نوناق 

روتـسد صقن  رب  لیلد  ددرگ ، هیاسمه  نانز  تاروتـسد  وریپ  دـنکن و  یلمع  ار  گرزب  رتکد  قذاح و  بیبط  تاروتـسد  یـضیرم  رگا 
؟ تسا تاروتسد  نآ  ندوبن  یلمع  رتکد و 

دنیامن تبقارم  دیاب  ناتسرامیب  روما  يایلوا  اریز  روتسد ؛ لصا  هب  هن  ددرگ  یم  رب  روما  يایلوا  هب  صقن  نیا  هکلب  تسا ، نینچ  هن  ًاعطق 
هّجوتم دوخ  نارامیب  ّالا  ددرگ و  یلمع  دوخ  عقوم  هب  کی  ره  هریغ -  زیهرپ و  اذغ و  اود و  زا  رتکد -  تاروتـسد  هک  نارامیب  لاح  هب 

دوخ شیپ  ینادان  لهج و  يور  زا  دنتسین و  تاروتسد  هب 
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ناریح و هشیمه  اذلف  دوش ؛ عقاو  دـیفم  دـیاش  هکنآ  لایخ  هب  دـننکب ، يدـیدج  رتکد  هب  عوجر  دـیاب  يزور  دـنچ  ره  دـننک  یم  لایخ 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هدش ، اهدایش  راتفرگ  ًابلاغ  دنا و  نادرگرس 

مالسا نوناق  اب  زورما  یلو  دیامن ، يراد  تکلمم  دنک و  روما  حالـصا  تسناوت  یم  لبق  لاس  رازه  رد  مالـسا  نوناق  : » تسا هتـشون  وا 
«! دومن يراد  تکلمم  دوش  یمن 

، زاجح كاخ  هب  ندرک  رظن  تسا  هدیدنسپ  زومرم ، درم  نیا  يراک  هطلغم  يزاب و  هطسفس  نداد و  ناشن  هنوراو  ینادان و  تابثا  يارب 
ًادبا دنرایـسب ، وا  تکلمم  رد  اه  یجراخ  ، نداعم جارختـسا  يارب  دراد و  طابترا  هجراخ  کلامم  مامت  اب  هکنیا  اب  يدوعـس  تلود  هک 

نآ نایم  رد  تهج  نیمه  هب  .تسامرف  مکح  دیجم  نآرق  نوناق  زاجح ، تکلمم  رساترس  رد  هکلب  درادن و  ییاپورا  نیناوق  هب  یهّجوت 
رد یتـح  اـپورا  رد  هک  تسا  دوجوم  یهّجوت  لـباق  تینما  ناـنچ  يزورما ، نّدـمت  نوئـش  عیمج  زا  ناـیرع  هنهرب و  داوسیب و  ناـمدرم 

.درادن دوجو  مه  دنشاب ، یم  لمع  تحص  تلادع و  هب  فورعم  هک  سیئوس ، تکلمم 

يایند رد  هک  تسا  نآ  تسین ، یلمع  ایند  رد  هزورما  نآ ، تاروتـسد  مالـسا و  نوناق  دـناسر  یم  هک  یلیـالد  زا  یکی  : » تسا هتـشون 
« .تسا هدومن  قراس  دی  عطق  هب  مکح  مالسا ، نوناق  رد  هکنآ  لاح  دنرب و  یمن  ار  دزد  تسد  ینونک 

دنـسپ دروـم  هک  یلمع  ره  هـک  دـننک  یم  هدرک و  ناـمگ  طـلغ  دـّلقم ، رکف و  یب  مدرم  رازه  اهدـص  دـننام  تخبدـب ، هراـچیب ي  نآ 
.تسین نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  لقع  ملع و  دعاوق  يور  مامت  تفرگ ، رارق  اه  ییاپورا 

يزیچ نآ  زا  ررض  زج  هک  هتفرگ  رارق  لمع  دروم  اپورا  رد  نیناوق  زا  يرایسب 
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یم میهد ، رارق  تقد  دروم  تسا  بیجع  زومرم  درم  نیا  داهـشتسا  لـحم  هک  ار  دزد  قراـس و  مکح  نیمه  رگا  هلمج  زا  دـننیب ؛ یمن 
ناوارف يردـق  هب  گرزب  کچوک و  ياه  يدزد  هتـسبرب ، تخر  اـم  تکلمم  زا  تینما  دـنداد ، رییغت  ار  مکح  نیا  هک  یناـمز  زا  مینیب 

.دنرادن تینما  مدرم  راکشآ ، هیفُخ و  زور ، بش و  هک  هدش 

، باسح زور  زا  سرت  داعم و  أدبم و  هب  هّجوت  اب  يرشب  ره  هک  هدش  هتشادرب  مدرم  نایم  زا  تسا  يزیچ  ره  هیاپ  لصا و  هک  نامیا  ًالوا 
.دننزن يدزد  مدرم و  لام  هب  تنایخ  تشز و  لمع  هب  تسد 

نآ دنام ؛ دنهاوخن  نادـنز  رد  رتشیب  یهام  دـنچ  دـنتفرن ، رد  تازاجم  زا  باسح  قح و  نداد  هوشر و  هب  رگا  دـنا  نئمطم  اهدزد  ًایناث 
زا يرایـسب  هدـع ي  هکلب  دـنرب ، یمن  دّرجم  سبح  رد  هک  ار  اهدزد  نوچ  تسا ؛ راک  هسردـم ي  هلزنم  هب  اهنآ  يارب  هک  ینادـنز  مه 

یتقو هتخومآ  رگیدکی  هب  ار  يدزد  رارـسا  زومر و  هتـسشنن ، راکیب  سبح  تّدم  مامت  رد  دننک و  یم  یناگدنز  نلاس  کی  رد  اهدزد 
.دنتفا یم  ّتلم  ناج  هب  زاب  هدیدرگ ، يا  هدیزرو  دنمرنه و  دزد  دندش  صالخ  نادنز  زا 

ریاس هب  دننک ، یلمع  دنتـسناوتن  ناریا  رد  رگا  دـنور ؛ یم  دالب  ریاس  هب  دـننامب ، دـنناوتن  سیلپ  تبقارم  هطـساو  هب  نارهت ، رد  ضرف  رب 
مامت هک  دنرایـسب  یللملا  نیب  ياهدزد  هچنانچ  دنوش ؛ یم  اهتّلم  یتخبدب  ثعاب  دنهد و  یم  سابل  تروص و  رییغت  دنور ، یم  کلامم 

.دنزجاع اهنآ  نتفرگ  زا  دنتسه و  اهنآ  یپ  رد  زجاع و  اهنآ  تسد  زا  ایند  کلامم 

( هدئام  ) هروس ي 5 هیآ 38  مکح  هب  رگا  یلو 
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.(1)﴾ ِهللا َنِم  ًالاَکَن  اَبَسَک  اَِمب  ًءاَزَج  اَمُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو  ﴿

ررقم ناـنآ  رب  ادـخ  هک  تسا  یتـبوقع  نیا  .دـیربب  تسا -  مدرم  لاـم  هب  تناـیخ  نآ  هک  ناـشلامعا -  رفیک  هـب  ار  نز  درم و  تـسد  »
« .هتشاد

.دش یم  رارقرب  یلام  تینما  قباس ، دننامدندیرب  یم  ار  دزد  تسد  دش و  یم  یلمع  دی  عطق 

: دراد هعماج  رد  وکین  رثا  ود  ًالقا  دزد  تسد  ندیرب 

ره هب  ولو  دنـسانش  یم  ار  وا  هدرک ، هاگن  وا  هدیرب ي  تسد  هب  دراد ، یناشن  نوچ  دورب  ایند  ياجک  ره  رد  تسد  یب  دزد  هکنآ  یکی 
هکلب دـنریگب ، رظن  تحت  ار  وا  هک  تسین  نابـساپ  سیلپ و  هب  یجایتحا  رگید  دـنیامن و  یم  باـنتجا  وا  زا  دـیآ ، رد  ساـبل  تروص و 

رد اج  همه  رد  وا  یعامتجا  یناگدـنز  تهج  نیمه  هب  .دـنیامن  یم  يرود  ًالماک  وا  زا  تسا و  مدرم  دارفا  رظن  تحت  شتایلمع  ماـمت 
.دتفا یم  رطخ 

یم عطق  ًامتح  ناشزیزع  تسد  دـنناد  یم  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  یتشز  لمع  نینچ  لایخ  يرگید  دارفا  رگا  هکنآ  دراد  هک  يرگید  رثا 
هب ًاعطق  ددرگ ، یم  يراج  اهنآ  هرابرد  مادعا  مکح  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناشتایح  لمع ، رارکت  هبترم  ود  زا  دعب  دوش و 

تکلممرد هک  نانچ  دوش ، یم  لصاح  یعامتجا  تینما  هدـش و  تحار  مدرم  هجیتنلاب  دـنور ؛ یمن  ینیگنن  عینـش و  لمع  نینچ  لابند 
تـسد هک  هریغ  اکیرمآ و  اپورا و  کلامم  رـسارس  رد  یلو  درادن ، دوجو  ًادبا  يدزد  دوش -  یم  یلمع  مکح  نیا  زورما  هک  زاجح - 

.دراد جاور  رایسب  یملع  ریغ  یملع و  ياه  يدزد  دنرب ، یمن  ار  دزد 

لمع دنریگب و  هجیتن  ات  دنیامنب ، ارجا  دیاب  تسا و  یلمع  مالسا  ماکحا  سپ 
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.تسا یگراچیب  یتخبدب و  هیام ي  مالسا ، نیناوق  هب  ندرکن 

یبیع درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

تسام یناملسم  رد  تسه  هک  بیع  ره 

راک هب  رما  ار  مدرم  دیجم  نآرق  .دراد  نید  لصا  هب  یطبر  هچ  دندش ، لهاج  رورپ و  نت  لبنت و  رسدوخ ، نارامیب  دننام  ناناملسم  رگا 
.تسا مالسا  سّدقم  نید  هّمهم ي  تاروتسد  زا  یکی  لمع  یعس و  هدومن ، لّقعت  رّکفت و  ّربدت و  هب  رما  هدومن ،

هچنانچ دش ؛ دهاوخ  یلمع  دننکب ، مه  زورما  دش ، یم  یلمع  دندرک ، یم  نوناق  يارجا  هفلاس  هنمزا ي  رد  .دهاوخ  یم  يرجم  نوناق 
دننادب هک  نید  ناگدننک  هئطخت  يارب  تسا  یتّجح  دوخ  نیا  .دنریگ  یم  هجیتن  دنیامن و  یم  لمع  اه  يزاجح 

.دشاب یم  یلمع  دوش  ارجا  يا  هرود  ره  رد  ینید  نیناوق 

نوناق عضو  دـیابن  سفن  ياوه  يور  زا  دومن و  یلمع  دـیاب  ار  نوناق  سپ  نوناق ؛ يارب  مدرم  هن  تسا  مدرم  يارب  نوناق  تسا  یهیدـب 
يانعم تروص و  نطاب و  رهاظ و  هب  دـناوتب  هک  يراذـگنوناق  دوش و  عضو  نوناق  دـیاب  مدرم  نطاب  رهاـظ و  حالـص  يور  هکلب  دومن ،

، دنیامن ارجا  هدش  عضو  مدرم  حالـص  يور  هک  ار  یهلا  نیناوق  سپ  .دشاب  یمن  راگدرورپ  سدقا  تاذ  زج  دشاب  هتـشاد  هطاحا  مدرم 
رد هچنانچ  تسابر ، تمرح  ءارـش و  عیب و  تیلح  هیمالـسا ، هیعامتجا  هّمهم ي  ماکحا  زا  یکی  ًالثم  .دننیبب  ار  نآ  هحلاص ي  تارثا  ات 

: دیامرف یم  ًاحیرص  دیامن و  یم  حضاو  ار  ینعم  نیا  يدنچ  تایآ 

.(1)﴾ َابّرلا َمّرَحَو  َْعیَْبلا  َهللا  ّلَحَأ  ﴿

«. ار ابر  هدومن  مارح  ار و  عیب  دنوادخ  هدومن  لالح  »
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هدیدرگ مارح  دشاب ، یم  مدرم  هماع  یگراچیب  ببـس  دودعم و  دارفا  رد  اه  هیامرـس  زکرمت  ثعاب  دـیامن و  یم  یلبنت  داجیا  ابر  نوچ 
.تسا

ناناملسم دندومن ، داجیا  يوبر  ياه  هسسؤم  اه و  هاگنب  دنتـشاد و  لومعم  ار  يوبر  تالماعم  تیدام ، ینادان  لهج و  يایند  رگا  ایآ 
.دندومن اهنآ  زا  يوریپ  راد ، هیامرس  تسرپ  يوه  مدرم  هکنآ  لیلد  هب  دنیامن ؟ دیلقت  دیاب  هناروکروک  مه 

اه و تلود  .ددرگ  ابر  تیلح  یهلا و  مّلـسم  مکح  ندش  فرط  رب  ببـس  دـیاب  راد  هیامرـس  يّدام  نامدرم  زا  هتـسد  کی  تایلمع  ایآ 
(1) .ددرگ لصاح  هجیتن  ات  دنیامنب  لمع  اه  ّتلم 

لقن و لقع و  لوبق  دروم  هک  تسا  تارکـسم  عنم  یلکلا و  تابورـشم  تمرح  مکح  مالـسا ، رد  عامتجا  ظفاح  ماکحا  زا  یکی  ًـالثم 
لیم هدـیقع و  هب  دـندومن -  يوریپ  مه  نارتوهـش  ناناملـسم  هداد و  تارکـسم  يدازآ  هب  مکح  اپورا  نوچ  یلو  تسا ، شناد  بط و 

تمحز رد  ّتلم  تلود و  ددرگ و  دایز  هعماج  رد  قالخا  داسف  اـت  دورب ، ناـیم  زا  ینـالقع  مکح  نیا  لـصا  دـیاب  يورـسک -  ياـقآ 
.تسا یفنم  باوج  ءالقعلا  دنع  تسا  یهیدب  دنا -  هداتفا  هچنانچ  دنتفا -  ریذپان  ناربج 
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دنچ هک  موش  روآدای  ار  يدیدج  دـماشیپ  متـسناد  مزال  قوف  بلطم  تبـسانم  هب  میلوغـشم ، ار  باتک  مود  پاچ  هک  عقوم  نیا  رد  - 1
ایند دیارج  مامت  .دومن  تکلمم  نآ  هب  یترفاسم  ًامسر  اکیرمآ  روهمج  سیئر  توعد  تبسانم  هب  زاجح  هاشداپ  دوعس  کلم  لبق ، هام 

اب ینالوط  تدـم  رد  دـهد و  یم  ماو  امـش  هب  اکیرمآ  تلود  هک  درک  داهنـشیپ  اکیرمآ  روهمج  سیئر  هک  دـنتفگ  اهویدار  دنتـشون و 
مارح مالـسا  سّدـقم  نید  رد  يوبر  تـالماعم  نوچ  مروذـعم ؛ ماو  نیا  لوبق  زا  تفگ : دوعـس  کـلم  .دـیامن  یم  کلهتـسم  شدوس 

لمع و لباق  مالـسا  نیناوق  سپ  راصبألا ؛ یلوأ  ای  اوربتعاف  .دنداد  ماو  دوس  نودب  دـش  ببـس  زاجح  هاشداپ  راتفگ  لمع و  نیا  .تسا 
( فلؤم  ) .دشاب یم  ارجا 
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یپ دناوت  یمن  دشاب  مه  اناد  هزادنا  ره  هدیدرگ ، هدیدنگ  دساف و  شرـس  زغم  هدوب و  لمع  نیا  هب  داتعم  دوخ  هک  يا  هتخیگنا  رب  یلو 
.دربب شتاّرضم  هب 

فالخ رب  ینـالقع  دـعاوق  تسا  یهیدـب  .تسا  هدـیدرگ  رارقرب  هیلقع  دـعاوق  يور  هک  مالـسا  ماـکحا  عیمج  تسا  لـیبق  نیمه  زا  و 
راب ریز  دـنناوت  یمن  دـنربخ ، یب  نآ  راثآ  زا  دـننز و  یم  درخ  لقع و  زا  مد  هک  تفـص  ناویح  نامدرم  هتبلا  تسا و  یناسفن  ياـهاوه 

بابـسا درخ ، لقع و  دعاوق  يور  هک  ینوناق  هناگی  هکنآ  لاح  دنناد و  یمن  یلمع  ار  اهنآ  اذل  دنورب ؛ یهلا  ماکحا  ینالقع و  دـعاوق 
.سب تسا و  مالسا  سّدقم  نوناق  تسا ، رشب  تداعس 

نیناوق دـنتفرگ و  یمن  رارق  اهیبرغ  ریثأت  تحت  دـندیدرگ و  یمن  رهاوظ  وحم  روما  ياـیلوا  تشاد و  يرجم  مالـسا  ماـکحا  رگا  ًاـعطق 
دندـید یم  دـنداد ، یم  رارق  لمع  دروم  اج  همه  رد  ار  صاـصق  باـب  ًاـصوصخم  دـندومن ، یم  یلمع  لـعنلاب  لـعنلا  قباـط  ار  مالـسا 

: دیامرف یم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 179  رد  هچنانچ  دش ، یم  رارقرب  یعامتجا  تایح  ییاضق و  تینما  هنوگچ 

.(1)﴾ ِباَْبلَْألا ِیلْوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  ﴿

«. تسامش تایح  يارب  صاصق  مکح  درخ ، لقع و  نابحاص  يا  »

، هدوبر ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  دـنداد ، رارق  لمع  دروم  ار  یمالـسا  هسّدـقم  نیناوق  روما ، يایلوا  ماـمت ، لاـس  دصتـشه  هچناـنچ 
قرز و وحم  داد و  رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  اهنآ  اهیبرغ  نّدمت  هک  ینامز  زا  دوب و  اهنآ  نآ  زا  ناهج  لالقتسالاب  تدایس 
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.دنداد تسد  زا  ار  تداعس  تدایس و  دندیدرگ ، هدنبیرف  رهاظ  قرب 

تسوت مهف  ردق  هب  نم  متفگ  هچنآ 

تسرد مهف  ترسح  ردنا  مدرم 

مالسا یعامتجا  یلمع و  یملع و  ثحابم  دراو  منک و  اهر  ار  ملق  هچنانچ  مسرت  یم  مرذگب ، مراذگب و  تسا ، رایسب  فرح  اجنیا  رد 
هک مه  رادقم  نیمه  هب  .جراخ  یـسیون  همدقم  عضو  زا  ددرگ و  هدـح  یلع  باتک  ینالوط و  نودـلخ -  نبا  همدـقم  دـننام  مدرگ - ،

.مهاوخ یم  ترذعم  درخ  قوذ و  بابرا  زا  مدوب و  رایتخا  یب  راچان و  دش ، ینالوط 

رواب ار  یمالک  ره  دییامنن و  صاخشا  میلـست  دوز  ار  ناتدوخ  میامن  یم  هیـصوت  مزیزع  ناوج  نارهاوخ  ناردارب و  هب  همتاخ  رد  یلو 
ههبـش و دز و  یفرح  عیـشت  هّقح ي  بهذم  مالـسا و  سّدقم  نید  هب  عجار  سک  ره  .دیورن  ادص  لایخ  هب  ادص  ره  لابند  هب  دـینکن و 

نازاس نید  نارگیزاب و  .دیتفین  تلالض  هاچ  رد  ات  دینک  لاؤس  دنـشاب ، یم  كاپ  نیغّلبم  ءاملع و  هک  شلها  زا  دیورب  دومن ، یلاکـشا 
ناگناگیب رامحتسا  هکلب  رامعتسا ، رد  لزلزتم و  ار  امش  لالقتـسا  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اهنآ  اریز  دنهدن ؛ بیرف  ار  امش 

ءاملع و بهذم و  نید و  هب  ار  امـش  دـنهد و  هولج  قح  تروص  هب  ار  یلیطابا  هدـنبیرف ، تالمج  اب  دـننک  یم  یعـس  اذـل  .دـننک  دراو 
زا ار  امـش  تافارخ ، زا  يریگولج  نید و  نایم  رد  حالـصا  مان  هب  دنزادنیب و  امـش  رد  هقرفت  گنـس  دنیامن ، نیبدب  نینیدـتم  نیغّلبم و 

تموکح و بابـسا  و ]  ] دنریگب تسا  رگیدکی  هب  ینیبدب  ییادج و  هقرفت و  هک  ار  دوخ  هجیتن ي  دـنیامن و  رود  بهذـم  نید و  لصا 
هب ار  نامداحتا  تسد  ودـنک  یم  عمج  دوخ  رود  هب  ّتلم  موق و  ره  زا  ار  ام  هک  يزیچ  هناگی  اریز  دـنیامن ؛ مهارف  ار  ناگناگیب  ییاـقآ 
بهذم و نید و  رد  حالصا  بهذم و  نید و  مان  هب  هار  نیمه  زا  دنهاوخ  یم  صاخشا  لیبق  نیا  .تسا  بهذم  نید و  دهد ، یم  مه 
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.دنیامن دراو  ناگراچیب  ندرگ  رب  ار  ناگناگیب  تسایس  ادج و  مه  زا  ار  ناناملسم  نیملسم ، داحتا  نید و  رد  حالصا 

تسه يور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

(1) تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ 

هتخادنا و یتخبدب  ماد  رد  هداد ، بیرف  ار  هعماج  ات  دنناشوپ ، یم  قح  سابل  دوخ  لیطابا  رب  هتسویپ  لیطابا ، بابرا  هک  دینادب  ردق  نآ 
هبرح ي اب  دیاب  رادیب  هدـیمهف و  نامدرم  .دـنراد  زاب  يدـبا  تدایـس  تداعـس و  زا  هتخاس و  هدامآ  لطاب  نارادمتـسایس  يارب  ار  هنیمز 

.دنهدب تاجن  یهارمگ  تلالض و  بالجنم  زا  ار  دوخ  هدومن و  هراپ  ار  لیطابا  هدرپ  قطنم ، ملع و  لقع و 

میوگ یم  وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماظن  زجعم  مالک  ياضتقم  هب  همتاخ  رد 

«. قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

.هدرواین ياج  هب  ار  قح  هنارکش  درواین  ياج  هب  ار  قولخم  ياه -  تبحم  هنارکش -  هک  یسک 

لها تلاسر و  نادـناخ  نیّبحم  نادنمـشناد و  ءالـضف و  ناتـسود و  نایاقآ  زا  هک  دوب  بجاو  ضرف و  لمع  ملع و  نیکـسم ، یعاد  رب 
ره هدومن و  دای  دـندومن  ینایاش  کمک  غیلب و  یعـس  تیالو )  ) باتک نیا  يدام  لـئاسو  هیهت ي  رد  هک  دوخ  یلاوم  تراـهط و  تیب 

نوچ هنافـسأتم  یلو  مشاب ، هدروآ  ياج  هب  ار  لمع  هنارکـش ي  ّلقا  ات  میامن ، انث  حدم و  دادعتـسا  تقایل و  لاح و  روخارف  هب  ار  کی 
، دندومن تساوخرد  یعاد  زا  ًاصوصخم  دندوبن و  ییامندوخ  هب  لیام  شیالآ و  یب  كاپ و  یصاخشا 
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ياضاقت اذلف  دندومن -  تیالو  بحاص  دنمجرا  ماقم  اب  هلماعم  هکنآ  هچ  دوشن -  هدرب  ناراوگرزب  نآ  مان  هک  دندومرف  رما  ًاّدج  هکلب 
هیلع هللا  تاولص  نینوکلا  یلوم  انالوم و  طسوت  قح  لالجلا  وذ  تاذ  زا  زج  ضوع ،

.دنتشادن

هب ینادواج  تداعـس  قیفوت  هک  میامن  یم  تلأسم  میلع  میرک  ياهتنا  الب  مرک  زا  هتـشادرب و  زاین  یب  قلاخ  هاگرد  هب  زاین  تسد  راچان 
رد دـیؤم و  ّقفوم و  دوخ  یلزا  تمارک  هتـسیاش و  تادـییأت  تاقیفوت و  هب  ایند  رد  ضوع  تکرب و  ریخ و  ياـطع  اـب  تیاـنع و  ناـنآ 

مادتـسم هیـضرم  هویـش ي  نیا  رب  رادیاپ و  یقاب و  دبالا  یلا  ار  ناشکین  مان  روشحم و  تراهط  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  اب  ترخآ 
.دهد رارق  يورخا  يدبا  هیامرس ي  هریخذ و  لوبق و  نانآ  زا  ار  لمع  نیا  درادب و 

انیمآ لاق  ًادبع  هللا  محری 

يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس  يوسوملا  دمحم  یناف  دبعلا  انأو 
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رفس زاغآ 

تایلاع تابتع  هب  فرشت  زا  سپ  مدومن ، یم  یط  ار  دوخ  رمع  ما  یـس  هلحرم  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه  لاس 1345  لوالا  عیبر  رد 
نسحلا وبا  انالوم  متشه  ماما  یـسوب  هبتع  مزاع  ناتـسودنه  قیرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  روبق  ترایز  زا  تغارف  و 

(1) یچارک هب  دورو  زا  سپ  هدیدرگ ، ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  يدهلا  ْهمئا  هدالوا  هئابآ و  یلعو  هیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  اضرلا 

.دنداد رشن  هّمهم  دیارج  ار  یعاد  دورو  ربخ  راظتنا ، فالخ  رب  دوب -  ناتسودنه  يردنب  مهم  رهش  ود  هک  یئبمب -  و 

رابجا مکح  هب  .دندومن  بوص  نادب  توعد  ار  یعاد  هدـش  علطم  دـنه  دالب  یـصقا  زا  ینامیا  یمیمـص و  بابحا  یمیدـق و  ناتـسود 
اهرهـش ریاس  هتیوک و  روپل و  راهب و  دابآردـیح  ریمـشک و  توکلاس و  باـجنپ و  روهـال  هرگآ و  یلهد و  هب  هدومن ، تاوعد  تباـجا 

زا مهم  ياهرهـش  نیا  بلاغ  رد  مدش و  یم  عقاو  لابقتـسا  دروم  یّلم  هقباس ي  یب  تالیلجت  اب  مدـش  یم  دراو  هک  اجک  ره  رد  هتفر و 
.دش یم  زاب  تارظانم  باب  بهاذم ، نایدا و  ياملع  فرط 

هک دش  عقاو  دنه  یلم  ياوشیپ  يدناگ ، روضح  اب  یلهد  رهش  رد  همهارب  دونه و  ياملع  اب  هک  دوب  يا  هرظانم  مهم ، سلاجم  هلمج  زا 
متاخ ترضح  هصاخ ي  تاهجوت  لاعتم و  راگدرورپ  هوق ي  لوح و  هب  .دیدرگ  جرد  ًالصفم  دیارج  رد 
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.مدومن تباث  ار  هیرفعج  هقح ي  بهذم  مالسا و  سدقم  نید  تیناقح  دوب و  یعاد  اب  تیقفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا 

همان ي مرتحم  ریدم  يوقن ، هاشیلع  تیانع  دیس  ریـشبلا  وبا  بانج  تسایر  هب  توکلایـس »  » رهـش هیرـشع  انثا  نمجنا  فرط  زا  هاگ  نآ 
.مدومن تکرح  بوص  نادب  هدش ، توعد  فجن » ّرد   » یگتفه

ناخ و مرکا  دمحم  رادلاسر  موحرم  دنزرف  رادلاسر  ناخ  رورس  دمحم  رادرس  بانج  یعاد  یمیمص  یمیدق  تسود  قافتا ، نسح  زا 
ياه 1339 و 40 لاس  رد  هک  دنشاب  یم  باجنپ  رد  ناتسودنه  شابلزق  نادناخ  یمان  نارادرـس  زا  هک  ناخ  لضفا  دمحم  لنلک  ردارب 

رهش رد  شابلزق  نادناخ  نمادکاپ  بصعتم  نینمؤم  مان و  اب  فیرش  نادرم  زا  دنتشاد و  تموکح  دادغب  نیمظاک و  البرک و  رد  يرمق 
یعاد زا  نایاش  لابقتـسا  هفلتخم ، تاقبط  زا  يرایـسب  تیعمج  اب  دندوب ، یلاها  مومع  مارتحا  دروم  هیلدـبع و  هرادا  سیئر  توکلایس ،

.مدیدرگ دراو  ناشیا  بانج  لزنم  رد  دندومن و 

زا متـشاد ، ناریا  تمـس  هب  تکرح  يارب  هک  يرارـصا  تیدـج و  اب  دـش ، رـشتنم  دـیارج  هلیـسو  هب  باجنپ  هب  یعاد  دورو  ربخ  نوچ 
يروهال يوضر  یلع  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسالا  تجح  فرط  زا  ًاصوصخم  دیـسر ، یم  توعد  ياه  همان  هتـسویپ  فانکا  فارطا و 

یعاد دنشاب ، یم  روهال  نکاس  باجنپ  رد  هعیش  ياملع  رخافم  زا  هک  روهال  رهش  زا  لیزنتلا ،» عماول   » فورعم ریسفت  دلج  یس  رّـسفم 
.مدیدرگ یم  لئان  نینمؤم  ناوخا  ترایز  هب  هدوب و  تکرح  رد  هتسویپ  هک  درک  یم  راداوار 

هک رواشیپ -  هب  دنتسه ، ناتـسودنه  باجنپ  رد  هعیـش  مهم  لاجر  زا  هک  شابلزق  مرتحم  نادناخ  ناردارب  نینمؤم و  فرط  زا  هلمج  زا 
يّدح رس  مهم  رهش  نیرخآ 
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.مدش توعد  دشاب -  یم  ناتسناغفا  هب  باجنپ 

قوف تامارتحا  دورو و  زا  سپ  .مدرک  تکرح  بوص  نادـب  بجر  مهدراـهچ  رد  هتفریذـپ و  ناـخ  رورـس  دـمحم  باـنج  رارـصا  هب 
یلاها نوچ  یلو  متفرن ، ربنم  دـنه  دالب  زا  کی  چـیه  رد  متـسناد  یمن  لماک  ار  يدـنه  نابز  نوچ  دـندومن - ؛ ربنم  ياـضاقت  روصتلا 

، رادلاسر کیب  لداع  موحرم  هینیسح )  ) هراب ي ماما  رد  اهرـصع  هدومن ، تباجا  دنناد -  یم  یبوخ  هب  ار  یـسراف  نابز  ًامومع  رواشیپ 
.مدومن یم  هفیظو  يادا  هفلتخم  بهاذم  نایدا و  نابحاص  زا  ریثک  یعمج  روضح  اب  لیکشت و  یمهم  سلجم 

اهنآ اب  نخـس  يور  مدوب  ربنم  هک  تعاس  هس  تدـم  رد  اذـل  دنتـسه ، نّنـست  لها  ناردارب  زا  ناملـسم و  رواشیپ  یلاـها  تیرثکا  نوچ 
، دـندش یم  غیلبت  سلجم  رـضاح  هک  اـهنآ  ياـملع  نیمرتحم  اذـل  .مدومن  یم  تقو  فرـص  تقد و  رتـشیب  تماـما  تاـبثا  رد  و  دوب ] ]

.تشذگ یم  تاثحابم  هب  یتاعاس  لزنم و  رد  دندروآ  یم  فیرشت  یبش  دنچ  دندومن ؛ یصوصخ  سلجم  ياضاقت 

خیـش  » و دیـشر » دمحم  ظفاح   » مان هب  ناتلم  علـض  زا  لباک  ياملع  رباکا  زا  رفن  ود  هک  دـنداد  ربخ  مدـمآ ، دورف  ربنم  زا  هک  زور  کی 
یبش ره  رد  دندمآ و  یم  برغم  زامن  زا  دعب  یپ  رد  یپ  بش  هد  میداد ، تقو  .دندومن  تاقالم  ياضاقت  و  دندش ]  ] دراو مالسلا » دبع 

تاثحابم هب  نامتقو  میدوب -  لوغشم  رجف  عولط  نراقم  ات  اهبش  یضعب  و  دیشک -  یم  تعاس  تفه  شش و  هب  ًابلاغ  هک  دتمم  تاعاس 
ار عیشت  هقح ي  بهذم  ننست ، لها  مرتحم  فانـصا  نیکّالم و  لاجر و  زا  رفن  شـش  رخآ ، بش  نایاپ  رد  تشذگ و  یم  تارظانم  و 

.دندومن رایتخا 

تسیود بیرق  روضح  اب  هّمهم  تالجم  دیارج و  نیربخم  زا  رفن  راهچ  نوچ  و 
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یم رـشن  تالجم  دیارج و  رد  دـعب  زور  دنتـشون و  یم  ار  نیفرط  تالاقم  تارظانم و  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  لاجر  زا  رفن 
هب هک  تسا  تارظانم  تالاقم و  نآ  کنیا  هدومن ، تشاددای  ار  هنابـش  ياهراتفگ  تالاقم ، تالجم و  دیارج و  يور  زا  یعاد  دنداد ،

.رواشیپ ياهبش  هب  مدومن  موسوم  ار  باتک  نیا  اذلف  .دسر  یم  مرتحم  نیئراق  رظن 

راتفگ ییابیز  ظافلا و  هب  هجوت  يدـحا  هرظانم  عقوم  رد  هکنآ  هچ  دـنریگن ، یعاد  هب  هدرُخ  دـسر  یم  بدا  لـها  مرتحم  رظن  هب  هچنآ 
ناتمرتحم رظن  هب  هدش  هتـشون  هچنآ  نیع  هکلب  هدادن ، دیارج  تشونور  رد  يرییغت  تسا ؛ قیاقح  یناعم و  هب  هجوت  مامت  هکلب  درادـن ،

.دسر یم 

نیققحم و هّمهم ي  تانایب  هربتعم و  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  طبنتـسم  تسوگ ، تفگ و  ثحب و  دروم  تارظانم  نیا  رد  هچنآ  و 
.تسا هدوب  یبیغ  تاضافا  نید و  ياسؤر  گرزب و  نادنمشناد  نخس و  دیتاسا 

هار مدرب  دوخ  هب  هن  اقنع  لزنم  رس  هب  نم 

مدرک نامیلس  غرم  اب  هلحرم  نیا  عطق 

هرظانم سلجم 

مهم لاجر  زا  هک   (1) شابلزق ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ  بانج  لزنم ، تلود 

186 ص :

هـصاخ جوف  اهنآ  رـس و  خرـس  ینعی  تسا ؛ رـس  يانعم  هب  شاب » ، » خرـس ياـنعم  هب  لزق »  » دـشاب یم  هملک  ود  زا  تراـبع  شاـبلزق  - 1
دراذگ و اجنآ  رد  ار  اهنآ  زا  یعمج  ردان  تکرح ، عقوم  رد  دـندومن و  ناتـسناغفا  حـتف  راشفا  هاشردان  یهارمه  هب  هک  دـندوب  هیوفص 

ناخ هللا  بیبح  ریما  ناخ و  نامحرلادبع  ریما  تراما  نامز  رد  .دیدرگ  فورعم  رایسب  اهنآ  داژن  دندش و  نطوتم  اجنآ  رد  هقیقحلا  یف 
نآ رد  دنتفر و  ناتسودنه  هب  ارارف  شابلزق  مرتحم  نادناخ  دندومن ، نایعیش  زا  هک  یعمج  هتسد  ياهراتشک  رایـسب و  ياه  ملظ  رثا  رد 
یم دوجوم  باجنپ  رد  اصوصخم  دـنه  دالب  مامت  رد  اهنآ  زا  يریثک  تیعمج  لاحلا  یلا  ات  دـندومن ، لماک  ییاریذـپ  اـهنآ  زا  ناـماس 

( فلؤم  ) .دنتسه یترارح  اب  رویغ و  نامیا و  اب  نایعیش  يوق و  نادرم  رایسب  .دنشاب 
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، دوب دوجوم  لیاسو  عون  همه  رایـسب  تیعمج  ییاریذـپ  يارب  هوالع  هب  تشاد ، لماک  تعـسو  نوچ  دـندوب ، یعاد  ناـبزیم  رواـشیپ و 
لاـمک اـب  تـیعمج  هـمه  نآ  زا  و  دـیدرگ ]  ] رارقرب اـجنآ  رد  سلجم  بـش  هد  ماـمت  هـک  دـش ؛ هداد  رارق  هرظاـنم  سلجم  صوـصخم 

.دندومن نایاش  ییاریذپ  تیمیمص 
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« لوا هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

دنربمایپ دالوا  همطاف  نادنزرف  · 

نیتالص نیب  عمج  · 

ناریا هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع  · 

ص:189
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بجر 1345» هعمج 23  هلیل   » لّوا هسلج 

(1) ظفاح ياقآ 

بش لوا  تاعاس  رد  هفلتخم ، تاقبط  زا  اهنآ  ناگرزب  املع و  زا  رگید  يا  هدع  یحلادبع و  دیس  مالـسلادبع و  خیـش  دیـشر و  دمحم 
یلیخ اهنآ  هچرگ  .میدومن  ییاریذـپ  مرتحم  نیدراو  زا  نادـنخ  شوخ و  يور  اـب  هتفرگ و  مرگ  اـهنآ  اـب  دـح  زا  هداـیز  .دـندش  دراو 

.مدومن یم  لمع  دوخ  یقالخا  هفیظو ي  هب  متشادن  هنالهاج  دانع  بّصعت و  یصوصخ و  رظن  یعاد  نوچ  یلو  دندوب ؛ لولم  هتفرگ و 
دیشر دمحم  ظفاح  بانج  ًامسر  تبحـص  فرط  .دش  عورـش  تارکاذم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  زا  يریثک  عمجروضح  رد 

.دندش یم  تبحص  دراو  هزاجا  اب  نارگید  مه  یهاگ  و ]  ] دندوب

نیا رد  یلو  هدومن ، ریبـعت  تسا  ناتـسودنه  رد  تیناـحور  هموسرم ي  هّمهم ي  باـقلا  زا  هک  هبعک » هلبق   » ماـن هب  یعاد  زا  دـیارج  رد 
.مینک یم  ریبعت  ظفاح »  » هب دیشر  دمحم  ظفاح  بانج  زا  و  یعاد »  » هب دوخ  زا  هداد ، رییغت  ار  هملک  نیا  تشاددای ، تاحفص 

191 ص :

رازه دص  رب  یملع  هطاحا  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ظفاح  هلمج  زا  تسا ؛ یتاقالطا  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  ظفاح  يانعم  يارب  زا  - 1
يرایسب تهج  نامه  هب  .دشاب  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ظفاح  هک  دنیوگ  ار  یسک  ظفاح  رگید  دشاب و  هتشاد  ًادانسا  ًانتم و  ثیدح 

( فلؤم  ) .دنشاب یم  فورعم  قالطا  نیمه  هب  دنناوخ و  یم  ظفاح  ار  ینس  هعیش و  ياملع  زا 
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رایسب فالتخا  وگ و  تفگ و  ثحب و  سلاجم  امـش ، يربنم  تانایب  رواشیپ و  هب  امـش  ییامرف  فیرـشت  نامز  زا  بحاص ! هلبق  ظفاح :
هدمآ و رواشیپ  هب  تاهبش  عفر  يارب  هدومن ، قیرط  یط  هک  تسا  نیا  مییامن ، مایق  فالتخا  عفر  يارب  هک  تسا  مزال  ام  رب  نوچ  .هدش 

بشما .میدید  میدوب ، هدینش  هچنآ  زا  شیب  ار  امش  تانایب  رحـس  .میدوب  امـش  تانایب  تاملک و  عمتـسم  الماک  هراب  ماما  رد  ار  زورما 
دراو دیشاب  هتشاد  لیم  هچنانچ  .میدمآ  لیان  تاقالم  ضیف  هب  مه 

.مییامن یساسا  تبحص  امش  اب  يردق  میوش و  تبحص 

ار تداع  بّصعت و  هدـید ي  ًافطل  نایاقآ  هک  طرـش  کی  هب  یلو  مرـضاح ، ناتتاشیامرف  تاملک و  ياغـصا  يارب  لیم  لامک  اب  یعاد :
راـنک هب  ار  یموق  تابّـصعت  تـالداجم و  مینک ، تبحـص  تاهبـش  ّلـح  يارب  ردارب  ود  دـننام  قطنم  ملع و  فاـصنا و  رظن  اـب  هتـسب و 

.میراذگب

زا نیبامیف  تاملاکم  رد  هک  دوش ؛ عقاو  لوبق  دروم  هک  تسا  دـیما  مراد ، طرـش  کی  مه  هدـنب  .تساجب  رایـسب  امـش  شیامرف  ظفاح :
.مییامنن زواجت  هینآرق  لیالد 

باتک دـیجم  نآرق  هکنآ  يارب  .تسا  دودرم  ًـالقع  ًاـملع و  ینعی  دـشاب ؛ یمن  ءاـملع  ءـالقع و  لوبق  دروم  امـش  ياـضاقت  نیا  یعاد :
فارطا رد  میراچان  ام  تسا و  نیبم  نایب  هب  جاتحم  نآ  هیلاع  یناعم  هک  ، (1) رصتخم لمجم و  زجوم و  تسا  یسّدقم 

192 ص :

ربمایپ هک  نآ  هب  ملاع  رکذ و  لـها  هب  نآ  مهف  يارب  دـیاب  نآ  قیمع  قیاـقح  كرد  يارب  تسا و  رایـسب  نوطب و  ياراد  قیمع و  و  - 1
هدشن و نایب  نآرق  رد  اهزیچ  یضعب  مییوگب  هک  روط  نیا  .درک و  هعجارم  ترضح  نآ  یعقاو  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

( ققحم  ) .تسا نآرق  زا  هتفرگرب  موصعم  ریرقت  لمع و  نایب و  هکلب  تسین  حیحص  دوش  نایب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  دیاب 
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.مییامن داهشتسا  هربتعم  ثیداحا  رابخا و  هب  دیجم  نآرق  تایّلک 

زا مییامن و  داهـشتسا  هیلع  عمُجم  ثیداحا  رابخا و  هب  مراد  اـضاقت  موزل  عقاوم  رد  یلو  نیتم ، تسا  یـشیامرف  تسا ، حیحـص  ظـفاح :
.مییامن يراددوخ  تینابصع  يدنت و  زا  میوشن  عقاو  نارگید  هبعلم ي  هکنآ  يارب  زین  مییامن و  بانتجا  ماوع  تاعومسم  تاملک و 

هب باستنا  تدایـس و  راختفا  هک  یعاد  لثم  ًاصوصخم  شناد  ملع و  لها  زا  .دـیدومرف  ییاجب  مـالک  رایـسب  .دوش  یم  تعاـطا  یعاد :
نسح یمامت  دجاو  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مراوگرزب  ّدج  ّتنس  هریس و  فالخ  رب  هک  تسین  راوازس  مراد  ار  هللا  لوسر 

میظع قلخ  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  « ؛ (1)﴾ ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو   ﴿ هفیرش هیآ ي  هب  بطاخم  قالخا و 

: دیامرف یم  هک  مییامن  لمع  دیجم  نآرق  روتسد  فالخ  رب  و  هدوب -  .یشاب » یم 

.(2)﴾ ُنَسْحَأ َیِه  ِیّتلِاب  مُْهلِداَجَو  ِهَنَسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلِاب  َّکبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُعْدا  ﴿

وحن هب  قیرط  نیرتهب  اب  اهنآ  اـب  نک  هلداـجم  اـمن و  توعد  ادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم ي  ناـهرب و  تمکح  هب  ار  قلخ  اـم ) لوسر  يا  »
«. نسحا

مولعم و مه  روط  نیمه  دـیدومن و  نایب  ناتراتفگ  نمـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ار  دوخ  باـستنا  نوچ  دیـشخبب ! ظـفاح :
بسن مینادب  هک  دییامرف  نایب  ار  دوخ  بسن  هرجـش ي  ام  ییانیب  دیزم  يارب  و ]  ] دیریذپب ار  هدنب  ياضاقت  تسا  نکمم  تسا ، روهـشم 

.دوش یم  یهتنم  ربمغیپ  هب  قیرط  هچ  زا  امش 

193 ص :

.4 ملق : - 1
.125 لحن : - 2
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یگداوناخ تبسن  نییعت 

یم یهتنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  ترـضح  ماـمه  ماـما  قـیرط  زا  اـم  نادـناخ  بسن  یعاد :
: قیرط نیدبدوش 

نب حلاص  نب  میهاربا  نب  ظعاولا  دـهتجملا  لیعامـسا  نب  نسح  نب  مولعلا ) رحب   ) مساق نب  نیظعاولا ) فرـشأ   ) ربکأ یلع  نب  دـمحم  »
دمحم نب  نسح  یلع  یبأ  نب  نیـسح  نیدلا ) لوبقم   ) نب یقت  دمحم  مساقلا  یبأ  نب  نادرملاب ) فورعملا   ) یلع نب  یمحم  یلع  یبأ 

یبأ نب  ّبیطلا ) یبأ   ) دـمحا نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  نایتفلا  یبأ  نب  میهاربا  نب  دـمحم  یبأ  نب  مشاـه  نب  قاحـسا  نب  هللا  حـتف  نب 
ماما نب  نیدباعلا  دمحم  ریما  نب  باجملاب ) فورعملا   ) ریرـضلا میهاربا  نب  نامرک ) لیزن   ) يرئاحلا دـمحم  رفعج  یبأ  نب  نسح  یلع 

( ءادهشلا دیس   ) نیـسحلا هللادبع  یبا  ماما  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  ماما  نب  رقابلا  دمحم  ماما  نب  قداصلا  رفعج  ماما  نب  مظاکلا  یـسوم 
(1)« مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  فطلاب  دیهشلا 

هب بستنم  ار  دوخ  امـش  هک  یتلاح  رد  ههجو ؛ هللا  مّرک  یلع  نینمؤملاریما  هب  ددرگ  یم  یهتنم  دیدومن  نایب  هک  يا  هرجـش  نیا  ظفاح :
نآ دالوا  هن  دیناوخب  هللا  لوسر  يابرقا  زا  ار  دوخ  یتسیاب  یم  بسن  هلـسلس ي  نیا  اب  ًاقح  .دیدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دشاب هللا  لوسر  لسن  هیرذ و  زا  هک  تسا  یسک  دالوا  اریز  ترضح ؛

هدلاو هک  دشاب  یم  مالّـسلااهیلع  همطاف  يربک  هقیدص ي  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ام  بسن  یعاد :
.تسا مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  هدجام ي  ي 

194 ص :

راد پاچ   ) .دوش هدروآ  هدمآ  یشعرم  هللا  تیآ  طسوت  هک  همان  هرجـش  تیاور و  هزاجا  طخ  تسد  دعب ) هحفـص  ینعی   ) اجنیا رد  - 1
ص101) هیمالسالا ، بتکلا 
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زا یمدآ  لسن  بقع و  هک  دیناد  یم  دوخ  نوچ  دییامنب ! هّوفت (1)  مسق  نیا  دیتسه  عالطا  ملع و  لها  هک  امش  زا  تسا  بجع  ظفاح :
رتخد زا  هون و  امش  سپ  .تسا  هدوبن  روکذ  زا  بقع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثانا و  هن  تسا  روکذ  دالوا  فرط 

.ترضح نآ  دالوا  هن  دیتسه  ادخ  لوسر  ناگداز 

.مدمآ یمن  رب  باوج  ماقم  رد  ّالا  دییامن و  مالک  رد  جاجل  مرتحم  نایاقآ  متشادن  نامگ  یعاد :

مه ریقح  اب  مه  ءاملع  زا  يرایـسب  هچنانچ  تسا ، نیمه  مرظن  ًاعقاو  هکلب  هدوبن ، مراتفگ  رد  یجاجل  هدـش ، هابتـشا  بحاص  رب  ظـفاح :
: تسا هتفگ  رعاش  هچنانچ  ثانا ، هن  تسا  روکذ  دالوا  زا  لسن  بقع و  هک  دنتسه  هدیقع 

انتانبو انئانبأ  ونب  انونب 

(2) دعاب ّالا  لاجرلا  ءانبا  ّنهونب 

« .دنتسین نم  زا  ینعی :  ) دنرود نادرم  زا  نارتخد  نارسپ  یلو  دننم ، زا  نم  نارتخد  نارسپ و  نارسپ  نارسپ و  »

امـش لیلد  هچنانچ  .دـییامرف  نایب  دـنا  ترـضح  نآ  دالوا  رامـش  رد  مرکا  لوسر  ناگدازرتخد  هک  دـیراد  فالخ  رب  یلیلد  امـش  رگا 
.دش میهاوخ  مه  نونمم  هکلب  دومن ، میهاوخ  لوبق  هتبلا  دشاب  لماک 

195 ص :

.دینک وگتفگ  تبحص و  ینعی : - 1
هرابرد یلاـعت  يادـخ  هک  فرخز  هروس  هیآ 28  لـیذ  دوخ  ریـسفت  باـتک  رد  یبطرق  ص46 ، ج 1 ، هبیتـق ، نبا  ثیدـحلا  بیرغ  - 2

قبط یسیع  بوخ  هک  هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  َنوُعِجْرَی ﴾ ْمُهّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًهَِیقَاب  ًهَِملَک  اَهَلَعَجَو  : ﴿ دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
رد مولعماـن  يرعاـش  لوق  هک  ار  رعـش  نیا  دـعب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نادـنزرف  زا  ماـعنا  هروس  و 85  تسا 84  هـیآ 

( ققحم (. ) فرخز هروس  هیآ 28  لیذ  ص79 ، ج 16 ، یبطرق ، ریسفت   ) .دنک یم  در  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  هدوب  تیلهاج 
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.تسا يوق  رایسب  نیقیرف  ربتعم  رابخا  دیجم و  نآرق  زا  لیالد  یعاد :

.میوش ضیفتسم  ات  دییامرف  نایب  تسا  ینمتم  ظفاح :

مامُه ماما  ترضح  یسابع و  هفیلخ ي  دیشرلا ، نوراه  نیب  عوضوم  نیمه  رد  هک  يا  هرظانم  دمآ  مدای  امـش  راتفگ  نمـض  رد  یعاد :
.دومن قیدصت  شدوخ  هک  دنداد  نوراه  هب  یفاک  باوج  ترضح  دش و  عقاو  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبا 

.دییامرف نایب  تسا  ینمتم  تسا ، هدوب  هنوگچ  هرظانم  نآ  ظفاح :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  لاؤس و 

نرق رد  هعیش  ياهقف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  قودص -  هب  بقلم  یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  یعاد :
ترثک ظفح و  رد  یـسک  وا  دننام  ناسارخ  مق و  ياملع  نایم  رد  لاجر و  لاح  هب  ریـصب  ثیدـح و  ملع  رد  داّقن  دوب ، يرجه  مراهچ 

یم هعیـش  هعبرا  بتک  زا  هک  تسا  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک اهنآ  هلمج ي  زا  هک  هدوب  فینـصت  دصیـس  بحاص  .دشن  ادـیپ  ملع 
ربـق هدومن و  تاـفو  ناریا  هیلاـح  تختیاـپ  نارهت  کـیدزن  ير  رد  يرمق  لاـس 381  رد  و  راـصعا ، رد  رادـم  تساـهنآ  رب  هک  دـشاب ،

(1)« اضرلا رابخا  نویع   » شربتعم باتک  رد  تسا -  نیدراو  نارهت و  یلاها  رازم  نآلا  یلا  شفیرش 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  زین  و 

196 ص :

ّیلع ّدرف  هیلع  تمّلـس  دیـشرلا  یلع  تلخد  امل  لاق : هنأ  مالّـسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسوم  یلا  هعفر  هدانـساب  دومحم  نب  دمحم  نع  - » 1
: یثنألل رکذلل ال  بقعلا  اّمناو  بقعی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیرذ  انأ  متلق : فیک  لاق ... : مث  مالسلا ،
، هلأسملا هذـه  نع  ینافعأ  ام  الا  هیف  نمو  ربقلاو  هبارقلا  قحب  نینمؤملاریمأ  ای  کلأسأ  تلقف : بقع !؟ اهل  نوکی  الو  تنبلا  دـلو  متنأو 
ام لک  یف  کیفعأ  تسلو  ّیلا ، یهنأ  اذـک  مهنامز  ماماو  مهبوسعی  یـسوم  ای  تنأو  یلع  دـلو  اـی  هیف  مکتجحب  ینربخت  وأ  ـال  لاـقف :

، واو الو  فلأ  ءیـشب  هنم  مکنع  طقـسی  هنا ال  یلع  دلو  رـشعم  نوعدت  متنأو  یلاعت  هللا  باتک  نم  هجحب  هیف  ینیتأت  یتح  هنع  کلأسأ 
: تلقف مهـسایقو ، ءاملعلا  يأر  نع  متینغتـسا  دـقو  ْیَـش ٍء ﴾ نِم  ِباَتِْکلا  ِیف  اَنْطّرَف  اَم  : ﴿ ّلجوّزع هلوقب  متججتحاو  مکدـنع  هلیواتو  ـالا 

َبّویَأَو َناَْمیَلُسَو  َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  میحّرلا ، نمحّرلا  هللا  مسب  میجّرلا ، ناطیّشلا  َنِم  هللااب  ُذوعأ  : ﴿ تلق .تاه  لاق : باوجلا : یف  یل  نذأت 
: لاقف نینمؤملاریمأ ؟ ای  یـسیع  وبأ  نم  َساَْیلِإَو .﴾ یَـسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  .َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـکَو  .َنوُراَهَو  یَـسُومَو  َفُسُویَو 

یلص یبنلا  يرارذب  انقحلأ  کلذکو  مالّسلااهیلع  میرم  قیرط  نم  مالّـسلا  هیلعءایبنألا  يرارذب  هانقحلأ  اّمنإ  تلقف : .بأ  یـسیعل  سیل 
نِم ِهِیف  َکّجاَح  ْنَمَف  : ﴿ لجوزع هللا  لوق  تلق : .تاه  لاق : نینمؤملاریمأ ؟ ای  كدـیزأ  .مالّـسلااهیلع  همطاف  انّمأ  لبق  نم  هلآو  هیلع  هللا 
یَلَع ِهّللا  َهَنَْعل  ْلَعْجَنَف  لِهَْتبَن  ُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِـسنَو  اـَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْـنبَأَو  اـَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَـج  اَمِدـَْعب 

همطاف بلاط و  یبأ  نب  یلع  الا  يراصنلل  هلهابملا  دنع  ءاسکلا  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لخدأ  هنأ  دـحأ  عدـی  ملو  َنِیبِذاَْکلا ﴾
، مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  انسفنأو ﴾  ﴿ همطاف انئاسنو ﴾  ﴿ نیسحلاو نسحلا  انئانبأ ﴾  ﴿ یلاعت هلوق  لیوأت  ناکف  نیـسحلاو ، نسحلاو 

انأو یّنم  هنال  لاق : ّیلع ، نم  هاساوملا  یهل  هذه  نإ  دمحم  ای  دحأ : موی  لاق  مالّـسلا  هیلع  لیئاربج  نا  یلع  اوعمجأ  دق  ءاملعلا  نأ  یلع 
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هللا حدم  امک  ناکف  یلع ، الا  یتف  الو  راقفلاوذ  الا  فیـس  ال  لاق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  امکنم  انأو  لیئاربج : لاقف  هنم ،
: لاقف اّنم ، هنا  لیئاربج : لوقب  رختفن  کّـمع  ینب  رـشعم  اـنإ  ُمیِهاَْربِإ ﴾ َُهل  ُلاَُـقی  ْمُهُرُکْذَـی  یتَف  : ﴿ لوقی ذا  مالّـسلا : هیلع  هلیلخ  هب  یلاـعت 

نب یـسوم  رابخأ  نم  لج  باـب  ح 9 ، ، 82  - 1/78 قودـص ، خیـش  اضرلا ، رابخا  نویع  ...کجئاوح .» انیلا  عفرإ  یـسوم  ای  تنـسحأ 
.يدهملا نب  یسوم  عمو  دیشرلا  نوراه  عم  مالّسلا  هیلعرفعج 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترضح  هک  دنا ، هتشون  ًالصفم  ار  هرظانم  حرش   (1)« جاجتحا  » باتک رد  یسربطلا 

نیمه شتالاؤس  هلمج  زا  .دینـش  ییاه  باوج  دومن و  یتالاؤس  نم  زا  مدـش ، دراو  یـسابع  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  سلجم  رد  يزور 
: تفگ هک  دوب  امش  لاؤس 

« .بقع هل  نوکی  الو  تنبلا  دلو  متنأو  یثنألل  رکّذلل ال  بقعلا  امنإو  بقعی  مل  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیّرذ  انأ  متلق  فیک  »

197 ص :

خیش .نیفلاخملا  یلع  یّتش  ءایشأ  یف  رفعج ‘ نب  یـسوم  میهاربا  یبا  جاجتحا  ح 271 ، ، 340  - 2/335 یسربط ، خیش  جاجتحالا ، - 1
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  یسربط 
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زا هن  تسا  رـسپ  يارب  زا  بقع  هک  تسین  نآ  زج  .تشادـن و  یبقع  ربمغیپ  هکنآ  لاح  میربمغیپ و  هیرذ  اـم  دـییوگ  یم  امـش  هنوگچ 
(. روکذ دالوا  زا  ینعی   ) .یبقع ترضح  نآ  يارب  دوبن  دیرتخد و  دالوا  امش  رتخد و  يارب 

هک دنا ، هتشون  ًالصفم  ار  هرظانم  حرش   (1)« جاجتحا  » باتک رد  یسربطلا  بلاط  یباو  هیآ 84  دندومرف  تئارق  وا  باوج  رد  ترضح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترضح 

نیمه شتالاؤس  هلمج  زا  .دینـش  ییاه  باوج  دومن و  یتالاؤس  نم  زا  مدـش ، دراو  یـسابع  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  سلجم  رد  يزور 
: تفگ هک  دوب  امش  لاؤس 

« .بقع هل  نوکی  الو  تنبلا  دلو  متنأو  یثنألل  رکّذلل ال  بقعلا  امنإو  بقعی  مل  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیّرذ  انأ  متلق  فیک  »

زا هن  تسا  رـسپ  يارب  زا  بقع  هک  تسین  نآ  زج  .تشادـن و  یبقع  ربمغیپ  هکنآ  لاح  میربمغیپ و  هیرذ  اـم  دـییوگ  یم  امـش  هنوگچ 
(. روکذ دالوا  زا  ینعی   ) .یبقع ترضح  نآ  يارب  دوبن  دیرتخد و  دالوا  امش  رتخد و  يارب 

: ار ماعنا )  ) هروس 6 زا  هیآ 84 و85  دندومرف  تئارق  وا  باوج  رد  ترضح 

ّلُک َساَْیلِإَو  یَـسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  َنینِـسْحُْملا *  يِزَْجن  َِکلذَکَو  َنوُراَهَو  یَـسُومَو  َفُسُویَو  َبّویَأَو  َناَْمیَلُـسَو  َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  ﴿

.(2)﴾ َنیِِحلاّصلا َنِم 

ایرکز نوراه و  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دوواد و  ریـسافت -  فالتخا  هب  رظن  میهاربا -  ای  حون  هیرذ  زا  میدومن  تیاده  »
« .دندوب نیحلاص  زا  همه  هک  ار  سایلا  یسیع و  ییحی و  و 

: نوراه هب  دومرف  هدومن و  تیانع  هیآ  زا  داهشتسا  لحم  هب  ترضح  هاگ  نآ 

؟ یسیع ردپ  تسیک  ینعی  نینمؤملاریمأ »؟ ای  یسیع  وبأ  نم  »

: تفگ باوج  رد  نوراه 

.هدوبن يردپ  یسیع  يارب  ینعی  بأ ،» یسیعل  سیل  »

: دندومرف ترضح 

« .همطاف انُّما  لَِبق  نم  یبنلا  يرارذب  انقحلأ  کلذل  میرم و  قیرط  نم  مالّسلا  هیلعءایبنألا  يرارذب  هللا  هقحلأ  اّمنإ  »

هب ار  ام  تسا  هدینادرگ  قحلم  نینچمه  میرم و  قیرط  زا  ءایبنا  يرارذ  هب  ار  وا  دـینادرگ  قحلم  یلاعت  يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  ینعی 
.مالّسلااهیلع همطاف  نامردام  لبق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هیرذ ي 

198 ص :
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خیش .نیفلاخملا  یلع  یّتش  ءایشأ  یف  رفعج ‘ نب  یـسوم  میهاربا  یبا  جاجتحا  ح 271 ، ، 340  - 2/335 یسربط ، خیش  جاجتحالا ، - 1
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  یسربط 

 . 84 و 85 ماعنا : - 2
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(1)« ریبک ریسفت   » مراهچ دلج  هحفص 124  رد  يزار  رخف  ماما  و 

: دیوگ مجنپ  هلئسمرد ي  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ 

هیرذ ي زا  ار  یـسیع  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هکنآ  يارب  دنـشاب ؛ یم  هللا  لوسر  هیرذ ي  نیـسح  نسح و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 
هللا لوسر  هیرذ ي  ردام  فرط  زا  نینـسح  نینچمه  .تسا  ردام  فرط  زا  باستنا  نیا  هدوبن ؛ یـسیع  يارب  يردـپ  هداد و  رارق  میهاربا 

.دومن لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  جاجح  دزن  رد  مجنپ ) ماما   ) مولعلا رقاب  ترضح  هکنیا  امک  دنشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

199 ص :

نم یسیع  لعج  یلاعت  هللا  نأل  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  نم  نیـسحلاو  نسحلا  نأ  یلع  ّلدت  هیآلا  هسماخلا : هلأسملا  - » 1
ابستنا ناو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  نم  نیـسحلاو  نسحلا  کلذکف  مألاب ، الا  میهاربا  یلإ  بستنی  هنأ ال  عم  میهاربا  هّیرذ 

، ریبکلا ریـسفت  فسوی .» نب  جاجحلا  دنع  هیآلا  هذهب  لدتـسا  رقابلا  رفعج  ابأ  نا  لاقیو : هتّیرذ ، نم  امهنوک  بجو  مألاب  هللا  لوسر  یلإ 
: دسیون یم  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  ، 2/135 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  زین  .ماعنا و  هروس  هیآ 85  لیذ  ، 13/66 يزار ، رخف 

نأل لجرلا ، هیرذ  یف  تانبلا  دـلو  لوخد  یلع  هلالد  رخـآلا -  لوقلا  یلع  حون -  وأ  میهاربا  هّیرذ  یف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  رکذ  یفو  »
: دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  هل .» بأ  هناف ال  مالّـسلااهیلع  میرم  همأب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  یلإ  بسنی  امنا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 

هیرذ نم  نیـسحلاو  نسحلا  نا  معزت  کنأ  ینغلب  لاقف : .رمعی  نب  ییحی  یلإ  جاجحلا  لـسرأ  لاـق : دوسـالا  یبأ  نب  برحلا  یبأ  نع  »
ِِهتّیّرُذ نِمَو   ﴿ ماعنألا هروس  أرقت  سیلأ  لاق : .هدجأ  ملف  هرخآ  یلإ  هلوأ  نم  هتأرق  دقو  هللا ؟ باتک  یف  هدـجت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
لاـقو ...تقدـص  لاـق : بأ ؟ هل  سیلو  میهاربا  هیرذ  نم  یـسیع  سیلأ  لاـق  .یلب  لاـق : یَـسیِعَو ﴾ یَیْحَیَو   ﴿ غلب یتـح  َناَْمیَلُـسَو ﴾ َدُواَد 

نا : < یلع نب  نسحلل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  يراخبلا  حیحـص  یف  تبث  امل  اضیا  مهیف  تاـنبلا  ونب  لخدـیو  نورخآ :
رد يوسورب  و  ءانبالا .» یف  هلوخد  یلع  ّلدـف  ًانبا  هاّمـسف  نیملـسملا < نم  نیتمیظع  نیتئف  نیب  هب  حلـصی  نأ  هللا  لعلو  دیـس  اذـه  ینبا 
نم نیـسحلاو  نسحلا  نوکیف  تنبلا ، دالوا  لوانتت  هّیرذـلا  نأ  یلع  لـیلد  هرکذ  یفو  : » دـسیون یم  هیآ  نیمه  لـیذ  نایبلا 3/61  حور 

 ...«. مالّسلا هیلع  هتیرذ  يذآ  دقف  امهاذآ  نمو  مألاب  هیلا  امهباستنا  عم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نیلسرملا  دیس  هّیرذ 
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؟ وت يارب  زا  لیلد  منکب  دایز  ایآ  دومرف : هاگ  نآ 

.نک نایب  درک : ضرع  نوراه 

: تسا نارمع ) لآ   ) هروس 3 زا  هیآ 61  هک  ار  هلهابم  هفیرش  هیآ  دندومرف  تئارق  ترضح 

لِهَْتبَن ُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اـَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَـج  اَمِدـَْعب  نِم  ِهِیف  َکّـجاَح  ْنَمَف  ﴿

.(1)﴾ َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهللا  َهَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

اب امـش  ام و  دییایب  یتفای ؛ یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادخ  یحو  هب  هکنآ  زا  دعب  یـسیع ، هرابرد ي  دـیآ  رب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  »
اعد و رد  هدرک و  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مه  اب  دنتـسه  ام  سفن  هلزنم  هب  هک  یناـسک  ناـنز و  نادـنزرف و 

« .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک  نایوگغورد و  ات  مینک ،) رارصا  ادخ  هاگرد  هب  ءاجتلا 

ریز رد  ربمغیپ  دـشاب  هدومن  لخاد  يراصن  لباقم  رد  راگدرورپ  رما  هب  هلهابم  عقوم  رد  هک  تسا  هدومنن  اعدا  يدـحا  دومرف : هاگ  نآ 
نسح و همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  رگم  ءاسک 

ارهز و همطاف  انئاسن )  ) زا دارم  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  انـسفنا )  ) زا دارم  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  سپ  .ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
.تسا هدناوخ  دوخ  لوسر  نارسپ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنا ؛ نیسح  نسح و  انئانبا )  ) زا دارم 

.نسحلا ابا  ای  تنسحا  تفگ : رایتخا  یب  دینش  ار  حضاو  لیلد  نیا  نوراه  هک  نیمه 

200 ص :

 . 61 نارمع : لآ  - 1
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تباث دنتسه ، ادخ  لوسر  نادنزرف  نیسح ‘ نسح و  هک  نوراه  يارب  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  لالدتـسا  نیا  زا  سپ 
.دنتسه هللا  لوسر  ياهدالوا  يرارذ و  ًامامت  دنرختفم و  لیلج  راختفا  نیا  هب  ملاعلا ، ضارقنا  یلا  یمطاف  تاداس  عیمج  هک  دوش  یم 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  لیالد 

(1)« هغالبلا جهن  حرش   » رد تسامش -  ياملع  نایعا  زا  هک  یلزتعم -  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 

لالدتسا انئانبا »  » هلمج هیآ و  نیمه  هب  دوخ ، ریسفت  رد  يزار  رکبوبا  و 

201 ص :

؟ هللا لوسر  لسنو  هللا ، لوسر  هیرذو  هللا ، لوسر  دـلوو  هللا  لوسر  ءانبأ  امهدـلوو : نیـسحلاو  نسحلل  لاـقی  نأ  زوجیأ  تلق : ناـف  - » 1
دلول یـصوأ  ولو  نیـسحلاو ، نسحلا  ینع  اّمنإو  مکءانبأو ،﴾ انءآنبأ  عدـن  : ﴿ یلاعت هلوق  یف  هءانبأ »  » مهاّمـس یلاعت  هللا  نـال  معن ، تلق :

: لاـق نأ  یلإ  َناَْمیَلُـسَو ﴾ َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  : ﴿ هلوـق یف  میهاربا  هّیرذ  یـسیع  یلاـعت  هللا  یّمـسو  تاـنبلا ، دـالوأ  هیف  لـخد  لاـمب  نـالف 
هبطخ ، 11/26 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  لجرلا .» لسن  نم  تانبلا  دـلو  ّنأ  یف  هغللا  لهأ  فلتخی  ملو  یَـسیِعَو ﴾ یَیْحَیَو  ﴿

عماجلا رد  یبطرق  زینو  برحلا ) یلا  عرستی  مالّسلا  هیلع  هنبا  نسحلا  يأر  دق  نیفص و  مایا  ضعب  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) 200
یف مالّـسلا  هیلع  هلوق  نا  ءاملعلا : نم  ریثک  لاق  دـسیون : یم  ْهثلاثلا  ْهلأـسملا  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 61  لیذ  ، 4/104 نآرقلا ، ماکحال 

اّیمـسی نأ  نیـسحلاو  نسحلاب  صوصخم  دیـس » اذه  ینبا  نا  : » نسحلا یف  هلوقو  ْمُکَءاَْنبَأَو ﴾ اَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن   ﴿ لهاب امل  نیـسحلاو  نسحلا 
رجح نبإو  یببس .» یبسن و  الا  همایقلا  موی  عطقنی  بسنو  ببس  لک  : » مالّسلا هیلع  هلوقل  امهریغ ، نود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینبا 

لـضف یلع  اذـه  نم  يوقأ  لیلد  فاشکلا ال  یف  لاـق  : » دـسیون یم  هیآ 9  لصف 1 ، باب 11 ، ص155 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم 
نـسحلا دـیب  ذـخأو  نیـسحلا  نضتحاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مهاعد  تلزن  امل  اهنال  نانـسحلاو ، همطاـفو  ّیلع  مهو  ءاـسکلا  باحـصأ 

هحیحص هبسن  هیلا  نوبسنیو  هءانبأ  نوّمـسی  مهتّیرذو  همطاف  دالوأ  نأو  هیآلا  نم  دارملا  مهنأ  ملعف  امهفلخ  یلعو  هفلخ ، همطاف  تشمو 
نأ یلع  ّهلاد  هیآلا  هذه  : » دـسیون یم  هعبارلا  ْهلأسملا  هلهابم ، هیآ  لیذ  ریبکلا 8/81 ، ریـسفت  رد  يزار  رخف  و  هرخآلاو .» ایندلا  یف  هعفان 
نأ بجوف  نیـسحلاو ، نسحلا  اعدف  هءانبأ ، اوعدی  نأ  دـعو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینبإ  اناک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلاو  نسحلا 

«. هینبإ انوکی 
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، دیجم نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دنتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارـسپ  ردام  فرط  زا  نیـسح  نسح و  هک  دنیامن ؛ یم 
.میرم شردام  فرط  زا  هدناوخ  میهاربا  هیرذ ي  زا  ار  یسیع  ترضح 

زا یناربط  زا   (2)« هقرحم قعاوص   » هحفـص 74 و 93 رد  یکم  رجح  نبا  »(1) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 
(3)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نارـسپ  رداـم  فرط  زا  نیـسح  نسح و  هک  دـنیامن ؛ یم  لالدتـسا  اـنئانبا »  » هلمج هیآ و  نیمه  نبا  زا 
.میرم شردام  فرط  زا  هدناوخ  میهاربا  هیرذ ي  زا  ار  یسیع  ترضح  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دنتسه ،

زا یناربط  زا   (5)« هقرحم قعاوص   » هحفـص 74 و 93 رد  یکم  رجح  نبا  »(4) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 
(6)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  سابع  نبا  زا 

« .بلاط یبأ  نب  یلع  بلص  یف  یتیّرذ  لعجو  هبلص  یف  ّیبن  لک  هیّرذ  لعج  ّلجوّزع  هللا  ّنإ  »

.داد رارق  بلاط  یبا  نب  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ ي  داد و  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  ربمغیپ  ره  هیرذ ي  لجوّزع  يادخ  ینعی :

202 ص :

هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 1
.مالّسلا

لصف 2. باب 9 ، ح 27 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2
باب 3، لیاضفلا ، باتک  ح 32892 ، ، 11/600 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 19 و  ح 339 ، ص327 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 3

همجرت ، 1/316 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیا  یلع ، لـیاضف  لصف 2 
سابعلا نب  هللادبع  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  روط  نیا  ار  ثیدح  بدؤملا  میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرـش  رد  هرامش 206 ،

هیلع ّدرف  مّلسف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لخد  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  نیسلاج  بلطملادبع  نب  سابعلا  یبأو  انأ  تنک  لاق :
؟ اذه بحتأ  هللا  لوسر  ای  سابعلا : لاقف  .هنیمی  نع  هسلجأو  هینیع  نیب  لّبقو  هقنتعاو  هیلا  ماقو  هب  ّشبو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یف یتّیرذ  لعجو  هبلـص ، یف  یبن  لک  هّیرذ  لعج  هللا  نا  یّنم ، هل  اّبح  دـشأ  هللاو هللا  هللا  لوسر  ّمع  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
«. اذه بلص 

هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 4
.مالّسلا

لصف 2. باب 9 ، ح 27 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
باب 3، لیاضفلا ، باتک  ح 32892 ، ، 11/600 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 19 و  ح 339 ، ص327 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 6
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همجرت ، 1/316 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیا  یلع ، لـیاضف  لصف 2 
سابعلا نب  هللادبع  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  روط  نیا  ار  ثیدح  بدؤملا  میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرـش  رد  هرامش 206 ،

هیلع ّدرف  مّلسف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لخد  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  نیسلاج  بلطملادبع  نب  سابعلا  یبأو  انأ  تنک  لاق :
؟ اذه بحتأ  هللا  لوسر  ای  سابعلا : لاقف  .هنیمی  نع  هسلجأو  هینیع  نیب  لّبقو  هقنتعاو  هیلا  ماقو  هب  ّشبو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یف یتّیرذ  لعجو  هبلـص ، یف  یبن  لک  هّیرذ  لعج  هللا  نا  یّنم ، هل  اّبح  دـشأ  هللاو هللا  هللا  لوسر  ّمع  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
«. اذه بلص 
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(2)« یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش  ینادمه  یلع  دیسر  یم  »(1) و  بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  زین  و 

(4)« ْهدّوملا عیبانی   » رد یخلب  یفنح  نامیلس  »(3) و  دنسم  » رد دشاب -  یم  امش  ياملع  لوحفزا  هک  لبنح -  نب  دمحا  ماما  و 

رصتخم اب  دنیامن -  یم  لقن 

203 ص :

: تلق ...شمعألا  نارهم  نب  نامیلس  نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یمزراوخ  لصف 19 . ح 279 ، ص287 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
مالّـسلااهیلع هتنب  همطاف  تلبقأ  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنع  ًاسولج  موی  تاذ  اّنک  لاق : هّدج  نع  هیبأ ، نع  يدـلاو ، ینربخأ 

دقف امه ؟ نیأ  يردأ  امو  ًافنآ  يدنع  نم  اجرخ  نیـسحلاو  نسحلا  ّنا  هبأ ، ای  هل : تلاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخدـف 
، همطاف ای  یکبت  ال  لاقف : اهل  قرو  اـهمحر  اـهآر ، اـملف  اـهؤاکب ، ـالع  یّتح  تقهـشو  تکبو  يربص ، ّلـق  يداؤف و  قلق  یلقع و  راـط 

هتعاس نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ماقف  لاق : کنم ، امهرغـصب  محرأو  کنم  امهب  فأرأ  وه  امهقلخ  يّذلا  ّنا  هدیب ، یـسفن  يّذلاوف 
فیطل اـی  امهعـضومب ، ملعأو  یّنم )  ) اـمهب محرأ  تنأو  يداؤف ، هرمثو  ینیع  هّرق  يادـلو ، اـمّهنا  مهللا  لاـقو : ءامـسلا  یلا  هیدـی  عفرف 

: لاق اهجوت ، امثیحو  اناک ، ثیح  امهمّلـسو  امهظفحاف  ًارحب  وأ  ًاّرب  اذـخأ  اناک  نا  مهللا  هداهـشلاو ، بیغلا  ملاع  تنأ  یفخلا ، کـفطلب 
مهو هکئالملا  ءامظع  هعمو  ءامسلا  نم  طبه  دق  مالّـسلا  هیلع  لیئربجب  اذاف  ءاعدلا  ّمتتـسا  امف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  املف 

یف نالـضاف  کیدلو  ّناف  رـشبأو ، ّمتغت  الو  نزحت  دمحم ال  ای  یبیبح ، ای  لیئربج : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد  یلع  نونّمؤی 
هچرگ ...امهظفحی .» ًاکلم  امهب  هللا  لّکو  دـقو  راّجنلا ، ینب  هریظح  یف  نامئان  امهو  امهنم ، ریخ  امهوبأو  هرخآلا  یف  نالـضاف  ایندـلا و 
تباث ار  رظن  دروم  بلطم  هک  دراد  هلمج  ود  ثیدح  نیا  نکل  تسا ، توافتم  ثیدح  نیا  اب  هدرک  لقن  بقانم  زا  فلؤم  هک  یثیدـح 

، مود هلمج  و  يادـلو .» امنا  مهللا  : » دومرف اعد  ماـگنه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  يا  هلمج  لوا ، هلمج  دـنک : یم 
ماما نسح و  ماـما  هلمج  ود  ره  هک  کیدـلو » ناـف  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  باـطخ  لـیئربج  هک  تسا  يا  هلمج 

.تسا هدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 
ینادمه باب 56 .) ح948 ، يزودنق 2/326 ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهّدوم 12 ینادمه ، باهش  نب  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

«. نیسحلاو نسحلا  ياتناحیر  هناحیر و  دلولا  هعفر : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  نعو  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  زا  شخب  نیا 
نا هرکبوبا : نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لوا  شخب  لبنح  نب  دـمحا  .ْهرکبوبا  دنـسم  ، 5/51 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3
اعفر هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عفریف  هقنع ، یلعو  هرهظ  یلع  نسحلا  بثو  دجس  اذإف  یلصی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.هتعنص كانیأر  ام  ًائیـش  نسحلاب  تعنـص  كانیأر  هللا : لوسر  ای  اولاق  هتالـص  یـضق  املف  هّرم ، ریغ  کلذ  لعف  لاق  .عرـصی  الئل  اقیفر 
«. نیملسملا نم  نیتئف  نیب  هب  حلصی  نأ  یلاعتو  كرابت  هللا  یسعو  دیس  اذه  ینبا  نإو  ایندلا  نم  یتناحیر  هنا  لاق :

: دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لوا  شخب  يزودـنق  لصف 3 . باب 59 ، ، 352 ح 350 -  ، 2/480 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 4
جرخأ : » دنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  سپـس  ایندـلا .» یف  ياتناحیر  امه  نیـسحلاو  نسحلا  ّنا  ًاعوفرم : رمع  نبا  نع  يذـمرتلا  جرخا  »

هک یثیدح  امهّبحی .» نم  ّبحأو  امهّبحأف )  ) امهّبحأ ّینا  هللاو  یتنبا ، انباو  يانبا  ناذه  ًاعوفرم : دیز  نب  هماسأ  نع  یناربطلاو  يذـمرتلا 
؛ میتفاین نّنـست  لها  عبانم  رد  ادعق ) وأ  اماق  ناماما  ناذه  يانبا   ) ار نآ  مود  شخب  هک  تسا  ثیدـح  ود  زا  لکـشتم  هدرک  لقن  فلؤم 
رد فلتخم  ظافلا  هب  ایندلا ) نم  ناتناحیر  ناذـه  يانبا   ) ثیدـح لوا  شخب  یلو  .تسا  ناوارف  ظفل  نیمه  هب  یعیـش  عبانم  رد  هچرگ 
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باتک ح 876 ، ، 8/322 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  عبنم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دوش  یم  هدـید  ناوارف  نّنـست  لها  عبانم 
باب بقانملا ، باتک  ح 3779 ، ص989 ، يذمرت ، یـسیع  نب  دمحم  حیحـصلا ، عماجلا  هتقناعم ؛ هلیبقت و  دلولا و  ْهمحر  باب  بدالا ،

نـسحلا بقانم  لـصف 2 ، باـب 5 ، لـیاضفلا ، باـتک  ح 34252 ، ، 12/113 يدـنه ، یقتم  لاـمعلازنک ، نیـسحلاو ؛ نـسحلا  بقاـنم 
همجرت ، 2/68 ینالقـسع ، رجح  نبا  هباـصالا ، بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  لاـح  حرـش  ، 2/19 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسأ  نیـسحلاو ؛
نیذـه ینبا  نا   » ظـفل هـب  یهاـگ  ثیدـح  نـیا  هدـش ، داـی  دراوـم  رد  .بلاـط  یبأ  نـب  یلع  نـب  نیـسح  لاـح  حرــش  هراـمش 1729 ،

همه زا  هک  تسا  هدـش  لقن  ...ياتناحیر » نیـسحلا  نسحلا و  نا   » ظفل هب  یهاگ  و  ...ياتناحیر » امه   » ظـفل هب  یهاـگ  و  ...ياـتناحیر »
.دوش یم  هدافتسا  رظن  دروم  هتکن ي  اهنآ 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ظافلا -  رد  يدایز  مک و 

« .ادعق وأ  اماق  نامامإ  ناذه  يانبإ  ایندلا ، نم  ناتناحیر  ناذه  يانبا  »

دنـشاب تماما  رما  هب  مئاق  هاوخ  دنا ، ناماما  نم  نادنزرف  ود  ره  ایند و  زا  دنا  نم  هناحیر ي  نیـسح ) نسح و   ) نم دنزرف  ود  نیا  ینعی 
.دعاق تکاس و  هاوخ  و 

زا هفلتخم  قرط  هب  يرایـسب  ثیداـحا  هداد و  رارق  عوضوم  نیمه  صوـصخم  ار  ْهّدوـملا » عیباـنی   » زا باب 57  یفنح ، نامیلس  خیـش  و 
: لیبق زا  ناتدوخ ، گرزب  ياملع 

204 ص :
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لقن هفلتخم  تارابع  ظاـفلا و  هب  يربط  يوغب و  یقهیب و  مکاـح و  يدادـغب و  بیطخ  هبیـش و  یبا  نبا  زیزعلادـبع و  ظـفاح  یناربط و 
.دنتسه ادخ  لوسر  نادنزرف  نیسح  نسح و  هک  هدومن 

(1) باب نیمه  رخآ  رد 

نب دـمحم  »(2) و  قعاوص  » هحفـص 112 رد  یکم  رجح  نبا  و  يربـط -  میعن و  وـبا  رـضخالا و  نب  زیزعلادـبع  ظـفاح  حـلاصوبا و  زا 
 - نسح ماما  ترـضح  تـالاح  همجرت  رد  يربط  »(3) و  بلاطلا ْهیافک   » باب دـص  زا  دـعب  لوا  لصف  رخآ  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی 

: تفگ هک  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ ي  زا  دنا  هدومن  لقن 

الخ ام  مهیبأل  مهتبـصع  یثنأ  ینب  ّلکو  یبسنو  یبسح  الخ  ام  همایقلا  موی  عطقنمف  بسنو  بسح  ّلـک  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  »
« .مهتبصع انأو  مهوبأ  انأ  ّینإف  همطاف ، ینب 

دـالوا ره  نم و  بسن  بسح و  رگم  تماـیق  زور  تسا  عطقنم  یبسن  بسح و  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدـینش 
.متسه اهنآ  هبصع  ردپ و  نم  هک  همطاف  ياهدالوا  رگم  تسا  ردپ  بناج  زا  اهنآ  هبصع ي  يرتخد 

ّبحب فاحتالا   » باتک رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیش  زین  و 

205 ص :

باب 57. ح 13 ، ، 2/349 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
ّحص لب  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رجح  نبا  هیآ 9 . لصف 1 ، باب 11 ، ص156 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

لوسر تعمـس  نکلو  هءابلا  تدرأ  ام  هل : لاقف  رفعج  هیخأ  نبال  اهّدـعأ  هنأبو  اهرغـصب  ّلـتعاف  یلع  نم  موثلک  مأ  بطخ  هنأ  رمع  نع 
دلو الخ  ام  مهیبأل  مهتبصع  یثنأ  ینب  لک  یبسن و  یببس و  الخام  همایقلا  موی  عطقنی  بسن  ببس و  لک  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

«. مهتبصعو مهوبأ  انأ  یناف  همطاف ،
هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیّرذ  نا  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص381 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدرک  افتکا  ...مهتبصع » ناف  یثنا  ینب  لک   » ثیدح مود  تمسق  لقن  هب  یعفاش  یجنگ  .مالّسلا 
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(1)« فارشالا

.هدومن لقن  موثلک  ما  جیوزت  عقوم  رد  شردپ  زا  رمع  نبا  هللادبع  زا  ینطق ، راد  یقهیب و  زا  ار  ثیدح  نیا 

زا ًالقن   (2)« تیبلا لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا   » باتک رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 

206 ص :

جرخأو : » دـنک یم  لقن  ظاـفلا  نیا  هب  ار  ثیدـح  يواربش  باب 1 . ص19 ، يواربش ، رماع  نب  دـمحم  فارـشالا ، بحب  فاحتإلا  - 1
انأو مهّیلو  انأف  همطاف  دـلو  ّالا  هیلا  نومتنی  هبـصع  یثنأ  ینب  لـکل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  تلاـق  ءارهزلا  همطاـف  نع  یناربطلا 

حکن نیح  لاق  باطخلا  نبا  رمع  هیبأ  نع  رمع  نبا  نع  ینطق  رادلاو  یقهیبلا  جرخأو  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  مهتبصع .»
عطقنی بسن  وأ  ببـس  وأ  رهـص  لک  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  هنع : هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  تنب  موثلک  مأ 

«. یبسنو یببسو  يرهصالا  همایقلا  موی 
یم هراشا  ثیدح  ود  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیداحا  یطویـس  . 33 ح 31 -  ، 31 ص30 -  یطویـس ، نیدلا  لالج  تیملا ، ءایحإ  - 2

امهّیلو انأف  همطاف  يدلو  الا  هبصع  یلا  نومتنی  مأ  ینب  لکل  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رباج ، نع  مکاحلا  جرخأ  مینک :
نیح سانلل  لوقی  باطخلا  نب  رمع  عمس  هنا  رباج : نع  طسوالا ، یف  یناربطلا  جرخأ  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  امهتبصعو .»

و یبسنو .» یببس  الا  بسنو  ببس  لک  همایقلا  موی  عطقنی  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ینوئنهت  الأ  ّیلع : تنب  جوزت 
ْهفرعم باتک  ح4770 ، ، 3/179 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  ار  یثنأ )...  ینب  لک   ) ثیدح نیا  مود  تمسق  زین 
یکم رجح  نبا  یلع ؛ نب  نسح  دنسم  ح2631 و 2632 ، ، 3/44 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  نیسحلا ؛ نسحلا و  بقانم  باب  هباحـصلا ،

ح 34253 و ، 12/114 لاـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  لـصف 2 ؛ دـصقم 5 ، باـب 11 ، و 21  ح20  ص187 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد 
فرح ح 6293 و 6294 ، ، 23  - 5/22 ریدقلا ، ضیف  رد  دوانم  نیسحلاو ؛ نسحلا  لئاضف  لصف 2  باب 5 ، لئاضفلا ، باتک  ، 34254

یتساوخ نب  نامثع  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  نامثع  لاح  حرش  هرامش 3857 ، همجرت  ، 19/483 لامکلا ، بیذهت  رد  يّزمو  فاکلا ؛
، قـشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  .دـنا  هدرک  لـقن  رمع  نبا  باـطخ و  نـب  رمع  رباـج و  مالّـسلااهیلعارهز و  همطاـف  قـیرط  زا  یـسبعلا ،

ظافلا نیا  هب  ار  ثیدح  یسلدنالا  يومالا  غبصالا  وبأ  رصن  نب  کلملادبع  نب  زیزعلادبع  لاح  حرـش  هرامش 4122 ، همجرت  ، 36/313
انأف همطاف ، دلو  ّالا  اهیلإ ، نومتنی  ًهبصع  بأ  ینب  ّلکل  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هللادبع  نب  رباج  نع  : » تسا هدروآ 

«. هللا هضغبأ  مهضغبأ  نمو  هللا ، هّبحأ  مهّبحأ  نم  مهلضفب ، نیبّذکملل  لیو  یتنیط ، نم  اوقلخ  یترتع ، مهو  مهتبصع ، انأو  مهّیلو ،

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 250 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_206_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_206_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دیامن یم  لقن  رمع  هفیلخ  زا  طسوارد  یناربط 

(1)« يداهلا یبّنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » هحفص 42 یلا  باب 3  هحفص 39  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 
.دنا هللا  لوسر  دالوا  مالّسلااهیلع  همطاف  ياهدالوا  هک  هدومن  داهشتسا  لقن و  لاس 1303 ) رد  رصم  همالعا  هعبطم  پاچ  )

، یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هک  نانچ  ، دوش یم  دودرم  همکحم ، لئالد  همه  نیا  لباقم  رد  دیدروآ ، دهاش  هک  رعاش  رعش  اما  و 
(2)« بلاطلا ْهیافک   » باب دص  زا  دعب  لوا  لصف 

هک هداد  ینعم  نیا  هب  صاصتخا  رعاش ، رعش  نیمه  باوجرد  ار 
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باب 3. ، 85 ص77 -  یمرضح ، يولع  نیدلا  باهش  يداصلا ، ْهفشر  - 1
هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  هـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

دالوأو همطاف ،‘ ههج  نم  الا  مالّسلا  هیلع  یلعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هیرذل  لاصتا  لیق ال  ناف  دسیون : یم  یعفاش  یجنگ  .مالّـسلا 
هحـصب دهـشت  هحـضاو  هجح  لیزنتلا  یف  تلق : دعاب  الا  لاجرلا  ءانبأ  نهونب  انتانبو  انئانبا  ونب  انونب  رعاشلا : لوقل  هیرذ  نوکت  تانبلا ال 

نِمَو ُْلبَق  نِم  اَْنیَدَه  ًاحُونَو  اَْنیَدَه  ًاّلُک  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإ   ﴿ میهاربال يأ  َُهل ﴾ اَْنبَهَوَو   ﴿ ماعنألا هروس  یف  ّلجوّزع  هلوق  وهو  يوعدلا ، هذه 
هّیّرذلا هلمج  نم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ّدعف  َساَْیلِإَو ﴾ یَسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  : ﴿ لاق نأ  یلإ  َناَْمیَلُسَو ﴾ َدُواَد   ﴿ حون هّیرذ  نم  يا  ِِهتّیّرُذ ﴾
همطاـف دـالوأ  نأ  لـیلد  دـکأ  اذـه  یف  میرم و  هّمأ  ههج  نم  ـالا  هل  لاـصتا  ـال  تنب  نـبا  وـهو  مالّـسلا  هـیلع  حوـن  یلإ  مهبـسن  نیذـلا 

سیل مألا  ههج  نم  ناک  نإو  هوبنلا ، فرـش  یلإ  مهباستناو  اهتهج ، نم  ـالا  هل  بقع  ـالو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  هّیرذ  مالّـسلااهیلع 
باحصا لئاضف  باتک  ح 257 ، ، 5/92 دوخ ، حیحص  باتک  رد  يراخب  زین  .هنایـصو و  قرف  ذإ ال  حون  یلإ  یـسیع  باستناک  عنتممب 

ربنملا یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  هرکبابأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  نیـسحلاو ، نسحلا  بقاـنم  باـب  یبنلا ،
رد نینچمه  نیملسملا .» نم  نیتئف  نیب  هب  حلصی  نأ  هللا  لعلو  دّیـس  اذه  ینبا  لوقیو  هّرم  هیلاو  هّرم  سانلا  یلا  رظنی  هبنج  یلإ  نسحلاو 

رگید قیرط  هب  ار  ثیدح  نیمه  ...دیـسل ) اذه  ینبا  نا  یلع  نب  نسحلل  یبنلا  لوق  باب  نتفلا ، باتک  ح 1929 ، ، 9/689  ) رگید ياج 
باب بقانملا ، باتک  و 3781  ح 3778  ص989 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  یـسیع  نب  دـمحم  .تسا و  هدرک  لقن  ْهرکب  یبا  زا 
تاذ هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تقرط  لاق : دیز  نب  هماسأ  یبأ  ینربخأ  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ود  نیا  نیـسحلاو  نسحلا  بقانم 

اذه ام  تلق : یتجاح ، نم  تغرف  املف  وه ، ام  يردأ  ءیش ال  یلع  لمتشم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جرخف  هجاحلا  ضعب  یف  هلیل 
امهّبحأ ینا  مهللا  یتنبا ، انباو  يانبا  ناذه  لاقف  هیکرو ، یلع  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  اذاف  هفـشکف  لاق : هیلع ؟ لمتـشم  تنأ  يذلا 

: لاـق کـیلا ؟ ّبحأ  کـتیب  لـهأ  ّيأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لئـس  لوقی : کـلام  نب  سنا  نع  .اـمهّبحی  نم  ّبحأو  اـمهّبحأف 
، يربکلا ننـسلا  رد  یئاسن  بیعـش  نب  دـمحا  زین  و  هیلا .» امهّمـضیو  امهّمـشیف  ینبا  یل  یعدأ  همطافل  لوقی  ناکو  .نیـسحلاو  نسحلا 

باتک ح 8 ، ، 7/512 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نباو  يانبا ؛ نیـسحلاو  نسحلا  یبنلا  لوق  باب  صئاصخلا ، باـتک  ح 8524 ، ، 5/149
رکاسع نبا  .دنا  هدرک  لقن  ظافلا  نامه  اب  میدرک ، لقن  يذـمرت  زا  هک  ار  یلوا  ثیدـح  .نیـسحلاو  نسحلا  یف  ءاج  ام  باب  لئاضفلا ،

نع  » .تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  هرامش 1383 ، همجرت  ، 13/202 قشمد ، خیرات  رد 
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هبلـص عفری  یتح  هدیب  امهکـسمیف  یّلـصی  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رهظ  یلع  نابثی  نیـسحلاو  نسحلا  ناک  لاق : هرکب  یبا 
، لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  ایندـلا .» نم  یتناحیر  نیذـه  ینبا  نإ  لاق : مث ]  ] هرجح یف  امهـسلجأ  غرف  اـملف  ضرـالا  یلع  ناـموقیو 

ناذـه يانبا  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  نیـسحلاو  نسحلا  لـئاضف  لصف 2 ، باب 5 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 34247 ، ، 12/112
نیا عوـمجم  زا  هچنآ  رمع ) نبا  نع  یلع و  نع  رکاـسع -  نبا  «. ) اـمهنم ریخ  اـمهوبأو  هـنجلا  لـهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلاو  نـسحلا 
دوخ دـنزرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا 

هچ تفرگ ؛ تروص  سابعلا  ینب  طسوت  راب  نیتسخن  هلئسم ، نیا  حرط  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ ، رد  .تسا  هدناوخ 
نادـنزرف هن  دـیتسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  امـش  هک  هناهب  نیا  هب  مالّـسلا  هیلعربمایپ  تیب  لها  ندز  رانک  اـب  دنتـساوخ  یم  هکنیا 

رت کیدزن  ربمایپ ، يومع  سابع  قیرط  زا  ار  دوخ  بسن  هک  ییاجنآ  زا  هداد ، تیعورشم  دوخ  تموکح  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.دننک دادملق  دوخ  یعرش  ینوناق و  قح  ار  تفالخ  دنتسناد ، یم  مالّسلا  هیلع  مرکا  لوسر  هب 
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.دنا ترضح  نآ  نادنزرف  ربمغیپ  ناگداز  رتخد 

بحاص هچنانچ  هدورس ، مالسا  زا  لبق  هک  تسا  رفک  رعاش ، رعش  نیا  هوالع  و 
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.هدومن لقن  دهاوشلا » عماج  »

هلسلس یتقو  سپ  .دنا  هللا  لوسر  نادنزرف  مالّسلااهیلع  هقیدص  همطاف ي  نادنزرف  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  رایـسب  لیالد  لیبق  نیا  زا 
.دنا ترضح  نآ  نادنزرف  ربمغیپ  ناگداز  رتخد  هک  هداد  ینعم  نیا  هب  صاصتخا  رعاش ، رعش  نیمه  باوج  ترضح  هب  ام  بسن  ي 

.هدومن لقن  دهاوشلا » عماج   » بحاص هچنانچ  هدورس ، مالسا  زا  لبق  هک  تسا  رفک  رعاش ، رعش  نیا  هوالع  و 

هلسلس یتقو  سپ  .دنا  هللا  لوسر  نادنزرف  مالّسلااهیلع  هقیدص  همطاف ي  نادنزرف  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  رایـسب  لیالد  لیبق  نیا  زا 
(1) میدومن نایب  هک  يا  هربتعم  لیالد  ربانب  دیدرگ -  تباث  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  هب  ام  بسن  ي 

يراختفا نینچ  يدـحا  دـشاب و  یم  ینعم  نیمه  ام  راـختفا  نیرت  گرزب  میتسه و  ادـخ  لوسر  يرارذ  نادـنزرف و  هک  تسا  تباـث  - 
: رعاش قدزرف  دیوگ  شوخ  هچ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يرارذ  رگم  درادن 

مهلثمب ینئجف  یئابآ  کئلوأ 

(2) عماجملا ریرج  ای  انتعمج  اذإ 

« .درآ مهدرگ  ار  ام  اه  نمجنا  لفاحم و  هک  هاگ  نآ  ریرج ) يا   ) اهنیا لثم  هب  ارم  دیروایب  سپ  نم ؛ ناردپ  دنتسه  اهنیا  »

تبـسن هک  تاداس  ءافرـش و  رگم  دننک  تاهابم  رخف و  دوخ  ناردپ  یگرزب  هب  دنناوت  یمن  ایند  مدرم  نامز و  يانبا  زا  يدحا  هصالخ 
.امهیلع همالس  هللا و  تاولص  یضترم  یلع  ءایبنالا و  متاخ  هب  دوش  یم  یهتنم  اهنآ 

هک مدش  نونمم  مه  یلیخ  دونع و  جوجل  صاخشا  رگم  دنیامن  یمن  ار  نآ  راکنا  ًاعطق  .دوب  مامت  یفکم و  رایـسب  امـش  لیالد  ظفاح :
.دش گرزب  ههبش ي  نیا  عفر  ات  دیدومرف  ضیفتسم  ار  ام  هدومرف ، بجح  فشک 

زامن بوجو  روط  هب  نّنـست  لها  ناردارب  نوچ  .دومن -  یم  ار  ءاشع  زامن  مالعا  هک  تساخرب  دجـسم  رد  نّذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد 
ار ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و 
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دوش و هدروآ  اجنیا  رد  نآ  ياـه  یقرواـپ  اـب  كاـنعمو »...   » مود فارگاراـپ  لوا  زا  هحفـص 23  یبرع  هخـسن  باتک  زا  اجنیا  رد  - 1
( ققحم  ) .دیهد رییغت  ننست  لها  هب  ار  مک »  » ریمض

( ققحم . ) ص53 ینازاتفت ، یناعملا ، رصتخم  ص46 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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عمج رد  مالّسلا  هیلعراهطا  لآ  زا  همئا ي  هللا و  لوسرل  ًاعبت  هک  هعیش  فالخ  رب  دنروآ  یم  اج  هب  نآ  تلیـضف  عقوم  رد  ادج و  مه  زا 
.دنراتخم قیرفت  و 

تارکاذم هب  نداد  همادا  نتـشگرب و  يانب  رگا  دـنتفگ  نایاقآ  زا  یـضعب  .هضیرف  يادا  دجـسم و  هب ]  ] نتفر يارب  دـندش  هدامآ  نایاقآ 
زاـمن تسا  رارقرب  سلجم  نیا  اـت  تسا  بوخ  دوش ، یم  هتفرگ  سلجم  تقو  زا  یلیخ  نتـشگرب  دجـسم و  هب  نتفر  اـب ]  ] نوـچ تسا ،

.دندرگرب ودنرازگب  زامن  مدرم  اب  دجسم  رد  دنورب  دجسم ) تعامج  ماما   ) یحلا دبع  دیس  ياقآ  طقف  .دوش  ادا  اج  نیمه  ءاشع 

يادا سلجم  نامه  رد  ءاشع  زامن  عقوم  دیشک ، لوط  بش  هد  هک  هرظانم  تدم  مامت  رد  اذلف  .تفرگ  رارق  نایاقآ  لوبق  دروم  داهنشیپ 
.دندومن تعجارم  هرظانم  لحم  قاتا  هب  هفیظو  يادا  زا  دعب  و ]  ] دنتفر رگید  گرزب  قاتا  هب  نایاقآ  عقوم  نیا  رد  .دندومن  یم  هفیظو 

هزاجا بحاص ! هلبق  دنتفگ : دندوب -  يا  هدنیوج  واکجنک و  درم  ننست و  لها  نیکّالم  فارشا و  زا  یکی  هک  ناخ -  مویقلادبع  باون 
.مناسرب ضرع  هب  مراد  یلاؤس  سلجم  ثحب  عوضوم  زا  جراخ  دنیامن  یم  لیم  ياچ  نایاقآ  ات  دییامرف 

.عامتسا يارب  مرضاح  دییامرفب  یعاد :

دومرف یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  ربمغیپ 

متسد هب  یتصرف  میامن ، لاؤس  نایعیـش  عالطا  اب  نایاقآ  زا  هک  هدوب  ملد  رد  تساهتدم  نوچ  تسا ، رـصتخم  یلیخ  هدنب  لاؤس  باون :
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنـس  فالخ  رب  نایعیـش  نایاقآ  ارچ  میامن  ضرع  متـساوخ  هدیدرگ ، دوجوم  یـضتقم  کنیا  هدماین ،

.دنناوخ یم  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن 

210 ص :
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هعبرا همئا ي  هچنانچ  تسا ، رایسب  فالتخا  ءاملع  نیبام  هیعرف  لئاسم  رد  هک  دنناد  یم  سلجم ) ياملع  هب  هراشا   ) نایاقآ ًالوا  یعاد :
.دنراد فالتخا  رایسب  مه  امش  ي 

هک اریز  دندومن ؛ هابتـشا  امـش  رب  ار  رما  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  نایعیـش  لمع  دیدومرف  هکنیا  ًایناث 
.دندومن یم  ادا  قیرفت  هب  یهاگ  عمج و  یهاگ  ار  اهزامن  ترضح  نآ 

؟ دندومن یم  ادا  قیرفت  عمج و  وحن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا ، نینچ  ایآ  ناشدوخ -  ياملع  هب  ور  باون :

الا دنشابن و  تقـشم  بعت و  رد  تما  هکنآ  يارب  دندومن ، یم  لمع  عون  نیا  هریغ  ناراب و  لیبق  زا  رذع  عقاوم  رفـس و  رد  طقف  ظفاح :
.دندومن رضح  روصت  ار  رفس  و ]  ] دندومن هابتشا  بحاص  هلبق  منک  یم  نامگ  .دندومن  یم  ادا  قیرفت  وحن  هب  هتسویپ  رضح ، رد 

وحن هب  مه  رذـع  نودـب  رـضح و  رد  یهاگ  هک  تسا  دراو  ناتدوخ  تاـیاور  رد  یتح  مراد ، نیقی  هکلب  میدومنن ، هابتـشا  ریخ  یعاد :
.دندومن یم  ادا  عمج 

.دیدومن هابتشا  ام  تایاور  اب  ار  هعیش  تایاور  منک  یم  نامگ  ظفاح :

بتک حاحص و  رد  يدنچ  حیحـص  تایاور  .دشاب  یم  امـش  تاور  رد  وگو  تفگ  دنراد ، ینعم  نیا  رب  قافتا  هک  هعیـش  تاور  یعاد :
.تسا دراو  باب  نیا  رد  امش  هربتعم ي 

.دییامرف نیعم  ار  اهنآ  لحم  دیراد  رظن  رد  رگا  تسا  نکمم  ظفاح :

رد رضحلا  یف  نیتولصلا  نیب  عمجلا  باب  رد  جاجح  نب  ملسم  یعاد :

211 ص :
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لقن اب  دوخ   (1)« حیحص »

: تفگ هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  تاور  هلسلس ي 

« .رفس الو  فوخ  ریغ  یف  ًاعمج  ءاشعلاو  برغملاو  ًاعمج  رصعلا  رهظلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلص  »

.دومن یم  ادا  ًاعمج  رفس  سرت و  فوخ و  نودب  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(2) زین و 

: تفگ هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا 

« .ًاعمج ًاعبس  ًاعمج و  ًاینامث  یبنلا  عم  تیّلص  »

.میدومن یم  ادا  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  تعکر  تفه  رصع و  رهظ و  زامن  تعکر  تشه  ادخ  لوسر  اب 

سابع نبا  هک  رگید  ثیدـح   (4) هوالع هب  هدومن  لقن   (3)« دنسم  » لوا ءزج  هحفـصرد 221  لبنح  نب  دمحا  ماما  ار  ثیدح  نیمه  و 
: تفگ

212 ص :

ار ثیدـح  ملـسم  .رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باـتک  ح 49 ، ، 1/489 ملسم ، حیحـص  - 1
یف ًاعیمج  ءاشعلاو  برغملاو  ًاعیمج  رصعلا  رهظلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلـص  لاق : سابع  نبإ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا 
یف نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  رـصق  باتک  ح 4 ، ، 1/144 أطوملا ، رد  سنا  نب  کلام  زین  و  رفـس .» فوخ و ال  ریغ 

ننسلا رد  ییاسن  بیعش  نب  دمحاو  نیتالصلا ؛ نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 1210 ، ، 2/6 ننسلا ، رد  دواد  یبا  رفسلاو ؛ رضحلا 
نیمه اب  ار  ثیدح  نیمه  فوخ ، ریغ  نم  رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 1573 ، ، 1/491 يربکلا ،

.دنا هدرک  لقن  ظافلا 
.رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالص  باتک  ح 55 ، ، 1/491 ملسم ، حیحص  - 2

.تسا هدروآ  ار  اعیمج »  » هملک اعمج »  » هملک ياج  هب  لبنح  نب  دمحا  .سابع  نبا  دنسم  ، 1/221 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
، رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ح 56 ، ، 1/491 دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  زین  .نامه و  - 4

رهظلا .ًایناث  و  ًاعبـس ، هنیدـملاب  یّلـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  سابع : نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا 
«. ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو 
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« .ًاینامثو ًاعبس  رفاسم  ریغ  ًامیقم  هنیدملا  یف  هللا  لوسر  یّلص  »

ار رـصع  رهظ و  ءاشع و  برغم و  ینعی   ) تعکر تشه  تعکر و  تفه  ترفاسم  هن  تماقا  لاح  رد  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  درازگ  زامن 
(. مه اب 

:(1) دسیون یم  هک  اجنآ  ات  دیامن ، یم  لقن  ملسم  لیبق  نیا  زا  ثیدح  دنچ 

، درک بورغ  باتفآ  هکنآ  ات  دومن  یم  تبحـص  دناوخ و  یم  هبطخ  ام  يارب  سابع  نبا  رـصعلا  دعب  يزور  تفگ : قیقـش  نبا  هللادـبع 
.ْهالصلا ْهالصلا  تساخرب : مدرم  يادص  دش ، رهاظ  اه  هراتس 

: تفگ سابع  نبا 

« .ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  عمج  هللا  لوسر  تیأر  کل ، ّمأ  هّنسلاب ال  ینمّلعتأ  »

213 ص :

هالصلا نولوقی : سانلا  لعجو  موجنلا  تدبو  سمشلا  تبرغ  یتح  رصعلا  دعب  ًاموی  سابع  نبا  انبطخ  لاق : قیقـش  نب  هللا  دبع  نع  - » 1
: لاق مث  کل ؟ ّمأ  هنـسلاب ال  ینمّلُعتأ  سابع : نبا  لاقف  .هالـصلا  هالـصلا  .ینثنی  الو  رتفی  ـال  میمت  ینب  نم  لـجر  هءاـجف  لاـق : .هالـصلا 

نم يردـص  یف  كاـحف  قیقـش : نب  هللادـبع  لاـق  .ءاـشعلاو  برغملاو  رـصعلاو  رهظلا  نیب  عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر 
عمجلا باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالـص  باتک  ح 57 ، ، 1/491 ملسم ، حیحص  هتلاقم .» قّدصف  هتلأسف ، هریره  ابأ  تیتأف  ءیـش ، کلذ 

: تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  نیا  سابع ، نبا  دنـسم  ، 1/351 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  زین  .رضحلا و  یف  نیتالـصلا  نیب 
: لاقف .هالصلا  لاق  مث  هنع ، تکسف  هالصلا ، لاق  مث  هنع ، تکسف  هالـصلا ، لاقف  سابع  نبا  یلا  لجر  ماق  لاق : قیقـش : نب  هللادبع  نع  »
و هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  نیتالـصلا  نیب  عمجن  اّنک  دق  هالـصلاب  انمّلعت  تنأ 

هدرک لقن  ملـسم  دـننامه  ار  ثیدـح  نیا  نیتالـصلا ، نیب  رطملا  یف  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/168 يربکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب 
.تسا
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.ءاشع برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  درک  عمج  ادخ  لوسر  مدید  مدوخ  .یهد  یم  دای  ّتنس  ارم  وت  ردام  یب 

تـسا مسق  نامه  تفگ  دومن و  قیدصت  مدومن ، لاؤس  هریره  وبا  زا  متفر  دش ، ادیپ  يا  هشدخ  نم  لد  رد  مالک  نیا  زا  دیوگ : هللادبع 
.هتفگ سابع  نبا  هک 

(1) هک دیامن  یم  لقن  یلیقع  قیقش  نب  هللادبع  زا  رگید  قیرط  هب  زین  و 

.ْهالصلا داد : رد  ادن  یپ  رد  یپ  هبترم  هس  يدرم  دش ، کیرات  اوه  ات  دیشک  لوط  سابع  نبا  هللادبع  ربنم  یتقو 

: تفگ دش ، ریغتم  سابع  نبا 

« .هللا لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  اّنکو  هالصلاب  انمّلعتأ  کل ، ّمأ  «ال 

رـصع و اب  ار  رهظ  ینعی   ) میدومن یم  زامن  ود  نیب  عمج  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  هکنآ  لاحو  یهد  یم  داـی  زاـمن  ار  اـم  وت  رداـم  یب 
(. ءاشع اب  ار  برغم 

یئاسن زا  نیتالصلا  نیب  عمج  باب  رد  کلام   (2)« أطوملا  » حرش لوا  ءزج  هحفص 263  رد  تسامش  ياملع  رباکا  زا  هک  یناقرز  زین  و 
زا مره  نب  ورمع  قیرط  زا 

214 ص :

نیا ار  ثیدح  ملسم  .رضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ح 58 ، ، 1/492 ملسم ، حیحـص  - 1
: لاق مث  تکسف  هالصلا ، لاق : مث  تکسف  هالصلا ، سابع : نبأل  لجر  لاق  لاق : یلیقعلا  قیقـش  نب  هللادبع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  اّنکو  هالصلاب  انمّلعتأ  کل  ّمأ  ال  لاق : مث  تکسف ، هالصلا ،
برغملاو ءیـش  امهنیب  سیل  رـصعلاو  یلوألا  هرـصبلاب  یّلـص  سابع  نبا  نأ  ءاثعـشلا  یبأ  نع  مره  نب  ورمع  قیرط  نم  یئاـسنللو  - » 2

باتک ، 1/418 أطوم ، رب  یناقرز  حرـش  هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  هعفر  هیفو  لغـش  نم  کلذ  لـعف  ءیـش  اـمهنیب  سیل  ءاـشعلاو 
ثیدح لغش » نم  کلذ  لعف   » ترابع دنک ، یم  لقن  یناقرز  هک  یثیدح  رد  .رفسلاو  رضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ،

نیا رد  هک  یحیحـص  حیرـص و  ثیداحا  دوجو  اب  .دوب و  دهاوخن  بسانم  بلطم  تابثا  يارب  هجیتن  رد  دـنک ؛ یم  جراخ  قالطا  زا  ار 
دهاوخن ترورض  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  کسمت  درک -  میهاوخ  هراشا  زین  یضعب  هب  هدرک و  هراشا  یـضعب  هب  هک  دراد -  دوجو  باب 

.تسا هتشادن  ار  لیذ  نآ  هدرک  لقن  نآ  زا  فلؤم  هک  يا  هخسن  دراد  لامتحا  هتبلا  .تشاد 
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اهنآ نیب  هکنآ  نودـب  دـناوخ  یم  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  سابع  نبا  هرـصب  رد  هک  دـیامن  یم  لقن  ءاثعـشلا  یبأ 
یم عمج  ءاشع  اب  ار  برغم  رـصع و  اب  ار  رهظ  ینعی   ) دومن یم  ادا  زامن  مسق  نیا  ادخ  لوسر  تفگ  یم  دشاب و  هدوب  يزیچ  هلـصاف و 

(. دومن

هلسلس لقن  اب   (3)« دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  »(2) و  أطوملا  » نیتالـصلا نیب  عمج  باب  رد  کلام  »(1) و  حیحص  » رد ملسم  زین  و 
نبا زا  ریبج  نب  دیعس  زا  تاور  ي 

215 ص :

وبأ لاق  .رفـس  الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدـملاب  ًاـعیمج  رـصعلاو  رهظلا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  ساـبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  - » 1
، ملـسم حیحـص  .هتمأ  نم  ًادـحأ  جرحی  نأ ال  دارأ  لاقف : .ینتلأس  امک  سابع  نبا  تلأس  لاقف : کلذ ؟ لعف  َِمل  ًادیعـس : تلأـسف  ریبزلا :

«. رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  هالص  باتک  ح 50 ، ، 1/490
.رفسلاو رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالـصلا  رـصق  ْهالـصلا ، باتک  ح 4 ، ، 1/144 سنا ، نب  کلام  أـطوملا ، - 2

ًاعیمج رصعلاو  رهظلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلص  لاق : هنأ  سابع  نب  هللادبع  نع  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  کلام 
«. رفس فوخ و ال  ریغ  یف 

نبا نع  ریبج  نب  دیعس  نع   » .دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبح  نب  دمحا  .سابع  نبا  دنسم  ، 1/283 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
لعف ملو  سابعلا  ابأ  ای  تلق  لاق  .فوخ  ـالو  رفـس  ریغ  یف  هنیدـملاب  رـصعلاو  رهظلا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عمج  لاـق : ساـبع 
نیب عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ح 1210 ،  2/6 ننـس ، رد  دواد  یبأ  زین  و  هتمأ .» نـم  ًادـحأ  جرحی  ـال  نأ  دارأ  کـلذ  لاـق : کـلذ ؟
یف نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ح 1573 ، ، 1/491 يربکلا ، ننـسلا  رد  ییاسن  بیعـش  نب  دمحا  نیتالـصلا ؛

رد ناـبح  نبا  نیتالـصلا ؛ نیب  رطملا  یف  عـمجلا  باـب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/166 يربـکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب  فوـخ ؛ ریغ  نم  رـضحلا 
،4/471 حیحـصلا ، رد  نابح  نبا  نیتالـصلا ؛ نیب  رطملا  یف  عمجلا  باـب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/166 ْهالـصلا ، باتک  ، 4/471 حیحصلا ،
؛ رطملل رـضحلا  یف  عمجلا  یف  ًْهصخرلا  باـب  ، 2/85 حیحـصلا ، رد  همیزخ  نبا  رفـسلا ؛ یف  نیتالـص  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک 

یلص هتریس  باوبأ  عامج  ، 8/236 داشرلاو ، يدهلا  لبس  رد  یماش  یحلاص  ریبج ؛ نب  دیعس  دنسم  ، 12/58 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط 
ثیداحا رفاسملا ، ْهالص  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 2/201 هیارلا ، بـصن  رد  یعلیز  باب 3 ؛ رفـسلا ، یف  ضئارفلا  ْهالـص  یف  هلآو  هیلع  هللا 
نیتالصلا نیب  عمجلا  باب  ْهالص ، باتک  ، 1/160 راثآلا ، یناعم  حرش  رد  هملس  نب  دمحم  نب  دمحاو  رفسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا 

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیمه  وه ، فیک 
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: تفگ هک  دنا  هدومن  تیاور  سابع 

« .رفس الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدملاب  ًاعمج  رصعلاو  رهظلا  هللا  لوسر  یّلص  »

.رفس سرت و  نودب  هنیدم  رد  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درازگ  زامن 

؟ ار زامن  دومن  یم  عمج  ربمغیپ  هچ  يارب  مدومن  لاؤس  دیعس  زا  دیوگ : ریبز  وبا 

: تفگ مدومن ، سابع  نبا  زا  نم  ار  لاؤس  نیمه  تفگ : دیعس 

.دشابن تقشم  یتخس و  رد  شتما  زا  يدحا  هک  دومن  یم  عمج  نآ  يارب  ینعی  هتمأ ؛» نم  ًادحأ  جرحی  نأ ال  دارأ  »

:(1) تفگ سابع  نبا  هک  دنیامن  یم  لقن  ربخ  دنچ  رد  زین  و 

216 ص :

نیا هب  ار  ثیدح  ملسم  .رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالـص  باتک  ح 54 ، ، 1/490 ملسم ، حیحص  - 1
ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمج  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  : » تسا هدروآ  ظفل 
ثیدـح یفو  .هتّمأ  جرحی  یک ال  لاق : کلذ ؟ لعف  مل  سابع : نبال  تلق  لاق : عیکو ) ثیدـح  یفو   ) رطم الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدـملاب 

نبا دنسم  ، 1/223 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  زین  و  هتّمأ .» جرحی  نأ ال  دارأ  لاق : کلذ ؟ یلإ  دارأ  ام  سابع : نبال  لـیق  هیواـعم  یبأ 
رد دواد  یبا  رضحلا ؛ یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  یف  ءاج  ام  باب  ْهالصلا ، باوبا  ح 187 ، ص61 ، حیحصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  سابع ؛

ح1574، ، 1/491 يربکلا ، ننـسلا  رد  ییاسن  بیعـش  نب  دـمحا  نیتالـصلا ؛ نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ح 1211 ، ، 2/6 ننس ،
ح5، ، 2/344 فنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  و  رطم ؛ فوخ و ال  ریغ  نم  رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک 

هدرک لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  نیتالـصلا ، نیب  رفاسملا  عمجی  لاق  نم  باب  ْهمامالا ، عوطتلا و  ْهالـص  باتک 
.دنا
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« .رطم الو  فوخ  ریغ  یف  ءاشعلاو  برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  هللا  لوسر  عمج  »

.دیایب یناراب  دشاب و  یسرت  هک  نیا  نودب  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومن  عمج 

نیب عـمج   » ماـن هب  تسا  باوـبا  نییعت  نیمه  عـمج ، زاوـج  رب  لـیلد  نیرت  حـضاو  یلو  دـنا ، هدوـمن  لـقن  رایـسب  باـب  نـیا  رد  راـبخا 
یـصوصخم باب  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  ًاقلطم ؛ دشاب  عمج  زاوج  هلدا  زا  ات  باب  نیمه  رد  ار  عمج  ثیداحا  ندومن  لقن  و  نیتالـصلا »

.دندومن یم  زاب  رفس  رد  یباب  رضح و  رد  عمج  يارب 

.تسا رضح  رفس و  رد  زاوج  هب  طوبرم  امش  هربتعم ي  بتک  ریاس  حاحص و  رد  هلوقنم ي  تایاور  نیا  سپ 

.دشاب یمن  يراخب  حیحص  رد  یتایاور  لقن  یباب و  نینچ  ظفاح :

نارگید و  يراخب ) ملسم و   ) نیحیحـص نیحراش  لبنح و  نب  دمحا  ییاسن و  ملـسم و  لیبق : زا  حاحـص  بابرا  ریاس  یتقو  ًالوا  یعاد :
.ار ام  دصقم  فده و  دیامن  یم  تیافک  دنا ، هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا 

لحم زا  مامت  یگنرز  اب  یهتنم  هدروآ ، دوخ  حیحـص  رد  دـنا -  هدومن  لقن  نارگید  هک  ار -  تاـیاور  نیمه  مه  يراـخب  ياـقآ  ًاـیناث 
(1)« ْهالصلا تیقاوم  باتک  نم  رـصعلا  یلإ  رهظلا  ریخأت  باب   » هچنانچ .هداد  لاقتنا  رگید  لحم  هب  تسا  نیتالـصلا  نیب  عمج  هک  دوخ 

(2)« همتعلاو ءاشعلا  رکذ  باب   » و

(3)« برغملا تقو  باب   » و

دینک هعلاطم  ار 

217 ص :

نبا نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .رـصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 510 ، ، 1/286 يراخب ، حیحـص  - 1
.ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  ًاینامثو  ًاعبس  ْهنیدملاب  یّلص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  سابع :

وبأ رمع و  نبا  لاقو  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .ْهمتعلاو  ءاشعلا  رکذ  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ح 530 ، ، 1/294 نامه ، - 2
« ءاشعلاو برغملا  یبنلا  یّلص  هنع : هللا  یضر  سابع  نبا  بویأ و 

یّلـص لاق : سابع  نبإ  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .برغملا  تقو  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 529 ، ، 1/293 نامه ، - 3
تیقاوم باتک  ح 516  ، 1/288  ) دوخ حیحـص  زا  رگید  ياج  رد  يراخب  زین  و  ًاعیمج .» ًاینامث  ًاعیمج  ًاعبـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

لوقی همامأ  ابأ  تعمـس  لاق : فینح  نب  لهـس  نب  نامثع  نب  رکب  یبا  نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  رـصعلا ) تقو  باب  ْهالـصلا ،
هالصلا هذه  ام  ّمع  ای  تلقف : رـصعلا  یّلـصی  هاندجوف  کلام  نب  سنأ  یلع  انلخد  یتح  انجرخ  مث  رهظلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  عم  انیّلص 

یثیداحا دوخ ، حیحص  رد  يراخب  هچرگ  هعم .» یّلصن  اّنک  یتلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هالص  هذهو  رصعلا  لاق : تیّلـص ؟ یتلا 
حیحـص زا  هک  یتیاور  راهچ  نیا  یلو  تسا ، هدرکن  رکذ  میدرک ، لقن  نّنـست  لها  ربتعم  بتک  زا  فلتخم ، ظافلا  اـب  باـب  نیا  رد  هک 
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نیا يراخب  شور  اریز  تسین ، بجعت  ياج  هتبلا  .دـنک  یم  تابثا  ار  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  حیرـص ، روط  هب  میدرک  لـقن  يراـخب 
نآ نّنـست  لها  ناگرزب  دـنچ  ره  دـنک ؛ یمن  لـقن  درک ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  هعیـش  بهذـم  عفن  هب  ناوتب  هک  ار  یثیدـح  ره  هک  تسا 

رـصع رد  یتح  نّنـست  لها  ناگرزب  یـضعب  زا  .دنـشاب و  هدرک  لقن  نّنـست  لها  حاحـص  بتک  ریاس  رد  حیحـص ، دانـسا  اب  ار  ثیدـح 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  .دـنناد  یم  نیحیحـص  رد  نآ  دوـجو  ار  ثیدـح  مقـس  تحـص و  كـالم  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج  رـضاح 

هک یثیداحا  رب  دنهاوخب  رگا  هک  دنرادن  هجوت  هتکن  نیا  هب  دوب و  دهاوخن  حیحص  هنرگو  تسا  حیحـص  دشاب  نیحیحـص  رد  یثیدح 
رب تسد  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایـسب  زا  دـیاب  دـننادن ، ربتعم  تهج  نیمه  هب  ار  اهنآ  دـننک و  دراو  داریا  تسین  نیحیحـص  رد 

.درادن نیحیحص  زا  یلیلد  ننست  لها  لامعا  تادقتعم و  زا  يرایسب  اریز  دنراد ؛
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.دییامرف یم  هدهاشم  ار  عمج  ثیداحا  نیا  مامت  دیهد ، رارق  تقد  دروم  و 

رارقا هک  یتلاح  رد  تسا  نیقیرف  ياملع  روهمج  هدیقع ي  نیتالصلا  نیب  عمج  رد  تصخر  هزاجا و  ناونع  هب  ثیداحا  نیا  لقن  سپ 
»(1) و ملسم حیحص  حرش   » رد يوون  همالع  هچنانچ  دنا ؛ هدومن  دوخ  حاحص  رد  ثیداحا  نیا  تحص  هب 

218 ص :

یم يوون  .رفسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ، 5/219 يوون ، حرشب  ملسم  حیحـص  - 1
هاـکح کـلام و  باحـصأ  نم  بهـشأ  نیریـس و  نبا  لوق  وهو  ...رـضحلا  یف  عمجلا  زاوج  یلإ  همئـألا  نم  هعاـمج  بهذو  : » دـسیون

هراتخاو ثیدحلا  باحصأ  نم  هعامج  نع  يزورملا  قاحـسإ  یبأ  نع  یعفاشلا  باحـصأ  نم  ریبکلا  یـشاشلا  لافقلا و  نع  یباطخلا 
تـالیوأت و هکنآ  زا  سپ  يووـن  هریغـالو .» ضرمب  هّللعی  ملف  هـتمأ ، جرحی  ـال  نأ  دارأ  ساـبع  نـبإ  لوـق  رهاـظ  هدـیؤیو  رذـنملا  نـبا 

یم لطاب  ار  اهنآ  زا  یضعب  دنک و  یم  نایب  دنا  هدرک  حرطم  نیتالـص  نیب  عمج  ثیداحا  هرابرد  ننـست  لها  ياملع  هک  ار  یتاهیجوت 
قالطا هب  هعجارم  اب  هک  دنک -  یم  لیوات  هیجوت و  هلیـسو  نآ  هب  ار  نیتالـص  نیب  عمج  ثیداحا  هدیدنـسپ ، ار  یهیجوت  سپـس  دناد ،

رد دنیوگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ننـست  لها  زا  يا  هدـع  لوق  نایاپ ، رد  تسا -  نشور  زین  يوون  راتخم  نالطب  باب ، نیا  ثیداحا 
نیا هجوت  لباق  هتکن  .دـنک  یم  رکذ  ساـبع  نبا  مـالک  زا  يدـیؤم  لوق ، نیا  يارب  هاـگ  نآ  دـناوخ و  عمج  هب  ار  زاـمن  دوش  یم  نطو 

رتشیپ هک  ار  هچنآ  هکلب  دـنک ، یم  لطاب  ار  عمج  ثیداـحا  تاـهیجوت  اـهنت  هن  هریغ ) ـالو  ضرمب  هّللعی  ملف  : ) يوون تراـبع  هک  تسا 
چیه تسا و  قلطم  ساـبع  نبا  مـالک  اریز  دـنک ؛ یم  لـطاب  زین  تسا  هدـش  مزتـلم  نآ  هب  هدرک و  لوبق  راـتخم  ناونع  هب  يووـن  دوـخ 

.دنک دیقم  ار  نآ  دناوت  یمن  یهیجوت 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 264 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ینالقسع

(2) ینالطسق و 

(3) کلام أطوملا »  » رب حرش  رد  یناقرُز  دنا و  هتشون  يراخب  حیحص »  » رب هک  یحورش  رد  يراصنا  يایرکز  و 

و نآ -  تحص  هب  فارتعا  سابع -  نبا  ثیدح  ًاصوصخم  ثیداحا -  لقن  زا  دعب  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  نارگیدو 

219 ص :

تالیوأت و يوون  دننامه  زین  رجح  نبا  .رصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالصلا ، تیقاوم  باتک  ، 24  - 2/23 ینالقسع ، يرابلا ، حتف  - 1
هرکذ امو  : » دسیون یم  نایاپ  رد  تسا و  هداد  باوج  اهنآ  همه  زا  تقد  هب  هدرک و  نایب  لیصفت  هب  ار  عمج  ثیداحا  هرابرد  تاهیجوت 

«. عمجلا قلطم  یف  رهاظ  جرحلا  یفنب  لیلعتلا  نم  سابع  نبا 
، تالیوأت زا  یضعب  لقن  اب  زین  ینالطسق  .رصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالصلا ، تیقاوم  باتک  ، 2/197 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - 2

.تسا هتخادرپ  اهنآ  خساپ  هب 
نبا ثیدح  لقن  زا  دعب  یناقرز  .رفـسلاو  رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 1/418 أطوم ، رب  یناقرز  حرـش  - 3

«. عمجلا قلطم  یف  رهاظ  جرحلا  یفنب  لیلعتلا  نم  سابع  نبا  هرکذ  امو  : » دسیون یم  سابع 
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.دنا هدومن  دنشابن -  تقشم  جرح و  رد  تما  هکنآ  يارب  رضح  رد  تسا  تصخر  هزاجا و  لیلد  ثیداحا ، نیا  هکنیا 

مکح و رد  ءاملع  یلو  دشاب ، هدیـسر  عمج  هب  لمع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  زا  یثیداحا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :
! دنیامن راتفر  نآ  فالخ  رب  لمع 

نایاقآ همه  صوصخ ، هب  ِعوضوم  نیا  رد  .دراد  رایسب  ریاظن  هک  دیمهف  دیهاوخ  اهدعب  درادن ، عوضوم  نیا  هب  صاصتخا  طقف  یعاد :
فالخ رب  هدراب  تالیوات  ار  هربتعم  ثیداحا  نآ  ممهف ، یمن  نم  هک  يرگید  تهج  اـی  راـکفا و  روصق  تهج  اـی  نّنـست  لـها  ياـهقف 

: دنیوگ هکنآ  لیبق  زا  دنا ؛ هدومن  اهنآ  رهاظ 

ماما دننام  امش  نیمدقتم  رباکا  زا  یتعامج  هک  لگ  ناراب و  لوزن  فوخ و  سرت و  دننام  دشاب ؛ رذع  عقوم  هب  رظان  ثیداحا  نیا  دیاش 
(2) یعفاش ماما  (1) و  کلام

یم دیامن  یم  در  ًاحیرص  ثیدح  نیا  اب  سابع  نبا  ار  هدیقع  نیا  هکنآ  لاح  و  دنا ؛ هداد  اوتف  لیوات  نآ  هب  هنیدم  ياهقف  زا  يا  هدع  و 
.دندناوخ یم  عمج  ار  زامن  ناراب ، لوزن  سرت و  نودب  ینعی  رطم ؛» الو  فوخ  ریغ  نم  : » دیوگ

فرطرب ربا  دـندومن ، مامت  ار  رهظ  زاـمن  هک  نیمه  دنتخانـشن و  ار  تقو  هدوب و  ربا  اوه  دـیاش  هک  دـنا  هتفاـب  دوخ  شیپ  رگید  یـضعب 
! رصعلاو رهظلا  نیب  دش  عمج  اذل  دندناوخ ؛ ار  رصع  زامن  تسا ، رصع  تقو  دندید  دیدرگ ،

220 ص :

سپ کلام  .رفسلاو  رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  رصق  باتک  ح 4 ، ، 1/144 سنا ، نب  کلام  أطوملا ، - 1
.رطم یف  ناک  کلذ  يرأ  دیوگ : یم  ثیدح  لقن  زا 

 . مألا - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدننک ، زامن  هک  دندرکن  رکف  ناگدننک  لیوأت  ایوگ  .دوش  تفای  لیوأت  نیا  زا  رتدراب  منک  یمن  نامگ 
ماـمت رب  طـیحم  هکلب  هدوبن ، بابـسا  هب  طوبرم  ترـضح  نآ  ملع  هکنآ  هچ  هتـشادن ، يرثا  ربا ، دوـبن  دوبادـخ و  لوـسر  يارب  تسا و 

.تسا هدوب  راثآ  بابسا و 

تباث لیوات  نیا  نالطب  دشاب ، هدش  عقاو  يرما  نینچ  هک  دنرادن  تسد  رد  یلیلد  رکفلا  ریـصق  نامدرم  هتـسد  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  و 
رهاوظ فـالخ  هکنآ  رب  هوـالع  درادـن ، يرثا  نآ  ندـش  فرطرب  ربا و  دوـجو  اـجنآ  رد  هک  ءاـشع  برغم و  زاـمن  عـمج  هب  ددرگ  یم 

.تسا ثیداحا 

نیعمتـسم هک  دیـشک  لوط  يردق  هب  بانج  نآ  هباطخ ي  هک  دراد  تحارـص  تما ) ربح   ) سابع نبا  ثیدـح  میدرک ، ضرع  هچنانچ 
ار برغم  زامن  ًادمع  کلذ  عم  هدیدرگ ، زامن  تقو  رهاظ و  اه  هراتـس  هک  دندومن  يروآدای  ینعی  ْهالـصلا ؛ دندز : دایرف  هبترم  نیدنچ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  هدومن  ار  لمع  نیا  قیدـصت  مه  هریره  وبا  و  دومن ، ادا  مه  اب  ار  ود  ره  ءاشع  زامن  تقو  ات  تخادـنا  بقع  هب 
.تسا هدومن  لمع  مسق  نیدب  هلآو  هیلع 

ثیداحا رهاوظ  فالخ  رب  ار  تالیوات  هدومن و  در  مه  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هکلب  تسا ، دودرم  ام  دزن  رد  تـالیوات  عون  نیا  هتبلا 
ْهالص باب  رد  يراخبلا ؛» حیحص  حرش  یف  يرابلا  ْهفحت   » رد ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  يراصنا  مالـسالا  خیـش  هک  نانچ  دنا ، هتـسناد 

داشرا  » مود ءزج  هحفص 293  رد  ینالطـسق  همالع  نینچمه  مود و  ءزج  هحفص 292  رخآ  رد  ءاشعلا  عم  برغملاو  رـصعلا  عم  رهظلا 
یف يراسلا 

221 ص : 
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زا عون  نیا  هک  هدروآ  ناتدوخ  ياملع  نیققحم  زا  يریفغ  ّمج  يراخب و  حیحـص  نیحراـش  زا  نارگید  »(1) و  يراخبلا حیحص  حرش 
الب صیـصخت  حّـجرمالب و  حـیجرت  دومن ، ادا  ًاـقیرفت  دـیاب  ًاـمتح  هکنآ  هب  ندوـب  دـیقم  تسا و  ثیداـحا  رهاوـظ  فـالخ  تـالیوات ،

.تسا صّصخم 

دنرگن و یم  رگیدـکی  هب  توادـع  رظن  ابو  هداتفا  مه  ناج  هب  ناملـسم  ناردارب  هتـسد  ود  هک  هدـمآ  اجک  زا  فالتخا  نیا  سپ  باون :
؟ دنیامن یم  مه  لامعا  رد  حدق 

تیب لها  نایعیـش  تعامج  فرط  زا  مروبجم  دـنرگن ، یم  مه  هب  توادـع  رظن  اب  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  دـیدومرف : هکنیا  ًالوا  یعاد :
تراقح و مشچ  هب  ننست  لها  ناردارب  ماوع  ءاملع و  زا  کی  چیه  هب  نایعیـش  تعامج  ام  هک  میامنب  عافد  تلاسر  نادناخ  تراهط و 
جراوخ و ناگناگیب و  تاغیلبت  ارچ  هک  میفـسأتم  رایـسب  میناد و  یم  دوخ  ناملـسم  ناردارب  ار  اهنآ  هکلب  مییامن ، یمن  رظن  توادع  ای 
زا هک  ار  دوخ  یعیش  ناردارب  هک  اجنآ  ات  دتفا ، رثؤم  ننست  لها  ناردارب  بولق  رد  سنا  نج و  نیطایش  تاکیرحت  اهیوما و  بصاون و 

یضفار و دنا ، کیرش  اهنآ  اب  یصاعم  ریابک و  كرت  تابحتـسم و  تابجاو و  ماکحا و  عیمج  هب  لمع  توبن و  باتک و  هلبق و  تهج 
.دنرگنب اهنآ  هب  ینمشد  توادع و  رظن  اب  دنیامن و  ادج  دوخ  زا  هتسناد و  رفاک  كرشم و 

: میامن یم  ضرع  لد  زوس  زا  ، هدمآ اجک  زا  فالتخا  نیا  دیدومرف : ًایناث 

.داهن انب  نیاک  دتف  عمش  ناج  هب  شتآ 

222 ص :

هلمحو دـسیون ...« : یم  ینالطـسق  .رـصعلا  یلا  رهظلا  ریخاـت  باـب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ، 2/197 ینالطـسق ، يراسلا ، داـشرا  - 1
حیجرت هب  هدییقتو  ثیدحلا  رهاظل  فلاخم  هنأب  بّقعتو  رطملا  نم  دشأ  هیف  هقـشملا  نال  يوونلا ، هاّوقو  ضرملل ، عمجلا  یلع  مهـضعب 

«. صّصخم الب  صیصختو  حّجرم  الب 
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یتابـسانم هب  دعب  ياهبـش  رد  هللا  ءاش  نا  دیاش  هتفرگ ، همـشچرس  اجک  زا  تافالتخا  عون  نیا  میامن  ضرع  هک  تسین  نآ  تقو  کنیا 
.دیدرگ تقیقح  لصا  هب  هجوتم  دوخ  دوش و  هتشادرب  هدرپ 

عمج رد  ًاقلطم ، دراد  زاوج  تصخر و  رب  تلالد  هک  ار -  هضورعم  رابخا  ننست  لها  ياهقف  نایاقآ  قیرفت ، عمج و  زامن  هب  عجار  ًاثلاث 
، هدومن لقن  تما -  جرح  تقـشم و  یتخـس و  زا  يریگولج  یتحار و  تلوهـس و  يارب  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  ندـناوخ 

اهنآ زا  یـضعب  هکلب  دنناد ! یمن  زیاج  رذع  نودب  ار  اهزامن  ندناوخ  عمج  دـنیامن و  یم  هدراب  تالیوات  تهج  هچ  هب  مناد  یمن  یلو 
و رذع ، اب  دنیامن ؛ یم  عمج  عنم  ًاقلطم  وا  نیعبات  (1) و  هفینح یبا  دننام 

.ًارضح ما  ًارفس  رذع ، نودب 

(3) اه یکلام  (2) و  اه یعفاش  زا  نیریاس  اما  و 

(4) اه یلبنح  و 

رد هک  یتافالتخا  اب 

223 ص :

رضح یف  امهادحا  تقو  یف  نیتالـص  نیب  عمجی  الو  : » دسیون یم  یـسخرس  .ْهالـصلا  تیقاوم  باب  ، 1/149 یسخرس ، طوسبملا ، - 1
«. ...رفس یف  الو 

.رضحلا یف  ْهالص  هتتاف  اذإ  ءاملعلا  بهاذم  عرف  ْهنـسلا ...  مومأملاو  مامالا  فقوم  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 4/370 يوون ، عومجملا ، - 2
«. ...رفسلا یف  ءاشعلاو  برغملا  نیبو  رصعلاو  رهظلا  نیب  عمجلا  زوجی  : » دسیون یم  يوون 

.رفسلاو رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  دصق  باتک  ، 2/195 ربلا ، دبع  نبا  راکذتسا ، - 3
همادق نبا  رفسلا ، یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  راذعالا ، لها  ْهالص  رفاسملا و  ْهالص  باب  ْهالصلا ، باتک  ، 2/112 همادق ، نبا  ینغملا ، - 4

هک تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  ثحب  نیا  نایاپ  رد  زیاج .» امهادحا  تقو  یف  رفـسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  نا  : » دسیون یم 
هس رفس ؛ رد  نیتالص  نیب  عمج  ود -  هفرع ؛ هفلدزم و  رد  نیتالـص  نیب  عمج  کی -  دراد : یفلتخم  ياه  تروص  نیتالـص  نیب  عمج 

رایتخا و اب  رـضح  رد  نیتالـص  نیب  عمج  راهچ -  نآ ؛ لاثما  لگ و  ناراب و  دننام  ییاهرذع  رطاخ  هب  رـضح  رد  نیتالـص  نیب  عمج  - 
روط هب  ام  .تسا و  ماسقا  ریاس  رد  فالتخا  هکلب  .تسین  یفالتخا  هفرع  هفلدزم و  رد  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  رد  .يرذع  چیه  نودب 
لیلد ود  هب  يرذـع  چـیه  نودـب  نطو ، رد  نیتالـص  نیب  عمج  زاوـج  يارب  مینک : یم  ناـیب  ار  یتاـکن  مراـهچ  مسق  ةراـبرد  راـصتخا 

ِكُولُِدل َهَالّصلا  ِِمقَأ  : ﴿ دیامرف یم  هیآ 78  ءارسا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  نآرق : اما  .هللا  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  دوش : یم  کسمت 
« بش همین   » بش یکیرات  تیاهن  ات  دیشروخ  لاوز  زا  ار  زامن  ًادوُهْشَم .﴾ َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  ّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمّـشلا 
رد لاعتم  دنوادخ  .تسا  زور » بش و  ناگتـشرف   » هدهاشم دروم  رجف  نآرق  هک  ارچ  ار ، حبـص ) زامن   ) رجف نآرق  نینچمه  راد و  اپ  رب 

جنپ ياهزامن  تاقوا  هیآ  نیا  .دنک  یم  رما  حبـص  زامن  هب  نینچمه  بش و  قسغ  ات  دیـشروخ  كولد  زا  زامن  هماقا  هب  هفیرـش  هیآ  نیا 
یم رهظ  تقو  هک  تسا  راـهنلا  فصن  هرئاد  زا  باـتفآ  لاوز  ياـنعم  هب  سمـشلا » كولد   » .تسا هدومرف  ناـیب  یلک  روـط  هب  ار  هناـگ 
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هراشا نآ  هب  تغل  نیمه  لیذ  برعلا 4/392 ، ناسل  رد  روظنم  نبا  و  کلد »  » تغل لـیذ  ، 2/130 هیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  هک  نانچ  دشاب ،
تملظ تدـش  يانعم  هب  لیللا » قسغ   » .تسین هظحالم  لباق  هک  دـنا  هداد  كولد  يانعم  رد  يرگید  تـالامتحا  یـضعب ، هتبلا  .دـنراد 

زا نآ  همین  رد  بش  یکیرات  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  تغل  نیا  لیذ  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  هک  ناـنچمه  تسا ،
دوش و یم  تئارق  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  نآرق  رجفلا » نآرق   » .دناسر یم  ار  بش  همین  لیللا  قسغ  هجیتن  رد  تسا ، رتشیب  تقو  ره 
هک میباـی  یم  رد  رجفلا  نآرق  قسغ و  كولد و  ياـنعم  ندـش  نشور  اـب  نونکا  .دراد  حبـص  زاـمن  هب  هراـشا  هتفر  مه  يور  هلمج  نیا 
رهظ يادـتبا  زا  دـیامرف : یم  نوچ  تسا ، هدرک  رکذ  زین  ار  نآ  تاقوا  هدومرف و  رما  زامن  جـنپ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
همین ات  رهظ  لوا  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  ناس  نیدـب  .دـیراد  اپ  هب  زین  ار  رجف  زامن  بش و  همین  ات  دـینک  هماقا  ار  زاـمن 
زاـمن بورغ و  زا  شیپ  ار  رـصع  رهظ و  دـیاب  هک  میتشادـن  یعطق  لـیلد  رگا  .تسا  هناـگراهچ  ياـهزامن  ندرازگ  يارب  تـقو  بـش ،

تقو بش  همین  اـت  رهظ  لوا  زا  مییوگب : هفیرـش  هیآ  قـالطا  هب  کـسمت  اـب  میتـسناوت  یم  میناوخب ، بورغ  زا  دـعب  ار  ءاـشع  برغم و 
ءاشع برغم و  زامن  بورغ و  زا  لبق  دـیاب  رـصع  رهظ و  زامن  هک  میراد  یعطق  لیلد  نوچ  یلو  تسا ، زامن  راـهچ  نیا  يارب  كرتشم 
هفیرش هیآ  قالطا  هب  میناوت  یم  هدنام  یقاب  دراوم  رد  مینک و  یم  دییقت  ار  هیآ  قالطا  رادقم ، نیا  هب  دوش  هدناوخ  بورغ  زا  دعب  دیاب 

ظفح دـیاب  رـصع  رهظ و  رد  بیترت  هتبلا  تسا -  رـصع  رهظ و  يارب  كرتشم  تقو  بورغ  ات  رهظ  يادـتبا  زا  مییوگب : هدومن  کسمت 
هک تساجنیا  زا  .دـشاب و  یم  ءاشع  برغم و  يارب  كرتشم  تقو  فالتخا -  هب  انب  رجف  ای  ثلث  ای  بش -  همین  اـت  برغم  زا  و  دوش - 

هفیرش هیآ  نیا  زا  هک  دنک  یم  فارتعا  هلأسم 4 ، هیآ  نیمه  لیذ  ، 21/27 ریبکلا ، ریسفت  رد  ننست  لها  گرزب  نارسفم  زا  يزار  رخف 
برغملا لوأ  نع  هرابع  قسغلا  ناک  هملظلا  لوأ  روهظب  قسغلا  انرّـسف  نإف  : » دـسیون یم  يزار  رخف  .دوش  یم  هدافتـسا  هکرتشم  تاقوا 

نوکی نأ  یـضتقی  اذه  رجفلا و  تقوو  برغملا  لوأ  تقوو  لاوزلا ، تقو  تاقوأ : هثالث  هیآلا  یف  روکذملا  نوکی  ریدقتلا  اذـه  یلعو 
نوکیف ءاشعلاو ، برغملل  ًاتقو  برغملا  لوأ  نوکی  نأو  .نیتالصلا  نیتاه  نیب  ًاکرتشم  تقولا  اذه  نوکیف  رـصعلاو ، رهظلل  ًاتقو  لاوزلا 

رگا «. ) ًاقلطم ءاشعلاو  برغملا  نیبو  رـصعلاو  رهظلا  نیب  عمجلا  زاوج  یـضتقی  اذـهف  .نیتالـصلا  نیتاه  نیب  ًاضیا  ًاـکرتشم  تقولا  اذـه 
: تسا تقو  هس  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیاربانب ، دوش ؛ یم  هتفگ  قسغ  برغم  لوا  هب  مینک ، ریـسفت  یکیرات  زاغآ  ندـش  رهاـظ  هب  ار  قسغ 

تقو زین  برغم  لوا  .رـصع و  رهظ و  زاـمن  نیب  تسا  كرتـشم  لاوز ، تقو  هجیتـن  رد  حبـص ؛ تقو  برغم و  تـقو  لوا  لاوز ، تـقو 
رخف اجنیا  ات  هچنآ  ًاقلطم .) تسا  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج  زاوج  مزلتـسم  نیا  .تسا  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  كرتشم 

بّصعت و یلو  تسا ، نیمه  زین  دعاوق  هلدا و  ياضتقم  درادن و  هار  نآ  رد  یکـش  هک  تسا  یقح  نخـس  هدرک ، فارتعا  نآ  هب  يزار 
کش نآ  ندوب  لطاب  رد  یفصنم  ققحم  ره  هک  دنک  اعدا  ار  یبلطم  هدرک ، لودع  شنخس  زا  هک  هتشاداو  ار  وا  ناگتشذگ ، زا  تیعبت 
رذعب ًازئاج  عمجلا  نوکی  نأ  بجوف  زوجی ، الو  رذـع  ریغ  نم  رـضحلا  یف  عمجلا  نأ  یلع  لیلدـلا  ّلد  هنأ  الا  : » دـسیون یم  وا  .درادـن 
تـسا مزال  سپ  .تسین  زیاج  نطو  رد  رذـع  نودـب  زامن  ود  نیب  عمج  هک  دـنک  یم  تلالد  هلدا  انامه  «. ) هریغو رطملا  رذـعو  رفـسلا 

رب دهاوخب  رگا  فصنم  ققحم و  ناملـسم  کی  مینادـب .) زیاج  رگید  ياهرذـع  ای  ناراب  ای  ترفاسم  تروص  رد  ار  زامن  ود  نیب  عمج 
زا اما  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  حیحـص  تایاور  تنـس و  زا  ای  دروایب ، یلیلد  میرک  نآرق  زا  دـیاب  ای  دـنک ، لالدتـسا  یبلطم 

تنس زا  اما  .دوش و  یم  هدافتـسا  قلطم  روط  هب  عمج  زاوج  هفیرـش  هیآ  زا  هک  درک  تابثا  شقیقحت  بسح  رب  يزار  رخف  دوخ  نآرق ،
رد یناوارف  رابخا  هک  تسین  هدیشوپ  دشاب  هتشاد  باب  تایاور  رد  یصّحفت  كدنا  هک  یسک  ره  رب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هب فلؤم  هک  ناـنچ  دـنامهف ، یم  ار  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  قلطم  روط  هب  فـلتخم و  قرط  هب  هک  دراد  دوـجو  نیقیرف  ربـتعم  بتک 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تایاور ، عومجم  .میدرک و  هراشا  رگید  یـشخب  هب  زین  ام  ثیداـحا و  نآ  زا  يرادـقم 

اهزامن ندناوخ  ادج  هک  دنکن  رکف  یـسک  ات  دندرک  یم  عمج  زامن  ود  نیب  يرذع ، فوخ و  چیه  نودب  هنیدـم  رد  یهاگ  هلآو  هیلع 
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نیب عمج  ًاقلطم  ننـست  لها  زا  يا  هدع  هکنیا  هچ  تسا ؛ هدـشن  ققحم  عمج  ندوبن  زیاج  رب  مه  ننـست  لها  عامجا  یتح  .تسا  بجاو 
هلأسم عمجلا ، یف  یناثلا  لصفلا  رفـسلا ، ْهالـص  ْهالـصلا ، باتک  ، 1/177 دهتجملا ، ْهیادـب  رد  دـشر  نبا  .دنرامـش  یم  اور  ار  نیتالص 

عمج اما  «. ) کلام باحصا  نم  بهشأو  رهاظلا  لها  نم  هعامج  کلذ  زاجاو  رذع ...  ریغل  رـضحلا  یف  عمجلا  اماو  : » دسیون یم  موس 
رد يوون ، زین  و  .دنا ) هداد  هزاجا  کلام  باحـصا  زا  بهـشا  رهاظ و  لها  زا  یهورگ  ار  يرذع  چـیه  نودـب  نطو  رد  زامن  ندـناوخ 
نبا یکح  و  : » دسیون یم  ضرم  الو  رفس  الو  فوخ  الب  رـضحلا  یف  عمجلا  یف  مهبهاذم  یف  عرف  ْهالـصلا ، باتک  ، 4/384 عومجملا ،

نیدب .ببس ) نودب  تسا  زئاج  نیتالـص  نیب  عمج  هک  تسا  هدرک  لقن  یهورگ  زا  رذنم  نبا   ...« ) ببـس الب  هزاوج  هفئاط  نع  رذنملا 
یفاصنا و یب  رد  هتبلا  .عامجا  اب  هن  تنـس و  اب  هن  تسا  قفاوم  نآرق  اب  هن  دوخ ، نخـس  زا  يزار  رخف  لودـع  هک  دوش  یم  نشور  ناس 

حیرـص حیحـص و  تایاور  هکنآ  ياج  هب  ننـست  لها  ياهقف  ناثدحم و  زا  یخرب  هکلب  تسین ، اهنت  يزار  رخف  نداد ، لیلد  یب  ياوتف 
دوخ ناگرزب  ياوتف  دح  رد  ار  حیحص  تایاور  نیا  دنهد ، رارق  لطاب  قح و  سایقم  باب ، نیا  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
هداد اوتف  نآ  قبط  رب  هدرک و  لمع  ثیداحا  نیا  هب  زین  يا  هدع  هچرگ  .دننک  یمن  لمع  تایاور  نیا  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هدروآ ، نییاپ 

حیحص هلدا  لباقم  رد  رگا  هک  يّدح  هب  هدناشوپ ، ار  اهنآ  هرهچ ي  بّصعت  رابغ  هک  یناسک  تسا  یعیبط  .میدرک  نایب  هک  نانچ  دنا ،
تفلاخم ننـست  لها  جیار  هقف  اب  باب ، تایاور  نومـضم  هک  ییاجنآ  زا  دـننک و  یمن  فارتعا  قح  هب  مه  زاب  دـنریگب  رارق  حیرـص  و 

رپ دننک و  جـیورت  هراومه  ار  دوخ  لطاب  هدـیقع  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنا ، هدز  باب  نیا  حیرـص  ثیداحا  لیوأت  هیجوت و  هب  تسد  دراد ،
لیلد و اب  هک  تسا  ینتفریذـپ  ینامز  ناگرزب  تارظن  تسا و  ناهرب  كردـم و  لیلد و  دراد  تیمها  ماقم  نیا  رد  هچنآ  تسا  حـضاو 

.ددرگ ثیداحا  نالطب  كالم  دناوت  یمن  باب ، نیا  رد  تایاور  هب  ندرکن  لمع  هجیتن ، رد  دشابن ؛ فلاخم  ناهرب 
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.دنا هداد  هزاجا  مهریغ  گنج و  هرمع و  جح و  دننام  حابم  رفس  رد  دنراد ، عورف  لوصا و  عیمج 

نیب قراف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  انب  هک  مالّـسلا -  هیلعدمحم  لآ  نم  نیرهاطلا  ْهمئالل  ًاعبت  هعیـش  ياهقف  یلو 
ینیریـش تبرـش و  دوب ، یمالـسا  داـیعا  نیرت  گرزب  ثعبمدـنیامن و  یم  عمج  زاوـج  هب  مکح  دـنا -  نآرقلا  لیدـع  لـطاب و  قـح و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

.دنا هداد  هزاجا  مهریغ  گنج و  هرمع و  جح و  دننام  حابم  رفس  رد  دنراد ، عورف  و 

نیب قراف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  انب  هک  مالّـسلا -  هیلعدمحم  لآ  نم  نیرهاطلا  ْهمئالل  ًاعبت  هعیـش  ياهقف  یلو 
عمج هب  رذع ، یب  ای  رذع و  اب  رـضح ، رد  ای  رفـس  رد  هاوخ  ًاقلطمدنیامن ، یم  عمج  زاوج  هب  مکح  دنا -  نآرقلا  لیدـع  لطاب و  قح و 

.ریخات عمج  ای  میدقت و 

رد یتحار  تلوهـس و  يارب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  دـهاوخب  رگا  رازگزامن  ینعی  تسا ؛ یّلـصم  رایتخا  اب  زاوج  نیا  و 
ادا اهنآ  تلیـضف  تقو  لوا  رد  مه  ار  ءاشع  رـصع و  زامن  دـناوخب و  تلیـضف  تقو  لوا  رد  ار  برغم  رهظ و  ای  دـناوخب و  هسلج  کی 

بتک رد  هچنانچ  تسا ، عمج  زا  لضفا  ندروآ  اج  هب  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  کـی  ره  ادـج و  مه  زا  هتبلا  .تسا و  راـتخم  دـیامن ،
دنتـسه و يرایـسب  مومه  لغاشم و  راتفرگ  ًابلاغ  مدرم  نوچ  نکل  و  هدـیدرگ ، رکذ  ًـالماک  هعیـش  ياـهقف  هیلمع  لـئاسر  هیلالدتـسا و 

نایعیش هدوب -  سدقم  عراش  فده  هک  جرح -  رسع و  عفر  تلوهس و  يارب  اذل  ددرگ ، توف  اهنآ  زا  یتلفغ  رصتخم  هب  تسا  نکمم 
.ریخأت هب  ای  میدقت  هب  دنناوخ  یم  عمج 

نیمه دنرگن  یم  ام  هب  بضغ  ظیغ و  هدید  اب  هک  ننـست  لها  ناردارب  ریاس  مرتحم و  نایاقآ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  منک  یم  نامگ 
یتقو اریز  هیلوا ؛ تارکاذم  لصا  هب  میدرگرب  تسا  بوخ  تسا ، شیپ  رد  ًالوصا  يرت  مهم  بلاطم  نوچ  .دشاب  یفاک  باوج  رادـقم 

.دش دهاوخ  لح  تاعورف  عبتلاب  دیدرگ  لح  یلوصا  همهم ي  بلاطم 
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یلیخ هک  تسا  یـسک  ام  تبحـص  فرط  متـسناد  بحاص و  هلبق  تامولعم  هب  مدرب  یپ  لوا  هسلج ي  رد  هک  متقوشوخ  یلیخ  ظفاح :
.مییامن بیقعت  ار  لبق  تبحص  نامه  هک  تساجب  رایسب  دندومرف ، هک  یمسق  نامه  .دنا  عالطا  اب  ًالماک  ام  بتک  زا  تسین و  دماج 

نینچ ياراد  یمـشاه و  يزاجح و  دـیدومن  تباث  هک  اویـش  تانایب  نیا  اب  یلاع  بانج  هک  ممهفب  مهاوخ  یم  بحاص  هلبق  هزاـجا  اـب 
یلیخ دـییامرف  نایب  ار  ترجاهم  نیا  خـیرات  تلع و  هچنانچ  .دـیدمآ  سوجم ) زکرم   ) ناریا هب  هک  دـش  هنوگچ  دـیتسه ، یکاـپ  بسن 

.دش میهاوخ  تقوشوخ 

دباع دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع 

هیلع مظاکلا  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  لصفالب  دنزرف  دباع ، دـمحم  ریما  دیـس  ترـضح  ناریا  هب  ام  دادـجا  زا  رجاهم  نیلوا  یعاد :
راهنلا مئاص  لیللا و  مئاق  رمع ، مامت  رد  هدـیدرگ ، دـباع  هب  فورعم  تدابع  ترثک  زا  اوقت و  لضف و  اب  رایـسب  هک  تسا  هدوب  مالّـسلا 

ناگدنب هللا ، مالک  هباتکلا ي  قح  زا  هتـشاد و  دیجم  هللا  مالک  تباتک  هب  يرایـسب  قشع  هدومن و  یم  راطفا  ار  یمایا  تردـن  هب  هدوب و 
.دندومن دازآ  يرادیرخ و  رایسب 

یلاع رایسب  شهاگراب  هّبق و  .دشاب  یم  ینادألا  یلاعألا و  نم  سان  هّماع ي  رازم  فاطم و  زاریـش ، رد  لاحلا  یلا  شا  هکرابم  هعقب ي 
سیوا هدازهاش ي  بانج ، نآ  نیرئاز  زا  رایـسب  تیعمج  موجه  عقوم  رد  ندش  لاماپ  زا  ربق  تظافح  يارب  شکرابم  ربق  فارطا  رد  و 

هاش نیدـلا  رـصان  موحرم  مرکا  ّمع   ) هلودـلا دـمتعم  ازریم  داهرف  جاح  موحرم  ردـقیلاع  دنمـشناد  دـنزرف  یناث ، هلودـلا  دـمتعم  ازریم 
يادا نیرئاز و  تدابع  يارب  تسا  يدجسم  هک  ار -  شرهطم  مرح  هتخاس و  هرقن  زا  ییابیز  حیرض  راجاق )
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هکرابم هعقب ي  نآ  هب  يدایز  هجوت  صوصخلاب  سراف  یلاها  هدومن و  يراک  هنییآ  تعامج -  زامن  هماـقا ي  تابحتـسم و  ضیارف و 
نآ شرافـس  هیـصوت و  دروم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  ترتع  زا  هک  هعقب -  بحاـص  حوتف  رپ  حور  هلیـسو  هب  دـنراد و 

.دنیامن یم  ضایف  أدبم  زا  ضیف  كرد  دنا ، -  هدوب  ترضح 

.هدوب هچ  زاریش  هب  زاجح  زا  ناشیا  ترجاهم  تلع  ظفاح :

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  تکرح 

نومأم ار  اضرلا ‘ یسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هک  يرجه  مود  نرق  رخآ  رد  هکلب  دندومنن ، تکرح  زاجح  زا  زاریـش  دصق  هب  یعاد :
داتفا و ییادج  ترضح  نآ  اب  ناوخا  نیب  یتدم  درب ، تفالخ ) زکرم   ) سوط هب  دومن و  دوخ  دهعیلو  ًاربج  یسابع ) هفیلخ ي   ) دیشرلا

هفیلخ مالّسلا و  هیلعاضر  ترضح  سدقم  روضح  زا  همان  هلیسو  هب  دومن ؛ کیرحت  ار  شراوگرزب  ناوخا  ترضح ، نآ  ترایز  قوش 
راضحا ار  اهنآ  یگمه  هدومن ، لابقتسا  نسح  لایح ) راکم و   ) هفیلخ .سوط  تمـس  هب  تکرح  يارب  دندومن  ناذیتسا  دیـشرلا  نومأم 

.دومن

ناردارب نیسح ، نیدلا  ءالع  دیس  بانج  و  ام ) يالعا  ّدج   ) دباع دمحم  ریما  دیس  بانج  قافتا  هب  غارچ ) هاش   ) دمحا ریما  دیس  بانج 
تمس هب  زاجح  زا  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  ترایز  دصق  هب  ناتسود ، براقا و  مامعا و  ینب  ناگدازردارب و  زا  يریثک  عمج  مظعم و 

رد هدوب . -  زاریـش  رهـشوب و  زاوها و  هرـصب و  تیوک و  هار  زا  ًابلاغ  نامز  نآ  رد  سوط  هب  ترفاسم  قیرط  .دندومن -  تکرح  سوط 
یم تکرح  قافتا  هب  دـندش و  یم  قحلم  مّظعم  تاداس  هب  تلاـسر ، نادـناخ  هب  نادـنم  هقـالع  نایعیـش و  زا  يریثک  عمج  زین  هار  نیب 

.دندومن
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ماّکح نیرومأم و  .دوب  هدش  لیکـشت  ءاسن  ًالاجر و  يرفن  رازه  هدزناپ  هلفاق  کی  ًابیرقت  دندیـسر ، هک  زاریـش  کیدزن  هب  دنـسیون : یم 
نارادتـسود و مشاه و  ینب  زا  یتیعمج  نینچ  رگا  هک  دیـسرت  نومأم  .دـنداد  نومأم  هب  ار  یگرزب  هلفاق ي  نینچ  تکرح  ربخ  اـهرهش 

.ددرگ تفالخ  ماقم  لزلزت  بابسا  دنسرب  سوط  هب  اهنآ  ياه  ییادف 

تمـس هب  ار  اهنآ  دـیوش و  تکرح  زا  عنام  دندیـسر  مشاه  ینب  هلفاق  اجک  ره  رد  هک  دالب  ماّـکح  ماـمت  هب  دومن  رداـص  يا  هیرما  اذـل 
تموکح هب  مکح  هلفاق ي  ندیـسر  زا  لبق  هک  زاریـش  رگم  دوب  هدرک  تکرح  هلفاق  دیـسر ، مکح  نیا  اجک  ره  هب  .دـینادرگرب  هنیدـم 

.دیسر تقو 

یخـسرف تشه  ناینز » ناخ   » رد راّرج  رکـشل  رازه  لهچ  اب  يروف  ردـتقم ، يدـج و  رایـسب  دوب  يدرم  هک  زاریـش ) مکاح   ) ناـخ غلتق 
اج نیمه  زا  نایاقآ  هفیلخ ، رمالا  بسح  هک  مظعم  ناگدازماما  يارب  داد  ماغیپ  دندیـسر ، مشاه  ینب  هلفاق  هک  نیمه  .دندز  ودرا  زاریش 

.دیدرگرب دیاب 

.مالّسلا هیلعاضر  ترضح  نامراوگرزب  ردارب  رادید  زج  میرادن  ترفاسم  نیا  زا  يدصق  ام  ًالوا  دندومرف : دمحا  ریما  دیس  ترضح 

.میدومن تکرح  وا  دوخ  روتسد  هب  میدومن و  ناذیتسا  هفیلخ  صخش  زا  میدماین ، هزاجا  یب  ام  ًایناث 

.ددرگ ارجا  دیاب  هدش و  رداص  يوناث  رما  تقو  ياضتقا  هب  تسا  نکمم  .مییامن  تکرح  زا  تعنامم  ام  هک  تسا  رما  تفگ : ناخ  غلتق 
.دییامن تعجارم  اج  نیمه  زا  دیراچان  نایاقآ 

روش ناهارمه  ناتسود و  مشاه و  ینب  ریاس  ناوخا و  اب  دمحا  ریما  دیس  بانج 
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.دندشن تعجارم  هب  رضاح  کی  چیه  دندومن ،

؛ دنداد رارق  هلفاق  بقع  ار  نانز  ًاطایتحا  دیامن  تکرح  تساوخ  هلفاق  هک  حبص ،

ینینوخ دیدش  گنج  دیشک ، لمع  هب  فرح  زا  راک  تبقاع  .دنتـسب  ار  هار  رـس  ناخ  غلتق  رکـشل  دش ، هتخاون  لیحر  سوک  هک  نیمه 
رکشل نارس  نیب  نیا  رد  .دمآ  دراو  اهنآ  رب  تسکـش  دش و  هدنکارپ  مشاه  ینب  تعاجـش  راشف و  رثا  رد  ناخ  غلتق  رکـشل  .دش  عورش 

نب یلع  یمرگتـشپ  هب  رگا  نایاقآ ! دـندز : دایرف  اه  يدـنلب  يـالاب  يا  هدـع  غورد -  اـی  تسار  .دـندرک -  يریبدـت  هدروخ ، تسکش 
نایعیش دوجو  ناکرا  قرب  دننام  ربخ  نیا  هبترم  کی  .درک  تافو  دهعیلو  هک  دیسر  ربخ  نآلا  دینک  یم  گنج  هفیلخ ) دهعیلو   ) یسوم

، براقا ناوخا و  اب  هنابش  دمحا ، ریما  دیس  بانج  اذل  دندش ؛ قرفتم  ناگدازماما  فارطا  زا  هداد ، ناکت  ار  رصنع  تسس  نامدرم  و 

هدنکارپ لّدبم  سابل  اب  تسا  بوخ  تسام  بیقعت  رد  نمـشد  نوچ  دـندومرف : دـمحا  بانج  .دـندیدرگ  راپـسهر  زاریـش  هب  ههاریب  زا 
.دیوشن راتفرگ  ات  دیوش 

یلو دنتسه ،-  تضهن  نامه  ناگدش  قرفتم  ناریا ، رد  ناگدازماما  بلاغ  دنیوگ  هک  دندش -  هدنکارپ  فارطا  هب  هنابـش  ناگدازماما 
دندش و ادج  مه  زا  سانشان  سابل  اب  کی  ره  دراو و  زاریش  هب  نیسح  نیدلا  ءالع  دیـس  دباع و  دمحم  ریما  دیـس  دمحا و  ریما  بانج 

.دندش لوغشم  تدابع  هب  اهنت  يا  هشوگ  رد 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس 

یس و دمآ  رس  اوقت  عرو و  دهز و  ملع و  رد  مالّسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  دعب  هک  غارچ - ) هاش  هب  فورعم   ) دمحا ریما  دیـس  بانج 
« هیرس  » مان هب  یناتسغاب  تایح ، نامز  رد  ترضح  نآ  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  ثانا  روکذ و  دالوا  تشه 

هک
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هار رد  هدـنب  رازه  رمع ، تدـم  رد  میظعتلا  بجاو  هدازماـما  نیا  .دـندومرف و  هبه  باـنج  نآ  هب  دـندوب  هدومن  يرادـیرخ  راـنید  رازه 
نیمه « ) كزدرس  » هلحم ي رد  تراهط  تیب  لها  یمیمص  ناتسود  زا  یکی  لزنم  رد  دندش ، دراو  زاریش  هب  یتقو  دندومن -  دازآادخ 

.دندینارذگ یم  تدابع  هب  ار  زور  بش و  ناهنپ و  تسا ) ترضح  نآ  هاگراب  هعقب و  نآلا  هک  ناکم 

دیس بانج  لاس  کی  زا  دعب  ات  هک  دنتشامگ  مظعم  ناگدازماما  ندرک  ادیپ  يارب  يرایسب  نیـشّتفم  سراف ) یلاو   ) ناخ غلتق  فرط  زا 
.دنداتسرف ترضح  نآ  يریگتسد  يارب  يرایسب  رکشل  دنداد ، تموکح  هب  ربخ  .دنتفای  ار  دمحا  ریما 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  گنج و 

هدرب و راک  هب  یعافد  ناـنچ  فلاـخم  رهـش  کـی  اـب  هنت  کـی  هدومن ، گـنج  دوخ  زا  عاـفد  ناونع  هب  اـغد  موق  نآ  اـب  دـمحا  باـنج 
.دشاب یم  خیرات  بابرا  تریح  تربع و  بابسا  لاس  دص  رازه و  زا  دعب  زونه  هک  تسا  هداد  جرخ  هب  یتعاجش 

نآ هاگهانپ  هک  دـندش  يا  هناخ  دراو  هدرک ، خاروس  ار  هیاسمه  هناخ ي  یفرط  زا  دـنیآ ، یمن  رب  شا  هدـهع  زا  دـندید  نوچ  تبقاـع 
.تخادرپ یم  هلمح  هب  هدومن  تحارتسا  يردق  سفنت و  اجنآ  رد  دش  یم  هتسخ  گنج  زا  تقوره  دوب و  ترضح 

یعمج لاـح  ناـمه  رد  رگید  فرط  زا  دـندز و  شنینزاـن  قرف  رب  يریـشمش  بقع  زا  دوب  هداد  راوید  هب  هیکت  هک  تحارتسا  عقوم  رد 
.دش ناهنپ  كاخ  ياه  هدوت  ریز  شکرابم  ندب  اذلف  .دندوب  هناخ  ندرک  بارخ  لوغشم 

هدع يانثتسا  هب  ًامومع  زاریش  رهش  نوچ  دش ، یگرزب  ناد  هلابز  هدیدرگ و  یلاها  روفنم  هبارخ  هناخ ي  نآ  دش و  فورعم  شلتق  ربخ 
ات دندوب ؛ نیفلاخم  زا  یلیلق ، ي 
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دوب یهاشداپ  هک  تفرگ  رارق  نیدـلا » رفظم  دعـس  نب  رکبوبا  کـباتا   » دوج يذ  دوجو  هب  سراـف  تنطلـس  هک  يرجه  متفه  نرق  لوا 
جیورت رد  دومن و  یم  رایسب  میظعت  ءالضف ، ءاملع و  داّبع و  داّهز و  هب  دوخ ، تنطلس  هرود ي  لاس  شـش  یـس و  رد  .حلاص و  رایـسب 

.تشاد غیلب  یعس  هیمالسا  هرهطم  تعیرش 

مالـسا رئاعـش  هب  رهاظتم  كاپ و  یناـمدرم  یگمه  سراـف  تکلمم  لاـجر  ارزو و  مهکوُلم ،» نید  یلع  ساـنلا   » مـالک ياوحف  هب  رظن 
هب يرایـسب  لیم  هک  هدوب  نیدـلا » ردـب  نب  دوعـسم  نیدـلا  برقم  ریما  ، » نیدـلا رفظم  کباتا  راـبرد  ناـبرقم  ارزو و  هلمج  زا  دـندوب ؛
نآ رد  دنرادرب و  دوب  هدروآ  رد  يدب  تروص  هب  ار  زاریش  رهـش  طسو  هک  ار  ناد  هلابز  ّلت  نآ  درک  رما  اذلف  .تشاد  يدابآ  نارمع و 
یم رهش  جراخ  هب  ار  اه  هلابز  اهکاخ و  دنداتفا و  راک  هب  يرایسب  تاج  هلمع  .دننک  اپ  رب  یگرزب  ترامع  هدش ، بارخ  هناخ ي  لحم 
راوآ ریز  نیمز ، يور  هیجو  ابیز و  هتفاکش ، قرف  اب  لّدبت  ریغت و  نودب  یلوتقم  هزات ي  رت و  دسج  دندید  راک  يانثا  رد  يزور  دندرب ؛

.دندمآ هیضق  شیتفت  هب  یعمج  مظعا  ریزو  رمالا  بسح  دیسر ، هناخترازو  هب  ربخ  .هتفرگ  رارق 

غارچ هاش  دسج  ندش  ادیپ 

شقن شمتاخ  رب  هک  دوب  يرتشگنا  هقلح  دش ، وا  فّرعم  هک  دندید  ناوج  لوتقم  نآ  ندب  رد  هک  يرثا  طقف  رایـسب  تاشیتفت  زا  سپ 
.یسوم نب  دمحا  هزعلا هللا  دوب :

بانج فیرـش  دسج  نآ  دندیمهف  یـسوم  نب  دـمحا  تداهـش  ناکم و  نآ  رد  یمـشاه  گنج  لماک  ترهـش  یخیرات و  هقباس ي  اب 
، قیرط نیا  هب  لاس  دص  راهچ  زا  دعب  ًابیرقت  هک  تسا  دیهش  میظعتلا  بجاو  هدازماما  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  نب  دمحا  ریما  دیس 

.دیدرگ نیفلاخم  زا  یعمج  راصبتسا  ثعاب  ناگدننیب و  تیاده  بابسا  رهاظ و  ملاس  حیحص و 
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مارتحا اب  هدومن ، رفح  يربق  دـندرک و  اپ  رب  یلاع  هعقب ي  دـیدرگ  رهاظ  دـسج  هک  لحم  نامه  رد  مظعا  ریزو  کباتا و  رمـالا  بسح 
ات دوب ، مومع  مارتحا  دروم  هتسویپ  دندوزفا و  هعقب  مارتحا  رب  دندرپس و  كاخ  هب  ار  فیرش  دسج  ناگرزب ، ءاملع و  روضح  رد  رایسب 
هاش ردام  دوب ؛ هاش  دومحم  نب  قاحسا  هاش  اب  سراف  زاریش و  تنطلس  هک  لاس 750  رد  تفای و  تافو  کباتا  هک  يرمق  لاس 658  رد 

رایـسب دـبنگ  هدومن و  یلاع  يریمعت  ار  ترـضح  نآ  هکرابم ي  هعقب ي  هدوب  هحلاـص  هریخ  هلیلج  ییوناـب  هک  نوتاـخ ) یـشات  هکلم  )
یلا هک  دومن  هکرابم  هعقب  نآ  رب  فقو  تسا  زاریش  یخسرف  هدجه  رد  هک  ار  دنمیم »  » هبصق ي تشارفارب و  ربق  نآ  رب  ییابیز 

.تسا ناهج  فورعم  دنمیم »  » بالگ یقاب و  لاحلا 

نیسح نیدلا  ءالع  دیس 

رد دندمآ ، زاریش  هب  شراوگرزب  ردارب  اب  هک  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  رگید  دنزرف  نیـسح  نیدلا  ءالع  دیـس  بانج 
هشوگ ي رد  ترضح  يزور  هدوب ، عیسو  یغاب  ار  ناخ  غلتق  یکیدزن  نآ  رد  .دوب  لوغـشم  تدابع  هب  زور  بش و  ناهنپ و  يا  هشوگ 

ریز هدوب  شکرابم  تسد  رد  ینآرق  هک  یتلاح  رد  دندومن ، شدیهش  اجنامه  دنتخانـش ، ار  ترـضح  نآ  هک  هدومن  یم  جّرفت  غاب  نآ 
.دیدرگ ناهنپ  كاخ 

، هبارخ غاب  نیا  رد  هیوفـص  ناـمز  رد  اـت  دوبن  رهاـظ  راوگرزب  دیـس  نآ  زا  يرثا  .دـش  بارخ  غاـب  نآ  درم و  غلتق  تشذـگ ، اـه  لاـس 
رد دـنا ، هتـشک  هزات  ار  وا  ّهنأک  دـش ؛ نایامن  كاخ  ریز  زا  هزات  رت و  یلوتقم ، ناوج  دولآ  نوخ  دـسج  هاگان  دـندومن ، یم  ناـمتخاس 

.ملاس حیحص و  يریشمش  شرگید  تسد  رد  تشاد و  دیجم  نآرق  تسد  کی  رد  هک  یتلاح 

ءالع دیس  بانج  كرابم  ندب  دندیمهف  ، دنتشاد تسد  رد  هک  ینیارق  تامالع و  اب 
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.تخاس يا  هعقب  وا  ربق  رب   (1) ناخ غلتق  دندومن و  نفد  ار  وا  غاب  نآ  رد  اذل  تسا ، رفعج ) نب  یسوم  دیهش  دنزرف   ) نیسح نیدلا 

نآ ربق  رب  یلاع  ییانب  دوب  رایسب  تورث  بحاص  نوچ  دمآ ، مظعم   (2) ناگدازماما ترایز  هب  هنیدم  زا  یندم  یلع  ازریم  اهتدم  زا  دعب 
ناـمه رد  مه  ار  شدوخ  توفزا ، دـعب  دومن و  فقو  هکراـبم  هعقب ي  نآ  رب  دـیرخ و  يرایـسب  تاـغاب  كـالما و  دراذـگ ، راوگرزب 
یلاها مومع  رازم  لاحلا  یلا  هک  دـش  ربق  نآ  رب  ییابیز  تّمرم  موحرم ، لیعامـسا  هاـش  ناـمز  رد  .دـندومن و  نفد  هسدـقم  هناتـسآ ي 

.دشاب یم  اهنآ  هجوت  دروم  سراف و 

هدیدرگ و ضرقنم  ًادعب  یلو  هدوب ، لسن  بحاص  دنیوگ : یضعب  تسا و  هدوب  لسنالب  میقع و  راوگرزب ، دیس  نیا  دنیوگ : اه  یـضعب 
ْهدـمع رد  هچنانچ  دوب ، هحلاص  هفیفع ي  رتخد  ياراد  طقف  هتـشادن  روکذ  دـالوا  مه  غارچ ) هاـش   ) دـمحا ریما  دیـس  باـنج  نینچمه 

.تسا هتشاد  روکذ  دالوا  دنیوگ : یخرب  تسا و  تبث  بلاط  یبأ  لآ  باسنا  یف  بلاطلا 

235 ص :

، دـش یم  هداد  غتلق  بقل  نیطالـس  بناـج  زا  ناـگرزب  ماّـکح و  ضعب  هب  هفلاـس  هنمزا  رد  .تسا  گرزب  ياـنعم  هب  یکرت  رد  غلتق  - 1
هک یگنز  دعـس  نب  رکبوبا  نیدلا  رفظم  مظعا  کباتا  هب  ار  یناخ  غلتق  بقل  نآاق ) ياتکوا   ) ناریا رد  نایزیگنچ  هبلغ  زا  دـعب  هچنانچ 
زا هک  تسا  غلتق  نآ  زا  ریغ  تخاس  نیدلا  ءالع  دیـس  بانج  ربق  رب  يا  هعقب  هک  ناخ  غلتق  نیا  سپ  .هداد  دوب  هدومنن  تفلاخم  اهنآ  اب 

( فلؤم  ) .دیگنج ناگدازماما  اب  و  دیدرگ ]  ] سراف یلاو  نومأم  بناج 
ّدـش دـنور ، یم  مق  هب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  هب  هک  یمـسق  نامه  ناریا ، یلاها  هصاخ  نایعیـش ، تسا  راوازـس  ًاقح  - 2
دباع ملاع  نادنزرف  ترایز  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  رطاخ  ياضر  هتفر ، زارط  تنج  زاریـش  هب  هدومن و  لاحر 

( فلؤم  ) .تسا لصاح  ناراوگرزب  نآ  ترایز  رد  لیزج  رجا  ًاعطق  دنیامن ، مهارف  ترضح  نآ  فیرش 
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باجم میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  دیس 

نادـنزرف تفر ، اـیند  زا  یعیبـط  لـجا  هب  اـت  تشاد  تداـبع  هب  لاغتـشا  اوزنا  هشوـگ ي  رد  هـک  دـباع  دـمحم  ریما  دیـس  باـنج  اـما  و 
« باجم  » میهاربا دیس  بانج  اوقت  عرو و  دهز و  ملع و  ثیح  زا  اهنآ  همه ي  زا  ّمها  هک  هتشاد  يردقیلاع 

«. باجم  » هب دش  فورعم  اذلف  هدیدرگ ، مالس  باوج  هب  رختفم  يرادیب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فرط  زا  هک  تسا 

هزات شکرابم  ربق  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ًاصوصخم  نیرهاط  دادـجا  ترایز  مزع  هب  شراوگرزب  ردـپ  تافو  زا  دـعب 
.دیدرگ تایلاع  تابتع  مزاع  هدومن ، ادیپ  یمات  ترهش  ناوا  نآ  رد  هدش و  فشک 

؟ هدش فشک  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  هک  هدوب  لاح  هچ  رد  نامز  نآ  ات  ههجو  هللا  مّرک  یلع  نینمؤملاریما  ربق  رگم  ظفاح :

ترضح اذل  داتفا و  قافتا  هیما  ینب  نایغط  و  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم تفالخ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نوچ  یعاد :
هدع طقف  .دندراذگن  ربق  يور  رب  مه  یلومعم  تمالع  یتح  دندومن و  نفد  هنامرحم  هنابـش و  ار  شکرابم  دـسج  دومرف  تیـصو  ریما 

يداعا رب  رما  هکنآ  يارب  ناضمر  زور 21  حبص  .دندوب و  رضاح  نفد  عقوم  رد  ترـضح  نآ  نادنزرف  صاخ و  باحـصا  زا  یلیلق  ي 
هناور همظعم  هکم  فرط  هب  ار  يرگید  هنیدم و  تمـس  هب  ار  یکی  دنتـسب ؛ لمحم  ود  دننادنار ، ترـضح  نآ  ربق  لحم  دوش و  هبتـشم 

.دندومن

ربق نفدم و  زا  یسک  ّرس ، باحصا  صاوخ  ترـضح و  نآ  نادنزرف  زج  دوب و  ناهنپ  اهلاس  ترـضح  نآ  كرابم  ربق  تهج  نیمه  هب 
.تشادن يربخ  راوگرزب  نآ 
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؟ هدوب هچ  نتشاد  ناهنپ  رب  رارصا  تیصو و  نیا  تهج  ظفاح :

مهیلع هللا  مالـس  دـمحم  لآ  صوـصخم  ضغبم ، یغاـی و  یغاـط و  ناـمدرم  نوـچ  هدوـب ، نید  یب  هیما ي  ینب  سرت  زا  دـیاش  یعاد :
.دیدرگ یم  اهملظ  دمآ  رس  ملظ  نیا  دنیامنب و  ترضح  نآ  كرابم  ربق  هب  یبدا  هئاسا ي  دوب  نکمم  .دندوب  نیعمجا 

 - دشاب راک  رد  مه  ینمـشد  ولو  یناملـسم -  ربق  هب  دـسج ، نفد  گرم و  زا  سپ  تسا  نکمم  رگم  تسا ، یـشیامرف  هچ  نیا  ظفاح :
.دنهد ماجنا  یلمع  ءوس 

هیما ینب  لامعا  عیاجف 

هرجش نیا  هک  یلوا  زور  زا  هک  دیا  هدومنن  اهنآ  روآ  تلاجخ  لامعا  عیاجف  هیما و  ینب  نیگنن  خیرات  رد  ریس  یلاع  بانج  رگم  یعاد :
.دش زاب  اه  ناملسم  نایم  رد  داسف  يّدعت و  ملظ و  باب  دندش ، نیملسم  تراما  تفالخ و  راد  مامز  هثیبخ  هفیاط  هنوعلم و  ي 

چیه هب  دنبیاپ  زیچ ، همه  یب  ياوسر  موق  نیا  .دندومنن  کته  هک  اهـسومان  هچ  دنتخیرن و  هک  اه  نوخ  هچ  دـندومنن و  هک  اه  ملظ  هچ 
.دنا هدومن  طبض  تبث و  مامت  تلاجخ  اب  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  ناگرزب  ار  اهنآ  لامعا  بلاثم  هچنانچ  دندوبن ؛ زیچ 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  هعقاو 

عازنلا  » دوخ فورعم  باتک  رد  تسامـش -  ياملع  رباکا  زا  هک  یعفاش - ) یلع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا   ) يزیرقم همالع ي  ًاـصوصخم 
هدرم هدنز و  هک  هداد  حرش  ًاطوسبم  ار  اهنآ  لاعفا  لامعا و  عیاجف  هیما ،» ینب  مشاه و  ینب  نیبامیف  مصاختلاو 
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یم ناتضرع  هب  ار  هیما ) ینب   ) اوسر موق  نیا  هعیجف ي  لامعا  زا  یلماک  یناشن  یخیرات و  مهم  هعقو ي  ود  هنومن  يارب  دنتخانش ؛ یمن 
.تسا ساسا  دنس و  اب  میوگ ، یم  یعاد  هچنآ  دینادب  دینکن و  بجعت  نایاقآ  هک  مناسر 

نیخروم یعمج  هک  دشاب  یم  ییحی  شدنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ترضح  تداهش  مهم ، هعقو ي  نآ  و 
رایـسب دوب  يدرم  نآ  و  دیـسر -  تفالخ  هب  يرمق  لاس 105  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  ماـشه  نوچ  هک  دـنا  هدومن  تبث  نیقیرف 

هب ار  رازآ  تیذا و  شعابتا  دوخ و  مشاه ، ینب  هب  تبـسن  ًاصوصخم  دراذگ و  ار  يّدعت  ملظ و  يانب  بضغلا -  دـیدش  بلقلا و  یـسق 
.دندیناسر یلعا  ّدح 

« هفاصر  » رد .تفر  مّلظت  هب  هفیلخ  دزن  ماش  هب  یقتم  هیقف و  دهاز ، دباع ، ملاع ، فیرش ، درم  دار  هناگی  نآ  یلع  نب  دیز  بانج  تبقاع 
زا ییاریذپ  اهراک و  هب  یگدیسر  تدعاسم و  ضوع  دیامن ، نایب  ار  دوخ  ندمآ  تهج  ترضح  هکنیا  زا  لبق  دومن ، تاقالم  ماشه  اب 

مانـشد اب  دومن و  ترـضح  نآ  هب  یتخـس  تناها  دورولا  يدـل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ ي  مه  نآ  دراو ، هزات  ناـمهم 
نآ درادن  نتفگ  يارای  ریقح  نابز  هک  يدب  ياه 

.دنار تفالخ  رابرد  زا  ار  بانج 

(1)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 181  رد  يدوعسم  ماما  لیبق  زا  امش  ام و  گرزب  نیخروم  هچنانچ 

مشاه ینب  نیبامیف  مصاختلاو  عازنلا   » رد يزیرقم  همالع ي  و 

238 ص :

: »... دسیون یم  يدوعـسم  .یلع  نب  دیز  داهـشتسا  ناورم ، نب  کلملادـبع  نب  ماشه  مایا  رکذ  ، 3/207 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 1
هرمأ هومتکتـساف  يرقلا  ضعب  نم  ماـجحب  یتاـف  لـصنلا ، عزنی  نم  اوـبلطف  هـتهبج  یف  مهـس  هباـصأ  دـقو  حارجلاـب  ًاـنخثم  دـیز  حارف 

ماـجحلا رـضحو  کـلذ  یلع  ءاـملا  يرجأو  شیـشحلاو  بارتلا  هربق  یلع  اولعجو  ءاـم ، هونفدـف  هتعاـس  نم  تاـمف  لـصنلا  جرختـساف 
، ماشه یلا  هسأرب  ثعبو  فسوی ، هجرختساف  هربق ، عضوم  یلع  ّهلدف  ًاحّصنتم  فسوی  یلا  یضم  حبصأ  املف  عضوملا ، فرعف  هتاراوم ،

«. حایرلا یف  هورذو  هقارحاب  هرمأی  فسوی  یلا  ماشه  بتک  مث  ...کلذک  فسوی  هبلصف  ًانایرع  هبلصا  نأ  ماشه  هیلا  بتکف 
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(1)« هیما ینب  و 

(2)« هغالبلا جهن  حرش   » رد یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و 

تفر و هفوک  هب  ماش  زا  راچان  هفیلخ ، دزن  زا  ندش  هدنار  هدراو و  هدیدش  تابرض  یشاحف و  زادعب  هک  دنسیون  یم  ًالصفم  نارگید  و 
.داد لیکشت  اه  يوما  ّدض  رب  یتضهن  ملظ ، ندرک  فرطرب  يارب 

هزرابم یمشاه ، تماهش  تعاجش و  اب  بانج  نآ  .تساخرب  هزرابم  هب  يرایـسب  رکـشل  اب  هفوک ) رهـش  مکاح   ) یفقث رمع  نب  فسوی 
: تسج یم  راعشا  نیا  هب  لثمت  دومن و  یم 

تامملا زعو  تایحلا  ّلذا 

الیبو ًاماعط  هارأ  الکو 

دحاو نم  دبال  ناک  ناف 

الیمج ًاریس  توملا  یلإ  يریسف 

دنزرف ییحی  بانج  .دومن  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هدیشون ، تداهش  تبرش  تسـشن ، شکرابم  یناشیپ  رب  نمـشد  زا  يریت  ناهگان 
نفد دـندنک و  يربق  بآ  رهن  طسو  رهـش  رانک  رد  دـندرب ، هنامرحم  ار  شکرابم  ندـب  وهاـیه  نآ  رد  نایعیـش  قاـفتا  هب  راوگرزب  نآ 

.تساجک رد  راوگرزب  نآ  ربق  دنمهفن  اه  نمشد  هک  دندومن  يراج  رهن  رد  ار  بآ  دحل ، ندراذگ  زا  سپ  .دندومن 

239 ص :

یف هسأر  اوقلأو  هوبلـصو  ًادیز  اوشبنو  دـسیون ...« : یم  يزیرقم  هیما ، ینب  بلاثم  ص31 ، يزیرقم ، نیدـلا  یقت  مصاختلاو ، عازنلا  - 1
 ...«. جاجدلا هغامد  رقنتو  مادقالا  هؤطت  رادلا  هصرع 

مالّسلا هیلع  هباحصا  ْهیواعم  هباحصا  بلغ  امل  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 51 ، 3/287 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
هاتأ یتح  ًامیظع  ًاداهجو  ًانـسح  ءالب  هسفنب  یلبأو  دسیون ...« : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ءاملا .) نم  مهوعنمو  نیفـصب  تارفلا  ْهعیرـش  یلع 

«. مالّسلا هیلع  تام  هنم  عؤن  نیحف  هغامد  یف  تبثف  يرسیلا  هتهبج  بناج  باصأف  برغ  مهس 
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شرس دندروآ ، نوریب  ربق  زا  ار  بانج  نآ  ندب  هدومن ، شبن  ار  ربق  داتسرف  دنداد ؛ ربخ  رمع  نب  فسوی  هب  شیدنا  رـش  نیدسفم  یلو 
.دنداتسرف ماش  هب  ماشه  يارب  هدومن ، ادج  ندب  زا  ار 

نآ ار  لمع  نیمه  .دـنزیوایب  راد  هب  ًانایرع  ار  دـیز  بانج  ندـب  داد  روتـسد  هفوک ) مکاح   ) فسوی هب  زین  نوعلم  لصا  ان  بیجناـن  نآ 
راهچ .دنتخیوآ  راد  هب  هنهرب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیرذ ي  ندب  يرمق  لاس 121  رفص  هام  رد  دندومن و  ارجا  نیعالم 

هب ناورم  نب  کلملادبع  نبا  دیزی  نب  دیلو  هک  لاس 126  ات  دنام  راد  يالاب  رب  هللا -  لوسر  نت  هراپ  دهاز -  ملاع  نآ  ندـب  مامت  لاس 
داـب هب  ار  شرتسکاـخ  نتخوس  زا  سپ  دـندز ، شتآ  هدروآ  دورف  راد  زا  ار  راوـگرزب  نآ  ياـه  ناوختـسا  دوـمن  رما  دیـسر ، تفـالخ 

(1)! دنداد

ییحی بانج  تداهش 

ناگرگ لاحلا  تسا و  ناسارخ  دالب  زا   ) ناجرج رد  نیـسحلا ‘ نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی  بانج  ندـب  اـب  نوعلم  نیا  ار  لـمع  نیمه 
(2)( دوش یم  هدیمان 

دیهـش مزر  نادیم  رد  و   - (3) تـسا لصفم  نآ  خـیرات  هک  دومن -  ماـیق  هیما  ینب  روج  ملظ و  هیلع  مه  راوگرزب  نآ  هکنآ  هچ  دومن ،
شندب .دنداتسرف  ماش  هب  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  شرس  دیدرگ ،

240 ص :

رکبوبا و لئاضف  ادتبا  .درک  زاغآ  لئاضف  زا  .دیوگب  ثیدح  دش  رارق  زیزعلادـبع  نب  میهاربا  هک  دـنا  هدروآ  میعن  وبا  خیـشلا و  وبا  - 1
یـضفار ار  وا  لیلد  نیا  هب  .یلع  لئاضف  ای  منک  عورـش  نامثع  لئاضف  زا  مناد  یمن  تفگ : هاـگ  نآ  .درک  لـقن  ار  رمع  لـئاضف  سپس 

.دندرک اهر  ار  شثیدح  هدناوخ 
( فلؤم  ) .دنناد یم  تسا  ناکزوک  بّرعم  هک  ناجزوج  رد  ار  ییحی  ربق  رگید ، ضعب  یناهفصا و  جرفلاوبا  - 2

ار نامثع  رتشیب  یلو  يرگید ، رب  ار  یکی  نداد  يرترب  ینعی  تسا ؛ ننست  لها  زا  یهورگ  هویش  راک  نیا  .تسا  راکشآ  یملظ  نیا  - 3
.همیزخ نبا  يروث و  نایفس  دنیاهنآ  زا  هک  دنناد  یم  مدقم  نامثع  رب  ار  یلع  مه  نّنست  لها  زا  یهورگ  هچرگ  دنهد ؛ یم  حیجرت 
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، دنتسیرگ یم  راوگرزب  نآ  لاح  هب  نمشد  تسود و  هک  دنام ! راد  يالاب  رب  لاس  شش  دنتخیوآراد ، هب  شراوگرزب  ردپ  دننام  زین  ار 
.دش لصاو  كرد  هب  دیلو  ات 

داد و تاجن  متس  راد  زا  ار  هللا  لوسر  هیرذ ي  نآ  ندب  دومن ، مایق  سابع  ینب  یهاوخاوه  هب  هیما  ینب  دض  رب  هک  یناسارخ  ملـسم  وبا 
.تسا ناناملسم  مارتحا  دروم  یمومع و  رازم  شکرابم  ربق  لاحلا  یلا  هک  دندومن  نفد  ناگرگ )  ) ناجرج رد 

« .دندومن نعل  نیعالم  نآ  رب  رایتخا  یب  دنتسیرگ و  یضعب  دندش و  رثأتم  عیاقو  نیا  ندینش  زا  سلجم  لها  مامت  »

هب تقو  رگا  هک  دوبن  یبـجعت  ياـج  دـیدرگ ، رکذ  اـهنآ  زا  يا  هنوـمن  هک  نیعل  ثیبـخ  نادـناخ  نیا  زا  یقباوـس  نینچ  کـی  اـب  سپ 
.دندومن یم  یتالماعم  نینچ  مه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  قح ، رب  ماما  ندب  اب  دمآ ، یم  ناشتسد 

مالّسلا هیلع  یلع  ربق  شیادیپ 

ات دوب ، یفخم  مومع  رظن  زا  ربق  نآ  دـشن و  هدراذـگ  ربق  رب  مه  یتمالع  دـش و  نفد  هنابـش  ترـضح  نآ  هزانج  هیـصولا ، بسح  اذـلف 
اهدهف اهیزات و  .تفر  راکش  هب  دوب -  ناوهآ  زکرم  رازین و  هک  فجن -  يارحـص  هب  يزور  هک  یـسابع ) هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  نامز 

(1) فجن ّلت  يالاب  اهنآ  .دندومن  بیقعت  ار  ناوهآ  هتسد ي 

ینعی دش ؛ رارکت  لمع  نیا  هبترم  نیدنچ  .دنتفرن  الاب  لت  زا  زا  اهدهف  اهیزات و  .دندرب  هانپ 

241 ص :

هب تسا  لیس  ندیسر  عنام  هک  هفوک  تشپ  تسا  یبآ  دنب  مان  دسرن و  وا  هب  بآ  هک  تسا  يدنلب  هتشپ و  يانعم  هب  تغل  رد  فجن  - 1
هچناـنچ دـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ربـق  دـنب ، نآ  یکیدزن  رد  اـهنآ و  ياـهربق  اـه و  هناـخ 

( فلؤم  ) .هدومن رکذ  فجن  تغل  نمض  سوماق  رد  يدابآزوریف 
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.دندرب یم  لت  هب  هانپ  زاب  دندش  یم  بیقعت  هک  نیمه  دندمآ ، یم  نییاپ  اهوهآ  دنتفر  یم  بقع  هک  اهیزات 

هفیلخ دزن  دـنتفای و  ار  اجنآ  لها  زا  يدرمریپ  داتـسرف  دـنور ؛ یمن  الاب  اهیزات  هک  دـشاب  يّرـس  ناـکم  نیا  رد  دـیاب  هک  دـیمهف  هفیلخ 
.دنور یمن  الاب  ناوهآ  لابند  هب  اه  يزات  هک  تسا  يّرس  هچ  لت  نیا  رد  درک  لاؤس  دندروآ ،

، لت نیا  يالاب  رد  مدـمآ  مردـپ  اـب  هفیلخ ! تفگ : داد ، شناـما  هفیلخ  .متـسین  نتفگ  زا  نمیا  یلو  مناد ، یم  نم  ار  شّرـس  تفگ : ریپ 
نآ میدـمآ و  ترایز  هب  اجنیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  اب  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  اجنیا  متفگ : درک ، زاـمن  تراـیز و 

: دومرف ترضح 

.دش دهاوخ  راکشآ  يدوز  هب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ام  ّدج  ربق  اجنیا 

رطـس ود  ینایرـس  طخ  هب  نآ  رب  هک  دـندید  یحول  اجنآ  رد  .دندیـسر  يربق  تمالع  هب  اـت  دـندرک  رفح  ار  لـحم  نآ  درک  رما  هفیلخ 
: دش رهاظ  تاملک  نیا  دندومن  همجرت  دوب ، هدش  شقن 

(1)« .ماع هأم  عبسب  نافوطلا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یصو  یلعل  یبنلا  حون  هرفح  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

.لاس دصتفه  هب  نافوط  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یصو  یلع ، يارب  ربمغیپ  حون  ار  وا  هدومن  رفح  هک  تسا  يربق  نیا 

242 ص :

یف ْهیناهربلا  لئالدلا  ْهلاسر  ص846 ؛  ج2 ، تاراغلا ، ص173 ؛ ج 2 ، مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص421 ، میظنلا ، ردلا  - 1
( ققحم  ) .کلذ یف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  درو  ام  یف  یناثلا ، بابلا  ْهیورغلا ، ْهرضحلا  حیحصت 
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يرایـسب هیرگ ي  درازگ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ  وضو  دـش  هدایپ  دـنتخیر ، دوخ  ياج  هب  ار  اهکاخ  درک  رما  درک و  مارتحا  نوراـه 
.دیناتلغ رهطم  ربق  كاخ  هب  ار  دوخ  درک و 

: دنتشاد موقرم  باوج  رد  ترضح  .دندرک  لاؤس  هیضق  نیا  زا  دنتشون و  هنیدم  هب  رفعج ‘ نب  یسوم  تمدخ  یحرش  درک  رما  هاگ  نآ 
.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مراوگرزب  ّدج  ربق  اج  نامه  یلب ،

ادیپ ترهـش  فارطا  رد  ربخ  نیا  ینوراه » ریجحت   » هب دش  فورعم  هک  دـنتخاس  ترـضح  نآ  ربق  رب  ییانب  گنـس ، اب  درک  رما  نوراه 
یتصرف هک  نیمه  مه  باجم  میهاربا  دیس  بانج  اذلف  .دندمآ  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هدومن ، لاحر  ّدش  فارطا  زا  نینمؤم  .دومن 

تفر و ایند  زا  هتفگ و  کیبل  ار  قح  يادـن  یّلعم  يالبرک  رد  ترایز  زا  تغارف  زا  سپ  .دـش  ترایز  مزاع  زاریـشزا  دروآ ، تسد  هب 
یبرغ لامـش  هشوگ ي  رد  شفیرـش  ربق  لاحلا  هک  دش  نفد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  ربق  راوج  رد 

.تسا ناتسود  رازم  ترضح ، نآ  قاور 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  رد  فالتخا 

نآ رد  ار  ءاـملع  اریز  دـشابن ؛ فجن  رد  ههجو  هللا  مّرک  یلع  اـنالوم  ربق  دـیدومرف ، امـش  هک  یمکحم  نیا  هب  منک  یم  ناـمگ  ظـفاح :
باب رد  هک  دنا  هتشون  یضعب  .هفوک  عماج  دجـسم  هلبق  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  هفوک و  هرامالا  رـصق  رد  دنیوگ  یـضعب  .تسا  فالتخا 

رد .تسا  همطاف  ربق  يولهپ  عیقب ، ناتسربق  رد  دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  .هفوک  هبحر  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا و  هفوک  دجـسم  هدنکلا 
هللا مّرک  یلع  انالوم  دسج  هک  تسا  فورعم  یلع .» رازم   » مان هب  تسه  يا  هعقب  مه  ام  ناتسناغفا  لباک  یکیدزن 

243 ص :
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هسیفن يایـشا  قودنـص  رد  هکنآ  لایخ  هب  یعمج  .دنداد  تکرح  هنیدم  تمـس  هب  هتـسب  يرتش  رب  دندراذگ و  یقودنـص  رد  ار  ههجو 
تهج نامه  هب  دندومن و  نفد  اجنآ  رد  هدروآ ، لباک  هب  دندید  ار  ترضح  نآ  كرابم  دسج  هدوشگ و  یتقو  هدوبر ، ار  وا  دشاب  یم 

.دنیامن یم  مارتحا  ار  هعقب  نآ  مدرم  مومع 

.مهد حرـش  ًالـصفم  متـساوخن  ریقح  هک  دومن  ءافتخا  هب  رما  هک  دیدرگ  ادـیپ  ترـضح  نآ  تیـصو  رثا  زا  تافالتخا  نیا  مامت  یعاد :
نـسح ماما  شدنزرف  هب  تافو  ماگنه  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  يورم  قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  قطان  قح  هب  ماما  زا  هچنانچ 

هبحر 3- رد  هفوک 2 - دجسم  رد  - 1 عضوم : راهچ  رد  امن  رفح  نم  يارب  ربق  راـهچ  يدومن ، نفد  فجن  رد  ارم  هکنیا  زا  سپ  دومرف :
.دیامنن ادیپ  یهاگآ  نم  ربق  رب  یسک  ات  يرغ ، رد  هریبه 4 - ًْهدعج  هناخ ي  رد 

قافتا هعیش  ياملع  هعماج ي  یلو  دنهد ، یم  رثا  بیترت  صاخشا  راتفگ  هب  هک  دشاب  یم  اهامـش  ياملع  نایم  رد  فالتخا  نیا  هتبلا  و 
تیبلا لها  تسا  یهیدب  .دنتفرگ  تراهط  تیب  لها  زا  اهنآ  هکنآ  هچ  دشاب ، یم  فرشا  فجن  رد  ترـضح  نآ  كرابم  ربق  هک  دنراد 

.تیبلا یف  امب  يردا 

نیا دـشاب و  یم  غورد  ًالماک  ترهـش  نیا  تسا و  روآ  هدـنخ  رایـسب  دـشاب ، یم  یلع  رازم  لباک ، یکیدزن  رد  دـیدومرف : هکنیا  اما  و 
لقن هرهاط و  ترتع  زا  اج  همه  رد  هک  دـشاب  یم  امـش  ياملع  زا  بجع  .حیحـص و  ربخ  کی  هب  ات  تسا  رت  کیدزن  هناـسفا  هب  هیـضق 

هک اریز  دوشن ؛ فالتخا  دیلوت  ات  دنیامن  لاؤس  وا  نادـنزرف  زا  ار  ردـپ  ربق  لحم  هک  دـندشن  رـضاح  یتح  دـندومن ، يرود  اهنآ  لاوقا 
.نارگید زا  دنتسه  رت  هاگآ  ردپ  نفدم  ربق و  لحم  هب  نادنزرف  تسا  یهیدب  .تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها 

دوخ نایعیش  هب  راهطا  همئا ي  ًاققحم  تشاد ، تحص  اه  ترهش  نیا  زا  کی  ره  رگا 

244 ص :
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هب بیغرت  صیرحت و  مه  ار  نایعیـش  دـنتفر و  دوخ  هکلب  دـندومن ، تیوقت  ار  فرـشا  فجن  سکع ، رب  هکنآ  لاح  دـنداد و  یم  ربخ 
.دندومن فجن  رد  ترضح  نآ  ترایز 

(1)« هرکذت  » هحفص 103 رد  يزوج  نبا  طبس 

: دیوگ هک  اجنآ  ات  هدومن ، رکذ  ار  لاوقا  فالتخا 

«. کلذ ضافتسا  دقو  رهاظلا  وهو  مویلا  هیف  رازی  يّذلا  روهشملا  ناکملا  یف  فجنلا  یلع  هنا  سداسلاو  »

رازم هزورما  هک  تسا  فرـشا  فجن  ناکم  نیمه  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربق  هک  تسا  تباـث  هضافتـسا  روط  هب  مشـش  و 
.درادن یفالخ  ًارهاظ  هتفرگ و  رارق  مومع 

(2)« بقانم  » رد مزراوخ  بیطخ  لیبق : زا  امش  ياملع  ریاس  نینچمه  و 

جهن حرــش  » رد دـیدحلا  یبا  نـبا  »(4) و  لوؤـسلا بلاـطم   » رد یعفاـش  هـحلط  نـب  دـمحم  دوـخ و   (3)« خـیرات  » رد دادـغب  بـیطخ  و 
سوماق و رد  فجن  تغل  رد  يدابآزوریف  »(5) و  هغالبلا

245 ص :

.هببسو هلتقم  ْهفص  رکذ  باب 7 ، ص163 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
( ققحم . ) ح 411 هلتقم ، نایب  یف  نورشعلاو  سداسلا  لصفلا  ص392 ، بقانم ، - 2

( ققحم  ) .نییبنلا متاخ  مع  نبا  نینمؤملاریما و  ْهمجرت  ص145 ، ج 1 ، دادغب ، خیرات  - 3
هلسغ مالّـسلا  هیلع  تام  املف  دسیون ...« : یم  هحلط  نبا  لصف 12 . لوا ، باب  ص224  یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4

«. يرغلاب لیللا  فوج  یف  نفدو  لمحو  طنحو  نفک  مث  ءاملا  بصی  دمحمو  نیسحلاو  نسحلا 
دقو دسیون ...« : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/16 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 5
هناو هربق ، یف  فالتخالا  نم  ثیدحلا -  باحـصا  هیعدی  امو  ّيرغلاب  هربقو  مالّـسلا  هیلعردب  هلیل  یف  لتقی  هنأ  تدرو  تایاورلا  تناک 

لطاب بارعالا -  هتذخأف  هیلع  لمح  يذـّلا  ریعبلا  ّدـن  وأ  هرامالا  رـصق  باب  دـنع  وأ  عماجلا ، هبحر  یف  نفد  هنأ  وأ  هنیدـملا ، یلا  لمح 
«. بناجألا نم  مهئابآ  روبقب  فرعأ  سانلا  لک  دالوأو  هربقب  فرعأ  هدالوأو  هل ، هقیقح  هلک ال 
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.دشاب یم  فرشا  فجن  ترضح  نآ  نفدم  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید 

باجم میهاربا  نادنزرف 

نآ زا  یّلعم  يالبرک  رد  باجم  میهاربا  ترضح  تافو  زا  سپ  .میداتفا  رود  بلطم  لصا  زا  مالکلا  رجی  مالکلا  تبـسانم  هب  هصالخ 
هک ناریا  تمـس  هب  ناشراوگرزب  دج  نید  غیلبت  ناونع  هب  هس  ره  .یلع  دمحم و  دمحا و  مان  هب  دـنام  یقاب  قیال  لباق  رـسپ  هس  بانج 

.دندومن تکرح  دوب  هماعلا  راد  نامز  نآ  رد 

.دندش تامدخ  لوغشم  فورعم و  اجنآ  رد  شدالوا  دنام و  اجنامه  رد  ودش  هریبه  نبا  رصق  يامرف  فیرشت  دمحا  بانج 

گنـسرف یـس  رهـش  نآ  ات  تسا و  نامرک  عباوت  زا  هک   ) دش ناجریـس  نکاس  یلع  بانج  .دندش  نامرک  مزاع  یلع  دـمحم و  نابانج 
.دنتشاد تاغیلبت  هب  لاغتشا  دالب  نآ  رد  ناشدافحا  دالوا و  و  دراد ) هلصاف 

نیـسح دمحم  نسحلا و  یلع  وبا  مان  هب  رـسپ  هس  بانج  نآ  زا  دندش و  نامرک  يامرف  فیرـشت  يریاح ، هب  فورعم  دمحم ، بانج  و 
.دندرک ادیپ  یفیرش  دافحا  دندنام و  دمحا  یتیشلا و 

زا یگرزب  لیابق  دـندیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  ناـشراوگرزب ، دـج  ربق  راوج  رد  دنتـشگرب و  ـالبرک  هب  دـمحا  نیـسح و  دـمحم 
دمحم بانج  لسن  زا  هک  راّخف  لآ  هتیـش و  لآ  مرتحم  تاداس  لیبق  زا  دنا ، فورعم  فارطا  البرک و  رد  ناشیا  لسن  زا  مّظعم  تاداس 

.دنتسه یتیشلا  نیسح 

.دنشاب یم  دمحا  بانج  لسن  زا  هادف  انحاورا  ینیسح  سدق  هناتسآ ي  مارتحااب  مادخ  همعط ، لآ  رصن و  وبا  لآ  تاداس  و 
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ناوریپ زا  یبصان و  ًابلاغ  ننست و  لها  هماع و  نیبصعتم  زا  زاریـش  یلاها  نوچ  دندش ، امرف  فیرـشت  زاریـش  هب  نسحلا  یلع  وبا  بانج 
.دنیامن هولج  تدایـس  مان  هب  المرب  ینلع و  دنتـسناوتن  بانج  نآ  دنتـشاد ، تراهط  تیب  لها  هب  یـصوصخم  توادع  دندوب و  جراوخ 

(1) .دندومن ینکس  اجنآ  رد  هتخاس و  یبرع  ياه  هناخ  رهش  قدنخ  رانک  یلادوگ  رد  یبرع  سابل  اب  اذل 

رد مه  اه  هدازماما  .دـندومن  ادـیپ  هطبار  مظعم  ياه  هدازماما  اب  دنتـشاد  لزنم  زاریـش  كزدرـس »  » هلحم رد  هک  نایعیـش  ياه  هداوناخ 
.دندش تیالو  قیاقح  رشن  هینید و  تامدخ  تاغیلبت و  لوغشم  هیفُخ 

دش و دایز  ناشترهـش  مک  مک  .داد  غیلبت  رما  رد  يا  هعـسوت  بانج ، نآ  گرزب  دنزرف  بیطلا  وبا  دمحا  یلعوبا ، بانج  تافو  زا  دـعب 
تامادـقا تاـغیلبت و  رثا  رد  دراذـگ ، داـیدزا  هـب  ور  نایعیـش  هعماـج ي  .دـندمآ  قـح  هار  هـب  هدـش ، رــصبتسم  نیفلاـخم  زا  يرایــسب 

.دش رارقرب  زاریش  رد  یباجم  يدباع و  تاداس  مان  هب  تاغیلبت  ربنم  هک  اجنآ  ات  دنداد ، همهم  تالیکشت  مّظعم  ناگدازماما 

رد اهنآ  تاغیلبت  هریاد ي  دندوبن و  مارآ  یبهذـم  تاغیلبت  ینید و  تامدـخ  زا  ینآ  دنداتـسرف و  یم  فارطا  هب  دوخ  ماوقا  مامعا و  زا 
هعسوت زور  هب  زور  ناریا  دالب  فارطا 
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ياه لادوگ  قدنخ و  هک  راجاق  نیطالـس  هلـسلس  رـس  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  تنطلـس  نامز  ات  دومن  ادـیپ  تعـسو  رهـش  مک  مک  - 1
هب تسا  فورعم  زاریش  رد  لاحلا  دندومن ، یم  تاغیلبت  یبرع  ياه  هناخ  رد  ناگدازماما  هک  یلحم  نامه  دندش و  رهـش  ءزج  فارطا 
دج تهج  زا  ناریا ، هاشداپ  دـنز  ناخ  میرک  ردارب  دـنز ، ناخیلع  خیـش  موحرم  هک  تسه  لحم  نآ  رد  يدجـسم  نابرعدوگ و  هلحم 

( ّفلؤم  ) .دندومن انب  دندوب ، رصع  نآ  فورعم  ياملع  زا  هک  دهتجم  میهاربا  دیس  جاح  موحرم  ام  يالعا 
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رایتخا عیشت  هک  لوغم  هدنبادخ ) دمحم  ناطلـس   ) وتیاجلا و  دومحم )  ) ناخ نازاغ  تنطلـس  هرود  هملاید و  نامز  رد  ات  دومن ، یم  ادیپ 
زا يرایسب  رد  دندومن و  زاربا  عیشت  ملاع  هب  یگرزب  تامدخ  .دندش  دازآ  ًالماک  هیوفص  تنطلس  رد  دندومن و 

.تسا هدوب  لیلج  نادناخ  نیا  هلیسو  هب  هیماما  هعیش ي  بهذم  قیاقح  رشن  ناریا  دالب 

نارهت رد  يزاریش  تاداس 

نیرت هتسجرب  هک  هارث ) باط  يزاریش  ظعاو  نسح  دیـس  اقآ  موحرم   ) ام يالعا  ّدج  راجاق ، هاش  یلعحتف  موحرم  تنطلـس  رخاوا  رد  ات 
دهشم ترایز  زا  تعجارم  رد  دندوب ، یباجم  دهتجم  لیعامسا  دیس  جاح  ریبک  همالع ي  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیـس  موحرم  نادنزرف 
نارهت رد  فقوت  ياضاقت  هقـالع و  زاربا  ناـشیا  هب  رورپ  ملع  ناملـسم  هاـشنهاش  فرط  زا  دـندش ، دراو  نارهت  هب  هک  يوضر  سدـقم 

.دش یهاشنهاش ) تختیاپ  )

ءاملع هک  دـجاسم  رد  زج  نارهت  رد  نامز  نآ  رد  نوچ  دـیدرگ و  عقاو  بانج  نآ  لوبق  دروم  ینید ، هفیظولا  بسح  هناهاش  ياضاقت 
یناوخ هیبش  هیزعت و  ایاکت  رد  طقف  .دوبن  لوادـتم  لومعم و  زورما  دـننام  یغیلبت  سلاجم  دـندومن ، یم  ناـیب  هینید  لـئاسم  ماـکحا و 

دییات نسح و  دیس  ياقآ  بانج  روتسد  رما و  هب  اذلف  .دوب  یهاشنهاش  تلود  هیکت ي  سلاجم ، نآ  همه  زا  رت  مهم  هک  دش  یم  رارقرب 
.دندومن تاغیلبت  سلاجم  هب  لّدبم  ار  هیزعت  هیبش و  تاقوا  ایاکت  هاشنهاش 

کمک هک  دش  يزاریش  ظعاو  نسح  دیس  اقآ  موحرم  نارهت ، رد  یغیلبت  ربانم  لیکشت  غیلبت و  سلاجم  ساسا  سسؤم  تهج  نیمه  هب 
.دیدرگ دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  هب  ینایاش  ددم  و 

جاح موحرم  دوخ  دجام  دلاو  هب  زاریش  هب  دنتشون  نسح  دیس  اقآ  موحرم  اذلف 
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دیس جاح  هیقف و  دهتجم  اضر  دیس  اقآ  رفعج و  دیـس  اقآ  دندوب ، رفن  لهچ  زا  هدایز  هک  دوخ  نادنزرف  نایم  زا  دهتجم  لیعامـسا  دیس 
.دندمآ نارهت  هب  هللا  حتف  دیس  اقآ  مظاک و  دیس  اقآ  ملسم و  دیس  اقآ  يدهم و  دیس  اقآ  داوج و  دیس  اقآ  سابع و 

هناور بوص  نادـب  تاغیلبت  تهج  ار  مظاک  دیـس  اقآ  ملـسم و  دیـس  اقآ  يدـهم و  دیـس  اـقآ  ناـبانج  نیوزق ، یلاـها  ياـضاقت  هب  رظن 
.دنا فورعم  اجنآ  رد  راوگرزب  هس  نآ  لسن  زا  لاحلا  یلا  یباجم  تاداس  هک  دندومن 

رونا عرـش  جیورت  هب  ربنم  بارحم و  هلیـسو  هب  .دنداد  هعـسوت  هتـسویپ  لیکـشت و  ار  غیلبت  سلاجم  نارهت ، رد  ناوخا  هیقب ي  اب  دوخ  و 
دنزرف هب  ًاقح  هلیلج ، هلـسلس ي  تساـیر  يرمق  لاس 1291  رد  هیلع  هللا  ناوضر  نسح  دیـس  اـقآ  موحرم  تاـفو  زا  دـعب  دندیـشوک و 

هلـسلس ي تسایر  يابیز  سابل  هکنآ  هچ  .دیدرگ  لقتنم  یعاد ) گرزب  ردپ   ) مولعلا رحب  مساق  دیـس  اقآ  موحرم  راوگرزب  نآ  دـشرا 
دهز و رد  هک  دوب  هدنزارب  بسانتم و  راوگرزب  نآ  مادنا  هب  اهنت  يزاریـش ، تاداس  گرزب  نادـناخ  رفن  رازه  نایم  نامز  نآ  رد  هلیلج 

تـسایس نسح  لمع و  ملع و  رد  رهد  هغبان ي  نامز و  هردان ي  عورف ، لوصا و  يواح  لوقنم ، لوقعم و  عماـج  روهـشم ، اوقت  عرو و 
.دنتشاد لماک  تیفورعم 

تشپ ریزو ، یسوم  ازریم  ناویا  نایم  یلعم  يالبرک  رد  تسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  مولعلا  رحب  موحرم  هک  يرمق -  لاس 1308  زا  و 
، نامز نیا  ات  دیدرگ -  نفد  يزاریش  ظعاو  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  شدجام  دلاو  ربق  بنج  هادف ، انحاورا  ءادهـشلادیس  ترـضح  رس 
، نیلسرملا دیس  ماکحا  جورم  نید ، تلم و  رـصان  تعیرـش ، ییحم  هعیـش و  یماح  هک  مراوگرزب  دجام  دلاو  اب  لیلج  نادناخ  تسایر 

مالسالا ْهقث 
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فرشا  » بقل هب  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  هک  هتاکرب  تماد  ربکا  یلع  دیس  اقآ  ترضح  رصع ، دیحو  رهد و  دیرف  نیملـسملاو 
.هتفای صاصتخا  هدیدرگ  بقلم  نیظعاولا »

ذوفن تردق و  اب  یگتـشذگدوخ  زا  تماهـش و  لامک  اب  هدوب و  دیحوت  رادمچرپ  تسا ، لاس  داتـشه  بیرق  هک  گرزب  درمدار  نیا  و 
لباـقم رد  راـگزور  فلتخم  ياـه  يزادـنا  تسد  ریخا و  نرق  مین  ثداوح  ًاـصوصخم  نوگاـنوگ و  ياهدـماشیپ  رد  دوـخ  یهاـنتمان 
دیجمت نایاش  تامدخ  هدومن و  اه  تدهاجم  نیبم  نید  جیورت  رد  لماک  تماقتـسا  مدـق و  تابث  اب  هتـسویپ  ناگناگیب ، نید و  يداعا 

قیدـصت دروم  ملاعم ، هعاشا ي  قیاقح و  غـالبا  هرهطم و  تعیرـش  رهاوظ  ظـفح  تاـیهنم و  زا  يریگولج  ماـکحا و  رـشن  رد  ناـشیا ،
سمشلا و نم  رهظا  راوگرزب  نآ  تاملک  ریثأت  زیمآرحس و  تانایب  هدوب ، نمشد  تسود و 

.تسا هدوب  فلتخم  هنمزا ي  رد  دیلقت  عجارم  مالعا و  ياملع  ماع و  صاخ و  هجوت  دروم 

ازریم جاح  مالـسالا  تجح  موحرم  راگزور ، عباون  دیلقت و  عجارم  هانپ ، نارفغ  تمحرم و  ماظعلا  هللا  تایآ  مالـسا  جـجح  ًاصوصخم 
خیش جاح  یتشر و  هللا  بیبح  ازریم  جاح  و  رشع ) ْهثلاثلا  ْهأملا  سأر  یلع  رـشبلا ، دیـس  بهذم  دّدجم   ) گرزب يزاریـش  نسح  دمحم 
حتف خیش  جاح  ییابطابط و  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  اقآ  ینارهط و  لیلخ  ازریم  جاح  نیسح و  ازریم  جاح  یناردنزام و  نیدباعلا  نیز 
زاربا دح  زا  هدایز  مهرارسا  هللا  سدق  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  یناهفـصا و  ردص  لیعامـسا  دیـس  اقآ  یناهفـصا و  تعیرـش  هللا 

.دنتشاد یعرم  راوگرزب  نآ  هرابرد ي  تبحم  فطل و 
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نیدهتجملاو ءاهقفلا  دیـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هیقف  اب  هیماما  هیجان ي  هقرف ي  تسایر  هک  عشعـشم  رـصع  نیا  رد  صخألاب 
لوطب نیملسملا  هللا  عتم  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  ترضح  رهدلا  ْهغبان  نیضرالا  یف  هللا  تیآ 

انأ  » ياول تسا  هتـسناوت  تسایـس  نسح  یهوژپ و  شناد  لـضف و  ملع و  رد  قـحلا  هک  دـشاب ، یم  فرـشا  فـجن  ملعلا  راد  رد  هئاـقب 
دهد و رشن  ار  مالسا  ماکحا  راحب ، ياروام  ات  .دزارفا و  رب  توسان  خاک  يالاب  فلاخم ، ایند  کی  ربارب  رد  ار  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم 

(1) .ددرگ هیرفعج  هقح  بهذم  مالسا و  هزوح ي  رد  لحن  للم و  بابرا  زا  يریثک  عمج  دورو  ببس 

نامزاس تمظع  اب  تیریدـم  هک  یلاعلا  هّلظ  دـم  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  دـیتاسالا  داتـسا  زین  و 
(2)، دراد صاصتخا  سدقم  دوجو  نآ  هب  مق  یهلا  مولع  هیلاع  سرادم 

ناشیا مالسالا  فیس  ناونع  اب  هکرابم  تاعیقوت  رد  هتسویپ  دنا و  هداد  رارق  دییأت  هجوت و  دروم  ار  مراوگرزبدلاو  روصت ، دح  زا  هدایز 
رفک خاک  نانب ، هماخ و  شین  نابز و  هدنرب  ریـشمش  ریذپان  للخ  يورین  اب  هک  دنیامن  یم  هدهاشم  هکنآ  يارب  .دـنا  هتخاس  بطاخم  ار 

بهذـم طسب  ماکحا و  رـشن  نیتملک و  يالعا  رد  يراکادـف  نید و  هار  رد  داهج  زا  دـنک و  یم  بارخ  ار  داـسف  هقدـنز و  داـحلا و  و 
نیدحلم و عمق  علق و  زا  ینآ  دادادخ ، تردق  ذوفن و  اب  هدومنن و  يراددوخ  هقح ،

251 ص :

هب ناهج  نیملـسم  تماعز  تسایر و  لاس  یـس  زا  سپ  یگلاـس  نـس 88  رد  نیمظاـک  رد  يرمق  هجحلا 1365  يذ  هاـم  مـهن  رد  - 1
فرشا فجن  هب  هتشادن ، ریظن  هماقم  هللا  یلعا  دیفم  خیش  موحرم  زا  دعب  هک  یبیجع  یمومع  هزانج  عییشت  اب  تسویپ و  يدزیا  تمحر 

( فلؤم  ) .هیلع هللا  ناوضر  دش  هدرپس  يدبا  هاگمارآ  هب  الط  ناویا  لباقم  نحص ، رد  بنج  هرجح ي  رد  لمح و 
.هیلع هللا  ْهمحر  دـیدرگ  نفد  رـس  يـالاب  سردـم  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هـب  مـق  رد  يرمق  هدـعقلا 1355  يذ  مهدـفه  رد  - 2

( فلؤم )
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زا يریگولج  وحم و  يارب  هک  یجراخ  یلخاد و  يداعا  مغر  یلع  هتسشنن و  هدوسآ  مالسا ، نیفلاخم  مومـسم  ياه  مارم  ندرک  دوبان 
ار يرفعج  هقح ي  بهذـم  ًامومع و  ار  مالـسا  تلم  نید و  ًامئاد  رارقرب و  یهلا  تزع  هکیرا ي  رب  دـندوب ، اشوک  ناشیا  قح  دـصاقم 

(1) .دنشاب یم  هدوب و  رازگتمدخ  یماح و  ًاصوصخ 

عرـش و هب  يرازگتمدخ  رد  یباجم  يدباع و  يزاریـش و  تاداس  مان  هب  فارطا  نارهت و  رد  هلیلج  هلـسلس ي  نیا  لاحلا ، یلا  هصالخ 
تباث نیفلاخم ، ياه  تمهت  اه و  ینکـشراک  لباقم  رد  هدومن و  هفیظو  ماجنا  اسرف  تقاط  ياـه  تدـهاجم  اـب  هدوب و  رارقرب  تعیرش 

.دندمآ نوریب  یبوخ  هب  ناحتما  هتوب ي  زا  هدوب و 

خیرات هّدام ي 

هارث باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  تافو 

دمآ نیربنع  کشم  دوع و  يوب  هماخ  زا  ارچ 

دمآ نیمتفه  ماما  رازلگ  فصو  رد  نیقی 

مخ دش  دبا  ات  شعوکر  رهب  زا  خرچ  شک  یهش 

دمآ نیگن  ریخست  هب  ششرع  ات  شرف  زک  یهم 

مظاک هش  لصفالب  لسن  نآ  دباع  دمحم 

دمآ نیدباعلا  نیز  هاش  شدج  وچ  دوخ  رصع  هک 

252 ص :

لیطعت زور  هس  زا  دـعب  .تسویپ  يدزیا  تمحر  هب  ناـهاشنامرک  رد  یگلاـس  نـس 83  رد  يرمق  لاس 1351  نابعش  رهـش  رد 21  - 1
ياملع زا  البرک  یلاها  تاقبط  مومع  عییشت  اب  و  دیدرگ ]  ] تایلاع تابتع  هب  لمح  یعاد  دوخ  قافتا  هب  موحرم  نآ  هزانج ي  یمومع 

شراوگرزب دج  ربق  بنج   ) هادف انحاورا  ءادهشلادیس  ترـضح  رـس  تشپ  رهطم  قاور  رد  یلم  تاجتـسد  فانـصا و  راجت و  مالعا و 
( فلؤم  ) .تفرگ رارق  يدبا  هاگمارآ  هب  راجاق ) نیطالس  هربقم  برد  يولهپ  باجم ، میهاربا  دیس 
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دش نادنمدرد  هانپ  را  زاریش  هب  وا  میرح 

دمآ نیرئاز  مشچ  هب  شکاخ  رصبلا  لحک  رگن 

شلسن شتلحر ، لاس  رگ ز  هتشذگ  نوزفا  رازه 

دمآ نیملاعلا  ّبر  رومأم  نید  جیورت  یپ 

يزاریش تاداس  وا  نادنزرف  خیرات  نآ  زا 

دمآ نیمز  رد  کیاکی  یمالسا  نارادملع 

ناج زا  یکی  ره  نّنست  ای  عیشت  زا  رود  ره  هب 

دمآ نید  غیلبت  یپ  رد  اراکشآ  ناهن و 

ناریا ورسخ  هش  یلعحتف  دش  ات  تشذگب  نامز 

دمآ نیبرود  مشچ  رهم  زا  رظن  شزاریش  هب 

ءارهز هرهز ي  جرب  رتخا ز  کی  تساجنآ  دیدب 

دمآ نیمث  ناشخرد  ّرد  نآ  ظعاو  یباجم 

یمظع همالع ي  نآ  دنزرف  نسح  دیس  وا  ُدب 

دمآ نیملسملا  هیقف  نآ  مان  لیعامسا  هک 

يو روضح  كرد  زک  دومنب  بلط  نارهت  شهش 

دمآ نیملاعلا  ّبر  رابرد  زا  هک  یضیف  درب 

دوخ كاپ  ّدج  نید  جیورت  رب  دیشوک  سپس 

دمآ نیصح  ینصح  ایئوگ  رئاعش  میظعت  هب 

نارهت نیا  رد  دش  ربنم  سیسأت  یکی  شراثآ  ز 

دمآ نیظعاو  ظعو  لیدبت  اه  هیکت  هیبش و 
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نادنزرف هب  دش  را  ُدب  هک  شنیعلا  ْهّرق  وا  زا  سپ 

دمآ نیشناج  شمولعلا  رحب  مساق  دیس  وچ 

يرحب نآ  لوقنملاو  لوقعملا  عماج  وا  يُدب 

دمآ نیقتمریم  ملع  زا  يا  هحشر  شملع  هک 
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ربکا یلع  دیس  نیهم  ربنم  مچرپ  شدعب  ز 

دمآ نیرخآ  ات  نیلوا  فرشا ز  باب و  زا  تفرگ 

يزاریش تاداس  نآ  كاپ  نادناخ  سیئر 

دمآ نیشتآ  راقفلاوذ  نوچ  نانمشد  مزر  هب 

دش رهاظت  رب  تئرج  هن  ار  يداعا  يو  رصع  هب 

دش نیرفآ  ّقح  زا  شتایهنمز  يریگولج 

دوخ رینُم  ّدج  سدقا  نید  جیورت  یپ 

دمآ نیتم  یمزع  اب  ماش  حبص و  هب  اشوک  ناج  ز 

وا تافو  خیرات  هب  لد  کی  فراع  اتفگب 

دمآ نینسحملا  يزجن  ناسحا  ایب  کن  فرشا  رب 

هچ يارب  دـندمآ و  ناریا  هب  ارچ  دـیدومرف  لاؤس  هک  هلیلج  هلـسلس ي  نیا  یناگدـنز  حرـش  تـالاح و  لـصفم  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.مدومن ضرع  هصالخ  روط  هب  هک  دندمآ 

نب یـسوم  مظاک  ماما  نادنزرف   ) باجم میهاربا  دیـس  دـباع و  دـمحم  ریما  دیـس  بانج  نامز  زا  لیلج  نادـناخ  نیا  دـصقم  فدـه و 
هروس 33 هیآ 39  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدوـب و  مالـسا  تعیرـش  نید و  هب  رازگتمدـخ  دوـش ، یم  لاـس  دـص  رازه و  ًاـبیرقت  هک  رفعج )‘

(: بازحا )

﴾. ًابیِسَح ِهللاِاب  یَفَکَو  َهللا  ّالِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َالَو  ُهَنْوَشْخَیَو  ِهللا  ِتَالاَسِر  َنوُغّلَُبی  َنیِّذلا  ﴿

، یلاعت يادخ  زا  رگم  يدـحا  زا  دنـسرت  یمن  دنـسرت و  یم  وا  زا  نامتک و  نودـب  ار  يادـخ  ياه  ماغیپ  دـنناسر  یم  هک  یناسک  نآ  »
« .ار وا  زا  ناگدنسرت  دصاقم  تسا  هدننک  تیافک  راگدرورپ  تاذ  سپ 

تماقتسا تابث و  اب  فوخ  سرت و  نودب  و  هدوب ]  ] رارقرب تاغیلبت  دنسم  رب 
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.دنا هداد  هفیظو  ماجنا  فلس  نع  ًافلخ  قح ، هب  ياکتا  لماک و 

هیقب دییامرف  هزاجا  هچنانچ  هتشذگ ، بش  زا  یلیخ  دندومرف  هدرک ، رظن  تعاس  هب  یحلادبع  دیـس  اقآ  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  تارکاذم  »
يور مسبت و  اب  یعاد  .میشاب  هتشاد  تبحص  يارب  يرتشیب  تقو  هک  مییآ  یم  رتدوز  هللا  ءاش  نا  بش  ادرف  يارب  دنامب  اه  تبحـص  ي 

«. میدومن هقردب  ار  نانآ  دادو  تیمیمص و  اب  دنتساخرب ، يدنه  تالقنت  ماسقا  زا  لقنت  ياچ و  فرص  زا  دعب  هدومن ، تقفاوم  زاب 

255 ص :
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« مود هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش شیادیپ  · 

نایناریا عیشت  تلع  · 

دنتسین هعیش  تالغ ، · 

ربمایپ لآ  رب  تاولص  بوجو  · 
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بجر 1345» هبنش 24  هلیل   » مود هسلج 

نیکّالم راّجت و  زا  دش  مولعم  ًادعب  هک  نیمرتحم  زا  يرفن  دنچ  هوالع  هب  بشید  صاخشا  نامه  .دندومن  دورو  نایاقآ  برغم  زا  دعب  »
«. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  ياقآ  ياچ  فرص  تافراعت و  زا  سپ  .دندوب 

رد میدش  صّخرم  هک  امـش  تمدخ  زا  .میدرب  دوخ  اب  ینیریـش  تارطاخ  بشید  سلجم  زا  ّقلمت ، نودب  یتسار  بحاص ! هلبق  ظفاح :
تریس تروص و  بوذجم  ار  ام  همه ي  هک  تسا  يوق  يردق  هب  امش  هبذاج ي  ًاعقاو  .دوب  نیب  رد  امش  تبحص  ناهارمه  اب  هار  مامت 

.دیداد رارق  دوخ 

زورما ًاصوصخم  .ًاقح  هللا  لوسر  نبا  کنا  دهشا  دنـشاب ، ًامأوت  تریـس  تروص و  نسح  دجاو  هک  صاخـشا  رد  دتفا  یم  قافتا  رتمک 
ردقلا لیلج  تاداس  باسنا  رد  ار  مجع  راثآ  رازم و  رازه  ًاصوصخم  خیراتو  باسنا  بتک  زا  يدلج  دنچ  متفر  هناخباتک  هب  هک  حبص 
فیرش بسن  نیا  هب  مدروخ  هطبغ  ًاتقیقح  مدرب و  تذل  مدرک و  ّظح  ًاعقاو  مدومن ، تقد  امش  بشید  تاشیامرف  فارطا  رد  هعلاطم و 

اب یلاع  بانج  دننام  یبسنلا  حیحـص  فیرـش  صخـش  هک  مدیدرگ  ملأتم  رثأتم و  یلیخ  دوخ  راکفا  نایاپ  رد  .مدوب  رکف  رد  یتدـم  و 
دادجا هتباث ي  هقیرط ي  زا  هتفرگ و  رارق  ناگتشذگ  هفیخس ي  تاداع  ریثأت  تحت  یتسیاب  ارچ  تریس  تروص و  نسح  نیا 
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.دیریذپب ار  سوجم  نایناریا  یسایس  هیور ي  هدش و  فرحنم  ناتراوگرزب 

دیان باسح  رد  هک  يا  هرذ  نآ  ًاعقاو ، یسفن  هتـسکش  نودب  مرکـشتم و  نونمم و  یلاع  بانج  فطل  رظن  نظ و  نسح  زا  ًالوا  یعاد :
.متسه نم 

ًاکیکفت ار  تالمج  تسا  یّنمتم  تسیچ ، ناتدصقم  فده و  مدـیمهفن  وگاعد  هک  دـیدومرف  مهبم  مه و  هب  طولخم  هلمج  دـنچ  ًایناث 
.دوش راکشآ  تقیقح  لصا  ات  دییامرف  نایب 

هقیرط ي .تسا  مادک  ناگتشذگ  هفیخس  تاداع 

؟ تسیچ ما  هدومن  يوریپ  هک  ار  نایناریا  یسایس  هیور  تسا و  زیچ  هچ  ما  هدش  نادرگیور  نآ  زا  یعاد  هک  مراوگرزب  دادجا  هتباث ي 

نید رد  لخاد  دوهی ، ناگناگیب  تسد  هب  هک  تسا  ییاه  تعدب  دیاقع و  تاسیسأت و  ناگتشذگ ، هفیخس ي  تاداع  زا  مدارم  ظفاح :
.هدش مالسا  فینح 

.ما هدومن  يوریپ  وگاعد  هک  تسا  مادک  اه  تعدب  نآ  دوش  مولعم  هک  دیهدب  يرتشیب  حیضوت  ًافطل  تسا  نکمم  یعاد :

هعیش بهذم  رب  ندومن  لاکشا 

نآ لصا  رد  يداعا  گرزب ، يایبنا  زا  کی  ره  نتشذگ  زا  دعب  هک  خیرات  تداهش  هب  تسا  قوبسم  یبوخ  هب  یلاع  رطاخ  هتبلا  ظفاح :
زا عیاض و  ار  نید  نآ  رایـسب ، تافیرحت  هطـساو ي  هب  دندومن و  ادیپ  تسد  لیجنا  تاروت و  دننام  دوب ، اهنآ  سدـقم  باتک  هک  نید 

.دندومن طقاس  رابتعا  هجرد ي 

لایح و هشیمه  هک  اه  يدوهی  زا  يا  هدعاذل  دندرکن ، ادیپ  ار  تردـق  نآ  نوچ  میکح  نآرق  ندوب  مکحم  هطـساو  هب  مالـسا  رد  یلو 
یناگدنز خیرات  دنا و  هدوب  راّکم 
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نارگید و  هبنم » نب  بهو   » و رابحالا » بعک   » و یئاعنـص » ءابـس  نب  هللادبع   » دـننام تسا ، هدوب  ریوزت  هلیح و  هب  راد  هکل  هتـسویپ  اهنآ 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  راتفگ  مان  اب  مأوت  دوخ  هدیقع ي  يأر و  اب  ار  یلطاب  دیاقع  دـندراذگ ، ار  یـشاپمس  يانب  دـندروآ و  مالـسا  هک 

.دنداد راشتنا  ناناملسم  نایم  رد  هلآو 

.دنداد رارق  دوخ  هاگزکرم  ار  رصم  هدومن و  رارف  هفیلخ  سرت  زا  .دومن  بیقعت  ار  اهنآ  هنع ») هللا  یضر   ) نافع نب  نامثع   » موس هفیلخ 
ار یلع  نامثع ، هفیلخ  مغر  یلع  و  هعیش »  » مان هب  دنداد  لیکـشت  یبزح  دندومن و  ادیپ  یعابتا  هداد ، بیرف  ار  ماوع  زا  یعمج  مک  مک 
هفیلخ و ار  یلع  ربمغیپ  هک  ینعم  نیا  هب  دـندرک  لعج  دوخ ، یگتخاس  مارم   (1) هل رب  یثیداحا  دـندومن و  یفرعم  تفالخ  تماما و  هب 

.هداد رارق  ماما 

تفالخ دنـسم  رب  یلع  بصن  مولظم و  ناـمثع  هفیلخ  لـتق  هب  رجنم  تبقاـع  اـت  دـش ، هتخیر  رایـسب  ياـه  نوخ  بزح  نیا  ماـیق  رثا  رد 
.دنتفرگ ار  یلع  فارطا  دنتشاد  ییاه  یگنتلد  نامثع  زا  هک  مه  یتعامج  .دیدرگ 

، بانج نآ  ناتسود  یلع و  لآ  راتشک  هیما و  ینب  تفالخ  هرود ي  رد  یلو  تفرگ ، دوخ  هب  یتروص  رـس و  هعیـش  بزح  نامز  نآ  زا 
.داتفا قاحم  رد  ًارهاظ  بزح  نیا 

حور هک  دـندومن -  یم  تاغیلبت  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هل  رب  ًاّدـج  رـسای ، رامع  يرافغ و  رذ  یبا  یـسراف و  ناملـس  دـننام  يدارفا  یلو 
هب هک  یـسابع  دیـشرلا  نومأم  شدـنزرف  ًاصوصخم  دیـشرلا و  نوراه  تفالخ  نامز  رد  ات  دوب -  رازیب  تاـغیلبت  عون  نآ  زا  ًاـعطق  یلع 

شتفالخ دنسم  دمآ و  بلاغ  نیما  دمحم  شردارب  رب  نایناریا  تسد 
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! نداد لیضفت  نیدشار  يافلخ  رب  قحانب  ار  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا  ندومن  تیوقت  هب  دندرک  عورش  دیدرگ ، مکحم 

نایم زا  ناشلالقتـسا  هدیدرگ و  لاغـشا  بارعا  تردق  تسد  هب  ناشتکلمم  هکنآ  هطـساو ي  هب  دندوب ، دـب  اهبرع  اب  نوچ  مه  نایناریا 
ار قحان  هیور ي  نیا  اذـل  .دـنیامن  مایق  بارعا  لباقم  رد  اـت  نید  ماـن  هب  دـننک  ادـیپ  يا  هقیرط  هک  دـندوب  يا  هناـهب  یپ  رد  دوب ، هتفر 
رد دـندش و  تیوقت  هملاید  هرود ي  رد  ات  دـندومن ، اپ  رب  ییوهایه  هعیـش )  ) بزح نیا  فارطا  رد  هکلب  دـندومن ، يوریپ  هدیدنـسپ و 

یلا مه  سوجم  نایناریا  دندش و  یفرعم  یمـسر  بهذم  مان  هب  هعیـش »  » بزح ینعی  دندومن ؛ ادیپ  تیمـسر  هیوفـص  رادتقا  اب  تنطلس 
.دنمان یم  هعیش  ار  دوخ  بهذم  تسایس ، يور  زا  لاحلا 

زا یمان  مالسا  رد  ًاقباس  ّالا  و  هدوب ، يدوهی  ءابـس  نب  هللادبع  تسد  هب  وا  عادبا  و  ثداح ؛ یـسایس و  تسا  یبهذم  هعیـش  بهذم  سپ 
هار نیا  هب  مدـق  وا  لیم  فالخ  رب  اریز  تسا ؛ رازیب  ماـن  نیا  زا  ًاـعطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  امـش  راوگرزب  دـج  هدوبن و  هعیش 

! دشاب یم  اهنآ  دیاقع  دوهی و  بهذم  زا  يا  هبعش  هعیش  تفگ  ناوت  یم  هقیقحلا  یف  تسا و  هدش  هتشادرب 

نودب فالسا ، دیلقت  تداع و  يور  دیاب  ارچ  كاپ  بسن  نیا  اب  فیرـش  صخـش  امـش  دننام  هک  منک  یم  بجعت  نم  تهج  نیمه  هب 
رد دـییامن ، يوریپ  ار  يراذـگ  تعدـب  يدوهی  هیور ي  دـیراذگب و  ار  مالـسا  كاپ  نید  ناتراوگرزب  دـج  هقیرط ي  ناهرب ، لیلد و 

.دیشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ناتدج  تنس  نآرق و  وریپ  ًادج  هک  دیّقحأ  یلوا و  امش  هک  یتروص 

تریغ اب  ياه  شابلزق  ًاصوصخم  يدنه  فرش  اب  نینمؤم  سلجم و  لها  مدید  »
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.دیدرگ هدیرپ  اهنآ  ياه  گنر  ینابصع و  رایـسب  ظفاح  بانج  تانایب  زا  دنـشاب ، یم  ناتـسودنه  نایعیـش  نیذّفنتم  زا  هک  ترارح  رپ 
همانهاش دنیوگ  یم  هک  تسا  لثملا  برض  ناریا  رد  متفگ  لمحت  هلـصوح و  ربص و  هب  رما  اب  هدومن و  تحیـصن  ار  اهنآ  يردق  یعاد 

«. متفگ ظفاح  بانج  باوج  رد  هاگ  نآ  .جرفلا  حاتفم  ربصلا  نک ؛ ربص  تسا ، شوخ  شرخآ 

نیفلاخم ياه  یشارت  لاکشا  هب  خساپ 

ساسا هیاپ و  ًادبا  هک  لصا  یب  موهوم  یفارخ  یگتخاس  تاملک  هب  دییامن  داهشتسا  هکدوب  دیعب  امـش  دننام  یملاع  صخـش  زا  یعاد :
.ناهرب لیلد و  قیقحت و  نودب  ماوع  تیعبت  اه و  يوما  بصاون و  بصعتم  يداعا  جراوخ و  نیقفانم  هعاشا ي  رگم  درادن ، ینیتم 

ات مهدـب ، سلجم  تقو  ياضتقا  هب  ًاراصتخا  ار  امـش  ساسا  یب  تانایب  باوج  بلطم ، ندـش  نشور  يارب  دـییامرفب  هزاجا  رگا  کنیا 
.ددرگ تقیقح  فشک  هدیدرگ و  امعم  لح 

.میشوگ اپارس  رضاح و  امش  تاشیامرف  عامتسا  يارب  دییامرفب  ظفاح :

هعیش رابخا  رد  هک  نوعلم  قفانم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  رگا  .دیدومن  طولخم  مه  اب  ار  نیابتم  ًالماک  رما  ود  یلاع  بانج  ًالوا  یعاد :
تیبوبحم هک  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  مان  هب  يزور  دنچ  هدیدرگ ، یفرعم  نیعالم  نیقفانم و  رامش  رد  هدش و  وا  زا  يرایـسب  تمذم 

تیناحور و سابل  هب  يدزد  ای  شیم و  سابل  هب  یگرگ  رگا  .هیماما  هعیش ي  مان  هب  تسا  طوبرم  هچ  هدیدرگ ، رهاظتم  هتشاد ، یمومع 
دیاب امش  دسرب ، نیملسم  مالسا و  هب  وا  فرط  زا  ییاه  نایز  دنک و  هولج  بارحمو  ربنم  رد  ملع  لها 
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؟ دیناوخب رگیزاب  دزد و  ار  ملع  لها  مامت  دیوش و  نیبدب  تیناحور  ملع و  لصا  هب 

هک تسا  روآ  بجعت  یلیخ  .دیدروآ  رد  نوعلم  ءابـس  نب  هللادـبع  باسح  هب  ار  هعیـش  كاپ  بهذـم  هک  دـیدش  رود  فاصنا  زا  ًاعقاو 
.دیتسناد نامثع  نامز  رد  وا  عدب  نوعلم و  ءابس  نب  هللادبع  راثآ  زا  دیدیمان و  یسایس  بزح  مان  هب  هداد ، فیفخت  ار  هعیش  قح  بهذم 

، هدـیدرگن ثداح  نامثع  تفالخ  نامز  و ]  ] هدوب قح  هقیرط ي  بهذـم و  هکلب  هدوبن ، بزح  هعیـش  هک  اریز  دـیتفر ؛ اطخ  یلیخ  ًاـقح 
(1) هدیدرگ عیاش  ترضح  نآ  دوخ  راتفگ  روتسد و  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  رد  هکلب 

هربتعم ي راـبخا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هب  یعاد  یلو  دـینک ، یم  داهـشتسا  بصاون  هماـع و  جراوخ  هلوعجم ي  تاـملک  هب  امـش  رگا 
قیقد ناترادرک  راتفگ و  رد  هشیمه  منک  یم  ضرع  رکذـت  باب  نم  .دوش و  هداد  زیمت  لطاب  زا  قح  ات  میاـمن ، یمداهـشتسا  ناـتدوخ 

.دوشن تلجخ  بابسا  تقیقح  فشک  زا  دعب  هک  دیوش 

تـسا نیا  زا  ریغ  بلطم  دوش  مولعم  ات  مهدب  ار  ناتتاشیامرف  باوج  تسین ، امـش  عبط  هرکُم  وگاعد  تانایب  دـییامرف و  هزاجا  هچنانچ 
.دیدومرف امش  هک 

شجنر ًاعطق  .ددرگ  تاهبش  عفر  قیاقح و  فشک  هک  تسا  نیمه  يارب  ام  روضح  سلجم و  نیا  سیسأت  لصا  دییامرفب ، هتبلا  ظفاح :
.میرادن یناهرب  تانایب  زا  یتهارک  و 

عیشت تقیقح  هعیش و  يانعم 

، لجرلا ْهعیش  .تسا  وریپ  يانعم  هب  ْهغل  هعیش  هک  دیناد  یم  نایاقآ  هتبلا  یعاد :
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: دیوگ  (1)« هغللا سوماق   » رد تسامش  ياملع  رباکا  زا  هک  يدابآزوریف  دندرم و  ناگدنهد  يرای  ناوریپ و 

«. ًاصاخ مهل  ًامسا  راص  یتح  هتیب ، لهاو  ًایلع  یلوتی  نم  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دقو  »

ًاصوصخم هعیش  تسا  هتـشگ  هکنآ  ات  ار  وا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درادب  تسود  هک  سک  ره  رب  هعیـش  مسا  تسا  هدش  بلاغ 
.ناشیا يارب  زا  مسا 

.تسا هدومن  نایب   (2)« هغللا ْهیاهن   » رد ریثا  نبا  ار  ینعم  نیمه  نیع 

، فالسا راتفگ  ریثأت  تحت  ندش  عقاو  رابخا و  ریسافت و  رب  هطاحا  مدع  هطـساو  هب  ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  دیدومن ، امـش  هک  یهابتـشا  یلو 
هدش و ادیپ  نامثع  نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  تلاسر  تیب  لها  یلع و  ناوریپ  رب  نآ  قالطا  هعیـش و  ظفل  دـیدومرف : ناهرب  لیلد و  نودـب 

ریـسافت بتک و  رد  هجردـنم  هربـتعم ي  راـبخا  قبط  هکلب  تسین ، روط  نیا  هکنآ  لاـح  و  هدوـب ، يدوـهی  ءابـس  نب  هللادـبع  نآ  عـضاو 
.هدوب و هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وریپ  يانعم  هب  یحالطـصا  هعیـش ي  ناتدوخ ،
رب هملک  نیا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  امـش ، هدومرف  فالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپرب  هعیـش  ظفل  عضاو 

: هدومرف وا  هرابرد  مجنلا )  ) هروس 53 زا  هیآ 3  رد  دنادخ  هک  يربمغیپ  نامه  هدش - ؛ يراج  یحو  بحاص  دوخ  نابز 

﴾. یَحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  ﴿

ادخ یحو  ریغ  چیه  وا  نخس  .دیوگ  یمن  نخس  دوخ  سفن  ياوه  هب  زگره  »
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« .تسین

.تسا هدیمان  یجان  راگتسر و  هعیش و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  عابتا و  و 

.میا هدیدن  لاح  هب  ات  ام  هک  تسه  يزیچ  وچمه  اجک  رد  ظفاح :

عابتا هظحالم  ای  دیناد و  یمن  تقیقح  هب  فارتعا  رد  ار  دوخ  ماقم  حالص  دیا و  هدید  ای  دینیبب ، دیا  هتساوخن  ای  دیا  هدیدن  امش  یعاد :
.دییامن یم  ار  دوخ  نادیرم  و 

دیجم نآرق  زا  هیآ  ود  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  يارب  میناد ، یمن  دوخ  يایند  نید و  حالـص  مه  ار  یـشوپ  قح  میا و  هدـید  اـم  یلو 
هدناوخ شتآ  لها  نوعلم و  ار  قح  ناگدننک  نامتک  ًاحیرص 

: تسا

: هدومرف هرقب )  ) هروس 2 زا  هیآ 159  رد  لوا 

﴾. َنُونِعاّللا ُمُُهنَْعلَیَو  ُهّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهاّنَّیب  اَم  ِدَْعب  نِم  يَدُْهلاَو  ِتاَنّیَْبلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

نایب باتک  رد  مدرم  تیاده  يارب  هکنآ  زا  دعب  هدومن و  نامتک  میداتـسرف  قلخ  تیاده  يارب  هک  يا  هحـضاو  تایآ  هک  یناسک  نآ  »
« .دننک یم  نعل  ار  اهنآ  هکئالم  سنا و  نج و  مامت  ادخ و  دنتشاد  ناهنپ  میدرک ،

: هدومرف هروس  نامه  هیآ 174  رد  مود 

َمْوَی ُهللا  ُمُهُمّلَُکی  َالَو  َراّنلا  ّالِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اَـم  َکـِئلوُأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَیَو  ِباَـتِْکلا  َنِم  ُهللا  َلَْزنَأ  اَـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذـّلا  ّنِإ  ﴿
﴾. ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهیّکَُزی  َالَو  ِهَماَیِْقلا 

، دـنتخورف كدـنا  ياهب  هب  ار  اهنآ  ینامـسآ و  باتک  زا  میدومن  لزان  هک  ار  یتایآ  دـندومن  نامتک  دنتـشاد و  ناهنپ  هک  یناسک  نآ  »
يدیلپ زا  دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  مشخ ) زا   ) ادخ تمایق ، رد  دشابن و  اهنآ  بیصن  منهج  شتآ  زج 
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« .دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  نانآ  دندرگن و  كاپ  نایصع 

هتخانشن ار  یقح  نونکات  ام  یلو  دشاب ، یم  تایآ  نیمه  لومشم  دیامنب  قح  نامتک  یسکرگا  هتبلا  تسا و  قح  هفیرش  تایآ  ظفاح :
میراودـیما دوب و  میهاوخ  تایآ  نیمه  مکح  رد  مه  ام  مییامنب ، نامتک  رگا  یقح  ره  تفرعم  زا  دـعب  هتبلا  مییاـمنب و  ناـمتک  هک  میا 

.میریگن رارق  تایآ  مکح  رد  تقو  چیه  هک 

یم یعاد  رودـقم  هک  اجنآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هصاخ ي  تاهجوت  ناّنم و  دـنوادخ  تیانع  فطل و  هب  کنیا  یعاد :
رد رـضاح  ننـست  لها  هب  هراشا   ) مزیزع ناردارب  رب  مروآ و  یم  نوریب  راتتـسا  هدرپ  ریز  زا  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  هک  ار  قح  دشاب ،

دیآ و بلاغ  بصعت  تداع و  هدرکن  يادخ  دنکن  .دشاب  ام  يور  لباقم  رد  هتسویپ  نیتفیرش  نیتیآ  مراودیما  .منک  یم  رهاظ  سلجم )
.دوشب یقح  نامتک 

ترـشاعم ریقح  اب  یلاع  باـنج  نوچ  میاـمن ، یمن  لادـج  دوش  رهاـظ  نم  رب  یقح  هک  یتعاـس  ره  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  ظـفاح :
دیدید امش  هاگرهو  میآ  بلاغ  سفن  ياوه  رب  هک  منک  یم  یعـس  متـسه و  يدج  يردق  هب  دیرادن ، یهاگآ  مقالخا  زا  دیا و  هدومنن 

هبلغ هطلغم و  هلداجم و  يارب  مه  یهار  رگا  .ما  هدش  نشور  ًالماک  عوضوم  نآ  رد  هک  دینادب  مدش  تکاس  ینایب  لباقم  رد  ریقح  هک 
.دوب مهاوخ  هیآ  ود  نیمه  لومشم  ًاعطق  مدمآ  رب  لادج  رد  رگا  منک و  یمن  لادج  مشاب  هتشاد  بلاطم  رد 

.دنادرگ قح  يامنهار  ار  امش  ام و  دنوادخ  تسا  دیما  .متسه  قح  تانایب  عامتسا  يارب  رضاح  لاحلا 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  تایآ و 

ماظع ياملع  هلجا ي  زا  هک  هللادبع - ) نب  دمحا   ) یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  یعاد :

267 ص :
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ظافح رباکا  زا  هک  تسا  هدرک  ار  وا  فیرعت  ناـیعالا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  هک  دـشاب  یم  امـش  مارک  نیققحم  ماـخف و  نیثدـحم  و 
کبیا نب  لـیلخ  نیدـلا  حالـص  .تسا و  بتک  نسحا  زا  وا  ءاـیلوالا » ْهیلح   » باـتک هرـشع  تادـلجم  تسا و  نیثدـحم  ملعا  تاـقث و 

لقن و رد  هدوب و  تناید  دهز و  ملع و  رد  ماما  هک  میعن  وبا  ظفاح  نیثدحملا  جات  دیوگ : وا  هرابرد ي  تایفولاب » یفاو   » رد يدفـصلا 
هک دـشاب  یم  ءایلوالا » ْهیلح   » دـلج هد  وا  يابیز  رایـسب  تافنـصم  زا  هتـشاد و  العا  یلاع  ماقم  تیارد  ظفح و  هوق ي  تاـیاور و  مهف 

.هدینـش و دوخ  شوگ  هب  ّهناک  هدومن ، لقن  يرایـسب  ثیداحا  ملـسم  يراـخب و  ثیداـحا  رب  هوـالع  هک  تسا  نیحیحـص  زا  جرختـسم 
مهثیدحب لومعملا  هاقثلا  ثیدـحلا  خـیاشم  نم  وه  دـیوگ : وا  فیرعت  رد  حـیباصملا » ْهوکـشم   » لاج رد  بیطخلا  هللادـبع  نب  دـمحم 

 - يا هلاس  شـش  دون و  ثدحم  ظفاح  ملاع  وچمه  کی  هصالخ  .هنـس  نوعـستو  ّتس  رمعلا  نم  هلو  ردقلا  ریبک  مهلوق  یلإ  عوجرملا 
(1)« ءایلوالا هیلح   » شربتعم باتک  رد  تسامش -  ياملع  رخفم  قوثو و  لحم  هک 

(: هنیبلا  ) هروس 98 زا  هیآ 7 و 8  دش  لزان  نوچ  هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  شدوخ  دانسا  هب  دنک  یم  تیاور 

اَهِیف َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يرْجَت  ٍنْدَع  ُتاّنَج  ْمّهبَر  َدنِع  ْمُهُؤاَزَج  ِهّیِرَْبلا *  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  ﴿
﴾. ُْهنَع اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِضَر  ًاَدبَأ 

هک تسا  ندع  تشهب  ياهغاب  ادخ  دزن  اهنآ  شاداپ  .دنا  ملاع  لها  نیرتهب  تقیقح  هب  دـندش  راکوکین  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  »
شناتخرد ریز  اهرهن 

268 ص :

هب دراد  يرگید  باتک  یناهفـصا  میعن  وبا  نکل  میتفاین ، ءایلوالا  ْهیلح  رد  ار  هدشدای  ثیدـح  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
.تسا هدمآ  هنیب  هروس  هیآ 7  لیذ  هحفص 274 ، باتک ، نآ  رد  ظافلا  نیمه  اب  ثیدح  نیا  هک  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » مان
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« .دندونشخ یضار و  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونشخ و  اهنآ  زا  ادخ  دنا و  معنتم  نادواج  دبا  تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج 

: دومرف بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  درک  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« .نیّیضرم نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  کتعیشو ، تنأ  وه  یلع  ای  »

یضار امش  زا  دنوادخ  هک  یتلاح  رد  دییایب  وت  نایعیش  وت و  تمایق  زور  .وت  نایعیش  ییوت و  هفیرش  هیآ  رد  هیربلا  ریخ  زا  دارم  یلع  ای 
.دیشاب دونشخ  یضار و  دنوادخ  زا  مه  امش  و  تسا ] ]

(1)« بقانم  » مهدفه لصف  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا 

یف لیزنتلا  دهاوش   » باتک رد  تسامـش -  گرزب  نیرـسفم  مالعا  لوحف  زا  هک  یناکـسحلا -  هللادبع  نب  هللادـیبع  مساقلاوبا  مکاح  و 
(2)« لیصفتلا دعاوق 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص 119 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 

نب دمحم  نب  رذنم  و  هیآ ) فذح  هب  )(4)« همئألا ْهفرعم  یف  ْهمالا  صاوخ  ْهرکذت   » هحفص 31 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

269 ص :

هللا یلص  هللا  لوسر  ینثدح  لوقی : مالّسلا  هیلعًایلع  تعمـس  لاق : مالّـسلا -  هیلع  یلع  بتاک  يراصنالا -  لیحارـش  نب  دیزی  نع  - » 1
ُْریَخ ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ یلاعت هللا  لوق  عمـست  ملأ  ّیلع  يأ  لاقف : يردـص  یلإ  هدنـسم  اـناو  هلآو  هیلع 

کتعیـشو تنأ  ُْهنَع ﴾ اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِـضَر  ًادـَبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يرْجَت  ٍنْدَـع  ُتاّنَج  ْمّهبَر  َدـنِع  ْمُهُؤاَزَج  ِهّیِرَْبلا * 
لصف 17. ح 247 ، ص265 ، یمزراوخ ، بقانم  نیلّجحم .» ًارغ  نوعدت  باسحلل  ممالا  تثج  اذإ  ضوحلا  مکدعومو  يدعومو 

.هنیب هروس ي  هیآ 7  لیذ  ح 1125 ، ، 2/459 یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - 2
باب 62. ص246 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3

لقن ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  مالّـسلا  هیلع  هتعیـش  یف  ثیدح  ناونع  لیذ  باب 2 . ص56 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 4
موی نوزئافلا  مه  هتعیـشو  اذه  لاقف : بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رظن  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  : » دـنک یم 
نکل تسا ، توافتم  هداد  تبـسن  وا  هب  فلؤم  هچنآ  اب  ظفل  رد  هچرگ  تسا  هدرک  لـقن  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  هچنآ  هماـیقلا .»

رد یسولآ  و  ، 6/643 روثنملا ، ّردلا  رد  یطویس  زین  .دنک و  یم  تباث  ار  ثحب  دروم  بلطم  الماک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  زا  هچنآ 
لقن ار  ثیدح  نیمه  ظافلا  زا  یـضعب  رد  یکدنا  فالتخا  اب  دانـسا و  فذـح  هب  هنیب ، هروس ي  هیآ 7  لیذ  ، 15/432 یناعملا ، حور 

.دنا هدرک 
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دانـسا اب  ار  ام  داد  ربخ  دشاب -  یم  امـش  ياملع  رباکا  زا  هک  ظفاح -  هللادـبع  وبا  مکاح  هک  هدومن  تیاور  مکاح  ًاصوصخم  رذـنم و 
نآ زا  مدینـش  تفگ  هک  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  بتاـک  يراـصنا  لیحارـش  نـب  دـیزی  هـب  عوـفرم 

: دندومرف دوب ، نم  هنیس ي  هب  شکرابم  تشپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تلحر  تقو  دومرف : ترضح 

يدـعومو کتعیـش  مه  خـلا -  ِهّیِرَْبلا - ﴾ ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِـحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ یلاـعت هللا  لوق  عمـست  ملا  یلع  اـی  »
« .نیلجحم ًارغ  نوعدت  باسحلل  ممألا  تعمتجا  اذإ  ضوحلا  مکدعومو 

رانک امـش  نم و  هاگ  هدـعو  وت و  نایعیـش  دـنا  ناشیا  ( هیربلا ریخ  هحلاص و  لامعا  ناـبحاص   ) ار هفیرـش  هیآ  يا  هدینـشن  اـیآ  یلع ، اـی 
نآ ار  امـش  دیـشاب و  نایور  دیفـس  امـش  دنناوخب و  ار  امـش  باسح ، يارب  قیالخ  دنوش  عمج  هک  یتقو  رد  دوب  دهاوخ  رثوک  ضوح 

.نایور دیفس  ياوشیپ  ینعی  دننک ؛ ادن  نیلجحم  رغ  زور 

هتـسناد تعامج  تنـس و  هقیرط ي  ددجم  ار  وا  يرجه ، مهن  نرق  رد  تسامـش و  ياملع  رخافم  زا  هک  یطویـس -  نیدلا  لالج  زین  و 
مساقلاوبا زا   (1)« روثأملاب هللا  باتک  یف  روثنملا  ّرد   » دوخ ریسفت  رد  هتشون -  لاقملا  حتف  بحاص  هچنانچ  دنا 

270 ص :

نا هدیب  یـسفن  يّذلاو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هیلع ، لبقأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق : هللادـبع  نب  رباج  نع  - » 1
یبنلا باحـصأ  ناکف  ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ   } تلزنو هماـیقلا  موی  نوزئاـفلا  مهل  هتعیـشو  اذـه 

رد یناـکوش  زین  .هنیب و  هروس  هیآ 7  لیذ  ، 6/643 یطویـس ، روثنملا ، ّردـلا  هّیربلا .» ریخ  ءاج  اولاق : ّیلع  لبقأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  هیآ ، نامه  لیذ  ، 5/477 ریدقلا ، حتف 
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نبا هچنانچ  دـشاب ، یم  امـش  ياملع  لاـجر  قوثو  لـحم  رهد و  يالـضف  زا  هک  یقـشمد -  رکاـسع  نبا  هب  فورعم  نسحلا ، نب  یلع 
ظفاح و  هیعفاش » تاقبط   » رد و  هفینح » یبا  دنـسم   » لاجر رد  یمزراوخ  و  ظافحلا » ْهرکذـت   » رد یبهذ  و  نایعالا » تایفو   » رد ناکلخ 

، هدوب ثیدـح  لها  ماما  دوخ ، نامز  رد  هیعفاش و  رخف  رکاسع ، نبا  هک  دـنا  هدومن  قیثوت  فیرعت و  ار  وا  دوخ  خـیرات »  » رد دیعـس  وبا 
هللادـبع نب  رباج  زا  .هدوب -  ملع  تعامج  تنـس و  ياملع  ناـیم  رد  يرجه  لاس 550  رد  اوقت و  اـب  هقث و  لـضفلا  زیرغ  ملعلا و  ریثک 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  رد  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هباحـص  رابک  زا  هک  يراصنا 
: دومرف ربمغیپ  دش ، دراو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدوب  هلآو 

﴾.« ِهّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ   ﴿ لزنف همایقلا ، موی  نوزئافلا  مهل  هتعیشو  اذه  ّنا  هدیب  یسفن  يّذلاو  »

نآ .دنا  ناراگتسر  تمایق  زور  وا  هعیـش  و  مالّـسلا ) هیلع  یلع  هب  هراشا   ) درم نیا  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق 
.دیدرگ لزان  هروکذم  هیآ  هاگ 

مرکا لوسر  دیدرگ ، لزان  روکذم  هیآ ي  نوچ  هک  هدومن  تیاور  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  يدع  نبا  زا   (1)« ریسفت  » نامه رد  زین  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

271 ص :

هللا لوسر  لاق  ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ   } تلزن اـمل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  يدـع  نبا  جرخاو  - » 1
.هنیب هروس ي  هیآ 7  لیذ  ، 6/643 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  نیّیضرم .» نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  وه  یلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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« .نیّیضرم نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  »

.دشاب یضار  امش  زا  دنوادخ  و  دیشاب ]  ] یضار دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  وت  نایعیش  وت و  ییآ  یم 

ًادنسم  (1) یمزراوخ بقانم »  » مهن لصف  رد  و 

: دومرف ترضح  دمآ ، ام  هب  ور  مالّسلا  هیلع  یلع  میدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  تفگ : هک  هدومن  لقن  هللادبع  نب  رباج  زا 

«. یخا مکاتا  دق  »

(. یلع  ) نم ردارب  دمآ  امش  هب  ور  ینعی 

: دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  هبعک و  تمس  هب  دش  تفتلم  هاگ  نآ 

« .همایقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیشو  اذه  ّنإ  هدیب  یسفن  يّذلاو  »

.تمایق زور  دنا  ناراگتسر  وا  نایعیش  یلع و  نیا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق ] ]

نایم رد  تساهامـش  نیرت  لداع  ادخ و  دـهع  هب  دـشاب  یم  اهامـش  نیرتافواب  دروآ و  نامیا  امـش  همه  زا  لوا  یلع  نیا  دومرف : سپس 
امش همه  زا  رت  هدننک  میسقت  تیعر و 

272 ص :

دق هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  اّنک  لاق : رباج  نع  - » 1
ّهنإ لاق : مث  همایقلا ، موی  نوزئافلا  مه  هتعیـشو  اذه  ّنإ  هدیب  یـسفن  يذـّلاو  لاق : مث  هدـیب  اهبرـضف  هبعکلا  یلإ  تفتلا  مث  یخأ ، مکاتأ 

: لاق .هّیزم  هللا  دنع  مکمظعأو  هیوسلاب  مکمسقأو  هیعرلا  یف  مکلدعأو  هللا  رمأب  مکموقأو  یلاعت  هللا  دهعب  مکافوأو  یعم  ًانامیا  مکلوأ 
یلع لبقأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  ناکف  لاق : ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ   } هیف تلزنو 

، قـشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  نینچمه  لـصف 9 . ح 120 ، ص111 ، یمزراوخ ، بقاـنم  هّیربلا .» ریخ  ءاـج  دـق  اولاـق : مالّـسلا  هیلع 
باب 31؛ لوا ، طمس  ح 118 ، ، 1/156 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/371
اب فلتخم و  دانـسا  اـب  ار  ثیدـح  نیا  هنیب ، هروس  هیآ 7  لـیذ  ، 1148 ح 1139 -  ، 473  - 2/467 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  و 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  زا  یضعب  رد  یمک  فالتخا 
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دعب هب  نآ  زا  .دـیدرگ  لزاـن  هروکذـم  هیآ  تقو  ناـمه  رد  .تسا  رت  گرزب  راـگدرورپ  دزن  رد  اهامـش  همه  زا  شا  هبترم  هیوسلاـب و 
رد رجح  نبا  زین  .مدرم و  نیرتهب  دـمآ  ینعی  هیربلا ؛ ریخ  ءاج  دـنتفگ : یم  ربمغیپ  باحـصا  دـش  یم  رهاظ  یموق  نایم  رد  یلع  هاگره 

(1)« قعاوص »

(2)« هیاهن  » موسدلج رد  ریثا  نبا  و 

.دنا هدومن  لقن  هفیرش  هیآ  لوزن  رد  ار  ربخ  نیمه 

ياملع ءاهقف و  لوحف  زا  هک  یندـم -  يدـنرز  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  زا   (3)« قعاوص  » باـب 11 رد  رجح  نبا  زین  و 
هک هدومن  لقن  دشاب -  یم  امش 

273 ص :

جرخا : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نـیا  رجح  نـبا  هیآ 11 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نـبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 1
تنأ وه  یلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لاق  تلزن  امل  هیـآلا  هذـه  نأ  اـمهنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  يدـنرذلا  نیدـلا  لاـمج  ظـفاحلا 
کنم أربت  نم  لاق : يّودع ؟ نمو  لاق : نیحمقم ، اباضغ  كودع  یتأیو  نیّیضرم  نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  کتعیـشو ،
ثیدح نیا  لقن  زا  سپ  دراد ، هعیـش  هقح  بهذم  اب  هک  يدانع  بصعت و  لیلد  هب  رجح  نبا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  کنعلو .»

مکاح یناربط ، نوچمه  یناگرزب  هک  میبای  یم  رد  ننـست  لها  ربتعم  بتک  ریاس  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح  رد  .باّذـک  هیف  دـیوگ : یم 
يداریا هنوگ  چیه  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  يدوهمس و  یکلام ، غاّبص  نبا  روظنم ، نبا  ریثا ، نبا  يدنه ، یقتم  یناکسح ،

قیرط رد  رجح  نبا  رظن  هب  رگا  هوالع ، هب  .درک  میهاوخ  هراشا  نآ  قیقد  كردـم  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دـنا  هدرکن  نایب  نآ  هب  تبـسن 
فرـص هب  هک  تسا  حضاورپ  .دوش  یـسررب  یلاجر  تهج  زا  ات  هدرکن  نایب  ار  وا  مان  ارچ  دراد ، دوجو  باذک  صخـش  ثیدـح ، نیا 

.تسناد بذک  دنا ، هدرکن  بیذکت  ار  نآ  ننست  لها  ناگرزب  زا  يا  هدع  هک  ار  یثیدح  دوش  یمن  اعدا  کی 
مدقتس هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاق  یلع  ثیدح  یف  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  حمق  تغل  لیذ  ، 4/106 ریثا ، نبا  هیاهنلا ، - 2

لقن قعاوص  زا  هک  یثیدح  ثیدـح و  نیا  هچرگ  نیحمقم .» ًاباضغ  كّودـع  هیلع  مدـقیو  نیّیـضرم  نیـضار  کتعیـشو  تنأ  هللا  یلع 
یم تاـبثا  ًـالماک  ار  ثحب  دروم  بلطم  موهفم ، ینعم و  رظن  زا  نکل  تسا ، تواـفتم  ظاـفلا  رد  هدرک  اـعدا  فـلؤم  هچنآ  اـب  میدرک 

.دنک
لقن ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 11 . لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 3

.تسا هدرک 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیدرگ ، لزان  هروکذم  هیآ  نوچ 

نم لاقف : .نیحمقم  ًانابـضغ  كّودـع  یتایو  نیّیـضرم  نیـضار  کتعیـشو  تنأ  همایقلا  موی  یتاـت  هّیربلا  ریخ  کتعیـشو  تنأ  یلع  اـی  »
« .کنعلو کنم  أّربت  نم  لاق : يّودع ؟

زا مه  ادخ  و  دیتسه ]  ] یضار ادخ  زا  هک  یتلاح  رد  وت  نایعیـش  وت و  تمایق  زور  دییآ  یم  .دیتسه  هیربلا  ریخ  وت  نایعیـش  وت و  یلع  ای 
تسیک درک : ضرع  نینمؤملاریما  سپ  .دشاب  یم  هتسب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتسد  كانمشخ ، وت  نانمشد  دنیآ  یم  تسا و  یضار  امش 

.ار وت  دیامن  یم  نعل  وت و  زا  دیوج  یم  يرازیب  هک  یسک  دومرف : نم ، نمشد 

دمحا نب  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  یندـم و  يدـنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  زا  ًالقن   (1)« نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمـس  همالع  زین  و 
(2)« همهملا لوهف   » هحفص 122 رد  تسامش -  ياهقف  لوحف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  غاّبص  نبا  هب  روهشم  یکم  یکلام 

مرکا لوسر  دش ، لزان  هروکذم  هیآ  نوچ  هک  دنیامن  یم  لقن  سابع  نبا  زا 

274 ص :

لصف 7. مسق 2 ، ، 2/178 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
، لیزنتلا دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  نینچمه  .هنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/576 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 2
ح ، 2/460 لـیزنتلا ، دـهاوش  رد  روظنم  نبا  و  حـمق ؛ تغل  ، 4/106 هیاـهنلا ، رد  ریثا  نبا  هـنیب ؛ هروـس  هیآ 7  لـیذ  ح 1126 ، ، 2/460

نیا حـمق ، تغل  ، 11/298 برعلا ، ناـسل  رد  روـظنم  نبا  و  حـمق ؛ تغل  ، 4/106 هیاـهنلا ، رد  ریثا  نبا  هنیب ؛ هروـس  هیآ 7  لـیذ  ، 1126
و يزار ؛ دیعـس  نب  یلع  ثیداحا  ح 3946 ، ، 4/555 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  زین  .دـنا و  هدرک  لقن  فلتخم  دانـسا  اـب  ار  ثیدـح 

هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یلع ، لئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36483 ، ، 13/156 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم 
اذإ ادـغ  ماشلا  لها  يّرغ  يریغ  يّرغ  يرفـصأو  ّیـضیبأ  لاقف : هضفو  بهذـب  هرـصبلا  موی  یتأ  ًاـیلع  نا  ییحی  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنا

ای لاق : مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  یلیلخ  نا  لاقف : هیلع  اولخدف  سانلا  یف  نّذأف  هل  کلذ  رکذف  سانلا ، یلع  کلذ  هلوق  ّقشف  کیلع  اورهظ 
مهیری هقنع  یلإ  هدی  ّیلع  عمج  مث  نیحمقم ، ًاباضغ  كّودع  کیلع  موقیو  نیّیضرم  نیضار  کتعیشو  سانلا  یلع  مدقتس  کنا  یلع 

«. حامقالا
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب 

« .نیحمقم ًانابضغ  كؤادعا  یتأیو  نیّیضرم  نیضار  مهو  تنأ  همایقلا  موی  یتات  کتعیشو  تنأ  وه  »

امش زا  مه  ادخ  دیتسه و  یضار  دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ  وت و  تمایق  زور  دییآ  یم  دیتسهوت ، نایعیش  وت و  هیربلا  ریخ  نآ  ینعی 
.دشاب یم  هتسب  ناشندرگ  هب  ناشاهتسد  هک ] یلاح  رد  ، ] كانمشخ وت  نانمشد  دنیآ  یم  تسا و  یضار 

(1)« یبرقلا ْهدوم   » باتک رد  تسامش ، ياملع  نیقثوم  زا  هک  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  زین  و 

ما  ) هملس ما  زا   (2)« هقرحم قعاوص   » رد بصعتم  رجح  نبا  و 

275 ص :

ار ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 903 ، ، 2/314 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 9 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
«. هّنجلا یف  هتعیشو  اذه  لاقو : ّیلع  یلإ  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبأ  نإ  لاق : مالّسلااهیلع  همطاف  نع  : » دنک یم  لقن  ظفل  نیا  هب 

هک تسا  یلیذ  ياراد  میتفای ، قعاوص  رد  ام  هک  یثیدح  هیآ 11 . لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2
یحیحـص حیرـص و  ثیداحا  دوجو  اب  یلو  دشابن ، ثیدـح  ءزج  لیذ ، نآ  تسا  نکمم  هچرگ  دـنک  یمن  تابثا  ار  رظن  دروم  بلطم 

خیرات رد  يدادـغب  بیطخ  .درادـن  ترورـض  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  کسمت  تسا و  تباـث  ًـالماک  ثحب  دروم  بلطم  دـش ، لـقن  هک 
: لاق یلع  نع  تسا ...« : هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يربکعلا  مکحلا  نب  ماصع  لاح  حرش  هرامش 6731 ، همجرت  ، 12/289 دادغب ،

حرش هرامش 4933 ، همجرت  قشمد 42/334 ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هّنجلا .» یف  کتعیـشو  تنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
کتعیشو تنأ  یلع  ای  رشبأ  هنجلا  یف  کباحـصأو  تنأ  یلع  ای  رـشبأ  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح 

«. ...هنجلا یف 
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: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدومن  لقن  مرکا  لوسر  همرتحم ي  هجوز  نینمؤملا ،)

« .هّنجلا یف  کتعیشو  تنأ  هّنجلا ، یف  کباحصأو  تنأ  یلع  ای  »

.دیشاب یم  تشهب  رد  تنایعیش  باحصا و  وت و  یلع  ای 

(1)« بقانم  » مهدزون لصف  رد  مزراوخ ) ءابطخلا  بطخا   ) دمحا نب  قفوم  و 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دیامن  یم  لقن  ًادنسم 

« .میرم نب  یسیع  حیسملا  لثم  یتمأ  یف  کلثم  »

نویراوح اهنآ  نینمؤم و  يا  هقرف  دـندش ؛ هقرف  هس  وا  موق  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  میرم  نب  یـسیع  لثم  نم  تما  رد  وت  لـثم  ینعی 
کیرـش ادخ و  ار  وا  ینعی   ) دندومن ولغ  بانج  نآ  هرابرد ي  هک  تالغ  يا  هقرف  دـندوب ، دوهی  اهنآ  وا و  نانمـشد  يا  هقرف  دـندوب و 

دنتـسه و وت  نایعیـش  يا  هقرف  ینعی  نونمؤملا ؛» مهو  کتعیـش  ٌهقرف  : » دنوش یم  هقرف  هس  وت  هرابرد  مه  نم  تما  و  دـنداد ) رارق  ادـخ 
ناگدننک ولغ  يا  هقرف  و  دنـشاب ، یم  وت  تعیب  دهع و  ناگدننکـش  نیثکان و  اهنآ  دنتـسه و  وت  نانمـشد  يا  هقرف  و  دـنا ؛ نینمؤم  اهنآ 

.دنا ناهارمگ  نیلهاج و  اهنآ  دنشاب و  یم  وت  هرابرد 

« .رانلا یف  کیف  یلاغلاو  كودعو  هنجلا  یف  کتعیش  وبحمو  هنجلا  یف  کتعیشو  یلع  ای  تنأف  »

دوب دیهاوخ  تشهب  رد  وت  نایعیش  ناتسود  وت و  نایعیش  یلع و  ای  وت  ینعی 

276 ص :

نب یسیع  حیسملا  لثم  یتّمأ  یف  یتّمأ  یف  کلثم  یلع  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  - » 1
یتما ناو  نامیالا  نع  اوجرخف  هیف  اولغ  هقرفو  دوهیلا  مهو  هوداـع  هقرفو  نویراوحلا  مهو  نونمؤم  هقرف  قرف ؛ ثـالث  هموق  قرتفا  میرم 

.نوقباسلا نودحاجلا  مهو  کیف  اولغ  هقرفو  نوثکانلا  مهو  كؤادعأ  هقرفو  نونمؤملا  مهو  کتعیـش  هقرف  قرف ؛ ثالث  کیف  قرتفتس 
ح 318، ص317 ، یمزراوخ ، بقانم  رانلا .» یف  کیف  یلاغلاو  كودعو  هّنجلا  یف  کتعیش  اوبحمو  هّنجلا  یف  کتعیـشو  یلع  ای  تنأف 

لصف 19.
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.دنا منهج  شتآ  رد  وت  هرابرد  ناگدننکولغ  نانمشد و  و 

، ياچ ندروخ  هب  لاغتـشا  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  .زامن  يارب  دنتـساخرب  نایاقآ  .داد  ءاشع  زامن  نالعا  نذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد  »
، دوب کیدزن  لزنم  نوچ  دندومرف : .دندومن  تعجارم  دندوب  هتفر  دجسم  هب  تعامج  زامن  يادا  يارب  هک  یحلادبع  دیس  ياقآ  بانج 

یمزراوخ بقانم »  » لبنح و نب  دمحا  ماما  دنـسم »  » و یبرقلا » ْهّدوم   » یطویـس و ریـسفت  اهنیا  مدروآ و  دوخ  اب  ار  باتک  دلج  دنچ  نیا 
دنچ هوالع  هب  دـش ، تئارق  ثیداحا  نامه  هدومن ، زاب  ار  اهباتک  دـنام . -  یعاد  دزن  اه  باتک  نیا  تاـسلج  رخآ  بش  اـت  هک  تسا - 

تلاجخ ناشدوخ  عابتا  شیپ  رد  هک  مدوب  هجوتم  ًاصوصخم  دـندش ، یم  گنر  هب  گـنر  ناـیاقآ  .بلطم  نیمه  دـیؤم  رگید  ثیدـح 
« .دندیشک یم 

زا دیامن  یم  تیاور  هک  دندومن  تئارقدمآ  شیپ  مه  ثیدح  ود  نیا  هوالع  هب  .دـندناوخ  ار  قوف  ثیدـح  یبرقلا » ْهّدوم   » رد هاگ  نآ 
: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(1)« .نیحمقم ًانابضغ  كّودع  هیلع  مدقیو  نیّیضرم  نیضار  کتعیشو  تنأ  هللا  یلع  مدقتس  یلع  ای  »

تسا و یـضار  امـش  زا  ادـخ  و  دـیتسه ]  ] یـضار ادـخ  زا  هک  یتروص  رد  دـیوش  یم  دراو  ادـخ  رب  تنایعیـش  وت و  تسا  دوز  یلع  ای 
.دشاب یم  هتسب  ناشندرگ  رب  ناشتسد  هک  یتلاح  رد  دنوش  یم  دراو  كانمشخ  ادخ  رب  تنانمشد 

رابخا دیجم و  هللا  باتک  هب  دیؤم  همکحم  لیالد  زا  يرصتخم  دوب  نیا  یعاد :

277 ص :

ح 36483؛ هنع ، هللا  یضر  یلع  لئاضف  ص156 ، ج 13 ، يدنه ، یقتم  لامعلا ، لزنک  ص187 ؛ ج 4 ، یناربط ، طسوالا ، مجعملا  - 1
( ققحم . ) ح 255 لصف 18 ، ص187 ، هیودرم ، نبا  مالّسلا ، هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  امو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم 
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هک هدیدرگ  لقن  هعیش  ياملع  ریـسافت  بتک و  یمامت  رد  هک  يرابخا  زا  هتـشذگ  .ناتدوخ  ياملع  رباکا  بتک  رد  هجردنم ي  هربتعم 
هوق ي لوح و  هب  میامن ، مارم  تابثا  تسامـشربارب  رد  هک  ییاه  باـتک  نیمه  يور  زا  ظـفح و  زا  امـش  يارب  حبـص  اـت  مهاوخب  رگا 
هب هّوفت  اهدعب  نایاقآ  هک  دـشاب  یفاک  تایاور  لقن  رادـقم  نیمه  هب  هابتـشا  عفر  هنومن و  يارب  منک  یم  نامگ  یلو  مرداق ، راگدرورپ 
هک دینکن  هبتـشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  اهیوما  بصاون و  جراوخ و  تالوعجم  زا  يوریپ  اب  دییامنن و  نیدناعم  هت  رـس و  یب  تالمج 

.تسا هدوب  نوعلم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  هعیش  ظفل  عضاو 

ءابس نب  هللادبع  مالّسلا ، هیلع  یلع  ناوریپ  رب  مه  هعیش  ظفل  عضاو  میتسه و  يدمحم  هکلب  میتسین ، يدوهی  نایعیش ، ام  مرتحم ! نایاقآ 
چیه زا  تیعبت  میناد و  یم  نوعلم  قفانم و  يدرم  مه  ار  هللادـبع  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  هکلب  هدوبن ، نوعلم 

.مییامن یمن  ناهرب  لیلد و  نودب  مه  یعمج  درف و 

هباحـص ي ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هکلب  دـندومنن ، قالطا  یلع  ناوریپ  رب  ار  هعیـش  ظفل  امـش -  هتفگ  هب  انب  دـعب -  هب  ناـمثع  ناـمز  زا 
هچنانچ دندناوخ ، یم  هعیش  ار  ترضح  نآ  ّصاخ 

: دسیون یم  هتشون ، مولع  بابرا  نایم  هلوادتم  ظافلا  ریسفت  رد  هک   (1)« ْهنیزلا  » باتک رد  يزار  متاخ  وبا  ظفاح 

هدوب هعیش  مان  دمآ  دوجو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  مالسا  رد  هک  یمان  نیلوا 

278 ص :

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هایح  یف  هیلع  هللا  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  اوفلأ  دق  اوناک  موقل  بقل  هعیـشلا  نا  لاقی : - » 1
یلع هعیش  مهل  لاقی  ناک  ...مهریغ  رسای و  نب  رامع  دوسالا و  نب  دادقملاو  يرافغلا  رذ  یبأو  یـسرافلا  ناملـس  لثم  هب ، اوفرعو  هلآو 

.هعیشلا ینعم  مالسالا ، یف  قرفلا  باقلا  رکذ  ص259 ، يزار ، متاح  یبا  ْهنیزلا ، ...یلع .» باحصا  و 
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رامع يدنک 4 -  دوسا  نبا  دادقم  یسراف 3 -  ناملس  يرافغ 2 -  رذوبا   - 1 : » دندوب بقل  نیا  ياراد  هباحـص  زا  نت  راهچ  هک  تسا 
« .رسای نب 

هعیـش بقل  هب  ار  ربـمغیپ  ادـخ و  بوبحم  هکلب  صاـخ ، هباحـص  زا  رفن  راـهچ  ربـمغیپ  ناـمز  تسا  نکمم  هنوگچ  دـینک  رکف  ناـیاقآ 
؟ دیامنن عنم  ار  اهنآ  تسا و  تعدب  هملک  نیا  هک  دنادب  ربمغیپ  دنناوخب و 

یم تمس  نیا  هب  راختفا  اذل  دنا ، تاجن  لها  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  دندوب  هدینـشربمغیپ  دوخ  زا  اهنآ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.دندناوخ یم  هعیش  ار  اهنآ  المرب ، هک  ییاجنآ  ات  دندومن ،

رامع دادقم و  رذوبا و  ناملس و  ماقم 

: دومرف هک  دییامن  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  یثیدح  دیناد و  یم  تجح  ار  ربمغیپ  باحصا  لمع  امش  هتشذگ ، نایب  نیا  زا 

« .متیدتها متیدتقا  مهیأب  موّجنلاک  یباحصأ  نإ  »

.دیوش یم  تیاده  دینک  ادتقا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنا ، ناگراتس  دننام  نم  باحصا  هک  یتسرد  هب 

هتشونن  (1) دوخ خیرات »  » رد ءادفلا  وبا  رگم 

باحصا هلمج  زا  رفن  راهچ  نیا  هک 

279 ص :

مـشاه ینب  نم  هعامج  الخ  هرـشع  يدـحا  هنـس  لوألا  عیبر  نم  طسوألا  رـشعلا  یف  هنوعیابی  هیلع  سانلا  لاثنا  رکبابا و  رمع  عیابف  - » 1
نب ءاربلا  رسای و  نب  رامع  رذ و  یبا  یسرافلا و  ناملس  ورمع و  نب  دادقملاو  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  بهل و  یبأ  نب  هبتعو  ریبزلاو 
وبا خـیرات  هب  فورعم   ) دومحم نب  لیعامـسا  رـشبلا ، راـبخا  یف  رـصتخملا  بلاـط .» یبأ  نب  یلع  عم  اولاـم  بعک و  نب  یبأ  بؤاـع و 

.رکب یبا  ْهفالخ  ، 1/156 ءادفلا ،)

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 328 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_279_1
http://www.ghaemiyeh.com


یچیپرـس اهنآ و  لمع  ارچ  سپ  دندومن ؛ يراددوخ  رکب  یبا  تعیب  زا  یلع  یهارمه  هب  هدعاس  ینب  هفیقـس ي  زور  هک  دـندوب  ربمغیپ 
میـشاب یم  اهنآ  وریپ  مه  ام  دندوب و  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  اهنآ  دـنا  هتـشون  ناتدوخ  ياملع  هکنیا  اب  دـیناد ؟ یمن  تجح  ار  تعیب  زا 

.میا هدروآ  تسد  هب  ار  تیاده  هار  ام  ناتدوخ  هلوقنم ي  ثیدح  مکح  هب  سپ  .دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  اهنآ  هک 

: میامن یم  لقن  امش  يارب  ربخ  دنچ  تقو  ياضتقم  هب  نایاقآ  هزاجا  اب 

رد هک  یثیدـح  لهچ  زا  مجنپ  ثیدـح  رد  یکم  رجح  نبا  »(1) و  ءایلوالا ْهیلح   » لوا دلج  هحفص 172  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ْهدیرب  زا  مکاح  يذمرت و  زا  هدروآ ، مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد   (2)« هقرحم قعاوص  »

: دومرف هلآو 

280 ص :

نایب ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  میعن  وبا  .دوسأ  نب  دادـقم  لاح  حرـش  هرامش 28 ، همجرت  ، 1/172 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءایلوألا ، ْهیلح  - 1
هنأ ینربخاو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  یلاعت  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هیبأ  نع  هدـیرب  نب  هللادـبع  نع  : » تسا هدرک 

«. ناملسو رذوباو  دادقملاو  مهنم  ّیلع  ای  کناو  مهبحی ،
هدرک نایب  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  .سماـخلا  ثیدـحلا  لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2

انل مهّمس  هللا  لوسر  ای  لیق  مهبحی ، هنأ  ینربخاو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هدیرب  نع  : » تسا
نیمه دادقم ، لاح  حرـش  ، 4/410 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  نینچمه  ناملـسو .» دادـقملاو  رذوباو  ًاثالث  کـلذ  لوقی  مهنم  ّیلع  لاـق :

نع : » تسا هدرک  لقن  ترابع  نیا  هب  ار  ثیدح  ْهدیرب ، دنـسم  ، 5/356 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدـح 
هنا ینربخأو  لاق  اکیرـش  يرأ  یباحـصا  نم  هعبرا  بحب  ّلـجوّزع  هللا  ینرمأ  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هیبأ  نع  هدـیرب  نبا 

باحـصا لئاضف  یف  باب  همدـقم ، ح 149 ، ، 1/53 ننـس ، رد  هجاـم  نبا  و  يدـنکلا .» دادـقملاو  ناملـسو  رذوباو  مهنم  ّیلع  مهبحی ،
هیبأ نع  هدیرب  نبا  نع  : » تسا هدرک  نایب  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  نیا  دادـقمو ، رذوباو  ناملـس  لضف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هللا لوسر  ای  مه  نم  انلق  لاق : مهبحی ، هنا  ینربخأو  یباحـصأ  نم  هعبرا  بحب  ینرمأ  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق :

«. تکس مث  مهنم  ًایلع  نا  امأ  لاق : مث  تکس  مث  مهنم ، ًایلع  نا  الأ  لاقف : مهنم  نوکن  نأ  ّبحن  انلکو 
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«. مهّبحی هنا  ینربخأو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  هللا  نا  »

.دراد یم  تسود  ار  اهنآ  هک  هداد  ربخ  ارم  رفن و  راهچ  یتسود  هب  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  ینعی :

(1) .ناملس دادقم و  رذوبا و  بلاط و  یبا  نبا  یلع  دومرف : دنا ؟ نایک  رفن  راهچ  نآ  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 

((2)) رجح نبا  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  کلام  نب  سنا  زا   (3) مکاح يذمرت و  زا  ثیدح 39  رد 

«. ناملسورامعو یلع  هثالث : یلإ  قاتشت  هنجلا  »

.دنا ناملس  رامع و  یلع و  رفن  هس  نآ  رفن و  هس  يوس  هب  دراد  قایتشا  تشهب  ینعی :

دروم هک  درادن  تیجح  تسین و  دنـس  دنا  تشهب  لها  ربمغیپ و  ادـخ و  بوبحم  هک  ادـخ  لوسر  صاخ  باحـصا  راتفر  لامعا و  ایآ 
هک دنـشاب  يا  هدـع  نامه  امـش  رظن  رد  باحـصا  هک  تسین  روآ  تلاـجخ  اـیآ  دـنهدب ؟ رثا  بیترت  اـهنآ  هب  دـشاب و  ناناملـسم  لوبق 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ  هباحص  هیقب  دندومن و  هفیقس  يزاب  اب  تقفاوم 

281 ص :

( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ح 3802 ، ص399 ، رد ج 5 ، ار  تیاور  نیا  يذمرت  - 1
.نوثالثلاو عساتلا  ثیدحلا  لصف 2 ، باب 9 ، ص125 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - . 2

رکذ مالّسلا ، هیلع  یلع  بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4666 ، ، 3/148 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 3
رد رکاسع  نبا  ناملـس ؛ بقانم  باب  بقاـنملا ، باـتک  ح 3806 ، ص994 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  زین  .نینمؤملاریما و  مالـسا 

ناملس لاح  حرـش  ، 2/331 هباغلا ، دـسأ  رد  ریثا  نبا  و  یـسراف ؛ ناملـس  لاح  حرـش  هرامـش 2599 ، همجرت  ، 21/409 قشمد ، خـیرات 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  یسراف ،
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روط هب  دـیدومن  لقن  هک  ار  یثیدـح  دوب  بوخ  سپ  دنـشاب ؟ رثا  یب  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  دـندومن  هفیقـس  لـها  مارم  اـب  تفلاـخم 
جراخ تیاده  هریاد ي  زا  ار  ام  دیوشن و  روذـحم  نیا  راتفرگ  ات  موجنلاک ، یباحـصا  ضعب  ّنا  دـیتفگ  یم  هکلب  دـیتفگ ، یمن  قالطا 

.دییامنن

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  تلع 

بارعا تنطلس  هطلس و  زا  رارف  يارب  تسایـس  يور  زا  سوجم  نایناریا  یـسایس و  تسا  یبهذم  هعیـش  بهذم  : » دیدومرف هکنیا  اما  و 
یبهذم هعیش  هک  میدومن  تباث  ًالبق  هکنآ  يارب  دیدومرف ، نایب  فالسالل  ًاعبت  قّمعت  هجوت و  نودب  دیدومن و  یفطل  یب  دنا ،» هتفریذپ 

نآ رمـالا  بسح  اـم  هدراذـگ و  تما  ياـپ  شیپ  ادـخ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  هک  تسا  يا  هقیرط  یمالـسا و  تسا 
قباـطم قح ، دـیما  هب  مه -  ار  دوـخ  مییاـمن و  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  شنیرهاـط  لآ  نینمؤـملاریما و  یلع  زا  يوریپ  ترـضح 

.میناد یم  یجان  مییامن -  یم  لمع  دنا و  هداد  ام  هب  هک  یتاروتسد 

هن دندوب ، یسایس  دنداد  لیکشت  ار  هفیقـس  ساسا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روتـسد  نیرت  کچوک  نودب  هک  یناسک  نآ  هکلب 
ترـضح نآ  زا  تلاـسر  تیب  لـها  ترتـع و  زا  يوریپ  يارب  هکنآ  هچ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روتـسد  هـب  هرهاـط  ترتـع  ناوریپ 

یشارت هفیلخ  ناونع  هب  هفیقس  لها  زا  يوریپ  هفیقـس و  هب  عجار  یلو  تسا ، دراو  رایـسب  امـش  ربتعم  ياه  باتک  رد  هدیـسر و  روتـسد 
.تسا هدیدرگن  رداص  يروتسد  ًادبا 

ای بصعت و  دانع و  يور  زا  ننـست  لها  نایاقآ  شنیرهاط ، تیب  لها  نینمؤملاریما و  تیـالو  ماـقم  هب  ناـیناریا  هجوت  تهج  رد  اـما  و 
نع ًافلخ  تداع  يور 
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بتک رد  ریـس  ننـست و  لها  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  رگید  ناگدنـسیون  نینچمه  و  دـنا ، هدومن  تواضق  قیقحت  قّمعت و  نودـب  فلس 
، تسایـس يور  زا  نایناریا  هک  دـنا  هدومن  نامگ  دنتـشگرب ، لاحـشوخ  دـنتفر و  یـضاق  هب  اهنت  فورعم  لثم  هب  هتفر و  هابتـشا  هب  اهنآ 

! دنا هدومن  رایتخا  ار  عیشت  قح  بهذم 

نایناریا و هجوت  للعلا  ًْهلع  دـنوش و  رانک  رب  بصعت  تداع و  زا  دـنیامن و  قمعت  هک  دـنهاوخب  دـنا  هتـسناوتن  ای  دـنا و  هتـساوخن  ًاـعقاو 
دوز دندومن ، یم  قّمعت  لّمأت و  تقد و  يرـصتخم  رگا  .دنیامن و  ادیپ  ترـضح  نآ  تیب  لها  نینمؤملاریما و  هب  ار  اهنآ  يدـنم  هقالع 

نتفرگ زا  دعب  تسا و  تقوم  دنهد  ماجنا  تسایس  يور  ار  یلمع  رگا  یموق  ای  يدرف  ره  هک  دندیمهف  یم  دندیـسر و  یم  تقیقح  هب 
تباث هقح ، هدیقع ي  نیا  رب  لاس  رازه  هکنآ  هن  دندرگ ، یمربدنا  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دوخ ، دصقم  فده و  هب  ندیـسر  هجیتن و 

هللا الا  هلا  زا ال  دـعب  هللا -  یلو  یلع  هملک  هب  راختفا  ظفح و  دوخ  نوخ  اب  ار  عیـشت  مچرپ  ات  هدومن ، اه  يزاـبناج  هار  نیا  رد  هدـنام و 
.دنیامنب هللا -  لوسر  دمحم 

نایم رد  ار  نایناریا  يدـنم  هقالع  للعلا  ْهلع  تقو ، ياضتقا  هب  يا  هراشا  رـصتخم  اب  خـیرات  ندـش  نشور  يارب  نایاقآ  هزاجا  اب  کـنیا 
هکلب دندومنن ، عیشت  راهظا  تسایس ، يور  اهنآ  هک  دینادب  ات  مناسر ، یم  ضرع  هب  شنیرهاط  تیب  لها  ترـضح و  نآ  هب  للم  بابرا 

.دندومن رایتخا  ار  عیشت  قح  بهذم  یبلق  يدنم  هقالع  ناهرب و  تقیقح و  يور  زا 
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دوز ار  تقیقح  قح و  ددرگن ، اهنآ  عنام  بصعت  تداـع و  لـهج و  هاـگره  هک  دـنک  یم  باـجیا   (1) نایناریا تواکذ  شوه و  ًـالوا :
اهنآ هب  ناناملـسم  هک  یلماک  يدازآ  اب  نیملـسم ، بارعا  تسد  هب  ناریا  حتف  زا  دـعب  هچنانچ  .دـنریذپب  لد  ناج و  هب  هدومن و  كرد 
ياه يواکجنک  ناناملسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  نیمه  دنتـشادن ، مالـسا  سدقم  نید  لوبق  رد  مه  یهارکا  رابجا و  دندوب و  هداد 

قوش و ایند  کی  اب  هداد و  صیخشت  لطاب  ار  هلاس  رازه  نیدنچ  تیـسوجم  یتسرپ و  شتآ  نید  دندرب ، مالـسا  تقیقح  هب  یپ  قیقد ،
.دندومن رایتخا  ار  مالسا  يدیحوت  نید  هدنادرگ و  يور  نادزی »  » و نمیرها »  » أدبم ود  هب  هدیقع ي  زا  یبلق ، هقالع  لیم و 

تیعبت و شناد  درخ و  يور  دندید ، مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت ، بهذم  رد  ار  تیناقح  هِتبثم ي  لیالد  یتقو  نینچمه  و 
يدـنم هقالع  تیالو و  ماقم  هب  نایناریا  هجوت  امـش ، رکف  یب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  امـش و  هدومرف ي  فالخرب  و  دـندومن ، يوریپ 

رد تّدوم  دقع  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هکلب  هدوبن ، نومأم  نوراه و  تفالخ  نامز  رد  نینمؤملاریما  هب  اهنآ 
، تیناریا هصاخ  تواکذ  شوه و  يور  دش ، یم  ناملـسم  دـمآ و  یم  هنیدـم  هب  یتقو  یناریا  ره  هکنآ  هچ  دـیناود ؛ هشیر  نایناریا  لد 

مکحم نامسیر  نیتم و  لبح  هب  اذل  دید ؛ یم  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  ار  تقیقح  قح و 
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هدرک لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هریرع  یبا  دنـسم  ص420 و 422 و 469  دنـسم ج 2 ، باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  - 1
ریباعت اب  زین  هدـش و  لـقن  و 297  هحفـص 296  رد  نومـضم  نیمه  هب  و  سرافلا » ءانبا  نم  سانأ  هلواـنتل  اـیرثلاب  ملعلا  ناـک  ول  : » تسا

رد زین  دمحم و  هروس  ریسفت  ص60 ح 33146 ، تسا ج 5 ، هدش  لقن  يذمرت  ننـس  باتک  رد  هک  نامیا ؟؟ ملع ، جراخ  هب  زین  رگید 
نانآ رگید  بتک  رد  زین  تسا و  هدشن  رکذ  مجع  لصف  یف  باب  ص382 و 383  زین ج 5 ، هعمج و  هروس  لیذ  ص86 ح 3364  ج 5 ،

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  مجع ، لضف  دمحم و  هروس  هعمج و  هروس  لیذ  زین 
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.دز یم  گنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ییامنهار  رما و  هب  ترضح  نآ  تیالو 

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ ، نامیا  بتارم  تاجرد و  عیمج  دـجاو  هک  هدوب  یـسراف  ناملـس  اـهنآ  هلـسلس ي  رس 
: دومرف وا  هرابرد  دنا -  هتشون  نیقیرف  ياملع  هچنآ  ربانب  هلآو - 

(1) «. تیبلا لها  انم  ناملس  »

.تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس 

نیفلاخم زا  ترـضح و  نآ  تیالو  هب  دنم  هقالع  صلاخ و  نایعیـش  زا  ناملـس  نیا  يدمحم و  ناملـس  هب  دـش  فورعم  ناوا  نامه  زا 
.تسا تیاده  قیرط  امش  بتک  رد  هلوقنم  ثیدح  مکح  هب  وا  زا  يوریپ  هک  دوب  هفیقس  يدج 

تعاطا هک  دوب  هدـیمهف  نیقیلا  نیع  هب  دوب و  هدینـش  ترـضح  نآ  هرابرد  ار  هللا  لوسر  تاـنایب  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هکنآ  تهج  زا 
: دومرف یم  هک  دینش  یم  مرکا  لوسر  زا  ررکم  هک  اریز  تسا ؛ ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع 

(2) «. هللا فلاخ  دقف  ینفلاخ  نمو  ینفلاخ  دقف  ًایلع  فلاخ  نمو  هللا  عاطا  دقف  ینعاطا  نمو  ینعاطا  دقف  ًایلع  عاطا  نم  »

285 ص :

مجعملا هنع ؛ هللا  یضر  یسرافلا  ناملـس  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 3/598 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
گنج نایرج  تبـسانم  رد  زین  ْهاخاؤم و  ثیدح  تبـسانم  رد  باتک  نیا  رد  یـسراف ، ناملـس  ، 213 ص212 ، ج 6 ، یناربط ، ریبـکلا ،

( ققحم  ) .تسا هدش  لقن  ناملس  بانج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تلیضف  نیا  قدنخ 
رکذ هنع ، هللا  یضر  یلع  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4617 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

یضر یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32973 ، ، 11/614 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  زین  .نینمؤملاریما و  مالـسا 
دقف یناصع  نمو  لجوزع  هللا  عاطأ  دـقف  ینعاطأ  نم  هللا : لوسر  لاق  لاق : رذ  یبا  نع  : » دـننک یم  لـقن  روط  نیا  ار  ثیدـح  هنع ، هللا 

همجرت ، 42/270 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  زین  رکاسع  نبا  یناصع .» دـقف  ایلع  یـصع  نمو  ینعاطأ  دـقف  ًاـیلع  عاـطا  نمو  هللا  یـصع 
هللا لوسر  تعمـس  لاق : یفقثلا  هرم  نب  یلعی  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 
دقف ایلع  بحأ  نمو  هللا  یصع  دقف  یناصع  نمو  یناصع  دقف  ًایلع  یـصع  نمو  ینعاطأ  دقف  ًایلع  عاطأ  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

الا کضغبی  الو  نمؤم  الا  کبحی  .هللا ال  ضغبأ  دقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دقف  ًایلع  ضغبأ  نمو  هللا  بحأ  دقف  ینبحأ  نمو  ینبحأ 
«. قفانم وأ  رفاک 
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تفلاخم ار  یلع  هک  یسک  هدومن و  تعاطا  ار  ادخ  دیامن  تعاطا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تعاطا  ارم  دیامن  تعاطا  ار  یلع  هک  یسک 
.هدومن تفلاخم  ار  ادخ  دیامن  تفلاخم  ارم  هک  یسک  هدومن و  تفلاخم  ارم  دیامن 

نآ کلـس  تعاـطا و  رد  هیدـعب ، هنمزا ي  رد  هچ  ربـمغیپ و  ناـمز  رد  هچ  هدـیدرگ ، ناملـسم  هـتفر و  هنیدـم  هـب  هـک  یناریا  ره  زین  و 
.دش یم  دراو  ترضح 

اهراشف اهتیدودـحم و  نامه  هک  دـش ! لئاق  ییاه  تیدودـحم  اهنآ  يارب  هدـیدرگ ، ینابـصع  تخـس  یناـث  هفیلخ ي  تهج  نیمه  هب 
درط ار  اهنآ  هللا  لوسر  هریس ي  تاروتـسد و  فالخ  رب  هفیلخ  ارچ  هک  دندش  رثأتم  رایـسب  هدومن و  اهنآ  لد  رد  توادع  هنیک و  دیلوت 

! هدومن عنم  یمالسا  قوقح  زا  و 

هجوتم ترـضح  نآ  هرهاط ي  ترتع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  هب  ار  ناـیناریا  همه ، زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  اـهنیا  رب  هوـالع  و 
نینمؤملاریما هک  دوب  یلماک  يرادفرط  تفرگ ، رارق  اهنآ  لد  رد  شتبحم  هدومن و  هلماک  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دومن 

یناث هفیلخ  دندومن ، دراو  هنیدم  هب  ار  نوفسیت )  ) نیادم يارـسا  یتقو  هکنآ  هچ  دومن ؛ یناریا  ریـسا  ناگدازهاش  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ناناملسم هب  يزینک  هب  ار  ریسا  ياهنز  مامت  درک  رما 
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، دنتـسه ارـسا  نایم  ناریا ، هاشنهاش  درجدزی  رتخد  ود  .دـنا  مرتحم  ینثتـسم و  ناگدازهاش  دومرف : هدومن و  عنم  نینمؤملاریما  .دـنهدب 
.داد يزینک  هب  ار  اهنآ  ناوتن 

.درک دیاب  هچ  سپ  تفگ : هفیلخ 

نآ روتـسد  هب  اذلف  .دنریذپب  يرهوش  هب  هنادازآ  دـندش  بلاط  ار  ناناملـسم  زا  يدرف  ره  دـنزیخرب و  نک  رما  دـندومرف : ترـضح  نآ 
و دوب ) ترـضح  نآ  بیبر  هدـش و  تیبرت  هک   ) ار رکب  یبا  نب  دـمحم  نانز  هاش  .دـندرک  رظن  هباحـص  نایم  رد  دنتـساخرب ، ترـضح 

دنوادخ نانز ، هاش  زا  هک  دـنتفر  اهنآ  هناخ  هب  یعرـش  دـقع  هب  دـندومن و  باختنا  ار  هللا  لوسر  طبـس  نیـسح  ماما  ترـضح  ونابرهش 
نیز مراهچ  ماما  ونابرهش ، زا  .اهیلع و  هللا  مالس  دمحم  لآ  قداص  مشـش  ماما  ردام  هورف ، ّما  ردپ  هیقف ،) مساق   ) داد دمحم  هب  يدنزرف 

(1) .دندیدرگ دلوتم  مالّسلا  هیلع  یلع  نیدباعلا 

.دندومن ادـیپ  ترـضح  نآ  هب  یـصوصخم  هقالع  دیـسر ، نایناریا  هب  یناریا  ناگدازهاش  زا  ترـضح  نآ  يرادـفرط  ربخ و  نیا  یتقو 
حتف زا  دعب  ًاصوصخم  .دنیامن  هناقیمع  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دش  ببـس  ترـضح  نآ  هب  يدنم  هقالع  بلطم و  نیمه 

یپ ترـضح  نآ  لصفالب  تفالخ  تماما و  تیالو و  رب  هّقح  لیالد  هب  دندومن ، ادـیپ  اهنآ  اب  هک  یـسامت  ناناملـسم و  تسد  هب  ناریا 
ینلع و ار  دوخ  یبلق  هقالع ي  دـیاقع و  دـش ، دوجوم  یـضتقم  فرطرب و  عنام  هک  نیمه  هدومن و  لصاح  لماک  هجوت  ًاـبلق  دـندرب و 

.دندومن رهاظ  ار  دوخ  بهذم 

287 ص :

رد ار  نایرج  نیا  يراخب ، ياسراپ  هجاوخ  باطخلا  لصف  باتک  زا  لـقن  هب  يزودـنق  باب 65 ، ، 3/151 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
ْهملک لوح  حیضوت  ص26 و 825 ، ج 2 ، یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  تاراغلا ، .دنک -  یم  لقن  راصتخا  هب  هتـسناد ، موس  هفیلخ  رـصع 

( ققحم «. ) یلاوملا »
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 - دیدومرف هچنانچ  هیوفـص -  تنلطلـس  هرود  ای  نومأم و  نوراه و  تفالخ  نامز  هب  یطبر  بهذم ، يدازآ  هدـیقع و  روهظ  نیا  سپ 
مراهچ نرق  رد  ینعی  ( ؛ دیدرگ رگ  هولج  ناریا  رد  عیـشت  قح  بهذم  هیوفـص ، تنطلـس  روهظ  زا  لبق  لاس  دـصتفه  زا  هکلب  هتـشادن ،

ادـیپ لماک  يدازآ  نایناریا  هتـشادرب و  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  دـش ، راذـگاو  هیوب  لآ  هملاـید  هب  ناریا  رد  روما  ماـمز  هک  يرجه )
(1) .دنتخاس رهاظ  اردوخ  هیبلق ي  تانونکم  دندومن و  هقالع  راهظا  هدرپ  یب  هدومن ،

اه لوغم  هرود ي  رد  عیشت  روهظ 

لها هب  یصاخ  هجوت  نوچ  دیسر ، دوب ) دومحم  وا  یمالـسا  مان   ) هک لوغم  ناخ  نازاغ  هب  ناریا  تنطلـس  هک  يرجه  لاس 694  رد  ات 
وتیاجلا هب  تنطلـس  هک  لاس 707  رد  وا  تافو  زا  دـعب  دـیدرگ و  رترهاظ  عیـشت  قح  بهذـم  هدومن ، ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  تراهط  تیب 

.تسا هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ینادمه  یعفاش  خروم  ملاع و  ظفاح و  هچنآ  ربانب  دیسر ، ناخ  نازاغ  ردارب  هدنبادخ ) هاش  دمحم  )

هاضقلا یضاق  اب  یلح  همالع  هرظانم ي 

نب نسح  ریبک  همالع  نیدـلاو  ًْهلملا  لاـمج  نیب  یهاـشنهاش  راـبرد  رد  هاـشداپ  صخـش  روضح  رد  هک  یتارظاـنم  تاـثحابم و  رثا  رد 
کلملادـبع نیدـلا  ماظن  هجاوخ  اب  تسا ، هدوب  رـصع  نآ  رد  هعیـش  ياملعرخافم  رهد و  غباون  زا  هک  یلح  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی 

نآ رد  ننست  لها  ياملع  ملعا  لضفا و  هک  یعفاش  ْهاضقلا  یضاق  یغارم 

288 ص :

طـسوت هک  مراهچ  نرق  رد  عیـشت  بلاطم  دوش و  هدروآ  اجنیا  همجرت و  نآ  ياه  یقرواپ  هیوب و  لآ  ناونع  اـب  هحفص 63  بلاطم  - 1
.دوش هدروآ  هعیش  ياه  تلود  نداد  ناشن  يارب  اجنیا  هب  هدش  هتشون  عراز  ياقآ 
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نیهارب هعطاس و  لیالد  اب  همالع  بانج  تفرگ و  رارق  وگ  تفگ و  دروم  تماما  ثحبم  رـضحم ، نآ  رد  .دـیدرگ و  عقاو  هدوب ، نامز 
هار هک  هدومن  رهاظ  یهجو  هب  ار  نارگید  يوعد  لاـطبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لـصفالب  تفـالخ  تماـما و  تاـبثا  هعطاـق 

: تفگ نیدلا  ماظن  هجاوخ  هک  ییاج  ات  دنامن ، نارضاح  زا  يدحا  يارب  کیکشت 

ماوـع و تاکـسا  يارب  دـیاب  مه  اـم  دـنا ، هتفر  ار  یهار  اـم  ناگتـشذگ  نوـچ  یلو  تسا ، يوـق  رهاـظ و  رایـسب  همـالع  باـنج  هـلدا  »
« .مییامنن يرد  هدرپ  میورب و  ار  هار  نآ  مالسا  هملک  هقرفت  زا  يریگولج 

، تاـثحابم همتاـخ  زا  دـعب  دومن ، یم  عامتـسا  ار  نیفرط  لـیالد  ینـالقع  شوگ  اـب  تشادـن و  یبـصعت  هاـشنهاش  نوچ  هناـیم ، نآ  رد 
هعیش بهذم  يدازآ  نالعا  رایتخا و  ار  هیماما  قح  بهذم  اذل  .دیدرگ  ادیوه  رهاظ و  وا  رب  عیشت  تقیقح 

دـجاسم و مامت  رد  هک  دومن  مـالعا  تاـیالو  نارادـنامرف  ماـکح و  ماـمت  هب  سلجم  ناـمه  زا  .دومن و  رداـص  ناریا  دـالب  ماـمت  هب  ار 
ال  » هبیط هملک  هکوکـسم ، ریناند  يور  داد  رما  دنناوخب و  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  نینمؤملاریما و  مان  هب  هبطخ  عماجم ،

(1) .دندرک شقن  يزاوتم  رطس  هس  رد  ار  هللا » یلو  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 

زاب و هرظانم  باب  سلجم  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  و  دوب -  هدومن  راضحا  للحم  هلئـسم  لح  يارب  هّلح  زا  هک  ار  یلح  همالع  باـنج  و 
ار باـنج  نآ  فارطا  مولع  بـالط  درک و  هیهت  هرایـس  هسردـم  وا  يارب  تشاد و  هاـگن  دوخ  دزن  رد  دـیدرگ -  رهاـظ  عیـشت  تقیقح 

.دنتفرگ

289 ص :

.دوش هدروآ  یقرواپ  رد  هدمآ  هیمالسالا ص166  بتکلا  راد  باتک  رد  اه  هّکس  سکع  - 1
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هیماما هقح ي  هقیرط ي  تقیقح  هب  یپ  مه  ناربخ  یب  دـندومن ، یم  نایب  ار  قیاقح  المرب  ینلع و  هدرپ ، یب  هک  رایـسب  تاغیلبت  رثا  رد 
.دمآ نوریب  هیقت  ربا  ریز  زا  تیالو  هدنشخرد  دیشروخ  ، هدرب

هب لاس  دـصتفه  زا  دـعب  ًابیرقت  .دـیدرگ و  ادـیوه  رهاظ و  ینادان  لهج و  ربا  ریز  زا  راودیـشروخ  عیـشت  قح  بهذـم  نامز ، نامه  زا 
ناهج تماما ، تیالو و  دیشروخ  هدنکارپ و  یلک  هب  رات  هریت و  ياهربا  نامز ، نآ  هلماک  تاغیلبت  هیوفص و  رادتقا  اب  نیطالس  تیوقت 

.دش بات 

یقطنم نیهارب  لیالد و  هکنآ  ضحم  هب  نکل  دـندوب ، نمیرها »  » و نادزی »  » أدـبم ود  هب  دـقتعم  یـسوجم و  ناـیناریا ، يزور  رگا  سپ 
.دنا تباث  دوخ  یمالسا  هدیقع  رب  هلماک  تیمیمص  اب  لاحلا  یلا  دنتفریذپ و  لد  ناج و  هب  دندینش ، ار  نایمالسا 

هیلع یلع  هدش و  دراو  تالغ  هلـسلس  رد  ای  دنـشابن  ییاج  هب  دـنبیاپ  ای  هدوب  یـسوجم  هک  دـنوش  ادـیپ  نایناریا  نایم  رد  يدارفا  رگا  و 
داحتا و لولح و  هب  دقتعم  ای  دننادبدابع ، قزار  قلاخ و  ار  وا  دـننک و  دراو  تیهولا  هبترم  رد  هداد و  یقرت  شدوخ  ماقم  زا  ار  مالّـسلا 

.درادن لد  كاپ  نایناریا  تیعمج  عماج و  لصا  هب  یطبر  دنشاب ، دوجو  تدحو 

ياراد یناریا ، دنمـشناد  بیجن و  تلم  تیرثکا  یلو  دنوش ، یم  ادیپ  درخ  رکف و  یب  ای  هقالع  یب  نامدرم  عون  نیا  یتلم  موق و  ره  رد 
هدزای نینمؤملاریما و  ناوریپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  توبن  هتمظع و  ّتلج  یلاعت  قح  تینادحو  هب  تباث  نامیا  هدـیقع و 

.دنشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رمالا  بسح  ترضح  نآ  نادنزرف 

زا يرادـفرط  ردـق  نآ  دـیدومن ، فقوت  ناریا  رد  هک  دـنچ  یمایا  يارب  یندـم ! یکم و  يزاجح  یلاع  بانج  زا  تسا  بجع  ظـفاح :
یلع وریپ  ار  اهنآ  دییامن و  یم  نایناریا 

290 ص :
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یلع یگمه  یناریا  نایعیش  یلو  هدوب ، لاعتم  راگدرورپ  رادربنامرف  عیطم و  هدنب و  دوخ  یلع  هک  یتلاح  رد  دیناد ، یم  ههجو  هللا  مّرک 
رد هچناـنچ  دـنناد ؛ یم  قح  نیع  هکلب  قح ، هلزنم ي  لزاـن  ار  یلع  دوـخ  راعـشا  رد  دـنناد و  یمن  ادـج  ادـخ  زا  دـنناد و  یم  ادـخ  ار 

.تسا رهاظ  تایرفک  عون  نیا  اهنآ  ياه  هچرتفد  اهناوید و 

هدیقع نینچ  زا  یلع  ًاعطق  و  دنیوگ -  یم  ههجو  هللا  مّرک  یلع  لوق  زا  هک  تسا  دراو  یناریا  هعیـش  يافرع  زا  راعـشا  لیبق  نیا  هن  رگم 
 - : تسا رازیب  يا 

متسال زنک  بیغ و  مسلط  نم 

متسالا یسر  زنک ال  هب  نوچ 

متسالاب الو  زا هللا  ینعی 

متسایوگ اب  هب  ار  اب  ما  هطقن 

دننک ترادنپ  تسا  رات  زغم  ژک 

نم تسیک  بیاجع  لک  رهظم 

نم تسیک  بیارغ  ّرس  رهظم 

نم تسیک  بئاون  نوع  بحاص 

نم تسیک  بجاو  تاذ  تقیقح  رد 

: هتفگ يرگید 

( هارمگ  ) هاگآ نافراع  بهذم  رد 

هللا تسا  یلع  یلع  هللا 

رب ار  رما  تاـملک  نیمه  هب  دـیناد و  یم  تسرپ  یلع  یلاـغ و  ار  یناریا  نایعیـش  ماـمت  قـیقحت ، نودـب  هک  تسامـش  زا  بـجع  یعاد :
ناتسکیجات و ناتسکبزا و  ناتسودنه و  ناتسناغفا و  رد  هک  دییامن  یم  باب  ار  یشکردارب  دینک ! یم  هبتشم  ام  ربخ  یب  ینـس  ناردارب 

! دندومن يراج  اهنوخ  هک  دنتشک  ار  هعیش  ناناملسم  زا  يردق  هب  هریغ 

دنتـسه و رفاک  كرـشم و  تسرپ و  یلع  نایعیـش  دـنتفگ : یم  هک  دوخ  ياـملع  تاـکیرحترثا  رد  ناتـسکرت  ناتـسکبزا و  ناناملـسم 
.دندومن راد  هکل  ار  خیرات  قاروا  هک  دنتخیر  یناریا  ناناملسم  زا  اه  نوخ  همه  نآ  تسا ،» بجاو  ناشلتق 
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رفک هکلب  هنیک ، رظن  اب  ءاملع  نایاقآ  امش  لاثما  يربهر  هب  ننست  لها  هراچیب  ماوع 
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.دنرگن یم  یناریا  ناناملسم  هب  دادترا  كرش و  و 

سک ره  دنتفگ  یم  هدش و  لوغشم  تراغ  لتق و  هب  دنتفرگ و  یم  ار  یناریا  لفاوق  هار  رس  ناسارخ  هار  رد  اه  نمکرت  هفلاس  هنمزا  رد 
! دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دشکب  ار  هعیش )  ) یضفار رفن  تفه 

یلع نایعیـش  دـیناسر  یم  اهنآ  شوگ  هب  هک  تسا  نایاقآ  امـش  لاثما  هدـهع ي  رب  اهماع  لتق  لامعا و  نیا  تیلوئـسم  هک  دـینادب  عطق 
یم یلامعا  نینچ  نوماریپ  باوث  دصق  هب  اذلف  دننک ، یم  لوبق  مه  رواب  شوخ  ربخ  یب  ماوع  ياه  ینـس  دنرفاک ، كرـشم و  تسرپ و 

.دندرگ

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  مالسا 

زا يرادـفرط  ارچ  یندـم  یکم  يزاجح  یعاد  دـیدومرف : هکنیا  .میـسرب  بلطم  لصا  هبات  منک  ضرع  ار  ناتلوا  هلمج ي  باوج  ًالوا :
هک مه  يداژن  بصعت  یلو  متـسه ، يدمحم  یندـم و  یکم و  هک  تسا  نیا  هب  یعاد  راختفا  تسا  یهیدـب  .میامن  یم  یناریا  ناردارب 

تیموق ظفح  هکنآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مراوگرزب  دج  هکنآ  يارب  درادن ؛ هار  یعاد  رد  تسا ، ینادان  لهج و  راثآ  زا 
.تسا هدومرف  رما  یتسود  نطو  هب  ار  یتلم  موق و  ره  ناـمیالا » نم  نطولا  ّبح   » هلمج ي اـب  هتـشاد و  ظوحلم  ار  یتـلم  ره  تینطو  و 

يداژن و تارخافت  هک  دوب  نآ  تشادرب ، نایمدآ  دارفا  زا  یهاو  تالایخ  عون  ره  عفر  رـشب و  داحتا  يارب  هک  یگرزب  ياهمدق  زا  یکی 
: هک دومن  دوخ  هدومرف ي  هب  هجوتم  ار  نایملاع  اسر  دنلب و  يادن  کی  اب  درب و  نیب  زا  یلک  هب  ار  هنالهاج  تابصعت 

دوسالا یلع  ضیبالل  الو  برعلا  یلع  مجعلل  الو  مجعلا  یلع  برعلل  رخف  «ال 
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(1)« .یقتلاو ملعلاب  الا  ضیبالا  یلعدوسالل  الو 

ملع هب  رگم  تسین  یتاهابم  رخف و  دیفس  رب  ار  هایس  هایس و  رب  ار  دیفـس  برع و  رب  يرخف  ار  مجع  مجع و  رب  یتاهابم  رخف و  ار  برع 
.اوقت و 

رب ینتورف  عضاوت و  زا  دننک و  دنس  ذاختا  ترـضح  نآ  هدومرف ي  زا  هک  ددرگن  هبتـشم  یقتم  ملاع و  نامدرم  رب  رما  هکنآ  يارب  زین  و 
: دومرف دننک ، نارگید  رب  تینم  ربک و  راهظا  دنور و  رانک 

(2)« .رخف الو  مدآ  دلو  دیس  اناو  رخف  الو  برعلا  نم  انا  »

.میامن یمن  رخف  نآ  هب  ممدآ و  دالوا  ياقآ  دیس و  برع و  زا  نم 

هیرخف طقف  مرادن ، یتاهابم  رخف و  نیریاس  رب  ماقم  داژن و  نیا  هب  ممدآ ، دالوا  ياقآ  برع و  دوخ ، هکنیا  اب  نم  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
.دناراگدرورپ عیطم  هدنب ي  هک  دوب  نیا  هب  ناربمغیپ  ي 

: ینعی  (3) ؛» ًادبع کل  نوکا  نأ  ًارخف  یب  یفک  : » درک یم  ضرع  تاجانم  ماقم  رد 
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هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هنع ص341 ، هللا  یضر  یسراف  ناملس  لضف  باب  رد  دوخ  صاصتخالا »  » باتک رد  دیفم  خیـش  - 1
یمجعلا یلع  یبرعلل  لضف  ال  دندومرف ...« : نینچ  تشاد  ضارتعا  بارعا  نایم  رد  یـسراف  ناملـس  نتـسشن  الاب  هب  رمع  هکنیا  زا  دعب 

دمحا ج 5 ص411 دنـسم  رد  ...و  تیبلا  لها  انم  ناملـس  ذفنی ، زنکو ال  فذنی  رحب ال  ناملـس  يوقتلاب ، الا  دوسالا  یلع  رمحألل  الو 
الو یبرع  یلع  یمجعل  الو  یمجعأ  یلع  یبرعل  لضفال  الا  دـحاو  مکاـبأ  ناو  دـحاو  مّکبر  ّنا  ـالا  ساـنلا  اـهیا  اـی  هدرک : لـقن  نینچ 

( ققحم «. ) يوقتلاب ّالا  رمحا  یلع  دوسا  الو  دوسالا  یلع  رمحأل 
دیس انأ  : » دنک یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعس  یبأ  دنسم  ص3 ، ج 3 ، دنسم ، باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  - 2

( ققحم «. ) رخف الو  همایقلا  موی  عفاش  لوأ  انأو  رخف ، الو  همایقلا  موی  ضرألا  هنع  قشنت  نم  لوأ  اناو  رخف  الو  همایقلا  موی  مدآ  دلو 
: دندرک یم  تاجانم  نینچ  نیا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  نینمؤملاریما  تاجانم  رد  ص 420 )  ) قودص خیش  لاصخ  باتک  رد  - 3

«. ّابر یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفکو  ادبع  کل  نوکأ  نأ  اّزع  یل  یفک  یهلا  »
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.متسه يراگدرورپ  وت  نوچ  هدنب ي  هک  یتاهابم  رخف و  ارم  تسا  تیافک 

: دیامرف یم  تارجح )  ) هروس ي 49 هیآ 13  رد  هک  لاعتم  دنوادخ 

﴾. ْمُکاَْقتَأ ِهللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  ّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

لصا هک  دینادب  و  دیسانشب -  ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ  هفلتخم  قرف  اه و  هبعـش  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  همه  ام  مدرم ، يا  »
« .دنتسه امش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  هکلب  تسین ، -  راختفا  هیام  داژن  بسن و  و 

.هداد رارق  اوقت  رد  ار  تمارک  فرش و  لضف و 

: تسا هدومرف  هروس  نیمه  هیآ 10  رد  زین  و 

﴾. ْمُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَّمنِإ  ﴿

« .دیهد حلص  دوش -  یعازن  نوچ  دوخ -  ینامیا  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دنرگیدکی ؛ ردارب  همه  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج  »

ياول تحت  رد  یگمه  یناتـسهوک ، یناتـسرهش و  درز ، خرـس و  هایـس و  دیفـس و  داژن  زا  ییاکیرما  ییاپورا و  ییاـقیرفا ، ییایـسآ و 
.دنرادن رگیدکی  هب  یتاهابم  رخف و  چیه  دنردارب و  مه  اب  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  هبیط ال  هملک ي  مالسا و 

مور و زا  ار  یمور  بیهص  مجع و  زا  ار  یسراف  ناملس  داد  ناشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مالسا ، نأشلا  میظع  دئاق  مه  ًالمع 
دوخ زا  دوب ، برع  داژن  نیرتهب  زا  هک  ار  دوخ  ّمع  بسنلا ، فیرـش  بهلوبا  یلو  تفریذـپ ، تبحم  شوغآ  رد  هشبح  زا  ار  هایـس  لالب 

: دومرف ًاحیرص  درک و  لزان  وا  تمذم  رد  هروس  کی  دنوادخ )  ) دومن رود 

294 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


﴾. ّبَتَو ٍبََهل  ِیبَأ  اَدَی  ّْتبَت  ﴿

((1) (.« دوب ادخ  لوسر  رازآ  یپ  رد  هک  ( ؛ بهلوبا تسد  ود  داب  هدیرب  »

دشاب یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  مامت 

.تسا هنالهاج  تابصعت  يداژن و  تارخافت  نیمه  يور  رشب  ياه  لادج  گنج و  اهداسف و  هنتف و  مامت 

اه ییاپورا  .تسا » درز  داژن  نآ  زا  تدایـس  قح  : » دـنیوگ یم  اهینپاژ  .تسا » همه  يالاب  نمرج  نیرآ و  داژن  : » دـنیوگ یم  اه  ناملآ 
یتح دنا ، مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  اههایس  اکیرما ، هندمتم  کلامم  رد  زونه  .دنتـسه » همه  رب  گرزب  اقآ و  اهدیفـس  : » دنیوگ یم 

ياـسیلک رد  دورو  قح  ینارـصن  تسوپ  هایـس  یتـح  دـنرادن ، ار  اـه  تسوپدیفـس  ياـه  هناـخنامهم  امنیـس و  هفاـک و  رد  لوخد  قح 
.درادن ار  ناتسوپدیفس 

، دنتفر رگا  تسوپدیفس  نادنمشناد  عماجم  رد  تسوپ  هایس  نادنمشناد  الضف و  .دننیـشن  يواسم  مه  اب  دنرادن  قح  مه  دبعم  رد  ابجع 
(2) لاعن فص  رد  دیاب 

، هدومن میظعت  تسوپدیفس  ناوج  لباقم  رد  یتسیاب  هایس  دنمشناد  ریپ  .دننکب  دیابن  اه  تسوپ  دیفس  لباقم  رد  شناد  راهظا  دننیشنب و 
رگا نهآ  هار  ياه  قاتا  رد  یتح  .دنهد  یمن  هار  دوخ  سرادـم  رد  ار  اه  تسوپ  هایـس  تسوپدیفـس ، ياهزومآ  شناد  .دـشاب  میلـست 

.درادن ار  ناتسوپ  دیفس  یلاخ  ياه  قاتا  هب  دورو  قح  دشاب  هدنام  یتسوپ  هایس 
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( ققحم  ) بهل یبا  فیرشلا  كرشلا  عضو  دقو  یسراف  ناملس  مالسالا  عفر  دقل  - 1
( ققحم  ) .دیآ یم  رامش  هب  یتسپ  ياج  هک  سلجم  ياهتنا  رد  اه  شفک  فیدر  رد  ینعی  - 2
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دننام دـنا و  تاناویح  رامـش  رد  دور -  یم  راک  هب  اهنآ  يدازآ  يارب  هک  ییاه  تیدـج  همه  اب  اـکیرما -  رد  ناتـسوپ  هایـس  هصـالخ 
رازه و رد  ار  موهوم  یفارخ و  دـیاقع  ماـمت  مالـسا  سدـقم  نید  یلو  ،(1) دنرادن ار ]  ] ندمت لیاسو  زا  هدافتـسا  قح  ناتـسوپ  دـیفس 

: دومرف تشادرب و  نایم  زا  لبق  لاس  دصیس 

« .دنشاب هلیبق  داژنره و  زا  ولو  دنردارب ، مه  اب  همه  نیملسم  »

ملاع ياجک  ره  رد  هتسویپ  دنریگب و  دادو  تبحم و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دیاب  ییاقیرفا  ییایسآ و  ییاکیرما ، ییاپورا و  ناناملسم 
.دراذگ یمن  قرف  ًادبا  کلامم  ریاس  نیملسم  اب  ار  یندم  یکم و  يزاجح و  ناناملسم  مالسا ، .دنشاب  مه  راوخمغ  رای و  دنشاب 

ار قح  یهاو ، تالایخ  يور  میامن و  قح  نامتک  تسین  راوازس  تسا ، يدمحم  یمشاه و  یـشرق و  يزاجح و  مداژن  یعاد  رگا  سپ 
.مراد یم  تسود  ار  یناریا  نایعیش  دودرم و  ار  یبّالق  نایزاجح  ًاعطق  .مراذگب  اپ  ریز 

ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 

ار لاق  میرگنب و  ار  نورب  ین 

.دیدومن طولخم  كاپ  دحوم  صلاخ  نایعیش  اب  ناهرب ، لیلد و  یب  بسانت و  یب  ار  یناریا  تالغ  امش  ًایناث 

296 ص :

تـسا گنن  نم  يارب  هکنآ  رذع  هب  ددرگ  جراخ  للم  هعماج  زا  وا  هدنیامن  داد  روتـسد  ایلاتیا  ياوشیپ  دـئاق و  ییایلاتیا  ینیلوسوم  - 1
رد مالسا  ناشلا  میظع  ربمغیپ  یلو  دشاب ، هتـسشن  اجنآ  رد  یـشبح  ياه  تسوپ  هایـس  هدنیامن  هک  دنیـشنب  یعمجم  رد  نم  هدنیامن  هک 

رورسم و ارم  ناوخب و  نم  يارب  نآرق  لالب ؛ ای  انحرا  دومرف : یم  هتفرگ و  تبحم  شوغآ  رد  ار  یـشبح  هایـس  لالب  لبق ، نرق  هدراهچ 
( فلؤم  ) .اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  دننیبب  دننک و  تواضق  مرتحم  ناگدنناوخ  لاح  .نادرگ  كانحرف 
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ءابس نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  دیاقع 

و الع -  ّلج و  ناحبـس -  دـنوادخ  رادربناـمرف  عیطم و  یلاـعت و  قح  صلاـخ  ناگدـنب  همه ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناـیعیش 
دنرادن هدـیقع  دـنیوگ و  یمن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  دنـشاب و  یم  وا -  لوسر  هدـنب و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.دومرف وا  هرابرد  ربمغیپ  هچنآ  رگم 

نیا زا  ریغ  سک  ره  میناد و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  صوـصنم  هـفیلخ ي  یـصو و  راـگدرورپ و  حـلاص  دـبع  ار  یلع  اـم 
هیوایلع و هیبارغ و  هیباطخ و  هیئابـس و  لیبق : زا  نیملـسم  زا  تالغ  دننام  میناد ، یم  رود  دوخ  زا  دودرم و  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  هدـیقع 

قرفتم ایروس  لصوم و  دـننام  دالب ، ریاـس  ناریا و  يارق  اهرهـش و  زا  یتمـسق  رد  هک  هیریـصن  دـننام  اـهنآ ، لاـثما  هیغیزب و  هسّمخم و 
.قح لها  مان  هب  دنتسه 

، هیماما ياهقف  هیلمع ي  لیاسر  هیهقف و  بتک  مامت  رد  دنناد و  یم  سجن  دترم و  رفاک و  ار  اهنآ  دنتسه و  يرب  اهنآ  زا  نایعیش  مومع 
: دنیوگ یم  هکنآ  لیبق  زا  دنشاب ؛ یم  رامش  یب  هدساف ي  دیاقع  ياراد  اهنآ  هکنآ  تلع  هب  دنا ، هدروآ  رافک  رامش  رد  ار  تالغ 

اذـل دـیدرگ ، یم  رهاظ  ربمغیپرب  یبلک  هیحد ي  تروص  هب  لیئربج  هچنانچ  تسین  لاحم  ینامـسج  لکیه  رد  یناـحور  روهظ  نوچ  »
!« دیدرگ رهاظ  یلع  مسج  تروص و  هب  اذلف  ددرگ ؛ راکشآ  رشب  لکیه  رد  شسدقا  تاذ  هک  درک  اضتقا  قح  هنامیکح  تمکح 

ياوغا هب  ترـضح -  نآ  دوخ  نامز  زا  دـنناد و  یم  متاخ  ربمغیپ  سدـقم  ماقم  زا  رتـالاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـقم  تهج ، نیمه  هب 
هب رارقا  دندمآ و  هک  ار  نادوس  دنه و  لها  زا  یعمج  دوخ  ترضح ، نآ  و  دندوب ، لئاق  هدیقع  نیا  هب  یعمج  سنا -  نج و  نیطایش 
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رد هک  یقیرط  هب  دود ، ياههاچ  رد  ار  اهنآ  دومرف  رما  تبقاع  دیشخبن ؛ هدیاف  داد  دنپ  ار  اهنآ  دنچ  ره  دندومن ، ترـضح  نآ  تیهولا 
لیلج همالع ي  فیلأت   (1)« راونالا راحب   » متفه دلجم  رد  ًالیصفت  هیـضق  نیا  حرـش  هچنانچ  دنتخاس ؛ كاله  تسا ، تبث  رابتخا  بتک 

.تسا روطسم  یسودقلا  هّرس  سّدق  یسلجم  رقاب  دمحم  الم  موحرم  ردقلا 

رد هچنآ  دـننام  دـنا ؛ هتـسج  يرازیب  اهنآ  زا  هدومن و  نعل  ار  اـهنآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  ترـضح 
(2) زا ام  هربتعم  بتک 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم 

« .ًادحا مهنم  رصنت  الو  ًادبا  مهلذخا  مهللا  .يراصنلا  نم  میرم  نب  یسیع  هئاربک  هالغلا  نم  ءيرب  ینا  مهللا  »

يرای ار و  ناشیا  امرف  بوکنم  لوذخم و  ادـنوادخ ! .يراصن  زا  یـسیع  نتـسج  يرازیب  لثم  تالغ ، هفیاط  زا  مرازیب  نم  اراگدرورپ !
.ار ناشیا  زا  يدحا  امرفم 

(3) تسا رگید  ربخ  رد  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک 

نمم هللا  یلإ  أربنل  انا  .طرفم  ضغبمو  طرفم  ّبحم  یل : بنذ  الو  نانثا  ّیف  کلهی  »

298 ص :

نوعبـس هاتا  هرـصبلا  لها  لاتق  نم  غرف  امل  مالّـسلا  هیلعَایلع  نا  لاق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  لـجر  نع  رایـس  یبأ  عمـسم  نع  - » 1
هیلع اوبأف  لاق : .قولخم  هللادـبع  انا  متلق ، امک  تسل  ینا  مهل : لاقو  مهناسلب  مهیلع  ّدرف  مهناسلب  هومّلکو  هیلع  اوملـسف  طزلا  نم  ًـالجر 
رماف اوبوتی ، وأ  اوعجری  نأ  اوبأف  لاق : .مکّنلتقأل  یلاعت  هللا  یلإ  اوبوتتو  ّیف  متلق  امع  اوعجرت  مل  نئل  مهل  لاقف  .وه  تنأ  تنأ  هل : اولاـقو 

، دحأ اهیف  سیل  اهنم  رئب  یف  رانلا  بهلأ  مث  اهسوؤر ، مط  مث  اهیف ، مهفذق  مث  ضعب ، یلإ  اهضعب  قرخ  مث  ترفحف ، رابآ  مهل  رفحی  نأ 
.مالّسلا هیلع  ْهمئألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 43 ، ، 25/287 یسلجم ، راونالاراحب ، اوتامف .» مهیلع  ناخدلا  لخدف 

.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 32 ، ، 25/284 یسلجم ، راونالا ، راحب  - 2
هدرک لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیا  قودص  خیـش  باب 46 . ح 1 ، ، 2/217 قودص ، خیـش  اضرلا ، رابخا  نویع  - 3

.تسا
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« .يراصنلا نم  میرم  نب  یسیع  هئاربک  اندح  قوف  انیف  اولغی 

کی متـسین :) راکهنگ  اذـل  متـسین  یـضار  اهنآ  لمع  هب  نوچ  ینعی   ) تسین یهانگ  ارم  هفیاـط و  ود  نم  هراـبرد  دـندرگ  یم  كـاله 
یب توادع  ضغب و  هک  دنا  یناسک  رگید  هفیاط  دننک و  یم  رایـسب  ولغ  دنیامن و  یم  طارفا  نم  تبحم  رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هفیاط 
دح زا  ار  ام  ام و  قح  رد  دـنیامن  یم  ولغ  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  يوس  هب  مییوج  یم  يرازیب  اـم  هک  یتسرد  هب  .دـنراد  نم  هب  تهج 

.يراصن زا  میرم  نب  یسیع  يرازیب  دننام  دنهد ، یم  زواجت  نامدوخ 

(1): دومرف زین  و 

« .لاق ضغبمو  لاغ  ّبحم  نانثا : ّیف  کلهی  »

مدوخ دـح  زا  ارم  هک  ینمـشد  يرگید  دـیامن و  یم  ولغ  تبحم ، هار  زا  هک  یتسود  یکی  هفیاط ؛ ود  نم  هرابرد  دـندرگ  یم  كـاله 
.دروآ دورف 

لها نینمؤملاریما و  یلع  هرابرد ي  ًارثن  ًامظن و  هک  سک  ره  زا  دـنیوج  یم  يرازیب  هیرـشع ، انثا  هیماما  هعیـش  هعماـج  تهج  نیمه  هب 
زا دربـب و  رتـالاب  دـنا  هدومن  نیعم  اـهنآ  يارب  لوسر  ادـخ و  هک  یماـقم  زا  ار  اـهنآ  فـیرعت ، ماـقم  رد  دـیامنب و  وـلغ  شراـهطا  تیب 

باسح امـش  .دنا  نیعالم  تالغ و  زا  هکلب  دنتـسین ، ام  زا  دنـشاب  هتـشاد  يا  هدـیقع  نینچ  هک  یناسک  دـناسرب و  تیبوبر  هب  تیدوبع 
رگا دـشاب و  یم  تالغ  تساجن  رفک و  رب  هیماما  ياملع  عامجا  هکنآ  هچ  دـینادب ؛ ادـج  اهنآ  زا  ار  هیرـشع  اـنثا  هیماـما  هعیـش  هعماـج 

« یقثولا ْهورع   » دـننام هیلمع ، لیاسر  هریغ و  و  کلاسم »  » و مالکلا » رهاوج   » دـننام هعیـش ، ياهقف  هیلالدتـسا  بتک  هب  دـییامن  هعجارم 
ْهلیسو هرس و« سدق  يدزی  هللا  تیآ  موحرم 

299 ص :

.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 36 ، ، 25/285 یسلجم ، راونالا ، راحب  - 1
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، ثرا باب  جاودزا و  باب  تاکز و  باب  تراهط و  باب  رد  ماـنالا  سوؤر  یلع  یلاـعلا  هلظ  دـم  یناهفـصا  یمظعلا  هللا  تیآ  ْهاـجنلا »
لـسغ رد  هلخادم  تسین  زیاج  هک  دنا  هداد  اوتف  یگمه  هک  دینک  یم  هدهاشم  دینیب و  یم  اهنآ  تساجن  رفک و  رب  ار  ام  ياهقف  ياواتف 

ناملـسم ثرالا  قح  و  دنناد -  یم  زیاج  ار  باتک  لها  تجوازم  هعتم  قیرط  هب  هکنآ  اب  اهنآ -  اب  تجوازم  تسا  مارح  اهنآ و  نفد  و 
.هدیدرگ عنم  اهنآ  هب  تاکز  تاقدص و  نداد  زا  یتح  دوش و  یمن  هداد  اهنآ  هب 

رب اهنآ  زا  يرازیب  يّربت و  رفاک و  دساف و  هقرف ، نیا  هک  هدیدرگ  نایب  ًالدتسم  ًاطوسبم و  هعیش  هیجان  هقرف  دیاقع  هیمالک و  بتک  رد  و 
.تسا بجاو  مزال و  هدیقعلا  صلاخ  نایعیش  هصاخ  یناملسم  ره 

.میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تسا  دراو  تالغ  ّدر  عنم و  رب  رابخا  تایآ و  زا  همکحم  هلماک  لیالد  و 

: دیامرف یمًاحیرص  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 77  رد 

﴾. ِلِیبّسلا ِءاَوَس  نَع  اّولَضَو  ًارِیثَک  اّولَضَأَو  ُْلبَق  نِم  اّولَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاَوْهَأ  اوُِعبّتَت  َالَو  ّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباَتِْکلا َال  َلْهَأ  اَی  ُلق  ﴿

حیـسم و ترـضح  هرابرد  يراصن  ولغ  دننام  لطاب -  اوران و  ولغ  دینکن ؛ ولغ  قحان  هب  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  دمحا ) يا   ) وگب »
رود تسار  هار  زا  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  يرایـسب  دـندش ، هارمگدوخ  هک  یموق  نآ  ياـه  شهاوـخ  یپ  زا  و  ریزع -  هراـبرد  دوـهی 

« .دیورن دنداتفا 

تمذم رد  يرایسب  رابخا  دشاب ) یم  هیماما  هعیش  فراعملا  ْهریاد  هک  « ) راونالا راحب   » میس دلج  رد  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  موحرم 
زا تلاسر  نادناخ  ندوب  رود  اهنآ و 

300 ص :
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هک قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  ماما  قیاقح ، رارـسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  زا  دـیامن  یم  لقن  هلمج  زا  هدومن ؛ لـقن  اـهنآ  ياعدـم 
: هدومرف

نوفوقومو نوتّیمل  ّاناو  هئارب  هللا  نم  انعم  الو  هجح  نم  هللا  یلع  انل  ام  هللاو  انافطصاو ...  انقلخ  يّذلا  دیبع  الا  نحن  امو  »

(1) .نولوئسمو

(2)) .انبحأ دقف  مهضغبأ  نمو  انضغبأ  دقف  هالغلا  ّبحأ  نم 

(3) .نوکرشم هضّوفملاو  راّفک  هالغلا 

(4)« .هالغلا هللا  نعل 

دزن رد  میریم و  یم  ام  هک  یتسرد  هب  .هدیزگرب  قلخ  نایم  زا  هدـیرفآ و  ار  ام  هک  میتسه  ییادـخ  ناگدـنب  ام  هکنآ : ینعم  هصالخ ي 
درادب تسود  هک  یسک  میتسه .) امش  دننام  يرشب  مه  ام  ینعی  ( ؛ میوش یم  هدرک  لاؤس  هداتسیا و  راگدرورپ 

رب ادخ  نعل  .دنا  كرشم  هضوفم  رفاک و  تالغ  .دشاب  یم  ام  تسود  درادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  یسک  دشاب و  یم  ام  نمشد  ار  تالغ 
.داب تالغ 

(5) دنا هدرک  لقن  نایعیش ) گرزب  ياوشیپ   ) ترضح نآ  زا  زین  و 

: دومرف هک 

301 ص :

رد یـسلجم  همالع  هک  تسا  یثیدح  زا  یـشخب  نولوئـسم » نوفوقومو و   » ات نآ  يادتبا  .دشاب  ثیدح  دنچ  نومـضم  تارابع  نیا  - 1
نوروشنم و نوروبقم و  و   » تالمج نیا  هفاضا  هب  همئـألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باـب  ْهماـمالا ، باـتک  ح 46 ، ، 25/289 راونالا ، راحب 

.تسا هدرک  لقن  نوثوعبم »
ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  نکل  تسا ، هدرک  لقن  همئألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 8 ، ، 25/266 راونالا ، راحب  - . 2

.تسا هدمآ  مهبحأ  نمف  ْهالغلا ،» بحا  نم  »
.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  25/273 ح 19 ، راونالا ، راحب  - 3

( ققحم . ) ثیدح 18 زا  یمسق  همئألاو ، یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ، 25/273 راونالاراحب ، - 4
.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 40 ، ، 25/286 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 5
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ًاموق ناو  انیلع  بذک  نمل  لیولا  .ًاعئاط  ًادبع هللا  نینمؤملاریما  هللاو  ناکو  نینمؤملاریما  یف  هیبوبرلا  یعدا  هنا  ءابـس  نب  هللادبع  هللا  نعل  »
« .مهنم هللا  یلإ  ءربن  مهنم  هللا  یلإ  ءربن  انسفنأ  یف  هلوقن  ام ال  انیف  نولوقی 

ترـضح نآ  هک  مسق  ادخ  هب  .مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  ار  ییادخ  تیبوبر و  دومن  اعدا  هک  ءابـس  نب  هللادبع  رب  ادـخ  تنعل 
رد ار  نآ  ام  مییوگ  یمن  هک  ار  يزیچ  ام  هرابرد  دـنیوگ  یم  يا  هفیاط  .ام  رب  دـنتفگ  غورد  هک  یناسک  رب  ياو  .دوب  ادـخ  عیطم  هدـنب 

.ناشیا زاادخ  يوس  هب  مییوج  یم  يرازیب  ام  دومرف : هبترم  ود  هاگ  نآ  .نامدوخ  قح 

هیماما هعیـش  ياهقف  رخافم  زا  هک  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا   (1)« قودص دـیاقع   » باتک رد  و 
لآ قداص  مولعلا و  رقاب  ترضح  باحـصا  زا  تیبلا و  لها  ملع  ظفاح  هعیـش و  تاور  نیقثوم  زا  هک  نیعا  نب  ْهرارز  زا  يربخ  تسا ،

ضرع مشـش ) ماما   ) مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدومن  لقن  تسا ، هدوب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم 
: دیوگ یم  مدرک  ضرع  تسیچ ؟ ضیوفت  دندومرف  تسا ، ضیوفت  هب  لئاق  ءابس  نب  هللادبع  دالوا  زا  يدرم  مدرک 

302 ص :

امو مالّـسلا : هیلعلاقف  .ضیوفتلاب  لوقی  ابـس  نب  هللادـبع  دـلو  نم  ًـالجر  نا  مالّـسلا : هیلع  قداـصلل  تلق  لاـق : هنا  هرارز  نع  يور  - » 1
اییحأو اقزرو  اقلخف  امهیلا  رمألا  ضّوف  مث  مالّسلا  هیلعایلعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  قلخ  لجوزع  هللا  نا  لوقی : تلقف : ضیوفتلا ؟
ِهِْقلَخَک اوُقَلَخ  َءاَکَرُـش    ِ ِهّلل اُولَعَج  ْمَأ   } دعرلا هروس  یف  یتلا  هیآلا  هیلع  أرقاف  هیلا  تعجر  اذإ  هللا  ّودع  بذک  مالّـسلا  هیلع  لاقف  اتامأو ،

مالّـسلا هیلع  قداصلا  لاق  امب  هتربخاف  لجرلا  یلا  تفرـصناف  ُراّـهَْقلا .} ُدِـحاَْولا  َوُهَو  ْیَـش ٍء  ّلُـک  ُِقلاَـخ  ُهّللا  ِلـُق  مِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباَـشَتَف 
باب 74. ص74 ، قودص ، خیش  تاداقتعالا ، سرخ .» اّمنأکف  لاق : وأ  ًارجح ، هتمقلأ  اّمنأکف 
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«. اتامأو ایحاو  اقزرو  اقلخف  امهیلإ ، رمألا  ضّوف  مث  ًایلعو  ًادمحم  قلخ  ّلجوّزع  هللا  نا  »

.هدنناریم هدننک و  هدنز  قزار و  قلاخ و  دنا  ناشیا  سپ  درپس ؛ ناشیا  هب  ار  دابع  روما  سپ  ار ؛ یلع  دمحم و  دیرفآ  ّلجوّزع  يادخ 

دعر هروس ي  زا  هک  ار  هیآ  نیا  ناوخب  وا ، يوس  هب  یتشگرب  هک  ینامز  .ادخ  نمشد  هتفگ  غورد  هللا ؛» ودع  بذک  : » دومرف ترـضح 
: تسا

(1) ﴾. ُراّهَْقلا ُدِحاَْولا  َوُهَو  ْیَش ٍء  ّلُک  ُِقلاَخ  ُهللا  ُِلق  مِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباَشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاَکَرُش    ِ اُولَعَج ِهللا ْمَأ  ﴿

هبتـشم ادـخ  قلخ  ناشیا  رب  دـندرک و  قلخ  يزیچ  ادـخ  دـننام  مه  اهنآ  هک  دـنداد  رارق  یناکیرـش  یلاعت  يادـخ  يارب  ناکرـشم  ایآ  »
يادخ اهنت  هکلب  تسین ) نینچ  زگره  ( ) دمحم يا   ) وگب .مادک  اکرـش  هدیرفآ  تسا و  مادک  ادخ  هدیرفآ ي  هک  دنتـسنادن  دـیدرگ و 

« .تسوا هدارا  روهقم  ملاع  همه  هک  تیهولا  رد  هناگی  تسواو  تساهزیچ  همه  هدننیرفآ  لاعتم 

.یلاعت يادخ  دیحوت  رب  دراد  تحارص  دوخ  هفیرش  هیآ  نیا 

.دش لال  مدنکفا ، شناهد  رب  گنس  ّهنأک  مدناوخ ، وا  رب  دوب  هدومرف  ماما  هک  ار  هیآ  نیا  متفر و  وا  دزن  یتقو  تفگ  هرارز 

هفیاط ّبس  نعل و  نعط و  رد  هعیش  قح  هب  نایاوشیپ  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  زا  ام  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
بتک مه  امش  میناوخ ، یم  ار  امش  ياملع  ياه  باتک  ام  هک  یمسق  نامه  تسا  بوخ  هدش ، دراو  رایسب  تالغ 
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یهلا لدع  همکحم  رد  مه  امش  ددرگ و  هراچیب  ماوع  ياوغا  ثعاب  هک  دییامنن  یتاملک  هب  هّوفت  ات  دیناوخب ، ار  هعیش  ياملع  هربتعم ي 
.دیشاب راتفرگ 

نایعیـش دـنا و  هدومرف  دوخ  نایعیـش  ییامنهار  يارب  یتانایب  نینچ  ام  همئا  هک  یتروص  رد  ایآ  مهاوخ ، یم  فاصنا  مرتحم  ناـیاقآ  زا 
ادخ ماقم  رد  ای  ادخ  ار  اهنآ  کلذ  عم  دنـشاب ، هدینـش  ار  رابخا  نیا  دوخ  یلاومزا  مالّـسلا ) هیلع  یلع  لآ  یلع و  ناوریپ  ینعی   ) یعقاو

؟ دنهد یم  رارق 

یلع ربمغیپ و  ادخ و  .دنیامن  عیشت  يوعد  ًاتروص  ولو  میتسه ، رانکرب  رازیب و  اهنآ  زا  ام  دنتـسه و  رانک  رب  ام  زا  یلک  هب  تالغ  هفیاط 
هیلع نینمؤملاریما  ام  يالوم  هچنانچ  دنتسه ؛ رانکرب  رازیب و  اهنآ  زا  مه  نایعیش  یمامت  رازیب و  اهنآ  زا  یگمه  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  و 

هب ار  وا  مرجـال  درکن ، لوبق  نوچ  دومرف ، هبوت  هب  رما  دومن و  سبح  زور  هس  اـت  ار  نوـعلم ) ءابـس  نب  هللادـبع   ) تـالغ سیئر  مالّـسلا 
(1) .دینازوس شتآ 

هللادبع نیا  عیشت ، ساسا  سسؤم  دنسیونب  فالسا  زا  تیعبت  تداع و  بصعت و  يور  امـش  ياملع  هک  درادن  تلاجخ  ادخ  هب  ار  امش 
دوخ همئا  زا  يوریپ  هطوبرم  بتک  مامت  رد  هعیش  ياملع  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ هدش  هدینازوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  هب  هک  هدوب  نوعلم 

هچ دننوعلم ؛ مه  هللادبع  ناوریپ  سپ  .دنا  هدناوخ  نوعلم  ار  هللادبع  هدومن و 

304 ص :

هیلع نینمؤملاریما  نا  معزیو  هّوـبنلا  یعّدـی  ناـک  ءابـس  نب  هللادـبع  نا  مالّـسلا  هیلعرفعج  هیبأ  نع  هیبأ  نع  نانـس  نب  هللادـبع  نع  - » 1
یقلأ ناک  دقو  وه  تنأ  معن  لاقو : کلذـب  ّرقأف  هلأسو ، هاعدـف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  کلذ  غلبف  کلذ  نع  یلاعت  هللا  وه  مالّـسلا 

کتلکث اذـه  نع  عجراف  ناطیـشلا  کنم  رخـس  دـق  کلیو  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  هل  لاـقف  ّیبن ، ّینأو  هللا  تنأ  کـنإ  یعور  یف 
هعور یف  یقلیو  هیتأی  ناکف  هاوهتـسا  ناطیـشلا  نا  لاـقو : راـنلاب  هقرحأـف  بتی ، ملف  ماـیأ ، هثـالث  هباتتـساو  هسبحف  یبأـف ، .ُبتو  کـّمأ 

.ْهمئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 39 ، ، 25/286 یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، کلذ .»

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 354 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_304_1
http://www.ghaemiyeh.com


نادناخ نآ  هرابرد  ولغ  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هرهاط ي  ترتع  دمحم و  لآ  يالولا  صلاخ  نایعیـش  هن  دنا  تالغ  زا  هکنآ 
.دنرانک رب  رود و  لیلج 

مه نارگید  هتشون و  امـش  ياملع  زا  نیبصعتم  هچنانچ  دنا -  هدوب  نآ  وریپ  نایعیـش  هدوب و  نوعلم  هللادبع  عیـشت  ساسا  سـسؤم  رگا 
.دشاب هدش  وا  زا  يدیجمت  هعیش  بتک  زا  یکی  رد  یتسیاب  لقاال  دنیامن -  یم  لقن  سلاجم  رد  هدومن و  اهنآ  زا  تیعبت  هناروکروک 

مامت هب  میلـست  یعاد  دنـشاب ، هدومن  نوعلم  هللادـبع  زا  يدـیجمت  هک  دـیداد  ناشن  هیماما  هعیـش ي  ياـملع  زا  باـتک  کـی  امـش  رگا 
یهلا و لدع  همکحم  باسح و  زور  زا  دیسرتب  سپ  داد -  ناشن  دیناوت  یمن  زگره  و  دیدادن -  ناشن  رگا  موش و  یم  امش  ياهراتفگ 

.دییامنن هبتشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخن و  نوعلم  هللادبع  ناوریپ  ار  كاپ  دحوم  نایعیش 

هن دـینک  تبحـص  تقیقح  قطنم و  ملع و  هدـعاق ي  يور  هتـسویپ  دـیتسه ، ملع  لها  نوچ  مراد  اضاقت  هناردارب  یلاع  بانج  زا  زین  و 
.دنا هداد  تبسن  ًاجاجل  ًادانع و  نایعیش  فارطا  رد  يداعا  هک  ساسا  یب  ياه  ترهش  تقیقح و  قطنم و  یب  راتفگ  يور 

ناتضرع هب  یتالمج  رکذت  باب  نم  مه  ریقح  دییامرفب  هزاجا  یلو  تسا ، یلقاع  ره  هجوت  لوبق و  دروم  امـش  هناردارب  حیاصن  ظفاح :
.مناسرب

.دییامرفب موش ، یم  نونمم  رایسب  یعاد :

، دـیناد یم  شتآ  لها  نوعلم و  دودرم و  ار  تالغ  مییامن و  یمن  ناماما  هرابرد  ولغ  ام  دـییامرف  یم  هتـسویپ  تاـنایب  رد  امـش  ظـفاح :
، دییامن یم  نایب  ناتدوخ  هک  يدعاوق  يور  هک  ناماما ، هرابرد  دوش  یم  هدینش  امش  زا  یتاملک  ررکم  بش  ود  نیارد  یلو 
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؟ دیوشن عقاو  نعط  دروم  ات  دیشاب  هظحالم  اب  راتفگ  عقوم  رد  مه  امش  تسا  نکمم  .دنتسین  روما  لیبق  نیا  هب  یضار  اهنآ 

روآدای دوش  رهاظ  مراتفگ  رد  یـشزغل  رگا  هک  موش  یم  نونمم  یلیخ  .مشاب  یمن  لهاج  بصعتم و  دـماج و  کشخ و  یعاد  یعاد :
همئا ياضر  فالخ  رب  رگا ]  ] دـیدومرف هظحالم  بش  ود  نیا  رد  هچنآ  منک  یم  اّنمت  .تسا  نایـسن  وهـس و  زکرم  ناسنا  نوچ  دـیوش ،

.دییامرف نایب  دنک ، یمن  قطنم  لقع و  ملع و  اب  تقباطم  هک  هدش  هتفگ  يده 

، مهنع هللا  یـضر  دـییامرفب  هکنآ  ضوع  دـیرب ، یم  ار  دوخ  ناماما  مان  هک  یعقوم  رد  مدینـش  امـش  زا  ررکم  بش ، ود  نیا  رد  ظفاح :
: دیامرف یم  هک  بازحا  هروس  هفیرش  هیآ  مکح  هب  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  لاح  دیا و  هدومرف  مهیلع  هللا  تاولص  ای ]  ] مهیلع هللا  مالس 

(1) ﴾. ًامِیلْسَتاوُمّلَسَو ِْهیَلَع  اّولَص  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ِّیبّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ  ﴿

میلست و  دییوگ ؛ مالـس  دیتسرفب و  دورد  وا  رب  نامیا  لها  يا  مه  امـش  .دنتـسرف  یم  دورد  ربمغیپ  كاپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادخ و  »
«. دیوش وا  نامرف 

ار مالـس  تاولـص و  دوخ  تانایب  رد  امـش  هکنآ  لاح  دـشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صوصخم  طقف  تاولـص  مـالس و 
یم امـش  هب  هک  یتاداریا  هلمج  زا  تسا ، دـیجم  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  لمع  نیا  تسا  یهیدـب  .دـیروآ  یم  زین  ناماما  هرابرد 

.دنا تلالض  لها  تعدب  لها  و  تسا ]  ] تعدب رما ، نیا  دنیوگ  یم  هک  تسا  عوضوم  نیمه  دنیامن 
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نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  لاکشا 

بصاون و جراوخ و  زا  اهنآ  يداعا  هیـضام  نورق  رد  اهتنم  دـنیامن ، یمن  هدومنن و  صن  فـالخ  رب  یلمع  زگره  هعیـش  هعماـج  یعاد :
هک دـندومن  هماقا  یگتخاس  لیالد  ، دـنیامن یفرعم  تعدـب  لها  ار  نایعیـش  هکنآ  يارب  هدومن و  اه  ییوج  هناهب  اهنآ  عابتا  اـه و  يوما 
هب اهنت  هداتفا  هک  نمـشد  تسد  رد  ملق  .میتسین  تعدب  لها  ام  هک  دنا  هدومن  تباث  هداد و  ار  اهنآ  مامت  باوج  هعیـش  ياملع  ناگرزب 

باوج زا  هتـشذگ ، تقو  نوچ  یلو  هدـش ، هداد  ًالـصفم  مه  عوضوم  نیمه  زا  باوج  .دنـسیون  یم  دـنهاوخ  یم  هچره  هتفر ، یـضاق 
، ددرگن هبتشم  مزیزع  ناردارب  ءاسلج و  نایاقآ  رب  مه  رما  دنامن و  باوجالب  امـش  شیامرف  هکنیا  يارب  .میامن  یم  رظن  فرـص  لصفم 

.میامن یم  ضرع  ًارصتخم 

ترـضح نآ  رب  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  هک  دـیامرف  یم  رما  طـقف  هدومنن ، يرگید  رب  تاولـص  مالـس و  زا  عنم  هیآ  نیا  رد  ًـالوا :
.دنتسرفب تاولص 

﴾. َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ دیامرف یم  تافاص »  » هروس 37 هیآ 130  رد  هدومرف ، لزان  ار  هیآ  نیا  هک  لاعتم  دنوادخ  نامه  ًایناث :

یم دـیامن و  یم  ماـظع  ياـیبنا  هب  صوـصخم  مالـس  اـج  همه  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  تلاـسر  نادـناخ  گرزب  صیاـصخ  زا  یکی 
: دیامرف

یَسُوم یَلَع  ٌمَالَـس  «، ﴿ هیآ 109 تاـفاص  هروـس  ﴾ » َمـیِهاَْربِإ یَلَع  ٌمَالَـس  «، ﴿ هیآ 79 تاـفاص  هروس  ﴾ » َنیَِملاَْـعلا ِیف  ٍحوـُن  یَلَع  ٌمَالَـس  ﴿

«. هیآ 120 تافاص  هروس  ﴾ » َنوُراَهَو

ٌمَالَـس : ﴿ دیامرف یم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  ياهدالوا  هب  رگم  هدومنن ، ءایبنا  دالوا  رب  مالـس  نآرق  ياجک  چـیه  رد  یلو 
﴾. َنیِساَی لآ  یَلَع 
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دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم رد 

.تسا ءایبنالا  متاخ  ياه  مان  زا  یکی  سی » »

، سدقم مسا  جـنپ  نآ  هدـیدرگ و  رکذ  تما  ییانیب  دـیزم  يارب  ربمغیپ  مسا  هدزاود  زا  مسا  جـنپ  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـیناد  یم  نوچ 
: دیامرف یم  سی »  » هروس لوا  رد  تسا و  سی  نون و  هللادبع و  دمحا و  دمحم و 

﴾. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َّکنِإ  ِمیِکَْحلا *  ِنآْرُْقلاَو  سی *  ﴿

« .ییادخ ناربمغیپ  زا  هتبلا  وت  هک  یتسرد  هب  .نایب  تمکح  نآرق  هب  مسق  .ناسنا  نیرت  لماک  يا  نالوسر و  دیس  يا  »

.دشاب یم  ترضح  نآ  هینطاب  هیرهاظ و  هیلادتعا  تیوس  تقیقح و  هب  هراشا  ترضح و  نآ  كرابم  مان  س »  » ءادن و فرح  ای » »

؟ تسیچ تسا  هدیدرگ  ترضح  نآ  كرابم  مان  س »  » یّجهت فورح  نایم  هکنیا  تلع  باون :

هک تسا  یـسک  تیمتاخ  ماقم  زیاح  هکنآ  هچ  ترـضح ، نآ  لادـتعا  تقیقح  ینعم و  ملاـع  هب  تسا  يا  هراـشا  مدرک  ضرع  یعاد :
ترضح نآ  سدقا  دوجو  رد  هبترم  نیا  دشاب و  ناسکی  وا  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  یتقو  نآ  دشاب و  هدیـسر  لادتعا  دح  هب  شدوجو 

.دیامن یم  ترضح  نآ  يارب  ماقم  تابثا  س »  » فرح اب  اذلف  هدوب ، دوجوم 

هک ینعم  نیا  هب  تسا ، يواسم  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  س »  » طقف یّجهت  فورح  نایم  رد  هکنآ  مومع  مهف  هب  رت  کیدزن  نایب  هب 
ْهنیب ربُز و  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسا  يا  هنیب  َربُز و  دادعا ، ملع  ياملع  دزن  رد  یّجهت  هناگ  تشه  تسیب و  فورح  زا  کی  ره  يارب  زا 

.شا هنیب  ای  تسا  رتدایز  شُربز  ای  ًاعطق  یفرح ، ره 
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ار بلاطم  اهبش  نیا  رد  تسا  یعدتـسم  متقاط ، یب  بلاطم  مهف  يارب  هک  نوچ  میامن ، یم  تراسج  نم  دیـشخبب  بحاص ، هلبق  باون :
ینمتم میدـیمهفن ، ار  هنیب  َربُز و  ینعم  نوچ  .دـشاب  ام  همه  مهف  لوبق  لباق  هجوت و  دروم  هک  دـییامن  ناـیب  حـضاو  هداـس و  یمـسق  هب 

.ددرگ امعم  لح  ات  دیهد  حیضوت  هداس  نایب  اب  تسا 

تقو رد  هک  تسا  یتدایز  نآ  هنیب ، دوش و  یم  هتـشون  ذـغاک  يور  هک  تسا  فرح  تروص  زا  ترابع  َربُز  .دوش  یم  تعاطا  یعاد :
.دیآ یم  مولعم  ظفلت 

، دوش یم  دایز  وا  هب  ظفلت ي و ن  رد  .ن  ي ، س ، دوش : یم  فرح  هس  ظـفلت  تقو  رد  یلو  تسا ، فرح  کـی  ذـغاک  يور  رد  «س »
.دشاب یم  يواسم  شا  هنیب  ربز و  باسح  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسا  س »  » طقف یجهت  فرح  تشه  تسیب و  نایم  رد  نوچ 

.تصش دوش  یم  (، 50  ) ن (، 10  ) ي تسا ؛ تصش  دشاب  زا ي و ن  ترابع  هک  مه  شا  هنیب  .تسا  ددع  تصش  «س »

يا ینعی  ربمغیپ ، نطاب  رهاظ و  هب  هراشا  سی ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هب  دـیجم  نآرق  رد  دـنک  یم  باـطخ  تهج  نیمه  هب 
.یشاب یم  لادتعا  دجاو  نطاب  رهاظ و  ثیح  زا  هک  یسک 

دندمحم لآ  نیسای  لآ  زا  دارم 

﴾(1)؛ َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دشاب ، یم  ترضح  نآ  كرابم  مان  س »  » نوچ سپ 

.هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  مالس  ینعی 

309 ص :

لآ ار  بوقعی  عفان و  رماع و  نبا  تئارق  هفیرـش  هیآ  لـیذ  ج 15 ص223 )  ) يراقلا ْهدمع  باتک  رد  ننـست  لها  ياملع  زا  یـسیغ  - 1
تئارق بوقعی  عفان و  رماع و  نبا  رب  هوـالع  ج 23 ص142 )  ) هفیرش هیآ  لیذ  دوخ  ریسفت  باتک  رد  یـسولآ  زین  هدرک و  رکذ  نیـسای 

نیا دییات  هک  هدش  هتشون  لصفنم  زین  ینامثع  فحـصم  رد  هک  دنک  یم  هفاضا  همادا  رد  تسا و  هدرک  نیـسای  لآ  زین  ار  یلع  نب  دیز 
ج 2 ص165 ح  ) هفیرش هیآ  لیذ  لیزنتلا  دهاوش  باتک  رد  ننست  لها  گرزب  ياملع  زا  یناکـسح  مکاح  روط  نیمه  تسا و  تئارق 

لها رگید  بتک  رد  هدرک و  نایب  هبیـش  شرو و  رماع و  نبا  عفان و  تئارق  ار  نآ  تئارق  نیا  دیؤم  ثیداحا  نایب  نمـض  ات 797 )  791
حیحـص و  ص56 ؛ ج 11 ، یناربـط ، ریبـکلا ، مجعملا   ) .دـش رکذ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ساـبع و  نـبا  زا  نآ  تاـیاور  زین  ننـست 
نیـسای لآ  ار  هنیدم  لها  تئارق  ص265 ) ج 6 ،  ) يرابلا حـتف  باتک  رد  رجح  نبا  زین  و  قلخلا ) ءادـب  باتک  ص106 ، ج 4 ، يراخب ،

بلاج تسا و  هدرک  رکذ  نیـسای  لآ  ار  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تئارق  هعیـش  بتک  رد  ننـست  لها  عبانم  رب  هوالع  .تسا و  هدرک  رکذ 
هب دوب  هدش  رازگرب  نامز  نآ  ننست  لها  ياملع  ترضح و  نآ  نیب  هرظانم  هک  نومام  سلجم  رد  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  نیا 

دنیوـگ یم  همه  تسیک ؟ سی »  » هک دنـسرپ  یم  سلجم  رد  رـضاح  ياـملع  زا  دـننک و  یم  لالدتـسا  تیب  لـها  تلیـضف  رد  هیآ  نیا 
رد تافاص  هروس  رد  لاعتم  يادـخ  دنتـسه و  ربمایپ  لآ  نیـسای ، لآ  سپ  دـنیامرف  یم  ترـضح  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

یمن داریا  هیآ  تئارق  هب  تبسن  ترضح  نآ  هب  رـضاح  ياملع  زا  يدحا  و  تسا ، هداتـسرف  مالـس  نانآ  رب  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  فیدر 
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نامز نآ  ات  هک  دوش  یم  مولعم  نایرج  نیا  زا  تسا و  حیحص  نیسایلا »  » نآ حیحص  تسین و  حیحـص  امـش  تئارق  دنیوگب  هک  دنریگ 
( ققحم  ) .تسا هتشاد  جاور  نیسای  لآ  تئارق  ناناملسم  نیب 
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لآ رب  مالس  هک  هدماین  ییانعم  نینچ  ءاملع  نایم  رد  الا  دییامن و  تابثا  مالک  رحـس  اب  دیهاوخ  یم  امـش  هک  تسا  یتانایب  نیا  ظفاح :
.دشاب سی 

یگدرـسفا باوج  عقوم  رد  هک  دـییامرفب  دـیدرت  قیرط  هب  هکلب  دـییامرفن ، یمـالک  مزج  روـط  هب  تاـیفنم  رد  میاـمن  یم  اـّنمت  یعاد :
ربخاب امـش  بتک  زا  ام  یلو  دیناد ، یمن  قیدصت  رد  حالـص  دیربخاب و  ای  دـیربخ  یب  دوخ  ياملع  بتک  زا  امـش  رگا  .ددرگن  لصاح 

.مییامن یمن  مه  قح  راکنا  میتسه و 

نبا هلمج  زا  تسا ؛ هدش  ینعم  نیا  هب  هراشا  دایز  امش ، گرزب  ياملع  بتک  رد 

310 ص :
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(1)« هقرحم قعاوص   » رد هک  یتایآ  زا  میس  هیآ  لیذ  رد  بصعتم  یکم  رجح 

نا  » هک دـنا  هدومن  لقن  تما ) ربح  رـسفم و   ) سابع نبا  زا  نیرـسفم  زا  یتعامج  هک  تسا  هتـشون  هدومن ، لـقن  تیب  لـها  لـیاضف  رد 
یم دمحم و  لآ  رب  مالس  ینعی  سی ؛ لآ  رب  مالس  سپ  دندمحم ؛ لآ  نیسای  لآ  زا  دارم  ینعی  دمحم ؛» لآ  یلع  مالـس  کلذب  دارملا 

(2) دسیون

: تسا هدومن  رکذ  يزار  رخف  ماما  هک 

﴾، َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ لاقو یبنلا  اهیا  کیلع  مالسلا  لاق : مالسلا ، یف  ءایشا : هسمخ  یف  هنوواسی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتیب  لها  نا  »
﴾، ًاریهطت مکرّهطی  : ﴿ لاقو رهاط  ای  هط ﴾ : ﴿ یلاعت لاق  هراهطلا  یفو  دهشتلا ، یف  مهیلعو  هیلع  هالصلا  یفو 

ّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ لاقو ُهللا ﴾ ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبّتاَف  َهللا  َنّوبُِحت  ُْمْتنُک  نِإ  ْلـُق  : ﴿ یلاـعت لاـق  هبحملا  یفو  هقدـصلا ، میرحت  یفو 
﴾«. َیبْرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا 

هدومرف زین  راوگرزب و  ربمغیپ  رب  مالس  هدومرف  .مالـس  رد  لوا : دننک ؛ یم  يربارب  ترـضح  نآ  اب  زیچ  جنپ  رد  ترـضح  نآ  تیب  لها 
.تراهط رد  میـس : .زاـمن  دهـشت  رد  ناـشیا  رب  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  رد  مود : و  دـمحم ) لآ  رب  مالـس  ینعی   ) سی لآ  رب  مـالس 

ربمغیپ و رب  هک  هقدـص  میرحت  رد  مراهچ : .هدومرف  لزان  ار  ریهطت  هیآ  اهنا  هرابرد  رهاط و  يا  ینعی  هط ؛ تسا : هدومرف  لاـعتم  يادـخ 
سپ ار ، ادخ  دیراد  یم  تسود  امش  رگا  وگب  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  تبحم  رد  مجنپ : .تسا  مارح  هقدص  ترـضح  نآ  تیب  لها 

تعباتم

311 ص :

هیآ 3. لصف 1 ، باب 11 ، ص148 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
َبِهُْذِیل ُهللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : ﴿ یلاعت هلوق  ص239 ، یفنح ، يدنرز  نیطمـسلا ، ررد  مظن  هیآ 3 - . لصف 1 ، باب 11 ، ص149 ، نامه ، - 2
( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  يزارلا  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  ماما  زا  ار  لوق  نیا  ًاریِهْطَت ﴾ ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع 
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یمن امش  زا  يدزم  رجا و  نم  تما ) هب   ) وگب دمحم  هدومرف : ترضح  نآ  تیب  لها  هرابرد  ار و  امش  ادخ  درادب  تسود  ات  ارم  دییامن 
.نم تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  یتسود  رگم  مهاوخ 

(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضفرحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » لوا باب  هحفص 24  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 

زا هحفص 34  رد  یبلک و  زا  شاقن  سابع و  نبا  زا  نیرسفم  زا  یتعامج  زا  يرجه ) لاس 1303  رد  رصم  هیمالعا ي  هعبطم ي  پاچ  )
(2) هدومن لقن  زین  باب 2 

(3) ریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفص 163  رد  يزار  رخف  ماما  .دندمحم و  لآ  هیآ ، رد  سی  لآ  زا  دارم  هک 

مهیلع هللا  مالس  دندمحم  لآ  نیسای  لآ  زا  دارم  تسا  هتفگ  مود  هجو  رد  هدومن ، لقن  هیآ  يانعم  رد  یهوجو  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ 
(4)« قعاوص  » رد رجح  نبا  زین  .نیعمجا و 

.تسا دمحم  لآ  رب  مالس  نیسای ، لآ  یلع  مالس  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  دنا  هدومن  لقن  نیرسفم  زا  یتعامج  هک  هدروآ 

قیدصت دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملـسم  يراخب و  یتح  نیقیرفلا ؛ نیب  مّلـسم  تسا  يرما  تراهط ، تیب  لها  رب  تاولـص  هب  عجار  اما  و 
: دومرف ربمغیپ  هک  دنراد 

312 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لأ  یلع  مالس  سی ﴾ لآ  یلع  مالس   ﴿ یلاعت هلوق  یف  لاق  هنا  سابع  نبإ  نع  نیرسفملا  نم  هعامج  لقن  - » 1
باب 1، ص56 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  هلآو .» هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  یلع  سی  لآ  یلع  لاقف : یبلکلا  نع  شاقنلا  هلقنو 

هیآ 5.
باب 2. ص75 ، نامه ، - 2

رد یبطرق  4/21 ؛ میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  نینچمه  .تافاص  ْهروس  هیآ 130  لیذ  ، 26/162 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
هروس هیآ 130  لـیذ  ، 12/135 یناـعملا ، حور  رد  یـسولآ  و  5/539 ؛ روثنملا ، ّردلا  رد  یطویـس  15/119 ؛ نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا 

.دندمحم لآ  سی ، لآ  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  فارتعا  تافاص 
.میدرک هراشا  نآ  هب  لبق  تاحفص  رد  - 4
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(1) «. دیزادنین ییادج  تاولص  رد  نم  تیب  لها  نم و  نیب  »

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  تاولص 

(2)« حیحص  » زا میس  دلج  رد  يراخب  ًاصوصخم 

(3)« حیحص  » لوا دلج  رد  ملسمو 

313 ص :

ناشیا روظنم  هکلب  دنشاب  هدومرف  ینعم  نیا  هب  ار  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  فلؤم  هتفگ  هتبلا  - 1
( ققحم  ) .دنا هدرک  نایب  همادا  رد  هک  تسا  یتایاور  نامه 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باـب  تاوعدـلا ، باـتک  ح 1226 ، ، 7/434 يراخب ، حیحـص  - 2
هیلع هللا  یلص  یبنلا  نا  هیده  کل  يدهأ  الأ  لاقف  هرجُع  نب  بعک  ینیقل  لاق : یلیل  یبأ  نب  نامحرلادبع  تعمـس  لاق  مکحلا  انثدح  »

لآ یلعو  دمحم  یلع  ّلص  مهللا  اولوقف  لاق : کیلع ، یّلصن  فیکف  کیلع ، مّلسن  فیک  انملع  دق  هللا  لوسر  ای  انلقف  انیلع  جرخ  هلآو 
میهاربا لآ  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع  كراب  مهللا  .دـیجم  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  تیّلـص  اـمک  دـمحم 

لاـق تسا ...« : هدرک  لـقن  روـطنیا  زین   45/118 قلخلا » ءدـب  باتک   » رد دوخ  حیحـص  باتک  رد  يراـخب  زین  و  دـیجم .» دـیمح  کـنا 
اولوق هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کیلع ؟ یلـصن  فیک  هللا  لوسر  ای  اولاق  مهنا  هنع  هللا  یـضر  يدعاسلا  دـیمح  وبا  ینربخا 

لآ یلع  تکراب  امک  هتیّرذو  هجاوزاو  دـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلع  تیّلـص  اـمک  هتیرذو  هجاوزا  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 
یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  عمـس  یـسیع  نب  هللادبع  ینثدح  دنک ...« : یم  لقن  يرگید  تیاور  همادا  رد  و  دیجم .» دیمح  کنا  میهاربا 
لوسر انلاس  لاقف  یل  اهدهاف  یلب  تلقف  هلآو !! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  اهتعمس  هیده  کل  يدها  الا  لاقف  هرجع  نب  بعک  ینیقل  لاق 

یلع یلص  مهللا  اولوق  لاق  مّلسن  فیک  انملع  دق  هللا  ناف  تیبلا  لها  مکیلع  هالـصلا  فیک  هللا  لوسر  ای  انلقف  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  هللا 
امک دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  كراب  مهللا  دیجم  دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  دـمحم و 
اَهّیَأ اَی  ِّیبّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ   ﴿ هلوق باب  بازحا  هروس  رد  زین  و  دیجم .» دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تکراب 

یـضر هرجع  نب  بعک  نع  دنک ...« : یم  رکذ  تیاور  راهچ  طابترا  نیا  رد  زین  ج 6 ص27  ًامِیلْسَت ﴾ اوُمّلَسَو  ِْهیَلَع  اّولَـص  اُونَمآ  َنیِّذلا 
یلع تیّلص  امک  دمحم  لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاق  هالصلا  فیکف  هانفرع  دقف  کیلع  مالـسلا  اما  هللا  لوسر  ای  لیق  هنع  هللا 

هللادبع نع  «. » دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآو  دّـمحم  یلع  كراب  مهّللا  دـیجم  دـیمح  ّکنا  میهاربا  لآ 
كدبع دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاق  کیلع  یلـصن  فیکف  میلـستلا  اذه  هللا  لوسر  ای  انلق  لاق  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  بابخ  نب 

ثیللا نع  حـلاص  وبا  لاق  میهاربا  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلع  تیلـص  امک  کـلوسرو 
دیزی نع  يدرواردـلاو  مزاح  یبأ  نبا  انثدـح  هزمح  نب  میهاربا  انثدـح  .میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع 

( ققحم «. ) میهاربا لآو  میهاربا  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآو  دمحم  یلع  كرابو  میهاربا  یلع  تیلص  امک  لاقو 
نیا میدرک ، لقن  يراخب  زا  هچنآ  رب  هوالع  ملسم  .یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 65 و 66 ، ، 1/305 ملسم ، حیحص  - 3

نب دعـس  سلجم  یف  نحنو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اناتأ  لاـق : يراـصنالا : دوعـسم  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  زین  ار  ثیدـح 
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یتح هللا  لوسر  تکـسف  لاق : کیلع ؟ یّلـصن  فیکف  هللا  لوسر  ای  کیلع  یّلـصن  نأ  یلاعت  هللا  انرما  دعـس : نبا  ریـشب  هل  لاقف  هداـبع ،
میهاربا لآ  یلع  تیلص  امک  دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مث  هلأسی  مل  هنا  انیّنمت 

«. متملع دق  امک  مالسلاو  .دیجم  دیمح  کنا  نیملاعلا  یف  میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  كرابو 
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رجح نبا  یتح  ، (1)« هدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(2)« قعاوص  » رد بصعتم 

هک دننک  یم  لقن  هزجع  نب  بعک  زا  امش  گرزب  ياملع  زا  نارگید  و 

314 ص :

ار تیاور  يزودنق  . 2 هیآ تیبلا ، لها  لئاضف  یف  ْهدراولا  تاـیآلا  یف  لـصف  باب 59 ، ح 193 ، ، 2/433 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
فیکف کیلع ، مّلـسن  فیک  انملع  دـق  هللا  لوسر  ای  انلق : هیآلا  هذـه  تلزن  امل  لاـق : هرجُع  نب  بعک  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا 

«. ...دمحم لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاقف : کیلع  یّلصن 
لقن عیباـنی  زا  هک  یظفل  ناـمه  هب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 2 . لصف 1 ، باب 11 ، ص146 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2
یلإ دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللاب  مهتباجاو  هیآلا  لوزن  دعب  مهلاؤسف  : » دسیون یم  ثیدـح  زا  دـعب  تسا و  هدروآ  میدرک 
هلآو هتیب  لها  یلع  هالـصلا  نع  اولأسی  مل  الاو  هیآلا  هذـه  نم  دارم  هلآ  هیقبو  هتیب  لها  یلع  هالـصلاب  رمالا  نأ  یلع  رهاظ  لیلد  هرخآ ،

یف مهماقأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هناو  هب  رومأملا  هلمج  نم  مهیلع  هالصلا  نأ  یلع  ّلد  هب  اوبیجأ  املف  رکذ ، امب  اوباجی  ملو  اهلوزن  بقع 
مهنا مهللا  لاق : ءاسکلا  یفرم  نم  لخدأ  امل  مث  نمو  مهمیظعت  هنمو  همیظعت  دـیزم  هیلع  هالـصلا  نم  دـصقلا  نـال  هسفن ، ماـقم  کـلذ 

هعم مهیلع  یلص  هللا  نا  ءاعدلا  اذه  هباجتسا  هیـضقو  مهیلعو ، ّیلع  کناوضرو  کترفغمو  کتمحروکتالـص  لعجاف  مهنم ، انأو  ینم 
ربمایپ لآ  رب  تاولـص  هک  دنک  یم  تابثا  اجنیا  رد  رجح  نبا  هک  تسا  بجعت  ياج  هعم .» مهیلع  مهتالـص  نینمؤملا  نم  بلط  ٍذئنیحف 

هلمج ربمایپ  ماـن  زا  دـعب  رگید  ياـهاج  رد  تاراـبع و  نیمه  رد  وا  دوخ  نکل  و  تسا ، مزـال  مرکا  لوسر  دوخ  رب  تاولـص  راـنک  رد 
.تسا هداعلا  قوف  بّصعت  هناشن  نیا  دروآ و  یم  ار  مّلسو  هیلع  هللا  یلص 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 366 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_314_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_314_2
http://www.ghaemiyeh.com


: میدرک ضرع  دیدرگ ، لزان  خلا  ِّیبّنلا ﴾ یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ   ﴿ هیآ نوچ 

؟ میتسرفب امش  رب  تاولص  هنوگچ  کیلع ؛» یلصن  فیک  ، » میتسناد ار  وت  رب  ندرک  مالس  هقیرط  هللا  لوسر  ای 

یلع تیلـص  امک   » رگید تاـیاور  رد  و  دـمحم » لآو  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  : » دـیتسرفب تاولـص  قیرط  نیا  هب  دـندومرف ، ترـضح 
« .دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآو  میهاربا 

(1)« ریبک ریسفت   » مشش دلج  هحفص 797  رد  يزار  رخف  ماما  و 

: دییوگب دندومرف  میتسرفب ، امش  رب  تاولص  هنوگچ  دندومن  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دیامن  یم  لقن 

امک دّمحم ، لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلعو  میهاربا  یلع  تیلـص  امک  دّـمحم ، لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  »
« .دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلعو  میهاربا  یلع  تکراب 

: دیوگ هدومن  يأر  هدیقع و  راهظا  هاگ  نآ  هدومن ، لقن  مکاح  زا  ظافلا  رد   (2) یفالتخا رصتخم  اب  ار  تیاور  نیمه  رجح  نبا  و 

« .هلآ یلع  تاولصلا  هیلع  تاولصلاب  رمألا  نا  یلع  رهاظ  لیلد  هیفو  »

(3) تسه مه  ترضح  نآ  لآ  رب  تاولص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  تاولص  هب  رما  هکنیا  رب  تسا  رهاظ  لیلد  ثیدح ، رد  ینعی 

: دومرف هک   (4) تسا هدومن  تیاور  زین  و 

315 ص :

.هثلاثلا ْهلأسملا  هیآ 56 ، بازحا  ، 228  - 25/227 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
راهظا همادا  رد  میدرک و  لقن  عیبانی  زا  ار  نآ  نتم  هک  ْهرجع  نب  بعک  زا  تسا  یثیدـح  دـنک  یم  لـقن  رجح  نبا  اـجنیا  رد  هچنآ  - 2

.میدروآ قعاوص  زا  لماک  روط  هب  ار  وا  رظن 
زا یضعب  سردآ  هب  هک  هدش  رکذ  زین  ننست  لها  بتک  رگید  حاحص و  بتک  رد  ترضح  نآ  لآ  ربمایپ و  هب  تاولـص  هب  رما  هتبلا  - 3

ننس ات 906 ؛ ثیدح 903  یبنلا ، یلع  ْهالصلا  باب  ْهالصلا ، ْهماقا  باتک  ص292 و 293  ح 1 ، هجام ؛ نبا  ننس  مینک : یم  هراشا  نانآ 
ات 982؛ ثیدح 976  دهشتلا ، دعب  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  و 222 ، ص221  ج 1 ، دواد ، یبا 

هللا یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلاب  رمالا  باب  ص45  ج 3 ، یئاسنلا : ننـس  ثیدـح 3273 ؛ بازحالا ، ْهروس  ص38  ج 5 ، يذـمرتلا ، ننس 
هیقب ي ص118 ، ج 4 ، لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  فیک  باـب  ات 49  و ص47  هلآو !! هـیلع 

نب ْهبقع  دوعسم  یبا  ثیدح  ص274 ، و ج 5 ، هزجع ؛ نب  بعک  ثیدـح  جو 4 و 241 و 243 و 244 ، يردبلا ؛ دوعـسم  یبأ  ثیدح 
و ج 5، ص162 ، جو 1 ، يدعاسلا ؛ دیمح  یبا  ثیدح  ص424 ، جو 5 ، یملسالا ؛ ْهدیرب  ثیدح  ص346 ، جو 5 ، يراصنالا ؛ ورمع 

یبا دنسم  ص47 ، جو 3 ، هللادـیبع ؛ نب  ْهحلط  دـمحم  یبا  دنـسم  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  لاجر  ثیداـحا  ص374 ،
باب ص351 ، ج 1 ، ْهمیزخ ، نبا  حیحص  هلآو !! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ص310 ، ج 1 ، یمراد ، ننس  يردخلا ؛ دیعس 
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نیذلا اهیا  ای   » العو لج  هلوقل  هدسفملا  رابخالا  رکذ  ص193 ، نایح ج 3 ، نبا  حیحص  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  ْهفص 
یفطصملا یلع  ْهالـصلا  فصو  رکذ  و 296 ، ص295  و ج5 ، و 289 ، و 288  ص286  و ج 5 ، امیلست ؛» اومّلـسو  هیلع  اّولـص  اونمآ 

( ققحم  ) .اهتیفیک رکذو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا  یلع  ْهالصلاب  رمالا  رکذ  هلآو !! هیلع  هللا  یلص 
.میدرک هراشا  ثیدح  نیا  لماک  نتم  هب  لبق  هحفص  رد  - 4
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«. ارتَبلا هالصلا  َّیَلع  اّولصت  «ال 

.دیتسرفن نم  رب  هدیرب  ارتب و  تاولص  ینعی 

یلع ّلص  ّمهللا  : » دییوگب هکلب  دمحم ، یلع  لص  مهللا  دییوگب : هکنیا  دومرف : تسا ؟ مادک  ارتب  تاولـص  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 
« .دّمحم لآ  یلع  دّمحم و 

ینعی هلآو ؛» دّمحم  یلع  یلـصی  یتح  بوجحم  ءاعدلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک   (1) هدومن لـقن  یملید  زا  زین  و 
ات دوش ) یمن  باجتسم  و   ) دنام یم  باجح  رد  اعد 

316 ص :

ال يوریو : : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 2 . لصف 1 ، باب 11 ، ص146 ، رجح ، نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
یلع ّلص  مهللا  اولوق  لب  نوکـسمتو ؛ دّـمحم  یلع  ّلص  مهللا  نولوقت : لاق  ءارتبلا ؟ هالـصلا  اـمو  اولاـقف : .ءارتبلا  هالـصلا  ّیلع  اّولـصت 

«. دّمحم لآ  یلعو  دّمحم 
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(1) .دنتسرفب دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

: تفگ هک   (2) دننک یم  لقن  یعفاش  زا  و 

مکبح هللا  لوسر  تیب  لها  ای 

هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

(3) هل هالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

.هدومن بجاو  دیجم  نآرق  رد  ادخ  ار  امش  یتسود  هللا ، لوسر  تیب  لها  يا 

تاولص یعقاو ، دارم   ) دوش یمن  لوبق  وا  زامن  دتسرفن  تاولص  امش  رب  یـسک  ره  هک  تسا  سب  نیمه  امـش  هبترم  ماقم و  یگرزب  رد 
(. تسا زامن  یلوبق  مدع  نالطب و  ثعاب  دننک  كرت  ًادمع  رگا  هک  تسا  زامن  دهشت  رد 

:[ دومرف  ] هک هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  رظن 

(4) «. اهاوس ام  ّدر  تّدر  ناو  اهاوس  ام  لُبق  تلُبق  نإ  نیدلا ، دومع  هالصلا  »

در مه  نآ  ياوسام  دـش  در  زامن  رگا  دوش و  یم  لوبق  لامعا  زا  نآ  ياوسام  دـش  لوبق  زامن  رگا  تسا ، نید  نابهاگن  نوتـس و  زامن 
.دوش یم 

زامن یلوبق  دش ، ضرع  هک  يرابخا  هب  رظن  تسا و  زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  یلوبق 

317 ص :

ج 10، یمثیه ، دــئاوزلا ، عـمجم  و  ص220 ، ج 1 ، یناربـط ، طـسوالا ، مجعملا  قـقحم ) . ) ح 14 ص37 ، ج 1 ، هّدوـملا ، عیباـنی  - 1
لقن طسوا  رد  یناربط  ار  ثیدـح  نیا  هک  هتفگ  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  دـعب  و  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باـب  ص160 ،

( ققحم  ) .دنتسه هقث  نآ  لاجر  هدرک و 
.نامه - 2

، مالّـسلا هیلع  لوسرلا  لآ  لضف  ْهفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  ص96 ؛ ج 2 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تاـیفو  ص115 ؛ یعفاش ، ناوید  - 3
( ققحم . ) ص25 یعفاش ، يدنرز 

هدرک تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب 77 ، ص359 ، ج 2 ، عئارشلا ، للع  باتک  رد  قودص  خیش  نومضم  نیمه  هب  - 4
تدرو هتالص  ملست  مل  ناو  هلامعأ ، عیمج  تملس  هتالص  هل  تملس  اذإف  هلامعا  رئاس  لوبق  همایقلا  موی  دبعلا  هالص  لوبق  یفو  : » تسا
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( ققحم «. ) هحلاصلا لامعألا  نم  اهاوس  ام  ّدر  هیلع 
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.تسا هدومن  رارقا  دوخ  یعفاش  هچنانچ  تسا ؛ دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هب  مه 

یبنلا ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفـشر   » باتک باب 2  نمض  هحفص 35  ات  هحفص 29  زا  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیـس  و 
رکبوبا زا  یقهیب  رجح و  نبا  ینطق و  راد  یئاسن و  زا  یلیالد  دراددـمحم و  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  بوجو  رد  یتانایب   (1)« يداهلا

لآ رب  تاولـص  هک  هدروآ  ینمی  یمیـصق  نیدلا  جارـس  خیـش  حیقنت و  رد  يوون  يدوهمـس و  زا  يزورم و  قاحـسا  وبا  زا  یـسوطرط 
فرص نآ  لصفم  نایب  زا  هتشذگ ، تقو  نوچ  هک  تسا  بجاو  زامن  دهـشت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  كرابم  مان  زا  دعب  دمحم 

.میامن یم  راذگاو  نایاقآ  كاپ  ریمض  هب  ار  تواضق  هدومن و  رظن 

یتدابع تنـس و  هکلب  تسین ، تعدب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  رب  تاولـص  مالـس و  هک  دـییامرف  یم  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
جوجل نیضغبم  دونع و  نیبصعتم  بصاون و  جراوخ و  رگم  دننک  یمن  ًاعطق  ار  ینعم  نیا  راکنا  تسا و  ربمغیپ  دوخ  روتسد  هک  تسا 

318 ص :

باب ْهالـصلا ، باتک  ح 976 ، ، 1/257 ننـس ، رد  دواد  یبا  نـینچمه  باب 2 . دـعب ، هب  ص67  یمرـضح ، يولع  يداصلا ، ْهفـشر  - 1
ْهالصلا فیک  ْهلیللاو ، مویلا  لمع  باتک  ح 9875 ، ، 6/17 يربکلا ، ننسلا  رد  یئاسن  بیعش  نب  دمحا  دهشتلا ؛ دعب  یبنلا  یلع  ْهالصلا 

نبا هرجع ؛ نب  بعک  ثیدح  دوعسم و 4/244  یبا  ثیدح  ْهیقب  ، 4/118 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع 
، يوارلا بیردـت  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  یبنلا ؛ یلع  ْهالـصلا  باب  تاوعدـلا ، باـتک  ، 11/159 يرابلا ، حـتف  رد  ینالقـسع  رجح 
؛ یه فیک  یبنلا  یلع  ْهالصلا  باب  ْهمامالاو ، عوطتلا  ْهالـص  باتک   6 ح 1 -  ، 2/390 فنصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  عون 27 ؛ ص324 ،
رد یقهیب  فاقلا ؛ فرح  ح 6162 ، ، 4/691 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم  لصف ؛ فاقلا ، باب  ح 4566 ، ، 3/201 سودرفلا ، رد  یملید 

3107؛ ح 3105 -  ، 2/212 فنصملا ، رد  قازرلادبع  دهـشتلا ؛ یف  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 2/146 يربکلا ، ننسلا 
ْهفرعم باتک  ح 4710 ، ، 3/160 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب 

ار ترـضح  نآ  لآ  رب  تاولـص  مرکا ، لوسر  رب  تاولـص  هارمه  هک  دـنا  هدرک  لقن  یثیداحا  هللا ، لوسر  لها  بقانم  باـب  هباحـصلا ،
.دناد یم  مزال 
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.دنیامن یم  هدومن و  هبتشم  ننست  لها  ناردارب  رب  ار  رما  هک  هللا  مهلذخ 

رب نانآ  ساـیق  دـنریغ ؛ رب  مدـقم  رکذ ، رد  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  نیرق  مکح  نیا  رد  هک  یناـسک  تسا  یهیدـب 
.تسا يربخ  یب  بصعت و  ای  تلاهج  تهافس و  زا  نداد ، حیجرت  اهنآ  رب  ار  نارگید  ندومن و  نارگید 

زا سپ  .میدومن  متخ  ار  سلجم  دوب ،] هدـش   ] رهاـظ ءاـسلج  یـضعب  رد  تلاـسک  راـثآ  هتـشذگ و  فصن  زا  بش  نوچ  عقوم  نیا  رد  »
«. دندیدرگ قرفتم  دنروایب ، فیرشت  رتدوز  بش  ادرف  هکنیا  رارق  ياچ و  فرص 
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« موس هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش تاقبط  · 

هیماما هعیش  دیاقع  · 

تسین كرشم  هعیش  · 

نیحیحص رد  تایرفک  تافارخ و  · 

كرش ماسقا  · 

لسوت · 

نیحیحص هب  ضارتعا  · 

نیحیحص تافارخ  · 

نیلقث ثیدح  · 

هنیفس ثیدح  · 

ننست لها  طسوت  نایعیش  تراغ  لتق و  · 

دیزی نعل  رفک و  تابثا  · 

321 ص :
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بجر 1345» هبنشکی 25  هلیل   » موس هسلج 

هراشا

ار ءاشع  زامن  مه  یعاد  .دندش  ياچ  فرـص  لوغـشم  هلومعم  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرـشت  نایاقآ  .میدـش  غراف  برغم  زامن  زا 
.مدش رضاح  نایاقآ  تاملک  ياغصا  يارب  هدوسآ  لایخ  اب  هداد ، همتاخ 

للم بابرا  دـیاقع  باـب  رد  يرتشیب  تقد  اـم  ارچ  هک  مدرک  تمـالم  ار  دوخ  یلیخ  میتفر ، لزنم  هب  هک  بشید  بحاـص ! هلبق  ظـفاح :
.دنام هدیشوپ  ام  زا  تقیقح  هک  مینک  یم  افتکا  امش ) لوق  هب   ) نیبّصعتم بتک  ضعب  هب  طقف  مینک و  یمن 

ادـخ يارب  ربمغیپ  يا  وگب  « ؛﴾ ُهَِغلاَْبلا ُهّجُْحلا  ِهِّللَف  ُْلق  : ﴿ دـیامرف یم  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 149  رد  یلاعت  يادـخ  هک  ییاجنآ  زا  یعاد :
اب هدـمآ و  نوریب  تداع  زا  يردـق  تبحـص ، يادـتبا  رد  ناـیاقآ  هک  دوب  یهلا  جـجح  زا  یتّجح  بشید  سلجم  تسا ،» هغلاـب  تجح 

قطنم و لـقع و  ملع و  نیزاوم  يور  میوگ ، یم  ار  هچنآ  هک  دـینادب  دـییامن و  هجوت  یعاد  ضیارع  هب  لـقع  ملع و  فاـصنا و  هدـید 
بّـصعتم نامدرم  جاـجل  داـنع و  يور  دـنا ، هدومن  بوشم  ار  امـش  نهذ  هدـیناسر و  ناـیاقآ  كراـبم  عمـس  هب  هچنآ  تسا و  تقیقح 

.تسا هدوب  هاوخدوخ 

دننام هکلب  میامن ، بولغم  ار  نایاقآ  میآ و  بلاغ  دوخ  راتفگ  رد  هک  مرادن  يرظن  چیه  سلاجم  نیا  رد  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ 
.تسا تقیقح  قح و  زاربا  عیشت و  میرح  زا  عافد  مدصقم  فده و  هشیمه 

323 ص :
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قح و يذ  ار  هعیـش  زا  هقبط  مادـک  ایآ  .دنـشاب  یم  هفلتخم  تاقبط  رب  هعیـش  هک  دـش  فشک  امـش  بشید  تانایب  تـالمج  زا  ظـفاح :
رد مینادب  ام  هک  دییامرف  نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  ار  هعیـش  تاقبط  تسا  نکمم  هچنانچ  دیناد ؟ یم  قح  ار  اهنآ  دیاقع  راتفگ و 

.میوش ثحب  دراو  تمسق  مادک 

عیطم ناگدنب  ینعی  مداد ، حرش  هک  ینعم  نآ  هب  هعیـش  هکلب  دنتـسه ، هفلتخم  تاقبطرب  هعیـش  هک  مدرکن  ضرع  هتـشذگ  بش  یعاد :
ییامندوخ و عیشت  مان  هب  يرگیزاب  تاقبط  یلو  دنتسین ، رتشیب  هقبط  کی  ترضح  نآ  رما  هب  تلاسر  نادناخ  ناوریپ  ربمغیپ و  ادخ و 
هب ار  هقدنز  رفک و  هکلب  لطاب ، دیاقع  هدومن و  هدافتسا  ءوس  هعیش  سّدقم  مان  زا  دندومن و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  ربخ  یب  لهاج  مدرم 
دنا هدومن  دای  اهنآ  زا  خیرات  رد  هعیش  مان  هب  دنیامن ، یمن  قیاقح  رد  قیقحت  هک  ربخ  یب  نامدرم  اذل  .دنداد  راشتنا  مدرم  نایم  مان  نیا 
نایم زا  یّلک  هب  اهنآ  هقرف ي  ود  دـنا و  هدـنام  یقاب  هقرف  ود  طقف  مه  یلـصا  هقبط  راهچ  نآ  زا  هک  دنتـسه  یلـصا  هقبط  راهچ  اـهنآ  و 

.تالغ هیحادق و  هیناسیک و  هیدیز و  زا : دنا  ترابع  هقرف  راهچ  نآ  دندش و  ادیپ  رگید  تاقبط  اهنآ  هقبط  ره  زا  دنا و  هتفر 

هیدیز دیاقع 

زا دعب  ار  دیز  دنناد و  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  عابتا  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنـشاب و  یم  هیدیز  لوا  هقرف 
.دنشاب یم  رایسب  اهیدیز  نآ ، فارطا  نمی و  رد  لاحلا  دنناد و  یم  ماما  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ار مدرم  هدومن و  ریـشمش  فیـس و  هب  جورخ  هوالع  دشاب و  عاجـش  دهاز و  ملاع و  هک  یمطاف  يولع  ره  هک  تسا  نآ  رب  اهنآ  هدیقع 
ماما نآ  دیامن ، دوخ  هب  توعد 
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درک و جورخ  هفوک  رد  هیما  ینب  ملظ  راـشف و  هطـساو  هب  يوما  کلملادـبع  نب  ماـشه  تفـالخ  ناـمز  رد  دـیز  باـنج  نوچ  .تسا و 
رب ار  وا  يوریپ  هتسناد و  ماما  ار  وا  مدومن -  ضرع  یتبسانم  هب  ار  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  بشیرپ  هچنانچ  دیـشون -  تداهـش  تبرش 

.دنهدب وا  هب  ار  یتبسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دیز  بانج  ماقم  هکنآ  لاح  و  دنناد ، یم  متح  دوخ 

هتسجرب تواخس ، تعاجش و  تدابع و  عرو و  نید و  مهف و  لضف و  ملع و  دهز و  رد  هدوب  مشاه  ینب  گرزب  تاداس  زا  دیز  بانج 
.هدوب راهنلا  مئاص  لیللا و  مئاق  هتسویپ  موق و 

مالّسلا هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  هچنانچ  ، هداد ار  بانج  نآ  تداهـش  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دومرف هک  هدیسر 

یّطختی همایقلا  موی  ناک  اذإف  ًادیهش ، لتقی  دیز ، هل  لاقی  لجر  کبلص  نم  جرخیس  نیـسح  ای  لاق : یبلـص  یلع  هدی  هللا  لوسر  عضو  »
(1) «. هّنجلا هلخدیو  سانلا  باقر  هباحصأو  وه 

وت بلـص  زا  دیآ  یم  نوریب  تسا  دوز  نیـسح  ای  دومرف : نم و  تشپ  رب  دراذـگ  ار  شکرابم  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رب دـنراذگ  یم  اپ  شباحـصا  دوخ و  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  .تداهـش  لاـح  رد  دوش  یم  هتـشک  دـنیوگ ، یم  دـیز  ار  وا  هک  يدرم 

.دنوش یم  تشهب  لخاد  مدرم و  ياه  ندرگ 

نآ اب  هیما  ینب  ملظ  لباقم  رد  تضهن  مان  هب  هک  دنتسه  یباحصا  دارم  تسا  یهیدب 

325 ص :

.هجاوزا هدالوا و  لاوحا  باب  مالّسلا ، هیلعداجسلا  نیسحلا  نب  یلع  خیرات  ح 72 ، ، 46/199 یسلجم ، راونالاراحب ، - 1
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ّالا دنا و  هداد  تبسن  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  یتمهت  نیا  هتـشادن و  تماما  ياعدا  ًادبا  دیز  بانج  دوخ  یلو  دندومن ؛ مایق  ترـضح 
نآ زا  دعب  ینارگیزاب  یلو  هتسناد ، یم  مالّسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردارب  تماما  عیطم  عبات و  ار  دوخ  بانج  نآ 

: هک دندش  یلصا  هب  لئاق  ترضح 

«. فیسلاب جرخی  يأر  وذ  حلاص  ملاع  یمطاف  لک  مامالا  لب  هرتس ، یخرأو  هتیب  یف  سلج  نم  مامالا  سیل  »

هک تسا  يار  بحاص  حـلاص  ملاع  یمطاف  ره  ماـما ، هکلب  مدرم ، زا  دـناشوپب  ار  دوخ  دنیـشنب و  هناـخ  رد  هک  یـسک  نآ  تسین  ماـما 
.دیامنب ریشمش  هب  جورخ 

زاب دوخ  دصاقم  تفرـشیپ  يارب  یناکد  حالطـصا  هب  دنداد و  یتالیکـشت  هدومن و  ترـضح  نآ  تماما  هب  توعد  ار  مدرم  ور  نیا  زا 
.هیقلخ هیبشخ و  هیریکذ ، هیدوراج ، هیریغم ، دندیدرگ : هقرف  جنپ  اهنآ  دندومن و 

هیناسیک دیاقع 

.دنتفر یم  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدرک  دازآ  یلوم و  ناسیک ، باحصا  اهنآ  دندوب و  هیناسیک  مود  هقرف 

نینچ دوخ  دمحم  بانج  یلو  دندوب ، نینـسح ‘ زا  دعب  نینمؤملاریما  ترـضح  گرزب  دـنزرف  هیفنحلا ، نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  اهنآ 
.هدوب فورعم  یلوم  رما  تعاطا  اوقت و  عرو و  دهز و  ملع و  رد  دنتفگ و  یم  نیعباتلا  دیس  ار  وا  هکلب  هتشادن ، يا  هیعاد 

وا ياعدا  رب  لیلد  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  داجس  ترـضح  اب  ار  وا  ياه  تفلاخم  هیـضق  دندومن  زیواتـسد  اهرگیزاب  یـضعب 
اه تفلاخم  نیا  زا  دمحم  بانج  دوصقم  هکلب  هتشاد ، تماما  ياعدا  هک  دوبن  نیا  تقیقح  لصا  هکنآ  لاح  و  دنداد ، رارق 
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هجوتم ار  دوخ  هداس ي  نیدـقتعم  لهاج و  ياهدـیرم  قیرط  نیا  هب  هک  هدوب  مراـهچ  ماـما  مالّـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  ماـقم  تاـبثا 
هب رجح  رارقا  دوسالا و  رجح  لباقم  رد  قح  توبث  زا  دعب  مارحلا ، دجسم  نامه  رد  هکنآ  امک  متـسین ، ماقم  نیا  دجاو  نم  هک  دنزاس 

نیدقتعم هلسلس  رـس  هک  یلباک  دلاخ  وبا   (1)، هدیدرگ تبث  ًالصفم  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  هک  مالّسلا  هیلعداجـس  ترـضح  تماما 
هب

هب نیدقتعم  زا  یعمج  اب  دوب ، بانج  نآ 

327 ص :

یلع یلإ  هیفنحلا  نب  دمحم  لسرأ  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اّمل  لاق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  َاعیمج ، هرارزو  هدیبع  یبأ  نع  - » 1
یلإ هدعب  نم  همامإلاو  هّیصولا  عفد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنأ  تملع  دق  یخأ  نبای  هل : لاقف  هب  الخف  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

هحور یلع  یّلص  هنع و  هللا  یضر  كوبأ  لتق  دقو  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  یلإ  ّمث  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یلإ  ّمث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
ینعزانت الف  کتثادح ، یف  کنم  اهب  ّقحأ  یمیدقو  یّنس  یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نم  یتدالوو  کیبأ  ونـص  کّمع و  انأ  و  صوی ، مل  و 

نأ کظعأ  ّینإ  ّقحب ، کل  سیل  ام  عّدت  الو  هللا  قتا  ّمع  ای  مالّسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاقف  ینّجاحت ، الو  همامإلاو  هّیـصولا  یف 
دهـشتسی نأ  لبق  کلذ  یف  ّیلإ  دـهعو  قارعلا  یلإ  هّجوتی  نأ  لبق  ّیلإ  یـصوأ  هیلع  هللا  تاولـص  ّمع  ای  یبأ  ّنإ  نیلهاـجلا ، نم  نوکت 

هللا ّنإ  لاحلا ، ّتتشتو  رمعلا  صقن  کیلع  فاخأ  ّینإف  اذهل ، ضّرعتت  الف  يدنع ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حالـس  اذهو  هعاسب 
مکاحتن یّتح  دوسألا  رجحلا  یلإ  انب  قلطناف  کلذ  ملعت  نأ  تدرأ  اذإف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  بقع  یف  همامإلاو  هّیصولا  لعج  ّلجوّزع 
نیسحلا نب  ّیلع  لاقف  .دوسألا  رجحلا  ایتأ  یّتح  اقلطناف  هّکمب ، امهنیب  مالکلا  ناکو  مالّسلا : هیلعرفعج  وبأ  لاق  .کلذ  نع  هلأسنو  هیلإ 

ّمث هللا  لأسو  ءاعدلا  یف  دـمحم  لهتباف  لس ، ّمث  رجحلا  کل  قطنی  نأ  هلـس  ّلجوّزع و  هللا  یلإ  لهتباف  تنأ  أدـبإ  هیفنحلا : نب  دـمحمل 
نبا ای  تنأ  هللا  عداف  دمحم : هل  لاق  کباجأل ، ًامامإو  ًاّیـصو  تنک  ول  ّمع  ای  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاقف  هبجی ، ملف  رجحلا  اعد 

ءایـصوألا قاثیمو  ءایبنألا  قاثیم  کیف  لعج  يذـّلاب  کـلأسأ  لاـق : مث  دارأ  اـمب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هللا  اعدـف  هلـسو ، یخأ 
لوزی نأ  داک  یّتح  رجحلا  كّرحتف  لاق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  دـعب  مامإلاو  ّیـصولا  نم  انتربخأ  اّمل  نیعمجأ  سانلا  قاثیمو 

نیسحلا نب  ّیلع  یلإ  ّیلع ‘ نب  نیـسحلا  دعب  همامإلاو  هّیـصولا  ّنإ  مهّللا  لاقف : نیبم ، ّیبرع  ناسلب  ّلجوّزع  هللا  هقطنأ  ّمث  .هعـضوم  نع 
نیـسحلا نب  ّیلع  ّیلوتی  وهو  ّیلع  نب  دـمحم  فرـصناف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  نباو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب 

.ْهمامالا رمأ  یف  لطبملاو  قحملا  يوعد  نیب  هب  لصفی  ام  باب  ْهجحلا ، باتک  ح 5 ، ، 1/348 ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  مالّسلا .» هیلع 
.تسا هدرک  لقن  یلباک  دلاخ  یبا  زا  رگید  یظافلا  اب  ار  ثیدح  نیمه  باب 5 ، ح 3 ، ، 1/257 حئارجلاو ، جئارخلا  رد  يدنوار  بطق 
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ماوع زا  یعمج  اهدایش ، زا  هدع  کی  یلو  دندش ، فرتعم  داّجـس  ترـضح  تماما  هب  هدومن و  دمحم  بانج  زا  تیعبت  دّمحم ، تماما 
تـسایس هیما ، ینب  لباقم  رد  هدومن و  یـسفن  هتـسکش  دمحم  بانج  هک  هناهب  نیا  هب  دنتـشاد ، هاگن  هدیقع  نآ  رب  ار  ربخ  یب  درخ  یب 

بانج دنتفگ  دندنام و  تباث  مه  دمحم  بانج  تافو  زا  دعب  تسا و  مّلـسم  دـمحم  بانج  تماما  الا  و  دومن ، ار  يرما  نینچ  ياضتقا 
هقرف راهچ  ناشیا  دنک و  داد  لدع و  زا  رپار  ناهج  دیآ و  نوریب  ینامز  هدـیدرگ ، ناهنپ  يوضر  لبج  بعـش  رد  هکلب  هدرمن ، دـمحم 

.تسا هدنامن  یقاب  یسک  زورما  هدیقع  نیا  رب  یلو  هیبرح ، و ]  ] هیقاحسا هیبرک ، هیراتخم ، دنا : هدوب 

هیحاّدق دیاقع 

تـسد هب  بهذم  نیا  تالیکـشت  لصا  .تسا و  ضحم  رفک  ًانطاب  یلو  عیـشت ، ًارهاظ  هفیاط  نیا  بهذم  لصا  .دنا  هیحاّدق  مود  هفیاط 
رابخا دیجم و  نآرق  رد  ار  تالیوات  باب  دش و  عورش  رـصم  رد  ناتخل  راهچ  یـسیع  حاّدق و  هب  فورعم  ناصید »  » ای ملاس  نب  نومیم 

یلع هب  ربمغیپ  ربمغیپ و  هب  دنوادخ  ار  تعیرـش  نطاب  دنتفگ  دنداد و  رارق  ینطاب  رهاظ و  تعیرـش  يارب  زا  دندومن و  زاب  دوخ  لیم  هب 
هیرهاظ تدابع  تعاط و  دـیق  زا  دنتـسناد ، ار  تعیرـش  نطاب  هک  یناسک  دـنیوگ  داد و  میلعت  صلاخ  نایعیـش  نادـنزرف و  هب  مه  وا  و 

.دندش هدوسآ  دازآ و 

بیاغ ار  متفه  ماما  دنا و  فرتعم  ماما  تفه  هب  دندقتعم و  ربمغیپ  تفه  هب  دنداد ، رارق  هیاپ  تفه  رب  ار  بهذم  ناشیا  و 

: دندوب هفیاط  ود  ناشیا  دنتسه و  نآ  روهظ  رظتنم  دنرامش و  یم 

هب دوخ  ياه  باتک  راتفگ و  راعشا و  رد  هک  يولع  ورسخ  رصان  باحصا  هیرصان ؛
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.دنتشاد رایسب  عویش  ناتسربط  رد  هدیناشک و  داحلا  رفک و  هب  ار  مدرم  رایسب  هعیش ، مان 

رد ار  توملا  گرزب  هنتف  كانفسا و  هعقاو ي  هدمآ و  ناریا  هب  دوب و  رصم  لها  ًالصا  هک  حاّبص  نسح  باحصا  مود  هفیاط  هیحاّبص ؛
لّصفم حرش  یضتقم  رـصتخم ، سلجم  نیا  هک  تسا  هدش  تبث  ًالّـصفم  خیرات  رد  هک  دش  ناوارف  ياه  لتق  ثعاب  درک و  اپرب  نیوزق 

.دشاب یمن  نآ  یخیرات  تالاح 

تالغ دیاقع 

دساف سجن و  رفاک و  اهنآ  یمامت  دنا و  هدش  فورعم  عیشت  مان  هب  هک  دنتسه  یفیاوط  ماوقا و  نیرت  تسپ  هک  دنا  هیلاغ  مراهچ  هفیاط 
.هیردزا و ]  ] هیلیعامسا هیبوقعی ، هیغیزب ، هیبارغ ، هیروصنم ، هیئابس ، دنتسه : یلصا  هقرف ي  تفه  اهنآ  .دنشاب و  یم  دسفم  و 

، هیرشع انثا  هیماما ي  هعیش ي  هعماج ي  ام  .مدرک  ضرع  سلجم  ياضتقا  هب  ًارـصتخم  هتـشذگ  بش  ار  اهنآ  شیادیپ  تالاح و  حرش 
ره .میناد و  یم  نید  یب  دـحلم  رفاک  سجن و  ره  زا  سجنا  ار  اهنآ  دنتـسه و  ءيرب  اهنآ  دـیاقع  اـهنآ و  زا  اـیند  نیملـسم  ماـمت  هکلب 

جرد ًاوهـس  ای  ًادمع  بتک  ضعب  رد  روهـشم و  هاوفا  هنـسلا و  رد  ْهیانک ، ای  ْهحارـص  داحلا ، رفک و  هدعاق  يور  هعیـش  مان  هب  يا  هدیقع 
انثا هیماما ي  هعیـش ي  تعاـمج  یلو  دـنناوخ ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش ي  ار  دوخ  هک  دنـشاب  یم  هفیاـط  نیا  زا  رتشیب  هدـیدرگ ،

بابل ّبل و  كاپ و  بهذم  نید و  لصا  هکلب  رود ، هدـساف  دـیاقع  نیا  زا  دنتـسه ، ایند  رد  تیعمج  نویلیم  دـص  رب  دـیاز  هک  هیرـشع 
.دوش یم  تفای  اهنآ  دزن  رد  هدیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللا ، لوسر  ملع  باب  هلیسو  هب  هک  ار  تعیرش 
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هیرشع انثا  هیماما  هعیش  دیاقع 

هعیـش ي لصا  دنتـسه و  اراد  لقنو  لقع  قباطم  ار  تعیرـش  بابل  ّبل  هک  دنا  هیرـشع  هّقح ي  هقرف ي  هیماما و  هعیـش ي  مجنپ  هفیاط 
تسرهف روط  هب  امش  يارب  ار  یقیقح  نایعیـش  نیا  هدیقع ي  هصالخ ي  .دنا و  یبّالق  هعیـش ي  هقرف ، راهچ  نآ  دنتـسه و  اهنیا  یعقاو 

؛ دیهدن اهنآ  هب  طلغ  ياه  تبسن  اهدعب  ات  میامن ، یم  ضرع  راو 

هیبش و هک  دحا  دحاو و  تسوا  هک  الع  ّلج و  تیدـحا  ترـضح  دوجولا ، بجاو  تاذ  دوجو  هب  دـندقتعم  هیماما  هعیـش ي  هعماج ي 
هکلب دشاب ، یم  اّربم  اّرعم و  هیناکما  تافـص  عیمج  زا  ضرع و  هن  تسا و  رهوج  هن  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  درادن ، ریظن  لیدع و 

.درادن تادوجوم  رب  تاضویف  هضافا  تادوجوم و  قلخ  رد  یکیرش  تسا و  رهاوج  ضارعا و  عیمج  قلاخ 

: دنا هتفگ  هدروآ و  رعش  هب  ار  راگدرورپ  هیبلس  تافص  افرع  زا  یضعب 

ضرع هن  رهوج  هن  مسج  دوب و  بّکرم  هن 

قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرش  یب 

یناگداتـسرف لسر و  اذل  دیامن ، ییامنهار  تیاده و  ار  قلخ  یتسیاب  مه  یفرط  زا  دوشن و  تیؤر  زگره  دوجولا  بجاو  تاذ  نوچ  و 
تیاده يارب  رایع  لماک  هدیزگرب  رشب  سنج  زا 

ددع هک  هداتـسرف ، نامز  ره  لها  تاجایتحا  لاح و  ياضتقا  هب  هیفاک ، تاروتـسد  تانیب و  تازجعم و  نیهارب و  لیالد و  اب  رـشب  دارفا 
نمحرلا لیلخ  میهاربا  ءایبنالا و  خیش  حون  هک  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  جنپ  رماوا  تحت  رد  اهنآ  یمامت  تسا و  رامش  یب  رایسب و  یسب  اهنآ 

دوجو رخآ ، ربمغیپ  دندوب و  رشب  يامنهار  يداه و  دنشاب -  مالـسلا  مهیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  هللا -  حور  یـسیع  هللا و  میلک  یـسوم  و 
زور ات  وا  تعیرش  نید و  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  سدقا 
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.تسا رارقرب  یقاب و  تمایق 

: هک دندقتعم  هعیش  تعامج 

(1) «. همایقلا موی  یلإ  هّرمتسم  هتعیرشو  همایقلا  موی  یلإ  مارح  همارحو  همایقلا  موی  یلإ  لالح  دّمحم  لالح  »

ات تسا  رمتسم  یقاب و  مه  وا  تعیرـش  تمایق و  زور  ات  تسا  مارح  مه  ترـضح  نآ  مارح  تمایق و  زور  ات  تسا  لالح  دمحم  لالح 
.تمایق زور 

.دوش یم  هداد  اهنآ  هب  خزود  ای  تشهب  رد  هک  هدومرف  نیعم  ییازج  ازس و  دب ، کین و  زا  لامعا  عیمج  يارب  زا  لاعتم  دنوادخ  و 

کین و زا  ار  قیالخ  مامت  ایند ، رمع  ندش  مامت  زا  دعب  هک  دنیوگ  ءازجلا  موی  هدـیدرگ ، نیعم  لامعا  يازج  ازـس و  يارب  هک  يزور  و 
رشحم يارحص  هب  ییایلغ ،-  روه  فیطل و  ندب  هن  ینامسج -  رصنع  ندب  نیمه  اب  دنک  یم  هدنز  ار  همه  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  دب ،

صوصخلاب ًامومع و  ینامـسآ  بتک  رد  هچنانچ  دـناسر ؛ یم  دوخ  يازج  هب  ار  کـی  ره  یگدیـسر ، همکاـحم و  زا  دـعب  دروآ و  یم 
تسد لصّتم ، دنس  اب  هک  تسا  میرک  نآرق  نیمه  ام  قّقحم  تباث و  مکحم و  دنـس  .تسا و  هداد  ربخ  دیجم  نآرق  لیجنا و  تاروت و 

میراودیما میتسه و  نآ  تاروتسد  هب  لماع  ام  هدیـسر و  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هدیدرگن  فیرحت  هدروخن و 
.میشاب روجام  هللادنع  هک 

زامن و لیبق  زا  مظعا ، سدقا  باتک  نیا  رد  هجردنم  هبجاو ي  ماکحا  عیمج  هب  و 
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.میدقتعم هریغ  داهج و  جح و  سمخ و  تاکز و  هزور و 

لمع هب  مزاج  مزاع و  فرتعم و  هدیسر ، ام  هب  ادخ  لوسر  هلیسو  هب  هک  یتاروتـسد  تابحتـسم و  تابجاو و  تاعورف و  هب  نینچمه  و 
لتق ابر و  طاول و  انز و  رامق و  بارـش و  لیبق  زا  هریغـص ، هریبک و  ناهانگ  یـصاعم و  عیمج  زا  .میتسه و  لاعتم  دـنوادخ  تاقیفوت  اب 

.مییامن یم  بانتجا  هدیدرگ ، اهنآ  زا  عنم  هدراو  رابخا  دیجم و  نآرق  رد  هچنآ  زا  اهنآ  ریغ  ملظ و  سفن و 

هب هدـیزگرب و  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  يا  هدـنروآ  هیهلا ، ریتاسد  ماـکحا و  هک  یمـسق  ناـمه  میدـقتعم  هعیـش  تعاـمج  اـم  و 
نابهاگن سراح و  ظفاح و  هک  دشاب  يا  هدنرادهاگن  یتسیاب  .دشاب  یم  ادخ  لوسر  هک  هدنروآ  تافو  زا  دعب  هدومن ، یفرعم  نایمدآ 

هفیلخ و یـصو و  دیامن ، یفرعم  مدرم  هب  دزیگنارب و  ادـخ  ار  نید  هدـنروآ ي  ربمغیپ و  هک  یمـسق  نامه  دـشاب ، تعیرـش  نید و  نآ 
لاعتم يادخ  رما  هب  ءایبنا  مامت  هچنانچ  .دیامن  یفرعم  تما  هب  ربمغیپ  هلیسو  هب  دیامرف و  باختنا  دنوادخ  یتسیاب  مه  ار  نید  رادهاگن 

تّما فالتخا ، داسف و  زا  يریگولج  يارب  هدوب ، اهنآ  همه  زا  لضفا  لمکا و  هک  مه  متاـخ  ربمغیپ  دـندومن ، یفرعم  ار  دوخ  يایـصوا 
.تسا هدومرف  یفرعم  اهنآ  هب  هیراج  ّتنس  يور  راگدرورپ  رما  هب  ار  دوخ  يایصوا  هدراذگن و  ناشدوخ  لاح  هب  ار 

: دشاب یم  هدزاود  دندش ، یفرعم  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صوصنم  يایصوا  نآ  ددع  و 

ّمث مولعلا  رقاب  دّمحم  هنبا  ّمث  نیدباعلا  نیز  ّیلع  هنبا  ّمث  نیسحلا  هوخأ  ّمث  نسح  هنبا  هدعبف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءایصوألا  دّیـس  مهلوأ  »
هنبا ّمث  قداصلا  رفعج  هنبا 
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ّیقنلا ّیلع  هنبا  ّمث  ّیقتلا  دّمحم  هنبا  ّمث  اضرلا  ّیلع  هنبا  ّمث  مظاکلا  یسوم 

ًاطـسق هب  ضرألا  هللا  ألمی  راصمألا  نع  راظنألا ال  نع  باغ  يّذلا  مئاقلا  هّجحلا  وهو  ّيدهملا  دّمحم  هنبا  مث  ّيرکـسعلا  نسح  هنبا  ّمث 
« .ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو 

، اهنآ یمهدزاود  هک  دـندش  یفرعم  ام  هب  ربمغیپ  هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  قح ، رب  ماما  هدزاود  نیا  هک  تسا  نآ  هیماما  هعیـش  داـقتعا 
ءایبنا و راودا  یمامت  رد  هک  یتبیغ  دـننام  هدومن ، رایتخا  تبیغ  هدیـسر ، رایـسب  مه  امـش  ياملع  زا  هک  ضیفتـسم  رتاوتم و  رابخا  ربانب 

.تسا هدوب  ءایصوا 

روهظ راظتنا  ملاع ، لها  مامت  هک  تسا  لک  حلـصُم  و  لدع ، رـشن  ملظ و  عفر  يارب  هداد  رارق  هریخذ  دـنوادخ  ار  سّدـقم  دوجو  نآ  و 
.دنراد ار  یحلصم  نینچ 

لها قرط  زا  هربتعم ، تاور  هلیسو  هب  هحیحـص ، رابخا  دیجم و  نآرق  رد  هک  سمخ  ماکحا  عیمج  هب  دندقتعم  هعیـش  تعامج  هصالخ 
، هدیسر اهنآ  هب  ترـضح  نآ  صاخ  هباحـص  زا  ترطف  کین  نینمؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كاپ  ترتع  تراهط و  تیب 

.تاید باب  نیرخآ  ات  تراهط  باب  لوازا 

تاهّما ءابآ و  دیلقت  هار  زا  هن  ناهرب ، قطنم و  قیقحت و  يور  زا  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  یعاد  هب  هک  ار  لاعتم  دـنوادخ  منک  یم  رکش 
رد ای  دراد ، ییوگو  تفگ  بهذم  نید و  نیا  رد  سک  ره  و  مراد ، بهذم  نید و  نیا  هب  راختفا  مشاب و  دقتعم  هسّدقم  دیاقع  نیا  هب 

.مرضاح راگدرورپ  هّوق  لوح و  هب  قیاقح  تابثا  تاهبش و  ّلح  يارب  یعاد  دشاب ، هابتشا  ههبش و  کش و 

« .دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ ، فرص  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  .دش  زامن  عقوم  تساخرب و  نّذؤم  يادص  »
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دراو یبلاطم  امش  هیعدا  رابخا و  بتک  رد  یلو  دیدومن ، نایب  ار  هعیش  قرف  تالاح  حرش  هک  مدش  نونمم  یلیخ  بحاص ، هلبق  ظفاح :
.دناسر یم  ًاصوصخم  ار  هیرشع  ینثا  هعیش  داحلا  رفک و  امش ، راتفگ  فالخ  رب  اهنآ  رهاوظ  هک  تسا 

.ددرگ راکشآ  قح  ات  دییامرف  نایب  ار  لاکشا  دراوم  هیعدا و  رابخا و  نآ  تسا  بوخ  یعاد :

تفرعم ربخ  هب  عجار  لاکشا 

امـش گرزب  نیرـسفم  ءاملع و  زا  یکی  ملق  هب  هک  یفاص  ریـسفت  رد  مراد ، رظن  رد  لاحلا  هچنآ  یلو  ما ، هدـید  يدایز  راـبخا  ظـفاح :
: تفگ داتسیا و  باحصا  لباقم  رد  فطلاب ، دیهشلا  نیسح ، ترضح  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يربخ  دشاب ، یم  یشاک  ضیف 

.هاوس نم  هدابع  نع  هتدابعب  اونغتسا  هودبع  اذإف  هودبع  هوفرع  اذإف  هوفرعیل ، ّالإ  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ  ّلج  یلاعت  هللا  ّنا  سانلا  اهّیا  »

بجت يذـّلا  مهمامإ  نامز  ّلک  لهأ  هفرعم  مالّـسلا : هیلع  لاق  هللا ؟ هفرعم  امف  هللا  لوسر  نبای  یّمأو  تنأ  یبأب  هباحـصأ : نم  لجر  لاق 
(1)« .هتعاط مهیلع 

دندرک شتدابع  دنتخانش ، ار  وا  هک  ینامز  سپ  .وا  نتخانش  يارب  رگم  ار  ناگدنب  تسا  هدومرفن  قلخ  هرکذ ، ّلج  دنوادخ  مدرم ! يا 
دنوش ینغتسم  دندرک ، تدابع  هک  نیمه  و 

.تسوا ریغ  هچره  تدابع  زا  وا  تدابع  هب 

؟ تسیچ ادخ  تفرعم  تقیقح  ربمغیپ ، رسپ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  باحصا  زا  يدرم 

رب شتعاطا  هک  ار  یماما  تسا  نامز  ره  لها  نتخانش  تفرعم و  دومرف :
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.تسا مزال  ناشیا 

لاکشا زا  باوج 

هّجوت لباق  فیعض  ای  تسا ، نسح  ربتعم و  ّقثوم و  ای  تسا  حیحص  ربخ  نیا  ایآ  هک  درک  هجوت  ربخ  دنـس  هلـسلس  هب  دیاب  ًالوا  یعاد :
.دودرم ای  تسا ،

همئا راهطا و  لآ  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  دیحوت ، رد  هحیرص  صوصن  ناوتن  يدحاو  ربخ  هب  تّحـص ، ضرف  رب 
.تخاس فرصنم  دوخ  رهاوظ  زا  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  يده 

عقاوم رد  هک  رـشع -  ینثا  همئا  زا  ناگرزب  هک  ار  یتارظانم  دـیحوت و  رد  ار  نید  همئا  راتفگ  ثیداـحا و  راـبخا و  همه  نیا  ارچ  اـمش 
هک یلاح  رد  دییامن ، یمن  هّجوت  اهنآ  هب  دینیب و  یمن  دنا ، هدومرف  صلاخ  دیحوت  تابثا  دـنا و  هدومن  نییرهد  نییدام و  اب  یـضتقم - 

یـسلجم همالع  راونالا  راحب  زا  دـیحوت  باتک  قودـص و  دـیحوت  لّضفم و  دـیحوت  لیبق  زا  رابخا ، بتک  هعیـش و  هّمهم  ریـسافت  ماـمت 
.تسا تراهط  تیب  لها  زا  هرتاوتم  رابخا  زا  ّولمم  هیماما  هعیش  گرزب  ياملع  هیدیحوت  بتک  ریاس  مهرارسا و  هللا  سّدق 

مراهچ نرق  رد  هعیـش  ياملع  رخافم  زا  هک  دیفم »  » هب فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبع  وبا  هیداقتعالا » تکنلا   » هلاسر ارچ 
دینک یمن  هعلاطم  ار  راوگرزب  نآ  فیلات  تاراتخملا »  » و بهاذملا » یف  تالاقملا  لئاوا   » نینچمه هدوب و  يرمق  لاس 413  ياّفوتم  و 

رب ماما  دـینادب  ات  یـسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  لجالا ، انخیـش  جاجتحا »  » باـتک هب  دـییامن  یمن  هعجارم  زین  و 
دیحوت تابثا  دیحوت ، نیرکنم  نیفلاخم و  لباقم  رد  هنوگچ  مالسلاو  ْهالصلا  هیلع  اضر  ترضح  قح ،
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؟ هدومرف صلاخ 

.دیهد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نایعیش  هدومن و  ءاکتا  اهنآ  هب  دینک و  یم  ادیپ  ار  یهباشتم  دحاو  ياهربخ  دیدرگ  یم  هک 

: برع رعاش  دیوگ  شوخ  هچ 

يذقلا یّنم  نیعلا  یف  رصبتأ 

رصبت عذجلا ال  کنیع  یفو 

یم ارم  کچوک  بیع  هکنیا  زا  هیانک  ینیب -  یمن  ار  اـمرخ  بوچ  دوخ  مشچ  رد  اـما  ار ، كاـشاخ  هزیر  نم  مشچ  رد  ینیب  یم  اـیآ  »
«. ینیب یمن  ار  دوخ  گرزب  بیع  یلو  ینیب ،

نآ رد  هجردـنم  تایرفک  هکلب  تاموهوم ، تافارخ و  ات  دـیوش ، یمن  قیقد  ناتدوخ  ياه  باتک  هب  مرتحم  نایاقآ  هک  تسا  نیا  لـثم 
رابخا يردـق  هب  ناتدوخ  هربتعم  حاحـص  رد  یتح  دـییامنن ، دـنلب  رـس  تلاجخ  زا  دـینیبب و  تسا  یلکثلا  هب  کحـضی  هک  ار  اه  باتک 

.دیامن یم  ناریح  توهبم و  ار  لقع  هک  هدش  لقن  روآ  هدنخ 

ًاـصوصخم هدماین ، نآ  دننام  یگرزب  تمظع و  رد  هک  ار  یبتک  دـییامن  یم  هئطخت  هک  تسامـش  تاملک  راتفگ و  روآ  هدـنخ  ظفاح :
باتک ود  نیا  راکنا  یـسک  رگا  اهنآ و  رد  هجردنم  ثیداحا  تیعطق  هب  دنراد  قافتا  ام  ياملع  مومع  هک  ملـسم ، يراخب و  نیحیحص 

اریز هدومن ؛ ار  تعامج  ّتنـس و  بهذم  لصا  راکنا  تقیقح  رد  دیآ ، رب  اهنآ  هئطخت  لباقم  رد  دیامنب و  ار  اهنآ  رد  هجردنم  رابخا  و 
 - هقرحم قعاوص  لّوا  رد  یکم  رجح  نبا  هچنانچ  تسا ، گرزب  باتک  ود  نیا  هب  دـیجم ، نآرق  زا  دـعب  هعماـج  نیا  راـبتعا  رادـم  هک 

: تسا هتشون  دشاب -  هدیسر  ناترظن  هب  رگا 

يراخبلا و ناخیشلا  يور  رکب ) یبا  هفالخ  هّیفیک  يا  « ) اهتّیفیک نایب  یف  لصفلا  »
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.هب ّدتعی  نم  عامجاب  نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصأ  امه  نیذللا  امهیحیحص  یف  ملسم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  بانج  زا  تسا  رودصلا  یعطق  نیحیحص  رد  هجردنم  رابخا  هک  تسا  یهیدب 

« .هب عوطقمف  نیحیحصلا  یف  امف  عوطقم  هلوبق  یلع  هّمألا  تعمتجا  ام  ّلکو  امهلوبق  یلع  تعمتجا  هّمألا  ّنأل  »

دعب تساهباتک  نیرت  حیحص  هک  دوخ ، نیحیحصرد  ملسم ) يراخب و   ) ناخیـش دندومن  تیاور  هک  رکب  یبا  تفالخ  تیفیک  نایب  رد 
عوطقم دـنیامنب  اهنآ  لوبق  رب  عامتجا  تّما  هک  ار  هچره  دـندومن و  اـهنآ  لوبق  رب  عاـمتجا  تّما  هکنآ  يارب  تّما ؛ عاـمجا  هب  نآرق ، زا 

.تسا رودصلا  عوطقم  ملسم  يراخب و  حیحص  رد  هجردنم  ثیداحا  لیلد ، نیمه  هب  سپ  .تسا 

.تسا دوجوم  تاموهوم  تافارخ و  تایلزه و  تایرفک و  باتک ، ود  نیا  رد  دیوگب  دیامن  تئرج  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  رابخا 

نیا تسا و  دراو  یملع  تاـضارتعا  تسا ، تّما  ماـمت  لوبق  دروم  باـتک  ود  نیا  دـیدومرف  هک  ناـتتانایب  زا  يا  هلمج  رد  ًـالوا  یعاد :
تّما عامجا  سپ  .دشاب  یم  لمع  ملع و  اب  ناملسم  نویلیم  دصکی  دودرم  ًاقطنم  ًالمع و  ًاملع و  رجح ، نبا  لوق  هب  ًادانتسا  امش  ياعدا 

!؟ دیدش لئاق  تفالخ  رما  رد  مالسا  ردص  يارب  هک  تسا  یعامجا  نامه  دننام  اجنیا  رد 

اهباتک نآ  هب  نیب  تقیقح  هدید  اب  دـیدنبب و  ار  اضر  هدـید  رگا  مه  مرتحم  نایاقآ  .تسا  لیلد  ناهرب و  اب  میوگ  یم  یعاد  هچنآ  ًایناث 
ام هچنآ  دینیب  یم  دینک ، رظن 

337 ص :
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دننام ناتدوخ ، ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  هچنانچ  دش ، دیهاوخ  مّسبتم  ریحتم و  اهنآ  تاجردـنم  زا  ءالقع  مامت  ام و  دـننام  مینیب و  یم 
(1) ینطق راد 

(2) مزح نبا  و 

یف عاتمالا   » باتک رد  یعفاش  بلعث  نب  رفعج  لضفلاوبا  همـالع  و  يراـسلا » داـشرا   » رد ینالطـسقدمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  و 
يایرکز وبا  مالـسالا  خیـش  و  هیفنحلا » تاقبط  یف  هئیـضملا  رهاوج   » رد یفنح  یـشرق  دمحم  نب  رداقلادـبع  خیـش  و  عامـسلا » ماکحا 

عماج حرش   » رینم بکوک  ّرد  یمقلع  نیدلا  سمش  »(3) و  حیحص حرش   » رد يوون 

338 ص :

.تسا هتخادرپ  نیحیحص  ثیداحا  زا  یخرب  هب  داقتنا  دقن و  هب  نآ  رد  هک  عبتت  تامازلا و  مان  هب  دراد  یباتک  ینطق  راد  - 1
لقن زا  دـعب  مزح  نبا  .فزاـعملاو  نادـیعلاو  ریمازملاو  جنرطـشلا  عیب  عویبـلا ، باـتک  هلاـسم 1566 ، ، 7/565 مزح ، نــبا  یّلحملا ، - 2
نیب ام  لصتی  مل  عطقنم  اذـهو  : » دـسیون یم  رمخلا  ّلحتـسی  نمیف  ءاج  ام  باـب  هبرـشالا ، باـتک  يراخب 7/201 ، حیحـص  زا  یثیدح 

هلاسم هحفـص 158 ، دلج ، نیمه  رد  زین  و  عوضومف .» هیف  ام  لکو  ًادـبأ  ءیـش  بابلا  اذـه  یف  ّحـصی  الو  دـلاخ  نب  هقدـصو  يراخبلا 
يردـن ال  دـبالا ، هماطف  ریبزلا  نبا  نع  هیاورلا  اماو  : » دـسیون یم  ْهشئاع  یلع  رجحلا  ریبزلا  نب  هللادـبع  ْهلواـحم  رجحلا ، باـتک  ، 1394

هباحصلا رغاصأ  نم  هنوک  یف  هلثم  دارأ  ذإ  هل  رفغی  یلاعت  هللاو  ریبزلا  نبا  نم  تناک  هلزو  هلهو  هئیطخب  جتحی  نأ  ملسم  لحتـسا  فیک 
هللادـنع لضفلا  یف  اهنم  يزجتی  داکی  وهو ال  نآرقلا  ّصن  یف  ءانثلا  مظعأ  اهیلع  یلاعت  هللا  ینثأ  یتلا  نینمؤملا  ّمأ  لثم  یلع  رجحی  نأ 

«. یلاعت
هالـص هفـص  باب  یف  هحیحـص  یف  هللا  همحر  ملـسم  لوق  اماو  : » دسیون یم  حراش  .همدـقم  ، 1/16 يوون ، حرش  اب  ملـسم  حیحـص  - 3

ام انهه  تعـضو  امناو  حیحـصلا  اذـه  هباتک  یف  ینعی  انهه ؛ هتعـضو  يدـنع  حیحـص  ءیـش  ّلک  سیل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نمم هرکذـن  مل  نمو  هاـنرکذ  نم  ثیدـح  نم  اـهنوکل  اهتّحـص ، یف  ًاـفلتخم  هریثـک  ثیداـحأ  هیف  عضو  دـقف  .لکـشمف  هیلع ، اوعمجا 
هروس نیلوا  تسا : نیا  شنومضم  هک  یثیدح  لیذ  رد  یحولا  ءدب  باب  نامیالا ، باتک  رد 2/207 ، زین  و  هثیدح .» هّحص  یف  اوفلتخا 

نا باوصلاو  لطاب  لب  فیعـض  : » دـسیون یم  تسا  هدوب  رثدـملا ) اهیا  ای   ) ْهروس دـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هک  يا 
یمن حیحص  ار  ملسم  حیحـص  ثیداحا  مامت  وا  هک  تسا  نآ  رگناشن  يوون  مالک  نیا  ...کبر .» مساب  أرقا  قالطالا  یلع  لزنا  ام  لّوا 

.تسا جاجح  نب  ملسم  هب  نعط  ماقم  رد  هکلب  دناد ،
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(1)« دابعلا ریخ  يده  یف  داعملا  داز   » رد میقلا  نبا  و  ریغصلا »

ثیداحا ضعب  هب  داقتنا  دقن و  ماقم  رد  ًاحیرص  هیّنس ، رباکا  زا  نارگید  هیفنح و  ياملع  عیمج  هرخالابو 

339 ص :

بقانم باتک  ح 393 ، يراخب 5/132 ، حیحـص  زا  یثیدح  جارعملاو ، ءارـسالا  یف  لصف  ص380 ، يزوـج ، میق  نبا  داـعملا ، داز  - 1
مث تسا ...« : نینچ  ثیدـح  یناـیاپ  شخب  هک  دـنک  یم  لـقن  جارعم  فیـصوت  رد  ْهعـصعص  نـب  کـلام  زا  جارعملا ، باـب  راـصنالا ،

.موی ّلک  هالص  نیسمخب  ترمأ  لاق : ترمأ ؟ امب  لاقف : یسوم  یلع  تررمف  تعجرف  موی ، ّلک  هالص  نیسمخ  تاولصلا  ّیلع  تضرف 
عجراف هجلاعملا ، ّدشأ  لیئارسا  ینب  تجلاع  کلبق و  سانلا  تبرج  دق  هللاو  ّیناو  موی  ّلک  هالـص  نیـسمخ  عیطتـست  کتّمأ ال  ّنا  لاق :

تعجرف ًارشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یسوم  یلإ  تعجرف  ًارـشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  .کتّمال  فیفختلا  هلأساف  ّکبر  یلإ 
تعجرف موی ، ّلک  تاولص  رشعب  ترمأف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یسوم  یلإ  تعجرف  ًارـشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یـسوم ، یلإ 

.موی ّلک  تاولص  سمخب  ترمأ  تلق : ترمأ ؟ امب  لاقف : یـسوم  یلإ  تعجرف  موی ، ّلک  تاولـص  سمخب  ترمأف  تعجرف  هلثم ، لاقف 
یلإ عجراف  هجلاعملا ، ّدشا  لیئارـسا  ینب  تجلاعو  کلبق  سانلا  تبرج  دـق  ّیناو  موی  ّلک  تاولـص  سمخ  عیطتـست  کتّمأ ال  ّنا  لاق :

تیـضمأ دانم  يدان  تزواج  املف  لاـق : .ملـسأو  یـضرأ  نکلو  تییحتـسا ، یتح  ّیبر  تلأـس  .لاـق  .کـتّمأل  فیفختلا  هلأـساف  کـّبر 
ءالؤهل ابجع  ای  و  : » دسیون یم  ْهدحاو  ْهّرم  تناک  ءارسالا  ّنا  یف  لصف  هحفص 383  رد  میق  نبا  سپس  يدابع .» نع  تففخو  یتضیرف 

یتح یـسوم  نیبو  ّهبر  نیب  دّدرتی  مث  نیـسمخ  هالـصلا  هیلع  ضرفت  هّرم  ّلک  یف  ّهنا  اّونظی  نأ  مهل  غاس  فیک  ًارارم ، ّهنأ  اومعز  نیذلا 
دقو ًارشع  ًارشع  اهطیحی  مث  نیسمخ  یلإ  هیناثلا  هّرملا  یف  اهدیعی  مث  يدابع ،» نع  تففخو  یتضیرف  تیضمأ  : » لوقی مث  ًاسمخ  ریـصت 
ریخا تمـسق  مه  میق  نبا  هک  میدرک  لقن  يراخب  زا  هک  یثیدـح  هب  هجوت  اب  ءارـسالا .» ثیدـح  نم  ظافلا  یف  اکیرـش  ظاـفحلا  طـلغ 

رظن راهظا  رد  تقد  اب  قرطلا و  ضعب  یف  يراخبلا  ظفل  اذـه  هک : تسا  هدرک  هراشا  همادا  رد  هدرک و  لقن  ظافلا  نیمه  هب  ار  ثیدـح 
هک دوش  یم  نشور  دروآ ، یم  دـهاش  ناونع  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  یظافلا  هب  هجوت  اـب  دراد و  ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  هک  يداـقتنا  و 

ثیدح هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  هکنیا  هچ  تسا ؛ يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  ...نیذـلا » ءالؤهل  ابجع  ایو   » هلمج زا  میق  نبا  دارم 
مه میق  نبا  تسا و  سّدـقم  نّنـست  لـها  رثـکا  دزن  شحیحـص  يراـخب و  هک  اـجنآ  زا  .تسا و  هدرک  لـقن  لکـش  نیمه  هب  ار  جارعم 

.تسا هدومن  افتکا  نیذلا »...  ءالؤه   » هلمج هب  هدرکن و  هراشا  يراخب  مان  هب  دوش ، راد  هکل  سّدقت  نیا  هتساوخن 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 393 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_339_1
http://www.ghaemiyeh.com


فده هکنآ  هچ  تسا ؛ دوجوم  نیحیحـص  رد  هحیحـص  ریغ  هفیعـض ي  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنراد  فارتعا  هدـمآرب و  نیحیحص 
بلعث نب  رفعج  نیدلا  لامک  دننام  ناتدوخ ، ياملع  نیقّقحم  زا  ضعب  اهنآ و  تّحـص  رد  ّتقد  هن  هدوب ، رابخا  عمج  ملـسم  يراخب و 

دقن ماقم  رد  ًاحیرص  هیّنس ، رباکا  زا  نارگید  هیفنح و  ياملع  عیمج  هرخالاب  بلاثم  رشن  نیحیحـص و  تایاور  حیابق  حیاضف و  نایب  رد 
دوجوم نیحیحص  رد  هحیحص  ریغ  هفیعض ي  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنراد  فارتعا  هدمآرب و  نیحیحـص  ثیداحا  ضعب  هب  داقتنا  و 

لامک دننام  ناتدوخ ، ياملع  نیقّقحم  زا  ضعب  اهنآ و  تّحص  رد  ّتقد  هن  هدوب ، رابخا  عمج  ملـسم  يراخب و  فده  هکنآ  هچ  تسا ؛
لیالد و هماقا  دنا و  هدومن  غیلب  یعس  اهنآ  بیاعم  بلاثم و  رـشن  نیحیحـص و  تایاور  حیابق  حیاضف و  نایب  رد  بلعث  نب  رفعج  نیدلا 

(1) .دشاب یم  راکشآ  زراب و  باب ، نیا  رد  نیهارب 

340 ص :

باتک يراخب  حیحص  ًاصوصخم  نیحیحص و  لیدعت  حرج و  رد  هک  نّنـست  لها  ياملع  زا  رفن  دنچ  مان  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  - 1
باتک فلؤم  یفوتم 327 ،)  ) يزارلا یمیمتلا  دواد  نب  رذنملا  نب  سیردا  نب  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع  لّوا : مینک : هراشا  دـنا  هتـشون 
ماهوال حـضوملا   » فلؤم باـتک  یفوتم 463 ،)  ) يدادـغبلا دـمحا  نب  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکبوبا  مود : يراـخبلا .» اـطخ  ناـیب  »

لیدعتلا  » باتک فلؤم  یفوتم 474 ،)  ) یجابلا یمیمتلا  ثراو  نب  بویا  نب  دعـس  نب  فلخ  نب  نامیلـس  دـیلولا ، وبا  موس : يراخبلا .»
یفوتم  ) ینایجلاب فورعملا  یناسغلا  دمحا  نب  دّمحم  نب  نیسحلا  یلع  وبا  مراهچ : حیحـصلا .» یف  يراخبلا  هنع  جرخ  نمل  حیرجتلاو 

نـسحلا یبا  نب  فلخ  نب  نمؤملادـبع  دّـمحم  وبا  مجنپ : ماهوالا .» نم  يراخبلا  باتک  یف  عقو  اـم  یلع  هیبنتلا   » باـتک فلؤم  (، 498
نب دـمحا  نب  دـمحا  دیعـس  وبا  نیدـلا  باهـش  مشـش : يراخبلل .» حیحـصلا  عماجلا  ماـهوا   » باـتک فلؤم  یفوتم 705 ،)  ) یطایمدـلا

: متفه يراخبلل .» حیحصلا  عماجلا  لاکشا  لح  یف  یلجلا  دقعلا   » باتک فلؤم  یفوتم 763 ،)  ) يرصملا يراکهلا  یسوم  نب  نیسحلا 
ثیداحالا  » باتک فلؤم  یفوتم 806 ،)  ) یقارعلا ینایزارلا  يدرکلا  نامحرلادبع  نب  نیـسحلا  نب  میحرلادـبع  لضفلاوبا  نیدـلا  نیز 

ًْهعزوبا  ) يرهاقلا میهاربا  نب  نیـسحلا  نب  میحرلادبع  نب  دـمحا  متـشه : عاطقناو .» فعـضب  اهیف  ملکت  یتلا  نیحیحـصلا  یف  ْهجرخملا 
نیدلا قفوم  مهن : حیرجتلا .» نم  برضب  سمو  حیحـصلا  یف  هل  جرخا  نمل  حیـضوتلاو  نایبلا   » باتک فلؤم  یفوتم 826 ،) ( ) یقارعلا

: مهد حیحـصلا .» عماجلا  تامهبمل  حیـضوتلا   » باتک فلؤم  یفوتم 884 ،)  ) یـسلبارطلا لیلخ  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رذوبا 
«. يراخبلا یلع  حرجلا   » باتک فلؤم  ینوتبلا ، یفنحلا  میرک  رمع 
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رد قّقحم  هک  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  هکلب  میریگ ، رارق  امـش  هلمح  دروم  هک  مییاـمن  یم  بلاـطم  رد  قیقحت  هک  میتسین  اـم  اـهنت  سپ 
.دنا هدومن  ار  تانایب  لیبق  نیا  هدوب ، قیاقح 

.دننک قح  هب  تواضق  ات  دینک ، نایب  سلجم  لها  يارب  دوخ  نیهارب  لیالد و  زا  تسا  بوخ  ظفاح :

یلو منام ، یم  زاب  امـش  لاؤس  هتـشر  زا  مدرگ ، ثحب  نیا  دراو  مهاوخب  رگا  هدوبن و  عوضوم  نیا  رد  ام  يوگ  تفگ و  هچرگ  یعاد :
.میامن یم  هراشا  ًارصتخم  يا  هنومن  دنچ  هب  مارم ، تابثا  يارب 

نّنست لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  رابخا 

رد ای  ایند و  رد  دوش  یم  هدید  هک  ار  الع  ّلج و  راگدرورپ  تیؤر  تینامسج و  هب  هدیقع  داحتا و  لولح و  زیمآ  رفک  رابخا  امـش  رگا 
بتک هب  دـینک  هعجارم  دـییامن ، هعلاطم  دـیهاوخب  دـنا -  لئاق  هرعاشا  هلبانح و  زا  يا  هّدـع  هچنانچ  دـیاقعلا -  فـالتخا  یلع  ترخآ ،

(1) «، يراخب حیحص   » لوا دلج  زا  هحفص 100  ًاصوصخم  ناتدوخ ، هربتعم 

(2) قاقرلا باتک  نم  طارصلا  باب  مراهچ ، دلج  هحفص 92  زین  ناذالا و  باتک  نم  دوجسلا  لضف  باب 

باب  (3) ملسم ،» حیحص   » لوا دلج  هحفص 86  رد  و 

341 ص :

.دوجسلا لضف  باب  ْهالصلا ، ْهفص  باتک  ْهالصلا ، باتک  ح 762 ، ، 2/381 يراخب ، حیحص  - 1
.مّنهج رسج  طارصلا  باب  قاقرلا ، باتک  ح 1434 ، ، 7/502 نامه ، - 2

.مّهبر ْهرخآلا  یف  نینمؤملا  ْهیؤر  تابثا  باب  نامیالا ، باتک  ، 298 ح 296 -  ، 1/163 ملسم ، حیحص  - 3
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.دیروآ یم  تسد  هب  یبوخ  هب   (1) «، دنسم  » مود دلج  هحفص 275  رد  لبنح  دمحا  ماما  ْهرخآلا و  یف  مّهبر  نینمؤملا  ْهیؤرلا  تابثا 

: هک دنیامن  یم  تیاور  هریره  وبا  زا  هک  مناسر  یم  ناتمرتحم  ضرع  هب  ار  باوبا  نامه  زا  ربخ  ود  هنومن ، باب  نم 

(2)« .یبسح یبسح  ّطق  ّطق  لوقتف  اهیف ، همدق  ّبرلا  عضی  یتح  نکست  الف  ًادیدش  ًاظّیقت  ّظیقتتو  رفزت  رانلا  ّنا  »

نیا ات  دنک  یم  رما  هداهن  شتآ  نایم  رد  ار  دوخ  ياپ  دنوادخ  هکنآ  ات  دریگ ، یمن  مارآ  دور و  یم  دایدزا  هب  ور  هتسویپ  هلعش  يادص 
.تسا یفاک  نامز 

: دندومن لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مدرم  زا  یتعامج  هک  دنا  هدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  زین  و 

؟ همایقلا موی  اّنبر  يرن  له  هللا  لوسر  ای  »

؟ باحس اهعم  سیل  اوحص  هریهظلاب  سمشلا  هیؤر  یف  نوّراضت  له  .معن  لاق :

.هللا لوسر  ای  ال  اولاق :

؟ باحس اهیف  سیل  اوحص  ردبلا  هلیل  رمقلا  هیؤر  یف  نوّراضت  لهو 

342 ص :

.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/275 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
ص47 ج 6 ، يراخب ، حیحص  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  رکذ  نّنـست  لها  بتک  رد  فلتخم  ریباعت  اب  تیاور  نیا  - 2
ج 8، ملسم ، حیحـص  دیحوتلا ؛ باتک  ص186 و 187 ، جو 8 ، روذـنلاو ؛ نامیالا  باتک  و 225 ، ص224  و ج 7 ، هروـس ق ؛ و 48 ،
جو 5، رانلا ح 2682 و 2683 ؛ لهاو  ْهنجلا  لها  دولخ  یف  ءاج  ام   » باب 19 ص95 و 96 و 97 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ص151 و 152 ؛
صو 507؛ و ص368 و 369 ، ات 315 ، صو 312  ص276 ، هریره ، یبا  دنسم  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ح 3326 ؛ هروس ق ، ص65 و 66 ،
ص340 و 341، ج 2 ، یمراد ، ننس  صو 279 ؛ صو 234 ، صو 229 و 230 ، صو 141 ، ص134 ، کلام ، نب  سنا  دنسم  جو 3 ،

( ققحم «. ) دیزم نم  له   » یلاعت هلوق  باب 
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.هللا لوسر  ای  ال  اولاق :

تناک ام  هّمأ  ّلک  عبّتیل  نّذؤم  نّذأ  همایقلا  موی  ناک  اذإ  .امهدحأ  هیؤر  یف  نوّراضت  امک  ّالإ  همایقلا  موی  هللا  هیؤر  یف  نوّراضت  ام  لاق :
ّرب نم  هللا  دبعی  ناک  نم  ّالإ  قبی  مل  اذإ  یّتح  رانلا ، یف  نوطقاستی  ّالإ  باصنألاو  مانـصألا  نم  هللا  ریغ  دبعی  ناک  دـحأ  یقبی  الف  دـبعت ،

.مّکبر انأ  لوقیف : اهیف ، هوأر  یتلا  نم  هروص  یندأ  یف  نیملاعلا  ّبر  مهاتأ  رجافو 

.ًائیش هللااب  كرشن  ال  کنم ، هللااب  ذوعن  نولوقیف :

!؟ اهب هنوفرعتف  هیآ  هنیبو  مکنیب  له  لوقیف :

.معن نولوقیف :

.مّکبر انأ  لاقف : هّرم  لّوأ  اهیف  هوأر  یتلا  هروص  یف  لّوحت  دقو  مهسوؤر  نوعفری  ّمث  قاس  نع  هللا  فشکیف 

(1)« .اّنبر تنأ  نولوقیف :

343 ص :

ج 1، يراـخب ، حیحـص  مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  رکذ  ننـست  لـها  بتک  رد  فـلتخم  ریباـعت  اـب  تیاور  نیا  - 1
، قاقرلا باتک  ات 206 ، ص205  و ج 7 ، نآرقلا ؛ ریسفت  باتک  ص179 ، جو 5 ، دوجسلا ؛ لضف  باب  ناذالا ، باتک  ات 197 ، ص195 
، هیمهجلا ترکنا  امیف  باب 13  ات 65 ، ص63  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ات 117 ؛ ص112  ج 1 ، ملسم ، حیحص  منهج ؛ رسج  طارصلا  باب 
ص16 يردخلا ، دیعس  یبا  دنسم  جو 3 ، صو 533 و 534 ؛ ات 276 ، ص275  هریره ، یبا  دنسم  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ات 183 ؛ ح 177 

یف ءاج  ام  باب  ات 42 ، ص41  ج 10 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  یلاعت ؛ هللا  یلا  رظنلا  باب  ص325 و 326 ، ج 2 ، یمراد ، ننس  و 17 ؛
نم باب  ات 409 ، ص407  ج 11 ، یناعنص ، قازرلادبع  فنصملا ، ص314 ؛ یسلایطلا ، دواد  یبا  دنسم  ..یلاعت ؛  هللا  تافـصب  فلحلا 

یعدـت ْهّما  لک   » یلاعت هلوق  ح 11488 ، ص457 و 458 ، ج 6 ، هیثاجلا ، هروس  یئاسن ، يربکلا ، ننـسلا  ح 20856 ؛ رانلا ، نم  جرخی 
ج 10، نایح ، نبا  حیحـص  ح 11637 ؛ ْهرظان ،» اّهبر  یلإ  ْهرـضان  ذـئموی  هوجو  : » یلاـعت هلوق  ص504 ، ْهمایقلا ، ْهروس  و  اـهباتک ،» یلا 
ج 2، یلعی ، یبا  دنـسم  اهلهاو ؛ ْهنجلا  فصو  باب  ات 452 ، جو 16 و ص450  هللا ؛) لیبس  یف  ْهقفنلا  لـضف   ) باب 5 ص499 و 500 ،
ات ص45  و ج 12 ، ح 6360 ؛ ات 243 ، ص241  و ج 11 ، 1006 ؛)  - ) ح 33 و 286 و 287 ، يردخلا ، دیعس  یبا  دنسم  نم  ص263 ،

( ققحم . ) ح 6689 ، 46
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؟ تمایق زور  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  مینیب  یم  ام  ایآ 

؟ دسر یم  امش  هب  يررض  دیشروخ  هدهاشم  زا  تسا  ربا  زا  یلاخ  نامسآ  هک  يزور  رهظ  تقو  رد  ایآ  .يرآ  دومرف :

.هن دندرک : ضرع 

؟ دناسر یم  امش  هب  ررض  تسا  یلاخ  ربا  زا  نامسآ  هک  ییاهبش  رد  ار  مامت  هام  ندید  ایآ  دومرف :

.هن دندرک : ضرع 

امـش هب  يررـض  ود  نآ  زا  یکی  رادید  زا  هک  نانچمه  دیـسر ، دـهاوخن  يررـض  امـش  هب  تمایق  رد  راگدرورپ  تیؤر  زا  سپ  دومرف :
.دسر یمن 

زا ریغ  هک  يدرف  دـنامن  یقاـب  سپ  .دـنک  تیعبت  ار  دوخ  دوبعم  یهورگ  ره  دوش  یم  مـالعا  دـنوادخ  فرط  زا  دـش ، هک  تماـیق  زور 
زا دنامن  یقاب  مّنهج  جراخ  رد  رـشب  فارطا  زا  هک  يروط  هب  شتآ ، رد  دـنوش  یم  باترپ  رگم  اهتب  زا  هدرک  شتـسرپ  ار  هناگی  قلاخ 

.دنشاب هدرک  شتسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  هک  يدارفا  زج  دب  بوخ و 

.متسه امش  قلاخ  نم  دیامرف : سپ  .دنیبب  ار  وا  دناوت  یم  رشب  هک  یصاخ  تروص  هب  دیآ  یم  نایملاع  قلاخ  لاح  نآ  رد 

.میشاب هدرک  تدابع  ار  اتکی  قلاخ  زا  ریغ  هک  میتسین  یهورگ  ام  .یشاب  ادخ  وت  رگا  میرب  ادخ  هب  هانپ  دننک : ضرع  نینمؤم 

344 ص :
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؟ دیسانشب دینیبب و  ار  ادخ  هناشن  نآ  هب  هک  تسه  يا  هناشن  دنوادخ  امش و  نیب  ایآ  دیوگ : باوج  رد  دنوادخ 

.يرآ دنیوگ : باوج 

(. دهد ناشن  ًانایرع  ار  دوخ  ياپ  ینعی   ) دنک زاب  ار  دوخ  ياپ  قاس  دنوادخ  سپ 

.دندوب هدید  تسخن  هعفد  هک  یتروص  نامه  رد  ار  دنوادخ  دننیببو  دننک  الاب  ار  دوخ  رس  نینمؤم  هاگ  نآ 

.یتسه ام  يادخ  وت  هک  دننک  رارقا  مه  اهنآ  .متسه  امش  يادخ  نم  دیامرف : سپ 

دهد ناشن  رشب  هب  يرـصنع  تروص  اب  مّسجم و  ار  دوخ  ادخ  هک  تسین  روآ  رفک  تاملک ، عون  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش 
لاعتم يادخ  تیؤر  تابثا  رد  یباب  جاجح  نب  ملـسم  هک  تسا  نآ  ام  راتفگ  تابثا  رب  لیلد  نیرت  گرزب  و  دیامن ؟ زاب  ار  دوخ  ياپ  و 
هدومن لقن  نارگید  دیعـس و  نب  دیوس  ملـسا و  نب  دیز  هریره و  وبا  زا  يا  هلوعجم  رابخا  هدومن و  حاتتفا  دوخ  حیحـص  رد  الع  ّلج و 

(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  لیبق  زا  ناتدوخ ، گرزب  ياملع  هک 

(2) تاعوضوملا ،»  » رد يزوج  نبا  طبس  و  ْهعوضوملا » ثیداحأ  یف  ْهعونصملا  یلآللا   » باتک رد  یطویسو 

345 ص :

تسا هدرک  لقن  دیعس  نب  دیوس  زا  ار  یثیدح  هیؤرلا ، قیرط  ْهفرعم  باب  نامیالا ، باتک  ح 302 ، ، 1/167 دوخ ، حیحص  رد  ملسم  - 1
.رکنم هثیدح  يراخبلا  لاق  : » دسیون یم  دیعـس  نب  دـیوس  لاح  حرـش  هرامش 3626 ، همجرت  ، 3/345 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک 

لقن هچنآ  هب  هجوت  اب  ثیدـحلا .» كورتم  لاـق : دـمحا  ّنا  يزوجلا  نبا  يورو  هّبـسو  هبّذـکف  نیعم  نبا  اـماو  فیعـض  یئاـسنلا  لاـقو 
زا ار  هللا  ْهیؤر  ثیداحا  زا  یکی  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم  هک  یلاح  رد  تسین ، دامتعا  لباق  دیعـس  نب  دیوس  هک  تسا  نشور  میدرک ،

.دنک یم  لقن  دیعس  نب  دیوس 
مالـسالا و یف  ّنسلا  ربک  باب  أدـتبملا ، باتک  هیحللا و 1/124 ، ْهفخ  باب  أدـتبملا ، باـتک  ، 1/115 يزوجلا ، نبا  تاـعوضوملا ، - 2

يزوجلا نبا  .يأرلاب  لوقلا  ّمذ  باب  ایاضقلاو ، ماکحألا  باـتک  هئازجأ و 2/287 ، دئاوف  یمدآلا و  قلخ  باب  أدـتبملا ، باتک  ، 1/102
قیرطلا اّمأو  : » دسیون یم  دیعس  نب  دیوس  لاح  حرش  رد  تسا و  دیعـس  نب  دیوس  نآ  قیرط  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  یفیعـض  ثیداحا 

و هقثب .» سیل  دیوس  یئاسنلا : لاقو  : » دسیون یم  رگید  ياج  رد  و  دـحلا .» قوف  هیلع  لمحی  ییحی  ناکو  دیعـس  نب  دـیوس  هیفف  یناثلا 
نیا زا  ًادج .» هیلع  لمحی  نیعم  نب  دیحی  ناک  دقو  دیعس  نب  دیوس  لوالا  دانسالا  یف  تلق  فنصملا : لاق  : » دسیون یم  رگید  ياج  رد 

هک یلاح  رد  دناد ، یمن  ربتعم  ار  دیعـس  نب  دیوس  تایاور  ناگرزب ، لاوقا  هب  دانتـسا  اب  مه  يزوج  نبا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تارابع 
.تسا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  شحیحص  رد  ملسم 
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یفن ًاحیرـص  هک  دیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رگم  دوبناهنآ  راتفگ  لاطبا  رب  یلیالد  رگا  دـنا و  هدومن  نایب  ًالدتـسم  ار  اهنآ  تیلعج 
: دیامرف یم  هک  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 103  لیبق  زا  دنا ، هدومن  تیؤر 

﴾. ُرِیبَْخلا ُفیِطّللا  َوُهَو  َراَْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَْألا  ُهُکِرُْدتَال  ﴿

« .تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  فیطل و  وا  دنک و  یم  هدهاشم  ار  ناگدید  همه  وا  دیامنن و  كرد  ار  وا  یمشچ  چیه  »

بانج لیئارسا  ینب  راشف  بسح  رب  یتقو  هک  دیامرف  یم  لقن  لیئارسا  ینب  یـسوم و  هصق  رد  فارعا )  ) متفه هروس  هیآ 139  رد  زین  و 
: درک ضرع  تاجانم  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم 

﴾. ِیناَرَت َْنل  َلاَق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ّبَر  ﴿

« .دید یهاوخن  ارم  دبا  ات  زگره ، دومرف : وا  باوج  رد  دنوادخ  .میامن  هدهاشم  ار  وت  ات  امنب  اراکشآ  نم  هب  ار  دوخ  ایادخ  »

ههجو هللا  مّرک  یلع  یلوم  زا  هن  رگم  نّنست - ) لها  تعامج  ماما   ) یحلادبع دیس 

346 ص :
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یندید یلاعت  قح  دوش  یم  مولعم  سپ  .منیبن  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یمن  یگدـنب  ینعی  هرأ ؛» مل  ًّابر  دـبعأ  مل  : » دومرف هک  تسا  لقن 
.دیامرف یمالک  نینچ  یلع  هک  تسا 

یلاعت هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  لیالد و 

ار دوخ  باوج  امش  هاگ  نآ  مناوخ ، یم  ار  ربخ  مامت  نایاقآ ، هزاجا  اب  .دیدومرف  هراشا  ربخ  زا  هلمج  کی  هب  طقف  یلاع  بانج  یعاد :
باتک زا  هیؤرلا  لاطبا  باب  رد  هرـس ، سدـق  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  تمظع ، اب  خیـش  مالـسالا ، ْهقث  ار  ربخ  نیا  .تفایرد  دـیهاوخ 

(1)« یفاک لوصا   » دیحوت

دوخ  (2)« دیحوت  » باتک رد  هتبرت  هللا  سّدق  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  قودص  راوگرزب  خیـش  و 
: دومرف هک  قداصلا ‘ دّمحم  نب  رفعج  قطان ، قح  هب  ماما  زا  دنا  هدومن  لقن  نینچ  هللا  ْهیؤر  ْهدیقع  لاطبا  باب  رد 

.هرأ مل  ًّابر  دبعأ  تنک  ام  لاقف : هتدبع ؟ نیح  ّکبر  تیأر  له  نینمؤملاریمأ  ای  لاقف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  ربح  ءاج  »

؟ هتیأر فیکو  لاق :

« .نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکلو  راصبألا ، هدهاشم  یف  نویعلا  هکردت  ال  لاق :

؟ ینیب یم  ار  ادخ  تدابع  تقو  رد  ایآ  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  دوهی ] زا   ] یملاع

.میامن یمن  تدابع  منیبن  هک  ار  ییادخ  نم  دومرف : ترضح 

347 ص :

.ْهیؤرلا لاطبا  یف  باب  دیحوتلا ، باتک  ح 6 ، ، 1/97 ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  - 1
.ْهیؤرلا یف  ءاج  ام  باب  ح 6 ، ص109 ، قودص ، دیحوت  - 2
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؟ ینیب یم  ار  وا  هنوگچ  درک : ضرع 

.منیب یم  نامیا  تقیقح  رون  بلق و  مشچ  اب  ار  وا  هکلب  منیب ، یمن  يرصنع  مشچ  ینعی  رس ، مشچ  اب  ار  یلاعت  يراب  تاذ  دومرف :

هکلب دشاب ، یمن  ینامسج  يرـصنع  مشچ  اب  تیؤر ، زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  باوج  نیا  زا  سپ 
دبا یفن  يارب  نل »  » دـیناد یم  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  راکـشآ  حـضاو و  نل »  » هملک دوـخ  زا  ینعم  نیا  دـشاب و  یم  یبـلق  ناـمیا  روـن  هب 

، تروص چـیه  هب  ترخآ  اـیند و  رد  زگره  ینعی  ُراَْـصبَْألا ؛﴾ ُهُکِرْدـُتَال   ﴿ هیآ هب  تسا  دـیکات  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دوش و  یم  لامعتـسا 
.دوش یمن  هدیددنوادخ 

لیبق زا  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هعیـش ، نیرّـسفم  ءاملع و  نیقّقحم  رب  هوـالع  هک  تسا  دراو  ینعم  نیا  رب  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـیالد 
(1) يرشخمز هللا  راج  يواضیب و  یضاق 

رد هچ  ایند و  رد  هچ  ددرگ ، هللا  ْهیؤر  هب  دـقتعم  سک  ره  تسا و  یلقع  لاـحم  یلاـعت  هللا  ْهیؤر  هک  دـنا  هدومن  تباـث  دوخ  ریـسفت  رد 
يرـصنع مسج  ات  هکنآ  هچ  هدـیدرگ ؛ وا  تاـکرب  اـب  تاذ  يارب  تینامـسج  هب  لـئاق  هداد و  رارق  دوخ  طاـحم  ار  ادـخ  ًاـعطق  ترخآ ،

ریـسافت و رد  امـش  ام و  گرزب  ياملع  هچنانچ  تسا ، رفک  ًاعطق  يا  هدیقع  نینچ  ددرگن و  هدید  يرـصنع  سوسحم  مشچ  اب  دـشابن ،
.دش ضرع  یتالمج  دهاش ، باب  نم  تسین و  ام  ثحب  دروم  کنیا  هک  دنا  هدومن  رکذ  دوخ  هیملع  بتک 

یم لقن  ار  ربخ  ود  زا  يا  هصالخ  هنومن ، باب  نم  تسا ، تبث  امش  هربتعم  بتک  رد  هک  يرایـسب  تاموهوم  تافارخ و  هب  عجار  اما  و 
ضعب هب  مرتحم  نایاقآ  ات  میامن ،

348 ص :

.فارعا هروس  هیآ 143  لیذ  ، 149  - 2/147 يرشخمز ، فاّشکلا ، - 1
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.دیریگن داریا  هعیش  بتک  زا  تسا  لیوات  لح و  لباق  هک  دحاو  ياهربخ 

اب نایاقآ  يردق  میامن  یم  اّنمت  .تسا  یحو  باتک  لثم  ملـسم ، يراخب و  نیحیحـص  ًاصوصخم  هّتـس ، حاحـص  دییامن  یم  روصت  امش 
.دییامنن ولغ  ردق  نآ  ات  دیرگنب  اهنآ  رابخا  هب  بّصعت  زا  جورخ  فاصنا و  هدید 

نیحیحص تافارخ  هب  هراشا 

یسوم لیاضف  باب  رد  دوخ ، حیحـص »  » مود ءزج  رد  ملـسم  دوخ و   (1)« حیحـص  » لسغ باتک  زا  انایرع  لستغا  نم  باب  رد  يراـخب 
(3)« دنسم  » زا مود  ءزج  هحفص 315  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  (2) و  مالّسلا هیلع 

بآ رد  تروع  رتاس  نودب  مه  اب  یگمه  دوب  مسر  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  امـش  ياملع  زا  نارگید  و 
بیع اهنآ  نایم  رد  لمع  نیا  دـندومن و  یم  رظن  مه  ياـه  تروع  هب  هک  یتلاـح  رد  دـنداد ، یم  وش  تسـش و  ار  دوخ  و ]  ] دـنتفر یم 

.دنیبن ار  وا  تروع  یسک  هک  تفر  یم  بآ  هب  اهنت  اهنآ  نایم  رد  یسوم  ترضح  طقف  .دوبن 

تسا صقن  بحاص  هک  تسا  نآ  دیامن ، یم  يرود  ام  زا  دور و  یم  لیسغت  لمع  هب  اهنت  یسوم  هکنآ  تلع  دنتفگ : یم  لیئارسا  ینب 
دهاوخ یمن  و ]  ] دراد قتف  ًاعطق  و 

349 ص :

لستغی یسوم  ناکو  ضعب  یلا  مهضعب  رظنی  هارع  نولستغی  لیئارسا  ونب  تناک  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  هریره  یبا  نع  - » 1
جرخف هبوثب ، رجحلا  ّرفف  رجحلا ، یلع  هبوث  عضوف  لستغی ، هّرم  بهذف  .ردأ  ّهنأ  ّالا  انعم  لستغی  نأ  یـسوم  عنمی  ام  هللاو  اولاقف : .هدحو 
قفطف هبوث ، ذـخأو  سأـب  نم  یـسومب  اـم  هللاو  اولاـقف : یـسوم  یلإ  لیئارـسإ  ونب  ترظن  یتـح  رجح ، اـی  یبوث  لوقی : هرثإ  یف  یـسوم 

، لسغلا باتک  ح 270 ، ، 1/185 يراخب ، حیحص  رجحلاب .» ًابرض  هعبس  وأ  هتس  رجحلاب  بدنل  ّهنإ  هللاو  هریرهوبأ : لاقف  .ًابرـض  رجحلاب 
.ًانایرع لستغا  نم  باب 

.یسوم لئاضف  نم  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 155 ، ، 4/1841 ملسم ، حیحص  - 2
.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/315 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
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.مینیبب ار  وا  ام 

.بآ نایم  رد  تفر  دراذگ و  یگنس  يالاب  هدروآ ، رد  ار  اهسابل  دیامنب ، لسغ  هک  تفر  یبآ  رانک  هب  یسوم  ترضح  يزور 

یسومب ام  هللاو  اولاقف : یسوم  هأوس  یلإ  لیئارسإ  اونب  رظن  یتح  رجح ، یبوث  رجح ، یبوث  لوقی : هرثأب  یسوم  حمجف  هبوثب  رجحلا  َّرفف  »
!« هعبس وأ  هّتس  ًابدن  رجحلاب  ّنا  هللاوف  .ًابرض  رجحلاب  قفطف  هبوث ، یسوم  ذخأف  هیلإ  رظن  یتح  دعب  رجحلا  ماقف  .سأب  نم 

مسابل ینعی   ) گنس يا  مسابل  گنس ، يا  مسابل  تفگ : یم  تفر و  یم  وا  بقع  رد  یسوم  دومن ، رارف  یـسوم  سابل  اب  گنـس  ینعی :
یسوم بانج  تروع  هب  لیئارسا  ینب  هکنآ  ات  تفر ، شبقع  رد  تروع  رتاس  نودب  یسوم  تفر و  گنـس  ردق  نآ  يرب .) یم  اجک  ار 

سابل یسوم  بانج  تساخرب و  نیمز  زا  گنس  هاگ  نآ  .درادن  قتف  ینعی  درادن ؛ یصقن  یـسوم  مسق ، ادخ  هب  دنتفگ : و  دندومن ! رظن 
! دومن هلان  گنس  هبترم  تفه  ای  شش  هک  یمسق  هب  دز ، ار  گنس  هنایزات  اب  نآ  زا  سپ  .تفرگ  ار  اه 

لابند هب  هک  دراد  تکاـکر  ردـقچ  ، دوشب مرتحم  ناـیاقآ  اهامـش  زا  یکی  اـب  رگا  یلمع  وچمه  کـی  دـیهد  فاـصنا  ادـخ  هب  ار  اـمش 
؟ دننیبب ار  امش  تروع  هک  دیورب  مدرم  نایم  رد  هنهرب  ناتسابل 

نایم رد  تروع  رتاس  نودب  هکنآ  هن  دـنروایب ، ار  وا  سابل  دـنورب و  ات  دنیـشن  یم  يرانک  یمدآ  دوشب ، يدـماشیپ  نینچ  رگا  ضرف  رب 
.دننیبب ار  وا  تروع  ات  دورب ، مدرم 

دیامنب و تکرح  دماج  گنـس  هک  دوش  یم  رواب  ایآ  دشاب ؟ هدش  رهاظ  هللا  میلک  یـسوم  لثم  زا  یلمع  نینچ  دـنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
؟ دربب ار  یسوم  ياه  سابل 

350 ص :
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دنوادخ هک  هناگ  ُهن  تازجعم  ای  تسا ، رتالاب  گنـس  تکرح  .اصع  ندش  اهدژا  ای  تسا ، رتالاب  گنـس  تکرح  ایآ  یحلادـبع : دـیس 
؟ دهد یم  ربخ 

، میتسین ءایبنا  تازجعم  رکنم  ام  زیزع ! ياـقآ  دـیا » هدرک  مگاـعد  خاروس  کـیل  دـیا ، هتخومآ  يدرو  بوخ   » فورعم لـثم  هب  یعاد :
رد تاداع  قرخ  تازجعم و  رودص  هک  دییامرفب  قیدصت  یلو  میتسه ، تاداع  قرخ  تازجعم و  هب  نمؤم  دیجم ، نآرق  مکح  هب  هکلب 

.دیامن رهاظ  ار  قح  زجاع و  لمع ، نآ  رودص  لباقم  رد  ار  مصخ  هکدشاب  یم  يّدحت  ماقم 

رهاـظ قلخ  ناـیم  رد  ادـخ  ربـمغیپ  تروع  هدـمآ و  ناـیم  هب  یتحاـضف  هکنآ  زج  هدوب  یقح  روـهظ  يّدـحت و  هچ  لـمع ، نیا  رد  اـیآ 
؟ هدیدرگ

.درادن قتف  دننادب  مدرم  هک  دیامن  هئربت  ار  یسوم  ترضح  هک  هدوب  نآ  زا  رتالاب  قح  مادک  یحلادبع : دیس 

صقاون تسا  صقن  ناربـمغیپ  يارب  هچنآ  .هتـشاد  توبن  ماـقم  هب  يررـض  هچ  هدوب ، قتف  بحاـص  یـسوم  باـنج  هک  ضرف  رب  یعاد :
ردام لش  جلاف و  ای  حالطصا ) هب   ) يرکش بل  یتشگنا و  راهچ  یتشگنا و  شش  ای  ندوب  لوحا  يرک و  يروک و  لیبق  زا  تسا ؛ یتاذ 

رثا رد  ربمغیپ  بیعـش  بوقعی و  يروک  دـننام  دوش ؛ یم  ادـیپ  ضارما  هطـساو  هب  هک  ینامـسج  صیاقن  الا  اـهنیا و  لاـثما  ندوب و  داز 
یمن تّوبن  ماقم  هب  يررض  اهنیا ، لاثما  دحا و  گنج  رد  متاخ  ربمغیپ  نادند  رس و  یگتـسکش  بویا و  ندب  تاحارج  رایـسب و  هیرگ 

.دناسر

هب دـیامن  هئربت  ار  وا  دـهاوخب  هک  هتـشاد  یتیمها  هچ  .دـیآ  یم  شیپ  اهدـعب  یمدآ  يارب  هک  تسا  ینامـسج  ضارما  زا  یکی  مه  قتف 
وا تروع  لیئارسا  ینب  هک  دوش  ادخ  ربمغیپ  تروع  فشک  تمرح و  کته  هب  رجنم  هک  يا  هزجعم  تداع و  قرخ  روهظ 

351 ص :
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يردق هب  دورب و  سابل  لابند  هب  تروع  رتاس  نودب  یـسوم  بانج  دـنیوگب  هک  تسین  تاموهوم  تافارخ و  زا  ربخ  نیا  ایآ  .دـنیبب  ار 
، گنس هک  دنادن  ادخ  ربمغیپ  بجعلل ، ای  دنزب - !؟ هلان  گنس  هبترم ، تفه  ای  شش  هک  یمـسق  هب  دنزب ، ار  گنـس  هک  دوش  ینابـصع 

.تافارخلا هذه  نم  هللااب  ذوعن  دنک - ! دنلب  ار  دامج  هلان  دنزب و  ار  وا  هک  درادن  يّرثأت  سح  شوگ و  مشچ و 

توملا کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  یلیس 

ار یفارخ  تالوعجم  لیبق  نیا  رکف ، یب  هک  ملـسم -  يراخب و  ای  هریرهوبا و  زا  عافد  ماقم  رد  یحلادـبع  دیـس  اقآ  باـنج  هکنآ  يارب 
تسین یمسق  نآ  اهنآ  حاحص  هک  دنیامن  عطق  مرتحم  نایاقآ  ات  میامن ، یم  هراشا  رت  کحـضم  ربخ  کی  هب  دیاین  رب  دنا -  هدومن  لقن 

.دنا هدومن  ولغ  اهنآ  هرابرد  هک 

(1) حیحص زا  مود  دلج  هحفص 163  لوا و  دلج  هحفص 158  رد  يراخب 

باب رد  رگید  و  زئانجلا » باوبأ  نم  هسّدـقملا  ضرألا  یف  نفدـلا  ّبحأ  نَم   » باب رد  یکی  هدومن ؛ لـقن  ار  یبیجع  یفارخ  ربخ  دوخ ،
حیحص مود  دلج  هحفص 309  رد  ملسم  زین  هریرهوبا و  زا  وا  هدیقع  هب  هحیحص  دانسا  اب  مود ، دلج  یسوم ، ْهافو 

352 ص :

.توملا دیری  دبع ال  یلإ  ینتلسرأ  لاقف : ّهبر  یلإ  عجرف  هّکص ، هءاج  اّملف  یـسوم ‘ یلإ  توملا  کلم  لسرأ  لاق : هریره  یبأ  نع  - » 1
لاق اذام  مث  بر  يا  لاق : .هنـس  هرعـش  ّلکب  هدی  هب  تّطغ  ام  ّلکب  هلف  روث ، نتم  یلع  هدـی  عضی  هل  لقف  عجرا  لاقو : هنیع  هیلع  هللا  ّدرف 
هربق مکتیرال  مث  تنک  ولف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لاق  لاق  رجحب  هیمر  هسّدقملا  ضرألا  نم  هیندی  نأ  لأسف  نالاف  لاق  توملا  مث 

ضرألا یف  نفدـلا  ّبحأ  نم  باـب  زئاـنجلا ، باـتک  ح 1249 ، ، 2/569 يراخب ، حیحـص  رمحـألا .» بیثکلا  دـنع  قیرطلا  بناـج  یلإ 
.یسوم ْهافو  باب  ءایبنألا ، باتک  ح 1563 ، ْهسّدقملا و 4/619 ،
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(1) دوخ

: تفگ هک  هریره  وبا  زا  ًاضیا  یسوم  لئاضف  باب  رد 

هللا یلإ  کلملا  عجرف  اهأقفف ! توملا  کلم  نیع  یسوم  مطلف  هریره : وبا  لاق  ّکبر ، بجأ  هل : لاقف  یـسوم ‘ یلإ  توملا  کلم  ءاج  »
هایحلا لقف : يدـبع  یلإ  عجرإ  لاقو : هنیع  هیلإ  هللا  درف  لاق : ینیع ، أقفف  توملا ، دـیری  کل ال  دـبع  یلإ  ینتلـسرأ  ّکنإ  لاـقف : یلاـعت 

« .هنس اهب  شیعت  ّکناف  هرعش  نم  كدیب  تراوت  امف  روث  نتم  یلع  كدی  عضف  هایحلا  دیرت  تنک  نإف  .دیرت 

کلم مشچ  هب  یلیـس  نانچ  یـسوم  بانج  سپ  .ار  تراگدرورپ  نک  تباجا  درک : ضرع  و ]  ] دیـسر یـسوم  تمدـخ  توملا  کـلم 
هب يداتـسرف  ارم  درک : ضرع  و ]  ] راـگدرورپ يوـس  هب  تشگرب  سپ  .تخیر  شتروـص  هب  دـیدرگ و  روـک  وا  مشچ  هک  دز  توـملا 

: دومرف دنادرگرب و  ار  توملا  کلم  مشچ  دنوادخ  سپ  .دومن  روک  ارم  مشچ  درادن و  ندرم  هدارا  هک  تدوخ  هدنب  يوس 

هب وم  هچره  سپ  راذـگب ، يواـگ  تشپ  رب  ار  دوخ  تسد  یتسه ، بلاـط  ار  اـیند  یناگدـنز  رگا  وگب  سپ  نم ، هدـنب  يوس  هب  درگرب 
.دومن یهاوخ  یناگدنز  لاس  کیاهنآ  زا ]  ] کی ره  هرامش  هب  دمآ ، تتسد 

ریرج نب  دمحم  »(2) و  دنسم  » مود دلج  هحفص 315  رد  لبنح  دمحا  ماما  و 

353 ص :

اب فلؤم  ار  هدـش  دای  ثیدـح  نتم  تسا  ینتفگ  .یـسوم  لئاضف  نم  باـب  لـئاضفلا ، باـتک  ح 158 ، ، 4/1843 ملسم ، حیحـص  - 1
.تسا هدرک  لقن  ملسم  زا  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا 

توملا کلم  ناک  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ثیدـحلا  عفر  سنوی  لاـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره  یبأ  نع  - » 2
کیلع هتمارک  ولو ال  ینیع  أقف  یـسوم  كدـبع  ّبر  ای  لاقف : ّلجوّزع  ّهبر  یتأف  هنیع ، أقفف  همطلف  یـسوم  یتأف  لاق  ًانایع  سانلا  یتأـی 

هرعـش ّلکب  هلف  روث ، کسم  وأ  دـلج  یلع  هدـی  عضیلف  هل  لقف  يدـبع  یلإ  بهذإ  هل  لاـقف  هیلع -  تققـشل  سنوی  لاـقو  هب -  تفنعل 
ناکو هنیع  لجوزع  هللا  ّدرف  سنوی  لاق  .هحور  ضبقف  همش  همشف  لاق  نالاف  لاق  توملا  لاق  اذه  دعب  ام  هل  لاقف  هاتأف  .هنس  هدی  تراو 

.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/533 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  هیفُخ .» سانلا  یتأی 
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ربخ نیمه  یسوم ، ترضح  تافو  رکذ  نمض  دوخ  خیرات  زا  لّوادلج  رد  (1) يربط

354 ص :

ثیداحا یخرب  هب  تسا  بسانم  ثحب  نیا  نایاپ  رد  .نوراه  یـسوم و  ْهاـفو  رکذ  ، 1/305 يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، خـیرات  - 1
رد دنناد ، یم  نآرق  زا  دعب  بتک  نیرت  حیحص  ار  ملسم  يراخب و  حیحـص  هک  یناسک  ات  مییامن ، هراشا  نیحیحـص  زا  يرگید  یفارخ 

، ریسلا داهجلا و  باتک  ح 1200 ، ، 4/479 يراخب ، حیحص  تسا ؟ بلقلا  یسق  یسوم  ترضح  ایآ  .دننک  رظندیدجت  دوخ  داقتعا  نیا 
ار ثیدح  نیا  لمنلا  لتق  نع  یهنلا  باب  مالـسلا ، باتک  ح 148 ، ، 4/1759 ملسم ، حیحص  و  عدخی ...  وأ  لتقی  نأ  ریـسألل  له  باب 

لمنلا هیرقب  رمأـف  ءاـیبنالا  نم  ًاـیبن  هلمَن  تَصَّرَق  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاـق : هریره  اـبأ  نا  : » تسا هدرک  لـقن 
زا یکی  ياپ  يا  هچروم  هک  دـنک  یم  لقن  ْهریره  وبا  « ) .هللا حبـست  ممألا  نم  همأ  تقرحأ  هلمن  کتـصرق  نأ  هیلا  هللا  یحوأف  تقرحأـف 

دنوادخ فرط  زا  ماگنه  نیا  رد  .دندز  شتآ  ار  اه  هچروم  هنال  هک  داد  روتسد  دیدرگ و  تحاران  مه  ربمایپ  نآ  .دز  شین  ار  ناربمایپ 
دنیوگ یم  ار  ادخ  حیبست  هک  ار  یتما  هچروم ، کی  ندز  شین  تهج  هب  ایآ  نم  ربمایپ  يا  هک : دیدرگ  رداص  تروص  نیدـب  یخیبوت 

ملسملا كرشملا  قّرح  اذا  باب  ریـسلاو ، داهجلا  باتک  ح 3019 ، ، 6/493 يراسلا ، داشرا  رد  ینالطـسق  لوق  ربانب  ینز )!؟ یم  شتآ 
کی ندز  شین  مرج  هب  ار  حور  يذو  هچروـم  نارازه  هک  بلقلا  یـسق  ربماـیپ  نـیا  تـسا ، هدرک  لـقن  يذـمرت  زا  هـک  قّرحی ،؟ لـه 

ناتـساد مادک  زا  هریرهوبا  تسین  مولعم  هک  ثیدح  نیا  زا  .تسا  هدوب  ادخ  ربمایپ  یـسوم ، ترـضح  تسا  هدیـشک  شتآ  هب  هچروم ،
هانگ یب  هچروم  اهدص  زا  هچروم  کی  مرج  هب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هتفرگ  وگ  هناسفا  زاس و 

راـگدرورپ رظن  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  هب  هک  ناـیرج  نیا  يرآ  .تـفرگ  ماـقتنا 
تدوم و رهم و  اب  صوصخ  هب  يرـشب  فطاوع  اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  خـیبوت  دروم  ثیدـح  نیمه  قبط  اذـل  هدوب و  ضوغبم  عونمم و 
لدگنس و نانچنآ  ار  یسوم  ترضح  شا  هناسفا  ناتساد و  نیا  رد  هریره  وبا  .تسین و  راگزاس  دنتسه ، اراد  ناربمایپ  هک  یفیطل  حور 

یم رت  نییاپ  دنشاب  هتشاد  يا  هفطاع  كدنا  هک  مه  يداع  دارفا  حطـس  زا  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  یتح  هک  دنک  یم  یفرعم  بلقلا  یّـسق 
يربماـیپ هب  دـسر  هچ  دز ، دـهاوخن  یلمع  نینچ  هب  تسد  دـشاب ، هتـشاد  يا  هفطاـع  كدـنا  هک  یلومعم  ناـسنا  ره  هکنیا  هچ  دروآ ،

باب ءوضولا ، باتک  ، 220 ح 218 -  ، 1/166 يراخب ، حیحـص  درک !؟ یم  لوب  هداتـسیا  ادخ  لوسر  ایآ  .یـسوم  ترـضح  نوچمه 
یلص یبنلا  یتأ  لاق : هفیذح  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ود  نیا  طئاحلاب ، رتستلاو  هبحاص  دنع  لوبلا  باب  ًادعاق و  ًامئاق و  لوبلا 

دیـسر و يا  هلبزم  هب  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  هفیذـح  « ) .أضوتف ءامب  هتئجف  ءامب  اـعد  ّمث  اـمئاق  لاـبف  موق  هطابـس  هلآو  هیلع  هللا 
نا لوقیو : لوبلا  یف  ددـشی  يرعـشالا  یـسوموبا  ناک  لاق : لئاو : یبا  نع  (. » تفرگ وضو  تساوخ و  بآ  سپـس  درک ، لوب  هداتـسیا 

لابف موق  هطابـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  کـسمأ  هتیل  هفیذـح  لاـقف  هضرق  مهدـحا  بوث  باـصأ  اذإ  ناـک  لیئارـسا  ینب 
لیئارـسا ینب  نایم  رد  ریهطت  نوناق  تفگ  یم  دوب و  ریگتخـس  لوب  تساجن  رد  يرعـشا  یـسوموبا  هک  دـیوگ  یم  لـئاو  یبا  « ) .اـمئاق

يا تفگ : هفیذـح  .دـندومن  یم  عطق  یچیق  اـب  ار  اـجنآ  وش  تسـش و  ضوع  دیـسر ، یم  لوب  ناشـسابل  هب  رگا  هک  تسا  هدوـب  نینچ 
حیحص رد  زین  ملـسم  .درک ) لوب  هداتـسیا  يا  هلبزم  رد  مرکا  لوسر  اریز  دومن ؛ یم  يراددوخ  يریگ  تخـس  نیا  زا  یـسوموبا  شاک 

نیا رد  ام  .تسا  هدرک  لقن  نومـضم  نیمه  هب  ثیدـح  دـنچ  نیفخلا ، یلع  حـسملا  باب  هراهطلا ، باتک  ، 74 ح 73 -  دوخ 1/228 ،
هب نخـس  نیا  تحابق  اریز  مینک ؛ یم  رظن  فرـص  دـنا  هداد  مرکا  لوسر  هب  هک  یتبـسن  نیا  هرابرد  یملع  قیقد  رظن  راهظا  زا  رـصتخم 

ماقم هب  ار  تبسن  نیا  ندوب  تناها  دنراد و  فارتعا  نآ  هب  زین  نیحیحـص  ناحراش  نّنـست و  لها  ياملع  یتح  هک  تسا  نشور  يردق 
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رکذ يروآ  زازئمـشا  ياه  تلع  هدـمآ و  رب  نآ  لیوأت  هیجوت و  ماقم  رد  هک  اـجنآ  اـت  دـنا ، هدرک  كرد  ار  ناـیرج  نیا  حـبق  توبن و 
رد هک  ییاه  ثیدح  نومـضم  قبط  ربمایپ !؟ هناخ  رد  یناوخ  هزاوآ  .دنا  هدروآ  يور  هانگ  زا  رتدب  ياهرذـع  هب  عقاو  رد  دـنا و  هدرک 

دراو هک  رکبوبا  .دـندرک  یم  یناوخ  هزاوآ  ترـضح  نآ  روضح  رد  ربمایپ و  هناخ ي  رد  اهرتخد  یهاـگ  تسا  هدـش  لـقن  نیحیحص 
یلو دـمآ ، یم  رب  نانآ  یناوخ  هزاوآ  زا  يریگولج  ددـص  رد  تشگ و  یم  تحاران  يا  هنحـص  نینچ  دوجو  زا  دـش  یم  ربمایپ  هناـخ 
یکی نتم  هب  کنیا  .دنـشاب » لوغـشم  شیوخ  راک  هب  نانآ  راذگب  تسا ، رورـس  نشج و  ياهزور  : » دومرف یم  رکبوبا  هب  مرکا  لوسر 

نیا .ْهنیدملا  هباحـصا  یبنلا و  مدقم  باب  راصنالا ، بقانم  باتک  ح 432 ، ، 5/151 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  ثیداحا  نیا  زا 
ناتنیق اهدنعو  یحـضأ  وأ  رطف  موی  اهدنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  اهیلع  لخد  رکبابا  ّنا  هشئاع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح 

ّنا رکبابا ، ای  امهعد  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  نیترم ، ناطیـشلا  رامؤم  رکبوبا : لاقف  ثاعب ، موی  راصنالا  تفذاـقت  اـمب  ناـیّنغت 
راعـشا نم  هناخ  رد  ناوخ  هزاوآ  رتخد  ود  و  دوب ، نابرق  دیع  ای  رطف و  دیع  دـیوگ  یم  هشئاع  « ) .مویلا اذـه  اندـیع  ّناو  ًادـیع  موق  ّلکل 

ماگنه نیا  رد  .دندناوخ  یم  دندوب -  هداد  دب  ياه  تبـسن  هدومن و  یـشاحف  رگیدمه  هب  راعـشا  نیا  رد  راصنا  هک -  ار  ثاعب  گنج 
: دومرف ادخ  لوسر  یقیـسوم ؟ یقیـسوم ؟ تفگ : دش و  تحاران  هنحـص  نیا  زا  دش و  دراو  رکبوبا  دوب ، هناخ  رد  مه  مرکا  لوسر  هک 

رگید یظافلا  هب  ار  ثیدح  نیمه  .تسا  زورما  ناناملـسم  ام  دـیع  دـنراد و  يدـیع  یتلم  ره  اریز  شاب ! هتـشادن  اهنآ  هب  يراک  رکبوبا 
سلاجم رد  ادخ  لوسر  ایآ  .تسا  هدرک  لقن  بعللا  یف  ْهصخرلا  باب  نیدیعلا ، ْهالص  باتک  ح 16 ، ، 2/608 دوخ ، حیحص  رد  ملسم 

لوسر هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدمآ  حاحـص  رد  هک  ییاه  ثیدح  زا  يرگید  هعومجم ي  زا  درک !؟ یم  تکرـش  هنانز  یـسورع 
، سلاـجم نیا  رد  هک  ینارتـخد  زاوآ  هـب  دوـمن و  یم  تکرـش  هناـنز  یـسورع  نـشج  سلاـجم  رد  یهاـگ  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
تمدخ و هک  هنادرم  یـسورع  سلاجم  رد  زین  یهاگ  .داد و  یم  ارف  شوگ  دندرک  یم  ذذلتم  دوخ  نیـشنلد  يادـص  اب  ار  ناگدـنونش 

سورع تبحم  راـهظا  مرگ و  ییاریذـپ  زا  مرکا  لوسر  تسا و  هدرک  یم  تکرـش  هتـشاد ، هدـهع  هب  سورع  دوـخ  ار  ناـنآ  ییاریذـپ 
باب حاکنلا ، باـتک  ح 79 ، ، 7/37 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح  کـی  هب  کـنیا  .دـیدرگ  یم  رادروخرب 

ءاج ءارفع : نب  ذّوعم  تنب  عیبرلا  تلاق  لاق : ناوکذ  نب  دلاخ  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ْهمیلولاو ، حاکنلا  یف  فدلا  برض 
نبدنیو فدلاب  نبرـضی  انل  تایْریَوُج  تلعجف  ینم  کسلجمک  یـشارف  یلع  سلجف  ّیلع  ینب  نیح  لخدف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

نب دـلاخ  « ) .نیلوقت تنک  يذـّلاب  یلوقو  هذـه  یعد  لاقف : دـغ ، یف  ام  ملعی  ّیبن  انیفو  نهادـحا  تلاق  ذإ  ردـب  موی  یئابآ  نم  لُتق  نَم 
تکرـش سلجم  نآ  رد  ادخ  لوسر  دیدرگ ، اپ  رب  نم  یـسورع  نشج  هک  يزور  تفگ : ارفع  نب  ذوعم  رتخد  عیبر  دیوگ : یم  ناوکذ 

نم یکیدزن  رد  دوب  هدـش  هدرتسگ  نم  يارب  هک  یـصوصخم  شرف  يور  مه  ادـخ  لوسر  يا ، هتـسشن  وت  هک  یبیترت  ناـمه  هب  .دومن 
نم ناردپ  ندش  هتشک  هرابرد  هک  ار  يراعشا  نمـض  رد  .دندوب و  ندناوخ  ندز و  فد  لوغـشم  سلجم  نیا  رد  ییاهرتخد  .تسـشن 
دناد یم  هک  يربمایپ  تسام  نایم  رد  دناوخ : ار  تاملک  نیا  نارتخد  زا  یکی  ًاقافتا  .دـندناوخ  یم  دوب  هدـش  هدورـس  ردـب  گنج  رد 
ًالبق هک  ار  هچنآ  راذگب و  رانک  ار  اه  فرح  نیا  دومرف : دینـش  ار  هلمج  نیا  هک  ادخ  لوسر  .دش  دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  ار  هچنآ 

نـشور حضاو و  رایـسب  توبن  دنمجرا  ماقم  اب  نآ ، موهفم  ندوب  یفانم  ثیدح و  نیا  نومـضم  ندوب  کیکر  ناوخب .) يدـناوخ  یم 
یناوناب نایم  رد  دشاب ، هک  مه  نییاپ  یلیخ  حطـس  رد  ولو  یناحور  دنمـشناد  ای  یبهذم و  درم  کی  هک  تسین  روصت  لباق  اریز  تسا ؛

هنارت و هب  دنیشنب و  دنا ، هدومن  تکرش  یسورع  سلجم  رد  يداش  هلهله و  اب  هدرک و  شیارآ  رگید  لیاسو  اه و  سابل  اب  ار  دوخ  هک 
هچ تسا ، حـیبق  يداع  درف  کی  زا  عضو  نیا  يرآ  .دـیامن  رظنراهظا  اهنآ  هنارت  هرابرد ي  زین  یهاگ  دـهد و  ارف  شوگ  نارتخد  زاوآ 

لیلد هب  هک  دنا  هدومن  نایب  ثیدح  نیا  يارب  هانگ  زا  رتدب  ياهرذع  تاهیجوت و  يراخب  ناحراش  اذـل  .توبن  دـنمجرا  ماقم  هب  دـسر 
یم رگا  میدرک و  هراشا  اهنآ  هب  هک  نیحیحـص  تافارخ  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  .مییامن  یم  يراددوخ  اهنآ  یـسررب  لقن و  زا  راـصتخا 
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هب دنک ، یمن  کش  اهنآ  ندوب  دودرم  رد  یفصنم  لقاع  ره  و  دراد ، دوجو  نیحیحص  رد  هک  یبذک  یفارخ و  ثیداحا  مامت  میتساوخ 
حـصا ار  باتک  ود  نیا  هک  یناسک  يارب  منک  یم  نامگ  و  دـیدرگ ، یم  جراخ  راصتخا  تلاح  زا  قیقحت  نیا  مینک ، لقن  لـماک  روط 

، هدـش هداد  میلعت  داقتعا  ناونع  هب  اهنآ  هب  هچنآ  فارطا  رد  رتشیب  ات  دـشاب  یفاـک  هنومن  دـنچ  نیمه  دـنناد ، یم  نآرق  زا  دـعب  بتکلا 
امش دوخ  زا  مادک  ره  هب  رگا  هک  ییاه  تبسن  دهد ، یم  مرکا  لوسر  هب  اوران  ياه  تبـسن  نینچ  هک  یباتک  ایآ  دنجنـسب  دننک و  رکف 
نیا لعج  هزیگنا  راصتخا ، هب  تسا  بسانم  نایاپ  رد  دشاب !؟ حیحـص  شتالوقنم  مامت  دناوت  یم  ایآ  دـیوش ، یم  هتفـشآ  رب  دوش  هداد 

تفالخ تموکح و  ياههاگتـسد  ناـمثع ، تفـالخ  نارود  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  یـسررب  .مینک  یـسررب  ار  ثیداـحا  هنوگ 
لمع چـیه  زا  هفیلخ  نارادناتـسا  ناگتـسباو و  ناـیرابرد و  .دـش  راـتفرگ  يّداـح  یقـالخا  داـسف  دـیدش و  جرم  جره و  هـب  یمالـسا ،

انغ و ینیـشن و  بش  سلاـجم  لیکـشت  يراـسگیم و  یـشایع و  .دـندرک  یمن  يراددوخ  یبهذـم  دـض  یقـالخا و  دـض  تسیاـشان و 
اهرهـش ریاس  زا  شیب  هنیدـم ) هکم و   ) مالـسا يزکرم  مهم و  رهـش  ود  رد  انغ  یقیـسوم و  .تشاد  يا  هداعلا  قوف  جاور  یگدـنناوخ ،

رب یمالـسا  تموکح  تفالخ و  هیاپ  رب  نوچ  تموکح ، ناگدننادرگ  یلو  .دش  هدیـشک  زین  رگید  طاقن  هب  اهدـعب  درک و  ادـیپ  قنور 
هکنیا اب  .دنتفرگ  یم  تسد  هب  ار  مدرم  روما  مامز  ربمایپ ، هفیلخ  نیشناج و  هب  هتـسباو  هدنیامن و  ناونع  هب  دندرک و  یم  تسایر  مدرم 
هکنیا اب  .دندومن  یم  لصف  لح و  زین  ار  مدرم  یبهذم  تالکـشم  لئاسم و  دـندرک ، یم  تکرـش  ینارذگـشوخ  شیع و  سلاجم  رد 
غورد اوران و  بلاطم  هک  دندوب  روبجم  اذل  .دـندرک  یم  لاغـشا  زین  ار  ناناملـسم  تعامج  هعمج و  ماما  ماقم  دـندرک ، یم  يراسگیم 
راکفا رد  دـنزاس و  راومه  شیوخ  تایانج  لامعا و  رب  ار  هار  ات  دـنروآ ، نییاپ  ار  توبن  ماـقم  دـنهد و  تبـسن  مرکا  لوسر  هب  ییاـه 

.دنریذپب لاکشا  داریا و  نودب  ار  ینانیشناج  نینچ  نیا  ات  دنیامن ، میسرت  ار  يربمایپ  نانچ  نآ  ناناملسم 
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یلو دـمآ ، یم  ینلع  رهاظ و  ناگدـنب ، حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  یـسوم ، نامز  هکنآ  یتدایز  هب  دـنا  هدومن  لقن  هریرهوبا  زا  ار 
يارب  ) دیآ یم  یناهنپ  هنایفخم و  قیالخ  حور  ضبق  يارب  دش ، روک  شمشچ  دز و  وا  تروص  رب  یلیـس  یـسوم  هک  نامز  نآ  زا  دعب 

!( دنیامن روک  ار  شمشچ  ود  ره  لهاج  مدرم  دسرت  یم  هکنآ 

( .دندیدنخ ًادیدش  يریثک  عمج  )

بّجعت نم  دییامن و  یم  هدنخ  شندینش  زا  امش  هک  تسین  تاموهوم  تافارخ و  زا  ربخ  نیا  مهاوخ  یم  فاصنا  نایاقآ  زا  نم  کنیا 
.دنا هدروآ  ملق  ریز  هب  هنوگچ  ار  موهوم  یفارخ و  بلاطم  هدومنن ، رکف  هک  میامن  یم  [ي ] ربخ نینچ  ناگدننک  لقن  ناگدنسیون و  زا 

تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  فاصنا 

نـشخ تفرعم و  یب  ردق  نآ  هللااب -  ذایعلا  هللا -  میلک  یـسوم  دننام  یمزعلاولوا  ربمغیپ  هک  دـیامن  یم  لوبق  یلقع  يذ  چـیه  لقع  ایآ 
؟ دیامنب روک  ار  شمشچ  هک  دنزب  یلیس  مکحم  نانچ  ار  وا  لوسر  راگدرورپ ، رما  تعاطا  ضوع  هک  دشاب 

مایپ دصاق و  توعد ، لوبق  ضوع  هدومن ، ینامهم  هب ]  ] توعد یگرزب  صخش  ار  ظفاح  بانج  هک  دیوگب  یسک  رگا  ادخ  هب  ار  امش 
، تسا نم  هب  نیهوت  بلطم  نیا  دیامرف  یمن  ظفاح  دینک ؟ یمن  هدنخ  امـش  هدومن ، روک  ار  شمـشچ  هدز و  یلیـس  ظفاح  ار  هدـنروآ 

تفرعم ردق  نآ  سفن ، هیکزت  ملع و  لیصحت  رمع  کی  زا  سپ  هکنآ  هچ 

358 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامهم هب  ارم  یگرزب  صخش  فرط  زا  هدومن و  نم  هب  مارتحا  هکنآ  رب  هوالع  درادن و  يریصقت  هدنروآ  مایپ  ممهفب  هک  مدومنن  ادیپ 
! هدناوخ

یلوا و هک  مزعلاولوا  ربمغیپ  هللا ، میلک  هب  دـسر  هچ  اـت  ددرگ ، یمن  رداـص  یلمع  نینچ  یبلقلا  یـسق  و ]  ] لـهاج تسپ ، مدآ  چـیه  زا 
.تسا ْهفرعم  هب  قحا 

مایپ ندروآ  زج  یهانگ  چـیه  هک  ار - هدـنروآ  مایپ  کلم  هوالع  هب  هتفرگ ، هدـیدان  ار  راـگدرورپ  توعد  ماـغیپ  تسا  نکمم  هنوگچ 
!؟ دیامنب روک  ار  وا  مشچ  دنزب و  یلیس  هتشادن - 

تیُعبَس راثآ  دنریگن و  رارق  یناویح  سفن  ریثأت  تحت  هک  یناویح  لاعفا  زا  تساهنآ  نتشادزاب  رـشب و  تیاده  لسر ، لاسرا  زا  ضرغ 
.ددرگن رداص  اهنآ  زا 

ماقم هب  تبـسن  مه  نآ  مزعلاولوا ، ربمغیپ  زا  دسر  هچ  ات  تسا ، حیبق  تفرعم  یب  لهاج  رـشب  کی  زا  تاناویح ، هب  یتح  يّدـعت  ملظ و 
.دشاب راگدرورپ  هدنروآ  مایپ  لوسر و  هک  یبّرقم  کلم 

كاردا مدع  زج  دنتشادن  یضرغ  ًاعطق  يربخ  نینچ  ناگدننک  لعج  تسا و  ناتهب  لهج و  يربخ  نینچ  هک  دمهف  یم  يا  هدنونش  ره 
.رشب هعماج ي  دزن  رد  ار  ماظع  يایبنا  ندومن  راوخ  کچوک و  ای  تّوبن و  ماقم  هب  تناها  و 

هرفس زا  ندومن  رپ  مکش  يارب  دنا  هتـشون  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  هدوب  یمدآ  وا  هکنآ  هچ  مرادن ؛ یبجعت  هریره  وبا  لاثما  زا  یعاد 
نوخ زا  تشپ  هک  یمسق  هب  دز ، هنایزات  ار  وا  ربخ ، لعج  ياربرمع  هفیلخ  هدومن و  لعج  اهربخ  هیواعم  نیریش  برچ و 
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نیا لاثما  هدرکن ، رکف  هنوگچ  هدوب ، شناد  ملع و  یلاع  ماقم  دجاو  هک  تسا  یصاخشا  نآ  زا  یعاد  بّجعت  یلو   (1)، دیدرگ هدولآ 
هللا مالک  ولت  یلات  ار  اه  باتک  عون  نیا  مه  ظفاح  بانج  لاثما  ياملع  زا  نارگید  هدومن و  تبث  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  یفارخ  رابخا 

! نآرقلا دعب  بتکلا  ّحصأ  امه  دنیوگب : لمأت  هعلاطم و  نودب  هداد و  رارق 

اهنآ رد  هک  يرابخا  هعیش و  بتک  هب  ضارتعا  نابز  دیرادن  قح  تسا ، جردنم  یفارخ  رابخا  نینچ  ناتدوخ  هیلاع  بتک  رد  یتقو  سپ 
.دییامن زاب  دنشاب  یم  لیوأت  هیجوت و  لباق  ًابلاغ  تسا و  جرد 

، دـیدومن لقن  امـش  هک  يربخ  فارطا  رد  بلطم و  لصا  هب  میدرگرب  .مالکلا  ّرجی  مالکلا  متفر ، هیـشاح  یلیخ  مهاوخ ، یم  ترذـعم 
؟ ریخ ای  تسا  لح  لباق  يربخ  نینچ  ایآ  هک  مینیبب  مییامن و  ثحب 

تسا رایسب  امش  ام و  بتک  رد  هک  دروخ -  یم  رب  مهبم  دحاو و  ياهربخ  لیبق  نیا  هب  یتقو  یفصنم  حلاص  ملاع  ره  هک  تسا  یهیدب 
ای دراد و  یم  شدورطم  الا  دـنک و  یم  حالـصا  تسا ، حالـصا  لباق  رگا  ْهرابعلا  حیرـص  دنـسلا و  حیحـص  رابخا  اهرازه  لباقم  رد  - 

! دیامن دوخ  ینید  ناردارب  هب  هلمح  هداد و  رارق  ریفکت  هبرح ي  ار  اهنآ  هکنآ  هن  دیامن ، یم  توکس  اهنآ  لباقم  رد  لقاال 

لقن هنوگچ  اجک و  رد  میناد  یمن  میربخ و  یب  شدنـس  هلـسلس  زا  تسین و  دوجوم  یفاص  ریـسفت  نوچ  مه  ربخ  نیا  دوخ  رد  لاـحلا 
.ریخ ای  تسا  حالصا  لباق  مینیبب  مینک  ّتقد  یتسیاب  هن ، ای  هدومن  نآ  فارطا  رد  ینایب  دوخ  ایآ  هدومن و 
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هفورعم هدـعاق ي  رب  تسا  لومحم  ای  ترـضح  نآ  هدومرف ي  هک  میامن  یم  رّوصت  وچمه  ربخ  نیا  فارطا  رد  مفیعـض  رکف  اب  یعاد 
ار ادـخ  هتبلا  تخانـش ، ماما  ّهنأ  ثیح  نم  ار  ماما  هک  نیمه  ینعی  تسا ؛ تلع  هب  ماـت  ملع  لولعم ، هب  ماـت  ملع  هک  نیمّلکتم  نیباـم  ي 
ار هاشداپ  هک  یـسک  تسوا  دسانـشب  ار  مظعا  ریزو  سک  ره  دـیوگب : هک  یـسک  دـننام  تسا ؛ هغلابم  رب  لومحم  اـی  .تسا و  هتخاـنش 
نیـسحلا و هللادـبعابا  دوخ  زا  هک  تسا  يا  هریثک  رابخا  هینآرق و  تایآ  ریاس  دـیحوت و  هروس  ّصن  هغلاـبم ، نیا  رب  هنیرق ي  هتخاـنش و 

.هدیسر صلاخ  دیحوت  تابثا  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیموصعم  همئا  ریاس 

.هدوب سنا  نج و  تقلخ  تیاـغ  هک  تسا  یتاداـبع  مظعا  زا  ماـما  نتخانـش  هک  تسا  نآ  ربـخ ، نیا  زا  دوصقم  تفگ  ناوـت  یم  سپ 
.مالّسلا هیلع  نیرهاط  همئا  زا  هروثأم  هعماج ي  ترایز  رد  هللا ، ْهفرعم  ّلاحم  يانعم  تسا  نیمه 

ییانب ره  یناب  لعف و  ره  لعاف  هک  دـنا  هدومن  ینعم  روما  لیبق  نیا  رد  نیقّقحم  هچنانچ  مینک ، ینعم  مه  يرگید  مسق  تسا  نکمم  و 
.يو تاهج  زا  یتهج  کی  رب  تسا  یلماک  لیلد  کی  دوخ  يو ، رثا  انب و  ره  سپ  .تخانش  ناوت  یم  يو  يانب  لعف و  ماکحتسا  زا  ار 

رت مکحم  يرثا  اذل  دندوب ، اراد  ار  فرشا  ناکما  تاماقم  عیمج  نیعمجا  مهیلعو  هیلع  هللا  تاولص  شنیرهاط  لآ  ادخ و  لوسر  نوچ 
سپ .هتـشادن  دوجو  دـشاب ، ناشیا  زا  رت  عماـج  رت و  حـضاو  ادـخ  تفرعم  يوس  هب  هک  یهار  سپ  .دوبن  اـهنآ  زا  رت  عماـج  یقولخم  و 

.ناشیا رگم  تسین  ادخ  ناگدنب  يارب  زا  دشاب  هنکمم  تفرعم  ّقح  هک  ادخ  تفرعم  ّلحم 
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ام هلیـسو  هب  ینعی : هللادـبع ؛» انب  هللا و  فرع  اـنب   » (1): دندومرف ناشدوخ  هچنانچ  هتخانـش ، ار  ادـخ  هتخانـش  ار  ناشیا  هک  یـسک  سپ 
.تسا ام  تسد  رد  یلاعت  قح  تدابع  تفرعم و  قیرط  ینعی  .دوش  یم  هدرک  تدابع  ادخ  ام  هلیسو  هب  دوش و  یم  هتخانشادخ 

دهاوخب رشب  هداوناخ ، نیا  يربهر  یب  رگا  دنشاب و  یم  لیلج  نادناخ  نیا  یلاعت ، يادخ  ییاسانش  يارب  درف  هب  رـصحنم  هار  هصالخ ،
نودب تریح ، تلالـض و  يداو  هتـشگ ي  مگ  تسا  ردان  رایـسب  .ددرگ و  نادرگرـس  ناریح و  تلالـض ، يداو  رد  دنک ، ادـیپ  ار  هار 

.دسرب تداعس  لزنم  رس  هب  لیلد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  نیقیرف  هیلع  ٌعمُجم  ثیدح  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

(2)« .یتیب لهأ  یترتعو  ّلجوّزع  هللا  باتک  اّولضت ؛ نل  امهب  متذخأ  نإ  ام  مکیف  تکرت  ّینا  سانلا  اهّیأ  ای  »

یکی .دیوشن  هارمگ  زگره  ار ) دوخ  جاتحیام  ینعی   ) دیریگب ود  نآ  زا  رگا  هک  ار  يزیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذـگ  یم  نم  مدرم ! يا 
.دنا نم  تیب  لهاو  ترتع  يرگید  ّلجوّزع و  يادخ  باتک 

هکلب دییآرب ، حالصا  ماقم  رد  امش  هک  درادن  ربخ  کی  نیمه  هب  صاصتخا  ظفاح :
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ضّوفف ًاقلخ  قلخ  هرمأب ، دّرفتم  هینادـحولاب ، دّـحوتم  دـحأ  دـحاو  هللا  ّنإ  مالّـسلا : هیلع  هللادـبع  وبأ  لاق  لاـق : روفعی  یبأ  نبا  نع  - » 1
هملع و یلع  هناّزخو  هیحو  یلع  هؤانمأ  هقلخ و  یلع  هؤادهـشو  هدابع  یف  هللا  هّجح  نحن  روفعی  یبأ  نبا  اـی  مه ، نحنف  هنید ، رمأ  مهیلإ 
، هلیبس یلإ  نوعادلاو  هرمأب  نولماعلا  نحن  هیلع و  ّلدی  يّذلا  هباب  یعاولا و  هبلقو  قطانلا  هناسلو  هتّیرب  یف  هنیعو  هنم  یتؤی  يّذلا  ههجو 
: ّلجوّزع هللا  لوق  ریـسفت  باب  ح 9 ، ص152 ، قودـص ، دـیحوت  هللادـبع .» ام  انال  ولو  یلع هللا  ءّالدألا  نحن  .هللادـبع  انب  هللا و  فرع  انب 

﴾. ُهَهْجَو ّالِإ  ٌِکلاَه  یَش ٍء  ّلُک  ﴿

.اه ینس  بتک  رد  نیلقث  ثیدح  سردآ  - 2
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نودـب ناماما ، زا  ندومن  تجاح  بلط  لیبق  زا  دوش ؛ یم  هدـید  رفک  كرـش و  راثآ  زا  يا  هنومن  امـش  بتک  رد  هدراو  هیعدا  مامت  رد 
.دنبلطب تجاح  ادخ  ریغ  زا  هک  تسا  كرش  لماک  لیلد  دوخ ، نیا  نایملاع و  راگدرورپ  تاذ  هب  هجوت 

یفاصنا یب  یلیخ  ًاعقاو  .دییامن  مّلکت  ییاج  یب  فیخـس و  مالک  نینچ  هب  فالـسالل ، ًاعبت  هک  دوب  دیعب  رایـسب  یلاع  بانج  زا  یعاد :
كرـش و يانعم  لّوا  تسا  یّنمتم  .دینک  یم  نایب  هدومنن  هجوت  كرـش  یناعم  هب  ای  دییامرف ، یم  هچ  هک  دیرادن  هّجوت  ای  دـییامن ، یم 

.دوش تقیقح  فشک  ات  دییامن ، نایب  ار  كرشم 

هعیش هب  نداد  كرش  تبسن 

هّجوت گرزب ، دنوادخ  هب  رارقا  اب  تسا  یهیدب  .دـشاب  حیـضوت  هب  جاتحم  منک  یمن  نامگ  هک  تسا  حـضاو  يردـق  هب  بلطم  ظفاح :
.دیامنب وا  زا  تجاح  بلط  هدومن و  ادخ  ریغ  هب  يور  هک  تسا  یسک  كرشم  تسا و  كرش  یلاعت  يادخ  ریغ  هب  ندومن 

هکنیا نودب  دنیامن ، یم  دوخ  ناماما  زا  ار  دوخ  ياضاقت  مامت  دنرادن و  ادخ  هب  یهّجوت  ًادـبا  تسا ، دوهـشم  هچنآ  ربانب  هعیـش  هعماج 
ای نیسح ، ماما  ای  یلع ، ای  دنیوگ : یم  دنیآ ، یم  هک  اهناکد  اه و  هناخ  برد  رباعم و  رد  هعیش  يارقف  منیب  یم  یتح  .دنربب  ار  ادخ  مان 

ًادبا هعیـش  هعماج  هک  تسا  كرـش  لیلد  دوخ  اهنیا  .دـنیوگب  هللا  ای  هدـشن  هدینـش  هبترم  کی  .سابع  ترـضح  ای  بیرغ ، ياضر  ماما 
.دنیامن یم  ادخ  ریغ  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  هکلب  دنرادن ، ادخ  هب  یهّجوت 

رب لیلد  ای  دییامن ، یم  وهـس  ًادـمع  هک  تسا  جاجل  رب  لیلد  ایآ  .میامنب  ییانعم  هچ  رب  لمح  ار  امـش  راتفگ  عون  نیا  مناد  یمن  یعاد :
.دیشابن جاجل  لها  مراودیما  .تسا  قیاقح  هب  امش  هّجوت  مدع 
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، دیامن یشک  قح  دوخ  دصقم  مارم و  تابثا  يارب  یلو  دنادب ، ار  قح  هک  سک  نآ  .تسا  فاصنا  لماع ، ملاع  طیارـش  زا  یکی  نوچ 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا ؛ لمعالب  ملاع  درادن ، فاصنا  هک  یسک  و  درادن ، فاصنا 

«. رمثالب رجشلاک  لمع  الب  ملاعلا  »

.تسا هویم  یب  تخرد  دننام  لمع  یب  ملاع 

چوپ و لیالد  اب  هک  دیراد  يرارصا  دییامن و  یم  يراج  نابز  رب  ار  كرشم  كرش و  تالمج  هتـسویپ  دوخ  تالمج  نیب  رّرکم  نوچ 
عقاو رثؤم  نّنست  لها  ناردارب  ربخ  یب  ماوع  رد  امش  تانایب  تسا  نکمم  .دییامن و  یفرعم  كرشم  ار  دّحوم  نایعیش  ناتدوخ  زغم  یب 

رد رـضاح  مرتحم  نایعیـش  نایاقآ  نیمه  یلو  هدیـشخب -  ءوس  رثا  اهنآ  رد  لاـح  هب  اـت  هچناـنچ  دـننادب -  كرـشم  ار  نایعیـش  دوش و 
دیاقع هب  هکنآ  هچ  دنناد ؛ یم  يرتفم  ضرغم و  ملاع  کی  ار  امـش  دنتـسه و  تحاران  ینابـصع و  ًالماک  امـش  تانایب  رثا  رد  سلجم ،

.درادن دوجو  اهنآ  رد  امش  تاملک  نیا  زا  کی  چیه  هک  دنناد  یم  دنراد و  هّجوت  دوخ 

بذج امش  هب  ناشبولق  حضاو و  اهنآرب  بلطم  قدص  هک  دییامن  ادا  یتالمج  عون  کی  دییامرف  یعـس  دوخ  تانایب  تاملک و  رد  سپ 
.ددرگ

تقو ياضتقا  هب  دـییامرف ، هزاجا  هچنانچ  نّنـست ، لها  ناردارب  نیبئاغ و  نیرـضاح و  نایاقآ  هداس  ناـهذا  ندـش  نشور  يارب  مراـچان 
لیبق زا  تسا ؛ مالسا  گرزب  ياملع  ءاهقف و  ءامکح و  نیقّقحم  هدیقع  هک  ار  هچنآ  كرشم ، كرش و  فارطا  رد  يرصتخم  سلجم ،

ءامکح و زا  نارگید  دنتسه و  هعیـش  ياملع  رخافم  غباون و  زا  هک  مهیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همّالع  یـسوط و  قّقحم  یّلح و  همّالع 
دننام قیقحت ، بابرا 
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ضیف نیموحرم  ردـص ، تمظع  اب  رهـص  ود  يراوزبس و  يداـهّالم  یجاـح  یناـقلاط و  یلع  زورونـالم  يزاریـش و  نیّهلأـتملا  ردـص 
هب نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  هیلاع  ریتاسد  هینآرق و  تایآ  زا  ًاجارختـسا  مهرارـسا ، هللا  سدق  یناجیهال  ضایف  یناشاک و 

.دنیامرف یم  يراک  هطلغم  اقآ  هک  تسا  نامه  كرش  يانعم  دننکن  نامگ  مرتحم  ياسلج  نایاقآ  ات  مناسرب ، ناتضرع 

.دییامرفب تینابصع ) اب  : ) ظفاح

يارب سلجم  نیا  عضو  نوچ  بحاص ! هلبق  باون :

ار یگداـس  تیاـعر  هجرد  تیاـهن  ناـتتاشیامرف  رد  میراد  اـّنمت  ما ، هدوـمن  اـضاقت  ضرع و  مه  ًـالبق  هچناـنچ  تسا ، ناداوـسیب  مـهف 
دـنه و یلاها  صوصخلاب  سلجم ، لها  تیرثکا  تیاعر  دـشابن ، اهنآ  مهف  قباطم  باوج  ءاملع و  ناـیاقآ  هب  ناـترظن  طـقف  .دـییامرفب 

.دییامرفن لکشم  هدیچیپ و  بلاطم  تسا  یعدتسم  .تسا  مزال  دنتسین -  ناسل  لها  هک  رواشیپ - 

مدرک ضرع  مه  ًالبق  هکلب  درادـن ، سلجم  نیا  هب  صاـصتخا  تسا و  هّجوت  دروم  امـش  ياـه  يروآداـی  باون ، ياـقآ  باـنج  یعاد :
فوطعم صاوخ  هب  ار  نخـس  يور  ًاعطق  دنـشاب ، رـضاح  ناربخ  یب  ماوع و  زا  يا  هّدع  هک  یـسلجم  ره  رد  تسا  نیا  رب  یعاد  تداع 

هکنآ رگم  دوش  یمن  یلمع  روظنم  نیا  هتبلا  تسا و  ناربخ  یب  رظن  بلج  بتک ، لازنا  لسر و  لاـسرا  زا  ضرغ  هکنآ  هچ  مراد ؛ یمن 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  هچنانچ  دوش ، نایب  موق  ناسل  هب  هداس و  دیدومرف -  هک  یمـسق  نامه  قیاقح - 

(1): دومرف
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همجرت ، 7/432 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  مهلوقع .» ردق  یلع  سانلا  مّلکن  نأ  انرمأ  ءایبنألا  رـشعم  انا  هعفر : دیعـس  نع  - » 1
ح 17 ص195 ، ج1 ، یقربلا ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  نساحملا ، .یحبـصألا  سنأ  نب  کلام  نب  ییحی  لاح  حرـش  هرامش 9281 ،
ج1، مهلوقع ،» ردـق  یلع  سانلا  مّلکن  نا  انرمأ  ءایبنألا  رـشاعم  انا  « ؛ تسا هدـش  تیاور  نینچ  یفاک  لوصا  باـتک  رد  و  لـقعلا ؛ باـب 
ص196. ج1 ، ءافخلا ، فشک  ص186 ؛ ج 18 ، ْهغالبلا ، جهن  حرش  ح 394 ، ص268 ، و ج 8 ، لهجلا ؛ لقعلا و  باتک  ح15 ، ص23 ،

( ققحم )
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« .مهلوقع ردق  یلع  سانلا  مّلکن  ءایبنألا  رشاعم  نحن  »

.مینز یم  فرح  اهنآ  ياه  لقع  رادقم  هب  مدرم  اب  ناربمغیپ  تعامج  ام 

اجک ره  میامن و  لمع  شیپ  زا  شیب  ناتمارم  قفو  رب  تسا  دیما  هدوب ، یعاد  هّجوت  دروم  هتسویپ ، یساسا و  ًالماک  امـش  ياضاقت  هتبلا 
.دیوش روآدای  مرتحم  نایاقآ  تسا  یّنمتم  دوشب ، یعاد  زا  هدارا  یب  یتلفغ 

كرش ماسقا  نایب  رد 

هراشا

هک يا  همهم  تاحیـضوت  ًاصوصخم  ءاملع و  زا  نیقّقحم  هلماـک  تاـقیقحت  هرثاـکتمرابخا و  هینآرق و  تاـیآ  هصـالخ  زا  هچنآ  یعاد :
لوا تسا ؛ رتتسم  مسق  ود  نیا  رد  كرش  ماسقا  ریاس  تسا و  مسق  ود  رب  كرش  دنا ، هداد  یناقلاط  لضاف  نیهلأتملا و  ردص  نیموحرم 

.ناهنپ یفخ و  كرش  مود  .راکشآ  یلج و  كرش 

یلج كرش 

ای لاعفا و  اـی  تافـص و  اـی  تاذ و  رد  دـهد  رارق  لاـعتم  يادـخ  يارب  یکیرـش  یمدآ  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  راکـشآ  یلج و  كرش 
.تادابع
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تاذ رد  كرش 

هراشا

نوچ ددرگ ، فرتعم  لاق  ناسل  هب  دهد و  رارق  کیرـش  یلاعت  قح  تینادـحو  تاذ  تیهولا و  هبترم  رد  هک  تسا  نآ  تاذ  رد  كرش 
میناقا هب  لـئاق  هک  يراـصن  و  دـنا ، لـئاق  نمیرها ) نادزی و   ) تملظ رون و  أدـبم  لـصا و  ود  هب  هک  سوجم ، و  اـه ) تسرپ  تب   ) هیونث

زا ضعب  هدیقع  هب  دندومن و  میسقت  سدقلا  حور  نبا و  بأ و  تمسق  هس  هب  ار  يدنوادخ  تاذ  دندیدرگ و  هثالث 

.دشاب یم  میرم  سدقلا  حور  ضوع  اهنآ 

يدـنوادخ تاذ  تقیقح  دـندرگن ، عمج  مه  اب  هس  نیا  ات  دـنرادن و  ود  نآ  هک  دـندش  لئاق  یتیـصاخ  هس  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  و 
.ددرگن زراب 

[: دومرف  ] هک هدومن  دوخ  تینادحو  تابثا  اهنآ و  لوق  ّدر  داقتنا و  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 73  رد  هک  نانچ 

﴾. ٌدِحاَو ٌهلِإ  ّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اَمَو  ٍهَثَالَث  ُِثلاَث  َهللا  ّنِإ  اُولاَق  َنیِّذلا  َرَفَک  ْدََقل  ﴿

ادخ ار  سدقلا  حور  نبا و  با و   ) دندش لئاق  ادخ  هس  ینعی  دنتـسناد ؛ ادخ  هس  زا  یکی  ار  ادخ  هک  یناسک  نآ  دندیدرگ  رفاک  هتبلا  »
« .دوب دهاوخن  ییادخ  هناگی  يادخ  زج  هکنآ  لاح  و  دنتفگ )

يراصن دیاقع 

تب هیونث و  زا  ار  هدـیقع  نیا  مه  اـهنآ  هک  يراـصن ، قرف  زا  هیبوـقعی  هیئاـکلم و  هیروطـسن و  لوـق  زا  تسا  تیاـکح  هفیرـش  هیآ  نیا 
(1) .دنتفرگاهتسرپ

.دنتسه هثالث  میناقا  هب  لئاق  نوچ  دنا ؛ كرشم  سوجم  هیونث و  دننام  يراصن  هصالخ 

367 ص :

( فلؤم  ) .ینوریب رینت  فیلأت  ْهینارصنلا ، ْهنایدلا  یف  ْهینثولا  باتک  هب  دوش  هعجارم  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 423 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_367_1
http://www.ghaemiyeh.com


یسیع و ادخ و  اهنآ ، زا  ضعب  هدیقع  هب  یـسیع و  میرم و  ادخ و  نایم  تسا  كرتشم  تیهولا  دنیوگ : یم  اهنآ  رت ، حضاو  ترابع  هب 
، بالا مونقا  دـندوب : هس  نایادـخ  لوا  زا  دـنیوگ  یم  و  دـشاب ! یم  هس  نآ  زا  یکی  هلالج  ّلج  هللا  دـنا و  هلا  اـهنآ  زا  کـی  ره  حور و 

نآ هک  دندش  یکی  مونقا  هس  نیا  نآ ، زا  دعب  و  تسا ) یتسه  دوجو و  يانعم  هب  مونقا  ینایرس  ناسل  هب   ) سدقلا حور  و ]  ] نبالا مونقا 
.تسا حیسم 

ریغ رد  یتح  تسا ، لاحم  ینعم  نیا  هب  یقیقح  داحتا  تباـث و  داـحتا  نـالطب  هیلقن ، نیهارب  هیلقع و  لـیالد  اـب  هک  تسین  يا  ههبـش  و 
ّقحتـسم هک  بجاو  یتاذ  دوجو ، رد  تسین  ینعی  ٌدِـحاَو ؛﴾ ٌهلِإ  اـّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اَـمَو  : ﴿ دـیامرف یم  هیآ  رخآ  رد  اذـلف  .دوجولا  بجاو  تاذ 

، هنکمم تادوجوم  عیمج  أدبم  كرش و  مّهوت  زا  یلاعتم  هضحم و  تینادحو  هب  تسا  فوصوم  هک  هناگی  يادخ  رگم  دشاب ، تدابع 
.دشاب یم  اتمه  یب  دحاو  تاذ  نآ 

تافص رد  كرش 

تاذ رب  دئاز  میدق و  ار  اهنآ  ریغ  تایح و  تردق و  تمکح و  ملع و  لیبق  زا  لاعتم  دنوادخ  تافص  هک  تسا  نآ  تافـص  رد  كرش 
ياملع رباکا  هک  نانچ  دنـشاب ، یم  يرـصب  يرعـشا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  یبا  باحـصا  هک  نویرعـشا  دننام  دننادب ؛ یلاعت  يراب 
دمحم دشر  نبا  یسلدنا  فورعم  فوسلیف  (1) و  لصف مراهچ  ءزج  هحفص 207  رد  يرهاظلا  مزح  نب  دمحا  نب  یلع  دننام  ناتدوخ ،

تاذ رب  دئاز  هللا  تافـص  هک  دندقتعم  دنا ، هدومن  لقن  ْهّلملا » دـئاقع  یف  ّْهلدألا  جـهانم  نع  فشکلا   » باتک هحفـص 58  رد  دمحا  نب 
.دنشاب یم  میدق  یلاعت و  يراب 

368 ص :

.ْهیئجرملا عنش  ، 4/207 مزج ، نبا  لصفلا ، - 1
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ای تیملاع  تفـص  هب  دنک  فصو  ارادخ  ینعی  دنادب ؛ الع  ّلج و  وا  تاذ  رب  هدـئاز  تقیقح ، رد  ار  يدـنوادخ  تافـص  سک  ره  سپ 
زا رـس  مه  نیرق و  وفک و  هکنآ  هچ  كرـشم ؛ دـنادن ، یلاعت  قح  تاذ  نیع  ار  تافـص  نآ  نآ و  ریغ  تایح و  ای  تمکح  ای  تیرداـق 
وا تاذ  نیع  يدنوادخ  تافـص  درادن و  دوجو  ملاع  رد  یمیدق  یلاعت  قح  یلزا  تاذ  زج  هکنآ  لاح  هدومن و  تباث  مدق  رد  وا  يارب 
رب هک  دنتـسین  يا  هدح  یلع  ءیـش  یبرچ ، ینیریـش و  .دنتـسین  کیکفت  لباق  هک  نغور  یبرچ و  رکـش و  ینیریـش و  دننام  دشاب ؛ یم 
انب رگا  .دیرفآ  برچ  نیریـش و  درک ، قلخ  ار  نغور  رکـش و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتقو  نامه  .دنـشاب  هدـش  دراو  نغور  رکـش و  تاذ 

.دنام یمن  نغور  رکش و  رگید  دنریگب  نغور  رکش و  زا  ار  یبرچ  ینیریش و  دوش 

يدـنوادخ تافـص  هک  میوش  هّجوتم  ات  تسا ، ناهذا  بیرقت  يارب  اـهلثم   (1)﴾ َنوُِملاَْعلا ّالِإ  اَُهلِقْعَی  اَمَو  ِساّنِلل  اَُهبِرْـضَن  ُلاَْثمَْألا  َکـِْلت  ﴿

.خلا میکح  رداق  یح  ملاع  ینعی  ادخ ؛ میتفگ  یتقو  .تسین  یلاعت  يراب  تاذ  رب  دئاز 

لاعفا رد  كرش 

زا يدارفا  ای  يدرف  هک  ینعم  نیا  هب  دنادن ، تاذلاب  دّرفتم  دّحوتم و  تقیقح ، ینعم و  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  لاعفا  رد  كرـش  اما  و 
هچنآ دـننام  دـنادب ؛ قلخ  هب  ضّوفم  تقلخ ، زا  دـعب  ار  روما  هکنآ  ای  دـنادب ، هیهلا  ریبادـت  لاعفا و  رد  ّرثؤم  ءزج  ای  ّرثؤم  ار  تاقولخم 
يرانک هب  دوخ  هدومن و  راذگاو  قلخ  هب  ار  راک  هدنام و  زاب  روما  ریبدـت  زا  رگید  دومن و  قیالخ  قلخ  دـنوادخ  هک  دـندوب  لئاق  دوهی 

هیآ 64 رد  اذل  .هتفر 

369 ص :

.43 توبکنع : - 1
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: هدومرف اهنآ  تمذم  رد  هدئام )  ) هروس 5

﴾. ُءاَشَی َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَی  َْلب  اُولاَق  اَِمب  اُونُِعلَو  ْمِهیِْدیَأ  ّْتلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  ﴿

نیا هطـساو  هب  دمآ -  دهاوخن  دوجو  هب  مدع  زا  يزیچ  دهد و  یمن  تقلخ  رد  يرییغت  رگید  و  دش -  هتـسب  ادخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  »
( وا تمحر  تردق و  ینعی  ( ؛ تسا هداشگ  ادخ  تسد  ود  هکلب  دندیدرگ ، راتفرگ  ادخ  نعل  هب  دـش و  هتـسب  اهنآ  تسد  غورد ، راتفگ 

« .دنک یم  قافنا  دهوخب  هنوگره  و 

دـننک و یم  قلخ  اهنآ  هدومن ، ناماما  هب  روما  ضیوفت  دـنوادخ  هک  دـنا  لئاق  دـنناوخ -  زین  هضّوفم  ار  اهنآ  هک  تالغ -  نیکرـشم  و 
.دنهد یم  يزور 

هب روما  ضیوفت  ای  رثؤم  ءزج  قیرط  هب  دـنادب -  لخدـم  يذ  ار  یـسک  یقیرط  ره  هب  سک  ره  يدـنوادخ  لاعفا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
.تسا كرشم  ًاعطق  نیمومأم -  ای  ناماما  ای  مما  ای  ءایبنا 

تدابع رد  كرش 

هراشا

قلخ هب  هّجوت  زامن  رد  ًالثم  دـنک ؛ قح  ریغ  هب  ار  لد  تین  ای  رهاـظ و  هّجوت  تداـبع ، عقوم  رد  هک  تسا  نآ  تداـبع  رد  كرـش  اـما  و 
.دراد تین  هب  جایتحا  هک  یتادابع  زا  کلذ  لاثما  دنک و  تدابع ]  ] قلخ يارب  دنک  یم  رذن  ای  دشاب ، هتشاد 

لمع عون  نیا  زا  عـنم  فـهک )  ) هروس 18 هیآ 110  رد  ًاحیرـص  اریز  تسا ؛ كرـشم  دـشاب  ادـخ  ریغ  يارب  لـمع  تقو  رد  تـین  رگا 
[: دومرف  ] هک هدومن  كرش ) )

﴾. ًادَحَأ ِّهبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ًاِحلاَص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  نَمَف  ﴿

؛ دوش راکوکین  دیاب  تسا  راودیما  راگدرورپ  تمحر )  ) ياقل هب  سک  ره  »

370 ص :
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« .دنادرگن کیرش  وا  اب  ار  يدحا  ادخ  تدابع  شتسرپ و  رد  زگره  دیامنب و  هدیدنسپ  و ]  ] كاپ لمع  ینعی 

ره رهاظ  هک  ینعم  نیا  هب  دریگن ، رظن  رد  ار  دشرم  ای  ماما  ای  ربمغیپ  تروص  دیامنن ، ادـخ  ریغ  هب  هّجوت  دـیاب  تدابع  لمع و  عقوم  رد 
رد یلو  دشاب ، ادـخ  يارب  بحتـسم ، ای  بجاو  یتدابع ، عون  ره  زا  نآ  ریغ  رذـن و  تاکز و  سمخ و  جـح و  هزور و  زامن و  زا  لمع 
 - رابخا ناسل  هب  لمع -  رد  يایر  هک  نوچ  دشاب ؛ نآ  ریغ  ای  قیالخ  رظن  بلج  ترهـش و  يارب  ینعی  ادخ ؛ ریغ  هب  هّجوت  نطاب ، لد و 
هک هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، یلماع  ره  لمع  هدننک  هابت  هک  تسا  هدش  هدناوخ  رغصا  كرش 

(1): دومرف

«. رغصالا كرشلا  اوقتا  »

.کچوک كرش  زا  دیزیهرپب  ینعی 

؟ تسا مادک  کچوک  كرش  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 

.تسا رغصا  كرش  هعمس ، ایر و  هعمسلاو ؛» ایرلا  : » دومرف

371 ص :

هیودرم نبا  جرخأو  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویس  .فهک  هروس  هیآ 110  لیذ  ، 4/462 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  - 1
يزاجی موی  ءایرلا  لاق : رغصألا ؟ كرـشلا  امو  اولاق : رغـصألا ، كرـشلا  اوقتا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هریره  یبأ  نع 

راحب رد  یـسلجم  همالع  ءازجلا .» مهدنع  نوبیـصت  له  اورظنا  ایندلا ، یف  نوؤارت  متنک  نیذـلا  یلإ  اوبهذا  لوقی : مهلامعأب ، دابعلا  هللا 
ّنا هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ایرلا ، باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ح 50 ، ، 69/303 راونالا ،
اذإ همایقلا  موی  یلاعت  هللا  لوقی  .ءایرلا  وه  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  رغصألا  كرـشلا  امو  اولاق : رغـصألا ، كرـشلا  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ 

«. ءازجلا مهدنع  نودجت  له  اورظناف  ایندلا ، یف  نوؤارت  متنک  نیذلا  یلإ  اوبهذا  مهلامعأب  دابعلا  يزاج 
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(1): دومرف هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  زین  و 

یف افصلا  یلع  لمنلا  بیبد  نم  یتّمأ  یف  یفخأ  كرـشلا  ّناف  .رـسلا  كرـشلاو  مکاّیإ  .ّیفخلا  كرـشلا  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ  ّنا  »
« .ءاملظلا هلیللا 

رت هدیشوپ  كرش  هک  دیشاب  رود  ناهنپ  ّرس و  كرش  زا  سپ  .تسا  ناهنپ  هدیشوپ و  كرش  امش ، رب  مسرت  یم  نم  هک  يزیچ  نیرتدب 
.کیرات بش  رد  مرن  گنس  رب  هچروم  نتفر  مرن  زا  نم  تّما  رد  تسا 

(2): دومرف هاگ  نآ 

دنک ایر  هب  قاتعا  ای  دـنک  ایر  هب  جـح  ای  دـهد  ایر  هب  هقدـص  ای  دریگ  ایر  هب  هزور  سک  ره  .تسا  كرـشمدنک  اـیر  هب  زاـمن  سک  ره 
.دشاب كرشم 

.دوش یم  مه  یفخ  كرش  لومشم  تسا ، هیبلق  روما  هب  طوبرم  نوچ  ریخا ، عون  نیا  هتبلا 

نایعیـش سپ  تسا ؛ كرـشم  دـنک  قلخ  يارب  رذـن  یـسک  رگا  دـیدومرف : هک  مینک  یم  دنـس  ذاختا  ناـتدوخ  شیاـمرف  زا  اـم  ظـفاح :
يارب رذن  هشیمه  هکنآ  يارب  دنا ، كرشم 

372 ص :

لقن ار  ثیدح  نیا  نارمع ، لآ  هروس ي  ریـسفتلا ، باتک  ح 3148 ، ، 2/319 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  - 1
 ...«. ءاملظلا هلیللا  یف  افصلا  یلع  رذلا  بیبد  نم  یفخأ  كرشلا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  تلاق : هشئاع  نع  : » تسا هدرک 

وجری ناک  نمف  : } هللا لوق  ریسفت  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لئس  لاق : مالّسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  دوراجلا  یبأ  هیاور  یف  - » 2
كرشم وهف  سانلا  هائارم  ماص  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  یکز  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  یّلـص  نم  لاقف : هیآلا  هبر } ءاقل 

، راونالا راحب  ءارم .» لمع  هللا  لبقی  الو  كرشم  وهف  سانلا  هائارم  هب  هللا  رمأ  اّمم  ًالمع  لمع  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  ّجح  نمو 
ح 7938، ، 4/365 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  .ایرلا  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ح 25 ، ، 69/297 یسلجم ،

وهو یّلص  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : سوأ  نب  دادش  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  قاقرلا ، باتک 
«. كرشأ دقف  یئاری  وهو  قّدصت  نمو  كرشأ  دقف  یئاری  وهو  ماص  نمو  كرشأ  دقف  یئاری 
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.تسا كرش  هتبلا  تسادخ ، ریغ  يارب  رذن  نوچ  .دننک  یم  هدازماما  ماما و 

رذن باب  رد 

موق لاعفا  ای  لاوقا و  يور  زا  دننک ، تواضق  دنهاوخب  رگا  یتلم  موق و  ره  دیاقع  رد  هک  تسا  نیا  قطنم  ملع و  لقع و  هدـعاق  یعاد :
اهنآ هطوبضم  بتک  موق و  نآ  نیناوق  رد  لماک  یسررب  هکلب  دننک ، یمن  تواضق  ربخ  یب  داوس و  یب 

.دنیامن یم 

هجوت یتسیاـبن  هعیـش  ربخ  یب  ماوع  لاـعفا  لاوقا و  هب  دـییامنب ، نایعیـش  دـیاقع  رد  قیقد  یـسررب  دـیهاوخ  یم  هک  مه  مرتحم  ناـیاقآ 
رارق هعیـش  مامت  ای  اهنآ و  كرـش  رب  لیلد  ار  راتفگ  نآ  امـش  اضر ، ماما  ای  یلع ، ای  دنتفگ  اه  هچوک  رد  داوسیب  يارقف  رگا  هک  دییامن 
دارفا اریز  دیهد ؛ رارق  مصخ  رب  هبلغ  كردم  ار  نآ  امـش  دیامنب ، هدازماما  ای  ماما و  يارب  رذـن  هتـسنادن ، ضحم  یماع  رگا  ای  دـیهدب ،

.دنوش یم  ادیپ  موق  ره  ماوع  رد  یلاباال  داوس و  یب 

هعیـش هیهقف  بتک  هب  دییامنب ، هنالقاع  یـسررب  دیهاوخ  یم  دیتسین و  ییوج  بیع  هناهب و  یپ  رد  ضرغ و  یب  نامدرم  امـش  رگا  یلو 
.دییامن هعجارم  تسا ، دوجوم  اه  هناخباتک  همه  رد  یطخ ، یپاچ و  تسا و  مومع  سرتسد  رد  هک 

يوس هب  یقیرط  هکنیا  رب  هوالع  يرفعج  هقف  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـییامن ، هعلاطم  ار  یلمع  لـئاسر  یلالدتـسا و  هقف  بتک  هچناـنچ 
.تسا راکشآ  زراب و  يرفعج  هقف  نوطب  زا  دیحوت  بابل  ّبل  هکلب  درادن ، مه  یفارخ  تاروتسد  درادن ، دوجو  كرش 

عیمج ياواتف  هیلمع ، لیاسر  مامت  رد  زین  رذن و  باب  نیمه  رد  دییامن  هعلاطم  تسا ، دوجوم  اه  هناخباتک  مامت  رد  عیارش  هعمل و  حرش 
رذن عقوم  رد  ًامتح  ادخ  يارب  یلمع  هب  مازتلا  رد  تسا ، تادابع  باوبا  زا  یباب  رذن ، نوچ  هک  تسا  هعیش  ياهقف 
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ره هب  هغیـص ، مود  .لمع  اب  نراـقم  تین  لّوا  دوش ؛ یمن  دـقعنم  رذـن  دـشابن  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هک  ددرگ  روظنم  طرـش  ود  یتسیاـب 
.دشاب یناسل 

ود نیا  يانعم  لوا  دنک  یم  یعس  طرش ، ود  نیا  دوجو  هب  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تقیقح  تروص  شرذن  هک  دیمهف  ناملـسم  هک  نیمه 
.دیامن رذن  دعب  دمهفب و  ار  اهنآ  یگنوگچ  طرش و 

هللا و رذـن ، رد  ًاصوصخم  تادابع ، مامت  رد  تین  دـیاب  ًالّوا  هک  دـمهف  یم  دـمآرب ، يا  هلاسر  هعلاطم  ای  یهیقف  زا  لاؤس  ماقم  رد  یتقو 
.دور یم  نیب  زا  یّلک  هبادخ  ریغ  يارب  تین  سپ  .دشاب  هللا  تاضرمل  ًابلط  هللا و  یف 

رد دناوخب و  هغیـص  رذن  عقوم  رد  دیاب  ًامتح  هدننک  رذن  هک  تسا  نآ  دشاب ، یم  نآ  هدـننک  تیبثت  لّوا و  طرـش  میمتت  هک  مود  طرش 
یم ای  موصأ ،» نأ  ّیلع  هللا  : » دیوگب دیاب  دیامنب  هزور  رذن  دـهاوخ  یم  رگا ]  ] ًالثم دوش ؛ یمن  يراج  هغیـص  دـشابن ، ادـخ  مان  ات  هغیص 

يارجا هچنانچ  .تاروذن و  مامت  تسا  قیرط  نیمه  هب  و  رمخلا .» برـش  كرتأ  نأ  یلع  هللا  : » دیوگب دیاب  دـنک  بارـش  كرت  دـهاوخ 
هغیـص يارجا  ّتلم  موق و  ره  لها  دوخ  نابز  هب  دنناوت  یم  دشابن ، روسیم  اهنآ  ریغ  ای  نابز  يدـنه  ای  نابز  یـسراف  يارب  یبرع  هغیص 

.دشاب هروبزم  هغیص  اب  فدارم  نآ  يانعم  هکنآ  طرش  هب  دنیامنب ،

 - دشاب هدازماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ  مان  هاوخ  دـنک -  لخاد  ادـخ  مان  اب  هدرم ، ای  هدـنز  زا  ار ، يرگید  ای  دـشاب  ادـخ  ریغ  تین  رد  رگا  و 
: دیامرف هروکذم  هیآ  رد  ًاحیرـص  هکنآ  هچ  تسا ؛ كرـشم  دـیامنب  ار  لمع  نیا  ملع  يور  زا  ًادـمع  رگا  تسا و  لطاب  رذـن  نآ  ًاعطق 

﴾. ًادَحَأ ِّهبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ﴿

مان هب  ًامتح  دیاب  رذن  هک  دننامهفب  ار  ناربخ  یب  هک  تسا  مزال  ملع  لها  رب  هتبلا 
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.دنیامن یم  هفیظو  ماجنا  هتسویپ  نیغّلبم  ظاّعو و  هچنانچ  دشاب ، ادخ  يارب  ادخ و 

، دیامنب ًادماع  ًاملاع  رگا  تسا و  لطاب  دـشاب -  ماما  ربمغیپ و  ولو  هدرم -  ای  هدـنز  ره  يارب  رذـن  هک  دـنراد  نایب  ًامومع  هعیـش  ياهقف 
.دنهدب رارق  اج  ره  هب  دنراتخم  شفرصم  رد  یلو  دنیامنب ، ادخ  يارب  دیاب  ار  رذن  .تسا  كرش 

دنک یم  رذن  .درادـن  بیع  دـشکب ، هدازماما  ای  ماما و  هعقب  ای  دـبعم  ای  هناخ  نالف  رد  دربب  ادـخ  يارب  يدنفـسوگ  دـنک  یم  رذـن  ًالثم 
يارب دنک  رذـن  رگا  یلو  درادـن ، بیع  دـهدب ، يریقف  ای  میتی  ای  ملاع  ای  هللا  لوسر  هیرذ  و ]  ] دیـس نالف  هب  ادـخ  يارب  یـسابل  ای  یلوپ 

.تسا كرش  ًاعطق  دشاب ، دّمعت  ملع و  يور  زا  رگا  تسا و  لطاب  ًامتح  اونیب  میتی و  ای  ملاع  ای  هدازماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ 

: تسا نتفگ  نتشون و  غّلبم  ظعاو و  ملاع و  هیقف و  لوسر و  ره  هفیظو 

﴾. ُنِیبُْملا ُغَالَْبلا  ّالِإ  ِلوُسّرلا  یَلَع  اَمَو  ﴿

(.« رون  ) هروس 24  54 هیآ  ) .دوب دهاوخن  یفیلکت  لماک  تلاسر  غالبا  زج  لوسر  رب  »

! تسا ندرک  لمع  ندینش و  مدرم  هفیظو  و 

هب یـصقن  دـنیامنن ، لمع  تاروتـسد  قباطم  دوخ  ینید  فیاظو  هب  دـنورن و  ینید  فیاظو  مًلعت  میلعت و  یپ  رد  يدارفا  اـی  يدرف  رگا 
.تسین دراو  روتسد  هقیرط و  هدیقع و  نآ  لصا 

ماوع رب  ار  رما  دیناوخن و  كرشم  ار  نایعیـش  مرتحم ، نایاقآ  اهدعب  ات  دش  تقیقح  فشک  باوج ، زا  رادقم  نیمه  هب  منک  یم  نامگ 
(1) .دینکن هبتشم 
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هب نانآ  ءایلوا  مالّسلا و  هیلع  نیموصعم  تمظع  تلزنم و  ماقم و  مامت  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  نیرت  ماوع  یتح  نایعیـش  همه  - 1
هدوتـس نینچ  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  هک  ناگرزب  نآ  میظعت  تهج  هب  نایعیـش  تسا و  نانآ  يوقت  نامیا و  یکاـپ و  یگدـنب و  رطاـخ 

َلْهَأ َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  : ﴿ هدومرف زین  و  (. 95: ءاسن ﴾ ) ًامیِظَع ًاَرْجأ  َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاَجُْملا  ُهللا  َلّـضَف  ، ﴿ تسا
ّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسَأ  َـال  لـُق  : ﴿ تسا هدوـمرف  رما  ناـنآ  تشادـگرزب  تهج  هب  نینچمه  و  ( 33 بازحا : ﴾ ) ًاریِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَبـْلا 

يادا تهج  هب  هداد و  رارق  وا  رما  میظعت  یلاعت و  يادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  تاروذـن  نایعیـش  اذـل  و  ( 23 يروش : ﴾ ) َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا 
هلیـسو نیا  هب  ات  دنیامن  یم  ءادها  ربمایپ  نادنزرف  كاپ و  نادهاجم  نیا  هب  ار  نآ  باوث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  رجا 

هک دنک  یمن  روطخ  شنهذ  رد  يا  هظحل  یتح  نانآ  زا  مادک  چـیه  و  دنـشاب ، هدومن  ادا  ار  تلاسر  رجا  هدروآ و  اج  هب  ار  تمعن  قح 
یم فراعتم  نابز  رد  رگا  دـشاب و  هدروآ  اجب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  طقف  طقف و  یلاعت و  يادـخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  راک  نیا 

هک ار  هچنآ  دوخ  تین  رد  تسا و  نشور  زور  دننام  وا  يارب  تقیقح  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ما  هدرک  ماما  رذن  ار  لام  نیا  دنیوگ 
هک دنک  یم  نایب  تحارـص  هب  هک  دنک  یم  يراج  نابز  هب  ار  رذن  هغیـص  زین  دوخ  رذن  تیبثت  ماقم  رد  هتبلا  دنراد و  رظن  رد  دـش  نایب 
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( ققحم «. ) مهد ماجنا  ار  راک  نالف  هک  تسا  نم  دهع  رب  ادخ  رطاخ  هب  »
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یفخ كرش 

رد ایر  لامعا و  رد  كرش  نآ ، تسا و  ناهنپ  یفخ و  كرش  مود  مسق  .مینک  مامت  ار  بلطم  هیلوا و  راتفگ  هب  میدرگ  رب  تسا  بوخ 
.تسا تادابع  تاعاط و 

يارب تدابع ، كرش  رد  هک  تسا  نیا  ، میدومن هرامش  یلج  كرـش  ماسقا  زا  هک  تدابع ، رد  كرـش  كرـش و  زا  عون  نیا  نایم  قرف 
هب هکنآ  لثم  دنریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ریغ  رگا  زامن  رد  ًالثم  دنک ؛ یم  شتـسرپ  ار  وا  تدابع  ماقم  رد  دـهد و  یم  رارق  کیرـش  ادـخ 

.تسا ضحم  كرش  لطاب و  لمع  نآ  ًاعطق  دنرادب ، روظنم  ار  يدشرم  ای  دنروآ  رظن  رد  ار  تیالو  ماقم  تروص  نیطایش  ياوغا 

.دشاب یم  یلج  كرش  رد  لخاد  ّالا  دیایب و  دیابن  یناسنا  رکف  نهذ و  رد  يدحا  تیدحا ، ترضح  تاذ  زج  تدابع  رد 
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: دومرف هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  و 

(1)« .كرشلا نع  ءاینغألا  ینغأ  انأو  ءيرب  هنم  انأو  هّلک  هل  وهف  يریغ ، هیف  كرشأ  ًاحلاص  ًالمع  لمع  نم  یلاعت  هللا  لوقی  »

تسوا يارب  زا  یمامت  هب  لمع  نآ  سپ  دهد ، رارق  کیرـش  ارم  ریغ  لمع ، نآ  رد  دیامن و  یلمع  هک  یـسک  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ 
.كرش زا  منازاین  یب  همه  زا  رتزاین  یب  نم  متسه و  رازیب  لمع  لماع  ای  لمع  نآ  زا  نم  و 

ار وا  لمع  نآ  يارب  مدرم  هک  دشاب  نآ  شرظن  دنک و  جح  ای  دریگب  هزور  ای  دنک  زامن  هک  یـسک  دیامرف : یم  هک  تسا  ربخ  رد  زین  و 
.لمع نآ  رد  ادخ  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  کیرش  قیقحت  هب  سپ  هلمع .» یف  كرشأ  دقف   » دننک حدم 

(2): هک تسا  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قیاقح ، رارسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  ترضح  زا  زین  و 

نآ ار ، مدرم  زا  یکی  ياضر  لمع ، نآ  رد  دـنک  لخاد  سپ  ترخآ ، يازج  ادـخ و  تمحر  بلط  يارب  دـیامنب  یلمع  يا  هدـنب  رگا  »
« .دشاب یم  كرشم  هدننک  لمع 
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رصتخم اب  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  .رغصألا  كرشلا  نم  ریذحتلا  باب  عماجلا ، باتک  ، 4/185 ینالقسع ، رجح  نبا  مالسلا ، لبس  - 1
و ایرلا ، باب  رفکلاو ، نامیالا  باـتک  ح 51 ، ، 69/304 راونالا ، راحب  رد  یـسلجم  همالع  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ظاـفلا  رد  فـالتخا 

هباشم یظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  هللا ، ریغ  هلمع  یف  كرـشأ  نم  باب  قئاقّرلاو ، دهزلا  باتک  ح 46 ، ، 4/2289 دوخ ، حیحص  رد  ملسم 
.دنا هدرک  لقن 

لقن نینچ  ار  ثیدح  .ْهدابعلاب  هعمـسلاو  ایرلا  دـصق  میرحت  باب  هراهطلا ، باتک  ح 11 ، ، 1/49 یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا ، لئاسو  - 2
نم دـحأ  اضر  هیف  لخدأو  هرخـآلا  رادـلاو  هللا  هجو  هب  بلطی  ًـالمع  لـمع  ًادـبع  ّنأ  ول  لاـق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  : » تسا هدرک 

( ققحم . ) ص302 ج 69 ، راونالا ، راحب  ًاکرشم .» ناک  سانلا 
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.دنوش یم  كرشم  دنیامنب ، ادخ  ریغ  هب  هک  یهجوت  رصتخم  هب  یلمع  ره  رد  تسا و  عیسو  رایسب  یفخ  كرش  هنماد 

بابسا رد  كرش 

كرش مه  نیا  .دنراد  قلخ  بابسا و  هب  فوخ  دیما و  مشچ  مدرم  بلاغ  هچنانچ  تسا ، بابسا  رد  كرش  كرش ، نیا  ماسقا  زا  یکی 
.روفغم كرش  اما  تسا ؛

زا ار  رثا  نیا  رگا  .دشاب  یم  ءایـشا  تیبرت  رد  ّرثؤم  دیـشروخ  الثم  دننادب ؛ بابـسا  رد  ار  رثا  هک  تسا  نآ  بابـسا ، هب  كرـش  زا  دارم 
هـضافا هلیـسو  ار  دیـشروخ  دننادب و  میکح  ّرثؤم  زا  ار  رثا  رگا  تسا و  كرـش  یعقاو ]  ] ّرثؤم هب ]  ] هّجوت نودب  دننادب  دیـشروخ  دوخ 

هب هّجوت  همّدقم  قح ، تایآ  هب  هّجوت  اریز  تسا ؛ تدابع  زا  عون  کی  دوخ  هکلب  تسین ، كرش  ًادبا  ضیف ،

نیا نوچ  دـییامنب ، یهلا  تایآ  هب  رظن  هک  تسا  هدـش  نآ  هب  رما  هراـشا و  دـیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تاـیآ  رد  هکنیا  اـمک  تسا ، قح 
.تسا لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  همّدقم  دوخ  اهرظن 

بساک تحالف و  هب  حّالف  تعارز و  هب  عراز  تراجت و  هب  رجات  هّجوت  رظن و  لیبق  زا  بابـسا ؛ زا  یببـس  ره  هب  هّجوت  تسا  نینچمه  و 
رگا تسا و  كرـشم  دـیامنب ، یلالقتـسا  هّجوت  رگا  .دوخ  لـمع  لغـش و  هب  یلغـش  ره  لـغاش  هرخـألاب  هرادا و  هب  يرادا  بسک و  هب 
چیه تسین ، لاعتم  يادخ  زج  يا ] ] هدـنهد رثا  ینعی  هللا ؛» ّالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ال   » هک تین  نیا  هب  دـشاب ، بابـسا  ببـس و  رظن  شرظن 

.دشاب یمن  مه  كرش  درادن و  یعنام 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  هعیش 

ار نآ  راثآ  یناعم و  كرش و  لوصا  دش و  حضاو  بلطم  هک  همّدقم  رصتخم  نیا  اب 
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نایب هک  یفخ -  یلج و  كرش  قرط  زا  کی  مادک  زا  امـش  ایآ  هک  میریگب  هجیتن  دوخ  تانایب  زا  دییامرفب  هزاجا  کنیا  میدومن ، نایب 
؟ دیناد یم  كرشم  ار  نایعیش  میدومن - 

لئاق یکیرش  هتمظع ، ّتلج  يراب  ترـضح  لاعفا  تافـص و  تاذ و  رد  هک  دیا  هدینـش  یماع  ای  فراع  هعیـش  مادک  زا  اجک و  رد  ایآ 
! دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  يرگید  دوبعم  راگدرورپ ، تدابع  رد  ای  دنشاب ،

هعیش نایاوشیپ  همئا و  نید و  ناگرزب  زا  يروتـسد  دیاقع ، عورف و  لوصا و  باب  رد  هک  دیا  هدید  هعیـش  ثیداحا  رابخا و  بتک  رد  ای 
.دشاب هدیسر  مدومن ، ضرع  هک  یکرش  قرط  راثآ  هب  عجار 

هقالع و ای  دـنیامنب  ار  یلمع  مدرم  رظن  بلج  دـنیاشوخ و  يارب  هک  ییایر  لمع  لیبق  زا  نآ ، قرط  ماسقا  یفخ و  كرـش  هب  عجار  اما 
مدع هطساو  هب  هک  دنراتفرگ  ماسجا  ملاع  رد  یگمه  یّنس  هعیش و  هکلب  درادن ، اهنت  نایعیش  هب  صاصتخا  ندومن ، ادیپ  بابسا  هب  دیما 

رد قرغ  اپارـس  ای  دـننک ، یم  ییاـیر  لـمع  هدروخ  یناطیـش  سواـسو  بیرف  یهاـگ  لـماک ، هجوت  سفن و  هیکزت  شناد و  تفرعم و 
! دندرگ یمدراو  ناطیش  تعاطا  رد  هتفر و  نوریب  قح  تعاطا  زا  دنوش و  یم  بابسا 

یم ضامغا  وفع و  لباق  هتبلا  تسا و  روفغم  كرـش  عون  زا  یلو  دـش -  ضرع  هچنآ  ربانب  هدروآ -  قح  هب  كرـش  ینعم ، رد  هچرگا 
.دوش یم  ضوع  اهنآ  هیحور  یهّجوت  رصتخم  هب  ار  دشاب 

.دیدومرف هراشا  لاحلا  هچنانچ  دییامن ، یم  هبتشم  ماوع  رب  ار  رما  دیناد و  یم  كرشم  ار  نایعیش  امش  هار  هچ  زا  سپ 

رگا مه  امش  دوخ  مدرک  ضرع  یلو  تسا ، حیحص  امش  تاشیامرف  مامت  ظفاح :
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یجایتحا ام  نوچ  تسا ؛ كرش  دوخ  ندومن ، اهنآ  هب  لّسوت  نتـساوخ و  ناماما  زا  تجاح  هک  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  دییامرف ، تقد 
.ددرگ یم  لصاح  هجیتن  مییامن  قح  هب  یهّجوت  هک  نامز  ره  .میرادن  يرشب  هطساو  هب 

هتفرگ رارق  قیقحت  نودب  فالسا ، تاداع  ریثأت  تحت  دیاب  ارچ  روکف  و ]  ] فصنم ملاع  امش  لثم  هک  تسا  بجعت  ّلحم  یلیخ  یعاد :
.دییامرفب ینایب  نینچ  و 

بلاطم حیرـشت  هک  راتفگ -  تامّدقم و  نیا  رکذ  زا  دعب  هک  دیتشادن  یعاد  ضیارع  هب  یهّجوت  ای  دیدوب و  باوخ  یلاع  بانج  ایوگ 
.تسا كرش  نتساوخ  ناماما  زا  تجاح  دییامرف  یم  زاب  مدومن - 

تفای يدّـحوم  ًادـبا  دـنا و  كرـشم  قیالخ  ماـمت  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  .تسا  كرـش  قلخ  زا  نتـساوخ  تجاـح  قلطم  رگم  مزیزع 
.دندیبلط یم  کمک  قیالخ  زا  ارچ  ءایبنا  سپ  دشاب ، كرـش  اهنآ  زا  ندومن  کمک  ياضاقت  قلخ و  زا  ندـیبلط  تجاح  رگا  .ددرگن 

.دوشب امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دییامرف ، تقد  دیجم  نآرق  تایآ  رد  يردق  نایاقآ  تسا  بوخ 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  ندروآ 

: دیامرف یم  هک  دییامن  هجوت  لمن )  ) هروس 27 ات 40  تایآ 38  هب  تسا  یضتقم 

َکِماَقّم نِم  َموُقَت  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ّنِْجلا  َنّم  ٌتیِْرفِع  َلاَق  َنیِِملْـسُم *  ِینُوتْأَی  نَأ  َْلبَق  اَهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَـی  ْمُکّیَأ  اُؤَلَْملا  اَـهّیَأ  اَـی  َلاَـق  ﴿

اَذه َلاَق  ُهَدنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  ّدَتْرَی  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباَتِْکلا  َنّم  ٌْملِع  ُهَدـنِع  يِذـّلا  َلاَق  ٌنیِمَأ *  ّيِوََقل  ِْهیَلَع  ّینِإَو 
﴾. ّیبَر ِلْضَف  نِم 

ار سیقلب  تخت  امش  زا  کی  مادک  تفگ : سلجم  راّضح  هب  نامیلس  بانج  »
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وا تخت  ندروآ  رد  ناـنچ  نم  تفگ : نج  تیرفع  ناـیم ، نآ  زا  .دروآ  دـیهاوخ  دوـش ، نم  رما  میلـست  دـیآ و  نم  دزن  هکنآ  زا  شیپ 
ملع زا  ضعب  هب  هک  سک  نآ  .مروآ و  روـضح  هب  ار  نآ  يزیخ  رب  دوـخ  تواـضق ]  ] هاـگیاج زا  وـت  هکنآ  زا  شیپ  هـک  مـنیما  رداـق و 

ار تخت  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم  هک  تفگ  دوـب ) مظعا  مسا  ياراد  هک  اـیخرب  نب  فـصآ  ینعی   ) دوـب اـناد  یهلا  باـتک 
« .تسا نم  يادخ  لضف  زا  ییاناوت ]  ] نیا تفگ : درک ، هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرس  نامیلس  نوچ  .مروآ  اج  نیدب 

تسین زجاع  قولخم  راک  ندروآ ، نامیلس  دزن  ندز  مهرب  مشچ  زا  لبق  ینالوط  لزانم  زا  ار  تمظع  نآ  اب  سیقلب  تخت  تسا  یهیدب 
زا دـهاوخ ، یم  ییادـخ  تردـق  لمع ، نیا  هکنیا  هب  ملع  اـب  نامیلـس  باـنج  تداـع و  فـالخ  رب  تسا  يرما  نیا  هک  تسا  مّلـسم  و 

سلجم نیرــضاح  زا  دوـمن و  کـمک  تجاـح و  ياـضاقت  زجاـع  قوـلخم  زا  هـکلب  دوـمنن ، ار  تـخت  ندروآ  تساوـخرد  دـنوادخ 
هک زجاع  قولخم  زا  نامیلـس  باـنج  ندومن  اـضاقت  نیا  دوخ  سپ  .دـنیامن  رـضاح  وا  يارب  ار  تمظعاـب  تخت  نآ  هک  تساوخدوخ 
نم دزن  شدوخ  ندـمآ  زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  دـییامن و  یلمع  ار  رما  نیا  امـش  هب  هداد  ادـخ  هوق  اب  دـیناوت  یم  امـش  زا  کـی  مادـک 

(1) .دشاب یمن  كرش  قلخ  زا  نتساوخ  تجاح  قلطم  دناسر  یم  دییامن ، رضاح 

راد ار  ایند  دنوادخ 
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دوخ ایآ  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنتـساوخ  ایخرب  نب  فصآ  زا  نامیلـس  ترـضح  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  - 1
مالّـسلا هیلع  يداه  ماما  زا  مثکا  نب  ییحی  هک  تسا  یلاوئـس  نیا  دنناسرب ؟ ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هک  دندوبن  تردـق  نیا  ياراد  ناشیا 

هللا لوق  نع  تلأس  : » دندومرف نینچ  هدرک و  هراشا  یمهم  هتکن  هب  لاوئس  نیا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  دوب و  هدیـسرپ 
نکل فصآ  فرع  ام  هفرعم  نع  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  زجعی  ملو  ایخرب  نب  فصآ  وهف  باتکلا » نم  ملع  هدنع  يذـّلا  لاق  : » زعو لج 

مالّسلا هیلع  نامیلس  مهف  امک  هتلالدو  هتمامإ  یف  هیلع  فلتخی  الئل  کلذ  همهفف  هللا ، رمأب  فصآ  دنع  هعدوأ  مالـسلا  هیلع  هللا  تاولص 
هدنع يّذلا  لاق  يدیسرپ  یلاعت  يادخ  لوق  زا  ...قلخلا .» یلع  هجحلا  دکأتل  هدعب  نم  هتمامإو  هتوبن  فرعتل  مالّسلا  هیلعدواد  هایح  یف 

وا رب  ادخ  تاولـص  هک  وا  یلو  دوبن  ناوتان  تسناد  یم  فصآ  هچنآ  نتـسناد  زا  ناملـس  دوب و  ایخرب  نب  فصآ  وأ  باتکلا ، نم  ملع 
زا تسناد  یم  فصآ  هچنآ  تسا ) نانآ  رب   ) وا زا  دـعب  تجح  فصآ  هک  دناسانـشب  سنا  نج و  زا  معا  شتّما  هک  تشاد  تسود  داب 

تماما رد  وا  تما  هکنیا  اـت  درک  هاـگآ  ملع  نآ  هب  ار  وا  سپ  دوب ، هتـشاذگ  وا  دزن  رد  یهلا  رما  هب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ملع 
هب ات  دش  هداد  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  مهف  نیا  مالّـسلا  هیلعدواد  ترـضح  یگدنز  نامز  رد  هک  روط  نامه  دـننکن  فالتخا  فصآ 

نـسحلا یبأ  مامالا  نع  يور  ام  ص478 ، لوقعلا ، فحت   ) .دوش ماـمت  تجح  قلخ  رب  دوش و  هتخانـش  شتماـما  شتوبن و  هلیـسو  نیا 
یتازجعم نیهارب و  هلیـسو  هب  زین  نایعیـش  .يداهلا  نسحلا  یبا  ثیدح  ص93 ، دیفم ، خیش  صاصتخالا ، مالّـسلا ؛ هیلعدمحم  نب  یلع 

نانآ تماما  تمظع و  ماقم و  هب  یپ  تسا  هداد  ناشن  نانآ  هب  ماقمالاو  ناـگدازماما  مالّـسلا و  هیلع  همئا  هلیـسو  هب  یلاـعت  يادـخ  هک 
رـضحم رد  دنهاوخ و  یم  دنراد  برقت  ادخ  دزن  رد  هک  یناسک  ناونع  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هدرک و  لسوت  نانآ  هب  دنا و  هدرب 

( ققحم  ) .دنیامن یم  نانآ  هب  هیده  ار  نآ  باوث  دننک و  یم  ادا  ار  دوخ  تاروذن  نانآ 
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درادن یعنام  ًادبا  دنادن ، ادخ  کیرش  ای  ادخ و  دبلط  یم  وا  زا  تجاح  هک  ار  یسک  رگا  .تسا  یبلق  رما  مه  كرش  هداد ، رارق  بابسا 
دنور و یم  ورمع  رکب و  دـیز و  هناخ  رد  هب  هتـسویپ  هک  تسا  لوادـتم  مومع  دزن  لمع  نیا  هک  نانچ  دـیامنب ، وا  زا  تجاح  ياضاقت 

.دنروآ نابز  رب  ار  ادخ  مسا  هکنآ  نودب  دننک ، یم  کمک  ياضاقت 

ضیرم نیا  اـیآ  تـشک ، ارم  ضرم  درد و  سرب ، مداد  هـب  رتـکد  ياـقآ  دـیوگب  ودورب  رتـکد  بیبـط و  لزنم  برد  یـضیرم  رگا  سپ 
!؟ تسا كرشم 

! تسا كرشم  دربب ، ار  ادخ  مان  هکنیا  نودب  دیهدب ، متاجن  دیسرب ، مداد  هب  مدرم  دنزب  دایرف  ایرد  نایم  رد  یقیرغ  رگا 

ریزو هناخ  رد  تفر  مولظم  دومن ، بیقعت  ار  یهانگ  یب  مولظم  یملاظ  رگا  ای 
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! تسا كرشم  هدب ، تاجن  ملاظ  نیا  تسد  زا  ارم  مرادن ، يدیما  وت  زج  نم  تنماد ، هب  متسد  سرب ، مداد  هب  ریزو  ياقآ  تفگ  مظعا 

ًامـسر دیامن و  کمک  بلط  دوخ  ناگیاسمه  زا  ماب  يالاب  رد  وا  دورب و  وا  سومان  ای  لام  ای  ناج  دصق  هب  یـسک  هناخ  هب  يدزد  رگا 
! تسا كرشم  دنکن ، يراج  نابز  هب  تعاس  نآ  رد  ار  ادخ  مسا  ًادبا  دیهدب و  متاجن  دیسرب ، مداد  هب  مدرم  يا  دیوگب 

ضرغ ای  دنا و  نادان  ای  دنناوخب ، كرشم  رگا  دنناوخ و  یمن  كرـشم  ار  مدرم  زا  عون  نیا  القع  زا  يدحا  تسا و  یفنم  باوج  ًاعطق 
.دنا هدومن  يزرو 

ای دنادب ، دوخ  نایادخ  ار  دمحم  لآ  یسک  رگا  دنا  قفتم  ًامومع  هعیـش  هعماج  .دییامنن  يراک  هطلغم  و ]  ] دیهد فاصنا  مرتحم  نایاقآ 
.مییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ام  تسا و  كرشم  ًاعطق  دنادب ، ییادخ  لاعفا  تافص و  تاذ و  رد  کیرش  ار  اهنآ 

هللا یلع  ای  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  ینکردا ،» نیسح  ای  «، » ینکردا یلع  ای  : » دنیوگ یم  اه  يراتفرگ  رد  نایعیش  دیا  هدینش  امش  رگا 
لیلج نادناخ  نآ  ، (1)« اهبابسأب ّالإ  رومألا  يرجی  نأ  هللا  یبأ  : » هک تسا  بابسا  راد  ایند  نوچ  هکلب  ینکردا ، هللا  نیـسح  ای  ینکردا ،

.دنیوج یم  لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  اهنآ  هلیسو  هب  دنناد و  یم  تاجن  بابسا  هلیسو و  ار 

.دندرگ یم  هطساو  هلیسو و  لابند  هب  هک  دنیامن  یمن  تجاح  بلط  ادخ  زا  ًالقتسم  ارچ  ظفاح :
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الا ءایشالا  يرجی  نأ  هللا  یبا  : » تسا هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ح 7 ) ص183 ، ج 1 ،  ) یفاک لوصا  باتک  رد  - 1
هلهجو هفرع ، نم  هفرع  ًاقطان ، ملع  لکل  لعج  املع و  حرش  لکل  لعج  ًاحرش و  ببس  لکل  لعج  اببـس و  ءیـش  لکل  لعجف  بابـسأب ،

( ققحم «. ) نحنو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاذ  هلهج ، نم 
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 - دیجم نآرق  یلو  تسا ، ظوفحم  راگدرورپ  هناگی  تاذ  هب  تبسن  مومغ  مومه و  عفد  جیاوح و  بلط  رد  ام  یلالقتـسا  هّجوت  یعاد :
هروس 5 هیآ 35  رد  هچنانچ  تفر ؛ وا  تمظعاب  هاگرد  هب  دیاب  هلیسو  اب  هک  دیامن  یم  تیاده  ار  ام  تسا -  ینامسآ  مکحم  دنـس  هک 

: دیامرف یم  هدئام ) )

﴾. َهَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهللا  اوُقّتا  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

وا تمظع  اب  هاگرد  هب  هلیـسو  اب  ینعی  لاعتم ؛[  يادـخ  هب  دـییوج  لّسوت  قح ] يایلوا  هلیـسو  هب   ] دیـسرتب و ادـخ  زا  ناـمیا  لـها  يا  »
[.« دیسرب لماک  هجیتن  هب  ات  دیورب ،

دنا قح  ضیف  طیاسو  دمحم  لآ 

هطـساو نیحلاص و  دابع  ار  اهنآ  هکلب  میناد ، یمن  روما  دـقع  لح و  رد  لقتـسم  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  نایعیـش ، اـم 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روتسد  بسح  رب  لیلج  نادناخ  نآ  هب  ام  لّسوت  میناد و  یم  ضایف  أدبم  زا  ضیف 

لآ هیآ  رد  هلیـسو  زا  دارم  هک  هدـش  مولعم  اجک  زا  هداد و  ار  اهنآ  هب  لّسوت  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مّرکم  یبن  اـجک  رد  ظـفاح :
.دندمحم

.دیوش نم  تیب  لها  ترتع و  هب  لّسوتم  کلاهم ، زا  تاجن  يارب  هک  هدومرف  رما  رابخا  زا  يرایسب  رد  یعاد :

.دییامرف نایب  ام  يارب  دیراد ، رظن  رد  رگا  رابخا ، نآ  زا  تسا  نکمم  ظفاح :

وبا ظفاح  لیبق  زا  امـش ؛ ياملع  رباکا  دنربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  هلیـسو ، زا  دارم  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دیدومرف  هکنیا  اما  یعاد :
دمحا ماما  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  يزاریش  رکبوبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفصا  میعن 
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زا يرایـسب  رابخا  هچنانچ  دنربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  هفیرـش ، هیآ  رد  هلیـسو  زا  دارم  هک  دـنیامن  یم  لقندوخ   (1) ریسفت رد  یبلعث 
.هدیسر باب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(2) «، هغالبلا جهن  حرش   » مراهچ دلج  هحفص 79  رد  دشاب ، یم  امش  ياملع  فارشا  زا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و 

لّوا رد  هک  هدومن  لقن  ار  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  كدف  بصغ  هیـضق  رد  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  هبطخ 
: ترابع نیا  هب  دیامرف  یم  هیآ  نیا  يانعم  هب  هراشا  همولظم  یب  یب  هبطخ ،

« .هقلخ یف  هتلیسو  نحنو  هلیسولا  هیلإ  ضرألاو  تاومسلا  یف  نم  یغتبی  هرونو  هتمظعل  يّذلا  هللا  دمحأو  »

سدقا تاذ  لئاسو  مامت  فده  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  دـننک  یم  یگدـنب  شتمظع  رون  وترپ  زا  هک  ار  يادـخ  منک  یم  دـمح 
هلیسو میئام  تسوا و 

385 ص :

نع فیرط ، نب  دیعـس  يور  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یبلعث  .هدـئام  هروس  هیآ 35  لیذ  ، 4/59 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
ّلک یف  .ءارفـص  يرخألاو  ءاضیب  اهادحا  شرعلا : نانطب  یلا  ناتؤلؤل  هّنجلا  یف  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  یعمـصألا ،

میهاربال ءارفـصلاو  هتیب  لهأو  دّمحمل  هلیـسولا  اهمـساو  ءاضیبلاف  .دحاو  قرع  نم  اهباوکأو  اهباوبأ  هفرغ ، فلأ  نوعبـس  امهنم  دـحاو 
«. هتیب لهأو 

یف رابخألاو  ریسلا  نم  دروام  رکذ  فینح ،) نب  نامثع  هب  ترـضح  همان   ) همان 45 ، 16/211 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2
همطاـف غـلب  اّـمل  ًاـعیمج : اولاـق  نیـسحلا  نب  نسح  نب  هللادـبع  نع  : » تـسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نـیا  دـیدحلا  یبا  نـبا  .كدـف  رمأ 

مرخت ام  اهلویذ  یفأطت  اهموق  ءاسنو  اهتدـفح  نم  هّمل  یف  تلبقأو  اهرامخ ، تثـال  كدـف ، اـهعنم  یلع  رکب  یبأ  عاـمجا  مالّـسلااهیلع 
هبطخ رکذو  دمحلاب ...  یلوأ  وه  نم  دمحب  أدتبأ  تلاق : مث  ...رکب  یبأ  یلع  تلخد  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیشم  اهتیشم 

يذـّلا هللا  اودـمحاو  ءاملعلا  هدابع  نم  هللا  یـشخی  اّمناف  هب ، مکرمأ  امیف  اوعیطأو  هتاقت  قح  هللا  اوقتاف  اـهرخآ : یف  تلاـق  هدـیج  هلیوط 
 - يرهوـج ار  هعقاو  نیا  ...هتّـصاخ .» نحنو  هقلخ  یف  هتلیـسو  نحنو  هلیـسولا ، هیلإ  ضرـألاو  تاومـسلا  یف  نم  یغتبی  هروـنو  هتمظعل 

( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  كدف ، یناثلا ، مسقلا  ص103  كدف » هفیقسلا و   » باتک رد  ننست -  لها  مود  نرق  ياملع  زا  یکی 
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.قلخ نایم  رد 

نیلقث ثیدح 

نیلقث فیرـش  ثیدـح  تلاسر ، تیب  لها  زا  هرهاـط  ترتع  دّـمحم و  لآ  يوریپ  لّـسوت و  کّـسمت و  زاوج  رب  هنقتم  لـیالد  هلمج  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیسر  رتاوت  دح  هب  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرفلا دنع  هحیحص  دانسا  اب  هک  تسا 

«. يدعب اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نا  »

.نم زا  دعب  دیوشن  هارمگ  زگره  دییوج  نآ  هب  کّسمت  رگا 

رباکا دزن  رد  بلطم  نیا  هکنآ  يارب  دیدناوخ ؛ رتاوتم  دانـسالا و  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـیدومرف  هابتـشا  منک  یم  نامگ  ظفاح :
يراخب لیعامـسا  نب  دّمحم  تعامج ، ّتنـس و  هبعک  هلبق و  ام ، راوگرزب  خیـش  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لیلد  تسا و  مولعم  ریغ  ام  ياملع 

.هدومنن رکذ  دشاب -  یم  ام  دزن  بتک  ّحصا  میرک  نآرق  زا  دعب  هک  دوخ -  ربتعم  حیحص  رد 

رجح نبا  یتح  تسا ، مّلسم  ناتدوخ  ياملع  دزن  رد  فیرش  ثیدح  نیا  رابتعا  تّحـص  هکلب  مدومنن ، هابتـشا  یعاد  هکنآ  ًالوا  یعاد :
.هدومن ثیدح  نیا  تّحص  هب  فارتعا  دراد ، هک  یبّصعت  لامکاب  یّکم 

(1)« هقرحم قعاوص   » مود لصف  رخآ  هحفص 89 و 90  هب  دییامن  هعجارم  ناترکف  ندش  نشور  يارب  تسا  یضتقم 

لقن هکنیازا  سپ  باب 11 ، زا  مراهچ  هیآ  لیذ 

386 ص :

رـشع يداح  یف  هطوسبم  قرط  هل  رمو  ًایباحـص  نیرـشعو  فین  نع  تدرو  هریثک  ًاـقرط  کلذـب  کّـسمتلا  ثیدـحلا  ّنأ  ملعا  ّمث  - » 1
هرجهلا تـألتما  دـقو  هضرم  یف  هنیدـملاب  هلاـق  ّهنا  يرخأ  یفو  هـفرعب  عادوـلا  هّـجحب  کـلذ  لاـق  هـّنا  قرطلا  کـلت  ضعب  یفو  هبـشلا 

ذإ ال یفانت  الو  رم  امک  فئاطلا  نم  هفارـصنا  دـعب  ًابیطخ  ماق  امل  لاق  ّهنا  يرخأ  یفو  مخ  ریدـغب  کلذ  لاـق  ّهنا  يرخأ  یفو  هباحـصأب 
رجح نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  هرهاطلا .» هرتعلاو  زیزعلا  باتکلا  نأشب  ًامامتها  اهریغو  نطاوملا  کلت  یف  کلذ  مهیلع  رّرک  هنأ  نم  عناـم 

هیآ 4. لصف 1 ، باب 11 ، ص150 ، یکم ،
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: دیوگ هدومن ، ملسم  یناربط و  لبنح و  نب  دمحا  ماما  يذمرت و  زا  رابخا 

« .ًایباحص نیرشعو  فین  نع  تدرو  هریثک  ًاقرط  نیلقثلاب  کّسمتلا  ثیدحل  ّنأ  ملعا  »

رفن تسیب  زا  هدایز  زا  دیدرگ  لقن  هک  دشاب  یم  يرایـسب  قرط  دیجم ) نآرق  هرهاط و  ترتع   ) نیلقث هب  کّسمت  ثیدـح  يارب  دـینادب 
.باحصا زا 

رد دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  تاـفرع و  رد  عادولا  ْهّجح  رد  دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  .تسا  ثیدـح  قرط  رد  یفـالتخا  دـیوگ : هاـگ  نآ 
زا دعب  اهنآ  ضعب  رد  مخ و  ریدغ  رد  تساهنآ  ضعب  رد  هباحص و  زا  دوب  رپ  هرجح  هک  یتقو  رد  توم ، ضرم  رد  هنیدم 

مامت رد  هک  درادن  یعنام  دشاب و  یمن  تافالتخا  نیا  رد  یتافانم  دیوگ : هدومن  رظنراهظا  دوخ  نآ ، زا  سپ  .هدوب  فیاط  زا  نتـشگرب 
نآرق نأـش  تمظع  تاـبثا  يارب  دـشاب  هدومن  رارکت  ار  ثیدـح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدـیدرگ ) رکذ  هک   ) هنکما نیا 

.هرهاط ترتع  میرک و 

تسا تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  تقد 

تاهج زا  دـشاب ! یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  تّحـص  مدـع  رب  لیلد  هدومنن ، لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  نوچ  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
مومع یلو  هدومنن ، لقن  يراخب  رگا  ار  ثیدح  نیا  هکنآ  هچ  .تسا  روفنم  ءاملعلا  دنع  دودرم و  نایب ، نیا  يرایسب 
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دوخ هربتعم  بتک  رد  ًاطوسبم  هًتـس  حاحـص  بابرا  مامت  جاجح و  نب  ملـسم  يراخب ، لدـع  یتح  دـنا ، هدومن  لقن  امـش  ياملع  رباکا 
.دنا هدومن  رکذ 

هب ار  ناتدوخ  دیاقع  دـییامن  رـصحنم  دـیزادنا و  رود  هب  هتـسش و  ار  دوخ  ياملع  هربتعم  بتک  حاحـص و  مامت  مرتحم  نایاقآ  دـیاب  ای 
ملع و هغبان  نّنـست ، لها  نایم  دوخ  نامز  رد  کی  ره  هک  دوخ  ياملع  ریاس  شناد  ملعو و  تلادع  هب  دیفرتعم  رگا  يراخب و  حـیحص 

لقن نارگید  هدومنن و  لقن  يراخب  یتاهج  هب  ار  يربخ  رگا  هک  تسا  یضتقم  هّتس ، حاحص  بابرا  ًاصوصخم  دنا ، هدوب  اوقت  شناد و 
.دییامن لوبق  دنا ، هدومن 

شودخم ًانتم  ای  ًادنس  هک  يربخ  ره  هدومن ، یم  رایسب  ّتقد  رابخا ، لقن  رد  هدوب و  طاتحم  رایسب  يراخب  طقف  هتشادن ، یتاهج  ظفاح :
.هدومنن لقن  هدوبن ، لقع  لوبق  لباق  و 

نیمه دیامن » یم  رک  روک و  ار  یمدآ  يزیچ  ره  یتسود  « ؛» مصیو یمعی  ءیـشلا  ّبح   » هدعاق يور  نّنـست  لها  نایاقآ  هابتـشا  یعاد :
، هدروآ دوخ  حیحـص  رد  هک  ار  يربخ  ره  هدوب و  قیقد  رایـسب  يراخب  ياقآ  هک  دینک  یم  نامگ  .دیراد  ولغ  وا  هرابرد  نوچ  تساج ،

باّذک روفنم ، دودرم ، صاخشا  يرایسب  يراخب  دانـسا  هلـسلس  رد  .تسین  نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  لزنُم  یحو  دننام  ربتعم و  رایـسب 
.تسا دوجوم  لاّعج  [و ]

لها مامت  هب  تناها  ینعی   ) دـیا هدومن  يراخب  شناد  ملع و  ماـقم  هب  تناـها  هکنیا  يارب  ، تسا روفنم  دودرم و  امـش  ناـیب  نیا  ظـفاح :
(. دیا هدومن  تعامج  نّنست و 

رابخا زا  يرایـسب  هدومن و  یگدیـسر  رابخا  هب  هناقیقد  هک  امـش  ياملع  زا  ناگرزب  مامت  سپ  تسا ، تناـها  یملع  داـقتنا  رگا  یعاد :
هربتعم حاحص  رد  هجردنم 
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هدومن در  اهنآ  دانـسا  هلـسلس  رد  لاّعج  و ]  ] باّذک دودرم ، صاخـشا  دوجو  تهج  زا  ار  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  ًاصوصخم  امش ،
.دنا هدوب  دودرم  شناد و  ملع و  ماقم  هب  هدننک  تناها  یگمه  دنا ،

سپ تسا ، ملسم  ای  يراخب  نوچ  هک  دیرگنن  ولغ  تلاح  هب  هعلاطم  عقوم  رد  رابخا و  بتک  رد  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  تسا  بوخ 
.تسا رودصلا  عوطقم  حیحص و  ینعم  مامت  هب  هدومن ، لقن  هچنآ 

هب ًالبق  دـیراد ، ولغ  رظن  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  هب  ًاصوصخم  هّتـس ، حاحـص  هب  هک  مالعا  ياملع  ریاس  یلاع و  بانج  تسا  مزال 
هعجارم دنا ، هتشون  رابخا  لیدعت  حرج و  رد  هک  یبتک 

.دینادب ثیداحا  لقن  رد  ار  ناشیا  رظن  ناعما  تدش  يراخب و  ياقآ  تمظع  ردق و  ات  دییامن 

(1) یطویس هعوضوملا » ثیداحا  یف  ْهعونصملا  یلآللا   » امش رگا 

(3) و يزوج نبا  تاعوضوملا » ْهرکذت   » یبهذ و كردتسملا » صیخلت   » »(2) و لادتعالا نازیم   » و

389 ص :

باتک ح 634 ، ، 7/247 يراخب ، حیحـص  زا  یثیدـح  هکنآ  زا  دـعب  یطویـس  .ملعلا  باتک  ، 1/206 یطویـس ، هعونـصملا ، یلآللا  - 1
نم يا  رکنم ، ثیدحلاو  فرعی  تباثو ال  ریکانم  هل  ورمع  : » دسیون یم  دـنک  یم  لقن  منغلا ، نم  عیطقب  هیقرلا  یف  طرـشلا  باب  بطلا ،

«. يراخبلا حیحص  یف  ظفللا  اذهب  وهف  الاو  هصقلا  هذهب  قیرطلا  اذه 
لقن ار  ترابع  نیا  یبهذ  .يرتستلا  يرصملا  یـسیع  نب  دمحا  لاح  حرـش  هرامش 506 ، همجرت  ، 1/269 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2
ًائیـش اولمعف  هناوأ ، لبق  مّدقتلا  اودارأ  موق  ءالؤه  لاقف : ملـسم  حیحـص  هدـنع  رکذ  هعرُزابأ  تدهـش  یعدربلا : دیعـس  لاقو  : » دـنک یم 

«. هب نوقوستی 
ملسم ءافعـضلا ، اهلخدی  هّنجلاو  نوراّبجلا  اهلخدی  رانلا  باب  اهلهأو ، اهمیعن  ْهفـصو  ْهّنجلا  باتک  ح 54 ، ، 4/2193 ملسم ، حیحص  - 3

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هریره  ابأ  تعمـس  لاق  ...دیعـس  نب  حلفا  انثّدح  دنک ...« : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا 
هک یلاح  رد  رقبلا .» بانذأ  لثم  مهیدـیأ  یف  هتنعل  یف  نوحوریو  هللا  طخـس  یف  نودـغی  ًاموق  يرت  نأ  کشوأ  هدـم ، کـب  تلاـط  نا 

تراـبع نیا  هب  ار  ثیدـح  نآ  طرـشلا ، مذ  باـب  ْهّیناطلّـسلا ، ماـکحألا  باـتک  ، 2/292 تاـعوضوملا ، باـتک  رد  يزوجلا  نبا  طـبس 
نبا لاق  ...يرت  نأ  کشوأ  هدم  کب  تلاط  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هریره ...  یبأ  ثیدـح  اما  و  : » دـنک یم  فیعـضت 

«. هب جاجتحالا  ّلحی  تاعوضوملا ال  هاقثلا  نع  يوری  ناک  دیعس ) نب   ) حلفاو .لطاب  ظفللا  اذهب  ربخلا  اذه  نابح :
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(1)« دادغب خیرات  »

هیلاجر بتک  هرخالابو  دادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  فیلأتو  دادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  فیلأت 

390 ص :

نّنست لها  رثکا  دزن  هدیقع  نیا  تسا و  قولخم  نآرق  ظافلا  هک  دراد  داقتعا  حیحص ، باتک  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  - 1
يزار ْهعرز  وبا  متاح و  وبا  دننام  یگرزب  نیثّدحم  دندرک و  نوریب  روباشین  اراخب و  زا  ار  وا  اذل  .دور  یم  رامش  هب  یهارمگ  تعدب و 

،2/31 دادغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  هک  نانچمه  .درک  عونمم  ار  يراخب  اب  طابترا  یلهذ  ییحی  نب  دّـمحم  دـندز و  هنعط  وا  رب 
دماح ابا  زا  روباسینب ، یلهذلا  ییحی  نب  دّمحم  عم  يراخبلا  ًْهّصق  رکذ  يراخب ، لیعامـسا  نب  دّمحم  لاح  حرـش  هرامش 424 ، همجرت 

نب دّمحم  ناورم و  نب  دیعـس  نامثع  یبأ  هزانج  یبأ  هزانج  یف  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  تیأر  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  شمعا 
یلع یتأ  امف  .دحأ  هللا  وه  لق  أرقی  ّهنأک  مهسلا ، لثم  لیعامـسا  نب  دمحم  هیف  رمیو  ثیدحلا  للعو  ینکلاو  یماسألا  نع  هلأسی  ییحی 

ظفللا یف  مّلکت  ّهنأ  دادـغب  نم  انیلإ  اوبتک  مّهناف  انیلإ  فلتخی  ـال  هسلجم  یلإ  فلتخی  نم  ـالأ  ییحی : نب  دّـمحم  لاـق  یتح  رهـش  اذـه 
يدادغب بیطخ  سپـس  يراخب .» یلإ  جرخو  هّدم  انهاه  لیعامـسإ  نب  دّـمحم  ماقأف  .انبرقی  الف  هبرقی  نمو  هوبرقت  الف  هتنی ، ملف  هانیهنو 

معز نمو  ...قولخم  ریغ  هللا  مالک  نآرقلا  : » تفگ وا  هک  دنک  یم  لقن  یلهذ  ییحی  نب  دمحم  زا  یقرـش  دماح  ابا  زا  شدوخ  دنـس  هب 
نیملـسملا نیب  ًائیف  هلام  لعجو  هقنع  تبرـض  ّالإو  بات  نإف  باتتـسی ‘ هتأرما  تنابو  ناـمیالا  نع  جرخو  رفک  دـقف  قولخم  نآرقلا  ّنا 

نآرقلاب یظفل  ّنا  معز  نمو  رفکلا ، یهاض  دـقف  قولخم ، ریغ  وأ  قولخم  لوقأ  ال  لاـقو : فقو  نمو  نیملـسملا  رباـقم  یف  نفدـی  ملو 
رـضحی ّهناف ال  هومهتاف ، يراخبلا  لیعامـسإ  نب  دمحم  یلإ  اذه  انـسلجم  دـعب  بهذ  نمو  ملکی  الو  سلاجی  عدـتبم ال  اذـهف  قولخم ،

دمحم هچنآ  مامت  دراد و  نآرق  قلخ  هب  رظن  هک  تسا  یناسک  زا  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  هبهذـم .» لثم  یلع  ناک  نم  ّالإ  هسلجم 
ناشحاحص بتک  ملسم و  يراخب و  هک  ددرگ  یم  مولعم  دش ، لقن  هچنآ  رد  تقد  اب  .دنک  یم  قیبطت  زین  وا  رب  تفگ  یلهذ  ییحی  نب 

اب هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  اهنآ  ناگرزب  زا  یضعب  دزن  تسا ، داقتنا  لباقریغ  ربتعم و  مرتحم و  نّنـست  لها  زا  یـضعب  دزن  هک  رادقم  نآ 
يروما هب  ار  ملـسم  يراخب و  هتـشاذگ ، رتارف  ار  ماگ  یهاگ  یتح  دـنرگن و  یم  ناشحاحـص  بتک  رفن و  ود  نیا  هب  يداـقتنا  یهاـگن 
.میدرک لقن  يراخب  هب  تبسن  ار  یلهذ  ییحی  نب  دمحم  هاگدید  ملسم و  هب  تبـسن  ار  يزار  هعرزابا  رظن  هک  نانچه  دننک ، یم  مهّتم 

هب داقتنا  ضارتعا و  زج  هعیـش  بهذم  هدوب و  نّنـست  لها  ناگرزب  هیحان  زا  تسا  هدـش  یتمرح  کته  ملـسم  يراخب و  هب  تبـسن  رگا 
نب دمحم  هک  یلاح  رد  .تسا  هدادن  ود  نآ  هب  رگید  یتبسن  اهنآ ، ثیداحا  لیدعت  حرج و  ملسم و  يراخب و  حیحـص  باتک  تایورم 

.دهد یم  راذگتعدب  تبسن  يراخب  هب  تسا ، نّنست  لها  ناگرزب  زا  هک  یلهذ  ییحی 
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.میا هدومن  تناها  يراخب  ياقآ  هب  هک  دییامرف  یمن  دیریگ و  یمن  داریا  یعاد  هب  دیناوخب ، ار  دوخ  گرزب  ياملع 

دنا هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  يراخب و 

هدودرم لاجر  زا  هعوضوم  رابخا  متفگ  هک  دوب  نیا  زج  یعاد  ضرع  .دـیدش  ینابـصع  یلاع  بانج  هک  مدرک  ضرع  هچ  یعاد  رگم 
.تسا دوجوم  ملسم ، يراخب و  نیحیحص  رد  یتح  امش ، حاحص  رد  نیباّذک 

عاّضو و لاّعج ، لاجر  زا  يرایـسب  زا  دـینیب  یم  دـییامن ، هعلاطم  رگا  هناقیقد  لاجر  بتک  هب  هعجارم  اب  ار  يراخب  حیحـص  رابخا  اـمش 
يدهم نب  میهاربا  نایب و  نب  دّمحم  يدنقرمس و  دبع  نب  دّمحم  یجراخ  همرکع  باّذک و  هریره  وبا  لیبق  زا  هدومن ؛ ربخ  لقن  دودرم 

نب نامیلس  دوواد  وبا  یناّرح و  دقاو  نب  هللادبع  ینامی و  دّمحم  نب  دمحا  یلبح و  دلاخ  نب  دمحم  یطـساو و  دمحا  نب  سونب  یّلبا و 
نارمع باّذک و  ورمع 

سلجم و تقو  هک   (1) دنا هدومن  ربخ  لقن  هدودرم  تاور  زا  نارگید  ناّطح و  نب 

391 ص :

رد رفن  هس  زا  اهنت  هدرب ، مان  نیحیحـص  فیعـض  لاجر  ناونع  هب  ّفلؤم  هک  يدارفا  نایم  زا  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اـجنآ  اـت  - 1
هک یماسا  نیا  هب  دارفا  ریاس  زا  دنـشاب و  یم  همرکع  ناطح و  نب  نارمع  هریرهوبا ، رفن  هس  نآ  تسا و  هدـش  لـقن  ثیدـح  نیحیحص 

هباشم یماسا  اب  دارفا  نیا  زا  ای  هدرک  طلخ  اـهنآ  ماـن  طبـض  رد  فلؤم  تسا  نکمم  .تسا و  هدـشن  لـقن  یثیدـح  هدرک ، لـقن  فلؤم 
فرش دیس  هیر و  وبا  خیـش  ار  اهنآ  نیرت  لّصفم  هک  هدش  فیلأت  وا  لاح  حرـش  رد  یفلتخم  بتک  هریره : وبا  .تسا  هدش  لقن  ثیدح 
تـسا ینایوار  زا  هریرهوبا  نوچ  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن  نکل  میتسین  بلاطم  نآ  رارکت  ماقم  رد  ام  دنا و  هدومن  فیلأت  نیدلا 

هب دنا  هتسناوتن  نّنست  لها  نویلاجر  هدش ، لقن  وا  زا  یناوارف  ثیداحا  اهنآ ، حاحـص  صوصخ  هب  نّنـست و  لها  یثیدح  عماجم  رد  هک 
تیفیک اب  هشیاع  ءافلخ و  یتح  هباحص ، ریاس  دروخرب  وا و  یگدنز  هب  هعجارم  اب  یلو  دننک ، فیعضت  ار  وا  میقتـسم  روط  هب  تئرج و 

يراـبتعا یب  دراد ، وا  دوـخ  هک  ینمـض  تاـفارتعا  یتـح  وا و  ثیداـحا  هب  تبـسن  ناـگرزب  رظن  راـهظا  و  وا ، ثیدـح  لـقن  ترثـک  و 
لقن نیحیحـص  ار  ثیداحا  نیا  دـنچ  ره  درک ؟ نانیمطا  هریرهوبا  ثیداحا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هجیتن  رد  .ددرگ  یم  مولعم  شثیداحا 

یم ناطح  نب  نارمع  لاح  حرش  رد  هرامش 5365 ، همجرت  ، 8/109 بیذهتلا ، بیذهت  رد  رجح  نبا  ناطح : نب  نارمع  دنـشاب ! هدرک 
رادلا لاقو  اهنم ، هعامـس  نیبتی  ملو  هشیاع  نع  ثدـحی  جراوخلا ، يأر  يری  ناکو  عباتی  ناطح ال  نب  نارمع  یلیقعلا : لاقو  : » دـسیون

یلـصوملا ایرکز  وبا  رکذ  تلق : : » دسیون یم  دـلج  نامه  زا  هحفـص 108  رد  نینچمه  هبهذـم .» ثبخو  هداقتعا  ءوسل  كورتم  ینطق :
اذه .یهتنا  جراوخلا  يأر  نع  عجر  یتح  ناطح  نب  نارمع  تمی  مل  لاق : یلـصوملا  يدبعلا  رـشب  نب  دّمحم  نع  لصوملا  خـیرات  یف 

يارب یـشارت  رذـع  ددـص  رد  هکنیا  هچ  دـناسر ؛ یم  ار  رجح  نبا  بًصعت  هلمج ، نیا  هل .» يراـخبلا  جرخت  نع  هـب  رذـتعی  اـم  نـسحأ 
، هدرک لقن  ثیدح  وا  زا  يراخب  نوچ  اما  دراد ، فارتعا  شبهذـم  ندوب  لطاب  هب  رجح  نبا  دوخ  هک  ناطح  نب  نارمع  .تسا  يراخب 
رد هک  هدرک  کّسمت  یلیلد  هب  ناطح ، نب  نارمع  زا  يراخب  لـقن  هیجوت  يارب  هکنآ  رت  کحـضم  .دـیآ  یم  رب  وا  زا  عاـفد  ددـص  رد 
هک تسا  نیا  دناد ، یم  رذع  نیرتهب  ار  نآ  رجح  نبا  دراد و  یلصوم  يایرکز  وبا  هک  یهیجوت  .دنک  یم  لطاب  ار  نآ  دعب  رطـس  دنچ 
رد رجح  نبا  دوخ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتـشادرب  تسد  هدوب  جراوخ  هب  شیارگ  هک  شدوخ  يأر  زا  رمع  رخآ  رد  ناـطح  نب  نارمع 
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لیـصفت .تسا  هتـشاد  رواب  جراوخ  يأر  هب  هک  هدوب  ینامز  رد  هدرک ، لقن  ناطح  نب  نارمع  هک  یثیداحا  دسیون  یم  دعب  رطـس  دـنچ 
يری نأ  لبق  هنع  لمح  ام  جرخ  هنا  لاق  نم  لوق  اماو  دنک ...« : یم  نایب  ظافلا  نیا  هب  هدـشدای  دـلج  زا  هحفص 108  رد  ار  بلطم  نیا 

جاجحلا ناکو  جاجحلا  نم  هبره  لاح  یف  هنم  عمـس  اّمنا  ییحیو  هنع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  هیاور  نم  هل  جرخأ  ّهنأل  رظن ؛ هیفف  يأر ، اـم 
وا ثیداحا  هک  تسین  یسک  ناطح  نب  نارمع  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  هروهشم .» هبره  یف  هتصقو  بهذملا  لجأ  نم  هلتقیل  هبلطی 

و لاجرلل ،...  هشارتفاو  ریرحلا  سبل  باب  سابللا ، باتک  ح 727 ، ، 7/278 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  هک  یلاح  رد  دشاب ، دامتعا  لباق 
نع ریثک  یبأ  نب  ییحی  نع  دـنک ...« : یم  لقن  ثیدـح  نارمع  زا  قیرط  نیا  هب  روصلا ، ضقن  باب  ساـبللا ، باـتک  ح 838 ، ، 7/307
یم يربربلا  ْهمرکع  لاح  حرـش  رد  هرامش 4838 ، همجرت  ، 7/231 بیذـهتلا ، بیذـهت  رد  رجح  نبا  ًْهمرکع : ناـطح .»...  نب  نارمع 
بئذ یبأ  نبا  تعمـس  : » دسیون یم  دلج  نامه  هحفـص 233  رد  و  هنع .» ذخؤی  نأ ال  رمأیو  هقث  همرکع  يری  کلام ال  ناک  : » دـسیون
لوقی رمع  نبا  تعمـس  ءاـکبلا  ییحی  نع  زازخلا  فلخ  وبأ  لاـقو  : » دـسیون یم  زین  هحفـص 230  رد  و  هقث .» ریغ  همرکع  ناـک  لوقی :

بعـصم لاقو  : » دـسیون یم  هحفـص  نیمه  رد  و  سابع .» نبا  یلع  همرکع  بّذـک  امک  ّیلع  بذـکت  الو  عفان  ای  کحیو  هللا  قتا  عفانل 
نازیم رد  مه  یبـهذ  درک و  لـقن  رجح  نبا  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  کلذـک .» هـالوم  نأ  معزو  جراوـخلا  يأر  يری  همرکع  ناـک  يریبزلا 

رد يراـخب  هک  یلاـح  رد  تسین ، هقث  همرکع  هک  دوش  یم  مولعم  دراد ، هراـشا  نآ  زا  یـضعب  هب  همرکع  لاـح  حرـش  لـیذ  لادـتعالا 
: مینک یم  دای  راصتخا  هب  ار  نآ  دراوم  زا  یضعب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  دروم  تسیود  زا  شیب  شحیحص 

نایاش .رگید  ناوارف  دراوم  جحلا و  باتک  زئانجلا ، باتک  نیدیعلا ، باتک  هعمجلا ، باتک  ناذألا ، باتک  ْهالصلا ، باتک  ملعلا ، باتک 
هاگن باتک  ود  نیا  هب  یصاخ  دید  اب  کی  ره  تسا و  هدش  فیلأت  يددعتم  بتک  نیحیحص ، لیدعت  حرج و  هنیمز  رد  هک  تسا  رکذ 
داقتنا یهاگ  تسا : ریذپ  ناکما  تروص  ود  هب  نیحیحـص  هب  داقتنا  .میدرک  هراشا  بتک  نآ  زا  یـضعب  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنا ، هدرک 

اهنآ زا  یضعب  هب  فلؤم  هتشذگ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ لطاب  نتم  رظن  زا  هک  هدش  لقن  یثیداحا  باتک  ود  نیا  رد  هک  تسا  ببس  نیدب 
هک تسور  نیا  زا  داقتنا  یهاگ  .درک  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  فلؤم  مه  هدـنیآ  رد  میدرک و  هراـشا  رگید  یخرب  هب  زین  اـم  و 

يراخب هک  تسا  نیا  بلاج  .تسین  اهنآ  هتفگ  هب  يرابتعا  هک  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  یناسک  زا  ناشحیحص  بتک  رد  ملسم  يراخب و 
هدروآ فیعـض  يوار  ناونع  هب  ار  اهنآ  مان  ءافعـضلا  باتک  رد  وا  دوخ  هک  دـنک  یم  لقن  ثیدـح  یناـسک  زا  شحیحـص  باـتک  رد 

باتک ح 792 ، ، 5/282 حیحص ، رد  يراخب  یفوکلا  یعاطلا  ذئاع  رب  بویا  - 1 مینک : یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛
نازیم رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  عادولا ، ْهّجح  لبق  نمیلا  یلا  ذاـعم  یـسوم و  یبأ  ثعب  باـب  يزاـغملا ،

، يراخبلا هلاق  هئجرملا  نم  ناکو  : » دسیون یم  یفوکلا  ذئاع  نب  حلاص  نب  بویأ  لاح  حرش  هرامش 1085 ، همجرت  ، 1/459 لادتعالا ،
دباعلا یفوکلا  دّمحم  نب  تباث  - 2 ثیدح .» هدنع  هل  نکل  هب  جتحا  دـقو  هزمغی  يراخبلا  نم  بجعلاو  .هئاجرال  ءافعـضلا  یف  هدروأو 

ام باب  بقانملا ، باتک  ح 54 ، و 5/23 ، ْهعامجلل ، دحاولا  ْهبه  باب  هبهلا ، باتک  ح 814 ، ، 3/324 دوخ ، حیحص  رد  يراخب  ینابیشلا 
ضرألاو تاومـسلا  قلخ  يذـلا  وهو  هللا : لوق  باب  دـیحوتلا ، باتک  و 2241 ، ح 2188  و 801 ،  9/782 هیلهاـجلا ، يوعد  نع  یهنی 

همجرت ، 2/87 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  ْهرـضان  ذـئموی  هوجو  هللا : لوق  باب  قحلاـب و 
.ءافعـضلا 3- یف  هرکذ  هحیحـص  یف  هنع  ثدح  يراخبلا  نوک  عم  دـسیون : یم  یفوکلا  دـمحم  نب  تباث  لاح  حرـش  هرامش 1374 ،
: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  یفلتخم  دراوم  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  یملـسلا  لیذـهلا  وبا  نامحرلادـبع  نب  نیـصح 

اوبرشاو اولکو  هللا : لوق  باب  موصلا ، باتک  ح 175 ، رکب و 3/71 ، یبأو  یبنلا  ربق  یف  ءاج  ام  باب  زئانجلا ، باتک  ح 1301 ، ، 2/590
ْهافو باب  ءاـیبنالا ، باـتک  ح 1566 ، طبه و 4/620 ، اذا  حـیبستلا  باب  ریـسلاو ، داـهجلا  باـتک  ح 1175 ، ...نیبتی و 4/471 ، یتـح 

و 8/402، قری ، مل  نم  باب  بطلا ، باتک  ح 649 ، ًاردب و 7/251 ، دهش  نم  لضف  باب  يزاغملا ، باتک  ح 480 ، و 5/170 ، یسوم ،
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،2/311 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  ...نیملـسملا .  یلع  رذـحی  نم  باتک  یف  رظن  نم  باب  ناذـئتسالا ، باتک  و 1133 ،
نباو ءافعضلا  باتک  یف  يراخبلا  هرکذ  : » دسیون یم  یملـسلا  لیذهلاوبأ  نامحرلادبع  نب  نیـصح  لاح  حرـش  هرامش 2078 ، همجرت 

اذاو هلوق : باب  هرقب  هروس  ریـسفتلا ، باتک  ح 956 ، ، 6/351 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  يرـصبلا  دشار  نب  دابع  - 4 یلیقعلاو .» يدع 
دابع لاح  حرش  هرامش 4118 ، همجرت  ، 4/26 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  ءاـسنلا  متقّلط 

یسودسلا لاهنملا  نب  سمهک  - 5 ءافعضلا .» باتک  یف  هرکذ  هّنکلو  هریغب ، ًانورقم  يراخبلا  هل  جرخأ  : » دسیون یم  يرصبلا  دشار  نب 
رد تسا ، هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  رمع  بقانم  باب  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ح 205 ، ، 5/72 دوخ ، حیحص  رد  يراخب  يرصبلا 

رکنم ثیدح  هلو  : » دـسیون یم  لاهنملا  نب  سمهک  لاح  حرـش  هرامش 6988 ، همجرت  ، 5/504 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح 
نیا زا  يراخب  یقشمدلا  ینارادلا  يدزألا  هبتع  وبأ  رباج  نب  دیزی  نب  نامحرلادبع  - 6 ءافعضلا .» باتک  یف  يراخبلا  هلجأ  نم  هلخدأ 

، ْهالـصلا ریـصقت  باتک  مینک : یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  یناوارف  ثیداـحا  مه  يوار 
یلاح رد  هبرشألا ، باتکو  حاکنلا  باتک  ریسفتلا ، باتک  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ْهعرازملا ، باتک  موصلا ، باتک  جحلا ، باتک 

یف هرکذ  ًادحأرأ  مل  دـسیون : یم  دـیزی  نب  نامحرلادـبع  لاح  حرـش  هرامـش 5012 ، همجرت  ، 4/328 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبـهذ  هک 
ددص رد  اجنیا  رد  ام  هک  مینک  یم  يروآدای  اهتنا  رد  .ءافعـضلا  یف  ریبکلا  باتکلا  یف  هرکذ  ّهناف  يراخبلا ، هللادبع  یبأ  ریغ  ءافعـضلا 

زا هک  یلاح  رد  دراد  فارتعا  اهنآ  فعـض  هب  يراخب  دوخ  هک   ) يوار دنچ  هب  هکلب  میتسین ، نیحیحـص  رد  فیعـض  نایوار  مامت  نایب 
هچنآ هب  مه  ملـسم  يراـخب و  دوخ  یتـح  هک  دـننادب  نیحیحـص  هب  نیبّـصعتم  اـت  میدرک ، هراـشا  تسا ) لـقن  ثیدـح  ناـیوار  ناـمه 

.تاساسحا عبات  هن  دشاب ، ناهرب  قطنم و  لقع و  عبات  ناسنا  تسا  بوخ  اذل  .دنتسین  دقتعم  دننک ، یم  نایب  باتک  ود  نیا  هب  نیبّصعتم 
هتـشون عماجلا ، هحیحـص  يراخب و  مامالا  باتک  هب  دـننک  ادـیپ  تسد  يرتشیب  تاعالطا  هب  هطبار  نیا  رد  دنتـسه  لـیام  هک  یناـسک  »

میا هدرک  هراشا  رگید  ياج  رد  هتبلا  دنیامن .» هعجارم  يواسره  نیسح  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح  بانج  مراوگرزب  داتـسا 
مک نّنـست  لها  ماوع  دزن  ار  مهم  هلئـسم  ود  دنتـساوخ  یم  هک  دـنا  هدرک  یحارط  ینارگیزاـب  ار  نیحیحـص ) سّدـقت   ) يروئت نیا  هک 

نعاطم و ندشن  وگزاب  مود : هلئسم  مالّسلا ، هیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  لئاضف  ندشن  لقن  لّوا ، هلئسم  دننک : یفخم  یتح  گنر و 
رد دـننک ، یم  کمک  فادـها  نیا  هب  هک  ییاه  باتک  نیرتهب  سابع و  ینبو  هیما  ینب  يافلخ  هثالث و  ياـفلخ  زا  معا  ءاـفلخ ، حـیابق 

.تسا ملسم  حیحص  سپس  يراخب و  حیحص  باتک  لوا  هجرد 
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ياقآ هک  ددرگ  راکـشآ  امـش  رب  رما  تقیقح  دییامن ، هعجارم  هیلاجر  بتک  هب  هچنانچ  .درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  ، یعاد هظفاح 
رهاوظ هب  رابخا  لقن  رد  هدوبن و  طاـتحم  قیقد و  هداـعلا  قوف  ینعی  دـشاب ؛ یمن  تسا  رگ  هولج  امـش  رظن  رد  هک  یمـسق  نآ  يراـخب ،

رهاظ هک  هدینـش  سک  ره  زا  ار  يربخ  ره  رواـب و  شوخ  هدوب و  نیب  شوخ  یلیخ  یناـمدوخ ، حالطـصا  هب  هتـشاد و  هّجوت  صاخـشا 
.هدومن طبض  هدوب ، حالصلا 

هدومن ادـج  ار  هدودرم  هعوضوم  رابخا  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تسا  ناتدوخ  ياملع  هیلاجر  بتک  ینعم  نیا  رب  لیلد 
يراخب و تاور  هلسلس  رد  و 
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، بتک نآ  هب  هّجوت  اب  دـشاب و  امـش  ام و  هّجوت  دروم  زورما  ات  هدـیرد ، ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  هدرپ  هدومن و  هناـقیقد  رظن  ناـعما  ملـسم ،
رواب لقع  ایآ  .هدوب  وا  يراک  طایتحا  تهج  زا  هدومنن ، لقن  يراخب  هک  ار  هرهاط  ترتع  هب  کّسمت  نیلقث و  ثیدح  دـییامرفن  بشما 
لقع ملع و  لها  رخسمت  دروم  ات  دیامن ، لقن  ار  عاّضو  باّذک و  ّقثوم ، ریغ  تاور  زا  هعوضوم  رابخا  طاتحم  قیقد  ملاع  هک  دنک  یم 
نتفر تروع  رتاس  نودـب  هنهرب و  ای  وا و  ندومن  روک  لـیئارزع و  تروص  رب  هللا  میلک  ندز  یلیـس  ثیدـح  اـیآ  دریگ ؟ رارق  شناد  و 

(1)، مدومن ضرع  ًالبق  هک  ار  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم 

.دشاب یمن  تاموهوم  تافارخ و  زا 

(2)« حیحص  » رد هک  ، دوخ ياپ  قاس  نتخاس  رهاظ  حورجم و  ياپ  اب  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  تیؤر  ثیداحا  ایآ 

؟ دشاب یمن  تایرفک  زا  میدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هدومن و  لقن 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  ربخ 

نینچمه و  بارحلاب » وهللا   » باب ، دوخ  (3)« حیحص  » مود دلج  هحفص 120  رد  هک  تسا  يراخب  لمع  ملع و  رد  طایتحا  تّدش  زا  ایآ 
لوا دلج  رد  ملسم 
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.دش نایب  سلجم  نیمه  رد  - 1
نم یقبیو  هنمؤم  نمؤم و  ّلک  هل  دجـسیف  هقاس  نع  انبر  فشکی  لوقی  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  تعمـس  لاـق : دیعـس  یبأ  نع  - » 2

، ریسفتلا باتک  ح1343 ، ، 6/545 يراخب ، حیحـص  ًادحاو .» ًاقبط  هرهظ  دوعیف  دجـسیل  بهذـیف  هعمـسو  ءائر  ایندـلا  یف  دجـسی  ناک 
.قاس نع  فشکی  موی  هیآ  ملق ، هروس 

لّوحو شارفلا  یلع  عجطـضاف  ثاُعب ، ءانغب  ناینغت  ناتیراج  يدـنعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّیلع  لخد  تلاق : هشئاع  نع  - » 3
: لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلع  لبقأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  ناطیـشلا  هرامزم  لاقو  ینرهتناف  رکبوبأ  لخدو  ههجو 

لاق اماو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تلأس  اماف  بارحلاو  قردـلاب  نادوسلا  بعلی  دـیع  موی  ناکو  اتجرخف  امهتزمغ  لفغ  املف  اـمهعد 
: تلق کبـسح ، لاق : .تللم  اذإ  یتح  هدفرأ  ینب  ای  مکنود  لوقی  وهو  هّدخ  یلع  يّدخ  هءارو  ینماقأف  معن ، تلقف : نیرظنت ؟ نیهتـشتأ 

دلج رد  يراخب  زین  و  .دـیعلا -  موی  قردـلاو  بارحلا  باب  نیدـیعلا ، باـتک  ح 896 ، ، 2/435 يراخب ، حیحـص  یبهذاف .» لاـق : معن ،
( ققحم  ) .تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  قردلا  باب  ریسلاو ، داهجلا  باتک  رد  هحفص 228  موس ،
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زا یعمج  يدیع  زور  هک  دنیامن  یم  لقن  هریرهوبا  زا  دـیعلا » ماّیأ  یف  هیف  هیـصعم  يذـّلا ال  بعللا  یف  هصخرلا   » باب رد   (1)« حیحص »
یلص مرکا  لوسر  .دندومن  یم  مرگرـس  ار  مدرم  بعل ، وهل و  بابـسا  اب  دندوب و  هدش  عمج  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ینادوس  ناحایس 

هب دومن ، راوس  دوـخ  تشپ  ار  وا  ترـضح  .هللا  لوـسر  اـی  یلب  درک : ضرع  .ینک  اـشامت  يراد  لـیم  دوـمرف : هشیاـع  هب  هلآو  هیلع  هللا 
هشیاع ندرب  تّذل  يارب  ترضح  .دراذگ  شکرابم  تروص  هب  تروص  هدیـشک و  ترـضح  نآ  فتک  يور  زا  ار  شرـس  هک  یمـسق 

!؟ دراذگ نیمز  رب  ار  وا  هاگ  نآ  .دش  هتسخ  هشیاع  هک  ینامز  ات  دننک ، يزاب  رت  بوخ  هک  دومن  یم  بیغرت  ار  اهنآ 

یمن دوخ  هب  تناها  ار  نآ  دیوش و  یمن  ینابـصع  دنهدب  اهامـش  زا  رفن  کی  هب  یتبـسن  نینچ  رگا  هک  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
.دیناد

یگدـنزاس و لوغـشم  رگیزاب  يا  هتـسد  ظـفاح ، ياـقآ  لزنم  تشپ  بشید  تسا  هتفگ  يا ]  ] هدـنیوگ هک  دـیوگب  ظـفاح  باـنج  رگا 
یم اهرگیزاب  هب  یتح  دنک ، یم  اشامت  هدومن و  دنلب  دوخ  تشپ  رب  ار  شلایع  ردقلا ، لیلج  ملاع  ظفاح  ياقآ  مدید  دـندوب ، يرگیزاب 

زا ظفاح  ياقآ  ادخ  هب  ار  امش  دربب ، تّذل  نم  لایع  ات  دینک ، يزاب  بوخ  دیوگ 

397 ص :

ار ثیدح  دـیعلا ، ماّیأ  یف  هیف  ْهیـصعم  يذـّلا ال  بعللا  یف  ْهصخرلا  باب  نیدـیعلا ، ْهالـص  باتک  ح 19 ، ، 2/609 ملسم ، حیحـص  - 1
.تسا هدرک  لقن  يراخب  دننامه 
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رهاظ ولو  يا -  هدـنیوگ  زا  ار  یفرح  نینچ  امـش  صلخم  هدـنب ي  رگا  .ددرگ و  یمن  رثأتم  دـشک و  یمن  تلاجخ  فرح  نیا  ندـینش 
لقاع هک  امش  دز ، ار  یفرح  یلهاج  ینالف  دنیوگ  یمن  القع  مدرک ، لقن  رگا  منک و  لقن  تسا  راوازس  ایآ  مدینـش ، دشاب -  حالـصلا 

.دیدومن لقن  ارچ  دیتسه ،

رد دوب  راوازس  دینش ، ار ]  ] يربخ نینچ  ضرف  رب  هدوب ، رابخا  جالح  قیقد و  ًاعقاو  رگا  هک  يراخب  تالوقنم  هب  دینک  تواضق  هاگ  نآ 
.دیناوخب نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصا  ار  باتک  نآ  مه  نایاقآ  دیامن و  لقن  دوخ  باتک 

دـیجم و نآرق  هب  کّـسمت  نم  زا  دـعب  هک  ار  دوخ  تّما  دـیامرف  یم  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  ار  نیلقث  ثیدـح  یلو 
تقو هک  هموهوم  هلوعجم ي  رابخا  نکل  و  دیامنن ، لقن  تسا ) نایم  رد  ترتع  مان  نوچ  ، ) دـییوجب نم  تیب  لها  زا  نیموصعم  ترتع 

.دیامن لقن  دوخ  بتک  باوبا  رد  دهد ، یمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم 

هب هدوب ، طاتحم  رایسب  تعامج  ّتنس و  ياملع  نایم  رد  يراخب  ياقآ  هک  ار  امـش  نایب  میامن  یم  قیدصت  یعاد  تهج ، کی  زا  یلو 
تیالو ماقم  ناونع  هب  تراهط  تیب  لها  تمرح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  تاـبثا  هب  یهار  هک  هدروخرب  يربخ  ره  هب  هک  ینعم  نیا 

.دنیامن رهاظ  ار  تقیقح  قح و  ددرگ و  نادنمشناد  تسد  هبرح  يزور  ادابم  هک  هدومنن  لقن  ًاطایتحا  هتشاد ،

رتاوتم و ول  يربخ و  ره  هک  میروخ  یم  رب  نشور  عوضوم  نیا  هب  مییامن ، یم  هلباقم  يراخب  حیحـص  اب  ار  حاحـص  تادـّلجم  هچنانچ 
: هفیرش تایآ  لوزن  ببس  رد  رایسب  ثیداحا  دننام  دندومنن ؛ لقن  ناشیا  هدوب ، هیهلا  تایآ  نآرق و  هب  دیؤم  يرورض و 

398 ص :
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(1)  ...﴾. َّکبَر نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَّلب  ُلوُسّرلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

 ... َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذنَأَو   ﴿ (2) و ﴾. َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَکّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهَالّـصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذـّلا  اُونَمآ  َنیِذـّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّمنِإ  ﴿

(3) ﴾.

اهنیا ریغ  هّطحلا و  باب  ثیدح  هنیفـسلا و  ثیدح  ْهاخاؤملا و  ثیدـح  رادـلا و  موی  راذـنالا  ثیدـح  ریدـغلا و  موی  ْهیالولا  ثیدـح  و 
ره زا  ولو  یثیدـح -  ره  یلو  دـندومنن ، لقن  ًاطایتحا  ناشیا  هتـشاد ، تراهط  تیب  لها  تمرح  تیالو و  ماقم  تاـبثا  هب  یتبـسن  هچنآ 

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  سّدقم  دوجو  صخالاب  ماظع و  يایبنا  هسّدـقم  تاماقم  هب  تناها  رد  هک  هدوب -  عاّضو  باّذـک و  لاّعج ،
.میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هدومن  لقن  طایتحا  نودب  هتشاد ، یهار  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  هلآو و 

نیلقث ثیدح  دانسا  رد 

، هدومنن لقن  يراخب  ياـقآ  ار  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  رگا  هک  دـینادب  اـت  میاـمن ، هراشاامـش  هربتعم  بتک  زا  ضعب  هب  مراـچان  کـنیا 
نب ملـسم  دنا : هدومن  لقن  جاّجح  نب  ملـسم  امـش ) دزن  نایب  تّحـص  رد   ) يراخب لدـع  یتح  امـش  ياملع  نیّقثوم  رباکا و  زا  نارگید 

(4)« حیحص  » متفه دلج  هحفص 122  رد  جاّجح 

»(5) و حیحص  » رد دوواد  یبا  و 

399 ص :

.67 هدئام / - 1

.55 هدئام / - 2
.214 ءارعش / - 3

.بلاط یبأ  نب  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 36 ، ، 4/1873 ملسم ، حیحص  - 4
نمض رد  صقان و  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  دواد  یبا  .یبنلا  ْهّجح  ْهفـص  باب  کسانملا ، باتک  ح 1905 ، ، 2/185 دواد ، یبأ  ننس  - 5

هللا لوسر  ّنإ  لاق : ّمث  هللادبع ...  نب  رباج  یلع  انلخد  لاق : هیبأ  نع  دّـمحم  نب  رفعج  انث  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ینالوط  یثیدـح 
بطخف جاح ...  مّلسو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّنأ  هرـشاعلا  یف  سانلا  یف  نذأ  مث  جحی ‘ مل  نینـس  عست  ثکم  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلص 

متنأ امف  یّنع  نولوؤسم  متناو  هللا ، باتک  هب  متمصتعا  نا  هدعب  اّولضت  نلام  مکیف  تکرت  دق  ّیناو  مّلسو ...  هیلع  هللا  یّلص  لاقف  سانلا 
«. ...تحصنو تیّدأو  تغّلب  دق  ّکنا  دهشن  اولاق : نولئاق ؟
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(2) ماماو صیاصخ »  » هحفص 30 رد  ییاسن  »(1) و  ننس  » مود ءزج  هحفص 307 ، رد  يذمرت 

(3)« دنسم  » مجنپ دلج  هحفص 182 و 189  مراهچ و  دلج  هحفص 26 و 59  میس و  دلج  هحفص 14 و 17  رد  لبنح  نب  دمحا 

(4)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 148  هحفص 109 و  رد  مکاح  و 

(5)« ءایلوألا هیلح   » لوا دلج  هحفص 355  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  و 

(7)« هباغلا دسأ   » موس دلج  هحفص 147  مود و  دلج  هحفص 12  رد  يرزج  ریثا  نبا  »(6) و  هرکذت  » هحفص 182 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

و هّتسلا » حاحصلا  نیب  عمج   » رد نیزر  »(8) و  نیحیحصلا نیب  عمج   » رد يدیمحو 

400 ص :

.یبنلا تیب  لها  بقانم  یف  باب  بقانملا ، باتک  ح 3794 ، ص991 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
.هّیلو اذهف  هّیلو  تنک  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  باب  ص93 ، یئاسن ، بیعش  نب  یمحا  نینمؤملاریما ، صئاصخ  - 2

، ریخا دروم  ود  رد  هک  تباـث ، نب  دـیز  دنـسم  و 189 ،  5/182 يردخلا ، دیعس  یبأ  دنـسم  و 17 ،  3/14 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 3
.تسا هدرک  لقن  نیتفیلخ ...  مکیف  كرات  ّینا  ظفل : هب  ار  ثیدح 

.هللا لوسر  لها  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4711 ، ، 161  - 3/160 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4
.دیسأ نب  هفیذح  لاح  حرش  هرامش 57 ، همجرت  ، 1/355 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 5

باب 12. ص290 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6
رد هک  ثراحلا ، بطنح  نب  هللادبع  لاح  حرـش  بلاط و 3/147 ، یبأ  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  ، 2/12 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسأ  - 7

نعو نآرقلا  نع  نیتنثا ؛ نع  مکلئاـس  ّینا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  تسا ...« : هدرک  لـقن  تراـبع  نیا  هب  ار  ثیدـح  مه  ریخا  دروم 
«. یترتع

.مقرا نب  دیز  دنسم  ح 841 ، ، 1/515 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 8
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(1)« ریبک  » رد یناربط 

»(4) و لوؤسلا بلاـطم   » رد یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  »(3) و  دـیرفلا دـقع   » رد ّهبر  دـبع  نبا  »(2) و  كردتـسم صیخلت   » رد یبهذ  و 
(6)« هّدوملا عیبانی   » باب 4 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  »(5) و  بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ 

(7)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  ْهّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

هحفص رد  یکلام  غاّبـص  نب  نیدلا  رون  »(9) و  راصبالا رون   » هحفص 99 رد  یجنلبش  »(8) و  هغالبلا جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  و 
(10)« همهملا لوصف   » 25

(13)« بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  یناعمس و  »(12) و  نایبلا فشک   » ریسفت رد  یبلعث  ماما  »(11) و  نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  و 

و

401 ص :

.یلع نب  نسح  دنسم  2679 و 2681 ، ح 2678 -  ، 66  - 3/65 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 1
یف مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  ْهیـصو  نینمؤملاریما ، لئاضف  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 3/109 یبهذ ، كردتـسملا ، صیخلت  - 2

.هلوسر ْهرتعو  هللا  باتک 
.عادولا ْهّجح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ْهبطخ  بطخلا ، یف  ْهطساولا  باتک  ، 4/126 ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 3

.ْهیناثلا ْهظفللا  ناونع  تحت  ّفلؤم ، همّدقم  ص39 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4
هدرک هراشا  ثیدـح  نیا  هب  ینالوط  یثیدـح  نمـض  یمزراوخ  .ثلاثلا  لصفلا  لصف 16 ، ح 240 ، ص200 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 5

.تسا
لصف 1. باب 4 ، ح 9 ، ، 1/97 يزودنق ، هّدوملا ، عیبانی  - 6

(. باب 56 ح766 ، ، 2/269 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) هّدوم ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 7
اورمأ يّذلا  ببـسلا  اورجهو   » هلمج حرـش  محالملا ،) یلا  اهیف  یمؤی   ) هبطخ 150 ، 9/133 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 8

«. هتّدومب
میتفای و باتک  هیشاح  رد  ار  ثیدح  نیا  ام  ص119 . نابصلا ، یلع  نب  دمحم  نیبغارلا ، فاعسا  هشماهب  یجنلبـش و  راصبألا ، رون  - 9

.تسا هدرک  لقن  نتم  زا  ار  ثیدح  هیشاح ، رب  دامتعا  اب  ّفلؤم  هک  دراد  لامتحا 
: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  غاّبص  نبا  .هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/237 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 10

 ...«. یتیب لهأو  هللا  باتک  يدعب : اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نإ  ام  مکیف  تفلخ  دق  سانلا : اهّیأ  »... 
باب 46. طمس 2 ، ح 513 ، ، 234  - 2/233 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 11

هدرک لقن  نیتفیلخ »  » و نیلقث »  » ظفل ود  هب  ار  ثیدـح  یبلعث  .بازحا  هروس ي  هیآ ي 33  لیذ  ، 8/40 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  - 12
.تسا
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قرط هب  ار  ثیدـح  نیا  یلزاغم  نبا  .نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  هلوق : باب  ، 284 ح 281 -  ، 236 ص234 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 13
.تسا هدرک  لقن  فلتخم 
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(1)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص 130 رد  مخ و  ریدغ  هبطخ  -ت  ّحص نایب  رد  لوا  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

(2)« تاقبط  » مراهچ دلج  هحفص 8  رد  بتاک  دعس  نب  دمحم  باب 62 و  نمض 

(4)« ریسفت  » مراهچ دلج  هحفص 113  رد  یقشمد  ریثک  نبا  ماصتعا و  هیآ  نمض   (3)« ریسفت  » میس دلج  هحفص 18  رد  يزار  رخف  و 

حرش مشش  ءزج  هحفص 130  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  دیرفلا » دقع   » مود دلج  هحفص 158 و 346  رد  ّهبر  دبع  نبا  تّدوم و  هیآ  نمض 
عیبانی  » و 230 و 199  و 126  و 115  و 95  و 34  و 32  و 31  و 30  و 25 و29  تاحفـص 18  رد  یفنح  نامیلـس  هغالبلا و  جـهن 

هفلتخم و تاراـبع  هب   (6)« قعاوص  » و 136 و 99  و 90  و 87  تاحفـص 75  رد  یّکم  رجح  نبا  هـفلتخم و  تاراـبع  هـب   (5)« ْهّدوملا
ظافلا رد  یفالتخا  رصتخم  هب  تسین -  ام  سلجم  رصتخم  نیا  تقو  یضتقم  اهنآ  مامت  لاوقا  لقن  هک   - امـش ياملع  رباکا  زا  نارگید 

رتاوت دح  هب  هّماع  ْهّصاخ و  لاوقا  لقن  هب  هک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تارابع ، و 

402 ص :

 . باب 62 صو 259 ، باب 1  ص53 ، یعفاش ، یجنگ  يربکلا ، ْهیافک  - 1
.اهیف ضبق  یتلا  ْهنسلا  یف  هفاکتعاو  لیئربج  یلع  نآرقلا  هللا  لوسر  ضرع  رکذ  ، 2/150 دعس ، نب  دَمحم  يربکلا ، تاقبط  - 2

.نارمع لآ  هروس  هیآ 103  لیذ  ، 8/163 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 4/102 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 4

باب 4. دعب ، هب   1/95 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 5
لقن فلتخم  ظافلا  دانسا و  اب  ار  ثیدح  رجح  نبا  هیآ 4 . لصف 1 ، باب 11 ، ، 151 ص149 -  یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 6

.تسا هدرک 
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: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هدیسر ،

یجن دـقف  امهب  کّسمت )  ) لّسوت نم  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یتیب ، لـهأ  یترتعو  هللا  باـتک  نیلقثلا ؛ مکیف  كراـت  ّینإ  »
«. ًادبأ اّولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  ام  .کله  دقف  امهنع  فّلخت  نمو 

ود ره  نیا  دـنا و  نم  تیب  لها  ترتع  )و  دـیجم نآرق   ) ادـخ باـتک  هک  ار  گرزب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  مراذـگ  یم  هک  یتسرد  هب 
هب سپ  دـیامنب ، ود  نآ  هب  کّسمت  لّسوت و  سک  ره  .دـنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  اـت  دـنوش ، یمن  ادـج  مه  زا  زگره 

دیامن ود  نآ  هب  کَسمت  هک  یـسک  .تسا  هدـش  كاله  قیقحت  هب  سپ  دـیامن  يرود  ود  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتفای  تاجن  قیقحت 
.دش دهاوخن  هارمگ  زگره 

تیب لها  میرک و  نآرق  هب  مییوجب  لّسوت  کّسمت و  یتسیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رما  هب  راچان  هک  تسام  مکحم  لیلد  نیا 
.نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  تراهط 

هریره وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یحلطلا  یمیتلا  یشرقلا  هللا  دبع  نب  ْهحلط  نب  قاحسا  نب  هللادبع  نب  یـسوم  نب  حلاص  ار  ثیدح  نیا  خیش :
: هک هدومن  لقن  قیرط  نیا  هب 

 ...«. یتّنسو هللا  باتک  نیتنث ؛ مکیف  تفلخ  دق  ّینا  »

(1) یبهذ لیبق  زا   ) لیدعت حرج و  بابرا  دودرم  فیعض و  كورتم  حلاط ، درف  کی  زا  هفرط  کی  ثیدح  لقن  اب  زاب  یعاد :

(2) ییحی و 

403 ص :

.فیعض یفوک  : » دسیون یم  یبهذ  .یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  لاح  حرش  هرامش 3835 ، همجرت  ، 3/414 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
«. كورتم یئاسنلا : لاقو  .ثیدحلا  رکنم  يراخبلا : لاق  .هثیدح  بتکی  الو  ءیش  سیل  ییحی : لاق 

نم مهدعب  نمو  نیعباتلا  نم  لَوألا  یحلطلا ، یـسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 654 ، همجرت  .نیعم 1/115 ، نب  ییحی  خـیرات  - 2
«. ءیشب هثیدح  سیل  یحلطلا ، حلاص  لوقی : ییحی  تعمس  : » دسیون یم  نیعم  نب  ییحی  .هنیدملا  لهأ 
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(1) ییاسن ماما  و 

(2) يراخب و 

(3) يدع نبا  و 

نینچ هب  هک  هدومنن  عناق  ار  امـش  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  هربتعم  رابخا  همه  نیا  لقن  نم ، ياـقآ  .دـیتفرگ  ار  سلجم  تقو  مهریغ ) و 
مرکا لوسر  هک  تسا  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف یقافتا  هکنآ  لاح  دیتسج و  دانتـسا  ناتدوخ  ياملع  هذباهج  دزن  لوبق  لباق  ریغ  ثیدح 
جاتحم دوخ  هک  یتّنس  .دنهاوخ  یم  نیبم  ود  ره  ّتنس  باتک و  هکنآ  هچ  یتنـس ؛ هن  یترتعو ،» هللا  باتک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هللا لوسر  ّتنـس  هدننک  رهاظ  مه  نآرق و  نیبم  مه  هک  تسا  نآرقلا  لیدـع  ترتع  سپ  .دـشاب  نآرق  نیبم  دـناوت  یمن  تسا  نیبم  هب 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هنیفس ثیدح 

ّدح هب  ًابیرقت  امـش  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  هنیفـس  هربتعم  ثیدـح  تلاسر ، تیب  لها  هب  لّـسوت  رد  اـم  لـیالد  زا  رگید  و 
.دنا هدومن  لقن  رتاوت 

404 ص :

یم یئاسن  .یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 314 ، همجرت  ص136 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نیکورتملاو ، ءافعـضلا  - 1
«. ثیدحلا كورتم  یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  : » دسیون

نم یسوم : نب  حلاص  : » دسیون یم  يراخب  .یسوم  نب  حلاص  لاح  حرش  هرامش 169 ، همجرت  ص447 ، يراخب ، ریغصلا ، ءافعضلا  - 2
«. ثیدحلا رکنم  هللادیبع ، نب  ًْهحلط  دلو 

نع : » دسیون یم  يدع  نبا  .یـسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 918 ، همجرت  ، 5/105 يدـع ، نبا  لاجرلا ، ءافعـض  یف  لماکلا  - 3
رکنم هللادیبع  نب  هحلط  دـلو  نم  یـسوم  نب  حـلاص  لاق : يراخبلا  انث  يدـینجلا ، انث  .ءیـشب  سیل  هثیدـح  یحلطلا  حـلاص  لاق : ییحی 
یسوم نب  حلاص  لاق : هنع ، ساّبعلا  نب  دّمحم  ینربخأ  امیف  یئاسنلا  لاقو  .ثیدحلا  فیعض  یسوم  نب  حلاص  يدعسلا : لاق  .ثیدحلا 

«. ثیدحلا رکنم  یحلطلا 
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جاّجح نب   (1) ملـسم لیبق : زا  دنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  رفن  دـص  زا  هدایز  مراد ، رظن  رد  هچنآ  و 
(3)« هیلح » رد یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  «) دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  دوخ و  حیحص »  » رد

نبا و  لوؤسلا » بلاطم   » رد یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  »(4) و  دادغب خیرات   » رد يدادغب  بیطخ  رکبوبا  و  باعیتسا »  » رد ربلادـبع  نبا  و 
(5)« هیاهن  » رد ریثا 

(8)« هنیدملا خیرات   » رد يدوهمس  نیدلارون  همالع  »(7) و  هّمهملا لوصف   » رد یکلام  غاّبص  نبا  »(6) و  هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 
دیس و 

405 ص :

زا دعب  هیآ 7  لصف 1 ، باب 11 ، ، 152 هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  نکل  میتفاین ، ملسم  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
ملـسم ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  قرغ .» اهنع  فلخت  نم  ملـسم و  هیاور  یفو  : » دسیون یم  ثیدـح  نیا  لماک  لقن 

باتک رد  يروباشین  مکاح  هتبلا  .تسا -  راکـشآ  یفیرحت  نیا  دوش و  یمن  هدـید  ملـسم  حیحـص  رد  زورما  هچرگ  تسا ؛ هدرک  لقن 
لها لثم  : » تسا هدرک  لـقن  رذوبا  زا  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  ، 343 ج 2 ، دوه ، هروس  ریسفت  رد  ریـسفتلا و  باتک  رد  كردتـسملا ،
نیا تسا : هتفگ  نایوار  ترابع و  نیا  اب  ثیدـح  نیا  هرابرد  هتبلا  و  قرغ ،» اهنع  فلخت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  حون  هنیفـس  لـثم  یتیب 

مالّسلا هیلع  نسحلا  ْهفالخ  یف  ، 443 ج 2 ، ْهدوملا ، عیبانی  باتک  رد  تسا و  هدرواین  ار  نآ  یلو  تسا  ملسم  طرش  هب  حیحـص  ثیدح 
نمو تسا ...  نیا  ثیدـح  ياـهتنا  رد  ملـسم  تراـبع  هک  دـنک  یم  ناـیب  هدرک و  رکذ  ار  ملـسم  تیاور  تیاور 220 ، لیذ  هلئاـضفو 

( ققحم  ) .قرغ اهنع  فلخت 
2/987 ح هباحـصلا ، لئاضف  رد  لـبنح  نب  دـمحا  نکل  متفاـین ، دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وج  تسج و  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - . 2

.تسا هدرک  لقن  ار  هنیفس  ثیدح  نیسحلاو  نسحلا  لئاضف  باب  ، 1402
.ریسفتلا یف  هراثآ  ریبج ، نب  دیعس  لاح  حرش  هرامش 275 ، همجرت  ، 4/306 یناهفصا ، میعن  وبأ  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3

.زرطملا دّمحم  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 6507 ، همجرت  ، 12/91 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 4
.خخز تغل  ریثا 2/298 ، نبا  هیاهنلا ، - 5

باب 12. ص291 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6
.مهتبحم لضفو  مهلضف  یف  ءاج  امم  ءیش  رکذ  یلع  هیبنت  ّفلؤم ، همدقم  ، 1/141 یکلام ، غاّبص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 7

ار ثیدح  نیمه  لصف 5 ، ، 2 مسق ، 2/120 نیدقعلا ، رهاوج  رد  يدوهمـس  نکل  میتفاین ، ْهنیدملا  خیرات  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 8
.تسا هدرک  لقن  لماک  روط  هب 
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(1)« راصبألا رون   » رد یجنلبش  نمؤم 

و نایبلا » فشک  ریسفت   » رد یبلعث  ماما  »(3) و  روثنملا ّرد  » رد یطویس  نیدلا  لالج  »(2) و  بیغلا حیتافم   » ریسفت رد  يزار  رخف  ماما  و 
(4)« طسوا  » رد یناربط 

رد ینادمه  یلع  دیس  ریم  »(6) و  ْهدوملا عیبانی   » 4 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس  »(5) و  كردتسم  » میس دلج   151 هحفص رد  مکاح  و 
(7)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  تّدوم 

باب 100 رد  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  دوخ و  خـیرات  ریـسفت و  رد  يربط  »(8) و  قعاوص  » زا متـشه  هیآ  لـیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  و 
(9)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص ي 233

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا ، لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  امش  ياملع  مظاعازا  نارگید  و 

«. کله اهنع  فّلخت  نمو  یجن  اهبکر  نم  حون ، هنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  »

406 ص :

باب 2. ص229 ، یجنلبش ، راصبألا ، رون  - 1
.هیناثلا ْهلأسملا  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 27/167 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2

.دوه هروس  هیآ 43  لیذ  ، 3/603 یطویس ، روثنملا ، رّدلا  - 3
ح 3502، یبالکلا و 4/284 ، ْهعیبر  نب  دمحم  نب  زیزعلادـبع  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5866 ، ، 6/406 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - . 4

.هداجس نب  روصنم  نب  دمحا  نب  نیسح  ثیداحا 
.هللا لوسر  لها  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4720 ، ، 3/163 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 5

باب 4. ح 5 ، ، 1/94 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 6
(. باب 56 ح 768 ، ، 2/269 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) 2 هّدوم ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 7

هیآ 7. لصف 1 ، باب 11 ، ص152 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 8
باب 100. ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 9
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يرود هک  یسک  تفای و  تاجن  دش  وا  رب  راوس  هک  یسک  .تسا  حون  یتشک  لَثَم  امش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لَثَم  هک  تسین  نیا  زج  »
« .دیدرگ كاله  دومن  وا  زا 

ْهریخذ رد  یلیجع  لضاف  همالع  هچنانچ  هدومن ، هراشا  ثیدـح  نیا  تّحـص  هب  دوخ ، تایبا  رد  یعفاـش  سیردا  نب  دّـمحم  ماـما  زین  و 
: هدومن لقن  قیرط  نیا  هب  ار  تایبا  نآ  لآملا ،

مهب تبهذ  دق  سانلا  تیأر  اّملو 

لهجلاو ّیغلا  رحبلا  یف  مهبهاذم 

اجنلا نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 

لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لهأ  مهو 

مهؤالو وهو  هللا  لبح  تکسمأو 

لبحلاب کّسمتلاب  انرمأ  دق  امک 

هقرف نوعبس  نیدلا  یف  تقرتفا  اذإ 

لقنلا حضاو  یف  ءاج  ام  یلع  ًافینو 

هقرف ریغ  مهنم  جان  کی  ملو 

لقعلاو هحاجرلا  اذ  ای  اهب  یل  لقف 

دّمحم لآ  كالهلا  هقرفلا  یفأ 

یل لق  مهنم  تجن  یتاللا  هقرفلا  مأ 

دحاو لوقلاف  نیجانلا  یف  تلق  نإف 

لدعلا نع  تفح  كالهلا  یف  تلق  نإو 

یّننإف مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذإ 

ّلظ مهّلظ  یف  لاز  مهب ال  تیضر 

هلسنو ًامامإ  یل  ًاّیلع  تیضر 
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(1) لحلا عسوأ  یف  نیقابلا  نم  تنأو 

لها تلاسر و  نادـناخ  اهنآ  هک  تاجن  ياه  یتشک  رد  لاعتم  دـنوادخ  مان  هب  مدـید ، یهارمگ  لـهج و  ياـیرد  قرغ  ار  مدرم  نوچ  »
هک نانچمه  مدیبسچ ، تسا  لیلج  نادناخ  نآ  یتسود  هک  هللا  لبح  هب  متسج و  کّسمت  دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تیب 

رابخا رد  هک  ناـنچ  دـندومن ، یـشالتم  هقرف  هس  داـتفه و  هب  ار  نید  هک  یناـمز  مییوج ، کّـسمت  هللا  لـبح  نآ  هب  هک  هدـش  رما  اـم  هب 
قح اهنآ  زا  یکی  طقف  هدیدرگ ؛ لقن  ًاحضاو 

407 ص :

.تسا هدرک  لقن  ار  راعشا  نیا  لّوا  تیب  هس  یمرضح  هیآ 6 . باب 1 ، ص57 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
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نیعمجا مهیلع  هللا  مالـس  دمحم  لآ  تلاسر  نادناخ  ایآ  یـشناد ، درخ و  لها  هک  یـسک  يا  نم  هب  وگب  .دـنا  لطاب  رب  یقاب  و  تسا ] ]
اب ییوگب  رگا  تسا و  یکی  امش  ام و  مالک  سپ  دنتـسه ، قح  هقرف  اب  ییوگب  رگا  دنا ؟ قح  هقرف  اب  ای  دنـشاب ، یم  لطاب  ياه  هقرف  رد 

قح و اب  قح و  رب  ًاعطق  لیلج  نادناخ  نآ  هک  نادب  هجیتن  رد  يا و  هدش  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  ًاعطق  دنا ، هدـش  كاله  هلطاب و  قرف 
هدنیاپ نم  رس  رب  ار  ناشیا  هیاس  دنوادخ  هک  مدرک  لوبق  ار  ناشیا  هقیرط  ًارایتخا  اهنآ و  هب  مدش  یضار  مه  نم  .دنا  میقتسم  قیرط  رد 

هک يزور  ات  هلطاب ، قرف  نآ  رد  شاب  وت  دـنا و  قح  رب  هک  مالّـسلا  هیلعوا  دالوا  یلع و  تماما  هب  مدـش  یـضار  نم  .درادـب  دـیواج  و 
« .ینک تقیقح  فشک 

یم رارقا  هنوگچ  دینیب  یم  تعامج ، ّتنس و  گرزب  ياوشیپ  یعفاش ، ماما  زا  مه  نآ  حضاو و  راعشا  نیا  هب  دییامنب  هّجوت  بوخ  رگا 
هقرف ي داتفه  زا  هیجان  هقرف ي  اریز  تسا ؛ تاجن  بابـسا  هرهاط ، هداوناخ  نیا  هب  لّسوت  کّسمت و  هنیفـس و  نیا  هب  بوکر  هک  دیامن 

هللا یلص  مرکا  لوسر  دوخ  رمالا  بسح  نایعیـش  سپ  .سب  دندّمحم و  لآ  يانع  لیذ  هب  نیلّـسوتم  نیکّـسمتم و  طقف  هموحرم ، تّما 
.لاعتم يادخ  يوس  هب  لیلج  نادناخ  نیا  هب  دنیوج  یم  لّسوت  هلآو ، هیلع 

هثاغتساو دلانب  ادخ  يوس  هب  هلیسو  اب  رگا  درادن و  هلیسو  هطساو و  هب  جایتحا  رـشب  امـش  هدومرف  هب  انب  رگا  هک  دمآ  مدای  رگید  بلطم 
يوس هب  هطـساو  اب  رارطـضا  جایتحا و  عقوم  رد  ارچ  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  سپ  دـشاب ، یم  كرـشم  هدومن و  یطلغ  راک  دـنک 

.تفرگ یم  هجیتن  ات  درک ، یم  هثاغتسا  تفر و  یم  ادخ 

یّنمتم .مونش  یم  ار  یفرح  نینچ  هک  تسا  يا  هبترم  لّوا  نیا  هدادن و  ماجنا  یلمع  هطـساواب  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  زگره  ظفاح :
.دییامرف نایب  ار  شدروم  تسا 

408 ص :
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يوس هب  اهنآ  هلیـسو  هب  تسج و  یم  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیب  لها  هب  لّسوت  جایتحا ، عقاوم  رد  رّرکم  هفیلخ  یعاد :
: میامن یم  هراشا  هنومن  يارب  دراوم  نآ  زا  دروم  ود  هب  سلجم ، ياضتقا  هب  .تفرگ  یم  هجیتن  ات  تفر ، یم  ادخ 

يارب مدرم  رّرکم  يرجه ، لاسرد 17  هک  دیامن  یم  لقن  قشمد  خیرات  زا   (1) «) هقرحم قعاوص   » رد هیآ 14  زا  دعب  یکم  رجح  نبا  . 1
.دندش ناشیرپ  رثأتم و  یگمه  .دنتفرگن  هجیتن  دنتفر و  ءاقستسا 

.داد دهاوخ  بآ  ام  هب  وا  هطساو  هب  ادخ  ًامتح  هک  یسک  هلیسو  هب  منک  یم  بآ  بلط  ادرف  هنیآ  ره  تفگ : باطخلا  نب  رمع 

: تفگ تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  ساّبع ، دزن  رمع  هفیلخ  دش ، هک  ادرف  حبص 

«. کب هللا  یقستسن  یتح  انب  جرخا  »

409 ص :

ًادغ نیقستسأل  رمع : لاقف  اوقسی ، ملف  هرجهلا  نم  هرـشع  عبـس  هنـس  هدامرلا  ماع  ءاقـستسالا  اورّرک  سانلا  ّنا  قشمد  خیرات  یفو  - . » 1
هللا یقستسن  یتح  جرخا  لاق : کتجاح ؟ ام  لاق : .رمع  لاق : نم ؟ لاقف  .بابلا  هیلع  ّقدف  ساّبعلل  ًادغ  حبـصأ  اّملف  .هب  هللا  ینیقـسی  نمب 
نیب همامأ  ّیلعو  جرخ  مث  مهبیطف  ابیط  جرخأف  هوتأف ، مکبایث ، حـلاص  نم  اوسبلأو  اورّهطت  نأ  مشاه  ینب  یلإ  لسرأف  .دـعقأ  لاق : .کب 

، فقوف یّلـصملا  یتأ  ّمث  انریغ ، انب  طلخت  رمع ال  اـی  لاـقف : هرهظ ، فلخ  مشاـه  ونبو  هراـسی  نع  نیـسحلاو  هنیمی  نع  نسحلاو  هیدـی 
نع انیف  کملع  کعنمی  ملف  انقلخت  نأ  لبق  نولماـع  نحن  اـم  تملعو  اـنرماؤت  ملو  اـنتقلخ  کـّنا  مهللا  لاـقو : هیلع  ینثأو  هللا  دـمحف 

انلزانم یلإ  انلصو  امف  احس  انیلع  ءامسلا  تحس  یتح  انحرب  امف  رباج : لاق  .هرخآ  یف  انیلع  لّضفت  هلّوأ  یف  تلّضفت  امکف  مهللا  .انقزر 
یقستسا بلّطملادبع  هابأ  ّنأ  یلإ  راشأو  تاّرم  سمخ  یقسملا  نبا  یقـسملا  نبا  یقـسملا  نبا  یقـسملا  انأ  سابعلا : لاقف  .اضوخ  ّالإ 

باـتک رد  تیاور  نیا  دصقم 5 . هیآ 14 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص178 ، یّکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  یقـسف .» تاّرم  سمخ 
باتک هیبلحلا 2/226 و  ْهریـسلا  باتک  رد  زین  هدش و  نایب  بلطملادبع  نب  سابعلا  همجرت 3106  لیذ  ، 26/361 قشمد ، هنیدم  خیرات 

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  هتمارکو  هایازمو  هلئاضفو  نسحلا  ْهفالخ  یف  ثیدح 303 ،  2/466 ْهّدوملا ، عیبانی 
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.لاعتم دنوادخ  زا  مییامن  بآ  بلط  وت  هلیسو  هب  ات  ام ، اب  ایب  نوریب 

يوب هدیشوپ ، كاپ  سابل  دندرک ، ربخ  ار  مشاه  ینب  داتسرف  هاگ  نآ  .میامن  مهارف  هلیسو  ات  نیـشنب ، يردق  رمع  دومرف : سابع  بانج 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  وا و  ولج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتلاح  رد  دمآ  نوریب  ساّبع  بانج  لاح ، نآ  رد  هدومن ، لامعتـسا  شوخ 

ام اب  ار  يدحا  رمع ، ای  دومرف : هاگ  نآ  دـندوب ،]  ] شرـس بقع  رد  مشاه  ینب  پچ و  فرط  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسار و  فرط 
ار ام  وت  اراگدرورپ  درک : ضرع  تشادرب و  تاجانم  هب  تسد  ساّبع  بانج  .یّلـصم  هب  اـت  دـنتفر  لاـح  نیمه  هب  سپ  .اـمنم  طولخم 

: درک ضرع  هاگ  نآ  .مییامن  یم  نآ  هب  لمع  ام  هچنآ  هب  يدوب  اناد  يدومرف و  قلخ 

« .هرخآ یف  انیلع  لّضفتف  هلّوأ  یف  انیلع  تلّضفت  امک  مهّللا  »

.نآ رخآ  رد  ام  رب  امن  لّضفت  سپ  رما ، لّوا  رد  ام  رب  يدومرف  لّضفت  هک  نانچ  مه  اراگدرورپ 

ناماهلزنم هب  ام  زونه  .دراذـگ  ار  ندـیراب  يانب  ناراب  دـندرک و  تکرح  اـهربا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شیاـعد  زونه  دـیوگ : یم  رباـج 
.میدش رت  ناراب  زا  رگم  میدوب  هدیسرن 

قح هاگرد  زا  بآ  بلط  بلّطملادـبع  نب  ساّبع  هلیـسو  هب  باطخلا  نب  رمع  یطحق  نامز  رد  هک   (1) دیامن یم  لقن  يراـخب  زا  زین  و 
: درک یم  ضرع  دومن و  یم  یلاعت 

« .نوقسیف انقساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّانإ  مهّللا  »

ناراب ام  هب  هک  تربمغیپ  يومع  هب  وت  هب  مییوج  یم  لّسوت  ام  اراگدرورپ 

410 ص :

انیقستف انّیبنب  کیلإ  لّسوتن  اّنک  ّانإ  مهّللا  لاقف : بلّطملادبع  نب  ساّبعلاب  یقـستسا  اوطحق  اذإ  ناک  باطخلا  نب  رمع  ّنأ  سنأ  نع  - » 1
لاؤس باب  ءاقـستسالا ، باتک  ح 947 ، ، 2/453 يراخب ، حیحـص  و  لبق ، كردـم  نوقـسیف .» لاق : انقـساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّاناو 

.اوطحق اذا  ءاقستسالا  مامالا  سانلا 
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.دش اطع  اهنآ  هب  ناراب  سپ  یهد ،

(1) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 256  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا   - 2

411 ص :

هئابآ هیفقو  کّیبن  ّمعب  کیلإ  بّرقتن  اـّنإ  مهّللا  لاـقف : ساـّبعلاب  یقـستسی  جرخ  باـطخلا  نب  رمع  ّنا  دوعـسم  نب  هللادـبع  يور  و  - » 1
مهّللا ظفحاف  امهیبأ ، حالـصل  امهتظفحف  ِهَنیِدَْملا } ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمَالُِغل  َناَکَف  ُراَدِْـجلا  اّمَأَو  : } قحلا کلوقو  تلق  ّکناف  هلاجر ، ربکو 

، مهلـضف نیرجاهملا و  بقانم  باب  يراخب 4/209  حیحـص  رد  تیاور  نیا  نیرفغتـسمو .» نیعفـشتسم  کیلإ  هب  انّولد  هّمع  یف  کّیبن 
یجرت نمب  ءاقستسالا  باب  یقهیب 3/352 ، يربکلا  ننسلا  باتک  رد  زین  هدش و  هدروآ  زین  هنع  هللا  یضر  بلطملادبع  نب  سابعلا  رکذ 

زین هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  باطخ  نب  رمع  دنـسلا  ام  ح 84 ، یناربط 1/72 / ریبکلا  مجعملا  باتک  رد  زین  هئاـعد و  ْهکرب 
رکذ زین  هیناثلا  ْهقبطلا  دلج 4 ص28  زین  هللا و  همحر  رمع  فالختـسا  رکذ  3/321 و 322 ، دعس ، نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا  باتک 

یف ثیداحأ  رابخ و  أ  ءاقستسالا ،) یف   ) هبطخ 114 ، 7/274 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  نینچمه  و  ققحم )  ) .تسا هدش 
لین رد  یناکوش  و  ءاقستسالا ؛ ْهالـص  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 539 ، ص94 ، مارملا ، غوـلب  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  .ءاقـستسالا و 

،199 ص198 -  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  حالصلا ؛ يوذب  ءاقستسالا  باب  ءاقـستسالا ، باتک  ح 1347 ، ، 4/8 راطوألا ،
، مود مسق  ، 199 ص198 -  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  حالـصلا ؛ يوذـب  ءاقـستسا  رکذ  موس ، لصف  لّوا ، باب  مود ، مسق 

باتک ح 5438 ، ، 3/377 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  سابعلاب ؛ هباحصلا  ءاقستسا  رکذ  موس ، لصف  لّوا ، باب 
نبا يرجه و  لاس 18  ثداوح  ، 1/29 بهذلا ، تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا  بلطملادـبع ؛ نب  سابعلا  بقانم  رکذ  هباحـصلا ، ْهفرعم 
لقن نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  نایرج  نیا  بلطملادبع ، نب  سابع  لاح  حرـش  هرامش 3106 ، همجرت  قشمد 26/361 ، خیرات  رد  رکاسع 
: » ... تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  بلطملادـبع  سابع  لاـح  حرـش  ، 3/111 هباغلا ، دـسأ  رد  ریثا  نبا  نینچمه  .دـنا  هدرک 

: رمع لاقف  ضرألا ، تبصخأو  هب  یلاعت  هللا  مهاقسف  طحقلا ، دتشا  امل  هدامرلا  ماع  هنع  هللا  یـضر  سابعلاب  باطخلا  نب  رمع  یقـستسا 
ناهربو نیمرحلا .» یقاس  کل  ًائینه  نولوقیو  سابعلاب  نوحـسمتی  اوقفط  سانلا  یقـس  املو  هنم ...  ناکملاو  هللا  یلإ  هلیـسولا  هللاو  اذه 

نیدلا ناهرب  ریثا و  نبا  هچنآ  .تسا  هدرک  لقن  رتشیب  یلیصفت  اب  ار  ثیدح  نیمه  ْهرجهلا ، باب  ، 2/48 هیبلحلا ، ْهریس  رد  یبلح  نیدلا 
وه هللاو  اذـه  : » دـیوگ یم  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  يا  هلمج  نآ  تسا و  بلطم  رد  حیرـص  هک  دراد  یترابع  دـنا  هدرک  لـقن  یبلح 

«. هللا یلإ  هلیسولا 
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رد رمع  هفیلخ  .دنتفر  ءاقستسا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  ساّبع ، بانج  اب  رمع  هفیلخ  دیامن : یم  لقن  رـصم ) پاچ  )
: درک ضرع  ءاقستسا  لحم 

نیعفـشتسم کـیلإ  هب  اـنّولد  دـقف  هّـمع  یف  کـّیبن  مـهّللا  ظـفحاف  هلاـجر ، ربـکو  هئاـبآ  هـّیقبو  کـّیبن  ّمـعب  کـیلإ  بّرقتن  اـّنإ  ّمـهّللا  »
« .نیرفغتسمو

امرف ظفح  سپ  .مشاه  ینب  لاجر  زا  ناگرزب  شناردپ و  زا  هدـنامیقاب  تربمغیپ و  ّمع  هب  وت  يوس  هب  مییوج  یم  لّسوت  ام  اراگدرورپ 
تمظعاب هاگرد  زا  مییامن  رافغتـسا  تعافـش و  بلط  هک  وت  يوس  هب  هدومن  تلالد  ار  ام  وا  هک  اریز  وا ؛ يومع  رد  ار  تربمغیپ  ماـقم 

.وت

اعد و تقو  رد  رمع  هفیلخ  هک  اریز  تسا ؛ شآ  زا  رت  مرگ  هساک  فورعم  لَثَم  نامه  رمع ، هفیلخ  عابتا  اـه و  یّنـس  ناـیاقآ  تاـیاکح 
دروم دومن و  یم  تجاـح  بلط  دـنوادخ  زا  اـهنآ  هلیـسو  هب  داد و  یم  رارق  عیفـش  ار  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  رارطـضا ، جاـیتحا و 

ام هب  مییوج ، یم  لّسوت  اهنآ  هب  میهد و  یم  رارق  عیفش  ار  تراهط  نادناخ  نآ  نایعیـش ، ام  یتقو  یلو  تفرگ ، یمن  رارق  مه  ضارتعا 
!؟ دنناوخ یم  كرشم  رفاک و  هدومن ، ضارتعا 

رمع هفیلخ  ناتدوخ ، ياملع  تایاور  قبط  ًاعطق  سپ  تسا ، كرش  لاعتم  يادخ  يوس  هب  هرهاط  ترتع  دمحم و  لآ  ندرب  عیفـش  رگا 
.هدوب كرشم  لوا  باطخلا  نب 

اهنآ لّسوت  نایعیـش و  لامعا  ًامتح  سپ  هدومن ،) باختنا  هفیلخ  نوچ   ) هدوب لامعا  نسحا  هکلب  هدوبن ، كرـش  هفیلخ  لمع  نآ  رگا  و 
هللا مالس  دّمحم  لآ  هب 
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.دوب دهاوخن  كرش  زگره  زین  نیعمجا  مهیلع 

 - ، دیداد دّحوم  كاپ  نایعیش  هب  ار  یتبسن  نینچ  هک  دییامن -  رافغتسا  هکلب  دیدرگرب ، ناتدوخ  راتفگ  نیا  زا  نایاقآ  دیاب  امتح  سپ 
هلیـسو هب  رگم  دنریگن  هجیتن  دننک ، اعد  هچره  هباحـص  رابک  ندوب  اب  رمع  هفیلخ  هک  ییاج  اریز  دیوشن ؛ عقاو  قح  بضغ  بوضغم  ات 

.میریگب هجیتن  مینک و  اعد  لقتسم  هطساو و  یب  ام  هک  دیراد  راظتنا  هنوگچ  امش  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها 

مه ام  دندوب و  ادخ  يوس  هب  دابع  لیاسو  اذه -  اننامز  یلا  ربمغیپ  نامز  زا  راودا -  مامت  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دّمحم  لآ  سپ 
یلاعت قح  هاگرد  نیبّرقم  قحرب و  ناماما  نیحلاص و  دابع  ار  اـهنآ  هکنآ  رگم  ، میتسین لـئاق  جـیاوح  ياـضق  رد  یلالقتـسا  اـهنآ  يارب 
هیعدا مامت  رد  هک  دـشاب  یم  ام  هیعدا  بتک  ینعم  نیا  رب  لیلد  نیرت  گرزب  .میهد و  یم  رارق  ادـخ  دوخ و  نیب  هطـساو  اذـل  هتـسناد ،

هدوـمنن و یلمع  قـیرط  نیا  زا  ریغ  مه  اـم  هدـشن و  هداد  روتـسد  اـم  هب  مدرک -  ضرع  هچنآ  زا  ریغ  نیموـصعم -  هـمئا ي  زا  هروثأـم 
.دومن میهاوخن 

.تسا ام  تاعومسم  فالخ  رب  امش  تانایب  نیا  ظفاح :

ار هعیـش  گرزب  ياملع  هیعدا  هربتعم  بتک  زا ] کی   ] چـیه اـیآ  .دـییامرفب  تبحـص  تادوهـشم  زا  دـیراذگب ، ار  ناتتاعومـسم  یعاد :
؟ دیا هدومرف  هعلاطم  هظحالم و 

.ما هتشادن  یسرتسد  ظفاح :

ترایز اعد و  باتک  دـلج  ود  هکنیا  .دـیدومرف  یم  داریا  هاگ  نآ  هدومرف ، هعلاطم  ار  بتک  لـیبق  نیا  لوا  هک  دوب  نآ  یـضتقم  یعاد :
ثّدحم لضاف  فیلات  نیرئازلا ،» ْهیاده   » رگید یسوّدقلا و  هرس  سدق  یسلجم  همالع  فیلات  داعملا ،» داز   » یکی مراد ؛ هارمه 
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دروم مدراذگ و  نایاقآ  تمدخ  ار  ود  ره   ) .تسا رضاح  هعلاطم  يارب   (1)« هتاکرب تماد  یمق  سابع  خیش  جاح  ياقآ   » رصاعم رّحبتم 
اج همه  رد  هکلب  هدشن ، رکذ  تلاسر  نادناخ  يارب  یلالقتـسا  اجک  چـیه  رد  دـندید  دـندناوخ و  ار  لّسوت  هیعدا  دـنداد ، رارق  هعلاطم 
هللا یلعا  یمق  هیوباب  نب  دمحم  زا  ًالقن  یـسلجم  همالع  هک  ار  لّسوت  ياعد  یحلادبع  دیـس  اقآ  هاگ  نآ  .دـنا  هدـناوخ  هطـساو  ار  اهنآ 

: تسا نیا  شعلطم  هک  دندومن  تئارق  رخآ ، هب  ات  و  هدومن ، رکذ  هنومن  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  زا  مهماقم 

لّسوت ياعد 

اندّیـس ای  همحرلا  مامإ  ای  هللا  لوسر  ای  مساقلاابأ  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  همحرلا  ّیبن  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلئـسأ  ّینإ  ّمهّللا  »
.هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجوای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمّدقو  هللا  یلإ  کب  انلّسوتو  انعفشتساو  انهّجوت  ّانإ  انالومو 

یلإ کب  انلّسوتو  انعفـشتساو  انهّجوت  ّانإ  انالومو  اندّیـس  ای  هقلخ  یلع  هللا  هّجح  ای  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ای  نینمؤملاریمأ  ای  نسحلا  ابأ  ای 
« .هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمّدقو  هللا 

ای  » اهنآ هب  باـطخ  رد  اـهتنم  تسا ، دراو  نیموصعم  همئا  ماـمت  هب  نآ ، زا  دـعب  هدومن و  نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هک  یناـعم  نیمه  هب 
.دنیوج یم  لّسوت  دنرب و  یم  مسا  ار  نیرهاط  همئا  کیاکی  ادخ ، قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ینعی  دوش ؛ یم  هتفگ  هقلخ » یلع  هللا  ْهّجح 

هب مییامن  یم  تعافـش  بلط  لّسوت و  هّجوت و  ام ، يالوم  دیـس و  يا  هک  دـنهد  یم  رارق  بطاخم  ار  همئا  مومع  مسق  نیا  اعد  رخآ  ات 
يوس هب  امش  هلیسو 
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نادناخ مومع  اعد  رخآ  رد  ات  لاعتم ، دنوادخ  دزن  ار  وربآ ) یب   ) نم امنب  تعافـش  لاعتم  يادـخ  دزن  رد  دـنموربآ  يا  یلاعت ، يادـخ 
: دنیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  تلاسر 

هللا یلإ  مکب  تعفـشتساو  هللا  یلإ  مکب  تلّـسوتو  هللا  یلإ  یتجاحو  يرقف  مویل  یتّدـعو  یتّمئأ  مکب  تهّجوت  ّینإ  ّیلاوم  یتداس و  ای  »
هللادـنع اونوکف  هللا  نم  هاـجن  وجرأ  مکبرقبو  مکّبحبو  هللا  یلإ  یتلیـسو  مّکنإـف  هللادـنع  یبونذ  نم  ینوذقنتـساو  هللادـنع  یل  اوعفـشاف 

« .هللا ءایلوأ  ای  یتداس  ای  یئاجر 

ال دنتفگ : یم  رّرکم  دندز و  یم  تسد  رب  تسد  ینس  بدا  لها  مرتحم و  لاجر  زا  یـضعب  هتـسویپ  دندناوخ  یم  ار  اهاعد  هک  ناشیا 
.دننک یم  هبتشم  ار  رما  هنوگچ  هللا  ناحبس  هللا  ّالا  هلا 

.دشاب یم  كرش  راثآ  زا  يرثا  اهاعد  نیا  تارابع  ياجک  رد  مهاوخ  یم  فاصنا  نایاقآ  دوخ  زا  متفگ ) )

مخت ارچ  .میا  هدـناوخ  یلاعت  يراب  کیرـش  ار  اهنآ  ام  اعد ، زا  ترابع  مادـک  رد  .تسین  لاعتم  يادـخ  كرابم  مان  اـج  همه  رد  رگم 
ینامیا ینید و  ناردارب  هب  ات  دییامن ، یم  هبتشم  ربخ  یب  نامدرم  رب  ار  رما  ارچ  دینک ، یم  شخپ  ناناملـسم  لد  رد  ینمـشد  تاودع و 

؟ دنرگنب رفک  رظن  اب  دوخ 

تشهب لها  هتشک و  ار  يرفاک  هکنآ  لایخ  هب  دنشک  یم  ار  نایعیش  هراچیب  هک  اهامش ، زا  بصعتم  ربخ و  یب  ماوع  نامدرم  رایـسب  هچ 
! دنا

.دشاب یم  ءاملع  امش  ندرگ  رد  روما  لیبق  نیا  هملظم 

هدومن مادقا  یّنـس  کی  لتق  رد  ینابایب -  فرـص و  یماع  دشاب و  اهنت  نابایب  رد  ولو  هعیـش -  رفن  کی  هک  هدـشن  هدینـش  نونکات  ارچ 
هعیش نیغّلبم  ءاملع و  نوچ  دشاب ؛
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.دنناد یم  گرزب  یهانگ  ار  سفن  لتق  و ]  ] دنشاپ یمن  یّنس  هعیش و  نیب  توادع  مخت  دننک ، یمن  یشاپ  مس 

، راتفگ نمض  رد  یلو  میدومن ؛ انشآ  بهذم  تقیقح  هب  ار  اهنآ  هدومن و  نایب  ًاقطنم  ًاملع و  ار  یّنـس  هعیـش و  فالتخالا  ِهب  ام  هاگره 
دیاب هکلب  دیرگنب ، توادع  هنیک و  رظن  اب  اهنآ  هب  دیابن  هعیش  هعماج  امش  دنتسه ، ام  ناملـسم  ناردارب  اه  یّنـس  هک  میدینامهف  اهنآ  هب 

.مینک دنلب  ار  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ات  دیشاب  دحتم  مه  اب  هناردارب 

سیردا و نب  دّـمحم  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  ناوریپ  هک  دـیامن  یم  ّرثأتم  ار  ام  یّنـس  بّصعتم  ياملع  تاـیلمع  سکع ، رب  یلو 
اما دـنناوخ ، یم  ناملـسم  ناردارب  دازآ و  اج  همه  رد  دـنراد -  مه  اب  ًاعورف  ًالوصا و  هک  يرایـسب  تافالتخا  اب  ار -  لبنح  نب  دـمحا 

دـنیامن و یفرعم  رفاک  كرـشم و  یلاغ و  دـنا -  تلاـسر  تیب  لـها  ترتع و  هک  ار -  دـمحم  نب  رفعج  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ناوریپ 
.دنشابن ناما  رد  تعامج  ّتنس و  کلامم  رد  لام  ناج و  ثیح  زا  هک  دننکب  اهنآ  زا  يدازآ  بلس 

، هعیش ياملع  فرط  زا  یلمع  نینچ  سکعرب ، یلو  دندیدرگ ، دیهش  یّنس  ياملع  ياوتف  هب  هک  هعیش  ياوقت  ملع و  لها  زا  رایـسب  هچ 
.هدیدرگن رداص  یّنس  یماع  کی  هب  هکلب  تسا ، لهس  هک  ءاملع  هب  تبسن  اهنآ  ماوع  هکلب 

نّنـست لها  دنـسیونب  هک  تسا  هدشن  هدید  هعیـش  ياملع  زا  یباتک  چیه  رد  یلو  دنیامن ، یم  نعل  ار  نایعیـش  مومع  ًابلاغ  امـش  ياملع 
.هللا مهنعل 

یم تاساسحا  کیرحت  هک  دندش  هتـشک  ام  ياملع  ياوتف  هب  هعیـش  ياوقت  ملع و  لها  زا  کی  مادـک  .دـییامرف  یم  یفطل  یب  ظفاح :
.دنا هدومن  نعل  ار  نایعیش  مومع  ام  ياملع  زا  کی  مادک  دییامرف و 

416 ص :
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هنومن يارب  یلو  تسا ، مزال  تقو  اههام  هکلب  سلجم ، کی  هن  میامن ، رکذ  ار  امش  ماوع  ءاملع و  تایلمع  حرش  میهاوخب  رگا  یعاد :
، میامن یمن  تاساسحا  کیرحت  دینادب  ات  میامن ، یم  هراشا  تسا -  خیرات  رد  تبث  هک  اهنآ -  راتفر  لامعا و  ضعب  هب  مارم ، تابثا  و 

.میوگ یم  ار  تقیقح  نیع  هکلب 

تادّلجم دییامن  هعلاطم  هنومن  يارب  دینیب ؛ یم  ار  نعل  زکارم  دییامن ، هعلاطم  هناقیقد  ار  ناتدوخ  بّصعتم  ياملع  رباکا  بتک  امش  رگا 
(1) يزار رخف  ماما  ریسفت 

هضفرلا اّمأو  : » دسیون یم  رّرکم  رد  رّرکم  هریغ  نید و  لامکا  تیالو و  هیآ  لیذ  هچنآ  دننام  هدمآ ، شتسد  هب  تصرف  اجک  ره  هک  ار 
هب تبـسن  یتارابع  نینچ  هعیـش  ياملع  زا  کی  چیه  ملق  زا  یلو  هللا ،» مهنعل  ضفاورلا  لوق  اّمأ  هللا -  مهنعل  هضفرلا  ءالؤه  هللا -  مهنعل 

.هدیدرگن رداص  مه  اهنآ  صوصخ  هب  هکلب  نّنست  لها  ناردارب  مومع 

هعامج نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  تداهش 

گرزب یضاق  ود  زا  هک  تسا  یبیرغ  ياوتف  بیجع و  لمع  نایعیش ، لمع  ملع و  رخافم  هب  تبسن  امـش  ياملع  لامعا  عیاجف  هلمج  زا 
.هدیدرگ رداص  هعیش  گرزب  ياهقف  زا  یکی  هب  تبسن  یعفاشلا » هعامجلا  نب  دابع   » و یکلام » ندلا  ناهرب   » ماش

یلات راگزور  مشچ  هقف ، باوبا  رب  هطاحا  رد  هدوب و  نامز  لها  دمآرـس  تهاقف ، ملع و  اوقت و  عرو و  دهز و  رد  هک  گرزب  هیقف  نآ 
زا يا  هنومن  هدیدن و  اروا 

417 ص :

یم لقن  هعیـش  زا  ار  یبلطم  هکنآ  زا  دعب  يزار  رخف  .هسماخلا  ْهّجحلا  هدئام ، هروس ي  هیآ ي 55  لیذ  ، 12/29 يزار ، رخف  ریسفت  - 1
«. هللا مهنعل  ضفاورلا  ءالؤه  لوق  طوقسب  عطقلا  بجوی  کلذو  دسیون ...« : یم  دنک 
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ریغ دشاب  دوجوم  وا  دزن  رد  یهقف  بتک  هکنیا  نودب   ) ار باتک  نیا  زور  تفه  تدم  رد  هک  دـشاب  یم  هعمل »  » باتک وا  یهقف  هطاحا 
زا هتفرگ و  ندرگ  رب  ار  وا  تعاطا  قوط  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهذـم  راـهچ  ياـملع  هدومن ، فینـصت  عفاـن ) رـصتخم  زا 

(1) .هدوب هللا  همحر  یلماع  یّکم  نیدلا  لامج  نب  دمحم  هللادبع  وبا  بانج  دندومن ، یم  يرادرب  هرهب  شملع  رضحم 

418 ص :

ناـک یقارعلا  یکم  نب  دّـمحم  : » دـسیون یم  رجح  نبا  ْهنـس 786 . تایفو  ، 2/181 ینالقـسع ، رجح  نبا  رمعلا ، ءاـبنأب  رمغلا  ءاـبنا  - 1
تابثا یعاد  رب  هک  رکذ  لباق  عیاقو  هلمج  زا  یلوألا .» يداـمج  یف  هیریـصنلا  بهذـمو  ضفرلا  یلع  لـتقف  هیبرعلاو ، لوصـالاب  ًاـفراع 

زا هک  يرجه   1371 لاس یناثلا  يدامج  رد 19  مییامن : یم  لقن  راصتخا  وحن  هب  ًالیذ  هک  تسا  يدـماشیپ  هدومن ، ار  یخیراـت  عیاـقو 
عماـج دجـسم  هب  هضیرف  يادا  تهج  بش  لوا  مدوب ، قشمد  مزاـع  و  مدرک ] یم   ] تعجارم سدـقملا ) تیب   ) یـصقا دجـسم  تراـیز 

هداد و همتاخ  ار  برغم  زامن  نّنـست  لها  نیملـسم  هعماج  مدـش .]  ] دراو دـشاب ) یم  ابیز  يدجـسم  رایـسب  هک   ) ندرا قرـش  رد  ناـمع 
اشع برغم و  هضیرف  يادا  هب  هتفر ، دجسم  هشوگ  هب  مه  یعاد  .دندوب  لوغشم  لفاون  يادا  هب  مه  یضعب  و  دندش ] یم   ] جراخ یضعب 

رد یملاع  ًاصوصخم  دنا ، كانبضغ  تخس  یعاد  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  مدش  هّجوتم  لفاون  هضیرف و  تغارف  زا  سپ  مدش .]  ] لوغـشم
، تابیقعت همتاخ  زا  سپ  .دندوب  یعاد  لاح  هب  رظان  ًادیدش  دنتشاد و  تئارق  هب  لاغتشا  يرفن  دنچ  اب  نآرق  تئارق  زکرم  يوکس  يالاب 

زامن مالعا  هک  دجـسم  نّذؤم  يادـص  اذـغ ، فرـص  زا  سپ  .مدوب  لیبموتا  تکرح  رظتنم  هتفر ، ژاراگ  هب  و  مدـش ]  ] جراخ دجـسم  زا 
يادا يارب  یقیفوت  دـیامنن و  فّقوت  لیبموتا  هار  رد  تسا  نکمم  میدومن ، تکرح  رگا  هک  تخاس  هّجوتم  ار  یعاد  داد ، یم  ار  ءاشع 

تکرح رـضاح  هدوسآ  لایخ  اب  هدومن ، لفاون  يادا  دجـسم ، میورب  تسه ، یتغارف  هک  لاـحلا  تسا  بوخ  دـیاین ، مهارف  بش  لـفاون 
هک  ) گرزب ناتـسبش  رخآ  یبرغ  هشوگ  برد  زا  مدشن ، دراو  یمومع  گرزب  برد  زا  .متفر  دجـسم  هب  وضو  دیدجت  زا  سپ  .میـشاب 
نآ مدید  .مدش  لوغشم  لفاون  يادا  هب  دوب ، یتولخ  ياج  هک  گرزب  ياه  نوتس  زا  یکی  رانک  رد  هدش و  دراو  تسا ) لیطتـسم  ّعبرم 

، هداتسیا اهنآ  طسو  رد  هدرک و  عمج  زامن  زا  غارف  زا  دعب  ار  تیعمج  دوب ، رظندب  یعاد  هب  لوغشم و  تئارق  هب  لبق  یتعاس  هک  یملاع 
تّدش تّدح و  لامک  اب  هک  ییاج  هب  دیناشک  ار  نخس  هتشر  یتامّدقم ، زا  دعب  ات  دیامن ، یم  تبحـص  كرـشم  كرـش و  فارطا  رد 
دجسم هب  ار  اهنآ  دنتسه ، سجن  نیکرـشم  هدومرف  ادخ  هکنآ  يارب  دیهد ؛ باوج  دیاب  تمایق  زور  دیلوئـسم ، ناناملـسم  امـش  تفگ :

ار وا  امـش  دومن ، تب  هب  هدجـس  امـش  همه  روضح  رد  دمآ و  دجـسم  هب  سجن  و ]  ] تسرپ تب  كرـشم  کی  لبق  یتعاس  .دیهدن  هار 
و]  ] كرشم یضفار  دییامنب و  دجـسم  زا  كرـش  تساجن  هلازا  دیابن  ارچ  .دیدوب  هدرم  امـش  مدوب ، تئارق  لوغـشم  نم  .دیدومنن  درط 

نانچ .تسا  بجاو  شلتق  درک ، یتسرپ  تب  رگا  ناناملسم  دجسم  رد  كرـشم  هکنآ  هچ  دیناسرب ؛ لتق  هب  ای  هدومن  عفد  ار  تسرپ  تب 
زا دعب  .مدش  یم  هتـشک  ًاعطق  مدوب ، لحم  نآ  رد  رـضاح  نم  رگا  هک  دومن  ار  ربخ  یب  مدرم  تاساسحا  کیرحت  هباطخ و  ترارح  اب 

اهنآ رظن  بلج  هک  متـسشن  مدوب ، رتو  زامن  رد  یعاد  .دـنورب  نوریب  ناتـسبش  رخآ  برد  زا  هک  دـندمآ  تیعمج  فصن  هباطخ ، مامتا 
باسح هک  دنداد  یم  مرازآ  اپ  ُکت  تشم و  اب  دـنتفرگ و  ار  مفارطا  هلمح  لاح  رد  نانچ  .داتفا  یعاد  هب  ناشمـشچ  ًاتعفد  یلو  دوشن ،

: متفگ هک  دّهـشت  عقوم  ات  مدوب ، سویأم  یّلک  هب  تایح  زا  .كرـشم  ای  جرخا  كرـشم ، ای  ُمق  دـندومن : یم  باطخ  هتـسویپ  .تشادـن 
هنوگچ دنتفگ  یم  مه  هب  داتفا ، اهنآ  نایم  فالتخا  هلوسرو ،» هدبع  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأو  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  »

تفگ یم  یضاق  میناد ، یمن  ام  دنتفگ : یم  يا  هتـسد  .دهد  یم  ءایبنا  متاخ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  هک  تسا  یکرـشم 
یناج هداد ، زامن  مالـس  یعاد  هک  دندوب  وگ  تفگ و  فالتخا و  رد  اهنآ  .تفگ  یمن  طلغ  یـضاق  هتبلا  .تسا و  كرـشم  یـضفار و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 479 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_418_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنآ  یبرع ) ناسل  هب   ) تسین شنایب  لاجم  هکنیا  هک  یلّـصفم  هباطخ  قطن و  اب  و  مدـش ]  ] هداـمآ عاـفد  تهج  یبلق ، تّوق  اـب  هتفرگ 
تهج زا  دهاوخ  یم  هک  هدومن  یفرعم  زومرم  درم  ار  ربخ  یب  ادخ  زا  سنجدـب  یـضاق  نآ  هدومن و  دوخ  تسود  بولغم و  باجم و 

یهاوخرذع یعاد  زا  هصالخ  .دیامن  ایهم  هدامآ و  نیملـسم  رب  ار  راکمتـس  ناگناگیب  هبلغ  رهق و  هلیـسو  ناناملـسم ، ییادـج  هقرفت و 
کی نیا  .مدومن  تکرح  عیدوت و  متـسه ، تکرح  مزاع  هکنآ  رذع  هب  هک  دـندومن  اّدـج  ار  یعاد  زا  ییاریذـپ  ياضاقت  یتح  هدومن ،

لتق و ثعاب  هک  دنداد  ناشن  هن ] ] وراو هراچیب  ماوع  رب  ار  رما  يراک  هابتشا  رد  هک  نّنـست  لها  ياملع  تایلمع  اهدص  زا  دوب  يا  هنومن 
( فلؤم  ) .دشاب یم  مولظم  ناناملسم  تناها 
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دابع ماش ، گرزب  یضاق  کلذ  عم  هدومن ، یمن  عیشت  راهظا  ینلع  هدومن و  یم  هیقت  رایـسب  ناشیا  بانج  اهیّنـس ، راشف  رثا  رد  هکنآ  اب 
هب هدومن و  تیاعس  بانج  نآ  زا  رمدیب )  ) ماش یلاو  دزن  رد  هدیزرو ، تداسح  ینّابر  ملاع  نآ  هب  تبسن  هعامجلا ، نب 
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یلوألا يدامج  ای 19  رد 9  دنداد ، شباذع  نادنز  رد  هک  لاس  کی  زا  دعب  .دومن  راتفرگ  ار  یهیقف  ملاع  نینچ  عیشت  ضفر و  تمهت 
دعب دنتـشک ، ریـشمش  هب  ار  بانج  نآ  لّوا  نیدلا ،» ناهرب   » و هعامجلا » نبا   » یّنـس گرزب  یـضاق  ود  نآ  ياوتف  هب  يرجه  لاس 786 

يالاب رد  ار  شندب  مدرم  ماوع  تسا ، راد  يالاب  یکرـشم  یـضفار  هکنیا  مان  هب  اهنآ ، کیرحت  هب  نآ  زا  سپ  .دندز  راد  هب  ار  شندـب 
یمالـسا دایعا  نیرت  گرزب  ثعبمداب و  رب  ار  شرتسکاخ  هدز و  شتآ  هدروآ ، دورف  راد  زا  ار  شندب  هاگ  نآ  .دـندومن  راسگنـس  راد 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ،

دابع ماش ، گرزب  یضاق  کلذ  عم  هدومن ، یمن  عیشت  راهظا  ینلع  هدومن و  یم  هیقت  رایـسب  ناشیا  بانج  اهیّنـس ، راشف  رثا  رد  هکنآ  اب 
ضفر و تمهت  هب  هدومن و  تیاعس  بانج  نآ  زا  رمدیب )  ) ماش یلاو  دزن  رد  هدیزرو ، تداسح  ینّابر  ملاع  نآ  هب  تبسن  هعامجلا ، نب 
لاس 786 یلوألا  يداـمج  ای 19  رد 9  دـنداد ، شباذـع  نادـنز  رد  هک  لاس  کی  زا  دـعب  .دومن  راتفرگ  ار  یهیقف  ملاـع  نینچ  عیـشت 
هب ار  شندب  دعب  دنتشک ، ریشمش  هب  ار  بانج  نآ  لّوا  نیدلا ،» ناهرب   » و هعامجلا » نبا   » یّنـس گرزب  یـضاق  ود  نآ  ياوتف  هب  يرجه 

راسگنس راد  يالاب  رد  ار  شندب  مدرم  ماوع  تسا ، راد  يالاب  یکرـشم  یـضفار  هکنیا  مان  هب  اهنآ ، کیرحت  هب  نآ  زا  سپ  .دندز  راد 
.دندادداب رب  ار  شرتسکاخ  هدز و  شتآ  هدروآ ، دورف  راد  زا  ار  شندب  هاگ  نآ  .دندومن 

ادیص یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  تداهش 

نب یلع  نیدلا  رون  نب  نیدـلا  نیز  ریظن ، یب  هیقف  لجا  خیـش  يرجه ، مهد  نرق  رد  تاماش  رد  هعیـش  ياهقف  رخافم  ءاملع و  هلمج  زا 
تاماش رد  نمـشد و  تسود و  نانبلاب  راشم  اوقت  عرو و  دـهز و  لـضف و  ملع و  رد  هک  تسا  هدوب  هرارـسا  هللا  سّدـق  یلماـع  دـمحا 

هدایز دومن و  یم  ییوج  هرانک  قلخ  زا  هتسویپ  دینارذگ و  یم  فینصت  فیلأت و  اب  ار  دوخ  زور  بش و  هکنآ  اب  تشاد ، ازسب  یترهش 
.دراذگ راگدای  هب  هفلتخم  مولع  رد  دوخ  ّطخ  هب  باتک  تسیود  زا 

ناشدـسح گید  راوگرزب ، نآ  هب  مدرم  هّجوت  زا  هدـیدرگ و  گنتلد  وا  زا  ناماس  نآ  ياملع  کلذ  عم  تشاد ، مدرم  زا  هک  یتلزُع  اب 
: هک ناونع  نیدب  تشون  نامثع ) لآ  هاشداپ   ) میلس ناطلس  تهج  يا  همان  تیاعس  ادیص  گرزب  یضاق  ًاصوصخم  دمآ ، شوج  هب 

«. هعبرالا بهاذملا  نع  جراخ  عدبُم  لجر  ماشلا  دالبب  دجو  دق  ّهنا  »

.تسا رانکرب  جراخ و  بهذم  راهچ  زا  هک  هدش  ادیپ  يراذگ  تعدب  درم  ماش ، دالب  رد  هک  هدمآ  تباث  قیقحت  هب 
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نآ مارحلا  دجـسم  رد  .دـنربب  لوبمالـسا  هب  همکاحم  يارب  هک  دـش  رداص  هیقف  ملاع  نآ  راضحا  هب  رما  میلـس  ناطلـس  رابرد  فرط  زا 
( تفالخ تنطلـس و  ّرقم   ) لوبمالـسا تمـس  هب  ایرد  هار  زا  هاگ  نآ  .دـندومن  ینادـنز  ار  وا  هّکم  رد  زور  لـهچ  دـنتفرگ و  ار  باـنج 

يارب ار  شرـس  هدـنکفا و  ایرد  رد  ار  شندـب  دـندیرب ، ار  شکرابم  رـس  ایرد  لـحاس  رد  هدیـسرن ، همکاـحم  هب  زونه  .دـنداد  تکرح 
(1) .دندرب ناطلس 

ياملع فرط  زا  هک  دیا  هدینش  ای  هدناوخ  یخیرات  چیه  رد  ایآ  .دییامن  هنالداع  تواضق  ودیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  مرتحم  نایاقآ 
زا نوچ  هکنآ  مرج  هب  دشاب ، هدش  رداص  یتشز  عینـش  لامعا  اهدـصق و  ءوس  نینچ  اهنآ  ماوع  هکلب  یّنـس ، ملاع  کی  هب  تبـسن  هعیش 

بهاذملا نع  جراخ  ّهنا   » هک دش  تیانج  مرج و  مه  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  دنـشاب ؟ هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  تسا  رانکرب  يرفعج  بهذـم 
«. هعبرالا

بجاو شلتق  رفاـک و  دومن ، یچیپرـس  یلبنح ) یعفاـش و  یکلاـم ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذـم  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  لـیلد  هچ  ار  اـمش 
.تسا

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  یبهذم  یلو  بجاو ، شتعاطا  هدومن  ادـیپ  تیمـسر  اه  نرق  زا  دـعب  هک  ار  یبهاذـم  ایآ 
!؟ دنشاب مدلارودهم  نآ ، نیعیطم  روآرفک و  هدوب ، هجوت  دروم 
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یلإ رحبلا  قیرط  یلع  هب  اوراس  ّمث  ماّیأ  َهرـشعو  َارهـش  كانه  َاـسوبحم  یقبو  هّکم  رود  ضعب  یلإ  هوجرخأو  رـصعلا  هالـص  نم  هغارف 

«. هنسلا کلت  یف  اهب  هولتقو  هینطنطسق 
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فصنم مدرم  بلج  تهج  کین  راتفگ 

هدوب و هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  لبنح » نب  دـمحا  ماما  ای  یعفاش و  ای  سنا و  نب  کلام  ای  هفینحوبا   » ادـخ هب  ار  اـمش 
؟ دنا هدومن  ذخا  هطساو  یب  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  بهذم  عورف  لوصا و 

.دنشاب هدیسر  ترضح  نآ  تبحاصم  كرد  تفارش  هب  هعبرا  همئا  هک  هدومنن  ییاعدا  نینچ  يدحا  ظفاح :

!؟ هن ای  هدوب  ترضح  نآ  ملع  باب  هدومن و  ار  ادخ  لوسر  تبحاصم  كرد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ایآ  یعاد :

.تسا هدوب  اهنآ  لضفا  یتاهج  زا  هکلب  هباحص و  رابک  زا  هک  تسا  یهیدب  ظفاح :

یلع تعاطا   » هدومرف ربمغیپ  هکنآ  مکح  هب  مالّسلا -  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  مییوگب  ام  رگا  هدعاق ، نیا  يور  سپ  یعاد :
رد هب  دـیاب  دراد  رب  هرهب  نم  ملع  زا  تسا  لیام  سک  ره  هک  هدومرف  رما  ار  تّما  هدوب و  ترـضح  نآ  ملع  باب  و  تسا » نم  تعاـطا 
هب رظن  تسا ، يدّـمحم  بهذـم  نیع  هک  يرفعج  بهذـم  زا  یچیپرـس  مییوگب  رگا  میا و  هتفگ  قح  تسا ، بجاو  دورب -  یلع  هناخ 

هداد رارق  تکاله  بجوم  ار  اهنآ  زا  فّلخت  هدومن و  یفّرعم  نآرقلا  لیدـع  ار  اهنآ  نایاوشیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هکنیا 
هک دیدرگ  هراشا  ًالبق  هچنانچ  دشاب ، یم  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هک  هنیفس ، ثیدح  نیلقث و  فیرش  ثیدح  ياضتقم  هب  - 

هللا و لوسر  رما  دّرمت  هرهاط ، ترتع  زا  یچیپرـس  مییوگب  هک  میراد  لیلد  میراد و  قح  تسا -  نالذـخ  بجوم  اهنآ  زا  يوریپ  مدـع 
.تسا نیتملا  لبح  هب  كاسمتسا  مدع  میقتسم و  طارص  زا  جورخ 
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ياملع هب  تبسن  دسر  هچ  ات  هدیدرگن ، رداص  نّنـست  لها  لاّهج  زا  یلهاج  هب  تبـسن  هعیـش  ياملع  فرط  زا  یلامعا  نینچ  کلذ  عم 
، فالخ رب  یلو  میشاب ؛ قفتم  دحتم و  مه  اب  دیاب  دنتسه و  ام  ناملسم  ناردارب  نّنست  لها  هک  میا  هتفگ  هعیش  هعماج  هب  هتسویپ  اهنآ و 
رفاک و هکلب  يدوهی ، یلاغ و  یضفار و  تعدب و  لها  ار  تلاسر  تیب  لها  ناوریپ  كاپ و  دّحوم ، نمؤم ، نایعیش  هتسویپ  امش  ياملع 

نب دمحا  و  سیردا ، نب  دمحم  سنا ، نب  کلام  هفینحوبا ،  ) هعبرا ياهقف  زا  یکی  هب  دیلقت  ارچ  هکنیا  مرج  هب  دـنناوخ و  یم  كرـشم 
دنـشاب روـبجم  نیملـسم  هک  تـسین  تـسد  رد  یلیلد  چـیه  هـکنآ  لاـح  و   ) دنـشاب یـضفار  رفاـک و  كرـشم و  دـنیامن ، یمن  لـبنح )

یم ترضح  نآ  رما  هب  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیب  لها  زا  يوریپ  هک  یناسک  سکع ، رب  یلو  دنیامنب ،) اهنآ  زا  یکی  زا  يوریپامتح 
.دنشاب یم  تاجن  لها  ًاعطق  دنیامن ،

یتایلمع مامت  دـندروآ ، تسد  هب  یتصرف  تقو  ره  هک  هداد  دوخ  ماوع  تسد  هب  هناهب  راجنهان ، ياـهراتفگ  اـجیب و  ياواـتف  نیمه  هب 
.اهنآ سیماون  تمرح  کته  تراغ و  لتق و  زا  دندومن ؛ یم  دّحوم  نمؤم  نایعیش  اب  رتدب ، هکلب  دنیامنب ، رافک  اب  یتسیاب  هک 

نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  هراشا 

تاساسحا کیرحت  هدومنن ، ادـیپ  عوقو  ملاع ، رد  ًادـبا  هک  غورد  بذـک و  بلاطم  يور  هک  میتشادـن  راظتنا  یلاع  باـنج  زا  ظـفاح :
.دییامرف

ناردارب هب  ییاـج  یب  تبـسن  یتمظعاـب  سلجم  هچ  مه  رد  مه  نآ  ناـهرب ، نودـب  یعاد  هک  دـیدومن  روصت  دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
ياهقف اب  ار  نّنست  لها  ياملع  تاضق و  تایلمع  هنومن ، باب  نم  هچنآ  زا  هتشذگ  .مهدب  دوخ  ناناملسم 

هنغافا و نایکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  تالاح  خیرات  هب  رگا  مدیناسر ، ضرع  هب  هعیش  گرزب 
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نایعیـش هعماج  اـب  اـهنآ  تاـیلمع  زا  هکلب  تسا ، یعاد  بناـج  هب  قح  دـیمهف  دـیهاوخ  دـینک ، هعجارم  ناریا  هب  اـهنآ  رّرکم  تـالمح 
، دندید نوگرگد  یلخاد  عاضوا  ای  یجراخ  ياه  گنج  رثا  رد  ار  نایناریا  عاضوا  دنتـسناوت و  تقو  ره  هک  دیـشک  دـیهاوخ  تلاجخ 

نیسح ناطلس  هاش  نامز  رد  هبترم  کی  یتح  راوزبس ، روباشین و  ناسارخ و  ات  یهاگ  هدومن و  ناریا  قرش  لامش  هب  يدیدش  تالمح 
تیمالـسا تیناسنا و  تّفع و  یفانم  لمع  عون  چـیه  زا  هداد و  رارق  زات  تخاـت و  دروم  ار  اـهنآ  فارطا  هدـمآ و  ناهفـصا  اـت  يوفص 

هب ار  يرایـسب  تیعمج  اهنآ  سیماون  تمرح  کته  هعیـش و  ناگراچیب  لاوما  ندز  شتآ  تراغ و  لتق و  زا  دـعب  هدومنن و  يراددوخ 
.دندیناسر شورف  هب  ناهج  رازاب  رد  رافک  يارسا  دننام  هدرب و  تراسا 

، رتدب هکلب  راّفک ، نامالغ  دننام  هتفر ، شورف  هب  هعیش  رازه  دص  زا  هدایز  ناتسکرت  ياهرهش  رد  دنـسیون ، یم  خیراوت  بابرا  هچنانچ 
.دنداد یم  رارق  لمع  دروم  دوخ  ياملع  ياوتف  مکح و  هب  طقف  ار  تایلمع  عون  نیا  .دندومن  یم  راتفر  هلماعم و  یتخس  هب  اهنآ  اب 

نایعیش تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  تازواجت 

.هتشادن بهاذم  بابرا  ياواتف  هب  یطبر  هدوب و  یسایس  تالمح  اه و  گنج  لیبق  نیا  ظفاح :

هچنانچ هدوب ؛ نّنست  لها  تاضق  ءاملع و  ياواتف  رثا  رد  سیماون  کته  اه و  تراغ  لتق و  تالمح و  لیبق  نیا  .تسا  نینچ  هن  یعاد :
ناریا نایرکشل  هک  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ترادص  راجاق و  هاش  نیدلارصان  موحرم  تنطلس  لیاوا  رد 
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( مزراوخ  ) هویخ ناخ  هب  فورعم  کبزا  ناخ  نیما  دـمحم  مزراوخ  ریما  تسد  هب  یتصرف  دـندوب ، رالاس  هنتف  ناسارخ و  هلیاغ  راتفرگ 
.درب تراسا  هب  ار  يریثک  عمج  ناوارف ، یبارخ  تراغ و  لتق و  زا  دعب  دومن و  ناسارخ  ورم و  هب  هلمح  رایسب  رکشل  اب  هداتفا ،

ناریا ّربدم  ردتقم و  مظعا  ردص  ماظن ، ریما  موحرم  ریبدت  هب  داتفا ، نآ  یبوکرس  هویخ و  ناخ  رکف  هب  تلود  رالاس  رما ، همتاخ  زا  دعب 
.دندمآ رد  تلامتسا  رد  زا  لوا 

ناخ دزن  تلاسر  هب  دوب ، ناریا  رابرد  نادنمـشناد  رباکا  زا  هک  ار  تیاده  هب  صّلختم  یـشاب ) هللا   ) یبیرج رازه  ناخ  یلق  اضر  موحرم 
.تسین ام  راتفگ  یضتقم  تسا و  لّصفم  رایسب  نآ  حرش  هک  داتسرف  هویخ 

یلاها هک  تسا  بجع  تفگ : دوخ  تانایب  نمـض  دیـسر ، هویخ  ناـخ  تاـقالم  هب  تیادـه  موحرم  یتقو  هک  تسا  نآ  مضرع  دـهاش 
دالب دودح  رد  ّالا  دنیآ ، زاب  تیفاع  اب  دـننامب و  تزع  اب  دـنور  گنرف  دـنه و  سور و  مور و  زا  هجراخ  کلامم  زا  کی  ره  هب  ناریا 

يراوخ ماسقا  هدوب و  یعاس  راّفک ، ناگدرب  دننام  اهنآ  شورف  مالسا و  لها  تراسا  تراغ و  بهن و  لتق و  هب  امـش  ناگتـسب  هک  امش 
ادـخ کی  هب  دـقتعم  ربمغیپ و  کی  و  دـیجم ) نآرق   ) باتک کی  هلبق و  کی  لها  ناملـسم و  یگمه  هکنآ  لاح  دـنیامنب ، اهنآ  هب  اـه 

؟ دننک یم  راتفر  نینچ  ارچ  دنتسه ؛

اراـخب و تاـضق  ناـیتفم و  ءاـملع و  بهذـم ، ثیح  زا  یلو  میرادـن ، يریـصقت  اـم  تسایـس ، ثیح  زا  تفگ : باوج  رد  هوـیخ  ناـخ 
ذخا اهنآ و  لتق  سپ  تسا ؛ نیمه  اهنآ  يازـس  دنا  تعدب  لها  رفاک و  یـضفار و  نوچ  نایعیـش  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  اوتف  مزراوخ 

.تسا بجاو  مزال و  راّفک ، رسا  بهن و  لاوما و 
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موحرم فیلأت  نارهت ، پاچ  ، (2)« مزراوخ همان  ترافس   » يرصان و  (1)« يافصلا ْهضور   » خیرات رد  ًالّصفم  ایاضق  نیا  حرـش  هچنانچ 
.تسا تبث  تیاده  ناخ  یلق  اضر 

ناسارخ هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  ياواتف 

دنتشون ناخ  هللادبع  هب  یلّصفم  حرش  ناسارخ  ياملع  دوب ، هدومن  هرـصاحم  ار  ناسارخ  رهـش  کبزا  ناخ  هللادبع  هک  ینامز  رد  زین  و 
و هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » ناگدنیوگ تمرح  کته  تراغ و  لتق و  ماقم  رد  ارچ  هک  دـندومن  اهنآ  تایلمع  هب  تاضارتعا  و 
هب ار  تایلمع  عون  نیا  یتح  هدادـن  هزاجا  مالـسا  هک  یتلاـح  رد  دـیا ، هدـمآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  نآرق و  ناوریپ 

.دیروآ دراو  مه  راّفک 

یلّـصفم باوج  اهنآ  .دـنهدب  باوج  ات  دـندوب ، وا  هارمه  هک  یّنـس  تاضق  املع و  هب  داد  ار  دهـشم  یلاها  املع و  همان  ناـخ ، هللادـبع 
خیراوتلا خسان  رد  هک  اه  همان  نآ  حرـش   ) دندومن باجم  ار  اهنآ  دنداد و  دهـشم  زا  ار  باوج  نآ  باوج  مه  دهـشم  ياملع  دنداد و 

یـضفار و نایعیـش  نوچ  دنتـشون  همان  نمـض  کبزا  یّنـس  ياملع  هک  تسا  نآ  بلطم  دـهاش  دـشاب .) یم  لّـصفم  رایـسب  تسا  تبث 
.تسا حابم  نیملسم  رب  اهنآ  تمرح  لام و  نوخ و  دنرفاک ،

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  يارما  راتفر 

، هیضام راودا  رد  ار  نّنست  لها  هنغافا  تایلمع  حرش  طقف  مهاوخب  رگا  و 
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ریما ناخ و  نمؤملادـبع  کلملا و  عاجـش  هاش  ناخ و  لدـنهکو  ناخ  دـمحم  تسود  ریما  تسایر  يرادـمامز و  هرود  رد  ًاـصوصخم 
زا هک  ییاهراتـشک  اهنآ و  فارطا  تاره و  راهدـنق و  لباک و  رد  نایعیـش  تعاـمج  اـب  ار  ناـخ  هللا  بیبح  ریما  ناـخ و  نامحرلادـبع 

دوخ منک  یم  نامگ  .تسا  جراخ  سلجم  هلصوح  زا  روآ و  تلاجخ  میامن ، رکذ  دندومن  اهنآ  هانگ  یب  لافطا  یتح  ماوع ، صاوخ و 
ًاصوصخم ناتـسودنه ، رد  تماهـش  اب  ياه  شابلزق  مرتحم  نایاقآ  دیا و  هدوب  اهنآ  لامعا  عیاجف  رظان  نیرتهب  خیرات ، لوط  رد  نایاقآ 

تنوکـس دـندش و  يراوتم  دـنه  باجنپ  رد  هدومن و  رایتخا  نطو  يالج  راچان  هک  دـنا  هنغافا  ملظ  راثآ  زا  يزراب  هنومن  باجنپ ، رد 
.دندومن رایتخا 

لاس هعقاو  زوسلد ، عیاقو  نآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هداد  هیتآ  داژن  تسد  هب  تواضق  يارب  هدومن و  تبث  ار  عیاقو  نیا  مامت  خـیراوت  بابرا 
مرگرـس عمج و  اه ) هینیـسح   ) اـه هراـب  ماـما  رد  راهدـنق  نایعیـش  لاـس ، نآ  ياروشاـع  هعمج  زور  رد  هک  تسا  يرمق  يرجه   1267

ياه یّنـس  ربخ  یب  ًاتعفد  .دـندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مظعا  طبـس  ربمغیپ و  كاـپ  يرارذ  هرهاـط و  ترتع  يارب  يرادازع 
لتق هب  یعـضو  نیرت  عیجف  هب  ار  اهنآ  لافطا  یتح  عافد ، یب  نایعیـش  زا  يریثک  عمج  هراب و  ماما  رد  دـنتخیر  هحلـسا  عاونا  اب  بّصعتم 

.دندرب جارات  هب  ار  ناشلاوما  دندیناسر و 

رد يرفن  هس  ود  اروشاع  ياهزور  یتح  دنتشادن ، لمع  يدازآ  دندومن و  یم  یگدنز  تراقح  ّتلذ و  اب  نایعیش  هک  تشذگ  اه  لاس 
(1) .دندومن یم  يرادازع  البرک  هعقو  نیمولظم  نیلوتقم و  هللا و  لوسر  هناحیر  يارب  اهبادرس  هت 

427 ص :

خیرات هب  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  فیلأت  ناتـسناغفا » نایعیـش   » ناونع اب  یباتک  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  تمه  هب  هنیمز  نیا  رد  - 1
( ققحم  ) .تسا هدش  هتخادرپ  اهنآ  ياه  تیمولظم  نآ و  نایعیش 
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ناخ هللا  ناما  ریما  زا  ریدقت 

هللا ناما  ریما  ترـضح  یلعا  زا  نایعیـش  هعماج  هکلب  نیغّلبم ، ظاّـعو و  ءاـملع و  مومع  دوخ و  فرط  زا  سلجم  نیا  رد  مناوت  یم  نم 
نایم زا  ار  هعیش  یّنس و  قافن  ناتسناغفا ، تنطلس  ماقم  هب  ندیسر  يرادمامز و  نامز  زا  هک  میامن  رّکشت  ناتسناغفا  یلعف  هاشداپ  ناخ ،

، ندوب يرارف  نامناخ و  یب  نداد و  راتـشک  اهلاس  زا  دعب  مولظم  دّـحوم  نایعیـش  هراچیب  هک  دـنداد  همه  هب  لماک  يدازآ  دنتـشادرب و 
نوصم نیملـسم  هزوح  ظفح  يارب  ناگناگیب  تاکیرحت  ّرـش  هنامز و  دنزگ  زا  ار  وا  دنوادخ  .دندید  دوخ  هب  يدازآ  شیاسآ و  يور 

.درادب ظوفحم  و 

ناناملسم مومع  رب  .دیامن  یم  هبیجع  تاکیرحت  نابرهم ، هاشداپ  نیا  عفد  يارب  ناتسلگنا  يرامعتـسا  تلود  مونـش ، یم  هک  يرارق  زا 
، هاوخ مالـسا  تسود و  نطو  نابرهم ، هدیمهف و  تخب ، ناوج  ناطلـس  نینچ  يرادهگن  ظفح و  يارب  هک  تسا  مزال  هعیـش ) یّنـس و  )

(1) .دننادرگ رثاالب  ار  اهنآ  تاکیرحت  دنشاب و  اشوک  ناگناگیب  لباقم  رد 

هتخیر اهنوخ  هچ  ناگناگیب  کیرحت  هب  هعیـش  یّنـس و  ياه  گنج  رثا  رد  ناتـسودنه ، نیمهرد  دینیبب  دـیوش ، رظان  خـیرات  هب  نایاقآ 
(2) .دندش لاّهج  يزابسوه  ینابرق  نماد ، كاپ  نینمؤم  اوقت و  لضف و  اب  ياملع  هچ  دش و 

428 ص :

لاّعف و هاشداپ  نآ  طوقـس  بابـسا  یلخاد ، ياه  بالقنا  داجیا  اب  و ]  ] دومن ار  دوخ  راک  تبقاع  ناـگناگیب ، تاـکیرحت  هنافّـسأتم  - 1
( فلؤم  ) .دندومن رانکرب  تنطلس  زا  مهارف و  ار  نیملسم  داحتا  هب  رازگتمدخ 

لاح حرـش  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  فیلأت  ریمـشک » نایعیـش   » ناونع اب  یباتک  ریمـشک  دـنه  نایعیـش  زا  یـشخب  تیمولظم  هراـبرد  - 2
( ققحم  ) .تسا هتشادرب  روشک  نآ  رد  عیشت  تیمولظم  خیرات و  زا  هدرپ  هدش و  ناماس  نآ  ناگرزب  نایعیش و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 490 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_428_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_428_2
http://www.ghaemiyeh.com


ثلاث دیهش  تداهش 

یم ادخ  متفر ، اجنآ  هب  یتقو  رفـس  نیمه  رد  هک  تسا  هرگآ » هدابآ  ربکا   » ناتـسربق موش  عیاقو  نیا  زیگنا  لالم  ياه  هنحـص  زا  یکی 
تیب لها  هیقف  ربق  ترایز  هب  مدـش  فّرـشم  یتقو  ًاصوصخم  بّصعتم ، نامدرم  ياه  تلاهج  تقاـمح و  زا  مدـش  ّرثأـتم  ردـقچ  دـناد 

هک هتبرت -  هللا  سّدـق  يرتشوش  هللا  رون  دیـس  یـضاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ  رهد ، هغبان  اوقت ، عرواب و  ملاع  تراهط ،
هب نامز ، نآ  گرزب  ياـملع  تیاعـس  رثا  رد  يرجه  لاس 1019  رد  هک  هدوب -  یمالـسا  ّتلم  داـنع  بّصعت و  ياـه  یناـبرق  زا  یکی 

یّنس ياملع  دوخ  تسد  هب  یگلاس  داتفه  نس  رد  ناتسودنه  لهاج  و ]  ] بّصعتم هاشداپ  لوغم ، ریگناهجرما  هب  عیشت  ضفر و  تمهت 
.دیشون تداهش  تبرش 

شربق گنـس  يور  دشاب و  یم  هرگآ  رد  هعیـش  نیملـسم  رازم  ردقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب و  دیـس  نآ  ربق  لاحلا ، یلا  دـیناد  یم  دوخ 
: تسا هدش  شقن  هایس  گنس  اب  مدید  تسا ) رمرم  زا  هک  )

درک هللا  رون  ءافطا  یملاظ 

دیرب رس  ار  یبن  نیعلا  ْهّرق 

یلع نماض  ترضح  شلتق  لاس 

(1019  ) دیهش دش  دیس  هللا  رون  تفگ 

 - مه اهنآ  تایلمع  ماوع و  لاّهج و  ياه  يراک  طارفا  اهیور و  هدایز  زا  هتبلا  .دیهد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ام  تهج  یب  امش  ظفاح :
یم لامعا  نیا  رب  کیرحت  ار  اهنآ  دوش و  یم  رای  کمک  دوخ  مه  نایعیـش  لامعا  یلو  متـسه ، ّرثأتم  یلیخ  ریقح  دیدومن -  نایب  هک 

.دیامن

429 ص :
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.دوشب دیاب  سیماون  کته  بهن و  و ]  ] لتق بجوم  هک  دوش  یم  رداص  نایعیش  زا  یلامعا  هچ  یعاد :

یتسرپ هدرم  نایعیـش ، راتفر  نیا  ایآ  .دـنیامن  یم  تاجاح  بلط  اـهنآ  زا  هداتـسیا و  تاوما  روبق  لـباقم  رد  رفن  نارازه  يزور  ظـفاح :
كاخ يور  تروص  روبق ، نآ  لباقم  رد  رفن  اـه  نویلیم  ناـگدرم ، تراـیز  ماـن  هب  هک  دـنیامن  یمن  عنم  ار  اـهنآ  ءاـملع ، ارچ  تسین ؟
بانج هکنیا  بجع  دـنیامن و  لامعا  رد  طارفا  هک  هداد  كاپ  نامدرم  تسد  هب  هناـهب  دـننک و  یتسرپ  هدرم  هدومن ، هدجـس  هدراذـگ ،

.دیناوخ یم  دّحوم  ار  صاخشا  لیبق  نیا  هدراذگ و  دیحوت  ار  لامعا  نیا  مان  یلاع 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  مادقا 

دوب شلباقم  رد  هک  ار  نیرئازلا  ًْهیده  باتک  یفنح ، هیقف  مالسلادبع  خیش  ياقآ  میدوب ، نخـس  مرگرـس  لوغـشم و  ام  هک  یعقوم  رد  »
دنلبرـس ناشیا  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ظفاح  بانج  مالک  .دنک  ادیپ  يداریا  هار  دیدرگ  یم  هکنآ  لثم  دومن ؛ یم  هعلاطم  دز و  یم  قرو 

:« دندومرف یعاد  هب  ور  هدومن ، هیهت  یمهم  هلیسو  هک  یسک  دننام  يّدج ، هلمح  کی  اب  هدومن و 

اهماـما مرح  رد  یتـقو  راّوز  هک  دـنهد  یم  روتـسد  امـش  ناـیاوشیپ  ءاـملع و  باـتک ) هب  هراـشا   ) اـج نیمه  رد  دـینیبب  هللا  مـسب  خـیش :
زامن ایآ  .هچ  ینعی  ترایز  زامن  سپ  تسین ؛ طرـش  تبرق  دصق  زامن ، رد  رگم  .دنناوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود  دش ، مامت  ناشترایز 
كرش رب  لیلد  نیرت  گرزب  دنناوخ ، یم  زامن  دنتـسیا و  یم  ماما  ربق  هب  ور  هک  راّوز  لامعا  نیمه  تسین ؟ كرـش  ندناوخ  ماما  يارب 

.تسا ناتدوخ  ربتعم  باتک  تباث و  حیحص  دنس  نیا  .دیراد  باوج  هچ  اجنیا  رد  امش  .دشاب  یم  اهنآ 

430 ص :
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ظفاح ياقآ  بانج  امـش و  تانایب  باوج  دییامرف ، تقفاوم  هچنانچ  .دـنوش  یم  تحاران  لسک و  نایاقآ  هتـشذگ ، تقو  نوچ  یعاد :
.بشادرف دنامب 

دوش هداد  بحاص  خیش  بانج  باوج  ات  میور  یمن  اجنیا  زا  ام  .درادن  ناکما  هک  دندمآ  ادص  هب  هعیـش ) یّنـس و   ) سلجم لها  مامت  »
تلاسک و ًادبا  .ددرگ  حضاو  یتسرپ  هدرم  يانعم  و 

یگرزب هبرح  تسا و  يوق  رایـسب  خیـش  بانج  ترارح  نوچ  متفگ : هدومن ، ظفاح  بناج  هب  ور  مّسبت  هدـنخ و  اـب  .میرادـن  یتحاراـن 
« .میامن ضرع  ار  یلاع  بانج  باوج  دعب  مهدب ، ار  ناشیا  باوج  لّوا  دییامرف  هزاجا  دندومرف ! هیهت 

.میتسه رضاح  عامتسا  يارب  مه  ام  دییامرفب ، ظفاح :

هدـهاشم کیدزن  زا  ار  راّوز  تایلمع  دـیا و  هتفر  ترایز  امـش  ایآ  .دـییامن  یم  هناگ  هچب  ياه  ییوج  هناهب  ًاعقاو  خیـش  بانج  یعاد :
؟ دیا هدومن 

.ما هدیدن  هتفرن و  ریقح  ریخ ، خیش :

يارب كرـش  تمالع  ار  ترایز  زامن و  نیا  هک  دـنناوخ  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربق  هب  ور  زاـمن  راّوز  دـییامرف  یم  اـجک  زا  سپ  یعاد :
.دیا هداد  رارق  دّحوم  نمؤم و  نایعیش 

.دیناوخب ماما  يارب  ترایز  زامن  دسیون  یم  هک  امش  ياعد  باتک  نیمه  يور  زا  خیش :

هیلع نینمؤملاریما  انالوم  ترایز  روتـسدًافداصت  مدید  دنداد ، ار  باتک  یتقو   ) تسا هدش  هتـشون  هنوگچ  منیبب  دییامن  تمحرم  یعاد :
(. تسا مالسلاو  ْهالصلا 

رد تسا ، ام  رای  هشیمه  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  .دـیدومرف  هیهت  دوخ  هیلع  ناتدوخ  يا  هدـنرب  هبرح  هک  یفداصت  نسح  بجع  یعاد :
.دیامرف یم  مهارف  ار  ام  يرای  کمک و  بابسا  لیاسو و  اج  همه 
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نودب سلجم  تقو  ياضتقا  هب  یتالمج  نآ ، تمـسق  ره  زا  تسا ، دوجوم  باتک  نیا  رد  هک  ترایز  روتـسد  لّوا  زا  تسا  بوخ  ًالّوا 
اهنآ ياجک  ره  رد  دنیامرف و  تواضق  سلجم  نیرضاح  نایاقآ  ات  امش ، ثحب  دروم  زامن  عوضوم  هب  میـسرب  ات  میامن ، تئارق  ضیعبت 

.دنوش روآدای  دندومن ، هظحالم  كرش  تمالع 

لباقم رد  باتک  هکنیا  اـب  دـیا ، هدرک  هابتـشا  دـینادب  دیـشکن و  تلاـجخ  دـیدیدن ، هماـنترایز  رـسارس  رد  دـیحوت  تمـالع  زج  رگا  و 
لثم مه  نایاقآ  تاداریا  ریاس  هک  دنمهفب  سلجم  رد  رـضاح  نایاقآ  اج  نیمه  زا  .دییامن  یم  هلمح  هدومنن ، یـسراو  هدیدن  تسامش ،

.تسا ههبش  داجیا  یتوبکنع ، راتداریا  نیمه 

ترایز بادآ  رد 

: دیوگب دتسیاب و  دیسر ، هفوک  قدنخ  هب  نوچ  نینمؤملاریما  انالوم  رئاز  هک  تسا  نیا  روتسد  دییامرفب ، هظحالم 

، رذحأو فاخأ  امم  ربکا  هللا  ءالآلاو ، حیبستلاو  سیدـقتلاو  ریبکتلا  لهأ  ربکأ  هللا  همظعلاو ، دـجملاو  ءایربکلا  لهأ  ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  »
 ...«. بینأ هیلإو  ییاجر  ربکأ  هللا  لّکوتأ ، هیلعو  يدامع  ربکأ  هللا 

: دیوگب دیسر ، فجن  هزاورد  رد  هب  نوچ 

 ...«. هللا اناده  نأ  ول ال  يدتهنل  اّنک  امو  اذهل  اناده  يّذلا  دمحلا هللا  »

: دیوگب یلاعت  يراب  دمح  زا  سپ  دیسر ، رّهطم  نحص  رد  هب  نوچ 

وخأو هللادبع  ًاّیلع  ّنأ  دهشأو  هللادنع  نم  ّقحلاب  ءاج  هلوسرو  هدبع  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  »
 ...«. هلیبس نم  هیلإ  اعد  امل  هقیفوتو  هتیاده  یلع  دمحلاو هللا  ربکأ  هللاو  هللا  الإ  هلإ  ربکأ ال  هللا  ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  .هللا  لوسر 
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: دیوگب دیسر ، هکرابم  هعقب  مرح و  رد  رب  نوچ 

«. ...هل کیرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »

رب مالـس  رب  تسا  لمتـشم  هک  هفلتخم  تارایز  دش ، رّهطم  مرح  دراو  رئاز  نیرهاط ، همئا  ربمغیپ و  ادخ و  هزاجا  نذا و  اب  هکنآ  زا  دعب 
ود دناوخب ؛ زامن  تعکر  شـش  دراد  روتـسد  ترایز ، زا  تغارف  زا  دـعب  .دـناوخ  یم  مالـسلاو  ًْهالـصلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و 
هک مالـسلا  امهیلع  هلآو و  انیبن  یلع  ءایبنالا ، خیـش  حون  رـشبلاوبا و  مدآ  يارب  هیده  تعکر  راهچ  نینمؤملاریما و  يارب  هیده  تعکر 

.دنا نوفدم  ترضح  نآ  ربق  راوج  رد 

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

كرـش ریتاسد  نیا  مامت  سپ  میرادن ؛ روتـسد  نینمؤم  حاورا  نیدلاو و  يارب  هیده  زامن  هرابرد ي  ایآ  تسا ؟ كرـش  هیدـه  زامن  ایآ 
! تسا

؟ تسا كرش  ایآ  یلاعت ، هللا  یلا  ْهبرق  دروآ  ياج  هب  نینمؤملاریما  يارب  هیده  زامن  تعکر  ود  رئاز  رگا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زا  هکنآ  امک  دربب ، وا  يارب  يا  هیده  دور ، یم  تسود  رادید  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  یناسنا  ره  تیناسنا  همزال 
شبوبحم يالوم  ربق  لباقم  رد  رئاز  نوچ  نمؤم و  هب  نداد  هیده  باوث  رد  تسه  یباب  نیقیرف  رابخا  بتک  زا  يا  هلمج  رد  هلآو  هیلع 

هدیـسر روتـسد  اذل  هدوب ، زامن  هتـشاد  یم  تسود  ترـضح  نآ  تایح ، تّدم  رد  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  هک  دناد  یم  دریگ و  یم  رارق 
امش رظن  هب  لمع  نیا  ایآ  .ترـضح  نآ  حوتف  رپ  حور  هب  دنک  هیده  ار  شباوث  هاگ  نآ  .هللا  یلا  ْهبرق  دناوخب  زامن  تعکر  ود  رئاز  هک 

!؟ تسا كرش 

مه ار  زامن  زا  دعب  ياعد  دیتساوخ  یم  دیدناوخ ، ار  زامن  روتسد  یلاع  بانج 
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.دیتفرگ یمن  داریا  ًاعطق  دیدوب ، هدناوخ  رگا  .دییآ  لیان  دوخ  ههبش  باوج  هب  ات  دیناوخب ،

فاصنا هدـید  اب  ار  نایعیـش  لامعا  اهدـعبات  مناوخ ، یم  ار  اعد  کنیا  مرتحم ، ناـیاقآ  راـکفا  ندـش  نشور  يارب  ناـتدوخ  هزاـجا  اـب 
.مییامن یمن  شومارف  ار  ادخ  لاوحا ، همه  رد  كرشم و  هن  میتسه ، دّحوم  ام  دینادب  دیرگنب و 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هفیلخ  یـصو و  ادخ و  حلاص  هدنب  هک  تسا  نآ  يارب  میراد ، یم  تسود  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا 
.دشاب یم  هلآو 

یم ربق  هب  ور  دـندومرف  خیـش  بانج  هچنآ  فالخ  رب  ، ) ترـضح نآ  رـس  يالاب  رد  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  اعد  روتـسد 
: دناوخب ار  اعد  نیا  تسا ، عقاو  پچ  تسد  رد  كرابم  ربق  هک  یتلاح  رد  هلبق  هب  ور  دنناوخ ،)

یبأ نب  ّیلع  نیّیصولا  دّیسو  نینمؤملاریمأ  کلوسر  یخأو  کّیلو  يالومو  يدّیس  یلإ  یّنم  هیده  نیتعکرلا  نیتاه  تیّلص  ّینإ  ّمهّللا  »
ّمهّللا .نینـسحملا  ءازج  کلذ  یلع  ینزجأو  یّنم  اهّلبقتو  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلـصف  ّمهّللا  .هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  بلاـط 

تنأ ّکنأل  کل ، ّالإ  دوجسلاو  عوکرلاو  هالـصلا  زوجت  ّهنأل ال  کل ، کیرـش  كدحو ال  تدجـس  کلو  تعکر  کلو  تیّلـص  کل 
« .تنأ ّالإ  هلإ  هللا ال 

: هکنآ ینعم  لصحام 

دیـس نینمؤملاریما و  وت  لوـسر  ردارب  وـت و  یلو  دوـخ ، يـالوم  دیـس و  يوـس  هب  مدوـمن  هیدـه  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  اراـگدرورپ 
نم و زا  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  امن  لوبق  دّمحم و  لآو  دّـمحم  رب  تسرفب  ار  دوخ  تمحر  اراگدرورپ  .بلاط  یبا  نب  یلع  نییـصولا 

تمحرم نم  هب  ناگدننک  ناسحا  يازج  لمع ، نیا  يارب 
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زیاج هکنآ  يارب  يرادن ؛ کیرـش  هک  دحاو  يادخ  ییوت  .مدومن  دوجـس  عوکر و  وت  يارب  مدناوخ و  زامن  وت  يارب  اراگدرورپ  .امرف 
.وت زا  ریغ  ییادخ  تسین  هک  گرزب  يادخ  ییوت  هکنآ  هچ  وت ؛ يارب  رگم  دوجس  عوکر و  زامن و  تسین 

ترایز زامن  زا  هک  یتعاس  نیرخآ  ات  فجن  كاخ  هب  شمدق  نیلّوا  زا  هک  يرئاز  نینچ  دیهد ، فاصنا  مرتحم  نایاقآ  ادـخ  هب  ار  امش 
دبع ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیامن و  دای  تینادحو  تمظع و  هب  ار  وا  هتـشاد و  نابز  رب  ادـخ  مان  دـشاب و  قح  هب  رّکذـتم  دوش ، یم  غراف 

؟ تسا كرشم  دیامنب ، ینعم  نیا  هب  فارتعا  ، لاق لاح و  نابز  هب  دناوخب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  ردارب و  حلاص و 

هقیرط زا  ات  دیهد ، دای  ام  هب  ار  دیحوت  هقیرط  منک  یم  اّنمت  تسا ، كرـش  نداد  ادخ  تینادحو  هب  تداهـش  ندناوخ و  زامن  رگا  سپ 
.میدرگ امش  هقیرط  رد  لخاد  هدمآ و  نوریب  ربمغیپ  ادخ و 

مرح رد  رب  راّوز  میا  هدینـش  ام  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .وش  مرح  دراو  سوبب ، ار  هبتع  هتـشون  اجنیا  رد  دـینیب  یمن  امـش  ابجع  خـیش :
هدجس هک  تسین  ادخ  هب  كرش  لمع  نیا  ایآ  تسین ؟ یلع  يارب  هدجـس  نیا  ایآ  .دننک  یم  هدجـس  دنـسر ، یم  هک  دوخ  ناماما  ياه 

؟ ار وا  ریغ  دنیامنب 

هرظانم سلاجم  رخآ  ات  هکلب  بش ، رخآ  ات  مدینش ، یم  یقطنم  حیحـص  باوج  هکنیا  زا  دعب  مدوب ، یلاع  بانج  ياج  رگا  نم  یعاد :
ار يا  هدنونش  ره  هک  یفرح  یلو  دیدمآ ، فرح  هب  مه  زاب  هک  تسا  امش  زا  بجع  یلو  مدنام ، یم  تکاس  مدز و  یمن  فرح  رگید 

(. راضح دیدش  هدنخ   ) دروآ یم  هدنخ  هب 
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تسین كرش  همئا  بابق  هناتسآ  ندیسوب 

بانج دشاب و  یمن  كرـش  نیموصعم  همئا  هسّدقم  هناتـسآ  هبتع و  ندیـسوب  دینادب  هک  مهدب  امـش  هب  یباوج  رـصتخم  مه  زاب  مراچان 
باتک يور  زا  مسق  نیا  ار  ترابع  ام  دوخ  روضح  رد  هک  ییاج  .دـیدومن  هدجـس  رب  لمح  ار  ندیـسوب  دـیدومرف و  هطلغم  مه  یلاـع 

.دینز یم  ام  هب  اه  تمهت  هچ  دیریگ ، یم  رارق  ربخ  یب  ماوع  لباقم  رد  اهنت  یتقو  مناد  یمن  دییامن ، فیرحت  دیناوخب و 

ار هبتع  بدا ، راهظا  يارب  رئاز  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  تسا  نیا  هدیـسر ، رازم  هیعدا و  باـتک  ریاـس  بتک و  نیا  رد  هک  يروتـسد 
.دیامنب هدجس  هکنآ  هن  دسوبب ،

هک ثیداحا  رابخا و  دیجم و  نآرق  زا  دیا  هدید  اجک  رد  امش  ًایناث  .دیدومن  هدجس  رب  لمح  ار  ندیسوب  امش  يا ] ] هدعاق هچ  يور  ًالّوا 
.دنشاب هداد  رارق  كرش  تمالع  ار  ندیسوب  ای  دشاب و  هدش  یماما  ای  ربمغیپ  هاگرد  هبتع  ندیسوب  زا  عنم 

هدجس راّوز  ما  هدینـش  دیدومرف  هکنیا  اما  .دینکن و  عیاض  ار  سلجم  تقو  دیرادن ، باب  نیا  رد  یتکـسُم  ای  یقطنم  باوج  یتقو  سپ 
.رادخاش غورد  تسا ؛ غورد  ًالماک  دننک ، یم 

ندینش ات  ندید  تسا  قرف  یسب 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

: دیامرف یمن  تارجح )  ) هروس 49 زا  هیآ 6  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم 

﴾. َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  نَأ  اُونّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  نِإ  ﴿

یجنر یموق  هب  ینادان  زا  یقـساف  ینیچ  نخـس  هب  ادابم  .دـینک  قیقحت  ات  دـینکن ،) قیدـصت   ) دروآ امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاگره  »
« .دیدرگ نامیشپ  دیناسر و 
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درک و قیقحت  دیاب  هکلب  ددرگن ، تلاجخ  تمادـن و  بجوم  ات  داد ، رثا  بیترت  دـیابن  قساف  مالک  هب  دـیجم ، نآرق  روتـسد  نیا  قباطم 
.دییامن لاکشا  داریا و  هاگ  نآ  دینیبب ، کیدزن  زا  دیورب  هداد ، دوخ  هب  رفس  تمحز  .دمآرب  تقیقح  فشک  ددص  رد 

زا دشا  بتارم  هب  اهربق -  نآ  هب  تبـسن  ار  ماوع  لامعا  زرط  متفر و  دادغب  رد  رداقلادـبع  خیـش  هفینحوبا و  ربق  هب  یعاد  یتقو  هچنانچ 
.مدومنن وگاو  یلفحم  سلجم و  رد  هاگ  چیه  مدید ، دیدز -  نایعیش  هب  تمهت  امش  هچنآ 

، هبتع ضوع  مدید  ار  يدـنه  نّنـست  لها  ناردارب  زا  یتعامج  متفر ، مّظعم  رد  هفینحوبا  ربق  هب  هک  يزور  تسا  دـهاش  گرزب  يادـخ 
ات مدیدن ، لمع  تمرح  رب  یلیلد  متـشادن و  توادع  هنیک و  رظن  نوچ  .دـنداتفا  یم  كاخ  هب  دندیـسوب و  یم  ار  نیمز  هبترم  نیدـنچ 

.تیدوبع يور  زا  هن  دنیامن  یم  راتفر  ّتبحم  يور  زا  مدید  نوچ  مدادن ؛ رارق  لقن  دروم  تعاس  نیا 

هدومرف نیا  یلاعت و  يادخ  يارب  رگم  دنک  یمن  هدومنن و  هدجس  زگره  یماع -  ای  فراع  هعیـش -  رئاز  چیه  هک  دینادب  مرتحم  ياقآ 
.تسا ضحم  غورد  ءارتفا و  تمهت و  ًالماک  امش 

دـصق هب  هن  دـشاب -  ندـیلام  نیمز  رب  یناـشیپ  تروـص و  نداـتفا و  كاـخ  هب  زا  تراـبع  هک  هدجـس  زرط  هب  مه  رگا  هـک  یتلاـح  رد 
نداد رارق  ادخ  يارب  کیرشای  ییادخ  دصق  هب  هن  یگرزب -  صخـش  لباقم  رد  ًامیرکت  ًامیظعت و  هکنآ  هچ  درادن ؛ یعنام  تیدوبع - 

، بوبحم هب  هقالع ي  تّدش  ترثک و  هکلب  دشاب ، یمن  كرش  ًادبا  ندراذگ  كاخ  يور  تروص  نداتفا و  نیمز  يور  ندش و  مخ  - 
.دوش یم  ندیسوب  ندیلام و  كاخ  يور  تروص  میظعت و  بجوم 
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؟؟ دشابن هدجس  دنراذگ و  نیمز  رب  یناشیپ  هداتفا و  كاخ  يور  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :

.دشاب یم  یلاعت  يادخ  یبلق  تاین  بولق و  هب  ملاع  تسا و  یبلق  رما  تین  تسا و  تین  هب  طوبرم  هدجـس  دییامرف  یم  قیدصت  یعاد :
، تسا یلاـعت  يادـخ  هب  صوصخم  هک  یلاـح  نینچ  هب  هتبلا  و   ) هداـتفا نیمز  يور  هدجـس  لاـح  هب  يدارفا  اـی  يدرف  مینیب  یم  ًارهاـظ 
هب لمح  میناوت  یمن  میرادـن ، ربخ  وا  بلق  تین  زا  نوچ  یلو  دـشاب ،) تین  نودـب  ولو  دریگ  رارق  ادـخ  ریغ  لـباقم  رد  تسین  هتـسیاش 

.میمان یم  هدجس  ار  شرهاظ  تسا  مولعم  هک  صوصخم  هدجس  تاقوا  رد  رگم  مییامن ، هدجس 

فسوی ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  هب 

رد فسوی  ناردارب  هچنانچ  تسین ، كرش  رفک و  نداتفا ، كاخ  يور  هدجس ) تین  هن   ) میرکت میظعت و  ناونع  هب  هدجس  زرط  هب  سپ 
هروس 12 هیآ 100  تحارص  هب  دندومنن  ناشعنم  فسوی ) بوقعی و   ) رـضاح ربمغیپ  ود  دندومن و  ار  يا  هدجـس  نینچ  فسوی  لباقم 

: دهد یم  ربخ  دنوادخ  هک  فسوی ) )

﴾. ًاّقَح ّیبَر  اَهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  نِم  َيایْؤُر  ُلیِوْأَت  اذه  َِتبَأ  اَی  َلاَقَو  ًادّجُس  َُهل  اوّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو  ﴿

یباوخ ریبعت  تسا  نیا  اباب  تفگ : فسوی  لاح  نآ  رد  .دندومن  هدجـس  ار  وا  دنداتفا و  هاگ  نآ  .دـناشنب  تخت  رب  ار  شردام  ردـپ و  »
هک دهد  یم  ربخ  هروس  نیمه  لّوا  رد  هک  تسا  یباوخ  نآ  و   ) دینادرگ قّقحم  عقاو و  ار  باوخ  نآ  نم  يادخ  هک  مدید  شیپ  زا  هک 

بوقعی ترضح  دندرک و  یم  هدجس  ارم  هراتس  هدزای  هام و  باتفآ و  مدید  باوخ  رد  درک : ضرع  ردپ  هب  فسوی 
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یهاوخ یگرزب  ماقم  هب  يدوز  هب  هک  دومن  ریبعت 

(.« دنیامن یم  میظعت  ار  وت  ردارب  هدزای  ردام و  ردپ و  دیسر و 

(1) .دهد یمن  رشبلا  وبا  مدآ  هب  هکئالم  ندومن  هدجس  زا  ربخ  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  رگم 

فسوی ناردارب  یتسیاب  دشاب ، كرش  نداتفا  كاخ  يور  تیدوبع ) تین  نودب   ) هدجس زرط  هب  هک  دشاب  حیحص  امـش  نایب  رگا  سپ 
تسین و نینچ  هکنآ  لاح  و  دومن !؟ هدجـس  كرت  هک  دوب  دّـحوم  نیعل  سیلبا  طقف  .دنـشاب  هدوب  كرـشم  یگمه  نیبّرقم  هکئـالم  و 

.دندوب تسرپادخ  دّحوم و  اهنآ  مامت 

لقن نیبّصعتم  بصاون و  جراوخ و  يایاقب  اهیوما و  هک  ار  ساسا  یب  تاعومـسم  هنایماع و  تالاکـشا  مرتحم ، ناـیاقآ  منک  یم  اـّنمت 
تمادن بجوم  ات  دیهدن ، رارق  ثحب  دروم  تسا ، تقیقح  فشک  قح و  راتفگ  صوصخم  هک  یتمظعاب  سلجم  نینچ  رد  دنا ، هدومن 

.تسا لیبق  نیا  زا  هشیمه  نایعیش  هب  اهامش  تاداریا  دوش  مولعم  هک  دینکن  زاب  ار  دوخ  تشم  ددرگ و  تقو  عییضت  و 

.درادن ینالوط  ثحب  ياضتقا  هتشذگ ، تقو  نوچ  .مهدب  ار  ظفاح  بانج  باوج  مه  يرصتخم  تسا  مزال  باوج - 

439 ص :

ُّمث ْمُکاَـنْقَلَخ  ْدََـقلَو  (. ﴿ 34/ هرقب ﴾ ) َنیِِرفاَْـکلا َنـِم  َناَـکَو  َرَبْکَتْـساَو  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اـّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِـآل  اْوُدُجْـسا  ِهَِکئَـالَْمِلل  اَْـنُلق  ْذِإَو  - ﴿ 1
اوُدُجْـسا ِهَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 11/ فارعا ﴾ ) َنیِدِـجاّسلا َنِم  نُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهِِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ُّمث  ْمُکاـَنْرّوَص 

َنِم َناَک  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 61/ ءارسا ﴾ ) ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأَء  َلاَق  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل 
ِهَِکئَالَْمِلل اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 50 فهک / ﴾ ) ًالََدب َنیِِملاّظِلل  َْسِئب  ّوُدَـع  ْمَُکل  ْمُهَو  ِینوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  ُهَتّیّرُذَو  ُهَنوُذِّـختَتَفَأ  ِّهبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ّنِْجلا 

( ققحم (. ) 116 هط / ﴾ ) َیبأ َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا 
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مسج يانف  زا  دعب  حور  ياقب 

سفن و ياوه  فالـسا و  راتفگ  تاداع و  يور  هن  دییوگب ، نخـس  رّکفت  قّمعت و  اب  دـیتسه ، ملع  لها  هک  مرتحم  نایاقآ  تسا  بوخ 
مه تعیبط  هّدام و  لها  اب  هدرکن  يادـخ  رگم  دـنبلط ، یم  تجاـح  تاوما  روبق  لـباقم  رد  نایعیـش  ارچ  دـییامرف  یم  هک  امـش  .لاـیخ 

هروـس 23 هیآ 37  رد  دـنوادخ  هـک  تاـف » تاـم  اذا  : » دـنیوگ یم  دـنرادن و  هدـیقع  توـملا  دـعب  تاـیح  هـب  هـک  دیـشاب  یم  هدـیقع 
: دنیوگ هک  دیامرف  یم  لقن  ار  اهنآ  لاوقا  ( نونمؤم )

 ﴾. نیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  ایَْحن َو  ُتوُمَن َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  ﴿

میهاوخن هتخیگنارب  كاخ  زا  رگید  زگره  دُرم و  میهاوخ  هدـش و  هدـنز  هک  تسین  شیب  اـیند  تاـیح  هزور  دـنچ  نیا  زج  یناگدـنز  »
»!؟ دش

، تاناویح فالخ  رب  دریمب ، هک  یمدآ  .تسا  توملا  دعب  تایح  هب  هدیقع  نییهلا ، هتباث  دیاقع  زا  یکی  دیناد  یم  یبوخ  هب  هک  نایاقآ 
فیطل اهتنم  نادبا ، نیمه  اب  لثامم  هیبش و  ینادبا  رب  رادـیاپ و  یقاب و  شا  هقطان  سفن  حور و  یلو  دـتفا ، یم  راک  زا  يرـصنع  مسج 

.دوب دهاوخ  بّذعم  ای  مّعنتم و  هدنز  خزرب ، ملاع  رد  رت 

دوخ شاداپ  هب  نامداش  رورسم و  یهلا و  معن  هب  مّعنتم  هدنز و  يرتشیب  يایازم  اب  اهنآ  هک  ادخ  هار  ناگدش  هتشک  ادهـش و  ًاصوصخم 
: دیامرف یم  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 169 و 170  رد  ًاحیرص  هچنانچ  دنشاب ، یم 

َْمل َنیِّذلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  نِم  ُهللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف   * َنُوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذـّلا  ّنَبَـسْحَت  َالَو  ﴿

﴾. َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

رد دنوش ، یم  هداد  يزور  مّعنتم و  ادخ  دزن  رد  دندش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دنا ، ناگدرم  ادـخ  هار  نادیهـش  هک  رادـنپن  هتبلا  »
لضف و هب  هک  یتلاح 
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دنهاوخ اهنآ  یپ  رد  دـعب  دـنا و  هتـسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  نانمؤم  نآ  هب  دـنا و  نامداش  هدـیدرگ  ناشبیـصن  دـنوادخ  زا  هک  یتمحر 
« .دنشابن نوزحم  دنسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  دنهد  هدژم  تفاتش ،

یم ًاحیرص  هکنآ  رب  هوالع  ءایحا ؟ ای  تسا  تاوما  مزاول  زا  راگدرورپ  مرک  لضف و  زا  هدافتسا  ینامداش و  رورس و  يزور و  ذخا  ایآ 
.دنروخ یم  يزور  ادخ  دزن  رد  دنتسه و  هدنز  اهنآ  ینعی  َنُوقَزُْری ؛﴾ ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحأ  : ﴿ دیامرف

فرح شوگ  دنراد ، ندروخ  يزور  ناهد  هک  ییاج  نامه  زا  سپ  دنروخ ؟ یم  يزور  هنوگچ  دنتسه و  هدنز  هنوگچ  صاخـشا  نیا 
اهنآ يادص  هتفرگ ، ار  ام  ياهشوگ  يور  ینامسج  تعیبط  هدرپ  اهتنم  دنهد ، یم  مه  باوج  دنراد و  مه  ندینش 

(1) .میونش یمن  ار 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  لاکشا 

لاؤس مان  هب  يا  ههبـش  داجیا  هزاجا ، اب  دوب  تاملک  عمتـسم  سلجم ، هیواز  رد  هک  يروپ  دواد  مان  هب  نّنـست  لها  زا  يدّدـجتم  ناوج  »
:« ترابع نیا  هب  دومن 

مولع هک  هتـشذگ  هنمزا  رد  هتبلا  .دـیآ  یمن  روج  يزورما  لوقعلا  ریحم  مولع  فشک  اـب  امـش  ناـیب  نیا  بحاـص ! هلبق  يروـپ -  دواد 
يور زا  یمدرم  تشادن ، یّقرت  یعیبط 
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َلِیق : ﴿ دـیوگ یم  نتفر  ایند  زا  دـعب  هک  نوعرف  لآ  نمؤم  هصق  دـننام  دراد  تلـالد  تقیقح  نیا  رب  نآرق  رگید  تاـیآ  نینچمه  و  - 1
يادخ هک  حون  موق  باذع  زین  و  /26 و 27 ) سی ﴾ ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  ّیبَر  ِیل  َرَفَغ  اَِمب  َنوُمَْلعَی *  یِمْوَق  َْتَیل  اَی  َلاَق  َهّنَْجلا  ِلُخْدا 

زا دعب  هلصافالب  نوعرف  لآ  باذع  زین  و  ًاراَصنأ ﴾ ِهللا  ِنوُد  نِم  مَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاراَن  اُولِخْدُاَف  اُوقِرُْغا  ْمِِهتائیِطَخ  اّمِم  : ﴿ دیامرف یم  لاعتم 
ّدَـشأ َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدأ  ُهَعاّـسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ًاّیِـشَعَو  ًاّوُدُـغ  اَْـهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراـّنلا  ِباَذَْـعلا *  ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلآـِب  َقاَـحَو  : ... ﴿ ناـشگرم

( ققحم (. ) /45 و 46 رفاغ ﴾ ) ِباَذَْعلا
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مولعو تسا  شناد  ملع و  ییالط  نرق  هک  هزورما  یلو  دـندوب ، دـقتعم  دـندراذگ  یم  حور  ار  شمان  هک  يزومرم  هّوق ي  هب  تلاـهج 
یم هیملع  تایّقرت  دهم  هک  اپورا  هّمهم  دالب  رد  ًاصوصخم  هدش ، هدز  هدیسوپ  دیاقع  عون  نیا  هبنپ  هدومن ، ار  دوخ  یلماکت  ریس  یعیبط 

دوجو هب  هدیقع  ًاصوصخم  هدیـسوپ  دیاقع  عون  نیا  نالطب  نارگید  و  یناملآ » رنخب   » و یـسیلگنا » نیوراد   » دننام ینادنمـشناد  دشاب ،
.دندومن رهاظ  ار  نآ  ياقب  حور و 

رازه و ود  دودـح  رد  هکلب  درادـن ، امـش -  لوق  هب  ییـالط -  نرق  هب  صاـصتخا  هتـشادن و  یگزاـت  لاوـقا  زا  عوـن  نیا  مزیزع  یعاد :
.هدومن يرگ  هولج  تعیبط  هدام و  بابرا  ياول  تحت  رد  ًابیرقت  تسا  لاس  دصراهچ 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  روهظ 

هدومن و مایق  نانوی  رد  یهلا  يامکح  نآ  لاثما  وطـسرا و  نوطـالفا و  طارقـس و  لـباقم  رد  وا  عاـبتا  سیطارقمیذ و  هک  یناـمز  ینعی 
هّدام و ینعی  ریتام »  » زا ریغ  هب  دـنتفگ  دـندیدرگ و  روعـش  تردـق و  هدارا و  ملع و  اب  يادـخ  رکنم  دـندش و  تعیبط  هّداـم و  هب  لـئاق 

عبط زا  یـشان  همزـال  تاریثأـت  عیمج  تسین و  دوجوم  ملاـع  رد  رگید  زیچ  ددرگ -  كاردا  هسمخ  ّساوح  زا  یکی  هب  هک  تاـیّدام - 
ملاع رد  تسینومک  مان  هب  زورما  اهنآ  یلـصا  رهوج  هصالخ و  هک   ) يّدام یعیبط و  هب  دندیدرگ  روهـشم  تهج  نیمه  هب  .تسا  داوم 

(. دنیامن یم  يرگ  هولج 

رهاظ رظن  هاتوک  هقرف ي  نآ  نایم  رد  تسا ، روعـش  تردق و  هدارا و  ملع و  اب  قلاخ  دوجو  راکنا  مزاول  زا  هک  هدساف  دـیاقع  عون  نیا 
دیاقع اپورا و  زا  یمان  نوچ  یلو  دنا ، هداد  ًاقطنم  ًاملع و  ار  اهنآ  باوج  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد  یهلا  هفـسالف  ءاملع و  هدـیدرگ و 

هناردارب نیدّدجتم  نایاقآ  امش  هب  مراچان  دیدرب ، رنخب  نیوراد و 

442 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیریگن رارق  یمالک  ره  ریثأت  تحت  هک  تسا  نیا  قطنم  لقع و  ملع و  همزال ي  هک  موش  روآدای  هدومن ، تحیصن 

راتفگ و باتک و  رب  هک  زین  ار  یتاداـقتنا  دـقن و  تسا  مزـال  دـیدومن ، هعلاـطم  هفـسلف ) هن  تسا  تایـضرف  هک   ) ار نیوراد  هفـسلف  رگا 
.دییامن نسحا  باختنا  هدومن ، هنالقاع  تواضق  هاگ  نآ  دیناوخب ، تسا  هدش  هتشون  نآ  دیاقع 

یم ناتتسد  هب  اهنآ  لاثما  ای  رنخب  نیوراد و  زا  یباتک  یتقو  اذل  هدش ، دایز  اهامش  رب  ًالمع  ًاملع و  اه  یئاپورا  تنطلـس  هطلـس و  نوچ 
زا يا  هنومن  باتک  نیا  هدـیدرگ و  مزینوراد  اپورا  رـسارس  ًاعقاو  دـینک  یم  لاـیخ  دـیامن و  یم  تمظع  تّهبا و  اـب  امـش  رظن  رد  دـیآ 

(. درادن یملع  شزرا  دشاب  مه  رگا  هزات   ) تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  تساپورا و  هفسالف  مامت  دیاقع 

اپورا یهلا  ياملع  لاوقا 

باتک دننام  دـیناوخب ؛ تسا  مومع  تسد  رد  هک  مه  ار  یهلا  هفـسالف  بتک  دـیناوخ ، یم  ار  یعیبط  نیوراد  هفـسلف  هک  یمـسق  نیمه 
ياهباتک هدومن و  روغ  سفنلا  تفرعم  رد  اهلاس  دـشاب و  یم  اپورا  روهـشم  یـضایر  ياملع  زا  هک  يوسنارف  نویرامالف » لیماک   » ياه

رد ادـخ   » ینعی روتانال » ناد  وید   » دـننام هتـشون ؛ گرم  زا  دـعب  نآ  ياقب  حور و  تمظع  یلاعت و  قح  تینادـحو  تابثا  رد  يرایـسب 
.دنا هدومن  همجرت  یبرع  یسراف و  هب  ار  اهنآ  يرصم  یناریا و  ياملع  هک  نآ » رارسا  گرم و   » تادّلجم و  تعیبط ،»

گرم .درادن  دوجو  یتسین  انف و  يانعم  هب  یقیقح  گرم  دیوگ  ًاحیرص  هدومن و  ییاسرف  ملق  گرم  فارطا  رد  ًالّـصفم  بتک  نآ  رد 
نوریب يرصنع  ندب  نیا  زا  دنک ، یم  ضوع  بلاق  یمدآ  طقف  .رگید  ملاع  هب  یملاع  زا  لاقتنا  لقن و  زا  تسا  ترابع 
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.تسا رادیاپ  یقاب و  هکلب  درادن ، انف  ًادبا  تایح ) هیام   ) حور هکنآ  هچ  دور ؛ یم  يرت  فیطل  تروص  لکیه و  هب  هدمآ ،

زا سپ  دراد  يونعم  لالقتـسا  دوـخ  تسا و  ندـب  نیا  زا  ریغ  حور  هک  هدـمآ  تسد  هب  زارد  ناـیلاس  یعطق  تاـیبرجت  اـب  ینعم  نیا  و 
.یهتنا دیامن  یم  يریگولج  هدنام و  یقاب  ندب  نت و  ندش  یشالتم 

فورعم دنمـشناد  رعاش  وگوه » روتکیو   » رـصاعم و فوسلیف  يوسنارف » نوسکورب   » دـننام یهلا ، هفـسالف  ءاملع و  لـیبق  نیا  لاـثما  و 
اهنآ یماسا  رکذ  هکلب  اهنآ  یمامت  لاوقا  لقن  هک  مهریغ -  يوسنارف و  ریهـش  فوسلیف  تراکد »  » یناملآ و قّقحم  لاـمرن »  » هسنارف و

یعیبط رنخب  نیوراد و  دوجو  هب  هن  دنیامن ، یم  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  اپورا  نادنمـشناد  دنرایـسب و  دشاب -  یمن  سلجم  نیا  یـضتقم 
.يّدام

ًارـصحنم ًالقا  دـییامن ، هجوت  اهنآ  راتفگ  هب  دـیراچان  هتفرگ و  رارق  اه  یبرغ  ریثأت  تحت  رکفنـشور  ناناوج  نایاقآ  امـش  هچنانچ  ًـالوا 
.دییامن هعجارم  مه  ییاپورا  نادنمشناد  هفسالف و  بتک  ریاس  هب  هکلب  دیناوخن ، ار  یناملآ  رنخب  یسیلگنا و  نیوراد  ياه  باتک 

هدـش هتـشون  اه  باـتک  نآ  رب  هک  ار  یتاداـقتنا  دـقن و  دـیهد و  رارق  ّتقد  هّجوت و  دروم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) هقرف ود  ره  دـیاقع  ًاـیناث 
.دییامن نسحا  باختنا  هاگ  نآ  دیناوخب ،

قیدـصت نیقیلا  عطقلاب و  دـییامن ، هعلاطم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) نیقیرف بتک  قطنم  لقع و  ملع و  هدـید  اب  فاـصنا و  يور  زا  هچناـنچ 
ملاع قولخم  هک  حور  یلو  ددرگ ، یم  یشالتم  یناف و  تسا  قلخ  ملاع  رصانع  زا  قولخم  نوچ  یمدآ ، ندب  نت و  هک  دومن  دیهاوخ 

هب هک  دیحوت  تقیقح  قح و  هار  ناگدش  هتـشک  ادهـش و  ًاصوصخم  دریم و  یمن  هدرمن و  زگره  دشاب و  یم  رادیاپ  هدـنز و  تسا  رما 
بتک مکح 
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.دنشاب یم  انیب  مشچ  اونش و  شوگ  ياراد  هدنز و  ینامسج  تهج  زا  یناحور  هبنج  رب  هوالع  ینامحر ، میلاعت  ینامسآ و 

ینعی »(1) ؛ یباوج ّدرت  یمالک و  عمـست  ّکنأ  دهـشا  : » تسا دراو  مالـسلاو  ْهالـصلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رد  هچناـنچ 
.یهد یم  ارم  باوج  يونش و  یم  ارم  مالک  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

یم دـیامن  یم  یفرعم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاـط  ترتع  هک  ییاـجنآ  دـیا ، هدـناوخن  ار  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 87  اـیآ 
سیلو اّنم  یلب  نم  یلبیو  ّتیمب  سیلو  اـّنم  تاـم  نم  تومی  ّهنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیّیبنلا  متاـخ  نم  اهوذـخ  ساـنلا  اـهّیأ  : » دـیامرف

« .لابب

امزا تسین و  هدرم  تقیقح ) رد   ) دریمب هک  ره  ام  زا  هک  تسوا ) هدومرف  ینعی   ) دیریگب نییبنلا  متاخ  زا  ار  بلطم  نیا  مدرم ، يا  ینعی 
.تسین هدیسوپ  تقیقح ) رد   ) دسوپب رهاظ  هب  هک  ره 

(2) دیدحلا یبا  نبا  هچنانچ  میرادیاپ ، هدنز و  حاورا  راونا و  ملاع  رد  هتسویپ  ینعی 

(3) یمثیم و 

تقیقح رد  نارگید  دننام  ربمغیپ ، تیب  لها  هک  دنیوگ  یم  تاملک  نیا  حرـش  رد  رـصم  راید  فورعم  یتفم  ،(4) هدبع دمحم  خیش  و 
.دنتسین هدرم 

، میتسیا یم  تلاسر  ترتع  زا  نیموصعم  همئا  روبق  لباقم  رد  ًارهاظ  ام  رگا  سپ 
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یم فرح  ناگدـنز  اب  میا و  هداتـسیا  ناگدـنز  ءایحا و  لـباقم  رد  هکلب  مینز ، یمن  فرح  هدرم  اـب  میتسیا و  یمن  تاوما  روبق  لـباقم 
.دراد یم  هاگن  هدنز  ار  اهنآ  مسج  حور و  ادخ  نوچ  میتسرپ ؛ ادخ  هکلب  میتسین ، تسرپ  هدرم  ام  سپ  .مینز 

دحا و نینح و  ردب و  يادهش  و  نیـسحلا ‘ هللادبع  ابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  ای  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  امـش  ایآ 
اهتنم هک   ) نایدیزی دیزی و  هیما و  ینب  شیرق و  زوسنامناخ  ملظ  لباقم  رد  هک  دیناد  یمن  قح  هار  نازابناج  نید و  ياهییادـف  ار  البرک 

هلا ال   » هبیط هملک  مالسا و  سّدقم  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دندومن و  مایق  هدوب ) نآ  راثآ  وحم  نید و  قیاقح  راکنا  ناشتیلاعف  هجرد 
.دندومن ادف  هللا » الا 

يالعا رفک و  كرـش و  ندـش  فرطرب  ببـس  نینح  دـحا و  ردـب و  يادهـش  ياهیزابناج  هللا و  لوسر  هباحـص  مایق  هک  يروط  نامه 
رثا مالـسا  سدـقم  نید  تیوقت  يارب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  يزابناج  مایق و  ام  دـیدرگ ، هللا » الا  هلا  ال   » هملک

.دیشخب ییاجب 

سابل نیملسم  هعماج  رد  ار  دوخ  هدساف  دیاقع  نطاب و  تایرفک  هدرب و  نایم  زا  ار  نید  ساسا  دینع  دیزی  دوبن ، ترضح  نآ  مایق  رگا 
.دیناشوپ یم  لمع 

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  عافد 

ار دیزی  دیناد  یمن  هکنآ  لاح  دـیناوخب و  دـساف  رفاک و  ار  هیواعم  نب  دـیزی  نیملـسملا ، ًْهفیلخ  هک  تسا  بّجعت  امـش  زا  یلیخ  خـیش :
باّطخلا نب  رمع  یناث ، هفیلخ  ار  هیواعم  دومن و  بصن  تفالخ  ماقم  هب  نایفـس  یبا  نب  ْهیواعم  نینمؤملا ، لاـخ  نینمؤملاریما و  هفیلخ 

يور رطاخ  بیط  هب  مدرم  دـندومن و  بوصنم  تاماش  رد  نیملـسم  تراما  ماـقم  هب  اـمهنع  هللا  یـضر  مولظم  ناـمثع  ثلاـث ، هفیلخ  و 
یتیلباق تقایل و 
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هکنآ رب  هوالع  دیهد ، یم  نیملـسملا  ْهفیلخ  هب  امـش  هک  يدادترا  رفک و  تبـسن  سپ  .دنتفریذپ  تفالخ  ماقم  هب  ار  اهنآ  دنتـشاد ، هک 
تقیقح تراما و  ماقم  هک  لبق  يافلخ  هب  تسا  یگرزب  تناها  دنتفریذپ ، تفالخ  هب  ار  ناشیا  هک  دـیدومن  ناناملـسم  مامت  هب  یتناها 

!؟ دندومن بیوصت  ار  اهنآ  تفالخ 

نیا دـندیناسر و  لتق  هب  ار  هللا  لوسر  هناحیر  ناشیا ، تفالخ  هرود  رد  هک  دـش  رداص  ییالوا  كرت  اطخ و  ّهلز و  کی  ناشیا  زا  طقف 
(1) يریمد یلازغ و  ماما  هچنانچ  تشذگ ، وا  زا  مه  روفغ  دنوادخ  .دندومن  هبوت  اذلف  دوب ، ضامغا  وفع و  لباق  مه  لمع 

!؟ دندومن تباث  ار  دیزی  هفیلخ  تراهط  یکاپ و  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  ار  بلطم  نیا  ًاحورشم 

.دیدرگ دیلپ  و ]  ] دینع دیزی  عفادم  لیکو  هک  دشاب  هزادنا  نیا  ات  یلاع  بانج  بّصعت  هجرد  هک  میتشادن  راظتنا  چیه  یعاد :

تعاطا هدیدرگ و  میلست  هناروکروک  دیاب  ناناملسم  ًاّقح  سپ  دندراذگ ، اهنآ  تراما  رب  هّحص  وا  فالسا  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
یمن یـسارکومد  حالطـصا ) هب   ) تمکح ملع و  هرود  نیا  رد  ًاصوصخم  ءالقع  لوبق  لباق  لـیلع و  امـش  ناـیب  نیا  دـنیامنب ، ار  اـهنآ 

.دشاب

تالاکـشا نیا  راـچد  اـت  دـشاب ، بوصنم  ادـخ  بناـج  زا  موصعم و  یتسیاـب  هفیلخ  مییوگ  یم  هک  اـم  نیهارب  زا  یکی  تسا  نیمه  و 
.میوشن

دیزی لامعا  زا  عافد  نارگید  يریمد و  ای  یلازغ و  ماما  دیدومرف  هکنآ  رگید  و 
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عفادم لیکو  دیآ  یمن  یلقاع  ناسنا  چیه  ّالا  هدـمآ و  بلاغ  ناتلقع  ملع و  رب  ناتبّـصعت  هک  دـندوب ]  ] امـش دـننام  مه  اهنآ  دـنا ، هدومن 
.درادن عافد  هار  یقیرط  چیه  زا  هک  ددرگ ! دیلپ  دیزی 

هکنآ ًالّوا  .هدوب  هیلع  هللا  مالس  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  نآ  هدش و  رداص  وا  زا  اطخ  ّهلز و  کی  طقف  دیدومرف  هکنآ  رگید  و 
هللا یلصادخ  لوسر  نارتخد  مالسا -  گرزب  سیماون  تراسا  ریبک و  ریغص و  رفن  داتفه  اب  ریـصقت  نودب  هللا  لوسر  نت  هراپ  تداهش 

.تسا هدوب  هریبک  ناهانگ  زا  هکلب  هدوبن ، اطخ  ّهلز و  گنرف ، مور و  ءارسا  دننام  هلآو -  هیلع 

وا دادـترا  رفک و  تابثا  يارب  یفلتخم  قرط  هکلب  درادـن ، اهنت  ترـضح  نآ  تداهـش  هب  صاصتخا  وا  تایرفک  تشز و  تایلمع  ًایناث 
.تسا دوجوم 

نونمم یلیخ  دـیراذگب ، اـم  سرتـسد  رد  تسه  دـیزی  دادـترا  رفک و  رب  یحـضاو  لـیالد  رگا  مییاـمن  یم  اـّنمت  بحاـص ! هلبق  باون :
.دش میهاوخ 

دیزی دادترا  رفک و  رب  لیالد 

ینطاب تایرفک  ًارثن -  ًامظن و  هتسویپ -  دوخ  تاملک  رد  هچنانچ  تسا ، راکـشآ  حضاو و  رایـسب  دیزی  دادترا  رفک و  رب  لیالد  یعاد :
: هتفگ هک  تسا  تسد  هب  یحضاو  لیالد  شا  هیرمخ  راعشا  رد  ًاصوصخم  تخاس ؛ یم  رهاظ  ار 

اهند رعق  اهجرب  مرک  هسیمش 

یمف اهبرغمو  یقاسلا  اهقرشمف 

دمحأ نید  یلع  ًاموی  تمرح  ناف 

(1) میرم نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف 

ددرگ و یم  علاط  یقاس  تسد  قرشم  زا  روگنا  بارش  دیوگ : هکنآ  ینعم  هصالخ 
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نب حیـسم  نید  رب  ار  وا  ریگب  تسا ، مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  رد  بارـش  رگا  دـیامن و  یم  بورغ  نـم  ناـهد  برغم  رد 
: دیوگ زین  امنب و  حیسم  نید  زا  يوریپ  ینعی  میرم ؛

مهلمش ساکلا  تمض  بحصل  لوقأ 

ّمنرتم يوهلا  تابابص  یعادو 

هّذلو میعن  نم  بیصنب  اوذخ 

(1) مّرصتی يدملا  لاط  نإو  لکف 

ملاع نیا  میعن  تّذل و  زا  تسد  دیاب  سپ  .تسین  یملاع  ملاع  نیا  زا  ریغ  .تسایند  نیمه  تسه  هچره  هک  دناسر  یم  راعـشا  نیا  رد 
.تشادن رب 

(2)« دینعلا بّصعتملا  یلع  ّدرلا   » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  تسا و  تبث  وا  ناوید  رد  هک  تسا  يراعشا  اهنیا 

رد يزوـج  نبا  طبـس  هـک  تـسا  يراعـشا  دراد ، وا  داـحلا  هقدـنز و  رفک و  رب  تلـالد  هـک  يراعـشا  هـلمج  زا  هداد و  وا  هـب  تداـهش 
: دیوگ نآ  علطم  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  ًالّصفم  جرفلا  وبا  شدج  »(3) و  هرکذت »

یّمنرتو ینیلوان  یتاه  هّیلع 

ایجانتلا ّبحأ  ّینا ال  کثیدح 

هک مرادـن  تسود  نم  .دوخ  ینورد  بلاطم  زا  ینلع  ارم  زاس  هاگآ  مزیزع ، مناخ  ایب  کیدزن  دـیوگ : هدومن  باـطخ  دوخ  هقوشعم  هب 
(: دیوگ هک  اجنآ  ات   ) ینارب نخس  هتسهآ 

انثعب موی  نع  تثدح  يّذلا  نإف 

ایهاس بلقلا  كرتت  روز  ثیداحأ 

یم رود  زاوآ  زاس و  ياهگنهآ  زا  ار  بلق  هک  تسا  غورد  هب  یتاشرازگ  دـنک ، یم  فیوخت  تماـیق  ناتـساد  هب  هک  یـسک  نآ  ینعی :
.دیامن

هفیلخ روضح  رد  هدوب ، هعیـش  يابدا  ءالـضف و  ءاـملع و  ءاـهقف و  هّلجا  زا  هک  نجلا » کـید   » هب فورعم  قاحـسا  نب  میهاربا  هچناـنچ 
نآ مامت  یساّبع  دیشرلا  نوراه 

449 ص :
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( ققحم  . ) 3/287 نایعالا ، تایفو  - 1
( ققحم  . ) 3/587 نایعالا ، تایفو  - 2

( ققحم . ) 47 ص45 -  دینعلا ، بصعتملا  یلع  ّدرلا  - 3
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.تسا هدومن  ار  رشن  رشح و  عناص و  راکنا  ًالماک  قیدنز  تفگ : هدرک و  نعل  ار  دیزی  رایتخا  یب  نوراه  هدومن ، تئارق  ار  راعشا 

: تفگ یم  شیع  ّمنرت و  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  وا  داحلا  رفک و  رب  تلالد  هک  يراعشا  هلمج  زا 

اوموق نامدنلا  رشعم  ای 

یناغألا توص  اوعمساو 

مادم ساک  اوبرشاو 

یناعملا رکذ  اوکرتاو 

ادیعلا همغن  ینتلغش 

ناذألا توص  نع  ن 

روحلا نع  تضّوعتو 

(1) ناندلا یف  ًازوجع 

دینک و هدافتـسا  بان  بارـش  زا  دیهد و  شوگ  زاوآو  زاس  هب  دیزیخرب و  دیوگ : دوخ  ياه  هلایپ  مه  ءامدن و  هب  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
نیعلا روح  تشهب و  منک  یم  هحلاصم  ضیوعت و  .ناذا  يادـص  زا  هدومن ، بلج  دوخ  هب  ارم  زاس  اریز  ار ؛ ینید  تافارخ  دـینک  كرت 

.هدنناوخ ياه  نزریپ  هب  ار 

(2) هرکذت هحفص 148  رد  يزوج  نبا  طبس  یتح  تسا و  لقن  اج  همه  لتاقم  بتک  رد  و 

رارق دوب -   (3) نوریج هّلحم  رب  فرـشم  هک  دوخ -  رـصق  هرظنم  رب  دیلپ  دـیزی  دـندروآ ، ماش  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  نوچ  هک  هدروآ 
داشن ار  تیب  ود  نیا  هتفرگ - 

450 ص :

( ققحم  . ) ص261 صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
قفان دهاجم : لاق  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  .دـیزی  یلا  سأرلا  لمح  رکذ  باب 9 ، ص235 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2

«. ...تقرشأو لومحلا  کلت  تدب  اّمل  هسفنل : دشنأف  نوریج  یلع  هرظنم  یف  دیزی  ناک  سوؤرلا  تءاج  امل  يرهزلا : لاقو 
قشمد و هزاورد  کیدزن  هدـش ، هدرک  انب  اـه  نوتـس  رب  تسا  لیطتـسم  یفقـس  نوریج  دـیوگ : نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی  - 3
رد دـندرک و  ترامع  اجنآ  نیئباص  اهدـعب  هتخاس و  اجنآ  رد  يا  هعلق  میدـق ، ناـمز  رد  هرباـبج  زا  یکی  هک  تسا  يرهـش  نآ  درگرب 

( فلؤم  ) .تسا هدوب  یمومع  هاگ  جرفت  اجنآ  دنتخاس و  يرتشم  يارب  يدبعم  نآ ، لخاد 
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: دومن تباث  ار  دوخ  رفک  و ]  ] درک

تقرشأو لومحلا  کلت  تدب  اّمل 

نوریج ابر  یلع  سومشلا  کلت 

حنت وا ال  حن  تلقف  بارغلا  بعن 

ینوید ّیبنلا  نم  تیضق  دقلف 

ادص نآ  برع ، رد  هک   ) درک ادص  یغالک  دـش ، رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  يارـسا  ياه  لمحم  نوچ  هکنآ  ینعم  هصالخ 
ار مبراقا  مامعا و  هکنیا  زا  هیانک  .متفرگ  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ماو  نم  یناوخن  ای  یناوخب  غالک ! يا  متفگ : دـنتفرگ .) یم  دـب  لاـف  هب  ار 

.متشک ار  شنادنزرف  هدومن ، یفالت  مه  نم  دنتشک ، نینح  دُحا و  ردب و  رد 

نب هللادبع  زیمآرفک  راعـشا  هب  دومن ، اپ  رب  ربمغیپ  رـسپ  تداهـش  يارب  نشج  سلجم  یتقو  هک  تسا  نآ  دـیزی  رفک  رب  ّهلدا  هلمج  زا  و 
(1) يزوج نبا  طبس  یتح  هک  تسج  لّثمت  يرعبزلا 

ضحم رفاک  كرشم و  همه  هک  شدوخ  دادجا  زا  دومن  ار  یناسک  تایح  دوجو و  يوزرآ  دنا  هتـشون  نارگید  ینوریب و  ناحیروبا  و 
هک تسا  دیزی  دوخ  زا  مجنپ  مود و  رعش  ًارهاظ  .دندش  هتشک  يربک  ردب  گنج  رد  ربمغیپ  ادخ و  رما  هب  دندوب و 

: تفگ يراصن  دوهی و  ناناملسم و  زا  نیرضاح  مومع  روضح  رد 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

ًاحرف اّولحتساو  اّولهأل 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  ّمث 

مهتاداس نم  مرقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدع  و 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 
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مقتنأ مل  نإ   (2) فدنخ نم  تسل 

لعف ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 

451 ص :

.دیزی یلا  سأرلا  لمح  رکذ  باب 9 ، ص235 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
( فلؤم  ) .تسا هدوب  دیزی  دادجا  زا  یکی  فدنخ  - 2
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انراث ّیلع  نم  انذخأ  دق 

(1) لطبلا ثیللا  سرافلا  انلتقو 

گنج رد   ) .هزین ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دـندید  یم  دـندش ، هتـشک  ردـب  رد  هک  نم  هلیبق  ناگتـشذگ  ناریپ و  شاک  يا  »
ياج هب  ار  لمع  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب  نارتهم و  هک  دابم  لش  تتـسد  دیزی ! يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  دُحا )

نامدود زا  نم  .دش  لزان  یحو  هن  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  .دندرک  يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  .دـش  رـس  هب  رـس  هک  میدرک  ردـب 
« .وا گرزب  دنزرف  نتشک  هب  میتفرگ  یلع  زا  ار  دوخ  نوخ  ام  .مریگن  ربمغیپ  نادنزرف  زا  ماقتنا  رگا  متسین  فدنخ 

فاحتالا  » باتک هحفـص 18  رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  (2) و  جرفلاوبا دـننام  ناتدوخ ، ياملع  زا  ضعب  و 
(3)« فارشالا ّبحب 

رد نوعلم  دیزی  : » دنسیون یم  نارگید  »(4) و  نیسحلا لتقم   » مود دلج  رد  یمزراوخ  بیطخ  و 

452 ص :

( ققحم . ) ص235 صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
نبا نارزیخلا . ...  بیضقلاب و  دیزی  برض  یف  رخآ  ثیداحا  ، 48 ص47 -  يزوجلا ، نبا  جرفلا  یبا  دـینعلا ، بّصعتملا  یلع  دّرلا  - 2

لثمتف هیواعم  نب  دیزی  يدی  نیب  عضوف  یلع  نب  نیـسحلا  سأرب  ءیج  لاق : دهاجم  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يزوجلا 
«. ...اودهش ردبب  یخایشا  تیل  نیتیبلا : نیذهب 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  يواربش  باب 2 . ص56 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  فارـشالا ، ّبحب  فاحتالا  - 3
مش هنأک  همکب  ههجو  یطغ  هآر  نیحف  هیلع  ناک  يّذلا  بوثلا  عفرف  مالغلا  رمأف  دیزی  يدی  نیب  عضوف  نیـسحلا  سأرب  ءیج  یتح  »... 

مامالا سأر  نم  توند  دیزی  هنضاحابد  تلاق  هللا  اهأفطا  برحلل  اران  اودقوأ  املک  هنؤم  ریغب  نؤملا  انافک  يّذلا  دمحلا هللا  لاقو : هحئار 
هـسفنب بهذ  يذـّلاو  بیطأ  لب  رفذالا  کسملاک  هنجلا  حور  نم  هحئار  هنم  حوفت  اذإـف  هبجعت  مل  هحئار  هنم  دـیزی  مش  نیح  نیـسحلا 

دق ارما  بدنت  امنا  لقف  تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای  لوقیو : هدی  یف  بیـضقب  هایانث  عرقی  وهو  دیزی  تیأر  دقل  یل  رفغی  نأ  یلع  رداق  وهو 
 ...«. ردبب یخایشا  نا  لصح 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  نایرج  نیا  زین  یمزراوخ  .نیـسحلا  مامالا  لـتقم  لصف 11  ح 29 ، ، 2/65 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4
ءالؤه سوؤرب  كانئج  نینمؤملاریما ! ای  زفحم : نبا  لاق  هتیب ، لهأ  سوؤر  یلع و  نب  نیـسحلا  سأرب  یُتا  نیح  دـیزی  نا  دـهاجم  نع  »

تیل دشناو ...  هب  هتکنو  هبیـضقب  نیـسحلا  سأر  ایانث  نع  فشک  مث  مذأو ، مألأو  رفکأ  زفحم  ما  تدـلو  ام  دـیزی : لاقف  .مائللا  هرفکلا 
«. ...یخایشا
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« .دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  ترضح  نآ  ياه  نادند  بل و  رب  ندز  بوچ  عقوم 

دیلپ دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  زاوج 

امـش ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  و  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دمحا  ماما  یتح  دـنا ، هتـسناد  رفاک  ار  نوعلم  قیدـنز  نآ  امـش  ياملع  رثکا 
دّرلا باتک   » هب موسوم  هتشون  باب  نیا  رد  یلقتـسم  باتک  يزوج  نبا  جرفلاوبا  نامحرلادبع  ًاصوصخم  دنا و  هدومن  وا  رب  نعل  زیوجت 

: تسا هتفگ  باب  نیا  رد  يّرعم  ءالعلا  وبا  و  هللا » هنعل  دیزی  نعل  نع  عناملا  دینعلا  بّصعتملا  یلع 

امف ریکن  ّلک  لعفت  ماّیألا  يرأ 

دیزتسم بیاجعلا  یف  انأ 

ًانیسح تلتق  مکشیرق  سیلأ 

دیزی مکتفالخ  یلع  ناکو 

ایند رگیزاب  ياهلر  هنوگ  نیا  دشک و  یم  یـسیلبا  ياه  هشقن  دیحوت ، لها  دـیحوت و  ّدـض  رب  هتـسویپ  راگزور ، هکنآ : ینعم  لصح  ام 
تـسد هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  اعّدـم ، رب  لیلد  .تسا  يزاب  هلیح  رکم و  اـیند  یتاذ  هک  ارچ  تسا ؛ نم  باجعتـسا  ببس 

.تسا نداد  هنعللا ) هیلع   ) دیزی تسد  هب  تفالخ  روما و  رایتخا  مامز  شیرق و 

نآ هئربت  يارب  کحـضم  هّجوم  ریغ  ياهرذـع  هدومن و  دـیزی  زا  يرادـفرط  یلازغ  لیبق  زا  امـش ، ياـملع  نیبّصعتم  زا  يا  هّدـع  طـقف 
هک دنا ، هدومن  رکذ  ًاحورشم  ار  وا  هناملاظ  راتفر  زیمآرفک و  تایلمع  ناتدوخ  ياملع  مومع  هک  یتلاح  رد  دنا ، هدیشارت  نوعلم 

453 ص :
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دـنیچ و رب  ار  دـیحوت  نید و  طاـسب  دومن  یم  تیّدـج  ًـالمع  یلو  دوب ، رارقرب  نیملـسم  تساـیر  دنـسم  رب  تفـالخ  ناونع  هب  ًارهاـظ 
.درک یم  لمع  فورعم  ناونع  هب  ار  تارکنم 

ياه سابل  هک  تشاد  يدایز  ياـه  نومیم  دـنا ، هتـشون   (2)« بهذـلا جورم   » رد يدوعـسم  »(1) و  ناویحلا ْهایح   » رد يریمد  هچناـنچ 
يرایـسب ياه  گس  نینچمه  .دومن و  یم  اه  بسا  رب  راوس  هدومن ، اهنآ  ندرگ  هب  ـالط  ياـه  قوط  هدـیناشوپ ، اـهنآ  رب  اـبیز  ریرح و 

ار اهنآ  هدروخ  مین  سپس  داد و  یم  بآ  اهنآ  هب  الط  ماج  اب  داد و  یم  وش  تسـش و  ار  اهنآ  دوخ  تسد  اب  هک  تشاد  ندرگ  هب  قوط 
.دوب رومخم  تسم و  هتسویپ  یلکلا  تابورشم  هب  دایتعا  رثا  رد  دروخ و  یم  شدوخ 

دیزی زا  لدعا  يراد  تیعر  رد  نوعرف  هکلب  دوب ، ینوعرف  تریـس  دیزی  تریـس  دـیوگ   (3)« بهذلا جورم   » مود دلج  رد  يدوعـسم  و 
رد یگرزب  گنن  وا  تنطلس  دوب و 

454 ص :

«. لیخلا عم  هب  قباسو  رامحلا  بوکر  یلع  دیزیل  درق  برد  دقلو  : » دسیون یم  يریمد  .درقلا  ، 2/201 يریمد ، ناویحلا ، ْهایح  - 1
یّنکی درق  هل  ناکو  : » دسیون یم  يدوعسم  هلاّمع  دیزی و  قوسف  دیزی ، رابخأ  نم  عمل  رکذ  ، 68  - 3/67 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 2
جرسب کلذل  تللذو  تضیر  دق  هیشحو  ناتأ  یلع  هلمحی  ناکو  ًاثیبخ  ًادرق  ناکو  أِکتم  هل  حرطیو  هتمدانم  سلجم  هرضحی  سیق  یبأب 

نم ءابق  سیق  یبأ  یلعو  لیخلا  لبق  هرجحلا  لخدو  هبـصقلا  لوانتف  ًاقباس  ماّیألا  ضعب  یف  ءاجف  هبلحلا ، موی  لیخلا  اهب  قباسیو  ماجلو 
شوقنم رمحـألا  ریرحلا  نم  جرـس  ناـتالا  یلعو  قئاقـشب  ناولأ  تاذ  ریرحلا  نم  هوسنلق  هسأر  یلعو  رمـشم  رفـصألاو  رمحـألا  ریرحلا 

«. ناولألا نم  عاونأب  عملم 
مهّمعو هلاّمعو  دیزی  روج  سانلا  لمش  املو  : » دسیون یم  يدوعـسم  هلامعو  دیزی  قوسف  دیزی ، رابخأ  نم  عمل  رکذ  ، 3/68 نامه ، - 3
نوعرف هریس  هریسو  رومخلا  برـش  نم  رهظأ  امو  هراصنأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  هلتق  نم  هقـسف  نم  رهظ  امو  هملظ 

«. هتّماعو هتّصاخل  هنم  فصنأو  هتّیعر  یف  هنم  لدعأ  نوعرف  ناک  لب 
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یبا نب  یلع   ) ربمغیپ یـصو  ندومن  نعل  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک  رمخ و  برـش  زا  دشاب  یم  وا  يارب  يرایـسب  بلاثم  اریز  دـش ؛ مالـسا 
قسف و  هنیدم ) لها  ماع  لتق  ًاصوصخم   ) رایـسب ياه  يزیر  نوخ  و  مارحلا ) دجـسم   ) ادخ هناخ  ندومن  بارخ  ندز و  شتآ  و  بلاط )

.ار وا  شزرمآ  نارفغ و  مدع  دناسر  یم  دیاین  باسح  هب  هک  اهنآ  ریغ  رامش و  یب  روجف  و 

.دییامرف نایب  تسا  یّنمتم  .دوب  هچ  دیزی  رما  هب  هنیدم  ماع  لتق  عوضوم  بحاص ! هلبق  باون :

يزوج نبا  طبس  ًاصوصخم  نیخّروم  مومع  یعاد :

تایرفک لامعا و  عیاجف  زا  یتقو  .ماش  هب  دنتفر  ود  تصـش و  هنـس  رد  هنیدم  لها  زا  یتعامج  دسیون  یم   (1)« هرکذت  » هحفص 63 رد 
یبا نب  دـمحم  نب  نامثع  وا  لماع  دـندومن و  یم  نعل  ار  وا  ًاـنلع  دنتـسکش و  ار  وا  تعیب  هنیدـم و  هب  دنتـشگرب  دـندش ، ربخاـب  دـیزی 

میدومنن دیزی  رب  جورخ  هدـماین و  نوریب  ماش  زا  ام  مدرم ! يا  تفگ : هکئالملا ) لیـسغ   ) هلظنح نب  هللادـبع  .دـندومن  نوریب  ار  نایفس 
میدید هکنآ  رگم 

«. نیّیبنلا دالوأ  لتقیو  هالصلا  عدیو  رمخلا  برشیو  تاوخألاو  تانبلاو  تاهّمألا  حکنی  هل  نید  لجر ال  وه  »

455 ص :

نم هعامج  نأ  : » دـسیون یم  يزوج  نب  طبـس  .هیواعم  نب  دـیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص259 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
هنیدملا یلإ  اوداع  املف  بالکلاو  ریبانطلاب  بعلیو  رمخلا  برشی  هوأرف  نیسحلا  لتق  ام  دعب  نیتنثا  هنـس  دیزی  یلع  اودفو  هنیدملا  لهأ 
هالـصلا عدـیو  رکـسی  هل  نیدال  لجر  دـنع  نم  انمدـق  اولاق  نایفـس و  یبأ  نب  دـمحم  نب  نامثع  هلماـع  اودرطو  هوعلخو  هّبـس  اورهظأ 
ءامـسلا نم  هراجحلاب  یمون  نأ  انفخ  یتح  دـیزی  یلع  انجرخ  ام  هللاو  موق  ای  لوقی  هلظنح  ناـکو  لیـسغلا ؛ هلظنح  نب  هللادـبع  اوعیاـبو 

«. ...نیّیبنلا دالوأ  لتقیو  هالصلا  عدیو  رمخلا  برشیو  تاوخألاو  تانبلاو  تاهّمألا  حکنی  لجر 
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ناربمغیپ دالوا  دناوخ و  یمن  زامن  دروخ و  یم  بارـش  اهرهاوخ ، اهرتخد و  اهردام و  اب  دنک  یم  یکیدزن  هک  تسا  ینید  یب  درم  وا 
.دشک یم  ار 

دیزی تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  لتق 

زور هنابش  هس  اهنآ  داتسرف و  هنیدم  لها  یبوکرس  يارب  ماش  لها  زا  يریثک  رکشل  اب  ار  هبقع  نب  ملسم  دیـسر ، دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ 
((1)) يزوج نبا  .دندومن  ماع  لتق  ار  هنیدم  لها 

تشگ يراج  اه  هچوک  رد  نوخ  هک  دنتشک  ردق  نآ  دنسیون  یم  نارگید  يدوعسم و  و 

« .دجسملاو هضورلا  تألتماو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  ءامدلا  تلصو  یتح  ءامدلا  یف  سانلا  ضاخو  »

دیـسر و ادـخ  لوسر  ربـق  هب  نوخ  هکنیا  اـت  دـندوب ، هتفر  ورف  نوخ  رد  مدرم  هک  دوب  يراـج  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  نوخ  يردـق  هب 
.دیدرگ نوخ  زا  رپ  ترضح  نآ  ربق  دجسم و 

دندیسر و لتق  هب  نیملسم  هّماع  زا  رفن  رازه  هد  دنتشک و  ار  نیرجاهم  راصنا و  شیرق و  فارشا  هوجو  مرتحم و  لاجر  زا  رفن  دصتفه 
افتکا ردق  نیمه  .مناسرب  ناتضرع  هب  مشک  یم  تلاجخ  وگاعد  نیملسم ، سیماون  تمرح و  کته  هب  عجار 

456 ص :

راصنألاو شیرق  نم  سانلا  هوجو  نم  هئام  عبـس  هرحلا  موی  یلتقلا  ناک  لاق : يرهزلا  نع  هرحلا <  < باتک یف  ینیادـملا  رکذو  - . » 1
ءامدلا تلصو  یتح  ءامدلا  یف  سانلا  ضاخو  فالآ  هرشعف  هأرما  وأ  ّرح  وأ  دبع  نم  فرعی  مل  نم  اّماو  .یلاوملا  هوجوو  نیرجاهملاو 
ْهرکذت مهیف .» لمعی  فیـسلاو  هربنمو  هللا  لوسر  هرجح  یلإ  سانلا  أجتلا  دهاجم : لاق  .دجـسملاو  هضورلا  تألتماو  هللا  لوسر  ربق  یلإ 

.هیواعم نب  دیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص259 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ،
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(1) يزوج نبا  طبس  هرکذت »  » هحفص 163 ياه  ترابع  زا  یکی  هب  میامن  یم 

«. جوز ریغ  نم  هرحلا  دعب  هأرما  فلا  تدلو  : » هک دیامن  یم  لقن  ینیادم  نسحلاوبا  زا  هک 

، سیماون کته  هب  حتاف  رکـشل  هکنآ  زا  هیانک  ) دندومن لمح  عضو  رهوش  نودب  نز  رازه  هنیدم ، ماع  لتق  ینعی  هرح ؛»  » هعقاو زا  دـعب 
(.( دندومن هلماح  ار  اهنآ 

یم تیافک  راکفا  ندـش  نشور  يارب  رادـقم  نیمه  .میامن  رثأتم  ار  مرتحم  نایاقآ  مریگب و  ار  سلجم  تقو  مهاوخ  یمن  نیا  زا  شیب 
.دنک

تسا ضامغا  وفع و  لباق  راک  تیصعم  قساف و  صخـش  ره  لمع  دیامن و  یم  دیزی  قسف  رب  تلالد  دیدومرف ، رکذ  هچنآ  مامت  خیش :
یم نوعلم  هدرک و  نعل  ار  وا  هتـسویپ  تلع  هچ  هب  امـش  سپ  .هدیزرمآ  ار  وا  تسا و  بونذلا  رافغ  مه  ادخ  هدومن ، هبوت  دیزی  ًاعطق  و 

.دیناوخ

ولو دـنیامن  یم  دوخ  لکوم  زا  عافد  تصرف  نیرخآ  ات  راچان  ددرگ ، ناشبیـصن  یقوقح  هکنآ  يارب  يواعد  يـالکو  زا  ضعب  یعاد :
یم دـیلپ  نیعل  نآ  زا  عافد  رد  يراشفاپ  ردـق  نآ  یعفاـنم ، هچ  يور  یلاـع  باـنج  مناد  یمن  یلو  ددرگ ، راکـشآ  اـهنآ  رب  قح  هکنآ 

تیارد هریغ ، هنیدم و  لها  ماع  لتقو  هللا  ءایلوا  تداهـش  زیمآرفک و  راتفگ  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  هبوت  دیزی  دییامرف  یم  دـییامن و 
.دیامن یمن  تیارد  هب  هلباقم  هدیدرگن و  تباث  نآ  تسا و  تیاور  هدومن ، هبوت  دیزی  هک  امش  راتفگ  تسا و 

روآ نعل  امش  رظن  هب  نید ، زا  دادترا  تلاسر و  یحو و  داعم و  أدبم و  راکنا  ایآ 

457 ص :

هّرحلا دعب  هأرما  فلأ  تدلو  ناسح  نب  ماشه  لاق  لاق : هرق  یبأ  نع  ینئادـملا  ًاضیأ  رکذو  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  طبـس  نامه ، - 1
«. هأرما فالآ  هرشع  لوقی  ینئادملا  ریغو  جوز  ریغ  نم 
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كرابم رظن  هب  رگا  دیناد ؟ یمن  ملاظ  ار  دیزی  امـش  ایآ  هدومرفن ؟ نعل  میرک  نآرق  رد  ًاحیرـص  دنوادخ  ار  نیملاظ  ایآ  دوب ؟ دـهاوخن 
زا ربخ  ود  ناتدوخ  هزاجا  اب  دشاب ، یمن  یفکم  لیالد  نیا  راضح ) دیدش  هدنخ   ) هیواعم نب  دـیزی  يّدـج  عفادـم  لیکو  یلاع ، بانج 

.مهد یم  همتاخ  ار  مضرع  میامن و  یم  لقن  ناتدوخ  گرزب  ياملع  تالوقنم 

(1) يراخب

(2) ملسم و 

(4)« دینعلا بّصعتملا  یلع  دّرلا   » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  »(3) و  هنیدملا خیرات   » رد يدوهمس  همالع  دوخ و  نیحیحص  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نارگید  »(6) و  دنـسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  »(5) و  هّمالا صاوخ  هرکذت   » رد يزوج  نبا  طبـس  و 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن 

سانلاو هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعو  هللا  هفاخأ  ًاملظ  هنیدملا  لهأ  فاخأ  نم  »

458 ص :

نع : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يراخب  .ْهنیدـملا  مرح  باب  ْهنیدـملا  لئاضف  باـتک  ح 129 ، ، 54  - 3/53 يراخب ، حیحـص  - 1
یلإ رئاع  نیبام  مرح  هنیدملا  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  نع  هفیحـصلا  هذهو  هللا  باتک  ّالإ  ءیـش  اندـنع  ام  لاق : هنع  هللا  یـضر  یلع 
هّمذ لاقو : لدـع  الو  فرـص  هنم  لبقی  ـال  نیعمجأ ، ساـنلاو  هکئـالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـحم  يوآ  وأ  ًاثدـح  اـهیف  ثدـحأ  نم  اذـک 
نذإ ریغب  ًاموق  ّیلوت  نمو  لدع  الو  فرص  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاملسم  رفخأ  نمف  هدحاو  نیملسملا 

هللا هنعل  هیلعف  هیلاوـم  نذإ  ریغب  ًاـموق  ّیلوـت  نمو  لدـع  ـالو  فرـص  هنم  لـبقی  ـال  نیعمجأ ، ساـنلاو  هکئـالملاو  هللا  هنعل  هـیلعف  هیلاوـم 
«. لدع فرص و ال  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو 

یبأ نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملـسم  .ْهنیدملا  لضف  باب  جحلا ، باتک  ح 467 ، ، 998  - 2/995 ملسم ، حیحص  - 2
سانلاو هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـحم  يوآ  وأ  ًاثدـح  اـهیف  ثدـحأ  نمف  مرح ، هنیدـملا  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره 

«. فرص الو  لدع  همایقلا  موی  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ،
( ققحم . ) 58/110 ْهنیدملا ، خیرات  .ًاثدح -  اهب  ثدحأ  نم  دیعو  لصف 2 ، باب 2 ، ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 3

...نارزیخلاو بیضقلاب  دیزی  برض  یف  رخآ  ثیداحا  ص60 ، يزوجلا ، نبا  دینعلا ، بّصعتملا  یلع  درلا  - 4
.هیواعم نب  دیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص258 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - . 5

.هلهس یبأ  دّالخ  نب  بئاس  دنسم  ، 4/55 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 6
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« .ًالدعو ًافرص  همایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجأ ال 

هکئالم و ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  و  تمایق ) زور  رد  ینعی   ) ار وا  یلاعت  يادخ  دناسرتب  ملظ ، يور  زا  ار  هنیدم  لها  دناسرتب  هک  یـسک 
.ار یلمع  چیه  دیامن  یمن  لوبق  ادخ  یسک  نینچ  زا  تمایق  زور  و  مدرم ، مامت 

: دومرف زین  و 

(.« یتنیدم لهأ  يأ   ) یتنیدم فاخأ  نم  هللا  نعل  »

(. ار هنیدم  لها  ینعی   ) ارم ناتسرهش  دناسرتب  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل 

هب دـییامن  قیدـصت  هدوب ، رگا  هدوبن و  اهنآ  فوخ  سرت و  بجوم  هنیدـم ، رد  لاوما  بهن  سیماون و  کته  ماع و  لـتق  همه  نیا  اـیآ 
.تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  نوعلم  دیلپ  بیجنان  نآ  مدرم ، مامت  هکئالم و  ربمغیپ و  ادخ و  ناسل 

دمحم نب  هللادبع  ردقلا  لیلج  همالع  هلمج  زا  دنا ؛ هتـشون  وا  نعل  زاوج  رب  اه  باتک  هدومن و  نعل  ار  دیلپ  دـیزی  ناتدوخ  ياملع  رثکا 
(1)« فارشالا ّبحب  فاحتالا   » باتک رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب 

: تفگ دش ، هدرب  دیزی  مان  ینازاتفت  دعس  الم  دزن  یتقو  هک  دیامن  یم  لقن  هحفص 20  رد  دیزی  نعل  هب  عجار 

« .هناوعأ یلعو  هراصنأ  یلعو  هیلع  هللا  هنعلف  »

.داب وا  ناگدننک  يرای  ناوعا و  راصنا و  رب  وا و  رب  ادخ  تنعل 

459 ص :

ینازاتفتلا دعسلا  لاق  : » دسیون یم  يواربش  دیزی .) نعل  مکح  یف   ) باب 3 ص62 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  فاحتالا ، - 1
، اداحأ هلیـصافت  تناک  ناو  هانعم  رتاوت  امم  هللا  لوسر  تیب  لهأ  هتناهاو  نیـسحلا  لتقب  دـیزی  اـضر  نأ  قحلاو  کـلذ  وحن  هرکذ  دـعب 

«. هناوعأ یلعو  هراصنأ  یلعو  هیلع  هللا  هنعلف  .هنامیا  یف  لب  هنأش  یف  فّقوتن  نحنف ال 
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: تفگ هک  ییامن  یم  لقن  يدوهمس  همالع   (1)« نیدقعلا رهاوج   » زا و 

« .نییعت ریغ  نم  هب  یضر  وأ  هزاجأ  وأ  هلتقب  رمأ  وأ  هنع  هللا  یضر  نیسحلا  لتق  نم  نعل  زاوج  یلع  ءاملعلا  قفتا  »

ای دومن  راوگرزب  نآ  نتـشک  هب  هزاجا  رما و  ای  تشک  ار  هنع  هللا  یـضر  نیـسح  هک  یـسک  نعل  زاوج  رب  دـندومن  قافتا  ءاـملع  مومع 
.دیدرگ وا  نتشک  هب  یضار 

(2) يزوج نبا  زا  و 

(3) یلعی وبا  و 

تقو هک  دـنیامن  یم  دـیزی  نعل  تابثا  هریغ  نآرق و  تاـیآ  زا  لـیالد ، رکذ  اـب  هک  دـیامن  یم  لـقن   (4) لبنح نب  دـمحا  نب  حـلاص  و 
.دهد یمن  راتفگ  هزاجا  نیا ، زا  شیب  سلجم 

تامّدقم نیا  زا  نایاقآ  هک  ددرگاّمعم  نیا  ّلح  دوب  مزال  رایـسب  درذگ ، یم  بش  فصن  زا  یتاعاس  هدش و  ینالوط  سلجم  رگا  سپ 
يورین هب  ار  یملاظ  ملظ و  نینچ  هشیر  هک  دراد  نایمالـسا  مالـسا و  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  هک  یگرزب  قح  هب  دیربب  یپ 

دیزی ًاصوصخم  هیما ، ینب  ملظ  هطساو  هب  هک  ار  هللا » الا  هلا  ال   » هبیط هرجـش  شزیزع ، تیب  لها  دوخ و  نوخ  هب  دنَک و  دوخ  تیمولظم 
.داد دیحوت  مالسا و  هب  ینیون  تایح  دومن و  يرایبآ  دوش ، کشخ  دوب  کیدزن  دیلپ 

460 ص :

نیـسحلا لتق  نم  یلع  نعللا  ًاـقافتا  زوجیو  : » دـسیون یم  يدوهمـس  لـصف 14 . مود ، مسق  ، 3/397 يدوهمـس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
«. هب یضر  وأ  هزاجأ  وأ  هلتقب  رمأ  وأ  هنع  هللا  یضر 

( ققحم . ) ص258 صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
( ققحم  . ) 2/60 یلعیوبا ، دنسم  - 3

يربنم یلع  نفعریل  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی  هریره  ابا  عمـس  : » هریره یبا  دنـسم  دمحا 2/522  دنسم  - 4
رکذ زین  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  همجرت  قشمد 46/36  هنیدم  خیرات  باتک  رد  تیاور  نیا  هفاعر .» لیسی  هیما  ینب  هربابج  نم  رابج 

( ققحم  ) .تسا هدش 
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هدرُخ هدومن ، ضارتعا  شنیرئاز  نتفر  تراـیز  هب  دـییامن ، ریدـقت  ار  راوگرزب  نآ  تمدـخ  هکنآ  ضوع  تسا و  فسأـت  یـسب  ياـج 
راوگرزب نآ  ربق  ترایز  هب  هلاس  همه  رفن  اهنویلیم  ارچ  هک  دیتسه  فسأتم  دـیراذگ و  یم  یتسرپ  هدرم  ار  شمان  دـییامن و  یم  يریگ 

.دنیامن یم  هیرگ  مولظم  نآ  یبیرغ  رب  دنهد و  یم  لیکشت  ترضح  نآ  يارب  ازع  سلاجم  دنور و  یم 

مانمگ زابرس 

ندنل سیراپ و  لیبق  زا  ایند ، هنّدمتم  کلامم  زکارم  رد  هک  دنیامن  یم  لقن  نیرفاسم  میناوخ و  یم  تّالجم  تاعوبطم و  دیارج و  رد 
«. مانمگ زابرس   » ربق مان  هب  تسه  یمرتحم  زکرم  هریغ ، اکیرمآ و  نتگنشاو  نیلربو و 

سابل و ندـب و  رد  نوچ  هدومن ، يزابناج  ناـملاظ  ملظ  لـباقم  نطو ، زا  عاـفد  هار  رد  هک  زابرـس  نیا  گـنج ، نادـیم  رد  دـنیوگ  یم 
اب دوخ ، نوخ  اب  هکنیا  هب  رظن  تسا ، هیحان  رهش و  مادک  لها  هداوناخ و  لیماف و  هچ  زا  دوش  مولعم  هک  هدوبن  یحضاو  ناشن  وا  هتشک 

ياسؤر نیطالـس و  زا  دوش  یم  دراو  اهرهـش  نآ  هب  سک  ره  .دشاب  یم  مرتحم  تسا  ناشن  مان و  یب  مانمگ و  ول  هدرک و  هزرابم  ملظ 
.دنراذگ یم  وا  ربق  رب  یلگ  جات  دنور و  یم  مانمگ  زابرـس  نآ  ربق  ترایز  هب  ًامارتحا  هقبط ، ره  زا  ناگرزب  لاجر و  ارزو و  روهمج و 

.دنشاب هدومن  ظفح  ملاع  للم  لباقم  رد  ار  دوخ  یّلم  تایثیح  هک  دننک  یم  مارتحا  ردق  نآ  مانمگ ، زابرس  کی  زا  ریدقت  مان  هب 

دـباع و ملاع و  یگمه  هک  میـشاب  هتـشاد  ناشن  مان و  اب  زابرـس  ود  داتفه و  نیملـسم ، ام  هک  تسین  روآ  مرـش  فاصنا ! اب  نایاقآ  یلو 
ملظ لباقم  رد  تلادع  لدع و  مالسا و  میرح  زا  عافد  دیحوت و  نید و  هار  رد  نآرق ، ظفاح  يراق و  اهنآ  زا  ضعب  واوقتاب 
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قیوشت ریدقت و  ضوع  .دـندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  ترتع  ربمغیپ و  ادـخ و  عیادو  اهنآ  بلاغ  دـنداد و  ناج  ناملاظ 
کیرحت هب  داقتنا ، دـقن و  رب  هوالع  رگید  هقرف  دـنهد و  رارق  داقتنا  دروم  ار ] اـهنآ  ، ] ناـشروبق مارتحا  هب  رما  اـهنآ و  تراـیز  هب  مدرم 

!؟ دنزاسب هوهق  ناشربق  يالاب  قودنص  زا  دنیامن و  بارخ  ار  اهنآ  روبق  دوخ ، بّصعتم  ياملع 

فّرشم ترایز  يارب  فرشا  فجن  هب  یلیلق -  يانثتسا  هب  ًامومع -  البرک  یلاها  هک  ریدغ  دیع  زور  رد  يرمق  لاس 1216  رد  هچنانچ 
عافد یب  فیعـض  نایعیـش  تراغ  لتق و  هب  هدومن ، ـالبرک  هب  هلمح  هدرمـش ، تمینغ  ار  تقو  يدـجن  ياـه  یباـهو  دـندوب ، هدـیدرگ 

بارخ و ار  ترضح ) نآ  نارای  نیسحلا و  هللادبع  ابا  ترـضح  ینعی   ) دیحوت نید  نایئادف  هسدقم  روبق  نید ، مان  هب  دندش و  لوغـشم 
هب ار  نایعیـش  هانگ  یب  لافطا  نانز و  یتح  ناوتان  يافعـض  ءاملع و  البرک و  یلاها  زا  رفنرازه  جنپ  بیرق  دـندومن !؟ ناسکی  كاخ  اب 

.دندرب ار  قیتع  ياهبنارگ  شورف  یتمیق و  يایشا  الط و  لیدانق  تارهاوج و  تراغ و  ار  ءادهشلادیس  ترضح  هنازخ  دندیناسر !؟ لتق 
هیلإ ّانإو  ّانإ هللا   » .دـندرب دوخ  اب  هدومن  ریـسا  ار  يریثک  عمج  دـنتخاس ، هوهق  نآ  زا  هدـینازوس و  ار  سّدـقم  ربق  يالاب  یتمیق  قودـنص 

(. یناملسم نیا  رب  فا  « ) نوعجار

مرتحم ار  دوخ  مانمگ  زابرـس  یتح  نادنمـشناد  نیطالـس و  ءاملع و  روبق  ایند ، هنّدـمتم  کلامم  مامت  رد  هک  تسا  روآ  فّسأت  ًاـعقاو 
دوبان بارخ و  ار  اهنآ  روبق  راوخ ، مدآ  ياه  یـشحو  دننام  دوخ ، رخافم  روبق  ظفح  هب  دنا  قحاو  یلوا  هک  ناناملـسم  یلو  دنرامـشب ،

نآ ماوقا  مامعا و  هللادبع و  بلّطملادبع و  نوچ  ربمغیپ ، دادجا  ءابآ و  ءادهـشلادیس و  هزمح  دـننام  دـحا  يادهـش  روبق  یتح  .دـنیامن 
نیز نیدجاسلا  دیس  نسح و  ترضح  نحتمم  ماما  ربکا  طبس  دننام  ادخ ، لوسر  نادنزرف  ترضح و 
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هللا مالـس  مشـش  ماما  دّمحم ، نب  رفعج  دمحم  لآ  قداص  مجنپ و  ماما  یلع ، نب  دمحم  مولعلا  رقاب  نیـسحلا و  نب  یلع  ماما  نیدباعلا ،
دوخ کلذ  عم  هدومن ، ناسکی  كاخ  اب  هنیدـم  هکم و  رد  ار  مالـسا  رخافم  مالعا و  ياملع  مشاه و  ینب  زا  نارگید  نیعمجا و  مهیلع 

! دنیامن رارقرب  لّلجم  یتالیکشت  اب  ار  دوخ  نیطالس  دیدانص و  روبق  یلو  دنناوخب !؟ ناملسم  ار 

زا نینمؤم  روبق  هلیسو  نیا  هب  ات  دنا ، هدومن  لقن  روبق  لها  نینمؤم  ترایز  قیوشت  رد  رابخا  رایـسب  هچ  امـش  ام و  ياملع  هکنآ  لاح  و 
ترفغم بلط  اهنآ  يارب  تفر و  یم  نینمؤم  روبق  تراـیز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  دـنامب و  ظوفحم  ثداوح  دربتـسد 

.دومن یم 

ملاع رد  اهنآ  زا  يرثا  دـنیامن و  ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  ار  دوخ  رخافم  روبق  دوخ ، تسد  هب  نید ، ماـن  هب  يزومرم  يداـیا  هکنآ  هن 
.تسا رایسب  لد  درد  منک ، هاتوک  ار  نخس  .دنراذگن  یقاب 

رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

رگید تقو  ات  راذگب  نامز  نیا 

دنتسه هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  لآ 

امـش لیلد  دنتـسین ، دیهـش  دییوگب  رگا  هن ؟ ای  دـیناد  یم  دیهـش  دـنداد ، دـیحوت  نید و  هار  رد  ناج  هک  یلیلج  نادـناخ  نآ  امـش  ایآ 
رد ًاحیرـص  هکنآ  لاح  دیناد و  یم  هدرم  ار  اهنآ  هنوگچ  دنتـسه ، قح  نید  ناراکادف  ادخ و  هار  ناگتـشک  دندیهـش و  رگا  تسیچ و 

﴾. َنُوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  : ﴿ دیامرف دیجم  نآرق 

هدرم رب  مالس  میتسین و  تسرپ  هدرم  ام  سپ  .دنتـسین  هدرم  دنناگدنز و  هسدقم  تاوذ  نآ  هدراو ، رابخا  هینآرق و  تایآ  مکح  هب  سپ 
.مینز یم  فرح  ناگدنز  اب  هکلب  مینک ، یمن 
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دنموربآ هطـساو  حلاص و  دابع  ار  نانآ  هکلب  دنناد ، یمن  جیاوح  ياضق  رد  لقتـسم  ار  اهنآ  یماع ، فراع و  زا  يا  هعیـش  چیه  هوالع ،
.دنناد یم  لاعتم  يادخ  يوس  هب 

، قیالان نامدرم  ام  هب  دـنهاوخب  ادـخ  زا  حـلاص ، نادـنموربآ  قحرب و  ناماما  نآ  هک  دـنیامن  یم  ضرع  اهنآ  هب  ار  دوخ  جـیاوح  طـقف 
ای : » دنیوگ یم  لاق  نابز  هب  رگا  دنیامرف و  هجوت  فطع 

دور و یم  مظعا  ریزو  هناخ  رد  هب  دراد ، يردتقم  ناطلس  هب  یتجاح  هک  تسا  یمدآ  نآ  دننام  ًانیع  ینکردا ،» نیسح  ای  ینکردا  یلع 
، دـناد یمن  دوخ  تجاح  ياضق  رد  لقتـسم  هاشداپ و  ناطلـس و  ار  ریزو  هدـنیوگ ، نیا  زگره  .سرب  مداد  هب  ریزو  بانج  دـیوگ : یم 

.دوش هداد  ماجنا  نم  راک  دینک  تطاسو  دیراد ، وربآ  هاشداپ  دزن  امش  نوچ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هکلب 

یم نیحلاصلا  هللادابع  ار  اهنآ  هکلب  دنناد ، یمن  ییادخ  لاعفا  رد  کیرـش  ادخ و  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  مه  نایعیش 
تماما و بصانم  اذـل  .دـندیدرگ  یلاعت  قح  رظن  روظنم  كاپ ، ترطف  هوالع  هب  هیعرـش  تاضایر  اوقت و  تداـبع و  رثا  رد  هک  دـنناد 

.دندومن یم  تادوجوم  رد  فرصت  راگدرورپ ، هزاجا  رما و  هب  هک  دنداد  اهنآ  هب  ار  ملاع  ود  رد  العا  یلاع  تاجرد  تیالو و 

ياضق رد  حالـص  رگا  .دـنناسر  یم  قح  ضرع  هب  ار  تجاح  نابحاص  جـیاوح  دـنا ، لـالجلا  وذ  ترـضح  ناگدـنیامن  ءاـنما و  نوچ 
مه جیاتن  مینیب و  یم  مه  ًالمع  هچنانچ  دنهد ؛ یم  اهنآ  هب  ترخآ  رد  ار  ضوع  الا  دیامرف و  یم  تباجا  دـشاب ، یم  لئاس  نآ  تجاح 

.میریگ یم 

نیع رد  .دینز و  یم  فرح  هدرم  اب  ارچ  دـیدومرف  هک  دـش ، ضرع  راچان  امـش  باوج  رد  هک  دوب  لّصفم  زا  يرـصتخم  تالمج ، نیا 
هک دنامن  هتفگان  هتکن  کی  لاح 
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.دنیامنب اهنآ  يارب  مالسا  يادهش  ریاس  تایح  دننام  یتایح ، تابثا  طقف  هک  دنناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیموصعم  همئا  ماقم  نایعیش 

تدایـس و ماقم  طقف  .تسیچ  همئا  ریاس  اب  امـش  ناماما  قرف  رگم  .تسا  لح  هب  جاتحم  هک  دوب  ییاّمعم  امـش  ناـیب  هلمج  نیا  ظـفاح :
.هداد رارق  نارگید  زا  زیامتم  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  باستنا 

لکـشم رایـسب  دـیرود ، تماما  ماقم  تفرعم  زا  رمع  کی  هک  امـش  يارب  بلطم  نیا  رّوصت  طقف  تسین ، راک  رد  ییاّـمعم  ًادـبا  یعاد :
هاگ نآ  دـییامنب ، تماما  ماقم  هعلاطم ي  فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  رظن  اب  دـیوش و  جراـخ  بّصعت  تداـع و  زا  دـیاب  لّوا  .تسا 

.دشاب یم  امش  دیاقع  رد  تماما  هعیش و  داقتعا  رد  تماما  ماقم  نیب  يراکشآ  نیب و  قرف  هک  دومن  دیهاوخ  هّجوت 

تقو هک  يرت  طوسبم  سلجم  کی  هب  تسا  لوکوم  مهم  عوضوم  نیا  .دیشک  حبـص  راظتنا  دیاب  میامنب  مارم  نیا  تابثا  مهاوخب  رگا 
عوضوم دـنتفگ  دوب ، هدـش  ینالوط  نخـس  هتـشر  دوب و  حبـص  ناذا  نراقم  نوچ  میدومن ، متخ  ار  سلجم   » هللا ءاش  نا  دـشاب  تبحص 

« .دندرب فیرشت  تمالس  هب  میدومن ، هقردب  ار  نایاقآ  حازم ، هدنخ و  اب  .بش  ادرف  يارب  دنامب  تماما 
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« مراهچ هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش تاقبط  · 

تسین هعبرا  بهذم  زا  تیعبت  رب  یلیلد  · 

رگیدکی هب  نعط  ننست و  بهاذم  · 

تسا نید  لوصا  زا  تماما  · 

تماما توبن و  هاگیاج  · 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  توبن  ماقم  تابثا  · 

تلزنم ثیدح  · 

نّنست لها  دزن  دحاو  ربخ  تیجح  · 

ربمایپ اب  تافص  عیمج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تکارش  · 

باوبالا دس  ثیدح  دانسا  · 

ربمایپ ریزو  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

467 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


468 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


بجر 1345» هبنشود 26  هلیل   » مراهچ هسلج 

دیدومن تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  تّنم 

زورما مینک ، ضرع  امـش  عالطا  يارب  سلجم  تیمـسر  زا  لبق  دنتفگ  .دندش  دراو  تعامج  نیمرتحم  نایاقآ  زا  رفن  هس  برغم ، لّوا  »
تیعمج دوب ، رفن  کی  تسد  جـک  ره  رد  اه  هماـنزور  .دوب  امـش  تبحـص  رازاـب  هرادا و  هناـخ و  دجـسم و  زا  اـج  همه  رد  بورغ  اـت 

اج همه  لد  رد  میدومن ، ادـیپ  امـش  هب  یطرفُم  هقالع  اهام  .دـندومن  یم  ثحب  امـش  تانایب  فارطا  رد  عمج و  اـهنآ  فارطا  يرایـسب 
دنداد و ناشن  ام  هب  نآ  فالخ  رب  ام  نایاوشیپ  رمع ، لّوا  زا  هک  دییامن  یم  ار  یتاهبـش  ّلح  اریز  دیراد ؛ قح  یلیخ  ام  رب  دـیا و  هدرک 

یفرعم روط  نیا  تیلوفط  زا  ام  هب  مینک  هچ  میتسناد ، یم  كرشم  ار  نایعیش  تعامج  ام ، هکنیا  زا  میهاوخ  یم  ترذعم  یلیخ  یتسار 
.دیامرف لوبق  ار  ام  هبوت  روفغ  دنوادخ  تسا  دیما  .دنا  هدومن 

مدرم زا  يرایسب  ربارب و  نیدنچ  اه  همانزور  نارادیرخ  هدومن ، ادیپ  رشن  اه  همانزور  دیارج و  رد  هنابـش  ياهراتفگ  هک  هزور  دنچ  نیا 
دنم هقالع  رتشیب  میوش ، یم  دـنم  هرهب  امـش  راـتفگ  تفاـطل  زا  میتسه و  سلجم  رد  رـضاح  هک  اـهام  ًاـصوصخم  .دـنا و  هدـش  نشور 
ياه هدرپ  تسا  دیما  .دیدومن  راکـشآ  ار  هدرپ  ریز  قیاقح  دیدز و  الاب  ار  اه  هدرپ  بوخ  رایـسب  هک  هتـشذگ  بش  ًاصوصخم  .میدـش 

.دوشب يرتدایز  قیاقح  فشک  دورب و  الاب  يرتشیب 

زا شیب  هک  تسا  نآ  مییامن ، يروآدای  امش  هب  میهاوخ  یم  هک  يرگید  بلطم  و 
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هب هک  تسامش  راتفگ  رد  یگداس  مالک و  رد  تطاسب  میدرک ، ضرع  مه  ًالبق  هچنانچ  هدیدرگ ، ام  هعماج  ام و  رد  ّرثؤم  هچنآ  شیپ ،
هدومن بذج  ار  ام  ناداوسیب  مامت  هک  دییامن  یم  تبحص  ام  دوخ  نابز  هب  دینک و  یم  نایب  مهف  ماوع  نشور و  ار  بلطم  امـش  يردق 

.دنتسین عالطا  ملع و  اب  رفن  جنپ  رفن ، دص  زا  مدرم  هعماج  هک  دیهد  رارق  رظن  روظنم  ًالماک  ار  تمسق  نیا  هتبلا  .دیا و 

امـش هچنانچ  دـنامهف ؛ اهنآ  هب  یتسیاب  یگداس  نامه  اب  هتفرگ ، رارق  اـهنآ  بلق  لد و  رد  دـنا و  هدینـش  تیلوفط  زا  هچنآ  هناروکروک 
« .دیآ لصاح  لماک  هجیتن  تسا  دیما  دیا و  هدومن  ار  لمع  نیمه 

هب عورـش  هلومعم  تاـفراعت  ياـچ و  فرـص  زا  سپ  .میتـفگ  دـما  شوخ  تفطـالم  یمرگ و  اـب  دـندش ، دراو  ناـیاقآ  نیب  نیمه  رد  »
« .دش تبحص 

؛ میتسه مهم  عوضوم  نیا  مهف  قیاش  ام  یلیخ  .دوش  تبحـص  تماـما  فارطا  رد  بشما  دـش  رارق  هتـشذگ  بش  بحاـص ! هلبق  باون :
هچ امـش  ام و  نیب  مینادـب  هک  دـیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیمه  طـقف  مینک  یم  اـّنمت  .تسا  بلاـطم  هشیر  عوضوم  نیا  نوچ 

.تسه تماما  عوضوم  رد  یفالتخا 

.مرضاح وگاعد  دنشاب ، لیام  نایاقآ  هچنانچ  .تسین  یعنام  ریقح  فرط  زا  یعاد :

.دییامرفب دیناد  یم  حالص  عون  ره  تسین ، یعنام  مه  ام  فرط  زا  هتفرگ ) تروص  هدیرپ و  گنر  اب  : ) ظفاح

تماما فارطا  رد  ثحب 

تسا يدنچ  یناعم  ماما  يارب  زا  هک  تسا  قوبسم  یبوخ  هب  نایاقآ  رطاخ  یعاد :
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(1)، تغل رد  اما  حالطصا ؛ تغل و  ثیح  زا 

زامن رد  مدرم  ياوشیپ  ینعی  تعامج ؛ ماما  .تسا  مدرم  ياوشیپ  ماما  ینعی  سانلاب ؛» مّدـقتملا  وه  مامالا   » هک تساوشیپ  يانعم  هب  ماما 
ياوشیپ هک  یـسک  ینعی  هعمج ؛ ماما  .نآ  ریغ  ای  یناحور و  اـی  یـسایس و  روما  رد  تسا  مدرم  ياوشیپ  ینعی  ساـنلا ؛ ماـما  .تعاـمج 

.دشاب یم  هعمج  زامن 

تقیقح فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  ثحب 

، هفینحوبا ماما  مان  هب  دنیوگ ، یم  ماما  ار  دوخ  نایاوشیپ  هعبرا ، بهاذم  نابحاص  ینعی  نّنست ؛ لها  تعامج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
، دوخ رکف  راکتبا و  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  ياوشیپ  نید ، رما  رد  هک  ینیدـهتجم  ءاهقف و  ینعی  دـمحا ؛ ماما  یعفاش و  ماـما  کـلام ، ماـما 

.دنا هدومن  نیعم  اهنآ  يارب  مارح  لالح و  زا  ار  ماکحا  ًاسایقای ، ًاداهتجا 

هدـهاشم اهنآ  رد  يرایـسب  تافالتخا  عورف ، لوصا و  ثیح  زا  مینک ، یم  هعلاطم  هک  ار  امـش  ماما  راهچ  هیهقف  بتک  تهج  نیمه  هب  )
( .مییامن یم 

هک دنراد  ار  یماقم  نامه  ءاهقف ، ءاملع و  مه  هعیـش  بهذم  رد  یتح  .دنتـسه  نایدا  بهاذـم و  مامت  رد  نایاوشیپ  همئا و  لیبق  نیا  زا 
اب یملع  نیزاوم  يور  نامز ، هرود و  ره  رد  مهدزاود ،  ماما  رـصع ، یلو  ترـضح  تبیغ  رد  اذـهل  دـیلئاق و  ناتدوخ  همئا  يارب  اـمش 
هب دراد  صاصتخا  تماما  هکنآ  هچ  میناوخ ؛ یمن  ماما  ار  اهنآ  ام  یهتنم  .دـنهد  یم  اوتف  عامجا  لقع و  ّتنـس و  باـتک و  هعبرا ، ّهلدا 
رما هب  هک  مجنپ  نرق  زا  ینعی  هدومن ؛ دودسم  ار  داهتجا  باب  ًادعب  امـش  ناگرزب  هک  قرف  کی  اب  هرهاط ، ترتع  زا  رـشع  ینثا  ءایـصوا 

هدومن عمج  ار  ءاهقف  ءاملع و  هثدحتسم  يارآ  تقو ، هاشداپ 
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یکی هب  هک  دندومن  روبجم  ار  مدرمو  دنداد  تیمسر  ار  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هعبرا  بهاذم  دندومن و  راهچ  هب  رـصحنم  و 
.تسا جیار  نونکات  هک  دنیامن  لمع  بهذم  راهچ  نآ  زا 

هک دراد  يا  هصیـصخ  هچ  اهیفنح  ماما  .تسا  ناهرب  لـیلد و  هچ  هب  رگید  دارفا  رب  يدرف  حـیجرت  دـیلقت ، ماـقم  رد  هک  تسین  مولعم  و 
راهچ نآ  ياواتف  زا  هک  دنـشاب  روبجم  یمالـسا  ّتلم  رگا  .درادـن و  اه  یلبنح  ماما  هک  دراد  هچ  اه  یعفاش  ماـما  درادـن و  اـه  یکلاـم 

.دنک یمن  ادیپ  هار  اهنآ  رد  یلاعت  یّقرت و  ًادبا  هتفرگ و  ارف  ار  نیملسم  هعماج ي  یتخس  رایسب  تدومج  دنیامنن ، زواجت 

، بلطم نیا  دور و  یم  شیپ  ینامز  هرود و  ره  رد  نّدـمت  هلفاق  اب  هک  تسا  نیا  مالـسا  سّدـقم  نید  صئاصخ  زا  یکی  هکنآ  لاـح  و 
تیزکرم ظفح  دنورب و  شیپ  نّدـمت  ناوراک  اب  هیعرـش ، نیزاوم  ظفح  اب  نامز ، هرود و  ره  رد  هک  ار  ینیدـهتجم  ءاهقف و  دراد  مزال 

هیقف و هب  هعجارم  دیاب  ًامتح  درادن و  هار  وا  رد  تیم  دیلقت  شثودح ، هطـساو  هب  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب  نوچ  دنیامنب ؛ ار  یبهذـم 
.داد رارق  لمع  دروم  ار  وا  ياوتف  هدافتسا و  وا  رکف  راکتبا  زا  ودومن  یح  دهتجم 

یمن دندوب ، هقفا  ملعا و  ماما  راهچ  نآ  زا  بتارم  هب  هک  دـندش  ادـیپ  یماقم  یلاع  ياهقف  نیدـهتجم و  امـش  نایم  رد  اهدـعب  هکنیا  اب 
یلو تسا ، هدوب  هار  هچ  زا  نارگید  یملع  ّقح  ندومن  عیاض  رفن و  نآ  هب  ار  داهتجا  ماقم  ندومن  رصح  حِّجرم و  الب  حیجرت  نیا  مناد 

.دنراد تایح  ّقح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  یلو  روهظ  ات  نامز ، هرود و  ره  رد  نیدهتجم  ءاهقف و  مامت  هعیـش  هعماج  رد 
.میناد یمن  زیاج  ًادبا  هثداح  لئاسم  رد  ًءادتبا و  ار  تیم  دیلقت  ام 
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تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  یلیلد 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تیب  لها  زا  رشع  ینثا  همئا  تاروتسد  هب  هک  دیناوخ  یم  تسرپ  هدرم  عدبم و  ار  نایعیش  هعماج  امش  ابجع 
مولعم یلو  دـنیامن ، یم  لمع  تسا ) جردـنم  ًاحورـشم  مه  ناتدوخ  بتک  رد  هک  يا  هیلاع  صوصن  اـب  هک   ) ترـضح نآ  رما  هب  هلآو 

بهاذم زا  یکی  هب  ًامتح  عورف ، رد  لازتعا و  ای  يرعشا  بهذم  هب  ، لوصا رد  دیهد  یم  رابجا  ار  ناناملـسم  لیلد  هچ  هب  اهامـش  تسین 
.دنیامن لمع  هعبرا 

، دندیدرگن هعبرا  بهاذم  زا  یکی  ای  لازتعا و  ای  يرعشا و  بهذم  وریپ  ینعی  دنیامنن ؛ لمع  دییوگ  یم  لیلد  یب  امـش  هچنآ  هب  رگا  و 
.دنتسه مدلا  رودهم  كرشم و  یضفار و 

نب دمحم  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  ای  يرعشا و  نسحلاوبا  ناوریپ  يارب  ربمغیپ  زا  يروتـسد  نوچ  هک  دنیامن  داریا  امـش  هب  رگا  و 
تعدب اهنآ  هب  ار  دـیلقت  ندرک  رـصح  دـنا ، هدوب  یمالـسا  ياهقف  ءاملع و  زا  مه  اهنآ  هک  هدیـسرن  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  سیردا 

؟ تفگ دیهاوخ  باوج  هچ  تسا ؛

رب اهنآ  زا  يوریپ  دندوب ، تلادـع  تناما و  اوقت و  عرو و  دـهز و  اب  ماوت  داهتجا  ملع و  تهاقف و  ماقم  ياراد  نوچ  هعبرا  همئا  ظفاح :
.دمآ مزال  ام 

يوریپ دنشاب  روبجم  ناناملـسم  تمایق  زور  ات  هک  يا ] هنوگ  هب  ، ] ددرگ رـصح  بجوم  هک  تسین  یلیالد  دیدومرف ، هچنآ  ًالّوا  یعاد :
رفن راهچ  اهنآ  هب  راصحنا  دـیتسه و  لئاق  ناتدوخ  ياهقف  ءاملع و  ماـمت  يارب  امـش  ار  تافـص  نیا  هک  نوچ  دـنیامنب ؛ اـهنآ  هقیرطزا 

یلصءایبنالا متاخ  زا  یّصن  روتسد و  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  يدارفا  ای  يدرف  زا  يوریپ  هب  رابجا  اریز  تسا ؛ دعب  ياملع  هب  نیهوت  نداد 
لاح دشاب و  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا 
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راهچ و هب  ار  بهاذم  دیدومن  رـصح  امـش  هنوگچ  سپ  .هدیـسرن  امـش  هعبرا  همئا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  صن  روتـسد و  نینچ  هکنآ 
.دینادب قح  ار  ماما  راهچ  نآ  زا  یکی  زا  يوریپ  ندوب  یمتح  هکنیا 

فاصنا اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  رما 

هرود رد  نوچ  دیتفگ  دیدروآ و  باسح  هب  یـسایس  ار  هعیـش  بهذـم  امـش ، لبق  بش  دـنچ  هک  تسا  روآ  هدـنخ  کحـضُم و  یلیخ 
تباث بشیرپ  هیلقن ، هیلقع و  لیالد  اب  هکنآ  لاح  .تسین و  زیاج  نآ  زا  يوریپ  هدـمآ ، دوجو  هب  نامثع  تفالخ  رد  هدوبن و  هللا  لوسر 

هتفر و راک  هب  ترـضح  نآ  دوخ  كراـبم  روتـسد  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـمز  رد  عیـشت  بهذـم  هشیر ي  هک  میدومن 
هدش تیبرت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تّوبن  نماد  رد  تیلوفط  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  سیئر 
ملع باـب  ار  ترـضح  نآ  ربمغیپ  هدیـسر ، ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  قباـطم  .هتخومآ  ترـضح  نآ  زا  ار  نید  ملاـعم  و 

(2) تسا نم  تعاطا  یلع ، تعاطا  هدومرف  ًاحیرص  هدناوخ و  (1) دوخ

نیملـسم مومع  هدومن و  بوصنم  تفـالخ  تراـما و  هب  ار  وا  تیعمج ، رازه  داـتفه  روضح  رد  تسا و  نم  تفلاـخم  وا ، تفلاـخم  و 
رمع و یتح 

474 ص :

.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  لیصفت ، هب  ثیدح ، نیا  عبانم  - 1
نمو هللا  یـصع  دقف  یناصع  نمو  هللا  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » لاق هنع  هللا  یـضر  رذ  یبا  نع  - 2
باتک ح 4617 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  یناصع .» دـقف  ًاّیلع  یـصع  نمو  ینعاطا  دـقف  ًاّیلع  عاطا 

هاذآ نم  ّهنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  لوا ، مسق  ص66 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  زین  .ّیلع و  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم 
ثیدح نیمه  یلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32973 ، ، 11/614 لاّمعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  و  یبنلا ، يذآ  دقف 

.دنا هدرک  لقن  ار 
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(1) .دندومن تعیب  وا  اب  دومرف  رما  ار  رکب  یبا 

امـش ماما  راهچ  نآ  زا  کی  مادـک  .دـنا  هتفرگ  رارق  يا  هیاپ  هچ  يور  یلبنح -  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، امـش -  هعبرا  بهاذـم  یلو 
تیعبت هناروکروک  دنشاب  روبجم  ناناملسم  هک  هدیسر  اهنآ  هرابرد  ترضح  نآ  زا  یّصن  روتسد و  ای  دندومن ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر 

رب یلیلد  چـیه  هک  ار  یماما  راهچ  دـییامن  یم  يوریپ  هدومن و  دوخ  فالـسا  زا  تیعبت  لیلد ، یب  مه  امـش  هکنآ  هچ  دـنیامنب ، اهنآ  زا 
هب اهنآ  تایح  رد  نامز ، ره  لها  هک  دندوب  اوقتاب  دهاز و  دهتجم ، ملاع ، هیقف ، دیدومرف  هک  ار  هچنآ  رگم  دیرادن ، اهنآ  هقلطم  تماما 

.دنیامنب اهنآ  زا  يوریپ  هک  دنشاب  هتشاد  رابجا  تمایق  زور  ات  ناهج  نیملسم  هکنآ  هن  دنشاب ، هدومن  لمع  یتسیاب  یم  املع  نآ  ياواتف 

نآ هرهاط  ترتع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  صوصن  اب  مأوت  فعاضم ، فاعضا  هب  تافص  نیا  رگا  اهنیا  رب  هوالع 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ًادـبا  هک  یناـسک  زا  يوریپ  تیعبت و  اـی  تسا ، یلوا  اـهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  دـش ، عمج  ترـضح 

؟ هدیسرن یّصن  روتسد و  اهنآ  هرابرد 

نآ زا  يروتـسد  دـندوبن و  ترـضح  نآ  نامز  رد  هعبرا  همئا  زا  کـی  چـیه  هدوبن و  اـهنآ  زا  يرثا  ربمغیپ  ناـمز  رد  هک  یبهاذـم  اـیآ 
هک یبهذم  ای  دنشاب ؟ یم  یسایس  يروآ و  رد  نم  بهذم  دندمآ ، دیدپ  ایند  رد  ینرق  زا  دعب  هدیسرن و  اهنآ  هرابرد  ترضح 

475 ص :

 - یلع یلوم  فوتنملا -  ملاس  ینثّدح  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  لصف 3 . ح 15 ؛ ص56 ، هیودرم ، نبا  بقانم  - 1
.هتاکربو هللا  همحرو  نینمؤملاریمأ  ای  کیلع  مالس  الاقف : رمع ، رکبوبأ و  ءاج  یتح  اهثرحی  ضرأ  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  عم  تنک  لاق :

«. کلذب انرمأ  وه  رمع : لاقف  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هایح  یف  نولوقت  متنک  لیقف :
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هرابرد هک  هناگ  هدزای  ناماما  ریاـس  نینچمه  هدوب و  ترـضح  نآ  تسد  هدـش ي  تیبرت  نآ  ياوشیپ  ادـخ و  لوسر  نآ  راذـگ  هشیر 
: هدومرف نیلقث  ثیدح  رد  ًاحیرص  و  هداد ؟ رارق  نآرق  لیدع  ار  اهنآ  هدیسر و  روتسد  اهنآ  درفدرف  مان  هب  اهنآ و  مامت 

« .کله دقف  مهنع  فّلخت  نمو  : » هدومرف هنیفس  ثیدح  رد  و  کله » دقف  امهنع  فّلخت  نمو  یجن  دقف  امهب  کّسمت  نم  »

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  ّیبنلا  ْهیصو  باب   (1) «، قعاوص  » هحفص 135 رد  رجح  نبا  و 

« .دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  .دیتسج  کّسمت  ًامأوت  ًاعم و  اهنآ  ود  ره  هب  رگا  هک  دنتسه  نم  هعیدو  امش  نایم  رد  نم  ترتع  نآرق و  »

: تسا هدومرف  ترتع  نآرق و  هرابرد  ترضح  نآ  هک  تسا  يرگید  ثیدح  لوق ، نیا  دیؤم  دیوگ : رجح  نبا  هاگ  نآ 

(2)« .مکنم ملعأ  مّهنإف  مهومّلعتالو  اوکلهتف  امهنع  اورّصقتالو  اوکلهتفامهومّدقتالف  »

476 ص :

.یترتعو ّلجوّزع  هللا  باتک  رخآلا : نم  دکآ  امهدحأ  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دق  ّینإ  تبجأف  تیعد  دق  ّینأک  هحیحـص  هیاور  یفو  - » 1
امهنع اورّـصقت  الو  اوکلهتف  امهومّدقتت  الف  ضوحلا ...  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف  هانثملاب -  يأ 

الو اوکلهتف  امهنع  اورّـصقت  الو  اوکلهتف  امهومّدـقتت  ـال  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هلوق  یفو  مکنم ...  ملعأ  مّهنإـف  مهومّلعت  ـالو  اوکلهتف 
هل ّلدـیو  هریغ  یلع  ًامّدـقم  ناـک  هینیدـلا ، فئاـظولاو  هیلعلا  بتارملل  مهنم  لـهأت  نم    ّ نأ یلع  لـیلد  مکنم ،» ملعأ  مّهنإـف  مهوـمّلعت 
مه نیذـّلا  ّيوبنلا  تیبلا  لهأف  شیرق ، هلمجلا  اذـه  تبث  اذإو  .مهیف  هدراولا  ثیداحألا  یف  ّرم  امک  شیرق  ّلـک  یف  کلذـب  حیرـصتلا 

، یکم رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  ...یلوأو .» ّقحأو  يرحأ  کلذـب  مهریغ  یلع  مهزییمت  یف  ببـسلاو  مهرخف  دـتحمو  مهلـضف  هرغ 
.مهب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ْهیصو  باب  همتاخ ، ، 229 ص228 - 

؛ یلع نب  نسحلا  رابخا  ًْهیقب  ج 3/66 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  تسا : هدش  هدروآ  نّنـست  لها  رگید  بتک  رد  تیاور  زا  زارف  نیا  - 2
ج 1/186/ح يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  مقرا ؛ نب  دیز  نع  هلثاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  همجرت  باتک ج 5/167/خ 497  نیمه  رد  زین  و 

.هنسلاو باتکلاب  ماصتعالا  یف  یناثلا  بابلا  صو 188 ح 957 ، ، 946
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هک اریز  دیهدن ؛ میلعت  نم  ترتع  هب  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دییامنن  اهنآ  تمدخ  زا  ریـصقت  دییوجن و  مّدـقت  نم  ترتع  نآرق و  رب 
.دنشاب یم  امش  زا  ملعا  اهنآ 

هیملع و بتارم  رد  ترضح ، نآ  تیب  لها  ترتع و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدومن  رظنراهظا  رجح  نبا  هاگ  نآ 
نودـب دنـشاب ، نارگید  رب  مّدـقم  یتسیاب  تیب  لها  زا  ترتع  هکنیا  هب  وا  ناعذا  اب  ابجع  .دـنراد  نارگید  رب  مّدـقت  ّقح  هینید ، فیاظو 

رگم تسین  نیا  دنراد ؟ یم  لیلج  نادناخ  نآ  رب  مّدقم  ار  هعبرا  ياهقف  عورف  رد  يرعـشا و  نسحلاوبا  لوصا  رد  ناهرب ، لیلد و  چـیه 
تلادـع اوقت و  عرو و  ملع و  تهج  زا  امـش  ياهقف  ناماماو  دراد  تحـص  امـش  هدومرف ي  هچنانچ  جاجل و  دانع و  بّصعت و  يور  زا 

.دنا هدومن  ریفکت  قیسفت و  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  ضعب  ارچ  سپ  دنا ، هدوب  عاطم 

ام ناماما  ءاهقف و  هب  دینز  یم  تمهت  هک  دح  نیا  هب  ات  دییوگ ، یم  دـیآ  یم  ناتنابز  هب  هچره  هک  دـییامن  یم  یفطل  یب  یلیخ  ظفاح :
ای يّدر و  رگا  .تسا  ضحم  بذک  ًاعطق  امـش  نایب  نیا  .دنا  هدمآ  رب  رگیدکی  ریفکت  قیـسفت و  ای  فیعـضت و  در و  ماقم  رد  اهنآ  هک 

، هدوب اهنآ  ماقم  هتسیاش  هک  لیلجت  میظعت و  زج  ام  ياملع  فرط  زا  ّالا  هدوب و  هعیـش  ياملع  فرط  زا  هدش ، هتفگ  اهنآ  هرابرد  يدقن 
.هتفرن ذغاک  يور  یملق 

یم ینعی  دـییامن ؛ یم  وهـس  ًادـمع  ای  دـیرادن ، دوخ  ياملع  هربتعم  بتک  تاجردـنم  هب  یهّجوت  یلاع  باـنج  دوش  یم  مولعم  یعاد :
هعبرا همئا  دوخ  یتح  دنا ، هتشون  اهنآ  ّدر  رب  اه  باتک  ناتدوخ  ياملع  زا  رباکا  ّالا  دینک و  یم  يزادنا  طلغ  یلو  دیناد ،

477 ص :
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.دنا هدومن  ریفکت  قیسفت و  ار  رگیدکی 

.دییامن نایب  ، دیراد رظن  رد  رگا  تسیچ ؟ اهنآ  بتک  تاجردنم  دننایک و  ءاملع  نآ  دییامرفب  ظفاح :

کلام ماما  هب  نعط  ماقم  رد  هتسویپ  امهریغ  و  لاس 456 ق ) ياّفوتم  یسلدنا ، دمحا  نب  یلع   ) مزح نبا  هفینح و  یبا  باحصا  یعاد :
هب دـننز  یم  نعط  اهنآ  ریغ  یلازغ و  ماما  نیمرحلا و  ماـما  دـننام  یعفاـش ، باحـصا  نینچمه  دنتـسه و  یعفاـش  سیردا  نب  دـمحم  و 
هللا راج  یلازغ و  دـمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبا  یعفاش و  ماما  دـییامرفب  میامن ؛ یم  لاؤس  یلاع  بانج  زا  هوالع  هب  .کلام  هفینحوبا و 

.دنتسه یصاخشا  هنوگچ  يرشخمز 

.دنا تعامج  ماما  هقث و  ءاملع و  ءاهقف و  لوحف  زا  ظفاح :

هفینحوبا هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  در 

: دیوگ یعفاش  ماما  یعاد :

«. هفینح یبأ  نم  مأشأ  مالسالا  یف  دلو  ام  »

(1) «. هفینحوبا زا  رت  موئشم  مالسا  رد  هدیدرگن  ّدلوتم  »

478 ص :

نم مهیلع -  ّرش  یعفاشلا  لاقو  مهیلع -  مأشأ  دولوم  مالسالا  یف  دلو  ام  نالوقی : نایفس  یعازوألا و  تعمس  لاق : يرازفلا  انثًدح  - » 1
رد زین  و  هفینحوبأ .)  ) تباث نب  نامعن  لاح  حرش  هرامش 7297 ، همجرت  ح 22 ، ، 13/419 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  هفینح .» یبأ 
یف دـلو  ام  کلام : لاـق  لاـق : ینینحلا  میهاربإ  نب  قاحـسإ  انثّدـح  : » دـنک یم  لـقن  ار  تراـبع  نیا  ح 8 ، هحفـص 415 ، دلج ، نیمه 

انثّدح : » دـنک یم  لقن  ار  ترابع  نیا  ح 9 ، دلج ، نیمه  هحفص 416  رد  و  هفینح .» یبأ  نم  مالسالا  لهأ  یلع  ّرـضأ  دولوم  مالـسالا 
نیهجولا یف  سیلبإ  هنتف  نم  هّمألا  هذـه  یلع  ّرـضأ  هفینح  یبأ  هنتف  تناک  لاق : .سنأ  نب  کـلام  نع  سنأ  نب  کـلام  بتاـک  بیبح ،

ياه لاس  نیب  ناگتـشذگ  رد  ح 1196 ، ، 2/77 طسوالا ، خـیرات  رد  يراخب  زین  و  ننـسلا .» ضقن  نم  عضو  امو  ءاجرالا ، یف  ًاـعیمج ،
، نایفـس دنع  تنک  لاق : يرازفلا ، انثّدح  : » دنک یم  لقن  ار  ترابع  نیا  هفینح ) وبأ   ) تباث نب  نامعن  لاح  حرـش  يرجه ، 140 و 150 

«. هنم مأشأ  مالسإلا  یف  دلو  ام  هورع ، هورع  مالسإلا  ضقنی  ناک  دمحلا هللا  لاقف : هفینحوبأ  یعنف 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 542 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_478_1
http://www.ghaemiyeh.com


: هتفگ زین  و 

« .هّنسلاو باتکلا  فالخ  هقرو  نوثالثو  هئام  اهیف  اذإف  هفینح  یبأ  باحصأ  بتک  یف  ترظن  »

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  وادخ  باتک  فالخ  هقرو  یـس  دـص و  تساهنآ  رد  سپ  هفینح ، یبا  باحـصا  بتک  رد  مدرک  رظن 
(1) .هلآو

(2)« لوصالا ملع  یف  لوخنم   » باتک رد  یلازغ  دماح  وبا  و 

: دیوگ

دّمحم عرش  هب  مده  لصأب  عرـشلا  دعاوق  عیمج  فدرأو  اهماظن  ّریغو  اهکلـسم  شَّوشو  نطبلا  رهظ  هعیرـشلا  بَّلق  دقف  هفینح  وبأ  اّمأف  »
«. قسف ٍّلحتسم  ریغ  هلعف  نم  ورفک  الحتسم  اذه  نم  ًائیش  لعف  نمو  یفطصملا 

زا کی  ره  ار و  وا  ماظن  داد  رییغت  ار و  وا  هار  هدومن  شّوشم  دینادرگ و  نوگژاو  ار  تعیرش  هفینحوبا  قیقحت  هب  سپ 

تخاس نورقم  یلصا  اب  ار  عرش  نیناوق 

479 ص :

اذإف هفینح ، یبأ  باحـصأل  بتک  یف  ترظن  یعفاشلا : سیردإ  نب  دّمحم  یل  لاق  لاق : .مکحلادبع  نب  هللادـبع  نب  دّـمحم  انربخأ  - » 1
عورفلا تراصف  أطخ ، ناک  لصألا  ّنأل  دّمحم : وبأ  لاق  .هّنـسلاو  باتکلا  فالخ  هقرو  نینامث  اهنم  تددـعف  هقرو ، نوثالث  هئام و  اهیف 

(. هفینح وبأ   ) تباث نب  نامعن  لاح  حرش  هرامش 7297 ، همجرت  ح 90 ، ، 13/437 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  أطخلا .» یلع  هیضام 
ص613، یلازغ ، لوخنملا ، اـهماظن .» ّریغو  اهکلـسم  شّوشو  نطبل ، ًارهظ  هعیرـشلا  ّبلق  دـقف  هنع -  هللا  یـضر  هفینح -  وبأ  اـّمأو  - » 2

لصأب هعیرـشلا  دعاوق  عیمج  فدرأ  مث  تسا ...« : هدروآ  ار  ترابع  نیا  رد ص616 ، و  کلسم 3 . لصف 8 ، باب 2 ، يوتفلا ، باتک 
«. ًاعطق هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  عرش  هب  مده 
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نودب سک  ره  تسا و  رفاک  دنادب ، لالح  ار  نآو  دـیامنب  ًادـمع  ار  لمع  نیا  سک  ره  .دومن  ناریو  ار  ربمغیپ  عرـش  لصا ، نآ  اب  هک 
.قساف ای  تسا  رفاک  ای  گرزب  ملاع  نیا  راتفگ  هب  هفینحوبا  ًاعطق  سپ   ) .تسا قساف  دیامنب  دّمعت 

.میامن یم  يراددوخ  شنایب  زا  یعاد  هک  هتشون  وا  قیسفت  در و  نعط و  رد  يرایسب  مالک  باب ، نیا  رد  هاگ  نآ  و 

(1)« راربالا عیبر   » رد تسامش -  ياملع  تاقث  زا  هک  فاّشک -  ریسفت  بحاص  يرشخمز  هللا  راج  و 

: تسا هتشون 

« .رثکأ وأ  ثیدح  هئام  عبرأ  هللا  لوسر  یلع  هفینحوبأ  ّدر  طابسأ  نب  فسوی  لاق  »

.رتشیب ای  ثیدح  دصراهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هفینحوبا  هدومن  در  تسا : هتفگ  طابسا  نب  فسوی 

: تفگ یم  هفینحوبا  هک  فسوی  دیوگ  زین  و 

« .یلوق نم  ریثکب  ذخال  هللا  لوسر  ینکردأ  ول  »

!(. دومن یم  نم  راتفگ  زا  يوریپ  ینعی  ، ) تفرگ یم  ارم  ياه  هتفگ  لاوقا و  زا  رتشیب  دومن ، یم  كرد  ارم  ربمغیپ  رگا 

باتک یلازغ و  لوخنم  باتک  هب  هعجارم  زا  هک  هعبرا ، همئا  رئاس  هفینحوبا و  باب  رد  تسا  رایسب  امـش  ياملع  زا  نعاطم ، لیبق  نیا  زا 
ماما هک  اجنآ  ات  دیآ ، یم  مولعم  نارگید  يزوج و  نبا  مظتنم  يرشخمز و  راربألا  عیبر  یعفاش و  هفیرشلا  تکن 

480 ص :

.ملقلاو باتکلاو  بدألاو  مکحلاو  ملعلا  باب  ، 4/93 يرشخمز ، راربألا ، عیبر  - 1
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(1): دیوگ لوخنم »  » رد یلازغ 

« .ثیداحألا فرعی  الو  وحنلاو  هغللا  فرعی  الو  مالکلا  یف  نحلی  یفوکلا  تباث  نب  نامعنلا  هفینح  ابأ  ّنإ  »

.هتشادن ثیداحا  وحن و  تغل و  ملع  هب  تفرعم  هدوب و  يرایسب  ياهطلغ  یفوک  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  راتفگ  رد 

هدومن یم  لمع  سایق  هب  طقف  اذل  هدوبن ، تسا ) نید  ساسا  هیاپ و  نآرق ، زا  دعب  هک   ) ثیدـح ملع  هب  فراع  نوچ  دـسیون : یم  زین  و 
اب دـیامن  لمع  سایق  هب  سک  ره  سپ   ) .دوب سیلبا  دومن  ساـیق  هب  لـمع  هک  یـسک  لّوا  ینعی  سیلبا ؛» ساـق  نم  لّوأ   » هکنآ لاـح  و 

(. دش دهاوخ  روشحم  سیلبا 

ءاملع یگمه  ینعی  هیف ؛» نعطلا  یلع  ّلکلا  قفتا   » (2): دیوگ مظتنم  رد  يزوج  نبا  و 

481 ص :

فرعی ناک ال  ّهنأل  ًادهتجم  نکی  ملف  هفینحوبأ : اّمأو  : » دـسیون یم  لصف 4  باب 1 ، يوتفلا ، باتک  ص581 ، لوخنملا ، رد  یلازغ  - 1
«. اهنم حیحصلا  ّدرو  هفیعضلا  ثیداحألا  لوبقب  يرض  اذهلو  ثیداحألا  فرعی  ناکو ال  سیبق  وبأب  هامر  ولو  هلوق : ّلدی  هیلعو  هغللا 

دئاقعلا یلإ  عجری  امل  هیف  اونعط  موقف  ماسقأ : هثالث  یلع  اومـسقنا  مث  هیف ، نعطلا  یلع  ّلکلا  قفتاف  اذه  دـعبو  باتکلا  ّفلؤم  لاق  - » 2
«. حاحـصلا ثیداحألا  فلاخی  اـمیف  يأرلاـب  هلوقل  هیف  اونعط  موقو  هطبـضو  هظفح  هّلقو  هتیاور  یف  اونعط  موقو  .لوصـألا  یف  مـالکلاو 

ءافعـضلا رد  یلیقع  نینچمه  هفینح .) وـبأ   ) تباـث نب  ناـمعن  لاـح  حرـش  يرجه ، لاس 150  عیاـقو  ، 8/131 يزوـجلا ، نبا  مظتنملا ،
هفینحوبا صیقنت  فیعـضت و  رد  ثیدح  دنچ  هفینحوبا )  ) تباث نب  نامعن  لاح  حرـش  هرامش 1876 ، همجرت  ، 285  - 4/284 ریبکلا ،

نـسحلا نب  دـمحا  تعمـس  لاـق : یلیقعلا ، دواد  نب  نامیلـس  انثّدـح  : » مینک یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  نتم  هب  هـک  تـسا  هدرک  لـقن 
نب نیـسحلا  تعمـس  لاق : يزورملا ، دّمحم  نب  هللادبع  انثّدح  «. » بذـکی هفینح  وبأ  لوقی : لبنح ، نب  دـمحا  تعمـس  لاق : يذـمرتلا ،

انثّدـح «. » رکذـی هثیدـحو ال  مومذـم  هیأر  لاقف : هفینح ؟ یبأ  یف  لوقت  اـم  تلقف : لـبنح ، نب  دـمحأ  تلأـس  لوقی : يزورملا ، نسحلا 
نازیم رد  زین  یبـهذ  ثیدـحلا .» یف  فعـضی  ناـک  لاـق : هفینح ، یبأ  نع  لئـس  نیعم و  نـب  ییحی  تعمـس  لاـق : ناـمثع ، نـب  دّـمحم 

نبا نورخآ .» يدع و  نباو  هظفح  ههج  نم  یئاسنلا  هفّعض  : » دسیون یم  هفینحوبا  لاح  حرـش  هرامش 9099 ، همجرت  ، 7/38 لادتعالا ،
ملعأ هبطاق ال  انتمئأ  دـنع  هب  جـتحی  نا  زوجی  ال  : » دـسیون یم  تباث  نب  نامعن  لاـح  حرـش  ص73-3/61 ، نیحورجملا ، رد  زین  ناـبح 

«. ...حدـقلا هیلع  اوقلطأو  هوحرج  راطقألا  رئاس  راصمألا و  عیمج  یف  نیدـلا  یف  عرولا  لهأو  نیملـسملا  همئا  ّنأ  یلع  افالخ  هیف  مهنیب 
نایفـس تعمـس  يربنعلا  ذاعم  نب  ذاعم  لاق  : » مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دنک  یم  لقن  هفینحوبا  تمذم  رد  یثیداحا  سپس 
میهاربا انیلا  بتک  يروباسینلا : مزر  نب  هللادبع  نب  رشبم  تعمس  لوقی  روصنم  نبا  .نیتّرم  رفکلا  نم  هفینحوبأ  بیتتـسا  لوقی : يروثلا 

«. ًامیتی ثیدحلا  یف  هفینحوبأ  ناک  كرابملا : نبا  لاق  .هفینح  یبأ  راثآ  نم  یّنع  مهتبتک  ام  اوحما  نا  قارعلا : نم  نامهط  نب 
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هک اریز  دنا ؛ هداد  رارق  نعط  دروم  ار  وا  يا  هتسد  دنا : هدش  میـسقت  مسق  هس  رب  ناگدننک  نعط  یهتنم  .هفینحوبا  رب  نعط  رد  دنا  قفتم 
هب دننز  یم  نعط  ار  وا  رگید  یموق  هتـشادن و  تایاور  رد  طبـض  هظفاح و  هّوق  دنتفگ  رگید  یهورگ  هدوب و  لزلزتم  دـیاقع  لوصا  رد 

.هتشاد حاحص  ثیداحا  اب  تفلاخم  هتسویپ  وا  يأر  هدوب و  سایق  يأر و  بحاص  هکنیا 

یعاد هکنآ  هچ  تسین ؛ شراتفگ  تقو  کنیا  هک  تسا  رایـسب  ناتناماما  هرابرد  ناتدوخ  ياملع  زا  نعاطم  راتفگ و  لـیبق  نیا  زا  سپ 
هچ ره  تسا و  هعیش  ياملع  فرط  زا  هلوقنم  نعاطم  دیدومرف  هک  دیدروآ  اجنیا  هب  ار  نخس  هتشر ي  امش  یلو  مدوبن ، داقتنا  ماقم  رد 

مسق نیا  بلطم  ّالا  دییامن و  یم  قطنم  الب  عافد  ًارارف  دینک و  یم  اجیب  داقتنا  امش  میوگب  متساوخ  .میوگ  یم  دیآ ، یم  یعاد  نابز  رب 
دشاب یم  بّصعت  زا  یلاخ  قطنم و  لقع و  ملع و  قباطم  دوش ، یم  يراج  یعاد  نابز  رب  هچنآ  .تسین 

482 ص :
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.دنیامن یمن  مه  نیهوت  دنا و  هدادن  تبسن  دنا ، هتشون  ناتدوخ  ياملع  هچنآ  زا  ریغ  امش  هعبرا ي  همئا ي  هرابرد ي  هعیش  ياملع  و 

دوجو يداریا  عون  چیه  ام  رشع  ینثا  همئا  هسّدقم ي  تاماقم  هب  تبسن  هیماما  هعیـش ي  ياملع  نایم  رد  امـش ، ياملع  فالخ  رب  یلو 
اهنآ رب  یهلا  ضیف  تاـضافا  هک  میناد  یم  هسردـم  کـی  نادرگاـش  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاـط  هـمئا ي  اـم  نوـچ  درادـن ؛
اهنآ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هلیـسو  هب  هک  هیهلا  ریتاسد  قباطم  مهرخآ ، یلا  مهلّوأ  نم  ًامومع ، اهنآ  تسا و  هدوب  ناسکی 

.دندومن یم  لمع  دش ، غالبا 

هدوبن ماما  هدزاود  نیب  یفالتخا  اذـلف  .دنتـشاد  ربمغیپ  زا  دنتـشاد  هچره  دنتـشادن ؛ يرظن  دوخ  رکف  راـکتبا  ساـیق و  يأر و  هب  اـهنآ ] ]
اوشیپ يانعم  هب  هک  يوغل  ماما  هن  یلو  دـندوب ، ماما  اهنآ  هکنآ  هچ  ماکحا ؛) دـیاقع و  عیمج  رد  امـش  هعبرا  همئا ي  تاـفالتخا  دـننام  )

.دشاب

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  تماما 

نید لوصا  زا  یلصا  هیهلا و  هیلاع ي  تسایر  يانعم  هب  تماما  نآ  دنا ، هدومن  نایب  ءاملع  نیقّقحم  هک  مالک ، ملع  حالطـصا  رد  هکلب 
: هک میا  هدیقع  نآ  رب  مه  ام  دشاب و  یم 

« .هّمألا هّفاک  یلع  هعابتا  بجی  ثیحب  ایندلاو  نیدلا  روما  یف  هللا  لوسر  نع  هفالخ  هیهلالا  هّماعلا  هلاسرلا  یه  همامالا  »

هک ایند  نید و  رما  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بناج  زا  تفالخ ، قیرط  هب  قیالخ ، همه  رب  تسا  یهلا  یمومع  تسایر  تماما ،
.مدرم هفاک ي  رب  وا  تعباتم  تسا  بجاو 

483 ص :
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نیملـسم ياملع  رباکا  هکنآ  هچ  دشاب ؛ یم  نید  لوصا  زا  یحالطـصا  تماما  هک  دیدومرف  یمن  مزج  عطق و  روط  هب  دوب  بوخ  خیش :
.دندروآ نید  لوصا  ءزج  لیلد ، نودب  امش  ياملع  هک  دشاب  یم  همّلسم  تاعورف  زا  هکلب  تسین ، نید  لوصا  زا  تماما  دنیوگ 

يواضیب یـضاق  هلمج  نآ  زا  دنتـسه ؛ هدـیقع  نیا  رب  مه  امـش  ياملع  رباکا  هکلب  درادـن ، اهنت  نایعیـش  هب  صاصتخا  ناـیب  نیا  یعاد :
: دیوگ تحارص  لامک  اب  رابخا ، ثحب  نمض   (1)« لوصالا جاهنم   » باتک رد  ناتدوخ  فورعم  رّسفم 

« .هعدبلاو رفکلا  بجوت  اهتفلاخم  یتلا  نیدلا  لوصأ  لئاسم  مظعأ  نم  همامالا  ّنإ  »

.دشاب یم  تعدب  رفک و  بجوم  نآ ، تفلاخم  هک  تسا  نید  لوصا  نیرت  گرزب  زا  تماما  هک  یتسرد  هب 

(2) یچشوق یلع  الم  و 

: دیوگ تماما  ثحبم  دیرجت ،» حرش   » رد

« .هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هفالخ  ایندلاو  نیدلا  رومأ  یف  هماع  هسایر  یهو  »

.هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  تفالخ ، قیرط  هب  ایند ، نید و  روما  رد  تسا  یمومع  تسایر  تماما ،

هدومن ار  ینعم  نیا  لقن   (3) ناهبزور یضاق  دننام  امش ، ياملع  نیرت  بّصعتم  و 

484 ص :

یف جاهبالا  زا  هدافتسا  اب  ( ) هبذک ملع  امیف   ) مود لصف  هلاعفا ،) یف   ) لّوا باب  ْهنسلا ،) یف   ) یناثلا باتک  يواضیب ، لوصالا ، جاهنم  - 1
هنا ملعن  امک  هلقن  یلع  یعاودلا  ریفوتل  حصولام  یناثلا  : » دـسیون یم  يواضیب  (. 2/295 یکبسلا ، یفاکلادبع  نب  یلع  جاهنملا ، حرش 

هماقالا رتاوتت  امک  رتاوتت  ملو  یلع  همامإ  یلع  لد  صنلا  نأ  هعیـشلا  تعدأو  لقنل  ناک  ول  ذإ  امهنم  ربکأ  هنیدـملاو  هکم  نیب  هدـلب  ـال 
اّمأو همامالا  فالخب  امهتفلاخم  یف  هعدـب  ـالو  رفک  ـالو  عورفلا  نم  نـالوألا  اـنلق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  تازجعمو  هیمـستلاو 

«. نیدهاشملا هّلقلف  تازجعملا  کلت 
دصقم 5. ص365 ، یچشوق ، دیرجت ، حرش  - 2

یـسررب لقن و  باتک  نیا  رد  ناهبزور  نیا  تاملک   ) .اهیف ْهمـصعلا  طارتشاو  ْهمامالا  ثحاـبم  یف  ، 2/304 يرتست ، قحلا ، قاـقحا  - 3
(. تسا هدش 
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: هک ترابع  نیا  هب  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تفالخ  تباین و  تّما و  رب  تسایر  تماما ، هک  تسا 

« .هّمألا هّفاک  یلع  هعابتا  بجی  ثیحب  هّلملا  هزوح  ظفحو  نیدلا  هماقإ  یف  لوسرلا  هفالخ  یه  هرعاشألا  دنع  همامالا  »

وا تعباتم  تسا  بجاو  هک  يوحن  هب  مالـسا ، ّتلم  هزوح  ظفح  نید و  ندومن  اپ  رب  رد  تسا  هللا  لوسر  تفالخ  هرعاشا ، دزن  تماـما 
.تّما عیمج  رب 

: دومرف یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب ، نید  عورف  زا  تماما  رگا 

نیب عـمج   » رد يدـیمح  دـننام  امـش ، ياـملع  رباـکا  هچناـنچ  هدرم ؛» تیلهاـج  لـها  قـیرط  هب  دریمب ، دسانـشن و  ار  ماـما  هک  یـسک  »
(2)« یفسن دیاقع  حرش   » رد ینازاتفت  دعسالم  »(1) و  نیحیحصلا

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  و 

485 ص :

نع : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يدیمح  .رمع  نب  هللادـبع  دنـسم  ح 1498 ، ، 2/296 يدیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  - 1
«. هیلهاج هتیم  تام  هعیب  هقنع  یف  سیلو  تام  نمو  لوقی ... : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : رمع  نب  هللادبع 

یم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا ، هدـش  لقن  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ثیدـح ، نیا  ص110 . ینازاتفت ، هیفسنلا ، دئاقعلا  حرـش  - 2
، يزودنق نّنست ، لها  عبانم  زا  تسا و  ناوارف  یعیـش  عبانم  رد  ثیدح  نیا  هیلهاج .» هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  : » مینک
«. هیلهاج هتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  : » تسا هدرک  لقن  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب 91 ، ح 3 ، ، 3/372 ْهدوملا ، عیبانی  رد 

،13/366 دنسم ، رد  یلعی  یبأ  یمرـضحلا ؛ هللادبع  نب  دمحم  ثیداحا  ح 5816 ، ، 6/384 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدـح  نیا 
، هعاطلاو عمـسلا  رکذ  یف  باب  ح 1091 ، ص713 ، هنـسلا ، باتک  رد  مصاع  یبأ  نب  رمع  نایفـس ؛ یبأ  نب  هیواـعم  دنـسم  ح 7375 ،
رد نابح  نبا  ار  ثیدـح  نیا  هیلهاج .» هتیم  تام  ماـما  هیلع  سیلو  تاـم  نم  : » دـنا هدرک  لـقن  ماـما ...  هیلع  سیلو  تاـم  نم  ثیدـح 

لقن نیّلـضملا  هّمئألا  نم  هتّمأ  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  فوخت  همئألا ، ْهعاط  باب  ریـسلا ، باتک  ، 10/434 دوخ ، حیحص 
ینعم و هک  میبای  یم  رد  اهنآ  همه  رد  تقد  اب  یلو  هدش ، لقن  یفلتخم  ظافلا  اب  ثیدح  نیا  هچرگ  هک  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  هدرک 

.تسا نید  لوصا  زا  تماما ، هک  درک  تابثا  زین  اهنآ  هب  کسمت  اب  ناوت  یم  تسا و  یکی  اهنآ  همه  موهفم 
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« .هیلهاج هتیم  تام  دقف  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  »

.تیلهاج لها  ندرم  هب  تسا  هدرم  قیقحت  هب  سپ  دشاب ، هتخانشنار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک 

هک يا  هنوـگ  هب  دوـب ، دـهاوخن  تیلهاـج  لـصا  هب  ندرم  نید و  لزلزت  بجوـم  نید ، عورف  زا  یعرف  هب  تـفرعم  مدـع  تـسا  یهیدـب 
: دیوگ ًاحیرص  يواضیب 

« .ددرگ تعدب  رفک و  بجوم  شتفلاخم  »

.دشاب یم  تّوبن  ماقم  میمتت  نید و  لوصا  رد  لخاد  تماما ، هک  تسا  تباث  سپ 

، لبنح ماما  یعفاش ، ماما  کلام ، ماما  مظعا ، ماما  دیناوخ : یم  ماما  ار  دوخ  ياملع  هک  امـش  .تسا  رایـسب  تماما  يانعم  رد  قرف  اذـلف 
.تسا يوغل  يانعم  هب  هریغو ، یلازغ ، ماما  یبلعث ، ماما  رخف ، ماما 

، دشاب ماما  اهدـص  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  تسا و  عیـسو  ناماما  زا  عون  نیا  هنماد  .میراد  تعامج  ماما  میراد ، هعمج  ماما  مه  ام 
ماما نآ  تسا و  رفن  کی  طـقف  یناـمز  ره  رد  تسوا ، هدـهع  رب  نیملـسم  هّماـع ي  تساـیر  مدرک ، ضرع  هک  ینعم  نآ  هب  ماـما  یلو 
سان همه  زا  ياقتا  عروا و  دهزا و  عجشا و  لضفا و  ملعا و  هدیدنسپ و  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  دجاو  یتسیابًامتح  هک  تسا 

بحاص و 
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.دشاب تمصع  ماقم 

هیلاع تافص  عیمج  دجاو  هک  یماما ، نینچ  تسا  یهیدب  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخن  یلاخ  یماما  نینچ  دوجو  زا  نیمز  هاگ  چیه  و 
نم صوصنم  یلاعت و  يادخ  بناج  زا  بوصنم  دیاب  یماما  نینچ  ًامتح  تسا و  تیناحور  تاماقم  نیرتالاب  شماقم  دـشاب ، تیناسنا 

.دشاب یم  ماظع  يایبنا  یتح  قیالخ ، عیمج  زا  عفرا  یلعا و  هک  دشاب ، لوسرلا  ِبناج 

تّوبن ماقم  زا  رتالاب  ار  اهنآ  ماقم  دییامن و  یم  ولغ  ماما  هرابرد  ناتدوخ  یفرط  زا  ار و  تالغ  دینک  یم  تّمذم  امـش  یفرط  زا  ظفاح :
بجاو و ماقم  نیبام  .هدومرف  یفرعم  تاماقم  نیرتـالاب  ار  ءاـیبنا  ماـقم  دـیجم  نآرق  هیلقع ، لـیالد  زا  هوـالع  هکنآ  لاـح  دـیناد و  یم 

لباق ریغ  مّکحت و  ضحم  تسا ، لیلد  نودب  نوچ  امش  ياعدا  نیا  .دشاب  یم  ءایبنا  ماقم  نامه  نکمم ،

.دشاب یم  لوبق 

تسا هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  ماقم 

مکحم باتک  لیلد ، نیرتالاب  هکنآ  لاح  تسا و  لیلد  یب  ياعدا  دـییامرف  یم  هدومنن ، لـیلد  زا  راسفتـسا  یلاـع  باـنج  زونه  یعاد :
هک دیامرف  یم  لقن  ار  مالسلا  هلآو  انیبن  یلعو  هیلع  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  لاح  حرش  هرقب ، هروس  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  ینامسآ 
نآ هب  یماقم  تعفر  دومرف  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، تبث  ًاحورـشم  ریـسافت  رد  هک  دـنزرف ) لام و  ناج و   ) هثـالث ناـحتما  زا  سپ 
نآ هک  دوبن  ًارهاـظ  یماـقم  دوب -  دـجاو  هک  ّتلخ -  یمزعلاولوا و  تلاـسر و  تّوبن و  ماـقم  زا  دـعب  نوچ  .دـیامرف  تیاـنع  راوگرزب 

لوسر هب  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 124  رد  اذل  دوب -  یناحور  تاماقم  عیمج  قوفام  هک  تماما -  ماقم  ّالا  دـهدب  ماقم  عیفرت  ار  ترـضح 
: دهد یم  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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﴾. َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلاَنَی  َلاَق َال  ِیتَیّرُذ  ْنِمَو  َلاَق  ًاماَمِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  َلاَق  ّنُهّمَتَأَف  ٍتاَِملَِکب  ُّهبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  ﴿

ماما و ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  ادـخ  .دروآ  ياج  هب  ار  همه  وا  دومرف و  ناحتما  يروما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رآ  داـی  هب  »
تماـما هک  نم  دـهع  دومرف : درک ، یهاوخ  اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  تماـما  نیا  درک : ضرع  میهاربا  .مدرم  يارب  مداد  رارق  اوشیپ 

« .دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرم  هب  تسا ،

هک تسا  تماما  تمظعاب  ماقم  تابثا  هلمج  زا  هک  تسا  لـصاح  يدـیاوف  تارثا و  تماـما ، ماـقم  تاـبثا  يارب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا 
هب سپ  .دـینادرگ  تماـما  تعلخ  هب  علخم  ار  میهاربا  تلاـسر ، تّوبن و  ماـقم  زا  دـعب  اریز  تسا ؛ تّوـبن  ماـقم  زا  رتـالاب  ْهجرد  ْهبتر و 

.دشاب یم  تّوبن  ماقم  زا  رتالاب  تماما  ماقم  لیلد ، نیمه 

نامه نیا  دشاب و  متاخ  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  وا  ماقم  یتسیاب  دیناد ، یم  ماما  ار  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هک  امـش ، لوق  رب  انب  سپ  ظفاح :
.دیدومن نایب  ناتدوخ  هک  تسا  تالغ  هدیقع ي 

ماقم .تسا  رایسب  قرف  هّماع  توبن  هصاخ و  تّوبن  نیب  هک  دیناد  یم  دوخ  امش  اریز  دییامن ؛ یم  ریبعت  امش  هک  تسین  مسق  نیا  یعاد :
.تسا تیمتاخ  دنمجرا  خماش  ماقم  نامه  هّصاخ ، تّوبن  هک  دشاب  یم  هّصاخ  تّوبن  زا  رت  تسپ  هّماع و  تّوبن  زا  رتالاب  تماما 

، میامن یم  تراسج  دوز  ملوجع ، زین  مراکشومارف و  نوچ  منک ؛ یم  تبحص  لخاد  ار  دوخ  یهاگ  رگا  بحاص ، هلبق  دیشخبب  باون :
هچنانچ دنا ؛ ناسکی  یگمه  دبال  مه  ماقم  هبتر و  رد  دنتسین ، یلاعت  قح  ناگداتسرف  یگمه  ءایبنا  رگم  دییامرفب 
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: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 

.(1)﴾ ِِهلُسُر نِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقّرَُفن  ﴿َال 

« .میراذگن قرف  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  نایم  »

.دیدناوخ هّصاخ  هّماع و  دیدومن و  میسقت  تمسق  ود  هب  ار  تّوبن  دیدراذگ و  قرف  امش  هنوگچ  سپ 

هعماج تیبرت  داعم و  أدبم و  هب  توعد  هک  تثعب -  فده  توعد و  ماقم  رد  ینعی  تسا ؛ حیحص  دوخ  لحم  رد  هیآ  نیا  یلب ، یعاد :
توافتم هبتر  هجرد و  تثعب و  لحم  تثعب و  هقیرط ي  لامک و  لضف و  رد  یلو  دـنا ، ناسکی  متاخلا  یلا  مدآ  نم  ، ءایبنا مامت  تسا - 

.دنا

ءایبنا بتارم  فالتخا  رد 

رب هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدش و  ثوعبم  رتشیب  ای  رفن  رازه  یـس  رب  هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدیدرگ ، ثوعبم  رفن  رازه  رب  هک  يربمغیپ  نآ  ایآ 
؟ دنا ناسکی  تسا  ثوعبم  سان  هّفاک ي 

یتیـسروینوا داتـسا  روسفرپ و  اب  یلاع  ياهـسالک  مّلعم  ای  تسا ؟ یکی  مشـش  سالک  مّلعم  اب  لّوا  سالک  مّلعم  ایآ  منک : ضرع  یلثم 
کی تحت  رد  دنرومأم و  هناخترازو  أدبم و  کی  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا  یهیدـب  دـنا ؟ ناسکی  زورما ) حالطـصا  هب  هاگـشناد  ینعی  )
زگره هبتر  ماقم و  تامولعم و  رد  یلو  دنا ، ناسکی  تسا  هعماج  تیبرت  ندرک و  ملاع  ناشدـصقم ، فدـه و  دـنا و  همانرب  مارگرپ و 

.دنتسین ناسکی 

تمدخ لحم  هوالع  هب  دنراد  هک  یلامک  لضف و  تامولعم و  ردق  هب  مادک  ره 
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.دنشاب یم  توافتم  رتالاب و  ناشتیرومأم ،

هروس نیمه  هیآ 253  رد  هچنانچ  دنا ، توافتم  تامولعم  ماقم و  هبتر و  تهج  زا  یلو  دـنا ، ناسکی  توعد  تهج  زا  مه  ماظع  يایبنا 
: دیامرف یم 

﴾. ٍتاَجَرَد ْمُهَضَْعب  َعَفَرَو  ُهّللا  َمّلَک  نَم  مُْهنِم  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلّضَف  ُلُسّرلا  َْکِلت  ﴿

رد هچرگا  دنا ؛ هدیـسرن  اهنآ  هبترم  هب  نارگید  هک  یلیاضف -  صیاصخ و  هب  رگید  ضعب  رب  ار  ءایبنا  ضعب  میداد  تلیـضف  ینوزفا و  »
دننام  ) وا اب  تفگ  نخس  ادخ  هک  تسا  یسک  ءایبنا  نآ  زا  ضعب  هک  هدومرف -  هراشا  تلیضف  تاهج  ضعب  هب  دندوب و  يواسم  تّوبن 

هیآ رد  و  َهّنَْجلا ﴾ َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  اَی  : ﴿ دهد یم  ربخ  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 35  رد  هدومرف و  باطخ  وا  هب  هک  رـشبلاوبا  مدآ 
هب ندومن  یحو  مجنلا )  ) هروس 53 هیآ 10  رد  و  َْکیَْلعَن ﴾ ْعَلْخاَف  َّکبَر  اَنَأ  : ﴿ دومرف یسوم  ترـضح  هب  هک  تسا  هط )  ) هروس 20  12
اب تاجرد  بتارم و  رد  ءایبنا  سپ  یَحْوَأ .﴾ اَم  ِهِدـْبَع  َیلِإ  یَحْوَأَف  : ﴿ هک هداد  ربخ  جارعم  بشرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ 

« .تاجرد ار  اهنآ  زا  یضعب  داد  عیفرت  دنتسین و  يواسم  مه 

(1)« فاّشک  » ریسفت رد  ناتدوخ  رّسفم  لضاف و  ملاع  يرشخمز ، هللا  راج 

: دیوگ
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، دـحأ هتؤی  ملام  یتوأ  ثیح  مهیلع ، لضفملا  وه  ّهنأل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  دارأ  ّهنأ  رهاظلاو  ٍتاَجَرَد ﴾ ْمُهَـضَْعب  َعَفَرَو  - »... ﴿ 1
ءایبنألا یتوأ  ام  رئاس  یلع  ًافینم  ًالـضف  هب  یفکل  هدحو  نآرقلا  ّالإ  تؤی  ول  ولو  .رثکأ  وأ  هیآ  فلأ  یلإ  هیقترملا  هرثاکتملا  تایآلا  نم 

نباو .هرقب  هروس  هیأ 253  لیذ  ، 1/293 يرـشخمز ، هللا  راج  فاّشکلا ، تازجعملا .» رئاس  نود  رهدـلا  هجو  یلع  هیقابلا  هزجعملا  ّهنأل 
یلوأ ّنأو  ءایبنألا  هّیقب  نم  لضفأ  لسرلا  ّنأ  فالخ  الو  : » دسیون یم  ءارسا  هروس  هیأ 55  لیذ  ، 3/43 میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک 

نیدـلا لالج  یلحم و  نیدـلا  لالج   ) نیلالج ریـسفتو  ...مهلـضفأ » هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  ّنأ  فالخ  الو  لـضفأ ...  مهنم  مزعلا 
هوعدلا مومعب  هریغ  یلع  ٍتاَجَرَد ﴾  ﴿ هلآو هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  يأ  ْمُهَـضَْعب ﴾ َعَفَرَو  : »﴿ دسیون یم  هیآ  نیمه  لیذ  ص42 ، یطویس ،)

«. هدیدعلا صئاصخلاو  هرثاکتملا  تازجعملاو  ممألا  رئاس  یلع  هتّمأ  لیضفتو  هّوبنلا  لیضفتو  هّوبنلا  متخو 
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ماقم اهنآ ، همه ي  زا  ّمها  هک  رامـش  یب  صیاصخ  رایـسب و  لئاضف  هب  ءایبنا ، رب  دراد  تلیـضف  هک  تسا  ام  ربمغیپ  ضعب ، نیا  هب  دارم 
.تسا تیمتاخ 

عوضوم زا  جراخ  هکنیا  اب  .مراد  رگید  لاؤس  کـی  کـنیا  .دـیدومرف  ار  اّـمعم  نیا  ّلـح  هک  میدـش  نونمم  تقوشوخ و  یلیخ  باون :
؛ دـییامرفب ام  همه  مهف  هب  کیدزن  هداس  نایب  اب  هدـش ، رـصتخم  ولو  ار  هّصاخ  تّوبن  هصیـصخ ي  میراد  اّنمت  ناـیاقآ  هزاـجا  اـب  تسا ،

.دومن یم  یـشومارف  داجیا  هلغـشم ، ترثک  یلو  میامنب ، ءاملع  نایاقآ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  دوب  نیا  هدـنب  يوزرآ  لـیم و  اـهلاس  نوچ 
.مرامش یم  تمینغ  ار  هدمآ  تسد  هب  تصرف  کنیا 

دجاو ءایبنا  نایم  زا  یلماک  درف  کی  دوش  یم  هنوگچ  هک  تسا  رامش  یب  باب  نیا  رد  لیالد  رایـسب و  هّصاخ  تّوبن  صیاصخ  یعاد :
.دشاب تیمتاخ  ماقم  نامه  هک  ددرگ  هًصاخ  تّوبن 

تّوبن ثحب  دراو  میهاوخب  رگا  هدـشن و  رارقرب  تنیط  كاپ  ناناملـسم  يارب  مه  نآ  هّصاخ ، تّوبن  تاـبثا  يارب  زا  سلاـجم  نیا  یلو 
هدومنن ار  امـش  ياضاقت  ّدر  هکنآ  يارب  یلو  دوش ، یم  هتفرگ  یّلک  هب  سلجم  تقو  مینام و  یم  زاب  تماما  عوضوم  زا  میوش ، هّصاـخ 

.میامن یم  يا  هراشا  رصتخم  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال   » ياضتقم هب  مشاب ،

هّصاخ تّوبن  هصیصخ ي 

هب ماقم  نیا  هب  لوصو  هار  دییامرف ، تیناسنا  تقلخ  لصا  هب  هّجوت  يردق  رگا 

491 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن لصاح  ناسنا  يارب  یناسفن  لامک  هداد و  رارق  سفن  لامک  رد  ار  تیرـشب  لامک  لاـعتم  يادـخ  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  زاـب  یبوخ 
زاورپ لـمع  ملع و  هّوق ي  ود  اـب  هلقاـع  هّوق ي  ییاـمنهار  هب  هکنآ  رگم  ددرگن ، نکمم  سفن  هیکزت ي  سفن و  هیکزت  هب  رگم  ددرگ ،

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  هب  بوسنم  مالک  رد  هچنانچ  دیآ ؛ لیان  تیناسنا  ماقم  جوا  هب  ات  دنک ،

دقف دادـضألا  تقرافو  اهجازم  لدـتعا  اذإ  اهللع و  لئاوأ  رهاوج  تهباش  دـقف  لمعلاو  ملعلاب  اهیّکز  نإ  هقطاـن  سفناذ  ناـسنالا  قلخ  »
(1) «. ناویح وه  امب  ًادوجوم  نوکی  نأ  نود  ناسنإ  وه  امب  ًادوجوم  راصو  دادشلا  عبسلا  اهب  كراش 

هب رگا  تسا ،) تیناسنا  تقیقح  نآ  هک   ) دشاب یم  يا  هقطان  سفن  ياراد  ینامـسج -  ندـب  نت و  رب  هوالع  هدـیدرگ - ، قلخ  ناسنا  »
یلصا أدبم  هک  هیولع  ملاوع  تادوجوم  هب  دش  دهاوخ  هیبش  دوش ، هیکزت  لمع  ملع و 
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عبـسلا اهب  كراش  دـقف   » ات نآ  لّوا  شخب  تسا ، ثیدـح  ود  هدـنرادرب  رد  هدـش  دای  ترابع  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
هللا یلص  یبنلا  ّنأ  هملع و  یف  باب  نینمؤملاریمأ ، خیرات  ح 54 ، ، 40/165 راونالا ، راحب  رد  یسلجم  همالع  هک  تسا  یثیدح  دادشلا »
نع لئـسو  : » تسا هدرک  زاغآ  تراـبع  نیا  اـب  باب 14 ، ح 12 ، ، 1/211 ْهّدوملا ، عیباـنی  رد  يزودـنق  و  باـب ؛ فـلأ  همّلع  هلآو  هیلع 
یف یقلأو  تـألألتف  اـهعلاطو  تقرـشأف ، اـهل  هللا  یلجت  دادعتـسالاو ، هّوقلا  نع  هیلاـع  داوملا ، نع  هیراـع  روص  لاـقف : يولعلا ، ملاـعلا 

رد يزاـمن  موـحرم  دوـجوم »...  راـصو   » ار نآ  مود  شخب  و  ...هقطاـن .» سفن  اذ  ناـسنإلا  قـلخو  هلاـعفأ  اـهنع  رهظأـف  هلاـثم  اــهتیوه 
هیلع نینمؤملاریمأ  نع  : » تسا هدرک  عورش  ترابع  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  هیولعلا  ْهیاورلا  فسلف ، تغل  ، 8/308 راحبلا ، ْهنیفس  كردتسم 
یفص هعابط  تلدتعا  نمو  هعابط ، تلدتعا  نم  هفسلفلا  تسیلأ  لاق : هفسلفلا ، ملعی  ّهنأب ال  هیلع  ضرتعملا  يدوهیلا  باوج  یف  مالّـسلا 
ّقلخت دـقف  هیقتری  اـم  یلإ  امـس  نمو  هیقتری ، اـم  یلإ  امـس  هیف  سفنلا  رثأ  يوـق  نمو  هیف ، سفنلا  رثأ  يوـق  هجازم  یفـص  نمو  هجازم 

«. ناویح وه  امب  ًادوجوم  نوکی  نأ  نود  ناسنإ  وه  امب  ًادوجوم  راص  دقف  هیناسفنلا  قالخألاب  ّقلخت  نمو  هیناسفنلا ، قالخألاب 
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ملاع زا  هاگ  نآ  کیرش ، يولع  ملاع  تادوجوم  اب  دش  غراف  هیعیبط  داوم  زا  دیسر و  لادتعا  ماقم  هب  هک  ینامز  دشاب و  یم  وا  تقلخ 
« .دش دهاوخ  لئان  تیناسنا  تقیقح  ماقم  هب  جراخ و  تیناویح 

.یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص 

هب یلو  دوش ، یم  تادوجوم  يرترب  ثعاب  هک  تسا  سفن  ناـمه  تسا و  هقطاـن  سفن  بحاـص  یمدآ  ینامـسج ، لـکیه  نیا  زا  ریغ 
، ناسنا رد  رثؤم  لماع  ود  نیا  هک   ) لمع ملع و  هّوق ي  ود  هب  دیامن  هیکزت  دنک و  كاپ  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  نآ ، طرش و  کی 
نتفرگ و جوا  رت ، يوق  اـهنآ  ياـهلاب  هزادـنا  ره  .دـننک  یم  زاورپ  هّوق  ود  نآ  هب  هک  هدـنرپ  ناـغرم  رویط و  رد  تسا  لاـب  ود  هلزنم  هب 

.تسا رتشیب  اوه  ّوج  رد  اهنآ  زاورپ 

نخـس داتـسا  لجا ، خیـش  دیارـس  شوخ  هچ  .دوش  یم  لئان  رتشیب  یناسفن  لاـمک  هب  دـشاب  رت  يوق  شلمع  ملع و  ردـق  ره  مه  یمدآ 
: مالک نیریش  يدعس  سراف -  راختفا  ام -  زاریش  يارس 

توهش دنب  ياپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  رد  هب 

ماقم هب  لصو  تیناویح و  ملاع  زا  جورخ  سپ 

عمج دوخ  رد  ار  هیلمع  هیملع و  ياوق  سفن ، لامکتسا  ماقم  رد  هک  يرشب  ره  دراد و  سفن  لامک  هب  لماک  یگتـسب  تیناسنا ، يالعا 
.هدیسر تّوبن  ماقم  هبترم  یندا  هب  دیسر ، اهنآ  هثالث ي  صاوخ  هب  دومن و 

.ددرگ یم  تّوبن  تعلخ  هب  عّلخم  تفرگ ، رارق  یلاعت  قح  تاذ  ّصاخ  هّجوت  دروم  یمدآ  نینچ  هاگره  و 

هبترم هب  دسر  یم  یبن  هک  ینامز  ات  دراد ، هتوافتم  بتارم  هدیدرگ -  رکذ  ًالّـصفم  ًالماک و  تّوبن  باوبا  رد  هچنانچ  مه -  توبن  هتبلا 
بتارم يوقا  رب  لمتشم  هک  يا 
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هک دشاب  هیناکما  بتارم  نیرتالاب  هبترم  نآ  دشابن و  رَّوصتم  ناکما  زیح  رد  نآ  زا  ياوقا  هک  دشاب  هروکذـم  هثالث ي  ياوق  صیاصخ 
نامه هک  دـشابن  یناکما  دوجو  بتارم  رد  هبترم  نآ  زا  رتالاب  .تسا و  لّوا  رداص  لّوا و  لولعم  هک  دـنیوگ ، لّوا  لـقع  ار  نآ  اـمکح 

نیا هب  شترضح  نوچ  تسا ؛ هیناکما  بتارم  مامت  قوفام  بجاو و  ماقم  نودام  شتلزنم  ماقم و  هک  تسا  یئایبنالا  متاخ  دوجو 

.دیدرگ متخ  شکرابم  دوجو  هب  تّوبن  دش ، لئان  هبترم 

نوچ مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّوبن و  بتارم  مامت  قوفام  تیمتاـخ و  ماـقم  زا  رت  نییاـپ  هجرد  کـی  تسا  یماـقم  تماـما  و 
يایبنا رب  لضفا  تماما و  تعلخ  هب  عَّلخم  اذل  هتـشاد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  اب  مه  یناسفن  داحتا  هدوب و  تّوبن  ماقم  دجاو 

.دیدرگ فلس 

هب يادتبا  ظفاح  ياقآ  لقنت ، ياچ و  فرـص  تعجارم و  زا  سپ  .دنتفر  هضیرف  يادا  تهج  مرتحم  نایاقآ  تساخرب و  نّذؤم  يادص  »
« .دندومن نخس 

یم نایم  هب  رگید  لاکـشا  هدشن ، یلکـشم  ّلح  زونه  .دینک  یم  رت  هدـیچیپ  لکـشم و  ار  بلطم  هتـسویپ  دوخ  تانایب  رد  امـش  ظفاح :
.دیروآ

.میامن ضرع  باوج  ات  دییامرفب  دیآ ، یم  لکشم  امش  رظن  هب  هچنآ  تسا  بوخ  .میتشادن  يا  هدیچیپ  لکشم و  رما  یعاد :

.تسا نکمم  ریغ  اهنآ  ّلح  هک  دیدومرف  لکشم  یلیخ  هلمج ي  دنچ  ناترخآ  نایب  نیا  رد  ظفاح :

يایبنا رب  تیلـضفا  ًاثلاث  .هتـشاد  ربمغیپ  اب  یناسفن  داـحتا  ًاـیناث  .هدوب  تّوبن  ماـقم  دـجاو  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هکنآ  لوا 
ار امش  ییاعدا  تالمج  نیا  .ماظع 
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نایب تسه ، یلیلد  هچنانچ  تسین و  لوبق  لباق  هک  تسا  لیلد  یب  رگا  دیراد ؟ اعّدـم  تابثا  رب  یلیلد  ای  درک ، لوبق  دـیاب  ًامّکحت  طقف 
.دییامرف

یمن هک  امـش  لاـثما  امـش و  رظن  رد  هتبلا  تسا ، نکمم  ریغ  اـهنآ  ّلـح  هدـیچیپ و  تالکـشم  زا  یعاد  تاـنایب  دـیدومرف  هکنیا  یعاد :
راکـشآ ادیوه و  تقیقح  فصنم ، ياملع  زا  نیقّقحم  رظن  رد  یلو  دیدومرف ، هک  تسا  روط  نیمه  دییامنب ، قیاقح  رد  قّمعت  دیهاوخ 

.تسا

ریغ نآ  ّلح  هدیچیپ و  لکـشم و  دییامرفن  ددرگ و  دودسم  رذع  هار  ات  منک ، یم  ضرع  باوج  امـش  تالاکـشا  زا  کی  ره  هب  کنیا 
.تسا نکمم 

تلزنم ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  لیالد 

ام و قرط  زا  ًارتاوتم  مامت ، تحـص  اب  هک  تسا  ْهلزنم  فیرـش  ثیدـح  هدوب ، تّوبن  ماقم  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  لیلد  ًـالّوا 
یهاگ هفلتخم ، لفاحم  هددعتم و  تاعفد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هک  هدیدرگ  تباث  ظافلا  رد  دایز  مک و  رصتخم  هب  امش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  ّالا  یشاب  یسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  هک  یتسین  یضار  ایآ 

: دومرف تما  هب  یهاگ  و 

« ...نم نوراه  هلزنمب  یّنم  ّیلع  »

.تسین يرابتعا  دحاو  ربخ  هب  تسا و  دحاو  ربخ  تحص ، ضرف  رب  .تسین  مولعم  ربخ  نیا  تحص  ظفاح :

495 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


وهـس ًادـمع  ای  تسا و  راـبخا  بتک  رد  ریـس  هعلاـطم و  ّتلق  هطـساو  هب  اـیوگ  دـیدومرف ، ربخ  تحـص  رد  کیکـشت  هکنیا  اـما  یعاد :
ربخ ار  نآ  فیرش و  ربخ  نیا  تحص  راکنا  تس و  تامّلسم  زا  ربخ  نیا  تحـص  الا  دیوش و  قطنم  لقع و  میلـست  دیتساوخن  هدومرف ،

هک یمسق  نامه  نتفگ -  دحاو 

تجاجل ام  سلجم  رد  مراودیما  یلو  دشاب ، یم  جاجل  دانع و  هار  زا  ای  تسا ، رابخا  بتک  زا  عالطا  مدع  هطساو  هب  ای  مدرک -  ضرع 
.دشابن يدانع  و 

هّماع قرط  زا  تلزنم  ثیدح  دانسا 

هربتعم بتک  زا  فیرش  ثیدح  نیا  دانسا  ضعب  هب  ام  سلجم  نیبئاغ  نیرضاح و  تریصب  یتدایز  بلطم و  ندش  نشور  يارب  مراچان 
ياملع زا  لوحف  هکلب  تسین ، دـحاو  ربخ  دـینادب  ات  میامن ، هراشا  دـیامن -  یم  کـمک  یعاد  هظفاـح ي  هک  يرادـقم  هب  ناـتدوخ - 

.دنا هدومن  مارم  تابثا  نآ ، رتاوت  دنس و  ریثکت  قرط و  دّدعت  اب  نارگید  يروباشین و  مکاح  یطویس و  دننام  ناتدوخ ،

(1)« يزاغم  » باتک زا  میس  دلج  هحفص 54  رد  يراخب  هللادبع  وبا  . 1

رد جاّجح  نب  ملسم  . 2 مالّسلا ؛ هیلع  یلع  بقانم  رد  دوخ  حیحص   (2) «) قلخلا ءدب   » باتک زا  هحفصرد 185  كوبت و  هوزغ  باب  رد 
هیلع یلع  لئاضف  باـب  هباحـصلا ،» لـضف   » باـتک رد  لاس 1290 و  رـصم  پاـچ  دوخ ،  (3)« حیحـص  » مود دلج  و 237  هحفص 236 

(4)« دنسم  » لوا دلج  هحفص 98 و 118 و 119  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  .مالّسلا 3 .

هیمست ي هجو  رد 

496 ص :

.كوبت هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 857 ، ، 6/309 يراخب ، حیحص  - 1
.یلع بقانم  باب  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ح 225 ، ، 5/81 نامه ، - . 2

.هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ، 32  - ح 30 ، 1871  - 4/1870 ملسم ، حیحص  - 3
و هللادبع ، نب  رباج  دنسم  يردخلا و  دیعس  یبا  دنسم  184 و 185 ، ، 182 ، 79 ، 177 ، 175 ، 173 ، 1/170 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 4

.سیمع تنب  ءامسا  دنسم  6/369 و 438 ،
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(1) (؛ باتک نامه  مجنپ  ءزج  هیشاح ي  هحفص 31  رد  نینسح و 

(2)« هیولعلا صئاصخ   » هحفص 19 زا  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  . 4

رد يذمرت  هروس  نب  دمحم  . 5 هدومن ؛ لقن  ثیدح  هدجیه 

(4) ؛» هباصا  » مود دلج  هحفص 507  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  . 6 دوخ ؛  (3)« عماج »

(5) هقرحم ،» قعاوص   » هحفص 30 و 74 رد  یّکم  رجح  نبا  . 7

(6) ؛» كردتسم  » میس دلج  هحفص 109  رد  يروباشین  هللادبع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  مکاح  . 8 باب 9 ؛

(7) ؛» ءافلخلا خیرات   » هحفص 65 رد  یطویس  نیدلا  لالج  . 9

(8) ؛» دیرفلا دقع   » مود دلج  هحفص 194  رد  ّهبر  دبع  نبا  . 10

تاقبط  » رد يدقاولا  بتاک  دعس  نب  دمحم  . 12 (9) ؛» باعیتسا  » مود دلج  هحفص 473  ردربلا  دبع  نبا  . 11

497 ص :

.یلع لئاضف  باب  ، 5/31 لاّمعلا ،) زنک  بختنم   ) لبنح نب  دمحا  دنسم  هیشاح  - . 1
هللا یلص  یبنلا  نم  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ْهلزنم  باب  ، 85 ص 76 -  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملاریما ، صئاصخ  - 2

.هلآو هیلع 
بلاط یبأ  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باـتک  ، 3740  - ح 3739 ، 982  - ص981 يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحـصلا ، عماجلا  - 3

.هنع هللا  یضر 
.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 5704 ، همجرت  ، 4/464 ینالقسع ، رجح  نبا  هباصالا ، - 4

لصف 1 و 2. باب 9 ، ، 121  - ص120 یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
.هنع هللا  یضر  یلع  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4575 ، ، 3/117 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 6

.هلضف یف  ْهدراولا  ثیداحأ  یف  لصف  بلاط 2 ، یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  ص168 ، یطویس ، نیدلا  لالج  ءافلخلا ، خیرات  - 7
.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  ، 5/58 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 8

.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1097 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 9

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 561 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_497_9
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ؛» يربکلا

(2) خیرات ریسفت و  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  . 14 بیغلا ؛» حیتافم   » ریسفت رد  يزار  رخف  ماما  . 13

(3) ؛» راصبالا رون   » هحفص 68 رد  یجنلبش  نمؤم  دیس  . 15 دوخ ؛

(4) ؛» لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  . 16

(5) ؛» یبرقلا ْهدوم   » زا متفه  تّدوم  رخآ  رد  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  ریم  . 17

(6) ؛» هّمهملا لوصف   » هحفص 23 و 125 رد  غاّبص  نبا  هب  فورعم  یکم ، یکلام  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  . 18

دلج هفحص 49  رد  يدوعسم  نیـسحلا  نب  یلع  . 20 (7) ؛» هیبلحلا ْهریس   » مود دلج  هحفـص 26  رد  یعفاش  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  . 19
(8) ؛» بهذلا جورم   » مود

(9)« هّدوملا عیبانی   » باب 9 و 17 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  . 21

لقن ینیومح  یمزراوخ و  یلزاغم و  نبا  هجام و  نبا  يذـمرت و  دـمحا و  ملـسم و  يراخب و  زا  ربخ  هدـجیه  باب 6 ، رد  ًاصوصخم  و 
هدومن

498 ص :

.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلوالا  ْهقبط  رکذ  نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  تاقبط  ، 17  - 3/16 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
.يرجه مهن  لاس  ثداوح  ، 2/368 يربط ، خیرات  - 2

.بلاط یبأ  نب  یلع  اندیس  بقانم  یف  لصف  باب 1 ، ص157 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 3
لصف 5. باب 1 ، ص82 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4

(. باب 56 ، 866 ح 865 -  ، 2/302 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) متفه ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 5
.هل هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، 228 و 274 ، ، 227 ، 1/220 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 6

.كوبت هوزغ  باب  ، 3/132 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریسلا  - 7
.هیواعم دعس و  نیب  نایفس ، یبا  نب  ْهیواعم  ْهفالخ  رکذ  ، 3/14 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 8

و و باب 17 ، ح 8 و 10 ، ، 260  - و 1/259 باب 9 ، ح 6 ، باب 6 و 1/179 ، ، 34  - ح 22 ، 162  - 1/156 يزودنق ، ْهًدوملا ، عیبانی  - 9
باب 56. ح 161 ، ، 2/86
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(2) ؛» دادغب خیرات  » رد بیطخ  یلع  نب  دمحا  . 23 ( (1) ؛» لاّمعلا زنک   » مشش دلج  هحفص 152 و 153  رد  یقتم  یلع  یلوم  . 22 تسا ؛
رددـمحم نب  یلع  يرزج  ریثا  نـبا  . 26 (4) ؛» بقاـنم  » رد یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  . 25 (3) ؛» بقانم  » رد یعفاـش  یلزاـغم  نبا  . 24

.27(5) ؛» هباغلا دسا  »

ینابیش دمحم  نب  كرابم  ریثا  نبا  . 29 یقثولا ؛» ْهورع   » رد دمحم  نب  دمحا  هلودلا  ءالع  ؛(6) 28 . دوخ خیرات »  » رد یقشمد  ریثک  نبا 
(8) ؛» بیذهتلا بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  . 30 (7) ؛» لوسرلا ثیداحأ  یف  لوصالا  عماج   » رد

499 ص :

.هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 32937  - ح 32931 ، 607  - 11/606 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
هرامـش همجرت  ، 3/289 يرازفلا ؛ دـمحا  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  هرامـش 227 ، همجرت  ، 1/325 يدادـغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  - 2

،4/71 یخلبلا ؛ فسوی  نب  دـمحم  لاح  حرـش  هرامـش 1534 ، همجرت  ، 3/406 رهزالا ؛ یبأ  نبا  دـیزم  نب  دـمحم  لاح  حرـش  ، 1376
،7/453 متاح ؛ تنب  نبا  دمحم  نب  دـمحا  لاح  حرـش  هرامش 2261 ، همجرت  ، 4/383 زازبلا ؛ هللادبع  وبا  حـلاص  نب  دـمحا  لاح  حرش 

دادش نب  نیـسح  لاح  حرـش  هرامـش 4115 ، همجرت  ، 8/53 صاصجلا ؛ یلظنحلا  دـیزی  نب  نسح  لاـح  حرـش  هرامـش 4023 ، همجرت 
لاح حرش  هرامـش 4932 ، همجرت  ، 9/365 یبحرلا ؛ نامثعوبا  ناـمثع  نب  زیرح  لاـح  حرـش  هرامـش 4365 ، همجرت  ، 8/268 ناطقلا ؛

هرامش 6323، همجرت  ، 11/432 قاّرولا ؛ لضفلا  نب  هللادبع  لاح  حرش  هرامش 5171 ، همجرت  ، 10/43 یلصوملا ؛ هللادیبع  نب  فیرط 
.یعخنلا میهاربا  نب  ثایغ  لاح  حرش  هرامش 6767 ، همجرت  ، 12/323 يرصملا ؛ جارس  نب  یلع  لاح  حرش 
«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : » هلوق باب  ، 56  - ح 40 ، 37  - ص27 یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3

لصف 14. ح 148 ، لصف 9 و ص133 ، ، 116  - ح 115 ، 109  - لصف 1 و ص108 ح 7 ، ص39 ، یمزراوخ ، بقانم  - 4
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/26 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 5

ثیدح يرجه ، لاس 40  عیاـقو  ، 378  - كوــبت و 7/374 هوزغ  رکذ  يرجه ، لاس 9  عیاـقو   5/11 ریثک ، نبا  ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  - 6
.ْهاخاؤملا

.مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  عرف 2 ، لصف 2 ، باب 4 ، ح 6477 ، ، 9/468 ریثا ، نبا  لوصالا ، عماج  - 7
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4925 ، همجرت  ، 7/286 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 8
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مـالعا نیقّقحم  زا  نارگید  »(1) و  ءابدألا تارـضاحم   » مود دلج  هحفص 212  رد  .یناهفـصا  بغار  دمحم  نب  نیـسح  مساقلاوبا  . 31
لیبق 1. زا  دـنا ؛ هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  يریثک  عمج  زا  هفلتخم  ظافلا  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  امش 

هللادـبع نب  رباج  . 5 دوعـسم ، نب  هللادـبع  . 4 تّما ،) ربـح   ) ساـبع نب  هللادـبع  . 3 صاـّقو ، یبا  نب  دعـس  . 2 باّـطخلا ، نب  رمع  هـفیلخ 
.12 مقرا ، نب  دیز  . 11 بزاع ، نب  ءارب  . 10 ثریوح ، نب  کلام  . 9 هرمس ، نب  رباج  . 8 يردخ ، دیعس  وبا  . 7 هریره ، وبا  . 6 يراصنا ،

وبا . 18 یملـسا ، هدیرب  وبا  . 17 کـلام ، نب  سنا  . 16 دیـسا ، نب    ْ هفیذح . 15 هحیرس ، یبا  . 14 یفوا ، یبا  نب  هللادـبع  . 13 عفار ، وبا 
هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  ْهجوز   ) هملـس ما  . 22 دعس ، نب  لیبحرـش  . 21 تباـث ، یبا  نب  بیبح  . 20 بیسم ، نب  دیعـس  . 19 يراصنا ، بویا 

باحصا زا  رگید  یتعامج  نایفس و  یبا  نب  ْهیواعم  . 25 بلاط ، یبا  نب  لیقع  . 24 رکب ،) یبا  ْهجوز   ) سیمع تنب  ءامسأ  . 23 هلآو ،)
هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  زا  یگمه  هصالخ  .دـهد  یمن  ار  اهنآ  همه  ياـهمان  هرامـش  هزاـجا  یعاد ، هظفاـح ي  سلجم و  تقو  هک 

: دومرف هک  دنا  هدومن  تیاور  هفلتخم -  دراوم  ظافلا و  رد  یتوافت  رصتخم  هب  هلآو - 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ّیلع  ای  »

.دهاوخن يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  الا  یسوم ، زا  ینوراه  هلزنم ي  هب  نم  زا  وت  یلع  ای 

يریثک زا  هبّترم  دانسا  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  مدومن -  رکذ  ار  اهنآ  ریثک  زا  یلیلق  هک  امـش -  ياملع  نایعا  زا  همه  نیا  هکنیا  اب  ایآ 
، دنا هدومن  لقن  ربمغیپ  باحصا  زا 

500 ص :

یـضر بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  هباحـصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اممو  دح 20 ، ، 4/463 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارـضاحم  - 1
.هنع هللا 
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؟ دیامن یمن  امش  يارب  رتاوت  نیقی و  تابثا 

ناتدوخ ياملع  زا  نیقّقحم  هچنانچ  تسا ؛ راـبخا  تارتاوتم  زا  هکلب  تسین ، دـحاو  ربخ  هدومرف ، هابتـشا  هک  دـییامن  یم  قیدـصت  اـیآ 
ثیدح نیا  ْهرتاوتملا » ثیداحألا  یف  ْهرثانتملا  راهزالا  ْهلاسر   » رد یطویـس  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دـننام  دـنا ؛ هدومن  رتاوت  يوعد 

(1)« ءافخلا ْهلازا   » رد هدومن و  طبض  تارتاوت  رد  لخاد  ار  فیرش 

؟ هدومن رتاوت  قیدصت  مه   (2)« نینیعلا ْهّرق   » و

باب 7 هب  دییامن  هعلاطم  هعجارم و  تسا  بوخ  دییامن ، یم  فیرش  ثیدح  نیا  دنـس  تحـص  رد  کیکـشت  تداع ، يور  امـش  نوچ 
مـالعا لوـحف  زا  هک  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  فیلأـت   (3) «، مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ْهیاـفک  »

ار قیاقح  هدومن و  رظن  راهظا  هحفص 149  رد  ترضح  نآ  يارب  رگید  رخافم  اب  مأوت  ًادنـسم  ثیدح  شـش  رکذ  زا  دعب  هک  تسامش 
هک دـنک  یم  مامت  امـش  رب  ار  تّجح  بّصعت ) زا  یلاخ   ) یعفاش ملاع  نیا  نایب  دـیرادن ، لوبق  ار  ام  لوق  امـش  رگا  هک  دـیامن  یم  نایب 

: دسیون یم 

هحیحـص و یف  جاِّجح  نب  ملـسم  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هللادبع  یبأک  ظاّفحلا  مالعألا  هّمئألا  هاور  هتحـص  یلع  قفتم  ثیدح  اذـه  »
هجام نباو  هننس  یف  یئاسنلا  نامحرلادبع  یبأ  هعماج و  یف  يذمرتلا  یسیع  یبأو  هننس  یف  دواد  یبأ 

501 ص :

لئاضف ترثک  ببس  هنع ، هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  رثآم  ، 2/260 يولهد ، هللا  یلو  ءافلخلا ، ْهفالخ  نع  ءاـفخلا  ْهلازا  - 1
.یلع اندیس 

ص207. يولهد ، هللا  یلو  نیخیشلا ، لیضفت  یف  نینیعلا  ْهرق  - . 2
باب 70. ص283 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
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دح یف  لخد  ثیدـح  اذـه  يروباسینلا  مکاحلا  لاق  .مهنم  ًاـعامجا  کـلذ  راـص  یتح  هتحـص  یلع  عیمجلا  قفتاو  هننـس  یف  ینیوزقلا 
« .رتاوتلا

حیحـص رد  يراخب  هللادـبع  یبا  دـننام  ظاّفح ؛ مالعا و  ياملع  زا  همئا  تاور  نآ  تحـص  رب  دـنا  هدومن  قافتا  هک  تسا  یثیدـح  نیا 
نبا ننس و  رد  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  عماج و  رد  يذمرت  یسیع  وبا  ننس و  رد  دواد  یبا  دوخ و  حیحص  رد  جاّجح  نب  ملسم  دوخ و 

يروباشین مکاح  .دـشاب و  یم  اهنآ  عامجا  دروم  رما  نیا  ثیدـح و  نیا  تحـص  رب  ًامومع  دـنا  هدومن  قاـفتا  ننـس  رد  ینیوزق  هجاـم 
.رتاوت ّدح  رد  هدش  لخاد  هک  تسا  یثیدح  نیا  تسا  هتفگ 

.دشابن فیرش  ثیدح  نیا  رتاوت  تحص و  رب  يرتشیب  لیالد  رکذ  هب  یجایتحا  راک و  رد  یماهبا  منک  یم  نامگ 

یلو منک ، یگداتسیا  تسا -  رابتعا  تیاغ  رد  هک  امش -  نیهارب  لیالد و  لباقم  رد  هک  متسین  یجوجل  نامیا و  یب  مدآ  ریقح  ظفاح :
ءاملع نیرّحبتم  نیمّلکتم و  زا  هک  يدمآ  نسحلاوبا  هیقف  ملاع  راتفگ  رد  دینک  لّمأت  يردق 

.تسا هدومن  در  یلیالد  اب  ار  ثیدح  نیا  هک  دشاب  یم 

یگمه هک  ناتدوخ -  ياملع  رباکا  زا  همه  نیا  لاوقا  لقن  اب  هک  فصنم  قیقد و  ملاـع  امـش  لـثم  زا  میاـمن  یم  بّجعت  یلیخ  یعاد :
.هدوب ْهالصلا  كرات  هدیقع و  یب  ریرش و  يدرم  هک  يدُمآ ، لوق  هب  دییامن  یم  هّجوت  دنشاب -  یم  امش  مومع  نانیمطا  دروم  هقث و 

صخـش امـش  لثم  زا  دومن و  يدب  هب  مهّتم  ار  وا  دیابن  دومن  يا  هدـیقع  راهظا  یـسک  رگا  تسا و  دازآ  هدـیقع  راهظا  رد  رـشب  خـیش :
.دیزاس مهّتم  ار  یهیقف  ملاع  ءوس ، ناسل  اب  یقطنم ، باوج  ضوع  هک  دوب  حیبق  یلیخ  دیتسه ، قالخا  همّسجم ي  هک  یفیرش 

502 ص :
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ياملع ار  وا  ءوس  دـیاقع  یلو  ما ، هدوبن  مه  يدـُمآ  نامز  رد  مرادـن و  يدـحا  هب  تبـسن  ءوس  ناسل  وگاعد  .دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
.دنا هدومن  لقن  ناتدوخ  گرزب 

.دنا هدومن  دای  هدیقع  ءوس  يدب و  هب  ار  وا  اجک  رد  ام  ياملع  خیش :

يدمآ لاح  حرش 

(1)« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  یعاد :

: تسا هتشون 

« .هالصلا كرتی  ناک  ّهنا  هنع  حصو  هداقتعا  ءوسل  قشمد  نم  یفن  دق  فیناصتلا  بحاص  ّیلع  یبأ  نب  ّیلع  مّلکتملا  يدمآلا  فیسلا  »

حیحـص وا و  داقتعا  ءوس  هطـساو  هب  دندرک  دـیعبت  قشمد  زا  ار  وا  هدوب ، فیناصت  بحاص  هک  یلع  یبا  نب  یلع  مّلکتم  يدـمآ  فیس 
.هدوب ْهالصلا  كرات  هکنآ  تسا 

لقن ار  هیضق  نیا   (2)« لادتعالا نازیم   » رد دشاب  یم  امش  گرزب  ياملع  زا  هک  یبهذ  زین  و 

.هدوب هعدتبم  زا  يدُمآ  هک  تسا  مّلسم  دیوگ  یم  رظن  راهظا  رد  هوالع  هب  هدومن ،

رهاظ ار  دوخ  تنیط  ثبخ  زگره  دوبن ، نامیا  یب  ریرش و  تعدب و  لها  يدُمآ  رگا  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیرگنب ، قیقد  رظن  اب  امش  رگا 
مامت فالخ  رب  هک  تخاس  یمن 

503 ص :

.يدمآ فیس  لاح  حرش  هرامش 4080 ، همجرت  ، 3/467 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  - 1
هب فلؤم  هک  ار  يریخا  هلمج  تسا  رکذ  نایاش  .يدمآ  فیس  لاح  حرش  هرامش 3652 ، همجرت  ، 3/358 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

ار ترابع  نیا  فیس ، لاح  حرش  لیذ  ، 3/469 نازیملا ، ناسل  رد  رجح  نبا  نکلو  میتفاین ، لادتعالا  نازیم  رد  تسا  هداد  تبسن  یبهذ 
هنع رذتعا  مث  باتکلا ...« .» اذه  یف  ...يدمآلا  فیسلا  هرکذ  یف  یبهذلا  یلع  طحلا  یف  یکبسلا  جاتلا  غلاب  دقو  .تسا ...«  هدرک  لقن 

يدمآ فیس  دیوگ : یم  یکبس  جات  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا  هعدتبملا .» نم  هدنع  هنوکل  هحیـصنلا  نم  اذه  َنأ  دقتعی  ّهنأب 
.تسا هعدتبم  زا  یبهذ  دزن 
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تاـقث ماـمت  و  تسا ) ثیدـح  تاور  زا  یکی  هک   ) باّـطخلا نب  رمع  دوـخ ، هفیلخ ي  یتـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هباـحص 
.دیامن مایق  ناتدوخ ، مالعا  ياملع 

یمن رارق  تیانع  دروم  ار  نیحیحص  ثیداحا  ارچ  هک  دیهد  یم  رارق  نعط  دروم  ار  نایعیش  مرتحم ، نایاقآ  امـش  هکنآ  همه  زا  بجعا 
(. دشاب یم  ام  لوبق  دروم  امش ، حاحص  رد  ولو  دشاب ، دانسالا  حیحص  یثیداحا  رگا  .تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  و   ) دنهد

دیامن و یم  در  ًامـسر  يدُمآ  دـنا ، هدومن  لقن  دوخ  حاحـص  رد  حاحـص  بابرا  ریاسو  ملـسم  يراخب و  هک  ار  یمّلـسم  ثیدـح  یلو 
.دریگ یم  رارق  امش  هجوت  دروم 

بیذکت ْهقیقحلا  یف  هکلب  هدومن ، هدیقع  راهظا  امش  نیحیحـص  فالخ  رب  هک  نیمه  رگم  دوبن  يدُمآ  رب  یبیع  چیه  امـش  دزن  رد  رگا 
دینک تقد  رتشیب  فیرش  ثیدح  نیا  فارطا  رد  دیهاوخب  امـش  رگا  .وا و  نعط  رب  دوب  یفاک  تسا ، هدومن  ار  ملـسم  يراخب و  رمع و 

، دییامنب اهیدُمآ  لاثما  رب  نیرفن  دیوش و  نشور  رتهب  دیرگنب و  ار  دوخ  ياملع  ناگرزب  تاور  زا  هلماک ي  دانـسا  مامت  مات و  لیالد  و 
رّحبتم همالع ي  ثیداحا ، رابخا و  داّقن  قّقحم و  دـهاز ، لداع ، ملاع  فیلأـت  راونـالا » تاـقبع   » تمظعاـب تادـلجم  هب  دـینک  هعجارم 
تقیقح فشک  ات  دییامن ، هعلاطم  ار  تلزنم  ثیدح  دلج  ًاصوصخم  فیرشلا و  هماقم  هللا  یلعا  يولهد  نیسح  دماح  دیس  ریم  موحرم 

.هدومن یجّالح  عمج و  هنوگچ  امش  قرط  زا  ار  ثیدح  نیا  كرادم  دانسا و  یعیش ، گرزب  ملاع  نیا  هک  دوشب  امش  رب 

ار نآ  دنـس  دیراد ، رظن  رگا  تسا  نکمم  .هدوب  هنع  هللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  ثیدـح  نیا  تاور  زا  یکی  دـیدومرف  ظفاح :
.دییامرف نایب 

504 ص :
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باّطخلا نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  دنس 

نب دــمحم  سلاـجم و  باـتک  رد  یفنحلا  يدنقرمــسلا  دــمحم  نـب  رــصن  ثـیللا  وـبا  يریطملا و  رفعج  نـب  دــمحم  رکبوـبا  یعاد :
لوصف  » هحفـص 125 رد  یکلام  غاّبـص  نبا  »(2) و  لاّـمعلا زنک   » رد یقتم  یلع  یلوـم  »(1) و  هرـضنلا ضایر   » رد یبهذ  نامحرلادبع 

(4)« یبقعلا ریاخذ   » رد مرحلا  ماما  و  صیاصخ »  » زا ًالقن   (3)« هّمهملا

نامیلس خیش  و 

505 ص :

نیا ار  ثیدـح  یبهذ  .یـسوم  نم  نوراه  ْهلزنمب  یبنلا  نم  هنأب  هصاصتخا  رکذ  لصف 4 ، باب 4 ، ، 3/118 یبهذ ، هرضنلا ، ضایر  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  .نیقفانملا  نم  کّنظأل  ینا  لاقف : ًاّیلع  ّبسی  ًالجر  عمس  دق  ورمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ 

«. يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  یلعل : لوقی 
یقتم .هنع  هللا  یـضر  ّیلع  لـئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باـتک  ح 36392 ، ، 123  - 13/122 يدـنه ، یقتم  لاّـمعلا ، زنک  - 2
ّینإف بلاط ، یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوّفک  باّطخلا : نب  رمع  لاق  لاق : ساـبع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يدـنه 

، سمشلا هیلع  تعلط  امم  ّیلا  ّبحأ  نهنم  هدحاو  یل  نوکی  نأل  لاصخ  ثالث  ّیلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 
یلع یکّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  نم  رفنو  حارجلا  نبا  هدـیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک 

هلزنمب یّنم  تنأ  لاق : مث  .ًامالسإ  مهلّوأو  ًانامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع  ای  تنأ  لاق : مث  هبکنم  یلع  هدیب  برـض  یّتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
«. کضغبیو ینبحی  ّهنأ  معز  نم  ّیلع  بذک  یسوم و  نم  نوراه 

: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  غاّبص  نبا  .هنسحلا  ْهبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/588 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 3
نب ّیلع  رکذ  نع  اوّفک  لوقی : وهو  باّطخلا  نب  رمع  تعمس  لاق : هنع  هللا  یـضر  بلّطملادبع  نب  ساّبع  نع  صئاصخلا  باتک  نمو  »
لک ّنهنم  هدـحاو  یل  نأ  ول  تددو  لاصخ  ثالث  یلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  ریخب  ّـالإ  بلاـط  یبأ 
هللا لوسر  باحصأ  نم  رفنو  حارجلا  نبا  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  ینأ  كاذو  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  ّیلا  بحأ  نهنم  هدحاو 

امالـسإ نیملـسملا  لوأ  تنأ  یلع  ای  لاـقو : بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  فتک  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  برـض  ذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
دقف کبحأ  نم  یلع  ای  کضغبم  وهو  ینبحی  هنا  معز  نم  بذـک  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأو  اـنامیإ ، نینمؤملا  لوأ  تنأو 

هلخدأو یلاعت  هللا  ضغبأ  دـقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دـقف  کـضغبأ  نمو  هنجلا ، هلخدأ  هللا  هبحأ  نمو  هللا  هبحأ  ینبحأ  نمو  ینبحأ 
«. رانلا

لّوأ ّهنأ  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  رکذ  یف  باـب  مسق 1 ، ص58 ، يربط ، نیدـلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 4
هللا لوسر  برـض  ذإ  هعامجو  رکبوبأو  هدـیبع  وبأو  انأ  تنک  لاق : رمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يربط  .ملـسأ  نم 
یّنم تنأو  امالـسإ  نیملـسملا  لوأ  تنأو  اـنامیإ  نینمؤـملا  لوأ  تنأ  یلع  اـی  لاـقف : بلاـط  یبأ  نب  یلع  بکنم  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب 
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رفعجوبا خیـش  هینامثعلا » ضقن   » زا  (2) جهن حرش  موس  دلج  هحفـص 258  رد  دیدحلا  یبا  نبا  »(1) و  ْهّدوملا عیباـنی   » رد یفنح  یخلب 
دیراذگاو تفگ : باّطخلا  نب  رمع  يزور  تفگ  هک  دنا  هدومن  لقن  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ظافلا  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  یفاکسا 

تلـصخ هس  یلع  رد  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مدینـش  نم  اریز  دـینکن ؛) تبیغ  یلع  زا  ردـق  نآ  ینعی  ( ؛ ار یلع  ماـن 
: تفگ هاگ  نآ  دبات .» یم  وا  رب  باتفآ  هچره  زا  متشاد  یم  رت  تسود  دوب  متسه  رمع  هک  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک   » تسا

هیبکنم هدیب  برض  یّتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ئکتم  وهو  هللا  لوسر  باحصأ  نم  رفنو  حاّرجلا  نب  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  »
ّهنأ معز  نم  ّیلع  بذـکو  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  لاـق : ّمث  ًامالـسإ  مهلّوأو  ًاـنامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع  اـی  تنأ  لاـق : ّمث 

« .کضغبی ینّبحی و 

ات بلاط ، یبا  نب  یلع  رب  دوب  هداد  هیکت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  میدوب ، رـضاح  باحـصا  زا  يا  هدع  حاّرج و  هدیبعوباو  نم 
زا یتسه  نیملسم  لّوا  نامیا و  ثیح  زا  یتسه  نینمؤم  لّوا  یلع  ای  وت  دومرف : یلع و  ياه  هناش  رب  دز  هکنآ 

506 ص :

.تسا هدرک  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح 403 ، ، 2/146 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
زا لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  .یلعو  رکب  یبأ  مالسا  یف  لوقلا  هعصاق ،)  ) هبطخ 238 ، 13/230 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

تنأ  » هلمج نکل  تسا ، هدروآ  میدرک  لقن  لامعلا  زنک  زا  هچنآ  هیبش  یظافلا  هب  باطخ ، نب  رمع  زا  ار  ثیدح  نیا  یفاکسا  رفعجوبا 
.تسا هدروآ  نیچ  هطقن  اب  ار  مالّسلا » هیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم 
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ارم دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  نم  رب  تسا  هتفگ  غورد  یـسوم و  زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  یلع  ای  دومرف : هاگ  نآ  .مالـسا  ثیح 
.دراد یم  نمشد  ار  وت  هک  یتلاح  رد  دراد  یم  تسود 

مولعم يدُمآ  فیخـس  لوق  هب  هّجوت  هدیقع و  راهظا  ارچ  سپ  تسین ، زیاج  رگا  تسا ؟ زیاج  امـش  بهذم  رد  رمع  هفیلخ  لوق  ّدر  ایآ 
.دییامن یم  لاحلا 

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  مکح 

.تسین يرابتعا  ار  دحاو  ربخ  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح ، نیا  دیدومرف  هک  دنام  باوج  الب  امش  نایب  زا  رگید  هلمج  کی  اما  و 

نینچ هب  هّوـفت  تسا  بّجعت  امـش  زا  یلو  تسا ، حیحـص  میراد ، تسد  رد  هک  یلاـجر  نیزاوـم  اـب  مییوـگب ، نخـس  عوـن  نیا  اـم  رگا 
یم قساف  ای  رفاک  ار  دحاو  ربخ  رکنم  امـش  ياملع  زا  نیقّقحم  هک  اریز  تسا ؛ تباث  دحاو  ربخ  تیجح  امـش  بهذم  رد  اریز  یمالک ؛

«: تاداهشلا باتک  یف  تارمضم   » رد تسا  هتفگ  ءادعسلا » ْهیاده   » رد يدابآ  تلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هچنانچ  دنناد ؛

ریغ سایقلا  اذهو  حیحـص  ریغ  دحاولا  ربخلا  اذـه  لاق  ولو  ًارفاک  ریـصی  ّهناف  هّجحب ، سیل  ّهنإ  لاقو  سایقلاو  دـحاولا  ربخلا  رکنأ  نمو  »
« .ًاقساف ریصی  نکلو  ًارفاک  ریصی  ال  تباث ،

رگا یلو  تسا ، هدـیدرگ  رفاک  سپ  تسین ، تجح  دـحاو  ربخ  دـیوگب  هک  یتلاح  رد  ار  ساـیق  دـحاو و  ربخ  دـنک  راـکنا  هک  یـسک 
.دشاب یم  قساف  یلو  دوش ، یمن  رفاک  تسین ، تباث  سایق  نیا  ای  تسین  حیحص  دحاو  ربخ  نیادیوگب 

، ام ياهباتک  زا  امش  عالطا  یتدایز  امش و  نایب  نسح  زا  مدش  رورسم  یلیخ  ظفاح :
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باتک دلج  هب  ناشتسد  هک  دنراد  یم  رب  هچراپ  شاّقم و  هریگتـسد و  اب  ار  ام  ياهباتک  هعیـش  ياملع  نایاقآ  ما  هدینـش  هچنآ  فالخرب 
.دنیامن هعلاطم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دروخن ،

یم هتسویپ  یلخاد  نیطایش  ناتـسرپ و  هناگیب  ناگناگیب و  زا  يزومرم  يدایا  هکنآ  هچ  دیرادن ؛ اعّدم  نیا  تابثا  رب  یلیلد  ًاعطق  یعاد :
راشتنا دنزاس و  یم  ار  غورد  بلاطم  لیبق  نیا  اذل  .دنیامن  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  ناناملـسم  قافن  زا  هدومن و  لگ  ار  بآ  دـنهاوخ 

.دنربب ار  دوخ  هجیتن ي  دننک و  نیبدب  رگیدکی  هب  ار  نیملسم  دارفا  هک  دنهد  یم 

هیآ 6 رد  دیامرف  یم  باب  نیا  رد  هلمج  زا  هک  دیجم  نآرق  هیلاع ي  تاروتسد  هب  تسا  مدرم  نداد  هّجوت  هتسویپ  امـش  ام و  هفیظو ي 
(: تارجح  ) 49 هروس

﴾. َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  نَأ  اُونّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  نِإ  ﴿

یجنر یموق  هب  ینادان  زا  یقـساف  نیچ  نخـس  هب  ادابم  دـینک ، قیقحت  اـت  دـینکم ) قیدـصت   ) دروآ امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاـگره  »
« .دیدرگ نامیشپ  تخس  دیناسر و 

یمن رثا  امـش  رد  يداعا  تاملک  دوب ، مرتحم  نایاقآ  نیعلا  بصن  گرزب  روتـسد  نیا  رگا  .میـشاب  لفاغ  ریتاـسد  نآ  زا  دوخ  هکنآ  هن 
.دروآ ینامیشپ  زورما  هک  دومن 

رظن اب  ار  ناملسم  ناردارب  ياهباتک  تسا  نکمم  هنوگچ  میراد ، یمن  رب  شاّقم  ربنا و  اب  ار  نیّدترم  نیکرشم و  راّفک و  ياه  باتک  ام 
اهنآ دانسالا  حیحص  ثیداحا  مینک و  یم  هعلاطم  هناقیقد  ار  امش  ياملع  هربتعم ي  ياهباتک  امش ، هدومرف  فالخ  رب  .میرگنب  تراقح 

هدیقع و هب  یطبر  یقطنم ، یملع و  تافالتخا  .مینک  یم  لوبق  مه  ار 
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تغل و قطنم و  نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و  مولعزا  رتدایز  تمسق  هعیش  نیلصحم  عون  هک  دیرادن  عالطا  امـش  ایآ  .درادن  بهذم 
؟ دنراد یم  رب  شاّقم  ربنا و  اب  ار  بتک  نآ  هنوگچ  سپ  دنیامن ؛ یم  هدافتسا  امش  ياملع  تافیلأت  بتک و  زا  ار  مالک  ریسفت و 

هریرهوبا و سنا و  لیبق  زا  تسین ؛ اهنآ  لاوقا  هب  يرابتعا  دـنحودقم و  هک  دنتـسه  امـش  هلوقنم ي  ثیداـحا  رد  تاور  زا  ضعب  اـهتنم 
مه ام  دـنناد .) یم  دودرم  ار  اهنآ  هفینحوبا  لیبق  زا  مه  ناتدوخ  ياملع  زا  ضعب  هچناـنچ   ) مدومن ضرع  ًـالبق  هک  اـهنآ ، ریغ  هرمس و 

دروم امـش  ياـملع  نیقّقحم  یملع  هربـتعم ي  بتک  ّـالا  .میناد و  یم  لوبق  لـباقریغ  دودرم و  ار  تاور  لـیبق  نیا  هب  هبوسنم  ثیداـحا 
هعلاطم و دایز  هچنآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا ي  ربمغیپ و  هریـس ي  رد  هک  یعاد  صوصخلاب  دشاب و  یم  ام  هجوت 

.تسا تعامج  ّتنس و  ياملع  هربتعم ي  بتک  زا  ما ، هدومن  دنس  ذخا 

یّطخ امش -  گرزب  ياملع  هربتعم  خیراوت  یملع و  رابخا  بتک  ریسافت و  زا  دلج  تسیود  دودح  رد  یعاد  یصخش  هناخباتک ي  رد 
زیمت ار  اهنآ  دب  بوخ و  میناوت  یم  هک  میراد  ار  انیب  فاّرص  مکح  ام  ًالمع  اهتنم  .دشاب  یم  یعاد  هدافتـسا  دروم  دوجوم و   - یپاچ و 

ار اه  هیمیت  نبا  اهیدـُمآ و  اه و  ناهبزور  اـهرجح و  نبا  لاـثما  يراـک  هطلغم  اـهیزار و  رخف  لاـثما  تالاکـشا  تاهبـش و  بیرف  هداد ،
همئا هسّدـقم  تاماقم  هب  یعاد  نیقی  تفرعم و  بتارم  هک  دـییامرف  لوبق  .میریگن و  رارق  اهنآ  ياه  يراک  طلغ  ریثأت  تحت  میروخن و 
امـش ياـملع  هربتعم ي  بتک  هعلاـطم ي  هلیـسو  هب  رتـشیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عیادو  تلاـسر و  تیب  لـها  نیموصعم و  ي 

.هدیدرگ لیمکت 

مّرک یلع  هک  تسا  هار  هچ  زا  نآ  تلالد  تسیچ و  دوصقم  رب  ْهلزنم  ثیدح  نیا  تلالد  هجو  دییامرفب  میداتفا ، رود  بلطم  زا  ظفاح :
.تسا هدوب  تّوبن  ماقم  دجاو  ههجو  هللا 
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: دوش یم  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هصیصخ  هس  هدیسر ، ام  هب  رتاوت  وحن  هب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  زا  یعاد :

لوسر زا  دـعب  ترـضح  نآ  يرهاظ  ترازو  تفالخ و  ماقم  مه  یکی  .هدوب  ترـضح  يارب  تقیقح  ینعم و  رد  هک  تّوبن  ماقم  یکی 
.مهریغ هباحص و  زا  تّما ، مامت  رب  ترضح  نآ  تیلضفا  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

تفالخ تّوبن و  ماقم  دـجاو  نوراه  ترـضح  هدومن و  یفرعم  نوراه  هلزنم ي  هب  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 
.تسا هدوب  لیئارسا  ینب  مامت  رب  لضفا  یسوم و  ترضح 

.تسا هدوب  یبن  یسوم  ترضح  ردارب  نوراه  ترضح  رگم  دیشخبب ، بحاص ! هلبق  باون :

.دنا هدوب  تّوبن  ماقم  دجو  یلب ، یعاد :

؟ تسه دشاب  مارم  نیا  دهاش  هک  يا  هیآ  مه  نآرق  رد  ایآ  مدوب ، هدینشن  لاح  هب  ات  نم  بجع ، باون :

.تسا هدومرف  حیرصت  ار  بانج  نآ  تّوبن  لاعتم  دنوادخ  يدنچ  تایآ  رد  یلب ، یعاد :

.دریگ رارق  ام  هدافتسا  دروم  ات  دییامرف ، تئارق  ام  يارب  تاضویف  كرد  تهج  ار  تایآ  نآ  تسا  نکمم  باون :

: دیامرف ءاسن )  ) هروس 4  163 هیآ ، رد  یعاد :

یـسیِعَو ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  ِهِدـَْعب  نِم  َنیِّیبّنلاَو  ٍحُون  َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَمَک  َْکَیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اـّنِإ  ﴿

َنوُراَهَو َُسنُویَو  َبّویَأَو 

510 ص :
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﴾. ًارُوبَز دوُواَد  اَْنیَتآَو  َناْمیَلُسَو 

يوس هب  میدرک  یحو  وا و  زا  دـعب  ياـیبنا  حون و  يوس  هب  میدرک  یحو  هک  ناـنچ  مه  وت ، يوس  هب  میدرک  یحو  اـم  هک  یتسرد  هب  »
« .روبز ار  دواد  میداد  نامیلس و  نوراه و  سنوی و  بویا و  یسیع و  طابسا و  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و 

: دیامرف یم  زین  میرم )  ) هروس 19 هیآ 51  رد  و 

نِم َُهل  اَْنبَهَوَو  ًاّیَِجن *  ُهاَْنبّرَقَو  ِنَْمیَأـْلا  ِروّطلا  ِِبناَـج  نِم  ُهاَْـنیَداَنَو  ًاـِّیّبن *  ًـالوُسَر  َناَـکَو  ًاـصَلُْخم  َناَـک  ُّهنِإ  یَـسُوم  ِباَـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ﴿

﴾. ًاِّیبَن َنوُراَه  ُهاَخَأ  اَِنتَمْحّر 

کیدزن نمیا و  روط  بناج  زا  ار  وا  میدرک  ادـن  .ربمغیپ و  یلوسر  هدـش و  صلاخ  دوب  هک  یتسرد  هب  ار ، یـسوم  باتک  رد  نک  دای  »
« .دوب تّوبن  ماقم  بحاص  هک  نوراه  نوچ  يردارب  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  رم  میدیشخب  .هدنیوگ و  زار  ار  وا  میدینادرگ 

.دندوب قلخ  رب  ثوعبم  ربمغیپ و  ود ، ره  یلع  دّمحم و  ، امش لالدتسا  هدعاق و  نیا  يور  سپ  ظفاح :

فالتخا دروم  رایـسب  ءایبنا  هرامـش ي  ددـع و  هک  دـیناد  یم  دوخ  امـش  هتبلا  .متفگن  یعاد  دـیدومن ، ریرقت  امـش  هک  مسق  نیا  یعاد :
بحاص ربمغیپ  عبات  يا ، هقرف  هتـسد و  ره  نامز  ياضتقا  هب  اهنآ  مامت  یلو  دـنا ، هتـشون  مه  رتشیب  رازه و  تسیب  دـص و  کی  ات  .تسا 

یسیع ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  حون و  ترـضح  دنا ؛ هدوب  مزعلاولوا  اهنآ  زا  رفن  جنپ  هک  دنا  هدوب  ماکحا  باتک 
تیمتاخ نامه  هک  تسا  هدوب  رتالاب  همه  زا  شماقم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع 

.دشاب یم 

511 ص :
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مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  تابثا 

ترضح .دوب  یسوم  ترضح  شردارب  تعیرـش  عبات  هکلب  تشادن ، تّوبن  رما  رد  لالقتـسا  هک  دوب  یناربمغیپ  هلمج  زا  نوراه  بانج 
هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تعیرـش  عبات  هکلب  هتـشادن ، تّوبن  رما  رد  یلالقتـسا  یلو  هدوب ، تّوبن  ماقم  دـجاو  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 

.هدوب هلآو 

، دوب تّوبن  ماقم  دجاو  نوراه  هک  یمـسق  نامه  دنامهفب  تّما  هب  هک  تسا  نآ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  مرکا  لوسر  دوصقم  ضرغ و 
رد تماما  ماقم  هبتر و  اب  تّوبن و  ماقم  دجاو  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، یـسوم  ترـضح  دننام  یمزعلاولوا  ربمغیپ  عبات  یلو 

.تسا ترضح  نآ  يارب  يا  هیلاع  هصیصخ ي  دوخ  نیا  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هیقاب ي  تعیرش  تعاطا 

يارب درک  تابثا  فیرـش  نایب  ثیدح و  نیا  هب  ربمغیپ  هک  دـیوگ  ثیدـح  نیا  لقن  لیذ   (1)« هغالبلا جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 
ءایبنالا متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  رگا  یـسوم و  زا  ار  ینوراه  لزانم  بتارم و  عیمج  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

« يدعب یبن  ّهنا ال   » هلمج هب  یلو  دوب ، مه  وا  يربمغیپ  رما  رد  کیرش  هنیآ  ره  دوبن ،

تّوبن يادـعام  هچنآ  هدومن و  انثتـسا  ار  تّوبن  اذـل  .دوب  ماقم  نآ  دـجاو  یلع  دـیایب ، نم  زا  دـعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هک  دـناسر  یم 
.تسا تباث  ترضح  نآ  رد  ینوراه  بتارم  زا  تسا 

(2)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 19 لّوا  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هچنانچ 

سپ

512 ص :

عیمج نم  اهادع  ام  هل  تبثأو  هّوبنلاب ، هنم  هسفننابأف  يدـعب < ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   < ًاضیأ هل  لاقو  - » 1
(. هیواعم نأش  یف   ) هبطخ 193 ، 10/222 دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  امهنیب .» ًاکرتشم  صئاصخلاو  لئاضفلا 

لصف 5. باب 1 ، ، 90 ص88 -  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
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: دیوگ هدرک و  رظن  راهظا  دهد  یم  هک  یتاحیضوت  ینوراه و  تلزنم  نایب  رد  يرارسا  فشک  زا 

لوسر لعج  دقو  هرفس  دنع  هموق  یلع  هتفیلخو  هّوبنلا  یف  هکیرشو  هدضعو  هریزوو  هاخأ  ناک  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  صیخلتف  »
، يدعب ّیبن  ال  ّهنا ) ریغ   ) ّهنا هیلع  هللا  یّلص  هلوقب  ثیدحلا  رخآ  یف  اهانثتسا  ّهناف  هّوبنلا  ّالإ  هل  اهتبثأ )  ) اهتابثإو هلزنملا  هذهب  هنم  ًاّیلع  هللا 

هذهو كوبت  یلإ  هرفـس  دنع  هلهأ  یلع  هتفیلخو  هدضعو  هریزوو  هاخأ  هنوک  نم  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ًاتباث  هانثتـسملا  هّوبنلا  ادـعام  یقبف 
نم

وهو مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  هیلعلا  هیزملا  هذـه  توبث  یلع  هموهفمو  هقوطنمب  ثیدـحلا  ّلد  دـقف  فالزالا ، جرادـملاو  فارـشلا  جراـعملا 
« .هتحص یلع  قفتم  ثیدح 

.دوب شموق  رب  یسوم  هفیلخ  تّوبن و  رد  کیرش  وزاب و  ریزو و  ردارب و  هک  دوب  نآ  یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هکنآ  تانایب  زا  هصالخ 
دنام یم  یقاب  سپ  .تّوبن  يانثتـسا  هب  هداد  رارق  ینوراه  تلزنم  ماقم و  بحاـص  فیرـش ، ثیدـح  رد  ار  یلع  مه  متاـخ  ربمغیپ  سپ 

ایلع جرادـم  تفارـش و  جراـعم  زا  هصیـصخ  نیا  شموق و  رب  وا  تفـالخ  ترازو و  يردارب و  زا  تسا  تّوبن  يادـعام  هچنآ  وا  يارب 
، ترضح نآ  يارب  گرزب  تیزم  نیا  توبث  رب  دراد  تلالد  موهفم  قوطنم و  ثیح  زا  ثیدح  نیا  سپ  .مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا 

.دنراد نآ  تحص  رب  قافتا  مومع  هک  تسا  یثیدح  نیا  و 

(1)« هّمهملا لوصف   » هحفص 29 رد  یکلام  غاّبص  ناب  ار  مالک  نیمه  و 

زا نارگید  و 

513 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  هدـش  دای  ترابع  غابـص  نبا  .هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/279 یکلام ، غاّبـص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
هموق یلع  هتفیلخو  هّوبنلا ، یف  هدضعو  هریزوو  هاخأ  ناک  ّهنأ  امهیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  ّنأ  صّخلتف : : » تسا هدرک 

ّهنأ ریغ  : « هلوقب اهانثتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّهناف  هّوبنلا ، ّالا  هلزنملا ، هذهب  هنم  ًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعج  دقو  هرفس ، دنع 
«. كوبت یلإ  هرفس  دنع  هلهأ  یلع  هتفیلخو  هدضعو  هریزوو  هوخأ  ّیلعف  يدعب .« ّیبن  ال 
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ار ینعم  نیا  قیدصت  هدروآ و  تسین -  یضتقم  بش  هاتوک  تقو  نیا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هدیقع  مان و  رکذ  هک  امـش -  ياملع  رباکا 
.دنا هدومن 

.تّوبن لصا  هن  تسا  تّوبن  مدع  انثتسا  نیا  منک  یم  نامگ  ظفاح :

لاح دیدومن و  راکنا  ار  يراکـشآ  نیا  هب  بلطم  دـیدروآ و  دراو  داریا  دوخ  فالـسا  زا  تیعبت  يور  هدومن ، یفطل  یب  یلیخ  یعاد :
: دیوگ یم  مدرک  ضرع  لاحلا  هک  یعفاش  نایب  هب  دیدومنن  هّجوت  هکنآ 

«. ّیلعل ًاتباث  هانثتسملا  هّوبنلا  ادع  ام  یقبف  »

رد اهانثتـسا  بوصنم و  ریمـض  رگیدو  تّوبن  مدع  هن  تسا ، تّوبن  فیرـش ، ثیدح  رد  ینثتـسم  هکنآ  رد  تسا  ّصن  دوخ  نایب  نیا  و 
.تسا تّوبن  هب  عجار  يدعب < ّیبن  ّهنا ال  هلوقب : ثیدحلا  رخآ  یف  اهانثتسا  ّهناف  : < دیوگ هک  وا  لوق 

نآ رظن  تّوبن و  مدع  هن  دنک ، یم  تّوبن  يانثتسا  رب  تلالد  اهنآ  همه  هک  تسا  رایسب  امش  ياملع  بتک  رد  ترابع  زا  عون  نیا  لثم  و 
.نیدلا یف  بّصعتلا  نم  هللااب  ریجتسن  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  بّصعت  جاجل و  دانع و  زج  دنا ، هدش  تّوبن  مدع  هب  لئاق  هک  یناسک 

، دوب ماقم  نیا  دـجاو  یلع  دـیایب ، يربمغیپ  دوب  انب  دوبن و  ءایبنالا  متاـخ  اـم  ربمغیپ  رگا  هک  امـش  ياـعدا  نیا  منک  یم  ناـمگ  ظـفاح :
.هدومنن ینایب  نینچ  يدحا  ّالا  دشاب و  ناتدوخ  هب  صوصخم 

514 ص :
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.دنراد ینعم  نیا  هب  رارقا  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  تسین ، هعیش  ياملع  وگاعد و  تاصوصخم  زا  طقف  اعدا  نیا  یعاد :

.دییامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  .دنا  هدومن  ییاعدا  نینچ  ام  ياملع  زا  کی  مادک  ظفاح :

وا توف  ربخ  یتقو  هک  تسا  يراق  يوره  دمحم  ناطلس  نب  یلع  الم  امش  لاجر  ياملع  قوثو  ّلحم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  یعاد :
يرایسب تافیلأت  فیناصت و  بحاص  دندناوخ ، تبیغ  زامن  وا  يارب  رفن  رازه  راهچ  زا  هدایز  روضح  رد  رصم  ياملع  دیـسر ، رـصم  هب 

: هتفگ ْهلزنم  ثیدح  حرش  رد  ْهوکشم »  » رب حرش  ْهاقرم »  » رد تسا 

« .ًاّیلع ناکل  ًاّیبن  هدعب  ناک  ول  ّهنا  یلإ  ءامیإ  هیف  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  دشاب ، يربمغیپ  ءایبنالا  متاخ  زا  دعب  دوب  انب  رگا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ثیدح  نیا  رد  ینعی 

یف ظاّعولا  ْهیغب   » باتک رخآ  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ریهـش  همالع ي  هدومن ، ینعم  نیا  هب  رارقا  هک  امـش  گرزب  ياملع  هلمج  زا  و 
: دومرف نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  ات  تاور  هلسلس  رکذ  اب   (1)« ظاّفحلا تاقبط 

« .هتنکل ناک  ولو  يدعب  ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.یلع ای  يدوب  نآ  وت  دشاب ، نم  زا  دعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هکنآ  ینعم  هصالخ 

515 ص :

.يربکلا تاقبطلا  نم  ْهاقتنم  ثیداحأ  یف  باب  ح 47 ، ، 415  - 2/414 یطویس ، نیدلا  لالج  ْهاّعولا ، ْهیغب  - 1
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(1)« یبرقلا ْهّدوم   » مشش ْهّدوم  زا  مود  ثیدح  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه ، یلع  دیس  ریم  زین  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 

هیخأب یـسوم  دـضع  ّدـشی  امک  يدـضع  ّدـشی  یّیـصو  یّمع  نبا  تّریخو  ًاّیـصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنإ  »
« .يدعب هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ّیلع  ناکل  ًاّیبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو  یتفیلخ  وهو  نوراه 

رـسپ دیزگرب  ییـصو و  نم  يارب  دومن  رایتخا  سپ  یگدیزگرب .) هب   ) ارم دومن  رایتخا  ءایبنا و  رب  ارم  دـیزگرب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب 
ینعی  ) تسوا نوراه و  شردارب  هب  ار  یسوم  يوزاب  دومن  مکحم  هک  نانچ  مه  ارم ، يوزاب  دومن  مکحم  نم و  یصو  ار  یلع )  ) مّمع
.دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  نکل  و  دوب ، ربمغیپ  یلع  هنیآ  ره  دشاب ]  ] يربمغیپ نم  زا  دعب  دوب  انب  رگا  .نم  ریزو  هفیلخ و  یلع )

هچنآ ربانب  تسادـخ ، لوسر  دوخ  زا  هکلب  تسین ، ام  زا  طـقف  یلع  يارب  زا  تّوبن  هب  لوق  هک  دـش  تباـث  لـیالد  رـصتخم  نیا  اـب  سپ 
هدیچیپ و رما  چیه  هدوب و  تّوبن  ماقم  دجاو  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح ، نآ  هدومرف  هب  انب  هک  دنا  هدومن  قیدصت  مه  ناتدوخ  ياملع 

ًاعطق لصتم ، يانثتـسا  هب  هدـش  ینثتـسم  تّوبن  ینوراـه  بتارم  لزاـنم و  زا  نوچ  .هدروآ و  بّجعت  هب  ار  امـش  هک  هدوبن  مه  یلکـشم 
لزانم نآ  همه ي  زا  هک  دنام  یم  تباث  یقاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  میدومن -  رکذ  هک  ناتدوخ -  ياملع  تداهش  هب  نآ  يادعام 

نآرق نوراه ، تفالخ  رد  هک  نانچ  تسا ، تیلضفا  تفالخ و  هلزنم ي  رتالاب ،
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: دیامرف یم  فارعا )  ) هروس 7 هیآ ي 142  رد  دراد و  تحارص  دیجم 

﴾. َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبّتَتَالَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراَه  ِهیِخَْأل  یَسُوم  َلاَقَو  ﴿

« .شابم داسف  لها  وریپ  ریگ و  شیپ  حالص  هار  نم و  موق  رد  شاب  نم  نیشناج  هفیلخ و  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یسوم  »

سپ هدوب ، تّوبن  رما  رد  کیرـش  یـسوم  ترـضح  شردارب  اب  نوراه  ترـضح  هک  دـیدومن  نایب  هتـشذگ  تایآ  رد  هکنیا  اب  ظـفاح :
دوش و وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  شماقم  ناسنا  کیرـش  تسا  مّلـسم  هکنآ  لاح  دـنداد و  رارق  هفیلخ  ار  وا  هنوگچ 

.تسا تفالخ  ماقم  زا  رتالاب  تّوبن  ماقم  هکنآ  هچ  دنا ؛ هداد  لّزنت  شدوخ  هبترم  ماقم و  زا  ار  وا  دنهد  رارق  هفیلخ  ار  کیرش  رگا 

هب جاتحم  دیدومرف ، یم  رکف  يردق  رگا  هکنآ  لاح  دـنا و  هتفر  هابتـشا  نیا  هب  لّمأت  رکف و  نودـب  مرتحم  نایاقآ  زا  هّدـع  کی  یعاد :
نوراه ترـضح  تّوبن  هلاصألاب و  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  تّوبن  هک  دـیتسناد  یم  دوخ  هدوبن ، یعاد  باوج 

هیلع یسوم  ترضح  شراوگرزب  ردارب  اب  نوراه  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدوب ، ترضح  نآ  هفیلخ ي  ّهنأک  ، هدوب ًاعبت  مالّـسلا  هیلع 
لقن هط )  ) هروس 20 ات 32  هیآ 25  زا  هک  دوش  یم  مولعم  یسوم  ترضح  دوخ  ياضاقت  زا  هچنانچ  هدوب ؛ غیلبت  رما  رد  کیرش  مالّسلا 

: هک دیامن  یم  ار  یسوم  ترضح  لوق 

َنوُراَه ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ِیلْوَق *  اوُهَقْفَی  ِیناَِسل *  نِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ *  ِیل  ْرّـسَی  َو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْـشا  ّبَر  َلاَق  ﴿

﴾. يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأَو  يِرْزَأ *  ِِهب  ْدُدُْشا  یِخَأ * 

، نم نابز  زا  ار  هرگ  اشگب  تسا و  تلاسر  غیلبت  هک  ارم  راک  نم  يارب  نادرگ  ناسآ  ارم و  هنیـس  نم  يارب  نادرگ  هداشگ  راگدرورپ  »
ارم تاملک  دنمهفب  ات 
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اب ار  وا  زاس  کیرـش  ارم و  تشپ  يو  هب  نادرگ  مکحم  دـشاب و  نم  ردارب  نوراه  نآ  هک  نم  ناـسک  زا  يریزو  نم  يارب  هدـب  رارق  و 
(.« تسا تلاسر  غیلبت  هک   ) نم رما  رد  نم 

تافـص هلماک و  لـحارم  ماـمت  رد  هّصاـخ ، تّوبن  ماـقم  يانثتـسا  هب  هک  تسا  هدوب  يدرمدار  هناـگی  طـقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز 
.هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  کیرش  هصوصخم 

وحم و ءالقع  لوقع  هک  دـییامن  یم  ولغ  نانچ  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هراـبرد  مینیب  یم  هک  دوش  یم  رتداـیز  اـم  بّجعت  هتـسویپ  ظـفاح :
صیاصخ تافص و  عیمج  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  دیدومن  نایب  لاحلا  هک  دوب  یتالمج  نیمه  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  ددرگ  یم  ناریح 

.هدوب اراد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ 

دیاب ینـالقع  هدـعاق ي  يور  ربمغیپ  هفیلخ ي  هکنآ  هچ  تسا ؛ تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  تسین ، ولغ  راـتفگ  زا  عون  نیا  ًـالوا  یعاد :
.دشاب ربمغیپ  دننام  لثم و  تافص ، عیمج  رد 

ینعم نیا  هب  رارقا  دوخ  هربتعم ي  ياهباتک  رد  ناتدوخ  ياملع  زا  ناگرزب  هکلب  میتسین ، ینعم  نیا  یعّدـم  اهنت  اـم  اـعدا  نیا  رد  ًاـیناث 
.دنراد

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  یلع 

حیـضوت  » باتک رد  دـشاب ، یم  امـش  ياملع  لوحف  زا  هک  نیدـلا  باهـش  دـمحا  دیـس  لضاف  ملاع  و  ریـسفت »  » رد یبلعث  ماما  هچنانچ 
(1)« لئاضفلا حیجرت  یلع  لئالدلا 
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: دیوگ ترابع  نیا  هب  هدومن و  هراشا  ینعم  نیا  هب  ًاحورشم 

هیلعلا هلاوحأو  هتادابعو  هتاداعو  هیکزلا  لاعفلاو  هیـضرلا  لاصخلا  رثکأ  لب  ریثک  یف  ّیبنلا  هباش  دق  نینمؤملاریمأ  انالوم  ّنا  یفخی  الو  »
دقو نایبو  هّجح  حاضیإ  یلإ  رقتفی  الو  ناهربلاو  لیلدلا  هماقإ  یلإ  جاتحی  الو  هحیرصلا  راثآلاو  هحیحصلا  رابخألاب  هل  کلذ  حص  دقو 

« .ّیّمألا ّیبنلا  اندّیس  ریظن  اهیف  وه  یّتلا  یلع  نینمؤملاریمأل  لاصخلا  ضعب  ءاملعلا  ضعب  ّدع 

زا رتشیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  دراد  تهابـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام  يالوم  هکنآ  دشاب  یمن  ناهنپ  هدیـشوپ و 
هحیحص و رابخا  هب  ینعم  نیا  هتـسویپ  تحـص  هب  ترـضح و  نآ  هیلع ي  لاوحا  تادابع و  تاداع و  زا  هیکز  لاعفا  هیـضر و  لاصخ 
زا ضعب  ءاملعزا  ضعب  .دـشاب  یمن  نایب  تجح و  حیـضوت  هب  جاتحم  درادـن و  یجراخ  ناهرب  لیلد و  هب  یجایتحا  هک  هحیرـص  راثآ 

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ریظن  مالّسلا  هیلع  یلع  هدیمح  لاصخ  نآ  رد  هک  دنا  هدروآ  هرامش  هب  ار  هدیمح  لاصخ  نآ 

: دنرگیدکی ریظن  بسن  لصا  رد  هکنآ  هلمج  زا 

﴾. ًاریِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  : ﴿ یلاعت هلوق  لیلدب  هراهطلا ، یف  هریظن  و 

نسح و همطاف و  یلع و  دّـمحم و  ابع  لآ  نت  جـنپ  هراـبرد ي  هک   ) ریهطت هیآ ي  لـیلد  هب  تراـهط ، رد  تسا  ربمغیپ  ریظن  یلع  ینعی 
(. هدیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح 

ْمُهَو َهاَـکّزلا  َنوـُتُْؤیَو  َهَالـّـصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذـّلا  اوـُنَمآ  َنیِذـّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهللا  ُمُـکِّیلَو  اَّـمنِإ  : ﴿ هلوـق لیلدـب  هّمـألا  ّیلو  هـیآ  یف  هریظنو  »
﴾«. َنوُعِکاَر

لیلد هب  تّما ، رب  تیالو  ثیح  زا  هروبزم  هیآ ي  رد  تسا  ترضح  نآ  ریظن  و 
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هب باتک  نیمه  رد  هچنانچ  هدـیدرگ ؛ لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد ي  نیقیرف  قاـفتا  هب  هک  ﴾ ) خـلا ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّـمنِإ  [: ﴿ وا هدومرف  ]
(. هدمآ لّصفم  حرش 

وه نم  وأ  تنأ  ّالإ  اهیّدؤی  لاـق ال  لـیئربج  لزنف  هریغل ، هئارب  هروس  ءاـطعإ  موی  هیلع  دراولا  یحولا  لیلدـب  غیلبتلاو ‘ ءادـألا  یف  هریظنو  »
« .مسوملا یف  هنع  یلاعت  هللا  یضر  ّیلع  اهاّدأف  هنم ، اهداعتساف  کنم ،

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  رب  لوزن  تئارب و  هروس ي  عوضوم  لیلد  هب  نید ، غیلبت  تلاسر و  يادا  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  ینعی 
نیمه رد  هچنانچ   ) دـیامن تئارق  هکم  لها  رب  جـح  مسوم  رد  و ]  ] دربب رکب  یبا  هب  داد  ار  تئارب  هروس  تاـیآ  ترـضح  نآ  هک   ) هلآو
.دشاب وت  زا  هک  یـسک  ای  تدوخ  رگم  دیامنب  دناوت  یمن  تلاسر  يادا  درک : ضرع  دـیدرگ و  لزان  لیئربج  هک  دـیدرگ ) تبث  باتک 

ادا جح  مسوم  رد  هک  داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  یلاعت و  يادـخ  رما  هب  تفرگ  رکب  یبا  زا  ار  تئارب  هروس ي  تایآ  ترـضح  نآ  سپ 
(. دومن

« .هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  لیلدب  هّمألا  یلوم  هنوک  یف  هریظنو  »

رد هچنانچ  مخ ، ریدغ  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  لیلد  هب  ندوب ، تّما  يالوم  رد  تسا  ترضح  نآ  ریظن  و 
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وا رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  یلع  نیا  سپ  متـسه ، وا  رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  نم  ار  سک  ره  هک  هدـیدرگ ) رکذ  ًاحورـشم  باتک  نیا 
.دشاب یم 

: لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  سفن  يرجم  ّیلع  سفن  يرجا  یلاعت  هللا  ناو  هسفن  ماقم  تماق  هسفن  ناو  امهیسفن  هلثامم  یف  هریظنو  »
﴾.« ْمُکَسُْفنَأَو اَنَسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَمِدَْعب  نِم  ِهِیف  َکّجاَح  ْنَمَف  ﴿

، دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  ماقم  مئاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  سفن  هک  یناـسفن  داـحتا  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 
نآ سفن  هلزنم ي  هب  ار  یلع  هدـیدرگ ،) رکذ  ًاحورـشم  باـتک  نیا  رد  هچناـنچ  نیقیرف ، قاـفتا  هب   ) هلهاـبم هیآ  رد  دـنوادخ  هچناـنچ 

.هداد رارق  ترضح 

یلع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاحک  ًاـبنج  دجـسملا  لوخد  زاوجو  هللا  لوسر  باـب  حـتفک  دجـسملا  یف  هباـب  حـتف  یف  هریظنو  »
(1)« .ءاوسلا

ياهرد مامت  ربمغیپرما  هب  هک   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باب  حـتف  لثم  دجـسم ، رد  وا  باب  حـتف  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 
لوسر دـننام  تباـنج ؛ لاـح  رد  دجـسم  رد  دورو  زاوج  و  یلع ) ربـمغیپ و  هناـخ ي  رد  ّـالا  دـش ، هتـسب  دوـب  زاـب  دجـسم  هب  هک  هناـخ 

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ 

(. دیدمآ فرح  هب  نایاقآ  هدش  هچ  هک  میدومن  لاؤس  .دش  ادیپ  ننست  لها  ناردارب  رد  يا  همهمه  )

باب حـتف  نیا  یثیداحا ، لـقن  اـب  هبطخ  رد  ظـفاح  باـنج  میتفر ، زاـمن  يادا  تهج  دجـسم  هب  هک  هتـشذگ  هعمج  نیمه  ًاـقافتا  باون :
بابـسا دراد ، ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  صاصتخا  دیدومرف  امـش  هک  لاح  .دنداد  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  هفیلخ  هب  صاصتخا  ار  دجـسم 

.دییامرف اّمعم  ّلح  تسا  یّنمتم  .تسا  هیضق  نیا  هب  طوبرم  اهوگ  تفگ و  نیا  هدیدرگ و  نیرضاح  ریحت 

؟ دیدومرف ینایب  نینچ  ایآ  ظفاح ) بانج  هب  ور  : ) یعاد

هللا یلص  مّرکم  لوسر  هک  هنع  هللا  یضر  ْهریره  وبا  لدع ! هقث و  یباحص  زا  تسا  دراو  ام  هحیحـص ي  ثیداحا  رد  نوچ  یلب ، ظفاح :
رکب یبا  دومرف : هک  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هناخ ي  رد  رگم  دنتـسب ، دوب  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  مامت  هک  دومرف  رما  هلآو  هیلع 

.مشاب یم  رکب  یبا  زا  نم  نم و  زا 
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ص411. نامه ، - 1
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انـالوم صیاـصخ  زا  هک  یتلیـضف  ره  لـباقم  رد  هک  دـندومن  غیلب  یعـس  اـهیوما  هک  تسا  هدیـسر  مرتحم  ناـیاقآ  رظن  هب  دـبال  یعاد :
هریغم و هریرهوبا و  دننام  هیواعم ، هرفس  ياهسیل  هساک  زومرم و  يدایا  هلیسو ي  هب  یثیدح  هدمآ ، رامش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رکب یبا  هفیلخ  هب  هک  طرفم  هقـالع  ّبح و  يور  مه  نویرکب  دـندومن و  مه  ار  لـمع  نیمه  دـنیامن و  عضو  هریغ  صاـع و  نب  ورمع 
جهن حرـش   » موس دلج  هحفـص 17  رد  ًاصوصخم  لوا و  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دـندومن ؛ تیوقت  ار  ثیداحا  نآ  دنتـشاد ،

(1)« هغالبلا

«. رکب یبا  باب  زج  هب  تسا  باوبا  دس   » ثیدح هعوضوم ، ثیداحا  هلمج  زا  دیوگ : هدومن و  لقن  ًاحورشم  ار  عیاقو  نیا 

هب هک  نایعیـش  هربتعم  بتک  رب  هوالع  هک  تسا  يا  هرثاکتم  هحیحـص ي  ثیداـحا  لـباقم  رد  عوضوم ، ثیدـح  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
لقن تسا  هحیحـص  ثیداحا  زا  هکنیا  هب  دـیق  اب  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هربتعم ي  حاحـص  بتک  رد  هدـمآ ، تباث  عامجا  رتاوت و  وحن 
یلع هناخ  رد  رگم  تسب ، دنوادخ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دجـسم  هب  ار  مدرم  ياه  هناخ  ياهرد  مامت  هک  دـنا  هدومن 

.ار مالّسلا  هیلع 

بانج یلاع  تسا ، هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  صیاصخ  زا  دـیامرف  یم  ظفاح  بانج  هتفرگ ، رارق  فالتخا  دروم  هعقاو  نیا  نوچ  باون :
انالوم صیاصخ  زا  دییامرف  یم 
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حرـش ...رکب .» یبأ  یلإ  هیرکبلا  هتبلقف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناک  ّهناف  باوبألا  ّدـس  وحنو  ثیداـحأ ...  اـهبحاص  هیرکبلا ]  ] تعـضو - » 1
امیف لصف  عدبلا ،)...  ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دـقو  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو  ، ) هبطخ 203 ، 11/49 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن 
نبا باوبالا ، دس  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص46 ، صاوخلا ، ْهرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  زین  .ثیداـحألا و  نم  هیرکبلاو  هعیـشلا  عضو 

دمحأ جرخأ  دـق  لوقنف  رکب  یبأ  باـب  ـالإ  دجـسملا  باوبأ  ّدـسب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  مهلوق  اـّمأ  : » دـسیون یم  يزوج 
«. ّیلعل تناک  هعقاولا  ّنأ  يذمرتو 
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دانـسا هب  ناگدنونـش  ات  دـییامرف ، هراشا  اـم  هربتعم ي  بتک  زا  دانـسا  ضعب  هب  تسا ، نکمم  هچناـنچ  دـشاب ، یم  ههجو  هللا  مّرک  یلع 
.دنیامن نسحا  باختنا  هدومن ، تقباطم  ظفاح  بانج 

مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  هب 

((1) «) دنسم  » مراهچ دلج  هحفص 369  مود و  دلج  هحفص 26  لّوا و  دلج  هحفص 175  رد  لبنح  دمحا  ماما  یعاد :

(2)« ننس  » رد یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

(3)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 117 و 125  رد  يروباشین  مکاح  و  يولعلا » صئاصخ   » هحفص 13 و 14 و 

اب ، (4)« هرکذت  » هحفص 24 و 25 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

523 ص :

هللا یلـص  هللا  لوسر  رما  لاقف : اهب  کلام  نب  دعـس  انیقلف  لمجلا  نمز  هنیدـملا  یلإ  انجرخ  لاق : یناـنکلا  میقرلا  نب  هللادـبع  نع  - . » 1
نب دعس  دنـسم  ، 1/175 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  هنع .» هللا  یـضر  ّیلع  باـب  كرتو  دجـسملا  یف  هعراـشلا  باوبـألا  ّدـسب  هلآو  هیلع 
نال لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نبا  یتوأ  دقلو  لاق ... : رمع  نبا  نع  : » تسا هدـمآ  ظفل  نیا  هب  رمع  نبا  دنـسم  رد 2/26 ، زین  .کلام و 
نیا هب  مقرأ  نب  دیز  دنـسم  رد 4/369 ، و  دجـسملا .» یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدـسو  معنلا ...  رمح  نم  ّیلإ  بحأ  نهنم  هدـحاو  یل  نوکت 
لاقف لاق : دجسملا  یف  هعراش  باوبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم  رفنل  ناک  لاق : مقرأ  نب  دیز  نع  : » تسا هدمآ  ظفل 
ینثأو یلاعت  هللا  َدِمَحَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماقف  لاق : سانلا  کلذ  یف  مّلکتف  لاق : .ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدـس  ًاموی 
یّنکلو هتحتف  الو  ًائیـش  تددـس  ام  هللاو  ّیناو  مکلئاق  هیف  لاقو  ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  هذـه  ّدـسب  ترمأ  ّینإـف  دـعب ، اـّمأ  لاـق : مث  هیلع 

«. هتعبتأف ءیشب  ترمأ 
 - ءالؤه ای  انولخت  نأ  اّمإو  انعم ، موقت  نأ  اّمإ  اولاقف : طهر ، هعست  هاتأ  ذإ  سابع  نبا  یلإ  سلاجل  ّینإ  لاق : نومیم  نب  رمع  انثّدح  - » 2

فتو فأ  لوقی : وهو  هبوث  ضفنی  وهو  ءاجف  .اولاق  ام  يردأ  الف  اوثدـحتف  .مکعم  موقأ  انأ  لاق : یمعی -  نأ  لـبق  حیحـص  ذـئموی  وهو 
لخدـی ناکو  ّیلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبأ  ّدـس  ...هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لـجر  یف  نوعقی 

یبنلا لوق  رکذ  باب  صئاصخلا ، باـتک  ح 8409 ، ، 113  - 5/112 یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  يربکلا ، ننـس  ...بنج .» وهو  دجـسملا 
نب دیز  زا  لبنح  نب  دمحا  هک  ار  هچنآ  ح 8423 ، دلج ، نیمه  هحفـص 118  رد  .ًادبأ و  هیزخی  هللا ال  ّنا  ّیلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.تسا هدروآ  هدرک  لقن  مقرا 
مالـسا رکذ  یلع ، بقاـنم  باـب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4631 ، ، 3/135 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 3

.تسا هدرک  لقن  میدرک ، لقن  مقرا  نب  دیز  زا  دمحا  دنسم  زا  هک  یثیدح  نامه  مکاح  .نینمؤملاریما 
، مقرأ نب  دـیز  ثیدـح  رب  هوالع  يزوج  نبا  .باوبـالا  ّدـس  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص46 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 4

ّالا باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لاـق : ساـبع  نبا  نع  نومیم  نب  رمع  نع  : » تسا هدرک  لـقن  مه  ار  ریز  ثیدـح 
«. مالّسلا هیلع  یلع  باب 
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(1)« بلاطملا ینسأ   » هحفص 12 رد  يرزج  ریثا  نبا  دنیامن و  یم  دمحا  يذمرت و  قیرط  زا  ثیدح  نیا  تابثا  یحورشم  تانایب 

(3)« يرابلا حتف   » دلج 7 هحفص 12  رد  ینالقسع  رجح  نبا  »(2) و  قعاوص  » هحفص 76 رد  یّکم  رجح  نبا  و 

ریثک نبا  دوخ و   (5)« خیرات  » دلج 7 هحفص 205  رد  دادغب  بیطخ  »(4) و  طسوا » رد یناربط  و 
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یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  يرزج   . 66 ص65 -  یعفاش ، يرزج  دمحم  نیدلا  سمـش  بلاطملا ، ینـسأ  - 1
یطعأ نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هلـصخ  یف  نوکی  نال  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یطعأ  دقل  باّطخلا : نب  رمع  لاق  لاق : هریره 

 ...«. هل ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  عم  دجسملاب  هانکسو  لاق ... : نه ؟ امو  لیق : .معنلا  رمح 
نب دیز  ثیدح  ینایاپ  تمسق  رجح  نبا  .نورشعلاو  عبارلا  ثیدح  لصف 2 ، باب 9 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا 
ینالقـسع .رکب  یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس  یبنلا  لوق  باب  هباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ، 7/14 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حـتف  - 3

یف هعراشلا  باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انرمأ  لاق : صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  نع  : » دـنک یم  لـقن  روط  نیا  ار  ثیدـح 
«. يوق هدانسأو  یئاسنلاو  دمحأ  هجرخأ  .ّیلع  باب  كرتو  دجسملا 

بعـصم نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یناربط  .يزارلا  دیعـس  نب  یلع  ثیداحا  ح 3942 ، ، 4/553 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 4
ّالإ اهّلک  باوبألا  تددـس  هللا  لوسر  ای  اولاق : ّیلع ، باب  ّالإ  باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لاـق : هیبأ  نع  دعـس  نب 

«. اهّدس هللا  ّنکلو  مکباوبأ  تددس  انأ  ام  لاق : ّیلع ؟ باب 
نیا يدادغب  بیطخ  .ینسحلا  يولعلا  دّمحم  نب  رفعج  لاح  حرـش  هرامش 3669 ، همجرت  ، 7/205 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 5
باب ّالا  اهّلک  باوبألا  اوّدس  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هللادـبع  نب  رباج  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح 

«. یلع باب  یلا  هدیب  أموأو  یلع 
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(2)« لاّمعلا زنک   » مشش دلج  هحفص 408  رد  يدنه  یقتم  دوخ و   (1)« خیرات  » متفه دلج  هحفص 342  رد 

یبا نبا  و ]  ] (4)« ضایر  » مود دلج  هحفـص 192  رد  يربط  نیدـلا  ّبحم  »(3) و  دئاوزلا عمجم   » مهن دـلج  هحفـص 115  رد  یمثیه  و 
(5) جهن حرش  مود  دلج  هحفص 451  رد  دیدحلا 

(6)« ءایلوالا ْهیلح   » دلج 4 هحفص 153  و  هباحصلا » لئاضف   » رد میعن  وبا  ظفاح  و 

هحفص 116 رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 
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.ْهاخاؤملا ثیدح  .بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  نم  ءیش  يرجه ، لاس 40  عیاقو  ، 7/379 ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، ْهیادبلا  - 1
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  ریثک  نبا 

شخب يدنه  یقتم  .یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 33005 ح 33004 -  ، 11/618 يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 2
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  ینایاپ 

لقن زا  دـعب  یمثیه  .دجـسملا  یف  يذـلا  باب  حـتف  باب  یلع ، بقانم  بقاـنملا ، باـتک  ، 115  - 9/114 یمثیه ، دـئاوزلا ، عـمجم  - 3
«. حیحصلا لاجر  هلاجر  هیقبو  هعامج  هفّعضو  نابح  نبا  هّقثو  هللادبع ، وبا  نومیم  هیفو  دمحأ  هاور  : » دسیون یم  مقرأ  نب  دیز  ثیدح 

ثیدـح یلع ، لـئاضف  یف  ْهدراوـلا  راـبخألاو  ثیداـحألا  رکذ  لـصف 6 ، باـب 4 ، ، 4/158 يربـط ، نیدـلا  ّبحم  ْهرـضنلا ، ضاـیر  - 4
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  زا  یشخب  دیدحلا  یبا  نبا  .نورشعلا 

روط نیا  ار  ثیدح  میعن  وبا  .يدوألا  نومیم  نب  ورمع  لاح  حرش  هرامش 258 ، همجرت  ، 4/153 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوألا ، ْهیلح  - 5
«. یلع باب  ّالا  اهّلک  دجسملا  باوبأ  اوّدس  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن 

مه ار  ثیدـح  نیا  باّطخلا ، نب  رمع  ثیدـح  رب  هوالع  یطویـس  .بلاط  یبأ  نب  یلع  خـیرات  ص172 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 6
يریغ دجسملا  اذه  یف  بنجی  نأ  دحأل  ّلحی  ال  ّیلعل : مالسلاو  هالصلا  هیلع  ّیبنلا  لاق  لاق : دعـس  نع  زاّزبلا  جرخأ  : » تسا هدرک  لقن 

«. كریغو
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(2)« عماوجلا عمج   » »(1) و ءافلخلا خیرات  »

، دوب یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبمرد و  یمزراوخ  بیطخ  »(3) و  ْهعونصملا یلائل   » لوا دلج  هحفص 181  و  يربکلا » صئاصخ  و«
«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و 

دلج هحفص 181  و  يربکلا » صئاصخ  »

526 ص :

هدرک لقن  مقرا  نب  دیز  ثیدح  زا  ار  رظن  دروم  شخب  یطویـس  .لادـلا  عم  نیـسلا  ح 12963 ، ، 4/422 یطویـس ، عماوجلا ، عمج  - 1
.تسا

فاعـض ثیداحا  زا  ار  ثیدح  نیا  یطویـس  هچرگ  .هعبرألا  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/347 یطویس ، هعونصملا ، یلآللا  - 2
باب ّالا  باوبألا  اوّدس  یبنلا  لوق  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  . 15  - 7/14 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نکل  تسا ، هدرمش 

ّدـس یف  ءاج  هیبنت .) : ) دـسیون یم  رجح  نبا  .دوش  یم  راکـشآ  یطویـس  نخـس  یتسرداـن  نآ ، رد  تقد  اـب  هک  دراد  یناـیب  رکب ، یبأ 
دعـس ثیدح  اهنم : رکب ] یبأ  باب  ّالإ  باوبألا  ّدس  ثیدح  يأ   ] بابلا ثیدح  اهرهاظ  فلاخی  ثیداحأ  دجـسملا  لوح  یتلا  باوبألا 
دمحأ هجرخأ  ّیلع ) باـب  كرتو  دجـسملا  یف  هعراـشلا  باوبـألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنرمأ  : ) لاـق صاـّقو  یبأ  نب 

انأ ام  لاقف : انباوبأ ، تددس  هللا  لوسر  ای  اولاقف   < هدایزلا نم  تاقث  اهلاجر  طسوالا  یف  یناربطلل  هیاور  یفو  يوق ، هدانـسأو  یئاسنلاو 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  دجسملا ، یف  هعراش  باوبأ  هباحصلا  نم  رفنل  ناک  : « لاق مقرأ  نب  دیز  نعو  اهّدس « هللا  ّنکلو  اهتددس 

الو ًائیـش  تددـس  ام  هللاو  ّینإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کلذ  یف  سان  مّلکتف  ّیلع ، باب  ّـالإ  باوبـألا  هذـه  اوّدـس  هلآو 
هللا یلـص  هللا  لوسر  رمأ  : « لاق سابع  نبا  نعو  تاقث ، هلاجرو  مکاحلاو  یئاسنلاو  دمحأ  هجرخأ  هتعبتأف .« ءیـشب  ترمأ  نکلو  هتحتف 

، بنج وهو  دجـسملا  لخدی  ناکف  ّیلع ، باب  ریغ  باوبألا  ّدـسب  رمأو   « هیاور یفو  ّیلع « باب  ّالإ  تدـسف  دجـسملا  باوبأب  هلآو  هیلع 
ّدسب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  انرمأ  : « لاق هرمس  نب  رباج  نعو  .تاقث  امهلاجرو  یئاسنلاو  دمحأ  امهجرخأ  هریغ « قیرط  هل  سیل 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نمز  یف  لوقن  اّنک  : » لاق رمع  نبا  نعو  .یناربطلا  هجرخأ  بنج .» وهو  هیف  ّرم  اّمبرف  ّیلع  باب  ریغ  اهّلک  باوبـألا 
نوکی نال  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یطعأ  دقلو  رمع ، ّمث  رکبابأ ، ّمث  سانلا ، ریخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلآو : هیلع 

، دجسملا یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدسو  هل ، تدلوو  هتنبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجّوز  معنلا : رمح  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدحاو  یل 
: رمع نبال  تلقف  : « لاق تالمهمب  رارع  نب  ءالعلا  قیرط  نم  یئاسنلا  جرخأو  .نسح  هدانـسأو  دمحأ  هجرخأ  ربیخ .« موی  هیارلا  هاطعأو 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هتلزنم  یلإ  رظناو  ًادـحأ  هنع  لأست  الف  ّیلع ، اـّمأو  هیفو -  ثیدـحلا  رکذـف  ناـمثعو -  ّیلع  نع  ینربخأ 
ثیداحألا هذهو  هریغو  نیعم  نب  ییحی  هّقثو  دقو  ءالعلا  ّالإ  حیحـصلا  لاجر  هلاجر  و  هباب .< رقأو  دجـسملا  یف  انباوبأ  ّدـس  دـق  هلآو 

، تاعوضوملا یف  ثیدحلا  اذه  يزوجلا  نبا  دروأ  دقو  .اهعومجم  نع  ًالضف  جاجتحالل ، حلاص  اهنم  قیرط  ّلکو  ًاضعب  اهضعب  يوقی 
نم هیف  مّلکت  نم  ضعبب  هّلعأو  مهنع  هقرط  ضعب  یلع  ًارـصتقم  رمع  نباو  مقرأ  نب  دـیزو  صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدـح  نم  هـجرخأ 

لئاضف باـتک  ، 8/147 يراـسلا ، داـشرا  رد  ینالطـسق  نیا ، رب  هوـالع  ...قرطلا  هرثـک  نـم  ترکذ  اـمل  حداـقب  کـلذ  سیلو  هـتاور ،
نبا تاملک  هب  هجوت  اب  ًالّوا  .تسا  هتسناد  حیحص  ار  ثیدح  نیا  دانسا  زین  رکب ، یبأ  باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس  ّیبنلا  لوق  باب  هباحصلا ،
نیا هکنیا  هچ  دناسر ؛ یمن  هدش  دای  ثیدح  تحص  هب  يررـض  نارگید  یطویـس و  دننام  يدارفا  فیعـضت  هک  دوش  یم  نشور  رجح 
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هچرگ درک ، هراشا  قرط  نآ  زا  یـضعب  هب  رجح  نبا  دوخ  هک  نانچمه  .تسا  هدش  لقن  نوگانوگ  قرط  زا  فلتخم  ظافلا  هب  ثیدـح 
داجیا ضراعت  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  ّدس  یلع -  باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس   » تیاور ود  نیا  نایم  تسا  هتـساوخ  نایاپ  رد  رجح  نبا 

دبای یم  رد  درگنب ، رجح  نبا  تاهیجوت  هب  هک  یفـصنم  ققحم  ره  نکل  دـنک ، عمج  تیاور  ود  نآ  نایم  یتاهیجوت  اـب  سپـس  هدرک ،
هب تسا  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یصخش  ، ) شیشح ّلکب  کّسمتی  قیرغلا  تسا : فورعم  لثملا  برض  نیا  قادصم  وا  تاهیجوت  هک 

یبأ باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدح دنس  زا  يادج  ًایناث  .دهد ) تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  دوخ  ات  دزادنا  یم  تسد  یکاشاخ  راخ و  ره 
ّدـسب رمأ  یبنلا  ّنا   » حیحـص ثیدـح  لباقم  رد  دـنا  هتـساوخ  هک  يدارفا  .دـنک  یم  تابثا  ار  شا  یتسردان  نآ ، تلالد  رد  ّتقد  رکب »

رهاظ رد  لّمأت  كدنا  اب  هک  دنا  هدرکن  هّجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دننک ، لعج  رکبابا  تلیـضف  رد  ار  ثیدح  نیا  یلع ،» باب  ّالا  باوبألا 
روتـسد لوا -  تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هّجوت  ثیدـح ، نیا  یتسردان  تابثا  رد  .دوش  یم  نشور  نآ  ندوب  یگتخاـس  ثیدـح ،

يدـنواشیوخ تبحم و  يور  زا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  زجب  دجـسم  هب  یهتنم  ياهرد  ماـمت  ندـش  هتـسب  هب  مرکا  لوسر 
تددـس ام  هللاو  ّیناو  : » دومرف مرکا  لوسر  هک  میدرک  لقن  مقرا  نب  دـیز  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدوبن  نینمؤملاریما  هب  تبـسن 

ساسا رب  مود -  .تسا  هدوب  یعرـش  یمکح  نایب  هیاپ ي  رب  مرکا  ربمایپ  راک  نیا  هکلب  .هتعبتأف » ءیـشب  ترمأ  نکلو  هتحتف  ـالو  ًاـئیش 
زا .دنا و  هّزنم  كاپ و  ریهطت  هیآ  ّصن  هب  هک  یناسک  رگم  دوش ، دجسم  دراو  تبانج  لاح  رد  تسین  زیاج  سک  چیه  رب  یعرش  مکح 

نیا .كریغو » يریغ  دجـسملا  اذـه  یف  بنجی  نا  دـحأل  ّلحی  ّیلع ال  ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تساج  نیمه 
؛ تسا عامجا  دروم  رکبابا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  ندشن  لزان  نیقیرف ، نیب  رد  موس -  .درک  میهاوخ  لقن  يذمرت  زا  يدوز  هب  ار  ثیدـح 

لاحم یلقع  رظن  زا  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  هتکن  هس  نیا  رد  ّتقد  اب  .تسا  مارح  دجـسم  هب  تبانج  لاـح  رد  وا  ندـش  دراو  هجیتن  رد 
رکبابا نوچ  یعرـش  تهج  زا  هکنیا  هچ  دـشاب ؛ هدـش  رداص  مرکا  لوسر  زا  رکب » یبأ  باـب  ّـالا  باوبـألا  اوّدـس   » هلمج نیا  هک  تسا 

، تسا مارح  نیا  ماجنا  اب  مزالم  دجـسم  فرط  هب  وا  هناخ  رد  ندوب  زاب  و  دوش ؛ دجـسم  دراو  تبانج  لاح  اب  تسا  مارح  تسین ، رهاط 
هجیتن رد  .دـهد  نامرف  نآ  هب  اـی  دوش  بکترم  یمارح  هک  تسا  لاـحم  تسا ، موصعم  ریهطت  هیآ  صن  هب  مرکا  لوسر  هک  اـجنآ  زا  و 

باوبألا اوّدس   » ثیدح تسا -  نشور  نآ  یتسردان  مه  دنـس  تهج  زا  هچرگ  دش -  راد  هشدخ  نتم  تهج  زا  ثیدح  نیا  هک  یتقو 
.دنام دهاوخ  یقاب  ضراعم  نودب  حیحص و  یلع » باب  ّالا 

اّمل لاق : ّرذ  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 296 ، ، 302 ص299 -  یمزراوخ ، بقانم  - 3
نسحلا یبأب  اورصب  املف  لاق : نسحلا ...  وبأ  ءاج  ذإ  دجـسملا ...  یف  راصنألاو  نورجاهملا  عمتجاف  نامثعل ...  هعیبلا  نم  موی  لّوأ  ناک 

يریغ دجـسملا  لخدی  ناک  ًادحأ  ّنأ  نوملعت  له  لاق : ّمث  لوقی ... : وهو  ّیلع  أشناف  ًارط  موقلا  رـس  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 
«. معن مهللا  اولاق : یباب ؟ كرتو  اهّدس  دجسملا  باوبأ  ّنأ  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق : .ال  مهللا  اولاق : ًابنج ؟
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يوانم »(4) و  بقاـنم  » رد یلزاـغم  نبا  »(3) و  دـئارف  » رد ینیومح  »(2) و  بقاـنم » رد یمزراوخ  بیطخ  »(1) و  ْهعونصملا یلائل   » لوا
(5)( قیاقحلا زونک   ) و قیاقدلا » زونک   » رد يرصم 

ار باب 17  ، (6)« ْهّدوملا عیبانی   » هحفص 87 رد  یفنح  یخلب  نامیلس 

528 ص :

اّمل لاق : ّرذ  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 296 ، ، 302 ص299 -  یمزراوخ ، بقانم  - . 1
نسحلا یبأب  اورصب  املف  لاق : نسحلا ...  وبأ  ءاج  ذإ  دجـسملا ...  یف  راصنألاو  نورجاهملا  عمتجاف  نامثعل ...  هعیبلا  نم  موی  لّوأ  ناک 

يریغ دجـسملا  لخدی  ناک  ًادحأ  ّنأ  نوملعت  له  لاق : ّمث  لوقی ... : وهو  ّیلع  أشناف  ًارط  موقلا  رـس  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 
«. معن مهللا  اولاق : یباب ؟ كرتو  اهّدس  دجسملا  باوبأ  ّنأ  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق : .ال  مهللا  اولاق : ًابنج ؟

ّنا ساـّبع : نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  ینیومح  باب 41 . طمس 1 ، ح 162 ، ، 1/207 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 2
«. ّیلع باب  ّالإ  ّدست  نأ  اهّلک  باوبألاب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

دیز زا  هک  ار  یثیدح  یلزاغم  نبا  .هقرطو  هباب  ّالإ  باوبألا  اوّدـس  ثیدـح  ، 307 ح 304 -  ، 258 ص256 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
دعـس نع  : » دنک یم  لقن  مه  ار  ثیدح  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دروآ  یم  بزاع  نب  ءارب  زا  لقن  هب  ظافلا ، نامه  اب  میدرک ، لقن  مقرا  نب 

باوبألا ّدسو  .ربیخ  موی  هیارلا  هاطعأو  دجـسملا ، یف  تیبی  ناک  دحأل : نکی  مل  بقانم  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  تناک  لاق : صاّقو  یبأ  نب 
«. ّیلع باب  ّالإ 

.دنک یم  لقن  ار  رظن  دروم  تمسق  يوانم  .نیسلا  فرح  ح 4054 ، ، 1/323 يوانم ، قیاقحلا ، زونک  - 4
.تسا هدرک  لقن  فلتخم  قرط  ظافلا و  هب  ار  ثیدح  نیا  يزودنق  باب 17 . ، 10 ح 1 -  ، 260  - 1/257 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 5
ثیدح ینالطسق  .رکب  یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس  یبنلا  لوق  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ، 8/147 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - . 6

هللا یلـص  هللا  لوسر  رمأ  يوق  دانـسأب  یئاسنلاو  دمحأ  دنع  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدح  یف  عقو  دقو  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
«. ّیلع باب  كرتو  دجسملا  یف  هعراشلا  باوبألا  ّدسب  هلآو  هیلع 
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(1)« يراسلا داشرا   » مشش دلج  هحفص 81  رد  ینالطسق  نیدلا  باهش  هداد و  ینعم  نیمه  هب  صاصتخا 

نب دمحم  و  هیبلحلا » هریس ي   » موس دلج  هحفص 374  رد  یبلح  و 

529 ص :

.هتافوو هیف  عقو  امو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هضرم  ْهّدـم  هیف  رکذـی  باـب  عادولا ، ْهّجح  ، 3/346 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریـسلا  - 1
هب دارملا  سیل  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هصق  یف  بابلاف  : » دـسیون یم  هدرک ، لقن  ار  هتـشذگ  ثیداـحا  زا  یـضعب  هکنآ  زا  دـعب  یبلح 

يور ام  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  هّصق  مّدـقت  یلع  ّلدـی  اّمم  و  لوقأ )  ) هقیقح هب  دارملا  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هصق  یفو  هخوخلا  لـب  هقیقح 
ترابع و نیا  هب  هّجوت  اب  ...هباب .» ّدـسف  هعاطو  ًاعمـس  لاق  کباب  ّدـس  نأ  رکب  یبأ  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسرأ  لاق  هنع 

لـصا رد  نّنـست  لها  دوخ  هکنیا  هچ  دوش ؛ یم  رت  نشور  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدح تیهام  دش ، نایب  ًالبق  هک  یبلاطم 
حتف رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دـننام  يرگید  .رکب  یبا  هناخ  رد  رگم  دـش  هتـسب  اهرد  ماـمت  دـیوگ : یم  یکی  .دـنراد  فـالتخا  هیـضق 

ًالـصفم رجح  نبا  ترابع  هک  تسا ، هرجنپ  رکب  یبا  هناخ  رد  زا  دارم  دـیوگ : یم  ضراـعم  ثیدـح  ود  نیا  نی  عمج  هجو  رد  يراـبلا 
لوسر روتـسد  هب  مه  رکبابا  هناخ  رد  هک  دنک  یم  حیرـصت  تسا و  دقتعم  بلطم  نیمه  هب  اجنیا  رد  مه  یبلح  نیدلا  ناهرب  .دش  نایب 

لیلد هچ  هب  دشاب ، هدش  رداص  مرکا  لوسر  زا  ثیدح  نیا  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  نایاپ  رد  .دش  هتـسب  مرکا 
، تسا رکب » یبا  باب   » ثیدـح رهاظ  هکنیا  هچ  دـننک ؛ یم  نایب  یتاهیجوت  ثیدـح  رهاظ  فالخ  رب  نّنـست ، لها  ناگرزب  زا  يا  هدـع 

نیا لعج  اب  هکنآ  زج  تسین  نیا  و  دـنا !؟ هدرک  ریـسفت  رکب » یبا    ِ هخوخ  » هب ار  رکب » یبا  باب   » هتـشادرب و تسد  رهاـظ  زا  ارچ  لاـح 
نیا دـنا  هدیـشوک  زین  یفرط  زا  دـنهاکب و  تالکـشم  نآ  زا  تاهیجوت  نیا  اب  دـنا  هتـساوخ  دـنا و  هدـش  وربور  یتالکـشم  اب  ثیدـح 

رد يدنـس ، ثحب  زا  يادج  هک  درک  نانیمطا  یثیدح  هب  ناوت  یم  روطچ  ًایناث  .دنیامن  ظفح  رکب  یبا  يارب  هراومه  ار  یلعج  تلیـضف 
نشور یلع » باب  ّالا  باوبألا  ّدسب  یبنلا  رمأ   » ثیدح رد  تقد  اب  هک  یلاح  رد  تسا ؟ فالتخا  نّنـست  لها  نیب  مه  نآ  تلالد  نتم و 

ود نیا  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاثلاث  .دشاب  یم  حیحص  ثیداحا  ءزج  تلالد ، تهج  زا  مه  دنـس و  تهج  زا  مه  ثیدح  نیا  هک  دوش  یم 
هب نّنست  لها  یثیدح  عماجم  رد  ثیدح  ود  ره  و  تسا -  رـصح  ثیدح ، ود  ره  موهفم  هکنیا  هچ  دشاب -  حیحـص  دیاب  یکی  ثیدح 

دوخ هک  یتافالتخا  هب  هجوت  اب  و  دشاب ، رت  يوق  تلالد  تهج  زا  هک  دراد  حیجرت  یثیدح  اذل  تسا ، هدش  لقن  حیحص  ثیدح  ناونع 
هک دوش  یم  راکـشآ  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  دنتـشاد  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدـح تلالد  رد  نّنـست  لها 

نایاش .دراد  حیجرت  درادـن ، دوجو  نآ  تلالد  رد  یفالتخا  چـیه  دنـس ، تحـص  رب  هوالع  هک  یلع » باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس   » ثیدـح
لوعجم ربخ  نایم  تسا  حضاورپ  هک  یلاح  رد  تسا ، ربخ  ود  نیا  نایم  ضراعت  تابثا  تروص  رد  هدش  نایب  بلاطم  مامت  تسا  رکذ 

روبزم ثیدح  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دش ، دای  هچنآ  دشاب و  بلاطم  هنوگ  نیا  نایب  هب  يزاین  ات  تسین  یـضراعت  هنوگ  چیه  حیحـص  و 
.دشاب هدش  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دناوت  یمن  مه  نّنست  لها  دوخ  ینابم  قبط  رب 
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(1)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط 

نب دیز  رمع و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادـبع  باّطخلا و  نب  رمع  هفیلخ  لیبق  زا  هباحـص ، ربک  زا  امـش  ياملع  رباکا  مومع  هرخالاب  و 
هب مهریغ ، يراـصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  یعجـشا و  مزاـح  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  بزاـع و  نب  ءارب  مقرا و 
نب دمحم  و  هیبلحلا » هریـس ي   » موس دلج  مامت 374  دومرف  رما  هک  دـنا  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم ، تاراـبع 

(2)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط 

نب دیز  رمع و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادـبع  باّطخلا و  نب  رمع  هفیلخ  لیبق  زا  هباحـص ، ربک  زا  امـش  ياملع  رباکا  مومع  هرخالاب  و 
هب مهریغ ، يراـصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  یعجـشا و  مزاـح  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  بزاـع و  نب  ءارب  مقرا و 

هیلع یلع  هناخ  رد  رگم  دنتسب  ار  دجـسم  ياهرد  مامت  دومرف  رما  هک  دنا  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم ، تارابع 
یلماک تاحیـضوت  هریغ  نویرکب و  اهیوما و  ناگدروخ  بیرف  ییانیب  دـیزم  يارب  امـش  ياملع  رباکا  زا  ضعب  اصوصخم  ار و  مالّـسلا 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » باب 50 هک  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دننام  دنا ؛ هداد 

عوضوم نیمه  هب  صاصتخا  ار 

530 ص :

.تسا هدرک  لقن  ار  سابع  نبا  ثیدح  هحلط  نبا  لصف 5 . باب 1 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 1
.تسا هدرک  لقن  ار  سابع  نبا  ثیدح  هحلط  نبا  لصف 5 . باب 1 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

اّمناو لاع ، نسح  ثیدح  اذه  تلق : .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  ّدـسب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ّنا  سابع  نبا  نع  - » 3
لوخد نع  یلاعت  هللا  یهنف  دجـسملا ، یلإ  هعراش  تناک  مهنکاسم  باوبأ  ّنأل  کـلذو  باوبـألا ، ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  رمأ 
بنجلل هیف  ثـکملاو  دجـسملا  یف  لوخدـلا  نـع  یهنلاـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ّیبـنلا  ّمـعف  هباـنجلاو ، ضیحلا  دوـجو  عـم  دـجاسملا 

یلص یفطـصملا  ملعل  کلذب  ّصخ  اّمناو  هل ، هورکملا  هتحابإ  یلع  لیلد  كاذ  امو  عضوملا  اذه  یف  هحابالاب  ًاّیلع  ّصخو  .ضئاحلاو 
: ّلجوّزع هلوق  یف  مهریهطتب  نآرقلا  قطن  دـقو  مهیلع ، هللا  تاولـص  هدالوأو  همطاف  هتجوزو  وه  هساجنلا  نم  يّرحتی  ّهنأب  هلآو  هیلع  هللا 

باب 50. ص202 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  ًاریِهْطَت .»﴾ ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  ﴿
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لزانم ياهرد  زا  يا  هدع  نوچ  دیوگ : هاگ  نآ  لاع .» ثیدح  اذه   » هک ناونع  نیا  هب  دراد  ینایب  دنـسم ، ثیداحا  لقن  زا  دـعب  هداد و 
، تبانج ضیح و  لاح  رد  ار  دجاسم  رد  فقوت  دورو و  دومن  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش و  یم  زاب  دجسم  هب  باحصا 

: هک ترابع  نیا  هب  دنراذگ  زاب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ّالا  دندومن ، دودسم  دجسم  هب  ار  لزانم  ياهرد  مامت  دومرف  رمااذل 

« .مالّسلا هیلع  ّیلع  باب  یلإ  هدیب  أموأو  بلاط  یبأ  نب  یلع  باب  ّالإ  اهّلک  باوبألا  اوّدس  »

.مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  دومن  هراشا  كرابم  تسد  هب  دیراذگب و  زاب  ار  یلع  هناخ  رد  رگم  دیدنبب  ار  اهرد  مامت 

نیا نکل  و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  يارب  دوب  يا  هصیـصخ  تباـنج ، لاـح  رد  دجـسم  رد  فّقوت  دورو و  هحاـبا و  نیا  دـیوگ : نآ  زا  سپ 
.دیامن فقوت  دورو و  دجاسم  رد  دناوت  یم  یضئاح  بنج و  ره  هک  دشاب  یمن  نآ  رب  لیلد  لمع 

نآرقلا قـطن  دـقو  مهیلع  هللا  تاولـص  هدـالواو  همطاـف  هتجوزو  وـه  هساـجنلا  نم  يّرحتی  ّهناـب  یفطـصملا  مـلعل  کلذـب  ّصخ  اـّمنإ  »
﴾«. ...ُهللا ُدیُِری  اَّمنِإ   ﴿ ّلجوّزع هلوق  یف  مهریهطتب 

نیا ینعم و  نیا  هب  ار  یلع  ربمغیپ  نداد  صاصتخا  هکنآ  ینعم  لصح  ام 

531 ص :
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تساجن زا  رود  يّرحتم و  اهنآ  ياهدالوا  همطاف و  یلع و  هک  تشاد  یعطق  ملع  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  یمظع ، هصیـصخ ي 
.دنا تاساجن  ساجرا و  عیمج  زا  هّزنم  لیلج ، نادناخ  نآ  هک  دراد  ینعم  نیا  هب  حیرصت  ریهطت  هیآ  هچنانچ  دنا ؛

رکب یبا  تراهط  رب  یلیلد  رگا  دـندومن و  لقن  هک  يربخ  اب  دـننک  هسیاقم  ظفاح  بانج  هداد ، یعفاش  ملاع  نیا  هک  یلماک  حیـضوت  اب 
(1) نیحیحص رد  مه  ملسم  يراخب و  هکنآ  لاح  .دنیامن و  لقن  ار  ربخ  نآ  ام ، هربتعم ي  دانسا  همه  نیا  زا  هتشذگ  دنراد 

: دومرف مرکا  لوسر  هک  اریز  درادن ؛ دجسم  رد  فّقوتو  دورو  ّقح  بنج  هکنآ  باب  رد  دنا  هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا  دوخ 

« .ّیلعو انأ  ّالإ  دجسملا  یف  بنجی  نأ  دحأل  یغبنی  «ال 

.یلع نم و  رگم  دجسم  رد  دوش  بنج  هک  يدحا  يارب  تسین  راوازس 

یلع ربمغیپ و  باب  زا  ریغ  رگا  اریز  ار ؛ مالّسلا  هیلع  یلع  باب  رگم  باوبا  عیمج  ّدس  دنک  یم  تباث  هربتعم  دانـسا  اب  رابخا  زا  عون  نیا 
دنیامن دجـسم  رد  دورو  تبانج  لاح  رد  مه  یلع )‘ دّمحم و   ) راوگرزب ود  نآ  زا  ریغ  هک  دشاب  زیاج  یتسیاب  دوب ، یم  زاب  رگید  باب 

بنجی نأ  دحأل  یغبنی  ال  : » دیامرف یم  ًاحیرص  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  و 

532 ص :

بقانم باب  بقانملا ، باـتک  ح 3736 ، ص981 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  اما  میتفاین ، نیحیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 1
بنجی دحأل  ّلحی  ّیلع ال  ای  ّیلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : دیعس  یبأ  نع  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  یلع ،

رد یلعی  وبا  ًابنج ؛ دجـسملا  لوخد  باب  حاکنلا ، باـتک  ، 7/66 يربکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب  زین  و  كریغو .» يریغ  دجـسملا  اذـه  یف 
هحفص رد  دیعس و  یبا  زا  ح 32885  ، 11/599 لاّمعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  و  يردخلا ، دیعس  یبا  دنـسم  ح 1042 ، ، 2/311 دنسم ،

مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  هملس ، ّما  زا  ظافلا ، رد  كدنا  فالتخا  اب  ح 33051  دلج ، نیمه  زا   626
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه 
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« .یلع انأ و  ّالا  دجسملا  یف 

لقن نارگید  نویرکب و  اهیوما و  هک  يراـبخا  ّدر  رب  دـنا ) هدومن  لـقن  مه  ملـسم  يراـخب و  هک   ) تسا عطاـق  ناـهرب  راـبخا ، نیا  سپ 
هیلع یلع  صیاصخ  زا  دجـسم ، رد  باب  حـتف  هک  تسا  مّلـسم  نیقیلاو  عطقلاـب  .تسا و  هدوب  نارگید  يارب  باـب  حـتف  هک  دـنا  هدومن 

.تسا هدوب  مالّسلا 

رد مکاح  هک  مناسرب  ناتـضرع  هب  باّطخلا  نب  رمع  یناث ، هفیلخ ي  زا  یثیدـح  باب ، نیا  رد  مضیارع  همتاخ ي  يارب  دـیهدب  هزاـجا 
(1)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 125 

(3)« یبقعلا ریاخذ   » زا ًالقن   (2)« ْهدوملا عیبانی   » هحفص 210 باب 56  نمض  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(4) لبنح نب  دمحا  مامادنسم  زا  مرحلا  ماما 

رد یمزراوخ  بیطخ  و 

533 ص :

مالـسا رکذ  یلع ، بقاـنم  باـب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4632 ، ، 3/135 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
یبأ نب  یلع  یطعأ  دـقل  باّـطخلا : نب  رمع  لاـق  لاـق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مکاـح  .نینمؤملاریما 

هجّوزت لاق : نینمؤملاریما ؟ ای  ّنه  امو  لـیق : .معنلا  رمح  یطعأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  اـهنم  هلـصخ  یل  نوکت  نـال  لاـصخ  ثـالث  بلاـط 
موی هیارلاو  هل ، ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  دجـسملا  هانکـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاـف 

«. ربیخ
نب رمع  لاـق  : » تسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  لصف 3 . باب 59 ، ح 76 ، ، 2/406 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیباـنی  - . 2

ّلحی دجـسملا ال  هانکـسو  هل ]  ] هتنبا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  جـیوزت  لاق  یه ؟ امو  لئـسف  لاصخ  ثالث  ّیلع  یطعأ  دـقل  باّـطخلا 
 ...«. ّیلعل ّلحی  ام  هیف  دحأل 

ّالإ دجـسملا  یف  هعراشلا  باوبألا  ّدسب  رمأ  یبنلا  ّنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص77 ، يربط ، نیدلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 3
لوسر هجّوز  لاصخ ...  ثالث  بلاط  یبأ  نبا  یتوأ  دـقل  لاق : رمع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يربط  .ّیلع  باب 

«. نینح موی  هیارلا  هاطعأو  دجسملا  یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدسو  هل  تدلوو  هتنبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 
زج تسا  هدروآ  میدرک ، لقن  رئاخذ  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .رمع  نبا  دنسم  ، 2/26 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 4

دمحا دنـسم  زا  ار  ثیدح  یبقعلا  رئاخذ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدرک  لقن  ربیخ » موی   » ار ثیدح  رخآ  رد  نینح » موی   » هلمج هکنیا 
.دوب دهاوخ  ربیخ  موی  نامه  حیحص  طبض  هدرک ، لقن 
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ینـسأ  » رد يرزج  ریثا  نبا  »(3) و  ءافلخلا خیرات   » رد یطویـس  »(2) و  قعاوص  » هحفـص 76 رد  رجح  نبا  »(1) و  بقانم  » هحفص 261
: تفگ هفیلخ  هک  ظافلا -  رد  دایز  مک و  رصتخم  هب  دنا -  هدومن  لقن  نارگیدو   (4)« بلاطملا

هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  هجّوز  معنلا : رمح  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدـحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ  ثـالث  بلاـط  یبأ  نبا  یلع )  ) یتوأ دـقل  »
« .ربیخ موی  هیارلا  هاطعأو  هل ، ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  هللا  لوسر  عم  دجسملا  هانکسو  هباب ، ّالإ  باوبألا  ّدسو  هتنب  هلآو 

534 ص :

.تسا هدرک  لقن  مکاح  كردتسم  دننامه  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 354 ، ص332 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
.تسا هدرک  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  رجح  نبا  لصف 3 . باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

ار ثیدـح  یطویـس  .هلـضف  یف  ْهدراولا  ثیداحألا  یف  لصف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لاـح  حرـش  ص172 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 3
.تسا هدرک  لقن  مکاح  كردتسم  دننامه 

لئاضف لئاضفلا ، باتک  ح 36 ، ، 7/500 فّنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  زین  و  . 66 ص65 -  یعفاش ، يرزج  دمحم  بلاطملا ، ینسأ  - 4
ْهنسلا ، 2/475 ءافولا ، ءافو  رد  يدوهمس  رکبوبا ؛)  ) نامثع نب  هللادبع  لاح  حرش  ، 3/214 هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع 

باب باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا  باتک  ح 36359 ، ، 13/110 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 11 ؛ باب 3 ، ْهرجهلا ، نم  ْهرـشاعلا 
زا دعب  یمثیه  .هبقانم  یف  عماج  باب  یلع ، بقانم  بقانملا ، باتک  ، 9/120 دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ّیلع ؛ لئاضف  ْهباحصلا ، لئاضف 
لاس ثداوح  ، 7/377 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  و  حیحصلا .» لاجر  امهلاجر  یلعی و  وبأ  دمحأ و  هاور  : » دسیون یم  ثیدح  لقن 

اب باّطخلا  نب  رمع  زا  یـضعب  رمع و  نبا  زا  یـضعب  ار  ثیدـح  نیا  .بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ،  40
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  رصتخم  ییاج  هباج  كدنا و  توافت 
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تاـناویح زا  نم  يارب  دوب  رتهب  دوب  نم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تلـصخ  هس  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  دـش  اـطع  قیقحت  هب  هنیآ  ره 
ربمغیپ اب  تفرگ  مارآ  ار و  وا  هناخ  رد  رگم  تسب  ار  دجسم  ياهرد  مامت  و  .ار 2 - دوخ  رتخد  وا  هب  ربمغیپ  دومن  جیوزت  - 1 وم : خرس 

.ربیخ زور  رد  ار  مالسا  مچرپ  وا  هب  دومن  اطع  و  .ربمغیپ 3 - رب  دوب  لالح  هک  يزیچ  وا  يارب  دجسم  رد  دوب  لالح  و ]  ] دجسم رد 

.دندش نشور  ًالماک  مه  ظفاح  بانج  .دنامن  یقاب  يرذع  هار  دش و  مزیزع  ناردارب  باون و  ياقآ  يارب  امعم  ّلح  منک  یم  نامگ 

(1) نیدلا باهش  دیس  تانایب  هیقب ي  هیلوا و  راتفگ  هب  میدرگرب  تسا  بوخ 

: دیوگ دوخ  تاقیقحت  رخآ  رد  هک 

یف هیاـغلا  غلب  ههجو  یلاـعت  هللا  مّرک  ّهنأ  ملعی  هصوصنملا  لئامـشلا  یف  هلاوحأ  صّحفتو  هصوصخملا  لـئاضفلا  یف  هلاوحأ  عّبتت  نمو  »
« .یهتنا یضتقم -  هریغ  هیف  دجی  مل  ثیح  هراونأ  سابتقا  یف  هیاهنلا  یتاو  یفطصملا  اندّیس  راثآ  ءافتقا 

تهابش هصوصنم  لیامش  هصوصخم و  لیاضف  زا  يرایسب  رد  هک  دنیب  یم  دیامنب ، ترضح  نآ  لاوحا  رد  صّحفت  عّبتت و  یـسک  رگا 
.درادن ار  صیاصخ  نیا  زا ] يرادروخرب   ] راختفا يدحا  وا  زا  ریغ  هک  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  مات 

نیدّـحوملا یلوم  انالوم و  هصوصخم ي  لیاضف  هیلاع و  تاـماقم  هب  عجار  دوب  ناـتدوخ  ياـملع  فارتعا  تاـنایب و  زا  يا  هنومن  نیا 
نایعیش هعماج ي  هکلب  میامن ، یمن  زغم  یب  ياعدا  هدومنن و  ولغ  هاگ  چیه  یعاد  هک  دننادب  نایاقآ  ات  مالّسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ام نیهارب  لیالد و  مامت  .دنیامن  یمن  ینایب  ناهرب  لیلد و  یب  فلخلا -  یلا  فلسلا  نم  - 

535 ص :

(. یطخ  ) ص411 و 412 یعفاش ، یجیا  دمحا  نیدلا  باهش  لئاضفلا ، حیحصت  یلع  لئالدلا  حیضوت  - 1
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.دشاب یم  ناتدوخ  هربتعم ي  بتک  رد  اهامش و  دزن  شساسا  أدبم و  هک  تسا  نامه 

، هتفر یـضاق  اهنت  ناـتماقم  ظـفح  يارب  فالـسالل ، ًاـعبت  تداـع  يور  دینیـشن ، یم  ربخ  یب  مدرم  ماوع و  دزن  یتقو  هک  مفـسأتم  یلو 
.دییامن یم  هبتشم  اهنآ  رب  ار  رما  دینز و  یم  اه  تمهت  هتفاب ، مه  هب  اهسبایو  بطر 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  کیرـش  ریظن و  تاهج  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیدرگ  تباث  دـش ، رکذ  هک  یتامدـقم  نیا  زا  سپ 
لیئارسا ینب  مامت  نایم  رد  ار  نوراه  یـسوم  نوچ  اذلف  .هدوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  نوراه  هکنآ  امک  هدوب ، هلآو 

نم ریزو  هک  هدب  رارق  نم  رما  کیرـش  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  راگدرورپ  زا  دـید ، همه  زا  لضفا  ماقم و  نیا  هب  قیلا  یلوا و 
.دشاب

هک دیدن  ماقم  نیا  يارب  ار  يدـحا  رت  قیال  لباق و  یلع  زا  تّما ، مامت  نایم  رد  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مه  مسق  نیمه 
یلع يداد ، رارق  یسوم  کیرش  ریزو و  ار  نوراه  هک  یمسق  نامه  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  اذل  دشاب ، تّما  همه  زا  لضفا 

.هدب رارق  نم  کیرش  ریزو و  ار 

؟ هدیسر مه  يرابخا  باب  نیا  رد  ایآ  بحاص ! هلبق  باون :

.تسا دراو  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  رابخا  مه  ناتدوخ  هربتعم ي  بتکرد  نایعیش ، عامجا  رب  هوالع  یلب ، یعاد :

.دش میهاوخ  نونمم  یلیخ  دییامرف ، تئارق  ام  يارب  رابخا  نآ  زا  تسا ، نکمم  هک  نانچ  باون :

(. اهنآ ياملع  هب  هراشا   ) دشاب هتشاد  لیم  نایاقآ  هچنانچ  مرضاح  وگاعد  یعاد :

.تسا تدابع  نآ ، عامتسا  نینچمه  ثیدح و  لقن  نوچ  درادن ؛ یعنام  ظفاح :

536 ص :
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دوخ ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  ياضاقت 

دمحا ثیدح ، باحـصا  ماما  »(2) و  روثنملاّرد  » ریـسفت رد  یطویـس  نیدلا  لالج  »(1) و  بقانم  » رد یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یعاد :
نبا طبس  »(3) و  نایبلا فشک   » ریسفت رد  یبلعث 

537 ص :

سابع نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یلزاغم  نبا  .میرم  هروس ي  هیآ 96  لیذ  ح 375 ، ص328 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
کلأس مهللا   « لاقف ءامـسلا  یلإ  هدـی  عفر  مث  تاعکر  عبرأ  یّلـصف  یلع  دـیب  ذـخاو  يدـیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذـخا  لاق :

ًاریزو یل  لعجاو  یلوق  اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحتو  يرما  یلرّسیت  يردص و  یل  حرشت  نأ  کلأس  ًادمحم  ّناو  نارمع  نب  یـسوم 
ای یبنلا : لاقف  کلأس  ام  تیتوأ  دق  دمحأ  ای  يدانی : ًایدانم  تعمسف  سابع : نبا  لاق  يرما « یف  هکرشأو  يرزأ  هب  ددشأ  اّیلع  یلهأ  نم 

ًادهع كدنع  یل  لعجا  مهللا  :« لوقی وهو  ءامـسلا  یلا  هدی  ّیلع  عفرف  .کیطعی  هلـسو  کبر  عداو  ءامـسلا  یلا  كدـی  عفرا  نسحلا  ابا 
هللا یلـص  یبنلا  اهالتف  ًاّدُو ﴾ ُنمْحّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ هّیبن یلع  هللا  لزناف  ًاّدو » كدـنع  یل  لعجاو 
انیف عبرف  عابرأ  هعبرأ  نآرقلا  نا  نوبجعت !؟ ّمم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  ًادیدش  ابجع  کلذ  نم  اوبجعف  هباحصأ  یلع  هلآو  هیلع 

«. نآرقلا مئارک  ّیلع  یف  لزنا  هللاو  ماکحاو  ضئارف  عبر  مارح و  لالح و  عبرو  انئادعا ] یف  عبرو   ] هّصاخ تیبلا  لها 
رفعج یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .هط  هروس  هیآ 29  لیذ  ، 4/528 یطویـس ، نیدلا  لالج  روثنملا ، ّردلا  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  يِرْزأ ﴾ ِِهب  ْدُدْـشا  یِخأ *  َنوُراَه  ِیلْهأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو   ﴿ تلزن اّمل  لاـق : یلع  نب  دّـمحم 

«. کلذ یلإ  هباجأف  یلع ) یخأب  يرزأ  ددشأ  مهللا  : ) لاقو ّهبر  اعد  ّمث  لبج ، یلع 
نبا لعجف  همامعلاب  مّمعتم  لجر  لبقأ  ذإ  مزمز  ریفـش  یلع  سلاج  ساّبع  نب  هللادـبع  انیب  لاق : یعبرلا ، نب  هدابع  نع  شمعألا  نع  - 3
نع همامعلا  فشکف  لاق : تنأ ؟ نم  هللااب  کتلأس  ساّبع : نبا  لاقف  هللا ؟ لوسر  لاق  لجرلا ، لاق  ّـالإ  هللا : لوسر  لاـق  لوقی ، ـال  ساـبع 

، ّيرافغلا ّرذوبأ  يردـبلا ، هداـنج  نب  بدـنُج  اـنأف  ینفرعی  مل  نمو  ینفرع  دـقف  ینفرع  دـقف  ینفرع  نم  ساـنلا  اـهیأ  اـی  لاـقو : ههجو ،
روصنم هرفکلا ، لتاقو  هرربلا ، دـئاق  ّیلع  لوقی : اتیمعف  ّالإو  نیتاهب  هتیأرو  اتّمـص  ّـالإو  نیتاـهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 

، دحأ هطعی  ملف  دجـسملا  یف  لئاس  لخدف  رهظلا  هالـص  ماّیألا  نم  ًاموی  هللا  لوسر  عم  تیّلـص  ّینا  امأ  .هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن ، نم 
هیلإ یموأف  ًاعکار  ّیلع  ناکو  ًائیش  دحأ  ینطعی  ملف  هللا  لوسر  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا  مهللا  لاقو : ءامـسلا  یلإ  هدی  لئاسلا  عفرف 

یبنلا غرف  اّملف  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نیعب  کلذو  هرصنخ  نم  متاخلا  ذخأ  یّتح  لئاسلا  لبقأف  اهیف  مّتختی  ناکو  ینمیلا  هرـصنخب 
 * يِْرمأ ِیل  ْرّسَیَو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْشا  ّبَر  : } لاقف کلأس ، یـسوم  یخأ  ّنإ  مهللا  : « لاقو لاقو  ءامـسلا  یلإ  هسأر  عفرف  هالـصلا  نم 

ًانآرق هیلع  تلزنأف  هیآلا ، يِرْزَأ } ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ *  َنوُراَه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ِیلْوَق *  اوُهَقْفَی  ِیناَِـسل *  نِم  ًهَدـْقُع  ْلـُلْحاَو 
يرمأ یلرّسیو  يردص  یل  حرشاف  مهللا  کّیفـصو ، کّیبن  دّمحم  انأو  مهللا  ًاناَْطلُـس } اَمَُکل  ُلَعَْجنَو  َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ّدُشَنَـس   } ًاقطان
هللادـنع نم  لیئربج  هیلع  لزنأ  یتح  هملکلا  هللا  لوسر  ّمتتـسا  ام  هللا  وف  رذوبا : لاق  يرهظ .« هب  ددـشأ  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لـعجاو 

،81  - 4/80 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  َنوُعِکاَر .}  } یلا ُُهلوُسَرَو } ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّمنِإ   } أرقا لاق : أرقأ ؟ اـمو  لاـقف : أرقا ، دّـمحم  اـی  لاـقف :
زا یپاچ  هخـسن  رد  نکل  دش ، نایب  هک  تسا  هیآ  نیمه  لیذ  ثیدح  نیا  یعقاو  هاگیاج  تسا  رکذ  نایاش  .هدـئام  هروس  هیآ 55  لیذ 

درادن و هیآ  نآ  اب  یطابترا  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هدروآ  هیآ 57  لیذ  جراخ و  دوخ  هاگیاج  زا  ثیدـح  نیا  یبلعث ، ریـسفت 
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.تسا هتفرگ  تروص  رشان  ای  ققحم  يوس  زا  ًارهاظ  هک  تسا  فیرحت  رب  نشور  یلیلد  نیا ،
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تنب ءامـسا  يراّفغ و  ّرذ  یبا  زا  دـنیامن  یم  لقن  هحفـص 14  رد  زین  تیالو و  هیآ  لوزن  نمـض   (1)« هّمالا ّصاوخ  ْهرکذت  » رد يزوج 
، هدوب رضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  میدروآ و  ياج  هب  دجسم  رد  ار  رهظ  زامن  يزور  دنتفگ : هک  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع

دوخ تشگنا  هب  هراشا  تسد  اب  دوب ، زامن  عوکر  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دادـن  يزیچ  وا  هب  يدـحا  .دومن  لاؤس  تساـخرب  یلئاـس 
نامسآ تمـس  هب  كرابم  رـس  سپ  ار ، هیـضق  نآ  دید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .دروآ  نوریب  وا  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  لئاس  دومن ،

: درک ضرع  دومن و  دنلب 

ًانآرق هیلع  لزناف  يرمأ ، یف  هکرشأو  هلوق -  یلإ  هیآلا  يرمأ -  یل  رّسیو  يردص  یل  حرـشا  ّبر  لاقف  کلأس  یـسوم  یخأ  ّنإ  مهللا  »
كدضع ّدشنس  ًاقطان 

538 ص :

.تسا و هدرک  لقن  ظافلا  نامه  هب  یبلعث و  زا  ار  ثیدح  يزوجلا  نبا  طبس  باب 2 . ص24 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
ح 235، ، 231  - 1/230 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  مسق 2 ؛ طمس 1 ، ص87 ، نیطمـسلا ، رد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  زین 

هللا لوسر  عم  تیّلص  ینا  اما   » هلمج زا  ار  ثیدح  نیمه  هیآ  نآ  لیذ  ریبکلا 12/26  ریسفت  رد  يزار  رخف  هدئام و  هروس  هیآ 55  لیذ 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  دعب  هب  اموی »... 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 604 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_538_1
http://www.ghaemiyeh.com


« .امکیلإ نولصی  الف  ًاناطلس  امکل  لعجنو  کیخأب 

رما و نم  يارب  نک  ناسآ  ارم و  هنیس ي  نم  يارب  نادرگ  هداشگ  ایادخ  تفگ : دومن و  لاؤس  وت  زا  یـسوم  مردارب  اراگدرورپ  ینعی :
يا هیآ  ترـضح  نآ  رب  دومرف  لزان  سپ  نم ، راک  رد  ار  نوراه  مردارب  زاس  کیرـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  تلاسر ،) غیلبت  رد   ) ارم راک 

مینادرگ یم  يوق  رایسب  ار  تیوزاب  نوراه  تردارب  ترازو  یتسدمه و  هب  میتفریذپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  دوب  هدومرف  یسوم  هب  هک  ار 
.دنباین تسد  امش  هب  زگره  هک  میهد  یم  تموکح  تردق و  ملاع  رد  امش  هب  و 

: درک ضرع  هاگ  نآ 

« .يرزأ هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو  يرمأ  یل  رّسیو  يردص  یل  حرشاف  کّیبنو ، کّیفص  دّمحم  انأو  مهللا  »

رما و نم  يارب  نک  ناـسآ  ارم و  هنیـس ي  نم  يارب  نادرگ  هداـشگ  سپ  متـسه ، وت  ربمغیپ  هدـیزگرب و  دّـمحم  نم  اراـگدرورپ  ینعی 
يا هیآ  ترـضح  نآ  رب  دومرف  لزان  سپ  نم ، راک  رد  ار  نوراه  مردارب  زاس  کیرـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  تلاسر ،) غیلبت  رد   ) ارمراـک

مینادرگ یم  يوق  رایسب  ار  تیوزاب  نوراه  تردارب  ترازو  یتسدمه و  هب  میتفریذپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  دوب  هدومرف  یسوم  هب  هک  ار 
.دنباین تسد  امش  هب  زگره  هک  میهد  یم  تموکح  تردق و  ملاع  رد  امش  هب  و 

: درک ضرع  هاگ  نآ 

« .يرزأ هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو  يرمأ  یل  رّسیو  يردص  یل  حرشاف  کّیبنو ، کّیفص  دّمحم  انأو  مهللا  »

هدـب رارق  ارم و  رما  نم  يارب  نک  ناسآ  ارم و  هنیـس  نادرگ  هداشگ  سپ  متـسه ، وت  ربمغیپ  هدـیزگرب و  دّـمحم  نم  اراـگدرورپ  ینعی :
هک نم ، لها  زا  يریزو  نم  يارب 

539 ص :
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.ارم تشپ  وا  دوجو  هب  نادرگ  يوق  دشاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ 

نآ رب  ار  ...ُُهلوُسَرَو ﴾ هللا  ُمُکِّیلَو  اَّـمنِإ   ﴿ هیآ دـش و  لزاـن  لـیئربج  دوب ، هدـشن  ماـمت  ربمغیپ  ياـعد  زونه  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : رذ  یبا 
.یهتنا .دومن  تئارق  ترضح 

یلص مرکا  لوسر  ترازو  هب  یسوم ) يارب  نوراه  دننام   ) مالّسلا هیلع  یلع  باجتـسم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياعد  دش  مولعم 
.دیدرگ رارقرب  هلآو  هیلع  هللا 

(1)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 19 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

.دیامن یم  ینعم  نیا  هب  هراشا  یلّصفم  حرش  اب 

و دنـسم »  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  و  نیهاربلا » زنک   » رد يرفج  یلع  خیـش  و  نیرّهطملا » ْهبقنم   » باتک رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  و 
(2)« لیالدلا حیضوت   » رد نیدلا  باهش  دیس 

هک امش -  ياملع  رباکا  زا  نارگید  و  روثنملا » ّرد   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 

540 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مکحلا  ضماوغ  رارسألا و  ایافخب  هللا  كرّصب  ملعا  .یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  هلوق : - » 1
تناک یتلا  هلزنملا  نایب  نم  هّرـس  فشک  یف  ّدـبالف  مالّـسلا ، هیلع  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  هنم  هنوکب  مالّـسلا  هیلعًاـّیلع  فصو  اّـمل 

نم ثلاثلا  ینعملاو  هثالث ...  ناعم  دـحأ  نم  قتـشم  ریزولاو  هل  ًاریزو  هنوک  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنم  ّنا  رهظف  ...یـسوم  نم  نوراـهل 
دتشیو ندبلا  يوقی  امک  رهظلا  دادتـشاو  رمألا  هّوق  ریزولاب  لصحیف  يرزَأ ،} ِِهب  دُدشُأ   } یـسوم نع  یلاعت  هلوق  هنمو  رهظلا  وهو  رزألا 

ام یلع  هّوبنلا  یف  هکیرـش  ناکف  هرمأ ، یف  هکیرـش  هنوک  نم  اّمأو  هدـضاعیو ...  هرزأ  ّدـشی  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  نم  ناکف  هب ،
هموق یلع  هتفیلخو  هّوبنلا  یف  هکیرـشو  هدـضعو  هریزوو  هاخأ  ناـک  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنم  صیخلتف  میرکلا ...  نآرقلا  هب  قطن 
هّوبنلا ادـع  ام  یقبف  هّوبنلا ...  ّالإ  هل  اهتبثأو  هلزنملا  هذـهب  هنم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـعج  دـقو  .هرفـس  دـنع 

جراـعملا نم  هذـهو  كوبت  یلإ  هرفـس  دـنع  یلهأ  یلع  هتفیلخو  هدـضعو  هریزوو  هاـخأ  هنوـک  نم  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ًاـتباث  هانثتـسملا 
قفتم ثیدح  وهو  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  هیلعلا  هیزملا  هذه  توبث  یلع  هموهفمو  هقوطنمب  ثیدحلا  ّلد  دـقف  .فالزالا  جرادـمو  فارـشلا 

.هیبنتو ظاقیا  لصف 5 ، باب 1 ، ص89 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  هتحص .» یلع 
(. یطخ  ) ص311 و 312 یعفاش ، یجیا  دمحا  نیدلا  باهش  لیالدلا ، حیضوت  - 2
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زا یضعب  .دنا  هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  دوخ  تافَّلؤم  تافَّنـصم و  رد  دوش -  یم  يراددوخ  اهنآ  مان  رکذ  زا  تقو  قیـض  هطـساو  هب 
: تفگ هک  هیلع  هللا  ناوضر  تّما ) ربح   ) سابع نبا  هب  دسر  یم  ات  هباحص ، نارگید  زا  یضعب  و  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع تنب  ءامسا 

« .تاعکر عبرأ  یّلصف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیبو  يدیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ذخا  »

نامـسآ يوس  هب  تسد  هاگ  نآ  .درازگ  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپ  تفرگ ، ار  یلع  نم و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ینعی 
: درک ضرع  هدومن ، دنلب 

یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  ّلحتو  يرمأ  یل  رّـسیتو  يردـص  یل  حرـشت  نأ  کلأسأ  دّـمحم  انأو  نارمع  نب  یـسوم  کلأس  ّمهللا  »
« .يرمأ یف  هکرشأو  يرزأ  هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو 

مه نم  تلاسر .) غالبا  تّوبن و  رما  رد  تکرـش  ترازو و  يارب  ار  نوراه  شردارب   ) دومن لاؤس  وت  زا  نارمع  نب  یـسوم  اراگدرورپ 
ات نم ، نابز  زا  ار  هرگ  ییامنزاب  ارم و  رما  ییاـمن  ناـسآ  ارم و  هنیـس  ینادرگ  هداـشگ  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  متـسه ، دـمحم  هک 

رارق کیرش  ارم و  تشپ  وا  هب  نک  مکحم  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  نم و  لها  زا  يریزو  نم  يارب  هدب  رارق  ارم و  فرح  دنمهفب 
(. دشاب قیاقح  غالبا  تلاسر و  هک   ) نم راک  رد  ار  وا  هدب 

: تفگ هک  مدینش  ار  يدانم  يادص  تفگ : سابع  نبا 

« .دمحأ ای  تلأس  ام  تیتوأ  دق  دمحأ  ای  »

.يدومن لاؤس  هچنآ  میدرک  اطع  وت  هب 

تدوـخ يادـخ  زا  رادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  اهتـسد  دوـمرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هاـگ  نآ 
یلع سپ  دیامرف ، اطع  وت  هب  يزیچ  هک  امنب  تساوخرد 
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: درک ضرع  دومن و  دنلب  ار  اهتسد 

« .ًادو كدنع  ینلعجاو  ًادهع  كدنع  یل  لعجا  مهللا  »

.ار تّدوم  ّتبحم و  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  روآ  دیدپ  يدهع و  تدوخ  دزن  نم  يارب  هدب  رارق  اراگدرورپ 

: دروآ ار  میرم ) هروس ي  رخآ   ) هفیرش هیآ  نیا  دیدرگ و  لزان  لیئربج  سپ 

﴾. ًاّدُو ُنمْحّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

ياهلد رد  ار  نانآ  تّدوم  ّتبحم و  ینعی  ( ؛ دنادرگ یم  بوبحم  ار  اهنآ  نامحر  يادخ  دـندش ، راکوکین  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  »
(.« دنکفا نیملسم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندومن ، بّجعت  هیضق  نیا  زا  باحصا 

یلع یف  لزنأ  هللا  ماکحأ و  ضئارف و  عبر  مارح و  عبرو  لالح  عبرو  ًاّصاخ  تیبلا  لهأ  انیف  عبرف  عابرأ ، هعبرأ  نآرقلا  ّنا  نوبجعت  اّمم  »
« .نآرقلا مئارک  مالّسلا  هیلع 

کی لالح و  نآرق  عبر  کی  تسا و  تیب  لها  ام  صوصخم  نآرق  عبر  کی  تسا : تمسق  راهچ  نآرق  .دینک  یم  بجعت  زیچ  هچ  زا 
.یهتنا دیجم ، نآرق  مئارک  یلع  هرابرد  هدیدرگ  لزان  مسق  ادخ  هب  .تسا  ماکحا  ضئارف و  عبر  کی  مارح و  عبر 

، نأشلا میظع  هفیلخ  ود  هراـبرد ي  ثیدـح  نیمه  هکلب  درادـن ، ههجو  هللا  مّرک  یلع  هب  صاـصتخا  ثیدـح  تحـص ، ضرف  رب  خـیش :
هللا لوسر  هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  دیوس  نب  هعزق ي  هچنانچ  هدـیدرگ ؛ رداص  امهنع  هللا  یـضر  رمع  رکبوبا و 

؟؟ یسوم نم  نوراه  ًْهلزنمب  یّنم  رمع  رکبوبا و  دومرف :

هب یهاگ  هک  دـیتخادنا  یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  دـیدومن ، یم  هعجارم  تاور  لاجر  هب  دـیدومن و  یم  رکف  يردـق  نایاقآ  رگا  یعاد :
هعزق ي لوق  هب  یهاگ  يدُمآ و  لوق 
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؛ دـنا هدروآ  لوبق  لباق  ریغ  ار  وا  هلوقنم  ثیداحا  دودرم و  ار  وا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکنآ  لاح  دـییامن و  داهـشتسا  لاّـعج  باّذـک 
(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  همالع ي  ًاصوصخم 

دودرم هعزق  یتقو  سپ  بذک .» اذه  : » دیوگ هدیدرگ و  ثیدـح  نیا  رکنم  نوراه ، نب  رامع  دـیوس و  نب  ْهعزق  تالاح  همجرت ي  رد 
.دشاب یم  دودرم  دیدرگ  لقن  وا  زا  هک  مه  یثیدح  دیدرگ ، ناتدوخ  ياملع 

زا هتـشذگ  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  زا  میدومن  لقن  ام  هک  یتایاور  هلـسلس  اـب  ار  هعزق  تیاور  دـینک  تقباـطم  ناـیاقآ  میلـست  ضرف  رب 
لباق ثیدح  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دینک  تواضق  هنافـصنم  هاگ  نآ  دـنا ، هدومن  لقن  مّلـسم  رتاوت  وحن  هب  هک  هعیـش  ياملع  عیمج 

.تسا لوبق 

زا بش  تسا  یتّدـم  .لفاغ  دوخ  زا  میدـش و  تبحـص  مرگرـس  یلیخ  ام  دـنتفگ : هدرک ، رظن  اـهتعاس  هب  دیـسر ، اـجنیا  هب  هک  نخـس  »
فیرشت تمالس  هب  هتفگ ، ریخ  هب  بش  دنتـساخرب  بش ، ادرف  يارب  دنامب  عوضوم  نیمه  رد  اهفرح  هیقب  تسا  بوخ  هتـشذگ ، فصن 

« .دندرب

543 ص :

کلذب سیل  يراخبلا  لاق  : » دسیون یم  یبهذ  .دیوس  نب  ًْهعزق  لاح  حرش  هرامش 6900 ، همجرت  ، 5/472 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
یم دمحا  .تسین  يوق  دیوگ : یم  يراخب  «. ) هب ّجتحی  متاح ال  وبأ  لاقو  .فیعض  یئاسنلا  لاق  .ثیدحلا  برطضم  دمحأ  لاق  .يوقلا 
حرش هرامش 6015 ، همجرت  هحفص 207 ، دلج ، نیمه  رد  سپس  .تسا ) فیعض  دیوگ : یم  یئاسن  .تسا  برطـضم  شثیدح  دیوگ :

...سابع نبا  نع  هکیلم  یبأ  نبا  نع  دـیوس  نب  هعزق  انثّدـح  یلمتـسملا ، نوراه  نب  راّمع  انثّدـح  : » دـسیون یم  نوراه  نب  رامع  لاح 
«. بذک اذه  تلق : .یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  رمعو  رکبوبأ  هیف : دازو 
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« مجنپ هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

تلزنم ثیدح  · 

رادلا موی  ثیدح  · 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  حیرصت  · 

تسا نآرق  اب  قح و  اب  یلع  · 

هعیش رب  ییاه  تمهت  · 

هریره وبا  نعاطم  · 

رمع رکبوبا و  تلیضف  رد  ثیدح  لعج  · 

هشئاع رکبوبا و  تلیضف  رد  ثیدح  لعج  · 

تّدوم هیآ  · 

ریط ثیدح  · 

دشن لزان  ءافلخ  تلیضف  رد  يا  هیآ  · 

تسین تلیضف  راغ  هیآ  · 
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·

بجر 1345» هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ هسلج 

«. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ ، فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرشت  رتشیب  تعامج  اب  نایاقآ  بش ، لّوا  »

قیلط رایـسب  هللاءاشام  امـش  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هرخـألاب  .مدومن  یم  رکف  امـش  بشید  تاـنایب  فارطا  رد  یتّدـم  زورما  ظـفاح :
ربمغیپ دارم  هک  دـیناسرب  دایز ، ياـهگرب  خاـش و  ناـیب و  نسح  اـب  دـیهاوخ  یم  دـیراد ، ناـیب  رحـس  هکنآ  رب  هوـالع  .دـیتسه  ناـسللا 

نیا هکنآ  لاـح  .تسا و  هدوب  ههجو  هللا  مّرک  یلع  لـصفالب  تفـالخ  تاـبثا  هلزنم ي ، هب  ثیدـح  نیا  رد  كراـبم  ناـیب  زا  راوـگرزب 
.دشاب یمن  نآ  تیمومع  رب  یلیلد  هدش و  هتفگ  كوبت  هوزغ  رفس  رد  هتشاد و  یصوصخ  هبنج ي  ثیدح 

دنک یم  مومع  هدافا  تلزنم  هملک 

هکنیا اب  .تسا  بّجعت  یلیخ  امـش  لثمزا  یلو  تشادـن ، یبّجعت  دـندومن ، یم  سلجم  لها  نایاقآ  زا  یکی  ار  لاکـشا  نیا  رگا  یعاد :
ءانثتـسا و دـیناد ، یم  دوخ  هکنآ  لاح  دـییامن و  یم  ینایب  نینچ  ارچ  دـیتسه ، یلوصا  یناـبم  برع و  تاـیبدا  هب  ملاـع  ناـسل و  لـها 
هملک ي صوصخلاب ، فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  دراد و  مومع  رب  تلالد  دروم ، ره  رد  ناسل  لها  هفراـعتم ي  تاـملک  رد  هنم  ینثتـسم 
هک دشاب  يدعب » یبن  ّهنأ ال  ّالا   » هکنآ زا  ءانثتسا  تّحـص  لیلد  هب  دنک  یم  مومع  هدافا  نیقیلا  عطقلاب و  ملع ، يوس  هب  فاضم  هلزنم ي 

، دنک یم  مومع  هدافا ي  فاضم ، سنج  مسا  هکنیا  رب  دنا  هدرک  حیرـصت  نییلوصا  هک  دیناد  یم  نیا  رب  هوالع  .تسا  لصتم  يانثتـسا 
ینامز ًاصوصخ 
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.دشاب یم  مومع  دیفم  تسا -  ملع  يوس  هب  فاضم  ترضح ، نآ  مالک  رد  هک  هلزنم ي -  ظفل  سپ  .دشاب  مال  فلا و  هب  یّلحم  هک 

هک دنتـسه  ام  هدـیقع ي  رب  نییلوصا  رباکا  زا  نیلّمک  گرزب و  ياملع  یلو  دـنا ، هتفر  هدـیقع  نیا  فالخ  رب  ءاملع  زا  یـضعب  هچرگ 
ملع هفرعم  هکنآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  تسا و  مومع  يارب  حصا -  ربانب  هفرعم -  هب  فاضم  درفم 

.تسا مومع  رد  یفاک  ءانثتسا  تّحص  هکلب  تسین ، مومع  رب  تلالد  طرش  ءانثتسا  دوجو  ریمض و  ای  دشاب 

رب لمح  يدـعب » یبن  ال   » هلمج دـنک و  یم  مومع  رب  تلالد  يدـعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   » نیارباـنب سپ 
ًامظن ءاغلب ، ءاحـصف و  تاملک  رد  تسا و  اهب  لومعم  هفورعم و  دعاوق  زا  ینعم  رب  لمح  هدعاق ي  دـشاب و  هّوبنلا » ّالا   » هک تسا  ینعم 

.تسا عیاش  ًارثن ، و 

زا ار  وا  تسا و  هیربخ  هلمج  يدعب » یبن  هنأ ال   » هک دش  دیهاوخ  هّجوتم  دیوش ، قیقد  يردـق  یلاع  بانج  رگا  منک  یم  نامگ  ظفاح :
؟ ارچ توبن  هملک  فذح  ینعم و  رب  لمح  تحارص و  زا  جورخ  اهنیا  زا  هتشذگ  .درک  ناوت  یمن  ینثتسم  نوراه  لزانم 

رد رّکفت  يردـق  رگا  .دور  یمن  لادـج  راـظتنا  امـش  فیرـش  صخــش  زا  دـیدش و  دراو  لادـج  رد  زا  هـک  دـیدومن  یفطل  یب  یعاد :
.دش ضرع  هیربخ  هلمج ي  باوج  دییامنب ، هیلّوا  تالمج 

یم وهـس  ًادـمع  دـیناد و  یم  رتهب  ناتدوخ  دـندومنن ، تقیقح  يادا  رهاظ  ظفل  هب  هدومن و  ینعم  رب  لـمح  ارچ  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
تایآ و رد  دنیامن و  یم  هملک  فذح  نایب ، نسح  مالک و  رد  زاجیا  تهج  هک  تسا  عیاش  نایب  ملع  ياملع  رظن  رد  هکنآ  هچ  دـینک ؛

دوخ امش  هک  تسا  دوجوم  يرایسب  دهاوش  ءاحصف  ءاغلب و  تاملک 
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.دیتسه اهنآ  هب  رتاناد 

، تّوبن هملک  اب  ترـضح  نآ  رّرکم  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـماین  تّوبن  هملک  راـبخا  رد  هک  میراد  قیقحت  هب  جاـیتحا  یتقو  اـم  هوـالع ،
مارم راهظا  تّوبن ، هملک  فذح  اب  نایب ، نسح  مالک و  رد  زاجیا  تهج  یهاگ  دندومن و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  ار  ماقم  نیا  تابثا 

.دندومن

.دـندومن تقیقح  تابثا  هّوبنلا » ّالا   » هملک رهاظ  نایب  اب  یهاگ  تّوبن و  هملک  فذـح  و  يدـعب » یبن  ّهنأ ال   » هلمج اب  تاقوا  یـضعب  رد 
.دوش مامت  تّجح  ات  میامن  یم  رکذ  ار  يربخ  دنچ  هنومن  يارب  دندومن ؛ طبض  ار  ود  ره  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچ  نانچ 

(1)« بلاطلا ْهیافک  باب 70« رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

(2) «. ْهّدوملا عیبانی   » شش باب  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 

(3) دوخ خیرات »  » رد ریثک  نبا  و 

نآ ریغ  ملسم و  دمحا و  ماما  دنـسم  زا   (4)« هرکذت  » هحفص 12 رد  يزوج  نبا  طبـس  ادخ و  لوسر  زا  شردپ  زا  دعـس  تنب  هشیاع  زا 
(5)« بقانم  » رد لبنح  دمحا  ماما  هدرب و  یبا  زا 

یئاسن بیعش  نب  دمحا  نامحرلادبع  وبا  و 
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باب 70. ص284 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نیا قّقحم  هدش ، لقن  يدـعب  یبن  ظفل ال  هب  ثیدـح  نیا  باتک ، نتم  رد  هچرگ  باب 6 . ح 32 ، ، 1/160 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

.ْهّوبنلا ّالا  ردصملا : یفو  تسا : هدروآ  یقرواپ  رد  باتک 
.ْهاخاؤملا ثیدح  يرجه ، لاس 40  ثداوح  ، 7/377 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 3

.مالّسلا هیلع  یلعل  هللا  لوسر  رابخا  یف  ثیدح  باب 2 ، ص28 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 4
.صاّقو یبأ  نب  دعس  دنسم  ، 1/170 دنسمو ، .یلع  لئاضف  باب  ح 1006 ، ، 2/592 لبنح ، نب  دمحأ  هباحصلا ، لئاضف  - 5
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شردپزا و هشیاع  صاّقو و  یبا  نب  دعس  زا  دوخ  دانسا  هب  ثیدح  راهچ   (1)« يولعلا صئاصخ   » رد تسا ) هّتس  حاحص  بابرا  زا  هک  )
(2)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 

«. هّوبنلا ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.ار يربمغیپ  تّوبن و  رگم  یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هب  نم  دزن  یشاب  هکنیا  یتسین  یضار  ایآ 

مامت هتـشذگ ، بش  هک   ) دـنک یم  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  یثیدـح   (3)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مشـش  ْهّدوـم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دیامرف یم  ثیدح  نآ  رخآ  رد  مدرک .) ضرع  ار  ثیدح 

« .يدعب هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ٌّیلع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ولو  »

.تّوبن مدع  هن  تسا ، تّوبن  ینثتسم  هک  دننادب  دنیامرفن و  هطلغم  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ 

ناشدوخ هب  ار  تّما  رما  هزور ، لـهچ  تبیغ  رد  مالّـسلا  هیلع  هللا  میلک  یـسوم  هک  یمـسق  ناـمه  تسا  تباـث  ربتعم  ثیدـح  نیا  هب  و 
، ددرگن لتخم  وا  نادقف  رد  تّوبن  رما  ات  داد  رارق  دوخ  یصو  هفیلخ و  دوب ، لیئارسا  ینب  همه  زا  لضفا  هک  ار  نوراه  دراذگناو و 

550 ص :

.یبنلا نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ْهلزنم  ص83 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 1
لصف 9. ح 116 ، ص109 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

ّدشی امک  يدضع  هب ]  ] ّدشی یّیصو  یّمع  نبا  ترتخاو  ًاّیصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنا  هعفر : سنأ  نع  - » 3
یلع دّیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  يدعب .» هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ّیلع  ناکل  ًاّیبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو ، یتفیلخ  وهو  نوراه  هیخأب  یـسوم  دضع 

(. باب 56 ح 823 ، ، 2/288 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 6 ینادمه ،
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مدرم دـیاب  یلوا  قیرط  هب  تسا ، رادـیاپ  یقاب و  تمایق  زور  اـت  شنیناوق  متا و  شتاروتـسد  لـمکا و  شتعیرـش  هک  مه  متاـخ  ربمغیپ 
وا رد  دوخ  لیم  هب  سک  ره  ات  دهدن ، لاّهج  تسد  هب  ار  تعیرـش  دـیامنن و  ناریح  ار  نادان  مدرم  دراذـگناو و  ناشدوخ  هب  ار  لهاج 

کی هداتفا ، نانزهار  تسد  هب  تصرف  دنک و  تقیرط  تعیرـش و  قیرفت  يرگید  دیامن ، لمع  سایق  يأر و  هب  یکی  دیامن ؛ تافرـصت 
.دنیامن میسقت  تمسق  هس  داتفه و  هب  ار  يا  هداس  فینح و  ّتلم 

نآ يارب  ار  ینوراـه  لزاـنم  عیمج  ینعی  یـسوم ؛ زا  تسا  نوراـه  هلزنم ي  هب  نمزا  یلع  دـیامرف : یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  اذـلف 
نامه ینعی  تسا ؛ تفالخ  ترازو و  ماقم  نییعت  تّما و  هباحص و  مامت  رب  ترضح  نآ  تیلـضفا  هلمج ، زا  هک  هدومن  تباث  ترـضح 

.تسا نم  هفیلخ ي  نم ، تبیغ  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  داد ، رارق  هفیلخ  دوخ  تبیغ  رد  یسوم  ار  نوراه  هک  یمسق 

، دـییامرف رّکفت  يردـق  رگا  منک  یم  نامگ  یلو  دوش ، رّوصت  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دـیدومرف ، ثیدـح  نیا  تمظع  رد  هچنآ  ظفاح :
ادخ لوسر  ینیعم  تّدم  يارب  هک  دراد  كوبت  هوزغ  هب  صاصتخا  طقف  نوچ  تسین ؛ ثیدح  نیا  رد  یتیمومع  هک ]  ] دییامن قیدـصت 

.داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  ههجو  هللا  مّرک  یلع  اندیس  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  ثیدح 

، ثیدح نیا  تالمج  هک  یتروص  رد  دوب ، هدمآ  كوبت  هوزغ ي  رد  طقف  ثیدح  نیا  هک  دوب  حیحص  یتقو  امش  شیامرف  نیا  یعاد :
همظعم هکم  رد  هک  لّوا  تاخاؤم  رد  هلمج  زا  هک  هدش ، هدینـش  تمظعاب  ربمغیپ  راب  رَرُد  ناسل  زا  هفلتخم  زکارم  هدّدعتم و  تاعفد  رد 

رد مود  هبترم ي  دومن و  يردارب  داجیا  راصنا ، رجاهم و  نیب 

551 ص :
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: دومرف دیزگرب  يردارب  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هرّونم  هنیدم ي 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  »

دراذگ اج  ار  یلع  ربمغیپ  هک  هدوب  كوبت  هوزغ ي  رد  تلزنم  ثیدح  ما ، هدینـش  هدید و  هچنآ  نونکات  هک  تسا  یبیجع  نایب  ظفاح :
هابتـشا تاـنایب  رد  امـش  منک  یم  ناـمگ  .دومرف  ار  تاـملک  نیا  باـنج ، نآ  یگنتلد  عفر  يارب  ربمغیپ  .دـش  گـنتلد  ترـضح  نآ  و 

.دیدومرف

لقن ناـتدوخ  ياـملع  هربـتعم ي  بتک  زا  يرایـسب  رد  هعیـش ، ياـملع  قاـفتا  رب  هوـالع  مراد  نیقی  هـکلب  مدوـمنن ، هابتـشا  ریخ  یعاد :
(1)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 49  رد  نیقیرف ) لوقلا  لوبقم   ) يدوعسم هلمج  زا  هدیدرگ ؛

(2)« هیبلحلا ْهریس   » مود دلج  هحفصرد 26 و 120  یبلح  و 

(3)« يولعلا صئاصخ   » هحفص 19 رد  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

نامیلس »(4) و  هرکذت  » هحفص 13 و 14 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

552 ص :

: دـسیون یم  يدوعـسم  .هلئاضف  ههجو ، هللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  ْهفالخ  رکذ  ، 2/425 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
هنم مالّسلا  هیلع  ّیلعل  کلذ  لّکو  یه ... : لضفلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  اهب  ّقحتسا  یتلا  ءایـشألاو  يدوعـسملا : لاق 
وهو یخأ » تنأ   » هباحـصأ نیب  یخآ  نیح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  نم  هب  درفنی  اـم  یلإ  ربکـألا  ّظـحلاو  رفوـألا  بیـصنلا 

». يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : « هیلع هللا  تاولص  هلوقو  ّدنالو  هل  ّدض  هلآو ال  هیلع  هللا  یلص 
.كوبت ْهوزغ  ، 3/132 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریس  - 2

هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  نم  ههجو  هللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ، 87 ص76 -  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 3
.هلآو

دیز نب  حودـجم  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  طبـس  باب 2 . ص29 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 4
.دـحأ نیبو  ینیب  خاؤت  مل  لاقف : کیکبی ؟ ام  هللا : لوسر  لاقف  ّیلع  یکبف  راـصنألاو ، نیرجاـهملا  نیب  هللا  لوسر  یخآ  لاـق : یلهاـبلا 

«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ّیلعل : لاق  ّمث  یسفنل ، کترخدأ  اّمنإ  لاقف :
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رد یمزراوخ  و  دنـسم » دئاوز   » رد دمحا  نب  هللادـبع  لبنح و  دـمحا  مامادنـسم  زا   (1)« ْهّدوملا عیبانی   » و 17 باـب 9  رد  یفنح  یخلب 
لقنار ثیدح  نیا   (2)« بقانم »

553 ص :

یبأ نب  دیز  نع  هدنـسب  هدنـسم  یف  دمحأ  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 9 . ح 1 ، ، 1/177 ْهّدوملا ، عیباـنی  - 1
نیبو ینیب  خاؤت  ملو  کباحصأ  نیب  تیخآ  هللا  لوسر  ای  ّیلع : لاقف  هباحصأ  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یخآ  اّمل  لاق : یفوأ 
یخأ تنأو  يدـعب  ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأف  یـسفنل  ّالإ  کترخأ  ام  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  لاـقف : .دـحأ 

«. یثراوو
: لاق یفوأ  یبأ  نب  دـیزی  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یمزراوخ  لصف 14 . ح 178 ، ، 152 ص150 -  یمزراوخ ، بقاـنم  - 2

مکنیب خاؤمو  یفطصی  نأ  ّبحأ  نم  مکنم  یفطـصأ  یناو  لاق ... : مث  نالف ... ؟ نیأ  نالف  نیأ  لاقف : هدجـسم  هللا  لوسر  یلع  تلخد 
نإف .يریغ  تلعف  ام  کباحـصأب  تلعف  کتیأر  نیح  يرهظ  عطقناو  یحور  بهذ  دـقل  ّیلع : هل  لاقف  هکئالملا ...  نیب  هللا  یخآ  اـمک 

یـسفنل و ّالإ  کترخأ  ام  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  همارکلاو ، یبتعلا  کلف  ّیلع  طخـس  نم  اذه  ناک 
دروم هد  رد  لقادح  كوبت ، زا  ریغ  ْهلزنم  ثیدـح  ...یثراوو .» یخأ  تنأو  يدـعب  ّیبن  ّهنأ ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ 
یقتم یملـسألا ؛ یفوأ  یبأ  نب  دیز  ثیداحا  ح 5146 ،  - 5/221 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  ْهاـخاؤم  رد  لّوا : تسا : هدـش  رکذ  رگید 
هروس هیآ 75  لیذ  ، 4/669 روثنملا ، رّدلا  رد  یطویس  اهلـضف ؛ یف  باب  هبحـصلا ، باتک  ح 25555 ، ، 9/170 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه 

، قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  و  ْهنیدـملا ؛ یبنلا  مودـق  رکذ  ْهرجهلا ، نم  یلوـالا  ْهنـسلا  ، 142  - 1/141 تاقثلا ، رد  ناـبح  نبا  جـح ؛
هک یظفل  نامه  هب  ْهاخاؤم و  رد  ار  ْهلزنم  ثیدح  یسرافلا ؛ هللادبع  وبا  مالسالا  نب  ناملس  لاح  حرش  هرامش 2599 ، همجرت  ، 21/415

ثیدـح هک  تسا  رکذ  نایاش  .دـنا  هدرک  لـقن  یفوأ  یبأ  نبا  زا  ظاـفلا  رد  ییاـجباج  رـصتخم  اـب  میدرک ، لـقن  یمزراوخ  بقاـنم  زا 
لقن زین  ْهّرم  نب  یلعی  باّطخلا و  نب  رمع  کلام و  نب  سنأ  سابع و  نب  هللادبع  یلهذلا و  دیز  نب  حودـجم  دـننام : یناسک  زا  ْهاخاؤم 

ءامـسأ ینتثّدح  لاق : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع   » مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  ماگنه  رد  مود : .تسا  هدش 
یتاه ءامسا  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ینءاج  نسحلا  دلو  اّملف  .نیـسحلاو  نسحلاب  همطاف  کتّدج  تّلبق  تلاق : سیمع  تنب 
ّیبنلا لاقف  ابرح -  هیّمسأ -  نأ  ّبحأ  تنک  هللا  لوسر  ای  همساب  کقبسأل  تنک  ام  لاق : ینبا ؟ تیّمس  ءیش  ّيأ  ّیلعل : لاق  مث  ینبا ... 
ّیلعلا .دّمحم  ای  کیلع  مالسلا  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لیئربج  طبهف  ّلجوّزع  ّیبر  همـساب  قبـسأ  ًاضیأ  انأ  الو  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

نیا نوراه .».. -  نبا  مساب -  اذه  کنبا  مس  .كدـعب  ّیبن  الو  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  کنم  ّیلع  لوقیو : مالـسلا  کئرقی  یلعألا 
نآ رکذ  مسق 1 ، ص120 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  لصف 6 . ح 2 ، ، 1/136 نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ  ار  ثیدح 
.دنا هدرک  لقن  نینسحلا  لئاضف  باب 56 ، ح 579 ، ، 2/200 ْهّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .هللا و  رمأب  اتناک  نیـسحلاو  نسحلا  امهتیمـست 
لوقت نأ  ول ال  ربیخ : تحتف  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع   » ربیخ حـتف  زور  موس :

اوذـخأ ّالإ  نیملـسملا ، نم  ءالم  یلع  ّرمت  ًالاقم ال  مویلا  کیف  تلقل  میرم ، نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتّمأ  نم  فئاوط  کـیف 
هلزنمب یّنم  تنأو  کثرأ  ینثرت و  کـنم ، اـنأو  یّنم  نوکت  نأ  کبـسح  نکلو  هب ، نوفـشتسی  كروهط ، لـضفو  کـیلجر  بارت  نم 

رد یعفاش  یجنگ  لصف 13 ؛ ح143 ، ص129 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  ار  ثیدـح  نیا  يدـعب .»...  ّیبن  ّهنأ ال  ّـالإ  یـسوم  نم  نوراـه 
: مراهچ .دنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  باب 13 ، ح 2 ، ، 1/200 ْهّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  باب 62 و  رخاوا  ص264 ، بلاطلا ، ْهیافک 
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هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  انئاج  لاق : يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  نع   » دجسم رد  ندیباوخ  زا  مرکا  لوسر  یهن  ماگنه  رد  ْهلزنم  ثیدح 
انلفجأف دحأ ، هیف  دـقری  ّهنأ ال  دجـسملا ، یف  نودـقرتأ  لاقو : انبرـضف  بطر  بیـسع  هدـی  یفو  دجـسملا  یف  نوعجطـضم  نحنو  هلآو 

ّیلع ای  .یل  ّلحی  ام  دجـسملا  یف  کل  ّلحی  ّهنأ  ّیلع  ای  لاعت  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  اـنعم  لـفجأو 
هرامش 4933، همجرت  ، 42/139 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  هّوبنلا .»...  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یـضرت  الأ 

مدـق اّمل  لاق : يرافغلا  دیـسأ  نب  هفیذـح  نع   » باوبألا ّدـس  ثیدـح  لـیذ  رد  ْهلزنم  ثیدـح  مجنپ : .بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  لاـح  حرش 
هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  مهل  لاقف  دجسملا ، یف  نوتیبی  اوناکف  اهیف ، نوتیبی  تویب  مهل  نکی  مل  هنیدملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  باحصا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّناو  دجسملا  یلإ  اهباوبأ  اولعجو  دجسملا  لوح  ًاتویب  اونب  موقلا  ّنا  ّمث  .اوملتحتف  دجسملا  یف  اوتیبت  ال  هلآو :

نم جرخو  هباب  ّدـسف  هعاطو  ًاعمـس  لاقف : دجـسملا  نم  جرخت  نا  كرمأی  هللا  لوسر  ّنإ  لاقف : رکبابا  يدانف  لبج  نب  ذاعم  مهیلإ  ثعب 
: لاقف هنم ، جرختو  دجسملا  یف  يّذلا  کباب  ّدست  نا  كرمأی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاقف : رمع ، یلإ  لسرا  مث  دجـسملا ،

انب دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناکو  جرخی  نمیف  وأ  میُقی  نمیف  وهأ  يردی  دّدرتی ال  کلذ  یلع  ّیلعو  هلوسرلو ...  هعاطو هللا  ًاعمس 
ّیلعل هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  لوق  هزمح  غلبف  .ًارّهطم  ًارهاط  نکسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هل  لاقف  .هتایبأ  نیب  دجـسملا  یف  ًاتیب  هل 

، دـحأ نم  مکنود  نم  تلعج  ام  یل ، رمألا  ناک  ول  ال ، هللا : ّیبن  هل  لاقف  بلّطملادـبع ؟ ینب  ناملغ  کسمتو  انجرخت  دّـمحم  اـی  لاـقف :
هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  کلذ  غلبف  هلآو ...  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  هرّـشبف  رـشبأ  هلوسرو  هللا  نم  ریخ  یلعل  کناو  هللا  ّالإ  هاّیا  هاطعأ  ام  هللاو 

هللا ّنإ  .هتنکـسأ  الو  مهتجرخأ  ام  هللاو  .دجـسملا  یف  ًاّیلع  تنکـسأ  ّینأ  یف  مهـسفنأ  یف  نودـجی  ًالاجر  ّنإ  لاـقف : ًاـبیطخ  ماـقف  هلآو 
نکسی نأ ال  یسوم  رمأو  َهَالّـصلا ﴾ اوُمِیقأَو  ًهَْلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجاَو  ًاتُوُیب  َرْـصِِمب  اَمُکِمْوَِقل  اَءّوَبَت  نأ   ﴿ هیخأو یـسوم  یلإ  یحوأ  ّلجوّزع 

 - ص254 یلزاغم ، نبا  بقانم  یـسوم .»...  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  ًاّیلع  ّناو  هتّیّرذو  نوراه  ّـالإ  هلخدـی  ـالو  هیف  حـکنی  ـالو  هدجـسم 
: لاق سابع  نبا  نع   » دوب هدومرف  هیکت  یلع  رب  مرکا  لوسر  هک  یلاح  رد  ْهلزنم  ثیدح  مشـش : .باوبألا  ّدـس  ثیدـح  ح 303 ، ، 255

لاصخ ثالث  ّیلع  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوّفک  باّـطخلا  نب  رمع  لاـق 
لوسر باحصأ  نم  رفنو  حاّرجلا  نبا  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  سمـشلا ، هیلع  تعلط  اّمم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدحاو  یل  نوکی  نأل 

ای تنأ  لاق : ّمث  هبکنم ، یلع  هدـیب  برـض  یّتح  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ءیکّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
«. کضغبیو ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  ّیلع  بذک  یسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  لاق : ّمث  ًامالسإ ، مهلّوأو  ًانامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع 

، يربط نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  یلع ؛ لئاضف  باب 10  زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36392 ، ، 13/122 يدنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک 
لقن ار  ثیدح  نیا  ملسأ ، نم  لّوأ  مالّسلا  هیلع  ّهنأ  رکذ  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رکذ  یف  باب  مسق 1 ، ص58 ،

نم همحل  ًاّیلع  ّنا  هملـس  ّمأ  ای  هملـس : ّمأل  لاق  ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع   » هملـس ّمأ  هناـخ  رد  ْهلزنم  ثیدـح  متفه : .دـنا  هدرک 
همجرت ، 42/169 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  يدعب .» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و 

، بلاطلا ْهیافک  و  باب 29 ؛ طمس 1 ، ح 113 ، ، 1/150 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  و  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ،
ریبج نب  دیعـس  نع  تباث ، یبأ  نب  بیبح  ثیداحا  ح 12341 ، ، 12/15 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  و  باب 37 ؛ ص168 ، یعفاش ، یجنگ 

ح ص142 ، یمزراوخ ، بقانم  .یلع و  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32936 ، ، 11/607 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  و 
نب دـمحا  نینمؤملاریما ، صئاـصخ  هزمح  رتخد  هیـضق  رد  تلزنم  ثیدـح  متـشه : .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  لـصف 14 ، ، 163

ریدغ رد  تلزنم  ثیدح  مهن : .ثیدـحلا  اذـه  یف  قاحـسا  یبا  یلع  فالتخالا  هنم ، انا  ینم و  یلع  یبنلا  رکذ  ص88 ، یئاسن ، بیعش 
نب ّیلع  یخآو  ناکملا  اذـه  یلإ  لصوو  عادولا ، هّجح  ماع  یلاعت  هللا  اهفّرـش  هّکم ، نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عجر  املو  مخ ...« 

ناکّلخ نبا  نایعالا ، تایفو  ...هاداع .» نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  یـسوم ، نم  نوراـهک  یّنم  ّیلع  لاـق : هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبأ 
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نب لیقع  نع   » لیقع اب  هللا  لوسر  مالک  رد  تلزنم  ثیدح  مهد : .يدیبعلا  رصنتسملا  لاح  حرش  هرامش 728 ، همجرت  ، 231  - 5/230
 - كاّیا بلاط  یبأ  ّبحلو  کتبارقل  نیتلصخل ، کّبحأل  ّینا  هللاو  لیقع  ای  لاق ... : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  بلاط  یبأ 
ریغ یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأف  ّیلع  ای  تنأو  یقلخ  هبشی  کقلخ  ّکناف  رفعج ، ای  تنأ  اّمأو  بلاط -  یبأ  یلإ  مهّبحأ  ناکو 

، لاّمعلا زنک  و  بلاط ؛ یبأ  نب  لـیقع  لاـح  حرـش  هرامـش 4735 . همجرت  ، 41/18 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  يدـعب .» ّیبن  ـال  ّهنأ 
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  بلاط  یبأ  نب  لیقع  لئاضف  لصف 3 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 33616 ، ، 11/740 يدنه ، یقتم 
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.دهد یمن  ار  دراوم  نآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک  ْهاخاؤم  زا  ریغ  يدراوم  رد  یتح  .دنا  هدومن 

مرکا لوسر  هک  تسا  تباث  نآ  تیمومع  هکلب  هتـشادن ، یـصوصخ  هبنج ي  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـییامرف  قیدـصت  نایاقآ ! سپ 
نوراه هلزنمب  یّنم  ّیلع   » هک ترابع  نیا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یلع  تفالخ  هدـید ، یـضتقم  اجک  ره  هلیـسو ، نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.هدوب كوبت  هوزغ ي  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  تیبثت  يدعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم 

سلجم هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و  نیا  ادخ  لوسر  باحـصا  تسا  نکمم  هنوگچ  ظفاح :
«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

.دهد یمن  ار  دراوم  نآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک  ًْهاخاؤم  زا  ریغ  يدراوم  رد  یتح  .دنا  هدومن  لقن 

مرکا لوسر  هک  تسا  تباث  نآ  تیمومع  هکلب  هتـشادن ، یـصوصخ  هبنج ي  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـییامرف  قیدـصت  نایاقآ ! سپ 
نوراه هلزنمب  یّنم  ّیلع   » هک ترابع  نیا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یلع  تفالخ  هدـید ، یـضتقم  اجک  ره  هلیـسو ، نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.هدوب كوبت  هوزغ ي  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  تیبثت  يدعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم 

، هتخانش تفالخ  ناونع  هب  ار  یلع  هدومن و  یقلت  یمومع  هبنج ي  اب  ار  ثیدح  نیا  ادخ  لوسر  باحصا  تسا  نکمم  هنوگچ  ظفاح :
.دندومن تعیب  وا  اب  هتفریذپ و  تفالخ  ناونع  هب  ار  يرگید  هدومن و  تفلاخم  ترضح  نآ  زا  دعب  کلذ ، عم 

ندیتسرپ هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  هفیلخ 

بانج هیـضق ي  انامه  تسا ، ماقم  بساـنم  هک  ناـهرب  نیرتهب  یلو  مراد ، رـضاح  رایـسب  دـهاوش  بلاـطم و  امـش  باوج  يارب  یعاد :
هللا میلک  یسوم  ترضح  هک  تسا  نوراه 
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زا ضعب  قبط  هک   ) دومن عمج  ار  لیئارـسا  ینب  .داد  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  نوراـه  باـنج  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  تحارـص  هب 
هب روط  هوک  هب  هاگ  نآ  .دشاب  یم  وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  ار  نوراه  رما  تعاطا  دومن  دیکأت  اهنآ  هب  و  دندوب ) رفن  رازه  داتفه  رابخا 

رهاظ لیئارـسا  ینب  رد  هملک  فالتخا  بالقنا و  .دـش  اپ  رب  يرماس  هنتف  هک  دوب  هدـشن  مامت  هام  کی  زوه  .تفر  راـگدرورپ  یناـمهم 
، هدراذـگ ار  یـسوم  ترـضح  ْهفالخلا  تباث  هفیلخ  نوراه  ، جوف جوف  لیئارـسا  ینب  هداد ، هولج  ار  الط  هلاـسوگ ي  يرماـس  .دـیدرگ 

هدینـش یـسوم  ترـضح  زا  هک  داژن  كاپ  لیئارـسا  ینب  نامه  زا  رفن  رازه  داـتفه  دیـشکن  یلوط  هتفرگ ، ار  زاـب  هّقح  يرماـس  فارطا 
هلاسوگ يرماس ، ياوغا  هب  دییامنن -  شتفلاخم  هدومن ، ار  وا  رما  تعاطا  تسا ، نم  هفیلخ ي  نم  بایغ  رد  نوراه  دومرف : هک  دـندوب 

؛ دـندمآ رب  شلتق  ددـص  رد  هکلب  هدادـن ، شوگ  دومن ، عینـش  لمع  نآ  زا  عنم  ار  نآ  دـیلان و  نوراه  بانج  دـنچ  ره  .دـندش  تسرپ 
دومن لد  درد  نتشگرب  عقوم  رد  یـسوم  ترـضح  شردارب  هب  نوراه  بانج  هک  دراد  تحارـص  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 149  هچنانچ 

( مدرک تعناـمم  تموصخ و  موق  اـب  یتـقو   ) .دنتـشاد نوبز  راوخ و  ارم  اـهنآ  ینعی  ِینَنُوُلتْقَی ؛﴾ اوُداَـکَو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْـقلا  ّنِإ   ﴿ هک
.دنناسر لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن 

یسوم ترضح  رماوا  زا  دّرمت  لیئارسا و  ینب  لمع  نیا  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  دیوش و  جراخ  بّصعت  زا  يردق  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش 
تفالخ نالطب  رب  لـیلد  ، ندـش تسرپ  هلاـسوگ  رگیزاـب  يرماـس  ياوغا  هب  نوراـه و  باـنج  وا  صوصنم  هفیلخ ي  ندراذـگ  اـهنت  و 

!؟ دشاب یم  وا  هتخاس ي  هلاسوگ ي  يرماس و  تیناّقح  نوراه و 

یسوم ترضح  زا  مدرم  دوب و  قح  نوراه  تفالخ  رگا  هک  داد  رارق  نآ  لیلد  دیاب  ار  لیئارسا  ینب  ناتـسرپ  يوه  لاّهج و  لامعا  ایآ 
، دندوب هدینش  وا  هرابرد  یّصن 

557 ص :
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؟ دنتفر یمن  وا  هلاسوگ ي  يرماس و  لابند  هب  دندراذگ و  یمن  اهنت  ار  وا  زگره 

یـسوم ترـضح  صوصنم  هفیلخ ي  دـیجم ، نآرق  مکح  هب  نوراه  بانج  .تسا  نیا  فالخ  رب  بلطم  هک  دـیناد  یم  ناتدوخ  ًاـعطق 
تصرف یسوم ، ترضح  تبیغ  زا  دعب  اهتنم  .دندوب  هدینش  وا  هرابرد ي  ترضح  نآ  دوخ  ناسل  زا  ار  حیرـص  ّصن  لیئارـسا  ینب  .دوب 

بانج هکنیا  هب  ملع  اب  مه  اهنآ  .دومن  اوغا  ار  لیئارـسا  ینب  ًادـماع  ًاـملاع  هتخاـس ، ار  ـالط  هلاـسوگ ي  داـتفا ، رگیزاـب  يرماـس  تسد 
اهنت و ار  نوراه  بانج  هتفر و  يرماس  یپ  رد  رگید ، دـصاقم  ای  یمهفن  يور  دـشاب ، یم  یـسوم  ترـضح  نیـشناج  هفیلخ و  نوراه 

!؟ دندراذگ كورتم 

مالّسلا هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  تقباطم 

هیلع یلع  دندوب  هدینش  ْهیانک  ْهحارص و  ترضح  نآ  زا  رّرکم  هک  یمدرم  نامه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  نینچمه 
ّبح سفن و  ياوه  يور  هدومن  اهر  ار  یلع  دوب ، یـسوم  هفیلخ ي  نوراه  بانج  هک  یمـسق  نامه  دـشاب ، یم  نم  هفیلخ ي  مالّـسلا 

مالّسلا هیلع  یلع  صخـش  هب  تبـسن  هک  یـضغب  دسح و  هنیک و  دقح و  تهج  زا  یعمج  مشاه و  ینب  اب  توادع  يور  یـضعب  هاج و 
(1)« نیملاعلا ّرس   » مراهچ هلاقم  لّوا  رد  یلازغ  ماما  هچنانچ  دنداد ؛ یصوصخم  تالیکشت  دنتشاد ،

ًاحیرصو هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا 

558 ص :

یلع ریهامجلا  عمجأو  اههجو  هجحلا  ترفـسأ  نکل  دسیون ...« : یم  یلازغ  .ْهعبارلا  ْهلاقملا  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، نیملاعلا ، ّرس  - 1
: رمع لاقف  هالوم .« ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : « هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوقی  وهو  عیمجلا  قافتإب  ّمخ  ریدغ  موی  یف  هتبطخ  نم  ثیدحلا  نتم 

يوهلا بلغ  اذه  دعب  ّمث  .میکحتو  یـضرو  میلـست  اذهف  .هنمؤمو  نمؤم  ّلک  یلومو  يالوم  تحبـصأ  دقل  نسحلا ، ابأ  ای  کل  ٍخب  ٍخـب 
راـصمألا حـتفو  لویخلا  ماـحدزا  كابتـشاو  تاـیارلا  هعقعق  یف  يوهلا  ناـقفخو  دونبلا  دوقعو  هفـالخلا  دومع  لـمحو  هساـیرلا  ّبحل 

«. نورتشی ام  سئبف  ًالیلق  ًانمث  هب  اورتشاو  مهروهظ  ءارو  هوذبنف  لّوألا ، فالخلا  یلإ  اوداعف  يوهلا ، سأک  مهاقس 
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.هیلوا تلاهج  هب  دنتشگرب  هتخادنا ، رس  تشپ  ار  قح  دسیون : یم 

نب هللادبع  دّـمحم  وبا  دـننام  ناتدوخ ؛ نیخّروم  ءاملع و  زا  نیقّقحم  هک  دوب  نینمؤملاریما  نوراه و  نیب  مات  تهابـش  تهج ، نیمه  هب 
یم ًالّصفم  ار  هفیقس  هیـضق ي   (1)« ْهسایسلاو ْهمامإلا   » لّوا دلج  هحفص 14  رد  رونید  فورعم  یضاق  يرونید ، یلهاب  هبیتق  نب  ملـسم 

: دـنتفگ دـندروآ و  دجـسم  هب  ار  ترـضح  نآ  راشف  دـیدهت و  اب  یلع و  هناخ  رد  دـندرب  شتآ  هک  یتقو  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  دـسیون ،
نک تعیب 

لقن یـسوم  هب  نوراه  لوق  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتاملک  نامه  تفگ  دـیناسر و  ربمغیپ  ربق  هب  ار  دوخ  مینز ، یم  ار  تندرگ  ّالا  و 
﴾. ِینَنُوُلتْقَی اوُداَکَو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  ّنِإ   ﴿ هک هدومن 

هک تّما  هب  دناسرب  هک  تسا  نآ  دیامن ، یم  نوراه  هب  هیبش  ثیدح  نیا  رد  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هکنآ  تهج  کی  ّهناک 
.دنیامن یم  یلع  اب  نم  تافو  زا  دعب  دندومن ، نوراه  بانج  اب  یسوم  بایغ  رد  لیئارسا  ینب  هک  يا  هلماعم  نامه 

، دنا هداتـسیا  وا  لتق  ياپ  ات  هک  دید  ار  نارگیزاب  يزاب  تسایـس  تّما و  راشف  یتقو  ینعم ، نیا  تابثا  يارب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـل 
نامه ربمغیپ  كرابم ، ربق  هب  باطخ 

559 ص :

ای تبأ ، ای  اهتوص : یلعأب  تدان  مهتاوصأ  تعمـس  اّملف  باـبلا : اوقّدـف  همطاـف  باـب  اوتأ  یتح  هعاـمج  هعم  یـشمف  رمع ، لاـق  ّمث  - » 1
مهبولق تداکو  نیکاب ، اوفرـصنا  اهئاکبو ، اهتوص  موقلا  عمـس  اّملف  .هفاحق  یبأ  نباو  باّـطخلا  نبا  نم  كدـعب  اـنیقل  اذاـم  هللا ! لوسر 

؟ همف لعفأ  مل  انأ  نإ  لاقف : .عیاب  هل : اولاقف  رکب ، یبأ  یلإ  هب  اوضمف  ًاـّیلع  اوجرخأـف  موق ، هعمو  رمع  یقبو  رطفنت ، مهداـبکأو  عدـصنت 
َّنإ ّمُأ  نبای  يدانیو : یکبیو  حیصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربقب  ّیلع  قحلف  ...کقنع  برضن  وه  ّالإ  هلإ  يذلا ال  هللاو  ًاذإ  اولاق :

.بلاط یبأ  نب  ّیلع  ْهعیب  تناک  فیک  ، 1/20 هبیتق ، نبا  ْهیسایسلاو ، ْهمامالا  ...یننولتقی .» اوداکو  ینوفعضتسا  موقلا 
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.هداد ربخ  یسوم  هب  نوراه  لد  درد  زا  دنوادخ  هک  دومن  تئارق  ار  يا  هیآ 

( .تشذگ توکس  اب  یقیاقد  تهب ، تلاح  اب  هتخادنا ، ریز  هب  اهرس  سلجم  لها  )

یم تایانک  تاراشا و  ظافلا و  نیا  اب  ربمغیپ  ارچ  هدوب ، تباـث  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفـالخ  رگا  بحاـص ! هلبق  باون :
.دنامن يرذع  هار  ات  تسا ، نم  هفیلخ ي  یلع  دیامرفب : هک  هدومنن  یفّرعم  ار  بانج  نآ  تفالخ ، مان  هب  ًاحیرصو  هدومرف 

هب هحیرـص ي  ثیداـحا  هک  ناـنچ  هدوـمن ؛ تقیقح  ناـیب  تهج  ود  ره  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  مدرک  ضرع  یعاد :
لها تسا و  رتشیب  تحارـص  زا  شتفاـطل  تاـیانک ، زا  عون  نیا  نکل  و  تسا ، تبث  رایـسب  مه  ناـتدوخ  هربـتعم ي  بتک  رد  تفـالخ ،

.تسا رتتسم  وا  رد  ینعم  ملاع  کی  هک  هیانک  زا  مسق  نیا  مه  نآ  حیرصتلا ،» نم  غلبأ  هیانکلا   » هک دنناد  یم  بدا 

، دیراد رـضاح  رگا  تفالخ ، رما  هب  عجار  دشاب  یم  ام  ياملع  بتک  رد  دـییامرف  یم  هک  يا  هحّرـصم  ثیداحا  زا  تسا  نکمم  باون :
هتـشاد بانج  نآ  تفالخ  رب  تحارـص  هک  یثیدح  ًادبا  دنا  هتفگ  ام  هب  رّرکم  اریز  دوش ؛ تقیقح  فشک  ات  دـییامرف ، ضیفتـسم  ار  ام 

.درادن دوجو  دشاب ،

هب سلجم ، تقو  ياـضتقا  هب  یلو  تسا ، رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  نینمؤملاریما  اـنالوم  تفـالخ  ماـن  هب  هحّرـصم  ثیداـحا  یعاد :
.میامن یم  هراشا  مراد ، رضاح  دوخ  هظفاح  رد  هک  اهنآزا  ضعب 

تفالخ هب  ار  یلع × ربمغیپ ’ ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  ثیدح 

رهاظ ار  دوخ  تّوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  يزور  نیلّوا  هکنآ  تهج  زا  تسا ، رادلا  ثیدـح  ثیداحا ، همه ي  زا  ّمها 
؛ دومرف تحارص  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  تخاس ،

560 ص :
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(2)« ریسفت  » رد یبلعث  ماما  »(1) و  دنسم  » لّوا ءزج  زا  هحفص 111 و 159 و 333  رد  هلبانحلا ) سیئر   ) لبنح نب  دمحا  ماما  هچنانچ 

دمحا نب  ّقفوم  همئألا  ردص  راذنا و  هیآ 

561 ص :

ّیلع نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لـبنح ، نب  دـمحا  .بلاـط  یبأ  نب  یلع  دنـسم  ، 1/111 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
عمتجاف هتیب ، لهأ  نم  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبنلا  عمج  لاق : َنِیبَْرقألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنأَو   ﴿ هیآلا هذـه  تلزن  اّمل  لاـق : هنع  هللا  یـضر 

لاقف یلهأ  یف  یتفیلخ  نوکی  هّنجلا و  یف  یعم  نوکی  يدـیعاوم و  ینید و  یّنع  نمـضی  نم  مهل : لاقف  لاق : اوبرـشو  اولکأـف  نوثـالث 
ّیلع لاقف  هتیب  لهأ  یلع  کلذ  ضرعف  لاق : .رخآلا  لاق  مث  لاق : اذهب  موقی  نم  ًارحب  تنک  تنأ  هللا  لوسر  ای  کیرـش  همـسی  مل  لجر 

زین و  نیبرقألا ) کترشع  رذناو   ) ارعش هروس  هیآ 214  لیذ  ص363  ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  باتک  رد  تیاور  نیا  انأ .» هنع  هللا  یـضر 
لیذ زین  ننست  لها  نیرسفم  رگید  هتبلا  .تسا  هدش  رکذ  هئاحنس  هدوج و  نم  فرع  ام  باب  ص32  ج 4 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  باتک 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  دمحا ج 1 ) دنسم   ) دلج نیمه  زا  هحفص 159  رد  و  ققحم )  ) .دنا هدرک  لقن  ار  قافتا  نیا  ثیداحا  هفیرـش  هیآ 
ینب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـعد  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  عـمج  لاـق : هنع  هللا  یـضر  ّیلع  نع  : » تـسا هدرک  لـقن 
امک ماعطلا  یقب  لاق  اوعبش  یّتح  اولکأف  ماعط  نم  ًاّدم  مهل  عنـصف  لاق : .قرفلا  برـشی  هعذجلا و  لکأی  مهّلک  طهر  مهیف  بلّطملادبع 

تثعب ّینإ  بلّطملادبع  ینب  ای  لاقف : .برـشی  مل  وأ  سمی  مل  ّهنأک  بارـشلا  یقبو  اوور  یتح  اوبرـشف  رمغب  اعد  ّمث  سمی ، مل  ّهنأک  وه 
هیلإ مقی  ملف  لاق : .یبحاصو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  ینعیابی  مکّیأف  متیأر  ام  هیآلا  هذـه  نم  متیأر  دـقو  هّماعب  ساـنلا  یلإو  هّصاـخ  مکل 
یف ناک  یّتح  سلجا ، یل  لوقیف  هیلإ  موقأ  کلذ  ّلک  تارم  ثالث  لاق  .سلجا  لاقف : لاق : .موقلارغـصأ  تنکو  هیلإ  تمقف  لاق : .دحأ 

ج 5، يربکلا ، ننـسلا  باتک  رد  تسا  حاحـص  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  یئاسن  طـسوت  تیاور  نیا  يدـی .» یلع  هدـیب  برـض  هثلاـثلا 
تیاور نیا  زین  ح8451 و  ص126 ، ْهوخالا ، رکذ  هنع ، هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  صئاصخ  رکذ  صئاصخلا ، باتک 

هللا یلص  یبنلا  نم  ههجو  هللا  مرک  یلع  تلزنم  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باتک  رد  یئاسن  ترابع  رد  فالتخا  یمک  اب  ار 
یلع بقانم  باتک  رد  نینچمه  ات 50 و  هحفص 46  زا  قشمد ج 42  ْهنیدم  خیرات  باتک  رد  زین  و  تسا ، هدرک  لقن  ص86  هلآو ، هیلع 
رکذ ات 458  ات 291 ح 455  ص287  ارعش ، هروس  هیآ 214  لیذ  مالّسلا  هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  امو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

( ققحم  ) .تسا هدش 
تلزن اّمل  لاق : ءاربلا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یبلعث  .ءارعـش  هروس  هیآ 214  لیذ  ، 7/182 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  - 2
لکأی مهنم  لـجرلا  ًـالجر  نوعبرأ  ذـئموی  مهو  بلّطملادـبع  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمج  َنِیبَْرقـألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو  ﴿

بعقب اعد  ّمث  اوردص ، یّتح  اولکأف  هرشع  هرشع  موقلا  اندف  هللا  مساب  اوندا  لاق : ّمث  اهمدأف  هاش  لجرب  ًاّیلع  رمأف  سعلا ، برشیو  هّنسملا 
، لجرلا هب  مکرحـسی  ام  اذه  لاقف : بهلوبأ  مهردبف  اوور  یّتح  موقلا  برـشف  هللا ، مساب  اوبرـشا  مهل : لاق  ّمث  هعرج  هنم  عرجف  نبل  نم 

هللا لوسر  مهرذنأ  ّمث  بارشلاو  ماعطلا  نم  کلذ  لثم  یلع  دغلا  نم  مهاعد  ّمث  .مّلکتی  ملف  ذئموی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  تکـسف 
ایندلاب مکتئج  مکنم  دحأ  هب  ءیجی  امل  ریـشبلاو  هناحبـس  هللا  نم  مکیلإ  ریذنلا  انأ  ّینإ  بلّطملادـبع  ینب  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف 

؟ ینید یـضقیو  یلهأ  یف  یتـفیلخو  يدـعب  یّیـصوو  ِییلو  نوکیو  ینرزاؤیو  ینیخاؤـی  نمو  اودـتهت  ینوـعیطأو  اوملـسأف  هرخـآلاو ،
: بلاط یبأل  نولوقی  مهو  موقلا  ماقف  تنأ .< : < لاقف .انأ  ّیلع : لوقیو  موقلا  تکـسی  کلذ  ّلک  ًاـثالث  کـلذ  داـعأو  موقلا  تکـسف 
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«. کیلع رُّما  دقف  کنبا ، عطأ 
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يربط ریرج  نب  دمحم  »(1) و  بقانم  » رد یمزراوخ 

رد هیآ و  لیذ  دوخ   (2)« ریسفت  » رد

562 ص :

نیبرقألا راذنإب  هناحبـس  هرمأ  موی  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  .فلؤم  همدقم  ، 8 ص7 -  یمزراوخ ، بقانم  - 1
 ... هّماع سانلا  یلإو  هّصاخ  مکیلإ  هللا  لوسر  ّینا  وه  ّالإ  هلإ  ـال  يذـّلا  هللاو  هلوقب : مهبطاـخف  هراد  یلإ  نیبرقـألا  یعدـف  هتریـشع ، نم 
ًانـس مهثدـحأل  ّیناو  تلقو  ًاعیمج  اهنع  موقلا  مجحأف  مکیف ، یتفیلخو  یّیـصوو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمألا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیأف 

«. مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  لاق : ّمث  یتبقرب ، ذخأف  هللا ...  ّیبن  ای  انأ  ًانیع ...  مهصمرأو 
: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  يربط  .ءارعـش  هروس  هیأ 214  لیذ  ح 20374 ، ، 11/148 يربط ، ریرج  نب  دـمحم  نایبلا ، عماج  - 2

هللا لوسر  یناعد  َنِیبَْرقَألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنأَو   ﴿ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  هیـآلا  هذـه  تلزن  اّـمل  بلاـط : یبأ  نب  ّیلع  نع  »
ام یتم  ّینا  تفرعو  ًاعرذ ، کلذـب  تقـضف  : « لاق نیبرقـألا « یتریـشع  رذـنأ  نأ  ینرمأ  هللا  ّنإ  ّیلع  اـی  : « یل لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
انل عنصاف  .ّکبر  کبّذعی  هب  رمؤت  ام  لعفت  ّالا  کنا  دّمحم ! ای  لاقف : لیئاربج  ءاج  یّتح  تمـصف  هرکأ ، ام  مهنم  رأ  رمألا  اذهب  مهدانأ 

، هب ترمأ  ام  مهغلبأو  مهمّلکأ  یّتح  بلّطملادـبع  ینب  یل  عمجا  مث  نبل ، نم  ًاّسُع  انل  ءالماو  هاش  لـجر  هیلع  لـعجاو  ماـعط  نم  ًاـعاص 
ساّبعلاو هزمحو  بلاط  وبأ  همامعأ : مهیف  هنوصقنی  وأ  ًـالجر  نودـیزی  ًـالجر  نوعبرأ  ذـئموی  مهو  هل  مهتوعد  ّمث  هب  ینرمأ  اـم  تلعفف 

نم هیْذِح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوانت  هتعضو  اّملف  .هب  تئجف  مهل  تعنـص  يّذلا  ماعطلاب  یناعد  هیلإ  اوعمتجا  املف  .بهلوبأو 
عضاوم ّالإ  يرأ  امو  هجاح  ءیشب  مهلام  یّتح  موقلا  لکأف  هللا  مساب  اوذخ  لاق : هفحصلا ، یحاون  یف  اهاقلأ  مث  هنانـسأب ، اهّقـشف  محللا 
.ّسُعلا کلذب  مهتئجف  سانلا  قسا  لاق : ّمث  مهعیمجل ، تمدق  ام  لکأیل  دحاولا  لجرلا  ناک  نإ  هدیب  ّیلع  سفن  يّذلا  هللا  میأو  مهیدیأ 
مهمّلکی نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دارأ  اّملف  .هلثم  برشیل  مهنم  دحاولا  لجرلا  ناک  نإ  هللا  میأو  ًاعیمج  هنم  اوور  یّتح  اوبرشف 

ای دغلا  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهمّلکی  ملو  موقلا  قّرفتف  مکبحاص  هب  مکرحـس  ام  َدَّهل  لاقف  مالکلا ، یلإ  بهلوبأ  هرََدب 
ّمث تعنص  يّذلا  لثم  ماعطلا  نم  انل  ّدعاف  مهمّلکأ  نأ  لبق  موقلا  قّرفتف  لوقلا ، نم  تعمس  دق  ام  یلإ  ینقبـس  دق  لجرلا  اذه  ّنا  ّیلع ،

: لاق .هجاح  ءیـشب  مهلام  یّتح  اولکأف  سمألاب  لعف  امک  لعفف  مهل  هتبّرقف  ماعطلاب  یناـعد  ّمث  مهتعمج  ّمث  تلعفف  لاـق : یل ، مهعمجأ 
ّینا بلّطملا  دبع  ینب  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مّلکت  ّمث  ًاعیمج ، هنم  اوور  یّتح  اوبرـشف  ّسعلا  کلذـب  مهتئجف  مهقـسا 
هیلإ مکوعدأ  نأ  هللا  ینرمأ  دـقو  هرخآلاو  ایندـلا  ریخب  مکتئج  دـق  ّینا  هب ، مکتئج  اّمم  لضفأب  هموق  ءاج  برعلا  یف  ًّاباش  ملعأ  اـم  هللاو 
ًاّنـس مهثدـحأل  ّینإو  تلقو  ًاـعیمج  اـهنع  موقلا  مجحأـف  لاـق : .اذـکو  اذـکو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا ، اذـه  یلع  ینرزاؤـی  مکّیأـف 

اذـکو اذـکو  یخأ  اذـه  ّنإ  لاق : ّمث  یتبقرب  ذـخأف  كریزو  نوکأ  هللا  ّیبن  اـی  اـنأ  ًاـقاس : مهـشمخأو  ًاـنطب  مهمظعأو  ًاـنیع  مهـصمرأو 
«.« عیطتو کنبال  عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقیو  نوکحضی  موقلا  ماقف  لاق : اوعیطأو ، هل  اوعمساف 
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(1)« كولملاو ممالا  خیرات   » مود ءزج  هحفص 217

رفعج وبا  ْهینامثعلا  ضقن  زا  ًالقن   (2)« هغالبلا جهن  حرش   » میس دلج  هحفص 263 و 281  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هفلتخم و  قرط  هب 
(3)« لماک  » مود ءزج  هحفص 22  رد  ریثا  نبا  یفاکسا و 

رد ءادفلا  وبا  (4) و  «) لئالد  » و ننس »  » رد یقهیب  و  نیحیحصلا » نیب  عمج   » رد يدیمح  و  ءایلوألا » ْهیلح   » رد میعن  وبا  ظفاح  ًالـسرم و 
(5) دوخ خیرات  لّوا  ءزج  هحفص 116

رد یبلح  و 

563 ص :

هدروآ ار  اذـک  اذـک و  هملک  مرکا ، لوسر  تالمج  ياـج  هب  هدرک و  لـقن  فیرحت  اـب  شریـسفت  رد  هک  ار  یثیدـح  نیمه  يربط  - 1
یّیـصوو یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا  اذـه  یلع  ینرزاؤـی  مکّیأـف  .دـنک ...«  یم  لـقن  لـماک  روـط  هب  ار  ثیدـح  شخیراـت  رد  تسا ،

ریـسفت رد  يربط  هک  تسا  یفیرحت  زا  نشور  يا  هنومن  نیا  و  مکیف .» یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  اذـه  ّنإ  لاـق : ّمث  مکیف ...  یتـفیلخو 
.هللا یبن  رما  نم  ناک  امع  ربخلا  رکذ  ، 2/63 يربط ، خیرات  .تسا  هداد  ماجنا  دوخ 

دیدـحلا یبا  نبا  .هئوشن  یف  هللا  لوـسر  لاـح  رکذ  هعـصاق ،) هبطخ   ) هبطخ 238 ، 13/211 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
.تسا هدروآ  هدومن ، لقن  شخیرات  رد  يربط  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح 

میدرک لقن  يربط  خـیرات  زا  هک  یظافلا  ناـمه  هب  ار  ثیدـح  زین  ریثا  نبا  .هتوعد  راـهظاب  هیبن  رمأ  رکذ  ، 2/63 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 3
.تسا هدروآ 

نم مهاّیإ  هماعطاو  ًاشیرق  هعمج  یف  دـجو  امو  سانلا  یلع  ّمث  هللا  لوسر  یلع  ضرفلا  أدـتبم  باب  ، 2/179 یقهیب ، ْهوبنلا ، لئالد  - . 4
ثیدح ریخا  تمـسق  نکل  تسا ، هدروآ  میدرک  لقن  يربط  خیرات  زا  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح  يادـتبا  یقهیب  .هماعط  یف  ْهکربلا 

.تسا هدش  فذح  هدوب ، نینمؤملاریما  يارب  یتلیضف  هک 
ملسأ نم  لّوأ  رکذ  لصف 5 ، ، 1/116 ءادفلا ، یبا  لیعامسا  نیدلا  دامع  ءادفلا ،) وبأ  خیرات  هب  فورعم   ) رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  - 5

.تسا هدروآ  میدرک  لقن  يربط  خیرات  زا  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح  ءادفلا  وبا  .سانلا  نم 
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وبا ماما  »(1) و  هّیبلحلا ْهریس   » لّوا ءزج  هحفص 381 

میسءزج هحفص 132  رد  هللادبع  وبأ  مکاح  »(2) و  يولعلا صئاصخ   » ثیدح 65 هحفص 6  رد  یئاسن  نامحرلادبع 

564 ص :

یبأ نب  مقرألا  راد  یف  هباحصأو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هئافختسا  باب  ، 286  - 1/285 یبلح ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هیبلحلا ، ْهریسلا  - 1
ینب عـمج  َنِیبَْرقَـألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو   ﴿ یلاـعت هلوـق  لزن  اّـمل  ّهنا  يورو  : » تـسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  یبـلح  .مقرـألا 

عم هاش  لجر  يأ  ًاماعط  ّیلع  مهل  عنـصف  ناتأرماو  ًـالجر  نوعبرأو  هسمخ  عاـتمإلا  یفو  نوعبرأ  مهو  بلاـط  یبأراد  یف  بلّطملادـبع 
یفو اوور  یتح  هیاور  یفو  اولهن  یّتح  اوبرشو  اوعبـش  یّتح  اولکأف  هللا  مسب  اولک  لاقو  هنفجلا  مهل  تمدقف  نبل ، نم  ًاعاصو  ربلا  نمدم 

لکأی مهنم  لجرلا  ناکو  مهلوان  ّمث  هنم  عرجف  نبللا  هیف  يّذلا  بعقلا  لوانت  ّمث  هرشع  هرـشع  موقلا  اندف  هرـشع  هرـشع  اوندا  لاق  هیاور 
هردب مّلکتی  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  دارأ  اّملف  کلذ  مهرهقف  دحاو ، دعقم  یف  بارـشلا  نم  سعلا  برـشی  هیاور  یفو  هعذجلا 
مّلکتی ملو  اوقّرفتف  مویلا  رحـسلاک  انیأر  ام  هیاور  یفو  دّمحم  هیاور  یفو  ًامیظع  ًارحـس  مکبحاص  مکرحـس  دقل  لاقف  مالکلاب  بهلوبأ 

ّمث تلعفف  ّیلع : لاق  .بارشلاو  ماعطلا  نم  سمألاب  تعنص  ام  لثمب  انل  دع  ّیلع  ای  لاق : دغلا  ناک  اّملف  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر 
قلخلا یلإ  ینثعب  دق  هللا  ّنإ  بلّطملادبع  ینب  ای  مهل : لاق  ّمث  اولهن  یّتح  اوبرشو  اوعبـش  یّتح  اولکأف  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  هل  مهتعمج 

: نازیملا یف  نیتلیقث  ناسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلإ  مکوعدأ  انأو  َنِیبَْرقَْألا } َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو   } لاقف هّصاـخ  مکیلإ  ینثعبو  هّفاـک 
هللا لوسر  ای  انأ  ّیلع : لاق  .هب  مایقلا  یلع  یننواعی  يأ  ینرزاؤیو  رمألا  اذـه  یلإ  ینبیجی  نمف  هللا  لوسر  ّینإو  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداـهش 

مهنم دـحأ  هبجی  ملف  .يدـعب  نم  یتفیلخ  یثراوو و  يریزوو  یخأ  نکی  هیاورلا : یف  مهـضعب  داز  .موقلا  تکـسو  ًاّنـس  مهثدـحأ  انأو 
ّمث سلجا  لاقف  هللا  لوسر  ای  انأ  لاقو  ّیلع  ماقف  اوتمـصف  ًایناث  موقلا  یلع  لوقلا  داعأ  مث  سلجا  لاق : هللا  لوسر  ای  انا  لاقو : ّیلع  ماـقف 

یثراوو یّیصوو  يریزوو  یخأ  تنأف  سلجا ، لاقف : هللا  لوسر  ای  انأ  لاقف : ّیلع  ماقف  مهنم  دحأ  هبجی  ملف  ًاثلاث  موقلا  یلع  لوقلا  داعأ 
«. يدعب نم  یتفیلخو 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یئاسن  .ّیبنلا  نم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ص86 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 2
: لاق کمامعأ ؟ نود  تثرو  مل  نینمؤملاریمأ  ای  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  لاق  ًـالجر  ّنأ  دـجام : نب  هعیبر  نع  : » تسا هدرک 

اولکأف ماعطلا  نم  ًاّدـم  مهل  عنـصف  بلّطملا  دـبع  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  لاق  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمج 
ای لاقف  .برشی  ملوأ  سمی  مل  ّهنأک  بارشلا  یقبو  اوور  یّتح  اوبرشف  رمغب  اعد  ّمث  سمی ، مل  ّهنأک  وه ، امک  ماعطلا  یقبو  اوعبش  یّتح 

نوکی نأ  یلع  ینعیابی  مکّیأو  متیأر  دـق  ام  هیآلا  هذـه  نم  متیأر  دـقو  هّماع ، ساـنلا  یلإو  هّصاـخ  مکیلإ  تثعب  ّینا  بلّطملادـبع  ینب 
هیلإ موقأ  کلذ  لک  تاّرم  ثالث  لاق : ّمث  سلجإ ، لاقف : موقلا ، رغصأ  تنکو  هیلإ  تمقف  دحأ ، هیلإ  مقی  ملف  .یثراوو  یبحاصو  یخأ 

«. یمع نود  یّمع  نبا  تثرو  کلذبف  لاق : ّمث  يدی ، یلع  هدیب  برض  هثلاثلا  یف  ناک  یّتح  .سلجإ  لوقیف :
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(1)« كردتسم »

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  یبلعث و  ریسفت  دمحا و  ماما  دنـسم  زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 31 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
ینامز دنا : هدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخم  هب  امش ، ياملع  رباکا  زا  نارگید  »(3) و  بلاطلا ْهیافک   » باب 51 رد 
لاجر فارشا و  زا  رفن  لهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  َنِیبَْرقَْألا ﴾ َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو  ( ﴿ ءارعش  ) هروس 26 هیآ 214  دش  لزان  هک 

گرزب و

565 ص :

مکاح .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بقانم  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4652 ، ، 3/143 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
اوثّدحتف اوؤدتباف  طهر ...  هعست  هاتأ  ذإ  ساّبع  نبا  دنع  سلاجل  ّینإ  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 

ّیبنلا لاقو  هریغ ...  دـحأل  تسیل  لئاضف  هرـشع  عضب  هل  لجر  یف  اوعقو  فتو  فأ  لوقیو  هبوث  ضفنی  ءاجف  لاق : .اولاق  ام  يردـن  الف 
لبقأ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  مهعم ، سلاج  ّیلعو  لاق  .هرخآلاو  ایندلا  یف  ینیلاوی  مکّیأ  هّمع : ینبل  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نب دمحا  ار  تیاور  نیا  هرخآلاو .»...  ایندـلا  یف  یّیلو  تنأ  ّیلعل  لاقف  .اوبأف  هرخآلاو  ایندـلا  یف  ینیلاوی  مکّیأ  لاقف : مهنم  لجر  یلع 
و ص63  نینمؤـملاریما ، صئاـصخ  باـتک  رد  یئاــسن  ص331 و  ج 1 ، ساـبع ، نب  هللادـبع  دنـسم  دـمحا ، دنـسم  باـتک  رد  لـبنح 

( ققحم  ) .دنا هدرک  رکذ  رشع ، یناثلا  لصفلا  ص126 ، بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ 
دمحا دنـسم  زا  هک  یظافلا  ناـمه  هب  راـصتخا و  اـب  ار  ثیدـح  نیا  يزودـنق  باـب 31 . ح 2 ، ، 1/312 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیباـنی  - 2

.تسا هدرک  لقن  میدروآ 
میدرک لقن  هک  یظافلا  اـب  فلتخم و  قرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  یعفاـش  یجنگ  باب 51 . ص205 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدروآ 
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نان و يردق  دنفـسوگ و  نار  کی  اهنآ  يارب  بلاطوبا و  بانج  شمرکا ، ّمع  لزنم  رد  دومن  توعد  شیرق  زا  ار  دوخ  نادـنواشیوخ 
اهنآ نایم  رد  نوچ  ، ) هدرکن رـضاح  مه  ار  رفن  کی  ياذغ  دّمحم  دـنتفگ : دـندیدنخ و  تارـضح  .دومن  رـضاح  اذـغ  ریـش  زا  یعاص 

زا سپ  .لاعتم  دنوادخ  مان  هب  دـیروخب  هللا ؛» مسب  اولک  : » دـندومرف ترـضح  دـندروخ .) یم  اهنت  ار  هچب  رتش  کی  هک  دـندوب  یناسک 
.دومن رحس  ار  امش  اذغ  نیا  هب  دّمحم  لجرلا ؛» هب  مکرحس  ام  اذه  : » دنتفگ یم  رگیدکی  هب  دندش ، ریس  دندروخ و  هکنآ 

لوط ترـضح  نآ  تاملک  مامت  لقن  هب  مهاوخ  یمن  هک  نخـس -  زا  یتامدـقم  زا  سپ  اهنآ  نایم  رد  تساـخرب و  ترـضح  هاـگ  نآ 
: دومرف هک -  تسا  نیا  دوصقم  دهاش  مهدب ، مالک 

، نازیملا یلع  نیتلیقثو  ناسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلإ  مکوعدأ  انأو  هّصاخ  مکیلإو  هّفاک  قلخلاب  ینثعب  هللا  ّنا  بلّطملادبع  ینب  ای  »
ّینا هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهـش  رانلا : نم  امهب  نوجنتو  هّنجلا  امهب  نولخدـتو  ممـألا  اـمهب  مکل  داـقنتو  مجعلاو  برعلا  اـمهب  نوکلمت 

« .يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخأ و  نکی  هب ، مایقلا  یلإ  ینرزاؤیو  رمألا  اذه  یلإ  ینبجی  نمف  هللا  لوسر 

یم توعد  ار  امـش  نم  امـش و  رب  صوصخ  هب  نامدرم و  مومع  رب  دومرف  ثوعبم  ارم  یلاـعت  يادـخ  بلّطملادـبع  نادـنزرف  يا  ینعی 
برع و رب  هملک  ود  نیا  نتفگ  هب  امش  نارگ و  نیگنس و  لامعا  يوزارت  رد  تسا و  ناسآ  کبـس و  نابز  رب  هک  يا  هملک  ود  هب  منک 
زا دیور و  تشهب  هب  هملک  ود  نیا  هب  دنیآ و  رد  امـش  دایقنا  تحترد  مما  عیمج  دندرگ و  داقنم  ار  امـش  ناشیا  دـیوش و  کلام  مجع 

ارم سک  ره  سپ  .تسا  نم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  نداد  یهاوگ  هملک ، ود  نآ  دیبای و  تاجن  خزود 

566 ص :
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هفیلخ ي ثراو و  ریزو و  نم و  ردارب  وا  دیامن ، نم  تنواعم  و  دیامن ) تباجا  ارم  هک  دشاب  سک  لوا  ینعی   ) راک نیا  رد  دنک  تباجا 
هیلع یلع  ّـالا  دادـن ، باوـج  يدـحا  هبترم  هس  ره  رد  هدوـمن و  رارکت  هبترم  هس  ار  رخآ  هلمج ي  نیا  .نم و  زا  دـعب  دوـب  دـهاوخ  نم 

.ادخ ربمغیپ  يا  میامن  یم  يروای  کمک و  ار  امش  نم  ینعی : هللا ؛» ّیبن  ای  كریزوو  كرصنأ  انأ  : » داد باوج  هک  مالّسلا 

؛» مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  : » دومرف (1) و  دنکفا وا  ناهد  رد  كرابم  ناهد  بآ  داد و  تفالخ  دیون  ار  وا  ترـضح  سپ 
تنأ : » دومرف هدوـمن  یلع  دوـخ  هب  باـطخ  تساـهباتک  نآ  زا  یـضعب  رد  .امـش و  ناـیم  رد  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  یلع  نیا  ینعی 

.نم زا  دعب  ینم  هفیلخ ي  یصو و  یلع  ای  وت  ینعی  يدعب ؛» نم  یتفیلخو  یّیصو 

هچ  ) یبهذم بّصعت  نتشادن  اب  دنا ، هتشون  ار  مالسا  خیرات  هک  للم  ریاس  زا  هناگیب  نیخّروم  یّنس ، هعیش و  زا  مالـسا  ياملع  رب  هوالع 
لیلراک ساموت   » برغ فوسلیف  خّروم و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  ینامهم  سلجم  نیا  هعیـش ،) هن  دـندوب و  یّنـس  هن  هکنآ 

هب همجرت  اهیرـصم  هک  دوخ  روهـشم  باتک  رد  يو  هتـشاد ، یناهج  ترهـش  اپورا  رد  يدالیم  مهدـجیه  نرق  رد  هک  هدوب  یـسیلگنا »
هک اجنآ  ات  هداد ، بلاط  یبا  بانج  لزنم  رد  ار  شیرق  ینامهم  سلجم  حرـش  ، (2)« ْهلوطبملا ْهدابع  لاطبالا و   » مان هب  دنا  هدومن  یبرع 

.دیدرگ وا  بیصن  تفالخ  گرزب  ماقم  نآ  دومن و  نامیا  زاربا  تساخرب و  اج  زا  یلع  ربمغیپ ، هباطخ ي  زا  دعب  دسیون : یم 

567 ص :

رد ننـست  لها  تایاور  رد  دنکفا » ناهد  رد  كرابم  ناهد  بآ   » هک هدـمآ  نآ  دـعب  رد  هک  یحیـضوت  ًاصوصخ  تارابع و  نیا  اب  - 1
( ققحم  ) .دیدرگن هدهاشم  دش  ماجنا  هک  یقیقحت 

ص56) یناجنز ، هللادبع  وبا  همجرت  ، ) لیلراک ساموت  هلوطبملا ، ْهدابعو  لاطبالا  - 2
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هیلع هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  تالاح  رد  هک  يرـصتخم  هلاسر ي  رد  سیراپ  نونفلا  راد  مّلعم  يوسنارف ، روژوهل  لوپویـسم  و 
یف ًْهلاقم   » رد یماش  ینارـصن  مشاه  یـسیلگنا و  لاص  سیجرج  زین  هدـش و  پاچ  سیراپ  رد  يدـالیم  لاس 1884  رد  هتـشون و  هلآو 

(1)« مالسالا

نوید ناج  رتسم  ًاصوصخم  دنتشاد و  نیملسم  مالسا و  اب  هک  یتفلاخم  بّصعت و  اب  لاس 1891  هعوبطم  هخسن  زا  ات 86  هحفص 83  زا 
فاصنا اب  ردقیلاع و  فلؤم  هک  تروپ ،

رشن لّوا  رد  ربمغیپ  هکنیا  رب  دندومن  رارقا  كاپ  یبلق  نشور و  يرکف  اب  نآرق » دّمحم و   » دوخ تمیق  يذ  باتک  هحفص 20  رد  هدوب ،
نیا هب  هراشا  هنمزا  هنکما و  زا  يرایسب  رد  فیرش ، ربخ  نیا  رب  هوالع  .داد  رارق  دوخ  هفیلخ  یـصو و  ریزو و  ردارب و  ار  یلع  تلاسر ،

: هلمج زا  هدومن ؛ ینعم 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  ثیداحا 

تّدوم رخآ  رد  یعفاش  ینادمه  یلعدیس  ریم  »(2) و  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  - 1

568 ص :

اعدـف دـسیون ...« : یم  لاس  سیجرج  لصف 2 ). ص79 ، یماش ، ینارـصن  مشاـه  همجرت  ، ) لاـس سیجرج  مالـسإلا ، یف  ْهلاـقم  - . 1
مهاعدف هب ، رمأ  ام  مهغّلبیو  مهمّلکی  یّتح  بلّطملا  دبع  ینب  هل  عمجی  نأو  ماعط  نم  ًاعاص  عنصی  نأ  هرمأو  بلاط  یبأ  نب  ًاّیلع  کلذل 

نأ ّرطضاف  همالک ، عامتـسا  لبق  قّرفتلا  یلع  مهلمح  امب  مهبطاخف  بهلوبأ  هّمع  ضهن  مهمّلکی  نأ  دّمحم  ّمه  اّملف  ًالجر  نیعبرأ  وحن 
ریخب مکتئج  دـق  .هب  مکتئج  اّمم  لضفأب  هموق  ءاج  برعلا  یف  ًاناسنإ  ملعأ  ام  لاـقف : مهبطاـخ  اوعمتجا  اّـملف  دـغلا ، یف  هیناـث  مهوعدـی 
.مکیف یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیأـف  .هیلإ  مکوعدأ  نأ  ّیبر  ینرمأ  دـقو  هرخـآلاو  ایندـلا 

، مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  لاقو : هتبقرب  دّمحم  ذخأف  مهیلع ، كریزو  نوکأ  انأ  لاقف : ّیلع  ماق  یّتح  ًاعیمج  موقلا  مجحأف 
«. ...اوعیطأو هل  اوعمساف 

ءاجف لاق : اولاق  ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اوؤدتباف  لاق : طهر ...  هعست  هاتأ  ذا  ساّبع  نبا  یلإ  سلاجل  ّینإ  لاق : نومیم  نب  ورمع  نع  - » 2
نأ یـضرت  امأ  هل  لاقف  مّلـسو ...  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لـجر  یف  اوعقو  فتو  فأ  لوقیو  هبوث  ضفنی 

1/330 لبنح نب  دمحا  دنسم  ...یتفیلخ .» تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنا ال  .ّیبنب  تسل  ّکنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت 
نع یهنلا  رد  و 134 ، ص133  كردتـسملا ج 3 ، رد  يروباشین  مکاح  زین  ار  دـمحا  دنـسم  تیاور  نیا  .ساـّبع  نبا  دنـسم  ، 331 - 

ج 12، ریبکلا ، مجعملا  رد  یناربـط  ص64 و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باتک  رد  یئاسن  زین  هنع و  هللا  یـضر  یلع  ًْهیاکش 
( ققحم  ) .دنا هدرک  لقن  ار  نیا  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  همجرت  ص78 ،
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن   (1)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مراهچ 

« .یتّمأ یلع  یتفیلخ  تنأو  یتّمذ  ءربت  تنأ  ّیلع  ای  »

.نم تّما  رب  ینم  هفیلخ ي  وت  ارم و  همذ ي  ییامن  یم  يرب  وت  یلع  ای 

(2) هتوافتم ظافلا  هددعتم و  قرط  هب  دنسم  رد  دمحا  ماما  - 2

هب دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  یبلاعث  »(3) و  بقانم  » رد یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا  و 
: مالّسلا هیلع  یلع 

« .ینم نید  هدننکادا  هفیلخ و  یصو و  ردارب و  وت  »

مود دلج  هحفص 213  رد  یناهفصا ) بغار   ) دمحم نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3

569 ص :

(. باب 56 ح 806 ، ، 2/280 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) مراهچ ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - . 1
.سابعلا نب  هللادبع  دنسم  و 1/331 ، هنع ، یلاعت  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  دنسم  ، 1/111 دمحا ، دنسم  - 2

اورظنا مالّسلا  هیلع  هلوق  باب  ح 313 ، بقانم ص266 ، رد  یلزاغم  نبا  نکل  میتفاین  یلزاغم  نبا  بقانم  رد  ار  قوف  ثیدح  هچرگ  - 3
دهع یلع  بکوک  ّضقنا  لاق : سنأ  نع  : » دراد نینمؤملاریما  تفالخ  هب  تحارـص  هک  دـنک  یم  لـقن  یثیدـح  بکوکلا ...  اذـه  یلا 

نم هفیلخلا  وهف  هراد  یف  ّضقنا  نمف  بکوکلا  اذـه  یلا  اورظنأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ِنَع ُقِطنَی  اَمَو  يَوَغ *  اَمَو  ْمُُکبِحاَص  ّلَض  اَم  يَوَه *  اَذِإ  ِمّْجنلاَو  : ﴿ یلاـعت هللا  لزنأـف  یلع  لزنم  یف  ّضقنا  دـق  وه  اذاـف  اورظنف  يدـعب 
لّوا هیآ  لیذ  ح 910 ، ، 276 لیزنتلا 2/275 -  دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ار  ثیدـح  نیمه  یَحُوی .»﴾  ٌیْحَو  اـّلِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا * 

رد یعفاش  یجنگ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/392 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  مجنلاو ؛ هروس 
.دنا هدرک  لقن  باب 62  ص260 ، بلاطلا ، ْهیافک 
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((1)« ءاغلبلاو ءارعشلا  تارواحم  ءابدالا و  تارضاحم  »

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدوـمن  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  يرمق )  1326 يدنفا ، نیسح  دیـس  هیفرـش  هرماع  ْهعبطم  پاچ  )
: دومرف

« .بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعوم  زجنیو  ینید  یضقی  يدعب  كرتأ  نم  ریخ  یتفیلخو و  يریزوو  یلیلخ  ّنا  »

افو ارم  هدعو ي  ادا و  ارم  نید  هک  مراذگ  یم  اج  هب  دوخ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  نم و  هفیلخ  ریزو و  نم و  تسود  هک  یتسرد  هب  »
« .دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  دیامن ، یم 

هک دـیامن  یم  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  ْهفیلخ  زا  یبرقلا » ْهّدوم   » زا مشـش   (2) تّدوم لیاوا  رد  یعفاش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  - 4
: دومرف تسب  باحصا  نیب  تّوخا  دقع  ربمغیپ  نوچ 

هعفن هنم ، یلاـم  یّنم ، هلاـم  ینید ، یـضاق  یملع ، ثراوو  یتّمأ  یف  یّیـصوو  یلهأ  یف  یتفیلخو  هرخـآلاو  ایندـلا  یف  یخأ  ّیلع  اذـه  »
« .ینضغبأ دقف  هضغبأ  نمو  ینّبحأ  دقف  هّبحأ  نم  يرض ، هّرضو  یعفن 

570 ص :

یناکسح مکاح  زین  .یلع و  لئاضف  هباحـصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اّمم  دح 20 ، ، 4/464 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارضاحم  - 1
رد هک  هدومن  نایب  فلتخم  ظافلا  اب  ار  ثیدح  دنچ  هط  هروس  ، 33 هیآ 29 -  لیذ  ، 517 ح 510 -  ، 490 لیزنتلا 1/487 -  دهاوش  رد 

،42/57 قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  .تسا و  هدش  هراشا  يریزو  ظفل  هب  یـضعب  رد  هدش و  یتفیلخ  ظفل  هب  حیرـصت  یـضعب 
« یتفیلخ  » هملک ياج  هب  رکاسع  نبا  نکل  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیمه  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت 

.تسا هدروآ  ار  يدعب » فلخأ  نم  ریخ  و   » هلمج
(. باب 56 ح 825 ، ، 2/289 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) مشش ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
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هدننکادا ملع و  ثراو  نم و  تّما  رد  تسا  نم  یصو  نم و  لها  رد  تسا  نم  هفیلخ ي  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  نم  ردارب  یلع  نیا 
درادب تسود  ار  وا  هک  یسک  .تسا  نم  ررـض  وا  ررـض  تسا و  نم  عفن  وا  عفن  .تسوا  زا  نم  لام  تسا و  نم  زا  وا  لام  .نم  نیَد  ي 

.تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم 

(1) مشش تّدوم  نیمه  رد  - 5

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  رکذ  ثیدـح  نآ  رخآ  رد  .مدرک  ضرع  ًالبق  هک  دـنک  یم  لقن  یثیدـح  کلام  نب  سنا  زا 
.تسا نم  ریزو  هفیلخ و  یلع  ینعی : يریزو ؛» یتفیلخ و  وه  و  : » دومرف ًاحیرص  هلآو 

ْهیافک  » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  - 6

(2)« بلاطلا

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يرافغ  رذ  یبا  زا 

« .يدعب نم  هفیلخلاو  نیلّجحملا  ّرغلا  مامإو  نینمؤملاریما  ّیلع  هیار  ضوحلا  ّیلع  درت  »

ياوشیپ نینمؤملاریما و  یلع  مچرپ  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  نم  رب  دوش  دراو 

571 ص :

ّدشی امک  يدضع  هب  ّدشی  ییـصو  یّمع  نبا  ترتخاو  ًایـصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنا  هعفر : سنأ  نع  - » 1
یلع دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  يدعب .» هّوبن  نکلو ال  ًایبن  یلع  ناکل  ًایبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو  یتفیلخ  وهو  نوراه  هیخأب  یـسوم  دـضع 

(. باب 56 ح 823 ، ، 2/288 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) مشش ْهّدوم  ینادمه ،
نمف هنتف  نوکتس  لاق : ساّبع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یجنگ  باب 44 . ص187 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 2

وهو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعو  یلاعت  هللا  باتک  نم  هلـصخب  هیلعف  مکنم  اهکردأ 
لاملاو نینمؤملا  بوسعی  وهو  لطابلاو  ّقحلا  نیب  قرفی  هّمـألا ، هذـه  قوراـف  وهو  ینحفاـصی  نم  لّوأو  یب  نمآ  نم  لّوأ  اذـه  لوقی :
خیرات رد  رکاـسع  نبا  ار  ثیدـح  نیمه  يدـعب .» نم  یتفیلخ  وهو  هنم  یتوأ  يذـلا  یباـب  وهو  ربکـألا  قیّدـصلا  وهو  هملظلا  بوسعی 

.تسا هدرک  لقن  نینمؤملا  ریما  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/42 قشمد ،
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.نم زا  دعب  نم  هفیلخ ي  نادیفساپ و  تسد و  يور و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لقن  ناشدوخ  بقانم »  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  (1) و  یمزراوخ بیطخ  یقهیب و  - 7
.مالّسلا هیلع  یلع  هب  دومرف 

« .يدعب نم  نینمؤملاب  یلوأ  تنأو  یتفیلخ  تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنا ال  »

.نم زا  دعب  یشاب  نینمؤم  هب  یلوا  هفیلخ و  یلع ) ای   ) وت هکنآ  رگم  مورب  مدرم  نایم  زا  نم  هک  تسین  راوازس 

نبا زا  ًالًصفم  هک   (2)« يولعلا صئاصخ   » ثیدح 23 نمض  تسا -  هّتس  حاحـص  هّمئا  زا  یکی  هک  یئاسن -  نامحرلادبع  وبا  ماما  - 8
هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  ینوراه  لزانمرکذ  زا  دـعب  هدومن ، لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  ساـّبع 

: دومرف مالّسلا 

«. يدعب نِم  نمؤم  ّلک  یف  ینعی  یتفیلخ ؛ تنأ  »

.نم زا  دعب  نمؤم  ره  رد  ینعی  ینم ؛ هفیلخ ي  وت 

لزانم و ّلک  ياطعا  زا  سپ  یخارت  فرح  هلمج و  نیا  هلیسو  هب  تسا  یهیدب  »

572 ص :

دای یکدـنا  فالتخا  اب  میدرک ، لقن  دـمحا  دنـسم  زا  هک  ار  یثیدـح  یمزراوخ  لصف 12 . ح 140 ، ص127 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 1
.تسا هدرک 

زین .ًادـبأ و  هیزخی  هللا ال  ّنا  یلع : یف  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  هلوق  باب  ص64 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 2
رد یعفاش  یجنگ  یلع ؛ بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4652 ، ، 3/143 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح 
رد رکاسع  نبا  ساـّبع ؛ نبا  نع  یبعـش  ثیداـحا  ح12593 ، ، 12/78 ریبـکلا ، مجعم  رد  یناربـط  باب 62 ، ص243 ، بلاطلا ، ْهیاـفک 

عیاقو ، 7/374 ْهیاهنلاو ، ْهیادـبلا  رد  ریثک  نبا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/100 قشمد ، ْهنیدم  خیرات 
« یتفیلخ تنأو  الأ   » هلمج هب  هراشا  اب  تلزنم  ثیدح  لقن  زا  دعب  .ْهاخاؤملا  ثیدح  نینمؤملاریمأ ، لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، لاس 40 

.دنا هدرک  نینمؤملاریما  تفالخ  هب  حیرصت 
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نمؤم ره  رد  نم و  تّما  رد  ینم  هفیلخ ي  یلع ، يا  وت  ینعی  یلع ؛ تراما  رب  هدومرف  یلج  ّصن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ینوراـه  بتارم 
«. نم زا  دعب 

هیئادتبا نم  ای  نم ، گرم  زا  دعب  ینعی  تسا ؛ هینایب  نم  ای  هدراو ، ثیداحا  ریاس  فیرش و  ثیدح  نیا  رد  ربمغیپ  نایب  رد  نم »  » ظفل و 
.نم گرم  يادتبا  زا  یشاب  یم  نم  تّما  رد  نم  هفیلخ ي  وت  ینعی  تسا ؛

لوسرلا ْهفیلخ  هللا و  ْهفیلخ  ترضح  نآ  هک  هدمآ  قّقحم  تباث و  مالّسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تالمج ، نیا  هب  نیریدقتلا ، یلع 
.تسا هدوب  تّما  مامت  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  یفخ -  یلج و  ّصن  هب  - 

ینادمه یلع  دیس  ریم  »(1) و  دنـسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  هلمج  زا  هک  هدیدرگ  لقن  هفلتخم  قرط  هب  هک  تسا  تقلخ  ثیدح  - 9
رد یتوافت  رصتخم  هب   (4)« سودرف  » رد یملید  »(3) و  بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  »(2) و  یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش 

573 ص :

فذـح ار  نآ  لیذ  یلو  هدرک ، لقن  ناملـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  لـبنح  نبا  ح 1130 . ، 2/662 لبنح ، نب  دمحا  هباحـصلا ، لئاضف  - 1
.تسا هدرک 

رکذ نایاش  باب 56 .) ح875 ، ، 2/307 يزودـنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) متـشه ْهّدوم  ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
.تسا هدرک  لقن  ْهیصولا » یلع  یفو   » ار ْهفالخلا » یلع  یف  و   » هلمج یبرقلا  ْهّدوم  فلؤم  تسا 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یلزاغم  نبا  .هللا  يدی  نیب  ًارون  یلعو  انأ  تنک  هلوق  باب  ح 130 ، ، 88 یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
رونلا کلذ  هللا  حّبـسی  ّلجوّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  تنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یبیبح  تعمـس  لاق : ناملـس  نع  »

یف انقرتفا  یّتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هللا  قلخ  اّملف  ماع ، فلأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هسّدـقیو 
« هفالخلا ّیلع  یفو  هّوبنلا  ّیفف  بلّطملادبع : بلص 

فالآ ْهعبرأب   » ار ماع » فلأ  رـشع  ْهعبرأب   » هلمج یملید  هک  تسا  رکذ  نایاش  .ءاـخلا  باـب  ح 2952 ، ، 2/191 یملید ، سودرفلا ، - 4
.تسا هدرک  لقن  ماع »
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دنیامن  یم  لقن  هحیحصدانسا  تایاور و  هلسلس  اب  ظافلا ،

یف رونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هللا  قلخ  اّملف  ماع  فلأ  رـشع  هعبرأب  مدآ  یلاعت  هللا  قلخی  نأ  لـبق  دـحاو  رون  نم  ّیلعو  اـنأ  تقلخ  »
« .هفالخلا ّیلع  یفو  هّوبنلا  ّیفف  بلّطملادبع  بلص  یف  اقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص 

رارق مدآ  بلـص  رد  ار  رون  نآ  مدآ ، تقلخ  زا  سپ  .لاس  رازه  هدراهچ  هب  مدآ  داجیا  زا  لبق  میدـش  هدـیرفآ  رون  کـی  زا  یلع  نم و 
رّرقم تفالخ  یلع  رد  توبن و  نم  رد  سپ  .میدش  ادج  مه  زا  بلّطملادبع  بلص  رد  هکنیا  ات  میدوب ، یکی  مه  اب  لاوز  الب  سپ  .داد 

.دیدرگ

(1) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 10

رد يرجه ، لاس 310  یفوتم 

574 ص :

نیدلا نیز  اهنآ  زا  یکی  .دنا  هدرک  ثیدـح  لقن  ْهیالولا  باتک  زا  هک  تسا  رایتخا  رد  ینقتم  صوصن  مهد ، نرق  ات  يربط  زا  سپ  - 1
مان هلمج ، زا  هدومن و  رکذ  ار  شعبانم  زا  یتسرهف  دوخ ، میقتسملا  طارصلا  باتک  همدقم  رد  هک  تسا  یضایب  یلماع  سنوی  نب  یلع 
رهش نبا  زا  ار  اهنآ  يوق ، نظ  هب  هک  هدروآ  شباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  ییاهلقن  سایق  نیمه  رب  .تسا  هدروآ  ار  يربط  ْهیالولا  باتک 

ًْهیالولا باتک  زا  لقن  هب  مقرا  نب  دـیز  زا  لّصفم  لقن  کی  اه  لقن  نیا  نایم  رد  .تسا  هتفرگ  رگید  عباـنم  اـی  سوواـط و  نبا  بوشآ ،
دنا هدرک  عمج  ار  ریدغ  ثیدح  قرط  هک  یناسک  یتقو  یـضایب  .تس  هدرک ا  لقن  یـضایب  زا  ار  نآ  مه  فلؤم  ًارهاظ  هک  دراد  يربط 

هاّمـس ًاباتک  هل  درفأو  ًاقیرط  نیعبـسو  فّین  نم  هدروأ  دقف  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  مهنمو  : » دـسیون یم  درامـش  یم 
تمّمقف تاحودلاب  رمأ  دیدش  ّرح  یف  مخ  ریدغب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لزن  اّمل  مقرأ : نب  دـیز  یلإ  هدانـسإب  اهنم : .هیالولا  باتک 

ْلَعْفَت َْمل  نِإَو  َّکبَر  نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَّلب   ﴿ ّیلا لزنأ  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق : مث  هغلاب ، هبطخ  بطخف  انعمتجاف ، .هعاـمج  هالـصلا  يداـنو :
نأ دوسأو  ضیبأ  ّلک  ملعاو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لیئاربج  ینرمأ  دـقو  ِساّنلا ﴾ َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهللاَو  ُهََتلاَـسِر  َْتغَّلب  اَـمَف 

هرثـکو نیقتملا  هّلقب  یملعل  ّیبر  نـم  ینیفعتـسی  نأ  لـیئاربج  تلأـسف  .يدـعب  ماـمالاو  یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع 
َنُولوُقَیَو ِّیبّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِّذلا  : ﴿ مهیف یلاعت  لاقف  .ًانذأ  ینوّمس  یّتح  هیلع ، یلابقإ  هّدشو  ّیلعل  یتمزالم  هرثکل  .نیمئاللاو  یل  نیذؤملا 

.هیف یغیلبتب  ّـالإ  هللا  ضری  ملف  تمّرکت  دـق  مهرتسب  یّنکلو  تلعفل ، مهیلع  لدأو  مهیّمـسأ  نأ  تئـش  ولو  ْمَُکل ﴾ ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه 
، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دحأ ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإ  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ّنإف  کلذ  سانلا  رـشاعم  اوملعاف 

طارـصلا ...همایقلا .» موی  یلإ  هبلـص  نم  يدـلو  یف  همامالا  ّمث  مکمامإ ، ّیلعو  مکالوم  هللا  ّناـف  اوعیطاو ، اوعمـسا  هقّدـص ، نم  موحرم 
.هللا لوسر  نم  هیلع  صنلا  یف  ءاج  امیف  باب 7 ، ، 302  - 1/301 یضایب ، یلماع  سنوی  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  میقتسملا ،
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: دومرف مخ  ریدغ  هبطخ ي  لیاوا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  ْهیالولا  باتک 

یتفیلخو یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  دوسأو  ضیبأ  ّلـک  ملعأو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لـیئربج  ینرمأ  دـقو  »
« .يدعب مامالاو 

: دومرف هاگ  نآ 

، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دـحا ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإو  ًاّیلو  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ناف  کـلذ  ساـنلا  رـشاعم  »
« .هقّدص نم  موحرم 

بلاط یبا  نب  یلع  هک  ار  ناهایس  دیفـس و  مامت  منک  هاگآ  میامن و  مایق  ناکم  نیا  رد  هک  هدومن  رما  ارم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج 
امـش رب  ار  یلع  هدومن  بصن  دـنوادخ  مدرم ، تعامج  يا  .تسا  نم  زا  دـعب  ماما  نم و  هفیلخ  نم و  یـصو  نم و  ردارب  مالّـسلا  هیلع 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  ْهیالولا  باـتک  رد  يرجه ، لاس 310  یفوتمو  فرـصت ) هب  یلوا  ینعی   ) یلو
: دومرف مخ  ریدغ  هبطخ ي  لیاوا 

یتفیلخو یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  دوسأو  ضیبأ  ّلـک  ملعأو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لـیئربج  ینرمأ  دـقو  »
« .يدعب مامالاو 

: دومرف هاگ  نآ 

، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دـحا ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإو  ًاّیلو  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ناف  کـلذ  ساـنلا  رـشاعم  »
« .هقّدص نم  موحرم 

بلاط یبا  نب  یلع  هک  ار  ناهایس  دیفـس و  مامت  منک  هاگآ  میامن و  مایق  ناکم  نیا  رد  هک  هدومن  رما  ارم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج 
امـش رب  ار  یلع  هدومن  بصن  دـنوادخ  مدرم ، تعامج  يا  .تسا  نم  زا  دـعب  ماما  نم و  هفیلخ  نم و  یـصو  نم و  ردارب  مالّـسلا  هیلع 

يادخ بناج  زا   ) تسا زیاج  وا و  مکح  تسا  یضمُم  يدرف ، ره  رب  ار  وا  تعاط  هدومن  بجاو  ماماو و  فرـصت ) هب  یلوا  ینعی   ) یلو
.دیامن قیدصت  ار  وا  هک  یسک  تسا  موحرم  ار و  وا  دیامن  تفلاخم  هک  یسک  تسا  نوعلم  .وا  لوق  یلاعت )

نبا زا  دمحا  بقانم »  » زا  (1)« ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  - 11

575 ص :

لقن ار  تیاور  نیا  زا  ییاهزارف  دوخ  بتک  رد  زین  ننـست  لـها  رگید  ياـملع  باب 44 . ح 17 ، ، 1/397 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
لصفلا ات 66 ، ص65  هیودرم ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  اـم  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بقاـنم  دـنا : هدرک 
.نیقتملا ماما  نیملـسملا و  دیـس   - 3 یناثلا ، لـصفلا  ص17 ، هدـقع ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ات ح39 ؛ ح 34  ثلاثلا ،

( ققحم )
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هک تسا  ترضح  نآ  هصوصخم ي  تافـص  زا  يرایـسب  لمتـشم  تفالخ ، مان  رب  هوالع  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  تّما ) ربح   ) ساّبع
تجح ات  منک ، یم  ضرع  ار  ربخ  مامت  نایاقآ  هزاجا ي  اب  اذل  .ترضح  نآ  تفالخ  ماقم  تابثا  رب  تسا  يا  هنیرق  هدح  یلع  کی  ره 

مالّـسلا هیلع  یلع  هبترمو ي  ماـقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاـخ  تلاـسر  ماـقم  زا  دـعب  هک  دـننادب  مرتحم  ناـیاقآ  ددرگ و  ماـمت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیوگ  ساّبع  نبا  مالک ، هصالخ ي  .تسا  تاماقم  نیرتالاب 

نم ءایبنألا  ثیراوم  عدوتـسم  تنأو  یتفلخو  یملع  ثراوو  یّیـصوو  یبلق  بیبح  یئاول و  بحاص  یـضوح و  بحاص  تنأ  یلع  اـی  »
يدـهلا راـنم  یجدـلا و  حابـصم  تنأو  مالـسالا  دوـمع  ناـمیالا و  نکر  تنأو  هتّیرب  یلع  هللا  هجح  هضرأ و  یف  هللا  نیمأ  تنأو  یلبق 

تنأو میقتـسملا  طارـصلاو  حـضاولا  قیرطلا  تنأو  کله  کنع  فّلخت  نم  یجن و  کعبتا  نم  ّیلع  اـی  ایندـلا  لـهأل  عوفرملا  ملعلاو 
الو هدالولا  رهاط  ّالإ  کّبحی  .هنمؤم ال  نمؤم و  ّلـک  یلوم  اـنأو  هـالوم  اـنأ  نم  یلوم  تنأو  نینمؤملا  بوسعیو  نیلجحملا  ّرغلا  دـعاق 

مالّـسلا یّنم  ًاّیلع  ءرقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ای  لاق  ّالإ  ّیبر  ینمّلکو  ءامـسلا  یلإ  ّیبر  ینجرع  امو  هدـالولا  ثیبخ  ّـالإ  کـضغبی 
« .ّیلع ای  همارکلا  هذه  کل  ًائینهو  یتعاط  لهأ  رونو  یئایلوأ  مامإ  ّهنا  هفّرعو 

ثیراوم عدوتسم  ینم و  هفیلخ  نم و  ملع  ثراو  یصو و  لد و  بیبح  ینم و  مچرپ  ءاول و  بحاص  ینم و  ضوح  بحاص  وت  یلع  ای 
دنلب مَلَع  تیاده و  رون  تملظ و  غارچ  مالـسا و  نابهگن  نامیا و  نکر  ییوت  .قلخ  مامت  رب  يراگدرورپ  تجح  ادـخ و  نیما  ءایبنا و 

سک ره  .ایند  لها  يارب  زا  هدش 

576 ص :
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نایوردیفس ياوشیپ  ییوت  میقتسم و  طارـص  حضاو و  هار  ییوت  .دوش  كاله  دیامن  فّلخت  سک  ره  دبای و  تاجن  ار  وت  دنک  يوریپ 
رگم ار  وت  دراد  یمن  تسود  .هنمؤم  نمؤم و  ره  ياقآ  منم  متسه و  وا  يالوم  اقآ و  نم  هک  یـسک  ياقآ  یلوم و  نانمؤم و  ناطلـس  و 

! دّمحم ای  دومرف : هکنآ  رگم  درکن ، مّلکت  نم  اب  دربن و  نامسآ  هب  ارم  دنوادخ  .هداز  مارح  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمـشد  هداز و  لالح 
یلع هب  دندومرف  ترـضح  هاگ  نآ  .تسا  نم  ناعیطم  رون  نم و  ناتـسود  ماما  وا  هک  نک  مالعا  وا  هب  و ]  ] ناسرب مالـس  نم  زا  ار  یلع 

.یلع ای  تمارک  نیا  وت  رب  داب  اراوگ  مالّسلا : هیلع 

لاس 1313 پاچ   ) (1) مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  باتک  هحفص 240  رد  مزراوخ ، ءابطخ  بطخا  نیدلا  ّقفوم  دیؤملا  وبا  - 12
یتقو جارعم  رد  دومرف : هک  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  هللا  لوسر  زا  دوخ  دانـسا  هب  مهدزون ، لـصف  نمـض  يرمق )
ضرع .دوخ  هب  تبـسن  يدید  رترادربنامرف  ار  سک  مادـک  يدومزآ ؛ ار  قلخ  دّـمحم ! يا  دیـسر : باطخ  یهتنملا ، ْهردـس  هب  مدیـسر 

«. دّمحم ای  تقدص  لاق :  » ار یلع  مدرک :

577 ص :

باب 62، طمس 2 ، ح 562 و 589 ، نیطمسلا 2/312 و 335 ، دئارف  رد  ینیومح  لصف 19 . ح 299 ، ص303 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
نع : » مینک یم  هراشا  ثیدح  ود  نیا  نتم  هب  اج  نیا  رد  تسا  هدش  حیرـصت  نینمؤملاریما  تفالخ  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  ود 

مهلوأ رـشع  انثإل  يدعب  قلخلا  یلع  هللا  جـجح  یئایـصوأ و  یئافلخ و  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع ، نب  هللادـبع 
اهؤلمی يذـّلا  يدـهملا  لاق : كدـلو ؟ نمف  لیق : .بلاط  یبأ  نب  یلع  لاـق : كوخأ ؟ نمو  هللا  لوسر  اـی  لـیق : يدـلو  مهرخآو  یخأ 
جرخی یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریشب  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاملظو  اروج  تئلم  امک  الدعو  اطـسق 

نع «. » برغملاو قرشملا  هناطلـس  غلبیو  اهبر  رونب  ضرألا  قرـشتو  هفلخ  یّلـصیف  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  لزنیف  يدهملا  يدلو  هیف 
مئاقلا هدـلو  نمو  يدـعب  نم  اهیلع  یتفیلخو  یتمأ  ماـما  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : ساـبع  نبا 

 ...«. ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًاطسقو  ًالدع  ضرألا  هب  هللا  ألمی  يّذلا  رظتنملا 
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.یتفگ تسار 

: دومرف هاگ  نآ 

.نوملعی الام  یباتک  نم  يدابع  ملعیو  کنع  يّدؤی  هفیلخ  کسفنل  تذختا  لهف  »

یملع هتلحنو  ًاّیـصوو  هفیلخ  کسفنل  هذـختاف  مالّـسلا ، هیلعًاّیلع  کل  ترتخأ  لاق : .یتریخ  کتریخ  ّناف  یل ، رتخا  ّبر  اـی  تلق : لاـق 
« .هدعب دحأل  تسیلو  هلبق  دحأ  اهلانی  مل  ًاّقح  نینمؤملاریمأ  وهو  یملحو 

.دنناد یمن  هچنآ  نم  باتک  زا  ارم  ناگدنب  دهدب  میلعت  دناسرب و  مدرم  هب  ار  وت  دصاقم  ات  يا ، هدومن  دوخ  يارب  هفیلخ  باختنا  ایآ 

ار یلع  وت  يارب  مدومن  رایتخا  نم  دـمآ : باطخ  .میامن  یم  رایتخا  ار  نآ  نم  ییامن ، رایتخا  وت  ار  سک  ره  اراگدرورپ  مدرک : ضرع 
هب يدحا  هدـنیآ ، رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  هک  قح ، هب  نانمؤم  ریما  تسوا  مدومن و  دوخ  ملح  ملع و  هب  رختفم  ار  وا  یـصو و  هفیلخ و 

.دمآ دهاوخن  وا  ماقم 

هک دننادب  ظفاح  بانج  ات  مدیناسر ، ناتضرع  هب  متشاد ، هظفاح  رد  هچنآ  یلو  تسا ، رایسبامش  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
نیا قیدـصت  ناتدوخ ، فصنم  ياملع  رباـکا  زا  یـضعب  اذـلف  .مییوگ  یم  ار  تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  میهد ، یمن  گرب  خاـش و  اـم 

تالاح لـیذ  فلا ، فرح  نمـض   (1)« تایفولاب یفاو   » رد يدفـص  نیدـلا  حالـص  هچنانچ  يرـصب ، ماّظن  دـننام  دـنا ؛ هدومن  ار  ینعم 
نب رایس  نب  میهاربا 

578 ص :

هب ار  راسی  نب  میهاربا  يدفص ، هچرگ  .یناه  نب  رایس  نب  میهاربا  لاح  حرـش  هرامش 91 ، همجرت  ، 6/15 يدفص ، تایفولاب ، یفاو  - 1
هب نّنست ، لها  زا  یناگرزب  هکلب  درادن ، صاصتخا  رایس  نب  میهاربا  هب  رما  نیا  نکل  هتـسناد ، هعیـش  هب  لیامتم  نایرج ، نیا  لقن  رطاخ 

بیعـش نب  دمحا  لیبق : زا  دـنا ؛ هدـش  مهتم  هعیـش  هب  يدـنم  هقالع  هب  دـنا ، هدرک  نایب  ار  تیب  لها  بقانم  ای  افلخ  نعاطم  هکنیا  ماهتا 
دیدحلا و یبا  نبا  ینادمه ، یلع  دیـس  يزودنق ، یمزراوخ ، دـمحا  نب  ّقفوم  یعفاش ، یجنگ  یلزاغم ، نبا  يروباشین ، مکاح  یئاسن ،

نآ هک  ینامز  نکل  دـننک ، یم  لمع  نآ  قبط  هدرک  دانتـسا  دوخ  ناگرزب  تاملک  زا  یمـالک  هب  یهاـگ  تسا  هجوت  بلاـج  .نارگید 
مالک هدومن ، مهّتم  نتشاد  یضفار  هب  لیامت  ای  ندوب  یـضفار  هب  ار  وا  دنک ، یم  لقن  ار  افلخ  زا  ینعاطم  ای  تیب ، لها  زا  یتبقنم  ملاع 

.دنناد یم  دودرم  ار  وا 
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: تسا هتفگ  یلزتعم  ماّظن  هب  فورعم  يرصب  یناه 

هللا یضر  رکب  یبأ  لجأل  رمع  همتک  نکلو  کلذ ، هباحـصلا  تفرعو  هنّیع -  و  ٌّیلع -  مامالا  ّنا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّصن  »
« .امهنع

یم تماـما و  هب  ار  ترـضح  نآ  دوـمن  نییعت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماـما  رب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تـسا  هدوـمن  صن  »
«. رکب یبا  رطاخ  هب  ار  یلع  تفالخ  تماما و  دومن  نامتک  باّطخلا  نب  رمع  نکل  ار و  ینعم ، نیا  هباحص  دنتخانش 

میراچان مینک ، ادیپ  ار  قح  هار  میهاوخ  یم  هک  زورما  یلو  میا ، هدومنن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  نامز  كرد  ام  هنافـسأتم 
(1) .مینک تواضق  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرص ي  هحیحص ي  رابخا  هینآرق و  تایآ  هب  هّجوت  اب 

579 ص :

نبا نآ  رد  هک  ار  یتـیاور  هقـالخاو ) هتریـس  ورمع  مـالک  نم  هتکن   12/21  ) دوخ هغالبلا  جـهن  حرـش  باتک  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هتسناد  یم  هک  دنک  یم  فارتعا  باطخ  نب  رمع  نآ  رد  تسا و  هدرک  نایب  ار  تسا  هدرک  هرظانم  رمع  اب  سابع 
دارأ دقلو  تسا ...« : هدرک  يریگولج  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  تهج  نیمه  هب  وا  دنک و  تیـصو  هتـساوخ  یم  زیچ  هچ  هب  هلآو  هیلع 

اهیلو ال ولو  ًادبا  شیرق  هیلع  عمتجت  هینبلا ال  هذه  بردال  مالسالا  یلع  هطیح  ًاقافشا و  کلذ  نم  تعنمف  همساب  حرـصی  نا  هضرم  یف 
« متح ام  ءاضما  ّالا  هللا  یبأو  کسماف  هسفن ، یف  ام  تملع  ینا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملعف  اـهراطقا ، نم  برعلا  هیلع  تضقتن 

هدرک نایب  دنـس  رکذ  اب  دوخ  باتک  رد  دادـغب  خـیرات  باتک  بحاـص  رهاـط  یبا  نب  دـمحا  ار  ربخ  نیا  دـیوگ : یم  نینچ  همادا  رد  و 
تـساوخ لباقم  رد  تهج  نیا  رطاخ  هب  دـهد و  یم  ناشن  مالـسا  رب  زوسلد  ار  دوخ  هک  رمع  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  .تسا 

تساوخ یم  ضرم  لاح  رد  رکبوبا  هک  ینامز  ارچ  دوش  یم  ترضح  نآ  تیـصو  عنام  دتـسیا و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
رکبوـبا تعاـطا  هب  ار  مدرم  هکلب  و  عـجولا » هبلغ   » هک تفگ  ادـخ  لوـسر  هب  هک  ار  هچنآ  تفگن  دـنک ، تیـصو  تفـالخ  هـب  وا  يارب 

هتاضق ءامسا  رکذ  رـشع ، ْهثلاثلا  ْهنـسلا  ، 2/618 يربـط ، خـیرات  !! ) هللا لوسر  هفیلخ ي  لوـق  اوـعیطأ  اوعمـسا و  تفگ  درک و  توـعد 
دقو رجهی  ملو  باصأ  رکبابأ  يرأو  رـشبلا  دیـس  رجهی  لظ  یق  مهلئاق  لاقف  یبنلا  یـصوا  برع : رعاش  هدورـس  ابیز  هچ  و  هباـتکو )... 

(. ققحم !! ) رمع یلإ  یصوا 
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هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يا  هرتاوتم  هرثاکتم ي  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  لیالد  اب  هدوب و  دـنوادخ  بوبحم  سک  ره  ًاعطق  و 
يوریپ و ًاّـقح  مه  اـم  هدوـمرف ، یفرعم  تّما  همه ي  زا  رترب  لـضفا و  ار  وا  هداد و  وا  هب  یلـضف  یملع و  مّدـقت  دوـخ ، ناـمز  رد  هلآو 

.مییامن وا  زا  تعاطا 

یلع نوچ  اهنآ  زا  هوالع  هدمآ ؛ رایـسب  ناتدوخ  هربتعم ي  بتک  رد  هجردـنم  رابخارد  تیاصو  تیالو و  تفالخ و  ظفل  رد  تحارص 
هب صیاصخ  مامت  رد  متاخ  ربمغیپ  اب  هک  میدومن  یتاراشا  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک  تسا  لـیاضف  صیاـصخ و  هعومجم  مالّـسلا  هیلع 

داحآ زا  يدـحا  هرتاوتم ، هرثاکتم ي  رابخا  هینآرق و  تایآ  قبط  هدوب و  تّما  مامت  زا  لضفا  هتـشاد و  تکرـش  هّصاـخ  تّوبن  يانثتـسا 
.دسر یمن  راوگرزب  نآ  تالامک  لیاضف و  زا  کی  رازه  هکلب  راشعا ، زا  يرشُع  هب  رشب ،

دّمحم ساّبع و  نبا  زا  ًالقن  روهمج  زا   (1)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  هچنانچ 

580 ص :

 ...«. مالقأ ضایغلا  ّنأ  ول  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  .فلؤم  همدقم  ص32 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
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(1)« بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 

(3)« هّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  و  هّمهملا » لوصف   » رد یکلام  غاّبص  نبا  »(2) و  هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 

لوسر زا  یگمه  هک  هدومن  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ ي  زا   (4)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مجنپ  تّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دومرف هک  ظافلا  رد  یشیپ  سپ و  رصتخم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .بلاط یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  اوصحأ  ام  باّتک  سنالاو  باّسح  ّنجلاو  دادم  رحبلاو  مالقأ  ضایرلا  ّنأ  ول  »

یبا نب  یلع  لیاضف  دننک  هرامـش  دـنناوت  یمن  هدنـسیون ، نایمدآ  هدـننک و  باسح  نایّنج  بّکرم و  ایرد  دـندرگ و  ملق  ناتخرد  رگا 
.ار بلاط 

: یسراپ رعاش  دیوگ  شوخ  هچ 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

يرامشب هحفص  تشگنارس و  ینک  رت  هک 

.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  ماقم  هب  قحا  یلوا و  ترضح  نآ  اذلف 

581 ص :

.تسا هدرک  لقن  یمزراوخ  دننامه  ار  ثیدح  یعفاش  یجنگ  باب 62 . ص251 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
مـالقأ رجـشلا  ّنأ  ول   » .تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  يزوـج  نبا  باب 2 . ص23 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوـخلا ، ْهرکذـت  - 2

«. مالّسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریمأ  لئاضف  اوصحأ  ام  باّسحو  باّتک  ّنجلاو  سنالاو  دادم  روحبلاو 
 ...«. مالقأ راجشألا  ّنأ  ول  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يزودنق  باب 40 . ح 5 ، ، 1/364 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 3

ثیدح ینادمه  باب 56 .) ح 813 ، . 2/285 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 5 ینادمه ، یلع  دیس  ریم  یبرقلا ، ْهدوم  - 4
ّنجلاو باّتک  سنالاو  مـالقأ  ضاـیرلاو  دادـم  رحبلا  ّنأ  ول  هعفر : هنع  هللا  یـضر  باّـطخلا  نب  رمع  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار 

 - «. ّیلعل لاق  نسحلا -  ابأ  ای  کلئاضف  اوصحأ  ام  باّسح 
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دمآ ادص  هب  مه  زاب  خیش 

يردق مه  امـش  میامنب ، یـضیارع  ریقح  مه  يرـصتخم  دـیهدب  هزاجا  تفگ ): هدومن  دیـشر  دـمحم  ظفاح  هب  ور  : ) مالـسلادبع خـیش 
، میتسین ههجو  هللا  مّرک  یلع  انالوم  لیاضف  رکنم  ام  زگره  بحاص ! دنتفگ ): هدومن  یعاد  هب  ور  هاگ  نآ   ) .دییامنب تحارتسا  سّفنت و 

کی ره  ربمغیپ ، ّصاخ  هباحـص ي  مهنع  هللا  یـضر  نیدشار  يافلخ  هک  نوچ  تسا ؛ لوقعم  ریغ  بانج  نآ  هب  نداد  راصحنا  نکل  و 
نیبئاغ نیرضاح و  نایاقآ  رب  رما  تسا  نکمم  دییامن ، یم  تبحص  هفرط  کی  مامت  امش  .دندوب  ربارب  مه  اب  یگمه  لیاضف و  بحاص 
لیاضف رد  هک  ثیداحا  نآ  زا  يردـق  دـیهد ، یم  هزاجا  هچنانچ  .دـییامرف  یم  امـش  هک  تسا  نانچ  رما  دـنیامن  ناـمگ  دوش و  هبتـشم 

.دنامن هدرپ  ریز  قح  ات  مییامن ، رکذ  تساهنآ 

رابخا هینآرق و  تایآ  .مییامن  یمن  تبحـص  هفرط  کی  ام  .میقطنم  ملع و  لقع و  عبات  طقف  میرادن ، صاخـشا  هب  صاخ  رظن  ام  یعاد :
ّبح و تسا  دـهاش  ادـخ  مه  هباحـص  عوضوم  رد  اما  دـنهد و  یم  ناشن  ام  هب  هفرط  کـی  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرـص ي  هحیحص ي 

منک یم  اضاقت  زین  مرتحم  نیرضاح  نایاقآ  زا  درب و  مهاوخن  هدربن و  راک  هب  زگره  هفرط  کی  بّصعت  .تسین  راک  رد  هنالهاج  ضغب 
نونمم دنوش ، روآدای  هدومن  فطل  زاربا  دندینش ، دوبن  قطنم  ناهرب و  لقع و  اب  مأوت  هک  یمالک  ای  دندید ، یعاد  زا  یبّصعت  اجک  ره 

.دش مهاوخ 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  يدحا 

، دییامن نایب  ار  نیفرطلا  لوبقم  هیلع و  عمجم  ثیداحا  هک  تساجب  یلیخ  هتبلا  و 

582 ص :
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دیاب یلو  دـنا ، هتـشاد  یتلیـضف  دوخ  لحم  رد  کی  ره  ًاعطق  .متـسین  كاپ  هباحـص  لضف  رکنم  یعاد  اریز  مریذـپ ؛ یم  لد  ناـج و  هب 
ءالـضف هکنآ  هچ  تسین ؛ لضاف  رد  ام  تبحـص  نوچ  دروآ ، تسد  هب  دنتـسه  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف لوبق  دروم  هک  ار  تّما  لضفا 

مّدقم ار  وا  لقن ، لقع و  مکح  هب  ات  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دعب  هدوب  تّما  لضفا  سک  هچ  دیمهف  دـیاب  هکلب  دنرایـسب ،
.مییامنب وا  زا  يوریپ  مینادب و 

هنوگچ درادن ، دوجو  افلخ  لیاضف  رد  مه  ثیدح  کی  یّتح  امش  ياه  باتک  رد  هک  نوچ  دشاب ؛ یم  هرفط  امـش  دوصقم  سپ  خیش :
.مییامن داهشتسا  هیلع  قفتم  رابخا  هب 

دوب يداهنشیپ  نیا  دشاب  ناترظن  رگا  .دیدومن  تبحص  هعلاطم  یب  لّوا ، بش  ارچ  هک  ددرگ  یم  رب  امـش  دوخ  هب  داریا  نیا  ًالّوا  یعاد :
، دشاب نیقیرف  هیلع  عمجم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  هب  ام  داهشتسا  تارکاذم ، یط  هک  دندومن  هللا  همّلـس  ظفاح  بانج  لّوا  بش  هک 
، سلجم لها  مامت  ناتدوخ و  تداهش  هب  مدومن و  لوبق  متشاد  اهامش  هربتعم ي  بتک  رد  هک  يرایسب  تاعلاطم  تهج  زا  مه  وگاعد 
هحیرـص ي هحیحـص ي  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  هب  مدومن  داهـشتسا  هچنآ  مدـشن و  جراخ  دادرارق  نازیم  زا  نونکات ، لّوا  بش  زا 

تاقالم ضیف  هب  دـشاب و  دـقعنم  سلجم  نیا  هک  مه  یناـمز  ره  اـت  هدوب و  ناـتدوخ  ياـملع  زا  نیقًثوم  هربتعم ي  بتک  رد  هجردـنم 
.میامن یمن  زواجت  دادرارق  نیا  زا  هللا  ءاش  نا  مشاب ، لئان  نایاقآ 

هناهب ار  دادرارق  وگاعد  یلو  دش ، دیهاوخ  روظحم  نیا  راچد  ینامز  دوخ  هک  دـیدومنن  رکف  دـیدومن ، ار  دادرارق  نیا  یتقو  امـش  ًایناث 
لقن لقع و  لیالد  اـب  دـشابن و  لوعجم  هک  ار  امـش  هفرط ي  کـی  هحیرـص ي  هحیحـص ي  راـبخا  مرـضاح  منک ، یمن  يریگ  تخس 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ترثک  اب  هلباقم  هچنانچ  مییامن  هنالداع  تواضق  هنافصنم  امش  ام و  هاگ  نآ  هدومن ، عامتـسا  دیامن ، تقفاوم 
.میهد رارق  لوبق  دروم  دیامنب ،

583 ص :
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هللا یـضر  رکبوبا  هفیلخ  باب  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  هک  دـیدوب  لفاغ  یلو  دـیدومن ، ثیداحا  لقن  تفالخ  صوصن  هب  عجار  خـیش :
.هدیسر رایسب  هنع 

(2) دیدحلا یبأ  نبا  یطویس و  (1) و  یبهذ نوچ  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یعاد :

هک يرایسب  نآ  زا  هنومن  باب  نم  دنا ، هدومن  عضو  رکب  یبا  لیاضف  رد  يرایسب  ثیداحا  نویرکب  اهیوما و  هک  دنا  هدومن  لقن  هریغ  و 
.دریگ رارق  بّصعتم  ریغ  فصنم و  تاضق  تواضق  دروم  ات  دییامن ، لقن  یثیدح  دیدومرف ،

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  لقن 

دنا هدومن  لقن  ساّبع  شّدج  زا  شردپ  زا  ساّبع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  یـسیع  زا  دلاخ  نب  میهاربا  نب  رمع  زا  يربتعم  ثیدح  خیش :
: دومرف درمگرزب  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

« .اوحلفت اوعیطأو  هل  اوعمساف  هللا ، نید  یلع  یتفیلخ  رکبابأ  لعج  هللا  ّنا  ّمع  ای  »

راگتسر اتار  وا  دییامن  تعاطا  وا و  زا  دیونشب  سپ  .ادخ  نید  رب  نم  هفیلخ  ار  رکب  یبا  داد  رارق  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  ومع  يا 
.دیوش

نیمه کلذ  عم  مییامن ، داهـشتسا  هفرط  کـی  ثیداـحا  هب  هک  دوبن  اـم  رارق  تسا و  هفرط  کـی  ثیدـح  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  یعاد :
رگا مه  هفرط  کی  ثیدح 

584 ص :

.دمآ دهاوخ  سلجم  نیمه  رد  - 1
 ...(. عدبلا ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دـقو  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو  ، ) هبطخ 203 ، 11/49 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

هیرکبلا هتبّلقف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناک  ّهناف  باوبألا ، ّدس  وحنو  ثیداحأ ...  اهبحاصل  هیرکبلا ]  ] تعـضو : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
«. رکب یبأ  یلإ 
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.میدومن یم  ثحب  نآ  فارطا  رد  دوبن ، دودرم 

.دینک تسرد  فرح  هب  دیهاوخ  یم  ار  بلاطم  همه ي  امش  .تسا  دودرم  هنوگچ  خیش :

در ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  میا ، هدومنن  در  ام  ار  ثیدـح  نیا  .میلمع  لـها  هکلب  میتسین ، فرح  لـها  اـم  .دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
رابتعا هجرد ي  زا  لطاب و  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  یم  لاّعج  باّذـک و  اهنآ  رظن  رد  ثیدـح  نیا  تاور  هکنآ  هچ  دـنا ؛ هدومن 

(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  هچنانچ  دنناد ؛ یم  طقاس 

(2)« خیرات  » رد میهاربا  نب  رمع  لاح  همجرت  نمض  دادغب  بیطخ  دلاخ و  نب  میهاربا  لاح  همجرت  نمض 

.دشاب یم  لوبق  لباقریغ  دودرم و  لطاب و  وگغورد  باّذک و  صخش  ثیدح  ًاعطق  سپ  باّذک .» ّهنا  : » دسیون یم  دوخ 

دش و لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  لیئربج  هک  تسا  هدیسر  هنع  هللا  یـضر  هریره  وبا  هقث  یباحـص  زا  هحیحـص  رابخا  رد  خیش :
یضار نم  زا  مه  وا  ایآ  امنب  لاؤس  وا  زا  .متسه  یضار  رکب  یبا  زا  نم  دیامرف : یم  دناسر و  یم  تمالس  دنوادخ  درک : ضرع 

585 ص :

یم یبـهذ  .یمـشاهلا  يدرکلا  دـلاخلا  نب  میهاربا  نب  رمع  لاـح  حرـش  هرامـش 6050 ، همجرت  ، 5/217 یبـهذ ، لادـتعالا ، نازیم  - 1
نب ّیلع  نب  یـسیع  انثّدح  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپـس  هقث .» ریغ  بیطخلا : لاقو  ثیبخ ، باّذک ، ینطقلا : رادلا  لاق  : » دسیون
نید یلع  یتفیلخ  رکبابأ  لعج  هللا  ّنا  ّمع ، ای  : » ساّبعلل لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ًنأ  هّدـج ، نع  هیبأ  نع  ساّبع ، نب  هللادـبع 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  انب  لخدت  الأ  ّیلعل : لاق  ساّبعلا  ّنأ  هلطبیو  حیحصب  سیل  ثیدحلا  اذه  اوحلفت .» اوعیطأو  هل  اوعمساف  هللا 

«. هلأسنف هلآو 
: دسیون یم  يدادغب  بیطخ  .يدرکلا  میهاربا  نب  رمع  لاح  حرـش  امش 5905 ، همجرت  ، 11/202 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 2

«. تابثالا نع  ریکانملا  يوری  هقث ، ریغ  ناکو  »
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؟ هن ای  تسه 

ًانمـض میوشن و  عقاو  القع  داریا  دروم  ات  میوش ، قیقد  یلیخ  دیاب  رابخا  لقن  رد  هک  مینادب  ار  هلمج  نیا  همدقم  تسا  مزال  هتبلا  یعاد :
(1)« هباصا  » رد رجح  نبا  دننام  امش ، ياملع  رباکا  هک  یثیدح  لقن  هب  موش  یم  روآدای  ار  امش  رّکذت ، باب  نم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  دوخ  زا   (2)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نبا  و 

« .هللا باتک  یلع  هوضرعاف  یّنم  ثیدحب  متثّدح  امّلکو  رانلا  نم  هدعقم  ءّوبت  دقف  ًادّمعتم  ّیلع  بذک  نمو  هباذکلا  ّیلع  ترثک  »

یثیدح نم  زا  تقو  ره  .دشاب  یم  منهج  شتآ  وا  هاگنمیـشن  ددنبب  غورد  ًادمع  نم  رب  هک  یـسک  .نایوگغورد  نم  رب  دندیدرگ  دایز 
.دییامن در  ّالا  دیریذپب و  دومن ، نآرق  اب  تقباطم  رگا  ینعی  ( ؛ دیجم نآرق  هب  دینک  هضرع  ار  وا  سپ  دنتفگ ، امش  هب 

ترضح نآ  زا  شریبک  ریسفت  میـس  دلج  هحفـص 371  رخآ  رد  مه  يزار  رخف  ماما  هچناـنچ  تسا -  نیقیرف  هیلع  قفتم  ثیدـح  زین  و 
: هدومرف هک  دومن -  لقن 

« .هوّدرف ّالإو  هولبقاف  هقفاو  نإف  یلاعت ، هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکل  يور  ذإ  »

586 ص :

: تسا هدروآ  نینچ  ار  ثیدـح  رجح  نبا  .هریره  وبا  لاـح  حرـش  هرامش 10680 ، همجرت  ، 7/359 ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهباصالا ، - 1
«. رانلا نم  هدعقم  أَّوبتیلف  ًادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  »

ترابع نیا  هب  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نبا  .یقفاغلا  یسوم  وبأ  لاح  حرـش  هرامش 3195 ، همجرت  ، 4/1764 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 2
موق یلإ  يدـعب  نوعجرتس  لاق : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلإ  دـهع  ام  رخآ  لاق : یقفاـغلا  یـسوم  یبأ  نع  : » دـنک یم  لـقن 

«. رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  لقأ  مل  ام  ّیلع  لاق  نمو  هب ، ثّدحیلف  ًائیش  ظفح  نمو  هللا  باتکب  مکیلعف  یّنع ، ثیدحلا  نوبُحی 
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، دراد باتک  اب  تقفاوم  رگا  سپ  دیجم .) نآرق   ) ادخ باتک  هب  ار  وا  دییامن  هضرع  دـنیامن ، تیاور  نم  زا  یثیدـح  امـش  يارب  هاگره 
.دییامن در  ار  وا  الا  دییامن و  لوبق 

وبا نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  زا  ثیدـح  ناگدـننک  لعج  هلمج  زا  تسا ، دراو  امـش  ياملع  رباکا  بتک  رد  هچناـنچ 
.دیدناوخ هقث  ار  وا  تهج  یب  دیدومن و  لقن  وا  زا  ار  ربخ  نیا  امش  هک  هدوب  دودرم  هریره 

نعط و هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  هب  تبسن  هک  دور  یمن  راظتنا  ادخ  لوسردنزرف  لیلج  غّلبم  ملاع و  امش  لثم  زا  خیش :
.دییامن در 

ار ندوب  یباحـص  طقف  هک  دییامرف  یم  هابتـشا  هکنآ  لاح  دییامن و  بوعرم  ار  یعاد  دیهاوخ  یم  ندوب  یباحـص  هملک  اب  ًالّوا  یعاد :
طرـش هب  تسا ، لضف  فرـش و  بجوم  ّرثؤم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  ًاعطق  .دـیناد  یم  لـضف  فرـش و  بابـسا 

يوه و عبات  دـیامن و  لمع  ترـضح  نآ  ریتاسد  رماوا و  فالخ  رب  رگا  یلو  دـشاب ، ترـضح  نآ  رادربنامرف  عیطم و  بحاصم ، هکنآ 
.دوب دهاوخ  میلا  باذع  ران و  قحتسم  نوعلم و  یهاگ  دودرم و  ًامتح  ددرگ ، سوه 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نیبحاصم  زا  دـهد ، یم  اهنآ  ران  لوخد  زا  ربخ  لاوحا و  داسف  هب  تداهـش  دـیجم  نآرق  تایآ  هک  ینیقفانم  رگم 
ّقحتـسم نیعالم  نیدودرم و  نامه  زا  یکی  مه  هریرهوبا  هک  دینکن  بّجعت  سپ  .دندیدرگ  شتآ  لها  نوعلم و  هک  دندوبن  هلآو  هیلع 

.دشاب یم  ران 

ره رگم  .تسیچ  وا  ندوب  شتآ  لـهارب  لـیلد  دـشاب ، دودرم  یـضعب  دزن  رد  هک  ضرف  رب  .تسین  موـلعم  وا  ندوـب  دودرم  ًـالّوا  خـیش :
.دشاب نوعلم  ربمغیپ  راتفگ  ای  میرک  نآرق  حیرص  ّصن  هب  هک  تسا  یسک  نوعلم  .دشاب  یم  شتآ  لها  نوعلم و  يدودرم 

587 ص :
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نآ تّمذم  هریرهوبا و  لاح  حرش 

زا دـنا ؛ هدومن  قیدـصت  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  ناـنچ  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  رایـسب و  هریرهوبا  تیدودرم  رب  لـیالد  یعاد :
نیقفانم کلس  رد  نایفـس و  یبا  نب  ْهیواعم  هللا ، لوسر  ناسل  یلع  نوعلم  نبا  نوعلم  نیقفاوم  زا  هک  نآ  وا  تیدودرم  رب  لیالد  هلمج 

نیشن هیشاح  یلو  هدومن ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ادتقا  ار  زامن  اهزور  زا  یـضعب  نیّفـص  رد  اریز  هدوب ؛ ورود  نامدرم  و 
هدومن لقن  نارگید  و  جهن » حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  »(1) و  راربألا عیبر   » رد يرشخمز  هچنانچ  هدوب ، هیواعم  مرن  برچ و  هرفس ي 

: تفگ یم  دندومن  یم  لاؤس  وا  زا  تلاح  ود  نیا  زا  یتقو  هک  دنا 

« .لضفأ ّیلع  فلخ  هالصلاو  مسدا  هیواعم   (2) هریضم »

.تسا لضفا  یلع  بقع  رد  زامن  رت و  برچ  هیواعم  ماعط  هریضم و  تفگ : هریره  وبا 

.ْهریضملا خیش  هب  دیدرگ  فورعم  هکنآ  ات 

دشاب یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  یلع 

(3)« دئارف  » باب 37 رد  ینیومح  مالسالا  خیش  لیبق  زا  هعیش ) ياملع  عامجا  رب  هوالع   ) ناتدوخ ياملع  هکنآ  لاح  و 

رد یناربطو   (4)« بقانم  » رد یمزراوخ  و 

588 ص :

: دـسیون یم  نینچ  ار  ثیدـح  يرـشخمز  .هفایـضلاو  ماعطألا  رکذو  هناولأو  ماعطلا  باب  ، 371  - 3/370 يرـشخمز ، راربألا ، عیبر  - 1
: لاق هل  لیق  اذإف  هنع  هللا  یـضر  ّیلع  فلخ  یّلـص  هالـصلا ، ترـضح  اذاف  .هیواعم  عم  اهلکأف  ًاّدـج  هریـضملا  هبجعت  هریرهوبا ]  ] ناکو »

«. هریضملا خیش  هل  لاقی  ناکف  .لضفأ  ّیلع  فلخ  هالصلاو  بیطأو ، مسدأ  هیواعم  هریضم 
.هیواعم صوصخم  دوب  ییاذغ  دنروآ و  یم  لمع  ریش  اب  هک  تسا  یماعط  ْهریضم » - » 2

ترابع هس  اب  قیرط  هس  زا  ار  ثیدح  نیا  ینیومح  باب 36 . طمس 1 ، ، 140 ح 138 -  ، 177  - 1/176 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
هعم ّقحلا  ردأ  مهللا  ًاّیلع  هللا  محر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نع   - » کی تسا : هدرک  لقن  تواـفتم 
نع  - » هس راد .» ثیح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  عم  ّقحلا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نب  هللادبع  نع   - » ود راد .» ثیح 
یبأ نب  ّیلع  یلوم  تباث  وبأ  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  هل : تلاقف  لجر  نذأتسا  ذإ  اهنع  هللا  یضر  هملـس  ّمأ  دنع  تنک  لاق : بشوح  نب  رهش 
نیح کبلق  راط  نیأ  تباث  ابأ  ای  تلاق : ّمث  هب ، تبّحرف  لخدـف  لخدا  تباث ، ابأ  ای  کب  ًابحرم  هملـس : ِمأ  تلاـقف  .مالّـسلا  هیلع  بلاـط 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دقل  هدـیب  یـسفن  يذـّلاو  تقّفو  تلاق : .مالّـسلا  هیلع  یلع  عم  لاقف : اهرئاطم ؟ بولقلا  تراط 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نلو  ّیلع ، عم  نآرقلاو  ّقحلاو  نآرقلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی :
میدرک لقن  نیطمـسلا  دئارف  زا  هک  یثیدـح  نیلوا  دـننامه  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 8 ، ح 107 ، ص104 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 4

.تسا هدروآ 
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(1)« طسوا »

ماما »(3) و  ْهسایسلاو ْهمامالا   » لّوا دلج  هحفص 68  رد  ْهبیتق  نبا  »(2) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  و 

مشش دلج  هحفـص 157  رد  يدنه  یقتم  »(5) و  دنـسم  » رد یلعیوبا  »(4) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یخلب  نامیلـس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا 
زنک »

589 ص :

زا هک  یثیدـح  نیلّوا  دـننامه  ار  ثیدـح  یناربط  .زازّقلا  ییحی  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5902 ، ، 6/422 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 1
.تسا هدروآ  میا  هدرک  لقن  نیطمسلا  دئارف 

هیلع بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 62 . ص265 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2
نیبو کـبلق  یفو  کـناسل  یلع  ّقـحلاو  کـعم ، ّقـحلا  ّناو  ربـیخ ...  تحتف  موـی  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق : مالّـسلا 

«. ...کینیع
: دنک یم  لقن  نینچ  نیفـص  گنج  نایب  نمـض  رد  ار  ثیدح  هبیتق  نبا  .برحلا  ماحتلا  لصف : ، 1/73 ْهبیتق ، نبا  ْهسایسلاو ، همامإلا  - 3

ّیلع لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  امأ  اهل : لاق  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  هتخأ  یلع  لخدف  رکب ، یبأ  نب  دّمحم  یتأو  »... 
.»...؟ ّیلع عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم 

: لاق هللادبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 7 . ح 22 ، ، 173  - 1/172 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 4
هلوق ًافرـشو ...  ًالـضف  اهب  یفتکا  لجر  یف  اهنم  هدـحاو  تناک  ول  ًالاصخ  ّیلع  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دـقل 

«. ناقرتفی هعم ال  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص 
لقن نیطمسلا  دئارف  زا  هک  یثیدح  نیلّوا  دننامه  ار  ثیدح  یلعیوبا  .مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دنـسم  ح 550 ، ، 1/418 یلعی ، وبأ  دنسم  - 5

.تسا هدروآ  میدرک ،
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(2)« خیرات  » دلج 14 هحفص 321  رد  دادغب  بیطخ  و  ننس »  » رد روصنم  نب  دیعس  »(1) و  لاّمعلا

(3)« بقانم  » رد هیودرم  نبا  ظفاحو  دوخ 

بغار  ) دّـمحم نب  نیـسح  مساقلاوبا  »(4) و  ریـسفت  » لّوا دلج  هحفـص 111  رد  يزار  رخف  ماما  و  هباحـصلا » لـئاضف   » رد یناعمـس  و 
(5)« ءابدالا تارضاحم   » مود دلج  هحفص 113  رد  یناهفصا )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هریغ  هریره و  یبا  نیمه  زا  نارگید  و 

590 ص :

ار ثیدح  يدـنه  یقتم  .ْهباحـصلا  رکذ  یف  لصف 3  باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 33124 ، ، 11/642 يدـنه ، یقتم  لاّـمعلا ، زنک  - 1
.دنک یم  لقن  میدرک  لقن  نیطمسلا  دئارف  زا  هک  یثیدح  نیلّوا  دننامه 

ار ثیدـح  بیطخ  .بدؤملا  دـمحم  نب  فسوی  لاح  حرـش  هرامـش 7643 ، همجرت ي  ، 14/321 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 2
یلص هللا  لوسر  تعمس  تلاقو : ًاّیلع  رکذتو  یکبت  اهتیأرف  هملس  ّمأ  یلع  تلخد  لاق : رذ ، یبأ  یلوم  تباث  یبأ  نع  : » دروآ یم  نینچ 

«. همایقلا موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نلو  ّیلع ، عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا 
تـسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  لصف 8 .  ، 142 ح 132 -  ، 117 ص113 -  هیودرم ، نبا  بقانم  - 3

هللا باـتکب  کـیلع  لاـقف : ساـنلا ، فـالتخا  نع  لئـس  هنأ  رذ ، یبا  نع   - » کـی مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  هک 
، هناسل یلعو  ّیلع  عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  تعمـس  ّیناف  .مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  خیـشلاو 

تعمس دقلو  اهلهأب  ایندلا  تلام  نکلو  ّیلع ، عم  ّقحلا  ّنأ  دهشأ  لاق : يرعشالا ، یسوم  یبأ  نع   - » ود ّیلع .» راد  امثیح  رودی  ّقحلاو 
ّانإو قفانم < ّالإ  کضغبی  الو  نمؤم  ّالإ  کّبحی  ال  کـعم ، يدـعب  ّقحلاو  ّقحلا  عم  تنأ  ّیلع ، اـی  : < لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا 

«. اهلهأب ّرغت  ایندلا  نکلو  هّبحنل 
هنید یف  يدتقا  نمو  : » دـسیون یم  يزار  رخف  تجح 5 . هلئسم 9 ، باب 4 ، هحتاف ، هروس  لـیذ  ، 1/205 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 4

«. راد ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ردأ  مهللا  مالّسلا : هیلع  هلوق  هیلع  لیلدلاو  يدتها  دقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب 
ار ثیدح  بغار  .ّیلع  لئاضف  باب  ْهباحصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اّممو  دح 20 ، ، 3/464 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارضاحم  - 5
عم ّقحلا  مالسلاو : هالصلا  هیلع  لاقو  کنم  انأو  یّنم  تنأ  ّیلعل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنا  ءاربلا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  الوزی  نل  ّقحلا  عم  ّیلعو  ّیلع 
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« .راد فیک  هعم  رودی  ّیلع ، عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  »

.ددرگ یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع 

؟! تسین دودرم  ددرگب ، هیواعم  فارطا  دراذگب و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 

هب ندیسر  مکش و  ندرک  رپ  ایند و  عفانم  بلج  يارب  هوالع  هب  دنامب ، تکاس  دنیبب و  ار  هیواعم  متس  ملظ و  هعینـش و  لاعفا  هک  یـسک 
!؟ تسین دودرم  دشاب ، وا  رای  کمک  نوعلم و  نآ  سلجم  نیشن  هیشاح  ماقم ،

موس دـلج  هحفـص 124  رد  يروباـشین  مکاـح  دـننام  ناـتدوخ ، ياـملع  رباـکا  هچنآ  رباـنب  دـنک -  یم  لـقن  دوـخ  هـک  يا  هریرهوـبا 
یقتم »(4) و  بقانم  » رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  »(3) و  طسوا » رد یناربط  »(2) و  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  »(1) و  كردتسم »

591 ص :

بقانم باـب  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ، 4629 ح 4614 -  ، 135  - 3/130 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
نمـض رد  ار  نآ  تمـسق  ره  هکلب  تسا ، هدرکن  لقن  هدـش  دای  بیترت  هب  ار  ثیدـح  نیا  مکاـح  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  .نینمؤملاریمأ 

ياـهتنا رد  ار  ضوحلا ) یلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  یلع  عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  یلع   ) ثیدـح لوا  شخب  اـما  .تسا  هدروآ  یثیدـح 
رد ار  یلع ) نـم  اـنأ  ینم و  یلع   ) ثیدـح مود  شخب  زین  تـسا و  هدرک  لـقن  ثیدح 4628  هحفـص 134 ، دلج ، نیمه  رد  یثیدـح 

و کنم ) انأو  یّنم  تنأ  : ) تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  زا  یثیدـح  نمـض  رد  ثیدح 4614  هحفص 130 ،
نیا هب  یثیدـح  ياهتنا  رد  ثیدح 4616  هحفص 1313 ، رد  هللا ) ّبس  دقف  ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  هّبـس  نم   ) ار ثیدح  ریخا  تمـسق 

.هللا ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًایلع  ّبس  نم  تسا : هدروآ  ظفل 
لبنح نب  دمحا  تسا  رکذ  نایاش  .یلولـسلا  هدانج  نب  یـشبح  ثیدح  ْهملس و 4/165 ، ّما  دنـسم  . 6/323 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 2

: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  زا  هحفص 165  دلج 4 ، رد  ار  یلع ) نم  انأو  یّنم  یلع   ) ثیدـح مود  شخب 
ّبـس نم  : » دنک یم  رکذ  ظفل  نیا  هب  هحفص 323  دلج 6 ، رد  ار  ینّبـس ) دقف  هّبـس  نم   ) ثیدح ریخا  تمـسق  و  .هنم » انأو  یّنم  یلع  »

« .ینّبس دقف  ًایلع 
ّمأ زا  نآرقلا )...  عم  یلع   ) ار ثیدـح  لّوا  شخب  یناربط  .دیعـس  نب  دابع  ثیداـحا  ح 4877 ، ، 5/455 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 3

.دنک یم  لقن  هملس 
مود شخب  یلزاغم  نبا  .هنم  انأو  یّنم  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  باـب  ، 276 ح 267 -  ، 229 ص221 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 4

.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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هحفــص 74 و رد  یّکم  رجح  نـبا  »(2) و  دـئارف  » رد ینیومح  مالـسالا  خیـش  »(1) و  لاّمعلازنک  » مشـش دلج  هحفـص 153  رد  يدنه 
(5)« ءافلخلا خیرات   » هحفص 116 رد  یطویس  نیدلا  لالج  »(4) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  »(3) و  قعاوص »75

(6)« يولعلا صئاصخ   » رد یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

نارگید و 

592 ص :

.مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 32913 ح 32912 -  11/602 و 603 ، يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 1
نیا اب  ح 32913  هحفـص 603 ، رد  ار  ثیدـح  مود  شخب  و  ح 32912 ، هحفـص 603 ، رد  ار  ثیدـح  لّوا  شخب  تسا  رکذ  نایاش 

: دنک یم  لقن  ْهملس  ّمأ  زا  ظفل  نیا  هب  ح 32903  هحفص 602 ، رد  ار  ثیدح  موس  شخب  و  ّیلع » وأ  انأ  ّالا  یّنع  يّدؤی  الو  هفاضا ...« 
«. هللا ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  »

هحفـص 302 رد  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  لّوا  شخب  ینیومح  باب 36 ، طمس 1 ، ح 140 ، ، 1/177 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  تعمـس  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  ریخا  شخب  باب 56 ، ثیدح 241 ، دلج ، نیمه  زا 

«. رانلا یف  هیرخنم  یلع  هللا  هّبکأ  هللا  ّبس  نمو  ّلجوّزع  هللا  ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  لوقی :
نبا لصف 2 . باب 9 ، نورـشعلاو ، يداحلاو  رـشع  نماثلاو  سماخلا  ثیدح  ، 125 ص122 -  یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 3
نیا هب  هحفص 123  رد  ار  ثیدح  موس  شخب  هحفص 122 و  رد  ار  ثیدح  مود  شخب  هحفص 124 و  رد  ار  ثیدح  لّوا  شخب  رجح 

«. ینّبس دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دنک یم  لقن  هملس  ّمأ  زا  ظفل 
،14 ح 7 و 10 -  دلج ، نیمه  زا   173 هحفـص 165 -  رد  ثیدح و  لّوا  شخب  باب 20 ، ح 1 ، ، 1/269 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  - 4

هدرک لقن  ار  ثیدح  ریخا  تمـسق  باب 56 ، ، 438 ح 437 -  دـلج 2/156 ، رد  نوگانوگ و  ظافلا  هب  ار  ثیدـح  مود  شخب  باب 7 ،
.تسا

شخب ثیدـح ، مود  لّوا و  شخب  لقن  رب  هوالع  یطویـس  .بلاط  یبا  نب  یلع  خـیرات  ص169 و 173 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 5
«. ینّبس دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هملس  ّما  زا  ار  ثیدح  ریخا 

.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ریخا  شخب  ود  یئاسن  صو 99 . ص87  یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 6
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ 

دقف ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  هّبـس  نم  ّیلع ، نم  انأو  یّنم  ّیلع  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع ، عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  ّیلع  »
« .هللا ّبس 

نم و زا  یلع  .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش ، یمن  ادـج  مه  زا  زگره  دـشاب و  یم  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع 
متـش بس و  ار  ادخ  دیامن ، متـش  بس و  ارم  هک  یـسک  هدومن و  متـش  ارم  دیامن ، متـش  بس و  ار  یلع  هک  یـسک  .متـسه  یلع  زا  نم 

.هدومن

نیـسح نسح و  یلع و  هعمج ، زامن  هبطخ ي  ربنم و  يالاب  یّتح  الم  رب  ینلع و  هیواهلا ، هیلع  هیواـعم  هک  دـشاب  رظاـن  دوخ  کـلذ  عم 
هب رشابم و  ینیعالم  نینچ  اب  هاگ  نآ  دنیامن ، نعل  ار  ترـضح  نآ  سلاجم  ربانم و  مامت  رد  دهد  رما  زین  دیامن و  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع 

؟! تسین دودرم  دشاب ، رورسم  اهنآ  لمع 

؟!؟ دیامن ترضح  نآ  نعل  هب  راداو  جییهت و  ار  مدرم  دشاب و  اهنآ  رای  کمک  ثیداحا  لعج  اب  اهنآ ، اب  ترشاعم  رب  هوالع 

ّبـس نعل و  هب  راداو  ثیداحا  لعج  اب  ار  مدرم  لد ، كاپ  یباحـص  هک  مییامن  لوبق  ار  اه  تمهت  نیا  اـم  هک  تسا  لوقعم  اـیآ  خـیش :
؟ دشاب یمن  نایعیش  ياه  هتخاس  زا  اه  تمهت  زا  عون  نیا  ایآ  دیامنب ؟ ههجو  هللا  مّرک  یلع 
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رب یعطق  یلیلد  دومن ، ار  یلمع  نینچ  هباحص  زا  يدرف  رگا  دیامنب و  ار  یلمع  نینچ  لد  كاپ  یباحص  هک  تسین  لوقعم  ًاعطق  یعاد :
دودرم و ًاعطق  ربمغیپ  ادـخ و  هدـننک ي  بس  هکنآ  هچ  دوب ، دـهاوخ  نوعلم  دودرم و  قفاـنم و  ًاـمتح  دـشاب و  یم  وا  لد  یکاـپ  مدـع 

لوسر هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هعیش ، ياملع  عامجا  رب  هوالع  هک  يرایـسب  رابخا  ّصن  هب  تسا ، شتآ  لها  نوعلم و 
.تسا هدومن  بس  ارم  يادخ  ارم و  دیامن ، بس  ار  یلع  سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

ياملع زا  ضعب  اب  نخس  يور  دیدومن  روصتو  دیدومرف  هابتشا  تسا ، نایعیش  تایلعج  زا  اه  تمهت  زا  عون  نیا  دیدومرف : هکنیا  اما  و 
یب ماوع  دننز و  یم  لد  كاپ  نایعیش  هب  اه  تمهت  دنزاس و  یم  اه  غورد  دوخ  دوصقم  فده و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دیراد  ناتدوخ 

.دنرادن هللادنع  همکاحم ي  تمایق و  زا  یکاب  دنزاس و  یم  هارمگ  ار  ربخ 

تبسن هک  میربب  راظتنا  هنوگچ  ام  دیهدب ، رابخا  لعج  تمهت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  هب  یلاع  بانج  یتقو  هتبلا  خیش :
دب و تبسن  ناتییامن ، رنه  زا  هجرد  اهتنم  نایعیش  امـش  .دیهدن  دب  تبـسن  تعامج  ّتنـس و  ياملع  زا  هذباهج ي  نایمالـسا  رخافم  هب 

.تسا ناگرزب  هب  نداد  مانشد  تمهت و 

تداهـش هعیـش ) یّنـس و  زا   ) مالـسا نرق  هدراهچ  خیراوت  بتک  .دـیداد  ام  هب  ییاه  تبـسن  نینچ  هک  دـیدومن  یفطل  یب  یلیخ  یعاد :
.دهد یم  امش  راتفگ  فالخرب 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  تیمولظم 

هّمئا ي زا  مظاعا ، هب  ندز  تمهت  ندومن و  بس  نعل و  نداد و  شحف  هتسویپ  نونکات ، اه  يوما  روهظ  تردق  مالـسا و  لّوا  ردص  زا 
وریپ ینعی  یّنس ؛ مان  هب   ) ناناملسم یسایس  نارگیزاب  صوصخم  اهنآ ، مولظم  نایعیش  هرهاط و  ترتع  زا  نیموصعم 
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ربخ و یب  ماوع  ياوغا  يارب  دوخ  هربتعم ي  بتک  رد  امش  ياملع  زا  دارفا  نیرت  هتسجرب  نونکات  هک  هدوب  اه ) يوما  تعامج  ّتنس و 
یـضفار و ار  اهنآ  هداد و  تبـسن  مولظم  نایعیـش  هب  رادخاش  ياه  غورد  اه و  تمهت  اهدـص  ناناملـسم ، نایم  ییادـج  هقرفت و  داجیا 

ربخ یب  یّنـس  لد  كاپ  ناردارب  رظن  رد  ار  اـهنآ  دوخ -  هیلّوا ي  ناربهر  دـننام  نعل -  بس و  هب  هدـیمان و  یلاـغ  كرـشم و  رفاـک و 
.دنیامن یم  روفنم 

ًاعطق دییامن ، تباث  ار  رما  نیا  دیناوتن  امش  رگا  .هتـسب  غورد  هدز و  تمهت  نایعیـش  هب  تبـسن  دوخ ، باتک  رد  یّنـس  ملاع  مادک  خیش :
رانک ار  هدساف  دیاقع  لامعا و  نایعیـش  .تسا  تقیقح  نیع  دـنا ، هتـشون  هتفگ و  هچنآ  ام  ياملع  اریز  دیـشاب ؛ یم  طوقـس  هب  موکحم 

.دنیامنن اهنآ  زا  داقتنا  دنشاب و  تحار  ات  دنراذگب ،

نایعیش هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  تبسن 

ییاه تمهت  تایلعج و  بیذاکا و  نارازه  زا  يا  هنومن  مراد ، رـضاح  هظفاح  رد  هچنآ  زا  ضعب  هب  دـیدومن  روبجم  ار  وگاـعد  یعاد :
ار تواضق  نایب و  ربخ  یب  مدرم  راکفا  ندش  نشور  يارب  مرتحم ، سلجم  نیا  رد  دنا ، هداد  تبسن ]  ] نایعیش هب  امـش  ياملع  رباکا  هک 

.میامن راذگاو  ریمض  نشور  ناناملسم  كاپ  حور  هب 

نایعیش هب  هبر  دبع  نبا  ياه  تمهت 

لاس 328 ياّفوتم  یکلام ، یـسلدنا  یبطرق  هبر  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  نیدـلا  باهـش  امـش  یبدا  ياملع  رخافم  زا  یکی 
(1)« دیرفلا دقع   » لّوا دلج  زا  هحفص 269  رد  هک  هدوب  هبطرق  رد  يرمق 

مالسا و بابل  ّبل  هک  ار  لد  كاپ  دّحوم  نایعیش 
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ءاوهألا كرّذحأ  لاق : ّمث  دسیون ...« : یم  هبر  دبع  نبا  .ْهضفارلا  ءاوهالا ، باحـصا  یف  لوقلا  ، 2/222 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 1
نیمه زا  هحفص 223  رد  سپـس  ...هینارـصنلا .» دوهیلا  ضغبی  امک  مالـسالا  نوضغبی  هّمألا ، هذه  دوهی  اّهناف  هضفارلا ، اهّرـش  هّلـضملا ،

دوهیلاو هضفارلا  کلذـکو  هّدـع  ءاسنلا  یلع  يرت  دوهیلاو ال  هضفارلا  اذـکو  ًائیـش  ثالثلا  قالطلا  يرت  دوهیلاو ال  : » دـسیون یم  دـلج 
وه لوقتو : لیربج  ضغبت  دوهیلاو  نآرقلا  تفّرح  هضفارلا  کلذکو  هاروتلا  اوفّرح  دوهیلاو  هضفارلا  کلذکو  ملسم ، ّلک  مد  ّلحتـست 

«. ...بلاط یبأ  نب  ّیلع  كرتب  دّمحم  یلإ  یحولا  یف  لیربج  طلغ  لوقت  هضفارلا  کلذکو  هکئالملا ، نم  انّودع 
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مه نایعیش  دنراد ، یم  نمـشد  ار  يراصن  اه  يدوهی  هک  یمـسق  نامه  هتـشون  هدومن و  یفرعم  تّما  نیا  دوهی  دنتـسه ، اراد  ار  نامیا 
!؟ تسا هدز  نایعیش  هب  رایسب  ياه  تمهت  ناونع ، نیا  اب  هاگ  نآ  .دنراد  یم  نمشد  ار  مالسا 

؟ دنتسین قالط  زا  دعب  هّدع ي  هب  لئاق  زین  و  دنرادن ؟ هدیقع  قالط  هس  هب  دوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : هلمج  زا 

ياه تمهت  نیا  هب  دنتسه ، نایعیش  اب  رشاعم  هک  ییاه  یّنس  مامت  امش و  دوخ  هکلب  سلجم ، رد  رـضاح  نایعیـش  مرتحم  نایاقآ  لاحلا 
هّدع هقیرطو ي  قالط  هس  تاروتـسد  زا  نوحـشم  ام  هیلمع ي  لئاسر  هیهقف و  بتک  مامت  هکنآ  هچ  دیدنخ ؛ یمن  هبر  دـبع  نبا  ياقآ 

بذک رب  ناهرب  نیرت  گرزب  قالط ، زا  دعب  نتشاد  هاگن  هّدع  قالط و  رد  نایعیش  تایلمع  هوالع  هب  .تسا  قالط  زا  دعب  نتشاد  هاگن 
.دشاب یم  بدا  زا  رود  بیدا  نیا 

یتلاح رد  هدروآ ، ربمغیپ  يارب  یـضوع  ار  یحو  ارچ  هکنآ  تلع  هب  دنراد ؛ یم  نمـشد  ار  لیئربج  دوهی ، دننام  نایعیـش  دـیوگ : زین  و 
نیا ندینـش  زا  نایعیـش  نایاقآ  هک  دـییامرفب  هظحالم  دـندیدنخ .) یگمه  سلجم  نایعیـش  ( !؟ دـشاب هدروآ  یحو  یلع  رب  یتسیاب  هک 

.دنشاب یفیخس  هدیقع ي  نینچ  هب  دقتعم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دندیدنخ ، فرح 
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یم تلاجخ  داد ، یم  دوخ  هب  ار  نایعیـش  بتک  هعلاطم  هیهت و  تمحز  ای  دراذـگ ، یم  شیپ  یمدـق  اـقیرفآ  هشوگ ي  زا  درم  نیا  رگا 
؟ دنک ادج  مه  زا  ار  ناناملسم  دیامن و  هبتشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  ات  هدز ، ًادمع  مه  دیاش  .دز  یمن  ار  یتمهت  نینچ  دیشک و 

لوزن رد  یهابتـشا  ًادبا  هک  میناد  یم  قح  رب  تباث  ربمغیپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاخ  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  نایعیـش ، ام 
یلع نآ  هب  هداد و  تبـسن  تقیقح  یب  درم  نآ  هک  میناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیما  لیئربج  ماقم  هتفرن و  راک  هب  ترـضح  نآ  هب  یحو 
هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تفالخ  تیاصو و  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  ار  وا  یهلا ) یحو  نیما   ) لیئربج هک  میدقتعم  بلاط  یبا  نب 

(1) .تسا هدومن  یفرعم  هلآو 

597 ص :

لها زا  یعمج  ام  قاتا  رد  میدوب ، ءارماس  مزاع  هعیـش  راّوز  زا  یعمج  اب  نهآ  هار  هلیـسو  هب  نیمظاـک  زا  هک  اـه  لاـس  زا  یکی  رد  - 1
یم اه  تمهت  دندرک و  یم  هرخسم  دنتفرگ و  یم  هدرخ  ام  رب  هتـسویپ  نّنـست  لها  ياملع  تاضق و  زا  رفن  ود  قافتا  هب  .دندوب  لصوم 
نیا تفگ : تاضق  نآ  زا  یکی  هکنآ  ات  میدـینارذگ  توکـس  هب  ار  همه  ام  .مراد  ییانـشآ  یبرع  ناسل  اب  ریقح  هکنیا  زا  لفاغ  دـندز ،

تسا نیا  اهنآ  بیجع  ياه  تعدب  زا  یکی  ًالثم  دنتسه ؛ كرشم  تعدب و  لها  ًامامت  .دنراد  رایسب  دساف  قالخا  تاداع و  اه  یضفار 
اهنآ درک .» تنایخ  نیما  ینعی  نیمـألا ؛ ناـخ  : » دـنیوگ یم  هبترم  هس  دـنیامن و  یم  دـنلب  ار  اهتـسد  دـنهد ، یم  هک  ار  زاـمن  مالـس  هک 
هوک رد  رفعج  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنیوگ  یم  اه  هعیـش  تفگ : خیـش  هدوب ؟ هچ  وا  تنایخ  هدوب و  هک  نیما  دندیـسرپ :
متاخ هب  یـضوع  درک و  تنایخ  یلو  دـهدب ، یلع  هب  ار  تّوبن  یحو  ادـخ  بناج  زا  دـش  رومأـم  نیما  لـیئربج  .دـندوب  هدـیباوخ  ارح 

لیئربج دـنیوگ : یم  هبترم  هس  زامن  ره  زا  دـعب  دـنا و  نمـشد  لیئربج  اب  نایعیـش  مامت  هک  تسا  نیا  هداد ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا 
ناهانگ زا  تمهت  غورد و  خیـش ! بانج  متفگ : مدـش ، تقاط  یب  ریقح  .داد  ءایبنألا  متاخ  هب  یلع  ضوع  ار  یحو  ینعی  درک ؛ تنایخ 
تبسن نیا  دیدومن و  گرزب  هانگ  ود  ارچ  دیفس ، نساحم  نیا  اب  یلاع  بانج  سپ  متفگ : .تسا  هریبک  تفگ : .هریغـص  ای  تسا  هریبک 

اهنآ زا  رفن  هس  ود  دـیناد ، یم  یـسراف  مدرک  لاؤـس  یلـصوم  ناـیاقآ  نآ  زا  .تسا  نیمه  بلطم  تـفگ : يداد ؟ نایعیـش  هـب  ار  طـلغ 
زا دعب  امش  مدیسرپ : مدرک و  ادص  یکی  یکی  دنتشادن ، ربخ  عوضوم  زا  هک  ار  نیرئاز  ناوج  ریپ و  زا  رفن  هدزاود  هد  نم  .یلب  دنتفگ :

.ربکا هللا  مییوگ : یم  هبترم  هس  زامن  یلوبق  يارب  دـنتفگ : دـییوگ ؟ یم  هچ  شوگ  لـباقم  اـت  دـیراد  یم  رب  ار  اهتـسد  هک  زاـمن  مـالس 
زا ما و  هتسشن  امش  يولهپ  هک  نم  .دیـسرتب  ادخ  زا  متفگ : .دیداد  ناشدای  امـش  تفگ : هن ؟ ای  دیدیـشک  تلاجخ  خیـش ! بانج  متفگ :

نیرئاز زا  رگید و  ياه  قاتا  هب  دیورب  دـیزیخرب  منک  یم  شهاوخ  متفگ : یلـصوم  نایاقآ  هب  مدرک  ور  .مدزن  یفرح  متـساخنرب و  اج 
رب دنتـشگرب  دعب  دنتفر و  دنتـسناد ، یم  مه  نابز  هک  هدـیمهف  ناوج  رفن  دـنچ  .دـینک  لاؤس  دنتـسه ، نهآ  هار  ياه  قاتا  رد  هک  هعیش 

، میدرک لاؤس  يرهـش  یتاهد و  ياهراّوز  همه  زا  ام  .دیتشاد  غورد  نیا  زا  روظنم  هچ  امـش  هک  خیـش  بانج  هب  دندرک  هلمح  هتخورفا 
خیش .میسانش  یمن  ار  يا  هملک  هچ  مه  ام  دنتفگ : میدرک ، نیمألا  ناخ  هملک ي  زا  لاؤس  ام  یّتح  .مییوگ  یم  ربکا  هللا  دنتفگ : ًامومع 

حیبقت ار  خیش  دندرک  انب  دندوب ، هدرک  لیـصحت  نوچ  اهناوج  .دنیوگ  یم  روط  نیا  اه  هعیـش  هک  ما  هدناوخ  اهباتک  رد  مه  نم  تفگ :
ياملع زا  ضعب  هک  تسا  ییاه  تمهت  زا  يا  هنومن  تایلمع ، نیا  .دـیوگب  دـیابن  دـیامنن ، قیقحت  ار  يزیچ  ات  ملاع  ناـسنا  هک  ندومن 
ریبکت هس  نتفگ  هک  هدش  رکذ  هعیش  ياملع  بتک  رد  دنیامن !؟ نیبدب  ام  هب  ار  نّنست  لها  ناردارب  هعماج  ات  دننز ، یم  نایعیش  هب  یّنس 

ص135، سوواط ، نب  دیـس  لئاسلا ، حالف   ) .تسا بحتـسم  هدوب و  زامن  تابیقعت  نیلوا  زا  اهـشوگ  يزاوم  تسا  هدرک  دنلب  هملک  هب 
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( ققحم (. ) ْهالصلا یف  تابحتسملا  ضعب   1/95 جارب ، نبا  یضاق  بذهملا ، بیقعتلا ؛ باب  ص84 ، یسوط ، خیش  ْهیاهنلا ،
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: دنیوگ یم  مالس  ضوع  دنسر ، یم  مه  هب  یتقو  دننک  یمن  لمع  ربمغیپ  ّتنس  هب  دنا ، نادوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : زین  و 

»؟ داب امش  رب  گرم  ینعی  مکیلع ؛ ماسلا  »

بذک رب  لیلد  نیا  رت  گرزب  نّنـست ، لها  ناردارب  امـش  اب  رگیدکی و  اب  نایعیـش  ترـشاعم  لمع و  زرط  دندیدنخ .) ًادیدش  نایعیـش  )
.دشاب یم  وا  راتفگ 

یم لالح  ار  ناناملـسم  لام  ندروخ  نینچمه  دـنناد و  یم  لالح  ار  ناناملـسم  مامت  نوخ  دوهی ، دـننام  نایعیـش  دـیوگ : رت  بیجع  و 
؟ دنناد

: دنیوگ یم  مالس  ضوع  دنسر ، یم  مه  هب  یتقو  دننک  یمن  لمع  ربمغیپ  ّتنس  هب  دنا ، نادوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : زین  و 

»؟ داب امش  رب  گرم  ینعی  مکیلع ؛ ماسلا  »

بذک رب  لیلد  نیا  رت  گرزب  نّنـست ، لها  ناردارب  امـش  اب  رگیدکی و  اب  نایعیـش  ترـشاعم  لمع و  زرط  دندیدنخ .) ًادیدش  نایعیـش  )
.دشاب یم  وا  راتفگ 
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یم لالح  ار  ناناملـسم  لام  ندروخ  نینچمه  دـنناد و  یم  لالح  ار  ناناملـسم  مامت  نوخ  دوهی ، دـننام  نایعیـش  دـیوگ : رت  بیجع  و 
؟ دنناد

فّرصت هک  دسر  هچ  ات  میناد ، یمن  لالح  ار  راّفک  لام  ناج و  ام  هک  دینیب  یم  دیتسه و  نایعیش  لامعا  دهاش  دوخ  امش  هکنآ  لاح  و 
زا سفن  لتق  هدـمآ و  رامـش  هب  هاـنگ  نیرت  گرزب  ساـنلا  قح  هعیـش ، بهذـم  رد  مییاـمنب و  دوخ  ناملـسم  ناردارب  لاـم  ناـج و  رد 

.دشاب یم  هریبک  ناهانگ 

وا راتفگ  تاـیلزه  هب  دـهد  یمن  هزاـجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  دـشاب  یم  امـش  گرزب  ياـملع  زا  یکی  لاوقا  زا  یـضعب  اـهنیا 
.مزادرپب

مزح نبا  ياه  تمهت 

هک دشاب  یم  هلبل  هیداب  رد  يرمق  لاس 456  ياّفوتم  یسلدنا ، مزح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دّمحم  وبا  امـش  ياملع  رباکا  زا  یکی 
ًاـصوصخم .تسا  هدز  نایعیـش  هب  بیجع  ياهتمهت  اهغورد و  اب  مأوت  رایـسب  ياه  تراسج  لحنلاو  للملا  یف  لصفلا  دوخ  باـتک  رد 

راّفک و هکلب  دنتـسین ، ناملـسم  نایعیـش  دـیوگ : ًاحیرـص  هلمج  زا  هتفگ ؛ یتاـیلزه  هچ  دـینیبب  دـینک ، هعلاـطم  ار  باـتک  نآ  لّوا  دـلج 
!؟ دنا هتفرگ  يراصن  دوهی و  زا  همشچرس  هک  دنتسه  ینایوگغورد 

(1) !؟ دنناد یم  زیاج  ار  نز  ُهن  حاکن  نایعیش  دیوگ : مراهچ  دلج  هحفص 182  رد  و 

هیهقف ي بتک  باّذک ، درم  نیا  بیجع  تمهت  راتفگ و  بذک  رب  لیلد  نیرت  گرزب 
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«. هوسن عست  حاکن  زیجی  نم  هیمامالا  نمو  : » دسیون یم  مزح  نبا  .رفکلا  یلإ  ْهجرخملا  مئاظعلا  رکذ  ، 4/182 مزح ، نبا  لصفلا ، - 1
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تسا مارح  مئاد  حاکن  هب  نز  راهچ  زا  شیب  تسا  روتـسد  اج  همه  رد  هک  تسا  نایعیـش  هیدامتم  نورق  هیلمع ي  لئاسر  هیلالدتـسا و 
یجراخ دوجو  ًادـبا  يروتـسد  نینچ  هک  دـنناد  یم  مه  ینابایب  لهاج  نایعیـش  مامت  نافرع ، لها  نادنمـشناد  ءاـهقف و  زا  هتـشذگ  هک 

.هتشادن

ًاعقاو دـهد ، یم  نایعیـش  هب  هک  يدـب  ياهتبـسن  اهـشحف و  اهتمهت و  غورد و  لاوقا  لـقن  زا  دـینیبب ، ار  باـتک  نآ  تاوزج  امـش  رگا  و 
.تسا تیافک  رادقم  نیمه  هب  هنومن  يارب  دیشک ؛ یم  تلاجخ 

هّیمیت نبا  ياه  تمهت 

هکلب نایعیش ، هب  تبسن  هک  تسا  يرمق  لاس 727  يافوتم  هیمیت ، نبا  هب  فورعم  یلبنح  میلحلادبع  نب  دمحا  امـش  ياملع  همه ي  زا 
باـتک تادـّلجم  یـسک  رگا  هتـشاد و  یبیجع  هنیک ي  ضغب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرهاـط  ترتـع  نینمؤملاریما و  اـنالوم 

صوصن ماـمت  هکنآ  زا  هتـشذگ  لـصا ، نیمه  يور  هک  وا ، توادـع  تّدـش  زا  دوش  یم  توـهبم  دـناوخب ، ار  درم  نیا  ْهّنـسلا  جاـهنم 
هب یبیجع  ياه  تمهت  اـهغورد و  دـیامن ، یم  بیذـکت  در و  ار  نیرهاـط  تیب  لـها  نینمؤملاریما و  اـنالوم  هیلاـع  لـیاضف  هحیرص و 

هتشر ي مهدب ، باوج  اهنآ  زا  کی  ره  هب  مهاوخب  رگا  هک  ددرگ  یم  ناریح  تام و  هدنونش  ره  لقع  هک  هداد  تبـسن  مولظم  نایعیش 
اهنآ ياملع  ضعب  صیاصخ  زا  غورد  تمهت و  دـننادب  خیـش  بانج  هک  هنومن -  يارب  یلو  دیـشک ، دـهاوخ  هریثک  سلاجم  هب  نخس 
یم نایعیش  هب  تبسن  دوخ  هک  ییاه  غورد  همه  نآ  اب  هکنآ  بیجع  میامن و  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هعیش -  ياملع  هن  دشاب ، یم 

، دهد
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اذلف .دنا  هتفگن  غورد  نایعیـش  دـننام  هلبق  لها  فیاوط  زا   (1) يدحا دسیون  یم  لّوا  دـلج  هحفـص 15  رد  ربخ  یب  ماوع  ياوغا  يارب 
!؟ دنا هدومنن  لقن  ار  اهنآ  تایاور  حاحص ، باحصا 

بتک هکنآ  لاح  و  تماـما ، تّوبن و  لدـع ، دـیحوت ، دـنناد : یم  راـهچ  ار  نید  لوصا  نایعیـش   (2): دیوگ دلج 10  هحفـص 23  رد  و 
هب دوش  هعجارم   - ) میدومن هراشا  لـبق  ياهبـش  رد  مه  اـم  هچناـنچ  دـنا -  هتـشون  اـج  همه  تسا و  مومع  سرتسد  رد  هیماـما  هیمـالک 

تّوبن ءزج  ار  تماما  دیحوت و  ءزج  ار  لدع  .داعم  تّوبن ، دیحوت ، دـشاب : یم  هس  نید  لوصا  هک  دـندقتعم  نایعیـش  هک  مّوس ) سلجم 
.دنناد یم 

هن هعمج و  هن  .دشاب  یم  تیعمج  زا  یلاخ  اهنآ  دجاسم  .دـنرادن  ییانتعا  دـجاسم  هب  نایعیـش   (3): دیوگ لوا  دلج  هحفص 131  رد  و 
(. نایعیش دیدش  هدنخ  ( !؟ دنناوخ یم  ادارف  دنرازگب ، زامن  یهاگ  رگا  دننک و  یمن  اپ  رب  دجاسم  رد  تعامج ،

ياه تعامج  و  دـیا ؟ هدـیدن  تیعمج  زا  رپ  ار  نایعیـش  دـجاسم  نّنـست ، لها  بئاغ  رـضاح و  ناردارب  مامت  امـش و  دوخ  خیـش  ياقآ 
هدهاشم ار  دجاسم  رد  هدقعنم 

601 ص :

ءاملعلا نأ  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .لوقنلاو  لوقعلا  یف  سانلا  ّلضأ  مه  هضفارلا  فلؤم ، همدـقم  ، 1/66 هیمیت ، نبا  هنـسلا ، جاهنم  - 1
دحأ نع  وری  مل  يراخبلاک  حیحـصلا  باحـصأ  نأ  یتح  ...هلبقلا  لهأ  رئاس  یف  هنم  رهظأ  هضفارلا  یف  بذکلا  نا  یلع  نوقفتم  مهلک 

«. هعیشلا ءامدق  نم 
لدـعلاو دـیحوتلا  هعبرأ  هیمامالا  دـنع  نیدـلا  لوصأ  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .رّهطملا  نبا  باتک  ْهمدـقم  یف  لـصف  ، 1/99 ناـمه ، - 2

«. همامالاو هوبنلاو 
مهمیظعتو ْهّمئـألاو  لـسرلا  یف  ْهضفارلا  ّولغ  نیموـصعم ، ریغ  ءاـیبنألا  ّنإ  نوـلوقی  مّهنا  هلوـق  یلع  درلا  یف  لـصف  ، 1/474 ناـمه ، - 3

هعامج الو  هعمج  اهیف  نولصی  الف  همسا  اهیف  رکذیو  عفرت  نأ  هللا  رمأ  یتلا  دجاسملا  نولطعی  مهیجتف  : » دسیون یم  هیمیت  نبا  .دهاشملل 
«. انادحو اهیف  اّولص  اهیف  اّولص  نإو  همرح  ریبک  مهدنع  اهل  سیلو 
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، تیعمج زا  رپ  يا  هیلاع  دجاسم  يرهـش ، ره  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـشاب -  یم  عیـشت  همـصاع  هک  ام -  ناریا  قارع و  رد  دـیا  هدومنن 
.دشاب یم  تدابع  يایهم  هدامآ و 

ار اهزامن  یلایل ، مایا و  مامت  ناضمر ، كرابم  هام  زا  هتـشذگ  هک  دنراد  يدجـسم  دینیب  یم  ، دیوش دراو  هک  يا  هدکهد  هیرق و  ره  رد 
موحرم دـیلقت ، گرزب  عجارم  زا  رفن  هس  تعاـمج  زاـمن  زا  سکع  هعطق  هس  هنوـمن ، يارب   ) دـنیامن یم  رازگرب  اـجنآ  رد  تعاـمج  هب 

فجن رد  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم  و  ءارماس -  رد  يزاریـش  نسح  دّمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  مالـسالا  تجح 
(. دناسر یم  امش  رظن  هب  نایعیش  هعماج ي  اب  مق  رد  ار  مهرارسا  هللا  سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  و  فرشا - 

.تسا هدمآ  هیمالسالا  بتکلا  راد  باتک  ات 340  تاحفص 337  رد  اهسکع  نیا  لکش 17 و 18 و 19 .) )

ار ءاهقف  هیلمع ي  لئاسر  تعامج ) نّنست و  لها   ) زیزع ناردارب  نینچمه  دینیبب و  ار  ءاملع  یلالدتسا  هقف  بتک  ملع  لها  نایاقآ  امش 
تبـسن ار  دجاسم  رد  زامن  باوث  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدومن  لقن  دجاسم  هب  نتفر  تعامج و  زامن  يارب  باوث  ردقچ  دینیبب  دینک ، هعلاطم 

هب دجاسم و  رد  ار  اهزامن  هک  دنراد  رارـصا  دنراد ، تردق  هک  اجنآ  ات  نایعیـشاذلف  .دـنا  هدومن  رکذ  فعاضم  فاعـضا  هب  لزانم ، هب 
؟! دهد یم  نایعیش  هب  یغورد  تبسن  هچ  باّذک  كاّته و  درم  نیا  هک  دیربب  یپ  هاگ  نآ  .دنیامن  ادا  تعامج 

هللا تیب  جح  هب  ناناملسم  دننام  نایعیش   (1): دیوگ هحفص  نامه  رد  زین  و 

602 ص :

ّجحی امک  اهیلا  نوّجحیو  نیکرشملل  ههباشم  اهیلع  نوفکعیف  روبقلا  یلع  هنیبملا  دهاشملا  نومظعیو  : » دسیون یم  هیمیت  نبا  .نامه  - 1
جحلا نع  اهیلا  جـحلاب  ینغتـسی  نم ال  نّوبـسی  لب  هبعکلا  یلا  جـحلا  نم  مظعأ  اهیلا  جـحلا  لـعجی  نم  مهنمو  قیتعلا  تیب  یلإ  ّجاـحلا 

«. هدابع یلع  هللا  ضرف  يّذلا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 672 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_602_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم نعل  بس و  هکلب  دنناد ، یم  رتالاب  ادخ  هناخ ي  ّجـح  زا  ار  روبق  ّجـح  باوث  .دـشاب  یم  روبق  ترایز  اهنآ  ّجـح  هکلب  دـنور ، یمن 
(. نایعیش هدنخ  ( !؟ دنور یمن  روبق  ّجح  هب  هک  ار  یناسک  دنیامن 

هب دنا  هداد  رارق  تدابع  نیا  هب  عجار  یـصوصخم  لصف  هک  دینیب  یم  دینک ، زاب  ار  نایعیـش  تادابع  لئاسر  بتک و  رگا  هکنآ  لاح  و 
زا هتشذگ  جحلا .» باب  جحلا -  باتک   » مان

يرابخا هک  اجنآ  ات  دنا ، هداد  جح  هب  فّرشت  رد  نایعیش  يارب  هیلاع  تاروتسد  اهنآ  رد  هک  دراد  جح  کسانم  باتک  یهیقف  ره  هکنآ 
مالسا هقبر ي  زا  دومن ، كرت  ار  هللا  تیب  ّجح  دش و  ینغتسم  رگا  یّنـس ) ای  هعیـش   ) ناملـسم هک  دنا  هدومن  لقن  نیموصعم  هّمئا ي  زا 

گرم ماگنه  تسا و  جراخ 

« .ًاّیسوجم تئش  نإو  ًاینارصن  تئش  نإو  ایدوهی  تئش  نإ  هتیم ؛ يأ  تم  هل  لاقی  »

(1) .تیسوجم ای  تینارصن و  ای  دوهی  نید  هب  يریمب ؛ يراد  لیم  قیرط  هچ  هب  دوش : یم  هتفگ  ملاع ) بیغ  زا   ) جح كرات  نآ  هب 

تابتع هب  فّرشت  هک  یتاهد  یماع  هعیش  کی  زا  امش  دنیامن ؟ هللا  تیب  ّجح  كرت  نایعیش  یتاروتسد ، نینچ  اب  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
هّکم زج  دروآ ، ياج  هب  دیاب  اجک  ار  جح  لمع  هک  دینک  لاؤس  دیامن ، یم  راهطا  هّمئا  روبق  ترایز  تایلاع و 

603 ص :

وا هب  فحجت  هجاح  کـلذ  نم  هعنمی  ملو  مالـسالا  هجح  جـحی  ملو  تاـم  نم  : » تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  - 1
باب کسانملا  باتک  ص386 ، دیفم ، خیش  ْهعنقملا ، «، ) ًاینارصن وأ  ًایدوهی  ءاش  نا  تمیلف  هعنمی  ناطلس  وأ  هعم ، جحلا  قیطی  ضرم ال 

يرایـسب تایاور  هدش  دای  ياهباب  رد  عیطتـسم و  وه  جحلا و  فوس  نم  باب  جـحلا ، باتک  4/268/1 و 5 ، ینیلک ، خیشل  یفاکلا ، 2 ؛
(. تسا هدش  رکذ  جح  تیمها  رد 
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.داد دهاوخن  باوج  امش  هب  همّظعم 

غورد تبـسن  دیفم  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مظعا ، لجا  خیـش  هعیـش ، ياملع  رخافم  زا  یکی  هب  ربخ  یب  ادـخ  زا  درم  نیا  هاگ  نآ 
تـسا مومع  تسد  رد  تارایزلا  کسنم  مان  هب  خیـش  باتک  هکنآ  لاح  و  دهاشملا » جـحلا  کسانم   » مان هب  دراد  یباتک  هک  دـهد  یم 

هداد تارازم  ریاس  دننام  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  هّمئا  هسّدقم  باتعا  هب  فّرـشت  ترایز و  تاروتـسد  باتک ، نآ  رد  هک 
.تسا

هیلاع روبق  ترایز  هبجاو ،) هن   ) هبودنم تادابع  زا  تسا  هتشون  اهنآ  لّوا  رد  هک  دید  دیهاوخ  دییامن ، هعلاطم  ار  رازم  بتک  امش  رگا  و 
یب ادخ  زا  درم  نیا  راتفگ  بذک  رب  لیلد  نیرت  گرزب  .دشاب و  یم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ترتع  زا  نیرهاط  هّمئا  مرکا و  ربمغیپ 
یم راختفا  تعجارم  زا  دعب  ددرگ و  یم  اهنآ  بیصن  هللا  تیب  هب  فّرشت  راختفا  رفن  نارازه  یلاس  ره  رد  هک  تسا  نایعیـش  لمع  ربخ ،

.دنمانب یجاح  ار  اهنآ  هک  دنیامن 

!! دیربب یپ  باّذک  درم  نیا  ياه  يزادرپ  غورد  هب  هاگ  نآ 

ینعی دننک ؛ یم  نعل  ار  اهنآ  هتسویپ  دنمان و  یم  رمع  رکب و  یبا  مان  هب  ار  دوخ  ياهگس  نایعیش   (1): دیوگ لوا  دلج  هحفص 11  رد  و 
!؟ دنا هدومن  نعل  ار  رمع  رکبابا و 

(. بّجعت اب  نایعیش  هدنخ  )

نایعیـش هب  تمهت  غورد و  بذک و  تبـسن  هزادنا  نیا  ات  هک  درم ، نیا  نید  نتـشادن  بّصعت و  دانع و  زا  دنک  یم  بّجعت  ناسنا  ًاعقاو 
! دهدب مولظم 

604 ص :

رمع و رکب و  یبأ  مسإب  هبالک  یّمـسی  نم  مهنمو  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .ْهعیـشلا  تاـقامح  ضعب  ّفلؤم ، همّدـقم  ، 1/50 نامه ، - 1
«. رانلا باحصأ  مساب  یبلک  یمست  لوقیو : کلذ  لعفی  نم  براضی  ریکب »  » هل لیقف  هبلک  یّمس  اذإ  نم  مهنمو  امهنعلی 
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اج همه  رد  دنا و  هدومن  یفرعم  نیعلا  سجن  ار  گس  ناشیا ، هدـیقع ي  فالخ  رب  هعیـشرابخا ، ماکحا و  بتک  مامت  رد  هکنآ  لاح  و 
.ددرگ یمن  لزان  هناخ  نآ  لها  هب  ادخ  تمحر  دشاب ، گس  یناملسم  هناخ ي  رد  رگا  هک  دنا  هدروآ 

یصوصخم طیارش  اب  یناب ) هلگ  هناخ و  ینابساپ  و  راکش ، يارب   ) اج دنچ  رد  رگم  دنتسه  گس  يرادهگن  زا  عونمم  هعیش  ناناملـسم 
، دیزی اب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  مرکا  ربمغیپ  دیهش  طبس  ءادهـشلادیس ، ترـضح  تفلاخم  ّتلع  کی   (1) .دنا هدومن  تبث  هک 

.دومن یم  يرادهگن  گس  هروکذم ، تاهج  نودب  هناخ ، رد  دومن و  یم  يزاب  گس  دیزی  هک  دوب  نآ  يارب 

ار اهنآ  ام  هدش ) انثتسم  هک  هروکذم  تاهج  نودب   ) دیامن یم  يرادهگن  گس  هناخ  رد  هک  دینیبب  ار  یّنس  هعیش و  زا  یناملـسم  رگا  و 
.میرادن اهنآ  هب  هدیقع  هدومن و  نید  رد  مهّتم 

گـس هناخ  رد  تسا ،) سجن  هناخ  نآ  دشاب ، دازآ  هناخ  ره  رد  گس  هک   ) هغیلب تادیکأت  نیا  اب  هعیـش  تسا  نکمم  هنوگچ  هاگ  نآ 
؟ دنیامن نعل  بس و  ار  اهنآ  ای  دراذگب !؟ اهنآ  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  مان  هوالع  هب  .دیامن  يرادهگن 

.جاجل دانع و  بّصعت و  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  .ناملسم  عون  نیا  رب  ُفا 

605 ص :

رب زین  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تاـیاور  رد  تسا  هدـش  دراو  نآ  ندوب  سجن  گـس و  میرحت  رد  هک  میرک  نآرق  تاـیآ  رب  هوـالع  - 1
بلکلا مرح  یلاعت  هللا  نا  : ) لاق هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  .تسا  لطاب  زین  نآ  نمث  یتح  تسا و  هدش  دیکأت  نآ  میرحت 

: تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  زین  و  (، 3/466 یـسوط ، خیـش  فـالخلا ، ( ) اـهنمث مرحو  رمخلا  مرح  هنمث و  مرح  و 
نم ًارـش  ًاقلخ  قلخی  مل  هللا  ّنا  ...مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ثحبلا ) باـب  یفاـکلا 5/127/2 ،  ) ...بکلا نمثو  هتیملا  نمث  ثـحبلا 

( ققحم (. ) مامحلا ءام  باب   3/14/1 یفاک ،  ) بلکلا نم  هللا  یلع  نوها  بصانلا  ناو  بلکلا 
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میوش و یم  درم  نیا  ياه  هتفگ  مامت  هب  میلـست  ام  دـشاب ، هدرک  یلمع  نینچ  هک  دـیداد  ناشن  لهاج  یماع  ولو  هعیـش  کی  امـش  رگا 
ياوغا ثعاب  ملع ، لها  سابل  هب  هک  بّصعتم  جوجل و  دونع ، نامدرم  رب  دینک  نعل  سپ  تسناوت ،) دیهاوخن  زگره  و   ) دـیتسناوتن رگا 

.دنیامن یم  ناناملسم  نایم  رد  توادع  فالتخا و  داجیا  هدش و  ربخ  یب  مدرم 

، ءارماس رد  بادرـس  دننام  اهاج  زا  يرایـسب  رد  اذـل  دنـشاب ، یم  رظتنم  ماما  رظتنم  نوچ  نایعیـش   (1): دـسیون یم  مود  دـلج  رد  زین  و 
هدامآ حّلسم  همه  تسا و  رضاح  بکرم  هک  دوخ  ماما  هب  دننز  یم  دایرف  دننک و  یم  رضاح  نآ  ریغ  ای  رطاق  ای  بسا  زا  یبکرم  اهزور 

دیامن و جورخ  ات  دننز  یم  ادص  ار  ترـضح  نآ  هداتـسیا ، قرـشم  هب  ور  ناضمر  كرابم  هام  رخاوا  رد  امن و  جورخ  میتسه ؛ تمدخ 
ترـضح نآ  يرازگتمدـخ  زا  دـشاب و  زامن  رد  وا  دوش و  رهاظ  ترـضح  نآ  اداـبم  هک  دـننک  یم  زاـمن  كرت  یـصاخشا  اـهنآ  ناـیم 

!؟ ددرگ مورحم 

(. هعیش یّنس و  زا  راضح  دیدش  هدنخ  )

نینچ هداـتفا ، رود  ياـه  ناـبایب  هشوـگ ي  رد  هک  يدرم  نآ  روآ  هدـنخ  باـسح و  یب  ياـه  تمهت  راـجنهان و  ياـهراتفگ  زا  بجع 
دنروشحم نایعیش  اب  دالب  مامت  رد  هک  میراد  هریغ  یقشمد و  يرصم و  زورما  ياملع  زا  بّجعت  هکلب  میرادن ، هتفگ  یتایلزه 

606 ص :

هدـع رظتنملل  نولعجی  مهنا  اـضیا  مهتقاـمح  نمو  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .هعیـشلا  تاـقامح  ضعب  ّفلؤم ، همّدـقم  ، 1/44 ناـمه ، - 1
 - اسرف اماو  هلغب  اما  هباد -  كانه  نومیقی  زرخأ  دهاشمو  هیف  باغ  هنا  نومعزی  يّذلا  اّرماسب  يّذلا  بادرـسلاک  اهیف  هنورظتنی  دهاشم 

نورهـشیو جرخا  انالوم  ای  جورخلاب : هیلع  يدانی  نم  رخأ  تاـقوأ  یف  اـماو  راـهنلا  یفرط  یف  اـما  كاـنه  نومیقیو  جرخ  اذإ  اـهبکریل 
نع اهب  لغشیف  هالصلا  یف  وهو  جرخی  نأ  هیشخ  یلصی  ًامئاد ال  هالـصلا  تاقوأ  یف  موقی  نم  مهیفو  مهلتاقی  كانه  دحا  الو  حالـسلا 

«. هتمدخو هجورخ 
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، دنتسه یّنس  یگمه  مه  سّدقم  بادرس  ماّدخ  یتح  دنـشاب و  یم  نّنـست  لها  ناردارب  زا  نآ  یلاها  مامت  هک  ءارماس  رد  ًاصوصخم  و 
رد ار  تاهّرت  تافارخ و  لیبق  نیا  هدومن و  اه  هیمیت  نبا  لاثما  تایلزه  زا  تیعبت  هدینـشن ، گرزب  ياـملع  زا  هدرکن و  قیقحت  اـهنآ  زا 

ًْهلوجلا رد  يرصم  تباث  دمحم  هینثولاو و  مالسالا  نیب  عارصلا  رد  يرـصم  یمیـصق  هللادبع  دننام  ! ) دنیامن یم  جرد  دوخ  ياه  باتک 
یحضو مالسالا  رجف  رد  يرصم  نیما  دمحا  هعیشلا و  دیاقع  دقن  یف  ًْهعیشولا  رد  یناتسکرت  هللا  راج  یسوم  یندألا و  قرـش  عوبر  یف 

(. مهریغو مالسالا - 

دنا هداد  تبسن  نایعیش  هعماج  هب  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هک  ییاه  تناها  رادخاش و  ياهغورد  اه و  تمهت  زا  يا  هنومن  دندوب  اهنیا 
یتسیاب مزادرپب ، مهلاثما  ناهبزور و  یـضاق  ظحاج و  یّکم و  رجح  نبا  لـیبق  زا  اـهنآ ، یماـمت  لاوقا  تسرهف  هب  متـساوخ  یم  رگا  و 
دنتـساوخ یم  هک  ءاملع  زا  لیبق  نیا  تایلزه  راتفگ و  عامتـسا  هب  میاـمن  عیاـض  ار  اهامـش  رمع  مریگب و  ار  امـش  تقو  رایـسب  ياـهبش 

.دندرگ نارگید  يامنهار 

یناتسرهش ياهیراک  طلغ 

نآ ّفلؤم  عالطا  ملع و  تهج  زا  یتمیق  ردق و  ًاقیقحت  هک  یتروص  رد  هدومن ، ادیپ  یناهج  تیفورعم  رایسب  هک  اهنآ  بتک  زا  اسب  هچ 
ردق و يزیشپ  ردق  هب  قیقحت  بابرا  دزن  رد  هک  يرمق  لاس 548  يافوتم  یناتسرهش ، میرکلادبع  نب  دّمحم  لحن  للم و  دننام  درادن ؛

.درادن تمیق 

زا هتشذگ  .هداد  نایعیـش  هب  هک  اج  یب  ياه  تمهت  اوران و  ياه  تبـسن  هچ  دنیب  یم  دیامن ، یم  زاب  یمدآ  هک  ار  باتک  نآ  تاحفص 
هب هدیقع  یتسرپ و  یلع  تبسن 

607 ص :
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(1) هیبشت خسانت و 

صیخشت هوق ي  هک  تسا  مولعم  تسا و  هداد  اهنآ  هب  تسا ، رانکرب  اهنآ  زا  نایعیـش  حور  رود و  اهنآ  زا  عرـش  لقع و  هک  یتافارخ  و 
.تسا هتشادن  قیاقح  رد  قّمعت  و 

قیقحت نودـب  هتفگ ، هچره  سک  ره  هتـسشن ، ایند  هشوگ ي  .هتـشادن  خـیرات  عیاقو  رب  مه  یفاک  عالطا  ملع و  تسا  حـضاو  هوالع  هب 
زا یتمـسق  رد  غورد  بذـک و  ياه  هتفگ  هب  لقاع  ناسنا  یتقو  .هدراذـگ  لحن  للم و  باتک  ار  شماـن  هتـشاگن ، لاـیخ  يور  یفاـک ،

مسق نیمه  مه ، باتک  ياه  تمسق  ریاس  رد  اجک  زا  هک  دوش  یم  هداتفا  رابتعا  زا  وا  رظن  رد  باتک  هیقب ي  دیامن ، یم  دروخرب  باتک 
.دشاب هدومنن  يزادنا  ملق  لایخ ، يور 

باتک یلک  بلاطم  هب  یپ  یئزج  رما  نیمه  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  میامن  یم  هراشا  یخیرات  هداس ي  هعقاو ي  کی  هب  هنومن  يارب 
.دنسانشب ار  ّفلؤم  هدرب و 

دهـشم یقنلا و  دمحم  نب  یلع  ماما  ترـضح   » یقت دّمحم  ماما  ترـضح  زا  دعب   (2): دسیون یم  هیرـشع  ینثا  تالاح  عیاقو و  نمض 
ماما يداه ، ترـضح  كرابم  ربق  هک  دـنناد  یم  مه  لافطا  نانمـشد و  یتح  یماع  فراع و  ره  هکنآ  لاح  و  « ) تسا مق  رد  شمرکم 
دبنگ مرح و  ياراد  دشاب ، یم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شرابت  الاو  دنزرف  ربق  يولهپ  ءارماس ، رد  هیلع  هللا  مالـس  یقنلا  یلع 

(. تسا هتشاد  ار  نآ  ندومن  بَّهذم  راختفا  راجاق ، هاش  نیدلارصان  موحرم  هک  تسا  یلاع  رایسب  يالط 

یم غورد  نایعیـش  دـنیامرفن  خیـش  باـنج  اـت  مدومن ، هراـشا  ار  کـی  رازه  زا  هنومن  يارب  .مهدـن  مـالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
هکلب دننز ، یم  تمهت  دنیوگ و 

608 ص :

.هیلاغلا باب 6 ، ، 157  - 1/155 یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  - 1
.هیرشع انثالا  ْهعیشلا  باب 6 ، ، 1/150 نامه ، - 2
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.دنتسه هراک  نیا  ناشدوخ  ياملع  رباکا 

وا تالاح  عیاقو  مه  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هکلب  مدزن ، تمهت  مدومنن و  تراسج  هریرهوبا  ياقآ  هب  اهنت  یعاد  دننادب  هکنیا  يارب  و 
.میامن یم  هراشا  نآ  زا  ضعب  هب  راصتخا  وحن  هب  دنا ، هدومن  طبض  ار 

نآ تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  رابخا 

(1)« هغالبلا جهن   » حرش مراهچ  دلج  رد  زین  لّوا و  دلج  هحفص 358  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

دومن رومأم  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یعمج  نایفس  یبا  نب  هیواعم ي  هک  دیامن  یم  لقن  یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ ، داتسا  خیـش و  زا 
نیا لوغشم  هتسویپ  اهنآ  اذلف  .دنهد  راشتنا  مدرم  نایم  دنیامن و  لعج  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نتـسج  يرازیب  نعط و  رد  هحیبق  رابخا  هک 
یم مالّـسلا  هیلع  یلع  تّمذـم  نعط و  رد  هحیبق  ثیداحا  لعج  هک   ) صاخـشا نآ  هلمج ي  زا  دـنداد ؛ یم  حـیابق  راشتنا  دـندوب و  رما 

.دندوب هبعش  نب  ْهریغم  صاع و  نب  ورمع  هریره و  وبا  دندومن ،)

(2) هدومن تیاور  شمعا  زا  هحفص 359  رد  ات  دهد  یم  لّصفم  حرش  ار  ایاضق  سپس  يو 

لابقتسا ترثک  دش و  هفوک  دجسم  دراو  هیواعم  اب  هریره  وبا  یتقو  هک 

609 ص :

ثیداـحألا رکذ  یف  لـصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نـمو   ) هـبطخ 56 ، 4/63 دـیدحلا ، یبا  نـبا  ْهغـالبلا ، جـهن  حرـش  - . 1
ًاموق عضو  هیواعم  ّنَأ  یلاعت ...  هللا  همحر  یفاکـسإلا  رفعج  وبأ  انخیـش  رکذو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبأ  نبا  .ّیلع  ّمذ  یف  ْهعوضوملا 
کلذ یلع  مهل  لعجو  هنم  هئاربلاو  هیف  نعطلا  یضتقت  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  یف  هحیبق  رابخأ  هیاور  یلع  نیعباتلا  نم  ًاموقو  هباحـصلا  نم 

«. ریبزلا نب  هورع  نیعباتلا  نمو  .هبعش  نب  هریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  هریرهوبأ و  مهنم  هاضرأ ، ام  اوقلتخاف  هلثم ؛ یف  بغری  ًالعج 
یبأ نبا  .ّیلع  ّمذ  یف  ْهعوـضوملا  ثیداـحألا  رکذ  یف  لـصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نـمو   ) هـبطخ 56 ، 4/67 ناـمه ، - 2

دجـسم یلإ  ءاج  هعامجلا ، ماع  هیواـعم  عم  قارعلا  هریره  وبأ  مدـق  اّـمل  لاـق : شمعـألا ، يورو  رفعج : وبأ  لاـق  : » دـسیون یم  دـیدحلا 
بذکأ ّینأ  نومعزتأ  قارعلا ، لهأ  ای  لاقو : ًارارم  هتعلـص  برـض  مث  هیتبکر  یلع  اثج  سانلا  نم  هلبقتـسا  نم  هرثک  يأر  املف  هفوکلا ،

یمرح ّناو  ًامرح ، ّیبن  ّلکل  ّنإ  : < لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  دقل  هللاو  رانلاب  یـسفن  قرحأو  هلوسر  یلعو  هللا  یلع 
ًاّیلع ّنأ  هللااب  دهـشأو  نیعمجا < سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـح  اهیف  ًاثدـح  اهیف  ثدـحأ  نمف  روث ، یلإ  ریع  نیب  ام  هنیدـملاب ،

«. هنیدملا هرامإ  هّالوو  همرکأو  هزاجأ  هلوق ، هیواعم  غلب  اّملف  .اهیف  ثدحأ 
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يا تفگ : هاگ  نآ  مدرم .) هّجوت  بلج  يارب   ) دز یم  رـس  رب  یتسد  ود  هک  یتلاح  رد  تساخرب ، دوخ  ياـپ  ود  رب  دـید ، ار  ناگدـننک 
نم هک  ار  هچنآ  نم  زا  دیونشب  مرخب ؟ مدوخ  رب  ار  مّنهج  شتآ  میوگب و  ربمغیپ  ادخ و  رب  غورد  نم  دیرب  یم  نامگ  ایآ  قارع ! مدرم 

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا 

ًاّیلع ّنأ  هللااب  دهـشأو  لاق : .نیعمجأ  سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـح  اهیف  ثدـحأ  نمف  یمرح ، هنیدـملاو  ًاـمرح  ّیبن  ّلـکل  ّنا  »
« .ًاثدح اهیف  ثدحأ 

هکئالم ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  دیامنب  هنیدم  رد  يا  هثداح  ثادـحا  سک  ره  .تسا  هنیدـم  نم  مرح  تسا و  یمرح  يربمغیپ  ره  يارب 
کیرحت ار  مدرم  ینعی  ! ) دومن هثداـح  ثادـحا  هنیدـم  رد  یلع  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : هریرهوـبا  هاـگ  نآ  .مدرم  ماـمت  و 

.دومن نعل  ار  یلع  دیاب  ربمغیپ  هدومرف ي  هب  هک  دومن 

داتسرف مالّسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  زکرم  هفوک ، رد  مه  نآ  هدومن ، وا  هب  یتمدخ  وچمه  هریرهوبا  هک   ) دیسر هیواعم  هب  ربخ  نیا  یتقو 
یهتنا .دینادرگ  هنیدم  یلاو  ار  وا  داد و  شا  هزیاج  دومن ، شمارکا  دندروآ ، ار  وا 

ياـفلخ زا  یکی  اـب  هیواـعم  دـنیاشوخ  يارب  هک  ار  یمدآ  نینچ  تسا  راوازـس  دـشاب و  یمن  وا  تـیدودرم  رب  لـیلد  لاـمعا ، نـیا  اـیآ 
فرشا لضفا و  لمکا و  هکلب  نیدشار ،

610 ص :
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!؟ دینادب حودمم  کین و  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص  زا  يزور  هک  نوچ  هدومن ؛ راتفر  مسق  نآ  اهنآ 

.دنناوخب نوعلم  دودرم و  ار  وا  هک  تسا  نایعیش  تسد  رد  وا  تینوعلم  رب  یلیلد  هچ  خیش :

دودرم و نوعلم و  ًامتح  نیقیرف ، قافتا  هب  ربمغیپ ، هدـننک ي  بس  هکنآ  لـیالد  زا  یکی  .دـشاب  یم  تسد  رد  يرایـسب  لـیالد  یعاد :
.دشاب یم  شتآ  لها 

یلع سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  مدومن ، ضرع  ًالبق  هک  يرابخا  ربانب  و 
رب هوالع  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  هریرهوبا  نوچ  هدومن ؛ بس  ار  ادخ  دـیامن ، بس  ارم  هک  یـسک  هدومن و  بس  ارم  دـیامن ، بس  ار 
 - ثیدـح عضو  لـعج و  هطـساو  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  نیدّـحوملا  یلوـم  اـنالوم و  ندوـمن  نعل  بس و 

! دومن یم  ترضح  نآ  ّبس  هب  راداو  ار  مدرم  دش -  ضرع  هچنانچ 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  ًْهاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  تکرش 

(1)« يربط  » نوچ ناتدوخ ، نیخّروم  رباکا  هکنآ  لیالد  هلمج  زا 

(2) ریثا نبا  و 

(3) دیدحلا یبا  نبا  و 

(4) يدوهمس همالع ي  و 

(5) نودلخ نبا  و 

نارگید ناکّلخ و  نبا  و 

611 ص :

هیجوت کلذ  نم  اهیف  ناـک  اـممف  : » دـسیون یم  يربط  .يرجه  لاس 40  عیاـقو  ، 107  - 4/106 يربط ، ریرج  نبا  يربـط ، خـیرات  - 1
ّیلع هعیـش  نم  هریثک  هعامج  کلذ  هریـسم  یف  رـسب  لتقو  زاجحلا ...  یلا  هلتاقملا  نم  فـالآ  هثـالث  یف  هاـطرأ  یبأ  نب  رـسب  هیواـعم 

«. مهب یلصف  هریره  وبأ  داعو  هفوکلا  یلا  افرصنم  جرخ  مث  مهب ...  یلصی  هریره  وبأو  هنیدملا  یتأ  یتح  راس  مث  نمیلاب ... 
يربط زا  هچنآ  هباشم  ار  نایرج  نیا  ریثا  نبا  .ْهاـطرأ  یبأ  نب  رـسب  ْهیرـس  رکذ  يرجه ، لاس 40  عیاقو  ، 3/384 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 2

.تسا هدروآ  میدرک  لقن 
باحصأ ءالیتساب  رابخألا  هیلع  ترتاوت  دقو  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نمو   ) هبطخ 25 ، 1/340 دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 3

فیثک شیج  یف  نمیلا  یلإ  هیواعم  هاطرا ] نب  رسب   ] هثعب : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .هبسنو  هاطرأ  یبأ  نب  رسب  دالبلا ،) یلع  هیواعم 
«. ...ًاریثک اقلخ  لتقف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هعاط  یف  ناک  نم  لک  لتقی  نأ  هرمأو 
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ارذگ روط  هب  ار  ْهاطرا  نب  رسب  راتشک  زین  يدوهمس  .ْهنیدملا  وزغی  ْهاطرأ  نب  رسب  لصف 2 ، باب 2 ، ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 4
.تسا هدرک  لقن 

.دنک یم  هراشا  ْهاطرا  نب  رسب  تایانج  هب  زین  نودلخ  نبا  .راصمألا  یلإ  لاّمعلا  ْهیواعم  ثعب  3/4 و 5 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 5
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یبوکرس يارب  ار  سفنلا  یقـش  بلقلا و  یـسق  راوخنوخ ، كافـس ، ْهاطرا  یبا  نب  رـسب  نایفـس  یبا  نب  ْهیواعم  هک  یعقوم  دنا : هتـشون 
هّکم و هنیدم و  رد  دومن ، هناور  هنیدم  هقیرط  زا  یماش  یگنج  درم  رازه  راهچ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  نایعیش  نمی و  لها 

فارطا تومرـضح و  اعنـص و  و  دوب ) نادـمه  لیابق  زا  هک   ) بحرا هلیبق ي  نارجن و  و  هماهت ) رد  تسا  يرهـش  هک   ) هلاـبت فئاـط و 
نینمؤملاریما نایعیش  مشاه و  ینب  ناوج  ریپ و  هب  دندومن ، لامعا  ار  يّدعت  ملظ و  ماع و  لتق  یکاّفس و  تناها و  هجرد ي  اهتنم  اهنآ ،
نینمؤملاریما فرط  زا  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  نبا  سابع -  نب  هللادیبع  ریغـص  لفط  ود  یتح  دـندومنن ، افتکا 

رفن رازه  یـس  زا  هدایز  رفـس ، نآ  رد  ار  نوعلم  نآ  رما  هب  ناگدش  هتـشک  هرامـش  هک  اجنآ  ات  دیرب ، رـس  دوب ، نمی  یلاو  مالّـسلا  هیلع 
!؟ دنا هدروآ 

تـسامش بولطم  هریرهوبا  ياقآ  زا  بجع  یلو  هدـش ، هدـید  اهنیا  زا  شیب  اهنآ  عابتا  اه و  يوما  زا  هکنآ  هچ  تسین ؛ یبّجعت  اهنآ  زا 
.دوب وا  عیجف  تایلمع  رظان  رضاح و  راوخنوخ  كاّفس  رُسب  تنواعم  تیعم و  هب  ترفاسم ، نیا  رد  هک 

612 ص :
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وبا يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دننام  عافدالب ، هانگ  یب  مدرم  نآ  دندروآ و  دراو  هرّونم  هنیدم  لها  هب  هک  یمتس  ملظ و  رد  ًاصوصخم 
هناخ دننام  ار  اهنآ  ياه  هناخ  دنتشگ و  ناهنپ  اه  هناخ  رد  یخرب  يرارف و  یـضعب  نازرل ، ناسرت و  یگمه  نارگید ، يراصنا و  بویا 
رای کمک  نواعم و  هکلب  دز ، یمن  یفرح  دید و  یم  هریرهوبا  .دز  شتآ  دوب -  هللا  لوسر  ّصاخ  هباحـص  زا  هک  يراصنا -  بویا  وبا 

.دوب وا 

زا مه  دعب  دـنام و  اجنآ  رد  تباین  ناونع  نامه  هب  هریرهوبا  همّظعم ، هّکم  تمـس  هب  رثا ، تبکن  رکـشل  نآ  تکرح  زا  دـعب  ًاصوصخم 
.دیدرگ هنیدم  یلاو  ْهاطرا ، نب  رسب  اب  تدعاسم  يرازگتمدخ و  نیا  ناربج  هب  هیواعم  فرط 

(1) لاس هس  تّدم  رد  هک  تسرپایند  درم  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش 

هک

613 ص :

اولاق : » دسیون یم  دعس  نبا  .سوَد  دفو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  برعلا  تادافو  رکذ  ، 1/265  ] دعس نبا  تاقبط  رد  - ) 1
هللادبعو هریرهوبا  مهیفو  تیب  لهأ  نونامث  وأ  نوعبس  هنیدملا  مهنم  هعم  مدقو  اوملسأف  هموق  اعد  یسودلا  ورمع  نب  لیفطلا  ملـسأ  اّمل 

.ْهریرهوبأ لاح  حرش  هرامش 10680 ، همجرت  رجح 7/359 ، نبا  هباصا  و  ...ربیخب » هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یسودلا و  رهیَُزا  نب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تمدق و  هریره : وبا  لاقف  ریـسیب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هافو  لبق  مدق  امنا  و  : » دسیون یم  رجح  نبا 

يراخب تیاور  هب  دش و  ناملـسم  ربیخ  حـتف  رد  هریرهوبا  هک  تسا  دراو  نّنـست  لها  ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  ریاس  و  ...ربیخب » هلآو 
نیا يراخب  .مالسالا  یف  ْهّوبنلا  تامالع  باب  بقانملا ، باتک  ح 119 ، ، 5/42 يراخبلا ، حیحص  ، ] مالسالا یف  ْهّوبنلا  تامالع  باب  رد 
 ...[ نینـس ثالث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبحـص  لاقف  هنع  هللا  یـضر  هریره  ابا  انیتأ  لاق  سیق  نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح 

هرامش همجرت  ، 7/362  ] هباـصا رد  رجح  نبا  تیاور  هب  هدوبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـقالم  هب  ّقفوم  لاـس  هس  زا  شیب 
مکاح و  هنس ]...  نیعبس  ًاینامث و  ْهریرهوبأ  شاع  دسیون : یم  ریبز  نب  نامیلـس  وبا  زا  لقن  هب  رجح  نبا  .ًهریره  وبا  لاح  حرـش  ، 10680

نع تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  مکاـح  .یـسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 6154 ، ، 3/581  ] كردتـسم رد 
ربلادبع نبا  و  هنس ] نیعبسو  نامث  نبا  وهو  نیسمخو  عست  هنس  تام  لاقیو  نیسمخو  نامث  هنـس  هریره  وبأ  تام  لاق : هعیبر  نب  هرمض 
نیسمخ عست و  هنس  یفوت  يدقاولا : لاق  دسیون : یم  ربلا  دبع  نبا  .هریره  وبا  لاح  حرش  هرامش 3208 ، همجرت  ، 4/1772  ] باعیتسا رد 

يداو رد  يرمق  لاس 57  رد  یگلاـس و  تشه  داـتفه و  نس  رد  نارگید  و  قیقعلاـب ]...  تاـم  هریغ  لاـقو  نیعبـسو ...  ناـمث  نبا  وهو 
( .دندومن نفد  عیقب  رد  هدومن و  لمح  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  دُرم ، قیقع 
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ایآ هدومن ؟ لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  جـنپ  زا  هدایز  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  ترایز و  هب  فّرـشم 
يزوج نبا  طبس  دنسم و  رد  لبنح  دمحا  هنیدملا و  خیرات  رد  يدوهمس  همالع  لیبق  زا  نیقیرف ، ياملع  مامت  هک  ار  فورعم  ثیداحا 

(1)« هرکذت  » هحفص 163 رد 

: دومرف یم  ررکم  هک  دوب  هدینشن  دنا ، هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دانسا  هلسلس  اب  نارگید  و 

نعل .ًالدعالو  ًافرـص  همایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعو  هللا  فاخأ  ًاملظ  هنیدملا  لهأ  فاخأ  نم  »
« .صاصرلا بوذ  رانلا  یف  هللا  هباذأ  ّالإ  ءوسب  دحأ  هنیدملا  لهأ  دیری  .یتنیدم ال  فاخأ  نم  هللا 

دیامن یمن  لوبق  مدرم و  مامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  دناسرتب و  ار  وا  دنوادخ  ملظ ، يور  زا  دناسرتب  ار  هنیدم  لها  سک  ره 
یمن هنیدم  لها  هب  يدب  هدارا  يدـحا  .ارم  هنیدـم  لها  دـناسرتب  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  .ار  يزیچ  چـیه  تمایق  زور  وا  زا  دـنوادخ 

.دومن دهاوخ  بآ  شتآ  رد  برس  دننام  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دیامن 

هب .دندومن  هنیدم  لها  رد  سرت  فوخ و  داجیا  يّدعت و  ملظ و  همه  نآ  هک  يرکـشل  رد  دومن  تکرـش  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ 
راداو ثیداحا و  لـعج  هب  ترـضح ، نآ  هرهاـط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  قح و  هفیلخ ي  اـب  تفلاـخم  هوـالع 

ادخ هب  ار  امش  .هداد  رارق  دوخ  رب  ّبس  ار  وا  بس  ربمغیپ  هک  یسک  بس  هب  ار  مدرم  ندومن 

614 ص :

.تشذگ موس  سلجم  رد  ثیدح  نیا  هب  طوبرم  عبانم  - 1
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لوسر ادخ و  دودرم  هدوب ، لوغـشم  ثیداحا  لعج  عضو و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  زا  هک  یـسک  نینچ  دـیهد  فاصنا 
؟ .دشاب یمن 

.دیناوخ یم  لاّعج  عاّضو و  نید و  یب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  نیرت  ّقثوم  هک  دییامرف  یم  یفطل  یب  خیش :

وا هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  دودرم 

هفیلخ هدومن ، تیانع  وا  هب  تبسن  ار  یفطل  یب  عون  نیا  هک  یسک  لّوا  هکلب  مدومنن ، یفطل  یب  هریره  وبا  هب  تبـسن  اهنت  یعاد  یعاد :
موس دلج  هحفـص 104  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لاس 23 و  ثداوح  رد  ریثا  نبا  دـننام  خـیرات ، بابرا  هک  دوب  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  ي 

(1)« هغالبلا جهن  حرش  »

يرایسب لام  دنداد  ربخ  وا  هب  دومن ، نیرحب  یلاو  ار  هریره  وبا  لاس 21  رد  رمع  هفیلخ  نوچ  هکدنا  هدومن  لقن  نارگید  رصم و  پاچ 
: تفگ هفیلخ  دیسر ، هفیلخ  تمدخ  هک  نیمه  .هدومن  لوزعم  ار  وا  لاس 23  رد  اذل  هدیرخ و  يدایز  ياهبسا  هدومن و  عمج 

«. هللا لام  تقرسأ  هباتک  ّودعو  هللا  ّودع  ای  »

؟ ار ادخ  لام  يدومن  يدزد  ایآ  ادخ  باتک  نمشد  ادخ و  نمشد  يا  ینعی 

.دنداد نم  هب  مدرم  ییایاطع  هکلب  مدرکن ، يدزد  زگره  تفگ :

615 ص :

یم دـیدحلا  یبا  نبا  هلاّمع .) ضعب  یلإ  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نمو   ) ْهبطخ 40 ، 16/165 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
وّدعب ُتسل  هریره : وبأ  لاق  یلاعت ؟ هللا  َلام  َتقرَـسَا  هباتک ، ّودعو  هللا  ّودـع  ای  رمع : هل  لاق  نیرحبلا  نم  هریره  وبأ  مدـق  اّملو  : » دـسیون
فالآ هرـشع  هَمرغأو  هرّدلاب  هانث  مث  هسأر ، یلع  هدیرجب  َهبرـضف  .هللا  َلام  قرـسأ  ملو  امهاداع ، نم  ّودع  یّنکلو  هباتک ، ّودـع  الو  هللا 

لاق .تعباتت  یماهسو  قحالت  یئاطعو  تَلَسانت  یلیَخ  لاق : مهرد ؟ فالآ  هرـشع  کل  نیأ  نم  هریره  ابأ  ای  لاقف : هرـضحأ ، مث  مهرد ،
 ...«. هللاو ّالک  رمع :
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(2)« هباصا  » رد ینالقسع  رجح  نبا  »(1) و  تاقبط  » مراهچ دلج  هحفص 90  رد  دعس  نبا  زین  و 

(3)« دیرفلا دقع   » لّوا دلج  رد  هبردبع  نبا  و 

ییاهبسا ما  هدینـش  کنیا  .یتشادن  اپ  هب  ینیلعن  شفک و  مدومن ، نیرحب  یلاو  ار  وت  یتقو  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : هفیلخ  دسیون : یم 
؟ يدروآ اجک  زا  يدومن ، يرادیرخ  رانید  دصشش  رازه و  هب 

616 ص :

دعـس نبا  .ْهریره  وبا  لاح  حرـش  راصنألاو ، نیرجاهملا  نم  ْهیناثلا  ْهقبط  هرامش 520 ، همجرت  ، 4/250 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
وأ مالساللو -  ّودع هللا  لاقف : باّطخلا  نب  رمع  یلع  تمدقف  نیرحبلاب  ًالماع  تنک  لاق : هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  ار  نایرج  نیا 

ینثا یّنم  ذخأف  تعمتجا ، یل  ماهس  تجتانت و  یل  لیخ  امهاداع ، نم  ّودع  یّنکلو  ال ، تلق : هللا ، لام  تقرـس  هباتکلو -  ًاّودع هللا  لاق :
نم یـشخأف  ّیبن ، نبا  ّیبن  فسوی  تلق : فسوی ؟ لمع  دق  سیلأ  مل ؟ لاق : .ال  تلق : لمعت ؟ نأ ال  دـعب  ّیلا  لسرأ  مث  لاق  ًافلأ ، رـشع 

لوقأ نأ  فاخأو  يرهظ  اوبرضیو  یلام  اوذخأیو  یضرع  اومتشی  نأ  فاخأ  ال ، تلق : ًاسمخ ؟ لوقت  الفأ  لاق : .نیتنثا  وأ  ًاثالث  مکلمع 
«. ملع ریغب  یضقأو  ملح  ریغب 

ابأ لمعتسا  رمع  ّنا  : » دسیون یم  رجح  نبا  .ْهریره  وبا  لاح  حرـش  هرامش 10680 ، همجرت  ، 7/360 ینالقسع ، رجح  نبا  ْهباصالا ، - 2
، تعباتت هیطعأو  تجتن  لیخ  لاق : کل ؟ نیأ  نمف  لاومألا ، هذـهب  ترثأتـسا  رمع : هل  لاقف  فالأ ، هرـشعب  مدـقف  نیرحبلا ، یلع  هریره 
: لاق نمو ؟ لاق : کنم ؟ ًاریخ  ناک  نم  لمعلا  بلط  دـقل  لاقف : یبأف ، هلمعتـسیل  هاـعد  ّمث  لاـق ، اـمک  اهدـجوف  رظنف  یل ، قیقر  جارخو 

مکح ریغب  یـضقأ  وأ  ملع ، ریغب  لوـقأ  نأ  ًاـثالث  یـشخأو  هیممأ  نب  هریره  وـبا  اـنأو  هللا  ّیبـن  نبا  هللا ، ّیبـن  فـسوی  ّنا  لاـق : فـسوی ،
«. یلام عزنیو  یضرِع ، متُشیو  يرهظ  برضیو 

: دسیون یم  هبر  دبع  نبا  .مزعلاو  مزحلا  نم  ناطلـسلا  هب  ذـخؤی  ام  ناطلـسلا ، یف  ْهؤلؤللا  باتک  ، 1/34 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دـقع  - 3
فلأب ًاسارفأ  تعتبا  کنا  ینغلب  ّمث  نیلعنالب ، تنأو  نیرحبلا  یلع  کتلمعتـسا  ّینأ  نیح  نم  تملع  له  هل : لاـقف  هریره  اـبأ  اـعد  ّمث  »

.هّدأف لضف ، اذهو  کتنوؤمو  کقزر  کل  ُتبسح  دق  لاق : تقحالت ، ایاطعو  تجتانت  سارفا  انل  تناک  لاق : رانید ؟ هئام  تس  رانید و 
.هللادنع اهتبـستحا  لاق : .اهب  تیا  لاق : ّمث  هامدأ ، یّتح  هبرـضف  هرّدلاب ، هیلإ  ماق  ّمث  كرهظ  عجوأو  هللاو  یلب  لاق : .کلذ  کلـسیل  لاق :
تعجر ام  نیملـسملل ؟ الو  کل ال هللا  سانلا  یبحب  نیرحبلاب  رجح  یـصقأ  نم  تئجأ  ًاعئاط  اهتیّدأو  لالح  نم  اهتذـخأ  ول  کلذ  لاـق 

«. هریره یبأ  مأ  هیممأو  رمحلا  هیعرل  ّالإ  همیَمُأ  کب 
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.هدیدرگ رایسب  نآ  جیاتن  هک  تسا  مدرم  يایاطع  تفگ :

رد هک  رانید  رازه  هد  درک  رما  هاگ  نآ  .دـش  دولآ  نوخ  ات  دز  وا  تشپ  رب  هناـیزات  ردـق  نآ  تساـخرب و  اـج  زا  دـیدرگ ، ریغتم  هفیلخ 
.دنداد لاملا  تیب  لیوحت  هتفرگ و  وا  زا  دوب ، هدومن  هریخذ  نیرحب 

(1)« حیحص  » لّوا دلج  هحفص 34  رد  ملسم  هکلب  دز ، ار  وا  تفالخ  نامز  رد  اهنت  هن 

لیاوا رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دروخ  نیمز  رب  تشپ  هب  ات  دز  ردق  نآ  ار  هریرهوبا  باّطخلا  نب  رمع  ادخ ، لوسر  نامز  رد  هکدـسیون  یم 
(2)« هغالبلا جهن  حرش   » لّوا دلج  هحفص 360 

: دیوگ

هیاورلا نم  ترثکا  دق  لاقو  هردلاب  رمع  هبرـض  هیاورلا ، ّیـضرم  ریغ  انخویـش ، دنع  لوخدـم  هریرهوبأ  و  یفاکـسالا :)  ) رفعج وبأ  لاق  »
« .هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ًابذاک  نوکت  نأ  کب  يرحأ 

ام خویش  دزن  رد  هریره  وبا  تسا : هتفگ  هلزتعم ) خیش   ) یفاکسا رفعج  وبا 

617 ص :

ار ثیدح  نیا  ملـسم  .ًاعطق  ْهّنجلا  لخد  دیحوتلا  یلع  تام  نم  ّنأ  یلع  لیلدلا  باب  نامیالا ، باتک  ح 52 ، ، 1/60 ملسم ، حیحص  - 1
لوسر ای  معن  تلقف : هریره <؟ وبأ  : < لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخدف  لاق ...  هریره -  وبأ  ینثّدح  : » دـنک یم  لقن 

، هللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  طئاحلا  اذه  ءارو  نم  تیقل  نمف  نیتاه ، یلعنب  بهذا  : < لاق .هیلعن  یناطعأو  > ) هریره ابأ  ای  : < لاقف هللا ... 
یلص هللا  لوسر  العن  ناتاه  تلقف : هریره ؟ ابأ  ای  نالعنلا  ناتاه  ام  لاقف : .رمع  تیقل  نم  لّوا  ناکف  هّنجلاب .< هرّـشبف  هبلق ، اهب  ًانقیتسم 

ُتررخف ال ّیَیدـَث  نیب  هدـیب  رمع  برـضف  .هّنجلاب  هترّـشب  هبلق  اهب  ًانقیتسم  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  تیقل  نم  امهب  ینثعب  هلآو ، هیلع  هللا 
لاقف .يرثأ  یلع  وه  اذإف  .رمع  ینبکرو  .ًءاُکب  تشهجأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  تعجرف  هریره ، ابأ  ای  عجرإ  لاقف : یتس ،

تررخ ًهبرـض  ییدث  نیب  برـضف  هب ، ینتثعب  يذـّلاب  ُهتربخاف  رمع  ُتیقل  تلق : .هریره  ابأ  ای  کلام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل 
«. ...یتسال

ثیداحألا رکذ  یف  لصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 67  - 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
.ّیلع ّمذ  یف  ْهعوضوملا 
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رد يور  هدایز  تفگ : دز و  هنایزات  ار  وا  رمع  دـشاب و  یمن  ام  لوبق  اـضر و  دروم  وا  تیاور  و  لـقع ) ثیح  زا  ینعی   ) تسا لوخدـم 
.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یهدب  تبسن  غورد  هکنآ  زا  يرتراوازس  وت  يا و  هدومن  تیاور 

شرجز دز و  هنایزات  اب  ار  وا  رمع  هفیلخ  دـنیامن : یم  لقن   (2)« لاّمعلا زنک   » هحفص 239 رد  یقتم  »(1) و  ریبک خیرات   » رد رکاسع  نبا 
غورد هکنیا  زا  يرتراوازـس  وت  ربمغیپزا و  ییامن  یم  لقن  دایز  تیاور  نوچ  تفگ : دومن و  هللا  لوسر  زا  ثیدـح  لقن  زا  عنم  دومن و 

زا ار  ثیدح  لقن  ینک  كرت  دیاب  اذل  دیوگ .) یم  غورد  ترضح  نآ  لوق  زا  یسنجان  وت  لثم  ینعی  ( ؛ ترـضح نآ  فرط  زا  ییوگب 
نیمز هب  اـی  و  هدوـب ) اـجنآ  زا  هریرهوـبا  هک  نمی  رد  تسا  يا  هلیبـق  هک   ) سود نـیمز  هـب  متـسرف  یم  ار  وـت  ّـالا  ترـضح و  نآ  لوـق 

.دنتسه دایز  اجنآ  رد  ناگنیزوب  هک  یناتسهوک  ینعی  ناگنیزوب ،

(3)« هغالبلا جهن  حرش   » لّوا دلج  هحفص 360  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 

پاچ

618 ص :

نع : » دسیون یم  رکاسع  نبا  .عوسیه  نب  عتام  نب  بعک  لاح  حرـش  هرامش 5817 ، همجرت  ، 50/172 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
کّنقحلأل وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ثیدحلا  ّنکرتتل  هریره : یبأل  لوقی  باّطخلا  نب  رمع  تعمـس  لاق  دیزی  نب  بئاسلا 

«. هدرقلا ضرأب  کّنقحلال  وأ  ثیدحلا  ّنکرتتل  بعکل  لاق  سود و  اهانعم  هملک  رکب  یبأ  باتک  نم  عطقناو  سود  ضرأب 
یقتم .ثیدـحلا  ْهیاور  یف  لصف  ءاملعلاو ، ملعلا  بادآ  یف  باـب  ملعلا ، باـتک  ح 29472 ، ، 10/291 يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 2

.تسا هدرک  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ار  ثیدح  يدنه 
لجر نأش  نم  نوکیس  امع  ربخی  هباحـصا  عم  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 3

نبا راصق 413 . تاملک  هحفص 24 ، دـلج 20 ، رد  زین  .ّیلع و  ّمذ  یف  ْهعوضوملا  ثیداحألا  رکذ  یف  لصف  هنم ،) ْهئاربلاو  هّبـسب  رمأـی 
یلع یـسودلا  اذـه  نم  بذـکأ  دـحأ  ال  لاقو : هریره ، یبأ  بیذـکتب  هّرم  ریغ  نینمؤملاریما ]  ] حّرـص دـقو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا 

«. هللا لوسر 
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: دومرف هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  ترضح  هک  هدومن  لقن  یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ ، داتسا  زا  رصم ،

« .یسودلا هریرهوبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ءایحألا -  بذکأ  لاق  وأ  سانلا -  بذکأ  ّنا  الأ  »

.دشاب یم  یـسود  هریرهوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ناگدـنز -  نیرتوگغورد  دومرف  ای  مدرم -  نیرتوگغورد  هک  دـینادب 
( نمی رد  تسا  يا  هلیبق  سود  )

رد ملسم  »(3) و  كردتسملا  » صیخلت رد  یبهذ  »(2) و  كردتسم  » میس دلج  رد  مکاح  »(1) و  ثیدحلا فلتخم   » لیوأت رد  هبیتق  نبا 
مود دلج 

زا تسا و  باّذک  هریره  وبا  تفگ : یم  هدومن و  در  ار  وا  هشیاع  رّرکم  هک  دـنیامن  یم  لقن  یگمه  هریرهوبا  لیاضف  رد   (4)« حیحص »
.دیامن یم  ثیدح  لعج  رایسب  ادخ  لوسر  لوق 

619 ص :

نبا .ْهریره  یبا  یف  لیق  اـم  یلع  درلا  يأرلا ، باحـصأو  مـالکلا  باحـصأ  یلع  درلا  ص89 ، هبیتق ، نبا  ثیدـحلا ، فلتخم  لیوأت  - 1
«. هبو اهب  ماّیألا  لواطتل  هیلع ، ًاراکنإ  مهّدشأ  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  تناکو  : » دسیون یم  هبیتق 

نیا مکاح  .یسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6160 ، ، 3/582 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2
نع اهب  ثّدحت  ّکنأ  انغلبت  یتلا  ثیداحألا  هذه  ام  هریره  ابأ  ای  هل : تلاقف  هریره  ابأ  تعد  اّهنأ  هشئاع  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح 
هللا یلص  هللا  لوسر  نع  کلغـشی  ناک  ّهنا  هاّمأ  ای  لاق : انیأر ؟ ام  ّالا  تیأر  لهو  انعمـس  ام  ّالإ  تعمـس  له  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

«. ءیش هنع  ینلغشی  ناک  ام  هللاو  ّیناو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  عّنصتلاو  هلحکملاو  هآرملا  هلآو  هیلع 
كردتـسم زا  هچنآ  لقن  زا  دـعب  یبهذ  .یـسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  .ْهباحـصلا  ْهفرعم  باتک  ، 3/509 یبهذ ، كردتـسملا ، صیخلت  - 3

«. حیحص : » دسیون یم  میدرک ، لقن  مکاح 
الأ تلاق : هشئاع  ّنا  : » دـسیون یم  ملـسم  .ْهریره  یبأ  لـئاضف  باـب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ح 160 ، ، 4/1940 ملسم ، حیحـص  - 4
نأ لبق  ماقف  .حّبسأ  تنکو  کلذ  ینعمسی  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ثّدحی  یترجح  بنج  یلإ  سلجف  ءاج  هریره  وبأ  کبجعی 

«. مکدرسک ثیدحلا  درسی  نکی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنإ  هیلع : تددرل  هتکردأ  ولو  یتحبس  یضقأ 
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هباحـص و هشیاع و  نینمؤملا  ّما  نینمؤملاریما و  انالوم  رمع و  هفیلخ  دزن  رد  هکلب  .میا  هدـناوخن  دودرم  اـهنت  اـم  ار  هریره  وبا  هرخـألاب 
.تسا هدوب  دودرم  نیعبات 

هب یهتنم  شدنـس  هک  یمکح  ره  دـنناد و  یم  دودرم  ار  هریرهوبا  ثیداحا  ًامومع  اه  یفنح  اهنآ و  ياـملع  هلزتعم و  خویـش  هچناـنچ 
هچنانچ دنناد ؛ یم  لطاب  دوش ، یم  هریرهوبا 

.تسا ضّرعتم  ًاطوسبم  مراهچ ، دلج  ًاصوصخم  ملسم ، حیحص  حرش  رد  يوون 

، دشاب دنس  ره  هب  مادک و  ره  زا  نم  .دندوب  لداع  هقث و  ًامومع  هللا  لوسر  هباحـص  تفگ : یم  امـش  تعامج  ياوشیپ  ،(1) هفینح وبا  و 
.مریذپ یمن  اهنآ  زا  هک  بدنج  نب  ْهرمس  کلام و  نب  سنا  هریره و  وبا  هب  ددرگ  یهتنم  شدنس  هک  یثیدح  رگم  مریگ ، یم  ثیدح 

هفیلخ هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  ام  .دییامن  یم  داقتنا  ار  یباحص  هریره  وبا  ارچ  هک  دییامنن  ضارتعا  ام  هب  نایاقآ  سپ 
.هدناوخ شباّذک  لاملا و  تیب  قراس  هدز و  هنایزات  ار  وا  رمع  یناث  ي 

ياملع خویـش و  زا  رباـکا  نیعباـت و  هباحـصزا و  راـبک  هفینحوبا و  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  هک  مییاـمن  یم  داـقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  اـم 
.دنا هدناوخ  دودرم  هدومن و  داقتنا  ار  وا  اه  یفنح  هلزتعم و 

هللا لوسر  ترتع  زا  نیرهاط  همئا ي  نینمؤملاریما و  نیدّـحوملا  دـلوم  انالوم و  هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  ام  هصـالخ 
هک نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس 

620 ص :

ْهعوضوملا ثیداحألا  رکذ  یف  لصف  هباحصأل ،) مالّـسلا  هیلع  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
ام انـسایق  فلاخی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ءیجی  ربخلا  هفینح : یبأل  تلق  لاق : : » دسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ّیلع  ّمذ  یف 

«. کلام نب  سنأو  هریرهابأ  مهنم  ّدع  مث  ًالاجر ، ادعام  لودع  مهّلک  هباحصلاو  لاق : هب ...؟ عنصت 
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.دنا هدناوخ  دودرم  باّذک و  ار  وا  دنا -  نآرقلا  لیدع 

، هدومن رظن  فرص  ترضح  نآ  زا  نینمؤملاریما ، تیلضفا  هب  ملع  اب  هدوب و  تسرپ  مکـش  هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریرهوبا  نآ  ام 
ار نیملـسملا  ْهفیلخ  نیقتملا و  ماما  وا ، ثیداحا  لعج  تیوقت  اب  هک  هدـیدرگ  نوعلم  هیواـعم ي  مرن  برچ و  هرفـس ي  نیـشن  هیـشاح 

.دنیامن نعل  بس و  تسا ) نیدشار  يافلخ  زا  یکی  دیراد  لوبق  امش  دوخ  هک  )

یب ام  دیدومرف  نوچ  .متفرگ  ار  امـش  تقو  يردق  هک  مهاوخ  یم  ترذعم  مه  یلیخ  .مریگن  ار  سلجم  تقو  نیا  زا  شیب  .تسا  سب 
تیدودرم هب  فرتعمو  رقم  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هباحـص و  ءافلخ و  هکلب  میتسین ، اهنت  ام  هک  منک  تباث  متـساوخ  مییامن ، یم  یفطل 

.دنشاب یم  وا 

ثیدـح لعج  ادـخ  لوسر  لوق  زا  اهنآ  يایند  ندـش  رومعم  ماقم و  هاج و  هب  ندیـسر  يارب  یعاّـضو  لاّـعج و  دارفا  نینچ  یتقو  سپ 
: دومرف ترضح  نآ  تهج  نیمه  هب  .دومن  دامتعا  ناوتن  یثیدح  ره  هب  دندومن ، طولخم  هحیحص  ثیداحا  اب  هدرک و 

« .هللا باتک  یلع  هوضرعاف  یّنم  ثیدحب  متثّدح  اّملک  »

يارب دنتـساخرب  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  تبحـص  .تشذگ  يردـق  نایاقآ  زامن  عقوم  زا  میدوب ، ثحب  مرگرـس  یمهم  عوضوم  رد  نوچ  »
« .دومن ادیپ  تیمسر  سلجم  ياچ ، فرص  ءاشع و  زامن  يادا  زا  دعب  .زامن 

، میدروخرب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هلوقنم  ثیداحا  زا  یثیدح  ره  هب  میراچان  امش  ام و  کنیا  لبق ، تانایب  هب  رظن  یعاد :
.مییامن در  ّالا  میریذپب و  دومن ، نآرق  رد  یلصا  اب  تقباطم  رگا  .مییامن  دیجم  نآرق  هب  عوجر  لوا 
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؟ هن ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  رد 

زا یعنام  هچنانچ  مییامن ؛ دیجم  نآرق  اب  تقباطم  دـیاب  راچان  دـشاب ،) یم  هفرط  کی  ولو   ) دـیدومن لقن  امـش  هک  مه  ار  یثیدـح  نیا 
: دیامرف یم  ق )  ) هروس ي 50 هیآ 16  رد  لاعتم  يادخ  دنا : هتفگ  باوج  رد  یعمج  اذلف  .میریذپ  یم  ًاعطق  دشابن ، لوبق 

﴾. ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَنَو  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  ﴿

« .میرت کیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا  میهاگآ و  ًالماک  وا  سفن  ياه  هشیدنا  سواسو و  زا  میا و  هدرک  قلخ  ار  ناسنا  ام  »

(1) بُرق طرف  رد  لمعتسم  هک  تسا  فورعم  یلَثَم  دیرولا ، لبح  دیناد  یم  نایاقآ 

.دشاب یم  هفاضا ال  هک  تسا  نکمم  تسا و  ینایب  نآ ، هفاضا  تسا و 

زا يزیچ  چیه  هک  ناسنا  لاوحا  هب  تسا  طیحم  یهجو  رب  لاعتم  دـنوادخ  ملع  هکنیا  هب  تسا  عجار  هفیرـش  هیآ  نیا  يانعم  تقیقح  و 
.دشاب یمن  هدیشوپ  یفخم و  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  رب  بولق  رئارس  رودص و  يایافخ 

: دیامرف یم  سنوی )  ) هروس 10 هیآ 62  رد  و 

نِم َّکبَر  نَع  ُبُْزعَی  اَمَو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهَـش  ْمُْکیَلَع  اّنُک  ّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َـالَو  ٍنآُْرق  نِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  اَـمَو  ٍنْأَـش  ِیف  ُنوُکَت  اَـمَو  ﴿

﴾. ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِیف  ّالِإ  َرَبْکَأ  َالَو  َِکلذ  نِم  َرَغْصَأ  َالَو  ِءامّسلا  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهّرَذ  ِلاَْقثِم 

هب ینکن و  توالت  نآرق  زا  هیآ  چیه  یشابن و  لاح  چیه  رد  ام ) لوسر  يا  »)
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زا نامـسآ  نیمز و  همه  رد  يا  هّرذ  چـیه  مینک و  یم  هدـهاشم  ار  امـش  هظحل  ناـمه  هکنآ  زج  دـیوشن ، دراو  تّما  وـت و  یلمع  چـیه 
« .تسا روطسم  یهلا  ملع  حول  نیبم و  باتک  رد  همه  تسه ، هچره  نآ ، زا  رت  گرزب  هّرذ و  زا  رت  کچوک  تسین و  ناهنپ  وت  يادخ 

، يروضح ملع  هب  نایملاع  راگدرورپ  دشاب و  یمن  هدیشوپ  ادخ  زا  یلوق  لعف و  چیه  هیلقع ، لیالد  دییأت  هفیرش و  تایآ  نیا  مکح  هب 
ریاس هیآ و  ود  نیا  اب  دـیدومن ، نایب  هک  ار  یثیدـح  نیا  دـییامرف  هظحالم  کـنیا  .تساداـبع  لاوقا  لاـمعا و  لاـعفا و  عیمج  هب  ملاـع 
لاؤس هب  جاتحم  هک  دشاب  یفخم  ادخ  رب  رکب  یبا  ياضر  مدع  اضر و  تسا  نکمم  وحن  هچ  هب  مییامن و  قیبطت  هنوگچ  هفیرـش  تایآ 

.دشاب وا  دوخ  زا 

سپ .دـش  دـهاوخن  ادـخ  بوبحم  دـسرن ، اضر  ماقم  هب  هدـنب  ات  ًاعطق  .تسا  قلخ  ياضر  هب  طوبرم  یلاعت  قح  ياضر  هکنآ  رب  هوالع 
یـضار ادـخ  زا  هدیـسر و  اضر  ماقم  هب  رکب  یبا  دـناد  یمن  زونه  هکنآ  لاح  دـنک و  یم  رکب  یبا  زا  تیاضر  راهظا  دـنوادخ  هنوگچ 

!؟ هن ای  تسه 

اهنآ ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  رابخا 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسین  يدیدرت  رگید  خیش :

« .هّصاخ رکب  یبأل  یّلجتیو  هّماع  سانلل  یّلجتی  هللا  ّنإ  »

.یصوصخ رکب  یبا  يارب  یمومع و  مدرم  همه  يارب  زا  دیامرف  یلجت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

: تسا هدومرف  زین  و 

« .رکب یبأ  ردص  یف  هّبص  ّالإ  ًائیش  يردص  یف  هللا  ّبص  ام  »

.رکب یبا  هنیس  رد  تخیر  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  نم  هنیس  رد  دنوادخ  تخیرن 
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: دومرف زین  و 

« .ناهر یسرفک  رکب  یبأو  انأ  »

.دنشاب ربارب  مه  اب  هقباسم  رد  هک  بسا  ود  دننام  میتسه ؛ يواسم  مه  اب  ود  ره  رکب  یبا  نم و 

: دومرف زین  و 

ضغبأ نم  نونعلی  کلم  فلأ  نینامث  هیناثلا  ءامسلا  یفو  رمعو  رکبابأ  ّبحأ  نمل  نورفغتسی  کلم  فلأ  نینامث  ایندلا  ءامسلا  یف  ّنإ  »
« .رمعو رکبابأ 

داتـشه مود  نامـسآ  رد  ار و  رمع  رکب و  یبا  درادب  تسود  هک  یـسک  يارب  دنیامن  یم  رافغتـسا  کلم  رازه  داتـشه  ایند  نامـسآ  رد 
.ار رمع  رکب و  یبا  نانمشد  دنیامن  یم  نعل  کلم  رازه 

: دومرف زین  و 

« .نیرخألاو نیلّوألا  ریخ  رمع  رکبوبأ و  »

.دنا نیرخآ  نیلّوا و  نیرتهب  رمع ، رکبوبا و 

: دومرف هک  ددرگ  یم  مولعم  رتهب  ربخ  نیا  زا  امهنع  هللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  ماقم  تمظع  و 

« .هّنجلا لهأ  جارس  رمع  رمع و  رون  نم  یتّمأ  قلخ  رکب و  یبأ  رون  نم  رمع  قلخ  يرون و  نم  رکبابأ  قلخو  هرون  نم  هللا  ینقلخ  »

هدومن قلخ  رکب و  یبا  رون  زا  ار  رمع  هدومن  قلخ  نم و  رون  زا  ار  رکب  یبا  هدومن  قلخ  شدوخ و  رون  زا  ارم  یلاعت  يادخ  هدومن  قلخ 
.تسا تشهب  لها  غارچ  رمع ، رمع و  رون  زا  ارم  تّما  تسا 

هب هنومن ، باب  نم  هک  هدیسر  رایسب  ام  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
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.ددرگ نشور  حضاو و  امش  رب  افلخ  ماقم  تقیقح  ات  مدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب 

، مرکا لوسر  كرابم  ناسل  زا  دـناسر  یم  هک  دراد  اهنآ  رفک  داسف و  رب  هلماـک  تلـالد  دوخ  راـبخا  نیا  رهاوظ  نیماـضم  ًـالّوا  یعاد :
ضحم رفک  یلاعت  يراب  ترضح  تیمـسج  رب  هدیقع  ًاعطق  تسا و  مّسجت  رب  لیلد  لّوا ، ثیدح  اریز  هدیدرگن ؛ رداص  نیماضم  نینچ 

یم موس  ثیدـح  هدـش و  یم  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  هچنآ  رد  هدوب  هللا  لوسر  کیرـش  رکب  یبا  هک  دـناسر  یم  مود  ثیدـح  تسا و 
اب تسا  فلاخم  رگید ، ربخ  ود  دـندوب و  يواسم  مه  اب  ود  ره  هچ  هتـشادن ؛ رکب  یبا  رب  یقّوفت  هنوگ  چـیه  ءاـیبنالا  متاـخ  هک  دـناسر 

.دنا نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دّمحم  لآ  دّمحم و  ملاع ، لها  نیرتهب  هک  تسا  نیقیرف  هیلع  عمُجم  هک  يا  هریثک  رابخا 

﴾. ًاریِرَْهمَز َالَو  ًاسْمَـش  اَهِیف  َنْوَرَی  َال  : ﴿ دیامرف یم  رهد )  ) هروس 76 هیآ 13  رد  هکنآ  هچ  تسا ؛ دـیجم  نآرق  اب  فلاـخم  يرخآ  ربخ  و 
دنتـسه ایند  لها  .دشاب  یم  ینارون  نشور و  ًامامت  تشهب ، راوید  رد و  ردم و  رجـش و  رجح و  .دـشاب  یمن  هام  باتفآ و  ياج  تشهب 

.دنرادن غارچ  هب  جایتحا  تشهب ، لها  الا  دنراد و  غارچ  هب  جایتحا  هک 

و  (1)« تاـعوضوملا ْهرکذـت  » رد یــسّدقم  لـیلج  ملاـع  لـیبق  زا  ناـتدوخ ، لاـجر  تـیارد و  ياـملع  رباـکا  رهاوـظ ، نـیا  رب  هوـالع 
(2)« تاداعسلا رفس   » باتک رد  یعفاش  يدابآزوریف 

625 ص :

هیف هّصاخ : رکب  یبألو  هّماع  نینمؤملل  یّلجتیل  هللا  ّنإ  : » دـسیون یم  یـسّدقم  .فلألا  باب  ص17 ، یسدقم ، تاعوضوملا ، ْهرکذت  - 1
«. ثیدحلا قرسی  ناک  هبیتق ، نب  هدبع  نب  یلع 

یبأل هّماع ، سانلل  یّلجتی  هللا  ّنا  تاعوضوملا  نم  : » دسیون یم  يدابآزوریف  .باتکلا  ْهمتاخ  ص141 ، يدابآزوریف ، ْهداعسلا ، رفس  - 2
یلإ قاتـشا  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  ثیدحو  رکب  یبأ  ردص  یف  هّبـصو  ّالإ  ًائیـش  يردص  یف  هللا  ّبص  ام  ثیدـحو  هّصاخ ، رکب 
اذه لاثمأ  رکب و  یبأ  حور  راتخا  حاورألا  راتخا  اّمل  هللا  ّنا  ثیدحو  ناهر  یـسرفک  رکبوبأو  انأ  ثیدـح  رکب و  یبأ  هبیـش  لبق  هّنجلا 

«. لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم 
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(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  ریثک  نب  نسح  و 

(3)« تاعوضوملا  » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  دوخ و   (2)« خیرات  » رد يدادغب  بیطخ  یلع  نبدمحا  رکبوبا  و 

و
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يودعلا دیعس  وبأ  حلاص  نب  ایرکز  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  هرامش 1907 ، همجرت  ، 260  - 2/259 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
نینامث رمعو و  رکبابأ  ّبحأ  نمل  نورفغتسی  کلم  فلأ  نینامث  ءامسلا  یف  ّنا   < ًاعوفرم هریره  یبأ  نع  : » دسیون یم  یبهذ  .يرصبلا 

یف ّنا   « ًاـعوفرم هریره  یبأ  نع  يودـعلا ...  نع  یناـتکلا  صفح  وبأ  هاور  دـقو  لوهجم ...  خیـش  هیوریو  امهـضغبأ « نَم  نوـنعلی  اـفلأ 
كاذ ینطق : رادلا  لاقو  رظن ...  هیف  مکاحلا : دمحأ  وبأ  لاق  .هیرتفی  امیف  رکّفت  ام  ءایحلا ، لیلق  خیش  اذه  تلق : فلأ «...  نینامث  ءامسلا 

هللا یلص  هللا  لوسر  یلع  باّذک  يودعلا  دیعس  وبأ  لوقی : يرصبلا  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  ابأ  تعمـس  یمهـسلا : هزمح  لاقو  كورتم 
یم بتکملا  نسحلا  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامـش 5814 ، همجرت  هحفص 148 ، دـلج 5 ، رد  زین  و  لـقی .» ملاـم  هیلع  لوـقی  هلآو  هیلع 
ّهنأب عطقأ  اذـهف  .هّصاخ  رکب  یبأل  یّلجتیو  هّماع  سانلل  یّلجتیل  یلاعت  هللا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  رباـج ، نع  : » دـسیون

«. ثیدحلا عضی  ناک  ینطق : رادلا  لاق  ناطقلا ...  یلع  خیوشلا  اذه  عضَو  نم 
ار ثیدح  نیا  بیطخ  .یمیمتلا  بتکملا  ْهدبع  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 6381 ، همجرت  ، 12/19 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2

هاور اذکهو  هّصاخ  رکب  یبألو  هّماع  سانلل  یّلجتی  هللا  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هللادبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن 
دیعس وبأ  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  هرامش 3910 ، همجرت  ، 7/383 دلج 7 ، رد  زین  و  لطاب .» وهو  هدبع  نبا  نع  ّبیـسملا  نب  دّـمحم 

نب لماک  نع  يودـعلا  هعـضو  : » دـسیون یم  فلأ »...  نینامث  ایندـلا  ءامـسلا  یف  ّنإ   » ثیدـح لـقن  زا  سپ  يدادـغب  بیطخ  يودـعلا 
«. هحلط

نیا لقن  زا  دـعب  .رکب  یبأ  لضف  یف  باب  لـئاضفلا ، باـتک   244 و 242 -  و 237  ، 228  - 1/225 يزوجلا ، نبا  تاـعوضوملا ، - 3
هب رباج  زا  قیرط ، هس  هب  سنا  زا  نوگانوگ ، ظافلا  اب  هّصاخ » رکبابأ  ای  کل  یّلجتیو  هّماع  همایقلا  موی  قئالخلل  یّلجتی  هللا  ّنإ   » ثیدح

حرج و ماـقم  رد  سپـس  .تسا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  قیرط  کـی  هب  زین  هشیاـع  زا  قیرط و  کـی  هب  ْهریره  یبا  زا  قیرط ، راـهچ 
یفف سنأ  ثیدح  اّمأ  : » تسا حرـش  نیا  هب  يزوج  نبا  مالک  نتم  هک  تسا  هدرک  لطاب  ار  ثیدح  نیا  قرط  مامت  هدـمآ و  رب  لیدـعت 

دّمحم هعـضو  دقو  .هملعن  امیف  لقنلاب  هفرعملا  يوذ  دنع  هل  لصأ  ثیدح ال  اذه  .بیطخلا  رکبوبأ  لاق  .دبع  نب  دّمحم  لّوألا : قیرطلا 
قیرطلاو .فرعی  لوهجم ال  وه  سونب و  یناثلا : قیرطلا  یفو  .عضیو  بذکی  دـبع  نب  دّـمحم  ینطق : رادـلا  لاق  .ًانتمو  ًادانـسا  دـبع  نب 

.هوبّذک دقو  دلاخ  نب  دّمحم  هب  دّرفت  لّوألا  قیرطلاف  .رباج  ثیدح  اّمأو  .دبع  نب  دّمحم  نم  هقرـس  دـق  مهدـحأو  لیهاجم  هیف  ثلاثلا :
بیطخلا رکبوبأ  انأبنأ  لاق  زازقلا  انأبنأف  ثلاثلا  قیرطلا  اّمأو  .ثیدـحلا  عضی  ناک  ینطق : رادـلا  لاق  .هدـبع  نب  یلع  هیف  یناثلا  قیرطلاو 

یلع هبکرف  هدبع  نب  یلع  ثیدح  هیلإ  عقو  دـماح  ابأ  نأ  يوریو  لاق  .هقث  نکی  مل  ّهناف  هیونـسح ، نب  دـماح  یبأ  یلع  هیف  لمحلا  لاق :
وبأ لاقف  عبارلا : قیرطلا  اّمأو  .ملعا  هللاو  ًائیـش  ریثک  یبأ  نب  ییحی  نم  عمـس  نافع  نب  یلع  نب  نسحلا  ّنأ  ملعن  ّانأ ال  عم  دانـسإلا  اذـه 
رمع نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  ّنأ  يرنو  لّوألا  سنأ  ثیدـح  وهف  هریره  یبأ  ثیدـح  اّمأو  .رظن  مساقلا  یبأ  یف  سراوفلا : یبأ  نب  حـتفلا 
نبا لاقو  ثیدـحلا  كورتم  ینطق : رادـلا  لاقو  .ًاباّذـک  ینامیلا  ناک  دـعاص : نباو  يزارلا  متاح  وبأ  لاق  .هدانـسأ  ّریغو  هقرـس  ینامیلا 
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لاقو .ءیـشب  سیل  ییحیو : دـمحأ  لاق  .دـقاو  نب  هللادـبع  هیفف  هشئاع  ثیدـح  اّمأو  .بیاجع  خـسنبو  ریکانم  ثیداحأب  ثّدـح  ناّبح :
«. هرابخا یف  ریکانملا  تعقوف  مهوتلا ، یلع  ثدحو  ناقتالا  نم  لفغ  ناّبح : نبا  لاقو  .ثیدحلا  كورتم  یئاسنلا :
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یف هعونصملا  یلآللا   » رد یطویس  نیدلا  لالج 

(1)« هعوضوملا ثیداحألا 

رب مکح 

627 ص :

ظافلا هب  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .ْهعبرألا  ءافلخلا  بقاـنم  باـب  بقاـنملا ، باـتک  ، 288  - 1/286 یطویـس ، ْهعونـصملا ، یلآللا  - 1
لقن ار  یطویـس  تاملک  ثیدـح و  قرط  اهنت  اجنیا  رد  ام  .دـنک و  یم  لطاب  ار  قرط  یمامت  هدرک و  لقن  فلتخم  قرط  نوگاـنوگ و 

نب دّمحم  انثّدح  قزر  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  انأبنأ  بیطخلا )  ) .مییامن یم  يراددوخ  ثیدـح  نوگانوگ  ظافلا  ندروآ  زا  مینک و  یم 
لاق لاق ...  سنأ  نع  هداتق  نع  رّمعم  انأبنأ  قازرلا  دبع  انثّدح  دیمح  نب  دبع  انثّدح  رماع  نب  دبع  نب  دّمحم  انثّدـح  ینادـمهلا  فسوی 

باتک یف  ینزوزلا  دمحأ  نب  دـیلولا  سابعلا  وبأ  هجرخأ  ًاعباتم  هل  تیأر  .ًانتمو  ًادانـسإ  دـبع  نب  دّـمحم  هعـضو  هل ، لصأ  ال  بیطخلا :
انثّدح ینابیشلا  لبنح  نب  دمحأ  ینثّدح  ریثک  نب  نسحلا  انثّدح  نایب  نب  دّمحم  انثّدح  يراوسألا  نسحلا  وبأ  انثّدح  لاق  .لقعلا  هرجش 
لّوألا دبع  انربخأ )  ) .ملعا هللاو  ثیدحلا  عضوب  مهتم  وهف  یفقثلا  ناک  نإ  نایب  نب  دّـمحم  لوهجم و  ریثک  نب  نسحلا  هب : قازرلا  دـبع 

انثّدح الاق  يرـصبلا  نادمح  نب  نامحرلادبع  دّـمحم و  نب  میهاربا  نب  لیعامـسإ  انأبنأ  يراصنألا  دّـمحم  نب  هللادـبع  انأبنأ  یـسیع  نب 
سنأ نع  دیمح  نع  نوراه  نب  دیزی  انثّدح  یلجعلا  مادقملا  نب  دمحأ  انثّدح  یحمجلا  هفیلخ  وبأ  انثّدـح  سونب  نب  دـمحأ  نب  سونب 

نب رمع  انثّدح  فلخ  نب  هللادبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  نیـسحلا  نب  ّیلع  انأبنأ  هللادـیبع  نب  ّیلع  انأبنأ )  ) .فرعی لوهجم ال  سونب  لاق :... 
ورمع انثّدح  الاق  نارهم  نب  دیعس  نب  دّمحمو  یضاقلا  دیعـس  نب  نکـسلا  انثّدح  يدهم  نب  میهاربإ  انأبنأ  يرهوجلا  یـسیع  نب  دّمحم 

ّیلع وبأ  انثّدح  میعن ) وبأ   ) .دیع نب  دّـمحم  نب  هقوس  مهدـحأو  لیهاجم  هیف  هب : سنأ  نع  هداتق  نع  نوراه  نب  دـیزی  انثّدـح  نوع  نب 
نب ریثک  انثّدح  یلتخلا  دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  میکحلا  نب  فسوی  انثّدح  الاق  ملـس  نب  رمع  نب  دّمحمو  نسحلا  نب  دمحأ  نب  دّـمحم 
وهو دـلاخ  نب  دـمحم  هب  دّرفت  لاق :...  رباج  نع  ردـکنملا  دّـمحم  نب  دّـمحم  نع  هقوس  نب  دّـمحم  نع  ناقرب  نب  رفعج  انثّدـح  ماشه 

نب ییحی  انثّدح  هدبع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انثّدح  لیعامسإ  نب  نیـسحلا  انثّدح  ینطق  رادلا  انأبنأ  يرهزألا  انأبنأ  بیطخلا )  ... ) باّذک
لاقو .لطاب  اذه  لاقو  يدع  نبا  هجرخأ  تلق )  ) .عضی هدبع  نب  یلع  رباج ...  نع  ردکنملا  نب  دّمحم  نع  بئذ  یبأ  نع  ناّطقلا  دیعس 

جارسلا هللادبع  نب  دّمحم  نب  نامحرلا  دبع  مساقلا  وبأ  انأبنأ  بیطخلا )  ... ) ناّطقلا یلع  هدبع  نبا  عضو  نم  ّهنأب  عطقأ  اذه  نازیملا  یف 
نبا انثّدح  ریکب  یبأ  نب  ییحی  انثّدح  يرماعلا  ناّفع  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  انثّدح  يرقملا  هیونـسح  نب  یلع  نب  دمحأ  دـماح  وبأ  انأبنأ 

دانسالا اذه  یلع  هبکرف  هدبع  نب  یلع  ثیدح  هل  عقو  ّهنأ  يرنو  هقث  ریغ  ّهناف  هیونسح  نبا  یلع  هیف  لمحلا  بیطخلا : لاق  هب : بئذ  یبأ 
دّمحم نب  رمع  مساقلا  وبأ  انأبنأ  ریکب  نب  رمع  نب  دّـمحم  انأبنأ  لاقو  .ًائیـش  ریکب  یبأ  نب  ییحی  نم  عمـس  ناّفع  نبا  ّنأ  ملعن  انأ ال  عم 

وبأ انأبنأ  هفرع  نب  نسحلا  انثّدح  الاق  لالخلا  هللا  دیبع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دیعـس  وبأ  یلکـشلا و  ساّبع  انثّدـح  يذـمرتلا  هللادـبع  نب 
نب دّمحم  نب  دّمحم  انثّدح  جرفلا  دمحأ  نب  دّمحم  انأبنأ  ناّبح ) نبا   ) رظن مساق  یبأ  یف  رباج :...  نع  ریبزلا  نع  شمعألا  نع  هیواعم 

هقرـس و هارن  باّذک و  یمامیلا  دـمحأ  هریره :...  یبا  نع  جرعألا  نع  هیبأ  نع  دانزلا  یبأ  نبا  نع  یبأ  انثّدـح  یمامیلا  سنوی  نب  رمع 
نب نسحلا  دّمحم  وبأ  انثّدح  هطب  نب  هللادبع  وبأ  انأبنأ  يرـسبلا  نب  دمحأ  نب  یلع  انأبنأ  رـصن  نب  هللا  دیبع  نب  ّیلع  انربخأ  هدانـسأ  ّریغ 
نع هیبأ  نع  هورع  نب  ماشه  نع  جیرج  نبا  انثّدح  دقاو  نب  هللادبع  هداتق  وبأ  انثّدـح  ینارحلا  دّـمحم  نب  هللادـبع  انثّدـح  دـیز  نب  یلع 
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رهـشأ : » دـسیون یم  باتکلا ، هب  متخی  ْهمتاـخ  ، 2/419 ءاـفخلا ، فشک  رد  ینولجع  نینچمه  .كورتـم  دـقاو  نب  هللادـبع  هشئاـع :... 
الا ًائیـش  يردـص  یف  هللا  بص  ام  ثیدـحو  هصاخ  رکب  یبـألو  هماـع  ساـنلل  یلجتی  هللا  نا  ثیدـحک  تاـعوضوملا  نم  تاروهـشملا 
رفک رکب  یباو  انأ  ثیدحو  رکب  یبا  هبیـش  لبق  هنجلا  یلإ  قاتـشأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  ثیدحو  رکب  یبأ  ردـص  یف  هتببـصو 

«. لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم  اذه  لاثما  رکب و  یبا  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  امل  هللا  نا  ثیدحو  ناهر  یس 
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نیا دانـسا ، تاور و  هلـسلس  تهج  زا  هک  دـنیوگ  اهنآ  زا  کی  ره  هرابرد  ًاحیرـص  دـنا و  هدومن  ثیداحا  نیا  تیلوعجمو  تیعوضوم 
، تسا دوجوم  تاور  هلـسلس  رد  هک  یباّذـک  لاّعج و  لـهاان و  دارفا  رب  هوـالع  هکنآ  هچ  تسا ؛ تاـیرتفم  تاـعوضوم و  زا  ثیداـحا 

.تسا راکشآ  رهاظ و  هینآرق  تایآ  هیلقع و  دعاوق  اب  اهنآ  نالطب 

زا ثیداحا  نیا  دانـسا ، تاور و  هلـسلس  تهج  زا  هک  دـنیوگ  اهنآ  زا  کی  ره  هراـبرد  ًاحیرـص  دـنا و  هدومن  ثیداـحا  نیا  تیلوعجم 
اب اهنآ  نالطب  تسا ، دوجوم  تاور  هلـسلس  رد  هک  یباّذـک  لاّعج و  لهاان و  دارفا  رب  هوالع  هکنآ  هچ  تسا ؛ تاـیرتفم  تاـعوضوم و 

.تسا راکشآ  رهاظ و  هینآرق  تایآ  هیلقع و  دعاوق 

628 ص :
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: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسین  یفالخ  ثیدح  نیا  رد  رگید  خیش :

« .هّنجلا لهأ  لوهک  ادّیس  رمع  رکب و  وبأ  »

.دنا تشهب  لها  ناریپ  دیس  ود  رمع ، رکب و  یبا 

دنا تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  در 

زا ار  نآ  ناـتدوخ  لاـجر  تـیارد و  ياـملع  رباـکا  هـکنآ  زا  هتــشذگ  مـینک ، لـّمأت  رکف و  يردـق  رگا  مـه  ثیدـح  نـیا  رد  یعاد :
تشهب هک  تسا  تامّلسم  زا  هکنآ  هچ  دشاب ؛ یمن  ادخ  لوسر  زا  ترابع  نیا  هک  دناسر  یم  نآ  ترابع  رهاظ  دنناد ، یم  تاعوضوم 

لامک هب  ات  .دسرب  يریپ  ّنس  هب  یناوج  زا  یمدآ  هک  درادن  دوجو  یلماکت  ریس  ایند  دننام  اجنآ  رد  دشاب و  یمن  ناریپ  خویـش و  زکرم 
.دیآ لئان  تدایس 

تسا هیعجشا   (1) هیضق هلمج  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  قَّدصم  يرایسب  رابخا  امش  ام و  تایاور  رد  و 

؛» زیاجعلا اهلخدت  هّنجلا ال  ّنإ  : » دومرف تبحص  نمض  رد  ترـضح  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  دمآ  دوب ، يریپ  نز  هک 
.دنوش یمن  تشهب  لخاد  ناریپ  زیاجع و  ینعی 

نوریب ترـضح  تمدـخ  زا  تفگ و  ار  نیا  .موش  یمن  تشهب  دراو  نم  سپ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  نانک  هلان  دـش ، رثأتم  نز  نآ 
.تفر

ار ناریپ  همه ي  هکلب  دوب ، دهاوخن  ریپ  زور  نآ  رد  هک  ار  وا  دیهد  ربخ  ینعی  زوجعب ؛» ذئموی  تسیل  اّهنا  اهوربخأ  : » دندومرف ترضح 
تشهب لخاد  دنشوپب و  یناوج  تعلخ 

629 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دقو  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  .ءایبنا  هروس ي  هیآ 63  لیذ  ، 5/251 يزوج ، نبا  ریـسملا ، داز  - 1
ریسفت هعقاو ؛ هروس  ریسفت  ، 6/158 روثنملا ، ردلا  ریـسفت  ًءاشنإ .» ّنهانأشنأ  ّانإ  یلاعت : هلوق  دارأ  زئاجعلا » اهلخدـی  هّنجلا ال  ّنإ   » زوجعل

؛ هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حازم  هفص  یف  ءاج  ام  باب  ص131 ، يذمرت ، هّیدمحملا ، لئامشلا  هعقاو ؛ هروس  لیذ  ، 9/210 یبلعث ،
( ققحم . ) 5/357 یناربط ، طسوألا ، مجعملا  هعقاو ؛ هروس  لیذ  ، 4/312 ریثک ، نبا  ریسفت 
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: دیامرف دنوادخ  هک  دومرف  تئارق  ار  هعقاو )  ) هروس 56 ات 36  هیآ 35  هاگ  نآ  .دنیامن 

﴾. ِنیِمَْیلا ِباَحْصَِأل  ًاباَْرتَأ *  ًابُرُع  ًاراَْکبَأ *  ّنُهاَْنلَعَجَف  ًءاَشنِإ *  ّنُهاَنْأَشنَأ  ّانِإ  ﴿

ار نانآ  هشیمه  و  ییابیز ) نسح و  لامک  رد   ) ار یتشهب  نانز  میا  هدیرفایب   » ینعی تسا ؛ عوقو  قّقحت  تهج  هب  یضام  هغیـص  رب  ءاشنا 
صوصخم .مه  نالاسمه  ناوج  نخـس  نیریـش  زان و  جـنغ و  اب  دوخ  نارهوش  ناقـشاع  ناتـسود و  .میا  هدـینادرگ  هزیـشود  هرکاـب و 

« .نیمی باحصا 

(1) قرط زا  ثیدح  رد  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  امش  ام و 

« .نیثالثو ثالث  ءانبا  نیلّحکم  ًاداّعج  ًاضیب  ًادرم  ًادرج  هّنجلا  هّنجلا  لهأ  لخدی  »

هس یس و  ّنس  رد  هدیشک و  همرـس  ياه  مشچ  يوم  دّعجم  مادنا  دیفـس  وم و  یب  درم و  درج و  همه  دنیآ ، تشهب  رد  هک  تشهب  لها 
.دنشاب یگلاس 

630 ص :

یلص ّیبنلا  نع  هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نبا  .ْهریره  یبأ  دنـسم  ، 2/295 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
یف ًاعارذ  نّوتـس  مدآ  قلخ  یلع  نیثالث  ثالث و  ءانبأ  نیلّحکم  ًاداـعج  ًاـضیب  ًادرم  ًادرج  هّنجلا  هّنجلا  لـهأ  لخدـی  لاـق : هلآو  هیلع  هللا 
یم ریثک  نبا  .ءامـسلا  یلإ  یـسیع  عفر  رکذ  میرم ، نب  یـسیع  هّصق  ، 2/112 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  زین  و  عرذأ .» عبـس  ضرع 

اهنولخدی هّنجلا  لهأ  ّنإ  ثیدحلا : یفو  هنـس  نیثالث  ًاعبرأ و  عفر  موی  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  رمع  ناک  يرـصبلا  نسحلا  لاقو  : » دـسیون
نم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـلو  نم  رکذ  ، 1/28 يربکلا ، تاقبط  رد  دعـس  نبا  نیثـالث .» ثـالث و  ءاـنبأ  نیلّحکم  ًادرم  ًادرج 
لها نس  یف  ءاج  ام  باب   2669  / 4/89 يذمرت ، ننس  رد  يذمرت  زین  .دنک و  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  دننامه  ار  ثیدح  نیا  ءایبنألا ،

، یناربط ریبکلا ، مجعملا  ییحی ؛ همـسا  نم  باـب  رد 20/140  زین  دـمحم  هللا  نم  مـیملا  باـب  یناربط 2/17 ، ریغـصلا ، مجعملا  ْهنجلا ،
باب دـئاوزلا 10/8 و 3  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  ذاعم  نع  منغ  نب  نمحرلادـبع  نمک  بشوح  نب  رهـش  ، 20/64

زا ار  نآ  هریره  یبا  زا  زین  دـیج و  هدانـسا  هک : هدرک  نایب  هدرک و  لقن  ار  نآ  طسوالا  رد  یناربط  زا  لقن  هب  ْهنجلا  لـها  لخدـی  فیک 
( ققحم  ) .نسح هدانسا  هدرک  نایب  هدرک و  تیاور  طسوا  ریغص و  رد  یناربط 
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.تشهب لها  يارب  تسا  یصّصخم  ثیدح ، نیا  نکل  و  تسا ، حیحص  دوخ  ياج  هب  امش  تانایب  نیا  خیش :

تشهب دراو  ریپ  ار  یعمج  دنوادخ  ینعی  تسا ؟ زیچ  هچ  صّـصخم  ثیدح  نیا  .مدیمهفن  ار  یلاع  بانج  شیامرف  نیا  يانعم  یعاد :
تشهب لخاد  رمع  رکب و  یبا  دوش  انب  رگا  هکنآ  لاح  و  دهد ! رارق  اهنآ  دیس  ار  رمع  رکب و  یبا  ات  دیامن ، یم 

.دوش تباث  اهنآ  تدایس  ات  دیامن ، ریپ  ار  نارگید  هکنآ  هن  دومن ، دهاوخ  ناوج  مه  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرگ ،

یلـصا ام  ییامنهار  يارب  مرکا  لوسر  دـندروآ و  رامـش  هب  تاعوضوم  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  مدرک  ضرع  هوالع 
اذلف .تسا  دودرم  دیامنن ، دیجم  نآرق  اب  تقباطم  هک  یثیدح  ره  مدرک ، ضرع  ًالبق  هچنانچ  ددرگ ؛ تحار  ام  لایخ  ات  هدومرف ، نیعم 
قیرط زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا ي  لوسر و  مان  هب  هک  ار  راـبخا  زا  يرایـسب  مه  تیارد  لـها  اـم و  لاـجر  ياـملع 

: دندومرف هک  ناشدوخ  روتسد  هب  .هدیسر  نامدوخ 

«. هوّدرف ّالإو  هولبقاف  هقفاو  نإف  .هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکل   (1) يور اذإ  »

ّالا دییامن و  لوبق  دوب ، نآرق  اب  قفاوم  رگا  دییامن ، هضرع  دیجم  نآرق  هب  ار  نآ  دـنیامن ، تیاور  امـش  يارب  نم  زا  یثیدـح  هک  ینامز 
.دییامن در  ار  وا 

631 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .ْهنسلاو  باتکلاب  ماصتعالا  یف  یناثلا  باب  ح 994 ، ، 1/196 يدنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 1
ماکحأ رد  صاّصجو  اهوعدـف .» ّالإو  اهوذـخف  نآرقلا  قفاو  نإف  نآرقلا  یلع  هوضرعاف  ثیدـحلا ، نووری  هاور  یّنع  نوکتـس  : » دـنک

مکاتأ ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیمیلا ، دهاشلا و  دوهـشلا ، باب  ، 2/253 نآرقلا ،
«. یّنم سیلف  هفلاخ  امو  یّنم  وهف  هللا  باتک  قفاو  امف  .هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  یّنع 
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(1) .دنهد یمن  رارق  لوبق  دروم  دنیامن و  یم  در 

رد دنا  هدومن  فینـصت  فیلأت و  هطوسبم  بتک  مه  ناتدوخ  لیدـعت  حرج و  بابرا  ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  هک  مدرک  ضرع  ًالبق  و 
رفـس  » باتک هحفـص 142  رد  سوماـق  بحاـص   ) يداـبآزوریف بوقعی  نب  دّـمحم  نیدـلا  دـجم  خیـش  دـننام  هعوضوم ؛ ثیداـحا  ّدر 

(2)« یلآللا  » باتک رد  یطویس  لالج  و  ْهداعسلا »

رد یتوریب ، توح  هب  روهشم  شیورد ، نب  دّمحم  خیـش  و  تاعوضوملا » هرکذت   » رد یـسّدقم  (3) و  «) تاعوضوم  » رد يزوج  نبا  و 
دشاب یم  هسبنع  نب  ییحی  هّنجلا » لهأ  لوهک  ادّیس  رمع  رکبوبأ و   » ثیدح دنس  رد  هک  دنا  هدروآ  بلاطملا  ینسا  باتک  هحفص 123 

.هدومن یم  ثیدح  عضو  ییحی  هتفگ : لاّجد  ناج  نبا  تسافعض و  هلمج  زا  ییحی  دیوگ : یبهذ  و 

632 ص :

نآ رد  هک  دراد  دوجو  باـتکلا » دـهاوشو  ْهنـسلاب  ذـخالا   » ناوـنع هب  یباـب  ملعلا  لـضف  باـتک  ( 1/70  ) یفاـک لوـصا  باـتک  رد  - 1
یلع نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   » .تسا هدرک  نایب  ار  انعم  نیا  هک  هدـش  نایب  یتاـیاور 

مالّـسلا هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  «. » هوعدف هللا  باتک  فلاخ  امو  هوذخف  هللا  باتک  قفاو  امف  ارون ، باوص  لک  یلعو  هققیقح  قح  لک 
مل ام  لاق : مالّسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  «. » فرخز وهف  هللا  باتک  قفاوی  ثیدح ال  لکو  هنسلاو ، باتکلا  یلإ  دودرم  ءیـش  لک  لوقی :

سانلا اهیا  لاقف : ینمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بطخ  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  «. » فرخز وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی 
( ققحم «. ) هلقا ملف  هللا  باتک  فلاخی  مکءاج  امو  هتلق  انأف  هللا  باتک  قفاوی  ینع  مکءاج  ام 

لاق : » دسیون یم  قوف  ثیدح  لقن  زا  دـعب  یطویـس  .ْهعبرألا  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/380 یطویس ، ْهعونصملا ، یلاللا  - 2
«. هیلع عضو  وأ  لصاو  نب  رمع  هعضو  صاصقلا  لمع  نم  عوضوم : بیطخلا 

دننامه ار  ثیدح  نیا  فیعضت  يزوج  نبا  .یلع  لئاضف  یف  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 52 ، ، 1/299 يزوجلا ، نبا  تاعوضوملا ، - . 3
.دنک یم  لقن  یطویس 
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زا ثیدـح  نیا  دـنا -  لیدـعت  حرج و  بابرا  هک  مه -  ناتدوخ  ياملع  نیداّقن  ناـیب  هب  میدومن ، رکذ  اـم  هک  یلیـالد  رب  هوـالع  سپ 
.تسا تاعوضوم 

هرهاط و ترتع  مشاه و  ینب  فیعـضت  در و  يارب  هکنآ  هچ  دـشاب ؛ هیما  ینب  ای  نویرکب  تالوعجم  زا  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  ًاعقاو 
یم لعج  یثیدح  تلاسر ، نادناخ  تمظع  حدم و  رد  نیقیرفلا  دـنع  هتباث ي  ثیداحا  زا  یثیدـح  ره  لباقم  رد  هللا ، لوسر  تیب  لها 
اریز دندومن ؛ یم  تیدج  راک  نیا  رد  هتـسویپ  هیما  ینب  دساف  هاگتـسد  برق  يارب  مه  اهنآ  لاثما  هریرهوبا و  دننام  ینامدرم  دندومن و 
زین امش  ياملع  رباکا  هعیش ، ياملع  عامجا  رب  هوالع  هک  یتباث  فیرش  ثیدح  لباقم  رد  دنتشاد ، دّمحم  لآ  اب  هک  یتوادع  هنیک و  زا 

.دندومن لعج  ار  ثیدح  نیا  دنا ، هدومن  لقن 

.دندومن ثیدح  لعج  شلباقم  رد  هک  تسا  مادک  مّلسم  ثیدح  نآ  باون :

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  رد 

تسا نآ  مّلسم  تباث و  فیرش ، ثیدح  نآ  یعاد :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

« .امهنم ریخ  امهوبأو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  »

(1)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  لیبق  زا  دنا ، هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  امش  ياملع  زا  يرایسب  و 

صئاـصخ  » رد ثیدـح  هـس  یئاـسن  نامحرلادـبع  وـبا  ماـما  و  ( (2)« یبرقلا ْهّدوـم   » زا متــشه  تّدوـم  رد  ینادــمه  یلع  دیــس  ریم  و 
(3)« يولعلا

نبا و 

633 ص :

لصف 19. ح 283 ، ص294 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
(. باب 56 ح 945 ، ، 2/325 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 12 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

.ْهّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّنأ  یف  ْهروثأملا  رابخألا  ص123 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 3
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(1)« هّمهملا لوصف   » هحفص 159 رد  یکلام  غاّبص 

يذمرت و زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 54 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(3)« هرکذت  » هحفص 133 رد  يزوج  نبا  طبس  لبنح و  نب  دمحا  ماما  هجام و  نبا 

(5)« ننس  » رد يذمرت  »(4) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  و 

مـساقلاوبا ثیدح ، لها  ماما  دیوگ : ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب   (6)« بلاطلا ْهیافک   » باـب 97 رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
(7)« ریبکلا مجعم   » رد یناربط 

لیبق زا  ربمغیپ ، هباحـص  زا  يرایـسب  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  عیمج  تسا  هدومن  عمج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح  حرـش  رد 
يراصنا و هللادـبع  نب  رباج  يردـخ و  دیعـس  وبا  ینامی و  ْهفیذـح  باّطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

رظن راهظا  فسوی  نب  دّمحم  هاگ  نآ  رمع ، نب  هللادبع  دیز و  نب  ْهماسا  هریره و  وبا 

634 ص :

.هللا لوسر  نم  هّقح  یف  درو  امیف  لصف  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  رکذ  یف  ، 2/700 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
باب 54. ح 20 ، ، 2/38 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 2

باب 9. ص211 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
: لاق هفیذـح  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لـبنح  نبا  .ناـمیلا  نب  ْهفیذـح  دنـسم  ، 5/391 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 4
: اهل تلقف  لاق : .ینتّبـسو  یّنم  تلانف  لاق : .اذـک  اذـک  ذـنم  اهل  تلقف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاب  كدـهع  یتم  ذـنم  یّمأ  ینتلأس 

هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  تیتأف  لاق : .کلو  یل  رفغتسی  یّتح  هعدأ  مث ال  برغملا  هعم  یّلصاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یتآ  ّیناف  ینیعد ،
هتعبتأـف بهذ  ّمث  هاـجانف ، ضراـع  هل  ضرعف  هتعبتف ، لـفتنا  ّمث  ءاـشعلا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یّلـصف  برغملا  هعم  تیّلـصف  هلآو 
ضراعلا تیأر  امأ  لاق : ّمث  کمألو ، کل  هللا  رفغ  لاقف : رمألاب  هتثّدحف  کلام ؟ لاق : .هفیذـح  تلقف : اذـه ؟ نم  لاقف : یتوص ، عمـسف 

ّیَلَع ملـسی  نأ  ّهبر  نذأتـساف  هلیللا  هذـه  لبق  ضرألا  طبهی  مل  هکئالملا  نم  کـلم  وهف  لاـق : .یلب  تلق : لاـق  لـیبق ؟ یل  ضرع  يذـّلا 
«. هّنجلا لهأ  ءاسن  هدّیس  همطاف  ّناو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّنا  ینرّشبیو 

.نیسحلاو نسحلا  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3777 ، ص988 ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحصلا ، عماجلا  - 5
.باب دص  زا  دعب  باب 8  ص422 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 6

.یلع نب  نسح  دنسم  ح 2617 ، ، 3/30 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 7
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نسح  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هدومن 

« .امهنم لضفأ  رابخا ) زا  ضعب  رد  و   ) امهنم ریخ  امهوبأو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  »

.دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  رتهب و  اهنآ  ردپ  دنا و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  نیسح  نسح و 

یهتنا .دشاب  یم  ثیدح  نیا  تّحص  رب  لیلد  رگیدکی ، هب  ثیدح  نیا  دانسا  مامضنا  و 

رد مکاـــح  »(2) و  ریبـک خـیرات   » مراـهچ دـلج  هحفــص 206  رد  رکاــسع  نــبا  »(1) و  هـیلح  » رد یناهفــصا  مـیعن  وـبا  ظــفاح  زین  و 
(3)« كردتسم »

رابررُد ناسل  زا  ثیدح ، نیا  هک  دشاب  یم  امش  ياملع  رباکا  یقافتا  هرخألاب  »(4) و  قعاوص  » هحفص 82 رد  یّکم  رجح  نبا  و 

.تسا هدش  يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوش  یمن  يدحاو  ربخ  نیا  رکنم  رگید  خیش :

« .هریغ هیلع  مّدقتی  نأ  رکبوبأ  مهیف  موقل  یغبنی  ام  »

هکنآ يارب  تّما ؛ مومع  رب  تسا  رکب  یبا  مدقت  ّقح  لیلد  دوخ  ربخ ، نیا 

635 ص :

زا هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  میعن  وبا  .شیبح  نبا  رز  لاح  حرش  هرامش 274 ، همجرت  ، 4/190 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 1
.تسا هدروآ  میدرک  لقن  دمحا  دنسم 

.سّلغملا نب  تلصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرش  هرامش 158 ، همجرت  ، 5/374 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 2
.نیسحلاو نسحلا  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4779 ، ، 3/182 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3

ح ، 1/44 ننـس ، رد  هجاـم  نبا  زین  و  لصف 2 . باب 11 ، رـشع ، سماخلا  ثیدـحلا  ص187 ، یّکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 4
.یلع و نب  نسح  لاح  حرش  هرامش 2 ، همجرت  ، 1/140 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .بلاط و  یبأ  نب  یلع  لضف  ْهمدـقم ، ، 118

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  باب 29 ، مود ، طمس  ح 428 ، ، 2/129 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح 
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.دنراد مدقم  وا  رب  ار  يرگید  دشاب و  اهنآ  نایم  رد  رکب  یبا  هک  یموق  يارب  تسین  راوازس  دیامرف : یم 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  ربخ  نیا  رگا  .دییامن  یم  هجوت  يربخ  ره  هب  رکف  نودب  ارچ  مرتحم  نایاقآ  هک  مفّـسأتم  یعاد :
(1) هلهابم هیضق ي  رد  .تشاد  یم  مّدقم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رکب ، یبا  دوب  اب  هک  دومن  یمن  نآ  هب  لمع  دوخ  ارچ  هدوب ، هلآو 

(2) كوبت هوزغ  رد  .تشاد  وا  رب  مّدقم  ار  یلع  هک  دوبن  رضاح  رکب  یبا  رگم 

دوخ هفیلخ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  درمریپ ، نادراک  رکب  یبا  دوب  اب 

(3) هّکم رفس  رد  داد ؟ رارق 

اب ار  یلع  ارچ  رکب ، یبا  ندوب  اب  هکم  رد  دومن ؟ تئارب  هروس  تئارق  تلاسر و  غالبا  يارب  بوصنم  ار  یلع  لوزعم و  ار  رکب  یبا  ارچ 
(4) ینکش تب  يارب  دوخ 

دوخ هناش ي  يور  هب  یتح  درب ،

636 ص :

.دمآ دهاوخ  متفه  سلجم  رد  هلهابم  نایرج  - 1
.تشذگ مجنپ  سلجم  زاغآ  رد  تلزنم  ثیدح  - 2

.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  تئارب  غالبا  زا  رکب  یبا  لزع  نایرج  - 3
ثیدح نیا  مکاح  .لیئارسا  ینب  ْهروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  ح3387 ، ، 2/395 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4

: یل لاقف  هبعکلا  یب  یتأ  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یب  قلطنا  لاق : هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » دنک یم  لقن  ار 
یفعـض يأر  اّـملف  تضهنف  ضهنا « : « یل لاـق  ّمث  یبکنمب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعـصف  هبعکلا ، بنج  یلإ  تسلجف  سلجا 

هللا یلص  هللا  لوسر  یب  ضهن  ّمث  هیبکنم  یلع  تدعصف  .یبکنم  یلع  دعـصا  ّیلع  ای  یل : لاق  ّمث  تسلجو  تلزنف  سلجا  یل  لاق  هتحت 
: یل لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یحنتو  هبعکلا  قوف  تدعـصف  ءامـسلا  قفأ  تلن  تئـش  ول  ّیلإ  لیخ  یب  ضهن  اّملف  هلآو  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  لاقف  ضرألا ، یلإ  دـیدح  نم  داتوأب  ًادـتوم  ساحن  نم  ناـکو  شیرق  منـص  ربکـألا ، مهمنـص  قلا 
لزأ ملف  [ 81 ءارـسألا : ﴾ ] اًقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاـج   ﴿ هیإ هیإ  یل : لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرو  هجلاـع 

یعـسن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاو  انأ  تقلطناف  هبعکلا  قوف  نم  تیدرتو  رـسکتف  تفذـقف  هفذـقا  لاقف : هنم ، تنکمتـسا  یّتح  هجلاعأ 
ح ، 13/171 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  و  هعاسلا .» یّتح  هب  دعـص  اـمف  ّیلع : لاـق  .مهریغو  شیرق  نم  دـحأ  اـناری  نأ  انیـشخو 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  دنـسم  ، 1/84 دنـسم ، رد  لبنح ، نب  دـمحا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف  باب  زا  دـعب  لیاضفلا  باتک  ، 36516
اب ار  ثیدح  نیمه  ینئادملا ، میکح  نب  میعن  لاح  حرش  هرامش 7282 ، همجرت  ، 13/302 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب ، بیطخ  مالّسلا ؛

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
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(1) نمی مدرم  توعد  تموکح و  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  رکب ، یبا  روضح  اب  دومن ؟ لبُه  تب  نتسکش  هب  رما  درک و  راوس 

؟ داد رارق  دوخ  یصو  ارچ  ار  یلع  رکب ، یبا  ندوب  اب  همه ، رب  هوالع  داتسرف و 

: تفگ صاع  نب  ورمع  هک  تسین  راکنا  دروم  ًادبأ  هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یتباث  رایسب  ثیدح  خیش :

؟ تسیک امش  يوس  هب  ملاع  نانز  ّبحأ  هللا ! یبن  ای  مدرک : ضرع  ربمغیپ  هب  يزور 

637 ص :

یم لقن  ار  ثیدـح  نیا  بیطخ  .اضرلا  یلع  نب  دّـمحم  لاح  حرـش  هرامش 997 ، همجرت  ، 3/54 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 1
نم مدـن  راختـسا و ال  نم  باخ  ام  ّیلع  ای  ینیـصوی  وهو  یل  لاقف  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ینثعب  لاـق : ّیلع  نع  : » دـنک
یف یتمأل  كراب  هللا  ّناف  هللا  مسب  دـغأ  یلع  ای  راـهنلاب  يوطت  ـال  اـم  لـیللاب  يوطت  ضرـألا  ّنإـف  هجلُّدـلاب ، کـیلع  ّیلع  اـی  راشتـسا ،

شنح نع  كاّمس  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دنسم  دنسم 1/111 ، رد  لبنح ، نب  دمحا  زین  و  اهروکب .»
انأ ینم و  نسأ  موق  یلإ  ینثعبت  هللا  لوسر  ای  تلقف  لاق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : هنع  هللا  یـضر  یلع  نع 
الف نامـصخلا  کیلا  سلج  اذإ  ّیلع  ای  .هبلق  دـهاو  هناسل  ّتبث  مهّللا  لاقو : يردـص  یلع  هدـی  عضوف  لاق  ءاـضقلا ، رـصبأ  ـال  ثیدـح 
رابج ندعملاو  رابج ، رئبلا  یف  درو  ام  باب  تایدـلا ، باتک  يربکلا 8/111 ، ننس  رد  یقهیب ، و  رخآلا .» نم  عمـست  یتح  امهنیب  ضقت 
رفح نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  اّمل  لاق : هنع  هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا 

هعبرأ اوراص  یّتح  رخآب  رخـآلا  ّقلعتو  لـجرب  قلعتو  لـجر  اـهیف  عقوف  دـسألا  اـهیف  عقوو  هیبزلا  یلع  ساـنلا  مهدزاـف  دـسألل  هیبز  موق 
باتک ح 2310 ، ننـس 2/774 ، رد  هجام  نبا  و  ...لاتق .» مهنیب  نوکی  نأ  داـکف  حالـسلا  موقلا  لـمحو  اوکلهف  اـهیف  دـسألا  مهحرجف 

: تلقف نمیلا ، یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ْهاضقلا ، رکذ  باب  ماکحالا ،
ّتبثو هبلق  دـها  مهّللا  : < لاق ّمث  يردـص ، یف  هدـیب  برـضف  لاق : ءاضقلا ؟ ام  يردأ  الو  مهنیب  یـضقأ  ّباش  انأو  ینثعبت  هللا  لوسر  ای 

«. نینثا نیب  ءاضق  یف  دعب  ُتککش  امف  لاق : هناسل .«
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.هشیاع دندومرف :

؟ تسیک امش  يوس  هب  نادرم  ّبحا  مدرک : ضرع 

عطاق لیلد  کی  دوخ  نیا  تّما و  مامت  رب  دنراد  مّدقت  ّقح  دنربمغیپ ، بوبحم  هک  تهج  نیمه  هب  سپ  .رکب  یبا  هشیاع  ردپ  دندومرف :
.هنع هللا  یضر  رکب  یبا  تفالخرب  تسا 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  در 

نیقیرفلا دـنع  همّلـسم ي  هتباـث ي  ثیداـحا  اـب  تسا ، نویرکب   (1) تـالوعجم تاـعوضوم و  زا  هکنآ  رب  هوـالع  ثیدـح  نـیا  یعاد :
.دشاب یم  تباث  نآ  تیدودرم  اذلف  .تسا  ضَراعم 

.رکب یبا  هفیلخ  تهج  زا  مود  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  تهج  زا  لوا  دومن : رظن  ناعما  دیاب  تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  رد 

نیا تسا  ضراعم  مدرک  ضرع  هک  نوچ  تسا ؛ لاکـشا  ادـخ  لوسر  دزن  دـشاب ، نانز  ّبحا  هک  یقیرط  هب  هشیاع ، تیبوبحم  رد  اـّما 
.هدیدرگ تبث  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هربتعم ي  بتک  رد  هک  يا  هتباث  هحیحص ي  ثیداحا  اب  لوق 

.مییامن هنالداع  تواضق  هدومن ، تقباطم  ات  دییامن ، نایب  تسا  نکمم  تسا ، ضراعم  رابخا  مادک  اب  خیش :

638 ص :

نع : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یئاسن  .رمع  رکب و  یبأ  لضف  باب 2 ، بقانملا ، باتک  ح 8117 ، ، 5/39 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
ای تلقف : هتیتأف  لسالـسلا  تاذ  شیج  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینلمعتـسا  لاق : صاعلا  نب  ورمع  ینثّدح  لاق : نامثع  یبأ 

ياهتنا رد  سپـس  ًالاجر .» ّدـعف  لاق : نم ؟ ّمث  تلق : .اهوبأ  لاق : لاجرلا ؟ نم  تلق : .هشئاـع  لاـق : کـیلإ ؟ ّبحأ  ساـنلا  ّيأ  هللا  لوسر 
«. حصت مل  نامثع  یبأ  فورح  ضعب  نامحرلادبع : وبأ  لاق  : » دسیون یم  ثیدح 
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ْهمئالا ّما  يربک  هقیدـص ي  ترـضح  هراـبرد ي  امـش ، هتفگ ي  فـالخ  رب  امـش ، تاور  ءاـملع و  قرط  زا  يرایـسب  ثیداـحا  یعاد :
.تسا دراو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  ْهمطاف  ءابجنلا 

تسا ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف 

(1)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نیا  ظفاح  خیرات و  رد  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  هلمج  زا 

(2)« یبرقلا ْهّدوم   » رد ینادمه  یلع  دیسریم  و 

دنا هدومن  لقن  امش  ياملع  زا  نارگیدو 

639 ص :

ربلادـبع نبا  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 4057 ، همجرت  ، 4/1897 ربلادـبع ، نبا  باـعیتسا ، - 1
یلص هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  سانلا  ّيأ  تلأسف  هشئاع ، یلع  تلخد  لاق : ریمع ، نب  عیمج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
رگید رد  فلتخم  ریباعت  اب  تیاور  نیا  ًاماّوق .» ًاماّوص  هتملع  ام  ناک  نا  اهجوز ، تلاق : لاجرلا ؟ نمف  تلق  همطاف : تلاق : هلآو  هیلع  هللا 
لـضف یف  ءاج  ام  باب  ، 5/362/3965 يذمرت ، ننس  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  نّنـست  لها  یلـصا  بتک 

، يربکلا ننـسلا  اهنع ؛ هللا  یـضر  همطاف  بقاـنم  رکذ  باـب  و 157 ،  3/154 يروباشین ، مکاح  كردتـسملا ، اهنع ؛ هللا  یـضر  همطاـف 
22/403 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  ص110 ؛ مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  5/140 و 139 ح8496 و 8497 و 8498 ؛ یئاسن ،

( ققحم «. ) ات 265  42/260 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  همطاف ؛ بقانم  نمو   » باب
لئاضف یف  لصف  باب 56 ، ح 925  ، 2/320 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) هّدوم 11 ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
ننـسلا رد  یئاسن  بیعـش  نب  دمحا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  باعیتسا  دننامه  ظافلا  رد  كدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  ینادـمه  ْهمطاف .)

ْهدّیس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ّناب  ْهروثأملا  رابخألا  رکذ  باب 41 ، صئاصخلا ، باتک  ح 8515 ، ، 5/146 يربکلا ،
هللا یلـص  هللا  لوسر  اّنع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  أطبأ  لاق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ْهّمألا ، هذـه  ءاسن 

ءامـسلا نم  ًاکلم  ّنإ  لاق : .مویلا  كرن  مل  انیلع  ّقشدـق  هللا ! لوسر  ای  انلئاق : هل  لاق  یـشعلا  ناک  اّملف  راهنلا ، ردـص  ًاموی  اّنع  هلآو ، هیلع 
بابش ادیـس  ًانیـسحو  ًانـسح  نإو  یتُّما  ءاسن  هدّیـس  یتنبا  همطاف  ّنأ  ینرّـشب -  وأ  ینربخأف -  یترایز  یف  هللا  نذأتـساف  ینآر ، نکی  مل 

یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ْهمطاـف ، بقاـنم  نم  ح 1006 ، ، 22/403 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربـط  و  هّنجلا .» لـهأ 
ّنأ ینربخأ  وأ  ینرّشبف  یترایز ، یف  هللا  نذأتـساف  ینراز ، نکی  مل  ءامـسلا  نم  ًاکلم  ّنإ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنأ  هریره 
زا ّیلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 32925 ، ، 11/605 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  و  یتّمأ .» ءاسن  هدّیـس  همطاف 

ًامالـسإ نیملـسملا  لّوأ  کتجّوز  ّینا  نیـضرت  اـمأ  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هریره  یبا 
مهنم راتخاف  ضرألا  لهأ  یلع  علّطا  هللا  ّنا  همطاف  ای  نیـضرت  اما  اهموق  میرم  تداـس  اـمک  یتّمأ  ءاـسن  هدّیـس  کـّناف  ًاـملع ، مهملعأو 

، یلهذـلا ناورم  نب  دّـمحم  ثیداحا  ح 728 ، ، 1/232 ریبکلا ، خـیرات  رد  يراخب  و  کلعب .» رخـآلاو  كاـبأ  امهدـحأ  لـعجف  نیلجر 
ریـس رد  یبهذ  و  یتّمأ .» ءاسن  هدّیـس  همطاف  ّنا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنأ  هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 

، لاـمکلا بیذـهت  رد  يزم  .هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 18 ، همجرت  ، 2/127 ءالبنلا ، مـالعا 
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نیا هفاـضا  هب  ینا  هدرک  لـقن  یناربـط  دـننامه  ار  ثیدـح  یلهذـلا ، ناورم  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  هرامـش 5596 ، همجرت  ، 26/391
«. هّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّناو  : » تالمج

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 713 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف یم  رّرکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

«. یتّما ءاسن  ریخ  همطاف  »

.تسا نم  تّما  نانز  نیرتهب  همطاف  ینعی :

ظفاح »(1) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما 

رد ربـلا  دـبع  نبا  و  مالّـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  زا  هیفنح  نب  دّـمحم  زا  دـنیامن  یم  لـقن  یلع » یف  نآرقلا  لوزن   » رد يزاریـش  رکبوـبا 
ثراولا دبع  زا  نینمؤملا  ّما  هجیدخ  مالّسلااهیلع و  همطاف  تالاح  لقن  نمض   (2)« باعیتسا »

640 ص :

ّطخ لاق  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نبا  .ساّبع  نب  هللادـبع  دنـسم  ، 1/293 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاقف  «. » ملعأ هلوسرو  هللا  اولاقف : اذه ؟ ام  نوردـت  لاق : طوطخ  هعبرأ  ضرألا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

نارمع هنبا  میرمو  نوعرف  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  دّـمحم و  تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  هّنجلا  لهأ  ءاـسن  لـضفأ  هلآو : هیلع 
«. نیعمجأ ّنهنع  هللا  یضر 

ربلا دـبع  نبا  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 4057 ، همجرت  ، 4/1896 ربلادـبع ، نبا  باـعیتسا ، - 2
تنب میرم  عبرأ : نیملاعلا  ءاـسن  ریخ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار  ثیدـح 

«. هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و 
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نامیلـس خیـش  و  کلام -  نب  سنا  هریره و  وبا  زا  ًالقن  دواد ، وبا  زا  نینمؤملا  ّما  هجیدـخ  تـالاح  نمـض  و  هریره -  وبا  نایفـس و  نب 
(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 55 رد  یفنح  یخلب 

(2)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مهدزیس  تّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  قرط  هب  نیثًدحم  تاقث  زا  يرایسب  زین  کلام و  نب  سنا  زا 
: دومرف هلآو 

« .مالّسلا هیلعدّمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  عبرأ : نیملاعلا  ءاسن  ریخ  »

(3)« دادغب خیرات   » رد بیطخ 

ایند و رد  ار  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هاـگ  نآ  هدروآ ، باـسح  هب  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  ار  نز  راـهچ  نیا  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لـقن 
.هداد لیضفت  اهنآ  رب  ترخآ 

(4) لبنح نب  دمحا  ماما  حیحص و  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم 

زا دنسم »  » رد

641 ص :

.تسا هدرک  لقن  باعیتسا  دننامه  ار  ثیدح  نیا  يزودنق  باب 55 . ح 37 ، ، 2/58 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
مجعم رد  یناربط  باب 56 ؛) ح 967 ، ، 2/331 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهّدوم 13 ینادمه ، یلع  دّیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2

، ْهباصالا رد  ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهمطاف و  بقانم  ، 15/402 دوخ ، حیحـص  رد  ناّبح  نبا  ْهمطاف ؛ بقانم  نمو  لصف  ، 22/402 ریبکلا ،
.دنا هدرک  لقن  میدروآ ، باعیتسا  زا  هک  یظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  نیمه  ءارهزلا  ْهمطاف  لاح  حرش  هرامش 11587 ، همجرت  ، 8/264
نامه بیطخ  .ینارفعزلا  ییحی  وبا  دّـمحم  نب  رفعج  لاح  حرـش  هرامش 3636 ، همجرت  ، 7/185 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 3

.تسا هدروآ  میدرک  لقن  باعیتسا  زا  هک  ار  یثیدح 
، بلاط یبا  لآ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  نکل  میتفاین ، عبانم  رگید  قوف و  عبانم  رد  هدـش  داـی  ظاـفلا  هب  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 4

.تسا هدرک  لقن  هشیاع  زا  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیمه  همطاف ، بقانم  باب   3/323
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: دومرف همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  رکب  یبا  تنب  هشیاع 

« .نید ریخ  وهو  مالسالا  ءاسن  یلع  نیملاعلا و  ءاسن  یلع  كرّهطو  کیفطصا  هللا  ّناف  يرشبا  همطاف  ای  »

مالـسا نانز  رب  ًامومع و  نایملاع  نانز  رب  تسا  هدـینادرگ  هزیکاپ  ار و  وت  هدـیزگرب  دـنوادخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  هدژم و  همطاف ! يا 
.تسا رتهب  ینید  همه  زا  مالسا  ًاصوصخ و 

(2) ملسم »(1) و  حیحص  » مراهچ ءزج  هحفص 64  رد  يراخب  زین  و 

لئاضف باب  رد 

642 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يراخب  .سانلا  يدی  نیب  یجان  نم  باب  ناذـئتسالا ، باتک  ح 1158 ، ، 412  - 8/411 يراخب ، حیحص  - 1
تلبقأف هدـحاو ، اّنم  رداغت  مل  ًاعیمج  هدـنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  جاوزأ  اّنک  ّانإ  تلاق  نینمؤملا  ُّما  هشئاـع  ینتثّدـح  : » تسا هدرک 

ّمث یتنبابًابحرم  لاق  .بّحر  اهآر  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـشم  نم  اهتیـشم  یفخت  ام  هللاو  یـشمت ال  مالّـسلااهیلع  همطاـف 
نم انأ  اهل : تلقف  .کحضت  یه  اذإ  هیناثلا ، اهّراس  اهنزح  يأر  اّملف  ًادیدش  ًاءاکب  تکبف  .اهّراس  ّمث  هلامـش ، نع  وأ  هنیمی  نع  اهـسلجأ 
اّمع اهتلأس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماق  اّملف  .نیکبت  تنأ  مث  اننیب  نم  ّرـسلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کّصخ  هئاسن  نیب 

قحلا نم  کیلع  یل  امب  کیلع  تمزع  اهل  تلق  یّفوت  اّملف  .هّرس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  یـشفأل  تنک  ام  تلاق : .كّراس 
نآرقلاب هضراعی  ناک  لیئربج  ّنا  ینربخأ  ّهناف  لّوألا  رمألا  یف  ینّراس  نیح  اّمأ  تلاق : .ینتربخاف  معنف  نآلا  اـّمأ  تلاـق : .ینتربخأ  اّـمل 

: لاق .کل  انا  فلـسلا  معن  ّیناف  .يربصاو  هللا  یقتاف  برتقا ، دـق  ّالإ  لجألا  يرأ  الو  نیتّرم  ماـعلا  هب  ینـضراع  دـق  ّهناو  هّرم  هنـس  ّلـک 
ءاسن هدّیس  وأ  نینمؤملا  ءاسن  هدّیـس  ینوکت  نأ  نیـضرت  الأ  همطاف  ای  لاق : هیناثلا  ینّراس  یعزج  يأر  اّملف  .تیأر  يّذلا  یئاکب  تیکبف 
ْهبارق بقانم  باب  ناونع  هب  ار  یباب  مهلـضف  نیرجاـهملا و  بقاـنم  باـب  قلخلا ، ءادـب  باـتک  ( 4/209  ) رد يراخب  زین  و  هّمـألا .» هذـه 
ْهدیس همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تنب  مالّـسلااهیلع  ْهمطاف  ْهبقنمو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هب تیاور  ياهتنا  رد  اّما  تسا  هدرک  رکذ  تارابع  رد  توافت  یمک  اـب  ار  قوف  تیاور  همادا  رد  تسا و  هدرک  رکذ  ْهنجلا ، لـها  ءاـسن 
رد هحفـص 219  باب  نیمه  رد  نینچمه ، و  تکحـضف .» هعبتا  هتیب  لهأ  لوا  ینا  ینربخأف   » هدـش رکذ  نینچ  هدـش  رکذ  ترابع  ياج 

( ققحم  ) .ْهنجلا لها  ءاسن  هدیس  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هدرک و  نایب  نینچ  زین  هنع  هللا  یضر  همطاف  بقانم  باب  زاغآ 
رگید بتک  رد  فلتخم  ریباعت  اـب  تیاور  نیا  .ْهمطاـف  لـئاضف  باـب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ح 98 ، ، 4/1905 ملسم ، حیحـص  - 2
یلـص هللا  لوسر  ضرم  رکذ  یف  ءاج  ام  باب  زئانجلا ، باتک  ح1621 ، ، 1/518 ْهجام ، نبا  ننـس  دش : لقن  زین  نآ  نابحاص  حاحص و 
بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  دـمحم  یبا  بقانم  باـب  بقاـنملا ، باوبا  ح3870 ، ، 5/326 يذمرت ، ننـس  ثیدـح ؛ هلآو ، هیلع  هللا 

نامیلا و ص76 و 77، نب  ْهفیذـح  ص58 ، یئاسن ، هباحصلا ، لئاضف  باب 110 ؛ امهنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلاو 
( ققحم  ) .اهنع هللا  یضر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم 
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رد ربلادبع  نبا  و  هّتـسلا » حاحـصلا  نیب  عمج   » رد يدـبع  »(1) و  نیحیحـصلا نیب  عمج   » رد يدـیمح  و  حیحـص »  » مود ءزجرد  همطاف 
(2)« باعیتسا »

(3)« دنسم  » مشش ءزج  هحفص 282  رد  دمحا  ماما  مالّسلااهیلع و  همطاف  ترضح  تالاح  نمض 

و هّتسلا » حاحـصلا  نیب  عمج   » رد يدبع  »(4) و  نیحیحصلا نیب  عمج   » رد يدیمح  و  حیحـص »  » مود ءزجرد  بتاک  دعـس  نب  دّمحم  و 
(5)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نبا 

((6)« دنسم  » مشش ءزج  هحفص 282  رد  دمحا  ماما  مالّسلااهیلع و  همطاف  ترضح  تالاح  نمض 

رد يرامیب و  رتسب و  ضرم و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياه  هدومرف  نمـض  تاقبط ،»  » مود دلجرد  بتاک  دعـس  نب  دّمحم  و 
(، دـهد یمن  ار  نآ  لقن  هزاجا  سلجم ، تقو  هک   ) ینالوط ثیدـح  نمـض  مالّـسلااهیلع  همطاف  یب  یب  تـالاح  لـقن  رد  متـشه  دـلج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  نینمؤملا  ّما  هشیاع  زا  ًادنسم 

« .نیملاعلا ءاسن  هدّیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  همطاف  ای  »

؟ یشاب نیملاع  نانز  هدیس ي  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ  ینعی 

643 ص :

.ْهشئاع دنسم  ح 3357 ، ، 4/145 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 1
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرش  هرامش 4057 ، همجرت  ، 4/1894 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2

،2/191 دعـس ، نب  دّـمحم  يربکلا ، تاقبط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ثیداحأ  ، 6/282 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3
تنب ْهمطاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  رکذ  زین 8/22 ، هضرم و  یف  هتنبا  ْهمطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  رکذ 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
.ْهشئاع دنسم  ح 3357 ، ، 4/145 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 4

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرش  هرامش 4057 ، همجرت  ، 4/1894 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 5
،2/191 دعـس ، نب  دّـمحم  يربکلا ، تاقبط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ثیداحأ  ، 6/282 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 6

تنب ْهمطاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  رکذ  زین 8/22 ، هضرم و  یف  هتنبا  ْهمطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  رکذ 
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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(1)« هباصا  » رد یب  یب  تالاح  نمض  ار  ترابع  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  و 

.یتسه نیملاع  نانز  نیرتهب  وت  ینعی  تسا ؛ هدومن  لقن 

(2)« ریسفت  » رد یبلعث  ماما  دوخ و  نیحیحص »  » رد ملسم  يراخب و  زین  و 

(3)« ریبکلا مجعم   » رد یناربط  و  دنسم »  » رد لبنح  دمحا  ماما  و 

هیلح ي  » يدحاو و طیـسو و  مکاح و  و  بقانم »  » متاح و یبا  نبا  ریـسفت  زا   (4) ْهّدوملا » عیبانی   » باب 32 رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  و 
دّمحم دمحا و  زا   (6)« قعاوص  » مهدراهچ هیآ  لیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  (5) و  ینیومح ، دئارف »  » یناهفصا و میعن  وبا  ظفاح  ءایلوالا »

(8)« ریسفت  » رد يربط  »(7) و  لوؤسلا بلاطم   » هحفص 8 رد  یعفاش  هحلط  نب 

بابسا  » رد يدحاو  و 

644 ص :

ْهیلح رد  یناهفـصا  میعن  وبا  زین  .ءارهزلا و  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 11587 ، همجرت  ، 8/266 ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهباـصالا ، - . 1
نایاش .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  لاح  حرـش  هرامش 133 ، همجرت  ، 2/40 ءایلوالا ،
نامه هب  نوگانوگ و  ظافلا  اب  ار  ثیدح  نیا  میعن  وبا  رجح و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  ربلادبع و  نبا  جاّجح و  نب  ملـسم  هک  تسا  رکذ 
هدیـس نوکت  نأ  نیـضرت  الأ  همطاف  ای   ) ار داهـشتسا  دروم  هلمج  یگمه  یلو  دنا ، هدرک  لقن  میدروآ  يراخب  زا  هک  یثیدح  ياوتحم 

.دنا هدرک  لقن  ناسکی  نیملاعلا ) ءاسن 
اّمل لاق : ساّبع ، نبا  نع  : » دـنک یم  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یبلعث  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 8/310 یبلعث ، ناـیبلاو ، فشکلا  - 2
انیلع تبجو  نیّذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  اولاق : َیبْرُْقلا ﴾ ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال   ﴿ تلزن

«. امهءانباو همطافو  ّیلع  لاق : مهتّدوم ؟
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دنسم  ح 2641 ، ، 3/39 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 3

باب 32. ، 6 ح 1 -  ، 1/315 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 4
باب 2. طمس 2 ، ح 359 ، ، 2/13 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 5

هیآ 14. لصف 1 ، باب 11 ، ص170 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 6
.همدقم ص40 و 52 ، یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 7

: دـنک یم  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  يربط  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ح 23698 ، ، 13/33 يربط ، ریرج  نب  دّـمحم  نایبلا ، عماـج  - 8
: لاقف ماشلا ، لهأ  نم  لجر  ماق  قشمد ، جرد  یلع  میقأف  ًاریـسأ  اـمهنع  هللا  یـضر  نیـسحلا  نب  ّیلعب  ءیج  اّـمل  لاـق : ملیدـلا  یبأ  نع  »
: لاـق .معن  لاـق : نآرقلا ؟ تأرقأ  هنع : هللا  یـضر  نیـسحلا  نب  ّیلع  هل  لاـقف  .هنتفلا  یبرق  عـطقو  مکلـصأتساو  مکلتق  يذـّلا  دـمحلا هللا 

مّکناو لاق : َیبْرُْقلا .﴾ ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال   ﴿ تأرق اـم  لاـق : .مح  لآ  ارقأ  ملو  نآرقلا  تأرق  لاـق : مح ؟ لآ  تأرقأ 
هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیمه  يروش  هروس  هیآ 23  لیذ  ، 4/101 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  نینچمه  معن .» لاق : مه ؟ متنـأل 
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.دنا
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(3)« راصبالارون  » رد یجنلبش  نمؤم  ضایر و  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  »(2) و  بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  »(1) و  لوزنلا

و هنیدملا » خیرات   » رد يدوهمس  همالع ي  »(6) و  خیرات  » رد رکاسع  نبا  »(5) و  روثنملا ّرد   » رد یطویس  »(4) و  ریسفت  » رد يرشخمز  و 
(7)« ریسفت  » رد يروباشین  لضاف 

رد رخف  ماما  »(8) و  ریسفت  » رد يواضیب  یضاق  و 

645 ص :

مان هب  دراد  یباتک  يروباشین  يدحاو  نکل  میتفاین ، يدحاو  لوزنلا  بابـسا  رد  ار  روبزم  ثیدـح  میدرک ، وجتـسج  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
.تسا هدروآ  میدرک  لقن  یبلعث  زا  هچنآ  يروش ، هروس ي  هیآ 23  لیذ  رد 4/52 ، هک  دیجملا  نآرقلا  ریسفت  یف  طیسولا 

﴾. َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ  ُلق َال  : ﴿ یلاعت هلوق  باب  ح 352 ، ص309 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 2
باب 2. ص227 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 3

.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 4/213 يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  - 4
.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 5/701 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  - 5

ار ثیدـح  نیا  رکاسع  نبا  .مساقلا  نب  نسحلا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4851 ، همجرت  ، 41/335 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  - 6
ًاّیلعو ینقلخو  یّتش  راجـشأ  نم  ءایبنألا  قلخ  هللا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  یلهابلا  هماما  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن 

غاز نمو  اجن  اهناصغأ  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  .اهقاروأ  اهعایشأو  اهرامث  نیسحلاو  نسحلاو  اهعرف  ّیلعو  اهلصأ  انأف  .هدحاو  هرجـش  نم 
هیرخنم یلع  هللا  هبکأل  انتّبحم  كردی  ملو  ماع  فلأ  ّمث  ماع  فلأ  ّمث  ماع  فلأ  هورملاو  افصلا  نیب  ّلجوّزع  هللادبع  ًادبع  ّنأ  ولو  يوه 

﴾«. َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ  ُلق َال  : ﴿ الت ّمث  رانلا ، یف 
ْهفرعملا راد  عبط  يربط  ریـسفت  شماـه  هب   ) يروش هروس  هیآ 23  لیذ  يروباشین ، دـمحم  نب  نسح  نیدـلا  ماـظن  نآرقلا ، بئارغ  - 7

(. 25/27
.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ح 23 ، ، 4/91 يواضیب ، ریسفت  - 8
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یبنلا ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ْهفـشر   » لّوا باـب  ات 23  هحفـص 22  رد  يولع  نیدـلا  باهـش  رکب  یبا  دیـس  »(1) و  ریبک ریسفت  »
(2)« يداهلا

رماع نب  دّـمحم  نب  هللادـبع  خیـش  يدـس و  یناربط و  طسوا »  » ریبک و دـمحا و  بقانم »  » ـالم و هریـس ي  یبلعث و  و  يوغب » ریـسفت   » زا
(3)« فاحتالا  » باتک هحفص 5  رد  یعفاش  يواربش 

(4)« تیملا ءایحا   » رد یطویس  نیدلا  لالج  دمحا و  یناربط و  مکاح و  زا 

رذنم و نبا  ریسافت  زا 

646 ص :

ءالؤه ّنا  تبثف  : » دسیون یم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  يزار  رخف  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 27/166 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 1
هلوق لّوألا ) : ) هوجو هیلع  ّلدیو  میظعتلا  دیزمب  نیصوصخم  اونوکی  نأ  بجو  اذه  تبث  اذإو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  براقأ  هعبرألا 

همطاـف ّبحی  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبـنلا  ّنأ  کـشال  یناـثلا )  ) .قبـس اـم  هب  لالدتـسالا  هجوو  َیبْرُْقلا ﴾ یف  َهّدَوَْملا  اـّلِإ  : ﴿ یلاـعت
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  رتاوتملا  لقنلاب  تبث  و  اهیذؤی » ام  ینیذؤی  یّنم  هعضب  همطاف  : « هلآو هیلع  هللا  یلص  لاق  مالّـسلااهیلع 

: یلاعت هلوقل  و  َنوُدَـتْهَت ﴾ ْمُکّلََعل  ُهوُِعبّتاَو  : ﴿ هلوقل هلثم  هّمألا  ّلک  یلع  بجو  کلذ  تبث  اذإو  نیـسحلاو  نسحلاو  ًاـّیلع  ّبحی  ناـک  ّهنا 
یف ْمَُکل  َناَک  ْدََـقل  : ﴿ هناحبـس هلوقل  و  ُهللا ﴾ ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبّتاَف  َهللا  َنّوبُِحت  ُْمْتنُک  نِإ  ُْلق  : ﴿ هلوقل و  ِهِْرمأ ﴾ ْنَع  َنوُِفلاَُخی  َنیِذـّلا  ِرَذْـحَْیلَف  ﴿

مهللا هلوق : وه  هالصلا  یف  دهـشتلا  همتاخ  ءاعدلا  اذه  لعج  کلذلو  میظع  بصنم  لآلل  ءاعدلا  ّنا  ثلاثلا ) ﴾. ) ٌهَنَـسَح ٌهَوُْسا  ِهللا  ِلوُسَر 
ّنأ یلع  ّلدی  کلذ  ّلکف  .لآلا  ریغ  ّقح  یف  دجوی  مل  میظعتلا  اذهو  .دّمحم  لآو  ًادّـمحم  محراو  دّـمحم  لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  ّلص 
هیآ رد  دـنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  وا  هک  دوش  یم  نشور  يزار  رخف  تاملک  رد  تقد  اب  بجاو .» دّـمحم  لآ  ّبح 
﴾. َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  ّنِإَو  ْمُهَءاَْنبأ  َنُوفِْرعَی  اَمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْـنیَتآ  َنیِذـّلا  : ﴿ دـیامرف یم  هرقب  هروس   146

ندوب لطاب  هب  هتفایرد  اهنآ  هب  ار  تّما  مامت  هعجارم  موزل  دنا ، هدرک  كرد  ار  ربمایپ  تیب  لها  تیناقح  يزار  رخف  دننامه  هک  يدارفا 
.دنهاگآ دوخ  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  قح  نامتک  یخرب  نکل  دنراد ، فارتعا  اهنآ  قیرط  زا  ریغ  رگید  ياههار 

.ْهیناثلا ْهیآلا  تیبلا ، لهأ  یف  ْهّدوملا  ْهیآ  ریسفت  باب 1 ، ص52 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 2
باب 1. ص17 و 18 ، يواربش ، فاحتالا ، - . 3

هیآ 23 لیذ  ح 522 ، ص316 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  بقاـنم  رد  هیودرم  نبا  زین  .یناـثلا و  ثیدـح  ص8 ، یطویـس ، ّتیملا ، ءایحا  - 4
هب ًابلاغ  ثیدـح  نیا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیمه  .يروش  هروس ي 

مکاح .میا  هدرک  هراشا  ثیدـح  لماک  نتم  هب  هک  عبانم  زا  یخرب  رد  زجب  تسا ، هدـش  لقن  میدرک  لـقن  یبلعث  زا  هک  یظاـفلا  ناـمه 
ار ثیدـح  نیا  یلع ، نب  نسح  بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4802 ، ، 3/189 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین 

هللا ضرتـفا  يذـّلا  تیبـلا  لـهأ  نم  اـنأو  لاـق ... : ّمث  ...ساـنلا  یلع  نب  نسحلا  بطخ  لاـق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لـقن 
اَهِیف َُهل  ْدِّزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ هّیبنل یلاعتو  كرابت  لاقف  ملـسم ، ّلک  یلع  مهتّدوم 
ْهیافک رد  یعفاش  یجنگ  همدـقم ؛ ، 1/155، هّمهملا لوصف  رد  یکلام  غاّبـص ، نبا  زین  و  تیبلا .» لهأ  انتّدوم  هنـسحلا  فارتقاـف  ًانْـسُح ﴾
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يروش هروـس ي  هیآ 23  لـیذ  و 825 ، و 824  ح 822  ، 2/189 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  و  . 11 باب ص91 ، بلاطلا ،
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه 
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هّدـع ي يانثتـسا  هب   ) امـش ياملع  رباکا  مومع  هرخألاب  مکاح  متاح و  یبا  نبا  یناربط و  ریبکلا  مجعم  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا 
هروس هیآ 22  یتقو  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  و  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  تیب ) لها  نانمـشد  اهیوما و  ناوریپ  نیبّصعتم و  زا  یلیلق 

: دش لزان  يروش )  ) 42

﴾. ًانْسُح اَهِیف  َُهل  ْدِّزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  ﴿

هک ره  دـیراد و  روظنم  نم  نادـنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  امـش  زا  نم  تّما ) هب   ) وگب »
« .مییازفیب شا  ییوکین  رب  ام  دهد  ماجنا  وکین  راک 

: دندرک ضرع  باحصا  زا  یعمج 

ّیلع هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق  مهتّدوم ؟ انیلع  هللا  ضرف  نیّذلا  کتبارق  نم  هللا  لوسر  ای  »
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« .نیسحلاو نسحلاو  همطافو 

؟) هفیرش هیآ  نیا  رد  ینعی   ) ام رب  ار  اهنآ  یتسود  تّدوم و  تسا  هدینادرگ  بجاو  ادخ  هک  دننایک  امش  ناکیدزن  ینعی 

.اهنآ نارسپ  ینعی  امهانباو ؛»  » دراد رابخا  زا  یضعب  رد  و  دنا -  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  اهنآ  دومرف :

ینعم نیا  امش  ياملع  دزن  رد  دهد و  یمن  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تقو ، هک  هدیسر  رایسب  امش  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.هدیسر عایش  ّدح  هب 

تیبلا لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  رارقا 

هللادبع خیش  »(2) و  لوصولا جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  »(1) و  قعاوص هحفص 88« رد  مه  بّصعتم  رجح  نبا  هک  اجنآ  ات 
زا نارگید  »(4) و  نیبغارلا فاعسا   » هحفص 119 رد  يرـصم  نابـص  یلع  نب  دّمحم  »(3) و  فاحتالا  » باتک هحفـص 29  رد  يواربش 

: تفگ یم  هک  دنا  هدومن  لقن  دشاب ، یم  اه  یعفاش  ياوشیپ  سیئر و  امش و  هعبرا  همئا ي  زا  هک  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما 

مکّبح هللا  لوسر  تیبلا  لهأ  ای 

هلزنأ نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مّکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

هل هالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم 

648 ص :

هیآ 2. لصف 1 ، باب 11 ، ص148 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
.ّفلؤم همدقم  ص16 ، يدنرز ، نیدلا  لامج  لوصولا ، جراعم  - 2

باب 4. ص83 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  - . 3
ررد مــظن  رد  یفنح  يدــنرز  زین  و  ص129 ) یجنلبـش ، راـصبالا ، روـن  هیـشاح  رد  ، ) نابـص یلع  نب  دّـمحم  نیبـغارلا ، فاعـسا  - 4

.دنا هدرک  هراشا  راعشا  نیمه  هب  باب 59 ، ح 197 ، ، 2/434 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .فلؤم و  همدقم  ص18 ، نیطمسلا ،
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یم قوف  هیآ  هب  هراشا   ) هدـش لزان  نآرق  رد  هک  ادـخ -  بناج  زا  هدـیدرگ  بجاو  امـش  یتسود  ّتبحم و  ادـخ  لوسر  تیب  لها  يا  »
(. دشاب

« .دش دهاوخن  لوبق  وا  زامن  دتسرفن ، تاولص  امش  رب  سک  ره  هکنآ  دّمحم ) لآ   ) امش ردق  تمظع  رد  دنک  یم  تیافک 

هحیحـص ي رابخا  همه  نیا  اب  دـیدومن ، لقن  امـش  هک  ار  يا  هفرط  کی  ربخ  ایآ  منک  یم  لاؤس  فاـصنا  اـب  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 
؟ دنک یم  هلباقم  تسا ، جراخ  ءاصحا  ّدح  زا  هک  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هحیرص 

مدرم رب  ار  وا  ّتبحم  تّدوم و  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنک  یم  لوبق  لقع  اـیآ 
؟ دهد حیجرت  وا  رب  ار  نارگید  دراذگب و  هداد ، رارق  هضیرف 

زج  ) تسین وا  تیلضفا  رب  یلیلد  چیه  هک  ار -  هشیاع  لد ، ياوه  يور  مییوگب  هک  دور  یم  ترضح  نآ  رد  سوه  يوه و  روصت  ایآ 
تّدوم و لاعتم  يادـخ  دـیجم ، نآرق  رد  هک  يا  همطاف  زا  ربمغیپ - ) نانز  ریاس  دـننام  هدوب ؛ نینمؤملا  ّما  ادـخ و  لوسر  رـسمه  هکنآ 

هب ار  هلهابم  رد  دورو  راختفا  هدرک و  لزان  وا  نإش  رد  ریهطت  هیآ ي  هداد و  رارق  بجاو  هضیرف و  ار  وا  ّتبحم 

؟ دراد تسود  رتشیب  هداد ، وا  هب  نآرق  مکح 

متاخ ادخ  لوسر  ًاصوصخم  دندید ، یمن  ار  یـسک  ادخ  زج  دـنتفر و  یمن  سفن  ياوه  یپ  رد  ءایلوا  ءایبنا و  هک  دـیناد  یم  دوخ  امش 
ادـخ هک  ار  یـسک  رگم  هتـشاد ، یمن  تسود  ًاـعطق  تسا و  هدوب  هللا  یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح  تقیقح  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا 

.هتشاد نمشد  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  .هتشاد  یمن  نمشد  هتشاد و  تسود 

رگا ًاعطق  سپ  .دهد  یم  حـیجرت  وا  رب  ار  يرگید  دراذـگ و  یم  هداد ، رارق  هضیرف  ار  وا  تّدوم  ّتبحم و  ادـخ  هک  يا  همطاف  هنوگچ 
.هتشاد یهلا  تیبوبحم  هک  هدوب  نآ  يارب  هتشاد ، تسود  ار  مالّسلااهیلع  همطاف 
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ار وا  ادخ  دومرف  یم  دوخ  هک  یسک  رب  ار  دوخ  نانز  دارفا  زا  يدرف  ّتبحم ، رد  دهد  حیجرت  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
؟ هداد رارق  هضیرف  مدرم  رب  ار  شتّبحم  هدیزگرب و 

دییأت دـیجم  نآرق  تایآ  اـب  دـشاب و  یم  نیقیرف  ءاـملع  رباـکا  لوبق  دروم  هک  ار -  هحیرـص ي  هحیحـص ي  راـبخا  همه  نیا  دـیاب  اـی 
.دوش هتشادرب  نیب  زا  ضقانت  ات  دینادن ، همّلسم  تاعوضوم  زا  دیدومن  نایب  هک  ار  يربخ  نیا  ای  دییامنبدر  هدیدرگ - 

رابخا اب  دراد  تریاغم  دشاب ، یم  رکب  یبا  نم  دزن  رد  نادرم  ّبحا  هدومرف : ترـضح  نآ  دیدومرف  هک  رکب  یبا  هفیلخ  هرابرد ي  اما  و 
هللا یلـصربمغیپ  دزن  تّما  نادرم  نیرت  بوبحم  هک  هدـیدرگ  لقن  ناتدوخ  گرزب  ياملع  تاـقث و  تاور  قیرط  زا  هک  يربتعم  رایـسب 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع 

(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 55 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هچنانچ 

(2) يذمرت زا 
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باتک ح 3877 ، ص1006 ، حیحصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  یسیع  نب  دمحم  زین  و  باب 55 . ح 27 ، ، 2/54 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
ْهفرعم باـتک  ح 4735 ، ، 3/168 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباـشین  مکاـح  دّـمحم ؛ تنب  ْهمطاـف  لـضف  باـب  بقاـنملا ،
باتک ح8497 ، ، 5/140 يربکلا ، ننـسلا  رد  یئاسن  بیعـش  نب  دـمحا  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  بقانم  هباحـصلا ،

؛ دشار نب  دمحم  ثیداحا  ح7258 ، ، 8/130 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  ّیبنلا ؛ نم  هبرقو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  رکذ  صئاصخلا ،
ررد مـظن  رد  يدـنرز  بلاـط و  یبأ  نـب  ّیلع  لاـح  حرـش  هرامـش 4933 ، همجرت  ، 264  - 42/260 قـشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا 

مالّسلااهیلعءارهز ْهمطاف  لاح  حرش  ، 5/522 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نباو  اـمهل  ْهّبحمو  ّیلعل  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  رکذ  ص100 ، نیطمسلا ،
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ، 5/126 لامکلا ، بیذهت  رد  يزمو 

هحفص یقرواپ  رد  تیاور  لصا  هتبلا  ققحم )  ) .تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  تیاور  رد  فالتخا  یمک  اب  يذمرت  ننـس  باتک  رد  - 2
.تسا هدش  رکذ  دعب 
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: تفگ هک  هدیرب  زادنک  یم  لقن 

(1)« .مالّسلا هیلع  ّیلع  لاجرلا  نمو  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ءاسنلا  ّبحا  ناک  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  همطاف و  ربمغیپ  دزن  نانز  نیرت  بوبحم 

باب 91 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  زین  و 

(2)« بلاطلا ْهیافک  »

: تفگ هک  هدومن  لقن  هشیاع  نینمؤملا  ّما  زا  ًادنسم 

« .مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحا  ناک  ًاقلخ  هللا  قلخ  ام  »

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  هک  ار  یقلخ  دنوادخ  هدومرفن  قلخ 

(3) یقشمد رکاسع  نبا  دوخ و  بقانم »  » رد ریرج  نبا  ار  وا  هدومن  تیاور  هک  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هاگ  نآ 

.مالّسلا هیلع  یلع  تالاح  همجرت  رد 

(4)« یبقعلا ریاخذ   » رد یعفاش  هللادبع  نب  دمحا  مرحلا  ماما  نیدلا و  یحم  زین  و 

زا

651 ص :

یم رکذ  باطخ  نب  رمع  زا  یتیاور  اهنع  هللا  یضر  همطاف  بقانم  نم  رکذ  باب   3/155 كردتسملا »  » باتک رد  يروباشین  مکاح  - 1
همطاـف ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  رفن  نیرت  بوبحم  هک  دروـخ  یم  مسق  هدرک و  رارقا  اـنعم  نیا  هب  هک  دـنک 

ام هللاو  همطاف  ای  لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  یلع  لـخد  هنا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نع  تسا ...« : مالّـسلااهیلعارهز 
ّیلإ بحأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  کیبأ  دعب  سانلا  نم  دـحا  ناک  ام  هللاو  کنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  بحأ  ًادـحا  تیأر 

( ققحم «. ) نیخیشلا طرش  یلع  دانسالا  حیحص  ثیدح  اذه  کتم !!
حرش هرامـش 4933 ، همجرت  ، 42/260 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زین  و  باب 91 . ص324 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  .بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح 
( ققحم  ) .تسا هدرک  نایب  عوضوم  نیا  رد  ار  يدایز  تایاور  ات 265  ص260  ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  - 3

لوسر یلإ  سانلا  ّبحا  تناک  اّهنأ  رکذ  همطاف ، نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  رکذ  یف  باـب  ص35 ، يربط ، نیدـلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخد  - 4
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا 
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(1) يذمرت

: تفگ دـندوب ، رت  بوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  مدرم  زا  کی  مادـک  هک  دـندومن  لاؤس  هشیاع  زا  هک  دـیامن  یم  لـقن 
.همطاف

: تفگ .ترضح  نآ  دزن  دوب  رت  بوبحم  سک  هچ  اهدرم  زا  دنتفگ 

.بلاط یبا  نبا  یلع  شرسمه  ینعی  .بلاط ؛» یبأ  نب  ّیلع  اهجوز  »

: تفگ هک  دیامن  یم  لقن  هشیاع  زا  یقشمد  مساقلاوبا  ظفاح  یبهذ و  صلخم  زا  زین  و 

(2)« .همطاف نم  هیلإ  ّبحأ  الو  ّیلع  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  ّبحأ  ًالجر  تیأر  ام  »

652 ص :

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  بحأ  ناک  سانلا  يا   » اهنع هللا  یضر  همطاف  لضف  یف  ءاج  ام  باب  ح 3965 ، ، 5/362 يذمرت ، ننس  - 1
( ققحم «. ) ًاماوق ًاماوص  تملع  ام  ناک  نإ  اهجوز ، تلاق : لاجرلا ، نم  لیقف : همطاف ، تلاق : هلآو ؟

هـشیاع زا  ار  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم  رکذ  ، 3/154 « ) كردتـسملا  » باتک رد  يروباشین  مکاح  - 2
ءارو نم  اهتعمـسف  هشئاـع  یلع  یمأ  عـم  تلخد  لاـق  ریمع  نب  عـیمج  نع   »... .دـنک یم  تلـالد  اـنعم  نیمه  هب  هـک  تـسا  هدرک  ناـیب 
یلع نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  بحا  ناک  ًالجر  ملعا  ام  هللاو  لجر  نع  ینلأست  تلاقف  یلع  نع  اـهلأست  یهو  باـجحلا 
همادا رد  هاجرخی .» ملو  دانسالا  حیحص  ثیدح  اذه  هئارمإ « نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  بحا  تناک  هأرمأ  ضرألا  یف  الو 

نینچ ار  دراد  توافت  تیاور  نیا  اب  یمک  تارابع  تهج  زا  هتـشاد و  يرگید  ناـیوار  هک  ار  يرگید  تیاور  ریمع  نب  عیمج  زا  باـب 
تلاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحا  ناک  سانلا  ّيا  ُتلئسف  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  دنک ...« : یم  نایب 
باتک رد  یئاسن  هاجرخی  ملو  دانـسالا  حیحـص  ثیدـح  اذـه  ًاماوق .» ًاماوص  هتملع  ام  ناک  نإ  اهجوز  تلاق  لاجرلا  نمف  لـیق  همطاـف 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  هبرق  بلاط و  یبا  نب  یلع  تلزنم  رکذ  باب 35  رد  ح8496 و 8497 و 8498  ، 5/139 يربکلا » ننسلا  »
مرک یلع  تلزنم  باب  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  دوخ  رگید  باتک  رد  یئاسن  زین  ار  تیاور  هس  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  لقن 

باـتک رد  یلـصوم  یلعی  یبا  ار  تیاور  نیا  روـط  نـیمه  .تـسا و  هدرک  رکذ  ص 110 )  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نم  هـهجو  هللا 
ثیداحا نیا  مالّسلااهیلع  همطاف  بقانم  باب  ات 404 )  22/403  ) ریبکلا مجعملا  باتک  رد  یناربط  و  ( 8/270/4857  ) یلعی یبا  دنسم  »

( ققحم «. ) تسا هدرک  رکذ  فالتخا  یمک  اب  ار 
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.همطاف زا  ترضح  نآ  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  هن  یلع و  زا  ادخ  لوسر  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  ار  يدرم  مدیدن 

لزنم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  مدش  فّرـشم  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  هیرافغلا  ْهذاعم  زا  يدنجخ  ظفاح  زا  زین  و 
: دومرف هشیاع  هب  .دندوب  لزنم  جراخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هشیاع و 

.ّیلع مهمرکأو  ّیلإ  لاجرلا  ّبحأ  اذه  ّنإ  »

« .هاوثم یمرکاو  هّقح  یف  رعأف 

.ار وا  تلزنم  رادب  یمارگ  ار و  وا  ّقح  سانشب  سپ  .نم  رب  اهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  يوس  هب  تسا  نادرم  نیرت  بوبحم  یلع  نیا 

ّبحب فاحتالا   » باتک هحفـص 9  رد  دشاب -  یم  امـش  ياملع  هّلجا  زا  هک  یعفاش -  يواربش  رماع  نب  دّمحم  نب  هللادـبع  خیـش  زین  و 
(2)« عیبانی  » رد یخلب  نامیلس  »(1) و  فارشالا

(3)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 6 رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 

: تفگ هک  دننک  یم  لقن  ریمع  نب  عیمج  زا  يذمرت  زا 

اهنز زا  تفگ : هشیاـع  ادـخ  لوسر  دزن  صاخـشا  نیرت  بوبحم  زا  مدومن  لاؤس  وا  زا  نم  .میتـفر  هشیاـع  نینمؤـملا  ّما  دزن  ما  هّمع  اـب 
.بلاط یبا  نب  یلع  شرهوش  نادرم  زا  همطاف و 

653 ص :

عیمج نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يواربش  باب 1 . ص31 ، يواربش ، رماع  نب  دّمحم  فارـشالا ، ّبحب  فاحتالا  - 1
الو هنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  ًالجر  تیأر  ام  تلاقف : ًاـّیلع  ترکذـف  هشئاـع  یلع  یتّمع  عم  تلخد  ریمع  نب 

«. هتأرما نم  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  هأرما 
عم تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودنق  باب 54 . ح 23 ، ، 2/39 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

؟ لاجرلا نم  لیقف : .همطاـف  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناـک  ساـنلا  ّيأ  تلأـسف  نینمؤملا  ّمأ  هشئاـع  یلع  یتّمع 
«. اهجوز تلاق :

.تسا هدرک  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  هحلط  نبا  .فلؤم  ْهمدقم  ص46 ، یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3
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همع زا  تفگ : عیمج  هک  توافت  نیا  اب  هدومن  لقن   (1)« یبرقلا ْهّدوم   » مهدزای تّدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ار  ربخ  نیمه 
.مدینش باوج  مدرک و  لاؤس  ما 

.تسا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیا  هشیاع  زا  ریمع  نب  عیمج  زا   (2)« بقانم  » مشش لصف  رخآ  رد  یمزراوخ  بیطخ  زین  و 

(3) قعاوص ،»  » زا مود  لصف  رخآ  رد  یّکم  رجح  نبا  زین  و 

: تفگ هک  هدومن  لقن  هشیاع  زا  يذمرت  زا  مالّسلا ، هیلع  یلع  لضف  رد  ثیدح  لهچ  لقن  زا  دعب 

« .هیلإ لاجرلا  ّبحأ  اهجوزو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ءاسنلا  ّبحأ  همطاف  تناک  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  شرهوش  نادرم ، زا  همطاف و  ربمغیپ  دزن  نانز  نیرت  بوبحم 

هدیقع راهظا  تسا ، لّصفم  هک  عوضوم  نیا  رد  يرابخا  لقن  زا  دعب   (4) لوؤسلا ، بلاطم  هحفص 7  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  زین  و 
: ترابع نیا  هب  دنک  یم  رظن  و 

هّنجلا لهأ  ءاسن  هدّیس  اّهناو  اهریغ  نم  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  تناک  همطاف  نوک  هحیرـصلا  رابخألاو  هحیحـصلا  ثیداحألا  هذهب  تبثف  »
« .هنیدملا لهأ  ءاسن  هدّیسو  هّمألا  هذه  ءاسن  هدّیس  اّهناو 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يوس  هب  دوب  همه  نیرت  بوبحم  همطاف  هک  هدیدرگ  تباث  هحیرـص  رابخا  هحیحـص و  ثیداحا  نیا  هب 
.تسا هدوب  هنیدم  لها  نانز  هدیس ي  تّما و  نیا  نانز  هدیس ي  تشهب و  لها  نانز  هدیس ي  وا  هک  اریز  وا ؛ ریغ  زا 

654 ص :

(. 56 باب ، ح 925  ، 2/320 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 11 ینادمه ، یلع  دّیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 1
لصف 6. ح 63 ، ص79 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

لصف 2. باب 9 ، ص121 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
.ّفلؤم همدقم  ، 48 ص47 -  یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4
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هللا یلـص  هللا  لوسر  دزن  دـندوب  قلخ  نیرت  بوبحم  مالّـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لیالد  اـب  بلطم  نیا  سپ 
هک تسا  يوشم  ریط  فورعم  ربخ  ربمغیپ ، دزن  رد  نارگید  رب  مّدـقت  یلع و  تیبوبحم  تابثا  رب  رت  مهم  رابخا  نیا  همه  زا  هلآو و  هیلع 

ثیدـح هک  دـیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  هتبلا  ترـضح و  نآ  دزن  دوب  تّما  مامت  نیرت  بوبحم  یلع  دوش  یم  تباث  ًالماک  ثیدـح  نآ  هب 
لها نیمرتحم  نایاقآ  ییانیب  دیزم  يارب  یلو  درادن ، دنس  لقن  هب  جایتحا  هک  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف دزن  تسا  فورعم  يردق  هب  ریط 

رد هک  دانسا  نآ  زا  ضعب  هب  دنیامن -  یم  لعج  ار  ثیداحا  لیبق  نیا  نایعیـش  دنیامنن  نامگ  دوشن و  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  هک  سلجم - 
.میامن یم  هراشا  مراد ، رطاخ 

يوشم ریط  ثیدح 

(1) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا 

(3)« هّمهملا لوصف   » هحفص 21 رد  یکلام  غاّبص  نبا  »(2) و  هغالبلا جهن   » حرش رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

باب 8 یفنح  یخلب  نامیلس  و 

655 ص :

 - 2/560 لبنح ، نب  دـمحا  هباحـصلا ، لئاضف  رد  ثیدـح  نیمه  نکل  میتفاین ، لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 1
.تسا دوجوم  ح 945  ، 562

هیلع هباحـصأ  هیواعم  باحـصأ  بلغ  اّمل  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نمو   ) ْهبطخ 51 ، 3/264 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
یف دـجتأ  يرـصبلا  هللادـبع  یبأ  انخیـشل  لیق  : » دـنک یم  هراشا  ثیدـح  ناونع  هب  اهنت  دـیدحلا  یبا  نبا  تارفلا ) هعیرـش  یلع  مالّـسلا 

ثیدح رکذف  هنم ، غورفم  رمأ  کلذ  ّناف  هبقانم ، هرثک  ینعمب  باوثلا ال  هرثک  ینعمب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لیـضفت  یلع  ّلدی  ام  صوصنلا 
تـسرهف ثیدح  لّوا  شخب  هب  هباتک ) نع  ًاباوج  هیواعم  یلإ  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نمو   ) همان 65 رد 18/24 ، و  ...يوشملا .» رئاطلا 

کقلخ ّبحأـب  ینتئا  مهّللا   « هلوـقو ماـقم ...  فـلأ  یف  هل  لاـق  وـل  ّهنأ  هباحـصلا  نم  هریغو  هیواـعم  مـلعی  سیلأ  : » دـنک یم  هراـشا  راو 
«.« کیلإ

.هللا لوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/210 یکلام ، غابص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 3
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نبا دـمحا و  نب  ّقفوم  يذـمرت و  لبنح و  نب  دـمحا  زا  هداد و  نآ  تاـیاور  لـقن  ریط و  ثیدـح  هب  صاـصتخا  ار   (1)« هّدوملا عیبانی  »
ار ریط  ثیدـح  دـیوگ : هک  اجنآ  اـت  هدومن ، تیاور  ساـّبع  نبا  کـلام و  نب  سنا  یبنلا و  یلوم  هنیفـس  زا  دواد  یبا  ننـس  یلزاـغم و 

(2)« هّمهملا لوصف   » رد یکلام  ًاصوصخم  دنا و  هدومن  لقن  سنا  زا  رفن  راهچ  تسیب و 

: هتشون ترابع  نیا  هب 

« .کلام نب  سنأ  نع  هحیرصلا  رابخألاو  هحیحصلا  ثیداحألا  بتک  یف  لقنلا  ّحص  ّهنا  کلذو  »

نبا طبس  .کلام و  نب  سنا  زا  هحیرص  رابخا  و ]  ] هحیحص ثیداحا  بتک  رد  ریط  ثیدح  لقن  هتسویپ  تحص  هب  هکنآ  ینعم  هصالخ 
(4)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 49  رد  يدوعسم  يذمرت و  ننس  دمحا و  لیاضف  زا   (3)« هرکذت  » هحفص 23 رد  يزوج 

مهن ثیدـح  رد  یئاـسن  نامحرلادـبع  وـبا  ماـما  تسا و  هدوـمن  هراـشا  دـشاب -  نآ  تباـجا  ربـمغیپ و  ياـعد  هـک  ثیدـح -  رخآ  هـب 
(5)« يولعلا صئاصخ  »

زا هباحص  زا  رفن  جنپ  یس و  زا  ثیدح  نیا  دیناسا  رتاوت و  رد  صوصخم  یباتک  کی  ره  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  هدقع و  نب  ظفاح  و 
.تسا هتشون  باب  نیا  رد  یمیخض  باتک  میعن  وبا  ظفاح  دنا و  هتشون  سنا 

تبث دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  قیدصت  همه  امش  ياملع  رباکا  هصالخ 

656 ص :

باب 8. ، 4 ح 1 -  ، 1/175 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
.مالّسلا هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/207 یکلام ، غابص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 2

.رئاطلا ثیدح  باب 2 ، ص44 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
.هلئاضف بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  ْهفالخ  رکذ  ، 2/425 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 4

.هللا نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ص51 ، یئاسن ، بیعش  نب  یمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 5
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، نایاقآ امـش  هک  يولهد -  نیـسح  دماح  ریم  دیـس  هقث ، عراب  لداع ، دهاز  قّقحم ، همالع  هچنانچ  ار ، فیرـش  ثیدح  نیا  دـنا  هدومن 
تسا هدوب  سمشلا  نم  رهظا  ناتسودنه  رد  هک  ار  ناشیا  ياوقت  لمع و  ملع و  ماقم  دیناد  یم  رتهب  ناشیا  ناکم  هب  راوج  برق  هب  رظن 

مامت تسا و  هداد  يوشم  ریط  ثیدـح  هب  صاصتخا  تمظع ، رطق و  نآ  اب  ار  دوخ  راونألا  تاقبع  باتک  گرزب  تادـّلجم  زا  یکی  - 
لقن ار  ثیدح  نیا  دنس  دنچ  هب  هک  مرادن  رظن  لاحلا  هک  هدومن  عمج  اجنآ  رد  ار  امش  گرزب  ياملع  هیلاع ي  بتک  هربتعم ي  دانـسا 
کی هک  ردقلا  لیلج  دیـس  نآ  مهم  تامدخ  تامحز و  زا  مدش  توهبم  ثیدح  نآ  دانـسا  تئارق  تقو  هک  مناد  یم  ردق  نآ  هدومن ،

هک تسا  نیا  رابخا ، نآ  یمامت  هجیتن ي  هصالخ و  هک  تسا  هدومن  تباث  اهامـش  قیرط  زا  طقف  ًارتاوتم  هنوگچ  ار  یکچوک  ثیدـح 
ینز يزور  هک  دنا  هدومن  ثیدح  نیا  تّحص  هب  قیدصت  فارتعا و  رارقا و  نامز ، هرود و  ره  رد  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  هّفاک ي 

هب زاین  تسد  نایرب ، غرم  لوانت  زا  لبق  ترـضح  نآ  .دروآ  هیده  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  تهج  ینایرب  غرم 
: درک ضرع  هدومن  دنلب  زاین  یب  ترضح  رابرد 

« .هعم لکأف  ّیلع  ءاجف  ریطلا ، اذه  نم  یعم  لکأی  یّتح  کیلإو  ّیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  مهّللا  »

یلع لاـح  نآ  رد  .ناـیرب  غرم  نیا  زا  نم  اـب  دروخب  اـت  نم ، دزن  وت و  دزن  ار  تدوخ  قلخ  نیرت  بوبحم  نم  دزن  تسرفب  اراـگدرورپ 
.نایرب غرم  نآ  زا  ترضح  نآ  اب  دروخ  دمآ و  مالّسلا  هیلع 

657 ص :
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(2) ظفاح خیرات  یکلام و   (1)« هّمهملا لوصف   » دننام امش  بتک  زا  یضعب  رد  و 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » يروباشین و

: تفگ سنا  هک  دـنا  هدوـمن  رکذ  قـیرط  نیا  هب  دـنیامن ، یم  کـلام  نـب  سنا  زا  لـقن  هـک  نآ  ریغ  دـمحا و  دنـسم  یعفاـش و  یجنگ 
اپ اب  موس  هبترم  .مدومن  ناهنپ  ار  وا  مدروآ و  رذع  نم  .دمآ  هناخ  رد  یلع  هبترم  هس  .دوب  اعد  نیا  لوغـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

: دومرف ترضح  دش ، دراو  یلع  هک  نیمه  .نک  شدراو  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  هب 

»؟ هللا کمحری  یّنع  کسبح  ام  »

.دنک تمحر  ار  وت  ادخ  نم ، زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ 

.مدیسر تمدخ  هک  تسا  موس  هبترم  نیا  مدمآ و  هناخ  رد  رب  هبترم  هس  درک : ضرع 

.يدش دورو  زا  عنام  ار  یلع  هک  تشاداو  لمع  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  سنا ، دومرف : ترضح 

658 ص :

غاّبص نبا  .مالّـسلا  هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/210 یکلام ، غاّبـص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
.تسا هدروآ  درک ، میهاوخ  لقن  مکاح  كردتسم  زا  هک  هنوگ  نامه  ظافلا -  فالتخا  هب  ساّبع  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا 

ّبحأب ینتئا  مهّللا  : » لاـقف يوشم  خرف  هللا  لوسرل  مدـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـخأ  تنک  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نع  - » 2
هللا لوسر  ّنإ  تلقف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ءاجف  راصنألا ، نم  ًالجر  هلعجا  مهّللا  تلقف : لاق .» ریطلا  اذـه  نم  یعم  لـکأی  کـیلإ  کـقلخ 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ءاج  ّمث  هجاح ، یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنإ  تلقف  ءاج  ّمث  هجاح ، یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ّکنا معزی  سنأ  ینّدری  تاّرک  ثالث  رخآ  هذه  ّنإ  لاقف : .ّیلع  کسبح  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  لخدف ، .حـتفا  هلآو 
لوسر لاقف  یموق ، نم  ًالجر  نوکی  نأ  تبحأف  كءاعد ، تعمس  هللا  لوسر  ای  تلقف : تعنص ؟ ام  یلع  کلمح  ام  لاقف : هجاح ، یلع 
ْهفرعم باتک  ح 4650 ، ، 3/142 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  هموق .» ّبحی  دق  لجرلا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا 

.ّیلع بقانم  باب  ْهباحصلا ،
رد فالتخا  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  نیا  زین  یعفاش  یجنگ  .رئاطلا  ثیدـح  یف  باب 33  ص150 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدروآ  میدرک ، لقن  هچنآ  اب  ظافلا 
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.دوش ماقم  نیا  بحاص  نم  موق  زا  رفن  کی  متشاد  تسود  مدینش و  ار  امش  ياعد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  درک : ضرع 

؟ هدومن در  ای  هدومرف  تباجا  ار  ءایبنالا  متاخ  شلوسر  تساوخرد  اعد و  لاعتم  يادخ  ایآ  هک  منک  یم  لاؤس  مرتحم  نایاقآ  زا  لاح 

زگره تمظع ، اـب  ربـمغیپ  هک  دـناد  یم  زین  هدومن و  تاوـعد  تباـجا  هدـعو ي  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  نوـچ  تسا  یهیدـب  خـیش :
.هدومن یم  تباجا  لوبق و  هتسویپ  ار  ترضح  نآ  ياضاقت  شهاوخ و  ًاعطق  دنک ، یمن  اجیب  تساوخرد 

لاسرا شربمغیپ  دزن  هدومن و  باختنا  رایتخا و  ار  شقلخ  نیرت  بوبحم  الع ، ّلج و  تیدـحا  ترـضح  تروص ، نیا  رد  سپ  یعاد :
ربـمغیپ ادـخ و  دزن  تّما  همه ي  نیرت  بوبحم  قلخ و  همه ي  زا  بختنم  هک  تّما -  همه ي  ناـیم  زا  راوگرزب  بوبحم  نآ  هتـشاد و 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدوب - 

امـش ياملع  رباکا  ءاهقف و  زا  هک  یعفاش  هحلط ي  نب  دّمحم  دننام  دنا ؛ هدومن  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنانچ 
(1) «، لوؤسلا بلاطم   » لوا باب  زا  مجنپ  لصف  لیاوا  رد  تسا ، هدوب 

، ریط ثیدحو  تیار  ثیدح  تبسانم  هب  هحفص 15 ،

659 ص :

یف باتری  قَّقحم ال  وهف  ءیش  نع  ربخأ  اذإف  .ّقح  هلاوقأو  قدص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  رابخإ  ّنأ  هنم ، حورب  هللا  كدّیأ  ملعا  - » 1
هللا هّبحی  نّمم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  یلع  هّوبنلا  رونب  علطا  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  نیدـتهملا  نم  دـحأ  الو  ناـمیإلا  ووذ  هتّحص 
نیب ناکو  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  نیقتملا  تاجرد  العأ  یه  یّتلا  هّیلعلا  هفـصلاو  هّینـسلا  هبقنملا  هذه  توبث  سانلا  قّقحتی  نأ  دارأ  یلاعت و 

ّبحأف .قافن  نم  ءیش  مهیف  نمو  باتکلا  لهأل  نوعاّمس  مه  نمو  مالـسإلاب  دهع  اوثیدح  مه  نم  ذئموی  مهیلع  هللا  ناوضر  هباحـصلا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  نرقف  دـحأ ، هیف  فّقوتی  الف  عیمجلا  سوفن  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  کلذ  تبثی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هفـصب ناـیعلاب  كردـت  ـال  هیونعم  هنّیعم  هفـص  یه  یتـلا  ّیلعل  نیبناـجلا  نم  هفوـصوملا  هّبحملا  یهو  هفـصلا  هذـه  توـبثب  هربـخ  یف 
هّبحملا نیب  ّیلع  فصو  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  یف  عمجف  هیدـی ، یلع  ربـیخ  حـتف  یهو  هل ، اـهتبثأ  راـصبألاب  كردـت  هسوسحم 
هفـصلا هذهب  هنرتقملا  يرخألا  هفـصلا  توبث  یف  فّقوت  هدنع  یقبی  الف  هتّـساحب  كردیو  حتفلا  هروص  رظان  ّلکل  رهظی  ثیحب  حتفلاو 

هنایتإ لعج  ریطلا ، ثیدح  یف  اذکهو  مالّـسلا ، هیلع  ّیلعل  همیظعلا  هفیرـشلا  هفـصلا  هذه  توبث  عیمجلا  سوفن  یف  خّسرتیف  هسوسحملا 
یلع هّیبحألا  هدایزو  همیظعلا ، هفـصلا  هذهب  فصتم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  ملع  نم  ّلک  دـنع  تبثم  ّیئرم  سوسحم  رمأ  وهو  هعم  هلکأو 

( العوّزع  ) هللا نوکب  هفاصتاو  هتلزنم  ّومسو  هتجرد  عافتراو  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هناکم  ّولع  یلع  هحـضاو  هلالد  کلذ  یفو  هّبحملا  لصأ 
هفلزأ دق  ناک  ّهناف  اهراونأ ، هیدل  ترشتناو  اهراثآ  هیلع  ترهظ  دق  هّبحملا  هذه  هقیقح  تناکو  هیلإ  هقلخ  ّبحأ  مالّسلا  هیلع  ّهناو  هّبحی 

لاط دـقل  سانلا : لاقف  هاجتناف  فئاطلا  موی  ًاّیلع  اـعد  هللا  لوسر  ّنا  هحیحـص  یف  يذـمرتلا  لـقن  ّهناـف  .سیدـقتلا  رقم  نم  یلاـعت )  ) هللا
، یعفاش هحلط  نب  دّـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  ...هاجتنا .» هللا  نکلو  هتیجتنا  اـم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  هّمع ، نبا  عم  هاوجن 

لصف 5. باب 1 ، ص77 ،
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هب تّما  ماـمت  ناـیم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمظع  اـب  ماـقم  تاـبثا  نیکمن ، تاـقیقحت  نیریـش و  تاـنایب  اـب  هحفـص  کـی  هب  بیرق 
: دیوگ انمض  هدومن و  ربمغیپ  ادخ و  دزن  تیبوبحم 

« .خلا مالّسلا  هیلع  ّیلعل  نیقتملا  تاجرد  العأ  یه  یّتلا  هّیلعلا  هفصلاو  هّینسلا  هبقنملا  هذه  توبث  سانلا  قّقحتی  نأ  ّیبنلا  دارأو  »

هک تسا ) لوسر  ادخ و  دزن  تیبوبحم  هک   ) ار يا  هیلع  تفص  هینس و  تبقنم  نیا  توبث  مدرم ، هب  دیامن  قَّقحم  هک  ربمغیپ  دومن  هدارا 
.مالّسلا هیلع  یلع  يارب  تسا  ناراکزیهرپ  تاجرد  نیرتالاب 

یبأ نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ْهیاـفک   » باب 33 رد  لاس 658 ، رد  ماش ، ثّدـحم  ظفاح و  یعفاـش ، یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  زین  و 
ریط ثیدح  لقن  زادعب   (1)« مالّسلا هیلع  بلاط 
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قلخلا ّبحأ  مالّسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  یلع  هحـضاو  هلالد  هیفو  ءاوس ، هانجرخأ  امک  هیلامأ ، نم  عساتلا  ءزجلا  یف  یلماحملا  هاور  تلق : - » 1
ثیح هباجإلاب ، هاعد  نم  یلاعت  هللا  دـعو  دـقو  «. » هب اعد  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ءاعد  هباجإ  کلذ  یلع  هلالدـلا  ّلدأو  هللا  یلإ 

فلخیل لجوزع  هللا  ناک  امو  داعیملا  فلخی  ّلجوّزع ال  وهو  هباجإلاب  دـعوو  ءاعدـلاب  رمأـف  ْمَُکل ،﴾ ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا   ﴿ ّلـجوّزع لاـق 
ثیدـحو هّبحل ...  ّبحی  نم  هّبحمو  هتّبحم  یلاعت  هللا  یلإ  لئاسولا  برقأ  نمو  هیلإ  قلخلا  ّبحـأل  هلوسر  ءاـعد  ّدری  ـالو  هلـسر  هدـعو 

سنأ نع  هوور  مهّلک  ًالجر  نینامث  هّتـس و  نع  يروباسینلا  ظفاحلا  هللادـبع  وبأ  مکاـحلا  هجرخأ  باـبلا  لّوأ  یف  هتردـص  يذـّلا  سنأ 
رد رکاسع  نبا  زین  .رئاـطلا و  ثیدـح  یف  باب 33 ، ص151 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  مجعملا .» فورح  یلع  مهبیترت  اذـهو 

همجرت .يراجنسلا 15/200 ، مساقلاوبا  لهس ، نب  قاحـسا  نب  هللادیبع  لاح  حرـش  هرامش 4428 ، همجرت ي  ، 37/406 قشمد ، خیرات 
هرامش همجرت  بلاط و 45/84 ، یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  شارح 42/247 ، نب  ْهزمح  لاح  حرش  هرامش 1753 ،

رد يریمد  بیطلا ؛ نب  دمحا  نب  دّـمحم  لاح  حرـش  هرامش 5913 ، همجرت  نامثع و 51/60 ، نب  حـلاص  نب  رمع  لاـح  حرـش  ، 5225
نیـسحلا نب  رـشب  لاح  حرـش  ءابلا ، باب  ، 1/232 ناهفـصا ، راـبخأ  رکذ  رد  یناهفـصا  میعن  وبأ  ماـحلا ؛ لـیذ  ، 338/2 ناویحلا ، ْهاـیح 

؛ سنأ نب  کلام  لاح  حرـش  هرامش 386 ، همجرت  ، 6/339 ءایلوألا ، ْهیلح  رد  لیعامـسا و  همـسا  نم  باـب  رد 1/205 ، و  یناهبـصالا ،
باتک و 36507 ، ح 36505  ، 13/166 لاّـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  هزمهلا ؛ فرح  ح 1086 ، ، 1/94 قئاقحلا ، زونک  رد  يواـنم 
طمس ، 167 ح 165 -  ، 215  - 1/210 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیومح  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  باـب  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ،

همجرت ، 3/171 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4/30 ْهباـغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  باب 42 ؛ لوا ،
لئاضف باب  لئاضفلا ، باتک  ح 6482 ، ، 9/471 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  ءانیعلا ؛ وبا  مساقلا  نب  دمحم  لاح  حرـش  هرامش 1215 ،

، طسوألا مجعم  رد  یناربط  ینارحلا ؛ نسحلاوبأ  میهاربإ  نب  دیزی  نب  دمحأ  ثیداحا  ح 1488 ، ، 2/3 ریبکلا ، خیرات  رد  يراخب  ّیلع ؛
ح 6557، يدبعلا و 7/288 ، دـیلخ  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5882 ، ءاشولا و 6/414 ، دـعجلا  نب  دـمحأ  ثیداحا  ح 1765 ، ، 2/443

ثیداحا ح 9368 ، ، 172 بیعـش و 10/702 -  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 7462 ، یـضئارفلا و 8/225 ، ناسغ  یبأ  نب  دّـمحم  ثیداحا 
باب لئاضفلا ، باـتک  ، 3/336 لوصألل ، عماجلا  جاتلا  رد  فصاـن  یلع  روصنم  یطـساولا ؛ یثراـحلا  لـخنملا  نب  دّـمحم  نب  نوراـه 

كردتسملا رد  يروباشین  مکاح  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 2/378 فارـشألا ، باسنا  رد  يرذالب  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  بقانم 
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بقاـنم رد  یلزاـغم  نبا  بلاـط ؛ یبأ  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ، 4651 ح 4650 -  ، 3/140 نیحیحـصلا ، یلع 
ح ، 108 ص107 -  بقانم ، رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  ّقفوم  ُهقرطو ؛ رئاطلا  ثیدـح  ، 189 ح 212 -  ، 156 ص175 -  نینمؤملاریمأ ،
ص564، حیباصملا ، ْهاکـشم  رد  يزیربت  بیطخ  هللادـبع  باحـصألا ؛ لضفأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّهنأ  نایب  یف  لصف 9 ، ، 114  - 113

نیدلا ّبحم  ثحبم 32 ؛ ، 2/20 رهاوجلا ، تیقاویلا و  رد  ینارعـش  همـالع  لصف 2 ؛ بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  نتفلا ، باـتک 
هدرک لقن  فلتخم  ظافلا  قرط و  هب  ار  ثیدـح  نیا  هل  یلاـعت  هللا  ْهیبحأـب  هصاـصتخا  رکذ  ، 114  - 3/115 ْهرـضنلا ، ضایر  رد  يربط 

.دنا
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مهن ءزج  رد  یلماحم  دیوگ : هنیفس  سنا و  زا  دوخ  هربتعم ي  دانسا  اب  قیرط  راهچ  زا 
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تسا قلخ  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  هحـضاو  تلالد  ثیدح  نیا  رد  دیوگ : هاگ  نآ  هدروآ ، ار  ثیدح  نیا  دوخ  یلاما 
دوخ یلاما  مهن  ءزج  رد  یلماحم  دیوگ : هنیفس  سنا و  زا  دوخ  هربتعم ي  دانـسا  اب  قیرط  راهچ  زا  ریط  ثیدح  لقن  زا  يادخ  يوس  هب 
يوس هب  تسا  قلخ  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  هحـضاو  تلالد  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ : هاـگ  نآ  هدروآ ، ار  ثیدـح  نیا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  .دیامرف  باجتـسم  ار  دوخ  لوسر  ياعد  هداد  هدعو  ادخ  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لیالد  ّلدا  یلاعت و  يادـخ 
.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  داتسرف و  ترضح  نآ  يوس  هب  ار  قلخ  ّبحا  دومرف و  تباجا  يروف  مه  ادخ  دومن ، اعد  هلآو  هیلع 

مامت هک  هدومن  لقن  رفن  شـش  داتـشه و  زا  يروباشین  ظفاح  هللادبع  وبا  مکاح  ار  سنا  زا  لوقنم  يوشم  ریط  ثیدح  دـیوگ : هاگ  نآ 
باب 32 بلاطلا » ْهیافک   » هب هعجارم  نیبلاط   ) .هدومن تبث  ار  رفن  شـش  داتـشه و  نآ  ماـمت  یماـسا  دـنا و  هدومن  تیاور  سنا  زا  اـهنآ 

( دنیامن

تیار ثیدح  ًاصوصخم  ضراعم و  ثیداحا  اب  دناوت  یم  دیدومن ، لقن  امـش  هک  یثیدح  نیا  ایآ  دـیهد  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  کنیا 
لباقم رد  امـش  هفرط ي  کـی  ثیدـح  کـی  هب  سپ  .تسا  یفنم  باوج  ًاـعطق  دـیامن ؟ هلباـقم  يوشم  ریط  تمظع  اـب  ثیدـح  نیا  و 

یمن زگره  دـنا ، هدومن  نآ  تّحـص  هب  قیدـصت  لقن و  دونع ) بّصعتم  يدودـعم  يانثتـسا  هب   ) امـش ياملع  رباکا  عیمج  هک  یثیداحا 
.دشاب یم  رابتعا  یب  دودرم و  لیدعت  حرج و  قیقحت  بابرا  دزن  رد  هکلب  دومن ، دنس  ذاختا  ناوت 

.دییامن در  يدایز  رارصا  اب  دییامنن و  لوبق  مییوگب ، ام  هچنآ  هک  دیا  هتفرگ  میمصت  امش  منک  یم  نامگ  خیش :

تقیقح نایب 

یعاد هب  یتبـسن  نینچ  سلجم  رد  رـضاح  دـهاش  همه  نیا  روضح  رد  هک  یملاع  صخـش  امـش  لثم  زا  منک  یم  بّجعت  یلیخ  یعاد :
لوبق هدومن و  جاجل  یعاد  هک  دیدومن  هماقا  دیامن ، قطنم  لقع و  ملع و  اب  تقباطم  هک  یلیلد  نایاقآ  تقو  مادک  .دیهدب 
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داـنع و جاـجل و  يا  هّرذ  نم  دوجو  رد  رگا  مور  نوریب  راـگدرورپ  هوـق ي  لوـح و  زا  .مریگ  رارق  امـش  شنزرـس  دروـم  اـت  مدوـمنن ،
.مشاب هتشاد  یتوادع  رظن  ًاصوصخ -  ًامومع و  نّنست -  لها  ناردارب  نایاقآ  اب  ای  دشاب ، هنالهاج  بّصعت 

اه ینایداق  ناریا و  رد  تیلباق  یب  ياه  ییاهب  همهارب و  دونه و  يراصن و  دوهی و  اب  تارظانم  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادـخ 
تعیبط و هّدام و  بابرا  اب  ای  ناتسودنه و  رد 

يور تقیقح  زاربا  قح و  نم  فده  هتسویپ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ادخ  تقو ، همه  اج و  همه  رد  هدوبن ، راک  رد  یجاجل  نیفرحنم  ریاس 
.تسا هدوب  فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  دعاوق 

ّتلم و کی  لها  همه  دـیتسه و  ام  ناملـسم  ناردارب  هک  امـش  هب  دـسر  هچ  ات  ما ، هدومنن  تجاجل  سجن  دـترم و  رفاک و  ناـمدرم  اـب 
دراو اهامـش  غامد  زغم و  رد  لّوا  زا  یتاهابتـشا  کی  اهتنم  .میـشاب  یم  ربمغیپ  کی  ماکحا  عبات  باتک و  کـی  هلبق و  کـی  تعیرش و 

.دوش فرطرب  فاصنا  قطنم و  هحورم ي  اب  دیاب  هدش ، يوناث  تعیبط  تداع ، يور  هدش و 

دراو فاـصنا  هریاد ي  رد  دـیوش و  رود  بّصعت  فالـسا و  يوریپ  تداـع و  زا  يرـصتخم  رگا  طـقف  دـیتسه ، ملاـع  امـش  هللا  دـمحب 
.میسر یم  لماک  هجیتن ي  هب  دیدرگ ،

رورسم مه  یلیخ  میدناوخ و  یگتفه  تالجم  اه و  همانزور  رد  روهال  رهش  رد  همهارب  دونه و  اب  ار  امش  تارظانم  هقیرط ي  ام  خیش :
قیفوت امـش  ام و  هب  دنوادخ  تسا  دیما  .میدومن  ساسحا  امـش  هب  یبلق  هقالعدوخ ي  رد  هدـشن ، لئان  امـش  تاقالم  هب  زونه  میدـش و 

.دوش راکشآ  تقیقح  قح و  ات  دهد 

هعجارم دیاب  ناتدوخ  هدومرف ي  هب  دشاب ، يا  هشدخ  رابخا  رد  هچنانچ  میدقتعم  ام 
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 - مهنع هللا  یـضر  نیدـشار -  ياـفلخ  تفـالخ  هقیرط ي  هنع و  هللا  یـضر  رکب  یبا  هـفیلخ  تلیـضف  رد  رگا  دوـمن : مـیرک  نآرق  هـب 
؟ دومن دیهاوخ  دراو  هشدخ  امش  مه  میرک  نآرق  تایآ  زا  دافتسم  لیالد  رد  ایآ  دینادب ، شودخم  ار  ثیداحا 

هقرف ره  اب  تسه ، هک  يزیچ  طقف  .میامنب  هحیحـص  ثیداحا  ای  ینآرق و  لیالد  رد  هشدخ  یعاد  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  یعاد :
یم دـیجم  نآرق  تاـیآ  هب  لالدتـسا  دوخ ، تیناـقح  رب  ناـنآ  میدـش ، ور  هب  ور  یتقو  مه  نید  زا  نیدـترم  نیفرحنم و  یّتـح  یموق  و 
طلغ صاخـشا و  ياهیور  هدایز  زا  يریگولج  يارب  ءایبنالا  متاـخ  اذـل  .دـشاب  یم  یناـعم  وذ  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هکنآ  هچ  دـندومن ،

ضرع لبق  ياهبـش  هچنانچ  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ياملع  قافتا  هب  هکلب  دراذـگن ، تّما  نایم  هعیدو  اهنت  ار  نآرق  اـهنآ  ياهیزادـنا 
: دومرف مدرک 

« .ًادبأ اّولضت  نل  دومرف -  تایاور  زا  ضعب  رد  و  متوجن -  دقف  امهب  متکّسمت  نإ  ام  .یترتعو  هللا  باتک  نیلقثلا ؛ مکیف  كرات  ّینإ  »

باتک و  ) ود ره  نیا  هب  دیتسج  کّسمت  رگا  .نم  ترتع  ادخ و  باتک  ار ؛ گرزب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  مراذگ  یم  نم  هک  یتسرد  هب 
.دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  هتفای و  تاجن  ترتع )

تسا و نآرق  یقیقح  نیبـم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  زا  دـیاب  ار  نآرق  لوزن  نأـش  تقیقح و  ینعم و  تهج ، نیمه  هب 
( ءایبنا  ) هروس 21 هیآ ي 7  رد  اذـل  .دومن  لاؤس  دـنا -  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتـع و  هک  نآرق -  لدـع  زا  ترـضح ، نآ  زا  دـعب 

: تسا هدومرف 

﴾. َنوُمَْلعَت ُمتنُک َال  نِإ  ِرْکّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  ﴿

همه زا  ملعا  هک  دّمحم  لآ  ینعی   ) تّما نادنمـشناد  رکذ و  لها  زا  دیورب  دیناد ، یمن  رگا  دوخ  امـش  هک  وگب ) تّما  هب  ام  لوسر  يا  )
.دینک لاؤس  دندوب )
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دندّمحم لآ  رکذ  لها 

رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هچنانچ  دنا ؛ نآرقلا  لیدع  هک  دنا  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  دالوا  زا  هّمئا  یلع و  رکذ ، لها  زا  دارم 
(1)« هّدوملا عیبانی   » هحفص 119

: تفگ هک  هدروآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ًالقن  یبلعث ، ماما  نایبلا » فشک  ریسفت   » زا لوبمالسا  پاچ  باب 39 ،

« .رکذلا لهأ  نحن  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق  »

.میتسه رکذ  لها  تلاسر ) نادناخ   ) ام دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی 

(2) بتک رد  امش  ام و  ياملع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنا ، نآرق  لها  لیلج  نادناخ  نآ  تسا و  نآرق  ياهمان  زا  یکی  رکذ »  » نوچ
دوخ هربتعم ي 

هک دنا  هدومن  لقن 

665 ص :

ح 12، ، 1/357 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  رکذـلا .» لهأ  نحن  بلاط : یبأ  نب  ّیلع  لاق  لاق : هللادـبع  نب  رباـج  نع  یبلعثلا : جرخأ  - » 1
باب 39.

لیفطلا یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مود  مسق  لوا ، طمـس  ص126 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  - 2
.مکتثّدح ّالإ  همایقلا  موی  یلإ  نوکی  ءیش  نع  ینولأست  هللا ال  وف  ینولس ، ینولس  لوقیو : بطخی  وهو  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  تدهـش  لاق :

«. لبجب مأ  تلزن  لهس  مأ  راهن  وأ  لیلب  ملعأ  انأو  الا  هیآ  هنم  ام  ّلجوّزع ، هللا  باتک  نع  ینولس  ًاّمج ، ًاملعل  یّنم  حناوجلا  تحت  ّناف  هب 
ًاناسلو ًالوقع  ًابلق  یل  بهو  ّلجوّزع  ّیبر  ّنا  .تلزن  نم  یلعو  تلزن  نیأو  تلزن  امیف  تملع  دـقو  ّـالإ  هیآ  تلزن  اـم  لاـق : هیاور  یفو  »

ح ، 1/436 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  لحن ؛ هروس ي  هیآ 43  لیذ  ح 16317 ، ، 8/145 نایبلا ، عماج  رد  يربط  زین  و  ًاـقطان .»... 
، میظعلا نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  ءایبنا ؛ هروس ي  هیآ 7  لیذ  نآرقلا 11/272 ، ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق  هیآ ؛ ناـمه  لـیذ  ، 464

هبیش یبا  نبا  .دنا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  نینمؤملاریما و  ترـضح  زا  ار  ثیدح  نیا  لحن ، هروس ي  هیآ ي 43  لیذ  ، 2/493
نع : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ینولس ، لوقیو : لأسی  نا  ّبحتسی  ناک  نم  باب 171 ، بدالا ، باتک  ح 8 ، ، 6/227 فّنصملا ، رد 

«. لبج یف  مأ  لهس  یف  راهنب ، مأ  تلزن  لیلب  تفرع  دقو  ّالإ  هیآ  نم  سیل  ّهناف  هللا  باتک  نع  ینولس  ّیلع : لاق  لاق : لیفطلا  یبأ 
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: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع 

هللاو .لبج  یف  مأ  لهس  یف  مأ  راهن  مأ  تلزن  لیلب  تفرع  دقو  ّالإ  هیآ  نم  سیل  ّهناف  .هللا  باتک  نع  ینولس  ینودقفت ، نأ  لبق  ینولس  »
« .ًالوقع ًابلقو  ًاقلط  ًاناسل  یل  بهو  ّیبر  ّناو  تلزنأ  نم  یلعو  تلزن  نیأو  تلزن  امیف  تملع  دقو  ّالإ  هیآ  تلزن  ام 

دوخ شیپ  زا  سک  ره  ّالا  دیامنب و  یعقاو  نیرّسفم  نایب  یقیقح و  موهفم  اب  تقباطم  دیاب  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  ره  هب  لالدتسا  سپ 
.تشاد دهاوخن  ءارآ  ّتتشت  هملک و  فالتخا  زج  يرثا  دیامنب ، ینعم  ار  نآرق  تایآ  دهاوخب  دوخ  هدیقع  رکف و  قوذ و  يور  و 

لد ناج و  هب  دـیامن ، عقاو  اب  تقباطم  هچنانچ  .دـییامرف  نایب  ار  دوخ  روظنم  هیآ ي  منک  یم  شهاوخ  همّدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  کـنیا 
.مهد ياج  دوخ  رس  رب  هتفریذپ و 

نآ باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  لقن 

: دیامرف یم  ًاحیرص  حتف )  ) هروس 48 هیآ 29  رد  خیش :

ِیف ْمُهامَیِـس  ًاناَوْضِرَو  ِهللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادّجُـس  ًاـعّکُر  ْمُهاَرَت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذـّلاَو  ِهللا  ُلوُسّر  ٌدّـمَُحم  ﴿

﴾. ِدوُجّسلا َِرثَأ  ْنِم  مِهِهوُجُو 

قفـشم و رایـسب  رگیدـکی  اب  لد و  تخـس  رایـسب  نارفاک  رب  شناهارمه  ناراـی و  تسادـخ و  هداتـسرف ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
زا ناشراسخر  رب  .دنبلط  یم  ار  وا  يدونشخ  ادخ و  تمحر  لضف و  هک  يرگنب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  رایـسب  ار  نانآ  .دنا  نابرهم 

.تسا رادیدپ  تینارون  ياهناشن  هدجس  رثا 

ياـفلخ تفـالخ  هقیرط ي  رگید  تهج  زا  دـنک و  یم  تباـث  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  فرـش  لـضف و  یتـهج  زا  هفیرـش  هـیآ  نـیا 
.دیامن یم  نیعم  ار  مهنع  هللا  یضر  نیدشار 
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هفیلخ ي ار  یلع  ًاتحارـص  هیآ  نیا  دشاب  یم  لّوا  هفیلخ ي  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هک  دـنیامن  یم  اعدا  هعیـش  هعماج ي  هچنآ  فالخ  هب 
.دیامن یم  یفّرعم  مراهچ 

هتبلا .ددرگ  یمن  هدید  دـشاب ، رکب  یبا  لضف  نیدـشار و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رب  لیلد  هک  يزیچ  هفیرـش  هیآ ي  رهاظ  زا  یعاد :
.دشاب یمن  فوشکم  هک  تسا  هیآ  ياجک  رد  تحارص  نیا  هک  دیهد  حیضوت  تسا  مزال 

ماقم هب  هراشا  هَعَم ﴾ َنیذَّلاَو   ﴿ هملک اب  هیآ  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  هفیلخ  تفارش  تلیـضف و  رب  هیآ  تلالد  خیش :
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  راغلا  ْهلیل  رد  هک  هدش  فیرش  درم  نآ 

هللا یـضر  رکب  یبا  هَعَم ﴾ َنیذَّلاَو   ﴿ زا دارم  اریز  تسا ؛ حضاو  تحارـص  لامک  اب  هیآ  نیا  رد  نیدشار  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  اما  و 
هنع هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  راّـفُْکلا ﴾ یَلَع  ُءاّدِـشأ   ﴿ زا دارم  تسا و  هدوب  ربـمغیپ  اـب  ْهرجهلا  ْهلیل  رد ]  ] روث راـغ  رد  هک  تسا  هنع 
لد محر  بلقلا و  قیقر  رایسب  هک  تسا  هنع  هللا  یضر  نافع  نب  نامثع  مُهَْنَیب ﴾ ءامَحُر   ﴿ هدوب و رافک  رب  لمعلا  دیدش  رایـسب  هک  تسا 

.دشاب یم  ههجو  هللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  یلع  دوُجُّسلا ﴾ رثأ  نِم  مِهِهوُجُو  یف  مُهامیس   ﴿ هدوب و

لّوا هفیلخ ي  هن  میناد ، یم  مراهچ  هفیلخ ي  ار  یلع  هک  تسا  ام  اب  قح  دییامن  قیدصت  دیامن و  تقفاوم  امـش  كاپ  رظن  اب  مراودـیما 
.هدرب مان  مراهچ  هبترم  رد  ار  وا  نآرق  رد  مه  دنوادخ  هک 

قیدـصت دـیرگنب ، بّصعت  نودـب  فاصنا  رظن  اب  رگا  یلو  دوشن ، ینار  ضرغ  روصت  هک  میاـمن  ضرع  باوج  هنوگچ  مریحتم  یعاد :
.تسا تقیقح  فشک  ضرغ ، هکلب  تسین ، راک  رد  یضرغ  هک  دومرف  دیهاوخ 

، دنا هدومنن  ینایب  نینچ  هفیرش  هیآ  لوزن  نأش  رد  ریسافت  بابرا  هکنآ  زا  هتشذگ 
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لوسر تاـفو  زا  دـعب  لّوا  زور  دوب ، تفـالخ  رما  هب  عجار  نآرق  رد  يا  هیآ  نینچ  رگا  و  ناـتدوخ -  ياـملع  گرزب  ریـسافترد  یّتح 
 - دندومن تعیب  زا  یچیپرـس  هک  هباحـص -  زا  رابک  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تاضارتعا  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

.دندومن یمن  زغم  یب  ياهگرب  خاش و  هب  کّسمت 

ییاهاپ تسد و  دـیدومن ، امـش  هک  ینعم  نیا  هب  ار  هیآ  تسا  مولعم  سپ  .دـنداد  یم  همه  هب  هدـننک  تکاس  باوج  هیآ ، لقن  اب  هکلب 
لضاف یبلعث و  ماما  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ ، نیرّسفم  رباکا  زا  کی  چیه  اریز  دندومن ؛ هبحاص  یضری  امب ال  ریسفت  اهدعب  هک  تسا 

سپ دـندومنن ؛ ییانعم  نینچ  مهریغ  يزار و  رخف  ماما  يرـشخمز و  هللا  راج  يواضیب و  یـضاق  یطویـس و  نیدـلا  لالج  يروباشین و 
هفیرـش هیآ ي  دوخ  رد  هوـالع  .مناد  یمن  هدومن  هولج  یـصاخشا  هچ  تسد  هب  ینعم و  نیا  تقو  هچ  زا  دـییوگ و  یم  اـجک  زا  اـمش 
هّجوتم هدز و  ییاج  یب  ياپ  تسد و  هدـش ، لوق  نیا  هب  لئاق  سک  ره  دـنک  یم  تباث  هک  تسا  راک  رد  یلمع  یبدا و  یملع و  عناوم 

: دومرف هک  دنا  هدومن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  لقن   (1) ناشریسافت لّوا  رد  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنآ  هب  تسا  هدشن 

« .رانلا یف  هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  »

.تسا شتآ  رد  وا  هاگنیمشن  سپ  شدوخ ، يارب  ار  نآرق  دنک  ریسفت  سکره 
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یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یبطرق  .يأرلاب  نآرقلا  ریـسفت  یف  دـیعولا  نم  ءاج  ام  باب  ، 1/32 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  - 1
نم هدعقم  أّوبتیلف  ًادمعتم  ّیلع  بذک  نمف  .متملع  ام  ّالإ  ّیلع  ثیدحلا  اوقتا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  : » دنک
رکذ ح 63 ، ، 1/54 نایبلا ، عماج  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  زین  و  راـنلا .» نم  هدـعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاـق  نمو  راـنلا 
یلص ّیبنلا  ّنا  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  يأرلاب ، نآرقلا  لیوأت  یف  لوقلا  نع  یهنلاب  تیور  یتلا  رابخا  ضعب 

«. رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 745 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_668_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیآ ي نیا  هکنآ  رب  هوالع  .دیناد  یم  دودسم  ًاقلطم  ار  لیوأت  باب  هک  امش  مییوگ  یم  تسا ، لیوأت  هکلب  تسین ، ریـسفت  دییوگب  رگا 
.دهد یم  هجیتن  امش  دوصقم  فالخ  رب  ًاحالطصا  ًابدا و  ًاملع و  هفیرش 

فالخرب هیآ  نیا  هب  يداریا  رگا  هتبلا  .دـینک  تماقتـسا  مه  تحارـص  نیا  اب  هیآ ي  لباقمرد  یلاع  بانج  هک  متـشادن  راـظتنا  خـیش :
.دوش تقیقح  فشک  ات  دییامن ، نایب  دیراد  تقیقح 

نایب هداس  یمـسق  هب  ار  بلاطم  دـیا و  هتفریذـپ  ار  ام  ياـهاضاقت  نونکاـت  هک  یمـسق  ناـمه  مینک  یم  شهاوخ  بحاـص ! هلبق  باون :
بجوم هک  دییامرفب  مالک  رد  ار  یگداس  تیاعر  رتشیب  یلیخ  مه  اجنیا  دندش ، دـنم  هرهب  نیبئاغ  سلجم و  ياسلج  مامت  هک  دـیدومن 

هدومن نآرق  مکح  هب  موکحم  بوذجم و  ار  ام  همه  هدش و  تئارق  ام  يارب  هتسویپ  هک  تسا  هیآ  نیمه  نوچ  تسا ؛ ام  یگمه  نانتما 
.دنا

دـیا و هدـش  لفاغ  هیآ  ریامـض  نطاب و  هب  هّجوت  زا  هک  هدومن  بوذـجم  ار  نایاقآ  نانچ  نارگیزاب  لوق  لقن  هیآ و  تمظع  ًالّوا  یعاد :
امش دارم  فده و  اب  هک  دش  یم  مولعم  ناتدوخ  رب  دیدومن ، یم  نآ  یبدا  یناعم  يوحن و  تابیکرت  هب  یهّجوت  رصتخم  ناتدوخ  رگا 

.دهد یمن  تقباطم  ًادبا 

.دهد یمن  تقباطم  هنوگچ  دینیبب  دییامن ، نایب  ار  تابیکرت  رئامض و  ناتدوخ  تسا  یّنمتم  خیش :

ای تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  يوقـالا -  یلع  هیآ -  نیا  بیکرت  هک  دـیناد  یم  رتهب  ناـتدوخ  هفیرـش  هیآ  یبیکرت  تهج  زا  اـّما  یعاد :
ربخ تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادشا ، دّمحم و  رب  فطع  هعم  نیذلاو  نایب و  فطع  هللا  لوسر  تسادتبم و  دّمحم 
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.ربخ زا  دعب  ربخ  تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءاّدشا  تسادتبم و  هعم  نیذلاو  ای  .ربخ و  زا  دعب 

ادتبم دّمحم  رگا  دوش : یم  رهاظ  ینعم  مسق  ود  مییامنب ، ینعم  امـش  هتفگ ي  هدـیقع و  قباطم  ار  هیآ  میهاوخب  رگا  دـعاوق ، نیا  يور 
هللا یلـصدمحم  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  يانعم  هاگنآ  .ربخ  زا  دعب  ربخ  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  ادتبم و  رب  فوطعم  هعم  نیذـّلاو  دـشاب 

.تسا یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  هلآو  هیلع 

یبا هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  يانعم  هاگنآ  ربخ  زا  دعب  ربخ  تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادشا  دشاب و  ادـتبم  هعم  نیذـلاو  رگا  و 
مظن زا  جراخ  لوقعم و  ریغ  مالک ، زا  هوحن ي  نیا  هک  دـناد  یم  يدـتبم  هبلط ي  ره  تسا  یهیدـب  .تسا  یلع  نامثع و  رمع و  ورکب 

.تسا بدا 

ات دـش ، یم  هدراذـگ  هفطاع  واو »  » تاملک هلـصاف  رد  یتسیاب  دـندوب ، هعبرا  يافلخ  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  دوصقم  رگا  نیا ، رب  هوالع 
.دشاب یم  ینعم  نیا  فالخ  رب  هکنآ  لاح  دیامن و  امش  دوصقم  اب  تقباطم 

(1) نیرّسفم عیمج 

؛ دنا هدروآ  نینمؤم  مامت  باسح  هبار  هفیرش  هیآ  نیا  ناتدوخ 

670 ص :

یَلَع ُءاّدِشأ  ُهَعَم  َنیِّذلاَو  : »﴿ دـسیون یم  ریثک  نبا  .حـتف  هروس ي  هیآ 29  لیذ  ، 4/180 یقـشمد ، ریثک  نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  - 1
و ...نینمؤملا .» هفـص  هذـهو  نیرفاکلا  یلع  ًهّزعأ  نینمؤملا  یَلَع  هلذأ  ُهَنّوبُحیو  مُهّبحی  ٍموَِقب  ُهللا  ِیتأَی  لاق : امک  ْمُهَْنَیب ﴾ ُءاَمَحُر  ِراّـفُْکلا 

يدحاو و  هعم ».» نیذلا  -» دارملا ب لیقو  : » دسیون یم  حـتف ، هروس ي  هیآ 29  لیذ  ، 16/292 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  زین 
نم اونمآ  نیّذلاو  لتاقم  لاقو  هیبیدـحلا  لها  ینعی  لاق  هعم ﴾ نیذـّلاَو  : »﴿ دـسیون یم  هیآ ، نامه  لیذ  ، 4/146 طیسولا ، رد  يروباشین 

( ءاّدشأ  ) هلوقو دّمحم  یلع  فطع  هعم ) نیّذلاو  : ») دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ، 28/107 ریبکلا ، ریسفت  رد  يزار  رخف  و  نینمؤملا .»... 
اّمأ مهعیمج ، یف  دجو  همحرلاو  هدشلا  فصو  ّنأل  مهنیب ،) ءامحر  رافکلا  یلع  ءاّدشا   ) مهعیمج هعم ) نیّذلاو   ) لاق یلاعت  ّهنأک  هربخ ،

هلوق یف  امکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّقح  یف  امأ  و  نیرفاکلا ﴾ یلع  هزعأ  نینمؤملا  یلع  هلذأ  : ﴿ یلاعت هلوق  یف  امکف  نینمؤملا  یف 
(«. میحر ٌفوؤر  نینمؤملاب   ) هقح یف  لاقو  مهیلع ) ظلغاو  )
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.تسا نینمؤم  مامت  تافص  اهنیا  دنیوگ  یم  ینعی 

مییوگب رگا  و  رفن -  راهچ  هن  دـنا  هدوب  ربمغیپ  اب  لّوا  زا  هک  تسا  رفن  کی  تافـص  ًامامت  یناعم  نیا  هک  تسا  لیلد  دوخ  هیآ  رهاظ  و 
.نارگید ات  تسا  لوبق  هب  یلوا  لقن  لقع و  تقباطم  اب  تسا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  رفن ، کی  نآ 

نآ باوج  راغ و  هیآ  هب  لالدتسا 

رد دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دـیتسه  هلداجم  رد  لاحلا  هکنآ  لاح  منک و  یمن  لدـج  دـییامرف  یم  امـش  هک  تسا  بجع  خـیش :
: دیامرف یم  ًاحیرص  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 40 

ِْهیَلَع ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَأَف  اَنَعَم  َهللا  ّنِإ  ْنَزْحَتَال  ِِهبِحاَِصل  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراَْـغلا  ِیف  اَـمُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناـَث  اوُرَفَک  َنیِذـّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهللا  ُهَرَـصَن  ْدَـقَف  ﴿

﴾. اَهْوَرَت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدّیَأَو 

، دـندرک جراخ  هّکم  زا  ار  ترـضح  نآ  راّفک  هک  یماگنه  هک  نانچ  درک ، دـهاوخ  يرای  دـشاب ) هللا  لوسر  هک   ) ار وا  دـنوادخ  هتبلا  »
دوخ رفـسمه  قیفر و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینعی   ) دـندوب راغ  رد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ  .درک  شا  يراـی  ادـخ 

( هللا لوسر  ینعی   ) وا رب  رطاخ  شمارآ  راقو و  ادخ  نامز  نآ  .تسا  ام  اب  ادخ  هک  سرتم  دومرف : دوب ) برطضم  ناشیرپ و  هک  رکبوبا  )
« .دومرف ددم  دیا ، هدیدن  ار  نآ  امش  هک  دوخ  یبیغ  ياهرکشل  هاپس و  هب  ار  وا  داتسرف و 

﴾ ُهَعَم َنیِذَّلاَو   ﴿ يانعم دنک  یم  تباث  تسا و  لبق  هیآ  دیؤم  هکنآ  رب  هوالع  هیآ  نیا 
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تلیـضف و رب  تسا  یگرزب  لـیلد  ندوب ، ربـمغیپ  اـب  تبحاـصم و  نیا  دوخ  هدوب ، ادـخ  لوسر  اـب  ْهرجهلا  ْهلیل  راـغ  رد  رکب  یبا  هک  ار 
تسوا و هفیلخ ي  رکب  یبا  هک  نطاب  ملع  هب  تسناد  یم  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هکنآ  يارب  تّما ؛ ماـمت  رب  رکب  یبا  تفارش 

راتفرگ نمـشد  تسد  هب  ات  درب ، دوخ  اب  ار  وا  اذـل  .دـیامنب  يرادـهگن  دوخ  دـننام  مه  ار  وا  دـیاب  تسا ، مزال  وا  زا  دـعب  هفیلخ  دوجو 
.تسا تباث  وا  يارب  تفالخ  مّدقت  ّقح  تهج ، نیمه  هب  سپ  .درکن  نیملسم  زا  يدحا  اب  ار  لمع  نیاو  دوشن 

زا یلاخ  هناگیب و  درف  کی  دننام  دییآ و  نوریب  تداع  بّصعت و  زا  دینک و  رود  دوخ  زا  ار  نّنـست  سابل  یتعاس  نایاقآ  هاگره  یعاد :
تـسد هب  هیآ  نیا  زا  تسامـش ، دوصقم  هک  يا  هجیتن  نآ  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیرگنب ، هفیرـش  هیآ  نیا  فارطا  رد  بّصعت  رظن 

.دیآ یمن 

.دییامرف نایب  تسه ، دوصقم  فالخ  رب  یقطنم  لیالد  رگا  تسا  بوخ  خیش :

یب ناـمدرم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هاـگ  نآ  .دروآ  یم  مـالک  مـالک ، اریز  دـییامن ؛ رظن  فرـص  هلحرم  نیا  زا  منک  یم  اـّنمت  یعاد :
ره ماقم  هکنآ  لاح  مییامن و  افلخ  ماقم  هب  تناها  میهاوخ  یم  ام  هک  دور  رّوصت  دوش و  راقن  دـیلوت  دـنرگنب و  دانع  رظن  اـب  فاـصنا ،

.دنرادن اجیب  لیوأت  ریسفت و  هب  جایتحا  .تسا  ظوفحم  يدرف 

.دوش یم  بجح  فشک  هکلب  دنک ، یمن  راقن  دیلوت  یقطنم  لیالد  دیشاب  نئمطم  دیورن و  هرفط  منک  یم  شهاوخ  خیش :

راتفگ رد  بدا  تیاعر  هکلب  هدوبن ، راک  رد  يا  هرفط  دینادب  ات  میامن ، ضرع  باوج  يرصتخم  مراچان  دیدرب ، هرفط  مان  نوچ  یعاد :
ار راتفگ  نیا  زا  باوج  هکنآ  هچ  دیرگنب ؛ فاصنا  رظن  اب  دیریگن و  هدرُخ  یعاد  تالاقم  هب  تسا  دیما  .مدومن  ار 
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هللا یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  هک  دوب  رکف  یب  روآ و  بّجعت  یلیخ  دـیدومرف  يا  هلمج  ًالّوا  .دـنا  هداد  هفلتخم  قرط  هب  ءاملع  نیقّقحم 
.درب دوخ  اب  ار  وا  اذل  دوب ، مزال  ترضح  نآ  رب  هفیلخ  دوجو  ظفح  دوب و  دهاوخ  وا  زا  دعب  هفیلخ  رکب  یبا  تسناد  یم  هلآو  هیلع 

یلو داد ، یلامتحا  نینچ  دوب  نکمم  دوب ، رکب  یبا  هب  رـصحنم  ربمغیپ  هفیلخ  رگا  هکنآ  هچ  تسا ؛ هداس  رایـسب  امـش  ناـیب  نیا  باوج 
لباقم رد  هفیلخ  دوجو  ظفح  حیحص و  امـش  ناهرب  نیا  رگا  .دندوب  رفن  راهچ  اهنآ  نیدشار و  يافلخ  تفالخ  هب  دیدقتعم  دوخ  امش 

هکنآ هن  دربب ، دوخ  اب  دـندوب -  هّکم  رد  رـضاح  هک  ار -  هفیلخ  راهچ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یتسیاـب  یم  دوب ، مزـال  تارطخ 
هک دـناباوخب  دوخ  رتسب  رد  دـهد و  رارق  اهریـشمش  رطخ  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  زا  یکی  هکلب  ، دراذـگب ار  رگید  رفن  هس  دربـب و  ار  یکی 

.دوب نانمشد  هلمح ي  ضرعم  رد  هدوب و  روطخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رتسب  بش ، نآ  ًاقّقحم 

هیلع یلع  دزن  یتقو  هکلب  هتـشادن ، ربخ  ترـضح  نآ  تکرح  زا  رکبوبا  هتـشون ، دوخ   (1) خیرات میـس  ءزج  رد  يربط  هچنآ  ربانب  ًایناث 
.باتشب ترضح  نآ  دزن  يراد  يراک  رگا  .دنتفر  راغ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، ایوج  ترضح  نآ  لاح  زا  تفر و  مالّسلا 

673 ص :

رکبابأ ّنا  مهضعب  معز  دقو  : » دسیون یم  يربط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  ّیبن  رمأ  نم  ناک  اّمع  ربخلا  رکذ  ، 2/100 يربط ، خیرات  - 1
رکبوبأ جرخف  .هقحلاف  هجاح  هیف  کل  ناک  نا  لاقو  روث  نم  راغلاب  قحل  ّهنا  هربخأـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  ّیبن  نع  هلأـسف  ًاـّیلع  یتأ 

نم هبسحف  لیللا  هملظ  یف  رکب  یبأ  سرج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمسف  قیرطلا ، یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  ّیبن  قحلف  ًاعرسم 
فاخف یعـسلا ، عرـسأ  اهمد و  رثکف  رجح  هماهبإ  قلفف  هلعن  لاـبق  عطقناـف  یـشملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عرـسأف  .نیکرـشملا 
اقلطناف هاتأ ، یّتح  ماقف ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفرعف  مّلکت  هتوص و  عفرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ّقشی  نأ  رکبوبأ 

«. ...راغلا یلإ  یهتنا  یّتح  ًامد  نتست  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لجرو 
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وا ترضح  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنتفر  ترضح  نآ  قافتا  هب  راچان  دیسر و  ترضح  نآ  هب  هار  طسو  رد  تفر ، ناباتـش  رکب  یبا 
.تفر ترضح  نآ  اب  هار  طسو  زا  تفر و  هزاجا  یب  وا  هکلب  دربن ، دوخ  اب  ار 

ناتدوخ فصنم  ياـملع  هک  ناـنچ  هدوب ، نانمـشد  هب  نداد  ربخ  هنتف و  فوخ  زا  یفداـصت و  رکب  یبا  ندرب  رگید ، راـبخا  رباـنب  هکلب 
روـنلا  » باـتک رد   - (1) تـسا ناـتدوخ  ياـملع  ریهاـشم  زا  هک  غاّبـص -  نب  مساـقلاوبا  خیـش  هلمج  زا  هک  دـنراد  ینعم  نیا  هـب  رارقا 

زا لبق  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  تباث  نب  ناّسح  زا  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تـالاح  رد  ناـهربلاو »
، ناوا نامه  رد  .ار  ترضح  نآ  باحصا  دنیامن  یم  فذق  بس و  شیرق  راّفک  مدید  متفر ، هّکم  هب  هرمع  تهج  ترضح  نآ  ترجه 

« .راغلا یلإ  یضمو  هعم  هذخأف  هیلع ، مّهلدی  نأ  هفاحق  یبأ  نبا  نم  یشخو  هشارف  یف  مانف  ًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  »

تلـالد و ار  راـفک  رکب  یبا  هکنیا  زا  تشاد  فوخ  دـباوخب و  ترـضح  نآ  شارف  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  لوـسر  درک  رما 
.دندش هناور  راغ  بناج  هب  هداد و  رارق  دوخ  تبحاصم  ار  وا  سپ  .ادخ  لوسر  هب  دنک  ییامنهار 

هللا یلـصادخ  لوسر  اب  ندوب  هارمه  ترفاسم و  هک  دـیدومن  یم  نایب  هیآ  رد  ار  تلیـضف  تهج  داهـشتسا و  لحم  دوب  اجب  یلیخ  ًاثلاث 
.دراد تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  هچ  هلآو  هیلع 

.دناوخ یم  هللا  لوسر  بحاصم  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  هللا و  لوسر  اب  تبحاصم  ًالّوا  .تسا  مولعم  داهشتسا  لحم  خیش :
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﴾. انعم هللا  ّنا   ﴿ دهد یم  ربخ  هک  ترضح  نآ  لوق  زا  هکنآ  ًایناث 

قح تیلـضفا و  تابثا  لیالد ، نیا  عومجم  تسا و  تفارـش  لیلد  رت  گرزب  رکب  یبا  رب  هیآ  نیا  رد  ادـخ  بناج  زا  هنیکـس  لوزن  ًاثلاث 
.دنیامن یم  وا  يارب  ار  تفالخ  مّدقت 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  نز  ردپ  باحصارابک و  زا  ناملسم و  درمریپ  وا  هک  دیامن  یمن  ار  رکب  یبا  بتارم  راکنا  يدحا  هتبلا  یعاد :
.دشاب یمن  یفکم  تفالخ  رد  مّدقت  ّقح  صاخ و  تلیضف  تابثا  يارب  امش  لیالد  نیا  یلو  هدوب ، هلآو 

وا يارب  صاخ  یتلیـضف  تاـبثا  دـیدومن ، هفیرـش  هیآ  نیا  فارطا  رد  هک  یتاـنایب  اـب  یـضرغ  یب  هناـگیب ي  لـباقم  رد  دـیهاوخب  رگا 
تلیـضف و لیلد  ناکین ، اب  تبحاصم  اهنت  تفگ : دـنهاوخ  امـش  باوج  رد  اریز  تفرگ ؛ دـیهاوخ  رارق  ضارتعا  دروم  ًاـعطق  دـییامنب ،

ینعم نیا  هچنانچ  دنتسه ؛ هدوب و  نیملسم  اب  بحاصم  هک  راّفک  رایـسب  هچ  ناکین و  اب  تبحاصم  هک  نادب  اسب  هچ  دشاب ، یمن  يرترب 
.تسا دوهشم  رتشیب  ًالماک و  اهترفاسم  رد 

لاثما دهاوش و 

: هک دیامن  یم  ار  فسوی  ترضح  لوق  لقن  هک  ار  فسوی )  ) هروس 12 هیآ 39  دیا  هدومن  شومارف  نایاقآ  رگم 

﴾. ُراّهَْقلا ُدِحاَْولا  ُهللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقّرَفَتّم  ٌبَابْرَأَء  ِنْجّسلا  ِیَبِحاَص  اَی  ﴿

تقلخ ماظن  رد  رتهب و  هریغ ) هنعارف و  ناـتب و  دـننام   ) تقیقح یب  قّرفتم  نایادـخ  اـیآ  مسرپ ) یم  امـش  زا   ) نم نادـنز  قیفر  ود  يا  »
»؟ رهاق ياتکی  يادخ  ای  دنرترثؤم ،
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رفاک و ود  ره  هک  مه -  ار  هاشداپ  یقاس  خاّبط و  دندرب ، نادنز  هب  ار  فسوی  هک  يزور  دنا : هتشون  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نیرّـسفم 
عقوم رد  فسوی  دندوب و  بحاصم  مه  اب  رفاک ) نمؤم و   ) رفن هس  نیا  لاس  جنپ  .دـندرب  نادـنز  هب  وا  اب  دـندوب -  عاونا  بابرا  هب  لئاق 

رب لیلد  رفاک ، رفن  ود  نآ  يارب  ربمغیپ  تبحاصم  نیا  ایآ  لاح  .دهد  یم  ربخ  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دـناوخ ؛ یم  بحاصم  ار  اهنآ  غیلبت 
خیراوت ریـسافت و  نابحاص  هچنآ  ربانب  تسا ؟ هدـش  ادـیپ  اهنآ  هدـیقع ي  رد  يرییغت  تبحاصم  تّدـم  رد  ای  هدوب ، تلیـضف  تفارش و 

.دندش ادج  مه  زا  لاح  نامه  اب  تبقاع  تبحاصم ، لاس  جنپ  زا  دعب  دنا ، هتشون 

: دیامرف یم  هک  فهک )  ) هروس 18 هیآ 37  هب  دییامرف  هعجارم  زین  و 

﴾. ًالُجَر َكاّوَس  ُّمث  ٍهَفُْطن  نِم  ُّمث  ٍباَُرت  نِم  َکَقَلَخ  يِّذلِاب  َتْرَفَکَأ  ُهُرِواَُحی  َوُهَو  ُُهبِحاَص  َُهل  َلاَق  ﴿

دیرفآ ار  وت  هفطن  زا  دعب  كاخ و  زا  تسخن  هک  ییادخ  هب  تفگ : دوخ  ردارب  هب  زردنا  وگ و  تفگ و  ماقم  رد  ریقف ) نامیا  اب   ) قیفر »
« .يدش رفاک  تخاس ، تقلخ  هتسارآ  لماک و  يدرم  هاگ  نآ  و 

مه يزار  رخف  ماما  هک  نانچ   ) سوطارب مان  هب  رفاک  يرگید  ادوهی و  مان  هب  نمؤم  یکی  دـندوب ؛ ردارب  ود  دـنا  هتـشون  نیرّـسفم  مومع 
(1) ریسفت رد  تسامش ، ياملع  رباکا  زا  هک 

، تقو کنیا  هک  دنتشاد  یتارواحم  مه  اب  ود  نیا  دیامن .) یم  لقن  شریبک 
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زا اـیآ  .هدـناوخ  مـه  بحاـصم  ار  نمؤـم  رفاـک و  ود  نآ  دـنوادخ  هـکنآ  ضرغ  .دـهد  یمن  ار  هلّـصفم  هحورـشم ي  لـقن  هزاـجا ي 
.تسا یفنم  باوج  ًاعطق  تسا ؟ هدیسر  یبیصن  هدیاف و  ار  رفاک  نمؤم ، ردارب  تبحاصم 

نیا زا  شیب  تقو  هک  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رب  لاثما  لیالد و  .دـشاب  یمن  يرتربو  تفارـش  تلیـضف و  رب  لیلد  طقف ، تبحاصم  سپ 
.دهد یمن  نایب  هزاجا 

وا اب  ادخ  هکنآ  تبـسانم  هب  ًاعطق  سپ  انعم ،﴾ هللا  ّنا  : ﴿ دومرف رکب  یبا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اّما  و 
ضارتعا دروم  ات  دییامرف ، رظن  دیدجت  دوخ  راتفگ  دیاقع و  نیا  رد  تسا  بوخ  تسا ، تفالخ  تبثم  تفارش و  لیلد  دوخ  نیا  هدوب ،

.دشاب یمن  نمؤم  ریغ  اب  دشاب و  یم  هللا  ءایلوا  نینمؤم و  اب  طقف  یلاعت  يادخ  رگم  دنیوگب  هک  دیریگن  رارق 

یـسلجم رد  يرفاک  نمؤم و  رگا  دشابن ؟ وا  اب  ادـخ  هک  تسه  ملاع  رد  یـسک  دـشابن و  ادـخ  هک  دـشاب  ییاج  دـییامن  یم  رّوصت  ایآ 
: دیامرف یم  هلداجم )  ) هروس ي 58 هیآ ي 7  رد  هن  رگم  .دشابن  رفاک  اب  یلو  دشاب ، نمؤم  نآ  اب  ادخ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  دنشاب ،

یَنْدَأ َالَو  ْمُهُـسِداَس  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  َالَو  ْمُهُِعباَر  َوُه  ّالِإ  ٍهَثَالَث  يَوَْجن  نِم  ُنوُکَی  اَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوامّـسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َهللا  ّنَأ  َرَت  َْملَأ  ﴿

﴾. اُوناَک اَم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  َالَو  َِکلذ  نِم 

رگا .تسا  هاـگآ  نآ  رب  ادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  یتسنادـن  يدـیدن و  اـیآ  دـیامرف - : يریرقت  ماهفتـسا  قـیرط  هـب  »
زج رتشیب ، هن  نآ و  زا  رتمک  هن  اهنآ و  مشـش  وا  هکنآ  زج  سک ، جـنپ  هن  تساهنآ و  مراهچ  ادـخ  دـنیوگ ، يار  مه  اب  رفن  هس  هچنانچ 

(«. تسا ملاع  تایئزج  همه  رب  يدوجو  لماک  هطاحا ي  ار  ادخ  هکنآ  هچ  ( ؛ تساهنآ اب  ادخ  دنشاب ، اجک  ره  هکنآ 
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، رفاک ناملسم و  نمـشد ، تسود و  اب  تسه ؛ سک  همه  اب  یلاعت  يادخ  هیلقن ، هیلقع و  لیالد  تایآ و  ریاس  هیآ و  نیا  مکح  هب  سپ 
.دوب دهاوخن  یّصاخ  صخش  تلیضف  رب  لیلد  تسا ، ام  اب  ادخ  دیوگب  اهنآ  زا  یکی  دنشاب و  مه  اب  رفن  ود  رگا  سپ  .قفانم  نمؤم و 

ادخ ًاعطق  دنشاب  مه  اب  رگا  مه  دب  بوخ و  رفن  ود  ای  دب و  رفن  ود  تساهنآ ، اب  ادخ  دنـشاب  مه  اب  رگا  بوخ  رفن  ود  هک  يروط  نامه 
.دب ای  دنشاب  بوخ  یقش ، ای  دنشاب  دیعس  رگا  .تساهنآ  ود  ره  اب 

تکرح ادخ  نید  ظفح  ادـخ و  يارب  ادـخ و  هب  ور  هکنآ  يارب  میتسه ، ادـخ  بوبحم  ام  نوچ  ینعی  تسا ؛ ام  اب  ادـخ  زا  دارم  خـیش :
.تسا ام  لاح  لماش  ادخ  فطل  میدرک ،

تقیقح زاربا 

يدبا تداعس  رب  لیلد  یباطخ  نینچ  دنیوگ : هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ضارتعا  دروم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  ینعم  نیا  رگا  مه  زاب  یعاد :
فطل لومشم  دنتشاد و  کین  لامعا  ینامز  رد  هک  صاخشا  اسب  هچ  .درگن  یم  صاخشا  لامعا  هب  لاعتم  دنوادخ  اریز  دوب ؛ دهاوخن 

دندش و راگدرورپ  ضوغبم  داد و  سوکعم  هجیتن  ناحتما ، تقو  رد  دزرـس و  اهنآ  زا  يدب  لامعا  ًادعب  .دـندوب  يدـنوادخ  تمحر  و 
تین صولخ  راـگدرورپ  تداـبع  رد  اـهلاس  سیلبا  هچناـنچ  دـندیدرگ ؛ نوعلم  دودرم و  هدـنار و  مورحم و  قح  تمحرم  فـطل و  زا 
سفن ياوه  عبات  دومن و  یچیپرـس  قح  رماوا  زا  دـش و  دّرمتم  هکنآ  ضحم  هب  یلو  دوب ، محارم  فاطلا و  لومـشم  ور  نیا  زا  .تشاد 

: باطخ هب  رانکرب و  وا  میمع  باسح  یب  تمحر  زا  قح و  دودرم  دش ،

﴾. ِنیّدلا ِمْوَی  َیلِإ  َهَنْعّللا  َْکیَلَع  ّنِإَو  ٌمیِجَر *  َّکنِإَف  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  ﴿
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: هک دش  وا  هب  قح  باتع  رجح )  ) هروس 15 هیآ 34 و 35 

یمتح قّقحم و  وت  رب  ازج  زور  ات  اـم  تنعل  يدـش و  اـم  هاـگرد  هدـنار ي  وت  هک  وش  جراـخ  تشهب  هکئـالم و  نادـجاس و  فص  زا  »
.دیدرگ يدبا  نوعلم  و  .دیدرگ »

.تسا ناهذا  بیرقت  يارب  هکلب  تسین ، هشقانم  لاثم  رد  دیناد  یم  دیشخبب ،

بوضغم دودرم و  ناـحتمالا  دـنع  یلو  دـندش ، هللادـنع  بَّرقم  هک  یـصاخشا  زا  دراد  رایـسب  ریاـظن  میرگنب ، تیرـشب  ملاـع  هب  رگا  و 
هب تّما  نالفاغ  هیبنت  نامدرم و  يرادـیب  يارب  مه  دـیجم  نآرق  هک  مییامن  یم  هراـشا  رفن  ود  هب  هنومن  يارب  دـنتفرگ ؛ رارق  راـگدرورپ 

.هدومرف هراشا  اهنآ 

ءاروعاب نب  معلب 

دنوادخ هک  دش  هللادـنع  بَّرقم  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  ءاروعاب  نب  معلب  اهنآ  هلمج ي  زا  هک 
، ناحتما عقوم  یلو  دومن ، نادرگرس  هیت  يداو  رد  ار  یـسوم  ترـضح  اعد ، کی  رثا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دومرف ، اطع  وا  هب  مظعا  مسا 

مامت هک  نانچ  دـیدرگ ، مّنهج  میحج و  وا  هاگیاج  دومن  ناطیـش  تعباتم  ادـخ و  تفلاـخم  هب  راداو  ار  وا  یبلط  تساـیر  هاـج و  ّبح 
زا دوخ   (1) ریسفت مراهچ  دلج  هحفص 463  رد  مه  يزار  رخف  ماما  یّتح  .دنا  هتشاگن  ًالّـصفم  ار  وا  لاح  حرـش  نیخّروم  نیرّـسفم و 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هب  فارعا )  ) هروس ي 7 هیآ 174  رد  دـنوادخ  .هدومن  لقن  ار  وا  هّصق ي  دـهاجم ، دوعـسم و  نبا  ساّبع و  نبا 

: هک دهد  یم  ربخ  هلآو  هیلع 

﴾. َنیِواَْغلا َنِم  َناَکَف  ُناَْطیّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلَْسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِّذلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  ﴿
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نآ زا  .میدرک  اطع  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  هک  دـشاب ) ءاروعاـب  نب  معلب  هک   ) ار سک  نآ  تیاـکح  مدرم  نیا  رب  ناوخب  ربمغیپ ) يا  )
.دیدرگ ملاع  ناهارمگ  زا  درک و  بیقعت  ار  وا  ناطیش  هچنانچ  دیچیپرس ، نایصع  هب  تایآ 

دباع ياصیصرب 

ناحتمالا دنع  یلو  دیدرگ ، هوعدلا  باجتـسم  هک  دومن  تیّدج  تدابع  رد  يردـق  هب  رما ، لّوا  رد  هک  دوب  دـباع  ياصیـصرب  يرگید 
دیدرگ هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  هداد ، داب  هب  ار  دوخ  تامحز  مامت  دومن ، انز  يرتخد  اب  هدروخ ، ار  ناطیـش  بیرف  دـش و  رـش  هب  تبقاـع 

: دیامرف یم  هراشا  وا  هصق ي  هب  رشح )  ) هروس 59 هیآ 16  رد  اذلف  .تفر  ایند  زا  رفاک 

ِراّنلا ِیف  اَمُّهنَأ  اَمُهَتَِبقاَع  َناَکَف  َنیَِملاَْعلا *  ّبَر  َهللا  ُفاَخَأ  ّینِإ  َکنِم  يَِرب ٌء  ّینِإ  َلاَق  َرَفَک  اّمَلَف  ْرُفْکا  ِناَسنِْإِلل  َلاَق  ْذِإ  ِناَْطیّـشلا  ِلَـثَمَک  ﴿

﴾. َنیِِملاّظلا اُؤاَزَج  َِکلذَو  اَهِیف  ِْنیَِدلاَخ 

، دش رفاک  هکنآ  زا  سپ  .وش  رفاک  ادخ  هب  دباع :) ياصیـصرب  هب  ینعی   ) تفگ ار  ناسنا  هک  دـنا  ناطیـش  دـننام  لثم  رد  ناقفانم )  ) نیا »
« دباع ياصیصرب   » ناطیش و تبقاع  سپ  .مسرت  یم  نایناهج ]  ] راگدرورپ باقع  زا  نم  هک  اریز  مرازیب ؛ وت  زا  نم  تفگ : ودب  هاگ  نآ 

« .تسا ناراکمتس  يازج  خزود ، نآ  ودندَّلخم  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  دش ، رفاک  وا  رما  هب  هک 

اعد رد  هک  تسا  روتـسد  رد  اذـلف  .دـشاب  یمن  وا  يریخ  هـب  تبقاـع  رب  لـیلد  دـش ، رداـص  یناـمز  رد  یمدآ  زا  یکین  لـمع  رگا  سپ 
: دییوگب

«. ًاریخ انرومأ  بقاوع  لعجا  مهللا  »

.هدب رارق  کین  ار  ام  روما  بقاوع  اراگدرورپ 
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بطاخم هکنآ  رگم  دوش ، یمن  رکذ  مالک  رد  دـیکأت  هک  تسا  قَّقحم  نایب  یناعم و  ياملع  دزن  رد  هک  دـیناد  یم  دوخ  اهنیا  رب  هوالع 
ّنا هیمـسا و  هلمج  اب  ار  دوخ  مالک  هک  هفیرـش -  هیآ ي  حیرـصت  زا  دشاب و  هدرک  ار  نآ  فالخ  مّهوت  ای  دـشاب و  دـیدرت  کش و  رد 

.هدوب دیدرت  کش و  رد  مّهوتم و  لزلزتم و  هک  ددرگ  یم  رهاظ  فرط ، هدیقع ي  داسف  هدروآ -  هدّدشم 

.دیروایب دروم  نیا  رد  ار  اصیصرب  ءاروعاب و  معلب  سیلبا و  لَثَم  دوبن  راوازس  ییامش  لثم  زا  .دیهد  فاصنا  خیش :

يارب ار  لاثما  یبهذـم ، تارظانمو  یملع  تاثحابم  رد  .تسین  هشقانم  لَثَم  رد  هک  مدرک  ضرع  نـآلا  دیدینـشن  رگم  دیـشخبب ، یعاد :
يارب هکلب  ما ، هتـشادن  یتناها  دصق  هاگ  چیه  لاثما  دهاوش و  رکذ  رد  تسا  دـهاش  ادـخ  .دـنروآ  یم  دـصاقم  تیبثت  ناهذا و  بیرقت 

.ددرگ یم  يراج  نابز  هب  دیآ ، یم  رظن  رد  هک  یلاثما  دهاوش و  دوخ ، هدیقع  رظن و  توبث 

نوچ ِْهیَلَع .﴾ ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَأَف  : ﴿ دـیامرف یم  هک  تسا  همیرک  هیآ ي  دوخ  رد  يا  هنیرق  تلیـضف ، تاـبثا  رب  هیآ  نیا  رد  لـیلد  خـیش :
لاثما زا  مّهوت  عفد  نارگید و  رب  وا  تلیـضف  تفارـش و  رب  تسا  حضاو  لیلد  دوخ  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  رب  هنیکـس  ریمـض  عاجرا ] ]

.امش

(1) ریمض .دییامرف  یم  هابتشا  یعاد :

لوزن هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تسا  عجار  هنیکس 

681 ص :

ُهَتَنیِکَـس ُهللا  َلَزنَاَف  : ﴿ یلاعت لاق  اذهلو  : » دسیون یم  ریثک  نبا  .هبوت  هروس ي  هیآ 40  لیذ  ، 2/310، ریثک نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 1
عماـج رد  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  زین  و  نیلوـقلا .» رهـشأ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسرلا  یلع  يأ  هیلع ، هرـصنو  هدـییأت  يأ  ِهیَلَع ،﴾

رد يوسورب  و  هلوسر .» یلع  هنوکـس  هتنینأمط و  هللا  لزناف  هرکذ : یلاعت  لوقی  : » دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ح 13001  ، 6/177 نایبلا ،
ّیبنلا يأ  هیلع ، یفشاکلا  لاقو  بولقلا  اهدنع  نکست  یّتلا  هتنما  هتنیکس ) هللا  لزناف  : ») دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ، 3/435 نایبلا ، حور 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص 
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دونج هب  دیؤم  ًاقّقحم  و  اَهْوَرَت ﴾ َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدـّیَأَو  : ﴿ هدومرف هک  هیدـعب  هلمج ي  هنیرق  هب  رکب ، یبا  رب  هن  هدوب ، ترـضح  نآ  رب  هنیکس 
.رکب یبا  هن  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  قح ،

نآ تبحاـصم  رد  مه  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  یلو  هدوب ، قح  دونج  هب  دـیؤم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  مَّلـسم  خـیش :
.هدوبن بیصن  یب  ترضح 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  لوزن 

هفیرش هیآ ي  تالمج  مامت  رد  هینثت  رئامض  هدعاقلا  یلع  یتسیاب  دندوب ، هیهلا  محارم  فاطلا و  لومـشم  بحاصم  ود  ره  رگا  یعاد :
ددرگ و هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  ماقم  تابثا  ات  هدروآ ، درفم  ًادعب  ًالبق و  ار  رئامـض  مامت  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـمآ 

نآ لیفط  هب  رگا  دشاب و  یم  ترـضح  نآ  صخـش  هب  دوش ، یم  راگدرورپ  بناج  زا  تمحرم  تمحر و  لوزن  هچنآ  هک  دـیآ  مولعم 
ار ربمغیپ  طقف  تایآ ، ریاس  هیآ و  نیا  رد  مه  تمحر  هنیکس و  لوزن  رد  اذلف  .دوش  یم  هدرب  مسا  دیآ ، لزان  مه  نارگید  رب  ترـضح 

.هداد رارق  تیانع  دروم 

لوزن سپ  .هدومن  یمن  تقراـفم  وا  زا  زگره  هنیکـس  هتـشادن و  نادـب  یجاـیتحا  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا  ینغتـسم  ادـخ  لوسر  خـیش :
.هدوب هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  صوصخم  هنیکس 
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هللا یلـصءایبنالا  متاخ  هک  دـییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  .دـیریگ  یم  بلاـطم  رارکت  هب  ار  سلجم  تقو  دـینک و  یم  یفطل  یب  ارچ  یعاد :
تامحر فاطلا و  زا  مومأم ، ماما و  تّما  ربمغیپ و  زا  قیالخ ، داحآ  زا  يدـحا  هکنآ  لاح  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا  ینغتـسم  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  نینح  هّصق  رد  هک  ار  هبوت )  ) هروس ي 9 هیآ 26  دیا  هدومن  شومارف  رگم  .دنشاب  یمن  ینغتسم  یلاعت  قح 

﴾. َنِینِمْؤُْملا یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهللا  َلَْزنَأ  ﴿

« .دومرف لزان  نانمؤم  دوخ و  لوسر  رب  ینّابر ) لالج  توطس و  هوکش و  ینعی   ) ار دوخ  راقو  هنیکس و  قلطم  رداق  يادخ  هاگ  نآ  »

.هدروآ ار  هفیرش  هیآ  نیمه  لثم  حتف )  ) هروس 48 هیآ 26  رد  زین  و 

ءزج رکب  یبا  رگا  مه  راـغ  هیآ  رد  هدومن ، نینمؤم  هب  هراـشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هیآ ، نیا  رد  هک  يروـط  نیمه 
.دشاب هدومن  هراشا  وا  مان  هب  هدح  یلع  ای  هدروآ و  هینثت  ریمض  ای  یتسیاب  دریگ ، رارق  شمارآ  هنیکس و  لومشم  دیاب  هک  دوب  ینینمؤم 

.هدوبن رکب  یبا  هب  طوبرم  هنیکس  ریمض  هک  دنراد  رارقا  مه  ناتدوخ  فصنم  ياملع  هک  تسا  حضاو  يردق  هب  هیضق  نیا 

یم هلزتعم  خویش  ءاملع و  رباکا  زا  هک  ار  یفاکسا  هللادبع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیش  فیلأت  هینامثعلا ، ضقن  باتک  نایاقآ  تسا  بوخ 
نبا هچنانچ  هدومن ؛ راکـشآ  ار  قح  هنوگچ  ظحاج  نامثع  وبا  تالئاطال  باوج  رد  فصنم  ملاع  درم  نآ  دینیبب  دییامن  هعلاطم  دشاب ،

(1)« هغالبلا جهن  حرش   » موس دلج  هحفص 281  ات  هحفص 253  رد  مه  دیدحلا  یبا 

.تسا هدومن  لقن  ار  اهباوج  نآ  زا  ضعب 

683 ص :

لک صئاـصخ  یلع و  رکب و  یبأ  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،) هبطخ   ) هبطخ 238 ، 13/265 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
: هلوق اهدـعبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلإ  هعجار  تسیل  اـّهنإ  لوقی : فیکف  هنیکـسلا  اـّمأو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .اـمهنم 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مأ  رکبابأ  ناک  دونجلاب  دَّیؤملا  يرتأ  اَهْوَرَت .﴾ َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدّیَأَو  ﴿

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 760 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_683_1
http://www.ghaemiyeh.com


684 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 761 

http://www.ghaemiyeh.com


685 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


دلج 2

هراشا

1 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 764 

http://www.ghaemiyeh.com


3 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


4 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

...نایراصنا 17 نیسح  داتسا  همدقم 

...یسانش 21 هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

...همدقم 23

مشش 27 هسلج 

..مالّسلا 31 هیلع  ّیلع  نأش  رد  هیآ  دصیس 

..دوب 60 هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نمؤم  لوا  ّیلع 

..تیلوفط 67 زا  ربمغیپ  طسوت  یلع  تیبرت 

..مالسا 69 رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس 

نآ 82 باوج  تیلوفط و  لیلد  هب  ّیلع  نامیا  رد  لاکشا 

دشاب 84 یم  وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  ّیلع  نامیا 

..رفک 90 زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامیا 

..تما 95 هباحص و  عیمج  لضفا  مالّسلا  هیلع  ّیلع 

دیباوخ 105 هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ّیلع  نأش  رد  هرجهلا  هلیل  هیآ  لوزن 

..راغ 113 رد  رکب  یبا  تباحصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ياملع  فارتعا 

هدوبن 118 رمع  يارب  یتدش  یندید ،  تارظانم  یملع  تاثحابم  رد 

5 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 767 

http://www.ghaemiyeh.com


..ًالمع 118 ًاملع و  شدوخ  رب  یلع  يرترب  هب  رمع  رارقا 

121 رمع ..» کلهل  یلع  ول ال   » رمع راتفگ  دانسا  رد 

هدش كاله  دوبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دندومن  رارقا  اهنآ  هداد و  تاجن  ار  ءافلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يداروم  ضعب  هب  هراشا 
...دندوب 124

دشن 127 هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  رد 

..تقیقح 129 نایب  مهزاب 

..ربیخ 133 رد  رمع  رکبوبأ و  تسکش 

..ربیخ 147 حتف  رد  تیار  ثیدح 

..رمع 159 رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  هیور و 

..نامثع 166 طسوت  هیما  ینب  قاسف  ندمآ  راک  يور 

دندوب 166 ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  ینب 

..صاعلا 175 یبا  نب  مکح 

..دناوخ 178 تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  دیلو 

..دش 182 وا  لتق  بجوم  نامثع  ياه  يراک  طلغ 

دش 185 نامثع  لتق  هب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  داجیا 

..هلآو 187 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  هب  نامثع  ندز  همدص 

..يو 188 گرم  دوعسم و  نبا  ندش  بورضم 

..نامثع 192 رما  هب  رامع  ندش  بورضم 

هذبر 196 يارحص  رد  وا  تافو  رذابا و  ندومن  دیعبت  تیذا و 

دوب 200 تما  يوگتسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  رذوبا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 768 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 769 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن 203 هراپ  ار  لهج  ياه  هدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  تواضق 

..هذبر 206 هب  ارابجا  رذ  یبا  جارخا 

..مالّسلا 208 هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  تفوطع  محر و  راثآ 

دومن 210 يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  لیقع  ندومن  بدا 

هشیاع 212 ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  تفوطع 

وا 214 هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفوطع  هیواعم و  طسوت  بآ  عنم 

..تسا 217 میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  ظفل 

..روهمج 217 قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  لوزن 

..اهنآ 222 زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  تاهبش و 

..هلآو 231 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  کش 

..هّیبیدح 238 هعقاو 

..هرظتنم 240 ریغ  ياهوگتفگ 

متفه 245 هسلج 

..متفه 247 هسلج  بجر 45  هبنشجنپ 29  هلیل 

..تقیقح 248 زاجم و  داحتا  نیب  قرف 

..یلع 250 ربمغیپ و  یناسفن  داحتا 

..هلهابم 252 هیآ  هب  داهشتسا 

..نارجن 255 ياراصن  اب  ربمغیپ  هثحابم 

..هلهابم 256 يارب  يراصن  ندش  هدامآ 

..یلع 260 ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  دهاوش 
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دشاب 267 یم  اهنآ  زا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  نوچ 

نآ 269 باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هعصعص  تالاؤس 

..ءایبنا 276 عیمج  تآرم  یلع 

..هیبشت 280 ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  نایب 

..عامجا 288 ّدر  لئالد 

..اهرگیزاب 295 اب  هماسا  يوگ  تفگ 

..نیقیرف 301 قافتا  هب  عامجا  ندشن  عقاو 

..رکب 305 یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  يرود 

..هنیفس 311 نیلقث و  ثیدح  رد 

دش 316 رارق  رب  تفالخ  هب  دوب  ربکا  ًانس  رکب  وبأ  نوچ  هک  لوق  نیا  در 

دومرف 317 یم  رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  اب 

..تسا 319 لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  یلع 

.ددرگن 331 عمج  اج  کی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  در 

..تفالخ 334 نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  زاب 

دوب 340 هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  تعیب 

دندرب 345 دجسم  هب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  هدزاود 

..دومن 353 تواضق  هنافصنم  دیاب 

..مالّسلااهیلع 361 همطاف  نینج  طقس  رابخا 

..تسا 365 مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  عافد 
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..نآ 367 باوج  هنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  لاکشا 

..ننست 368 لها  دالب  رد  اشحف  عویش 

..ننست 369 لها  زا  يرشخمز  داقتنا  فارتعا و 

نآ 371 يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  هنسح » یلع  بح   » ثیدح دانسا  رد 

..تقیقح 375 فشک 

..سکان 378 سک و  نیب  قرف 

..يرادازع 380 سلاجم  هیرگ و  هجیتن  رثا و 

..دوبن 386 بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  ماما 

..دندوب 387 اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  هسمخ 

دوبن 388 يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  مایق 

دوب 390 هللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  مایق 

..مالّسلا 405 هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  هلاقم 

..تقیقح 407 فشک  بولطم ، هجیتن 

..ترایز 409 دیاوف  باوث و  رد 

..راهطا 410 همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  تارثا 

متشه 415 هسلج 

..متشه 417 هسلج 

..نامیا 418 مالسا و  نیب  قرف  رد 

..نامیا 421 بتارم  رد 
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دننک 424 یم  درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  لها 

..هناگراهچ 426 ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  مالّسلا و  هیلع  تیب  لها  ّیلع و  زا  هعیش  يوریپ  تلع 

ترضح 428 نآ  ترتع  زا  تما  تعباتم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رما 

..تسین 435 یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  دیلقت 

..دشاب 437 درخ  شناد و  وریپ  دیاب  یمدآ 

..هدومن 439 یفرعم  هدزاود  ار  افلخ  ددع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

..مالّسلا 443 هیلع  قداص  رفعج  ماما  تاماقم  هب  هراشا 

..يرفعج 447 بهذم  روهظ 

..ترتع 450 هب  ییانتعا  یب  گرزب و  لد  درد 

..هداعلا 451 قوف  رثأت 

..هللا 453 لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  هعیش  نعط  لیلد 

..دوش 455 یمن  رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  نعط و 

..هباحص 467 دب  کین و  لامعا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوت 

..ناوضرلا 468 تعیب  زا  باوج 

..دینک 470 ادتقا  نم  باحصا  هب  ثیدح  زا  باوج 

..ربمغیپ 475 لتق  دصق  هبقع و  ناتساد 

..هدومنن 476 نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  ربمغیپ 

..هفیقس 477 رد  باحصا  تفلاخم 

..رمع 477 رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعس  تفلاخم 

..هرصب 477 رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  مایق 
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..یلع 478 صاع  نب  ورمع  هیواعم و  طسوت  مالّسلا  هیلع  یلع  بس 

..تسا 481 فیعض  موجنلاک  یباحصا  دانسا 

..دندوبن 483 موصعم  هباحص 

..يرس 484 سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  بارش 

..هباحص 492 ندومن  دهع  ضقن  رد 

..دننآرق 493 رد  نیقداص  یلع  دمحم و 

..نآ 496 یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  رد 

مخ 499 ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  تاور 

...داّدح 512 نبا  هدقع و  نبا  يربط و 

..لیئربج 513 طسوت  رمع  تحیصن 

..تسا 515 شودخم  باحصأ  هب  ءادتقا  ثیدح 

دندش 516 قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  ضعب 

..هباحص 517 دهع  ضقن  رد  یلازغ  لوق 

..تسا 520 یلازغ  باتک  نیملاعلا  رس 

..هدقع 521 نبا  لاح  حرش 

..يربط 523 گرم 

..یئاسن 523 ندش  هتشک 

..یلوم 525 هملک  رد  لاکشا 

..مخ 531 ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  لوزن 

..لوم 536 یناعم  رد  يزوج  نبا  طبس  رظن 
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..یلوم 538 یناعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  رظن 

..هبحر 541 رد  ریدغ  ثیدح  هب  یلع  جاجتحا 

..مکسفنا 549 نم  مکب  یلوا  تسلأ  مراهچ  هنیرق 

..هلآو 556 هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  راعشأ 

..هباحص 561 ینکش  دهع  رد 

هیبیدح 562 نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  ضقن 

..درک 566 دیاب  هنافصنم  تواضق 

..هیبیدح 574 رد  هباحص  رارف 

..متسین 578 لدج  لها  نم  هک  دناد  یم  ادخ 

..نآ 580 بصغ  كدف و  ِتقیقح  رد 

..ُهَّقَح 581 �یبْرُْقلَا  اَذ  ِتآ  هیآ َو  لوزن 

..نآ 585 باوج  ثرون و  ثیدح ال  هب  داهشتسا 

..ثرون 587 ثیدح ال  در  رب  همطاف  لئالد 

..رکب 591 وبا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  جاجتحا 

592 همطاف ‘ یلع و  هب  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  وبا  تاملک 

..تسا 594 مزال  هنافصنم  تواضق 

..رکب 595 وبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  بجعت 

..تسا 597 ربمغیپ  هب  رازآ  یلع  هب  رازآ 

..تسا 598 ربمغیپ  هب  مانشد  ّیلع  هب  نداد  مانشد 

..تسا 599 تمکح  ملع و  باب  یلع 
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..تیاصو 602 رد  رابخا  لقن 

تافو 612 ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  رس 

..تیاصو 615 رما  رد  قیقحت 

..تیصو 616 هب  هراشا  هباحص  زا  ضعب  راعشا 

..تیصو 618 روتسد  هب  هراشا 

..تسا 621 بجاو  ربمغیپ  رما  تعاطا 

..تیصو 622 زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندش  عنم 

تیصو 623 زا  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  نتسیرگ 

..تیصو 625 عنم  ثیدح  عبانم  رد 

..دنک 632 یم  رک  روک و  ار  یمدآ  بصعت 

..هتشادن 634 تلاسر  ماقم  هب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیا  هب  هماع  ءاملع  فارتعا 

..هلآو 635 هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  لوا 

..هانگ 639 زا  رتدب  رذع 

..رمع 643 راتفگ  هب  يزاریش  نیدلا  بطق  ضارتعا 

..ندرم 644 تقو  رد  رکب  وبا  همان  دهع  زا  ندشن  عنام 

..تیاده 646 هار  ندنایامن  زا  ندش  عنام  گرم و  مد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تناها  گرزب و  تبیصم 

..دییاز 651 هام  شش  هچب ي  هک  ینز  هراب  رد  ّیلع  مکح 

..رمع 653 ندش  عنام  مالّسلااهیلع و  همطاف  هب  كدف  در 
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..مالّسلااهیلع 655 همطاف  دالوا  طسوت  كدف  در 

..زیزعلا 657 دبع  نب  رمع  طسوت  كدف  يراذگاو 

مالّسلااهیلع 658 همطاف  هثرو  هب  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  طسوت  كدف  در 

..كدف 659 ندوب  هلحن  تابثا 

نآ 661 باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجوم  هب  رکب  وبا  هک  نیفلاخم  لوق 

..تسا 662 هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  دهاش 

..نیتداهشلا 663 وذ  همیزخ 

..همطاف 664 دوهش  در 

..دنتسه 665 مالّسلا  هیلع  یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  دارم 

..تسا 668 نیقیّدص  لضفا  یلع 

..ددرگ 671 یم  نآرق  قح و  اب  یلع 

..تسا 674 ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  تعاطا 

..دینک 676 هنالداع  تواضق  هنافصنم 

دشاب 678 یم  القع  تربع  بجوم  وا  هب  لام  ءاطعا  رباج و  هیضق 

..ریهطت 682 هیآ  لوزن  رد  لاکشا 

تسین 683 جاودزا  قح  رد  هیآ  هک  نیا  تابثا  لاکشا و  باوج 

..دنتسین 684 تیب  لها  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تاجوز 

مالّسلا 685 هیلع  تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  لوزنرد  هماع  رابخا 

ریهطت 691 هیآ  لوزن  مالّسلااهیلع و  همطاف  هریرح  هب  عجار  هملس  ما  ثیدح 

..هلآو 695 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  سمخ  عنم 
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..هداد 698 رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دهاش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ادخ 

..مالّسلا 703 هیلع  یلع  ياه  لد  درد 

..مالّسلا 704 هیلع  ّیلع  ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  رابخا 

رمعرخآ 708 ات  رمع  رکبوبا و  زا  مالّسلااهیلع  همطاف  تیاضر ، مدع 

..تسا 710 ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  تیذا 

..لهج 714 یبا  رتخد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هبطخ  زا  باوج 

هیواعم 716 نامز  رابخا  لعج  هب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  نایب 

نآ 720 باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  لاکشا 

..دوب 721 نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  بلق و 

..هدوب 721 ینید  همطاف  بضغ 

..دوبن 722 اضر  بجوم  همطاف  توکس 

..هتشادن 723 لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  یلع 

..حیوارت 724 زامن 

..مالّسلااهیلع 728 همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  تدایع 

..بش 731 رد  همطاف  نفد 

..تسا 732 روآ  رثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  ياهدرد 
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نایراصنا نیسح  داتسا  همدقم 

نیعملا وه 

ات ناسارخ  نادیم  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  هک  هدازرل  نابایخ  میگدنز  لحم  رد  مدنارذگ ، یم  ار  ییادتبا  مشـش  سالک  هک  یمایا 
، هیبـجر هیمطاـف ، رفـص ، مرحم و  یتبـسانم : ره  هب  نمؤم  مدرم  تاـعامج و  همئا  هقطنم و  ياـملع  دوـجو  تکرب  زا  دوـب ، ماـیق  نادـیم 
رد ناهرب  ربکا  یلع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  مهـس  هک  دش ، یم  لیکـشت  یبهذم  فلتخم  سلاجم  ناضمر  كرابم  هام  هینابعش و 

خیش جاح  روهشم  بیطخ  نوچ  یمان  هب  يابطخ  نانارنخـس و  زا  شا  یبهذم  سلاجم  رد  هقطنم  نآ  رد  دوب ، رتشیب  همه  زا  هنیمز  نیا 
هصح یلع  ازریم  جاح  يدورهاش ، يورغ  اضر  دیس  جاح  یعیفش ، لیعامسا  دیـس  جاح  ماوق ، يدهم  دیـس  جاح  یفـسلف ، یقت  دمحم 
لحم مدرم  ناـیم  نـینچمه  لـمع و  مـلع و  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  هـک  يزاریـش  نیظعاوـلا  ناطلــس  یناـسارخ و  قـقحم  جاـح  يا ،
رثکا هک  نیظعاولا  ناطلـس  ياه  هباطخ  ینارنخـس و  صوصخب  ءابطخ  نانارنخـس و  نیا  بذـج  نم  دـش ، یم  هدافتـسا  دوب  رادروخرب 

نانمؤم ریما  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نوماریپ  شیاه  ینارنخس  ثحب و 
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هیملع هزوح  هب  ارم  یهلا  تمحر  تسد  هک  ینامز  ات  مدرک ، ادیپ  یفطاع  يدـنویپ  وا  اب  مدـش و  دوب  یهلا  هیفطق  هیلک  تیالو  بحاص 
.درک راپسهر  مق 

هیرگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناگتسباو  ناگرزب و  زا  هک  مردام  ردپ و  ترایز  يارب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  لیـصحت  مایا  رد 
يرامیب رثا  رب  نیظعاولا  ناطلس  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  مدمآ و  یم  نارهت  هب  دندوب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  بان  ناگدننک 

حبص هن  تعاس  زا  وا  دوخ  هزاجا  هب  هبنشجنپ  شیاهربنم  شیاه و  ینارنخس  اب  ما  ییانشآ  هقباس  اب  دوب ، نیشن  هناخ  یبلق 

هب لیدبت  رگیدکی  هب  رفن  ود  ام  نیفرط  سنا  مدش ، یم  دنم  هرهب  شراب  رپ  نیریش و  ثحابم  زا  متفر و  یم  شتدایع  هب  رهظ  هدزاود  ات 
ای سلاجم  هب  دوخ  ياج  هب  متـشادن  ار  مزال  یگتخپ  ینارنخـس  رد  زونه  هک  ارم  راوگرزب  دوجو  نآ  هک  ییاج  اـت  دـش ، یتفلا  سنا و 

هداعلا قوف  رثا  یبهذـم  ياه  ینارنخـس  رد  ما  ییاـیوگ  ندـش  زاـب  نم و  دـشر  رد  وا  راـک  نیا  داتـسرف و  یم  شغیلبت  ماـیا  ياـهربنم 
.تشاذگ

رد تشاد  يراشفاپ  املع  مارتحا  تشاد و  ساپ  هب  دوب  یقالخا  عبطلا و  عینم  هداـعلا  قوف  لیـصا و  تمارک ، اـب  تبالـص ، اـب  يدرم  وا 
لباق لوپ  یهاگ  دـندوب  هتخانـش  وا  اب  سنا  رد  ارم  هک  لحم  راجت  املع و  زا  دودـعم  يدارفا  دوب ، وا  اب  نیریـش  یناـبز  بـالط  قیوشت 

شلکوت هیکت و  تفریذپن ، ار  یلوپ  چیه  راب  کی  شرمع  نایاپ  ات  منک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  مرایتخا  رد  یهجوت 
، درک فیرعت  میارب  راـب  کـی  شدوخ  ار  رهـش  نآ  ۀبـش  هد  لدتـسم  ثحاـبم  رواـشیپ و  هب  شرفـس  ناتـساد  دوب ، بیجع  دـنوادخ  هب 
هک وا  ياه  باتک  هیقب  شتشذگرد  زا  شیپ  ات  متشاد  دیما  تسا ، نیریش  لسع  نوچ  ما  هقئاذ  رد  زونه  شرفس  ندرک  وگزاب  ینیریش 

زا شیب 
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دهاش مداتسیان ، زاب  شتدایع  زا  شگرم  تاظحل  ات  دیـشوپن  ققحت  سابل  دنام و  ملد  رد  دیما  نیا  یلو  دوش  پاچ  دش  یم  دلج  لهچ 
هللا مالـس  هموصعم  ترـضح  راوج  رد  درک و  زاورپ  توکلم  هب  شدنلب  حور  ًاتیاهن  دوب و  هارمه  موادم  رکذ  اب  هک  مدوب  شتـشذگرد 

.تفرگ مارآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  هنایشآ  مق  رهش  رد  اهیلع 

يوزرآ یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  مرتحم  تسایر  يراصنا  موحرم  .تسا  هدـنز  رواشیپ ) ياهبـش   ) شـشزرا اـب  باـتک  اـب  هراومه 
، دـیدن ار  نآ  پاچ  دوب و  هتفاتـش  یقاب  راید  هب  يراصنا  مالـسالا  تجح  یلو  دـش  پاچ  باتک  تشاد  عمجم  رد  ار  باتک  نیا  پاچ 

باتک نیا  هک  منک  یم  ریدقت  رایسب  شناراکردنا  تسد  یسانش و  هعیش  یناهج  عمجم  زا  دوب  دهاوخ  مه  وا  بیصن  شا  هرهب  املـسم 
.مراد قح  ترضح  زا  ناوضر  صاخ و  تمحر  تساوخرد  شفلؤم  يارب  دندرک ، هضرع  یمالسا  هعماج  هب  ار  اهبنارگ  شزرا و  اب 

8/8/1395

نایراصنا نیسح 

19 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 787 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

« قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

مالّسلا مهیلع  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

دهد یم  روتسد  شرافس و  رمالا  یلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  شمرکا  ربمایپ  دوخ و  زا  تعاطا  هب  ار  نینموم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
وربماـیپ زا  دـینک و  تعاـطا  ادـخ  زا  ناـمیا !  لـها  يا  ْمُْکنِم ﴾ ِْرمـْألا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی   : ﴿ هک

لاؤس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  هیآ 59 ) ءاسنلا  هروس   ) .دـینک تعاطا  ناتدوخ  رما  ناـبحاص 
همئا ءافلخ و  هک  نیا  لاح  نیملسملا » همئا  یئافلخ و  مه  : » دندومرف ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  رمالا  یلوا  زا  دارم  دش ،

تماما و ثحبم  هک  ییاج  ات  دـش  نیملـسم  نیب  فالتخا  دروم  دنـشاب  دـیاب  یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  نیملـسملا 
ناققحم و یباختنا  ای  تسا  یباصتنا  یهلا و  رما  کی  تماما  هکنیا  ثحب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  تفـالخ 

.هدرک لوغشم  دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ 

ینیـشناج تماما و  هلأسم  یـسررب  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  ناوت  دـح  رد  یملق  بحاص  ره  ار و  نارگـشهوژپ  ملق  خـیرات  لوط  رد  و 
هتخادرپ و هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 
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زا هتفرگ  تروص  ناناملـسم  ياملع  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  تفالخو  ینیـشناج  رد  یتاثحابم  ییاه و  هرظانم  نیینچمه 
تروص ریمشک  تنس  لها  ياملع  يزاریـش و  نیظعاولا  ناطلـس  موحرم  هعیـش  ياملع  زا  یکی  نیب  هک  تسارـضاح  باتک  نیا  هلمج 

، هدـش رکذ  ننـست  لـها  فورعم  بتک  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیداـحا  میرک و  نآرق  تاـیآ  هب  نآ  رد  هک  هـتفرگ 
.تسا هدش  لالدتسا 

.دشاب هدننک  تیاده  هدنریگ و  تسد  هار و  هدنهد  ناشن  دریگ و  رارق  مدرم  مومع  هجوتو  قیقحت  دروم  باتک  نیا  هکنیا  دیما  هب 

هک میراذگ  ساپـس  ار  دـنوادخ  مینک و  یم  رکـشت  لامک  دـندومرف  تمحز  لبقت  راک  نیا  ماجنا  رد  هک  عمجم  ناراکمهزا  نایاپ  رد 
.تسا هدناسر  يرای  وج  تقیقح  نافلؤم  تمه  رذگهر  زا  هراومه  ار  ینید  فراعم 

.هتاضافا تماد  هلظ و  هللا  مادا  ارجا ، مالسالا  نع  هللا  هازج  مهلاثما ، هللا  رثک 

نینمؤملا انناوخا  عیمج  یلع  مکیلع و  مالسلا  و 

نامیپ تیآ  رتکد 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 
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همدقم

نیا رـساترس  رد  هک  یمهم  هتکن  نکل  مسیونب ، يا  همدـقم  متـشادن  انب  تسا ، هتـشون  شباتک  رب  فلؤم  هک  یلـصفم  همدـقم  دوجو  اب 
.موش روآدای  راصتخا  هب  ار  یتاکن  عوضوم  نآ  هرابرد ي  ات  تشاد  نیا  رب  ارم  هدشن ، هتخادرپ  نآ  هب  باتک 

عیشت .تسا  هعیش  بهذم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیتسار  تنس  نآرق و  زا  هتـساخرب  بهذم  اهنت  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد 
ور نیا  زا  .تسا  هدـشن  روج  نامکاح  اه و  تموکح  میلـست  هدومنن و  شزاس  دادبتـسا  ملظ و  اب  یتیعـضو  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد 

.دندرکن یهاتوک  بهذم  نیا  رب  ندز  هبرض  يارب  شالت  هنوگره  زا  يدادبتسا  ياه  تموکح  هدوب و  نانمشد  مجاهت  دروم  هراومه 

مولظمللو امـصخ  ملاظلل  انوک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینـسح  هب  شتیـصو  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  هب  کسمت  اب  هعیش 
راعـش ار  نامولظم  زا  تیامح  هدوب و  زیتس  رد  دادبتـسا  رهاظم  همه  اـب  هراومه  دیـشاب » ناـمولظم  رواـی  ناـملاظ و  نمـشد   » (1) ؛» انوع

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

رد ار  دوخ  شالت  مامت  هکلب  دروخ ، یمن  مشچ  هب  دبتـسم  ياه  تموکح  ناگـشیپ و  ملظ  اب  هزرابم  زا  يرثا  اهنت  هن  ءافلخ  بتکم  رد 
دوخ ناوریپ  هب  دنا ، هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هک  یثیداحا  اب  هدرب و  راک  هب  روج  ياه  تموکح  دادبتسا  هیجوت 

هب نماد  نانآ  هچرگا  تسا ؛ هعماج  نامکاح  زا  يرادرب  نامرف  تلم  هفیظو  هک  دننک  یم  اقلا 

23 ص :

(. مجلم نبا  هبرض  امل  مالّسلاامهیلع  نیسحلاو  نسحلل  هل  هتیصو  نم   ) همان ي 47 ص977 ، هغالبلا ، جهن  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 791 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا دوخ  ياهراک  لوئسم  زین  تلم  شیوخ و  ياهراک  لوئسم  نانآ  اریز  دشاب ؛ هدولآ  متس  ملظ و 

شرتسگ زا  هدوب و  هعیـش  بهذـم  اب  هزرابم  لاحرد  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اب  اه ، تموکح  هراومه  دـش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
بهذم نداد  هولج  رّصقم  موکحم و  دنا ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ییاه  شور  زا  یکی  .دنا  هدرک  يریگولج  نآ  زیتس  ملظ  گنهرف 

.تسا عیشت 

دیاـب هشیمه  هجیتـن  رد  دـیامیپ ؛ یمن  ار  باوـص  هار  درادـن  قباـطت  ناناملـسم  تیرثـکا  اـب  نوـچ  هک  دـندرک  یفرعم  يروـط  ار  هعیش 
مومع درکلمع  تاداقتعا و  هب  داقتنا  يرگ و  شـسرپ  تصرف  یعیبط  روط  هب  هلئـسم  نیا  .دـشاب  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  يوگخـساپ 

یگشیمه عافد  اما  دنشاب ؛ مجاهم  رگزاغآ و  هشیمه  دیاب  نایعیش  مییوگ  یمن  ام  هچرگ  .تسا  هدرک  بلـس  نایعیـش  زا  ار  ننـست  لها 
.دوب دهاوخن  بهذم  نیا  عفن  هب 

نیا هب  هک  یئاه  غورد  اه و  تمهت  رب  هوالع  هدش و  هتخانش  مهتم  نایعیـش  هراومه  نونکات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  زا 
یبهذم ناناملـسم ، ریاس  رظن  رد  ار  بهذم  نیا  یفنم ، يزاسّوج  تاهبـش و  تالاؤس و  زا  یهوبنا  حرط  اب  دنهد ، یم  تبـسن  بهذـم 

.دنا هدرک  یفرعم  مالسا  اب  هناگیب  لطاب و 

اب هک  یتافالتخا  همه  دوجو  اب  دـنرادن و  اهنآ  زا  يوریپ  رب  حیحـص ، ثیدـح  نآرق و  زا  یلیلد  هکنیا  دوجو  اـب  ننـست  بهذـم  راـهچ 
ثیداحا نآرق و  تایآ  هب  کسمت  اب  هک  هعیش  بهذم  اما  دنا ؛ هدش  هتخانش  یمالسا  یمسر  بهاذم  ءزج  دنراد ، رگیدکی 
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.دوش یمن  دادملق  یمالسا  یمسر  بهذم  دننک ، يوریپ  نآ  زا  دیاب  ناناملسم  مامت  هک  تسا  یبهذم  نامه  يوبن ، حیحص 

یلیلد هنوگ  چـیه  هب  زاین  بهذـم  نیا  تیناّقح  تابثا  دوش ، راکـشآ  دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  اه و  غورد  اـهنت  رگا 
.درادن

ننست لها  تاداقتعا  درکلمع و  رب  دنا ، هدرک  حرطم  هعیـش  دض  رب  تاهبـش  لاؤس و  ناونع  هب  ننـست  لها  هچنآ  زا  یمین  نونکات  رگا 
.میدهاش زورما  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  هجیتن  دش ، یم  حرطم 

بهذم رب  هک  يا  ههبش  ره  لباقمرد  تفرگ  یم  تروص  ینس  هعیش و  نیب  هک  یثحابم  تارظانم و  تاسلج و  یملع و  عماجم  رد  رگا 
.دوبن هنوگ  نیا  زورما  هعیش  عضو  دش ، یم  حرطم  ننست  بهذم  رب  مه  ههبش  لاؤس و  کی  دش  یم  دراو  عیشت 

لامعا تاداقتعا و  هب  یمک  دیدرگب ، یئاور  ینآرق و  لیلد  لابند  نایعیـش  تاداقتعا  لامعا و  يارب  هکنآ  زا  لبق  ننـست ! لها  ناردارب 
ره رد  هک  امـش  تسا ؟ هدـش  دـییأت  يوبن  حیحـص  ثیداحا  ای  نآرق  تایآ  اب  امـش  لامعا  تاداـقتعا و  زا  نازیم  هچ  دـینک ؛ رکف  دوخ 

؟ دیروایب لیلد  نآرق  تایآ  زا  ناتلامعا  تاداقتعا و  رب  دیناوت  یم  دوخ  ایآ  دنروایب ، لیلد  نآرق  زا  دیاب  نایعیـش  دیتسه  یعّدـم  یثحب 
دوـخ ییاور  بتک  هب  دـینک ، لالدتـسا  نیفرط  لوـبق  دروـم  ثیداـحا  بتک و  هب  هکنآ  ياـج  هب  یملع  تاـثحابم  تارظاـنم و  رد  ارچ 

ثیداحا اب  امش  لامعا  تاداقتعا و  زا  نازیم  هچ  دیناد ؟ یم  دیا ، هدرک  لقن  دوخ  هچنآ  ره  ار  دوخ  تیناّقح  رب  لیلد  هتسج و  کسمت 
؟ تسا تابثا  لباق  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

هب .درک  تابثا  ننـست  لها  عبانم  زا  ناوت  یم  ار  نایعیـش  لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایـسب  هک  دـینادب  تسا  بوخ  ننـست ! لـها  ناردارب 
لقاع ره  تسا  یضتقم  لیلد  نیمه 
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هب ایآ  تسا ، تابثا  لباق  نیفلاخم  كرادم  زا  شلامعا  تاداقتعا و  رثکا  هک  یبهذـم  دـنیبب  هدومن و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  فصنم ،
نّنست لها  فصنم  نارکفنـشور  ات  دوش ، هتخادرپ  لاؤس  دنچ  حرط  هب  هاتوک ، همدقم ي  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسین ؟ قح 

بّصعت و رتسکاخ  ریز  هک  كاپ -  ياه  ترطف  هلیـسو  نیا  هب  دـیاش  اـت  دـندرگب ، یقطنم  یباوج  لاـبند  هب  تـالاؤس  نیا  رد  تقد  اـب 
.دننک يوریپ  نآ  زا  هتفایرد  ار  تقیقح  هدیدرگ -  ناهنپ  لهج 

زین ار  دوخ  ياملع  دـننک و  یـسررب  دانع ، بّصعت و  هنوگره  زا  یلاخ  تقد و  اب  ار  تالاؤس  نیا  مراد  اـضاقت  نّنـست  لـها  ناردارب  زا 
نایوج قح  همه  رب  هدش و  جراخ  بصعت  لهج و  باقن  ریز  زا  تقیقح  يابیز  هرهچ ي  دـنوادخ ، دـیما  هب  ات  دـنهد  رارق  لاؤس  دروم 

.دنک يرگ  هولج 
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مشش هسلج 

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

نینمؤملا ریما  نأش  رد  هلزان  تایآ  · 

رازگ زامن  ناملسم و  نیلوا  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

هباحص عیمج  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

هرجحلا هلیل  · 

درک لزع  تفالخ  زا  ار  دوخ  رکبابا  · 

دش یم  كاله  رمع  دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  · 

دشن هدید  یتعاجش  رمع  رکبابا و  زا  · 

ربیخ رد  رمع  رکبوبا و  تسکش  · 

گنج زا  هباحص  رارف  · 

ربیخ رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزوریپ  · 

هیما ینب  نعاطم  رمع ●  نعاطم  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ینابرهم  · 

نینمؤملا ریما  نأش  رد  تیالو  هیآ  لوزن  · 

مالسا ربمایپ  توبن  رد  رمع  کش  · 
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-( بجر 1345 ه هبنش 28  راهچ  هلیل   ) مشش هسلج 

دندوب سلجم  رضاح  لوا  بش  زا  دنتسه و  ینیتم  فیرش و  درم  ننـست و  لها  مرتحم  راّجت  زا  هک  نیماما  مالغ  بانج  بورغ  زا  لبق  »
مدش محازم  مدمآ و  دوز  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  هک  دـندومن  نایب  یطوسبم  حرـش  مرگ  نوخ  عضاوتم و  یلیخ  دـندروآ ، فیرـشت 

، هدـیدرگ مرن  ًالماک  اهلد  دـیا و  هدومن  دوخ  لدتـسم  تانایب  بوذـجم  ًالماک  ار  ام  زا  يا  هدـع  هک  میامن  قوبـسم  ار  امـش  رطاخ  هک 
یلو ربخ ، یب  اج  همه  زا  یلک  هب  مه  ام  .دـندومن  یم  نتفگ  زا  يراد  دوخ  هیقت  لصا  يور  نارگید  .دـش  هدینـش  یندینـشن  ياـهفرح 

اجنیا زا  هک  هتشذگ  بش  .دیدومن  انشآ  قیاقح  هب  ار  ام  بدا ، هفافل  رد  دیدز و  الاب  ار  اه  هدرپ  تماهـش  تعاجـش و  اب  هللا  دمحب  امش 
ار هنایم  یتمحز  هب  ام  .دش  لدب  ّدر و  مه  تکازن  زا  جراخ  نانخـس  دندش و  عقاو  ام  تالمحدروم  ءاملع  نایاقآ  هار  رد  یتدـم  میتفر 

.میتفرگ

برغم و زامن  دش  هک  زامن  عقوم  .دنتسه  ینابـصع  یلیخ  ام  تسد  زا  نایاقآ  بشما  هدمآ ، نایم  هب  نامدوخ  نیب  یبیجع  یگتـسد  ود 
فرـص هلومعم و  تافراعت  زا  سپ  .دندروآ  فیرـشت  نایاقآ  مک  مک  .دندومن  هضیرف  يادا  ام  دـننام  دـندومن و  ءادـتقا  ام  هب  ار  ءاشع 

« .دش تبحص  ناخ  مویقلا  دبع  باون  بانج  فرط  زا  دح ، زا  هدایز  هقالع  زاربا  ياچ و 

بلطم هک  دیهد  همتاخ  ار  شیوخ  ياه  هدومرف  میراد  لیم  بحاص ! هلبق  باون :
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.میراد ار  هیآ  یقیقح  يانعم  رما و  همتاخ  راظتنا  همه  نوچ  دنامن ، صقان 

.دنهدب هزاجا  و  ءاملع ) نایاقآ  هب  هراشا   ) دنشاب هتشاد  لیم  نایاقآ  هک  نانچ  یعاد :

نایب دـنا  هدومن  رکذ  نیدـشار  يافلخ  تفالخ  هقیرط  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  هب  نیلئاق  لوق  ّدر  رب  ار  یبدا  لـیالد  هتـشذگ  بش 
.دوش راکشآ  تقیقح  هدیدرگ ، بُجُح  فشک  ات  میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  بلاطم  رگید ، هار  زا  میهاوخ  یم  کنیا  .میدومن 

يافلخ هرابرد  هیآ  هک  دناسر  یم  هیآ  نیا  رد  هناگراهچ  تافص  دندومرف : هتـشذگ  بش  یلاعت ) هللا  همّلـس   ) مالـسلادبع خیـش  بانج 
.هدش دراو  تفالخ  بیترت  هعبرا و 

.هدشن ینایب  نینچ  هفیرش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نیقیرف  گرزب  نیرسفم  فرط  زا  ًالوا 

فوصوم اب  یتفص  رگا  تسا و  تیانع  دروم  دیامن  تقباطم  فوصوم  اب  ینعم  مامت  هب  یتقو  یتفـص  ره  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  ًایناث 
.دش دهاوخن  عقاو  تقیقح  قادصم  دیامنن  تقباطم 

مامت رد  هکرابم  هیآ  رد  هجردـنم  تافـص  دـجاو  هک  مینیب  یم  مییامن ، قیقحت  میرگنب و  فاصنا  هدـید  هب  ضغب و  بح و  نودـب  رگا 
تقباطم دندومن ، نایب  خیـش  بانج  هک  مهیلع  فوصوم  اب  تافـص  نیا  ًادبا  هدوب و  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  انالوم  طقف  تما ،

.دنیامن یمن 

رحس ِروز  هب  دیهاوخ  یم  مه  ار  هیآ  نیا  هک  هدوبن  یفکُم  دیدومن ، لقن  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  هراب  رد  ار  ینآرق  تایآ  همه  نیا  ظفاح :
.دنک یمن  تقباطم  نیدشار  يافلخ  تفالخ  اب  هنوگچ  مینیبب  دییامرفب  دییامن ؟ يراج  ّیلع  هرابرد  نایب 
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مالّسلا هیلع  ّیلع  نأش  رد  هیآ  دصیس 

رگم .دیدومن  یبیجع  ثحبم  طلَخ  میدومن ، دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نأش  رد  ام  ار  ینآرق  تایآ  دیدومرف  هکنیا  یعاد :
ریما انالوم  نأش  رد  هک  ار  دـیجم  نآرق  زا  يا  هریثک  تایآ  ناتدوخربتعم  بتک  گرزب و  ریـسافت  ماـمت  رد  .دوش  یم  مه  يدـنب  مشچ 

.دشاب هتشاد  ام  هب  صاصتخا  هن  دنا ، هدومن  لقن  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

دنا هتشون  ًالالقتـسا  هک  ار  ّیلع  یف  نآرقلا  لوزن  يزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  ّیلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  ایآ 
دننام ییاملعم  رباکا  يزار و  رخف  ماما  يربط و  یطویس و  نیدلا  لالج  یبلعث و  ماما  دننام  گرزب  نیرـسفم  ریاس  ایآ  دنا ؟ هدوب  هعیش 
هعیـش دـنا ، هدومن  طبـض  هدـیدرگ  لزان  ترـضح  نآ  نأـش  رد  هک  يا  هینآرق  تاـیآ  قعاوص  رد  بصعتم  رجح  نبا  یتح  ریثک و  نبا 

رد ماش  ثّدحم  سابع و  نبا  زا  ًادنـسم  باب 62  لوا  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  یناربط و  دـننام  ءاملع  زا  یـضعب  دـندوب ؟
ءاملع و رباکا  زا  ای  دنا ، هدوب  هعیـش  دـنا  هدومن  تبث  ترـضح  نآ  هراب  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  دصیـس  ات  هک  نارگید  دوخ و  ریبک  خـیرات 

.دنا هدوب  امش  نایاوشیپ 

((1) .ددرگن ینامیشپ  تمادن و  بجوم  ات  دییامن  نایب  رکفت  لمأت و  اب  نایاقآ  تسا  بوخ 
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نأش رد  ًارـصحنم  هک  یتایآ  لوا : دوش : یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  تسا  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هک  یتاـیآ  - 1
مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  نامگ  یب  هک  هدش  لزان  ربمایپ  تیب  لها  هبیط و  هسمخ  نأش  رد  هک  یتایآ  مود  .تسا  هدش  لزان  ترـضح 

زا یـضعب  ام  .تسا  هدش  لزان  ًاکرتشم  رگید  يا  هدع  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ترـضح  نأش  رد  هک  یتایآ  موس : .دریگ  یم  رب  رد  مه  ار 
رد هلزان  تایآ  مامت  يروآ  درگ  ماقم  رد  هکنیا  هچ  میا ؛ هدروآ  تسا  هدش  لزان  تیب  لها  ای  ترضح  نأش  رد  ًارـصحنم  هک  ار  یتایآ 

نامه اسب  هچ  تسا و  یناکسح  لیزنتلا  دهاوش  زا  رتشیب  میا  هدرک  لقن  تایآ  لیذ  هک  ار  یتایاور  نتم  نینچمه  .متسین  ترضح  نأش 
: لاق سابع  نبا  نع  نآرقلا  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  .دراد  رب  رد  ار  هدـش  لقن  ظافلا  فالتخا  اـب  رگید  عباـنم  یخرب  رد  ثیدـح 

هللا یلصدمحم  باحصا  هللا  بتاع  دقل  و  اهفیرش ، اهریما و  اهـسأر و  یلع  الا و  اونمآ } نیذلا  اهیا  ای   } نآرقلا یف  سیل  لوقی : هتعمس 
یف نآرقلا  نـم  لزن  اـم  و  لصف 6 . ح71 ، ، 1/65 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .ریخب  ـالا  ًاـّیلع  رکذ  اـم  نآرقلا و  یف  هلآو  هیلع 
اهیا ای   } باطخب نیـصلخملا  هدابع  هللا  فرـشی  مل  هنا  نایب  یف  ح4 ، ص29 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) یناهفـصا میعن  وبا  ّیلع ،

يدنرز ص89، نیطمسلا ، رردلا  مظن  باب 31 . ص140 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  ...بلاط ) یبا  نب  ّیلع  ّالا و  اونمآ } نیذـلا 
، يدـنه یقتم  لامعلا ، زنک  لصف 17 . ح272 ، ص280-279 ، یمزراوخ ، بقاـنم  .نآرقلا  یف  یلع  یف  لزن  اـم  رکذ  ، 2 مسق ، 1 طمس
لصف 3. باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  .یلع  لـئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح36353 ، ، 13/108
ص220-219 هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآلا  نم  هیف  لزن  ام  رکذ  یلع ، لئاضف  باـب  مسق 1 ، ص89 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ 
مقر 4933، ، 363-42/362 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  اونمآ } نیذـلا  اهیا  ای   } یلاعت هلوق  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح303309 ،

یلع ِیف  لزن  ام  یلاعت  هللا  باتِک  ْنِم  دـحا  یف  لزن  ام  لاق : سابع  نبا  نع  رکاسع  نبا  جرخا  و  .بلاـط ***  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرش 
نم لزن  ام  لصف 3 . باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  . 5 لصف ح49 ، ، 1/52 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش 
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نینمؤملا نم  دـحا  ّقح  یف  لزنی  مل  یلاـعت  هنا  رکذ  ح1 ، ص32 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) یناهفـصا میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا 
باب ص164 ، یجنلبـش ، راـصبالا ، روـن  .یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح299 ، ص217 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  ...حدـملا ) تاـیآلا  نم 
رجح نبا  هقرحملا  قعاوص  .ٍهیآ  َهِأم  ثالث  یلع  ِیف  َلََزن  لاق : ًاضیا  سابع  نبا  نع  جرخا  و  .یلع ***  اندّیـس  بقانم  رکذ  یف  لـصف  1

، یجنلبـش راـصبالا ، روـن  .یلع  یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  ح3000 ، ص217 ، هیودرم ، نـبا  بقاـنم  لـصف 3 . باـب 9 ، ص127 ، یکم ،
قح یف  لزنی  مل  یلاعت  هنا  رکذ  یناهفصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .یلع  اندیـس  بقانم  رکذ  یف  لصف  باب 1 ، ص164 ،

ص231، یعفاـش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  ح8 ). ص35 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اـب  ...حدـملا (  تاـیآ  نم  نینمؤـملا  نم  دـحا 
،6/221 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/364 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  . 62 باب

نع .میلــس ***  ینب  هوزغ  ، 2/207 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، هریـس  .ینئادـملا  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  لاح  حرـش  مقر 3275 ،
نم لزن  ام  لصف 5 . ح50 ، ، 1/52 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .ٌدَحَا  اهِیف  ُهْکِرـُشی  مل  ٍهیآ  َنوُعبـس  ٍّیلع  ِیف  ْتلُِّزن  لاق : دـهاُجم 

ص33، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اـب  ) ...نینمؤملا نم  ٍدـحا  قـح  یف  لزنی  مل  یلاـعت  ّهنا  رکذ  یناهفـصا ، میعن  وـبا  یلع ، یف  نآرقلا 
، ًاعابرا نآرقلا  لزن  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاق  لاق : هتابن  نب  غبـصا  نع  .تسا ***  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  لوا  شخب  هیودرم  نبا  ح4 ).،
، یناکـسح مکح  لیزنتلا ، دهاوش  .نآرقلا  مئارک  انلف  ماکحا ، ضئارف و  یف  عبر  لاثما و  ننـس و  یف  عبر  انودـع و  یف  عبر  انیف و  عبرف 
اب  ) ...نینمؤملا نم  ٍدـحا  قـح  یف  لزنی  مل  یلاـعت  هنا  رکذ  یناهفـصا ، میعن  وـبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  لصف 5 . ح 60 ، ، 1/59

َطارِّصلا انِدِْها  -} 1 .یلع ***  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح302 ، ص218 ، هیودرم ، نبا  بقانم  ح9 ) ص36 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا 
لاق لاق : سابع  نبا  نع  .هلآ  دـمحم و  طارـص  لاق : میِقَتْـسُْملا } َطارِّصلا  انِدـِْها   } یلاـعت هلوق  یف  هدـیُرب  نبا  نع   5/ دمح میِقَتْسُْملا }

.نیدلا بوسعی  تنا  میقتسملا و  طارصلا  تنا  حضاولا و  قیرطلا  تنا  مالّسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
عیبانی .هیآ  نیمه  لیذ  ح105-86 ، ، 85-1/74 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 1/120 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و 

مُه ِّکئلُوا  و  -} 2 باب 48 *** . طمس 2 ، ح 523 ، ، 2/254 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  باب 95 . ح 4 ، ، 3/402 يزودنق ، هدوملا ،
: هدج نع  هیبا  نع  یبا ، انربخا ] لاق   ] مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب  هللا  دیبع  نب  هللا  دـبع  نب  یـسیع  انثّدـح  نوُِحلفْملا }

اذه ناملس  ای  لاقف : یفتک  نیب  برض  الا  هعم  انا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تعلط  أ]  ] املف ناملس : یل  لاق ] : ] لاق یلع  نع 
، رکاـسع نبا  قشمد ، خـیرات  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 110-107 ، 91-1/88 یناکـسح ، مکاـح  لـیزنتلا ، دـهاوش  .نوحلفملا  مه ]  ] هبزح و 

حلاص یبا  نع  َنیعِکاّرلا } عَم  اوُعَکرا  َهوکّزلا و  اُوتآ  َهولّصلا و  اوُمِیّقا  -} 3 .بلاط ***  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/332
هرقبلا هروس  نم  هتیب  لها  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هللا و  لوسر  یف  هّصاـخ  نآرقلا  یف  لزن  اـمم  لاـق : اوعکرا » : » هلوق یف  ساـبع  نبا  نع 
دهاوش .َعَکَر  یّلَـص و  ْنَم  ُلَّوَا  اـمُه  بلاـط َو  یبا  نب  ّیلع  هلآو َو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوُسَر  ِیف  َْتلُِزن  اـهنا  َنیِعِکاّرلا } عَم  اوـُعَکراَو  }

نیمه لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح125-124 ، ، 113-1/11 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ،
ص222، هیودرم ، نبا  بقانم  لصف 17 . رخاوا  ص280 ح 274 ، یمزراوخ ، بقانم  ح1 .) ص40 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هیآ

لوزن نأش  ِدابعلِاب }  ٌ فُؤَر هللا  هللا َو  ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  نِم  َو  -} 4 .هرقبلا ***  هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام 
ْمُه ...ًهَِینالَع َو ال  ًاّرِس َو  ِراهَّنلا  ِلیَّللِاب َو  ْمَُهلاومَا  َنوُقِْفُنی  َنیِّذلا  -} .دمآ 5 دهاوخ  سلجم  نیمه  رد  نآ  هب  طوبرم  كرادم  هیآ و  نیا 

: لاق ًهَِینالَع } ًاّرِـس و  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَا  َنوُقِفُنی  َنیِّذلا  : } ّلج ّزع و  هلوق  یف  سابع  نبا  نع  حـلاص  یبا  نع   274 هرقب / َنُونَزحَی }
اّرـس و مهردـب  اراـهن و  مهردـب  ـالیل و  مهردـب  قدـصتف  مهارد  هعبرا  ریغ  هدـنع  نکی  مل  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یف  تلزن 

لوسر لاقف : .یندعو  يذلا  هللا  یلع  بجوتـسا  نا  ءاجر  اهیلع  ینلمح  لاق : هذه ؟ یلع  کلمح  ام  هللا : لوسر  هل  لاقف  هینالع  مهردـب 
.هیآ نیمه  لـیذ  ح163-155 ، ، 150-1/140 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .کلذ  یف  هیآلا  هللا  لزناف  کـل ، کـلذ  نا  ـالا  هللا :
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نم لزن  اـم  باب 62 . ص232 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  .هیناـثلا  هلئـسملا  هیآ ، نیمه  لـیذ  ، 7/83 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت 
، ینیومح نیطمـسلا ، دئارف  ح2 .) ص44-43 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اـب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا  میعن  وـبا  یلع ، یف  نآرقلا 
،42/358 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4/25 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسا  باب 66 . ، 1 طمس ، 282 ، 1/356

ثیداحا ، 11/80 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  لصف 17 . ح 275 ، ص281 ، یمزراوخ ، بقانم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ،
: یلاعت هلوق  ح 325 ، ص280 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 1/281 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  .سابع  نبا  نع  دهاجم 
ح 319-316، ص224 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 1/642 یطویس ، روثنملا ، رد  ِراهَّنلا .} ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَا  َنوُقِفُنی  َنیِّذلا  }
مُکَئانبَا َو انَئانبَا َو  ُعدَن  اَولاعَت  ْلُقَف  ِملِْعلا  نِم  َکَئاج  ام  ِدَعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف  -} 6 .هرقبلا ***  هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام 

ِهللا ِلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  -} 7 . *** 61 نارمع / لآ  َنیبِذاـْکلا } �یلَع  هللا  َهَنَْعل  لَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَا  انَـسُْفنَا َو  مُکَئاـِسن َو  اـنَئاِسن َو 
، لیزنتلا دهاوش  .هللا  لبح  نحن : لاق : ِهللا } ِلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو   } یلاعت هلوق  یف  دمحم  نب  رفعج  نع  غئاصلا  صفح  وبا  انثدـح  ًاعیمَج }
، هقرحملا قعاوص  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 3/163 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  .هیآ  نیمه  لیذ  ح181-177 ، ، 170-1/168 یناکسح ، مکاح 

يولع يداـصلا ، هفـشر  باـب 2 . ص226 ، یجنلبـش ، راـصبالا ، رون  .هسماـخلا  هیـآلا  لـصف 1  باـب 11 ، ص151 ، یکم ، رجح  نــبا 
مهد سلجم  رد  هیآ  نـیا   59/ ءاـسن مُکنِم } ِرمـالا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَا  َهللا َو  اوـُعیِطَا  -} 8 هیآ 6 *** . باب 1 ، ص56 ، یمرضح ،

هیا و نیا  لوزن  نأـش  ّاـنیِد } َمالـسِْالا  ْمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  مُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُتـْلَمْکَا  َموَْـیلَا  -} .دش 9 دهاوخ  یـسررب 
َهوکَّزلا َنُوتُؤی  َهولَّصلا َو  َنوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهلوُسَر َو  هللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  -} .دوب 10 دهاوخ  متشه  سلجم  رد  نآ  هب  طوبرم  كرادم 
ُلوُسَّرلا اهُّیا  ای  -} 11 .دـمآ ***  دـهاوخ  سلجم  نیمه  رد  نآ  هب  طوبرم  كرادـم  هیآ و  نیا  لوزن  نأش   55/ هدئام َنوُعِکار } ْمُه  َو 

هب طوبرم  كرادـم  هیآ و  نیا  لوزن  نأش  ِساّنلا } نِم  َکُمِـصْعَی  هللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِا  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب 
هللا لوسر  لاق  لاق : هریره  یبا  نع  حـلاص  یبا  نع  َنِینِمؤُْملاـِب } ِهِرْـصَِنب َو  َكَدَّیَا  يِذَّلا  َوُه  -} .دمآ 12 دهاوخ  متـشه  سلجم  رد  نآ 

يدـبع و دـمحم  یل و  کیرـش  يدـحو ال  انا  ـالا  هللا  ـال  ًاـبوتکم : شرعلا  یلع  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  هلیل  تیأر  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نیمه لیذ  ح304-299 ، یناکـسح 300-1/292 ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  َكَدَّیَا }  يِذَّلا  َوُه  : } هلوق کلذلف  یلعب و  هتدـیا  یلوسر 

نبا قشمد ، خیرات  ص89ح17 ) لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ 
، روـثنملا رد  باـب 62 . ص234 ، یعفاـش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  .بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 4933 مقر ، 42/336 رکاسع ،

هیبن لجوزع  هللا  دییأت  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  مسق 1 . ص69 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 3/361 یطویس ،
، دادغب خیرات  .هب  هیبن  هللا  دـییأتب  هصاصتخا  رکذ  لصف 6 ، باب 4 ، ، 3/131 يربط ، نیدلا  بحم  هرـضنلا ، ضایرلا  .مالّـسلا  هیلع  یلعب 
ح 33040- ، 624 / 11 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  .یسوم  وبا  دمحم  نب  یـسیع  لاح  حرـش  مقر 5876 ، ، 11/173 يدادغب ، بیطخ 

طمس ح 185-183 ، ، 237-1/235 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  لصف 3 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 33042
هلوـق یف   ] هیبا نع  دـمحم  نب  رفعج  نع   64 لافنا / َنِینِمؤُْملا } نِم  َکَعّبَّتا  نَم  هللا َو  َُکبْـسَح  ِیبَّنلا  اـهُّیَا  اـی  -} 13 باب 46 *** . ، 1

، لیزنتلا دـهاوش  .مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یف  تلزن  لاق : َنِینِمؤُْملا } نِم  َکَـعّبَّتا  نَم  هللا َو  َُکبْـسَح  ِیبَّنلا  اـهُّیَا  اـی  [: } یلاـعت
زا هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  هیآ  نیمه  لـیذ  ح306 ، ، 1/301 یناکسح ، مکاح 
نِم يَرب ٌء  هللا  َّنَا  ِرَبْکَاـْلا  ِّجـَْـحلا  َموَـی  ِساــّنلا  یلا  ِهلوُـسَر  هللا َو  نـِم  ٌناذَا  و  -} 14 ح28-26 *** .) ص107-106 ، لعتـشملا ، رونلا 

؟ وه ام  و  تلق : .ُساّنلا  ُهُمَْلعی  هللا ال  ِباتِک  ِیف  ٌءامـسا  یلَِعل  َّنِا  لاـق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  ریبج  نب  میکح  نع  ُهلوُسَر } َنیِکِرـشُْملا َو 
لیذ ح 307 ، ، 1/303 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .رَبکـالا  ِّجـحلا  َموی  ُناذـألا  وُه  هللاو  یلع  ِهلوُسَر } هللا َو  نِم  ٌناذَا  و  : } لاـق

نآ هب  طوبرم  عبانم  هیآ و  نیا  لیذ  ثیداحا   119 هبوت / َنِیقِداّصلا } عَم  اُونوُک  هللا َو  اوُقَّتا  اُونمآ  َنیِذَّلا  اهُّیا  اـی  -} 15 .هیآ ***  نیمه 
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یبا نع   58/ سنوی َنوُعَمْجَی }  اّمِم  ٌْریَخ  َوُه  اوُحَْرفَْیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضَِفب  ُْلق  .دش { ***  دهاوخ  یسررب  متشه  سلجم  رد 
مکاـح لـیزنتلا ، دـهاوش  .یلع  هتمحرب : یبنلا  هللا : لـضفب  لاـق : ِِهتَمْحَِرب } ِهللا َو  ِلْـضَِفب  ْلـُق   } یلاـعت هلوق  یف  ساـبع  نبا  نع  حـلاص ،
دمحم نب  دـمحا  لاـح  حرـش  مـقر 2365 ، ، 5/15 يدادـغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  .هیآ  نـیمه  لـیذ  ح 365 ، ، 1/352 یناکسح ،

نب رفعج  نع   3/ دوه ُهَلْضَف } ٍلضَف  يِذ  َّلُک  ِتُؤی  -} 16 . *** 62 باب ص237 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .هدقع  نب  سابعلاوبا 
، لیزنتلا دهاوش  .مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  مالّسلا  هیلع  رقابلا  لاق  لاق : ُهَلْضَف } ٍلضَف  يِذ  َّلُک  ِتُؤی  : } یلاعت هلوق  یف  دمحم 

نب نابا  نع   17 دوه / ُهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  نِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  أ  -} .ثیدح 17 نیمه  لیذ  ح367 ، ، 1/355 یناکسح ، مکاح 
وه لاق : ِهِّبَر }  نِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  أ  : } یلاعت هلوق  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  هللا  دـبع  نب  داـبع  نع  ورمع ، نب  لاـهنملا  نع  بلغت 

ح 372- ، 369-1/359 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .هنم  دهاشلا  انا  و  لاق : ُهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی   } هلآو و هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
یف نآرقلا  نم  لزن  ام  ...ِهِّبَر }  نِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  أ  : } یلاـعت هلوق  ح 318 ، ص270 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 387

ص261- هیودرم ، نبا  بقاـنم  ح27-26 .) ص107-106 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) .هیآ نیمه  لیذ  یناهفـصا  میعن  وبا  یلع ،
، نایبلا فشکلا و  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 3/586 یطویـس ، روثنملا ، ردـلا  .دوهلا  هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح400-396 ، ، 263

لیذ ، 6/229 یسولآ ، یناعملا ، حور  باب 63 . ، 1 طمس ح260 ، ، 1/338 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 5/162 یبلعث ،
ْلق -} 18 . *** 62 باب ص265 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .هیآ  نیمه  لیذ  ح13946 ، ، 7/22 يربط ، نایبلا ، عماج  .هیآ  نیمه 
ْلق یلاعت { : هللا  لوق  نع  هتلأس  لاـق : رفعج  یبا  نع  مجن ، نع   108/ فسوی ینَعَبَّتا } ِنَمَو  اَنَأ  ٍهَریـَصب  یلَع  هللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه 

، یناکـسح مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعبتا < نم  : < لاق ینَعَبَّتا }  ِنَمَو  اَنَأ  ٍهَریـَصب  یلَع  هللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه 
فسوی هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح402-401 ، ص264 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 394-390 ، ، 374-1/327

{ ٍداه ٍمْوَق    ِ ّلُِکلَو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   } تلزن امال  لاق : سابع  نبا  نع  ریبُج  نب  دیعس  نع   7/ دعر ٍداه } ٍمْوَق    ِ ّلُِکلَو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  -} 19
ای يدعب  يداهلا  تنا  : » لاقف یلع  ردص  یلا  هدیب  برـض  يدـعب و  نم  يداهلا  یلع  رذـنملا و  انا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

نیا یناکـسح  .هیآ  نـیمه  لـیذ  ح 416-398 ، ، 395-1/381 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .نودـتهملا » يدـتهی  کـب  ٍّیلع ،
، نیطمـسلا دئارف  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 15313 ، ، 8/142 يربط ، نایبلا ، عماج  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظاـفلا  قرط و  هب  ار  ثیدـح 

نیمه لیذ  ، 4/346 یسولآ ، نایبلا ، حور  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 4/87 یطویس ، روثنملا ، ردلا  باب 30 . ، 1 طمس 1/148ح112 ، ینیومح ،
، یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح409-405 ، ص266-265 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ   19/14 يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت  .هیآ 

نب لیعامـسا  نع  یلع  نب  لدنم  انثدـح   43 دـعر / ِباتِْکلا } ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  یْنَیب  اًدیهَـش  هللاِاب  یفَک  ُْلق  -} .دعرلا 20 هروس 
، لیزنتلا دـهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  لاق : ِباتِْکلا } ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  : } یلاعت هلوق  یف  هیفنحلا  یبا  نع  ناذاز  رمع  یبا  نع  نامیلس 

.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  دانسا و  هب  ار  ثیدح  نیا  یناکـسح  .هیآ  نیمه  لیذ  1/400-405 ح427-422 ، یناکسح ، مکاح 
ح 358، ، 314 ، - ص313 یلزاغم ، نبا  بقانم  .دـعرلا  هروس  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح416-415 ، ص268 ، هیودرم ، نبا  بقانم 
، یبـلعث ناـیبلا ، فشکلا و  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 9/336 یبـطرقلا ، نآرقلا  ماـکحال  عماـجلا  .هلوسر  هللا و  مکیلو  اـمنا  یلاـعت  هلوق  باـب 

ْمُهَّنَلَئْـسََنل َکِّبَر  َوَف   } یلاعت هلوق  یف  يدسلا  نع  نایفـس  نع   92/ رجح َنیعَمْجَأ } ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  -} .هیآ 21 نیمه  لـیذ  ، 5/303
نایفـس نع  .ایندـلا  یف  مهلامعا  نع  هنع و  مهاهن  ام  هب و  مهرما  امیف  َنُولَمْعَی } اُوناک  اّمَع  : } لاـق مث  یلع ، هیـالو  نع  لاـق : َنیعَمْجَأ }

اُوناک اّمَع  : } لاق مث  .یلع  هیالو  نعم  لاق : َنیعَمْجَأ } ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف   } هیآلا هذـه  نم  ایلع  تلأس  لاـق : ثراـحلا  نع  يدّـسلا  نع 
نبا لاق  حـلاص  وبا  لاق  يدـسلا : لاق  ُرَمُؤت } امب   ِِ ْعَدـصاَف : } لاق مث  ایندـلا ، یف  مهلامعا  نع  و  هنع ، مهاـهن  هب و  مهرما  اـمیف  َنولمعَی }

مهیلا یحون  الاجر  الا  کلبق  نم  انلـسرا  اـم  و  -} 22 .نآرقلا ***  رهظا  اـمک  هـتیب  لـها  رهظی  نا  نآرقلا و  رهظی  نا  هللا  هرما  ساـبع :
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نحنل انا  هللا  و  لاقف : نیعمجا } مهنلأسنل  کبروف   } یلاعت هلوق  یف  ثراحلا  نع  يدسلا  نع  نوملعت } متنک ال  نا  رکذللا  لها  ولأسف ا 
هنیدم انا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دـقل  لیوأتلا و  ندـعم  نحن  ملعلا و  لها  نحن  ملعلا و  لها  نحن  رکذـلا ، لها 

فشکلا هیآ  نیمه  لیذ  ح 466-459 ، ، 1/423 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .هباب  نم  هتأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب ، یلع  ملعلا و 
، یبطرق نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 18472 ، ، 10/8 يربط ، نایبلا ، عماج  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 6/270 یبلعث ، نایبلا  و 

یبا نع  یفوعلا  هیطع  نع  ًاریِْذبَت } ْرِّذَُـبت  َلِیبَّسلا و ال  ِنبا  َنیِکـسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبرُقلا  اذ  ِتآ  و  -} 23 .هیآ ***  نیمه  لیذ  ، 11/272
همـسق مسق  اذه  لاق : یلاوعلا و  اکدـف و  اهاطعاف  همطاف  اعد  هَّقح } یبرقلا  اذ  ِتآ  و   } هللا لوسر  یلع  تلزن  امل  لاق : يردـخلا  دـیعس 

ح52، ص113 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 472 ، ، 1/441 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .کبقعل  کل و  هللا 
يدسلا يور  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یبلعث  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 6/95 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  ءارهزلا  همطاف  لئاضف  لصف 5 ،

يذ تآ  و   } لیئارسا ینب  یف  تأرق  امفا  لاق  معن ، لاق : نآرقلا ؟ تأرقأ  ماشلا : لها  نم  لجرل  نیسح  نب  یلع  لاق  لاق : یملیدلا ، نع 
رد .هیآ  نیمه  لیذ  ح16789 ، 9/92 ؛ يربط ، نایبلا ، عماج  .معن  لاـق : هقح ؟ یتؤی  نا  هللا  رما  نیذـلا  هبارقلا  مکنا  لاـق : هقح } یبرقلا 
نع  96/ میرم ًاّدُو } ُنمحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  َتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِا  -} 24 .هیآ ***  نیمه  لیذ  ، 4/318 یطویس ، روثنملا ،

: لق ُّیلع ! ای  مالّـسلا : هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : بزاـع  نب  ءاربلا  نع  یعیبسلا ، قاحـسا  یبا 
ُمَُهل ُلَعْجَیَـس  َتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِا  : } هللا لزناف  هَّدوم ، نینمؤملا  رودص  یف  یل  لعجا  ادـهع و  كدـنع  یل  لعجا  مهللا 

، ّیلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  هیآ  نیمه  لـیذ  ح 490 ، ، 1/464 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .یلع  یف  تلزن  لاق : ًاّدُو } ُنمحَّرلا 
ح51-50، ، 1/80 یینومح ، نیطمـسلا ، دئارف  ح34 ). ص130 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اـب  ، ) هیآ نیمه  لـیذ  ناهفـصا ، میعن  وبا 

ُنمحَّرلا ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  َتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِا  : } یلاـعت هلوق  ح 374 ، ص327 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  باب 14 . ، 1 طمس
نیدـلا دـمحم  هرـضنلا ، ضایر  .میرم  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح 430-427 ، ص276-275 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  ًاّدُو .}

لصف باب 11 ، ص172 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  .هیآلا  نم  هیف  لزن  امب  هصاـصتخا  رکذ  لصف 6 ، باب 4 ، ، 3/179 يربط ،
بحم یبقعلا ، رئاخذ  . 2 باب ص226 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 11/161 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  . 2 دصقم  1

رد . 17 لصف ح 268 ، ص278 ، یمزراوـخ ، بقاـنم  .هیـآلا  نم  هیف  لزن  اـم  رکذ  یلع ، لـئاضف  باـب  مـسق 1 ، ص89 ، يربط ، نیدـلا 
لیذ ، 8/458 یـسولآ ، یناعملا ، حور  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 3/354 یناکوش ؛ ریدـقلا ، حـتف  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 4/512 یطویس ، روثنملا ،

زا دعب  يرـشخمز  هک  تسا  رکذ  نایاش  ، 3/45 يرشخمز ، فاشک  باب 2 . ص26 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذـت  .هیآ  نیمه 
الماک نآ  رد  فیرحت  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  دـناد  یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  ار  هیآ  لوزن  هک  یثیدـح  لقن 

یف يدانی  مث  لیئربج  هّبجیف  هَّبحاف ، انالف  تببحا  دق  لیئربج  ای  لجوزع : هللا  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  و  تسا : دوهـشم 
ًانالف هب  ًاّیلع  هملک  ثیدح  نیا  رد  .ضرالا  لها  یف  هَّبحملا  هل  عضی  مث  ءامـسلا  لها  هّبحیف  هّوبِحأف ، انالف  بحا  دق  هللا  نا  ءامـسلا  لها 

یِّنِا َو  -} 25 .تسا ***  هداد  ماجنا  رـشان  ای  فلؤم  ای  يوار  هک  تسا  تلاهج  بصعت و  هناـشن  نیرتزراـب  نیا  .تسا و  هدـش  لیدـبت 
هلوق یف  رفعج  یبا  نع  یفعجلا  رباـج  نع  قاحـسا  نب  لالمـش  انثدـح   82/ هط �يدَـتها } َُّمث  ًاِحلاص  َلِـمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  ْنَِمل  ٌراّـفََغل 
.هیآ نیمه  لیذ  ح 522-518 ، ، 494-1/491 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .تیبلا  لها  انتیالو  یلا  لاق : يدـتها } مث  : } یلاعت

نیمه لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  ظاـفلا و  هب  ار  ثیدـح  نیا  یناکـسح 
74/ نونمؤم َنُوبِکاَنل } ِطارِّصلا  نَع  ِهَرِخـآلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِا  َو  -} 26 ح38 *** .) ص142 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ

ِطارِّصلا نَع  ِهَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِا  َو  : } یلاعت هلوق  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  غبـصا  نع  دعـس ، نع  ناولع ، نب  نیـسحلا  انثدح 
، ینیومح نیطمـسلا ، دـئارف  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح558-557 ، ، 1524 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .یتیالو  نع  لاـق : َنُوبِکاـَنل }
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لزن ام  .نینمؤملا  هروس  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح446-445 ، ص283 ، هیودرم ، نبا  بقانم  باب 61 . ، 2 طمس ح 556 ، ، 2/300
اِّما ِّبَر  ُْلق  -} 27 ح40 *** .) ص149 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسااب  ، ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وـبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم 
وبا ینثدح   95-93/ نونمؤم َنوُرِداَقل } ْمُهُدـِعَن  اـم  َکَـیُِرن  ْنَا  یلَع  اـّنِا  .َنیِِملاّـظلا َو  ِمَوْقلا  ِیف  ِیْنلَعْجَت  ـالَف  ِّبَر  .َنوُدَـعُوی  اـم  یِّنَیُِرت 
وه عادولا و  هّجح  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ا�عمـس  امهنا  هللا  دـبع  نب  رباج  سابع و  نب  هللا  دـبع  ینثدـح  لاـق : حـلاص 

[ لیئربج  ] زمغف .مکنوبراضی  هبیتک  یف  ینفرعتل  اهومتلعف  نئل  هللا  میا  ضعب و  باقر  مکـضعب  برـضی  ًارافک  يدـعب  اوعجرت  ـال  ینمب :
{ َنوُرِداَقل هلوق - یلا  .َنوُدَـعُوی –  ام  یِّنَیُِرت  اِّما  ِّبَر  ُْلق  : } هیآلا اذـه  تلزنف  یلع  وا  یلع  وا  لاـقف : تفتلاـف  رـسی  ـالا  هبکنم  هفلخ  نم 
، يروباشین مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 563-559 ، ، 529-1/526 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش 

هدرک لقن  هنوگ  نیا  هب  ار  ثیدـح  مکاـح  .نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  یلع ، قاـنم  باـب  هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ح 4636 ، ، 3/136
یلَع وَا  ُلِیئربَج  َُهل  َلاقَف  ٍهَبِیتَک  ِیف  َهَِقلامَعلا  َّنَُلْتقََال  عادولا : هجح  یف  اهبطخ  یف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  سابع  نبا  نع  تسا :

ْمِهیْهُلت ٌلاجِر ال  ِلاصْآلا  ِّوُدـُْغلِاب َو  اهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهیف  َرَکْذـُی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  هللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف   *** } .بلاط یبا  نب  ّیلع  وَا  لاـق :
کلام و نب  سنا  نع   36/ رون ُراْصبَْألا } ُبُولُْقلا َو  ِهیف  ُبَّلَقَتَت  اًمْوَی  َنُوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیإ  ِهالَّصلا َو  ِماقِإ  هللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَراـِجت َو ال 
: لاقف لجر  ماقف  ُراْصبَْألا } َو  هلوق -  یلا  َعَفُْرت –  ْنَأ  هللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  : } هیآلا هذه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  أرق  الاق : هدیرب  نع 

معن لاق : َهمطاف ؟ یلع و  تیبل  اهنم  تیبلا  اذـه  هللا  لوسر  ای  : لاقف رکبوبا ، هیلا  ماقف  ءایبنألا  تویب  لاقف : هللا ؟ لوسر  اـی  هذـه  تویب  يا 
ظافلا و هب  ار  ثیدـح  نیا  یناکـسح  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 568-566 ، ، 534-1/532 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .اِهلَـضفا  نم 

هروس ح447 ، ص284 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 7/107 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  .تسا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ  قرط 
توافت كدنا  اب  ار  ثیدح  نیا  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 9/367 یسولآ ، یناعملا ، حور  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 5/91 یطویس ، روثنملا ، رد  .رونلا 
یمیتلا هبیتق  وبا  انثدـح  لاق :  54 ناقرف / اًرْهِص } اًبَـسَن َو  ُهَلَعَجَف  اًرََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  َو  -} 28 .دـنا ***  هدرک  لقن  ظافلا  رد 

،11/538 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  لاق : اًرْهِـص } اًبَـسَن َو  ُهَلَعَجَف  : } لوقی نیریـس  نبا  تعمـس  لاـق :
یمیتلا هبیتق  وبا  انثدح  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  یبلعث  هیآ  نیمه  لیذ  ، 7/142 نایبلا ، فشکلا و  .هیآ  نیمه  لیذ  ح574 ،

یف تلزن  لاق : اًرْهِص } اًبَسَن َو  ُهَلَعَجَف  اًرََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  َو  : } یلاعت هناحبـس و  هللا  لوق  یف  لوقی : نیریـس  نبا  تعمـس  لاق :
ماکحال عماجلا  .ًارهِـص  ًابـسن و  ناـکف  هتنبا  جّوز  هّمع و  نبا  وه  ًاـّیلع و  همطاـف  جّوز  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

هباشم یظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  هیآ  نیمه  لیذ  ، 6/464 یسلدنا ، نایح  یبا  طیحملا ، رحبلا  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 13/61 یبطرق ، نآرقلا ،
ِراّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  َنُونِمآ * ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  اْهنِم َو  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  -} 29 .دنا ***  هدرک  لقن 

هللا دـبع  وبا  لخد  لوقی : رفعج  اـبا  تعمـس  لاـق : هیبا  نع  دـیز ، نب  دـمحم  انثدـح   90-89/ لمن َنُولَمْعَت } ُْمْتنُک  اـم  ّـالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَـه 
 { َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  - هلوق یلا  ِهَنَـسَْحلِاب –  َءاج  ْنَم  یلاعت { : هللا  لوقب  كربخا  الا  هللا  دبع  ابا ]  ] ای هل  لاقف  نینمؤملا  ریما  یلع  یلدـجلا 

،554-1/548 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .هیآلا  أرق  مث  انضغب ، هئّیـسلا  تیبلا و  لها  انُّبح  هنـسحلا  لاق  .كادف  تلعج  یلب  لاق :
روط هب  ار  ثیدح  نیا  بقانم  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  هب  ار  ثیدـح  نیا  یناکـسح  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 588-581 ،
یبا نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبلعث  .هیآ  نیمه  لـیذ  7/230 ؛ یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  .تسا  هدرک  لقن  راـصتخا 

هللا هلخدا  اهب  ءاج  نم  یتلا  هنـسحلاب  کئبنا  الا  هللا  دبع  ابا  ای  لاقف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلع  تلخد  لاق : یلذهلا  هللا  دبع 
دئارف .انـضغب  هئیـسلا  اـنبح و  هنـسحلا  لاـق : .یلب  تلق : لـمع ؟ اـهعم  لـبقی  مل  راـنلا و  یف  هللا  هّبکا  اـهب  ءاـج  نم  یتـلا  هئیـسلا  هنجلا و 

نآرقلا نم  لزن  ام  .تسا  هدرک  لقن  یبلعث  دننامه  ار  ثیدح  ینیومح  باب 61 . طمس 2  ح 554 ، ، 298-2/297 ینیومح ، نیطمسلا ،
اب ار  ثیدـح  زین  میعن  وـبا  ح43 .) ص161-160 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اـب  هیآ ( -  نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وـبا  ّیلع ، یف 
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نع  2  / توبکنع َنُونَتُْفی } ْمُه ال  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلا  َبِسَح  ملا َأ  -} 30 .تسا ***  هدرک  لقن  یبلعث  دننامه  یتافاضا 
: تلق هیآلا ، سانلا } بسحا  ملا   } تلزن امل  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  نع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  هّدج ، نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  هللا  دیبع 

نیمه لیذ  ج 602 ، ، 1/565 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .کب  یلتبم  یلتبم و  کنا  یلع  ای  لاق : هنتفلا ؟ هذـه  ام  هللا  لوسر  ای 
َناک ْنَمَک  اًنِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  - } .توبکنعلا 31 هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح 464-463 ، ص296 ، هیودرم ، نبا  بقانم  هیآ 

طسبا انانس و  کنم  دحا  انا  مالّـسلا  هیلع  یلعل  هبقع  نب  دیلولا  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع   18 هدجس / َنوُوَتْسَی } اًقِساف ال 
اًقِـساف ال َناک  ْنَمَک  اًنِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  تلزنف { : قساف ، تنا  امناف  تکـسا  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاقف  کنم ، هبیتکلل  ألما  اناسل و  کـنم 
ح 623-610. ، 1/572/582 یناکـسح ، مکاـح  لـیزنتلا ، دـهاوش  .هبقع  نب  دـیلولا  قساـفلاب  یلع و  نمؤملاـب  ینعی  لاـق : َنوُوَتْـسَی }
و ، ) همان 62 ، 17/238 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  قرط و  هب  ار  ثیدـح  نیا  یناکـسح 

لیذ یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  اهتراما .) هالو  امل  رتشالا  کلام  نم  رـصم  لـها  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم 
هبقع نب  دیلو  لاک  حرش  ، 8033 مقر 63/235 ؛ رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  ح44 .) ص164 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هیآ نیمه 

بقانم .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 5/431 یطویـس ، روثنملا ، رد  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 21532 ؛ ، 11/129 يربط ، نایبلا ، عماـج  .طـیعم  یبا  نب 
ام ح 468-465 ، ص297 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 3/499 يرشخمز ، فاشکلا ، باب 17 . ، 271 ص279 ، یمزراوخ ،

،14/105 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 4/255 ینکوش ، ریدقلا ، حتف  .هدجـسلا  هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن 
ناک هنا  هللا  دـبع  نع  هّرم ، نع  دـیبز ، نع  يروثلا  نایفـس  نع   25/ بازحا َلاـتِقلا } َنینِمؤُْملا  هللا  یفَک  و  -} 32 .هیآ ***  نیمه  لـیذ 
.هیآ نیمه  لیذ  ح 636-629 ، ، 2/177 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلعب  َلاتِقلا } َنینِمؤُْملا  هللا  یفَک  و   } أرقی

زا هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  باب 62 . ص234 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک 
.بازحـالا هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح 474-473 ، ص300 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  ح45 .) ص174-171 ، لعتشملا ، رونلا 

ح ، 1/281 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 11/171 یسولآ ، یناعملا ، حور  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 5/368 یطویس ، روثنملارد ،
هیآ و نیا  لیذ  ثیداـحا   33/ بازحا اًریهْطَت } ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  - } 33 باب 23 *** . 1

َّدَعَأ ِهَرِخـْآلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  هللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  هللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  -} 34 .دمآ ***  دـهاوخ  متـشه  سلجم  رد  نآ  هب  طوبرم  عبانم 
انثدح  58-57 بازحا / اًنیبُم } اًْمثِإ  اًناتُْهب َو  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َو  ( 57  ) اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل 

ِهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  هللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  هللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  : } هیف هریسفتب و  یخلبلا  نامیلس  نب  لتاقم  نع  یبلغتلا  میهاربا  نب  قاحسا 
ام وه  و  اًناتُْهب -  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  مرج -  ریغب  ینعی  اُوبَسَتْکا -  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َو  ( 57  ) اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو 

هنوذؤن و اوناک  نیقفانملا  نم  ارفن  نا  کـلذ  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یف  تلزن  لاـقی : ًاـنیب  ینعی  اًـنیبُم } اًْـمثِإ  َو  نکی -  مل 
 ) یناهفـصا میعن  وبا  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 775 ، ، 2/141 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .هیلع  نوبذکی 

هروـس ّیلع ، یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  ح 509 ، ص310 ، هیودرم ، نـبا  بقاـنم  ح 52 . ص189-188 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب 
یلع كردتـسملا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 3/543 يوغب ، لـیزنتلا ، ملاـعم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 6/215 يزوجلا ، نبا  ریـسملا ، داز  .بازحـالا 
مُهَّنِا مُهوُِفق  و  -} 35 .بلاط ***  یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح 4618 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ،

نع لاـق : َنُولُؤسَم } مُهَّنِا  مُهوُِفق  و   } یلاـعت هلوق  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يردـخلا  دیعـس  یبا  نع   24 تافاص / َنُولُؤسَم }
ص312، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 790-785 ، ، 2/160 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  هیالو 
، صاوخلا هرکذت  باب 62 . ص247 ، یعفاـش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  .تاـفاصلا  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح513-512 ،

باب ص149 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  باب 17 . ح256 ، ص275 ، یمزراوخ ، بقانم  باب 2 . ص26 ، يزوج ، نبا  طبس 
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. *** باب 37 ح 21 ، ، 1/338 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  . 2 مسق ، 1 طمس ص109 ، يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  هیآ 4 . لصف 1 ، ، 11
دمحم و لآ  مه  لاق : َنیسای } ْلِإ  یلَع  ٌمالَـس   } یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع  دهاُجم  نع   130/ تافاص َنیسای } ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  -} 36
ح ، 2/165/169 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .دـمحم  لآ  یلع  یثراحلا : لاـق  .دـمحم و  لآ  مه  نحن  یـسرافلا  مساـقلا ] وبا  ]
ص200- لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسااب   ) .هیآ نیمه  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 797-791

نبا هقرحملا ، قعاوص  .تافاصلا  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح515-514 ، ص313-312 ، هیودرم ، نبا  بقانم  ح 55 ) ، 202
، یسولآ یناعملا ، حور  هیآ 5 . باب 1 ، ص56 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، هفـشر  هیآ 3 . لصف 1  باب 11 ، ص148 ، یکم ، رجح 

نیمه لیذ  ، 4/21 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 26/162 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 12/135
يذَّلا َو  -} 37 .هیآ ***  نیمه  لیذ   15/119 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 5/539 یطویس ، روثنملا ، رد  .هیآ 

هللا لوق  یف  هیبا  نع  دـهاجم  نب  باهولا  دـبع  نع  مساـقلا  نب  یلع  انثدـح   33/ رمز َنوُقَّتُْملا } ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَـص  ِقْدِّصلِاب َو  َءاـج 
هیلع یلع  هب  قدص  يذـلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قدـصلاب  ءاج  يذـلا  لاق : ِِهب }  َقَّدَـص  ِقْدِّصلِاب َو  َءاج  يذَّلا  َو  یلاعت { :
مقر ، 42/359 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 814 ح 810 ، ، 181-2/178 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .مالّـسلا 
لزن ام  ِقْدِّصلِاب }  َءاج  يذَّلا  َو  یلاـعت { : هلوق  ح 317 ، ص270-269 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 4933

، یطویس روثنملا ، رد  ح 56 .) ص205-204 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسااب  هیآ (  نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نارقلا  نم 
، یناعملا حور  .رمزلا  هروس  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح 520-518 ، ص315-314 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 5/615

لیذ ص233 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 7/412 نایح ، یبا  طیحملا ، رحب  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 12/259 یسولآ ،
ْمِهِّبَر َو ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیذَّلا  - } 38 .هیآ ***  نیمه  لیذ  ، 4/463 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  .هیآ  نیمه 
ارهـشا ال نینـس و  هکئالملا  تثکم  دـقل  ّیلع : لاق  لاـق : هیبا  نع  یلئودـلاد  دوسـألا  یبا  نب  برح  یبا  نع   8-7/ رفاغ ...ِِهب } َنُونِمُْؤی 

ِدْمَِحب َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیذَّلا   } ناتیآلا ناتاه  تلزن  انیف  و  یلو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ـالا  نورفغتـسی 
هیآ نیمه  لیذ  ح 817-816 ، . 183-2/182 یناکـسحلا ، مکاح  لـیزنتلا ، دـهاوش  میِکَْحلا } ِزیِزَعلا  هلوق -  یلا  ِِهب -  َنُونِمُْؤی  ْمِهِّبَر َو 

سلجم رد  نآ  هب  طوبرم  عبانم  هیآ و  نیا  لـیذ  ثیداـحا   23/ يروش یبْرُْقلا } ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  -} 39 *** 
ْفِرَتْقَی ْنَم  َو  يدسلا {  نع  ریهظ  نب  مکحلا  انثدـح   23/ يروش اًنْسُح } اهیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  -} 40 .تشذگ ***  مجنپ 

’ دـمحم لـآل  هدوـملا  ساـبع : نبا  یلا  هعفرب  مکحلا  نع  هریغ  هاور  .قاحـسا و  لاـق  اذـکه  تـلق : .دـمحم  لـآل  هدوـملا  لاـق  ًهَنَـسَح }
: یلاعت هلوق  ح360 ، ص316 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 850  - ح 845 ، 215 - 2/212 یناکسح ، مکاح  لیزنتلادهاوش ،
باب 11، ص170 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 8/314 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  ...هنـسح } فرتقی  نم  {و 
َکِمْوَِقل َو ...َنوُمِقَْتنُم َو  ْمُْهنِم  ّانِإَف  َکـِب  َّنَبَهْذـَن  اـّمِإَف  -} 41 .هیآ ***  نـیمه  لـیذ  ، 5/701 یطویـس ، روثنملا ، رد  هـیآ 14 . . 1 لصف

یلـص هللا  لوسر  نم  مهاندال  ینا  لاق : يراصنالا  هللا  دبع  نب  رباج  نع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  یبا  انثدح   14 فرخز / َنُولَئُْست } َفْوَس 
نئل هللا  میا  و  ضعب ، باـقر  مکـضعب  برـضی  ًاراّـفک  يدـعب  نوعجرت  مکنیفلا  ـال  لاـق : نیح  ینم » عادولا ب« هّجح  یف  هلآو  هیلع  هللا 

هللا لزنا  هزمغ و  لیئربج  ّنا  انیأرف  ًاثالث - یلع –  وا  یلع  وا  لاقف : هفلخ  یلا  تفتلا  مث  .مکبراضت  یتلا  هبیتکلا  یف  ینَّنفرعتل  اـهومتلعف 
کنا یلع  رما  نم  کیلا  یحوا  يذـلاب  تکـسمتساف  بلاط –  یبا  نب  ّیلعب  َنوُمِقَْتنُم } ْمُْهنِم  ّانِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اـّمِإَف  : } کـلذ رثا  یلع 

.بلاـط یبا  نـب  ّیلع  هـبحم  نـع  نولأـست  فوـس  کـموقل و  کـل و  رکذــل  هـنا  هعاـسلل و  مـلعل  ًاـّیلع  نا  و  میقتــسم ، طارــص  یلع 
لیذ یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح855-851 ، ، 220-2/216 یناکسح ، مکاح  لیزنتلادهاوش ،

، ّیلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح 528-526 ، ص318 ، هیودرم ، نبا  بقانم  ح 58 .) ص216 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) .هیآ نیمه 
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، يزودـنق هدوملا ، عیبانی  (. 25/65 يربط ، ریـسفت  شماـهب   ) هیآ نیمه  لـیذ  يروباـشین ، لـضاف  نآرقلا ، بئارغ  .فرخز  هروس  لـیذ 
ُْهنِم َکُمْوَق  اذِإ  ًـالَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اَّـمل  َو  -} 42 .هیآ ***  نـیمه  لـیذ  ، 5/725 یطویـس ، روثنملا ، رد  باب 26 . ح 1 ، ، 1/293
یلص هللا  لوسر  ناک  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  یبا ، ینثدح  لاق  هللا  دبع  نب  یسیع  انثدح   57/ فرخز َنوُّدِصَی } 
هبحا هتما ، یف  میرم  نب  یـسیع  الا  هّمالا  هذـه  یف  کهبـش  ام  هللا :’ لوسر  یل  لاقف  میهلع  تعلطاـف  شیرق  نم  هقلخ  یف  هلآو  هیلع  هللا 
َبِرُض اَّمل  َو  تلزنف { : لاق : .میرم  نب  یسیعب  همع  نبا  هبش  اولاق : اوزماغتف و  اوکحاضتف  .نکی  مل  ثیح  هوعضو  یتح  هیف  اوطرفأف  موق 

{. َمَیْرَم ُْنبا  َبِرُـض  اَّمل  َو  تلزن {  یف  یلع : یل  لاـق  لاـق : میعن ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  نع  َنوُّدِـصَی } ُْهنِم  َکـُمْوَق  اذِإ  ًـالَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا 
یلع دنسم  نم  ح 274 ، ، 1/37 یلعی ، وبا  دنـسم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 870  - ح 859 ، 235 - 2/226 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلادهاوش ،

هروـس نآرقلا ، یف  باـب  راـکذألا  باـتک  ، 4597  - ح 4596 ، 501  - 2/500 يدــنه ، یقتم  لاـمعلا ، زنک  مقر 534 . مالّـسلا ، هـیلع 
(. 60  - ح59 ص223-220 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب  هیآ  نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .فرخزلا 

هروـس ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ، 530  - ح 529 ص319 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  لصف 19 . ح 333 ، ص325 ، یمزراوخ ، بقانم 
ِنَْحل ِیف  مُهَّنَفِْرعََتلَو  -} 43 .ّیلع ***  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص92 ، يدنرز ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  .تفرخز 

مهـضغبب لاق : ِلوَْقلا } ِنَْحل  ِیف  مُهَّنَفِْرعََتلَو  } لجو زع  هلوق  یف  يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  يدـبعلا ، نوراـه  یبا  نع   30/ دمحم ِلوَْقلا }
نآرقلا نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 885 ح 883 -  ، 250-2/248 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

0 ح 359 ، ص315 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  ح61 ) ص227 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  یلع ، یف 
ص320، هیوردـم ، نبا  بقاـنم  . 62 باب ص235 ، یعفاـش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  .هیآ  نـیمه  لـیذ  ، 6/54 یطویـس ، روـثنملا ، رد 
ًهَرِفْغَم َو ْمُْهنِم  ...ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیذَّلا  هللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  -} 44 .دـمحم ***  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح532 ،
{ ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  هللا  َدَـعَو  یلاعت { : هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع   29/ حتف اًمیظَع } اًرْجَأ 

میقیل دانم  يدانیف  ضیبا  رون  نم  ءاول  دـقع  همایقلا  موی  ناک  اذا  لاق : هللا ؟ یبن  ای  هیآلا  هذـه  تلزن  نمیف  اولاـقف : یبنلا  موق  لئـس  لاـق :
ضیبالا رونلا  نم  ءاوللا  یطعیف  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  موقیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ثعب  دـعب  اونمآ  نیذـلا  هعم  نینمؤملا و  دـیس 

ضرعی هزعلا و  بر  رون  نم  ربنم  یلع  سلجی  یتح  مهریغ  مهطلاخی  راصنالا ال  نیرجاهملا و  نم  نیلوالا  نیقباسلا  عیمج  هتحت  هدـیب ،
لوقی یلاعت  مکبر  نا  هنجلا ، نم  مکلزانم  متفرع  دـق  مهل : لیق  مهرخآ  یلع  یتا  اذاف  هرون ، هرجا و  یطعیف  ـالجر  ـالجر  هیلع  عیمجلا 
هربنم یلا  عجری  مث  .هنجلا  مهلخدی  یتح  هئاول  تحت  موقلا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  موقیف  هنجلا ، ینعی  - میظع رجا  هرفغم و  يدـنع  مکل :
اونمآ نیذـلاو  : } هلوق کلذ  رانلا و  یلا  مهنم  اـماوقا  كرتی  هنجلا و  یلا  مهنم  هبیـصنب  ذـخأیف  نینمؤملا  عیمج  هیلع  ضرعی  لازی  ـال  و 

و یلع ، قحب  هیالولاب  ینعی  انتایآب } اوبذـک  اورفک و  نیذـلاو  : } هلوق .هیالولا و  لها  نیلوالا و  نیقباـسلا  ینعی  مهرون } مهرجا و  مهل 
، لیزنتلادهاوش .میحجلا  اوقحتـساف  رانلا  میهلع  یلع  مساق  نیذلا  مه  و  میحجلا } باحـصا  کئلوا   } نیملاعلا یلع  بجاولا  یلع  قح 

نیذلا هللا  دعو  : } یلاعت هلوق  ح369 ، ص323-322 ، یلزاغم ، نب  بقانم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 887 ، ، 253-2/252 یناکسح ، مکاح 
هدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  .حـتف  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح538-537 ، ص323 ، هیودرم ، نبا  بقانم  ...اونمآ }

وبا یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .ّیلع  یف  تلزن  اـهنا  ًادَّجُـس } ًاـعّکُر  مهارت  : } یلاـعت هلوق  یف  هئاـبآ  نع  رفعج  نب  یـسوم  نع  تسا :
نع تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  میعن  وـبا  ح62 .) ، 231-230 لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن 

انْقَْحلَأ ٍنامیِإب  -} 45 .بلاط ***  یبا  نب  ّیلع  فیسب  مالسالا  يوتـسا  لاق : هقوس } یلع  يوتـساف  : } یلاعت هلوق  یف  يرـصبلا  نسحلا 
اُونَمآ َو َنیذَّلا  َو  یلاـعت { : هلوـق  یف  ساـبع  نبا  نع  کـلام  یبا  انثدـح   20/ روـط ْیَـش َء } ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاـْنَتلَأ  اـم  ْمُهَتَّیّرُذ َو  ْمِِهب 
: اـنلق انددـع  اذا  اـنا  رمع : نبا  نع  .مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یلع و  یبـنلا و  یف  تلزن  لاـق : هیـآلا ، ْمُُهتَّیّرُذ } ْمُْهتَعَبَّتا 
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عم یلع  مهب ، ساقی  تیبلا ال  لها  نم  یلع  کحیو ! رمع : نبا  لاقف  یلعف ؟ نمحرلا  دبع  ابا  ای  لجر : هل  لاقف  .نامثع  رمع و  رکبوبا و 
یلع هتجرد و  یف  هللا  لوسر  عم  همطافف  ْمُُهتَّیّرُذ } ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو  لوقی { : هللا  نا  هتجرد ، یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

،2/180 يربط ، نیدلا  بحم  هرضنلا ، ضایر  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 904-903 ، ، 271-2/270 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .امهعم 
یحُوی یْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 3  ) يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  ( 2  ) يوَغ ام  ْمُُکبِحاص َو  َّلَض  اـم  ( 1  ) يوَـه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  لصف 7 { ***  باب 4 ،

نمف بکوکلا  اذـه  یلا  اورظنا  یبنلا :’ لاقف  هللا ، لوسر  دـهع  یلع  بکوک  ّضقنا  لاـق : سنا ، نب  تباـث  نع  انثدـح   4-1/ مجن ({ 4)
دق سانلا : نم  هعامج  لاقف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لزنم  یف  ّضقنا  وه  ًاذاـف  اـنرظنف  .يدـعب  نم  هفیلخلا  وهف  راد  یف  ضقنا 

یْحَو ّـالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  يوَغ َو  اـم  ْمُُکبِحاـص َو  َّلَـض  اـم  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  هللا { : لزناـف  ّیلع ، بح  یف  دـمحم  يوـغ 
ح 313، ص266 ، یلزاغم ، نبا  لقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 916-910 ، ، 280-2/275 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  ({ 4  ) یحُوی
{ ِنایِقَتلَی ِنیَرحَْبلا  َجَرَم  -} باب 62 49 ص261-260 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  ...بکوکلا » اذه  یلا  اورظنا  :» مالّسلا هیلع  هلوق 

لاق نایغبی } خزرب ال  امهنیب  ، } همطاـف یلع و  لاـق : ِناـیِقَتلَی } ِنیَرحَْبلا  َجَرَم  : } یلاـعت هلوق  یف  كاحـضلا  نع  ربیوج  نع   19/ نمحرلا
ح 923-918، - 289-2/284 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .نیـسحلا  نسحلا و  لاق : ناـجرملا } ؤلؤللا و  اـهنم  جرخی  ’: } یبنلا
ام ح548-547 ، ص328 ، هیودرم ، نبا  بقانم  .تیبلا  اذهب  اهل  لیئربج  ریشبت  ح 390 ، ص339 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ 

باب 2. ص226 ، یجنلبـش ، راصبالا ، رون  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 6/195 یطویـس ، روـثنملا ، ّرد  .نمحرلا  هروـس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن 
طبـس صاوخلا ، هرکذت  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 9/182 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  باب 39  ح 5-4 ، ، 355-1/354 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی 

لیذ یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح 75 . لصف 6 ، ، 1/168 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  باب 9  ص212 ، يزوج ،
، فلؤم همدقم  ، 151-1/150 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  ح 64 .) ، 237 ص236 - لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب  ، ) هیآ نیمه 

لیذ ، 14/106 یـسولآ ، یناعملا ، حور  .مهتبحم  لضف  مهلـضف و  یف  ءاج  امم  ءیـش  رکذ  یلع  هیبنت  هلهابملا ، یف  تبلا  لـها  مه  نم 
لاق لاق : یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  یفعجلا  رباـج  نع   27/ هعقاو ِنیمَْیلا } ُباحصَا  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحـصَا  َو  -} 50 .هیآ ***  نیمه 

انا یلـصی و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکف  ءاثالثلا ، موی  هادـغ  تملـسا  نینثـالا و  موی  یبنلا  یلع  هوبنلا  تلزنا  بلاـط : یبا  نب  ّیلع 
یلَع َنوُِرثْؤـُی  َو  -} 51 .هیـآلا ***  رخآ  یلا  نیمیلا } باحـصا  و   } هللا لزناـف  يریغ ، لاـجرلا  نم  دـحا  هعم  اـم  هـنیمی و  نـع  یلـصا 

تلزن لاق : ٌهَصاصَخ } ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  هلوق { : یف  ساـبع  نبا  نع   9 رشح / ٌهَصاصَخ } ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو 
 *** .ثیدـح نیمه  لیذ  ح 973 ، ، 2/332 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  یف 

انَّبَر اُونَمآ  َنیذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  یف  ْلَعْجَت  ِنامیْإلِاب َو ال  انوُقَبَـس  َنیذَّلا  اَِنناوْخِإل   ِ اـَنل َو ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُؤاـج  َنیذَّلا  َو  -} 52
: هلوق وه  لاق و  .ملسم  لک  یلع  نآرقلا  یف  یلعل  رافغتسالا  هللا  ضرف  لاق : سابع  نبا  نع  همرکع  نع   10  / رشح ٌمیحَر } ٌفُؤَر  َکَّنِإ 

لیذ ح 975 ، ، 2/335 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .قباسلا  وه  و  ِنامیْإلِاب } انوُقَبَـس  َنیذَّلا  اَِنناوْخِإل   ِ اـَنل َو ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  }
صئاصخ یلع و  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعصاق ،) هبطخ  ، ) هبطخ 238 ، 13/224 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  .هیآ  نیمه 

نب رفعج  نب  دـمحم  انثدـح  ٌریهَظ } َِکلذ  َدـَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنینِمْؤُْملا َو  ُحـِلاص  ُلـیْربِج َو  ُهـالْوَم َو  َوُه  هللا  َّنِإَـف  -} 53 .امهنم ***  لـک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هلا  لوسر  لاق  لاق : بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  هعفری  هقث  لجر  ینثدـح  لاق : یلع ، نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 

،989 ح 981 -  ، 347  - 2/341 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  لاق : نینمؤملا } حلاص  و   } یلاعت هلوق  یف 
هیافک .هیآ  نیمه  لیذ  ، 4/340 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 9/348 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  .هیآ  نیمه  لـیذ 
لصف نآرقلا ، یف  باب  راکذالا ، باتک  ح 4675 ، ، 2/539 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  باب 30 . ، 139-137 یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ،
رونلا زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن ، وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لـیذ  تاـیآلا ، روسلا و  لـئاضف  یف 
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مقر ، 42/361 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  باب 67 . طمس 1 ، ح 290 ، ، 1/363 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  ح71 .) ص257 ، لعتشملا ،
رد نینمؤملا } حـلاص  و  ، } یلاـعت هلوق  ح 316 ، ص269 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 4933

، یناکوش ریدـقلا ، حـتف  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 18/189 یبـطرق ، نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  .هیآ  نـیمه  لـیذ  ، 6/374 یطویـس ، روثنملا ،
نبا نع  . 12/ هقاح ٌهَیِعاو } ٌنُُذا  اهَیِعَت  َو  -} 54 مسق 2 *** . طمس 1  ص91 ، يدـنرز ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 5/253

بحا کبحا و  نا  کصقا و  کیندا و ال  نا  ینرما  هللا  نا  یلع  ای  بلاط : یبا  نب  ّیلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع 
تلأس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ٌهَیِعاو } ٌنُُذا  اهَیِعَت  َو   } هللا لزناف  یعت ، نا  هللا  یلع  قح  یعت و  کملعا و  نا  و  کّبحی ، نم 

هتیعو و الا  نآرقلا  ملعلا و  ریخلا و  نم  ًائیـش  يانذا  تعمـس  اـم  هیـآلا ؛ هذـه  تلزن  ذـنمف  یلع : لاـق  .یلع  اـی  کـنذا  اـهلعجی  نا  یبر 
ح 364-363، ص319-318 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 1027 ، ، 2/377 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .هتظفح 
، ینیومح نیطمـسلا ، دـئارف  مهبر } یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذـه   } یلاـعت هلوق  ح 312 ، رد ص265 ، و  ...اـهیعت } : } یلاـعت هلوـق 
باب 10، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36525 ، ، 13/177 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  باب 40 . طمس 1  ح 156-155 ، ، 200-1/198

لاح حرش  مقر 4933 ، ، 42/361 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  .هیآ  نیمه  لیذ  ح 26954 ، ، 14/69 يربط ، نایبلا ، عماج  .ّیلع  لئاضف 
هیآ نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 6/407 یطویـس ، روثنملا ، رد  .بلاط  یبا  نب  ّیلع 

-337 هیدرم ، نبا  بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 10/28 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  ح 7475 ) ص268-266 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب  )
هیلح باب 17-16 . ص110-108 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .هقاـحلا  هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح 570-565 ، ، 338
رون .هیآ  نیمه  لیذ  ، 30/107 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4 ، ، 1/67 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ،

، يروباشین يدـحاو  لوزنلا ، بابـسا  مـسق 2 . طمـس 1  ص92 ، يدـنرز ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  باـب 1 . ص159 ، یجنلبـش ، راصبالا ،
لیذ ، 18/264 یبطرق ، نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  .هزمهلا  فرح  ح 2804 ، ، 3/60 يوانم ، ریدـقلا ، ضیف  .هیآ  نیمه  لـیذ  ص294 ،

، یمزراوخ بقاـنم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ص219 ، یطویـس ، لوقنلا ، باـبل  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 5/282 یناکوش ، ریدـقلا ، حـتف  .هیآ  نیمه 
.تسا هدـش  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  هدـش  دای  عباـنم  رد  روبزم  ثیدـح  تسا  رکذ  ناـیاش  لصف 17 . ح 277-276 ، ص283-282 ،

یلَع َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  یلاعت {  هلوق  یف  سابع  نبا  نع   8/ ناسنا اًریسَأ } اًمیتَی َو  اًنیکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  - } 55 *** 
هذه مهیف  تلزنف  ًاعایج ، وتابف  اریـسا ، امیتی و  انیکـسم و  اومعطاف  هفغرا  هثالث  مهدـنع  ابحـصا و  همطاف ، یلع و  یف  تلزنا  لاق : ِهِّبُح }
هضف لاح  حرـش  ، 531-5/530 ریثا ، نبا  هباـغلا ، دـسا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ح 1053 ، ، 2/493 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  .هیآلا 

نبا داشرلا ، يدهلا و  لبس  لصف 17 . ح252 ، ص272 ، یمزراوخ ، بقانم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 10/98 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  .هیبونلا 
یلع یتا  لـه   } یلاـعت هلوق  و  ح 320 ، ص274-272 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  .هیبونلا  هضف  لاـح  حرـش  مقر 11632 ، ، 8/281 رجح ،

، یـسولآ یناعملا ، حور  .هتقدـص  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص103-102 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  ...ناـسنالا .}
ص229-227، یجنلبـش ، راصبالا ، رون  لصف 6 . باب 4 ، ، 3/189 يربط ، نیدـلا  بحم  هرـضنلا ، ضایرلا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 15/174

رکذ باب 11 ، ص284-281 ، يزوج ، طبـس  صاوخلا ، هرکذـت  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 244-3/243 يزار ، رخف  ریبـکلا ، ریـسفت  باب 2 .
.هیآ نـیمه  لـیذ  ص296 ، يدـحاو ، لوزنلا ، بابــسا  .هـیآ  نـیمه  لـیذ  ، 658  - 4/657 يرـشخمز ، فاشکلا ، .ماـعطلاب  مهراـثیا 

، یبطرق نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 8/388 اـیح » وـبا  طـیحملا ، رحب  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 6/485 یطویـس ، روثنملارد ،
باب ، 348 ص345 - یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 4/428 يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 134-19/130

ثیداحا هک  تسا  رکذ  نایاش  .ناسنالا  هروس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ، 575 ح 574 -  ، 344 ص341 -  هیودرم ، نبا  بقانم  . 67
انیع ار  ثیدـح  نیمه  هاگ  میدروآ  نآ  لیذ  هک  یعبانم  میدرک و  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  ام  هک  هدـش  لـقن  هیآ  نیا  لـیذ  ینوگاـنوگ 
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یم مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  نأش  رد  ار  نآ  دعب  لبق و  تایآ  هیآ و  نیا  نوگانوگ  ظافلا  اب  یهاگ  .دـنا و  هدرک  لقن 
هیلع یلع  ءاج   30-29/ نیففطم َنوُزَماـغَتَی } ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َنوُکَحْـضَی َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  اُوناـک  اُومَرْجَأ  َنیذَّلا  َّنا  -} 56 .دنناد *** 

علـصألا موـیلا  اـنیأر  اولاـقف : مهباحـصا  یلا  اوـعجر  مث  اوزماـغت  اوکحـض و  نوقفاـنملا و  مهنم  رخـسف  نیملـسملا  نم  رفن  یف  مالّـسلا 
نیمه لیذ  ، 31/101 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  یلع  لصی  نا  لبق  هیآلا  هذه  تلزنف  .هنم  اوکحضف 

بقاـنم .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 19267 یبـطرق ، نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  .هیآ  نـیمه  لـیذ   4/710 ، 4/719 يرـشخمز ، فاـشکلا ، .هیآ 
نیا لیذ  ثیداحا  ِهَّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّنِإ  -} 57 لصف 17 *** . ح 245 ، ص275 ، یمزراوخ ،

: غئاـصلا صفح  یبا  نع   8/ رثاکت ِمیِعَّنلا } نَع  ٍذـِئَموَی  مُهََّنلأْسََنل  َُّمث  -} 58 .تشذـگ ***  مود  سلجم  رد  نآ  هب  طوـبرم  عباـنم  هیآ و 
هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هیـالو  نع  لاـق : ِمیِعَّنلا } نَع  ٍذـِئَموَی  مُهََّنلأْـسََنل  َُّمث  } یلاـعت هلوـق  یف  عدـمحم  نب  رفعج  نع  دـشار ] نب  رمع  ]

هدوملا عیبانی  ح 79 ) ص285 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  .مالّسلا 
َّنِإ ِرْصَْعلا *  َو  -} 59 .هیآ ***  نیمه  لیذ  ح 1159 ، ، 2/476 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  باب 37 . ح6 ، ، 1/332 يزوددنق ،

: لاـق هماـما  یبا  نع  رـصعلا  هروس  ِْربَّصلاـِب } اْوَصاوَت  َو    ِ ّقَْحلاـِب اْوَصاوَت  ِتاـِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  ـَّالِإ  ٍرْـسُخ *  یَفل  َناـْسنِْإلا 
َّالِإ ماـشه {  نب  لـهج  وبا  ٍرْـسُخ } یَفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا *  َو  هلآو {  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  تأرق  لاـق : بعک  نب  یبا  ینثدـح 

-2/480 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  ِْربَّصلِاب } اْوَصاوَت  َو    ِ ّقَْحلِاب اْوَصاوَت  ِتاِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا 
روـنلا زا  هدافتـسا  اـب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وـبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  .هیآ  نیمه  لـیذ  ، 1157 ح 1154 -  ، 482
مکاـح .رــصعلا  هروـس  ّیلع ، یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  ح 583 ، ، 349 ص348 -  هیودرم ، نـبا  بقاـنم  ح78 .) ص281 ، لعتشملا ،

هذـه هللا  عمج  لاـق : ساـبع  نبا  نع  تسا : هدرک  لـقن  حرـش  نیدـب  یثیدـح  میدرک  داـی  هچنآ  رب  هوـالع  هیآ  نیمه  لـیذ  یناکـسح 
نم هللا  دـبع  یلـص و  نم  لوا  ناک  و  تاحلاصلا } اولمع   } ًانامیا نینمؤملا  لوا  هللا  اک و  اونمآ } نیذـلا  ـالا   } یلع یف  اـهلک  لاـصخلا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  نآرقلا  ملعت  و  نآرقلاب ، ینعی  قحلاب } اوصاوت  و   } هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ضرألا  لها 

عمجب همطاف و  ظفحب  هاصوا  ایندلا و  نع  ربصلاب  ًاّیلع  دمحم  یصوا  ینعی و  ربصلاب } اوصاوت  و   } هنس نیرشع  عبـس و  ءانبا  نم  ناک  و 
نع هیبا ، نع  دمحم  نبرفعج  نع   1/ جراعم عقاو } باذعب  لئاس  لأس  -} 60 ...هتوم ***  دعب  هلسغب  هنید و  ءاضقب  هتوم و  دعب  نآرقلا 

مدقف دالبلا  یف  کلذ  راط  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : مخ ، ریدغ  موی  ًایلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بصن  امل  لاق : یلع 
جحلا داهجلاب و  انترما  و  هللا ، لوسر  کنا  هللا و  الا  هللا  نا ال  دهـشن  نا  هللا  نعانترما  لاقف : يرهفلا  ثرحلا  نب  نامعنلا  هللا  لوسر  یلع 
ءیـش اذـهف  .هالوم  اذـهف  هالوم  تنک  نم  تلقف : مالغلا  اذـه  تبـصن  یتح  ضرت  مل  مث  کنم ، اههانلبقف  موصلا  هاکزلا و  هالـصلا و  و 

دنع نم  اذه  نا  وه ، الا  هللا  هللا ال  لاق : هللا ؟ نم  هذه  نا  وه ، الا  هللا  يذلا ال  هللا  لاق : .هللا  دـنع  نم  رما  لاق : هللا ؟ دـنع  نم  رما  وا  کنم 
هامرف .میلا  باذعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  هراجح  انیلعرطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  لوقی : وه  نامعنلا و  یلوف  لاق : .هللا 

لیذ ، 1034 ح 1030 - ، 385  - 2/381 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دـهاوش  لئاس } لأس   } یلاعت هللا  لزناف  هلتقف  هسأر  یلع  رجحب  هللا 
رکذ یف  لصف  باب 1 ، ص159 ، یجنلبـش ، راصبالا ، رون  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  یناکـسح ، .هیآ  نیمه 
مسق طمس 1  ص93 ، يدنرز ، نیطمسلا ، دئارف  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 10/35 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  اندیـس  بقانم 

لیذ ، 9/29 دوعسلا ، یبا  ریسفت  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوق  یف  ثیدح  باب 2 ، ص37 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا  هرکذت  . 2
ثیداحا  56  / بازحا اًمیلْسَت } اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  هللا َو  َّنِإ  -} 61 .هیآ ***  نیمه 

َتْحَت َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنینِمْؤُْملا  ِنَع  هللا  یِضَر  ْدََقل  -} 62 .تشذگ ***  مود  سلجم  رد  لیصفت  هب  نآ  هب  طوبرم  عبانم  هیآ و  نیا  لیذ 
{ ِهَرَجَّشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنینِمْؤُْملا  ِنَع  هللا  یِـضَر  ْدََـقل   } یلاعت هلوق  یف  هباتک  یف  یمزراوخلا  ظـفاحلا  رکذ  /18 و  حتف ِهَرَجَّشلا }
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، ضرالا لها  رایخ  مویلا  متنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  انل  لاقف  هئام ، عربا  ًافلا و  هیبیدحلا  موی  انک  رباج : لاق  هیبیدحلا  لها  یف  تلزن 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هیآلا  هذهب  سانلا  یلوا  اقفانم و  ناک  سیق و  نب  دج  الا  ثکن  امف  توملا  یلع  هرجـشلا  تحت  انعیابف 

.مهنم عامجاب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دـی  یلع  کلذ  ناک  و  ربیخ ، حـتف  ینعی  هنا  یلع  اوعمجا  ًابیرق } ًاـحتف  مهباـثا  و  : } لاـق یلاـعت  هنـال 
ِیتُوا ْنَم  اّماَف  -} 63 باب 17 ***  ح 258 ، ص276 ، یمزراوخ ، بقاـنم  باب 62 . ص248-247 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک 

، هیوردـم نبا  بقانم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  ِهنیِمَِیب } َهباتِک  ِیتُوا  ْنَم  اّماَف   } یلاـعت هلوق  یف  ساـبع  نبا  نع   19 هقاحلا / ِهنیِمَِیب } َهباتِک 
هقاحلا هروس  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزنام  ، 572 ح 571 -  ، 339 ص338 -
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لقن ترضح  نآ  هراب  رد  ار  يا  هیآ  روز  هب  هک  میرادن  عضو  لعج و  هب  یجایتحا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  تابثا  رد  ام 
یف سمشلاک  ترضح  نآ  ماقم  مییامن 

57 ص :
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.دنام یمن  ربا  ریز  دیشروخ  تسا و  هدنشخرد  باتفآ  .تسادیوه  رهاظ و  راهنلا  هعبار 

اهیوما و زا   ) ترـضح نآ  نانمـشد  هکنآ  هچ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لاح  زا  منک  یم  بجعت  نم  دـیوگ : یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  ماـما 
یم بقانم  رکذ  زا  يراددوخ  هیقت  سرت و  زا  مه  ناتسود  دننک ، یمن  لقن  ار  ترضح  نآ  لئاضف  هنیکو  ضغب  زا  جراوخ ) بصاون و 

(1) .تسا سلاجم  مامت  لقن  هک  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  زا  تسا  رپ  اهباتک  مامت  کلذ  عم  .دنیامن 

هدومن و ناتدوخ  هربتعم  بتک  هب  مه  لالدتـسا  .مییامن  یم  نایب  ار  یقیاقح  هکلب  میرادـن ، يزیمآ  رحـس  يانب  هیآ ، نیا  عوضوم  اما  و 
.مییامن یم 

58 ص :

ینابایخ مایألا ، عئاقو  زا  لـقن  هب  ار  یعفاـش  لوق  رـشع ) سماـخلا  باـبلا  ، 2/136/6  ) راربالا هیلح  باـتک  رد  ینارحب  مشاـه  دیـس  - 1
ْتَفْخَا لجر  یف  لوقا  اذ  ام  لاقف : یلع ؟ یف  لوقت  ام  هل : لیق  ذا  سیردا ، نب  دمحم  یعفاشلا  فصنا  دق  و  هدرک : لقن  نینچ  ( 3/474)

باتک رد  یـسرب  بجر  ظفح  ار  نآ  زین  .نیقفاخلا و  ألم  ام  نیذ  نیب  نم  عاش  و  ًادسح ، هلئاضف  هؤادعا  ْتَفْخا  و  ًافوخ ، هلئاضف  هئایلوا 
، یمق سابع  خیش  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ( 1/121  ) تایلبابلا زا  لقن  هب  ( 1419 توریب یملعا  هسسؤم  ص171 ،  ) نیقیلا راونا  قراشم 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نع  هباحـصا  دـحا  هلأس  امل  یعفاشلا  لاق  تسا : هدرک  لقن  نینچ  یعفاـش  همجرت  رد  باـقلالا  ینکلا و  باـتک  رد 
ألم ام  نینامتکلا  نیب  ام  عاش  دقف  کلذ  عم  هوادع ، اقنح و  هئادعا  اهمتک  هیقت و  هبقانم  هئایلوا  رسا  لجر  یف  لوقا  ام  لاق : مالّسلا  هیلع 

و ًافوخ ، هئایلوا  هبقانم  تبتک  ءرما  یف  لوقا  ام  لاق : .تسا  هدـش  لقن  زین  يدـیهارف  دـمحا  نب  لیلخ  زا  ریـسافت  نیا  اب  هتبلا  نیقفاخلا !!؟
همجرت یناقمم ، لاقملا ، حیقنت  ص289 ، دامادریم ، هیوامـسلا ، حشاورلا   ) .نیقفاخلا ألم  ام  نینامتکلا  نیب  ام  رهظ  مث  ًادـسح ، هؤادـعا 

.تسا هدش  لقن  زین  يرـشخمز  زا  هلمج  نیا  نینچمه  للخ ) هدام  یمق ، سابع  خیـش  راحبلا  هنیفـس  ، 1/403/3769 دمحا ، نب  لیلخلا 
«. ققحم  » .دشاب يرشخمز  زا  هتفرگرب  تالمج  نیا  هک  تسا  نکمم  هتبلا  ( 5/441 يرکاش ، بدألا ، هنسلاو و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  )
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ربانم و رد  یعاد  ررکم  .دومن  مهاوخن  هللا  ءاش  نا  مه  اهدـعب  ما ، هدومنن  هعیـش  رابخا  هب  داهـشتسا  نونک  ات  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم 
تفالخ و تیـالو و  ماـقم  تاـبثا  هماـع  ياـملع  هربتعم  بتک  يور  زا  دـنربب  ناـیم  زا  ار  هعیـش  بتک  ماـمت  رگا  هک  ما  هتفگ  سلاـجم 

.میامن یم  رتهب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تیولوا 

ار ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  هکلب  مهد  رارق  نایب  رحـس  رد  ار  امـش  هک  تسین  اـهنت  یعاد  لوق  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اـّمأ  و 
نمض  (1) بلاطلا هیافک  باب 23  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ماش  ثدحم  نیقارع  یتفم  هیقف و  مراد  رطاخ  هب  بوخ  دـنراد 

مکح و رد  حون  هب  هیبش  ار  ّیلع  هکنیا  دـیوگ : هداد  رارق  ءاـیبنأ  هیبش  ار  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هیبشت  ثیدـح  لـقن 
نآرقلا یف  یلاعت  هللا  هفـصو  امک  نینمؤملاب  افوءر  نیرفاـکلا  یلع  ادـیدش  ناـک  مالّـسلا  هیلع  هنا  هک : تسنیا  يارب  هداد  رارق  تمکح 

لمعلا دیدش  رافک  رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هک  یتسرد  هب  ینعی  مهنیب } ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشأ  هعم  نیذلا  و   } هلوقب

59 ص :

ملع هللا  نال  هملع ، یف  مدآب  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  هیبشت  تلق : دسیون : یم  یجنگ  باب 23 . ص122 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
یلع دـنع  الا و  هعقاو  هثداحال و ال  ءیـش و  نم  امف  [ 31/ هرقب { ] اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  و  : } لجوزع لاق  امک  ءیـش  لک  هفـص  مدآ 

هیلعًاّیلع نال  حصا ، هناک  و  همکح ، یف  وا  هیاور  یف  وا  هتمکح ، یف  حونب  ههبش  و  مهف ، هانهم  طابنتـسا  یف  هل  ملع و  اهیف  مالّـسلا  هیلع 
رافکلا یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  و   } یلاعت هلوقب  نآرقلا  یف  یلاعت  هللا  هفـصو  امک  نینمؤملاب ، افوئر  نیرفاکلا  یلع  ادیدش  ناک  مالّـسلا 

نم ضرـالا  یلع  رذـت  ـال  بر  : } هلوـقب نیرفاـکلا  یلع  مالّـسلا  هیلع  حوـن  هدـش  نع  لـجوزع  هللا  ربـخا  و  ( 29/ حـتف { ) مهنیب ءامحر 
هاّوال میهاربا  نا   } هلوقب لجوزع  هللا  هفـصو  امک  نمحرلا  لیلخ  مالّـسلا  هیلع  میهارباب  ملحلا  یف  ههبـش  و  [ 26/ حون { ] ًاراید نیرفاکلا 

.ءایبنالا تافصب  افصتم  ءایبنالا  قالخاب  اقلختم  ناکف  [ 114/ هبوت { ] میلح
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رب هدوب  ربمغیپ  اب  هشیمه  نوچ  یلع  هک  هیآ  نیا  هب  هدومن  فصو  ار  وا  نآرق  رد  ادـخ  هکناـنچ  مه  دوب  ناـبرهم  فؤر و  نینمؤم  رب  و 
.هدوب فوؤر  نینمؤم  رب  لمعلا و  دیدش  راّفک 

یلص مرکا  لوسر  تمدخ  راغ  رد  يزور  دنچ  هکنآ  لیلد  هب  تسا  رکب  وبأ  ةرابرد  هعم } نیذلا  و   } دندومرف خیش  بانج  هکنیا  اّمأ  و 
يریگولج يارب  فداصت و  وحن  هب  دنا  هتـشون  ناتدوخ  ءاملع  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  بش  هکنآ  لاح  و   ) تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا 

هک يرفاسم  نینچ  ایآ  دـندرب  دوخ  اب  ار  وا  ترـضح  اصوصخم  میئوگب  هک  میلـست  ضرف  رب  دـندرب ) دوخ  اـب  ار  وا  یئاهدـمآ  شیپ  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  رمع  لیاوا  زا  هک  یـسک  اب  دنک  یم  يربارب  شماقم  هدوب  ترـضح  نآ  اب  ترفاسم  رد  يزور  دنچ 

؟ هدوب ترضح  نآ  تیبرت  میلعت و  تحت  و 

رکب و وبأ  زا  یلوا  هصیـصخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  انالوم  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصتدیئامن  هجوت  تقیقح  فاصنا و  ةدـید  اب  رگا 
نآ تیبرت  تحت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـب  ّتیلوفط  نیح  زا  اریز  .دوش  عـقاو  هیآ  نیا  لومـشم  هک  تسا  نیملـسم  ماـمت 
وبأ دوب  ربمغیپ  اب  ّیلع  هک  يزور  .هدوبن  ترـضح  نآ  اـب  يرگید  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زج  تثعب  لّوا  زا  اـصوصخم  هدومن  ّومن  ترـضح 

.دندوب یتسرپ  تب  رد  قرغ  دیحوت و  نید  زا  فرحنم  نیملسم  مامت  هیواعم و  نایفس و  وبا  نامثع و  رمع و  رکب و 

دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نمؤم  لوا  ّیلع 

ماما دوخ و   (1) نیحیحص رد  ملسم  يراخب و  دننام  امش  ءاملع  رباکا  هکنانچ 

60 ص :

باتک ج 4587  ، 3/121 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  نکل  میتفاین ، نیحیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 1
: لاق سنا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باـب  هباحـصلا ، هفرعم 

هفرعم باتک  ح 4662 ، ص147 ، دـلج ، نیمه  رد  نینچمه  .ءاـثلثلا  موی  یلع  ملـسا  نینثـالا و  موـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ءیبـن 
مالّسلا هیلع  ناملس  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  هباحـصلا ،

دلج ص528 ح نیمه  رد  زین  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  امالـسا  مکلوا  ضوحلا  یلع  ادراو  مکلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :
: لاق سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  يرعشالا  سیق  نب  هللا  دبع  یسوم  یبا  بقانم  رکذ  هباحصلا  هفرعم  باتک  ، 5963

یبا بقانم  رکذ  هباحـصلا  هفرعم  باتک  ح 6121 ، هحفـص 571 ، رد  .هللا  لوسر  عم  ملـسا  نم  لوا  ایلع  نا  يرعـشالا : یـسوم  وبا  لاق 
قوسلا یف  فوطا  انا  انیبف  هنیدملاب  تنک  لاق : مزاح ، یبا  نب  سیق  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  صاقو ، یبا  نب  دعس  قاحـسا 

ذا هیلاوح ، فوقو  سانلا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  متـشی  وه  هباد و  بکر  دـق  سراف  یلع  نیعمتجم  اـموق  تیأرف  تیزلا  راـجحا  تغلب  ذا 
هیلع فقو  یتح  هل  اوجرفاف  دعس  مدقتف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  متشی  لجر  اولاقف : اذه ؟ ام  لاقف : مهیلع  فقوف  صاقو  یبا  نب  دعس  لبقا 

...؟ هللا لوسر  عم  یلص  نم  لوا  نکی  ملا  ملسا ؟ نم  لوا  نکی  ملا  بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  متشت  ام  یلع  اذه  ای  لاقف :
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(3) يولعلا صئاصخرد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  (2) و  باعیتسا میس  دلج  هحفص 32  رد  ربلا  دبع  نبا  (1) و  دنسمرد لبنح  دمحا 
ملسم يذمرت و  زا   (5) هدوملا عیبانی  باب 12 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (4) و  هرکذت هحفص 63  رد  يزوج  نبا  طبس  و 

61 ص :

لوا لاق : مقرا  نب  دیز  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  .مقرا  نب  دیز  دنـسم  ، 4/368 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
مالّسلا هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  ملسا  نم 

: تسا هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  ربلا  دـبع  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 1855 ، ، 3/1095 ربلا ، دـبع  نبا  باعیتسا ، - 2
.ءاثلثلا موی  یلع  یلص  نینثالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ئبنتسا  لاق : کلام ، نب  سنا  نع 

دنـسم زا  هک  هنوگنامه  ار  ثیدـح  یئاسن  .نینمؤملا  ریما  هالـص  باب  ص44 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دـمحا  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 3
.تسا هدروآ  میدرک  لقن 

نبا نع  ریبـج  نب  دیعـس  يور  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا  . 2 باب ص26 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذـت  - 4
[10/ هعقاو { ] ...نوقباسلا نوقباسلاو   } هیآلا هذه  تلزن  هیف  یلع و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  یلص  نم  لوا  سابع :

کی هب  هک  دـنک  یم  لقن  باب  نیا  رد  ار  ینوگانوگ  ثیداـحا  يزوردـنق  باب 56 . ح 408 ، ، 2/147 يزوردـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 5
.ءاثالثلا موی  یلع  ملسا  نینثإلا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  سنا : نع  مینک : یم  هراشا  ثیدح 
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(1) لوؤسلا بلاطم  لوا  لصف  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 

رد ینیوـمح  (3) و  عماج مود  دلج  هحفـص 214 رد  يذمرت  (2) و  هغالبلا جهن  حرـش  میـس  دلج  هحفـص 258  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  و 
ّیلع دیسریم  (4) و  دئارف

نبا یّتح   (5) یبرقلا هدوم  رد  ینادمه 

62 ص :

لزی ملف  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هحلط  نبا  لصف 1 . باب 1 ، ص64 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 1
نینثالا موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثعب  هقدص و  هب و  نمآ  هعبتاف و  ایبن  هللا  هثعب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلع 

.ءاثالثلا موی  یلع  یلص  و 
زین دـیدحلا  یبا  نـبا  .یلع  رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوـقلا  هعــصاق ،)  ) 238 هبطخ ، 13/229 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

هدوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  رازگ  زامن  نیتسخن  ناملسم و  نیتسخن  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیداحا 
.دمآ دهاوخ  زین  رگید  یخرب  دش و  هراشا  ثیداحا  نآ  زا  یضعب  نتم  هب  هک  تسا 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزمرت  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح3737 ، ص981 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 3
زا دـعب  يذـمرت  هچرگ  .ءاثالثلا  موی  یلع  یلـص  نینثالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ثعب  لاق : کـلام  نب  سنا  نع  تسا : هدرک 

لها ربتعم  بتک  رد  نوگانوگ  قرط  اب  ددعتم  ثیداحا  نومضم  نیا  هب  هکنیا  دوجو  اب  نکل  دراد ، ضارتعا  نآ  دنـس  هب  ربخ  نیا  لقن 
.دش دهاوخن  دراو  ثیدح  نیا  تحص  هب  يا  هشدخ  دراد ، دوجو  ننست 

نب سنا  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  ینیوـمح  باب 47 . ، 1 طمس ح189 ، ، 1/244 ینیومح ، نیطمـسلا ، دـئارف  - 4
ءاثالثلا موی  یلع  ملسا  نینثالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ئبنتسا  لاق : کلام 

نیا ینادمه  باب 56 ) ح 854 ، ، 2/298 يزوردنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  هدوم 7 ، ینادمه ، یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ، هّدوم  - 5
نب ّیلع  مالسا  مکلوا  ضوحلا و  یلع  ادورو  مکلوا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ناملـس  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح 

.بلاط یبا 
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لقن نارگید  کلام و  نب  سنا  زا  ظافلا  رد  يدایز  مک و  رـصتخم  اب  امـش  مـالعا  لوحف  زا  نارگید  (1) و  قعاوص رد  بّصعتم  رجح 
: دنا هدومن 

« ثالثلا موی  ّیلع  نمآ  نینثالا و  موی  یف  ّیبنلا  ثعب  »

( .دروآ نامیا  هبنش  هس  زور  رد  ّیلع  دش و  تلاسر  هب  ثوعبم  هبنشود  زور  ربمغیپ  )

: هک دنا  هدروآ  زین  و 

« .روکذلا نم  هللا  لوسرب  نمآ  نم  لّوا  ّهنا  ثالثلا  موی  هعم  ّیلع  یّلص  نینثالا و  موی  یف  ّیبنلا  ثعب  »

( .درازگ زامن  وا  اب  ّیلع  هبنش  هسزور  دش و  ثوعبم  هبنشود  زور  رد  ربمغیپ  )

هحفص 215 رد  يذمرت  جهن و  حرش  میـس  دلج  هحفص 256  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (2) و  خیرات مود  دلج  هحفص 241  رد  يربط  زین  و 
رد دمحا  ماما  (3) و  عماج مود  دلج 

63 ص :

مقرا و نب  دـیز  سنا و  ساـبع و  نبا  لاـق  دـسیون : یم  رجح  نبا  . 1 لصف باب 9 ، ص120 ، یکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 1
.هیلع عامجالا  مهضعب  لقن  ملسا و  نم  لوا  هنا  هعامج  یسرافلا و  ناملس 

ظاـفلا قرط و  اـب  یثیداـحا  يربط  .هاـیا  هرکذ  هللا  ءادـتبا  دـنع  هللا  یبـن  رما  نم  ناـک  اـمع  ربـخلا  رکذ  ، 56-2/55 يربط ، خـیرات  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  ملـسا  نم  لوا  لاق : مقرا  نبا  دیز  نع  مینک : یم  هراشا  ثیدح  ود  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نوگاوگ 

.ءاثالثلا موی  ٌّیلع  یلص  نینثالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  لاق : ریباج  نع  .بلاط  یبا  نب  ّیلع 
: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  .ّیلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3744-3743 ، ص982 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 3

.ٌّیلع یلص  نم  لوا  لاق : سابع  نبا  نع 
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مراهچ دلج  هحفـص 336  رد  يروباشین  مکاح  (2) و  لماک مود  دلج  هحفـص 22  رد  ریثا  نبا  (1) و  دنسم مراهچ  دلج  هحفص 368 
تیاور سابع  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب   (4) بلاطلا هیافک  باب 25  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  (3) و  كردتسم

64 ص :

لقن زین  ار  ثیدح  نیا  میدرک  دای  وا  زا  رتشیب  هچنآ  رب  هوالع  لبنح  نب  دـمحا  .سابع  نبا  دنـسم  ، 1/373 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
.ّیلع هجیدخ  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  یلص  نم  لوا  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک 

زا ار  نآ  نتم  هک  تسا  هدرک  لقن  ینوگانوگ  ثیداحا  زین  ریثا  نبا  .ملـسا  نم  لوا  یف  فـالتخالا  رکذ  ، 2/57 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 2
.میا هدرک  لقن  رگید  بتک 

.دش هراشا  نآ  كردم  هب  رتشیپ  - 3
رد سپـس  .تسا  هدروآ  میدرک  لقن  البق  هک  یظافلا  هب  ار  ثیدح  زین  یجنگ  باب 25 . ص125 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 4

یلص یبنلا  دعب  همألا  هذه  نم  یلـص  نم  لوا  یف  ءاملعلا  فلتخا  دق  و  تلق : دسیون : یم  هدمآ  رب  هلئـسم  نیا  رد  تافالتخا  نایب  ماقم 
لوقی یحمجلا  لعج  نب  نمحرلا  دبع  لوق  هیلع  لدی  و  ٌّیلع ] یلص  نم  لوا   ] سابع لوق  يدنع  تایاورلا  نم  راتخملا  هلآو و  هیلع  هللا 

یف سابعلا  نب  لضفلا  لاق  یقتا و  ضرعلا و  يذل  یلص  نم  لوا  همع و  نبا  یفطصملا و  یصو  یلع  مالّسلا : هیلع  یلع  عیوب  نیح  هیف 
وذ هللا  ناوسنلا و  هریخ  يوس  ادحاو  سانلا  نم  یلص  نم  لوا  نتفلا و  نم  فاخن  امم  نسح  وبا  انبسحف  اّیلع  انعیاب  نحن  اذا  هل : هدیـصق 
هب هک  دـهد  یم  خـساپ  ییابیز  هب  هدرک و  نایب  عوضوم  نیا  رد  سابع  نبا  تیاور  هب  تبـسن  ار  یلاکـشا  یعفاش  یجنگ  سپـس  ننملا 

یّفوت نیح  ناک  هنا  هنع  يور  مالتحالل و  ًازهاـنم  عادولا  هجح  ماـع  ناـک  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نا  لـیق : ناـف  مینک : یم  هراـشا  نآ  نتم 
نا هل  یناف  نینـس ، نامث  نم  رثکاب  هثعبلا  دعب  هدـلومف  کلذ ، نم  لقا  يور  هنـس و  رـشع  سمخ و  نبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یبنلا دهاش  نیح  يدنکلا  ًافیفع  ربخا  هنال  کلذب  هربخا  سابعلا  هابا  نا  رهظی  تلق : دـعب ؟ قلخی  مل  كاذ  ذا  وه  یلـص و  نم  لوا  ایلع 
هینب ربخی  نا  ردجأف  کلذب  ءابرغلا  ربخا  نم  .مهریغ و  ّلصی  مل  نیح  مالـسالا  لوا  یف  نّولـصی  هجیدـخ  ًایلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

نب سایا  نب  لیعامسا  يور  و  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هبوت  هروس  هیآ 100  لیذ  ، 5/84 نایبلا ، فشکلا و  رد  یبلعث  زین  .هب و 
سابعلا ناک  بلطملا و  دـبع  نب  سابعلا  یلع  تلزنف  جـح  مایا  هکم  تمدـقف  ارجات  ًاءرما  تنک  لاق : فیفع  هدـج  نع  هیبا  نع  فیفع 

تقلح نیح  باش  لجر  ءاج  ذا  ینمب  سابعلا  اـنا و  اـمنیبف  .مسوملا  ماـیا  هعیبیف  نطقلا  يرتشی  نمیلا  یلا  فلتخی  ناـک  ًاقیدـص و  یل 
ءاج نا  ثبلی  ملف  هنیمی  نع  ماقف  مالغ  ءاـج  یتح  اهلبقتـسم ، ثبلف  هبعکلا  لبقتـسا  مث  ءامـسلا  یلا  هرـصبب  یمرف  ءامـسلا  یف  سمـشلا 
هعم دجـسف  ًادـجاس  باشلا  ّرخف  هأرملا  مالغلا و  عکر  باشلا و  عکرف  امهفلخ  تماقف  هأرما  تئاج  نا  ثبلی  ملف  هنیمی  نع  ماـقف  مـالغ 
هللا دبع  نب  دمحم  یخا  نبا  اذ  لاقف : اذـه ؟ ام  کحیو  تلقف : .میظع  رما  لاقف : میظع ! رما  سابع  ای  تلقف : هأرملا  مالغلا و  عفرف  عفرف ،

، بلاط یبا  نب  ّیلع  یخا  نبا  مالغلا  اذه  و  هیلع ، حتفتس  رـصیق  يرـسک و  زونک  نا  الوسر و  هثعب  یلاعت  هللا  هنا  معزی  بلطملا  دبع  نب 
: نینچمه ءالؤه  ریغ  نیدلا  اذه  یلع  اهلک  ضرالا  رهظ  یلع  ام  هنید ، یلع  هاعبات  دق  دمحم  هجوز  دلیوخ  تنب  هجیدـخ  هأرملا  اذـه  و 

هذـه نم  یلـص  نم  لوا  هنا  سانلا و  لبق  هتالـص  رکذ  صئاصخلا ، باتک  ح 8395-8391 ، ، 107-5/105 يربکلا ، ننـس  رد  یئاسن 
، فنصملا رد  هبیـش  یبا  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لئاضف  ح 1004-997 ، ، 591-2/589 هباحـصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  همألا ؛

حرش مقر 5704 ، داشرلا 4/464 ، يدهلا و  لبس  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  مالـسا  يزاغملا ، باتک  ح 1 ، ، 8/449
لها نم  ریثک  لوق  یف  ًامالـسا  ساـنلا  لوا  دـسیون : یم  نینمؤملا  ریما  لاـح  حرـش  رد  رجح  نبا  یمـشاهلا ، بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح 
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دبع ثعبملا ؛ ، 2/23 یبوقعی ، خـیرات  رد  حـضاو  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 2/347 فارـشالا ، باسنا  رد  يرذالب  ملعلا ؛
، عماجلا باتک  ح 20392-20391 ، ملسا و 11/227 ، نم  لوا  رکذ  يزاغملا ، باتک  ح9719 ، ، 5/325 فنصملا ، رد  یناعنص  قازرلا 

حرـش یلوالا ، هقبطلا  نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  تاقبط  ، 3/15 يربکلا ، تاقبط  رد  دعس  نبا  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبن  باحـصا  باب 
، مالـسالا هدرلا و  ماکحا  باوبا  ح 3218 ، ، 7/213 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  هتالـص ؛ یلع و  مالـسا  رکذ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاـح 
؛ ّیلع لئاضف  ص13 ، هباحصلا ، لئاضف  رد  یئاسن  بیعش  نب  دمحا  مالسالا ؛ یف  امهنم  ملـسا  نمل  رفکلا و  یف  هیوبال  لفطلا  عبت  باب 

ثیداحا ، 19/291 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  .همالـسا  هحـصب  مکحی  لاق  نم  باب  هطقللا ، باـتک  ، 6/207 يربکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب 
13/128 و لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  همالـسا ؛ رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص84-81 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  یلجعلا ؛ دیبع 

لاح حرش  مقر 1076 ، ، 5/354 يزم ، لامکلا ، بیذـهت  .ّیلع  لئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 3647 و 36451 ، ، 144
نب ضفلا  وبا  هللا  دبع  نب  دمحا  لاح  حرـش  مقر 1947 ، ، 4/233 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  یفوکلا ؛ همادـق  وا  نیوح  نب  هبح 

ص56- بقانم ، رد  یمزراوخ  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4925 ، ، 7/286 ینالقـسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  یفافلا ؛
رد یـسلایط  دوواد  یبا  جراوخلا ؛ ثیدـح  ماـمت  باب 4 ، ص103 ، صاوخلا ، هرکذـت  يزوج ، نبا  طبـس  لـصف 4 ؛ ح 27-22 ، ، 58

ربخلا رکذ  ، 2/5 دوخ ، خیرات  رد  يربط  لئاوالا ، ثیدـح  ح 39 ، ، 1/27 سودرفلا ، رد  یملید  مقرا ؛ نب  دیز  دنـسم  ص93 ، دنسملا ،
حرش مقر 4933 ، ، 30-42/28 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هرکذ ؛ انرـضح  نمم  کلذ  لاق  نم  ضعب  رکذ  یبنلا ، رما  نم  ناک  امع 

؛ مهریغ هباحصلا و  مالـسالا و  یمدقتم  نم  ملـسا  نم  لوا  یف  لصف  ، 3/36 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاـح 
باب مسق 1  ص58 ، یبـقعلا ، رئاـخذ  رد  ملـسا و  نم  لوا  هن  رکذ  ، 4 لصف باب 4 ، ، 3/109 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا  بحم 

بقانم باب  بقانملا ، باوبا  ثیدح 3976 ، حرش  ، 10/160 يذوحالا ، هفحت  رد  يروف ، كرابم  .ملسا  نم  لوا  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف 
لوا نا  یلع  لیلد  هیف  دسیون : یم  ءاثالثلا ) موی  یلع  یلص  نینثالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  : ) ثیدح نیا  حرش  رد  یلع ،

نینمؤملا ریما  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  دندرک  لقن  یثیداحا  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  اب  هدش  دای  عبانم  ّیلع ؛ وه  روکذلا  نم  ملسا  نم 
.تسا هدوب  رازگزامن  نیتسخن  ناملسم و  نیتسخن  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع 
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تسا دراو  مقرا  نب  دیز  زا  .دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  دراذگ  زامن  مالسا ) رد   ) هک یسک  لوا  ینعی  ّیلع » یّلص  نم  لوا   » هک دنا  هدومن 
هک تسا  رایـسب  یـسب  امـش  ةربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا  و  مالّـسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هللا  لوسر  عم  ملـسا  نم  لّوا  : » هک

.دشاب یم  یفاک  هنومن  يارب 
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تیلوفط زا  ربمغیپ  طسوت  یلع  تیبرت 

لوصف هحفـص 16  رد  یکلاـم  غابـص  نب  نیدـلا  روـن  ناـتدوخ  دنمـشناد  هیقف  هک  ار  هچنآ  هب  دـیئامن  هجوـت  تـسا  مزـال  اـصوصخم 
دنا هدومن  لقن  نارگید  (2) و  لوؤسلا بلاطم  لوا  لصف   11 هحفص رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  یبنلا و  هتیبرت  لصف   (1) هّمهملا

67 ص :

غابص نبا  .مالّـسلا  هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هیبرت  یف  لصف  لصف 1 ، ، 186-1/181 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا  لوصفلا  - 1
فحجا طحق  دـیدش و  بدـج  هکم  لها  باصا  زییمتلا  نس  غلب  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  أشن  اـمل  هنا  کـلذ  و  دیـسون : یم 

مع ای  مشاه :- ینب  رـسیا  نم  ناک  و  سابعلا - همعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هیاغلا ، یلا  لایعلا  يذب  رـضا  هّورملا و  يوذب 
انا ذخآ  ادحاو و  الجر  تنا  ذخأتف  هلایع  نم  ففخنل  هتیب  یلا  انب  قلطناف  يرت ، ام  سانلا  باصا  دـق  لایعلا و  ریثک  بلاط  ابا  كاخا  نا 
نع فشکنی  یتح  کلایع  نم  کنع  ففخن  نا  دـیرن  انا  الاقف : بلاط  ابا  ایتا  یتح  اقلطناف  .لعفا  سابعلا : لاق  .هنع  اـمهلفکنف  ـالجر ،

ایلع و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذـخأف  امتئـش ، ام  اعنـصاف  ًابلاط  الیقع و  یل  امتکرت  اذا  بلاط : وبا  امهل  لاقف  هیف ، مه  اـم  ساـنلا 
هعبتاف ایبن  ادمحم  لجوزع  هللا  ثعب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  یلع  لزی  ملف  هیلا ، همـضف  ارفعج  سابعلا  ذخا  هیلا و  همض 

رثکا کلذ و  ریغ  لیق  ملحلا و  غلبی  مل  هرمع و  نم  رـشع  هثلاثلا  هنـسلا  یف  كاذ  ذا  هرمع  ناک  هقّدص و  هب و  نمآ  مالّـسلا و  هیلع  ٌّیلع 
.هجیدخ دعب  روکذلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  نمآ  ملسا و  نم  لوا  هنا  ملحلا و  غلبی  مل  هنا  اهرهشا  لاوقالا و 

هّکم لها  باصا  ربک  أشن و  اـملف  دـسیون : یم  هحلط  نبا  لصف 1 . باب 1 ، ص64-63  یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
سابعلا و همعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  لایعلا ، يوذب  هیاغلا  یلا  ّرـضا  هورثلا و  يوذب  فحجا  ملؤم  طق  دـیدش و  بدـج 

ذخآ هلایع ، نم  ففخنلف  هیلا  انب  قلطناف  يرتام ، سانلا  باصا  دق  لایعلا و  ریثک  بلاط  ابا  كاخا  نا  مع  ای  : » مشاه ینب  رسیا  نم  ناک 
نم کنع  ففخن  نا  دـیرن  انا  الاقف : بلاط  ابا  ایتا  یتح  اقلطناف  معن  ساـبعلا : لاـق  .هنع » اـمهفکنف  ًـالجر  تنا  ذـخأت  ـالجر و  هینب  نم 
هللا لوسر  ذـخاف  امتئـش ، ام  اعنـصف  ًابلاط  الیقع و  یل  امتکرت  اذا  بلاطوبا : امهل  لاـقف  هیف ، مه  اـم  ساـنلا  نع  فشکنی  یتح  کـلایع 

هعبتاف و ایبن  یلاعت  هللا  هثعب  یتح  هللا  لوسر  عم  یلع  لزی  ملف  هیلا ، هّمـضف  ًارفعج  ساـبعلا  ذـخا  هیلا و  همـضف  اـیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
، نیحیحصلا یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  نینچمه  ءاثالثلا  موی  یلع  یلص  نینثالا و  موی  هللا  لوسر  ثعب  هقدص و  هب و  نمآ 

یبا ریبج  نب  دهاجم  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  لیقع  رکذ  هباحـصلا  هفرعم  باتک  ح 6463 ، ، 3/666
همزا مهتباـصا  ًاـشیرق  نا  ریخلا  نم  هب  هدارا  هل و  هللا  عنـص  اـم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یلع  هللا  معن  نم  ناـک  لاـق : جاـجحلا 

نا لضفلا  ابا  ای  مشاه : ینب  رسیا  نم  ناک  و  سابعلا ، همعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  ریثک  لایع  یف  بلاطوبا  ناک  هدیدش و 
الجر و هینب  نم  ذـخآ  هلایع  نم  هنع  ففخن  هیلا  انب  قلطناف  همزالا  هذـه  نم  يرت  ام  سانلا  باصا  دـق  لایعلا و  ریثک  بلاط  ابا  كاـخا 

یتح کلایع  نم  کنع  ففخن  نا  دـیرن  انا  الاقف : بلاط  اـبا  اـیتا  یتح  اـقلطناف  معن  ساـبعلا : لاـقف  هنع ، اـمهلفکنف  ـالجر  تنا  ذـخأت 
ایلع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذخاف  .امتئـش  ام  اعنـصاف  ًالیقع  یل  امتکرت  اذا  بلاطوبا : امهل  لاقف  .هیف  مه  ام  سانلا  نع  فشکنت 
ذخا و  هقَّدـص ، هعبتاـف و  ًاـیبن  هللا  هثعب  یتـح  هللا  لوسر  عم  هللا  لوسر  عم  یلع  لزی  ملف  .هیلا  همـضف  ًارفعج  ساـبعلا  ذـخا  هیلا و  هّمـضف 

ناک امع  ربخلا  رکذ  ، 58-57-2 دوخ ، خـیرات  رد  يربط  زین  .هنع و  ینغتـسا  ملـسا و  یتح  سابعلا  عم  رفعج  لزی  مل  ارفعج و  سابعلا 
نمآ رکذ  لوا  ناـک  لاـق : قاحـسا  نع  تسا : هدروآ  زین  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  لـقن  كردتـسم  زا  هچنآ  رب  هوـالع  هللا ، یبن  رما  نم 

امم ناک  نینس و  رشع  نبا  ذئموی  وه  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هللا  دنع  نم  هءاج  امب  هقدص  هعم و  یلص  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب 
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فشکلا و رد  یبلعث  نینچمه  .مالسالا  لبق  مالّسلا  هیلع  هللا  لوسر  رجح  یف  ناک  هنا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلع  هب  هللا  معنا 
جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  باب 56 ، خ 400 ، 2/145 ؛ هدوملا ، عیباـنی  رد  يزودـنق  هبوت ؛ هروـس  هیآ 100  لـیذ  ، 5/84 نایبلا ،
یماش یحلاص  هرغص ؛ یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلع  هالـص  نم  ناک  ام  رکذ  هعـصاق ،) ، ) هبطخ 238 ، 13/199 هغالبلا ،
نیمه هب  هباشم  یظافلا  اب  باب 2 ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتثعب  دعب  هنئاکلا  رومألا  ضعب  باوبا  عامج  ، 2/300 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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هدـشن تلاسر  هب  ثوعبم  رهاـظ  بسح  رب  زونه  هک   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور  دـش  یطحق  همّظعم  ۀـکم  رد  هک  یلاـس 
ام مادـک  ره  میورب  تسا  راوشد  تخـس و  مه  راگزور  تسا و  لاـیعلا  ریثک  بلاـط  وبا  تردارب  دومرف  دوخ  مرکا  ّمع  ساـّبع  هب  دوب )

تاقالم هب  قافّتا  هب  درک  لوبق  سابع  دوش  کبـس  مزیزع  ّمع  راب  ات  تلاـفک  هب  مینک  لوبق  ار  وا  ياـهدالوا  زا  رفن  کـی  مینک  اـضاقت 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور  دش  یطحق  همّظعم  ۀکم  رد  هک  یلاس  دنا  هدومن  لقنار  دوخ  ندمآ  ّتلع  دنتفر و  بلاط  وبا  بانج 

تسا و لایعلا  ریثک  بلاط  وبا  تردارب  دومرف  دوخ  مرکا  ّمع  ساّبع  هب  دوب ) هدـشن  تلاسر  هب  ثوعبم  رهاظ  بسح  رب  زونه  هک   ) هلآو
مزیزع ّمع  راب  ات  تلافک  هب  مینک  لوبق  ار  وا  ياهدالوا  زا  رفن  کی  مینک  اضاقت  ام  مادک  ره  میورب  تسا  راوشد  تخس و  مه  راگزور 
بلاط وبا  باـنج  دـندومن  ناـیبار  دوخ  ندـمآ  ّتلع  دـنتفر و  بلاـط  وبا  باـنج  تاـقالم  هب  قاـفّتا  هب  درک  لوبق  ساـبع  دوش  کـبس 

هدهع هب  ار  رایط  رفعج  سابع  دومرف  تقفاوم 
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: دیوگ ترابع  نیا  هب  یکلام  هاگنآ  دش  راد  هدهع  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفرگ و 

هقّدـص و هب و  نمآ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هعبتاف  اـّیبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادّمحم  ّلـج  ّزع و  هللا  ثعب  یّتح  هللا  لوسر  عم  ّیلع  لزی  ملف  »
« هجیدخ دعب  روکذلا  نم  هللا  لوسرب  نمآ  ملسا و  نم  لّوا  ّهنا  ملحلا و  غلبی  مل  هرمع  نم  رشع  هثلاثلا  هنسلا  یف  كاذ  ذا  هرمع  ناک 

ار و ریمغیپ  دومن  تعباـتم  دروآ و  ناـمیا  ّیلع  سپ  دومن ، تلاـسر  هب  ثوعبم  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  اـت  دوب  ربـمغیپ  اـب  ّیلع  هتـسویپ  )
نامیا مالسا و  هک  دوب  یـسک  لوا  وا  دوب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب  هتـشذگ و  لاس  هدزیـس  شرمع  زا  هک  یتلاح  رد  ار  وا  درک  قیدصت 

( هجیدخ زا  دعب  نادرم  زا  ترضح  نآ  هب  دروآ 

مالسا رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس 

هیآ ریسفت  رد  هک  دیامن  یم  ار  یبلعث  ماما  لوق  لقن  لصف  نامه  رد   (1) یکلام هاگنآ 
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یم غابص  نبا  مالّسلا  هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هیبرت  یب  لصف  لصف 1 ، ، 188-1/186 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
و ساـبع ، نبا  لوق  وه  و  [ 100/ هبوت { ] راصنالا نیرجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و  : } یلاـعت هلوق  ریـسفت  یف  یبلعثلا  لاـق  دـسیون :

ههجو هللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  راشادق  و  یئارملا ، هعیبر  و  ردـکنملا ، نب  دـمحم  و  مقرا ، نب  دـیز  و  يراصنالا ، هللا  دـبع  نب  رباج 
یمع ءادهشلا  دیس  هزمح  يونـص و  یخا و  یبنلا  دمحم  هذه : یه  تابث و  الا  تاقثلا  هنع  اهاور  هلاق و  تایبا  یف  کلذ  نم  ئـش  یلا 
نمآ نم  لوا  یف  اـضیا  اوفلتخا  و  دـسیون : یم  هبوت  هروـس  هیآ 100  لـیذ  ، 5/83 ناـیبلا ، فشکلا و  رد  یبـلعث  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
رکذ لوا  مهضعب  لاقف  هتقدص  یبنلاب و  نمآ  نم  لوا  اهنا  مهقافتا  عم  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هتأرما  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب 

مقرا و نب  دـیز  رباـج و  ساـبع و  نبا  لوق  وه  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هعم  یلـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسرب  نمآ 
.یندملا مزاح  یبا  یئارملا و  هعیبر  ردکنملا و  نب  دمحم 
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يراصنا و هللا  دـبع  نبا  رباج  ساّبع و  نبا  هک  هدروآ  نینچ  ِراـ�ْصنَْألَا } َنیِرِجاـ�هُْملَا َو  َنِم  َنُولَّوَأـْلَا  َنوُِقباـ�ّسلَا  َو  ( } هبوت  ) هروس 9  101
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هجیدخ  زا  دعب  دروآ  نامیا  هک  یـسک  لّوا  دـنیوگ  یئارملا  هعیبر  ردـکنم و  نب  دّـمحم  مقرا و  نب  دـیز 
لوق زا  ءاملع  زا  تاقث  هک  شدوخ  راعشا  رد  هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  دیوگ  هاگنآ  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو 

.دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  وا 

يونص یخا و  یبنلا  دّمحم 

یّمع ءادهشلا  دّیس  هزمح  و 

یسرع ینکس و  دّمحم  تنب 

یمحل یمدب و  اهمحل  طونم 

اهنم يادلو  دمحا  اطبس  و 

( هحلط نبا   ) یمهسک مهس  هل  مکیأف 

الفط مالسالا  یلا  مکتقبس 

یملح ناوا  تغلب  ام  اریغص 

مکیلع هتیالو  یل  بجوا  و 

( هحلط نبا   ) مخریدغ موی  هللا  لوسر 

لیو مث  لیو  مث  لیوف 

یملظب ادغ  هلالا  یقلی  نمل 

ود تسا و  نم  رـسمه  ربمغیپ  رتخد  همطاـف  تسا و  نم  مع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  تسا و  نم  يومع  رـسپ  ردارب و  هللا  لوسر  دـمحم  )
رد مدروآ  مالسا  همه  زا  قبسا  دیراد  نم  دننام  یتمسق  نینچ  امـش  زا  کی  مادک  سپ  دنا  همطاف  زا  نم  نادنزرف  ربمغیپ  ناگدازرتخد 

هب هکنیا  زا  لبق  مدوب  لفط  هک  یتلاح 

70 ص :
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هک یـسک  رب  ياو  دومرف  هبترم  هس  هاـگنآ  مخ  ریدـغ  زور  امـش  رب  ار  دوخ  تیـالو  نم  يارب  ربـمغیپ  دومن  بجاو  مسرب و  غوـلب  دـح 
( .دشاب هدومن  ملظ  نم  هب  هک  یتلاح  رد  تمایق  زور  ار  ادخ  دنک  تاقالم 

زا لوا  لصف  نمض   (1) لوؤسلا بلاطم   11 هحفص رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 

71 ص :

لقن ار  رعـش  اهنت  هدرکن و  هراشا  هیواـعم  هماـن  هب  هحلط  نبا  لصف 1 . باب 1  ص64 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 1
نا يوری  و  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  نیا  مسق 2 ،  1 طمس ص97 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح ، يدنرز  زین  .تسا و  هدرک 
لاخ انا  مالـسالا و  یف  اکلم  ترـص  هیلهاـجلا و  یف  ادّیـس  ناـک  یبا  َّناـف  دـعب ، اـما  هیلع : رختفی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  بتک  هیواـعم 
یل نا  ربنق : اـی  هیلا  بتکا  داـبکالا ؟ هلکآ  ما  نبا  یلع  رختفیا  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاـقف  .هللا  لوسر  رهـص  یحولا و  بتاـک  نینمؤملا و 

: دـشنا مث  .دـیعبب  نیملاظلا  نم  یه  ام  ردـب و  موی  كریاشع  کبراقا و  یف  اهلاصن  عقاوم  تفرع  دـق  هیمـشاه  اماهـس  هیردـب و  اـفویس 
، لئاضفلا باتک  ح 36366 ، ، 13/112 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  زین  یمع و  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  يرهـص و  یخا و  یبنلا  دمحم 

هتریـس نم  ءیـش  رکذ  یف  لصف  يرجه ، لاـس 40  ثداوح   10-8/9 هیاـهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ّیلع ، لـئاضف  باب 10 ، زا  دـعب 
هرکذت رد  يزوجلا  نبا  طبـس  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/521 قشمد ، هنیدم  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هلـضافلا ؛
یکدنا فالتخا  اب  میدرک  لقن  نیطمسلا  ررد  مظن  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  جراوخلا ؛ ثیدح  مامت  باب 4 ، ص102 ، صاوخلا ،

يراخبلا يدابآ  ادخلا  مالسالا  جات  مامالا  لاق  دسیون : یم  باب 65 ، هدوملا 3/143 ، عیبانی  رد  یفنح  يزوردنق  .دنا  هدروآ  ظافلا  رد 
یخا و یبنلا  دـمحم  یملح  ناوا  تغلب  اـم  اـمالغ  ًاّرط  مالـسالا  یلا  مکتقبـس  مالّـسلا : هیلع  یلع  نع  تاـیبألا  هذـه  يور  هنیعبرا : یف 

یم ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  لصف 4 ، باب 9 ، ص132 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم ، رجح  نـبا  یّمع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  يرهص 
هلئاضف یلع و  بقانم  مالسالا و  یف  هرخافم  ملعیل  هظفح  یلع  یف  لاوتم  دحا  لک  یلع  بجی  امم  رعشلا  اذه  نا  یقهیبلا : لاق  دسیون :

مظن رد  یفنح  يدنرز  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  دـننام  یناسک  هکنیا  اب  تسا  رکذ  نایاش  .یـصحت  نا  نم  رثکا 
هدروآ تسا  هدش  هراشا  مخ  ریدغ  دـیع  هب  نآ  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  رعـش  زا  یتیب  نیطمـسلا  ررد 

.تسا هدیدرگ  فذح  تنس  لها  رداصم  زا  يرایسب  رد  تیب  نیا  دنا ،
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یعقوم تشون  هیواعم  باوج  رد  ترـضح  نآ  ار  راعـشا  نیا  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  نیثدحم  نیخرومرباکأ و  لوا و  باب 
لاـخ نم  دومن و  یهاـشداپ  مالـسا  رد  دوب و  موقلا  دّیـس  ّتیلهاـج  رد  مردـپ  هک  هدوـمن  هرخاـفم  ترـضح  نآ  هب  دوـخ  ۀـمان  رد  هک 

.متسه لئاضف  بحاص  یحولا و  بتاک  نینمؤملا و 

ةدـنروخ رـسپ  دـنک  یم  هیرخف  لئاضف  هب  ایآ  ینعی  دابکالا » هلکآ  نبا  َّیلع  رخفی  لـئاضفلابأ  : » دومرف هماـن  هعلاـطم  زا  دـعب  ترـضح 
روکذم راعـشا  هاگنآ  دیوج ) ناهد  رد  دندروآ و  وا  يارب  دحا  رد  ار  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  رگج  هک  هیواعم  ردام  دنه  ینعی   ) اهرگج

روـما رد  فرـصت  هب  یلوا  هفیلخ و  ماـما و  تسا  وا  هک  دـیامن  یم  تاـبثا  هدوـمن و  مخ  ریدـغ  هب  هراـشا  نآ  رد  تشوـن و  وا  يارب  ار 
نیا رد  تسناوـتن  تشاد  ترـضح  نآ  تفلاـخم  هب  هک  یتیّدـج  اـب  هیواـعم  ترـضح و  نآ  رما  هـب  ادـخ و  لوـسر  زا  دـعب  ناناملـسم 

.دیامنب ار  ترضح  نآ  بیذکت  تارخافم 

ياملع قوثو  لحم  مالعا و  لوحف  زا  هک   (1) یناکسح مساقلا  وبا  مکاح  زین  و 

72 ص :

نع دیامن : یم  لقن  ار  تیاور  نیا  یناکسح  .هبوت  هروس  هیآ 100  لیذ  ح 342 ، ، 334-1/334 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  - 1
نبا زین  .بلاط و  یبا  نب  ّیلع  امالـسا  مهلوا  شیرق  نم  هتـس  مه  لاق : نولوالا } نوقباسلاو  : } یلاـعت هلوق  یف  فوع  نب  نمحرلا  دـبع 
دبع نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/44 قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  ًامالسا  مهلوا  ناک  شیرق ، نم  هرشع  مه  لاق : نولوالا } نوقباسلاو  : } یلاعت هلوق  یف  فوع  نب  نمحرلا 
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ّیلع اهنآ  لوا  دندروآ  نامیا  شیرق  زا  رفن  هد  هک  دـیامن  یم  لقن  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  هروکذـم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  تسا  امش 
.دوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

(1) و بقاـنم رد  یمزراوخ  بیطخ  دنـسم و  رد  لـبنح  نب  دـمحا  دـننام  امـش  ءاـملع  رباـکا  دـنیامن  یم  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدوملا (2)  عیبانی   12 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس 

.ّیلع نم  یّنم و  الا  ءامسلا  یلا  هللا  ّالا  هلا  نا ال  هداهش  عفرت  مل  ّهنا  کلذ  نینس و  عبس  ّیلع  یلع  ّیلع و  هکئالملا  ّتلص 

تدم نیا  رد  هک  اریز  دنداتسرف ؛ تاولص  ّیلع  رب  نم و  رب  هکئالم  لاس  تفه  )

73 ص :

لصف 4. ح 18 ، ص54 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
رکذ مسق 2 ، ، 1 طمس ص83 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  زین  و  باب 12 . ح 17 ، ، 1/194 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2

هکئالملا تلـص  دقل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنالا  بویا  نعو  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  همالـسا ،
هیآ 7 لیذ  ح 818 ، ، 2/184 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  .انریغ  یلـصی  دحا  انعم  سیل  یلـصن و  اّنک  انال  ّیلع ، یلع  یلع و 

هللا لوسر  لاق  لاق : رذ  یبا  نع  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  ثیدـح  نیا  رفاغ ، هروس 
،39 - 42/36 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  .رشب  ملسی  نا  لبق  نینـس  عبـس  یلع  یلع  یلع و  تلـص  هکئالملا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

یلع یلع و  هکئالملا  تلـص  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ،
، هباغلا دسا  رد  ریثا  نبا  نینچمه  .هریغ  لاجرلا  نم  یعم  نکی  مل  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  كاذ  مل  اولاق و  .نینـس  عبـس  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
رکب و یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،) ، ) هبطخ 238 هغالبلا 13/230 ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش 

.دنا هدرک  لقن  هباشم  یظافلا  اب  ار  ثیدح  نیمه  امهنم ، لک  صئاصخ  یلع و 
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( یلع نم و  زا  رگم  تساخنرب  نامسآ  هب  يدحا  زا  تداهش  هملک 

ءاملع تاور و  قرط  زا  يرایـسب  راـبخا   (1) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 378  ات  هحفـص 375  زا  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  و 
لاوقا فالتخا  رابخا و  ۀمه  رخآ  رد  هدوب و  نامیا  مالسا و  رد  قبسا  نیملسم  ۀمه  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  هدومن  لقن  ناتدوخ 

: دیوگ

«. هب ّدتعی  ّذشلا ال  ّذاش و  کلذ  یف  فلاخملا  ّنا  امالسا و  سانلا  لّوا  مالّسلا  هیلعاّیلع  ّنا  هانرکذ  ام  عومجم  ّلدف  »

مک ذاـش و  رما  نیا  رد  نیفلاـخم  دروآ و  مالـسا  همه  زا  لوا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  میدومن  رکذ  هچنآ  زا  عومجم  )
( .تسین یئانتعا  ذاش  لوق  هب  دنتتسین و 

هدروآ عوضوم  نیا  رد  ار   (2) يولعلا صئاصخ  لوا  ثیدح  شش  تسا  هّتـس  حاحـص  همئازا  یکی  هک  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  و 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  ترـضح  نآ  اب  درازگ  زامن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  دروآ  ناـمیا  هک  یـسک  لوا  هک  هدومن  قیدـصت  و 

.دوب

میعن وبا  ظفاح  لبنح و  دمحا  هجام و  نبا  ینیومح و  يذمرت و  زا  ربخ   31 (3) هّدوملا عیبانی  باب 12  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 
هصالخ و هک  تسا  هدومن  لقن  هفلتخم  نیماضم  هب  یملید  یمزراوخ و  دیؤملا  وبا  یلزاغم و  نبا  یبلعث و  ماما  و 

74 ص :

.مالسالا یلا  یلع  قبس  نم  لیق  امیف  لصف  هبطخ 56 ، دیدحلا 125-4/116 ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هالص  ص46-42 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملا ، ریما  صیاصخ  - 2

باب 12. ح 29-1 ، ، 198-1/189 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
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زا مود  لصف  رد  بّصعتم  یکم  رجح  نبا  یّتح  و  دروآ ، ناـمیا  مالـسا  تما  همه  زا  قبـسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هکنآ  اـهنآ  ۀـمه  ۀـجیتن 
رخآ رد  هدومن و  لقن  وا  زا  ار  رابخا  نآ  زا  ضعب  عیبانی  رد  مه  یخلب  نامیلـس  هک  هدومن  لقن  نیماضم  نیمه  هب  يراـبخا   (1) قعاوص

نایاقآ هزاجا  اب  هدومن  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  یکم  ریبزلا  یبا  زا  شدوخ  دانـسا  هب  بقانم  زا  یتکرب  رپ  ربخ  عیبانی  باب 12 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ددرگ  مامت  هّجح  ات  مناوخب  ار  ربخ  نیا 

یـسوم تلـسرا  ّکنا  يدّیـس  یهلا و  تلقف  بتکلا  دّیـس  ّیلع  لزنا  الوسر و  ینلعج  ینراتخا و  ینافطـصا و  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنا  »
یل لعجت  نا  یهلا  يدّیس و  ای  کلأسأ  ّینا  هلوق و  هب  قّدصی  هدضع و  هب  ّدشی  اریزو  نوراه  هاخا  هعم  لعجت  نا  کلئـسف  نوعرف  یلا 

یف هعاجشلا  لعجا  اخا و  اریزو و  اّیلع  یل  لعجاف  يدضع  هب  ّدشت  اریزو  یلها  نم 

هیناطعاف ّلج  ّزع و  ّیبر  کلذ  تلأس  ّینا  یعم و  هللا  دّحو  نم  لّوا  ینقّدص و  یب و  نمآ  نم  لّوا  وه  هودـع و  یلع  هبیهلا  هسبلا  هبلق و 
يربکلا هقیّدـص  هتجوز  یمـسا و  یلا  نورقم  هیروتلا  یف  همـسا  هداهـش و  هتعاط  یف  توملا  هداعـس و  هب  قوّحللا  ءایـصوالا  دّیـس  وهف 

مه نیّیبّنلا و  دعب  هقلخ  یلع  هللا  ججح  مهدعب  نم  هّمئالا  امه و  وه و  يانبا و  هّنجلا  لها  بابش  ادّیس  هانبا  یتنبا و 
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نیا میدرک  داـی  وا  زا  رتـشیپ  هچنآ  رب  هوـالع  رجح  نـبا  لصف 2 . باب 9 ، ح 29 ، ص125 ، یکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  سابع  نبا  نع  هیودرم  نبا  یناربطلا و  هشیاع و  نع  اضیا  یملیدـلا  جرخا  دـنک : یم  لقن  زین  ار  ثیدـح 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  دمحم ، یلا  قباسلا  سی و  بحاص  یسیع  یلا  قباسلا  نون و  نب  عشوی  یسوم  یلا  قباسلاف  هثالث : قبسلا  لاق :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 857 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
http://www.ghaemiyeh.com


هللا هلخدا  ّالا  دـبعل  مهتبحم  هللا  بهی  مل  میقتـسم  طارـص  یلا  يدـه  مهب  يدـتقا  نم  راّنلا و  نم  یجن  مهعبت  نم  یتّما  یف  ملعلا  باوبا 
«. یهتنا هّنجلا 

نم سپ  ار  اهباتک  نیرتهب  نم  رب  دـینادرگ  لزان  ربمغیپ و  ارم  داد  رارق  و  قلخ ) نایم  زا   ) ارم دومن  رایتخا  دـیزگرب و  لاـعتم  دـنوادخ  )
شردارب هکنیا  وت  زا  دومن  تساوخرد  سپ  نوعرف  يوس  هب  يداتسرف  ار  یسوم  يدیس  یهلا و  مدرک  ضرع 

وت زا  نم  کنیا  .ار  وا  توعد  وا  هلیـسو  هب  دـنیامن  قیدـصت  ار و  وا  يوزاب  وا  دوجو  هب  یئامن  مکحم  یهد و  رارق  وا  ریزو  ار  نوراـه 
نم يارب  هدـب  رارق  سپ  نم  يوزاـب  ددرگ  مکحم  وا  دوجو  هب  هک  يریزو  نم  يارب  یهد  رارق  نم  لـها  زا  هک  میاـمن  یم  تساوخرد 
لوا ّیلع  شنانمـشد و  لـباقم  رد  اـمن  تمحرم  وا  هب  یتبیه  هدـب و  رارق  وا  بلق  رد  ار  تعاجـش  توخا و  ترازو و  ماـقم  هب  ار  ّیلع 

نم دومرف  هاگنآ  دومن -  دای  تینادحو  هب  ار  ادخ  نم  اب  هک  تس  یسک  لوا  دومن و  ارم  قیدصت  دروآ و  نم  هب  نامیا  هک  تس  یسک 
دـشاب یم  ءایـصوا  ياقآ  ّیلع  سپ  داد ) رارق  نم  ردارب  ریزو و  ار  ّیلع  ینعی   ) دومن اـطع  نمب  مدومن  راـگدرورپ  زا  هک  ار  یلاؤس  نیا 

يربک هقیدص  وا  رـسمه  دشاب و  یم  تاروت  رد  نم  مسا  اب  وا  مسا  تسا  تداهـش  وا  تعاطا  رد  ندرم  تداعـس و  وا  هب  ندـش  قحلم 
ياهتجح اهنآ  زا  دعب  ناماما  نیسح و  نسح و  ّیلع و  دننم و  نادنزرف  دنتشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  هک  وا  رـسپ  ود  تسا و  نم  رتخد 

دبای و تاجن  شتآ  زا  دیامن  يوریپ  تعباتم و  ار  اهنآ  سک  ره  نم  تما  رد  ملع  باوبا  دنتـسه  اهنآ  ءایبنا و  زا  دعب  دـنا  قلخ  ربادـخ 
تـشهب لخاد  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  يا  هدنب  هب  ار  اهنآ  تبحم  ادخ  هدومنن  اطع  تسار  هار  هب  دبای  تیاده  دیامن  ادـتقا  اهنآ  هب  سک  ره 

( راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  ( ) .یئانیب تریصب و  نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ   ) .دیامن یم 
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رکذ هعیش  بتک  هب  دانتسا  نودب  هدیسر  باب  نیا  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  تاور و  قیرط  زا  طقف  هک  ار  يرابخا  مامت  مهاوخب  رگا  و 
دینادب نایاقآ  ات  مدرک  ضرع  هچنآ  دشاب  یفاک  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ   (1) دوش یم  هتفرگ  بش  تقو  مامت  میامن 

77 ص :

هک دنک  یم  تابثا  هک  یصوصن  لوا : هتکن  مینک : هراشا  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زامن  مالـسا و  هراب  رد  - 1
رب تلالد  هک  مرکا  ربمایپ  تاملک  لوا : هورگ  دوش : یم  میسقت  هورگ  هس  هب  تسا  هدوب  رازگ  زامن  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ینبم هباحـص  تافارتعا  موس : هورگ  .دـنک  یم  تابثا  ار  اعدا  نیا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  مود : هورگ  .دراد  بلطم  نیا 
وبا مالسا  دنک  یم  تابثا  هک  یکرادم  یسررب  مود : هتکن  .تسا  هدوب  رازگ  زامن  نیتسخن  ناملـسم و  نیتسخن  نینمؤملا  ریما  هکنیا  رب 

باب نیا  رد  كرادـم  ثیداـحا و  همه  يروآدرگ  ماـقم  رد  اـم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـعب  رکب 
رارکت البق  مینک  یم  هراشا  نآ  هب  هک  یعبانم  زا  یخرب  تسا  نکمم  اذل  .میزادرپ  یم  تایاور  يدنب  عمج  هب  راصتخا  هب  هکلب  میتسین ،

لوا هورگ  لوا : هتکن  .تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  نآ  رارکت  ثحب  نیا  يدـنب  عمج  يارب  فصو ، نیا  اب  .دوش  هراشا  نآ  هب  ًادـعب  اـی  هدـش 
ناملسم و نیتسخن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنیامرف  یم  حیرصت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیداحا ، زا  یخرب  رد  يوبن  صوصن 
( ادورو  ) ًادراو مکلوا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1 مینک : یم  هراشا  ثیدـح  تشه  هب  اجنیا  رد  .تسا  رازگزاـمن  نیتسخن 

هفرعم باتک  ح 4662 ، ، 3/147 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  بلاط .» یبا  نب  ّیلع  ًامالـسا ، مکلوا  ضوحلا  یلع 
باب 3، لئاضفلا ، باـتک  ح 32991 ، ، 11/616 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  .نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  ّیلع ، بقاـنم  باـب  هباحـصلا 

یبا نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  همجرت 4933 ، ، 42/40 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  .ّیلع  لئاضف  لصف 2 ،
لاح حرش  مقر 1855 ، ، 3/1091 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، .ّیلع  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعـصاق )  ) هبطخ 238 ، 13/229 دیدحلا ،

خیرات لصف 4 . ح 15 ، ص52 ، یمزراوخ ، بقانم  .ّیلع  مالـسا  یف  ءاج  ام  ح 22 ، ص16 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع 
همطاـفل هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  .یمرخملا 2 . نابا  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  مـقر 459 ، ، 2/81 يدادغب ، بیطخ  دادـغب ،

ح 32936 ، 11/132 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  ًامالـسا » مهلوا  ًاملح و  مهلـضفا  ًاملع و  مهملعا  یتما ، ریخ  کـتجوز   » مالّـسلااهیلع
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4933 مقر ، ، 42/132 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  .ّیلع  لـئاضف  لصف 2  باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک 

نب دمحا  دنـسم  لصف 9 . ح 111 ، ص106 ، یمزراوخ ، بقاـنم  .هللا  لوسر  تنب  همطاـف  لاـح  حرـش  ، 5/520 ریثا ، نبا  هباـغلا ، دـسا 
نم لوا  اذه  و  یب ، نمآ  نم  لوا  اذه  نا  : » لاقف یلع  دیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذخا  .راسی 3 . نب  لقعم  دنسم  ، 5/26 لبنح ،

،6/269 یناربط ، ریبـکلا ، مجعم  باب 44 . ص187 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  .ربکالا » قیدـصلا  اذـه  و  همایقلا ، موی  ینحفاـصی 
ح ، 11/616 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  مسق 2 . ، 1 طمس ص82 ، يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  .ناملس  نع  یفوک  هلیخس  وبا  ثیداحا 

یبا نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/41 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  .ّیلع  لـئاضف  لصف 2 ، ، 3 باب لئاضفلا ، باـتک  ، 32990
دحا انعم  سیل  یلـصن و  انک  انال  نینـس ، عبـس  یلع  یلع  یلع و  هکئالملا  تلـص  دـقل   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  .بلاط 4 .

بقانم .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 4/18 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسا  . 2 مسق طمس 1 ، ص83 ، يدـنرز ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  انریغ .»
خیرات مالّـسلا  هیلع  همالـسا  یف  ءاج  اـم  ح 17و 19 ، ص14 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  لـصف 4 . و 18 ، ح 17  ص54-53 ، یمزراوخ ،
رئاخذ .ماللا  باـب  ح5331 ، ، 3/433 یملید ، سودرفلا ، .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/36 رکاـسع ، نبا  قشمد ،

نبا دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  .هیلع  هکئالملا  هالـص  رکذ  یلع  لئاضف  باب  مسق 1 ، ص64 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ،
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طمس 1/ ح 187 ، ، 1/242 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  .ّیلع  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعصاق ،)  ) هبطخ 238 ، 13/230 دیدحلا ، یبا 
ح 6320، ، 2/104 يوانم ، قئاقحلا ، زونک  .رفاغ  هروس  هیآ 7  لیذ  ح 818 و 819 ، ، 185-2/184 یناکسح ، لیزنتلا  دهاوش  باب 47 .
طمس 1، ح 190 ، ، 1/245 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  ّیلَع » یِعَم  یَّلَص  نَم  َّلوَا  َّنِا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لاق  .ماللا 5 . فرح 
، يوانم قئاقحلا ، زونک  .ّیلع  لـئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 32992 ، ، 11/616 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  باب 47 .
، يزودـنق هّدوملا ، عیبانی  .لئاوالا  ثیدـح  رکذ  فلالا ، باـب  ح 39 ، ، 1/27 یملید ، سودرفلا ، .هزمهلا  فرح  ح 2436 ، ، 1/194
عبسب و ال سانلا  مصخت  و  يدعب ، هوبن  هوبنلاب و ال  کمصخا  یلع  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 6 باب 56 . ح 46 ، ، 2/75

حرش مقر 4 ، ، 66-1/65 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  ...هللا » دهعب  مهافوا  انامیا و  مهلوا  تنا  همایقلا : موی  دـحا  نهیف  کجاحی 
خیرات .یلع  بقاـنم  ، 2 لصف باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 32994 ، ، 617 / 11 يدـنه ، یقتم  لامعلا  زنک  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح 

باب 1، ص133 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/58 رکاسع ، نبا  قشمد ،
، دـیدحلا یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  .ینقدـص » یب و  نمآ  نم  لوا  اذـه  یلعل « : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  . 7 لصف 7 .

لئاضف باب  مسق 1 ، ص58 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  .یلع  رکب و  یب  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،) هبطخ 238( ، 13/225
: مود هورگ  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/36 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  .ملسا  نم  لوا  مالّسلا  هیلع  هنا  رکذ  ّیلع ،
هب هک  دنا  هدوب  رازگ  زامن  نیتسخن  ناملسم و  نیتسخن  هک  دنیامرف  یم  حیرصت  نینمؤملا  ریما  دوخ  عبانم  زا  یخرب  رد  يولع  صوصن 

بذاک الا  يدعب  اهلوقی  ربکالا ال  قیدـصلا  انا  هللا و  لوسر  وخا  هللا و  دـبع  انا   » مالّـسلا هیلع  یلع  نع  . 1 مینک : یم  هراشا  ثیدـح  هس 
باتک ح 4584 ، ، 3121 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  نینس .» عبـسب  سانلا  لبق  هللا  لوسر  عم  تیلـص  دقل  رتفم و 
خیرات .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  همدـقم ، ح 120 ، ، 1/44 هجام ، نبا  ننس  .همالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  هباحـصلا ، هفرعم 

، لئاضفلا باتک  ح 21 ، ، 7/498 هبیـش ، یبا  نبا  فنـصملا ، .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبن  رما  نم  ناـکامع  ربخلا  رکذ  ، 2/56 يربط ،
هرکذـت .سانلا  لبق  هتالـص  رکذ  صئاصخلا ، باـتک  ح8395 ، ، 107  - 5/106 یئاـسن ، يربکلا ، ننـسلا  .باـط  یبا  نب  یلع  لـئاضف 

، يدنه یقتم  لامعلا ، زنک  .هبوت  هروس  هیآ 100  لیذ  ، 5/85 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  باب 4 . ص103 ، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ،
باب ، 1 مسق ، ص60 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاـخذ  .یلع  لـئاضف  لصف 2  باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 36389 ، ، 13/122
دئارف .یمیتلا  حـلاص  نب  ءـالع  لاـح  حرـش  مـقر 4572 ، ، 22/514 يزم ، لاـمکلا ، بیذـهت  .یلـص  نـم  لوا  هـنا  رکذ  ّیلع ، لـئاضف 

.نینمؤملا ریما  لئاضف  ح 993 ، ، 2/586 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف  باب 48 . طمس 1 ، ح192 ، ، 1/248 ینیومح ، نیطمسلا ،
دمحا دنسم  هللا » لوسر  عم  یلص  ٍلجر  لوا  انا  : » مالّسلا هیلع  یلع  لاق  .ملسا 2 . نم  لوا  یف  فالتخالا  رکذ  ، 2/57 ریثا ، نبا  لماکلا ،

، يدنه یقتم  لامعلا ، زنک  .رکبوبا  مالسا  رکبوبا ، رابخا  ص169 ، هبیتق ، نبا  فراعملا ، .بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنسم  ، 1/141 لبنح ، نب 
لصف 4، باب 4 ، ، 3/112 يربط ، نیدلا  بحم  هرـضنلا ، ضایر  .ّیلع  لئاضف  لصف 2  باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 36396 ، ، 13/124

هیلع یلع  لاق  .بلاط 3 . یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4925 مقر ، 286 ، / ینالقـسع رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  .یلـص  نم  لوا  هنا  رکذ 
، نیحیحـصلا یلع  كردتـسملا  .همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  نینـس  عبـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  هللا  تدبع  مالّـسلا :
، يربکلا ننـس  .نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ح 4663 ، ، 3/147 يروباشین ، مکاح 

نب ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/30 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  .ّیلع  هدابع  رکذ  صئاصخلا ، باتک  ح 8396 ، ، 5/107 یئاسن ،
، يربط نیدـلا  بحم  هرـضنلا ، ضاـیر  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 1855 مقر ، 3/1095 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، .بلاـط  یبا 

نم هل  همـالک  نـم  و   ) هبطخ 56 ، 4/118 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  .ّیلـص  نم  لوا  هنا  رکذ  لصف 4 ، باـب 4 ، ، 3/111
صوصن موس : هورگ  .مالسالا  یلا  یلع  قبس  نم  لیق  امیف  لصف  هنم ،) هئاربلا  هبـسب و  رمأی  لجر  نأش  نم  نوکیـس  امع  ربخی  هباحـصا 
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هب هک  تسا  هدوب  نینمؤملا  ریما  رازگ  زامن  نیتسخن  ناملسم و  نیتسخن  هک  دنراد  فارتعا  ربمایپ  هباحـص  عبانم ، زا  یخرب  رد  یباحص 
.ءاثالثلا موی  یلع  ملسا )  ) یلـص نینثالا و  موی  یبنلا  ثعب ) یبن –  ) ءیبنتـسا لاق : کلام  نب  سنا  نع  . 1 مینک : یم  هراشا  ثیدـح  ود 

مالـسا رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح 4587 ، ، 3/121 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا 
ح ، 1/244 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 1855 ، ، 3/1095 ربلا ، دـبع  نبا  باعیتسا ، .نینمؤملا  ریما 

وبا دنـسم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3737 ، ص981 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  باب 47 . طمس 1 ، ، 189
نم هل  همـالک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 4/119 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  .کلام  نب  سنا  دنـسم  ح 4208 ، ، 7/2113 یلعی ،

بیطخ دادـغب ، خـیرات  .مالـسالا  یلا  یلع  قبـس  نم  لیق  امیف  لصف  هنم ) هئاربلا  هبـسب و  رمأی  لجر  نأش  نم  نوکی  امع  ربخی  هباحـصا 
ّیلع لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/29 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لاح  حرش  مقر 1  ، 1/134 يدادغب ،
امع ربخلا  رکذ  ، 2/55 يربط ، خـیرات  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4089 ، ، 20/482 يزم ، لامکلا ، بیذـهت  .بلاط  یبا  نب 

( ملـسا  ) هللا لوسر  عم  یلـص  نم  لوا  ناملـس :) نع  - سابع نبا  نع   ) مقرا نب  دیز  نع  .هرکذ 2 . هللا  ءادـتبا  دـنع  هللا  یبن  رما  نم  ناک 
، بقانملا باتک  ح 3743 ، ص982 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  .سابع  نبا  دنسم  ، 1/373 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع 

باب هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح4663 ، ، 3/147 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب 
مالـساب مکحی  لاـق ال  نم  باـب  هطقللا ، باـتک  ، 6/206 یقهیب ، يربـکلا ، ننـسلا  .نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤـملا ، ریما  بقاـنم 

رکذ ، 2 مسق /1 طمس ص82 ، یفنح ، يدـنرز  نیطمـسلا ، ررد  مظن  .همالـسا  هحـصب  مکحی  لاق  نم  باب  نارفاـک ، هاوبا  هسفنب  یبصلا 
لیلد هب  مالّـسلا -  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسا  زا  دعب  رکبوبا  مالـسا  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  كرادـم  هب  هعجارم  اب  مود : هتکن  .همالـسا 

: مینک هراشا  عبانم  نیا  زا  یخرب  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .تسا  هدوب  رفن  هس  ای  رفن  جـنپ  اـی  رفن  هاـجنپ  هلـصاف  هب  تیاور -  فـالتخا 
ثیدح نیا  رـضح ، نمم  کلذ  لاق  نم  ضعب  رکذ  یبنلا  رما  نم  ناک  امع  ربخلا  رکذ  ، 2/60 دوخ ، خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 

.نیـسمخ نم  رثکا  هلبق  ملـسا  دـقل  ال و  لاقف : ًامالـسا ؟ مکلوا  رکب  وبا  ناکأ  یبال : تلق  لاق : دعـس  نب  دـمحم  نع  دـنک : یم  لـقن  ار 
: لاق هنا  صاقو  یبا  نب  دعس  نع  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  همالسا ، یف  لصف  رکب ، وبا  هفالخ  ص34 ، ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس 
، قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  نینچمه  هسمخ  نم  رثکا  هلبق  ملـسا  هّنکل  ال و  لاق : ًامالـسا ؟ مکلوا  قیدصلا  رکب  وبا  ناکأ  دعـس : هیبال 
،1/89 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  تسا ، هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  هب  ار  ثیدـح  رکبوبا ، لاح  حرـش  مقر 3398 ، ، 30/45
، ّیلع ملسا  نم  لوا  قاحـسا : نبا  لاق  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ملـسا ، نم  لوا  یف  ءاملعلا  لیواقا  رکذ  لصف 4 ، باب 1 ، مسق 2 ،

فراعملا رد  هبیتق  نبا  هثراح  نب  دیز  لاح  حرش  هباغلا 2/226 ، دسا  رد  ریثا  نبا  نومضم  نیمه  هب  ...رکبوبا و  مث  هثراح ، نب  دیز  مث 
خیرات رد  یبوقعی  هثراح ؛ نب  دیز  لاح  حرـش  مقر 2333 ، ، 19/354 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  رکب ؛ یبا  مالـسا  ص169-168 ،

.دنا هدرک  لقن  یثیداحا  ثعبملا ، ، 2/23 دوخ ،
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و  } لومـشم ار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  قحأ  یلوا و  سپ  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اـب  لوا  زا  هک  تسا  سک  نآ  ّیلع  هک 
.هدوب ربمغیپ  اب  راغ  ترفاسم  رد  یبش  دنچ  هک  ار  سک  نآ  هن  مینادب  هعم } نیذلا 

نآ باوج  تیلوفط و  لیلد  هب  ّیلع  نامیا  رد  لاکشا 

یلو هدوب  مالـسا  رد  تّما  همه  زا  قبـسا  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  هک  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  يدـحا  تسا و  تباـث  بلطم  نیا  ظـفاح :
رب ههجو  هللا  مرک  ّیلع  تفارش  تلیـضف و  رب  لیلد  تقبـس  نیاو  هدوب  مالـسا  رد  تّما  همه  زا  قبـسا  وا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  ۀتکن 

.دشاب یمن  هباحص  زا  نارگید 

مهنع هللا  یضر  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  مّظعم  يافلخ  هک  تسا  حیحص  هچرگ 
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لـضفا ّیلع  نامیا  زا  اهنآ  نامیا  اعطق  تشاد و  قرف  ّیلع  نامیا  اب  اهنآ  نامیا  یلو  دندروآ  نامیا  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  زا  دـعب  یتدـم 
.دندوب لماک  لقع  اب  ریبک و  یخیش  اهنآ  غلابان و  یلفط  ّیلع  هکنآ  لیلد  هب  هدوب 

هوالع هب  تسا  رتالاب  لضفا و  غلابان  هدیسر و  ون  یلفط  نامیا  زا  لماک  لقع  بحاص  هدید و  ناهج  هدیزرو و  ریپ  نامیا  تسا  یهیدب 
فّلکم ریغ  غلابان و  ۀـچب  اعطق  نوچ  تسا  لضفا  يدـیلقت  نامیا  زا  یقیقحت  نامیا  اعطق  هدوب  یقیقحت  اهنآ  زا  يدـیلقت و  ّیلع  ناـمیا 

.تسا هدروآ  نامیا  ادیلقت  امتح  هدوبن و  وا  رب  یفیلکت  هلاس  هدزیس  هدزاود  ۀچب  ّیلع  دیلقت و  يور  رگم  دروآ  یمن  نامیا 

میوگب میامنب  هچ  رب  لمح  ار  امش  راتفگ  عون  نیا  مریحتم  موق  نادنمشناد  امش  لثم  زا  تارکاذم  عون  نیا  تسا  بجعت  ثعاب  یعاد :
یضار مبلق  هک  دیئامرف  یم  تجاجل  ادانع 

زا  ) ادیلقت امـش  ینعی  دـیئامرف  یم  تبحـص  فالـسالل  اعبت  لمأت  رکف و  نودـب  میوگب  رگم  مهدـب  یتبـسن  نینچ  یملاع  هب  دوش  یمن 
.دیرادن راتفگ  رد  یقیقحت  دینز و  یم  فرح  اهیوما ) کیرحت  هب  بصاون  جراوخ و 

یلص هللا  لوسر  توعد  هب  ای  هدوب  شدوخ  هدارا  لیم و  هب  تیلوفط  ملاع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نامیا  ایآ  هک  میامن  یم  لاؤس  امـش  زا 
.هدوب هلآو  هیلع  هللا 

ات دریگ  رارق  هرکاذم  دروم  دیاب  دنک  یم  ناجلخ  لد  رد  لاکـشا  ههبـش و  دیوش  یم  رثأتم  ارچ  تبحـص  زرط  زا  یلاعبانج  الوا  ظفاح :
.دوش قیاقح  فشک 

.دوخ ةدارا  لیم و  هب  هن  دروآ  نامیا  ّیلع  ادخ  لوسر  توعد  هب  هک  تسا  مّلسم  امش  باوج  ایناث  اّمأ  و 

هک تسناد  یم  دومن  مالسا  هب  توعد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ایآ  یعاد :
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تسناد یم  رگا  دیا و  هداد  ترضح  نآ  هب  لهج  تبسن  تسناد  یمن  دیئوگب  رگا  تسناد  یمن  ای  تسین  غولب  زا  لبق  لفط  رب  یفیلکت 
وغل و تبـسن  تسا  یهیدب  هدرک  یئاج  یب  ثبع و  وغل و  راک  درک  توعد  ار  وا  کلذ  عم  دـشاب  یمن  نید  رد  یفیلکت  ار  یبص  لفط 

.تسا رفک  اققحم  هللا  لوسر  هب  ثبع 

نآ ةرابرد   53/ مجنلا هروس  هیآ 3  رد  دـنوادخ  هک  اریز  ءاـیبنالا  متاـخ  اـصوصخ  تسا  ثبع  وغل و  زا  ياّربم  اّرعم و  ربمغیپ  هکنآ  هچ 
{ �یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ 

�
َوُه  ْنِإ  �يوَْهلَا  ِنَع  ُقِْطنَی  ا�م  َو   } دیامرف یم  ترضح 

( هدیسر وا  هب  هک  تسا  یحو  يور  زا  دیوگ  یم  هچنآ  دیوگ  یمن  نخس  سفن  ياوه  هب  ادخ  لوسر  )

دشاب یم  وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  ّیلع  نامیا 

رداص ترـضح  نآ  زا  وغل  لمع  هکنآ  هچ  هدومن  توعد  هتـسناد و  یم  توعد  هدامآ  قیال و  لباق و  ار  ّیلع  ترـضح  نآ  اـعطق  سپ 
ماکحا رد  غولب  هکلب  تسین  فیلکت  بوجو  لیلد  غولب ، .دـشاب  یمن  لقع  لامک  یفاـنم  نس  فرـص  ینعم  نیا  رب  هوـالع  ددرگ  یمن 

نم رغـصلا  یف  ّیلع  نامیا   » سپ یعرـش  فیلکت  هندشاب  یم  هیلقع  روما  زا  يرمأ  نامیا  هیلقع و  روما  رد  هن  دوش  یم  تاعارم  هیعرش 
هیلع هلآ و  انّیبن و  یلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  ةرابرد  هکنآ  امک  دشاب  یم  ترضح  نآ  لیاضف  زا  یکچوک  رد  ّیلع  نامیا  هلئاضف »

: تفگ هک  دهد  یم  ربخ  میرم ) هروس 19( هیآ 31  رد  دنوادخ  هدمآ  ایند  هب  هزات  هچب  مالسلا و 

{ اِیبن ِینَلَعَج  َبا�تْکلَا َو  َِینا�تآ  ّللَا 
�

ِه ُْدبَع  یِّنِإ  }

ارم توبن  فرش  ینامسآ و  باتک  میادخ و  صاخ  هدنب  نم  هک  یتسرد  هب  )
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: دیامرف هروس  نامه  هیآ 13  رد  مالّسلا  هیلع  ییحی  ترضح  ةرابرد  )و  هدومرف اطع 

{. اِیبَص َمکُْحلَا  ُها�ْنیَتآ  {َو 

( میدیشخب توبن  ماقم  یکدوک  نس  رد  ار  ییحی  (و 

نآ حدم  رد  هک  يراعـشا  رد  هدوب  لاس 179  یفوتم  يرجه  مود  نرق  طـساوا  فورعمءارعـش  زا  هک   (1) ینمی يریمح  لیعامسا  دیس 
: هتفگ هدومن و  هراشا  تهج  نیمه  هب  هدورس  ترضح 

ایقولا هسراف  هثراو و  هینب و  وبا  دمحم و  یصو 

ایبص هیتوا  موی  ییحیک  الفط  مکحلا  يدهلا و  یتوا  دق  و 

ردـپ ربـمغیپ و  ثراو  یـصو و  هک  مه  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هدـیدرگ  توبن  ماـقم  دـجاو  یگ  هچب  تیلوـفط و  رد  ییحی  هک  ناـنچمه  )
( .دیدرگ تیلوفط  لاح  رد  قلخ  يداه  تیالو و  مکح  بحاص  دوب  ترضح  نآ  نادنزرف 

تنیط رثا  رد  دروم  تیحالـص  یلقع و  دـشر  هکلب  تسین  غولب  ّنس  هب  ندیـسر  دـنمزاین  دـیامن  اطع  راگدرورپ  هک  ار  یماقم  لضف و 
تّوبن و هب  دـهم  رد  یـسیع  تیلوفط و  رد  ییحی  اذـل  تسا و  ریبخ  اناد و  نآ  هب  طقف  تاّیفخلا  ّرـسلا و  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  كاپ 

هنوگ چیه  دروم  دسرب  هقلطم  تیالو  هب  یگلاس  هدزیسای  هدزاود  رد  ّیلع 

85 ص :

.مالسالاب هقباسملا  یف  لصف  نینمؤملا ، ریما  تاجرد  باب  ، 2/12 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 869 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخن  یبجعت 

ناوریپ جراوخ و  بصاون و  زا  تالاکشا  راتفگ و  زا  عون  نیا  هک  دوب  نآ  دش  رثأت  بابسا  هک  امـش  راتفگ  نیا  زا  یعاد  بجعت  رتشیب 
تفرعم و يور  زا  وا  نامیا  دـنیوگ  دـنریگ و  هدروخ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نامیا  هب  هک  دـشاب  یم  اهیوما  تاکیرحت  تحت  رد  نیدـناعم 

.تسا هدوب  دیلقت  نیقلت و  هجو  رب  هکلب  هدوبن  نیقی 

هدوبن يرخف  لضف و  ترضح  نآ  يارب  یکدوک  رد  نامیا  رگا  دنراد و  تلیضف  نیا  هب  فارتعا  همه  امش  ءاملع  رباکأ  زا  نیقثوم  الّوا 
؟ هدوب هچ  يارب  دندومن  هباحص  لباقم  رد  ترضح  نآ  هک  یتاهابم  رخف و  همه  نآ  سپ 

نارگید (3) و  دیدحلا یبأ  نبا  (2) و  یکلام غابـص  نبا  (1) و  یعفاش هحلط  نب  دّمحم  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  مدرک  ضرع  هچنانچ 
: دومرف انمض  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  ترضح  نآ  راعشا 

یملح ناوا  تغلب  ام  اریغص  الفط  مالسالا  یلا  مکتقبس 

هصیصخ لضف و  نیا  هب  ار  راوگرزب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدوبن  یفرش  لضف و  یکدوک  رد  ترضح  نآ  نامیا  رگا  و 
عیبانی هحفص 202  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  هچنانچ  دومن  یمن  ینعم  نیا  هب  تاهابم  رخف و  دوخ  ترضح  نآ  داد و  یمن  صیصخت 

86 ص :

.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 1
.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 2

رمأی لجر  نأش  نم  نوکیـس  امع  ربخی  هباحـصا  نم  هل  همـالک  نم  وم  ، ) هبطخ 56 ، 4/122 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 3
.مالسالا یلا  یلع  قبس  نم  لیق  امیف  لصف  هنم ) هئاربلا  هبسب و 
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هک دیامن  یم  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناث  ۀفیلخ  زا  یعفاش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماما  یبقعلاریاخذ  زا  باب 56  نمض  هدوملا (1) 
دز و مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـش  رب  كراـبم  تسد  هک  میدوب  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یتعاـمج  حارج و  ةدـیبع  وبا  رکب و  وبا  نم و  تفگ 

: دومرف

« یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنا  امالسا و  مهلوا  انامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا  ّیلع  ای  »

( یسوم يارب  ینوراه  دننامه  نم  يارب  وت  یناملسم و  نیتسخن  نموم و  نیتسخن  وت  ّیلع  يا  )

یعمج حارج و  نب  هدیبع  وبا  رکب و  وبا  نم و  تفگ  هک  تما » ربح   » سابع نبا  زا  دیامن  یم  لقن  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 
: دومرف دز و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  فتک  رب  كرابم  تسد  هک  میدوب  ربمغیپ  تمدخ  هباحص  زا  رگید 

هلزنمب یّنم  تنا  انامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا  امالسا و  نیملسملا  لّوا  تنا  »

87 ص :

وبا رکب و  وبا  انا و  تنک  لاق : باطخ  نب  رمع  نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يزودـنق  باب 56 . ح 403 ، ، 2/146 يزودنق ، - 1
مهلوا انامیا و  نینمؤملا  لوا  تنا  یلع  اـی  لاـقف : بلاـط ) یبا  نب   ) یلع کـنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  برـض  ذا  هعاـمج  هدـیبع و 

باب 3، لئاضفلا ، باـتک  مقر 36395 ، ، 13/124 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  .یـسوم و  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  امالـسا و 
، سودرفلا رد  یملید  بلاـط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/167 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  یلع ؛ لـئاضف  ، 2 لصف

نم لوا  مالّـسلا  هیلع  هنا  رکذ  یلع  لئاضف  باب  ، 1 مسق ص58 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  ءایلا ؛ باب  ح 8299 ، ، 5/315
ح ص55 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  ملسا ؛ نم  لوا  هنا  رکذ  لصف 4 ، باب 4 ، هرضنلا 110-3/109 ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  ملسا ؛

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  لصف 4 ، ، 19
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« کضغبی ینّبحی و  هنا  معز  نم  یلع  ای  بذک  یسوم  نم  نوراه 

هک یسک  تفگ  غورد  یلع ، ای  یسوم -  زا  ینوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  یتسه و  نینمؤم  نیملسم و  لوا  نامیا  مالـسا و  ثیح  زا  وت  )
( .درادب نمشد  ار  وت  دراد و  تسود  ارم  دومن  نامگ 

دبع وبا  ماـما  زین  ساـبع و  نبا  زا  صئاـصخ  باـتک  زا  ار  ربـخ  نیمه  لـثم   (1)) هّمهملا لوصف  هحفـص 125  رد  یکلام  غابـص  نبا  و 
داـی ار  یلع  : » تفگ هک  مدینـش  یناـث ) هفیلخ   ) باّـطخلا نب  رمع  زا  تفگ  هک  دـننک  یم  لـقن  يولعلا  صئاـصخ  رد  یئاـسن  نمحّرلا 
یکی متشاد  تسود  مرمع  هک  نم  تسا  تلصخ  هس  یلع  رد  دومرف  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  هک  اریز  ریخ  هب  رگم  دینکن ،

« .دبات یم  وا  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود نم  دزن  اهنآ  زا  کی  ره  هکنآ  هچ  دشاب  نم  يارب  اهنآ  زا 

: تفگ دراذگ و  یلع  فتک  رب  تسد  ترضح  نآ  هک  دندوب  رضاح  مه  هباحص  زا  رگید  یعمج  هدیبع و  وبا  رکب و  وبا  تفگ : هاگنآ 
: دومرف هک  هدومن  لقن  نارگید  زا  هدایز  ار  تاملک  نیا  غابص  نبا  و  مدرک ) ضرع  هک  ار  هچنآ  )

هّنجلا هلخدا  هللا  هّبحا  نم  هللا و  هّبحا  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  کّبحا  نم  »

88 ص :

یبا نب  ّیلع  رکذ  نع  اوفک  لوقی : وه  باطخ و  نب  رمع  تعمـس  لاـق : بلطملا  دـبع  نب  ساـبعلا  نع  صئاـصخلا  باـتک  نم  و  - . 1
یلا بحا  نهنم  هدـحاو  یل  نا  ول  تددو  لاصخ  ثالث  یلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  ریخب ، الا  بلاط 

ذا هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  نم  رفن  حارجلا و  نبا  هدیبع  وبا  رکب و  وبا  انا و  تنک  ینا  کلذ  سمشلا و  هیلع  تعلط  امم 
ًانامیا نینمؤملا  لوا  تنا  ًامالسا و  نیملسملا  لوا  تنا  یلع  ای  لاق : بلاط و  یبا  نب  ّیلع  فتک  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  برض 

هبحا ینبحا  نم  ینبحا و  دـقف  کبحا  نم  یلع  ای  .کضغبم  وه  ینبحی و  هنا  معز  نم  بذـک  یـسوم ، نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  و 
.رانلا هلخدا  یلاعت و  هللا  هضغبا  دقف  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  هنجلا و  هلخدا  هللا  هبحا  نم  هللا و 
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« رانلا هلخدا  یلاعت و  هللا  هضغبا  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  و 

ار وا  ادخ  هک  یـسک  دراد و  یم  تسود  ار  وا  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وت  هک  یـسک  )
وا ادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  یسک  هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وت  هک  یسک  تشهب و  هب  ار  وا  دنک  یم  لخاد  درادب  تسود 

( شتآ هب  ار  وا  دنک  یم  لخاد  هتشاد و  نمشد  ار 

مل هک  ترـضح  نآ  يارب  تسا  یتلیـضف  دوخ  تسا و  درخ  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکدوک  رغـص و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا  سپ 
.تسا هتفرگن  تقبس  وا  رب  نیملسم  زا  يدحا  نیملسملا  نم  دحا  هقبسی 

زا دیامن  یم  لقن   (1) دوخ خیرات  رد  يربط 

هک صاقو  یبا  نب  دعس  نب  دّمحم 

89 ص :

انلضفا ناک  نکل  نیسمخ و  نم  رثکا  هلبق  ملسا  دقل  ال و  لاقف : ًامالـسا ؟ مکلوا  رکب  وبا  ناکأ  یبال  تلق  لاق : دعـس  نب  دمحم  نع  - 1
ریما تاجرد  باـب  ، 2/4 بقاـنم ، رد  بوشآرهـش  نبا  نینچمه  .هللا  یبن  رما  نم  ناـک  اـمع  ربـخلا  رکذ  ، 2/60 يربط ، خیرات  .ًامالـسا 

یم لقن  ار  ثیدح  نیا  همالسا ، یف  لصف  رکبوبا  هفالخ  ص34 ، ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس  و  مالسالاب ، هقباسملا  یف  لصف  نینمؤملا 
.هسمخ نم  رثکا  هلبق  ملـسا  هّنکل  و  ال ، لاق : ًامالـسا ؟ مکلوا  قیدصلا  رکبوبا  ناکأ  دعـس : هیبال  لاق  هنا  صاقو  یبا  نب  دعـس  نع  دنک :
نیدلا بحم  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  هب  ار  ثیدح  نیمه  رکبوبا  لاح  حرش  مقر 3398 ، ، 30/45 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا 

نبا لاق  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ملسا  نم  لوا  یف  ءاملعلا  لیواقا  رکذ  لصف 4 ، باب 1 ، مسق 2 ، هرضنلا 1/89 ، ضایر  رد  يربط 
نب دیز  لاح  حرش  هباغلا 2/226 ، دسا  رد  ریثا  نبا  نومضم  نیمه  هب  ...رکب و  وبا  مث  هثراح  نب  دیز  مث  ّیلع ، ملـسا  نم  لوا  قاحـسا :
دیز لاح  حرش  مقر 2333 ، ، 19/354 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  رکب ؛ یبا  مالـسا  فراعملا ص169-168 ، رد  هبیتق  نبا  هثراـح 

.دنا هدرک  لقن  یثیداحا  ثعبملا ، ، 2/23 دوخ ، خیرات  رد  یبوقعی  هثراح ؛ نب 
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زا هدایز  ینعی : الجر » نیسمخ  نم  رثکا  هلبق  ملـسا  دقل  و  : » هن تفگ  تسا  نیملـسم  لوا  رکب  یبا  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  مردپ  زا  تفگ 
زا دـعب  باّطخلا  نب  رمع  تسا  هتـشون  زین  مالـسا و  ثیح  زا  دوب  ام  زا  لـضفا  وا  نکل  دـندروآ و  مالـسا  رکب  یبا  زا  شیپ  رفن  هاـجنپ 

.(1) دش ناملسم  نز  کی  تسیب و  درم و  جنپ  لهچ و 

« بلاط یبا  نب  ّیلع  وهف  انامیا  امالسا و  سانلا  قبسا  نکل  «و 

( .تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نامیا  مالسا و  ثیح  زا  مدرم  همه  زا  قبسا  نکلو  )

رفک زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامیا 

زا تسا و  لئاضف  ّمها  هک  دـشاب  یم  باب  نیا  رد  وا  يارب  يرگید  تلیـضف  دروآ  نامیا  نیملـسم  همه  زا  قبـسا  ّیلع  هکنآ  رب  هوـالع 
: هک دشاب  یم  وا  ۀصوصخم  صئاصخ 

« .رفکلا نع  مهمالسا  هرطفلا و  نع  همالسا  »

( دوب رفک  زا  اهنآ  مالسا  دوب و  ترطف  زا  ّیلع  مالسا  )

یتسرپ تب  كرش و  رفک و  زا  هک  باحصا  نیملـسم و  مومع  فالخ  رب  دومنن  كرـش  رفک و  هب  لیم  ینیعلا  هفرط  نینمؤملا  ریما  ّیلع 
مالسا لوبق  هدمآ  نوریب 

90 ص :

: لاق هیبا  نع  هللا  دبع  نب  دمحم  ینثدح  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يربط  .يرجه  لاس 23  ثداوح  ، 3/271 يربط ، خیرات  - 1
.هأرما نیرشع  يدحا و  ًالجر و  نیعبرا  هسمخ و  دعب  رمع  ملسا  لاق : ریعص  نب  هبلعث  نب  هللادبع  ینربخا  لاقف : رمع  ثیدح  هل  ترکذ 

نبا باطخ و  نب  رمع  لاح  حرش  لوا ، هقبط  نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  تاقبط  مقر 56 ، ، 204 / 3 يربکلا ، تاقبط  رد  دعس  نبا  زین  و 
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  باطخلا ، نب  رمع  لاح  حرش  ، 4/53 هباغلا ، دسا  رد  ریثا 
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یف نآرقلا  لزن  ام   » رد یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  هچناـنچ  دروآ ) ناـمیا  ربمغیپ  توعد  هب  غولب  زا  لـبق  ترـضح  نآ  نوچ   ) دـندومن
: تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  یبرقلا » هدوم   » رد ینادمه  ّیلع  دیس  ریم  و  ّیلع »

« امنص دبعی  نا  ریغ  نم  هللااب  نمآ  ّهناف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّالا  منصلا  دبع  دق  ّالا و  هللااب  نمآ  دبع  نم  ام  هللا  «و 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  رگم  دوب  هدومن  شیاتـس  تب  رب  هکنآ  رگم  تما ) زا  ینعی   ) دابع زا  يدـحا  درواـین  ناـمیا  ادـخ  هب  دـنگوس  )
( دشاب هدرک  شیاتس  تب  منص و  هب  هکنآ  نودب  دومن  مالسا  لوبق  ادخ و  هب  دروآ  نامیا  ترضح  نآ  هک  مالّسلا 

هک دیامن  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دوخ  دانسا  هب   (1) بلاطلا هیافک  باب 24  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 
: دومرف

« مهلضفا وه  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  نیسای و  لآ  نمؤم  راجنلا  بیبح  نوقیدصلا ؛ مهف  هثالث  همالا  قابس  »

91 ص :

باب ص120 ، هقرحملا ، قعاوص  رد  رجح  نبا  نکل  میتفاین ، یبرقلا  هدوم  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وج  تسج و  ام  هک  اـجنآ  اـت  - 1
طق ناثوالا  دـبعی  مل  بلاط ] یبا  نب  ّیلع  : ] لاـق دـیز  نب  نسحلا  نع  دعـس  نبا  جرخا  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  لصف 1 ، ، 9

هقباـسملا یف  لـصف  نینمؤملا ، ریما  تاـجرد  باـب  ، 2/8 بقاـنم ، رد  بوشآرهـش  نبا  ههجو » هللا  مّرک   » هـیف لاـقی  مـث  نـم  هرغـصل و 
وه لاقف و  .منصلا  دبع  دق  هللااب و  نمآ  دبع  نم  ام  هللا  و  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نبا  يور  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مالسالاب ،

؛ دودولا روفغلا  وه  هلوق و  کلذـف  امنـص  دـبع  نا  ریغ  نم  هللااب  نمآ  هناف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  ّالا  مانـصالا  هدابع  نم  باـت  نمل  روفغلا 
.كرش ریغ  نم  هب  نمآ  ذا  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  بحملا  ینعی 
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؛ نایوگتسار دنا  ناشیا  هک  دندرواین ( ادخ  هب  كرش  هک   ) دندوب رفن  هس  دیحوت ) نامیا و  هقباسم  رد   ) اهتما عیمج  ناگدنریگ  تقبـس  »
« دوب بلاط  یبا  نب  ّیلع  اهنآ  لضفا  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  نیسای و  لآ  نمؤم  راجن  بیبح  ینعی 

: هدومرف دوخ  هک  تسا   (1) هغالبلا جهن  رد  هچنانچ 

« هرجهلا نامیالا و  یلا  تقبس  هرطفلا و  ّیلع  تدلو  ّیناف  »

( متفرگ یشیپ  همه  رب  ترجه  نامیا و  رد  مدش و  دلوتم  دیحوت  ترطف  رب  نم  )

مل اـّیلع  ّنا  : » دـنا هدومن  لـقن   (2) دیدـحلا یبا  نبا  دـننام  ناـتدوخ  ياـملع  زا  نارگید  یعفاـش و  یناهفـصا و  مـیعن  وـبا  ظـفاح  زین  و 
هک یتسرد  هب  « ) نیع هفرط  هللاابرفکی 

92 ص :

هبطخ 57. ص47 ، هعالبلا ، جهن  - 1
نع نیرضاحب  هیلا  اهبتک  مالّسلا  هیلع  نسحلل  مالّسلا  هیلع  هتیـصو  نم  و   ) هبطخ 31 ، 16/27 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2
هیلع نسحلا  صاعلا  نب  ورمع  یقل  لاـق : ینئادـملا ، يور  و  تسا : هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  .نیفـص ) نم  هفارـصنا 
هفرط هعاس و ال  هللا  یف  کشی  نیدـلا و ال  یف  بتری  مل  ًاّیلع  نا  ملعتل  کنا  هللا  و  مالّـسلا ...: هیلع  نسحلا  لاقف  ...فاوطلا  یف  مالّـسلا 

يدع و نبا  جرخا  و  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  سی ، هروس  هیآ 29  لیذ  ، 5/492 روثنملا ، ّرد  رد  یطویس  نینچمه  ...طق  نیع 
رد رکاسع  نبا  ار  ثیدـح  نیمه  .نوعرف  هأرما  هیـسآ  و  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  سی و  لآ  نمؤم  طق : هللااب  اورفک  اـم  هثـالث  رکاـسع : نبا 

حرش مقر 7468 ، ، 14/155 دادغب ، خیرات  رد  دادـغب  بیطخ  و  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/313 قشمد ، خیرات 
نینچ هرقب  هروس  هیآ 2  لیذ  ح 106 ، ، 1/86 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  .دنا  هدرک  لقن  ینئادملا  نیـسحلا  نب  ییحی  لاح 

؛» يدـه  » لزن هللا  دـنع  نم  هنا  هیف  کش  ینعی ال  هیف } بیر  باتکلا ال  کلذ  } یلاعت هلوق  یف  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نع  دـنک : یم  لـقن 
هدابعلا صلخا هللا  ناثوالا و  هدابع  كرشلا و  یقتا  نیع ، هفرط  هللااب  كرـشی  مل  يذلا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیقتملل ،»  » ًارون ًانایبت و  ینعی 

یم لقن  ار  ثیدـح  نیا  ماعنا  روس  هیآ 83  لیذ  هفـص 262 ح 255  دـلج  نیمه  رد  زین  .هتعیـش و  وه و  باسح  ریغب  هنجلا  یلا  ثعبی 
اوطلخی مل  ینعی  اوسبلی ؛» مل  و   » بلاط یبا  نب  ّیلع  وه  دیحوتلاب  اوقدص  ینعی  اونمآ » نیذـلا   » یلاعت هللا  لوق  یف  سابع  نبا  نع  دـنک :

دحا نمآ  ام  هللا  و  سابع : نبا  لاق  .كرـشلا  ینعی  ملظب ؛»  » مهنامیا اوطلخی  مل  نوطلخی و  مل  ینعی  لطابلاب » قحلا  نوسبلت  مل   » اـهریظن
« نودتهم مهو   » باذـعلا رانلا و  نم  نمألا » مهل  کئلوا   » نیع هفرط  هب  كرـشی  نا  ریغ  نم  هللااب  نمآ  هناف  ًاّیلع  الخ  ام  كرـش ، دـعب  الا 

.نینس عبس  ءانبا  نم  وه  هب و  نمآ  نم  لوا  یلع  ناکف  باسح ؛ ریغب  همایقلا  موی  هنجلا  یلا  نودشرم  ینعی 
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(1) هدوملا عیبانیرد  یفنح  یخلب  نامیلـس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  و  دشن ) رفاک  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
: تفگ هجراخ  نب  هعمزب  هک  سابع  نبا  زا  دنا  هدومن  لقن 

.امالسا سانلا  لوا  ناک  ارمخ و  برشی  مل  امنص و  دبعی  مل  ّهنا 

نبا هک  دیا  هدیدن  ار  فیرش  ثیدح  نیا  رگم  هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نامیا  زا  لضفا  نیخیش  نامیا  دیئوگ  یم  هک  امش 
(2) یعفاش یلزاغم 

دمحا ماما  لئاضف و  رد 

93 ص :

: لاق نسحلا  نب  دیز  نب  دعـس  نبا  جرخا  و  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  يزودـنق  باب 59 . ، 2/386 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
«. ههجو هللا  مّرک   » هیف لاقی  مث  نم  هرغص و  یف  طق  ناثوالا  دبعی  مل  بلاط ] یبا  نب  ّیلع  ]

یلزاـغم نبا  ...هفک  یف  اتعـضو  نیـضرالا  تاومـسلا و  نا  ول  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هلوـق  ح 330 ، ص289 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  - 2
دبعلا قالط  نع  هالأسف  نالجر  رمع  یتا  لاق : هدج  نع  هیبا  نع  هللا  دبع  نب  هلقـصم  نب  هبقر  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح 

تفتلاف هیلت - یتلا  هبابـسلا و  كرح  و  اذکه –  هیعبـصاب  هل  لاقف  دبعلا ؟ قالط  مک  علـصا  ای  لاقف : علـصا  لجر  اهیف  هقلح  یلا  یهتناف 
کلیو لاق : .کمّلک  ام  هللاو  لجر  یلا  تئجف  كانلأسف  نینمؤملا و  ریما  تنا  كانئج و  هللا  ناحبـس  امهمدـحا  لاقف  نیتنثا  لاـقف  هیلا 

هفک و یف  اتعضو  نیضرالا  تاومسلا و  نا  ول  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  اذه  اذه ؟ نم  يردت 
.ّیلع نامیا  حجرل  هفک  یف  یلع  نامیا  عضو 
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لوسر زا  امـش  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (2) و  عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلس  (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  دنـسم و  رد  لبنح  نب 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

.همیقلا موی  یلا  یتّما  نامیا  یلع  ّیلع  نامیا  حجرل  یتّما  نامیا  ّیلع و  نامیا  نزو  ول 

« .دوب دهاوخ  حجار  تمایق  زور  ات  تما  نامیا  رب  ّیلع  نامیا  دنجنسب ، نم  تما  نامیا  اب  ار  ّیلع  نامیا  رگا  »

رد یبلعث  ماـما  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  (3) و  یبرقلا هدوم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متفه  هدوـم  رد  ینادـمه  ّیلع  دیـس  ریم  زین  و 
هک مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ  هک  باّطخلا  نب  رمع  یناث  ۀفیلخ  زا  دنا  هدومن  لقن  ریـسفت 

: دومرف

« .یلع نامیا  حجرل  نازیم  هفک  یف  ّیلع  نامیا  عضو  نازیم و  هفک  یف  نعضو  عبسلا  نیضرالا  عبسلا و  تاومسلا  نا  ول  »

ناحجر و اهنآ  رب  ّیلع  ناـمیا  هنیآ  ره  رگید  هفک  رد  ار  ّیلع  ناـمیا  دـنراذگب و  وزارت  هفک  کـی  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  تفه  رگا  »
« دومن دهاوخ  ینیگنس 

94 ص :

.دنک یم  لقن  یلزاغم  نبا  دننامه  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 13 . ح 145 ، ص131 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
باب 56. ح 547 ، ، 2/188 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2

، ( باب 56 ح 858 ، ، 301-2/300 يزودـنق ،) هدوملا ، عیباـنی  زا  هدافتـسا  اـب   ) متفه هدوم  نادـمه ، یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ، هدوم  - 3
.تسا هدرک  لقن  یلزاغم  نبا  دننامه  ظفل  رد  فالتخا  رصتخم  اب  ار  ثیدح  ینادمه 
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: هتفگ دوخ  راعشا  نمض  لصا  نیمه  يور   (1) یفوک بعصم  نب  نایفس  فورعم  رعاش  يدبع  و 

انل لاق  دقل  هللااب  دهشا 

یفخ ام  ههنم  لوقلا  دمحم و 

نمم قلخلا  عیمج  نامیا  نا  ول 

ءامسلا ّلج  نم  ضرالا و  نکس 

یکل نازیم  هفک  یف  لعجی 

یفو ام  ّیلع  نامیاب  یفوی 

رگا هک  دنامن  یفخم  يدحا  يارب  هک  دومرف  ینایب  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  مسق  ادخ  هب  )
همه رب  ّیلع  نامیا  هنیآ  ره  رگید ، هفک  رد  ار  ّیلع  نامیا  دـنراذگبو و  زارت  هفک  رد  ار  ینمز  نامـسآ و  لها  زا  قیـالخ  عیمج  ناـمیا 

( درک دهاوخ  ادیپ  ناحجر 

تما هباحص و  عیمج  لضفا  مالّسلا  هیلع  ّیلع 

ّیلع تیلضفا  هک  هدومن  لقن  باب  نیا  رد  يرایـسب  رابخا   (2) یبرقلا هدوم  باتک  رد  یعفاش  هیقف  فراع  ملاع  ینادمه  ّیلع  دیـس  ریم 
یم لقن  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  متفه  تدوم  رد  هلمج  زا  دـیامن ؛ یم  تباث  هحیحـص  ثیداحا  نیهارب و  لیالد و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک 

95 ص :

.مالسالاب هقباسملا  یف  لصف  نینمؤملا ، ریما  تاجرد  باب  ، 2/9 بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
ار ثیدح  ینادمه  (. 56 باب 2/298 ح 852 ، يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) متفه هدوم  ینادمه  یلع  دیس  یبرقلا ، هدوم  - 2

لضفا ًایلع و  اذه  نامز  یف  نیملاعلا  لاجر  لضفا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا 
.همطاف نیرخآلا  نیلوالا و  نیملاعلا ]  ] ءاسن
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« مالّسلا هیلع  ّیلع  اذه  ینامز  یف  نیملاعلا  لاجر  لضفا  »

( تسا نم  نامز  درم  نیرترب  ّیلع  )

جهن حرش  میـس  دلج  هحفـص  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  رب  ناتدوخ  فصنم  ياملع  رثکا  هدیقع 
هک هدروآ  (1) و  هغالبلا

نب رفعج  یسوم و  وبا  رمتعم و  نب  رشب  بهذم  هک  دوب  هتـشون  اجنآ  رد  دیـسر و  متـسد  هب  یفاکـسا  رفعج  وبا  هلزتعم  خیـش  زا  یباتک 
نب هزمح  مث  نیسحلا  هنبا  مث  نسحلا  هنبا  مث  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیملسملا  لضفا  نا  : » هک دوب  نیا  دادغب  ياملع  يامدق  ریاس  رـشبم و 

« ...بلاط یبا  نب  رفعج  مث  بلطملا  دبع 

هزمح نآ  زا  سپ  نیسح و  شدنزرف  نآ ، زا  سپ  نسح و  شدنزرف  نآ  زا  سپ  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نیملـسم  همه  زا  رترب  لضفا و  )
رفعج نآ  زا  سپ  و 

96 ص :

دیدحلا یبا  نبا  .ًاّیلع  اعیابل  نییح  اناک  ول  هزمح  ارفعج و  نا  یف  لصف  ، 211 هبطخ ، 11/119 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
یبا و  رمتعملا ، نب  رـشب  بهذـم  نا  هیف  رکذ  یفاکـسالا ، رفعج  یبا  انخیـشل  باـتک  کـلذ  دـعب  يدـیب  عـقو  مث  هدروآ : ار  بلطم  نیا 

مث نیـسحلا ، هنبا  مث  نسحلا ، هنبا  مث  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نیملـسملا  لضفا  نا  نییدادـغبلا  ءامدـق  رئاس  و  رـشبم ، نب  رفعج  و  یـسوم ،
یلا اهبـسنی  و  هلاـقملا ، هذـه  هیف  رکذـی  يرـصبلا  هللا  دـبع  یبا  انخیـشل  باـتک  یلع  کـلذ  دـعب  تفقو  مث  ...بلطملا  دـبع  نـب  هزمح 

نم نیرخأـتملا  خیـش  وه  و  طاـیخلا ، نیـسحلا  وبا  خیـشلا  هلبق  و  اـهب ، لوـقی  ناـک  یخلبلا ، مساـقلا  اـبا  خیـشلا  نا  لاـق  و  نییدادـغبلا ،
تحرش یتلا  هزوجرالا  یف  هتمظن  هیلا و  انخویـش  نم  ریثکلا  بهذ  نبا  تررـس  و  بهذملا ، اذه  ینجعاف  اهب ، مهلک  اولاق  نییدادغبلا ،

یـضترملا لوتبلا  دعب  یـصولا  مظعملا  دیـسلا  افرـش  راخفلا  موی  مهمظعا  یفطـصملا  دعب  هللا  قلخ  ریخ  و  تلقف : هلزتعملا ، هدیقع  اهیف 
ثدحتن انک  لاق  هللا  دبع  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  نیا  لصف 7 ، باب 4 ، ، 3/128 هرضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  زین  و  یلع ... 

.بقانملا یف  دمحا  هجرخا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  هنیدملا  لها  لضفا  نا 
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( دنا هدوب  رایط ) هب  فورعم   ) بلاط یبا  نب 

رب امومع  هدوب ) دادغب  ياملع  نیرخأتم  خیش  هک   ) طایخ نسحلا  وبا  خیـش  یخلب و  مساقلا  وبا  خیـش  يرـصب و  هللا  دبع  یبا  ام  خیـش  و 
نیرت یمارگ  هک  هدوب  نآ  تیلـضفا  زا  دارم  و  دشاب ) مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیلـضفا  هب  لوق   ) هک دندوب  یفاکـسا  رفعج  وبا  هدـیقع  نامه 
هحفـص نامه  رخآ  رد  دعب  دوب و  دهاوخ  رتالاب  همه  زا  ازج  زور  رد  اهنآ  تلزنم  رتشیب و  همه  زا  اهنآ  باوث  ادـخ و  دزن  دـندوب  مدرم 

: تسا هتفگ  نینچ  مظن  هب  ار  هلزتعم  هدیقع  حرش   40

افرش راخفلا  موی  مهمظعا  یفطصملا  دعب  هللا  قلخ  ریخ  و 

ّیلع یضترملا  لوتبلا  لعب  یصولا  مظعملا  دیسلا 

رکنی مهدعب ال  قیتع  مث  رفعج  هزمح و  مث  هانباو 

همطاف  ) لوتب ربمغیپ  یـصو  راوگرزب و  دیـس  فرـش  ثیح  زا  راختفا  زور  رد  اـهنآ  نیرت  گرزب  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  )
( .دنا هدوب  رایط )  ) رفعج هزمح و  نآ ، زا  سپ  و  نیسح ) نسح و   ) شدنزرف ود  نآ ، زا  سپ  تسا و  یضترم  ّیلع  مالّسلااهیلع )

.دیدومن یمن  ار  تانایب  نیا  دیدوب ، هدید  رگا  رکب  یبا  هفیلخ  نامیا  تیلضفا  تابثا  رد  ار  ءاملع  لاوقا  امش  خیش :

اهنآ مامت  هک  دـیدید  یم  دـیدومن ، یم  عوجر  ناتدوخ  فصنم  ياملع  زا  نیققحم  تانایب  هب  نیبصعتم  لاوقا  زا  رگا  مه  امـش  یعاد :
.دنراد مالّسلا  هیلع  یلع  تیلضفا  هب  قیدصت 

یلزتعم هغالبلا  جهن  حرش  موس  دلج  هحفص 264  هب  دییامن  هعجارم  هنومن  يارب 

97 ص :
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رفعج وبا  هک  ار  یباوج  هاگنآ  هدوب ، مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامیا  زا  لضفا  رکب  یبا  نامیا  هک  هدومن  لقن  ظحاج  زا  ار  امش  نایب  نیمه  هک 
رد هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لیالد  اـب  هک  هدومن  طبـض  ًالـصفم  هداد ، وا  ّدر  رب  هدوب  اـهنآ  خیـش  هلزتعم و  ياـملع  رباـکا  زا  هک  یفاکـسا 
رد ات  تسا : هدوب  هباحـص  مامت  رکب و  یبا  نامیا  زا  لضفا  یکچوک  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نامیا  هک  دنک  یم  تباث  يدـنچ  تاحفص 

هتفگ رفعج  وبا  هک  دیوگ : هحفص 257 (1) 

98 ص :

زا رگید  تیاور  زین  رمع  نبا  زا  تسا و  رکبوبا  ناـمیا  هراـب  رد  وا  یـصخش  رظن  هدـننک  ناـیب  هک  هدـش  لـقن  لیبحرـش  زا  یتـیاور  - 1
یم نینچ  وا  هراب  رد  ننـست  لها  ناگرزب  ناگدنـسیون و  تیاور ، لصا  ندوب  عوفرم  رب  هوالع  هک  تسا  هدش  لقن  هللا  دـبع  نب  یـسیع 
نآ دنـس  رد  هوالع  هب  تسا و  هعوفرم  رمع  نبا  تیاور  هک  هتـشون  ماللا ) فرح  ، 2/165  ) ءافخلا فشک  باتک  رد  ینولجع  دـنیوگ :

فیعض و ار  تیاور  دنس  هتیب ، لها  هتباحـص و  لضف  باب  تاعوضوملا  هرکذت  رد  ینتف  تسا ، فیعـض  هک  تسا  هللا  دبع  نب  یـسیع 
نازیم رد  یبـهذ  .دـناد  یم  بیرغ  هعوـفرم و  ار  وا  تیاور  ( 30/126  ) قشمد هنیدـم  خـیرات  باتک  رد  رکاسع  نبا  .دـناد  یم  هعوفرم 

یم تسا  رمع  نبا  تیاور  دنـس  رد  هک  هیبا ، نـع  داّور  یبا  نـب  زیزعلا  دـبع  نـب  هللا  دـبع  تـیاور  هراـب  رد  ( 2/455/4426 ، ) لادتعالا
.اهیلع عباتی  هیبا ال  نع  ثیداحا  يور  يدع ، نبا  لاق  .اسلف و  يوسی  ال  دینجلا : نبا  لاق  هرکنم و  هثیداحا  هریغ : متاح و  وبا  لاق  دیوگ :
لطاب ثیدح  نیا  دیوگ : یم  نینچ  هتسناد و  دودرم  ار  تیاور  نیا  هحفص 149  تیدتها  مث  باتک  رد  رصبتسم  یناجیت  رتکد  ياقآ  و 

زا رترب  هدـیتسرپ  تب  هدـیزرو و  كرـش  ادـخ  هب  ار  شرمع  زا  لاس  هک 40  يدرم  ناـمیا  تسا  نکمم  هنوـگچ  تسا ، لوـقعم  ریغ  و 
شیوخ رمع  مامت  هک  دنا  هدوب  يا  همئا  ادهش و  یلاعت و  يادخ  حلاص  ءایلوا  اهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب  ربمایپ  تّما  مامت  نامیا 
شرمع رخآ  دوب  حیحص  هتفگ  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  ثیدح  نیا  هب  هچ  ار  رکبوبا  هوالع  هب  دنا ، هدرک  داهج  یلاعت  يادخ  هار  رد  ار 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  ارهز  ترضح  دوب  تما  نامیا  زا  رترب  شنامیا  رگا  دوبن و  يرـشب  شاک  يا  هک  درک  یمن  وزرآ 
تناک فیک  باب  هبیتق ، نبا  هسایسلا ، همامالا و   ) دومن یمن  نیرفن  ار  وا  زامن  ره  زا  دعب  درک و  یمن  بضغ  وا  رب  تسا  نانز  هدیس  هک 

رکذ دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  كدف  یناثلا  مسقلا  ص104 ، يرهوج ، كدف ، هفیقسلا و  ص20 ؛ بلاط ، یبا  نب  ّیلع  هعیب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تما  نامیا  زا  رتالاب  وا  نامیا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  كدـف ) رما  یف  رابخالا  ریـسلا و  نم  درو  ام 
اذاف ینیرتعی ، اناطیـش  یل  نا  ...مکریخب و  انا  ام  هللاو  اما  : » دیوگ یم  نینچ  تفالخ  زا  دعب  دوخ  هبطخ  نیلوا  رد  وا  هک  یلاح  رد  دشاب 
هدمآ وا  غارس  هب  هک  تسا  یناطیش  وا  اب  هک  دنک  یم  فارتعا  ناناملـسم  دزن  دوخ  هتفگ  نیا  اب  و  ینع ...) اوحنتف   ) ینوبنتجاف تبـضغ 

: دـیوگ یم  هدرک و  رکذ  ار  تساـج  یب  بضغ  هک  ار  دوخ  رب  ناطیـش  هبلغ  هناـشن  دوخ  مـالک  همادا  رد  اذـل  دوش و  یم  هریچ  وا  رب  و 
هک هدرک  رکذ  فلتخم  ریباعت  اب  دوخ  بتک  رد  ننست  لها  ناگرزب  ءاملع و  ار  تیاور  نیا  دینک »! يرود  نم  زا  مدرک  بضغ  هاگره  »

، هنزاوملا رایعملا و  هیـصعم ؛ یف  هعاـط  ـال  باـب  ، 11/336/20701 یناعنـص ، فنـصملا ، .مینک  یم  هراـشا  نآ  رداـصم  زا  یـضعب  هب 
، دعـس نب  دـمحم  يربکلا ، تاقبطلا  فینح ؛ نب  ناـمثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  باـتک  ص61 ، یفاکسا ،
نیرجاهملا و نیب  يرج  امع  ربخلا  رکذ  هرجهلا ، نم  هرشع  هیداحلا  هنسلا  ، 2/460 يربط ، يربط ، خیرات  رکب ؛ یبا  هیصو  رکذ  ، 3/212
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  3/304 ؛ رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدـم  خـیرات  اب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  یف  هرامالا  رما  یف  راـصنالا 

( ققحم  ) .هفیقسلا موی  رابخا  هبطخ 66 ، حرش  / 6/20
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:(1) تسا

هباحصلا و لضف  رکنن  اننا ال  هباحصلا و« لضف  رکنن  اننا ال  »

.یهتنا .مالّسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلع  هباحصلا  نم  دحا  لیضفت  رکنن  اننکل  مهقباوس و 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  رب  ار  هباحص  زا  يدحا  يرترب  مییامن  یم  راکنا  نکل  و  مییامن ، یمن  ار  اهنآ  قباوس  هباحص و  لضف  راکنا  ام  )
( مالّسلا

هکنآ هچ  تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  ندروآ  هباحـص  زا  نارگید  لابق  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  الـصا  هتـشذگ ، لاوقا  نیا  زا 
هباحص لیاضف  دیهاوخب  امش  هک  دومن  هریغ  هباحص و  زا  يدحا  اب  سایق  ار  نآ  ناوتن  ًادبا  هک  تسا  عیفر  يردق  هب  ترـضح  نآ  ماقم 

نآ عینم  ماقم  لباقم  رد  تحص ) ضرف  رب   ) هفرط کی  ربخ  دنچ  اب  ار 

99 ص :

.امهنم لک  صئاصخ  یلع و  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعصاقلا )  ) هبطخ 238 ، 13/275 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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.دیهد هولج  ترضح 

سیئر  ) لـبنح هک  دـنک  یم  لـقن  يدادـغب  يزرکلا  نب  دـمحا  زا   (1) یبرقلا هدوم  متفه  تدوـم  رد  ینادـمه  ّیلع  دیـس  ریم  هچناـنچ 
.دش تکاس  دروآ و  ار  نامثع  رمع  رکبوبا و  مان  هباحص ، لضف  ماقمزا  هلبانحلا )

تـساجک ناج  ردـپ  متفگ  سپ  « ) .ءالؤه هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  وه  لاـق : مالّـسلا ؟ هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نیا  تبا  اـی  تلقف : »
سایق صاخـشا  نیا  اب  ناوت  یمن  ار  وا  تسا ، تلاسر  تیب  لها  زا  وا  تفگ : مردـپ  يدربن ؟ ار  وا  مان  ارچ  ینعی  ( ؟ بلاط یبا  نب  ّیلع 

( .دومن

100 ص :

نیا ینادمه  باب 56 ، ح 851 ، ، 2/298 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) متفه هدوم  ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، هدوم  - 1
مث نامثع ، رمع و  رکبوبا و  لاقف : لیـضفتلا ؟ نع  یبا  تلأـس  لاـق : لـبنح  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  تعمـس  دـنک : یم  لـقن  ار  ثیدـح 

رئاخذ رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین  .ءـالؤه و  هب  ساـقی  ـال  تیبلا  لـها  نم  وه  لاـق : بلاـط ؟ یبا  نب  ّیلع  نیا  تبا ، اـی  تلقف : تکس ؛
لاق لاق : سنا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  مهب ، دحا  ساقی  مهنا ال  رکذ  تیبلا ، لها  لضف  یف  باب  ، 1 مسق ص17 ، یبقعلا ،

، بلاط یبا  نب  ّیلع  بقانم  ح294 ، ص213 ، بقانم ، رد  هیودرم  نبا  دحا ؛ انب  ساقی  تیب ال  لها  نحن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
دننامه ار  ثیدح  باب 52 ، ، 1/459 هدوملا ، عیبانی  رد  يزوردـنق  نونلا ؛ فرح  ح 6838 ، ، 4/283 سودرفلا ، رد  یملید  22 ؛ لصف

: دنک یم  لقن  زین  ار  ثیدح  نیا  لصف 7 ، باب 4 ، ، 3/180 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  نینچمه  .تسا  هدرک  لقن  يربط 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلع  مهب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  ٌّیلع  رمع : نبا  لاق  ّیلعف ؟ نمحرلا  دـبع  ابا  ای  رمع  نبال  لـجر  لاـقف :

ص276، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هنیب هروس  هیآ 6  لیذ  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفصا  میعن  یبا  ...هتجرد ؛ یف  هلآو 
نب هللا  دـبع  یتأف  لجر  ماقف  سانلاب .]  ] ساقن تیب ال  لها  نحن  یلع : یل  لاق  لاق : ثراحلا  نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ح77 )

؟ سانلاب ساقی  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  سیل  وا  ّیلع ، قدص  سابع : نبا  لاقف  مالّـسلا ] هیلع  یلع  عمـس  ام  هل  رکذف   ] سابع
[. 7/ هنیب { ] هّیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : } ّیلع یف  هیآلا  هذه  تلزن  سابع : نبا  لاق  مث 
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تاماقم و نیرتالاب  لالجلاوذ  لوسر  ياه  هدومرف  نآرق و  تاـیآ  مکح  هب  تلاـسر  تیب  لـها  هبترم  ماـقم و  هک  یمـسق  ناـمه  ینعی 
رد ار  ترضح  نآ  مان  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، یم  هریغ  هباحص و  همه  زا  رتالاب  مه  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هبترم  ماقم و  دشاب ، یم  بتارم 
نآ هلهاـبم  هیآ  رد  هچناـنچ  تسا ؛ بوسحم  تلاـسر  ماـقم  توبن و  باـسح  رد  راوـگرزب  نآ  ماـن  هکلب  دروآ ، دـیابن  هباحـص  دادـع 

.هدومن یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن  هلزنم  هب  ار  ترضح 

: تفگ هک  باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  لـئاو  یبا  زا  متفه  تدوم  لـصف و  نیمهرد  تسا   (1) يرگید ثیدح  ینعم  نیا  رب  دـهاش 
: تفگ يدرم  .نامثع  رمع و  رکبوبا و  میتفگ  ار  ربمغیپ  باحصا  میدرک  یم  هرامش  ام  هک  ینامز 

« .هتجرد یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  وه  دحا ، هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  ّیلع  لاق : وه ؟ ام  مالّسلا  هیلع  ّیلعف  هللا  دبع  ابا  ای  »

تـسا تلاسر  تیب  لها  زا  ّیلع  تفگ : باوج  یتخادنا ؟ نایب  زا  ارچ  ار  ّیلع  مان  دوب ) رمع  نب  هللا  دبع  هینک ي   ) نمحرلادـبع ابا  يا  )
( .دشاب یم  ترضح  نآ  هجرد  رد  ربمغیپ و  اب  وا  .دومن  سایق  وا  هب  ناوتن  ار  يدحا  هک 

راوگرزب نآ  هجرد  رد  ترضح و  نآ  اب  ربمغیپ و  دوخ  باسح  رد  جراخ و  هباحص  تما و  باسح  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  باسح  ینعی 
.دشاب یم 

101 ص :

نیا ینادمه  باب 56 ) ح 850 ، ، 2/297 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  متفه ، هدوم  ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، هدوم  - 1
.نامثع رمع و  رکبوبا و  انلق : یبنلا  باحـصا  انددـعا  اذا  انک  لاق : رمع  نب  هللا ) دـبع   ) نع لـئاو  یبا  نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح 

یف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  وه  دـحا ، هب  ساقی  تیبلا ال  لها  نم  یلع  لاق : وه ؟ ام  یلعف  نمحرلا  دـبع  ابا  ای  لـجر : لاـقف :
...هتجرد
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هک دنک  یم  لقن   (1) يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  زا  هک  مناسرب  ناتـضرع  هب  تدوم  لصف و  نیمه  زا  يرگید  ثیدـح  دـییامرفب  هزاجا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  دندوب ، رـضاح  هک  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  يزور  تفگ : هک  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  يزور  تفگ :

: دومرف ّیلع  هب  هلآو 

«. رانلا یف  ناک  سانلا  لضفا  مکنا  کتیب  لها  کیف و  کش  مث  هتدابع  قح  هللا  دبع  ًادحا  نا  ول  ّیلع  ای  »

مدرم همه  زا  لضفا  امـش  هکنیا  هب  وت  تیب  لها  وت و  رد  دیامن  کش  سپ  لماک ، تدابع  ار  ادـخ  دـنک  تدابع  يا  هدـنب  رگا  یلع  ای  )
( .دشاب یم  منهج  شتآ  رد  وا  هاگیاج  دیتسه ،

هباحـص و رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  انالوم  مدـقت  قح  تلیـضف و  باب  رد  هک  يرایـسب  رابخا  زا  دوب  يا  هنومن  اهنیا  هصـالخ 
مکح هب  دیاب  ای  دییامن و  ّدر  تسا  دوجوم  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يا  هحیحص  رابخا  نیا  همه  دیاب  ای  هدیدرگ ، دراو  تما  مامت 

.دندوب رمع  رکب و  وبا  باحصا ، هلمج  زا  هک  هدوب  تما  هباحص و  همه  زا  لضفا  ترضح  نآ  نامیا  هک  دیوش  میلست  لقن  لقع و 

عاجـش ّدودـبع  نب  ورمع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  قدـنخ  گـنج  بازحا و  هوزغ  رد  هک  نیقرف  یلع  قفتم  ثیدـح  هب  دـینک  هجوـت  رگا 
ریما انالوم  تسد  هب  فورعم 

102 ص :

باب ح 853 ، ، 2/298 يزودـنق ، هدوملا ، عیباـنی  زا  هدافتـسا  اـب   ) متفه هدوـم  یبرقلا ، هّدوـم  ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، هّدوـم  - 1
نورجاـهملا رـضحی  موـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق : رباـج  نع  تـسا : هدرک  لـقن  هنوـگنیا  ار  ثیدـح  ینادـمه  (. 56

.رانلا یف  ناک  سانلا ، لضفا  مکنا  یف ]  ] کتیب لها  کیف و  کش  مث  هتدابع  قح  هللا  دبع  ادحا  نا  ول  یلع  ای  راصنالاو :
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(1)« نیلقثلا هدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  هبرض  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

( .سنا نج و  تدابع  زا  دوب  رتهب  لضفا و  دودبع ) نب  ورمعرب   ) قدنخ زور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ندز  ریشمش  )

لامعا ریاس  اب  رگا  اعطق  دشاب ، سنا  نج و  تدابع  زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  انالوم  لمع  کی  یتقو  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دوخ 
دونع بصعتم  رگم  دیامن  یمن  ار  یناعم  نیا  راکنا  دیامن و  یم  ترضح  نآ  يارب  تیلضفا  داجیا  ددرگ  مأوت  ترضح  نآ  تادابع  و 

.جوجل

103 ص :

نع تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزاغملا ، باتک  ح 4327 ، ، 3/34 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  - 1
موـی دو  دـبع  نب  ورمعل  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هیزراـبمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق : هدـج  نع  هیبا ، نع  میکح ، نـب  زهب 

هللا دبع  نب  ؤلؤل  لاح  حرـش  مقر 6978 ، ، 13/19 دادغب ، خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  .همایقلا  موی  یلا  یتما  لامعا  نم  لضفا  قدـنخلا 
دئارف رد  ینیومح  يرصیقلا ؛ دمحم  وبا  هللا  دبع  نب  ؤلؤل  لاح  حرـش  مقر 5858 ، ، 50/333 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  يرـصیقلا ؛

رد يزار  رخف  بازحا ؛ هروس  هیآ 25  لیذ  ح 636 ، ، 2/14 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  باب 49 ؛ طمس 1  ، 1/256 نیطمسلا ،
، دـصاقملا حرـش  رد  ینازاتفت  ماللا ؛ فرح  ح 5406 ، ، 3/455 سودرفلا ، رد  یملید  هلئـسم 2 ؛ ردق ، هروس   32/31 يربکلا ؛ ریسفت 

لصف 1/78 ح30 ، نیسحلا ، لتقم  رد  لصف 9 و  ح112 ، بقانم ص107 ، رد  یمزراوخ  6 ؛ ثحبم لصف 4 ، دصقم 6 ، ، 298-5/295
لصف هیلع ، هللا  تاولص  هیزاغم  نم  رصتخم  باب  ، 3/138 بقانم ، رد  بوشآرهش  نبا  باب 46 ؛ ح 5 ، ، 1/412 عیبانی ، رد  يزودنق  4 ؛

ظافلااب ار  ثیدح  نیمه  قدـنخلا ، هوزغ  ، 2/320 هیبلحلا ، هریـسلا  رد  یبلح  نیدـلا  ناهرب  بازحالا و  موی  یف  مالّـسلا  هیلع  هلاـتق  یف 
ار ثیدح  ...نینمؤملا  هفاک  مالّسلا ، هیلع  یلع  هیلـضفا  ص91 ، هنزاوملا ، رایعملا و  رد  یفاکـسا  رفعج  وبا  .دـنا  هدرک  لقن  نوگانوگ 

.نیلقثلا هدابع  نم  ریخ  یلع  هبرضل  بازحالا : موی  مالّسلا  هیلع  لاق  یتح  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 
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هب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  هک  هلهابم  هیآ  رگم  ملاع  لها  هباحـص و  ماـمت  رب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  دوبن  یلیلد  چـیه  رگا  و 
یلع هفیرش ، هیآ  رد  انسفنا  هملک  مکح  هب  سپ  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  تسا  سانلا  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  هلزنم 

.دشاب یم  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  سانلا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع 

روهظ لوا  زا  هک  دـشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هعم » نیذـلا  و   » یقیقح قادـصم  هک  دـییامن  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
.دومنن ادیپ  یشزغل  نیرت  کچوک  مه  رمع  رخآ  زور  ات  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  نیملسم ، همهزا  لبق  مالسا ،

« .دش یعاد  فرط  زا  مالک  حاتتفا  ياچ ، فرص  لمع و  همتاخ  زا  سپ  .دنتساخرب  هضیرف  يادا  تهج  نایاقآ  دش ، زامن  تقو  »

تکرح هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  باـستنا  رفظ  باـکر  رد  هرجهلا  هلیل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هـکنیا  تـهج  اـما  و  یعاد :
ترـضح نآ  هدهع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رما  هب  يرت  مهم  ياهراک  هکنآ  يارب  تسا ؛ راکـشآ  حضاو و  رایـسب  هدومنن 

.دهد ماجنا  دنامب و  همظعم  هکم  رد  دیاب  هک  دوب 

نوچ  ) .دراد درتسم  شنابحاص  هب  دوب  ربمغیپ  دزن  هک  ار  مدرم  تناـما  هک  دوبن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رت  نیما  ربمغیپ  يارب  نوچ 
رطخ زا  هک  دنداد  یم  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تاناما  مه  نانمشد  یتح  دوب ، هکم  لها  نیما  ترضح  نآ  نمشد ؛ تسود و  قافتا  هب 

( .نیما هب  دوب  فورعم  هکم  رد  ترضح  نآ  تهج  نیمه  هب  .دنام  ظوفحم 

.دناسرب هنیدم  هب  ار  نیملسم  هیقب  ترضح و  نآ  تالایع  هکنآ  دوب  نینمؤملا  ریما  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  رگید 

104 ص :
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رتسب و رد  ندـیباوخ  هک  دومن  كرد  ار  نآ  زا  رتالاب  ماقم  لالقتـسالاب  دوبن ، راغ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  بش  نآ  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع 
یم هدـناوخ  نینثا  یناـث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـیفط  هب  رکب  یبا  هفیلخ  رگا  .دوـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باوـخ  تخر 

.دیدرگ لزان  ترضح  نآ  حدم  رد  يا  هیآ  ًالالقتسا  راغ  تبحاصم  زا  رت  مهم  وکین و  لمع  يارب  بش  نامه  رد  یلو  دوش ،

بش نآ  رگا  دشاب و  یم  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هک  تسا  ترـضح  نآ  بقانم  لیاضف و  رخافم  زا  یکی  دوخ  لمع ، نآ  و 
.دوب میظع  رطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرابم  ناج  دوبن ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزابناج  يراکادف و 

دیباوخ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ّیلع  نأش  رد  هرجهلا  هلیل  هیآ  لوزن 

یبرغم عبـس  نبا  لیبق  زا  دنا ، هدومن  لقن  ار  گرزب  تبقنم  نیا  دوخ  هربتعم  بتک  ریـسافت و  رد  امـش  ياملع  رباکا  زا  نیقثوم  هچنانچ 
نب نیدلا  رون  (3) و  هباغلادسا مراهچ  دلج  رد ص25  ریثا  نبا  ، (2) ریبکو  (1) طساوا رد  یناربط  رودصلا و  ءافش  رد 

105 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  يو  .یعیکولا  رمع  نب  دـمحا  نب  میهاربا  ثیداحا  ح 2836 ، ، 3/389 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 1
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نومری  نوکرشملا  ناک  مان و  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  بوث  سبل  هسفنب ، یلع  يرس  ...سابع و  نبا  نع 

.هلآو
نب نع  مسقم  نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یناربـط  .ساـبع  نبا  نع  مـسقم  ثیداـحا  ، 11/322 یناربط ، ریبـکلا ، مجعم  - 2

هوتبثا مهـضعب  لاقف  هکمب  هلیل  شیرق  ترواـشت  لاـق  [ 30/ لافنا { ] كوتبثیل اورفک  نیذـلا  کـب  رکمی  ذا  و  : } یلاـعت هلوق  یف  ساـبع 
یلع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  هللا  علطاف  هوجرخا ، مهـضعب  لاـق  هولتقا و  مهـضعب  لاـق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نودـیری  قئاـثولاب 
تاب راغلاب و  قحل  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  هلیلا و  کـلت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  شارف  یلع  یلع  تاـبف  کـلذ ،

مهرکم هللا  در  ًاّیلع  اوار  املف  هیلا  اوراث  اوحبـصا  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هنا  نوبـسحی  مالّـسلا  هیلعًاـّیلع  نوسرحی  .نوکرـشملا 
جیـسن هباب  یلع  اذـف  راغلاب  اورمف  لبجلا  اودعـصف  مهیلع  طلتخا  لبجلا  اوغلب  املف  هرثا  اوصتقاف  .يردا  ال  لاق : کـبحاص ؟ نیا  اولاـقفو 

.ًاثالث هیف  ثکمف  توبکنعلا 
نب دـمحا  سابعلا  وبا  انأبنا  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ریثا  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 4/25 ریثا ، نبا  هباغلا  دـسا  - 3

ضعب یف  تیأر  لاـق : رـسفملا  یبلعثلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  یبا  ذاتـسالا  یلا  هدانـساب  يذاوربلا  یلع  یبا  نب  ناـمثع 
تناـک یتـلا  عئادولا    ّ در هنوید و  ءاـضقل  هکمب  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  فلخ  هرجهلا  دارا  اـمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  بتکلا 

هناف ال رـضخالا  یمرـضحلا  يدربب  حشتا  هل  لاق  هشارف و  یلع  مانی  نا  رادلاب  نوکرـشملا  طاحا  دق  رغلا و  یلا  جرخ  هلیل  هرما  هدـنع و 
رمع تلعج  اـمکنیب و  تیخآ  ینا  لـیئاکیم  لـیئربج و  یلا  هللا  یحواـف  کـلذ  لـعفف  یلاـعت ، هللا  ءاـش  نا  هرکم  مـهنم  کـیلا  صلخی 
ّیلع لثم  امتنک  الَفَا  امهیلا  لجوزع  هللا  یحواف  هایحلا  امهالک  اراتخاف  هایحلاب ، هباحـص  رثؤی  اـمکیاف  رخـآلا ، رمع  نم  لوطا  امکدـحا 

، هّودـع نم  هاظفحاف  ضرالا  یلا  اطبها  .هایحلاب  هرثؤی  هسفنب و  هیدـفی  هشارف  یلع  تابف  دـمحم  ییبن  نیب  هنیب و  تیخآ  بلاـط  یبا  نب 
هب لجوزع  هللا  یهابی  بلاط ، یبا  نبای  کلثم  نم  ٍّخب  ّخب  يدانی  لیئربج  هیلجر و  دـنع  لیئاکیم  یلع و  سأر  دـنع  لیئربج  ناکف  الزنف 

هللا َو ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  یلع {  نأش  یف  هنیدملا  یلا  هّجوتم  وه  هلوسر و  یلع  ّلجوزع  هللا  لزناف  هکئالملا ،
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[207/ هرقب  { ] ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  هللا 
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(4) و يزار رخف  ماـما  (3) و  يروباشین لضاف  (2) و  یبلعث قاحـسا  وبا  (1) و  همئـالا هفرعم  یف  هّمهملا  لوصف   33 صرد یکلام  غابص 
ناشریسافت و رد   (5) یطویس نیدلا  لالج 

106 ص :

فالتخا یکدنا  اب  ار  ثیدـح  غابـص  نبا  .هتعاجـش  نمم  ءیـش  رکذ  یف  لصف   295-1/293 یکلاـم ، غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
.تسا هدرک  لقن  ریثا  نبا  دننامه 

لاق دسیون : یم  میدرک  لقن  ریثا  نبا  زا  ام  هک  یثیدـح  لقن  زا  دـعب  هیآ  نیمه  لیذ  یبلعث   126-2/125 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
یبنلا شارف  یلع  یلع  مان  ...راغلا و  یلا  نیکرشملا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  بره  نیح  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یف  تلزن  سابع : نب 

.هلآو هیلع  هللا  یلص 
يروباشین لضاف  . 2/291 يربط ،) ریـسفت  شماـهب   ) هیآ نیمه  لـیذ  يروباـشینلا ، دـمحم  نب  نسح  نیدـلا  ماـظن  نآرقلا ، بئارغ  - 3

.تسا هدروآ  راصتخا  هب  ار  میدرک  لقن  رثا  نبا  زا  هچنآ 
هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یف  تلزن  دـسیون : یم  يزار  رخف  .هثلاـثلا  هیاورلا  هیآ ، نیمه  لـیذ  ، 5/204 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفتلا  - 4

راـصتخا هب  میدرک  لـقن  ریثا  نبا  زا  یتـیاور  سپـس  .راـغلا  یلا  هجورخ  هلیل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  شارف  یلع  تاـب  مالّـسلا 
.تسا هدروآ 

سابع نبا  نع  هححص  مکاحلا و  جرخا  تس : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یطویس  .لافنا  هروس  هیآ 30  لیذ  ، 3/327 روثنملا ، ردلا  - 5
هللا لوسر  هنا  نوبـسحی  نوکرـشملا  ناک  هناکم و  مان  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بوث  سبل  هسفن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرـش  لاـق :
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هنوری  ًاّیلع و  نوقمری  اولعجف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  لتقت  نا  دیرت  شیرق  نم  ناک  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

...مالّسلا هیلع  یلع  وه  اذاف  روصتی  مالّسلا  هیلع  یلع  لعج  و 
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مالسالا خیش  (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  ّیلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یعفاش  فورعم  دـمحم  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح 
رد لبنح  دـمحا  ماما  بلاـطلا و  هیاـفک  باـب 62  رد  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  (2) و  دئارف رد  ینیوـمح  دـمحم  نب  میهاربا 

هریس رد  ماشه  نبا  هفلتخم و  قرط  هب   (4) ریرج نبدمحم  (3) و  دنسم

107 ص :

نم نا  لاـق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  تسا : هدومن  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یمزراوخ  لصف 12 . ح141 ، ص127 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 1
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  شارف  یلع  هتیبم  دنع  مالّسلا  هیلع  یلع  لاق  .مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هللا  ناوضر  ءاغتبا  هسفن  يرش 
هلالا لوطلا  وذ  هاجنف  هب  اورکمی  نا  فاخ  هللا  لوسر  رجحلاب  قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  یـصحلا و  أـطو  نم  ریخ  یـسفنب  تیقو  هلآو :

یلع یـسفن  تنطو  دـق  یننوتبثی و  ام  مهیعرا و  ّتب  رتس و  یف  هلالا و  ضفح  یفو  یقوم  ًاـنمآ  راـغلا  یف  هللا  لوسر  تاـب  رکملا و  نم 
رسالا لتقلا و 

.تسا هدومن  لقن  یمزراوخ  دننامه  ار  ثیدح  یجنگ  باب 62 . ح239 ، ، 1/330 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
هلوق یف  سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دما  .سابع  نب  هللا  دـبع  دنـسم  ، 1/348 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
یبنلا نودـیری  قاثولاب  هوتبثاف  حبـصا  اذا  مهـضعب  لاقف  هکمب  هلیل  شیرق  ترواشت  لاـق : كوتبثیل } اورفک  نیذـللا  کـب  رکمی  ذا  {و 
شارف یلع  یلع  تابف  کلذ ، یلع  هیبن  لجوزع  هللا  علطلاف  هوجرخا ، لب  مهـضعب  لاق  هولتقا و  لـب  مهـضعب  لاـق  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

هنوبسحی ًاّیلع  نلوسرحی  نوکرشملا  تاب  راغلاب و  قحل  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  هلیللا و  کلت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
، هرثا اوصتقاف  يردا  ال  لاق : اذه ؟ کباحص  نیا  اولاقف  مهرکم  هللا  ّدر  اّیلع  اوأر  املف  هیلا  اوراث  اوحبصا  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

حـسن نکی  مل  انه  لخد  ول  اولاقف  توبکنعلا ، جـسن  هباـب  یلع  وأرف  راـغلاب  اورمف  لـبجلا  یف  اودعـصف  مهیلع  طـّلخ  لـبجلا  اوغلب  اـملف 
.لایل ثالث  هیف  ثکمف  هباب ، بلع  توبکنعلا 

ظافلا اب  ار  نایرج  نیا  يربط  .یلاعت  هللا  ءادتبا  دنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رما  نم  ناک  امع  ربخلا  رکذ  ، 2/100 يربط ، خیرات  - 4
نب لهج  وبا  مهیف  هل و  اوعمتجا  لاق : یظرقلا  بعک  نب  دـمحم  نع  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نوگاـنوگ 

لجر مهنم  قبی  ملف  ...مهسؤر  یلع  بارتلا  کلذ  رثنی  لعجف  ...بارت  نم  هنفخ  ذخاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  ...ماشه و 
یلص هللا  لوسر  دربب  ایجتسم  شارفلا  یلع  ًاّیلع  نوریف  نوعلطی  اولعج  مث  ...بهذی  نا  دارا  ثیح  یلا  فرـصنا  مث  ًابارت  هسأر  عضو  الا 

...شارفلا نع  یلع  ماقف  اوحبصا  یتح  کلذک  اوحربی  ملف  هدُرب  هیلع  مئان  دمحمل  اذه  نا  هللا  نولوقیف و  هلآو  هیلع  هللا 
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هرتعلا لئاضف  تاداعسلا و  وبا  (2) و  مولعلا ءایحا  موس  رد ص223 ج  یلازغ  ماما  لاوط و  نیعبرا  رد  یماش  ثدحم  ظفاح  (1) و  یبنلا
حرش رد  دیدحلا  یبا  نبا  هرهاطلا و 

108 ص :

مالّسلا هیلعاّیلع  هفالختسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جورخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  هرجه  ، 2/126 ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریس  - 1
مالّـسلا و هیلع  لیئربج  یتاف  تسا : هدروآ  زین  ظفل  نیا  هب  میدرک  لقن  يربط  زا  هچنآ  رب  هوالع  ار  ثیدح  نیا  ماشه  نبا  .هشارف  یلع 

اوعمتجا لیللا  نم  همتع  تناک  املف  لاق : .هیلع  تیبت  تنک  يذلا  کشارف  یلع  هلیللا  هذه  ِْتبَت  ال  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
یشارف یلع  من  بلاط : یبا  نب  ّیلعل  لاق  مهناکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يأر  املف  هیلع ، نوبثیف  مانی ، یتم  هنودصری  هباب  یلع 

مانی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  و  مهنم ، ههرکت  ءئش  کیلا  صلخی  نل  هناف  هیف ، منف  رضخألا ، یمرضحلا  اذه  يدربب  َّجست  و 
.مان اذا  کلذ  هدرب  یف 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یلازغ  .هلـضف  راثیالا و  نایب  لاملا ، بح  مذ  لـخبلا و  مذ  باـتک  ، 3/379 یلازغ ، دـمحم  مولعلا ، ءایحا  - 2
امکنیب و تیخآ  ینا  لیئاکیم : لیئربج و  یلا  یلاـعت  هللا  یحواـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  یلع  یلع  تاـب  و  تسا : هدرک 

امهیلا لجوزع  هللا  يوحاف  اهابحا  هایحلا و  امهالک  اراتخاف  هایحلاب ؟ هبحاص  رثؤی  امکّیاف  رخـآلا ؛ رمع  نم  لوطا  امکدـحا  رمع  تلعج 
هسفنب و هیدـفی  هشارف  یلع  تابف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ییبن  نیب  هنیب و  تیخآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لثم  اـمتنک  ـالفأ 

نَم خـب  خـب  لوقی : لیئربج  هیلجر و  دـنع  لیئاکیم  هسأر و  دـنع  لیئربج  ناکف  هودـع ، نم  هاظفحاف  ضرالا  یلا  اطبها  .هاـیحلاب  هرثؤی 
ٌفوُءَر هللا  هللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  یلاعت {  هللا  لزناف  هکئالملا ، کب  یهابی  هللاو  بلاـط  یبا  نباـی  کـلثم 

 {. ِدابِْعلِاب
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نارگید (2) و  همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 21  رد  يزوج  نبا  طبس  (1) و  هغالبلا جهن 

109 ص :

یم دـیدحلا  یبا  نبا  .ّیلع  رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوـقلا  هعـصاق ،)  ) هبطخ 238 ، 13/262 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
تلزنا ِدابِْعلِاب } ٌفوُءَر  هللا  هللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : } یلاعت هللا  لوق  نا  مهلک  نورسفملا  يور  دق  و  دیسون :

.شارفلا یلع  تیبملا  هلیل  مالّسلا  هیلع  یلع  یف 
لقن ریثا  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  زین  يزوـج  نبا  .هرجهلا  هلیل  ثیدـح  باب 2 ، ص41 ، يزوج ، نبا  طبـس  همالا ، صاوخ  هرکذـت  - 2
هدرک هراشا  ثیدـح  ود  هب  هیآ  نیمه  لیذ  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح315 ، ص224 ، بقاـنم ، رد  هیودرم  نبا  زین  .تسا و  هدرک 

ّیلع تب  هلیل  الاق : نیسحلا ، نب  یلع  سابع و  نبا  نع  ِدابِْعلِاب } ٌفوُءَر  هللا  هللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  تسا { :
تاضرم ءاغتبا  هسفن  يرش  نم  لوا  لاق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  یلع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

لوسر شارف  یلع  ٌّیلع  عجطضا  رکبوبا و  وه و  قلطنا  و  هشارف ، نع  ملاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوبلطی  نوکرـشملا  ناک  هللا 
كردتسملا رد  مکاح  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اودجی  مل  ًاّیلع و  اودجوف  نوکرـشملا  ءاجف  هناکم  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

سبل هسفن و  یلع  يرـش  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هرجهلا  باتک  ح 4263 ، ، 3/5 نیحیحصلا ، یلع 
هللا یلص  هللا  لوسر  ناک  دق  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نومری  نوکرشملا  ناک  هناکم و  مان  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بوث 

مالّـسلا هیلع  ّیلع  لعج  هدرب و  سبل  دق  یبنلا و  هنوری  ًاّیلع و  نومری  اولعجف  یبنلا  لتقت  نا  دیرت  شیرق  تناک  هدرب و  هسبلا  هلآو  هیلع 
نا لاق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  تسا : هدرک  لقن  زین  ار  ثیدح  نیا  هحفـص ح 4264 ، نیمه  دلج و  نیمهرد  ...ّیلع و  وه  اذاف  روضتی 
لیذ ح142-133 ، ، 131-1/123 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هللا  ناوضر  ءاـغتبا  هسفن  يرـش  نم  لوا 

هرجه باب  راصنالا ، بقانم  باتک  ، 7/236 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  لافنا ؛ هیآ 30  لیذ  ح 288-283  هیآ و 281-1/277 ، نیمه 
هب ام  هک  دنا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  نایرج  نیا  رجح  نبا  و  یناکـسح ، هنیدـملا ، یلا  هباحـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

کب رکمی  ذا  و و   } یلاعت هلوق  یف  نسح  دانـساب  سابع  نبا  ثیدـخح  نم  دـمحا  رکذ  و  مینک : یم  تیاـفک  رجح  نبا  زا  لـقن  کـی 
: لاقف هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ندـیری  قاثولاب ، هوتبثاف  حبـصا  اذا  مهـضعب : لاقف  هکمب ، هلیل  شیرق  ترواشت  لاـق : اورفک } نیذـلا 
، هلیللا کلت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  شارف  یلع  یلع  تابف  کلذ ، یلع  هیبن  هللا  علطاف  .هوجرخا  اب  مهضعب  لاق  .هولتقا و  لب  مهضعب :

ینعی هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هنوبـسحی  اـیلع  نوسرحی  نوکرـشملا  تاـب  و  راـغلاب ، قحل  یتـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  جرخ  و 
...يردا ال  لاق : اذـه ؟ کبحاص  نیا  اولاـقف : مهرکم  هللا  در  اـّیلع  اوأرو  اوحبـصا  اـملف  هیلع ، اوقفتا  اـم  هب  نولعفیف  موقی ، یتح  هنوظتی 

، دادـغب خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  هشبحلا ؛ یلا  رجاه  نم  نینح ، هعقو  يزاـغملا ، باـتک  ح9743 ، ، 5/389 فنـصملا ، رد  یناعنص 
لیذ ح 12396-1239 ، ، 302-6/301 نایبلا ؛ عماج  رد  يربط  هبوت ، یبا  نبا  لضفلا  نب  ظوفحم  لاـح  حرـش  مقر 7168 ، ، 13/191

هرجه باب  ، 3/221 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  لافنا  هروس  هیآ 30  لیذ  ، 2/263 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  لافنا ؛ هروس  هیآ 30 
لقن رجح  نبا  زا  هچنآ  لاـفنا ، هروس  هیآ 30  لیذ  ریدقلا 2/304 ، حـتف  رد  یناکوش  هنیدـملا ؛ یلا  هکم  نم  همیرکلا  هسفنب  هللا  لوسر 
نیا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 4/67 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  نینچمه  .دـنا  هدروآ  ار  میدرک 

یمعیل شارف  یلع  نیکرشملا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخ  هلیل  یلع  تاب  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح 
نومـضم نیمه  هب  رکاسع  نبا  اج  نیمه  رد  هللا }  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  هیـآلا { : اذـه  هتلزن  هیف  شیرق و  یلع 
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رکذ یف  لصف  ّیلع ، بقانم  یف  لـصف  باب 1 ، ص175 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .تسا  هدرک  لقن  رگید  يدنـس  اب  رگید  یثیدـح 
شیرق تعمتجا  دق  کلذب و  هرما  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  شارفلا  یلع  همون  هتعاجش  نمف  دسیون : یم  هتعاجـش ، نم  ءیش 
هدروآ میدرک  لقن  مولعلا  ءایحا  زا  هک  یظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  سپس  .مهب  ّیلع  ثرتکی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لتق  یلع 

هروس هیآ 30  لیذ  ، 9-2-2/208 فاشک ، رد  يرـشحمز  هرجهلا ؛ ثیدح  ، 1/126 رـشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  رد  ءادفلا  یبا  تسا :
یف تیبی  نا ال  هرما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ربخاف  دـنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  نایرج  يرـشخمز  .لاـفنا 

، ههرکت رما  کیل  صلخی  نل  هناف  یتدربب ، حشتا  هل : لاق  و  هعجضم ، یف  مانف  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  رماف  هرجهلا ، یف  هل  هللا  نذا  هعجـضم و 
.مهرکم هللا  لطباف  رثا  اوصتقا  و  مهیعس ، لجوزع  هللا  ّبیخ  اوتهبف و  ًاّیلع  اورصباف  هعجضم ، یلا  اوراث  اوحبـصا  املف  نیدصرتم ، اوتاب  و 

کلذب هربخا  یبنلا و  لیئربج  یتاف  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يوغب  .لافنا  هیآ 30  لیذ  ، 2/244 لیزنتلا ، ملاعم  رد  يوغب 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  رماف  هنیدـملا ، یلا  جورخلاب  کلذ  دـنع  هل  هللا  نذاف  هیف ، تیبی  ناک  يذـلا  هعجـضم  یف  تیبی  ـال  نا  هرما  و 
ًاّیلع فلخ  ...ههرکت و  رما  مهنم  کیلا  صلخی  نل  هناف  هذـه  یتدربب  حـشتا  هل : لاـق  هعجـضم و  یف  ماـنی  نا  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هلآو 

نوکرـشملا تاب  هتناما و  هقدصل و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هدنع  عدوت  عئادولا  تناک  هدـنع و  تناک  یتلا  عئادولا  هنع  يدؤت  یتح  هکمب 
....ًاّیلع اوأرف  هیلا  اوراث  اوحبـصا  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هنا  نوبـسحی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  یف  ًاّیلع  نلوسرحی 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  هکرت  نیح  یلع  یف  تلزن  لیق : و  دسیون : یم  هرقب  هروس  هیآ 207  لیذ  نآرقلا 3/21 ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق 
.تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  باب 34 ، ، 1/217 بلاطملا ، رهاوج  رد  یقشمد  نبا  .راغلا  یلا  جرخ  هلیل  هشارف  یلع  هلآو 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 896 

http://www.ghaemiyeh.com


عیبانی باب 21  رد  یفنح  یخلب  ناملـس  خیـش  دـنا و  هدومن  لقن  ار  دوصقم  لصح  ام  هفلتخم  ظافلا  تارابع و  هبامـش  ياملع  رباکا  زا 
دـش هرونم  هنیدم  مزاع  یلعا  راگدرورپ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  هک  دنا  هدروآ  ءاملع  زا  يرایـسب  زا   (1) هدوملا

رد شوپب و  دوخرب  مدـیچیپ  یم  دوخ  رب  نم  اهبـش  رد  هک  يزبـس  یمرـضخ  درب  هک  دومرف  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بش  رد 
رافک ات  دیشک  رـس  رب  ار  زبس  یمرـضخ  درب  دیباوخ و  ترـضح  نآ  ياج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  باوخ ؛ هب  نم  باوختخر  رتسب و 

.دنربب فیرشت  تمالس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ات  تسا ، رتسب  رد  یلع  هک  دنمهفن  هناخ  فارطا 

امش نایم  رد  نم  هک  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دیسر  باطخ  قح  ترضح  زا 

111 ص :

بتک زا  اهنآ  لماک  نتم  هب  هک  نوگانوگ  ثیداحا  لقن  اب  زین  يزودـنق  باب 21 . ح 5-1 ، ، 274-1/273 يزودنق ، هّدوملا ، عیبانی  - 1
.دناد یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  ار  هفیرش  هیآ  لوزن  میدرک  هراشا  رگید 
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یمن هک  ار  ناترمع  یتدایز  نآ  دیرضاح  امش  زا  کی  مادک  تسا  رتشیب  يرگید  رمع  زا  اعطق  امش  زا  یکی  رمع  مداد و  رارق  يردارب 
هدارا اب  دندشن  رضاح  کی  چیه  .دیراتخم  تیسن  يرما  دیسر : باطخ  رایتخا ؟ ای  تسا  رما  دندرک : ضرع  دیشخبب ؟ يرگید  هب  دیناد 

: دیسر باطخ  .دنیامن  راذگاو  يرگید  هبار  دوخ  رمع  یتدایز  رایتخا ، و 

هاظفحا ضرـالا و  یلا  اـطبها  .هتجهمب  هیقی  یبنلا  شارف  یلع  درف  ّیبنللا ، هتاـیح  ّیلع  رثآـف  ییبن  دـمحم  ییلو و  یلع  نیب  تیخآ  ّینا  »
« .هودع نم 

تایح و يادف  راثیا و  ار  دوخ  یناگدنز  یلع  سپ  ، مداد رارق  يردارب  مدوخ  ربمغیپ  دمحم  مدوخ و  ّیلو  یلع  نیب  نم  هک  یتسرد  هب  )
( .دییامن ظفح  شنانمشد  رش  زا  ار  وا  نیمز و  هب  دیورب  .دیباوخ  وا  رتسب  شارف و  رد  دومن و  ربمغیپ  یناگدنز 

: تفگ لیئربج  .دنتسشن  ترضح  نآ  ياهاپ  دزن  لیئاکیم  رس و  يالاب  لیئربج  .دندمآ  نیمز  هب  سپ 

« هکئالملا کب  یهابی  لجوزع  هللا  بلاط و  یبا  نبای  کلثم  نم  ّخب  ّخب  »

(. دیامن یم  تاهابم  هکئالم  هب  وت  دوجو  هب  لجوزع  يادخ  هک  بلاطوبا  رسپ  يا  وت  دننام  لثم و  تیسک  هب ! هب  )

: هرقب هروس  هیآ 207  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  رب  دیدرگ  لزان  هاگنآ 

{ ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  هللا  هللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  } 

ناگدـنب نینچ  رادتـسود  ادـخ  دـنرذگ و  رد  ادـخ  ياـضر  هار  رد  دوخ  ناـج  زا  هک  مالّـسلا ) هیلع  ّیلع  ینعی   ) دـننامدرم زا  یـضعب  )
( .تسا
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هنافرط و یب  تسامـش  داهـشتسا  دروم  هک  راغ  هیآ  اـب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـیتفر ، هک  لزنم  هب  منک  یم  اـنمت  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 
اب يزور  دنچ  ترفاسم  رد  هک  تسا  سک  نآ  يارب  تیلضفا  ایآ  دینیبب  دیهد ، رارق  دروم  ینس  هعیـش و  ضغب  بح و  نودب  هنافـصنم 

املاع تّرسم  تعاجش و  تردق و  اب  هدومن و  يزابناج  بش  نامه  رد  هک  تسا  سک  نآ  يارب  ای  هدوب ، ربمغیپ  اب  هودنا  مغ و  نزح و 
وا دجو  هب  یناحور  هکئالم  هب  نایملاع  راگدرورپ  .دورب  تمالـس  هب  ترـضح  نآ  ات  هدومن ، ادخ  لوسر  يادـف  ار  دوخ  سفن  ادـماع 

.تسا هدومرف  لزان  وا  حدم  رد  يا  هیآ  ًالقتسم  هدومن و  تاهابم 

یلع هک  دنا  هدومن  قیدصت  فاصنا  يور  زا  جوجل  نیدـناعم  لباقم  رد  یهجوت  تقد و  رـصتخم  اب  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچ  نانچ 
یبا تبحاصم  زا  رتالاب  رتهب و  بتارم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  هدوب و  رکب  یبا  زا  لضفا  مالّـسلا  هیلع 

.تسا هدوب  راغ  رد  رکب 

راغ رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ياملع  فارتعا 

هناقیمع ار   (1) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  هحفص 281  ات  هحفص 269  زا  رگا  و 

113 ص :

هب امهم ، لک  صئاصخ  یلع و  رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق )  ) هبطخ 238 ، 12/260 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
نم ًادـحا  ملعن  هلیللا ال  کلت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلیـضف  نا  نیملـسملا : ءاملع  لاق  دـسیون : یم  یفاکـسا  رفعج  وبا  دوخ  داتـسا  زا  لقن 
یلع هنحم  ّنا  انلقل : مهریغ  مهلـضفی  ءایبنالا ال  نا  ول ال  و  حبذلل ، همالـستسا  دـنع  میهاربا  قاحـسا و  نمم  ناک  ام  الا  اهلثم  لان  رـشبلا 

کلذل هفقو و  کلذ  یف  هدنع  نا  ملعی  هوبا  ناک  دق  هسفن و  یلع  یکب  عجطـضی و  نا  هرما  امل  أّکلت  قاحـسا  نا  يور  دـق  هنال  مظعا ،
...هئاضعا تبرطض  هنول و ال  ریغت  عتعتت و ال  أَّکلت و ال  ام  هنال  کلذ ، فالخب  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  و  يرت } اذ  ام  رظناف  : } لاق
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نامثع وبا  تاهبـش  ّدر  رد  دشاب  یم  اهیلزتعم  خویـش  ءاملع و  رباکا  زا  هک  یفاکـسا  رفعج  وبا  ماما  لئالد  تانایب و  هب  دییامن و  هعلاطم 
اب تحارـص  اب  فصنم  ملاع  نآ  هک  دـید  دـیهاوخ  دـییامن ، تقد  رکب  یبا  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  تابثا  رد  یبصان )  ) ظـحاج
زا لـضفا  ترـضح ، نآ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندـیباوخ  هک  دـیامن  یم  تباـث  یمکحم  لـیالد 

: دیوگ هک  اجنآ  ات  تسا ، هدوب  راغ  ترفاسم  رد  رکب  یبا  هزور  دنچ  تبحاصم 

دنع میهاربا  قحسا و  نم  ناک  ام  الا  اهلثم  لان  رشبلا  نم  ًادحا  ملعن  هلیللا ال  کلت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلیـضف  نا  نیملـسملا  ءاملع  لاق : »
« حبذلل همالستسا 

رد میهاربا  قاحسا و  رگم  تسا  هدیسرن  ربمغیپ  شارف  رد  یلع  ندیباوخ  تلیـضف  هب  رـشب  زا  يدحا  هک  تسا  نیملـسم  ياملع  قافتا  )
( قاحسا هن  هدوب  لیعامسا  حیبذ  هک  تسا  رابخا  ياملع  نیخروم و  نیرسفم و  رثکا  هدیقع  یلو   ) ینابرق حبذ و  هب  میلست 

(1): دیوگ هک  هدومن  لقن  یبصان  ظحاج  نامثع  وبا  باوج  رد  ار  یفاکسا  رفعج  وبا  لوق  لقن  هحفص 271  رخآ  رد 

114 ص :

َّنا : » دـیامرف یم  عوضوم  نیا  هراب  رد  تافاص  هروص  هفیرش 102  هیآ  لیذ  ( 8/321  ) نایبلا عمحم  ریسفت  باتک  رد  یسربط  خیـش  - 1
هیآ حبذ ، هیـضق  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  تیوقت  ار  رظن  نیا  هچنآ  : » دسیون یم  همادا  رد  ...لیعامـسا ،» هنا  تایاورلا  یف  رهظالا 

قاحسا توبن  هب  تراشب  هیآ  زا  روظنم  هک  دیوگب  یسک  رگا  تسا و  هدش  رکذ   112/ تافاص َنیِحلاّصلا } َنِم  اِیبَن  َقاحْسِِإب  ُهانْرََّشب  {َو 
ِءارَو ْنِم  َقاحْـسِِإب َو  اـهانْرَّشَبَف  : } دـیامرف یم  نینچ  دوه  هروس  هیآ 71  رد  زین  تسا و  هیآ  رهاـظ  فـالخ  رب  هک  تفگ : دـیاب  تـسا ،

هنوگچ سپ  دش ، دهاوخ  دلوتم  بوقعی  وا  زا  دعب  يدوز  هب  هکنیا  هب  ار  قاحـسا  میهاربا  هب  دهد  یم  تراشب  ینعی  َبوُقْعَی } َقاحْـسِإ 
ربمایپ زا  يا  هحیحص  تایاور  نیا  رب  هوالع  .دنک  رما  قاحـسا  حبذ  هب  ار  وا  سپـس  دهد  تراشب  قاحـسا  هیرذ  هب  وا  هک  تسا  نکمم 

رد هدمآ و  ظفل  نیمه  اب  هعیش  تایاور  « ) نیحیبذلا نبا  انا  : » دیامرف یم  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
رد یفالتخا  چیه  هک  یلاح  رد  هنبال ) حبذب  مالّسلا  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  .تسا  هدش  رکذ  انعم  نیع  هب  ریباعت  اب  زین  ننـست  لها  بتک 

لوق یـسررب  هب  همادا  رد  هتلبا  .دشاب  یمن  تسا  هللا  دبع  ترـضح  ردپ  رگید  حیبذ  تسا و  لیعامـسا  نادـنزرف  زا  ترـضح  نآ  هکنیا 
هکنیا هب  باتک  لها  عامجا  هب  یضعب  لالدتسا  دننام  دنک ، یم  ّدر  ار  نآ  دزادرپ و  یم  دنراد  قاحـسا  ندوب  حیبذ  هب  لئاق  هک  یناسک 

هدرک لقن  ار  ءالعلا  نب  ورمع  ابا  زا  یعمـصا  لوق  همادا  رد  زن  دننک و  یم  در  تسین  تجح  ام  رب  نانآ  عامجا  هک  لیلد  نیا  هب  هلئـسم 
هیف کش  هکمب ال  رحنلا  هیبا و  عم  تیبلا  ینب  وه  لیعامـسا و  هکمب  ناک  امنا  و  هکمب ؟ قاحا  ناک  یتم  دـیوگ ...: یم  نینچ  هک  تسا 

( ققحم )
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ًادیکأت انهه  دیزن  فصنا و  نمل  حضاو  وه  امب  راغلا  یف  هبحصلا  هلیضف  یلع  شارفلا  یلع  تیبملا  هلیضف  اّنیب  دق  »

ناک دق  مالّسلا  هیلعًاّیلع  نا  امهدحا  نیهجول : رغلا  یف  هبحـصلا  یلع  شارفلا  یلع  تیبملا  هلیـضف  نا  لوقنف : مدقت  امیف  هرکذن  مل  امب 
هب لصح  سنالا و  لکذ  مدـع  هقراف  امل  دـیدش ، فلا  میظع و  سنا  ًامیدـق  هتبحاـصمب  هل  لـصح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاـب  سنا 
ّنا امهیناث  و  هقـشملا -  ردـق  یلع  باوثلا  نال  هباوث ، هدایز  ًابجوم  هقرفلا  ملا  هشحولا و  نم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـجی  ام  ناـکف  رکبوبا 

يوه کلذ  قفاو  هللا  لوسر  عم  جرخ  املف  ماقملل ، هیهارک  دادزاف  ادرف ، لبق  نم  جرخ  ناک  دـق  هکم و  نم  جورخلا  رث  ؤی  ناک  رکباـبا 
هـسأر فویـسلا و  عقول  هسفن  ضرع  همیظعلا و  هقـشملا  لمتحا  نم  هلیـضف  يزاوی  اـم  هلیـضفلا  نم  هل  نکی  ملف  هسفن ، بوبحم  هبلق و 

« باوثلا ناصقن  نوکی  هدابعلا  هلوهس  ردق  یلع  نال  هراجحلا ، خضرل 
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رد رکب  یبا  تبحاصم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شارف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندـیباوخ  تلیـضف  البق  هکنآ  ینعم  لصح  اـم  »
رکذ البق  هچنآ  رب  ًادـیکأت  تقو ) ياضتقم  هب   ) کـنیا .میدومن  ناـیب  ددرگ  راکـشآ  حـضاو و  فاـصنا  لـها  رب  هک  یمـسق  رب  ار  راـغ 

.مییامن یم  تباث  ار  بلطم  رگید  تهج  ود  زا  میدرک 

یلـصربمغیپ زا  ینآ  تسناوت  یمن  هک  دوب  يروط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هداعلا  قوف  تفلا  سنا و  ًـالوا 
ترـضح نآ  اب  تبحاصم  هب  وا  قایتشا  ثعاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  رکبوبا  سنا  مدـع  سکعب  دوش و  رود  هلآو  هیلع  هللا 
مالّـسلا هیلع  یلع  يارب  يدـیدش  ملا  تشحو و  داجیا  دـیدرگ  ترـضح  نآ  زا  يورد  ثعاـب  هک  شارف  رد  یلع  ندـیباوخ  سپ  دوب ؛

باوث هکنآ  يارب  رکب ؛ یبا  تبحاـصم  رب  تسا  لـضفا  هدوب  رایـسب  باوث  بجوـم  ترـضح و  نآ  رجز  ببـس  هک  يرود  سپ  دوـمن ؛
(. اهزمحا لامعالا  لضفا  دنا : هتفگ  هچنانچ   ) .دنهد یم  لمع  رد  تقشم  رادقم  هب  ار  لمع 

ردوا ندـنام  تهارک  دـش  دایز  سپ  هدـش ، جراخ  اهنت  مه  یهاگ  هچنانچ  هدوب  هکم  زا  جورخ  رب  مزاـع  هتـسویپ  رکب  یبا  نوچ  ًاـیناث ،
وا يارب  سپ  دیـسر ؛ یبـلق  هقوشعم  یتاذ و  هبوبحم  هب  دـش  جراـخ  هکم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  هک  یناـمز  اذـل  هکم و 
رب ار  دوخ  ناج  هک  دومن  یگرزب  تقـشم  لمحت  ًارایتخا  بش  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  اـب  دـشاب  ربارب  هک  دوبن  یتلیـضف 
هللا یلص  هللا  لوسر  نآ  بحاص  هک  دنتشاد  ار  رتسب  نآ  دصق  بش  نآ  هک   ) نانمشد نرابگنس  لباقم  ار  دوخ  رس  اهریشمش و  ضرعم 

هلیل یتحار  رد  دوب  رکب  یبا  زا  لضفا  رتالاب و  بتارم  هب  دیادش  نآ  لمحت  تسا  یهیدب  .داد  رارق  دندناسر ) لتق  هب  ار  هلآو  هیلع 
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( هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تبحاصم  رد  راغلا 

: دیوگ مالّسلا  هیلع  یلع  تعاجش  نایب  نمض   (1) رودصلا ءافش  رد  یبرغم  عبس  نبا  و 

هنا کلذ  هعم و  هجورخ  نم  لـضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  یلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  مون  نا  یلع  اوعمجا  برعلا  ءاـملع  »
« هنارقا نیب  هتعاجش و  رهظا  هتایح و  رثآ  هللا و  لوسرل  هتادافم  یلع  هسفن  نّطو 

زا دوب  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شارف  رد  هرجهلا  هلیل  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندـیباوخ  هکنیا  رب  تسا  برع  ياملع  عامجا  )
نیا هب  دومن و  ترضح  نآ  يادف  ار  دوخ  یناگدنز  داد و  رارق  ترضح  نآ  ياج  رد  ار  دوخ  هک  اریز  ترضح ؛ نآ  اب  وا  نتفر  نوریب 

( .دومن رهاظ  نارقا  نیب  ار  دوخ  تعاجش  هلیسو 

، تسا سب  نونج ، زا  رتدـب  بصعت  ای  نونج  يور  زا  رگم  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  يدـحا  هک  تسا  حـضاو  يردـق  هب  بلطم  سپ 
.بلطم رس  رب  میورب  تسا  بوخ  .دش  ینالوط  اجنیا  رد  نخس  هتشر  مهاوخ ، یم  ترذعم  یلیخ 

یمن لوبق  امـش  زا  اعدا  ضحم  هب  طقف  تسا  هدوب  باـطخ  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  راـفکلا » یلع  ءادـشا   » زا دارم  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
یم لد  ناج و  هب  دـیامن  تقباطم  هچنانچ  ریخ ؟ اـی  دـیامن  یم  تقباـطم  فوصوم  لاـح  اـب  مه  تفـص  نیا  اـیآ  هک  دـید  دـیاب  دوش ،

.میریذپ

117 ص :

ءافـش زا  ار  تراـبع  نیمه  باب 62 ، ص240  بلاطلا ، هیاـفک  رد  یعفاـش  یجنگ  یلو  میدرکن  ادـیپ  یـسرتسد  باـتک  نیا  هب  اـم  - 1
.تسا هدرک  لقن  رودصلا 
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هدوبن رمع  يارب  یتدش  یندید ،  تارظانم  یملع  تاثحابم  رد 

هناگیب ياملع  لباقم  رد  هک  ینید  تارواحم  میلع و  ثحابم  رد  یکی  تسا : روصتم  تهج  ود  رد  تظلغ  تدـش و  هک  تسا  یهیدـب 
.دشاب هدرب  راک  هب  یتظلغ  تعاجش و  تداشر و  ًاصخش  هللا  لیبس  یف  داهج  گنج و  ياهنادیم  رد  ای  دشاب ، هدوب  نایبلاب  دیدش 

رابخا و بتک  رد  هچنآ  هدـشن و  هدـید  یتداشر  خـیرات  رد  ادـبا  رمع  هفیلخ  يارب  میلع  تارظاـنم  ینید و  تارواـحم  عوضوم  رد  اـما 
.میدیدن تهج  ود  نیا  زا  رمع  هفیلخ  يارب  یتدش  تظلغ و  میدومن ، ریس  ناگناگیب  یتح  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف خیراوت 

، دـیراد رظن  شرمع  خـیرات  رد  رمع  هفیلخ  زا  هناگیب  ياملع  اب  ثحابم  ینید و  هرواـحم  یملع و  رنه  هچ  مه  مرتحم  ناـیاقآ  هچناـنچ 
.دش دهاوخ  هدوزفا  یعاد  تامولعم  رب  هک  دش  مهاوخ  نونمم  یلیخ  دییامن  نایب 

ًالمع ًاملع و  شدوخ  رب  یلع  يرترب  هب  رمع  رارقا 

عیمج رد  ءافلخ  تفالخ  راودا  رد  دـنا  هدومن  ظبـض  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناـتوخ  ياـملع  ناـگرزب  مراد و  عـالطا  یعاد  هچنآ  یلو 
.هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تالکشم  لالح  ینید ، یملع و  تاعوضوم 

حرج بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  هچنانچ   ) دـندومن لعج  اهنآ  لیاضف  رد  اهنآ  هب  نادـنم  هقالع  نویرکب و  اهیوما و  هک  يرابخا  همه  اب 
نیفلاخم زا  قرف  ریاس  يراصن و  دوهی و  ياملع  هک  ینامز  ره  هک  دنناشوپب  ار  قیاقح  نیا  دنتـسناوتن  کلذ  عم  دنا ) هتـشون  لیدـعت  و 

ای دندمآ  یم  اهنآ  يرادمامز  نامز  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دزن 
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یم مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  يابع  لیذ  هب  دندش  یم  لسوتم  راچان  دندرک ، یم  لاؤس  هلکـشم  لئاسم  دنتـشون و  یم 
.بلاط یبا  نب  ّیلع  زج  دهد  باوج  دناوتن  يدحا  ار  هدیچیپ  لکشم و  تالاؤس  نیا  دنتفگ 

ءافلخ تالاح  خیرات  رد  هچنانچ  دـندش ؛ یم  ناملـسم  هدـش و  عناق  هک  داد  یم  یمـسق  هب  ار  اهنآ  باوج  رـضاح و  ترـضح  نآ  اذـل 
.تسا دراو  ًالماک 

ترضح نآ  يرترب  هب  رارقا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نامثع ) رمع و  رکبوبا و   ) ءافلخ زجع  راهظا  ینعم  نیا  تابثا  رد  تسا  سب 
: تفگ یم  رکبوبا  هفیلخ  هک  دنا  هدروآ  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  نیققحم  هچنانچ  دندوب ؛ هدش  كاله  اهنآ  دوبن  یلع  رگا  هکنیا  و 

«(1) .مکیف ٌّیلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا ، ینولیقا  »

119 ص :

،5/589 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  هلمج : زا  تسا ؛ هدـمآ  ننـست  لها  بتک  رد  یفلتخم  تارابع  ظافلا و  اب  رکبوبا  نخـس  نیا  - 1
هللاو اما  لاقف : بطخ  قیدـصلا  رکبابا  نا  نسحلا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  رکب ، یبا  هفالخ  باب  هفالخلا  باتک  ح1405 ،
هللا یلـص  هللا  لوسر  هنـسب  مکیف  لمعا  ینا  نونظتفأ  ینیفکی  نم  مکیف  نا  تددول  اهراک و  اذـه  یماقمل  تنک  دـقل  مکریخب و  انا  اـم 

مکراعـشا و یف  رثوا  ـال  نا  ینوبیجاـف  تبـضغ  اذإـف  ینیرتـعی ، اناطیـش  یل  نا  و  کـلم ، هعم  ناـک  یحولاـب و  مصعی  ناـک  هلآو  هیلع 
، هفالخلا باتک  ح 14112 ، دـلج ص631 ، نیمه  رد  نینچمه  .ینوموقف  تغز  نا  ینونیعاف و  تمقتـسا  ناف  ینوعارف ، الا  مکراشبا ،

دق ینا  سانلا  اهیا  ای  لاقف : ساـنلا  بطخف  عیوب  نیح  دـغلا  رکبوبا  ماـق  لاـق : هیطع  نب  یـسیع  نع  دـسیون : یم  رکب  یبا  هفـالخ  باـب 
یبا هفالخ  باب  هفالخلا  باتک  ح 14073 ، دلج ، نیمه  زا  رد ص697 ، زین  ...مکریخ و  اوعیاـبف  مکریخب  تسل  ینا  مکیأر ، مکتلقا و 

ام ینومتکرت و  هلهاب و  ًارورـسم  هتلیلح ، اقناعم  مکنم  لجر  لک  تیبی  مهل  لاقف  سانلا ، هیلا  عمتجاف  اـیکاب  جرخ  مث  دـسیون : یم  رکب 
یم رکب  یبا  هبطخ  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  رما  ، 4/311 هیوبنلا ، هریـس  رد  ماشه  نبا  ...یتعیب ؛ ینولیقأ  مکتعیب ، یف  یل  هجاـح  ـال  هیف  اـنا 

، مکریخب تسل  مکیلع و  تیلو  دق  یناف  سانلا ، اهیا  دعب  اما  لاق : مث  هلها ، وه  يذـلاب  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  رکب ، وبا  ملکتف  دـسیون :
جرخا و  دسیون : یم  هتعیابم  یف  لصف  رکبوبا  هفالخ  ءافلخلا ص71 ، خیرات  رد  یطویس  .ینوموقف  تأسا  نا  ینونیعأف و  تنـسحا  ناف 

اذاف ینوعارف  مکدحا ، نم  ریخب  تسل  رشب و  انا  امنا  ...دعب و  اما  لاقف : ًابیطخ  ماق  رکبوبا  عیوب  امل  لاق : يرصبلا  نسحلا  نع  دعـس  نبا 
نبا .مکراشبا  مکراعشا و  یف  رثؤا  ال  ینوبنتجاف ، تبضغ  ینومتیأر  اذاف  ینیرتعی ، ًاناطیـش  یل  نا  اوملعا  و  ینوموقف ، ُتغُز  ینومتیأر 
ینثا هللا و  دـمحف  رکبوبا ، ملکت  مث  تسا : هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  مـالک  لصف 1 ، باب 1 ، ص11 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم  رجح 

رد يربط  .ینوموقف  تأسا  نا  ینونیعاف و  تنـسحا  ناف  .مکریخب  تسل  مکیلع و  تیلو  دـق  ّیناف  ساـنلا  اـهیا  دـعب ، اـما  لاـق : مث  هیلع 
هفیقس ثیدح  يرجه ، لاس 11 ثداوح  ، 2/332 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  .هفقس  ثیدح  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 2/450 دوخ ، خیرات 

لیذ هعبارلا ، هلاقملا  یف  باب  ص22 ، نیملاعلا ، رـس  رد  یلازغ  .دنا  هدروآ  میدرک  لقن  قعاوص  زا  هک  هنوگ  نامه  رکب ، یبا  هفالخ  و 
ناک ناف  ًاـناحتما ؟ ما  ًادـج  ما  ـالزه  هلاـقفا  مکریخب » تسل  ینولیقا و  ینولیقا  : » هللا لوسر  ربنم  یلع  هلوق  و  دـسیون : یم  رکبوبا  مـالک 

.ّلغ نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  اناحتما و  لاق  نا  هفالخلل و  صقن  اذهف  ًاّدج  ناک  نا  و  لزهلا ، نم  نوهزنم  ءافلخلا  ناف  الزه ،
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( .تسامش نایم  رد  یلع  هک  یمادام  متسین  رتهب  امش  زا  نم  اریز  دیرادرب ؛ ماقم  نیا  زا  ارم  )

رمع دوبن  یلع  رگا  رمع » کلهل  یلع  الول   » هک هدومن  رارقا  هتوافتم  دراوم  هفلتخم و  يایاضق  رد  رمع  هفیلخ  هبترم  داتفه  زا  زواجتم  و 
.دوب هدش  كاله 

.دشاب مزال  هرکاذم  يارب  يرت  مهم  بلاطم  دیاش  مریگب ، ار  سلجم  تقو  مهاوخ  یمن  کنیا  هک  دنا  هتشون  ار  کلاهم  داروم  ًابلاغ  و 

ناـیم رد  یلع  هک  یماداـم  متـسین  رتـهب  امـش  زا  نم  اریز  دـیرادرب ؛ ماـقم  نیا  زا  ارم  ) زا رت  مـهم  بـلطم  مادـک  بحاـص ، هـلبق  باوـن :
( .تسامش

رمع دوبن  یلع  رگا  رمع » کلهل  یلع  الول   » هک هدومن  رارقا  هتوافتم  دراوم  هفلتخم و  يایاضق  رد  رمع  هفیلخ  هبترم  داتفه  زا  زواجتم  و 
.دوب هدش  كاله 

.دشاب مزال  هرکاذم  يارب  يرت  مهم  بلاطم  دیاش  مریگب ، ار  سلجم  تقو  مهاوخ  یمن  کنیا  هک  دنا  هتشون  ار  کلاهم  داروم  ًابلاغ  و 

.دیدومن نایب  هک  تسا  عوضوم  نیازا  رت  مهم  بلطم  مادک  بحاص ، هلبق  باون :

120 ص :
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نونمم .دـییامرف  نایب  ام  ینایب  دـیزم  يارب  دـیراد  رظن  تسه و  هچنانچ  هدـیدرگ ؟ لقن  طبـض و  تاملک  نیا  اـم  هربتعم  بتک  رد  اـیآ 
.دش میهاوخ 

ظافلا و اب  هک  جوجل ) نیبصعتم  زا  یلیلیق  يانثتـسا  هب   ) دنراد ینعم  نیا  رب  قافتا  تعامج  تنـس و  ياملع  رباکا  مدرک  ضرع  یعاد :
رظن رد  هک  بتک  دانسا و  نآ  زا  یضعب  هب  تجح  مامتا  بلطم و  ندش  نشور  يارب  .دن  هدومن  لقن  هددعتم  دراوم  رد  هفلتخم  تارابع 

.میامن یم  هراشا  مراد 

« رمع کلهل  یلع  ول ال   » رمع راتفگ  دانسا  رد 

بیذهت ص337  رد  لاـس 852  یفوـتم  ینالقـسع  رجح  نـبا   - 2 لـطابلا ، لاـطبا  رد  بصعتم  ناـهبزور  نـب  هللا  لـضف  یـضاق   - 1
يرونید هبیتق  نبا   - 4 رصم ) پاچ   ) (2) هباصالا مود  دلج  ، 509 صرد رجح  نبا  زا  زین  و   - 3 نکد ،) دابآ  ردیح  پاچ   ) (1) بیذهتلا

هحفـص 78 رد  لاـس 973  یفوـتم  یکم  رجح  نـبا   - 5 ، (3) ثیدـحلا فلتخم  لیوأت  باـتک  ص201و 202 ، رد  لاـس 276  یفوتم 
رد ص22 لاس 630  یفوتم  يورزج  ریثا  نبا   - 7 باترملا ، هیاده  رد ص146 و 152  يدنفا  دمحا  جاح   - 6 ، (4) هقرحملا قعاوص 

لالج  - 8 (5) هباغلا دسا  مراهچ  دلج 

121 ص :

.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4925 ، ، 7/287 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 1
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 5704 ، ، 4/467 ینالقسع ، رجح  نبا  هباصالا ، - 2

هیلع یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاءاعد  ضقاـنتلا ، اـهیلع  اوعدا  یتلا  ثیداـحالا  رکذ  هبیتق 241 ، نبا  ثیدـحلا ، فلتخم  لـیوأت  - 3
.مالّسلا

دصقم 5. لصف 1 ، باب 11 ، و ص179 ، لصف 3 ، باب 9 ، ص127 ، ّیکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 4
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  ، 4/23 ریثا ، نبا  هباغلا  دسا  - 5
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10 ، (2) باعیتسا مود  دلج  هحفص 474  رد  لاس 463  یفوتم  یبطرق  ربلا  دبع  نبا   - 9 (1) ءافلخ خیرات  هحفص 66  رد  یطویس  نیدلا 
یبطرق ربلا  دبع  نمؤم  دیس  - 

نب دمحم   - 12 لآملا ، هریخذ  رد  یلیجع  رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش   - 11 ، (3) راصبالا رون  هحفص 73  رد  لاس 463  یفوتم 
لوصف هحفــص 18  رد  لاـس 855  یفوـتم  یکلاـم  غابـص  نـب  نیدـلا  روـن  .نیبـغارلا 13 -  فاعـسا  هحفـص 152 ، رد  نابــصلا  یلع 
یلزنعم دـیدحلا  یبا  نبا   - 15 ، (5) نیدقعلا دهاوج  رد  لاس 911  یفوتم  يدوهمـس  هللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون   - 14 . (4) همهملا

بیطخ .دیرجت 17 -  حرـش  هحفـص 407  رد  یچـشوق  همـالع   - 16 (6) هغالبلا ، جـهن  حرـش  لوا  دـلج  هحفـص 6  رد  یفوتم 655 
بلاطم مشش  لصف  نمض   29 هحفص رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم   - 18 ، (7) بقانم 48 و 60  هحفص رد  یمزراوخ 

رد یبلعث  ماـما   - 21(10) هرکذت و 87  رد ص85  يزوج  نبا  طبـس   - 20 ، (9) لئاضف رد  لبنح  نب  دـمحا  ماـما   - 19 ، (8) لووئسلا
قرط هحفص 53  ات  هفص 41  رد  يزوج  میق  نبا  همالع   - 22 نایبلا ، فشک  ریسفت 

122 ص :

.هلضف یف  هدراولا  ثیداحالا  یف  لصف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  ، 171 یطویس ، ءافلخ ، خیرات  - 1
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 1855 ، ، 3/1103 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2

.بلاط یبا  نب  ّیلع  اندیس  بقانم  رکذ  یف  لصف  باب 1 ، ص161 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 3
.همولع نم  ئش  رکذ  یف  لصف  لصف 1  ، 201-1/199 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 4

باب 1. مسق 1  ، 1/123 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 5
مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/18 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 6

لصف 7.  98-97 ح 65 ، ، 97-96 ص81 ، یمزراوخ ، بقانم  - 7
.هدئاز هدئاف  ، 6 لصف لصف 4 ، باب 1 ، ص71 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لووئسلا ، بلاطم  - 8

مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  باب  ح 1200 ، ، 2/647 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف  - 9
.باطخ نب  رمع  لوق  یف  لصف  ، 6 باب ص137 ، يزوجلا ، طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 10
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هیافک باـب 57  رد  لاـس 68  یفوتم  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم   - 23 ترـضح ، نآ  زا  هدیدع  يایاضق  لقن  نمـض  هیمکحلا 
(2) ، ) دئارف رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  .بقانم 26 -  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  .ننس 25 -  رد  ینیوزق  هجام  نبا   - 24 (. (1) بلاطلا

یفنح یخلب  نامیلس  خیش   - 29 سودرف ، رد  یملید  .نیبملا 28 -  حتف  حرـش  رد  يذمرت  میکحلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم   - 27
(3) هدوملا عیبانی  باب 14  رد 

123 ص :

باب 59. ص227 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
باب 63 و 65. طمس 1 ، 272 و 276 ، ح 259 ، 348 و 350 ، ، 1/337 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - . 2

یلع كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاـح  زین  و  باب 14 . و 58 ، ح 57  باب 65و 1/227 ، ، 147-3/146 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
نیدلا بحم  نیعلا ؛ فرح  ثیدح 5594 ، لیذ  ، 4/470 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم  کسانملا ، باتک  ح 1682 ، ، 1/628 نیحیحصلا ،

؛  مالّـسلا هیلع  یلع  لوق  یلا  رمع  رکب و  یبا  عوجر  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف  باـب  مسق 1 ، ص82 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط ،
باتک ، 13/343 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و  لصف 6 ، بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم  ح 83-82 ، ص88 ، بقانم ، هیودرم  نبا 
خیرات رد  رکاسع  نبا  30/638 ؛ مالـسالا ، خیرات  رد  یبهذ  مهنیب ؛} يروش  مهرماو   } یلاعت هللا  لوق  باب  هنـسلا  باتکلاب و  ماصتعالا 

رد دعس  نبا  لصف 4 ؛ ح28 ، ، 1/78 نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، قشمد 407-42/405 ،
رد یفنح  يدنرز  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  ...هللا ، لوسر  باحصا  نم  هب  يدتقی  هنیدملاب و  یتفی  ناک  نم  رکذ  ، 2/258 يربکلا ، تاقبطلا 
رد يربط  نیدـلا  بحم  هباحـصلا ؛ نع  راثآ  رکذ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقاـنم  مسق 2 ، طمس 1  ، 132  - ص130 نیطمـسلا ، ررد  مظن 

دصرم ، 8/370 فقاوملا ، حرـش  رد  یناجرج  ًاملح ؛ مهمظعا  املع و  همالا  ربکا  هناب  هصاصتخا  رکذ  باب 4 ، ، 3/161 هرضنلا ، ضایر 
ناک رمع 2- کلهل  یلع  ول ال  -1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  هلمج  نیا  نوگانوگ  ظافلا  اب  دصقم 5 ، ، 4
وبا اهیف  سیل  هلضعمل  ینقبت  مهللا ال  لوقی : رمع  ناک  .رمع 4- کلهل  یلع  لوق  الول  .نسحلا 3- وبا  اهل  سیل  هلـضعم  نم  ذوعتی  رمع 

بلاط یبا  نبا  اهل  سیل  هلضعمل  ینقبت  مهللا ال  .نسحلا 7- وبا  اهل  سیل  هلضعمل  تیقب  ال  .اهل 6 . یلع  هلضعم ال  نم  ذوعا  .نسحلا 5-
.ّیلع ای  كدعب  هللا  یناقباال  .نسحلا 10- وبا  مهیف  سیل  موث  یف  شیعا  نا  هللااـب  ذوعا  .ّیلع 9- لثم  نودـلی  نا  ءاسنلا  تزجع  .ًایح 8-

.ًاّیلع ینعی  نسحلا  وبا  اهل  سیل  هلضعمل  رمع  شاع  11-ال 
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تافالتخا هب  ناتدوخ  ياملع  هلجا  زا  رگید  يرایـسب  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ءایلوالا و  هیلحرد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح   - 30
یلع ول ال  : » تفگ یم  هک  دـنا  هدروآ  هدراو  يایاضق  يدراوم  رکذ  اب  ابلاغ  دـنا و  هدومن  ار  رمع  هفیلخ  لاوقا  لقن  تاراـبع ، ظاـفلا و 

«. رمع کلهل 

.دندوب هدش  كاله  دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دندومن  رارقا  اهنآ  هداد و  تاجن  ار  ءافلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يداروم  ضعب  هب  هراشا 

نب یلع  بقانم  یف   (1) بلاطلا هیافک  باب 57  رد  یعفاش  یجنگ  هیقف  هلمج  زا 

124 ص :

رمع یقل  هنا  نامیلا  نب  هفیذح  نع  دانـسالااذهب  و  دـسیون : یم  یجنگ  باب 57 ، ص219-218 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 1
هنتفلا و بحا  قحلا و  هرکا  هللا  تحبـصا و  بحـصا ؟ یندـیرت  فیک  لاقف : نامیلا ؟ نبای  تحبـصا  فیک  رمع : هل  لاقف  باـطخلا ، نب 
هلوقل و رمع  بضغف  .ءامـسلا  یف  سیل هللا  ام  ضرـالا  یف  یل  ءوضو و  ریغ  یلع  یلـصا  و  قولخملا ، ریغ  ظـفحا  و  هرا ، مل  اـمب  دهـشا 

يأرف مالّسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  ّیلعب  رم  ذا  قیرطلا  یف  وه  انیبف  کلذ ، هلوقل  هفیذح  يذا  یلع  مزع  رما و  هلجعا  دق  هروف و  نم  فرصنا 
لاقف قحلا ، هرکا  تحبصا  لاقف : تحبصا  فیک  هتلأسف  نامیلا  نب  هفیذح  تیقل  لاقف : رمع ؟ ای  کبـضغا  ام  لاقف  ههجو ، یف  بضغلا 

امنا  } یلاعت هللا  لاق  دق  دلولا و  لاملا و  بحی  قدص ، لاق : .هنتفلا  ّبحا  و  لوقی : لاقف : .قح  وه  توملا و  هرکی  قدص ، مالّـسلا : هیلع 
ثعبلا و توملا و  هینادحاولاب و  دهـشی هللا  قدـص  مالّـسلا : هیلع  لاقف  هرا ، امب ال  دهـشا  لوقی  یلع  ای  لاقف  هنتف } مکدالوا  مکلاوما و 

باتک ظفحی  قدـص ، لاق : .قولخملا  ریغ  ظفحا  یننا  لاق : دـق  یلع و  ای  لاقف  .هلک  کلذ  هری  مل  طارـصلا و  رانلا و  هنجلا و  همایقلا و 
هللا یلص  هللا  لوسر  یمع  نبا  یلع  یلصی  قدص  مالّـسلا  هیلع  لاقف  .ءوضو  ریغ  یلع  یلـصا  لوقی  لاق و  .قولخم  ریغ  وه  یلاعت و  هللا 
نا لاق : لاق  وهام ؟ مالّـسلا و  هیلع  لاقف  کلذ ! نم  ربکا  لاق  دـق  نسحلا  ابا  ای  لاقف : .زئاـج  هیلع  هالـصلا  ءوضو و  ریغ  یلع  هلآو  هیلع 
نبا کلهی  داک  رمع : لاقف  .دلولا  هجوزلا و  نع  هللا  یلاعت  هجوز و  هل  قدص ، مالّسلا  هیلع  لاق  ءامـسلا ! یف  سیل هللا  ام  ضرالا  یف  یل 

.ریسلا لها  نم  دحاو  ریغ  هرکذ  لقنلا  لها  دنع  تباث  اذه  تلق : .بلاط  یبا  نب  ّیلع  ول ال  باطخلا 
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رکذ دـنا  هدومن  لقن  مه  امـش  ياملع  زا  نارگید  هک  ار  نامیلا  نب  هفیذـح  ربخ  ادنـسم  يرابخا  لـقن  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 
: تفگ هفیذح  يدرک ؛ حبص  هنوگچ  درک  لاؤس  دومن و  تقالم  وا  اب  رمع  يزور  هک  هدومن 

ام ضرالا  یف  یل  ءوضو و  ریغ  یلع  یلـصا  و  قولخملا ، ریغ  ظفحا  و  هرا ، مل  اـمب  دهـشا  هنتفلا و  بحا  قحلا و  هرکا  هللا  تحبـصا و  »
« ءامسلا یف  سیل هللا 

منک یم  ظفح  ما و  هدیدن  هک  يزیچ  هب  مهد  یم  تداهش  ار و  هنتف  مراد  یم  تسود  قح و  زا  مراد  هارکا  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  )
( .نامسآ رد  ادخ  يارب  تسین  هک  يزیچ  نیمز  رد  تسا  نم  يارب  ءوضو و  نودب  متسرف  یم  تاولص  ار و  قولخم  ریغ 

بضغ راثآ  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیب  نامه  رد  .دنک  تیذا  ار  وا  هک  تساوخ  دیدرگ و  كانبـضغ  تاملک  نیا  زا  رمع 
حیحص ار  مامت  تسین ، یمهم  بلطم  دومرف : ترـضح  دومن  لقن  ار  هیـضق  یکانبـضغ ؟ تهج  هچ  زا  دومرف : دید  رمع  تروص  رد  ار 

.تسا هتفگ 

لام دراد  تسود  وا  هک  هنتف  زا  دارم  تسا و  گرم  داد  تهارک  وا  هک  قح  زادارم 

125 ص :
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گرم و ادخ و  تینادـحو  هب  دـهد  یم  تداهـش  ینعی  ما ؛ هدـیدن  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  مهد  یم  تداهـش  هتفگ  هکنیا  تسا و  دالوا  و 
تـسا نآرق  شدارم  ار  قولخم  ریغ  منک  یم  ظفح  هتفگ  هکنیا  تسا و  هدیدن  ار  مادـک  چـیه  هک  طارـص  خزود و  تشهب و  تمایق و 

یب تسا  زئاج  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تاولص  ینعی  متسرف ؛ یم  تاولـص  وضو  نودب  هتفگ  هکنیا  تسین و  قولخم  هک 
يا هجوز  نم  يارب  ینعی  تسین ؛ نامـسآ  رد  ادـخ  يارب  هک  يزیچ  نیمز  رد  تسا  نم  يارب  هتفگ  هـکنیا  نداتـسرف و  تاولـص  وـضو 

.دشاب یم  دالوا  هجوز و  زا  ياربم  یلاعت  يادخ  هک  تسا 

« .بلاط یبا  نب  یلع  ول ال  باطخلا  نبا  کلهی  ناک  : » تفگ رمع 

( .دوب هدیسرن  یلع  رگا  دوش  كاله  رمع  دوب  کیدزن  )

( دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : یم  هفیلخ  هک   ) بلطم نیا  دیوگ : یجنگ  فلؤم  هاگنآ 

.دنا هدومن  لقن  ار  وا  ریس  لها  زا  يریثک  عمج  ربخ و  لها  دزن  تسا  تباث 

: تفگ یم  هنع  هللا  یضر  رمع  هفیلخ  ررکم  دیوگ : بقانم  بحاص  و 

« نسحلا ابا  اهیف  سیل  هما  یف  تشع  «ال 

« نسحلابا دشابن  تما  نیا  رد  هک  یتما  رد  مشابن 

: تفگ یم  زین  و 

« بلاط یبا  نب  ّیلع  لثم  ندلی  نا  ءاسنلا  تمقع  »

( .دندش میقع  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننامه  يدرم  ندییاز  زا  نانز  )

سابع نبا  زا  القن  يذـمرت  زا  هدوملا  عیباـنی   14 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  و 
رد هک  هدومن  لقن  یلّصفم  ربخ 

126 ص :
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: دیوگ ربخ  نآ  رخآ 

باّطخلا نب  رمع  لاق  امک  يواـتفلا  هن  نوذـخأی  باـتکلا و  ماـکحا  یف  مالّـسلا  هیلع  هیلا  نوعجری  مهنع  هللا  یـضر  هباحـصلا  تناـک  »
کلهل ّیلع  ول ال  نطاوم  هّدع  یف  هنع  هللا  یضر 

« .بلاط یبا  نب  ّیلع  یتّما  ملعا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاق  و  رمع - 

هچنانچ دندرک  یم  وا  زا  اواتف  ذخا  دندومن و  یم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هعجارم  نآرق  ماکحا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باحـصا  )
نیرتاناد دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مدوب و  هدش  كاله  دوبن  ّیلع  رگا  تفگ  یم  هدیدع  ياهلحم  رد  باطخلا  نب  رمع 

( تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  تما 

ادـبا یملع  تاثحابم  ینید و  تارظانم  رد  هک  دـیئامرف  یم  قیدـصت  میدومن  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  هک  ینایب  رـصتخم  نیا  اـب  سپ 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  هک  هدوـمن  یم  قیدـصت  هتـشاد و  زجع  هب  فارتـعا  رارقا و  دوـخ  هکلب  دـشن  هدـید  رمع  هفیلخ  زا  یتـظلغ  تدـش و 

قعاوص میس  لصف  رد  یکم  رجح  نبا  دننام  امش  ءاملع  زا  نیبّصعتم  هک  اجنآ  ات  هداد  یم  تاجن  ار  وا  کلاهم  زا  هدوب و  وا  سردایرف 
: تفگ یم  رمع  هک  هدروآ  دعس  نبا  زا  القن   (1) هقرحم

« اّیلع ینعی  نسحلاوبا  اهل  سیل  هلضعم  نم  هللااب  ذّوعأ  »

( دشابن وا  رد  ّیلع  ینعی  نسحلا  وبا  هک  يا  هدیچیپ  رما  هلضعم و  زا  مربیم  هانپ  ادخب  )

127 ص :

.تشذگ لبق  تاحفص  رد  - 1
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دشن هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  رد 

دوخ زا  یتداشر  تعاجـش و  تدش و  اصخـش  رمع  هفیلخ  هک  دهد  یمن  ناشن  یخیرات  چیه  مه  گنج  ياهنادیم  كراعم و  رد  اما  و 
رافک زا  روزرپ  يوق و  نامدرم  ای  گرزب  يرکـشل  لباقم  رد  هاگره  نیقیرف  نیخروم  نایب  خیرات و  مکحب  سکع  رب  دشاب  هداد  ناشن 

.(1) دمآ یم  دراو  مالسا  رکشل  رب  تسکش  هدومن و  رارف  نیملسم  وا  لمع  رثا  رد  هک  دومن  یم  تمواقم  كرت  تفرگ  یم  رارق 

تفالخ نامز  رد  تسا و  ناناملسم  رخف  هک  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  لثمب  دیدومن و  جراخ  تکازن  زا  ار  یفطل  یب  مک  مک  ظفاح :
ار راوگرزب  نآ  هدومن و  تناها  دندش  حتاف  مالسا  رکشل  وا  دوجوب  اهگنج  ۀمه  رد  هدیدرگ و  ناناملـسم  بیـصن  یگرزب  تاحوتف  وا 

هزادنا نیا  ات  یفیرـش  صخـش  امـش  لثم  تسا  راوازـس  ایآ  دیئامن  یم  دادملق  ناناملـسم  تسکـش  ثعاب  ار  شدوجو  راّرف و  نوبج و 
شوگ مه  ام  دـیئامنب و  تسا  نیملـسم  راختفا  تاهابم و  رخف و  ۀـیام  هک  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دـننام  یگرزب  نامدرم  هب  تناها 

.مینزن فرح  میهدب و 

هک دـیئامن  یم  ناـمگ  دـیا  هتخانـشن  ار  یعاد  یغبنی  اـمک  زونه  بش  دـنچ  نیا  رد  هک  تسا  بجعت  دـیدومرف و  هابتـشا  یلیخ  یعاد :
هـصاخ میامنب  صاخـشا  زا  یحیبقت  ای  فیرعت  ناهرب  لیلد و  نودـب  هنالهاج و  ضغب  ّبح و  سفن و  ياوه  يور  یعاد  تسا  نکمم 

.دنشاب هقبط  ره  زا  ول  دنراد و  خیرات  رد  تیفورعم  هک  یصاخشاب  تبسن 

128 ص :

.دش یسررب  مشش  سلجم  رد  ءافلخ  صخالاب  هباحص و  رارف  هب  طوبرم  عبانم  - 1
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رظن ءوس  هدیدرگ  یتخبدب  بابـسا  ناناملـسم  نیب  تاهج  نیمه  هب  اهنرق  تسا و  دوجوم  سلاجم  لیبق  نیا  رد  هک  یگرزب  بیع  طقف 
( تارجح  ) هروس 49 هیآ 12  رد  احیرص  هکنیا  اب  ددرگ  یم  رهاظ  ناناملسم  زا  دیجم  نآرق  روتسد  فالخ  رب  هک  تسا  دب  ياهنامگو 

: دیامرف یم 

{ ٌْمثِإ ِّنَّظلَا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلَا  َنِم  ًارِیثک  اُوِبنَتِْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  }

( تسا تیصعم  اهنامگ  زا  یخرب  هک  دب  نامگ  نظ و  زا  دیئامن  يرود  دایز  نامیا  لها  يا  )

هکنآ لاح  دـیدومن و  تناها  روصت  ینیبدـب  رظن  اب  اذـل  هدـمآ  نوریب  هعیـش  درف  کـی  ناـهد  زا  مدرک  ضرع  هک  یتـالمج  نیا  نوچ 
.متفگن يزیچ  دنا  هتشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هچنآ  رب  هدایز  دیدومن  نامگ  امش  هک  تسنیا  زا  ریغ  بلطم 

ۀحفـص يور  ار  صاخـشا  لاعفا  دب  کین و  تواضق  یتسیاب  لقع  مکح  هب  یلو  میا  هدوبن  هیـضام  ۀـنمزا  رد  امـش  ام و  تسا  یهیدـب 
.میئامنب خیرات 

تقیقح نایب  مهزاب 

باصعا کیرحت  هلمج  نیا  هب  دـیتساوخ  ای  دـیدومن  هطلغم  اجنیا  دیـشخبب )  ) مدومن تناهارمع  هفیلخب  تبـسن  یعاد  دـیدومرف  هکنیا 
.دیئامن نیفلاخم 

هچنآ زا  هدایز  مدومن و  نایب  ار  خیرات  رد  تبث  عقاو  نیع  تیاکح  هکلب  تشادن  تناها  ۀبنج  هفیلخ  هب  عجار  ام  تبحـص  هکنآ  لاح  و 
نایب رت  حضاو  حورشم و  ار  بلطم  مرادرب و  ار  هدرپ  مراچان  میوگ  یمن  هتفگن و  يزیچ  دنا  هتشون  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و 

.دورب نایم  زا  ینیبدب  ات  میامن 

يدحا تسا  رمع  هفیلخ  دوجو  تنم  نیهر  مالسا  ۀیلاع  تاحوتف  دیدومرف  هکنیا 

129 ص :
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دومن شومارف  دـیابن  لاح  نیع  رد  یلو  هدـمآ  لئان  هیلاع  تاحوتف  هب  مالـسا  رمع  يرادـمامز  هرود  رد  هک  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا 
نبا دنـسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما  دادغب و  خـیرات  رد  بیطخ  رکب  وبأ  یـضاق  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  رارقإ  تداهـش و  هب  هک 
ریمأ اـب  رمع  هفیلخ  اـه  یـشکرکشل اـصوصخم  تکلمم و  کـلم و  روـما  ماـمت  رد  نارگید  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا 

.(2) درک یم  راتفر  ترضح  نآ  روتسد  قباطم  دومن و  یم  روش  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا 

130 ص :

یلا جورخلا  یف  باطخلا  نب  رمع  هرواش  دـق  مالّـسلا و  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) 300-8/296 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
(. مورلا وزغ 

، يربط خیرات   ) .ابلک ًاودع  دـیرت  کنا  کسفنب ؟ جرخت  نیا  دـنتفگ : وا  هب  سدـقملا  تیب  حـتف  نایرج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زین  و  - 2
سابعلا همجرت 3106 ، ، 26/372 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  سدقملا ؛ تیب  حـتف  رکذ  هرـشع ، هسماخلا  هنـسلا  ، 3/104 يربط ،

اب گنج  دروم  رد  نینچمه  و  سدقملا ) تیب  حتف  رکذ  هرـشع ، سمخ  هنـس  ، 2/500 ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  بلطملا ؛ دـبع  نب 
دندومن عنم  راکنیا  زا  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  دومن و  تروشم  دورب  گنج  هب  ًاصخش  هک  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  زین  نایناریا 

یتح هدما ، هدعا و  يذلا  هدنج  و  هرهظا ، يذـلا  هللاا  نید  وه  هّلقب و  هرثکب و ال  هنالذـخ  هرـصن و ال  نکی  نمل  رمالا  اذـه  نا  دومرف : و 
نم برعلاب  یحرلا  ردـتلا  ابطق و  نکف  ..هدـنج  رـصان  و  هدـعو ، زجنم  هللا  و  هللا ، نم  دـعوم  یلع  نحن  و  علط ، امثیح  علط  و  غلب ، ام  غلب 

: اولوقی ادـغ  کیلا  اورظی  نا  مجاعألا  نا  .کیدـی  نیب  امم  کیلا  مها  تاروعلا  نم  کئارو  عدـت  ام  نوکی  یتح  اهراطقا ، اـهفراطا و 
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) ...کیف مهمعط  کیلع و  مهبلکل  دشا  کلذ  نوکیف  متحرتسا ، هومتعطق  اذاف  برعلا : لصا  اذه 
، یـسولآ یـسولآ ، ریـسفت  هسفنب ، سرفلا  لاـتقل  صوخـشلا  یف  رمع  هراشتـسا  دـق  مالّـسلا و  هیلع  هـل  مـالک  نـم  هـبطخ 146  / 9/95

بلطم ياـهتنا  رد  هیلع ) هللا  ناوضر  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تورـشم  رکذ  ، 2/295  ) حوتفلا باـتک  رد  یفوک  مثعا  نب  دـمحا  ( 18/207
متزجع مکحیو ! تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دینـش  ار  شتورـشم  هـهجو و  هللا  مرک  یلع  نانخـس  رمع  هـک  یناـمز  دـسیون : یم  نـینچ 

همه هیآ  مدرم ! يا  امش  رب  ياو   » .یسفن یف  هتیأر  يذلا  ییأر  هیأر  ناک  دقل  هللا  و  نسحلا ، وبا  لاق  امک  اولوقت  نا  مکرخآ  نع  مکلک 
دوب نم  رظن  نامه  وا  رظن  مسق  ادخ  هب  درک ؟ نایب  ار  نآ  نسحلا  وبا  هک  يروطنامه  دـینزب  ار  یفرح  نینچ  هکنیا  زا  دـیدوب  زجع  امش 

( ققحم « ) ...متشاد لد  رد  هک 
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متاخ دوخ  نامز  رد  مالـسا  ۀـیلوا  تاحوتف  لوا  تمـسق  .دومن  یم  ادـیپ  توافت  نامز  هرود و  ره  رد  مالـسا  تاحوتف  اهنیا  رب  هوـالع 
.دنا هتفگ  هکنآ  هچ  دوب  یم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  صیخش  صخش  تنم  نیهر  هک  هدوب  ءایبنالا 

رازه دص  زا  هب  یگنج  درم  کی  هک  راکب  دیاین  رکشل  یهایس 

نب ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  دوب  مالسا  رکشل  يزوریپ  حتف و  ببس  شدوجو  نیملسم و  مالسا و  تاهابم  رخف و  هیام  هک  یگنج  درم  نآ  و 
مشچ درد  ترضح  نآ  هک  ربیخ  رد  هچنانچ  دیدرگ  یمن  لصاح  حتف  دش  یمن  رضاح  یگنج  رد  رگا  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 

هللا یلص  مرکا  لوسر  ياعد  هب  ترضح  نآ  هک  ینامز  ات  دندروخ  تسکش  نیملسم  یپرد  یپ  دورب  نادیم  هب  تسناوت  یمن  تشاد و 
.(1) دش عقاو  ترضح  نآ  تسد  هب  ربیخ  عالق  حتف  دومن و  نمشد  هب  هلمح  تفای و  افش  هلآو  هیلع 

131 ص :

اهنآ بتک  رگید  حاحص و  بتک  رد  هک  تسا  ننست  لها  یناور  تارتاوتم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهیروالد  ربیخ و  گنج  نایرج  - 1
نیرجاهملا و بقانم  باـب  هلآو و ص207 ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد  باـب  و 20 ، و 12  ج 4/5  يراخب ، حیحـص   ) تسا هدـش  رکذ 

نم و 122  باـب 121  و 7/120 و  اـهریغ ؛ درق و  يذ  هوزغ  باـب  ، 5/195 ملـسم ، حیحـص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  و ج 5/ص76 ، مهلـضف ؛
باب ، 5/302/3808 يذمرت ، ننـس  هنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  ، 1/45/121 هجام ، نبا  ننس  مالّـسلا ؛ هیلع  یلع  لئاضف 

تسکش نایرج  رب  يرایسب  تایاور  رد  ...و و  هنع  هللا  یضر  یلع  لئاضف  ص15  یئاسن ، هباحصلا ، لئاضف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم 
نع هک ... : تسا  هدش  هراشا  هنوگنیا  یضعب  رد  هک  هدمآ  فلتخم  ریباعت  اب  لبق  هلمح  ود  رد  رمع  رکبوبا و  یهدنامرف  هب  مالـسا  هاپس 

نیتألملا و یف  دربلا  یف  جرخت  نا  کنم  ورکنا  دـق  سانلا  نا  هعم  رـسمی  ناک  یلعل و  لاق  لاق : هنا  هیبا  نع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناف  لاق : یلب ، لاق : ربیخب ؟ انعم  نکت  ملا  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاقف  لاق : لیقثلا  بوثلا  وشحلا و  رحلا  یف 

: هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  سانلاب ؛ ًامزهنم  عجرف  ءاول  هل  دقع  دق  رمع و  ثعبف  مزهنا  دق  عجرف و  ءاول  هل  دقع  رکبابا و  ثعب 
.دـمرا ینا  تلقف  .دـمرا  انا  یلا و  لسراف  لاق : .رارفب  سیل  هل  هللا  حـتفی  هلوسر ، هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  الجر  هیارلا  َّنیطعـال 

،42/107 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات   ) .ًادرب هدعب و ال  ارح  تدـجو  امف  لاق : دربلا » رحلا و  هفکا  مهللا  : » لاق مث  ینیع  یف  لفتف 
یبا نبا  فنصملا ، .هلوسر  هللا و  بحی  الجر  هیارلا  نیطعال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  باب  ، 9/124 یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ات 95 ، 89

؛ ربیخ هوزغ  ح 22 ، زین ص525 / 7 و  حو ص22/ح11 هنع و ج8 / هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  ، 7/497/17 یفوکلا ، هبیش 
یئاسن مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلزنم  رکذ  ات 8403 ،  8401 5/109 و 110 /  یئاسن ، يربکلا ، ننسلا 

دبع نبا  رردلا ، هملس ؛ نع  یملسالا  نایفـس  نب  هدیرب  ، 7/35 یناربط ، ریبـکلا ، مجعملا  هللا ؛ نم  هجو  هللا  مرک  یلع  هلزنم  ، 55 ات ص52
یضر یلع  لئاضف  و 30120 و 30121 و ج 13/121/36388 ، ، 10/462/30119 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  ص202و 203 ؛ ربلا ،

یف ربیخ  هوزغ  هرجهلا ، نم  عبس  هنـس  و 213 ، ، 4/212 ریثک ، نبا  هیاـهنلا ، هیادـبلا و  ربیخ ؛ هوزغ  ، 2/14 نابح ، نبا  تاـقثلا ، هنع ؛ هللا 
یبا نب  ّیلع  هیافک  ، 11/280 يزنرقم ، عامـسالا ، عاتما  مالّـسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  نم  و 7/373 ، اهلوا ،

؛ هنع هللا  یضر  یلع  دی  یلع  ربیخ  حتف  3/37و 38 ، يروباشین ، مکاح  كردتسملا ، هل ؛ هعدب  دربلا  رحلا و  هنع  یلاعت  هللا  یضر  بلاط 
ثیدح ، 5/354 دـمحا ، دنـسم  رفاکلا ؛ هبراحم  نایب  یف  ص169 ، یمزراوخ ، بقاـنملا ، ربـیخ ؛ هوزغ  ، 2/300 يربط ؛ يربط ، خـیرات 

نبا هیوبنلا ، هریسلا  4/334 ؛ ریثا ، نبا  هباغلا ، دسا  رـشاعلا ؛ ثیدـحلا  ربیخ ، هوزغ  باب  ، 7/365 رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  یملـسا ؛ هدیرب 
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( ققحم . ) ات 355 3/353 ریثک ،
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ادن یبیغ  يدانم  ات  دومن  تماقتـسا  ربمغیپ  يرای  هب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  طقف  دندومن  رارف  یگمه  نیملـسم  هک  دحا  هوزغ  رد  و 
: داد رد 

(1)« ّیلع ّالا  یتف  راقفلا ال  وذ  ّالا  فیس  «ال 

( مالّسلا هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  تسین  راقفلاوذ و  رگم  يریشمش  تسین  )

نارادرـس یمان و  ناعجـش  تنم  نیهر  امامت  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تافو  زا  دعب  تاحوتف  مود  تمـسق  اّما  و 
ینادراک یشک و  هشقن  مالسا و  گرزب  تسدربز 

132 ص :

( ققحم  ) هبطخ 108 ، 7/219 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
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یم بلاغ  اهنآ  رب  ات  دـندومن  یم  يزاب  ناج  يراکادـف و  تعاجـش و  يوق  نانمـشد  لباقم  گنج  ياهنادـیم  رد  هک  تسا  هدوب  اهنآ 
.دندمآ

ادن یبیغ  يدانم  ات  دومن  تماقتـسا  ربمغیپ  يرای  هب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  طقف  دندومن  رارف  یگمه  نیملـسم  هک  دحا  هوزغ  رد  و 
: داد رد 

(1)« ّیلع ّالا  یتف  راقفلا ال  وذ  ّالا  فیس  «ال 

( مالّسلا هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  تسین  راقفلاوذ و  رگم  يریشمش  تسین  )

نارادرـس یمان و  ناعجـش  تنم  نیهر  امامت  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تافو  زا  دعب  تاحوتف  مود  تمـسق  اّما  و 
يراکادف تعاجش و  يوق  نانمشد  لباقم  گنج  ياهنادیم  رد  هک  تسا  هدوب  اهنآ  ینادراک  یشک و  هشقن  مالسا و  گرزب  تسدربز 

.دندمآ یم  بلاغ  اهنآ  رب  ات  دندومن  یم  يزاب  ناج  و 

رد هکلب  دـش  عقاو  رمع  هفیلخ  نامز  اـصوصخم  ءاـفلخ  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  هدوبن  یمالـسا  تاـحوتف  فارطا  رد  اـم  تبحـص  یلو 
.درادن هقباس  خیرات  رد  مدرک  ضرع  هک  دوب  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  یصخش  تظلغ  تعاجش و  تدش و  عوضوم 

تـسکش بجوم  وا  لمع  هدرک و  رارف  گـنج  نادـیم  زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  دـیئامرف  یم  امـش  هک  تسین  تناـها  نیا  ظـفاح :
.دیدرگ ناناملسم 

یعاد دنا و  هدومن  لقن  ناتدوخ  نیخروم  گرزب و  ءاملع  ار  تناها  زا  عون  نیا  تسا  تناها  صاخشا  یخیرات  عیاقو  لقن  رگا  یعاد :
ار عیاقو  نیا  هک  دـیئامنب  ناتدوخ  ءاـملع  هب  دـیراد  یلاکـشا  داریا و  رگا  دـنا  هدومن  تبث  ناـتدوخ  نیخروم  هک  ار  هچنآ  رگم  متفگن 

.دنا هدومن  طبض  تبث و 

نیملـسم تسکـش  ببـس  اجک  رد  درک و  رارف  گنج  نادـیم  زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  هک  دـنا  هتـشون  ام  ياملع  اجک  رد  ظفاح :
؟ دیدرگ

ربیخ رد  رمع  رکبوبأ و  تسکش 

ّیلع نوچ  دندروخ  تسکـش  نایاقآ  هک  تسا  ربیخ  ةوزغ  ۀّمهم  ۀـعقاو  اهنآ  ۀـمه  زا  ّمها  هک  گنج  ياهنادـیم  زا  يرایـسب  رد  یعاد :
دنداد و رکب  وبا  هب  ار  نیملسم  مچرپ  ملع و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لوا  زور  درک  یم  درد  شکرابم  ياهمشچ  مالّسلا  هیلع 

دنداد رمع  هب  ار  ملع  مود  زور  دنتشگرب ؛ هدروخ  تسکش  هدومن  یگنج  رـصتخم  دوهی ، لباقم  دنتفر  رکـشل  اب  نیملـسم  يرادرـس  هب 
هدیسرن دوهی  لباقم  رد  زونه  یلو 
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( ققحم  ) هبطخ 108 ، 7/219 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
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.دندومن رارف  هدیسرت 

.دندوب عاجش  لد و  يوق  ینامدرم  اهنآ  ّالا  تسا و  نایعیش  ياه  هتخاس  امش  تانایب  نیا  ظفاح :

دنیوگ یمن  هتفگن و  غورد  زگره  دـندوب  قّدـصم  قداص و  هک  دنتـسه  تیب  لـها  زا  همئأ  ناوریپ  نایعیـش  مدرک  ضرع  ررکم  یعاد :
ةرود یخیراـت  هّمهم  عیاـقو  زا  ربـیخ  ةوزغ  دـنرادن  ثیدـح  لـعج  هـب  یجاـیتحا  ادـبا  دـنناد و  یم  هریبـک  ناـهانگ  زا  ار  غورد  نوـچ 

هب مراد  رظن  رد  لاـحلا  هچنآ  دـنا  هتـشون  نیقیرف  نیخروم  ءاـملع و  عیمج  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  یناگدـنز 
یعفاش هحلط  نب  دّـمحم  (1) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 62  رد   430 لاس یفوتم  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  مناسر  یم  ناتـضرع 

زا نارگید  (3) و  بلاطلا هیافک  باب 14  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ماشه و  نبا  ةریس  زا   (2) لوؤسلا بلاطم  هحفص 40  رد 
ناتدوخ نیخرومو  ءاملع  رباکا 
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لاق تسا ... : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  میعن  وبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4 ، ، 1/62 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 1
یلا هتیارب  قیدـصلا  رکبابا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعب  لاـق : عوکـالا  نب  هملـس  نع  هیبا  نع  یملـسالا  نایفـس  نب  هدـیرب  اـنث 

هللا لوسر  لاقف  .دهج  دق  حتف و  نکی  مل  عجرف و  لتاقف ، دـغلا  رمع  ثعب  مث  .دـهج  دـق  و  تف ، نکی  مل  عجرف و  لتاقی ، ربیخ  نوصح 
مالّسلا هیلع  یلعب  اعدف  هملس : لاق : .رارف  سیل  هیدی  یلع  هللا  حتفی  هلوسر ، هللا و  بحی  الجر  ادغ  هیارلا  نیطعال  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

لصف 8. باب 1  ص153 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لووئسلا ، بلاطم  - 2
رد یئاسن  نینچمه  .دنا  هدرک  لقن  میعن  وبا  دننام  ار  ثیدح  یجنگ  هحلط و  نبا  باب 14 . ص98 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 3

دمحا .هدیرب  دنسم  دنسم 5/353 ، رد  لبن  نب  دمحا  هللا ؛ نم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلزنم  ص52 ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ 
مث هل  حتفی  مل  فرـصناف و  رکب  وبا  ءاوللا  ذخاف  ربیخ  انرـصاح  لاق : هدیرب  یبا  ینثدح  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  لبنح  نب 
عفاد ینا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  .دهج  هدش و  ذئموی  سانلا  باصا  هل و  حـتفی  مل  عجر و  جرخف و  دـغلا  نم  رمع  هذـخا 

، هیوبنلا هریـسلا  رد  ماشه  نبا  ...اـّیلع  اعدـف  ...هل  حـتفی  یتح  عجری  ـال  هلوسر ، هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  لـجر  یلا  ًادـغ  ءاوللا 
یلزاغم نبا  .هیارلا  ءاطعا  ثیدـح  ح 217 ، ص181 ، بقانم ، رد  یلزاـغم  نبا  ربیخ ؛ موی  یلع  نأـش  يرجه ، لاس 7  ثداوح  ، 3/349

رکذ یلصف 6 ، باب 4 ، ، 3/151 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  تسا ؛ هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  اب  ار  ثیدـح  نیا 
هک یثیدـح  نکل  .تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  اب  ار  ثیدـح  نیا  زین  يربط  .اهحتفب  ربیخ و  موی  هیارلا  ءاطعإب  هصاصتخا 

جرخف و دغلا  نم  رمع  هذخا  مث  هل ، حتفی  مل  فرـصناف و  رکب  وبا  ءاوللا  ذخاف  : ... دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  میدرک  دای  دـمحا  دنـسم  زا 
لقن نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  ثیدح  نیمه  یملسألا ؛ نایفـس  نب  هدیرب  ثیداحا  ، 7/39 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  ...هل  حـتفی  مل  عجر و 

ثیداـحا يزاـغملا ، باـتک  ، 4341-4340 ح 4338 ، نیحیحــصلا 3/40 ، یلع  كردتــسملا  رد  يروباـشین  مکاــح  .تـسا  هدرک 
؟ ربیخب انعم  تنک  امأ  یلیل  ابا  ای  لاـق : هنا  یلع  نع  یلیل  یبا  نع  -1 مینک : یم  هراشا  ثیدح  دـنچ  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ینوگانوگ 

نع ...عجر 2- یتح  مزهنا  سانلاب و  راسف  ربیخ  یلا  رکبابا  ثعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناف  لاق : .مکعم  تنک  هللا  یلب و  لتق "
سانلا هعم  ثعب  هنع و  رمع  ثعب  اهاتا  املف  ربیخ  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  راـس  لاـق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  یفنحلا  یـسوم  یبا 
...هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  راسف  مهنبجی ، هنونبجی و  اوءاجف  هباحـصا ، رمع و  اومزه  نا  اوثبلی  ملف  مهولتاقف  مهرـصق  وا  مهتنیدم  یلا 
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رباج نع  .تسا 3- هدرک  لقن  ربیخ  هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 30119 ، ، 10/426 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  ار  ثیدـح  نیمه 
دبع نب  رباج  نع  .هنونبجی 4- هباحصا و  نبجی  عجرف  قلطناف  رمع  یلا  ربیخ  موی  هیارلا  عفد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  هنع  هللا  یضر 
هللا بحی  الجر  ًادغ  نثعبال  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مث  ...نبجف  الجر  هللا  لوسر  ثعب  ربیخ  موی  ناک  امل  لاق : يراصنا  هللا 
یبا نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/107 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  ...هیدی  یلع  هللا  حتفی  ربدلا ، یلوی  ال  هنابحی ، هلوسر و  و 

و یلعل –  لاق : هنا  هیبا  نع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  دراد : نیخیش  رارف  هب  حیرصت  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
: لاقف لاق : لیقثلا ، بوثلا  ورـشحلا و  یف  رحلا  یف  و  نیتئالملا ، یف  دربلا  یف  جرخت  نا  کـنم  اورکنا  دـق  ساـنلا  نا  هعم : رمـسی  ناـک 

ثعبف مزهنا ، دـق  عجرف و  ءاول  هل  دـقع  رکبابا و  ثعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناف  لاـق : یلب ، لاـق  ربیخب ؟ اـنعم  نکت  ملا  ّیلع :
هبحی الجر  هیارلا  نیطعأل  هللا : لوسر  لاقف  سانلاب ، امزهنم  عجرف  ءاول  هل  دـقع  رمع و  ثعبف  مزهنا  دـق  عجرف و  ءاول  هل  دـقع  رکباـبا و 

: لاق مث  ینع ، یف  لفتف  دـمرا ، ینا  تلقف : دـمرا ، نا  یلا و  لسراف  لاـق : .رارفب  سیل  هل  هللا  حـتفی  هلوسر ، هللا و  بحی  و  هلوسر ، هللا و 
یثیدح يرجه ، لاس 7  ثداوح  ، 2/300 دوخ ، خیرات  رد  يربط  ًادرب  هدـعب و ال  ارح  تدـجو  امف  لاق : .دربلا  رحلا و  يذا  هفکا  مهللا 
یطعا ربیخ  لها  نصحب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزن  نیح  ناک  امل  لاق : یملـسالا  هدـیرب  نع  تسا : یندـناوخ  هک  هدرک  لقن 

هللا یلـص  هللا  لوسر  یلا  اوعجرف  هباحـصا  رمع و  فشکناف  ربیخ  لها  اقلف  ساـنلا  نم  هعم  ضهن  باـطخلا و  نب  رمع  ءاوللا  هللا  لوسر 
لها یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 62 هغالبلا 17/170 ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ...مهنبجی  هباحـصا و  هنبی  هلآو  هیلع 
هتفر داب  رب  يوربآ  ظفح  يارب  یناـثلا ، نعطلا  اـهنع ، باوجلا  رکب و  یبا  همما  یف  هعیـشلا  هب  نعط  اـم  رکذ  رتشـألا ،) کـلام  عم  رـصم 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  روما  عیمج  لوتی  مل  نا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اماف  دسیون : یم  هدرک  يراد  دوخ  اهنآ  مان  رکذ  زا  نیخیش 
یلع حـتفلا  يرج  ربیخ و  یلا  ثوعبملا  شیجلا  یلع  ریمالا  ناک  هنیدـملا و  یف  هفلخ  اهمظعا و  اهرثکا و  یلوت  دـقف  هتاـیح ، یف  هلآو 
يوار هک  تسا  يا  هلمج  لوا : هتکن  دـنک : یم  دـییأت  ار  نیخیـش  رارف  ثیداـحا ، نیا  رد  هـتکن  ود  .اـهنم  مزهنا  نـم  مازهنا  دـعب  هیدـی 
نکی مل  عجرف و   » و امزهنم » عجرف  : » تسا هدش  لقن  ترابع  دنچ  هب  نآ  هدرک و  نایب  نیخیش  ندرک  گنج  تیفیک  لقن  يارب  ثیدح 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  اوعجرف  هباحـصا  رمع و  فشکناـف   » و نبجف » ـالجر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعب  و   » و حـتف » هل 
سرت زا  دعب  مود : هتکن  .دزاس  یم  راکشآ  ار  گنج  زا  نیخیـش  رارف  سرت و  تالمج ، نیا  رد  تقد  مهنبجی .» هباحـصا و  هنبجی  هلآو 

ریما ياـه  یگژیو  زا  یکی  ناـیب  رهاـظ  هب  هچرگ  هک  دـیامرف  یم  ناـیب  يا  هلمج  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  نیخیـش ، رارف  و 
: تسا هدـش  لقن  ترابع  دـنچ  هب  زین  نآ  دراد و  یم  رب  نیخیـش  رارف  تسکـش و  زا  هدرپ  اراکـشآ  نکل  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

مچرپ ادرف  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنیا  ربدلا » یِّلوی  ال   » و رارفب » سیل  هیدی  یلع  هللا  حتفی   » و رارف » ریغ  رارک  »
تشد هب  لبق  هدنامرف  ود  هک  دراد  اضتقا  ماقم  تبسانم  تسا ، هدرکن  رارف  هدومنن و  تشپ  نمشد  هب  هک  مراپس  یم  یـسک  تسد  هب  ار 

.دوب دهاوخ  تبسانم  یب  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیصوصخ  نیا  نایب  هنرگ  و  دنشاب ، هدرک  رارف  هدومن و  تشپ 
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نآ ۀمه  زا  ّمهأ  امش  يارب  یلو  درادن  ار  اهنآ  مامت  لاوقا  لقن  ياضتقا  سلجم  تقو  هک 

136 ص :
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حیحـص مود  دلج  هحفـص 100  رد  يراخب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  ناتدوخ  نانیمطا  قوثو و  لـحم  گرزب و  ملاـع  ود  قیدـصت  لاوقا 
دنا هتشون  احیرـص  هک  لاس 1320  رـصم  پاچ   (1) حیحـص مود  دلج  هحفـص 324  رد  جاّـجح  نب  ملـسم  لاس 1320 و  رـصم  پاچ 

.تشگ رب  ارارف  گنج  نادیم  زا  هبترم  ود  رمع ) هفیلخ   ) ینعی امزهنم » اضیا  عجرف  »

نمض  (2) یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  هک  تسا  یحیرص  راعشا  ینعم  نیا  رب  هحضاو  لئالد  هلمج  زا  و 

هک هدش  هدیمان  عبس  تایولع  مانب  هک  دوخ  ۀفورعم  ۀناگتفه  دئاصق 

137 ص :

گنج زا  رمع  رکبوبا و  رارف  هناشن  هک  ار  یثیدح  نکل  میتفاین ، يراخب  رد  قوف  ظفل  اب  ار  ثیدح  میدرک  وجتـسج  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
باب يزاغملا ، باتک  ح 678 ، ، 5/245 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  میدرک ، لقن  رگید  ربتعم  عبانم  زا  ار  نآ  لـماک  روط  هب  اـم  تسا و 
رجح نبا  .تسا  هدروآ  راـصتخا  هب  ار  نآ  هدرکن و  لـقن  تسا  بـلطم  دـهاش  هـک  ار  ثیدـح  زاـغآ  اـما  دـنک ؛ یم  لـقن  ربـیخ  هوزغ 
نیا هکنیا  هب  فارتعا  رب  هوـالع  ربـیخ  هوزغ  باـب  يزاـغملا ، باـتک  ، 7/476 يراخبلا ، حیحـص  حرـش  هب  يرابلا ، حـتف  رد  ینالقـسع 
یم رجح  نبا  .تسا  هدروآ  لماک  روط  هب  رگید  عبانم  زا  لـقن  هب  ار  ثیدـح  زاـغآ  تسا ، هدرک  لـقن  راـصتخا  هب  يراـخب  ار  ثیدـح 
ناک امل  لاق : بیـصخلا  نب  هدیرب  ثیدح  نم  مکاحلا  نابح و  نبا  یئاسنلا و  دمحا و  دنع  وه  راصتخا و  هیاورلا  هذه  یف  عقو  دسیون :

یبنلا لاقف  هملـسم  نب  دومحم  لتق  هل و  حتفی  مل  عجرف و  رمع  هذخا  دغلا  ناک  املف  .هل  حتفی  مل  عجرف و  ءاوللا  رکب  وبا  ذخا  ربیخ  موی 
.لجر یل  ًادغ  یئاول  نعفدال  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

یم هدرک  هراشا  هدیـصق  نیا  زا  تیب  ود  هب  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هبطخ 133 ، ، 8/289 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2
هرکی بوبحم و  سفنلل  سفنلا  ءاقب  نبا  ضغبمل و  مامحلا  نا  امکترذـع  برحلا : نم  اّرف  نیلجر  بطاخا  هدیـصق ، نم  یل  و  دـسیون :
حرـش رد  هک  ص85 ، هراـتخملا ، هضرولا  رد  لـحاص  یلع  حـلاص  بولطم  توملا  توـملا و  ذـلی  فـیکف  بلاـط  توـملا  توـملا و 

( فلؤم  ) .تسا هدرک  هراشا  هدیصق  نیا  هب  لماک  روط  هب  تسا ، هتشون  دیدحلا  یبا  نبا  تایولع  تیمک و  تایمشاه 
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: تسا هتفگ  ربیخ  باب  رد  هّیئاب  هدیصق  مان  هب  هدورس  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  لئاضف  رد 

ربیخ حتف  یف  رابخالا  ربخت  مل  أ 

بیجاعأ ّبلملا  ّبللا  يذل  اهیفف 

امّدقت نیذّللا  سنا  سنا ال  ام  و 

بوح املع  دق  ّرفلا  امهّرف و  و 

اهب ابهذ  دق  یمظعلا و  هیاّرلل  و 

بیبالج اهقوف و  ّلذ  سبالم 

لدرمش یسوم  لآ  نم  امهّلشی 

بوبعی دیجا  فیسلا  داجن  لیوط 

هنانس هفیس و  انونم  ّجمی 

بیبانالا هدمغ و  اران  بهلی  و 

بضاخ جرخ  ارّضح  مأ  امهرّضح 

بوضخم ّدخلا  معان  ما  امهناذ  و 

ضغبمل مامحلا  ّنا  امکترذع 

بوبحم سفّنلل  سفنلا  ءاقب  ّنا  و 

توملا توملا و  معط  هرکیل 

بولطم توملا  توملا و  ّذلی  فیکف  بلاط 

بجوم هک  هتخیمآ  یبیجع  زومر  تاکن و  هچ  اب  هک  دـیا  هدادـن  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ربیخ  حـتف  ناتـساد  ایآ  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم  )
هتـسنادن و ار  يراد  مچرپ  زومر  هتـشادن و  يرادملع  اب  تداع  سنا و  رمع ) رکب و  یبا   ) ود نآ  نوچ  .تسا  دـنمدرخ  تریح  تهب و 

گنج زا  رارف  دنتـسنادیم  هکنآ  اب  دـندومن  راـیتخا  رارق  رب  رارف  دـندیناشوپ و  گرزب ) مچرپ   ) نآ رب  ار  يراوخ  تلذ و  ياهـسابل  اذـل 
رن غرمرتش  دننام  هنهرب  ریشمش  اب  رکیپ  هوک  یبسا  رب  راوس  تماق  دنلب  دوهی  نارـس  زا  عاجـش  یناوج  هکنآ  هچ  زیمآرفک  تسا  یهانگ 
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جاوما .دوریم و  هتسب  انح  تروص  شوخ  ودب  ور  ایوگ  هک  دیدرگ  رو  هلمح  ناشیاب  هدومن  يوق  ار  وا  راهب  هزبس  اوه و  هک  یتوهـشرپ 
ۀفیلخ ود  يا   ) امـش ياـج  هب  دـیوگ ) دـیدحلا  یبا  نـبا  هاـگنآ   ) .دـیدرگ ناـشیا  سرت  ثعاـب  وا  ةزین  ریـشمش و  قرب  زا  گرم  شتآ 

ندومن رارف  تسکش و  زا   ) منک یم  یهاوخ  رذع  راوگرزب )
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ندیـشچ زا  همه ) دننام   ) مه امـش  تسا  بوبحم  یناگدـنز  ۀـمادا  ضوغبم و  يدرف  ره  رظن  رد  گرم  اریز  تیلباق ) یب  دوهی  نایم  زا 
( دشچب ار  وا  تذل  دهاوخبار و  توم  دوخ  رایتخاب  هنوگچ  سپ  تسه  سک  ره  لابندب  گرم  هکنآ  لاح  دیدوب و  رازیب  گرم  معط 

تدش و گنج  ياه  نادیم رد  دوش  مولعم  هک  میدومن  یخیرات  عیاقو  لقن  طقف  هکلب  میتشادن  تناها  دصق  ام  هک  دیئامن  قیدصت  سپ 
یلاـخاج يوق  نمـشد  لـباقم  رد  هکلب  دوش ، عقاو  راـفکلا » یلع  ءادـشا   » لومـشم اـت  هدوبن ، هفیلخ  يارب  اصخـش  یتعاجـش  تظلغ و 

.دندش یم  رانک  رب  هکرعم  زا  هدومن ،

رد هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مه  گرزب  تفـص  نیا  دجاو  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دـیرگنب ، فاصنا  تقد و  رظن  اب  بوخ  رگا  و 
یلاعت يادخ  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 54  رد  هچنانچ  هدمآ ، یم  اهنآ  رب  بلاغ  رافک و  رب  بضغلا  دیدش  اصخـش  گنج  ياهنادـیم  مامت 

: دیامرف یم  هک  هدومن  ار  ینعم  نیا  قیدصت 

َنیِرفاـْکلا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمْؤُْـملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِـقب  هللا  ِیتْأَـی  َفْوَـسَف  ِِهنید  ْنَع  ْمْکنِم  َّدَـتْرَی  ْنَم  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  }
{ ٌمیلَع ٌعِساو  هللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهیتُْؤی  هللا  ُلْضَف  ِکلذ  ٍِمئال  َهَمَْول  َنُوفاخَی  هللا َو ال  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجی 

اهنآ دراد  تسود  هک  دروآ  یم  ار  یموق  ادخ  يدوز  هب  دوش ، دـترم  دوخ  نید  زا  امـش  زا  هک  ره  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  )
مالّسلا هیلع  یلع  دننام   ) دنردتقم زارفارس و  نارفاک  هب  نتورف و  هدنکفارس و  نانمؤم  هب  تبـسن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  مه  اهنآ  ار و 
.دنرادن كاب  يدحا  تمالم  شهوکن و  زا  نید  هار  رد  دننک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دـنزیگنا  یم  رب  مالـسا  ترـصن  هب  شناوریپ ) و 

نیا
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( .دشاب یم  اناد  دراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  ره  لاوحا  هب  دراد و  تعسو  ادخ  تمحر  دنک و  اطع  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  لضف  تسا 

تافـص و نیا  دـجاو  هک  تسا  نینمؤم  مامت  نأش  رد  هک  يا  هیآ  نیا  رابجا ، نایب و  نسح  اـب  دـیهاوخ  یم  امـش  تسا  بجع  ظـفاح :
.دییامن يراج  ههجو  هللا  مّرک  یلع  نأش  رد  دندوب  یهلا  فاطلا  لومشم  ادخ و  بوبحم 

عم دیدینـش ، باوج  دـیدومن و  داریا  هتـسویپ  هچنانچ  هدوبن ؛ لیلد  یب  میتفگ  هچنآ  یعاد  هک  دـیا  هدرک  هبرجت  هدـید و  ررکم  یعاد :
.میامن ضرع  باوج  ات  تسه ، راتفگ  نیا  رب  لیلد  هچ  اـیآ  دـییامرفب  لاؤس  وحن  هب  تسا  بوخ  .دـییامن  یم  ضارتعا  مه  زاـب  کـلذ 

: مناسر یم  ضرع  هب  ار  امش  هدومرف  باوج  کنیا 

یمن رارف  گنج  ياهنادـیم  زا  زگره  دـندوب ، هیآ  نیا  لومـشم  اـهنآ  ماـمت  هدـش و  لزاـن  نینمؤم  ماـمت  صوصخم  هیآ  نیا  رگا  ـالوا 
.دندرک

ناسل اب  امـش  دـندومن ، تاحوتف  اهگنج و  همه  نآ  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  نینمؤم و  تسا  فاصنا  ایآ  ظفاح :
؟ دیناوخب راّرف  تناها 

روط نیا  خـیرات  هکلب  ما  هدـناوخن  راّرف  ار  اهنآ  یعاد  ایناث  .مدومن  ار  اهنآ  لاح  فصو  هکلب  متـشادن  تناها  ناـسل  یعاد  ـالّوا  یعاد :
دنتفر هباحـص  رابک  یتح  امومع  هک  نینح  دحا و  هوزغ  رد  ار  هباحـص  نینمؤم و  رارف  دیا  هدومن  شومارف  نایاقآ  ایوگ  دهد  یم  ناشن 

نیخروم زا  نارگید  يربط و  هچنانچ  دندراذگ  اهنت  راّفک  لباقم  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و 

.(1) دنا هتشون  ناتدوخ  گرزب 
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.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  متشه  سلجم  رد  - 1
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نمـشد لباقم  رد  اهنت  ار  ادـخ  لوسر  دـندینادرگ و  يور  داهج  زا  هدومن و  گنج  نادـیم  هب  تشپ  هک  یناـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 
.دنشاب وا  لوسر  ادخ و  بوبحم  دندراذگ 

هک یبلعث  دـمحأ  ماما  قاحـسا  وبأ  دـننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  متفگن  یعاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  لوزن  رد  اـثلاث 
بلاط یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  دیوگ  دوخ   (1) نایبلا فشک  ریسفت  رد  تسا  ثیدح  باحـصا  ماما  دیراد  قیدصت  دوخ 

.هدوبن يرگید  ترضح  نآ  زج  هیآ  رد  ةروکذم  تافص  مامت  دجاو  هکنآ  هچ  هتفای  لوزن  فرش 

هناگیب يدوخ و  زا  یخّروم  چیه  دمآ  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يارب  هک  يا  هوزغ  شش  یس و  مامت  رد  و 

.دشاب هدنادرگ  يور  هللا  لیبس  یف  داهج  گنج و  نادیم  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هبترم  کی  ول  دنا و  هتشونن 

هراوس و رازه  جنپ  هلمح  هبولغم و  تخس  گنج  زا  دعب  هک  یـسک  هناگی  طقف  دندومن  رارف  باحـصأ  عیمج  هک  دحا  گنج  رد  یّتح 
نایاپ ات  دیزرو و  تماقتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  راوگرزب  ّمع  ءادهشلا ) دیس   ) هزمح بانج  تداهش  ناناملسم و  رب  نمشد  ةدایپ 

.دوب مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دنام  مدق  تباث  يزوریپ  حتف و 

ورب هبترم  نیدنچ  هتفرگ و  ار  شیاضعا  مامت  یتسس  رایسب  نوخ  نتفر  رثا  رد  هدمآ و  دراو  شکرابم  ندب  رب  مخز  دون  بیرق  هکنآ  اب 
تابثا هب  کلذ  عم  دمآ  نیمز  رب 

141 ص :

: لاق هنوبحی } مهبحی و  موقب  هللا  یتأـی  فوسف  : } دـسیون یم  یبلعث  .هدـئام  هروس  هیآ 54  لیذ  ، 4/78 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
.بلاط یبا  نب  ّیلع 
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.درک مامت  نیملسم  عفن  هب  ار  گنج  ات  دومن  ادخ  لوسر  زا  تظافح  مدق 

رمع رکب و  وبأ  قح  رب  هفیلخ  ود  امومع و  هباحص  هکنآ  لاح  دیهدب و  رابک  هباحص  هب  رارف  تبسن  امش  هک  درادن  تلاجخ  ایآ  ظفاح :
.دندومن یم  ظفح  ار  ترضح  نآ  دنتشگ و  یم  ادخ  لوسر  فارطأ  رد  راو  هناورپ امهنع  هللا  یضر 

ربیخ نینح و  دحا و  گنج  رد  هک  دنا  هتـشون  نیخروم  مومع  دـیئامن  یم  ینایب  نینچ  هک  دـیا  هدـناوخن  خـیرات  اقآ  هکنیا  لثم  یعاد :
رد يدیمح  هچنانچ   (1) دندومن رارف  همه  هک  تسا  مّلـسم  نینح  رد  اما  مدومن و  ضرع  هک  ربیخ  هب  عجار  دندومن  رارف  هباحـص  مامت 

ّیلع رفن  راهچ  ّالا  دندومن  رارف  باحـصا  مامت  دـیوگ   (3) هیبلحلا هریس  میـس  دلج  هحفـص 123  رد  یبلح  (2) و  نیحیحصلا نیب  عمج 
ولج سابع  مالّسلا و  هیلع 

142 ص :

.دش دهاوخ  یسررب  متشه  سلجم  رد  لیصفت  هب  نینح  رد  هباحص  رارف  - 1
نیا يدـیمح  .بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  دنـسم  نیلقملا ، دـیناسم  مـسق 4 ، ح 2777 ، ، 3/327 يدـیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عـمجلا  - 2

انا و تمزلف  نینح ، موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تدهـش  لاق : هیبا  نع  سابعلا  نب  ریثک  هیاور  نم  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح 
نب هورف  هل  اهادحا  ءاضیب  هل  هلغب  یلع  هللا  لوسر  هقرافن و  ملف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بلطملا  دبع  نب  ثراحلا  نب  نایفـس  وبا 
انا و  سابع : لاق  رافکلا ، لَِبق  هتلغبب  ضکری  هللا  لوسر  قفطف  نیربدم ، نوملسملا  َّلو  رافکلا  نوملسملا و  یقتلا  املف  ییماذجلا ، هثاقن 

لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باکرب  ذخآ  نایفـس  وبا  عرـست و  الا  هدارا  اهفکا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  هلغب  ماجلب  ذخآ 
الجر ناک  سابع و  لاقف  ناوضرلا ] اهتحت  عیوب  یتلا  هرجـشلا  یه  و   ] هرُمَّسلا باحـصا  داـن  ساـبع  يا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

...اهدالوا یلع  رقبلا  ُهَفطع  یتوص  اوعمس  نیح  مهَتَفطع  َّناکل  هللاوف  لاق : ؟ هرمسلا باحصا  نیا  یتوص : یلعاب  تلقف  ًاتِّیص :
یلـص یبنلا  نع  نینح  موی  سانلا  رف  اـمل  هیاور  یف  و  دـسیون : یم  یبلح  نینح ، هوزغ  ، 3/109 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، هریـس  - 3
نایفس وبا  هیدی و  نیب  امه  سابعلا و  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  مهریغ  نم  لجر  مشاه و  نیب  نم  هثالث  هعبرا  الا  هعم  قبی  مل  هلآو  هیلع  هللا 
تـسا هدرک  لقن  يرگید  ثداحا  ص110 و 111  دلج ، نیمه  رد  یبلح  ...رـسیالا  هبناج  نم  دوعـسم  نبا  نانعلاب و  ذـخآ  ثرحلا  نب 

.دنک یم  تیاکح  نینح  رد  هباحص  رارف  زا  هک 
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هداتسیا ترـضح  نآ  پچ  فرط  رد  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  بکرم  نانع  ثراح  نب  نایفـس  وبأ  ربمغیپ و  يور 
دوشب امـش  رب  تقیقح  فشک  ات  دیئامنب  خیراوت  رد  ریـس  تسبوخ  .هدوبن  يدحا  راکنا  دروم  دـحا  رد  امومع  نیملـسم  رارف  اّما  دوب و 

نوملسملا رف  : » دیوگ یبصان  ظحاج  تاّیلزهّدر  نمـض   (1) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  هحفـص 276  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  اصوصخم 
رفن راهچ  نیا  رگم  دـندومن ، رارف  نیملـسم  مامت  دـحا  زور  ینعی  هناجد » وبا  هحلط و  ریبزلا و  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هعبرا  ّالا  مهعمجاـب 
اذلف دندوب  اهیرارف  وزج  مه  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هک  تسا  مولعم  دندومن  ءانثتسا  ار  رفن  راهچ  ناناملـسم  مامت  نایم  زا  یتقو  سپ 

« ّیلع ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیس  ال   » داد رد  ادن  لیئربج 

هحفـص رد  یکلام  نیدلا  رون  (2) و  هغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و  رباکا  هچنانچ 
طبض نارگید  (3) و  همهملا لوصف  43
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هب دیدحلا  یبا  نبا  امهنم ، لک  صئاصخ  یلع و  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعصاقلا ) ، ) هبطخ 238 ، 13/278 هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ضاخ هنا  رشبلا و  عجشا  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  نامثع  وبا  ملعی  ملا  دسیون : یم  یفاکسا  رفعج  وبا  دوخ  داتسا  زا  لقن 

نوملـسملا رف  نا  دـعب  هفوقو  دـحا و  موی  اـهنمف  رجاـنحلا ، بوـلقلا  تغلب  باـبلألا و  هیف  تشاـط  یتـلا  فـقاوملا  یف  تبث  بورحلا و 
سلجم رد  دـحا  زا  هباحـص  رارف  ناـیرج  تسا  رکذ  ناـیاش  ...هناـجد  وبا  هحلط و  ریبزلا و  یلع و  هعبرا : ـالا  هعم  قبی  مل  و  مهعمجأـب ،

.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  متشه 
ریغ هتلیضفب  مالّسلا  هیلع  یلع  صتخا  امم  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  هطخ 190 . ، 10/182 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
موی هتیار  تحت  تبث  ساـنلا و  رف  نینح و  موی  هعم  تبث  و  ساـنلا ، رف  دـحا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  عم  يا  هعم  تبث  عفادـم ،

نم احئاص  دـحا ] موی   ] مویلا کلذ  اوعمـس  نیملـسملا  انا  اضیا  نوثدـحملا  يور  .هلبق و  نم  اهب  ثعب  ناک  نم  رف  اـهحتف و  یتح  ربیخ 
توص اذه  نوعمست  الا  هرضح : نمل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر هللا  لاق  ّیلع » الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  یس  الم  يدانی : ءامـسلا  ههج 

.لیئربج
و دسیون : یم  غابص  نبا  مالّـسلا  هیلع  هلئاضف  نم  ءیـش  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 326-1/325 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا  لوصف  - 3

خیرات رد  يربط  نینچمه  ّیلع » الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیـس  ال  : » لوقی افتاه  عمـسف  حیر  تجاه  مویلا  اذه  یف  قاحـسا : نبا  لاق 
هیبا نع  عفار  یبا  نب  هللا  لدیبع  نب  دمحم  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دـحا  هوزغ  يرجه ، موس  لاس  ثداوح  ، 2/197 دوخ ،
لاقف شیرق ، یکرـشم  نم  هعامج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـصبا  هیولالا  باحـصا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لتق  امل  لاـق : هدـج  نع 

هللا یلـص  هللا  لوسر  رـصبا  مث  لاق : .یمحجلا  هللا  دبع  نب  ورمع  لتق  مهعمج و  قرفف  مهیلع  لمحف  مهیلع ، لمحا  مالّـسلا : هیلع  یلعل 
دحا کلام  نب  هبیش  لتق  مهعامج و  قرفف  مهیلع  لمحف  مهیلع  لمحا  مالّـسلا  هیلع  یلعل  لاقف  شیرق  یکرـشم  نم  هعامج  هلآو  هیلع 

: لیئربج لاقف  .هنم  انا  ینم و  هنا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  .هاساوملل  هذه  نا  هللا  لوسر  ای  لیئربج : لاقف  يؤل ، نب  رماع  نیب 
باب مسق 1  ص68 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  ّیلع ؛ الا  یتف  راقفلا و ال  وذ  الا  فیـس  اتوص ال  اوعمـسف  لاق  .امکنم  انا  و 

نبا ردـب ؛ موی  همـساب  هونی  ناک  کلم  رکذ  ّیلع ، لئاضف  باب  مسق 1  مالّـسلا و ص74 ، هیلع  یلع  نم  لیئربج  نا  رکذ  ّیلع ، لـئاضف 
مسق طمس 1 ، ص120 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  دـحا ؛ موی  يدانملا  هادانم  ح236-234 ، بقانم ص199-197 ، رد  یلزاغم 
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،258-1/257 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  فویـسلا و  لسغ  دحا  هوزغ  ، 3/106 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  ماشه  نبا  هبقانم ؛ عماج  رکذ  ، 2
، لوؤـسلا بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـحم  لـصف 16 و  ح 200 ، ص167 ، بقاـنم ، رد  یمزراوـخ  و  باـب 50 ، مـس 1 ، ح 198 ،
اب ار  ثیدح  نیمه  اب 69 ؛ ص278-277 ، بلاطلا ، هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  هداهج و  نطاوم  نم  ءیـش  لیـصفت  لصف 8 ، ص147 ،
هب ام  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  ربیخ  ردـب و  ياهگنج  رد  ناـیرج  نیا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  .دـنا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ  قرط  ظاـفلا و 

.میدرک هراشا  دنا  هدرک  لقن  دحا  گنج  رد  ار  نایرج  نیا  هک  یعبانم  زا  یخرب  هب  اهنت  فلؤم  ثحب  بسانم 
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: داد رد  ادن  یفتاه  دش و  دلب  يدانم  يادص  زور  نآ  رد  هک  مدومن  ضرعالبق  هک  دندومن 

« راقفلا وذ  ّالا  فیس  ّیلع ال  ّالا  یتف  «ال 
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(( هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  ریشمش  هک   ) راقفلا وذ  رگم  يریشمش  تسین  یلع و  رگم  يدرمناوج  تسین  )

.دندوب ایهم  هدامآ و  وا  ینابهاگن  ترصن و  رب  هکئالم  دوب و  هللا  بناج  نٍم  دَیؤم  ترضح  نآ  اه  گنج  مامت  رد 

لوسر هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  زادیامن  یم  لقن  دوخ  دانـساب   (1) بلاطلا هیافک  باب 27  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هچنانچ 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« رفظلا هللا  هقزری  یتح  هلظت  هباحسلا  هراسی و  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  تیار  ّالا  هّیرس  یف  ّیلع  ثعب  ام  »

حتف هکنآ  ات  هدنکفا ، وا  رب  هیاس  يربا  وا و  پچ  زا  لیئاکیم  تسار و  زا  لیئربج  يدید  رگم  دشن  هداتـسرف  اهنت  ّیلع  یگنج  چـیه  هب  )
( .دیدرگ یم  وا  بیصن  رفظ  و 

لقن  (2) يولعلا صئاصخ  ثیدح 202  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  و 
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: لاق دوعـسم ، نب  هللا  دبع  نع  تسا .... : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یجنگ  باب 28 . ، 135-134 یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 1
یتحو هلظت  هباحـسلا  هراسی و  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  تیأر  الا  هیرـس  یف  اّیلع  تثعب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
بهو نع  هیبا  نع  سیردا  نب  معنملا  دبع  هب  درفت  روهـشم  لاع  نسح  ثیدح  اذـه  تلق  دـسیون : یم  یجنگ  سپـس  .رفظلا  هللا  هقزری 

ناک نبا  ناعجـشلا  هزرابم  نارقالا و  ءاقل  دـنع  دـییأتلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مامالا  قزر  اـمنا  .لـقنلا و  لـها  دـنع  فورعم  وه  هبنم و  نب 
هکئالملا ءاعد  یلع  نمؤی  نیملاعلا  بر  لوسر  هیلع و  للظت  هنیکسلا  هباحسلا و  هیبنج و  هکئالملا  هفنتکت 

یف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ربـخ  ص61 ، یئاسن ، نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  يولعلا ، صئاـصخ  - 2
عمج لاق : میدـه  نب  هریبه  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یئاسن  هراسی  نع  لـیئاکیم  هنیمی و  نع  لـتاقی  لـیئربج  نا  کـلذ و 

نورخآلا هکردی  نولوالا و ال  هقبـس  ام  الجر  سمالاب  متلتق  ناک  دقل  لاقف : هوبا ، لتق  امل  ءادوس  همامع  هیلع  ّیلع و  نب  نسحلا  سانلا 
نع لیئربج  لـتاقیف و  عهلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  ـالجر  ادـغ  هیارلا  نیطعـأل  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلا  لوسر  نا  و 

؛ ّیلع نب  نسح  دنسم  ، 1/199 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  نینچمه  .هیلع  هللا  حـتفی  یتح  هتیار  درت  مث ال  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و 
،3/189 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  مکاح  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4 ،  1/65 ءایلوالا ، هیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا 
مسق 1، ص138 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  مالّسلا ؛ هیلع  یلع  نب  نسحلا  لئاضف  باب  هباحـصلا  هفرعم  باتک  ح 4802 ،

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  ثیدح  نیا  هوبا ، لتق  موی  هتبطخ  رکذ  نسحلاب ، ًاصتخم  ءاج  ام  رکذ 
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یتقو ربیخ  هوزغ  رد  تفگ : شردپ  فاصوا  لقن  نمـض  دمآ و  مدرم  لباقم  رد  هایـس  همامع  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دیامن  یم 
« هراسی نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  لتاقی   » هعلق هب  ور  تفر  یلع 

یم یگداتـسیا  نانمـشد  لباقم  مامت  تظلغ  تدش و  اب  هک  دوب  ترـضح  نآ  ریـشمش  ۀیاس  ریز  رفظ  ترـصن و  تاوزغ  مامت  رد  اذلف 
روضح راختفا  برقم  کلم  ود  لیئاکیم  لیئربج و  دومن و  یم  لوسر  ادـخ و  دزن  ار  تیبوبحم  ماقم  كرد  دـش و  یم  حـتاف  اـت  دومن 

.دندومن یم  گنج  وا  فرط  ود  رد  هک  دنتشاد 

مالّسلا هیلع  ّیلع  ریشمش  هب  رگم  تفرگن  توق  مالسا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  ات 

یم تسود  ار  ادـخ  مه  اهنآ  دراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  ادـخ  دـندوب  تافـص  نیا  ياراد  هک  یناـسک  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  اـعبار :
تـسا يربخ  رابخا  نآ  زا  هلمج  نم  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رب  لئالد  تسا و  نینمؤملا  ریمأ  صئاصخ  زا  تیبوبحم  تفـص  نیا  دنراد 

(1) بلاطلا هیافک  باب 7  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هک 
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انا تنک  لاق : سابعلا  یبا  انا و  تنک  لاق : سابع  نب  هللا  دبع  یبا  ینثدـح  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
هللا لوسر  هیلع  درف  ملـسف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لخد  ذا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنع  نیـسلاج  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  یبا  و 

لاقف هللا ؟ لوسر  ای  اذـه  بحتا  سابعلا  لاـقف : هنیمی ، نع  هسلجا  هنینع و  نیب  لَّبق  هقنتعا و  هیلا و  ماـق  هب و  رّـشب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
هبلص یف  یتیرذ  لعج  هبلص و  یبن و  لک  هیرذ  لعج  هللا  نا  .ینم  هل  ًابح  دشا  هللا  هللا  هللا ، لوسر  مع  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
دبع نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرش  مقر 206 ، ، 1/316 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ار  ثیدح  نیمه  .هبلـص  یف  یتیرذ  لعج  و 

.دنا هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 32/259 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  و  بدؤملا ؛ میحرلا 
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هتـسشن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  سابع  مردـپ  اب  نم  يزور  تفگ  هک  سابع  نب  هللا  دـبع  زا  هدومن  لقندوخ  دانـساب 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  ّیلع  تساخرب و  اج  زا  تشاشب  اب  ادخ  لوسر  مالس  ّدر  زا  سپ  دومن  مالس  دش  دراو  مالّسلا  هیلع  ّیلع  میدوب 

ترـضح ار  وا  يراد  یم  تسود  ایآ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  سابع  مردپ  دـیناشن  دوخ  تسار  فرط  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نیب 
: راوگرزب ّمع  يا  دومرف 

« یّنم هل  اّبح  ّدشا  هللا  هللا  «و 

( تسا نم  زا  رتشیب  وا  اب  دنوادخ  یتسود  تبحم و  مسق  ادخ  هب  )

ربیخ حتف  رد  تیار  ثیدح 

حاحص رد  هک  تسا  تیار  ثیدح  راّرف  هن  هدوب  راّرک  گنج  ياهنادیم  رد  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  تیبوبحم  رب  لئالد  ۀمه  زا  ّمها 
.دونع بّصعتم  یبصان  رگم  هدومنن  ثیدح  نیا  راکنا  تعامج  ّتنس و  ياملع  رباکا  زا  يدحا  تسا و  روکذم  امش  هربتعم 

اب تسین  تمحز  رگا  تسا  ینمتم  تسیچ  تیار  ثیدح  بحاص  هلبق  باون :

147 ص :
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.دیئامرف نایب  شدانسا  هلسلس 

رد يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم  لیبق  زا  دنا  هدومن  لقن  ار  تیار  ثیدح  اقفتم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیخروم  ءاملع و  رباکا  یعاد :
(2) و حیحص میس  دلج  ربیخ  هوزغ  باب  یف  يزاغملا  باتک  رد  زین  (1) و  حیحص مود  دلج  یبنلا  ءاعد  باب  یف  ریسلا  داهجلا و  باتک 

وبا ماما  (3) و  حیحص مود  دلج  هحفص 324  رد  جاجح  نب  ملسم 

148 ص :

يراخب هوبنلا  مالـسالا و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد  باـب  ریـسلا ، داـهجلا و  باـتک  ح1130 ، ، 4/457 يراخب ، حیحـص  - 1
الجر هیارلا  نیطعال  ربیخ : موی  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  لاق : دعـس  نب  لهـس  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح 

رماف هینیع ، یکتـشی  لیقف : ّیلع ؟ نیا  لاقف : یطعی  نا  وجری  مهلک  اودـغف و  یطعی  مهیا  کلذـل  نوجری  اوماـقف  .هیدـی  یلع  هللا  حـتفی 
لزنت یتح  کلـسر  یلع  لاقف  .انلثم  اونوکی  یتح  مهلتاـقن  لاـق  ءیـش ، هب  نکی  مل  ّهناـک  یتح  هناـکم ، أربف  هینیع  یف  قصبف  هل  یعدـف 

.معنلا رمح  نم  کل  ریخ  دحاو  لجر  کب  يدعی  نال  هللاوف  .مهیلع  بجی  امب  مهربخا  مالسالا و  یلا  مهعدا  مث  مهتحاسب ،
لقن وا  زا  هک  یثیدـح  رب  هوالع  يراـخب  اـجنیا  رد  .ربیخ  هوزغ  باـب  يزاـغملا ، باـتک  ح 679-678 ، ، 5/345 يراخب ، حیحـص  - 2
ناک ربیخ و  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  فلخت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناک  هملـس  نع  دـنک : یم  هراـشا  زین  ثیدـح  نیا  هب  میدرک 
ادغ هیارلا  ناذخأیل  وا  ًادغ  هیارلا  نیطعأل  لاق  تحتف  یتلا  هلیللا  انتب  املف  هب  قحلف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  فلختا  انا  لاقف : ًادمر 

.هیلع حتفف  هاطعأف  ّیلع ، اذه  لیقف : اهوجرن  نحنف  .هیلع  حتفی  هلوسر  هللا و  هبحی  لجر 
لقن هب  ینالوط  یثیدح  ياهتنا  رد  ملسم  .اهریغ  درق و  يذ  هوزغ  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باتک  ح 1807 ، ، 3/1441 ملسم ، حیحص  - 3

وا هلوسر  هللا و  بحی  الجر  هیارلا  نیطعأل  لاقف : .دـمرا  وه  یلع و  یلا  ینلـسرا  مث  تسا ... : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  هملـس  زا 
جرخ .هیارلا و  هاطعأ  أربف و  هنیع  یف  قسبف  هللا  لوسر  هب  تیتا  یتح  دـمرا ، وه  هدوقا و  هب  تئجف  ًاّیلع  تیتاـف  لاـق : .هلوسر  هللا و  هبحی 
باب هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 35-32 ، رد ج 4/1871 ، زین  .هیدی و  یلع  حتفلا  ناک  مث  هلتقف ، بحرم  سأر  برضف  لاق : ...بحرم 

.تسا هدرک  لقن  فلتخم  دانسا  اب  نومضم  نیمه  هب  یثیداحا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  نم 
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و ( (3) هباصا مود  دلج  هحفـص 508  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (2) و  ننـس رد  يذمرتو   (1) يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع 
باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (6) و  ننس رد  ینیوزق  هجام  نبا  (5) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  دوخ و   (4) خیرات رد  ماش  ثدحم 

نب دّمحم  (8) و  بلاطلا هیافک  باب 14  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هرکذـت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  (7) و  هدوملا عیبانی   6
وبا (11) و  طـسوا رد  یناربط  مساـقلا  وبا  (10) و  ءایلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  (9) و  لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط 

دلج هحفص 212  رد  یناهفصا ) بغار   ) دّمحم نب  نیسح  مساقلا 

149 ص :

نایرج نیا  یئاسن  .لجوزع  هللا  نع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلزنم  باب  ص53-49 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 1
.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  قرط و  اب  ار 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3733 ، ص980 ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحصلا ، عماجلا  - 2
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 5704 ، ، 4/466 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا  يدهلا و  لبس  - 3

ظافلا قرط و  اب  ار  نایرح  نیا  زین  رکاسع  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/103 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 4
.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ 

نبا دنسم  یلیل و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  دنـسم  یملسالا و 1/99و 331  هدیرب  دنـسم  5/353-358 و 333 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 5
.سابع

.بلاط یبا  نب  ّیلع  لضف  همدقملا ، ح 117 ، ، 1/43 هجام ، نبا  ننس  - 6
باب 59. ح 8 ، ، 2/390 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 7

هیارلا ثیدح  باب 2 ، ص33-32 ، يزوج ، نبا  صاوخلا ، هرکذت  - 8
نطاوم نم  ءیش  لیـصفت  اذه  و  ، 8 لصف باب 1  5 و ص153 ، لصف باب 1 ، ص76 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لووئـسلا ، بلاطم  - 9

.هداهج
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4 ، ، 63-1/62 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 10

.یمرضحلا هللا  دبع  نب  دمحم  ثیداحا  ح 5785 ، ، 6/368 یناربط ، طسوالا ، مجعملا  - 11
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ةربتعم بتک  رد  امش  نیخرومو  نیثدحم  مومع  هرخالاب   (1) ءابدالا تارضاحم  مود 

150 ص :

.بلاط یبا  نب  ّیلع  لئاضف  نم  لصف  هباحصلا ، نایعا  لئاضف  یف  ءاج  امم  دح 20 ، ، 4/463 یناهفصا ، بغار  ءابدالا ، تارضاحم  - 1
ح 6232و 7/19 ح زین 7/14 ، هملـس و  نع  یملـسالا  نایفـس  نب  هدـیرب  ثیداحا  ح 6303 ، ، 7/39 ریبـکلا ، مجعم  رد  یناربـط  زین  و 

دبع ثیداحا  هیبا و 6/152 ح 5818 ، نع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ثیداحا  ح 6421  عوکالا و 7/89 ، نب  هملـس  ثیداحا  ، 6243
ثیداحا ح 5991 ، مزاـح و 0/1980 ، یبا  نع  يریمنلا  نامیلـس  نب  لیـضف  ثیداـحا  ح 5950 ، ومزاـح 187 ، یبا  نعرفعج  نـب  هللا 

،15-3/147 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .تسا و  هدرک  لقن  نومـضم  نیمه  هب  مزاح  یبا  نع  نمحرلا  دـبع  نب  بوقعی 
هصاصتخا رکذ  لصف 6 ، باب 4 ، دـلج ، نیمه  زا  اـهححتفب و ص174  ربیخ و  موی  هیارلا  هئاـطعإب  هصاـصتخا  رکذ  لصف 6 ، باب 4 ،

، نیطمـسلا ررد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  .هـیارلا و  هئاـطعأب  هصاـصتخا  رکذ  یلع ، لـئاضف  باـب  مـسق 1  ص4 ، یبقعلا ، رئاخذ  .رـشعب 
ح 3129 و 30130، ، 10/468 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  .امهل و  هتبحم  یلعل و  هلوسر  هللا و  هبحم  رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص98 ،
رد یطویـس  .ّیلع و  لئاضف  باب  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36393 ، رد 13/123 ، زین  ربیخ و  هوزغ  باب  تاوزغلا ، باـتک 

باب ص164 ، رلاصبالا ، رون  رد  یجنلبش  .هلضف و  یف  هدراولا  ثیداحا  یف  لصف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  خیرات  ص168 ، ءافلخلا ، خیرات 
باب هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح 4652 ، ، 3/143 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  .ّیلع و  بقانم  رکذ  یف  لصف   1

رد لبنح  نب  دمحا  .يزاغملا و  باتک  ح 4342 ، رد 3/41 ، و  مالّسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  رکذ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم 
باتک ، 9/131 يربکلا ، نسـسلا  رد  یقهیب  .کلام و  نب  رکب  یبا  ثیدـح  نم  یلع  لئاضف  باـب  ح 1122 ، ، 2/69 هباحصلا ، لئاضف 

، مالسالا خیرات  رد  یبهذ  .بازحا و  هروس  هیآ 33  لیذ  ح 656 ، ، 2/36 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  .هزرابملا و  باب  ریسلا ،
هملس دنـسم  ح 972 ، ، 1/586 نیحیحـصلا ، نیب  عـمجلا  رد  يدـیمح  .بلاـط و  يا  نب  یلع  باـب  نیدـشارلا ، ءاـفلخ  دـهع  ص635 ،

.ربیخ و موی  یلع  نأش  ربیخ ، یلا  ریسملا  رکذ  يرجه ، لاس 40  ثداوح  ، 7/372 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  .ملسم  دارفا  عوکلالا 
،17 ح 15 ، 7/496-497و 500 ، فنصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .ربیخ و  هوزغ  يرجه ، لاس 7 ثداوح  ، 2/300 دوخ ، خیرات  رد  يربط 
يروشلا و موی  هدشانملا  ص115 ح 155 ، بقانم ، رد  يزاغم  نبا  .بلاط و  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  لئاضفلا ، باـتک  ، 37 ، 35 ، 33 ، 18

هبطخ ، 13/186 هغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  هیارلا ، نیطعأل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  باب  ص176-189ح 224-213 ،
هب ام  هک  تسا  هدش  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  تیار  ثیدح  .دنا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  اب  ار  ثیدـح  نیا  هعـصاق ،) )238

تعمـس دـقل  تلقف : هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اوصقفتف  اسلاج  تنک  لاـق : دعـس  نع  ( 1 مینک : یم  هدنـسب  ییاه  هنومن  لـقن 
و لوقی ...: هتعمس  معنلا ، رمح  نم  یلا  بحا  نهنم  هدحاو  یل  نوکی  نال  ثالث  لاصخ  یلع  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  ..هلوسر 2 ) هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادغ  هیارلا  نیطعال  لوقی : هتعمـس  و  لوقی ...: هتعمس 
وـشحلا و یف  رحلا  یف  و  نیتئاـملا ، یف  دربـلا  یف  جرخت  نا  مکنم  اورکنا  دـق  ساـنلا  نا  هعم :- رمـسی  ناـک  و   – یلعل لاـق  هنا  هیبا  نع 

ءاول هل  دـقع  رکبابا و  ثعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناف  لاق  یلب ، لاق : ربیخب ؟ اـنعم  نکت  ملا  ّیلع : لاـقف  لاـق : لـیقثلا ، بوثلا 
هللا هبحی  الجر  هیارلا  نیطعأل   » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  .سانلاب  امزهنم  عجرف  ءاول  هل  دقع  رمع و  ثعبف  مزهنا ، دق  عجرف و 

مهللا : » لاق مث  ینیع ، یف  لفتف  دمرا ، ینا  تلقف : دمرا ، انا  یلا و  لسراف  لاق : رارفب » سیل  هل  هللا  حتفی  هلوسر ، هللا و  بحی  هلوسر و  و 
یبا نب  هیواعم  رّما  لاق : هیبا  نع  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رماع  نع  .ًادرب 3 ) هدعب و ال  ًارح  تدـجو  امف  لاق : دربلا » رحلا و  يذأ  هفکا 
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نوکت نال  .هَّبسا و  نلف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  َّنهلاق  اثالث  ترکذ  ام  اّما  لاق : بارتابا ؟ َّبست  نا  کعنم  ام  لاقف  .ًادعس  نایفس 
هللا و بحی  الجر  هیارلا  نیطعأل   » ربیخ موی  لوقی  هتعمس  ...یلعل و  لوقی  هللا  لوسر  تعمس.معنلا  رمح  نم  یلا  بحا  نهنم  هدحاو  یل 
...و 4) هیلع  هللا  حتفف  هیلا  هیارلا  عفدف  هینیع  یف  قصبف  ٌدمر  هب  هاتأف و  ًاّیلع  یل  عدا  لاقف : اهل  انلواطتف  لاق : هلوسر » هللا و  هبحی  هلوسر و 

باصا هل و  حتفی  مل  عجرف و  جرخف  دغلا  نم  هذخا  مث  هل ، حتفی  مل  فرـصناف و  رکبوبا  ءاوللا  ذخأف  ربیخ  انرـصاح  لاق  هدیرب  یبا  نع 
هللا و بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  لـجر  یلا  ادـغ  ءاوللا  عـفاد  ینا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـقف  دـهج ، ًهدـش و  ٍذـئموی  ساـنلا 
، ًامئاق ماق  مث  هادغلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حبـصا  نا  املف  ًادغ  حتفلا  نا  انـسفنا  هبیط  انتبف  هل ، هللا  حتفی  یتح  عجری  ال  هلوسر ،

نع هدیرب  نب  هللا  دبع  نع  ...هل 5 ) حتف  ءاوللا و  هیلا  عفد  هینیع و  یف  لفتف  دمرا ، وه  ًاّیلع و  اعدف  مهفاصم ، یلع  سانلا  ءاوللاب و  اعدـف 
نم ضهن  نم  هعم  ضهن  باطخ و  نب  رمع  ءاوللا  هللا  لوسر  یطعا  ربیخلا  لها  نصحب  هللا  لوسر  لزن  اـمل  لاـق : یملـسالا  هدـیرب  یبا 
یلص هللا  لوسر  ثعب  لاق : عوکالا  نب  ورمع  نب  هلمـس  نع  ...ًالجر 6 ) ادغ  ءاوللا  نیطعال  هللا  لوسر  لاقف  ربیخ  لها  اوقلف  نیملـسملا 
نکی مل  لتاقف و  رمع  ثعب  مث  .دهج  دـق  حـتف و  نکی  مل  عجر و  مث  علتاقف  ربیخ  نوصح  ضعب  یلا  هتیارب  رکب  یبا  یلا  هلآو  هیلع  هللا 

یملسالا هدیرب  نع  ...رارفب 7 ) سیل  هدیدی  یلع  هللا  حتفی  ...الجر  هیارلا  نیطعأل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  .دهج  دق  حتف و 
باطخلا نب  رمع  ءاوللا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یطعا  ربیخ  لها  صحب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزن  نیح  ناک  امل  لاق :

هباحصا هنبجی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  اوعجرف  هباحصا  رمع و  فشکناف  ربیخ  لها  اوقلف  سانلا  نم  هعم  ضهن  نم  ضهن  و 
دغلا نم  ناک  املف  .هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادـغ  ءاوللا  نیطعأل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  .مهنبجی  و 

ءاوللا هاطعا  هنیع و  یف  لفتف  دمرا  وه  مالّسلا و  هیلعایلع  اعدف  رمع  رکبوبا و  اهل  لواطت 
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(2) دیوگ یناربط  و  رتاوتلا » ّدح  یف  لخد  ثیدح  اذه  : » (1) دیوگ مکاح  هک  اجنآ  ات  دنا  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  دوخ 

نیا زا  سپ  دندوب  هدومن  هرـصاحم  ار  ربیخ  عالق  مالـسا  رکـشل  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  ربخ  هصالخ  .رتاوتلاب » تبث  ربیخل  ّیلع  حـتف  »
نیا زا  باحـصا  میدوـمن  هراـشا  هچناـنچ  دـندومن  رارف  هدروـخ  تسکـش  رمع  رکب و  یبا  يرادـملع  هب  مالـسا  رکـشل  هبترم  هس  هـک 

هللا یلص  مرکا  لوسر  دندش  گنتلد  رثأتم و  لباقان ) دوهی  لباقم  رد  مه  نآ  تشادن  هقباس  نیملـسم  يارب  هک   ) یپرد یپ  ياهتـسکش 
: دندومرف يزوریپ  حتف و  هب  تراشب  باحصا و  بلق  توق  يارب  هلآو  هیلع 

هیدی ّیلع  هللا  حتفی  راّرف  ریغ  اراّرک  الجر  ادغ  هیارلا  ّنیطعأل  هللا  «و 

152 ص :

باتک ، 3/41 نحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  وا  نکل  میتفاین ، مکاح  زا  ار  هدـش  دای  تراـبع  میدرک  وجتـسج  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - 1
.هقایسلا هذهب  هاجرخی  مل  هیارلا و  ثیدح  جارخا  یلع  ناخیشلا  قفتا  دق  دسیون : یم  هیار  ثیدح  لقن  زا  دعب  يزاغملا ،

وبا لاق  و  دسیون : یم  باب 14  ص101 ، بلاطلا ، هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  نکل  میتفای ، یناربط  تافلؤم  رد  ار  ترابع  نیا  هچرگ  - 2
.رتاوتلاب تبث  ربیخل  مالّسلا  هیلع  یلع  حتف  یناربطلا : مساقلا  وبا  لاق : یناهبصالا : میعن 
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« هلوسر هللا و  هّبحی  هلوسر و  هللا و  ّبحی 

وا و تسد  رب  ادخ  دنک  حتف  هدننکرارف ، هدنزیرگ و  هن  نانمـشد  رب  دشاب  هدننک  هلمح  هک  مهد  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  مسق  ادـخ  هب  )
( دراد یم  تسود  ار  ربمغیپ  ادخ و  مه  وا  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  ربمغیپ  ادخ و  هک  یسک  تسا  وا 

ياهسابل همه  دش  حبص  نوچ  دوب  دهاوخ  ار  هک لضف  فرش و  نیا  ادرف  ایآ  هک  دنتفرن  باوخ  هب  رکف  نیا  رد  باحـصا  مامت  بش  نآ 
ّیلع یّمع  نبا  یخا و  نیا  دومرف  دنکفا  باحصا  نایم  يرظن  ترـضح  هاگنآ  دنداد  یم  هولج  ربمغیپ  لباقم  ار  دوخ  دندیـشوپ و  مزر 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  مّمع  رسپ  ردارب و  تسا  اجک  بلاط  یبا  نب 

تسوا لد  لفق  حاتفم  هک  وک  ّیلع  تسوا  لکشم  ره  لّالح  هک  وک  ّیلع 

تفر ناملـس  امن  رـضاح  ار  وا  دومرف  ناملـس  هب  دشاب  یمن  تکرح  هب  رداق  هک  یمـسق  هب دراد  مشچ  درد  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع 
ّدر زا  سپ  ترـضح  درک  مالـس  دـمآ  ربمغیپ  تمدـخ  دوب  مه  يور  رب  ترـضح  نآ  ياهمـشچ  هک  یتلاـح  رد  تفرگ  ار  ّیلع  تسد 

: درک ضرع  نسحلا  ابا  ای  تسنوچ  تلاح  نسحلا » ابا  ای  کلاح  فیک  : » دومرف باوج 

« هعم رصبا  ینیعب ال  دمر  یسأرب و  عادص  اریخ  هللا  دمحب  »

( منیب یمن  ار  ییاج  هکدنک  یم  درد  ممشچ  رس و  تسا  ریخ  هللا  دمحب  )

: دمآ کیدزن  نوچ  يآ ! نم  کیدزن  ینم » ندا  : » دندومرف ترضح 

« عجو هب  نکی  مل  ناک  یتح  ئربف  هل  اعد  هینیع و  یف  قصبف  »

مشچ يروف  .درک  اعد  وا  يارب  دراذگ و  وا  ياهمشچ  رد  كرابم  ناهد  بآ  )
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( .تشادن يدرد  ًادبا  هَّناک  دش  فرطرب  ضرم  دش و  نشور  هداشگ و  وا 

دوهی ناعجـش  نارـس و  درک  گنج  دوهی  اـب  ربیخ و  عـالق  يوس  هب  تفر  داد و  وا  هب  ار  مالـسا  يزوریپ  حـتف و  مچرپ  تیار و  هاـگنآ 
.ار ربیخ  مهم  عالق  درک  حتف  تشک و  ار  نارگید  همقلع و  ماشه و  ثراح و  بحرم و  دننام 

(2) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  زین  هدومن و  لقن  هتس  حاحص  زا  ار  ربخ  نیا   (1) همهملا لوصف  هحفص 21  رد  یکلام  غابص  نبا 
ار راعـشا  نیا  دوب  رـضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صوصخم  رعاـش  تباـث  نب  ناّـسح  دـیوگ  راـبخا  رکذ  زا  دـعب  باـب 14 رد 

: تفگ مالّسلا  هیلع  ّیلع  حدم  رد  ههادبلاب 

یغتبی نیعلا  دمرا  ّیلع  ناک  و 

ایوادم ّسحی  مل  اّملف  ءاود 

هلفتب هنم  هللا  لوسر  هافش 

ایقار كروب  اّیقرم و  كروبف 

اسراف مویلا  هیارلا  یطعأس  لاق  و 

ایماحم بورحلا  یف  اعاجش  اّیمک 

هّبحی هلالا  هلالا و  ّبحی 

ایباوالا نوصحلا  هللا  حتفی  هب 

اهّلک هّیربلا  نود  اهب  ّصخف 

ایخاؤملا ّیصولا  هاّمس  اّیلع و 

باّطخلا نب  رمع  یناث  ۀفیلخ  هک  هدومن  لقن  ملسم  حیحص  زا   (3) غابص نبا  و 

154 ص :

.هل هللا  لوسر  هبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 217-1/211 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
باب 14. ص106-101 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 2

و دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  غابص  نبا  .هل  هللا  لوسر  هبحم  یف  لصف  ، 1 لصف ، 1/218 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 3
تیدصت یهجو و  تیدبا  یتح  اهیلع  تصح  هل و  ترواستف  ذـئموی  الا  هرامإلا  تببحا  امف  باطخلا : نب  رمع  لاق  ملـسم : حیحـص  یف 
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نیا اب  ار  ثیدـح  یلع  لئاضف  باب  هباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ح 2405 ، ، 4/1872 دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم  نکل  .ینرکذتیل  كذـل 
، هلوسر هللا و  بحی  الجر  هیارلا  هذـه  نیطعـأل  ربیخ : موی  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هریره  یبا  نع  تسا : هدروآ  ظاـفلا 

هللا لوسر  اعدف  لاق : اهل ، یعدأ  نا  ءاجر  اهل  ترواستف  لاق : ذـئموی  الا  هرامألا  تببح  ام  باطخلا : نب  رمع  لاق  .هیدـی  یلع  هللا  حـتفی 
...هایا هاطعاف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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یم ناـشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  ار  مدوـخ  رما و  نیا  رب  مدوـب  صیرح  هک  زور  نآ  رگم  ار  يرادـملع  متـشادن  تسود  تفگ 
.دیدرگ وا  بیصن  راختفا  نیا  درک و  بلط  ار  ّیلع  کلذ  عم  ددرگ  نم  بیصن  راختفا  نیا  دناوخب و  ارم  دیاش  هک  مداد 

لقن زا  دـعب   (2) يولعلا صئاصخ  رد  یئاـسن  ّیلع  نب  دـمحا  نمحّرلا  دـبع  وبا  ماـما  (1) و  هرکذت هحفـص 15  رد  يزوج  نبا  طبـس  و 
ثیدح رد  ار  وا  ندومن  يرادملع  يوزرآ  رمع و  ربخ  نیمه  ربیخ  رد  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يرادملع  عوضوم  رد  ثیدح  ربخ و  هدزاود 

.هدومن لقن  مهدجیه 

رد یکم  رجح  نبا  (3) و  ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 
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.تسا هدرک  لقن  ملسم  زا  ار  ثیدح  زین  يزوج  نبا  طبس  .هیارلا  ثیدح  ، 2 باب ص32 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 1
یبا ربخب  نیلقانلا  ظاـفلا  فـالتخا  هللا ، نم  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هلزنم  ص57 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دـمحا  نینمؤملا ، ریما  صئاطخ  - 2
یلع یطعا  دلق  باطخلا : نب  رمع  لاق  لاق : هریره  یبا  نع  یلعی  وبا  جرخا  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نزا  ار  ثیدح  یئاسن  .هنم  هریره 

هانکـس همطاـف و  هتنبا  هجوزت  لاـق  ّنهاـم ؟ لئـسف و  .معنلا  رمح  یطعا  نا  نم  یلا  بحا  اـهنم  هلـصخ  یل  نوـکت  نـال  لاـصخ  ثـالث 
.ربیخ موی  هیارلا  و  هل ، لحی  ام  هیف  یل  لحی  دجسملا ال 

.هلضف یف  هدراولا  ثیداحالا  یف  لصف  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  ص172 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 3
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هدش هداد  زیچ  هس  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  تفگ : یم  باّطخلا  نب  رمع  هک  دنیامن  یم  لقن  رابخالا  سودرف  رد  هیوریش  نباو   (1) قعاوص
رد وا  تنوکس  ّیلع ، هب  همطاف  جیوزت  دنشاب  نم  نآ  زا  وم  خرس  نارتش  هکنآ  زا  متشاد  رت  تسود  دوب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک 

.ربیخ حتف  رد  وا  يرادملع  ّیلع ، يارب  رگم  يدحا  يارب  دوبن  لالح  رما  نیا  لاوحا و  همه  رد  دجسم 

ّیلع دش  یفرعم  ربمغیپ  ادـخ و  بوبحم  هک  یـسک  هناگی  تما  مامت  نایم  رد  هک  ددرگ  یم  دافتـسم  مولعم و  ثیدـح  نیا  زا  هصالخ 
.دوب مالّسلا  هیلع 

نیا لوسر و  ادـخ و  دزن  ترـضح  نآ  تیبوبحم  تابثا  رب  تسا  رگید  لـیلد  دوخ  دـش  رکذ  هتـشذگ  بش  هک  ّيوشم  ریط  ثیدـح  و 
دشاب یمن  هدیشوپ  يدحا  رب  هلمج 

156 ص :

،3/135 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین ، مکاح  زین  و  . 3 لصف باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
نب ّیلع  لئاضف  باب  ح 1123 ، ، 2/659 هباحصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  .یلع و  بقانم  باب  هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح 4632 ،

، هباغلا دـسا  رد  ریثا  نبا  .بلاط و  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  لـئاضفلا ، باـتک  ح 36 ، ، 7/500 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .بلاط و  یبا 
بحم و  لصف 7 . باب 1 ، ص127 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و  رکبوبا .)  ) نامثع نب  هللا  دبع  لاح  حرـش  ، 3/214

یف هعراشلا  باوبالا  دـسب  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  رکذ  ّیلع ، لئاضف  باـب  مسق 1  ص77 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا 
مظن رد  یفنح  يدـنرز  .بلاط و  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 120/42 قشمدلا ، هنیدم  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  .دجـسملا و 
باتک ح 36376 ، ، 13/116 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .هباحـصلا و  نع  راـثآ  رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص129 ، نیطمسلا ، ررد 
ثیدح يرجه ، لاس 40 ثداوح  ، 7/377 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  باب  باب 10 ، زا  دعب  لئاضفلا ،

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  .رمع  هیاور  هاخاؤملا ،
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.دونع جوجل و  بصعتم  صاخشا  رب  ای  عالطا و  یب  لهاج  نامدرم  رب  رگم 

هک هدـمآ  تباث  دـش  تراشا  هنومن  باب  نم  اهنآ  زا  يرـصتخم  هب  هک  دـنا  هدومن  لقن  ناـتدوخ  قثوم  ناـیوار  هک  لـئالد  نیا  زا  سپ 
یم مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هفیرش  هیآ  رد  هنّوبحی » مهّبحی و   » لومشم هدیدنـسپ و  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  عمجتـسم 

.هباحص ای  نینمؤم  زا  نارگید  هن  دشاب 

هک یقیرط  هب  متفگ  ار  خـیرات  رد  ةدـش  تبث  تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  متـشادن  تناـها  رظن  یعاد  هک  دـش  موـلعم  ناـیاقآ  رب  کـنیا 
گنج و ياهنادیم  رد  ّفْکلَا }

�
ِرا یَلَع  ُءا�ّدِشَأ   } هفیرش هیآ  لومشم  هک  دوش  یم  مولعم  دنناسر و  یم  هحیرص  لئالد  اب  ناتدوخ  ياملع 

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  یملع  تاثحابم 

مراد رظن  رد  لاحلا  هچنآ  هدـش  لزان  ترـضح  نآ  فصو  رد  هیآ  نیا  هک  دـنراد  رارقا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  یعاد  راتفگ  رب  هوالع 
دعب  (1) بلاطلا هیافک  باب 13 رد  يرمق  لاس 658  رد  یفوتم  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  هک  میامن  یم  ضرع  هنومن  باب  نم 

ره هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یثیدح  لقن  زا 

157 ص :

یجنگ .هملع  یف  مدآب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هیبشت  یف  باب 23 ، ص122 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
هللا لوسر  هب  رـصب  املف  یلع  لبقا  هباحـصا  نم  هعامج  یف  سلاج  هللا  لوسر  امنیب  لاق : سابع  نبا  نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا 
ّیلع یلا  رظنیلف  هملح ، یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظین  نا  مکنم  دارا  نم  لاـق : هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

َءامسالا َمدآ  مّلع  : } لجوزع لاق  امک  ءیش  لک  هفص  مدآ  ملع  هللا  نلا  هملع  یف  مدآب  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ههیبشت  تلق : .بلاط  یبا  نب 
.هتمکح یف  حونب  ههبش  مهف و  هانعم  طابنتسا  یف  هل  و  ملع ، اهیف  یلع  دنع  الا و  هعقاو  هثداح و ال  ءیش و ال  نم  امف  [ 31/ هرقب { ] اهّلُک

یف یلاعت  هللا  هفـصو  امک  .نینمؤملاب  افوؤر  نیرفاکلا  یلع  ًادـیدش  ناک  مالّـسلا  هیلعایلع  نال  حـصا ، هنأک  و  همکح ، یف  هیاور  یف  وا 
یلع مالّـسلا  هیلع  حوـن  هدـش  نع  لـجوزع  هللا  ربـخا  و  [ 29/ حـتف { ] مهنیب ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  و  : } هلوقب نآرقلا 

نمحرلا لیلخ  مالّـسلا  هیلع  میهارباب  ملحلا  یف  ههبـش  و  [ 26/ حون { ] ًاراید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذـت  بر ال  : } هلوقب نیرفاـکلا 
نایاش .ءایفصالا  تافصب  افـصتم  ءایبنالا  قالخأب  ًاقلختم  ناکف  [ 114/ هبوت { ] میلح ٌهاوال  میهاربا  نا  : } هلوقب لجوزع  هللا  هفـصو  امک 

.دش دهاوخ  یسررب  متفه  سلجم  رد  لیصفت  هب  ثیدح  نیا  تسا  رکذ 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 950 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
http://www.ghaemiyeh.com


یـسک نآ  ّیلع  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دراد  یتانایب  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  هب  دـنک  رظن  میهاربإ  حون و  مدآ و  هب  دـنک  رظن  دـهاوخ  یم  سک 
.خلا ْمُهَْنَیب } ُءا�مَحُر  ّفْکلَا 

�
ِرا یَلَع  ُءا�ّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلَا  َو   } هیآ هب  هدومن  فصو  ار  وا  نآرق  رد  ادخ  هک  تس 

نآ ریشمش  تعاجش و  رگا  هک  رافک  رب  تسا  هدوب  دیدش  زیزع و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دهد  یم  تداهش  هفیرـش  ۀیآ  رد  لاعتم  يادخ  و 
دوبن هلکشم  لئاسم  هب  یقطنم  ياهباوج  تارظانم و  تاثحابم و  رد  راوگرزب  نآ  یملع  لئالد  گنج و  گرزب  ياهنادیم  رد  ترضح 

.دوبن نیملسم  تهج  یتفرشیپ  مالسا و  يارب  زا  یقنور 

تفرگن توق  مالـسا  دومرف : هک  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  هچنانچ 
.تسا هدوب  هبترم  ماقم و  نیا  هب  قحأ  قیلا و  یلوا و  سک  ره  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  سپ  هجیدخ  لام  ّیلع و  ریشمش  هب  رگم 

هک هدـیدرگ  لزان  موس  هبترم  رد  وا  تفالخ  ماقم  هب  هراشا  تسا و  نافع  نب  نامثع  نأش  رد  مهنیب } ءاـمحر  : } دـیدومرف هکنیا  اـمأ  و 
رب لئالد  دنک و  یمن  تقباطم  ناشیا  قالخا  لاح و  اب  خیرات  تداهش  هب  مه  هدیقع  نیا  هنافسأتم  هدوب  لد  محر  بلقلا و  قیقر  رایـسب 

هدومن افتکا  راتفگ  زا  رادقم  نیمه  هب  منک  یم  انمت  مرتحم  نایاقآ  زا  تسکشب -  رس  دیسر و  اجنیا  ملق  یلو  تسا  رایسب  ینعم  نیا 

158 ص :
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.ددرگ شجنر  بجوم  مسرت  یم  دیئامن  رظن  فرص  عوضوم  نیا  زا  و 

شحف نودب  رگا  دش  دهاوخن  شجنر  بجوم  هاگ  چیه  دیئامن  تبحص  هحیحـص  دانـسا  رکذ  نیهارب و  لئالد و  اب  یتقو  امـش  ظفاح :
.دیئامرف نایب  تسه  یلئالد  نداد 

لیلد و اب  رگم  متفگن  باوج  مدینش و  اهـشحف  رـضاح  نایاقآ  تداهـش  هب  اهبـش  نیا  رد  هکنانچ  متـسین  شحف  لها  ریقح  الوا  یعاد :
.ناهرب

یلو دنک  یمن  تیافک  ام  سلجم  رـصتخم  نیا  تقو  میامن  لالدتـسا  اهنآ  مامت  هب  مهاوخب  رگا  هک  تسا  دوجوم  يرایـسب  لئالد  ایناث 
بلق ّتقر  تفوطع و  محر و  دیئامرف  تواضق  هنافـصنم  نایاقآ  دوخ  ات  میامن  یم  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  ۀصالخ  هب  دـیدومرف  رما  نوچ 

.دیروآ تسد  هب  دوخ  لحم  رد  ار 

رمع رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  هیور و 

بتک هتـس و  حاحـص  رد  تسا و   (2) یفوـک مثعا  نبا  ناـکّلخ و  نبا  (1) و  نودـلخ نبا  لیبق  زا  امـش  ام و  نیخروم  مامت  یقافتا  ـالوا 
دلج رد  دیدحلا  یبا  نبا  (3) و  بهذلا جورم  لّوا  دلج  هحفص 435  رد  يدوعسم  تسا و  تبث  امش  ةربتعم 

159 ص :

ثلاثلا ءادنلا  هدایز  نامثع ]  ] هیلع اوّدع  امم  و  دـسیون : یم  نودـلخ  نبا  .نامثع  یلع  ضاقتنالا  ءدـب  ، 2/140 نودلخ ، نبا  خـیرات  - 1
ناک هدعب  نیخیشلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هایح  یف  رمالا  نا  عم  هفرع  ینم و  یف  هالـصلا  همامتا  هعمجلا و  موی  ءاروزلا  یلع 

.رصقلا یلع 
.داورا هریزج  حتف  رکذ  ، 1/370 یفوک ، مثعا  نبا  حوتفلا ، - 2

دهع نامثع  یلع  مدـق  و  دـسیون : یم  يدوعـسم  .نامثع  لامع  نافع ، نب  نامثع  هفـالخ  رکذ  ، 2/334 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 3
هنیدملا نع  هبرغ  يذلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیرط  وه  مکحلا  هیما و  ینب  نم  امهریغ  ناورم و  هنبا  صاعلا و  یبا  نب  مکحلا 

لزی مل  و  دـنک : یم  لقن  نینچ  .هیما  نب  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  لاـح  حرـش  ، 2/34 هباغلا ، دـسا  رد  ریثع  نبا  زین  .هراوج و  نع  هاـفن  و 
ام لاقف : هنیدـملا ، یلا  هّدریل  مکحلا  یف  هل  لیق  هفالخلا  رکبوبا  یلو  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هایح  صاعلا ] یبا  نب  مکح   ] ایفنم

، هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  .هدر  هفالخلا  نامثع  یلو  املف  رمع ، کلذک  هللا و  لوسر  اهدقع  هدقع  لحأل  تنک 
و تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  نایرج  سمش ، دبع  ینب  یلع  مشاه  ینب  لضف  ًاباوج ،) هیواعم  یلا  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 28 ، 15/239

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرل  یکاحلا  هتیـشم  یف  جلختملا  هنیعل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیرط  وهف  صعلا  نب  مکحلا  هوبا  اّما 
یلو املف  نامثع ، هعافش  البقی  مل  هنیدملا و  یلا  هتداعا  نع  اعنتما  رمع  رکب و  یبال  ادیرط  راص  مث  هتولخ  هعاس  هیلع  غمتسملا  هلآو و 

،2/108 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  .صعلا و  یبا  نب  مکحلا  لاح  حرـش  مقر 529 ، ، 1/359 باعیتسالا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  .هلخدا و 
یظافلا اب  ار  نایرج  نیمه  .يرجه  لاس 31  ثداوح  ، 1/29 ربغ ، نم  ربخ  یف  ربعلا  رد  صاعلا و  یبا  نب  مکحلا  لاـح  حرـش  ، 14 مقر
هلاطعا هنیدملا و  هلخدأف  نامثع ، فلختـسا  نا  یلا  ًادیرط  لزی  ملف  تسا : هدـش  لقن  زین  هلمج  نیا  یـضعب  رد  دـنا و  هدرک  لقن  هباشم 
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.فلا هئام 
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ناّفع نب  نامثع  هک  دنا  هدروآ  امش  ءاملع  زا  نارگیدو   (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا 

160 ص :

، دوخ خیرات  رد  یبوقعی  نینچمه  .نامثع  رابخا  نم  فتن  هیقشقش ،)  ) هبطخ 3 ، 200-1/198 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ننس  نم  لدب  ریغ و  ام  رکذی  هیف و  عقی  رذابا  نا  اضیا  نامثع  غلب  و  دسیون : یم  نافع  نب  نامثع  مایا  ، 2/171

نامثع هفالخ  یف  يروشلا  رما  ، 5/31 دیرفلا ، دقع  رد  هبر  دـبع  نبا  ...هیواعم و  یلا  ماشلا  یلا  هریـسف  رمع ، کیب و  یبا  ننـس  هلآو و 
دبعل لیق  دمحم  باحـصا  نم  هلمجلا  یلع  هتیب  لها  نم  ثادحالا  ریمأت  نم  ثدحا  ام  نامثع  ثدحا  املف  دسیون : یم  نینچ  نافع  نب 

رکب و یبا  هریـسب  انیف  ریـست  نا  یلع  کتمدق  امنا  لاق : هبتاع و  هیلع و  لخد  یـضم و  مث  اذـه ! تننظ  ام  لاق  کلمع ؟ هذـه  نمحرلا :
یلع سانلا  رکنا  اـم  ، 1/35 هسایـسلاو ، همامالا  رد  هبیتق  نبا  ...نیملـسملا و  باقر  مهتأطوا  کـتیب و  لـها  تیباـح  اـمهتفلخف و  رمع ،

لوسر هنـس  نم  نامثع  هیف  فلخ  ام  هیف  اورکذ  اباتک  اوبتکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  سان  عتجا  هنا  دیـسون : یم  نمثع 
شور نیمه  هب  هدوب و  نآ  راذگ  هیاپ  زین  نیخیش  هچرگ  تسا  ناوارف  مرکا  لوسر  تنس  اب  نامثع  ياه  تفلاخم  ...هیباحص  هنس  هللا و 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  نآ  سأر  رد  هک  درک  راکنا  ار  یهلا  صوصن  زا  یشخب  نوگانوگ ، ياه  هناهب  هب  رکبوبا  .دندرک  یم  لمع 
تافیرحت و همادا  دیـسر  نامثع  هب  هک  تبون  .تشاذگ  نید  رد  یناوارف  ياه  تعدـب  داد و  همادا  ار  راک  نیمه  زین  رمع  .دوب  مالّـسلا 
اب تفلاخم  راذگ  هیاپ  دوخ  هک  نیخیش  یتح  هک  درک  داجیا  ربمایپ  تنس  رد  یتارییغت  هک  يدح  هب  درک  ادیپ  يرتشیب  تعـسو  اهتعدب 

تفلاخم نیخیـش  شور  تنـس و  اب  نامثع  هک  يدراوم  خـیرات  رد  اذـل  .دنتـشادن  ار  ییاه  تفلاـخم  نینچ  تأرج  دـندوب  يوبن  تنس 
هکنیا نآ  دراد و  رارق  تهج  کی  رد  هناگ  هس  ياـفلخ  یلمع  هریـس  رکفت و  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  هتبلا  .تسا  ناوارف  هدرک 
تنـس اب  طیارـش  ندوب  هدامآ  ناوت و  ياضتقم  هب  کی  ره  هکنیا  هچ  دـندوبن ؛ لئاق  یتیمها  سدـقت و  ربمایپ  تنـس  يارب  هفیلخ  هس  ره 
هیلوا دـهعت  اب  وا  تفلاخم  دـنک  یم  يرگ  هولج  رتشیب  نامثع  دروم  رد  هچنآ  .دـندراذگ  نید  رد  ییاه  تعدـب  هدرک ، تفلاخم  يوبن 
هضرع مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبار  طرـش  نیمه  یتقو  هکنیا  هچ  تسا ؛ نیخیـش  هریـس  ادخ و  لوسر  تنـس  هب  لمع  رب  ینبم  اروش 

لیلد نیمه  هب  .منک  یم  لمع  مدوخ  داهتجا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  نم  دومرف : ترـضح  دنتـشاد 
دوبن دنبیاپ  نیخیش  هریس  هب  اهنت  هن  وا  هک  منیب  یم  نامثع  یلمع  هریس  رد  تقد  اب  هک  یلاح  رد  .دش  هدیشک  نامثع  تمـس  هب  تفالخ 

ره اب  راکشآ  تفلاخم  ینعی  نیا  دومن و  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ملسم  تنس  اب  هکلب  درک ، لمع  دوخ  تاداهتجا  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  دننام  یصخش  تاداهتجا  هک  تسا  حضاو  رپ  .نیخیش  هریس  مرکا و  لوسر  تنس  هب  لمع  ینعی  تفالخ ؛ طرش  ود 

هک يداهتجا  اما  يوبن ، تنس  ياتسار  رد  تسا  داهتجا  درک ، حرطم  ار  دوخ  داهتجا  هب  لمع  تفریذپن و  ار  نیخیـش  هریـس  هک  مالّـسلا 
اذل دبلط ، یم  لتقسم  یباتک  هبناج  همه  روط  هب  عوضوم  نیا  یـسررب  .يوبن  تنـس  لباقم  رد  تسا  يداهتجا  درک  لامعا  نامثع  ًادعب 
انعم نآ  هب  هن  نیا  تسا و  هتـشاد  تفلاخم  مه  نیخیـش  هریـس  اب  هک  مینک  یم  هراشا  نامثع  ياهتعدـب  زا  دروم  ود  هب  رـصتخم  نیا  رد 
هفیلخ يارب  اروش  هک  یطرـش  نآ  هب  نامثع  دوش  راکـشآ  هک  تسا  تهج  نادـب  هکلب  میلئاـق ، یتلاـصا  نیخیـش  هریـس  يارب  هک  تسا 

ریصقت باتک  ح 10111114 ، ، 2/480 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  رفاـسم  زاـمن  رد  ناـمثع  تعدـب  .دوـمنن 1 ) لـمع  زین  درک  حرطم 
نامثع انب  یلص  لوقی : دیزی  نب  نمحرلا  دبع  تعمـس  لاق  میهارباانثدح  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ینمب ، هالـصلا  باب  هالـصلا 
ینمب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تیلـص  لاق : مث  عجرتساف  دوعـسم : نب  هللا  دـبعل  کـلذ  لـیقف  .تاـعکر  عبرا  ینمب  ناـفع  نب 

اب نامثع  دیوگ : دریز  نب  نمحرلا  دبع  ...نیتعکر  ینمب  باطخلا  نب  رمع  عم  تیلـص  نیتعکر و  ینمب  رکب  یبا  عم  تیلـص  نیتعکر و 
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هللا یلـصادخ  لوسر  اب  تفگ : درک و  يراج  عاجرتسا  هملک  دیـسر  دوعـسم  نبا  هب  هک  ربخ  .دـناوخ  یتعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  رد  ام 
يراخب .میدـناوخ  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  زین  رمع  رکبوبا و  اب  نینچمه  میدـناوخ  یم  یتعکر  ود  ار  زاـمن  ینم  رد  هلآو  هیلع 

تسا هدش  لقن  نوگانوگ  ظافلا  ار  ثیدح  نیمه  ننست  لها  عبانم  ریاس  رد  .تسا  هدرک  لقن  زین  يرگید  ثیداحا  نومـضم  نیمه  هب 
دنسم .ینمب  هالصلا  رـصق  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  هالـص  باتک  ح694 ، ، 1/482 ملسم ، حیحـص  .مینک : یم  هراشا  یـضعب  هب  هک 

عماجلا .ینمب  هالـصلا  باب  کسانملا ، باـتک  ح 1960 ، ، 2/199 دواد یبا  ننـس  کـلام ، نب  سنا  دنـسم  ، 3/145 لبنح ، نب  دـمحا 
رد نامثع  تعدب  .رفسلا 2 ) یف  ریصقتلا  یف  ءاج  ام  باب  رفـصلا ، باوبا  ح545-544 ، ص166 ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحصلا ،
یم دیعلا  یلا  بوکرلا  یشملا و  باب  نیدیعلا ، باتک  ، 2/452 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دیع  زامن  رد  هبطخ  نتـشاد  مدقم 

زا حیحص  دنس  هب  رذنم  نبا  .نامثع  هالصلا  لبق  بطخ  نم  لوا  لاق : يرصبلا  نسحلا  یلا  حیحص  دانـساب  رذنملا  نبا  يور  و  دیـسون :
خیرات رد  زین  یطویس  .دوب  نامثع  دناوخ  زامن  زا  لبق  ار  دیع  زامن  هبطخ  هک  یسک  نیتسخن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يرصب  نسح 

.هالـصلا یلع  دیعلا  یف  هبطخلا  مدـقت  نم  لوا  دـسیون : یم  نامثع  تایولوا  یف  لصف  نافع ، نب  نامثع  لاح  حرـش  ءافلخلا ص165 ،
( .تشاد مدقم  زامن  رب  ار  هبطخ  دیع  زامن  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نامثع  )
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لاح دومن و  راتفر  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیش ةریس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  دیـسر  تفالخ  ماقم  هب  یتقو 
(1) نیخروم عیمج  نیقیرف و  قافتا  هب  هکنآ 

162 ص :

لقن نینچ  يرذالب  .هفوکلا  نامثع  هالو  نیح  هبقع  نب  دیلولا  رما  نامثع ، هریـس  نم  اورکنا  ام  ، 6/139 يرذالب ، فارشالا ، باسنا  - 1
هیما ینب  طیعم و  یبا  لآ  لمحت  نا ال  رمع  کصوی  مـال  ریبزلا : هحلط و  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ناـمثع )  ) هل لاـقف  هدرک :

: دسیون یم  نافع  نب  نامثع  هعیب  يروشلا و  رکذ  ، 1/30 هسایسلا ، همامالا و  رد  هبیتق  نبا  زین  ءیـشب و  مهبجی  ملف  سانلا ؟ باقر  یلعل 
نا رمع  طرش  کیبحاص و  هنـس  هلوسر و  هنـس  هللا و  باتک  انل  َّنمیقتل  کتعیاب  نئل  هقاثیم  هللا و  دهع  کیلع  هل : لاقف  نامثع  دیب  ذخا 

...سانلا باقر  یلع  هیما  ینب  نم  ًادحا  لعجت  ال 
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نیخیش ۀقیرط  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  رب  دومن  تعیب  وا  اب  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  یکدنا  يروش  سلجم  رد 
راتفر اهنآ  ةریـس  فالخ  رب  الماک  دش  رقتـسم  دوخ  رما  رب  یتقو  یلو  .دـیامنن  طلـسم  مدرم  رب  درواین و  راک  يور  ار  هّیما  ینب  هکنیا  و 

ناهانگ هلمج  زا  هحیحص  رابخا  دیجم و  نآرق  مکحب  نامیپ  دهع و  ضقن  هک  دیناد  یم  دوخ  و  دومن -  دهع  فالخ  احیرـص  دومن و 
مامت رد  دومن و  دـهع  ضقن  المع  نامثع  هفیلخ  ناتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا  تداهـش  راـتفگ و  تحارـص  هب  و  تسا -  گرزب 

نیا دومن و  طلسم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  رب  ار  هّیما  ینب  دومن و  راتفر  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیـش ۀقیرط  فالخ  رب  تفالخ  ةرود 
.تخاس هدولآ  ار  وا  نماد  هک  دوب  یگرزب  ۀکل  نیلوا 

.دومن راتفر  امهنع  هللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  ةریسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  فالخ  رب  هنوگچ  ظفاح :

هتشون الّصفم  نیخروم  هچنآ  ربانب  تشاد  رب  نیخیش  ۀقیرط  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  فالخ  رب  هک  یمدق  لوا  یعاد :
خّروم ثّدحم و  يدوعسم  دنا و 

163 ص :
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یـشاک و گنـس و  زا  درک  انب  يا  هناـخ  هدومن  رکذ  ارـصتخم   (1) بهذلا جورم  لوا  دـلج   433 هحفـص رد  نیقیرفلا  لوبقم  فورعم 
هب اجیب  ياه  شـشخب  لذـب و  شتایح  نامز  رد  هچنآ  رب  هوالع  هک  دومن  عمج  رایـسب  لاوما  داد و  رارق  ورـس  جاس و  زا  ار  وا  ياـهرد 

نوعلم ناورم  هب  یعرـش ) زّوجم  چـیه  نودـب   ) دـش حـتف  وا  نامز  رد  هک  ار  هینمرا  دالب  سمخ  هکنآ  دـننام  دومن ) نارگیدو  هّیما  ینب 
نبا مکح  هب  مهرد  رازه  دص  دلاخ و  نب  هللا  دبع  هب  مهرد  رازه  دـص  راهچ  لاملا و  تیب  زا  مهرد  رازه  دـص  ةوالع  هب  درک  راذـگاو 

هچنانچ  ) دومن راذگاو  لاملا  تیب  زا  نایفـس  یبا  هب  مهرد  رازه  تسیود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیرط  نوعلم و  صاعلا  یبا 
تبث  (2) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 68  رد  مه  دیدحلا  یبا  نبا 

164 ص :

هیاهن یف  نامثع  ناک  و  دـسیون : یم  يدوعـسم  .هتورث  هتافـص و  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ، 2/332 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
هراد ینب  و  هلعف ، یف  هب  اوسأت  هتقرط و  هرصع  لها  نم  ریثک  هلامع و  کلسف  دیعبلا ، بیرقلا و  یف  لذبلا  هحامسلا و  مرکلا و  دوجلا و 

هللا دبع  رکذ  .هنیدملاب و  ًانویع  ًانانج و  الاوما و  ینتقلا  رعرعلا و  جاسلا و  نم  اهباوبا  لعج  و  سلکلا ، رجحلاب و  اهدیـش  هنیدـملا و  یف 
.ًالبا اریثک و  الیخ  فلخ  رانید و  فلا  هئام  نوسمخ و  لاملا  نم  هنزاخ  دنع  هل  ناک  لتق  موی  نامثع  نا  هبتع  نب 

: دسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .نافع  نب  نامثع  ربخا  نم  فتن  هیقـشقش ) ، ) هبطخ 3 ، 1/198 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2
...ناورمل هبهوف  هلک  سمخلا  ذخأف  همایا  یف  هیقیرفا  تحتتفا  عئاطقلا و  مهعطقا  تایالولاو و  مهالو  سانلا و  باقر  هیما  ینب  أطوا  هناف 

هللا لوسر  ناک  نا  دـعب  صاعلا ، یبا  نب  مکحلا  داعا  .مهرد و  فلا  هئام  عبرا  هاـطعأف  هلـص ، دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع  هنم  بلط  و 
نم فلا  یتئام  برح  نب  نایفـس  ابا  یطعا  و   ... .مهرد فلا  هأم  هاطعا  رمع و  رکب و ال  وبا  هدری  مل  مث  هریـس ، دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

...لاملا تیب  نم  فلا  هأمب  مکحلا  نب  ناورمل  هیف  رما  يذلا  مویلا  یف  لاملا  تیب 
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دوجوم دقن  هجو  مهرد  رورک  ود  رانید و  رازه  هاجنپ  دصکی و  شدوخ  یصخش  راد  هنازخ  دزن  رد  دنتشک  ار  وا  هک  يزور  و  هدومن )
باسح یب  اـهنابایب  رد  هک  رتش  دنفـسوگ و  واـگ  دوب و  راـنید  رازه  دـصکی  اـهنآ  هک  نینح  يرقلا و  يداو  رد  وا  كـالما  زا  ریغ  دوب 

.؟ تشاد

هب دندومن و  هیهت  تشاد  وا  هچنآ  زا  دیزا  دوب  هدروآ  راک  يور  هک  ار  هریغ  هّیما و  ینب  زا  ناگرزب  مامت  هک  دش  ببـس  وا  لمع  نیمه 
.یهتنا دندش ؟ لوغشم  مدرم  لاوما  تراغ 

: دیامرف یم  خیش  مهکولم  نید  یلع  سانلا  تسا  فورعم  اریز 

یبیس دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز 

خیب زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآ  رب 

هللا لوسر  هفیلخ  يارب  مه  نآ  هتـشاد  یلقن  یلقع و  حبق  هکنآ  رب  هوالع  هرود  نآ  رد  مه  نآ  ناوارف  ۀیامرـس  عمج  لامعا و  لیبق  نیا 
مزتـلم و هک  رمع  رکب و  یبا  وا  ياـقفر  ۀـقیرط  هیور و  فـالخ  رب  ناـمز  نآ  مدرم  یتـسد  یهت  رقف و  لـباقم  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

.تسا هدوب  دیامن  راتفر  اهنآ  ۀقیرط  هب  هک  يروش  زور  رد  دوب  هدش  دهعتم 

جرخ تفر و  جح  هب  هللا  دبع  شرسپ  اب  يرفس  رمع  هفیلخ  دسیون  یم  نامثع  تالاح  نمض   (1) بهذلا جورم  لوا  دلج  رد  يدوعسم 
هدزناش اباهذ  ابایا و  وا  هار 

165 ص :

قفناف رمع  جح  و  دیسون : یم  يدوعسم  .هباحـصلا  نم  موق  هورث  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ، 2/334 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
.اذه انرفس  یف  انتقفن  یف  انفرسا  دقل  هللا : دبع  هدلول  لاق  ًارانید و  رشع  هتس  هنیدملا  یلا  هئیجم  هباهذ و  یف 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 960 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
http://www.ghaemiyeh.com


.میدومن فارسا  دوخ  جرخ  رد  ام  تفگ : هللا  دبع  شرسپ  هب  دش  رانید 

فالخ نامثع  الماک  هک  دیئامن  قیدصت  نامثع و  ياه  يور  هدایز  رمع و  هفیلخ  یناگدـنز  ۀـقیرط  نیب  دـینک  تواضق  نایاقآ  کنیا 
.تسا هدومن  راتفر  قاثیم  دهع و 

نامثع طسوت  هیما  ینب  قاسف  ندمآ  راک  يور 

هّیما ینب  تاراما  نیملـسم  دالب  رد  دومن و  طلـسم  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  رب  دروآ و  راک  يور  ار  هّیما  ینب  راّـجف  قاّـسف و  اـیناث 
.تشامگ راک  هب  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیش ادخ و  لوسر  ياضر  فالخ  رب  ار  يدارفا  تسا و  هدوب  عیاش  يررض 

لوسر هدش  دیعبت  هدنار و  دیرط و  خیرات  تداهش  هب  ود  ره  هک  مکح  نب  ناورم  شرسپ  صاعلا و  یبا  نب  مکح  شنوعلم  ّمع  لیبق  زا 
؟ دندوب ترضح  نآ  كرابم  ناسل  هب  نوعلم  دودرم و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

.دشاب یم  هچ  صوصخلاب  اهنآ  نعل  درط و  رب  امش  لیلد  ظفاح :

دندوب ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  ینب 

هیآ 62 رد  هدناوخ  هنوعلم  ةرجـش  ار  هّیما  ینب  احیرـص  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  یمومع  هبنج  یکی  تسا  مسق  ود  نعل  رب  لیلد  یعاد :
(. نآرق رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  ینعی  « ) ِنآْرُْقلَا ِیف  َهَنوُْعلَْملَا  َهَرَجَّشلَا  َو   » دیامرف هک  لیئارسا ) ینب   ) هروس 17

166 ص :
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(5) و یطویس (4) و  يروباشین (3) و  یبطرقو  (2) يربط (1) و  يزار رخف  ماما  هچنانچ 

167 ص :

يأر بیسملا  نب  دیعس  لاق  دسیون : یم  يزار  رخف  .ثلاثلا  لوقلا  ءارسا  هروس  هیآ 60 ، لیذ  ، 20/236 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
لاکـشإلا ءاطع و  هیاور  یف  سابع  نبا  لوق  اذه  و  کلذ ، هئاسف  هدرقلا  وزن  هربنم  یلع  نوزنی  هیما  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هل نا  هکمب  يری  نا  دـعبی  هناب ال  هنع  باجی  نا  نکمی  ربنم و  هکمب  هللا  لوسرل  ناـک  اـم  هیکم و  هیـآلا  هذـه  نـال  هیف  دـئاع  روکذـملا 
.هیما ونب  هلوادتی  ًاربنم  هنیدملاب 

دبع نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  يربـط  .ءارـسا  هروـس  هیآ 60  لـیذ  ح 16930 ، ، 9/141 يربط ، ناـیبلا ، عماـج  - 2
هربنم یع  نوزنی  نالف  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يأر  لاق : يدج ، نع  یبا ، انث  لاق : دعـس ، نب  لهـس  نب  سابع  نب  نمیهملا 

الا كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  و   } کلذ یف  لجوزع  هللا  لزنا  و  لاق : .تام  یتح  ًاکحاض  عمجتـسا  امفف  کـلذ ، هءاـسف  هدرقلا ، وزن 
هب ار  هیما » ینب   » هلمج هدرک و  مادـقا  ثیدـح  فیرحت  هب  هیما  نیب  يوربآ  ظفح  يارب  رـشان ) ای   ) يربط اجنیا  رد  هچرگ  ساـنلل } هنتف 

ِنآْرُْقلا َو ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  َو   } هلوـق دیـسون : یم  هنس 284  ثداوح  ، 8/185 دوخ ، خـیرات  رد  يربط  نکل  هداد  رییغت  نـالف » ینب  »
هار دق  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوق  هنم  هیما و  ینب  اهب  دارا  هنا  دحا  نیب  فالتخا  و ال  ًاریبَک } اًنایْغُط  ّالِإ  ْمُهُدیزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن 
هللا یلـص  یبنلا  اهآر  یتلا  ایؤرلا  هنم  ...قئاسلا و  بکارلا و  دـئاقلا و  نعل  هب : قوسی  هنبا  دـیزی  هب و  دوقی  هیواـعم  راـمح و  یلع  ـالبقم 
نم ارفن  يأر  هنا  اورکذـف  ِساّنِلل } ًهَْنِتف  ّالِإ  َكاْنیَرَأ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  هللا {  لزناـف  اهدـعب  اـکحاض  يؤر  اـمف  هل  مجوف  هلآو  هیلع 

...هایا هتیاکحل  صعلا  یبا  نب  مکحلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  درط  هنم  هربنم و  یلع  نوزنی  هیما  ینب 
هیما و ونب  هرجشلا  هذه  سابع  نبا  لاق  و  دسیون : یم  یبطرق  ءارـسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 10/284 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحل  عماجلا  - 3

هدش لزان  هکم  رد  هروس  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  هتسناد  فیعض  ار  لیوأت  نیا  یبطرق  سپـس  .مکحلا  یفن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا 
داریا نیا  زا  باوج  رد  يزار  رخف  زا  هچنآ  هب  هعجارم  اب  نکل  .تسا  هتـشادن  يربنم  هکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و 

فیعـضت هنیدملاب » ربنملا  ایؤر  هکمب  يری  نا  زوجی  هنکل  و  : » دـنک یم  لقن  هیآ  نیمه  رد  یبطق  دوخ  هچنآ  هب  هجوت  اب  میدرک و  لقن 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسین  دـیعب  نکل  تسا ، یکم  هروس  هچرگ  دـیوگ : یم  يزار  رخف  .دوـش  یم  لـطاب  زین  ثیدـح  نیا 

ثیدح نیا  دلج  نیمه  زا  رد ص283 ، نینچمه  .دنور  یم  الاب  هنیدم  رد  وا  ربنم  رب  هیما  ینب  هک  دشاب  هدید  باوخ  رد  هکم  رد  هلآو 
هدرقلا وزن  هربنم  یلع  نوزنی  هیما  ینب  يری  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  یه  ایؤرلا  هذه  امنا  لهـس : لاق  تسا : هدرک  لقن  ار 

مهدوعـص مهکلمت و  نم  کلذ  نا  هربخم  هیآلا  تلزنف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تام  یتح  ذئموی  نم  ًاکحاض  عمتـسا  ام  کلذـل و  متغاف 
.ًاناحتما سانلل و  هنتف  هیف  هللا  اهلعجی 

: دسیون یم  يروباشین  لضاف  (. 56-15/55 يربط ، ریسفت  شماه  هب   ) ءارسا هروس  هیآ 60  لیذ  يروباشین ، لضاف  نآرقلا ، بئارغ  - 4
رد سپس  .کلذ  هءاسف  هدرقلا  وزن  هربنم  یلع  نلوزنی  هیما  ینب  يأر  هللا  لوسر  نا  ءاطع  هیاور  یف  سابع  نبا  بیسملا و  نب  دیعس  لوق 

.هیما ونب  هنوعلملا  هرجشلا  سابع  نبا  نع  و  دسیون : یم  دلج  نیمه  زا  هحفص 56 
کی هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  ثیدح  نیا  یطویـس  ءارـسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 4/346 یطویس ، روثنملا ، رد  - 5

یلع صاعلا  یبا  نب  مکحلا  دلو  تیأر  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  رمع  نبا  نع  متاح  یبا  نبا  جرخا  مینک : یم  هراشا  ثیدح 
مکحلا و ینعی  َهَنوُْعلَْملا }  َهَرَجَّشلا  ِساّنِلل َو  ًهَْنِتف  ّـالِإ  َكاـْنیَرَأ  یتَّلا  اَـیْؤُّرلا  اَْـنلَعَج  اـم  َو  کـلذ {  یف  هللا  لزنا  هدرقلا و  مهناـک  رباـنملا 
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.هدلو
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(4) و هیودرم نبا  (3) و  دادغب بیطخ  متاح و  یبا  نبا  (2) و  یسولآ (1) و  یناکوش

168 ص :

تـسا هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  اب  ار  نایرج  نیا  زین  یناکوش  ءارـسا  هروس  هیآ 60  لیذ  و 240  ، 3/239 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  - 1
.میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 

متاح یبا  نبا  جرخا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یـسولآ  .ءارـسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 8/102 یـسولآ ، یناعملا ، حور  - 2
إوس و بابرا  مهنودجتف  مکنوکلمیس  ضرالا و  ربانم  یلع  هیما  ینب  تیأر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هرم  نب  یلعی  نع 

تیأر لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  رمع  نبا  نع  جرخا  و  ...انلعج » ام  و   » هناحبـس هللا  لزناف  کلذل ، مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  ّمتها 
، هدلو مکحلا و  هنوعلملا  هرجـشلا  و  ...انلعج » ام  و   » کلذ یف  یلاعت  هللا  لزنا  هدرقلا و  مهناک  ربانملا  یلع  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  دـلو 

.هّیما ونب  یه  نیرسفملا  ضعب  هرابع  یف  و 
نینچ يدادغب  بیطخ  .دیـشرلا  نوراه  نب  هللااب  مصتعملا  دمحم  لاح  حرـش  مقر 1451 ، ، 3/343 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 3

، مهیشم یف  نورتخبتی  نالف  نیب  نم  موق  یلا  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هیبا : نع  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نع  دنک : یم  لقن 
تسیل لاقف : اهبنتجن ؟ یتح  هللا  لوسر  ای  یه  رجـشلا  يا  هل : لیقف  ِنآرُْقلا } ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  َو  أرق {  مث  ههجو  یف  بضغلا  فرعف 

ای كرهظ  نم  هللا  جرخیف  لاق : سابعلا  رهظ  یلع  هدیب  برض  مث  اوناخ ، اونمتئا  اذا  اوراج و  اوکلم  اذا  .نالف  ونب  مه  منا  تابن ، هرجـشب 
ثیدـح لقن  رد  هیما ، ینب  هتفر  داب  رب  يوربآ  ظفح  يارب  رـشان  ای  فلؤم  ای  يوار  زین  اجنیا  رد  .هیدـی  یلع  مهکاله  نوکی  ـالجر  مع 

.تسا هاد  رییغت  نالف »  ینب   » هب ار  هّیما »  ینب   » هلمج هدرکن و  ار  تناما  تیاعر 
زین هیودرم  نـبا  .نیفـص  برح  یف  باـب  لـصف 15 ، بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  بقاـنم  ح 208-206 ، ص164 ، هیودرم ، نـبا  بقاـنم  - 4

کیبال لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  مکحلا : نب  ناورمل  تلاق  اهنا  هشئاع ، نع  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  هدرک  لقن  یثیداـحا 
«. نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجشلا  مکنا   » كّدجو
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نیا لیذ  رد  ناتدوخ  ءاملع  نیرسفم و  زا  نارگید  یقهیب و  (2) و  يزیرقمو  (1) مکاح

169 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مکاح  .محالملا  نتفلا و  باـتک  ح 9481 ، ، 4/537 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا ، - 1
یلع نوزنی  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  ینب  نأک  یمانم  یف  تیأر  ینا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هریره  یبا  نع  تسا : هدرک 

.یّفوت یتح  اکحاض  اعمجتسم  یبنلا  يؤر  امف  لاق : .هدرقلا  وزنت  امک  يربنم 
زنک رد  يدنه  یقتم  زین  .هیما و  ینبل  هلامعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  هیلوت  ص79 ، يزیرقملا ، نیدلا  یقت  مصاختلا ، عازنلا و  - 2

مقر 14، ءالبنلا 2/108 ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  .مکحلا  ینب  رما  نیفـص ، هعقو  نتفلا ، باتک  ح 31736 و 31737 ، ، 11/358 لامعلا ،
، ناویحلا هایح  رد  يریمد  .مکحلا  نب  ناورم  لاـح  حرـش  ، 6/256 فارـشالا ، باسنا  رد  يرذالب  صاعلا ؛ یبا  نب  مکحلا  لاـح  حرش 

نیمه لیذ  نایبلا 6/111 ، فشکلا و  رد  یبلعث  .ءارـسا  هروس ، هیآ 60  لیذ  ، 2/453 لیزنتلا ، راونا  رد  يواـضیب  هدرق ؛ هملک  ، 2/203
.هیآ نیمه  لیذ  ، 2/174 لیهـستلا ، باتک  رد  یبلک  يزج  نب  دمحا  نب  دـمحم  هیآ ؛ نیمه  لیذ  فاشک 2/649 ، رد  يرـشخمز  .هیآ 

نب ناورم  لاح  حرش  مقر 7329 ، ، 57/432 قشمد ، یخرات  رد  رکاسع  نبا  .هیآ و  نیمه  لیذ  ، 54-6/53 طیحملا ، رحب  رد  نایح  یبا 
.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ار  مرکا  لوسر  يایؤر  نایرج  .مکحلا  نب  ناورم  نب  دمحم 
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مرکا لوسر  هک  دندوب  هّیما  ینب  نآرق  رد  هنوعلم  ةرجش  زا  دارم  هک  دنا  هدومن  لقن  هنع  هللا  یـضر  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  هیمون  هیآ 
زا دـعب  دـنداد  رارق  دوخ  زاتو  تخات  دروم  ار  وا  بارحم  ربنم و  هک  دـید  اه  هنیزوب  تروص  هب  باوخ  رد  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
وت ربنم  بارحم و  دنیامن و  یم  تفالخ  بصغ  وت  زا  دعب  هک  دنتسه  هّیما  ینب  اه  هنیزوب  هک  داد  ربخ  هیآ  نیا  لوزن  هب  لیئربج  يرادیب 

.دوب دهاوخ  اهنآ  فرصت  رد  هام  رازه 

نب مکح  مان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّیما  ینب  مامت  نایم  زا  هک  دـیامن  یم  لقن  سابع  نبا  زا   (1) يزار رخف  ماما  اصوصخم 
هللا یلـصربمغیپ  تسا و  هنوعلم  ةرجـش  زا  نوچ  تسا  نوعلم  صاعلا  یبا  نب  مکح  دـیجم  نآرق  مکح  هب  سپ  درب  یم  ار  صاـعلا  یبا 

رد رایسب  ثیداحا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ةربتعم  تاور  قرط  زا  دومن و  یم  يراج  نابز  هب  تنعل  هب  ار  وا  مان  صوصخلاب  هلآو  هیلع 
ءاملع زا  هچنآ  زا  ضعب  هب  اذل  میئامنن  هعیش  ثیداحا  هب  داهشتسا  هک  میدراذگ  رارق  لوا  بش  رد  نوچ  یلو  هدیـسر  اهنآ  نعل  درط و 

(2) و كردتسم مراهچ  دلج  هحفـص 487  رد  يروباشین  مکاح  ددرگ  تقیقح  فشک  ات  میامن  یم  هراـشا  مراد  رظن  رد  لاـحلا  اـمش 
قعاوص رد  یکم  رجح  نبا 

170 ص :

هرجـشلا سابع  نبا  لاق  دنک : یم  لقن  نینچ  يزار  رخف  لوق 2 . ءارسا ، هروس  هیآ 60  لیذ  ، 20/237 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفتلا  - 1
...صاعلا یبا  نب  مکحلا  ینعی  هیما ؛ ونب 

نینچ ار  ثیدح  مود  تمسق  مکاح  .محالملا  نتفلا و  باتک  ح 8477 ، ، 4/526 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2
هیلع لخدأف  هل  اعدف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  یتا  الا  دولوم  دحأل  دـلوی  ناک ال  لاق : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  دـنک : یم  لقن 

نتفلا و باـتک  دـلج ح8500 ، نیمه  هحفـص 534 ، رد  زین  .نوـعلملا و  نب  نوـعلملا  غزوـلا  نب  غزوـلا  وـه  لاـقف : مکحلا  نـب  ناورم 
یتیب لها  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  يردـخلا : دیعـس  وبا  لاق  دـنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  لوا  تمـسق  محالملا ،

.موزخم ونب  هریغملا و  ونب  هیما و  ونب  اضغب  انل  انموق  دشا  نا  ادیشت و  التق و  یتما  نم  يدعب  نم  نوقلیس 
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(1) هقرحم

: دومرف هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  احیحص  ربخ  نیا  هک  دیامن  یم  مکاح  زا  لقن 

نب ناورم  و  موزخم -  ونب  هریغملا و  ونب  هیما و  ونب  اضغب  انل  اـنموق  دـشا  ّنا  ادیرـشت و  ـالتق و  یتّما  نم  يدـعب  نوقلیـس  یتیب  لـهأ  ّنا  »
« نوعلملا نب  نوعلملا  غزولا و  نب  غزولا  وه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هل  لاق  الفط  ناک  مکحلا 

هب دـننک و  یم  هدـنکارپ  دنـشک و  یم  ار  اـهنآ  هک  ار  یناـسک  نم ، تما  زا  دـننک  یم  تاـقالم  نم  زا  دـعب  متیب  لـها  هک  تـسا  دوز  )
نآ رد  مکح  نب  ناورم  و  تسا -  رتشیب  همه  زا  ام  هب  تبسن  موزخم  ینب  هریغم و  ینب  هیما و  نیب  ینمـشد  هنیک و  ضغب و  هک  یتسرد 

غزو نیا  دومرف : ترضح  دوب -  هچب  عقوم 

171 ص :

مکاـح دـننامه  ار  ثیدـح  مود  تمـسق  رجح  نبا  . 5 دصقم لـصف 1 ، باـب 11 ، ص181 ، یکم ، رجح  نـبا  هـقرحملا ، قـعاوصلا  - 1
هملک ، 2/422 ناویحلا ، هاـیح  رد  يریمد  هزمهلا ؛ فرح  ح1326 ، ، 2/76 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم  زین  .تسا و  هدرک  لقن  يروباـشین 

، لامعلا زنک  رد  يدنه ، یقتم  .دنا  هدرک  هراشا  ثیدح  مود  تمسق  هب  باب 59 ، ح 306 ، ، 2/469 هّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  هغزولا ؛
لوا تمسق  باب 59  ح 305 ، ، 2/469 هدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  و  لامکالا ، نم  نتفلا  لصف 3 ، نتفلا ، باتک  ح 31074 ، ، 11/169

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح 
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( تسا نوعلم  رسپ  نوعلم  )و  کلومرام هساپلچ و  ینعی   ) غزو رسپ 

رد يرذالب  (2) و  هیبلحلا هریس  لوا  دلج  هحفـص 337  رد  یبلح  ینهجلا و  هرم  نب  رمع  زا  ثیدح  کی  ۀلـصاف  هب   (1) رجح نبا  زین  و 
يریمد (4) و  كردتسم مراهچ  دلج  هحفص 481  رد  مکاح  (3) و  هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  باسنا و  مجنپ  دلج  هحفص 126 

رمع زا  زین  نارگید  یبقعلا و  ریاخذ  رد  مرحلا  ماـما  دوخ و   (6) خیرات رد  رکاسع  نبا  (5) و  ناویحلا تایح  مود  دلج  هحفص 299  رد 
: هک دنا  هدومن  لقن  هرم  نب 

172 ص :

نع تسا : هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  رجح  نبا  . 5 دصقم لصف 1 ، باب 11 ، ص181 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوصلا  - 1
اونذئا لاقف  هتوص  فرعف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  نذأتسا  صاعلا  نب  مکحلا  نا  هبحـص - هل  تناک  و  ینهجلا –  نب  ورمع 

كرم و ووذ  هرخآلا ، یف  نوعـضی  ایندـلا و  یف  نوهفرتی  مه ، ام  لیلق  مهنم و  نمؤملا  الا  هبلـص  نم  جرخی  نم  یلع  هللا و  هنعل  هیلع  هل 
.قالخ نم  هرخآلا  یف  مهل  ام  ایندلا و  یف  نوطعی  هعیدخ ،

، تاداعلا ریغ  تاداعلا و  قراوخ  نم  ءایـشا  مالّـسلا  هیلع  هیلع  شیرق  ضرع  باـب  ، 1/3178 یبلح ، نیدـلا  ناهرب  هیبلحلا ، هریـسلا  - 2
فرعف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  صاعلا  نب  مکحلا  نذأتـسا  يدقاو  نع  و  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیا  اب  ار  ثیدـح  یبلح 

مهلام ایندـلا و  نوطعی  هعیدـخ ، رکم و  ووذ  مه ، ام  لیلق  مهنم و  نینموملا  الا  هبلـص  نم  جرخی  نم  هللا و  هنعل  هل ، اونذـئا  لاقف  هتوص ،
.قالخ نم  هرخآلا  یف 

باب 59. ح 308 ، ، 2/479 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
.محالملا نتفلا و  باتک  ح8484 ، ، 4/528 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4

.هغزولا هملک  ، 2/422 يریمد ، ناویحلا ، هایح  - 5
زنک رد  يدنه  یقتم  زین  .صاعلا و  یبا  نب  مکحلا  نب  ناورم  لاح  حرـش  ، 7312 مقر ، 57/268 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  - 6

ناورم لاح  حرش  ، 6/256 تفارشالا ، باسنا  رد  يرذالب  .مکحلا و  ینب  رما  نیفص ، لیذ  نتفلا ، باتک  ح31729 ، ، 11/357 لامعلا ،
هب ار  ثیدـح  هک  يرذـالب  زج  هب  دـنا ، هدرک  لـقن  میا  هدروآ  رجح  نبا  زا  هک  یظاـفلا  ناـمه  هب  ار  ثیدـح  نیا  یگمه  مـکحلا  نـب 

.تسا درک  لقن  راصتخا 
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نم جرخی  نم  یلع  هللا و  هنعل  هیلع  هل  اونذـئا  لاقف : هتوص  فرعف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  نذاتـسا  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  ّنا  »
« مه ام  لیلق  مهنم و  نمؤملا  ّالا  هبلص 

ار وا  يادـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .تساوـخ  دورو  هزاـجا  نذا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  صاـعلا  یبا  نب  مـکح  )
اهنآ و زا  نمؤم  رگم  دنیآ ، نوریب  شبلص  زا  هک  وا  ياهدالوا  رب  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  ار  وا  دیهدب  نذا  دومرف : تخانش 

( .دنکدنا رایسب  نینمؤم  نآ 

َهَرَجَّشلَا َو   } هیآ لیذ  دوخ   (1) ریبک ریسفت  زا  مجنپ  دلج  رد  يزار  رخف  ماما  و 

173 ص :

باتک ح31730 ، ، 11/357 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  .ءارـسا و  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 20/237 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفتلا  - 1
، نامتاشتی ناورم  نیسحلا و  نسحلا و  نیب  تنک  لاق : یعخنلا  ییحی  یبا  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  مکحلا  ینب  رما  نیفص ، لیذ  نتفلا ،

هللا کنعل  دقل  هللاوف  نونوعلم ؟ تیب  لها  تلقا  لاق : نسحلا و  بضغف  .نونوعلم  تیب  لها  ناورم : لاقف  نیسحلا ، فکی  نسحلا  لعجف 
تنا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع  كابا  هللا  نعل  دقل  ظفل : یف  کیبا و  بلـص  یف  تناو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع 

و دـنک : یم  لقن  نینچ  مکحلا  نب  ناورم  لاح  حرـش  يرجه ، لاس 65  ثداوح  ، 8/284 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  .هبلـص و  یف 
هنیدـملا یلع  ًایلوتم  ناک  امل  دـفولا و  کئلوا  لتقب  رـصم  یلا  ًاباتک  هناسل  یلع  روز  هنال  نامثع  راصح  یف  بابـسالا  ربکا  ناک  ناورم 

یلع هبلص  یف  تنا  مکحلا و  كابا  هللا  نعل  دلق  مالّسلا : هیلع  یلع  نب  نسحلا  هل  لاق  ربنملا و  یلع  هعمج  لک  ًاّیلع  بسی  ناک  هیواعمل 
نع دنک : یم  لقن  نینچ  فاقحا ، هروس  هیآ 20  لیذ  ، 5/21 ریدقلا ، حـتف  رد  یناکوش  .دـلو و  ام  مکحلا و  هللا  نعل  لاقف : .هیبن  ناسل 
اذه ناورم : لاقف  .رصیق  لقره و  هنس  نمحرلا : دبع  لاقف  .رمع  رکب و  یبا  هّنس  ناورم : لاق  هنبال ، هیواعم  عیاب  امل  لاق : دایز  نب  دمحم 

يذلا یّمـسا  نا  تئـش  ول  و  هب ، وه  ام  هللا  ناورم و  بذک  لاقف : هشئاع  کلذ  غلبف  امکل ،» فا  هیدلاول  لاق  يذـلاو   » هیف هللا  لاق  يذـلا 
، باـعیتسا رد  ربـلا  دـبع  نبا  .هللا و  هنعل  نم  ناورمف  هبلـص  یف  ناورم  ناورم و  اـبا  كاـبا و  نعل  هللا  لوسر  نکل  و  هتیمـسل ، هیف  تلزن 

تلاق اهنا  هریغ  همثیخ و  یبا  نبا  اهرکذ  قرط  نم  هشئاع  نع  يورف  دسیون : یم  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  لاح  حرش  مقر 529 ، ، 1/360
.هبلص یف  تنا  كابا و  نعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  دهـشأف  ناورم  ای  تنا  اما  لاق : ام  نمحرلا  دبع  اهیخا  یف  لاق  ذا  ناورمل 

( هشئاع  ) تلاقف دـنکیم ... : لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دصقم 5 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص181 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا 
، مصاـختلا عازنلا و  رد  يزیرقم  .هبلـص و  یف  ناورم  ناورم و  اـبا  نعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نکل  و  هب ، وـه  اـم  هللا  بذـک و 

نب ناورمل  هشئاـع  تلاـق : دـق  و  تسا : هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  صاـعلا ، یبا  نب  مکح  مالـسالا ، لوسرلل و  مهتوداـع  ص46 ،
ح 8483، ، 4/528 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاـح  .هبلـص و  یف  تنا  كاـبا و  نعل  هللا  لوسر  َّنا  دهـشا  مکح ،

یبا نب  مکح  لاح  حرـش  ، 2/34 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  .تسا و  هدرک  لقن  یناکوش  دـننامه  ار  ثیدـح  .محـالملا  نتفلا و  باـتک 
تلاق اهنا  همثیخ  یبا  نبا  اهرکذ  قرطم  نم  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  نع  يورف  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  .هیما  نب  صاـعلا 

هـصقلا لاق و  ام  دـهعلا  هیالوب  هیواـعم  نب  دـیزیل  هعیبلا  نم  عنتما  اـمل  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  اـهیخأل  لاـق  نیح  مکحلا  نب  ناورمل 
ثیداحا هیفن  هنعل و  یف  يور  دق  هبلص و  یف  تنا  كابا و  نعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  دهـشأف  ناورم  ای  تنا  اما  هروهـشم :
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کلذ هب  لعف  ام  هرکی ، ام  یلع  هئاضغا  هملح و  عم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هب  عوطقملا  رمالا  نا  الا  اهرکذ  یلا  هجاـح  ـال  هریثک 
.میظع رمأل  الا 
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: تفگ یم  ناورم  هب  هک  دیامن  یم  هشیاع  نینمؤملا  ما  لوق  هب  هراشا  نآ  يانعمو  َهَنوُْعلَْملَا }

« هللا هنعل  نم  ضعب  تنأف  هبلص  یف  تنا  كابا و  هللا  نعل  »

( .دومن تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  یتسه  یسک  زا  ضعب  وت  سپ  يدوب ؛ وا  بلص  رد  وت  هک  یتلاح  رد  ار  تردپ  دومن  تنعل  دنوادخ  )

ما لوق  هب  هراشا  نآ  يانعم  ةدـنار  دـیرط و  مکح ، نب  ناورم  دـیوگ   (1) بهذلا جورم  لوا  دـلج  هحفص 435  رد  يدوعـسم  ۀمالع  و 
: تفگ یم  ناورم  هب  هک  دیامن  یم  هشیاع  نینمؤملا 

« هللا هنعل  نم  ضعب  تنأف  هبلص  یف  تنا  كابا و  هللا  نعل  »

( .دومن تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  یتسه  یسک  زا  ضعب  وت  سپ  يدوب ؛ وا  بلص  رد  وت  هک  یتلاح  رد  ار  تردپ  دومن  تنعل  دنوادخ  )

نب ناورم  دیوگ   (2) بهذلا جورم  لوا  دلج  هحفص 435  رد  يدوعسم  ۀمالع  و 

174 ص :

لوسر دیرط  وه  مکحلا  و  دیـسون : یم  يدوعـسم  .نامثع  لامع  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ، 2/334 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
مهتوادـع هللا و ص57 ، مصاـختلا ، عازنلا و  رد  يزیرقم  زین  .هراوـج و  نع  هاـفن  هنیدـملا و  نع  هـبرغ  يذـلا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا 

یبا نب  مکحلا  هیوبا  دـحا  نال  رفکلا ، یف  سانلا  قرعا  ناورم  نب  کـلملا  دـبعف  دـسیون : یم  هریغملا  نب  هیواـعم  مالـسالا ، لوسرلل و 
: دـنک یم  لقن  نینچ  هیما  نب  صاـعلا  یبا  نب  مکح  لاـح  حرـش  هباـغلا 2/34 ، دـسا  رد  ریثا  نبا  .هدـیرط و  هللا و  لوسر  نیعل  صاـعلا 
مکحلا ب رمف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  رمف  یبنلا  عم  انک  لاق  هیبا  نع  معطم  نب  ریبج  نب  عفان  ینثدـح 

نم هافن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیرط  وه  اذـه و  بلـص  یف  اـمم  یتمـال  لـیو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  صاـعلا  یبا 
هل باـتک  نم  و  ، ) همان 28 ، 15/239 هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ناورم  هنبا  هعم  جرخ  فئاطلا و  یلا  هنیدـملا 
هللا لوسر  دیرط  وهف  صاعلا  نب  مکحلا  هوبا  اما  و  دسیون : یم  سمش  دبع  ینب  یلع  مشاه  ینب  لضف  اباوج ،) هیواعم  یلا  مالّـسلا  هیلع 

، باـعیتسا رد  ربـلا  دـبع  نبا  ...هتولخ  هعاـس  هیلع  عمتـسملا  هللا و  لوسرل  یکاـحلا  هتیـشم  یف  جـلختملا  هنیعل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
لزنف اهنع ، هدرط  هنیدملا و  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخا  دیسون : یم  صاعلا  یبا  نب  مکح  لاح  حرش  مقر 529 ، ، 1/359

.ناورم هنبا  هعم  جرخ  فئاطلا و 
لوسر دیرط  وه  مکحلا  و  دیـسون : یم  يدوعـسم  .نامثع  لامع  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ، 2/334 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 2

مهتوادـع هللا و ص57 ، مصاـختلا ، عازنلا و  رد  يزیرقم  زین  .هراوـج و  نع  هاـفن  هنیدـملا و  نع  هـبرغ  يذـلا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا 
یبا نب  مکحلا  هیوبا  دـحا  نال  رفکلا ، یف  سانلا  قرعا  ناورم  نب  کـلملا  دـبعف  دـسیون : یم  هریغملا  نب  هیواـعم  مالـسالا ، لوسرلل و 

: دـنک یم  لقن  نینچ  هیما  نب  صاـعلا  یبا  نب  مکح  لاـح  حرـش  هباـغلا 2/34 ، دـسا  رد  ریثا  نبا  .هدـیرط و  هللا و  لوسر  نیعل  صاـعلا 
مکحلا ب رمف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  رمف  یبنلا  عم  انک  لاق  هیبا  نع  معطم  نب  ریبج  نب  عفان  ینثدـح 

نم هافن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیرط  وه  اذـه و  بلـص  یف  اـمم  یتمـال  لـیو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  صاـعلا  یبا 
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هل باـتک  نم  و  ، ) همان 28 ، 15/239 هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ناورم  هنبا  هعم  جرخ  فئاطلا و  یلا  هنیدـملا 
هللا لوسر  دیرط  وهف  صاعلا  نب  مکحلا  هوبا  اما  و  دسیون : یم  سمش  دبع  ینب  یلع  مشاه  ینب  لضف  اباوج ،) هیواعم  یلا  مالّـسلا  هیلع 

، باـعیتسا رد  ربـلا  دـبع  نبا  ...هتولخ  هعاـس  هیلع  عمتـسملا  هللا و  لوسرل  یکاـحلا  هتیـشم  یف  جـلختملا  هنیعل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
لزنف اهنع ، هدرط  هنیدملا و  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخا  دیسون : یم  صاعلا  یبا  نب  مکح  لاح  حرش  مقر 529 ، ، 1/359

.ناورم هنبا  هعم  جرخ  فئاطلا و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 972 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب هدش  دیعبت  هدنار و  هنیدم  زا  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ةدنار  دیرط و  مکح ،

یلص مرکا  لوسر  راتفر  هریـس و  فالخ  رب  دش  هفیلخ  هک  نامثع  یلو  تفاین  هنیدم  هب  دورو  هزاجا  رمع  رکب و  یبأ  تفالخ  نامز  رد 
دح زا  هدایز  اهنآ  اب  عمج و  دوخ  رودب  هّیما  ینب  ریاس  اب  داد و  دورو  هزاجا  ار  وا  رمع  رکب و  یبأ  هلآو و  هیلع  هللا 

.دومن ینابرهم 

.دومن درط  ار  وا  ربمغیپ  هچ  يارب  هدوب و  هک  صاعلا  یبا  نب  مکح  بحاص  هلبق  یلع :

175 ص :
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صاعلا یبا  نب  مکح 

(2) ریثأ نبا  (1) و  يربط هچنآ  ربانب  دوب  نامثع  هفیلخ  يومع  صاعلا  یبأ  نب  مکح  یعاد :

(3) باسنا مجنپ  دلج  هحفص 17  رد  يرذالب  و 

هیاسمه تیلهاج  رد  دنا  هتشون 

176 ص :

صاـعلا نب  مکحلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درط  دـسیون : یم  يربـط  .يرجه  لاـس 284 ، ثداوح  ، 8/185 يربط ، خـیرات  - 1
ریثا نبا  زین  ...هرمع و  لئاس  کلذ  یلع  یقبف  .تنا  امک  نک  لاقف : جلختی  هآر  نیح  هیقاب  هیآ  هلوسر  هوعدـب  هللا  هقحلا  ایلا و  هتیاکحل 
یبا نب  نمحرلا  دبع  ثیدح  یف  و  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  جـلخ  تغل  لیذ  ، 2/60 ریثا ، نبا  ثیدـحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  رد 
لاقف هآرف  ههجوب ، جـلتخا  ملکت  اذاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنا  فلخ  سلجی  ناک  ناورم  اـبا  هیما  نب  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  نا   » رکب
یقبف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لعفل  هیاکح  أزهتـسا و  هنقذ  هیتفـش و  كرحی  ناک  يا  تام » یتح  جلتخی  لزی  لمف  .کلذک  نک  هل :

ناک صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  نا  تسا : هدرک  هراـشا  ثیدـح  نیا  هب  صمل  تغل  لـیذ  رد 4/271 ، .تام و  نا  یلا  برطـضی  دـعتری و 
نا دیـسون : یم  ، 2/36 سورعلا ، جاـت  رد  يدـیبز  نینچمه  .کلذـک  نک  لاـقف  هیلا  تفتلاـف  هصملی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  فلخ 
ملف کلذک ، نک  لاقف : هآرف  ههجول ، جلتخا  ملکت  اذاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  فلخ  سلجی  ناک  ناورم  ابا  صاعلا  یبا  نب  مکحلا 
یلا دعتری  یقبف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اندیس  لعفل  هیاکح  ءازهتـسا و  هنقذ  هیتفـش و  كرحی  ناک  يا  .تام  یتح  جلتخی  لزی 
هیلا هتفتلاف  هصملی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  فلخ  ناک  صاع  یبا  نب  مکحلا  نا  دسیون : یم  صمل  تغل  لیذ  رد 4/433  .تام و  نا 

.کلذک نک  لاقف :
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یکحی  ناک  لیقو  دیـسون : یم  ریثا  نبا  .صاعلا  یبا  نب  مکح  لاـح  حرـش  ، 2/34 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسا  - 2

: لاقف هتیـشم  یف  جـلختی  وه  هآرف و  اموی  تفتلاف  هتیـشم  یف  أفتکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  هتاکرح و  ضعب  هتیـشم و  یف  هلآو 
.ذئموی نم  هتیشم  یف  شعتری  لزی  ملف  کلذک ، نک 

یف هیلع  اصومغم  ناورم  وبا  مکحلا  ناک  و  دسیون : یم  يرذالب  .مکحلا  نب  ناورم  لاح  حرش  ، 6255 يرذالب ، فارشالا ، باسنا  - 3
یقبف هینیعب  زمغی  هفناب و  جـلخیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فلخ  رمی  ناکف  .هکم  حـتف  موی  یف  مالـسالا  هراهظا  ناک  همالـسا و 
جرخف هئاسن  رجح  ضعب  یف  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  موی  تاذ  مکحلا  علط  ...هلبخ و  هتباصا  جـیلختلا و  کلذ  یلع 

هعم فئاطلا و  یلا  هریس  هنعلف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیداحا  یـشفی  ناک  و  هعزولا ، هذه  نم  يریذع  نم  لاق : هزنعب و  هیلا 
.هیلع و هیف  مقن  امم  کلذ  نکف  نامثع ، مهدر  یتح  ءادَرُط  اولازی  ملف  ینکاسی  ال  لاق : هنیب و  نم  امهریغ  ثراحلا و  قرزالا و  ناـمثع 
ام عمستی  یفختسی و  لیحتی و  ناک  دسیون : یم  صاعلا  یبا  نب  مکح  لاح  حرـش  مقر 539 ، ، 1/359 باعیتسالا ، رد  ربلا  دبع  نبا  زین 

هیلع و کلذ ] رهظ  یتح  هنع   ] کلذ یشفی  ناکف  نیقفانملا  رافکلا و  رئاس  شیرق و  یکرشم  یف  هباحـصلا  رابک  یلا  هللا  لوسر  هرـسی 
نب مکحلا  ناک  أفکتی و  یشم  ادا  ناک  هللا  لوسر  نا  اورکذ  اهرکذ ، تهرک  اهریغ  روما  یلا  هتاکرح  ضعب  هتیـشم و  یف  هیکحی  ناک 

شعتری اجلتخم  مکحلا  ناکف  .نکتلف  کلذـکف  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  کلذ  لعفی  هآرف  اموی  یبنلا  تفتلاف  هیکحی ، صاـعلا  یبا 
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هللا یلـص  یبنلا  هافن  لیق : دـسیون : یم  صاعلا  یبا  نب  مکح  لاح  حرـش  مقر 14 ، ءالبنلا 2/108 ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  .ذـئموی و  نم 
نینمؤملا ریما  یلع  هعامج  مقن  ّجو و  يداوب  لزنف  هدرط  هبسف و  هتاکرح ، ضعب  یف  هتیـشم و  یف  هاکح  هنوکل  فئاطلا  یلا  هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـس  یـشفی  ناک  لیق  ...فلا  هئامب  هلـصو  هنیدـملا و  همدـقا  هاوآ و  مکحلا و  همع  یلع  فَطَع  هنوک  نامثع 
رس یـشفی  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  ناک  دسیون : یم  يرجه  لاس 31  ثداوح  ، 1/29 ربع ، نم  ربخ  یف  ربعلا  رد  .کلذل  هدـعبأف  هلآو 

هلخدأف نامثع  فلختسا  نا  یلا  ادیرط  لزی  ملف  .هّبـس  فئاطلا و  یلا  هدرطف  هتیـشم ، یف  هیکاحی  ناک  لیق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
یم صاعلا  یبا  نب  مکح  مالـسالا ، لوسرلل و  مهتوادـع  ص44و 45 ، مصاختلا ، عازنلا و  رد  يزیرقم  .فلا و  هأـم  هاـطعا  هنیدـملا و 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  انیب  ...هنید و  یف  هیلع  اصومغم  ناک  همالـسا و  نسحی  ملف  لتقلا ، نم  افوخ  مالـسإلا  یف  اراع  ناک  و  دسیون :

کـکفتی و هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یکاـحی  هناـک  همفو ، هفناـب  جـلتخی  لـعجف  هفلخ  مکحلا  یـشم  موی ، تاذ  یـشمی  هلآو 
یلـص هللا  لوسر  یلع  ًاموی  علطلاو  .کلذ  یلع  هرمع  هیقب  لاز  امف  .کلذـک  نک  هل  لاقف  هآرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لیامتی 

.هنیع تأقفل  هتکردا  ول  هغزولا  اذه  یف  يریذع  نم  لاقف : هَزعب  هیلا  جرخف  هئاسن  ضعب  هرجح  یف  وه  هلآو و  هیلع  هللا 
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دمآ هنیدم  هب  هکم  حتف  زا  دعب  تثعب و  زا  دعب  اصوصخم  دومن  یم  تیذا  ار  ترضح  نآ  رایـسب  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نآ بقع  رد  درک  یم  تکرح  ترضح  یتقو  دومن  یم  ریقحت  هعماج  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  هتسویپ  یلو  دومن  لوبق  مالسا  ارهاظ  و 

ترضح

177 ص :
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اب زامن  رد  یتح  دادیم ، رازآ  ار  ترـضح  نآ  دـیلقت ، قیرط  هب  دروآ و  یم  رد  کلکـش  تسد  ناهد و  غامد و  مشچ و  اب  دـمآ و  یم 
همین هُلب و  هوالعب  دـنام  یقاب  جّنـشت  تلاح  نامه  هب  ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  اذـلف  دومن  یم  هراشا  ترـضح  نآ  هب  ریقحت  تشگنا 

یتسیاب دنکن ، یهاوخ  رذع  وا  فرط  زا  یـسک  دومرف  دمآ  نوریب  هرجح  زا  ترـضح  تفر  ترـضح  نآ  لزنم  هب  يزور  .دش  نونجم 
رد دنا  هتـشوندندومن  دـیعبت  ار  اهنآ  يروف  ترـضح  نآ  رما  هب  اذـلف  دـنور ، نوریب  هنیدـم  زا  نارگید  ناورم و  شنادـنزرف  شدوخ و 

حتف زا  دعب  تثعب و  زا  دـعب  اصوصخم  دومن  یم  تیذا  ار  ترـضح  نآ  رایـسب  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیاسمه  تیلهاج 
تکرح ترـضح  یتقو  دومن  یم  ریقحت  هعماج  نایم  رد  ار  ترـضح  نآ  هتـسویپ  یلو  دومن  لوبق  مالـسا  ارهاظ  دمآ و  هنیدم  هب  هکم 

ار ترضح  نآ  دیلقت ، قیرط  هب  دروآ و  یم  رد  کلکش  تسد  ناهد و  غامد و  مشچ و  اب  دمآ و  یم  ترـضح  نآ  بقع  رد  درک  یم 
جّنـشت تلاح  نامه  هب  ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  اذلف  دومن  یم  هراشا  ترـضح  نآ  هب  ریقحت  تشگنا  اب  زامن  رد  یتح  دادـیم ، رازآ 

وا فرط  زا  یـسک  دومرف  دمآ  نوریب  هرجح  زا  ترـضح  تفر  ترـضح  نآ  لزنم  هب  يزور  .دش  نونجم  همین  هُلب و  هوالعب  دنام  یقاب 
ار اهنآ  يروف  ترـضح  نآ  رما  هب  اذلف  دـنور ، نوریب  هنیدـم  زا  نارگید  ناورم و  شنادـنزرف  شدوخ و  یتسیاب  دـنکن ، یهاوخ  رذـع 

دیهد هزاـجا  تسا  نم  يومع  مَکَح  نوچ  هک  دومن  تعافـش  ناـمثع  رمع ، رکب و  یبا  تفـالخ  ناـمز  رد  فئاـط و  هبدـندومن  دـیعبت 
تفالخ هب  دوخ  نامثع  نوچ  مینادرگ  یمن  رب  ام  ار  هللا  لوسر  هدـش  دـیعبت  دـیرط و  دـنتفگ  دـندومنن و  لوبق  اهنآ  هنیدـم  هب  ددرگرب 

شـشخب لذب و  مارکا و  دروم  هوالع  هب  دومنن  انتعا  دـندرک  ضارتعا  هللا  لوسر  باحـصا  مدرم و  دـنچ  ره  دـنادرگرب  ار  اهنآ  دیـسر 
ياـهتیرومأم عـمج و  دوـخ  رود  هب  ار  هیما  ینب  رارـشأ  ماـمت  داد و  رارق  تفـالخ  راـبرد  سیئر  راکـشیپ و  ار  ناورم  داد و  رارق  دوـخ 

.دندیدرگ وا  یتخبدب  ببس  مود  هفیلخ  رمع  ینیب  شیپ  بسح  رب  اهنآ  هک  دومن  راذگاو  اهنآ  هب  ار  ساّسح  ياهتسپ  گرزب و 

دناوخ تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  دیلو 

تیاور هب  انب  هک  تس  یـسک  دـیلو  .داتـسرف  هفوک  تراما  تیـالو و  هب  ار  وا  هک  دوب  طـیعم  یبأ  نب  هبقع  نب  دـیلو  اـهنآ  هلمج  زا  هک 
تسا شتآ  لها  وا  ینعی  رانلا » لها  نم  ّهنا  : » دوب هدومرف  وا  هرابرد  ربمغیپ  نامثع : تالاح  لیذ  بهذلا  جورم  لوا  دلج  رد  يدوعسم 

جورم رد  يدوعسم  هک  دوب  رهاجتم  هجرد  اهتنم  هب  روجف  قسف و  رد  و 
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مراهچدلج هحفـص 178  رد  جرفلا  وبأ  (3) و  ءافلخلا خیرات  هحفص 104  رد  یطویـس  دوخ و   (2) خیرات رد  ءادـفلا  وبأ  (1) و  بهذلا
متشه دلج  رد  یقهیب  (6) و  خیرات مجنپ  دلج  هحفص 60  رد  يربط  (5) و  دنسم لوا  دلج  هحفص 144  رد  دمحأ  ماما  (4) و  یناغأ

179 ص :

( نامثع  ) هلامع ناک  و  دـسیون : یم  يدوعـسم  .نامثع  لاـمع  ناـفع ، نب  ناـمثع  هفـالخ  رکذ  ، 2/334 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 1
نیمه زا   335 هحفـص رد  سپـس  .رانلا  لـها  نم  هنا  یبنلا  ربخا  نمم  وه  هفوکلا و  یلع  طـیعملا  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلولا  مهنم  هعاـمج 

جرخ هلـصلاب  نونذؤملا  هنذآ  املف  حابـصلا ، یلا  لیللا  لوا  نم  هینغم  هئامدـن و  عم  برـشی  ناک  هبقع  نب  دـیلولا  نا  دـسیون : یم  دـلج 
؟ مکدیزا نا  نودیرتأ  لاق  اعبرا و  مهب  یلصف  حبصلا ، هالص  یف  بارحملا  یلا  مدقتف  هلئالغ  یف  الضفتم 

.نامثع هفالخ  رکذ  ءادفلا 1/167 ، وبا  رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  - 2
ًاعبرا و حبصلا  مهب  یلص  دیلولا  نا  یکح  و  دسیون : یم  یطویـس  .نافع  نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ص155  یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 3

؟ مکدیزا لاقف : مهیلا  تفتلا  مث  نارکس ، وه 
وبا .اهنع  هلزع  مث  نامثع  هفالخ  یف  یفوکلا  هبقع  نب  دـیلولا  هیالو  هبـسن ، هفیطق و  یبا  ربخ  ، 1/51 یناهفـصا ، جرفلا  وبا  یناغالا ، - 4

هالـصلا و یف  دازف  نارکـس  وه  سانلاب و  یلـص  رمخلا و  برـشف  هفوکلا ، هتفالخ  یف  هبقع  نب  دیلولا  نامثع  یلو  و  دسیون : یم  جرفلا 
.دحلا هدلجف  نامثع  دنع  کلذب  هیلع  دهش 

نب رذـنملا  نب  نیـضح  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  لـبنح  نب  دـمحا  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دنـسم  ، 1/144 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 5
...؟ مکدیزا لاقف : مهیلا  تفتلا  مث  ًاعبرا ، حبصلا  سانلاب  یلص  هبقع  نب  دیلولا  نا  هلعاو ، نب  ثراحلا 

نیح اهیلع  اریما  هفوکلا  یلا  صاعلا  نب  دیعس  ثعب  نامثع  نا  دسیون : یم  يربط  .يرجه  لاس 33  ثداوح  ، 3/364 يربط ، خیرات  - 6
...هبقع نب  دیلولا  هیلا  ثعبی  نا  هرما  هیلع و  دهش  نم  رمخلا  برشب  هبقع  نب  دیلولا  یلع  دهش 
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رد ریثا  نـبا  (3) و  خیرات مود  دلج  هحفـص 142 رد  یبوقعی  (2) و  لماک میـس  دلج  هحفـص 42  رد  ریثأ  نـبا  (1) و  ننس هحفص 318 
تشاد و شیع  سلجم  حبص  ات  یبش  هفوک  تراما  مایأ  رد  دنسیون  یم   (5) نارگید (4) و  هباغلا دسا  مجنپ  دلج  هحفص 91 

180 ص :

نع دنک : یم  لقن  نینچ  یقهیب  .رمخلا  دـح  ددـع  یف  ءاج  ام  باب  اهیف ، دـحلا  هبرـشألا و  باتک  ، 8/318 یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  - 1
لجر نابا و  نارمح  هیلع  دهش  رمخلا و  برـش  دق  هبقع  نب  دیلولا  یتا  نافع و  نب  نامثع  ترـضح  لاق  یـشاقرلا  ناساس  یبا  نیـضح 

...رخآ
یلـص رکـس و  دیلولا  نا  دسیون : یم  ریثا  نبا  .هفوکلا  نع  دیلولا  لزع  رکذ  يرجه ، لاس 30  ثداوح  ، 3/107 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 2

...؟ مکدیزأ لاقو : مهیلا  تفتلا  مث  ًاعبرا ، هفوکلا  لهأب  حبصلا 
، دعـس ناکم  هفوکلا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  ّیلو  اهیف  و  دسیون : یم  یبوقعی  .نافع  نب  نامثع  مایا  ، 2/165 یبوقعی ، خیرات  - 3

سلج مث  مکدـیزا ؟ لاقف : هفخ ، ناک  نم  یلا  تفتلا  و  بارحملا ، یف  عوهت  مث  تاعکر ، عبرا  نارکـس  وه  و  هادـغلا ، سانلاب  یلـص  و 
اهیف و نم  جرخی  هقانلا و  ربد  نم  لخدـی  علجف  هیلع ، ساـنلا  عمتجاـف  هفوکلا ، نم  يورطب  يدـعی  رحاـسب  یتا  دجـسملا و  نحـص  یف 

فیـسلا رـست  دق  ماحزلا و  یف  لبقا  مث  افیـس  هنم  ذـخاف  هلقایـصلا ، ضعب  یلا  جرخف  يدزالا  بعکلا  نب  بدـنج  هآرف  بیجاعا ، لمعی 
...اقداص تنک  نا  کسفن  یحا  هل : لاق  مث  هقنع ، برض  یتح 

یم لقن  میدرک ، دای  لماکلا  زا  هک  هنوگ  ناـمه  ار  ناـیرج  نیا  ریثا  نبا  .هبقع  نب  دـیلو  لاـح  حرـش  ، 5/91 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسا  - 4
.دنک

رد یبهذ  .دروآ و  یم  یقهیب  دننامه  ار  ثیدـح  رمخلا ، دـح  باب  دودـحلا ، باتک  ح1707 ، ، 3/1331 دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  - 5
رجفلا سانلاب  دیلولا  یلص  رذنملا  نب  نیضح  لاق  و  دنک : یم  لقن  نینچ  هبقع ، دیلو  لاح  حرـش  مقر 67 ، ، 3/414 ءالبنلا ، مالعا  ریس 
صاقو یبا  نب  دعس  لزع  نع  نامثع  یلع  اومقن  امم  اذه  هدح و  و  هبلطف ، نامثع  غلبف  مکدیزا ؟ لاق : تفتلا و  مث  نارکس ، وه  اعبرا و 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هیقع ، نب  دـیلو  لاح  حرـش  مقر 6723 ، ، 59-31/57 لامکلا ، بیذـهت  رد  يزم  .اذـه و  ّیلو  هفوکلا و  نع 
هیلع ادهـشف  نالجر  نامثع  یلع  مدـق  دـیلولا و  هصقب  هربخا  نامثع و  یلا  بکر  هنا  ناساس  یبا  رذـنملا  نب  نیـضح  نع  تسا : هدرک 

: نامثع لاقف  .اهأیقتی  هتیأر  رخآلا  لاق  اهبرشی و  هتیأر  امهدحا  لاق : مکدیزأ ؟ لاق : مث  ًاعبرا  هفوکلاب  هادغلا  یلـص  هنا  رمخلا و  برـشب 
و دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يرجه  لاس 30  ثداوح  ، 7/174 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  ...اهبرـش و  یتح  اهأیقتی  مل  هنا 

هفوکلا لهأب  یلص  هنا  هلزع  ببس  ناک  اصعلا و  نب  دعس  اهیلع  یلو  هفوکلا و  نع  هبقع  نب  دیلولا  نافع  نب  نامثع  لزع  هنسلا  هذه  یف 
همامالا و رد  هبیتق  نبا  .هأیقتی و  هآر  هنا  رخآلا  دهش  رمخلا و  برش  هنا  هیلع  مهضعب  دهش  و  مکدیزا ...؟ لاقف : تفتلا  مث  ًاعبرا ، حبصلا 

اباتک اوبتکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  سان  عمتجا  هنا  اورکذ  و  دسیون : یم  نامثع  یلع  سانلا  رکنا  ام  ، 1/35 هسایسلا ،
حبصلا مهب  یلص  اذا  هفوکلاب  هبقع  نب  دیلولا  نم  ناک  ام  ...مهنم  هیبحاص و  هنس  هللا و  لوسر  هنس  نم  نامثع  هیف  فلاخ  ام  هیف  اورکذ 

ءافلخ دهع  باتک  مالـسالا ، خیرات  رد  یبهذ  .مکتدز و  هالـص  مکدیزا  متئـش  نا  مهل : لاق  مث  تعکر ، عبرا  نارکـس  اهیلع  ریما  وه  و 
نب دیلولا  یلـص  لاق : رذـنملا  نب  نیـصح  ناساس  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  هبقع ، نب  دـیلو  ص667 ، نیدشارلا ،

؟ مکدیزا لاق : مهیلا و  تفتلا  مث  نارکس ، وه  تاعکر و  عبرا  رجفلا  سانلاب  هبقع 
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دروآ ياج  هب  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  مدرم  اب  دجـسم و  بارحم  رد  تفر  یتسم  تلاـح  رد  تساـخرب  نذؤم  يادـص  هک  حـبص 
.مناوخب رتشیب  امش  يارب  دیراد  لیم  رگا  تفگ  مدرم  هب  هاگنآ 

.دندرب نامثع  هب  تیاکش  هدیدرگ  يذأتم  مدرم  مامت  هک  دومن  غارفتسا  یق و  بارحم  رد  دنسیون  یم  اهنآ  زا  ضعب  زین  و 

رثا رد  هک  داتـسرف  هفوک  هب  دـیلو  زا  دـعب  ار  صاع  نب  دیعـس  دومن و  ماـش  یلاو  ار  وا  هک  دوب  لاـحلا  مولعم  هیواـعم  اـهنآ  ۀـلمج  زا  و 
هب دروآ  ملظت  همان  دمآ  اجکره  زا  سک  ره  دش و  دنلب  اهدایرف  دیسر  طارفا  دح  هب  داسف  ملظ و  نیملـسم  دالب  مامت  رد  اهنآ  تایلمع 

.دندومن شدرط  تفالخ ، رابرد 

اب دجسم و  بارحم  رد  تفر  یتسم  تلاح  رد  تساخرب  نذؤم  يادص  هک  حبـص  تشاد و  شیع  سلجم  حبـص  ات  یبش  هفوک  تراما 
.مناوخب رتشیب  امش  يارب  دیراد  لیم  رگا  تفگ  مدرم  هب  هاگنآ  دروآ  ياج  هب  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  مدرم 

.دندرب نامثع  هب  تیاکش  هدیدرگ  يذأتم  مدرم  مامت  هک  دومن  غارفتسا  یق و  بارحم  رد  دنسیون  یم  اهنآ  زا  ضعب  زین  و 

رثا رد  هک  داتـسرف  هفوک  هب  دـیلو  زا  دـعب  ار  صاع  نب  دیعـس  دومن و  ماـش  یلاو  ار  وا  هک  دوب  لاـحلا  مولعم  هیواـعم  اـهنآ  ۀـلمج  زا  و 
همان دمآ  اجکره  زا  سک  ره  دش و  دنلب  اهدایرف  دیسر  طارفا  دح  هب  داسف  ملظ و  نیملسم  دالب  مامت  رد  اهنآ  تایلمع 
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.دندومن شدرط  تفالخ ، رابرد  هب  دروآ  ملظت 

دش وا  لتق  بجوم  نامثع  ياه  يراک  طلغ 

رمع رکب و  وبا  یـشم  هقیرط و  فالخ  رب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکأ  لوسر  راتفر  هیور و  فالخ  رب  هک  وا  راتفر  لامعأ و  نیمه 
.دش هچنآ  دش  لیکشت و  یّلم  تضهن  دمآ ، شوج  هب مدرم  نوخ  هک  دش  ببس  دیدرگ ، زراب  رهاظ و 

دادن و شوگ  نینمؤملا  ریما  انالوم  حیاصن  هب  هدومنن و  رظن  دیدجت  دوخ  ياهراک  رد  هک  دوب  شدوخ  وا  یتخبدب  لتق و  لوئسم  اعطق 
.دراذگ اهنآ  یتسود  رس  رب  ار  دوخ  ناج  تبقاع  ات  دروخ  ار  هّیما  ینب  زا  دوخ  نایفارطا  ياه  یئامندوخ  بیرف 

هحفـص 106 رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  ربانب  تشاد ) یهاگآ  نامثع  قالخا  هب نوچ   ) دوب هدومن  ار  ینیب  شیپ  نیا  رمع  هفیلخ  هچنانچ 
(1) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج 

182 ص :

نیا ار  نایرج  دیدحلا  یبا  نبا  .هقالخا  هتریس و  رمع و  مالک  نم  تکن  هبطخ 223 ، ، 12/51 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ای کنم  سفنلا  اذه  جرخا  ام  تلق : تجرفنا ، دق  هعالـضا  نا  تننظ  اسفن  سفنتف  رمع  دنع  تنک  سابع : نبا  لاق  دنک : یم  لقن  هنوگ 

يرت کلعل  لاق : مث  يدـعب ! رمـالا  اذـه  لـعجا  نمیف  ردا  ملف  ترّکف  ینا  ساـبع ، نبا  اـی  هللا  يا و  لاـق : دـیدش  مه  ـالا  نینمؤملا  ریما 
نیاف �لق  هبعاد ، هیف  ءرما  هنکل  و  تقدـص ، لاق : هلمع ؟ هتبارق و  هتقباس و  هداهج و  عم  کلذ  نم  هعنمی  ام  و  تلق : .الها  اهل  کـبحاص 

دی یف  همتاخ  عضول  هیلا  رمالا  لاص  ول  فیعض ، لجر  لاق : نمحرلا ؟ دبعف  تلق : .هعوطقملا  هعبـصاب  وأبلا و  وذ  لاق : هحلط ؟ نع  تنا 
.بقنم حالس و  بحاص  لاق : صاقو ؟ یبا  نب  دعسف  تلق : .ّرب  نم  عاص  یف  عیقنلا  یف  مطالی  سقل  سکـش  لاق : ریبزلاف ؟ تلق  .هتأرما 

هبیـش یبا  نبا  نینچمه  .هیلا  ربعلا  ضهنتل  مث  سانلا ، باقر  یلع  طیعم  یبا  ینب  نلمحیل  اّهلو  نئل  هللا  ًاثالث و  هّوا ! لاـق : ناـمثعف ؟ تلق :
رمع لاق  لاق : لاق : دـمحم  نب  نسح  نع  باطخلا ؛ نب  رمع  هفالخ  یف  ءاج  اـم  باـب  يزاـغملا ، باـتک  ح16 ، ، 8/580 فنصملا ، رد 

،5/737 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  ...سانلا  باقر  یلع  طیعم  یبا  ینب  لمحت  الف  سانلا  روما  نم  ًائیـش  ّتیلو  نا  هللا و  قتا  نامثعل :
، نیرجاهملا نم  نییردبلا  هقبط  ، 3/260 يربکلا ، تاقبط  رد  دعـس  نبا  نافع ؛ نب  نامثع  هفالخ  باب 1 ، هفالخلا ، باتک  ح 14262 ،

نیمه زین  يرجه ، لاس 23  ثداوح  ، 3/264 دوخ ، خیرات  رد  يربط  و  44/437 ؛ قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نب  رمع ؛ فالختـسا  رکذ 
.دنا هدرک  لقن  ار  نایرج 
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يروش باحـصأ  رفن  شـش  زا  کی  ره  ةرابرد  رمع  هفیلخدیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  سابع  نبا  ابار  رمع  يوگتفگ  رـصم ) پاچ  )
: تفگ وا  هرابرد  نامثع  هب  دیسر  ات  تفرگ  یبیع  تفگ و  یمالک 

« .هلتقتف برعلا  هیلا  ضهنتل  مث  سانلا  باقر  یلع  طیعم  یبا  ینب  نلمحیل  اهیلو  نئل  هللا  اثالث و  هوأ  »

صاصتخا طیعم  یبا  ینب  هب  ار ) ساسح  ياهتـسپ   ) دـسرب ناـمثع  تسد  روما  ماـمز  هک  يزور  تفگ : ندیـشک  هآ  هبترم  هس  زا  سپ  )
هدومن تضهن  وا  لباقم  رد  برع  عقوم  نآ  رد  تفگ : هدومن  هفاضا  نآ  زا  سپ  .دومن  دهاوخ  راوس  مدرم  ياهندرگ  رب  ار  اهنآ  هداد و 

( .تشک دنهاوخ  ار  وا  و 

تسویپ تحص  هب  رمع  تسارف  دیوگروکذم  هلمج  لقن  زا  دعب   (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 66  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
ندرگ رب  عمج و  دوخ  رودب  ار  هّیما  ینب  دوب ) هدومن  ینیب  شیپ  رمع  هچنانچ   ) دش هفیلخ  نامثع  یتقو  هک 

183 ص :

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .نافع  نب  نامثع  رابخا  نم  فتن  هیقـشقشلا )  ) هبطخ 3 ، 1/198 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
...تایالولا مهّال  سانلا و  باقر  هیما  ینب  أطوا  هناف  رمع ، هسارف  هیف  تحص  و  هل ، رمالا  رارقتسا  يروشلا و  ءاضقنا  دعب  سانلا  هعیاب 
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دـهد و رییغت  دـنک و  لوزعم  ار  اهنآ  دوب  رداق  هکنآ  اب  دـننکب  دـیابن  هچنآ  دـندرک  تایالو  رد  اهنآ  ندرک  یلاو  اـب  دومن و  راـب  مدرم 
.دندیدرگ وا  لتق  شروش و  ببس  دندومن و  داجیا  مدرم  رد  اه  یتیاضران  ات  دومنن  یلو  دیامن  رود  دوخ  زا  ار  نوعلم  ناورم 

وا لتق  هب  رجنم  تما  ياه  همان  هب  وا  یئانتعا  یب  دـندروآ و  رد  وا  ياه  یفارطا ناورم و  وا  رـس  رب  ار  اهتمرح  کـته  اـیالب و  نیا  ماـمت 
.دیدرگ

دـصیس رد  امـش  ءاملع  رباکا  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  گرزب  خـیرات  هحفـص 357  هب  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ ، فاصنا  نایاقآ 
: هتشون هک  هدوب  مومع  دامتعا  دروم  يرجه و 

بکارلا هللا  نعل  هلآو :  هیلع  هللا  یلص  لاقف  هب  قوسی  هنبا  دیزی  هب و  دوقی  هیواعم  هرامح و  یلع  البقم  نایفس  ابا  هللا  لوسر  يار  دق  «و 
« قئاسلا دئاقلا و  و 

یم ار  رخ  بقع ، زا  دـیزی  شرـسپ  دـشک و  یم  ار  رخ  لوج  هیواـعم  تسا و  يرخ  راوس  نایفـس  وبا  دـید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  )
( .ار هدننار  رادولج و  راوس و  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : دنار ؛

شوغآ رد  هداد و  رارق  مارتحا  دروم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هدـش  هدـنار  نوعلم و  ارچ  نامثع  هفیلخ  هک  دـینک  تواضق  هاـگنآ 
يرکف یب  هفیلخ و  لامعا  نیا  زا  ام  هن  .دنیامنب  مالـسا  نید  رد  بالقنا  داجیا  ات  داد  اهنآ  هب  تموکح  تراما و  هکلب  هتفریذـپ  تبحم 

دنا هدرک  تبث  دوخ  خـیرات  رد  دـنا و  هدومن  بجعت  یفوک  مثعا  نبا  يربط و  دـننام  ناتدوخ  گرزب  ءاـملع  هکلب  مینک  یم  بّجعت  وا 
یحو و لوزن  مالسا و  رکنم  شتفالخ  لوا  رد  نامثع  سلجم  رد  نایفس  وبأ  یتقو  ارچ  هک 
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نینچ نیملـسم  عیمج  قاـفتا  هب  هکنآ  لاـح  دومن و  یلاـم  تساـم  ار  هیـضق  يّریغت  کـی  هب  طـقف  تشکن و  ار  وا  هفیلخ  دـش  لـیئربج 
«(1) راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف   » .تسا هدوب  لتقلا  بجاو  ینوعلم 

دش نامثع  لتق  هب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  داجیا 

هحفـص 482 رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  يربخ  نینچمه  هغالبلا و  جـهن  ۀبطخ 163  هب  دـیئامن  هعجارم  دـش  ضرع  هچنآ  رب  هوالع  و 
(2) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج 

185 ص :

نم ام  هللاوف  هرکلا ، نادلولا  لوادت  هیما  ینب  ای  اهولواوت  و  رجح ، یبأک  نکت  قفنا و ال  تنا ! یباب  نامثعل : لاق  نایفـس  ابا  نا  و  - .... 1
کیلع اهنمتکأل  هللا  معن و  ریبزلا : لاق  دحا ؟ انهاها  ینب  ای  لاقف : بزعا ، نایفس : یبأل  نامثع  لاقف  ارـضاح ، ریبزلا  ناک  ران و  هنج و ال 

، لوالا مسقلا  ص39  يرهوج ، كدف ، هفیقـسلا و  هفیقـسلا ) ثیدح  هبطخ 26 ، حرـش  ، 2/45 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  )
تسا و هدش  رکذ  باتک  نیا  نایفـسوبا  لوق  نیا ؟؟؟ نیتأم ، نینامث و  عبرا و  هنـس  دضتعملا ، هفالخ  ، 185-8 يربط ، خیرات  هفیقسلا )

تألتما یتح  هیما  ونب  هیلا  لخد  هلحر  نامثع  لخد  املف  یبعـشلا : لاق  هللا ) نم  هنعللا  هب  هقحلی  حارـص  رفک  اذه  دسیون و  یم  همادا  رد 
هرکلا بقلت  اهوفقلت  هیما  ینب  ای  لاق : ال ، اولاق : مکریغ ؟ نم  دحا  مکدـنعا  برح : نب  نایفـس  وبا  لاقف  مهیلع ، اهوقلغا  مث  رادـلا ، مهب 

لاق و امب  هئاس  نامثع و  هرهتناف  لاق : .همایق  ثعب و ال  ران و ال  هنج و ال  و ال  باسح ، باذع و ال  نم  ام  نایفس ، وبا  هب  فلحی  يذللوف 
مالک لیذ  ، 9/53 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هفیقـسلا ؛) لوالا ، مسقلا  يرهوج ص87 ، كدـفلا ، هنیفـسلا و   ) هجارخإب رما 

« ققحم ( » هللا دضتعملا  لاتک  و ج 15/175 ، نامثع ؛ هیلوت  يروشلا و  موی  رابخا  نم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ، 139
یم دـیدحلا  یبا  نبا  نافع ) نب  نامثعل  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 165 ، 9/264 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

، اوبتاکت هللا  لوسر  باحـصا  نم  ارفن  نا  لاقف : مالکلا ، اذه  ریبکلا  خـیراتلا  یف  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  رکذ  دـق  و  دـسیون :
عبرا هنس  یف  کلذ  و  هنم ؛ اولان  نامثع و  یلع  سانلا  لاطتـسا  و  مورلاب ؛ هنیدملاب ال  داهجلا  ناف  اومدقا ، نا  ضعب : یلا  مهـضعب  بتکف 

کلام و نب  بعفک  يدعاصلا و  دیـسأ  وبا  تباث و  نب  دیز  مهنم  رفن  الا  یهنی  هنع و ال  بذی  هباحـصلا  نم  دحا  نکی  مل  و  نیثالث ؛ و 
يور ...سانلا و  نا  هل : لاق  هیلع و  لخدـف  ناـمثع ، ملکی  نا  هولأـس  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  اوملکف  ساـنلا  عمتجاـف  .تباـث  نب  ناـسح 

...هظافلاب هرخآ  یلا  مالکلا 
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(1) ریبک خیرات  زا  رصم ) پاچ  )

ار ناناملسم  تایالو و  هب  هتـشون  اه  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  ضعب  هک  هدومن  لقن  هبطخ  حرـش  نمـض  يربط 
زا اهیـضاران  زا  يدایز  تیعمج  لاس 34  رد  ار و  اهنآ  ناـمثع  تیاـمح  هب  هّیما  ینب  ملظ  لـباقم  هنیدـم  رد  .دـندومن  داـهج  هب  توعد 
هب ترـضح  نامثع  دزن  دنداد  رارق  هطـساو  ار  ترـضح  نآ  دندش و  بایفرـش  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هدـمآ و  هنیدـم  هب  نامثع  لاّمع 
هب ار  وا  دنک و  رظن  دیدجت  دوخ  لامعا  لاّمع و  رییغت  رد  هک  دندومن  تحیـصن  ار  هفیلخ  دوب  رودقم  هک  اجنآ  ات  دنتفر  هفیلخ  تاقالم 

: دندومرف هک  یئاج  ات  تسا  نیب  رد  ناج  ياپ  هک  دندنامهف  وا  هب  دنتخاس و  هجوتم  روما  بقاوع 

موی یلا  لاتقلا  لتقلا و  هیلع  حـتفی  ماما  هّمالا  هذـه  یف  لتقی  لاـقی  ناـک  ّهناـف  لوتقملا  هّمـالا  هذـه  ماـما  نوکت  نا  هللا  كدـشنا  ّینا  و 
.همیقلا

تما نیا  رد  هک  دـش  یم  هتفگ  ـالبق  هک  اریز  يوـش ؛ هتـشک  هک  یـشاب  تما  نیا  ياوـشیپ  اداـبم  هکنیا  مهد  یم  مسق  ادـخ  هـب  ار  وـت  )
دهاوخ هتشک  ییاوشیپ 

186 ص :

یلص هللا  لوسر  باحصلا  بتک  هنـس 34 ، تناک  امل  دسیون : یم  يربط  .يرجه  لاس 34  ثداوح  ، 376-3/375 يربطلا ، خیرات  - 1
لین ام  حبقا  هنم  اولان  نامثع و  یلع  سانلا  رثک  داهجلا و  اندنعف  داهجلا  نودیرت  متنک  ناف  اومدقا ، نا  ضعب  یلا  مهـضعب  هلآو  هیلع  هللا 

دیـسا وبا  تباث و  نب  دیز  ریفن  الا  بذی  یهنی و ال  دحا  مهیف  سیل  نوعمـسی  نوری و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  باصا  دحا و  نم 
یئارو سانلا  لاقف : نامثع  یلع  لخدـف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  اوملک  سانلا و  عمتجاف  .تباث  نب  ناسح  کلام و  نب  بعک  يدـعاسلا و 
هباذع ناف  هتامقن ، هتوطس و  كرذحا  هللا و  كرذحا  ینا  ...هلهجت و  ائیـش  فرعا  ام  کل و  لوقا  ام  يدا  ام  هللاو  کیف  ینوملک  دق  و 

موی یلا  لاتقلا  لتقلا و  اهیلع  حـتفیف  ماـما ، همـالا  هذـه  یف  لـتقی  لاـقی : هناـف  لوتقملا  همـالا  هذـه  ماـما  نوکت  نا  كرذـحا  دـیدش و 
...همایقلا
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( تمایق زور  ات  راتشک  تشک و  يزیرنوخ و  هب  دوش  یم  باب  حتف  وا  ندش  هتشک  هطساو  هب  هک  دش 

نامثع لزنم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  زا  دعب  اذل  دنک  رثا  ترـضح  نآ  ۀناقداص  حـیاصن  هک  دـندراذگن  يوما  ياهیفارطا  ناورم و  یلو 
لاّمع و دیوگب  دنک و  یئابر  لد  ضراع  مدرم  زا  دنک و  بیبحت  هکنآ  ضوع  ربنم  يالاب  تفر  دندش  عمج  دجسم  رد  مدرم  درک  رما 

هفیلخ هک  اجنآ  هب  ات  دیـشک  هتـشر  تبقاع  دش ، رت  هدی  دـجنر  هدـیدجنر  ياهلد  هک  تفگ  نخـس  یعون  لوزعم  هعاّسلا  نم  نیرومأم 
تسد هب  نامثع  دوب و  هدومن  ینیب  شیپ  رمع 

.دیدرگ هتشک  یضاران  مدرم 

فالخ رب  دیـسر  دوخ  لمع  يازج  هب  ات  دادن  شوگ  ناگرزب  حـیاصن  هب  هک  دوب  وا  دوخ  ياه  يراک  هتـسنادن  نامثع  لتق  ببـس  سپ 
یم لماک  هجیتن  هدومن  ینادردق  هداد و  رثا  بیترت  دنداد و  یم  شوگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  حیاصن  هب  هک  رمع  رکب و  وبا 

.دندرب

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  هب  نامثع  ندز  همدص 

هک دندز  ردق  نآ  درک  رما  دندوب  وا  ۀیور  یب  تایلمعب  ضرتعم  هاوخ و  ریخ  حصان و  هک  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  يا  هدـع  هکنآ  ایناث  و 
يراق و ظفاح و  هک  دوب  دوعسم  نب  هللا  دبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  .دنتشگ  ناوتان  لیلع و  دندنام  رگا  دندرم و  ابلاغ  تابرض  نامه  رثا  رد 

هدوب اهنآ  روش  لحم  رمع و  رکب و  وبأ  مارتحا  دروم  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صاخ  باحصا  زا  نآرق و  بتاک  نابهگن و 
.تسا

187 ص :
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ددرگن ادج  وا  زا  هللا  دبع  تشاد  رارـصا  شتفالخ  هرود  رد  رمع  یناث  هفیلخ  تسا  هتـشون  دوخ   (1) خیرات رد  نودلخ  نبا  اصوصخم 
نبا هچنانچ  هدومن  نآ  زا  رایـسب  حدـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تشاد و  نید  ماکحا  نآرق و  هب  لـماک  یهاـگآ  هکنآ  يارب 

.دنا ضرعتم  نارگید  دیدحلا و  یبا 

يو گرم  دوعسم و  نبا  ندش  بورضم 

تساوخ و اهنآ  باّتک  زا  ار  نآرق  خسن  مامت  دنک  عمج  ار  اهنآرق  تساوخ  نامثع  نوچ  هک  دنا  هتـشون  امومع  امـش  نیخروم  ءاملع و 
دیبلط دوب  ءایبنالا  متاخ  نانیمطا  دروم  یحو و  باّتک  ۀـلمج  زا  هک  ار  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  نآرق  هلمج  نم  دومن  يروآ  عمج  ار  همه 

ياهنآرق دننام  مه  ار  وا  نآرق  هک  دینـش  هللا  دبع  یتقو  تفرگوا  زا  ار  نآرق  ًاربج  هللا و  دبع  لزنم  تفر  شدوخ  نامثع  دادـن  هللا  دـبع 
ار اه  هدرپ  درک و  یم  لقن  تسناد  یم  نامثع  حدـق  رد  هک  ار  یثیداحا  لفاحم  سلاـجم و  رد  .دـش  گـنتلد  یلیخ  دـندینازوس  رگید 

دبع ردق  نآ  دـنتفر  شنامالغ  درک  رما  دـنداد  نامثع  هب  ار  اهربخ  نیا  تخاس  یم  هجوتم  قیاقح  هب  ار  مدرم  تایانک  اب  دز و  یم  الاب 
ایند زا  زور  هس  زا  دعب  دش و  يرتسب  تسکش و  وا  ياه  هدند  تابرض  نآ  تدش  زا  هک  دندز  ار  هللا 

188 ص :

رمع رما  و  دسیون : یم  نودلخ  نبا  .تاحوتفلا  نم  اهدعب  ناک  ام  دنواهنلا و  هعقو  یناثلا ، ءزجلا  هیقب  ، 2/117 نودلخ ، نبا  خیرات  - 1
فیلح هلظنح  نبا  هناکم  ّیلو  رخآ و  هجو  یف  هثعب  هفوکلا و  نع  نابتع  نبا  هللا  دـبع  نب  هللا  دـبع  لزع  مجاعالا و  دالب  یف  حایـسنالاب 

...هفوکلا لهأل  املعم  هعم  هعبف  صمح  نم  دوعسم  نبا  یعدتسا  رسای و  نب  رامع  ّیلو  هافعف و  یفعتسا  یصق و  دبع  ینب 
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نمض رصم ) پاچ   ) (2) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 67 و 226 رد   (1) دیدحلا یبا  نبا  هچنانچ  .تفر 

اجنآ ات  هتشون  الصفم  ار  ایاضق  حرش  مشش  نعط 

189 ص :

لقن نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  .هرابخا  نم  ذبن  هبـسن و  رـسای و  نب  رامع  هبطخ 183 ، ، 10/106 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
، اریما رامع  مکیلا  تثعب  یناف  دعب ، اما  هفوکلا : لها  یلا  رمع  باتک  تأرق  بارـضملا ، نب  هصراح  يور  دق  و  رمع : وبا  لاق  دـنک : یم 

یلع هللا  دبعب  مکترثآ  دق  یناف  امهب  اودتقا  امهل و  اوعمـساف  دـمحم  باحـصا  نم  ءابجنلا  امه  اریزو و  املعم و  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  و 
نب رامع  بقانم  رکذ  هباحـصلا ، هفرعم  اتک  ح5663 ، ، 3/438 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  زین  .هرثا و  یـسفن 
نب رامع  مکیلا  تثعب  دـق  ینا  باطخلا : نب  رمع  انیلا  بتک  لاق : برـضم  نب  هثراح  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  رـسای 

اوعماسف و ردب ، لها  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  باحـصا  نم  ءباجنلا  نم  امه  اریزو و  املعم و  دوعـسم  نب  هللا  دبع  اریما و  رـسای 
ریرج نب  دمحم  .یسفن و  یلع  هللا  دبعب  مکترثآ  دق  امهب و  اودتقا  امهنم و  اوملعتف  اوعمـساف  مکلام ، تیب  یلع  دوعـسم  نبا  تلعج  دق 
تثعب ینا  دـنک : یم  لـقن  نینچ  باـطخلا  نب  رمع  زا  لـقن  هب  ار  ثیدـح  يرجه ، لاـس 21  ثداوح  ، 3/223 دوخ ، خـیرات  رد  يربط 

...اریزو املعم و  دوعسم  نب  هللا  دبع  تلعج  اریما و  رسای  نب  رامعم  مکیلا 
یلا هلاسرا  دعب  ماشلا  لها  برحل  دادعتـسالاب  هباحـصا  هیلع  راشا  دق  و  ، ) هبطخ 43 ، 3/43 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .سداسلا  نعطلا  اهیلع  درلا  نامثع و  یلع  اهب  نعط  یتلا  نعاطملا  رکذ  یلجبلا ) هللا  دبع  نبریرجب  هیواعم 
هنا سانلا  اهیا  لاق : هلوخدب  نامثع  ملع  املف  هعمج  هلیل  اهلخد  هنیدملا  مدقتسا  امل  دوعسم  نبا  نا  هریغ  هدانـساب و  يدقاولا  يور  دق  و 
هللا یلص  هللا  لوسر  بحاص  یننکل  کلذک و  تسل  دوعسم : نبا  لاقف  .حلسی  ءیقی و  هماعط  یلع  یشمت  نم  هبیود  هلیللا  مکتفرط  دق 

تحاص و  لاـق : .نینح  موی  هبحاـص  قدـنخلا و  موی  هبحاـص  ناوضرلا و  هعیب  موی  هبحاـص  دـحا و  موی  هبحاـص  ردـب و  موی  هلآو  هیلع 
نب دوسالا  نب  هعمز  هللا  دـبعل  لاق  مث  یتکـسا ، : نامثع لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  بحاـصل  اذـه  لوقتأ  ناـمثع ! اـی  هشئاـع :

ضرالا هب  برـضف  دجـسملا ، باب  هب  ءاج  یتح  هلمتحاف  هعمز ، نبا  هذـخاف  ًافینع ، اجارخا  هجرخا  یـصق : نب  يزعلا  دـبع  نب  بلطملا 
دلج نیمه  زا  هحفص 42  رد  دیدحلا  یبا  نبا  سپس  .نامثع  رماب  رفاکلا  هعمز  نبا  ینلتق  دوعسم : نبا  لاقف  هعالـضا  نم  اعلـض  رـسکف 

؟ یهتـشت امف  لاق : .یبونذ  لاقف : یکتـشت ؟ ام  لاقف : ًادـئاع  نامثع  هاتا  هیف  تاـم  يدذـلا  هضرم  دوعـسم  نبا  ضرم  اـمل  و  دـسیون : یم 
ینیطعت هیلا و  جاتحم  انا  هینتعم و  لاق : کئاطعب ؟ کل  رمآ  الفأ  لاق : .ینضرما  بیبطلا  لاق : ًابیبط ؟ کل  وعدا  الا  لاق  .یبر  همحر  : لاق

یل ذخأی  نا  هللا  لأسأ  لاق : .نمحرلا  دبع  ابا  ای  یل  رفغتـسا  لاق : یلاعت  هللا  یلع  مهقزر  لاق : .كدـلول  نوکی  لاق : هنع !؟ نغتـسم  انا  و 
ریـص هفلا و  نآرقلا و  نامثع  عمج  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  نافع  نب  نامثع  ماـیا  دوخ 2/170 ، خـیرات  رد  یبوقعی  یقح ! کنم 

راحلا و ءاـملاب  اهقـس  مث  تعمج ، یتح  قاـفآلا  نم  فحاـصملا  عمج  یف  بتک  روسلا و  نم  راـصقلا  عمراـصقلا  لاوطلا و  عم  لاوطلا 
عفدـی نا  عنتماف  هفوکلاب  دوعـسم  نبا  ناک  دوعمـس و  نبا  فحـصم  الخ  کلذ  هب  لـعف  ـالا  فحـصم  قبی  ملف  اـهقرحا ، لـیق  لـخلا و 

دجـسملا و لخدف  .اداسف  همالا  اذـه  الابخ و  نیدـلا  اذـه  نکی  مل  هنا  هصخـشا  نا  نامثع  هیلا  بتک  رماع و  نب  هللا  دـبع  یلا  هفحـصم 
هل رسک  یتح  هلجرب  رجف  نامثع  هب  رمأف  ظیلغ  مالکب  دوعـسم  نبا  هملکف  ءوس  هباد  مکیلع  تمدق  دق  هنا  نامثع : لاقف  بطخی ، نامثع 

مدق و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نمیه  یلزهلا ، دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رما  ، 6/147 فارشالا ، باسنا  رد  يرذالب  ...ناعلض 
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نم ءوس  هبیود  مکیلع  تمدـق  هنا  الا  لاـق : هآر  اـملف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  یلع  بطخی  ناـمثع  هنیدـملا و  دوعـسم  نبا 
تدان ناوضر و  هعیب  موی  ردب و  موی  هللا  لوسر  بحاص  ینکل  کلذـک و  تسل  دوعـسم : نبا  لاقف  .حلـسی  ءیقی و  هماعط  یلع  شمت 

هب برض  افینع و  اجارخا  دجـسملا  نم  جرخاف  هب  نامثع  رما  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  بحاصل  اذه  لوقتأ  نامثع  يا  هشئاع :
نافلتخت هالجر  نامثع و  مالغ  مومحی  هلمتحا  لب  لاقی  ضرالا و  یـصق  نب  يزعلا  دـبع  نب  بلطملا  نب  دوسالا  نب  هعمز  نب  هللا  دـبع 

نب دـیلولا  لوقب  هللا  لوسر  بحاصب  اذـه  لعفتأ  نامثع  ای  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاقف  .هعلـض  قدـف  ضرـالا ، هب  برـض  یتح  هقنع  یلع 
نامثع مد  نا  دوعـسم : نبا  هل  لاقف  هفوکلا  یلا  يدـنکلا  تلـصلا  نب  دـیبز  تهجو  نکل  و  اذـه ، تلعف  دـیلولا  لوقب  اـم  لاـقف : هبقع ؟

...هقث ریغ  یلع  دیبز  نم  َتلَحا  مالّسلا : هیلع  یلع  لاقف  .لالح 
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: تفگ هللا  دبع  هب  نامثع  هک  یئاج  هب  دیسر  ات  دش  یئاهوگتفگ  امهنیب  تفر و  هللا  دبع  تدایع  هب  نامثع  دیوگ  هک 

« یقح کنم  یل  ذخأی  نا  هللا  لأسا  لاق  نمحرلا  دبع  ابا  ای  یل  رفغتسا  »

( دوب دوعسم  نبا  هینک   ) نمحرلا دبع  ابا  يا  نم  يارب  نک  ترفغم  بلط  )

190 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشون الصفم  ار  ایاضق  حرش  مشش  نعط  مهاوخن  یضار  وت  زا  زگره  ینعی  ( ؛ دریگب وت  زا  ارم  قح  مهاوخ  یم  ادخ  زا  تفگ : هللا  دبع 
: تفگ هللا  دبع  هب  نامثع  هک  یئاج  هب  دیسر  ات  دش  یئاهوگتفگ  امهنیب  تفر و  هللا  دبع  تدایع  هب  نامثع  دیوگ  هک  اجنآ  ات 

« یقح کنم  یل  ذخأی  نا  هللا  لأسا  لاق  نمحرلا  دبع  ابا  ای  یل  رفغتسا  »

؛ دریگب وت  زا  ارم  قح  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  تفگ : هللا  دـبع  دوب ) دوعـسم  نبا  هینک   ) نمحرلا دـبع  اـبا  يا  نم  يارب  نک  ترفغم  بلط  )
( دش مهاوخن  یضار  وت  زا  زگره  ینعی  )

رب هنایزات  لهچ  دندومن  یم  دـیعبت  هذـبر  تمـس  هب  ار  وا  هک  یعقوم  دومن  رذوبا  ۀـقردب  ارچ  هکنآ  مرج  هب  تسا  هدومن   (1) لقن زین  و 
يور دومن  لوبق  مه  راّمع  دراذگ  زامن  نم  هزانج  رب  نامثع  راذـگن  هک  دومن  ّتیـصو  رـسای  راّمع  هب  هللا  دـبع  اذـل  .دز  هللا  دـبع  ندـب 

ناـمثع هب  ربخ  یتقو  (2) .دـندومن شنفد  هدراذـگ و  زامن  وا  هزانج  رب  هباحـص  زا  یعمج  اب  راّمع  هللا  دـبع  تاـفو  زا  دـعب  لـصا  نیمه 
لمع نیا   ) میامن لمع  هک  مدوب  راچان  شدوخ  هّیصولا  بسح  تفگ  يدومن  نینچ  ارچ  تفگ  راّمع  هب  هللا و  دبع  ربق  رـس  تفر  دنداد 

(. دومن یفالت  وا  اب  ادعب  هک  دش  يا  هنیک  ببس  راّمع 

191 ص :

یلا هلاسرا  دعب  ماشلا  لها  برحل  دادعتـسالاب  هباحـصا  هیلع  راشا  دق  و  ، ) هبطخ 43 ، 3/44 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
یم دـیدحلا  یبا  نبا  .سداـسلا  نعطلا  اـهیلع ، درلا  ناـمثع و  یلع  اـهب  نعط  یتلا  نعاـطملا  رکذ  یلجبلا ،) هللا  دـبع  نب  ریرجب  هیواـعم 

.رذابا هنفد  یف  اطوس  نیعبرا  دوعسم  نبا  برضنامثع  نا  یظرقلا  بعک  نب  دمحم  نع  قاحسا  نب  دمحم  يور  دق  و  دسیون :
هرـضح امل  لاق  نا  هوادـعلاب  هترهاظم  یلع  هللا  دـبع  رراصا  نم  غلب  هنا  و  دـسیون ... : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  . 3/42 كردـم ، نامه  - 2

هللا همحر  رـسای  نب  رامع  لاقف  اهداعأ ، .دـیری  يذـلا  اوفرع  موقلا و  تکـسف  اهیف ! ام  یلع  اـهب  هیـسوا  هیـصو  ینم  لـبقتی  نم  توملا :
هل لاقف  کلذـل ، ارکنم  نامثع  ءاج  نفد  امل  هنا  لاقیف : .کل  کلذ  لاق : .نامثع  یلع  یلـصی  ّالا  دوعـسم : نبا  لاقف  اهلبقا ، اـنا  یلاـعت :

باسنا رد  يرذـلب  نینچمه  ...کنذوا  الا  یلا  دـهع  لاقف : ینذؤت ؟ مل  نا  یلع  کـلمح  اـم  راـمعل : لاـق  .رمـألا  یلو  ًاراـمع  نا  لـئاق :
عیقبلاب و نفدـف  نامثع ، هیلع  یلـصی  نا ال  یـصوا  و  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رما  ، 6/146 فارشالا ،

...هیلع یلصت  نا ال  یصوا  هنا  رسای : نب  رامع  هل  لاقف  هب  ینومتقبس  لاق : بضغ و  ملع  املف  .ملعی  نامثع ال 
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هب هک  یتایلمع  اصوصخم  تسا  روآ  تریح  دـنا  هتـشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا  هچنآ  رباـنب  ناـمثع  هفیلخ  ياـهراک  اـعقاو 
رب هکلب  دـندومنن  يراتفر  نانچ  زگره  مه  رمع  رکب و  وبا  یتح  هک  دومن  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاـپ  صاـخ و  هباـحص 

.دندومن یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  باحصا  زا  لماک  مارتحا  اهنآ  اب  نامثع  راتفر  فالخ 

نامثع رما  هب  رامع  ندش  بورضم 

صاخ هباحص  زا  هک  تسا  فیرـش  درم  نآ  ندز  رـسای و  راّمع  هب  نیهوت  دراد ؟ وا  بلق  ّتقر  رب  تلالد  هک  نامثع  لامعا  هلمج  زا  و 
فارطا رد  هّیما  ینب  لاّمع  يّدـعت  ملظ و  نوچ  هک  دـنا  هتـشون  نیقیرف   (1) نیخروم ءاملع و  هچناـنچ  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

دالب

192 ص :

نب دادـقملا  نا  لاقی  و  دـنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  يرذالب  .رـسای  نب  راـمع  رما  ، 163-6/162 يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  - 1
نامثع ثادحا  هیف  اوددع  اباتک  اوبتک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  نم  هدـع  یف  ریبزلا  هحلط و  رـسای و  نب  رامع  ورمع و 

؟ مهنیب نم  مدقت  یلع  أ  نامثع : هل  لاقف  هنم  اردص  إرقف  هب  هاتا  باتکلا و  رامع  ذـخأب  علقی ، مل  نا  هوبثاوم  مهنا  هوملعا  هبر و  هوفوخو 
هیلجر هیدیب و  اودمف  هل  ًاناملغ  رمأف  رسای ، نبا  هیمس و  نبا  هللاو  انا  و  لاقف : .هیمس  نبای  تبذک  لاقف : .کل  مهحـصنا  ینأل  رامع : لاق 
نیمه زا  رد ص161  زین  .هیلع و  یـشغف  اریبک  افعیـض  ناک  قتفلا و  هباصأف  هریکاذـم  یلع  نیفخلا  یف  یه  هیلجرب و  نامثع  هبرـض  مث 

يرتجت ءاکتملا  نبای  یلعأ  نامثع : لاقف : کلذ ، نم  مغار  لوا  یفنا  نا  هللا  دهـشا  رـسای : نب  رامع  لاـق  و  دـنک : یم  لـقن  نینچ  دـلج 
هللا یلص  هللا  لوسر  جوز  هملس  ما  لزنم  هب  یتا  یتح  لمحف  جرخا  مث  هیلع ، یـشغ  یتح  هبرـضف ، هب  اعدف  نامثع  لخد  ذخاف و  هوذخ 
.هللا یف  هیف  انیذوا  موی  لوا  اذـه  سیل  دـمحلا هللا  لاـق : یلـص و  أـضوت و  قاـفا  اـملف  برغملا ، رـصعلا و  رهظلا و  لـصی  ملف  هلآو  هیلع 

نم سان  عمتجا  هنا  اورکذ  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  نامثع ، یلع  سانلا  رکنا  اـم  ، 1/35 هسایسلا ، همامالا و  رد  هبیتق  نبا  نینچمه 
هنـس هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنـس  نم  ناـمثع  هیف  فلاـخ  اـم  هیف  اورکذ  ًاـباتک  اوـبتکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  باحـصا 
اوناک دوسألا و  نب  دادقملا  رـسای و  نب  رامع  باتکلا  رـصح  نمم  ناک  .نامثع و  دی  یف  باتکلا  نعفدـیل  موقلا  دـهاعت  مث  ...هیبحاص 
یتح یـضمف  هدحو ، یقب  یتح  رامع  نع  نوللـستی  اولعج  رامع ، دـی  یف  باتکلا  نامثع و  يال  هوعفدـیل  باتکلاب  اوجرخ  املف  هرـشع 

باتکلا هیلا  عفدف  هیما  نیب  نم  هلها  مکحلا و  نب  ناروم  هدـنع  هیلع و  لخدـف  تاش ، موس  یف  هل  نذأف  هیلع  نذأتـساف  .نامثع  راد  ءاج 
: لاق مه ؟ نم  لاق : .کنم  ًاقرف  اوقرفت  رفن  یعم  ناک  لاق : کعم ؟ ناک  نم  و  لاق : .معن  لاق : باتکلا ؟ اذه  تبتک  تنا  هل : لاقف  .هأرقف 

کیلع أرج  دق  ارامع ) ینعی   ) دوسألا دبعلا  اذـه  نا  نینمؤملا  ریما  ای  نورم : لاقف : مهنیب ؟ نم  یلع  تأرتجا  ملف  لاق : .مهب  كربخأ  ال 
هوحرط یتح  هورجف  .هیلع  یشغف  هنطب  اوقتف  یتح  مهعم  نامثع  هبض  هوبرـضا و  نامثع : لاق  هئارو  نم  هب  تلکن  هتلتق  نا  کنا  سانلا و 

جرخ املف  .مهفیلح  ناک  هریغم و  ونب  هیف  بضغ  اهلزنم و  لخدأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جوز  هملـس  ما  هب  ترمأف  رادـلا  باب  یلع 
نم امیظع  الجر  هب  نلتقأل  اذـه  هبرـض  نم  رامع  تام  نئل  هللا  اما و  لاقف : هریغملا ، نب  دـیلو  نب  ماشه  هل  ضرع  رهظلا  هالـصل  ناـمثع 
هنوگ نیا  ار  نایرج  رسای ، نب  رامع  لاح  حرـش  مقر 1863 ، ، 3/36 باعیتسا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  .كانه  تسل  نامثع : لاـقف  .هیما  نیب 

یف قتف  هل  قتفنا  یتح  برـضلا ، نم  اولان  ام  نامثع  ناملغ  رامع  نم  لان  نیح  نامثع  یلا  موزخم  ینب  عامتجا  ناـک  تسا : هدرک  لـقن 
هقبط نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  هقبط  مقر 54 ، ، 3/196 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ...هعالضا  نم  اعلـض  اورـسک  اومغر و  هنطب و 
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نیح هبرض  ناک  يذلا  وه  ًارامع و  لتق  يذلا  وه  رماع  نب  هبقع  نا  سانلا  ضعب  معز  و  دسیون : یم  رسای  نب  رامع  لاح  حرش  یلوالا ،
ناف رامع  لاقف  دسیون : یم  رـسای  نب  رامع  لاح  حرـش  مقر 7973 ،  39/253 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  ...نافع  نب  ناـمثع  هرما 
هبیـش یبا  نبا  .هنع  سانلا  هلفجا  هئطوف و  هیلا  ماقف  بضغف  لاق : .رمع  رکب و  یبا  فنأب  لاق : کفنأب  هللا  مغرا  لاق : یفنأب  مغری  کـلذ 

: تسا هدروآ  ظافلا  نیا  اب  ار  ثیدـح  مهیلع ، لوخدـلا  ءارمألا و  ثیدـح  نم  رکذ  ام  ءارمألا ، باتک  ح 106 ، ، 7/267 فنصملا ، رد 
، انا رامع : لاقف  هیلا ؟ هب  بهذـی  نم  اولاـقف : ناـمثع ، بیع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  باحـصا  بتک  لاـق : دـعجلا  یبا  نب  ملاـس  نع 

يرذالب ...هیلع  یـشغ  یتح  هئطو  ماقف و  لاق : رمع ؛ ورکب  یبا  فناب  و  رامع : لاقف : .کفناب  هللا  مغرا  لاـق : هأرق  اـملف  هیلا ، هب  بهذـف 
.دوعـسم نب  هللا  دـبع  ربق  لیقف : هنع  لأسف  دـیدج  ربقب  رم  ناـمثع  نا  دـسیون : یم  رـسای ، نب  راـمع  رما  ، 6/143 فارـشالا ، باسنا  رد 

.قتفلا هباصا  یتح  ارامع  ئطو  اهدنعف  .هنأشب  مایقلا  یلع و  هالصلل  یلوتملا  ناک  ذا  هتوم  هایا  هنامتکل  امهیلع  بضغف 
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اب دندومن و  يروآدای  ار  وا  ملاظم  مامت  دنتشون و  نامثع  هب  يا  همان  دندش و  عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  دش  دایز  مالـسا 
رد رظن  دـیدجت  یئامنب و  اهنآ  زا  تیوقت  اه و  يوما  ملاظ  لاّمع  راـتفر  هیور و  زا  يوریپ  رگا  هک  دـندومن  دزـشوگ  هناقفـشم  حـیاصن 

مالسا هب  ررـض  هکنآ  رب  هوالع  دش  دهاوخ  تدوخ  لاح  لماش  رتشیب  نآ  میخو  جیاتن  یئامنن  دوخ  ياه  یفارطا  دوخ و  راتفر  هیور و 
.ینز یم 

.دشاب راّمع  همان  لماح  هک  تسنآ  یضتقم  دنتفگ  تبقاع  دربب  ار  همان  یسک  هچ  هک  دندومن  روش  هاگنآ 

تفگ یم  هک  میدینـش  شدوخ  زا  ررکم  دـشاب و  یم  ناـمثع  دوخ  فارتـعا  رارقا و  دروم  راّـمع  تمظع  يوـقت و  لـضف و  هکنآ  هچ 
هک دومن  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  تسا و  طولخم  راّمع  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

.(1) رسای راّمع  ناملس و  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  تسا : سک  هس  قاتشم  تشهب  دومرف  یم 

تفر نامثع  هناخ  هب  تشادرب  ار  ذغاک  راّمع  بانج  باحصا ، تساوخرد  هب  اذلف 

194 ص :

کلام نب  سنا  نع  مینک ... : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـش  رکذ  تنـس  لها  بتک  رد  فلتخم  ریباعت  اب  تیاور  نیا  - 1
باب ، 3884 ، 5/332 يذـمرت ، ننـس  « ) ناملـس رامع و  یلع و  هثـالث  یلا  قاتـشت  هنجلا  نا   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :

، ریبـکلا مجعملا  ج12/144/6772 ؛ 5/166/2780و 2779 ؛ یلـصوم ، یلعی  وبا  یلعی ، وـبا  دنـسم  هللا ، همحر  یـسراف  ناملـس  بقاـنم 
،25990 هرامـش همجرت  ناملـس ، همـسا  نم  رکذ  و 411 ،  21/410 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  هتافو ؛ ناملـس  راـبخا  نم  ، 6/216 یناربط ،

« ققحم ( » رسای نب  رامع  هرامش 5156  همجرت  لیذ  و 43/386  مالسالا ؛ نب  ناملس 
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( دوب راّمع  ۀـینک   ) ناظقیلا ابا  ای  درک  لاؤس  دـید  ار  راّمع  لزنم  زیلهد  رد  دوش ، جراـخ  لزنم  زا  تساوخ  یم  ناـمثع  هک  دیـسر  یتقو 
هدیناجنگ همان  نیا  رد  ار  یبلاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  یعمج  نکل  مرادن و  یـصخش  راک  تفگ  يراد  يراک 

.دیهدب ار  نانآ  باوج  دیئامن و  هعلاطم  دنا  هداتسرف  نم  طسوت  دشاب و  یم  وا  رد  امش  حالص  ریخ و  هک  دنا 

يدرکن بوخ  دومرف  راّمع  بانج  دنکفا  نیمز  هب  ار  همان  ّریغت  لامک  اب  دش  كانبـضغ  دناوخ  همان  زا  هک  يرطـس  دنچ  تفرگ  ار  همان 
.يداد یم  باوج  يدناوخ و  یم  دوب  قح  يدنکفا  نیمز  رب  ارچ  تسا  مرتحم  هللا  لوسر  باحصا  ۀمان 

یم هتخادنا و  نیمز  رب  ار  وا  دندز و  یتخـس  هب  ار  راّمع  بانج  شنامالغ  درک  رما  هاگنآ  .یئوگ  یم  غورد  تفگ : مامت  ّتینابـصع  اب 
شوه یب  دش و  قتف  ضرمب  التبم  درم  ریپ  راّمع  تابرض  نامه  ّتلع  هب  هک  دز  راّمع  مکش  رب  يدگل  دنچ  مه  وا  دوخ  یّتح  دندیبوک 

وا زا  زامن  راهچ  ات  دنام  شوه  یب  بش  فصن  بیرق  ات  رهظ  زا  دندرب  نینمؤملا  ّما  هملس  ّما  لزنم  هب  ار  وا  دندمآ ، شناشیوخ  .تشگ 
.درک اضق  ار  اهزامن  دمآ  شوه  هب  یتقو  دش  توف 

هحفص رد  يدوعسم  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا  تبث  ناتدوخ  ءاملع  ةربتعم  بتک  رد  ایاضق  نیا  طوسبم  حرش 
دلج  437

جورم لوا 

195 ص :

یلا هلاسرا  دعب  ماشلا  لها  برحل  دادعتـسالاب  هباحـصا  هیلع  راشا  دق  و  ، ) هبطخ 43 ، 3/50 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
اب ار  نایرج  دیدحلا  یبا  نبا  .نماثلا  نعطلا  اهیلع ، ّدرلا  نامثع و  یلع  اهب  نعط  یتلا  نعاطملا  رکذ  ّیلجبلا ) هللا  دـبع  نب  ریرجب  هیواعم 

اوبتک هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  نم  هدع  ریبزلاو و  هحلط  ًارامع و  دادقملا و  نا  نورخآ  يور  دنک : یم  لقن  ظافلا  نیا 
أ هل : لاق  مث  اردص  هنم  أرقف  هب  هاتأف  باتکلا  رامع  ذخاف  علقی  مل  نا  هوبثاوم  مهنا  هوملعا  هب و  هوفو  نامثع و  ثادحا  هیف  اوددـع  اباتک 
هل ًاناملغ  نامثع  رماف  رسای ، نبا  هیمس و  نبا  هللا  انا و  لاقف : .هیمـس  نبای  تبذک  لاق : .کل  مهحـصنا  ینال  لاقف : .مهنیب  نم  مدقت  یلع 

.هیلع یشغف  اریبک ، افیعض  ناک  قتفلا و  هباصأف  هریکاذم ، یلع  نیفخلا - یف  یه  و  هیلجرب –  نامثع  هبرض  مث  هیلجر ، هیدیب و  اودمف 
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تایلمع نامثع  زا  موزخم  ینب  لیزه و  هلیبق  فارحنا  ّتلع  هک  دنک  یم  هراشا  هدیدرگ  دراو  نامثع  هب  هک  ینعاطم  نمض   (1) بهذلا
هب یپ  ات  تسا  فاصنا  اب  نایاقآ  اب  تواضق  کنیا  دوب  دـندروآ  دراو  اهنآ  رب  هک  یتابرـض  رـسای و  راّمع  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  اـب  وا 

.دنربب وا  یلد  محر  بلق و  ّتقر 

هذبر يارحص  رد  وا  تافو  رذابا و  ندومن  دیعبت  تیذا و 

نآ بوبحم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صاخ  ۀباحـص  زا  هک  هدانج  نب  بدـنج  يراـفغ  رذ  یبأ  اـب  وا  راـتفر  لـمع و  اـعبار 
.دیامن یم  ار  يدازآ  ناسنا  ره  رظن  بلج  تسا  هدوب  هباحص  زا  مالسا  ملاع  درم  نیمود  ترضح و 

دیعبت تیذا ، رازآ و  تّفخ و  هچ  اب  ار  هلاسدون  درم  ریپ  نآ  هک  دنراد  فارتعا  رارقا و  نیقیرف  گرزب  نیخروم  ثیدـح و  بابرا  مامت 
دندومن دیعبت  هذبر  فلع  بآ و  یب  يارحص  هب  هنهرب  رتش  رب  راوس  شرتخد  اب  هنیدم  زا  هنیدم و  هب  اجنآ  زا  ماش و  هب 

196 ص :

هنـس یف  و  دسیون : یم  يدوعـسم  .هببـس  نامثع  یلع  نعطلا  ءدب  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  رکذ  ، 2/338 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 1
دوعـسم و نب  هللا  دـبع  نیب  هنیب و  ناک  ام  اهنم  هلعف : نم  اهورکذ  ءایـشأل  ریکنلا  هیلع  رهظ  ناـمثع و  یلع  نعطلا  رثک  نیثـالث  سمخ و 

نم نامثع  نع  موزخم  ینب  فارحناو  .برـضلا  نتفلا و  نم  رـسای  نب  رامع  لان  ام  کلذ  نم  .هلجا و  نم  ناـمثع  نع  لیذـه  فارحنا 
.هلجا
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.دنام اهنت  كانفوخ  يداو  نآ  رد  تسرپرس  یب  شا  همیتی  رتخد  تفر و  ایند  زا  رذ  یبأ  ارحص  نآ  رد  تبقاع  ات 

حیحص و  (2) هاکز باتک  رد  يراـخب  (1) و  تاقبط مراهچ  دلج  هحفـص 168  رد  دعـس  نبا  دننام  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و 
رد یبوقعی  (3) و  هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  ات 387  هحفص 375  رد  زین  لوا و  دلج  هحفصرد 240  دیدحلا  یبا  نبا 

197 ص :

زا یـشخب  دعـس  نبا  .رذوبا  لاح  حرـش  راثنالا ، نیرجاـهملا و  نم  هیناـثلا  هقبطلا  مقر 432 ، ، 4/177 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاـقبط  - 1
هعم نکی  مل  هردـق و  اهب  هباصا  هذـبرلا و  یلا  رذابا  نامثع  یفن  امل  لاق : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج 

، رذوبا اذـه  اولوق  مکب  رمی  ٍبکر  ّلواف  قیرطلا ، هعراق  یلع  یناعـض  ینانفکا و  ینالـسغا و  نا  اـمهاصواف  همـالغ ، هتئرما و  ـالا  دـحا 
...هنفد یلع  انونیعاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحص 

نع دـنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  يراخب  ...زنکب  سیلف  هتاکز  يّدا  ام  باب  هاکزلا ، باـتک  ح1314 ، ، 2/596 يراخب ، حیحص  - 2
یف هیواعم  انا و  فلتخاف  ماشلاب ، تنک  لق : اذـه ؟ کلزنم  کـلزنا  اـم  هل : تلق  رذ  یبأـب  اـنا  اذاـف  هذـبرلاب  تررم  لاـق  بهو  نب  دـیز 

انیف و تلزن  تلقف : .باتکلا  لها  یف  تلزن  هیواـعم  لاـق  [، 34/ هبوت { ] هللا ِلیبَس  یف  اـهَنوُقِْفُنی  ـال  َهَّضِْفلا َو  َبَهَّذـلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیذَّلا  }
یتح سانلا  یلع  رثکف  اهتمدقف  هنیدـملا  مدـقا  نا  نامثع  یلا  بتکف  ینوکـشی ، نامثع  یلا  بتک  کلذ و  یف  هنیب  ینیب و  ناکف  .مهیف 

ول لزنملا و  اذـه  ینلزنا  يذـلا  كذـف  ًابیرق ، تنکف  تیحنت  تئـش  نا  یل : لاقف  نامثعل  کلذ  ترکذـف  کلذ ، لبق  ینوری  مل  مهنأـک 
رذوبا قح  رد  نامثع  هک  تسا  ییاهملظ  تسا ، نآ  نامتک  ماقم  رد  ثیدح  نیا  اب  يراخب  هچنآ  .تعطا  تعمسل و  ًایـشبح  یلع  اورما 

، هتـشاد اور  رذوبا  قح  رد  نامثع  هک  ییاهملظ  نکل  دهد ، یم  هولج  يرایتخا  رما  کی  ار  رذوبا  دیعبت  نایرج  هک  اجنآ  ات  هتـشاد ، اور 
هدرک هراشا  اهملظ  نیا  هب  ننـست  لها  رگید  ربتعم  عبانم  هکنیا  هچ  دوش ؛ یمن  گنر  مک  يراخب  ناـمتک  اـب  هک  تسا  نشور  ردـق  نآ 

نیا هب  نیظعاولا  ناطلـس  دانتـسا  تلع  دیاش  تسا و  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  هذـبر  هب  رذوبا  دـیعبت  یلک  لوط  هب  ثیدـح  نیا  رد  .دـن 
.دشاب تهج  نیمه  زین  ثیدح 

هلاسرا دعب  مالشا  لها  برحل  دادعتـسالاب  هباحـصا  هیلع  راشا  دق  و  ، ) هبطخ 43 ، 58-3/55 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 3
نیا دـیدحلا  یبا  نبا  .عساتلا  نعطلا  اهیلع ، درلا  نامثع و  یلع  اـهب  نعط  یتلا  نعاـطملا  رکذ  یلجبلا ،) هللا  دـبع  نب  ریرجب  هیواـعم  یلا 
مکل تناک  نا  لها  كرادـتف  ماشلا ، مکیلع  دـسفمل  رذابا  نا  هیواعمل : يرهفلا  هملـسم  نب  بیبح  لاـقف  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح 

هب هجوف  .هرعوا  بکرم و  ظلغا  یلع  یلا  ادـنج  لمحف  دـعب ، اما  هیواعم : یلا  نامثع  بتکف  هیف ، نامثع  یلا  هیواـعم  بتکف  .هیف  هجاـح 
املف دهجلا ، نم  هیذخف  محل  طقـس  دق  هنیدملا و  هب  مدق  یتح  بتق  الا  اهیلع  سیل  فراش  یلع  هلمح  و  راهنلا ، لیللا و  هب  راس  نم  عم 
دحأف لاق : ال ، لاق : سدـقملا ؟ تیبف  لاق : ـال ، لاـق : هکمب ؟ لاـقف : تئـش ، ضرا  يأـب  قحلا  نا  ناـمثع  هیلا  ثعب  هنیدـملا ، رذوبا  مدـق 

.تام یتح  اهب  لزی  ملف  اهیلا  هریسف  هذبرلا ، یلا  كریسم  ینکل  ال و  لاق : نیرصملا ؟
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لاس یفوتم  مراهچ  نرق  فورعم  خروم  ثدـحم و  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  دوخ و   (1) خیرات مود  دلج  هحفص 148 
هب ار  اهنآ  یگمه  تانایب  هحورشم  هک  دهد  یمن  هزاجا  سلجم  تقو  هک  نارگید  (2) و  بهذلا جورم  لوا  دلج  هحفص 438  رد   346

بوبحم لدکاپ  نمؤم  درم  ریپ  نآ  اب  ار  امهریغ  ناورم و  هیواعم و  دننام  وا  يوما  لاّمع  نامثع و  دیدش  تایلمع  هک  مناسرب  ناتضرع 
هتفر و رذ  یبأ  تعیاـشم  ارچ  هکنآ  مرج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هب  هک  یئاـه  تناـها  ةوـالع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یحو بتاک  ظفاح و  دوعسم  نب  هللا  دبع  هب  هنایزات  لهچ  مرج  نیمه  هب  نینچمه 

198 ص :

یلع ماشلا  تدـسفا  دـق  کـنا  ناـمثع : یلا  هیوعم  بتک  و  دـسیون : یم  یبوقعی  .ناـفع  نب  ناـمثع  ماـیا  ، 2/172 یبوقعی ، خـیرات  - 1
الا هنیدـملاب  مقی  ملف  هیذـخف ...، محل  بهذ  دـق  هنیدـملا و  یلا  هب  مدـقف  ءاطو ، ریغب  بتق  یلع  هلمحا  نا  هیلا  بتکف  .رذ  یبأب  کسفن 

؟ هکم یلاف  لاق : .مغار  کفنا  و  معن ، لاق : هللا ؟ لوسر  مرح  نم  ینجرخت  أ  لاق : اـهنع ! نجرختل  هللا  و  ناـمثع : هیلا  لـسرا  یتح  اـمایا 
رذوبا لزی  ملف  ...جرخی  یتح  هملکی ، ادحا  عدت  هجرخا و ال  ناورم  ای  .اهب  تومت  یتح  اهنم ، تجرخ  یتلا  هذبرلا  یلا  نکل  و  ال ! لاق :

...یفوت یتح  هذبرلاب 
یبا نبا  زا  هچنآ  زین  يدوعـسم  .رذ  یبا  ناـمثع و  نـیب  ناـفع ، نـب  ناـمثع  هفـالخ  رکذ  ، 341-2/340 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 2

.تسا هدرک  دای  هباشم  یظافلا  اب  میدرک  لقن  یبوقعی  دیدحلا و 
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.دنا هدومن  طبض  تبث و  ار  ندز 

بلقلا قیقر  محر و  لد  رایـسب  نامثع  هفیلخ  ّالا  هدوب و  تقیقح  یب  نیرومأـم  لـمع  رثا  زا  هدـمآ  دراو  رذ  یبا  هب  يرازآ  رگا  ظـفاح :
.تسا هدوب  ربخ  یب  یتایلمع  نینچ  زا  اعطق  هدوب و 

رب دـیئامن  یم  نامثع  هفیلخ  زا  یلاعبانج  هک  یعافد  نیا  نوتاخ » هیاد  رت  ناـبرهم  رداـم  ز   » دـنیوگ یم  هک  تسا  فورعم  یلثم  یعاد :
هک اهتیذا  رازآ و  مامت  هک  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  اعطق  خـیرات ، ةربتعم  بتک  هب  دـیئامن  هعجارم  هچنانچ  تسا  تقیقح  عقاو و  فالخ 

؟ هدوب هفیلخ  دوخ  حیرص  روتسد  هب  دنا  هدروآ  دراو  رذ  یبأ  بانج  هب 

ریثا و نبا  هیاهن  لوا  دـلج  هب  دـیئامن  هعجارم  میامن  یم  اّنمت  هنومن  يارب  تسا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  ةربتعم  بتک  ینعم  نیا  رب  لـیلد 
لوا دلج  هحفص 241  اصوصخم  یبوقعی و  خیرات 

یبا زا  تیاعس  ماش ، زا  هیواعم  نوچ  هک  دنا  هدومن  تبث  هیواعم  هب  ار  هفیلخ  ۀمان  هک  رصم ) پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
: تسنیا همان  لصا  .دیئامن  هنیدم  هناور  رجز  اب  ار  وا  هک  تشون  وا  هب  نامثع  هفیلخ  دومن  رذ 

یلع هلمح  راهنلا و  لیللا و  هب  راس  نم  عم  هب  هّجوف  هرعوا  بکرم و  ظلغا  یلع  ّیلا  ابدـنج  لمحاف  دـعب  اّما  هیواعم : یلا  نامثع  بتکف 
.دهجلا نم  هیذخف  محل  طقس  دق  هنیدملا و  هب  مدق  یّتح  بتقالا  اهیلع  سیل  فراش 

قرط نیمه  هب   ) تسرف نم  دزن  وخدب  يدرم  اب  هارمه  نالاپ ، یب  ریپ و  يرتش  رب  راوس  ار  بدـنج  تشاگن : نینچ  هیواعم  يارب  نامثع  )
وا و  دندروآ ) ار  ربمایپ  ادخ و  بوبحم  یباحص  دباع ، دهاز  درم  نآ  دوب  هداد  روتسد  هک 

199 ص :
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( دنروآ هنیدم  هب  دوب  هتخیر  شیاهنار  تشوگ  هک  یلاح  رد  ار 

!؟ بلق ّتقر  ینابرهم و  تفوطع و  تفأر و  ینعم  تسنیا  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش 

دوب تما  يوگتسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  رذوبا 

ءاملع هک  دـندومن  هیـصوت  همه  نآ  وا  ةرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصراگدرورپ  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  هک  تسا  هدوبن  رذ  وبا  نیا  اـیآ 
.دنا هدومن  طبض  وا  ةرابرد  ار  تلاسر  ماقم  زا  هرداص  ۀلّصفم  رابخا  نآ  هطوسبم  بتک  رد  ناتدوخ  گرزب 

(2) و ننس لوا  دلج  هحفص 66  رد  ینیوزق  هجام  نبا  (1) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 172  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هچنانچ 
لیاضف رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مجنپ  ثیدح  یکم  رجح  نبا   (4) قعاوص زا   (3) هدوملا عیبانی  باب 59  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 

میـس دلج  هحفـصرد 455  ینالقـسع  رجح  نبا  شردـپ و  زا  هدـیرب  زا  تحـص  طرـش  اـب  مکاـح  يذـمرت و  زا  هدروآ  نینمؤـملا  ریما 
هحفص رد  مکاح  (7) و  باعیتسا مود  دلج  هحفص 557  رد  ربلا  دبع  نبا  (6) و  حیحص مود  دلج  هحفص 213  رد  يذمرت  (5) و  هباصا

عماج رد  یطویس  (8) و  كردتسم میس  دلج   130

200 ص :

.دوسألا نب  دادقم  لاح  حرش  ، 28 مقر ، 1/172 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 1
.دادقملا رذ و  یبا  ناملس و  لضف  همدقملا ، ح149 ، ، 1/53 هجام ، نبا  ننس  - 2

باب 42. ح8 ، ، 1/375 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
لصف 2. باب 9 ، ح 5 ، ص122 ، رجح ، نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 4

.دوسألا نب  دادقم  لاح  حرش  مقر 8201 ، ، 6/161 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 5
.بلاط یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح3727 ، ص979 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 6

.یسرافلا ناملس  لاح  حرش  مقر 1014 ، ، 2/636 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 7
.بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  باب  هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح4649 ، ، 3/141 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 8
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن   (1) ریغصلا

: دومرف

رذ و وبا  اثالث و  کلذ  لوقی  مهنم  ّیلع  لاـق  اـنل  مهّمـس  هللا  لوسر  اـی  ماـمإلا  هللا  لـیق  مهّبحی  ّهنا  ینربخا  هعبرا و  ّبحب  ینرما  هللا  ّنا  »
« ناملس دادقم و 

مان هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  .دراد  یم  تسود  ار  رفن  راهچ  نیا  هک  هداد  ربخ  ارم  رفن و  راهچ  یتسود  هب  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  )
( ناملس دادقم و  رذ ، یبا  درب ] ار  یلع  مان  راب  هس   ] مالّسلا هیلع  یلع  دومرف : .امرف  نایب  ام  يرب  ار  اهنآ 

وا لوسر  ادخ و  بوبحم  اب  هک  دهد  یم  هزاجا  نایاقآ  فاصنا  ایآ  دنشاب  یم  وا  لوسر  ادخ و  بوبحم  رفن  راهچ  نیا  دش  مولعم  سپ 
ّتقر ار  شمان  دنیامنب و  هنالداع  ریغ  راتفر  نینچ 

.میا هتفگن  مه  ام  دیدرگن  خیرات  رد  تبث  اذل  دندرکن ، نوچ  دندادن ؟ رمع  رکب و  یبا  هب  ار  اهتبسن  نینچ  ارچ  دنراذگب  بلق 

ّیلع مان  هب  تاماش  رد  هدوب  یتحاران  درم  رذوبأ  دنا  هتشون  نیخروم  هچنآ  ظفاح :

201 ص :

نب بدنج  لاح  حرش  مقر 10 ، ، 2/61 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  ورمع ؛ نب  دادقم  لاح  حرش  ، 4/410 هباغلا ، دسا  رد  ریثا ، نبا  - 1
،5/351 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  یسرافلا ؛ ناملس  لاح  حرش  نیدشار ، ءافلخ  دهع  ص514 ، مالسالا ، خیرات  رد  و  رذوبا ،)  ) هدانج
، ریدـقلا ضیف  رد  يوانم  هنع ؛ هللا  یـضر  یلع  لئاضف  نم  باب  ح 1176 ، ، 2/689 هباحصلا ، لئاضف  رد  و  یملسألا ؛ نب  هدیرب  دنـسم 
.هعبرا و بحب  ینرما  یلاـعت  هللا  نا  مالّـسلا  هیلع  هلوـق  ح332 ، ص291 ، بقاـنم ، رد  یلزاـغم  نبا  هزمهلا ؛ فرح  ح 1692 ، ، 2/271
، لاـمعلا زنک  رد  يدــنه  یقتم  .بلاـط و  یبا  نـب  ّیلع  اندیــس  بقاـنم  رکذ  یف  لـصف  باـب 1 ، ص160 ، راـصبالا ، روـن  رد  یجنلبش 

نیا تسا  رکذ  نایاش  .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  هباحـصلا ، رکذ  یف  لصف 3 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 33127 ، ، 11/643
.تسا هدش  نایب  زین  مود  سلجم  رد  ثیدح 
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دومرف هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  یم  دوب و  هدومن  ّیلع  ماقم  هجوتم  ار  تاماش  مدرم  هدومن و  یم  يدـیدش  تاغیلبت  ههجو  هللا  مرک 
يارب هنع  هللا  یـضر  ناـمثع  هفیلخ  اذـل  دوـمن  یم  یفرعم  صوـصنم  هفیلخ  ار  ّیلع  بصاـغ و  ار  نارگید  نوـچ  تسا  نم  هفیلخ  ّیلع 

.دناوخب تاماش  زا  ار  وا  دوب  راچان  داسف  زا  يریگولج  عامتجا و  ظفح 

جراخ بالقنا  لحم  زا  ار  وا  تسا  مزال  رـصع  هفیلخ  رب  دـهد  قوس  عاـمتجا  حالـص  فـالخ  رب  ار  مدرم  دـهاوخب  يدرف  کـی  یتقو 
.دنیامن

رب یئامن  یم  رهاظ  ار  دوخ  قح  تامولعم  ارچ  هک  دنیامن  شـشک  رجز  دـیعبت و  ار  وا  دـیاب  دـنزب  یّقح  فرح  یـسک  رگا  الوا  یعاد :
زکرم هب  راضحا  ایدیعبت  دنهاوخب  هدیسرن ، هدننک  تیاعس  راتفگ  مقس  تحص و  هب  هدرکن و  همکاحم  ار  ناملـسم  درف  کی  مه  ضرف 
راشف تحت  نالاپ و  یب  ریپ  ِرتش  راوس  ار  یفیحن  ریپ  دنیامن  رما  هک  دـیامن  یم  مکح  نینچ  مالـسا  سّدـقم  نوناق  ایآ  دـنیامن ، تفالخ 

وا ياپ  ياه  تشوگ  دسر  یم  دصقم  هب  یتقو  هک  دـنک  تحار  باوخ  دراذـگن  زور  بش و  هک  دـنهد  تکرح  یبضغلا  دـیدش  مالغ 
!؟ تّورم محر و  بلق و  ّتقر  ینعم  تسنیا  دیامن  شزیر 

ادخ و لوسر  ةدنار  دیرط و  ناورم  دننام  دسفم  ياه  يوما  ارچ  سپ  دوب  داسف  زا  يریگولج  عامتجا و  ظفح  هفیلخ  رظن  رگا  هوالع  و 
دومنن رود  دوخ  فارطا  زا  ار  نارگید  دیامن و  یم  بارحم  رد  غارفتـسا  دناوخ و  یم  زامن  تسم  هک  یقـسف  هب  رهاجتم  نید  یب  دیلو 

.ددرگن هفیلخ  لتقب  رجنم  عامتجا و  رد  داسف  بجوم  اهنآ  تاّیلمع  ات 

202 ص :
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ادـخ لوسر  لوق  زا  ثیدـح  عضو  هتـشاد و  یم  زاربا  ار  یّقح  تاـمولعم  هتفگ و  یم  تسار  رذ  یبا  هک  تسا  مولعم  اـجک  زا  ظـفاح :
.هدومن یمن 

دیامن هراپ  ار  لهج  ياه  هدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  تواضق 

هربتعم رابخا  رد  هچناـنچ  هدومن  ار  وا  یئوگتـسار  تقادـص و  قیدـصت  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  هک  یئاـجنآ  زا  یعاد :
رد لیئارسا  ینب  رد  تسا  یسیع  لثم  نم  تما  رد  رذ  وبا  لثم  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدومن  تبث  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هدیـسر و 

.يوقت دهز و  یتسار و  تقادص و 

رد ربلا  دـبع  نبا  (1) و  تاقبط مراهچ  دلج  هحفـص 167 و 168  رد  تسا  امـش  نیثدحم  ءاملع  رباکا  زا  هک  دعـس  نب  دّمحم  هچنانچ 
میس دلج  هحفـص 342  رد  مکاح  (3) و  حیحص مود  دلج  هحفـص 221  رد  يذمرت  بدنج و  باب   (2) باعیتسا لوا  دلج  هحفص 84 

دمحا ماما  (5) و  لاّمعلا زنک  مشش  دلج  هحفص 169  رد  يدنه  یقّتم  هباصا و  میـس  دلج  هحفـص 622  رد  رجح  نبا  (4) و  كردتسم
دلج هحفص 163 و 175  رد 

203 ص :

.رذوبا لاح  حرش  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  هیناثلا ، هقبطلا  مقر 432 ، ، 4/172 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
(. رذوبا  ) هدانج نب  بدنج  لاح  حرش  مقر 339 ، ، 1/255 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2

.رذ یبا  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ، 3811 ح 3810 - ص995 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 3
.رذ یبا  بقانم  رکذ  هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح 5461 ، ، 3/385 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4
.رذوبا هدانج  نب  بدنج  لئاضف  باب 10 ، زا  دعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36887 ، ، 13/311 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 5
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رد یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  يدـحاو و  زا  القن   (2) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 241  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  (1) و  دنسم مود 
عیبانی (4) و  برعلا ناسل  بحاص  (3) و  هیلح

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  ددعتم  ياهدنس  اب  يرافغ  رذ  یبا  رابخا  زا   (5) هّدوملا

« رذیبا نم  هجهل  قدصا  لجر  یلع  ءارضخلا  ّتلظا  ام  وءاربغلا  تلقا  ام  »

( .دشاب رذ  یبا  زا  رتوگتسار  هک  يدرم  رب  هدنکفین  هیاس  نامسآ  تشادن و  رب  ار  یسک  نیمز  )

تـسار هتفگ  یم  هچنآ  اعطق  دشاب  هدومن  ار  وا  یئوگ  تسار  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  تداهـش  هب  ربمغیپ  هک  ار  یـسک  تسا  یهیدـب 
باّذک صخش  دنوادخ  زگره  هتفگ و 

204 ص :

.صاع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  دنسم  و 15 ، ، 2/163 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
یلا هلاسرا  دـعب  ماشال  لها  بحل  دادعتـسالاب  هبحـصا  هیلع  راشا  دـق  و  ، ) هبطخ 43 ، 3/56 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

و هبطخ 130 ، رد 8/259 ، .عساتلا و  نعطلا  اهیلع ، درلا  نامثع و  یلع  اهب  نعط  یتلا  نعاطملا  رکذ  یلجبلا ،) هللا  دبع  نب  ریرجب  هیواعم 
( هذبرلا یلا  جرخا  امل  رذ  یبأل  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم 

.بهو نب  دیز  لاح  حرش  مقر 270 ، ، 4/172 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، هیلح  - 3
.ءاربغلا هملک  ربغ ، هدام  رد 10/9 ، زین  و  ءارضخلا ، هملک  رضخ ، هدام  ، 4/121 روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  - 4

ح 3-1، ، 7/526 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  زین  .رذ و  یبا  لـضف  همدـقملا ، ح156 ، ، 1/55 دوخ ، ننـس  رد  ینیوزق  هجاـم  نبا  - 5
رد یناکسح  مکاح  رذوبا ؛)  ) هدانج نب  بدنج  لاح  حرش  ، 1/301 هباغلادـسا ، رد  ریثا  نبا  رذ ؛ یبا  یف  ءاج  ام  باب  لئاضفلا ، باتک 
لاح حرش  نیدشار ، ءافلخ  دهع  ص406 ، مالـسالا ، خیرات  رد  یبهذ  تمایق ؛ هروس  هیآ 30  لیذ  ح1040 ، ، 2/390 لیزنتلا ، دهاوش 

رذوبا لاح  حرش  مقر 7 ، ، 1/18 ظافحلا ، هرکذت  رد  و  رذوبا ؛ لاح  حرـش  مقر 10 ، ، 2/59 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  و  يراـفغلا ؛ رذوبا 
،3/337 هیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  يرافغلا ؛ رذوبا  لاـح  حرـش  مقر 8423 ، ، 12/81 بیذهتلا ، بیذـهت  رد  ینالقـسع ، رجح  نبا  يرافغلا ؛

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  داورا ، هریزج  حتف  رکذ  ، 1/374 حوتفلا ، رد  یفوک  مثعا  نبا  و  ربغ ، هدام 
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دینیبب راکـشآ  ار  تقیقح  ّقح و  ات  دیئاشگب  ار  فاصنا  ةدید  تسبوخ  دنک  یمن  یفرعم  دوخ  بوبحم  ار  ثیدح  لاّعج  عاّضو و  ای  و 
نارگید هریره و  وبا  لاح  حرـش  هچنانچ  .دندومن  یم  لقن  امـش  ياملع  زا  نیمدقتم  اعطق  دوب  رذوبا  راتفگ  بذک  رد  يا  هقباس  رگا  و 

.دندومن لقن  ار 

تسار قداص و  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  هللا و  لوسر  صاخ  باحصا  زا  هک  يدرم  دیهد  فاصنا  دینک و  رکف  يردق  ادخ  هب  ار  امش 
هللا لوسر  ثیداحا  لقن  ارچ  هکنآ  مرج  هب  هدومن  قح  هعاشا  فورعم و  هب  رما  هدرک  راـتفر  دوخ  ینید  هفیظو  هب  رگا  هدوب  تما  يوگ 
نآ بلق !؟ ّتقر  تّورم و  محر و  ینعم  تسنیا  دورب ! ایند  زا  فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  ات  دنهد  رجز  دـننک و  نیهوت  ردـق  نآ  هدومن 
داد یم  وا  هب  ار  هدراو  بئاصم  ربخ  هک  ینامز  هداد  وا  تیحلاص  هب  تداهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یـسک  ةراـبرد  مه 

تفگ هک  يرافغ  رذ  یبا  زا  دیامن  یم  لقن  دوخ  دانساب   (1) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 162  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هچنانچ 
: دومرف نمب  ترضح  نآ  مدوب  هداتسیا  ربمغیپ  تمدخ 

« هللا رماب  ابحرم  تلق  هللا  یف  لاق  هللا  یف  تلق  يدعب  ءالب  کبیصیس  حلاص و  لجر  تنا  »

هب ابحرم  تفگ : .ادخ  يارب  دومرف : ادخ ؟ يارب  مدرک : ضرع  .دسرب  وت  هب  ییالب  نم  زا  دعب  هک  تسا  دوز  یتسه و  یحلاص  درم  وت  )
ایآ  ) لاعتم يادخ  رما 

205 ص :

ح ، 5/787 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  .يرافغلا و  رذوبا  لاـح  حرـش  مقر 26 ، ، 1/162 یناهفـصا ، میعن  یبا  ءاـیلوالا  هیلح  - 1
.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریمالا ، هعاطا  باب 2 ، هرامالا ، نم  هفالخلا  باتک  ، 14386
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نآ ندـش  شک  رجز  فلع و  بآ و  یب  يارحـص  هب  دـیعبت  وا  رما  هب  نامثع  هفیلخ  لاطا  ياهیوما  هیواـعم و  تسد  هب  رذ  یبا  يـالتبا 
ای اوربتعاف  دش ) دـهاوخ  التبم  هیلب  نآ  هب  ادـخ  يارب  هک  دوب  هداد  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دوبن  ییالب  گرزب  یباحص 

(. راصبالا یلوا 

مکح نم  باحـصا  درف  درف  دومرف  هللا  لوسر  هک  دیئامن  یم  لقن  ثیدـح  یفرط  زا  نایاقآ ، امـش  فلتخم  تالاح  تسا  بجع  یلیخ 
یلص هللا  لوسر  كاپ  یباحص  نیرت  هتسجرب  اب  یفرط  زا  .دشاب و  یم  تیاده  هار  دینک  يوریپ  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنراد  ار  ناگراتس 
امـش .هدومن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  يرادـفرط  ارچ  هکنیا  مرج  هب  .دنـشک  یم  ار  وا  ات  دـنیامن  یم  تنوشخ  ملظ و  روطنآ  هلآو  هیلع  هللا 

ياهباتک رد  ار  ثیداحا  عیاقو و  نیا  هک  ار  ناتدوخ  گرزب  ياملع  عیمج  دـینک  بیذـکت  دـیاب  ای  دـیئامن ؟ یم  عاـفد  نیملاـظ  زا  مه 
كاپ ۀباحص  هب  تبسن  ار  یئاهملظ  نینچ  هک  دنا  هدوبن  یناسک  هروکذم  هیآ  رد  تافـص  دجاو  هک  دیئامن  قیدصت  ای  دنا  هتـشون  دوخ 

.دندومن هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هذبر هب  ارابجا  رذ  یبا  جارخا 

.دومن ترفاسم  اجنآ  هب  لوبق و  ار  هذبر  دوخ  رایتخا  لیم و  هب  رذ  یبا  تسا  مّلسم  هچنآ  ظفاح :

لاـمعا یـشوپ  هدرپ  يارب  امـش  ياـملع  نیبّـصعتم  زا  نیرخأـتم  هک  تسا  یئاـج  یب  ياـهاپو  تسد  رثا  یلاـعبانج  تاـنایب  نیا  یعاد :
کی هب  هنومن  يارب  تسا  مومعلا  دنع  مّلسم  هارکا  ربج و  هب  ار  رذ  یبا  بانج  ندرک  نوریب  ّالا  دنا و  هدرب  راکب  ناگتشذگ 
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حرش لوا  دلج  هحفـص 241  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (1) و  دنسم مجنپ  دلج  هحفـص 156  رد  لبنح  دـمحا  ماما  هک  میامن  یم  افتکا  ربخ 
لیم تفگ  هک  دنا  هدومن  لقن  تسا ) تاقث  زا  امـش  لاجر  ياملع  دزن  رد  هک   ) یلئود دوسالا  وبازا  دوخ  خیرات  رد  يدـقاو  (2) و  جهن

جارخا ارابجا  ارم  تفگ  هدومن ، لاؤس  وا  زا  متفر و  اذـلف  منک  لاؤس  شجورخ  ّتلع  زا  میاـمن و  تاـقالم  هذـبر  رد  ار  رذ  یبا  متـشاد 
دوب هدرب  مباوخ  دجسم  رد  هک  يزور  داد  نمب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ار  ربخ  نیا  فلع و  بآ و  یب  يارحص  نیا  هب  دندومن 

ما هدیباوخ  دجسم  رد  ارچ  هک  دز  نم  هب  اپ  اب  دروآ  فیرشت  ترضح  نآ 
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دوسالا نب  برح  یبا  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .يرافغلا  رذ  یبا  دنسم  ، 5/156 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
كارأ الأ  لاقف : هلجرب  ینبرـضف  هنیدـملا ، دجـسم  یف  مئان  انا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبن  یناتا  لاق : رذ  یبا  نع  همع  نع  یلئدـلا 

: لاق .هکرابملا  هسدـقملا  ضرألا  ماشلا  یتآ  لاق : هنم ؟ تجرخأ  اذا  عنـصت  فیک  لاق : .ینیع  ینتبلغ  هللا  یبن  اـی  تلق  لاـق : هیف ؟ ًاـمئان 
کل و ریخ  وه  ام  یلع  کلدأ  الا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  .یفیـسب  هللا  یبن  اـی  عنـصا  اـم  لاـق : هنم ؟ تجرخا  اذ  عنـصت  فیک 

.تسا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  رذ  یبا  دنسم  دلج ص144 ، نیمه  رد  .كوقاس و  ثیح  مهل  قاسنت  عیطت و  عمست و  ًادشر  برقا 
یبا نبا  هذـبرلا ) یلا  جرخا  امل  رذ  یبأل  مالّـسلا ، هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 130 ، 8/260 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

بحا تنک  لاق : یلئودلا ، دوسألا  ابا  نا  هرسیم ، نب  یسوم  نع  لاجرلا ، یبا  نب  کلام  نع  اضیا  يدقاولا  يور  و  دسیون : یم  دیدحلا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  دجـسملا  یف  مئان  هلیل  تاذ  انا  انیب  لاق : مث  ...هذـبرلا  یلا  هجورخ  ببـس  نع  هلأسأل  رذ  یبا  ءاـقل 

: لاق .هیف  تمنف  ینیع ، ینتبلغ  یما ! تنا و  یبأب  تلقف : .دجسملا  یف  امئان  كارأ  ال  لاق : هلجرب و  ینبرضف  مالّسلا  هیلع  یب  رم  ذا  هلآو 
؟ اهنم تجرخا  اذا  عنـصت  فیکف  لاق : .داهجلا  ضرا  و  هسدقم ، ضرا  اهناف  ماشلاب ، قحلا  ًاذا  تلق : هنم ؟ كوجرخا  اذا  عنـصت  فیکف 

نم ریخ  یلع  کـلدأ  ـالا  لاـقف : .هب  مهبرـضأف  یفیـس  ذـخآ  تلق : هنم ؟ كوجرخا  ذا  عنـصت  فیکف  لاـق : .دجـسملا  یلا  عجرأ  تلق :
یف مثآ  وه  ناـمثع و  هللا  نیقلیل  هللا  .عیطا و  عمـسا و  اـنا  تعطا و  تعمـسف و  .عـیطت  عمـست و  كوقاـس و  ثیح  مهعم  قـسنا  کـلذ ؟

.یبنج
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؟ دنیامن جارخا  هنیدم  زا  ار  وت  یتقو  درک  یهاوخ  هچ  دومرف  هاگنآ  درب  مباوخ  رایتخا  یب  مدرک  ضرع 

یم رب  : » مدرک ضرع  دـننک »؟ تجارخا  مه  اـجنآ  زا  یتـقو  درک  یهاوخ  هچ  : » دوـمرف ماـش ، سدـقم  نیمز  هب  مور  یم  مدرک  ضرع 
یم گـنج  مشک و  یم  ریـشمش  : » مدرک ضرع  يوش »؟ جارخا  مه  اـجنیا  زا  یتقو  درک  یهاوخ  هچ  : » دومرف دجـسم » يوس  هب  مدرگ 

كوقاس و ثیح  مهعم  قسنا  : » دومرف یلب » : » مدرک ضرع  دشاب »؟ نآ  رد  وت  ریخ  هک  يزیچ  رد  ار  وت  منکب  تلالد  ایآ  : » دومرف منک .»
نامثع مسق  ادـخ  هب  ینعی : یبنج » یف  مثآ  وه  نامثع و  هللا  نیقلیل  هللا  و  : » تفگ هاگنآ  مدومن  تعاـطا  مدینـش و  سپ  عیطت » عمـست و 

.نم دزن  رد  تسا  راک  هنگ  هک  یتلاح  رد  دنک  یم  تاقالم  ار  ادخ 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  تفوطع  محر و  راثآ 

هفطاع تقفـش و  محر و  نیا  هب  قحا  قیلا و  یلوا و  هک  دومن  دـیهاوخ  قیدـصت  دـینک  هجوت  یفرط  یب  فاصنا و  تقد و  رظن  اـب  رگا 
امـش و نیخروـم  ماـمت  هچنآ  رباـنب  تفرگ  رارق  يرهاـظ  تفـالخ  دنـسم  رب  نوـچ  هک  تسا  هدوـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم 
ار هریغ  هّیما و  ینب  قاّسف  داسف و  روج و  نیرومأم  ماکح و  دومن ، فرط  رب  ار  اهتعدب  دنا  هتشون  احورـشم  دیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 

.دومن لزع  دندوب ، هدومن  رارقرب  تراما  هب  نیملسم  تالایا  رب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هک 

نیا دیراذگب  يدنچ  هک  دندومن  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  دنمجرا  عینم و  ماقم  هب  دـنم  هقالع  ناتـسود  نیبرهاظ و  نویـسایس  زا  یـضعب 
درادن یعنام  اهنآ  لزع  هاگنآ  دیوش  رقتسم  تموکح  رما  رب  امش  ات  دننامب  دوخ  لحم  رد  هریغ  هیواعم و  دننام  ماکح 
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: دندومرف ترضح 

«. يرما یف  ءایرلا  یطعا  ینید و ال  یف  نهادا  هللا ال  «و 

( .منک یمن  رما  رد  يایر  نید و  رد  هنهادم  مسق  ادخ  هب  )

يدعت ملظ و  هب  قباسلا  یف  امک  دنرارقرب  تموکح  هب  نم  فرط  زا  اهنآ  هک  یتدم  رد  دیناد  یمن  یلو  دیئامن  یم  هنهادم  هب  راداو  ارم 
ۀمکحم رد  ار  اهنآ  باوج  دنراد ، لاغتشا 

.مرادن یئاناوت  نینچ  نم  مهدب و  دیاب  نم  یهلا  لدع 

نیفـص لمج و  ياهگنج  ۀمدقم  دش و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  دننام  نابلط  هاج  يا  هّدع  تفلاخم  ببـس  روج  ماکح  لزع  لمع  نیمه  و 
.دمآ مهارف 

هب ار  تموکح  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تمدـخ  دـندمآ  رـصم  هفوک و  تموکح  ياـضاقت  هب  ریبز  هحلط و  هک  یعقوم  رگا 
.دندومن یمن  اپرب  ار  لمج  گنج  هرصب و  ۀنتف  دنتساخ و  یمن  رب  تفلاخم  رد  زا  دوب  هداد  اهنآ 

نآ هنالداع  تسایـس  زکرم  هکنآ  لاح  دنریگ و  یم  ترـضح  نآ  يرادم  تسایـس  هب  داریا  نیبرهاظ  رکفلا  ریـصق  نامدرم  زا  یـضعب 
بذک و هنهادم و  لامعا و  رد  ءایر  یئورود و  هک  تسا  لومعم  ایند  لها  دزن  رد  هک  یمومع  يانعم  هب  تسایس  اهتنم  دوب -  ترضح 
لدع و ۀمّسجم  هک  ترـضح  نآ  دزن  رد  هتبلا  دشاب ، هریغ  هیرهاظ و  عفانم  بلج  يارب  اهنآ  نداد  بیرف  يداعا و  اب  تاشامم  غورد و 

.هتشادن هار  هدوب ، ازج  زور  هب  دقتعم  راگدرورپ و  زا  سرت  فاصنا و 

هیرق رب  هیواعم  رکاسع  ما  هدینـش  دومرف : دـندومن ، لاؤس  شا  هیرگ  ببـس  زا  .دومن  هیرگ  تاباطخ  تانایب و  نمـض  ربنم  يالاب  ینامز 
.دندروآ رد  تسا  مالسا  هانپ  هیزج و  رد  هک  يدوهی  رتخد  کی  ياپ  زا  لاخلخ  هدمآ  قئاف  ءارق  زا  يا 
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یبا هک   ) دوب هدومن  ترـضح  نآ  اب  نامثع  هک  یئاه  يراتفردـب  همه  نآ  اب  دوب  ءاوسلاب  نمـشد  تسود و  اـب  ترـضح  نآ  یلد  محر 
ترضح نآ  يارب  ماب  يالاب  زا  نامثع  هک  نیمه  کلذ  عم  دندومنن ) ادبا  ارهاظ  رکب  یبا  تفالخ  لوا  ياهزور  زا  هتشذگ  رمع  رکب و 

هیهت بآ  نان و  ترضح  يروف  دنا ، هتـسب  ام  يورب  ار  بآ  نان و  دیئوگب  ّیلع  هب  هک  دوب  هدش  عقاو  روصحم  هک  یعقوم  رد  داد  ماغیپ 
(1) و هغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  داتـسرف ؛ وا  يارب  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  طـسوت  دـید و 

.دنا هتشون  لّصفم  نارگید 

تدعاسم هدنامرد  نامیتی  هراچیب و  نانز  هب  ردـق  نآ  هدوبن  يدـحا  راکنا  دروم  نمـشد ، تسود و  هب  ترـضح  نآ  ینابرهم  تفأر و 
دید هچوـک  رد  يرهاـظ  تفـالخ  هرود  رد  بآ  گـشم  اـب  ار  ینز   (2) نیکاـسملا ماـتیالا و  لـمارالا و  وبا  هب  دـش  فورعم  هک  دومن 

يارب امرخ  درآ و  هدیناسر  وا  لزنم  هب  هدیشک  شودب  دیامن  یفرعم  ار  دوخ  هکنآ  نودب  تفرگ  وا  زا  ار  گشم  هدش  هتسخ  هدناماو و 
.دومن تحار  ار  اهنآ  لایخ  تخپ و  اهنآ  يارب  نان  رونت  رد  هدومن  شزاون  ار  وا  میتی  ياه  هچب  هدرب و  وا 

ناورم صاعلا و  یبا  نب  مکح  نایفس و  یبا  لیبق  زا  شناگتسب  هب  اما  دومن  ادیپ  ترهـش  شـشخب  اخـس و  دوج و  هب  مه  نامثع  هفیلخ 
!؟ تخادرپ یم  دح  زا  هدایز  یعرش  زوجم  چیه  نودب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  هریغ  مکح و  نب 

210 ص :

(. نامثع لتق  ینعم  یف  ، ) هبطخ 30 دعب ، هب   2/147 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
تیاور نمـض  نوطـساقلا .) مه  نیفـص و  مایا  ماشلا  لها  لاـتق  ناـیب  یف  ثلاـثلا  لـصفلا  ص222 ،  ) بقاـنم باـتک  رد  یمزراوخ  - 2

« ققحم ( » ...یماتیلا لمارألا و  وبا  انا  تسا ...: هدرک  لقن  نینچ  ینالوط 
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دومن يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  لیقع  ندومن  بدا 

نآ گرزب  ردارب  لـیقع  باـنج  یناـمز  دادـیمن  جاـیتحا  لـقا  ردـق  هب  زج  دوخ  کـیدزن  ناگتـسب  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یلو 
دح زا  هدایز  دومنن  انتعا  ترضح  دومن  هلومعم  قوقح  زا  يرتشیب  کمک  ياضاقت  دیدرگ و  ترضح  نآ  تمدخ  بایفرـش  ترـضح 

دیئامن يرتداـیز  کـمک  دـینک و  یگدیـسر  رتشیب  اـم  هب  یتسیاـب  دـیتسه  روما  رادـمامز  هفیلخ و  زورما  امـش  نوچ  هک  دومن  رارـصا 
: دومن کیدزن  لیقع  ندبب  تخاس و  مرگ  شتآ  هب  هتسهآ  ار  ینهآ  هعطق  دزاس  هّبنتم  ار  ردارب  هکنآ  يارب  ترضح 

(1)« .اهمسیم نم  قرتحی  نا  داک  اهملأ و  نم  فند  يذ  جیجض  ّجضف  »

(. دزوسب نآ  رثا  زا  دوب  کیدزن  و  نهآ ) ) نآ دردزا  رامیب  ندرک  هلان  دننام  درک  هلان  )

نم ّنئت  هبضغل أ  اهرابج  اهرجس  ران  یلا  ینرجت  هبعلل و  اهناسنا  اهامحا  هدیدح  نم  ّنئت  لیقع أ  ای  لکاوثلا  کتلکث  : » دومرف ترـضح 
(2)« یظل نم  نئأ  يذالا و ال 

هب ارم  ینک و  یم  هلان  هدرک  خرـس  دوخ  يزاب  يارب  ار  نآ  یمدآ  هک  يا  هراپ  نهآ  زا  ایآ  .لـیقع  يا  دـنیرگب  وت  گوس  رد  نارداـم  )
خزود شتآ  زا  نم  یلو  یلان ، یم  كدنا  جنر  نیا  زا  وت  ایآ  یناشک ؟ یم  هتخورفا  مشخ  يارب  ار  نآ  راهق  دنوادخ  هک  یـشتآ  يوس 

)؟ ملانن

.دندرگ تقیقح  قح و  وریپ  هدومن  تقیقح  فشک  اهنآ  لمع  زرط  هفیلخ و  ود  نیا  لاح  تقباطم  رد  هک  تسا  فاصنا  اب  نایاقآ  رب 

211 ص :

هبطخ 224. ص259 ، هغالبلا ، جهن  - 1
.نامه - 2
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ترـضح نآ  دزن  نمـشد  تسود و  ینابرهم  تفطالم و  زاربا  رد  هکلب  هتـشادن  ناتـسود  هب  صاصتخا  ترـضح  نآ  تفوطع  تفأر و 
.دندوب ناسکی 

هشیاع ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  تفوطع 

.دومن یم  ناریح  ار  همه  هک  درک  یم  ینابرهم  یمسق  هب  دمآ  یم  بلاغ  نانمشد  رب  هاگره 

دوب هدش  مومع  لثملا  برض  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  وا  توادع  ضغب و  تدش  هک  ترضح  نآ  تخسرس  نانمـشد  يداعا و  زا  یکی 
وا زا  يور  دیـشخب و  ار  وا  هنع " حفـصف   " دـمآ بلاـغ  وا  رب  یتـقو  لـمج  زور  یلو  دوـب  یقـش  مکح  نـب  ناورم  نوـعلم  نـب  نوـعلم 

.دینادرگ

: هک دوب  ریبز  نب  هللا  دبع  ترضح  نآ  گرزب  نانمشد  هلمج  زا 

(1)« .بلاط یبا  نب  ّیلع  میئللا  بغولا  مکاتا  دق  لاقف  هرصبلا  موی  بطخ  داهشالا و  سوءر  یلع  همتشی  »

دومرفن وا  هب  مه  ریغت  دـنت و  هملک  کی  یتح  دـندروآ  ترـضح  دزن  دـندرک ، ریـسا  ار  وا  دومن ، لمج  حـتف  ترـضح  یتقو  کلذ  عم 
وا دینادرگرب و  كرابم  يور  هنع  حفصف 

212 ص :

یم دـیدحلا  یبا  نبا  .مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  بسن  یف  لوـقلا  همدـقملا ، ، 1/22 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
بلاط و یبا  نب  ّیلع  میئللا  دغولا  مکاتا  دق  لاقف : هرصبلا  موی  بطخ  داهـشألا و  سوؤر  یلع  همتـشی  ریبز  نب  هللا  دبع  ناک  و  دسیون :
هنع و حفـصف  اریـسا  هذخأف  لمجلا ، موی  هب  رفظف  هللا  دبع  بش  یتح  تیبلا ، لها  انم  الجر  ریبزلا  لاز  ام  لوقی : مالّـسلا  هیلع  یلع  ناک 

.تسا هدرک  دای  نایرج  نیا  زا  هباشم  یظافلا  اب  باب 51 ، ، 1/450 هدوملا ، عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  زین  .کّنیرا و  الف  بهذا  لاق :
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.دیشخب ار 

لوا وا  يزیگنا  هنتف  هک  یتروص  رد  دـینادرگ  وحم  ار  ءالقع  لوقع  هک  دوب  هشیاـع  نینمؤملا  ما  اـب  ترـضح  نآ  راـتفر  همه  زا  رتـالاب 
یم ینابـصع  نانچ  ار  یمدآ  دومن ، ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  رایـسب  ياه  یئوگدب  ترـضح و  نآ  لباقم  رد  ندرک  مایق  تفالخ و 

بلاغ وا  رب  ترـضح  نآ  یتقو  یلو  دناسرب ، شتازاجم  ّدـشا  هب  دروآرب و  وا  راگزور  زا  رامد  دـنک  ادـیپ  تسد  وا  هب  یتقو  هک  دـنک 
.دومنن وا  رب  مه  تناها  نیرتکچوک  دمآ 

رارق مارکا  دروم  ار  وا  يرهم ، یب  بضغ و  ضوعاـهراک  زا  تغارف  زا  دـعب  دومن  وا  یئاریذـپ  رومأـم  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  شردارب 
هک دنتـسب  ماثل  ار  اهتروص  رمک  هب  اهریـشمش  دندیـشوپ  هنادرم  ساـبل  سیقلا  دـبع  هلیبق  زا  هدیـشر  ناـنز  زا  رفن  تسیب  دومرف  رما  داد 
نآ زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  هنیدم و  نانز  روضح  رد  یتقو  دومن  هنیدم  هناور  هشیاع  اب  دنتسه  نز  اهنآ  دنادن  یسک 
ردق نیا  ّیلع  مدرک  یمن  نامگ  مرکشتم و  نونمم و  ّیلع  زا  رمع  رخآ  ات  نم  تفگ : یم  دومن و  یم  نانتما  رکـشت و  راهظا  ترـضح 

ار تفوطع  تفأر و  لامک  هکلب  درواین  نم  يور  هب  هملک  کی  نم  ياـه  يزیگنا  هنتف  ینمـشد و  همه  نآ  اـب  هک  دـشاب  شنم  گرزب 
.دراد زاربا  نم  ةرابرد 

رود دوخ  زا  ار  هنادرم  ياهـسابل  دـندمآ  اـهزینک  يروف  داتـسرف  هنیدـم  هب  یبنجا  نادرم  اـب  ارم  ارچ  هک  مراد  وا  زا  یگنتلد  کـی  یلو 
زا هک  دندوب  وا  هارمه  هنادرم  سابل  اب  هک  دـندوب  ینازینک  اهنآ  یگمه  دـش  مولعم  دـندز  رانک  رب  تروص  لباقم  زا  ار  اهماثل  دـندومن 

عمط اهنآ  لاومأب  دنادرَم  يا  هتسد  اهنآ  هکنآ  لایخ  هب  قیرط  ٍنامدرم  یفرط 

213 ص :
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.(1) دشاب هداتسرفن  نادرم  اب  ار  هشیاع  رگید  فرط  زا  دنیامنن و 

.راک دیاب  درک  هچ  ناگرزب  دننک  نینچ  یلب ؛

وا هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفوطع  هیواعم و  طسوت  بآ  عنم 

رارق تارف  تظافح  يارب  یگنج  درم  رازه  هدزاود  دندومن  فرصت  ار  تارف  هعیرش  دندیسر و  رتدوز  هیواعم  رکشل  نیفـص  گنج  رد 
.دندش بآ  نتشادرب  عنام  دیسر  نینمؤملا  ریما  يودرا  یتقو  دنداد 

رکـشل ود  ره  دنوشن  بآ  عنام  دـیهد  روتـسد  مینک  گنج  بآ  رـس  رب  هک  میا  هدـماین  اجنیارد  ام  دـنداد  ماغیپ  هیواعم  يارب  ترـضح 
.دنهدب ناج  یگنشت  زا  شرکشل  اب  یلع  ات  مهد  یمن  بآ  زگره  تفگ  هیواعم  دنرادرب  بآ  هنادازآ 

ار تارف  هدـنکارپ و  ار  هیواعم  رکـشل  هلمح  کیب  راوس  هّدـع  کـی  اـب  دومرف  رما  ار  رتشا  کـلام  دینـش  ار  باوج  نیا  ترـضح  یتقو 
.دندومن فرصت 

ای دنوش و  كاله  یگنـشت  زا  ات  میئامن  عنم  اهنآ  زا  ار  بآ  هدومن  یفالت  ام  دیئامرفب  هزاجا  نینمؤملا  ریما  ای  دـندرک  ضرع  باحـصا 
هعیرشلا ضعب  نع  مهل  اوحسفا  مهلعف  لثمب  مهیفاکا  هللا ال  ال و  دندومرف : ترضح  دنک  ادیپ  همتاخ  رتدوز  گنج 

214 ص :

اب مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تشذگ  وفع و  اب  دروخرب  هراب  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  باتک  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 1
هأرما نیرـشع  هنیدملا  یلا  اهعم  ثعب  و  اهمرکأ ، اهب  رفظ  املف  هرما ، یف  هشئاع  نم  ناک  ام  متملع  دق  و  دنک ... : یم  لقن  نینچ  هشیاع 

تقفأت و و  هب ، رکذی  نا  زوجی  امب ال  هترکذ  قیرطلا  ضعبب  تناک  املف  فویـسلاب ، نهدـلق  و  مئامعلاب ، نهممع  سیقلا  دـبع  ءاسن  نم 
،1/23  ) .هوسن نجن  امنا  اهل  نلق  نهمئامع و  ءاسنلا  یقلا  هنیدملا  تلـصو  املف  یب  مهلکو  نیذـلا  هدـنج  هلاجرب و  يرتس  کته  تلاق :

« ققحم ( » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  همدقملا ،
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ینابرهم تفوطع و  تفأر و  زاربا  رد  ترـضح  نآ  تالاح  لصفم  زا  يرـصتخم  میدـش  روآدای  سلجم  تقو  ياضتقا  هب  هک  ار  هچنآ 
(1) و خیرات رد  يربط  دننام  ، دنا هدومن  تبث  الـصفم  احورـشم و  ار  بلاطم  نیا  مامت  امـش  گرزب  ياملع  هک  دوب  نانمـشد  هب  تبـسن 

(4) بهذلا جورم  رد  يدوعسم  (3) و  عیبانی باب 51  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  (2) و  هغالبلا جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

.دنا ضّرعتم  نیخروم  زا  نارگید  و 

نامثع  ) هفیلخ ود  نآ  تالاح  ۀحفص  ود  فاصنا  اب  رکف  نشور  مرتحم  نایاقآ  ات 

215 ص :

یم لقن  ار  رظن  دروم  ترابع  ام  یلو  هدرک ، لقن  لصفم  ار  ناـیرج  يربط  .يرجه  لاس 36  ثداوح  ، 569-3/566 يربط ، خیرات  - 1
یلا اوعجرا  مکتجح و  ءاملا  نم  اوذـخ  نا  یلع  انیلا  لسرأف  .هومهیقـسن  هللاو ال  ال  انلقف : انیدـیا ، یف  ءاملا  راصف  مهیلع ، انرـصنف  مینک :

...مکرکسع
دیدـحلا یبا  نبا  .مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  بسن  یف  لوـقلا  همدـقملا ، ، 24-1/23 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

: هتعیش هباحـصا و  هل  لاقف : .مهل  ءام  هالفلا ال  یف  هیواعم  باحـصا  راص  ءاملا و  مهیلع  اوکلم  و  دنک ... : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج 
کل هجاح  الف  يدیالاب ، اضبق  مهذخ  شطعلا و  فویـسب  مهلتقا  هرطق و  هنم  مهقـست  كوعنم و ال  امک  نینمؤملا  ریما  ای  ءاملا  مهعنما 

...هعیرشلا ضعب  نع  مهل  اوحسفأ  مهلعف ، لثمب  مهئفاکأ  هللا ال  ال و  لاقف : .برحلا  یلا 
.تسا هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  دننامه  ار  نایرج  نیا  زین  يزودنق  باب 51 . ، 2/451 يدوعسم ، بهذلا ، عیبانی  - 3

قارعلا و لها  نیب  ناک  اـمم  عماوج  رذ  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هفـالخ  رکذ  ، 377-2/375 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 4
لاقف هیواعم  هیف  ناک  يذـلا  عضوملا  یف  لزنف  یلع  درو  و  تسا ... : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  يدوعـسم  .نیفـصب  ماـشلا  لـها 

ربلا یف  هیحان  یلا  ماشلا  لهأب  زاحنا  ناک  دق  و  هایا ؟ انعنمل  ءاملا  انعنمی  هارتأ  لجرلاب  کنظ  ام  هللا  دبع  ابا  ای  صاعلا : نب  ورمعل  هیواعم 
هیلا لسرأف  .کقتاع  لبح  عطقی  وا  هتعاط  یف  لخدت  یتح  یـضری  هنا ال  اذه و  ریغل  ءاج  لجرلا  نا  ال ، ورمع : هل  لاقف  .ءاملا  نع  هبئان 

.هنم بلط  لأس و  ام  لک  یلع  هحابأف  هرکسع ، یف  هلسر  لوخد  هقیرط و  نم  سانلا  ءاقتسا  هتعرشم و  هدورو  یف  هنذأتسی  هیواعم 
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ءامحر و  هفیرش -  ۀیآ  لومشم  هفیلخ  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  دننیبب  میلس  رکف  اب  دنهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  مالّـسلا ) هیلع  یلع  و 
.دنشاب یم  مهنیب - 

نیذلا ءادتبم و  هللا  لوسر  دّمحم  دوش  یم  نینچ  هفیرـش  ۀیآ  يانعم  هک  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  دـیرگنب  هنافـصنم  هناقیقد و  رگا  سپ 
اب هک  تافص  نیا  مامت  ینعی  تسا  رفن  کی  تافـص  مامت  ربخ و  زا  دعب  ربخ  تسنآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادتبم و  رب  فوطعم  هعم 

ندوب نابرهم  فوطع و  لد و  میحر  هینید و  تارظانم  هیملع و  هثحابمرد  گنج و  ياهنادـیم  رد  رافک  رب  لاـحلا  دـیدش  ندوب  ربمغیپ 
تباـث ـالبق  مه  ار  نآ  و   ) دومن یمن  مه  یئادـج  لاـیخ  هکلب  هدوبن  ادـج  ربـمغیپ  زا  ینآ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نمـشد  تسود و  رب 

رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هیقف  همّالع  میدومن  ضرع  هچنانچ  تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  طقف  هک  میدومن )
.تسا هدومن  فصو  هفیرش  هیآ  نیا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  تسا  هتفگ  بلاطلا  هیافک 

دوش یمن  تسرد  هعم  نیذلا  هلمج و  اب  دیئوگ  یم  امـش  هک  دـشاب  نینچ  هیآ  یناعم  رگا  یلو  دراد  رایـسب  باوج  امـش  تانایب  خـیش :
رفن کی  يارب  تافـص  نیا  رگا  هدشن و  دراو  رفن  کی  هرابرد  هیآ  هک  دناسریم  ترابع  نیا  دوخ  تسا و  عمج  هعم  نیذـلا  هک و  اریز 

.هدیدرگ رکذ  هیآ  رد  عمج  ظفل  ارچ  هدوب 

نایاقآ توکـس  سپ  دنامن  مهبم  بلطم  هک  دیهد  یمن  باوج  نایاقآ  ارچ  سپ  دراد  باوج  یعاد  تانایب  دیدومرف  هکنیا  الوا  یعاد :
امـش نوچ  یلو  تسا ) زاب  يراک  هطلغم  هلداـجم و  يارب  هار  هکنیا  ولو   ) تسا یقطنم  یعاد  لـئالد  هکنیا  رب  تسا  لـماک  لـیلد  دوخ 

.دیئامرف یم  رایتخا  توکس  یقطنم  ياهباوج  لباقم  رد  دیتسه  فاصنا  اب  نایاقآ 

216 ص :
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تسا میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  ظفل 

ای میخفت  میظعت و  باب  نم  مجع  برع و  تاملک  رد  هک  دـیناد  یم  ناـتدوخ  ـالّوا  تسا  مـالک  رد  هشقاـنم  یلاـعبانج  ناـیب  نیا  اـیناث 
.تسا لوادتم  عیاش و  رایسب  دحاو  رب  عمج  قالطا  رگید  تاهج 

روهمج قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  لوزن 

هدئام هروس 5( هیآ 60  هک  تیالو  ۀکرابم  هیآ  دننام  دراد  رایسب  رئاظن  دشاب  یم  ام  ینامـسآ  مکحم  دنـس  هک  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ 
: دیامرف یم  تسا )

« َنوُعکا�ر ْمُه  َها�کَّزلَا َو  َنُوتُْؤی  َه�الَّصلَا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلَا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ُُهلوُسَر َو  ّللَا َو 
�

ُه ُمکُِّیلَو  ا�مَّنِإ  »

اپ هب  زامن  هک  دوب  دنهاوخ  ینانمؤم  نآ  لوسر و  ادخ و  اهنت  امش  راکددم  رای و  فرـصت و  هب  هب  یلوا  رما و  یلو  هک  تسین  نیا  زج  )
( .دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  ناریقف  هب  هتشاد و 

وبا ماما  ( 2 (1) ریبک ریسفت  میـس  دلج  هحفـص 431  رد  يزار  رخف  ماـما  .لیبق 1 ) زا  تسا  نیثدـحم  نیرـسفم و  روهمج  یقاـفتا  هک 
هحفـص 186 رد  يربط  ( 4 . (3) فاشک لّوا  دلج  هحفص 422  رد  يرـشخمز  هللا  راج  ( 3 (2) .نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  قاحـسا 

نزاوه نبا  .ریسفت 6 ) رد  یناّمر  نسحلا  وبأ  ( 5 . (4) ریسفت مشش  دلج 

217 ص :

.هدئام هروس  لیذ 55  ، 12/26 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
.هیآ نیمه  لیذ  ، 4/80 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2

.هدئام هروس  هیآ 55 ، لیذ  ، 1/634 يرشخمز ، فاشکلا ، - 3
.هدئام هیآ 55  لیذ  ح 9524-9522 ، ، 390-4/389 يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج  - 4
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هحفص 496 رد  ظفاح  یفسن  ( 8.(1) ریسفت مشش  دلج  هحفص 221  رد  یبطرق  نودعس  نبا  .ریسفت 7 ) رد  يروباشین 

نسحلا وبا  ( 10 ( (3) .نآرقلا بئارغ  لّوا  دـلج  هحفـص 461  رد  يروباشین  لـضاف  ( 9 (. يدادغب نزاخ  ریـسفت  هیـشاح  رد   ) (2) ریسفت
وبا ظفاح  ( 12 (5) .نآرقلا ماکحأ  ریسفت  هحفص 542  رد  صاّصج  رکب  وبأ  ظفاح  ( 11 (4)) .لوزنلا بابسا  هحفص 148  رد  يدحاو 

یضاق شریبک 14 ) ریسفت  رد  ینیوزق  مالّـسلا  دبع  خیـش  فسوی  وبأ  .نینمؤـملا 13 ) ریمأ  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـمیف  رد  يزاریـش  رکب 
یضاق ( 16 . (7) روثنملا رد  مود  دلج  هحفص 293  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ( 15 . (6) لیزنتلا راونا  لّوأ  دلج  هحفص 345  رد  يواضیب 

هبیش یبا  نبا  ظفاح  ( 18 (9) .ریسفت مود  دلج  هحفص 329  رد  یسولآ  دومحم  دیس  ( 17 (8) .ریدقلا حتف  ریسفت  رد  یئاعنص  یناکوش 
دبع وبا  ماما  ( 21 (10) .لیزنتلا ملاعم  رد  يوغب  ظفاح  .دوخ 20 ) ریسفت  لوا  دلج  هحفص 496  رد  تاکربلا  وبا  .ریسفت 19 ) رد  یفوک 

هحفص 31 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  دوخ 22 ) حیحص  رد  یئاسن  نمحرلا 

218 ص :

.هیآ نیمه  لیذ  ، 6/221 یبطرق ، نآرقلا  ماکحلا  عماجلا  - 1
.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ، 1/328 یفسن ، دومحم  نب  دمحا  لیزنتلا ، كرادم  - 2

(. 168-6/167 يربط ، ریسفت  شماه  ، ) هدئام هروس  هیآ 55 لیذ  يروباشین ، لضاف  نآرقلا ، بئارغ  - 3
.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ص133 ، يروباشین ، يدحاو  لوزنلا ، بابسا  - . 4

.هالصلا یف  ریسیلا  لمعلا  باب  ، 4/102 صاصج ، نآرقلا ، ماکحا  - 5
.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ، 1/439 يواضیب ، لیزنتلا ، راونا  - 6

.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ، 2/519 یطویس ، روثنملا ، رد  - 7
.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ، 2/53 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  - 8

.هدئام هروس  لیذ 55  ، 3/334 یسولآ ، یناعملا ، حور  - 9
.هدئام هروس   55 هیآ لیذ  ، 2/47 يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  - 10
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هحفص 496 رد  يدادغب  نیدلا  ءالع  نزاخ  ( 24 (2) .جهن حرش  میس  دلج  هحفص 275  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ( 23 . (1) لووئسلا بلاطم 
نیزر .فنصم 27 ) باتک  رد  یقهیب  رکب  وبا  ظفاح  ( 26 هدوملا (4) . عیبانی  هحفص 212  رد  یفنح  نامیلس  ( 25 (3) .ریسفت لّوا  دلج 

(30 (6) .هرکذت  9 هحفص رد  يزوج  نبا  طبس  ( 29 . (5) ماش خیرات  رد  یقشمد  رکاسع  نبا  هّتسلا 28 ) حاحصلا  نیب  عمج  رد  يردبع 
هحفص 123 رد  یکلام  غاّبص  نبا  ( 32 (7) .فقاوم حرش  رد  یناجرج  فیرش  دیس  .فقاوم 31 ) هحفص 276  رد  یجیا  دضع  یضاق 
رد یناربط  .هیناـمثعلا 35 ) ضقن  رد  یفاکـسا  رفعج  وبا  .هباحصلا 34 ) لئاضف  رد  یناعمـس  دعـس  وبا  ظفاح  ( 33 . (8) هّمهملا لوصف 

رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ( 37 . (10) بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ( 36 . (9) طسوا

219 ص :

لصف 7. باب 1 ، ص125 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لووئسلا ، بلاطم  - 1
.امهم لک  صئاصخ  یلع و  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  هعصاقلا ) ، ) هبطخ 238 ، 13/277 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

.هدئام هروس  هیآ 55  لیذ  ، 56 / 2 يدادغب ، نیدلا  ءالع  نزاخلا ، ریسفت  - 3
.ّیلع یف  لزنا  ام  رکذ  باب 56 ، ح 503 ، ، 2/177 یفنح ، يزودنق  هدوملا ، عیبانی  - 4
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/357 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 5

.باب ص24 ، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 6
دارملا نا  یلع  ریـسفتلا ، همئا  عمجا  دـق  و  دـسیون : یم  فـلؤم  دصقم 4 . دصرم 4 ، ، 8/360 یناجرج ، فیرـش  فقاوملا ، حرـش  - 7

.هیآلا تلزنف  همتخ  هاطعأف  لئاس ، هلأس  اعکار ، هالصلا  یف  ناک  هناف  ّیلع »  » نوعکار مه  یلاعت و  هلوق  یلا  هالصلا  نومیقی  نیذلاب 
.هنسحلا هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 581-1/580 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 8

.غئاصلا یلع  نب  دمحم  ثیداحا  ح 6228 ، ، 7/130 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 9
{ ...هلوسر هللا و  مکیلو  امنا   } یلاعت هلوق  ، 358 ح 354 - ص314-311 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 10
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.(3) راصبالا رون  هحفص 77  رد  یجنلبش  نمؤم  دمحم  دیـس  ( 39 (. (2) دیرجت حرش  رد  یچـشوق  یلع  یلوم  ( 38 . (1) بلاطلا هیافک 
(4) .هرضنلا ضایر  مود  دلج  هحفص 227  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  ( 40

يدس و زا  القن  دنا  هدومن  قیدصت  ناتدوخ  شناد  ملع و  لاجر  رثکا  هرخالاب  و 

220 ص :

باب 61. ص229 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
ص369. یجشوق ، یلع  الم  دیرجت ، حرش  - 2

.بلاط یبا  نب  ّیلع  اندیس  بقانم  رکذ  یف  لصف  باب 1 ، یجنلبش ص158 ، راصبالا ، رون  - 3
زنک رد  يدـنه  یقتم  زین  .هیآلا و  نم  هیف  لزن  امب  هصاـصتخا  رکذ  لصف 6 ، باب 4 ، ، 3/178 يربط ، نیدلا  بحم  هرـضنلا ، ضایر  - 4

، طیـسولا رد  يروباشین  يدـحاو  .مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باـب  باب 10 ، زا  دـعب  لـئاضفلا ، باـتک  ح 46354 ، ، 13/108 لامعلا ،
رد یـسلدنا  هیطع  نبا  .هدئام  هروس  هیآ 55 ، لیذ  ، 3/535 طیحملا ، رحبلا  رد  یـسلدنا  ناّیح  وبا  .هدـئام  هروس  هیآ 55  لیذ  ، 2/201

یناکسح مکاح  عون 25 . ص102 ، ثیدحلا ، مولع  هفرعم  رد  يروباشین ، مکاح  .هدـئام  هروس  هیآ 55  لیذ  ، 2/208 زیجولا ، ررحملا 
يدنرز .هیآ  نیمه  لیذ  ، 2/64 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  .هیآ  نیمه  لیذ  ح240-216 ، ، 245-1/209 لیزنتلا ، دهاوش  رد 

دئارف رد  ینیوـمح ، .تاـیآلا  نـم  نآرقلا  یف  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  یف  لزن  اـم  رکذ  ، 2 مسق طمـس 1 ، ص86 ، نیطمـسلا ، رد  مـظن  رد 
يدامعلا دمحم  نب  دمحم  دوعسلا  یبا  .هیآ  نیمه  لیذ  ، 6/442 رانملا ، رد  اضر  دیشر  باب 39 . مطس 1 ، ح149 ، ، 1/187 نیطمسلا ،

نیمه لیذ  ، 2/49 نویعلا ، تکنلا و  رد  يدروام  .هیآ و  نیمه  لـیذ  ، 3/52 دوعسلا ،) یبا  ریسفت  هب  فورعم   ) میلـسلا لقعلا  داشرا  رد 
یم ترـضح  نآ  نأش  رد  ار  هیآ  لوزن  .دـنا و  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  ار  تلیـضف  نیا  نوگاـنوگ  ظاـفلا  اـب  هیآ ،
يا هدع  یتح  هک  ییاج  ات  تسا  هدـش  لزان  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـننک  یم  حیرـصت  هدوب و  فصنم  یـضعب  اما  دـنناد ،

قافتا نیرـسفم  مامت  هک  دننک  یم  اعدا  دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  فقاوم و  حرـش  رد  یناجرج  دیرجت و  حرـش  رد  یجـشوق  دـننام 
هیجوت ماقم  رد  دنا و  هدرکن  ار  فاصنا  تیاعر  یخرب  نکل  تسا و  هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دنراد 

.دنا هدمآ  رب  لیوأت  و 
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سابع نب  هللا  دبع  یعبر و  نب  هیابع  هعیبر و  نب  سیق  هللا و  دـبع  نب  بلاغ  میکح و  یبا  نب  هبتع  شمعا و  يرـصب و  نسح  دـهاجم و 
نیا هک  مهریغ  مالـس و  نب  هللا  دـبع  عفار و  وبا  راّمع و  يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباج  يرافغ و  رذوبا  و  نآرقلا ) نامجرت  تما و  ربح  )

نآ هک  ینامز  دنا  هدومن  رکذ  هفلتخم  ظافلا  تارابعب و  کی  ره  هدیدرگ و  لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نأش  رد  هفیرـش  هیآ 
.دیدرگ لزان  هفیرش  ۀیآ  نیا  داد  لئاس  هب  قافنا و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتشگنا  زامن  عوکر  لاح  رد  ترضح 

اب هک  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  تیالو و  ماقم  میرکت  میظعت و  ههج  رگم  تسین  نیا  هدروآ و  عمج  ظفل  اب  هکنآ  لاـح  و 
هبودنم هقدص  زامن  عوکر  رد  هک  تسا  سک  نآ  ربمغیپ  ادخ و  زا  دعب  تما  روما  رد  فرـصت  هب  یلوا  دیامرف  یم  اّمنا )  ) رـصح ۀملک 

.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نآ  تسا و  هدومن  ادخ  هار  رد  قافنا 

تسا فالتخا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هکنآ  يارب  دیدومرف  امش  هک  تسین  یمکحم  نیا  هب  بلطم  هک  دیئامرف  یم  قیدصت  هتبلا  خیش :
هدروآ مالس  نب  هللا  دبع  هرابرد  یضعب  هدمآ و  تماص  نب  هدابع  نأش  رد  دنیوگ  یخرب  هدیدرگ و  لزان  راصنا  نأش  رددنیوگ  یضعب 

.دنا

رتاوت رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  نیرّسفم و  روهمج  دیاقع  ءارآ و  لباقم  رد  هک  میامن  یم  بجعت  دنمشناد  نایاقآ  امش  زا  یعاد 
لوهجم و بّصعتم  یتارفن  لاوقا  فـالتخا  هب  ترـضح  نآ  نأـش  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  دـنا  هدومن  حیحـصت  هک  هعیـش ) ءاـملع 

.دیئوج کسمت  دنشاب  یم  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  ذاش و  هک  نایبلا  فیعض 

ینعم نیا  رب  قافتا  يوعد  ناتدوخ  ءالضف  رباکا  نیققحم  زا  يا  هدع  هکنآ  لاح  و 
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: دیوگ  (2) دیرجت حرش  رد  هک  یچشوق  یلع  یلوم  (1) و  ینازاتفت لضاف  دننام  دنا  هدومن 

« .هتاولص یف  عکاروه  همتاخ و  لئاسلا  یطعا  نیح  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّقح  یف  نیرّسفملا  قافّتاب  تلزن  اهنا  »

رد ار  دوخ  رتشگنا  لئاس  هب  دومن  اطع  هک  ینامز  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  رد  هدـیدرگ  لزان  هیآ  نیا  نیرـسفم  قافتا  هب  )
( .دوب عوکر  رد  ترضح  نآ  هک  یتلاح 

لاوقا ذوذش  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  تنس  لها  ءاملع  رباکا  نیرـسفم و  روهمج  لاوقا  هک  دهد  یم  هزاجا  ملاع  فصنم  ناسنا  لقع  ایآ 
؟ دیوج ءاکتا  بصاون  جراوخ و  يایاقب  زا  نیدناعم  هکلب  نیبصعتم  يانعم  یب  چوپ 

اهنآ زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  تاهبش و 

ههجو هللا  مرک  یلع  يارب  تماما  لصفالب و  تفـالخ  تاـبثا  هیآ  نیا  لـقنب  یتسدرت  هب  دـیتساوخ  دوخ  ناـیب  نمـض  یلاـعبانج  خـیش :
ةدومرف رگا  توملا و  دـعب  لصف  الب  ۀـفیلخ  ماما و  هن  تسا  رادتـسود  بحم و  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  یلو  ۀـملک  هکنآ  لاح  دـیئامنب و 

کی رب  لمتشماهنت  هن  ببسلا  صوصخب  ظفللا ال  مومعب  هربعلا  هررقم  ةدعاق  هب  دشاب  ماما  هفیلخ و  یلو  زا  دارم  هک  دشاب  حیحص  امش 
هللا و مکّیلو  هملک  رد  عمج  ۀغیص  دیآ و  یم  لماش  تسناشیا  زا  یکی  زین  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  يرگید  دارفا  رب  هکلب  دوش  یم  رفن 

دحاو رب  عمج  لمح  دشاب و  یم  مومع  دیفم  نیذلا  هملک 
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.تسین زیاج  زوجم  نودب  ادخ  مالک  لیوأت  لیلد و  نودب 

رب قالطا  دـشاب و  یم  تما  هب  طوبرم  هک  تسا  عمج  مک  تسا و  درفم  ّیلو  هکنآ  هچ  دـیدومرف  هابتـشا  مکّیلو  هملک  رد  ـالوا  یعاد :
.دراد تما  رب  تیالو  هرود  ره  رد  هک  تسا  يدحاو  درف  ّیلو  هتفرگ ، رارق  امش  لاکشا  دروم  هک  دشاب  یمن  دحاو 

رب لمح  دنیوگ  هتفرگ و  رارق  جراوخ  بصاون و  زا  ياهشارت  لاکشا  نیبّصعتم و  زا  یضعب  ضرعت  دروم  هک  عمج  تاملک  نآ  ایناث  و 
.دشاب یم  نوتؤی  نومیقی و  نیذلا و  دوش  یمن  دحاو 

رد تسا و  عیاش  تباث و  بدا  ملع و  لها  دزن  رد  هک  مدرک  ضرع  دوب  نامراتفگ  دـهاش  هک  بلطم  لصا  رد  مه  لاکـشا  نیا  باوج 
.دنا هدومن  دحاو  رب  عمج  لمح  رگید  تاهج  ای  لیلجتو  میظعت  باب  نم  هک  هدش  هدید  رایسب  ءالضف  ءابدا و  تانایب 

امنا هملک  قبط  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  مه  ام  ظفل  مومع  بسح  هب  دیئامن  یم  اعدا  امش  هک  یمـسق  نامه  نایب ، نیا  رب  هوالع 
لها زا  مه  ار  يرگید  دارفا  مینک  یمن  صاصتخا  يوعد  میناد  یم  مالّسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  نأش  رد  لزان  رـصح و 
نیا رد  زین  هرهاط  ترتع  زا  همئا  ریاس  هک  تسا  هدیـسر  ام  ةربتعم  ثیداحا  راـبخا و  رد  هچناـنچ  میناد  یم  هیآ  نیا  لومـشم  تمـصع 

يدارفا نامه  اهنیا  ددرگ  یم  لئان  یمظع  ۀصیـصخ  تلیـضف و  نیا  هب  تماـما  ماـقم  هب  لوصو  یکیدزن  رد  یماـما  ره  دـنلخاد و  هیآ 
.دنریگ رارق  هیآ  نیا  لومشم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دیاب  هک  دینک  یم  اعدا  امش  هک  دنتسه 
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یلو هدیدرگ  لزان  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نأش  رد  و  تسا ) رـصح   ) هفیرـش هیآ  نیا  ولو  دیوگ   (1) فاشک رد  يرـشخمز  هللا  راج  هچنانچ 
.دنیامنب ترضح  نآ  زا  تعباتم  تبغر و  مه  نارگید  هک  تسنآ  هدش  هدروآ  عمج  قیرط  هب  هکنیا  زا  دوصقم 

صاصتخا هدومن و  لیوأت  ار  هیآ  نیا  نایعیش  هک  دیدومن  یگرزب  هطسفس  دینک  هبتشم  ماوع  رب  ار  رما  هکنآ  يارب  ناتنایب  نمض  اثلاث  و 
.دنا هداد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب 

هچنانچ نیبّصعتم ) نیدناعم و  زا  یلیلق  ریغ  ( ) ینس هعیش و   ) نیقیرف نیثدحم  نیرسفم و  عیمج  قافتا  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنآ  لاح  و 
هدش داد  تبسن  ترـضح  نآ  هب  ماقم  نیا  نایعیـش  لیوأت  هب  هکنآ  هن  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  الیزنت  دش  ضرع  البق 

.دشاب

دشاب تماما  تفالخ و  ماقم  نامه  هک  دوب  یم  فرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  رگا  تسا و  رـصان  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  یلو »  » اعطق خیش :
.تسا نالطبلا  یهیدب  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  دشاب و  هدوب  اراد  ار  ماقم  نیا  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تایح  لاح  رد  یتسیاب 

هیآ رهاظ  هکلب  دشاب  یمن  تسد  رد  هدیقع  نیا  نالطب  رب  لیلد  هکنآ  هن  یعاد :
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هلأس نیح  ههجو  هللا  مرک  یلع  یف  تلزن  اهنا  و  دسیون : یم  يرـشخمز  .هدـئام  هروس  هیآ 55  لیذ  ، 1/636 يرشخمز ، فاشکلا ، - 1
: تلق ناف  هتالص ، هلثمب  دسفت  لمع  ریثک  هعلخل  فلکتی  ملف  هرصنخ  یف  ًاجم  ناک  هناک  همتاخ ، هل  حرطف  هتالص  یف  عکار  وه  لئس و 

نا بجی  نینمؤملا  هیجـس  نا  یلع  هّبنیل  هباوث و  لثم  اولانیف  هلعف ، لثم  یف  سانلا  بغیل  ًادحاو  مالّـسلا  هیلع  یلعل  نوکی  نا  حص  فیک 
مل هالـصلا  یف  مه  ریخأـتلا و  لـبقی  ـال  رما  مهزل  نا  یتح  ءارقفلا  دـقفت  ناـسحالا و  ربـلا و  یلع  صرحلا  نم  هیاـغلا  اذـه  یلع  نوکت 

.اهنم غارفلا  یلا  هورخؤی 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1025 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_224_1
http://www.ghaemiyeh.com


ود ره  نیا  تسا و  ههّبشم  تفص  یلو  هکنیا  هّیمسا و  ۀلمج  تلالد  هب  ترـضح  نآ  يارب  ار  بصنم  ماقم و  نیا  ماود  دیامن  یم  تابثا 
كوبت هوزغ  رفس  رد  ار  ترـضح  نآ  تسا  ربمغیپ  نداد  رارق  هفیلخ  بلطم ، نیا  دیؤم  گرزب و  ماقم  نیا  ماود  تابث و  رب  تسا  لیلد 

.تافو نامز  ات  ندومنن  لوزعم  هرّونم و  هنیدم  رد 

نم نوراـه  هلزنمب  یّنم  یلع  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ررکم  هک  هـلزنم  ثیدـح  ار  بـلطم  نـیا  دـیامن  یم  دـییأت  و 
دعب تایح و  نامز  رد  ترضح  نآ  تیالو  رب  تسا  رگید  لیلد  دوخ  نیا  و  میداد ) حرش  الصفم  هتشذگ  ياهبش  رد  هچنانچ  « ) یسوم

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا 

هک نوچ  هدـیدرگن  لزان  بانج  نآ  نأش  رد  هیآ  نیا  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  دـینک  رکف  يردـق  رگا  منک  یم  نامگ  خـیش :
زا هتـشذگ  هیآ  نیا  اریز  میئامنب  باـنج  نآ  يارب  یتلیـضف  تاـبثا  میهاوخب  هیآ  نیا  هب  هک  تسنآ  زا  ّلـجا  ههجو  هللا  مرک  یلع  ماـقم 

.دنز یم  بانج  نآ  لئاضف  هب  مه  همطل  هکلب  دیامن  یمن  تلیضف  تابثا  هکنآ 

نأش هکنآ  هچ  میئامن  تلاخد  تایآ  لوزن  نأش  رد  هک  میرادـن  هزاجا  رابک  هباحـص  یتح  تما  زا  يدـحا  هکلب  امـش  ام و  الّوا  یعاد :
یم نید  یب  ینامدرم  اعطق  دـنیامنب  تایآ  لوزن  یناـعم و  رد  فرـصت  مهدـنع  نم  یناـسک  رگا  دـشاب و  یمن  هاوخب  لد  تاـیآ  لوزن 

.دنا هدروآ  رکب  یبا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  لاحلا  مولعم  لاّعج  همرکع  لوق  زا  هک  نّویرکب  دننام  دنشاب 

امـش زا  ینایب  نینچ  هک  تسیا  هبترم  نیلوا  نیااریز  دیئامن ؟ یم  رارـسا  زومر و  فشک  اعقاو  دیئآ  یم  قطن  هب  تقو  ره  یلاعبانج  ایناث 
تیالو ماقمب  همطل  هیآ  نیا  هار  هچ  زا  دیئامرفب  تسبوخ  دیدومرف ؟ یبوخ  راکتبا  یلاع و  امش  رکف  قحلا  مدینش 
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!؟ دروآ یم  دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم 

یمن یقلخ  ادـبا  هک  تشاد  قح  هب  یهجوت  نانچ  زامن  تقو  رد  هک  تسنآ  ههجو  هللا  مرک  یلع  انالوم  هیلاـع  تاـماقم  زا  یکی  خـیش :
یمـسق هب  دمآ  دراو  بانج  نآ  ندب  رب  ریت  دنچ  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  هدمآ  تباث  ام  دزن  رد  دشاب و  هتـشاد  اهنآ  هب  یهجوت  هک  دید 

رد قارغتسا  عوشخ و  عوضخ و  تدش  زا  دندروآ  نوریب  ار  اهریت  داتـسیا  زامن  هب  یتقو  اذل  هدوب  رازآ  درد و  بجوم  اهنآ  جورخ  هک 
دـشاب هداد  لئاس  هب  رتشگنا  زامن  رد  باـنج  نآ  هک  دـشاب  تسار  هّیـضق  نیا  رگا  دومنن  يدرد  ساـسحا  یهجوت و  ادـبا  قح  تمحر 

زا تسا  رـشب  ره  یعیبط  هک  ملا  درد و  هب  زامن  رد  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دروآ  یم  دراو  باـنج  نآ  زاـمن  هب  یگرزب  ۀـمطل 
؟ دهدب وا  هب  عوکر  لاح  رد  ار  دوخ  رتشگنا  هک  دیامن  هجوت  نانچ  یلئاس  ۀلان  هب  دیامنن  هجوت  ادخ  يوس  هب  بلق  روضح  تدش 

زاـمن تین  زا  هنوگچ  دـشاب  قـحب  هجوـت  اپارـس  یتسیاـب  هک  زاـمن  لاـح  رد  تسا  تین  مزلتـسم  هاـکز  ءادا  مه  نآ  ریخ  لـمع  هوـالع ،
.میئامن یمن  ار  ینعم  نیا  قیدصت  اذل  میناد  یم  یلاع  ار  بانج  نآ  ماقم  ام  نوچ  دیامن  یم  قلخب  هجوت  رگید و  تین  هب  فرصنم 

عوشخ اب  بانج  نآ  ینعی  تسا  عضاوت  عوشخ و  يانعم  هب  عوکر  هکنآ  يارب  هدوبن  زامن  لاح  رد  امتح  هدـش  لئاس  هب  یئاـطع  رگا  و 
.زامن لاح  رد  هن  داد  لئاس  هب  ار  رتشگنا  عضاوت  و 

.دشاب یم  توبکنع  ۀناخ  زا  رت  تسس  امش  لاکشا  نیا  يا -  هدرک  مگ  اعد  خاروس  کیل  يا -  هتخومآ  يدرو  بوخ  مزیزع ! یعاد ،
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لامک بجوم  ندومن  شوخ  ار  وا  لد  وا و  هب  قدـصت  لئاس و  هب  هجوت  هکلب  دـنز  یمن  ترـضح  نآ  ماقم  هب  يا  همطل  لمع  نیا  الوا 
عمج مه  لمع  نیا  رد  هتشاد و  راگدرورپ  ياضر  ادخ و  هب  هجوت  لاح  همه  رد  هتسویپ  ترضح  نآ  هکنآ  هچ  تسا 

.دشاب ادخ  هار  رد  قافنا  هک  یلام  تدابع  اب  یحور  یندب و  تدابع  نایم  هدومن 

يویند و روما  هب  تافتلا  ددرگ  یم  تدابع  ناـصقن  ببـس  دـنز و  یم  زاـمن  عوشخ  هب  همطل  دـیا  هدینـش  هک  یتاـفتلا  نآ  زیزع  ياـقآ 
.تسا لامک  بجوم  رگید  تدابع  رد  تستدابع  هک  ریخ  لمع  هب  هجوت  ّالا  دشاب و  یم  یناسفن  ضارغا 

نیعمجا مهیلع  هللا  مالـس  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادناخ  هک  هللا  قلخ  زعأ  يارب  ول  شنازیزع و  يارب  دنک  هیرگ  یمدآ  رگا  زامن  رد  الثم 
بجوم دـیامن  هیرگ  دـنوادخ  زا  فوخ  ای  قح  هب  قایتشا  قوش و  يارب  زامن  لاح  رد  رگا  یلو  ددرگ  یم  زامن  نـالطب  بجوم  دـشاب 

.تسا تلیضف  لامک و 

تـسا نّیعم  بجاو  لعف  هک  ار  زامن  عوکر  هب  رما  رگا  یلو  تسا  ربتعم  نّیعم  لحم  رد  تسا  عوشخ  ياـنعم  هب  عوکر  دـیدومرف : اـیناث 
.دش دیهاوخ  شناد  نید و  لها  ءالقع و  ۀبعلم  دروم  دینک  عوشخ  رب  لمح  دیهاوخب  هغل  امش 

دیناد یم  دوخ  اریز  دوخ  یفرع  یقیقح  ینعم  زا  تسا  ظفل  جارخا  دروم  اعطق  دـیداد و  رظن  رهاظ  فـالخ  رب  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
دسرب وناز  هب  تسد  فک  هک  يّدح  هب  تسا  ندیدرگ  هدیمخ  نآ  تسا و  زامن  ناکرا  زا  ینکر  رب  قالطا  عرـش  فرع  رد  عوکر  هک 

دهد یم  حیضوت  دیرجت  حرـش  رد  یچـشوق  لضاف  دش و  ضرع  البق  هچنانچ  دنا  هدومن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  ار  ینعم  نیا  قیدصت  و 
هک یتلاح  رد  داد  رتشگنا  ترضح  نآ  ینعی  هتالص » یف  عکار  وه  و   » هک ار  نیرسفم  روهمج  لاوقا 
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.هدوب زامن  عوکر  رد 

.تمذم ای  تسا  حدم  هب  لزان  رصح  ۀملک  اب  هفیرش  هیآ  نیا  دیئامرفب  هتشذگ  اهفرح  نیا  همه  زا  و 

.هدمآ حدم  دروم  رد  هک  تسا  یهیدب  خیش :

هیلع ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا  دنتفگ  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف نیققحم  نیثدحم و  نیرسفم و  ءاملع و  رباکا  روهمج  هک  یتقو  سپ  یعاد :
یهار نایاقآ  لاثما  تاداریا  تاشقانم و  لیبق  نیا  يارب  رگید  هتفرگ  رارق  راـگدرورپ  دـیجمت  حدـم و  دروم  هدـیدرگ و  لزاـن  مالّـسلا 

دراو امش  دننام  یکاپ  نامدرم  زغم  رد  تیلوفط  زا  دنیوج و  کسمت  نآ  هب  بصاون  جراوخ و  زا  بّصعت  دانع و  لها  هک  دوب  دهاوخن 
.میئامن یمن  ار  هیضق  نیا  قیدصت  ام  هک  دیئامن  نایب  مامت  تماهش  اب  یمسر  سلجم  وچ  مه  رد  قّمعت  نودب  هک  دنیامن 

دوخ تاشیامرف  نمـض  تاملک و  رد  یهاگ  دـیتسه  نایب  قطن و  رد  تسدربز  يربنم و  بیطخ و  یلاعبانج  نوچ  دیـشخبب  اـقآ  خـیش :
تانایب رد  تسبوخ  دشاب  هتشادن  یبوخ  جیاتن  هک  دیامن  یتالایخ  دیلوت  عالطا  یب  دارفا  رد  تسا  نکمم  هک  دیرب  یم  راک  هب  یتایانک 

.دیئامنب ار  یناعم  نیا  تیاعر  دوخ 

راکب هیانک  هک  درادن  مه  تهج  متشادن  يا  هیانک  دصق  تسا  دهاش  ادخ  دشاب  یمن  يرگید  زیچ  قیاقح  زج  یعاد  تانایب  رد  یعاد :
روصت روطنیا  يریگ  هدروخ  رظن  هب  اـی  هدوـمرف  هابتـشا  تسا  نکمم  هیاـنک ، هن  میوـگ  یم  احیرـص  میوـگب  مهاوـخب  هچ  ره  اریز  مرب 

.تسمادک هیانک  نآ  دیئامرفب  دیا ، هدومن 

« ّللَا
�

ِه ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » هیآ رد  هجردنم  تافص  نایب  تبحص و  نمض  هعاسلا  خیش :
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ادیپ شنامیا  رد  يدیدرت  کش و  رخآب  ات  لوا  زا  هک  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  صوصخم  تسا  یتافـص  اهنیا  هک  دـیدومرف 
رد يدیدرت  کش و  هباحـص  رئاس  ای  نیدشار  ءافلخ  رگم  ار  نارگید  دیدرت  دیامن  یم  تابثا  هک  حضاو  تسیا  هیانک  هلمج  نیا  دـشن 

کش و نودب  رمع  رخآ  هب  ات  دندروآ  نامیا  هک  یلوا  زا  ههجو  هللا  مرک  یلع  دننام  مهعمجأب  باحصا  ۀمه  اعطق  دنتـشاد  دوخ  نامیا 
.دندومنن يرود  فارحنا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ینآ  دندوب و  هدیقع  رد  مدق  تباث  دیدرت 

رگا اثلاث  دنک  یمن  ادع  ام  یفن  ءیـش  تابثا  هک  دـیناد  یم  دوخ  ایناث  مدومنن  ظفلت  دـیدومرف  اقآ  هک  ترابع  نیا  هب  یعاد  الّوأ  یعاد :
هطلغم مهاوخ ) یم  ترذعم  دیـشخبب   ) ناتدوخ نایب  نیا  رد  امـش  امتح  دنـشاب  هتـشادن  نارگید  دیاش  دـیراد  يریگ  هدروخ  رظن  امش 

نهذ رد  یلایخ  هک  ضرف  رب  ما  هتـشادن  دیدومن  امـش  هک  یلایخ  نینچ  یئوگ و  هیانک  رظن  وگاعد  تسا  دـهاش  ادـخ  دـیدومن  يراک 
هطلغم لایخ  رگا   ) دمآ امش 

یم ضرع  ار  یفنم  ای  تبثم  باوج  ات  دـیدومن  یم  لاؤس  یعاد  زا  هتـسهآ  ار  هلمج  نیا  دوب  بوخ  دـیتشادن ) ههبـش  داـجیا  يراـک و 
.مدرک

هچنآ تسا  ینمتم  دیامن  یم  تالایخ  دیلوت  دوخ  باوج  زا  توکس  هتبلا  تسه  يزیچ  هک  دناسر  یم  امش  راتفگ  مالک و  زرط  خیش :
.دیئامرف نایب  حیحص  دنس  اب  دیراد  رظن  رد 

رارـصا دـیرذگب و  هلحرم  نیا  زا  تسبوخ  منک  یم  ضرع  مهزاـب  دـیدومن  ار  لاؤس  نیا  هک  دـیدش  امـش  لاـیخ  دـیلوت  ببـس  یعاد :
.دیئامرفن

هدومن ینارگن  دیلوت  امتح  دیهدن  یفنم  ای  تبثم  حیرص  باوج  رگا  دیرادن  باوج  زج  هراچ  هتشذگ  هدش  یقالخا  فالخ  رگا  خیش :
یبوخ جیاتن  منک  یم  نامگ 
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.دشاب هتشادن 

ات دـیدرگ  ببـس  دـیدومرف  مدـیدهت  يرخا  هرابع  هب  هک  نیا  امـش و  رارـصا  دوش ، یمن  بدا  ۀـئاسا  هاگ  چـیه  یعاد  فرط  زا  یعاد :
تبث دوخ  بتک  رد  ار  قیاـقح  هک  هدـش  ناـتدوخ  ءاـملع  فرط  زا  قیاـقح  زا  عون  نیا  فشک  مه  لوا  زور  زا  دوش و  قیاـقح  فشک 

دیدرت کش و  راتفرگ  یهاگ  دوب  هدیسرن  لامک  ۀبترم  هب  ناشنامیا  زونه  هک  هباحص  بلاغ  اقافتا  دیدرتو  کش  دروم  رد  اما  .دندومن 
.دندش یم

رد يا  هروس  هک  نیقفانم  دـننام  دـیدرگ  یم  لزان  اهنآ  تمذـم  رد  تایآ  دـندنام و  یم  دـیدرت  کش و  لاح  هب  اـهنآ  زا  ضعب  اـهتنم 
ّبح و يور  درخ  یب  نامدرم  دـنکن  ددرگ  ینلع  تسین  راوازـس  اقالخا  تالاؤس  لـیبق  نیا  یلو  .دـمآ  اـهنآ  تمذـم  رد  دـیجم  نآرق 
ار شباوج  دوخ  عقومب  دیئامرفب  هزاجا  ای  دیئامن  رظن  فرص  عوضوم  نیا  زا  منک  یم  انمت  مه  زاب  دننک  يریگ  هدروخ  هنالهاج  ضغب 

.منک ضرع  ینامدوخ  هتسهآ 

.دندومن یم  کش  هک  دندوب  اهنآ  ءزج  مهنع  هللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  هک  دیئوگب  دیهاوخ  یم  ینعی  خیش :

یمن باوج  الب  ار  امـش  مه  یعاد  دـیراد  يرارـصا  هک  لاح  دـیئامن  یم  باـصعا  کـیرحت  دـینک و  یم  يراـک  هطلغم  اـعقاو  یعاد :
دیدومرف هابتشا  میئوگ  یم  ام  دیدومرف  هکنیا  دیتسه و  امش  نآ  لوئـسمدرخ  یب  ماوع  نایم  رد  دیامن  ادیپ  یلمعلا  سکع  رگا  مراذگ 

.هدیدرگ خیرات  رد  تبث  دنا و  هدومن  لقن  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  دیدومن  وهس  ادمع  ای 

.دیئامرف نایب  تسا  یضتقم  دندومن  کش  یصاخشا  هچ  هدوب و  اجک  رد  اهنآ  کش  دنتشون و  عوضوم  هچ  رد  خیش :

هدوبن هبترم  کی  دوش  یم  مولعم  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  ریس  زا  هچنآ  یعاد :

230 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1031 

http://www.ghaemiyeh.com


یقاب کش  نآ  رب  یـضعب  یلو  دنتـشگ  یم  رب  دش  یم  تقیقح  فشک  هک  دعب  دندومن  یم  کش  یـصاخشا  هددعتم  تاعفد  رد  هکلب 
.دنتفرگ یم  رارق  یهلا  بضغ  بوضغم  دندنام و  یم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  کش 

(1) نیحیحـصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  رـصن  یبا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  بقانم و  رد  فورعم  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هچنانچ 
لاق دنا : هتشون   (2) ملسمو يراخب 
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ار ثیدح  يراخب  .طورـشلا  هباتک  برحلا و  لها  عم  هحلاصملا  داهجلا و  یف  طورـشلا  باتک  ح 932 ، ، 4/381 يراخب ، حیحص  - 1
انودـع قحلا و  یلع  انـسلا  تلق : یلب  لاق : اقح ؟ هللا  یبن  تسلا  تلقف : هللا ؟ یبن  تیبأف  باـطخلا  نب  رمع  لاـقف  : » دـنک یم  لـقن  نینچ 

تنک سیلوا  تلق : .يرـصان  وه  هیـصعا و  تسیل  هللا و  لوسر  ینا  لاق : ًاذا  .اننید  یف  هیندـلا  یطعن  ملف  تلق : .یلب  لاق : لـطابلا ؟ یلع 
رکبابا تیتأف  .هب  فوطم  هیتآ و  کناف  لاق : ال ، تلق : لاق : ماعلا ؟ هیتأن  اـنا  کـتربخاف  یلب  لاـق : هب ؟ هفوطنف  تیبلا  یتأنـس  اـنا  انثدـحت 

یف هیندلا  یطعن  ملف  تلق : .یلب  لاق : لطابلا ؟ یلع  انودع  قحلا و  یلع  انـسلا  تلق : .یلب  لاق  اقح ؟ هللا  ّیبن  اذه  سیلأ  رکبابا  ای  تلقف :
انثدحی سیلأ  تلق : .قحلا  یلع  هنا  هللاوف  هزرغب  کسمتسف  .هرـصان  وه  هبر و  یـصعی  سیل  هللا و  لوسرل  هنا  لجرلا  اهیا  لاق : اذا  .اننید 

: رمع لاق  يرهزلا : لاق  .هب  فوطم  هیتآ و  کنا  لاق : �کلق ال  ماعلا ؟ هیتأت  کـنا  كربخاـفأ  .یلب  لاـق : هب ؟ فوطن  تیبلا و  یتأنـس  اـنا 
هللاوف لاق : .اوقلحا  مث  اورحناف  اوموق  هباحصأل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  باتکلا  هیق  نم  غرف  املف  لاق : الامع  کلذل  تلمعف 

ما تلاقف  .سانلا  نم  یقلام  اهلرکذـف  هملـس  ما  یلع  لخد  دـحا  مهنم  مقی  مل  املف  .تارم  ثالث  کلذ  لاق  یتح  لـجر  مهنم  ماـق  اـم 
ادحا ملکی  ملف  جرخف  .قلحیف  کقلاح  اوعدت  کندـُب و  رحنت  یتح  هملک  مهنم  ًادـحا  ملکت  مث ال  جرخا  کلذ  بحت  هللا  یبن  ای  هملس 
باب هیزجلا ، باتک  ح 1348 ، رد 4/536 ، زین  ...اورحنف و  اوماق  کلذ  اوأر  املف  .هقلحف  هقلاح  اعد  هندب و  رحن  کلذ  لعف  یتح  مهنم 

اب ار  نایرج  نیمه  هرجشلا } تحت  کنوعیابی  : } هلوق باب  حتفلا  هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 1269 ، ...ردغ و 6/512 ، مث  دهاع  نم  مثا 
انالتق سیلأ  لطابلا ؟ یلع  مه  قحلا و  یلع  انـسلأ  لاق : رمع  ءاجف  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  رگید  یظافلا 

ینا باطخلا  نبا  ای  لاقف : اننیب ؟ هللا  مکحی  امل  عجرن و  اـننید و  یف  هیندـلا  یطعن  میفف  لاـق : .یلب  لاـق : راـنلا ؟ یف  مهـالتق  هنجلا و  یف 
هفیلخ زا  ار  يا  هلمج  تنـس  لها  عبانم  ریاس  هیبیدح  نایرج  رد  .ءاج  یتح  ربصی  ملف  اظیغتم  عجرف  ًادـبا  هللا  ینعیـضی  نیل  هللا و  لوسر 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  توبن  رد  باطخلا  نب  رمع  هک  دراد  تحارـص  دزاس و  یمراکـشآ  ار  وا  ینطاـب  داـقتعا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  مود 
کـش هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  توبن  رد  ردـق  نیا  زورما  ات  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  هبید  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هتـشاد  کش  هلآو 
هچرگ .دـنراد  هراشا  موهفم  نیا  هب  اهنآ  همه  هک  هدـش  لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  ننـست  لها  عباـنم  رد  تـالمج  نیا  هتبلا  .مدوب  هدرکن 

رد هک  یثیداحا  اما  دنا ، هدرک  يراددوخ  رمع  هملج  نآ  لقن  زا  هفیلخ  هتفر  داب  رب  يوربآ  ظفح  يارب  رگید  یضعب  ملسم و  يراخب و 
يراخب هک  یثیداحا  هب  دانتسا  اب  .تسا  ءایبنالا  متاخ  تّوبن  هب  تبـسن  مود  هفیلخ  یبلق  تاداقتعا  يایوگ  دوخ  دنا  هدرک  لقن  باب  نیا 

زین هدرک  لقن  يراخب  هچنآ  هک  درک  میهوخ  تابثا  دـنا ، هدرک  لقن  یتایاور  نیماضم  نیمه  هب  مه  نارگید  هدرک و  لقن  باب  نیا  رد 
هجوت لباق  یتالمج  هدرک  لقن  نایرج  نیا  رد  يراخب  هک  یثیدـح  هس  رد  .تسا  مرکا  ربمایپ  توبن  هب  باطخ  نب  رمع  کـش  رگناـیب 

: دـنک یم  لقن  ار  هلمج  نیا  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  دوب  تحاران  همانحلـص  ياضما  زا  هک  اجنآ  رمع  زا  لـقن  هب  يراـخب  کـی - تسا :
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دیدرت يور  زا  ار  لاؤس  نیا  هدنیوگ  هک  میبایم  رد  هلمج  نیا  رد  لمأت  كدـنا  اب  یتسین ؟ ادـخ  قح  رب  ربمایپ  وت  ایآ  هللا »؟ یبن  تسلأ  »
دـش مامت  شتالاؤس  هفیلخ  هکنآ  زا  دعب  لوا : دنک : یم  دییأت  دهاش  ود  ار  اعدا  نیا  .تسا  هتـشاد  کش  ترـضح  ربمایپ  هب  هدیـسرپ و 

لوسر زا  یباوج  نینچ  نایب  تشادن ، کش  تلاسر  رد  دننک  لاؤس  رگا  .میادخ  ربمایپ  نم  ینعی  هللا ؛» لوسر  ینا  : » دومرف مرکا  ربمایپ 
، درک رارکت  ار  تالاؤس  نامه  دـمآ و  رکبابا  دزن  دـشن  عناق  مرکا  ربمایپ  تاملک  زا  رمع  هکنآ  زا  دـعب  مود : .تسا  تبـسانم  یب  مرکا 
هب كوکـشم  رمع  هک  درک  ساسحا  زین  رکبابا  .تسادـخ  ربمایپ  وا  درم  يا  هللا ؛» لوسرل  هنا  لجرلا  اـهیا  : » تفگ وا  باوج  رد  رکباـبا 

ربماـیپ زا  باـطخلا  نب  رمع  هکنآ  زا  دـعب  ود : .دـنک  یم  دـیکأت  مرکا  ربماـیپ  تلاـسر  رب  وا  باوج  رد  اذـل  .تسا  مرکا  لوسر  توـبن 
هب هک  یـسک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  .درک  رارکت  ار  تالاؤس  ناـمهو  هتفر  رکبوبا  دزن  دـشن و  عناـق  دینـش  ییاـهباوج  درک و  یتـالاؤس 

عناق مرکا  ربمایپ  ياهباوج  زا  مود  هفیلخ  هکنیا  دوش ؟ یمن  عناق  ایآ  دونـشب  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  یباوج  رگا  دراد  نیقی  ترـضح  ربماـیپ 
- هس تسا ؟ هتـسناد  یمن  حیحـص  ار  وا  تاملک  هتـشادن و  لوبق  توبن  هب  ار  ربمایپ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  درک  هعجارم  رکبابا  هب  دشن و 
زا دوب  كانبـضغ  تحران و  هک  یلاح  رد  اظیغتم ؛» جرخف   » مرکا لوسر  زا  باوج  لاؤس و  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  زا  یتکرح 
یم تیاعر  ترـضح  لباقم  رد  اصوصخم  لاح و  همه  رد  ار  بدا  ًالوا : دراد  لوبق  يربمایپ  هب  ار  ربمایپ  هک  یـسک  .دـش  ادـج  ربماـیپ 

هفیلخ ار  مهم  نیا  هک  تسا  نشور  ربماـیپ  زا  ندـش  ادـج  هویـش  نیمه  مرکا و  لوـسر  زا  هفیلخ  تـالاؤس  نحل  هب  هجوـت  اـب  هک  دـنک 
رظن راهظا  نآ  لباقم  رد  دریذپ و  یم  هدرک و  قیدصت  دـیامرف ، یم  مرکا  ربمایپ  هک  ییاهباوج  تاشیامرف و  اثلاث : .دـنک  یمن  تاعارم 

نآ هب  هک  يا  هتکن  هس  ره  هب  عقاو  رد  .تسا  هدش  ادج  ربمایپ  زا  یتحاران  بضغ و  تلاح  اب  مود  هفیلخ  هکنیا  .دنک  یمن  تماقتـسا  و 
ار وا  ياهباوج  تاشیامرف و  مه  هدرک و  ضارتعا  یهلا  هداتـسرف  تامیمـصت  هب  مه  هدرکن  بدا  تیاعر  مه  هدز ، اپ  تشپ  دـش  هراشا 

زین هتکن  نیا  هتبلا  هتفرگ !؟ تروص  مرکا  ربمایپ  توبن  هب  خـسار  داقتعا  يور  زا  اهنیا  همه  تفگ : ناوت  یم  ایآ  .تسا  هدرکن  قیدـصت 
نیرت مهم  زا  یکی  الوصا  ایآ  دراد و  یمکح  هچ  دنک  کش  مرکا  ربمایپ  توبن  رد  هک  یسک  ناناملسم  رظن  زا  هک  تسا  یسررب  لباق 

نتخادرپ هک  تسا  حضاو  رپ  ریخ ؟ ای  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توبن  هب  یبلق  خسار و  داقتعا  ندوب  نملـسم  طیارش 
.دبلط یم  رگید  یلاجم  مهم  نیا  هب 

یبا نع  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  ملـسم  .هیبیدـحلا  حلـص  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باتک  ح1785 ، ، 3/1412 ملسم ، حیحـص  - 2
هیبیدحلا موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  انک  دقل  مکسفنا ، اومهتا  سانلا  اهیا  لاقف : نیفص  موی  فینح  نب  لهس  لاق  لاق : لئاو 
باطخلا نب  رمع  ءاجف  .نیکرـشمال  نیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیب  ناک  يذـلا  حلـصلا  یف  کلذ  اـنلتاقل و  ـالاتق  يرن  ول  و 

: لاق رانلا ؟ یف  مهالتق  هنجلا و  یف  انالتق  سیلأ  لاق : .یلب  لاق : لطاب ؟ یلع  مه  قح و  یلع  انـسلأ  هللا ! لوسر  ای  : لاـقف هللا  لوسر  یتأـف 
هللا ینعیـضی  نل  هللا و  لوسر  ینا  باطخلا  نبا  ای  لاقف : مهنیب ؟ اننیب و  هللا  مکحی  امل  عجرن و  اننید و  یف  هیندـلا  یطعن  میفف  لاـق : .�یلب 
رمع هندهلا ، رما  ناوضرلا ، هعیب  هنس 6 ، ثداوح   3/331 هیوبنلا ، هریسلا  رد  ماشه  نبا  زین  ...ًاظیغتم و  ربصی  ملف  رمع ، قلطناف  لاق : .ًادبا 
یم رمع  زا  لقن  هب  دـنک ، یم  لقن  هباشم  یظافلا  اب  ار  ناـیرج  نیمه  هکنآ  زا  دـعب  .حلـصلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  رکنی 
یتح هب  تملکت  يذلا  یمالک  هفاخم  ذـئموی  تعنـص  يذـلا  نم  قتعا  یلـصا و  موصا و  قدـصتأ و  تلزام  لوقی  رمع  ناکف  دـسیون :

، يزاـغملا رد  يدـقاو  .داد  همهاو  نآ  بقاوع  زا  هک  هتفگ  یتاـملک  هیبیدـح  رد  وا  هک  تسا  نآ  دـیؤم  نیاو  اریخ  نوـکی  نا  توـجر 
نب رمع  زا  یتافارتعا  هب  دنک  یم  لقن  ماشه  نیا  هباشم  ار  ثیدح  هکنآ  زا  دعب  هبیدـحلا ، هوزغ  يرجه ، لاس 6  ثاوح  ، 607-1/606

تعنـص يذـلا  نم  قدـصتا  موصا و  تلزام  مویلا ، کلذ  لثم  ءیـش  طق  ینباصا  امف  رمع ...: لاق : : » دـسیون یم  هدرک  هراشا  باطخلا 
ذنم هبترا  مل  ابایترا  تبترا  هیـضقلا  رکذ  و  هتفالخ ، یف  رمع  یل  لاق  لوقی : ساـبع  نبا  ناـکف  .ذـئموی  تملکت  يذـلا  یمـالک  هفاـخم 
دنع تسلج  يردخلا : دیعـس  وبا  لاق  ...تجرخل  هیـضقلا  نع  هبغر  مهنع  جرخت  هعیـش  مویلا  کلذ  تدـجو  ول  و  ذـئموی ، الا  تملـسا 
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ام هعجارم  ذـئموی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعجار  کشلا و  نم  ذـئموی  ینلخد  دـقل  لاقف : هیـضقلا  رکذـف  ًاـموی  باـطخلا  نب  رمع 
...ًادبا و هیف  انلخدام  ییأر  لثم  یلع  لجر  هئام  انک  ول  یـسفن : یف  تلق  یتح  کشلا  نم  ذـئموی  ینلخد  دـقل  هللا  ...طق و  اهلثم  هتعجر 
،57/229 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  .هیبیدـحلا  هوزغ  يزاغملا ، باتک  ح 9720 ، ، 5/339 فنصملا ، رد  یناعنصلا  قازرلا  دبع  زین 

نب هروسملا  نع  ریبزلا  نب  هورع  ثیداحا  ، 20/14 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  .صاعلا  یبا  نب  مکحلا  نب  ناورم  لاح  حرش  مقر 7312 ،
، لـیزنتلا ملاـعم  رد  يوغی  حـتف ؛ هروس  هیآ 24  لـیذ  ، 4/167 نزاخلا ، ریـسفت  رد  يدادـغبلا  میهاربا  نب  دـمحم  نیدـلا  ءـالع  همرخم ؛

لیذ ، 13/129 نایبلا ، عماج  رد  يربط  .حـتف  هروس  هیآ 25  لیذ  ، 4/202 لیزنتلا ، ملاعم  رد  يوغب  .حـتف  هروس  هیآ 25  لـیذ  ، 4/202
داهجلا باتک  ، 11/224 دوخ ، حیحـص  رد  نابح  نبا  .حتفلا  هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 6/74 روثنملا ، رد  رد  یطویـس  .حتف  هروس  هیآ 25 

، هیبیدـحلا هصق  یف  لصف  ص467 ، داعملا ، داز  رد  يزوج  میق  نبا  هنهادـملا ، مامالا  لامعتـسا  بابحتـسا  هنهادـملا ، هعداوملا و  باب 
ام .دنا  هدرک  لقن  ار  ذئموی » الا  تملـسا  ذـنم  تککـش  ام  هللا  و   » رمع زا  ار  هلمج  نیا  همه  دـنا و  هدرک  لقن  هباشم  ظافلا  اب  ار  نایرج 

تیتأف لاق : ذئموی ، الا  تملـسا  ذنم  تککـش  ام  هللا  و  باطخلا : نب  رمع  لاقف  مینک : یم  لقن  قازرلا  دبع  فنـصم  زا  ار  ثیدـح  نتم 
ملف تلق : یلب ؛ لاق : لطابلا ؟ یلع  انودـع  قحل و  یلع ا  انـسلوأ  تلق : .یلب  لاق : اقح ؟ هللا  یبن  تسلأ  تلقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

: لاق هب ؟ فوطنف  تیبلا  یتأنـس  انا  انثدـحت  تسلوا  تلق : .يرـصان  وه  هیـصعا و  تسل  لوسر هللا و  ینا  لاقف : اننید ؟ یف  هیندـلا  یطعن 
: لاق ًاقح ؟ هللا  یبن  اذه  سیلأ  رکبابا  ای  تلقف : رکبابا  تیتأف  لاق : .هب  فوطم  هیتآ و  کناف  ال ، تلق : ماعلا ؟ هیتأت  کنا  کتربخأف  یلب ،
هللا و لوسر  هنا  لجرلا  اهیا  لاق : اذا  اننید ؟ یف  هیندـلا  یطعن  ملف  تلق : یلب ، لاق : لـطابلا ؟ یلع  انودـع  قحلا و  یلع  انـسلأ  تلق : یلب ،
تیبـلا و یتأنـس  اـنا  انثدـحی  ناـک  سیلوا  تلق : .قح  یلعل  هنا  هللاوف  .تومت  یتـح  هزرغب  کسمتـساف  هرـصان  وه  هبر و  یـصعی  سیل 

.الامعا کلذـل  تلمعف  رمع : لاق  يرهزلا : لاق : .هب  فوطم  هیتآ و  کناف  لاق : .ال  تلق : ماعلا ؟ هیتأیـس  هنا  كربخأـف  لاـق : هب ؟ فوطن 
لجر مهنم  ماق  ام  هللاوف  لاق : .اوقلحا  مث  اورحناف  اوموق  هباحصأل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  باتکلا  هیـضق  نم  غرف  املف  لاق :

ای هملـس : ما  تلاقف  سانلا ، نم  یقل  ام  هل  رکذف  هملـس  ما  یلع  لخدف  لاق  دحا ، مهنم  مقی  مل  املف  لاق  .تارم  ثالث  کلذ  لاق : یتح 
مهنم ادحا  ملکی  ملف  جرخف  ماقف  کقلحیف  کقلاح  اودـت  کندـب و  رحنت  یتح  مهنم  ادـحا  ملکت  مث ال  جرخا  کلذ ؟ بحتأ  هللا  یبن 

ح3455، ، 8/36 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  نینچمه  .اورحنف  اوماق  کلذ  اوأر  املف  هقلحف ، هقلاح  اـعد  هندـب و  رحن  کـلذ  لـعف  یتح 
همرخم نب  روسم  دنسم  ، 4/330 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  رافکلا ؛ عم  طورشلا  نم  زوجی  ام  باب  هنهادملا ، حلصلا و  نامألا و  باوبا 

حرش رد  دیدحلا  یبا  نبا  نیملسملل ؛ رظنلا  یلع  هنهادملا  باب  هیزجلا ، باتک  ، 9/220 يربکلا ، ننس  رد  یقهیب  مکحلا ؛ نب  ناورم  و 
رکذ هیبیدحلا ، هورغ  ، 3/79 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  ریثک  نبا  هقالخا ؛ هتریـس و  رمع و  مالک  نم  تکن  هبطخ 223 ، ، 12/59 هغالبلا ، جهن 

،4/200 هیاـهنلا ، هیادـبلا و  رد  و  حـتف ؛ هروـس  هیآ 25  لـیذ  ، 4/176 مـیظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  و  هیبیدـحلا ، هرمعل  يراـخبلا  قاـیس 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هتعیابم  رکذ  باب 22 ، ، 5/52 داشرلا ، يدهلا و  لبـس  رد  یماش  حیلاص  هیبیدـحلا ؛ هوزغ  يرجه ، لاس 6  ثداوح 
هلمج نیا  هب  هک  توافت  نیا  اب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نایرج  نیمه  يزاغملا ، باتک  ، 2/371 مالسالا ، خیرات  رد  یبهذ  و  ناوضرلا ؛ هعیب 
.دراد یم  رب  هفیلخ  داقتعا  زا  هدرپ  حوضو  هب  ثیدح  ياوتحم  هتبلا  .دنا  هدرکن  هراشا  ذئموی » الا  تملـسا  ذنم  تککـش  ام  هللا  و   » رمع

یلص مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  يرایـسب  هک  يا  هدرتسگ  حیرـص و  تفلاخم  لوا : تهج  تسا : یـسررب  لباق  تهج  ود  زا  هیبیدح  هعقاو 
ثالث کلذ  لاق  یتح  لجر ، مهنم  ماق  ام  هللاوف  لاق : وقلحا ، مث  اورحناـف  اوموق  : » دـندومرف ترـضح  نآ  حیرـص  رما  اـب  هلآو  هیلع  هللا 

ار ناتیاهرـس  دینک و  ینابرق  دیزیخرب  « ) ...سانلا نم  یقل  ام  اهل  رکذف  هملـس  ما  یلع  لخدـف  ماق  دـحا  مهنم  مقی  مل  املف  لاق : تارم ،
.درک رارکت  ار  تالمج  نیمه  هبترم  هس  مرکا  لوسر  هکنیا  ات  تساوخنرب ، اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  مسق  ادخ  هب  دیوگ : يوار  .دیشارتب 

لوسر درکن ، مادقا  ندیشارت  رـس  ینابرق و  تهج  دادن و  شوگ  مرکا  ربمایپ  نامرف  هب  باحـصا  زا  یـسک  هک  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
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همدـقم ود  هب  لوا  تهج  هب  نتخادرپ  زا  لبق  درک ) لقن  يو  يارب  ار  شباحـصا  تفلاـخم  دـش و  دراو  هملـس  ما  رب  تساـخرب و  مرکا 
هعیش .دندش  میسقت  ینس  هعیش و  گرزب  هورگ  ود  هب  ناناملسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  لوا : همدقم  مینک : یم  هراشا 

هک دنراد  داقتعا  دننک و  یم  يوریپ  وا  موصعم  نادـنزرف  نینمؤملا و  ریما  زا  مرکا  لوسر  ادـخ و  رما  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب 
نمؤم و باحصا  هب  درک و  تفایرد  دنتسه  موصعم  نآرق  هیآ  صن  هب  هک  تیبلا  لها  قیرط  زا  اهنت  دیاب  ار  يوبن  تنس  یهلا و  ماکحا 

ربمایپ تنـس  وریپ  ار  دوخ  هک  دنیوگ  یم  یناسک  هب  یّنـس  .دنراذگ  یم  مارتحا  دنا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  نامیا  رمع  رخآ  ات  هک  حلاص 
ترـضح نآ  هباحـص  قیرط  زا  دـیاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تنـس  یهلا و  ماـکحا  هک  دـنراد  داـقتعا  دـنناد و  یم  مرکا 

وا ربمایپ  یتح  ای  دشاب  هدید  ار  ربمایپ  هک  سک  نآ  ره  هک  تسا  عیـسو  ردق  نآ  نآ ، هدودـحم  هک  يا  هباحـص  مه  نآ  درک ، تفایرد 
اهنت هن  یباحص  لوق  تیجح  يارب  ننست  لها  .دوش  یم  لماش  دشاب ، هتشادن  مه  رمتـسم  یهارمه  تبحاصم و  هچرگ  دنـشاب  هدید  ار 

ار یمالسا  فراعم  ماکحا و  مود : همدقم  .دنتسین  دنبیاپ  یطرـش  چیه  هب  یباحـص  لوق  رابتعا  رد  هکلب  دنناد ، یمن  طرـش  ار  تمـصع 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تنـس  يرگید  تسا و  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  تایلک  رگنایب  هک  نآرق  یکی  درک : تفاـیرد  عبنم  ود  زا  دـیاب 

تاملک و مامت  هب  هک  تسا  نیا  دشو  یم  نایب  تنس  يانعم  رد  هچنآ  .دزادرپ  یم  یمالـسا  فراعم  تایئزج  نآرق و  نیبت  هب  هک  هلآو 
عبنم نیمود  ناوـنع  هب  دـیاب  تسا و  یحو  مرکا  ربماـیپ  تاـشیامرف  ماـمت  .دـنیوگ  یم  تنـس  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رماوا 

زا ربمایپ  3-4 ؛] مجنلا ،  { ] یحُوی یْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  : } دـیامرف یم  نآرق  هکنانچمه  دوش ، لـمع  نآ  هب  یمالـسا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راتفر  لامعا و  مامت  نینچمه  .تسا  یحو  دیوگ  یم  هچنآ  ره  هکلب  دـیوگ ، یمن  نخـس  سفن  ياوه  يور 

هب ترـضح  نآ  تنـس  زین  دنک  یم  دییأت  ار  نارگید  ياهراک  ای  دـهد  یم  ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  هک  ییاهراک  زا  معا 
ٌهَوْسُأ هللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  دیامرف { : یم  نآرق  هک  نانچمه  دوش  هجوت  نآ  هب  یمالـسا  عبنم  ناونع  هب  دـیاب  دور و  یم  رامش 

تیعبت و هک  تسا  حضاو  رپ  .تسوکین و  یقشمرس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ءادتقا  رد  امش  يارب  اعطق  [ 21/ بازحا { ] ٌهَنَسَح
همدقم ود  نیا  زا  دعب  .تسین  نانآ  ریغ  هباحص و  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  تسا و  بجاو  ناناملسم  کت  کت  رب  يوبن  تنـس  هب  لمع 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دندرک  تفلاخم  ربمایپ  ملسم  رما  اب  هباحص  زا  ریثک  عمج  هک  ددرگ  یم  راکشآ  هیبیدح  نایرج  رد  دقت  اب 
ات دیـشارتب ،) ار  ناتیاهرـسو  يدنک  ینابرق  دیزیخرب  ( ؛» وقلحا ورحنا و  اوموق و  : » دنیامرف یم  حیرـصت  همانحلـص  ياضما  زا  دـعب  هلآو 

مرکا ربمایپ  تساخن و  رب  سک  چیه  مسق  ادخ  هب  تارم ؛» ثالث  کلذ  لاق  یتح  لجر ، مهنم  ماق  ام  هللاوف  : » دیوگ یم  يوار  هک  اجنآ 
برحلا لها  عم  هحلاصملا  داهجلا و  یف  طورشلا ، باتک  يرابلا 5/346 ، حتف  رد  زین  رجح  نبا  درک .» رارکت  ار  تاملج  نیا  هبترم  هس 

ّنأب ثیدحلا  اذه  یف  حیرصتلا  عقو  دق  و  دسیون : یم  قوف  ثیدح  لقن  زا  دعب  وا  .دراد  فارتعا  مرکا  ربمایپ  رما  زا  هباحـص  فلخت  هب 
حلص نیا  ناناملسم  هکنیا  هب  هدش  حیرصت  ثیدح  نیا  رد   ) .کلذ یف  رمع  يأر  یلع  اوناک  روکذملا و  حلصلا  اورکنتـسا  نمیلـسملا 
رماوا تاـشیامرف و  رگم  دـنهد : خـساپ  ننـست  لـها  تعاـمج  لاـح  .دـندوب ) هدـیقع  مه  رمع  اـب  هلئـسم  نیا  رد  دنتـشادن و  شوخ  ار 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رماوا  تاـملک و  زا  تعیبت  رگم  تسین ؟ ترـضح  نآ  یعطق  تنـس  زا  یـشخب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
یناسک زا  ارچ  دنهد  یم  مرکا  لوسر  تنس  عابت  ینس و  ار  دوخ  هک  امـش  تسین ؟ بجاو  یمالـسا  عبانم  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناونع 
تفرگ یناسک  زا  ار  ربمایپ  تنس  ناوت  یم  رگم  دندرکن ؟ لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یعطق  تنـس  هب  هک  دینک  یم  تیعبت 

زا دیاب  ار  يوبن  تنس  یهلا و  ماکحا  دنتسه و  لداع  هقث و  ربمایپ  باحصا  مامت  دییوگ  یم  ارچ  دندوبن ؟ دنبیاپ  تنس  نیا  هب  دوخ  هک 
زا یچیپرـس  ترـضح و  نآ  رماوا  هب  ییاـنتعا  یب  ربماـیپ و  درکلمع  هب  هباحـص  زا  یخرب  دـیدش  ضارتـعا  اـیآ  مینک ؟ تفاـیرد  ناـنآ 

هکل دـنک ، یم  لقن  هملـس  ما  يارب  ار  خـلت  هیـضق  نیا  لد  درد  ناونع  هب  یتحاران و  يور  زا  مرکا  لوسر  هک  يدـح  اـت  وا  تاروتـسد 
تفلاخم احیرص  ترضح  نآ  اب  مرکا  لوسر  روضح  رد  هک  يا  هباحص  زا  یخرب  تشاذگ ؟ دهاوخن  هباحص  زا  یخرب  نماد  رب  یگنن 
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سپ دنشاب ؟ يوبن  تنس  هدننک  لقتنم  دوخ  زا  سپ  ياهلسن  يارب  دنناوت  یم  هنوگچ  دندز  زابرس  ترـضح  نآ  تاروتـسد  زا  هدرک و 
یباحـص نآ  هکلب  دـشاب ؛ يوبن  تنـس  یهلا و  ماکحا  نیبم  دـناوت  یم  تفرگ  ار  یباحـص  ناونع  سک  ره  هک  دـش  دـقتعم  ناوت  یمن 

نودـب هتـشاذگ و  مارتحا  ربمایپ  تنـس  هب  رمع ، رخآ  ات  نآ  ظفح  ملاس و  داـقتعا  ناـمیا و  رب  هوـالع  هک  تسا  داـمتعا  لـباق  مرتحم و 
يدارفا .تسا  هدوبن  هرهب  یب  حـلاص  نمؤم و  باحـصا  نینچ  زا  مرکا  ربمایپ  .دـنک  لمع  نآ  هب  لـماک  روط  هب  یـضارتعا و  هنوگچیه 

يوق و نامیا  رب  هوالع  هک  اهنیا  لاثما  هفیذح و  رباج و  دوعسم و  نبا  دادقم و  ناملـس و  رذوبا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچمه 
یناسک اهنیا  ودـندرک  یم  تعاطا  ار  ترـضح  نآ  رماوا  یتفلاخم ، راـهظا  چـیه  نودـب  هدوب و  ربماـیپ  عیطم  رمع ، رخآ  اـت  نآ  ظـفح 

زا هدیسرن  ام  هب  تیبلا  لها  قیرط  زا  هک  ار  يوبن  تنس  زا  یشخب  ناوت  یم  دنراد و  رظن  قافتا  اهنآ  مارحا  رب  ینس  هعیش و  هک  دنتـسه 
.درک ذخا  اهنآ 
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.هّیبیدحلا موی  یکشک  ّطق  دّمحم  هّوبن  یف  تککش  ام  هنع : هللا  یضر  باّطخلا  نب  رمع 

237 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


( مدوب هدرکن  کش  دمحم  توبن  رد  هیبیدح  زور  دننامه  زگره  نم  تفگ : باطخلا  نب  رمع  )

هدوـب رت  يوـق  همه  زا  هّیبیدـح  رد  کـش  اـهتنم  تسا  هدوـمن  کـش  ترـضح  نآ  توـبن  رد  ررکم  هک  دـناسر  یم  هفیلخ  مـالک  زرط 
.(1) تسا

.هدیدرگ توبن  رما  رد  کش  ثعاب  هک  هدوب  هچ  هّیبیدح  رد  رگم  بحاص  هلبق  دیشخبب  باون :

.مناسر یم  ناتضرع  هب  سلجم  تقو  ياضتقا  هب  ار  شا  هصالخ  یلو  تسا  لّصفم  هیضق  نیا  حرش  یعاد :

هّیبیدح هعقاو 

اب دید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ام ياهباوخ  ّربعم  دوخ  امـش  دـندرک  ضرع  دومن  لـقن  باحـصا  يارب  حبـص  هدروآ ، ياـجب  هرمع  هدرب و  فیرـشت  هکم  هب  باحـصا 
یلو  ) دروآ میهاوخ  ياج  هب  لمع  تفر و  میهاوخ  هکم  هب  ام  هللا  ءاش  نا  دندومرف  ترضح  تسیچ  باوخ  نیا  ریبعت  دیئامرفب  دیتسه 

(. دندومنن ار  فرشت  نامز  نییعت 

تکرح همظعم  هکم  مزع  هب  باحـصا  اـب  تشاد  هللا  تیب  تراـیز  هب  هک  یقوـش  هـب  رظن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لاـس  ناـمه  رد 
کیدزن تسا  یهاچ  هک   ) هّیبیدح رد  دندومرف 

238 ص :

زا لقن  هب  هکم ) یف  قافنلا  ج4/101 /  ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  باتک  رد  یضترم  رفعج  دیـس  همالع  - 1
کـشی ام  اریثک  ناک  هنا  فرتعی  ضعبلا  انیأر  دق  اننا  دـسیون ... : یم  نینچ  عوضوم  نیا  هراب  رد  ج2/607 ،  ) يزاغم باتک  زا  يدقاو 

« ققحم  » .ملسا ذنم  هبتری  مل  ابایترا  باترا  هنا  هیبیدحلا  یف  فرتعا  یتح  رمالا ، اذه  یف 
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زا دندومن  تعنامم  دندمآ و  ولج  یتازیهجت  اب  دندش  ربخ  شیرق  راّفک  تسا ) مارح  زا  جراخ  رگید  فصن  مرح و  ءزج  شفصن  هکم 
.هکم هب  دورو 

دنتشون همان  حلص  دندومن و  حلـص  هکم  راّفک  اب  اذل  دوب  ترایز  طقف  شفده  هدماین  گنج  دصق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نوچ 
.تشگرب اجنامه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ترـضح نآ  توبن  لصا  رد  کش  هکدـنا  هتـشون  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنانچ  شدوخ  ۀـتفگ  هب  انب  .رمع  کـش  دروم  دوب  اـجنیا 
لمع هکم و  میور  یم  ام  دیدومرفن  رگم  دیتسه  لوقلا  قداص  ربمغیپ و  هک  امـش  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  ربمغیپ  تمدخ  دـمآ  دومن 

.دش فالخ  رب  ارچ  لاحلا  میئامن  یم  ریصقت  سأر و  قلح  اجنآ  رد  میروآ و  یم  ياج  هب 

هچنآ سپ  دـندومرف  ترـضح  هللا  لوسر  ای  هن  درک  ضرع  میور  یم  لاسما  متفگ  مدومن و  ناـمز  نییعت  نم  اـیآ  دـندومرف : ترـضح 
دوز رید و  دـنوادخ  تیـشم  هب  باوخ  ریبعت  اهتنم  دـش  دـهاوخ  عقاو  باوخ  ریبعت  هللا و  ءاـش  نا  تفر  میهاوخ  تسا و  حیحـص  متفگ 
ّللَا

�
ُه َقَدَص  ْدََقل  : } هک دروآ  ار  حتف ) )48 هروس  27 هیآ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قیدصت  يارب  دیدرگ  لزان  لیئربج  اذـلف  دراد 

ْنِم َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  ا�م  َِملَعَف  َنُوفا�خَت  َنیِرِّصَقُم �ال  ْمکَسُؤُر َو  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ّللَا 
�

ُه َءا�ش  ْنِإ  َما�رَْحلَا  َدِجْسَْملَا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ا�یْؤُّرلَا  َُهلوُسَر 
{ ًابیِرَق ًاْحتَف  ِکل�ذ  ِنوُد 

رطاخ نمیا و  لد  اب  نیملسم  دارفا  هتبلا  هک  تخاس  راکشآ  ار  شلوسر  باوخ  قدص  تقیقح و  لاعتم  راگدرورپ  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
جراخ مارحا  زا  هدومن  ریصقت  رس  ندیشارت  اب  یبهذم  تافیرشت  جح و  لامعا  زا  دعب  دنوش و  یم  مارحلا  دجـسم  هکم و  دراو  هدوسآ 

هب تساناد  دنوادخ  .دندرگ  یم 
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(( دوب ربیخ  حتف  دارم  هک   ) دش دهاوخ  امش  بیصن  يرفظ  حتف و  یکیدزن  نیمه  هب  دیناد و  یمن  هچنآ 

.لزلزتم نامدرم  تباث و  نینمؤم  يارب  دوب  یناحتما  هک  هّیبیدح  ۀیضق  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا 

زا هک  تسا  هدنریگ  نیریـش و  بلطم  يردق  هب  دـنتفگ : هدومن  دـیدش  ةدـنخ  هدرک  رظن  اهتعاس  هب  نایاقآ  دیـسر  اجنیا  هب  هک  نخـس  »
مه بشما  دـش  هتفرگ  ناـیاقآ  تقو  زا  یلیخ  بشید  میدـش  سلجم  لـها  تمحز  بابـسا  اـعقاو  میوش و  یم  دوخ  یب  یلک  هب  دوـخ 

ینیریش و يردق  ياچ و  نیب  نیمه  رد  میهد » همتاخ  ار  سلجم  تسبوخ  تسین  یئوکین  راک  اقالخا  هتـشذگ و  بش  فصن  زا  یلیخ 
.میروآ نوریب  رطاخ  یگتفرگ  زا  ار  نایاقآ  هک  میدش  حیرفت  حازم و  مرگرس  دندروآ  یکاروخ 

هرظتنم ریغ  ياهوگتفگ 

اب ار  دوخ  تقو  رتشیب  هک  میتشاد  لیم  میدش  رورسم  یلیخ  امـش  یقالخا  ۀبذج  زا  اصوصخم  امـش  تاقالم  زا  ام  بحاص  هلبق  ظفاح :
دنام و یم  تکاس  مامت و  بوذجم  دوش  مالک  مه  سلاجم و  امش  اب  سک  ره  هک  تسا  يوق  يردقب  امش  ۀبذاج  میئامن  فرـص  امش 
هک مینک  هچ  یلو  هدنام  لامجا  ۀـتوب  رد  هک  میراد  میتشاد و  اهفرح  یلیخ  ام  هچنانچ  دـنام  یم  شلایخ  نطاب  رد  دراد  مه  یفرح  ره 

تـسا دـیما  درذـگ  یم  شتقو  هک  میراد  یمومع  یـصخش و  مزال  ياهراک  مه  اـجنآ  رد  میدرگرب  نطوب  دـیاب  راـبجا  مکحب  راـچان 
.میوش دنم  هرهب  الماک  ناترضحم  زا  ات  دیوش  امرف  فیرشت  ام  ياوأم  لزنم و  هب  دیراذگب  تنم  ام  رب  یلاعبانج 

ياهاج هب  راک  اریز  دینک  تکرح  امش  میراذگ  یمن  ام  ظفاح ) هب  ور  : ) باون
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دقاف یلک  هب  اه ) هعیش   ) اه یـضفار  نایاقآ  هک  دیتفگ  یم  اهام  هب  هشیمه  اهامـش  اریز  دوش  هفرط  کی  بلطم  یتسیاب  هدیـسر  کیراب 
.دنوش یم  طقاس  دوز  دنریگ  رارق  ام  لباقم  رد  رگا  دنور  یم  یضاق  اهنتو  دنناهرب  لیلد و 

ام ات  دوش  مولعم  تقیقح  امتح  یتسیاـب  مینیب  یم  نوبز  طـقاس و  ار  امـش  اـم ، ـالماک  تاـسلج  نیا  رد  ناـیاقآ  امـش  راـتفگ  سکع  رب 
.مینک يوریپ  میدید  قح  ار  یقیرط  ره  لقاع  نیعمتسم  نیرظان و 

بیطخ نایب  نسح  ناسل و  تقالط  یقالخا و  تیباّذج  هکلب  دیتشادنپ  طقاس  تکاس و  ار  ام  هک  دیدومن  هابتـشا  باّون ) هب  ور  : ) ظفاح
میا و هدشن  یـساسا  نانخـس  دراو  زونه  ام  الا  میهدـن و  رازآ  ار  زیزع  نامهم  هدومن و  بدا  تیاعر  هک  هدومن  تکاس  ار  ام  دـنمجرا 

.تسا قح  تبثم  ام  لئالد  ام و  اب  قح  هک  دید  دیهاوخ  لیلد  ناهرب و  هماقا  اب  میوش  تبحص  مرگ  الماک  رگا 

لیلد ناهرب و  اب  یقطنم و  مامت  میدینـش  بحاص  نیظعاولا  ناطلـس  هلبق  رورـس و  یلوم و  زا  هچنآ  بشما  ات  ام  ظـفاح ) هب  ور  : ) باون
.میدید تکاس  لیلد  قطنم و  لباقم  رد  ار  امش  هدوب و 

میامن یم  رطخ  مالعا  میوگ و  یم  امـش  هب  احیرـص  نم  دیئامن  لیلد  هماقا  دینامب و  دیاب  اعطق  سپ  تسه  یلئالد  دـیئامرف  یم  هچنانچ 
راوازـس هچنانچ  ار  قح  رگا  تسا و  هدش  يا  هّدع  هدیقع  رد  دیدرت  ثعاب  تالجم  اه و  همانزور  رد  لقن  اهبـش و  نیا  ياهوگتفگ  هک 

تفرگ دوخ  هب  يروآ  تهب  توکـس  سلجم  تقو  نیا  رد   ) .دوب دـیهاوخ  لوئـسم  تعیرـش  بحاص  دزن  رد  اعطق  دـینکن  رهاظ  تسا 
( توکس يردق  زا  سپ 
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دهـشم رفاسم  ناشدوخ  ةدومرف  هب  انب  ناشیا  دیئامنب  مه  ار  زیزع  نامهم  ياقآ  نیا  ۀظحالم  امـش  باون ) هب  ور  هدیرپ  گنر  اب  : ) ظفاح
بابسا نیا  زا  شیب  هک  تسین  قالخا  بدا و  راوازس  دندنام  ام  رطاخ  ضحم  دنتشاد  تکرح  لایخ  ایوگ  تسا  زیزع  ناشتقو  دنتـسه 

.میوش ناشتمحز 

راـک ره  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا  حیحـص  دـیدومرف  یناـیب  صلخم  تکرح  هب  عجار  یلو  متـسه  امـش  فطل  زا  نونمم  یلیخ  یعاد :
رـضاح نایاقآ  مه  رگید  لاس  کی  ات  تسین  یعنام  چـیه  یعاد  فرط  زا  مناد  یم  زیچان  ینید  تامدـخ  لباقمرد  مشاب  هتـشاد  یمهم 

ءادا زا  هتشذگ  دیآ  نوریب  هدرپ  ریز  زا  قح  ات  میئامنب  هفیظو  ماجنا  هتـسویپ  هک  تسا  نیمه  ام  ۀفیظو  نوچ  مرـضاح  مه  یعاد  دیـشاب 
رارق دوخ  بوذجم  ار  یعاد  اقالخا  هک  یلاعبانج  اصوصخم  میامن  یم  يرادرب  هرهب  هک  مدنسروخ  ملع  لها  سلاجم  زا  یعاد  هفیظو 

.دیا هداد 

.میا هدش  ناشیا  تمحز  بابسا  هک  ملجخ  یلیخ  ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ  مرتحم  نابزیم  زا  طقف 

هبترم کی  دنشاب  یم  شابلزق  مرتحم  لاجر  زا  هک  مرتحم  ناوخا  ناخ  یلع  تلادع  ناخ و  یلع  راقفلا  وذ  ناخ و  یلع  بوقعی  ازریم  »
یلاعبانج رمعلا  مادام  رگا  میتسین  لزنم  بحاص  ام  میتشادـن  ار  نایب  عون  نیا  راظتنا  امـش  زا  ام  هک  دـندرک  دـنلب  ادـص  بلقنم  لاح  اـب 

ياقآ بانج  دشاب  یم  ام  راختفا  ببـس  امـش  دوجو  میتسه و  راد  ارـس  لزنم  نیا  رد  ام  نوچ  دـیرادن  امب  یتمحز  دـینامب  لزنم  نیارد 
هاش دمحم  دیس 
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ینید سلجم  نیا  راختفا  یبش  دنچ  تسا  نکمم  دندومرف  رواشیپ ) هعیش  ءاملع  زا   ) رتخا لیدع  دیس  اقآ  بانج  و  رواشیپ » فارشا  زا  »
.دیهدب ام  لزنم  هب  ار 

رارقرب سلجم  نیا  دنتـسه و  رواشیپ  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هلبق  هک  یمادام  تسا  نکمم  ریغ  دـندومرف : ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ 
.دنشاب اج  نیمه  یتسیاب  تسا 

.مراد ار  نانتما  رکشت و  لامک  اصوصخ  مرتحم  نانابزیم  زا  امومع و  نایاقآ  زا  یعاد :

هلبق هک  يروط  نیمه  یلو  میناـم  یم  رگید  زور  دـنچ  تسه  ناـیاقآ  لـیم  نوـچ  درادـن و  یعناـم  توکـس ) يردـق  زا  دـعب  : ) ظـفاح
لداعتات دـیهد  رارق  تاثحابم  زکرم  ار  ام  لزنم  تسبوخ  تسا  تمحز  بابـسا  اـجنیا  رد  تیعمج  ندـمآ  بش  ره  دـندومرف  بحاـص 

.دیآ مهارف  لماک 

نیا يارب  دراد و  تعـسو  اب  ترامع  غاب و  تسا  عیـسو  لزنم  نیا  نوچ  دیوش  امرف  فیرـشت  نایاقآ  امتح  هک  مرادـن  يرارـصا  یعاد :
لیم لامک  اـب  دـیئامرفب  رما  اـج  ره  تسین  یعناـم  صلخم  فرط  زا  ّـالا  دـیدراذگ و  اـجنیا  رب  رارق  ناـتدوخ  تسا  رت  هداـمآ  تیعمج 

.مسر یم  تمدخ  مرضاح 

هقباس ام  لاح  هب  دـندروآ و  فیرـشت  هزات  ظفاح  ياقآ  رگا  تسین  یعنام  چـیه  شابلزق  تعامج  لزنم و  زا  ناـخ : یلع  بوقعی  ازریم 
نیدراو يرازگتمدـخ  یئاریذـپ و  زا  دنتـسه و  عون  راذـگتمدخ  اـمومع  شاـبلزق  تعاـمج  هک  دـنناد  یم  یلاـها  موـمع  یلو  دـنرادن 

یلع تسا  نیدراو  زکرم  هشیمه  لزنم  نیا  اصوصخم  .دنرادن  یگتسخ 
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یم رکـشتم  دنـسروخ و  ار  مومع  شیپ  زا  شیب  یبهذم  تارظانم  ینید و  ثحب  ملع و  سلجم  .دنتـسب  وا  رب  يا  هیاریپ  هک  صوصخلا 
.دیامن

يارب یلو  هدـنام  لـطعم  هک  مراد  لـحم  رد  يرایـسب  ياـهراک  نوچ  رواـشیپ ، رد  فقوت  تسا  راوـشد  یلیخ  نم  رب  هکنیا  اـب  ظـفاح :
.هللا ءاش  نا  بش  ادرف  ات  میوش  یم  صخرم  الاح  سپ  میامن  یم  تعاطا  نایاقآ  توعد  تباجا 
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متفه هسلج 

هراشا

ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

یلع ربمایپ و  داحتا  · 

هلهابم هیآ  · 

یلع رمبایپ و  داحتا  · 

ءایبنا زا  لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

ءایبنا مامت  هیآ  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

هدوبن یعامجا  رکبوبا  تفالخرب  · 

رمع هن  تسا  ربکا  قوراف  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

تسا یلع  اب  قح  · 

درکن تعیب  اروف  رایتخا و  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

همطاف هناخ  هب  موجه  · 

تسا هنسح  یلع  تبحم  · 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لئاضف  · 
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متفه هسلج  بجر 45  هبنشجنپ 29  هلیل 

« دش مالک  حاتتفا  نایاقآ  فرط  زا  سلجم  تیمسر  یلومعم و  ياهتبحص  ياچ و  فرص  زا  سپ  دندروآ  فیرشت  نایاقآ  بش  لوا  »

امش زا  بحاص  ظفاح  رورس  هلبق و  هک  دیدومن  یتانایب  لبق  بش  دنچ  بحاص  هلبق  تعامج ) ّتنس و  تعامج  ماما  : ) یحلا دبع  دیس 
.تفر نایم  زا  بلطم  دیدومن و  مرگرس  ار  ام  یملع  هطلغم  هب  حالطصا  هب  ای  دیتفر  هرفط  ای  دنتساوخ  لیلد 

.دیئامرف يروآدای  منک  یم  شهاوخ  تسین  مرظن  هدنام  باوج  یب  امش  لاؤس  مادک  هدوب و  هچ  بلطم  دیئامرفب  یعاد :

هب هتـشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  یناسفن  داحتا  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  دیدومرفن  لبق  بش  دـنچ  امـش  رگم  دـیس :
.هدوب ءایبنا  مامت  رب  لضفا  تهج  نیمه 

.تسه هدوب و  یعاد  ةدیقع  راتفگ و  نیا  تسا  حیحص  یعاد :

.دیدراذگ باوجالب  ار  ام  لاکشا  ارچ  سپ  دیس :

دیهدب وگاعد  هب  يراک  هطلغم  هرفط و  تبسن  دیدوب  شوگ  اپارس  اهبش  مامت  هک  امش  زا  تسا  بجعت  دیدومرف و  هابتـشا  یلیخ  یعاد :
بوخ رگا  هدروآ و  فرح  فرح  هدوب  مالکلا » رجی  مالکلا   » ياضتقم هب  هدـش  تبحـص  هچنآ  هکلب  هدوبن  راک  رد  يا  هطلغم  هرفط و 

هب روبجم  یعاد  دـندومن و  یتالاؤس  ناـیاقآ  هکلب  مدرواـین  ناـیم  هب  یجراـخ  فرح  وگاـعد  هک  دومن  قیدـصت  دـیهاوخ  دـینک  تقد 
.یلاعت هللا  نوع  هب  مرضاح  باوج  يارب  دیئامرفب  دیراد  یلاؤس  ره  لاحلا  مدوب  باوج 
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ود ره  هک  دیآ  لصاح  اهنآ  نیب  نانچ  یناسفن  داحتا  دـندرگ و  دـحتم  مه  اب  رفن  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  میمهفب  میلیام  یلیخ  دـیس :
.دنشاب یکی 

تقیقح زاجم و  داحتا  نیب  قرف 

هدمآ نهربم  دوخ  ماقم  رد  نآ  ۀلاحتسا  تسا و  نالطبلا  یهیدب  عنتمم و  لاحم و  تقیقح  يانعم  هب  نینثالا  نیب  داحتا  عوضوم  یعاد :
.مالک رد  هغلابم  زاجم و  تهج  زا  رگم  تسین  داحتا  يوعد  سپ  تسا  هیلوا  تایهیدب  زا  وا  عانتما  هکلب 

.دنیامن یم  داحتا  يوعد  ابلاغ  دنراد  تهباشم  تاهج  زا  یتهج  رد  ای  دنراد  ار  تبحم  تدش  مه  اب  هک  رفن  ود  اریز 

زراب رهاظ و  مه  قح  ءایلوا  تاملک  رد  یّتح  تسا  رایـسب  هغلاـبم  زا  عون  نیا  مجع  برع و  ءارعـش  ءاـبدا و  زا  ناـگرزب  تاـملک  رد  و 
.دیامرف یم  هک  تسا  مالّسلا  هالصلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  بوسنم  ناوید  رد  هلمج  زا  هک  تسا 

هریثک روما  یف  لاجرلا  مومه 

دعاسم قیدص  ایندلا  یف  یمه  و 

تمسق نیمسج  نیب  حورک  نوکی 

(1) دحاو حورلاو  نامسج  امهمسجف 

رد نم  تمه  اهنت  تسا و  يرایسب  هفلتخم  روما  رد  ملاع  نادرم  یلاع  تمه  )

248 ص :

یف لاجرلا  مومه  تسا : هدروآ  نینچ  يدادـغبلا ) دامح  نب  رمع  دادغب 5/49/1165 ، خیرات  لیذ  باتک  رد  يدادـغبلا  راجنلا  نبا  - 1
« ققحم  » حورلا نامسج و  امهامسجف  امسق  نیمسج  نیب  حور  نوکی  دعاسم  قیدص  ایندلا  نم  یمه  هریثک و  روما 
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سکعنم حور  کی  مسج و  ود  ام  زا  تقیقح  هنیآ  رد  هک  ندب  ود  رد  دشاب  یحور  دننام  تسود  نآ  هک  تسا  يدعاسم  تسود  ایند 
( .ددرگ

رتشین مسرت  یم  هک  دینکن  دصف  ارم  درک  یم  سامتلا  دـننک ، شدـصف  دنتـساوخ  هک  ینامز  تسا  فورعم  يرماع  نونجم  تالاح  رد 
: دنا هدروآ  رد  مظن  هب  ار  ینعم  نیمه  ابدا  اذلف  هتفرگ ؛ ياج  نم  باصعا  قورع و  رد  یلیل  هک  دسرب  نم  یلیل  هب 

شین مسرت ز  یمن  نم  نونجم  تفگ 

شیب تسا  نیگنس  هوک  زا  نم  ربص 

تسا رپ  نم  دوجو  یلیل  زا  کیل 

تسا رد  نآ  تافص  زا  رپ  فدص  نیا 

تسا ینشور  لد  نآ  هک  یلقع  نآ  دناد 

تسین قرف  نم  یلیل و  نایم  رد 

ینک مدصف  نوچ  داّصف  يا  مسرت 

ینز یلیل  رب  هاگان  ار  شین 

تسیک یلیل  یلیل و  میک  نم 

ندب ود  ردنا  میحور  یکی  ام  نم 

هحور یحور  یحور و  هحور 

ندبلا یف  اشاع  نیحورلا  يری  نم 

( دننک یناگدنز  ندب  کی  رد  حور  ود  هک  تسا  هدید  یسک  هچ  .تسوا  حور  نم  حور  تسا و  نم  حور  وا  حور  )

نایب نیریش  رعاش  هچنانچ  دید  دیهاوخ  رایسب  ًازاجم  تاریبعت  لیبق  نیا  زا  هغلابملا  ثیح  نم  دینک  هعلاطم  ار  بدا  بابرا  بتک  رگا  و 
: هدورس بیبل  بیدا  و 

انا يوها  نم  يوها و  نم  انا 

اندب انللح  ناحور  نحن 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1054 

http://www.ghaemiyeh.com


هترصبا ینترصبا  اذاف 

(1) انا ناک  هترصبا  اذا  و 

249 ص :

« ققحم  » .هرقب هروس  هیآ 239 ، لیذ  ، 2/164 یسولآ ، یسولآ ، ریسفت  ، 2/397 يواملا ، ریغصلا ، عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  - 1
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یلع ربمغیپ و  یناسفن  داحتا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرک  ضرع  رگا  هک  نیا  هب  منک  یم  هجیتن  ذـخا  کـنیا  مریگن  همدـقم  رد  ار  ناـیاقآ  تقو  نیا  زا  رتـشیب 
یقیقح داـحتا  يوعد  يدـحا  هکنآ  هچ  دورن  یقیقح  داـحتا  هب  امـش  هجوت  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـب  یناـسفن  داـحتا 

.تسا طقاس  رابتعا  ۀجرد  زا  لطاب و  لطاع و  اعطق  دوش  داحتا  نینچ  هب  لئاق  یسک  رگا  هدومنن و 

نینمؤملا ریما  یلع  امّلـسم  مسج و  هن  تسا  تـالامک  حور و  يواـست  نآ  زا  دارم  تقیقح و  هن  تسا  زاـجم  ثیح  زا  داـحتا  نیا  سپ 
صّنلاب و جرخ  ام  ّـالا  تسا  هدوب  يواـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـب  تافـص  تـالامک و  لـئاضف و  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع 

.لیلّدلا

رد کیرـش  مه  یلع  هک  دـناسر  یم  امـش  راـتفگ  نیا  دنـشاب و  ربـمغیپ  ود  ره  یلع  دّـمحم و  یتسیاـب  هدـعاق  نیا  يور  سپ  ظـفاح :
.تسا هدوب  ود  ره  رب  يواست  تهج  زا  مه  یحو  لوزن  ّدبال  هدوب و  يربمغیپ 

زا میرادن و  هدیقع  يزیچ  نینچ  هب  نایعیـش  زا  يدحا  هن  ام و  هن  تسین ، دیدومن  نایب  امـش  هک  مسق  نیا  دـیدومرف  هطلغم  قحلا  یعاد :
.ددرگ رارکت  هتفگ  بلاطم  هک  دیریگب  هلداجم  هب  ار  سلجم  تقو  هک  متشادن  راظتنا  امش 

هدیدرگ جراخ  لیلد  صن و  هب  هک  يزیچ  نآ  رگم  لیلدـلا  صنلاب و  جرخ  ام  ّالا  دـندّحتم  تالامک  عیمج  رد  هک  مدرک  ضرع  لاحلا 
.تسا ماکحا  یحو و  لوزن  هلمج  زا  هک  .تسا  نآ  طئارش  هّصاخ و  توبن  ماقم  نامه  نآ  و 

رد ام  هک  دید  دیهاوخ  دیئامرف  هعجارم  هرشتنم  تالجم  دئارج و  هب  دیدومرف  شومارف  رگا  هدش و  شومارف  هیـضام  یلایل  تانایب  رگم 
نکل هدوب و  توبن  ماقم  دجاو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هلزنم  ثیدح  نمض  میدناسر  تابثاب  هتشذگ  ياهبش 

250 ص :
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هچنآ زا  شیب  شتوبن  ماقم  هدوبن و  راوگرزب  نآ  رب  یحو  لوزن  اذلف  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تعیرش  نید و  تیعبت  تحت  رد 
.تسا هدوبن  هتشاد  یسوم  نامز  رد  نوراه 

.تسا توبن  طیارش  توبن و  رد  يواست  هب  هدیقع  شا  همزال  دیدش  تالامک  لیاضف و  عیمج  يواست  هب  لئاق  امش  یتقو  ظفاح :

هک تسنیا  زا  ریغ  بلطم  دومرف  دـیهاوخ  قیدـصت  دـیدش  قیقد  هک  يردـق  یلو  دـیایب  رظن  هب  روط  نیا  تسا  نکمم  رهاـظ  رد  یعاد :
توبن يارب  زا  دیجم  نآرق  هفیرش  تایآ  مکح  هب  هک  میدومن  تباث  هیضام  یلایل  رد  هچنانچ  دیدومن  نایب 

: دیامرف دیجم  نآرق  رد  احیرص  هچنانچ  دنراد  يرترب  ماقم  رگید  ضعب  رب  بتارم  نآ  زا  ضعب  نابحاص  تسا  یبتارم 

{ ٍضَْعب �یلَع  ْمُهَضَْعب  ا�ْنلَّضَف  ُلُسُّرلَا  ْکِلت  }

( میداد يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یضعب  ناگداتسرف  )

: دیامرف یم  بازحا ) هروس 33( هیآ 40  رد  تهج  نیمه  هب  تسا  هیدّمحم  ۀّصاخ  توبن  ۀبترم  ءایبنا  بتارم  عیمج  زا  لمکا  و 

{ َنیِِّیبَّنلَا َمَتا�خ  ّللَا َو 
�

ِه َلوُسَر  ْنک�ل  ْمِکلا�جِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ا�بَأ  ٌدَّمَُحم  َنا�ک  ا�م  }

( تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  وا  نکل  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم  )

ریاـس یلو  درادـن  هار  يدـحا  یـصاصتخا  لاـمک  نیا  رد  سپ  هدـیدرگ  ّتیمتاـخ  بجوم  هک  تسا  یـصاصتخا  توبن  لاـمک  ناـمه 
.تسا رامشیب  رایسب و  یسب  نیهارب  لئالد و  ینعم  نیا  توبث  يارب  تسا و  دراو  تاواسم  مکح  رد  تالامک 

.دیراد اعدم  تابثا  رب  یلیلد  دیجم  نآرق  زا  ایآ  دیس :

251 ص :
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هلهابم هیآ  هب  داهشتسا 

دیجم نآرق  زا  لیلد  رتگرزب  دـشاب و  یم  ام  ینامـسآ  مکحم  دنـس  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  ام  لـیلد  نیلوا  هتبلا  تسا  یهیدـب  یعاد :
: دیامرف یم  احیرص  هک  تسا  هلهابم  هیآ 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمکَـسُْفنَأ  ا�نَـسُْفنَأ َو  ْمکَءا�ِسن َو  ا�نَءا�ِسن َو  ْمکَءا�ْنبَأ َو  ا�نَءا�ْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولا�عَت  ْلُقَف  ِْملِْعلَا  َنِم  كَءا�ج  ا�م  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  کَّجاَح  ْنَمَف  »
هیآ 61) نارمع ، لآ  « ) َنِیبِذا�ْکلَا یَلَع  ّللَا 

�
ِه َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

ام و دـییایب  وگب  یتفای ، یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادـخ  یحو  هب  هکنآ  زا  دـعب  یـسیع  هرابرد  دـیا  رب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  سپ  )
قح رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مه  اب  دنـشاب  ام  سفن  هلزنم  هب  يراوگرزب  تیاغ  زا  هک  یناکیدزن  دوخ و  نانز  نادـنزرف و  اـب  اـمش 

راتفرگ ادـخ  باذـع  نعل و  هب  ار  نارفاـک  وگغورد و  اـت  میزرو ) رارـصا  ادـخ  هاـگرد  هب  ءاـجتلا  اـعد و  رد  هدرک و  نیرفن  رگیدـکی 
( .میزاس

فشک ریسفت  رد  یبلعث  قاحسا  وبا  ماما  (1) و  ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  دننام  ناتدوخ  نیرّسفم  ءاملع و  نایعا  زا  گرزب  لاجر 
(5) فاّشک رد  يرشخمز  هللا  راج  (4) و  لیزنتلا راونا  رد  يواضیب  یضاق  (3) و  روثنملا رد  رد  یطویس  نیّدلا  لالج  (2) و  نایبلا

252 ص :

.هیناثلا هلأسملا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 61 ، لیذ  ، 8/80 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
.هیآ نیمه  لیذ  ، 3/85 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
.هیآ نیمه  لیذ   70-2/69 یطویس ، روثنملا ، رد  - 3
.هیآ نیمه  لیذ  ، 1/261 يواضیب ، لیزنتلا ، راونا  - 4

.هیآ نیمه  لیذ  ، 362-1/361 يرشخمز ، فاشکلا ، - 5
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هیلح رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  بقانم رد  یطساو  یعفاش  یلزاغم  نبا  هیقف  نسحلا  وبا  و  ( (1) حیحص رد  جاّجح  نب  ملسم  و 
(6) و بقانم رد  یمزراوخ  دّیؤملا  وبا  (5) و  دئارف رد  ینیومح  مالسالا  خیش  (4) و  هّمهملا لوصف  رد  یکلام  نیدلارون  (3) و  ءایلوالا

دمحم (9) و  لوؤسلا بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  (8) و  هرکذت رد  يزوج  نبا  طبس  (7) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
(11) هقرحم قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  و  ( (10) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 

هب مهریغ  و 

253 ص :

.ّیلع لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 32 ، ، 4/1871 ملسم ، حیحص  - 1
(29/ ءاسن { ) اًمیحَر ْمُِکب  َناک  َهّللا  َّنِإ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  : } یلاعت هلوق  ح 362 ، ص318 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 2

نم لزن  ام  باتک  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  نکل  میتفاین ، ءایلوالا  هیلح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  نأش  میدرک  وج  تسج و  ام  هک  اجنآ  اـت  - 3
دنا هدرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  نارگید  هک  یثیدح  هب  ح 3 ) ص55-49 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب  هیآ  ینمه  لیذ  یلع  یف  نآرقلا 

.تسا هدرک  هراشا 
.هلهابملا یف  تیبلا  لها  مه  نم  فلؤم ، همدقم  زا  دعب  ، 132 ، 130 - 1/127 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصفلا  - 4

باب 4. ، 2 طمس ح365 ، ، 24-2/23 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 5
لصف 14. ح 189 ، ص160-159 ، یمزراوخ ، بقانم  - 6

.همدقم ح22 ، ، 1/43 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 7
باب 2. ص24 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 8

لصف 5. باب 1 ، ص80 و83 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 9
باب 71. ص288 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 10

ص50، ثیدحلا ، مولع  هفرعم  رد  يروباشین  مکاح  زین  و  هیآ 1 . لصف 1  باب 11 ، ص145 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 11
موی ذـخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هریغ  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  نع  ریـسافتلا  یف  راـبخالا  ترتوت  دـق  و  دـسیون : یم  عون 17 

مکئانبا و مکـسفنا و  اومهلف  انئاسن ، انـسفنا و  انئانبأ و  ءـالؤه  لاـق : مث  .مهئارو  همطاـف  اولعج  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـیب  هلهاـبملا 
نارمع و لآ  هروـس  ، 61 هیآ لیذ  ص68 ، لوزنلا ، بابـسا  رد  يروباشین  يدـحاو  .نیبذاکلا  یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکئاـسن ،

یلـص یبنلا  نا  هیف  اوفلتخی  مل  رثالا ، هلقن  ریـسلا و  هاور  قنف  دـسیون : یم  هیآ  نیمه  لیذ  ، 296 - 2/295 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج 
رد يذمرت  ...اهنع  اومجحاف  هلهابملا  یلا  هوجاح  نیذلا  يراصنلا  اعد  مث  همطاف  یلع و  نیـسحل و  او  نسحلا  دـیب  ذـخا  هلآو  هیلع  هللا 

باتک ، 7/74 يراـبلا حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نارمع ؛ لآ  هروـس  نم  و  ریـسفتلا ، باـتک  ح 2999 ، ص798 ، حیحـصلا ، عماجلا 
یبا نب  ّیلع  بقاـنم  ، 2 مسق ، 1 طمس ص108 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدـنرز  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  هباحـصلا  لـئاضف 
نبا ؛ هتانب دالوا  بسنی  هیلا  باب  حاکنلا ، باتک  ، 7/63 يربکلا ؛ ننسلا  رد  یقهیب  امهل ، هتبحم  و  ّیلعل ، هلوسر  هللا و  هبحم  رکذ  بلاط ،

.بلاط و یبا  نب  ّیلع  لئاضف  مسق 1 ، عرف 2 ، لصف 2 ، باب 4 ، لئاضفلا ، یف  لوالا  باتک  ح 6479 ، ، 9/470 لوصالا ، عماج  رد  ریثا 
حرش ، 4/26 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  تیبلا ؛ لها  لئاضف  یف  لصف 3 ، باب 4 ، لئاضفلا ، یف  لوالا  باتک  ح 6688 ، رد 10/100 ، زین 
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ح ، 167-1/155 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  باب 2 ؛ ص223و 24 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  بلاـط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاـح 
نیمه لیذ  ، 5675 ، 5674 ، 5669 ح 5668 ، ، 410-3/408 ناـیبلا ؛ عماـج  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هیآ ؛ نیمه  لـیذ  ، 176-168

؛ هیآ نیمه  لـیذ  ، 4/104 نآرقـال ، ماـکحال  عماـجلا  رد  یبطرق  هیآ ؛ نیمه  لـیذ  ، 1/319 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثـک  نبا  هـیآ ؛
بئارغ رد  يروباشین  هیآ ؛ نیمه  لیذ  ، 1/339 ریسملا ، داز  رد  يزوجلا  نبا  هیآ ؛ نیمه  لیذ  ، 348-1/347 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش 

حرش ص627 ؛ نیدشار ) ءافلخ  دهع  ، ) مالـسا خیرات  رد  یبهذ  3/213-214 ؛) يربط ، نایبلا  عماج  شماه   ) هیآ نیمه  لـیذ  نآرقلا ،
هچرگ .دـنند  یم  تیب  لها  نأش  رد  هلهابم و  زور  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  نأش  نوگانوگ ، تارابع  ظافلا و  هب  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  لاح 

نب دعـس  نع  کی : مینک : یم  هراشا  ثیدـح  ود  نتم  هب  اجنیا  رد  نکل  تسا ، هدـش  لقن  نوگانوگ ، تارابع  ظافلا و  هب  ثیدـح  نیا 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  اعد  ْمُکَسُْفنَأ }  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن   } هیآلا هذه  تلزن  امل  لاق : صاقو  یبا 

هلا لوسر  ادغف  دغلا ، یلع  هادعاوف  هنعالملا  یلا  امهاعدف  رباج : لاق  ود : .یلها  ءالؤه  مهللا  لاقف : انیسح  انسح و  همطاف و  ایلع و  هلآو 
قحلاب ینثعب  يذلا  و  لاقف : هل  ارأ  هابیجی و  نا  ایبأف  امهیلا  لسرا  مث  نیـسحلا ، نسحلاو و  همطاف  یلع و  دیب  ذخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

هللا لوسر  ْمُکَسُْفنَأ } انَسُْفنَأ َو  َو  : } رباج لاق  ْمُکَءاْنبَأ } انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت   } تلزن مهیف  رباج : لاق  .ًاران  امهیلع  يداوال  رطمأل  العف  ول 
.همطاف انئاسن  نیسحلا و  نسحلا و  نئانبا  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
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هلهابملا موی  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخم 
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.هدوب مارحلا  هّجح  يذ  ای 25  نآ 24  هک  دنسیون  یم 

نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  هثحابم 

نارجن ياراصن  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هکنیا  زا  سپ 

هّجح يذ  ای 25  نآ 24  هک  دنـسیون  یم  هلهاـبملا  موی  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تاراـبع  ظاـفلا و  رد  يداـیز  مک و  رـصتخم  هب  مهریغ  و 
.هدوب مارحلا 

نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  هثحابم 

نارجن ياراصن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  هکنیا  زا  سپ 

دندمآ دـندوب  رفن  داتفه  زا  هدایز  هک  نارگید  همقلع و  قیلثاج و  بقاع و  دیـس و  لیبق  زا  اهنآ  گرزب  ءاملع  دومن  مالـساب  توعد  ار 
یملع و تارظانم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  تاـقالم  هسلج  دـنچ  رد  دـندوب و  رفن  دصیـس  بیرق  هک  دوخ  عاـبتا  اـب  هنیدـم  هب 

.دندش باجم  تسا  لّصفم  رایسب  هک  ترضح  نآ  ۀتباث  لئالد  لباقم 

ربخ یـسیع  ترـضح  هکنیا  دوخ و  ّتیناقح  تاـبثا  رب  دوب  اـهنآ  تسد  رد  هک  يا  هربتعم  بتک  يور  زا  ترـضح  نآ  لـئالد  هک  اریز 
رتش رب  راوس  هک  دنراد  ار  يروهظ  نینچ  راظتنا  هللا  حور  ترضح  رابخا  يور  يراصن  هداد و  راثآ  میالع و  اب  ار  ترـضح  نآ  ندمآ 

یباوج هک  دوب  يوق  يا  هزادنا  هب  دیامن  یم  ترجاهم  تسا ) هنیدـم  رد  هک   ) دـحا ریع و  نیب  ام  رهاظ و  هکم ) رد   ) ناراف ياههوک  زا 
.دندرگ میلست  هکنآ  زج  دنتشادن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندیچیپ  رـس  میلـست  مالـسا و  زا  نوچ  .دندرگ  میلـست  هک  دراذـگن  ماقم  دنـسم و  هاج و  ّبح  یلو 
زورب لوکوم  رما  نیا  دـندرک  لوبق  يراصن  ددرگ  ادـج  بذاک  زا  قداص  ات  دومن  هلهابم  داهن  شیپ  اـهنآ  هب  راـگدرورپ  رمـالا  بسح 

.دش دعب 

هلهابم يارب  يراصن  ندش  هدامآ 

هوک ۀـنماد  هنیدـم  ةزاورد  نوریب  رد  دوخ  ياملع  زا  رفن  داتفه  زا  هدایز  قافّتا  هب  يراصن  تیعمج  مامت  دوب  هاـگ  هدـعو  زور  هک  ادرف 
هک دندوب  رظتنم  هداتسیا و  فرط  کی 

255 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1062 

http://www.ghaemiyeh.com


امرف فیرشت  اهنآ  ندرک  بوعرم  يارب  ناوارف  تیعمج  اب  یلاع  رایسب  تالیکشت  قارطمط و  اب  ّدبال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
.دوش

فرط رد  يا  هّللجم  ۀـبوجحم  نز  تسار و  فرط  رد  یناوج  هک  یتلاح  رد  دـمآ  نوریب  ءایبنالا  متاخ  دـشزاب و  هنیدـم  هعلق  رد  هاگان 
نوریب اهنآ  اب  يدـحا  رگید  و   ) دـنتفرگ رارق  يراصن  لباقم  یتخرد  ریز  رد  اـت  دـندمآ  ترـضح  نآ  يور  لـباقم  رد  هچب  ود  پچ و 

داماد و ناوج  نآ  دنتفگ  دندمآ ؟ نوریب  دّمحم  اب  هک  دنتسیک  اهنیا  نیمجرتم : زا  درک  لاؤس  اهنآ  ياملع  ملعا  ینارصن  فقسا  دماین )
.دنا نیسح  نسح و  وا  ناگدازرتخد  هون و  هچب  رسپ  ود  نآ  همطاف و  شرتخد  نز  نآ  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  شّمع  رسپ 

نازیزع نیرتزیزع  ناّصاخ و  نادنزرف و  کیدزن و  ناشیوخ  هک  تسا  نئمطم  هنوگچ  دّمحم  دینیبب  تفگ  ینارصن  ياملع  هب  فقـسا 
راـیتخا ار  ناـشیا  زگره  يدوب  باـب  نیا  رد  یفوـخ  اـی  يدـیدرت  ار  وا  رگا  هللا  هداد و  رارق  ـالب  ضرعم  رد  هدروآ و  هلهاـبمب  ار  دوـخ 

وا اب  هک  تسین  تحلـصم  ادـبا  يدراذـگ  رانک  رب  هثداح  نیا  زا  ار  دوخ  نازیزع  لقاال  ای  يدومن و  زارتحا  هلهاـبم  زا  اـمتح  يدرکن و 
ره هب  مینک  هحلاصم  يو  اب  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  سپ  مدروآ  یم  ناـمیا  يوب  دوبن  مور  رـصیق  زا  فوخ  تهج  رگا  مینک  هلهاـبم 

داتسرف ماغیپ  ترضح  يارب  فقـسا  سپ  تسا  تحلـصم  نیع  یتفگ  هچنآ  دنتفگ  همه  مینک  تعجارم  دوخ  رهـش  هب  دهاوخ و  وا  هچ 
.دندومرف لوبق  مه  ترضح  مینک  یم  هحلاصم  هکلب  مینک  یمن  هلهابم  وت  اب  ام  مساقلا » ابأ  ای  کلهابن  ّانا ال  : » هک

یقاوا ياه  هّلح  زا  هّلح  رازه  ود  رب  دش  هتشون  نینمؤملا  ریمأ  طخ  هب  همان  حلص 
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فـصن مّرحم و  رد  دوب  الط  لاقثم  دـصناپ  هّلح و  رازه  هک  ار  نآ  فصن  هک  الط  لاقثم  رازه  دـشاب و  مهرد  لهچ  هّلح  ره  تمیق  هک 
دوب اهنآ  ءاـملع  زا  یکی  هک  بقاـع  هار  نیب  رد  دنتـشگرب  دوخ  نطو  هب  هاـگنآ  دیـسر  نیفرط  ءاـضما  هب  دـنهدب و  بجر  رد  ار  رگید 
ادخ هب  تسا  ادخ  لبق  زا  دیوگ  یم  هچنآ  تسا و  دوعوم  ربمغیپ  نامه  دّـمحم  نیا  هک  میناد  یم  امـش  نم و  هللا  تفگ و  دوخ  نارایب 
اعطق هدنامن و  هدنز  یکی  اهنآ  کچوک  گرزب و  زا  هدش و  لصأتـسم  هکنآ  رگم  هدرکن  هلهابم  يربمغیپ  چیه  اب  سک  چـیه  هک  مسق 

.دنام یمن  یقاب  یئاسرت  چیه  نیمز  يور  رب  میدش و  یم  كاله  یگمه  میدرک  یم  هلهابم  ام  رگا 

تکرح دوخ  لحم  زا  ار  اههوک  دندرک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  رگا  هک  مدـید  یئاهتروص  مدرک  رظن  ناشیا  رد  نم  هک  مسق  ادـخ  هب 
.دنداد یم 

هللا مرک  یلع  هک  دراد  ام  ثحب  عوضوم  اب  یطبر  هچ  یلو  تسا  نیملـسم  مامت  لوبق  دروم  حیحـص و  دـیدومرف  نایب  ار  هچنآ  ظـفاح :
.دراد یناسفن  داحتا  ادخ  لوسر  اب  ههجو 

.دشاب یم  ادیوه  رهاظ و  گرزب  بلطم  دنچ  هیضق  نیا  رد  اریز  دشاب  یم  ا�نَسُْفنَأ  هلمج  اب  هیآ  نیا  رد  ام  داهشتسا  یعاد :

یحیـسم گرزب  ءاملع  دومن و  یمن  هلهابم  تأرج  دوبن  قح  يذ  رگا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیناّقح  تابثا  ـالوا 
.دندومن یمن  رارف  هلهابم  نادیم  زا 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادـنزرف  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  هیآ  نیا  هکنآ  اـیناث 
(. مدومن هراشا  لوا  بش  رد  هچنانچ   ) دشاب

نسح و همطاف و  یلع و  نینمؤملا  ریمأ  هک  ددرگ  یم  تباث  هفیرش  هیآ  نیا  هب  اثلاث 
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ءاملع عیمج  هچنانچ  ترضح ، نآ  دزن  دنا  هدوب  مدرم  نیرتزیزع  قلخ و  فرشا  تبترم  یمتخ  ترضح  زا  دعب  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 
.دنا هتشون  ناشیا  ریغ  يزار و  رخف  يواضیب و  يرشخمز و  لیبق  زا  ناتدوخ  بّصعتم 

ات هدومن  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  نیا  عامتجا  زا  یقیاقح  رکذ  هلّصفم  ۀحورشم  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  يرـشخمز  هللا  راج  اصوصخم  و 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  هک  ابع  باحـصا  تیلـضفا  رب  لیلد  نیا  زا  ياوقا  هک  تسا  یلیلد  رت  گرزب  هیآ  نیا  دـیوگ  هک  اجنآ 

.(1) دشاب یمن  دندش  عمج  ابع  ریز 

ار وا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  لیلد  هب  هدوب  همه  زا  لضفا  رتالاب و  ربمغیپ  باحـصأ  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  اعبار 
تسا هدناوخ  هفیرش  هیآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن 

تریاغم ياضتقا  توعد  هک  اریز  تسین  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دّمحم  ترـضح  صخـش  سفن  انـسفنا  زا  دارم  تسا  یهیدب 
.تساربمغیپ سفن  هلزنم  هب  هک  دشاب  يرگید  توعد  دارم  دیاب  سپ  دناوخب  ار  دوخ  هک  دوش  یمن  رومأم  زگره  ناسنا  دراد و 

نآ اب  يدحا  مالّسلا  هیلع  همطاف  نیسح و  نسح و  یلع و  زا  ریغ  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف نیثدحم  نیرّسفم و  نیّقثوم  قافتا  هب  نوچ  و 
ترـضح مکءاـسن » اـنءاسن و   » اـب مالّـسلاامهیلع و  نینـسح  مکئاـنبا » اـنئانبا و   » هلمج اـب  سپ  دـنا  هدوـبن  رـضاح  هلهاـبم  رد  ترـضح 

تئیه نآ  رد  دوش  هدرک  ریبعت  انسفنا »  » هب هک  یسک  رگید  دنوش و  یم  جراخ  مالّسلااهیلعارهز 

258 ص :

لـضف یلع  هنم  يوقا  ءیـش  لیلد ال  یف  و  دیـسون : یم  يرـشخمز  .نارمع  لآ  هروس  هیآ 61  لیذ  ، 1/363 يرـشخمز ، فاشکلا ، - 1
مالّسلا هیلعءاسکلا  باحصا 
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دّـمحم و نیب  یناسفن  داـحتا  هک  تسا  انـسفنا  هلمج  نیمه  زا  سپ  هدوبن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  زج  هسدـقم 
یقیقح داحتا  نوچ  هدناوخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  سفن  ار  یلع  هتمظع  ّتلج  یلاعت  قح  هک  دوش  یم  تباث  مالّسلاامهیلع  یلع 

.تسا زاجم  داحتا  دارم  اعطق  سپ  تسا  لاحم  سفن  ود  نایم 

تازاجم برقا  دـعبا و  رب  لمح  زا  تسیلوا  تازاـجم  برقا  رب  ظـفل  لـمح  هک  تسا  دراو  لوصا  ملع  رد  هک  دـنناد  یم  رتهب  ناـیاقآ 
لیلدب و هچنآ  هک  میدرک  ضرع  البق  ام  دوش و  جراخ  لیلدـب  هچنآ  رگم  تسا  تالامک  عیمج  رد  تکرـش  روما و  عیمج  رد  يواست 

کیرش هصیصخ  نیا  رد  مّظعم  ربمغیپ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یحو  لوزن  ترـضح و  نآ  هّصاخ  توبن  تسا  جراخ  عامجا 
دوخ هلیـسو  هب  قالطالا  یلع  ضاّیف  ءدبم  زا  ضیف  اعطق  دنـشاب و  یم  کیرـش  تالامک  ریاس  رد  هفیرـش  ۀـیآ  مکحب  یلو  .میناد  یمن 

.دشاب یم  ام  ياعدم  هک  تسا  یناسفن  داحتا  لیلد  دوخ  نیا  هدیسر و  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

.دشاب یمن  یلوا  رگید  زاجم  زا  يزاجم  دشابن و  دارم  ازاجم  سفن  توعد  اجک  زا  ظفاح :

دیدیـسر تسب  نب  هب  یتقو  دـیوشن و  جراخ  فاصنا  قیرط  زا  دـینکن و  عیاض  ار  سلجم  تقو  دـینکن و  هشقانم  منک  یم  اـنمت  یعاد :
.میرادن ار  هلداجم  مالک و  رد  ۀشقانم  راظتنا  یفاصنااب  لیلج  ملاع  امش  لثم  زا  اعطق  دیرذگب و  دیراذگب و  افاصنا 

هاوفا هنـسلا و  رد  رگید و  زاجم  زا  تسا  رت  عیاش  ازاـجم  سفن  قـالطا  هک  تسا  تباـث  زین  لـضف  لـها  دزن  رد  دـیناد و  یم  دوخ  اریز 
مدرک ضرع  البق  هچنانچ  دنیامن  یم  ازاجم  داحتا  يوعد  هک  تسا  عیاش  ءارعش  ءابدا و  مجع و  برع و  ءالضف 

ررکم

259 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1066 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح ةرابرد  ثیداحا  رابخا و  ناسل  رد  ینعم  نیا  اصوصخم  ینم و  ناج  هلزنم  هب  وت  دنا  هتفگ  رگیدکی  هب  يدارفا  هک  تسا  هدش 
.دوصقم تابثا  رب  هدح  یلع  تسا  یلیلد  کی  ره  هک  هدیسر  رایسب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ 

یلع ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  دهاوش 

بقاـنم رد  مزراوخ  بیطخ  دـمحا  نب  قفوم  (2) و  بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا  (1) و  دنـسم رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  هلمج  زا 
: دومرف یم  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن 

« .هللا ّبحا  دقف  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دقف  هّبحا  نم  هنم  انا  ینم و  یلع  »

تسود ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  یسکو  هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  .متسه  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  )
( .هتشاد

رد هک  یثیدـح  لـهچ  زا  مشـش  ثیدـح  رد  رجح  نبا  (4) و  حیحـص رد  يذمرت  (3) و  ننـس لوا  ءزج   92 هحفـص رد  هجاـم  نبا  زین  و 
رد لبنح  نب  دمحا  ماما  هجام و  نبا  یئاسن و  يذمرت و  دمحا و  ماما  زا  هدومن  لقن   (5) قعاوص رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف 

رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (6) و  دنسم مراهچ  دلج   164 هحفص

260 ص :

.هدانج نب  یشبح  دنسم  ، 165-4/164 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
قرط و اب  ار  ثیدـح  نیا  یلزاـغم  نبا  .هنم  اـنا  نم و  یلع  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ، 275 ح 267 - ص229-221 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  - 2

.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا 
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لضف  هللا ، لوسر  باحصا  لئاضف  یف  باب  همدقم  ح 119 ، ، 1/44 هجام ، نبا  ننس  - 3

.بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3728 ، ص979 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 4
لصف 2. باب 9 ، ح 6 ، ص122 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا  قعاوص  - 5

.دش هراشا  نآ  هب  رتشیپ  - 6
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صئاصخ و رد  یئاسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  یناربط و  ریبک  مجعم  كامـس و  نبا  دنـسم  مراـهچ  ءزج  زا   (1) بلاطلا هیافک   67 باب
هجح رفس  رد  هک  دنا  هدومن  تیاور  یلولـسلا  هدانج  نب  شیج  زا  یگمه  هاکـشم  زا   (2) هدوملا عیبانی   7 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافرع  رد  عادولا 

« .ّیلع وا  انا  ّالا  یّنع  يّدؤی  ّیلع و ال  نم  انا  یّنم و  ّیلع  »

رگم ( تسا قلخ  هب  غیلبت  هک  دـهد  یمن  ماجنا  ارم  هفیظو  ینعی   ) دـنک یمن  ادا  یـسک  نم  زا  میتسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  )
( یلع ای  مدوخ و 

هک هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  ادنـسم  لبنح  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  دنـسم  دـئاوز  زا   (3) هدوملا عیبانی   7 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  و 
: دومرف اهنع  هللا  یضر  نینمؤملا ) ّما   ) هملس ّماب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هلزنمب یّنم  وه  یمد و  نم  همدو  یمحل  نم  همحل   (4) ّیلع نم  انا  یّنم و  ّیلع  »

261 ص :

باب 67. ، 276 ص274 - یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
.7 باب ح 10 ، ، 1/169 یفنح ، يزودنق  هدوملا ، عیبانی  - 2

.باب ح 18 ، ، 1/171 نامه ، - 3
رد دـیدحلا  یبا  نبا  .یلع  رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوـقلا  هعـصاق ،) ، ) هبطخ 238 ، 13/261 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 4
(. هنم انا  ینم و  هنا  : ) دنک یم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  رمایپ  زا  ار  هلمج  نیا  یثیدح  نمض 
رد تسا  هدرک  لقن  فلؤم  هک  بیترت  نیا  هب  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وجتـسج  ام  هک  اـجنآ  اـت  هبطخ 108 و 190 . رد 7/219 ، زین  و 

.دـشاب ثیدـح  هس  زا  لکـشتم  تسا  نکمم  عقاو  رد  تسا  هدرک  لقن  ثیدـح  کـی  ناونع  هب  فلؤم  هچنآ  .میتفاـین  یثیدـح  عماـجم 
.درک میهاوخ  هراشا  زین  رگید  یخرب  هب  میدرک و  هراشا  نآ  عبانم  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یثیدح  زا  یـشخب  هنم » انا  ینم و  یلع   » هلمج

بویا لاح  حرش  مقر 3475 ، ، 7/12 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هک  تسا  یثیدـح  ندـبلا » نم  سأرلا  هلزنمب  ینم  یلع   » هلمج
عماج رد  یطویس  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/344 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  زازبلا ، مساقلا  وبا  فسوی  نب 

،2 لصف باب 3 ، لـئاضفلا ، باـتک  ح 32914 ، ، 11/603 لاـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  نـیعلا ، فرح  ح 5596 ، ، 2/177 ریغصلا ،
،11/297 داشرلا ، يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  یحلاص  باب 56 ، ح 72 ، ، 2/77 هدوملا ، عیبانی  رد  يزودـنق  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف 

هلمج .یندب  نم  یسأر  هلزنمب  ینم  یلع  لاق : هللا  لوسر  نع  ءاربلا  نع  دنا : هدرک  لقن  ظفل  نیا  اب  باب 10  هرشعلا ، رکذ  باوبا  عامج 
.میدرک هراشا  نا  عبانم  هب  مود  سلجم  رد  هک  تسا  یثیدح  هللا » عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  هعاطا  نم  »
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« .نیملسملا دّیس  ّیلع  اذه  يدهشا  یعمسا و  هملس  ّما  ای   (1) یسوم نم  نوراه 

هملـس ما  يا  .یـسوم  يارب  تسا  نوراه  دننام  نم  يارب  وا  تسا و  نم  زا  وا  نوخ  تشوگ و  .متـسه  ّیلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  )
( .تسا نیملسم  ياقآ  دیس و  یلع  نیا  هک  هدب  تداهش  ونشب و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح 

262 ص :

دبع .مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  مه  هب  کیدزن  ترابع  هب  ننـست  لها  بتک  رد  زا  یـشخب  تیاور  نیا  - 1
لقن نینچ  ساـبع  نبا  زا  يزارلا ) رهاد  نب  یحی  نـب  رهاد  نـب  هللا  دـبع  هرامش 79/1046 ، ، 4/229  ) لماکلا باـتک  رد  يدـع  نب  هللا 
ینم وه  یمد و  نم  همد  یمحل و  نم  همحل  ایلع  نا  هملـس  ما  اـی  هملـسلا : مـأل  لاـق : هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تس ...« : هدرک 
نیمه هب  ار  تیاور  نـیا  ( 42/42 ، ) قشمد هنیدـم  خـیرات  باتک  رد  زین  رکاسع  نبا  يدـعب » یبن  هنا ال  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب 

هک تروص  نامه  هب  دلج ص169 ، نامه  رد  و  يدعب » یبن  هنا ال  ریغ  تسا ...« : هدروآ  نینچ  نآرخآ  رد  طقف  هدرک و  لقن  تروص 
هملـس مازا  ساـبع  نبا  زا  ار  تـیاور  نـیا  زین  ( 2/3416  ) لادـتعالا نازیم  باـتک  رد  زین  یبـهذ  .تـسا  هدروآ  هدـش  رکذ  لـماکلا  رد 
تروص نیمه  هب  ار  تیاور  ( 3/283  ) نازیملا ناسل  رد  رجح  نبا  و  یمد » نم  همد  و  یمحل ، نم  همحل  اـیلع  نا   » هدرک لـقن  نینچمه 

« ققحم  » .تسا هدرک  رکذ 
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« هللا عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  هعاطا  نم  ندبلا  نم  سارلا  هلزنمب  یّنم  ّیلع  هنم و  انا  یّنم و  ّیلع  »

هدومن و تعاطا  ارم  ار  وا  دنک  تعاطا  هک  یسک  .ندب  يارب  تسا  رـس  هلزنم  هب  نم  زا  یلع  متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  )
( .هدومن تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  هک  یسک 

هللا یلص  مرکا  لوسر  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  متشه  تدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیسریم  ریـسفت و  رد  يربط  ریرح  نب  دمحم 
: دومرف هک  دنیامن  یم  لقن  هلآو  هیلع 

« .هنم دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  هنّیب  یلع  ناک  نمف  لزنا أ  هیف  هنم و  انا  یّنم و  ّهنا  ّیلعب و  نیّدلا  اذه  دیأ  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنا  »

متسه وا  زا  نم  تسا و  نم  زاوا  هک  اریز  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نید  نیا  تسا  هدومن  دییأت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  )
دراد نآرق  دننام  نشور  یلیلد  ادخ  بناج  زا  ربمغیپ  هکنآ  ینعم  هصالخ  هک  دوه ) هروس 11-  17  ) هفیرش هیآ  هدیدرگ  لزان  وا  رد  و 

( .تسا تلاسر  قدص  هاوگ  يدوجو  نوئش  مامت  هب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  دننام  قداص  یهاوگ  اب 

اّیلع ّنا  نایب  یف  عباسلا  بابلا  هک  ناونع  نیا  هب  هداد  عوضوم  نیا  هب  صاـصتخا  ار  هدوملا  عیباـنی  باب 7  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 
سفن لـثم  یلع  هکنیا  ناـیب  رد  متفه  باـب  « ) .هنم اـنا  یّنم و  ّیلع   » ثیدـح هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سفنک  هـهجو  هللا  مّرک 

( .متسه یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ثیدح  دشاب و  یم  ادخ  لوسر 

263 ص :

باب 56) ح879 ، ، 2/308 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی   ) زا هدافتسا  اب  . 8 هدوم ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، هدوم  - 1
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دومرف هک  دـیامن  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هتوافتم  ظافلا  هفلتخم و  قرط  هب  ثیدـح  راهچ  تسیب و  باـب  نیا  رد  و 
هللا یلـصادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  دـنک  یم  لقنرباج  زا  بقانم  زا   (1) یثیدـح باب  رخآ  رد  تسا و  نم  سفن  ۀـلزنم  هب  یلع 

هک هلآو  هیلع 

264 ص :

نع بقانملا : یف  و  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يادـتبا  يزودـنق  باب 7 . ح 22 ، 1/172و 173 ، يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
اهب یفتکا  لجر  یف  هنم  هدحاو  تناک  ول  الاصخ  یلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دـقل  لاق : هللا  دـبع  نب  رباج 
نب دمحا  لاح  حرش  مقر 1822 ، ، 4/140 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  زین  ...هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوق  .ًافرـش  الـضف و 
ّیلع بقانم  هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح 4614 ، ، 3/130 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین ، مکاح  جارـسلا ، رفعجوبا  دواد 

، یعیبضلا رفعج  لاح  حرش  مقر 385 ، ، 6/294 ءایلوالا ، هیلح  رد  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ، نینمؤملا  ریما  مالـسا  رکذ  بلاط ، یبا  نب 
ح 3511 و ، 4/16 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربـط  هللا ) دـیبع   ) همثیخ وبا  دنـسم  293 ح335 ، / 1 یلعی ، یبا  دنـسم  رد  یلـصوم  یلعی  وبا 

نب ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ،  345 ، 198 ، 197 ، 189 ، 42/63 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هدانج ، نب  یـشبح  ثیداحا  ، 3513
هرکذت رد  يزوج  نبا  یلولـسلا ، رـصن  نب  هدانج  نب  یـشبح  لاح  حرـش  مقر 1075 ، )، 5/35 لامکلا ، بیذـهت  رد  يزم  بلاـط ، یبا 

، ءالبنلا مالعا  ریـس  رد  یبهذ  مود ، لصف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  هئاربلا ، هتئارق  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص42 و 43 ، صاوخلا ،
دیوس لاح  حرش  مقر 462 ، ، 2/455 ظافحلا ، هرکذت  رد  یبهذ  یعخنلا ، هللا  دبع  وا  هلال  دبع  نب  کیرش  لاح  حرـش  مقر 7 ، 8/212 ؛

، فنـصملا رد  هبیـش  یبا  نبا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 3/630 نیدشار ) ءافلخ  دهع  ، ) مالـسالا خـیرات  رد  یبهذ  دیعـس ، نب 
لصف باب 9 ، ص122 ، هقرحلا ، قعاوصلا  رد  یکم  رجح  نبا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  لـئاضفا  باـتک  ح 8و 58 ، 7/495 و 504 ،

ح595، ، 4/470 ریدـقلا ، ضیف  رد  يواـنم  نـیعلا ، فرح  ح 5595 ، ، 2/177 ریغـصلا ، عماج  رد  یطویـس  ص124ح25 ، و  ح6 ، ، 2
هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  هبـسن  رکذ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم  مسق 2  طمس 1 ص79 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  نیعلا  فرح 

یلع و 13/142، لئاضف  مالّسلا  هیلع  لصف 2  باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32913 ، ، 11/603 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  هلآو  هیلع 
لصف باب 1 ، ص160 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  یلع  لئاضف  هباحـصلا ، لئاضف  باب  باب 10 ، زا  دـعب  .لئاضفلا  باتک  ح 36444 ،

نم ءیـش  داریا  یف  لصف  يرجه ، لاس 10 ثداوح  ، 5/232 هیاهنلاو ، هیادـبلا  رد  ریثک  نبا  بلاطیبا ، نب  یلع  اندیـس  بقاـنم  رکذ  یف 
باب 1 ص85 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  سمشلا ، در  یف  رخآ  ثیدح  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف 
ح 2/594 و 599 ، هباحـصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دـمحا  یلع و  لئاضف  ح 43و 44 ، ص15 ، هباحـصلا ، لئاضف  رد  یئاسن  لصف 5 ،

ربمایپ هک  دـنا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نیا  هب  فلتخم  ظافلا  اب  نوگانوگ و  ثیداحا  نمـض  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لئاضف  1010و 1023 ،
« هنم انا  ینم و  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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زا تسا  ترابع  لاصخ  نآ  وا و  فرش  لضف و  يارب  دوب  یفاک  دوب  يدرم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسه  یلاصخ  یلع  رد  دومرف 
: هلوق و  یـسوم - » نم  نوراهک  یّنم  ّیلع  : » هلوق و  هالوم - » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » لـیبق زا  یلع  هراـبرد  ترـضح  نآ  ياـه  هدومرف 

و هنم » انا  یّنم و  ّیلع  »

يارب اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسه  یلاـصخ  یلع  رد  دوـمرف  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  دـنک  یم  لـقن 
تنک نم  : » لیبق زا  یلع  هرابرد  ترضح  نآ  ياه  هدومرف  زا  تسا  ترابع  لاصخ  نآ  وا و  فرش  لضف و  يارب  دوب  یفاک  دوب  يدرم 

و هنم » انا  یّنم و  ّیلع  : » هلوق و  یسوم - » نم  نوراهک  یّنم  ّیلع  : » هلوق و  هالوم - » ّیلعف  هالوم 

ّیلع ّیلو  : » هلوق و  .هللا » ملس  ّیلع  ملس  هللا و  برح  ّیلع  برح  : » هلوق و  .یتیصعم » هتیصعم  یتعاط و  هتعاط  یـسفنک  یّنم  ّیلع  : » هلوق
بزح ّیلع  بزح  : » هلوق و  .رفک » هضغب  نامیا و  ّیلع  ّبح  هلوق  هدابع و  یلع  هللا  هّجح  ّیلع  : » هلوق و  .هللا » ّودع  ّیلع  ّودـع  هللا و  ّیلو 

نم : » هلوق و  .رانلا » هّنجلا و  میسق  ّیلع  : » هلوق و  ناقرتفی - » هعم ال  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  : » هلوق و  ناطیـشلا » بزح  هئادعا  بزح  هللا و 
« .همیقلا موی  نوزئافلا  مه  ّیلع  هعیش  : » هلوق و  .هللا » قراف  دقف  ینقراف  نم  ینقراف و  دقف  اّیلع  قراف 

يارب تسا  نوراه  دـننامه  نم  يارب  یلع  .دـشاب  یم  وا ) رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  و   ) الوم یلع  سپ  متـسه ، وا  يـالوم  نم  سک  ره  )
وا تیصعم  تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  .تسا  نم  ناج  دننامه  نم  يارب  یلع  .متسه  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  .یـسوم 

تسا و نامیا  یلع  تسود  .تسادخ  اب  یتشآ  حلـص و  یلع  اب  یتشآ  حلـص و  تسادخ ، اب  گنج  یلع  اب  گنج  .تسا  نم  تیـصعم 
ادخ تیعمجو  هورگ  یلع  تیعمج  هورگ و  .تسا  رفک  وا  ینمشد 

265 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1072 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـننک تمـسق  یلع  .دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  تسوا و  اب  قح  تسا و  قح  اـب  یلع  .تسا  ناطیـش  هورگ  یلع  نانمـشد  هورگ  تسا و 
رد یلع  نایعیـش  .هدش  ادج  ادخ  زا  دش  ادج  نم  زا  هک  یـسک  هدش و  ادج  نم  زا  دش  ادج  یلع  زا  هک  یـسک  .تسا  خزود  تشهب و 

« .دنناراگتسر زیخاتسر  زور 

: دیامرف یم  نآ  ۀمتاخ  رد  تسا  لّصفم  هک  دیامن  یم  لقن  بقانم  زا  يرگید  ربخ   (1) باب رخآ  رد 

« .هدابع یلع  هللا  هفیلخ  هّرس و  یلع  هنیمأ  هقلخ و  یلع  هللا  هّجحل  ّکنا  هّیربلا  ریخ  ینلعج  هّوبنلاب و  ینثعب  يذلا  هللااب  مسقا  »

دومرف و دـیهاوخ  هعلاطم  اهدـعب  ای  هتـشذگ  ناترظن  زا  هک  هدیـسر  رایـسب  امـش  ءاملع  ةربتعم  بتک  حاحـص و  رد  راـبخا  لـیبق  نیا  زا 
طابترا و تدش  رب  یحضاو  تلالد  انسفنا )  ) هملک سپ  تسا  زاجم  نیا  ۀنیرق  امامت  اهنیا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت 

266 ص :

هللا یلـص  هللا  لوسر  نا  لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  اضرلا  یلع  نع  نسحلا  نب  یلع  بقاـنم  یف  و  - 1
.یکب مث  .ناضمر  رهـش  لضف  رکذ  ...هرفغملا و  همحرلا و  هکربلاب و  هللا  رهـش  مکیلا  لبقا  دـق  هنا  سانلا  اـهیا  لاـقف : اـنبطخ  هلآو  هیلع 
ثعبنا دق  یلـصت و  نا  دیرت  تنا  کب و  ینأک  .رهـشلا  اذه  یف  کنم  لحتـسی  امل  یکبا  یلع  ای  لاق : کیکبی ؟ ام  لوسر هللا  ای  تلقف :

کلذ هللا و  لوسر  ای  تلقف : .کتیحل  اهب  بضخیف  کسأر ، یلع  هبرـض  کبرـضی  حلاص  هقان  رقاع  قیقـش  نیرخآلا  نیلوالا و  یقـشا 
نم ینلتق و  دقف  کلتق  نم  یلع  ای  لاق : مث  .رکشلا  يرشبلا و  نطاوم  نم  اذه  تلق : .کنیدن  نم  همالس  یف  لاق : ینید ؟ نم  هملس  یف 

یلاعت كرابت و  هللا  نا  و  یتنط ، نم  کتنیط  یحور و  نم  کحور  یسفنک ، ینم  کنال  ینبس ، دقف  کبسم  ینضغبا و  دقف  کلضغبا 
یلع ای  .یتوبن  رکنا  دقف  کتماما  رکنا  نمف  .همامإلل  كراتخا  هوبنل و  ینراتخاف  کفطص  ینافطـصا و  هرونو و  نم  کقلخ  ینقلخ و 
کنا هیربلا  ریخ  ینلعج  هوبنلاب و  ینثعب  يذـلا  هللااب  مسقا  .ییهن  کیهن  رما و  كرما  یتنبا ، جوز  يدـلو و  وبا  یثراو و  ییـصو و  تنا 

باب 7. ح 5 ، ، 1/167 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  .هدابع  یلع  هللا  هفیلخ  هرس و  یلع  هنیما  هقلخ و  یلع  هللا  هجحل 
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.دراد المع  املع و  یجراخ  یبسح و  یبسن و  تالامک  بسحب  مالّسلا  هیلع  یلع  داحتا 

دوخ هفیرـش  ۀیآ  نیا  هک  دیئامن  قیدـصت  دـیاب  دیـشاب  یم  رود  جاجل  دانع و  زا  هللا  ءاش  نا  دـیتسه و  شناد  ملع و  لها  نوچ  امـش  و 
.دوش یم  هداد  مه  امش  مود  لاؤس  باوج  هیآ  نیمه  زا  ام و  دوصقم  مارم و  تابثا  رب  تسا  یعطاق  لیلد 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  اب  یحو  لوزن  هصاخ و  توبن  ءانثتساب  تالامک  عیمج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  میدومن  تباث  ام  یتقو  اریز 
رب ندوب  لضفأ  ترـضح  نآ  صئاصخ  تاماقم و  تالامک و  هلمج  زا  هک  میناد  یم  هاـگنآ  هدوب  کیرـش  انـسفنا  ۀـیآ  مکح  هب  هلآو 

لقع و مکح  هب  مه  هفیرش و  ۀیآ  لیلد  نیمه  هب  هکلب  تسا  هدوب  تما  هباحـص و  رب  لضفا  نامه  هک  دشاب  یم  تما  هباحـص و  عیمج 
ایبنا مامت  رب  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنانچ  ءانثتسا  نودب  دشاب  هباحـص  تما و  مامت  زا  ءایبنا و  رب  لضفا  یتسیاب  لقن 

.تسا هدوب  تما  و 

دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  نوچ 

ماـما ریـسفت  یلزتعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  یلازغ و  ماـما  مولعلا  ءاـیحا  لـیبق  زا  ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  یتـقو  اـمش 
زا هک  دینیب  یم  دییامن ، هعلاطم  ار  ءاملع  زا  نارگید  يروباشین و  (1) و  يواضیب يرشخمز و  هللا  راج  ریسفت  يزاررخف و 

267 ص :

یهاگ .تسا  هدش  لقن  تروص  ود  هب  زین  ننست  لها  بتک  رد  .تسا  ناوارف  یعیـش  ییاور  عماجم  رد  ظافلا  نیمه  اب  ثیدح  نیا  - 1
، هدوملا عیبانی  لیلد 3 ؛ ، 1 مسق هلئسم 3 ، سایقلا ، یف  مالکلا  ، 5/71 يزار ، رخف  لوصحملا ، دننام : دنا : هدرک  حیرصت  ثیدح  نتم  هب 

صئاصخ باوبا  عامج  ، 10/337 داشرلا ، يدهلا و  لبس  لصف 52 ؛ همدقم ، ، 1/325 نودلخ ، نبا  خیرات  باب 87 ؛ ، 3/353 يزودنق ،
، ریدقلا ضیف  باب 100  ص383 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  باب 3 ؛ صئاصخلا  نع  مالکب  قلعتت  دـئاوف  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هراشا ثیدـح  نیا  هب  ینمـض  روط  هب  جـح  هروس  هیآ 52 ، لـیذ  ، 3/149 ریـسفت ، رد  يواضیب  دـننام  زین  یهاگ  .همدـقم  ، 1/21 يوانم
نم همعی و  یبنلا  و  اهیلا ، سانلا  اوعدی  هددجم  هعیرشب  هللا  هثعب  نم  لوسرلا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يواضیب  .دنا  هدرک 

.مهب هتما  ءاملع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هبش  کلذل  یسیع و  یسوم و  نیب  اوناک  نیذلا  لیئارسا  ینب  ءایبنأک  قباس  عرش  ریرقتل  هثعب 
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: دومرف ترضح  هک  دنیامن  یم  لقن  یثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« لیئارسا ینب  ءایبنأک  یتما  ءاملع  »

: هدومرف رگید  ربخ  رد  ( دنا لیئارسا  ینب  ءایبنا  دننام  نم  تما  ءاملع  )

« لیئارسا ینب  ءایبنا  نم  لضفا  یتما  ءاملع  »

( دنا لیئارسا  ینب  يایبنا  زا  رتهب  لضفا و  نم  تما  ياملع  )

ای دننام  تسا ، يدمحم  ملع  همشچرس  زا  ناشملع  هکنآ  هطـساو  هب  تما  نیا  ياملع  هک  ییاج  دومن  دیهاوخ  قیدصت  افاصنا  هاگ  نآ 
رب انب  مرکا  لوسر  راتفگ  هب  تسا  صوصنم  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـمتح  دنـشاب  لیئارـسا  ینب  ياـیبنا  زا  رتهب  لـضفا و 
نم  ) (2)« اهباب ٌّیلع  همکحلا و  راد  اـنا  و  ، » (1)« اهباب ٌّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  : » دومرف هک  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  هچنآ 

.دییامن یمن  دیدرت  کش و  نآ  رد  زگره  دشاب و  یم  ءایبنا  زا  لضفا  دشاب ) یم  نآ  هزاورد  یلع  متمکح و  هناخ  ملع و  ناتسرهش 

ار ینعم  نیا  لاؤس  یتقو  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دوخ  زا  و 

تاهج زا  یضعب  هب  دندومن ،

268 ص :

.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  - 1
.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  - 2
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.دومرف هراشا  تیلضفا 

نآ باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هعصعص  تالاؤس 

بآ رهز  ریـشمش  تبرـض  رثا  رد  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ  رب  گرم  راثآ  هک  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هاـم  متـسیب  زور  رد 
يدارم مجلم  نب  نمحرلا  دبع  دندوب ) هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  يربخ  هب  رظن   ) نیرخآلا نیلوالا و  یقشا  هک  يا  هداد 
هزاجا دنا  هدومن  عامتجا  هناخ  رد  رب  هک  ینایعیـش  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  دومرف  دوب ، هدروآ  دراو  شکرابم  رـس  قرف  رب 

لامک اب  ترـضح  دندومن ، یم  هیرگ  ترـضح  نآ  لاح  هب  هتـسهآ  دنتفرگ و  ار  رتسب  فارطا  دـندمآ  یتقو  .دـننیبب  ارم  دـنیایب  دـیهد 
: دندومرف فعض 

« مکلئاسم اوففخ  نکل  و  ینودقفت ، نا  لبق  ینولس  »

( دینک رصتخم  کبس و  ار  دوخ  ياهلاؤس  نکل  و  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  لبق  دیهاوخ  یم  هچره  نم  زا  دینک  لاؤس  )

لاجر زا  هک  دوب  ناحوص  نب  هعـصعص  ناگدـننک  لاؤس  هملج  زا  دندینـش ؛ یم  ییاـهباوج  دـندومن و  یم  یلاؤس  کـی  ره  باحـصا 
یتـح ناـتدوخ  ياـملع  زا  راـبک  هعیـش ، ياـملع  رب  هوـالع  هـک  تـسا  یگرزب  تاور  زا  هفوـک و  فورعم  ياـبطخ  زا  هعیـش و  گرزب 

.دنا هدومن  لوق  لقن  سابع  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ار  وا  ياهتیاور  حاحص ، نابحاص 

رد ربلا  دبع  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ ، گرزب  ياملع  وا  تالاح  همجرت  لقن و  رد 
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يدرم هک  دنا  هدومن  قیثوت  ار  وا  هتشون و  یتاحورـشم  نارگیدو   (3) فراعم رد  هبیتق  نبا  (2) و  تاقبط رد  دعس  نبا  (1) و  باعیتسالا
.هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  صاخ  باحصا  زا  نیدتم و  قداص و  لضاف و  ملاع و 

)؟ مدآ ای  دیتسه  لضفا  امش  دیهد  ربخ  ارم  « ) مدآ ما  لضفا  تنا  ینربخا  : » درک ضرع  هعصعص 

« حیبقل هسفن  ءرملا  هیکزت  : » دندومرف ترضح 

{ ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّماو   } باب زا  نکل  دنک و  هیکزت  فیرعت و  ار  دوخ  درم  هک  تسا  حیبق 

( نک لقن  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ار  ییاهتمعن  )

؟ یتسه مدآ  زا  لضفا  لیلد  هچ  هب  نینمؤملا ؛» ریما  ای  کلذ  مل  و  : » درک ضرع 

لیاسو مسق  همه  مدآ  يارب  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  دومرف : ینایب  ترضح 

270 ص :

یلع املسم  ناک  دسیون : یم  ربلا  دبع  نبا  .يدبعلا  ناحوص  نب  هعصعص  لاح  حرـش  مقر 1211 ، ، 2/717 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 1
احیـصف ناک  سیقلا و  دـبع  هموق  تاداس  نم  ادیـس  ناـک  کـلذ و  نع  رغـص  هری ، مل  هلقی و  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع 

.مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  یف  ّدعی  اغیلب  الضاف  انّید  انسل  القاع  ابیطخ و 
نم ناک  و  دـسیون ... : یم  هنوگ  نیا  دعـس  نبا  ناحوص  هعـصعص  لاح  حرـش  مقر 2213 ، ، 6/244 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  - 2

...بلاط و یبا  نب  ّیلع  نع  هعـصعص  يور  دـق  ...بلاط و  یبا  نب  ّیلع  باحـصا  نم  ناک  ابیطخ و  ناک  هفوکلاب و  ططخلا  باحـصا 
.ثیدحلا لیلق  هقث  ناک 

لمجلا موی  هاوخا  لتق  ّیلع ، باحـصا  رابک  نم  ناک  برعلا  ءابطخ  دـحا  دـسیون : یم  ناحوص  ونب  هبیتق ص402 ، نبا  فراـعملا ، - 3
...اهوفم احیصف  اریما  اعاطم  افیرش  ناکو  دعس  نبا  هقث  ...هیارلا و  هعصعص  ذخأف 
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دروخ هّیهنم  هرجش  نآ  زا  دشن و  یهنتم  وا  دیدرگ و  عنم  مدنگ  هرجش  کی  زا  طقف  .دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و  تمحر و 
ار ایند  نوچ  دوخ ، هدارا  لیم و  هب  نم  دومنن ، عنم  مدـنگ  ندروخ  زا  ارم  دـنوادخ  یلو  دـش ، جراخ  قح  تمحر  راوج  تشهب و  زا  و 

.مردوخن مدنگ  زا  متسناد  یمن  هجوت  لباق 

رتشیب اـیند  عاـتم  اـیند و  زا  وا  ضارعا  سک  ره  .تساوقت  عرو و  دـهز و  هب  ادـخ  دزن  رد  صخـش  تلیـضف  تمارک و  هکنآ  زا  هیاـنک 
.دیامن بانتجا  یهنم  ریغ  لالح  زا  هک  تسا  نیا  دهز  ياهتنم  رتشیب و  ادخ  دزن  رد  وا  تلزنم  برق و  اعطق  تسا ،

« حون نم  لضفا  انا  لاق : حون ؟ ما  لضفا  تنا  : » درک ضرع 

.حون زا  متسه  لضفا  نم  دومرف : حون ؟ ای  دیتسه  لضفا  امش 

؟ حون زا  دیتسه  لضفا  ارچ  کلذ »؟ مل  : » درک ضرع 

هرابرد ات  .دندومن  راوگرزب  نآ  هبرایـسبرازآ  تیذا و  هوالع  هب  دندرکن ، تعاطا  ادخ  يوس  هب  درک  توعد  ار  ادـخ  لوق  حون  دومرف :
: درک نیرفن  اهنآ 

[26/ حون { ] ًاراّیَد َنیِِرفاکلا  نِم  ِضرَْالا  یلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  }

( .ار يراید  نیرفاک  زا  نیمز  رب  راذگم  اراگدرورپ  )

الماک مدرکن و  نیرفن  اهنآ  هرابرد  مدید  تما  نیا  زا  هک  یناوارف  رایـسب  ياهتیذا  تامدـص و  همه  نآ  اب  ءایبنالا  متاخ  زا  دـعب  نم  اما 
یلاح رد  مدرک  ربص  ًیجش » قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  : » دومرف هیقشقش  هب  فورعم  هبطخ  نمض  رد  هچنانچ   ) مدومن ربص 

الب رب  شربـص  هک  تسا  یـسک  قح  يوس  هب  قلخ  برقا  هکنآ  زا  هیاـنک  .دوب  ناوختـسا  نم  يوـلگ  رد  كاـشاخ و  نم  مشچ  رد  هک 
.دشاب رتشیب 

« میهاربا نم  لضفا  انا  لاق : میهاربا ؟ ما  لضفا  تنا  : » درک ضرع 

271 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1078 

http://www.ghaemiyeh.com


.متسه میهاربا  زا  لضفا  نم  دومرف : میهاربا ؟ ابا  ای  دیتسه  لضفا  امش 

: دیتسه میهاربازا  لضفا  امش  ارچ  کلذ » مل  : » درک ضرع 

، هرقب هروس  هیآ 260  { ) یْبلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنکل  یَلب َو  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َوَأ  َلاق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیک  ینِرَأ    ِ ّبَر درک { : ضرع  میهاربا  دومرف :
رواب يرآ  درک : ضرع  يرادـن ؟ رواب  ایآ  دومرف : دـنوادخ  .درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  اراـگدرورپ 

( .دریگ مارآ  ملد  نآ  هدهاشم  اب  مهاوخ  یم  نکل  مراد 

نیقی ددرگ ، بجح  فشک  دور و  الاب  اه  هدرپ  رگا  « ) ًانیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » متفگ هک  هدیـسر  ییاـج  هب  نم  ناـمیا  یلو 
.دوش نیقیلا  قح  ماقم  دجاو  هک  دشاب  یم  وا  نیقی  ماقم  هب  صخش  هجرد  ولع  هکنآ  زا  هیانک  .دش ) دهاوخن  دایز  نم 

« یسوم نم  لضفا  انا  لاق : یسوم ؟ ما  لضفا  تنا  : » درک ضرع 

دنوادخ یتقو  دومرف : .دیتسه  یسوم  زا  لضفا  امش  لیلد  هچ  هب  درک : ضرع  .متـسه  لضفا  نم  دومرف : یـسوم ؟ ای  دیتسه  لضفا  امش 
ُنوُراه یخَأ  ِنُوُلتْقَی َو  ْنَأ  ُفاخَأَف  اًسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  ّینِإ    ِ ّبَر َلاق  : } درک ضرعدورب  رـصم  هب  هک  نوعرف  توعد  هب  درک  رومأم  ار  وا 

(34-33/ صصق { ) ِنُوبِّذُکی ْنَأ  ُفاخَأ  ّینِإ  یُنقِّدَُصی  اًءْدِر  یعَم  ُْهلِسْرَأَف  اًناِسل  یّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه 

لتق هب  ارم  هنیرید ) هنیک  یهاوخنوخ و  هب  هک   ) مسرت یم  ما و  هتشک  ار  رفن  کی  ناینوعرف )  ) اهنآ زا  نم  ادخ  يا  درک : ضرع  یسوم  )
راک رد  کیرـش  رای و  نم  اب  تسا  رت  حیـصف  نم  زا  شا  هقطان  هک  نوراـه  مردارب  مریزگاـن ) تلاـسر  زا  رگا  لاـح  نیا  اـب   ) .دـنناسر

( .دننک متلاسر  بیذکت  اهنآ  مسرت  یم  دنک ، قیدصت  ارم  ات  امرف  تلاسر 
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ةروس لوا  تایآ  هبعک  ماب  يالاب  همّظعم  هکم  رد  مورب  هک  درک  مرومأم  ادـخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو  نم  اما 
شناشیوخ براقا و  زا  یکی  ای  لاـخ  اـی  مع  اـی  ردـپ  اـی  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتمک  هکنآ  اـب  میاـمن  تئارق  شیرق  راـفک  رب  ار  تئارب 

ةروس تایآ  مداد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  متفر  اهنت  هدومن  رما  تعاطا  مدرکن  فوخ  ادبا  کلذ  عم  دنـشاب  هدشن  هتـشک  نم  تسدـب 
تعجارم مدناوخ و  اهنآ  رب  ار  تئارب 

.مدومن

هب دامتعا  ءاکتا و  یسوم  تسا ، رتشیب  وا  تلیضف  تسا  رتشیب  شلکوت  سک  ره  تسادخ  هب  لکوت  اب  صخش  تلیـضف  هکنآ  زا  هیانک 
.دومن قح  لالجلا  وذ  تاذ  میمع  فطل  مرک و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لماک  لکوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلو  دومن  شردارب 

؟ کلذ مل  لاق : .یسیع  نم  لضفا  انا  لاق : یسیع ؟ ما  لضفا  تنا  لاق :

سپ دومرف : دیتسه ؟ لضفا  امش  هچ  يارب  درک : ضرع  .متسه  یـسیع  زا  لضفا  نم  دومرف : یـسیع  ای  دیتسه  لضفا  امـش  درک : ضرع 
هب دـش  یحو  دیـسر  لمح  عضو  عقوم  هک  نیمه  دـش  هلماح  ادـخ  تردـق  هب  وا  نابیرگ  رد  لیئربج  ندـیمد  هطـساو  هب  میرم  هکنآ  زا 

تدابع لحم  هناخ  نیا  هک  اریز  وش  نوریب  سدقملا  تیب  هناخ  زا  هدالولا » تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ناف  تیبلا  نع  یجرخا  : » هک میرم 
ایند هب  یـسیع  هدیکـشخ  هلخن  ياپ  ارحـص  نایم  رد  تفر  نوریب  سدقملا  تیب  زا  اذـلف  ندـیئاز ، تدالو و  لحم  هاگـشیاز و  هن  تسا 

.دمآ

کـسمتم هبعک  راجتـسم  هب  دوب  مارحلا  دجـسم  طسو  هک  یتلاـح  رد  تفرگ  ندـیئاز  درد  ار  دـسا  تنب  همطاـف  مرداـم  یتقو  نم ، اـما 
نیا قحب  یهلا  درک  ضرع  هدیدرگ و 
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دـش هتفاکـش  هناخ  راوید  تعاس  نامه  نادرگ  ناـسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  نیا  هدرک  اـنب  ار  هناـخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قحب  هناـخ و 
نامه رد  نم  دـش و  دراو  مردام  همطاف  تیبلا » یلخدا  همطاف  ای  : » هک دـندومن  هناخ  لخاد  هب  توعد  یبیغ  يادـن  اب  ار  همطاـف  مرداـم 

سفن و حور و  هک  ره  تسا  دـلوم  تیرهاط  بسن و  بسح و  هب  درم  فرـش  لوا  هبترم  رد  هکنآ  زا  هیانک  مدـمآ  اـیند  هب  هبعک  هناـخ 
.تسا لضفا  وا  تسا  هزیکاپ  وا  دسج 

هکم تفارـش  هب  هجوت  اـب  سدـقملا  تیب  رد  لـمح  عضو  زا  میرم  زا  یهن  همّظعم و  هبعک  لوخد  رد  همطاـف  هب  راـگدرورپ  رما  نیا  زا  )
یم موـلعم  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  یـسیع  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفارـش  میرم و  رب  همطاـف  تفارـش  سدـقملا  تیب  رب  همّظعم 

.(1)( دوش
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، هینامعنلا راونا  تیبلا ، لـها  لـئاضف  یف  لـصف  ص221-220 ، يراـصنا ، يزیربـت ، ءاـضیبلا ، هعمللا   ) هعیـش بتک  رد  تیاور  نـیا  - 1
همالع زا  لقن  هب  نوتـسلا ) عساتلا و  ثیدـحلا  ات 49 ،  5/47  ) قحلا قاـقحا  حرـش  باـتک  رد  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  موحرم  ( 1/27
یتیاور دوخ  بقانملا » رحب   » باتک رد  هیونسح ، نیا  هب  روهشم  یلصوم  یفنح  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  خیـش  فراع  ثدحم و 

ناربمایپ اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیب  هسیاـقم  هب  هک  تسا  هدرک  لـقن  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  اـب  يدعـس  همیلح  رتخد  هدـح  هرظاـنم  زا 
تیاور لصا  تسا ، هدش  داهشتسا  ترضح  نآ  تلیضف  رد  ننست  لها  هعیش و  هیلع  قفتم  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  نآ  رد  هتخادرپ و 

لاقف هیدـی  نیب  تلثم  یفقثلا و  فسوی  نب  جاجحلا  یلع  هیدعـسلا  همیلح  تنب  هرح  تدرو  اـمل  هنا  تاـقث  هعاـمج  يور  تسا : نینچ 
یلع ایلع  نیلـضفت  کنا  کیلع  لیق  دقف  کب  ءاج  هللا  اهل : لاقف  نمؤم ؟ ریغ  نم  هسار  هل  تلاقف : هیدعـسلا ؟ هملح  تنب  هرح  تنا  اهل :
یلع هلـضفُأ  تلاق : ءالؤه ؟ ریغ  نم  یلع  و  لاق : .هصاخ  ءالؤه  یلع  هلـضفا  ینا  لاق  يذلا  بذک  دقل  تلاق : نامثع ؛ رمع و  رکب و  یبا 

ندیزتف هباحصلا  یلع  هیلـضفت  کنا  کل  لوقا  اهر : لاقف  .میرم  نب  سیع  نامیلـس و  دواد و  یـسوم و  میهاربا و  طول و  حن و  مدآ و 
لب ءایبنالا  ءالؤه  یلع  هتلضف  انا  ام  تلاقف : .کقنع  تبرض  الا  تلق و  ام  نایبب  ینتأت  مل  یناف  مزعلا ؟ یلوا  نم  ءایبنالا  نم  هعبس  مهیلع 

ُُهیْعَـس َناک  َو   } یلع قح  یف  لاق  و  ( 121/ هط { ) �يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  �یـصَع  َو   } مدآ قح  یف  یلاعت  هلوق  یف  نآرقلا  یف  هلـضف  لجوزع  هللا 
ًالَثَم هللا  َبَرَـض  : } هلوقب امهیلع  هلـضف  یلاعت  هللا  تلاق : طول ؟ حون و  یلع  هلـضفت  مبف  هرح ؛ ای  تنـسحا  لاـقف : ( 22/ ءایبنا { ) ًاروُکْشَم

هکئـالم ناـک  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  و  اـمُهاتَناخَف } ِْنیَِحلاـص  اـنِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتْحَت  اـتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل 
لاقف اهطخسل ، طخسی  اهضرل و  هللا  یضری  يذلا  ءارهزلا  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تنب  هتجوز  یهتنملا  هردس  تحت  هکالم ) )

 ِ ّبَر ُمیهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  هلوقب { : هلضف  هلوسر  هللا و  تلاقف : هللا ؟ لیلخ  میهاربا  ءایبنالا  یبا  یلع  هلضفت  مبف  هرح ، ای  تنـسحا  جاجحلا :
مل الوق  لاـق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  (، 260 هرقب { ) یبـْلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  یَلب َو  َلاـق  ْنِمُْؤت  َْمل  َلاـق َأ َو  یتْوَْملا  یُْحت  َفـْیَک  ینِرَأ 
هرح ای  تنـسحا  لاق : .دحا  هدـعب  هلبق و ال  اهلقی  مل  هملک  هذـه  و  ًانیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   » نیملـسملا نم  دـحا  هیف  فلتخی 
تاب بلاـط  یبا  نب  ّیلع  و  ( 21/ صـصق { ) ُبَّقَرَتَی اًِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  لجوزع {  هللا  لوقی  تلاق : هللا ؟ یجن  یـسوم  یلع  عیلـضفت  مبف 

{ هللا ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساـّنلا  َنِم  َو   } هقح یف  هللا  لزنا  یتـح  فخی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هلا  لوـسر  شارف  یلع 
ِیف ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  اـّنِإ  ُدوُواد  اـی  هلوقب { : هیلع  هلـضف  هللا  تلاـق : دواد ؟ یلع  تلـضفت  مبف  لاـق  هرح ، اـی  تنـسحأ  لاـق : ( 207/ هرقب )
ناک امهدحا  نیلجر  یف  تلاق : هتموکح ؟ تناک  ءیش  يا  یف  : اهل لاق  ص/26 ) { ) يوَْهلا ِِعبَّتَت  َو ال    ِ ّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا 
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ام یلا  دوعی  یتح  مرکلا  یلع  اهنمث  قفنی  منغلا و  عابت  لاـقف  دواد  یلا  اـمکتحاف  هتعرف  مرکلا  یف  منغلا  تشفنف  منغ ؛ رخـآلا  مرک و  هل 
هیلع نینمؤملا  ریما  انالوم  نا  و  َنامیَلُـس } اهنْمَّهَفَف  : } لجوزع هللا  لاقف  اهفوص  اهنبل و  نم  ذـخأن  لب  هبا  ای  ال  هدـلو : هل  لاقف  .هیلع  ناک 

؛ ربیخ حـتف  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنا  یلع  لخد  مالّـسلا  هیلع  هنا  و  ینودـقفت » نا  لبق  ینولأسإ  قوف  امع  ینولأسإ  : » لاـق مالّـسلا 
هللا تلاق : ناملس ؟ یلع  هیلضفت  مبف  هرح  ای  تنسحا  اهل  لاقف  ّیلع » مکملعا  مکلـضفا و  : » نیرـضاحلل هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 

اثالث ال کتقلط  دـق  ایند  ای  : » لاق مالّـسلا  هیلع  یلع  انالوم  و  ص35 ) { ) يدَْعب ْنِم  ٍدَـحَأل  یغَْبنَی  اًْکُلم ال  یل  ْبَه  : } هلوقب هیلع  هلـضف 
(83/ صـصق { ) اًداسَف ِضْرَْألا َو ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُری  َنیذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراّدلا  َْکِلت  هیلع {  هللا  لزنا  کلذ  دنعف  کیف » یل  هعجر 

ِساّنِلل َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َء  َْنبا  یَـسیع  ای  هللا  َلاـق  ْذِإ  َو   } هلوقب هیلع  هلـضف  هللا  تلاـق : یـسیع ؟ یلع  هیلـضفت  میف  هرح  اـی  تنـسحا  لاـق :
یف اـم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَـقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ  ٍّقَِحب  یل  َْسَیل  اـم  َلُوقَأ  ْنَأ  یل  ُنوُـکَی  اـم  َکَناْحبُـس  َلاـق  هللا  ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  ینوُذِـخَّتا َو 

اوعدا ام  هیف  هیریصنلا  اوعدا  امل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هموکحلا و  رخأف  ( 116/ هدئام { ) ...َکِسْفَن یف  ام  ُمَلْعَأ  یسْفَن َو ال 
نم تجرخ  هّرح ، ای  تنـسحأ  لاق : .هریغ  لئاضفب  لدـعت  هلئاـضف ال  تناـک  هذـهف  مهتموکح  رخؤی  مل  مهلتاـق و  ناورهنلا  لـها  مه  و 

هللا و اوقتا   } لجوزع هلوق  یف  اهیلع  هللا  همحر  انـسح و  احیرـست  اهحرـس  اهاصعا و  اهزاجا و  مث  کلذ  ناکل  کلذ  ـال  ول  کـباوج و 
ربخ یمقلا ص138 ، لیئربج  نب  ناذاش  لئاضفلا ،  ) تسا هدش  رکذ  زین  هعیش  بتک  رد  تیاور  نیا  ( 119/ هبوت { ) نیقداصلا عم  اونوک 

« ققحم ( » جاجحلا هیدعسلا و  همیلح  تنب  هرح  هصق  نماثلا  بابلا  ، 46/134 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  جاجحلا ؛ عم  هیدعسلا  هرح 
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ءایبنا عیمج  تآرم  یلع 

ءایبنا عیمج  تآرم  یلع  ياچ  فرص  تحارتسا و  هضیرف و  ءادا  زا  دعب  دنتساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  دش  زامن  عقوم 

مدرک ضرع  هدومن  مالک  حاتتفا  یعاد  ياچ  فرـص  تحارتسا و  هضیرف و  ءادا  زا  دـعب  دنتـساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  دـش  زاـمن  عقوم 
دجاو ءایبنا و  تافـص  عیمج  تارم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ناتدوخ  ءاملع  قثوم  هربتعم و  بتک  رد  دش  ضرع  هچنآ  رب  هوالع 

.دنا هداد  رارق  تافص  نآ 

نیـسحلا نب  دـمحا  یعفاش  هیقف  رکب  وبا  ظفاح  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  هحفـص 449  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
رد یبرع  نیدـلا  یحم  (2) و  ریبک ریـسفت  رد  هلهابم  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  ماما  دنـسم و  رد  لـبنح  دـمحا  ماـما  بقاـنم و  رد  یقهیب 

خیش (3) و  رهاوج تیقاوی و  باتک  ثحبمزا 32  هحفص 172 
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دیدـحلا یبا  نبا  .ّیلع  لئاضف  یف  هدراولا  رابخالا  ثیداـحالا و  رکذ  هبطخ 154 ، ، 9/168 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
یلا هملح و  یف  میهاربا  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  همزع و  یف  حوـن  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تـسا : هدرک  لـقن  ظاـفلا  نـیا  اـب  ار  ثیدـح 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هدهز ، یف  یسیع  یلا  هتنطف و  یف  یسوم 
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزار  رخف  .هسماخلا  هلئـسم  هیآ 61 ، نارمع  لآ  هروـس  ، 8/81 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 2

یبا نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتوفص ، یف  یسیع  هتبیه و  یف  یـسوم  هتلخ و  یف  میهاربا  هتعاط و  یف  احون  هملع و  یف  مدآ  يری  نا  دارا  نم 
.مالّسلا هیلع  بلاط 

یبا نب  ّیلع  ءابهلا  کلذ  یف  هیلا  سانلا  برقا  ناک  نیدـلا و  یحم  خیـشلا  لاـق  ثحبم 32 . ، 2/18 ینارعـش ، رهاوجلا ، تیقاویلا و  - 3
.نیعمجا ءایبنالا  رارسأل  عماجلا  هنع  هللا  یضر  بلاط 
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رون هیدمحملا و  هقیرطلا  فقاوملا و  حرش  یقهیب و  حیحص  دمحا و  دنـسم  زا   (1) هدوملا عیبانی   40 باب لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس 
دّمحم ((3) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 22  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  یقهیب و  زا   (2) هّمهملا لوصف  هحفـص 121  رد  یکلام  نیدلا 

هب  (4) بلاطلا هیافک  باب 23  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 
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هدنسم یف  لبنح  نب  دمحا  جرخا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودنق  باب 40 . ح1 ، ، 1/363 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
حون یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ءارمحلا  یبا  نع  هحیحص  یف  یقهیبلا  دمحا  و 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هدهز ، یف  یسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همزع و  یف 
هبقنم 15. هنسحلا ، هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/571 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصفلا  - 2

.6 لصف  1 باب ص97 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - . 3
نبا نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یعفاش  یجنگ  . 23 بب ص122 ، یعفاش ، یجنگ  یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 4
هللا یلـص  هللا  لوسر  هب  رـصب  املف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لبقا  هباحـصا  نم  هعامج  یف  سلاج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امنیب  ساـبع 
یبا نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هملح ، یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  مکنم  دارا  نـم  لاـق : هـلآو  هـیلع 
لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لصف 4  ح25 ، 1/76 و 77 ، نیسحلا ، لتقم  رد  و  ح 70 ، ص83 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  بیطخ  زین  بلاط و 

یف آـیرکز  نب  ییحی  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  همملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هللا  لوـسر  لاـق : ءارمحلا  یبا  نع  تسا : هدرک 
هلوق ح256 ، ص212 ، بقانم ، رد  یلزاغم  نبا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هشطب ، یف  نارمع  نب  یـسوم  یلا  هدـهز و 

هقف مدآ و  ملع  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا : هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  یلزاـغم  نبا  ...مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  مالّـسلا  هـیلع 
ءایبنالا نم  هسمخب  ههبش  رکذ  لصف 9 ، باب 4 ، ، 3/196 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  حون ،

هک یثیدح  رب  هوالع  ءایبنالا  نم  هسمخب  یلع  هیبشت  رکذ  یلع  لئاضف  باب  مسق 1 ، یبقعلا ص93 و 94 ، رئاخذ  رد  .مهل و  بقانم  یف 
نم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  هراـشا  زین  ثیدـح  نیا  هب  میدرک  لـقن  یمزراوخ  بقاـنم  زا 

.مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هلاـمج ، یف  فـسوی  یلا  هـمکح و  یف  حوـن  یلا  هـملح و  یف  مـیهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا 
سابع نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  هرقب  هروس  هیآ 149 ، لیذ  ح 147 ، ، 1/137 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح 

، هعاـمتجا یف  فسوی  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :
، قشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  باـب 35 ،  1 طمس ح 131 ، ، 1/170 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیوـمح  .بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  یلا  رظنیلف 

.دنا هدروآ  میدرک  لقن  یمزراوخ  بقانم  زا  هک  یظافلا  نامه  اب  ار  ثیدح  زین  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/313
هقح یف  لاق  لجر  یلع  مدـقتا  انا ال  رکبوبا : لاقف  تسا : هدروآ  ظافلا  نیا  اـب  ار  ثیدـح  یجنلبـش  باب 1 . ص20 ، راصبالا ، رون  رد 
یلا هدـهز و  سیع و  یلا  هتالـص و  یـسوم و  یلا  هنـسح  فسوی و  یلا  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارأ  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
یم دـصقم 5  دـصرم 4 ، ، 8/369 فـقاوملا ، حرـش  رد  یناـجرج  فیرـش  دیـس  .ّیلع  یلا  رظنیلف  هقلخ  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـصدمحم 

یسوم یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق  رـشع  یناثلا  دسیون :
ثحبم 6، لصف 4 ، دصقم 6 ، ، 5/296 دـصاقملا ، حرـش  رد  ینازاتفت  .بلاط  یبا  نبا  یلا  رظنیلف  هتداـبع ، یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف 

یف یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح 
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لصف هبطخ 108 ، ، 7/220 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .بلاط و  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هتدابع ، یف  یـسیع  یلا  هتبیه و 
رظنی نا  دارا  نم  لاق : ّهنا  مالّـسلا  هیلع  هنع  اضیا  نوثدـحملا  يور  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  تاـفتلالا ، یلع  مـالکلا  یف 

، نازیملا ناـسل  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  .بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف  هعرو ، یف  یـسیع  هملع و  یف  یـسوم  همزع و  یف  حون  یلا 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  تسا : هدومن  لقن  نینچنیا  يدهنلا ، ییحی  نب  رعسم  لاح  حرش  مقر 8397 ، ، 6/693

مالّسلا هیلع  یلع  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هلآو 
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مدآ یلا  رظنی  نا  دارا  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رـصتخم 
هتداـبع یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  و  هملح ) یف   ) هتّلخ یف  میهاربا  یلا  و  هـتمکح ) یف   ) هئاوـقت یف  حوـن  یلا  هـملع و  یف 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  رظنیلف 

ره دنک و  هجوت  یلع  ملع  هب  ددرگ ) دنمرهب  مدآ  ملع  تیفیک  تیمک و  زا  ینعی   ) شملع رد  ار  مدآ  دـنک  رظن  دـهاوخ  یم  سک  ره  )
تبیهو میهاربا  لح  تلخ و  دنبب و  ار  وا  تمکح  مکح  ای  هدوب ) وا  تافص  نیرتهب  هک   ) ار حون  ياوقت  تقیقح  دهاوخ  یم  هک  سک 

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوس  هب  دنک  رظن  سپ  دنیبب ، ار  یسیع  تدابع  یسوم و 

رد دـیامن و  یم  لقن  یئاه  یتدایز  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا   (1) یبرقلا هدوم  زا  متـشه  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  رباج  زا  هدروآ  نآ  رخآ 

.هریغ دحا  یف  اهعمجی  مل  هیف و  هللا  اهعمج  ءایبنالا  لاصخ  نم  هلصخ  نیعست  هیف  ّناف 

279 ص :

ینادمه باب 56 ، ح874 ، و 307 ، ، 2/306 يزودنق ، هدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) هدوم 8 ینادمه ، یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ، هدوم  - 1
هتبیه و یف  لیفارـسا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رباج  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح 

بوقعی یلا  هتلخ و  یف  میهاربا  یلا  هتیـشخ و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  هتلـالج و  یف  لـیئاربج  یلا  هتبتر و  یف  لـیئاکیم  یلا 
هتدابع یف  یسیع  یلا  هدهز و  یف  ییحی  یلا  هربص و  یف  بویا  یلا  هتاجانم و  یف  یـسوم  یلا  هلامکج و  یف  فسوی  یلا  هنزح و  یف 
ءایبنالا لاصخ  نم  هلصخ  نیعست  هیف  ناف  یلع ، یلا  رظنیلف  هقلخ ، هبسح و  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یلا  هعرو و  یف  سنوی  یلا  و 

.هریغ دحا  اهعمجی  مل  هیف و  هللا  اهعمج 
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زا تلصخ  دون  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  )

( وا ریغ  رد  هن  هدرک  عمج  وا  رد  دنوادخ  هک  دشاب  یم  ءایبنا  لاصخ 

هیبشت ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  نایب 

هک دراد  ینایب  تلق  ناونع  هب  دوخ  ثیدح  لقن  زا  سپ   (1) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ظاّفحلا  ردص  ماش  ثدحم  هیقف  خیش  و 
رد هکناـنچ  مه  ار ، يزیچ  ره  تفـص  ملع و  مدآـب  تخومآ  دـنوادخ  هک  تسنیا  يارب  وا ، ملع  رد  مدآ  هب  یلع  ندومن  هیبـشت  دـیوگ 

هثداح هن  يزیچ و  تسین  نینچ  مه  و  .داد ) میلعت  مدآ  هبار  ءامسا  همه  ادخ   31/ هرقب { ) ا�هَّلک َءا�مْسَْألَا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   } دیامرف هرقب  ةروس 
ترضح هک  دوب  یهلا  ملع  نیمه  هطساو  هب  نآ  يانعم  طابنتسا  كرد و  مهف  نآ و  ملع  دشاب  یم  یلع  دزن  رد  هکنآ  رگم  يا  هعقاو  و 

.ًهَفِیلَخ ِضْرَْألَا  ِیف  ٌلِـعا�ج  یِّنِإ  دومرف : هک  دـهد  یم  ربخ  هرقب ) ةروس 2( هیآ 28  رد  دـنوادخ  هک  دـمآ  تفالخ  تعلخ  هب  علخم  مدآ 
( تشامگ مهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  نم  . 30/ هرقب )

رب وا  تیدوجسم  يرترب و  مدآ و  تیلضفا  ببـس  ملع  نآ  نوچ  هک  دمهف  یم  ار  مدآ  هب  یلع  ترـضح  هیبشت  یقوذ  اب  ناسنا  ره  سپ 
تفالخ ماقم  بحاص  هکئالم و 

280 ص :

امف ا�هَّلُک } َءا�مْسَْألَا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  : } لجوزع لاق  امک  ءیش  لک  هفص  مدآ  ملع  هللا  نال  هملع  یف  مدآب  مالّسلا  هیلع  یلعل  ههیشت  تلق : - 1
یف وا  هتمکح  یف  حونب  ههبش  ومهف و  اهانعم  طابنتـسا  یف  هل  ملع و  اهیف  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنع  الا و  هعقاو  هثداح و ال  ءیـش و ال  نم 

نآرقلا یف  یلاعت  هللا  هفـصو  امک  نینمؤملاب  افوئر  نیرفاکلا  یلع  ادـیدش  ناک  مالّـسلا  هیلعًایلع  نال  حـصا ، هنأـک  همکح و  یف  هیاور 
َو هلوقف { : نیرفاکلا  یلع  مالّـسلا  هیلع  حون  هدـش  نع  لجوزع  هللا  ربخا  و  ْمُهَْنَیب } ُءامَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیذَّلا  َو  هلوقب { :

یلاعت هللا  هفصو  امک  نامحرلا  لیلخ  مالّسلا  هیلع  میهارباب  ملحلا  یف  ههبش  و  اًراّیَد } َنیِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ال    ِ ّبَر ٌحُون  َلاق 
.ءایفصالا تافصب  افصتم  ءایبنألا  قالخأب  اقلختم  ناکف  ٌمیلَح }  ٌهاّوَأل   َ َمیهاْربِإ َّنِإ  هلوقب { 
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.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  زا  دعب  تفالخ  ماقم  دجاو  قیالخ و  ۀمه  زا  رترب  لضفا و  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دیدرگ ،

فؤر نینمؤم  رب  دـیدش و  راّـفک  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناسرب  دـهاوخ  یم  ّهناـک  نآ  تمکح  رد  حون  هب  ار  یلع  ندومن  هیبشت  و 
لیلد دوخ  نیا  ( ) 29 حتف { ) ْمُهَْنَیب ُءا�مَحُر  ّفْکلَا 

�
ِرا یَلَع  ُءا�ّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلَا  َو   } هدومن فصو  ار  وا  نآرق  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  مه  هدوب 

(. مدومن ضرع  البق  هچنانچ  هدیدرگ  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  هیآ  نیا  هکنآ  رب  تسا 

: دهد یم  ربخ  نآرق  رد  هچنانچ  دوب  دیدش  رایسب  رافک  هب  تبسن  حون  و 

(26/ حون { ) ّیَد
ًارا� َنیِِرفا�ْکلَا  َنِم  ِضْرَْألَا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر �ال  ٌحُون  َلا�ق  {َو 

( ار يراید  نارفاک  زا  نیمزرد  راذگم  اراگدرورپ  درک : ضرع  حون  )

تفص نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  میهاربا  نآرق  رد  هک  تسنآ  يارب  میهاربا  ملح  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ندومن  هیبشت  و 
( .دوب رابدرب  هنیآ  ره  میهاربا  هک  یتسرد  هب  ( ) هبوت 114 { ) ٌمِیلَح ٌها�ّوََأل  َمیِها�ْربِإ  َّنِإ  : } هک هدومن  فصو 

.یهتنا هدوب  ءایفصا  تافص  هب  فصّتم  ءایبنا و  قالخا  هب  ّقلختم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دناسر  یم  تاهیبشت  نیا 

( ینس هعیش و   ) نیقیرف هیلع  عمجم  هک  فیرش  ثیدح  نیا  نیماضم  زا  دینیب  یم  دیوش  قیقد  هنافـصنم  يردق  رگا  مرتحم  نایاقآ  سپ 
يواـسم يو  زا  یتفـص  ره  هک  تسا  هنکمم  ۀـیلاع  تافـص  عیمج  عماـج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوـش  یم  دافتـسم  دـشاب  یم 

.دشاب هّیوبن  ۀلیلج  ۀلسلس  لضفا  تیعماج  ثیح  زا  هک  یتسیاب  هدعاقلا  یلع  سپ  دشاب ، یم  ءایبنا  تافص  نیرتهب 
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اریز هلآو ) هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  ءانثتسا  هب   ) ماظع ءایبنا  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتیلـضفا  رب  تسا  يرگید  لیلد  دوخ  ثیدح  نیا  و 
زین نارگید  لاـصخ  لـیاضف و  هب  دـشاب و  يواـسم  یبن  نآ  هب  ۀـصوصخم  تلـصخ  تلیـضف و  رد  ماـظع  ءاـیبنا  زا  کـی  ره  اـب  یتـقو 
دعب  (1) لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  دوخ  هچنانچ  .دشاب  ءایبنا  ۀمه  زا  لضفا  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  هتشاد  صاصتخا 
هیلع یلع  يارب  تسا  هدومن  تباـث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دیوگاحیـضوت  هدوـمن و  ینعم  نیا  هب  حیرـصت  ثیدـح  لـقن  زا 

یـسوم و تبیه  هیبش  یتبیه  میهاربا و  ملح  هیبش  یملح  حون و  ياوقت  هیبـش  یئاوقت  مدآ و  ملع  هیبـش  یملع  ثیدـح ، نیا  هب  مالّـسلا 
: دیوگ هک  اجنآ  ات  یسیع  تدابع  هیبش  یتدابع 

« هروکذملا تافصلا  نم  نیلسرملا  ءایبنالا  ءالؤهب  اههّبش  ثیح  یلعلا  جوا  یلا  تافصلا  هذه  اولعت  «و 

هیبشت هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  اریز  نأش  ولع  تعفر و  هجرد  اهتنم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدیمح  فاصوا  نیا  دـنک  یم  دـنلب  )
( تافص ثیح  زا  نیلسرم  يایبنا  هب  ار  ترضح  نآ  تسا  هدرک 

ةدیدنسپ قالخا  هدیمح و  تافص  مامت  دجاو  هک  هریغ  نیعبات و  هباحـص و  زا  دینک  ادیپ  ار  یـسک  هموحرم  تما  رد  تسا  نکمم  ایآ 
فارتعا لوبق و  دروم  ینعم  نیا  هک  یتلاح  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  ریغ  دشاب  ماظع  ءایبنا 

282 ص :

میهاربا ملح  هبشی  املح  حون و  يوقت  هبشی  يوقت  مدآ و  ملع  هبـشی  املع  ثیدحلا  اذهب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تبثا  دقف  - 1
اذه اولعت  هتدابع و  هتبیه و  هملح و  هاوقت و  هملعب و  مالّـسلا  هیلع  یلعل  حیرـصت  اذه  یف  یـسبع و  هدابع  هبـشت  هدابع  یـسوم و  هبیه  و 
نب دمحم  لوؤسلا  بلاطم  .هدودعملا  بقانملا  هروکذملا و  تافصلا  نم  نیلسرملا  ءایبنالا  ءالؤهب  هبـش  ثیح  العلا  جوا  یلا  تافـصلا 

لصف 6. باب 1 ص97و 98 ، یعفاش ، هحلط 
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زا یمزراوخ  بقانم  زا  ( (1) هدوملا عیبانی  باب 40 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنانچ  .دشاب  یم  ناتدوخ  ياملع  زا  گرزب  لاجر 
: تفگ یم  هک  ّتنس ) لها  هلبانح  ماما   ) لبنح نب  دمحا  زا  مدینش  تفگ  هک  دیامنیم  لقن  روصنم  نب  دّمحم 

« بلاط یبا  نب  ّیلعل  ام  لثم  لئاضفلا  نم  هباحصلا  نم  دحال  ءاج  ام  »

( تسا هدمآ  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هچنآ  لثم  لیاضف  زا  هباحص  زا  يدحا  يارب  زا  تسا  هدماین  )

لقن دمحا  ماما  زا  قیرط  نیا  هب  یسوطروصنم  نب  دّمحم  زا  ادنـسم   (2) بلاطلا هیافک  باب 2  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
: تفگ هک  هدومن 

« بلاط یبا  نب  ّیلعل  ءاج  ام  هللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  ءاج  ام  »

283 ص :

باب 40. ح 2  ، 1/363 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
نب ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، قشمد 42/418 ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  زین  62 و  باب ص253 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 2
ریما بقانم  هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح 4572 ، ، 3/116 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  هدـئام  هروس  هیآ 57 ، لیذ  ، 4/81 نایبلا ، فشکلا و  رد  یبلعث  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینموملا 
یبا نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما   ) هتریـس ضعب  رکذ  لاس 40 ، ثداوح  ، 3/399 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  لصف 2 ، باب 9 ، ص120 ، هقرحملا ،

نب ّیلع  هفالخ  ص168 ، ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویـس  میلـس ، ینب  هوزغ  باب  ، 2/207 هیبلحلا ، هریـسلا  رد  یبلح  نیدـلا  ناهرب  بلاط )
همدقم ح 7و 9 ، ، 27-1/26 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  هلـضف ، یف  هدراولا  ثیداحألا  یف  لـصف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

،2 مسق طمس 1  ص80 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیـضفت  یف  هباحـصلا  ضعب  لوق  ، 1 لصف فلؤم ،
دئارف رد  ینیومح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  مالّـسلا  هیلع  هبـسن  رکذ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم 

یبا نب  ّیلع  لاـح  حرـش  ، 30/638 نیدشارلا ، ءافلخ  دـهع  مالـسا  خـیرات  رد  یبهذ  باب 69 ، طمس 1  ح 309 ، ، 1/379 نیطمسلا ،
دلج نیمه  همدقم  ح 4 ، ص34 ، بقانم ، رد  یمزراوخ   7 لصف باب 1 ، ص126 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  بلاط 

.دنا هدرک  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  ار 
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( .تسا هدمآ  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هک  يزیچ  نآ  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يدحا  يارب  زا  تسا  هدماین  )

هدومن ار  ینعم  نیا  قیدصت  امش  فصنم  ءاملع  رثکا  هکلب  درادن  دمحا  ماما  هب  صاصتخا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیلـضف  هب  لوق 
: دیوگ ( (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 46  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دنا 

هفالخلاب ّقحا  هللا و  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  ّهناف  هیلـضفالا  هجو  یلع  لب  صنلا  هجو  یلع  ّقحا ال  رمالاب و  یلوا  ناک  مالّـسلا  هیلع  ّهنا  »
« نیملسملا عیمج  نم 

لوسر زا  دعب  دوب  رشب  مامت  لضفا  وا  هک  اریز  صن ؛ تهج  زا  هن  تیلضفا  تهج  زا  دوب  تیالو  رما  هب  قحا  یلوا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  )
( .ناناملسم مامت  زا  تفالخ  ماقم  هب  قحا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ 

تداع و يور  طقف  هک  تسین  یفاصنا  یب  ایآ  دینیبب  دـینک  رکف  هنافـصنم  يردـق  مسق  نایملاع  راگدرورپ  لالجلا  وذ  تاذ  هب  ار  امش 
یگرزب تیـصخش  نینچ  هب  دنراد  مدقم  دنا  هدوب  تافـص  نیا  دقاف  هک  ار  یناسک  لمأت  رکف و  نودب  ناگتـشذگ  فالـسا و  زا  دیلقت 

ار تما  لضفا  يدنب  هتسد  تسایس و  يور  هک  دندنخ  یمن  ناگتشذگ  مهف  رکف و  رادقم  هب  ءالضف  ءالقع و  ایآ  ناهرب  لیلد و  نودب 
رما رد  روش  يارب  ار  راوگرزب  نآ  هفیقـس  رد  لقا  دنیامن و ال  رارق  رب  تفالخ  دنـسم  رب  ار  ینعم  مامت  هب  لوضفم  هدومن و  نیـشن  هناخ 

؟ ددرگ كورتم  یّلک  هب  ات  .دنیامنن  ربخ  تفالخ  دننام  یگرزب 

284 ص :

مهیف هلمج و  حرـش  نیفـص ) نم  هفارـصنا  دعب  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  هبطخ 2( ، 1/140 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.هثارولا هیصولا و 
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؟ تسا قح  عامجا  هب  کسمت  دنیوگ  نیفلاخم 

هدرب ار  تفالخ  هتـسناد و  مدقم  ار  نارگید  ربمغیپ  باحـصا  ناهرب  لیلد و  نودب  دـیئامرف  یم  هک  یلاعبانج  ای  میفاصنا  یب  ام  ظفاح :
هباحص مامت  هک  تسا  عامجا  لیلد  زا  رتالاب  لیلد  مادک  دیا  هدرک  ضرف  اپ  رپ و  یب  دلقم  نادان و  رکف و  یب  ار  ام  ۀمه  امـش  اعقاو  دنا 

عامجاب کسمت  دنیوگ  نیفلاخم  ههجو ! هللا  مرک  یلع  انالوم  یّتح  دـندش ، میلـست  هدومن و  مکح  رکب  یبا  تفالخ  رب  اعامجا  تما  و 
؟ تسا قح 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  اریز  بجاو  عامجا  نآ  تعاطا  تسا و  هّجح  تما  عامجا  تسا  یهیدب 

« هلالضلا یلع  یتّما  عمتجت  ءاطخلا ال  یلع  یتما  عمتجت  «ال 

( دنیامن یم  یهارمگ  تلالض و  اطخ و  رب  نم  تما  )

تفالخ رب  هّحـص  اعامجا  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  لوا  زور  تما  مامت  یتقو  هتفرن  دوخ  ناگتـشذگ  فالـسا و  لابند  هناروکروک  ام  سپ 
.میشاب فرص  عیطم  یتسیاب  هک  تسا  لقع  ۀمزال  میتفرگ  رارق  هدش  عقاو  رما  لباقم  رد  ام  دندراذگ و  رکب  یبا 

.ددرگ یم  تباث  لیلد  هچ  هب  تفالخ  ینعی  تسیچ - مرکا  لوسر  زا  دعب  تفالخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  دیئامرفب  الصا  یعاد :

.دشاب یم  تما  مامت  عامجا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  دوجو  تابثا  رب  لیلد  رتگرزب  تسا  یهیدب  ظفاح :

هب ار  مدقت  قح  هک  تسا  ّتیخوخیش  نس و  ربک  دروآ  یم  دورف  میلـست  نیمزب  ار  یئاناد  لقاع و  ره  يوناز  هک  عامجا  لیلد  رب  هوالع 
لوبق دروم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  یکیدزن  لامک و  لضف و  مامت  اب  ههجو  هللا  مرک  یلع  هداد و  رمع  رکب و  یبأ 

285 ص :
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رب مّدقت  یسرون  ناوج  دوبن  قح  افاصنا  دنام و  بقع  یناوج  نس و  رغص  ۀطساو  هب  تسا  تّما  مامت 

ّتیلضفا هک  نوچ  میناد  یمن  صقن  ههجو  هللا  مرک  یلع  يارب  تفالخ  ثیح  زا  ار  یگداتفا  بقع  نیا  ام  دیامن و  ادیپ  هباحص  زا  رابک 
.تسا تباث  مومعلا  دنع  بانج  نآ 

تنطلـس توبن و  « ) دحاو تیب  لها  یف  کلملا  هوبنلا و  عمتجی  ال  : » دومرف هک  هدومن  لقن  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  هک  یثیدح  زین  و 
تـسا هدوب  ادخ  لوسر  تیب  لها  یلع  نوچ  دومن  طقاس  تفالخ  ماقم  زا  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دش ) دهاوخن  عمج  هداوناخ  کی  رد 

.ددرگ تفالخ  ماقم  دجاو  دش  یمن  اذل 

هچ ات  هک  دوش  یم  هدینـش  هدـیمهف  دنمـشناد  نامدرم  امـش  لثم  زا  لـئالد  لـیبق  نیا  یتقو  تسا  بّجعت  ّریحت و  بابـسا  یلیخ  یعاد :
هک دـینک  یم  یلئـالد  هب  هّوفت  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  قح  رکفت  نودـب  هتـسب  مشچ  هک  دـیا  هتفرگ  رارق  تداـع  ریثأـت  تحت  هزادـنا 

.تسا شیشحب  ّثبشت  چوپ و  لئالد  لیبق  نیا  هک  دیناد  یم  دینک  رکف  يردق  رگا  مه  امش  دوخ  دشاب  یم  یلکثلا  هب  کحضی 

گرزب ءاملع  لیالد  رد  رود و  دوخ  زا  ار  نّنـست  بّصعت و  سابل  یتعاس  دـیوش  یمنرـضاح  ناـیاقآ  هک  تسا  اـجنیا  رد  فسأـت  یلو 
.دیئامن ّققدت  قّمعت و  هنافصنم  اپورپ  یب  لیالد  لباقم  هعیش 

رد قرغ  هّیماما و  لئالد  زا  ربخ  یب  ار  اهنآ  مدومن ، تبحـص  امـش  ءاملع  اب  اجکره  هکلب  دنتـسه ، لئالد  زا  ربخ  یب  امـش  ماوع  اهنت  هن 
امـش ياه  هناخباتک  رد  هعیـش  ءاملع  زا  نیثدـحم  نیملکتم و  رباکا  ربتعم  ياـه  باـتک هکنآ  تهج  زا  رگم  تسین  نیا  .مدـید  بّصعت 

زا دننک  یم  عنم  ار  رگیدکی  هکلب  دوش  یمن  هدید  هعلاطم  يارب 

286 ص :
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! لالض بتک  ناونع  هب  بتک  نآ  ۀعلاطم 

ءاملع ةربتعم  بتک  زا  کی  ره  مان  اهـشورف  باتک  رازاـب  رد  یّنـس  دـالب  ینعی  بلح  توریب و  ماـش و  دادـغب و  هرـصب و  رد  مدوخ  نم 
لها ترتع و  فیرعت  تیالو و  ماقم  تابثا  رد  نّنـست  لها  ءاملع  هک  ار  يا  هیلاـع  بتک  هکلب  میـسانش  یمن  دـنتفگ  مدیـسرپ  ار  هعیش 

دیئامن دروخرب  هعیش  بتک  زا  یباتک  هب  افداصت  یهاگ  مه  رگا  دنراذگ و  یمن شورف  ضرعمب  تسا  هدش  پاچ  هتشون و  ربمغیپ  تیب 
قطنم و ملع و  همـضاه  هب  دـیهاوخ  یمن  هک  دـیوش  یم  رثأـتم  ینابـصع و  یمـسقب  دـیئامن  یم  هعلاـطم  توادـع  هنیک و  رظن  اـب  نوچ 

یعنام چـیه  نایعیـش  ۀـعماج  ام  فرط  زا  سکع  رب  یلو  دـیآ  تسد  هب  لماک  هجیتن  هدـیدرگ  تقیقح  فشک  ات  دـیئامن  دراو  فاصنا 
یبدا بتک  نینچمه  هدیدرگ و  رداص  امش  ياملع  ملق  هب  هک  يریسافت  هربتعم و  بتک  هکلب  درادن  دوجو  امش  ءاملع  بتک  رـشن  يارب 
ذخا هعلاطم و  دروم  یـصخش  یمومع و  ياه  هناخباتک  لزانم و  رد  هدامآ و  شورف  يارب  نایعیـش  رازاـب  رد  اـهنآ  زا  ثیدـحلا  ملع  و 

.دشاب یم  هجیتن 

امـش لئالد  اعقاو  دـنیامنن  روصت  هک  رکف  نشور  نایاقآ  رظن  بلج  يارب  مراـچان  مراد  هدـهع  هک  یگرزب  هفیظو  هب  رظن  یعاد  کـنیا 
.میامن ضرع  باوج  ارصتخم  سلجم  تقو  ياضتقا  هب  تسا  ّدر  لباق  ریغ  نقتم و 

عامجا ّدر  لئالد 

.دیدروآ دهاش  هک  یثیدح  دانتسا  هب  تسا  مکحم  لیلد  تّجح و  تما  عامجا  دیدومرف  الوا 
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تحـص ضرف  رب   ) ثیدح يانعم  سپ  دـنک  یم  مومع  ةدافا  ملکتم  يای  رب  هدـش  هفاضا  تما  ظفل  هک  دـیناد  یم  رتهب  دوخ  امـش  هتبلا 
.دننک یمن  یهارمگ  ءاطخ و  رب  عامتجا  نم  تما  مامت  هک  دوش  یم  نینچ  نآ )

.دشاب یمن  ءاطخ  رما  نآ  دندومن  يرما  رب  قافتا  ربمغیپ  تما  ۀّفاک  هاگره  ینعی 

نیا ّصاوخ  زا  دنوادخ  هک  اریز  .دوب  دهاوخ  هجیتن  جتنم  يدرف ، ءانثتسا  نودب  تما  مامت  عامتجا  هک  میراد  لوبق  ار  بلطم  نیا  مه  ام 
ادـخ ةدـنیامن  تّجح و  ینعی  دنـشاب  یم  قح  اب  ناشیا  ناشیا و  اب  قح  هک  دنـشاب  يا  هفیاط  اهنآ  ناـیم  رد  هتـسویپ  هک  هداد  رارق  تما 
عنام دوب و  دنهاوخ  اهنآ  نایم  رد  ادخ  تّجح  قح و  لها  هفیاط  نآ  تما  عیمج  عامتجا  عقوم  رد  اعطق  دشاب و  یم  اهنآ  نایم  رد  امتح 

.دنیامیپب تلالض  ءاطخ و  هار  تما  هک  دش  دنهاوخ 

لوسر هکنآ  توبث  رب  درادن  تلالدادبا  تحـص ) ضرف  رب   ) ثیدح نیا  هک  دید  دیهاوخ  دیئامن  رکف  بوخ  دیوش و  قیقد  يردق  رگا 
.دشاب هدومن  راذگاو  تما  هب  و  طقاس ) دوخ  زا   ) ار تفالخ  نییعت  قح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

ای ءاطخلا و  یلع  یتما  عمتجت  ال   » نایب اب  لمکا  لماک و  نید  بحاص  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  حیحـص  یلاعبانج  ةدـیقع  لوق و  رگا  و 
نیا اعطق  درادن ) ادبا  یتلالد  وچمه  هکنآ  لاح  و   ) دشاب هدومن  راذگاو  تما  هب  طقاس و  دوخ  زا  ار  تفالخ  نییعت  قح  هلالـضلا » یلع 

هتشاد تلاخد  یگمه  دیاب  تفالخ  يأر  رد  اذل  دنتـسه ، عفن  يذ  تفالخ  رما  رد  نوچ  امومع  نیملـسم  ینعی  تسا ؛ تما  مومع  قح 
يارب ار  یلماک  درف  کی  دنیامن  روش  دندرگ و  عمج  تما  عیمج  یتسیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دعب  ینعی  دنـشاب ؛

.دنیامن رارقرب  تفالخ  هب  تما  مومع  عامجا 
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هفیقس مانب  یکچوک  ةدیشوپ  رـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  هزور  دنچ  نآ  رد  ایآ  هک  میامن  یم  لاؤس  امـش  زا  کنیا 
.ریخ ای  هدش  عقاو  دنشاب ، هداد  يأر  اقفّتم  نیملسم  مامت  هک  یعامجا  نینچ  تساوخ  رب  رکب  یبا  تفالخ  يادن  هک 

نیملـسم مومع  دیدرگ  رارق  رب  تفالخ  دنـسم  هب  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هک  يدنا  لاس و  ود  تدم  رد  دـیدومرف  یبیرغ  نایب  ظفاح :
.تسا ّتیناّقح  رب  لیلد  هک  تسا  عامجا  ینعم  دوخ  نیا  دندومن  ناشیا  زا  يرادربنامرف  دایقنا  تیعبت و  تحت  رد 

ینب هفیقـس  رد  مدرک  ضرع  هکلب  دوبن  رکب  یبا  تفالخ  هرود  ماـمت  هب  عجار  صلخم  لاؤس  دـیدومرف  هطلغم  باوج  رد  اـعقاو  یعاد :
ۀتـسد لیکـشت  هک  يرفن  دـنچ  طقف  ای  دنتـشاد  تلاخد  هدـعاقلا  یلع  تما  عاـمجا  رکب ، یبا  تفـالخ  هب  نداد  يأر  تقو  رد  هدـعاس 

؟(1) دندرک تعیب  دنداد و  يأر  کچوک  هدیشوپ  رس  نآ  رد  دنداد  یم  ار  یکچوک 
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اریز دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رما  فالخ  رب  هفیقـس  رد  عامتجا  - 1 درک : هجوت  هلئـسم  دنچ  هب  دیاب  هفیقـس  دروم  رد  - 1
یـضعب رد  دنک  تکرح  رکـشل  هک  دوب  هدومرف  رما  یتح  دـندوب و  هدرک  هماسا  رکـشل  رد  تکرـش  هب  رما  ار  ناناملـسم  ترـضح  نآ 

للملا و « ) هنع فلخت  نم  هللا  نعل  هماسا ! شیج  اوزهج   » دومرف تنعل  ار  هماسا  شیج  نیفلختم  ترضح  نآ  هک  هدش  حیرصت  تایاور 
: دـنا هدرک  نایب  نینچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدومرف  رگید  تیاور  رد  زین  و  هعبارلا ) همدـقملا  ، 1/23 یناتسرهش ، لحنلا ،
و ..توملا ) لـبق  هماـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ثعب  رکذ  باـب  ، 2/57 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  « ) هماسا شیج  اوذـفنا  »

نب هماسا  شیج  ، 3/19 یبهذ ، خـیرات  هافولا ؛ ، 2/113 یبوقعی ، یبوقعی ، خـیرات  ...هثراح ؛ نب  دـیز  نب  هماسا  همجرت 596 ، ج8/62 ،
لوسر رما  اب  حیرص  تفلاخم  اهنیا  همه  هک  دندوب  هداتـسیا  زاب  تکرح  زا  ای  هدش  ادج  هماسا  هاپـس  زا  دوخ  داهتجا  اب  نارگید  و  دیز )

نینچ دنک  یشکرس  نایصع و  شلوسر  ادخ و  روتـسد  لباقم  رد  هک  یناسک  هرابرد  میرک  نآرق  رد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ٍنِمْؤُِمل َناک  ام  َو  (، } 14/ ءاسن  { ) ٌنیهُم ٌباذَع  َُهل  اهیف َو  اًِدلاخ  اًران  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَـعَتَی  َُهلوُسَر َو  هللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو  تسا { : هدومرف 

{ ًنیبـُم ًالالـَـض  َّلَـض  ْدـَـقَف  َُهلوُـسَر  هللا َو  ِصْعَی  ْنَـم  ْمِـهِْرمَأ َو  ْنـِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُـهل  َنوُـکَی  ْنَأ  اًْرمَأ  ُُهلوُـسَر  هللا َو  یـَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمْؤـُم  ـال  َو 
ادـخ و نامرف  زا  هک  یناـسک  اذـل  و  ص/23 ) { ) اًدـَبَأ اـهیف  َنیدـِلاخ  َمَّنَهَج  َراـن  َُهل  َّنِإَـف  َُهلوُـسَر  هللا َو  ِصْعَی  ْنَـم  َو  ( }... 36/ بازحا )
رد ناملـسم  عامتجا  لمح  هفیقـس  یناکم  تهج  زا  .دنرادن 2 - ار  ربمایپ  ینیـشناج  باختنا  تیحالـص  دنا  هدرک  یچیپرـس  شلوسر 

رمع و رکبوبا و  تسا و  هدوب  راصنا  عامتجا  صوصخم  یناکم  تسا  صخـشم  نآ  مسا  زا  هک  روطنامه  هکلب  تسا  هدوبن  مه  لـئاسم 
هب ناوت  یمن  ار  تسا  صاخ  هورگ  کی  عامتجا  لحم  هک  یناـکم  اذـل  دـندش و  دراو  ناـنآ  عمج  رد  توعد  نودـب  حارج  هدـیبع  وبا 

.تسا 3- هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  هنیدم ، مدرم  تامیمـصت  لحم  هک  یلاح  رد  .دروآ  باسح  هب  ناناملـسم  ماما  ناونع 
یعامجا اجنآ  رد  زین  تروص  نیا  رد  یتح  .دـشاب  هدـش  ماجنا  نیملـسم  هفیلخ  باـختنا  يارب  یعاـمتجا  میریذـپب  رد  هکنیا  ضرف  اـب 

هدابع نب  دعـس  دننام  یناسک  .تسا و  انعم  نیا  هدـنهد  ناشن  دـش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ییاهتبحـص  هک  یلاح  رد  تسا  هتفرگن  تروص 
رد رذـنم  نب  باـبح  دـننام  زین  یـصاخشا  تسا و  هدوب  فلاـخم  عوضوم  نیا  اـب  صاـخ  تیعقوم  نآ  اـب  هدوب  جرزخ  هلیبق  سیئر  هک 
نآ رد  .دشاب 4 - یم  هفیقـس  رد  یتح  عامجا  مدع  هدـنهد  ناشن  نیا  .دـندرک و  یم  ینارنخـس  رفن  هس  نآ  تفالخ  اب  راصنا  تفلاخم 

یلاح رد  درک  ریبعت  راصنا  نارجهم و  عامجا  یعمج  نینچ  کی  ناوت  یم  روطچ  دنا  هتـشاد  روضح  رفن  هس  طقف  نارجاهم  زا  عامتجا 
يدارفا زین  هدرک و  عامتجا  ارهز  همطاف  هناخ  رد  هک  هباحـص  رگید  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هداوناخ  هک  مشاه  ینب  زا  هک 
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.دندوبن یـضار  یباختنا  نینچ  هب  زگره  دوب  رکـشل  ریما  هک  هماسا  دوخ  دنا و  هدوب  هماسا  رکـشل  رد  هللا  لوسر  ماکح  زا  تیعبت  هب  هک 
« ققحم »
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.دش عقاو  عامجا  رورم  هب  یلو  دندوب  هباحص  زا  رابک  لیلق  ةدع  نآ  تسا  یهیدب  ظفاح :

یلوا و هک  ادخ  لوسر  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  .دیدومن  نایب  ار  تقیقح  دیدادن و  چیپ  ار  بلطم  هک  مدش  نونمم  رایـسب  یعاد :
طارص هکنیا  هب  دوب  قحا 
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ةدـع نآ  تسا  یهیدـب  ظفاح : تما  هب  طقاس و  دوخ  ندرگ  زا  ار  گرزب  قح  نیا  دـیامن ، زاـب  تما  يور  هب  ار  تسار  هار  میقتـسم و 
.دش عقاو  عامجا  رورم  هب  یلو  دندوب  هباحص  زا  رابک  لیلق 

یلوا و هک  ادخ  لوسر  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  .دیدومن  نایب  ار  تقیقح  دیدادن و  چیپ  ار  بلطم  هک  مدش  نونمم  رایـسب  یعاد :
راذگاو تما  هب  طقاس و  دوخ  ندرگ  زا  ار  گرزب  قح  نیا  دیامن ، زاب  تما  يور  هب  ار  تسار  هار  میقتسم و  طارص  هکنیا  هب  دوب  قحا 

ۀلیبق و   ) دنیامن تعیب  مه  اقفر  زا  رگید  رفن  دنچ  دیامن  تعیب  يرگید  اب  اهنآ  زا  یکی  دنیامن  يزاب  تسایـس  يرفن  دنچ  طقف  هک  دومن 
دعب دنیامن ) تعیب  ددرگ  ریما  هدابع  نب  دعس  دنتفیب و  ولج  اهنآ  ادابم  هکنیا  دنتـشاد و  میدق  زا  جرزخ  ۀلیبق  اب  هک  یتوادع  يور  سوا 

!؟ دیراذگب عامجا  ار  رفن  دنچ  نآ  مان  یلاعبانج  بشما  هک  ددرگ  رارقرب  یتموکح  دـندرگ و  میلـست  عمط  ای  سرت و  زا  رورم  هب  مدرم 
يأر رظن و  قح  دندوبن  هموحرم  تما  زا  ءارق  نئادم و  ریاس  هشبح و  فئاط و  هّدج و  نمی و  هکم و  دالب  رد  قرفتم  نیملسم  ریاس  ایآ 

.دنتشادن تفالخ  نییعت  رد 

رظن ات  دـندرکن  ربص  ارچ  دوب ، قح  امـش  لیلد  نیا  دوبن و  روظنم  یلبق  ياهدادرارق  يزاـب و  تسایـس  دوبن و  راـک  رد  يا  هسیـسد  رگا 
وا رد  یهارمگ  تلالض و  هدومن  ادیپ  تقیقح  قادصم  تما  عیمج  عامجا  ات  دنیامن  ذخا  تفالخ  تمظع  اب  رما  رد  ار  نیملسم  عیمج 

.دشاب هتشادن  هار 

مومع يأرب  دنیامن و  یم  یمومع  مالعتـسا  اوشیپ  ای  روهمج  تسایر  نییعت  يارب  تسا  لومعم  ناهج  ۀیقار  للم  مامت  نایم  رد  هچنانچ 
.دریگ یم  رارق  لمع  دروم  تلم  رثکا  رظن  يأر و  دنراذگ ، یم  مارتحا  تلم 

هکلب دـینیب ، یمن  دوش  رازگرب  رفن  دـنچ  تسد  هب  هک  یـسیئر  نییعت  ساسا و  یب  لیکـشت  نینچ  دـیئامن  هعجارم  ناهج  خـیرات  هب  رگا 
.دننادنخ لمع  نیا  هب  رکف ، اب  ٍنادنمشناد  ندمت و  ناراد  ناهج 

رس کی  رد  ار  یکچوک  ۀتسد  نینچ  لیکشت  هکنآ  بجع  ره  زا  بجعا  و 
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یب طلغ و  لمع  فرح و  نیا  يور  مه  زونه  لاس  جنپ  یس و  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  دننک و  يراذگ  مان  عامجا  کچوک ، هدیـشوپ 
ۀتـسد هک  یعامجا  نینچ  ینعی  تسا  تفالخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  تما  عامجا  دـنیوگب  دـنیامن و  یگداتـسیا  يراشف و  اـپ  ابّـصعت  اـپورپ 

امتح یتسیابو  قح  دنداد  رفن  کی  تسد  هب  ار  تما  تلم و  کی  تاردقم  دندش و  عمج  هفیقس  هدیشوپ  رـس  رد  يرفن  دنچ  کچوک 
؟ دریگ رارق  تیعبت  دروم 

.دش عقاو  هفیقس  رد  هک  دوب  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  عامجا  عامجا ، زا  دارم  دینک  یم  یفطل  یب  ارچ  ظفاح :

یلیلد امش  اریز  تسا ، قطنم  لیلد و  یب  مکحت و  ضحم  هدوب  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  عامجا  عامجا ، زا  دارم  دیدومرف  هکنیا  یعاد :
ثیدح امش  دیآ  یم  نوریب  هباحص  رابک  ءالقع و  تسا  امش  ءاکّتا  لحم  هک  ثیدح  نیا  ياجک  زا  دیئامرفب  .دیرادن  ثیدح  نیا  زج 

رد تبـسن  ءای  مدرک  ضرع  هکنآ  لاح  دـنرگن و  یم  نآ  هب  بیجع  رظن  اب  نادنمـشناد  ءالقع و  هک  دـینک  یم  ینعم  دوخ  لایخ  هب  ار 
.دنشاب ءالضف  ءالقع و  هکنآ  ول  ار و  هباحص  زا  یلیلق  ةدع  تیصوصخ  هن  دناسریم  ار  تیمومع  یتّما 

يا هّدـع  نامه  هباحـص  زا  رابک  ءالقع و  ایآ  تسا ) هدوب  باحـصا  رابک  ءـالقع و  عاـمجا  دارم  هک   ) امـش ةدومرف  هب  میلـست  ضرف  رب 
؟ دندومن تعیب  دنداد و  يأر  حاّرج )  ) نک روگ  ةدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  یئاوشیپ  هب  هفیقس  کچوک  هدیشوپ  رس  رد  هک  دندوب 

موق ءالقع  مامت  ایآ  دندوبن ؟ هباحص  ناگرزب  ءالقع و  نیملسم  دالب  ریاس  رد  ایآ 
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دـندوب و عمج  هفیقـس  کچوک  هدیـشوپ  رـس  رد  مه  نآ  هنیدـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  نیح  هباحـص  زا  راـبک  و 
؟ دشاب امش  لیلد  بشما  هک  دندومن  رما  نیا  رب  عامجا  یگمه 

رکب وبا  اذل  دوبن  دنهدب  ربخ  ار  دالب  نیملسم  هکنآ  تصرف  دور  راک  هب  یئاه  هسیسد  دوب  نکمم  دوب و  مهم  تفالخ  رما  نوچ  ظفاح :
.دندومن یئاه  تبحـص دندیناسر  ار  دوخ  هلجع  اب  دنا  هدـش  عمج  اجنآ  رد  راصنا  زا  يا  هّدـع  دندینـش  یتقو  امهنع  هللا  یـضر  رمع  و 

یلو دندومن ، تعیب  هدومن  تیعبت  مه  يا  هّدع  دـیامن  تعیب  رکب  وبا  اب  دـید  نانچ  ار  تما  حالـص  دوب  رادـم  تسایـس  يدرم  هک  رمع 
نیا رد  هلجع  تهج  دوب  نیا  .دـندش  جراخ  هفیقـس  زا  هدومنن  تعیب  هدومن  هدابع  نب  دعـس  زا  يوریپ  جرزخ  ۀـلیبق  راصنا و  زا  یعمج 

.راک

لوا هک  هفیقـس  زور  رد  دنا  هدومن  قیدصت  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  نیخروم و  عیمج  هچنانچ  دیدومن  قیدـصت  ناتدوخ  سپ  یعاد :
دندنادرگرب و ار  فراعت  مه  اهنآ  درک  فراعت  حارج  هدیبع  وبا  رمع و  هب  تسایـس  نسح  يور  رکب  یبا  دـشن  عقاو  یعامجا  دوب  راک 

ۀقباس يور  دندوب  سوا  ۀلیبق  زا  يا  هّدع  هک  مه  رـضاح  رفن  دنچ  دـندومن  تعیب  يروف  تسایـس  يور  .یتسه  قیلا  یلوا و  وت  دـنتفگ 
هدابع نب  دعس  دنتفین و  ولج  اهنآ  هکنآ  يارب   (1) دنتشاد اهیجرزخ  اب  هک  یتوادع 
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تسا و هدوب  ثاعبلا  برح  نانآ  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  يدایز  ياهگنج  جرزخ  سوا و  نیب  ترجه  زا  لـبق  - 1
جرزخ سوا و  نیب  فـالتخا  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  نآ  زا  دوهی  هک  ییاـج  اـت  دوب  هدـنام  یقاـب  راـصنا  نهذ  رد  نآ  خـلت  هرطاـخ 

رگیدـکی اب  دـندوب و  هتـسشن  رگیدـکی  اب  جرزخ  سوا و  زا  يا  هدـع  هک  ینامز  ترجه  لوا  لاس  رد  هک  يروط  هب  دـندرک ، يداقتنا 
سپ دش  تحاران  مه  اب  اهنآ  عامتجا  تیمیمـص و  زا  درک و  روبع  اهنآ  رب  سیق  نب  ساش  مان  هب  يدوهی  صخـش  دندرک  یم  تبحص 

، وا راک  نیا  اب  درک و  نینچ  زین  وا  دـنک و  يروآ  دای  ار  ثاعب  گنج  تارطاخ  دنیـشنب و  اهنآ  ناـیم  رد  هک  درک  رما  يدوهی  ناوج  هب 
دوخ حالـس  لاـبند  هب  مادـک  ره  هدرک و  بضغ  رگیدـکی  هب  دـندرک و  یم  رخاـفت  رگیدـکی  هب  تفرگرد و  جرزخ  سوا و  نیب  عازن 

گنج درک ، یمن  رکذـتم  ار  اـهنآ  دـش و  یمن  اـهنآ  هجوتم  ربماـیپ  رگا  هک  دـمآ  دوجو  هب  یمیظع  عاـمتجا  هلیبق  ره  لـحم  رد  دـنتفر 
اوُعیُطت ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  نارمع {  لآ  هروس  هیآ 101  لیذ  ننست  لها  نیرـسفم  ار  ثیداحا  نیا  هک  دمآ  یم  دوجو  هب  یگرزب 

1/331و يوغب ، ریـسفت  ، 2/72 يواضیب ، ریـسفت   ) .دـنا هدرک  رکذ  َنیِرفاـک } ْمُِکناـمیإ  َدـَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َنِم  اًـقیرَف 
راذگاو سوا  گرزب  ذاعم  نب  رذنم  هب  ار  تمکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنآ  زا  دعب  عیاقو  یتح  و  ...و )  1/450 فاشکلا ،

یم وا  زا  دندرک  یم  يروآدای  هریغ  قئادح و  ثاعب و  گنج  رد  ار  هضیرق  یبن  ینامیپ  مه  وا  هب  دنتفر و  یم  وا  دزن  اهیـسوا  دـندرک ،
رد هک  دوب  شلوسر  لاعتم و  يادـخ  ياضر  هک  درک  مکح  روط  نآ  راوگرزب  یباحـص  نیا  یلو  دـنک  ار  نانآ  تیاعر  هک  دنتـساوخ 

.تسا هدش  نایب  هظیرق  ینب  گنج  نایرج  رد  ذاعم  نب  دعس  تیمکح  نایرج  لیذ  ننست  لها  بتک 
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ات دـننک  ربص  یتسیاب  یم  دوب  نقتم  رگا  عامجا  لیلد  هکنآ  لاـح  دومن و  ادـیپ  هعـسوت  رورم  هب  اهدـعب  اـت  دـندومن  تعیب  ددرگن  ریما 
.دنک ادیپ  تقیقح  تروص  عامجا  هلأسم  ات  دوش  يأر  ذخا  مومع  روش  نایم  رد  دنوش و  عمج  امش ) لوقب  ءالقع  ای   ) تما یگمه 

عازن دوخ  ناـیم  دـندوب و  عمج  هفیقـس  رد  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دوب  راـک  رد  یئاـه  هسیـسد  هکنآ  ۀطـساو  هب  مدرک  ضرع  ظـفاح :
راصنا عفن  هب  تلفغ  نیرتکچوک  تسا  یهیدب  دنیامن  نیعم  دوخ  زا  ار  نیملـسم  تموکح  تراما و  دنتـساوخ  یم  کی  ره  دنتـشاد و 

.دنیامن لمع  رد  لیجعت  دندوب  راچان  تهج  نیمه  هب  دیدرگ  یم  هاتوک  راک  زا  نیرجاهم  تسد  دش و  یم  مامت 
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اهرگیزاب اب  هماسا  يوگ  تفگ 

نیخروم هچنآ  رباـنب  مینک و  یم  دنـس  ذاـختا  ناـتدوخ  هدومرف  زا  میوش و  یم  میلـست  امـش  ۀـتفگب  هدوـمن  نیع  ضمغ  مه  اـم  یعاد :
دنا هتشون  نارگید  دوخ و   (1) خیرات مود  دلج  هحفص 457  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  دننام  ناتدوخ 
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يربط .هرامإلا  رما  یف  راـصنألا  نیرجاـهملا و  نیب  يرج  اـمع  ربخلا  رکذ  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 456-2/455 يربط ، خیرات  - 1
تعمتجا ضبق  امل  مالّسلا  هیلع  یبنلا  نا  يراصنالا  هرمع  یبا  نبا  نمحرلا  دبع  نب  نلا  دبع  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج 

یلا لسرأف  ...ربخلا  رمع  یتا  ...هدابع و  نب  دعس  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دعب  رمألا  اذه  یلون  اولاقف  هدعاس  ینب  هفیقـس  یف  راصنألا 
نا تملع  اما  لاق : هیلا  جرخف  هروضح ، نم  کل  دـبال  رما  ثدـح  دـق  هنا  هیلا  لسرأف  لغتـشم ، ینا  هیلا  لسرأف  یلا  جرخا  نا  رکب  یبا 
یم ص458  دـلج ، نیمه  رد  نینچمه  ...هداـبع  نب  دعـس  رمـألا  اذـه  اولوی  نا  نودری  هدـعاس  ینب  هفیقـس  یف  تعمتجا  دـق  راـصنالا 

مهـضعب لاق : هدابع  نب  دعـس  ریمأت  نم  جرزخلا  بطتت  شیرق و  هیلا  اوعدـت  ام  دعـس و  نب  ریـشب  عنـص  ام  سوألا  تأر  امل  و  دـسیون :
هلیـضفلا و ال کلذـب  مکیلع  مهل  تلاز  هرم ال  مکیلع  جرزخلا  اهتیلو  نئل  هللا  و  ءابقنلا : دـحا  ناـک  ریـضح و  نب  دیـسا  مهیف  ضعبل و 
، دننک نییعت  ریما  دوخ  يارب  دنتساوخ  یم  جرزخ  سوا و  هک  درادن  حیرصت  میدرک  لقن  يربط  زا  هچنآ  .ابیصن  اهیف  مهعم  مکل  اولعج 

رجح نبا.دراد  بلطم  رد  تحارـص  مینک  یم  لقن  يرابلا  حـتف  زا  هچنآ  نکل  دراد ، هراشا  ریما  نییعت  رد  هلیبق  ود  نیا  فالتخا  هب  اـما 
لیذ ًالیلخ » اذختم  تنک  ول   » یبنلا لوق  باب  یبنلا ، دعب  رکب  یبا  لضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ، 7/30 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع 
یم لـقن  هنوگ  نیا  دـننک ، نییعت  ریما  دوـخ  يارب  جرزخ  سوا و  هک  تسا  هدـبو  نیا  يارب  هفیقـس  عاـمتجا  هکنیا  رد  ثیدح 3668 ،
مث یجرزخلا  هثراح  نب  ملید  نب  هدابع  نب  دعـس  وه  هدـعاس ) ینب  هفیقـس  یف  هداـبع  نب  دعـس  یلا  راـصنالا  تعمتجا  ول   ) هلوق دـنک :

اوزاحنا لهشالا  دبع  ینب  یف  ریضح  نب  دیسا  نا  هریسلا  رخآ  یف  قاحـسا  نبا  رکذ  تقولا و  کلذ  یف  جرزخلا  ریبک  ناک  يدعاسلا و 
هدـعاس ینب  هفیقـس  یف  اهعمجأب  راصنألا  انع  تفلخت  رمع : نع  سابع  نبا  ثیدـح  یف  سوألا و  نم  ءالؤه  هعم و  نم  رکب و  یبا  یلا 

وه ام  بورحلا  نم  هیلهاـجلا  یف  مهنیب  ناـک  نیقیرف و  اوناـک  سوـألا  جرزخلا و  نا  کـلذ  و  اوقرتفا ، مث  ـالوا  اوعمتجا  مهنأـب  عمجیف 
رکبابا سوالا  نم  هعم  نم  دیسأ و  يأر  املف  الوا  اوعمتجا  مهناکف  سوفنلا ، یف  ءیش  کلذ  نم  یقب  مالسالاب و  کلذ  لازف  روهـشم ،

.جرزخلا نود  مهیلع  نیرجاهملا  ریمأتل  ًاراثیا  جرزخلا  نم  اوقرتفا  هعم  نم  و 
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ریما نییعت  ناشدوخ  يارب  دنتـساوخ  یم  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  هکلب  دـندشن  عمج  تفـالخ  رما  رد  روش  يارب  هفیقـس  رد  ناناملـسم 
.دنیامن

رما يارب  اعقاو  رگا  دندومن و  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  فالتخا  نیا  زا  هدـیناسر و  اهنآ  همـصاخم  سلجم  هب  ار  دوخ  رمع  رکب و  وبا 
.دنوش و رـضاح  يأر  نداد  يارب  هک  دنداد  یم  ربخ  ار  ناناملـسم  ۀمه  یتسیاب  دـندوب  هدـش  عمج  گرزب  رما  نیا  رد  روش  تفالخ و 

هکم هب  میئوگ  یم  هدش و  ادص  مه  امش  اب  مه  ام  تشذگ  یم  تقو  دوبن و  نیملـسم  مامت  نداد  ربخ  تصرف  امـش  ةدومرف  هب  هچنانچ 
نییعت ناشدوخ  يارب  دنتساوخ  یم  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  هکلب  دندشن  عمج  تفالخ  رما  رد  روش  يارب  هفیقس  رد  ناناملـسم  نمی  و 

.دنیامن ریما 

رما يارب  اعقاو  رگا  دندومن و  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  فالتخا  نیا  زا  هدـیناسر و  اهنآ  همـصاخم  سلجم  هب  ار  دوخ  رمع  رکب و  وبا 
.دنوش و رـضاح  يأر  نداد  يارب  هک  دنداد  یم  ربخ  ار  ناناملـسم  ۀمه  یتسیاب  دـندوب  هدـش  عمج  گرزب  رما  نیا  رد  روش  تفالخ و 

هکم هب  میئوگ  یم  هدش و  ادص  مه  امش  اب  مه  ام  تشذگ  یم  تقو  دوبن و  نیملـسم  مامت  نداد  ربخ  تصرف  امـش  ةدومرف  هب  هچنانچ 
تسد دوب  هنیدم  کیدزن  هک  مه  دیز  نب  هماسا  يودرا  هب  ایآ  .دنتشادن  یسر  تسد  نیملـسم  تایالو  دالب و  ریاس  فئاط و  نمی و  و 

زا رثؤم  درف  هکلب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنیامن  روش  اهنآ  اب  دنیایب و  دنیامن ، ربخ  دندوب  ودرا  رد  هک  ار  هباحص  ناگرزب  هک  دنتشادن  یـسر 
اهنآ ۀـلمج  زا  هک  داد  رارق  ودرا  لها  رب  ریما  ار  وا  مرکا  لوسر  هک  دوب  دـیز  نب  هماـسا  ودرا ، رکـشل  ریما  ناناملـسم ، يودرا  تیعمج 
هدش یشارت  هفیلخ  رفن  هس  تسد  هب  هتفر و  راک  هب  يا  هسیسد  دینـش  یتقو  هک  دندوب  هماسا  تراما  تحت  رد  هک  دندوب  رمع  رکبوبا و 

هچ نیا  دز  دایرف  دـنا  هتـشون  نیخّروم  مامت  هک  دجـسم  رد  دـمآ  دـش  راوس  دـندومن  تعیب  رفن  کی  اـب  اـهنآ  عـالطا  روش و  نودـب  و 
رابک ناناملـسم و  روش  نودب  دیدوب  هراک  هچ  رفن  دنچ  امـش  دیدومن  یـشارت  هفیلخ  امـش  یک  هزاجا  اب  دیا  هدومن  اپرب  تسا  یئاغوغ 

.دیدومن هفیلخ  نییعت  اهنآ  عامجا  هباحص و 
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: تفگ دمآ  شیپ  ندرک  ادیپ  لیم  تهج  رمع 

رارق ریما  امـش  رب  ارم  ربمغیپ  تفگ : دـش  ریغتم  هماسا  .امنب  تعیب  مه  وت  امنم  اصع  قش  هدـیدرگ  عقاو  تعیب  هدـش و  مامت  راک  هماـسا ،
هدـیزگرب تسایر  تراـما و  هب  امـش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يریما  هنوگچ  مدـیدرگن ، لزع  مه  تراـما  زا  دوب و  هداد 

دهاش ضرغ   (1)، مهدـب مالک  لوط  دایز  مهاوخ  یمن  هک  هّجاـحم  رخآ  اـت  دریگ !؟ رارق  دوخ  نیرومأـم  تعیب  رما و  تحت  رد  دـیایب 
.دوب لاح 

تفاسم مه  ربمغیپ  ۀناخ  ات  دجـسم  هفیقـس و  زا  نایاقآ ، تشذگ ، یم  تقو  دوب  رود  يرادقم  رهـش  زا  مه  هماسا  يودرا  دـیئوگب  رگا 
ینب مامت  ربمغیپ و  مرکا  ّمع  سابع  دوب و  ناناملـسم  ناـیم  رد  رثؤم  وضع  نیقیرف  قاـفتا  هب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دوب !؟ رایـسب 
ربـخ دـندوباجنآ  رد  هک  هباحـص  راـبک  دـندوب و  نآرقلا  لیدـع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـصوت  دروـم  ترتـع و  هک  مشاـه 

؟ دنیامن هدافتسا  اهنآ  يأر  زا  دنیایب و  دندرکن 

.دنتشادن ار  هفیقس  زا  ندمآ  نوریب  تلفغ و  تصرف  هک  هدوب  كانرطخ  یمسق  هب  عاضوا  منک  یم  نامگ  ظفاح :

عمج هناخ  رد  هک  ار  هباحص  رابک  مشاه و  ینب  مالّسلا و  هیلع  یلع  دنتساوخن  ادمع  یلو  دنتشاد  تصرف  دیئامرف  یم  یفطل  یب  یعاد :
.دنیامن ربخ  دندوب 

.هدوب هچ  اهنآ  لمع  دّمعت  رب  امش  لیلد  ظفاح :

297 ص :

سیق نب  میلـس  هـمجرت  رد  ( 1/114  ) جاجتحالا باتک  رد  ترابع  رد  فـالتخا  یمک  اـب  ار  یخیراـت  ناـیرج  نیا  یـسربط ، خیـش  - 1
« قیقحت  » .تسا هدرک  نایب  یلاله 
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هباحـص رابک  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دشن  لخاد  یلو  دـمآ  ربمغیپ  هناخ  رد  ات  رمع  هفیلخ  هکنآ  لیلد  نیرتگرزب  یعاد :
.دنوشن ربخ  اب  هناخ  نآ  رد  عمتجم 

.تسا ضفاور  ياه  هتخاس  زا  بلطم  نیا  اعطق  ظفاح :

گرزب  (1) خیرات مود  دـلج  هحفـص 456  هب  دـیئامن  هعجارم  تسبوـخ  هتخاـسن  ار  بلطم  نیا  یـسک  دـیدومرف  یفطل  یب  زاـب  یعاد :
زا هک  يربطریرج  نب  دمحم 

298 ص :

نتم هراـمالا  رما  یف  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نـیب  يرج  اـمع  ربـخ  رکذ  يرجه ، لاـس 11  ثداوح  ، 456-2/455 يربط ، خـیرات  - 1
ثیدح يرجه ، هنس 11  ثداوح  2/328 و 329 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا  زین  .میدرک و  لـقن  تسلجم  نیمه  رد  ار  ثیدـح 

ینا هیلا  لسرأف  یلا  جرخا  نا  هیلا  لسرأف  هیف ، رکب  وبا  یبنلا و  لزنم  یتأف  ربخلا  رمع  عمس  و  دسیون ... : یم  رکب  یبا  هفالخ  هفیقسلا و 
نیب يرج  ام  هفیقـسلا ، باـتک  ، 1/39 دوخ ، یخارت  رد  فـنخم  یبا  ...هروـضح ، نم  کـل  دـبال  رما  ثدـح  دـق  رمع  لاـقف  لغتـشم ،
لزنم یلا  لبقأف  ربخلا  رمع  یتأ  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  هدعاس ، ینب  هفیقـس  یف  هرامإلا  رما  یف  راصنألا  نیرجاهملا و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زاـهج  یف  بئاد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  رادـلا و  یف  رکب  وـبا  رکب و  یبا  یلا  لـسرأف  یبـنلا 

اما لاقف : هیلا  جرخف  هروضح ، نم  کل  ّدبال  رما  ثدح  دق  هنا  هیلا  لسرأف  لغتشم ، ینا  هیلا  لسرأف  یلا  جرخا  نأ  رکب  یبا  یلا  لسرأف 
ریما انم  لوقی : نا  هلاقم  مهنسحا  هدابع و  نب  دعـس  رمألا  اذه  اولوی  نا  نودیری  هدعاس  ینب  هفیقـس  یف  تعمتجا  دق  راصنألا  نا  تملع 
رکب یبا  لضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ، 7/30 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ...مهوحن  نیعرسم  ایضمف  ریما ، شیرق  نم  و 
هدرک لـقن  نینچ  ثیدـح 3668 ، لیذ  ـالیلخ » اذـختم  تنک  ول   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـعب 

نع کلام  هیاور  نم  یلعی  وبا  داز  .راصنألا و  نم  انناوخا  یلا  اـنب  قلطنا  رکباـبا  اـی  هل  تلقف  هروکذـملا  ساـبع  نبا  هیاور  یف  و  تسا :
.باطخل نبا ا  اـی  یلا  جرخا  نا  رادـجلا  ءارو  نم  يداـنی  لـجر  اذا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزنم  یف  نحن  اـمنیبف  هیف ، يرهزلا 

هدعاس ینب  هفیقـس  یف  اوعمتجا  راصنالا  ناف  رما ، ثدح  دـق  هنا  هل  لاقف  هلال  لوسر  رمأب  ینعی  لیغاشم ؛ کنع  انإف  ینع  کیلا  تلقف :
رد رکاسع  نبا  نینچمه  ...مهمؤن  انقلطناف  لاق : هرکذـف -  – قلطنا رکب  یبأل  تلقف  .برح  هیف  نوکی  ًارما  اوثدـحی  نا  لبق  مهاوکردأـف 
قح باب  ح 414 ، دوخ 2/155 ، حیحص  رد  نابح  نبا  و  رکبوبا )  ) قیتع نب  هللا  دبع  لاح  حرش  مقر 3398 ، ، 30/2822 قشمد ، خیرات 

.دنا هدرک  لقن  رجح  نبا  دننامه  ار  ثیدح  ...ءابآلا  نع  ءرملا  بغری  نا  نع  رجزلا  رکذ  نیدلاولا ،
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ایب دوز  رکب  یبا  هب  داد  ماغیپ  دشن  لخاد  ربمغیپ  ۀناخ  رد  هب  دـمآ  رمع  دـسیون  یم  هک  تسا  هدوب  میـس  نرق  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا 
.تسا مزال  وت  دوجو  هدمآ  شیپ  یّمهم  رما  داد  ماغیپ  زاب  مرادن  تقو  لاحلا  تفگ  رکب  وبا  مراد  مزال  راک 

يرفن ود  .میورب  اجنآ  هب  تیروف  هب  تسا  مزال  تفگ  داد و  ربخ  وا  هب  هفیقس  رد  ار  راصنا  عامتجا  هیـضق  هنامرحم  دمآ  نوریب  رکب  وبا 
امش دشاب ؟ امش  ءاکّتا  دروم  بشما  دنهدب و  تما  عامجا  لیکشت  يرفن  هس  ات  دندرب  دوخ  اب  مهار  نکروگ )  ) ةدیبع وبا  هار  رد  دنتفر 

هب ار  هدراو  هثداح  هک  دشن  لخاد  ارچ  تفر  ربمغیپ  ۀناخ  رد  ات  رمع  هدوبن  راک  رد  يداد  رارق  هسیـسد و  رگا  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار 
! دوب ربمغیپ  تما  رد  درف  هب  رصحنم  لک  لقع  رکب  وبا  ایآ  دیامن ؟ دادمتسا  یگمه  زا  دناسرب و  هباحـص  رابک  مشاه و  ینب  مامت  عمس 

! دنوش ربخ  اب  هثداح  نیا  زا  دیابن  هک  دندوب  هناگیب  ربمغیپ  ترتع  هباحص و  زا  نارگید  و 

ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

( حاّرج نکربق )  ) هدیبع وبا  رمع و  رکب و  وبا   ) رفن هس  تسدـب  دـنا  هتـشون  ناتدوخ  نیخروم  عیمج  هک  امـش  یگتخاس  عامجا  نیا  ایآ 
؟ دش رارقرب 

رتشیب ۀتسد  ای  رفن و  هس  رگا  هک  تسا  لوبق  لباق  هدیقع  نیا  ایند  ياجک  رد  ایآ 

299 ص :
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تنطلس و تسایر و  هب  يدرف  دوجو  رب  دندومن  مه  عامجا  رهـش  نآ  لها  هک  ضرف  رب  دندش  عمج  تکلمم  تختیاپ  ول  يرهـش و  رد 
هک ءالقع  زا  هتـسد  کی  يأر  ای  دـنیامنب !؟ اهنآ  زا  تیعبت  تسا  بجاو  رگید  دالب  نادنمـشناد  ءاملع و  ءالقع و  ریاس  رب  تفالخ ، اـی 

دیدـهت لاجنج و  وه و  لباقم  رد  تلم  کی  راکفا  ندرک  هفخ  ایآ  دـشاب ، عاطم  ءالقع  ریاس  رب  دنـشابن  مه  نیریاس  بناج  زا  بختنم 
!؟ تسا زیاج  يا  هتسد 

تفالخ نیا  دنیوگب  دننک و  یلمع  یملع و  تاداقتنا  تاثحابم و  دننزب و  قح  فرح  دـنهاوخب  مه  یعمج  رگا  دـیهد  فاصنا  نایاقآ 
، دـنناوخب سجن  كرـشم و  یـضفار و  ار  اهنآ  تسین ، عورـشم  ینیمز  ینامـسآ و  نیناوق  زا  ینوناق  چـیه  قباطم  یگتخاـس  عاـمجا  و 

! دنیامنن راذگورف  اهنآ  ةرابرد  یتمهت  عون  چیه  زا  دننادب و  بجاو  ار  ناشلتق 

تما دیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امـش  دومن ، راذـگاو  تما ) يالقع  هب  امـش  لوق  هب  ای   ) تما هب  ار  تفالخ  رما  ربمغیپ  دـیئامرف  یم  امش 
هب میلـست  هک  رفن  ود  هدومن  فراعت  رگیدـکی  اب  هک  حارج ) نک ) ربق   ) هدـیبع وبا  رمع و  رکب و  وبا   ) دـندوب رفن  هس  طقف  تما  ءالقعو 

تما و ریاس  دـننام  مه  رفن  هس  نیا  دـنتفگ  یـضعب  رگا  دـنیامیپب و  ار  اهنآ  هار  تسا  بجاو  ناناملـسم  ۀـماع  رب  دـندیدرگ ، رفن  کـی 
؟ دندرگ مّدلا  رودهم  دودرم و  رفاک و  اهنآ  دندومنن ، روش  باحصا  همه  اب  ارچ  دندوب ، هباحص 

300 ص :
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نیقیرف قافتا  هب  عامجا  ندشن  عقاو 

ّتیرثکا و ّتیلقا و  نیب  ام  دیناد  یم  یبوخب  دینک  رکف  عامجا  فارطا  رد  دینک و  رب  ار  بّصعت  ۀماج  دـینک و  رکف  يردـق  رگا  نایاقآ 
.تسا رایسب  قرف  عامجا 

اهنآ رتشیب  رگا  داد و  يأر  نینچ  سلجم  ّتیلقا  دنیوگ  یم  دـنهدب  يأر  یمک  ةّدـع  ددرگ  دـقعنم  یّمهم  رما  يارب  اروش  سلجم  رگا 
یتح ینعی  دـش  عقاو  عامجا  دـنیوگ  یمدـناد  يأر  هسلج  کی  رد  قافتالاب  یگمه  رگا  دوب و  ّتیرثکا  يأر  دـنیوگ  یم  دـنداد  يأر 

.دوبن فلاخم  مه  رفن  کی 

ار يأر  قح  رگا  دنداد ؟ يأر  رکب  وبا  تفالخب  یعامجا  نینچ  هنیدم  رهش  رد  دعب  دجسم و  رد  دعب  هفیقـس و  رد  مسق  ادخ  هب  ار  امش 
هباحـص رابک  ءالقع  نامه  عامجا  زا  دارم  میئوگب  میوش و  زاوآ  مه  امـش  اب  میئامن و  بلـس  تما  مامت  زا  اربج  امـش  ۀتـساوخ  قباـطم 

هنیدم و يالقع  مامت  هک  یعامجا  ایآ  مهد  یم  مسق  راگدرورپ  تاذ  هب  ار  امـش  دومن ، یم  تیافک  هرونم  هنیدم  ینعی  یمالـسا  زکرم 
دندوب رـضاح  هفیقـس  رد  هک  مه  یمک  تعامج  نامه  اـیآ  دـش ؟ عقاو  دنـشاب  هداد  رکب  وبا  تفـالخ  هب  يأر  اـقفّتم  هباحـص  زا  راـبک 

تفالخ رد  تسا  فرتعم  دوخ   (1) فقاوم بحاص  هچنانچ  تسا ؛ یفنم  باوج  اعطق  دنداد ؟ يأر  یگمه 

301 ص :

دقعلا لحلا و  لها  نم  نینثالا  دحاولا و  لب  ...عامجالا  یلا  رقتفی  کلذ ال  نا  ملعاف  هعیبلا ، رایتخالاب و  همامالا  لوصح  تبث  اذا  و  - 1
دبع دـقع  رکب و  یبأل  رمع  دـقعک  کلذـب ، هاوفتکا  نیدـلا  یف  مهتبالـص  عم  هباحـصلا  نا  انملعل  کلذ  ...همامالا و  توبث  یف  فاـک 

یـضاق فقاوملا ، .همألا  عامجا  نع  الـضف  دقعلا ) لحلا و  لها  نم   ) هنیدـملا یف  نم  عامتجا  اوطرتشی  مل  نامثعل و  فوع  نب  نمحرلا 
(. 8/352 یناجرج ، فقاوملا  حرش  زا  هدافتسا  اب   ) همامالا هب  تبثت  امیف   3 دصقم ، 4 دصرم یجیا ،
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زا ّصاوخ  وا و  دالوا  يراصنا و  هداـبع  نب  دعـس  هک  اریز  دـقع ! ّلـح و  لـها  زا  هنیدـم و  دوخ  رد  یّتح  هدـشن  عقاو  یعاـمجارکب  وبا 
.دنتفرن راب  ریز  هدومن ، تفلاخم  هام  شش  ات  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اهنآ و  ناتسود  مشاه و  ینب  مامت  هباحص و 

توـبن و زکرم  هک  مه  هرّوـنم  هنیدـم  دوـخ  رد  هک  مینیب  یم  مـینک  یم  خـیرات  هـب  هـعجارم  یتـقو  فاـصنا  تـقیقح و  يور  زا  اـعقاو 
دنشاب هداد  يأر  ادّحتم  رکب  وبا  تفالخ  نییعت  رد  هنیدم  رد  رضاح  هباحص  ءالقع و  مومع  هک  یعامجا  نینچ  هدوب  یمالسا  تموکح 

.دیدرگن عقاو 

(1) یطویس نیدلا  لالج  يزار و  رخف  ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  تاقث و  تاور  بلاغ 

(4) و يراخبو  (3) يربط (2) و  یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  و 

302 ص :

مود هفیلخ  نابز  زا  ار  نایرج  یطویس  .هتعیابم  یف  لصف  قیدصلا ، رکبوبا  نیدشارلا ، ءافلخ  باب  ص67 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 1
مکنم انالف  نا  ینغلب  دـق  هتبطخ : یف  لاقف  جـحلا  نم  هعجرم  سانلا  بخ  باطخ  نب  رمع  نا  ناخیـشلا  يور  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 

یقو هللا  نا  الا  کلذـک ، تناک  دـق  اهنا  الأ و  .هتلف  تناک  رکب  یبا  هعیب  نا  لوقی  نا  ءرما  َّنرتغی  لاف  .ًانالف  تعیاب  رمع  تاـم  ول  لوقی :
نا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوت  نیح  انریخ  نم  ناـک  هنا  رکب و  یبا  لـثم  قاـنعألا  هیلا  عطقت  نم  مویلا  مکیف  سیل  اـهرش و 

...هدعاس ینب  هفیقس  یف  اهعمجأب  انع  راصنألا  تفلخت  همطاف و  تیب  یف  اوفلخت  امهعم  نم  ریبزلا و  ایلع و 
ییاهتبـسانم هب  دیدحلا  یبا  نبا  راصنألا .) ینعم  یف  هل  مالک  نم   ) هبطخ 66 و 28  ، 6/1012 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

زین يدـج  ياهتفلاخم  هکلب  هتفرگن ، تروص  یعامجا  رکبوبا  تفالخ  رب  دـشو  یم  تاـبثا  هک  دـنک  یم  لـقن  هفیقـس  زا  ار  یتاـنایرج 
هلزنم یلا  لخداف  ضیرم  وه  هدابع و  نب  دعـس  لمح  و  مینک ... : یم  هراشا  تارابع  زا  یخرب  هدیزگ  هب  اجنیا  رد  .تسا  هتـشاد  دوجو 
هباصع هعم  رمع و  بهذ  و  دسیون .... : یم  همادا  رد  سپس  ..اهیلع  ههرکی  نا  رمع  دارا  هدعب و  امیف  مویلا و  کلذ  یف  هعیبلا  نم  عنتماف 

: رمع لاقف  هفیـسب  ریبزلا  مهیلا  جرخ  هیع و  اوبأف  اوعیابف  اوقلطنا  مهل : لاـقف  ملـسا  نب  هلمـس  ریـضح و  نب  دیـسا  مهنم  همطاـف  تیب  یلا 
: لوقی یلع  مشاهونب و  اهعم  یلعب و  هب  اوقلطنا  مث  رادجلا  هب  برضف  هدی  نم  فیسلا  ذخأف  ملسا  نب  هملس  هیلع  بثوف  بلکلا ! مکیلع 
...یل و هعیبلاب  یلوا  متنا  عیابا و  ال  مکنم ، اذهب  قح  انا  لاقف : عیاب ! هل : لیقف  رکب ، یبا  یلا  هب  اوهتنا  یتح  هللا ، لوسر  وخا  هللا و  دبع  انا 
، هدعاس ینب  هفیقـس  یف  هرامإلا  رما  یف  راصنألا  نیرجاهملا و  نیب  يرج  ام  هفیقـسلا ، باتک  و 42 ، ، 1/41 فنخم ، یبا  خـیرات  رد  زین 

.تسا هدرک  رکذ  ار  تیب  زا  هدابع  نب  دعس  فلخت  نایرج 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیف  یفوت  يذـلا  مویلاـب  هدراولا  راـبخألا  رکذ  يرجه ، لاـس 11  ثداوح  ، 444 - 2/443 يربط ، خـیرات  - 3
لقن ار  ثیدح  نیا  سپس  .اّیلع  الا  عیابن  راصنألا ال  ضعب  واراصنالا  تلاقف  دنک : یم  لقن  ار  هلمج  نیا  یثیدح  نایاپ  رد  يربط  .هلآو 

و هللا لاـقف : نیرجاـهملا  نم  لاـجر  ریبزلا و  هحلط و  هیف  یلع و  لزنم  باـطخلا  نب  رمع  یتا  لاـق  بـیلک  نـب  داـیز  نـع  تـسا : هدرک 
ار تالمج  نیا  هدرک  لقن  يریمحلا  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  زا  ار  یثیدـح  نایاپ  رد  سپـس  ...هعیبلا  یلا  نجرختل  وا  مکیلع  نقرحأل 

ناعیابتل وا  ناعئاط  امتنا  ناعیابتل و  لاق  .ًابعت و  امهب  ءاجف  رمع  مهیلا  قلطناف  لاق : .رجحلا  هب  اوبرضاف  ریبزلا  فیـس  اوذخ  تسا : هدروآ 
...ناهراک امتنا  و 
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يراخب .تنـصحأ  اذا  ءانزلا  نم  یلبحلا  مجر  باب  هدرلا ، رفکلا و  لها  نم  نیبراحملا  باـتک  ح 1674 ، ، 8/587 يراخب ، حیحص  - 4
امنا لوقی  نا  ؤرما  نرتغی  الف  انالف  تعیاب  رمع  تام  ول  هللا  لوقی و  مکنم  ـالئاق  نا  ینغلب  هنا  مث  دـسیون ... : یم  مود  هفیلخ  زا  لـقن  هب 
یبا لثم  هیلا  قانعألا  عطقت  نم  مکنم  سیل  اهرـش و  یقو  هللا  نکل  کلذـک و  تناک  دـق  اهنا  ـالا و  .تمت  هتلف و  رکب  یبا  هعیب  تناـک 
هیبن هللا  یفوت  نیح  انریخ  نم  ناک  هنا  التقی و  نا  هرغت  هعیاب  يذلا  وه و ال  عیابی  الف  نیملسملا  نم  هروشم  ریغ  نم  الجر  عیاب  نم  .رکب 

رد ..امهعم  نم  ریبز و  یلع و  انع  فلاـخ  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  یف  مهرـسأب  اوعمتجا  اـنوفلاخ و  راـصنالا  نا  ـالا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
سیلو : » لوا تسا : هتفرگن  تروص  یعاـمجا  رکبوبا  تفـالخ  رما  رد  دـنک  یم  تاـبثا  هک  دراد  دوجو  تراـبع  ود  مود  هفیلخ  مـالک 

هک تسا  نآ  هلمج  نیا  هجیتن  وه .» عیابی  الف  نیملـسملا  نم  هروشم  ریغ  نم  ًالجر  عیاب  نم  رکب  یباب  لثم  هیلا  قانعألا  عطقت  نم  مکنم 
رارـصا اذل  تسا ، هتفرگن  تروص  یعامجا  تفالخ  رما  رد  هدوب و  نمیلـسم  اب  تروشم  نودـب  رکب  یبا  دـننامه  دـهاوخب  یـسک  رگا 

ریبزلا و یلع و  انع  فلاخ  : » مود .دریگ  تسد  هب  ار  تفالخ  دش  هفیلخ  رکبوبا  هک  يا  هویش  هب  درادن  قح  یـسک  نآ  زا  سپ  هک  دراد 
.تسا نشور  رکب  یبا  تفالخ  اب  نانآ  ناهارمه  ریبز و  مالّـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  حیرـص  تفلاخم  زین  هملج  نیا  رد  اـمهعم .» نم 
نارگید يارب  ار  شور  نیا  مود  هفیلخ  ارچ  تسا ، یعرش  ینوناق و  رکبوبا  ندیـسر  تردق  هب  هویـش  اعقاو  رگا  هک  تسا  بجعت  ياج 

ياـه هیاـپ  دـنک و  یم  عاـفد  رکب  وبا  ینوناـق  ریغ  عورـشم و  ریغ  تموـکح  زا  ارچ  تسین ، ینوناـق  ریغ  یعرـش و  رگا  ددنـسپ و  یمن 
نم هروشم  ریغ  نم  الجر  عیاب  نم   » هلمج اب  مود  هفیلخ  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا  تسا ؟ هتخاـس  راوتـسا  نآ  رب  ار  دوخ  تموکح 

هچ اب  تفالخ  يارب  رمع  بصن  يارب  رکبابا  هکنیا  هچ  تسا ؛ هدرب  لاؤس  ریز  زین  ار  دوخ  تفالخ  تیعورشم  وه » عیابی  الف  نیملـسملا 
رمع رکبوبا  بصن  اـب  هکلب  .تسا  هدوب  يروش  اـب  هن  تعیب و  اـب  هن  رمع  تفـالخ  هک  تسا  ملـسم  درک ؟ تروـشم  نیملـسم  زا  یـسک 

مه نامثع  تفالخ  نینچمه  .تسا  لطاب  دریذپ ، تروص  نیملـسم  اب  تروشم  نودب  هک  یتفالخ  رمع  دوخ  هتفگ  رب  انب  .دش و  هفیلخ 
.دیسر تفالخ  هب  رفن  دنچ  رظن  اب  اهنت  نیملسم و  تروشم  نودب  زین  نامثع  هکنیا  هچ  .درادن  تیعورشم  رمع ، هتفگ  نیا  اب 
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.دیدرگن عقاو  هنیدم  دوخ  رد  لماک  عامجا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدیناسر و  هفلتخم  تارابع  هب  اهنآ  ریغ  (1) و  ملسم

تیمها اهنآ  يأر  رظن و  دـندوب و  نآرقلا  لیدـع  هللا و  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناگتـسب و  هک   ) مشاـه ینب  یماـمت  هکنآ  رب  هوـالع 
ندینش زا  دعب  هکلب  دندوبن  رضاح  تفالخ  هب  نداد  يأر  عقوم  هفیقـس  رد  رفن  هس  ءانثتـسا  هب  باحـصا  مومع  هکلب  هّیما  ینب  و  تشاد )

.دیدرگن عقاو  هنیدم  دوخ  رد  لماک  عامجا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدیناسر و  هفلتخمالماک 

تیمها اهنآ  يأر  رظن و  دـندوب و  نآرقلا  لیدـع  هللا و  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناگتـسب و  هک   ) مشاـه ینب  یماـمت  هکنآ  رب  هوـالع 
ندینش زا  دعب  هکلب  دندوبن  رضاح  تفالخ  هب  نداد  يأر  عقوم  هفیقـس  رد  رفن  هس  ءانثتـسا  هب  باحـصا  مومع  هکلب  هّیما  ینب  و  تشاد )

! دنداد رارق  ضارتعا  درومالماک 

304 ص :

.هقدـص وهف  هانکرت  ام  ثرون  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باتک  ح 1759 ، ، 3/1380 ملسم ، حیحص  - 1
.رهشألا کلت  عیاب  نکی  مل  و  دسیون : یم  هدرک  هراشا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  هب  ثیدح  نمض  رد  ملسم 
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لاجر و زا  يا  هّدع  دنداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  هفیقـس  تعیب  لمع  هکنآ  رب  هوالع  راصنا  نیرجاهم و  زا  هباحـص  رابک  زا  یعمج  یتح 
رامع يدنک ، دوسا  نب  دادقم  يرافغ ، ّرذ  وبا  یـسراف ، ناملـس  دننام : دندومن  یتاجاجتحا  رکب  یبا  اب  هتفر و  دجـسم  هب  اهنآ  ناگرزب 

هک  ) نیتداهـشلا وذ  تباث  نب  همیذخ  ناهیتلا ، نب  مثیهلا  وبا  نیرجاهم ،) زا   ) يوما صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  یملـسالا ، هدیرب  رـسای ،
ره و  راصنا ) زا   ) فینح نب  نامثع  فینح ، نب  لهـس  بعک ، نب  یبا  يراصنا ، بویا  وبا  داد ،) بقل  نیتداهـشلا  وذ  ار  وا  مرکا  لوسر 

تارکاذـم ةزاجا  تقو  قیـض  اب  رـصتخم  سلجم  نیا  هک  دـندومن  هماقا  هیفاک  نیهارب  هیفاش و  ياهتّجح  دجـسم  نایم  رد  اهنآ  زا  کی 
.دهد یمن  ار  اهنآ 

یلک هب  عامجا  لیلد  دینادب  هک  میدومن  افتکا  نایب  رصتخم  نیدب  هّجحلل  امامتا  نیبئاغ  نیرضاح و  یئانیب  تریصب و  دایدزا  يارب  طقف 
مه هنیدـم  دوخ  رد  رـضاح  ءالقع  باحـصا و  رباکا  عامجا  یتح  دـشن ، عقاو  عامجا  مه  هنیدـم  دوخ  رد  هک  تسا  ساسا  یب  لـطاب و 

.مناسر یم  ضرع  هب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  ار  تفالخ  نیفلاخم  یماسا  ضعب  زا  یتسرهف  .تسا  ضحم  غورد 

رکب یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  يرود 

(2) و خیرات رد  يرذالب  (1) و  ینالقسع رجح  نبا 

هضور رد  هاش  دنواخ  دّمحم 

305 ص :

هنوگ نیا  ار  نایرج  رجح  نبا  .میلُد  نب  هدابع  نب  دعس  لاح  حرش  مقر 3180 ، ، 3/56 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 1
.هروهشم رکب  یبا  هعیب  نع  هفلخت  یف  هدابع ] نب  دعس   ] هتصق و  تسا : هدرک  لقن 

نب دلاخ  عیابی  مل  لاق : هدعج  نبا  هناوع و  نع  ینئادـملا ، دـسیون : یم  يرذالب  .هفیقـسلا  رما  ، 2/270 يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  - 2
نا دسیون : یم  ص272  دلج ، نیمه  رد  .نیرهـش و  دعب  رکبابا  نب  دلاخ  عیاب  ینئادملا  ریغ  لاق  ...رهـشا و  هتـس  دـعب  الا  رکبابا  دـیعس 
ملف هعیبلا  دـیری  ّیلع  یلا  لسرا  رکبابا  نا  دـسیون : یم  ص268  دـلج ، نیمه  رد  .ماشلا و  یلا  جرخ  رکبابا و  عیای  مل  هداـبع  نب  دـعس 
ینب هفیقس  یف  هدابع  نب  دعـس  یلا  راصنالا  زاحنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبن  ضبق  امل  دسیون : یم  ص264 ، دلج ، نیمه  رد  .عیابی 

لهشألا دبع  ینب  یف  ریضح  نب  دیـسا  مهعم  رکب و  یبا  یلا  نورجاهملا  زاحنا  همطاف و  تیب  یف  هحلط  ریبزلا و  یلع و  لزتعا  هدعاس و 
.هرما نم  غرفی  هتیب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  و 
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رکب وبا  اب  شیرق  زا  يا  هفیاـط  جرزخ و  هفیاـط  هداـبع و  نب  دعـس  هک  دـنیوگ  نارگید  و  ( (2) باـعیتسا رد  ربلا  دـبع  نبا  (1) و  افصلا
!! دندوب بلاط  یبا  نب  ّیلع  هعیش  اهنآ  دندش و  یضفار  دندومنن و  تعیبرکب  وبا  اب  زین  هباحص  رابک  زا  رفن  هدجیه  دندومنن و  تعیب 

يرافغ رذ  وبا  یسراف 2 - ناملس  دوب 1 - رارق  نیا  زا  رفن  هدجیه  نآ  یماسا 

306 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  هاش  دـنواخ  .هدـعاس  ینب  هفیقـس  نیدـشار - ءافلخ  ضخب 2 ، ، 4/1677 هاش ، دنواخ  افـصلا ، هضور  - 1
ماش بناج  هب  دـمآ ، نوریب  هنیدـم  زا  هدرکن و  تعیب  قیدـص  اب  هدرک ، روهمج  تفلاـخم  دعـس  هک  دـننآ  رب  راـبخا  زا  يا  هرمز  دـنک :

.دش لوتقم  تلم  يامظع  زا  یکی  کیرحت  هب  یتدم  زا  دعب  تفر ،
نع فلخت  دسیون : یم  ربلا  دـبع  نبا  رکبوبا )  ) هفاحق یبا  نب  هللا  دـبع  لاح  حرـش  مقر 1633 ، ، 3/973 ربلا ، دـبع  نبا  باعیتسالا ، - 2

ریبزلا و یلع و  شیرق  نم  هنع  فلخت  هنا  لیق  ..دعس و  ریغ  دعب  هوعیاب  مث  شیرق  نم  هقرف  جرزخلا و  نم  هفئاط  هدابع و  نب  دعس  هتعیب 
.همطاف توم  دعب  الا  هعیابی  مل  ًاّیلع  نا  لیق  دق  دعب و  هوعیاب  مث  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  هحلط و 
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تباث نب  همیزخ  بعک 8 - نب  یبا  یملسالا 7 - هدیرب  صاعلا 6 - نب  دیعس  نب  دلاخ  رسای 5 - رامع  يدنک 4 - دوسا  نب  دادـقم  - 3
يراـصنا 13- بویا  وبا  نیتداهـشلا 12 - وذ  فینح  نب  نامثع  فینح 11 - نب  لهـس  ناـهیتلا 10 - نب  مثیهلا  وبا  نیتداهشلا 9 - وذ 

نب دیز  سابع 18 - نب  هللا  دـبع  دعـس 17 - نب  سیق  هدابع 16 - نب  دعـس  نامیلا 15 - نب  هفیذـح  يراصنالا 14 - هللا  دـبع  نب  رباج 
رکب یبا  هعیب  نع  فلخت  دق  : » (1) دیوگ یم  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  مقرا و 

307 ص :

رد دـنک ، یم  لـقن  ار  قوـف  ناـیرج  هکنآ  زا  سپ  یبوـقعی  .رکب  یبا  هـعیب  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  ربـخ  ، 1/124 یبوقعیلا ، خـیرات  - 1
یف بلاط  یبا  نب  ّیلع  عم  اوعمتجا  دق  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  هعامج  نا  رمع  رکبابا و  غلب  و  دـسیون : یم  دـلج  نیمه  زا  ص126 ،

هعراصف رمع  هیقلف  فیـسلا  هعم  یلع و  جرخ  رادـلا و  اومجه  یتح  هعامج  یف  اوتأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لزنم 
اوجرخف و .هللا  یلا  نلجعألا  يرعش و  نفـشکأل  وا  نجرختل  هللا  و  تلاقف : همطاف  تجرخف  رادلا ، اولخد  هفیـس و  رـسک  هعرـصف و  مع 
.اموی و نیعبرا  لیق  رهشا و  هتـس  دعب  الا  یلع  عیابی  مل  عیابی و  دحاولا  دعب  دحاولا  لعج  مث  ًامایا  موقلا  ماقا  رادلا و  یف  ناک  نم  جرخ 

ثدوح ، 4/216 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  هدعاس و  ینب  هفیقـس  هصق  يرجهلا ، هنس 11  ثداوح  ، 5/266 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  زین 
رد نابح  نبا  هدعاس ؛ ینب  هفیقـس  هصق  هنفد ، لبق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هتافو  دعب  تعقو  همهم  روما  رکذ  یف  لصف  يرجه ، لاس 11 

، باـطخلا نب  رمع  دنـسم  رخآ  ، 1/55 دنـس ، رد  لـبنح  نب  دـمحا  رکب ، یبا  فالختـسا  يرجه ، لاـس 10 ، ثداوح  ، 2/154 تاقثلا ،
قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  رکب و  یبا  هعیب  يزاغملا ، باتک  ح 9758 ، فنصملا 5/442 ، رد  یناعنصلا  قازرلا  دبع  هفیقسلا ، ثیدح 

: دننک یم  لقن  نینچ  باطخلا  نب  رمع  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  ظافلا  رد  یمک  فالتخا  اب  لصف 1  باب 1 ، ص10 ، قرحملا ،
دـسا رد  ریثا  نبا  .هدـعاس  ینب  هفیقـس  یف  اهعمجأب  انع  راصنألا  تفلخت  همطاف و  تیب  یف  اوفلخت  اـمهعم  ناـک  نم  ریبزلا و  اـیلع و  نا 

نب دیعـس  نب  دلاخ  ماوعلا و  نب  ریبزلا  مشاه و  ونب  یلع و  هعتیب  نع  فلخت  و  دـسیون : یم  هتفالخ  رکبوبا ، لاح  حرـش  ، 3/222 هباغلا ،
هعیب نع  فَّلخت  نَم  ُدحا  ابا  ناک  و  دسیون : یم  صاعلا  نب  دیعس  نب  نابأ  لاح  حرش  رد 1/37 ، .يراصنالا و  هدابع  نب  دعس  صاعلا و 
یبا نب  ّیلع  هتعیب  نع  فلخت  و  دـسیون : یم  رکب ، یبا  بقاـنم  رکذ  یف  لـصف  باب 1 ، ص110 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .رکب  یبا 

، يرابلا حتف  رد  ینالقسع ، رجح  نبا  .يراصنألا  هدابع  نب  دعـس  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دلاخ  ماوعلا و  نب  ریبزلا  مشاه و  ونب  بلاط و 
ایلع نا  دسیون : یم  ...ًالیلخ  اذختم  تنک  ول  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ثیدح 3668 ، حرش  ، 7/30
لاس ثداوح  ، 2/325 خـیراتلا ، یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا  .هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  یف  اوفلخت  امهعم  ناـک  نم  ریبزلا و  و 
ونب یلع و  فلخت  و  لاق : .ایلع  الا  عیابن  راصنالا ال  ضعب  وا  راصنألا  لاقف  دسیون : یم  رکب  یبا  هفالخ  هفیقـسلا و  ثیدـح  يرجه ،  11
الا عیاب  ام  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نا  حیحـصلا  ...ّیلع و  عیابی  یتح  افیـس  دـمعأ  ریبزلا ال  لاق  هعیبلا و  نع  هحلط  ریبزلا و  مشاه و 
یبا هعیب  مکل  انفـصو  دق  و  دسیون : یم  فلؤملا  رظنب  همامالا  داقعنا  قیرط  ص45 ، هنزاوملا ، رایعملا و  رد  یفاکسا  .رهشا و  هتـس  دعب 

هدیبع وبأ  رمع و  ءدبلا : یف  نالجر  هدقع  یلوت  يذلا  نا  هروشملا و  راظتنالا و  نود  هلجعلا  یلع  تناک  اهنا  هببس و  ناک  فیک  رکب و 
یبا نب  ّیلع  نا  يور  هرغ و  ناملس و  لوق  هنیمی و  دعس و  فالخ  نم  ناک  ام  راصنألل و  دقعلا  ناک  نا  دعب  اهوبلط  اهیف و  اوعـس  مهنا 
یبا هعیب  نع  اوفلخت  نیذلا  هدعاس ، ینب  هفیقس  هیناثلا ، هدجـسعلا  باتک  ، 5/12 دیرفلا ، دقع  رد  هبر  دبع  نبا  ...ارهـشا  عیابی  مل  بلاط 

رکبوبا مهیلا  ثعب  یتح  همطاف  تیب  یف  اودعقف  ریبزلا  سابعلا و  یلع و  اماف  هدابع ، نب  دعس  ریبزلا و  سابعلا و  یلع و  دسیون : یم  رکب 
همطاف هتیقلف  رادـلا ، مهیلع  مرـضی  نا  یلع  ران  نم  سبقب  لبقأف  .مهتلاقف  اوبا  نا  هل : لاق  و  همطاف ، تیب  نم  اوجرخیل  باطخلا  نب  رمع 
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باب ، 2/301 بهذـلا ، جروم  رد  يدوعـسم  همالا ! هیف  تلخد  امیف  اولخدـت  وا  معن ، لاق : انراد ؟ قرحتل  تئجأ  ّباطخلا  نبا  ای  تلاقف :
ینب نم  دحا  هعیابی  مل  ...عیابیل و  هدابع و  نب  دعس  جرخ  و  دسیون : یم  رکب  یبا  تعیب  تیفیک  رد  هفیقسلا ، موی  رکب ، یبا  هفالخ  رکذ 

یم هبیتق  نبا  .هعیبـلا  نع  هداـبع  نب  دعـس  فلخت  ، 1/18 هسایـسلا ، همامالا و  رد  هبیتق  نبا  .اهنع  هللا  یـضر  همطاـف  تتاـم  یتح  مشاـه 
و دسیون : یم  همادا  رد  سپـس  .ماوعلا  نب  ریبزلا  مهعم  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  يال  راصنألا  هعیب  دـنع  تعمتجا  مشاه  ینب  نا  و  دـسیون :

یف رمع  مهیلا  بهذف  ماوعلا  نب  ریبزلا  مهعم  مهلاجر و  یلا  اوفرـصناف  مشاه  نیب  نم  امهعم  نم  بلطملا و  دـبع  نب  سابعلا  یلع و  اما 
رکب یبا  یلا  هب  یتا  ههجو  هللا  مرک  ًایلع  نا  مث  ...اوبأف  رکبابا ، اوعیابف  وقلطنا  اولاقف : ملسا  یبا  نب  هملس  ریضح و  نب  دیسا  مهیف  هباصع 
...یل هعیبلاب  یلوا  متنا  مکعیابأ و  ال  مکنم ، رمالا  اذـهب  قحا  انا  لاقف : رکباـبا ، عیاـب  هل : لـیقف  .هلوسر  وخا  هللا و  دـبع  اـنا  لوقی : وه  و 
عیابی مل  هداـبع  نب  دعـس  نا  دـسیون : یم  فنخم  یبا  .هتفـالخ  لوا  یف  رکب  یبا  رما  هفیقـسلا ، باـتک  ، 43-1/42 فنخم ، یبا  خـیرات 

هللا لوسر  یفوت  يذلا  مویلاب  هدراولا  رابخألا  رکذ  لاس 11 ، ثداوح  2/444 و 446 ، دوخ ، خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  .رکبابا 
رمع رکبابا و  کلذ  غلبف  .یلع  عیابی  یتح  هدمغأ  ال  لاق : هفیس و  ریبزلا  طرتخا  ریبزلا و  یلع و  فلخت  دسیون : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ناعیابتل و وا  ناعئاط  امتنا  ناعیابتل و  لاق : ابعت و  امهب  ءاجف  رمع  مهیا  قلطناف  لاق : رجحلا ، هب  اوبرـضاف  ریبزلا  فیـس  اوذـخ  رمع : لاقف 
رد يدیمح  و 18 ) ، 1/188 بهذـلا ، جروم  شماهب  ، ) يرجه ، 11 لاس ثاوح  رظانملا ، هضور  رد  هنحـش  نبا  .اعیابف  ناهراک ، اـمتنا 

مهرسأب اوعمتجا  انوفلاخ و  راصنألا  نا  دسیون : یم  باطخلا ، نب  رمع  دنـسم  نم  هیلع  قفتملا  ح26 ، ، 1/103 نیحیحصلا ، ینب  عمجلا 
يربط و هبر و  دبع  نبا  هچنآ  اصوصخم  ثیداحا و  نیا  رد  تقد  اب  ...امهعم  نم  ریبزلا و  یلع و  انع  فالخ  هدعاس و  ینب  هفیقـس  یف 
رب دـیدهت  روز و  ساسا  رب  هک  یتموکح  ایآ  .تسا  هدوب  ییاه  هیاپ  هچ  رب  رکبوبا  تموکح  هک  دوش  یم  شور  دـندرک ، لقن  نارگید 

، دنک یم  یحو  هناخ  ندنازوس  هب  دـیدهت  هک  اجنآ  ات  هدرک  دروخرب  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راگدای  اب  هدـمآ و  راک  رس 
یعامجا هچ  نیا  دیآ ؟ یم  تسد  هب  دیدهت  روز و  اب  هک  تسا  یعامجا  هچ  نیا  دشاب ؟! هدـمآ  راکرـس  نیملـسم  عامجا  اب  دـناوت  یم 
یتموکح دنربخ ؟ یب  نآ  زا  هباحـص  رباکا  هک  تسا  یعامجا  هچ  نیا  دـنرادن ؟ روضح  نآ  رد  مالّـسلا  هیلعربمایپ  تیب  لها  هک  تسا 

یم لمع  هنوگ  نیا  تسا ، هدرک  رما  اهنآ  اب  تدوم  مارتحا و  هب  نآرق  هک  ییاهنامه  مرکا  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هک 
مومعایآ دنک ، راتفر  تنوشخ  اب  ربمایپ  تیب  لها  اب  تفالخ  هاگتـسد  یتقو  اساسا  و  درک ؟ دهاوخ  راتفر  هنوگچ  يداع  مدرم  اب  دـنک ،
یـشزرا هچ  تعیب  نیا  دوش  یم  هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  هنوگ  نیا  یتـقو  تشاد ؟ دـنهاوخ  ار  تموـکح  نیا  اـب  تفلاـخم  تئرج  مدرم 

یسک رگا  دندوب ؟ راتخم  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یناسک  مامت  ایآ  تسین ؟ طرش  تیاضر  رایتخا و  تعیب  رد  رگم  تشاد ؟ دهاوخ 
ماما يوس  هب  رمع  ( » ابعت امهب  ءاف  رمع  مهیلا  قلطناف   ) دندرک لقن  نارگید  يربط و  هک  نانچمه  دنروآ ، نوریب  شا  هناخ  زا  روز  هب  ار 

؟ تسناد ناوت  یم  راتخم  ار  وا  مه  زاب  ایآ  دیشک » نریب  تنوشخ  اب  ار  نانآ  تفر و  ریبز  یلع و 
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نب ریبزلا  و  سابعلا - نب  لضفلا  و  بلطملا - دـبع  نب  ساـبعلا  مهنم  بلاـط - یبا  نب  ّیلع  عماول  اـم  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  موق 
نب ءاربلا  و  رـسای - نب  رامع  و  يرافغلا - رذ  وبا  و  یـسرافلا - ناملـس  و  رمع - نب  دادـقملا  و  دیعـس - نب  دـلاخ  و  صاعلا - نب  ماوعلا 
یبا نب  ّیلع  اـب  دـندش  لـیام  رکب و  وبا  تعیب  زا  دـندومن  يرود  فّلخت و  راـصنا  رجاـهم و  زا  یموق  ینعی  بعک » نب  یبا  و  بزاـع -

.تسا هدومن  رکذ  ار  اهنآ  یماسا  هک  رگید  رفن  هن  بلطملا و  دبع  نب  سابع  دندوب  اهنآ  هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط 

سابع مالّسلا و  هیلع  یلع  ایآ  دندوبن ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روش  لحم  ابلاغ  باحـصا و  رباکا  موق و  ءالقع  دارفا  نیا  ایآ 
یعامجا هنوگچ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  دندوبن !؟ موق  يالقع  زا  مشاه  ینب  ناگرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرکا  مع 

نآ نایم  زا  هنامرحم  اـهنت ، ار  رکب  وبا  طـقف  هتفرگ ؟ دوخ  هب  تقیقح  تروص  اـهنآ  قیدـصت  لوبق و  روش و  روضح و  نودـب  هک  هدوب 
رد یسایس  ۀسیـسد  ای  دهد  یم  عامجا  ینعم  ایآ  دنریگن ، ار  اهنآ  يأر  دنیامنن و  ربخ  ار  هباحـص  رابک  زا  نارگید  دنربب و  نوریب  عمج 

؟ هدوب راک 

هب هکلب  هدوبن  مه  هنیدـم  لها  مامت  عامجا  دـیدرگن ، دـقعنم  تفالخ  نییعت  يارب  رما  ودـب  رد  تما  مامت  عاـمجا  هکنیا  رب  هوـالع  سپ 
هکلب هدشن  عقاو  مه  هفیقس  کچوک  هدیشوپ  رس  رد  مامت  عامجا  شناهارمه  هدابع و  نب  دعس  جورخ 
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! درپس تناما  رشب  خیرات  هب  تیمالسا  ملاع  هک  دوب  یئاتدوک  نیتسخن 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  رد 

هب تسا  هدوب  تجح  امتح  ناـشیا  عاـمجا  هک  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لـهأ  ترتع و  مشاـه و  ینب  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدومن  ضرع  هربتعم  دانسا  اب  هیضام  یلایل  رد  هک  نیقیرفلا  نیب  مّلسم  ثیدح  رابتعا 

« ادبأ اهدعب  اولضت  نل  هخسن ) یف  و   ) متوجن دقف  امهب  متکسمت  نا  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »

اعطق دـیدرگن و  هارمگ  زگره  دـیدش  کـسمتم  هدز و  گـنچ  ود  نیا  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  امـش  ناـیم  رد  ار  گرزب  زیچ  ود  نـم  )
نیمه موـس  سلجم  هب  دوـش  هعجارم  ( ) دنتـسه تیب  لـها  ترتـع و  رگید  ینامـسآ و  باـتک  نآرق  یکی  ود  نیا  دـیبای و  یم  تاـجن 

( باتک

تقیقح ات  دـنوش  رـضاح  اجنآ  هب  هک  دـندرکن  ربخ  ار  اهنآ  ینعی   ) دـندومنن رکب  یبأ  تفـالخ  اـب  تقفاوم  هدوبن و  هفیقـس  رد  رـضاح 
.)!؟ دوش لصاح  عامجا 

مرکأ لوسر  هک  میدومن  رکذ  نآ  دانـسا  اب  هیـضام  یلاـیل  رد  تسا و  هنیفـس  ثیدـح  هب  فورعم  هک  رگید  روهـشم  ثیدـح  رد  زین  و 
نم تیب  لها  لثم  « ) کله مهنع  فلخت  نم  یجن و  مهب  لـسوت  نم  حون  هنیفـس  لـثمک  یتیب  لـها  لـثم  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

دهاوخ كاله  دیامنب  اهنآ  زا  يرود  فلخت و  هک  یـسک  دـبای و  یم  تاجن  تسج  اهنآ  هب  لسوت  هک  یـسک  تسا ، حون  یتشک  لثم 
هب حون  تما  تاجن  هدراو  ياـیالب  ناـفوط و  رد  هک  یمـسق  ناـمه  هک  دـناسر  یم  باـتک ) نیمه  موس  سلجم  هب  دوش  هعجارم   ) دـش

یتسیاب اه  يراتفرگ  ثداوح و  رد  مه  نم  تّما  هدوب  هنیفس  لسوت 
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.دش دهاوخ  كاله  دوش  نادرگ  يور  فلخت و  اهنآ  زا  سک  ره  دننک  ادیپ  تاجن  ات  دندرگ  نم  تیب  لهأ  هب  کّسمتم  لّسوتم و 

تلاسر تیب  لهأ  هب  هجوت  موزل  رد  دنک  یم  لقن  ثیدح  ود  دعـس  نبا  زا  مراهچ  هیآ  لیذ   (1) قعاوص  90 هحفص رد  رجح  نبا  زین  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هکنآ  یکی  هرهاط  ترتع  و 

«. اهب کسمتیلف  الیبس  هبر  یلاذختی  نأ  ءاش  نمف  ایندلا  یف  اهناصغأ  هنجلا و  یف  هرجش  یتیب  لهأ  انأ و  »

دنک ادیپ  ادخ  يوس  هب  یهار  دهاوخ  هک  یـسک  سپ  .تسایند  رد  نآ  ياه  هخاش  هک  تشهب  رد  میتسه  یتخرد  نم  تیب  لها  نم و  )
کسمت دیاب 

312 ص :

هدرک لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  ود  نیمه  رجح  نبا  هیآ 4 .  1 لصف باب 11 ، ص150 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
زا دعب  رد ص236 ، اما  هدوراین ، ار  اهب » کسمتیلف  : » هدرک هراشا  نآ  هب  نیظعاولا  ناطلـس  هچنآ  لوا  ثیدـح  ياـهتنا  رد  نکل  تسا ،

هوبنلا فرـش  یف  دیعـس  یبأل  يربطلا  بحملا  نع  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ود  ره  مهئاقبب ، نامألا  باب  همتت ، همتاخ ،
دانـسا الب  اضیا  دروا  .الیبس و  هبر  یلا  ذختا  اهب  کسمت  نمف  ایندلا  یف  اهناصغا  هنجلا و  یف  هرجـش  یتیب  لها  انا و  ثیدح  دانـسا  الب 

.نیلهاجلا و لیوأت  نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  نیدلا  اذه  نع  نوفنی  یتیب  لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  ثیدـح 
ح 47، هدوملا 2/366 ، عیبانی  رد  يزودـنق  و  تیبلا ، لها  لـضف  یف  باـب  مسق 1  ص16 ، یبقعلا ، رئاـخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین 

تیب لها  تلیـضف  رد  يرگید  ثیداحا  رد ص236 ، رجح  نبا  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  ود  نیمه  باب 58 ،
لها بهذ  موجنلا  تبهذ  اذاف  ءامـسلا ، لهأل  ناما  موجنلا  هریغ : دمحأل و  هیاور  یف  و  مینک : یم  هراشا  ثیدح  کی  هب  هک  هدرک  لقن 
یتمأل ناما  یتیب  لها  قرغلا و  نم  ضرالا  لهأل  ناما  موجنلا  حـص  ضرالا و  لها  بهذ  اذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لـها  ءامـسا و 

.سیلبا بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  هلیبق  اهتفلاخ  اذإف  همالا - لاصئتسال  يدؤملا  يا  فالتخالا –  نم 
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( .اهنآ هب  دیوجب 

نیلطبملا و لاحتنا  نیلاضلا و  فیرحت  نیّدلا  اذه  نع  نوفنی  یتیب  لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  دومرف : هکنآ  مود  ثیدـح 
.نودفوت نم  اورظناف  لج  زع و  هللا  یلا  مک  دفو  مکتمئأ  ّنا  الأ و  نیلهاجلا  لیوأت 

لاـحتنا ناـهارمگ و  فـیرحت  نید  نیا  زا  دـننک  یم  رود  لـیاز و  هک  نم  تیب  لـها  زا  دنتـسه  یلودـع  نم  تما  يارب  هرود  ره  رد  )
دنتسه هدننک  دراو  هک  دنتـسه  نایاوشیپ  امـش  ناماما  هک  یتسرد  هب  دینادب  .ار  نیهلاج  لیوأت  و  لطاب ) نایعدم  ياعدا  ینعی   ) نیلطبم

( دییامن اوشیپ  ار  سک  هچ  دینک  رظن  سپ  یلاعتیادخ  يوس  هب  ار  امش 

يرود نم  تیب  لها  زا  رگا  تّما  هب  دناسر  یم  هک  تسا  نیا  هدیـسر  رایـسب  ناتدوخ  ةربتعم  بتک  رد  هک  ثیداحا  لیبق  نیا  ۀـصالخ 
هلیسو هب  امش  تاجن  زاب  دیآ  یم  نایم  هب  اهسایق  يأر و  اهتعدب و  دنیامن و  یم  ناتهارمگ  دنوش و  یم  بلاغ  امش  رب  نانمـشددیدومن 

.دش دیهاوخ  كاله  هک  دیدرگن  رود  اهنآ  زا  ناتدوخ  دینکن و  رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  دوب  دهاوخ  نم  تیب  لها 

نیا سپ  دـندوب ، تعیب  رد  نیفّلختم  ءزج  هدوب  رثؤم  هفیلخ  نییعت  تعیب و  عامجا و  رد  ناـشروضح  هک  یـصاخشا  نآ  ماـمت  هرخـالاب 
!؟ دنتشادن تکرش  نآ  رد  هنیدم  رد  رضاح  تلاسر  تیب  لهأ  ترتع و  موق و  ءالقع  رابک و  ۀباحص  هک  هدوب  یعامجا  هنوگچ 

ياملع ناگرزب  زا  هک  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  دومنن  ادـیپ  عوقو  مه  تیرثکا  هکلب  دـشن  عقاو  یعاـمجا  هک  تسین  دـیدرت  ياـج 
رد تسا  ناتدوخ 
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ادبا رمع  رکب و  یبا  هب  دوب  تفالخ  ماقم  یعدم  هک  يراصنا  هدابع  نب  دعس  دنیوگ  نارگید  (2) و  هباصا رد  رجح  نبا  (1) و  باعیتسا
هب تفر  ماش  هب  دعـس  اذـل  دوش  داسف  دـیلوت  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  دوب  هلیبق  بحاص  نوچ  دـندشن  وا  ضّرعتم  مه  اـهنآ  درکن و  تعیب 

هب  (3) افصلا هضور  تیاور 

دـندز و وا  رب  يریت  هنابـش  هدوب ) ذـفان  شمکح  هک  هدوب  سک  هچ  تسمولعم  ءالقعلا  دـنع  هک   ) ناـگرزب اـمظع و  زا  یکی  کـیرحت 
تیاور هب  یلو   ) دنداد هّنجا  هب  ار  شتبسن  دش و  هتشک 
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.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 1
دعس  ] هتصق و  دسیون : یم  رجح  نبا  .هدابع  نب  دعس  لاح  حرـش  مقر 3180 ، ، 3/56 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبـس  - 2

.ناروحب تامف  ماشلا  یلا  جرخ  هروهشم و  رکب  یبا  هعیب  نع  هفلخت  یف  هدابع ] نب 
نیا اب  ار  نایرج  .هتفالخ  لوا  یف  رکب  یبا  رما  هفیقـسلا ، باتک  شخیراـت 1/42 ، رد  فنخم ، یبا  زین  .تشذـگ و  ثحب  نیمه  رد  - 3
یلا هاعدـف  ...هعیبلا  یلا  هعدا  لاق : الجر و  رمع  ثعبف  ماشلا ، یلا  جرخ  رکباـبا و  عیاـبی  مل  هداـبع  نب  دعـس  نا  دـنک : یم  لـقن  ظاـفلا 

، هدعاس ینب  هفیقس  هیناثلا ، هدجسعلا  باتک  ، 5/13 دیرفلا ، دقع  رد  هبر  دبع  نبا  .هلتقف  مهـسب  هامرف  ...طق  اشیرق  عیابأ  لاقف ال  هعیبلا ،
یلا الجر  رمع  ثعب  لاق : یبلکلا ، دمحم  نب  ماشه  رذـنم  وبا  دـنک : یم  لقن  ظافلا  نیا  هب  ار  نایرج  رکب ، یبا  هعیب  نع  اوفلخت  نیذـلا 

، طئاح یف  ناروحب  هیقلف  ماشلا ، لجرلا  مدـق  .هیلع  هللا  نعتـساف  یبا  ناف  هیلع ، تردـق  ام  لکب  هل  لمحا  هعیبلا و  یلا  هعدا  لاقف : ماشلا 
نم اما  لاق : همألا ؟ هیف  تلخد  امم  تنا  جراخفأ  لاق : ینلتاق ! نا  و  لاق : کلتاقا ! یناف  لاق : .ًادبا  ایـشرق  عیابا  ال  لاقف : هعیبلا  یلا  هاعدف 

تامف هدـسج  یف  ًانیفد  دوجف  مهـسب  هدابع  نب  دعـس  یمور  لاق  نیریـس  نبا  نع  نارهم  نب  نومیم  .هلتقف  مهب  هامرف  .جراخ  اـناف  هعیبلا 
هدابع نب  دعـس  هبقنم  باب  راصنالا ، بقانم  باتک  ثیدح 3807 ، حرش  ، 7/126 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  .نجلا و  هتکبف 
تامف ماشلا  یلا  هجوت  لاقی و  امیف  رکب  یبا  هعیب  نم  عنتما  هنا  الا  هب  ابعی  ءیش  کلذ  دعب  دعـس  نم  عقی  مل  دسیون : یم  هدابع  نب  دعس 

.اهب
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بوضغم رکب - یبا  تفالخ  لّوا  رد  وا  لایع  فرـصت  هریون و  نب  کلام  نتـشک  زا  دعب  هک  دوب  دـیلو  نب  دـلاخ  ریت  هدـننز  نیخّروم -
دز ار  وا  ریت  اب  هنابـش  اذـل  .درک  هکنانچ  دـنک  كاپ  هفیلخ  دزن  ار  دوخ  تساوخ  وا  تفالخ  ةرود  رد  اـت  دوب  رمع  یناـث  ۀـفیلخ  بضغ 

(. دنتشک ار  وا  هّنجا  دش  فورعم 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدوب  یعامجا  هنوگچ  نیا  دینک  رکف  يردق  دـیراذگب و  رانک  ار  بّصعت  تداع و  نایاقآ  ادـخ  هب  ار  امش 
لخاد وا  رد  راـصنأ  هّیما و  ینب  ربمغیپ و  تیب  لـها  ترتع و  مشاـه - ینب  ماـمت  ساـبع و  نبا  هللا و  لوسر  مرکا  ّمع  ساـبع  مالّـسلا و 

.دندوبن

هفیقس رد  رـضاح  ةّدع  نامه  هب  باتـش  هلجع و  اب  راچان  دنتـشادن  یـسرتسد  مه  تما  مامت  هب  تفر و  یم  داسف  لامتحا  نوچ  ظفاح :
.دندش میلست  تّما  اهدعب  دندومن  تعیب  هدومن  افتکا 

رد يا  هسیـسد  رگا  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امـش  دنتـشادن  تسد  هنیدـم  زا  جراخ  موق  يالقع  هباحـص و  ناگرزب  لاجر و  رب  یعاد :
مرکا ّمع  هلیبقلا ) خیـش   ) ساـبع يأر  رظن و  اـیآ  دـندرگ ؟ رـضاح  روش  سلجم  رد  دـندرکن  ربخ  ار  هنیدـم  نیرـضاح  ارچ  هدوبن  راـک 

رمع و رظن  يأر و  طقف  دوبن  مزال  هنیدم  رد  رـضاح  ۀباحـص  رابک  مشاه و  ینب  ترـضح و  نآ  داماد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هللا و  لوسر 
! راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دومن  یم  مومع  لاح  زا  تیافک  حاّرج  ةدیبع  وبأ 

مه تفلاخم  هکلب  دندرکن  تکرـش  وا  رد  راصنأ  رجاهم و  زا  هباحـص  زا  رابک  ءالقع و  هک  اصوصخ  امومع و  امـش  عامجا  لیلد  سپ 
لطاب لطاع و  یلک  هب  دندرک 
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.تسا طقاس  ءالقعلا  دنع  رابتعا  هجرد  زا  و 

نیخروم ءاملع و  رارقا  هب  امـش  یگتخاس  عامجا  نیا  رد  دیامنن و  فلخت  نآ  زا  يدحأ  هک  دـنیوگ  ار  نآ  مدرک  ضرع  عامجا  نوچ 
رد يزار  رخف  ماما  هچنانچ  .دـندومنن  نداد  يأر  رد  تکرـش  امومع  ءاملع  ءالقع و  تعامج  ناتدوخ  قیدـصت  هب  امومع و  ناـتدوخ 

عامجا هاگنآ  هدابع  نب  دعـس  ندش  هتـشک  زا  دعب  ات  دشن  عقاو  عامجا  ادبا  رمع  رکب و  وبأ  تفالخ  رد  دیوگ  احیرـص  لوصالا  تیاهن 
.دش دقعنم 

ياضتقاب نایب  رـصتخم  نیمه  اب  ناتلوا  لیلد  باوج  سپ  دـیتفرگ  ّتیناّقح  رب  لیلد  ار  یمودـعم  عامجا  نینچ  امـش  هنوگچ  مناد  یمن 
.هدش هداد  سلجم  تقو 

دش رارق  رب  تفالخ  هب  دوب  ربکا  ًانس  رکب  وبأ  نوچ  هک  لوق  نیا  در 

تفالخ رما  رد  دوب  وا  يارب  مدقت  قح  اذـل  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  نسأ  رکب  یبأ  نوچ  دـیدومرف  هک  امـش  مود  لیلد  اّما  و 
.تسا رت  ینعم  یب  رت و  کحضم  رت و  چوپ  لّوا  لیلد  زا  دودرم  رایسب 

دوب شرسپ  زا  ربکا  رکب  وبأ  ردپ  هفاحق  وبأ  اققحم  دندوب و  رایـسب  رمع  رکب و  وبأ  زا  ربکا  دوب  تفالخ  رد  طرـش  نس  رگا  هکنآ  يارب 
.دندادن رارق  هفیلخ  ار  وا  ارچ  تشاد  تایح  نامز  نآ  رد  و 

ار یـسران  ناوج  دـشاب  یموق  رد  یتقو  هللا  لوسر  بوبحم  هدـید و  ناهج  یخیـش  نوچ  دوب  تقایل  اب  مأوت  رکب  یبأ  نس  ربک  ظـفاح :
.دنیامن یمن  راد  مامز 
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دومرف یم  رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  اب 

تـشامگ دیابن  هداد  ادخ  راک  مه  نآ  راک  هب  ار  یناوج  هدومزآ  درمریپ  دوجو  اب  هکدـیئوگ  یم  امـش  هک  دـشاب  نینچ  رما  رگا  یعاد :
تکرح مزاع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو  كوبت  هوزغ  رد  هک  دوریم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  لوا  ضارتعا  نیا 

درم هنیدـم  رما  هرادا  يارب  اذـلف  دـننک  اپرب  یبالقنا  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  بایغ  رد  هک  دـندرک  يداد  رارق  هناـمرحم  نیقفاـنم  دـش 
ار نیقفانم  تایلمع  هرادا و  ار  هنیدـم  تسایـس  نسح  بلق و  توق  اب  دـنامب و  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  ياج  هب  هک  دوب  مزال  ینادراک 

.دیامن یثنخ 

.دومن رارقرب  دوخ  ینیشناج  تفالخ و  هب  هنیدم  رد  ار  سک  هچ  ربمغیپ  دیئامرفب  مرتحم  نایاقآ  زا  منک  یم  اّنمت 

.داد رارق  دوخ  بانم  بیان  هفیلخ و  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  هک  تسا  مّلسم  ظفاح :

هیلع نینمؤملا  ریمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندوبن  هنیدـم  رد  هباحـص  زا  نادرم  ریپ  ریاـس  رمع و  رکب و  وبأ  رگم  یعاد :
: دومرفاحیرص داد و  رارق  دوخ  نیشناج  یمسر و  هفیلخ  ار  ناوج  مالّسلا 

« یترجه راد  یتیب و  لها  یف  یتفیلخ  تنا  »

( تسا نم  ترجه  لحم  هناخ و  هک  هنیدم  رد  نم و  تیب  لها  رد  یتسه  نم  نیشناج  وت  )

یلع هکنیا  زا  ترـضح  نآ  دصقم  فده و  سپ  دـینامن  باوج  الب  باوج  عقوم  هک  دـیئامن  رکف  يردـق  لئالد  ۀـماقا  رد  نایاقآ  سپ 
بابش و نیع  رد  ار  مالّسلا  هیلع 
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بـشما يارب  یلمع  باوج  ۀـیهت  دومن  رارقرب  تفالخ  هب  نارگید  رمع و  رکب و  یبا  لاثما  هباحـص  زا  رابک  خویـش و  روضح  اب  یناوج 
.تشامگ دیابن  راکب  ار  یناوج  هدید  ناهج  خیش  ندوب  اب  دیئوگن  هک  دوب  امش 

.درادن تیلخدم  یناوج  يریپ و  تلاسر  غالبا  تفالخ و  نییعت  رد  هک  تسا  لیلد  رتگرزب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لمع 

لها رب  تئارب  هروس  لوا  تایآ  نداتـسرف  عقوم  رد  ارچ  سپ  تشامگ  راـک  هب  دـیابن  ار  سرون  ناوج  هدروخلاـس  ناریپ  دوجو  اـب  رگا 
هفیظو ءادا  تسایـس  نسح  اـب  هک  دوب  مزـال  يا  هدـید  ناـهج  ریبدـت و  اـب  ةدروخلاـس  درمریپ  دوجو  يدراوم  نینچ  رد  اـعطق  هک  هکم 

هب درک  گرزب  راک  نآ  رومأم  ار  ناوج  یلع  هدینادرگ و  رب  هار  طسو  زا  ار  درم  ریپ  رکب  یبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیامن ،
.تدوخ لثم  رفن  کی  ای  تدوخ  رگم  دیامنب  دیابن  ارم  تلاسر  غالبا  هک  هداتسرف  ادخ  هکنیا  رذع 

نینمؤملا ریما  دومنن و  هدافتـسا  نارگید  رمع و  رکب و  یبا  دننام  هدروخلاس  خویـش  دوجو  زا  ارچ  نمی  لها  تیادـه  يارب  نینچمه  و 
.دومن نمی  لها  تیاده  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع 

هدومن و باختنا  ار  ناوج  ٍیلع  نارگید ، رمع و  رکب و  وبا  دننام  موق  خویش  دوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  رایـسب  دراوم  لیبق  نیا  زا 
.دومن یم  راذگاو  وا  هب  ار  گرزب  ياهراک 

تفالخ تیالو و  توبن و  طئارـش  زا  دشاب و  یم  ینعم  زغم و  یب  چوپ و  ردنا  چوپ  امـش  یگدروخلاس  طرـش  نیا  هک  دش  مولعم  سپ 
دنسپ و دروم  هک  تسا  لماک  تیعماج  توبندننام  تفالخ  یلصا  طرش  هکلب  دشاب ، یمن  نس  ربک  ادبا 
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دنیزگرب و تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  دنوادخ  ناوج  ای  ریپ و  هاوخ  دش ، هیلاع  تافـص  عیمج  عماج  هک  يدرف  ره  دـشاب و  راگدرورپ  لوبق 
.دنیامنب ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دننام  ار  وا  تعاطا  هک  تسا  مدرم  رب  دیامرف و  یفرعم  مدرم  هب  مرکم  لوسر  یبن و  هلیسو  هب 

تسا لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  یلع 

نینمؤملا و ریما  صخـش  تفلاخم  تسناد  اهنآ  تفالخ  لاطبا  رب  لیلد  رتگرزب  ار  نآ  ناوت  یم  دمآ و  مدایب  هک  يرگید  گرزب  لیلد 
.یگتخاس عامجا  نآ  زا  دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لطاب  قح و  نیب  قراف 

ءاملع هچناـنچ  تسا  هدوب  لـطاب  قح و  نیب  قراـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  اـنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوجو  هکنآ  هچ 
.دنا هدومن  لقن  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  امش  گرزب 

فیرـشلا مرحلا  ماما  نینمؤملا و  ریما  لئاضف  یف  نیعبـسلا  باتک  زا   (1) هدوملا عیبانی  16 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  هلمج  زا 
رد  (2) یعفاش ینادمه  یلع  دیـس  ریم  یملید و  سودرف  زا  ار  ثیدح  داتفه  زا  مهدزاود  ثیدح  یعفاش  هللا  دبع  نب  دمحا  رفعج  یبا 

فسوی نب  دّمحم  یلاما و  رد  ظفاح  (3) و  یبرقلا هدوم  زا  مشش  تدوم 
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لاق لاق : يرافغلا  رذ  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح 655 ، ، 2/234 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
.لطابلا قحلا و  نیب  قورافلا  هناف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اومزلاف  کلذ  ناک  ناف  هنتف ، يدـعب  نم  نوکیـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

(. سودرفلا بحاص  هاور  )
نیدـلا بحم  .هتینک  همـسا و  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  باـب  مسق 1 ، ص56 ، يربط ، بحم  یبقعلارئاـخذ ، - 2
ربکألا قیدصلا  تنا  مالّسلا : هیلع  یلعل  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : رذ  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیا  اب  ار  ثیدح  زین  يربط 

.نیدلا بوسعی  تنا  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  يذلا  قورافلا  تنا  و 
زین ینادمه  باب 56 .) ح 826 ، ، 2/289 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) هدوم 6 ینادـمه ، یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ، هدوم  - 3
نیب قورافلا  هناف  ًاّیلع ، اومزلاف  کلذ  ناک  اذاف  .هنتف  يدعب  نم  نوکتـس  هعفر : يرافغلا  یلیل  وا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح 

(. سودرفلا یف  اذک   ) .لطابلا قحلا و 
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یلیل وبا  سابع و  نبا  زا  ادنسمربخ  هس   (1) بلاطلا هیافک   44 باب رد  یعفاش  یجنگ 
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یبا نع  کـی - تسا : هدرک  لـقن  ثیدـح  هس  باـب  نیا  رد  یعفاـش  یجنگ  باب 44 . ص188 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  - 1
لوسر تعمس  یناف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلات و  هللا  باتک  نم  هلـصخب  هیلعف  مکنم  اهکردا  نمف  هنتف  نوکتـس  لاق : سابع 

لطابلا و قحلا و  نیب  قرفی  همالا ، هذه  قوراف  وه  و  ینحفاصی ، نم  لوا  و  یب ، نمآ  نم  لوا  اذه  لوقی : وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا 
یبا نع  ود - .يدعب  نم  یتفیلخ  وه  هنم و  یتوا  يذلا  یباب  وه  ربکالا و  قیدصلا  وه  هملظلا و  بوسعی  لامال  نینمؤملا و  بوسعی  وه 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  اومزلاف  کلذ ، ناک  اذإف  هنتف ، يدعب  نم  نوکتس  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : يرافغلا  یلیل 
لقن زا  دعب  هاگنآ  .لطابلاو  قحلا  نیب  قورافلا  وه  ءایلعلا و  ءامسلا  یف  یعم  وه  و  همایقلا ، موی  ینحفاصی  نم  لواو  یناری ، نم  لوا  هنا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رذ  یبا  نع  هس - .هیلاما  یف  ظفاحلا  هاور  لاع ، نسح  ثیدح  اذـه  تلق : دـسیون : یم  ثیدـح  نیا 

، ینکلا یف  یناثلا  مسق  ، 5/287 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  زین  ینقراف و  یلع  ای  کقراف  نم  یلاـعت و  هللا  قراـف  ینقرا  نم  یلع  اـی  هلآو 
.تسا هدروآ  میدرک  لـقن  بلاـطلا  هیاـفک  زا  هک  یثیدـح  نـیمود  دـننامه  ار  ثیدـح  .يراـفغلا  یلیل  وـبا  لاـح  حرـش  مـاللا ، فرح 

هللا یلـص  هلا  لوسر  لاق  لاق : یلیل  یبا  نع  تسا : هدروآ  ظافلا  نیا  اب  ار  ثیدـح  لصف 8 ، ح 108 ، ص105 ، بقانم ، رد  یمزراوخ 
ینالقسع رجح  نبا  .لطابلا  قحلا و  نیب  قورافلا  هناف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  اومزلاف  کلذ ، ناک  اذاف  هنتف ، يدعب  نم  نوکتس  هلآو  هیلع 

زا هچنآ  دننامه  ار  ثیدح  مالّسلا  هیلع  یلع  یلئاضف  ، 2 لصف باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح32964 ، ، 7/612 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد 
، بلاط یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/450 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  .تسا  هدروآ  میدرک  لـقن  یمزراوخ  بقاـنم 

.تسا هدرک  لقن  فلؤم  ظافلا  نامه  اب  ار  ثیدح 
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لوسر زا  ثیدـح  رخآ  هلمج  رد  داحتا  تارابع و  ظافلا و  رد  يداـیز  مک و  تواـفت و  رـصتخم  هب  یگمه  يراـفغ  رذ  وبا  يراـفغ و 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

یف یعم  وه  همیقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لّوا  یناری و  نم  لّوا  ّهنا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اومزلاف  کلذ  ناک  اذاف  هنتف  يدعب  نم  نوکتـس  »
« لطابلا قحلا و  نیب  قورافلا  وه  ایلعلا و  ءامسلا 

یـسک لوا  تسوا  نوچ  دیـشاب ؛ بلاط  نبا  نب  یلع  اب  دیتسه  مزلم  امـش  دش  نینچ  رگا  سپ  .دوشاپرب  يا  هنتف  نم  زا  دعب  تسا  دوز  )
( لطاب قح و  نیب  هدننک  ادج  تسوا  ایلع و  دنلب و  هبترم  رد  تسا  نم  اب  وا  تمایق و  زور  دیامن  یم  هحفاصم  نم  اب  دنیب و  یم  ارم  هک 

دنداتفا مه  هب  راصنا  رجاهم و  هک  گرزب  ۀنتف  دمآ و  شیپ  نینچ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  هدـعاقلا  یلع  سپ 
نآ روتـسد  مکح و  هب  دنریگب ،) یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  فورعم  لثم  حالطـصا و  هب   ) دـشاب اهنآ  زا  هفیلخ  دنتـساوخ  یم  کی  ره  و 
ره ترضح  نآ  هدومرف  هب  انب  هتبلا  دهد و  ناشن  لطاب  زا  ار  قح  ات  دندرگ  وا  نماد  هب  تسد  دنروایب و  ار  یلع  تما ، یتسیاب  ترضح 

.لطاب شلباقم  رد  قح و  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یفرط 

.دریگ رارق  لمع  دروم  ات  هدوبن  يدامتعا  دحاو  ربخ  هب  تسا و  دحاو  ربخ  دیدومن  لقن  امش  هک  يربخ  نیا  ظفاح :

دیئامن یم  وهس  ادمع  ای  دیئامرف  یم  شومارف  دوز  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :
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نیا زا  امـش  دـنراد و  لوبق  ار  دـحاو  ربخ  تیّجح  تعامج  تنـس و  ياملع  هک  مدرک  ضرع  لوا  ياه  بش  رد  ار  دـحاو  ربخ  باوج 
.دیراد دودرم  دحاو  ربخ  ناونع  هب  ار  ربخ  نیا  دیناوت  یمن  تهج 

هب ام  هک  دـیامن  یم  مارم  تابثا  هفلتخم  تارابع  هب  امـش  ءاملع  نیقثوم  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  هکلب  تسین  ربخ  کی  نیمه  هوالع  هب 
اهنآ بتک  تاور و  ۀلـسلس  هب  طقف  دوشن  هتفرگ  دایز  سلجم  تقو  هکنآ  يارب  اـهتنم  میدومن  هراـشا  هیـضام  یلاـیل  رد  اـهنآ  زا  ضعب 

ما هظفاح  تقو و  هک  یئاجنآ  ات  مضیارع  دییأت  يارب  زاب  مه  کنیا  هدومن  رظن  فرص  هدنسم  ثیداحأ  نآ  مامت  لقن  زا  هدومن و  افتکا 
.منک یم  هراشا  رگید  ضعب  هب  دهد  یم  هزاجا 

(1) و ریبک رد  يربط  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  هک  تسا  يربخ  هلمج  زا 

رد رکاـسع  نبا  هیلح و  رد  مـیعن  وـبا  ظـفاح  (2) و  كردتـسم رد  مکاـح  هّمهملا و  لوصف  رد  یکلاـم  نیدـلا  روـن  ننـس و  رد  یقهیب 
یبا نباو   (3) خیرات

322 ص :

.ناملس نع  یفوک  هلیخس  وبا  ثیداحا  ، 6/269 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 1
ار ثیدح  نیا  نینمؤملا  ریما  بقانم  هباحـصلا ، هفرعم  باتک  ح 4584 ، ، 3/121 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 2

لبق تیلـص  بذاک  الا  يدـعب  اهلوقی  ال  ربکالا ، قیدـصلا  انا  هلوسر و  وخا  هللا و  دـبع  انا  لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  تسا : هدرک  لقن 
.همالا هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  نینس  عبسب  سانلا 

قرط ظافلا و  اب  ار  ثیدح  نیا  رکاسع  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 43-42/41 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 3
هیلعف مکنم  اهکردأ  نمف  هنتف  نوکتـس  لاـق : ساـبع  نبا  نع  کـی - مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  ود  هب  هک  تسا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ 

نمآ نم  لوا  اذه  یلع : دیب  ذخآ  وه  لوقی و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  یناف  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  هللا و  باتک  نیتلصخب :
وه هملظلا و  بوسعی  لاـملا  نینمؤملا و  بوسعی  وه  لـطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  همـالا  هذـه  قوراـف  وـه  ینحفاـصی و  نم  لوا  یب و 

لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  هنا  رذ  یبا  نع  مود - .يدعب  نم  یتفیلخ  وه  هنم و  یتوا  يذلا  یباب  وه  ربکالا و  قیدصلا 
قرفی يذـلا  قورافلا  تنا  ربکألا و  قیدـصلا  تنا  همایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوا  تنا  یب و  نمآ  نم  لوا  تنا  بلاـط : یبا  نب  ّیلعل 

.رافکلا بوسعی  لاملا  نینمؤملا و  بوسعی  تنا  لطابلا و  قحلا و  نیب 
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نبازا روثنملا  ّرد  رد  یطویس  (3) و  دئارف رد  ینیومح  (2) و  ضایر رد  نیدلا  ّبحم  طسوا و  رد  یناربط  (1) و  جهن حرش  رد  دیدحلا 
رذ یبا  ناملس و  سابع و 

323 ص :

نبا .اهنم  لک  صئاصخ  یلع و  رکب  یبا  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،)  ) هبطخ 238 ، 13/228 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
تیتا لاق : عفار  یبا  هدج  نع  هیبا  نع  عفار ، یبا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  يور  دق  و  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  دـیدحلا  یبا 

، بلاط یبا  نب  ّیلع  خیـشلاب  مکیلع  هللا و  اوقتاف  هنتف ، نوکتـس  یعم : سان  یل و ال  لاق  فارـصنالا  تدرا  اـملف  هعدوا ، هذـبرلاب  رذاـبا 
قیدصلا تنا  همایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوا  یب و  نمآ  نم  لوا  تنا  هل : لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  هوعبتاف ،

يریزو و یخا و  تنا  نیرفاکلا و  بوسعی  لاملا  نینمؤملا و  بوسعی  تنا  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  يذـلا  قوراـفلا  تنا  ربکـالا و 
.يدعوم زجنت  ینید و  یضقت  يدعب  كرتا  نم  ریخ 

نع دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يربط  .هتینک  همـسا و  یف  لصف 2 ، باب 4 ، ، 3/106 يربط ، نیدلا  بحم  هرـضنلا ، ضایر  - 2
.لطابلا قحلا و  نیب  قرفت  يذلا  قورافلا  تنا  ربکألا و  قیدصلا  تنا  ّیلعل : لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : رذ  یبا 

.یمکاحلا امهجرخا  .نیدلا  بوسعی  تنا  هیاور و  یف  و 
.دنک و یم  لقن  رکاسع  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  ینیومح ، باب 24 . طمس 1 ، ح 103-102 ، ، 1/140 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3

هدرک لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باب 3 ، لئاضف  باتک  ح 31990 ، ، 11/616 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  زین 
قحلا و نیب  قرفی  همالا  هذه  قوراف  اذـه  ربکالا و  قیدـصلا  اذـه  همایقلا و  موی  ینفحاصی  نم  لوا  یب و  نمآ  نم  لوا  اذـه  نا  تسا :

هدوملا عیبانی  رد  يزودـنق  هفیذـح .) نع  دـع -  قه ، اعم ؛ رذ  یبا  ناملـس و  نع  بط -  ) یلعل هلاـق  نیملاـظلا  بوسعی  اذـه  لـطابلا و 
يذلا قورافلا  تنا  ربکألا و  قیدصلا  تنا  یلع  ای  ًاعوفرم : رذ  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  باب 56  ح 398 ، ، 2/144

نینمؤملا بوسعی  تنا  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی 
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: دومرف بلاط و  یبا  نب  یلع  يوس  هب  دومن  هراشا  كرابم  تسد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  هفیذح  و 

« لطابلا قحلا و  نیب  قرفی  هّمالا  هذه  قوراف  اذه  ربکالا و  قیدصلا  اذه  همیقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لّوا  یب و  نمآ  نم  لّوا  اذه  ّنا  »

هحفاصم نم  اب  تماـیق  زور  هک  تسا  یـسک  لوا  هدروآ و  ناـمیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  ( مالّـسلا هیلع  ّیلع   ) نیا هک  یتسرد  هب  )
( لطاب قح و  نیب  دزادنا  یم  ییادج  هک  تسا  تما  نیا  قوراف  گرزب و  يوگتسار  ربکا و  قیدص  یلع  نیاو  دیامن  یم 

: تاملک نیا  هفاضا  هب  هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ( (1)) بلاطلا هیافک  باب 44  رد  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 

« يدعب نم  یتفیلخ  وه  هنم و  یتؤا  يذلا  یباب  وه  نینمؤملا و  بوسعی  وه  «و 

نیا دـیوگ : یعفاـش  یجنگ  هاـگنآ  .نم  زا  دـعب  نم  هفیلخ  تسوا  وا و  زا  دـنیآ  یم  هک  نم  باـب  تسوا  نینمؤم و  هاـشداپ  تسوا  (و 
دوخ باتک  رد  ّیلع  لئاضف  رد  ثیدح  دصیس  زا  دعب  مهن و  لهچ و  ءزج  رد  ماش  ثدحم  ار  ثیدح 

324 ص :

یم لقن  نینچ  نیعلا  فرح  ح 5600 ، ، 4/472 ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  زین  و  باب 44 ، ص187  یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - . 1
.نیقفانملا بوسعی  لاملا  نیدلا و  بوسعی  یلع  .دنک 
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( .تسا هدروآ 

بیطخ هّمهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  زین  و 
سودرف رد  یملید  هباحصلا و  لئاضف  رد  یناعمس  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  دادغب و  خیرات  مهدراهچ  دلج   21 هحفص رد  دادغب 

رد یناربط  (3) و  دئارف  37 باب رد  ینیومح  (2) و  راربالا عیبر  رد  يرشخمز  هسایـسلا و  همامالا و  لوا  دلج   68 هحفص رد  هبیتق  نبا  و 
دنـسم رد  دـمحا  ماما  (6) و  بلاطلا هیاـفک  رد  یعفاـش  یجنگ  (5) و  ریبک ریـسفت  لوا  دلج   111 هحفــص رد  يزار  رخف  (4) و  طسوا

« راد ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  امش  ءاملع  زا  نارگیدو 

325 ص :

لصف 8. ح107 ، ص104 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
هللا لوسر  تعمس  ....هملـس  ما  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ...حالـصلا  ریخلا و  باب  ، 2/236 يرشخمز ، راربالا ، عیبر  - 2

.ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  و  ّیلع ، عم  نارقلا  قحلا و  نآرقلا و  قحلا و  عم  یلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص 
باب 36. طمس 1  ، 140 ، - ح 138 ، 177-1/176 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3

.زازقلا ییحی  نب  دمحم  ثیداحا  ح 5902 ، عیناربط 6/422 ، طسوالا ، مجعم  - 4
تجح 5. هلأسم 9 ، باب 4  هحتاف ، هروس  لیذ  ، 1/205 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 5

نب ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/449 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  زین  و  باب 62 . ص265 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 6
ّیلع نینمؤملا  ریما  مامالل  نیدناعملا  نیفلاخملا و  فانصا  رکذ  ص35 و 119 ، هنزاوملا ، رایعملا و  رد  یفاکسا  رفعج  وبا  بلاط ، یبا 

قحلا عم  یلع  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هرهاظلا  مکتیاور  عم  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
( هبطخلا يرجم  يرجی  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 37 ، 2/297 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ...ّیلع  عم  قحلا  و 

تارابع اب  ار  ثیدح  باب 20  ح 2-1 ، ، 1/269 هدوملا ، عیبانی  رد  يزودـنق  و  هیبیغلا ) رومألاب  یلع  مامالا  هفرعم  نع  هدراولا  رابخالا  )
.دننک یم  لقن  نوگانوگ 
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( دش دهاوخن  ادج  یلع  زا  قح  قح و  زا  یلع  هاگ  چیه  .ددرگ  یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

نآ هک  دـنا  هدومن  لـقن  ینیوـمح  زا   (1) هدوملا عیباـنی   20 باب رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  خیـش  هوـالع  هب  اـهباتک  ناـمه  رد  زین  و 
: دومرف ترضح 

« لام فیک  ّقحلا  عم  لیمی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

( دنک لیم  هنوگره  تسا  لیام  قح  فرط  هب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

تسا هدومن  لقن  دوخ  دانساب   (2) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج   63 هحفص رد   430 لاس یفوتم  یناهفصا  هللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

326 ص :

هیلع هدنـسب  ینیومحلا  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودـنق  باب 20 ، ح 3 ، ، 1/270 يزودنق ، نامیلـس  هدوملا ، عیبانی  - 1
.راد ثیح  یلع  عم  قحلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  سیق  نب  قزرالا  مالّسلا 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  میعن  وبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4 ، ، 1/63 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 2
هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  برعلا –  دیـس  یل  اوعدا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لوـسر هللا  لاـق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع 

: مهل لاقف  هوتأف ، راصنألا  یلا  لسرا  ءاج  املف  .برعلا  دیس  یلع  مدآ و  دلو  دیس  انا  لاقف : برعلا ؟ دیس  تسلا  هشئاع  تلاقف  مالّـسلا -
یبحب و هوبحاف  یلع  اذـه  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : ادـبا ؟ هدـعب  اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نیا  ام  یلع  مکلدأ  الأ  راـصنألا ، رـشعمای 
باب 4، ، 3/137 هرضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  زین  .لجوزع و  هللا  نع  مکل  تلق  يذلاب  ینرمأ  لیئربج  ناف  یتمارکب ، هومرکا 
باب 1 و ص96 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  .هبح و  یلع  راصنألا  ثح  برعلا و  هدایـسب  هصاصتخا  رکذ  لصف 6 ،

نم یلع  مکلدا  الأ  هلوق  ح292 ، ص245 ، بقانم ، رد  یلزاغم  نبا  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیا  لصف 6 ،
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  يدی  نیب  اسولج  انک  لاق : مقرا  نب  دیز  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  اولـضت ، مل  هومتدـشرتسا  اذا 

وه لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاـق : اوکلهت ؟ نل  اولـضت و  نل  هومتدـشرتسا  اذا  نم  یلع  مکلدا  ـالأ  لاـقف : هلآو 
ینربخا مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ناف  هوحـصنا ، هوقدصا و  هورزاو و  هوخا و  و  لاق : مث  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  راشأ  اذـه و 

.مکل تلق  امب 
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یّبحب و هّوبحاف  ّیلع  اذه  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : ادـبا ؟ هدـعب  اّولـضت  نل  هب  متکّـسمت  نا  ام  یلع  مّکلدأ  أ ال  راصنالا ! رـشعم  ای  »
« ّلج ّزع و  هللا  نم  مکل  تلق  يذلاب  ینرما  لیئربج  ّناف  یتمارکب  هومرکا 

؟ دیوشن هارمگ  وا  زا  دعب  زگره  دییوج  کسمت  دینز و  گنچ  نآ  هب  رگا  هک  یـسک  هب  ار  امـش  منکن  تلالد  ایآ  راصنا  تعامج  يا  )
: دومرف .ادخ  لوسر  يا  یلب  دندرک : ضرع 

نم و یتسود  هب  دیرادب  تسود  ار  وا  سپ  .دـشاب  یم  یلع  نیا  دـیوشن  هارمگ  ات  دـییوج  کسمت  دـینز و  گنچ  نآ  هب  هک  سک  نآ 
( .هدومن رما  نینچ  رما  نینچ  ارم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  متفگ  امش  هب  نم  هچنآ  نم و  تمارک  هب  ار  وا  دییامنب  مارکا 

يارب هک  دـیآ  یم  يدـحاو  ربخ  لوا  رظن  رد  یثیدـح  ره  هچ  رگا  نآ  ظاّفح  تاور و  ددـعت  ظافلا و  فالتخا  اـب  هّیوبن  ثیداـحا  نیا 
ددرگ یم  دافتـسم  اهنآ  یمامت  نیماضم  زا  هک  دوش  یم  يونعم  رتاوت  هب  ریبعت  ملع  لها  رظن  رد  نکل  هدیدرگ و  نایب  یـصاخ  لولدم 

.دسر یم  تابثا  هب  ماع  لولدم  نآ  رگیدکی  کیرشت  اب  هک  هدمآ  ماع  لولدم  يارب  هک  تسا  يا  هصاخ  لئالد  هک 

نآ لیامت  دننک  یم  تباث  ًءانثتسا  هک  تیالو ، ماقم  هب  تبسن  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیانع  ماع  لولدم  نآ  زا  دارم  و 
مالّسلا هیلع  یلع  طقف  هک  دنناسر  یم  زین  يرگید و  هب  هن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ترضح 

صصختم مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  هچ  هدیبلط ؛ کمک  ییاهنت  هب  راوگرزب  نآ  زا  هتسویپ  هدوب و  ترضح  نآ  ینابرهم  تقفش و  دروم 
هدوب نداد  کمک  رد 
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قح اب  هتسویپ  هک  دییوج  وا  هب  کسمت  دینک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  عوجر  نم  زا  دعب  هک  دنک  یم  رما  مه  ار  تما  تهج  نیمه  هب  و 
رکب و وبا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  ایآ  هک  دـیهد  فاصنا  رابخا ، لیبق  نیا  رد  هعلاطم  اـب  .تسا  لـطاب  قح و  ناـیم  قراـف  مأوت و 

؟ وا تفالخ  نالطب  ای  دشاب  یم  رکب  وبا  تیناقح  رب  لیلد  رکب ، یبا  اب  ندرکن  تعیب  امش و  یلایخ  ٍعامجا  زا  نتفر  رانک 

وا هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب  تقیقح  قح و  همسجم  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  دوب ، قح  رکب  وبا  تفالخ  رگا 
؟ دومن مه  تفلاخم  هکلب  دومنن ، تعیب  ددرگ » یم  وا  اب  قح  قح و  اب  یلع  هشیمه  : » دومرف

نیبدـب زور  نآ  عضو  هب  ار  یقیقد  لقاع  ره  اعطق  هک  دـندومن  هفیقـس  زور  رد  هک  يا  هلجع  تسا ، بجعت  فسأت و  یـسب  ياج  ًاعقاو 
نیب قراف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ات  دشاب ) یتعاس  دنچ  ول  و   ) دندومنن لمإت  ارچ  دوبن ، راک  رد  يا  هسیسد  رگا  هک  دیامن  یم 

یگمه ترـضح  نآ  مرکا  مع  سابع  صوصخلابو  مشاه  ینب  هباحـص و  زا  رابک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصرمغیپ  هدومرف  هب  لطاب  قح و 
؟ دنهدب دوب  یمومع  هفیظو  هک  تفالخ  رما  رد  ار  دوخ  يأر  رظن و  دنوش و  رضاح 

مالـسا ظفح  يارب  تفـالخ  نییعت  رد  لـیجعت  دـندید  رطخ  ردار  عاـضوا  نوچ  هکلب  دوبن  راـک  رد  يا  هسیـسد  تسا  یهیدـب  ظـفاح :
.دندومن

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  راوگرزب  ّمع  سابع  زا  نارگید  ای  و  هکم ) قباـس  نک  ربق   ) حارج هدـیبع  وبا  دـییامرفب  دـیهاوخ  یم  ینعی  یعاد :
رتزوسلد مشاه  ینب  هباحص و  رابک  زا  نارگید  ای  هدراذگ و  نید  نیا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآو و 

فرح رمع  رکب و  وبا  ای  دندومن و  یم  لمأت  دندز ، فرح  اجنآ  هک  يرادقم  نآ  رگا  دندوب و 
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رطخ مالعا  دنداد و  یم  ربخ  ار  ّیلع  سابع و  دنداتسرف  یم  يروف  ار  رگید  ای  هدیبع  وبا  دندومن و  یم  مرگرس  ار  سلجم  دندز و  یم 
اپ رب  يا  هنتف  تفر و  یم  نایم  زا  مالـسا  دنیایب ، ناراوگزب  نآ  ات  دندومن  یم  ربص  یتعاس  رگا  ایآ  دـنیایب ، تیروف  هب  هک  دـندومن  یم 

؟ تفرگدش یمن  ار  نآ  يولج  هک  دش  یم 

رد هک  دـندرک  یم  ربخ  یلع  سابع و  اب  هباحـص  زا  رابک  مشاه و  نیب  لقا  ال  دـندرک ، یم  ربص  يردـق  رگا  اـعطق  هک  دـیهد  فاـصنا 
بشما هک  دش  یمن  ادیپ  مالـسا  رد  هملک  فالتخا  دش و  یم  هدوزفا  دنتفگ  یم  قح  رگا  رفن  هس  نآ  تیوقت  رب  دنوش ، رـضاح  هفیقس 

یمن رارق  مه  لباقم  سلجم  نیا  رد  مه  ناملـسم  ناردارب  امـش  ام و  هرکاذم ) نامز  خیرات   ) لاس جنپ  یـس و  دصیـس و  رازه و  زا  دعب 
.میتساوخ یم  رب  گنج  هب  یلصا  نانمشد  اب  هارمه و  ار  اوق  مامت  هکلب  میتفرگ ،

دـصاقم دندرب و  راک  هب  رفن  هس  نآ  هک  یلیجعت  رثا  رد  رگم  دوبن  نآ  دمآ و  زور  نآ  زا  دمآ  مالـسا  رـس  رب  هچره  دینک  قیدصت  سپ 
.دندومن راکشآ  ار  دوخ  یناهنپ 

مه ار  ربمغیپ  هناخ  دجـسم و  نیرـضاح  امـش  هدومرف  هب  هک  دندرب  راک  هب  هلجع  همه  نآ  هک  دوب  هچ  ببـس  سپ  بحاص ، هلبق  باون :
؟ دندادن ربخ 

رباکا لقا  ای ال  دـنوش ، رـضاح  اهناملـسم  مامت  ات  دـننک  ربص  رگا  دنتـسناد  یم  هک  دوب  نآ  لمع  رد  لـیجعت  تلع  دـینادب  عطق  یعاد :
امتح دنیامن ، روش  رد  تکرش  دنوش و  رضاح  یگمه  هریغو ، مشاه  ینب  هنیدم و  رد  رضاح  هباحـص  ناگرزب  دیز و  نب  هماسا  يودرا 

تـشپ ار  اهنآ  هـالک  دوب ، تسد  رد  هک  يا  هحـضاو  لـیالد  اـب  تقیقح  قح و  نارادـفرط  دـش  یم  هدرب  مسا  هک  یـصاخشا  ناـیم  رد 
دنلوغشم ربمغیپ  نفک  لسغ و  هب  هباحص  رابک  مشاه و  ات  هک  دندومن  هلجع  اذل  دنتخادنا ! یم  تسایس  هکرعم 
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عامجا ار  شمان  نایاقآ  بشما  ات  دـندرک  هچنانچ  دـنیامن ؛ رارق  رب  تفالخ  هب  يرفن  ود  عضو  نآ  هب  ار  رکب  وبا  دـنیامنب و  ار  دوخراک 
رمع هک  دنا  هتشون  نارگید  (2) و  دیدحلا یبا  نبا  (1) و  يربط لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچنانچ  .دنراذگب  نیملسم 
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باـب هلآو ...  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیف  یفوت  يذـال  مویلاـب  هدراوـلا  راـبخألا  رکذ  لاـس 11 ، ثداوح  ، 2/446 يربط ، خـیرات  - 1
الف ...دعب  اما  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  رمع  ماق  ...سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يربط  .هفیقـسلا  ثیدـح 
لثم قانعألا  هیلا  عطقت  نم  مکنم  سیل  اهرـش و  یقو  هللا  نا  ریغ  کلذک ، تناک  دـقف  هتلف  تناک  رکب  یبا  هعیب  نا  لوقی  نا  ءرما  ّنرغی 

...رکب یبا 
( اریذن هلآو  هیلع  هللا  یلصًادمحم  ثعب  هللا  نا  مالّسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 26 ، 2/26 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

رمع نم  قبس  ناک  دقف  هتلفلا ، ثیدح  امأف  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ...یتیب  لها  نیعم  هل  سیل  اذإف  ترظنف  ترابع  لیذ 
ثداوح ، 4/216 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  ریثک  نبا  زین  .هولتقاف و  اهلثم  یلا  داـع  نمف  اهرـش ، هللا  یقو  هتلف  تناـک  رکب  یبا  هعیب  نا  لاـق : نا 

، فارشالا باسنا  رد  يرذالب  هدعاس ، ینب  هفیقس  هصق  باب  هنفد ، لبق  هتافو و  دعب  تعقو  همهم  روما  رکذ  یف  لصف  يرجه ، لاس 11 
.رمع دنسم  باب 1 ، ...هرامإلا ، عم  هفالخلا  باتک  ح 14137 ، ، 5/649 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  هفیقسلا  رما  باب  2/262 و 264 ،

نینچمه .تسا  هدرک  لق  ظافلارد  یفالتخا  كدـنا  اب  ار  تیاور  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رما  باـب  ، 4/306 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  ماشه  نبا 
، لماکلا رد  ریثا  نبا  رکبوبا .)  ) هتعیابم یف  لصف  رکبوبا  لوـالا ، هفیلخلا  نیدـشارلا ، ءاـفلخ  باـب  ص67 ، ءافلخلا ، خـیرات  رد  یطویس 

نیبراحملا باتک  ، 8/587 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  ...رکب ، یبا  هتفالخ  هفیقـسلا و  ثیدـح  باب  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 2/327
هریس نیدشارلا ، ءافلخ  هریس  ، 28/21 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  تنـصحا ، اذا  ءانزلا  نم  یلبحلا  مجر  باب  هدرلا ، رفکلا و  لها  نم 
دعب تعقو  همهم  روما  رکذ  یف  لصف  يرجه ، لاس 11 ثداوح  ، 5/266 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  قیدصلا ، هفالخ  باب  رکب ، یبا 
باب ، 2/153 تاقثلا ، رد  نابح  نبا  زین  باـطخلا ، نب  رمع  ماـیا  باـب  خـیرات 2/158 ، رد  یبوقعی  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  هصق  ...هتافو ،

عمجم رد  یمثیه  هفیقـسلا ، ثیدـح  باب  باطخلا ، نب  رمع  دنـسم  ، 1/55 دنـسم ، رد  لبنح  دـما  هفاحق ، یبا  نب  رکب  یبا  فالختـسا 
، يربکلا ننـس  رد  یئاسن  لصف 1 ، باب 1 ، و 14 ، ص10  هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ءاـطعلا  نیودـت  باـب  ، 6/5 دئاوزلا ،
رکب و یبا  هعیب  ءدـب  نایب  باـب  ص38 ، هنزاوملا ، رایعملا و  رد  یفاکـسا  مجرلا ، تیبثت  باـب  باب 4 ، مجرلا ، باـتک  ، 7154 ، 4/273

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  هتیصخش ، هتیسفن و  نع  هتنابا  هنایب و 
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« .دیامرف ریخ  هب  ار  وا  رما  دنوادخ  تفرگ ، تروص  ماجنا و  هتغب )  ) تیروف هلجع و  اب  رکب  وبا  تفالخ  : » تفگ یم 

.ددرگن عمج  اج  کی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  در 

صن هب  تسا  دودرم  زین  دوش  یمن  عمج  هداوناخ  کی  رد  تنطلس  توبن و  هتفگ  هک  رمع  هفیلخ  لوق  هب  ًادانتسا  امش  رگید  لیلد  اما  و 
: دیامرف یم  هک  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 54  حیرص 

{ اًمیظَع اْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َهَمکِْحلا َو  َباتْکلا َو  َمیهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  هللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَا  } 

تمکح باتک و  میهاربا  لآ  رب  ام  قیقحت  هب  سپ  هدومن  رادروخرب  دوخ  لضف  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هچنآ  اب  مدرم  دـنزور  یم  دـسح  ایآ  )
( میدرک اطع  گرزب  تنطلس  کلم و  اهنآ  هب  میداتسرف و 

رمع هفیلخ  هب  هک  تسا  تاعوضوم  زا  هکلب  فیعض و  ثیدح ، نیا  اعطق  تسا و  دودرم  امش  لیلد  نیا  هفیرـش  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ 
هکنیا رب  تسا  لیلد  لدا  دوخ  هیآ  نیا  دیامرفن و  ینخس  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  مرکا  لوسر  زگره  هکنآ  هچ  دنا ؛ هداد  تبـسن 

(. دیدرگ عمج  نارگید  میهاربا و  لآ  رد  هچنانچ   ) ددرگ عمج  مه  اب  تسا  نکمم  تنطلس  توبن و 
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دییوگب امش  هک  تسین  یهاشداپ  تنطلـس و  تسا ، توبن  ماقم  همتاخ  هکلب  تسا ، توبن  يازجا  زا  یئزج  تفالخ  ماقم  نیا  رب  هوالع 
.دوش یمن  عمج  هداوناخ  کی  رد 

متاخ تفالخ  زا  دـیاب  مه  یلع  تسا  رانکرب  یـسوم  تفالخزا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ردارب  مالّـسلا  هیلع  نوراه  باـنج  رگا 
یم عمج  مه  یلع ‘ دمحم و  رد  اعطق  نآرق  مکح  هب  دـش  عمج  نوراه  یـسوم و  رد  تفالخ  توبن و  هچنانچ  دـشاب و  رانکرب  ءایبنالا 

دودرم لوعجم و  اهیوما و  تاعوضوم  زا  اعطق  امش  ثیدح  نیا  سپ  .مدرک  ضرع  لبق  یلایل  رد  هک  تلزنم  ثیدح  تبـسانم  هب  دوش 
.تسا لوبق  لباق  ریغ  فرط  همه  زا  تسا و 

هفیلخ يروتاتکید ، ياروش  سلجم  رد  ارچ  سپ  دوش ، یمن  عمج  اجکی  رد  تنطلـس ) رمع  هفیلخ  لوق  هب  ای   ) تفـالخ توبن و  رگا  و 
.دیراد لوبق  تفالخ  هب  ار  ترضح  نآ  امش  مراهچ ، هبترم  رد  مه  دعب  دومن  تفالخ  دزمان  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رمع 

!؟ ددرگ یم  عمج  لصفلا  عم  تفالخ  اب  یلو  ددرگ ، یمن  عمج  یثیدح ) عضو  هب   ) لصف الب  تفالخ  اب  توبن  ابجع 

یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح 

.ار نارگید  هار  هن  دیورب ، دور  یم  یلع  هک  یهار  ره  دیامرف  یم  ًاحیرص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هوالع  هب 

تما رب  ار  دوخ  ترتع  زا  يوریپ  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  دوش و  یمن  عمج  هداوناخ  کی  رد  مه  اب  تنطلـس  توبن و  دییوگ  یم  امش 
رد هک  نیقرف  هیلع  قفتم  ربتعم  ثیدح  حیرص  هب  هتسناد  فرص  تلالض  یهارمگار و  اهنآ  تفلاخم  هداد و  رارق  بجاو 
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: دومرف هددعتم  تاعفد  رد  هک  مدناسر  ناتضرع  هب  شدانسا  رکذ  اب  هتشذگ  ياهبش 

« ًادبا اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  یتیب  لها  یترتعو  هللا  باتک  نیقلثلا : مکیف  كرات  ینا  »

نآرق یکی  دیوشن ؛ هارمگ  زگره  دییوج  کسمت  اهنآ  ود  ره  هب  رگا  هک  مدرازگ  امش  نایم  سیفن  گرزب  زیچ  ود  نم  هک  یتسرد  هب  )
(( موس سلجم  هب  دوش  هعجارم   ) .دنتسه نم  ترتع  رگید  دیجم و 

سک ره  تفای و  تاجن  تسشن ، ترـضح  نآ  هتخاس  یتشک  رد  سک  ره  حون ، ترـضح  رما  هب  نافوط  دماشیپ  رد  هک  یمـسق  نامه 
ترتع و هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مه  هموحرم  تما  نیارد  ترضح ، نآ  دوخ  یبلص  دنزرف  ول  دیدرگ و  كاله  دومن  فلخت 
رهاظ و لقع و  ملع و  رکف و  نماد  هب  تسد  تاـفالتخا ، اـه و  دـماشیپ  رد  هک  هدومرف  یفرعم  حون  یتشک  هلزنم  هب  ار  دوخ  تیب  لـها 

.دش دنهاوخ  كاله  حون  یتشک  زا  ناگدـننک  فلخت  دـننام  دـنیامن  فلخت  رگا  دـننک و  ادـیپ  تاجن  ات  دـنزادنیب  هداوناخ  نیا  نطاب 
(. میدومن لقن  ًاحورشم  موس  سلجم  رد  هچنانچ  )

نآ تیب  لها  ترتع و  يأر  زا  تاـفالتخا  اـه و  دـماشیپ  هموحرم  تما  یتسیاـب  هّیلج  دـعاوق  هحیرـص و  صوصن  لـیبق  نیا  يور  سپ 
هب هدوب  ترـضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  زا  لمکا  درف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  اعطق  دننک و  هدافتـسا  ترـضح 
ربخ ار  ترـضح  نآ  دندرکن و  لمأت  یتعاس  ارچ  سپ  .هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هدـیکا  رماوا  لمع و  ملع و  زا  رگید  يایازم  هفاضا 

!؟ دنیامن دادمتسا  ترضح  نآ  بئاص  يأر  رکف و  رظن و  زا  ات  دنادن ،

یتقو .دنتوهبم  تام و  فاصن  لقع و ا  ملع و  لها  هک  هدوب  راک  رد  يزمر  اعطق ،
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هک دنمهف  یم  دنور و  یمن  دـنا  هتفر  ناینیـشیپ  هک  ار  یهار  هناروکروک  دنـسر و  یم  تقیقح  قمع  هب  دـنیامن  یم  تواضق  هنافـصنم 
باحصا ریاس  ترضح و  نآ  روضح  نودب  هدومن و  باتش  هلجع و  دننک ، رانکرب  دوخ  قحزا  ار  یلع  هکنآ  يارب  یـسایس  ناناگرزاب 

.دنداد رارق  تفالخ  هکیرا  هب  ار  رکب  وبا  اوقت ، لها  و 

یضر هباحـص  عامجا  ءارآ و  هدومن و  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  دیاب  طقف  هک  دییامرف  یم  امـش  لیلد  هچ  هب  خیش :
؟ دراذگ قاحم  هدرپ  رد  ار  مهنع  هللا 

تفالخ نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  زاب 

مان هب  امـش  هک  تسا  نیا  میراد  امـش  اب  ام  هک  یقرف  .دـشاب  یمن  مارتحا  دروم  اهنآ  عامجا  هباحـص و  ءارآ  هک  میتفگن  ام  ـالوا  یعاد :
يوناز دـناوخ ، یم  شباذـک  دز و  یم  هنایزات  ار  وا  رمع  هفیلخ  هک  يا  هریرهوبا  هچرگا  دـشاب  یقفانم  رب  ول  دیدیـسر و  هک  یباـحص 

هب هک  میراذگ  یم  مشچ  رب  ار  شمدق  دراد و  تیمها  ام  دزن  رد  یباحـص  نآ  .میتسینروط  نیا  ام  یلو  دـیراذگ ، یم  نیمز  رب  میلـست 
ات ربمغیپ  ادخ و  رماوا  هب  طرـش  الب  عیطم  هدیدرگن و  سوه  يوه  عبات  هدومن ، لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبحاصم  طیارش 

.هدوب رمع  رخآ 

يأر اب  هک  هدـشن  عقاو  یعامجا  رکب  وبا  هفیلخ  يارب  تعیب  زور  هفیقـس و  رد  هک  میدومن  تباث  امـش  رب  هسوسحم  لـیالد  اـب  اـم  اـیناث 
رد نیرـضاح  ناـیاقآ  اـت  دـییامرفب ، دـیراد  یعاد  ضیارع  ّدر  رب  یباـسح  باوج  رگا  .ددرگ  نییعت  تفـالخ  هب  رکب  وـبا  تما  عاـمجا 

دورف میلست  رس  عامجا  ءارآ  لباقم  رد  مه  هدنب  دننک و  قح  هب  تواضق  سلجم 
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هب دندش و  عمج  موق  يالقع  مامت  امش  هدیقع  هب  لقا  ای ال  تما  مامت  هفیقس  رد  هک  دیداد  ناشن  دوخ  رابخا  بتک  رد  امش  رگا  .مروآ 
سوا هلیبق  زا  يا  هدع  و  هدـیبع ) وبا  رمع و   ) رفن ود  زج  رگا  میوش و  یم  میلـست  ام  دوش ، هفیلخ  رکب  وبا  دـیاب  هک  دـنداد  يأر  عامجا 

.میور یمن  ههار  یب  ام  هک  دییامن  قیدصت  دندرکن ، تعیب  نارگید  جرزخ ، هلیبق  اب  راد  هقباس  توادع  تفلاخم و  هب  رظن 

کی روما  مامز  دـنناوت  یم  یباحـص  رفن  هس  ایآ  هک  میریذـپ  یم  تواضق  هب  ار  ملاع  يالقع  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  هب  ام  داقتنا  ًاثلاث 
دعب هدومن و  تعیب  رفن  کی  اب  رفن  ود  يرگرز  گنج  اه ) یناریا  ماوع  لوق  هب  ای   ) فراعت اب  ناشدوخ  ناـیم  هتفرگ ، تسد  هب  ار  یتلم 

.تسا یفنم  باوج  اعطق  اهنآ ؟ هشقن  میلست  هب  دنیامن  روبجم  بوعرم و  تناها  شتآ و  ریشمش و  دیدهت و  اب 

هب هدـیبعوبا ) رمع و  رکب و  وبا   ) رفن هس  نآ  یتـقو  زور  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اـم  داریا  هک  میاـمن  یم  ضرع  هدوـمن ، بلطم  رارکت  زاـب 
ربمغیپ و لزنم  رد  يا  هدع  هک  هباحص  زا  رابک  ءالقع و  موق و  لاجر  زا  دادمتسا  ارچ  تسا ؛ تفالخ  زا  تبحـص  دندید  دنتفر ، هفیقس 

؟ دندومنن دندوب ، هماسا  يودرا  رد  یعمج 

هک زورما  یلو  دندوب ، هدرک  ریگ  يروذحم  هچ  رد  اهنآ  مینیبب  میدوبن  رـضاح  زور  نآ  رد  هدشن ، ای  هدش  یتلفغ  مییوگ  یم  ام  خـیش :
هب ول  میتفرگ و  رارق  هدش  عقاو  لمع  لباقم  رد 

یهار هدومن ، مخ  نآ  لباقم  رد  میظعترـس  دیاب  هکلب  مینک  یگداتـسیا  عامجا  نآ  لباقم  رد  دیابن  دـشاب ، هدـش  عقاو  عامجا  مه  رورم 
.میورب دنتفر  اهنآ  هک 

ام هب  دیهاوخ  یم  هک  امش  هدیقع  رکف و  هب  نیرفآ  امش ، لالدتسا  هب  هب ! هب  یعاد :
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يرظن يأر و  دندش ، عمج  اج  کی  رد  يرفن  هس  ، ود ره  رگا  هک  شدشاب  یم  هناروکروک  نید  مالـسا  سدقم  نید  هک  دـینک  لیمحت 
، دنتفرگ رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  نوچ  ناناملـسم  ریاس  دندرک ، يرگ  یچوه  دنتفرگ و  ار  اهنآ  فارطا  مه  يا  هدع  دـنداد و 

: دیامرف یم  رمز  هروس  هیآ 17 و 18  رد  ًاحیرص  هک  تیمتاخ  كاپ  نید  يانعم  تسا  نیا  دندرگ !؟ میلست  هناروکروک 

{ ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلاِدابِع  ْرِّشَبَف  }

ینعی  ) ار نآ  رتوکین  دننک  تعباتم  سپ  دنونـشب  نخـس  نوچ  هک  یناگدنب  نآ  رآ و  تراشب  نم  تمحر  فطل و  هب  ادخ  لوسر  يا  ) 
مولعم ریغ  هار  هب  هناروکروک  هن  دننک ، قیقحت 

(. دنورب

لوسر حارج ! هب  فورعم  نک ) ربق   ) هدـیبع وبا  زا  يدـیلقت  مه  نآ  يدـیلقت ، هن  تسا  یقیقحت  نید  مالـسا  سدـقم  نید  هکنآ  لاح  و 
زا کی  مادک  رد  ام  دـندش ، هتـسد  ود  تما  هاگره  هک  هداد  ناشن  ام  هب  هدرک و  زاب  ام  يور  هب  ار  هار  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

راکـشآ شباوج  .میـشاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وریپ  دـیاب  ام  لیلد  هچ  هب  دـییامرف  یم  .میبای  تاجن  ات  میوش  دراو  هتـسد  ود  نآ 
.ناتدوخ هربتعم  بتک  رد  هجردنم  هنقتم  ثیداحا  هینآرق و  تایآ  لیلد  هب  تسا ؛

فورعم ثیدح  ثیدح  دنشاب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  وریپ  تابالقنا  ثداوح و  رد  دنروبجم  تما  هک  هدراو  صوصن  تایاور و  هلمج  زا 
لوؤسلا و بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هیلح و  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  لیبق  زا  امـش  ياملع  رباکا  هک  تسا  رـسای  راـمع 

عیبانی باب 43  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  دوخ و  خیرات  رد  يرذالب 

336 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1148 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نارگید  (3) و  سودرف رد  یملید  (2) و  یبرقلا هدوم  زا  مجنپ  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  ینیومح و  زا  ( (1) هدوملا
یلصفم ثیدح  امش  ءاملع  نیقثوم 
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نع هدنـسب  ینیومحلا  جرخأ  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 43 . ح11 ، ، 1/384 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
هیلع هللا  یلـص  هیبنب  مرکا  هللا  نا  بویا  ابا  ای  انلقف : يراصنألا  بویا  ابا  انیتا  لاـق : دوسـألاو  همقلع  نع  یعخنلا ، میهاربا  نع  شمعـألا ،

؟ هللا الا  هلاال  لها  لتاقت  یلع  عم  کجرخمب  انربخا  .هلضف  نم  کل  یفصو  هلآو 
هب ار  ثیددح  ینادنمه  باب 56 ) ح 820 ، ، 2/287 یفنح ، يزودنق  هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، 5 هدوم یندمه  یبرقلا ، هدوم  - 2

.تسا هدروآ  میدرک  لقن  هک  یظفل  نامه 
نا رامع  ای  يراصنألا : بویا  وبا  .تسا  هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یملید  .ءایلا  فرح  ح8501 ، ، 5/384 یملید ، سودرفلا ، - 3
نم کجرخی  نل  يدر و  یف  کلدـی  نل  هنا  سانلا  عد  یلع و  عم  کلـسف  هریغ ، ایداو  سانلا  کلـس  اـیداو و  کلـس  دـق  اـیلع  تیأر 
مه نیفـص و  مایا  ماشلا  لها  لاتق  نایب  یف  ثلاـثلا  لـصفلا  لصف 15 ، ح 232 ، ص194-193 ، بقاـنم ، رد  یمزراوخ  زین  .يدـهلا و 

خیرات رد  رکاسع  نبا  .تسا  هدروآ  میدرک  لقن  يزودنق  زا  هچنآ  دننامه  رطس  دنچ  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدح  یمزراوخ  .نوطـساقلا 
نب همقلع  نع  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیا  اب  ار  ثیدـح  رکاسع  نبا  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/472 قشمد ،
هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لوزنب  کمرکا  هللا  نا  بویا  ابأ  ای  هل : انلقف  نیفص ، نم  هفرـصنم  دنع  يراصنالا ، بویا  ابأ  انیتا  لاق : دوسألا 

هللا لها ال  هب  برضت  کقتاع ، یلع  کفیسب  تئج  مث  سانلا ، نود  کبابب  تخانا  یتح  کل  امارکا  هللا و  نم  الـضفت  هتقان  ءیجمب  و 
امأف .نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  یلع  عم  هثالث  لاتقب  انرما  هللا  لوسر  نا  هلها و  بذکی  دـئارلا ال  ناذـه ، ای  لاقف : هللا ؟ الا 

اما ًارمع و  هیواعم و  ینعی  مهدـنع ؛ نم  انفرـصنم  اذـهف  نوطـساقلا  اـما  و  ریبزلا ، هحلط و  لـمجلا  لـها  مه  مهاـنلتاق و  دـقف  نوثکاـنلا 
مهلاتق نم  دـبال  نکل  مه و  نیا  يردا  ام  هللا  .تاناورهنلا و  لها  تالیخنلا و  لها  تافیعـسلا و  لها  تاوافرطلا و  لها  مهف  نوقراـملا 
نبرامع ای  کعم ، قحلا  قحلا و  عم  كاذ  ذم  تنا  و  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  رامع  ای  رامعل : لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  لاق و  .هللا  ءاش  نا 

کجرخی نل  و  يدر ]  ] یکر یف  کیلدی  نل  هناف  یلع  عم  کلساف  هریغ ، ایداو  سانلا  کلـس  ایداو و  کلـس  دق  ًایلع  تیأر  نا  رـسای !
یلع یلع  هب  ناعأ  افیـس  دلقت  نم  رد و  نم  نیحاشو  همایقلا  موی  هللا  هدلق  هودع  یلع  ًایلع  هب  ناعا  افیـس  دـلقت  نم  رامع  ای  .يدـه  نم 

، دادـغب خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  .هللا  کمحر  کبـسح  هللا  کمحر  کبـسح  اذـه ! ای  انلق : .ران  نم  نیحاشو  همایقلا  موی  هللا  هدـلق 
قـشم خیرات  زا  هک  یظافلا  نامه  اب  ار  ثیدح  يدادغب  بیطخ  یطـساولا ، نمحرلا  دـبع  نب  یلعم  لاح  حرـش  مقر 7165 ، ، 13/187

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  باب 36  طمس 1 ، ح 141 ، ، 1/178 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  .تسا  هدروآ  میدرک  لقن 
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تسنیا ثیدح  نآ  هجیتن  هصالخ  یلو  درادن  ار  ثیدح  نآ  مامت  رکذ  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  دنا  هدومن  لقن  يراصنا  بویا  وبا  زا 
وبا اب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  فرط  هب  یتفر  ارچ  هک  وا ) هب  دـندومن  ضارتعا  هکلب   ) بویا وبا  زا  دـندومن  لاؤس  یتقو  هک 

یلاؤس ترـضح  نآ  زا  دـش  دراو  رـسای  رامع  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تمدـخ  يزور  تفگ  باوج  رد  يدومنن  تعیب  رکب 
: دومرف تبحص  نمض  ترضح  دومن 

يده و نع  كّدری  ّیلع ال  راّمع  ای  سانلا ، نع  ّلخ  ّیلع و  يداو  کلساف  ایداو  ّیلع  کلـس  ایداو و  مهّلک  سانلا  کلـس  نا  راّمع  ای 
.هللا هعاط  یتعاط  یتعاط و  یلع  هعاط  راّمع  ای  يدر ، یلع  ّکلدی  ال 

يا مدرم  همه  زا  وش  زاین  یب  دور و  یم  یلع  هک  ورب  یهارب  سپ  رگید  هار  اهنت  یلع  دـنور و  یم  یهار  هب  مدرم  مامت  رگا  راـمع  يا  )
تعاطا نم  تعاطا  تسا و  نم  تعاطا  یلع  تعاطا  راـمع  يا  دـیامنن  تکـاله  رب  تلـالد  دـنادرگن و  رب  تیادـه  زا  ارت  یلع  راـمع 

( .تسادخ

هیلع یلع  هک  یحیرـص  تفلاخم  اب  تسا  طبـض  ناتدوخ  ةربتعم  بتک  رد  هک  هدراو  رماوأ  هرهاـظ و  صوصن  نیا  اـب  دوب  راوازـس  اـیآ 
وا اب  مه  راصنا  رجاهم و  زا  موق  ءالقع  هباحص و  رابک  هّیما و  ینب  مشاه و  ینب  زا  تما  ریاس  ول  درک و  رکب  وبا  تفالخ  اب  مالّسلا 

338 ص :
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ربص ردق  نآ  دنتـساوخ  یم  لقا  ال  دنیامنب ؟ يرگید  يامنهار  زا  يوریپ  دنراذگب و  ار  یلع  هار  دندوب ) هارمه  هکنآ  اب   ) دندوبن هارمه 
.دنریگب ار  وا  رظن  يأر و  دیایب و  یلع  ات  دنیامن 

مالک حاتتفا  ظفاح  ياقآ  ياچ  فرـص  زامن و  متخ  زا  سپ  هضیرف  ءادا  يارب  دنتـساخرب  نایاقآ  دومن  ءاشع  زامن  مالعا  نّذؤم  يادص  »
« .دندومن

نیا هک  دش  مولعم  اجک  زا  نک  ربق  هدیبع  وبا  دیئامرف  یم  ررکم  الوا  دیدومرف ؛ بیجع  مالک  ود  ناتتانایب  نمـض  امـش  بحاص  ظفاح :
رد دـندومن  مه  تفلاخم  دـندشن و  دراو  تعیب  رد  باحـصأ  مشاـه و  ینب  یلع و  هک  دـیدومرف : اـیناث  تسا  هدوب  نک  ربق  مرتحم  درم 

.دندومن تعیب  یگمه  باحصا  مشاه و  ینب  یلع و  هک  دنا  هتشون  خیرات  ثیدح و  بابرا  عیمج  هک  یتروص 

بتک رد  میتفگن  ام  هدوب  نکربق  هدـیبع  وبا  هکنیا  هب  عجار  الوا  دـنوش  یمن  قیقد  مه  دوخ  ءاملع  تاجتـشون  رد  ناـیاقآ  اـیوگ  یعاد :
رد هک  یماش  ریثک  نبا  فیلأت   (1) هیاهنلا هیادبلا و  مجنپ  دلج  266 و 267  هحفص هب  دیئامن  هعجارم  تسا  تبث  ناتدوخ 

339 ص :

لصف يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 5/287 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، ...هکملا  لها  رفحک  حرـضی  حاّرجلا  هدیبع  وبا  لاق  ...سابع و  نبا  نع  - 1
یقهیب دحللا ؛ یف  باب  زئانجلا  باتک  ، 9/19 دوبعملا ، نوع  رد  يدابآ  میظع  زین  و  هنفد ، هفص  باب  ...هیف ، یفوت  يذلا  تقولا  رکذ  یف 

، ننس رد  هجام  نبا  رکب  یبا  دنسم  ، 1/8 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  دحللا و  یف  هنـسلا  باب  زئانجلا  باتک  ، 3/408 يربکلا ، ننس  رد 
نفدلا و باوبا  زئانجلا ، باتک  ح 1460 ، ، 1/86 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  هنفد ، هتافو و  رکذ  باب  زئانجلا ، باتک  ح 1628 ، ، 1/520

باب رکب ، یبا  فالختـسا  لـصف  يرجه ، لاـس 10  ثداوح  رد  ، 2/158 تاقثلا ، رد  ناـبح  نبا  ...ربقلا ، قیمعت  باـب  روبقلا ، ماـکحا 
یلع هالصلا  رکذ  باب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاعفا  لئامش و  لصف  ، 1/445 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  نیدلا  سمش  یبنلا  زاهج 

.تسا هدوب  نک  ربق  هدیبع  وبا  هک  دنا  هدروآ  نفدلا  یف  لصف  زئانجلا ، باتک  ، 2/303 هیارلا ، بصن  رد  یعلیذ  یبنلا و 
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هکم لها  ياهربق  دننام  حاّرج  ةدیبع  وبا  نوچ  هک  هتشون  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نفد  باب 

ربق هیهت  ات  داتـسرف  هدیبع  وبا  یپ  رد  مه  ار  یکی  داتـسرف و  هنیدم  نکربق  هحلط  یبا  لابند  هب  ار  یکی  سابع  بانج  اذل  درک  یم  رفح 
.دنیامنب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

اما دیناوخ  یم  ار  دندومن  تعیب  ۀملک  امـش  یلب  دـندومن  تعیب  یگمه  باحـصا  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  دـیدومرف  ایناث 
ناتدوخ نیخروم  زا  ناـگرزب  ثیدـح و  ءاـملع  عیمج  دـندومن  هنوگچ  دـندومن و  تعیب  تقو  هچ  هک  دـیئامن  یمن  تقیقح  رد  قّمعت 

ریشمش هب  دیدهت  راشف و  ربج و  هب  مه  نآ  هام  شش  زا  دعب  یلو  دندومن  تعیب  ارهاظ )  ) مشاه ینب  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  دنا  هتـشون 
.دنتخاس مهارف  اهنآ  يارب  هک  یئاه  تیمورحم  دندومن و  راوگرزب  نآ  هب  هک  يرایسب  ياه  تناها  لتق و  و 

دندیشک و اربج  ار  یلع  دنیوگ  یم  هک  هعیش  ماوع  دیاقع  تاملک و  هب  دینک  هّوفت  هک  تسا  دیعب  یفیرش  صخش  امـش  لثم  زا  ظفاح :
میلست تبغر  لیم و  لامک  اب  لوا  ياهزور  نامه  بانج  نآ  هکنآ  لاح  دندومن و  شلتقب  دیدهت  دندرب و 

.دیدرگ رکب  وبا  تفالخ  هب 

دوب هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  تعیب 

نیخروم مومع  هکنآ  هچ  دیدومن  وهـس  ادمع  منک  یم  نامگ  دوب  يروف  مشاه  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تعیب  دیدومرف  هکنیا  یعاد :
حیحص موس  دلج   37 هحفص رد   (1) يراخب هچنانچ  هدوب  مالّـسلااهیلع  همطاف  تافو  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  دـنا  هتـشون  امش 

- ربیخ ةوزغ  باب 

340 ص :

حیحص .رهـشالا  کلت  عیابی  نکی  مل  هعتیابم و  رکب و  یبا  هحلاصم  سمتلاف  سانلا ، هدوجو  یلع  رکنتـسا  تیفوت  ملف  ...هشئاع  نع  - 1
.ربیخ هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 704 ، ، 5/252 يراخب ،
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لقن ثرون  یبنلا ال  لوق  باب  حیحص  مجنپ  دلج   154 هحفص رد   (1) جاجح نب  ملسم  و 

يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللا  دـبع  نینچمه  تسا و  هدوب  مالّـسلااهیلع  همطاف  تافو  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  هک  دـیامن  یم 
: دیوگ هسایسلا  همامالا و   14 هحفص رخآ  رد  يرمق  لاس 276  یفوتم 

« .اهنع هللا  یضر  همطاف  تتام  یّتح  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  عیابی  ملف  »

( دومن تافو  همطاف  ات  رکب  وبا  اب  درکن  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  )

یم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تافو  امـش  ياملع  زا  ضعب  اهتنم 
یم نآ  هجیتن  سپ  دـنناد ؛ یم  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  هام  شـش  ناتدوخ   (2) نیخروم مومع  نکل  هبیتق و  نبا  دوخ  دـننام  دـنناد 

لوا دلج  هحفص 414  رد  يدوعسم  هچنانچ  هدوب  تفالخ  زا  هام  شش  زا  دعب  مشاه  ینب  مالّسلا و  هیلع  یلع  تعیب  هک  دوش 

: دیوگ  (3) بهذلا جورم 

«. همطاف تتام  یّتح  مشاه  ینب  نم  دحا  هعیابی  مل  «و 

( .دومن تافو  مالّسلااهیلع  همطاف  ات  رکب  وبا  اب  دندومنن  تعیب  مشاه  نیب  زا  يدحا  )

341 ص :

، هرـضنلا ضاـیر  رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  هعیب  تناـک  فیک  باـب  ، 1/20 هبیتق ، نبا  هسایـسلا ، هماـمالا و  - 1
هنحش نبا  تتام ؛ امل  اهیلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  همطاف  یلع  اماما  هالـصلاب  هصاصتخا  رکذ  لصف 9 ، مسق 2 ، ، 1/176
تلاق : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدوعـسم ) بهذـلا  جروم  شماهب   ) يرجه لاس 11  ثداوح  ، 1/189 رظانملا ، هضور  رد 

« ...همطاف تتام  یتح  رکبابا  یلع  عیابی  مل  هشئاع 
ملفأ ...هشئاع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يربط  .هفیقس  ثیدح  باب  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 2/448 يربط ، خیرات  - 2

...یلع هعیاب  یتح  مشاه ، ینب  نم  دحا  ال و ال  لاق : رهشا ؟ هتس  یلع  هعیابی 
.هریس هرابخا و  نم  عمل  هبسن و  رکذ  باب  رکب ، یبا  هفالخ  رکذ  باب  ، 2/301 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 3
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تعیب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدومن  تیاور  يرهز  زا  تسا  نیفرطلا  لوبقم  ءاملع  تاقث  زا  هک  یفقث  دعـس  نب  میهاربا  و 
حرـش رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  مالّـسلااهیلع  همطاف  تافو  زا  دعب  رگم  دندیناسرن  مهب  تأرج  وا  رب  هام و  شـش  زا  دـعب  رگم  درکن 

.تسا هدومن  لقن  جهن 

فقوت زا  دـعب  هکلب  هدوبن  يروف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  هک  دـنا  هدومن  لـقن  دوخ  ةربتعم  بتک  رد  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  هرخـالاب 
.دیدرگ دوجوم  یضتقم  مهارف و  بابسا  لئاسو و  هک  هدوب  رایسب 

زا يرهز  زا   (1) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 18  رخآ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

342 ص :

عم همطاف  رما  رکذ  باب  راصنألا ) ینعم  یف  مالّـسلا ، هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 66 ، 6/46 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
باـسنا رد  يرذـالب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هعیب  هـیفیک  باـب  ص20 ، هسایــسلا ، هماـمالا و  رد  هبیتـق  نـبا  زین  .رکب و  یبا 

دمحم زین  .رکب و  یبا  هعیب  هدعاس و  ینب  هفیقـس  ربخ  باب  ، 2/126 یبوقعی ، یخارت  رد  یبوقعی  هفیقسلا ، رما  باب  ، 2/268 فارشالا ،
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  هعیب  رکذ  ...ضعب ، رکذ  رکب و  یبا  هفـالخ  رکذ  باـب  ، 4/1681 افـصلا ، هضور  رد  دومحم  نب  هاشدنواخ  نب 
لاح حرش  مقر 247 ، ، 14/451 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  لصف 2 ، ، 1 باب ص15 ، هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  مالّسلا و 
حرش ، 3/223 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  هفاحق و  يا  نب  هللا  دـبع  لاح  حرـش  مقر 1633 ، ، 3/973 باـعیتسا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  يوغب و 
یبا هفالخ  رکذ  باب  ، 2/302 بهذلا ، جروم  رد  يدوعمـس  رکب ، یبا  هفالخ  باب  رکب ، یبأب  ینکملا  یمیتلا  نامثع  نب  هللا  دـبع  لاح 
باب يرجه ، مهدزاـی  لاـس  ثداوح  ، 2/325 خـیراتلا ، یف  لـماکلا  رد  ریثا  نبا  هفیقـسلا و  موـی  هراـبخا ، نم  عـمل  هبـسن و  رکذ  رکب ،

سامخا هعبرا  فرصم  نایب  باب  همینغلا ، ءیفلا و  مسق  باتک  ، 6/300 يربکلا ، ننسلا  رد  یقهیب  رکب و  یبا  هفالخ  هفیقسلا و  ثیدح 
نینمؤملا ریما  فلخت  نایرج  سابع ، یلع و  هموصخ  يزاغملا  باتک  ح 9774 ، ، 5/427 فنصملا ، رد  یناعنص  قازرلا  دبع  ..و  ؤیفلا 

ءاج اـم  رکذ  باـب 4 ، لوا ، مسق  ، 1/55 هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .دـنا  هدرک  تبث  رکباـبا  اـب  تعیب  زا  ار  مالّـسلا  هیلع 
یبا هعیب  نع  یلع  فلختل  هتحـص  دعبت  ثیدحلا  اذه  و  دسیون : یم  نینچ  یثیدـح  لقن  زا  دـعب  هعبرالا ، هفالخ  یلع  هلالدـلا  انمـضتم 

.دیعب هدملا  هذه  لثم  یف  ثیدحلا  نایسن  یلا  هتبسن  رهشا و  هتس  رکب 
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« ّیلع هعیاب  یّتح  مشاه  ینب  نم  دحأ  رهشا و ال  هّتس  ّیلع  هعیابی  ملف  : » هدومن تیاور  هشیاع 

( .دومن تعیب  یلع  هک  ینامز  ات  هام ، شش  تدم  رکب  وبا  اب  دندومنن  تعیب  مشاه  ینب  زا  يدحا  یلع و  )

دنا هدومن  تیاور  يرهز  زا  عفان  زا   (2) نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  رصن  وبأ  (1) و  حوتف رد  یعفاش  یفوک  مثعا  نب  دمحأ  زین  و 
: هک

« .رهشا هّتس  دعب  ّالا  هعیابی  مل  اّیلع  ّنا  »

( هام شش  زا  دعب  رگم  دومنن  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  )

هدش هبتـشم  امـش  رب  رما  میوگب  هکنیا  زا  مهاوخ  یم  ترذعم  یلیخ  ما  هدومن  ماوع  دـیاقع  زا  يوریپ  یعاد  ارچ  دـیدومرف  هکنیا  اما  و 
یهاگآ دوخ  بتک  نیماضم  زا  هکنیا  اب  دینک  یم  هلمح  امب  دوخ  یب امـش  تسا  هناملاع  داقتعا  هکلب  تسین  هنایماع  دـیاقع  اهنیا  تسا 

.دیراد

343 ص :

لاق دسیون ... : یم  نینچ  يو  راصنألا ، نیرجاهملا و  نم  ناکام  هدعاس و  ینب  هفیقس  ءادتبا  رکذ  ، 1/14 یفوک ، مثعا  نبا  حوتفلا ، - 1
.رهشا و هتس  دعب  لیق  اهتافو و  هلیل  نیعبس  سمخ و  دعب  عیاب  مث  همطاف ، تیفوت  یتح  عیابی  ملف  هلزنم  یلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  فرـصناف 

.ناک کلذ  يا  ملعا  هللا 
هتـس یلع  عیابی  ملف  يرهزلل : لجر  لاقف  دـسیون : یم  يدـیمُح  .رکب  یبا  دنـسم  ح6 ، ، 10/86 يدـیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  - 2

.ّیلع هعیاب  یتح  مشاه ، ینب  نم  دحا  هللاو و ال  ال  لاقف : رهشا ؟
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میا و هتخاس  ام  ار  اهربخ  نیا  دنیامن  نامگ  هک  دـننک  یم  هبتـشم  ماوع  رب  ار  رما  هک  دنتـسه  اهداسف  لوئـسم  موق  ره  ءاملع  مسق  هللا  و 
.دنشاب یم  یناعم  نیا  هب  فرتعم  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هکنآ  لاح 

تسا و فورعم  هعیش  هاوفأ  هنسلأ و  رد  هک  دندز  شا  هناخ  رد  شتآ  دندیشک و  اربج  ار  یلع  هک  دنا  هتفگ  اجک  رد  ام  ياملع  ظفاح :
طقـس ار  شا  هچب  دـندرزآ و  ار  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  هک  دـنیامن  یم  باصعا  کیرحت  دـنیامن و  یم  لقن  رثأت  لاح  اب  سلاـجم  رد 

.دندومن

ار مولظم  نایعیـش  هراچیب  دیهاوخیم  فالـسألل  اعبت  تداع  يور  ادمع  ای  تسا و  مک  رایـسب  ناتتاعلاطم  اعقاو  ای  مرتحم  نایاقآ  یعاد :
.دیئامن هئربت  ار  دوخ  فالسا  ناگرزب  ناتدوخ و  تالمج  نیا  هب  دیزاس و  مهتم  دوخ  ماوع  رظن  رد 

هب هک  مهناهرب ) هللا  رانا  هیوفص  تنطلـس  نامز  زا  اصوصخم   ) دنا هدومن  لعج  نایعیـش  ار  رابخا  نیا  هک  دیـسیون  یم  دیئوگ و  یم  اذل 
.تعیب يارب  دجسم  هب  دندرب  دندیشک و  وهایه  ریشمش و  اب  ار  یلع  دندرب و  یلع  ۀناخ  رد  هب  شتآ  یعمج  اب  رمع  رکب ، وبا  رما 

ءاـملع و رباـکا  هکلب  تسین  نایعیـش  هب  صوصخم  یخیراـت  ياـیاضق  نیا  لـقن  هک  مدرک  ضرع  مه  ـالبق  تسین  نینچ  هکنآ  لاـح  و 
تابثا يارب  دیشاب  هتشاد  لیم  هچنانچ  دنا  هدومن  لقن  زا  يراددوخ  بّصعت  يور  زا  یضعب  یلو  دنا  هتـشون  ناتدوخ  فصنم  نیخّروم 
دننادـب فاصنا  اب  نایاقآ  ات  مناسرب  ضرع  هب  ناتدوخ  ياملع  نیقثوم  زا  سلجم  تقو  ياـضتقا  هب  مراد  رظن  رد  هک  يربخ  دـنچ  مارم 

.دیئوگ یم  دوخ  امش  هچنآ  رگم  میئوگ  یمن  میریصقت و  یب  ام  هک 

344 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


.میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  ظفاح :

دندرب دجسم  هب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  هدزاود 

: یعاد

امـش فورعم  نیخروم  نیثدحم و  نیقثوم  زا  هک  يرمق  لاس 279  یفوتم  يدادـغبلا  رباج  نب  ییحی  نب  دـمحا  يرذالب  رفعج  وبا  - 1
داتـسرف ار  رمع  درکن  لوبق  دـیبلط و  تعیب  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب  وبا  نوچ  هک  هدوـمن  تیاور  دوـخ   (1) خیرات رد  دـشاب  یم 

هناخ يا  هدمآ  باطخ  رسپ  يا  دومرف : درک  تاقالم  ار  وا  هناخ  رد  رب  مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دنازوسب  ار  هناخ  هک  دروآ  یـشتآ 
.هدروآ تردپ  هچنآ  رد  تسا  رت  يوق  لمع  نیا  يرآ  تفگ  ینازوسب  نم  رب  ار 

هک  (3) يربط ریرج  نب  دّمحم  (2) و  یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  نیدلا  ّزع  - 2

345 ص :

نبای همطاف : تلاقف  بابلا ، یلع  همطاف  هتقلتف  سبق  هعم  رمع و  ءاجف  .عیاـبی  ملف  هعیبلا ، دـیری  یلع  یلا  لـسرا  رکباـبا  نا  نوع  نع  - 1
جرخ نا ال ا  ترمع  تنک  لاق : عیابف و  ّیلع ، ءاج  كوبا و  هب  ءاج  امیف  يوقا  کلذ  و  معن ، لاق : یباـب ؟ یلع  اـقرحم  كارتا  باـطخ ،

.هفیقسلا رما  باب  ، 2/268 يرذالب ، فارشالا ، باسنا  نآرقلا ، عمجا  یتح  یلزنم  نم 
يذلاو لاقف : مهیلا ، رمع  ءاجف  همطاف ، تیب  یف  مشاه  ینب  نم  سان  ریبزلا و  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناک  ...نمحرلا  دبع  نب  هملس  نع  - 2

هل هبطخ  نـم  و  ، ) هبطخ 26 ، 2/56 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  ...مکیلع  تیبلا  نقرحأل  هعیبلا و  یلا  نجرختل  هدـیب  یـسفن 
.هفیقسلا ثیدح  باب  ...ادمحم ، ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالّسلا  هیلع 

یم هراشا  ثیدـح  ود  هب  يربط  .هیف  یفوت  يذـلا  مویلاب  هدراولا  رابخألا  رکذ  باب  مهدزاـی ، لاـس  ثداوح  ، 2/443 يربط ، خیرات  - 3
لزنم باطخ  نب  رمع  یتا  لاق  بیلک  نب  دایز  نع  کـی - دروخ : یم  مشچ  هب  نآ  رد  نمـشد  هدـنازوس  هب  دـیدهت  راـبجا و  هک  دـنک 

اتلـصم ریبزلا  هیلع  جرخف  هعیبـلا ، یلا  نجرختل  وا  مـکیلع  نقرحـأل  هللاو  لاـقف : نیرجاـهملا ، نـم  لاـجر  ریبزلا و  هـحلط و  هـیف  یلع و 
ریبزلا و یلع  فلخت  و  لاق ...: يریمحلا ، نمحرلا  دبع  نب  دیمُح  نع  مود - .هوذخأف  هیلع  اوبثوف  هدی  نم  فیسلا  طقسف  رثعف  فیسلاب ،

.رجحلا هب  اوبرـضاف  ریبزلا ، فیـس  اوذـخ  رمع : لاقف  رمع ، رکبابا و  کلذ  غلبف  .ّیلع  عیابی  یتح  هدـمغا  ال  لاق : هفیـس و  ریبزلا  طرتخا 
رد هبیـش  یبا  نبا  زین  .اعیابف و  ناهراک ، امتنا  ناـعیابتل و  وا  ناـعئاط  اـمتناو  ناـعیابتل  لاـقو : ًاـبعت  اـمهب  ءاـجف  رمع  مهیلا  قلطناـف  لاـق :

ملـسا نب  دیز  انثدـح  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  .رکب  یبا  هفالخ  یف  ءاج  ام  باب  يزاغملا ، باتک  ح 4 ، ، 8/572 فنصملا ،
هللا لوسر  تنب  همطاـف  یلع  نالخدـی  ریبزلا  یلع و  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  رکب  یبـأل  عیوب  نیح  هنا  ملـسا  هیبا  نع 
هللا یلـص  هللا  لوسر  تنب  ای  لاق : همطاف  یلع  لـخد  یتح  جرخ  باـطخلا  نب  رمع  کـلذ  غلب  اـملف  مهرما ، یف  نوعجتری  اـهنرواشیف و 

ءالؤه عمتجا  نا  یعنامب  کلذ  ام  هللا  میا  کنم و  کیبا  دعب  انیلا  بحا  دحا  نم  ام  کیبا و  نم  انیلا  بحا  دحا  نم  ام  هللا  هلآو و  هیلع 
نئل هللااب  فلح  دق  ینئاج و  دـق  رمع  نا  نوملعت  تلاقف : اهوؤاج  رمع ، جرخ  املف  : لاق .تیبلا  مهیلع  قرحی  نا  مترما  نا  كدـنع  رفنلا 

هفالخلا باتک  ح 14138 ، ، 5/651 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ...هیلع  فلح  امل  نیـضمیل  هللا  میا  .تیبلا و  مکیلع  نقرحیل  متدـع 
یبا نب  هللا  دبع  لاح  حرش  هرامش 1633 ، ، 3/975 باعیتسالا ، رد  ربلا  دبع  نبا  و  رمع ، دنـسم  ءافلخلا ، هفالخ  یف  باب 1  هرامالا ، عم 
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.دننک یم  لقن  هبیش  یبا  نبا  دننامه  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نیا  يدنه و  یقتم  هفاحق ،
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دنتفر یلع  هناخ  رد  هب  یتعامج  ملسا و  نب  هملس  ریـضخ و  نب  دیـسا  اب  رمع  هک  دنا  هدرک  تیاور  دنتـسه  امـش  نیخروم  نیرتدمتعم 
.منازوس یم  امش  رب  ار  هناخ  ّالإ  دیئآ و  نوریب  تفگ : رمع 

همطاف هناخ  رد  هب  متشادرب و  مزیه  رما  هب  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسا  نب  دیز  زا  ررغ  باتک  رد  هبازخ  نبا  - 3
ره هناخ و  ّالإ  تسا و  هناخ  نیا  رد  هک  ره  نک  نوریب  تفگ : همطاف  هب  رمع  دندومن  ابا  تعیب  زا  شباحصا  یلع و  هک  یتقو  رد  میدرب 

هناخ نآ  رد  مشاه  ینب  هباحـص و  زا  یتعامج  مالّـسلا و  هیلع  همطاـف  نینـسح و  یلع و  تقو  نآ  رد  .منازوس  یم  تسا  هناـخ  رد  هک 
ایآ دومرف : همطاف  .دندوب 

346 ص :
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.ربمغیپ هفیلخ  اب  دننک  تعیب  دنیآ و  نوریب  ات  هللا  یلب و  تفگ : ینازوس ؟ یم  منادنزرف  نم و  رب  ار  هناخ 

رد سابع  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  هتـشون   (1) دیرفلا دقع  میس  ءزج  هحفـص 63  رد  تسا  امـش  ياملع  ریهاشم  زا  هک  هبر  دبع  نبا  - 4
یـشتآ رمع  سپ  نک  لاتق  ناشیا  اب  ندـمآ  زا  دـننک  اـبا  رگا  رواـیب  ار  اـهنیا  ورب  تفگ : رمع  هب  رکب  وبا  .دـندوب  هتـسشن  همطاـف  هناـخ 

یلب تفگ  ینازوسب ؟ ار  ام  هناخ  هک  يا  هدمآ  باّطخ  رـسپ  يا  دومرف : هدمآ  هناخ  رد  رب  همطاف  دنازوسب  ار  هناخ  هک  دـمآ  تشادرب و 
.خلا

پاچ  ) (2) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  134 هحفص رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 5

347 ص :

یتح همطاف  تیب  یف  اودعقف  ریبزلا  سابعلا و  یلع و  اّمأف  .هدابع  نب  دعس  ریبزلا و  سابعلا و  یلع و  رکب  یبا  هعیب  نع  اوفلخت  نیذلا  - 1
مهیلع مرـضی  نا  یلع  ران  نم  سبقب  لبقأف  .مهتلاقف  اوبا  نا  هل : لاق  همطاف و  تیب  نم  اوجرخیل  باطخلا  نب  رمع  رکبواـب و  مهیلا  ثعب 

، هبر دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  .همألا  هیف  تلخد  ام  یف  ولخدتوا  معن ؛ لاق : انراد ؟ قرحتل  تئجأ  باطخلا  نبای  تلاقف : همطاف  هیقلف  رادلا ،
.رکب یبا  هعیب  نع  اوفلخت  نیذلا  باب  هدعاس ، ینب  هفیقس  ، 5/12

یلع ناک  ماشه ، ینب  نم  الجر  هسفن  دـعی  ناـک  ریبزلا و  مهعم  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تیب  یلا  مشاـهونب  تعمتجا  و  - 2
هملس ریضح و  نب  دیسا  مهنم  همطاف ، یلا  هباصع  هعم  رمع و  بهذ  ...انع  هوفرـصف  هونب ، أشن  یتح  تیبلا ، لها  انم  ریبزلا  لاز  ام  لوقی :
ملـسا نب  هملـس  هیلع  بثوف  بلکلا ، مکیلع  رمع : لاقف  هفیـسب ، ریبزلا  مهیلا  جرخ  هیلع و  اوبأـف  اوعیاـبف ، اوقلطنا  مهل : لاـقف  ملـسا ، نب 

یتح هللا  لوسر  وخا  هللا و  دـبع  انا  لوقی : یلع  و  مشاه ، ونب  امهعم  یلعب و  هب  اوقلطنا  مث  رادـجلا ، هب  برـضف  هدـی  نم  فیـسلا  ذـخأف 
نم رمألا  اذـه  متذـخأ  یل ، هعیبلاب  یلوا  تنا  مکعیاـبا و  ـال  مکنم  رمـالا  اذـهب  قحأ  اـنا  لاـقف : عیاـب ! هل : لـیقف  رکب ، یبا  یلا  هب  اوهتنا 

مکیلع جـتحا  انا  هرامإلا و  مکیلا  اوملـس  و  هداقملا ، مکوطعأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هبارقلاب  مهیلع  متججتحا  راصنالا و 
مکل و راصنالا  تفرع  ام  لثم  رمألا  نم  انل  اوفرعاو  .مکـسفنا  نم  هللا  نوفاخت  متنک  نا  انوفـصناف  .راصنالا  یلع  هب  متججتحا  ام  لـثمب 

مویلا هل  ددشا  هرطـش  کل  ابلح  رمع  ای  لحا  یلع  هل  لاقف  .عیابت  یتح  ًاکورتم  تسل  کنا  رمع : لاقف  .نوملعت  متنا  ملظلاب و  اوءوبف  الا 
هراد نع  دمحم  ناطلس  اوجرخت  هللا ال  هللا  نیرجاهملا ، رـشعم  ای  ّیلع : لاقف  ....هعیابا  کلوق و ال  لبقا  هللاو ال  ادغ ال  کیلع  دریل  هرما 

اذـهب قحا  تیبلا  لها  نحنل  نیرجاهملا  رـضعم  ای  هللاوف  هقح  سانلا و  یف  هماـقم  نع  هلها  اوعفدـت  ـال  و  مکرود ، مکتویب و  یلا  هتیب  و 
، يوهلا اوعبتت  الف  انیفل ، هنا  هللا  و  هیعرلا ؟ رماب  علطضملا  هنسلاب ، ملاعلا  هللا  نید  یف  هیقفلا  هللا ، باتکل  يراقلا  انم  ناک  اما  .مکنم  رمألا 

کیلع فلتخا  ام  رکب  یبأل  مهتعیب  لبق  یلع  ای  راصنأل  نم ا  هتعمس  مالکلا  اذه  ناک  ول  دعس : نب  ریـشب  لاقف  .ًادعب  قحلا  نم  اودادزتف 
یبا نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  .عیابف  همطاـف  تتاـم  یتح  هتیب  مزل  عیاـبی و  مل  هلزنم و  یلا  یلع  فرـصنا  .اوعیاـب و  دـق  مهنکل  و  ناـنثا ،

هفیقسلا موی  راصنألا ) ینعم  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  ، ) هبطخ 66 ، 6/11 دیدحلا ،
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هیلع یلع  هناخ  رد  مشاه  ینب  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  اطوسبم  ار  هدـعاس  ینب  ۀفیقـس  ۀیـضق  يرهوج  هفیقـس  باتک  زا  رـصم )
ریبز دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح   ) درمـش یم  مشاه  ینب  زا  ار  دوخ  اریز  دوب ؛ ناشیا  اب  ریبز  دندش و  عمج  مالّـسلا 

ترـضح هناخ  يوس  هب  دـنتفر  یهورگ  اب  رمع  سپ  دـندنادرگرب ) ام  زا  ار  وا  دـندش و  گرزب  شیاهرـسپ  هکنآ  ات  دوب  اـم  اـب  هشیمه 
نیا تفگ : رمع  دمآ  نوریب  دیـشک  ریـشمش  ریبز  .دندومن  عانتما  ناشیا  دینک ، تعیب  دـیئایب و  نوریب  تفگ : هملـس و  دیـسا و  اب  همطاف 
ینب رکب ، وبا  يوس  هب  دندیـشک  فنع  ربـجب و  ار  یلع  هاـگنآ  دز  راوید  رب  تفرگ و  ار  شریـشمش  ملـسا  نب  هملـس  دـیریگب  ار  گـس 
انتعا یسک  متـسه و  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  ةدنب  نم  تفگ : یم  یلع  دننک  یم  هچ  هک  وا  رب  دندوب  رظان  دندمآ و  یم  وا  اب  مه  مشاه 
یمن تعیب  امـش  اب  ماقم و  نیا  هب  مقحا  نم  دومرف : ترـضح  نک ! تعیب  تفگ : دـندرب  رکب  وبا  دزن  هب  ار  وا  ات  درک  یمن  وا  راـتفگ  هب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  تبارق  ببـس  هب  دیتفرگ  راصنا  زا  ار  رما  نیا  امـش  .دینک  تعیب  نم  اب  هک  دیتسه  یلوا  امـش  منک ،
هچنانچ دینک ؛ فارتعا  ام  قح  هب  دیسرت و  یم  ادخ  زا  رگا  دیهد  فاصنا  امش  سپ  منک ، یم  جاجتحا  امـش  رب  تّجح  نامه  اب  زین  نم 

دندرک و فاصنا  امش  قح  رد  راصنا 
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.دینک یم  متس  نم  رب  هتسناد  هک  دیوش  فرتعم  ّالا 

راک وا  يارب  وت  زورما  دیا  هتخاس  رگیدکی  اب  بوخ  دـندومرف : ترـضح  .ینک  تعیب  ات  میراد  یمن  رب  تسد  وت  زا  زگره  تفگ : رمع 
اب دیاب  وا  نوچ  منک  یمن  تعیب  وا  اب  ار و  وت  نخـس  منک  یمن  لوبق  دنگوس ! ادخ  هب  ار ) ماقم  نیا   ) دنادرگرب وتب  وا  ادرف  هک  ینک  یم 

.دیامن تعیب  نم 

هداد رارق  ادخ  هک  وا  ةداوناخ  زا  ار  يدّمحم  تنطلـس  هطلـس و  دیـسرتب  ادخ  زا  نارجاهم  هورگ  يا  دومرف : دومن  مدرم  هب  يور  هاگنآ 
دشاب یسک  ام  نایم  رد  ات  امـش ، زا  رما  نیا  هب  میقحا  تیب  لها  ام  مسق  ادخ  هب  وا ، قح  ماقم و  زا  ار  وا  لها  دینکم  عفد  دیربن و  نوریب 
سفن زا  يوریپ  تعباتم و  سپ  تسه ، ام  رد  مامت  اهنیا  مسق  ادـخ  هب  دـشاب  نید  رد  هیقف  لوسر و  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ملاـع  هک 

.دیوش یم  رود  قح  زا  هک  دینکم  دوخ 

.درک تعیب  راچان  تفر  ایند  زا  همطاف  ترضح  ات  دش ، هناخ  مزالم  تشگ و  رب  هناخ  هب  هدرکن  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

یضاق رونید  رهش  رد  اهتدم  تسا و  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  هک  يرونیدلا  یلهابلا  ورمع  نب  هبیتق  نب  ملسم  نب  هللا  دبع  دّمحم  وبا  - 6
ینب تلود  نیدشارلا و  ءافلخلا  خیرات  دوخ  فورعم  باتک  لوا  دـلج   13 هحفص رد  هدومن  تافو  يرمق  لاس 276  رد  هدوب و  یمسر 

ۀیضق رصم ) پاچ   ) (1) هسایسلا همامالا و  هب  فورعم  هیما 
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یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  هبیتق  نبا  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هعیب  تناـک  فیک  باـب  ، 1/19 يونید ، هبیتق  نبا  هسایـسلا ، هماـمالا و  - 1
اوبأف یلع ، راد  یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع ، مهیلا  ثعبف  ههجو ، هللا  مرک  یلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفلخت  اموق  ردـقفت  رکبابا  نبا  و  دـنک :

.همطاف اهیف  نا  صفح ، ابا  ای  هل : لیقف  .اهیف  نم  یلع  اهنقرحأل  وا  نجرختل  هدیب  رمع  سفن  يذلا  و  لاق : بطحلاب و  اعدف  اوجرخی ، نا 
تفقوف .نآرقلا  عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  جرخا و ال  نا ال  تفلح  لاق : هنا  معز  هناف  ًاـیلع  ـالا  اوعیاـبف  اوجرخف  نا ! و  لاـقف :

متعطق انیدـیا و  نیب  هزانج  هللا  لوسر  متکرت  مکنم ، رـضحم  أوسااورـضح  موقب  یل  دـهع  ال  تلاـقف : اـهباب ، یلع  مالّـسلااهیلع  همطاـف 
ذفنقل رکبوبا  لاقف  هعیبلاب ؟ کنع  فلختملا  اذه  ذخأت  الأ  هل : لاقف  رکبابا  رمع  یتأف  اقحانل ؟ اودرت  مل  انورمأتـست و  مل  .مکنیب  مکرما 
عیرـسل یلع  لاقف  .هللا  لوسر  هفیلخ  كوعدی  لاقف : کتجح ؟ ام  هل : لاقف  یلع  یلا  بهذف  لاق : .ًایلع  یل  عداف  بهذإ  هل : یلوم  وه  و 

اذـه لـهمت  ـال  هیناـثلارمع : لاـقف  ـالیوط ، رکبوبا  یکبف  لاـق : .هلاـسرلا  غلباـف  عجرف  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  یلع  متبذـک  اـم 
یلع عفرف  هب  رما  ام  يدأف  ذفنق ، هءاجف  .عیابتل  كوعدی  لوسر هللا  هفیلخ  هل : لقف  هیلا ، دع  ذفنقل : رکبوبا  لاقف  هعیبلاب ، کنع  فلختملا 
تح هعامج  هعم  یـشمف  رمع ، ماق  مث  الیوط ، رکبوبا  یکبف  هلاسرلا ، غلبأف  ذفنق ، عجرف  .هل  سیل  ام  یعدا  دـقل  هللا  ناحبـس  لاق : هتوص 

باطخلا و نبا  نم  كدـعب  انیقل  اذام  هللا  لوسر  ای  تبا  ای  اهتوص : یلعأب  تدان  مهتاوصا  تعمـس  املف  بابلا  اوقدـف  همطاف ، باـب  اوتا 
، موق هعم  رمع و  یقب  رطفنت و  مهدابکا  عدصنت و  مهبولق  تداک  نیکاب و  افورـصنا  اهءاکب  وو  اهتوص  موقلا  عمـس  املف  هفاحق  یبا  نبا 
، کقنع برـضن  وه  الا  هللا  يذـلا ال  هللا  نذا و  اولاق  همف ؟ هلعفا  مل  انا  نا  لاقف : .عیاب  هل : اولاقف  رکب  یبا  یلا  هب  اوضمف  اـیلع  اوجرخأـف 

الأ رمع : هل  لاقف  .ملکتی  تکاس ال  رکبوبا  الف و  هلوسر  وخا  اما  معنف و  هللا  دـبع  اما  رمع : لاـق  هلوسر ؟ اـخا  هللا و  دـبع  نولتقت  لاـقف :
یکبی حیصی و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربقب  یلع  قحلف  .هبنج  یلا  همطاف  تناک  ام  ءیش  یلع  ههرکا  ال  لاقف : كرمأب ؟ هیف  رمأت 
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اعیمج اقلطناف  اهانبضغا ، دق  انإف  همطاف  یلا  انب  قلطنا  رکب : یبأل  رمع  لاقف  .یننولتقی  اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبای  يدانی : و 
ملف اهیلع  املـسف  طئاحلا  یلإ  اههجو  تلوح  اهدـنع  ادـعق  املف  اهیلع  امهلخدأف  هاملکف  ایعل  ایتأف  امهل ، نذأت  ملف  همطاف ، یلع  انذأتـساف 

بحأل کنا  یتبارق و  نم  یلا  بحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هبارق  نا  هللا  هللا و  لوسر  هبیبح  ای  لاقف : رکبوبا  ملکتف  امهیلع  درت 
کعنما کفرـش و  کلـضف و  فرعأ  کفرعأ و  ینارتفأ  .هدـعب  یقبأ  ـال  تم و  ینا  كوبا  تاـم  موی  تددول  یتنبا و  هشئاـع  نم  یلا 

نا امکتیأرأ  تلاـقف : .هقدـص  وهف  اـنکرت  اـم  ثرون ، ـال  لوقی : هللا  لوسر  كاـبا  تعمـس  ینا  ـالإ  هللا ، لوسر  نم  کـثاریم  کـقح و 
یلص هللا  لوسر  اعمست  ملأ  هللا  امکتدشن  تلاقف : .معن  لاق : هب ؟ نالعفت  هنافرعت و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  اثیدح  امکتثدح 
دقف همطاف  یضرأ  نم  ینبحا و  دقف  یتنبا  همطاف  بحا  نمف  یطخس ، نم  همطاف  طخس  ياضر و  نم  همطاف  اضر  الوقی : هلآو  هیلع  هللا 

امکنا هتکئالم  هللا و  دهشا  یناف  تلاق : .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  هانعمس  الاق : ینطخـسا ؟ دقف  همطاف  طخـسا  نمف  یناضرأ ،
، همطاف ای  کطخس  هطخس و  نم  یلاعت  هللااب  ذئاع  نا  رکبوبا : لاقف  .هیلا  امکنوکشأل  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیـضرا و  ام  ینامتطخـسا و 

...اهیلصا هالص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعدأل  هللا  و  لوقت : یه  قهزت و  نا  هسفن  تداک  یتح  یکبی ، رکبوبأ  بحتنا  مث 
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: ترابع نیا  هب  ار  بلطم  دنک  یم  ءادتبا  دهد و  یم  حرش  الصفم  ار  هفیقس 

یلع راد  یف  مه  مهادانف و  ءاـجف  رمع  مهیلا  ثعبف  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  اـموق  دّـقفت  هنع  هللا  یـضر  رکب  اـبا  ّنا  »
هفیقـساهیف ّنا  صفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  نم  یلع  اهّنقرحال  وا  ّنجرختل  هدیب  رمع  سفن  يّذلا  لاق و  بطحلاب و  اعدف  اوجرخی  نا  اوبأف 

: ترابع نیا  هب  ار  بلطم  دنک  یم  ءادتبا  دهد و  یم  حرش  الصفم  ار 

یلع راد  یف  مه  مهادانف و  ءاـجف  رمع  مهیلا  ثعبف  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  اـموق  دّـقفت  هنع  هللا  یـضر  رکب  اـبا  ّنا  »
همطافاهیف ّنا  صفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  نم  یلع  اهّنقرحال  وا  ّنجرختل  هدیب  رمع  سفن  يّذلا  لاق و  بطحلاب و  اعدـف  اوجرخی  نا  اوبأف 

« .خلا اّیلع  ّالا  اوعیابف  اوجرخف  ّنا  لاقف و 

هدش عمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  ۀناخ  رد  وا ، تعیب  زا  دنا  هدومن  فلخت  تما  زا  یعمج  هک  دش  ربخاب  رکب  وبا  نوچ  هکنآ  مالک  هصالخ 
نوریب زا  دـندرک  ابا  تعیب ، يارب  دومن  بلط  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  رب  دـمآ  رمع  داتـسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  رمع  سپ  دـنا ،

نآ رد  سک  ره  اب  ار  هناخ  ای  دیئایب  نوریب  ای  تسوا  تردق  ۀضبق  رد  رمع  ناج  هک  یئادـخ  نآ  هب  تفگ : دـیبلط و  مزیه  رمع  ندـمآ 
یم دـشاب  وا  هک  دـنچ  ره  تفگ : .تسا  هناـخ  نیا  رد  همطاـف  دوب ) رمع  ۀـینک   ) صفح اـبا  اـی  دـنتفگ : مدرم  .منازوس  یم  تسا  هناـخ 

منکن يروآ  عمج  ار  نآرق  ات  ما  هدرک  دای  دنگوس  تفگ : هک  مالّسلا  هیلع  یلع  رگم  دندرک  تعیب  دندمآ و  نوریب  همه  سپ  .منازوس 
دزن تشگرب  رمع  هک  دش  ببس  اهنآ  ندومن  خیبوت  مالّسلااهیلع و  همطاف  ۀلان  یلو  درکن  لوبق  رمع  .میامنن  رب  رد  سابل  میاین و  نوریب 

باوج ترـضح و  نآ  بلط  هب  داتـسرفار  ذفنق  هبترم  دنچ  رکب  یبا  ترـضح ، نآ  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  وا  درک  کیرحت  رکبوبا و 
ادن دنلب  يادص  هب  دینش  ار  اهنآ  يادص  هک  همطاف  دومن  بابلا  قد  همطاف و  هناخ  رد  هب  تفر  یتعامج  اب  رمع  تبقاع  دینش  سأی 
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: داد رد 

« .هفاحق یبا  نبا  باّطخلا و  نبا  نم  كدعب  انیقل  اذ  ام  هللا  لوسر  ای  تبا  ای  »

ام اـب  هنوگچ  هفاـحق و  یبا  نب  رکب  وبا  باـطخلا و  نب  رمع  زا  دـسر  یم  اـمب  هچ  وت  زا  دـعب  هللا  لوـسر  اـی  اـباب  هکنآ : ینعم  هصـالخ 
.دندومن تاقالم 

يا هدع  اب  رمع  یلو  هتخوس  اهرگج  يراج و  اهکـشا  هک  یتلاح  رد  دنتـشگرب  دندینـش  ار  همطاف  ۀلان  هیرگ و  يادص  مدرم  هک  نیمه 
ترـضح رکب  وبا  اـب  اـمنب  تعیب  دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـندرب و  رکب  وبا  دزن  هدروآ  نوریب  هناـخ  زا  اربج  ار  یلع  اـت  دـندنام 

یم ار  تندرگ  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : .کقنع  برـضن  وه  ّالا  هلا  يذـلا ال  هللا  اذا و  اولاق : درک ؟ دـیهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دومرف :
: تفگ رمع  تشک ؟ دیهاوخ  ار  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  ةدنب  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  .مینز 

ایآ تفگ : رکب  وبا  هب  رمع  .تفگ  یمن  چیه  دوب و  تکاس  راتفگ  ثداوح و  نیا  مامت  لباقم  رد  رکب  وبا  یتسین ! ادخ  لوسر  ردارب  وت 
.میئامن یمن  هارکا  ار  وا  تسه  همطاف  هک  یمادام  تفگ : رکب  وبا  مینک ؟ یمن  ار  اهراک  نیا  وت  رما  هب 

هک ار  هچنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  درک  ضرع  هلاـن  هیرگ و  اـب  دـیناسر  هللا  لوسر  ربـق  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
/ فارعا هروس  ِینَنُوُلتْقَی } اوُداـ�ک  ِینوُفَعْـضَتِْسا َو  َمْوَْقلَا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبِا   } هداد ربخ  نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ و  یـسوم  شردارب  هب  نوراـه 

( .دنشکب ارام  دنتساوخ  دندومن و  فیعض  ارم  مدرم  مردام ، رسپ  )150

هب دنتفر  رمع  رکب و  وبا  اهدعب  تشگرب و  لزنم  هب  هدرکن  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  لصفم  ار  هّیضق  حرش 
ره رد  دیدومن  تیذا  ارم  رفن  ود  امش  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دومرف  دنیامن  مهارف  ار  وا  رطاخ  ياضرتسا  هک  مالّسلااهیلع  همطاف  لزنم 
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.یهتنا میامن  تیاکش  امش  زا  منیبب و  ار  مردپ  ات  منک  یم  نیرفن  ار  امش  يزامن 

دومن تواضق  هنافصنم  دیاب 

هب دیدهت  فوخ و  روز و  تناها و  برـض و  اب  ار  ربمغیپ  باحـصا  هک  تسا  نیمه  عامجا  ینعم  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش 
!؟ دنراذگب عامجا  ار  شمان  دنربب و  تعیب  يارب  هناخ  ندز  شتآ  لتق و 

هک تسا  هدوب  زورما  دـننام  لثم و  مه  زور  نآ  يزاب  هک  دـینیب  یم  دـیوش  رانک  رب  تداـع  زا  قیقد و  يردـق  فاـصنا  اـب  ناـیاقآ  رگا 
دنناسر یم  تنطلـس  ای  تسایر  ماقم  هب  ار  وا  لاجنج  وه و  اب  هتفرگ و  ار  رفن  کی  فارطا  يا  هدع  هک  دوش  یم  هدید  رایـسب  شریاظن 

.دندیزگرب ماقم  نیا  هب  ار  وا  تلم  دنیوگ  یم  دعب 

هب دیدهت  تناها و  لاجنج و  وه و  اب  ار  مدرم  هیقب  دعب  دندومن  باختنا  ار  رفن  کی  هدش  عمج  مه  رودب  رگیزاب  يا  هدع  مه  زور  نآ 
عامجا و دیراذگب  ار  شمسا  نایاقآ  بشما  هک  دندومن  رضاح  تعیب  يارب  ندومن  فیوخت  ندیـشک و  ریـشمش  ندینازوس و  شتآ و 

.دیریگب دوخ  ّتیناّقح  رب  لیلد  ار  دنک  ۀبرح  نیا 

ره دیئامنن و  نید  رد  قیقحت  دینکن و  هجوت  ادبا  هتـشذگ  خیراتب  دیدرگ  مهفان  دیوش و  رک  روک و  دـیئوگ  یم  مه  امب  هکنآ  بجع  و 
نیعم عامجا  قیرطب  هک  هدوب  یقح  تفالخ  هدـش و  عقاو  عامجا  هک  دـیئامن  قیدـصت  هناروکروک  دـینادب و  کین  ار  همه  دـندرک  هچ 

!؟ تسا هدیدرگ 

رد اهنآ  يزاب  بزح  يدنب و  هتـسد  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیرگنب  ینیب  هرذ  فاصنا و  یفرط و  یب  رظن  اب  نایاقآ  رگا  مسق  ادـخب 
ۀقیرط هن  هدوب  یسایس  زور  نآ 
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نوچ دـنتفگ  هدومن و  عامتجا  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  فارطا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روتـسد  قباـطم  هک  هعیـش  هعماـج 
تعاطا میوش و  یمن  ادج  اهنآ  زا  هدومن  تعاطا  مه  ام  دیوش  کسمتم  نم  ترتع  نآرق و  هب  هدومرف  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

.ریغ میئامن ال  یم  ار  اهنآ 

ملاع وه   » ترابع نیا  هب  هدومن  قیثوتدـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  ربانب  تسا  امـش  ياملع  تاقث  زا  هک  يرهوج  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  - 7
اب هقث و  هدوب ، رایـسب  بدا  بحاص  ثدـحم و  ملاـع  وا  « ) هتافنـصم هنع  اوور  نوثّدـحملا و  هیلع  ینثا  عرو  هقث  بدـالا  ریثک  ثّدـحم 

دیدحلا یبا  نبا  هچنانچ  هدروآ  هفیقـس  باتک  رد  .دندومن ) تیاور  وا  زا  دوخ  تافنـصم  رد  نیثدحم و  وا  رب  دندومن  انث  حدـم  عرو ،
تفگ هک  دوسالا  یبا  زا  ادنـسم  هدومن  لقن  وا  زا  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  هحفـص 19  رد  مه  روکذم  یلزتعم 

بـضغ مه  ریبز  یلع و  زین  هدشن و  تروشم  اهنآ  اب  ارچ  هک  رکب  وبا  تعیب  رد  دـندرک  بضغ  نیرجاهم  لاجر  باحـصا و  زا  یعمج 
زا ود  ره  هک   ) شیرق نب  همالس  نب  هملس  ریـضخ و  نب  دیـسا  اب  رمع  هاگنآ  دندش  همطاف  هناخ  دراو  هدش و  رانک  رب  تعیب  زا  هدومن و 

درکن هدیاف  داد  مسق  ار  اهنآ  دز و  هلان  همطاف  دـنچ  ره  همطاف  لزنم  هب  دـندروآ  موجه  مدرم  زا  یهورگ  و  دـندوب ) لهـشالا  دـبع  ینب 
ار ریبز  یلع و  ریشمش 

354 ص :

همطاـف تیب  لخدـف  ریبزلا ، یلع و  بضع  هروـشم و  ریغب  رکب  یبا  هعیب  یف  نیرجاـهملا  نم  لاـجر  بضع  لاـق : دوسـألا  یبا  نـع  - 1
- لهشألا دبع  ینب  نم  امه  شقو و  نب  همالس  نب  هملـس  ریـضح و  نب  دیـسأ  مهنم  هباصع  یف  رمع  ءاجف  حالـسلا  امهعم  مالّـسلااهیلع 

رمع امهجرخا  مث  امهورـسک ، یتح  رادجلا  امهب  اوبرـضف  ریبزلا ، یلع و  یفیـس  اوذخأف  هللا  مهتدـشان  مالّـسلااهیلع و  همطاف  تحاصف 
اریذن ادمحم  ثعب  هللا  نا  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و   ) هبطخ 26 ، 2/50 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ...اعیاب  یتح  امهقوسی 

.هفیقسلا ثیدح  باب  ...نیملاعلل )
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!. تعیب يارب  دندرب  دجسم  هب  دندیشک و  فنع  ربج و  هب  ار  اهنآ  دنتسکش و  دندز و  راوید  هب  دنتفرگ و 

یعمج ریبز و  یلع و  هک  دینش  تسـشن و  ربنم  يالاب  رکب  وبا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  نمحرلا  دبع  نب  هملـس  زا   (1) يرهوج زین  و  - 8
الا دیئایب و  نوریب  دز  دایرف  همطاف  هناخ  رد  تفر  رمع  دنروایب  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  ار  رمع  دنا  هدش  عمج  همطاف  ۀناخ  رد  مشاه  ینب  زا 

.منازوس یم  امش  اب  ار  هناخ  ادخ  قحب 

تیاور یبعش  زا  ادنسم  رـصم ) پاچ   ) (2) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفـص 19  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  ربانب  يرهوج  زین  و  - 9
وبأ تسا  رضاح  تفگ  تسا  اجک  دلاخ  تفگ  رمع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ار  مشاه  ینب  عامتجا  دینش  رکب  وبا  یتقو  هک  هدومن 
رمع داتسیا  هناخ  رد  رب  دلاخ  دش و  همطاف  هناخ  لخاد  رمع  سپ  دننک  تعیب  ات  دیروآ  نوریب  ار  ریبز  یلع و  دیورب  ود  ره  تفگ : رکب 

نیا تفگ : ریبز  هب 
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ءاجف همطاف ، تیب  یف  ماشه  ینب  نم  ساـن  ریبزلا و  یلع و  ناـک  ربنملا  یلع  رکبوبا  سلج  اـمل  لاـق : نمحرلا  دـبع  نب  هملـسم  نع  - 1
زیزعلا دبع  نب  دمحا  رکب  یبا  كدف ، هفیقسلا و  ...مکیلع  تیبال  نقرحأل  وا  هعیبلا  یلا  نجرختل  هدیب  یـسفن  يذلا  و  لاقف : مهیلا  رمع 

هفیقسلا مسق 1 ، ص50 ، يرهوج ،
اقلطنا دیلولا ، نب  دلخ  ای  مق  رمع  ای  مق  لاقف : هفیـس  دـلقت  دـق  یلع و  دـنع  لیقف  ریبزلا ؟ نیا  لاقف : رکبوبا  لأس  لاق : یبعـشلا ، نع  - 2

، ًایلع عیان  لاقف : فیـسلا ؟ اذه  ام  ربیزلل : رمع  لاقف  جراخ  نم  تیبلا  باب  یلع  نب  دـلخ  ماق  رمع و  لخدـف  اقلطناف  .امهب  ینایتأت  یتح 
یبأل عیابف  مق  ّیلعل : لاق  مث  هکسمأف  هکنود  دلاخ  ای  لاق : هعفد و  مث  هماقأف  ریبزلا  دیب  ذخا  مث  هرسکف  ارجح  هب  برضف  رمع ، هطرتخاف 

، امهب عنـص  ام  همطاـف  تأر  هجرخأـف و  ریبزلا ، عفد  اـمک  هعفد  هلمحف و  موقی  نا  یبأـف  مق ، لاـق : هدـیب و  ذـخأف  سبتحا  أـکلتف و  رکب ،
حرـش .هللا  یقلا  یتح  رمع  ملکأ  هللا ال  و  هللا ! لوسر  تیب  لها  یلع  مترغأ  ام  عرـسأ  ام  رکبابا ، ای  تلاق : و  هرجحلا ، باب  یلع  تماـقف 

.هفیقسلا ثیدح  ...ادمحم ) ثعب  هللا  نا  مالّسلا  هیلع  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 26 ، 2/57 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 
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دوـب و هناـخ  رد  هک  یگنـس  رب  دز  دیـشک و  ار  ریبز  ریـشمش  تفرگ  یلع ، تعیب  يارب  ما  هدرک  اـیهم  ار  نـیا  تـفگ  تـسیچ  ریـشمش 
تیعمج هناـخ  رد  هناـخ و  ناـیم  تشگرب  داد  دـلاخ  تسد  هب  دروآ و  نوریب  دـینازیخرب و  تفرگ و  ار  ریبز  تـسد  هاـگنآ  تـسکش ،

دومن عانتما  ترـضح  نک ، تعیب  رکب  وبا  اب  میورب  زیخرب  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مشاه  ینب  عیمج  دادـقم و  دـننام  دـندوب  يدایز 
دلاخ و دوب  هداتسرف  ددم  هب  رکب  وبا  هک  دندوب  يرایـسب  تیعمج  دلاخ  اب  داد و  دلاخ  تسد  هب  دیـشک و  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد 

ترضح دندومن  یم  اشامت  هدرک و  رپ  مدرم  ار  اه  هچوک  مامت  دندیشک  یم  دیدش  ربج  فنع و  هب  ار  ترضح  نآ  هدروآ  موجه  رمع 
دندمآ نوریب  دندوب ) هدش  عمج  همطاف  تیلست  تهج  هک   ) ناشیا ریغ  مشاه و  ینب  زا  رایسب  نانز  اب  دید  ار  رمع  تایلمع  یتقو  همطاف 
دیدروآ تراغ  دوز  شوخ  دومرف : رکب  وبأ  هب  درک و  ادن  همطاف  ترضح  هرجح  رد  ات  دوب  دنلب  اهنآ  نویـش  هلولو و  دایرف و  يادص  و 

یقاب دوخ  دهع  مسق و  هب   ) میامن تاقالم  ار  ادخ  ات  دز  مهاوخن  فرح  رمع  اب  هک  تسا  مسق  ادـخ  هب  ادـخ ، لوسر  تیب  لها  هناخ  رب 
: دنا هتشوندوخ   (2) نیحیحص رد  ملسم  (1) و  يراخب هچنانچ  تفر ) ایند  زا  ات  دومنن  ملکت  اهنآ  اب  دومن و  افو  و 
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...تیفوت یتح  هملکت  ملف  هترجهف  کلذ  یف  رکب  یبا  یلع  هماف  تدجوف  ائیـس  اهنم  همطاف  یلا  عفدی  نا  رکبوبا  یبأف  ...هشئاع  نع  - 1
.ربیخ هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 704 ، ، 50/252 يراخب ، حیحص 

حیحـص ...هللا  لوسر  دـعب  تشاع  تیفوت و  یتح  همکلت  ملف  هترجهف ، لاق : کلذ  یف  رکب  یبا  یلع  همطاف  تدـجوف  ...هشئاع  نع  - 2
رجح نبا  زین  هقدـص و  وهف  هانکرت  ام  ثرون  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باـتک  ح 52 ، ، 3/1380 ملسم ،

، يربکلا تاقبط  رد  دعس  نبا  رکب و  یبا  دنسم  ، 1/6 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  لصف 2ؤ  باب 1  ص15 ، هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم 
رد یناعنص  زین  مالّسلااهیلع و  همطاف  لاح  حرش  مقر 4097 ، هللا ، لوسر  تانب  رکذ  ...تارجاهملا ، تاملسملا و  ءاسنلا  هیمـست  ، 8/23

باب همینغلا ، ءیفلا و  مسقلا  باـتک  ، 6/300 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  ساـبع و  یلع و  هموصخ  باـب  ح 9774 ، ، 5/472 فنصملا ،
: لاق هنا  نایب  باب  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 5/306 هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  ...لوسر و  دعب  ءیفلا  سامخا  هعبرا  فرصم  نایب 
رد ینالقسع  رجح  نبا  زین  ...ثرون و  ال  لاق : مالّسلا  هیلع  هنا  نایب  باب  يرجه ، لاس  ثداوح  ، 4/272 هیوبنلا ، هریس  رد  ...ثرون و  ال 

مسق نم  لئامـشلا  باتک  باب 4  ح 18769 ، ، 7/242 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  سمخلا و  ضرف  باـب  ، 6/202 يرابلا ، حتف 
دوخ 11/ حیحـص  رد  نابح  نبا  هفیقـسلا و  ثیدـح  لاـس 11 ، ثداوح  ، 2/448 دوخ ، خـیرات  رد  يربط  هثاریمب و  قلعتی  اـم  لاـعفالا ،
ریبزلا و نب  هورع  نع  يرهزلا  نع  بیعش  مقر 88 ، ، 3/198 نییماشلا ، دنسم  رد  یناربط  اهتمسق  مئانغلا و  باب 14 ، ریسلا  باتک  ، 153
ار رمع  رکبوبا و  زا  همطاف  ترـضح  یتیاضران  هباشم  یتاراـبع  هب  رکب  یبا  دنـسم  ح 6 ، ، 1/86 نیحیحـصلا ، ینب  عمجلا  رد  يدیمح 

.دنا هدرک  لقن 
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« تیفوت یتح  هب  ملکتت  مل  رکب و  یبا  یلع  همطاف  تبضغف  »

؛ تفر ایند  زا  دومن و  تافو  ات  دزن  فرح  وا  اب  دـنام و  یقاب  لاح  نآ  رب  دومن و  كرت  ار  رکبوبا  بضغ  لاح  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  )
( تسا هدیدرگ  لقن  يراخب  حیحص  متفه  مجنپ و  ءزج  رد  هچنانچ 

یـضاق اهلاس  امـش و  ءاملع  رباـکا  زا  هک  يرمق  لاس 815  یفوتم  یفنحلا  هنحـشلا  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نیدـلا  بحم  دـیلو  وبأ  - 10
(1) رخاوالا لئاوالا و  رابخا  یف  رظانملا  هضور  مان  هب  دوخ  خیرات  باتک  رد  هدوب  بلح  رد  یفنح  بهذم 

: ترابع نیا  هب  دسیون  یم  ار  شتآ  ربخ  هفیقس  هیضق  حرش  رد 

يارب یلع  هناخ  رد  دـمآ  رمع  ینعی  هّمـالا » تلخد  اـمیف  اولخدا  لاـقف : همطاـف  هتیقلف  هیف  نم  یلع  هقرحیل  یلع  تیب  یلا  ءاـج  رمع  نا  »
هک يزیچ  رد  دیوش  لخاد  تفگ : رمع  دومن ، تاقالم  ار  وا  همطاف  سپ  تسا  هناخ  نآ  رد  سک  ره  دنزب  شتآ  هکنآ 

357 ص :

(1/189 يدوعسم ، بهذلا  جورم  شماهب  ، ) يرجه لاس 11 ثداوح  رد  هنحش ، نبا  رظانملا ، هضور  - 1
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.دیامن یم  لقن  ار  هّیضق  رخآ  ات  دندش و  لخاد  تما 

رد نیرجاـهم  زا  یتعاـمج  ریبز و  هحلط و  هک  بیلک  نب  داـیز  زا  هدومن  لـقن   (1) دوخ خیرات  مود  دـلج  هحفـص 443  رد  يربط  - 11
.منز یم  همه  رب  شتآ  الا  تعیب و  يارب  دیئایب  نوریب  تفگ : دمآ و  باّطخلا  نب  رمع  دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ 

هک ینامز  دسیون  یم  هفیقس  ناتساد  نمـض   (2) ریثا نبا  لماک  هیـشاح  مهدزای  دلج  هحفص 112  رد  فورعم  خروم  هنحـش  نبا  - 12
ناملـس يدنک و  دوسا  نب  دادقم  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  بهل و  یبا  نب  هبتع  ریبز و  دـننام  مشاه  ینب  باحـصا و  زا  یتعامج 

هیلع یلع  هب  لیامتم  هدومن و  رکب  وبا  تعیب  زا  فلخت  بعک  نب  ّیبا  بزاع و  نب  ءارب  رـسای و  نب  راّـمع  يراـفغ و  ّرذ  یبا  یـسراف و 
وا اب  مالّـسلااهیلع  همطاف  دنزب ، شتآ  تسه  هناخ  نآ  رد  هک  ره  ات  دمآ  باّطخلا  نب  رمع  دندوب ، عمج  ترـضح  نآ  هناخ  رد  مالّـسلا 

تعیب هک  يا  هدـع  زا  دـینک  يوریپ  دـینک و  تعیب  دـیئایب  ینعی   ) دـندش لخاد  مدرم  هچنآ  رد  دـیوش  لخاد  تفگ  رمع  دومن  تاقالم 
(. دندومن

358 ص :

کیلع نقرحأل  هللاو  لاقف : نیرجاهملا  نم  لاجر  ریبزلا و  هحلط و  هیف  یلع و  لزنم  باطخلا  نب  رمع  یتأ  لاق  بیلک  نب  داـیز  نع  - 1
،2/433 يربط ، خـیرات  .هوذـخأف  هیلع  اوبثوف  هدـی  نم  فیـسلا  طقـسف  رثعف  فیـسلاب  ایلـصم  ریبزلا  هیلع  جرخف  هعیبلا ، یلا  نجرختل  وا 

..هیف یفوت  مویلاب  هدراولا  رابخألا  رکذ  باب  يرجه ، لاس 11  ثداوح 
الخ هوعیابف  دـسیون : یم  يو  (. 1/189 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  شماهب   ) يرجه لاس 11  ثداوح  هنحـش ، نبا  رظانملا ، هضور  - 2

رذ و یبا  یسرافلا و  ناملس  دوسألا و  نبا  دادقملا  صاعلا و  نب  دیعس  نب  دلاخ  بهل و  یبا  نب  هبتع  ریبزلا و  مشاه و  ینب  نم  هعامج 
نب نایفـس  وبا  رکب و  یبا  هعیب  نع  فلخت  اذـک  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  عم  اولاـم  بعک و  نب  یبا  بزاـع و  نب  ءاربلا  رـسای و  نب  راـمع 

جرخف لصاو : نبا  لاق  .همألا  هیف  تفلخد  امیف  اولخدا  لاقف : همطاف  هتیقلف  هیف ، نم  یلع  هقرحیل  یلع  تیب  یلا  ءاـج  رمع  نا  مث  برح ،
.هعیاب رکب و  یبا  یلا  یلع 
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هحفص رد  هک  تسا  نیقیرفلا  لوبقم  ردقلا  لیلج  لضاف  خروم و  يدوعسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا  لوق  بلاطم  نیا  رب  دهاش  و 
هللا دبع  يایاضق  لقن  نمض   (1) بهذلا جورم  خیرات  مود  دلج   100

دنزرف هّیفنحلا  نب  دمحم  قافتا  هب )  ) مشاه ینب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  هتـشون  تشاد  تفالخ  تسایر و  ياوعد  هکم  رد  هک  ریبز  نب 
هک دندروآ  يرایسب  مزیه  دندوب  هدومن  هرصاحم  ار  اهنآ  هللا  دبع  رکشل  دندش و  عمج  بلاط  یبا  بعش  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

تاجن ار  مشاه  ینب  دندیـسر و  راتخم  رکـشل  ات  دندشن  میلـست  مشاه  ینب  کلذ  عم  دش  دـنلب  مه  شتآ  ۀلعـش  دـننزب و  شتآ  ار  اهنآ 
.دنداد

ۀّیـضق هک  یـسلجم  رد  هللا  دـبع  شردارب  زا  مدرم  لـباقم  رد  ریبز  نب  هورع  هـک  هدروآ  راـبخأ  رد  شدوـخ  باـتک  رد  یلفوـن  دـیوگ :
رصقم هللا  دبع  مردارب  هک  درک  یم  یهاوخ  رذع  هورع  دندرک ، یم  تمذم  بعش  ندز  شتآ  زا  مدرم  دوب ، حرطم  بعش  رد  هرصاحم 

یف اولخدیل  مهباهرإ  کلذـب  دارأ  امنا  : » دوب اهنآ  ندـیناسرت  مشاه  ینب  رب  شتآ  نتخورفا  مزیه و  شتآ و  ندروآ  زا  شـضرغ  دوبن ،
مشاه و ینب  بهرا  امک  هتعاط 

359 ص :

نم هرارـش  هیف  تعقو  ول  ایمظع  ابطح  مهل  عمج  بعـشلا و  یف  مهرـصحف  مشاه  ینب  نم  هکمب  نم  یلا  دمع  ریبزلا  نبا  ناک  دـق  و  - 1
نبا انل  لاقف  انجرختـساف  بعـشلا  یف  مه  اذإف  مشاـه  ینب  یلا  اـنئجف  ...هیفنحلا  نب  دـمحم  موقلا  یف  دـحا و  توملا  نم  ملـسی  مل  راـن 

یلفونلا ثدح  .هللا و  ذئاع  انا  لاق : هبعکلا و  راتـسأب  ذال  هیلع  انمدقا  هلان و  رمنت  ریبزلا  نبا  يأر  املف  .مکلتاق  نم  الإ  اولتاقت  ال  هیفنحلا :
مشاه و ینب  رکذ  يرج  اذا  هاخا  رذـعی  ریبزلا  نب  هورع  ناک  لاق : هملـس ، نب  دامح  نع  هیبا ، نع  هشئاع ، نبا  نع  رابخألا  یف  هباتک  یف 

مشاه ونب  بهرا  امک  هتعاط  یف  اولخدیل  مهباهرا  کلذب  دارا  امنا  لوقی  مهقیرحتل و  بطحلا  مهل  هعمج  بعـشلا و  یف  مهایا  هرـصح 
،77 ، 3/76 يدوعـسم ، بهذلا ، جروم  .انه  هرکذ  لمتحی  ربخ ال  اذـه  و  فلـس ، امیف  هعیبلا  اوبأ  مه  ذا  مهقارحإل  بطحلا  مهل  عمج  و 

.هیفنحلا نب  دمحم  نب  هللا  دبع  ریبزلا و  نبا  باب  ...مکح  نب  ناورم  هیواعم و  نب  دیزی  نب  هیواعم  مایا  رکذ 
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«. فلس ام  یف  هعیبلا  اوبا  مه  ذا  مهقارحال  بطحلا  مهل  عمج 

ار اـهنآ  ندـیناسرت  يارب  بلاـط  یبا  بعـش  رد  مشاـه  ینب  فارطا  رد  ندروآ  شتآ  لـمع  نیا  ریبز  هللا  دـبع  هـکنآ  ینعم  لـصح  اـم 
نیرجاهم باحصا و  رباکا  مشاه و  ینب  دندید  یتقو  مه  اهنآ  هک  تفرگ ) رکب  وبا  باحصا  رمع و   ) دوخ فلس  زا  روتـسد  قشمرس و 

دوش هداد  عامجا  لیکـشت  ات  ! ) دنیامن تعیب  دنوش و  میلـست  دنـسرتب و  هک  اهنآ  ندز  شتآ  يارب  دندروآ  مزیه  دنوریمن  تعیب  راب  ریز 
(. دشاب مرتحم  نایاقآ  مکحم  لیلد  بشما 

دنا هدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  قثوم  تاور  هک  تسا  يرایـسب  تانایب  رابخا و  زا  يا  هنومن  نیخروم  نایب  راـبخا و  نیا 
ءاملع زا  ضعب  اهتنم  دندرکیم  دراو  دوخ  راعشا  رد  مه  ءارعش  یّتح  هک  هتشاد  لماک  عویش  فصنم  ءاملع  دزن  رد  هیضق  نیا  يردق  هب 

یم يراددوخ  نآ  لقن  زا  اطایتحا  اذـل  عامجا ، ةدـیقع  لاطبا  رب  دوش  یم يدنـس  ار  اـیاضق  نیا  مینک  لـقن  رگا  هکنآ  باـسح  هب  اـمش 
ةدیـصق رد  تسا  يرـصم  میهاربا  ظفاح  لیبن  ملاع  ناتدوخ  فورعم  يارعـش  زا  یکی  هدوب  راکـشآ  همه  دزن  رد  بلطم  الا  دندومن و 

: دیوگ هفیلخ  دیجمت  حدم و  باب  نم  هّیرمع 

رمع اهلاق  ّیلعل  هملک  و 

اهیقلمب مظعا  اهعماسب  مرکا 

اهب کیلع  یقبا  کتیب ال  تقرح 

اهیف یفطصملا  تنب  عیابت و  مل  نا 

اهلئاقب صفح  یبا  ریغ  ناک  ام 

اهیماح ناندع و  سرافل  اموی 

تیاـمح هب  دوب و  ناندـع  هلیبـق  راوس  هکی  هک  یلع  هب  تسناوت  یمن  یـسک  هدوب ) رمع  ۀـینک   ) صفح وبأ  ریغ  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم 
نیا رد  همطاف  هکنیا  اب  مراذگ  یمن  یقاب  هناخ  رد  ار  یسک  منز و  یم  شتآ  ار  تا  هناخ  دینکن  تعیب  رگا  دیوگب  وا  ناگدننک 

360 ص :
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.دشاب یم  هناخ 

هکنآ لاح  دـندروآ و  شتآ  تفالخ ، نیفلاخم  عامتجا  ندز  مهب  ندـناسرت و  باهرا و  ٍتهج  هک  دـهد  یم  ناشن  رابخأ  نیا  ظـفاح :
.دندومن طقس  ار  ههام  شش  هچب  نسحم  راوید  رد و  نایم  رد  دندز و  شتآ  ار  هناخ  رد  هک  دندومن  لعج  نایعیش 

مالّسلااهیلع همطاف  نینج  طقس  رابخا 

رایسب باب  نیا  رد  رابخا  الا  مدومن و  يراد  دوخ  لصفم  رابخا  لقن  زا  مدیشوک و  راصتخا  هب  تقو  قیـض  تهج  مدرک  ضرع  یعاد :
یـصخش ضرغ  دنیامن و  یمن  لعج  دنیوگ و  یمن  غورد  ازج  زور  هب  دـقتعم  دـحوم و  ٍنایعیـش  هکنیا  هب  ندرب  یپ  هنومن  يارب  تسا ؛

لوقلا لوبقم  ریهش ، خروم  لضاف  ملاع  فیلأت   (1) هیـصولا تابثا  باتک  هب  دییامرف  هعجارم  نایاقآ  تسا  بوخ  دنرادن ، يدحا  اب  مه 
نآ اییاضق  حرش  هک  يرمق  لاس 346 ، یفوتم  بهذلا  جروم  بحاص  يدوعسم  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  ینبا  ینس ) هعیـش و   ) نیقیرف

: دیوگ هک  اجنآ  ات  دسیون ، یم  لصفم  ار  زور 

« .انسحم تطقسا  یتح  بابلاب  ءاسنلا  هدیس  اوطغض  اهرک و  هنم  هوجرختسا  هباب و  اوقرحأ  هیلع و  اومجهف  »

دندیـشک نریب  هناخ  زا  رابجا  هارکا و  اب  ار  ترـضح  نآ  دـندینازوس و  ار  شا  هناـخ  رد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رب  دـندروآ  موجه  سپ  )
( .درک طقس  ار  دوخ  نسحم  ات  دنداد ، راشف  راوید  رد و  نایم  ار  همطاف  نانز  هدیسو 

خیرات رد  طبض  هدش  عقاو  هچنآ  هکلب  تسین ، هعیش  تایلعج  زا  هک  دینادب  سپ 

361 ص :

.هفیلخلا بصن  هفیقسلا و  هیاکح  یف  ص110 ، يدوعسم ، هیصولا ، تابثا  - 1
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يرگید فصنم  نامدرم  دنیامن ، نآ  تبث  زا  يراد  دوخ  دننک و  يراک  هظحالم  یـضعب  رگا  .دش  دهاوخن  مگ  زگره  خـیرات  تسا و 
.دنیامن یم  تبث  هک  دنتسه 

کلذ عم  .دندومن  توکس  یشوپ و  هدرپ  مهئافلخل ، ًابح  ءاملع  زا  ضعب  اهتنم  تسا ، خیرات  رد  سمشلا  نم  رهظا  نینج  طقـس  هیـضق 
.تسا هدیدرگ  ام  ياعدم  تابثا  رب  قداص  دهاش  هدمآ و  ناشملق  ریز  هب  تقیقح  رایتخا  یب  یهاگ 

پاچ  ) (1) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  هحفص 351  رخآ  هب  دییامرف  هعجارم 

362 ص :

یف هیلع  طرـش  وا  يرن  امیف  هیلع  ذـخأ  صاعلا  یبا  لیبس  قلطا  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  قاحـسا و  نب  دـمحم  لاق  - 1
نب دیز  ثعب  کلذ  رهظی  مل  هنیدملا و  یلا  هیلإ  بنیز  لمحی  نأب  ءادتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعو  صاعلا  ابا  نا  وا  هقالطا ،

هکم و وحن  اجرخف  .اهب  ینایتأت  یتح  اهنابحـصتف  بنیز ، امکب  رمت  یتح  اذـک  ناکمب  اـنوک  اـمهل : لاـقف  راـصنألا  نم  ـالجور  هثراـح 
اهنا بنیز  نع  تثدحف  قاحـسا : نب  دمحم  لاق  .زهجتت  تذخأف  اهیبأب  قوحللاب  اهرما  هکم  صاعلاوبا  مدق  املف  رهـشب ، ردب  دعب  کلذ 

ام تلقف : .کیبأب  قوحلل  نیدـیرت  کنا  دـمحم  تنب  اب  ینغلبی  ملأ  تلاقف : هبتع ، تنب  دـنه  ینتیقل  یبأب  قوقحلل  زهجتا  انا  انیب  تلاـق :
کیبا یلا  هب  نغیلبت  لام  وا  كرفس  یف  کب  قفری  امیف  وا  عاتم  یف  هجاح  کل  تناک  نا  یلعفت  مع ال  تنب  نیا  تلاقف : .کلذ  تدرا 

ام هقداص  ذئنیح  اهنظأل  ینا  هللا  میا  و  تلاق : لاجرلا ، نیب  لخدی  ام  ءاسنلا  نیب  لخدـی  هناف ال  ینم ، ینطـضت  الف  کتجاح  يدـنع  ناف 
وخا نیلمحف  يزاهج ، نم  تغرف  یتح  تزهجت  تلاق : .کلذ  دـیرا  نوکا  نا  ترکنأف  اهتفخ  نکل  لعفتل و  ـالا  ذـئنیح  تلاـق : اـهنظا 
دقوی ًاراهن  اهب  جرخ  هتنانک و  هسوق و  ذخأ  هتبکرف و  اریعب  عیبرلا  نب  هنانک  اهل  مدق  قاحسا : نب  دمحم  لاق  .عیبرلا  نب  هنانک  وه  یلعب و 

نم دـمحم  هنبا  جرخت  نا  تقفـشا  کلذ و  یف  تموالت  ءاسنلا و  شیرق و  نم  لاجرلا  کلذـب  ثدـحت  اهل و  جدوه  یف  یه  اهریعب و 
تناک جدوهلا و  نب  زباه  اهیلا  قبـس  نم  لوا  ناکف  يوط ، يذـب  اـهوکردأ  یتح  اعارـس  اـهبلط  یف  اوجرخف  لاـحلا ، کـلت  یلع  مهنیب 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  حابا  کلذـلف  جدوهلا ، یف  یه  امد و  تأر  اهفوخ  نم  تناک  دـق  اهنطب  یف  ام  تحرط  تعجر  املف  ـالماح ،
هللا یلـص  هللا  لوسر  ناک  اذا  لاقف : رفعج  یبا  بیقنلا  یلع  هتأرق  ًاضیا  ربخلا  اذـهو  تلق  .دوسـألا ...  نب  راـّبه  مد  هکم  حـتف  موی  هلآو 
یتح همطاف  عور  نم  مد  حابأل  ًایح  ناک  ول  هنا  لاـحلا  رهظف  اـهنطب ، اذ  تقلاـف  بنیز ، عور  هنـال  دوسـألا  نب  راـّبه  مد  حاـبا  هلآو  هیلع 
امیف لوقلا  باب  هیواعم ) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) 9 هبطخ ، 13/193 دیدحلا ، یبا  نیا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  .اهنطب  اذ  تقلا 

...يراسألا همنغلا و  یف  يرج 
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هک مدومن  لقن  هلزتعم  خیش  بیقن  رفعج  یبا  دوخ  داتسا  يارب  یتقو  هتشون ، دیدحلا  یبا  نبا  هک  ددرگ  حضاو  امشرب  بلطم  ات  رـصم )
درک طقـس  هچب  سرت  زا  بنیز  درب و  هلمح  امـش  رتخد  بنیز  جدوه  هب  هزین  اـب  دوسا  نب  راـّبه  هک  دـنداد  ادـخ  لوسر  هب  ربـخ  یتـقو 

صاعلا وبا  ردـب  گنج  رد  .دوب  يّرغلا  دـبع  نب  عیبر  نب  صاعلا  وبا  شا  هلاخ  رـسپ  لایع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  بنیز  )
هیدف هک  بنیز  يارب  داد  ماغیپ  صاعلا  وبا  .دننک  صالخ  ار  دوخ  دنهدب و  ادف  نیکرـشم  دش  انب  رافک ، زا  رایـسب  يارـسا  اب  دـش  ریـسا 

هجیدخ شردام  زا  دوب و  عصرم  ینامز  توقای  ینامی و  قیقع  اب  هک  يدـیراورم  دـنبندرگ  اب  درک  هیهت  یلام  یب  یب  .دتـسرفب  وا  يارب 
یتقو هتـشون ، دیدحلا  یبا  نبا  هک  ددرگ  حضاو  امـش  يارب  تما  .دش  نوزحم  ادخ  لوسر  .ربمغیپ  تمدخ  داتـسرف  دوب ، هدیـسر  وا  هب 
جدوه هب  هزین  اب  دوسا  نب  راـّبه  هک  دـنداد  ادـخ  لوسر  هب  ربخ  یتقو  هک  مدومن  لـقن  هلزتعم  خیـش  بیقن  رفعج  یبا  دوخ  داتـسا  يارب 

وبا شا  هلاـخ  رـسپ  لاـیع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  بنیز   ) درک طقـس  هچب  سرت  زا  بنیز  درب و  هلمح  امـش  رتـخد  بنیز 
دوخ دنهدب و  ادف  نیکرشم  دش  انب  رافک ، زا  رایسب  يارسا  اب  دش  ریـسا  صاعلا  وبا  ردب  گنج  رد  .دوب  يّرغلا  دبع  نب  عیبر  نب  صاعلا 

اب هک  يدـیراورم  دـنبندرگ  اب  درک  هیهت  یلام  یب  یب  .دتـسرفب  وا  يارب  هیدـف  هک  بنیز  يارب  داد  ماغیپ  صاعلا  وبا  .دـننک  صـالخ  ار 
.دش نوزحم  ادـخ  لوسر  .ربمغیپ  تمدـخ  داتـسرف  دوب ، هدیـسر  وا  هب  هجیدـخ  شردام  زا  دوب و  عصرم  ینامز  توقای  ینامی و  قیقع 
مارح وت  رب  بنیز  نوچ  هک  صاعلا  یبا  هب  دومرف  ربمغیپ  .دندومن  دازا  ار  صاعلاوبا  هتـشذگ و  هیدف  زا  ترـضح  نآ  رطاخ  يارب  تما 

.دومن لوبق  امن ، هنیدم  هناور  ار  وا  تسا ،

، دـنداد تکرح  ار  بنیز  هک  دـندیمهف  نیکرـشم  نوچ  .دوراـیب  ار  بنیز  هک  دومن  هناور  وا  اـب  ار  درم  ریپ  هثراـح  نب  دـیز  ترـضح ،
هب هزین  رـس  هک  دز  بنیز  جدوه  هب  هزین  اب  دوسا  نب  رابه  .دندیـسر  اهنآ  هب  يوط  يذ  رد  دـندرک  تکرح  نایفـس  وبا  قافتا  هب  یعمج 

دمآ و هنیدـم  هب  بنیز  یتقو  .دومن  طقـس  تشاد  محر  رد  هک  ار  يا  هچب  سرت  زا  درک و  تشحو  بنیز  یب  یب  .دیـسر  یب  یب  تشپ 
ياپ تسد و  دومن  رما  دومن و  حابم  ار  راّبه  نوخ  دش و  نوزحم  هداعلا  قوف  ترضح  .دومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب 

.دومن حابم  ار  وا  نوخ  ترضح  .دنناسر ) لتق  هب  هدومن  عطق  ار  وا 
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: تفگ رفعج  یبا 

« اهنطب اذ  تقلا  یتح  همطاف ، عور  نم  مد  حابأل  ایح  هللا  لوسر  ناک  ول  »

حابم امتح  دوب  هدنز  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رگا  )

( .دیدرگ طقس  نسحم )  ) شا هچب  هکنآ  ات  دیناسرت ، ار  همطاف  هک  یسک  نوخ  درک  یم 

یناه نب  رایـس  نب  میهاربا  دـیاقع  تاملک و  فلا ، فرح  مض  ، (1) تایفولاب یفاو  رد  يدفـصلا  کیبا  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  زین  و 
: تسا هتفگ  ماظن  دیوگ  هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  ار  یلزتعم  ماظن  هب  فورعم  يرصب 

« اهنطب نم  نسحملا  تقلا  یتح  هعیبلا  موی  همطاف  نطب  برض  رمع  نا  »

یطخ تایفولاب  یفاو  دلج  نیا   ) .دیدرگ طقاس  شمکـش  زا  نسحم  هک  دز  مالّـسلااهیلع  همطاف  مکـش  هب  نانچ  رمع  تعیب  زور  ینعی  )
( تسا دوجوم  نارهت  رد  کلم » اقآ  نیسح  یجاح   » یلم هناخباتک  رد 

نامگ هک  دینکن  دادملق  رـصقم  ار  ام  ربخ ، یب  ماوع  دزن  رد  دـیزاسن و  مهتم  ار  هعیـش  هعماج  فالـسالل ، ًاعبت  نایاقآ ، تهج  یب  سپ 
هکلب دندومنن ، يرازآ  همطاف  ّیلع و  هب  ام  يافلخ  دییوگب  دینک و  هبتـشم  ار  رما  اهنآ  هب  دندومن و  لعج  نایعیـش  ار  رابخا  نیا  دـنیامن 

.دندوب ءافلخ  تفالخ  هب  یضاران  دوخ  اهنآ 

تعیب و يارب  مشاه  ینب  یلع و  هب  نیهوت  هارکا و  رابجا  ربج و  شتآ  هیضق 

364 ص :

زین .یلزتعملا  ماظنلا  يرـصبلا  یناه  نب  رایـس  نب  میهاربا  لاـح  حرـش  ، 91 مقر فلـالا ، فرح  ، 6/15 يدفـص ، تاـیفولاب ، یفاولا  - 1
نیمه هب  ماظنلا ) یناه  نب  رایـس  نب  میهاربا   ) هیماـظنلا لاـح  حرـش  مقر 3 ، هلزتـعملا ، باب 1 ، ، 1/59 لحنلا ، لـلملا و  رد  یناتـسرهش 

.تسا هدرک  هراشا  نایرج 
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نبا يربط و  يرذالب و  هب  دـیراد  یـضارتعا  رگا  .تسا  طبـض  ناتدوخ  فاصنا  اب  ياملع  هربتعم  بتک  رد  ملاظم  ریاس  نینج و  طـقس 
هک دییامنب  مهلاثما  میهاربا و  ظفاح  هنحش و  نبا  هبیتق و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ماظن و  يدوعسم و  يرهوج و  هبر و  دبع  نبا  هبازخ و 

بصعت سفن و  ياوه  يور  هن  مّلسم ، تباث و  دنس  اب  مییوگ  یم  هچنآ  ام  دندورس و  دوخ  راعـشا  رد  هتـشون و  دوخ  ياهباتک  رد  ارچ 
.مییامنب رابخا  لعج  هنالهاج 

.تسین بترتم  اهنآ  رب  يا  هدیاف  تین  ود  قافن و  راقن و  دیلوت  زج  اعطق  .دراد  يا  هجیتن  هچ  رابخا  لیبق  نیا  لقن  الصا  ظفاح :

تسا مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  عافد 

هللف  » .دـنام یمن  هدرپ  ریز  قح  اعطق  .دنتـشون  ارچ  هک  دـییامنب  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هب  ار  ضارتعا  نیا  تسا  بوخ  ـالوا  یعاد :
ار قیاقح  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ضرغ  یب  فصنم و  كاپ و  نامدرم  یتلم  موق و  ره  رد  تبقاع  .دوش  یمن  مگ  خـیرات  هغلابلا .» هجحلا 

.دندروآ نوریب  راتتسا  هدرپ  ریز  زا  دندومن و  طبض  دوخ  ياهباتک  رد  دنتشون و  هک  ناتدوخ  فصنم  ياملع  دننام  دنسیونب ؛

ياه تمهت  تالمح و  لباقم  رد  تسا  یعاـفد  اهنتـشون  اـهنتفگ و  نیا  تسا  یهیدـب  .میـسیون  یم  مییوگ و  یم  ارچ  دـیدومرف  اـیناث 
یم هبتشم  ام  ربخ  یب  ناملسم  ناردارب  رب  ار  رما  نیملسم  هقرفت  تهج  هک  امش  يرتفم  ضرغم و  زغم و  یب  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و 

تایلعج زا  ار  یخیرات  عیاقو  ایاضق و  لیبق  نیا  دنیامن و  یم  یفرعم  دحلم  كرـشم و  رفاک و  ار  دحوم  نمؤم  نایعیـش  هعماج  دـننک و 
دنهد و یم  هولج  هعیش 
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بوشم بیذاکا  عون  نیا  لقن  هب  ار  هداس  ناهذا 

.دنیامن یم 

هک میهد  ناشن  دـنقرفتم  ملاع  راطقا  رد  هک  دوخ  ناملـسم  رکفنـشور  ناردارب  هب  مییاـمن و  عاـفد  دوخ  هناـمولظم  قح  زا  میراـچان  اـم 
هیلع یلع  هراب  رد  دنـشاب و  یم  هللا » لوسر  دمحم  هلا ، الا  هلا  ال   » ناگدـنیوگ یلع  لآ  یلع و  ناوریپ  ینعی  تلاسر ؛ تیب  لها  نایعیش 

تباث هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لیالد  اب  هتشذگ  ياهبش  هچنانچ  دومرف ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  رگم  دنیوگ  یمن  مالّـسلا 
هک یلمع  ره  اب  میناد و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردارب  صوصنم و  یـصو  هفیلخ و  ادخ و  حلاص  هدنب  ار  یلع  هک  میدومن 

.میفلاخم دشاب  ادخ  ریغ  يارب 

عافد .میسیونن  ات  دیسیونن  مییوگن ، ات  دییوگن  مییوگ  یم  امش  هب  مه  ام  قیاقح ، نتفگ  دراد  يا  هجیتن  هچ  مییوگ ، یم  ارچ  دییارف  یم 
دیاقع اهنیا  دیدومرف  یمن  امش  رگا  بشما  نیمه  .دییامن  یم  نتفگ  هب  راداو  ار  ام  مییوگ ، یمن  ام  .تسا  مزال  هبجاو  قوقح  قح و  زا 

اهنیا .دنا  هدینش  یضوع  منامهفب  رضاح  ناردارب  نایاقآ  هب  مرادرب و  هدرپ  مدش  یمن  روبجم  یعاد  درادن ، یتقیقح  تسا و  هعیش  ماوع 
ام .مدـیناسر  ضرع  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هنومن  هچنانچ  تسا  تعاـمج  تنـس و  فصنم  ياـملع  داـقتعا  هکلب  تسین ، هعیـش  ماوع  دـیاقع 

يرگید زیچ  دـشاب  عامجا  لقع و  تنـس و  باتک و  هب  دنتـسم  هک  هحیحـص  دـیاقع  زج  میتسه ، كاـپ  نیدـحوم  هک  هعیـش  تعاـمج 
.میرادن

باتک فالخ  رب  هک  تسا  يرابخا  هعیش  ياملع  مهم  ياهباتک  رد  اریز  تسا ؛ بجعت  تریح و  بجوم  امـش  ياه  هدومرف  نیا  ظفاح :
تاعوضوم زا  رابخا  لیبق  نیا  اعطق  دوش و  یم  یـصاعم  رد  اهنآ  ندش  یلابا  نایعیـش و ال  تراسج  ثعاب  الماک  دشاب و  یم  تنـس  و 

عنم مه  اهامش  .درادن  تما  قالخا  داسف  زج  یفرصم  تسا و 
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؟ دییامن یم  اهنآ  زا 

لعج و امـش  رظن  هب  هک  يرابخا  زا  تسا  بوخ  .دـییامرف  یم  نایب  طبر  نودـب  ار  بلاطم  یلاع  بانج  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :
.دوش زاب  بلطم  ات  دییامرف  نایب  دشاب  یم  داسف  بجوم 

نآ باوج  هنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  لاکشا 

دراد یتایلقن  راونالا  راحب  تادلجم  زا  يرایسب  رد  تسامـش  گرزب  ياملع  زا  هک  یناهفـصا  یـسلجم  رقاب  دمحم  الم  دنوخآ  ظفاح :
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  تسا  يروآ  بجعت  ثیدح  مراد ، رظن  رد  لاحلا  هک  اهنآ  هلمج  زا  هک 

« هئیس اهعم  رضی  هنسح ال  ّیلع  بح  »

( .دناسر یمن  ررض  وا  هب  يا ) هریغص   ) هانگ چیه  هک  تسا  يا  هنسح  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  )

: دومرف راوگرزب  نآ  هک  دیامن  یم  لقن  و 

« هنجلا هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  »

( دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  دنک  هیرگ  هک  یسک  )

نایعیـش و تراسج  بجوم  رابخا  نیمه  تسا و  تما  رد  داسف  دیلوت  ببـس  هک  مدید  رایـسب  رابخا  مدـید  رایـسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  و 
تسود ار  ّیلع  نوچ  هکنآ  دیما  هب  دنیامنب ، ار  یتیصعم  عون  ره  هک  دوش  یم  یصاعم  رد  اهنآ  يرگ  یلاباال 

مامیا رب  کشا  هرطق  کی  هکنآ  لایخ  هب  دنوش  یم  یهانگ  ره  بکترم  ای  دسر ، یمن  يررـض  ادبا  اهنآ  هب  یـصاعم  نآ  زا  دـنراد  یم 
تشهب دراو  دنک و  یم  كاپ  ار  ام  ناهانگ  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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ام هچنانچ  دوش ؛ یم  قالخا  داسف  اشحف و  عویـش  بجوم  هتفر  هتفر  دش ، دایز  مدرم  رد  هزادنا  نیا  باسح ، یب  دیما  یتقو  .میوش  یم 
یم يرادازع  لوغشم  ار  اروشاع  مایا  دنتسه ، تیـصعم  رد  قرغ  لاس  هرود  مامت  رد  هک  میـسانش  یم  ار  نایعیـش  زا  يرایـسب  تعامج 

.میدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  مییآ ، یم  نوریب  هانگ  زا  يرادازع  رثا  رد  دش  مامت  هک  زور  هد  نیا  دنیوگ  یم  دنوش و 

ننست لها  دالب  رد  اشحف  عویش 

رد دیا ، هدومن  هظحالم  هعیـش  دارفا  ضعب  رد  هک  ار  يرگ  یلابا  ای ال  اشحف و  عویـش  هک  دیا  هدومرف  یگرزب  هابتـشا  نایاقا  ًالوا  یعاد :
.دیدروآ باسح  هب  رابخا  لیبق  نیا  هب  هدیقع  رثا 

هب ناشتادـقتعم  هک  ننـست  لها  ناردارب  دـییامرف  تسا ، ثیداـحا  لـیبق  نیا  هب  طوبرم  هعیـش  ماوع  دارفا  ضعب  یـصاعم  باـکترا  رگا 
؟ دنشاب یم  یصاعم  رد  رهاجتم  هکلب  تارکنم ، اشحف و  رد  قرغ  ارچ  تسا  ثیداحا  نیا  فالخ  رب  نایاقآ !! لاثما  ییامنهار  تبسانم 

هرصب دادغب و  بلح و  نامع و  توریب و  سدقملا و  تیب  ماش و  هیردنکسا و  رصم و  دننام  اهنآ  مهم  ياهرهش  ننـست و  لها  دالب  رد 
عم دنتـسه ، ننـست  اهدالب  اهرهـش و  ضعب  رد  تیعمج  مامت  هکلب  تیرثکا ، ما و  هدـید  یعاد  هک  رایـسب  کچوک  تابـصق  راشع و  و 
اهنآ يوناث  تداع  ءزج  عیاش و  اهنآ  نیب  مرحم  رامق  ماسقا  الم  رب  ینلع و  کچوک ، گرزب و  زا  یمومع  ياـه  هوهق  ماـمت  رد  کـلذ 

اهنآ نیب  تسه  هعیش  ماوع  زا  ضعب  نایم  هچنآ  رب  دئاز  .تارکنم  اشحف و  ریاس  هوالع  هب  هتفرگ ، رارق 
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یمسر و ياه  هناخ  هشحاف  یگدنزاس و  تارکـسم و  برـش  يزاب و  رامق  اه  هچوک  اهنابایخ و  مامت  رد  الم  رب  ینلع و  .تسا  لومعم 
! تسا ریاد  مشک  یم  تلاجخ  اهنآ  نایب  زا  هک  اشحف  ریاس 

نایم رد  هریغ  رامق و  بارـش و  اطول و  انز و  زا  اشحف  عویـش  لـلع  میتفگ : یم  میدوب ، وج  هناـهب  نیب و  هدرخ  امـش  دـننام  مه  اـم  رگا 
لیبق زا  دـشاب ؛ یم  اهنآ  ناهیقف  ناماما و  ياج  یب  ياواتف  نید  ماکحا  هب  اهنآ  يرگ  یلاـبا  ـال  يرجت و  داـجیا  ننـست و  لـها  ناردارب 

رد ردام  حاکن  مارح و  زا  بنج  قرع  تارکـسم و  ینم و  تراهط  نآ و  تشوگ  ندروخ  نتـسناد  لـالح  گـس و  تراـهط  هب  مکح 
تایهنم هب  یلابا  يرج و ال  ار  ماوع  هک  اهنآ  لاثما  دندنبب و  دوخ  بیـضق  هب  هک  يا  هفافل  ریرح و  هلیـسو  هب  مراحم  اب  تبراقم  رفس و 

!؟ .دنا هدومن 

.دنیوج یم  يربت  اهنآ  نیبکترم  زا  دنناد و  یم  مارح  ار  اهنآ  مامت  هعیش  ياهقف  یلو 

؟ دیراد دوخ  راتفگ  رب  یلیلد  هچ  امش  تسا ! دننام  هناسفا  یبیذاکا  اهتبسن  نیا  ظفاح :

ننست لها  زا  يرشخمز  داقتنا  فارتعا و 

ياواتف هک  ناتدوخ  هیهقف  بتک  الا  دییامن و  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  عافد  يراچان  يور  زا  ًادمع  یلو  دیناد ، یم  دوخ  امـش  یعاد :
رباکا هک  تسا  ییالقع  ریغ  حضاو و  بلطم  يردق  هب  .دـهد  یمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  هزاجا  تقو  هک  تسا  دوجوم  دـنا  هدروآ  ار  اهقف 

يارب دنا ؛ هدمآرب  داقتنا  ماقم  رد  ًابلاغ  مه  ناتدوخ  ياملع 
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(1) فاشک ریسفت  رخآ  هب  دییامن  هعجارم  تسا  مزال  هنومن 

هب حبا  مل  یبهذم  نع  اولأس  اذا 

ملسا یل  هنامتک  همتکأ  و 

یّننأب اولاق  تلق  اّیفنح  ناف 

مّرحملا بارّشلا  وه  الّطلا و  حیبا 

یّننأب اولاق  تلق  اّیکلام  نا  و 

مه مه  بالکلا و  لکا  مهل  حیبا 

یّننأب اولاق  تلق  اّیعفاش  نا  و 

مرحت تنبلا  تنبلا و  حاکن  حیبا 

یّننأب اولاق  تلق  ایلبنح  نا  و 

مسجم ضیفی  یلولح  لیقث 

هبزح ثیدحلا و  لها  نم  تلق  ناو 

مهفی يردی و  سیل  سیت  نولوقی 

هلها نامزلا و  اذه  نم  تبجعت 

ملسی سانلا  نسلا  نم  دحا  امف 

ارشعم مدق  يرهد و  ینرّخا  و 

ملعا نوملعی و  مهنا ال  یلع 

یّننا تنقیا  لاهجلا  حلفا  ذم  و 

ملعا حلفا  مایالا  میملا و  انا 

ار مارح  بارـش  دنیوگ : یم  متـسه ، یفنح  میوگب  رگا  اریز  منامب ؛ ملاس  ات  دومن  مهاوخن  شاف  مبهذم ، زا  دـنیامن  لاؤس  نم  زا  رگا  )

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_370_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنیوگ یم  متـسه ، یعفاش  میوگب  رگا  یناد و  یم  حابم  ار  گس  تشوگ  دـنیوگ  یم  متـسه ، یکلام  میوگب  رگا  یناد و  یم  لـالح 
رگا یتسه و  همسجم  بهذم و  یلولح  دنیوگ  یم  متـسه ، یلبنح  میوگب  رگا  يرامـش و  یم  لالح  تسا ) مارح  هک   ) ار رتخد  حاکن 

هنومن هکلب  دشاب ، یم  هعبرا  بهاذم  ياهقف  ياواتف  اهنیا  ینعی   ) دـمهف یمن  تسا و  هلاسوگ  دـنیوگ  یم  متـسه ، ثیدـح  لها  میوگب 
( .دشاب یم  اهنآ  زا  يا 
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روط هب  ار  رعـش  نیا  يرجه ، لاس 1319  رـصم ، قالوبب  هیریمالا  يربکلا  هعبطم  مود ، پاـچ  ، 3/301 يرشخمز ، فاشک ، ریـسفت  - 1
قئافلا رد  يرـشخمز  زین  .تسا و  فیرحت  زا  زراب  يا  هنومن  نیا  تسا و  هدـیدرگ  فذـح  نآ  دـعب  ياهپاچ  رد  هک  هدومن  لقن  لماک 

.تسا هدروآ  ار  راعشا  نیا  همدقم  رد  ، 1/9 ثیدحلا ، بیرغ  یف 
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ارم اگزور  هک  منک  هچ  .دنام  یمن  ملاس  مدرم  نابز  زا  يدـحا  اهنامز ) مامت  و   ) نامز نیا  رد  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  هداعلا  قوف 
دننام هک  متـسناد  نیقی  هب  دنا ، هدـمآ  راک  يور  لاهج  مدـش  هجوتم  هک  نیمه  .هدروآ  راک  يور  هب  ار  مهفن  یهورگ  هدرب و  بقع  هب 

ار یسکان  ره  راگزور  دننک و  هدافتسا  نم  ییانشور  زا  مدرم  دنزوسب و  دیاب  عمش 

( .دروایب راک  يور  دهاوخب 

ياواتف يارب  میامن ! یفرعم  هعبرا  بهاذـم  لها  زا  ار  دوخ  هکنآ  زا  مراد  مرـش  نم  دـیوگ  یم  لیبن  رـسفم  لـیلج و  ملاـع  نینچ  کـی 
.مییامن یفرعم  یبیجع  بهذم  نینچ  عبات  ار  دوخ  ام  دیراد  راظتنا  نایاقآ  هاگنآ  .اهنآ  روجان  دیاقع  هدساف و 

: تهج ود  هب  تسین  نایعیـش  تاعوضوم  زا  دیدومن  نایب  امـش  هک  رابخا  زا  عون  نیا  ایناث  .بلطم  رـس  رب  میورب  میرذگب ، دـیراذگب و 
بتک زا  يرایـسب  رد  هکنا  مود  تهج  دـنرادن و  ثیدـح  عـضو  لـعج و  هب  یجاـیتحا  نایعیـش  مدرک  ضرع  ررکم  هکنآ  لوا  تـهج 
مومع هکلب  درادن  هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  هب  صاصتخا  تسا و  هدیـسر  رایـسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هربتعم 
ياملع لاوقا  لقن  میراذـگ و  یم  ار  هعیـش  ياملع  مومع  لاوقا  اذـلف  میامن  دـهع  فـالخ  مهاوخ  یمن  نوچ  دـنا  دومن  لـقن  ناـیعیش 

.مییامن یم  ار  ناتدوخ 

نآ يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  هنسح » یلع  بح   » ثیدح دانسا  رد 

بیطخ دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دیدومن ، لقن  یـسلجم  ردقلا  لیلج  همالع  راونالا  راحب  زا  امـش  هک  ار  يربخ  نیمه  هچنانچ 
مشش لصف  رخآ  رد  یمزراوخ 
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فوئرلا دبع  خیش  قئاقحلا  زونک  زا  باب 56 ص180  نمض  زین  (2) و  هدوملا عیبانی  باب 42  رد  یفنح  يزودنق  نامیلـس  (1) و  بقانم
ینادـمه هیقف  یلع  دیـس  ریم  لبج و  ذاـعم  زا  یملید  سودرف  زا  ـالقن  ثیدح 49  نیعبـسلا ، بقانم  زا  رد ص239  يرـصملا  يوانملا 

داتفه زا  ثیدح 59  رد  يربط  هللادبع  دمحا  رفعج  یبا  نیدلا  بحم  یعفاش  مرحلا  ماما  (3) و  یبرقلا هدوم  زا  مشش  تدوم  رد  یعفاش 
نب دـمحم  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  یبقعلا و  ریاخذ  رد  هدومن  لقن  تراهط  تیب  لـها  لـیاضف  رد  هک  یثیدـح 
دنا هدومن  تیاور  مرکا  لوسر  زا  لبج  ذاعم  کلام و  نب  سنا  زا  امـش  ياملع  زا  نارگید  بلاطلا و  هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی 

: دومرف هک 

« هنسح اهعم  عفنت  هئیس ال  ّیلع  ضغب  هئیس و  اهعم  رضی  هنسح ال  ّیلع  بح  »

نآ دوجو  اب  هک  تسا  یهانگ  یلع  ینمـشد  دـناسر و  یمن  ررـض  وا  هب  یهانگ  هئیـس و  چـیه  هک  تسا  یباوث  هنـسح و  ّیلع  یتسود  )
( .دناسر یمن  عفن  يریخ  لمع  چیه 

نبا (4) و  یبقعلا رئاخذ  رد  یعفاش  يربط  هللا  دبع  نب  دمحا  مرحلا  ماما  زین  و 
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، هنسح هعم  عفنی  هئیس ال  هعم  رضی  هنسح ال  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بح  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع  - 1
.6 لصف ح 56 ، ص76 ، یمزراوخ ، بقانم 

باب 20. ح 4 ، ، 1/270 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2
رد يوانم  زین  و  باب 56 ) ح 841 ، ، 2/292 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا : هدافتـسا  اب  هدوم 6 (  ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، هدوم  - 3

.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ءاحلا ، فرح  ح 3245 ، ، 1/255 قیاقحلا ، زونک 
.هضغب نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثحلا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص92-91 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 4
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بقانم زا  ثیدح 33  باب 56  نمـض   (1) هدوملا عیبانی  هحفـص 246  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  الم و  زا  ـالقن  هحفـص 215  رد  رجح 
لوسر هک  دـنا  هدروآ  سابع  نبا  زا  یئاسن  زا  دوخ   (2) خیرات مراهچ  دلج  هحفص 159  رد  رکاسع  نبا  یملید و  سودرف  زا  نیعبـسلا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« بطحلا رانلا  لکأت  امک  بونذلا  لکأی  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بح  »

( .دروخ یم  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچمه  ار  ناهانگ  دروخ  یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  )

ار يربخ  یتقو  هکنآ  هن  ددرگ ، لح  امعم  هدـش  بجح  فشک  ات  دـننک  یم  لـماک  تقد  دـنراد ، ار  راـبخا  مهف  مش  هک  یناـسک  اـثلاث 
ادخ یلو  تسا  یناسآراک  یفاب  یفنم  دنهدب ، لعج  تبـسن  دننک و  زاب  نعط  نابز  يروف  دندیـسرن ، نآ  یناعم  تقیقح  هب  ای  دندیهفن 

: هک هداد  یفاک  روتسد  ام  هب  ءایبنا  هروس 21  هیا 7  رد  دیجم  نآرق  .تفرگ  رظن  رد  هتسویپ  دیاب  ار 

{ َنوُمَْلعَت ُْمْتنک ال  ْنِإ  ِرکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْساَف  }

رگا دشاب ) یم  هللا  لوسر  ای  نآرق  رکذ ، زا  دارم   ) ار رکذ  لها  دینک  لاؤس  )
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باب 56. ح 676 ، ، 2/241 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
، سودرفلا رد  یملید  زین  تایزلا و  یناربطلا  یلع  وبا  جاجح  نب  نسح  لاح  حرش  ، 1317 مقر ، 13/52 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 2

یلع لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 33021 ، ، 11/621 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ءاحلا  فرح  ح 2722 ، ، 2/142
نیمه هب  هضغب  نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثـحلا  رکذ  لصف 9 ، باب 4 ، ، 3/190 هرضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  مالّـسلا ، هیلع 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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( .دیناد یمن  امش 

ناسآ لهس و  رایسب  اقافتا  هدمآ  امعم  یحطـس  نامدرم  زا  يرایـسب  امـش و  رظن  هب  تسا و  نیقرف  هیلع  عمجم  هک  ربخ  نیا  یناعم  اما  و 
زا هریغـص و  هریبک و  هدومن ؛ میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  ناهانگ  مینیب  یم  مینک ، یم  دـیجم  نآرق  هب  هعجارم  یتقو  اریز  نآ ؛ لح  تسا 

: دیامرف یم  احیرص  ءاسن  هروس  هیآ 31  رد  هچنانچ  دیامن ؛ یم  هئیس  هب  ریبعت  تایآ  ضعب  رد  هریبک  لباقم  رد  هریغص 

یهن هک  یگرزب  ناهانگ  زا  دینک  يرود  امش  رگا  {) اًمیرک ًالَخْدُم  ْمْکلِخُْدن  ْمِکتائِّیَس َو  ْمْکنَع  ْرِّفُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  }
( میناسرب دنلب  وکین و  یماقم  هب  ار  امش  میرذگ و  رد  تسا )  کچوک  هک   ) امش رگید  ناهانگ  زا  ام  نآ  زا  دیدش  هدرک 

نیع ضمغ  شکچوک  ناهانگ  تائیـس و  زا  دوشن ، اهنآ  بکترم  دیامن و  يرود  ناهانگ  رئابک  زا  هدـنب  رگا  هیآ  نیمه  مکح  هب  سپ 
.ار وا  دزرمآ  یم  دوش و  یم  یشوپ  مشچ  و 

یمن ررـض  نآ  هب  یکچوک  هانگ  هئیـس و  چیه  هک  تسا  یباوث  هنـس و  کی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسود  دیامرف  یم  مه  ثیدح  نیا  رد 
.دناسر

: دیامرف یم  احیرص  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ظفاح :

{ اًعیمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  هللا  َّنِإ  } 

( ار ناهانگ  عیمج  دزرمآ  یم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  )

دش مدان  یتقو  هریغص ، ای  دشاب و  هریبک  وا  لمع  هاوخ  راکهنگ  یصاع و  هدنب  ره 
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.دشاب یمن  هریغص  هریبک و  نیب  ام  یقرف  سپ  دوش ؛ یم  هدیزرمآ  اعطق  دومن ، ادخ  يوس  هب  تشگزاب  و 

تقیقح فشک 

راگدرورپ هکلب  مدرازگن  قرف  یعاد  هریغـص  هریبک و  نیب  الوا  دیدومن  یمن  داریا  الا  دیدومنن و  هفیرـش  هیآ  هب  هجوت  اقآ  ایوگ  یعاد :
.هدرازگ ار  قرف  نیا  لاعتم 

دومن قح  هب  هجوت  دش و  مدان  هاگره  دشاب  قح  تیراّفغ  هب  دقتعم  هک  يراکهنگ  نمؤم  ةدنب  ره  هک  مفرتعم  امـش  دننام  مه  هدنب  ایناث 
ياپ ات  دـنیامن  یم  باذـع  ار  وا  هتـسویپ  توملا  دـعب  تاـبقع  رد  دورب  اـیند  زا  هبوت  نودـب  رگا  یلو  دزرمآ  یم  ار  وا  راّـفغ  دـنوادخ 

.دوش یم  وفعم  باسح  عقوم  رد  هدیسر  دوخ  تازاجم  هب  هدوبن  گرزب  دایز  شلمع  رگا  باسح 

هاگنآ دنیامن  یم  شباذع  هدومن  ینامرفان  هک  يردق  هب  دنرب و  یم  منهج  هب  ار  وا  هدومن  هدایز  هریبک  ناهانگ  رایـسب و  شلمع  رگا  و 
.دنهد یم  شتاجن 

تازاجم هب  هدومن  وفع  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبحم  دورب و  اـیند  زا  هبوت  یب  رگا  لاـمعا  رئاغـص  تائیـس و  رد  یلو 
.امیرک الخدم  مکلخدن  و  دومرف : هکنانچ  دنیامن  یم  تشهب  لخاد  ار  وا  دنیب  یمن  منهج  میحج و  دسر و  یمن  توملا  دعب  تابقع 

رئابک ای  تائیس  هب  رما  فیرش  ثیدح  رد  ایآ  دیا ؟ هتسناد  يرگ  یلاباال  تراسج و  بجوم  ار  ثیدح  نیا  هار  هچ  زا  امش  مدیمهفن  و 
.تسا یفنم  باوج  تسا  یهیدب  دیا  هداد  رارق  نایعیش  يّرجت  تأرج و  ببس  ار  نآ  امش  هک  هدش  رئاغص  و 

نیا هکنآ  لاح  اج و  یب  لایخ  رکف و  ّالإ  دشاب  یمن  نیب  رد  يرگید  هار  سپ 
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.ددرگ نایاپ  یب  دیما  بجوم  هکنآ  هن  دریگ  یم  ار  رشب  يدیماان  ولج  فیرش  ثیدح 

یم هسوسو  ار  اهنآ  سنا  نج و  نیطایش  دندش  يرئاغـص  بکترم  یتقو  دنـسفن  ياوه  راتفرگ  هک  دنتـسه  يدقتعم  نامدرم  هکنآ  هچ 
هک ام  دنیوگ  یم  دنوش  یم  دـیماان  هدروخ  بیرف  دـننادان  لهاج و  ناوج و  ابلاغ  نوچ  دـید  دـیهاوخن  تمحر  يور  رگید  هک  دـننک 

سفن ارچ  سپ  میوش  یمن  هدیزرمآ 

.دنوش یم  رئابک  رد  قرغ  هتشذگ  رئاغص  زا  دوش و  یم  یشکرس  نایغط و  بجوم  هتفر  هتفر  میرادزاب  یلک  ياهاوه  زا  ار  دوخ 

رداص وا  زا  یتائیـس  رگا  تسا  اطخلا  زیاج  رـشب  نوچ  هک  دنامهف  یم  دـنک و  یم  زاب  اهلد  رد  يدـیما  ۀـنزور  ثیدـح  نیا  لاثما  یلو 
.دناسر یمن  ررض  وا  هب  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسود  ّبحم و  یتسار  دوش و 

زا یکی  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادو  ّبح و  هداد  رارق  یلئاسو  شزرمآ  وفع و  يارب  هداد و  وفع  هدعو  هفیرـش  هیآ  رد  لاعتم  يادخ  نوچ 
.دهد یم  رارق  وفع  دروم  هک  تسا  یلئاسو 

مالّسلا هیلع  یلع  وریپ  ینعی  یلع ، هعیش  هک  دنیب  یم  دروخ  یم  رب  عّیشت  يانعم  هب  یتقو  نوچ  دش  دهاوخن  یلابا  زگره ال  هعیـش  ّالإ  و 
ریسافت و مامت  رد  هکنآ  هچ  تسا  تاجن  لهأ  سپ  ار ، ترضح  نآ  راتفر  راتفگ و  دنک  يوریپ  لعنلاب  لعنلا  قباط  هک  تسا  یسک  نآ 

یلص مرکا  لوسر  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  لوا  یلایل  رد  ام  هک  هدیـسر  هفلتخم  تارابع  ظافلا و  هب  امـش  ءاملع  هربتعم  بتک 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا 

« .هنجلا یف  نوزئافلا  مه  کتعیش  تنا و  یلع  ای  »
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(1)( تشهب رد  دیناراگتسر  تنایعیش  وت و  یلع  ای  )

راگتـسر و هدومرف  ربمغیپ  دیمهف  هعیـش  نوچ  هک  دیریگب  داریا  دیناوت  یم  رتشیب  رابخا  زا  عون  نیا  هب  دیریگب  داریا  دـیهاوخب  رگا  سپ 
.تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  دیامن و  یم  یتشز  لمع  ره  هدومن و  ادیپ  تراسج  تأرج و  سپ  تسا  تشهب  لها 

لآ یلع و  وریپ  ینعی  هعیش  تسناد  دیمهف و  یتقو  دمهفب ، ار  عّیشت  يانعم  یتسیاب  ربمغیپ  ادخ و  تفرعم  زا  دعب  فیلکت  لّوا  رد  هعیش 
یلع ياپ  ياج  اپ  دـشاب  یلع  دـننام  راتفگ  رادرک و  العف ، الوق و  المع و  اـملع و   ِ هک تسیـسک  نآ  یلع  وریپ  دـمهف  یم  هاـگنآ  یلع 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  دیمهف  یتقو  یلع  ۀعیـش  سپ  دیامن ، كرت  هدومن  كرت  یلع  هچ  نآ  دیامنب و  هدومن  یلع  هچنآ  ینعی  دراذگب ،
دوخ يالوم  دـننام  دـنک  یم  شـشوک  یعـس و  هدـیدرگن  رداـص  وا  زا  مه  یهورکم  لـمع  هکلب  هدـیدرگن  رئاغـص  رئاـبک و  بکترم 

توبن و ماقم  صوصخم  هک  یملع  تمـصع  ةوق  نوچ  دـیامن ؛ يرود  هلیذر  تاداع  قالخا و  زا  ددرگ و  هدـیمح  تافـص  هب  فصتم 
دوشن و ادبا  رئابک  بکترم  لقا  دیامن ال  یم  یعـس  لاحم ! هکلب  تسا ، یلکـشم  راک  ندـش  یلع  ینعم  مامت  هب  درادـن و  تسا  تماما 

.ددرگ تبث  نایعیش  هرمز  رد  شمان  ددرگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  بوبحم  ات  دیامن  یمن  مه  رئاغص  رب  رارصا 

ریما یتـسود  تبحم و  هلیـسو  هب  ددرگ  رداـص  وا  زا  يا  هریغـص  اـی  ۀئّیـس و  رگا  تسا  ءاـطخلا  نـکمم  تـسین و  موـصعم  نوـچ  یلو 
یتسود تبحم و  نیا  هطساو  هب  تفر  ایند  زا  هبوت  یب  هدرکن  يادخ  رگا  دریگ و  یم  رارق  ضامغا  وفع و  دروم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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.دریگ یمن  رارق  تائیس  رئاغص و  لوئسم 

دـشاب و یم  یماع  فراع و  زا  سک  ره  مهف  بسانم  هداس و  یلیخ  مه  هنجلا  هل  تبجو  نیـسحلا  یلع  یکب  نم  ثیدـح  يانعم  اـما  و 
دوشب اهنآ  لاح  تیاعر  باوج  رد  هک  دندومن  اضاقت  ررکم  هک  دـیامنب  نیرـضاح  نایاقآ  رثکأ  رظن  اب  تقباطم  لاحلا  هک  مه  یباوج 

وا رب  دوش  یم  بجاو  نیسح  رب  دنک  هیرگ  سک  ره  هک  تسا  نینچ  فیرش  ثیدح  نیا  یظفللا  تحت  هداس و  يانعم  منک  یم  ضرع 
.تشهب

یمن دوخ  هیرگ  زا  مه  يا  هجیتن  چـیه  هکلب  دوش ، یمن  بجاو  وا  رب  هک  تشهب  دـنک ، هیرگ  سکان  رگا  هک  تسنیا  شفلاـخم  موهفم 
.دریگ

.دهد یمن  سکان  هب  یلو  دهد  یم  هجیتن  سک  يارب  هیرگ  هک  تسیچ  سکان  سک و  نیب  قرف  ظفاح :

سکان سک و  نیب  قرف 

: منک یم  ضرع  اذل  .دیآ  یم  سکان  سک و  یـسراف  یناعم  رد  یلو  درادـن ، هار  سکان  سک و  هلوصوم  نم  هملک  رد  هچرگ  یعاد :
هللا یلصءایبنالا  متاخ  ءایبنا  نیرخآ  تاروتسد  هب  ای  الالدتـسا  ار  دیاقع  لوصا  دشاب ، تسرپ  ادخ  دحوم و  هک  دنیوگ  ار  ینمؤم  سک 

ترـضح نآ  هرهاط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  تیالو  خزود و  تشهبدوجو و  ینامـسج و  داـعم  هب  دـنادب و  هلآو  هیلع 
دنادب هللا  لوسر  بانم  بیان  قحرب و  ماما  نیحلاص و  دابع  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  شراوگرزب  دنزرف  هدزای  یلع و  هتشاد ، هدیقع 

زا دعب  ار  دـیجم  نآرق  دـنادب و  ملاع  رادـمامز  دوجوم و  هدـنز و  تسا  متاخ  ربمایپ  یـصو  نیمهدزاود  هک  یلع  دـنزرف  نیمهدزای  و 
بتک هب  داقتعا 
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.دشاب لماع  نآ  یهانم  رماوا و  تاروتسد و  هب  دقتعم و  نآ  تاجردنم  هب  دنادب و  ادخ  بناج  زا  قح و  هیوامس 

ضحم كرات  ای  دشابن  حلاص  لمع  ماقم  رد  یلو  لئاق  تاروتسد  مامت  هب  ناملسم و  امـسا  هروص و  هک  دنیوگ  ار  یناملـسم  سکان  و 
انز و ای  يراوخبارـش و  ای  سفن  لتق  لیبق  زا  رئابک  ضعب  بکترم  ای  دشاب  نادرگیور  رگید  ضعب  زا  لمع و  اهنآ  زا  ضعب  هب  ای  دشاب 
درادن و يا  هجیتن  وا  يارب  يارب  دـنک ، هیرگ  مه  ردـق  ره  یمدآ  نینچ  .ددرگ  اهنیا  لاثما  یـشورف و  مک  يراوخابر و  ای  يراک  طاول 
تشز و لامعا  زا  دـنک  هبوت  هکنآ  رگم  دـیامن ؛ یمن  ار  هریغ  تاکز و  سمخو و  جـح  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تابجاو  كرت  ناربج 

مهارف ار  اهنآ  ثراو  دنا  هدرم  رگا  ای  اهنآ و  رطاخ  هیـضرت  دنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  سانلا  قح  تافام و  ناربج  هب  ددرگ  ممـصم 
.ددرگ وا  ياه  یگدنام بقع  تافام و  ناربج  تلاسر  نادناخ  تبحم  هیرگ و  هلیسو  هب  هاگنآ  .دیامن 

هفیظو يادا  هدیدرگ ، تاکز  ای  سمخ  لومـشم  ای  هتفرن  هللا  تیب  جح  هدـش  عیطتـسم  ای  هتفرگن  هزور  ای  هدـناوخن  زامن  ًالثم  رگا  الا  و 
ای دیامنب و  يوبر  تالماعم  دربب و  مارح  هب  ار  مدرم  لام  دروخب و  ابر  ای  دنک ، هیرگ  دنک و  طاول  انز و  ای  دـنک ، هیرگ  هاگنآ  هدومنن ،

وفع هیرگ  هلیـسو  هب  وا  تشز  لامعا  هکنآ  لایخ  هب  دنک ، هیرگ  دنک و  یـشک  مدآ  يدعت و  ملظ و  دنک ، هیرگ  دیامنب و  یـشورف  مک 
رد ررکم  ام  هکنانچ  درادن ؛ يا  هجیتن  عفن و  صاخـشا  نیا  يارب  هیرگ  .دنرازیب  یـصاخشا  نینچ  زا  دمحم  لآ  هتفر ، هابتـشا  دوش ، یم 

.میا هدومن  هعماج  دزشوگ  احورشمار  یناعم  نیا  ینید  عماجم  سرد و  سلاجم  ربانم و 
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تابجاو كرت  ای  دوش و  رداص  وا  زا  هریبک  ناـهانگ  دـیامنب و  یتشز  لـمع  ره  یمدآ  هک  دـشاب  حیحـص  طـلغ  هدـیقع  نیا  رگا  ـالا  و 
لآ نانمـشد  دیاب  دهد ، یم  تاجن  ار  وا  دنک و  یم  تاف  ام  ناربج  مهیلع  هللا  مالـس  دمحم  لآ  ترایز  ای  هیرگ و  دنک  لایخ  دـیامنب ،

.دندرک هیرگ  دمحم  لآ  تیمولظم  رب  ابلاغ  نوچ  دنشاب ؛ یتشهب  یگمه  دمحم 

یمظع تبیصم  نآ  رد  نمشد  تسود و  قیدص » ٍّودع و  لک  تکبأ  تکب و  هللا  و  : » دنا هتـشون  البرک  هعقاو  رد  لتاقم  بابرا  هچنانچ 
هیرگ شتیب  لها  بئاصم  ندید  رد  یلو  دنتشک ، ار  شراوخریش  ریغص و  لافطا  یتح  شدافحا  باحـصا و  ربمغیپ و  رـسپ  .دنتـسیرگ 

ات .درادن  يا  هجیتن  عفن و  دنرادن ، تریس  یلو  دنراد  تروص  هک  سکان  ناناملـسم  عون  نیا  يارب  هیرگ  دینادب  عطق  سپ  دندرک ؛ مه 
.داد دهاوخن  هجیتن  اهنآ  يارب  هیرگ  دندرگن ، نمؤم 

هچ وا  يارب  هیرگ  سپ  تسا ؛ تاجن  لها  دوخ  دشاب  هیعرـش  تاروتـسد  هب  لماع  دیاقع و  لوصا  هب  دقتعم  یناملـسم  درف  رگا  ظفاح :
دوشب سلاجم  زا  عون  نیا  جرخ  یفازگ  غلابم  لاس  ره  هک  تسا  روصتم  وا  رب  هجیتن  هچ  هچ و  يارب  هیرگ  سلاجم  لیکـشت  دراد و  رثا 

؟ دننک هیرگ  نینمؤم  هک 

يرادازع سلاجم  هیرگ و  هجیتن  رثا و 

شزغل و رگا  .اطخلا  زیاج  تسا و  رـشب  هرخألاب  .دوب  دهاوخن  موصعم  دشاب  رایع  لماک  لماع  دنچره  ناناملـسم  تسا  یهیدـب  یعاد :
زا دراد  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  هک  یفطل  ینابرهم و  اب  یلاعت  يراب  ترضح  هدوب  لفاغ  هدزرس و  وا  زا  ییاهاطخ 
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.دنک یم  وفع  ار  اهنآ  ییاه  بابسا لئاسو و  هب  میمع  مرک  لضف و  يور 

نادناخ مالّسلا و  هیلعءادهشلا  دیس  تیمولظم  رب  هیرگ  هب  یهاگ  دهد ، یم  رارق  هلیسو  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  یهاگ 
زا ودهد  یم  رارق  هبوت  بآ  هلزنم  هب  ار  اهنآ  مشچ  کشا  دـیامرف و  هجوت  فطع  تراهط  تیب  لها  ترـضح و  نآ  ترایز  تلاسر و 

.درذگ یم  نانآ  ناهانگ 

رب هیرگ  تلاـسر و  تیب  لـها  یلع و  تیـالو  بح و  هدـشن ، رداـص  اـهنآ  زا  يا  هریغـص  هریبـک و  هاـنگ  چـیه  دـنلداع و  نمؤم و  رگا 
.دوش یم  اهنآ  ماقم  عیفرت  هلیسو  دشاب ، یم  لیلج  نادناخ  نآ  هب  تبحم  رهم و  تمالع  هک  اهنآ  رب  هدراو  بئاصم 

رود نوچ  مرتحم  نایاقآ  تسا ؟ رثا  هچ  رایـسب ، فراصم  دمحم و  لآ  يرادازع  مان  هب  سلاجم  نیا  لیکـشت  رد  دیدومرف : هکنیا  اما  و 
.دیشاب یم  لفاغ  سلاجم ، نیا  رب  هبترتم  جیاتن  تارثا و  زا  دیتسه 

یتاهج هب  یهاگ  رگا  ای  دیوش ، یمن  رـضاح  تسا ، تعدب  سلاجم  نیا  هک  دوش  یم  هتـسویپ  هک  یئوس  تاغیلبت  تداع و  يور  نوچ 
دیوش و رـضاح  سلاجم  لیبق  نیا  رد  نایاقآ  رگا  .دینیبب  ار  نآ  راثآ  ات  دینک  یمن  هجوت  هناقیقد  دیراد  ءوس  رظن  نوچ  دیوش ، رـضاح 
هب هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، دمحم  لآ  رباکا  سرادم  سلاجم ، عون  نیا  هک  دومن  يدهاوخ  قیدصت  دیرگنب ، تبحم  فاصنا و  هدید  اب 

رضاح نید ) زا  ناگناگیب  یتح   ) هقبط ره  زا  نیملسم  دارفا  لیلج ، نادناخ  نآ  هبذاج  هب  ددرگ و  یم  لیکشت  یـسلاجم  دمحم  لآ  مان 
توبن و دـیحوت و  زا  معا  ار  نید  قیاقح  اه  تعاس ءاملع  زا  ناگدـنیوگ  نیثدـحم و  نیملکتم و  ظاعو و  ءابطخ و  هاگنآ  .دـنوش  یم 

اهنآ يارب  ار  یعامتجا  يدرف و  یتایح  تاروتسد  قالخا و  ماکحا و  عورف  داعم و 
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مالسا سدقم  نید  تیناقح  لیالد  دنیامن و  یم  انشآ  هلیذر  قالخا  ناهانگ و  یصاعم و  دسافم  اهررض و  هب  ار  اهنآ  دننک و  یم  نایب 
.دنریگ یم  رایسب  جیاتن  دننک و  یم  زراب  رهاظ و  اهنآ  يارب  نایدا  ریاس  لباقم  رد  ار 

هک نیفرحنم  زا  اسب  هچ  .دـنیامنن  لوبق  ار  مالـسا  ناـگناگیب ، زا  يدارفا  ینید ، تاـغیلبت  سلاـجم و  نیمه  هلیـسو  هب  هک  تسین  یلاـس 
.دندرگ دراو  تسار  هار  هب  هدومن و  هبوت  دوخ  هتشذگ  لامعا  زا  هتفرگ و  رارق  ینید  تاغیلبت  ریثأت  تحت 

یلاباال و نامدرم  زا  يرایسب  ياهتیعمج  ظعاوم ، رابخا و  تایآ و  ریثأت  ازع و  عماجم  ردروضح  سلاجم و  نیا  هلیسو  هب  یلاس  ره  رد 
.دندرگ رایتخا  هزوح  رد  لخاد  یصاعم  كرت  هطساو  هب  هدومن و  هبوت  راک  تیصعم 

لقن  (1) نیقرف ياملع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  زا  تهج  کی  تسا  نیا 
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، هباغلا دسا  و  مالّسلا ) هیلع  نیسحلا   ) مالّسلا هیلع  هلئاضف  نم  ءیش  يرجه ، لاس 61  ثداوح  ، 8/224 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1
كردتسملا رد  يروباشین  مکاح  همألا و  ناما  نیـسح  باب  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  لاح  حرـش  ، 2/19 ریثا ، نبا 

رد هبیـش  یبا  نـبا  ...یلع ، نـب  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  لـئاضف  باب 1 ، هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ح 4820 ، ، 3/195 نحیحـصلا ، یلع 
،9/181 یمثیهلا ، رکب  یبا  نب  یلع  دئاوزلا ، عمجم  نیـسحلا ،‘  نسحلا و  یف  ءاج  ام  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 22 ، ، 7/515 فنصملا ،
،6/402 لامکلا ، بیذـهت  رد  يزم  نسح ، هدانـسا  و  دـسیون : یم  یمثیه  ...نیـسحلا  نسحلا و  هیف  كرتشا  امیف  باب  بقانملا ، باتک 

نبا یفقثلا ، نب  هرم  نـب  یلعی  ثیدـح  ، 4/172 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  ...بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  لاح  حرـش  مقر 1405 ،
باتک ح 34264 ، ، 12/115 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  ...نیسحلا ، نسحلا و  لضف  باب  همدقملا ، ح 144 ، ، 1/51 ننس ، رد  هجام 

لاح حرش  مقر 3536 ، ، 415 / 8 يراخب ، لیعامـسا  نب  دمحم  ریبکلا ، خیرات  ...نیـسحلا ، نسحلا و  باب  لصف 2 ، باب 4 ، لئاضفلا ،
، نیسحلا نسحلا و  بقانم   1 باب بقانملا ، باتک  ح 3784 ، ص990 ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  يذمرت ، ننـس  یفقثلا ، هرم  نب  یلعی 

حرش مقر 8094 ، بلاط و 35/64 ، نبا  نب  یلع  نب  نیـسح  لاـح  حرـش  مقر 1566 ، و 150 ، ، 14/149 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات 
.ءاحلا فرح  ح 3727 ، ، 3/513 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  طیرق ، نب  زهال  لاح 
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نامز رد  تسا ؛ نیسح  هطساو  هب  نم  نید  يایحا  ینعی  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  نیسح » نم  اناو  یّنم  نیسح  : » دنا هدومن 
! دننکب ار  نید  ۀشیر  دنتساوخ  یم  اهنآ  هکنآ  هچ  .دنک  ار  هیما  ینب  ملظ  ۀشیر  تیمولظم ، يورین  هب  درک و  يزابناج  شتایح 

ۀلیـسو هب  دـنوش  یم  رـضاح  نامدرم  .دوش  یم  لیکـشت  راکـشآ  هیفخ و  راوگرزب  نآ  مان  هب  یمظعم  سلاجم  هک  تسا  لاـس  رازه  و 
سلاجم جـیاتن  تارثا و  زا  يرـصتخم  تسا  نیا  .دـنراذگ  یم  میقتـسم  طارـص  رد  مدـق  هدرب و  نید  قیاقح  هب  یپ  نیقطاـن  نیغلبم و 

.(1) دشاب یم  مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  رباکا  سرادم  هک  يرادازع 
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يازع هماقا  يارب  یلیلد  دنشاب  هتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یلاعت و  يادخ  هب  تبحم  هک  یناسک  يارب  تسین  مزال  هتبلا  - 1
هب دـنوش و  یم  هدیـشک  اهنآ  فرط  هب  دوخ  هبدوخ  یمالـسا  كاـپ  ترطف  مکح  هب  اـهنآ  نوچ  درک  ناـیب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ماما .دـننک و  یم  لـمع  دـشاب  یم  یبرقلا  يوذ  هب  تدوم  هک  ترـضح  نآ  تلاـسر  رجا  يادا  هب  تبـسن  نآرق  رد  یهلا  رما  ياـضتقا 
نآ لآ  ربمایپ و  نانمشد  اب  يرطف  روط  هب  دنراد  یم  تسود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلاعت و  يادخ  رطاخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

يازع مغ و  رد  هدوب و  داش  نانآ  يداش  رد  دنتسه و  تسود  نانآ  ناتسود  اب  دنیوج و  یم  تئارب  اهنآ  زا  دنتـسه و  نمـشد  ترـضح 
هدش نایب  ننست  لها  هعیش و  تایاور  رد  هک  روطنامه  دنراودیما  دنراد و  یم  اپ  رب  یهلا  رئاعش  نانآ  يازع  هماقا  اب  دنراوگوس و  نانآ 

رد دـنوش و  روشحم  ناـنآ  اـب  دـنراد  ترـضح  نآ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هک  یتـبحم  نیا  رطاـخ  هب  مه  رـشحم  رد  تسا 
دنـسم بحا ،» نم  عم  ءرملا   » هک تسا  هدـش  تایاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  يدایز  تایاور  رد   ) دنـشاب نانآ  اب  زین  تشهب 

و 4/392 و 395و کلام ، نب  سنا  دنسم  و  و 110و 159و 213و 222و 228و 268 ؛ و 3/104 ، دوعسم ؛ هللا  دبع  دنسم  ، 1/392 دمحا
باتک 7/112و 113 ، يراخب ، حیحـص  بحا ؛ نم  عم  ءرملا  باب  ، 2/321 یمرادلا ، ننس  يرعشالا ؛ یـسوم  یبا  ثیدح  ، 405 ، 398

، همعطالا باتک  ، 2/1118 هجام ، نبا  ننس  بحا ؛ نم  عم  ءرملا  باب  ، 44 ، 8/42 ملسم ، حیحص  لجوزع ؛ هللا  بح  همالع  باب  بدألا ،
، يذمرت ننس  و 5127 ؛ ح5126  هیلا ، هتبحمب  لـجرلا  راـبخا  باب 122 ، ، 2/504 دواد ، نبا  ننـس  ح 3368 ؛ رامثلا ، لـکا  باب 61 ،

دراد دوجو  ننـست  لها  بتک  رد  يدایز  تایاور  نینچمه  و  و 2494 و 2495 . و 2493 ، ح 2492 ، بحا ؛ نم  عم  ءرملا  باـب  ، 4/22
هللا لاق  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تسا ؛ هدش  نایب  دشاب  نارگید  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  یتبحم  تیب  لها  هب  نآ  رد  هک 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  رگید  تایاور  رد  زین  .ءادهـشلا و  نوییبنلا و  مهطبغی  رون  نم  ربانم  مهل  یلـالج  یف  نوباـحتملا  لـجوزع 

زا هک  نآ  هب  طوبرم  تایاور  رگید  ...اباحت  نالجر  ...هلظ و  ـالا  لـظ  ـال  موی  هلظ  یف  هماـیقلا  موی  هللا  مهلظی  هعبـس  دـیامرف : یم  هلآو 
،4/25 يذـمرت ، ننـس  .مینک  یم  هراشا  نآ  رداصم  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  هدروآ  یباب  هللا  یف  بحلا  ناونع  تحت  اهنآ  بتک  یـضعب 

دیعس یبا  دنـسم  ، 87 / ؛ هریرح یبا  دنـسم  ، 2/439 دمحا ، دنـسم  ح 2499و 2500و 2501 ؛  3 هللا ؛ یف  بحلا  یف  ءاـج  اـم  باب 42 ،
، ناذألا باتک  ، 1/161 يراخب ، حیحص  تماصلا ؛ هدابع  ثیدح  و 5/328 ، لبج ؛ نب  ذاعم  ثیدح  و 237 ، 5/233 و 236 ، يردخلا ؛

نم نیبراحملا  باتک  و 8/20 ، نیمیلاب ؛ هقدصلا  باب  هالصلا ، یف  لمعلا  باوبا  و 2/116 ، هالصلا ؛ رظتنی  دجسملا  یف  سلج  نم  باب 
حیحـصلا هقدـص  هقدـصلا  لضفا  نا  نایب  باب  هاکزلا ، باتک  ، 3/93 ملـسم ، حیحـص  شحاوفلا ؛ كرت  نم  لضف  باب  ...رفکلا ، لـها 

« ققحم  » .لداعلا مامالا  هاضقلا  بادآ  باتک  ، 8/223 یئاسن ، ننس  حیحشلا ؛
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قاّشع نادنم و  هقالع  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رادازع  رئاز و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ّبحم و  هک  منک  یم  ضرع  ًاحیـضوت  زین  و 
هللا دبع  ابأ  ترضح  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  دنناد و  یم  نوچ  دنوش  یمن  یـصاعم  رئابک  بکترم  دننک و  یمن  تابجاو  كرت  وا 

رئاز و مالّسلا  هیلع  یلع  هعیش  ّبحم و  هک  منک  یم  ضرع  ًاحیـضوت  زین  جیورت و  يارب  تسا و  نید  هار  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
یم نوچ  دنوش  یمن  یصاعم  رئابک  بکترم  دننک و  یمن  تابجاو  كرت  وا  قاّشع  نادنم و  هقالع  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رادازع 

تبرش نید  رئاعش  جیورت  يارب  تسا و  نید  هار  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابأ  ترـضح  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنآ  هب  دنناد و 
: میناوخ یم  هک  تسا  دراو  تارایز  ریاس  ثراو و  ترایز  رد  هچنانچ  دیشون  تداهش 

« .نیقیلا كاتأ  یتح  هلوسر  هللا و  تعطأ  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  هاکزلا و  تیتآ  هالصلا و  تمقا  دق  ّکنا  دهشا  »

یهن فورعم و  رما  يدومن و  تاکز  يادا  زامن و  هماقا  وت  هک  مهد  یم  تاهش  )
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نارگید سنأ و  رباج و  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  زا  نیقیرف  ةربتعم  راـبخا  رد  )و  گرم مد  اـت  يدومن  وا  لوسر  ادـخ و  تعاـطاو  رکنم  زا 
« هّنجلا هل  تبجو  هّقحب  افراع  البرکب  نیسحلا  راز  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هدیسر 

( .ددرگ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دشاب ، راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع  هک  یتلاح  رد  البرک  رد  ار  نیسح  دیامن  ترایز  سکره  )

« هّنجلا هل  تبجو  هّقحب  افراع  نیسحلا  یلع  یکب  نم  : » دیامرف یم  زین  و 

( .ددرگ یم  بجاو  وارب  تشهب  دشاب  راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع  هک  یتلاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  دنک  هیرگ  سکره  )

یمن ادیپ  تبرق  دصق  دسانـشن  یغبنی  امک  ار  ادخ  رگا  تسا  ادـخ  تفرعم  رب  عرف  تاّبحتـسم  تابجاو و  زا  تادابع  هک  یمـسق  نامه 
.تسا لطاب  لطاع و  دشاب  مه  لماک  دنچ  ره  وا  تادابع  اذل  دوش 

هللا لوسر  موس  یـصو  قح و  رب  ماما  ربمغیپ و  رـسپ  ار  راوگرزب  نآ  دیاب  ینعی  تسا  ماما  ربمغیپ و  تفرعم  رب  عرف  مه  ترایز  هیرگ و 
ریز ار  نید  ماکحا  دیزی  هک  هدوب  نآ  يارب  دیزی  اب  شتفلاخم  هدش و  هتشک  قح  يارب  هدوب و  قحب  مئاق  هک  دنادب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

يالوم ۀّیور  هقیرط و  فالخ  رب  يرادازع  رئاز و  نینچ  هدومن و  لیطابأ  جـیورت  هدوب و  تامرحم  لعاف  تابجاو و  كرات  هدراذـگ  اپ 
.دیامن یمن  لمع  زگره  دوخ 

هدـش هتـشک  هّیما  ینب  لاّمع  تسد  هب  قحانب  قح و  يارب  قح و  لها  دیهـشلا  نیـسح  هک  میتسه  دـقتعم  ام  هچرگ  بحاص  هلبق  باون :
دنیوگ یم  دننک  یم  لیصحت  دیدج  ياه  لوکـسا  سرادم و  بتاکم و  رد  هک  یناناوج  اصوصخم  دنتـسه  یتعامج  ام  نایم  رد  یلو 

تفالخ هب  لیم  تسایر و  بح  ینعی  هدوب  یئایند  گنج  البرک  گنج 
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شلاّمع دیزی و  راچان  دنک  تارطاخم  عفد  هک  تسا  مزال  يردـتقم  تموکح  ره  رب  هتبلا  دـیناشک  هفوک  تمـس  هب  ار  یلع  نب  نیـسح 
دندومن تسا  هدوب  بجاو  شتعاطا  هک  دیزی  هفیلخ  زا  تیعبت  و  طرـشالب )  ) میلـست داهنـشیپ  بانج  نآ  هب  دندرک و  هنتف  نیا  اب  هلباقم 
يرادازع سپ  دیدرگ  هتشک  هکنآ  ات  تفرن  راب  ریز  بانج  نآ  ددرگرب  نطو  هب  تمالـس  ای  دشاب  مرتحم  هفیلخ  دزن  ات  دور  ماش  هب  هک 

؟ تسا تعدب  هکلب  درادن  ینعم  هدش  هتشک  تسایر  هاج و  ّبح  يارب  هک  یبلط  ایند  نینچ  يارب 

هکلب هدوبن  یئایند  گنج  البرک  گنج  هک  دننادب  دندرگرب و  هدیقع  نیا  زا  ات  دـینک  تکاس  ار  اهنآ  هک  دـیراد  یحیحـص  باوج  ایآ 
.دش هتشک  ات  دیگنج  دومن و  مایق  ادخ  نید  ظفح  ادخ و  يارب  طقف  بانج  نآ 

.ددرگ تلاسک  بابسا  دوش و  ینالوط  نخس  مسرت  یم  میوش  دراو  هلحرم  نیا  رد  رگا  هتشذگ  تقو  نوچ  یعاد :

اب ۀـلباقم  رد  هک  میراد  تقیقح  فشک  عوضوم و  نیا  ندینـشب  لـیم  یطرفم  ۀـقالع  اـب  هکلب  میوش  یمن  لـسک  ادـبأ  ریخ  ریخ  باون :
.دیئامرفب منک  یم  انمت  تسا  یگرزب  تمدخ  دشاب  رصتخم  ول  موق و  نیا  هب  نداد  باوج  دینادب  عطق  میشاب  باوج  هب  رداق  نیفلاخم 

دوبن بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  ماما 

تفرعم زا  دعب  دنـسانشب و  ار  دوخ  يادخ  دـیاب  لوا  نیـضرتعم  تسا  تفرعم  رب  عرف  يدـب  کین و  لمع  ره  مدرک  ضرع  البق  یعاد :
ۀمزال دریگ و  رارق  قیدصت  دروم  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  رب  یلعا  ّیلع  يادخ  بناج  زا  هک  ینامسآ  باتک  قح 
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.دشاب لوبق  شیاتس و  دروم  دیاب  تسا  باتک  نآ  رد  هچ  ره  هک  تسنآ  قیدصت 

هب ًارـصتخم  کنیا  .تسا  لهـس  رایـسب  اهنآ  باوج  دـنهاوخ  یم  هسوسحم  لئالد  دنـسوسحم و  ملاع  هداـم و  لـها  نیـضرتعم ، رگا  و 
.مینک یم  هراشا  طقف  تهج  ود  ره  هب  تسا  هتشذگ  هک  سلجم  تقو  ياضتقا 

دندوب اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  هسمخ 

فالخ رب  نداد  یلع ‘ نب  نیسح  هللا  لوسر  هناحیر  هب  تسایر  هاج و  بح  یبلط و  ایند  تبسن  تسا ، نآرق  عبات  هک  یناملـسم  ره  الّوا 
نآ تراهط  هب  تداهش  بازحا  هروس  هیآ 33  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  هچ  تسا  ندومن  ادـخ  لوسر  نآرق و  راکنا  تقیقح و  قح و 
یم هک  اجنآ  هدومن  یفّرعم  يدیلپ  سجر و  ره  زا  ياّربم  اّرعم و  شردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  دننام  ار  راوگرزب  نآ  هداد و  ترـضح 

: دیامرف

{ ًاریِهْطَت ْمکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلَا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلَا  ُمْکنَع  َبِهُْذِیل  ّللَا 
�

ُه ُدیُِری  ا�مَّنِإ  }

هزنم كاپ و  یبیع  ره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  هداوناخ  امـش  زا  ار  شیالآ  سجر و  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  )
( .دنادرگ

يزاریش و رکب  وبأ  یناهفـصا و  میعن  وبا  یناتـسجس و  یبلعث و  يذمرت و  ملـسم و  لیبقزا  ناتدوخ   (1) ياملع رباکا  روهمج  قافّتا  هب 
يروباشین و يزار و  رخف  رجح و  نبا  یناربط و  یقهیب و  ریثا و  نبا  يواضیب و  يرـشخمز و  لبنح و  نب  دـمحا  ینیومح و  یطویس و 
ّیلع و دّـمحم و  ابع  لآ  نت  جـنپ  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدروآ  اطوسبم  دـندقتعم و  اـعیمج  هک  مهریغ  رکاـسع و  نبا  ینالقـسع و 

همطاف و

387 ص :
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.هدیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و 

هاج بح  اه  يدیلپ ّمها  زا  تسا  یهیدب  .اه  يدیلپ ساجرا و  زا  راوگرزب  نت  جنپ  نیا  تمـصع  رب  تسا  لئالد  ّلدأ  ۀفیرـش  هیآ  نیا  و 
سفن ياوه  يور  ایند  نیا  تسایر  هب  هقالع  ینعی  ایند  نیا  تمذم  رد  يرایـسب  رابخا  تایآ و  هک  تسا  ینَد  يایند  هب  هجوت  ماقم و  و 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هک  اجنآ  ات  هدیـسر  نیرهاط  ۀـمئأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  اهنآ  بالط  نیطالـس و  ءارما و  دـننام 
: دیامرف یم  هلآو 

« هئیطخ ّلک  سأر  اینّدلا  ّبح  »

( تسااهیدب همه  يالاب  ایند  یتسود  تبحم و  )

هدومنن و يزابناج  هیناف ، تسایر  نینچ  يارب  هدوبن و  بلاط  ار  ایند  تسایر  هاج و  بح  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  ابأ  اـعطق  سپ 
دیجم نآرق  رکنم  اـمتح  دـناوخب  بلطاـیند  ار  ترـضح  نآ  ینعم  نیا  هب  ملع  اـب  یـسک  رگا  هدادـن و  تراـسا  هب  ار  دوـخ  تـیب  لـها 

.هدیدرگ

دوبن يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  مایق 

هب گنت  تقو  نیا  رد  هک  تسا  رایـسب  اهنآ  يارب  سوسحم  لئالد  .دنتـسه  یّـسح  لئالد  بلاط  هک  دنتـسه  ینامدرم  رگید  ۀقرف  امأ  و 
.میامن یم  هراشا  يرصتخم  هب  هنومن  باب  نم  یلو  دومن  داهشتسا  ناوتن  لئالد  نآ  مامت 

نآ يرای  هب  رما  مرکم  ّیبن  تشاد  تسایر  یبلط و  هاج  هبنج  رگا  دیلپ  دیزی  هیلع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  ابا  ترـضح  مایق  الوأ 
يرایسب رابخا  هچنانچ  دومن  یمن  ترضح 
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.مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  هدیسر  باب  نیا  رد  ناتدوخ  قرط  زا 

مرحلا ماما   (2) یبقعلا رئاخذ  نیکـسلا و  نبا  يوغب و  يراـخب و  خـیرات  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 60  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خـیش 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  هیبن  نب  ثراح  نب  سنأ  زا  دـیامن  یم  لقن  مهریغ  ـالم و  ةریـس  زا  یعفاـش 

: دومرف

اهب لتقف  البرک  یلا  ثراحلا  نب  سنا  جرخف  هرصنیلف  مکنم  کلذ  دهش  نمف  البرک  اهل  لاقی  ضراب  لتقی  نیسحلا  ینعی  اذه  ینبا  ّنا  »
« .هعم نّمع  هنع و  هللا  یضر  نیسحلا  عم 

نیسح دنک  يرای  دشاب  رضاح  زور  نآ  امش  زا  سک  ره  سپ  ءالبرک ؛ نیمز  رد  دوش  یم  هتشک  نیـسح  نم  رـسپ  نیا  هک  یتسرد  هب  )
دبع ابا  اب  دش  هتشک  درک و  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  البرک و  يوس  هب  تفر  ثراح  نب  سنا  تسا  هتـشون  هاگنآ  .ار 

( .مالّسلا هیلع  هللا 

دننک رکف  نیضرتعم  رگا  هتشذگ  اه  نیا زا  موئشم ، تسایر  بح  هن  هدوب  قح  هب  مایق  البرک  رد  ترضح  نآ  مایق  دوش  یم  مولعم  سپ 
ادیوه رهاظ و  تقیقح  قح و  تراهط ، تیب  لهأ  يریسا  تداهش و  ات  ترضح  نآ  تکرح  لمع و  دوخ  زا 

389 ص :

باب 60. ح 69 ، ، 3/52 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
نیسحلا لتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رابخإ  رکذ  نیسحلا  لئاضف  باب  ، 1 مسق ص146 ، يربط ، هللا  دبع  نب  دمحا  یبقعلارئاخذ ، - 2

، هیاهنلا هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  زین  ظاـفلا و  رد  یفـالتخا  كدـنا  اـب  ار  ثیدـح  تسا  هدرک  لـقن  هترـصن ، یلع  ثحلا  مالّـسلا و  هیلع 
،1/271 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زین  و  مالّـسلا ) هیلع  نیـسحلا   ) هلتقم هفـص  يرجه ، لاس 61  ثداوح  ، 8/217

بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  لاح  حرش  مقر 1566 ، ، 14/224 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  و  ثراح ، نب  سنا  همجرت  مقر 266 ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  ثراحلا ، نب  سنا  لاح  حرش  ، 1/123 هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  و  مالّسلا ، هیلع 
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لافطا لایع و  اـب  زگره  دـیامن  جورخ  تقو  تلود  رب  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  تساـیر  بح  یتکلمم  رد  يدرف  رگا  اریز  .دـشاب  یم 
ناراوس هدـبز  ةدـع  کی  اب  درفنم و  اهنت و  هکلب  درب  یمن  دوخ  اب  راوخ  ریـش  ۀـچب  هلماـح و  نز  ریغـص و  لاـفطا ، دـنک ؛ یمن  تکرح 
هاـگنآ دـش  شمارم  قفو و  رب  راـگزور  دـمآ و  شتـسد  هب  راـک  روـحم  بلاـغ و  نمـشد  رب  هکنآ  زا  سپ  دـنک ، یم  تکرح  يراـک 

.دبلط یم  ار  شتالایع 

دـصق هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  لماک  لیلد  دوخ  ریغـص  لافطا  تالایع و  اب  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  ترـضح  یعمج  هتـسد  تکرح 
ناتـسود زا  همه  هک  تفر  یم  نمی  تمـس  هب  اعطق  تشاد  يدـصق  نینچ  رگا  هدـماین و  مصخ  رب  هبلغ  يرهاظ و  تفـالخ  تساـیر و 

تالمح درجم ، لماک و  تازیهجت  اب  هاگنآ  هداد  رارق  راـک  زکرم  ار  اـجنآ  دـندوب ، تدارا  رد  مدـق  تباـث  شراوگرزب و  ردـپ  دوخ و 
.دومن یم  عورش  ار  دوخ 

فده و زا  هکنآ  هچ  دندینش ، سأی  باوج  دندومن و  ترضح  نآ  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  ناردارب  ناتـسود و  مامعا و  ینب  رّرکم  هچنانچ 
.دنتشادن ربخ  ترضح  نآ  یلصا  دصقم 

دوب هللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  مایق 

هچب نز و  راهچ  داتـشه و  اب  ترـضح  نآ  تکرح  اذل  دوش ، یمن  مهارف  يرهاظ  ۀبلغ  ۀلیـسو  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ  دوخ  یلو 
هللا یلـصءایبنألا  متاخ  شراوگرزب  دج  هک  ار  هللا » ّالا  هلا  ال   » ۀبّیط ةرجـش  دـید  یم  ماما  هک  نوچ  دوب  یـساسا  یئاهن  هجیتن  کی  يارب 
نب ّیلع  دـننام  ینابغاب  تسد  هب  هدومن و  نینح  دـحا و  ردـب و  ءادهـش  ياه  نوخ  ابار  وا  يرایبآ  سرغ و  اهرگج  نوخ  اـب  هلآو  هیلع 

وا زا  هک  درپس  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 
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هاتوک شتآ و  لتق و  ریـشمش و  هب  دـیدهت  يدـعت و  ملظ و  اب  ار  اناد  ملاـع  ناـبغاب  ندومن  جراـخ  هطـساو  هب  یلو  دـیامن ، يرادـهگن 
.تفر یم  يدوبان  هب  ور  توبن  دیحوت و  غاب  ناینب  ساسا و  هبّیط ، هرجش  يرای  بآ  زا  وا  تسد  ندومن 

تـسد هب  یّلک  هب  غاب  مامز  هک  نآ ات  یقیقح  لماک  تیوقت  هن  یلو  دـش  یم  یتیوقت  یلـصا  ناـبغاب  هجوت  هب  یهاـگ  هاـگ  هک  نآ ول  و 
.داتفا هیما ) ینب  ینعی   ) جوجل دونع  لوهج  نانابغاب 

عقوم نآ  رد  هک  نیعل  نایفـس  وبأ  دندش و  روما  رادـمامز  دـشزاب و  هیما  ینب  تسد  هک  ناّفع  نب  نامثع  موس  ۀـفیلخ  تفالخ  نامز  زا 
: تفگ دنلب  يادص  اب  دندروآ  سلجم  هب  دنتفرگ  ار  شتسد  دوب  هدش  روک 

« ران هّنج و ال  ّهناف ال  هفالخلا  اولوادت  هّیما  ینب  ای  »

راک رد  یخزود  تشهب و  اریز  دیهد ؛ تسد  هب  تسد  ار  تفالخ  نایاپ  یب  تلود  هکنیا  هبار  دوخ  لیماف  دنک  یم  عیجشت  نایفس  وبا  )
( تسین

.هثارو مکنایبص  یلا  ّنریصتل  مکل و  اهوجرا  تلز  ام  نایفس  وبا  هب  فلحی  يّذلا  وف  هرکلا  فّقلت  اهوفّقلت  هّیما  ینب  ای  تفگ : زین  و 

هک تساهتب  دارم   ) نآ هب  مروخ  یم  مسق  هک  يزیچ  نآ  هب  دنگوس  .دیروآ  گنچ  هب  يوگ  دننام  ار  تفالخ  دیشوکب و  هیما  ینب  يا  )
نابهگن ار  نآ  مه  امش  .ما  هدوب  امش  يارب  یهاشداپ  تنطلس و  وچمه  کی  قیاش  بلاط و  هتـسویپ  دندروخ ،) یم  مسق  نآ  هب  هشیمه 

( .دیناسرب ثرا  هب  دوخ  دالوا  هب  ات  دیشاب 

غاب رد  فرـصت  زا  لـکلاب  ار  یقیقح  يونعم و  ناـنابغاب  تسد  دـندومن و  دودـسم  ار  قرط  ماـمت  هدـیقع  یب  ياوسر  موق  نآ  یّلک  هب 
بآ روهظ  زا  عنام  دندومن و  هاتوک 
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هدنامن یقاب  تعیرـش  تخرد  رمع  زا  يزیچ  دیلپ  دیزی  تفالخ  ةرود  رد  ات  دراذـگ  فعـض  هب  ور  هبیط  ةرجـش  مک  مک  دـندش  تایح 
.ددرگ وحم  نید  تقیقح  دورب و  نایم  زا  ادخ  مان  دوش و  کشخ  یلک  هب  هللاّالا  هلا  ۀبّیط ال  ةرجش  دوب  کیدزن 

یلک هب  الا  دیآرب و  جالع  ماقم  رد  دیاب  يروف  هدرک  يور  شغاب  هب  تافآ  فرط  ره  زا  دـیمهف  یتقو  یملاع  نابغاب  ره  تسا  یهیدـب 
.تفر دهاوخ  نایم  زا  شغاب  تارمث 

دوب هدـش  هدرپس  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  ابا  ترـضح  نید  ملاع  نابغاب  هب  تلاسر  دـیحوت و  غاب  یناـبغاب  هک  مه  عقوم  نآ  رد 
دـصق هکلب  دوش  کشخ  دـیحوت  تخرد  تسا  کیدزن  هک  هدـیناسر  یئاج  هب  ار  راک  هیما  ینب  داحلا  دانع و  جاـجل و  هک  دـش  هجوتم 
تلاسر غاب  يرایبآ  يارب  افرص  طقف  طقف و  درک ، مَلَع  یگنادرم  دق  دنزادنیب  رود  دننکب و  هشیر  زا  ار  هللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  ةرجش  دنراد 

هدرک و رثا  تخرد  ۀـشیر  هب  یبآ  یب  تسناد  یم  یبوخ  هب  یلو  درک  تکرح  ـالبرک  تمـس  هب  هللا  ّـالا  هلا  ـال  ۀـبیط  ةرجـش  تیوقت  و 
.دراد يوق  تیوقت  هب  جایتحا  درادن ، يرثا  یلومعم  ياه  بآ رگید 

يوق تیوقت  هدـش ، توق  یب  یلک  هب  یتخرد  دـندید  دنمـشناد  نانابغاب  ناحّالف و  یتقو  تسا  مسر  تحـالف  یلمع  ِملع  رد  هچناـنچ 
تسوپ و اب  دننک و  یم  حبذ  تخرد  نآ  رانک  ار  يراد  ناج  دوجوم  ای  يدنفـسوگ  ینعی  دـننک  یم  ینابرق  هب  ار  وا  جالع  دراد ، مزال 

.دریگب دیدج  تردق  توق و  ون  زا  تخرد  ات  دنیامن  یم  نفد  تخرد  ياپ  رد  نوخ  تشوگ و 

نیا دید  دوب  ملاع  ینابغاب  هک  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر  ءادهشلا  دیس  ترضح 
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یملع ینابم  یلومعم و  ياهبآ  هب  هک  هیما ) ینب  يراد  مامز  هریخا و  تاونس  رد  صوصخب   ) دنا هداد  یبآ  یب  يردق  هب  ار  هبّیط  ةرجش 
.تسا مزال  يراکادف  درک  دهاوخن  ادیپ  تایح 

لافطا باحـصا و  ناناوج و  نیرتهب  تسد  اذـل  دوش  يوق  یموق  ياه  هبانوخ  اب  یتسیاب  تعیرـش  تخرد  هبّیط و  ةرجـش  يرایبآ  اعطق 
.درک تکرح  البرک  تمس  هب  هللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  ةرجش  يرایبآ  ینابرق و  يارب  تفرگ  ار  دوخ  ریغص 

یمن یلو  داد  یم  ار  اه  ینابرقو دیبوک  یم  تفلاخم  سوک  دنام و  یم  اج  نامه دش  جراخ  هنیدم  زا  ارچ  دـنیوگ  نارظن  هتوک  یـضعب 
نآ تفلاـخم  هک  دنتـسناد  یمن  دـنام و  یم  هدیـشوپ  ملاـع  میهف  ناـمدرم  رب  وا  رما  دـنام  یم  هنیدـم  رد  راوـگرزب  نآ  رگا  هـک  دـنناد 

فدـه و دـیمهفن  یـسک  دـندش و  هتـشک  دـندومن و  قح  هب  مایق  يرهـش  رد  هک  نید  نایماح  نارازه  دـننام  .هدوب  هچ  يارب  ترـضح 
.دنداد یم  ناشن  هنوراو  مه  نانمشد  هدیدرگ و  هتشک  هچ  يارب  هدوب و  هچ  مئاق  دصقم 

فیرـشت دـندوب  رـضاح  هکم  هب  هرمع  يارب  نامدرم  هک  یعقوم  بجر  هام  رد  تقیقح  قح و  روهظ  يارب  اـنیب  درمدار  هناـگی  نآ  یلو 
يادن درک  اه  هباطخ  دناوخ و  اه  هبطخ  دندوب  عمج  ادـخ  هناخ  رد  هک  تیعمج  رازه  اهدـص  لباقم  رد  هفرع  زور  ات  دـش  هکم  يامرف 

ۀماع دزشوگ  دنز  یم  هللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  ةرجش  ۀشیر  هب  هتـشادرب  هشیت  دیلپ  دیزی  هک  دیناسر  نایملاع  مامت  عمـس  هب  ار  تقیقح  قح و 
دزاب یم  رامق  دروخ  یم  بارش  درب  یم  نایم  زا  ار  نید  ساسا  المع  دراد  مالسا  تفالخ  يوعد  هک  يدیزی  دننادب  هک  دومن  نیملسم 

نید مراذـگ  یمن  نم  دـهد  یم  داب  رب  ار  ربمغیپ  مدـج  تامحز  دراذـگ  یم  اپ  ریز  ار  نید  ماکحا  دـنک  یم  يزاب  نومیم  گس و  اـب 
نایم زا  مدج 
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.منک یم  ظفح  ار  نید  مهد و  یم  ناج  میامن  يراکادف  تسا  بجاو  نم  رب  دورب 

هعماج هب  ندومن  مالعا  نید و  رئاعش  ظفح  يارب  قارع  هفوک و  تمـس  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  جورخ  ترـضح و  نآ  مایق  سپ 
.تسا هدوب  نید  یب  دینع  دیلپ  نآ  ریذپان  ناربج  تایلمع  بارخ و  دیاقع  قالخا و  دسافم  راتفر و  راوطا و  تیرشب ،

هدومن لابقتسا  امش  زا  هک  هفوک  لها  دندرک  یم  ضرع  دندمآ  یم  تعنامم  يارب  هک  دنم  هقالع  ناتـسود  مامعا و  ینب  ناردارب و  اذل 
.دنفورعم یئافو  یب  هب  دنداتسرف ، اه  همان  توعد  دنا و 

نوچ یئامن  هلباقم  یناوت  یمن  دنا  هدیناود  هشیر  تکلمم  نیا  رد  تسا  اه  لاس هک  دیلپ  دـیزی  تنطلـس  هیما و  ینب  تردـق  اب  هوالع  و 
اذل دوش  یم  حالصا  هیما  ینب  دزن  اهنآ  يایند  دنتسه و  ایند  دیبع  دبع و  مدرم ، .دنا  مک قح  لهأ 

رد فقوت  ندنام و  هب  یتسین  لیام  مه  رگا  امن و  رظن  فرص  رفس  نیا  زا  سپ ، .دوب  دهاوخن  امش  اب  هبلغ  عفن و  دنا ، عمج اهنآ  فارطا 
یناوت یم  دنراذگ ، یمن  اهنت  ار  امـش  دنتـسه ، يرویغ  نامدرم  دنرایـسب ؛ اجنآ  رد  امـش  هب  نادـنم  هقالع  هک  نمی  هب  ورب  سپ  زاجح ،

.ینارذگب یتحار  هب  تاحفص  نآ  رد  ار  يرمع 

ضعب هب  یلو  دومن  یم  تکاس  يرـصتخم  ياهباوج  هب  ار  کی  ره  اذل  دـیامن ، يرادرب  هدرپ  الماک  همه  يارب  تسناوت  یمن  ترـضح 
، دیئوگ یم  تسار  دومرف  یم  سابع  نب  هللا  دبع  شمارگ  مع  نبا  هّیفنحلا و  نب  دّمحم  شردارب  دننام  مرحم  براقأ  ّرس و  باحصا  زا 

ینعی مور ، یم  ندش  هتـشک  يارب  هکلب  مور  یمن  يرهاظ  هبلغ  حتف و  يارب  مه  نم  دوب ، دهاوخن  نم  اب  يرهاظ  هبلغ  مناد  یم  مه  نم 
هب مهاوخ  یم 
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.منک رب  ار  داسف  ملظ و  ۀشیر  تیمولظم  يورین 

: دومرف نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مّدج  دومرف : یم  هدومن  راکشآ  ار  تقیقح  یضعب  بلق  توق  يارب 

« الیتق کیری  نأ  ءاش  هللا  ّناف  قارعلا  یلا  جرخا  »

( .دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  قارع ؛ يوس  هب  ورب  نوریب  )

: دومرف مّدج  دومرف : دیرب ؟ یم ارچ  ار  اهنز  تسا ، نینچ  رما  رگا  دندرک  ضرع  سابع  نبا  هّیفنحلا و  نب  دّمحم 

« ایابس ّنهاری  نا  ءاش  دق  هللا  ّنا  »

( .دنیبب ریسا  ار  ناشیا  هک  تسا  هتساوخ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  )

نم تیب  لها  يریسا  نم و  تداهـش  رد  يرارـسأ  تاکن و  ینعی   ) مرب یم  يریـسا  يارب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رما  هب 
تفـالخ و زکرم  رد  ماـش  دـنورب  دـنریگب ، شود  رب  ار  تیمولظم  مچرپ  ملع و  هک  تسا  ناـنز  تراـسا  نم ، تداهـش  مّمتم  هک  تسا 

.دنیامن نوگنرس  ار  ناشرفک  ملظ و  مچرپ  دننکب و  ار  اهنآ  ۀشیر  دیزی  تردق 

نشج تردق و  سلجمرد  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  يرغـص  ۀقیدص  مشاه  ینب  ۀلیقع  یب  یب  ۀباطخ  هبطخ و  دندرک ، یلمع  هچنانچ 
هباطخ هبطخ و  يراصن و  دوهی و  زا  لاجر  هناگیب و  ءارفـس  هیما و  ینب  ناگرزب  موق و  فارـشا  زا  رفن  اهدص  لباقم  رد  دـیزی  يزوریپ 
دیزی لباقم  رد  ربنم  يالاب  ماش  يوما  دجسم  رد  مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ  ماما  نیدجاّسلا  دّیـس  فورعم 

(. دومن رادیب  ار  مدرم  نوگنرس و  ار  هیما  ینب  تمظع  مچرپ  تسکش و  ار  وا  تردق  يورین 

395 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1210 

http://www.ghaemiyeh.com


:(1) دومرف لاعتم  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ 

انلّضف نینمؤملا و  بولق  یف  هّبحملا  هعاجّـشلا و  هحاصفلا و  هحامّـسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبـسب  انلّـضف  اّتـس و  انیطعا  ساّنلا  اهّیا 
اّنم هّمالا و  هذه  اطبـس  اّنم  هلوسر و  دسا  هللا و  دـسا  اّنم  ّرایّطلا و  اّنم  قیّدـصلا و  اّنم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  راتخملا  یبّنلا  اّنم  ّنأب 

.هّمالا هذه  ّيدهم 

تفه هب  قلخ  ریاس  رب  میدـش  هداد  حـیجرت  تلـصخ و  شـش  هدـش  اطع  یلاعت ) يادـخ  بناج  زا  دـمحم  لآ  ام   ) اـم هب  ناـمدرم  يا  )
نانمؤم و ياهلد  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاصف و  ییور و  شوخ  يدرمناوج و  يرابدرب و  ملع و  هب  میا  هدـش  هدرک  اطع  .تلیـضف 
ام زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  هدیزگرب و  ربمغیپ  تسا  ام  زا  هکنیا  هب  مدرم  رب  میا  هدش  هداد  یتدایز  حیجرت و 

طبـس ود  تسا  ام  زا  وا و  لوسر  ادخ و  ریـش  هزمح  تسا  ام  زا  رایط و  رفعج  تسا  ام  زا  و  مالّـسلا ) هیلع  نینموملا  ریما   ) قیدص تسا 
(. ( نسحلا نب  هجح  ینعی   ) تما نیا  يدهم  تسا  ام  زا  و  نیسح ) نسح و   ) تما نیا 

بسح کنیا  دسانش  یمن  ارم  هک  سک  نآ  دسانش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  دومرف : دومن ، دوخ  زا  یفرعم  هب  عورـش  هاگنآ 
یم نایب  ار  تافص  نآ  ینالوط  تاملک  اب  هک   ) ۀصوصخم لئاضف  تافص و  بحاص  دنزرف  منم  مناسر : یم  اهنآ  هب  ار  مدوخ  بسن  و 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  دهد ) یمن  ار  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  هک  دیامن 

هیلع هیواعم  نامز  زا  زور  بش و  اه  لاس  هک  يربنم  نامه  يور  نآ ، زا  سپ 
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ياه تبـسن نارازه  دـندومن و  یم  ّبس  نعل و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلوم  انالوم و  ـالم  رب  ینلع و  هیواـهلا 
نینمؤملا ریما  شراوگرزب  دج  بقانم  لئاضف و  اه  نمشد هیما و  ینب  لاجر  دیزی و  دوخ  روضح  رد  دندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  اوران 

: دومرف دومن و  نایب  دسرب ) یماش  مدرم  شوگ  هب  دندوب  هدراذگن  هک   ) ار

نعط نیفیسب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدی  نیب  برـض  نم  نبا  انا  هللا  ّالا  هلا  اولاق ال  یّتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  انا  »
نیّیبنلا و ثراو  نینمؤملا و  حـلاص  نبا  انا  نیع  هفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاـه  نیحمرب و 

لآ نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباّصلا و  ربصا  نیئاکبلا و  جات  نیدباعلا و  نیز  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدـحلملا و  عماق 
نیثکانلا نیقراملا و  لتاق  نیملسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب  روصنملا  لیئربجب  دّیؤملا  نبا  انا  نیملاعلا  ّبر  لوسر  سی 
نینمؤملا نم  هلوسرل  هّلل و  باجتسا  باجا و  نم  لّواو  نیعمجا  شیرق  نم  یشم  نم  رخفا  نیبصاّنلا و  هئادعا  دهاجملا  نیطـساقلا و  و 

نید رصان  نیملاعلا و  ّبر  همکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هللا  یمارم  نم  مهس  نیکرـشملا و  دیبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباّسلا و  لّوا  و 
عطاق ماّوق  بّذـهم  رباـص  ماـمه  مادـقم  ّیـضر  ّیحطبا  ّیکز  لولهب  یخـس  حمـس  هملع  هبیع  هللا و  همکح  ناتـسب  هللا و  رما  ّیلو  هللا و 

زا اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب  دسا  همیکـش  مهّدشا  همیزع و  مهاضما  انانج و  مهتبثا  انانع و  مهطبرا  بازحالا  قّرفم  بالـصالا و 
ّیندم یکم  قارعلا  شبک  زاجحلا و  ثیل  میشهلا  حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذی  یحرلا و  نحط  هّنعالا  تبرق  هّنسالا و  تفلد 
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نیسحلا نسحلا و  نیطبّسلا  وبا  نیرعشملا و  ثراو  اهثیل  یغولا  نم  اهدّیـس و  برعلا  نم  ّيرجاهم  ّيرجـش  ّيدحا  ّيردب  ّیبقع  ّیفنح 
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  يّدج  كاذ 

هب هللا  لوسر  يور  شیپ  دز  ریـشمش  هک  یـسک  دنزرف  منم  هللا  الا  هلا  دنتفگ ال  ات  مدرم  ياه  ینیب رب  دز  ریـشمش  هک  یـسک  دنزرف  منم 
ود هب  دومن  تعیب  ترجه و  ود  هب  دومن  ترجه  هزین و  ود  هب  دز  هزین  و  راـقفلا ) وذ  هب  یتدـم  ریـشمش و  هب  یتدـم  ینعی   ) ریـشمش ود 

ثراو نانمؤم و  حلاص  دنزرف  منم  .یندز  مهرب  مشچ  ادـخ  هب  تشگن  رفاک  نینح و  ردـب و  گنج  رد  دومن  هلتاقم  نارفاک  اب  .تعیب و 
ربص ادخ و  فوخ  زا  ناگدننک  هیرگ  جات  نادباع و  تنیز  ناگدننکداهج و  رون  ناناملـسم و  هاشداپ  نادحلم و  هزادـنارب  ناربمایپ و 

هب روصنم  لیئربج و  هب  دـیؤم  دـنزرف  منم  .نیملاعلا  بر  لوسر  سی  لآ  زا  ناگدـنرازگ  زاـمن  نیرتهبو  ناگدـننک  ربص  نیرت  هدـننک 
ینعی  ) تعیب ناگدننکش  و  ناورهن ) لها  ینعی   ) نید زا  ناگتشگرب  هدنـشک  ناناملـسم و  مرح  زا  هدننک  تیامح  دنزرف  منم  .لیئاکیم 
هدننک رخف  اهیبصان و  دوخ ، نانمـشد  اب  هدـننک  داهج  نیفـص و  گنج  لها  ینعی   ) نایغط یغب و  لها  و  هرـصب ) رد  لمج  گنج  لها 

ار وا  لوسر  ادـخ و  توعد  تباـجا  هک  یـسک  لوا  و  شیرق ) همه  زا  رخفا  ینعی   ) شیرق هفیاـط  زا  دـنتفر  هار  هک  یناـسک  همه  نیرت 
یلاعت يادخ  ياهریت  زا  يریت  ناکرشم و  هدننک  كاله  ناملاظ و  هدننکش  نامیا و  يوس  هب  ناگدننک  تقبس  لوا  نانمؤم و  زا  دومن 

، وا ملع  قودنص  ادخ و  تمکح  ناتـسلگ  ادخ و  رما  یلو  ادخ و  نید  هدنهد  يرای  نایملاع و  راگدرورپ  تمکح  ناسل  ناقفانم و  رب 
عماج ور و  هداشگ  تواخس و  اب  درمناوج 
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، مایقلا ریثک  قالخا ، هزیکاپ  هدـننک ، ربص  هاشداپ  هدوب ، مدـق  شیپ  اه  گنج  رد  ارایتخا  هک  اـحطب  هدیدنـسپ  یعاـمتجا  تاریخ  عیمج 
نانع مدق  تابث  اب  هک  یسک  دساف ،)  ) بازحا هدننک  قرفتم  اه و  تشپ  هدنک  عطق 

همه زا  شا  همیکـش  رت و  خـسار  همه  زا  شمزع  رت و  تباـث  رت و  يوـق  سک  همه  زا  شلد  هتـشاد و  تسد  رد  ار  دوـخ  سفن  راـیتخا 
ار نانمـشد  درک  یم  درخ  دربن ، نادیم  رد  دوب  نایژ  ریـش  نامولظم ،) قح  قاقحا  رد  دوب  رـشب  دارفا  نیرت  مهم  ینعی   ) رت مکحم  سک 

نانچمه ار  اهنآ  تخاس  یم  قرفتم  درخ و  دوخ و  ياه  هزین  اب  هدایپ ) ای  هراوس و   ) دـندش یم  کـیدزن  وا  هب  هک  یتقو  اـه  گـنج  رد 
یندـم و یکم و  قارع ، لها  نیرتریلد  زاجح و  لها  نیرت  عاجـش  دـنک ، یم  هدـنکارپ  ار  کشخ  كاشاخ  راخ و  اهنـش و  نافوط  هک 

ترجاهم راکادف  هناگی  هرجـش و  تعیب  درمدار  دحا و  ردـب و  راوسهـش  هبقع ، رد  هدـننک  تعیب  نید ، رد  نیملـسم  دارفا  نیرت  هزیکاپ 
نیا مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمغیپ   ) طبس ود  ردپ  نیرعـشم و  ثراو  گنج و  ياهنادیم  ریـش  برع و  دیـسو 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ام  دج  لیاضف  تسا 

: دومرف هاگنآ 

ءاملا و نم  هوعنمم  نم  نبا  انا  .یضق  یتح  ناشطعلا  نبا  انا  ءافقلا  نم  حوبذملا  نبا  انا  ءارهزلا  همطاف  نبا  انا  يربکلا ، هجیدخ  نبا  انا  »
ضرأـب همیرح  کـته  نم  نبا  اـنا  .اـنقلا  یلع  هسأر  عفر  نم  نبا  اـنا  .يری  نفک  هل و  لـسغی  ـال  نم  نبا  اـنا  .يرولا  رئاـس  یلع  هوـلحا 

یکب بحتنا و  هیلع  هللا  تاولص  هنا  مث  يدهت ، ماشلا  یلا  همیرح  تیبس  نم  نب  انا  .يرخأب  هسأر  ضرأب و  همـسج  نم  نبا  انا  .ءالبرک 
سانلا جض  یتح  انا  انا  لوقی  لزی  ملف 
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« .بیحنلا ءاکبلاب و 

.تفر ایند  زا  هنـشت  بل  اب  هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  .افق  زا  هدیربرـس  دنزرف  منم  ارهز ، همطاف  دنزرف  منم  .يربک  هجیدخ  دـنزرف  منم  )
نفک دـندادن و  لسغ  ار  وا  هک  نآ  دـنزرف  منم  .قلخ  ریاـس  رب  دنتـشاد  حاـبم  لـالح و  دـندرک و  عنم  وا  زا  ار  بآ  هک  نآ  دـنزرف  منم 
ریـسا هدومن  تمرح  کته  البرک  نیمزرد  ار  وا  مرح  هکنآ  دنزرف  منم  .دندومن  دنلب  هزین  رب  ار  وا  رهطم  رـس  هکنآ  دنزرف  منم  .دندرکن 

ماش هب  هدومن  ریسا  ار  وا  مرح  هک  نآ  دنزرف  منم  .رگید  ییاج  رد  شرهطم  رس  ییاج و  رد  شسدقم  ندب  هک  نآ  دنزرف  منم  .دندومن 
.دندروآ

دومرف و دوخ  دادجا  حـیادم  رخافم و  زا  ردـقنآ  ینعی  دومرف ؛ انا  انا  هتـسویپ  تسیرگ و  دـنلب  يادـص  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ 
لوغـشم دایرف  هلان و  هیرگ و  هب  یگمه  تساـخرب ، مدرم  زا  شورخ  هکنآ  اـت  درک  ناـیب  ار  دوخ  تیب  لـها  راوگرزب و  ردـپ  بئاـصم 

( .دندش

دوب ماش  يوما  عماج  دجسم  نیمه  رد  دیدرگ ، دقعنم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  هک  بئاصم  لقن  سلجم  لوا 
رضحم رد  نینمؤملا  ریما  شراوگرزب  دج  بقانم  لیاضف و  لقن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  هک 

هک یمسق  هب  تساخرب ، ماش  مدرم  نویش  هجـض و  يادص  دیلپ ، دیزی  روضح  اب  هک  دومرف  ار  شزیزع  ردپ  بئاصم  ردق  نآ  نانمـشد 
.دیدرگ جراخ  دجسم  زا  همهاو  سرت و  يور  زا  دنیشنب ، تسناوتن  تشادرب و  فوخ  ار  دیزی 

راهظا تسایس ، يور  زا  راچان  دیزی  هک   ) .دش عورش  يوما  دض  تضهن  تامدقم  ترضح ، نآ  هباطخ  هبطخ و  رثا  دجـسم و  نامه  زا 
نب هللا  دیبع  دومن و  تمادن 
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یلا هک  .دـیدرگ  نوگنرـس  هیما  ینب  داحلا  ملظ و  رفک و  خاک  تبقاع  ات  هدومن ،) یعیجف  لمع  نینچ  هک  دومن  نعل  ار  هللا  هنعل  هناجرم 
روبق نایماش و  هجوت  دروم  مشاه  ینب  ناتـسربق  یلو  درادن ، دوجو  هیما  نیب  زا  يربق  دساف ، موق  نآ  هناملاظ  تختیاپ  ماش و  رد  لاحلا 

.دشاب یم  ینس  هعیش و  زا  یماع  فراع و  ره  رازم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیب  لها  ترتع و  زا  يرایسب 

تداهش ربخ  هحارص  هیانک و  هتسویپ ، البرک  هکم و  هب  ات  هنیدم  زا  ترضح  نآ  هک  دنا  هتـشون  خیراوت  لتاقم و  بابرا  مامت  هصالخ ،
.دور یم  ندش  هتشک  يارب  هک  دنامهف  یم  مدرم  هب  داد و  یم  ار  دوخ 

ار دوخ  تداهـش  ربخ  هبطخ ، نمـض  دـناوخ و  نیملـسم  هعماـج  لـباقم  همظعم  هکم  رد  هیورت  زور  هک  تسا  یلـصفم  هبطخ  هلمج  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  رب  دورد  لاعتم و   (1) راگدرورپ دمح  زا  دعب  هک  داد  ینلع 

انا عرصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسآ  یلا  ینهلوا  ام  هاتفلا و  دیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ  »
« .ءالبرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقتی  یلاصوأب  یناک  هیقال ،

؛ دوخ ناگتشذگ  تبحـص  هب  مدنموزرآ  ردق  هچ  دشاب و  ناوج  رتخد  ندرگ  رب  هدالق  هک  تسا  هتـسب  نینچ  مدآ  نادنزرف  رب  گرم ، )
نادـب دـیاب  .دوش  هدـنکفا  نآ  رد  نم  رکیپ  هک  ینیمز  تشگ ، هدیدنـسپ  هدـیزگرب و  نم  يارب  دوب و  فسوی  قاتـشم  بوقعی  هکنانچ 

ارم دنب  دنب  منیب  یم  ییوگ  مسرب و  نیمز 
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( .البرک سیواون و  نایم  دننک  یم  ادج  رگیدکی  زا  اه  نابایب  ناگرگ 

رد يرون  ثدـحم  ام  خیـش  دـیوگ : مومهملا  سفن  رد  هارث  باط  یمق  سابع  خیـش  جاح  ردـقلا  لیلج  ثدـحم  مالـسالا  هقث  موحرم  )
هک میا  هدینـش  دـنا و  هتـشون  یمعفک  یـشاوح  رد  هچنانچ  تسا ؛) يراصن  ناتـسروگ  سیواون )  ) تسا هتفگ  نمحر  ار  سفن  باتک ،

يـالبرک اـما  ـالبرک و  رهـش  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  رازم  نونکا  هک  تسا  هدوـب  عـقاو  اـجنآ  رد  ناتـسروگ  نیا 
هزمح نبا  هب  فورعم  رازم  رب  تسا و  ناور  رهش  يوراب  بونج  زا  هک  يرهن  رانک  رد  تسا  ینیمز  هراپ  یحاون  نآ  مدرم  دزن  فورعم 

( .دشاب یم  ود  نیا  نایم  البرک  رهش  رازتشک و  یتمسق  غاب و  نآ ، زا  يا  هراپ  .درذگ  یم 

مهاوخ هتـشک  البرک  سیواون و  نیب  هکلب  دیـسر ، مهاوخن  تفالخ  رقم  هفوک و  هب  نم  هک  دـنامهف  یم  مدرم  هب  تالمج  لیبق  نیا  اـب 
هک دـیامن  یم  هریغ  هیما و  ینب  زا  دوخ  نیلتاق ]  ] هلَتَق هب  هک  تسا  يا  هراشا  اه  گرگ زا  دارم  .ماـشآ  نوخ  ياـه  گرگ تسد  هب  دـش 

.دنناسر یم  لتق  هب  هدومن ، هعطق  هعطق  ار  ام  راوخنوخ  ياه  گرگ  دننام 

رد .تفالخ  تسایر و  دصق  هب  هن  دـندومرف ، تکرح  تداهـش  دـصق  هب  نیـسح  ماما  هک  دـناسر  یم  راتفگ  رابخا و  لیبق  نیا  هرخالاب 
یم هتـسویپ  درک و  یم  عـمج  ار  دوـخ  داـفح  باحـصا و  لزنم ، ره  رد  داد و  یم  ار  دوـخ  گرم  ربـخ  هفلتخم  قرط  هب  هار  نیا  ماـمت 

مولظم نم  رـس  بیرق  نع  .دندرب  هیده  هب  يراکانز  نز  يارب  دندیرب و  ار  ییحی  رـس  هک  سب  نیمه  ایند  يردق  یب  یتسپ و  زا  دومرف 
.دنرب یم  راوخبارش  دیزی  يارب  دننک و  یم  ادج  ندب  زا  مه  ار 

رازه اب  یحایر ، دیزی  نب  رح  هفوک  یخسرف  هد  رد  هک  یعقوم  دینک  رکف  نایاقآ 
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ات مشاب  امش  اب  دیورب و  هفوک  هب  مراذگن  مراد و  هاگن  ار  امـش  هک  تسا  هللا  دیبع  رما  درک  ضرع  تفرگ و  ار  ترـضح  هار  رـس  راوس 
؟ دراذگ ّرح  رایتخا  رد  ار  دوخ  دمآ و  دورف  دش و  میلست  ترضح  ارچ  دسرب ، ریما  رما 

دندوبن و رفن  رازه  زا  شیب  رح  اب  هک  یتلاح  رد  دش ، یمن  ّرح  رکشل  میلست  تشاد  رس  رد  تفالخ  تراما و  لایخ  ترـضح  رگا  ًاعطق 
مشاه ینب  رمق  سابع  بانج  دننام  دندوب ؛ مشاه  ینب  زا  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دندوب  هدایپ  راوس و  دصیس  رازه و  ترضح  نآ  اب 

هدعاقلا یلع  .دوبن  رتشیب  گنـسرف  هد  مه  هفوک  ات  دـندوب و  یفاک  رفن  رازه  یگدـنکارپ  يارب  هنت  کی  دوخ  کی  ره  هک  ربکا  یلع  و 
تالیکـشت و دندوب ، رظتنم  هک  مه  مدرم  .دندناسر  یم  هفوک )  ) تموکح زکرم  هب  ار  دوخ  دندرک و  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  یتسیاب  یم 

هدیدرگ میلست  ّرح  راتفگ  لباقم  رد  هکنآ  هن  دنیآ ، بلاغ  هکنآ  ات  دندش ، یم  هزرابم  لوغشم  دندرک و  یم  مکحم  ار  دوخ  تازیهجت 
رب ار  راک  دسرب و  نانمـشد  هب  کمک  زور  راهچ  زا  دعب  هک  دـنهد  رارق  نمـشد  راصح  رد  نابایب  نایم  ار  دوخ  دـنیآ و  دورف  يروف  و 

.دنیامن تخس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسپ 

دـصق هب  ترـضح  نآ  هک  دـیناد  یم  دـیروآ و  یم  تسد  هب  یبوخ  هب  ار  دوخ  باوج  دـینک ، تقد  دوخ  بلطم  نیارق  هب  رگا  ناـیاقآ 
گنسرف هدیسر و  تدش  هجرد  اهتنم  رد  نمشد  هرـصاحم  هک  یعقوم  رد  تشاد  تسایر  لایخ  رگا  اریز  دومن ؛ تافاسم  یط  يرگید 

.دیامن قرفتم  ار  دوخ  هدامآ  تارفن  لیلق و  تیعمج  هک  درک  یمن  مهارف  یلئاسو  هتفرگ ، نمشد  هیوق  ياوق  ار  وا  فارطا  اه 

دـصیس رازه و  اروشاع  بش  ات  اریز  تسا ؛ اـم  ياعدـم  تاـبثا  رب  لـیلد  نیرت  گرزب  اروشاـع  بش  رد  ترـضح  نآ  هباـطخ  هبطخ و 
تمدخ رد  گنج  هدامآ  هدایپ  هراوس و 
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.دندوب ترضح  نآ 

ًاحیرـص هبطخ  نمـض  دومن ، ادا  یلـصفم  هبطخ  تفرگ ، رارق  یـسرک  يور  رب  ترـضح  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  بش  نآ  رد  یلو 
لایخ هب  هک  یناسک  دومرف : ترضح  .دنتشون  لتاقم  بابرا  مامت  هک  هتفرگ  فوخ  ار  بلط  هاج  مدرم  رکشل و  نآ  هک  دومرف  یتاملک 

يدحا نم  هب  زج  مدرم  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشک  دشاب  نیمز  نیا  رد  سک  ره  ادرف  هک  دننادب  دـنا ، هدـمآ  يویند  تموکح  تسایر و 
مامت هک  دوب  هدشن  مامت  اقآ  تاشیامرف  زونه  .دیورب  دیزیخرب و  تسا  بش  ات  .متـشادرب  امـش  ندرگ  زا  ار  متعیب  نم  .دنهاوخ  یمن  ار 

زا دعب  .باحـصا  رفن  راهچ  تسیب و  مشاه ، ینبرفن  هدجیه  رفن ؛ ود  لهچ و  رگم  دـنامن  یقاب  ترـضح  نآ  يارب  .دـنتفر  تیعمج  نآ 
دندینـش ار  ترـضح  نآ  نآرق  توـالت  يادـص  یتقو  .دـندمآ  نوخیبـش  دـصق  هب  نمـشد  رکـشل  ناعاجـش  زا  رفن  یـس  بش ، فصن 

رثکا هک  دندیدرگ  قح  ياه  ینابرق  رفن  ود  داتفه و  رهشا ، رب  انب  ًاعومجم  هک  دندش  قحلم  ینیـسح  يدیحوت  يودرا  هب  راو  بوذجم 
.دندوب نآرق  نایراق  داّبع و  داهز و  اهنآ 

ماقم هب  ندیـسر  تسایر و  هاـج و  ّبح  بـالقنا و  دـصق  هب  ترـضح  نآ  دـناسر  یم  هک  تسا  یحـضاو  نیارق  لـیالد و  ماـمت  اـهنیا 
هک یقیرط  هب  مه  نآ  هدوب ، مالـسا  میرح  زا  عافد  تیامح و  شـسدقم ، نید  جـیورت  شفدـه  افرـص  هکلب  هدومرفن ، تکرح  تفالخ 
هب یهاگ  نید  يرای  ترصن و  اریز  .دیامن  نوگنرس  ار  داسف  رفک و  مچرپ  دنلب و  ار  هللا  الا  هلاال  مچرپ  ندومن ، يزابناج  دهدب و  ناج 

نداد تیموـلظم و  يورین  اـب  .درک  ماـیق  هنادرم  دز و  رمک  رب  تمه  نماد  ترـضح  نآ  اذـلف  .ندـش  هتـشک  هب  یناـمز  تسا و  نتـشک 
داسف ملظ و  هشیر  .راغص  لافطا  اصوصخم  رایسب ، ياه  ینابرق 
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رد تباث ، اهلصا  هسدقم  هرجش  يرایبآ  هللا و  الا  هلا  هملک ال  يالعا  رد  ترـضح  نآ  گرزب  تامدخ  هک  یمـسق  هب  دنک ؛ ار  هیما  ینب 
.دنراد ینعم  نیا  هب  رارقا  لیلد ، ناهرب و  يور  نیدزا ، ناگناگیب  یتح  .تسا  ریدقت  قیدصت و  دروم  نمشد  تسود و  رظن 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  هلاقم 

هک تسا  لصفم  رایسب  دیهش ،» هس   » ناونع تحت  یـسیلگنا  دنمـشناد  مناخ  زا  تسا  يا  هلاقم  هسنارف  مهدزون  نرق  فراعملا  هرئاد  رد 
ریاـس زا  هک  دـندومن  يراکادـف  يزاـبناج و  قـح  هملک  قـالعا  يارب  تیرـشب  خـیرات  رد  رفن  هس  هتـشون  هک  تـسا  نـیا  نآ  هصـالخ 

.دندوبر تقبس  يوگ  نازابناج  ناراکادف و 

هک تسا  اهیلا  راشم  هدـیقع  نیا  هتبلا   ) نیطـسلف رد  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  حیـسم  ترـضح  مود  .نتآ  رد  یناـنوی  میکح  طارقـس  لوا 
هروس هیآ 157 و 158  حیرص  هب  هدیدرگن ، لوتقم  بولصم و  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترضح  نیملسم  ام  هدیقع  الا  دشاب و  یم  یحیـسم 

: هدومرف هک  ءاسن 

َْلب .اًنیِقَی  ُهُولَتَق  اَمَو  ِّنَّظلا  ِتا  َعاَبّ الِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اَـم  ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ْمَُهل  ِبُـش  َهّ ْنَِکلَو  ُهُوبَلَـص  اَـمَو  ُهُولَتَق  اَـمَو  }
{ ِْهَیلِإ هللا  ُهَعَفَر 

راهظا فلتخم  دـیاقع  وا  هراب  رد  هک  نانآ  اـنامه  دـش و  هبتـشم  ناـنآرب  رما  هکلب  دندیـشک ، راد  هب  هن  دنتـشکن و  ار  میرم  نب  یـسیع  )
امـش  ) نیقی روط  هب  دنتفر و  یم  دوخ  نامگ  یپ  زا  هکنآ  زج  دـندوب ، نآ  هب  ملاع  دـنتفگ و  ینخـس  دـیدرت  کش و  يور  زا  دنتـشاد ،

( .درب الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ ، هکلب  .دنتشکن  ار  حیسم  هک  دینادب ) نینمؤم 
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خیرات هب  هاگره  تسا : هتـشون  هاگنآ  .ناناملـسم  ربمغیپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  هداز  دنزرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  موس ،
يزابناج هک  دوش  یم  قیدصت  ددرگ ، لصاح  یهاگآ  دیعس  دیهـش  رفن  هس  نیا  زا  کی  ره  يزابناج  تداهـش و  یگنوگچ  تالاح و 

بقلم تهج  نیمه  هب  .تسا  هدوب  رت  مهم  رت و  يوق  یسیعو ) طارقس  ینعی   ) رفن ود  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  يراکادف  و 
نیسح ترضح  یلو  دندش ، رـضاح  دوخ  ناج  هیدفت  هب  قح  هار  رد  طقف  حیـسم  ترـضح  طارقـس و  اریز  ءادهـشلا ؛ دیـس  هب  دیدرگ 

زا هک  ار  شنازیزع  نیرتزیزع  هدـش و  عقاو  نمـشد  هرـصاحم  رد  تیعمج  زا  رود  ینابایب  رد  دومن ، راـیتخا  نطو  يـالج  مالّـسلا  هیلع 
اهنآ یمامت  هداتسرف و  نمشد  لباقم  دوخ  تسد  هب  هدومن ، قح  يادف  هدوب ، رت  مهم  شدوخ  ندادرَس  زا  اهنآ  زا  کی  ره  نداد  تسد 

.دومن قح  هار  ینابرق  ار 

هچب درادن  هقباس  یخیرات  چیه  رد  هک  دوب  شا  هراوخریش  هچب  نداد  ینابرق  اه  ناملسم ِنیـسح  تیمولظم  تابثا  رب  لیلد  نیرت  گرزب 
.دنهد رارق  افج  ریت  همعط  ار  وا  بآ ، نداد  ضوع  اغد  موق  نآ  دنروایب و  ردق ) تمیق و  یب   ) بآ بلط  يارب  ار  يراوخریش 

دـیچرب و ار  هیما  ینب  ردـتقم  نادـناخ  تزع  طاسب  تیمولظم ، يورین  نیمه  هب  دومن و  ار  نیـسح  تیمولظم  تابثا  نمـشد ، لمع  نیا 
.تفرگ دوخ  هب  ینیون  تایح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  شگرزب  تیب  لها  وا و  ياه  يزاـبناج رثا  رد  .دومن  ناـشملاع  ياوسر 

.یهتنا

تایلمع هک  دـنراد  قیدـصت  دوخ  خـیرات  رد  یگمه  ییاپورا  نیخروم  زا  نارگید  يوسنارف و  فزوج  رتکد  یناملآ و  نیبراـم  رتکد 
هللا مالس  ءادهشلا  دیس  ترضح 
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رگا الا  دومن و  عطق  ار  هیما  ینب  رفک  ملظ و  تسد  ینعی  دیدرگ ؛ مالـسا  نیبم  نید  تایح  ببـس  راوگرزب  نآ  ياه  يراکادـف  هیلع و 
نید و ربمغیپ و  ادخ و  زا  یمان  دندرب و  یم  نایم  زا  یلک  هب  ار  دیحوت  نید  ساسا  هیما  ینب  دوبن ، ترضح  نآ  قح  هب  مایق  تامدخ و 

.دندراذگ یمن  یقاب  ملاع  رد  تعیرش 

تقیقح فشک  بولطم ، هجیتن 

، تسا فصنم  نمشد  تسود و  قیدصت  دروم  هک  هادف  انحاورا  ءادهشلا  دیس  ترضح  گنج  مایق و  هک  دش  نیا  مضیارع  هجیتن  سپ 
اب ترـضح  نآ  هک  دنونـش  یم  یتقو  ترـضح  نآ  هب  نادنم  هقالع  نایعیـش و  نارادازع و  راوز و  اذـل  .تسا  هدوب  ینید  گنج  مایق و 

اذل .دوب  دهاوخن  ترـضح  نآ  ّیـضرم  تارکنم  هب  لمع  هک  دنوش  یم  هجوتم  دومن ، یم  تارکنم  هب  لمع  هکنآ  يارب  دیگنج ، دـیزی 
یم رارق  یمتح  هضیرف  دوخ  رب  ار  تابجاو  هب  لمع  دندرگ و  یمن  تسا  راوگرزب  نآ  عبط  هرکُم  هک  تارکنم  تامرحم و  درگ  زگره 

.دنهد

هک بئاصم  ایالب و  تدش  تدح و  نآ  اب  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  هک  دنناوخ  یم  خیراوت  لتاقم و  بتک  رد  دنونـش و  یم  یتقو 
رد تیدج  هتبلا  دـناوخ ، تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  یتح  درکن ، كرت  ار  شزامن  درادـن ، هقباس  تخـس  نینچ  يزور  ناهج  خـیرات  رد 

ًاعطق ترـضح  نآ  بوبحم  هک  دـندرگ  ترـضح  نآ  بوبحم  هجوت و  دروم  ات  دـنیامن ، یم  تابحتـسم  لفاون و  هکلب  تاـبجاو ، يادا 
.دشاب یم  یلاعت  يادخ  بوبحم 

هطلغم تقیقح و  فالخ  دیا ، هدومن  روصت  نارگید  اقآ و  هک  یمسق  نآ  سپ 
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ياوق کیرحت  ثیداحا ، لیبق  نیا  امـش  لاثما  امـش و  هتفگ  فـالخ  رب  هکلب  دـیدومن ، اـج  یب  ریبعت  دـیدومرف و  هابتـشا  .تسا  يراـک 
دنهد و حرش  بلطم  فارطا  رد  لباق  يابطخ  ناگدنیوگ و  هک  اصوصخم  دنک ، یم  لمع  هدامآ  ار  اهنآ  ودیامن  یم  ار  ناعیش  یحور 

.دوش یم  هتفرگ  ییوکین  رایسب  جیاتن  دنیامن ، نایب  یغبنی  امک  ار  ترضح  نآ  تداهش  هفسلف 

رایسب ناناوج  سلاجم ، نیا  رد  مدرم  موجه  هطساو  هب  مرحم  هام  ره  رد  هک  میا  هدوب  یناعم  نیا  رظان  دهاش و  هتسویپ  ام  دوخ  هچنانچ 
ظاعو و تانایب  رثا  رد  دوش ، یم  دـقعنم  راوگرزب  نآ  ماـن  هب  هک  یـسلاجم  ترـضح و  نآ  دوجو  تکرب  زا  ناطیـش  ناـگدوخ  بیرف 

رارق یعقاو  نایعیش  فص  رد  هدومن و  ار  تشز  لامعا  عیمج  كرت  بئت و  هدش و  میقتسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ماظع  نیغلبم  غیلبت 
.دنتفرگ

« .مییامن متخ  ار  هسلج  میدش  مزع  .دنتفرگ  دوخ  هب  توکس  تلاح  نایرگ  مشچ  اب  نایاقآ  رثکا  دیسر ، اجنیا  هب  هک  نخس  »

هک ار  يراکادـف  فیرـش  درم  دـیدومن و  رثأتم  دـح  زا  هدایز  ار  ام  بحاص ، هلبق  باـنج  هتـشذگ ، یلیخ  تقو  هکنیا  رب  هوـالع  باون :
نیهر ار  ام  یگمه  دیدناسانـش و  ام  هب  هدوب  هک  يروط  نآ  ناـتتانایب  رـصتخم  نیمه  هب  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناـحیر 

سلجم نیا  رد  بشما  منک  یمن  نامگ  .دیامرف  تیانع  ضوع  امـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تَدَج  .دیداد  رارق  دوخ  تنم 
دهد رارق  دوخ  فاطلا  محارم و  لومشم  ار  امش  دشاب و  یضار  امش  زا  ادخ  .دشاب  هدشن  رثأتم  بانج  نآ  يارب  هک  هدوب  يرضاح  درف 

.دیدومرف ضیفتسم  ار  ام  هک 

زا صاخشا  ریثأت  تحت  هناروکروک  نونک  ات  ام  هک  تسا  رثأت  ياج  یلیخ  اعقاو  و 
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رثا رد  رگم  هدوبن  نیا  میا و  هدـنام  مورحم  نآ  رب  هبترتـم  جـیاتن  يرادازع و  سلاـجم  رد  روضح  موـلظم و  يـالوم  نآ  تراـیز  ضیف 
تعدـب ازع  سلاجم  هب  نتفر  یلوم و  نآ  تراـیز  هک  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  اـم  هب  بصعت  يور  زا  هک  ییاـجیب  طـلغ و  تاـغیلبت 

.تسا

هلآو و هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  تقیقح  هبو  دیامن  یم  تفرعم  بحاص  رادیب و  ار  ناسنا  هک  تسا  یبوخ  تعدـب  بجع  ًاعقاو 
.دنک یم  انشآ  تعیرش  عرش و  هب  نارازگتمدخ 

ترایز دیاوف  باوث و  رد 

اهنآ روبق  ترایز  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاط  ترتع  دـمحم و  لآ  يرادازع  تعدـب  هب  عجار  هک  يا  هلمج  نیا  یعاد :
هکنآ نودب  دنا ، هدومن  اهنآ  زا  يوریپ  تداع  مه  ننـست  لها  ياملع  هتفرگ و  جراوخ  بصاون و  دیاقع  زا  همـشچرس  اعطق  دیدومرف ،

نآ هراب  رد  دننآرقلا ، لیدع  هک  ترضح  نآ  تیبلا  لآ  ای  ربمغیپ و  ای  ادخ  بناج  زا  يروتـسد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تعدب  دننک  رکف 
.دشاب هدیسرن 

بتک رد  هدیـسر ، ًارتاوتم  هعیـش  هربتعم  بتک  رد  هکنآ  رب  هوالع  ترـضح ، نآ  تراـیز  نتـسیرگ و  هب  عجار  راـبخا  رد  هکنآ  لاـح  و 
هب کنیا  .میدومن  هراشا  البق  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تسا  دوجوم  دـنا  هدرک  لقن  روهمج  گرزب  ياملع  هک  یلتاـقم  ناـتدوخ و  هربتعم 

: مییامن یمافتکا  تسا ، هدش  تبث  ثیدح  بتک  لتاقم و  مامت  رد  هک  یفورعم  ربخ  لقن  هب  ترایز  هب  عجار  تقو ، قیض  هطساو 

یلصربمایپ .دش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دنتـشاد ، فرـشت  هشیاع  نینمؤملا  ما  هرجح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زور  کی 
دیسوب و رایسب  دیشک و  تبحم  شوغآ  رد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا 
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وا هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  .يراد  یم  تسود  ار  نیـسح  ردـقچ  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  هشیاع  .دـیئوب 
ار اه  هزین  اهریـشمش و  ياج  دومرف : دومن ، لاؤس  هیرگ  ببـس  زا  هشیاع  .تسیرگ  ترـضح  نآ  هاگنآ  .تسا  نم  هناحیر  رگج و  هراپ 

هنـسرگ مکـش  هنـشت و  بل  اـب  يرآ  دومرف : دنـشک ؟ یم  ار  وا  رگم  درک : ضرع  هشیاـع  .دـننز  یم  منیـسح  رب  هیما  ینب  هک  مسوب  یم 
ضرع هشیاع  .دنک  ترایز  ار  وا  تداهـش  زا  دعب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دسر  یمن  اهنآ  هب  زگره  نم  تعافـش  .دـننک  یم  دـیهش 

جح کـی  درک : ضرع  بجعت  يور  زا  هشیاـع  .نم  جـح  کـی  رجا  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  يرجا  هچ  وا  رئاز  يارب  هللا  لوسر  اـی  درک :
دومن و یم  بجعت  هتـسویپ  هشیاع  .نم  جح  راهچ  باوث  دومرف : ترـضح  .درک  بجعت  رتشیب  هشیاع  .نم  جح  ود  باوث  دومرف : امش ؟

دنوادـخ دـنک  ترایز  ار  نیـسح  سک  ره  هشیاع  دومرف : هک  ییاـج  هب  دیـسر  اـت  دومن  یم  داـیز  ار  باوث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
.درک توکس  هشیاع  رگید  .دسیون  یم  راوگرزب  نآ  لمع  همان  رد  ارم  هرمع  دون  جح و  دون  باوث 

اب تفلاخم  اعطق  دـشاب ؟ هللا  لوسر  شرافـس  هجوت و  دروم  هک  تسا  تعدـب  یترایز  نینچ  دـیهد ، فاـصنا  ناـیاقآ  ادـخ  هب  ار  اـمش 
.دشاب یم  شنیرهاط  تیب  لها  ترضح و  نآ  اب  ینمشد  ندومن ، تعدب  هب  ریبعت  ترضح و  نآ  يازع  سلاجم  نتفر  ترایز و 

راهطا همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  تارثا 

ار یلقاع  ناسنا  ره  تسا ، ظوحلم  نیرهاط  همئا  روبق  ترایز  رد  هک  يرهاظ  عفانم  هب  هجوت  يورُخا ، روجا  يونعم و  دـیاوف  رب  هوـالع 
نیا زا  هک  دنک  یم  کیرحت 
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.دنکن رظن  فرص  ددرگ  یم  رایسب  تادابع  ببس  هک  گرزب  تدابع 

دنچ يانثتـسا  هب   ) تعاس راهچو  تسیب  رد  دـییامن  یم  هدـهاشم  نایعلا  ّسحلاـب و  دـیدرگ  فرـشم  هسدـقم  باـتعا  نآ  هب  رگا  اـمش 
ات رجف  عولط  هب  تعاس  ود  زا  ددرگ ) یم  هتـسب  مرح  فیظنت  همدـخ و  تحارتسا  يارب  هکراـبم  باـبق  باوبا  هک  بش  طـسو  تعاـس 

اهنآ یماـمت  تسا و  ماوع  صاوخ و  زا  رواـجم  راوز و  زا  ولمم  رپ و  اـهربق  فارطا  دـجاسم  اـه و  مرح نآ  هتـسویپ  بش  فصن  بیرق 
.دنشاب یم  هیعدا  داروا و  راکذا و  هب  لاغتشا  نآرق و  تئارق  بحتسم و  بجاو و  ياهزامن  زا  تادابع ، عاونا  مرگرس 

ترایز و قشع  هب  هسدـقم  هنکما  نآ  رد  یلو  تابجاو ، يادا  رگم  دـنرادن  رایـسب  تدابع  قیفوت  دوخ  ناـطوا  دـالب و  رد  هک  یناـسک 
ياه هیرگ  نآرق و  تئارق  راـگدرورپ و  اـب  تاـجانم  دـجهت و  قیفوت  هدـیدرگ ، فرـشم  رجف  عولط  هب  تعاـس  ود  زا  بوبحم  لاـصو 

تادابع و مرگرـس  هتـسویپ  دنتـشگرب ، دوخ  ناطوا  هب  یتقو  هک  دوش  یم  يوناث  تداـع  اـهنآ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  فوخ  زا  ناوارف 
.دنروآ یم  ياج  هب  مامت  قایتشا  اب  ار  اهزامن  ياضق  لفاون و  يادا  دنشاب و  یم  یصاعم  كرت 

؟ تسا تعدب  دنوش  یم  تادابع  ماسقا  مرگرـس  دنیامن و  یم  ادـیپ  يربج  قیفوت  ددرگ و  یم  رایـسب  لامعا  بجوم  هک  لمع  نیا  ایآ 
اعد و زامن و  زا  تادابع  ماسقا  هب  تعاس  هس  ود ، ًالقا  هبترم  ره  اهبـشرس  اـهرهظ و  اهرحـس و  هبترم  هس  ًـالقا  يزور  هنابـش  ره  رد  هک 

.دنهد رارق  راگدرورپ  ترضح  فاطلا  محارم و  لومشم  ار  دوخ  هتخادرپ و  داروا  راکذا و  نآرق و 

يربج و قیفوت  نیمه  رگم  دوبن  راهطا  همئا  روبق  ترایز  يارب  يرثا  چیه  رگا 
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هک  ) تادابع هب  یمرگرـس  لئاسو و  نیا  هب  ات  ترایز ، نتفر  هب  دـننک  قیوشت  ار  ناناملـسم  هک  دوب  یفاک  تادابع ، ماسقا  هب  یمرگرس 
مامت ساسا  هک  ار  كاـپ  نادزی  اـب  هطبار  دـنیامن ،) یمن  ادـیپ  لـماک  قیفوت  يویند ، روما  هب  لاغتـشا  هطـساو  هب  ناـشناطوا  دـالب و  رد 

.دنیامن ادیپ  نطاب  يافص  هدومن ، مکحم  تساه  یتخبشوخ 

راهچ تسیب و  رد  ماوع ، صاوخ و  لهاج و  ملاع و  هک  دیهد  ناشن  ام  هب  دیناوت  یم  ار  یـسدقم  لحم  مادک  ننـست  لها  دالب  رد  امش 
ربق هک  مظعم  دادغب و  رد  .دنوش  یم  قرفتم  يروف  هدـناوخ و  يزامن  طقف  هک  دـجاسم  زج  دنـشاب ، هتـشاد  تدابع  هب  لاغتـشا  تعاس 
زاب اهنآ  ربق  رواجم  ياهدجـسم  ِرد  زامن  عقوم  طقف  هتـسب ، اهنآ  ياهرد  هشیمه  دـشاب  یم  هفینح  وبا  ماما  ینالیگ و  رداقلا  دـبع  خـیش 

.دنوش یم  قرفتم  هدناوخ ، زامن  دنیآ  یم  یصوصخم  هدع  کی  .دوش  یم 

نب نسح  يرکسع  ترـضح  و  مهد ) ماما   ) مالّـسلا هیلع  یقنلا  یلع  يداه  ترـضح  هعیـش  قح  رب  ماما  ود  نفدم  هک  ءارماس  رهـش  رد 
، دنتسه ننـست  لها  ناردارب  زا  هسدقم  هناتـسآ  مادخ  یّتح  رهـش و  نینکاس  یلاها و  مامت  دشاب ، یم  مهدزای ) ماما   ) مالّـسلا هیلع  یلع 
زا رفن  کی  یلو  دـننک ، یم  زاب  ار  مرح  برد  هعیـش ، نیرواجم  ملع و  لها  راوز و  دایرف  داد و  رایـسب و  تمحز  هب  رجف  عولط  نراقم 
رد هک  مه  مادخ  یتح  .دنشاب  لوغشم  تدابع  هب  دجـسم  نآ  يایاوز  جنک و  رد  هک  مینیب  یمن  ار  اه  ینـس  لهاج  ملاع و  ناوج  ریپ و 

راثآ و تسا  نیا  .دـنتدابع  لوغـشم  مامت  قوذ  قوشاب و  مرح  فارطا  رد  نایعیـش  یلو  دـنباوخ ، یم  دـنور و  یم  دـنیامن ، یم  زاـب  ار 
.ددرگ یم  نایعیش  بیصن  هکرابم  بابق  نیا  زا  هک  یتاکرب 

رگیدکی يولهپ  رهش  ود  برع ، قارع  رد  دیوش  فرشم  دهد  قیفوت  دنوادخ 
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یسوم میهاربا  ابا  ترضح  مامه ، ماما  ود  ربق  رواجم  هعیش و  زکرم  یلوا  هک  دادغب  نیمظاک و  ینعی  گنسرف ؛ ود  هلـصاف  هب  دینیب  یم 
.دشاب یم  داوجلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  ابا  رفعج و  نب 

یپ ات  دیهد  رارق  تقد  دروم  دشاب ، یم  هفینح  وبا  امش  مظعا  ماما  ینالیگ و  رداقلا  دبع  خیـش  ربق  رواجم  ننـست و  لها  زکرم  یمود  و 
ربق نآ  ترایز  هب  هقالع  راهطا و  همئا  ربق  تاکرب  زا  دـینیبب  دوخ  مشچ  هب  هدرب و  نایعیـش  قح  رب  ناماما  ناـیاوشیپ و  هیلاـع  میلاـعت  هب 

تدابع يارب  یقوذ  قوش و  اب  هدنام ، رجف  عولط  هب  تعاس  ود  هتفر و  باوخ  هب  دوز  ار  بش  لوا  هنوگچ  راوز  نیمظاک و  مدرم  رونا ،
رد ناشیاه  لزنم  یلو  دنراد ، هناخ  تراجت دادغب  رد  هک  هعیـش  راجت  زا  يرایـسب  هدع  یتح  .دنرادیب  هدامآ و  يزیخ  رحـس  دجهت و  و 

.دنتسه یلاعت  قح  تدابع  لوغشم  رهطم  مرح  رد  رحس  تقو  تسا ، نیمظاک 

؟ دنا هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  رد  تاوهش و  یشایع و  مرگرس  دنهانگ و  یصاعم و  رد  قرغ  هنوگچ  دادغب  لها  یلو 

دنچ .میور  یم  صاخـشا  لاوقا  لابند  هب  قیقحت  نودـب  هناروکروک ، ارچ  هک  منک  تنعل  دوخ  رب  لاـحلا  هک  دراد  ياـج  اـعقاو  باون :
بانج هفینحوبا و  مظعا  ماما  ترایز  هب  دادغب  میتفر  مدوب ، اهنآ  اب  هناتخبدب  مه  هدنب  نم ، هک  درک  تکرح  اجنیا  زا  يا  هلفاق  لبق  لاس 
.مدـش عقاو  اقفر  تخـس  تالمح  دروم  متـشگرب  متفر و  نیمظاک  ياشامت  هب  هدـنب  هک  زور  کی  یلو  .امهنع  هللا  یـضر  رداقلا  دـبع 

ای دنه و  رد  نیدلا  ماظن  هجاوخ  ای  دادغب و  رد  رداقلا  دـبع  خیـش  ای  مظعم و  رد  مظعا  ماما  ترایز  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  قحلا 
بجوم زیاج و  رصم  رد  نیدلا  لبقم  ربکا  خیش 
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نانآ هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  يربخ  اعطق  هک  دـنور  یم  اـهنآ  تراـیز  هب  اـم  زا  یتعاـمج  لاـس ، ره  رد  هک  دـشاب  باوث 
ترایز يارب  باوث  همه  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هللا  لیبس  یف  دهاجم  راکادف و  ادخ ، لوسر  هناحیر  ترایز  یلو  هدیـسرن ،

!؟ دشاب تعدب  نسحتسم ، تسا  يرما  ًالقع  هدومرف و  نایب  وا 

هللا لوسر  زیزع  دنزرف  ترایز  هب  هتاضرمل ، ًابلط  هللا و  یلا  هبرق  لاسما  مدـنام  هدـنز  رگا  هللا  ءاش  نا  هک  متفرگ  یعطق  میمـصت  هعاسلا 
ات میوش ، یم  صخرم  تمدخ  زا  رطاخ  رثأت  اب  ار  بشما  .درذگب  ام  ياه  هتشذگ  زا  هک  مهاوخب  ادخ  زا  مورب و  دیهش  نیـسح  بانج 

.هللا ءاش  نا  بش  ادرف 
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متشه هسلج 

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

گنج زا  هباحص  رارف  ریدغ ●  ثیدح  · 

رگیدکی هب  هباحص  ياه  شحف  · 

كدف · 

مالّسلااهیلع همطاف  ترضح  هب  رکبابا  نیهوت  · 

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  مانشد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مانشد  · 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یصو  مالّسلا  هیلع  یلع  تمکح ●  ملع و  باب  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیصو  زا  رمع  يریگولج  · 

درکن يریگولج  رکبوبا  تیصو  زا  رمع  · 

.تسا نآرق  قح و  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نیقیدص ● لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  · 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  لاعتم و  ادخ  زا  تعاطا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تعاطا  · 

تیب لها  زا  سمخ  عنم  ریهطت ●  هیآ  · 

تسا كرش  مالّسلا  هیلع  یلع  تیذا  مالّسلا ●  هیلع  یلع  نأش  رد  دهاش  هیآ  لوزن  · 

هفیلخ رب  مالّسلااهیلع  همطاف  بضغ  · 

حیوارت زامن  .تسا ●  لوسر  ادخ و  تیذا  مالّسلااهیلع  همطاف  تیذا  · 
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مظعملا 45) نابعش  مکی  هلیل   ) متشه هسلج 

عورـش تارکاذم  ياچ  فرـص  زامن و  زا  تغارف  زا  دعب  .دـندروآ  فیرـشت  مرتحم  نایاقآ  مدوب ، ءاشع  زامن  لوغـشم  یعاد  بش  لوا 
.دش

هک دییامن  تاملک  عون  نیا  هب  هوفت  دوبن  راوازس  ییامش  لثم  زا  ًاقح  هک  دیدومرف  ینابایب  هتـشذگ  بش  بحاص ! هلبق  ّیحلا : دبع  دیس 
ياـنف ثعاـب  هملک ، قارتـفا  تیئود و  قاـفن و  هک  دـیناد  یم  رتـهب  دوخ  .ددرگ  نیملـسم  رد  هملک  قارتـفا  تیئود و  هب  رجنم  هرخـالاب 

.هدوب نیملسم  هبلغ  روهظ و  ببس  یگناگی ، قافتا و  هکنآ  امک  هدیدرگ ؛ نیملسم 

داریا رگا  هک  دشاب ، یم  هملک  قارتفا  تیئود و  ببس  یعاد ، راتفگ  زا  تمـسق  مادک  دییامرف  نایب  تسبوخ  بجعت ،) لامک  اب  : ) یعاد
لاکشا عفر  هدومن و  ضرع  باوج  الا  مدرگ و  هبتنم  هدش  یعاد  زا  یتلفغ  تساج و  هب  امش 

.دوش

رد .دـیدومرف  نمؤم  ملـسم و  هب  ریبعت  هدرک و  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  نیملـسم  سکاـن ، سک و  فیرعت  حیـضوت و  عقوم  رد  دـیس :
ادج مه  زا  ار  اهنآ  یتسیابن  .دنردارب  مه  اب  هللا » لوسر  ادمحم  هللا  الا  هلا  ال   » ناگدنیوگ دنتسه و  یکی  یگمه  ناناملسم  هک  یتروص 
ادیپ ماع  صاخ و  هک  تسا  نایاقآ  امـش  لاثما  تانایب  رثا  رد  .دوش و  یم  مامت  مالـسا  ررـض  هب  هک  داد ؛ یگتـسد  ود  لیکـشت  دومن و 

ار هعیش  دیا ، هدید  ناتسودنه  رد  هچنانچ  .دنناوخ  یم  ملسم  ار  ام  نمؤم و  ار  دوخ  نایعیش ، هدیدرگ و 
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هب میلست  ماکحا و  ندومن  لوبق  دایقنا و  مالـسا  اریز  دشاب ؛ یم  یکی  نامیا  مالـسا و  هکنآ  لاح  .دنناوخ  یم  ملـسم  ار  ینـس  نمؤم و 
.دنشاب یم  نامیا  ینعم  قیدصت و  تقیقح  نامه  نیا  تسا و  نآ 

رب امـش  دنرادن و  ییادج  مه  زا  تسا و  مالـسا  تقیقح  نامیا  تسا و  نامیا  نیع  مالـسا  هکنیا  رب  دن  هدومن  قافتا  تما ، روهمج  اذل 
.دیدومن ادج  مه  زا  نامیا  مالسا و  هک  دیدومن  تبحص  روهمج  فالخ 

نامیا مالسا و  نیب  قرف  رد 

نایب رد  تسا و  امـش  رظن  روظنم  هک  يروهمج  ًـالوا  .میاـمن  ضرع  باوج  هنوگچ  مریحتم  مسبت ) توکـس و  يردـق  زا  سپ  : ) یعاد
.دشاب یم  تعامج  تنس و  لها  زا  ضعب  روهمج ، زا  دارم  هکلب  .تسین  تما  مومع  يانعم  هب  دیدومن ، هراشا  نآ  هب  دوخ 

تعامج تنـس و  لها  اب  هعیـش  طقف  هن  عوضوم  نیا  رد  هکنآ  هچ  .تسین  یفاک  امـش  ناـیب  هنافـسأتم  ناـمیا ، مالـسا و  هب  عجار  ًاـیناث :
کنیا هک  .دـنراد  هدـیقع  فالتخا  باب  نیا  رد  یعفاش  یفنح و  هلزتعم و  نویرعـشا و  زا  يدـنچ  قرف  هکلب  دـنراد ؛ هدـیقع  فـالتخا 

.دهد یمن  ار  هفلتخم  ياه  هقرف  لاوقا  یمامت  لقن  هزاجا  تقو ،

دیاش دـییامنب ؟ هنایماع  تالاکـشا  عون  نیا  دـیاب  ارچ  دـیراد ، نآرق  تایآ  رب  یهاگآ  دـیتسه و  نآرق  لـها  ملاـع و  هک  ناـیاقآ  ًاـثلاث :
دوش و هتفرگ  سلجم  تقو  هک  تسا  نیا  نایاقآ  ضرغ 

.میربب هدافتسا  اهنآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسه  يرت  مهم  یلوصا  بلاطم  ّالا 
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ار تیئود  یگتسد و  ود  بابسا  ما و  هتخاس  نامیا  مالـسا و  یعاد  دییامرفب  هک  تسا  دیعب  امـش  لثم  زا  هناکدوک  تاضارتعا  عون  نیا 
! ما هدرک  مهارف  امش  لوق  هب 

شومارف نایاقآ  رگم  .هدومن  يدنچ  تایآ  میرک  نآرق  رد  میکح  دنوادخ  امـش ) لوق  هب   ) ار یگتـسد  ود  میـسقت و  نیا  هکنآ  لاح  و 
یم احیرص  تارجح )  ) هروس 49 هیآ 14  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیجم ؟ نآرق  رد  لامش  باحصا  نیمی و  باحـصا  رکذ  دنا  هدرک 

: دیامرف

{ ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیإلا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنَِکلَو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُباَرْعألا  َِتلاَق  }

راهظا هدمآ و  هرونم  هنیدم  هب  طحق  لاس  رد  هک  هدیدرگ  لزان  زاجح  دسا  ینب  بارعا  تمذم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـیناد  یم  هتبلا 
هدروآ مالسا  هرونم  هنیدم  تامعنت  زا  هدافتسا  يارب  ًارهاظ  نوچ  یلو  دندرک  يراج  نابز  رب  نیتداهش  نیتملک  هدومن و  نایب  مالـسا و 

تنم وت  رب  هک  هریغ ) دـسا و  ینب   ) بارعا لوسر ) يا   ) هک ینعم  نیا  هب  تسا  هدوـمن  بیذـکت  هیآ  نیا  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـندوب ،
لخاد زا  ترابع  هک   ) میا هدروآ  مالـسا  ام  دـییوگب : نکیل  دـیا ، هدرواین  نامیا  وگب : نانآ  هب  میا ، هدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ  هدارذـگ و 

رد نامیا  تسا  هدماین  رد  زونه  و  تامعنت ) ذخا  یبس و  لتق و  زا  تسا  ءاقترا  يارب  ماکحا  دایقنا  تداهش و  راهظا  مالـسا و  رد  ندش 
.امش ياهلد 

هب نامیا  هدیقع ، بلق و  يور  زا  هک  یقیقح  نیملسم  هقرف  کی  دنتـسه : هتـسد  ود  نیملـسم  هک  دنک  یم  مکح  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ 
.دنیوگ نموم  ار  اهنآ  هک  دنا  هدومن  ادیپ  قیاقح 
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نیتملک طقف  هریغ  دـسا و  ینب  هلیبق  دـننام  عمط ، اب  سرت و  زا  يدـصاقم  ضارغا و  يارب  هک  دنتـسه  يرهاـظ  نیملـسم  رگید ، هقرف  و 
.تسین و يرثا  اهنآ  لد  بلق و  رد  دشاب  يونعم  نامیا  هک  مالـسا  تقیقح  انعم و  زا  یلو  دنناوخ  ناملـسم  ار  دوخ  دنیوگ و  نیتداهش 

ترخآ رد  ینعی  قالخ } نم  هرخآلا  یف  مهل  سیل   } نآرق مکح  هب  یلو  تسا  هدـش  هداد  رهاظ  بسح  رب  اهنآ  اـب  ترـشاعم  زاوج  ول 
.تسین یباوث  اهنآ  يارب 

.دوب دهاوخن  يونعم  هجیتن  جتنم  اهنت  مالسا ، هب  رهاظت  نیتداهش و  نیتملک  هب  رارقا  هب  سپ 

.دشاب یمن  رثا  دروم  مالسا ، نودب  نامیا  هکنآ  امک  .تسین  يرابتعا  ار  نامیا  یب  مالسا  ًاعطق  یلو  تسا ، حیحص  امـش  نایب  نیا  دیس :
: دیامرف یمن  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 94 ، رد  رگم 

{ اًنِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  {ال 

( یتسین نمؤم  وت  دیامن  یم  مالسا  راهظا  امش  هب  هک  یسک  هب  دییوگن  )

رهاط كاپ و  ار  وا  هللا » لوسر  ادمحم  هللا  الا  هلاال   » دیوگب سک  ره  هک  میتسه ؛ رهاظ  هب  رومأم  ام  هک  تسا  لیلد  نیرتگرزب  هیآ ، نیا 
.دندحاو مکح  رد  نامیا  مالسا و  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  .مییامنن  وا  زا  نامیا  یفن  مینادب و  دوخ  رداربو  سدقم  و 

هللا الا  هلا  هدنیوگ ال  هک  هدوب  یثیل  هماثج  نب  مّلحم  ای  دیز و  نب  هماسا  نآ  هک  هدش  لزان  ینیعم  صخـش  هراب  رد  هیآ  نیا  الوا  یعاد :
دیراد قیدصت  نکل  .دندیناسر و  لتق  هب  هدیدرگ  ناملسم  هتفگ و  يا  هملک  سرت ، زا  هک  نآ  لایخ  هب  گنج  نایم  رد  ار 
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هدـید اهنآ  زا  اراکـشآ  ینیب ، فالخ  لمع  هک  یتقو  اـت  ار  نیملـسم  ماـمت  هک  تسه  مه  تهج  نیمه  هب  .دـیامن  یم  مومع  هداـفا  هک 
یم یمالسا  ترشاعم  اهنآ  اب  میناد و  یم  كاپ  ناملسم و  دندومنن ، نید  زا  يّربت  رفک  هب  زاربا  دندیدرگن و  تایرورض  رکنم  هدشن و 

.میرادن مه  صاخشا  نطاب  رد  سسجت  قح  میرادن و  يراک  مه  اهنآ  نطاب  هب  مینک و  یمن  زوجت  مه  رهاظ  دودح  زا  مییامن و 

نامیا بتارم  رد 

.تسا هجو  نم  مومعو  قلطم  مومع  فالتخا  دروم ، بسح  هب  نامیا  مالسا و  نایم  هک  میامن  یم  ضرع  تقیقح ، فشک  يارب  یلو 

دراد و یم  رب  نایم  زا  ار  لاوقا  فـالتخا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  تراـهط  تیب  لـها  راـبخا  دـشاب و  یم  یبتارم  ناـمیا  يارب  هکنآ  هچ 
.دیامن یم  تقیقح  فشک 

: هدومرف يریبز   (1) ورمع تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قیاقح ، رارسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  هچنانچ 

یهتنملا ماتلا  هنم  و  هناحجر ، دـیازلا  حـجارلا  هنم  هناصقن و  نیبلا  صقاـنلا  هنمف  لزاـنم  تاـقبط و  تاـجرد و  تـالاح و  ناـمیالل  نا  »
« .همامت

نآ زا  یـضعب  وا و  ناصقن  تسا  رهاظ  هک  تسا  یـصقان  نآ  زا  یـضعب  .تسا  یلزانم  تاقبط و  تاـجرد و  تـالاح و  ناـمیا ، يارب  )
تسا یحجار  نامیا 
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اب ار  ثیدح  یسلجم  .نامیالا  ءزج  لمعلا  نا  باب  باب 30 ، رفکلا ، نامیالا و  باتک  ح 6 ، ، 66/23 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 1
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  رد  كدنا  فالتخا 
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( .هدیسر لامک  تمامت و  ياهتنم  هب  هک  تسا  یمامت  مات و  نامیا  نآ  زا  ضعب  نامیا و  نآ  ناحجر  تسا  دیاز  هک 

ناج .ددرگ  یم  نیملـسم  هزوح  لخاد  جراخ و  رفک  هریاد  زا  نآ  هطـساو  هب  یمدآ  هک  تسا  نامیا  زا  لوا  هبترم  نامه  صقان ، نامیا 
.دشاب یم  نیملسم  ناما  رد  وا  نوخ  ضرع و  لام و  و 

ناحجر وا  نامیا  ینامیا ، تافـص  زا  ضعب  ندش  دجاو  هطـساو  هب  هک  یـسک  نامیا  زا  تسا  ترابع  ثیدـح ، رد  حـجار  نامیا  اما  و 
زا هک  .تسا  هدش  هراشا  رابخا  ضعب  رد  تافص  نآ  زا  ضعب  هب  هک  دشاب ، یم  تافص  نآ  دقاف  هک  یـسک  نآ  نامیا  رب  دنک  یم  ادیپ 

هیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نینوکلا  یلوم  زا  هغالبلا  جهن  (1) و  یفاک باطتسم  باتک  رد  هلمج  نآ 
: دنا هدومرف  هک  تسا  هدیسر  مالّسلا 

سانلا نیب  کلذ  مسق  مث  ملحلا  ملعلا و  ءافولا و  اضرلاو و  نیقیلا  قدصلا و  ربلا و  یلع  مهسا  هعبـس  یلع  نامیالا  عضو  یلاعت  هللا  نا  »
« لمتحم لماک  وهف  مهسألا  هعبسلا  هذه  هیف  لعج  نمف 

هک دـشاب  تفـص  تفه  يراد  دـیاب  نمؤم  رگید  ترابع  هب  تمـسق ، تفه  رب  ار  نامیا  تسا  هداد  رارق  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  )
تمـسق تفه  نیا  سپ  .يرابدرب  ملح و  ملع و  ءافو و  اضر و  ادـخ و  هب  نیقی  یتسار و  تقادـص و  ییوکین و  ّرب و  زا : تسا  تراـبع 

( .تسا لماک  نمؤم  دراد  ار  تفص  تفه  نیا  مامت  سک  ره  مدرم ؛ نیب  تسا  هدش  میسقت 

، دشاب یم  رگید  ضعب  دقاف  دجاو و  ار  تافص  نیا  زا  ضعب  سک  ره  سپ 

422 ص :

.نامیالا تاجرد  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ح1 ، ، 2/42 ینیلک ، یفاک ، لوصا  - 1
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.دشاب یم  تافصلا  دقاف  هک  یسک  نآ  نامیا  رب  دراد  ناحجر  شنامیا 

هجرد رد  تسا  ترابع  مالـسا ، سپ  .دشاب  هدیدنـسپ  قالخا  هدیمح و  تافـص  مامت  دـجاو  هک  تسا  یـسک  نامیا  مامت  نامیا ، اما  و 
نید تقیقح  یلو  دشاب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاخ  توبن  لاعتم و  دنوادخ  تینادحو  هب  رارقا  فرـص و  لوق  هک  نامیا  زا  لوا 

:(1) دومرف تمازا  يا  هقرف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچ  نانچ  هدیدرگن  لخاد  وا  بلق  رد  نامیا  و 

« هبلقب نامیالا  صلخی  مل  هناسلب و  ملسا  نم  رشعم  ای  »

( .امش بلق  رد  نامیا  هدیدرگن  صلاخ  یلو  دوخ ، نابز  هب  دیا  هدروآ  مالسا  هک  یتعامج  يا  )

هک میتفگن  مه  هتشذگ  بش  رد  میتسین و  صاخشا  نطاوب  هب  رومأم  ام  یلو  دشاب ؛ یم  اراکشآ  قرف  نامیا  مالـسا و  نیب  تسا  یهیدب 
قح ام  یلو  .دشاب  یم  وا  لمع  نمؤم ، تمالع  میتفگ  طقف  تخادنا ، اهنآ  نیب  هقرفت  ییادج و  تیئود و  درک ، ادج  ار  نیملـسم  دـیاب 

رهاظ زا  دنورب و  لمع  یپ  رد  دنلفاغ ، هک  ییاهنآ  ات  مینک  نایب  ار  نامیا  مئالع  میراچان  نکل  میرادن و  ار  نیملـسم  لامعا  رد  شیتفت 
ثیدح رد  اریز  تسا ؛ لمع  هب  طقف  ترخآ  تاجن  هک  دـننادب  دـنیامن و  رواب  ار  نامیا  تقیقح  هتفر و  ینعم  هب  تروص  زا  نطاب و  هب 

(2): دومرف هک  تسا  دراو 

« .ناکرالاب لمعلاو  نانجلاب  دقعلا  ناسللاب و  رارقالا  وه  نامیالا  »

.تسا حراوج  اب  ندرک  لمع  ترخآ و  هب  داقتعا  نابز و  هب  رارقا  نامیا 

423 ص :

.مهتاروع نینمؤملا و  تارثع  بلط  نم  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ، 2/354 ینیلک ، یفاک ، لوصا  - 1
.نامیالا لبق  مالسالا  نا  هیف  هنم و  رخآ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ح 1 ، ، 2/27 ینیلک ، یفاک ، لوصا  - 2
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: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  و 

.دندومن (1) حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنا  میظع  نارسخ  رطخ و  رد  ناسنا  عون  هک  رصع  هب  مسق  )

دـشاب دـقتعم  مه  بلق  نابز و  هب  ول  درادـن و  لمع  یـسک  رگا  سب و  تسا و  حـلاص  لمع  نامیا ، ساـسا  دـیجم  نآرق  مکح  هب  سپ 
.درادن نامیا 

دننک یم  درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  لها 

امـش هتفگ  نیا  رگا  هک : منک  یم  ضرع  ، هدومن دنـس  ذاختا  ناتدوخ  راتفگ  زا  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  نآ  رکذت  هک  یعوضوم  اما  و 
نمؤم و ناملسم و  ار  هللا » لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ال   » هدنیوگ رهاظ و  هب  رومأم  دیاب  هک  دیتسه  تباث  هدیقع  نیا  رب  تسا و  حیحص 

متاـخ توـبن  راـگدرورپ و  تینادـحو  هـب  رارقا  هـک  ار  تلاـسر  تـیب  لـها  ناوریپ  نایعیــش و  اهامــش  ارچ  سپ  دـینادب ، دوـخ  ردارب 
هکلب تابجاو  ماکحا و  مامت  هب  لـماع  دنـشاب و  یم  باـتک  کـی  هلبق و  کـی  لـها  یگمه  دـنیامن و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا 

دننک یم  هوکز  سمخ و  يادا  دنیامن ، یم  تامرحم  كرت  دنور ، یم  هللا  تیب  جح  دنریگ ، یم  هزور  دـنناوخ ، یم  زامن  دنتابحتـسم ،
رثا زونه  هک  تسا  بجع  دـییامن ؟ یم  رود  دوخ  زاو  دـیناوخ  یم  یـضفار  كرـشم و  رفاک و  دنـشاب  یم  ینامـسج  داعم  هب  دـقتعم  و 

! تسا رهاظ  امش  رد  اهیوما  بصاون و  جراوخ و  تاغیلبت 

دوخ زا  ار  دحوم  نمؤم  ناملسم  نویلیم  دص  زا  هدایز  هک  دیتسه  امـش  قافن ، تیئود و  هملک و  قارتفا  هلیـسو  هک  دییامن  قدصت  سپ 
رفاک و اهنآ  هب  هدرک و  ادج 

424 ص :

.3  - 1 رصع : - 1
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ضحم و تمهت  دینک  یم  هچنآ  .دیرادن  اهنآ  رفک  كرـشرب و  یلیلد  نیرت  کچوک هک  یتروص  رد  دییوگ ؛ یم  یـضفار  كرـشم و 
.دشاب یم  يراک  هطلغم  ثحبم و  طلخ 

نیب تیئود  قافن و  رثا  رد  هدرک و  ادج  مه  زا  اهفرح  نیا  هب  ار  ناناملـسم  دنهاوخ  یم  تسا  ناگناگیب  زا  تاکیرحت ، نیا  دینادب  عطق 
.دنهد رارق  دوخ  بولغم  روهقم و  ار  ناناملسم  راوس و  دارم  ِرخ  رب  ناملسم ،

زا عوـن  نیا  تسا  فـالتخا  ماـکحا  عورف  رد  رگا  .تسین  یفـالتخا  اـم  نیب  هک  تیـالو  تماـما و  زا  ریغ  ماـکحا  دـعاوق و  لوـصا  رد 
یکلام اب  اه  یفنح تافالتخا  تسین  یضتقم  لاحلا  هک  .دشاب  یم  ام  اب  فالتخا  زا  رتدیدش  ناتدوخ  هعبرا  بهاذم  نیب  هک  تافالتخا 

رب دـییامن  هماقا  یهلا  لدـع  همکحم  رد  دـیناوتب  امـش  هک  یلیلد  منک  یم  رکف  نم  هچره  .میامن  ضرع  ار  اه  یلبنح  اب  اه  یعفاش ای  اه 
! ضحم بصعت  ءارتفا و  تمهت و  زج  .منیب  یمن  نایعیش ، كرش  رفک و 

شگرزب هداد  هولج  اهنآ  ناوریپ  اه و  يوما  کیرحت  هب  بصاون  جراوخ و  هک  ننست  لها  ناردارب  رظن  رد  نایعیـش  رَفُْغی  هانگ ال  طقف 
رییغت سایق ، يأر و  يور  سفن  ياوه  لیم و  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیداحا  ماکحا و  رماوا و  هک  تسا  نیا  دنا  هدومن 
يافلخ یتح  ناتدوخ  ياهقف  هک  ار  ییاـه  هرمـس  اـه و  سنا اـه و  هریره  وبا  ادـخ  لوسر  دوخ و  نیب  هطـساو  دـنهد و  یمن  لیدـبت  و 

.دنهد یمن  رارق  دنا  هدومن  ناشبیذکت  دودرم و  ناتگرزب 

425 ص :
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هناگراهچ ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  مالّسلا و  هیلع  تیب  لها  ّیلع و  زا  هعیش  يوریپ  تلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  یملع  باب  دنتسه ، ترضح  نآ  تیب  لها  وریپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  روتـسد  رما و  هب  هکلب 
یم دراو  نایعیـش  رب  تنـس  لها  نایاقآ  هک  یهانگ  نیرتگرزب  دـننک ! زاب  هاوخب  لد  باب  دـندنب و  یمن  هدومن ، زاب  تما  يور  هب  دوخ 
همئا زا  دیلقت  دنیامن و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  رـشع  انثا  همئا  یلع و  زا  يوریپ  ارچ  هک  تسا  نیا  دنروآ 

هک دـیرادن  تسد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یلیلد  ادـبا  امـش  هکنآ  لاح  دـننک و  یمن  امـش  هناگ  راـهچ  ياـهقف  هعبرا و 
.دنشاب یعفاش  ای  یلبنح  ای  یفنح  ای  یکلام  وریپ  عورف  رد  یلزتعم و  ای  يرعشا و  وریپ  لوصا ، رد  دیاب  ًامتح  نیملسم 

هچنآ رب  هوـالع  امـش  ياـملع  هاور و  قرط  زا  ًادّـکؤم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رایـسب  تاروتـسد  وا  رماوا  سکع ، رب  یلو 
کـسمت هدومرف  رما  تما  هب  هداد و  رارق  نآرقلا  لیدع  ار  رهاط  ترتع  تیب و  لها  هک  هدیـسر  ام  هب  تسا  نامدوخ  تسد  رد  ارتاوتم 

هک یثیداحا  ریاس  هّطح و  باب  ثیدح  هنیفس و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  تساهنآ  هلمج  زا  هک  دنیامن  اهنآ  زا  يوریپ  دنیوج و  اهنآ  هب 
امش ياملع  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  نایعیش  ام  مکحم  دنس  نیرتگرزب  اهنیا  .مدومن  ضرع  ار  اهنآ  دانسا  اب  یتابسانم  هب  لبق  ياهبش 

زا دعب  نم  تما  دـشاب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  ناتدوخ  بتک  زا  هفرط و  کی  ول  دـیروایب و  ثیدـح  کی  امـش  لاح  .تسا  تبث  مه 
دمحا ای  سنا و  نب  کلام  رفن : راهچ  زا  یکی  وریپ  عورف  رد  هریغ و  اطع و  نب  لـصاو  يرعـشا و  نسحلاوبا  وریپ  لوصا ، رد  دـیاب  نم 

یعفاش سیردا  نب  دمحم  ای  هفینحوباای و  لبنح و  نب 

426 ص :
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(1) .دنشاب

427 ص :

یناهج عمجم  تمه  هب  هک  یملع  درگ  زیم  رد  میاـمن : لـقن  تسا  عوضوم  نیا  رد  هک  ار  يا  هرطاـخ  هک  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  - 1
فلتخم ياه  تیلم زا  یناگدـننک  تکرـش  یناجیت و  رتکد  ياقآ  بانج  هاگآ  رـصبتسم  روضح  اب  عمجم و  لـحم  رد  یـسانش و  هعیش 

هب یناجیت  رتکد  ياقآ  زا  دندوب  نمی  لها  هک  رـضاح  ناگدنـسیون  املع و  زا  یکی  متـشاد  روضح  نآ  رد  زین  نم  دوب و  هدـش  رازگرب 
یلـصا لـیلد  اـهنا  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفلتخم  لـیالد  تسا  نکمم  یباـختنا  يراـک و  ره  يارب  : » دندیـسرپ یبرع  ناـبز 

ود تقیقح  رد  دنتفگ : ناشیا  تسا ؟ هدوب  هچ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  عیشت و  باختنا  يارب  امش  یلصا  لیلد  تسوا ، باختنا 
زا هک  دوب  یتیاور  نآ  درب و  یمالـسا  بهاذـم  هرابود  قیقحت  هب  ارم  هک  دوب  نآ  لوا  لیلد  دـناشک ، باـختنا  نیا  هب  ارم  یلـصا  لـیلد 

: دندومرف هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یتایاور  نآ  و  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  تحص  رب  ننست  لها  هعیـش و  ینعم  تهج 
قرتفتـس یتما  نا  هقرف و  نیعبـس  يدـحا و  یلع  تقرتفا  لیئارـسا  ینب  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع 

تما و قارتفا  لصا  هک  هدش  نایب  هقرف  یضعب 73  فلتخم و  ریباعت  هب  تیاور  نیا  ( ؛ دحاو الا  رانلا  یف  اهلک  هقرف  نیعبـس  نینثا و  یلع 
؛ هقرف نیعبـس  نینثا و  یلع  قرتفت  همالا  باب  ح 10و 11 ص584 ، قودص ، خیـش  لاصخلا ، تسا ، هدـش  نایب  نآ  رد  هقرف  کی  تاجن 

یم نایب  تیاور  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دنتـسناد  یم  قح  رب  ار  اـهقرف  همه  ...و  ممـالا  قارتفا  باـب  ، 2/1322/3993 هجام ، نبا  ننس 
ییامنهار هعیـش  يوس  هب  ارم  هک  مود  لیلد  مدرک و  هیجان  هقرف  نآ  هراب  رد  قیقحت  هب  عورـش  اذـل  تسا و  هیجاـن  هقرف  کـی  هک  دـنک 

دروم یباوج  نآ  ًاعبط  میهدـب و  خـساپ  وا  نارومأم  یلاعت و  يادـخ  هب  نامتاداقتعا  هراب  رد  تمایق  زور  رد  دـیاب  اـم  هک  دوب  نیا  درک 
میرادـن و نآرق  زا  اهآ  تیناقح  رب  یلیلد  مشاب  ننـست  لـها  همئا  زا  مادـکره  وریپ  رگا  نم  دـشاب و  نآرق  دـییأت  دروم  هک  تسا  لوبق 
هک یلاح  رد  دشاب  هدش  لزان  يا  هیآ  اهنآ  نآش  رد  تسا  نکمم  روطچ  تسا و  هدشن  لزان  نانآ  هراب  رد  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  چیه 

يادخ مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رطاخ  هب  نم  زا  رگا  اما  دنا ، هدمآ  ایند  هب  نآرق  لوزن  زا  دعب  لاس  دص  زا  رتشیب  اهنآ 
نیذـلا اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هیآ  وا  هراب  رد  تدوخ  ایادـخ  هک  تفگ : مهاوخ  باوج  رد  نم  دـهاوخب  لیلد  یلاعت 

هرابرد ار  نآ  لوزن  نأش  ننست  لها  هعیش و  يا و  هدرک  لزان  وا  تلزنم  نآش و  رد  ار  نوعکار  مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالـصلا و  نومیقی 
مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   » يدرک لزان  وا  هراـب  رد  تدوخ  زینو  دـنا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 

همطاف و یلع و  ترـضح و  نآ  دوخ  هک  دـندرک  صخـشم  ار  اهنآ  هدرب و  اسک  ریز  ار  تیب  لها  ربمایپ  يدایز  تاـیاور  رد  و  ارهیطت »
مکئانبا و انئانبا و  عدـن  اولاعت  لـقف  ...هیف  کـجاح  نمف   » يدرک لزاـن  وا  نأـش  رد  دوخ  زین  دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
نسح و همطاف و  یلع و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنا  هتفگ  ننست  لها  هعیش و  نیرسفم  و  ...مکسفنا » انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و 
هک دش  ثعاب  نیا  درک و  مهاوخ  ادیپ  تاجن  تسا و  یلاعت  يادـخ  دـییأت  دروم  نم  باوج  نیا  ..و و  دروآ  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

« ققحم  » .موش هعیش 
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امش هربتعم  بتک  رد  هک  رابخا  نآ  کی  دص  رگا  .دنراد  یهانگ  هچ  نایعیـش  دینیبب  دیراذگبرانک ؛ ار  بصعت  تداع و  يردق  نایاقآ 
! میدرک یم  لوبق  ام  دوب ، هدیسر  امش  یبهذم  نایاوشیپ  زا  یکی  هراب  رد  هدیسر ، اهنآ  زا  يوریپ  روتسد  هرهاط و  ترتع  هب  عجار 

ترضح نآ  ترتع  زا  تما  تعباتم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رما 

هب میهاوخب  رگا  هک  تسام  هدیقع ي  هب  کمک  مارم و  ِتبثم  هک  يرایسب  رابخا  زا  تسا  رپ  امـش  هربتعم  بتک  رـسارس  مینک ، هچ  یلو 
هک دـینادب  ات  مناسر  یم  ناتـضرع  هب  دـمآ  مدای  يربخ  هنومن  باب  نم  مه  زاب  .تسا  مزـال  تقو  اـه  هاـم  مییاـمن  داهـشتسا  اـهنآ  همه 

.دنا هتشادن  دنا  هتفر  هک  یهار  زج  يا  هراچ  نایعیش 

یلص مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ینیومح  دئارف  زا  (1) هدوملا عیبانی  باب 4  رد  یفنح ، یخلب  نامیلس  خیش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآو  هیلع  هللا 

انا ینم و  کنال  کضغبی  ینبحی و  هنا  معز  نم  بذـک  بابلا و  لبق  نم  الا  هنیدـملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنا  ملعلا و  هنیدـم  انا  یلع  اـی  »
کعاطا و نم  دعـس  یتینالع ، نم  تینالع  یتریرـس و  نم  کتریرـس  یحور و  نم  کحور  یمد و  کمد  یمحل و  کـمحل  کـنم 

كاصع و نم  یقش 

428 ص :

باب 4. ح 6 ، ، 1/95 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
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نم حون  هنیس  لثم  يدعب  كدلو  نم  همئألا  لثم  کلثم و  کقراف  نم  کله  کمزل و  نم  زاف  كاداع ، نم  رـسخ  كالوت و  نم  حبر 
« همایقلا موی  یلا  مجن  علط  مجن  باغ  املک  موجنلا  لثمک  مهلثم  قرغ و  اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر 

: دیامرف یم  احیرص  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

یم .دـشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ملع  باـب  زا  رگم  دـنک  یمن  ادـیپ  هار  نم  ملع  رهـش  هب  یـسک  زگره  ینم و  ملع  باـب  وت  یلع  يا  )
تسا و هتـسناد  تواقـش  ار  شتفلاخم  تداعـس و  ار  یلع  تعاطا  .تسا  نم  زا  یلع  نطاب  رهاظ و  نوخ و  حور و  تشوگ و  دیامرف :

تاجن دش  وا  رب  راوس  سکره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  زا  دـعب  وت  دالوا  زا  ناماما  لثم  وت و  لثم  دـیامرف : یم  ثیدـح  رخآ  رد 
سک ره  تفای و  تاـجن  تسج ، هداوناـخ  نیا  هب  لـسوت  کـسمت و  سک  ره  ینعی  .دـش  قرغ  دومن  نآ  زا  فلخت  سک  ره  تفاـی و 

علاط و رگید  يا  هراتس  هدش  ناهنپ  يا  هراتس  تقو  ره  هک  تسا  ناگراتـس  لثم  امـش  لثم  .دش و  دهاوخ  كاله  دیامن  نآ  زا  فلخت 
( دنقلخ يامنهار  تمایق  زور  ات  هداوناخ  نیا  ینعی  .تمایق  زور  ات  دوش  یم  راکشآ 

ربمغیپ تیب  له  هرهاط و ا  ترتع  هب  لسوت  کسمت و  رگا  دیامرف : یم  احیرص  دشاب  یم  امـش  ام و  هیلع  قفتم  هک  نیلقث  ثیدح  رد  و 
رد هچنانچ  .دنا  هدومن  لقن  ار  نآ  امـش  قثوم  تاور  هفلتخم ، قرط  هب  هک  تسا  یثیدح  نیا  و  .دـش » دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیتسج 

، تقیقح تابثا  تقو و  ياضتقم  هب  کنیا  .میدومن  هراشا  ناتدوخ  ربتعم  بتک  دانـسا و  هلـسلس  تاور و  زا  یتمـسق  هب  لبق  ياه  بش 
زا لوا  لصف  نمض  هحفص 92 ، رد  بصعتم  یکم  رجح  نبا  هک  منک  یم  ضرع  ًادیکأت 

باب

429 ص :
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هدیـسرپ تخــس  ناـشراک  رد  هـک  دـنراد  ناـشهاگن  باـسح  فـقوم  رد  { ) َنُولُوئـْـسَم ْمُـهَّنِإ  ْمُهوـُِفقَو   } هـیآ لـیذ  ، (1) قعاوـص  11
تمایق زور  هدومن ، لقن  هیآ  لیذ  مه  رجح  نبا  هچنانچ  ینس  هعیـش و  هیلع  قفتم  تایاور  هب  تافاص ) هروس 37( هیآ 24  دنناگدنوش )

’. ادخ لوسر  تیب  لها  یلع و  تیالو  زا  دوش  یم  لاؤس  تما  زا 

(2) هدوملا عیبانی  باب 59  رد  مه  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هک  دراد  یتاقیقحت  باب  نیا  رد 

: دیوگ رجح  نبا  هک  اجنآ  ات  هدیسر  هفلتخم  قرط  هب  ثیدح  نیا  هک  هدومن  لقن  قعاوص  زا  لوبناتسا ) پاچ   ) هحفص 269

« ایباحص نیرشع  فین و  نم  تدرو  هریثک  اقرط  نیقلثلاب  کسمتلا  ثیدحل  نا  »

باحـصا زا  رفن  تسیب  زا  هدایز  زا  هدیدرگ ، دراو  يرایـسب  فرط  زا  ترتع ) نآرق و   ) نیلقث هب  کسمت  ثیدح  هک  یتسرد  هب  نادب  )
( هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

430 ص :

رد هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رگید  عباـنم  تسا  رکذ  ناـیاش  هیآ 4 . لصف 1 ، باب 11 ، ص149 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
.تسا هدش  لقن  هیالولا  تایآ  ثحب  رد  مشش  سلجم 

نا یناربطلا  داز  یتیب و  لـها  یترتع  هللا و  باـتک  اـمه  اـهومتعبتا و  نأ  اولـضت  نل  نیرما  مکیف  كراـت  ینا  هحیحـص : هیاور  یفو  - 2
ثیدـحل نا  ملعا  مث  .مکنم  ملعا  مهناـف  مهوملعت  ـال  و  اوکلهتف ، مهنع  اورـصقت  ـال  و  اوـکلهتف ، مهاومدـقت  ـالف  اـمهل ، کـلذ  تلأـس 

یف .هفرعب و  عادولا  هجحب  کلذ  لاق  هنا  قرطلا  کلت  رعضت  یف  ایباحـص و  نیرـشع  فین و  نع  تدرو  هریثک  اقرط  نیلقثلاب  کستملا 
هبطخ یف  لاق  هنا  رخآ  یف  هباحـصاب و  هرجحلا  تألتما  دقو  هضرم  یف  هنیدـملاب  لاق  هنا  يرخا  یف  مخ و  ریدـغب  کلذ  لاق  هنا  يرخا 
کلذ مهیلع  ررک  هنا  نم  عنام  ذا ال  یفانت  فئاطلا و ال  نم  هفارصنا  دعب  ابیطخ  ماق  امل  لاق  هنا  رخآ  یف  هضرم و  یف  بطخلا  رخآ  یه 

ص150، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  باب 59 . ح 203 ، ، 437 ، 2/438 يزودـنق ، نامیلـس  هدوملا ، عبانی  .نطاوملا  کلت  یف 
.تسا هدش  یسررب  موس  سلجم  رد  لصفم  روط  هب  نآ  عبانم  نیلقث و  ثیدح  هیآ 4 . لصف 1  باب 11 ،
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رد دوب و  باحـصا  زا  رپ  هرجح  هک  یعقوم  ربمغیپ  توم  ضرم  رد  یـضعب  رد  هفرع و  رد  تسا  قرط  نیا  زا  ضعب  رد  دـیوگ : هاـگنآ 
: هک هدومن  هیدقع  راهظا  رجح  نبا  دعب  هدوب ، عادو  هبطخ  رد  رگید  ضعب 

« هرهاطلا هرتعلا  زیزعلا و  باتکلا  نأشب  امامتها  اهریغ  نطاوملا و  کلت  یف  کلذ  مهیلع  ررک  هنا  نم  عنام  ذا ال  یفانت  «و ال 

هب َامامتها  دشاب ، هدومن  رارکت  هددـعتم  ياه  لحم  رد  ار  ثیدـح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسین  راک  رد  یعنام  تافانم و  )
( هرهاط هرتع  زیزع و  نآرق  نأش 

: دیوگ هحفص  نامه  لوا  رد  زین  و 

ینا یناربطلا  داز  و  یتیب -  لـها  یترتع  هللا و  باـتک  اـمه  اـمهومتعبتا و  نا  اولـضت  نل  نیرما  مکیف  كارت  ینا  هحیحـص  هیاور  یف  «و 
« مکنم ملعا  مهناف  مهوملعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورصقت  اوکلهتف و ال  امهومدقت  الف  امهل  کلذ  تلئس 

؛ دیوشن هارمگ  زگره  ار  ود  نآ  دییامنب  تیعبت  رگا  هک  ار  رما  ود  امش  نایم  رد  مراذگ  یم  نم  دومرف : هک  تسا  هحیحص  تیاور  رد  )
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هک  هدومن  لقن  یتدایز  اب  ار  ثیدح  نیا  یناربط  .دنتـسه  نم  تیب  لها  ترتع و  نآرق و  ادـخ  باتک  رما  ود  نآ 

رب دـیریگن  تقبـس  اـهنآ و  رب  دـیرادن  مدـقم  سپ  دنـشاب ) ترتع  نآرق و  هک   ) ود نیا  زا  ار  امـش  منک  یم  لآؤس  تسا ، هدومرف  هلآو 
تیب لها  ترتع و  ینعی   ) اهنآ هک  یتسرد  هب  سپ  اهنآ  هب  دیهدن  میلعت  دیوش و  كاله  هک  اهنا ، زا  دینکن  یهاتوک  ریصقت و  ناشیا و 

( .دنتسه امش  زا  رتاناد  ملعا و  نم )

431 ص :
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: دیوگ هریغ  یناربطزا و  ثیدح  لقن  زا  دعب  هحفص 92(1) ، نیمهرخآ  رد  دراد ، هک  یبصعت  لامک  اب  زین  و 

.دنراقواب نیگنس و  ثیح  ره  زا  هک  دندرف  ود  اهنیا  هک  نآ  يارب  هدیمان  نیلقث  ار  ترتع  نآرق و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  »

نآرق و   ً اـقح ددرگ و  هزنم  هلیذر  ره  زا  دـشاب و  هدـیاف  رپ  اـهب و  رپ  هدیدنـسپ و  هزیکاـپ و  هک  تسا  زیچ  نآ  لـقث ، زا  دارم  هکنآ  هچ 
.تسا یعرش  نیناوقو  ماکحا  یملع و  مکح  رارسا و  نید و  ملع و  ندعم  مادک  ره  هک  اریز  دننینچ ؛ ترتع 

اهنآ زا  نترگ  میلعت  و  ترتع ) باتک و   ) ود نیا  زا  کی  ره  هب  کسمت  يوریپ و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصو  اذـهل  و 
.تسا دراو 

432 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یمس  دسیون : یم  رجح  نبا  هیآ 4 . لصف 1 ، باب 11 ، ص151 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا  قعاوص  - 1
.کلذک ناذه  نوصم و  ریطخ  سیفن  لک  لقثلا  نال  نیلقث  نوندألا - طهرلا  لسنلا و  لهالا و  هیقوفلا  هانثملا  یه  و  هترتع - نآرقلا و 

مهب کسمتلا  ءادتقإلا و  یلع  لوسر هللا  ثح  اذل  وهیعرشلا و  ماکحألا  هیلعلا و  مکحلا  رارسألا و  هیندللا و  مولعلل  ندعم  امهنم  لک  ذا 
عقو نیذلا  مث  .امهقوقح  هیاعر  بوجو  لثل  نیلقث  ایمـس  لیق : تیبلا و  لها  همکحلا  انیف  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : .مهنم و  ملعتلا  و 

قباسلا ربخلا  هدیؤی  .ضوحلا و  یلا  باتکلا  نوقرافی  نیذـلا ال  مه  ذا  هلوسر  هنـس  هللا و  باتکب  نوفراعلا  مه  امنا  مهنم  مهیلع  ثحلا 
مهفرـش اریهطت و  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بـهذا  هللا  نـال  ءاـملعلا  هـیقب  نـع  کلذـب  اوزیمت  و  مـکنم ) مـلعا  مهناـف  مهوـملعت  ـال  (و 

تبث اذإف  مکنم ) ملعا  مهناف  مهنم  اوملعت  و   ) شیرق یف  يذلا  ربخلا  یتأیـس  و  اهـضعب ، رم  دق  هرثاکتملا و  ایازملا  هرهابلا و  تامارکلاب 
ثیداحا یف  .شیرق و  هیقب  اهیف  مهکراشی  تایـصوصخب ال  مهنع  اوزاـتما  مهنلا  کلذـب ، مهم  یلوا  تیبلا  لـهأف  شیرقل ، مومعلااذـه 

.کلذک و زیزعلا  باتکلا  نا  امک  همایقلا  موی  یلا  هب  کسمتلل  مهنم  لهأتم  عاطقنا  مدع  یلا  هراشا  .تیبلا  لهأب  کستملا  یلع  ثحلا 
مث هرخآ ) یلا  یتیب  لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  : ) قباسلا ربخلا  کلذل  دهـشی  یتأی و  امک  ضرألا  لهأل  اناما  اوناک  اذـهل 

.هتاطبنتسم قئاقد  هملع و  دیزم  نم  انمدق  امل  ههجو  مرک ا هللا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مهملاع  مهمامإ و  مهنم  هب  کسمتی  نم  قحا 
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هنیـس رد  ار  تمکح  داد  رارق  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دـمح  ینعی  تیبلا » لها  انیف  همکحلا  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  : » دومرف هکارچ 
.نم تیب  لها 

نآ هداعلا  قوف  شرافـس  ببـس  مادک و  ره  قوقح  تیاعر  موزل  ببـس  هب  دراذـگ ، مان  نیلقث  ار  ترتع  نآرق و  دـنا : هتفگ  یهورگ  و 
نآرق و ینعی  ود  نیا  اریز  .دنتـسه  هللا  لوسر  تنـس  و  نآرق )  ) باـتک ملع  نیـصصختم  ناـنآ  هک  تسا  نیا  تیبـلا  لـها  هب  ترـضح 

.دنوش دراو  ترضح  نآ  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  تقو  چیه  ترتع 

: دومرف هک  تشذگ  اقباس  هک  تسا  يربخ  نایب  نیا  دیؤم  و 

دنشاب یم  امـش  همه  زا  رتاناد  ملعا و  اهنآ  هک  اریز  دییامنن ؛ میلعت  يزیچ  ترتع  هب  تقو  چیه  ینعی  مکنم » ملعا  مهناف  مهوملعت  «و ال 
تسا و هدرفآ  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  دنوادخ  هکنآ  تلع  هب  .دـییامن  ادـج  ناتدوخ  نادنمـشناد  یقاب  زا  فاصوا  نیا  هب  ار  ناشیا  و 
ترتع و هب  کسمت  روتسد  اهنآ  دافم  هک  يرابخا  رد  تسا و  هدومرف  یفرعم  هعماج  هب  هرثاکتم ، يایازم  هرهاب و  تامارک  هب  ار  ناشیا 

دنوادـخ فرط  زا  هک  تیب  لها  دارفا  زا  ناهج  تقو  چـیه  تمایق ، زور  اـت  هک  نیا  هب  دـشاب  یم  یقیقد  هتکن  تسا ، راـهطا  تیب  لـها 
« .دوب دهاوخن  عطقنم  دنماکحا ، رشن  رومأم 

هیملع و هیلاع  بتارم  دـجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  سک  ره  هک  دراد  رارقا  دوخ ، هک  نیا  اب  تسا  بجع  و 
المع شدوخ ، کلذ  عم  .دنـشابن  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  تیب و  لها  زا  هک  یناـسک  رب  تسا  مدـقم  دـشاب ، یلمع  هینید  فیاـظو 

.دنتـشاد كورتم  ار  لیلج  نادناخ  نآ  هتـشاد و  مدقم  هللا - لوسر  روتـسد  فالخ  رب  هتـشادن –  مدقت  قح  یگتـسیاش  هک  ار  یناسک 
هللااب ذوعن  راصبالا - یلوا  ای  اوربتعاف 
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! بصعتلا نتفلا و  نم 

زا يوریپ  دـیلقت و  تیعبت و  رد  ار  تما  تاجن  تداعـس و  هک  هغیلب  تادـیکأت  نیا  اب  هک  مهاوخ  یم  فاصنا  مرتحم ، نایاقآ  زا  کنیا 
؟ تسیچ ام  فیلکت  هداد ، رارق  امأوت  هرهاط  ترتع  میرک و  نآرق 

میناوت یم  امش  ام و  ایآ  .دیهد  تموکح  ار  فاصنا  لقع و  ملع و  دیراذگب ، ار  فالـسا  تداع  .تسا  رطخ  رپ  کیراب و  هار  نایاقآ !
؟ مینک باختنا  رگید  باتک  ناکم ، نامز و  حالص  هب  مینک و  ضوع  ار  نآرق 

یم گرزب  يامنهار  ینامـسآ و  مکحم  دنـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هعیدو  نوچ  .دش  دهاوخن  يرما  نینچ  زگره  دیس :
.دشاب

تکلمم کلم و  حالـص  هب  رگید  باتک  وا  ياج  هب  مینک و  ضوع  ار  نآرق  میناوتن  یتقو  سپ  .تسا  نیمه  تقیقح  تنـسحا ! یعاد :
ترتع رب  ار  دندوبن  ترتع  زا  هک  یناسک  هدـعاق ، هچ  يور  سپ  .تسا  يراج  مکح  نیمه  مه  نآرق  یلات  لدـع و  رد  مینک ، باختنا 

؟ دنتشاد مدقم 

هک دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  هثالث : يافلخ  ایآ  منیبب ، دـییامرفبدیهدب  ار  ریقح  هداس  لاؤس  نیا  باوج 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  مکح  هب  میشاب  روبجم  ام  هک  دنشاب  هریغ ) هطح و  باب  هنیفسو و  نیلقث   ) هریثک رابخا  تایآ و  لوزن  لومـشم 

؟ مییامنب تعاطا  ار  اهنآ  هلآو 

ربمغیپ تیب  لها  ترتع و  زا  ههجو - هللا  مرک  ّیلع  ءانثتـسا  هب  مهنع –  هللا  یـضر  افلخ  هک  هدومنن  ییاـعدا  نینچ  یـسک  زگره  دـیس :
.دنتسه هللا  لوسر  هباحص  احلص  زا  یلو  دنا  هدوب 
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دنیوگب تما  زا  یعمج  دـیامنب و  یموـق  اـی  يدرف  زا  يوریپ  تعاـطا و  هب  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  رگا  دـییامرفب  یعاد :
رما تعاـطا  اـیآ  دنـشاب - حـلاص  نمؤـم و  رایـسب  مه  رگید  دارفا  نآ  وـل  و  مییاـمنب –  رگید  دارفا  زا  يوریپ  هک  تسا  نیا  رد  حـالص 

؟ تما نیب  حالص  تعاطا  ای  تسا  بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

.تسا بجاو  ربمغیپ  تعاطا  تسا  یهیدب  دیس :

تسین یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  دیلقت 

مدقم ار  نارگید  دییامنب و  ًامأوت  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تروص  نیا  رد  سپ  یعاد :
؟ تما لضفا  ملعا و  ترتع و  هب  دنتشاد  مدقم  ار  نارگید  ارچ  دیرادن » اهنآ  رب 

نب دـمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دـمحم  هفینحوبا و  سنا و  نب  کلام  اطع و  نب  لـصاو  يرعـشا و  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  اـیآ 
نب رفعجماما  لیبق  زا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  ماما  هدزای  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  ای  دـنربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  لبنح و 

.دیهدب حیرص  باوج  ًافاصنا  نارگید ؟ قداص و  دمحم 

.دنا هدوب  تما  هتسجرب  ءاهقف  ءاحلص  زا  یلو  دنربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  اهنآ  هک  تسا  هتفگن  يدحا  تسا  یهیدب  دیس :

لوسر هک  .دـنربمغیپ  صاخ  تیب  لها  بسنلا و  حیحـص  ترتع و  زا  یگمه  ام  رـشع  انثا  ناـماما  تما ، روهمج  قاـفتا  هب  یلو  یعاد :
ًاحیرص هداد و  رارق  تاجن  بابسا  ار  ناشتعاطا  نآرق و  یلاتو  لدع  ار  نانآ  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  رارقا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .دیریگن تقبس  اهنآ  رب  دنتسه  امش  زا  ملعا  اهنآ  : » دنیامرف یم 
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نارگید دیدومن و  نم  رما  درمت  ارچ  هک  دیامن  لاؤس  نانآ  زا  ربمغیپ  هک  ینامز  تفگ ، دنهاوخ  باوج  هچ  هدیکا  تاروتـسد  نینچ  اب 
؟ دیریگن تقبس  ناشیا  رب  مداد  روتسد  نم  هک  نیا  اب  دیتشاد  مدقم  دندوب  امش  زا  ملعا  هک  نم  ترتع  رب  ار 

هیلع هللا  یلصرمغیپ  ملع  باب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رمالا  بسح  ار  دوخ  بهذم  نایعیـش ، سپ 
ار ترـضح  نآ  دندومن  كرد  هک  نیـسح ^  نسح و  یلع و  نامز  زا  هک  دنتفرگ ، ترـضح  نآ  هرهاط  تیب  لها  ترتع و  زا  هلآو و 

.دندوب رارقرب  فلس  نع  ًافلخ 

زا يروتـسد  هچ  دنتـسه ، یعفاش  یفنح و  یلبنح و  یکلام و  تاـعورف  رد  یلزتعم و  اـی  يرعـشا  بهذـم  لـصا ، رد  هک  نارگید  یلو 
؟ دنراد تسد  رد  اهنآ  يوریپ  تیعبت و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  نرق  هس  ات  ابیرقت  هدیسرن ، نانآ  زا  يوریپ  هب  يروتسدو  دنتسین  هرهاط  ترتع  زا  هک  نآ  رب  هوالع 
هولج هدوب  هچ  مناد  یمن  هک  رگید  تهج  ای  تسایـس  يور  زا  اهدعب  هدوبن و  نایم  رد  اهنآ  زا  یمان  ادبا  هدوب ، نیعبات  هباحـص و  راودا 

.دندش نادیم  رگ 

نسحو و یلع  اـصوصخم  دـندوب و  رگ  هولج  ترـضح  نآ  دوخ  ناـمز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  ترتع و  زا  همئا  یلو 
نآ ناوریپ  ترـضح ، نآ  رما  هب  هک  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ربمغیپ  كاـپ  تیب  لـها  ترتع و  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نیـسح و 

! دننادب مدلا  رودهم  رفاک و  كرشم و  دندیدرگ ، صوصنم  موصعم  ناماما 

ءاهقف رب  دندوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ترتع  زا  دنتـشادن و  تیلها  هک  ار  یناسک  دنتـشاد  مدقم  .دننکب  دـیابن  هک  يراک  دـندرک 
امش اب  هضراعم  مه  ام  .دیجم  نآرق  لدع  ترتع و 
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.میناد یم  دوخ  ینید  ردارب  هکلب  میناوخ ، یمن  كرشم  رفاک و  ار  اهامش  میرادن ،

ناوریپ نایعیـش و  عابتا و  دینک و  یم  هبتـشم  ار  رما  هراچیب ، ماوع  هب  هک  یهلا  لدع  همکحم  رد  تفگ  دـیهاوخ  باوج  هچ  امـش  یلو 
رفاک و دنا ، هدیدرگ  رهاط  ترتع  وریپ  هدومن و  لمع  ترضح  نآ  روتسد  قباطم  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و 

! دیمان یم  تعدب  لها  یضفار و  كرشم و 

دشاب درخ  شناد و  وریپ  دیاب  یمدآ 

زا مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  بهذـم  وریپ  هدومنن و  یفرعم  یعفاش  ای  یلبنح  ای  یکلام  ای  یفنح  ار  دوخ  بهذـم  ارچ  هک 
دنک یم  مکح  اـم  هب  شناد  درخ و  لـقع و  نوـچ  یلو  .میرادـن  یـسک  اـب  یتوادـع  هنیک و  نایعیـش  اـم  .دـنا  هدـیدرگ  رهاـط  ترتـع 
: هدومرف هک  رمز )  ) هروس 39 هیآ 18  رد  هدومن  ییامنهار  ار  ام  مه  ینامسآ  قح  باتک  دیجم ، نآرق  میورن و  یهار  هب  هناروکروک 

{ ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  }

( دنیامنب رتوکین  زا  يوریپ  دنونشب و  نخس  هک  ار  یناگدنب  نآ  هد  تراشب  نم  تمحر  فطل و  هب  لوسر  يا  )

یلـصربمغیپ ادخ و  .دشاب  یم  ادخ  لوسر  لجوزع و  يادـخ  ام  يامنهار  يداه و  مینک  یمن  یـسک  زا  تعباتم  ناهرب  لیلد و  نودـب 
تانایب دیجم و  نآرق  تایآ  رد  رایـسب  نیهارب  لیالد و  اذـلف  میور  یم  هار  نامه  هب  ام  دـندروآ ، ام  ياپ  شیپ  یهار  ره  هلآو  هیلع  هللا 

قح هار  هک  دنداد  هئارا  ام  هب  هعیش ) تاور  رد  رتاوت  رب  هوالع   ) هدیسر امش  ربتعم  بتک  رد  هچنآ  رب  انب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  يوریپ  رد  میقتسم  طارص  و 
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وریپ دلقم و  عورف ، رد  یلزتعم و  ای  يرعشا و  لوصا ، رد  دیاب  هک  دیداد  ناشن  ام  هب  هللا  لوسر  زا  یثیدح  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  امش  رگا 
لاحلا موش و  یم  میلـست  ریقح  دـشاب ، ناتدوخ  ثیداحا  زا  یلو  میـشاب  یعفاش ، لبنح ، دـمحا  کلام ، هفینحوبا ، ماما : راـهچ  زا  یکی 

.میامن یم  مالعا  ار  دوخ  بهذم 

رهاط کـلم  .يرجه  لاس 666  رد  دـندوب  یمالـسا  ياهقف  اهنآ  دـییوگب  هکنآ  رگم  .دـیرادن  تسد  رد  یلیلد  نینچ  امـش  ًاـعطق  یلو 
یمن ار  ایاضق  نآ  حرـش  هزاجا  تقو  کنیا  هک  دـنیامن ! دـیلقت  بهذـم  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  دـیاب  امتح  هک  داد  رابجاار  مدرم  سربیب 
عیاض مالـسا و  ءاملع  ءاهقف و  عیمج  هب  تسا  شحاف  ملظ  ّصاخ ، روتـسد  صن و  نودب  ماما  راهچ  نیا  هب  دـیلقت  ندرک  رـصح  .دـهد 

.اهنآ یملع  قح  ندرک 

يور هک  دـندومن  هولج  ناتدوخ  بهذـم  رد  اصوصخم  يرایـسب  ءاملع  ءاهقف و  مالـسا ، رد  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  هک  یتلاح  رد 
.هدیدرگ عیاض  الماک  اهنآ  قح  هک  دندوب  ماما  راهچ  نآ  زا  هقفا  ملعا و  ًاعطق  تسا  تسد  رد  هک  یملع  نیزاوم 

همه نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دییامن  يوریپ  هک  دـیور  یمن  راب  ریز  امـش  هک  تسا ، بجعت  ياج  اعقاو 
رابخا تایآ و  رد  ربمغیپ  ادخ و  هک  دـنا –  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک  یحـضاو  لیالد  صوصن و 

هب ار  تیعبت  دیلقت و  دیداد  راصحنا  هتسب ، مشچ  یصن  لیلد و  چیه  نودب  یلو  دندومن - یفرعم  هعماج  هب  هریثک 

.دیدومن دودسم  ار  دیلقت  تهاقف و  باب  ماما و  راهچ  نآ 

.ماما راهچ  هب  میداد  راصحنا  مه  ام  ماما ، هدزاود  هب  ار  تیعبت  دیداد  راصحنا  امش  هک  ناهرب  لیلد و  نامه  يور  دیس :
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رگا امـش  لیلد  ناهرب و  هب  موش  یم  میلـست  امـش  هدـعاق  نیمه  يور  مه  وگاعد  .دـیدومن  ینایب  بوخ  رایـسب  تنـسحا  هب ! هب  یعاد :
: دیامرف یم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 111  رد  دییامن  نایب  دیراد 

{ َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  } 

( دییوگ یم  تسار  رگا  ار  دوخ  ناهرب  لیلد و  دیروایب  نیفلاخم ) هب   ) وگب )

.دندومنن هدزاود  هب  رـصحنم  هیدـعب ، نورق  راصعا و  رد  اهنآ  ياملع  ای  نایعیـش  تعامج  ار  هناگ  هدزاود  ناماما  رـشع و  انثا  همئا  الوا 
هللا یلصءایبنالا  متاخ  تعیرـش ، بحاص  دوخ  هک  دناسر  یم  هدیـسر  امـش  ام و  قرط  زا  هک  يا  هرثاکتم  رابخا  هدراو و  صوصن  هکلب 

.دنداد رارق  هدزاود  ار  همئا  ددع  هلآو  هیلع 

هدومن یفرعم  هدزاود  ار  افلخ  ددع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

،(1) هدوملا عیبانی  باب 77  لوا  رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  خیـش  هلمج : زا  دـنا  هدومن  هراشا  نآ  هب  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  هچناـنچ 
هدزاود نم  زا  دعب  هک  ثیدح  قیقحترد  « ) هفیلخ رشع  انثا  يدعب  ثیدح  قیقحت   » هتشون ترابع  نیا  هب  لوبناتسا ) پاچ   ) هحفص 444

: دیوگ ربخ  کی  لقن  زا  دعب  دنشاب ) یم  هفیلخ 

نم مهلک  هفیلخ  رشع  انثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  ءافلخلا  نا  یف  اقیرط  نیرـشع  نم  هدمعلا  باتک  یف  نسحلا  نب  ییحی  رکذ  »
یف دحاو و  قیرط  نم  يذمرتلا  یف  قرط و  هثالث  نم  دواد  یبا  یف  قرط و  هعـست  نم  ملـسم  یف  قرط و  هثالث  نم  يراخبلا  یف  شیرق 

«. قرط هثالث  نم  يدیمحلا 
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هک دنـشاب  یم  هفیلخ  هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دـعب  ءافلخ  هک  هدروآ  قیرط  تسیب  زا  هدـمع  باتک  رد  نسح  نب  ییحی  )
ننس رد  قیرط و  هس  زا  دواد  نبا  ننس  رد  قیرط و  هن  زا  ملـسم  حیحـص  رد  قیرط و  هس  زا  يراخب  حیحـص  رد  دنـشیرقزا و  اهنآ  مامت 

(. دنا هدومن  لقن  ار  هفیلخ  هدزاود  ربخ  قیرط  هس  زا  يدیمح  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد  قرط و  کی  زا  يذمرت 

نبا ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  بقانم و  رد  یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  (1) و  دئارف رد  ینیومح  لیبق  زا  امـش  ياملع  ریاس  اهنیا  رب  هوـالع 
هللا دبع  زا  ربخ  هدزاود  ،(2) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  اصوصخم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا 
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هک تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط  هب  ار  ثیدح  ینیومح  باب 33 . طمس 2  ح 445-442 ، ، 2/148 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
نع ود : .هفیلخ  رـشع  انثا  اهیف  یـضمی  یتح  یـضقنی  رمألا ال  اذه  نا  لاق ...: هرمـس  نب  رباج  نع  کی : مینک : یم  هراشا  ثیدح  ود  هب 

.لیئارسا ینب  ءابقن  ددعک  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  هلآو ...: هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  دوعسم  نبا 
يراخب زین  و  باب 56 ) ح 911-907 ، ، 316 - 2/315 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) هدوم 10 ینادـمه ، یبرقلا ، هدوم  - 2

نب رباج  تعمـس  کلملا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  نیا  فالختـسالا ، باب  ماکحالا  باتک  ح 2034 ، ، 7/729 دوخ ، حیحص  رد 
،3/1433 دوخ ، حیحص  رد  ملسم  .شیرق و  نم  مهلک  لاق : هنا  یبا  لاقف  اهعمـسا  مل  هملک  لاقف  ًاریما  ارـشع  انثا  نوکی  لوقی : ...هرمس 
رد یناربط  .دـنک  یم  لقن  هفلتخم  قرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  شیرق ، یف  هفالخلا  شیرقل و  عبت  ساـنلا  باـب  هراـمالا ، باـتک  ح 1821 ،

باتک ح 2223 ، ص609 ، حیحـصلا ، عماـجلا  رد  يذـمرت  یناولحلا ؛ ییحی ، نب  دـمحا  ثیداـحا  ح 863 ، ، 1/474 طـسوالا ، مجعم 
، دنـسم رد  لبنح  دمحا  يدـهملا ؛ باتک  ، 4279 ح 4280 - ، 4/106 دوخ ، ننـس  رد  دوواد  یبا  .ءافلخلا و  یف  ءاـج  اـم  باـب  نتفلا ،

یلع كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاـح  هدرک ؛ لـقن  هفلتخم  قرط  هب  ار  ثیدـح  هرمـس ، نب  رباـج  دنـسم  ، 108 و 106 - ، 86-5/87
مقر 1064، ، 2/656 باعیتسا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  یئاوسلا ؛ هفیحج  یبا  رکذ  هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ح 6589 ، ، 3/716 نیحیحصلا ،
رد يدنه  یقتم  يدبعلا ؛ روفعی  یبا  نبا  سنوی  ثیداحا  مقر 3520 ، ، 8/410 ریبکلا ، خیرات  رد  يراخب  بدنج ؛ نب  هرمس  لاح  حرش 
لاح حرش  ، 242 - 7/241 تاقثلا ، رد  ناـّبح  نبا  شیرق ؛ باب 4 ، لئاضفلا ، باتک  ، 33861 ح 33848 –  ، 34 - 3212 لامعلا ، زنک 

رد ریثک  نبا  باب 10 ؛ هتازجعم ، باوبا  عامج  ، 10/83 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  یمقلا ؛ يدارملا  نامیلـس  نب  نارمع 
رکذ نایاش  .دنا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نیا  هب  شیرق ، نم  مهلک  نیذـلا  رـشع  ینثالا  همئألا  نع  رابخالا  باب  ، 6/278 هیاهنلا ، هیادبلا و 

هک تسا  نیا  دـشاب  یم  ناسکی  اهنآ  همه  رد  هچنآ  نکل  .تسا  هدـش  لقن  نوگانوگ  ظاـفلا  اـب  قوف  عباـنم  رد  ثیدـح  نیا  هک  تسا 
: مینک یم  هراشا  ثیدـح  دـنچ  نتم  هب  اجنیا  رد  اذـل  .دنتـسه  شیرق  زا  اهنآ  مامت  دـنرفن و  هدزاود  نم  ءاـفلخ  دـندومرف : مرکا  لوسر 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  نم  امالک  تعمـسف  همألا  هیلع  عمتجت  مهلک  هفیلخ ، رـشع  انثا  میکلع  نوکی  یتح  امئاق  نیدلا  اذه  لازی  ال  کی :
نم مهلک  هفیلخ  رـشع  ینثا  یلإ  اعینم  ازیزع  نیدـلا  اذـه  لازی  ـال  ود : .شیرق  نم  مهلک  لاـق : لوقی ؟ اـم  یبـأل : تلقف  همهفا ، مل  هلآو 

.شیرق نم  هفیلخ  رـشع  انثا  مهنم  یـضمی ، یتح  قرافم ، فلاخم و ال  هرـضی  هاوان ال  نم  یلع  ًارهاظ  رمـالا  اذـه  لازی  ـال  هس : .شیرق 
هفیلخ ًاریما و  رـشع  انثا  نوکی  یتح  ًارهاظ  مالـسإلا  لازی  ال  جنپ : .لیئارـسا  ینب  ءابقن  هدعک  هفیلخ ، رـشع  انثا  همألا  اذه  کلمی  راهچ :

.شیرق نم  مهلک 
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یلوـم زا  هریرهوـبا و  هثراـح و  نب  دـیز  یعبر و  نب  هیاـبع  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  یـسراف و  ناملـس  هرمـس و  نب  رباـج  دوعـسم و  نـب 
ددع دومرف : هک  دنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم  قرط  هب  اعمج  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا 

مان اهنآ  زا  ضعب  رد  تسا و  مشاه  ینب  زا  رابخا  نآ  زا  ضعب  رد  شیرق و  زا  اهنآ  مامت  دـشاب ، یم  هدزاود  نم  زا  دـعب  هّمئا  ءاـفلخ و 
نب هیابع  سابع و  نب  هللا  دبع  یـسراف و  ناملـس  هرمـس و  نب  رباج  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  زا  ربخ  هدزاودو  دـندومن  نیعم  ار  اهنآ  ياه 

یلـص مرکا  لوسر  زا  هفلتخم  قرط  هب  اعمج  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  زا  هریرهوبا و  هثراح و  نب  دیز  یعبر و 
نآ زا  ضعب  رد  شیرق و  زا  اـهنآ  ماـمت  دـشاب ، یم  هدزاود  نم  زا  دـعب  هّمئا  ءاـفلخ و  ددـع  دومرف : هک  دـنا  هدومن  لـقن  هلآو  هیلع  هللا 

.دندومن يرامش  ددع  طقف  یضعب  ردو  دندومن  نیعم  ار  اهنآ  ياه  مان  اهنآ  زا  ضعب  رد  تسا و  مشاه  ینب  زا  رابخا 

یلـصربمغیپ زا  راهچ  ددع  رد  هک  تسامـش  رب  کنیا  .هدیدرگ  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رایـسب  هک  رابخا  زا  دوب  يا  هنومن  اهنیا 
.میوش یم  میلست  امش  ربخ  نامه  هب  تبسن  ام  ربخ ، کی  ول  دییامن و  نایب  دیراد  يربخ  هلآو  هیلع  هللا 
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ياه بش  رد  هچنانچ  .تسا  رایسب  قرف  امش  ناماما  اب  هعیش  ناماما  نیبام  دیرادن ، هعبرا  همئا  هب  عجار  يربخ  امـش  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
دنتسه ادخ  بناج  زا  صوصنم  هللا و  لوسر  ءایصوا  ام  رشع  انثا  ناماما  هک  میدومن  هراشا  یتابسانم  هب  هتشذگ 

هب هفینح  وبا  دننام  اهنآ  زا  ضعب  دنراد و  داهتجا  تهاقف و  هبنج  امش  ناماما  اریز  دنتسین ؛ امش  هناگراهچ  ناماما  اب  هسیاقم  فرط  ًادبا 
یم يداوس  یب  رب  لیلد  دوخ  هک  دـندوب ، ساـیق  لـها  هکلب  دـندوبن ؛ داـهتجا  هقف و  ثیدـح و  لـها  ناـتدوخ ، ءاـملع  فارتعا  رارقا و 

صوصنم ءافلخ  ءایصوا و  هیهلا و  ججح  ام ، رشعانثا  هّمئا  یلو  . (1) دشاب

442 ص :

لبنح نب  دمحا  هک  ییاج  ات  دنا  هدرک  تفلاخم  وا  شور  اب  دندرک و  فیعضت  ار  هفینح  وبا  ننـست  لها  گرزب  ءاملع  زا  يرایـسب  - 1
یلع رـضا  دولوم  مالـسالا  یف  دـلو  ام  : » دـیوگ یم  نینچ  وا  هراـب  رد  یغازوا  زا  لـقن  هب  ح2/ص546و 358 ،  ) دوخ للعلا  باـتکرد 

رد ار  هفینح  یبا  تسا  ننـست  لها  گرزب  لاجر  اـملع و  زا  یکی  هک  یلیقع  نینچمه  بحاـص » ملـسم  یبا  هفینح و  یبا  نم  مالـسالا 
وبا تباث  نب  ناـمعنلا  همجرت 1876 ، ، 4/268 یلیقعلا ، ءافعـض   ) عوضوم نیا  رد  دوخ  باتک  رد  هدرک و  نایب  فیعـض  نایوار  راـمش 
نب هملـس  یعازوا ، نوع ، نبا  بویا ، يروث ، نایفـس  دـننام  ننـست  لها  ناگرزب  ءاـملع و  تارطن  تسا و  هدرک  رکذ  ار  وا  ماـن  هفینح )

نمحرلا دبع  شایع ، نب  رکبابا  کیرـش ، هبعـش ، هملـس ، نب  دامح  دنک ، یم  یفرعم  نید  یب  ار  هفینحوبا  هک  سنا ، نب  کلام  میکح ،
ات 70، ج3/61   ) نیحورجملا باـتک  رد  زین  ناـبح  نبا  .تسا  هدرک  ناـیب  وا  در  فعیـضت و  رد  هحفـص  هدـفه  رد  ار  ...و  يدـهم ، نب 
يرخا ال ههج  نم  و  تسا ...« : هدرک  یفرعم  نینچ  ار  وا  تسا و  هدرک  رکذ  ار  وا  ماـن  یفوـکلا ) هفینح  وـبا  تباـث  نب  ناـمعنلا  همجرت 

ًافالخ هیف  مهنیب  ملعا  هبطاق ال  انتمئا  دـنع  هب  جـتحی  نا  زوجی  عدـبلا ال  یلا  هیعادـلا  ءاجرالا و  یلا  ایعاد  ناک  هنأل  هب  جاجتحالا  زوجی 
دعب دـحاولا  ـالا  حدـقلا  هیلع  وقلطا  هوحرج و  راـطقالا  رئاـس  راـصمالا و  عیمج  یف  نیدـلا  یف  عروـلا  لـها  نیملـسملا و  همئا  نا  یلع 
رکذا ینا  ریغ  باتکلا  اذـه  یف  اهرارکت  نع  کلذ  ینغأف  هیومتلا » یلع  هیبنتلا   » باتک یف  کلذ  نم  هیف  يوراـم  اـنرکذ  دـق  دـحاولا ،

وبا تباث  نب  ناـمعنلا  هراـبود  لیذ 7297 ، ات 426 ، ج 13/ص325  ) دوخ دادـغب  خـیرات  باتک  رد  زین  يدادـغب  بیطخ  ...هلمج  اـهنم 
« ققحم  » .تسا هتخادرپ  وا  شور  هفینح و  وبا  در  رد  ننست  لها  ناگرزب  ءاملع و  لوقا  نایب  هب  هحفص  دص  رد  یمیتلا ) هفینح 
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.دنشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

يارب زا  ینامز  هرود و  ره  رد  یلو  .میتسه  اهنآ  هقیرط  وریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رمالا  بسح  هکلب  مینک  یمن  اهنآ  زا  دـیلقت  ام 
یم رداص  یماکحا  هدومن ، عامجا  لقع و  تنـس و  باتک و  نیزاوم  اب  ار  هللا  ماـکحا  طابنتـسا  هک  دنتـسه  ینیدـهتجم  اـهقف و  هعیش ،

.مییامن یم  اهنآ  زا  دیلقت  تسا و  ام  لمع  دروم  اهنآ  ياواتف  دنیامن و 

، هدراذگ ار  لمع  ملع و  دیتاسا  تداع ، دیلقت و  يور  امش  دندوب ، هرهاط  ترتع  زا  ناماما  نمرخ  نانیچ  هشوخ  زا  امش  ءاهقف  هکنیا  اب 
.دندومن لمع  سایق  يأر و  هب  هدراذگ و  ار  یملع  ینابم  هک  دیدش  ینادرگاش  وریپ 

؟ دندومن یم  امش  ناماما  زا  بلاطمذخا  ام  ناماما  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دیس :

مالّسلا هیلع  قداص  رعج  ماما  تاماقم  هب  هراشا 

لوـصف باـتک  هب  دـییامرف  هعجارم  .دـنا  هدوـمن  تـبث  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  .تـسا  بـتک  رد  تـبث  .تـسا  خـیرات  باـسح  یعاد :
نب رفعج  قیاقح ، رارـسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  تالاح  رد  .یکلام  غابـص  نب  نیدـلا  رون  ردـقلا ، لیلج  ملاع  فیلأت  ، (1) همهملا

: دیوگ هک  اجنآ  ات  هدوب  لضف  ملع و  رد  هتسجرب  زراب و  ترضح  نآ  هک  هدروآ  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم 

نم هتیب  لهأ  نم  دحا  نع  ءاملعلا  لقنی  مل  نادلبلا و  ریاس  یف  هرکذ  هتیص و  رـشتنا  نابکرلا و  هب  تراس  ام  مولعلا  نم  هنع  سانلا  لقن  »
« .ثیدحلا نم  هنع  لقن 

443 ص :

لصف 6. ، 2/908 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
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.دـندومن یم  تکرح  ترـضح  نآ  يوس  هب  ضیف  كرد  يارب  وجـشناد ، ياه  هراوس  هک  هدـش  ملع  لقن  ترـضح  نآ  زا  يردـق  هب  )
زا هک  يردق  هب  تراهط  تیب  لها  زا  يدحا  زا  املع  دندومنن  لقن  و  هدیدرگ ، رشتنم  اهرهـش  ریاس  رد  ترـضح  نآ  کین  مان  تیص و 

(. دندومن لقن  ثیدح  ترضح  نآ 

نایفـس و  اه ) یکلام  ماما   ) سنا نب  کلام  حیرج و  نبا  دیعـس و  نب  ییحی  دـننام  تما  نایعا  زا  يرایـسب  تعامج  دـیوگ :  (1) هاگنآ
( یهتنا  ) .دندومن تیاور  ترضح  نآ  زا  مهریغ  هبعش و  و  اه ) یفنح  ماما   ) هفینح وبا  یناتسجس و  بویا  وبا  هنییع و  وبا  يروث و 

دنا هدومن  ثیدح  لقن  ترـضح  نآ  زا  نید  هّمئا  املع و  نایعا  رباکا  زا  يرایـسب  دسیون : یم  بقانم  رد  هحلط  یبا  نبا  نیدلا  لامک  و 
.هدرب مان  هدومن  رکذ  همهملا  لوصف  بحاص  هک  ار  يدارفا  نیمه  هلمج  نم  .دندومن  يادرب  هرهب  ششناد  ملع و  زا  و 

دونع ریغ  فصنم  ياـملع  رباـکا  تسا  هدوـب  نمـشد  تسود و  قیدـصت  دروـم  ترـضح  نآ  يوـنعم  يروـص و  تـالامک  لـیاضف و 
(3) همهملا لوصف  رد  یکلام  (2) و  لحن للم و  رد  یناتسرهش  دننام  .دنا  هدومن  تبث  دوخ  هیلاع  بتک  رد  ناتدوخ 

444 ص :

وبا هنییع و  نبا  يروثلا و  سنا و  نب  کلام  حـیرج و  نبا  دیعـس و  نب  ییحی  لثم  مهمالعا ، همئاال و  ناـیعا  نم  هعاـمج  هنع  يور  - 1
لصف 6 ، 2/908 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  .مهریغ  یناتسجس و  بویا  وبا  هبعش و  هفینح و  وبا  هبعش و  هفینح و 

یف ریزغ  ملع  وذ  وه  و  دسیون : یم  یناتـسرهش  .هفقاولا  هیرفعجلا  هیرقابلا و  هیمامالا ، با 6 ، ، ّ 1/147 یناتسرهش ، لحنلا ، للملا و  - 2
، هیلإ نیمتنملا  هعیشلا  دیفی  هدم  هنیدملاب  ماقا  دق  تاوهـشلا و  نع  مات  عرو  ایندلا و  یف  غلاب  دهز  و  همکحلا ، یف  لماک  بدا  و  نیدلا ،

نم ّطق و  هفالخلا  یف  ًادحا  عزان  و ال  طق ، همامالل  ضرعت  ام  هدم ، اهب  ماقا  قارعلا و  لخد  مث  مولعلا  رارـسا  هل  نیلاوملا  یلع  ضیفی  و 
....طح نم  فخی  مل  هقیقحلا  هورذ  یلا  یلاعت  طش و  یف  عمطی  مل  هفرعملا  رحب  یف  قرغ 

نب یلع  نب  دمحم  نبا  قداصلا  رفعج  ناک  دـسیون : یم  غابـص  نبا  لصف 6 . و 908 ، ، 2/907 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  - 3
مهتعامج یلع  زرب  و  هدعب ، نم  همامإب  مئاقلا  هیصو و  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  هیبا  هفیلخ  هناوخا  نیب  نم  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا 

...اردق مهمظعا  ًارکذ و  مههبنا  ناک  ضفالب و 
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: دیوگ خیاشملا  تاقبط  رد  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  خیش  اصوصخم 

بدأ تاوهـشلا و  نع  مات  عرو  ایندـلا و  یف  غلاـب  دـهز  نیدـلا و  یف  ریزغ  ملع  وذ  وه  هنارقا و  عیمج  قاـف  قداـصلا  رفعج  ماـمالا  نا  »
« همکحلا یف  لماک 

نید رد  لماک  هحیرق  یعیبط و  ملع  بحاص  نوچ  .دوب  دوخ  لاثما  نارقا و  عیمج  زا  رتالاب  رترب و  قداـص ، رفعج  ماـما  هک  یتسرد  هب  )
( .دوب تمکح  رد  لماک  گنهرف  تاوهش و  زا  يراگزیهرپ  عرو و  ایند و  رد  غلاب  دهز  و 

: دیوگ هدومن و  لقن  ار  یناعم  نیا  مامت  لوؤسلا  بلاطم  باب 6  لوا  هحفص 81  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

نآرقلا یناعم  عتی  هریثک  هوالت  هنیب و  هداهز  هلـصاوتم و  داروا  هرفوم و  هدابع  همج و  ملع  وذ  مهتاداس ، تیبلا و  لـها  ءاـمظع  نم  وه  »
هرکذت هتیؤر  هسفن  اهیلع  بساحی  ثیحب  تاعاطلا  عاونا  یلع  هتاقوا  همسقی  هبیاجع و  جتنتسی  هرهاوج و  هرحب  نم  جرختسی  میرکلا و 
قدصت هلاعفا  هراهط  هوبنلا و  هلالـس  نم  هنادهاش  هتامـسق  رون  هنجلا  ثروی  هیدهب  ءادتقالا  ایندـلا و  یف  دـهز  همالک  عامتـساو  هرخآلا 

نب ییحی  لثم  مهمالعا  همئألا و  نم  هعامج  ملعلا  هنم  دافتسا  ثیدحلا و  هنع  لقن  هلاسرلا  هیرذ  نم  هنآب 
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اودـع مهنع  هللا  یـضرم  هریغ  یناتـسجسلا و  بویا  هبعـش و  هنییع و  نبا  يروثلا و  سنا و  نب  کلام  حـیرج و  نبا  يراصنالا و  دـیعس 
« .اهوبستکا هلیضف  اهب و  اوفرش  هبقنم  هنع  مهذخا 

رکذتم هتسویپ  .تسا  هدوب  فیـصوت  دح  زا  جراخ  تادابع  ماسقا  مولع و  عاونا  بحاص  تیب و  لها  غباون  ناگرزب و  زا  راوگرزب  نآ  )
.درک یم  نایب  ار  نآ  ریسفت  دومرف : یم  تئارق  ار  يا  هیآ  ره  هک  هدوب  دیجم  نآرق  توالت  قئاش  هداعلا  قوف  نّیب و  دهز  ياراد  هدوب و 

بیجع جـیاتناهنآ  هعلاطم  زا  جارختـسا و  ملع  سوناـیقا  زا  ار  ترـضح  نآ  تاـملک  تارهاوج  دـننام ، صاوغ  راوگرزب  نآ  باحـصا 
هدومن و میـسقت  دـندوب  تادابع  تاـعاط و  ءزج  اـهنآ  عیمج  هک  روما  عاونا  رب  ار  يزور  هنابـش  تاـقوا  .دـندرک  یم  هدافتـسا  ار  مولع 

فقوم رد  تمایق و  زور  هک  نیا  لثم  .درک  یم  یگدیـسر  باسح  نیا  هب  هتـسویپ  هدومن و  یم  تیاعر  ار  میـسقت  نآ  هب  لمع  ـالماک 
هدوب و يورخا  تاجرد  رد  دورو  بجوم  شتاروتـسد ، زا  يوریپ  ناهج و  نیا  رد  دهز  ترـضح ، نآ  مالک  ياغـصا  تسا و  باسح 
قح و رازبا  مامت  هک  ترضح  نآ  هزیکاپ  رادرک  زا  تسا و  توبن  نادناخ  زا  دنداد  یم  یهاوگ  ترضح ، نآ  تروص  ياه  هنوگ  رون 

ثیدـح لـقن  ترـضح  نآ  زا  رایـسب  یهورگ  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـیرذ  زا  هـک  دـش  یم  فـشک  هدوـب ، تـقیقح 
نبا دیعس و  نب  ییحی  دننام  .دندمآ  یم  رامـش  هب  رـصع  غباون  زا  یکی  ای  همئا  زا  یکی  دوخ  مادک  ره  هک  دندرک  یم  مولع  هدافتـساو 

سابتقا مولع  ثیداحا و  هیاس  رد  هک  اهنآ  لاثما  یناتسجس و  بویا  هبعـش و  هنییع و  نبا  يروث و  نایفـس )  ) سنا و نب  کلام  حیرج و 
ار دوخ  تلیضف  درک و  یم  راختفا  ترضح  نآ  زا  هدش 

نآ باستکا  هب  رصع  لها  رب 
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( .دنتسناد ثیداحا  مولع و 

ینالوط رایسب  نخـس  هتـشر  میامن ، نایب  ترـضح  نآ  هراب  رد  ار  ناتدوخ  ياملع  رباکا  دیاقع  رظن و  راهظا  لاوقا و  لقن  مهاوخب  رگا 
دمآرـس هدیمح ، قالخا  يوقت و  عرو و  دـهز و  ملع و  رد  هک  نیا  هب  دـنراد  رارقا  امـش  فصنم  ياملع  مومع  هکنآ  هصالخ  .دو  یم 

.تسا هدوب  نامز  لها 

هیلاع تاماقم  زا  کی  رازه  هکلب  راشعا ، زا  يرـشع  نایب  دناوتب  هک  تسا  نکلَا  اه  نابز  .تسباتفآ  زا  دـیجمت  فیرعت و  تسا  یهیدـب 
.دیامنب ار  ترضح  نآ 

هزاجا رگا  .دور  یم  متـسد  زا  مراک  شومارف  نوچ  .منک  یم  لاؤس  امـش  تاشیامرف  نیب  رد  مهاوخ  یم  ترذعم  بحاص ! هلبق  باون :
.منک ضرع  دییامرف  یم 

.موش یمن  گنتلد  ًادبا  وگاعد  .دینکن  هقیاضم  تقو  ره  رد  لاؤس  زا  منک  یم  شهاوخ  .دییامرفب  درادن  یعنام  یعاد :

مان هب  بهذم  نیا  تلع  هچ  هب  تسا ، یماما  هدزاود  يرـشع  انثا  دیدومن  نایب  اه  بش نیا  رد  هچنآ  رب  انب  عّیـشت  تلم  هک  نیا  اب  باون :
؟ دنیوگ یم  يرفعج  بهذم  تسا و  هدش  هدیمان  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

يرفعج بهذم  روهظ 

زا ینیشناج  یصو و  تافو  زا  لبق  يربمغیپ  ره  هک  توبن  یقیقح  سومان  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا ، لوسر  یعاد :
ار تما  یفرعم و  دوخ  نیـشناج  هفیلخ  یـصو و  ملع و  باب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندومن ، یم  نیعم  دوخ  يارب  ادـخ  بناج 

.دندومن ترضح  نآ  تعاطا  هب  رما 

تسا حضاو  ءالقعلا  دنع  هک  یتاهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دعب  یلو 
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رمع رکب و  وبا  لوا ) ياهزور  يانثتـسا  هب   ) تفالخ هرود  مامت  رد  یلو  .تفرگ  رارق  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  هب  تفـالخ  رما  ًهساـیس 
لاـجر هوـالع  هب  .دـندرک  یم  لـمع  ترـضح  نآ  ياـه  هدومرف  قباـطم  دـندومن و  یم  روش  روـما  عـیمج  رد  ترـضح  نآ  هب  ـالماک 

یم باجم  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  یلع  تارظانم ، تاثحابم و  رد  دندمآ و  یم  هنیدم  هب  قیاقح  فشک  يارب  هک  مه  نایدا  نادنمشنادزا 
.دومن مالسا  سدقم  نید  هب  ار  دوخ  نایاش  تامدخ  هفلتخم  قرط  هب  تشاد  تایح  ترضح  نآ  ات  هرخآلاب  .دومن 

هجرد اهتنم  اب  .داتفا  قاحم  هب  الماک  تماما  تیالو و  ماقم  دمآ ، هیما  ینب  تسد  هب  روما  مامز  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  یلو 
.دندروآ دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  هب  يدعتو  ملظ  تواسق ،

تحت رد  یتخس  هب  مالّسلا  مهیلعرقاب  دمحم  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  دیهش و  نیسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  قح  رب  ماما 
ءالولا صلاخ  نایعیـش  زا  یلیلق  هدع  زج  دندومن و  دودسم  اهنآ  رب  ار  اه  هار  قرط و  مامت  .دـنتفرگ  رارق  اهیوما  تیذا  ءاذـیا و  راشف و 

.دندومن دیهش  یقیرط  هب  ار  کی  ره  تبقاع  ات  دندش ، یمن  اهنآ  زا  قیاقح  مولع و  ذخا  رادید و  هب  قفوم 

زا اهنآ  تموکح  نتخادـنارب  يارب  هدیـسر ، ناج  هب  اهیوما  لامعا  عیاـجف  يدـعت و  ملظ و  زا  مدرم  هک  يرجه  مود  نرق  لـیاوا  رد  اـت 
.تفرگرد هیما  ینب  سابع و  ینب  نایعاد  نیب  اصوصخم  ینینوخ  ياهگنج  دندومن ، مایق  فارطا 

نآ رگید  هک  دـندش  لوغـشم  دوخ  هب  نانچ  .دـش  زاب  یجَرَف  هنزور  دـندوب ، دوخ  تموکح  زا  عاـفد  لوغـشم  اـهیوما  هک  عقوم  نآ  رد 
.دندومن یمن  هللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  هب  ار  دیدش  ياه  يریگ  تخس 
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ياه یتخـس  راشف و  رثا  رد  هک  اوزنا  تلاح  زا  هدومن  زاب  ار  هناخ  رد  دـنتفرگ و  لماک  هجیتن  تصرف ، نیا  زا  قطان ، قح  هب  ماـما  اذـلف 
راهچ .دنتخادرپ  نید  دعاوق  ماکحا و  مولع  رشن  هب  هدرب و  فیرـشت  ربنم  دجـسم ، رد  هنادازآ  دندش و  جراخ  هدوب  هدش  ادیپ  اه  يوما 

هدافتسا ترضح  نآ  ملع  نایاپ  یب  رحب  زا  هدش و  رـضاح  ترـضح  نآ  ربنم  ياپ  عنام  نودب  ثیدح ، شنادو و  ملع  يوجـشناد  رازه 
.دندومن یم 

لـصا دـص  راهچ  دـندوب ، هدومن  يرادرب  هرهب  هک  یملع  ینابم  زا  ترـضح  نآ  ربنم  ياپ  هدـیزگرب ، ياهوجـشناد  صاخ و  باحـصا 
.هئامعبرا لوصا  هب  دش  فورعم  هکدنتشون 

يرـصح دح و  هتـشادن و  یلات  لضف ، تعـسو  ملع و  ترثک  رد  هک  هدومن  فصو  ار  ترـضح  نآ  دوخ ، خیرات  رد  ینمی  یعفای  ماما 
.تسا هدوبن  ترضح  نآ  شناد  هیلاع و  مولع  يارب 

هلاسر دصناپ  قرو و  رازه  رب  لمتشم  یباتک  ترـضح ، نآ  زا  هرداص  مولع  زا  یفوص ) نایح  نب  رباج  ، ) وا رـضحم  نادرگاش  زا  یکی 
( یهتنا  ) .هدومن فیلأت 

.دندوب ترضح  نآ  ضیف  سلجم  نایوجشناد  نادرگاش و  زا  نّنست ، لها  ماظع  همئا  مالعا و  ءاهقف  رباکا 

نب نایفـس  ناطق و  دیعـس  نب  ییحی  قاحـسا و  نب  دمحم  حیرج و  نبا  يراصنا و  دیعـس  نب  یحی  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  دننام 
یم دـنم  هرهب  ترـضح  نآ  رونا  رـضحم  زا  دوخ ، دادعتـسا  ردـق  هب  یک  ره  هک  دـش  هراشا  ـالبق  هک  نارگید  يروث و  نایفـس  هنییع و 

.دندش

نآ مارک  ءانبا  ءابآ و  زا  يدحا  يارب  روهظ ، ثیح  زا  یملع  تسایر  نینچ 
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ثیدح و ملع و  ینابم  دیجم و  نآرق  تایآ  ریـسفت  نید و  دعاوق  ماکحا و  رـشن  هب  دنناوتب  عنام  نودب  هک  دومنندـمآ ؛ شیپ  ترـضح 
.دنزادرپب ءالمرب  ینلع و  قیاقح  رارسا و  فشک 

رارق راشف  تحت  ار  راوگرزب  نآ  ءانبا  زا  همئا  یمرش ، یب  هجرد  اهتنم  اب  سابع  ینب  دندوب و  ترـضح  نآ  ءابآ  عنام  هّیما  ینب  هکنآ  هچ 
.دنداد

لوسر زا  همشچرس  هک  رهاط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  فراعم  رشن  نایع و  هدرپ و  یب  عیشت  تقیقح  روهظ  هقیقحلا  یف 
.دیدرگ راکشآ  زراب و  ترضح ، نآ  هلیسو  هب  تفرگ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

نآ هتـس  ءانبا  هعبرا و  ءابآ  قداص و  ماما  نیب  اـم  ـالا  يرفعج و  بهذـم  هب  دـش  فورعم  ترـضح  نآ  ماـن  هب  قح ، بهذـم  نیا  اذـلف 
.هدوبن یقرف  دندوب ، قحرب  ناماما  مالّسلا  مهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شراوگرزب  مع  قافتا  هب  ًامامت  هک  ترضح 

ترتع هب  ییانتعا  یب  گرزب و  لد  درد 

یتمظع اب  ماما  نینچ  هک  تسا  فسأت  ياج  یلو 

همه زا  لمکا  هقفا و  ملعا و  ناونع  هب  دندشن  رضاح  امش  ناینیشیپ  دنا ، هدومن  وا  تیلمکا  تیملعا و  هب  رارقا  نمـشد  تسود و  هک  ار 
همه نآ  اب  ترـضح  نآ  هکنآ  لاح  دنهد و  رارق  هعبرا  هّمئا  دادع  رد  ار  شفیرـش  مان  هک  دـندادن  اور  مه  هزادـنا  نآ  هکلب  دنـسانشب ؛
لها ترتع و  زا  نوچ  دـشاب  یم  مه  ناتدوخ  ياملع  قیدـصت  دروم  هک  لاـمک  يوقت و  عرو و  دـهز و  لـضف و  ملع و  هیلاـع  بتارم 

.تسا هتشادن  نارگید  رب  مدقت  قح  هدوب  مرکا  لوسر  كاپ  تیب 

ره ناوریپ  هک  تسین  مولعم  میروآ  رامش  هب  میهاوخب  مه  ناوریپ  ثیح  زا  رگا  و 
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زا هریغ  يوضر و  يوسوم و  يداجـس و  ینیـسح و  يولع و  تاداس  زا  گرزب  ءاهقف  ءاـملع و  زا  هرهاـط و  ترتع  زا  ناـماما  زا  کـی 
ییحی خف و  هب  نوفدم  یلع  نب  نیسح  و  هیکز ) سفن   ) هللا دبع  نب  دمحم  دیز و  نب  ییحی  و  دیهشلا )  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  لیبق :

نب دـمحم  و  اـبطابط ) نبا  هب  فورعم   ) میهاربا نب  دـمحم  قداـصلا و  رفعج  نب  دـمحم  سیردا و  شردارب  نـسح و  نـب  هللا  دـبع  نـب 
، دندوب تلاسر  نادناخ  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  زا  یگمه  هک  اهنآ  ریغ  و  یضیرع )  ) رفعج نب  یلع  نسح و  نب  هللا  دبعو  دیز  نب  دمحم 

.دندومنن تیاور  ثیدح و  لقن 

ام دنراد  نآ  هب  قیدصت  ناتدوخ  ياملع  هک  ار  لاّعج  باّذک  هدع  کی  یجراخ و  همرکع  لاحلا و  مولعم  هریره  وبا  ياه  تیاور یلو 
.دنا هدومن  لقن  اهنآ  زا  هتفریذپ و  لدو  ناج  هب  میدومن ، اهنآ  تالاح  هب  هراشا  لبق  ياه  بش  رد  مه 

نب نمحرلا  دـبع  حدام   ) ناـطح نب  نارمع  لـیبق  زا  بصاون  جراوخ و  زا  رفن  تسیود  رازه و  زا  يراـخب  هک  هتـشون  عّیبلا  نبا  یتح  و 
.تسا هدومن  تیاور  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  يدارم  مجلم 

هداعلا قوف  رثأت 

لهاو ترتع  زا  کی ، چیه  هک  ار  لبنح  ماما  یعفاش و  ماما  کلام و  ماما  مظعا و  ماما  نیدـلقم  ناوریپ و  هک  تسا  رثأت  ياج  رایـسب  و 
مه اب  عورف  لوصا و  رد  هک  نآ  اب  دنـشاب ؛ دازآ  دوخ  قیرط  رد  قٍرف  نآ  زا  کی  ره  دـننادب و  كاپ  ناملـسم  دـندوبن ، هللا  لوسر  تیب 

.دنراد رایسب  فالتخا 

و دنناوخب ! یضفار  كرشم و  رفاک و  ار  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ناوریپ  یلو 
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هدیقع و رد  يدازآ  انمآ } ناک  هلخد  نم  و  : } دیامرف یم  سدقم  ناکم  نآ  هراب  رد  دنوادخ  هک  همظعم  هّکم  رد  یتح  یّنـس  دالب  رد 
.دنشاب هتشادن  تادابع  لامعا و 

: يزاریش ظفاح  دیوگ  شوخ  هچ 

ثعاب نایعیـش ، تعاـمج  اـم  هک  دـننادب  ناـیاقآ  سپ  ییادرف  دوب  زورما  سپ  زا  رگا  ياو  دراد  ظـفاح  هک  تسا  نیمه  یناملـسم  رگ 
نوـیلیم دـصکی  زا  هداـیز  هک  دوـش ، یم  امـش  فرط  زا  دوـش  یم  هچنآ  هکلب  مینک ؛ یمن  داـجیا  اـم  ار  تیئود  .میتـسین  هـملک  قارتـفا 

رود و دوخ  زا  دنراد ، تکرش  امـش  اب  نید  ماکحا  ریاس  جح و  هزور و  زامن و  هلبق و  تهج  رد  هک  ار  نمؤم  دحوم  ناملـسم  تیعمج 
.دیراد یم  بوسحم  رفاک  كرشم و  هناگیب و 

ظفاح بانج  ياچ ، فرـص  زامن و  زا  تغارف  زا  دـعب  دـندش ، لوغـشم  ءاشع  هضیرف  هب  نایاقآ  .داد  زاـمن  مـالعا  نذؤم  عقوم  نیا  رد  »
« .دومن مالک  حاتتفا 

ریقح امـش ، تانایب  زا  یمهم  ياهتمـسق  رد  .متـسین  شک  قح  فاـصنا و  یب  مدآ  نم  .دـیدومرف  هک  تسا  نیمه  رما  تقیقح  ظـفاح :
زا دوخ  مهـس  هب  هک  صلخم  یـسولپاچ ، قلمت و  نودب  یلایل ، نیا  رد  اصوصخم  هدش و  دایز  هنابـصعتم  ياه  يراک طارفا  هک  مفرتعم 
منک ضرع  يا  هلمج  مهاوخ  یم  ناتدوخ  هزاجا  اب  لاح  نیع  رد  یلو  .مدـیدرگ  نشور  الماک  هدومن و  هدافتـسا  یلیخ  امـش  رـضحم 
یمن عنم  ار  دوخ  ماوع  هعیش ، نادنمـشناد  نیغّلبم و  امـش  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  ننـست و  لها  میرحزا  یعافد  مه  دشاب و  هلگ  مه  هک 

؟ دنرواین نابز  رب  رفک  هملک  هک  دیهدن  نارگید  تسد  هب  هناهب  ات  تسا ؛ رفک  شتبقاع  هک  ییاهراتفگ  راتفر و  زا  دینک 

رارق تالمح  دروم  لحم  یب  راتفگ  ای  اج و  یب  مالک  کی  هطساو  هب  ناسنا  ابلاغ  نوچ 
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دنهد و یم  تسد  هب  هناهب  هک  دننایعیـش  دوخ  هکلب  .دـیهدن  رارق  تالمحدروم  ار  تعامج  لها  نایاقآ  امـش  مه  دوخ  یبو  دریگ  یم 
.دوش یم هداد  اهنآ  هب  رفک  تبسن  اذل  هدومن  بولق  رد  ریثأت  هک  دنیوگ  یم  یتاملک 

.ددرگ لح  امعم  ات  دیهد  حیضوت  تسا  ینمتم  تسا ؟ لیبق  هچ  زا  تسا  رفک  شتبقاع  هک  يراتفگ  راتفر و  یعاد :

هللا لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  هعیش  نعط  لیلد 

جاوزا ضعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صاخ  هباحـص  هب  تبـسن  هک  تسا  یتاداقتنا  نعط و  لیبق : زا  اهنآ  عینـش  راتفگ  ظفاح :
باکر رد  دـیحوت  هملک  ءالعا  رد  اهلاس  هک  نوچ  .تسا  ضحم  رفک  ًاققحم  هک  دـنیامن  یم  مهنع  هللا  یـضر  ترـضح  نآ  تارهاـط 
قحتسم اعطق  هدوب و  صیاقن  بئاوش و  زا  یلاخ  اهنآ  تامدخ  هک  تسا  یهیدب  .دندومن  اه  داهج  رافک  اب  ترـضح ، نآ  باستنا  رفظ 

: دیامرف یم  هک  حتف )  ) هروس 48 هیآ 18  ياضتقم  هب  هک  ییاهنآ  اصوصخ  .دوب  دنهاوخ  نانج 

{ ِهَرَجَّشلا َتْحَت  َکَنوُِعیاَُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  هللا  َیِضَر  ْدََقل  }

( .تشگ دونشوخ  دندرک  تعیب  وت  اب  هیبیدح  تخرد  ریز  هک  ینانمؤم  زا  ادخ  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )

هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ریقوت  دروم  العف  الوق و  اهنآ  هک  تسین  یکش  دنتشگ و  فرـشم  قح  ترـضح  ناوضر  فرـش  هب 
: دیامرف یم  هک  مجنلا  هروس  هفیرش  هیآ  ياضتقم  هب  تقیقح  رد  .دوب و  دهاوخ  یهارمگ  نالذخ و  رد  ناشیا  لامک  رکنم  هتبلا  دنا و 

{ يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  {َو 
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( تسین ادخ  یحو  ریغ  زج  وا  نخس  دیوگ و  یمن  نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  )

.تسا رفاک  اققحم  دنک  نآرق  ربمغیپ و  راکنا  سک  ره  هدیدرگ و  نآرق  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رکنم 

رارق هلگ  ناتدوخ  لوق  هب  ای  لاؤس  ثحب و  دروم  ینلع  سلجم  نیا  رد  ار  تاعوضوم  لیبق  نیا  یلاع  باـنج  هک  متـشادن  لـیم  یعاد :
.مهد باوج  موش  روبجم  یعاد  هک  دیهد ،

نیا نامدوخ  نیب  هنامرحم  دوب  بوخ  .دنیامن  فالخ  رب  تواضق  دتفیب و  دونع  دـناعم  هتـسد  کی  لهاج و  مدرم  تسد  فرح  هاگنآ 
ثحب زا  دـیریذپب و  ار  یعاد  ياضاقت  منک  یم  انمت  مه  الاح  .مدرک  یم  ضرع  باوص  قباطم  باوج  ات  دـش  یم  لدـب  ّدر و  بلاـطم 

.مینک یم  لح  ار  هیضق  يرفن  ود  مسر و  یم نات  تمدخ  مدوخ  حبص  زور  ای  دییامن  رظن  فرص  عوضوم  نیا  رد  ینلع 

اذل .دریگ  رارق  ثحب  دروم  عوضوم  نیا  هک  دنروآ  یم  راشف  نم  هب  تسا  بش  دـنچ  رـضاح ، نایاقآ  نوچ  مریـصقت  یب  هدـنب  ظفاح :
باوج هک  دـشاب  هتـشادن  يررـض  منک  یم  نامگ  دـیراد ، مالک  رد  تناتم  امـش  نوچ  .مدومن  نایاقآ  لیم  قباـطم  ار  تساوخرد  نیا 

.تسام اب  قح  هک  دییامن  قیدصت  ای  ددرگ و  مهارف  ناشرطاخ  ياضر  هک  دیهدب  نایاقآ  هب  یتکسُم 

.ددرگ امعم  نیا  لح  میراد  راظتنا  یگمه  تسا ، حیحص  باون :

يا هلصفم  تاحورشم  اب  متـشادن  راظتنا  یمرتحم  لضاف و  صخـش  امـش  لثم  زا  یلو  میامن  یم  تعاطا  دییامرف  یم  رما  نوچ  یعاد :
ضرع هب  هیضام  یلایل  رد  هک 
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الماک لوا  ياه  بش رد  هک  یتروص  رد  .دـیهدب  نایعیـش  هعماج  هب  رفک  تبـسن  مه  زاب  مدومن ، نایب  ار  روآ  رفک  تاـهج  مدـیناسر و 
دنهاوخن رفاک  زگره  دنتسه ، نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دمحم  لآ  دمحم و  ناوریپ  نوچ  هیرشع  انثا  هعیش  هک  مدومن  نشور  امش  يارب 

.دوب

نایاقآ ات  .میامن  ضرع  باوج  هّدح  یلع  ار  کی  ره  هدومن  کیکفت  مه  زا  ار  اهنآ  مراچان  دیدومرف ، نایب  مهرد  ار  یتالمج  نوچ  و 
دنیایب و نوریب  دنا  هدنکفا  اهنآ  لد  رد  هک  یتاهبش  زا  هدومن و  تواضق  هنافـصنم  دوخ  سلجم ، نیبئاغ  نینچ  مه  مرتحم و  نیرـضاح 

.دیدومن نایب  مرتحم  ياقآ  هک  تسین  نآ  رفک  قرط  دوب و  دنهاوخن  رفاک  زگره  نایعیش  هک  دننادب 

دوش یمن  رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  نعط و 

رفک بجوم  دـنیامن  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  جاوزا  زا  ضعب  هباحـص و  زا  نایعیـش  هک  يداقتنا  نعط و  هک  دـیدومرف  الوا 
.هدیدرگ اهنآ 

، درادن تمذم  ًادبا  هک  دشاب  ناهرب  لیلد و  هب  دنتـسم  داقتنا ، نعط و  رگا  اعطق  دیدومن ؟ ار  نایب  نیا  ناهرب  لیلد و  هچ  يور  مدمیهفن 
هب ضرف  رب  .ددرگ  یمن  رفک  ببـس  مه  زاب  دشاب ، ماهتا  ضحم  ناهرب و  لیلد و  نودـب  رگا  دـشاب و  روآ  رفک  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  ات 
هک نآ  دننام  دنوش ؛ یم  قساف  هکلب  دش ؟  دهاوخن  رفاک  دنیامنب ، مه  ینعل  ای  دقن و  نعط و  مه  تهج  یب  دشاب  یباحـص  ول  ینمؤم و 

.تسا ضامغا  وفع و  لباق  ینایصع  قسف و  ره  تسا  یهیدب  .دننک  انز  ای  دنروخب  بارش 

ءزج هحفص 227  رد  يرمق ، دلوتم 456  یسلدنا  يرهاظ  مزح  نبا  هچ  نانچ 

455 ص :
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: دیوگ لحنلا (1)  للملا و  یف  لصفلا  باتک  موس 

ییانیب تریصب و  يور  رگا  تسا و  روذعم  ینادان  لهج و  يورزا  دهد  مانشد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  هب  هک  یـسک  »
نوچ هک  نآ  دـصق  هب  هک  دوش  یم  رفاک  یتقو  هدـش ، لوغـشم  يدزد  انز  لیبق  زا  یـصاعم  هب  هک  نآ  دـننام  دوب  دـهاوخ  قساف  دـشاب 
هتبلا هک  وا  لوسر  ادخ و  اب  تناها  توادع و  هب  دوش  یم  یهتنم  هک  دهد  مانشد  دنشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا 

« .دش دهاوخ  رفاک  تقو  نآ 

ار قفانم  بطاح  ندرگ  هدب  هزاجا  درک : ضرع  ربمغیپ  هب  رمع  هفیلخ  هچنانچ  .ددرگ  یمن  رفک  بجوم  هباحص ، هب  مانشد  فرص  الا  و 
رفاک نداد  وا  هب  قافن  تبـسن  مانـشد و  نیا  يارب  کلذ  عم  دوب - ردـب  باحـصا  زا  نیرجاهم و  گرزب و  هباحـص  زا  هکنآ  اـب  منزب – 

.همالک یهتنا  .دشن 

و دناوخ ؟ رفاک  امـش -  نیقی  قدـص و  ضرف  هب  هباحـص - دارفا  زا  یـضعب  هب  نداد  مانـشد  يارب  ار  نایعیـش  تسا  نکمم  روطچ  سپ 
تقیقح قح و  زا  اه  عافد فاصنا ، يور  زا  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امـش  هدـیقع  فالخ  رب  امـش  ياملع  زا  نیمدـقتم  رباکا  هکنآ  لاـح 

.دنا هدومن 

هک ار  یهوجو   (2) فقاوم رد  یعفاش  یجیا  نمحرلا  دبع  یضاق  هلمج  زا 

456 ص :

قساف وهف  دناعم  ریغ  يدامتف  هجحلا  هیلع  تماق  نا  روذعمف و  الهاج  ناک  ناف  مهنع  هللا  یـضر  هباحـصلا  نم  ادحا  بس  نم  اما  و  - 1
مالکلا باب  مزح 3/257 ، نبا  لصفلا ، .رفاک  وهف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  کـلذ و  یف  یلاـعت  هللا  دـناع  نا  قرـس و  ینز و  نمک 

.رفکی رفکی و ال  نمیف 
هحیحـصلا ثیداحألا  نآرقلا و  مهل  دهـش  نیذلا  هباحـصلا  رباکا  یف  حدقلا  نا  لوالا  هوجوب : جراوخلا  ضفاورلا و  رفک  دق  عبارلا  - 2

یف ءانثالا  يا  هصاخ ) مهیلع  ءانث  انلق ال   ) ارفک نوکیف  مهمظع ) میهلع و  ینثا  ثیح  لوسرلل   ) نآرقلل و بیذکت »  » نامیالا هیکزتلاب و 
راشا هیلا  هیف و  دراولا  ماعلا  ءانثلا  یف  الخاد  سیل  هیف  اوحدق  نم  نا  اودـقتعا  دـق  ءالؤه  هصوصخب و  هباحـصلا  نم  دـحو  یلع  نآرقلا 

هباحـصا و نم  نیعم  ضعب  هیکزت  یف  هدراولا  ثیداحألا  اما  نآرقلل و  ابیذکت  مهحدق  نوکی  الف  مهدنع ) هیف  نولخاد  مه  و ال   ) هلوقب
همالـس طرـشب   ) نادیقم مهل  هداهـشلا  کلت  میهلع و  ءانثلا  لوقن  وا  اهراکناب  ملـسملا  رفکی  الف  داحآلا  لیبق  نمف  هنجلاب  مهل  هداهـشلا 

حرش زا  هدافتـسا  اب  ، ) 4 دصقم دـصرم 3 ، یجیا ، نیدـلا  دـضع  فقاوملا ، .لوسرلل  مهبیذـکت  مزلی  الف  مهدـنع )  دـجوت  مل  هیفاعلا و 
،. 8/344 یناجرج ، فقاوملا ،

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_456_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_456_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم احیرـص  یلازغ  دـمحم  ماماو  تسا  هتـسناد  هنابـصعتم  رظن  ار  اـهنآ  هدرک و  ّدر  دـنا  هدروآ  هعیـش  رفک  رد  امـش  ياـملع  نیبصعتم 
(1) .دشاب یمن  روآ  رفک  مه  نیخیش  ّبس  یتح  .دشاب  یمن  رفک  ادبا  هباحص  متش  بس و  دسیون :

لاکـشا دروم  دنرفاک ، هباحـص  ناگدننک  ّبس  دنیوگ  بصعتم  یعمج  هک  نیا  دیوگ :  (2) یفسن دیاقع  حرش  رد  ینازاتفت  دعـس  الم 
مولعم ریغ  اهنآ  رفک  دشاب و  یم 

457 ص :

نعل هراـب  رد  تسا  هدرک  رـشتنم  هیتـیوکلا  هیهقفلا  هعوسوملا  ناونع  هب  هک  یباـتک  رد  تیوـک  هیمالـسا  نوؤـش  فاـقوا و  ترازو  - 1
/2/4753  ) .امهنع هللا  یـضر  رمع  رکب و  یبا  نیخیـشلا  بس  نم  ریفکت  مدـع  یلا  ءاـهقفلا  روهمج  بهذ  تسا : هدروآ  نینچ  نیخیش 

« ققحم ( » مقر 13 ریفکت ، باب 
دئاقع حرـش  .لکـشم  کلذ  لاثما  امهنعل و  وا  نیخیـشلا  بس  وا  هیورلا  هلاحتـسا  وا  نآرقلا  قلخب  لاق  نم  رفکی  مهلوق  مهلوق و  و  - 2
هتداهش لبقت  نم  طورش  باب  تاداهـشلا ، باتک  ، 12/40 ریبکلا ، حرـشلا  رد  همادق  نبا  زین  و  ص122 . یفسنلا ، رمع  دمحم  هیفسنلا ،

.کلذل و هداهش  مهل  لبقت  الف  ضفاورلاک  هباحصلا  بس  نم  وا  جراوخلاک  هبارقلا  بس  نم  وه  هرفکن و  هقـسفن و ال  نم  دسیون : یم 
بـس نم  ریفکت  یف  تاـبیحلا  یف  یکبـسلا  لاـق  دـسیون : یم  تاداهـشلا  باـتک  ، 4/436 جاـتحملا ، ینغم  حرـش  رد  ینیبرـش  بیطخ 

نا ...هداهـشلا و  دودرم  قساف  وهف  هباحـصلا  هیقب  بس  نم  هتداهـش و  لبقت  قساف ال  وهف  هرفکن  مل  ناـف  انباحـصأل : ناـهجو  نیخیـشلا 
یف لصف  ، 4/332 نیعملا ، حتف  رد  يدنه  يراییلم  .هداهـشلا  دودرم  قساف  وهف  مهرفک  وا  مهنعل  وا  هباحـصلا  بس  نم  لاق : يدرواملا 

.مهیلع هللا  ناوضر  هباحصلا  ّبس  نا  هعدبب و  هرفکن  عدتبم ال  لک  هداهش  لبقت  دسیون : یم  تاداهشلا 
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یتسـس تالیوأت  هکلب  دنتفرگ  هدیدن  ار  اهنآ  لامعا  ياه  يدب  .دنتـشاد  نظ  نسح  هباحـص  هب  نادنمـشنادزا  ضعب  هک  نآ  هچ  .تسا 
ییاه گنج  رما  نیا  رب  لیلد  هدوبن و  مسق  نیا  هکنآ  لاح  دـندوب و  نوصم  قسف  یهارمگ و  زا  هللا  لوسر  هباحـص  دـنتفگ  دـندومن و 

هب راداو  ار  اهنآ  یبلط  هاج  تداسح و  دندوب و  نایصع  قسف و  لها  هارمگ و  اهنآ  هک  دیامن  یم  تباث  هداتفا  قافتا  اهنآ  نیب  هک  تسا 
لقن اب  یسک  رگا  سپ  دندوبن ! تشز  ياهراک  زا  نوصم  هک  هباحـص  زا  ناگرزب  یتح  .دندش  یم  فرحنم  هدومن و  یم  تشز  لامعا 

.دندومنن لقن  هدومن  یشوپ  مشچ  نظ ، نسح  يور  یـضعب  هکنآ  هچ  .دش  دهاوخن  رفک  بجوم  دیامنب ، اهنآ  زا  يداقتنا  دقن و  لیلد ،
هکنآ يارب  .دنتسه  رفاک  اهنآ  تفگ  ناوت  یمن  تروص ] ره  رد   ] .دنهد یم  رارق  داقتنا  دروم  هدومن و  لقن  ار  اهنآ  لامعا  یخرب ، یلو 

.ینعم هب  لقن  یهتنا  .تسا  هدوبن  هانگ  یب  موصعم و  هدید ، ار  ادخ  لوسر  هک  یباحص  ره 

یم اهنآ  رب  رفک  تابثا  هنوگچ  امش  هدروآرامش  هب  یمالسا  قرف  زا  ار  نایعیـش  لوصالا  عماج  بحاص  يرزج  ریثا  نبا  اهنیا  رب  هوالع 
؟ دییامن

هب یـصاخشا  ءافلخ ، تایح  نامز  هک  تسا  نآ  ناش ، لامعا  تهج  هباحـص  زا  یـضعب  ناگدـننک  ّبس  رفک  مدـع  رب  لـیالد  هلمج  زا 
.دنداد یمن  اهنآ  لتق  رفک و  هب  رما  ءافلخ  کلذ  عم  دنداد ، یم  کیکر  ياه  مانشد دندومن و  یم  متش  ّبس و  اهنآ 

(1) و كردتسملا مراهچ  ءزج  هحفص 335 و 334  رد  يروباشین  مکاح  هکنانچ 

458 ص :

الا اذه  سیل  لاقف : هلتقأ ؟ الأ  هللا  لوسر  هفیلخ  ای  تلقف : هنع  هللا  یضر  قیدصلا  رکب  یبأل  لجر  ظلغا  لاق : یملسالا  هزرب  یبا  نع  - 1
.دودحلا باتک  ح 8046 ، ، 4/359 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  .یبنلا  متش  نمل 
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باتک مراهچءزج  لوا  باـب  رد  ضاـیع  یـضاق  (2) و  كردتـسم صیخلت  رد  یبـهذ  (1) و  دنـسم لوا  ءزج  هحفـص 9  رد  لبنح  ماـما 
ءایحا موددلج  رد  یلازغ  ماما  (3) و  ءافش

459 ص :

هرهتناف و لاق : هقنع ؟ برـضت  الأ  هزرب : وبا  لاقف  لاق : هنع  هللا  یـضر  قیدـصلا  رکب  یبأل  لجر  ظلغا  لاـق : یملـسالا  هزرب  یبا  نع  - 1
.رکب یبا  دنسم  ، 1/9 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  دحأل  یه  ام  لاق 

وا لاق : .کلذب  ینترما  نا  هقنع  برضأل  تلق  لاق : هللا ؟ لوسر  هفیلخ  ای  وه  نم  تلقف : لجر  یلع  رکبوبا  ظیغت  لاق : هزرب  یبا  نع  - 2
، كردتـسملا صیلخت  .دمحم  دعب  دحأل  ناک  ام  لاق : مث  .هبـضغ  تلق  یتلا  یتملک  مظع  بهذأل  هللا  وف  لاق : .معن  تلق : العاف ؟ تنک 

.هالوم اهلتقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  متش  لجرل  دلو  ما  هیاکح  دودحلا ، باتک  ، 4/354 یبهذ ،
یـضاقلا یکح  نیملـسملا و  نم  لـجر  یلع  بضغف  قیدـصلا  رکب  یبا  دـنع  اـسلاج  اـموی  تنک  یملـسألا ، هزرب  یبا  ثیدـح  یف  - 3

یف لصف  ، 1 باب مسق 4 ، ، 196 / 2 ضایع ، یـضاق  ءافـشلا ، .رکبابا  بس  هنا  ...ثیدـحلا  اذـه  یف  همئألا  نم  دـحاو  ریغ  لیعامـسا و 
نب ریشب  لاح  حرش  مقر 1841 ، ، 2/102 ریبکلا ، خـیرات  رد  يراخب  زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هبـس  نم  لتق  باـجیا  یف  هجحلا 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  ماقف  رـصتنا  مث  تکـسف  رکبابا  َّبس  الجر  نا  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ررحم ،

ظافلا و اب  ار  ثیدـح  یبنلا ،’ بس  نم  یف  مکحلا  باب  هبراحملا ، باـتک  ، 3540 ح 3535 - ، 2/305 يربکلا ، ننـس  رد  یئاسن  هلآو 
درف لجرل ، ظلغا  دق  رکب و  یبا  یلع  تیتا  لاق : هریره  یبا  نع  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نوگانوگ  قرط 

، حاکنلا باتک  ، 7/60 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  .ص  هللا  لوسر  دعب  دحأل  تسیل  اهنا  لاقف : .ینزهتناف  هقنع ؟ برـضا  الأ  تلقف : هیلع ،
، رکبابا بس  الجر  نا  هزرب  یبا  نع  کی ، .دـنک  یم  لقن  توافتم  ظفل  ود  هب  ار  ثیدـح  هارما ، هاجه  وا  هبـس  نم  لـتق  هحابتـسا  باـب 

دحا بسب  دحا  لتقیأ  لاق : هریره  یبا  نع  ود : .هللا  لوسر  دعب  دحأل  اذه  تسیل  ال  لاقف : هللا ؟ لوسر  هفیلخ  ای  هقنع  برـضا  الأ  تلقف 
، نیطایشلا تبرح  هکئالملا  ترضح  اذا  باب  ثیدح 226 ، ، 1/88 ءافخلا ، فشک  رد  ینولجع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بسب  الا 
، ًائیـش لوقی  سلاج ال  یبنلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  رکبابا  بس  الجر  نا  هریره  یبا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثید 

املف سلاج  تنا  ینبـسی و  ناک  هللا :’ لوسرل  لاـقف  رکبوبا  هعبتا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ماـقف  .ملکتی  رکبوبا  بهذ  تکـس  اـملف 
مزح نبا  .سلجا  نا  تهرکف  ناطیـشلا ، عـقو  کـلملا و  بهذ  تملکت  اـملف  کـنع  دری  ناـک  کـلملا  نا  لاـق : تمق ؟ ملکتا  تبهذ 
نیا رد  یثیداحا  هللا ...’ لوسر  بس  نم  دـحأل  رفکی  له  ریزعتلا ، لئاسم  دودـحلا ، باـتک  هلاسم 2312 ، ، 433-12/432 یلحملارد ،

هللا یلـص  یبنلا  بس  نمیف  مکحلا  باب  دودـحلا ، باتک  ح 4363 ، ، 4/130 دوخ ، ننـس  رد  دوواد  یبا  .تسا و  هدرک  لـقن  عوـضوم 
یل نذأت  تلقف : هیلع ، دتـشاف  لجر  یلع  ظیغتف  رکب ، یبا  دنع  تنک  لاق : هزرب  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هلآو  هیلع 
نا یل  نذئا  تلق : ًافنآ ؟ تلق  يذلا  ام  لاقف : یلا  لسرأف  لخدـف  ماقف  هبـضغ  یتملک  تبهذاف  لاق : هقنع ؟ برـضا  هللا  لوسر  هفیلخ  ای 

، دوبعملا نوع  رد  يدابآ  میظع  .دـمحم  دـعب  رـشبل  تنک  ام  هللاو ! ـال  لاـق : .معن  تلق : کـترما ؟ ول  ًـالعاف  تنکأ  لاـق : .هقنع  برـضا 
بس هنال  لیق  دسیون : یم  لجر ) یلع  ظیغتف   ) هلمج نیا  حرش  رد  ّیبنلا ، َّبس  نم  یف  مکحلا  باب  دودحلا ، باتک  ح 4353 ، ، 12/13
یلص یبنلا  بسب  حرص  نم  لتق  باب  رمخلا ، براش  دح  باتک  دودحلا ، باتک  ح 3202 ، ، 7/200 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  .رکبابا 

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  هلآو  هیلع  هللا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_459_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_459_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_459_3
http://www.ghaemiyeh.com


يروط هب  داد  مانشد  دومن و  یشاّحف  وا  رب  ًادیدش  دش و  دراو  وا  رب  يدرم  يزور  رکب  وبا  تفالخ  نامز  رد  هک  دنیامن  یم  لقن  مولعلا 
هن تفگ : رکب  وبا  دـیدرگ  رفاک  هکنآ  هچ  مناسر  لتق  هب  ار  وا  هدـب  هزاـجا  هفیلخ ، تفگ  یملـسا  ةزرب  وبا  دـندش  رثأـتم  نیرـضاح  هک 

.هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رگم  دیامنب  یمکح  نینچ  دناوت  یمن  يدحا  تسا ، نینچ 

یمن لتق  هب  رما  رفک و  هب  مکح  دونش و  یم  ار  مانـشد  متـش و  ّبس و  هفیلخ  دوخ  دنرت ! نابرهم  ردام  زا  هیاد  نّنـست  لها  نایاقآ  اعقاو 
نوچ دـنمّدلا ، رودـهم  رفاک و  نایعیـش  هک  دوخ ) تالایخ  ضرف و  يور   ) دـننک یم  اوغا  ار  ربخ  یب  ماوع  مرتحم  نایاقآ  یلو  دـیامن ،

.دنیامن یم  هباحص  ّبس 

رد هک  دـنیامن  یم  لقن  مولعلا  ءایحا  موددرف  هب  هک  ار  وا  عاـبتا  هیواـعم و  مرتحم ، ناـیاقآ  ارچ  سپ  تسا ، روآرفک  هباحـص  ّبس  رگا 
وبا دندش  رثأتم  نیرضاح  هک  يروط  هب  داد  مانشد  دومن و  یشاّحف  وا  رب  ًادیدش  دش و  دراو  وا  رب  يدرم  يزور  رکب  وبا  تفالخ  نامز 

دناوت یمن  يدـحا  تسا ، نینچ  هن  تفگ : رکب  وبا  دـیدرگ  رفاک  هکنآ  هچ  مناسر  لتق  هب  ار  وا  هدـب  هزاجا  هفیلخ ، تفگ  یملـسا  ةزرب 
.هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رگم  دیامنب  یمکح  نینچ 

یمن لتق  هب  رما  رفک و  هب  مکح  دونش و  یم  ار  مانـشد  متـش و  ّبس و  هفیلخ  دوخ  دنرت ! نابرهم  ردام  زا  هیاد  نّنـست  لها  نایاقآ  اعقاو 
نوچ دـنمّدلا ، رودـهم  رفاک و  نایعیـش  هک  دوخ ) تالایخ  ضرف و  يور   ) دـننک یم  اوغا  ار  ربخ  یب  ماوع  مرتحم  نایاقآ  یلو  دـیامن ،

.دنیامن یم  هباحص  ّبس 

هک ار  وا  عابتا  هیواعم و  مرتحم ، نایاقآ  ارچ  سپ  تسا ، روآرفک  هباحص  ّبس  رگا 

460 ص :
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سپ دـیناوخ !؟ یمن  رفاک  دـندومن  نعل  ّبس و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ءافلخ  لضفا  هباحـص و  زا  لمکادرف  هب 
! دشاب یم  اهنآ  ناوریپ  هرهاط و  ترتع  تیب و  لها  اب  گنج  نآ  تسا و  رگید  رما  امش  فده  دینادب 

مامت هک  دیئامن  یمن  نینمؤملا  ّما  هشیاع  رفک  هب  مکح  نایاقآ  ارچ  سپ  تسا  روآرفک  نیدـشار  يافلخ  اصوصخم  هباحـص  ّبس  رگا 
ینعی رفک » دقف  الثعن  اولتقا   » تفگ یم  ًانلع  دومن و  یم  متش  ّبس و  نامثع  هفیلخ  هب  هتسویپ  دنا  هتشون  ناتدوخ   (1) نیخروم ءاملع و 

ار نامثع  دش  بوخ  دیوگب  مولظم  ۀعیـش  درف  کی  رگا  هدش ! رفاک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ) نامثع  دارم  هک   ) ار تفرخ  ریپ  نیا  دیـشکب 
ار وا  هشیاع  نامثع ، دوخ  روضح  رد  یلو  دـیئامن  یم  رداص  ار  شلتق  مکح  رفاک و  ار  وا  نایاقآ  امـش  يروف  دوب ، رفاک  نوچ  دنتـشک 

.دیهد یمن  رارق  تمذم  دروم  ار  وا  مه  امش  .دندومنن  رجز  عنم و  ار  وا  هباحص ، هن  هفیلخ ، هن  دناوخ ! رفاک  لثعن و 

.هتفرگ رارق  راتفگ  دروم  هک  دراد  ینعم  هچ  لثعن  رگم  بحاص  هلبق  باون :

461 ص :

.هرـصبلا یلا  مهعبت  ریبز  هحلط و  اهجورخ و  ناـمثع و  مدـب  نبلطـأل  هللا  هشئاـع و  لوق  لاـس 36 ، ثداوح  ، 3/477 يربط ، خـیرات  - 1
یبا نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ّیلع ؛ یلع  هشئاع  فالخ  باب  ، 1/51 هبیتق ، نبا  هسایـسلا ، همامالا و  لثعن ؛ هدام  ، 5/80 ریثا ، نبا  هیاهنلا ،

یلاعملا یبأل  مالک  داریا  باب  هریغملا ...) عجاری  هعمـس  دـق  و  یلاعت ، هللا  همحر  رـسای  نب  رامعل  لاـق  و  هبطخ 413 ، ، 20/22 دیدحلا ،
یف مالکلا  ، 4/343 يزار ، رخف  لوصملا ، لـثعن ؛ هداـم  ، 14/198 روـظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل  هیلع ؛ درلا  هباحـصلا و  رما  یف  ینیوـجلا 

، حوتفلا لمجلا ؛ هعقو  ءادتبا  رکذ  يرجه ، لاس 36 ، ثداوح  ، 3/206 ریثا ، نبا  لماکلا ، هباحـصلا ؛ هلادع  یف  هلأسم  باب 3 ، رابخألا ،
لیذ يدـیبز ، سورعلا ، جات  نامثع ؛ رـصوح  امل  جـحلا  یلا  هشئاع  جورخ  هتفالخ ، دـهع  یف  نامثع  لاـمعا  هیادـب  ، 2/421 مثعا ، نبا 

.دنا هدرک  هراشا  هشئاع  هلمج  نیمه  هب  لثعن ، تغل 
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زین دنیوگ و  ار  تفرخ  ریپ  لثعن  دـیوگ : لثعن  ینعم  رد  هغللا (1) سوماق  رد  تسا  ناتدوخ  گرزب  ياملع  زا  هک  يداـبآزوریف  یعاد :
هوالع هب  هتفگ  ار  ینعم  نیمه  ینیوزق ) ۀمّالع   ) سوماق حراش  دندومن و  یم  هیبشتوا  هب  ار  نامثع  هک  هنیدم  رد  دوب  یـشیررپ  يدوهی 
لثعن ینعی  .نامثع » هب  هبشی  ّینایحل  لجر  وه  هنیدملاب  ناک  ّيدوهی  لثعن  نا   » هک تسا  هدرک  رکذ  هبتنملا  هرصبت  رد  رجح  نبا  دیوگ :

.دندومن یم  وا  هب  هیبشت  ار  نامثع  هنیدم  مدرم  هک  هنیدم  رد  دوب  یشیررپ  يدوهی 

ربنم يالاب  رد  رکب  وبا  هفیلخ  ارچ  سپ  دوش  یم  رفاک  هدنهد  مانشد  تسا و  حیبق  رما  دب و  هباحـص  هب  نداد  مانـشد  رگا  رتالاب  همه  زا 
- دیوش یمن  رثأتم  چیه  امش  داد !؟ مانشد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هباحـص  زا  لمکا  درف  هب  نیملـسم  ۀعماج  هباحـص و  روضح 

.دیئامن حیبقت  دیاب  هکنآ  لاح  دیئامن و  یم  سیدقت  ار  رکب  وبا  هکلب 

.هداد مانشد  ههجو  هللا  مرک  یلع  هفیلخ  هب  هنع  هللا  یضر  رکب  وبا  هفیلخ  اجک  دینز  یم  تمهت  ارچ  ظفاح :

دلج هحفـص 80  هب  دـیئامن  هعجارم  تسبوخ  .میئامن  یمن  لقن  مینکن  ادـیپ  ملع  يزیچ  هب  اـت  میتسین ، تمهت  لـها  اـم  دیـشخبب  یعاد :
: تفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  داقتنا  ماقم  رد  ربنم  يالاب  دجسم  رد  رکب  وبا  هک   (2) هغالبلا جهن  حرش  مراهچ 

ام دعب  هعذج  اهورک  لوقی  يذلا  وه  هنتف  ّلکل  ّبرم  هبنذ  هدیهش  هلاعث  وه  اّمنا  »

462 ص :

.لثعن هدام  ، 4/60 يدابآ ، زوریف  طیحملا ، سوماق  - 1
نم درو  ام  رکذ  فینح ) نب  نامثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) هبطخ 45 ، 16/215 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

كدف رما  یف  رابخألا  ریسلا و 
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«(1) یغبلا اهیلا  اهلها  ّبحا  لاّحط  ّماک  ءاسنلاب  نورصنتسی  هفعضلاب و  نونیعتسی  تمره 

هنتف دـشاب و  یم  هنتف  هدـننک  اپرب  وجارجام و  تسوا ! مد  وا  دـهاش  هک  دـشاب  یم  یهاـبور  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  تسین  نیا  زج  )
یم اهنز  زا  يرای  ءافعـض و  زا  کمک  .دیامن  یم  بیهرت  بیغرت و  داسف  هنتف و  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  ناشن  کچوک  ار  گرزب  ياه 

هب تشاد  یم  تسود  هک  دـهد  یم  حیـضوت  دـیدحلا  یبا  نبا  هچناـنچ  تیلهاـج  رد  هیناز  دوب  ینز  هک   ) تسا لاـحط  ما  دـننام  دـبلط 
( .دهدب انز  دوخ  ناکیدزن 

.اهبنذ اهدیهش  هلاعث  یه  امنا  تفگ : رکب  وبا  هک  هدمآ  ترابع  نیا  هب  خیراوت  ریاس  رد  یلو 

اهنآ هب  هعیـش  کی  هک  يداقتنا  نعط و  اب  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  هب  ار  رکب  وبا  هفیلخ  ياه  شحف  دینک  هقباطم  نایاقآ  کنیا 
.دراد توافت  ردقچ  دیامنب 

رگا دنشاب و  رفاک  ناشناوریپ  هیواعم و  هشیاع و  شرتخد  رکب و  وبا  یتسیاب  تسا  روآرفک  باحصا  زا  یکی  هب  نداد  مانـشد  رگا  سپ 
.دینادب رفاک  ار  نایعیش  تهج  نیا  هب  دیناوت  یمن  امش  تسین  روآرفک 

.دنشاب یمن  لتقلا  بجاو  رفاک و  ناگدنهد  مانشد  ناتگرزب ، ءافلخ  ءاهقف و  ياواتف  ماکحا و  قبط  هچنانچ 

رد ضایع  یضاق  (2) و  تاقبط باتک  مجنپ  ءزج  هحفص 279  رد  بتاک  دعس  نبا  دنسم و  موس  دلج  رد  لبنح  دمحا  ماما  هکنانچمه 
(3) ءافش مراهچ  ءزج  لوا  باب 

463 ص :

« ققحم ، » كدف یناثلا ، مسقلا  ص104 ، يرهوجلا ، كدفلا ، هفیقسلا و  - 1
نب دمحم  يربکلا ، تاقبط  .یبن  بس  یف  الا  دـحأ  ّبس  یف  دـحا  لتقی  ال  لاق : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نا  حـلاص  یبا  نب  لیهـس  نع  - 2

.ناورم نب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاح  حرش  نیعباتلا ، نم  هنیدملا  لها  نم  هثلاثلا  هقبطلا  ، 5/295 دعس ،
ّلحی هنا ال  رمع  هیلا  بتکف  رمع ، بس  لجر  لتق  یف  هراشتـسا  دـق  و  هفوکلاب ، هلماع  یلا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  باتک  کـلذ  نم  و  - 3

باب 1، مسق 4 ، ، 2/196 ضایع ، یضاق  ءافشلا ، .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بس  الجر  الا  سانلا  نم  دحا  بسب  ملسم  ءئرما  لتق 
نم رکذ  یف  لصف  باب 1 ، مسق 4 ، ، 14/196 عامسالا ، عاتما  رد  يزیرقم  نینچمه  .یبنلا و  هبـس  نم  لتق  باجیا  یف  هجحلا  یف  لصف 

مکح باوبا  عامج  ، 12/31 داشرلا ، يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  یحلاص  هبـس ؛ نم  لتق  باجیا  یف  هجحلا  یف  لـصف  هللا ،’ لوسر  بس 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  باب 4 ، هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  بس  نم 
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هدومن و ّبس  یناث  هفیلخ  باّطخلا  نب  رمع  هب  یـصخش  هک  تشون  وا  هب  هفوک  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هفیلخ  لماع  هک  دنا  هدومن  لقن 
هب ندومن  متـش  ّبس و  يارب  دوش  یمن  حاـبم  یناملـسم  چـیه  نوخ  تشون  باوج  رد  میـشکب ؟ ار  وا  دـیهد  یم  هزاـجا  هداد ، مانـشد 

.دشاب هداد  مانشد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  هدنهد ، مانشد  رگم  یناملسم 

رهاظت یلو  نمؤم  ابلق  یـسک  رگا  هک  تسنیا  نآ  ناوریپ  يرعـشا و  نسحلا  وبا  نوچ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  دیاقع  لاوقا ، نیا  رب  هوالع 
رذع نودب  ار  لوسر  ادخ و  ای  دزیخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  گنج  هب  ای  هریغ ) تینارـصن و  تیدوهی و  دننام   ) دیامن رفک  هب 

زا نوچ  تسا و  یبلق  هدیقع  نامیا  هکنآ  هچ  دومن  يراج  وا  رب  رفک  مکح  ناوت  یمن  دوش و  یمن  رفاک  کلذ  عم  دهد  مانـشد  ادیدش 
! هتشاد رهاظت  ۀبنج  طقف  ای  هدوب  بلق  لد و  يور  زا  رفک  هب  رهاظت  دیمهف  ناوت  یمن  درادن  عالطا  يدحا  وا  بلق 

مراهچ ءزج  و 206  هحفـص 204  رد  یـسلدنآ  مزح  نبا  اصوصخم  دـنا  هدومن  جرد  دوخ  بتک  رد  يرعـشا  ياـملع  ار  بتارم  نیا  و 
(1) لصفلا باتک 

نیا اطوسبم 

464 ص :

راد یف  هینارـصنلا  وا  هیدوهیلا  مزل  وا  ناثوالا  دـبع  هیقت و  ـالب  هناـسلب  نلعا  نا  بلقلاـب و  دـقع  ناـمیالا  نا  هلئاـقلا  هفئاـطلا  هیناـثلا  - 1
هللا یلو  لـجوزع  هللا  دـنع  ناـمیالا  لـماک  نمؤم  وهف  کـلذ  یلع  تاـم  مالـسالا و  راد  یف  ثیلثتلا  نلعا  بیلـصلا و  دـبع  مالـسالا و 
مایا یمیمتلا  جیرس  نب  ثراحلا  بتاک  بسار  ینب  یلوم  يدنقرمسلا  ناوفص  نب  مهج  زرحم  یبا  لوق  اذه  .هنجلا و  لها  نم  لجوزع 
رکذ باب  ، 4/204 مزح ، نبا  لصفلا ، .يرعشالا  رسیلا  يا  نب  لیعامسا  نب  یلع  نسحلا  نبا  لوق  ناسارخب و  رایس  نب  رـصن  یلع  همایق 

.هئجرملا عنش 
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.تسا هدومن  لقن  ار  دیاقع 

زا رونا  عرـش  ماکحا  مامت  هب  لماع  ربمغیپ و  ادـخ و  عیطم  لدـکاپ  دّـحوم  نایعیـش  رب  رفک  مکح  نایاقآ  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ 
هب ناشدوخ ) لایخ  هب   ) ناهرب لیلد و  اب  مانشد  متش و  ّبس و  اهنآ  زا  یضعب  هکنآ  ضرف  هب  دیئامن - یم  رداص  تابحتـسم  تابجاو و 

.دیئامنب اهنآ  رفک  هب  مکح  ناتدوخ  نایاوشیپ  رباکا  راتفگ  دیاقع و  قبط  دیناوت  یمن  امش  دنیامنب - هباحص  زا  یضعب 

هحفص یبلح   (2) هّیبلحلا هریس  مّوددلج  هحفص 236 و   (1) لبنح دمحا  دنـسم  مود  دلج  دننام  ناتدوخ  ةربتعم  بتک  رد  هکنآ  لاح  و 
حیحص مود  دلج  107 و 

465 ص :

دبع تیتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  لیق  لاق : اسنا  نا  ثدحی  یبا  تعمـس  لاق : رمتعم ، انث  مزاع ، انث  یبا ، ینثدح  هللا ، دبع  انثدح  - 1
ینع کیلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هاتا  املف  هخبـس ، ضرا  یه  نوشمی و  نوملـسملا  قلطنا  اراـمح  بکر  هیلا  قلطناـف  ّیبا ، نبا  هللا 

ناکف هباحـصا ، امهنم  لکل  بضغف  هموق ، نم  لجر  هللا  دـبعل  بضغف  .کنم  احیر  بیطا  راـصنالا : نم  لـجر  لاـقف  كراـمح  یناذأ 
دمحا دنـسم  امُهَْنَیب } اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو   } مهیف تلزن  اهنا  انغلبف  لاق : لاـعنلا  يدـیألا و  دـیرج و  ـالب  برض 

.کلام نب  سنا  دنسم  ، 3/219 لبنح ،
نوکی هل  افـسأتم  يا  لولـس  نبا  یبا  نب  هللا  دبع  تیتا  ول  هللا  لوسر  ای  هل : لیق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنا  مایألا  ضعب  یف  هل  عقو  دـق  - 2

نوملسملا قلطناو  ارامح  بکر  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  قلطناف  قافنلا  نم  هدنع  ام  لوزیل  هموق و  قلخت  نم  مالـسالا  اببـس  کلذ 
هللا و  راصنألا : نم  لجر  لاـقف  .كراـمح  نتف  یناذآ  دـقل  هللا  ینع و  کـیلا  هل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هاـتا  اـملف  هعم  نوشمی 

ناکف هباحـصاامهنم ، لکل  بضغف  هتمـشف  هموق ، نم  لجر  هللا  دبعل  بضغف  .کنم  احیر  بیطا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رامحل 
.هنیدملا یلا  هرجهلا  باب  ، 2/64 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، هریس  ...لاعنلا  يدیألا و  هیرجلاب و  برض  امنیب 
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رد هک  هدیـسر  رایـسب  مه  ریغ  هحفـص 118 و  يدحاو   (3) لوزنلا بابـسا  داهج و  باتک   (2) ملسم حیحـص  هحفص 74 و   (1) يراخب
هللا یلص  ادخ  لوسر  دندز و  یم  ار  رگیدکی  هکلب  دنداد  یم  مانـشد  مه  هب  هریغ  رکب و  وبا  دننام  باحـصا  ابلاغ  ربمغیپ  دوخ  روضح 

.داد یم  ناشحالصا  دناوخ و  یمن  رفاک  ار  اهنآ  دومن و  یم  هدهاشم  هلآو  هیلع 

باتک رد  هن  تسا  ننـست  لها  ءاملع  بتک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لباقم  رد  باحـصا  عازن  گنج و  رابخا  لـیبق  نیا  هتبلا 
.هعیش ياملع  ياه 

هب مانشد  نعل و  هک  دیدینش  نایبرصتخم  نیمه  اب  ار  ناتلوا  داریا  باوج  سپ 

466 ص :

.تسا هدرک  لقن  هیبلح  هریس  دننام  ار  ثیدح  يراخب  .حلصلا  باتک  ح 897 ، ، 4/361 يراخب ، حیحص  - 1
.نیقفانملا يذأ  یلع  هربص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد  یف  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باتک  ح 117 ، ، 3/1424 ملسم ، حیحص  - 2

.تسا هدرک  لقن  دمحا  دنسم  دننام  ار  ثیدح  ملسم 
{ اـمُهَْنَیب اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو   } هیآ لـیذ  تارجح ، هروس  ص263 ، يروباشین ، يدـحاو  لوزنلا ، بابـسا  - 3

باتک و 1272 ، ح 1270 ، ، 6/513 شحیحـص ، رد  يراخب  هک  تسا  یندینـش  مه  ربمایپ  روضح  رد  رمع  رکبوبا و  يریگرد  ناـیرج 
ح 3266، ص870 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  ریبز ، نب  هللا  دـبع  دنـسم  دنـسم 4/6 ، رد  لبنح  دـمحا  تارجحلا ؛ هروس  ریـسفتلا ،

هراشا نآ  هب  تارجح  هروس  هیآ 2  لیذ  ، 16/303 نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق  تارجحلا ، هروس  نم  و  نآرقلا ، ریـسفت  باتک 
ریبزلا نب  هللا  دبع  ینثدح  لاق : هیکلم  یبا  نبا  نع  يذـمرتلاو  يراخبلا  يور  مینک : یم  لقن  یبطرق  زا  ار  ثیدـح  نتم  ام  دـنا و  هدرک 

ای هلمعتـست  ال  رمع : لاقف  .هموق  یلع  هلمعتـسا  هللا  لوسر  ای  رکبوبا : لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  مدـق  سباـح  نب  عرقـألا  نا 
ام رمع : لاقف  .یفالخ  الا  تدرا  اـم  رمعل : رکبوبا  لاـقف  .اـمهتاوصا  تعفترا  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  اـملکتق  .هللا  لوسر 

 .ِ..{ ِّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفْرَت  ال  : } هیآلا هذه  تلزنف  لاق  .کفالخ  تدرا 
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یقسف لمع  ره  رفاک و  هن  دنوش  یم  قساف  دنیامنب  ینعل  ّبس و  ناهرب  لیلد و  نودب  رگا  دوش و  یمن  رفک  بجوم  هباحـص  زا  يدحا 
.دشاب یم  شزرمآ  وفع و  لباق 

هباحص دب  کین و  لامعا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوت 

مراد قیدصت  مه  یعاد  تسا  حیحص  دنا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  میظعت  مارتحا و  ریقوت و  دروم  هباحـص  دیدومرف  ایناث 
هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هعلاطم  هجوت و  دروم  صاخـشا  لامعا  دـب  کین و  هک  دـنقفّتم  شناد  ملع و  لها  نیملـسم و  مومع  هکلب 

.دندومرف ریدقت  ار  یئاط  متاح  تواخس  ناوریشونا و  تلادع  هچنانچ  دندومن  یم  ریدقت  ار  يدرف  ره  کین  لمع  هدوب و  هلآو 

یکین لمع  ناـمه  هب  طوبرم  دـندومن  یم  یعمج  اـی  يدرف  زا  ریدـقت  ریقوت و  رگا  ترـضح  نآ  هک  تسا  مّلـسم  مه  بلطم  نیا  یلو 
.هدیدرگ رداص  اهنآ  زا  هک  هدوب 

تبقاع نسح  تمالس و  رب  تلالد  ناشیا  زا  فالخ  رودص  زا  لبق  یـصوصخم  لمع  رد  یعمج  ای  يدرف  ریدقت  ریقوت و  تسا  یهیدب 
.تسین زئاج  دشاب  مه  رودصلا  مولعم  هکنآ  اب  نایصع  رودص  زا  لبق  تبوقع  هکنآ  هچ  دنک  یمن 

هاگآ و وا  تبقاع  ءوس  تواقـش و  يدارم و  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  لمع  زا  هکنآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هچناـنچ 
: دومرف احیرص  سلجم  کی  رد  یتسه و  نم  لتاق  وت  دومرف  یم  واب  مه  ررکم 

يدارم نم  لیلخ  نم  كریدغ  یلتق  دیری  هتایح و  دیرا 

رهاظ راّدغ  نیا  تسا و  بلاط  ارم  لتق  وا  ناهاوخ و  ار  وا  یناگدنز  نم  )

467 ص :
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( .تسا هدومن  لقن  باب 9  رخآ   (1) قعاوص هحفص 72  رد  مه  یکم  رجح  نبا  هچنانچ   ) هفئاط زا  تسود 

.دیامن یمن  مات  هدافا  دیامن  یصوصخم  لمع  لعف و  نسح  رب  تلالد  هک  یتیاور  سپ  دماین  رب  وا  تبوقع  ماقم  رد  کلذ  عم 

ناوضرلا تعیب  زا  باوج 

هن دـنحدم  قحتـسم  دـندومن  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هرجـش  تحت  رد  دـندوب و  رـضاح  ناوضرلا  تیب  رد  هباحـص  نوچ  دـیدومرف  اثلاث 
.دنتشگ هفیرش  هیآ  لومشم  نوچ  تمذم 

صوصخم لعف  نآ  زا  تسا  هّیلما  ءاضر  قیفوتلا  دنع  هروکذم  هیآ  لولدـم  هک  دـنا  هداد  اه  باوج  عوضوم  نیا  رد  ءاملع  زا  نیققحم 
.یناگدنز لحارم  مامت  رد  رمع  رخآ  زور  ات  يدبا  ياضر  هن  تسا  تعیب  هک 

لومشم اهنآ  زا  يا  هّدع  هک  دندوب  رضاح  تما  زا  رفن  دصناپ  رازه و  هّیبیدح  رد  هرجش ) تحت   ) تعیب نآ  رد  هک  دیناد  یم  دوخ  اریز 
.داد شتآ  رد  دولخ  ةدعو  ار  اهنآ  ادخ  هک  دندش  قافن  تایآ 

تـشهب رد  رگید  تمـسق  شتآ و  رد  دّلخم  اهنآ  زا  یتمـسق  هکنآ  لاح  دنـشاب و  یـضار  يا  هّدـع  زا  لوسر  ادـخ و  تسا  نکمم  ایآ 
.دنشاب نادیواج 

هدوب حـلاص  لمع  صلاخ و  نامیا  هب  ّقلعم  هکلب  هدوبن  هرجـش  تحت  تعیب  رثا  رد  اـهنت  یلاـعت  يادـخ  تیاـضر  دوش  یم  مولعم  سپ 
هب یبلق  داقتعا  اب  هک  نانآ  ینعی 

468 ص :

لصف 5. باب 9 ، ص135 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
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تعیب دنتـشادن و  نامیا  ای  هک  یناسک  اما  دـنتفرگ و  رارق  تنج  رد  دولخ  راـگدرورپ و  ياـضر  دروم  دـندومن  تعیب  توبن  دـیحوت و 
.دوب دنهاوخ  شتآ  رد  دّلخم  هتفرگ و  رارق  يدنوادخ  طخس  دروم  دندرکن  تعیب  دنتشاد و  نامیا  ای  دندومن و 

زور نآ  دوش  یم  مولعم  دنا  شتآ رد  دّلخم  هک  یصاخشا  تسین و  راگدرورپ  ياضر  زا  یفاک  اهنت ، هرجـش  تحت  تعیب  نیاربانب  سپ 
دش یم  رداص  هباحص  زا  هیـضرم  ۀنـسح  لاعفا  زا  ضعب  هک  تسین  نیملـسم  زا  يدحا  راکنا  دروم  هک  تسا  یهیدب  دنتـشادن و  نامیا 

( هرجش تحت  رد  ندومن  تعیب  دننام   ) دوش یم  عقاو  حدم  دروم  دوش  رهاظ  یسک  زا  هک  یکین  لمع  ره  هتبلا  هدوب و  ریدقت  دروم  هک 
رارق داقتناو  دقن  دروم  ددرگ  رهاظ  دشاب  یباحـص  ول  نمؤم و  زا  مه  یتشز  لمع  رگا  و  ددرگن - رهاظ  وا  زا  یفالخ  لمع  هک  یمادام 

.تفرگ دهاوخ 

.دنتسه لامعأ  نآ  یبوخب  نعذم  هدومن و  لقن  هتسویپ  ار  هباحص  کین  لامعا  لاعفا و  نایعیش ، ۀعماج 

ناوضرلا و تعیب  لیبق  زا  دـنراد  اهنآ  کـین  لاـمعاب  ناـعذا  هک  یتلاـح  رد  دـنا  هدـمآ  رد  داـقتنا  نعط و  ماـقم  رد  هک  یناـسک  نآ  و 
هکنآ ول  و   ) اه گنج هب  ندش  رضاح  ترـضح و  نآ  زا  ندومن  یئاریذپ  راصنا و  دننام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  ترجاهم 

ناسللا و بطر  مه  اهنآ  تشز  دنـسپان و  لامعا  اهنآ  زا  ةرداص  کین  لاـمعا  ریاـس  و  دـش ) یم  عقاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسدـب  حـتف 
.دشاب یم  ناشثحب  دروم 

هدـیدرگ و رهاظ  تشز  دنـسپان و  لاعفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هباحـص  زا  دـیئامرف  یم  هک  تسا  روآ  تریح  یلیخ  ظـفاح :
: هدومرف هک  فورعم  ثیدح  رد  هداد و  رارق  تما  يادتقم  يداه و  ار  اهنآ  درف  درف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هکنآ  لاح 
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« متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موجنلاک  یباحصا  ّنا  »

(. دیا هدش  تیاده  دینک  ادتقا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنناگراتس و  دننام  نم  باحصا  هک  یتسرد  هب  )

.میریذپب میناوت  یمن  ار  درفنم  هدیقع  ام  دیدرفنم و  دوخ  ةدیقع  رد  امش  اعطق 

دینک ادتقا  نم  باحصا  هب  ثیدح  زا  باوج 

راختفا ندروآ  نوریب  نآ  نایم  زا  ار  رهوگ  هک  دیتخادنا  یگرزب  خالگنـس  کی  رد  ار  ریقح  هک  دیدروآ  لاقم  دهاش  یثیدـح  یعاد :
دنس رد  ام  ثحب  هتبلا  مزادرپب و  امش  یلصا  باوج  هب  دعب  منک و  ثحب  ارصتخم  ثیدح  نیا  فارطا  رد  يردق  مراچان  .تسا  یگرزب 

.دشاب یم  ثیدح  لولدم  رد  ثحب  طقف  دیامن ، یم  رود  بلطم  زا  یلک  هب  ار  ام  اریز  دشاب  یمن  ادقن  نآ  مقس  تحص و  ثیدح و 

، دنا هدیدرگ  قفوم  ترضح  نآ  زا  ثیدح  طبـض  هب  ای  هدومن و  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یناسک  تسا  یهیدب 
.دشاب هریغ  یلاوم و  زا  اهنیا  زا  ریغ  هاوخ  راصنا و  رجاهم و  زا  هاوخ  دنیوگ ؛ یم  باحصا  هباحص و 

هزنم كاپ و  امومع  هللا  لوسر  باحصا  هباحص و  دیا  هدومرف  روصت  رظن  نسح  يور  هک  تسنیا  دیا  هدومن  نایاقآ  هک  یگرزب  هابتـشا 
راوگرزب لوسر  ادخ و  هک  دندوب  دب  کین و  زا  طولخم  ترـضح  نآ  باحـصا  .هدوبن  روطنیا  هکنآ  لاح  دنا و  هدوب  بویع  عیمج  زا 

هبوت و دـننام  دـیجم  نآرق  روس  ریاس  رد  هک  یتایآ  نوقفانم و  هروس  ینعم  نیا  رب  لیلد  دنتـشاد و  یهاگآ  اهنآ  دـب  بوخ و  لاـح  هب 
لقن ار  اهنآ  بلاثم  دوخ  ةربتعم  بتک  رد  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هدـیدرگ ، دراو  باحـصا  زا  نیقـساف  نیقفاـنم و  تمذـم  رد  بازحا 

یبلک بیاس  دّمحم  نب  ماشه  دننام  اهنآ  زا  ضعب  دنا و  هدومن 
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.تسا هدومن  فیلأت  فینصت و  هباحص  بلاثم  رد  یصوصخم  باتک  دشاب ، یم  امش  ءاملع  نایعا  زا  هک 

نامدرم دنا  هدومرف  یفرعم  شتآ  لها  تمذـم و  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـیجم و  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ینیقفانم  و 
.دندوب ترضح  نآ  باحصا  کلـس  رد  اهنآ  یمامت  هدوب و  بارخ  دساف و  اهنآ  نطاب  دنتـشاد و  یناملـسم  رهاظ  هک  دندوب  یئور  ود 
تاجن میئامن ، ادتقا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هک  میشاب  هتشاد  کین  رظن  ترـضح  نآ  باحـصا  مامت  هب  میناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد 

؟(1) میبای
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اّنَمآ َنُولوُقَی  َو  : } مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدش  لزان  نیقفانم  هرابرد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایآ  نآرق  رد  - 1
ْمَأ اُوباـتْرا  ِمَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َأ   } 47 رون / َنینِمْؤُْملِاب } َِکئلوُأ  ام  َِکلذ َو  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْهنِم  ٌقیرَف  ّیلَوَتَی  َُّمث  اـنْعَطَأ  ِلوُسَّرلاـِب َو  هللااـِب َو 

ْمُهَعَم َوُه  هللا َو  َنِم  َنوُفْخَتْسَی  ِساّنلا َو ال  َنِم  َنوُفْخَتْسَی   } 50  / رون َنوُِملاّظلا } ُمُه  َِکئلوُأ  َْلب  ُُهلوُسَر  ْمِْهیَلَع َو  هللا  َفیحَی  ْنَأ  َنُوفاخَی 
ْنَمَف اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءـالُؤه  ُْمْتنَأ  اـه   } 108/ ءاسن اًطیُحم } َنُولَمْعَی  اـِمب  هللا  َناـک  ِلْوَْقلا َو  َنِم  یـضْرَی  ـال  اـم  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ 

َِکئلوُأ ال ًالیلَق  اًنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  هللا َو  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیذَّلا  َّنِإ   } 109 ءاسن / ًالیکَو } ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ْنَم  ْمَأ  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ْمُْهنَع  هللا  ُلِداـُجی 
ِِققاُشی ْنَم  َو  . } 77  / نارمع لآ  ٌمیلَأ } ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  ِهَمایِْقلا َو ال  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  هللا َو ال  ُمُهُمِّلَُکی  ِهَرِخْآلا َو ال  ِیف  ْمَُهل  َقالَخ 
َنیذَّلا اَّمَأَف  . } 115  / ءاسن اًریـصَم } ْتَءاس  َمَّنَهَج َو  ِِهلُْـصن  ّیلَوَت َو  ام  ِهِّلَُون  َنینِمْؤُْملا  ِلیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا 

/ نارمع لآ  ْمِِهبُوُلق } یف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی   } 7 نارمع / لا  ِِهلیوْأَت } َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف 
ٌضَرَم ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  َنوُِقفانُْملا َو  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  . } 49 لافنا / ْمُُهنید }  ِءالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  َنوُِقفاـنُْملا َو  ُلوُقَی  ْذِإ   } 67
ْمِِهْبیَر یف  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباتْرا  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  هللاِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َُکنِذْأَتْـسَی  امَّنِإ   } 11  / بازحا اًروُرُغ } ّالِإ  ُُهلوُسَر  هللا َو  اَنَدَعَو  ام 

ْمُکوُداز ام  ْمُکیف  اوُجَرَخ  َْول  َنیدِعاْقلا  َعَم  اوُدُْعقا  َلیق  ْمُهَطَّبَثَف َو  ْمُهَثاِعْبنا  هللا  َهِرَک  ْنِکل  ًهَّدُع َو  َُهل  اوُّدَعَأل   َ َجوُرُْخلا اوُدارَأ  َْول  َنوُدَّدَرَتَی َو 
ِكْرَّدلا ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِإ  . } 47-45/ هبوت َنیِملاّظلِاب } ٌمیلَع  هللا  ْمَُهل َو  َنوُعاّمَس  ْمُکیف  َهَْنتِْفلا َو  ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوَأل   َ ًالابَخ َو ّالِإ 
ِبارْعَْألا َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو   } 14/ تارجح ْمُِکبُوُلق } یف  ُنامیْإلا  ِلُخْدَی  اَّمل  َو   } 145/ ءاسن اًریصَن } ْمَُهل  َدِجَت  َْنل  ِراّنلا َو  َنِم  ِلَفْـسَْألا 

هللا ُدِهُْـشی  اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو   } 101/ هبوت ْمُهُمَْلعَت } ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیدَْـملا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِقفاـنُم َو 
ُفْعاَف َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  هللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف   } 204 هرقب / ِماصِْخلا } َُّدلَأ  َوُه  ِِهْبلَق َو  یف  ام  یلَع 

نآرق فلتخم  ياه  هروس  رد  ناقفانم  تالاح  هرابرد  هک  ینانآ  رگید  /159 و  نارمع لآ  ...ِْرمَْألا } ِیف  ْمُهْرِواش  ْمَُهل َو  ْرِفْغَتْسا  ْمُْهنَع َو 
هملک نیا  دیآ  یم  تسد  هب  قفانم  هملک  زا  هک  روطنامه  تقیقح  رد  تسا و  هدش  لزان  هریغ  دـمحم و  هبوت ، نارمع ، لآ  هرقب ، دـننام 

یم دروخرب  يروط  رهاظ  رد  هتشاد و  روضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صخـش  ناناملـسم و  عمج  رد  تسا  یـسک  هب  طوبرم 
ات تایآ 152 رد  هک   ) دحا گنج  رد  هباحـص  لمع  هوالعب  تسا  هتـشادن  نامیا  نطاب  رد  یلو  دـهد  ناشن  ناملـسم  ار  دوخ  هک  هدرک 

عقاوم هک  داد  ناشن  تسا ) هدش  رکذ  هبوت  هروس  تایآ 25 و 27  رد  هک   ) نینح گنج  و  تسا ) هدش  رکذ  نیا  نارمع  لآ  هروس   159
ربمایپ و یلک  هب  دنداد و  یم  رارق  يدج  ياهرطخ  ضرعم  رد  ار  ربمایپ  ناج  دندرک و  یم  یلاخ  ار  ربمایپ  فارطا  كانرطخ  تخس و 

اهنت ار  ربمایپ  هک  دـندوب  صاوخ  زا  یخرب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  اـهنت  .دـنتفرگ و  یم  هدـیدان  ار  ترـضح  نآ  تاـشرافس 
دنا هدروآ  موجنلاک » یباحصا   » ثیدح رد  ار  یبلاطم  مهعابتاو » ءافلخلا  تامکاحم   » باتک رد  یلیلخلا  رفعج  داوج  رتکد  .دنتشاذگن 
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« ققحم  » .تسا دنمدوس  نآ  هعلاطم  هک 
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هلآو هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  لتق  ددص  رد  یلو  دنتشاد  هتسارآ  يرهاظ  هک  دندوبن  باحصا  نیقفانم  نامه  زا  هبقع  ناتساد  رد  ایآ 
.دندمآ رب 

.تسا مولعم  ریغ  نآ  تحص  دنناد و  یم  هعیش  ياه  هتخاس  زا  ءاملع  زا  یعمج  ار  هبقع  ناتساد  ظفاح :

روهشم و يردق  هب  هیضق  نیا  .دیداد  رارق  راتفگ  كردم  ار  بصاون  جراوخ و  باحـصا  زا  يا  هّدع  دیاقع  دیدومرف  یفطل  یب  یعاد :
تسا ضیفتسم  راکشآ و  حضاو و 
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.دشاب یم  ناتدوخ  ياملع  قیدصت  دروم  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  لتق  ددص  رد  یلو  دنتشاد  هتسارآ  يرهاظ  هک  دندوبن  باحصا  نیقفانم  نامه  زا  هبقع  ناتساد  رد  ایآ 
.دندمآ رب 

.تسا مولعم  ریغ  نآ  تحص  دنناد و  یم  هعیش  ياه  هتخاس  زا  ءاملع  زا  یعمج  ار  هبقع  ناتساد  ظفاح :

روهشم و يردق  هب  هیضق  نیا  .دیداد  رارق  راتفگ  كردم  ار  بصاون  جراوخ و  باحـصا  زا  يا  هّدع  دیاقع  دیدومرف  یفطل  یب  یعاد :
.دشاب یم  ناتدوخ  ياملع  قیدصت  دروم  هک  تسا  ضیفتسم  راکشآ و  حضاو و 

(1) هوبنلا لئالد  باتک  هب  دیئامن  هعجارم 

ادنسم ار  هبقع  نطب  ناتساد  .دشاب  یم  ناتدوخ  نادنمشناد  ءاهقف و  رباکا  زا  هک  یعفاش  یقهیب  نیسح  نب  دمحأ  رکب  وبا  ظفاح  فیلأت 
لیفط وبا  زا   (2) دنسم مجنپ  دلج  رخآ  رد  لبنح  دمحا  ماما  تاور و  ۀلسلس  اب 
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هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرب  رکم  قیرطلا ، ضعبب  ناک  ذا  یتح  هنیدـملا  یلا  كوبت  نم  الفاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عجر  و  - 1
هللا لوسر  مهیشغ  املف  هعم  اهوکلیـس  نا  ادارا  هبقعلا  اوغلب  املف  .قیرطلا  یف  هبقع  یف  هوحرطی  نا  هیلع  ورمآتف  هباحـصا ، نم  سان  هلآو 

هبقعلا و هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ذخا  مکل و  عسوا  هناف  يداولا  نطب  ذخأی  نا  مکنم  ءاش  نم  لاقف : مهربخ  ربخا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
رماب اومه  دق  اوثملت و  اودعـسا و  کلذب  اوعمـس  امل  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اورکم  نذیلا  رفنلا  الإ  يداولا ، نطب  سانلا  ذخأ 

اهقوسی نا  هفیذح  رما  هقانلا و  مامزب  ذخأی  نا  ًارامع  رما  ایشم و  هعم  ایـشمف  رـسای  نب  رامعو  نامیلا  نب  هفیذح  هللا  لوسر  رما  .میظع و 
هللا لوسر  بضغ  هفیذح  رصبا  مهدری و  هفیذح  رما  هللا و  لوسر  بضغف  مهوشغ  دق  مهئارو  نم  موقلاب  اوعمس  ذا  نوریـسی  مه  امنیبف 

رعـشی نوثملتم ال  مه  موقلا و  رـصبا  نجحملاب و  ابرـض  اهبرـضف  مهلحاور ، هوجو  لبقتـساف  نجحم ، هعم  عجرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
سانلا و اوطلاخ  یتح  اوعرـساف  هیلع ، رهظ  دـق  مهرکم  نا  اونظ  هفیذـح و  اورـصبا  نیح  لجوزع  هللا  مهبعرف  رفاسملا ، لعف  کلذ  امنا 

اوعرـسأف .رامع  ای  تنا  شما  هفیذـح و  ای  هلحارلا  برـضا  لاق : هکردا  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كردا  یتح  هفیذـح  لبقا 
وا بکرلا  وا  طهرلا  ءالؤه  نم  هفیذـح  ای  تفرع  له  هفیذـحل : یبنلا  لاـقف  ساـنلا  نورظتنی  هبقعلا  نم  اوجرخف  اـهالعأب  يوتـسا  یتح 
نأش ناک  ام  متملع  له  لاق : .نومثلتم  مه  مهتیـشغ و  لیللا و  هملظ  تناک  لاق  نالف و  نالف و  هلحار  تفرع  هفیذح : لاق  مهنم ؟ ادحا 
الفأ اولاق : .اهنم  ینوحرط  هبقعلا  یف  تملظا  اذا  یتح  یعم  اوریـسیل  اورکم  مهناف  : لاق .هللا  لوسر  ای  هللا  ال و  اولاق : اودارأ ؟ ام  بکرلا و 

هباحصا یف  هدی  عضو  دق  ادمحم  نا  اولوقی  سانلا و  ثدحتی  نا  هرکا  لاق : مهقانعا ؟ برضتف  سانلا  کئاج  اذا  هللا  لوسر  ای  مهب  رمأت 
، ...هباحـصا هللا و  لوسر  بهأت  كوبت و  هوزغل  خیراتلا  رکذ  باب  ، 257-5/256 یقهیب ، هوبنلا ، لئالد  .مهامتکا  لاق : امهل و  مهامـسف 

...هایا هللا  همصع  قیرطلا و  یف  هب  نیقفانملا  رکم  ...كوبت و  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عوجر  باب 
یبا نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  لـبنح  دـمحا  .هلثاو  نب  رماـع  لـیفطلا  یبا  ثیدـح  ، 5/453 لبنح ، دـمحا  دنـسم  - 2

هبقعلا ذخا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  يدانف : ایدانم  رما  كوبت ، هوزغ  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لبقا  امل  لاق : لیفطلا 
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قوسی وه  ارامع و  اوشغ  لحاورلا  یلع  نومثلتم  طهر  لبق  اذا  راـمع  هب  قوسی  هفیذـح و  هدوقی  هللا  لوسر  اـمنیبف  دـحا ، اهذـخأی  ـالف 
طبه یتح  دق » دق  : » هفیذحل هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  لحاورلا  هوجو  برضی  رامع  لبقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب 

دق لاق  موقلا ؟ تفرع  له  رامع  ای  لاـق : راـمع  عجر  لزن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طـبه  اـملف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.هوحطیف هللا  لوسرب  اورفنی  اودارأ ن  لاق : .ملعا  هلوسر  هللا و  لاق : اودارأ ؟ ام  يردـت  له  لاق : .نومثلتم  موقلا  لحاورلا و  هماـع  هتفرع 

هعبرا لاقف : .هبقعلا  باحـصا  ناک  ملعت  مک  هللااب  کتدـشن  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  باحـصا  نم  الجر  رامع  باسف  لاق :
يدانم انعمـس  ام  هللا  اولاق و  .هثـالث  مهنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ددـعف  .رـشع  هسمخ  اوناـک  دـقف  مهیف  تنک  نا  لاـقف : .رـشع 
هایحلا یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  برح هللا و  نیقابلا  رـشع  ینثالا  نا  دهـشا  رامع : لاقف  موقلا  دارا  اـم  اـنملع  اـم  هللا و  لوسر 

نا هل  رکذ  سانلل و  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هوزغلا  کلت  یف  لیفطلاوبا  رکذ  و  دیلولا : لاق  .داهـشالا  موقی  موی  ایندـلا و 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدروف  هللا  لوسر  لبق  دـحا  ءاملا  دری  نا ال  يدانف  اـیدانم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأـف  هلق  ءاـملا  یف 

.ذئموی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهنعلف  هلبق  هودرو  دق  اطحر  دجوف  هلآو 
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ار باحصا  زا  یتعامج  ترضح  هک  تسا  روهشم  هضافتـسا  روط  هب  ودنا  هدومن  طبـض   (1) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
.دندومرف نعل  بش  نآ  رد 

ربمغیپ لتق  دصق  هبقع و  ناتساد 

دنتساوخ یم  یصاخشا  هچ  تسا و  هدوب  هچ  هبقع  ۀّیضق  بحاص  هلبق  باون :

474 ص :

نیب هرخافم  صاع ،) نب  ورمع  رکذ  یف  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 183 ، 6/291 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
هوزغ رکذ  يرجه ، مهن  لاـس  ثداوح  ، 5/26 هیاـهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثا  نبا  .شیرق و  نم  تـالاجر  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نـسحلا 

هیآ لیذ  ، 2/322 میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  رارضلا ؛ دجسم  هصق  زا  لبق  همود ، ردیکا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  ثعب  باب  كوبت 
، ریبکلا ریـسفت  رد  يزار  رخف  لاحب ؛ هب  وزغی  نا  مامإلل  سیل  نم  باب  ریـسلا ، باـتک  ، 9/33 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  هبوت ؛ هروس   74
،3/465 روثنملا ، ّرد  رد  یطویـس  هبوت ؛ هروس  هیآ 74 ، لیذ  ، 5/73 طیحملا ، رحب  رد  ناـّیح  یبا  هبوت ؛ هروس  هیآ 74 ، لیذ  ، 16/136
لاس 9 ثداوح  ، 4/354 هیوبنلا ، هریـسلا  رد  ریثک  نبا  هیآ ؛ نیمه  لیذ  ، 4/84 دوخ ، ریسفت  رد  دوعـسلا  یبا  هبوت ؛ هروس  هیآ 74  لیذ 

باوبا عامج  مالّسلا  هیلع   10/262 داشرلا ، يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  یحلاص  لوسرلاب ؛ کتفلل  نیقفانملا  نم  هسئاـب  هلوحم  يرجه ،
.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیا  هب  نوگانوگ  ظافلا  اب  باب 13 ، هتازجعم ،
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.دیئامرف نایب  ارصتخم  ول  تسا و  ینمتم  دنناسر ؟ لتق  هب  ار  ادخ  لوسر 

مرکا لوسر  لتق  هب  هنامرحم  میمـصت  نیقفانم  زا  رفن  هدراهچ  كوبت  ةوزغ  زا  تعجارم  رد  هک  دنا  هتـشون  نیقیرف  ياملع  رباکا  یعاد :
دنتـساوخ دـنیامنب  روـبع  دـیاب  یکی  یکی  طـقف  هک  دوـب  هوـک  هنماد  رد  یکیراـب  هار  هک  هبقع  نطب  رد  .دـنتفرگ  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

دیدرگ ناهنپ  هوک  هنماد  رد  دنداتسرف  ار  یعخن  ۀفیذح  ترـضح  نآ  .داد  ربخ  ار  ادخ  لوسر  لیئربج  .دنیامن  یلمع  ار  دوخ  میمـصت 
ترـضح نآ  هب  ار  دوخ  هفیذح  .دندوب  هّیما  ینب  زا  اهنآ  رفن  تفه  هک  تخانـش  ار  همه  دـندز  فرح  مه  اب  دـندمآ و  هّدـع  نآ  یتقو 

تکرح ودرا  رب  مّدقم  ترـضح ، بش  لوا  .دشاب  یم  ام  رادهگن  ادخ  شاب ، رادزار  دومرف : ترـضح  .دومن  یفرعم  ار  اهنآ  دـیناسر و 
زا رپ  ار  دوخ  ياه  ّهبد  اهنآ  دندیـسر ، کیراب  هار  هب  یتقو  .دـنار  یم  بقع  زا  ار  رتش  هفیذـح  هتفرگ ، ار  رتش  راهم  رـسای  راّمع  دومن ،

باترپ قیمع  ةّرد  هب  ار  ترـضح  نآ  هدـیمر و  رتش  هک  دـندومن  باترپ  رتش  لباقم  دایرف  اب  نغور ) زا  رپ  ياه  هشیـش  ای   ) هدرک گیر 
.دندومن ناهنپ  ار  دوخ  تیعمج  رد  هدومن و  رارف  مه  اهنآ  .دومرف  ظفح  ار  ترضح  نآ  یلاعت  يادخ  یلو  دیامن ،

؟ هدوب تیاده  هار  اهنآ  يوریپ  کین و  اهنآ  لمع  نیا  سپ  دندوبن ؟ باحصا  زا  رگم  اهنیا 

لقن ای  دنا  هدـید  ار  ربمغیپ  هک  یناسک  ینعی  هللا  لوسر  باحـصا  دـنتفگ  یتقو  هک  دورب  اجنآ  ات  یمدآ  ینیب  شوخ  تسا  راوازـس  ایآ 
ناوضر و ۀضور  لها  یگمه  دنیوگب  دننیبن و  ار  اهنآ  ياهیدب  بویع و  ، دننک نیع  ضمغ  رگید  دنا ، هدومن  ترـضح  نآ  زا  ثیدـح 

؟ دنشاب یم  یجان  مه  اهنآ  زا  کی  ره  ناوریپ  هکلب  یجان 

475 ص :
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هدومنن نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  ربمغیپ 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  زا  تفگ  دز و  هنایزات  ار  وا  رمع  هفیلخ  هک  مدومن  وا  تالاح  هب  هراشا  لبق  ياه  بش  هک  باّذـک  هریره  وبا  اـیآ 
دننام باحـصا  زا  نارگید  نینچمه  هدوبن ؟ رایـسب  ثیداحأ  لقان  هدوبن و  باحـصا  ءزج  دـنک  یم  لـقن  غورد  هب  ثیدـح  داـیز  هلآو 

یم رما  ار  تما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـیآ  دـندوبن ؟ باحـصا  زا  دـندومن ، یم  ثیدـح  عـضو  هک  هریغ  بدـنج و  نب  هرمس 
!؟ دیوش تیاده  ات  لاّعج  باّذک و  زا  دینک  يوریپ  دیامن 

تیاده دندومن  ءادتقا  رگا  باحصا  زا  کی  ره  هب  هک  تسا  حیحـص  دیداد  رارق  باحـصا  تمظع  كردم  امـش  هک  یثیدح  نیا  رگا 
زا هتـسد  ود  رگا  میوش ؟ تیاده  ات  مینک  کی  مادک  زا  يوریپ  ام  دنتفر  فلاخم  هار  ود  باحـصا  زا  نت  ود  رگا  دـیئامرفب  دـنبای ، یم 

؟ میوش راگتسر  ات  میئامنب  هتسد  مادک  زا  يوریپ  ام  دندش  هدیقع  رد  فلاخم  ای  براحم و  مه  اب  باحصا 

ره دـیئامن  تقد  روغ و  دـندومن  تفلاخم  رگا  دـندومن و  یمن  زگره  یگنج  تفلاخم و  مه  اب  هللا  لوسر  كاپ  باحـصا  الوا  ظفاح :
.دینک يوریپ  اهنآ  زا  تسا  رت  لدتسم  ناشراتفگ  رتکاپ و  اهنآ  زا  مادک 

زا رگید  ۀتـسد  نآ  اعطق  میتخانـش  قح  لها  كاپ و  ار  ود  زا  یکی  میدومن و  قیقحت  میدرک و  روغ  ام  رگا  امـش  نایب  نیارباـنب  یعاد :
یمن هکنآ  هچ  ددرگ ، یم  طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  ًالقع  دوخ  يدوخ  هب  ثیدـح  نیا  سپ  دوب ؟ دـنهاوخ  لطاب  رب  كاـپان و  باحـصا 

! تفای تیاده  هدومن و  ادتقا  هباحص  زا  کی  ره  هب  دوش 

476 ص :
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هفیقس رد  باحصا  تفلاخم 

دننام ار  باحـصا  زا  يا  هّدع  ۀقیرط  دندومن  يوریپ  اهنیا  اریز  دیراد ، نایعیـش  هب  يداریا  هچ  امـش  تسا ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  و 
بش رد  البق  هک  ار  اهنآ  لاثما  نیتداهـشلا و  وذ  ۀمیزخ  یعخن و  ۀفیذح  يراصنا و  بویا  وبا  رـسای و  رامع  دادقم و  رذوباو و  ناملس 

.دندرک مه  هّجاحم  تفلاخم و  هکلب  دندومنن و  رکب  وبا  اب  تعیب  هک  میدومن  اهنآ  مانب  هراشا  هتشذگ  ياه 

لاح دندوب و  لطاب  رب  اهنآ  زا  هتـسد  کی  اعطق  دـندوب  قح  هتـسد  مادـک  دنداتـسیا  مه  لباقم  رد  هک  باحـصا  زا  هتـسد  ود  نیا  سپ 
؟ دیوش یم  تیاده  دینک  ادتقا  باحصا  زا  کی  ره  هب  دیوگ  یم  دیدومن  لقن  امش  هک  یثیدح  رد  هکنآ 

رمع رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعس  تفلاخم 

هعیـش و زا  یمالـسا  نیخروم  روهمج  قافتا  هب  درکن  تعیب  رمع  رکب و  وبا  اـب  هک  دوبن  باحـصا  زا   (1) يراصنا هدابع  نب  دعـس  رگم 
ثیدح نیا  مکح  هب  رمع  رکب و  وبا  اب  تفلاخم  ندرک و  وا  هب  ءادتقا  سپ  .دش  هتشک  رمع  تفالخ  طساوا  ات  دنام  ماش  رد  تفر  ینس 

.دشاب یم  تیاده  هار 

هرصب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  مایق 

هدـیقع هب  و   ) دوبن ربمغیپ  قح  ۀـفیلخ  لباقم  رد  اهنآ  مایق  ایآ  دـندوبن ؟ هرجـش  تحت  ناگدـننک  تعیب  باحـصا و  زا  ریبز  هحلط و  ایآ 
ببس و  مراهچ ) ۀفیلخ  امّلسم  امش 

477 ص :

.دش یسررب  لصفم  عوضوم  نیا  متفه  سلجم  رد  - 1
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مادک هب  ءادتقا  يوریپ و  دنتفرگ ، رارق  مه  لباقم  رد  هک  باحصا  زا  هتسد  ود  نیا  ایآ  دندیدرگن ؟ ناناملسم  زا  يرایـسب  نوخ  نتخیر 
عمج اریز  دیا ؛ هدومیپ  طلغ  هار  دندوب ! قح  دندوب ، باحـصا  عبات  نوچ  هتـسد  ود  ره  دیئوگب  رگا  هدوب ، تیادـه  ببـس  نانآ  زا  کی 

.دشاب اهنآ  هاگلزنم  ناوضر  ۀضور  تیاده و  لها  ود  ره  براحم  ۀقرف  ود  هک  تسا  لاحم  نیّدض  نیب 

رگید لیلد  دوخ  نیا  لطاب و  رب  لباقم  فرط  هتفای و  تیاده  دندوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  باحصا  هک  یفرط  نآ  ًاعطق  سپ 
ناگدننک تعیب  زا  رفن  ود  اریز  دنراگتـسر ، امامت  هرجـش  تحت  ناوضرلا  تعیب  رد  رـضاح  باحـصا  هک  امـش  ةدومرف  لاطبا  رب  تسا 

ربمغیپ و ۀفیلخ  لباقم  رد  مایق  هک  ناشلمع  نآ  ایآ  دنتـساخرب ؛ قح  رب  هفیلخ  ماما و  گنج  هب  هک  دـندوب  ریبز  هحلط و  هرجـشلا  تحت 
روطچ سپ  هدوبن ؟ ادـخ  لوسر  اب  گنج  هدوبن و  یگرزب  گنن  یبرح » کبرح  : » دومرف وا  ةرابرد  ترـضح  نآ  هک  یـسک  اب  گـنج 

.دروآ یم  لماک  يراگتسر  ناوضرلا ، تعیب  رد  ندوب  رضاح  ای  باحصا  هملک  دیئامرفب  تسا  نکمم 

یلع صاع  نب  ورمع  هیواعم و  طسوت  مالّسلا  هیلع  یلع  بس 

زامن ۀبطخ  رد  یتح  سلاجم  ربانم و  رد  هوالع  هب  دـندیگنج  ربمغیپ  ۀـفیلخ  اب  هک  دـندوبن  باحـصا  زا  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  ایآ 
نعل (1) و  ّبس ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هعمج 

478 ص :

بـس نم  يور  امیف  لصف  هباحـصال ،) مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 4/56 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبّأ  نبا  - 1
دحلا بارتابا  نا  مهللا  هعمجلا : هبطخ  رخآ  یف  لوقی  ناک  هیواعم  نا  ظحاجلا  نامثع  وبا  انخیش  رکذ  دسیون : یم  یلعل  هبزح  هیواعم و 

ثیداحا نع  لئاس  هلأس  دق  مالّسلا و  هیلع  همالک  نم  و  ، ) هبطخ 203 ، 11/44 رد و  ...الیبو ، انعل  هنعلاف  کلیبس  نع  دص  کنید و  یف 
بتک دسیون : یم  ثادحالا  باتک  رد  ینئادملا  نسحلا  وبا  زا  لقن  هب  داهطـضالا  يذألا و  نم  تیبلا  لا  هب  ینم  ام  ضعب  رکذ  عدـبلا )

یف ءابطخلا  تماقف  هتیب  لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیش  يور  نمم  همذلا  تئرب  نا  هعامجلا  ماع  دعب  هلامع  یلا  هدحاو  هخـسن  هیواعم 
یبنلا باتک  ، 5/108 دیرفلا ، دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  .هتیب  لها  یف  هیف و  نوعقی  هنم و  نوئربی  ایلع و  نوعلی  ربنم  لک  یلع  هروک و  لک 

ًایلع نعلی  نا  دارا  هنیدملا و  لخدف  هیواعم  جح  یلع ، نب  نسحلا  تام  امل  و  دسیون : یم  هیواعم  رابخا  همادـخ ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
: لاقف کلذ  هل  رکذ  هیلا و  لسأف  هیأر  ذخف  هیلا  ثعباف  اذهب  یضری  هارن  صاقو و ال  یبا  نب  دعس  انهه  نا  هل  لیقف  لوسر هللا  ربنم  یلع 

یلا بتک  ربنملا و  یلع  هنعل  تام  املف  دعـس  تاـم  یتح  هنعل  نع  هیواـعم  کـسماف  هیلا  دوعا  ـال  مث  دجـسملا  نم  نجرخـأل  تلعف  نا 
یلع هلوسر  هللا و  نونعلت  مکنا  هیواـعم : یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  جوز  هملـس  ما  تبتکف  اوـلعفف  رباـنملا  یلع  هوـنعلی  نا  هلاـمع 

،3/14 بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم  .هلوسر  هبحا و  هللا  نا  دهـشا  انا  هبحا و  نم  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نونعلت  مکنا  کلذ  مکربانم و 
امل لاق : حـیجن  یبا  نبا  نع  دـسیون : یم  هلاعفا ، ضعب  نم  رداون  هریـس و  هرابخا و  نم  عمل  رکذ  نایفـس ، یبا  نب  هیواـعم  هفـالخ  رکذ 
عرش یلع و  یف  هیواعم  عقو  هریرس و  یلع  هعم  هسلجاف  هودنلا  راد  یلا  هیواعم  فرصنا  غرف  املف  دعـس  هعمو  تیبلاب  فاط  هیواعم  جح 
مایا باب  ، 2/223 شخیرات ، رد  یبوقعی  ...یلع  بس  یف  تعرـش  مث  كریرـس  یلع  کعم  ینتـسلجا  لاق : مث  دعـس  فحزف  هبـس  یف 

نیدیعلا و یف  یلصملا  یلا  ربانملا  جرخا  دجسملا و  یف  هروصقملا  هیواعم  لمع  هنـسلا  هذه  یف  و  دسیون : یم  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
بهو هالـصلا و  لبق  هبطخلا  هیواعم  مدـقف  یلعم  نعلل  اوعمـسی  الئل  اوفرـصنا  اولـص  اذا  سانلا  نا  کلذ  هالـصلا و  لبق  هبطخلا  بطخ 
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.هللا لوسر  لآ  کلذب  ظیغیل  مکحلا  نب  ناورمل  اکدف 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ررکم  هک  دندومن  لقن  دوخ  ةربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکنآ  اب  دومن  یم 

(1)« هللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  اّیلع  ّبس  نم  »

479 ص :

، يریمح دـمحم  نب  یلع  يریمحلا ، ءزج  هنع ؛ هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  لـئاضف  زا  ، 3/21 يروباشین ، مکاح  كردتـسملا ، - 1
، یطویـس نیدـلا  لـالج  ریغــصلا ، عماـجلا  نینمؤـملا ؛ ریما  ماـمالا  بقاـنم  ص105 ، یفنح ، يدــنرز  نیطمــسلا ، ررد  مــظن  ص28 ؛

نبا قشمد ، هنیدـم  خـیرات  هنع ؛ هللا  یـضر  یلع  لئاضف  ، 32903 ، 11/602 يدـنه ، یقتم  لاـمعلا ، زنک  میملا ؛ فرح  ، 2/608/8736
هیودرم نبا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بقانم  و 42/533 ، و ج 30/179 ، بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  همجرت 1566 ، ، 14/132 رکاسع ،

هدش رکذ  ثیدـح  لوا  تمـسق  طقف  دوش  یم  رکذ  همادا  رد  هک  رداصم  زا  یـضعب  رد  هتبلا  ح67 . عبارلا ، لصفلا  ص82 ، یناهفصا ،
نب یلع  لئاضف  ، 3/121 يروباشین ، مکاح  كردتسملا  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جاوزا  ضعب  ثیدح  ، 6/323 دمحا ، دنسم  تسا :

هبحی نمیف  عماج  هنم  باب  هنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  ، 9/130 یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  هنع ؛ هللا  یـضر  بلاط  نبا 
ریما صئاصخ  30 ؛ مقر هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  رکذ  ح 8476 ، / 5/133 یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  هنع ؛ هللا  یـضر  هضغبی  نم  و 

« ققحم  » .ینبس دقف  ایلع  بس  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  ص99 ، یئاسن ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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مانـشد بس و  ار  ادخ  دـهد  مانـشد  بس و  ارم  هک  یـسک  هداد و  مانـشد  بس و  ارم  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع  دـهد  مانـشد  هک  یـسک  )
( .هداد

هیلع یلع  ناگدننک  بس  و  هللا »’ لوسر  ناسل  یلع  نوعلم  نب  نوعلم  عابتا   » دیدروآ كردم  امـش  هک  یثیدـح  نیا  هدـعاق  يور  سپ 
! دنتشهب لها  هتفای و  تیاده  دنتشون ) ناتدوخ  ياملع  هچنآ  رب  انب   ) دندوب ربمغیپ  ادخ و  ناگدننک  بس  هقیقحلا  یف  هک  مالّسلا 

تارجاشم تخـس و  تابراحم  هباحـص  نیب  نوچ  : » دیوگ .دراد  ینایب  عوضوم  نیا  رد  الـصفم   (1) دصاقم حرـش  رد  ینازاتفت  لضاف 
تسایر و بح  دانع و  دسح و  دقح و  يور  زا  هدیدرگ ، فرحنم  قح  قیرط  زا  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش ، عقاو  دـیدش 

« .دندومن يدعت  ملظ و  عون  ره  هّیناوهش  تاذل  هب  لیم 

دندیدرگ لامعا  عیاجف  بکترم  هدوبن  موصعم  یباحص  ره  نوچ  هک  تسا  یهیدب 

480 ص :

، هاقثلا هنسلا  یلع  روکذملا  خیراوتلا و  بتک  یف  روطسملا  هجولا  یلع  تارجاشملا  تابراحملا و  نم  هباحصا  نیب  عقو  ام  نا  ینعی  - 1
یف ثحبم 7 ، ، 5/310 ینازاتفت ، دـصاقم ، حرـش  .قسفلا  ملظلا و  دـح  غلب  قحلا و  قیرط  نع  داح  دـق  مهـضعب  نا  یلع  هرهاظب  لدـی 

.جراوخلا برح 
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! دندومن هدراب  تالیوأت  ار  اهنآ  تشز  راتفر  لامعا و  هباحص ، هب  نظ  نسح  تهج  زا  ءاملع  زا  ضعب  یلو 

سپ .دهد  یمن  راتفگ  نیا  زا  شیب  ةزاجا  تقو  رگید  هک  تسا  رایـسب  امـش  ۀلوقنم  ثیدح  نیا  لاطبا  رب  هسوسحم  لئالد  لیبق  نیا  زا 
هدومن هشدخ  شدانسا  ۀلـسلس  رد  تاعوضوملا  باتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  زا  يرایـسب  هچنانچ  تسا ؛ تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا  اعطق 

.دنا

تسا فیعض  موجنلاک  یباحصا  دانسا 

دبع نبا  لئاضف و  رد  ینطقراددـیوگ  هدومن و  لقن  ار  ثیدـح  نیا   (1) ءافشلا حرـش  مّود  دلج  هحفص 91  رد  ضایع  یـضاق  هچنانچ 
.دشاب یمن  یتّجح  ثیدح  نیا  دانسا  هب  هک ، دنا  هدروآ  وا  قیرط  زا  ّربلا 

«. هدوب ثیدح  نیا  تحص  رکنم  رازب   » هک هدومن  لقن  رمع  نبا  هللا  دبع  زا  دوخ  دنسم  رد  دیمح  نبا  دبع  زا  زین  و 

.تسا فیعض  ثیدح  نیا  دانسا  هک  هدومن  لقن  رمع  نبا  هللا  دبع  زا  عفان  زا  دوخ  دانساب  لماک  رد  يدع  نبا  دیوگ  زین  و 

481 ص :

دبع هارو  هجح و  هب  موقت  دانـسا ال  اذه  لاق : رباج و  ثیدح  نم  هقیرط  نم  ربلار  دبع  نبا  لئاضفلا و  یف  ینطقلا  رادلا  هجرخا  دق  - 1
نبا نع  عفان  نع  هدانساب  لماکلا  یف  يدع  نبا  هاور  .حصی و  رکنم ال  زازبلا  لاق : امهنع  هللا  یـضر  رمع  نبا  نع  هدنـسم  یف  دیمح  نب 
نبا ثیدح  نم  ورمع  ثیدح  نم  لخدملا »  » یف یقهیبلا  هاور  .فیعـض و  هدانـسا  و  متیدتقا »  » لدب لوقب  متذـخا » مهیأف   » ظفلب رمع ،

بابلا ، 91-2/92 یکلام ، ضایع  یـضاق  ءافـش  حرـش  .هفیعـض  هدانـساو  روهـشم  هنتم  لاق : الـسرم و  رخآ  هجو  نم  هوحنب و  ساـبع ،
.هباحصا ریقوت  هرب  هریقوت و  نم  لصف و  هرب ، هریقوت و  بوجو  هرما و  میظعت  یف  ثلاثلا 
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.اهتنا تسا  فیعضوا  دیناسا  یلو  تسا  روهشم  ثیدح  نیا  نتم  هک  هدومن  تیاور  یقهیب  دیوگ : نینچمه  و 

غورد بذک و  هب  مهتم  هک   (2) يریصن هزمح  یبا  نبا  هزمح  لاحلا و  لوهجم   (1) نیصغ نبا  ثراح  ثیدح  نیا  دانسا  رد  هکنآ  هچ 
.تسا تباث  ثیدح  فعض  اذل  .دنشاب  یم  دنا ، هدوب  یئوگ 

.تسا لطاب  عوضوم و  بوذکم و  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ   (3) مزح نبا  زین  و 

482 ص :

نب ثراحلا  دسیون : یم  رجح  نبا  .نیصغ  نب  ثراح  لاح  حرش  مقر 2229 ، ، 284 - 2/283 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  - 1
.لوهجم ملعلا :» باتک   » یف ربلا  دبع  نبا  لاق  میلس  نب  مالس  هنع  شمعا و  نع  نیصغ 

نبا .یبیصنلا  يرزجلا ، یفعجلا  نومیملا  هزمح  نب  هزمح  لاح  حرـش  مقر 1594 ، ، 3/25 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 2
لاق .ءیـشب و  هثیدح  سیل  نیعم : نبا  نع  همثیخ  یبا  نبا  لاق  .ثیدحلا  حورطم  دمحا ، نع  فوع ، نب  دـمحم  لاق  دـسیون : یم  رجح 

یئاسنلا لاق  .ثیدحال و  یف  فیعض  يذمرتلا : لاق  .ثیدحلا و  رکنم  متاح : وبا  يراخبا و  لاق  .ًاسلف و  يواسی  ال  ییحی : نع  يرودلا 
تاـقثلا نع  درفنی  ناـّبح : نبا  لاـق  .هـنم و  ءـالبلا  و  هعوـضوم ، ریکاـنم  هـیوری  اـم  هماـع  يدـع : نـبا  لاـق  .كورتـم و  ینطق : رادـلا  و 

نب هزمح  دسیون : یم  یبیـصنلا ، هزمح  یبا  نب  هزمح  لاح  حرـش  مقر 2007 ، ، 3/53 ریبکلا ، خـیرات  رد  يراخب  زین  .تاعوضوملاب و 
حرش مقر 919 ، ، 3/210 لیدعتلا ، حرجلا و  رد  يزار  .ثیدحلا  رکنم  یبیصنلا ، هزمح  یبا  نب  هزمح  دسیون : یم  یبیصنلا ، هزمح  یبا 
لبنح نب  دمحا  تلأس  لاق : یصمحلا ، فوع  نب  دمحم  نع  نمحرلا ، دبع  انثدح  دسیون : یم  یبیصنلا  يزرجلا  هزمح  نب  هزمح  لاح 

.ئـشب هثیدـح  سیل  یبیـصنلا  هزمح  یبا  نب  هزمح  لوـقی : ینعم ، نب  ییحی  تعمـس  ...ثیدـحلا  حورطم  لاـقف : یبیـصنلا : هزمح  نـع 
.حیجن نب  هزمح  نم  فعضا  ثیدحلا ، رکنم  ثیدحلا ، فیعض  هزمح  یبا  نب  هزمح  لوقی : یبا  تعمس 

.فالتخالا مذ  یف  باب 25  ، 5/61 مزح ، نبا  ماکحالا ، ...قسفلا  لها  دیلوت  نم  بوذکم  لطابف  روکذملا ، ثیدحلا  اما  و  - 3
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حیحـص ثیدح  نیا  میئوگب  ضرف  رب  دشاب و  یمن  نآ  هب  دانتـسا  هب  ءاکتا  دامتعا و  لباق  هفیعـض  دانـسا  هلـسلس  اب  یثیدح  نینچ  سپ 
ترـضح نآ  مکح  هب  هک  هدوب  باحـصا  زا  ناراـکوکین  ناـبوخ و  هب  ءادـتقا  دارم  هکلب  هدوبن  رظن  روـظنم  نآ  تیموـمع  اـعطق  تسا ،

.دندومن هرهاط  ترتع  میرک و  باتک  زا  تیعبت 

دندوبن موصعم  هباحص 

امومع هباحـص  هکنآ  هچ  دوب  دهاوخن  تمذم  دروم  دوشب  هباحـص  ضعب  زا  يداقتناو  دـقن  رگا  دـش  ضرع  هک  یتامدـقم  نیا  اب  سپ 
.دنا هدوب  اطخلا  زیاج  دندوبن  موصعم  یتقو  سپ  موصعم ، ریغ  يداع و  دندوب  يرشب 

.دش یمن  رداص  اهنآ  زا  یتیصعم  دندوب ، لودع  اهنآ  یگمه  امّلسم  یلو  دندوبن  موصعم  هباحص  هک  میلئاق  مه  ام  ظفاح :

ياملع ةربتعم  بتک  رد  ۀلوقنم  رابخا  هک  اریز  .دیتسناد  یـصاعم  زا  اّربم  لداع و  ار  اهنآ  مّلـسم  روط  هب  هک  دـیدومرف  یفطل  یب  یعاد :
.دندش یم  یصاعم  بکترم  یهاگ  هنیرید  تداع  يور  هباحص  رباکا  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  مکح  ینعم  نیا  فالخ  رب  ناتدوخ 

.دیئامرف نایب  دیراد  امش  هچنانچ  میرادن ، عالطا  رابخا  نینچ  زا  هک  ام  ظفاح :

هب هنومن  باب  نم  یعاد  هک  دندش  یم  یـصاعم  زا  يرایـسب  بکترم  مه  مالـسا  رد  دندومن  یم  تیلهاج  رد  هچنآ  زا  هتـشذگ  یعاد :
.میامن یم  افتکا  رابخا  نآ  زا  یکی  لقن 

483 ص :
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هباحص رابک  زا  يا  هّدع  يرجه ) متـشه   ) هکم حتف  لاس  هک  دنیامن  یم  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  زا  ناگرزب  هک  اریز 
.دندومن فرص  بارش  يّرس  سلجم  نآ  رد  هک  دنتشاد  یسنا  سلجم 

هب دسر  هچ  ات  دندش  یمن  رضاح  داسف  سلجم  رد  گرزب  هباحـص  هک  اریز  تسا  نیفلاخم  تالوعجم  زا  ربخ  نیا  عطق  روط  هب  ظفاح :
! تمرح هب  مکح  زا  دعب  بارش  ندیشون 

.دندومن ناتدوخ  ءاملع  دندومن  لعج  رگا  هکلب  تسین  نیفلاخم  تالوعجم  زا  اعطق  یعاد :

يارب ار  بلطم  نیا  دیناوت  یم  امـش  .تسا  هدش  هدرب  نیوعدم  هناخ و  بحاص  مان  امتح  هدوب  رگا  یـسلجم  نینچ  بحاص  هلبق  باون :
؟ دیئامن زاب  ام 

.هدیدرگ نایب  حوضو  روط  هب  امش  ءاملع  دزن  رد  الماک  بلطم  نیا  یلب  یعاد :

.ددرگ اّمعم  ّلح  ات  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  باون :

يرس سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  بارش 

دیز هحلط  وبا  دسیون  یم   (1) يرابلا حتف  مهد  دلج   30 هحفص رد  رجح  نبا  یعاد :

484 ص :

یم رجح  نبا  .رمتلا  رـسبلا و  نـم  یه  رمخلا و  مـیرحت  لوزن  باـب  هبرـشألا ، باـتک  ح 5584 ، ، 10/37 رجح ، نبا  يراـبلا ، حـتف  - 1
لزنم یف  موقلا  یقاس  تنک  سنا : نع  تباث  قیرط  نم  ریسفتلا  یف  یـضم  امک  هلزنم ، یف  تناک  هصقلا  نوکلف  هحلط ، وبا  امأف  دسیون :

دبع دنع  عقو  هحلط و  یبا  دنع  هباحـصلا  نم  ارفن  ءاضیب و  نب  لیهـس  بعک و  نب  یبا  هدیبع و  ابا  یقـسا  تنک  سنا : نع  ...هحلط  یبا 
هعبـس هیمـست  اهتدروا  یتلا  قرطلا  نم  لصح  دق  الجر  رـشع  ادا  اوناک  موقلا  نا  سنا : نع  اهریغ  هدتق و  تباث و  نب  رمعم  نع  قازرلا 

..مهیف اناک  رمع  رکبابا و  نا  سنا  نع  نامهط  نب  یسیع  قیرط  نم  هریسفت  یف  هیودرم  نبا  هدروا  ام  ...مهنم 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_484_1
http://www.ghaemiyeh.com


رکب وبا  دندیـشون و  بارـش  یگمه  هک  درک  توعد  سلجم  نآ  هب  ار  رفن  هد  داد و  لیکـشت  یبارـش  سلجم  دوخ  لزنم  رد  لهـس  نب 
! دورس ردب  ناگدش  هتشک  نیکرشم و  رافک  ۀیثرم  رد  يراعشا 

.دوش تقیقح  فشک  ات  دیئامرف  نایب  ام  يارب  دنا  هدومن  لقن  هچنانچ  دنا ؟ هدومن  رکذ  ار  نیوعدم  ياه  مان  ایآ  باون :

بویأ وبا  ءاضیب 6 -  نب  لهس  بعک 5 -  نب  ّیبا  حارج 4 -  هدیبع  وبا  باّطخلا 3 -  نب  رمع  هفاـحق 2 -  یبا  نب  رکب  وبا  - 1 یعاد :
نب سنا  بوغـش 10 -  نب  رکب  وبا  هشرخ 9 -  نب  كامـس  هناجد  وبا   - 8( تیبلا بحاـص  هدـننک و  توعد   ) هحلط وبا  يراصنا 7 - 
لقن سنا  دوخ  زا   (1) ننس متشه  دلج  هحفـص 29  رد  یقهیب  هچنانچ  هدوب -  سلجم  یقاس  هلاس و  هدـجیه  تقو  نآ  رد  هک  کـلام 

(. سلجم رد  دیدش  ۀمه  مه   - ) مدوب سلجم  یقاس  رت و  کچوک همه  زا  زور  نآ  رد  نم  تفگ  هک  دیامن  یم 

.دشاب یم  ام  نانمشد  ياه  هتخاس  زا  ربخ  نیا  راگدرورپ  تاذ  هب  تینابصع ) اب  : ) خیش

485 ص :

ار ثیدح  یقهیب  .اهمیرحت  لزن  يذلا  رمخلا  ریـسفت  یف  ءاج  ام  باب  اهیف ، دحلا  هبرـشالا و  باتک  ، 8/290 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 1
یحلا یلع  امئاق  تنک  لوقی : کلام  نب  سنا  تعمـس  لاـق : یبا  تعمـس  لاـق : نامیلـس  نب  رمتعملا  انثدـح  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا 

...اولاقف تمرح  دق  رمخلا  نا  لجر  ءاجف  لاق : مهل  خیضف  نم  انس  مهرغصا  انا  یتمومع و  یلع  مهیقسا 
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هب هعجارم  تمحز  رگا  تسا و  مک  ناتتاعلاطم  تسین  مه  امش  ریصقت  دیدومن  دای  یئاج  یب  مسق  دیتفر و  دنت  یلیخ  مّسبت ) اب  : ) یعاد
.دینک رافغتسا  سپ  دنا -  هتشون  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  دیدید  یم  دیداد  یم  دوخ  هب  ار  بتک 

زا ضعب  هب  میئامن  یم  ار  ناتدوخ  ياملع  لوق  لقن  میئوگ  یم  هچنآ  ام  دینادب  هک  مرتحم  نایاقآ  نهذ  ندش  نشور  يارب  مدش  راچان 
.میامن هراشا  مراد  رظن  رد  هک  هعقاو  نیا  دانسا 

میرحت باب  هبرشا  باتک  رد  جاّجح  نبا  ملسم  دوخ و   (1) حیحص رد  هدئام  هروس  رد  رمخ  هیآ  ریسفت  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
هحفص 93 و رد  ریثک  نبا  (3) و  دنسم میس  دلج  هحفص 181 و 227  رد  لبنح  دمحا  ماما  دوخ و   (2) حیحصرمخلا

486 ص :

لقن ار  ثیدح  نیا  يراخب  ...رسیملا } رمخلا و  امنا   } هیآ لیذ  هدئام ، هروس  ریـسفتلا ، باتک  ح 1043 ، ، 6/388 يراخب ، حیحص  - 1
، خیضفلا هنومـست  يذلا  اذه  مکخیـضف  ریغ  رمخ  انل  ناک  ام  کلام : نب  سنا  لاق  لاق : بیهـص  نب  زیزعلا  دبع  انثدح  تسا ... : هدرک 

قرهأ اولاق : .ربخلا  تمرح  لاق : كاذ ؟ ام  اولاقف : ربخلا ؟ مکغلب  له  و  لاقف : لجر  ءاج  ذا  انالف  انالف و  هحلط و  ابا  یقـسا  مئاقل  یناـف 
ظفح رطاخ  هب  يراخب  هک  دـندوب  یناسک  هچ  ًانالف  ًانالف و  .لجرلا  ربخ  دـعب  اهوعجار  اهنع و ال  اولأس  امف  لاق : .سنا  اـی  لـالقلا  اذـه 

؟ تسا هدرک  يراددوخ  نانآ  مان  ندروآ  زا  اهنآ  يوربآ 
.تسا هدرک  لقن  يراخب  دننام  ار  ثیدح  زین  ملسم  ..رمخلا  میرحت  باب  هبرشألا ، باتک  ح 4 ، ، 3/1570 ملسم ، حیحص  - 2

یقـسا تنک  لاق : سنا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  .کلام  نب  سنا  دنـسم  ، 3/181 لبنح ، دمحا  دنسم  - 3
ذخأی نا  بارشلا  داک  یتح  مهیقـسا  انا  هحلط و  یبا  دنع  هباحـصا  نم  ارفن  ءاضیب و  نب  لیهـس  بعک و  نب  یبا  حارجلا و  نب  هدیبع  ابا 

یف یقب  ام  فکا  سنا  ای  اولاقف : لأسن  رظنن و  یتح  اولاق  امف  تمرح ؟ دق  رمخلا  نا  مترعش  ام  وا  لاقف : نیملسملا  نم  تآ  یتأف  مهیف ،
نب سنا  دنـسم  دـلج ص227 ، نیمه  رد  زین  .ذـئموی و  مهرمخ  یه  رـسبلا و  رمتلا و  الا  یه  اـم  اـهیف و  اودـع  اـم  هللاوف  لاـق : .کـئانا 
هیلا عمتجادـق  هحلط  وبا  ناـک  و  لاـق : ربخلا  تمرح  موی  موقلا  یقاـس  تنک  لاـق : سنا  نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  کـلام ،

تعمـسف ترظنف  تجرخف  لاق : .رظناف  جرخا  هحلط : وبا  یل  لاقف  لاق : .تمرح  دـق  رمخلا  نا  ـالأ  لاـقف : لـجر  ءاـجف  هباحـصا ، ضعب 
یف یه  ءاضیب و  نب  لیهـس  لتق  دـق  مهـضعب : لاقف  لاق : .اهقهراف  بهذأف  لاق : .هتربخأف  لاق : .تمرح  دـق  رمخلا  نا  الأ  يدانی : ایدانم 

.هنطب
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(3) ریسفت متفه  دلج  هحفص 24  رد  يربط  (2) و  روثنملا ّرد  مّود  دلج  هحفصرد 321  یطویس  نیدلا  لالج  (1) و  ریسفت مود  دلج   94
نیدلا ردب  يرابلا و  حتف  مهد  دلج  هحفص 30  رد  (4) و  هباصا مراهچ  دلج  هحفص 22  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و 

487 ص :

هراشا زین  ثیدح  نیا  هب  هتـشذگ  ثیداحا  رب  هوالع  ریثک  نبا  .هدئام  هروس  هیآ 90 ، لیذ  ، 2/83 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 1
لبج و نب  ذاعم  هناجد و  یبا  حارجلا و  نب  هدـبع  یبا  هحلط و  یبا  یلع  سأکلا  ریدا  اـنا  اـمنیب  لاـق : کـلام  نب  سنا  نع  تسا : هدرک 

...تمرح دق  رمخلا  نا  الأ  يدانی  ایدانم  عمسف  رمت  رسب و  طیلخ  نم  مهسؤر  تلام  یتح  ءاضیب  نب  لیهس 
زین .دنک و  یم  لقن  دمحا  دنسم  مود  ثیدح  دننام  ار  ثیدح  یطویـس  هدئام ، هروس  هیآ 90 ، لیذ  ، 2/567 یطویس ، روثنملا ، رد  - 2
نم ساـن  یلع  تلخدـف  رمخلا  میرحت  لزن  لاـق : سنا  نع  یلعی  وـبا  جرخأ  و  دـنک : یم  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هیآ  نـیمه  رد ص560 

.رمتلا رسبلا و  ذئموی  مهبارش  رمخلا و  میرح  لزن  دقف  هللا  لوسر  یلا  اوقلطنا  تلق  یلجرب و  اهتبرضف  مهیدیا  نیب  یه  یباحصا و 
دنک و یم  لقن  دمحا  دنسم  مود  ثیدح  دننام  ار  ثیدح  يربط  هدئام ، هروس  هیآ 93  لیذ  ح9771 ، ، 5/50 يربط ، نایبلا ، عماج  - 3

هنا دعس ، هیبا  نع  دعـس  نب  بعـصم  نع  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هدئام  هروس  هیآ 90  لیذ  دلج ح9765 ، نیمه  رد ص46 ، زین 
لضفا نحن  راصنألا : تلاقف  شیرق  راصنألا و  ترخافتف  انیـشتنا  یتح  رمخلا  انبرـضف  لاق : اناعدف ، اماعط  راصنألا  نم  لجر  عنـص  لاق :
نیذلا اهیا  ای  : } هیآلا اذـه  تلزنف  فنألا  رزفف  ادعـس  ناکف  هرزفف  دعـس ، فنا  هب  برـضف  لمج  یحل  راصنألا  نم  لجر  ذـخأف  .مکنم 

{ ...رمخلا امنا  اونمآ 
هدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  .یثیللا  بوبعـش  نب  رکبوبا  لاح  حرـش  مقر 9637 ، ، 7/39 رجح ، نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبـس  - 4

: لاق ...رکب  ما  ییحن  لاق  برـش  املف  هنانک  ینب  نم  رکبوبا  هل  لاقی  لجر  مهیف  موقلا و  یقاس  تنک  لاق : کلام  نب  سنا  انثدح  تسا :
.رمخلا میحت  لزنف 
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لّـصفم و ار  اـیاضق  حرـش  نارگید  (2) و  ننس و 290  هحفــص 286  رد  یقهیب  (1) و  يراقلا هدـمع  مهد  دـلج   84 هحفـص رد  یفنح 
.دنا هدومن  لقن  طوسبم 

.میرحتزا دعب  هن  هدوب  میرحت  زا  لبق  دیاش  خیش :

بارش هباحص  نیملسم و  زا  ضعب  میرحت ، تایآ  دورو  زا  دعب  دوش  یم  مولعم  خیرات  ریسافت و  بتک  رد  ۀجردنم  دعاوق  يور  یعاد :
.دندروخ یم  ار  عونمم 

دوخ  (3) ریبک ریسفت  مود  دلج  هحفص 203  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  هچنانچ 

488 ص :

.دنک یم  لقن  دمحا  دنسم  لوا  ثیدح  دننام  ار  ثیدح  یفنح  نیدلا  ردب  . 21/168 یفنح ، نیدلا  ردب  يراقلا ، هدمع  - 1
هدرک لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  یقهیب  .رمخلا  میرحت  یف  ءاج  ام  باب  اهیف ، دـحلا  هبرـشألا و  باتک  ، 8/286 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 2

يدانی دانم  اذإف  رمتلا  رسبال و  حیضفلا  الا  امهبارش  ام  هحلط و  یبا  تیب  یف  رمخلا  تمرح  موی  موقلا  یقاس  تنک  لاق : سنا  نع  تسا :
جرخا هحلط  وبا  یل  لاقف  لاق : .هنیدـملا  ککـس  یف  ترجف  لاق : .تمرحدـق  رمخلا  نا  الأ  يدانی  دانم  اذإف  تجرخف  رظناف  جرخا  : لاق

...مهنوطب یف  یه  نالف و  لتق  نالف و  لتق  هضعب  لاق  وا  اولاقف : اهتقرهأف  اهقرهأف 
یبا نع  تـسا  هدرک  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  يربـط  .هرقب  هروـس  هیآ 219 ، لـیذ  ح 3307 ، ، 2/492 يربط ، ناـیبلا ، عماـج  - 3

ُْلق ِرِْـسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هللا { : لاق  لزنا  ام  لوأـف  تارم  ثـالث  رمخلا  یف  لـجوزع  هللا  لزنا  لاـق : یلع  نب  دـیز  صومقلا 
برـش یتح  .کلذ  یلع  مهنم  هللا  ءاش  نم  نیملـسملا  نم  اهبرـشف  لاق : امِهِعْفَن } ْنِم  ُرَبْکَأ  اـمُهُْمثِإ  ِساـّنِلل َو  ُِعفاـنَم  ٌریبَک َو  ٌْمثِإ  اـمِهیف 
اُوبَْرقَت اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   } امهیف لجوزع  هللا  لزناـف  وه  اـم  فوع  يردـی  ـال  اـمالک  نارجهی  ـالعجف  هالـصلا  یف  الخدـف  نـالجر 

وبا معز  امیف  اهبرـش  یتح  هالـصلا  دـنع  اهنوقتی  اولعج  مهنم و  اهبرـش  نم  اهبرـشف  َنُولوُقَت } اـم  اوُمَْلعَت  یّتَح  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َهـالَّصلا َو 
املف .هیلا  یهتنا  یتح  عزفلا ، نم  هئادر  رجی  اـعزف  ءاـجف  هللا ، لوسر  کـلذ  غلبف  لاـق : ...ردـب  یلتق  یلع  حونی  لـعجف  لـجر ، صومقلا 

لزنأف .ًادـبا  امهعطا  هللا و ال  بضغ  نم  هللااب  ذوعا  لاـق : هبرـضیل  هدـیب  ناـک  ًائیـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عفرف  لـجرلا ، هنیاـع 
: باطخلا نب  رمع  لاقف : نوهتنم } متنا  لهف  : } هلوق یلإ  ُمالْزَْألا } ُباْصنَْألا َو  ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   } اـهمیرحت

دنک یم  لقن  ار  يرگید  ثیدـح  ..فصقلا ، تاذـللا و  وهللا  باب  5/51 و 52 و 53 ، راربالا ، عیبر  رد  يرـشخمز  زین  و  انیهتنا ! انیهتنا 
ِرْمَْخلا ِنَع  َکَنُولَئْسَی  اهلوا {  .تایآ  ثالث  رمخلا  یف  هللا  لزنا  دسیون : یم  يرـشخمز  .دوش  یم  رت  نشور  يربط  ثیدح  ياوتحم  هک 
اُوبَْرقَت اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   } تلزنف رجهف  هالصلا  یف  لخد  لجر و  برش  نا  یلا  كرات  براش و  نیب  نوملسملا  ناکف  ِرِْـسیَْملا } َو 

مث فوع ، نب  نمحرلادبع  سأر  جشف  ریعب  یحل  ذخأف  رمع  اهبرـش  یتح  نیملـسملا  نم  برـش  نم  اهبرـشف  يراکُـس } ُْمْتنَأ  َهالَّصلا َو 
عفرف هئادر ، رجی  ابـضغم  جرخف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کلذ  غلبف  ...ثوغی  دبع  نب  دوسالا  رعـشب  ردـب  یلتق  یلع  حونی  دـعق 

{ نوهتنم متنا  لهف   } هلوق یلا  ناطیشلا } دیری  امنا   } یلاعت هللا  لزنأف  هلوسر  هللا و  بضغ  نم  هللااب  ذوعا  لاقف : هبرـضیل  هدی  یف  اک  ائیش 
یم لقن  ار  ثیدح  نیا  ادح  هیف  يأر  نم  ذیبنلا  باب  دودـحلا ، باتک  ح 2 ، ، 6/502 فنصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .انیهتنا و  رمع  لاقف 

هقلعم رمعل  هبرق  یلا  يوها  رطفا  املف  امئاص  ناک  رفـس و  یف  الجر  ریاس  باطخلا  نب  رمع  نا  ینغلب  لاق : قراخم  نب  ناسح  نع  دنک :
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كاندـلج امنا  رمع : هل  لاقف  .کتبرق  نم  تبرـش  امنا  هل : لاقف  .دـحلا  هرـضف ، رکـسف ، اهنم  برـشف  ریعبلا ، اهـضخضخ  دـق  ذـیبن  اهیف 
.دوب هدـشن  مارح  رمخ  برـش  مود ، هفیلخ  رمع  رخآ  هظحل  ات  ایوگ  تسا  دوجوم  كرادـم  رد  هچنآ  رب  انب  تسا  یتفگـش  .كرکـسل 

لاق لوقی : رمع  نب  هللا  دبع  تعمسف  ملاس : لاقف  دنک : یم  لقن  نینچ  باطخلا  نب  رمع  دنـسم  ، 1/42 دوخ ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
یتلا هنعطلا  نم  مدـلاب  ذـیبنلا  هبـشف  ًاذـیبن  رمع  یقـسف  برعلا ، نم  بیبط  یلا  ولـسرأف  لاق : اذـه  یحرج  رظین  انبیبط  یلا  اولـسرأ  رمع :

فالختسا رکذ  یلوالا ، هقبط  نیرجاهملا  نم  نییردبلا  تاقبط  ، 270 - 3/277 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  نینچمه  .هرـسلا  تحت 
ریمع نب  دیبع  نب  هللا  دبع  دنع  مینک : یم  هراشا  ثیدح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  فلتخم  قرط  ظافلا و  هب  ار  ثیدح  نیمه  رمع ،

هیلا بارـشلا  بحا  نم  ناک  اذـیبن و  ینوقـسأ  لاقف : .هبرـش  تبرـش  ول  نینمؤملا  ریماای  سانلا : هل  لاـق  نعط  اـمل  باـطخلا  نب  رمع  نا 
دنسم ، 1/42 دمحا ، دنـسم  تسا : هدش  هدروآ  زین  ننـست  لها  رگید  بتک  رد  تیاور  نیا  ...مدلا  دـیدص  عم  هحرج  نم  ذـیبنلا  جرخف 
خیرات 431 ؛ و ج44/430 ، ات 415 ؛ ، 44/314 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  7/52 ؛ رجح ، نبا  يرابلا ، حـتف  باـطخلا ؛ نب  رمع 

« ققحم . » 913 ، 3/909 هبش ، نبا  هنیدملا ،
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هروس هیآ 219  لوا  ۀبترم  هدومرف  لزان  هیرمخ  تایآ  هبترم  هس  دـنوادخ  تفگ  هک  هدومن  لقن  یلع  نب  دـیز  سومقلا  یبأ  زا  ادنـسم 
( هرقب )

{ ا�مِهِعْفَن ْنِم  ُرَبکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
ِسا� ُِعفا�نَم  ٌرِیبک َو  ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملَا  ِرْمَْخلَا َو  ِنَع  کَنُولَئْسَی  }

( هرقب  ) هروس هیآ 219  لوا  ۀبترم  هدومرف  لزان  هیرمخ  تایآ  هبترم  هس  دنوادخ  تفگ  هک  هدومن  لقن  یلع  نب  دیز  سومقلا 

{ ا�مِهِعْفَن ْنِم  ُرَبکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
ِسا� ُِعفا�نَم  ٌرِیبک َو  ٌْمثِإ  ا�مِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملَا  ِرْمَْخلَا َو  ِنَع  کَنُولَئْسَی  }

نایز یلو  دراد  مدرم  يارب  ییاهدوس  تسا و  گرزب  هانگ  راـک ، ود  نیا  وگب : دنـسرپ  یم  راـمق  بارـش و  مکح  زا  وت  زا  ربمغیپ  يا  )
(. تسا نآ  تعفنم  زا  شیب  نآ  هانگ 

دندش و لوغـشم  زامن  هب  تسم  هدروخ و  بارـش  رفن  ود  یتح  ار ، بارـش  دندروخ  یم  هدیدرگن و  هّبنتم  نیملـسم  یلو  دـیدرگ  لزان 
: هک هدومرف  لزان  ار  ءاسن ) هروس 4( هیآ 43  دنوادخ  دنتفگ  یم  ینعم  یب  تاملک 

{ َنُولوُقَت ا�م  اوُمَْلعَت  ّتَح 
ی� �يرا�کُس  ُْمْتنَأ  َه�الَّصلَا َو  اُوبَْرقَت  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  }

( دینک یم  هچ  دییوگ و  یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن ، کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  زگره  نامیا  لها  يا  )

نبا راّزب و  تیاورب  انب   ) دروخ بارش  يدرم  يزور  هکنآ  ات  دنداتسیا  یمن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  یلو  ار ، بارش  دندروخ  یم  مهزاب 
دینش هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  .تفگ  ردب  ناگ  هتشک  ۀیثرم  رد  يراعشا  و  دوب ) رکب  وبأ  هیودرم  نبا  رجح و 

بضغ لاح  اب 
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هب شربمغیپ  ادـخ و  بضغ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ  دـنزب  ار  وا  تساوخ  دوب  شکراـبم  تسد  رد  هک  يزیچ  اـب  دروآ  فیرـشت 
: هک هدئام ) هروس 5( ۀیآ 91  دیدرگ  لزان  هاگنآ  مروخ  یمن  رگید  مسق  ادخ 

{ .َنوُِحْلُفت ْمکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِنا�ْطیَّشلَا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُم�الْزَْألَا  ُبا�ْصنَْألَا َو  ُرِْسیَْملَا َو  ُرْمَْخلَا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  }

ناطیـش لمع  زا  يدـیلپ و  امامت  تیلهاج ) رد  دوب  یمـسر  هک   ) يدـنبورگ ياهریت  یتسرپ و  تب  راـمق و  بارـش و  ناـمیا : لـها  يا  )
( .دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  نآ  زا  هتبلا  تسا ،

مادک ره  ینعی  دنتشاد  دب  بوخ و  نیملسم  نینمؤم و  ریاس  دننام  مه  هباحص  دینادب  نایاقآ  هک  دوب  نآ  دش  ضرع  هچنآ  زا  لصح  ام 
ناطیش بیرف  سفن  ياوه  عبات  مادک  ره  دندیـسر و  تداعـس  هجرد  اهتنم  هب  دندوب  يّدج  ربمغیپ  ادخ و  رماوا  تعاطا  رد  هک  اهنآ  زا 

.دندش دساف  دندروخ ،

، هباحـص دنـسپان  تشز و  نعاطم  .دـنیوگ  یم  دـنراد  یقطنم  لئالد  دنتـسه  هباحـص  هب  داقتنا  نعط و  ماـقم  رد  هک  یناـسک  نآ  سپ 
داقتنا دروم  تهج  نیمه  هب  هتفرگ ، رارق  تمذـم  دروم  هینآرق  تایآ  دـهاوش  اـب  تسا  تبث  ناـتدوخ  ةربتعم  بتک  رد  هکنآ  رب  هوـالع 

.تسا لوبق  دروم  دشاب  یقطنم  تاداقتنا  لباقم  رد  یقطنم  باوج  هچنانچ  .هدش  عقاو  نایعیش 

يدارفا اـی  يدرف  هب  هک  يا  هقـالع  تبحم و  يور  ینعی  دَرب ، راـکب  اـج  یب  ضغب  بح و  یمدآ  هک  تسنیا  همومذـم  تافـص  زا  یکی 
.درادن دوجو  ملاع  رد  يدب  ادبا  دیوگب  دنیبب و  یبوخ  مشچ  اب  امامت  ار  اهنآ  راتفگ  لاعفا و  ای  لامعا و  دراد ،
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مه ام  دشاب  ناهرب  لیلد و  اب  قبطنم  هچنانچ  هدوب  لیبق  هچ  زا  باحـصا  دنـسپان  تشز و  لاعفا  لامعا و  دیئامرفب  بوخ  رایـسب  ظفاح :
.میئامن یم  لوبق 

هباحص ندومن  دهع  ضقن  رد 

ۀمومذم تافص  دیئامرف  یم  هزات  دش ) ضرع  لصفم  زا  يرصتخم  هک   ) اهنآ ۀمومذم  تافـص  همه  نیا  زا  دعب  هک  تسا  بجع  یعاد :
بتک ماـمت  رد  هدـیدرگ و  رداـص  اـهنآ  زا  هک  يدنـسپان  تشز و  لاـمعا  زا  یکی  هب  مضیارع  دـییأت  يارب  کـنیا  هدوـب - !؟ هچ  اـهنآ 

ار دهع  نیـضقان  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هدوب  اهنآ  تعیب  دهع و  ضقن  لمع  نآ  میامن و  یم  هراشا  دشاب  یم  تبث  نیقیرف 
: دیامرف یم  هک  هدومن  بجاو  ار  دهع  هب  يافو  لحن ) هروس 16( هیآ 93  رد  هکنآ  رب  هوالع  هداد  رارق  نعل  داقتنا و  دروم 

{ ا�هِدیکْوَت َدَْعب  َنا�ْمیَْألَا  اوُضُْقنَت  ُْمتْدَها�ع َو �ال  ا�ذِإ  ّللَا 
�

ِه ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  {َو 

دنگوس .دینک  افو  دهع  نآ  هب  دیدومن  يدـهع  شناگدـنب ) لوسر  ادـخ و  اب   ) نوچ يوقالا ) یلع  تسا  بوجو  يارب  هیآ  نیارد  رما  )
( .دینکشم دیدرگ  راوتسا  دکؤم و  هک  ار  نامیپ  هب 

: دیامرف یم  هک  هدناوخ  نوعلمار  دهع  نیضقان  دعر ) هروس 13( هیآ 25  رد  و 

ُءوُس ْمَُهل  ُهَنْعَّللَا َو  ُمَُهل  ِکئ�لوُأ  ِضْرَْألَا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ّللَا 
�

ُه َرَمَأ  ا�م  َنوُعَطْقَی  ِِهقا�ثیِم َو  ِدَْعب  ْنِم  ّللَا 
�

ِه َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلَا  {َو 
{ ِرا�ّدلَا

محر هلص  دننام   ) هدرک نآ  دنویپ  هب  رما  ادخ  هچ  نآ  مه  دنتسکش و  ار  دوخ  دهع  لوسر ) ادخ و  اب  ، ) نتـسب نامیپ  زا  سپ  هک  نانآ  )
دنتخیگنا رب  داسف  هنتف و  نیمز  يور  رد  دنتسسگب و  كاپ  مالّسلا ) هیلع  یلع  تیالو  یتسود و  و 
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( .خزود باذع  هب  ءالتبا  تمحر و  زا  يرود  تنعل و  تسارناشیارم 

اصوصخ تسا  گرزب  هانگ  ندومن  دهع  ضقن  تسا  دراو  امـش  ام و  بتک  رد  هک  يرایـسب  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  مکح  هب  سپ 
حبقا ترـضح  نآ  ناکیدزن  باحـصا و  يارب  اعطق  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روتـسد  هب  ادخ و  رما  هب  ادخ و  اب  دـهع  ضقن 

.تسا هدوب  حیابق 

دهع ضقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناراـی  باحـصا و  هدـش و  غـالبا  لوسر  ادـخ و  رما  هب  هک  هدوب  یتـعیب  دـهع و  مادـک  ظـفاح :
تاّیلعج زا  اهنیا  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دـیئامن  هجوت  رگا  منک  یم  نامگ  دـندش ؟ عقاو  ینآرق  تایآ  لومـشم  میئوگب  ات  دـندومن 

.دنا هدوب  لامعا  نیا  زا  ياّربم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀباحص  ّالإ  دشاب و  یم  هعیش  ماوع 

دننآرق رد  نیقداص  یلع  دمحم و 

.دوب دنهاوخن  هعیـش  الإ  دـنیامنب و  دوخ  قّدـصم  قداص و  یلاوم  زا  يوریپ  دـنراچان  نوچ  نایعیـش  هک  ما  هدرک  ضرع  ررکم  یعاد :
قداـص و ینعم  ماـمت  هب  اـهنآ  یلاوم  هکنآ  يارب  تفگ  دـنهاوخن  غورد  دـنیامن و  یمن  ربـخ  لـعج  زگره  اـهنآ  ماوع  صاوخ و  سپ 

لالج (1) و  یبلعث ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  هچنآ  رب  انب  هداد  تداهش  اهنآ  قدص  هب  دیجم  نآرق  هک  دندوب  قّدصم 

میعن وبا  ظفاح  ریسفت و  رد   (2) یطویس نیدلا 

493 ص :

یف سابع  نبا  نع  کی - دـنک : یم  لقن  ار  تاـیاور  ود  نیا  یبلعث  .هرقب  هروس  هیآ 119 ، لیذ  ، 5/109 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
هیلعرفعج یبا  نع  ود - .هباحـصا  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  عم  لاـق  َنیقِداّـصلا } َعَم  اُونوُک  هللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   } هیـآلا هذـه 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  عم  لاق  َنیقِداّصلا } َعَم  اُونوُک  َو   } یلاعت هلوق  یف  مالّسلا 
نبا نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص.هبوت  هروس  هیآ 119  لیذ  ، 3/517 یطویـس ، روثنملا ، رد  - 2

.بلاط یبا  نب  ّیلع  عم  لاق : َنیقِداّصلا } َعَم  اُونوُک  َو  : } یلاعت هلوق  یف  سابع 
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عیبانی باـب 39  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  (2) و  بقاـنم رد  یمزراوـخ  بیطخ  (1) و  ّیلع یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  رد  یناهفـصا 
زین ًادنسم و   (4) بلاطلا هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ینیومح و  میعن و  وبا  ظـفاح  یمزراوخزا و   (3) هدوملا

: دیامرف یم  هک  هبوت ) هروس 9( هیآ 120  رد  نیقداص  زا  دارم  هک  دنا  هدومن  لقن  یگمه  ماش ، ثدحم  خیرات  زا 

494 ص :

یف نآرقلا  نم  لزن  اـم  .مالّـسلا  مهیلع  یلع  دـمحم و  عم ] ینعی  : ] لاـق َنیقِداّـصلا } َعَم  اُونوُک  هللا َو  اوُقَّتا  ، } دـمحم نب  رفعج  نع  - 1
.( ح 23و 25 ص105-101 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ،

سابع نبا  نع  حلاص ، یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  . 17 لصف ح 273 ، ص280 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وه  لاق : َنیقِداّصلا } َعَم  اُونوُک  هللا َو  اوُقَّتا  ( } هلوق یف  )

دمحا نب  قفوم  جرخأ  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 39 . ح15 و 16 ، ، 1/358 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
ینیومحلا ظـفاحلا و  میعن  وبا  اـضیا  .هتیب  لـها  دـمحم و  هیـآلا  هذـه  یف  نوقداـصلا  لاـق : ساـبع  نبا  نع  حـلاص  یبا  نع  یمزاروخلا 

نع اجرخا  بقانملا  بحاص  میعن و  وبا  اـضیا  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  رفعج  نع  هجرخا  میعن  وبا  اـضیا  .هظفلب  ساـبع  نبا  نع  هاـجرخا 
.تیبلا لها  نم  همئألا  مه  نوقداصلا  الاق : اضرلا  رقابلا و 

خیرات رد  رکاسع  نبا  زین  دنک و  یم  لقن  روثنملا  رد  دننام  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 62 . ص236 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 4
، لامکال بیذهت  رد  يزم  دنک ، یم  لقن  روثنملا  رد  دـننام  ار  ثیدـح  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/361 قشمد ،

َعَم اُونوُک  هللا َو  اوُقَّتا  : } یلاعت هلوق  یف  دمحم  نب  رفعج  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باب  ، 5/84
.یلع دمحم و  لاق  َنیقِداّصلا }
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{ َنِیقِدا�ّصلَا َعَم  اُونوک  ّللَا َو 
�

َه اوُقَِّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  }

(( دنشاب اهنآ  ترتع  همئا  یلع و  دمحم و  هک   ) وگتسار نامدرم  اب  دیشاب  وریپ  دیشاب و  سرت  ادخ  نامیا  لها  يا  )

زا هّمئأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نیقداص ، زا  دارم  تایاور  نآ  زا  یضعب  رد  دنتسه و  مالّسلا  مهیلع  یلعو  دّمحم 

.دنتسه ترضح  نآ  تیب  لها 

لئالد هک  دـیوگب  یـسک  دـیاب  ار  غورد  لعج و  اریز  دنتـسین  غورد  لعج و  لهأ  یماع ، فراـع و  زا  لـیلج  نادـناخ  نآ  ناوریپ  سپ 
تبث و ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  هک  تسا  نامه  دنیوگ  یم  نایعیـش  ار  هچنآ  .دشاب  هتـشادن  دوخ  ّتیناّقح  رب  یتسار  قدص و 

.دنا هتشون  ارچ  هک  دیریگب  ناتدوخ  ءاملع  هب  دیاب  لوا  تسه  يداریا  رگا  .دنا  هدومن  طبض 

نینچ هب  هّوفت  یـسلجم  وچمه  رد  یعاد  زگره  دـندوب  هتـشونن  دوخ  ربتعم  بتک  رد  ار  هباحـص  دـهع  ضقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  رگا 
.مدومن یمن  یمالک 

هک فرح  هب  هدوب ؟ هچ  اهنآ  دهع  ضقن  دندومن و  دهع  ضقن  هباحص  هک  دنا  هتـشون  اجک  رد  تعامج و  ءاملع  زا  کی  مادک  ظفاح :
.دوش یمن  تسرد  بلطم 

متاـخ هک  ار  یتعیب  دـندومن و  دـهع  ضقن  هباحـص  اـهاج  زا  يرایـسب  رد  .تسا  تقیقح  قطنم و  ناـهرب و  هکلب  تسین  فرح  یعاد :
.تسا هدوب  مخ  ریدغ  رد  تعیب  دهع و  اهنآ  همه  زا  مها  هک  دنتسکش  دومن  نآ  هب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا 

نآ یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  رد 

نامز ترجه ، مهد  لاس  عادولا  هجح  رد  مارحلا  هجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  هک  دـنفرتعم  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاـملع  روهمج  هک 
یمامت همظعم  هکم  زا  نتشگرب 
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دندنادرگرب و ترـضح  نآ  رما  هب  ار  هلفاق  ناگ  هتفر  ولج  یتح  .دومن  عمج  دنتفگ  یم  مخ  ریدغ  ار  اجنآ  هک  ینابایب  رد  ار  باحـصا 
امش ءاملع  زا  ضعب  دنس  هب  رفن و  رازه  داتفه  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  ءاملع و  رثکا  هعیش و  دنس  هب  هک  دندیسر  مه  ناگدنام  بقع 

(1) شریسفت رد  یبلعث  ماما  لیبق  زا 

.دندوب مخ  ریدغ  رد  رضاح  رفن  رازه  تسیب  دصکی و   (3) نارگید (2) و  هّمئالا هفرعم  یف  هّمالا  صاوخ  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  و 
ینالوط رایـسب  ۀبطخ  دـندومن  بترم  ترـضح  نآ  يارب  هک  يربنم  يالاب  درب  فیرـشت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  لیاضف  حیادم و  رد  هبطخ  نآ  بلاغ  هک  دومرف  تئارق 

هرابرد هک  یتایآ  بلاغ  دوب و 

496 ص :

دمحم نب  رفعج  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبـلعث  .جارعم  هروس  هیآ 1  لیذ  ، 10/35 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
هالوم تنک  نم  : » لاقف یلع  دـیب  ذـخأف  اوعمتجاف ، سانلاب  يدان  مخ  ردـیغب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  امل  لاـقف : هئاـبآ  نع 

هل هقان  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأف  يرهقلا  نامعنلا  نب  ثرحلا  کلذ  غلبف  دـالبلا  یف  راـط  کـلذ و  عاـشف  هـالوم » یلعف 
...حطبألا یتأ  یتح 

ثیدحلا یلع  مالکلا  باب  ...الوم  تنک  نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص37 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  - 2
عادولا هجح  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عوجردعب  تناک  ریذدـغلا  هصق  نا  یلع  ریـسلا  ءاملع  قفتا  دـسیون : یم  يزوجلا  نبا  طبس 

یلع صن  ثیدحلا  هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق افلا و  نیرـشع  هأم و  اوناک  هباحـصلا و  عمج  هجحلا ، يذ  نم  رـشع  نماثلا  یف 
.هراشإلا حیولتلا و  نود  هرابعلا  حیرصب  کلذ 

باـصا جـحلل ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هجورخ  دـنع  و  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  یبلح  .عادولا  هجح  باـب  ، 3/257 هیبلحلا ، هریـسلا  - 3
عم هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هعم  جحلا  نم  سانلا  نم  اریثک  تعنم  هبـصح  وا  امهحتف  لادلا و  حتف  میجلا و  مضب  يردج  هنیدملاب  سانلا 

اوناک لیق  افلا و  نیعـست  اوناک  لیق  افلا و  نیعبـس  اوناک  لیق  افلا و  نیعبرا  اوناک  لیق  یلاعت ، هللا  الا  اهملعی  ـال  عومج  هعم  ناـک  کـلذ 
...کلذ نم  رثکا  اوناک  لیق  افلا و  نیرشع  لیق  الا و  رشع  هعبرا  فلا و  هئام 
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هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  سدـقم  ماـقم  هجوتم  یبوخ  هب  ار  تما  هعماـج  دـندومن و  دـیدجت  تئارق و  هدـش  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: دندومرف هاگنآ  هدومن  مالّسلا 

« هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق : یلب ! اولاق : مکسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  سانلا  رشاعم  »

نم نینمؤملاـب  یلوا  یبـنلا   } هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  ( ؟ متـسین امـش  ياهـسفن  رد  امـش  زا  فرـصت  هب  یلوا  نم  اـیا  مدرم  تعاـمج  يا  )
هیلع یلع  نیا  سپ  متـسهوا ) رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  ینعی  ، ) متـسه وا  يـالوم  نم  سک  ره  دوـمرف : .ارچ  دـندرک : ضرع  مهـسفنا }

(( دشاب یم  وا  رمارد  فرصت  هب  یلوا  ینعی   ) تسوا يالوم  مالّسلا 

: درک اعد  تشادرب و  ار  اه  تسد  هاگنآ 

{ هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  }

یلع هک  ار  یسک  نک  يرای  .درادب  نمشد  ار  یلع  هک  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  ّیلع  هک  یـسک  رادب  تسود  ادنوادخ  )
( .دراذگاو ار  یلع  هک  ار  یسک  راذگاو  دنک و  يرایار 

دومرف رما  دـندوب  رـضاح  هک  تما  مامت  هب  دنیـشنب و  همیخ  رد  دومرف  رما  ار  نینمؤملا  ریمأ  دـندرک و  اـپرب  يا  همیخ  دومرف  رما  سپس 
.مریگب یلع  يارب  تعیب  امش  زا  هک  مرومأم  راگدرورپ  بناج  زا  نم  هک  اریز  دینک  تعیب  یلع  اب  دیورب و 

« هرتاوتم مایا  هثالث  نوعیابی  اوناک  ریبز و  ّمث  هحلط  ّمث  نامثع  ّمث  رکب  ابا  ّمث  رمع  ناک  اّیلع  مویلا  کلذ  عیاب  نم  لّوا  »

ربمغیپ هک  زور  هس  ره  رفن  جـنپ  نیا  .دـندوب  ریبز  هحلط و  ناـمثع و  رکب و  وبا  نآ  زا  سپ  رمع و  درک  تعیب  زور  نآ  هک  یـسک  لوا  )
فقوت نابایب  نآ  رد 

497 ص :
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( .دندومن تعیب  ایلاوتم  هدومرف 

هدومنن لقن  ار  نآ  گرزب  ءاملع  دـشاب و  هدـش  عقاو  دـیدومن  نایب  امـش  هک  یتیمها  رپ  نیا  اب  رما  هک  دومن  رواب  دوش  یم  ایآ  ظـفاح :
.دنشاب

یم ادیوه  رهاظ و  راهنلا  هعبار  یف  سمشلاک  مخ  ریدغ  ۀّیضق  هک  یتلاح  رد  دیئامن  نایب  مسق  نیا  امش  هک  متشادن  راظتنا  چیه  یعاد :
.دیامن حضتفم  اوسر و  ار  دوخ  هک  جوجل  دونع  رگم  دیامن  یمن  ار  ینعم  نیا  راکنا  یسک  دشاب و 

يارب مراد  رظن  رد  هک  اهنآ  ضعب  هب  هک  دـنا  هدومن  تبث  دوخ  ةربتعم  بتک  رد  ار  مهم  ۀـعقو  نیا  امـش  تاقث  ءاملع  روهمج  هکنآ  هچ 
.دشاب یم  ناتدوخ  ءاملع  رباکأ  زا  روهمج  رواب  لوبق و  دروم  هک  دینادب  ات  میامن  یم  هراشا  بلطم  حوضو 

مخ ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  تاور 

.(1) بیغلا حیتافم  ریبک  ریسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  ماما  ( 1)

.(2) نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  دمحا  ماما  ( 2)

498 ص :

{ ...لزنا ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   } هیآلا تلزن  دسیون : یم  يزار  رخف  .هدـئام  هروس  هیآ 67  لیذ  ، 12/49 يزرا ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
هالاو و نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق هدیب و  ذخ  هیآلا  هذه  تلزن  امل  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  یف 

«... هاداع نم  داع 
.دنک یم  لقن  يزرا  رخف  دننام  ار  ثیدح  یبلعث  .هدئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 4/92 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
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.(1) روثنملا ّرد  ریسفت  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ( 3)

.(2) لوزنلا بابسا  رد  يروباشین  يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ( 4)

.ریبک ریسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  ( 5)

.(4) ءایلوالا هیلح  رد  (3) و  یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  یناهفصا  میعن  وبأ  ظفاح  ( 6)

499 ص :

لاق يردخ  دیعس  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویس  .هدئام  هروس  هیآ 67  لیذ  ، 2/528 یطویس ، روثنملا ، رد  - . 1
.بلاط یبا  نب  ّیلع  یف  مخ  ریدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ...کیلا } لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   } هیآلا هذه  تلزن 

.دنک یم  لقن  یطویس  دننام  ار  ثیدح  يدحاو  .هدئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ص135 ، يروباشین ، يدحاو  لوزنلا ، بابسا  - 2
نیا میعن  وبا  ح 4 ) ص56057 ، لعتـشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لـیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  عّیلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  - 3

تحت امب  رما  مخ و  ریدغ  یف  یلع  یلا  سانلا  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح 
یلـص هللا  لوسر  یطبا  ضایب  یلا  سانلا  رظن  یتح  امهعفرف  هیعبـضب  ذخأف  ًاّیلع  اعدـف  سیمخلا ، موی  کلذ  ّمقف و  كوشلا  نم  رجـشلا 

{ اًنید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   } هیآلا هذه  تلزن  یتح  اوقرفتی  مل  مث  هلآو  هیلع  هللا 
مالّـسلا هیلع  یلعل  هیالولاب  یتلاسرب و  برلا  یـضر  همعنلا و  مامتاو  نیدـلا  لامکا  یلع  ربکا  هللا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف 

.هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : مث  يدعب  نم 
لقن ار  ثیدح  نیا  میعن  وبا  .زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  کلملا  دبع  لاح  حرش  مقر 324 ، ، 5/364 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 4

« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اوعمس  مهنا  هدع  ینثدح  تسا ... : هدرک 
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.دوخ  (1) خیرات لوا  دلج  هحفص 375  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم  ( 7)

.(2) حیحص مود  دلج  هحفص 325  رد  يروباشین  جاجح  نب  ملسم  ( 8)

.ننس رد  یناتسجس  دواد  یبأ  ( 9)

.(3) ننس رد  يذمرت  یسیع  نب  دمحم  ( 10)

.(4) هیالولا باتک  رد  هدقع  نبا  ظفاح  ( 11)

.دوخ (5) خیرات رد  یقشمد  یعفاش  ریثک  نبا  ( 12)

500 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يراخب  .يرماعلا  طیشن  نب  لیعامسا  لاح  حرـش  مقر 1191 ، ، 1/375 يراخب ، ریبکلا ، خیرات  - 1
«. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » مخ ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عمس  نم  عمس  هثدح  املاس  نا  رماع  نب  لیمج  نع 
ینثدح دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملسم  .ّیلع  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 36 ، ، 4/1873 ملسم ، حیحص  - 2

دیز ای  تیقل  دقل  کنیصح  هل  لاق  هیلا  انسلج  املف  مقرا ، نب  دیز  یلا  ملسم  نب  رمع  هربس و  نیـصح  انا و  تقلطنا  لاق : نایح  نب  دیزی 
انثدح اریثک  اریخ  دیز  ای  تیقل  دقل  هفلخ ، تیلص  هعم و  توزغ  هثیدح و  تعمـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  اریثک  اریخ 

هللا لوسر  نم  یعا  تنک  يذلا  ضعب  تیسن  يدهع و  مدق  ینس و  تربک  دقل  هللا  یخا و  نبای  لاق : .هللا  لوسر  نم  تعمـس  ام  دیز  ای 
هللا و دـمحف  هیندـملا ، هکم و  نیب  ًاّمخ ، یعدـی  ءامب  ابطخ  انیف  اموی  لوسر هللا  ماق  لاق : مق  هینوفِّلُکت ، الف  ام ال ، اولبقاف و  مکتثدـح  امف 
؛ نیلقث مکیف  كرات  انا  .بیجأف و  یبر  لوسر  یتأی  نا  کشوی  رـشب  انا  امناف  سانلا  اهیا  الأ  دعب  اما  : » لاق مث.رکذ  ظعو و  هیلع و  ینثا 

یتیب لها  و  : » لاق مث  .هیف  بغر  هللا و  باتک  یلع  ثحف  هب » اوکـسمتساو  هللا  باـتکب  اوذـخف  رونلا ، يدـهلا و  یهف  هللا  باـتک  اـمهلوا 
« یتیب لها  یف  هللا  مکرکذا  یتیب ، لها  یف  هللا  مکرکذا  یتیب ، لها  یف  هللا  مکرکذ 

هنوگنیا ار  ثیدح  يذمرت  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ح 3722 ، ص978 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 3
.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هبعش  کش  مقرا  نب  دیز  وا  هحیرس  یبا  نع  دنک : یم  لقن 

لوسر عمس  هنا  هریره  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هدقع  نبا  .هریرهوبا  تایاور  لیذ  ص206 ، هدقع ، نبا  هیالولا ، - 4
.هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هللا 

هیلع هنا  یلع  لادلا  ثیدـحلا  داریا  یف  لصف  يرجه ، لاس 10  عادولا ، هجح  باتک  و 231 ، ، 5/230 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادـبلا و  - 5
وبا انثدح  نافع ، انثدح  دمحا : مامالا  لاق  و  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  ریثک  نبا  ....هنیدـملا  هکم و  نیب  ناکمب  بطخ  مالّـسلا 

الزنم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  عم  انلزن  عمـسا : انا  مقرا و  نب  دـیز  لاق  هللا  دـبع  یبا  نومیم  نع  دـیبع  یبا  نع  هریغملا  نع  هناوع 
نم هتـس  هرجـش  یلع  بوثب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلا  لوـسر  لـظ  اـنبطخف و  لاـق : .ریجهب  اهالـصف  هالـصلاب  رمأـف  مخ ، يداو  هل  لاـقی 

، هالوم ایلع  ناف  هالوم  تنک  نمف  لاق : یلب ! اولاق  هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نودهشت ) متـسلوا   ) نوملعت متـسلا  لاقف : .سمـشلا 
تنک نم  هلوق  یلا  مقرا  نب  دیز  نع  هللا  دبع  یبا  نومیم  نع  هبعش  نع  ردنغ  نع  دمحا  هاور  مث  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 
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نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  دـیز  نع  موقلا  ضعب  ینثدـح  نومیم : لاق  .هـالوم  یلعف  هـالوم 
.تاقث هلاجر  دیج  دانسا  اذه  .هاداع و 
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.(1) دنسم مراهچ  دلج  هحفص 281 و 371  رد  هلبانحلا ) سیئر   ) لبنح نب  دمحا  ثیدحلا  همئأ  ماما  ( 13)

501 ص :

عم انک  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  .تسا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دمحا  بزاع  نب  ءارب  دنـسم  ، 4/281 لبنح ، نب  دمحا  - 1
رهظلا یلصف  نیترجش  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  حسک  هعماج و  هالـصلا  انیف  يدونف  مخ  ریدغب  انلزنف  رفـس ، یف  هللا  لوسر 

لکب یلوا  ینا  نوملعت  متیـس  لاق : .یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلآ  لاقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیب  ذـخا  و 
هیقلف لاق : .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : یلع  دـیب  ذـخأف  لاق : یلب ، اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم 

دیز دنسم  دلج ، نیمه  رد ص370  زین  .هنمؤم و  نمؤم و  لک  یلوم  تیسما  تحبصا و  بلاط ، یبا  نبای  ًائینه  هل  لاقف  کلذ  دعب  رمع 
لک هللا  دشنا  مهل  لاق  مق  هبحرلا  یف  سانلا  هنع  مالّـسلا  هیلع  یلع  عمج  لاق : لیفط  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مقرا ، نب 
نیح اودهشف  ریثک  سان  ماقف  میعن  وبا  لاق  سانلا و  نم  نوثالث  ماقف  ماق  امل  عمس  ام  مخ  ردیغ  موی  لوقی  هللا  لوسر  عمـس  ملـسم  ءرما 

نم لاو  مهللا  هالوم  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق : هللا  لوسر  ای  معن  اولاق  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعتأ  سانل  لاقف  هدیب  هذخا 
.تسا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  یثیدح  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  دنسم  رد 1/84 ، زین  .هاداع و  نم  داع  هالاو و 
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.(1) نیملاعلا ّرس  رد  یلاّزغلا  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  ( 14)

.(2) باعیتسا رد  ّربلا  دبع  نبا  ( 15)

.(3) لوؤسلا بلاطم  هحفص 16  رد  یعفاش  ۀحلط  نب  دمحم  ( 16)

.(4) بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ( 17)

.(5) همهملا لوصف  هحفص 24  رد  یکلام  غاّبص  نب  نیدلا  رون  ( 18)

502 ص :

ثیدحلا نتم  یلع  ریهامجلا  عمجا  دسیون : یم  هفالخلا  بیترت  یف  هعبارلا  هلاقمل  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، دماح  وبا  نیملاعلا ، رس  - 1
ای کـل  خـب  خـب  رمع : لاـقف  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  مالّـسلا : مهیلع  لوقی  وه  عیمجلا و  قاـفتاب  مخ ، ریدـغ  موی  یف  هتبطخ  نم 

هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  دقل  نسحلابا 
رباج و هریره و  وب  هدیرب و  يور  و  دنک : یم  لقن  نینچ  نیا  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نبا  .ّیلع  باب  ، 3/1099 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2

مهللا .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ : ریدـغ  موی  لاق  هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مههنم  دـحاو  لـک  مقرا و  نب  دـیز  ءاربلا و 
.هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو 

: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  لصف 5 . باب 1 ، ص78 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 3
.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هدنسب  اضیا  يور 

نع تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یلزاغم  نبا  ...هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  ح 31 ، ص22 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 4
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  یلع : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : باطخلا  نب  رمع 

.بارت یباب  هتیمست  ببس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاخاؤم  یف  لصف  لصف 1  ، 1/238 کیلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 5
یف لاق  مث  تارم  ثالث  کلذ  لاق  یتیب  لها  نینمؤملاب  سانلا  یلوا  نا  لاق : تسا ... : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  غابـص  نبا 

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا  یلع  دیب  ذخا  هعبارلا و 
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.(1) هنسلا حیباصم  رد  يوغب  دوعسم  نب  نیسح  ( 19)

.(2) بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  دمحا  نب  قفوم  دّیؤملا  وبا  ( 20)

.(3) لوصالا عماج  رد  ینابیش  دمحم  نب  دمحم  ریثا  نبا  نیدلا  دجم  ( 21)

.(5) ننس (4) و  يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  یلع  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  ( 22)

.(6) هدوملا عیبانی  باب 4  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  ( 23)

503 ص :

هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیا  يوغب  .بلاـط  یبا  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  نتفلا ، باـتک  نتفلا ، باـتک  ، 2/199 يوغب ، هنـسلا ، حیباصم  - 1
.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  مقرا  نب  دیز  نع  تسا :

توزغ لاق : یملـسألا  هدیرب  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  .یمزراوخ  لصف 14 ، ح 150 ، ص134 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
هجو تیأرف  .هتـصقنتف  اـیلع  ترکذـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تمدـقف  هوفج  هنم  تیأرف  نمیلا  یلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  عم 
هالوم تنک  نم  لاقف : .هللا  لوسر  ای  یلب  تلق  مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ُتسلأ  هدیرب  ای  لاقف : ریغتی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

.هالوم یلعف 
دننام ار  ثیدـح  ریثا  نبا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  عرف 2 ، باب 4 ، ح 6476 ، ، 9/468 ریثا ، نبا  لوصالا ، عماـج  - 3

.دنک یم  لقن  هنسلا  حیباصم 
اب ار  ثیدـح  یئاـسن  .هیلو  یلعف  هیلو  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باـب  5 ص94 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاـصخ  - 4

.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا 
نوگانوگ ظافلا  اب  ار  ثیدح  یئاسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باب 4 ، بقانملا ، باتک  ح 8145 ، ، 45 / 5 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 5

.تسا هدرک  لقن 
عم اـنلزن  لاـق : مقرا  نب  دـیز  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 4 . ح11 ، ، 1/98 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 6

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  للظ  انبطخف و  لاق ]: ریجهب  اهالـصف  هالـصلاب  رماف   ] مخ ریدـغ  يداوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نم لاق : .یلب  اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نودهـشت ] متـسلا   ] نوملعت متـسلأ  لاقف : سمـشلا  نم  هرمـس  هرجـش  یلع  بوثب 

.هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک 
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لّوا باـب  هحفـص 25  رد  اـصوصخم  هیکلملا و  حـنملا  باـتک  (1) و  هقرحم قـعاوص  رد  یکم  رجح  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  ( 24)
هقرط دمحا و  یئاسنلا و  يذمرتلاک و  هعامج  هجرخا  دق  هیف و  هیرم  حیحص ال  ثیدح  ّهنا  دیوگ : هتـشاد  هک  یبّصعت  لامک  اب  قعاوص 

.اّدج هریثک 

.(2) ننس رد  ینیوزق  ۀجام  نبا  ظفاح  دیزی  نب  دمحم  ( 25)

.(3) كردتسم رد  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  ( 26)

.(4) طسوا رد  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  ظفاح  ( 27)

504 ص :

مخ ریدـغ  موـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوـق  دـسیون : یم  رجح  نبا  لصف 5 . باب 1 ، ص42 ، یکم ، رجح  نـبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 1
قیدـصتلاب و نویبـجی  مه  اـثالث و  مکـسفنا  نم  مکب  یلوا  تسلأ  مهیلع ، ررک  هباحـصلا و  عـمج  نا  دـعب  عادوـلا  هـجح  نـم  هـعجرم 

هجرخا دق  هیف و  هیرم  حیحـص ال  ثیدح  هنا  ...و  هالاو  نم  لاو  مهللا  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : یلع و  دـی  عفر  مث  فارتعالا ،
.ادج اریثک  هقرط  دمحا و  یئاسنال و  يذمرتلاک و  هعامج 

.بلاط یبا  نب  ّیلع  لضف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  لئاضف  یف  باب 1 ، همدقملا ، ح 121 ، ، 1/45 هجام ، نبا  ننس  - 2
، دعـس هیلع  لخدـف  هتاجح ، ضعب  یف  هیواعم  مدـق  لاق  صاـقو ، يا  نب  دعـس  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  نیا  هجاـم  نبا 

یلعف هـالوم  تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لـجرل  اذـه  لوقت  لاـق  دعـس و  بضغف  هنم  لاـنف  اـیلع  اورکذـف 
...هالوم

ثیدح مکاح  .نینمؤملا  ریما  بقانم  هباحصلا ، هفرعم ، باتک  ح 4578 ، (، 3/11 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3
.دنک یم  لقن  یمزراوخ  بقانم  دننامه  ار 

نب هریمع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یناربط  .ریهز  نب  دـمحا  ثیداحا  ح 2131 ، ، 3/69 یناربط ، طـسوالا ، مجعم  - 4
رـشع ثالث  ماقف  هالوم ؟ یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  نم  سانلا  دـشنی  ًایلع  تعمـس  لاق : دـعس 

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  اودهشف 
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.(1) هباغلا دسا  رد  يرزج  ریثا  نبا  ( 28)

(2) همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 17  رد  يزوج  نبا  طبس  فسوی  ( 29)

.(3) دیرفلا دقع  رد  ّهبر  دبع  نب  دمحا  رمع  وبا  ( 30)

.(4) نیدقعلا رهاوج  رد  يدوهمس  ۀمّالع  ( 31)

.(5) هّنسلا جاهنم  رد  میلحلا  دبع  نب  دمحا  هّیمیت  نبا  ( 32)

.(7) بیذهتلا بیذهت  (6) و  يرابلا حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ( 33)

505 ص :

نیوج نب  هبح  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ریثا  نبا  .نیوج  نب  هبح  لاح  حرـش  ، 1/367 يرزج ، ریثا  نبا  هباغلا ، دـسا  - 1
مث هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  لاق : راهنلا  فصن  هعماج  هالصلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلااعد  مخ ، ریدغ  موی  ناک  امل  لاق : یلجبلا  ینرعلا 

...هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف  لاق : .معن  اولاق : مکسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  ینا  نوملعتأ  سانلا  اهیا  لاق :
ثیدح يزوجلا  نبا  طبس  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  یلاعت  هلوق  یف  ثیدح  باب 2 ، ص36 ، يزوجلا ، طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 2

.دنک یم  لقن  دمحا  دنسم  لوا  ثیدح  دننام  ار 
نبا مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  باب  همادـخ ، هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باتک  ، 5/58 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دـقع  - 3

..هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هبر  دبع 
باتکب هدعب  کستملا  یلع  همالا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هثیدح  رکذ   4 باب تیبلا ، لها  لضف  ، 2/88 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 4

دیب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذـخا  تلاق  هملـس  ما  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يدوهمـس  .مهیبن  تیب  لها  مهبر و 
یم ثیدح  نیا  هرابرد  دـلج  نیمه  رد ص97  ...هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : هطبا  ضایب  اـنیأر  یتح  اـهعفرف  مخ  ریدـغب  یلع 

.هیف هیرم  حیحص ال  ثیدح  اذه  و  دیوگ :
هیمیت نبا  .ریدغلا  ثیدح  یناثلا  یـضفارلا : مالک  عبات  هنـسلا ، یلا  هدنتـسملا  هلدالا  یف  جهنم 3 ، ، 7/319 همیت ، نبا  هنـسلا ، جاهنم  - 5

نم لاق : هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هدنـسم  یف  دمحا  يذمرتلا و  هاور  دق  هالاوملا  ثیدح  دنک : یم  لقن  هنوگ  نی  ار  ثیدـح 
.هالوم یلعف  هالوم  تنک 

لقن هنوگنیا  ار  ثیدـح  رجح  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  هباحـصلا ، لئاضف  باـتک  ، 7/74 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 6
باتک یف  هدقع  نبا  اهبعوتـسا  دق  ادج و  قرطلا  ریثک  وهو  یئاسنلا  يذمرتلا و  هجرخا  دـقف  هالوم ، تنک  نم  ثیدـح  اما  و  دـنک : یم 

.ناسحو حاحص  اهدیناسا  نم  ریثک  درفم و 
لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رجح  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4925 ، ، 7/286 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 7

نم مخ  ریدـغ  موی  لاق  هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مقرا  نب  دـیز  بزاـع و  نب  ءاربلا  رباـج و  هریرهوبا و  وه و  يور  دـنک : یم 
.هالوم یلعف  هالوم  تنک 
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.(1) راربألا عیبر  رد  يرشخمز  هللا  راج  رمع  نب  دمحم  مساقلا  وبا  ( 34)

.هیالولا ثیدح  یف  هیارّدلا  باتک  رد  یناتسجس  دیعس  وبا  ( 35)

.تالاوملا قح  ءادا  یلإ  يدهلا  هاعد  رد  یناکسح  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  ( 36)

.هّتسلا حاحصلا  نیب  عمج  رد  يردبعلا  هیواعم  نب  نیزر  ( 37)

.فیرش ثیدح  نیا  رب  تما  مامت  دنا  هدومن  عامجا  دیوگ   (2) نیعبرألا باتک  رد  يزار  رخف  ماما  ( 38)

506 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يرـشخمز  .ریدغلا  هلیل  هرخآلا ، ایندـلا و  رکذ  تاقوألا و  باب  ، 1/85 يرشخمز ، راربالا ، عیبر  - 1
یلع مخ  ریدـغب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهیف  بطخ  یتال  هلیللا  یه  دـجهتلاب و  مهیف  هاـیحم  هعیـشلا  دـنع  همظعم  ریدـغلا ، هلیل 

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هتبطخ  یف  لاق  لبالا و  باتقا 
یف یلوملا  ظفل  هالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلوق  دـسیون : یم  يزار  رخف  .هرـشاعلا  هجحلا  ، 473 ، ٌ يزار رخف  نیعبرالا ، باـتک  - 2
یف لاقی  نا  بجو  کلذک  ناک  اذا  مهیف و  رمآلا  بحاص  لکلل و  امودخم  ناک  هنا  دـیفی  هنا  کش  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـصدمحم  قح 

يذـلا ینعملا  دـیفی  هنا  یلع  لدـی  يذـلا  قلخلا و  لضفا  هنوک  بجوی  اذـه  مهیف و  مکحلا  ذـفان  همألا و  لکل  مودـخم  اـضیا  هنا  یلع 
نمؤم لک  یلوم  تحبصا  یلع  ای  خب  خب  مالّسلا  هیلع  یلعل  رمع  لاق  مالکلا  اذه  رکذ  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  لقن  ام  هانرکذ 

.همایقلا موی  یلا  هنمؤم  و 
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.هرتاوتملا ثیداحا  رد  یلبقم  ( 39)

.(1) ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  ( 40)

.(2) یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ( 41)

.يولعلا صئاصخ  رد  يزظن  حتفلا  وبا  ( 42)

.باطخلا لصف  رد  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  ( 43)

.نیعبرالا باتک  رد  يزاریش  نیدلا  لامج  ( 44)

.(3) ریغصلا عماج  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  رد  يوانملا  فوءرلا  دبع  ( 45)

507 ص :

يویـس .هلـضف  یف  هدراولا  ثیداحألا  یف  لصف  بلاط ، یبا  نب  یلع  نودـشارلا ، ءافلخلا  باـب  ص169 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 1
یلع عمج  لاق : لیفطلا  یبا  نع  دمحأل  و  دنک : یم  لقن  نینچ  زین  ار  يرگید  ثیدح  هوالع  دنک و  یم  لقن  يذمرت  دننام  ار  ثیدـح 
ریدغ موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمـس  ملـسم  ءرما  لک  هللااب  دشنا  مهل : لاق  مث  هبحرلا ، یف  نیثالث  سمخ و  هنـس  سانلا 
مهللا .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  اودهـشف  سانلا  نم  نوثالث  هیلا  ملاقف  ماق ؟ امل  لاق  ام  مخ 

«. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو 
نیا ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 812 ، ، 2/284 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) مجنپ هدوم  نادـمه ، یبرقلا ، هدوم  - 2

يدون مخ ، ریدـغب  ناک  املف  عادولا ، هجح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  لبقا  لاق : بزاـع  نب  ءارب  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ 
نم نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاق : مالّسلا و  هیلع  یلع  دیب  ذخا  هرجشلا و  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  سلجف  هعماجلا ، هالـصلا 

، باطخلا نب  رمع  هیقلف  هالاو و  نم  لاو  مهللا  لاق : مث  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  ـالأ ) : ) لاـقف .هللا  لوسر  اـی  یلب  اولاـق  مهـسفنا ؟
لزنا ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   } تلزن هیفو  .هنمؤم  نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تبحـصا  بلاط ، یبا  نب  یلعای  کـل  ًاـئینه  رمع ) : ) لاـقف

{ کبر نم  کیلا 
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يوانم  ...فلـصلا  فرظلا  هفآ  ثیدـح  لـیذ  هزمهلا ، فرح  ح 10 ، ، 1/69 يوانم ، ریدـقلا ، ضیف  - 3

یلعف هالوم  تنک  نم  یفطـصملا  هیف  لئاقلا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  لوسرلا  هداهـشب  ...يواخـسلا  لاـق  دـنک :
...هالوم
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.(1) بلاطلا هیافک  باب 1  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ( 46)

.(2) تاغّللا ءامسالا و  بیذهت  باتک  رد  يوونلا  فرش  نب  ییحی  ( 47)

.(3) نیطمسلا دئارف  رد  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  ( 48)

.لطابلا لاطبا  رد  ناهبزور  نب  هللا  لضف  یضاق  ( 49)

.رینملا جارس  رد  ینیبرش  دمحا  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  ( 50)

.(4) لحن للم و  رد  یعفاش  یناتسرهش  حتفلا  وبا  ( 51)

508 ص :

یم هراشا  ثیدـح  کی  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ینوگانوگ  ثیاـحا  یجنگ  باب 1 . ص64-55 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 1
کل ادب  امع  لس  لاق : .کیقتا  ینا  ءیـش و  نع  کلأسا  نا  دـیرا  ینا  صاقو  یبا  نب  دعـسل  تلق  لاق : بیـسملا  نب  دیعـس  نع  مینک :

یبا نب  یلع  دیب  ذخأف  هریهظلاب  انیف  ماق  معن  لاق : .مخ  ریدغ  موی  مکیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر هللا  ماقم  تلق  لاق : .کمع  انا  امناف 
ای تیسماو  رمع  رکبوبا و  ماقف  لاق : .هرصن  نم  رـصناو  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : بلاط 

.هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  بلاط  یبا  نبا 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يوون  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 429 ، ، 1/347 يوونلا ، تاغللا ، ءامسالا و  بیذهت  - 2

هالوم تنک  نم  لاق  هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هبعـش  کش  مقرا  نب  دیز  وا  یباحـصلا  هحیرـش  يا  نع  يذـمرتلا  باتک  یف  و 
.لودع مهلک  مهنال  ثیدحلا  هحص  یف  حدقی  یباحصلا ال  نیع  یف  کشلاو  نسح  ثیدح  لاق  يذمرتلا و  هاور  و  هالوم ، یلعف 

نع تسا : هدومن  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ینیومح  .هلیـضف  نایب  یف  باب 9 ، ، 1 طمس ح 29 ، ، 63 / 1 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
وبا هیفنحلا و  نب  دـمحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هتیب و  یف  هللا  دـبع  نب  رباج  دـنع  تنک  لاق  لـیقع : نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع 
هللا یلص  هللا  لوسر  نم  تعمس  ام  تیأر و  ام  ینتثدح  الإ  رباج  ای  هللا  كدشنا  لاقف : قارعلا  لها  نم  لجر  لخدف  مالّـسلا  هیلعرفعج 
نم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلع  جرخف  رافغ  هنیزم و  هنیهج و  نم  ریثک  سان  مث  مخ و  ریدـغب  هفحجلاب  اـنک  لاـقف : هلآو  هیلع 

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هیلع  هللا  تاولص  یلع  دیب  ذخأف  اثالث  هدیب  راشأف  طاطسف  وا  ءابخ 
یلا لصو  املف  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یناتسرهش  .هیماما  هقرف 3 ، هعیشلا  باب 6 ، ، 1/145 یناتسرهش ، لحنلا ، للملا و  - 4

مهللا .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاحرلا یلع  وه  هللا و  لوسر  لاق  مث  هعماجلا ، هالـصلا  اوداـن  نمقف و  تاحودـلاب  رما  مخ  ریدـغ 
«. اثالث کتغلب  له  الا  راد  ثیح  هعم  قحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو 
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.دوخ  (1) خیرات رد  يدادغب  بیطخ  رکب  وبا  ظفاح  ( 52)

.(2) ریبک خیرات  رد  یقشمد  مساقلا  وبا  رکاسع  نبا  ظفاح  ( 53)

.(3) هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ( 54)

509 ص :

نیا ار  ثیدح  يدادغب  بیطخ  .یلوقاعلا  لهس  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرش  مقر 3905 ، ، 7/377 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 1
مهللا .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : سنا  نع  دیز  نب  یع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ 

...هالاو نم  لاو 
رد هدانج و  نب  یشبح  زا  ار  ثیدح  رکاسع  نبا  .بلاط  يا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/230 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 2
نع کی - مینک : یم  هراشا  ثیدح  ود  هب  هک  دنک  یم  لقن  زین  ار  يرگید  ثیداحا  هوالع  دنک و  یم  لقن  دادغب  خـیرات  دـننام  ظافلا 
نم  » مخ ریدغ  موی  یلعل  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هدانج  نب  یـشبح  تعمـس  لاق  ینادمهلا ، قاحـسا  یبا 

دیزی نب  سیردا  ینثدـح  ود - هناعا .» نم  نعا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک 
مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر  تعمـسأ  هریره  اباای  هللا  كدشنا  لاقف : لجر  ءاجف  هریره  یبا  دـنع  اسلاج  تنک  لاق : یبا  ینثیدـح  يدوألا ،

.معن لاق : هداع »؟ نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا  »
یف یلع  رابخا  باب  ماشلا ،) یلا  ریسملا  دنع  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  هبطخ 48 ، ، 3/208 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 3
نب حاـبر  نع  مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  کـی  هک  تسا  هدرک  لـقن  یثیداـحا  دـیدحلا  یبا  نبا  .نیفـصلا  یلا  هقیرط  یف  وـه  هشیج و 

: مهل لاقف  .انالوم  اـی  کـیلع  مالـسلا  اولاـقف : نومثلتم  موق  هیلع  مدـق  ذا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنع  اـسلاج  تنک  لاـق : یعخنلا ، ثراـحلا 
مهللا .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  موی  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  انعمـس  انکل  .یلب و  اولاق : ابرع ؟ اموق  متـسلوا 

مث هذجاون  تدب  یتح  کحض  مالّسلا  هیلع  ًایلع  تیأر  دقلف  لاق : هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داعو  هالاو  نم  لاو 
نونعی کلذ  و  راصنالا ، نم  طـهر  نحن  اولاـق  موقلا ؟ نم  مهنم : لـجر  تلقف  .مهعبتف  مهلاـحر  یلا  اوضم  موقلا  نا  مث  .اودهـشا  لاـق :

.هتفحاصف هتیتأف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لزنم  باحص  بویا ، وبا  مهنم  الجر 
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.یقثولا هورع  رد  ینانمس  نیدلا  ءالع  ( 55)

.دوخ  (1) خیرات همدقم  رد  نودلخ  نبا  ( 56)

.(2) لاّمعلا زنک  رد  يدنه  یقّتم  یلع  یلوم  ( 57)

510 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نودلخ  نبا  .همامالا  مکح  یف  هعیشلا  بهاذم  یف  لصف 27 ، همدقملا ، ، 1/197 نودلخ ، نبا  خیرات  - 1
الا هیالولا  هذه  درطت  مل  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوق : لثم  یلجلاف  .ّیفخ  یلج و  یلا  مهدـنع  صوصنلا  هذـه  مسقنت  دـنک ... :

تاداقتعا زا  یخرب  لقن  ماقم  رد  اـج  نیا  رد  نودـلخ  نبا  هچرگ  .هنمؤم  نمؤم و  لـک  یلوم  تحبـصا  رمع : هل  لاـق  اذـهل  یلع و  یف 
.تسا ملسم  ثیدح  نیا  تحص  عبانم  ریاس  هب  هعجارم  اب  نکل  تسا  نایعیش 

دنسم لوا  ثیدح  دننام  ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .هنع  هللا  یضر  یلع  لئاضف  باب  ح36420 ، ، 13/133 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 2
لیفطلا یبا  نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  عادولا ، هجح  لوألا ، مسق  نم  جـحلا  باتک  ح 12911 ، رد 5/289 ، زین  دنک و  یم  لقن  دـمحا 

تابراقتم ءاحطبلاب  تارجش  نع  هباحثا  یهن  عادولا ، هجح  نم  هللا  لوسر  ردص  امل  لاق : يرافغلا  دیـسا  نب  هفیذح  نع  هلثاو  نب  رماع 
: لاقف ماق  مث  نهتحت  یلـصف  نهیلا  دـمع  مث  موقلا ، سوؤر  نع  نبّذـش  كوشلا و  نم  نهتحت  اـم  مقفنهیلا  ثعب  مث  نهتحت ، اولزنی  نا 

یعدا نا  کشم و  ینا  نظال  ینا  هلبق و  نم  يذـلا  یبنلا  رمع  فصن  لثم  الا  یبن  رمعی  مل  هنا  ریبخلا  فیطللا  ینأبن  دـق  هنا  سانلا  اـهیا 
متسلا و  لاق : .اریخ  هللا  كازجف  تحصن  تغلب و  دق  کنا  دهـشن  اولاق : نولئاق ؟ متنأ  اذامف  نولوؤسم ، مکنا  لوؤسم و  ینا  و  بیجأو ،

نا اهیف و  بیر  هیتآ ال  هعاسلا  نا  قح و  توملا  نا  قح و  هران  قح و  هتَّنج  نا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  هللا و  الا  هللا  نا ال  نودهشت 
یلوا نا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  هللا  نا  سانلا  اـهیا  لاـق : مث  دهـشا ، مهللا  لاـق : کلذـب ، دهـشن  اولاـق  .روبقلا  یف  نم  ثعبی  هللا 

متنا مکطرف و  ینا  سانلا  اهیا  لاق : مث  .هاداع  نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف  مهـسفنا ، نم  نینموملاـب 
نع یلع  نودرت  نیح  مکلئاس  ینا  هضف و  نم  ناحدق  موجنلا  ددع  هیف  ءاعنص  يرـصب و  نیب  ام  هضرع  ضوح  ضوحلا ، یلع  نودراو 

اولدبت اولضت و ال  هب ال  اوکسمتف  مکیدیأب  فرط  هللا و  دیب  هفرط  ببـس  هللا  باتک  ربکألا  لقثلا  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف  نیلقثلا 
.ضوحلا َّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ریبخلا  فیطللا  ینأبن  دق  هنا  یتیب و  لها  یترتع  و 
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.(1) بلاطملا ینسأرد  یقشمد  ریخلا  وبا  نیدلا  سمش  ( 58)

.(2) فقاوم حرش  رد  یناجرج  یفنح  فیرش  دیس  ( 59)

.(3) نآرقلا بئارغ  ریسفت  رد  يروباشین  نیدلا  ماظن  ( 60)

.داّدح نبا  هدقع و  نبا  يربط و 

.مدیناسر ناتضرع  هب  دوب  رضاح  ما  هظفاح  رد  هک  رادقم  نیا  ات  مالک  هصالخ 

ریدغ ثیدح  هفلتخم  قرط  هب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  رفن  دصیس  زا  هدایز  الا  و 

511 ص :

دـشنا لاق : عیثی  نب  دـیز  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يرزج  .باتک  لئاوا  ص49 ، یعفاش ، يرزج  بلاطملا ، ینـسا  - 1
لبق هعبس و  بهو  نب  دیعس  لبق  نم  ماقف  لاق : مخ ؟ ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  نم  هبحرلا  یف  سانلا  یلع 

: لاق .یلب  اولاق : نینمؤملاب ؟ یلوا  هللا  سیلأ  مخ  ریدغ  موی  یلعل  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اوعمـس  مهنا  اودهـشف  هتـس  دیز 
.هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ملا 

رـضحا مالّـسلا  هیلع  هنا  و  دـنک ... : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  یناجرج  . 3 دصقم دصرم 4 ، ، 8/360 یناجرج ، فقاوم ، حرـش  - 2
: مهل لاق  اهیلع و  دعصف  لاحرلا  عمجب  رما  هفحجلاب و  هنیدملا  هکم و  نیب  عضوم  وه  مخ و  ریدغب  عادولا  هجح  نم  هعوجر  دعب  موقلا 
هرصن و نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نمف  لاق : یلب  اولاق : مکـسفنا  نم  مکب  یلوأ  تسلوا 

.هلذخ نم  لذخا 
یبا نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يروباشین  هدئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 6/129 يروباشین ، نیدلا  ماظن  نآرقلا ، بئارغ  - 3

هللا یلـص  هللا  لوسر  ذخأف  مخ ، ریدغ  موی  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  یف  تلزن  ...غلب } لوسرلا  اهیا  ای   } هیآلا اذـه  نا  يردـخلا  دـیعس 
یبا نبا  ای  کل  ائینه  لاق : رمع و  هیقلف  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  لاـق : هدـیب و  هلآو  هیلع 

.هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  یلاوم و  تحبصا  بلاط 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  رفن  دص  زا  هدایز  زا  ًادنـسم  ار  هریغ  هبحر و  رد  ةدشانم  لامکا و  غیلبت و  تایآ  لوزن  مخ و 
.دـش دـهاوخ  یّلقتـسم  باتک  کی  دوخ  مناسرب  ناتـضرع  هب  ار  اهنآ  یماسا  تاور و  مامت  تسرهف  مهاوخب  رگا  هک  دـنا  هدومن  لـقن 

.دشاب یفاک  یماسا  رادقم  نیمه  منک  یم  نامگ  هنومن  يارب 

رّـسفم و يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دـننام  دـنا ، هتـشون  باب  نیا  رد  یّلقتـسم  باتک  امـش  ءاملع  رباکا  زا  ضعب  رتاوت  تابثا  رد 
تیاور قیرط  جنپ  داتفه و  زا  هتشون و  ریدغ  ثیدح  رد  الالقتـسا  هک  هیالولا  باتک  رد  لاس 310  یفوتم  مراهچ  نرق  فورعم  خّروم 

رد يرمق  لاس 333  یفوتم  هدـقع  نبا  هب  فورعم  یفوکلا  نمحرلا  دـبع  نب  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  ظـفاح  هدومن و 
لقن هغیلب  تاقیقحت  اب  هباحـص  زا  نت  جنپ  تسیب و  دص و  زا  قیرط  جـنپ  تسیب و  دـصکی و  هب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هیالولا  باتک 

هدومن لقن  تایآ  لوزن  اب  ار  ریدغ  هعقاو  احورشم  هیالولا  باتک  رد  یفوتم 492  یناکسح  مساقلا  وبا  ظفاح  داّدح  نبا  تسا و  هدومن 
.تسا

یلص مرکا  لوسر  زا  تاور  ۀلسلس  اب  دونع ، نیبّصعتم  زا  یلیلق  ةدع  يانثتـسا  هب  ناتدوخ -  ءالـضف  نیققحم  ءاملع و  یگمه  هصالخ 
ار مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  عادولا ، هجح  لاس  هجحیذ )  18  ) زور نآ  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن بصن  تیالو  هب 

: تفگ تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  دومن و  یم  یلاح  شوخ  رتشیب  باحصا  همه  زا  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  هک  یئاج  ات 

« هنمؤم نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و  تحبصا  ّیلع  ای  کل  ّخب  ّخب  »

.دوش یم  هتفگ  يزیچ  هب  تیاضر  راهظا  حدم و  يارب  تسا  لعف  مسا  خب  خب  )

512 ص :
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هک یتلاح  رد  يدرک  حبـص  یلع  ای  هب ! هب  تفگ : رمع  اذـل  تسا و  رظن  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  ياضر  رد  تسا  هغلابم  يارب  شرارکت  و 
( .يدش يا  هنمؤم  نمؤم و  ره  ياقآ  نم و  ياقآ 

.نیقیرف دزن  تسا  تارتاوتم  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تسا  همّلسم  روما  هلمج  زا 

لیئربج طسوت  رمع  تحیصن 

رد هدوب  يرجه  متـشه  نرق  رد  ناتدوخ  ءاـملع  ءاـهقف و  نیقثوم  ءالـضف و  زا  هک  یعفاـش  هیقف  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  ًاـصوصخم  و 
باّطخلا نب  رمع  هفیلخ  زا  یفلتخم  ياهناکم  رد  هباحص  زا  يرایسب  تیعمج  هک  تسا  هتشون   (1) یبرقلا هدوم  باتک  زا  مجنپ  تدوم 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دومن  بصن  ینعی  املع » اّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بصن  : » تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  هنع  هللا  یضر 
نانمـشد ناتـسود و  ةرابرد  اعد  زا  دعب  دومن و  یفرعم  هعماج  هب  یئالوم  هب  ار  وا  دـعب  موق و  يامنهار  رتگرزب و  رتهم و  ار  یلع  هلآو 

(. مدومن تلاسر  غالبا  ینعی   ) ناشیا رب  ینم  هاوگ  وت  ایادخ  مهیلع » يدیهش  تنا  مهللا  : » درک ضرع  ترضح  نآ 

513 ص :

هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : املع  ایلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بصن  لاق : باطخلا  نب  رمع  نع  - 1
یبنج یف  ناک  هللا و  لوسر  ای  باطخلا : نب  رمع  لاق  .مهیلع  يدیهش  تنا  مهللا  هرصن ، نم  رصناو  هلذخ  نم  لذخا  هاداع و  نم  داع  و 

هللا لوسر  ذـخأف  قفانم ، الا  هلحی  ادـقع ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـقع  دـقل  رمع  ای  یل : لاق  .حـیرلا  بیط  هجولا  نسح  باش 
هدوم ینادـمه ، یبرقلا ، هدوم  .یلع  یف  هتلق  ام  مکیلع  دـکؤی  نا  دارا  لیئاربج  هنکل  مدآ  دـلو  نم  سیل  هنا  رمع  ای  معن  لاـقف : يدـیب :

باب 56) ح 811 ، ، 2/284 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) مجنپ

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1333 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_513_1
http://www.ghaemiyeh.com


هّلحی ادقع ال  هللا  لوسر  دقع  دـقل  : » تفگ نم  هب  دوب و  هتـسشن  نم  يولهپ  شوخ  يوب  تروص و  نسح  اب  یئابیز  ناوج  لاح  نآ  رد 
« هّلحت نأ  رذحاف  قفانملا  ّالا 

نیا هدننکزاب  ضقان و  وت  هک  رمع ، نک  رذح  سپ  .قفانم  رگم  دنک  یمن  دهع  نیا  ضقن  هک  مکحم  ینتـسب  دهع  ربمغیپ  تسب  دـهع  )
(( دوب یهاوخ  نیقفانم  هلسلس  رد  يدومن  دهع  نیا  ضقن  رگا  ینعی   ) .یشابن مکحم  هرگ 

ور و شوـخ  ناوـج  نم  يوـلهپ  دـیدنار  یم  نخـس  یلع  هراـبرد  امـش  یتـقو  مدرک  ضرع  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـب  نـم 
: دومرف ترضح  .تفگ  نینچ  نم  اب  دوب و  هتسشن  یئوبشوخ 

« مالّسلا هیلع  ّیلع  یف  هتلق  ام  مکیلع  دکؤی  نأ  دارا  لیئربج  هّنکل  مدآ  دلو  نم  سیل  ّهنا  »

متفگ نم  هک  ار  هچنآ  امـش  رب  دیامن  دیکأت  هک  دوب  هدش  رگ  هولج  تروص  نیا  هب  هک  دوب  نیما  لیئربج  هکلب  .هدوبن  مدآ  دالوا  زا  وا  )
( مالّسلا هیلع  یلع  هرابرد 

هب تسب  مدرم  نآ  اب  ادخ  لوسر  هک  ار  یمکحم  نامیپ  دـهع و  نینچ  کی  دوب  راوازـس  ایآ  مبلط  یم  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  زا  کنیا 
دننکب دـنزادنا و  رـس  تشپ  هب  ار  قح  سوه  اوه و  يور  دننکـشب و  ار  تعیب  هدومن و  دـهع  ضقن  درذـگن  هام  ود  یلاـعت  يادـخ  رما 
لاجنج وه و  رابجا و  هارکاب و  دنیامن و  اه  تناها  دنشکب  شیور  هب  ریـشمش  دنربب و  شا  هناخ  رد  هب  شتآ  دننکب ، دیابن  هک  ار  هچنآ 

!؟ دنربب دجسم  هب  يرگید  تعیب  يارب  دیدهت  تناها و  و 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصأ  هب  یتسرپاوه  تبـسن  هک  میرادن  راظتنا  بّدؤم  ردقلا  لیلج  دیـس  امـش  صخـش  زا  ام  ظفاح :
: دیامرف یم  هک  هداد  رارق  موق  تیاده  بابسأ  ترضح  نآ  ار  باحصأ  هکنآ  لاح  دیهدب و 
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« متیدتها متیدتقا  مهّیاب  موجنلاک  یباحصا  »

( .دیا هدش  تیاده  دینک  ادتقا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنناگراتس ، نم  باحصا  هک  یتسرد  هب  )

تسا شودخم  باحصأ  هب  ءادتقا  ثیدح 

دننام مه  باحصا  هک  مدرک  ضرع  باوج  دیتسج و  ثیدح  نیا  هب  داهـشتسا  لاحلا  دیئامرفن  بلطم  رارکت  منک  یم  انمت  الوا  یعاد :
زا ضعب  هب  یتسرپاوه  تبـسن  ناهرب  يور  رگا  درادـن  یبجعت  دـندوبن  موصعم  دـش  تباث  یتقو  سپ  دـندوب  ءاطخلا  نکمم  قلخ  رئاس 

.دوش هداد  اهنآ 

منک یم  ضرع  باوج  دـیئوجن  داهـشتسا  یثیداحا  نینچ  هب  اهدـعب  هک  میامن  يروآدای  زین  دوش و  نشور  امـش  رکف  هکنیا  يارب  ایناث 
البق .تسا  شودخم  ثیدح  نیا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  قیقحت  راتفگ و  ربانب  .میامن  یم  رارکت  مه  یعاد  دیدومن  مالک  دـیدجت  نوچ 

نب ثراح  مان  نآ  تاور  ۀلـسلس  رد  نوچ  هک  هدومن  لقن  ناتدوخ  مالعا  لوحف  زا  یکلام  ضاـیع  یـضاق  هکناـنچ  مدومن  ضرع  مه 
دشاب یمن  لقن  لباق  هدش ، هدرب  غورد  بذک و  هب  مهتم  یبیصن  هزمح  یبا  نب  هزمح  لاحلا و  لوهجم  نیضق 

ار نآ  دنـس  هدومن و  ثیدح  نیا  تیعوضوم  هب  مکح  ثیداحا  لیدـعت  داّقن  یقهیب  باتک  رد  ضایع و  یـضاق  ءافـش  حرـش  رد  زین  و 
.دنا هدروآ  رامش  هب  دودرم  فیعض و 

دندش قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  ضعب 

رگم میوگ  یمن  تفگ و  مهاوخن  ینخس  زگره  تکازن  بدا و  زا  جراخ  یعاد  اثلاث 
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البق هچنانچ  دـیئامن  هعلاطم  ار  ینازاتفت  لضاف   (1) دـصاقم حرـش  مرتحم  نایاقآ  تسا  بوخ  .دنا  هتـشون  ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  هچنآ 
هک دوش  یم مولعم  دیدرگ ، عقاو  تارجاشم  تابراحم و  اهتفلاخم و  ابلاغ  هباحـص  نیب  نوچ  دسیون  یم  ًاحیرـص  دـینیبب  مدومن  ضرع 

.دندوب قساف  ملاظ و  هکلب  هدیدرگ ، سفن  ياوه  عبات  فرحنم و  قح  قیرط  زا  اهنآ  زا  ضعب 

رادرک لامعا و  هب  مارتحا  هکلب  درمـش ، مرتحم  دندمآ  لئان  هحفـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  هب  هک  ار  یعمج  ای  يدرف و  ره  دیابن  سپ 
، دندومنن راتفر  ترـضح  نآ  تاروتـسدو  رماوا  فالخ  رب  دندوب و  هللا  لوسر  رادربنامرف  عیطم و  دـندوبن و  قافن  لها  رگا  .تسا  اهنآ 

.دوب دهاوخ  ام  مشچ  يایتوت  اهنآ  مدق  كاخ  دوب و  دنهاوخ  مرتحم 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  برح  هب  عجار  ناتدوخ  ةربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  زا  يرایـسب  دیئوگب  فاصنا  اب  نایاقآ  دـیاب  ای 
هک دیدومن  قیدصت  رگا  ای  درادن  ساسا  تسا  نم  اب  گنج  یلع  اب  گنج  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدـیدرگ  لقن 

هوالع  ) تسا هدیسر  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  ةربتعم  بتک  رد  هحیحص  دانسا  ۀلـسلس  اب  هکنآ  هچ  دراد  ار  رابتعا  تیاغ  رابخا  زا  عون  نیا 
راچان هعیش ،) ءاملع  ةربتعم  بتک  رد  رتاوت  رب 
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نب هرمـس  هریره و  وبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  دننام  دندوب  لطاب  لها  دساک و  دساف و  باحـصا  زا  يا  هّدع  دـینک  قیدـصت  دـیاب 
سپ تسا  هدوب  ادـخ  لوسر  اب  گنج  یلع  اب  گنج  اریز  دنتـساخرب ؛ مالّـسلا  هیلع  یلع  گنج  هب  هک  هریغ  ریبز و  هحلط و  بدـنج و 

.دندومن مایق  هللا  لوسر  گنج  هب  هک  دندیدرگ  قح  زا  فرحنم  اعطق 

نیا رب  هوالع  .میا  هتفگ  لیلد  ناهرب و  اب  هکلب  میا ، هتفگن  اجیب  دندیدرگ  سوه  يوه و  عبات  هباحـص  زا  ضعب  هک  میتفگ  ام  رگا  سپ 
میتسین درفنم  دـندوب  دراو  نیقفانم  ۀـقلح  رد  دـندیدرگ و  قح  زا  فرحنم  ملاظ و  قساف و  هباحـص  زا  ضعب  هک  نیا  هب  راـتفگ  رد  اـم 

.میئامن یم  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  دنس  ذاختا  هکلب 

هباحص دهع  ضقن  رد  یلازغ  لوق 

داریا ام  هب  زگره  دیئامن  هعلاطم  ار  یـسوط  یلازغ  دـمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبا  مالـسالا  هجح  فیلأت  نیملاعلا » رـس   » باتک رگا  امش 
: دیوگ هک  مناسرب  ناتضرع  هب  قح  تابثا  يارب  ار  نآ  مراهچ  هلاقم  زا  یتمسق  مراچان  .دیئامن  یمن 

هالوم تنک  نم  لوقی  وه  عیمجلا و  قافّتاب  ّمخ  ریدـغ  موی  هبطخ  نع  ثیدـحلا  نتم  یلع  ریهاـمجلا  عمجا  اـههجو و  هّجحلا  ترفـسا  »
ّمث میکحت - یضر و  میلست و  اذه  هنمؤمو !؟ نمؤم  ّلک  یلوم  يالوم و  تحبصا  دقل  نسحلا  ابا  ای  کل  خب  خب  رمع  لاقف  هالوم  ّیلعف 

ماحدزا كابتـشا  تایارلا و  هعقعق  یف  يوهلا  ناـقفخ  هّونبلا و  دوقع  هفـالخلا و  دومع  لـمح  هساـئرلا و  ّبحل  يوهلا  بلغ  اذـه  دـعب 
الیلق انمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءارو  هوذبنف  لوالا  فالخلا  یلا  اوداعف  يوهلا  ساک  مهاقس  راصمالا  حتف  لویخلا و 
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رکذا رمالا و  لاکـشا  مکنع  لیزال  هخـسن ) اضیب  و   ) ضایب تاودـب و  ینوتیا  هتافو  لبق  لاق  هللا  لوسر  تام  اّـمل  و  نورتشی ! اـم  سئبف 
عامجالا یلا  متدعف  صوصنلا  لیوأتب  مکقلعت  لطب  اذاف  وذهی  لیق  و  رجهیل !! ّهناف  لجرلا  اوعد  رمع  لاق  يدعب  اهل  ّقحتـسملا  نم  مکل 

هعیابم یف  هفیقـسلا  باحـصا  مکفلاخ  هعیبلا و  هقلح  اورـضحی  مل  هدالوا  هتجوز و  اّیلع و  هدالوا و  سابعلا و  ّناف  اضیا  ضوقنم  اذه  و 
« .راصنالا مهفلاخ  ّمث  ّیجرزخلا 

عقاو و سک  همه  هدـش ، هتـشادرب  لیلد  تروص  زا  باـجح  هکنیا  رب  تسا  نیقیرف  قاـفتا  تفـالخ  هب  تبـسن  هکنآ  ینعم  لـصح  اـم  »
یلع نیقی  عطق و  روط  هب  عفترم و  دـیدرت  لئاز و  کش  هنوگ  ره  ور  نیا  زا  تسا و  هدـیمهف  اراکـشآ  حوضو و  لاـمک  اـب  ار  تقیقح 
عوقو تحـص  رب  نیملـسم  ریهامج  فلتخم و  تاج  هتـسد  عامجا  هکنآ  هچ  هدـش  هتخانـش  لـصف  ـالب  هفیلخ  نیـشناج و  مالّـسلا  هیلع 

یضارتعا ره  دروم و  یب  یلاکشا  ره  كالم  نیا  هب  تسا و  دقعنم  ثحب  دروم  هب  تبـسن  زور  نآ  هبطخ  لومـش  مخ و  ریدغ  يایاضق 
رهاظت هب  تردابم  رمع  يروف  دروآ  نایاپ  هب  ار  دوخ  یئاسرف  نخس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نیمه  اریز  تسا ، لطاب  وغل و 
لباقم رد  میلـست  نتفگ  کیربت  هوحن  نیا  تسا  یهیدـب  .دومن  میدـقت  یلع  ای  کل  خـب  خـب  تانایب  نمـض  ار  همزال  تاـکیربت  هدومن 
لامک اب  هکنیا  اب  فصولا  عم  نکل  و  تسا ) هعیش  ءاعدا  تبثم  و   ) مالّـسلا هیلع  یلع  تفالخ  عوقو  هب  تیاضر  دیدج و  نامرف  رودص 

رب هراما  سفن  سپـس  .دومن  مهارف  ار  کـیربت  تافیرـشت  دروآ ، شیپ  میلـست  رـس  یناـمداش  تشاـشب و  ملاـع  کـی  تبغر و  عوط و 
نامزاس هدرب ، الاب  ار  يزاس  تفالخ  هاـگرخ  بلـس ، اـهنآ  زا  ار  تیناـسنا  ياـیازم  فطاوع و  یبلط  هاـج  تساـیر و  بح  بلاـغاهنآ ،

مومذم تسایس 
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ياه مچرپ هک  دندومن  ادیپ  طرفم  قایتشا  هدمآ  تکرح  هب  ناشتوهش  هک  ارچ  دندومن - هیهت  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  ار  یـشارت  هفیلخ 
هب ار  دوخ  مان  ات  دنیامنب  دالب  حتف  روشک و  هعسوت  دنیامن ، هدهاشم  شیوخ  نامرف  ریز  ار  هدایپ  هراوس و  فوفص  زازتحا و  رد  ار  ورین 

ماکحا و رـس ، تشپ  ار  نآرق  دنتـشگرب ، ارقهق  هب  دندیـشون و  ار  یناسفن  ياوه  بارـش  ماج  اذلف  دنراذگب ؛ هعیدو  هب  خیرات  تاحفص 
یگتـسکشرو قح و  ءافخا  زج  هک  دندرک  ادخ  اب  یلطاب  هلماعم  تشز  هچ  .دنتخورف  ایند  هب  ار  نید  هدومن  دوخ  هبعلم  ار  ربمغیپ  تنس 

یتقو عماج  روتسد  نتـشون  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  توم  ضرم  رد  ارچ  سپ  دوبن  نینچ  رگا  .تشادن  يرگید  هجیتن  ترخآ 
لیلدو قطنم  دقاف  رکب  وبا  تفالخ  سپ  دیوگ !!) یم  نایذه  ربمغیپ  ینعی   ) دینـش رجهیل » لجرلا  نا  ، » خساپ رد  دیبلط  تاود  ذـغاک و 

هیلع یلع  شنارـسپ و  ساـبع و  هکنآ  هچ  تسا  ضوقنم  هتبلا  دـیرب  راـک  هب  تفـالخ  حیحـصت  روـظنم  هب  ار  عاـمجا  هبرح  رگا  .تسا 
تفلاخم درمتم و  زین  هفیقس  نیرضاح  ضعب  نینچمه  .دنتشادن  یگتخاس )  ) عامجا رد  تکرش  مادک  چیه  شنادنزرف  نز و  اب  مالّسلا 
« .دندومن تفلاخم  مه  راصنا  نآ  زا  سپ  دندش ، جراخ  هفیقس  زا  هدومنن و  یجرزخ  اب  تعیب  هدومن  یگتخاس )  ) عامجا نآ  اب 

اهتنم .دنیوگ  یم  ناتدوخ  فصنم  گرزب  ءاملع  هک  ار  يزیچ  نامه  رگم  دنیوگ  یمن  نایعیـش  هک  دیـشاب  هجوتم  مرتحم  نایاقآ  سپ 
دنتـشون ارچ  هک  دـیریگ  یمن  هدروخ  ناتدوخ  ءاملع  هب  یلو  دـیریگ  یم  هدروخ  مه  ام  یباسح  ياهفرح  هب  دـیراد  دـب  رظن  امب  نوچ 

ۀحفـص رد  تقیقح  روط  هب  ار  عیاقو  هدومن و  رهاـظ  ار  قح  فاـصنا  ملع و  يور  زا  هکنآ  لاـح  دـیرذگ و  یم  هتفرگ و  هدـیدن  هکلب 
.دندومن تبث  خیرات 

نآ زا  رتالاب  وا  ماقم  تسین و  یلازغ  ماما  هب  بستنم  نیملاعلا  ّرس  باتک  خیش :
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.دشاب ماقم  یلاع  راوگرزب  نآ  زا  باتک  نیا  هک  دنرادن  قیدصت  ءاملع  زا  لاجر  دسیونب و  یباتک  نینچ  هک  تسا 

تسا یلازغ  باتک  نیملاعلا  رس 

فـسوی مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  دشاب  یم  یلازغ  ماما  هتـشون  باتک  نیا  هک  دـنا  هدومن  قیدـصت  ناتدوخ  ءاملع  زا  يا  هّدـع  یعاد :
رد تسا  بّصعتم  مه  تعاـمج  رما  رد  هدرب و  راـک  هب  ار  ملق  طاـیتحا  اـب  بلاـطم و  لـقن  رد  تسا  قیقد  یلیخ  هک  يزوـج  نبا  طـبس 

ضرع هک  یتارابع  نیمه  هدومن و  نیملاعلا  ّرـس  زا  یلازغ  ماما  لوق  هب  داهـشتسا  عوضوم  نیمه  رد  همـالا  صاوخ  هرکذـت  هحفص 36 
یلازغ زا  باتک  نیا  دراد  قیدـصت  الوا  هک  تسا  تباث  هدومنن  يرظن  راهظا  وا  راتفگ  فارطا  رد  نوچ  هدومن و  لقن  اـجنآ  رد  مدومن 

دقن الا  دراد و  تقفاوم  هدومن  لقن  میدومن  ضرع  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  ام  هچنآ  رب  دئاز  الـصفم  هک  وا  ياه  هتفگ  اب  ایناث  هدوب و 
.دومن یم  وا  راتفگ  فارطا  رد  يداقتنا  و 

یم یقطنم  باوج  زا  زجاع  دنریگ و  یم  رارق  ءاملع  رباکا  تانایب  قیاقح و  زا  لیبق  نیا  لباقم  رد  یتقو  امـش  ءاملع  زا  نیبّصعتم  یلو 
قیـسفت و ار  فاصنا  اب  دارفا  نآ  دنناوتب  رگا  دنهد و  یم  وا  هب  عّیـشت  تبـسن  ای  تسین  ملاع  نآ  فیلأت  باتک  نیا  دنیوگ  یم  ای  دنوش 

.اریز دندومن  رهاظ  ار  تقیقح  قح و  هدیزرو  فاصنا  ارچ  هک  دنرب  یم  نایم  زا  یّلک  هب  هدومن  ریفکت 

زار دتفا  نورب  هدرپ  زا  هک  تسین  تحلصم 

تسین هک  تسین  يربخ  نادنر  سلجم  رد  هنرو 
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هدقع نبا  لاح  حرش 

نوهوم و هراچیب و  ناشتایح  نامز  رد  یسیون  قح  یئوگ و  قح  يور  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  دهد  یم  ناشن  خیرات  هچنانچ 
.دندیدرگ اهنآ  لتق  ببس  مه  تبقاع  دندومن و  میرحت  درخ  یب  ماوع  بّصعتم و  ءاملع  ار  اهنآ  ياه  باتک  ندناوخ  دندش و  هراوآ 

ياملع تسا و  امـش  ياملع  رباـکا  زا  هک  يرمق  یفوتم 333  ینادمه  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هدـقع  نبا  ظفاح  دـننام 
ياهدنس اب  ثیدح  رازه  دصیس  دنسیون  یم  وا  تالاح  همجرت  رد  هدومن و  قیثوت  ار  وا  هریغ  یعفای و  یبهذ و  لیبق  زا  ناتدوخ  لاجر 

.هدوب وگتسار  هقث و  رایسب  هتشاد و  ظفح  نآ 

ار وا  هتفگ  یم  ار  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیـش بیاعم  بلاـثم و  دادـغب  هفوک و  رد  يرجه  میـس  نرق  رد  یمومع  عماـجم  رد  نوچ  یلو 
.دندومن يراددوخ  شتایاور  لقن  زا  دندناوخ و  یضفار 

: دنا هتشون  وا  هرابرد  یعفای  (2) و  یبهذ (1) و  ریثک نبا  هچنانچ 
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نبا .نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دـمحا  لاح  حرـش  يرجه ، لاس 332  ثداوح  ، 11/236 ریثک ، نبا  هیاـهنلا ، هیادـبلا و  - 1
وا هباحصلا –  بلاثم  یلمی  ضفرلا  ندعم  یثارب ، عماج  یف  سلجی  هدقع  نبا  ناک  لوقی : هیویح  نب  رمع  ابا  تعمـس  دسیون : یم  ریثک 

.ءیشب هنع  ثدحال  هثیدح  تکرتف  نیخیشلا - لاق 
: دسیون یم  یبهذ  .سابعلا  وبا  ظفاحلا  هدقع  نب  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرش  مقر 457 ، ، 1/282 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

.هثیدح تکرتف  نیخیشلا - بلاثم  لاق : وا  هباحصلا –  بلاثم  یلمی  هدقع  نبا  ناک  هیویح : نب  رمع  وبا  لاق  و 
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هقدص و یف  دحال  مالک  الف  ّالا  هتایاور و  تکرت  اذل  نیخیشلا و  بلاثمب  سانلا  ثّدحی  اثارب و  عماج  یف  سلجی  ناک  خیـشلا  اذه  ّنا  »
« هتقث

رکب و وبا   ) نیخیـش بیاعم  تسا ) فورعم  نیمظاک  دادغب و  نیب  اثارب  دجـسم  لاحلا  هک   ) اثارب عماج  رد  دسیون  یم  هدقع  نبا  خیـش  )
ییوگ و تسار  تقادـص و  رد  يدـحا  الا  ار و  وا  تایاور  میدومن  كرت  ام  وا ، لمع  نیمه  يارب  هدرک  یم  لقن  مدرم  يارب  ار  رمع )

( .تسا هدزن  یفرح  وا  ندوب  قثوم 

: دیوگ دوخ  تانایب  رخآ  رد  یلو  دنک  یم  فیرعت  ار  وا  دوخ   (1) خیرات رد  دادغب  بیطخ  و 

« اّیضفار ناک  نیخیشلا و  بلاثم  جّرخ  ناک  ّهنا  »

( .دش یضفار  دومن  یم  لقن  ار  رمع ) رکب و  یبا   ) نیخیش بلاثم  بیاعم و  نوچ  هک  نآ  ینعی  )

هدـقع و نبا  یلازغ و  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  دـنیامن  یم  نایب  ار  قیاقح  طقف  نایعیـش  هک  دـنیامنن  روصت  ناـیاقآ  سپ 
.دندومن یم  لقن  ار  هباحص  رابک  بیاعم  بلاثم و  مه  نارگید 

يربط گرم 

لوتقم اـی  دودرم و  هراـچیب و  یـسیون  قح  یئوگ و  قح  رثا  رد  هک  دـندوب  رایـسب  هنمزا  خـیرات  رد  نادنمـشناد  ءاـملع و  لـیبق  نیا  زا 
(2) يربط ریرج  نب  دّمحم  دننام  دنتشگ 

522 ص :

.هدقع نب  سابعلا  وبا  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرش  مقر 3265 ، ، 5/22 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 1
نم ضفرلا و  یلا  هوبـسن  اراـهن و  هنفد  اوـعنم  مهعاـعر  هلباـنحلا و  ماوـعلا  ضعب  نـال  هراد  یف  نفد  ...يربـطلا و  ریرج  نب  دـمحم  - 2

دمحم رفعج  وبا  لاح  حرـش  يرجه ، لاس 310  ثداوح  ، 167 / 11 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادـبلا و  .مالکلا  ...داحلالاب  هاـمر  نم  هلهجلا 
شلاح حرـش  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  هافو  رکذ  باب  يرجه ، لاس 310  ثداوح  ، 8/134 لـماکلا ، رد  ریثا  نبا  .يربطلا و  ریرج  نب 

هیلع اوعدا  مث  ضفرلا  هیلع  اوعدا  اراـهن و  هنفد  نم  تعنم  تعمتجا و  هماـعلا  نـال  هرادـب ، ـالیل  نفد  و  : ... دـنک یم  لـقن  هنوـگ  نیا  ار 
داحلالا
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زا دادغب  رد  یگلاس  شش  داتـشه و  نس  رد  لاس 310  رد  یتقو  هدوب  امـش  ءاملع  رباکا  رخافم  هک  موس  نرق  فورعم  خروم  رّـسفم و 
.دندومن نفد  شلزنم  رد  ار  وا  هنابش  دندش  راچان  اذل  دوب ، رطخ  دروم  دنرادرب و  ار  شا  هزانج  زور  رد  دندوب  عنام  نوچ  .تفر  ایند 

یئاسن ندش  هتشک 

(1) یئاسن یلع  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبأ  ماما  لتق  ۀعقو  رت  بیجع  عیاقو  همه  زا 

523 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  ریثا  نبا  .یلع  نب  دمحا  یئاسن  لاح  حرـش  لاس 303 ، ثداوح  ، 11/140 ریثا ، نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1
اـسأر بهذـی  هیواعم  یفکی  اما  لاقف : هیواعم  لئاضف  نم  ءیـشب  مهثدـحی  نا  اهلها  هلأسف  قشمد  یلا  یئاسنلا  لـخد  اولاـق و  دـنک ... :

هکم یلا  مهدـنع  نم  راسف  عماـجلا  دجـسملا  نم  جرخا  یتح  هیتیـصخ  یف  نونعطی  اولعجف  هیلا  اوماـقف  لـئاضف ؟ هل  يوری  یتح  سأرب 
فنص امنا  هنا  هنسلا و  هذه  نم  نابعـش  یف  یفوت  هنا  ناکلخ  نبا  یکح  دسیون : یم  همادا  رد  ...اهب و  هربق  هنـسلا و  هذه  یف  اهب  تامف 

نع هولأس  و  ّیلع ، نم  هرفن  مهدنع  هأمثالث  نیتنث و  هنس  یف  اهمدق  نیح  قشمد  لها  يأر  هنال  تیبلا  لها  یلع و  لضف  یف  صئاصخلا 
یلع نب  دمحا  لاح  حرش  مقر 29 ، ، 78-1/77 نایعالا ، تایفو  رد  ناکلخ  نبا  زین  .تامف و  هیتیـصخ  یف  هوققدـف  لاق ، املاقف  هیواعم 
دبع ابا  نا  نولوقی : رصمب  انخیاشم  تعمس  یناهبصالا : قاحسا  نب  دمحم  لاق  دسیون : یم  یئاسن  نمحرلا  دبعوبا  یلع  نب  بیعـش  نب 
یتح سأرب  اسار  جرخی  نا  یـضری  اما  لاقف : هلئاضف  نم  يور  هیواعم و  نع  لئـسف  قشمد  یلا  جرخ  هرمع و  یف  رـصم  قراف  نمحرلا 

نم هوجرخأ  یتح  هنضح  یف  نوعفدی  اولاز  امف  عیشتی  ناک  و  کنطب » هللا  عبشا  ال   » الا هلیـضف  هل  فرعا  ام  يرخا : هیاور  یف  .لضفی و 
اّمل یناهبـصالا  میعن  وبا  ظفاحلا  لاـق  ..اـهب و  تاـمف  هلمرلا  یلا  لـمح  مث  هوساد  هییـصخ و  یف  نوعفدـی  يرخا  هیاور  یف  دجـسملا و 
هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  یف  صئاصخلا »  » باتک فنـص  دق  ناک  لاق و  لوقنم  وه  .سودلا و  کلذ  ببـسب  تام  قشمدب  هوساد 

هللا یضر  هباحصلا  لئاضف  یف  اباتک  فنـصت  الأ  هل : لیقف  یلاعت  هللا  همحر  لبن  نب  دمحا  نع  هیف  هتاتیاور  رثکا  تیبلا و  لها  مالّـسلا و 
.باتکلا اذهب  یلاعت  هللا  مهیدهی  نا  تدرأف  ریثک  هنع  هللا  یضر  یلع  نع  فرحنملا  قشمد و  تلخد  لاقف : مهنع ؟
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.تسا هدوب  يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد  امش  ءاملع  رباکا  رخافم  زا  دشاب و  یم  هّتس  حاحص  ۀمئا  مالعا و  زا  یکی  هک  تسا 

اه يوما  ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  رهـش  نآ  یلاها  دید  دش  قشمد  دراو  يرمق  لاس 303  رد  هک  تسا  نانچ  هعقاو  نآ  لصفم  زا  رـصتخم 
یم نعل  بس و  ار  مولظم )  ) مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  هعمج  زامن  هبطخ  رد  یتح  زامن  ره  زا  دـعب  الم  رب  ینلع و 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  رد  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دانـسا  هلـسلس  اب  هک  یثیداحا  تفرگ  میمـصت  .دش  رثأتم  یلیخ  دنیامن ،
.دروآ ملق  ریز  هب  دراد  هظفاح 

ثیداحا باتک و  نآ  ربنم  يور  رب  تشون و  ترـضح  نآ  هیلاعتم  لئاضف  هیلاع و  تاماقم  تابثا  رد  ار  يولعلا  صئاصخ  باـتک  اذـلف 
.داد یم  رشن  ار  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  قیرط  نیا  هب  دناوخ و  یم  ار  نآ  رد  هطوبضم 

ریز هب  ربنم  زا  ار  وا  دـندروآ  موجه  بّصعتم  لهاج  تلم  دوب  ترـضح  نآ  لـیاضف  لـقن  لوغـشم  ربنم  يـالاب  هک  یئاـهزور  زا  یکی 
دجـسم زا  دندیـشک و  لاح  نامه  هب  دنتفرگ و  ار  وا  لسانت  تلآ  دـنتفوک و  ار  وا  نیتیـصخ  دـندز و  ار  وا  مامت  تدـش  اب  دندیـشک و 

شا هزانج  تیصولا  بسح  درک و  تافو  زور  دنچ  زا  دعب  وا  دندومن  لامدگل  تخـس و  تابرـض  نامه  تارثا  رد  .دنتخادنا  شنوریب 
نفد هکم  رد  دندرب  ار 

524 ص :
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! دندومن

یم لوتقم  حـضتفم و  اوسر و  ار  دوخ  رخافم  هک  تسا  یموق  هناقمحا  تابّـصعت  بکرم و  لهج  جاجل و  دانع و  راثآ  زا  تایلمع  نیا 
.دنا هتشادرب  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هدرک و  یئوگ  قح  ارچ  هکنآ  مرج  هب  دنیامن 

.دمآ دهاوخ  نوریب  هدرپ  ریز  زا  هرخالاب  تسا  باتفآ  لَثم  قح ، لَثم  دننک  یشوپ  قح  هزادنا  ره  هکنآ  زا  لفاغ 

ریز هب  طقف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تیالو  ماقم  هک  تسا  نیا  ضرغ  مدـش  جراخ  بلطم  زا  مهاوخ  یم  ترذـعم  هصالخ 
داتفه روضح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  هدیدرگن  يراج  هعیش  ءاملع  ملق 

.دومرف یفرعم  مدرم  هب  تماما  تراما و  هب  دومن و  دنلب  تسد  يالاب  ار  یلع  تسد  رفن  رازه  تسیب  دص و  ای  رازه و 

یلوم هملک  رد  لاکشا 

.دیدومن نایب  امش  هک  یبات  بآو و  تیمها  نیا  هب  هن  یلو  تسین  یلاکشا  ههبش و  کش و  ثیدح  لصا  هّیضق و  نیا  دروم  رد  ظفاح :
یم یلوم  ۀملک  رد  هلمج  زا  دنک ، یمن  امـش  دـصقم  فدـه و  اب  تقباطم  هک  تسا  دوجوم  ثیدـح  نتم  رد  تالاکـشا  ضعب  هوالع 

هدمآ تباث  هکنآ  لاح  دشاب و  یم  فرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  یلوم  هک  دیناسرب  دیتساوخ  دوخ  تانایب  نمـض  یلاع  بانج  هک  دـشاب 
یلع تسناد  یم  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دـشاب  یم  تسود  رـصان و  بحم و  ياـنعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  یلوم  ۀـملک  هک 

تما هب  دیامنب و  ار  وا  هیصوت  تساوخ  دراد ، دایز  نمشد  ههجو  هللا  مرک 

525 ص :
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زا یتـعیب  رگا  دـشاب و  یم  نآ  رـصان  تسود و  بحم و  مه  یلع  مشاـب  یم  وا  رـصان  تسود و  ّبحم و  نم  ار  سک  ره  هـک  دـناسرب 
.دننکن تیذا  ار  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  هک  دوب  نآ  يارب  تفرگ  مدرم 

ناتفاصنا ملع و  دیوش و  قیقد  يردق  رگا  ّالا  دیئامن و  یم  تاداع  فالـسا و  زا  تیعبت  رابجا ، مکح  هب  یهاگ  منک  یم  نامگ  یعاد :
.دشاب یم  راکشآ  حضاو و  الماک  تقیقح  قح و  دیئامن ، نئارق  هب  یهجوت  دیزادنا و  راک  هب  ار 

.دیئامرف نایب  تسا  ینمتم  دینک ؟ تباث  دیهاوخ  یم  نئارق  مادک  اب  ظفاح :

لوزن ندوب و  فرـصت  هب  یلوا  هب  یلوم  ینعم  تابثا  رد  هک  دشاب  یم  هدئام ) هروس 5( هیآ 67  لوزن  دیجم و  نآرق  لوأ ، ۀنیرق  یعاد :
: هیآ

{ ّنلَا
سا� َنِم  کُمِصْعَی  ّللَا 

�
ُه ُهََتلا�سِر َو  َْتغََّلب  ا�مَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  کِّبَر َو  ْنِم  ْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ا�م  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  {ي 

رـش زا  ار  وت  ادخ  يا و  هدرکن  هفیظو  ءادا  تلاسر و  غیلبت  یناسرن  رگا  هک  ناسرب  قلخ  هب  دش ، لزان  وت  رب  ادـخزا  هچ  نآ  ربمغیپ  يا  )
( تشاد دهاوخ  ظوفحم  نامدرم  رازآ  و 

.دشاب هدیدرگ  لزان  رما  نیا  يارب  زور  نآ  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  ظفاح :

يزار متاح  یبا  نبا  ظـفاح  (1) و  روثنملا رد  مود  دـلج  هحفـص 298  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  لوحف  یعاد :
وبا ظفاح  (2) و  ریدغ ریسفترد 

526 ص :

هیوردم و نبا  متاح و  يا  نبا  جرخأ  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .هدـئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 2/528 روثنملا ، رد  - 1
هللا یلـص  هللا  لوسر  یلع  کبر } نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   } هیآلا هذـه  تلزن  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  رکاـسع  نبا 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یف  مخ  ریدغ  موی  هلآو  هیلع 
دننام ار  ثیدـح  متاـح  یبا  نبا  .هدـئام  هروس  هیآ 67 ، لـیذ  ح 6609 ، ، 4/1172 يزار ، متاـح  یبا  نبا  مـیظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  - 2

.دنک یم  لقن  یطویس 
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ریما یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  يزاریـش  رکبوبا  ظـفاح  یلاـما و  رد  یلماـحم  هللا  دـبع  وـبأ  ظـفاح  هیـالولا و  باـتک  رد  يربـط  رفعج 
رد یناکـسح  مساقلا  وبا  ظفاح  (1) و  هیآ ریـسفت  رد  هیودرم  نبا  ظفاح  هیالولا و  باتک  رد  یناتـسجس  دیعـس  وبا  ظـفاح  نینمؤملا و 

57 هحفـص رد  یناکوش  یـضاق  ناوید و  حرـش  رد  يدبیم  نیدـلا  نیعم  يولعلا و  صئاصخ  رد  يزظن  حـتفلا  وبا  (2) و  لیزنتلا دهاوش 
یف يراقلا  هدمع  متشه  دلج   584 هحفص رد  یفنح  نیدلا  ردب  نیعبرا و  رد  يزاریـش  نیدلا  لامج  دیـس  (3) و  ریدقلا حتف  میس  دلج 

دمحا ثیدح  باحصا  ماما  يراخبلا و  حیحص  حرش 

527 ص :

ار ثیدح  زین  هیوردم  بنا  .هدئام  هروس  هیآ 67 ، ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ، 347 ح345 ، ص240-239 ، هیودرم ، نبا  بقانم  - 1
، دوعـسم نبا  نع  کی - مینک : یم  هراشا  ثیدح  ود  هب  هک  دنک  یم  لقن  زین  يرگید  ثیداحا  هوالع  دـنک و  یم  لقن  یطویـس  دـننام 
َو نینمؤملا - یلوم  ایلع  نا  َکِّبَر –  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  أرقن  انک  لاـق :

َلِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  لاق { : هزمح  یبا  نع  دوراجلا ، یبا  نع  ود - ِساّنلا } َنِم  َکُمِـصْعَی  هللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ 
.هیالولا نأش  یف  تلزن  َکِّبَر } ْنِم  َْکَیلِإ 

لقن نوگانوگ  قورط  ظافلا و  هب  ار  ثیدح  یناکـسح  .هدـئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ح249 ، ، 1/256 یناکـسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - 2
ساـنلل اـیلع  بصنی  نا  ادـمحم  هللا  رما  ـالاق : هللا  دـبع  نب  رباـج  ساـبع و  نبا  نع  مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  کـی  هب  هک  تـسا  هدرک 

اَهُّیَأ ای  : } هیلا هللا  یحواف  هیلع  کلذ  یف  اونعطی  نا  همع و  نبا  اباح  اولوقی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  فوختف  هتیالوب  مهربخیل 
.مخ ریدغ  موی  هتیالاوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماقف  هیآلا } ...َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 

.دنک یم  لقن  یطویس  دننام  ار  ثیدح  یناکوش  .هدئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 2/60 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  - 3
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لزن ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  ریبک ریسفت  میسدلج  هحفـص 636  رد  يزار  رخف  ماما  (1) و  نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث 
مشش دلج  هحفـص 170  رد  يروباشین  نیدـلا  ماظن  (4) و  نیطمـسلا دئارف  رد  ینیومح  دّـمحم  نب  میهاربا  (3) و  یلع یف  نآرقلا  نـم 

رد یکلام  غابـص  نب  نیدلا  رون  (6) و  یناعملا حور  مود  دلج   348 هحفص رد  يدادغب  یسولآ  نیدلا  باهش  دیـس  دوخ و   (5) ریسفت
(7) و هّمهملا لوصف  هحفص 27 

528 ص :

هلوق یف  سابع  یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبلعث  .هدـئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 4/92 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
یلعف هالوم  تنک  نم  : » لاـق یلع و  دـیب  ذـخأف  هیف  غلبی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رما  یلع  یف  تلزن  لاـق  ْغَِّلب } ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  }

«. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ،
لـضف یف  هیآلا  تلزن  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزار  رخف  .هدئام  روس  هیآ 67 ، لیذ  ، 12/49 يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت  - 2

نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق هدیب و  هذخا  هیآلا  هذـه  تلزن  امل  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  بلاط ، یبا  نبای  کل  ًائینه  لاقف : رمع  هیقلف  هاداع »

میعن وبا  ح 16 ) ص86 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) هدئام هروس  هیآ 67 ، لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 3
.دنک یم  لقن  یطویس  دننام  ار  ثیدح 

هریره یبا  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیومح  باب 32 . طمس 1 ، ح 120 ، ، 1/158 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 4
نم بیبح  يدهلا و  هیار  ایلع  نا  شرعلا  تحت  نم  ًاءادن  تعمس  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  هلیل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق ،

{ ...َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  الع { : لج و  هللا  لزنأف  کلذ  یسنا  یبنلا  لزن  املف  کلذ  ایلع  غلب  یب ، نمؤی 
يزار رخف  دننام  ار  ثیدح  يروباشین  نیدـلا  ماظن  .هدـئام  هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 6/129 يروباشین ، نیدـلا  ماـظن  نآرقلا ، بئارغ  - 5

.تسا هدرک  لقن 
.هدئام هروس  هیآ 67 ، لیذ  ، 3/359 یسولآ ، یناعملا ، حور  - 6

.هللا لوسر  هاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/245 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 7
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دیس ریم  (2) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 16  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  (1) و  لوزنلا بابسا   150 هحفـص رد  يدحاو  دمحا  نب  یلع 
هچنآ هصالخ  ، (4) هدوملا عیبانی  باب 39  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (3) و  یبرقلا هدوم  زا  مجنپ  تدوم  رد  یعفاش  ینادـمه  یلع 

یلع نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  دنا  هتشون  دوخ  ریـسافت  بتک و  نیرتربتعم  رد  ناتدوخ  مالعا  زا  نت  یـس  بیرق  مدید 
.دیدرگ لزان  مخ  ریدغ  زور  مالّسلا  هیلع 

: تسا هتشون  دراد  هک  یبّصعت  جاجل و  دانع و  ۀمه  اب  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  یتح 

لوسر دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  اـم  هربتعم  حاحـص  رد  هّیـضق  نیا  هدـمآ  تباـث  قیقحت  هب  سپ  ینعی  حاحـصلا  یف  اذـه  تبث  دـقف 
: دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

« هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

لوسر ناـمز  رد  اـم  تفگ : هک  هدومن  لـقن  هللا  دـبع  نب  نیزر  زا  یبیرغ  ربـخ  هّمغلا  فشک  رد  یـصاع  یـضاق  ناـمه  هکنآ  بجع  و 
تئارق نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

529 ص :

.هدئام هروس  هیآ 67  لیذ  ص135 ، يروباشین ، يدحاو  لوزنلا ، بابسا  - 1
یطویس دننام  ار  ثیدح  هحلط  نبا  يدحاو و  غابـص و  نبا  لصف 5 ، باب 1 ، ص79 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

.دنا هدرک  لقن 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 812 ، ، 2/285 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) هدوم 5 ینادمه ، یبرقلا ، هدوم  - 3

.هیآلا َْکَیلِإ } َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } تلزن مالّسلا  هیلع  یلع  هیف  و  لاق ... : بزاع ، نب  ءاربلا  نع  دنک : یم  لقن 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیا  يزودـنق  ...ُلوُسَّرلا } اَهُّیَأ  ای  ریـسفت {  باب 39 ، ح20 ، ، 1/359 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 4

.ّیلع یف  هیآلا  هذه  تلزن  لاق : رقابلا  دمحم  نع  سابع و  نبا  نع  حلاص  یبا  نع  یبلعثلا  جرخأ 
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: میدرک یم 

{ هتلاسر تغّلب  امف  لعفت  مل  ناف  نینمؤملا - یلوم  اّیلع  ّنا  ّکبر -  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسرلا  اهّیأ  ای  }

روما رد  فرصت  هب  یلوا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  هک   ) ناسرب قلخ  هب  دش ، لزان  وت  رب  ادخ  زا  هچنآ  ربمغیپ  يا  )
( .يا هدرکن  هفیظو  ءادا  تلاسر و  غیلبت  ار ) یلع  تیالو   ) یناسرن رگا  سپ  تسا ) نینمؤم 

زا یکی   ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  يردـخ و  دیعـس  وبازا  متاح  یبا  نبا  رکاسع و  نبا  و  هیودرم - نبا  زا   (1) روثنملا ّرد  رد  یطویـس  زین  و 
مسق نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  هک  دنا  هدومن  لقن   (2) ریدقلا حتف  ریسفت  رد  یناکوش  یـضاق  و  یحو ) باّتک 
مدرم هب  یئامنن و  غیلبت  ار  رما  نیا  رگا  دیامرف : یم  هک  هیآ  نیا  رد  ندومن  دیدهت  هکلب  ندرک  دیکأت  زا  هصالخ  .میدناوخ  یم  ار  هیآ 

ولت یلات  هدیدرگ  نآ  غالبا  رومأم  هک  یمیظع  مهم  رما  نآ  هک  دیآ  یم  مولعم  هحارـص  يا  هدومنن  غیلبت  ار  دوخ  تلاسر  چیه  یناسرن 
تـسا ماکحا  نید و  نابهاگن  ظفاح و  هک  تسا  ندوب  فرـصت  هب  یلوأ  تیاصو و  تماما و  رما  نآ  اعطق  تسا و  هدوب  تلاسر  ماـقم 

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب 

530 ص :

نم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   } هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  ءرقن  انک  لاق : دوعسم  نبا  نع  هیودرم  نبا  جرخا  - 1
لیذ ، 2/528 یطویـس ، روثنملا ، رد  ِساّنلا .} َنِم  َکُمِـصْعَی  هللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  نینمؤملا {  یلوم  اـیلع  نا  کـبر }

.هدئام هروس  هیآ 67 ،
ار ثدح  هدـئام ، هروس  هیآ 67 ، ، 3/359 یناـعملا ، حور  رد  یـسولآ  زین  .هدـئام و  هروس  هیآ 67  ، 2/60 یناکوش ، ریدقلا ، حـتف  - 2

.تسا هدرک  لقن  یطویس  دننام 
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مخ ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  لوزن 

: دیامرف یم  نید  لیمکت  رد  هک  دشاب  یم  ( هدئام  ) هروس 5 هیآ 3  لوزن  مود ، هنیرق 

{ اًنید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  }

ینید ار  مالـسا  امـش  يارب  مدرک  راـیتخا  ار و  دوـخ  تمعن  امـش  رب  مدرک  ماـمت  ار و  امـش  نـید  امـش  يارب  مدـینادرگ  لـماک  زورما  )
(. هزیکاپ

.دندشن ضرتعم  ار  ریدغ  زور  رد  لزان  ءاملع ، زا  يدحا  هدیدرگ و  لزان  هفرع  زور  رد  هیآ  نیا  تسا ، مّلسم  هچنآ  ظفاح :

ات دییامرف  یقلت  طایتحا  دیق  اب  ار  بلاطم  .دـشاب  تابثا  هب  یهار  دـیاش  دـییامرفن ، یفن  هب  لیجعت  دوخ  تانایب  رد  منک  یم  انمت  یعاد :
لزان هفرع  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ  امـش  ياملع  زا  ضعب  هک  منک  یم  قیدصت  هتبلا  .ددرگن  حور  یتحاران  بابـسا  باوج ، عقوم  رد 

ناتدوخ ياملع  زا  يا  هدـع  زین  دـنا و  هدومن  لقن  ریدـغ  زور  رد  ار  هیآ  لوزن  ناتدوخ ، ياملع  رباـکا  زا  يریثک  عمج  یلو  هدـیدرگ ،
نبا طبـس  هچنانچ  .ریدـغ  رد  هبترم  کی  هفرع و  بورغ  هبترم  کـی  دـشاب ؛ هدـیدرگ  لزاـن  هبترم  ود  هیآ  نیا  تسا  لـمتحم  دـنیوگ :

تلزن امک  ریدـغلا  موی  هرم  هفرعب و  هرم  نیترم  تلزن  هیآلا  نا  لـمتحا  : » دـیوگ همـالا   (1) صاوخ هرکذت  هحفـص 18  رخآ  رد  يزوج 
« هنیدملاب هرم  هکمب و  هرم  نیترم  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »

هبترم هفرع و  رد  هتبرم  کی  دشاب ، هدش  لزان  هبترم  ود  هیآ  نیا  دراد  لامتحا  )

531 ص :

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  لیذ  هلئاضف ، رکذ  یف  باب 2 ، ص37 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 1
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رد رگید  هبترم  هکم و  رد  هبترم  کـی  دـیدرگ ، لزاـن  هبترم  ود  میحرلا » نمحرلا  هللا  مـسب   » هـک ناـنچمه  .ریدـغ  دـیع  زور  رد  رگید 
(. هنیدم

دلج هحفص 31  رد  (1) و  روثنملا رد  ود  دلج  هحفـص 256  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  لیبق : زا  ناتدوخ  ياملع  نیقثوم  زا  رباکا  الا  و 
حتفلا وباو   (3) ّیلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  ناـیبلا و  فشک  رد  یبلعث  نیرـسفملا  ماـما  (2) و  ناقتا لوا 

نب دـمحم  هیودرم و  نبا  ظـفاح  قیرطزا  دوخ ،  (4) ریـسفت مود  دلج  هحفـص 14  رد  یماـش  ریثک  نبا  يولعلا و  صئاـصخ  رد  يزنطن 
، يربط ریرج 

532 ص :

: لاق هریره  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویـس  .هدئام  هروس  هیآ 3  لیذ  ، 458-2/457 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
} هللا لزناف  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هجحلا  يذ  نم  رشع  ینامث  موی  وه  مخ و  ریدغ  موی  ناک  امل 

{ ...ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
هیودرم نبا  جرخأ  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویـس  .يرفـسلا  يرـضحلا و  هفرعم  یف  عون 2  ، 1/75 یطویس ، ناقتالا ، - 2

نم رـشع  نماثلا  مویلا  هنا  هیف  هریره و  یبا  ثیدح  نم  هلثم  جرخأ  .مخ و  ریدغ  موی  تلزن  لامکا ) هیآ   ) اهنا يردـخلا  دیعـس  یبا  نع 
.عادولا هجح  نم  هعجرم  هجحلا  يذ 

ار ثیدح  میعن  وبا  ح4 .) ص56 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتـسا  اب   ) هیآ نیمه  لیذ  یناهفـصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 3
نم رجشلا  تحت  امب  رما  مخ و  ریدغ  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  سانلا  اعد  یبنلا  نا  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یطبا  ضایب  یلا  سانلا  رظن  یتح  امهعفرف  هیعبضب  ذخأف  ایلع  اعدف  سیمخلا  موی  کلذ  ّمقف و  كوشلا ،

{ ...ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآلا {  هذه  تلزن  یتح  اوقرتفی  مل  مث 
هیودرم نبا  يور  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ریثک  نبا  .هدـئام  هروس  هیآ 3  لیذ  ، 2/15 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  - 4

یلعل لاق  یتح  مخ  ریدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلزن  اهنا  يردخلا : دیعـس  یبا  نع  يدـبعلا  نوراه  یبا  قیرط  نم 
نم هلآو  هیلع  هللا  یلص  هعجرم  ینعی  هجحلا ؛ يذ  نم  رـشع  نماثلا  مویلا  هنا  هیف  هریره و  يانع  هاور  مث  هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم  »
یم مولعم  ربتعم  عبانم  ریاس  هب  هعجارم  اب  اما  دـنک ، یم  يراشفاپ  هدـش  لزاـن  هفرع  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  ریثک  نبا  هچرگ  .عادولا  هجح 

زا سپ  مخ و  ریدـغ  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  عباـنمزا  یهوبنا  هکنیا  هچ  .درادـن  یقیقحت  یملع و  هیاـپ  ریثک  نبا  ياـعدا  هک  دوش 
.دنناد یم  تفالخ  هب  نینمؤملا  ریما  بصن 
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يزوج نبا  طبس  (1) و  لیزنتلا دهاوش  رد  یناکسح  مساقلا  وبا  ظفاح  هیالولا و  باتکریسفت  رد  يرجه  میـس  نرق  خروم  رـسفم  ملاع 
رد یناتسجس  دیعـس  وبا  (3) و  نیطمـسلا دئارف  مهدزاود  باب  ردو  ینیومح  قاحـسا  وبا  (2) و  همألا صاوخلا  هرکذـت  هحفص 18  رد 
وبا (5) و  بقاـنم رد  یعفاـش  هیقف  رد  یلزاـغم  نبا  (4) و  دادغب خیرات  متـشه  دلج  هحفـص 290  رد  يدادـغب  بیطخ  هیالولا و  باتک 

دیؤملا

533 ص :

نع دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یناکـسح  .هدـئام  هروس  هیآ 3  لیذ  ح 214 ، ، 1/207 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  - 1
هللا یلـص  یبنلا  هبرقف  .هللا  لوسر  ای  معن  انلق  بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  مکیفأ  لاق : ذا  فاوطلا  یف  لوسر هللا  عم  نحن  اـمنیب  لاـق  ساـبع  نبا 

مکل تلمکا  مویلا   } ءاوس اهیف  كایا  يرکذ و  هیآ  اذـه  یتقو  یف  یلع  تلزن  .یلع  ای  كابوط  لاـق : هبکنم و  یلع  برـضف  هلآو  هیلع 
.برعلاب انید } مالسالا  مکل  تیضر  و   } یلعب یتمعن } مکیلع  تممتا  و   } هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  مکنید  تلمکا  لاق  ...مکنید }

هالوم تنک  نم  مالّسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدح  مالّـسلا ، هیلع  هلئاضف  رکذ  یف  باب 2 ، ص36 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  - 2
هالوم تنک  نم   » یبنلا لاق  امل  رخآ  یف  لاق  هریره و  یبا  هعفر  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  طبـس  .هالوم  یلعف 

{ ...مکنید مکل  تلمکا  مویلا   } هلوق لزن  هالوم » یلعف 
.دنک یم  لقن  یناهفصا  میعن  وبا  دننام  ار  ثیدح  ینیومح  باب 12 . طمس 1  ، 1/73 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3

هنوگ نیا  ار  ثیدح  يدادغب  بیطخ  .لالخلا  یسوم  نب  نوشبح  لاح  حرش  مقر 4392 ، ، 8/290 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 4
ذخأ امل  مخ  ریدغ  موی  وه  ارهش و  نیتس  مایـص  هل  بتک  هجحلا ، يذ  نم  هرـشع  نامث  موی  ماص  نم  لاق  هریره  یبا  نع  دنک : یم  لقن 
یلعف هالوم  تنک  نم  لاـق : .هللا  لوسر  اـی  یلب  اولاـق : نینمؤملا  یلو  تسلأ  لاـقف : بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دـیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
مکل لـمکا  مویلا   } هللا لزنأـف  ملـسم  لـک  یلوم  يـالوم و  تحبـصا  بلاـط ، یبا  نباـی  کـل  خـب  خـب  باـطخ : نب  رمع  لاـقف  .هـالوم 

{ ...مکنید
دادغب خیرات  دننام  ار  ثیدح  یلزاغم  نبا  ...هالوم  تنک  نم  هلوق  مخ ، ریدـغ  یف  هیالولا  صن  ح24 ، ص19 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 5

.دنک یم  لقن 
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هتشون ناتدوخ  ياملع  زا  نارگید  (2) و  نیسحلا لتقم  مراهچ  لصف  رد  (1) و  بقانم مهدراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم 
بصن یفرعم و  مدرم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلعا ، یلاع  مکح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  نوچ  هک  دنا 

ریز ود  هک  دومن  دنلب  تسد  يالاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ردـق  نآ  و  یلع ، نأش  رد  دـیناسر  دوب  رومأم  نادـب  هچنآ  هدومن و  تیالو  هب 
و نینمؤم ، تراما  هب  یلع  هب  دـینک  مالـس  ینعی  نینمؤملا » هرماب  یلع  یلع  اوملـس   » هک تما  هب  دومرف  رما  هاـگنآ  دـش ، رادومن  شلغب 

.دیدرگ لزان  هروکذم  هفیرش  هیآ  هک  دندوب  هدشن  ادج  مه  زا  زونه  .دندومن  نآ  هب  ناعذا  یگمه  تما 

نیرضاح هب  هجوت  اذل  دش ، رورسم  رایسب  هیآ  نیا  لوزن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ 

534 ص :

یبنلا نا  يردخلا : دیعـس  یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزاوخ  لصف 14 . ح152 ، ص135 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 1
سانلا اعد  مث  سیمخلا ، موی  کلذ  مقف و  كوشلا  نم  هرجشلا  تحت  ناک  امب  رما  مخ ، ریدغ  یلا  سانلا  اعد  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ُتْمَْمتَأ ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   } تلزن یتح  اـقرفتی  مل  مث  هطبا ، ضاـیب  یلا  ساـنلا  رظن  یتح  اـمهعفرف  هعبـضب  ذـخأف  یلع ، یلا 

یتاسرب و برلا  یـضر  همعنلا و  ماـمتاو  نیدا  لاـمکا  یلع  ربکا  هللا  هللا :’ لوسر  لاـقف  اًـنید } َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع 
.ّیلعل هیالولا 

.تسا هدرک  لقن  میدروآ  بقانم  زا  هک  ظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 4 . ، 1/81 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 2
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: دومرف هدومن ،

« يدعب بلاط  یبا  نب  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  اضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  »

( نم زا  دعب  یلع  يارب  تیالو  نم و  يربمغیپ  تلاسر و  هب  دش  یضار  دومن  مامت  ار  توبن  لماک و  ار  نید  هک  گرزب  يادخ  )

اب دـیوش و  جراخ  تداع  زا  یتعاس  مرتحم  نایاقآ  رگا  .دـنا  هدومن  لقن  ار  هیـضق  نیا  احورـشم  لـبنح  دـمحا  ماـما  یناکـسح و  ماـما 
هب یلوم  هملک  هک  ددرگ  یم  نشورو  حضاو  امش  رب  فیرـش  ثیدح  همیرک و  تایآ  لوزن  زا  دیرگنب  نیب  تقیقح  فاصنا و  نیبرود 

.دشاب یم  فرصت  هب  یلوا  تیالو و  تماما و  یناعم 

لوسر كرابم  ناسل  زا  اج  همه  رد  هک  هلمج  نیا  دوب و  ینعم  یب  يدـعب  هلمج  دوبن ، فرـصت  هب  یلوا  ياـنعم  هب  یلو  یلوم و  رگا  و 
زا دعب  دیامرف : یم  هک  دشاب  یم  فرـصت  هب  یلوا  ینعم  هب  یلو  یلوم و  هک  دنک  یم  تباث  هدـیدرگ ، رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
بآ یب  لحم  رد  مرگ ، ياوه  نآ  رد  دیهد  فاصناو  دینک  رکف  تقد  اب  يردق  اثلاث  .تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  ماقم  نیا  نم 
دنک رما  ار  هلفاـق  ناـگتفر  ولج  دـنک و  عمج  اـجنآ  رد  ار  تما  یماـمت  هدوـبن ، اـجنآ  رد  فـقوت  يارب  تیزکرم  اـقباس  هک  یناداـبآ  و 

هک ار  ینالوط  هبطخ  نآ  دورب  ربنم  دـندوب  هتـسشن  اهرتش  هانپ  رد  هدـیچیپ و  اه  نماد هب  ار  اهاپ  هک  نازوس  باـتفآ  لـباقم  دـننادرگرب ،
ریما تاماقم  لیاضف و  تابثا  رد  دنا  هدومن  لقن  نارگیدو  هیالولا  باتک  رد  يربط  دوخ و   (1) بقانم رد  هیودرم  نبا  یمزراوخ و 

535 ص :

هک یظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  هیودرم  نبا  .هدـئام  هروس  لیذ  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ح334 ، ص232 ، هیودرم ، نبا  بقانم  - 1
.تسا هدروآ  میدرک  لقن  یمزراوخ  بقانم  زا 
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زا دارفا  یمامت  دنک  رما  دراد و  هاگن  ار  اهنآ  مرگ  کشخ و  يارحـص  ردو  دریگب  ار  مدرم  تقو  مه  زور  هس  ات  دـیامن ، ءادا  نینمؤملا 
هیلع یلع  هکنآ  ای  دـیرادب  تسود  ار  یلع  هک  دـشاب  نآ  هجیتن  دـننک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  درف  دـعب  ًادرف  یتسیاب  یناد  یلاع و 

!؟ تسامش رصان  تسود و  مالّسلا 

شرافـس هیـصوت و  ررکم  دـنادن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ترـضح  نآ  هقالع  ترثک  هک  تما  دارفا  زا  يدـحا  دوبن  هک  یتروص  رد 
هک تشادن  یموزل  هغیلب  تادیکأت  تایآ و  لوزن  اب  یمرگ  ناکم  نوچمه  رد  رگید  .دش  هراشا  البق  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  دشاب  هدینشن 

.دیرادب تسود  ار  یلع  هک  دشاب  نآ  هجیتن  هک  دیامن  لطعم  تمحز و  رد  ار  مدرم 

لوسر زا  وغل  لمع  دیآ و  یم  وغل  دشاب ، هتـشادن  یحجرا  مها و  تهج  هچنانچ  ءالقع  رظن  رد  لمع  نیا  دـینک  تقد  بوخ  رگا  هکلب 
يارب ینیمز  ینامـسآ و  تافیرـشت  همه  نیا  هک  تسا  تباـث  ءـالقعلا  دـنع  سپ  .ددرگ  یمن  رداـصزگره  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا 

رد فرـصت  هب  یلوا  تماما و  تیالو و  رما  ناـمه  نآ  هک  هدوب  تلاـسر  ماـقم  ولت  یلاـت  یمهم  رما  هکلب  هدوبن  طـقف  یتسودو  تبحم 
.تسا هدوب  ناناملسم  روما 

لوم یناعم  رد  يزوج  نبا  طبس  رظن 

باب رد  يزوج  نبا  طبـس  هلمج  زا  .دنا  هدومن  ار  ینعم  نیا  قیدصت  فاصنا ، تقد و  يور  زا  ناتدوخ  یملع  رباکا  زا  یعمج  هچنانچ 
: دیوگ تالمج  نآ  رخآ  رد  هاگنآ  هدومن ، رکذ  ینعم  هجو و  هد  یلوم  هملک  يارب  زا  همالا  صاوخ  هرکذت  هحفص 20  مود 
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.دبای یمن  هللا  لوسر  مالک  اب  تقباطم  ینعم  هد  نیا  زا  کی  چیه 

یلوا ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  هانعم  یلوالا و  وه  رـشاعلا و  هجو  نیعتف  هصوصخملا  هضحملا  هعاطلا  ثیدـحلا  نم  دارملا  «و 
« .هب

ینعم تسا و  ندوب  فرـصت  هب  یلوا  نآ  تسا و  مهد  يانعم  هجو و  نیعتم ، سپ  تسا  هصوصخم  هضحم  تعاـط  ثیدـح ، زا  دارم  )
( .دشاب یم  وا  هب  فرصت  هب  یلوا  یلع  سپ  وا  سفن  زا  متسه  وا  هب  فرصت  هب  یلوا  نم  هک  ار  یسک  دوش : نینچ 

تسا هدومن  تیاور  هک  نیرحبلا  جرم  بتک  رد  یناهفصا  یفقث  دیعس  نب  ییحی  جرفلا ، وبا  ظفاح  لوق  ینعم  نیا  هب  دراد  تحارـص  و 
: دومرف ار و  یلع  تسد  تفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  تسا  هتفگ  دوخ  خیاشم  زا  شدوخ  دانسا  هب  ار  ثیدح  نیا  هک 

« هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هّیلو و  تنک  نم  »

( .دشاب یم  وا  فرصت  هب  یلوا  یلو و  یلع  سپ  مشاب  یم  وا  سفن  زا  وا  هب  فرصت  هب  یلوا  یلو و  نم  هک  ار  یسک  )

: دیوگ يزوج  نبا  طبس  هاگنآ 

« هتعاط لوبق  هتمام و  تابثا  یف  حیرص  صن  اذه  مهسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا  تسلأ  مالّسلا  هیلع  هلوق  اضیا  هیلع  لد  «و 

هب یلوا  ینعم  هب  یلوم  هملک  هک  نیا  رب  تسارگید  لیلد  دومرف  دوخ  مالک  ءادـتبا  رد  هک  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  تسلا  هلمج  )
.هلوق یهتنا  مالّسلا ) هیلع  یلع  تعاط  لوبق  تماما و  تابثا  رد  تسا  حیرص  صن  دوخ ، نیا  تسا و  فرصت 
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یلوم یناعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  رظن 

: دیوگ لوا  باب  زا  مجنپ  لصف  طساوا   (1) لوؤسلا بلاطم  هحفص 16  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  زین  و 

.دیس قیدص و  ثراو و  رصان و  فرصت و  هب  یلوا  لیبق : زا  دشاب  یم  هددعتم  ینعم  یلوم  هملک  يارب  زا 

سفن هلزنم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  یلعا ، ّیلع  دـنوادخ  هک  نآ  هچ  تسا  هلهابم  هیآ  رارـسا  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـیوگ : هاگ  نآ 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  يوس  هب  فاضم  ریمـض  هب  مه  ار  ود  نآ  تسا  هدوبن  ییادج  یلع  سفن  ربمغیپ و  سفن  نیب  هدناوخ و  رمغیپ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هناف  امومع  نینمؤملا  یلع  هسفنل  تباث  وه  ام  ثیدحلا  اذهب  یلع  سفنل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تبثا  هلآو 

یلعل و هلعج  دـقف  هللا  لوسرل  یلوملا  ظفل  هیلع  لد  امم  هتابثا  نکما  ینعم  لک  نینمؤملا و  دیـس  نینمؤملا و  رـصان  نینمؤملاب و  یلوا 
دیع مویلا  کلذ  راص  اذهلف  هریغ  نود  اهب  هصصخ  هعیفر  هناکم  هیلع و  هجرد  هعماس و  هلزنم  هیماس و  هبترم  یه 

538 ص :

هللا لاق  یلوا ، ینعمب  نوکت  هراتف  اهب  میرکلا  نارقلا  دور  دق  هددـعتم  ناعم  ءازاب  هلمعتـسم  هظفل  یه  یلوملا و  هظفل  یلع  متـشا  و  - 1
ینعمب هرات  ...ثراولا و  ینعمب  هرات  ...رـصانلا و  ینعمب  هرات  مکب  یلوا  هانعم  مکلوم } یه  راـنلا  مکیوأـمو   } نیقفاـنم قح  یف  یلاـعت 

انَءاْنبَأ َو ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   } هلهابملا هیآ  یف  یلاعت  هلوق  رارـسا  نم  وه  ثیدـحلا  اذـه  نا  ملعیل  ...قیدـصلا و  ینعمب  هرات  ...هبـصعلا و 
هللا یلـص  هللا  لوسر  سفن  نیب  نرق  امل  هللا  ناف  مدـقت  ام  �یلع  یلع  سفن  دارملاو  ْمُکَـسُْفنَأ } انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاـْنبَأ َو 

اذهب مالّسلا  هیلع  یلع  سفنل  هللا  لوسر  تبثا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  فاضم  مضب  امهعمج  یلع و  سفن  نیب  هلآو و  هیلع 
ینعم لک  نینمؤملا و  دیـس  نینمؤملا و  رـصان  نینمؤملاب و  یلوا  مالّـسلا  هیلع  هناف  امومع  نینمؤملا  یلع  هسفنل  تباث  وه  ام  ثیدـحلا 
هقماس هلزنم  هیماس و  هبترم  اده  مالّـسلا و  هیلع  یلعل  هلعج  دقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  یلوملا  ظفل  هیلع  لد  امم  هتابثا  نکما 

بلاطم .هءایلوأل  رورـس  مسوم  دـیع و  مویلا  کلذ  راص  اذـهلف  هریغ  نود  اهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هصخ  هعیفر  هناـکم  هّیلع و  هجرد  و 
لصف 5. ، 1 باب ص80-79 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ،
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.هئایلوأل رورس  مسوم 

رب تسا  تباث  هک  يزیچ  ره  یلوم  ظفل  ثیدح و  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سفن  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومن  تباث  )
نینمؤم روای  تسا و  نینمؤم  روما  رد  فرـصت  هب  یلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  سپ  نینمؤم ، رب  شدوخ  سفن 

ادخ لوسر  يارب  یلوم  ظفل  وا  رب  دراد  تلالد  هک  يزیچ  زا  وا  تابثا  دراد  ناکما  هک  ینعم  ره  تسا و  نینمؤم  ياقآ  دیـس و  تسا و 
هیماس و هبترم  نیا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  فیطل  راتفگ  فیرش و  ثیدح  نیا  رد  ار  نآ  داد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

يارب هصیـصخ  نیا  هب  ًارـصحنم  ربمغیپ  ار  وا  تسا  هداد  صیـصخت  هک  ترـضح  نآ  يارب  تسا  يدنلب  ناکم  هجرد و  هیلاع و  تلزنم 
.هنایب یهتنا  ترضح ) نآ  ناتسود  يارب  دیدرگ  ینامداش  رورس و  مسوم  دیع و  ریدغ )  ) زور نآ  اذلف  .ینعم  نیمه 

مامت نیب  زا  فرـصت  هب  یلوا  یناعم  هب  یلوم  صیـصخت  سپ  هدمآ ، هددعتم  ینعم  هب  یلوم  ظفل  نوچ  ناتدوخ  هدومرف  هب  رظن  ظفاح :
.دشاب یم  لطاب  صصخم و  الب  ، یناعم

هددـعتم یناعم  هب  تغل  ثیح  زا  هک  یظفل  رد  دـنراد  یناـیب  لوصا ، ملع  نیققحم  هک  تسا  قوبـسم  یبوخ  هب  اـقآ  رطاـخ  هتبلا  یعاد :
یم زاجم  رب  مدـقم  تقیقح  یی ،] ] اجره رد  تسا  یهیدـب  .تسا  زاجم  یناعم  یقاب  دـشاب و  یم  یقیقح  اـهنآ  رد  دـحاو  ینعم  هدـمآ ؛
رما یلوتم  ینعم  هب  حاکنلا  یلو  هچنانچ  دشاب ؛ یم  فرـصت  هب  یلوا  یقیقح  یناعم  یلو  یلوم و  ظفل  رد  لصا ، نیا  يور  سپ  .دشاب 

تنطلـس روما  رد  فرـصتم  ینعم  هب  ناطلـس  دهعیلو  دشاب ، یم  هب  یلوا  ینعم  هب  هوبا  لفطلا  یلو  اهجوز و  هأرملا  یلو  تسا و  حاکن 
.یناعم یمامت  تسا  لیبق  نیا  زا  تسا و  ناطلس  زا  دعب 
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بحم و هب  دـیا  هداد  صاصتخا  دـشاب  یم  یناعم  وذ  هک  ار  یلوم  ّیلو و  ظفل  هک  نآ  هچ  تسا ؛ دراو  ناتدوخ  هب  لاکـشا  نیا  هوالع ،
.ام هب  ات  تسا  دراو  ناتدوخ  هب  رتشیب  داریا  نیا  تسا و  لطاب  اعطق  صصخم  الب  صیصخت  نیا  سپ  رصان ؛

؛ تسین صصخم  الب  میداد ، صیصخت  ام  رگا  اریز 

تـسا یلیالد  هلمج  زا  هک  ناگرزب  راتفگ  رابخا و  تاـیآ و  زا  تسا  دراو  ینعم  نیا  رب  هک  تسا  يرایـسب  لـیالد  نئارق و  يور  هکلب 
.دنا هدومن  رکذ  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  يزوج و  نبا  طبس  دننام : ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک 

هلمج زا  هک  میدومن  هراشا  نیارق  نآ  زا  ضعب  هب  هچنانچ  دشاب ؛ یم  نیا  صـصخم  هک  تسا  هجراخ  هلخاد و  نیارق  لیلد ، نیرتالاب  و 
: دنا هدومن  لقن  مسق  نیا  ار  هفیرش  هیآ  هک  امش  قرط  زا  تسا  يرایسب  ثیداحا 

تـسامش ياملع  رباکا  زا  هک  یطویـس  نیدـلا  لالج  هچنانچ  نینمؤملا » ریما  هماما  ّیلع و  هیالو  یف  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »
.(1) هدومن عمج  ار  ثیداحا  نآ  روثنملا  ّرد  رد 

540 ص :

نبا متاـح و  یبا  نبا  جرخا  .تسا و  هدرک  لـقن  نینچ  ار  تیاور  یطویـس ، هفیرـش  هیآ  لـیذ  هدـئام  هروس  ، 2/298 روثنملا ، ردـلا  - 1
یلص هللا  لوسر  یلع  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هیآلا هذه  تلزن  لاق  يردخلا  دیعس  یبا  نع  رکاسع  نبا  هیودرم و 
یلـص هللا  لوسر  دهع  یلع  أرقن  انک  لاق : دوعـسم  نبا  نع  هیودرم  نبا  جرخا  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  یف  مخ  ریدغ  مویو  هلآو  هیلع  هللا 

هللا هتلاـسر و  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  نینمؤملا و  یلوـم  اـیلع  نا  کـبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غـلب  لوـسرلا  لاـهی  اـی ا   » هلآو و هیلع  هللا 
« ققحم  » .تسین نآرق  لصا  ءزج  دشاب و  یم  هیآ  نیایب  حیضوت و  رد  نینمؤملا  یلوم  ایلع  نا  ترابع  هتبلا  سانلا » نم  کمصعی 
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هبحر رد  ریدغ  ثیدح  هب  یلع  جاجتحا 

جاجتحا نآ  هب  ررکم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوبن ، هیئادـتبا  تفالخ  تماما و  رب  صن  یلوم  ظـفل  ثیدـح و  نیا  رگا  و 
(1) و بقانم هحفـص 217  رد  یمزراوـخ  بیطخ  هچناـنچ  درک ؛ یمن  نآ  هب  داهـشتسا  يروـش  تاـسلج  رد  اـصوصخم  دوـمن و  یمن 

باتک رد  هدقع  نبا  ظفاح  (2) و  دئارف باب 58  رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا 

لقن الصفم   (4) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 61  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  میظنلا و  ّرد  رد  یقـشمد  متاح  نبا  (3) و  هیالولا
رفن یس  هک  هبحر  رد  صخالاب  دنا  هدومن 

541 ص :

دیعس ینثدح  لاق : قاحسا  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 14 . ، 157-156 یمزراوخ ، بقانم  - 1
هالوم تنک  نم  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  نم  هللا  دشنا  لوقی : هفوکلا  هبحرب  ایلع  اعمـس  امهنا  ریخ ، دبع  بهو و  نب 

.کلذ لوقی  هللا  لوسر  اوعمس  مهنا  اودهشف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  نم  هدع  ماقف  لاق : هالوم » ایلع  ّناف 
دیبع نب  كامـس  نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  زین  ینیومح  باب 10 . طمس 1 ، ح 38 ، ، 1/69 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
عمس الجر  هللا  دشنا  لاق : هبحرلا  یف  مالّسلا  هیلعایلع  دهش  هنا  ینثدحف  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یلع  تلخد  لاق : یسنعلا  دیلولا  نب 

انیأر و دق  اولاقف : الجر  رـشع  انثا  ماقف  لاق : .هآر  دق  نم  الا  موقی  ماق و ال  الا  مخ  ریدـغ  موی  هدهـش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
«. هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  الو  مهللا  : » لوقی هدیب و  ذخا  ثیح  انعمس 

ار ثیدـح  هدـقع  نبا  .يراصنالا  فوع  نب  بنیز  وبا  يراصنا ، بویا  وبا  یلع و  ماما  تایاور  ح73 ، ص236 ، هدقع ، نبا  هیالولا  - 3
موی لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  نم  هبحرلا  یف  سانلا  یلع  دـشنا  لاق : هتابن  نب  غبـصالا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 

كدیب ذخأ  و  لوقی : هللا  لوسر  انعمـس  انا  دهـشن  اولاقف : فوع  نب  بنیز  وبا  بویا و  وبا  مهنم  الجر  هعـضب  ماقف  .ماق  الا  لاق  ام  ریدغ 
.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف  لاق  دهشن  اولاق  تغلب ؟ دق  ینا  نودهشت  متسلأ  لاقف : اهعفرف  ریدغ  موی 

رابخألا باـب  هبطخلا ،) يرجم  يرجی  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ ، 289 - 2/288 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 4
: لاق هللا  دبع  نب  کیرـش  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  .هیبیغلا  رومالاب  یلع  مامالا  هفرعم  نع  هدراولا 

نم هللا  دشنا  لاق : سانلا ، یلع  هلیضفت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  میدقت  نم  هرکذی  امیف  هنومهتی  سانلا  نا  مالّـسلا  هیلعًایلع  غلب  امل 
نم هنیمی  نمم  هتـس  ماقف  عمـس  اـمب  دهـشف  .ماـق  ـالا  مخ  ریدـغ  موی  یف  هلاـقم  عمـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یقل  نمم  یقب 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اوعمس  مهنا  اودهشف  اضیا  هباحصلا  نم  هلامش  یلع  نمم  هتس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا 

...هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، تنک  نم  مالّسلا  هیلع  یلع  يدیب  عفار  وه  مویلا و  کلذ  لوقی 
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.دنداد تداهش  نآ  هب  باحصا  زا 

،307 هحفص رد  يزرج  ریثا  نبا  (1) و  دنسم مراهچ  ءزج  هحفص 370  رد  لوا و  ءزج  هحفـص 119 ، رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچنانچ 
نب دمحم  فراعم و  هحفص 194  رد  هبیتق  نبا  (2) و  هباغلا دسا  مجنپ  دلج  205 و276 ، هحفصو میس  دلج 

فسوی

542 ص :

رد 4/370، زین  .دنک و  یم  لقن  ینیومح  دننام  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .بلاط  یبا  نب  یلع  دنسم  ، 1/119 لبنح ، دمحا  دنسم  - 1
دشنا مهل : لاق  مث  هبحرلا  یف  سانلا  مالّسلا  هیلع  یلع  عمج  لاق : لیفطلا  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مقرا  نب  دیز  دنـسم 
تیاور نیا  .سانلا  نم  نوثالث  ماقف  ماق  امل  عمـس  ام  مخ  ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  ملـسم  ءيرما  لک  هللا 

هدش نایب  تیاور  جنپ  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنسم  باب  رد  .تسا  هدش  رکذ  فلتخم  تارابع  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  رد 
رکذ تیاور  کی  مقرا  نب  دـیز  دنـسم  باب  رد  تسا و  هدـش  نایب  تیاور  ود  هحفص 119  رد  هک  تسا 1/84و 188و 1118 و 119 

هک ، 5/370 .تسا 5/366 ، هدش  رکذ  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  لاجر  ثیدـح  باب  رد  و  .تسا 4/370 ، هدش 
«. ققحم  » .دوش یم  تیاور  اعمج 9 

یلعف هالوم  تنک  نم  مخ  ریدـغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  باب  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4/28 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسا  - 2
دشنا سانلا ، دشانی  هبحرلا  یف  ایلع  تدهـش  لاق : یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ریثا  نبا  .هالوم 

رشع انثا  ماقف  نمحرلا  دبع  لاق  ماق  امل  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  نم  هللا 
یلوا تسلأ  مخ : ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  انعمـس  انا  دهـشن  اولاقف : لیاورـس  هیلع  مهدحا  یلا  رظنا  یناک  ایردب 

نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : .هللا  لوسر  ای  یلب  انلق : مهتاهما ؟ یجاوزا  مهـسفنا و  نم  نینموملاـب 
عیثی و نب  دیزی  ورم  يذ  رمع  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  کلام  نب  نمحرلا  دـبع  لاح  حرـش  رد 3/321 ، نینچمه  .هاداع و 

هللا لوسر  لوق  عمـس  نم  هبحرلا  یف  سانلا  دشن  یلع  نا  یـصحا  نم ال  ینثدـح  قاحـسا و  وبا  لاق  یناه  نب  یناه  بهو و  نب  دـیعس 
لوسر نم  کلذ  اوعمـس  مهنا  اودهـشف  رفن  ماقف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  الو  مهللا  هالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.جلدم نب  نمحرلا  دبع  هعیدو و  نب  دـیزی  مهنم  هفآ  مهتباصا  اومع و  یتح  ایندـلا  نم  اوجرخ  امف  موق  متک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

و 2/233، ، 369 - 1/386: تسا هدش  رکذ  زین  باتک  نیا  رگید  تاحفص  رد  هدش  دای  ياهـسردآ  رب  هوالع  رگید  ریباعت  اب  تیاور  نیا 
« ققحم . » و 4/28 و 5/6 و 205 و 276-275 و 3/93 ،
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یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  (2) و  هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفـص 362  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (1) و  بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ 
هحفص رد 

(3) ءایلوالا هیلح  مجنپ  دلج   26

543 ص :

هیلعایلع انعمس  اولاق : عیثی  نب  دیز  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یجنگ  باب 1 . ص63 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  اودهشف  رفن  ماقف  هبلق ، یعو  هانذا و  تعمس  نم  الأ  دشنا  هللا و ال  مکدشنا  هبحرلا : یف  لوقی  مالّـسلا 
تنک نم  لاق : مث  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دـیب  ذـخأف  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاق :

...هالاوم اذهف  هالوم 
نع نیفرحنملا  رکذ  یف  لـصف  هباحـصأل ) مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 4/74 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

عماجلا هبحر  لاق  وا  رـصقلا  هحبر  یف  سانلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشان  دـنک ... : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دـیدحلا  یبا  نبا  .یلع 
مل موقلا  یف  کلام  نب  سنا  اهب و  اودهشف  الجر  رـشع  انثا  ماقف  هالوم ؟ یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هللا  لوسر  عمـس  مکیا  هفوکلاب -

ابذاک ناک  نا  مهللا  لاقف : .تیـسن  تبرک و  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف : .اهترـضح  دـقل  هشتف و  موقت  نا  کعنمی  ام  سنا  اـی  هل : لاـقف  مقی 
رد ج19/217 و نینچمه  .هینیع  نیب  کلذ  دـعب  هب  حـضولا  تیأر  دـقل  هللاوف  ریمع  نب  هحلط  لاق  .همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال  هب  همرأـف 

.دراد هراشا  هلئسم  نیا  هب  لکالا » هلق  هعانقلا و  دمح  یف  هیمکحلا  لوقالا  نم  ذبن   » باب رد  هبطخ 317  ، 218
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  میعن  وبا  .فرـصم  نب  هحلط  لاح  حرـش  مقر 285 ، ، 27-5/26 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءاـیلوالا ، هیلح  - 3

هریره و وبا  دیعس و  وبا  مهیف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  ادشان  ربنملا  یلع  ایلع  تدهش  لاق : دعـس  نب  هریمع  نع  دنک :
متعمـس له  هللااـب  مکتدـشن  یلع : لاـقف  مهنم  ءـالؤه  ـالجر  ینثا  ربنملا  لوح  ربنملا و  یلع  یلع  ربنملا و  لوح  مه  کـلام و  نب  سنا 

ریما ای  لاق : موقت ؟ نا  کعنم  ام  لاـقف : لـجر  دـعق  و  معنم ! هللا  اولاـقف : مهلک  اوماـقف  هـالوم ؟ یلعف  هـالوم  تنک  نم  لوقی : هللا  لوسر 
اهیراوت ءاضیب ال  هتکن  هینیع  نیب  انیأر  یتح  تام  امف  لاق : .نسح  ءالبب  هبرـضاف  ابذاک  ناک  نا  مهللا  لاقف : .تیـسن  تربک و  نینمؤملا 

.همامعلا
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دبع وبا  ماماو   (2) یبقعلا رئاخذ  هحفـص 67  رد  يربط  نیدـلا  بحمو   (1) هباصالا مود  دـلج  هحفـص 408  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  و 
رد يرزج  نیدلا  سمش  نیدقعلارهاوج (4) و  رد  يدوهمس  همالع  (3)و  يولعلا صئاصخ  هحفص 26  رد  یئاسن  نمحرلا 

544 ص :

ثیدح نیا  رجح  نبا  .جلدم  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش  مقر 5213 ، ، 301-4/300 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 1
هللا یلـص  هللا  لوسر  لوق  عمـس  نم  هبحرلا : یف  سانلا  دشن  ایلع  نا  یـصحا  نم ال  ینثدـح  قاحـسا ، وبا  ینثدـح  تسا : هدرک  لقن  ار 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  کلذ  اوعمـس  مهنا  اودهـشف  جلدم ، نب  نمحرلا  دبع  مهنم  رفن  ماقف  هالوم ؟» یلعف  هالوم  تنک  نم  » هلآو هیلع 

-2/13 تسا : هدش  رکذ  فلتخم  تارابع  اب  زین  باتک  نیا  زا  يرگید  ياهـشخب  رد  هدش  دای  سردآ  رب  هوالع  تیاور  نیا  .هلآو  هیلع 
 - 274 و 7 / ، 9969 / 136 و 7 / ، 8665 و 6/316 / ، 5170  / 277 و 4/276 - و 3/484/4440 ، و 504/2913 ، ، 157214

.275/10416
هالوم مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ناک  نم  هنا  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف  باـب  مسق 1 ، ص67 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 2

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عمس  الجر  هللا  دشنا  لاقف : بلاط  یبا  نب  ّیلع  دشنتسا  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يربط  .هالوم  یلعف 
.اودهشف الجر  رشع  هتس  ماقف  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یئاسن  .هیلو  اذهف  هیلو  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  ص96 ، یئاسن ، يولعلا ، صئاصخ  - 3
نم : » لوقی هللا  لوسر  عمس  نم  هبحرلا : یلع  دشنی  وه  هنع و  هللا  یضر  ایلع  عمـس  هنا  دعـس  نب  هریمع  انثدح  لاق : هحلط  نع  دنک : یم 

هتالاوم و یف  بیغرتلا   » باب رد  عوضوم  نیا  رد  يرگید  تایاور  یئاسن  نینچمه  .اودهشف و  رفن  هتـس  ملاقف  هالوم » یلعف  هالوم  تنک 
ود زین  هضغبا » نم  یلع  هئاعد  هبحا و  نمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد   » باـب رد  هحفـص 103و 104 ، رد  و  هتاداعم » نع  بیهرتلا 
رد یئاسن  زین  .تسا و  هدرک  رکذ  تیاور  کی  زین  هنع » هللا  یضر  یلع  هرصن  یف  بیغرتلا   » باب رد  هحفص 131و 132 ، رد  تیاور و 

نینچمه هّیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باـب   8473 - 8470 دوخ 132-5/131 / يربکلا » ننسلا   » باتک
ءاعد رکذ  یلع و  بح  یف  بیغرتلا  باب  رد  و  هتاداعم ،» یف  بیهرتلا  هنع و  هللا  یـضر  یلع  هالاوم  یف  بیغرتلا   » باـب ، 5/134/8478
ادهع سانلا  ثدـحا  رکذ   » باب رد  زین  8483 و 8484 و  / 5/136 هضغبا ، نم  یلع  هئاعد  اـیلع و  بحا  نمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

« ققحم  » .تسا هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  هب  طبورم  تایاور  ، 8542 / 155-5/154 هللا »’ لوسرب 
هللا یضر  ایلع  نا  لیفطلا  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدوهمـس  باب 4 . ، 82-2/80 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 4

عمـس لجر  الا  ینغلب  وا  تئبن  لوقی  لجر  موقی  ماق و ال  الا  مخ  ریدغ  موی  دهـش  نم  هللا  دشنا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  ماق  هنع 
بویا وبا  رماع و  نب  هبقع  متاح و  نب  يدـع  دعـس و  نب  لهـس  تباث و  نب  همیذـخ  مهنم  ـالجر  رـشع  هعبـس  ماـقف  هبلق  هاـعو  هاـنذا و 
شیرق نم  لاجر  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا  یلیل و  وبا  و  يراصنالا ، همادق  وبا  یعازخلا و  یحرـش  وبا  يردخلا و  دیعـس  وبا  يراصنالا و 

ثیدحلا رکذ  ...عادولا و  هجح  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  انلبقا  انا  دهشن  اولاقف : متعمـس ! ام  اوتاه  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاقف 
.نیدهاشلا نم  کلذ  یلع  انا  متقدص و  ّیلع : لاقف  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  یف 
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باب 4 رد  یخلب  نامیلس  (1) و  بلاطملا ینسا  هحفص 3 

نب ظفاح  (2) و  هدوملا عیبانی 

545 ص :

هبحرلاب ایلع  تعمس  لاق : یلیل  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يرزج  ص48 . يرزج ، نیدلا  سمش  بلاطملا ، ینسا  - 1
اوعمـس مهنا  اودهـشف  ایردـب  رـشع  ینثا  ماقف  ...هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  نم  ساـنلا  دـشنی 

رد ج1/118-119/42 و فلتخم  تراـبع  اـب  هدـش  داـی  سردآ  رب  هوـالع  تیاور  نیا  .کـلذ  لوـقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
« ققحم  » .تسا هدش  رکذ  باتک  نیا  رد  مخ  ریدغ  ثیدح  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  لئاضف  رکذ   159/444-2/158

عمج لاق : لیفطلا  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ظاـفلا  نیا  هب  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 4 . ح 30 ، ، 1/108 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2
، ماق امل  عمـس  ام  مخ  ریذدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  ملـسم  ءرما  لک  هللا  دشنا  مهل : لاق  مث  هبحرلا ، یف  سانلا  یلع 
»؟ مهـسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعتأ   » لاقف هدـیب  ذـخأ  نیح  اودهـشف  ریثک  سان  ماقف  میعن - وبا  لاق  سانلا –  نم  نوثالث  ماقف 

ءیش یسفن  یف  ناک  تجرخف و  لاق : هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق .هللا  لوسر  ای  معن  اولاق 
.کلذ لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  هانعمس  دق  لاقف : اذک ، اذک و  لوقی  یلع  تعمس  ینا  هل : تلقف  مقرا  نب  دیز  تیقلف 
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ناناملسم اب  هفوک  هبحر  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  جاجتحا  امش  ياملع  رباکا  زا  نارگید  (1) و  هیالولا باتک  رد  هدقع 

هللا یلصادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  رد  سکره  ار  امش  مهد  یم  دنگوس  دومرف : داتـسیا و  مدرم  لباقم  رد  ترـضح  هک  دنا  هدومن  لقن 
اهنآ زا  نت  هدزاود  هک  دنتـساخرب  باحـصا  زا  نت  یـس  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  يزیچ  نم  هراب  رد  دوخ  شوگ  هب  هلآو  هیلع 

: دومرف مدرم  هب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  میدید  مخ  ریدغ  زوررد  دنتفگ : دندوب و  يردب 

« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق : .معن  اولاق : مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعتأ  »

يالوم یلع  نیا  متـسه  وا  يالوم  نم  ار  سک  ره  دومرف : .يرآ  دـنتفگ : اهنآ ؟ دوخ  زا  نانمؤم  هب  مرتراوازـس  نم  هک  دـیناد  یم  ایآ  )
( .تسوا

546 ص :

هللا دشنا  لاقف : هفوکلا ، یف  یلع  دـنع  انک  لاق : لیفطلا  یبا  نع  .مقرا  نب  دـیز  الجر ، نوثالث  ح94 ، ص252 ، هدقع ، نبا  هیالولا ، - 1
الجر رـشع  هعبـس  ماقف  .دهـشی  مقیلف و  هـالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مخ  ریدـغ  موی  دهـش  نم 
دـشنا هفوکلا  دجـسم  هبحر  یف  لاق : شیبح  نب  رذ  نع  رخآ  قیرط  .کـلذ ...  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مهلک  اودهـشف 
«. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  اودهش  لاجر و  رشع  هعبس  ماقف  ههجو ، هللا  مرک  یلع  سانلا 
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ترـضح.مدومن شومارف  هتفرگ  ارم  يریپ  تفگ : هک  دوب  کـلام  نب  سنا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـندادن  تداهـش  تیعمج  نآ  زا  نت  هس 
ار وا  همامع  هک  دـنکالتبم  صرب  یـسیپ و  هب  ار  وت  دـنوادخ  ییوگ  یم  غورد  رگا  دومرف : سنا  هراب  رد  اصوصخم  دومن و  ناـشنیرفن 

(. دش سیپ  روک و  دراد  رابخا  یضعب  رد   ) .دش سیپ  صوربم و  شندب  هکنآ  رگم  تساخنرب  ياج  زا  سنأ  سپ  .دناشوپن 

تفالخ تراما و  هک  دوخ  مظعا  قح  تاـبثا  رب  لـماک  لـیلد  نآ  هب  ندومن  داهـشتسا  ثیدـح و  نیا  نداد  رارق  تجح  تسا  یهیدـب 
(1) .تسا هدوب  دشاب ، هصوصنم 

547 ص :

رکذ ننست  لها  رگید  بتک  رد  فلتخم  تارابع  اب  دنا  هدرک  نامتک  ارنآ  هک  یناسک  هجیتن  تیاور و  نیا  هدش  دای  عبانم  رب  هوالع  - 1
و 5/175، مقرأ ؛ نب  دیز  نع  بهو  نب  دـیز  ثیدـح  ، 5/171 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  مینک : یم  هراشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش 
،2/275 یناربط ، طسوالا ، مجعملا  دیز ؛ نع  یعیبسلا  قاحسا  وبا  ثیدح  ، 192 - 5/191 مقرا ؛ نب  دیز  نع  نذؤم  ناملس  وبا  ثیدح 
رد زین  .هدرک و  لـقن  هرم  يذ  ورمع  نع  قاحـسا  یبأ  زا  ار  تیاور  و 2/324 ، هدرک ؛ لقن  مقرا  نب  دـیز  نع  لیفطلا  یبا  زا  ار  تیاور 
نب هریمع  نب  هحلط  زا  ار  ثیدـح  و 369-2/368 ، تسا ؛ هدرک  لقن  دعـس  نب  هریمع  نع  فرـصم  نب  هحلط  زا  يرگید  ثیدح  همادا 

-1/64 یناربط ، ریغـصلا ، مجعملا  تسا ؛ هدرک  لقن  دیعـس  نب  ریمع  نع  يدع  نب  ریبزلا  زا  ار  ثیدح  و 7/70  تسا ؛ هدرک  لقن  دعس 
ح 1372 و ص593 ، هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم   » باب 202 مصاع ، یبا  نب  ورمع  هنسلا ، باتک  دمحا ؛ همـسا  نم  فلألا  باب  ، 65

نبا حیحص  هنع ؛ هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنسم  ، 429/567-1/428 یلصوم ، یلعی  وبا  یلعی ، یبا  دنسم  1373و 1374و 1375 ؛
ءاـعد رکذ  ...و ، هـیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر  یمــشاهلا  بـلطملا  دـبع  نـب  بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  رکذ  ، 477-15375 ناـبح ، نبا  ناـبح ،

نم لزن  ام  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  هاداع ؛ نمل  هاداـعملا  اـیلع و  یلو  نمل  هیـالولاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا 
مهلاح و هللا  ریغ  نم  یف  رـشع  سداـسلا  لـصفلا  ، 238 - 235 ص177-175 / یناهفـصا ، هیودرم  نبا  مالّـسلا ، هـیلع  یلع  یف  نآرقلا 
، رکاسع نبا  قشمد ، هنیدـم  خـیرات  228 ؛  - و 2/227 1/107 ؛ یناهبـصا ، ظفاح  ناهبـصا ، راـبخا  رکذ  هقح ؛ راـکنا  هضغبب و  مهکلها 

هرامش يدـع 6/216 / نب  هللا  دـبع  لماکلا ، 7545 ؛ / 240 - 14/239 يدادغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  215 ؛ 212و 214 - - 42/204
یف بلاطملا  رهاوج  133 ؛ ص162-161 / یلماعم ، لیعامسا  نب  نیسح  یلاعملا ، یلاما  یفوک ؛ لیهک  نب  هملـس  نب  دمحم   65/1686

؛ هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  الوم  مالّـسلا  هیلع  هنا  یف  رـشع  ثلاثلا  بابلا  ، 85-1/84 یقشمد ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  مامالا  بقانم 
یضر یلع  لئاضف  ، 36514 / 171 36485 و 170 - / 158 36417 و 154-155/36480و 157 - / 13/131 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک 

1/9؛ یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  ، 139/2205-7/137 یمثیه ، نآمظلا ، دراوم  ص33 ؛ يریمح ، دمحم  نب  یلع  يریمحلا ، ءزج  هنع ؛ هللا 
بیذهت هالوم ؛ یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  باب  هنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  باب  ، 108 و 9/103 – 

هریمع هرامش 4526 ، ، 398 و 22/397 - یفوکلا ؛ یناویخلا  ینادمهلا  بهو  نب  دیعـس  هرامش 2373 ، ، 100-11/99 يزم ، لامکلا ،
داریا یف  لصف   231-5/229 ریثک ، نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  نذؤملا ؛ ناملـس  وبا  هرامش 7407 ، و 33/368 ، یمایلا ؛ ینادمهلا ، دعـس  نب 
ریدـغ هل  لاـقی  هفحجلا  نم  بیرق  عادولا  هجح  نم  هعجرم  هنیدـملا  هکم و  نیب  ناـکمب  بطخ  مالّـسلا  هیلع  هنا  یلع  لادـلا  ثیدـحلا 

421  - 4/418 ریثک ، نبا  هیوبنلا ، هریـسلا  مالّـسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  نم  ءیـش  باـب   386 ومخ 7/383 -
هفحجلا نم  بیرق  عادولا  هجح  نم  هعجرم  هنیدـملا  هکم و  نیب  ناکمب  بطخ  مالّـسلا  هیلع  هنا  یلع  لادـلا  ثیدـحلا  داریا  یف  لـصف 
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« ققحم . » و 244-239 ، 2/236 یعلیز ، راثآلا ، ثیداحالا و  جیرخت  632 ؛ - 3/631 یبهذ ، مالسالا ، خیرات  مخ ، ریدغ  هل  لاقی 
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« .ياچ فرص  تحارتسا و  هضیرف و  ءادا  زا  دعب  دنتساخرب و  ءاشع  زامن  ءادأ  يارب  نایاقآ  دنلب و  نذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد  »

مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلأ  مراهچ  هنیرق 

هیریدغ و هبطخ  رد  اریز  دشاب ؛ یم  فرصت  هب  یلوا  یلوم  زا  دارم  هک  دیامن  یم  مارم  تابثا  ثیدح  دوخ  رد  مالک  هنیرق  اعبار  یعاد :
یلوا نم  ایآ  ینعی  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلا  : » (1) دومرف بلطم  نایب  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح 

هب

548 ص :

نیا ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .ّیلع  لئاضف  باب  باب 10 ، زا  دعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36342 ، ، 13/104 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
یف هللا  لوسر  عم  انک  لاق : یلع  نع  لأسف  لجر  ءاجف  مقرا  نب  دیز  دـنع  تنک  لاق : هللا  دـبع  یبأ  نب  نومیم  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ 
اهیا ای  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  سانلا  عمتجاف  هعماج  هالـصلا  نذأف  مخ ، ریدـغ  هل  لاقی  اناکم  اـنلزنف  هیندـملا ، هکم و  نیب  رفس 
تنک نم  یناف  لاق : .هسفن  نم  نمؤم  لکب  یلوا  کنا  دهـشن  نحن  هللا  لوسر  اـی  یلب  اـنلق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لـکب  یلوا  تسلأ  ساـنلا 

،5/131 يربکلا ، ننـس  رد  یئاسن  .هاداع و  نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  لاـق  ـالا  هملعأ  ـال  یلع و  دـیب  ذـخأ  هـالوم و  اذـهف  هـالوم 
هللا دـبع  یبا  نومیم  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هیلو ، یلعف  هیلو  تنک  نم  یبنلا  لوق  باب  صئاـصخلا  باـتک  ح8469 ،

؟ هسفن نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلأ  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماق  مقرا  نب  دـیز  لاق 
مالّسلا هیلع  یلع  دیب  ذخا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  یناف  لاق : هسفن  نم  نمؤم  لکب  یلوا  تنأل  دهشن  نحن  یلب  اولاق :
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: هدومرف هک  تسا ) بازحا  هروس 33  هیآ 6  هب  هراشا   ) امش ياه  سفن  زا  امش  هب  متسین  فرصت 

{ مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  }

نیقرف بتک  رد  مه  حیحص  ثیدح  رد  و  ناشیا ) ياهسفن  زا  نینمؤم  هبتـسا  فرـصت  هب  یلوا  رتراوازـس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  )
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو 

(1)« هرخآلا ایندلا و  یف  هب  یلوا  انا  الا  نمؤم  نم  ام  »

ایند و رد  وا  هب  متسه  فرصت  هب  یلوا  نم  هکنآ  رگم  ینموم  چیه  تسین  )

549 ص :

یف باتک  ، 3/85 يراـخب ، حیحـص  مینک : یم  هراـشا  ناـنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـش  ناـیب  ننـست  لـها  بتک  رد  تیاور  نـیا  - 1
دنسم مهسفنا ؛ نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  بازحالا ، هروس  و 6/22 ، ًانید ؛ كرت  نم  یلع  هالصلا  باب  ...و  نویدلا  ءادأ  ضارقتـسالا و 

و 7/58، هبـصعلا ؛ باب  ثیراوملا ، باوبا  عامج  ضئارفلا ، باتک  ، 6/238 یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  هریره ؛ یبا  دنـسم  ، 2/335 دمحا ،
نینمؤملاب یلوا  لجوزع  هللا  هلعج  ...اهرامعتـسا و  ریغ  نم  هأرملا  جـیوزت  باب  هللا ،...’ لوسر  هب  صخ  ام  باوبا  عامج  حاکنلا ، باتک 

ریسفت روثنملا  ردلا  یبلاعث ، ریسفت  ریثک ، نبا  ریسفت  طیحملا ، رجهلا  ریسفت  نایبلا ، عماج  دننام  نانآ  يریسفت  بتک  رد  و  مهـسفنا ؛ نم 
« ققحم  » .تسا هدش  رکذ  ( 6/ بازحا « ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا   » هفیرش هیآ  لیذ  زین  ریدقلا ، حتف  یسولآ ،
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( ترخآ

قایس سپ  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف نآ  زا  دعب  .یتسه  ام  ياهـسفن  هب  ام  زا  یفرـصت  هب  یلوا  وت  یلب  دنتفگ : یگمه 
.تسا هتشاد  تما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  تیولوا  نامه  یلوم  زا  دارم  هک  دناسر  یم  مالک 

« مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دشاب هدومرف  هک  دشاب  یمن  هنیرق  نیا  زا  ینایب  رابخا  زا  يرایسب  رد  ظفاح :

انثا ءاملع  روهمج  دراد و  تیمومع  هیماما  رابخا  رد  .تسا  فلتخم  نیلقان ، لقن  ریدـغ و  ثیدـح  عوضوم  رد  ظافلا  ترابع و  یعاد :
.دنا هدومن  لقن  هنیرق  نیمه  اب  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هیرشع 

ماما (1) و  همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 18  رد  يزوج  نبا  طبس  مراد ، رظن  رد  لاحلا  هچنآ  تسه و  رایسب  مه  امش  هربتعم  بتک  رد  و 
نب دمحا 

(2) و دنسم رد  لبنح 

550 ص :

ار ثیدح  يزوجلا  نبا  طبـس  .هالوم  تنک  نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدح  باب 2  ص36 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  - 1
تلقف مقرا  نب  دیز  تیتا  لاق : یفوعلا  هیطع  نب  کلملا  دبع  نب  ریمن  نبا  انثدـح  لئاضفلا : یف  دـمحا  لاق  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا 

ام مکیف  اقرعلا  لها  رـشعم  مکنا  لاقف : .کنم  هعمـسا  نا  بحا  انا  ریدـغلا و  موی  یلع  نأش  یف  ثیدـحب  کنع  ینثدـح  یل  انتخ  نا  هل 
ّیلع دضعب  ذخآ  وه  ارهظ و  انیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخف  هفحجلاب  انک  معن  لاقف : .سأب  ینم  کیلع  سیل  تلقف : .مکیف 
اهلاق .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : .یلب  اولاقف : مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلأ  سانلا  اهیا  لاقف : بلاط  یبا  نب 

.تارم عبرا 
: لاق بزاع  نب  ءاربلا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دـمحا  .بزاع  نب  ءارب  دنـسم  ، 4/281 لبنح ، دمحا  دنسم  - 2

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  حسک  هعماجلا و  هالصلا  انیف  يدونف  مخ ، ریدغب  انلزنف  رفـس  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انک 
: لاق .یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلأ  لاقف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دیب  ذـخأ  رهظلا و  یلـصف  نتیرجـش  تحت 

نم لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاـقف : یلع  دـیب  ذـخأف  لاـق : .یلب  اولاـق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لـکب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلأ 
.هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبا  نبای  ائینه  هل : لاقف  کلذ  دعب  رمع  هیقلف  لاق : .هاداع  نم  داع  هالاو و 
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وبا نب  دعـسا  حوتفلا  وبا  یقهیب و  رکبوبا  ظـفاح  يرهز و  دـمحا و  ماـما  زا  ـالقن   (1) همهملا لوصف  رد  یکلام  غابـص  نب  نیدـلا  رون 
دمحم (2) و  بقانم مهدراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  هعبرالا و  ءافلخلا  لئاضف  یف  زجوملا  هباتک  یف  یلجعلا  فلخ  نب  لیاضفلا 

دمحا و دنـسم  زا  القن   (4) هدوملا عیبانی  باب 4  رد  یخلب  نامیلس  خیـش  (3) و  بلاطلا هیافک  لوا  باب  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب 
حیباصملا و هوکشم 

551 ص :

نبا مالّسلا ، هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 240 - 1/239 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
.دنک یم  لقن  لبنح  دمحا  دنسم  دننام  ار  ثیدح  غابص 

عم انلبقا  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 14 . ح 183 ، ص155 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
یلع دـیب  ذـخأف  هعماج ، هالـصلاب  يدانی  ایدانم  رمأف  لزن ، هنیدـملا  هکم و  نیب  اـنک  اذا  یتح  هتجح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

، هیلو انا  نم  یلو  اذهف  لاق : .یلب  اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  تسلأ  لاق : .یلب  اولاق : مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاقف :
بلاط یبا  نبای  کل  ائینه  لاقف : کلذ  دـعب  باطخلا  نب  رمع  هیقلف  .هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 

.هنمؤمو نمؤم  لک  یلوم  تحبصا 
ایلع انعمـس  اولاق : عیثی  نب  دـیز  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 1 . ص63 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیفاـک  - 3

نینمؤملاب یلوا  تسلأ  لاق : هللا  لوسر  نا  اودهشف  رفن  ماقف  هبلق ، یعو  هانذا و  تعمـس  نم  الإ  دشنا  هللا و ال  مکدشنا  هبحرلا  یف  لوقی 
...لاو مهللا  هالوم  اذهف  هالوم  تنک  لاق : مث  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دیب  ذخأف  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : مهسفنا ؟ نم 

رد هجام  نبا  زین  و  دنک : یم  لقن  لبنح  دمحا  دنـسم  دننام  ار  ثیدح  يزودنق  . 4 باب ح10 ، ، 98-1/97 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 4
؛ دـنک یم  لـقن  یمزراوخ  بقاـنم  دـننام  ار  ثیدـح  مالّـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  لـضف  همدـقملا ، ح116 ، ، 1/43 دوـخ ، ننس 

یلا یلع  عم  توزغ  لاق : هدیرب  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بازحا ، هروس  هیآ 6  لیذ  ، 4/263 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجو  تیأرف  هتصقنتف  ترکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تمدق  املف  هوفج  هنم  تیأرف  نمیلا ،

رد رد  یطویـس  هالوم ؛ یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  تلق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  هدـیرب  ای  لاـق : ریغت و 
لوسرلا ثیدح  باب  يرجه ، لاس 10  ثداوح  ، 5/228 هیاـهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  بازحا ؛ هروس  هیآ 6  لیذ  ، 5/351 روثنملا ،

مخ ریدغ  هل : لاقی  ...هنیدـملا  هکم و  نیب  ناکمب  ...ثیدـحلا  داریا  یف  لصف  ینم ، یلایل  نم  هلیل  لک  تیبلا  روزی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دننک یم  لقن  ریدقلا  حتف  دننام  ار  ثیدح 
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زا نارگید  هدـقع و  نبا  تالاوملا  باتک  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  بقاـنم  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظـفاح  ءاـیلوالا  هیلح  هجاـم و  نبا  ننس 
یلوا تسلأ   » هلمج اهنآ  یمات  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  ریدغ  ثیدـح  راتفگ ، قیرط  ظافلا و  رد  یفالتخا  رـصتخم  هب  امـش  ياملع  رباکا 

رد هلبانح ) ماما   ) لبنح دـمحا  ثیدـح ، باحـصا  ماـما  هک  یثیدـح  همجرت  كربت ، نمیت و  يارب  تسا و  دوجوم  مکـسفنا » نم  مکب 
: تفگ هک  مناسر  یم  نات  ضرع  هب  بزاع  نب  ءارب  زا  ًادنسم  هدومن  لقن  دنسم  مراهچ  دلج  هحفص 281 ،

: داد ادن  تیعمج  نایم  رد  ترضح  نآ  ریدغ ، هب  مدیسر  ات  يرفس  رد  میدوب  ادخ  لوسر  اب 

دندرک یم  ادن  دندومرف : یم  رما  ترـضح  نآ  دا  د  یم يور  یمهم  دمآ  شیپ  هاگره  هک  دوب  نینچ  مسر  تداع و  هعماجلا - هالـصلا 
يارب ار  تـخرد  ود  ناـیم  هاـگ  نآ  دوـمرف - یم  غـالبا  ار  مـهم  رما  نآ  زاـمن  يادا  زا  دـعب  دـندش  یم  عـمج  تـما  هعماـج ، هالــصلا 

: دومرف تیعمج و  لباقم  تفرگ  ار  یلع  تسد  زامن  ءادا  زا  سپ  دنداد ، صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

متسلأ لاق : .یلب  اولاق : مهسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متسلأ  »

552 ص :
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رمع هیقلف  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : .یلب  اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نوملعت 
« هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  تیسما  تحبصأ و  بلاط  یبا  نبای  کل  ائینه  هل : لاقف  کلذ  دعب  باطخلا  نب 

.هللا لوسر  ای  یلب  دنتفگ : ناشیا ؟ ياه  سفن زا  متسه  نینمؤم  هب  فرصت  هب  یلوا  نم  هک  دیناد  یم  هک  دیتسین  امش  ایآ  )

اهنآ زا  رارقا  هک  هاـگنآ  .یلب  دـنتفگ : وا ؟ سفن  زا  ینمؤم  ره  هب  متـسه  فرـصت  هب  یلوا  نم  دـیناد  یم  هک  دـیتسین  امـش  اـیآ  دومرف :
تسود ایادخ  درک  اعد  هاگنآ  .دراد  ار  تیولوا  نامه  یلع  سپ  متسه ، وا  سفن  رد  فرـصت  هب  یلوا  نم  ار  سک  ره  دومرف : تفرگ ،

یلع باطخلا  نب  رمع  دومن  تاقالم  سپ  .درادب  نمـشد  ار  یلع  هک  یـسک  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادـب 
نمؤم و ره  يالوم  هک  یتلاح  رد  يدومن  بش  حبـص و  بلاط ، یبا  رـسپ  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : تانایب و  نیا  زا  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع 

(. يدش يا  هنمؤم 

هب  (2) هیلح رد  میعن  وبا  ظفاح  عیبانی و  رد  یخلب  نامیلس  (1) و  یبرقلا هدوم  زا  مجنپ  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  زین  و 

نیمه ظافلا ، رد  یتوافت  رصتخم 

553 ص :

ینادمه باب 56 .) ح812 ، 2/284 و 285 ، يزودـنق ، نامیلـس  هدوملا ، عیبانی  زا  هدفتـسا  اب   ) مجنپ هدوم  ینادـمه ، یبرقلا ، هدوم  - 1
.دنک یم  لقن  یمزراوخ  بقانم  دننام  ار  ثیدح 

نیا ار  ثیدح  میعن  وبا  .یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  لاح  حرـش  مقر 415 ، ، 64 / 9 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 2
؟ مکـسفنا نم  مکب  یلوا  تسلأ  سانلا  اهیأ  لاقف : هفجحلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بطخ  لاق : یلع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ 

...یترتع نع  نآرقلا و  نع  نیتنثلا  نع  مکلئاس  اطرف و  ضوحلا  یلع  مکل  یناک  یناف  لاق : یلب ! اولاق :
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.دنا هدومن  طبض  ار  ثیدح 

یلـصءایبنالا متاخ  هک  هدروآ  ترابع  نیا  هب  هدومن  لقن  وا  زا   (1) همهملا لوصف  رد  مه  غابـص  نبا  هک  حتفلا  وبا  ظفاح  اصوصخم  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا 

« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مکسفنا ال و  نم  مکب  یلوا  انا  الوم و  یلاعتو  كرابت  هللا  نا  سانلا  اهیا  »

نم ار  سک  ره  هک  دینادب  امش و  ياهسفن  زا  امش  هب  متسه  فرـصت  هب  یلوا  نم  تسا و  نم  الوم  یلاعت  كرابت و  يادخ  مدرم ، يا  )
( .دراد ار  تیولوا  نامه  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  وا  سفن  رد  فرصت  هب  یلوا 

دنا هدومن  لقن  ار  هنیرق  نیا  ثیداحا 81 و 83 و 93 و 95  رد   (3) یئاسن نمحرلا  دبع  وبا  ماما  (2) و  ننس رد  ینیوزق  هجام  نبا  زین  و 
: دومرف هبطخ  نمض  ادخ  لوسر  هک  هدومن  لقن  ترابع  نیا  هب  مقرا  نب  دیز  زا  ثیدح 84  رد  و 

: یلب اولاق : هسفن ؟ نم  هنمؤم  نمؤم و  لکب  یلوا  ینا  نوملعت  متسل  «أ 

554 ص :

.هعئارلا تاملک  نم  ءیش  رکذ  یف  لصف  ، 1/242 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
هب ار  ثیدح  هجام  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لضف  هللا ،’ لوسر  باحصا  لئاضف  یف  باب  همدقملا ، ح116 ، ، 1/43 هجام ، نبا  ننس  - 2

قیرطلا ضعب  یف  لزنف  جـح  یتلا  هتجح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انلبقا  لاـق : بزاـع  نب  ءاربلا  نع  تسا : هدروآ  ظاـفلا  نیا 
: اولاق هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  تسلأ  لاق : .یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاقف : یلع  دیب  ذخأف  هعماج ، هالـصلا  رمأف 

.هاداع نم  داع  مهللا  هالاو  نم  لاو  مهللا  .هالوم  انا  نم  یلو  اذهف  : لاق .یلب 
باتک نیا  رگید  تایاور  رد  فلتخم  ریباـعت  اـب  موهفم  نیا  باب 27 . صئاصخلا ، باـتک  ح 8469 ، ، 5/131 یئاسن ، ربکلا ، ننـس  - 3

باب ات 8481  ح 8487 زین 5/134 و 135 ، باب 27 و  صئاصخلا  باتک  8467 و 8469  ح 68464 - 5/130و 131 ، تسا : هدش  رکذ 
« ققحم « » یلع بح  یف  بیغرتلا   » 32
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« مالّسلا هیلع  ّیلع  دیبذخا  هالوم و  اذهف  هالوم  تنک  نم  یناف  لاق : .هسفن  نم  نمؤم  لکب  لوا  تنال  دشن 

یلوا وت  هک  میهد  یم  تداهش  یلب  دنتفگ : یگمه  وا ؟ سفن  زا  هنمؤم  نمؤم و  ره  هب  متـسه  فرـصت  هب  یلوا  نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  )
وا رد  فرصت  هب  یلوا  یلع )  ) نیا سپ  متـسه  وا  فرـصت  هب  یلوا  یم  ار  سک  ره  دومرف : هاگنآ  .وا  سفن  زا  نمؤم  ره  هب  یفرـصت  هب 

( ...دننیبب همه  ات  ار  یلع  تسد  تفرگ  دشاب و  یم 

(1) دادغب خیرات  متشه  دلج  هحفص 290  هحفص 289 و  رد  يرجه  لاس 462  یفوتم  دادـغب  بیطخ  یلع ، نب  دـمحا  رکبوبا  زا  زین  و 
تصش باوث  دریگب ، هزور  ریدغ ) زور   ) مارحلا هجحلا  يذ  مهدجیه  زور  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  یلصفم  ثیدح 

.(2) تسا هدومن  لقن  هنیرق  نامه  رکذ  اب  ار  روکذم  ریدغ  ثیدح  هاگنآ  .دشاب  یم  وا  يارب  نتفرگ  هزور  هام 

یلوا تسلأ   » هنیرق زا  یمان  رابخا ، رد  هک  دـنیامرفن  اقآ  ات  رابخا ، نیا  لـقن  دـشاب  یفاـک  رادـقم  نیمه  هب  هنومن  يارب  منک  یم  ناـمگ 
.دشاب یمن  مکسفنا » نم  مکب 

555 ص :

هنوگ نیا  ار  ثیدح  يدادغب  بیطخ  لالخلا ، یسوم  نب  نوشبح  لاح  حرش  ، 4392 مقر ، ، 8/290 يدادغب ، بیطخ  دادغب  خیرات  - 1
ذخأ امل  مخ  ریدغ  موی  وه  ارهش و  نیتس  مایـص  هل  بتک  هجحلا  يذ  نم  هرـشع  نامث  موی  ماص  نم  لاق : هریره  یبا  نع  دنک : یم  لقن 
یعف هالوم  تنک  نم  لاـق : .هللا  لوسر  اـی  یلب  اولاـق : نینمؤملا ؟ یلو  تسلأ  لاـقف : بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دـیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

.ملسم لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  بلاط  یبا  نبای  کل  خب  خب  باطخلا : نب  رمع  لاقف  هالوم 
، لیزنتلا دهاوش  ات 234 ؛ 42/232 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدـم  خـیرات  تسا : هدـش  نایب  تیاور  نیا  زین  ننـست  لها  رگید  بتک  رد  - 2
، یفنح يزودـنق  هدوملا  عیبانی  ، 184 ص156 / یمزراوخ ، بقاـنملا ، 5/232 ؛ ریثک ، نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  هفیرـش ؛ هیآ  لـیذ   1/213

« ققحم «. » هسماخلا هدوملا  ، » 2/283/810
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  راعشأ 

هللا یلصربمایپ  صوصخم  رعاش  دوخ و  نامز  رد  دالب  لها  رعـشا  هکلب  نیمرـضخم  ءارعـش  رعـشا  تباث  نب  ناسح  راعـشا  مجنپ ، هنیرق 
: دومرف یمو  دومن  یم  عامتـسا  وا  زا  ار  رافک  وجه  هدومن و  بصن  ربنم  دجـسم  رد  وا  يارب  ترـضح  نآ  اـصوصخم  دوب و  هلآو  هیلع 

.هد باوج  ناشیا  هب  نم  فرط  زا  ینعی  ینع » بجا  »

: تفگ ریغت  اب  دیسر و  باطخلا  نب  رمع  درک ، یم  رعش  داشنا  دجسم  رد  ناسح  يزور  دیوگ : باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا 

؟ ییوگ یم  رعش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  ایآ  هللا » لوسر  دجسم  یف  رعشلا  دشنتأ  »

: تفگ ناسح 

( ادخ لوسر  ینعی   ) تسا رتهب  وت  زا  هک  یـسک  روضح  هب  دجـسم  رد  رعـش  داشنا  نم  ینعی  کنم » ریخ  وه  نم  هیف  دـشنا و  تنک  دـق  »
.(1) دش تکاس  رمع  سپ  میامن  یم 

تباث نب  ناـسح  دومرف .) یم  حدـم  ار  وا  اـبلاغ  ، ) تسا تمکح  شماـمت  هکلب  تفگ ، رعـش  ناوتن  ار  ناـسح  رعـش  دومرف : یم  ربمغیپ 
هزاجا اب  دومن  یفرعمو  بصن  تیالو  هب  ار  یلع  هک  سلجم  نامه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  رد  هک  تسا  يراصنا 

یتقو ترضح  دنسیون : یم  نارگید  (2) و  يزوج نبا  طبس  هک  دومن  داشنا  ترضح  نآ  دوخ 

556 ص :

یف ءاج  ام  باب  ، ) 2/480/5013 دواد ، یبا  ننـس  اب  تباث ؛) نب  ناسح  لئاضف  باب  ، ) 7/162 ملسم ، حیحص  1/345 ؛ باعیتسالا ، - 1
ققحم دشانت .) نع  یهنلا  باب  ، ) 2/275 همیزخ ، نبا  حیحص  رعشلا ؛)

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوق  ثیدح  یف  لصف  باب 2 ، ص39 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 2
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: دومرف دینش ، ار  راعشا 

« کناسلب تحفان  وا  انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادایؤم  لازت  ناّسَح ال  ای  »

وت راعشا  نیا  ینعی   ) یـشاب یم  سدقلا  حور  هب  دیؤم  یبوخ ، هملک  ای  یحدم  هب  يدومن  يرای  تیب  لها  ام  هب  هک  یمادام  ناسح  يا  )
(( .هدوب سدقلا  حور  هحفن  زا  زورما 

بقانم و رد  يرمق  لاس 352  یفوتم  يرجه  مراهچ  نرق  فورعم  ثدـحم  رـسفم و  یـسوم ، نب  دـمحا  هیودرم ، نبا  ظفاح  هچ  نانچ 
مراهچ لـصف  رد  (2) و  بقانمرد یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  همئـألا  ردـص  (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  همئألا  ردـص 

امیف راهزالا  هلاسر  رد  یطویس  نیدلا  لالج  (3) و  مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتقم 

557 ص :

نیا ار  نایرج  هیوردـم  نبا  .هدـئام  هروس  مالّـسلا  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح 334 ، ص233-232 ، هیودرم ، نبا  بقاـنم  - 1
نم هرجـشلا  تحت  ناک  امب  رما  مخ ، ریدغ  یف  سانلا  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ 
یتح اقرتفی  مل  مث  هطبا  ضایب  یلا  ساـنلا  رظن  یتح  اـهعفرف  هعبـضب  ذـخأف  یلع  یلا  ساـنلا  اـعد  مث  سیمخلا ، موی  کـلذ  مقف  كوش 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  اًنید } َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   } هیآلا هذـه  تلزن 

هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  لاق  مث  یلعل  هیالولا  یتالاسرب و  برلا  اضر  همعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  هلآو 
ناسح لاقف : .یلاعت  هللا  هکربب  لق  لاق : ًاتایبا  لوقا  نا  هللا  لوسر  ای  یل  نذئا  تباث : نب  ناسح  لاقف  هلذخ  نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا 

ایدانم عمسا  مخب و  مهیبن  ریدغ  موی  مهیدانی  لاق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هداهش  اوعمسا  شیرق  هخیشم  رشعم  ای  تباث : نب 
لصف 14. ح152 ، ص136-135 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

.دنک یم  لقن  هیودرم  نبا  بقانم  دننام  ار  ثیدح  یمزراوخ  . 4 لصف ح35 ، ص81 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 3
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نیدلا لامج  ظفاح  هیولعلا  صئاصخ  رد  يزنطن  حتفلا  وبا  ظفاح  یفطصملا و  فرش  رد  یشوگرخ  دعـس  وبا  ظفاح  ءارعـشلا و  هدقع 
رد ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  (2) و  ّیلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  (1) و  نیطمسملا ررد  مظن  رد  يدنرز 

صاوخ هرکذت  هحفص 20  رد  يزوج  نبا  طبس  فسوی  هیالولا و  باتک  رد  یناتسجس  دیعس  وبا  ظفاح  (3) و  نیطمسلا دئارف  باب 12 
لقن يردـخ  دیعـس  زا  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نارگید  بلاطلا و  هیافک  لوا  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  همالا و 

دش و رکذ  ارصتخم  هک  ایاضق  حرش  هبطخ و  زا  دعب  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دنیامن  یم 

« هللااب هکربب  لق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لاـق  اـتایبا  لوقا  نا  یل  نذأـتأ  : » درک ضرع  تباـث  نب  ناـسح  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن 
راگدرورپ تیانع  فطل و  اب  ینعی  دـنوادخ  تکرب  هب  وگب  دومرف : ترـضح  میوگب ؟ باب  نیا  رد  یتایبا  هک  یهد  یم  نذا  اـیآ  ینعی 

نیا نتفگ  هب  درک  عورش  ًالاجترا  يدنلب ، نیمز  يالاب  تفر  سپ  .لاعتم 

558 ص :

هیلع هبقانم  عماج  باـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  باـب  مسق 2  طمس 1 ، ص113-112 ، يدـنرز ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  - 1
ممع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدنرز  .مالّـسلا و 

ینتئاج اذـکه  لاقف : ربدأـف  ربدا  لاـق : مث  لـبقأف  لـبقا  لاـق : مث  هفلخ  نم  هدـی و  نیب  اـهاخرا  هباحـسلا و  هتماـمع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع 
ناسح لاق : هلذـخ  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هداع و  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : مث  هکئالملا 

...نذئا هللا  لوسر  ای  تباث  نب 
زین میعن  وبا  ص58-57 .) لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب  ، ) هدئام هروس  هیآ 3  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 2

.دنک یم  لقن  هیودرم  نبا  دننام  ار  ثیدح 
.دنک یم  لقن  هیودرم  نبا  دننام  ار  ثیدح  ینیومح  باب 12 . طمس 1 ، ح39 ، ، 1.73 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
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: تایبا

مهیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

مکیلو مکالوم و  نمف  لاق  و 

ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو تنا  انالوم و  کهلا 

ایصاع هیالولا  یف  انم  فلت  مل  و 

ینناف یلع  ای  مق  هل  لاقف 

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هیلو اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ایلاوم قدص  راصنا  هل  اونوکف 

هیلو لاو  مهللا  اعد  كانه 

ایداعم ایلع  يداع  يذلل  نک  و 

ینعی  ) امـش یلو  یلوم و  تسیک  دومرف : ترـضح  نآ  ار ، يدانم  يادن  دندینـش  اهنآ  ار و  تما  درک  یم  ادن  مرکا  یبن  مخ  رید  زور  )
یلع هب  سپ  .درادن  ینعم  نیا  نایـصع  راکنا و  يدحا  یتسه و  ام  یلو  وت  ام و  يالوم  ادخ  دـنتفگ : امـش ) روما  رد  فرـصت  هب  یلوا 

هب یلع  ای  زیخرب  دومرف :

نیا مشاب  یم  وا  رمارد  فرصت  هب  یلوا  یلو و  نم  ار  سک  ره  سپ  یـشاب ، قلخ  ماما  يداهوت و  نم  زا  دعب  مدش  یـضار  هک  یتسرد 
اعد هاگنآ  .دیـشاب  نامالغ  دننام  یتسار  قدص و  رای  ار  یلع  تما ، امـش  مامت  سپ  دـشاب  یم  وا  رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  یلو و  یلع 

( .دشاب یم  یلع  نمشد  هک  سک  نآ  شاب  نمشد  ار و  وا  تسود  راد  تسود  ایادخ  درک 

ار تفالخ  رگم  دـندرکن  كرد  یلوم  ظفل  زا  باحـصا  زور ، عقوم  نامه  رد  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  لـیالد  حـضوا  زا  راعـشا  نیا 
ناسح دینـش  هک  یعقوم  ترـضح  یتسیاب  اعطق  دوبن ، فرـصت  هب  یلوا  يداـه و  ماـما و  ینعم  هب  یلوم  رگا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يارب 

يدرک هابتشا  ناسح  دیامرفب : ایداه » اماما و  يدعب  نم  کتیضر  : » تفگ راعشا  نمض 
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مدارم هکلب  هدوبن  توبن  ماقم  ولت  یلات  فرصت  هب  یلوا  يداه و  ماما و  نایب ، نیا  زا  نم  دصقم  فده و  اریز  يدیمهفن  ارم  دوصقم  و 
هوالع هب  .دندومن  ار  نآ  قیدصت  سدقلا » حورب  ادیؤم  لازت  ال   » تالمج اب  دندومنن  بیذـکت  هکنآ  زا  هتـشذگ  هدوب ، رـصان  بحم و 

.دندومن ار  ترضح  نآ  تفالخ  تماما و  نایب  حوضو ، لامک  اب  هبطخ  نمض 

رفعج وبا  هک  هدومن  نایب  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تیالو  هبطخ  هب  دننک  هعجارم  مرتحم  نایاقآ  تسا  مزال 
: دومرف هک  هدومن  لقن  ار  مامت  هیالولا  باتک  رد  يرجه  لاس 310 ، یفوتم  يربط  ریرج  نب  دمحم 

ّییـصو یخا و  اذه  سانلا  رـشاعم  همایقلا  موی  یلا  هبلـص  نم  يدـلو  یف  همامالا  مث  مکماما  ّیلع  مکالوم و  هللا  ّناف  اوعیطا  اوعمـسا و  »
« یبر باتک  ریسفت  یلع  یب و  نمآ  نم  یلع  یتفیلخ  یملع و  یعاو 

رد تمایق  ات  تماما  سپ  .دشاب  یم  امـش  رب  ماما  یلع  امـش و  يالوم  لجوزع  يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  .دـییامن  تعاطا  دیونـشب و  )
نم هفیلخ  نم و  ملع  ظفاح  نم و  یصو  نم و  ردارب  مالّسلا  هیلع  یلع  مدرم ، تعامج  يا  .مالّسلا  هیلع  یلع  بلص  زا  تسا  نم  دالوا 

( .نم راگدرورپ  باتک  ریسفت  رب  هدروآ و  نم  هب  نامیا  هک  یسک  رب  تسا 

تسا عطاق  لیلد  ترضح ، نآ  دوخ  تانایب  رب  هوالع  راعشا ، نیا  ندینش  عقوم  رد  ترضح  نآ  توکس  هک  دیهد  فاصنا  نایاقآ  سپ 
هب یلوا  يداه و  ماما و  ینعی  هدومن  ناـیب  راعـشا  نمـض  ناـسح  هک  هدوب  ناـمه  هکلب  هدوبن  رـصان  بحم و  ترـضح  نآ  دوصقم  هک 

سدقلا حور  دییأت  هب  ناسح  دومرف : اذلف  نیملسم ؛ رومارد  فرصت 
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.دیدرگ يراج  وت  نابز  رب  تقیقح  نیا 

هباحص ینکش  دهع  رد 

تسا ملسم  دشاب ، راصنا  بحم و  يانعم  هب  امش  هدیقع  هب  ای  هقلطم و  تیالو  یقیقح ، ینعم  هب  ترضح  نآ  شیامرف  ریدقت ، ّيا  یلع 
نیقیرف ياملع  یقاـفتا  هچ  ناـنچ  دـندومن ؛ يدـهع  هدرک و  یتعیب  هداد و  راـشف  یتسد  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رما  هب  باحـصا  هک 

یتسود و ترضح  نآ  روظنم  هک  دشاب  حیحص  امش  هدومرف  ضرف ، رب  دنتسکش ؟ ار  تعیب  دهع و  نآ  ارچ  سپ  .تسا  ینس ) هعیش و  )
ترصن يرای و  هدیاف  یتسود و  ینعم  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  هدوب ، يرای 

دندوب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادنزرف  هک  ار  شیاه  هچب  نز و  دـنربب و  شا  هناخ  رد  شتآ  هک  دوب  نیمه  دنتـسب ، دـهع  هک 
ادخ و بوبحم  همطاف  ندب  دـننک و  شلتق  هب  دـیدهت  هنهرب  ریـشمش  اب  دـنربب و  دجـسم  هب  دنـشٍکب  اربج  ار  وا  دـنناسرتب و  هدومن  رازآ 

تاشرافس گرزب و  زور  نآ  رد  تمظع  اب  تالیکشت  نآ  دوصقم  دوب  نیمه  ایآ  دنیامن ؟! طقس  ار  شسران  هچب  دننازرلب و  ار  ربمغیپ 
ادـخ و اـب  دـهع  ضقن  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  تاـیلمع  نیا  اـیآ  هغیلب ؟ تادـیکأت  همه  نآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

!؟ تسا هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

هدناوخن ار  دعر )  ) هروس 13 هیآ 25  دندیناسرن  رخآ  هب  امـش ) هدـیقع  هب   ) ار یتسود  دـهع  ای  دـندومن و  دـهع  ضقن  هک  یناسک  ایآ 
(1)؟ دندوب

561 ص :

ْمَُهل ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  هللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاـثیم َو  ِدـَْعب  ْنِم  هللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َو  - } 1
{ ِراّدلا ُءوُس 
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.تسا رگ  هولج  اراکشآ  تقیقح  قح و  میراذگب ، رانک  هب  ار  هنالهاج  ضعب  بح و  رگا 

همه میراک  هچ  رد  هک  دوش  مولعم  دنرادرب  اهراک  يور  هدرپ ز  رگ 

هیبیدح نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  ضقن 

رارف اـیآ  دـییامنن ، رارف  زورما  هک  تفرگ  دـهع  باحـصا  یماـمت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نینح  دـحا و  هوزغ  رد  اـیآ 
یفوک مثعا  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  (1) و  يربط هک  ءادعا  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندراذگ  اهنت  رارف و  نیا  ایآ  دندومنن ؟

نیخروم زا  نارگید  و 

562 ص :

رباج نب  نمحرلا  دـبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يربط  .نینح  هوزغ  يرجه  لاس 8  ثداوح  ، 2/347 يربط ، خیرات  - 1
هیامع یف  و  لاق : ارادـحنا  هیف  ردـحنن  اـمنا  طوطح  فوجا  هماـهت  هیدوا  نم  ٍداو  یف  انردـحنا  نینح  يداو  انلبقتـسا  اـمل  لاـق : هیبا  نع 
نحن انعار و  ام  هللاوف  اودعا  اویهت و  اوعمجا و  دق  هقیاضم  هئانح و  هباعش و  یف  انل  اونمکف  يداولا  یلا  اوقبـس  دق  موقلا  ناک  حبـصلا و 

هللا لوسر  زاجناو  دـحا  یلع  دـحا  يولی  اورمـشناف ال  نوعمجا  سانلا  مزهنا  دـحاو  لجر  هدـش  انیلع  تدـش  دـق  بئاتکلا  الا  نوطحنم 
اـضعب اهـضعب  لبالا  تلمتحا  ءیـش  الف  لاق : .هللا  دـبع  نب  دـمحم  انا  هللا  لوسر  انا  َّیلا ! مله  ساـنلا  اـهیا  اـی  نیا  لاـق : مث  نیمیلا  تاذ 

رد هبیتـق  نبا  زین  .هتیب و  لـها  راـصنألا و  نیرجاـهملا و  نم  رفن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  عـم  یقب  دـق  هـنا  ـالا  ساـنلا  قلطناـف 
ریبج نب  تاوخ  وخا   ) ریبج نب  هللا  دبع  ذئموی  هامرلا  یلع  ناک  و  دـنک ... : یم  لقن  هنوگنیا  ار  نایرج  دـحا  هوزغ  ص159 ، فراعملا ،

نم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  مهرما  ام  یلع  هاـمرلا  تفلاـخ  یتح  هرئادـلا  نیکرـشملا  یلع  تناـک  و  نییحنلا ) تاذ  بحاـص 
لیذ ، 2/298 میظعلا ، نآرقلا  ریسفترد  ریثک  نبا  .مزهنا و  نم  مهنم  مزهنا  نوملسملا و  بیـصأف  مئانغلا  یلا  تلام  اهعـضومب و  توبثلا 

نب کلام  جرخف  لاق : هللا  دـبع  نب  رباج  هیبا  نع  رباج  نب  نمحرلا  دـبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  هبوت ، هروس  هیآ 25 ،
یلص هللا  لوسر  لبقا  هئانحا و  يداولا و  قیاضم  یف  اوئیهت  اودعأف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قبـس  نینحلا  یلا  هعم  نمب  فوع 

مهیلع و تدـشف  لیخلا  مههوجو  یف  تراث  سانلا  طـحنا  اـملف  حبـصلا  هیاـمع  یف  يداولا  مهب  طـحنا  یتح  هباحـصا  هلآو و  هیلع  هللا 
انا هللا  لوسر  انا  هللا ، لوسر  انا  َّیلا ! اومله  سانلا  اهیا  لوقی  نیمیلا  تاذ  هللا  زاـحناو  دـحا  یلع  دـحا  لـبقی  ـال  نیمزهنم  ساـنلا  اـفکنا 
ای خرصا  سابع  ای  لاق : سانلا  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يأر  املف  اضعب  اهـضعب  لبالا  تبکر  ءیـش و  الف  هللا  دبع  نب  دمحم 
رد ریثا  نـبا  نـینح و  يداو  هغوــلب  يرجه ، لاـس 8  ثداوح  ، 2/69 تاقثلا ، رد  نابح  نبا  ...هرمـسلا و  باحـصا  اـی  راـصنألا  رـشعم 

یقتم .دننک  یم  لقن  ریسفت  رد  ریثک  نبا  دننام  ظافلا  فالتخا  رصتخم  اب  ار  ثیدح  فوع ، نب  کلام  لاح  حرـش  ، 4/289 هباغلادسا ،
نع دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نینح ، هوزغ  حـتفلا ، همتت  باب  تاوزغلا ، هباتک  ح 30212 ، ، 10/541 لامعلا ، زنک  رد  يدنه 

نایفـس ابا  بلطملا و  دبع  نب  سابعلا  الا  نوعمجا  هباحـصا  مزهناف  نینح  موی  هللا  لوسر  موی  هللا  لوسر  تدهـش  لاق  لدب  نب  ثراحلا 
یف وهو  الا  رجح  رجش و ال  نا ال  یلا  لیخ  املف  انمرهناف  ضرألا  نم  هضبقب  انهوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یمرف  ثراحلا  نب 

اورمتساف نیعجار  سانلا  مزهنا  و  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هللا ، دبع  نب  رباج  دنـسم  ، 3/376 دنسم ، رد  لبنح  دمحا  .انراثآ 
انا هللا  لوسر  انا  یلا  مله  سانلا ، اهیا  یلا  لاق : مث  نیمیلا  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زاجنا  دـحا و  یلع  مهنم  دـحا  يولی  ـال 
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نم اطهر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  نا  ـالا  ساـنلا  قلطاـف  اـضعب  اهـضعب  لـبالا  تلمتحا  ءیـش  ـالف  لاـق  هللا  دـبع  نب  دـمحم 
لقن دمحا  نایرج  رد  ار  ثیدح  نیا  بزاع  نب  ءارب  دنـسم  دـلج 4 ص293 ، رد  نینچمه  .ریثک  ریغ  هتیب  لها  راصنألا و  نیرجاهملا و 
الجر نیـسمخ  اوناک  دـحا و  موی  هامرلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لعج  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نا  قاسحا  وبا  اـنث  دـنک : یم 
ودعلا یلع  انرهظ  انومتیأر  نا  مکیلا و  لسرا  یتح  اوحربت  الف  ریطلا  انفطخت  انومتیأر  نا  اق  اعضوم و  مهعضو  و  لاق : ریبج  نب  هللا  دبع 

نهقوسا و تدـب  دـق  لبحلا و  یلع  ندـشتی  ءاسنلا  تیأر  هللا  اناف و  لاـق : .مهومزهف  لاـق : مکیلا  لـسرا  یتح  اوحربت  ـالف  مهاـنأطوا  و 
: ریبج نب  هللا  دبع  لاق  نورظنت  امف  مکباحـصا  رهظ  همینغلا  موق  يا  همینغلا  ریبج  نب  هللا  دبع  باحـصا  لاقف  نهبایث  تاعفار  نهلخالخ 

کلذـف نیمزهنم  والبقاف  مههوهو  تفرـص  مهوتا  املف  همینغلا  نم  نبیـصنلف  سانلا  نیتأنل  هللا  انا و  اولاق : هللا ؟’ لوسر  لاـق  اـم  متیـسنأ 
، يربکلا ننـس  رد  یئاسن  ...ـالجر و  رـشع  ینثا  ریغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  قبی  ملف  مهارخأ  یف  لوسرلا  مهوعدـی  يذـلا 
،4/240 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  دنک ؛ یم  لقن  دمحا  دنسم  دننام  ار  ثیدح  باب 69 ، ریسفتلا ، باتک  ح 11079  ، 6/315

یبنلا لعج  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  تعمس  لاق : قاحسا  وبا  انثدح  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 153 ، لیذ 
قبی مل  مهارخأ و  یف  لوسرلا  مهوعدی  ذا  کلذـف  نیمزهنم  اولبقأ  ریبج و  نب  هللا  دـبع  دـحا  موی  موی  هلاجرلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هللا یلص  هللا  لوسر  يزاغم  ددع  رکذ  ، 2/36 يربکلا ، تاقبط  رد  دعس  نب  دمحم  .الجر  رشع  ینثا  ریغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم 

، نارمع لآ  هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 967 ، ، 6/365 دوخ ، حیحص  رد  یطویـس  دحا و  موی  نیملـسملا  نم  لتق  نم  باب  ...هلآو ، هیلع 
: لاق بزاع  نب  ءاربلا  تعمـس  لاق : قاحـسا  وبا  انثدح  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  مکارخأ » یف  مکوعدی  لوسرلا  و   » هلوق باب 

مل مهارخا و  یف  ولسرلا  مهوعدی  ذا  كاذف  نیمزهنم  اولبقأ  ریبج و  نب  هللا  دبع  دحا  موی  هلاجرلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لعج 
نایرج نارمع ، لآ  هروس  هیآ 155  لیذ  ، 9/50 ریبکلا ، ریسفت  رد  يزار  رخف  .الجر و  رشع  ینثا  ریغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  قبی 

افع دق  اومزهنا  ناکملا و  اوقراف  نیعمجلا و  ءاقتلا  دـنع  دـحا  موی  اولوت  نیذـلا  موقلا  نا  دارملا  نا  ملعا  و  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 
بهذ نم  مهنم  هنیدـملا و  لخد  نم  مهنمف  اودـعبا  اولوت و  مهنم  ارفن  نا  هلمجلا  یف  رابخالا  هیلع  لدـت  يذـلا  لافقلا  لاق  ...مهنع  هللا 

نیمزهنملا و لئاوا  نکی  مل  هنا  الا  رمع  نیمزهنملا  نم  كانه و  اوعمتجا  لبجلا و  دـنع  اولزن  مهناف  نورثکألا  اما  بناوجلا و  ریاـس  یلا 
دعـس و امهل  لاقی  راصنالا  نم  نیلجر  عم  نامثع  اضیا  مهنم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دعـص  نا  یلا  لبجلا  یلع  تبث  لب  دـعبی  مل 

هعبرا اوناکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اوتبث  نیذـلا  اما  ...مایا و  هثالث  دـعب  اوعجر  مث  ادـیعب  اعـضوم  اولغب  یتح  اومزهنا  هبقع 
، يربکلا تاقبط  رد  دعـس  نب  دـمحم  ...یلع و  رکبوبا و  نیرجاهملا  نمف  راـصنألا ، نم  هعبـس  نیرجاـهملا و  نم  هعبـس  ـالجر ، رـشع 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  هللا ، دیبع  نب  هحلط  لاح  حرش  مقر 47 ، یلوالا ، هقبطلا  نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  تاقبط  ، 3/163

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  انل  لاقف  .دـحا  موی  هللا  لوسر  یلا  ءاف  نم  لوا  یف  تنک  لاق : رکبوبا  ینثدـح  تلاق : نینمؤملا  ما  هشئاع  نع 
یلع كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  انلبقا  هیلا و  رظنی  فزن  دق  هحلط و  دیری  مکبحاص  مکیلع  هلآو 

نع دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  حارجلا ، نب  هدـیبع  یبا  بقانم  رکذ  هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ح 5159 ، ، 3/298 نیحیحصلا ،
لجر هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  نیب  دـحا و  موی  ءاف  نم  لوا  یف  تنک  لاق : رکبوبا  ینثدـح  تلاق : اهنع  هللا  یـضر  هشئاـع 

هللا یلـص  یبنلا  یقل  امیف  لصف  يرجه ، موس  لاـس  ثداوح  ، 4/33 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ...هیمحی  لاـق و  هارا  هنع و  لـتاقی 
ذا هیآ  لیذ  دحا  هوزغ  يزاغملا ، باتک  ح 4063 ، ، 7/361 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ....نیکرـشملا و  نم  ذئموی  هلآو  هیلع 

ذئموی یبنلا  یقل  امیف  لصف  ثالث ، هنس  لاوش  یف  دحا  هوزغ  ، 2/350 هیوبنلا ، هریسلا  رد  ریثک  نبا  ...الشفت و  نا  مکنم  ناتفئاط  تمه 
باب ریسلا ، داهجلا و  باتک  ح81 ، ، 3/1402 شحیحص ، رد  ملسم  .دنک  یم  لقن  مکاح  كردتسم  دننام  ار  نایرج  ...نیکرـشملا  نم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انوزغ  لاق : یبا  ینثدح  هملـس  نب  سایا  ینثدح  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نینح  هوزغ  یف 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1385 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا ترظن  عنـص و  ام  تیرد  امف  ینع  يراوتف  مهـسب  هیمرأف  ودـعلا  نم  لجر  ینلبقتـساف  هینث  ولعاف  تمدـقت  ودـعلا  انهجاو  املف  انینح 
یلع اـمزهنم و  عجرا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هباحـص  یلوف  یبـنلا  هباحـص  مهاوقتلاـف و  يرخا  هینث  نم  اوعلط  دـق  مه  اذاـف  موقلا 

وه امزهنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تررم  اعیمج و  امهعمجف  يرازإ  قلطتـساف  يرخالاب  ایدترم  امهدـحاب  ارزتم  ناتدرب 
نیا ار  نایرج  ایارـسلا ، يزاغملا و  باـتک  ح4340 ، ، 3/40 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  .ءابهـشلا  هتلغب  یلع 
یلا سانلا  هعم  ثعب  رمع و  ثعب  اهاتا  املف  ربیخ  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  راس  لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ 

...هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  راـسف  مهنبجی  هنوـنبجی و  اوءاـجف  هباحـصا  رمع و  اوـمزه  نا  اوـثبلی  ملف  مهولتاـقف  مهرـصق  وا  مهتنیدـم 
دبع نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  ربیخ ، هوزغ  يزاـغملا ، باـتک  ح 11 ، ، 8/522 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .ثیدحلا و 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ناف  لاق : مکعم  تنک  دـقل  هللا  یلب و  تلق : ربیخب ؟ یلیل  ابا  ای  انعم  تنک  ام  یلع : لاـق  لاـق : یلیل  یبا  نب  نمحرلا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هیلا  یهتنا  یتح  سانلاب  مزهناف  رمع  ثعب  هیلا و  عجر  یتح  مزهناف  سانلاب  راسف  رکباـبا  ثعب  هلآو  هیلع 
عفدف ائیـش  رـصبا  دمرا ال  نا  هتیتأف و  یناعدف  یلا  لسرأف  لاق  .رارفب  سیل  هل  هللا  حـتفی  هلوسر و  هللا و  هبحی  الجر  هیارلا  نیطعأل  هلآو 

دعب یناذآ  امف  لاق : .دربلا  رحلا و  هفکا  مهللا  لاق : مث  ینیع  یف  لفتف  لاق : ائیـش  رـصبا  دمرا ال  انا  فیک  هللا  لوسر  ای  تلقف  هیارلا  یلا 
لقن مکاح  كردتسم  دننام  ار  نایرج  ربیخ ، هوزغ  تاوزغلا ، باتک  ح30119 ، ، 10/462 لامعلا ، زنک  رد  يدنه ، یقتم  .درب  رح و ال 

.دنک یم 
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؟ هدوبن دهع  ضقن  دنا  هتشون  ناتدوخ 

نامه اه  باتک  رد  دنا و  هتفگ  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هک  دنیوگ  یم  نامه  نایعیش  دییامن ، یم  لاکشا  ام  هب  تهج  یب  اهامش  هللا  و 
.دنا هتشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هک  دنسیون  یم 

.دنا هتشون  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  ییاه  نامه  تسا ، دراو  هباحص  هب  تبسن  هعیش  ءاملع  زا  يداقتنا  رگا 

565 ص :
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درک دیاب  هنافصنم  تواضق 

میتفگ ام  رگا  یلو  تسین  داقتنا  دروم  درادن و  یبیع  دیسیونب  اهامش  دییامن ؟ یم  اج  یب  هلمح  ام  هب  فلس  نع  ًافلخ  اهامـش  ارچ  سپ 
؟ دوش یم  بجاو  نام  لتق  میوش و  یم  رفاک  دنتشون  ینس  ءاملع  رباکا  هک  ار  هچ  نآ  میتشون  و 

.مییامن یم  حیبقت  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  هباحص  ضعب  هحیبق  لامعا  تشز و  لاعفا  هکنآ  يارب 

هکنآ هچ  نایعیش ؛ طقف  هن  دندوب  یـضفار  هباحـص  مامت  اعطق  ددرگ ، یم  ضفر  بجوم  مومذم و  هباحـص ، رب  نعط  رگا  هکنآ  لاح  و 
(1) .رمع رکب و  یبا  هفیلخ  یتح  دنا ، هدومن  مه  حیبقت  هداد و  رارق  نعط  دروم  ار  رگیدکی  امومع  هباحص  مامت 

هللا لوسر  باحصا  هک  نیا  هب  دیربب  یپ  یبوخ  هب  دیلیام  رگا  .مدومن  یم  نایب  ار  اهنآ  لاوقا  احورـشم  دوبن ، تقو  یگنت  هظحالم  رگا 
يوه یپ  رد  کی  ره  دندیدرگ و  مارتحا  دروم  كاپ و  نینمؤم  دندومن  هشیپ  يوقت  کی  ره  دنا ، هدوب  اطخلا  نکمم  مدرم  ریاس  دننام 
جهن حرـش  مراهچ  دـلج  هب  دـییامن  هعجارم  دـندش ، عقاو  مومذـم  نوعطم و  هدـیدرگ ، رداـص  اـهنآ  زا  تشز  لاـعفا  دـنتفر و  سوه  و 

یبا نبا   (2) هغالبلا

566 ص :

دمحم يربکلا ، تاقبطلا  « ) ادعـس هللا  لتق  : » دـیوگ یم  نینچ  .درک و  نیرفن  ار  هدابع  نب  دعـس  هفیقـس  نایرج  رد  باطخ  نب  رمع  - 1
،2/447 يربط ، خیرات  هدعاس ؛ ینب  هفیقس  ربخ  ، 2/124 یبوقعی ، خیرات  2/155 ؛ نابح ، نبا  تاقثلا ، هدابع ؛ نب  دعس  دعس 3/616 ، نب 
ار وا  نامثع  اب  دوخ  تفلاخم  نایرج  رد  هشیاـع  نینچمه  هفیقـسلا و  ثیدـح  ، 2/328 ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  هفیقـس ؛ ثیدـح 

یف لماکلا  ...نامثع ؛ مدب  نبلطأل  هشئاع  لوق  يربط 3/477 ، خیرات   ) .رفک دقف  الثعن  اولتقا  دنک : یم  ریفکت  ار  وا  درک و  باطخ  لثعن 
« ققحم  » ...و لمجلا  هعقو  رما  ءادتبا  رکذ  ، 3/206 ریثا ، نبا  خیراتلا ،

نب هریغملا  عجاری  هعمس  دق  رسای و  نب  رامعل  مالّسلا  هیلع  لاق  و   ) دعب هب  هبطخ 413  ، 20/10 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
.هیلع درلا  هباحصلا و  رما  یف  ینیوجلا  یلاعملا  یبأل  مالک  داریا  امالک ،) هبعش 
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بیقن رفعج  وبا  هک  هباحـص  هب  عجار  ینیوج  یلاـعملاوبا  ضارتعا  هب  ار  يدـیز  لـصفم  باوج   462 هحفص ات   454 هحفص زا  دیدحلا 
(1) بس نعل و  ریفکت و  قیسفت و  ار  رگیدکی  هتسویپ  هک  هدوب  هباحص  رد  یبالقنا  فالتخا و  هچ  دینادب  ات  دینیب  هدومن ، لقن 

567 ص :

متیدـتقا مهیدـیأب  موجنلاک  یباحـصا  لـثم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  فورعم  ثیدـح  نیا  ننـست  لـها  نیب  رد  - 1
باحـصا لامعا  مامت  ثیدح ، نیا  قبط  رب  .دیوش ) یم  تیاده  دینک  يوریپ  مادک  ره  زا  دنناگراتـس ، دـننام  نم  باحـصا  « ) متیدـها

اه و نیهوت  نتفرگ  رظن  رد  اب  ثیدح و  نیا  هب  هجوت  اب  .دش  میهاوخ  تیاده  مادـکره  زا  يوریپ  کسمت و  اب  تسا و  تجح  ام  يارب 
هباحص هب  یـسک  رگا  دنداد ، یم  تبـسن  مه  هب  هک  یتشز  تاملک  دنتـشاد و  یم  اور  رگیدکی  قح  رد  هباحـص  هک  ییاه  نعل  بس و 

هدش مه  تیاده  هدرک ، ادتقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هب  راک  نیا  رد  نوچ  هکلب  دوش  یمن  خیبوت  اهنت  هن  دـنک  نیهوت  يا 
ات مینک  هراشا  دنتـشاد  یم  اور  رگیدـکی  قح  رد  هباحـص  هک  ییاه  نعل  بس و  زا  يا  هشوگ  هب  تسا  بساـنم  اـج  نیا  رد  اذـل  .تسا 

، يربـط خـیرات  .تسناد  نید  یب  دـیاب  هباحـص  ار  زا  يرایـسب  هنرگو  تسین  نید  زا  جورخ  ثعاـب  هباحـص  هب  نیهوت  هک  دوش  نشور 
: لاق یلع  ینثدـح  دـسیون : یم  يربط  .یثراحلا  دایز  نبا  عیبرلا  هافو  ببـس  نع  لبنحلا  رکذ  باب  يرجه ، لاس 53  ثداوح  ، 4/217

ارشع هینامث  هرـصبلا  یلع  هرمـس  رقاف  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  هفوکلا  یلع  هل و  هفیلخ  بدنج  نب  هرمـس  هرـصبلا  یلع  دایز و  تام 
هیواعم و هللا  نعل  هرمس  لاقف  هلزع  مث  رهشا  هتس  دایز  دعب  هرمس  هیواعم  رقا  لاق : یعبصلا  نامیلس  نب  رفعج  نع  ینغلب  ورمع  لاق  ارهش 
رد ریثا  نبا  .يروشلا  هصق  باب  يرجه ، لاس 23  ثداوح  رد 3/298 ، نینچمه  .ادبا و  ینبذـع  ام  هیواعم  تعلطا  امل  هللا  تعطا  ول  هللا 
ای نمحرلا : دبعل  هبعش  نب  هریغم  لاق  تسا ... : هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  يروشلا  هصق  رکذ  يرجه ، لاس 23  ثداوح  ، 3/72 لماکلا ،
ول روعا  ای  تبذک  نمحرلا : دـبع  لاقف  انیـضر  ام  كریغ  نمحرلا  دـبع  عیاب  ول  نامثعل : لاق  نامثع و  تعیاب  نا  تبـصا  دـق  دـمحم  ابا 

يأر فرـصنا  املف  تسا ... : هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  نافع ، نب  نامثع  مایا  دوخ 2/171 ، خیرات  رد  یبوقعی  ...هتعیابل و  هریغ  تعیاب 
دتـشاف هب  نامثع  نذؤی  مل  هیلا و  یـصوا  ناک  رامع و  هیلع  یلـصف  ...دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ربق  لیقف  اذـه ؟ نم  ربق  لاـقف : ربقلا  ناـمثع 

لها ریسم  نامثع ، لتقم  باتک  ح22 ، دوخ 1/83 ، خـیرات  رد  فنخم  یبا  ...ءادوسلا و  نبا  یلع  یلیو  لاق  رامع و  یلع  نامثع  بضغ 
هل لاقف  نامثع  هبعـش  نب  هریغملا  یتا  ...فنخم  یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ینایرج  ...هیلا ، مهعامتجا  نامثع و  یلا  راصمالا 

عجرف کئارو ، قساف  ای  کئارو  رجاف  ای  کئارو  روعا  ای  هب  اوحاص  مهنم  اند  املف  مهوحن  یـضمف  نودـیری  ام  رظناف  موقلا  تآ  ینعد 
لقن ار  نایرج  نیا  یـسنعلا ، رـسای  نب  رامع  رما  نامثع ، لتقم  باـتک  ح18 ، رد 1/80 ، نینچمه  ...صاـع و  نب  ورمع  ناـمثع  اـعد  و 

، هلهأ ضعب  هب  یلح  ام  نامثع  ذخأف  رهوج ، یلح و  یف  طفس  هنیدملاب  لامال  تیب  یف  ناک  لاق  هدانسا  یف  فنخم  یبا  نع  دنا : هدرک 
ءاکتملا نبای  یلعأ  نامثع : لاقف  کلذ  نم  مغار  لونا  یفنا  نا  هللا  دهشا  رـسای : نب  رامع  لاق  ...کلذ و  یف  هیلع  نعطلا  سانلا  رهظاف 

هللا لوسر  جوز  هملس  ما  لزنم  هب  یتا  یتح  لمحف  جرخا  مث  هیلع ، یـشغ  یتح  هبرـضف  هب  اعدف  نامثع  لخد  ذخأف و  هوذخ ؛ يرتجت ؟
هللا یف  هیف  انیذا  موی  لوا  اذه  سیل  دمحلا هللا  لاق : یلص و  أضوت و  قافا  املف  برغملا  رـصعلا و  رهظلا و  لصی  ملف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نحن اما  هیبا و  ینب  هتیقتاف و  یلع  اما  نامثع  ای  لاقف : موزخم  ینبل  افیلح  رامع  ناـک  یموزخملا و  هریغملا  نب  دـیلولا  نب  ماـشه  ماـق  و 
نامثع و لاقف  هرسلا  میظع  هیما  ینب  نم  الجر  هب  نلتقأل  تام  نئل  هللا  اما و  فلتلا  یلع  هب  تیفشا  یتح  اناخا  تبرض  انیلع و  تأرتجاف 

ریثک نباو  ...جرخأف  هب  رما  نامثع و  همتـشف  هلیجب  نم  نیتیرـسق  هتَّدجو  هّما  تناک  ناتیرـسق و  امهناف  لاق  هیرـسقلا  نبا  ای  انهاهل  کنا 
لقن ار  نایرج  نیا  یجرزخلا ، هداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  لاـح  حرـش  يرجه ، لاس 59  ثداوح  ، 108 - 8/107 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد 
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نا اهراک  تنک  دـق  هللا  انا و  و  سیق : هل  لاقف  ...هیواعم  یلع  دعـس  نب  سیق  مدـق  لاق : هنییع  نبا  نع  نب  قازرلا  دـبع  لاق  تسا : هدرک 
هیواعم ای  تنا  و  سیق : هل  لاقف  دوهیلا  رابحا  نم  ربح  الا  تنا  له  و  مل ؟ هیواعم و  هل  لاقف  .هیحتلا  اذهب  کییحاف  ماقمال  اذـه  یف  موقا 

یلع كردتـسملا  رد  يروباـشین  مکاـح  ...اـعئاط و  هـنم  تـجرخ  اـهراک و  مالـسإلا  یف  تـلخد  هیلهاـجلا  مانـصا  نـم  امنــص  تـنک 
ناک ال لاق : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ناـیرج  نیا  محـالملا ، نتفلا و  باـتک  ح 8477 ، ، 4/526 نیحیحصلا ،

نینچمه نوعلملا و  نبا  نوعلملا  غزولا  نب  غزولا  وع  لاقف : مکحلا  نب  ناورم  هیلع  لخداف  هل  اعدف  یبنلا  هب  یتا  الا  دولوم  دحال  دـلوی 
نع دـنک : یم  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  یناـیرج  ...هللا  لوـسر  جاوزا  نم  تایباحـصلا  رکذ  هباحـصلا ، هـفرعم  باـتک  ح 6744 ، رد 4/14 ،

، نآرقلا ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  .رـصمب و  هلتق  هنا  یل  معز  هناف  صاعلا  نب  ورمع  هللا  نعل  تلاقف  ...هشئاع  یل  تلاـق  لاـق : قروسم 
.هللا و هنعل  نم  ضعب  تنأف  هبلص  یف  تنا  كابا و  هللا  نعل  ناورمل : هشئاع  تلاق  دق  و  دسیون : یم  ءارسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 100286
،5/30 دیرفلا ، دقع  هبر  دبع  نبا  نامثع و  هعیب  يروشلا و  رما  باب  نافع ، نب  نامثع  رما  ، 122-6/121 فارشالا ، باسنا  رد  يرذالب 

تعمس لاق : یقـشمدلا  رامع  نب  ماشه  دنا : هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  نافع ، نب  نامثع  هفالخ  یف  يروشلا  رما  همادخ ، یبنلا و  باتک 
دبع لاقف  هتعیاب  ام  كریغ  یلو  ول  هللا  اما و  هریغملا : هل  لاق  هفـالخلا  یلو  اـمل  ناـمثع  نا  اـنغلب  ماـشه و  لاـق  ...لوقی  سنا  نب  کـلام 

، فارـشالا باـسنا  رد  يرذـالب  نینچمه  ...لوقلا و  اذـه  لـثم  هل  تلقل  هتعیاـبل و  هریغ  یلو  ول و  روعا  اـی  تبذـک  فوع  نب  نمحرلا 
نبا مدـق  ستا ... : هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رما  نامثع ، ریـس ، نم  اورکنا  ام  نافع ، نب  ناـمثع  رما  باـب  ، 6/147

ءیقی و عماط  یلع  شمت  نم  ءوس  هبیود  مکیلع  تمدـق  هنا  الا  لاق : هآر  املف  هللا ، لوسر  ربنم  یلع  بطخی  نامثع  هنیدـملا و  دوعـسم 
اذه لوقتأ  نامثع  يا  هشئاع  تدان  ناوضرلا و  هعیب  موی  ردب و  موی  هللا  لوسر  بحاص  ینکل  کلذک و  تسل  دوعسم : نبا  لاقف  حلسی 
مالغ مومحی  هلمتحل  نب  لاقی  ...هعمز و  هللا  دبع  هب  برض  افینع و  اجارخا  دجـسملا  نم  جرخأف  هب  نامثع  رما  مث  هللا ؟ لوسر  بحاصل 
لتقم باب  نافع ، نب  ناـمثع  رما  رد 6/220 ، نینچمه  ...هعلـض و  َّقدـف  ضرالا  هب  برـض  یتح  هقنع  یلع  نافلتخت  هالجر  ناـمثع و 

یبا نب  دـمحم  مزح  نب  ورمع  راد  نم  نامثع  یلع  روست  هیاور : یف  يدـفاولا  لاق  دـنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ینایرج  نافع  نب  نامثع 
نب نامثع  رما  رد 6/160 ، نینچمه  ...لثعن و  ای  هللا  كازخا  دـق  لاق  هتیحلب و  ذـخأ  دـمحم و  مهمدـقتف...نادوس  رـشب و  هنانک  رکب و 
نب نامثع  رم  لاق : دانـسا  یف  يدـقاولا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ینایرج  نامثعل  يرافغلا  هاجهج  يراصنالا و  هلبج  یلع  نافع 
یلع کنلتقأل  هللا  لـثعن و  اـی  هل : لاـقف  اورکنا  اـم  هیلع  ساـنلا  رکنا  دـق  هراد و  باـب  یلع  وه  يدـعاسلا و  ورمع  نب  هلبج  یلع  ناـفع 

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ینایرج  رذ  یبا  رما  نافع ، نب  ناـمثع  رما  رد 6/169 ، نینچمه  ...رانلا و  هرح  یلا  کنجرخأل  ءاـبرج و  صولق 
نامثع لاقف  .انسفنا  لک  نم  هللا  همحرف  معن  رـسای : نب  رامع  لاقف  لاق  هذبرلاب  رذ  یبا  توملا  نامثع  غلب  امل  هنا  اضیا  يور  دق  و  دنک :

، نایفس نب  هیواعم  لاح  حرش  هیما ، ینب  دهع  ص203 ، ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس  و  هرییـست ...؟ یلع  تمدن  ینارتا  هیبا  ریأ  ضاع  ای 
، هل ظفللا  هریـسفت و  یف  متاح  یبا  نبا  یئاسنلا و  يراخبلا و  جرخأ  و  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ینایرج  هرابخا  نم  هذـبن  یف  لـصف 

ایأر دـیزی  يدـلو  یف  نینمؤملا  ریما  يرا  دـق  هللا  نا  لاقف : هیواـعم  لـبق  نم  زاـجحلا  یلع  وه  هنیدـملاب و  بطخ  ناورم  نا  قیرط ، نم 
لـقره و هنـس  رکب : یبا  نب  نمحرلادـبع  لاـقف  رمع  رکب و  یبا  هنـس  ظـفل : یف  رمع و  رکبوبا و  فلختـسا  دـقف  هفخلتـسی  نا  انـسح و 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  كابا  نعل  يذلا  نیعللا  نبا  تسلأ  نمحرلا : دبع  لاقف  امکل ؟ فا  هیدلاول  لاق  يذلا  تسلأ  ناورم : لاقف  ...رـصیق 
ناورم و ابا  نعل  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  یبنلا  نکل  نالف و  نب  نالف  یف  تلزن  نکل  تلزن و  هیف  ام  ناورم  بذک  هشئاع : تلاقف  هلآو ؟
، نایفس یبا  نب  هیواعم  لاح  حرش  هیما ، ینب  دهع  باب  رد ص204 ، نینچمه  .هلوسر و  هللا و  هنعل  نم  ضعب  ناورمف  هبلـص  یف  ناورم 

یلع لخد  ـالیقع  نا  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  رکاـسع  نبا  جرخا  دـنک : یم  لـقن  ار  يرگید  ناـیرج  هراـبخا  نم  ذـبن  یف  لـصف 
، هسایـسلا همامالا و  رد  هبیتق  نبا  .بطحلا و  هلامح  هتمع  هیواعم و  اذـه  لیقع : لاقف  بهل  وبا  همع  لیقع و  اذـه  هیواعم : لاقف  هیواـعم 
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دهاعت دـنک ... : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ینایرج  نامثع ، یلع  ساـنلا  رکنا  اـم  باـب  ناـفع ، نب  ناـمثع  هعیب  يروشلا و  رکذ  ، 36-1/35
دی یف  باتکلا  ...هرشع و  اوناک  دوسالا و  نب  دادقملاو  رسای  نب  رامع  باتکلا  رـضح  نم  ناک  نامثع و  دی  یف  باتکلا  نعفدیل  موقلا 

لاقف هأرقف  باتکلا  هیلا  عفدف  ...مکح  نب  ناورم  هدـنع  ...نامثع و  راد  ءاج  یتح  ...هدـحو  یقب  یتح  رامع  نع  نوللـستی  اولعج  رامع 
.مهب كربخا  ال  لاق : مه ؟ نم  لاق : .کنم  اقرف  اوقرفت  رفن  یعم  لاق : کعم ؟ ناک  نم  و  لاق : .معن  لاق : باـتکلا ؟ اذـه  تبتک  تن  هل :

نا کنا  سانلا و  کیع  أرج  دـق  ارامع ) ینعی   ) دوسالا دـبعلا  اذـه  نا  نینمؤملا  ریما  ای  ناورم : لاقف  ؟ مهنیب نم  یلع  تأرتجا  ملف  لاق :
باب یلع  هوحرط  یتح  هورجف  هیع  یشغف  هنطب  اوقتف  یتح  مهعم  نامثع  هبرض  هوبرضف و  هوبرضا  نامثع  لاق  هءارو  نم  هب  تلکن  هتلتق 

یم لقن  ار  ینایرج  هیواعم ، رابخا  باب  هیواعم ، هفالخ  همادـخ ، یبنلا و  باتک  ، 5/108 دیرفلا ، دقع  رد  هبر  دبع  نب  دمحم  ...رادلا و 
املف دعـس ، تام  یتح  هنعل  نع  هیواعم  کسماف  ...ایلع  نعلی  نا  دارا  هنیدـملا و  لخدـف  هیواعم  جـح  یلع  نب  نسحلا  تام  اـمل  دـنک :
ّیلع هفالخ  همادخ  یبنلا و  باتک  دلج 5/81 ، رد  نینچمه  ...اولعفف و  ربانملا  یلع  هونعلی  نا  هلامع  یلا  بتک  ربنملا و  یلع  هنعل  تام 

نب يدوهی  تنا  امناف  دعب  اما  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  یلا  هیواعم  بتک  دـنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  نیفـص  موی  بلاط ، یبا  نب 
نایرج نافع  نب  نامثع  هفـالخ  یف  يروشلا ، رما  باـب  رد 5/29 ، نینچمه  ...ینثو و  نب  ینثو  تنأف  دـعب  اـما  سیق  هباـجأف  ...يدوهی 

نا قدص  هعیبر : یبا  نب  هللا  دبع  لاقف  نامثع ، عیابف  شیرق ، فلتخت  نا ال  تدرا  نا  حرـسلا  یبا  نبا  لاق  دنک ... : یم  لقن  ار  يرگید 
یبا نب  لیقع  باوج  هبوجـالا ، یف  هینجملا  باـتک  رد 4/79 ، نینچمه  ...حرـس و  یبا  نب  رامع  متـشف  انعطا  انعمـس و  نامثع  تعیاـب 

هل لاق  .بهل  وبا  همع  لیقع  اذه  هباحصأل : لاقف  هیواعم  یلع  لیقع  لخد  دنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  هباحـصا ، هیواعمل و  بلاط 
اشرتفم بهل  ابا  یمع  دجتس  کناف  راسیلا ، تاذ  لدعاف  رانلا  تلخد  اذا  هیواعم  ای  لاق : مث  بطحلا ، هلامح  هتمع  هیواعم  اذه  و  لیقع :

نب مشخدلا  نب  کلام  لاح  حرش  ، 4/278 هباغلا ، دـسا  ردریثا  نبا  .هب و  لوعفملا  وا  لعافلا  ریخ  امهیا  رظناف  بطحلا ، هلامح  کتمع 
رسا يذلا  وه  عیمجلا و  لوق  یف  اردب  دهشو  اهدهـشی  مل  هنا  اضیا  يدقاولا  نم  يور  دق  و  دنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  هحـضرم ،
نبا ...قفانم و  هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  کلام  نب  نایتع  هقف  لاق  يذلا  وه  قافنلاب و  مهتی  ناک  ورمع و  نب  لیهـس  ردب  موی 
عیاب امل  لاق  دایز  نب  دـمحم  نع  دـنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  فاـقحا ، هروس  هیآ 17 ، ، 4/142 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک 

یلاعت هللا  لزنا  يذلا  اذه  نورم : لاق  رصیق  لقره و  هنس  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  لاقف  رمع  رکب و  یبا  هنـس  ناورم : لاق  هنبال  هیواعم 
تلزنا يذلا  یمـسا  نا  تش  ول  هب و  وه  ام  هللاو  ناورم  بذـک  تلاقف : هشئاع ، کلذ  غلبف  هیالا  امَُکل } ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  َلاق  يذَّلا  َو   } یف

لیذ ضضف ، هغل  ، 3/454 هیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  .هللا و  هنعل  نم  ضفضف  ناورمف  هبلص ، یف  ناورم  ابا  نعل  هللا  لوسر  نکل  هتیمـسل و  هیف 
لیذ ءارـسا  هروس  هیآ 60  ، 10/286 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ریـسفت  رد  یبطرق  .دـنک و  یم  لـقن  ریثک  نبا  ریـسفت  دـننام  ار  ثیدـح 
لاق نم  رافکإ  ری  مل  نم  باب  بدـالا ، باـتک  ، 7/354 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  .دنک و  یم  لقن  ریثک  نبا  ریـسفت  دـننام  ار  ثیدـح 

ح179، ، 1/340 شحیحـص ، رد  ملـسم  ...قفانم و  هنا  بطاحل  رمع  لاق  و  دـنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  الهاج ، وا  ـالوأتم  کـلذ 
.ففخیلف اموق  ما  نم  باب  هالـصلا ، هماقا  باتک  ح 986 ، ، 1/315 دوخ ، ننـس  رد  هجام  نبا  ءاشعلا و  یف  هئارقلا  باب  هالـصلا ، باتک 

باب هالصلا ، باتک  ، 2/293 يربکلا ، ننس  رد  یقهیب  و  یلعالا ، هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 11667 ، ، 6/513 يربکلا ، ننس  رد  یئاسنو 
ءاشعلا هباحـصال  يراصنالا  لبج  نب  ذاعم  یلـص  لاق : هنا  رباج  نع  دـنا : هدرک  لقن  ار  ناـیرج  نیا  ...هرخـآلا  ءاـشعلا  یف  هئارقلا  ردـق 

، هغزولا واولا ، باب  ، 2/422 ناویحلا ، هایح  رد  يریمد  .قفانم و  هنا  لاقف  هنع ، داعم  ربخأـف  یلـصف  اـنم ، لـجر  فرـصناف  مهیلع  لوطف 
ناک ال لاق : هنا  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نع  كردتسمال  نم  محالملا  نتفلا و  باتک  یف  مکاحلا  يور  دنک : یم  لقن  يرگید  نایرج 

نوعلملا غزولا  نب  غزولا  وه  لاقف : مکحلا  نب  ناورم  هیلع  لخدف  هل ، اوعدـیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  یتا  الا  دـلوم  دـحأل  دـلوی 
( نامثع  ) سبح دـنک ... : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  لصف 3 ، باب 7 ، ص114 ، هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  .نوـعلملا  نبا 
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هیواعم و هاکتـشا  امل  هنیدـملا  یلا  ماشلا  نم  تماص  نب  هدابع  صخـشا  هذـبرلا و  یلا  رذابا  یفن  بعک و  نب  یلا  دوعـسم و  نبا  ءاطع 
هافن اطوس و  نیرشع  هبرضف  هدبع  نب  بعک  همرح  کهتنا  رسای و  نب  رامع  برـض  قفانم و  کنا  فوع : نبال  لاقو  دوعـسم  نبا  رجه 

بتکف دنک : یم  لقن  ار  يرگید  نایرج  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هفالخرکذ  ، 3/16 بهذلا ، جورم  رد  يدوعـسم  .لابجلا و  ضعب  یلا 
نینچمه ...ینثو و  نب  ینثو  تنا  امناف  دعب  اما  دعـس  نب  سیق  هیلا  بتکف  ...يدوهی  نبا  يدوهی  کناف  دـعب  اما  دعـس :) نب  سیق   ) هیلا

راد یلا  هیواعم  فرـصنا  غرف  املف  ...هیواعم  جـح  دـنک : یم  لقن  ار  يرگید  ناـیرج  نایفـس ، یبا  نبا  هیواـعم  هفـالخ  رکذ  رد 3/14 ،
...ّیلع بس  یف  تعرـش  مث  كریرـس  یلع  کعم  ینتـسلجا  لاق  مث  دعـس  فحزف  هبـس  یف  عرـش  یلع و  یف  هیواـعم  عقو  ...هودـنلا و 

نباـی رکب  یبا  نب  دـمحم  هیواـعم  هل  لاـق  تـسا : هدرک  لـقن  ار  ناـیرج  نـیا  يرجه ، لاـس 38  ثداوح  ، 4/78 شخیراـت ، رد  يربط 
شخیرات 4/79، رد  يربط  رکب و  یبا  نب  دـمحم  لتق  رکذ  يرجه ، لاس 38  ثداوح  ، 3/357 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  .هجاسنلا  هیدوهیلا 

اعزج هیلع  تعزج  هشئاع  رکب ) یبا  نب  دـمحم  لتق  يا   ) کلذ تغلب  اـملف  تسا : هدرک  لـقن  ار  ناـیرج  نیا  يرجه  لاس 38  ثداوح 
ثیدح 49، لصف 2 ، باب 3 ، ص72 ، هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  .هیواـعم و  یلع  اوعدـت  هالـصلا  ربد  یف  تتنق  ادـیدش و 

هاکـش هنع و  ضرعأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نم  لیقع  هبارق  نم  جرخت  هنا  ریغ  اباسن  وا  ابابـس  رکبوبا  ناک  و  دـنک : یم  لقن  نینچ 
: دـنک یم  لقن  نینچ  نیا  مکحلا  نب  ناورم  توم  باب  و 14 ، ، 2/13 هسایسلا ، همامالا و  رد  هبیتق  نباو  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلا 

حلأف ناورم ، هیلع  یبأف  یحالـس  یلا  ددرا  هیواعم : نبا  دیزی  نب  مداخ  هل  لاق  رـصم ، نم  ماشلا  مدق  امل  مکحلا  نب  ناورم  نا  اورکذ  و 
...هبطرلا نبا  ای  خوبر ، اذه  ما  نا  ماشلا  لها  ای  عّوبرلا ، نبای  هل  لاق  ًابابس و  اشحاف  ناروم  ناک  هیلع و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1394 

http://www.ghaemiyeh.com


568 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1395 

http://www.ghaemiyeh.com


569 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1396 

http://www.ghaemiyeh.com


570 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1397 

http://www.ghaemiyeh.com


571 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1398 

http://www.ghaemiyeh.com


572 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1399 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندومن یم 

ضغب بح و  هلئسم  رد  دشاب  یم  تعامج  تنس و  لها  نایاقا  مومع  اب  امش  ياملع  نیفصنم  زا  ضعب  نایعیـش و  نیب  هک  یقرف  یهتنم 
رد يدب  مصی » یمعی و  ءیشلا  بح   » هدعاق يور  دیراد ، طرفم  هقالع  هقلعو و  تبحم  رهم و  هباحص  زا  ضعب  هب  اهامش  نوچ  تسا ،

، نعاطم مامت  زا  دییامن  یم  یعـس  اذلف  دینیب ، یم  بوخ  مه  ار  اهنآ  دب  ياه  هکل  دینک ، یم  رظن  تبحم  هدید  اب  نوچ  دـینیب  یمن اهنآ 
.تسا هروآ  هدنخ  هحضاو ، نعاطم  لباقم  رد  دوش  یم  هداد  هک  ییاهباوج  دییامن و  هئربت  ار  اهنآ 

هکلب مینک ، یمن  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  هب  توادع  هنیک و  ضغب و  اب  هک  میبلط  یم  تداهـش  هب  ار  ادخ  ام  یلو 
.مییامن یم  قح  هب  تواضق  هدید  هب  ار  اه  يدب  بوخ و  ار  اهیبوخ  میرگن ، یم  قطنم  ناهرب و  رظن  اب  هیقافتا  عیاقو  هب 

زور نآ  يارب  يرکف  درذگ ، یم  درادن ، یشزرا  ایند  رمع  زور  راهچ  .میتسه  ءازجلا  موی  تمایق و  هب  دقتعم  امـش  ام و  مرتحم ! نایاقآ 
.دومن دیاب 

راوازـس ایآ  .دیناوخن  یـضفار  رفاک و  ار  دحوم  نایعیـش  .دـییامنن  هبتـشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  تهج  یب  .میمولظم  نایعیـش  ام  هللا  و 
مهیلع هللا  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  ناوریپ  تسا 

یم دب  ار  نایعیـش  قیاقح ، نایب  تاداقتنا و  عون  يارب  رگا  هک  یتلاح  رد  دیهد ؟ رارق  هلمح  دروم  یـضفار و  چوپ ، هناهب  هب  ار  نیعمجا 
هدمآ و نوریب  اهنآ  ملق  ریز  زا  تاداقتنا  عون  نیا  هکنآ  هچ  دینادب ؛ دب  ار  ناتدوخ  ياملع  رباکا  دـیاب  لوا  دـیناوخ ، یم  رفاک  دـیناد و 

.دنا هدومن  تبث  ناشدوخ  هربتعم  بتک  رد 
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هیبیدح رد  هباحص  رارف 

هباحص رثکا  حلص ، دادرارق  زا  دعب  دنسیون : یم  ناتدوخ  نیخروم  ریاس  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  نبا  هیبیدح ، هیـضق  رد  الثم 
یم میدوبن و  حلـص  هب  یـضار  ام  هک  دـندومن  تمالم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  (1) و  دندوب ینابـصع  باطخلا  نب  رمع  اب 

شیرق نوچ  دـندرک ، هلمح  اذـلف  .دـیراتخم  دـیراد ، گنج  هب  لیم  رگا  دومرف : ترـضح  دـیدومن ؟ حلـص  ارچ  مینک  گنج  میتساوخ 
مه ربمغیپ  لباقم  رارف  عقوم  رد  هک  دـمآ  دراو  اهنآ  هب  رافک  زا  یتسکـش  ناـنچ  .دـنداد  لـباقتم  باوج  ار  اـهنآ  هلمح  دـندوب ، هداـمآ 

! دنتفر ارحص  هب  هدومن  رارف  مه  اجنآ  زا  دنتسیاب ، دنتسناوتن 

.دنتـشگرب دندید ، دوخ  لباقم  رد  ار  یلع  شیرق  هک  نیمه  ریگب  ار  شیرق  ولج  ردارب  ریـشمش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح 
.دنراذگ ار  یهاوخ  رذع  يانب  هدنمرش ، لجخ و  دوخ  لمع  زا  یلیخ  هدومن  تعجارم  مک  مک  يرارف  باحصا  هاگنآ 

یم نمشد  لباقم  يربک  ردب  هوزغ  رد  هک  دیدوبن  امش  ایآ  مسانش ، یمن  ار  امـش  نم  رگم  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
یم الاب  اه  هوک  هب  دیدرک و  رارف  دحا  زور  رد  هک  نم  باحـصا  دیدوبن  امـش  ایآ  داتـسرف ؟ ام  يرای  هب  ار  هکئالم  دـنوادخ  دـیدیزرل ،

دومن نایب  ار  اهنآ  ياه  یتابث  یب  اه و  یتسـس  مامت  ترـضح  هصالخ  دیدماین ؟ مدناوخ  ار  امـش  دنچ  ره  دـیدراذگ  اهنت  ارم  دـیتفر و 
.دندومن یم  یهاوخ  رذع  هتسویپ  اهنآ 

نآ ياه  هدـعو  هدومن  بیذـکت  هک  نیا  زا  دـعبدومن  رمع  هب  ار  اهباتع  نیا  ترـضح  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هرخـالاب 
تانایب زا  دنا  هتشون  هاگ  نآ  ار ، ترضح 

574 ص :

.تسا هدش  یسررب  مشش  سلجم  رد  هیبیح  رد  ربمایپ  توبن  رد  باطخلا  نب  رمع  کش  - 1
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(1) .هدومن رکذ  ار  نآ  تابتاعم  نمض  ترضح  هک  دشاب  هتخیرگ  دحا  رد  دیاب  رمع  هفیلخ  دوش  یم  مولعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

يروف میئوگب  ام  رگا  دنا  هتـشون  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا  دننام  یگرزب  ءاملع  هک  ار  يا  هیـضق  نیا  دـیئامرفب  هظحالم  نایاقآ  الاح 
دـیدحلا و یبا  نبا  هب  یلو  دـیئامن  یم  هفیلخ  هب  نیهوت  دـیئوگ و  یم  ارچ  هک  دـیناوخ  یم  نامرفاک  یـضفار و  هتفرگ و  هدروخ  ام  زا 

دیراد دب  رظن  ام  هب  امـش  نوچ  میئامن ، یم  لقن  ار  یخیرات  عیاقو  هکلب  میرادن  نیهوت  دصق  میئوگب  ام  هچ  ره  تسین ، يداریا  وا  لاثما 
هچ .ددرگ  یمن  عقاو  رثؤم 

575 ص :

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  باوج  رمع و  تاضارتعا  هیبیدح  هصق  يزاغم  باتک  رد  يدقاو  زا  لقن  هب  دوخ  باتک  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 1
ذخأت مارحلا و  دجـسملا  لخدتـس  کنا  اتنثدح  نکت  ملأ  هللا ، لوسر  ای  ذئموی : رمع  لاق  : » دنک یم  لقن  نینچ  وا  ياعدا  هب  هلآو  هیلع 

.ال رمع : لاق  اذه ؟ مکرفس  یف  مکل  تلقأ  هللا :’ لوسر  لاقف  رحن ! تیبلا و ال  یلا  لصی  مل  انیدعم  و  نیفرعملا ، فرعت  هبعکلا و  حاتفم 
رمع و یلع  لبقا  مث  نیفرعملا ، عنم  فرعا  هکم و  نطبب  مکـسوؤر  یـسأر و  قلحا  هبعکلا و  حاتفم  ذـخآ  هنولخدتـس و  مکنا  امأ  لاق :

نم مکوؤاج  ذا   } بازحألا موی  متیـسنأ  .مکارخا  یف  مکوعدا  اـنا  و  دـحا } یلع  نوولت  ـال  نودعـصت و  ذا  ، } دـحا موی  متیـسنأ  لاـق :
لاقف اذک ؟ موی  متیـسنا  ًاروما ، مهرکذی  لعج  و  اذـک ! موی  متیـسنأ  رجانحلا } تغلب  راصبالا و  تغاز  ذا  مکنم و  لفـسا  نم  مکقوف و 
تنک يذـلا  اذـه  : لاق هسأر  قلح  هیـضقلا و  ماع  لخد  املف  انم  هللاال  ملعا  هللا  لوسر  اـی  تنأ  هلوسر ، قدـص  هللا و  قدـص  نوملـسملا :

: اولاق مکل  تلق  تنک  يذلا  اذه  لاقف : ءاجف  باطخلا ، نب  رمع  یلا  اوعدا  لاق : هبعکلا  حاتفم  ذخأ  حتفلا و  موی  ناک  امل  هب ، مکتدـعو 
عم تبث  نم  یف  لوقلا  ، 15/25 هغالبلا ، جهن  حرـش   ) .نوولتال نودعـصت و  ذا  دحا  موی  متیـسنأ  هل : لاق  امل  دحا  موی  یف  نکی  مل  ولف 

، عامـسالا عاتما  تسا : هدـش  نایب  ننـست  لها  رگید  بتک  رد  ار  هیـضق  نیا  توافت  یمکاـب  دـحا ) موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
رد هتبلا  .مارحلا  دجسملا  هلوخدب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  ایؤر  هللا  قیدصت  اما  و  ، 355 هحفص و  هیبیدحلا ، حتف  ، 1/294 يزیرقم ،

ریسفت حتفلا ؛ هروس  ، 6/68 یطویس ، روثنملا ، ردلا  تسا : هدمآ  باطخ  نب  رمع  مسا  رکذ  نودب  نایرج  نیا  ننست  لها  رداصم  یضعب 
« ققحم  » .حتفلا هروس  لوزن  اب  ، 2/397 یبهذ ، مالسالا ، خیرات  حتفلا ؛ هروس  ، 26/85 یسولآ ،
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: تسا ماقم  نیا  بسانم  یلیخ  هک  برع  رعاش  دیارس  شوخ 

هلیلک بیع  ّلک  نع  اضرلا  نیع  و 

ایواسملا يدبت  طخسلا  نیع  ّنکل  و 

یهلا لدع  همکحم  رد  ام  هنامولظم  هلان  يارب  ار  دوخ  دیاب  یلو  درذگ  یم  ایند  میراد ، امـش  ءاملع  اب  تمایق  زور  تامکاحم  یلیخ  ام 
.دیئامن رضاح 

؟ دیئامن یهاوخ  داد  تمایق  زور  هک  هدش  امش  هب  یملظ  هچ  ظفاح :

يرارذ اهدالوا و  زا  یکی  مراد  راختفا  هک  ریقح  میئامن  نیع  ضمغ  اهنآ  همه  زا  رگا  هک  ناوارف  اهتمرح  کته  رایـسب ، اـهملظ  یعاد :
ام دوش و  لیکـشت  یهلا  لدع  ۀمکحم  هک  يزور  تشذگ و  مهاوخن  دوخ  قح  زا  زگره  متـسه  مالّـسلااهیلع  همولظم  هقیدـص  همطاف 
یم یگدیـسر  هنـالداع  هک  میراد  عطق  دومن و  میهاوخ  یهاوخداد  اهیّدـعت  اـهملظ و  زا  يرایـسب  هب  عجار  میتسه ، زور  نآ  هب  دـقتعم 

.دوش

.دیئامن نایب  هدش  امش  هب  یملظ  هچ  هتفر و  امش  زا  یقح  هچ  دینکن ، باصعا  کیرحت  منک  یم  شهاوخ  ظفاح :

هللا یلـصءایبنالا  متاخ  نامراوگرزب  ّدـج  تافو  زا  دـعب  نامز  زا  هکلب  تسین  زورما  هب  صوصخم  ام  قح  ذـخا  يدـعت و  ملظ و  یعاد :
شنادنزرف نان  يارب  مالّـسلااهیلعرهطا  يارهز  ام  همولظم  ةّدج  هب  ربمغیپ  ادـخ و  هک  یتباث  قح  هک  هدـش  هدراذـگ  هیاپ  نیا  هلآو  هیلع 

لد اب  ربمغیپ  راگدای  نآ  بابـش ، ناوفنع  رد  ات  دـندادن  رثا  بیترت  ادـبا  اـم  ةّدـج  هناـمولظم  ۀـلان  هب  دـندومن و  بصغ  هدومن  راذـگاو 
.تفر ایند  زا  دردرپ 

همطاف تباث  قح  .دـیئامن  یم  تاساسحا  کیرحت  جـّیهم  راتفگ  تاـملک و  اـب  دـیتسه  گـنرز  یلیخ  یلاـعبانج  مدرک  ضرع  ظـفاح :
ار دوخ  ياعدم  دیناوتن  دوخ  نمؤم  ناردارب  روضح  رد  امش  رگا  دینادب  عطق  دندومن ؟ بصغ  هک  هدوب  هچ  اهنع  هللا  یضر 
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، هدش لیکـشت  یهلا  لدـع  ۀـمکحم  زورما  دـینک  لایخ  .دـیئآ  یمن  رب  رما  نیا  ةدـهع  زا  یهلا  لدـع  ۀـمکحم  رد  زگره  دـیئامن  تباث 
.دیئامن تباث  ار  دوخ  ياعدم 

مه مرتحم  نایاقآ  رگا  .دننک  یم  تواضق  شیالآ  یب  كاپ  رظن  اب  درادن و  هار  تابّـصعت  ضارغا و  تسا ، لدع  ۀمکحم  اجنآ  یعاد :
.دومن دیهاوخ  ام  ّتیناّقح  هب  قیدصت  اعطق  دیهدب ، یعاد  ضیارع  هب  شوگ  فرط  یب  لداع  یضاق  دننام  دیشاب  هتشاد  فاصنارظن 

متسین لدج  لها  نم  هک  دناد  یم  ادخ 

جاجل و دانع و  اصخـش  نم  هک  دراد  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  امـش  دجما  ّدـج  هک  یگرزب  قح  هب  ادـخ و  قح  هب  ظفاح :
.مرادن یبّصعت 

یباسح فرح  اجکره  متسین ، هلداجم  لها  ریقح  هک  دیـشاب  هدش  هجوتم  الماک  دیاب  میدمآ  لئان  ناتتاقالم  ضیف  هب  هک  اهبـش  نیا  رد 
قح و فرح  هب  ام  میلست  رب  لیلد  ام  توکس  دوخ  .مدرک  هدهاشم  دوخ  رد  یشمارآ  توکس و  مدینش  یـساسا  ناهرب  لیلد و  اب  مأوت 
رد ار  امـش  لئالد  تانایب و  میتسناوت  یم  میئامن  يزادـنا  تسد  لدـج  هار  زا  مینک و  يرگیزاب  میتساوخ  یم  رگا  الا  تسا و  باـسح 

.دنداد ماجنا  ار  لمع  نیمه  ام  ناگتشذگ  هچنانچ  میئامن ؛ ّدر  هتخادنا و  يراک  هطلغم  ياهزادنا  تسد 

دورو و زا  لبق  هکنیا  ول  و   ) متفرگ رارق  امـش  لـباقم  رد  هک  یتعاـس  نآ  زا  اـصوصخم  ، ما هدوبن  يزاـب  لدـج و  لـها  ریقح  اـعبط  یلو 
اب هک  دومن  رثا  نم  رد  نانچ  امـش  یگداس  کین و  قالخا  بدا و  كاپ و  لد  تقیقح و  ۀبذج  میدمآ ) رگید  دـصق  هب  امـش  تاقالم 

میلست الماک  قطنم  باسح و  فرح  لباقم  رد  مدومن  دهع  دوخ  يادخ 
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.دنکن تقفاوم  تقباطم و  صاخشا  لایما  اب  هکنیا  ول  مدرگ و 

ياهلد درد  نیهارب و  لئالد و  هک  مرادن  كاب  یـسک  زا  میوگ و  یم  راکـشآ  حضاو و  متـسین ، لوا  بش  مدآ  نآ  ریقح  دـینادب  نیقی 
هللا یلـصادخ  لوسر  لباقم  رد  مریمب و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  يالو  ّبح  اب  مراودـیما  هدومن ، یقیمع  تاریثأت  ریقح  صخـش  رد  امش 

.مشاب ور  دیفس  هلآو  هیلع 

دومن و يرگید  رثا  یعاد  رد  امش  تاشیامرف  .تشاد  میهاوخن  هتشادن و  راظتنا  نیا  زا  ریغ  امش  دننام  یفصنم  ملاع  صخـش  زا  یعاد :
.دوش عقاو  لوبق  دروم  تسا  دیما  میامن ، یئاضاقت  یلاع  بانج زا  مهاوخ  یم  کنیا  .مدومن  ادیپ  امش  هب  یّصاخ  هقالع  ابلق 

.دیئامرفب منک  یم  شهاوخ  ظفاح :

یفرط یب  لامک  اب  هاوگ  دـهاش و  ناونع  هب  مه  رگید  نایاقآ  مهد ، رارق  یـضاق  ار  امـش  بشما  هک  تسا  نیا  وگاعد  ياضاقت  یعاد :
تـسا نکمم  ول  ریخ و  اـی  میاـمن  تباـث  ار  دوخ  ياعدـم  مناوـت  یم  تسا و  قـح  یعاد  ضیارع  اـیآ  هک  دـیئامرف  تواـضق  هنافـصنم 

جراخ ار  ینورد  ياهدرد  ات  هدومن  لّمحت  یلو  دوش ، بش  ره  زا  رت  ینالوط  يردـق  مدرگ  نآ  ثحب  دراو  مهاوخ  یم  هک  یعوضوم 
.موش کبس  يردق  و 

وگتفگ وا  رد  دـیاب  ارچ  ام  هدـش  عقاو  لبق  لاس  دصیـس  رازه و  رد  هک  يرما  دـنیوگ  یم  ربخ  یب  ياهنیـشن  هیـشاح  لاّهج و  زا  ضعب 
یم قیاقح  فشک  هنالداع  تاثحابم  رد  دـشاب و  یم  ثحب  لباق  نامز  هرود و  ره  رد  یملع  تالاقم  دـندیمهفن  هکنآ  لاـح  میئاـمن و 

یعاد نوچ  دریگ و  رارق  همکاحم  دروم  حرطم و  دناوت  یم  ثاّرو  زا  يدـحا  ۀلیـسو  هب  ینامز  ره  رد  انوناق  یثرا  ياوعد  هوالع  .دوش 
متسه ثاّرو  زا  يدحأ 
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.دیئامرفب هنافصنم  باوج  تسا  ینمتم  .میامن  یلاؤس  امش  زا  مهاوخ  یم 

.میتسه رضاح  امش  تاشیامرف  عامتسا  يارب  هقالع  لیم و  لامک  اب  ظفاح :

تـسد زا  ار  کلم  نآ  ردپ  ندرم  زا  دعب  یـسک  رگا  دشخبب  دنک و  هبه  دوخ  دنزرف  هب  ار  یکلم  شتایح  نامز  رد  يردـپ  رگا  یعاد :
؟ هن ای  تسا  ملظ  دروآ  نوریب  فرصتم  دنزرف 

زا ناتدوصقم  یلو  هدـیدرگ  ملظ  حـیابق ، .تسا  ملاظ  اعطق  بصاغ  ملظ و  ریغ ، کلم  رد  قح  ریغ  نم  فرـصت  تسا  یهیدـب  ظـفاح :
.دیئامرفب رت  نشور  تسا  بوخ  تسیچ ؟ تسیک و  بوصغم  بصاغ و  مولظم و  ملاظ و  نیا 

نآ بصغ  كدف و  ِتقیقح  رد 

زا دعب  هک  هدشن  يدحأ  هب  هدش  دراو  مالّسلااهیلعءارهز  همطاف  يربک  ۀقیّدص  ام  ةّدج  هب  هک  یملظ  تسا  تاحضاو  حضوا  زا  یعاد :
، ایرد رانک  رحبلا  فیـس  ات  هنیدم  ياه  هوک هنماد  رد  هدوب  مه  رد  هیرق  تفه  هک   ) یلاوع كدف و  نیکلام  ناگرزب و  ربیخ ، عالق  حـتف 
هک دوش  یم  مولعم  شا  هعبرا  دودح  زا  هدوب ، عیسو  رایسب  نآ  یضارا  لوط  ضرع و  .هتشاد  ناوارف  ناتسلخن  مه  هدوب و  زیخ  هّلغ  مه 

تمدخ دندمآ  لدـنجلا ) همود  هموح  هب  يّدـح  رحبلا  فیـس  هب  يّدـح  شیرع  هب  يّدـح  هرونم ، هنیدـم  کیدزن  دـحا  هوک  هب  يّدـح 
لاـم رگید  فـصن  دـشاب و  ترـضح  نآ  زا  كدـف  ماـمت  فـصن  هک  دـندومن  یحلـص  داد  رارق  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

نب دمحا  نادلبلا و  حوتف  زا  مشش  دلج  هحفص 343  رد   (1) نادلبلا مجعم  بحاص  يومح  توقای  هچنانچ  دشاب  ناشدوخ 

579 ص :

نا دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يومح  .كدـف  امهیلی ، ام  لادـلا و  ءاـفلا و  باـب  ، 4/238 يومح ، توقای  نادـلبلا ، مجعم  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اولسار  راصحلا  مهب  دتـشا  ثلث و  الا  قبی  مل  اهنوصح و  حتف  ربیخ و  لزن  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

فصنلا یلع  مهحلاصی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  اولسرأف  كدف ، لها  کلذ  غلب  لعف و  ءالجلا و  یلع  مهلزنی  نا  هنولأسی 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هصلاخ  تناکف  باکر  لیخب و ال  هیلع  فجوی  ملامم  یهف  کلذ  یلا  مهباجأف  مهلاوما  مهرامث و  نم 

کلذـل دـیرا  رکبوبا  لاق  و  اهینلحن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  اهنع ، همطاف  تلاق  یتلا  یه  هریثک و  لـخن  هراوف و  نیع  اـیف  و 
...هصق اهل  ادوهش و 
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جهن حرـش  مراهچ  دـلج  هحفـص 78  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  دوـخ و   (1) خیراـت رد  لاس 279  یفوتم  يدادـغب  يرذـالب  ییحی 
زا نارگید  (3) و  ریبک خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  يرهوج و  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  رکب  وبا  زا  القن  رصم ) پاچ   ) (2) هعالبلا

580 ص :

كدـف لها  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعب  اولاق : دـسیون : یم  يرذالب  .كدـفلا  حـتف  ص25 ، يرذالب ، نادـلبلا ، حوتف  - 1
اوحلاصف يدوهیلا  نون  نب  عشوی  هل  لاقی  مهم  لجر  مهسیئر  مالسالا و  یلا  مهوعدی  يراصنالا  دوعسم  نب  هصیحم  ربیخ  نم  هفرصنم 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرل  اصلاخ  كدـف  فنـص  ناکل  مهنم  کلذ  لبقف  اـهتبرتب  ضرـالا  فصن  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.باکر لیخب و ال  هیلع  نوملسملا  فجوی  مل  هنال  هلآو 

یبا نبا  لـصف 1 . كدـف ، رما  یف  راـبخالا  ریـسلا و  نم  درو  اـم  رکذ  همان 45 ، ، 16/210 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلص  هلا  لوسر  اولأسف  اونـصحت  ربیخ  لها  نم  هیقب  تیقب  لاق : يرهزلا ، نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  دیدحلا 

مل هنال  هصاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  تناک  کلذ و  لثم  یلع  اولزنف  كدف  لها  کلذ  عمسف  لعفف ، مهریـسی  مهئامد و  نقحی  نا 
.باکر لیخب و ال  اهیلع  فجوی 

لوسر نیب  مهنیب و  یـشم  نمیف  ناک  و  دـسیون ... : یم  يربط  .ربیخ  هوزغ  يرجه ، هنس 7  ثداوح  ، 303 - 2/302 يربطلا ، خیرات  - 3
مهلماعی نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اولأس  کلذ  یلع  ربیخ  لها  لزن  اـملف  هثراـح ، ینب  وخا  دوعـسم  نب  هصیحم  کـلذ  یف  هللا 

اذا نا  یلع  فصنلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهحلاصف  اـهل ، رمعا  مکنم و  اـهب  ملعا  نحن  اولاـق : فصنلا و  یلع  لاومـالاب 
هللا لوسرل  هصلاخ  كدـف  تناک  نملـسملل و  ءیف  ربیخ  تناکف  کلذ ، لثم  یلع  كدـف  لها  هحلاص  مکانجرخا و  مکجرخن  نا  انئش 

.باکر لیخب و ال  اهیلع  اوبلجی  مل  مهنال  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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.دنا هدومن  تبث  ناتدوخ  نیخروم  نیثدحم و 

ُهَّقَح �یبْرُقْلَا  اَذ  ِتآ  هیآ َو  لوزن 

: هک دناوخ  ترضح  نآ  رب  ار  لیئارسا ) ینب  هروس 17( هیآ 28  لزان و  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هبیط  هنیدم  هب  نتشگرب  زا  دعب 

{ ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  ِلِیبَّسلَا َو �ال  َْنبِا  َنیکْسِْملَا َو  ُهَّقَح َو  �یبْرُْقلَا  اَذ  ِتآ  {َو 

ریذـبت فارـسا و  زگره  ناـسرب و  ناـشدوخ  قح  هب  ار  هراـچ  یب  نارذـگهر  ءارقف و  نک و  ءادا  ار  دوخ  ماـحرا  ناـشیوخ و  قوـقح  )
( يامنم

ضرع هدیدرگ و  بایفرش  اددجم  لیئربج  تسیچ ؟ اهنآ  قح  تسیک و  یبرقلا  يوذ  هک  دومن  لمأت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دیامرف یم  دنوادخ  درک 

: دومرف دیبلط و  ار  مالّسلااهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نک ) راذگاو  همطاف  هب  ار  كدف  « ) همطاف یلإ  اکدف  عفدا  »

هبه همطاف  هب  ار  كدف  سلجم  نامه  رد  اذلف  مراذگاو  امـش  هب  ار  كدف  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  اکدف » کیلا  عفدا  نا  ینرما  هللا  ّنا  »
.دومن راذگاو  و 

؟ دیا هدید  ام  هربتعم  بتک  رد  يدهاوش  ای  دنا  هتشون  هفیرش  هیآ  لوزن  رد  ار  ینعم  نیا  هعیش  ریسافت  بتک و  رد  ایآ  ظفاح :

نیدلا لالج  (1) و  نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  دمحأ  نیرسفملا  ماما  یعاد :

581 ص :

یلع لاق  لاق : یملیدلا  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یبلعث  ءارسا  هروس  هیآ 26 ، لیذ  ، 6/95 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
مکنا لاق : هقح } یبرقلا  اذ  تآ  و   } لیئارـسا ینب  یف  تأرق  امفأ  لاق : .معن  : لاـق نآرقلا ؟ تأرقأ  ماـشلا  لـها  نم  لـجرل  نیـسحلا  نب 

.معن لاق : هقح ؟ یتوی  نا  هللا  رما  نیذلا  هبارقلا 
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يردخ دیعس  یبا  زا  لاس 352  یفوتم  فورعم  رسفم  یسوم  نب  دمحأ  هیودرم  نبا  ظفاح  زا  دوخ   (1) ریسفت مراهچ  دلج  رد  یطویس 
یخلب نامیلـس  خیـش  خیرات و  رد  یعفاش  هیقف  یقـشمد  رمع  نبا  لیعامـسا  نیدلا  دامع  ریثک  نبا  (2) و  یناکـسح مساقلا  وبا  مکاح  و 

: هک دننک  یم  لقن  رابخالا  نویع  دئاوفلا و  عمج  یبلعث و  ریسفتزا   (3) هدوملا عیبانی  باب 39  رد  یفنح 

« .ریبکلا كدف  اهاطعأف  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  اعد  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  تلزن و  اّمل  »

582 ص :

یلعی و وبا  رازبلا و  جرخا  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .ءارـسا  هروس  هیآ 26 ، لیذ  ، 4/320 یطویـس ، روثنملا ، ردلا  - 1
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } هیآلا هذه  تلزن  امل  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا 

.كدف هاطعاف  همطاف  هلآو 
لقن هنوگنیا  یناکسح  .لیئارسا  ینب  هروس  هیآ 26 ، لیذ  نآرقلا ،...  نم  لزن  اـم  رکذ  ، 437 ، ] 1/442 یناکسح ، لیزنتلادهاوش ، - 2

هیآ 26 لیذ  ح 467 ، رد 1/438 ، زین  .اکدف و  هاطعأف  همطاف  هللا  لوسر  اعد  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن امل  لاق : یلع  نع  دنک : یم 
همطاف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یطعا  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن امل  لاـق : دیعـس  یبا  نع  دـنکیم : لـقن  نینچ  لیئارـسا  ینب 
يرقلاذ تآ  و   } هللا لزنا  امل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  نیا  مورلا  هروس  هیآ 38 ، لیذ  ح 608 ، رد 1/57 ، .اکدـف و 

...هبارقلا هلصل  کلذ  اکدف و  اهاطعا  همطاف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اعد  هقح }
و  } ریـسفت و  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودـنق  باب 39 . ح 17و 18 و 19 ، و 359 ،  1/358 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3

نا هللا  رما  یتلا  هبارقلا  وذ  انا  ماشلا : لها  نم  لجرل  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  هریـسفت : یف  یبلعثلا  جرخأ  { هقح يرقلاذ  تآ 
كدف اهاطعأف  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اعد  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن امل  لاق : دیعـس  وبا  دئاوفلا ، عمج  یف  .هقح و  یتوی 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن اـملف  مالّـسلا  هیلعاـضرلا  یلع  ماـمالا  لاـق  راـبخالا  نویع  یف  و  ریبکلا ) )
.کل اهتلعج  دق  كدف  هذه  همطافل :
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( .دومرف اطع  وا  هب  ار  گرزب  كدف  دناوخ و  ار  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هقح  یبرقلاذ  تآ  هیآ و  دش  لزان  نوچ  )

لام داد و  یم  هراـجا  یب  یب  دوخ  .دوب  مالّـسلااهیلع  همطاـف  فرـصت  رد  كدـف  تشاد ، تاـیح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـت 
نایم رد  ار  هیقب  تشاد ، یم  رب  شنادـنزرف  دوخ و  بش  کی  توق  ردـق  هب  همطاـف  یب  یب  .دـندروآ  یم  هثـالث  طاـسقا  هب  ار  هراـجالا 

.دومن یم  میسقت  اقافرا  دوخ  لیم  هب  ءافعض  ءارقف و  ریاس  هب  ار  نآ  دئاز  مشاه و  ینب  ءارقف 

طبض هدروآ ، نوریب  یب  یب  نیرجأتسم  فرصت  زا  ار  کلم  دنتفر  تقو  ۀفیلخ  نیرومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
؟ دراذگ دیاب  هچ  ار  لمع  نیا  مان  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش  دندومن !

! درک راذگاو  همطاف  هب  راگدرورپ  رما  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  مونش  یم  امش  زا  هک  تسیا  هبترم  لوا  نیا  ظفاح :

طبض دوخ  ةربتعم  بتک  رد  امـش  ءاملع  رباکا  زا  يرایـسب  مدرک  ضرع  .میدید  دایز  ام  یلو  دیـشاب ، هدیدن  امـش  تسا  نکمم  یعاد :
نیدلا لالج  دوخ و  خـیرات  ریـسفت و  رد  مکاح  يدـقاو و  (1) و  هیودرم نبا  ظفاح  هک  میامن  یم  ضرع  احیـضوت  مهزاـب  دـنا  هدومن 

(4) دنسم رد  هک  يرصتخم  هیـشاح  رد  (3) و  لاـمعلا زنکرد  یقتم  یلع  یلوم  (2) و  روثنملا رد  مراهچ  دلج  هحفص 177  رد  یطویس 
هتشون لبنح  نب  دمحا  ماما 

583 ص :

یبا نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هیودرم  نبا  .هل  اهبح  اهایا و  یبنلا  بح  لصف 20 ، ، 270 ص196 ، هیودرم ، نبا  بقانم ، - 1
.اکدف اهاطعأف  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اعد  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن امل  لاق : يردخلا ، دیعس 

.دش هراشا  نآ  هب  لبق  تاحفص  رد  - 2
هب ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .محرلا  هلـص  باب 1 ، لاعفألا ، مسق  نم  قالخالا  باـتک  ح 8696 ، ، 3/767 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 3

کل همطاـف  اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  هقح } يرقلاذ  تآ  و   } تلزن اـمل  لاـق : دیعـس  یبا  نع  تسا : هدرک  لـقن  ظاـفلا  نیا 
.كدف

امیف بیغرتلا  محرلا و  هلص  باب  يدنه ، یقتم  سابع ) نب  هللا  دبع  دنـسم  ، 1/228 دمحا ، دنسم  هیـشاح  رد  ، ) لامعلا زنک  بختنم  - 4
...
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یبا قـیرط  زا  ریغ  هفلتخم  قرط  زا   (1) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  قالخالا و  باتک  زا  محر  هلـص  هلأسم  رد 
راذگاو مالّـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دش  لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  یتقو  هک  دنا  هدومن  لقن  يردخ  دـیعس 

.دومن

نآ باوج  ثرون و  ثیدح ال  هب  داهشتسا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگ ، رکب  وبا  هفیلخ  هک  یفورعم  ثیدـح  دانتـسا  هب  ار  كدـف  ءاـفلخ  تسا  مّلـسم  هچنآ  ظـفاح :
: دومرف هک  مدینش 

هب ینعی   ) تسا هقدـص  دـنامب  ام  زا  هچره  میهد  یمن  رارق  ثرا  ءایبنا  تعامج  ام  « ) هقدـص هانکرت  ام  ثّرون  ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  »
.دندومن طبض  دوش ) یم  راذگاو  تما 

.تسا دودرم  لاکشا و  دروم  یتاهج  هب  دیدومن  لقن  ثیدح  ناونع  هب  هک  ار  یتارابع  نیا  ایناث  هدوب ، هبه  هدوبن و  ثرإ  الوأ  یعاد :

؟ تسیچ مّلسم  ثیدح  نیا  تیدودرم  رب  امش  لیلد  ظفاح :

فاصنا ملع و  لها  قیدصت  دروم  هک  تسا  رایسب  نآ  تیدودرم  لئالد  یعاد :

584 ص :

دبع نبا  و  لصف 3 ، كدـف ، رما  یف  رابخألا  ریـسلا و  نم  درو  اـم  رکذ  همان 45 ، ، 16/275 يدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
تآ و   } یلاعت هلوق  لزن  امل  هنا  باتکلا  بحاص  هرکذ  يذلا  دیعـس  یبا  قیرط  ریغ  هفلتخم  قرط  نم  يور  دق  و  دـسیون : یم  دـیدحلا 

.هجح ریغب  هعفدل  ینعم  الف  ایورم  کلذ  ناک  اذا  كدف و  اهاطعأف  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اعد  هقح } يرقلاذ 
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.دشاب یم 

تفگ یم  یترابع  دوب  هدرک  رکف  رگا  اریز  هدومن ، تالمج  نیا  هب  هّوفت  لمأت  یب  رکف و  یب  هدوب  سک  ره  ثیدـح  نیا  ةدـنزاس  الوا 
« ثّرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   » تفگ یمن  زگره  ددرگن و  نادنمشناد  القع و  رخسمت  ینامیشپ و  بجوم  هک 

.دیآ یم  نوریب  یگتخاس  ثیدح  ترابع  دوخ  زا  وا  بذک  زور  کی  تسناد  یم  اریز 

یتقو یلو  دوب  زاب  راتفگ  رد  رارف  هار  ما ، هدادـن  رارق  ثرا  متـسه  ءایبنالا  متاـخ  هک  نم  طـقف  ینعی  ثّروا  ـال  اـنا  تفگ : یم  هکناـنچ 
ةدومرف هب  انب  ثیدح  مقس  تحص و  هب  ندرب  یپ  يارب  میوش  یم  راچان  میهد  یمن  رارق  ثرا  ءایبنا  تعامج  ام  هک  هدروآ  عمج  هملک 

.ددرگ تقیقح  تابثا  ات  هدومن  دیجم  نآرق  هب  هعجارم  ناشدوخ 

ءاـیبنا ثرا  هب  عجار  يرایـسب  تاـیآ  دـیجم  نآرق  رد  مینیب  یم  هکنآ  هچ  دوش  یم  تباـث  نآ  تیدودرم  هدومن  نآرق  اـب  هلباـقم  یتقو 
نیا تیدودرم  سپ  دـندرک  یم  فرـصت  اهنآ  توف  زا  دـعب  ثارو  دنتـشاد و  ثرا  یگمه  ماظع  ءاـیبنا  هک  دـناسر  یم  تسا ، دوجوم 

.دوش یم  حضاو  ثیدح 

زا جهن  حرش  مراهچ  دلج  هحفـص 78  رد  دیدحلا  یبا  نبا  قیثوت  هب  هک  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبأ  ثّدـحم  ملاع  هچنانچ 
رابخا رد  يدوعـسم  (2) و  هیاـهن رد  ریثا  نبا  (1) و  هفیقـس باتک  رد  هدوب  نّنـست  لها  ياوقت  عرو و  بحاص  نیثدـحم  ءاملع و  رباـکا 

جهن حرش  مراهچ  دلج  هحفص 78  رد  دیدحلا  یبا  نبا  طسوا و  نامزلا و 

585 ص :

.كدف یناثلا : مسق  یلا 101 ، ص98  يرهوج ، كدف ، هفیقسلا و  - 1
.همل تغل  لیذ  ، 4/273 ریثا ، نبا  هیاهنلا ، - 2
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دّمحم رفعج  وبأ  مجنپ  ماما  زا  اهنآ  زا  ضعب  هک  رایسب  دیناسا  قرط و  هب  كدف  هفیقـس و  باتک  رد  يرهوج  دمحا  رکب  وبا  زا  هغالبلا 
يربـک ۀـقیدص  زا  نسح  نب  نسح  نـب  هللا  دـبع  زا  رگید  یـضعب  يربـک و  بـنیز  يرغـص  ۀـقیدص  زا  مالّـسلا  اـمهیلعرقابلا  یلع  نـب 

یلع نب  دیز  بانج  زا  ینابزرم  نارمع  نب  دّـمحم  زا  القن   94 هحفص رد  نینمؤملا و  ما  هشیاع  زا  ادنـسم   93 هحفص رد  مالّسلااهیلع و 
ۀّجاحم هباطخ و  هبطخ و  امـش  ءاملع  زا  نارگید  مالّـسلااهیلع و  هقیدـص  یب  یب  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب 

نیفلاخم هک  دنا  هدومن  لقن  راصنا  رجاهم و  لباقم  ناناملسم  یمومع  عمجم  دجسم  نایم  رد  ار  مالّـسلااهیلع  همولظم  ءارهز  ترـضح 
(. دندینارذگ لاجنج  وه و  هب  دنتشادن  یقطنم  باوج  نوچ   ) دنیوگب باوج  دنتسناوتن  هک  یمسق  هب  دومن  باجم  ار  دوخ 

ثرا ءایبنا  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  دومرف  هک  دوب  نیا  اهنآ  زغم  یب  دودرم  ٍچوپ  ثیدح  نآ  لباقم  رد  یب  یب  لئالد  هلمج  زا 
.؟ تسیچ يارب  دیجم  نآرق  رد  ثرا  تایآ  همه  نیا  سپ  دنتشادن 

ثرون ثیدح ال  در  رب  همطاف  لئالد 

: دیامرف یم  اج  کی 

{ دواد نامیلس  ثرو  {و 

( دواد زا  نامیلس  درب  ثاریم  )

: هدومرف ایرکز  ترضح  ۀصق  رد  و 

{ َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  ْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  }

( .دشاب بوقعی  لآ  همه  نم و  ثراو  وا  هک  امرف  اطع  نم  هب  هتسیاش  ینیشناج  یحلاص و  دنزرف  دوخ  صاخ  فطل  زا  )

586 ص :
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: دیامرف ایرکز  ياعد  هب  عجار 

{ �ییْحَی َُهل  ا�ْنبَهَو  َُهل َو  ا�ْنبَجَتْساَف  َنِیثِرا�ْولَا  ُْریَخ  َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَت  ِّبَر �ال  ُهَّبَر  �يدا�ن  ْذِإ  ّیِرکَز 
ا� {َو 

وت هک  امرف  اطع  دـشاب  نم  ثراو  هک  يدـنزرف  نم  هب  راذـگن و  اهنت  ارم  اهلاراب  هک  درک  ادـن  ار  ادـخ  هک  یماگنه  ار  ایرکز  لاح  ایآ  )
( .میدومرف اطع  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  مه  ام  .یتسه  ملاع  لها  ثراو  نیرتهب 

: دومرف هاگنآ 

ءارو هومتذـبن  هللا و  باتک  متکرت  دـمع  یلعفا  اّیرف  ائیـش  تئج  دـقل  یبا  ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باـتک  یف  هفاـحق أ  یبا  نب  اـی  »
« مکروهظ

ایآ .دیا  هتسب  ادخ  رب  یگرزب  ءارتفا  مربن !؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق  یبا  رـسپ  )
)؟ دیتخادنا دوخ  رس  تشپ  ار  نآرق  دیدومن و  كرت  ار  ادخ  باتک  هب  ملع  دمع  يور  زا  ییاناد و  ملع و  اب 

تـسیچ ءایبنالل  اصوصخ  سانلل و  امومع  ثرا  تایآ  همه  نیا  سپ  دـینک ؟ یم  مورحم  مقح  زا  ارم  هک  متـسین  ربمغیپ  دـنزرف  نم  ایآ 
؟ هدیدرگ جرد  دیجم  نآرقرد  هک 

ِماـ�حْرَْألَا اُولوُأ  َو  : } دـیامرف یم  نآرق  رد  هن  رگم  تماـیق  زور  اـت  تسیقاـب  دوـخ  تقیقح  رب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
(12/ ءاسن { ) ٍضْعَِبب �یلْوَأ  ْمُهُضَْعب 

( دنشاب یم  رگید  یخرب  رب  مدقم  اهنآ  زا  یخرب  نادنواشیوخ  ثرا  رد  )

ِْنیَدـِلا�ْوِلل َو ُهَّیِـصَْولَا  ًاْریَخ  كَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملَا  ُمکَدَـحَأ  َرَـضَح  ا�ذِإ  ْمْکیَلَع  َِبتک  ِْنیَیَْثنُْألَا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرکَّذـِلل  ْمکِدـ�الْوَأ  ِیف  ّللَا 
�

ُه ُمکیِـصُوی  }
(176/ هرقب { ) َنیِقَّتُْملَا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألَا 
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هب ناشیوخ  ردام  ردپ و  يارب  دنک  تیـصو  تسایند و  عاتم  ياراد  رگا  دسر  ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  هدش  هداد  روتـسد  )
(. تسا ناراکزیهرپ  ماقم  راوازس  هضیرف و  راک  نیا  لدع  هتسیاش  يزیچ 

: هتشاد مورحم  ردپ  ثرا  زا  ارم  یتیصوصخ  هچ  ایآ 

»!؟ یّمع نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  اهنم  یبا  جرخا  هیآ  هب  هللا  مکّصخفأ  »

مردـپ زا  نآرق  ماع  صاخ و  هب  امـش  ایا  هدرک  جارخا  هیآ  نآ  زا  ارم  ردـپ  هک  هدـینادرگ  صوصخم  يا  هیآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  ایآ  )
)!؟ دیرتاناد بلاط  يا  نب  یلع  ممع  رسپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم 

تناها نداد و  شحف  يراـک و  هطلغم  رگم  دنتـشادن  یباوج  دـندنام و  تکاـس  اـمامت  قح  تاـشیامرف  لـئالد و  نیا  لـباقم  رد  نوچ 
ارم قح  دیتسکـش و  ارم  لد  زورما  دومرف : دش ، دـنلب  شا  هلان  دـندومن - هراچ  یب  اه  هار  نیا  زا  ار  همولظم  یب  یب  هرخالاب  هک  ندومن 
امش زا  ارم  قح  اناوت  رداق  دنوادخ  .دومن  مهاوخ  همکاحم  امش  اب  یهلا  لدع  همکحم  رد  تمایق  زور  نم  یلو  دیدرب  دیدومن و  طبض 

.تفرگ دهاوخ 

و  } نومدـنت ذا  مکعفنی  نولطبملا و ال  رـسخی  هعاسلا  دـنع  همایقلا و  دـعوملا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  »
{« میقم باذع  هیلع  ّلحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  ّرقتسم و  ءابن  ّلکل 

نآ تسا و  تمایق  امـش  ام و  هاگدعو  دشاب و  یم  سیئر  اقآ و  لیفک و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هدـننک و  مکح  نیرتهب  دـنوادخ  )
نآ رد  هک  تسا  یتقو  يزیچ  ره  يارب  داد و  دـهاوخن  امـش  هب  یعفن  ینامیـشپ  تمادـن و  دـننیب و  یم  نایز  لطاب  لـها  هک  تسا  زور 

راوخ باذع  دیناد  یم  هک  تسا  دوز  دش و  دهاوخ  عقاو  تقو 
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( .دیامن یم  لولح  دورو و  سک  هچ  رب  يدبا  هدننک و 

یم امش  هک  دیامن  تراسج  اهنع  هللا  یضر  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ۀعـضب  هعیدوب و  تشاد  تأرج  سک  مادک  ظفاح :
شحف یلو  تسا  نکمم  يراک  هطلغم  منک ، یمن  رواب  ار  امـش  نایب  نیا  هک  ریقح  دـنداد ؟ شحف  یب  یب  هب  يراک  هطلغم  رد  دـیئامرف 

.دیئامرفن رارکت  مه  امش  .تسا  نکمم  ریغ 

یباوج نوچ  همولظم  یب  یب  ۀـتباث  لئالد  لباقم  رد  هک  رکب  وبا  امـش  ۀـفیلخ  رگم  تشادـن  یتأرج  نینچ  یـسک  تسا  یهیدـب  یعاد :
ادخ و بوبحم  شمع  نبا  رهوش و  هب  هکلب  طقف  مالّسلااهیلع  همطاف  هب  هن  دراذگ  ار  تراسج  يانب  تفر و  ربنم  تعاس  نامه  تشادن 

! دومن تناها  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

.دشاب هدومن  ادیپ  راشتنا  اهنآ  نیبّصعتم  هعیش و  ماوع  فرط  زا  اه  تمهت  زا  عون  نیا  منک  یم  نامگ  ظفاح :

رد هدومن و  ادیپ  راشتنا  تعامج  ّتنـس و  گرزب  ءاملع  صاوخ و  فرط  زا  هکلب  هدوبن  هعیـش  ماوع  فرط  زا  دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
هزادـنا ره  ول  تسا و  لاحم  هکلب  دـنهد  راشتنا  یغورد  بلاطم  هک  یمـسق  هب  دوش  بّصعت  راهظا  هک  تسا  ردان  رایـسب  هعیـش  هعماج 

.دنا هدومن  لقن  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  حیحص  قدص و  ربخ  نیا  سپ  .دنیامن  یمن  ربخ  لعج  دنشاب  بّصعتم  ماوع و 

.دنا هدومن  یناعم  نیا  هب  رارقا  مه  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  رباکا  دیئامن  قیدصت  ات  دینیبب  ار  دوخ  ياملع  ۀفورعم  ةربتعم  بتک  امش 
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زیزعلا دبع  نب  دـمحا  رکب  وبا  زا  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دلج  هحفـص 80  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هعیدو  ود  نآ  هب  هک  یئاه  تناها  و  همطاف ‘ یلع و  جاجتحا  زا  دعب  ار  رکب  وبا  نتفر  ربنم  حرش  يرهوج 

.تسا هدومن  طبض  هدومن 

رکب وبا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  جاجتحا 

ماـقم رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  ماـمت  ار  هبطخ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هموـلظم  یب  یب  هکنیا  زا  دـعب  دـنا  هتـشون  مـه  نارگید  هچناـنچ 
قح زا  ار  همطاف  ارچ  دومرف  دومن و  رکب  یبا  هب  ور  دجـسم  رد  ناناملـسم  مومع  عمجم  راصنا و  رجاهم و  روضح  رد  دـمآرب  جاجتحا 

!؟ تسا هدوب  هکلام  هفرصتم و  ردپ  تایح  رد  ثرا  رب  هوالع  هکنآ  لاح  يدومن و  مورحم  شردپ  ثاریم 

مورحم الا  مهد و  یم  وا  هب  هتبلا  دشاب  یم  وا  کلم  هک  دروایب  لماک  دهاش  همطاف  رگا  .تسا  ناناملـسم  ءیف »  » كدف تفگ  رکب  یبا 
.دومن مهاوخ 

نایم رد  ینک  یم  مکح  هچنآ  ریغ  هب  ام  ةراـبرد  ینک  یم  مکح  اـیآ  نیملـسملا  یف  مکحت  اـم  ریغب  اـنیف  مکحت  أ  دـندومرف : ترـضح 
هنّیبلا  » دومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  ناناملسم 
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رونا عرش  روتـسد  فالخ  رب  يدومن و  ّدر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  وت  هیلع ؟» یعدا  نم  یلع  نیمیلا  یعدا و  نم  یلع 
همطاف لوق  لـمع و  رگم  یهاوخ ؟ یم  دـهاش  هدوب  هفرـصتم  نونکاـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناـمز  زا  هک  مالّـسلااهیلع  همطاـف  زا 

ام هشحافب  همطاف  یلع  ادهش  نیدهاش  ّنا  ول  انربخا  .تسین  قح  تسا ) ریهطت  هیآ  لومشم  ءاسک و  باحصا  زا  یکی  هک   ) مالّسلااهیلع
اهل هللا  هداهـش  تددر  ّکنال  نیرفاکلا  نم  هللا  دـنع  اذا  تنک  مالّـسلا  هیلع  لاق  ءاسنلا  ریاسک  ّدـحلا  اهیلع  میقا  لاـق  اـهب  هعناـص  تنک 

{. اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  اّمنا   } لاق ثیح  هراهطلاب 

هدز رس  وا  زا  يدب  لمع  هشحاف و  هللااب ) ذایعلا  مث  هللااب  ذایعلا   ) مالّسلااهیلع همطاف  هک  دنهدب  تداهش  دهاش  ود  رگا  هک  هدب  ربخ  ار  ام  )
زا ادـخ  دزن  رد  ینک  يراک  نینچ  رگا  دومرف : ترـضح  .اهنز  ریاس  دـننام  منز  یم  دـح  وا  رب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  هلماـعم  هچ  وا  اـب 
رد دیامرف  یم  هک  نانچ  تراهط  هب  مالّـسلااهیلع  همطاف  هراب  رد  ار  ادـخ  تداهـش  يا  هدرک  ّدر  هک  نآ  يارب  دوب  یهاوخ  رافک  هلمج 

«.( ار يدب  سجر و  ره  امش  زا  دربب  دنک و  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  هک  دیامن  یم  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  : » نآرق

ایند لباقان  لام  يارب  هداد  وا  تراهط  هب  تداهش  ادخ  هک  يا  همطاف  ایآ  دومرف : ارچ ! تفگ : هدیدرگن ؟ لزان  ام  قح  رد  هیآ  نیا  رگم 
هداهـش ینک  یم  لوبق  یلو  هبقع ) یلع  لـئاب  ّیبارعا  هداهـش  تلبق  و   ) یئاـمن یم  ّدر  ار  هرهاـط  تداهـش  دـیامن ؟ یم  اـج  یب  ياوـعد 

لوب دوخ  ياپ  هنشاپ  رب  هک  ار  یبارعا 

!؟ دنک یم 

یلع و اب  قح  دنتفگ : یم  همه  هک  دـش  ادـیپ  مدرم  رد  یبیجع  يوهایه  جاجتحا  نیا  زا  .تفر  لزنم  هب  اّریغتم  دومرف و  ار  تالمج  نیا 
مسق ادخ  هب  تسا ، همطاف 
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! دنیامن یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رتخد  اب  هک  تسا  لمع  عون  هچ  نیا  دیوگ ، یم  تسار  یلع 

مالّسلااهیلع همطاف  یلع و  هب  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  وبا  تاملک 

یلع نتفر  زا  دعب  دندمآ ، رد  ادص  هب  رثؤم و  مدرم  رد  همطاف  یلع و  جاجتحا  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  اجنیا 
ره فرح  هب  شوگ  دـیا و  هدرک  اپرب  هک  تسیئوهایه  هچ  نیا  سانلا  اهیأ  تفگ  ربنم و  يالاب  تفر  رکب  وبا  مالّـسلا  اـمهیلع  همطاـف  و 

! دنز یم  ار  اهفرح  نیا  میا  هدرک  ّدر  ار  شتداهش  نوچ  دیهد ؟ یم  سک 

هک تسا  یهابور  مالّسلااهیلع  همطاف  ینعی  ( ) اهبنذ اهدیهش  هلاعث  یه  امنا  تفگ : هک  دراد  بتک  ریاس  رد   ) هبنذ هدیهش  هلاعث  وه  اّمنا  »
( دشاب یموا  مد  وا  دهاش 

اهیلا اهلها  ّبحا  لاّحط  ّماک  ءاسنلاب  نورـصنتسی  هفعـضلاب و  نونیعتـسی  تمره  ام  دعب  هعذـج  اهورک  لوقی  يذـلا  وه  هنتف  ّلکل  ّبرم 
(1)« ّیغبلا

ياـه هنتف  دـشاب و  یم  هنتف  هدـننکاپ  رب  وجارجاـم و  دـشاب  وا  مدوا  دـهاش  تسا  یهاـبور  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  تـسین  نـیا  زج  )
دبلط یم  اهنز  زا  يرای  افعـض و  زا  کمک  دـیامن  یم  بیهرت  بیغرت و  داسف  هنتف و  هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  ناشن  کچوک  ار  گرزب 

یم تسود  هک  دهد ) یم  حیضوت  راتفگ  نیمه  لیذ  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ  تیلهاج  رد  هیناز  دوب  ینز  هک   ) تسا ناحط  ما  دننام 
( .دننک انز  وا  اب  وا  ناکیدزن  تشا  د 

592 ص :

، كدف هفیقـسلا و  تسا : هدـش  لقن  زین  ننـست  لها  ءاملع  رگید  بتک  رد  لوا ) هفیلخ   ) هفاحق یبا  نبا  زا  تسا  نیهوت  ترابع  نیا  - 1
« ققحم  » يافوتم 323ه-ق ص104 ، كدف ) ، ) یناثلا مسقلا  يرهوج ،
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هابور مد  هابور و  تبسن  تسا ؟ هدوبن  تناهاو  مانشد  تراسج و  تاملک  نیا  رگم  تناها ؟ شحف و  هملک  زا  دینک  یم  بجعت  نایاقآ 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسا  يرای  ترـصن و  تبحم و  مارتحا و  فراعت و  نداد  همطاف ‘ یلع و  هب  تبـسن  راکانز  نز  لاـحط ، ما  و 

!؟ دندوب هداد  روتسد  هلآو 

یم رفاک  یـضفار و  ار  اهنآ  دـیتسه و  نیب  دـب  هراـچ  یب  نایعیـش  هب  تبـسن  دـیتسه و  بصعت  ینیب و  شوخ  رد  قرغ  یک  اـت  ناـیاقآ 
.تسا تبث  ناتدوخ  بتک  رد  هک  یصاخشا  راتفر  راتفگ و  زا  دننک  یم  داقتنا  ارچ  هک  دیناوخ 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق 

هللا لوسر  بحاصم  درم  ریپ  زا  راجنهان  راتفگ  لمع و  نیا  اـیآ  دـینیبب ، ار  تقیقح  هک  دـینک  یمن  زاـب  فاـصنا  نیب و  قح  ةدـید  یلو 
؟ تسا هدوب  هتسیاش  راوازس و 

تدابع رکذ و  لها  دجسم و  میقم  زور  بش و  هک  يریپ  درم  کی  ات  دراد  قرف  دهدب  مانشد  یمدآ  هب  وربآ  یب  درگلو  درم  کی  رگا 
مولعم دلاخ  ناورم و  هیواعم و  ناهد  زا  کیکر  ياه  تبسن  مانشد و  شحف و  راجنهان و  تشز و  تاملک  تسا ،

! هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  راغ  بحاصم  ناهد  زا  ات  دنازوس  یمن  ار  اهلد  ردق  نآ  لاحلا 

هریره و وبا  دلاخ و  ناورم و  هیواعم و  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  یلع و  زا  یئاهمان  میا ، هدوبن  نامز  نآ  رد  ام  نایاقآ 
ادخ بوبحم  کی  مادک  هکنآ  یکی  مینک : یم  رظن  زیچ  ود  هب  طقف  میرادن ، ینمشد  یتسود و  کی  چیه  هب  تبسن  میونـش ، یم  هریغ 
یم قح  هب  هنافـصنم  تواضق  میئامن و  یم  اهنآ  راتفگ  لاعفا و  لاـمعا و  هب  هجوت  رگید  هتفرگ و  رارق  اـهنآ  هیـصوت  دروم  لوسر و  و 

امش دننام  .مینک 

593 ص :
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یتشز لمع  ره  مینک و  نیع  ضمغ  ینیب  شوخ  ةدـید  اب  میناوت  یمن  میوش ، یمن  تهج  الب  میلـست  میتسین و  رواب  دوز  مرتحم  نایاقآ 
.میئامن دروم  یب  عافد  یتشز  لمع  ره  زا  میروآ و  دورف  میظعت  رس  اهنآ  لباقم  رد  مینک و  تحص  هب  لمح  سک  ره  زا  ار 

ار خرـس  درز و  هایـس و  ياه  گنر هکنآ  هن  دنیب  یم  دوخ  ياج  هب  ار  یگنر  ره  دراذگ ، دوخ  ناگدـید  رب  دیفـس  کنیع  یتقو  یمدآ 
راـنک ار  ضغب  بح و  هدراذـگ و  هدـید  رب  فاـصنا  ینارون  دیفـس  کـنیع  رگا  مه  ناـیاقآ  تسا - دیفـس  بلاـط  نوچ  دـنیببدیفس - 
اهتنم رد  یمدآ  رکب ، وبا  لثم  زا  راتفگ  لمع و  نیا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  .دـید  دـیهاوخ  دـب  ار  دـب  بوخ و  ار  بوخ  دـیراذگب ،
هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاصم  ینامز  تدـم  کی  دـناد و  یم  نیملـسم  هفیلخ  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  تحابق  هجرد 

ادخ بوبحم  ود  هب  مه  نآ  دنک  يراج  نابز  رب  حیبق  رایسب  ياه  مانـشد  کیکر و  تاملک  دوش  رـضاح  ماقم  ظفح  هاج و  بح  يارب 
! هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  و 

رکب وبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  بجعت 

80 هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  .دندمآ  بجعت  هب  مه  ناتدوخ  فصنم  ياملع  هکلب  تسا  ام  بّجعت  بابـسا  لمع  نیا  طقف  هن 
بیقن ییحی  وبا  دوخ  داتسا  زا  مدومن  بجعت  هفیلخراتفگ  نیا  زا  دیوگ   (1) هغالبلا جهن  حرش  مراهچ  دلج 

594 ص :

نینچ دیدحلا  یبا  نبا  .كدـف  رما  یف  رابخألا  ریـسلا و  نم  درو  ام  رکذ  همان 45 ، ، 16/215 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
: لاقف ضرعی ؟ نمب  هل : تلق  يرـصبلا و  دیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  یبا  بیقنلا  یلع  مالکلا  اذـه  تأرق  تلق : دـنک : یم  لقن 

معن لاق : هلوقی !؟ یلعل  هلک  مالکلا  اذه  تلق : .مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعب  لاق : کحضف و  کلأسأ  مل  حرص  ول  تلق  .حرصی  لب 
...ینب ای  کلملا  هنا 
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، دوبن ضیرعت  هیانک و  تفگ  هدوب ؟ هک  هب  تاملک  نیا  رد  هفیلخ  ضیرعت  هیانک و  مدومن  لاؤس  يرصبلا  دیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج 
تلق مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعب  لاق  کحضف و  .مدومن  یمن  لاؤس  تشاد ، تحارـص  رگا  متفگ : .دوب  مالک  رد  تحارـص  هکلب 

.ینب ای  کلملا  ّهنا  معن  لاق  هلوقی ؟ ّیلعل  هّلک  مالکلا  اذه 

یلب تفگ : دوب !؟ یلع  هب  تبسن  شمامت  تسیاشان  ننخس  نیا  متفگ  .داد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار ) اهتبسن  نیا  : ) تفگ دیدنخ و  سپ  )
( .تسا نیمه  تنطلس  رسپ ،

لمع ره  دشاب ، ییاقآ  تسایر و  هک  دوخ  دصقم  فده و  هب  ندیـسر  يارب  بلط  تسایر  صاخـشا  .تسا  هدیرب  هلابند  میقع و  ینعی 
.دننک یم  ار  يا  هتسیاشان  تشز و 

لثم دیامن ، تناها  تراسج و  عون  نیا  امش  ردام  ردپ و  هب  یـسک  رگا  دیئامنب ؛ هنافـصنم  تواضق  دیریگب و  تربع  فاصنا  اب  نایاقآ 
یم داقتنا  ارچ  هک  دـینک  ضارتعا  ام  هب  تسا  فاصنا  ددرگ و  یم  كاپ  وا  زا  امـش  لد  دـنزب  اهنآ  هب  راکانز  نز  هابور و  مد  هاـبور و 

.دشاب یم  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  قیدصت  دروم  هدش و  عقاو  هچنآ  رگم  میسیونن  میئوگن و  هک  تسا  عنام  ام  نامیا  زاب  مینک ؟

فرح سلجم  رد  هشحاف  نز  دننام  دشاب و  یم  نآ  مد  خیـش  ياقآ  هابور و  ظفاح  ياقآ  دیوگب  تیعمج  نیا  لباقم  رد  یـصخش  رگا 
؟ درذگ یم  تخس  امش  هب  ردق  هچ  دننز  یم 

هب ربمغیپ  راغ  رای  يریپ  درم  هک  دیرگنب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجسم  هب  فاصنا  هدید  اب  دیراذگن و  مه  رب  ار  اهمشچ  نایاقآ 
مد همطاف  تسا و  هابور  هللااب ) ذایعلا   ) بلاط یبا  نب  یلع  دیوگب : راصنا  رجاهم و  لباقم  رد  ربمغیپ  ربنم  يالاب  تفالخ  ناونع 

595 ص :
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ام يالوم  رب  دـنک ، یم  تکرح  مدرم  مدرم  نایم  راکانز  هشحاف  نز  دـننام  و  تاور ) ریاس  راتفگ  رب  انب  سکع  رب  ای   ) دـشاب یم  هاـبور 
اب دـینیب  یم  دزرل  یم  یعاد  ندـب  مامت  نآلا  .دـناد  یم  ادـخ  تشذـگ ، هچ  مدرم  لباقم  رد  همولظم  همطاـف  اـم  هدـج  نینمؤملا و  ریما 

.مرادن باب  نیا  رد  راتفگ  لاح  نیا  زا  شیب  منز ، یم  فرح  امش  اب  يراج  کشا  شاعترا و 

.رگد تقو  ات  راذگب  نامز  نیا  .تسا  رایسب  ام  لد  درد 

تاملک هب  دـهدب و  مانـشد  حیحـص  باسح  فرح  قح و  بلط  لباقم  رد  هک  هللا  لوسر  نیـشن  دنـسم  بحاصم و  زا  دوب  راوازـس  ایآ 
باوج هک  یـسک  تسا ، زجع  هبرح  شحف  تسا  مولعم  دـیامن ؟ تناها  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  عیادو  یعقاو و  نینمؤم  کیکر 

دنا هتشون  دوخ  هربتعم  بتک  رد  امـش  ءاملع  مامت  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مه  نآ  دنک ! یم  بولغم  ار  فرط  شحف  اب  درادن  حیحص 
: دومرف وا  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

(1)« راد ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  ّیلع  »

(. ددرگ یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

! دنادب وا  زا  ار  اه  هنتف  مامت  دهدب و  يزیگنا  هنتف  تبسن  مانشد  زا  دعب  و 

تسا ربمغیپ  هب  رازآ  یلع  هب  رازآ 

بتک رد  امـش  ياملع  مامت  هک  مالّـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تاشرافـس  هجیتنو  هرمث  دوب  نیا  اـیآ 
هـصالخ هک  تسا  نم  تیذا  اهنآ  تیذا  دومرف : هدـح  یلع  مالّـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  زا  کـی  ره  هراـبرد  دـنا  هتـشون  دوخ  هربتعم 

نآ تاملک 

596 ص :

.تشذگ سلجم 5  رد  - 1
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دوش  یم 

« هللا يذا  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  امهاذآ  نم  »

( .هدرزآ ار  ادخ  دهد  رازآ  ارم  هک  یسکو  هدرزآ  ارم  دنک  رازآ  ار  همطاف ) یلع و   ) نت ود  نیا  سک  ره  )

«. یناذآ دقف  ایلع  يذآ  نم  »

(1)( هدرزآ ارم  درازایب  ار  یلع  هک  یسک  )

تسا ربمغیپ  هب  مانشد  ّیلع  هب  نداد  مانشد 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  تبث  امش  هربتعم  بتک  مامت  رد  اهنیا  زا  رتالاب  و 

(2)« هللا بس  دقف  ینبس  نم  ینبس و  دقف  ًایلع  بس  نم  »

( .تسا هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد  ارم  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  )

597 ص :

هنس 10 ثداوح  ، 5/121 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادـبلا و  ساش ، نب  ورمع  لاح  حرـش  مقر 2482 ، ، 6/307 يراخب ، ریبکلا ، خـیرات  - 1
،3/483 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ...نمیلا  یلا  دـیلو  نب  دـلاخ  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعب  باب  يرجه ،
ح ، 6/24 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  .یملسألا  ساش  نب  ورمع  لاح  حرـش  ، 4/114 ریثا ، نبا  هباغلا ، دسا  .یملسألا  ساش  نب  ورمع  دنـسم 
، لیدعتلا حرجلا و  .یملسالا  ساش  نب  ورمع  لاح  حرش  مقر 5881 ، ، 4/534 ینالقسع ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  میملا  فرح  ، 8266

لئاضف لئاضفلا ، باتک  ح45 ، ، 7/502 هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، .یملـسالا  ساش  نب  ورمع  لاح  حرـش  مقر 1319 ، ، 7/502 يزار ،
نایب یف  لصف 14 ، ح176 ، ص149 ، یمزاوخ ، بقانم  .ساش  نب  ورمع  لاح  حرـش  ، 3/273 نابح ، نبا  تاقثلا ، .بلاـط  یبا  نب  ّیلع 

...هللا لوسر  نم  سانلا  برقا  هنا 
دمآ دهاوخ  مهن  سلجمرد  ثیدح  نیا  هب  طوبرم  عبانم  - 2
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لباقم رد  هک  هدومن  لقن  ادنسم  سابع  نبا  زا  یلصفم  ثیدح   (1) بلاطلا هیافک  باب 10  لوا  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
یم مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مدینـش  دومرف : دندومن  یم  ّبس  نعل و  ار  یلع  هک  ماش  لها  زا  یعمج 

: دومرف

« رانلا یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  هللا  بس  دقف  ینبس  نم  ینبس و  دقف  کبس  نم  »

وا ادخ  دهد  مانشد  ار  ادخ  هک  یسک  هداد و  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد  ارم  هک  یسک  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  وت  هک  یـسک  )
( .دزادنا شتآ  رد  ور  هب  ار 

؛ دـنهدب مانـشد  ار  یلع  هک  یناسک  رفک  رب  تلالد  اهنآ  یماـمت  هک  دـیامن  یم  لـقن  ادنـسم  يرگید  ثیداـحا  ثیدـح  نیا  زا  دـعب  و 
هک یسک  رفک  رد  مهد  باب   ) اّیلع ّبس  نم  رفک  یف  رشاعلا  بابلا  هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  باب 10 ناونع  هچ  نانچ

هدومن لقن  رخآ  هلمج  يانثتسا  هب  ار  ثیدح  نیمه   (2) كردتسم میس  دلج  هحفص 121  رد  مکاح  زین  و  دهد ) مانشد  بس و  ار  یلع 
.تسا

ربمغیپ ادخ و  ناگدننک  بس  دنـشاب و  یم  ربمغیپ  ادخ و  ناگدننک  بس  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ناگدننک  ّبس  ثیداحا ، نیا  قبط  سپ 
.دنشاب یم  شتآ  لها  نوعلم و  اهنآ ) لاثما  بصاون و  جراوخ و  اهیوما و  هیواعم و  دننام  )

هدومن و توکس  ام  همولظم  هدج  نوچ  .دیایب  دیآ ، رید  هچرگ  تمایق  تسا ، سب 

598 ص :

.ایلع بس  نم  رفک  یف  باب 10 ، ص83 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 1
یبا نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  نم  و  هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح214 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

.ّیلع نینمؤملا  ریما  مالسا  رکذ  بلاط 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1425 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_598_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_598_2
http://www.ghaemiyeh.com


ّدر رب  دوخ  لـیالد  رـس  رب  میورب  .مینک  هشیپ  ار  توکـس  مه  اـم  هدومن ، یهلا  لدـع  همکحم  رد  تماـیق  زور  هب  لوـکوم  ار  همکاـحم 
.امش داهشتسا  دروم  ثیدح 

تسا تمکح  ملع و  باب  یلع 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ( ینـس هعیـش و   ) هیلع قفتم  فیرـش  ثیدح  هب  رظن  هک  تسا  ثرون  ثیدح ال  تیدودرم  رب  مود  لیلد 
: دومرف هلآو 

« اهباب یلع  همکحلا و  راد  انا  اهباب - یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

يا هرهب  نم  ملع  زا  دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  نآ  رد  یلع  متمکح و  هناـخ  نم  دـشاب ، یم  نآ  رد  یلع  مملع و  ناتـسرهش  نـم  )
(1)( یلع هناخ  رد  دورب  دیاب  سپ  درادرب 

اصوصخم ترضح  نآ  تاروتـسد  ثیداحا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باب  یتسیاب  امتح  شناد ، لقع و  دعاوق  نیا  يور 
دشاب هتـشاد  لماک  یهاگآ  تسوا ، هب  طوبرم  تما  هعماج  لالتخا  مظن و  هک  ثرا  هب  عجار  صخالاب  تسا  ماکحا  هب  طوبرم  هچ  نآ 

«. بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نم   » دیامرفب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوب  دهاوخن  ملع  باب  الا  و 

یلع تسا  دراو  امـش  هربتعم  بتک  مامت  رد  هک  يرابخا  رب  انب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دنک  رواب  لقع  تسا  نکمم  هنوگچ 
یم یلوا  تما  امش  همه  زا  تواضق ، ملع  رد  یلع  ینعی  .مکاضقا  ّیلع  دشاب : هدومرف  هدومن و  یفرعم  تما  زا  ياضقَا  ار  مالّـسلا  هیلع 

.دشاب

لماک عالطا  قوقح  ثرا و  زا  اما  تسا  رتالاب  همه  زا  تواضق  ملعرد  هک  ار  یـسک  دـنک  قیدـصت  ربمغیپ  هک  تسین  روآ  هدـنخ  اـیآ 
!؟ دیوگن وا  هب  ار  ثرا  ماکحا  درادن و 

599 ص :

.دمآ دهاوخ  سلجم 10  رد  ثیدح  نیا  دانسا  - 1
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.دشاب علطم  هاگآ و  تسا  اهنآ  مها  زا  ثرا  نوناق  هک  قوقح  هقف و  ملع  هب  اصوصخم  مولع  عیمج  هب  دیاب  یضاق  هک  یتروص  رد 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  یصخش  یلخاد و  روما  هب  طوبرم  اصوصخم  ثرا  هب  عجار  مه  نآ  یثیدح  هک  دومن  رواب  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دشاب هدینش  هفاحق ) یبا  نب  رکب  وبا  ای  ناثدح  نب  سوا   ) یلو دشاب  هدینشن  ترضح  نآ  ملع  باب  یصو و  یلع  دشاب ، هلآو 

دهد و رارق  ینانیمطا  دروم  یـصو  دوخ  يارب  دنکب و  تیـصو  داوس ، یب  يداع  درف  کی  دنیوگب  هک  دـیامن  یم  لوبق  امـش  لقع  ایآ 
هب تسا  ناگدنامزاب  هب  ثرا  عوضوم  هک  ار  تیـصو  رد  مها  هتکن  یلو  دهدب  دوخ  یـصو  هب  دوخ  زا  دعب  لمع  تاروتـسد  مسق  همه 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عینم  ماقم  هب  دسر  هچ  ات  دوش ؟ نانچ  نینچ و  نم  زا  دعب  هک  دیوگب  هناگیبدرف  کی  هب  دیوگن و  یصو 
تسا و هدوب  ترخآ  ایند و  شیاـسآ  ندومن  مهارف  رـشب و  یعاـمتجا  ماـظن  ظـفح  شتثعب  زا  ضرغ  لـصا  هک  ءاـیبنالا  متاـخ  مه  نآ 

نینچ هاگ  نآ  ترـضح و  نآ  ثراو  یـصو و  ار  یلع  دیامن  نییعت  ادخ  ینعی  دـیامنن ؟ نیعم  دوخ  يارب  ینیـشناج  ثراو و  یـصو و 
ملع و باب  تیاصو ، ماقم  رب  هوالع  هک  دوخ  راوگرزب  یـصو  نآ  هب  دنز  یم  مه  هب  ار  یمومع  یـصوصخ و  ماظن  مظن و  هک  یثیدح 

! دیامرفن هدوب ، زین  ترضح  نآ  تمکح 

عوضوم اما  دشاب و  یمن  ءاملع  رباکا  لوبق  هنیدم  ثیدـح  هک  نوچ  دـشاب ، یمن  تباث  ام  دزن  رد  عوضومود  نیا  زا  کی  چـیه  خـیش :
گرزب زا  نارگید  دوـخ و  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  هک  نآ  هچ  تسا ، ملـسم  ریغ  دودرم و  روـهمج  ياـملع  دزن  رد  تیاـصو 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رس  راضتحا  تقو  رد  تفگ : هک  دنا  هدومن  لقن  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  ادنـسم  ام  ناملاع 
نم ینعی  تفر ، ایندزا  ات  دوب  نم  هنیس 

600 ص :
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! دومنن یتیصو  هک  مدوب  دهاش 

هدوب وا  هنیس  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرابم  رس  رخآ  مد  ات  هک  نینمؤملا  ما  رب  دشاب و  هدومن  یتیـصو  تسا  نکمم  هنوگچ 
یلک هب  تیـصو  عوضوم  سپ  .دومن  یم  لقن  اهنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  ما  اـعطق  دوب  هدومن  تیـصو  رگا  دـشاب و  هدـنام  یفخم  تسا 

! دشاب یم  یفتنم 

رد (1)و  هدمآ رتاوت  دـح  هب  ابیرقت  تسا و  نیقیرف  یقافتا  مدرک  ضرع  هک  اریز  دـیدومرف ؛ یفطل  یب  هنیدـم  ثیدـح  هب  عجار  یعاد :
يربط و ریرج  نب  دـمحم  يرزج و  دـمحم  يروباشین و  مکاح  يدابآ و  زوریف  یبلعث و  ماما  لیبق  زا  امـش  ياـملع  رباـکا  هربتعم  بتک 
ناهبزور و نب  لـضف  یـضاق  یعفاـش و  هحلط  نب  دـمحم  یعفاـش و  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  يدـنه و  یقتم  يواخـس و  یطویس و 
یعفاش و هحلط  نبا  یملید و  یعفاش و  هیقف  یلزاـغم  نبا  یفنح و  يزودـنق  نامیلـس  یمزراوخ و  بیطخ  یکم و  رجح  نبا  يواـنم و 

يزوج نبا  طبس  یناربط و  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  ینیومح و  مالسالا  خیش  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  ینادمه و  یلع  دیـس  ریم 
.دنا هدومن  لقن  مهریغ  یئاسن و  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  و 

تسا و هملـسم  تارتاوتم  زا  رامـش و  یب  رایـسب و  یـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دراو  صوصن  تیاصو و  عوضوم  اـما  و 
.لوهج بصعتم  جوجل و  دونع  رگم  دیامن  یمن  ار  تیاصو  راکنا  اطعق 

یگداوناخ ياهراک  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  یصو  دوخ  ربمغیپ ، هفیلخ  باون :

601 ص :

.دش دهاوخ  یسررب  مهد  سلجمرد  - 1
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یم ار  هللا  لوسر  تاجوز  جراخم  دندرک و  یم  یگدیـسر  مهنع  هللا  یـضر  ءافلخ  هچ  نانچ  دیامن ؛ یم  یگدیـسر  مه  ترـضح  نآ 
.دشاب هدومن  نیعم  تیاصو  هب  صوصخلاب  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دنداد 

ياهبـش رد  ار  تفالخ  صوصنو  لیالد  هچ  ناـنچ هدوب  دـحاو  درف  هللا  لوسر  یـصو  هفیلخ و  تسا  یهیدـب  دـیدومرف  حیحـص  یعاد :
هک یعقوم  رد  ترضح  نآ  رما  هب  هک  تسا  راکشآ  حضاو و  هیلج  صوصن  اب  ترـضح  نآ  تیاصو  مدیناسر و  ناتـضرع  هب  هتـشذگ 
نآ دزن  هدوجوم  تاناما  ّدر  ءارآ و  هب  مه  دعب  .دوب  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم  دـندوب ، يزاب  هسیـسد  یپ  رد  نارگید 

.دشاب یم  امش  ام و  ءاملع  عیمج  قافتا  دروم  تاحضاو و  حضوا  زا  بلطم  نیا  تخادرپ و  ترضح 

تیاصو رد  رابخا  لقن 

.میامن هراشا  رصتخم  ثیدح  دنچ  هب  تسا ، دودرم  ام  ءاملع  دزن  رد  دنیامرفن  خیش  بانج  هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  مراچان 

(2) و بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نباو  دوخ   (1) ریسفت بقانم و  رد  یبلعث  ماما  - 1

602 ص :

تلزن امل  لاق : ءاربلا  نع  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یبلعث  ءارعـش  هروس  هیآ 214 ، لیذ  ، 7/182 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
ینیخآؤی و نم  بلطملا ...  دبع  ینب  ای  : » لاقف ...بلطملا  دبع  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمج  نیبرقالا } کتریـشع  رذنا  {و 

ماقف تنأ » : » لاقف .اـنأ  ّیلع : لوقی  ...موقلا و  تکـسف  ینید ؟ یـضقی  یلها و  یف  یتفیلخ  يدـعب و  ییـصو  ییلو و  نوکی  ینرزاوی و 
.کیلع رما  دقف  کنبا  عطا  بلاط : یبأل  نولوقی  مه  موقلا و 

.ّیصو یبن  لکل  مالّسلا  هیلع  هلوق  ح238 ، ص201 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_602_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_602_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ هک  دنیامن  یم  لقن  باطخ ) نب  رمع   ) مود هفیلخ  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  مشش  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم 

یلها و یف  یتفیلخ  هرخآلا و  ایندـلا و  یف  یخا  ّیلع  اذـه  لاـق : هباحـصا  نیب  هاـخاؤملا  دـقع  اـمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  »
دقف هضغبا  نمو  ینبحا  دقف  هبحا  نم  يرض  هرـض  یعفن و  هعفن  هنم  یلام  ینم و  هلام  ینید  یـضاق  یملع و  ثراو  یتما و  یف  ییـصو 

.ینضغبا

تسا نم  ردارب  یلع  نیا  دومرف : داد  رارق  دوخ  باحـصا  نیب  يردارب  توخا و  دقع  هک  يزور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  )
نم و نیب  هصالخ  نم  نید  هدـننک  ادا  نم و  ملع  ثراو  نم و  تما  رد  نم  یـصو  نم و  لها  رد  تسا  نم  هفیلخ  ترخآ و  ایند و  رد 
ار وا  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  هک  یـسک  تسا  نم  ررـض  وا  ررـضو  نم  عـفن  وا  عـفن  تسین  یئادـج  یلع 

( .تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد 

ینیومح و یبلعث و  ماـما  زا  ربخ  هداد و 20  عوـضوم  نیا  هب  صاـصتخا  ار   (2) هدوملا عیبانی  باب 15  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  - 2
ضعب هک  دیامن  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  تابثا  رد  یملید  یمزراوخ و  یلزاغم و  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  میعن و  وبا  ظفاح 

.منک یم  ضرع  نایاقآ  نهذ  ندش  نشور  يارب  ار  رابخا  نآ  زا 

هحفصرد 26 مه  يزوج  نبا  طبس  (3) و  دیامن یم  لقن  لبنح  دمحا  ماما  دنسم  زا 

603 ص :

، ( باب 56 ح 825 ، ، 2/289 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسااب   ) هدوم 6 ینادمه ، یبرقلا ، هدوم  - 1
باب 15. ، 247-1/233 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2

یـضر یلع  لئاضف  نم  و  ح1052 ، ، 2/615 لبنح ، نب  دمحا  هباحـصلا ، لئاضف  باب 15 ، ح4 ، ، 1/235 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
.کلام نب  رکب  یبا  ثیدح  نم  هنع ، هللا 
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زین بقانم  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  (1) و  همالا صاوخ  هرکذت 

؟ تسیک وا  یصو  هک  ربمغیپ  زا  نک  لاؤس  متفگ  ناملس  هب  تفگ : کلام  نب  سنا  هک  دنا  هدروآ  ار  ربخ  نیا 

لاق .نون  نب  عشوی  لاقف : یـسوم ؟ یـصو  ناک  نم  ناملـس  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  کیـصو ؟ نم  هللا  لوسر  اـی  ناملـس : لاـقف 
.بلاط یبا  نب  یلع  يدعوم  زجنی  ینید و  یضقی  یثراو  ییصو و  نا  مالّسلاامهیلع :

: دومرف .نون  نب  عشوی  درک : ضرع  دوب ؟ هک  یسوم  یصو  ناملس  يا  دومرف : تسیک ؟ امش  یصو  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناملـس  )
( .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  هدعو  هب  هدننک  افو  نم و  نید  هدننک  ادا  نم و  ثراو  نم و  یصو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هدیرب  زا  مزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  زا  و  - 3

« یثراو ّییصو و  ایلع  نا  ثراو و  یصو و  یبن  لکل  »

( .تسا نم  ثراو  یصو و  یلع  هکیتسرد  هب  هدوب و  یثراو  یصو و  يربمغیپ  ره  يارب  زا  )

604 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزوجلا  نبا  طبس  .هیصولا  يوجنلا و  ثیدح  باب 2 ، ص48 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناملس  لأسف  هیصو ؟ نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لس  یسرافلا  ناملـسل  انلق  لاق : سنا  نع  دنک :
هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  يدـعو  زجنمو  یثراو  وو  ییـصو  نا  لاق : .نون  نب  عشوی  لاـقف : نارمع ؟ نب  یـسوم  یـصو  ناـک  نم  لاـقف :

رادلا هیف  ملکت  هدایز  نب  لیعامـسا  هدانـسا  یف  هوفعـض  يذلا  ثیدحلا  نا  باوجلاف : .هیـصولا  ثیدح  اوفعـض  دـقف  لیق : ناف  مالّـسلا 
هاور هانرکذ  يذلا  ثیدحلا  يدعب و  كرتا  نم  ریخ  وه  يدعو و  زجنم  هلوق  دعب  هدایز  ثیدحلا  یف  يور  هنال  هیف  ملکت  امنا  ینطق و 

.رخآ اذه  ثیدح و  كاذف  هدایزلا  اذه  دایز و ال  نبا  هدانسا  یف  سیل  لئاضفلا و  یف  دمحا 
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ربخ لقن  زا  دعبو  هدروآ  ار  ربخ  نیمه  ادنـسم  باب 62  نمض   (1) بلاطلا هیافک  هحفـص 131  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
.هدومن رکذ  دوخ  خیرات  رد  مه  ماش  ثدحم  هک  تسا  ییوکین  ثیدح  نیا  دیوگ :

: تفگ هک  يرافغ  رذ  یبا  زادنک  یم  لقن   (2) ینیومح مالسالا  خیش  زا  و  - 4

.نیدلا موی  یلا  نییصولا  متاخ  یلع  ای  تنا  نییبنلا و  متاخ  انا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

( تمایق زور  ات  یتسه  ءایصوا  متاخ  یلع  ای  وت  متسه و  ءایبنا  متاخ  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفگ : هک  نینمؤملا  ما  هملس  ما  زا  دیامن  یم  لقن   (3) یمزراوخ بیطخ  زا  زین  و  - 5

«. يدعب یتما  یتیب و  لها  یترتع و  یف  ییصو  یلع  ایصو و  یبن  لک  نم  راتخا  هللا  نا  »

( .نم زا  دعب  نم  تما  تیب و  لها  ترتع و  رد  تسا  نم  یصو  یلع  یصو و  يربمغیپ  ره  يارب  دومن  رایتخا  دنوادخ  )

باحصا زا  هک   ) هتابن نب  غبصا  زا  دنک  یم  لقن  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  زا  و  - 6

605 ص :

: لاق هیبا  نع  هدـیرب  یبا  نع  تسا : هدرک  لقن  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدـح  یجنگ  ، 62 باب ص260 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 1
امک هخیرات  یف  ماشلا  ثدـحم  هجرخا  نسح ، ثیدـح  اذـه  تلق : یثراو ، ییـصو و  ًایلع  نا  ثراو و  یـص و  یبن و  لکل  یبنلا :’ لاق 

.اوس هانجرخا 
باب 28. ح110 ، ، 1/147 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  باب 15 ، ح7 ، ، 1/236 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2

-1/270 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  لصف 14 و  ص147 ، یمزراوخ ، بقاـنم  باب 15 ، ح 6 ، ، 1/235 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3
باب 52. ، 1 طمس ح211 ، ، 270
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زا یـضعب  رد  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفگ : هک  دنا ) هدومن  تیاور  وا  زا  مه  ملـسم  يراخب و  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صاخ 
: دومرف دوخ  ياه  هبطخ 

ریما انا  هبیبح  هّیفص و  هّیلو و  هّییصو و  هللا و  لوسر  وخا  انا  هیداهلا  هرهاطلا  هرتعلا  وباو  هفیلخلا  ریخ  یـصو  هیربلا و  ماما  انا  سانلا  اهیا  »
یعابتا هللا و  هیالو  یتیالو  هللا و  هعاط  یتعاط و  هللا و  ملس  یملس  هللا و  برح  یبرح  نییـصولا  دیـس  نیلجحملا و  رغ  دئاق  نینمؤملا و 

« .هللا راصنا  يراصنا  هللا و  ءایلوا 

یفص وا و  یلو  وا و  یصو  ادخ و  لوسر  ردارب  منم  هیداه  هرهاط  ترتع  ردپ  تاقولخم و  نیرتهب  یصو  قیالخ و  ماما  منم  مدرم  يا  »
تسادـخ و اب  گنج  نم  اب  گنج  .ءایـصوا  دیـس  اقآ و  نادیفـس و  یناشیپ  اپ و  تسد و  ياوشیپ  نینمؤملا و  ریما  منم  .وا  بیبح  وا و 

ناتـسود نم  ناوریپ  تسادخ و  اب  یتسود  نم  یتسود  تسادخ و  تعاطا  نم  تعاطا  .تسادخ  اب  ملـس  حلـص و  نم  اب  ملـس  حلص و 
( .دنتسه ادخ  نارای  نم  نارای  دنتسه و  ادخ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا   (1) بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  زا  زین  و  - 7

« اّیصو ایلع  ذختا  ایبن و  هللا  ینذختاف  طق  منصل  انم  دحا  دجسن  مل  ٍّیلع  یلا  َّیلا و  هوعدلا  تهتنا  »

رارق یـصو  ار  یلع  ربمغیپ و  ار  نم  .میدومنن  تب  هب  هدجـس  رفن  ود  ام  زا  مادـک  چـیه  هک  یلع  نم و  هب  تلاـسر  توعد  دـش  یهتنم  )
( .داد

606 ص :

{ ...اماما سانلل  کلعاج  ینا  : } یلاعت هلوق  ح322 ، ص277 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
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: تفگ هک  دنک  یم  لقن  ینهجلا  رماع  نب  هبتع  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  مراهچ  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  - 8

هلا نا ال  لوق  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر هللا  انعیاب  »

« انرفک هانکرت  هثالثلا  نم  يأف  هّیصو  ًایلع  هیبن و  ادمحم  نا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا 

دمحم هک  نیا  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هک  لاعتم  يادخ  تینادحو  هب  تداهـش  مییوگب و  هک  نیا  رب  ادخ  لوسر  اب  میدومن  تعیب  )
( .میا هدش  رفاک  مییامن  كرت  ار  هس  نیا  زا  کی  ره  سپ  وا  یصو  یلع  تسوا و  رمبغیپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا   (2) یبرقلا هدوم  باتک  نامه  رد  زین  و  - 9

ریخ ییصو  ییصو و  ایلع  یسیع و  یصو  نوعمشو  یسوم  یصو  عشوی  مدآ و  یصو  ثیش  لعج  ایصو  یبن  لکل  لعج  یلاعت  هللا  نا  »
«. ءیضملا وه  یعادلا و  انا  ءادبلا و  یف  ءایصوالا 

زا شملع  همه و  رب  مدقم  شمالـسا  هک ، ار  یـسک  داد  رارق  وت  رـسمه  هک  تسا  نیا  وت  هب  یلاعت  يادـخ  ياه  تمارک  زا  همطاف  يا  )
( یقولخم قلاخ و  عـالطا  هب   ) نیمز لـها  تسا و  هاـگآ  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  .دوبرتداـیز  همه  زا  شیراـبدرب  رتشیب و  همه 

وت رهوش  اهنآ  زا  دومن  رایتخا  یقولخم ) قلاخ و   ) عالطا هب  نینچمه  لسرم و  ربمغیپ  ارم  دومن  ثوعبم  اهنآ و  نایم  زا  ارم  دومن  رایتخا 
( .مهد رارق  یصو  ار  وا  امش و  نایم  میامن  جیوزت  هک  نم  يوس  هب  دومن  یحو  سپ  ار ،

607 ص :

(. باب 56 ح804 ، ، 2/280 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) هدوم 4 ینادمه ، یبرقلا ، هدوم  - 1
كردم ح805 نامه  - 2
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هللا لوسر  ضرم  عقوم  رد  تفگ : هک  يراصنا  بویا  وبا  زا  دنک  یم  لقن  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  بقانم  زا   (1) عیبانی بحاص  - 10
: دومرف ربمغیپ  درک ؛ هیرگ  دمآ و  مالّسلااهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ضرالا لها  یلا  علطا  لجوزع  هللا  نا  املح  مهمظعاو  املع  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا  وه  نم  کجوز  كایا  هللا  همارکل  نا  همطاف  اـی  »
« ًایصو هذختا  كایا و  هجوزا  نا  َّیلا  یحواف  کلعب  مهنم  راتخاف  هعالطا  علطا  مث  السرم  ایبن  ینثعبف  مهنم  ینراتخاف  هعالطا 

همه زا  شملع  مدقا و  همه  زا  شمالسا  هک  ار  یـسک  هداد  رارق  وت  رـسمه  هک  تسا  نیا  وت  هب  یلاعت  يادخ  ياهتمارک  زا  همطاف  يا  )
رایتخا یقولخم ) قلاخ و  عالطا  هب   ) نیمز لها  تسا و  هاگآ  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  .دوب  رت  داـیز  همهزا  شیراـبدرب  رتشیب و 

سپ ار  وت  رهوش  اهنآ  زا  دومن  رایتخا  یقولخم ) قلاخ   ) عالطا هب  نینچمه  لسرم و  رمبغیپ  ارم  دومن  ثوعبم  اـهنآ و  ناـیم  زا  ارم  دومن 
( مهد رارق  یصو  ار  وا  امش و  نایم  میامن  جیوزت  هک  نم  يوس  هب  دومن  یحو 

رتدایز ار  تالمج  نیا  ربخ  نیا  لقن  زادعب   (2) بقانم رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا 

608 ص :

.9 لصف ح122 ، ص112 ، یمزراوخ ، بقانم  باب 15 ، ح 14 ، ، 1/240 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
هللا لوسر  نا  يراـصنألا ، بویا  یبا  نع  ...بقاوث  اسارـضال  کـل  نل  مالّـسلا : هیلع  هلوق  ح 144 ، ص102 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  - 2
نم هللا  لوـسرب  اـم  تأر  اـملف  هـضرم  نـم  هقاـن  وـه  هدوـعت و  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هـیلع  تلخدـف  هـضرم  ضرم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

كابا اهنم  راتخاف  هعالطا  ضرالا  یلا  علطا  لجوزع  هللا  نا  همطاف  ای  اهل : لاقف  اـهتعمد  تجرخ  یتح  هربعلا  اـهتفنخ  فعـضلاودهجلا ،
كایا هللا  همارک  نا  همطاف  ای  تمیلع  اما  ًایـصو ، هتذـختا  هتحکنأـف و  یلا  یحوأـف  کـلعب  اـهنم  راـتخاف  هیناـث  اـهیلا  علطا  مث  اـیبن  هثعبف 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهل  لاق  مث  .ترـشبتسا  همطاف و  کلذـب  ترـسف  املع ؟ مهملعأ  املـسم و  مهمدـقاو  املح  مهمظعا  کجوز 
هرما نیـسحلا و  نسحلا و  هاطبـس  همطاـف و  هجیوزت  هتمکح و  هلوسرب و  هللااـب و  ناـمیا  بقاوـث : سارـضا  هیناـمث  یلعل  همطاـف  اـی  هلآو 

نیلوالا و ال نم  دحا  اهطعی  مل  لاصخ  عبس  انیطعا  تیب  لها  انا  همطاف : ای  .لجوزع  هللا  باتکب  هاضق  و  رکنملا ، نع  هیهن  فورعملاب و 
کلعب و وه  ءایصوالا و  ریخ  انیـصو  كوبا و  وه  ءایبنألا و  لضفا  انیبن  انریغ - نیرخآلا  نم  دحا  اهکردی  و ال  لاق : وا  انلبق - نیرخآلا -

هذه اطبـس  انم  کمع و  نبا  رفعج  وه  ءاشی و  ثیح  هنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  انم  و  کیبا ، مع  وه  ءادهـشلا و  ریخ  اندـیهش 
.همألا هذه  يدهم  هدیب - یسفن  يذلاو  انم -  كانبا و  امه  همألا و 
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: دومرف هک  هدومن  لقن 

كوبا وه  ءایبنالا و  لضفالا  انم  نیرخآلا  نم  دحا  اهکردی  نیلوألا و ال  نم  دحا  اهطعی  مل  لاصخ  عبس  انیطعا  تیبلا  لها  انا  همطاف  ای  »
ءاشی و ثیح  هنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  انم  کمع و  هزمح  وه  ءادهشلا و  ریخ  اندیهش  کلعب و  وه  ءایـصوألا  ریخ  انیـصو  و 

میرم نب  یسیع  یلصی  همالا  هذه  يدهم  نا  هدیب  یـسفن  يذلاو  كانبا  هنجلا  لها  بابـش  ادیـس  ناطبـس و  انم  کمع و  نبا  رفعج  وه 
« .كدلو نم  وهف  هفلخ 

.دنک یمن  كرد  ار  اهنآ  نیرخآ  زا  يدحا  هدشن و  اطع  نیلوا  زا  يدحا  هب  هک  هدـش  ءاطع  تلـصخ  تفه  تیب  لها  ام  هب  همطاف  يا  )
دیهش دشاب و  یم  وت  رهوش  وا  تسا و  ءایصوا  نیرتهب  ام  یـصو  دشاب و  یم  وت  ردپ  نآ  ناربمغیپ و  همه  زا  تسا  لضفا  هک  تسام  زا 

لاب ود  نآ  اب  دنک  یم  زاورپ  هک  تسا  لاب  ود  وا  يارب  هک  یسک  تسا  ام  زا  دشاب و  یم  وت  يومع  هزمح  وا  تسا و  ادهـش  نیرتهب  ام 
اهنآ تشهب و  لـها  ناـناوج  دیـس  ود  طبـس و  ود  تسا  اـم  زا  دـشاب و  یم  وـت  يوـمع  رـسپ  رفعج  وا  دـهاوخب و  تقو  ره  تـشهب  رد 

هب تسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادخ  نآ  هب  دنشاب  یم  وت  نادنزرف 

609 ص :
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( .دشاب یموت  دالوا  زا  دراذگ ، یم  زامن  وا  بقع  میرم  نب  یسیع  هک  تسا  تما  نیا  يدهم  یتسرد 

: مالّسلا هیلع  يدهم  مان  زا  دعب  دومرف  هک  هدروآ  رتدایز  ثیدح  لقن  زا  دعب  ار  تالمج  نیا  دئارف  رد  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا 

کیلع فئرا  کب و  مجرا  لجوزع  هللا  ناف  یکبت  ینزحتال و ال  همطاف  ای  .املظ  واروج  تئلم  اـم  دـعب  اطـسق  الدـع و  ضرـالا  ـألمی  »
مهلدعا هیعرلاب و  مهمحرا  ابـسن و  مهمرکا  ابـسح و  مهمظعا  وه  اجوز و  هللا  کجوز  دق  یبلق  نم  کعقوم  کناکمل و  کلذ  ینم و 

« .هیضقلاب مهرصبا  هیوسلاب و 

هک اریز  نکم ؛ هیرگ  شاـبم  نوزحم  همطاـف  يا  .روج  ملظ و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نیا  زا  دـعب  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  )
ار وت  هدومن  جیوزت  قیقحت  هب  نم ، بلق  زا  تسا  وت  ناکم  تیعقوم و  يارب  زا  نیا  نم و  زا  وت  رب  تسا  رت  نابرهم  رت و  میحر  دـنوادخ 
تیعر و هب  همه  زا  رت  ناـبرهم  بسن و  ثیح  زا  تسا  همه  زا  رت  یمارگ  بسح و  ثیح  زا  دـشاب  یم  همه  زا  رتگرزب  وا  هک  يرـسمه 

(. دشاب یم  رفن  ود  نیب  تواضق  هب  همه  زا  رتانیب  تاواسم و  هب  همه  زا  رت  لداع 

الا دـشاب و  یفاک  خیـش  بانج  هابتـشا  عفر  باون و  ياقآ  رطاخ  ناـنیمطا  يارب  يوبن  ثیداـحا  لـقن  رادـقم  نیمه  هب  منک  یم  ناـمگ 
رایسب و یسب  هدش  هدرب  ترضح  نآ  تیاصو  زا  یمان  یتبسانم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  توبن  ماقم  زا  هلوقنم  ثیداحا 

610 ص :
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(1) .تسا رامش  یب 

611 ص :

موی نایرج  هلمج  زا  فلتخم  تاعوضوم  تارابع و  اب  ننست و  لها  بتک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تثارو  تیاصو و  هلئـسم  - 1
هراشا نآ  رداصم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدشنایب  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  لقتـسم  تاعوضوم  تلزنم و  ثیدح  هوخا و  نایرج  رادـلا و 
یفوا یبا  نب  دـیز  ، ) و 5/220 اـمهنع ؛) هللا  یـضر  یلع  نب  نـسحلا  راـبخا  هـیقب  ، ) 3/57/2675 یناربـط ، ریبـکلا ، مجعملا  مینک : یم 

ات 64، 2/62 يربط ، خیرات  ات 328 ؛ 6/327 یناربط ، طسوالا ، مجعملا  هنع ؛) هللا  یـضر  ناملـس  نع  دیعـس  وبا  ، ) و 6/221 یملسالا ؛)
، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  صئاطخ  ...هایا ؛) هرکذ  یلاـعت  هللا  ءادـتبا  دـنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رما  نم  ناـک  اـمع  ربخلا  رکذ  )
، خـیراتلا یف  لماکلا  هوخالا ؛) رکذ  ، ) ات 126  5/125 یئاسن ، يربکلا ، ننـسلا  هلزنملا ؛) ثیدـح  یف  فالتخالا   ) ات 87 ص86 یئاسن ،
و یفوا ؛ ) یبا  نب  دیز   18/703  ) ات 208  3/206 یلع ، نبا  لماکلا ، هتوعد ؛) هراهظاب  هیبن ،’ یلاعت  هللا  رما  رکذ  ، ) ات 62 2/61 ریثا ، نبا 

لصفلا . ) ص84/74 یمزراوخ ؛ بقانملا ، 2459 ؛ / 4/344 یلصوم ، یلعی  وبا  یلعی ، یبا  دنـسم  هللا ؛) دبع  نب  کیرـش   8/888  ) 4/14
نینمؤملا ریما  لئاضف  هللا )’ لوسر  نم  سانلا  برقا  هنا  نایب  یف  رـشع ، عبارلا  لـصفلا  ، ) ص150/178 ...هملع ) هرازغ  نایب  یف  عباسلا ،

، همامالا یف  نورـشعلا  لصفلا   ) ات 159 و ص158 مالّـسلا ) هیلع  هتداهـش  یف  رـشع  نماثلا  لصفلا  ص132 ( هدقع ، نبا  مالّـسلا ، هیلع 
و ات 50 ، و 42/47  مالسا ؛) نب  ناملـس  ، 2599 ، ) ات 416 21/414 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  رـشع ؛) ینثالا  همئألا  یلع  صنلا 
ص51/ح9، هیودرم ، نبا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  بلاـط و  یبا  نـب  ّیلع  بقاـنم  و 393 ؛  391 و 53و 130 ،  52
ح104و 107و 112و ات 107 / ص101  هباقلا ،) یف  ثلاـثلا  لـصفلا   ) ص57/19 ملـسا ) نم  لوا  مالّـسلا  هیلع  هنا  یف  لوالا  لـصفلا  )

لیذ دوه 36 ، هروس   ) و ص160/395 هللا .) لوسر  نم  سانلا  برقا  مالّـسلا  هیلع  هنا  یف  نماـثلا ، لـصفلا  ، ) 113و 114و 115و 117
ح115، ات 99 /  1/98 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  نیبرقالا ؛)» کتریـشع  رذـنا  و  : » یلاعت هلوق  - 65  ) ح457 و ص289 / هیآ )
ح 580، ات 547 / و ص542  مانــصالا ،)» دـبعن  نا  ینب  ینبنجا و   »... 73 ، ) و ص411/ح435 هفیلخ ،) ضرـالا  یف  لـعاج  ینا  - 7)

یقتم لاـمعلا ، زنک  یلها )» نم  اریزو  یل  لـعجا  و   » هـط هروـس  یف  - 93 ، ) ات 487 و ص458  نیبرقالا ،)» کتریـشع  رذـنا  -... » 116)
یلع لئاضف  لاـمکالا :  ) و 11/610/32952 اهلـضف ؛) یف  باب  لاعفالا  مسق  نم  هبحـصلا  باـتک  ، ) 25554و 25555 / 9/167 يدنه ،

قیدـصلا نب  دـمحا  یلعلا ، کلملا  حـتف  یفوا ؛) یبا  نب  دـیز  - 923 ، ) 5/169/2707 كاحـضلا ، یناثملا ، داحآلا و  هنع ؛) هللا  یـضر 
، يوغب ریـسفت  جحلا ؛ هروس  ات 371 ،  4/370 یطویـس ، روثنملا ، ردلا  ات 483 ؛ ، 14/481 يزیرقم ، عامـسالا ، عاتما  ص48 ؛ یبرغملا ،
، یناهفـصا بغار  نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  راذـنا ؛) هـیآ  لـیذ  ، ) 7/182 یبلعث ، یبلعثلا ، ریـسفت  اـب  راذـنا ؛) هیآ  لـیذ   ) 3/400 يوغب ،

هاخا رذ  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  ، ) ات 96 یفنح 94  يدـنرز  نیطـسملا ، ررد  مظن  ثرو ؛ ) هملک  لـیذ  ، ) و 519 ص518 
يرجم يرجی  مالّـسلا  هیلع  هـل  مـالک  نـم  و  - 37 ) 2/287 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  اـیلع ؛) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

هلئسم نیا  نینچمه  و  رکب )...  یبا  مالسا  یف  لوقلا  ، ) 13/244 هئوشن ؛) یف  هللا  لوسر  لاح  رکذ  ، 238 ، ) و 13/210 و 212 هبطخلا ؛)
« ققحم  » .تسا هدش  رکذ  هدوملا  عیبانی  باتک  فلتخم  ياهباب  رد 
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تافو ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  رس 

هب دوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  هنیـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  رـس  تافو ، تقو  رد  دـندومرف : خیـش  بانج  هک  نیا  اما  و 
ققحم تباث و  تراهط  تیب  لها  ترتع و  دزن  رد  هک  نآ  رب  هوالع  يرایـسب ، رابخا  اب  تسا  ضراعم  هک  نآ  يارب  تسا ، دودرم  یلک 
لوسر كرابم  رس  هک  هدمآ  مه  نتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  .دنا  هدومن  لقن  ار  نآ  رتاوت  وحن  هب  هعیش  ءاملع  عامجا  هدمآ و 

تافو ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیس  رد  هللا 

هب دوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  هنیـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  رـس  تافو ، تقو  رد  دـندومرف : خیـش  بانج  هک  نیا  اما  و 
ققحم تباث و  تراهط  تیب  لها  ترتع و  دزن  رد  هک  نآ  رب  هوالع  يرایـسب ، رابخا  اب  تسا  ضراعم  هک  نآ  يارب  تسا ، دودرم  یلک 

تافو تقو  رد  هک  هدـمآ  مه  نتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  رد  .دـنا  هدومن  لقن  ار  نآ  رتاوت  وحن  هب  هعیـش  ءاملع  عامجا  هدـمآ و 
هنیـس هب  ار  مولع  باوبا  تعاس  نآ  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هنیـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  رس 

.هدومن زاب  مالّسلا  هیلع  یلع 

؟ دنا هدومن  رکذار  یبلطم  نینچ  ام  ياملع  باتک  مادک  رد  خیش :

ءزج هحفص 51  رد   (1) لامعلا زنک  مشش  دلج  392 و 400  هحفـص مراهچ و  دلج  هحفـص 55  هب  دییامن  هعجارم  تسا  بوخ  یعاد :
دعس نبدمحم   (2) تاقبط مود 

612 ص :

هللا یلص  هتافوب  قلعتت  یتلا  ثیداحالا  تاقرفتم  لاعفألا ، مسق  نم  لئامـشلا  باتک  ح 18796 ، ، 7/255 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
ینتئا یلع  ای  لاق : لقث  اـمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  یلع  نع  تسا ... : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  يدـنه  یقتم  هلآو : هیلع 

یعارذ و نیب  هسأر  ناکف  هفیحـصلا  نم  اعارذ  ظفحا  ینا  تلق  هسفن  ینقبـست  نا  تیـشخف  يدـعب  یتما  لـضت  ـال  اـم  هیف  بتکا  قبطب 
...هسفن تضاف  یتح  کلاذک  لاق : .مکنامیا  تکلم  ام  هاکزلا و  هالصلاب و  یصوی  لعجف  يدضع 

ثیدح دعس  نبا  ....یتمأل  هبتکی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دارأ  يذلا  باتکلا  رکذ  ، 2/187 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  - 2
نینچ هکلملا ، نسح  باب  ح156 ، ص44 ، درفملا ، بدا  رد  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  زینو  .تسا  هدرک  لقن  لامعلا  زنک  دننامه  ار 

ای لاق : لقث  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هیلع  هللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  انثدح  لاق  دیزی  نب  میعن  انثدـح  تسا : هدرک  لقن 
هییعارذ و نیب  هسأر  ناک  هفیحـصلا و  یعارذ  نم  ظفحأل  ینا  تلقف : ینقبـسی  ناتیـشخف  یتما  لضت  اـم ال  هیف  بتکا  قبطب  ینتئا  یلع 

...هسفن تضاف  یتح  کلذک  لاق : مکنامیا و  تکلم  ام  هاکزلا و  هالصلاب و  یصوی  يدضع 
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دنسم میس  دلج  یناربط و  ریبک  هیبش و  یبا  نبا  ننس  یبهذ و  صیخلت  يروباشین و  مکاح  كردتسم  میـس  دلج  هحفص 139  بتاک و 
ما زا  دـنیامن  یم  لقن  بلاطم  ظافلا و  فالتخا  هب  یگمه  هک  رگید  هربتعم  بتک  میعن و  وبا  ظفاح  ءاـیلوالا  هیلح  لبنحدـمحا و  ماـما 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاـفو  تقو  رد  هک  نارگید  يراـصنا و  هللا  دـبع  نب  رباـج  هملـس و  ما  نینمؤـملا 
.دومن تقرافم  شفیرش  ندب  زا  حور  ات  دوب  وا  هنیس  رد  شکرابم  رس  دیبلط و 

دلج  561 هحفـص رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا و  جـهن  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  نایب  رت  مهم  رابخا  نیا  همه  زا  و 
: هدومرفاحیرص دوخ  تانایب  نمض  هک  هدروآ   (1) هغالبلا جهن  حرش  مود 

« .یهجو یلع  اهتررماف  یّفک  یف  هسفن  تلاس  دقل  يردص و  یلعل  هسأر  نا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ضبق  دقلو  »

613 ص :

ضبق دقل  لاقف : هللا  لوسر  هافو  رکذ  مث  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  هبطخ 190 . ، 10/179 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
اریسی امد  ءاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاقی : یهجو » یلع  اهتررمأف  یّفک ، یف  هسفن  تلاس  دقل  و  يردص ، یلعل  هسأر  نا  و 

.ههجو مدلا  کلذب  حسم  مالّسلا  هیلعایلع  نا  هتوم و  تقو 
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تسد رد  ترضح  نآ  حور  تشاد و  رارق  نم  هنیس  يور  شکرابم  رس  هک  یتلاح  رد  دش  حور  ضبق  ادخ  لوسر  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
( مدیشک متروص  رب  ار  میاهتسد  نم  دش و  جراخ  نم 

دنچ دوب  ما  هنیس  يور  ترضح  نآ  رس  هک  یتلاح  رد  دیوگ : ترـضح  نآ  نایب  لیذ  مود  دلج  هحفص 562  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یلو 
.دیلام دوخ  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دش و  يراج  ترضح  نآ  زا  نوخ  هرطق 

یف کتدوس  دقلف   » هللا لوسر  هب  باطخ  دومرف  هک  تسا  مالّسلااهیلع  يربک  هقیدص  نفد  نمض   (1) دلج نامه   590 هحفص رد  زین  و 
«. کسفن يردص  يرحن و  نیب  تضاف  كربق و  هدوحلم 

( دش جراخ  نم  هنیس  ولگ و  نیبام  وت  حور  مداد و  هیکت  ربق  هاگباوخ  رد  ار  وت  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )

.دش جراخ  یلع  هنیس  رد  ترضح  نآ  حور  هک  دراد  قیدصت  ار  ینعم  نیمه  دیدحلا  یبا  نبا  و 

هچ تسا ؛ لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  هشیاع  ربخ  هک  تسا  هنقتم  لیالد  مامت  اهنیا 

614 ص :

نبا مالّـسلااهیلع .) همطاف  ءاسنلا  هدیـس  نفد  دنع  هلاق  هنا  هنع  يور  ، ) هلطخ 195 ، 10/266 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
تضاف ...كربق و  نم  هقوقـشملا  ههجلا  یف  يا  كربق ، هدوحلم  یف  کتدسو  دقل  لاقف  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  بلطم  دیدحلا  یبا 

یبنلا هصاصتخا  یف   ) باب 19 رد  هدوملا ج1/265 ، عیبانی  باتک  رد  زین  يزودنق  یفنح  نامیلـس  خیـش  .کسفن  يردص  يرحن و  نیب 
«. ققحم  » .تسا هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  دننام  ار  تیاور  زین  باب 99  و ج3/436/8  هلآو ) هیلع  هللا  یلص 
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تقو هیتآ  یلایل  رد  هللا  ءاش  نا  دیاش  هک  تسا  يوق  رایسب  مالّـسلا  هیلع  نیمؤملا  ریما  انالوم  اب  هشیاع  ینمـشد  توادع و  هقباس  هکنآ 
.مناسرب ناتضرع  هبدیایب  متسد  هب  یبسانم 

تیاصو رما  رد  قیقحت 

یـصو دوجو  هب  یجایتحا  هچ  هفیلخ  ندوب  اب  دـندومرف : هک  دوش  یم  موهفم  باون  ياقآ  مود  باوج  ـالماک  مه  ثیداـحا  نیمه  زا  و 
ار یثیداحا  نآ  اصوصخم  دـنک ، تقد  ثیداحا  دوخ  رد  فاصنا  اب  ردـق ي  دوش و  جراخ  تداع  زا  لقاع  ناسنا  رگا  اریز  دـشاب ؛ یم 

تیـصو دارم ، دمهف  یم  .هتـشاد  ررقم  نم  تیاصو  هب  ار  یلع  هدومن ، نیعم  ار  ماظع  ءایبنا  ءایـصوا  هک  ییادخ  نامه  دـیامرف : یم  هک 
ياـنعم هب  تیاـصو  ناـمه  دارم  هکلب  .دـیامن  یم  نیعم  دوـخ  زا  دـعب  يارب  رـشب  يدرف ، ره  هک  تسین  یگداوناـخ  يداـع  یـصوصخ 

.(1) تسا توبن  ماقم  ولت  یلات  تیاصو  نامه  هک  دشاب  تما  يدارفنا  یعامتجا و  نوئش  عیمج  رد  فرصتم  هک  تسا  تفالخ 

615 ص :

یفرعم دوخ  ردارب  ناوـنع  هب  ار  یلع  ماـما  هکنیا  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاـخاؤم  ثیدـح  همادارد  ننـست  لـها  بتکرد  - 1
عطقناو یحور  بهذ  هللا  لوسر  ای  یلع  لاقف  : » دـندومرف نینچ  دـندرک  رکذ  دوخ  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  تلزنم  ماقم  دـندومرف و 
قحلاب ینثعب  يذلا  و  لاقف : همارکلا ، یبتعلا و  کلف  یلع  هطفـس  نم  ناک  ناف  يریغ  کباحـصأب  تلعف  ام  تلعف  کتیأر  نیح  يرهظ 

: لاق .ءایبنالا  تثروا  ام  لاق : کنم ؟ ثرا  ام  هللا  لوسر  ای  لاقف  .یثراو  یسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  يدنع  تنأف  یسفنل  الا  کترخا  ام 
هللا لوسر  الت  مث  یقیفر ، یتنبا و  همطاف  عم  هنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنا  مهیبن و  هنـس  هللا و  باتک  لاق : کلبق ، ءایبنالا  تثروا  ام  و 

،5/221 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  «. ) ضعب یلا  مهـضعب  مهرظنی  هللا  یف  ءالخالا  نیلباقتم » ررـس  یلع  اناوخا   » هیآلا هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نیا هب  یلاعت  يادـخ  هک  روطناـمه  ( 1/142 نابح ، نبا  تاـقثلا ، جـحلا ، هدوم  ، 4/371 یطویـس ، روثنملا ، ردلا  یفوالا ؛ یبا  نب  دـیز 

قایـس زا  هک  روطنامه  هتبلا  ( 32/ رطاف  ) اندابع نم  انیفطـصا  نیذـلا  باتکلا  انثورا  مث  دـیامرف : یم  هدرک و  هراـشا  نآرق  رد  تیناـقح 
.دوب یمومع  ادخ  دزن  رد  ثرا  نوناق  الا  تسا و  نیا  قیاقح و  باتک و  يونعم و  لئاسم  رد  تثارو  روظنم  دـیآ  یم  تسد  هب  تیاور 
بهف نینچمه ...«  و  لمن 16 ) « ) دوواد نامیلـس  ثرو  و  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  روطنامه  دوش  یم  زینءایبنا  لماش  و 

« ققحم ( » 5و 6  / میرم « ) ...بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل 
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زا یلیلق  رگم  دـنا  هدومنن  ار  ینعم  نیا  راکنا  دـشاب و  یم  ناتدوخ  گرزب  ياـملع  ماـمت  قیدـصت  دروم  ترـضح  نآ  تیاـصو  ماـقم 
ار ترضح  نآ  لیاضف  همه  راکنا  هک  نیدناعم  نیبصعتم 

.دنا هدومن 

: دیوگ رصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 26  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 

« .دانعلا اندنع  بوسنم  وه  نم  کلذ  یف  فلاخ  نا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  مالّسلا  هیلعایلع  نا  اندنع  بیر  الف  »

لها زا  ام  دزن  رد  ینعم ، نیا  فلاخم  هچ  رگا  هدوب و  ادـخ  لوسر  یـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ام  دزن  رد  تسین  يا  ههبـش  کـش و  )
( دشاب یم  دانع 

تیصو هب  هراشا  هباحص  زا  ضعب  راعشا 

زا دشاب ، یم  ترضح  نآ  تیاصو  نمضتم  اهنآ  مامت  هک  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  زا  يرایسب  راعشا  هاگنآ 
: دیوگدوخ لوا  رعش  رد  هک  تسا  تما ) ربح  ( ) (2)) سابع نب  هللا  دبع  زا  رعش  ود  هلمج 

616 ص :

هیصولا و مهیف  و   » ترابع حرـش  نیفـص ، نم  هفارـصنا  دعب   ... هبطخ نم  و  ، 2 هبطخ ، 1/139 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
«. هثارولا

.رعشلا نم  هیاصولا  یف  درو  ام  نیفص ،) نم  هفارصنا  دعب  ، ) هبطخ 2 ، 1/150 دیدحلا ، یبا  نب  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 2
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هلها نود  نم  هللا  لوسر  یصو 

هلزانم نم  له  لیق  نا  هسراف  و 

:(1) دیوگ دوخ  راعشا  نمض  هک  هدومن  لقن  نیتداهشلا  وذ  تباث  نب  همیزخ  زین  و 

هلها نود  نم  هللا  لوسر  یصو 

هدهاش كاذ  نم  ناک  ام  یلع  تنا  و 

:(2) دیوگ تسا  یباحص  ناهیت  نب  مثیهلا  وبا  راعشا  هلمج  زا  زین  و 

انیلو انماما  یصولا  نا 

رارسالا تحاب  ءافخلا و  حرب 

باتک نآ  هب  دینک  هعجارم  باب ، نیا  رد  ار  راتفگ  راعـشا و  هیقب  دیلیام  هچ  نانچ  میامن ؛ یم  ءافتکا  رادـقم  نیمه  هب  مارم  تابثا  يارب 
وا رد  تیصو  رکذ  هک  يراعـشا  زا  مدرک  یم  رپ  يرایـسب  قاروا  دروآ  یمن  تمالم  رگا  دیوگ : هک  ددرگ  امـش  رب  يرتشیب  فشک  ات 

.دشاب یم 

.تسا هیهلا  هماع  تسایر  تفالخ و  ماقم  نامه  تسا ، توبن  ماقم  نودام  لصف  هک  توبن  ماقم  اب  مأوت  تیاصو  دش  مولعم  سپ 

ههجو هللا  مرک  یلع  مانب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ۀمان  تیـصو  هب  راثآ  بتکرد  ارچ  تسا  حیحـص  رابخا  نیا  هچنانچ  خیش :
.ندرم تقو  امهنع  هللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  ۀمان  تیصو  دننام  میروخ  یمن  رب 

حیرص و رایسب  هدش  رداص  تیالو  ماقم  هب  تبسن  ءایبنالا  متاخ  زا  هک  یتاروتسد  نینمؤملا و  ریما  انالوم  ندوب  یـصو  عوضوم  یعاد :
رارق لوا  بش  نوچ  یلو  هدیدرگ  طبـض  تبث و  رتاوت  قیرط  هب  تراهط  تیب  لها  قیرط  زا  هعیـش  ءاملع  رباکا  ةربتعم  بتک  رد  حضاو 

نآ زا  ضعب  هب  راچان  میئامنن  لالدتسا  هفرط  کی  رابخا  هب  دش 

617 ص :

.نامه 1/146. - 1
.1/144 نامه ، - . 2
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.میامن یم  هراشا  مراد  رظن  رد  لاحلا  هدیسر و  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا 

تیصو روتسد  هب  هراشا 

هدش هداد  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  هک  یتاروتـسد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیـصو  هب  عجار  رابخا  یمامت  هب  دیهاوخب  رگا  و 
رد زین  یقتم و   (1) لامعلا زنک  مراهچ  دـلج  هحفـص 54  دعـس و  نبا  تاقبط  مود  دلج  هحفـص 61 و 63  هب  دیئامن  هعجارم  دیربب  یپ 

هحفص 59 رد  (2) و  لبنح نب  دمحا  ماما  دنـسم  مراهچ  دلج  هحفص 164  رد  لامعلا و  زنک  مشـش  دلج  و 393 و 403  هحفص 155 
نبا خـیراتو   (3) یناربط ریبک  ربـلا و  دـبع  نبا  باـعیتسا  یقهیب و  لـئالد  ننـس و  رد  هرخـالاب  مکاـح و  كردتـسم  میـس  دـلج  و111 

ۀنمزا رد  هفلتخم  تارابع  هب  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (4) و  هیودرم

618 ص :

هنوگ نیا  ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .یلع  لئاضف  باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح32955 ، 11/610 و 611 ، يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
.یتمذ ءربت  يدعوم و  زجنت  ینید و  یضقت  يریزو  یخأ و  تنا  یلع ؟ ای  کیضرا  الأ  دنک : یم  لقن 

لوسر لاق  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .هدانج  نب  یـشبح  ثیدـح  4/164و 165 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2
.ّیلع وا  انا  الا  ینع  يدؤی  هنم ال  انا  ینم و  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

هللا یلـص  لاق  تسا ... : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یناربط  .رمع  نبا  نع  دـهاجم  ثیداحا  ، 12/321 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 3
نایب ص209 ، هنزاوـملاو ، راـیعملا  رد  یفاکـسا  زین  .یتـمذ و  ئربـت  يدـعوم و  زجنت  ینید و  یـضقت  يریزو  یخا و  تنا  هلآو  هـیلع 
قوف ثیدـح  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نیب  هنیب و  مث  راصنالا ، نیرجاهملا و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاخاؤم  یف  یلامجا 

.تسا هدرک  لقن  ار 
هـبطخ 238 ، 13/228 هغـالبلا ، جـهن  حرــش  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا  زین  و  . 8 لصف ح 107 ، ، 104 ص102 - هیودرم ، نـبا  بقاـنم  - 4

هنوگ نیا  ار  ثیدح  باوبالا  دـس  ثیدـح  باب  ح309 ، ص261 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  یلع ، رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،) )
ام لاق : هللا ؟’ لوسر  دعب  سانلا  ریخ  نم  رمع : نبال  تلق  لاق : رمع  نبا  یلوم  عفان  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  انثدح  دـنا : هدرک  لقن 

: تلق هیلع ، مرحی  ناک  ام  هیلع  مرحی  هل و  لحی  ناک  ام  هل  لحی  ناک  نم  هدـعب  مهریخ  هللا ، رفغتـسا  لاق : مث  کل ؟ ما  کـلذ ال  تنا و 
یثرا تنا و  یلع و  ام  هیف  کیلع  یلام و  دجسملا  اذه  یف  کل  هل : لاق  یلع و  باب  كرت  دجـسملا و  باوبا  دس  یلع ، لاق : وه ؟ نم 

فقاوم ص268، رد  یجیا  یضاق  .ینبحی  کضغبی و  هنا  معز  نم  بذک  یتنس ، یلع  لتقت  یتادع و  زجنت  ینید و  یضقت  ییـصو ، و 
یخا و مالّسلا  هیلع  هلوق  عبارلا  دسیون : یم  ، 8/368 یناجرج ، فقاوم ، حرش  زا  هدافتسا  اب  هجو 4 . دصقم 5 ، همامالا ، یف  دصرم 4 ،

.بلاط یبا  نب  ّیلع  يدعو  زجنی  ینید و  یضقی  يدعب  هکرتا  نم  ریخ  يریزو و 
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.دنا هدومن  لقن  ار  ترضح  نآ  تاروتسد  هتوافتم 

: دومرف هک  تسنیا  هدیدرگ  رکذ  ررکم  هک  تارابع  نآ  ۀصالخ  هک 

.یترفح یف  ینیراوت  ینید و  يّدؤت  ینلسغت و  تنا  یتّمذ و  يربت  يدع و  زجنت و  ینید و  یضقت  يریزو و  یخا و  تنا  ّیلع  ای 

یم ءادا  ارم  نید  یهد و  یم  لسغ  ارم  وت  ینک ، یم  يرب  ارم  همذ  افو و  ارم  هدعو  ءادا و  ارم  نید  هک  ینم  یـصو  ردارب و  وت  یلع  ای  )
( .ییامن یم  ناهنپ  ربق  رد  ارم  ینک و 

انب هک  تسا  تیصو  هب  لمع  مئالع  راثآ  هدش -  هداد  رایسب  ترـضح  نآ  هب  تاروتـسد  لیبق  نیا  زا  هک  هحیرـص  رابخا  نایب  رب  هوالع 
هدومن نفد  دوخ  هرجح  رد  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تیصو  روتسد  رما و  هب 

.هدومن لقن  دوخ  عماج  رد  قازرلا  دبع  هچنانچ  هدومن  ءادا  ار  ترضح  نآ  نید  مهرد  رازه  دصناپ  تسا و 

619 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1446 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبرقالا نیدلاولل و  هّیصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدحا  رضح  اذا  مکیلع  بتک  دیامرف : یم  هک  نآرق  روتـسد  هدعاق و  يور  خیش :
.نیقّتملا یلع  اّقح  فورعملاب 

ناشیوخ ردام و  ردپ و  يارب  دنک  تیـصو  تسا  يویند  عاتم  ياراد  رگا  دسر  ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  نوچ  هک  دش  هداد  روتـسد  )
(( هرقب هروس  هیآ 176   ) تسا ناراکزیهرپ  ماقم  راوازس  راک  نیا  لدع  هتسیاش  يزیچ  هب 

لوسر دومن  هدهاشم  ار  توم  راثآ  هک  عقوم  نآ  رد  ارچ  سپ  دـنک  نیعم  ار  دوخ  یـصو  دـیامنب و  تیـصو  تافو  تقو  رد  دوب  مزال 
.دندومن تیصو  امهنع  هللا  یضر  رمع  رکبوبا و  هکنانچ  مه  دومنن  تیصو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

نآ رد  اریز  دـشاب ؛ یمن  یگدـنز  رخآ  تاـظحل  ینعی  تسین ، گرم  توم و  هنیاـعم  توـملا  مکدـحا  رـضح  اذا  زا  دارم  ـالوا  یعاد :
راثآ و بابـسا و  دارم  سپ  .دـیامن  لـمع  لـماک  روعـش  اـب  دوخ  فیاـظو  هب  دـناوتب  دـشاب و  شوه  هب  هک  تسا  یـسک  رتمک  تلاـح 

.هریغ ضرم و  ندب و  فعض  يریپ و  زا  تسا  گرم  تامالع 

تبیـصم نآ  تسین و  یندـش  شومارف  زگره  هک  دروآ  مدای  هب  ار  یگرزب  تبیـصم  هدومن و  هزات  ار  مینورد  رثأت  امـش  ناـیب  نیا  اـیناث 
دیجم نآرق  تایآ  بیقعت  رد  هک  هغیلب  تادیکأت  همه  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مراوگرزب  دجما  ّدج  هک  تسا  نیا  گرزب 

: دومرف هک  اجنآ  ات  دومن ، تیصو  يارب 

.(1) هّیلهاج هتیم  تام  هّیصو  ریغب  تام  نم 

620 ص :

هللا لوسر  عمـس  هنا  هیبا  نع  ملاس  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملـسم  هیـصولا ، باتک  ح4 ، ، 3/1250 ملسم ، حیحص  - 1
: رمع نب  نللا  دبع  لاق  هبوتکم » هدنع  هتیصو  الا و  الیل  ثالث  تیبی  هیف  یـصوی  ءیـش  هل  ملـسم  ئرما  قح  ام  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تیاور دوخ  دنـسم  باتک  رد  دمحا  ...یتیـصو  يدنع  الا و  کلذ  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ذنم  هلیل  یلع  ترم  ام 
ـالا و هی  یـصوی  اـم  هل  نیتلیل و  تیبـی  نا  ملـسم  لـک  یلع  قح  : » تسا هدرک  ناـیب  نینیچ  رمع  نبا  زا  هلئـسم  نیا  تیمها  رد  يرگید 

« ققحم (. » رمع نب  هللا  دبع  دنسم  ، 2/10 دمحا ، دنسم  هدنع » هبوتکم  هتیصو 
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( .تیلهاج لها  ندرم  هب  تسا  هدرم  دریمب  تیصو  نودب  هک  یسک  )

.ددرگ عازن  دیلوت  اهنآ  ناگدنامزاب  رد  ندرم  زا  دعب  ادابم  دریمن  تیصو  یب  وا  تما  زا  يدرف  ات 

هناگی هب  بترم  همانماظن  تحت  ار  دوخ  ياهتیـصو  هتـسویپ  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  هکنآ  اب  دیـسر  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  هک  تبون 
.دوب هداد  رارق  تیانع  دروم  دزشوگ و  هدومن  نیعم  راوگرزب  نآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمظع  اب  یصو 

عازن و گنج و  یهارمگ و  تلالـض و  ولج  هلیـسو  نآ  اـب  اـت  دـیامن  لـیمکت  هتفگ  تدـم  نآ  رد  هچنآ  تساوخ  مه  توم  ضرم  رد 
ات دـیامن  یلمع  ار  دوـخ  یهلإ  یعرـش  هـفیظو  دـندراذگن  دـندش و  عناـم  یـسایس  نارگیزاـب  هنافــسأتم  .دریگب  ار  تـما  یگتــسدود 

!؟ دومنن تیصو  توم  ضرم  رد  ترضح  نآ  ارچ  دیئامرفب  بشما  .ددرگ  امش  يارب  یکسمتسم 

تسا بجاو  ربمغیپ  رما  تعاطا 

هللا یلصادخ  لوسر  زا  تعنامم  تردق  یسک  هک  دنک  یمن  رواب  لقع  اریز  دشاب  هتشادن  تقیقح  امش  نایب  نیا  منک  یم  نامگ  خیش :
: تسا میرک  نآرق  حیرص  هکنآ  هچ  هتشاد ، هلآو  هیلع 

621 ص :
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(7/ رشح { ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمکا�هَن  ا�م  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلَا  ُمکا�تآ  ا�م  {َو 

( دیراذگاو سپ  نآ  زا  ار  امش  دنک  یهن  هچ  ره  دیریگب و  ار  امش  دهد  روتسد  قح  لوسر  هچنآ  )

زا یچیپرـس  تسا  یهیدب  (1){ َلوُـسَّرلَا اوـُعیِطَأ  ّللَا َو 
�

َه اوـُعیِطَأ  : } هک هدوـمن  ترـضح  نآ  رماوأ  تعاـطا  هب  رمأ  هددـعتم  تاـیآ  رد  و 
عنام هک  دندومن  یمن  ار  یلمع  نینچ  ترـضح  نآ  ناگتـسب  هباحـص و  زگره  تسا  رفک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رما  تعاطا 

نآ رمأ  هب  تما  نداد  ناشن  انتعا  یب  يارب  نیدحلم  تسد  هب  هک  دـشاب  هلوعجم  رابخا  زا  تسا  نکمم  .دـندرگ  ترـضح  نآ  تیـصو 
.تسا هتفای  راشتنا  ترضح 

تیصو زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندش  عنم 

قافتا نیملسم  قرف  مومع  هک  تسا  همّلسم  هحیحص  رابخا  زا  هکلب  تسین  هلوعجم  رابخازا  دیئامرفن ، وهـس  ادمع  منک  یم  اّنمت  یعاد :
دنیامن لقن  يربخ  ادابم  هک  دنتـشاد  رابخا  لقن  رد  هک  يراک  طایتحا  همه  اب  مه  ملـسم  يراخب و  نیخیـش  یّتح  دنراد  نآ  تحـص  رب 

هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  هملؤم  ۀّیضق  نیا  دوخ  نیحیحص  رد  دریگ  رارق  ناش  نیفلاخم داهـشتسا  هجوت و  دروم  هک 
.دیوشن هارمگ  زگره  هک  يزیچ  مسیونب  امش  يارب  ات  دیروایب  ذغاک  تاود و  دومرف  توملا  دنع  هلآو  هیلع 

تسکش ترضح  نآ  لد  هک  دندومن  دایرف  داد و  یمسق  هب  دندش ، عنام  یـسایس ) درم   ) رفن کی  ياوغا  هب  سلجم  راضح  زا  يا  هّدع 
رتسب فارطا  زا  ار  اهنآ  ّریغت  اب  و 

622 ص :

یم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلاعت و  يادـخ  تعاطا  هب  يدایز  تایآ  رد  - 1
« ققحم . » 33 دمحم / /54 ؛ رون /20 ؛ لافنا 59 ؛  / ءاسن /32 ؛ نارمع لآ  مینک :
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.تخاس جراخ  دوخ 

لوـسر هتفگ  لـباقم  رد  هک  درب  راـکب  یتأرج  نینچ  هتـسناوت  یم  سَک  مادـک  ار  بلطم  نـیا  مـنک  رواـب  مناوـت  یمن  هـک  نـم  خـیش :
ات دندرگ  یمن  نآ  عنام  دیامن  تیصو  دهاوخب  يداع  ناملـسم  درف  کی  رگا  هکنآ  لاح  دیامن و  یگداتـسیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

، تسا تیاده  بابـسا  ناگرزب  تیـصو  هکنآ  هچ  تسا ! روآرفک  شتفلاخم  دّرمت و  بجاو و  شتعاطا  هک  ادـخ  لوسر  هب  دـسر  هچ 
زاب .دومنن  تعنامم  يدـحا  دـندومن و  تیـصو  امهنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  رکب و  وبا  هفیلخ  هچنانچ  دـیامن - یمن  تعناـمم  يدـحا 

.مورب يربخ  نینچ  راب  ریز  مناوت  یمن  ریقح  هک  منک  یم  ضرع 

نیا زا  تلم  موق و  ره  زا  يا  هدنونـش  ره  میوگب  رتالاب  یناملـسم ! ره  هکلب  دیئامن  یم  بجعت  امـش  هن ، .دینکن  رواب  دیراد  قح  یعاد :
زا يریگولج  شدـصقم  فدـه و  هک  دـیامنب  یتیـصو  دـهاوخب  رمع  رخآ  مایأ  رد  یعاطم  ربمغیپ  هنوگچ  هک  تسا  تریح  رد  هّیـضق 

ثعاب هدـش  عقاو  لمع  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هچ  یلو  دـنوش -  عنام  ار  وا  دـشاب ، اـهنآ  هب  تداعـس  هار  نداد  ناـشن  تما و  لالـضا 
.هدیدرگ ناناملسم  تبیصم  مغ و  یتدایز 

تیصو زا  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  نتسیرگ 

(1) و يراخب هچناـنچ  .دـندومن  اـه  هیرگ  هملوم  تبیـصم  نیا  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  هکلب  تسا  امـش  نم و  يارب  هن  فسأـت  نیا 
ءاملع رباکأ  زا  نارگید  (2) و  ملسم

623 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .برعلا  هریزج  نم  دوهیلا  جارخا  باـب  هیزجلا ، باـتک  ح1335 ، ، 4/531 يراخب ، حیحـص  - 1
: تلق .یصحلا  هعمد  لب  یتح  یکب  مث  سیمخلا ؟ ام  سیمخلا و  موی  لوقی : هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  عمس  لاق : ریبج  نب  دیعس  : » دنک

هدعب اولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  فتکب  ینوتئا  لاقف : هعجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  دتـشا  لاق : سیمخلا ؟ موی  ام  سابع  نبا  ای 
مهرجاف هیلا  ینوعدـت  امم  ریخ  هیف  انا  يذـلاف  ینورذ  لاقف : .هومهفتـسا  رجها  هل  ام  اولاقف : .عزانت  یبن  دـنع  یغبنی  ـال  اوعزاـنتف و  ادـبا 

امهلاق نا  اما  واهنع  تکس  نا  اما  ریخ  هثلاثلا  مهزیجا و  تنک  ام  وحنب  دفولا  وزیجاو  برعلا  هریزج  نم  نیکرـشملا  اوجرخا  لاق : ثلاثب 
.اهتیسنف

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملسم  .هیف  یصوی  ءیش  هل  سیل  نمل  هیصولا  كرت  باب  هیصولا ، باتک  ح21 ، ، 3/1259 ملسم ، حیحص  - 2
ؤلؤللا ماظن  اهناک  هیّدخ  یلع  تیأر  یتح  هعومد  لیـست  لعج  مث  سیمخلا ! موی  ام  سیمخلا و  موی  لاق : هنا  سابع  نبا  نع  : » دنک یم 

.رجهی هللا  لوسر  نا  اولاقف  ًادبا ، هدعب  اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  هاودلا  فتکلاب و  ینوتئا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :
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موـی اـم  سیمخلا  موـی  : » تفگ یم  تخیر و  یم  کـشا  هتـسویپ  تما ) ربـح   ) ساـّبع نب  هللا  دـبع  هـک  دـنا  هدوـمن  تـیاور  ناـتدوخ 
.دش یم  رت  وا  مشچ  کشا  زا  نیمز  هک  درک  یم  هیرگ  ردق  نآ  و  سیمخلا »

ادـخ لوسر  رب  ضرم  نوچ  دومرف  یم  دروآ ؟ یم  هیرگ  هب  ار  وت  زور  نآ  دای  هک  هبنـشجنپ  زور  رد  دـش  عقاو  زیچ  هچ  دـندومن  لاؤس 
عنام سلجم  راّضح  زا  ضعب  .دیوشن  هارمگ  زگره  هک  یباتک  امـش  يارب  مسیونب  ات  دـیروایب  یفتک  تاود و  دومرف  رمأ  دـش  یلوتـسم 

هچ دش  دهاوخن  شومارف  زگره  هک  دوب  سیمخلا  موی  زور  نآ  دیوگ  یم  نایذه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دـنتفگ  هوالع  هب  دـندش 
! دندز مه  نابز  مخز  هکلب  دیامنب  تیصو  ترضح  نآ  دندراذگن  دندش و  عنام  هکنیا  زا  هتشذگ  هک  نآ 

؟ دومن ادخ  لوسر  ندومن  تیصو  زا  تعنامم  سک  هچ  خیش :

.دیدرگ ترضح  نآ  تیصو  زا  عنام  هک  دوب  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  یعاد :

624 ص :
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هک دوب  هتـشذگ  ملد  رب  مدوب و  تحاران  یلیخ  تانایب  نیا  زا  هک  نوچ  دـیدومن ، تحار  ار  ملایخ  دوز  هک  مدـش  نونمم  یلیخ  خـیش :
رد هچنآ  کنیا  مدومن  یم  يراددوخ  نآ  نایب  زا  یلاعبانج  هظحالم  هب  یلو  تسا  هعیـش  ماوع  تـالوعجم  زا  راـبخا  لـیبق  نیا  میوگب 

.دیهدن رثا  بیترت  تالوعجم  عون  نیا  هب  هک  منک  یم  هیصوت  یلاع  بانج  هب  میامن و  یم  رهاظ  مراد  لد 

نیمه رد  هلمج  زا  دـیوش ، رثأـتم  تقیقح  فشک  زا  هک  دـیئامنن  تاـبثا  یفن و  هدرکن  رکف  منک  یم  هیـصوت  امـش  هب  مه  یعاد  یعاد :
رّرکم هکنآ  لاح  دیداد و  كاپ  نایعیـش  هب  لعج  تبـسن  امب  ینیبدـب  هنیرید و  تداع  يور  رکف  نودـب  دـیدومن و  هلجع  مه  عوضوم 

دوجوم ام  هدـیقع  تابثا  رب  ام و  هل  لئالد  ردـق  نآ  ناتدوخ  ياهباتک  رد  اریز  میرادـن  لعج  هب  یجایتحا  نایعیـش  ام  هک  مدرک  ضرع 
.درادن باسح  هک  تسا 

تیصو عنم  ثیدح  عبانم  رد 

هیـضق نیا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  دینیب  یم  دیئامن  هعجارم  ناتدوخ  ءاملع  هربتعم  بتک  هب  رگا  مه  ثحب  دروم  عوضوم  نیمه  رد  و 
(1) يراخب لیبق  زا  دنا  هدومن  لقن  ار 

625 ص :

هباتک باب  ملعلا - باتک  - 1 هدرک : نایب  تیاور  تفه  رد  اعومجم  دوخ  حیحص  باتک  زا  تمسق  شش  رد  ار  نایرج  نیا  يراخب  - 1
هللا دبع  نب  هللا  دیبع  نع  باهش  نبا  نع  سنوی  ینربخا  لاق : بهو  نبا  ینثدح  لاق : نامیلـس  نب  ییحی  انثدح  (ج1ص37-36 .) ملعلا

یبنلا نا  رمع : لاق  هدعب  اولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  باتکب  ینوتئا  لاق : هعجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  دتـشا  امل  لاق  سابع  نبا  نع 
نبا جرخف  عزانتلا  يدـنع  یغبنی  ینع و ال  اوموق  لاق : طللا  رثک  اوفلتخاف و  انبـسح  هللا  باتک  اندـنع  عجولا و  هبلغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یلا عفشتسی  له  باب  دفولا  زئاوج  باب  .هباتک 2 - نیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیب  لاح  ام  هئیزرلا  لک  هیزرلا  نا  لوق  سابع 

هللا یضر  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  لوحألا  نامیلس  نع  هنییع  نبا  انثدح  هصیبق  انثدح  ص31 ) ج4 -  ) مهتلماعم همذلا و  لها 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  دتـشا  : لاقف ءابـصحلا  هعمد  بضخ  یتح  یکب  مث  سیمخلا ، موی  ام  سیمخلا و  موی  لاق : هنا  اـمهنع 

لوسر رجه  اولاقف : عزانت  یبن  دنع  یغبنی  اوعزانتف و ال  ادبا  هدعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  باتکب  ینوتئا  لاقف : سیمخلا  موی  هعج 
هریزج نم  نیکرـشملا  اوجرخا  ثالثب  هتوم  دنع  یـصوا  هیلا و  ینوعدت  امم  ریخ  هیف  انا  يذـلاف  ینوعد  لاق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
هریزج نع  نمحرلا  دـبع  نب  هریغملا  تلاس  دـمحم  نب  بوقعی  لاـق  هثلاـثلا و  تیـسن  مهزیجا و  تنک  اـم  وحنب  فولا  اوزیجا  برعلا و 

برحلا و همذا و  لها  عم  هعداوملاو  هیزجلا  باب  .هماهت 3 - لوا  جرعلا  بوقعی و  لاق  نمیلاو و  همامیلاو  هندـملا  هکم و  لاقف : برعلا 
نب نامیلس  نع  هنییع  نبا  انثدح  دمحم  انثدح  ج4ص66-65 ) برعلا ( هریزج  نمدوهیلا  جارخا  باب  نیذلا -...  اولتاق  یلاعت : هللا  لوق 
لب یتح  یکب  مث  سیمخلا  موی  ام  سیمخلا و  موی  لوقی  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  عمـس  ریبج  بندیعـس  عمـس  لوحألا  ملـسم  یبا 

بتا فتکب  ینوتئا  لاقف : هعجو  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  دتـشا  لاق  سیمخلا ؟ موی  ام  سابع  نبا  ای  تلق : یـصحلا  هعمد 
ریخ هیف  انا  يذـلاف  ینورذ  لاقف : .هومهفتـسا  رجهأ  هل  ام  اولاقف  عزانت  یبن  دـنع  یغبنی  اوعزانتف و ال  ادـبا  اهدـعب  اولـضت  اـباتک ال  مکل 
نا اما  هثلاثلا  مهزیجا و  تنک  وحنب ا  دـفولا  اوزیجا  برعلا و  هریزج  نم  نیرـشملا  اوجرخا  لاـق : .ثـالثب  مهرمأـف  هیلا  ینوعدـت  اـکمم 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضرم  باب  .نامیلس 4 - لوق  نم  اذه  نامیلـس  لوق  اذه  نایفـس : لاق  .اهتیـسنف  اهلاق  نا  اما  اهنع و  تکس 
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هبیتق انثدح  ص138-137 ) ج5 -  ) .نومـصتخت مکبر  دـنع  هماـیقلا  لوی  مکنا  مث  نوتیم  مهنا  تیم و  کـنا  یلاـعت  هللا  لوـق  هتاـفو و 
یلص هللا  لوسرب  دتشا  سیمخلا ؟ موی  ام  سیمخلا و  موی  سابع : نبا  لاق  لاق : ریبج  نب  دیعس  نع  لوحألا  نامیلـس  نع  نایفـس  انثدح 

رجهأ هنأش ؟ ام  اولاقف  عزانت  یبن  دـنع  یغبنی  اوعزاـنتف و ال  ادـبا  هدـعب  اولـضت  نل  اـباتک  مکل  بتکا  ینوتئا  لاـقف : هعجو  هلآو  هیلع  هللا 
نم نیکرـشملا  اوجرخا  لاق : ثالثب  مهاصوا  هیلا و  ینوعدـت  امم  ریخ  هیف  اـنا  يذـلاف  ینوعد  لاـقف : .هیلع  نودری  اوبهذـف  .هومهفتـسا 
دبع نب  یلع  انثدـح  نآ : همادا  رد  .اهتیـسنف و  لاق  وا  لاق  وا  هثلاثلا  نع  تکـس  مهزیجا و  تنکام  وحنب  دـفولا  اوزیجا  برعلا و  هریزج 

رـضح امل  لاق : امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  نع  هبتع  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  دـنع  يرهزلا  نع  رمعم  انربخا  قازرلا  دـبع  انثدـح  هللا 
مهـضعب لاقف  هدعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  اومله  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لاجر  تیبلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

لوقی نم  مهنمف  اومصتخا  تیبلا و  لها  فلتخاف  هللا  باتک  انبسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هبلغ  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  فالتخالا  وغللا و  اورثکا  املف  کلذ  ریغ  لوی  نم  مهنم  هدـعب و  اولـضت  اـباتک ال  مکل  بتکی  اوبرق 
مهل بتکی  نا  نیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیب  لاح  ام  هیزرلا  لک  هیزرلا  نا  ساـبع  نبا  لوقی  ناـکف  هللا  دـیبع  لاـق  اوموق *

نب میهاربا  انثدح  ج 7-ص9 )  ) ینع اوموق  ضیرملا  لوق  باـب  بطلا - یـضرملا و  باـتک  .مهطغل 6 - مهفالتخال و  باتکلا  کـلذ 
نع هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  نع  يرهزلا  نع  رمعم  انربخا  قازرلا  دبع  انثدح  دمحم  نب  هللا  دبع  ینثدح  رمعم و  نع  ماشه  انثدح  یـسوم 
یلص یبنلا  لاق  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضح  امل  لاق : امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا 

نآرقلا مکدـنع  عجولا و  هیلع  بلغ  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  رمع : لاقف  هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  مله  هلآو  هیلع  هللا 
هدعب و اولضت  نل  اباتک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاک  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی  نم  مهنم  اومصتخاف  تیبلا  لها  فلتخاف  هللا  باتک  انبـسح 
! اوموق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  فالتخالا  وغللا و  اورثکا  املف  رمع  لاق  اـم  لوقی  نم  مهنم 

کلذ مهل  بتکی  نا  نیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیب  لاح  ام  هیزرلا  لـک  هیزرلا  نا  لوقی  ساـبع  نبا  ناـک  هللا و  دـیبع  لاـق 
نب میهاربا  انثدـح  ج8-ص161 )  ) فالخلا هیهارک  باب  هنـسلا ، باـتکلاب و  ماـصتعالا  باـتک  .مهطغل 7 - مهفـالتخا و  نم  باـتکلا 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  رـضح  امل  لاق : سابع  نبا  نع  هللا  دبع  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  ماشه  انربخا  یـسوم 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  نا  رمع : لاق  .هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  مله  لاق : باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاـجر  تیبلا  یف  و  لاـق : هلآو 

هللا لوسر  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی : نم  مهنمف  اومصتخا  تیبلا و  لها  فلتخا  هللا و  بلاتک  انبسحف  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هبلغ  هلآو 
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دنع  فالتخالا  طغللا و  اورثکا  املف  رمع  لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  هدعب و  اولـضت  نل  اباتک  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیب  لاح  ام  هیزرلا  لک  هیزرلا  نا  لوقی  سابع  نبا  ناکف  هللا  دـیبع  لاق  مالّـسلا  هیلع  ینع  اوموق  لاـق 
« ققحم  » .مهطغل مهفالتخا و  نم  باتکلا  کلذ  مهل  بتکی  نا  نیب 
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باتک رخآ  رد   (1) ملسم حیحص و  مود  دلج  هحفص 118  رد 

رد يدیمح  تیصو و 

627 ص :

نیا هب  ار  تایاور  نیا  ملسم  .هیف  یصوی  ئش  هل  سیل  نمل  هیصولا  كرت  باب  هیصولا ، باتک  ح22-21 ، ، 3/1259 ملسم ، حیحص  - 1
: اولاق دیعـسل ) ظفللا  و   ) دـقانلا ورمع  هبیـش و  یبا  نب  رکبوبا  دیعـس و  نب  هبیتق  روصنم و  نب  دیعـس  انثدـح  تسا : هدرک  لـقن  تروص 

هعمد لب  یتح  یکب  مث  سیمخلا ؟ موی  ام  سیمخلا و  موی  سابع : نبا  لاق  لاق : ریبج  نب  دیعس  نع  لوحألا  نامیلس  نع  نایفـس  انثدح 
لاتک ال مکل  بتکا  ینوتئا  لاقف : هعجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  دتشا  لاق : سیمخلا ؟ موی  امم  سابع و  نبا  ای  تلقف : .یصحلا 

ثالثب مکیـصوا  ریخ  هیف  انا  يذلاف  ینوعد  لاق : .هومهفتـسا  رجهأ  هنأش  ام  اولاق  عزانت و  یبن  دـنع  یغبنی  ام  اوعزانتف و  يدـعب  اولـضت 
وبا لاـق  .اهتیـسناف  اـهلاق  وا  هثلاـثلا  نع  تکـس  و  لاـق : .مهزیجا  تنک  اـم  وحنب  دـفولا  اوزیجا  برعلا و  هریزج  نم  نیکـشملا  اوـجرخا 
نع لوغم  نب  کلام  نع  عیکو  انربخا  میهاربا  نب  قاحـسا  انثدح  ثیدحلا  اذهب  نایفـس  انثدـح  لاق : رـشب  نب  نسحلا  انثدـح  قاحـسا 

تیأر یتح  هعومد  لیـست  لعج  مث  سیمخلا  موی  اـم  سیمخلا و  موی  لاـق : هنا  ساـبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  فرـصم  نب  هحلط 
اباتک مکل  بتکا  هاودلا ) حوللا و  وا   ) هاودلا فتکلاب و  ینوتئا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلال  لوسر  لاق  لاق : ؤلؤللا  ماظن  اهناک  هیدخ  یلع 
لاق انربخا و  دبع  لاق : دیمح  نب  دبع  عفار و  نب  دمحم  ینثدح  .رجهی و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  اولاقف : ادبا  هدعب  اولضت  نل 
هللا لوسر  رـضح  امل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  هبتع  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  نع  يرهزلا  نع  رمتعم  نربخا  قزارلا  دـبع  انثدـح  عفار  نبا 

.هدعب نولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  مله  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
اومـصتخاف تیبلا  لها  فلتخاف  هللا  باتک  انبـسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هیلع  بلغ  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  رمع  لاقف 

اورثکا املف  رمع  لاـق  اـم  لوقی  نم  مهنم  .هدـعب و  اولـضت  نل  اـباتک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی  نم  مهنمف 
لک هیزرلا  نا  لوقی : سابع  نبا  ناکف  هللا  دـیبع  لاق  اوموق » ’: » هللا لوسر  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنع  فـالتخالا  وغللا و 

« ققحم  » .مهطغل مهفالخا و  نم  باتکلا  کلذ  مهل  بتکی  نا  نیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیب  لاح  ام  هیزرلا 
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حرش مود  دلج  هحفص 563  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (2) و  دنسم لوا  دلج  هحفص 222  رد  لبنح  دمحا  ماما  (1) و  نیحیحصلا نیب  عمج 
حرش رد  ینامرک  (3) و  هغالبلا جهن 

628 ص :

نع : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يدیمح  .سابع  نب  هللا  دبع  دنـسم  هرامش 75  مس 3 ، ح980 ، يدیمح 2/9 ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاـجر  تیبلا  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضح  اـمل  لاـق : ساـبع  نبا 

عجولا و اهیلع  بلغ  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهـضعب  لاقف  هیاور  یف  رمع و  لاقف  .هدعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  اومله 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی  نم  مهنمف  اومصتخا  تیبلا و  لها  فلتخاف  هللا  باتک  مکبـسح  نآرقلا  مکدنع 

...رمع لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  و 
.دنک یم  لقن  يدیمح  دننامه  ار  ثیدح  لبنح  دمحا  .سابع  نب  هللا  دبع  دنسم  ، 1/325 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

(، نیملاعلل اریذن  ادـمحم  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 26 ، 2/55 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 3
رد رکب و  یبا  عم  همطاف  رما  رکذ  راـصنألا ) ینعم  یف  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  هملک 66 ( ، دلج 6/51 ، رد  زین  هفیقـسلا و  ثیدح 
نم هیرکبلا  هعیشلا و  عضو  امیف  لصف   ) ...عدبلا ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دق  مالّـسلا و  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هملک 203 دلج 11/49 ،

(. ثیداحألا
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(1) حیحص

هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  (3) و  دنسم لوا  دلج  هحفص 222  رد  لبنح  دمحا  ماما  (2) و  نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  تیصو و 
(5) حیحص حرش  رد  ینامرک  (4) و  هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج   563

ماما (7) و  ضایع یضاق  ناهبزور و  یـضاق  یلع و  وبأ  یـضاق  قعاوص و  رد  رجح  نبا  (6) و  ملسم حیحص  حرـش  رد  يوون  يراخب و 
نبا طبس  (11) و  یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  (10) و  ریثا نبا  (9) و  یناتسرهش میرکلا  دبع  نب  دّمحم  یعفاش و  نیدلا  بطق  (8) و  یلازغ

مرکا لوسر  عادولا  هجح  زا  تعجارم  زا  دـعب  هک  دـنا  هدومن  قیدـصت  ار  هملوم  ۀیـضق  عوقو  امـش  ياملع  مومع  هرخالاب   (12) يزوج
: دومرف .دنتفر  ترضح  نآ  تدایع  هب  باحصا  زا  یعمج  هدش  ضیرم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

« .يدعب اّولضت  نل  اباتک  مکل  بتکال  ضایب  تاودب و  ینوتیا  »

( .دیوشن هارمگ  نم  زا  دعب  هک  یباتک  مسیونب  امش  ارب  ات  دیروایب  نم  يارب  يدیفس  تاود و  )

هحفص رد  مه  يزوج  نبا  طبس  هک   (13) نیملاعلا ّرس  مراهچ  هلاقم  رد  یلاّزغ  ماما 

629 ص :

باتک ح5218 ، دـلج 197-20/196 ، رد  .مـلعلا و  هباـتک  باـب  مـلعلا ، باـتک  ، 127-2/126 ینامرک ، يراـخب ، حیحـص  حرـش  - 1
.فالخلا هیهارک  باب  ماصتعالا ، باتک  ح 6918 ، دلج 88-25/87 ، رد  ینع ، اوموق  ضیرملا  لوق  باب  یضرملا ،

نع : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يدیمح  .سابع  نب  هللا  دبع  دنـسم  هرامش 75  مس 3 ، ح980 ، يدیمح 2/9 ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاـجر  تیبلا  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضح  اـمل  لاـق : ساـبع  نبا 

عجولا و اهیلع  بلغ  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهـضعب  لاقف  هیاور  یف  رمع و  لاقف  .هدعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  اومله 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مکل  بتکی  اوبرق  لوقی  نم  مهنمف  اومصتخا  تیبلا و  لها  فلتخاف  هللا  باتک  مکبـسح  نآرقلا  مکدنع 

...رمع لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  و 
.دنک یم  لقن  يدیمح  دننامه  ار  ثیدح  لبنح  دمحا  .سابع  نب  هللا  دبع  دنسم  ، 1/325 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - . 3

(، نیملاعلل اریذن  ادـمحم  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 26 ، 2/55 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 4
رد رکب و  یبا  عم  همطاف  رما  رکذ  راـصنألا ) ینعم  یف  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  هملک 66 ( ، دلج 6/51 ، رد  زین  هفیقـسلا و  ثیدح 
نم هیرکبلا  هعیشلا و  عضو  امیف  لصف   ) ...عدبلا ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دق  مالّـسلا و  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هملک 203 دلج 11/49 ،

(. ثیداحألا
باتک ح5218 ، دـلج 197-20/196 ، رد  .مـلعلا و  هباـتک  باـب  مـلعلا ، باـتک  ، 127-2/126 ینامرک ، يراـخب ، حیحـص  حرـش  - 5

.فالخلا هیهارک  باب  ماصتعالا ، باتک  ح 6918 ، دلج 88-25/87 ، رد  ینع ، اوموق  ضیرملا  لوق  باب  یضرملا ،
.هیف یصوی  ءیش  هل  سیل  نمل  هیصولا ، كرت  باب  هیصولا ، باتک  ، 11/89 يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  - 6

باب 2. مسق 3 ، ، 2/192 یضایع ، یضاق  ءافشلا ، - 7
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.هعبارلا هلاقملا  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، دماح  وبا  نیملاعلا ، رس  - 8
همدقم 4. ، 1/29 یناتسرهش ، لحنلاو ، للم  - 9

.هتافو هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ضرم  رکذ  ، 11 لاس ثداوح  ، 2/320 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 10
.فرصم نب  هحلط  لاح  حرش  مقر 285 ، ، 5/25 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - 11

.مالّسلا هیلع  هتفالخ  رکذ  یف  باب 4  ص65 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 12
هباتک باب  ملعلا  باتک  ح114 ، ، 1/208 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع ، رجح  نبا  زین  و  هلاقم 4 . ص21 ، یلازغ ، ماما  نیملاعلا ، رس  - 13

رد هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضرم  ءدـب  باب  يزاغملا ، باـتک  ح9757 ، ، 5/438 فنـصملا ، رد  یناعنـص  قازرلا  دبع  .ملعلا 
باتک ح5852 ، ، 3/433 يربکلا ، ننـس  رد  یئاسن  .هنیدـملا  نم  دوهیلا  ءالجا  باب  نیباتکلا ، لـها  باـتک  ح19371 ، دلج 10/361 ،

نب دعس  فارتعا  هدعاس ، ینب  هفیقـس  هصق  يرجه ، لاس 11  ثداوح  ، 5/271 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثا  نبا  ملعلا ، هباتک  باـب  ملعلا ،
یهف و عقو  ام  هضرم و  هدم  هیف  رکذی  باب  ، 3/344 هیبلحلا ، هریس  رد  یبلح  نیدلا  ناهرب  ...هفیقسلا  موی  قیدصلا  هلاق  ام  هحصب  هدابع 

نبا لصف 1 ، باب 1  توملا ، یف  باتک 5  میملا ، فرح  ح 8497 ، ، 11/387 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  هلآو ...  هیلع  هللا  یلص  هتافو 
تام يذلا  هضرم  یف  هتمأل  هبتکی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دارأ  يذلا  باتکلا  رکذ  2/187و 188 ، يربکلا ، تاقبط  رد  دعس 
مـسق نم  لئامـشلا  باتک  ح18771 ، ، 7/243 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .دـننک  یم  لـقن  ظاـفلا  رد  فـالتخا  اـب  ار  ثیدـح  هیف 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  انک  لاق : باطخلا  نب  رمع  نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  هتافوب ، قلعتت  یتلا  ثیداحألا  تاقرفتم  باـب  لاـعفألا ،
مکل بتکأ  تاود  هفیحـصب و  ینوتأ  برق و  عبـسب  ینولـسغا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  باجح  ءاـسنلا  نیب  اـننیب و  هلآو و 

اذا هبحاوص  َّنکناف  نتکتـسا  تلقف : رمع : لاق  هتجاحب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اوتئا  هوسنلا : تلاقف  .ادبأ  هدعب  اولـضت  نل  اباتک 
.مکنم ریخ  نه  هللا  لوسر  لاقف  هقنعب - نتذخا  حص  اذا  نکنیعا و  نترصع  ضرم 
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مکنع لیزال   » دیروایب يدیفـس  تاود و  دومرف  هک  دـنا  هدروآ  نینچ  امـش  ءاملع  لاجر  زا  رگید  ضعب  هدومن و  لقن  وا  زا  هرکذـت  36
رت قحتسم  هک  ار  یسک  امش  يارب  منک  دای  ار و  رما  لاکشا  امش  زا  منک  لئاز  ات  « ) يدعب اهل  قحتسملا  نم  مکل  رکذا  رمالا و  لاکـشا 

( تفالخ رما  ینعی  نم  زا  دعب  رما  هب  تسا 

: دومرف هک  دراد  رابخا  ضعب  رد  و 

« يدعب هیف  نوفلتخت  اباتک ال  مکل  بتک  «ال 

( .نم زا  دعب  وا  رد  مینکن  ادیپ  فالتخا  هک  یباتک  امش  ارب  مسیونب  )

.هللا باتک  انبسح  رجهیل ؟! هناف  لجرلا  اوعد  رمع  لاقف 

نایزه وا  اریز  ار ) هللا  لوسر  ینعی   ) ار درم  نیا  دیراذگاو  تفگ : رمع  سپ  )

630 ص :
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( .تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک  .دیوگ  یم 

یلص مرکا  لوسر  رادفرط  یعمج  دندومن  تیوقت  ار  وا  راتفگ  ینعی  رمع  رادفرط  یضعب  دندش  هتسد  ود  سلجم  رد  رضاح  باحصأ 
ینع و ال اوموق  : » دومرف دش  ّریغتم  میظع ) قلخ  ۀمّـسجم   ) ترـضح نآ  هک  دش  دنلب  دایرف  داد  دنتخیر و  مهب  یمـسق  هب  هلآو  هیلع  هللا 

.عازن گنج و  نم  دزن  تسین  راوازس  اریز  نم  شیپ  زا  دیزیخرب  عزانتلا » يدنع  یغبنی 

نآ ياـسرف  تقاـط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  دـعب  ربـمغیپ  دوخ  روضح  رد  ناناملـسم  ناـیم  رد  هک  دوب  يداـسف  هنتف و  لوا  نیا 
ار هملک  فالتخا  قافن و  مخت  دوخ  راتفگ  هب  هک  دش  رمع  هفیلخ  یگتسدود  هنتف و  نیا  ببس  دش و  عقاو  ترضح 

! تسا هداد  رارق  مه  لباقم  یگتسدود  ناونع  هب  ار  ناملسم  ناردارب  امش  ام و  هدمآ ، بشما  ات  هک  دومن ! یگتسدود  داجیا  دیشاپ و 

.دیهدب یتبسن  نینچ  هفیلخ  گرزب  ماقم  هب  هک  تفر  یمن  یتراسج  تأرج و  نینچ  راظتنا  یقالخا  بّدؤم  صخش  امش  لثم  زا  خیش :

ار تراسج  تأرج و  ایآ  دیئوگب  فاصنا  يور  زا  دیدنبب و  ار  ینیبدب  مشچ  دیراذگب و  رانک  ار  ضغب  ّبح و  ادخ  هب  ار  امـش  یعاد :
سدـق تحاس  هب  هک  رمع  هفیلخ  ای  مدومن  ار  ناتدوخ  بتک  رد  هجردـنم  یخیرات  عیاقو  لقن  امـش  راکنا  لـباقم  رد  هک  مدومن  یعاد 

دایرف داد و  داسف و  هنتف و  داجیا  تیصو و  زا  ندومن  عنم  رب  هوالع  هک  دومن  ار  تراسج  ۀجرد  اهتنم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ 
دیوگ شوخ  هچ  دیوگ  یم  نایذه  درم  نیا  دیوگب  دهدب و  يروضح  مانشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دننام  يرامیب  رـس  يالاب 

: ماقم نیا  بسانم  برع  رعاش 

631 ص :
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يذقلا یّنم  نیعلا  یف  رصبت  أ 

رصبت عذجلا ال  کنیع  یف  و 

هتـسویپ هک  نیا  زا  هیاـنک  ( ؟ ینیب یمن  ار  اـمرخ  هخاـش  تدوـخ  مشچ  رد  یلو  ینیب  یمار  كاـشاخ  هرذ  نـم  مـشچ  هشوـگ  رد  اـیآ  )
( ینیب یمن  ار  تدوخ  گرزب  ياهبیع  یلو  ییامن  یم  لاکشا  ینیب و  یم  ارم  کچوک  ياهبیع 

: دیامرف یمن  بازحا ) هروس 33(  40 هیآ رد  لاعتم  دنوادخ  ایآ 

{ َنیِِّیبَّنلَا َمَتا�خ  ّللَا َو 
�

ِه َلوُسَر  ْنِک�ل  ْمُِکلا�جِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ا�بَأ  ٌدَّمَُحم  َنا�ک  ا�م  }

هیانک  ) دـشاب یم  ءایبنا  متاخ  هللا و  لوسر  نکیل  تسین و  ورمع ) ای  دـیز   ) امـش نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  )
ترضح نآ  هب  كدرم  هن   ) دناوخ نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  .دومن  دای  مارتحا  بدا و  اب  ار  ترـضح  نآ  دیاب  هشیمه  هک  نیا  هب  تسا 

(( دیامن هراشا 

هکلب دناوخن  مه  مان  هب  یهلا  روتسد  بدا و  تیاعر  نودب  رمع  تقو  نآ  دیئوگب  هللا  لوسر  هکلب  دیناوخن  مان  هب  ار  ترضح  نآ  ینعی 
! هفیلخای مدرک  نم  ار  تراسج  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  دومن ! ترضح  نآ  هب  هراشا  درم  نیا  ترابع  هب 

؟ دور بدا  ءوس  تراسج و  لامتحا  ات  دشاب  نایذه  يانعم  هب  رجه  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  خیش :

دنک یم  رک  روک و  ار  یمدآ  بصعت 

حرـش رد  رجح  نـبا  (1) و  لوصالا عماج  رد  ریثا  نبا  لـیبق  زا  ناـتدوخ  ءاـملع  رباـکا  اـصوصخم  ریـسفت و  تغل و  لـها  عیمج  یعاد :
بحاص (2) و  يراخب حیحص 

632 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ریثا  نبا  . 1 لصف باب 1  توملا  یف  باب 5  میملا : فرح  ح8497 ، ، 11/388 ریثا ، نبا  لوصالا ، عماـج  - 1
: لاقف هعجو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  دتـشا  سیمخلا ؟ موی  اـم  سیمخلاا و  موی  ساـبع  نبا  لاـق  لاـق : يرخا  یف  و  دـنک : یم 

وبهذـف هومهفتـسا  رجه ؟ هنأش ؟ ام  اولاقف  عزانت ) یبن  دـنع  یغبنی  و ال   ) اوعزانتف ادـبا : هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  فتکب  ینوتئا 
...هیلا یننوعدت  امم  ریخ  هیف  انا  يذلاف  ینوعد ، ینورذ ، لاقف : هیلع  نودری 

نبا .هتاف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضرم  باـب  يزاـغملا ، باـتک  ح4432 ، 8/132و 133 ، ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حـتف  - 2
عقو هزمه و  ریغب  رجه  اولاقف  ظفلب  داهجل  یف ا  هیاورلا  یف  يراـخبلا و  هاور  عیمجل  هزمهب ، رجهأ  ؟ هنأـش اـم  اولاـقف  : » دـسیون یم  رجح 
اذا لجرلا  رجه  لاقی  شحفأ  رجهأ  ینعم  .ضایع  لاق  نیترم  رجه  داعا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رجه  اولاقف : كانه  ینیمـشکلل 

رجهی موـنلا ، یف  هب  رجه  دـیوگ : یم  نینچ  رجه ، تغل  رد  ، 15/33 روـظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل  رد  زین  ...شحفأ و  اذا  رجها  يذـه و 
.نوذهت نورجهت ، و  نورجهت ...} ارماس  هب  نیربکتسم  : } زیزعلا لیزنتلا  یف  يذه و  ملح و  ًارجه :
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ات داـنع  بّصعت و  ساـبل  زا  دوـش  هنهرب  دـیاب  یمدآ  نم  ياـقآ  .تسا  نایذـه  ياـنعم  هب  رجه  دـنا  هتفگ  همه  نارگید  (1) و  حاحصلا
.دیامنب اجیب  عافد  هن  دنیبب  راکشآ  حضاو و  ار  قیاقح 

لجرلا نا  دیوگب  ادمع  یـسک  دیناوخب  نیّیبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  ار  وا  هک  دـهد  یم  روتـسد  دـیجم  نآرق  هک  يربمغیپ  هب  تبـسن  ایآ 
نآ ار  ترضح  نآ  ماقم  رجهیل 

633 ص :

نبا دننامه  ظافلا  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  ثیدح  یئاسن  .ملعلا  هباتک  باب  ملعلا ، باتک  ح5854 ، ، 3/434 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
هیف یصو  ءیش  هل  سیل  نمل  هیصولا  كرت  باب  هیصولا ، باتک  11/92 و 93 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  يوون ، .دنک  یم  لقن  ریثا 
یلع رجهأ  هریغ  ملـسم و  حیحـص  یف  وـه  اذـکه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  رجهأ  هلوـق : ضاـیع و  یـضاقلا  لاـق  : » دـسیون یم 

...يذه رجه  ینعم  نال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هنم  حصی  هلک ال  اذه  نأل  رجهی  رجه و  يور  نم  هیاور  نم  حصا  وهو  ماهفتسالا 
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هللا لوسر  هب  تبـسن  ایآ  .هدنارن  نخـس  بدا  نآرق و  روتـسد  فالخ  رب  دیوگ !؟ یم  نایذه  درم  نیا  دیوگب  هک  دیامن  کچوک  ردـق 
تناها دشاب  موق  تیاده  غیلبت و  ماقم  رد  هک  اصوصخم  ددرگ  یمن  لئاز  وا  زا  تمـصع  توبن و  گرم  مد  ات  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ دشاب یمن  ترضح  نآ  ماقم  هب  نامیا  تفرعم و  مدع  رب  لیلد  دیامنب  یئوگ  نایذه 

؟ هتشادن تلاسر  ماقم  هب  نامیا  تفرعم و  هک  دوش  هداد  تفالخ  ماقم  هب  یتبسن  نینچ  تسا  راوازس  ایآ  خیش :

ره یتسیاب  امتح  هک  دیدشن !؟ رثأتم  دنداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  نایذـه  تبـسن  دیدینـش  یتقو  یلاعبانج  ارچ  الوا  یعاد :
؟ دیوجب يرازیب  ترضح  نآ  هب  يروضح  مانشد  نیا  نایذه و  هدنهد  تبسن  زا  یناملسم 

يا هدع  تسد  اب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  زا  هک  تسنیا  شماقم  ۀجرد  اهتنم  هک  يداع  درم  کی  هب  یتقو  یلو 
هکلب هدوبن  اهنت  یعاد  رکف  راکتبا  مالک  نیا  هکنآ  لاح  دیدش و  ملأتم  دش  يا  هراشا  نینچ  هتفرگ  رارق  تفالخ  دنـسم  هب  اهدعب  مدرم 

وا يارب  يرکف  نینچ  هدارا  یب  عیاقو  نیا  ندینش  زا  دعب  تنیط ) كاپ  لدشوخ  ناملـسم  هب  دسر  هچ  ات   ) یقطنم لقاع  ملاع  ناسنا  ره 
.دهد یمن  یتبسن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نمؤم  مدآ  هک  دیآ  یم 

هتشادن تلاسر  ماقم  هب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیا  هب  هماع  ءاملع  فارتعا 

رد يوون  يراخب و  حیحص  حرش  رد  ینامرک  افش و  باتک  رد  یعفاش  ضایع  یضاق  لیبق  زا  ناتدوخ  رکفتم  فصنم و  ءاملع  هچنانچ 
دنا هتشون  ملسم  حیحص  حرش 
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نآ هبترم  ماـقم و  هب  لـماک  تفرعم  زا  هتـشادن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ناـمیا  الـصا  هدوب  هک  ره  مـالک  نیا  هدـنیوگ  هک 
.هدوب زجاع  ترضح 

لاح رد  هاوخ  دنراد  ملاع  بیغ  هب  لاصتا  قلخ  تیاده  داشرا و  ماقم  رد  ماظع  ءایبنا  هک  تسا  تباث  بهاذم  بابرا  دزن  رد  هکنآ  هچ 
مانـشد و تراسج و  اب  ماوت  هّصاخ  ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  سپ  .دوش  هدرک  تعاطا  اهنآ  رماوا  دیاب  امتح  ضرم  لاح  رد  ای  تحص 

.مهمالک یهتنا  دشاب  یم  ترضح  نآ  ماقم  هب  تفرعم  مدع  رب  لیلد  نایذه  هملک 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  لوا 

نیا قیدـصت  ناتدوخ  فصنم  ءاملع  هکلب  هدوبن  اهنت  یعاد  زا  مه  مالک  نیا  دومن  هنتف  قافن و  داجیا  متفگ  ارچ  دـیدومرف  هکنآ  اما  و 
: دیوگ  (1) ناوید حرش  رد  يدبیم  نیسح  لیلج  ملاع  دنا  هدومن  ار  ینعم 

دیامن و تیصو  تساوخ  هک  توم  ضرم  رد  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخروضح  رد  دش  عقاو  مالسا  رد  هک  يا  هنتف  لوا 
.دیدرگ ناناملسم  نیب  هملک  فالتخا  یگتسدود و  هنتف و  داجیا  دش  عنام  رمع 

635 ص :

عقاو مالـسا  لها  نایم  هک  يا  هنتف  لوا  دسیون : یم  يدـبیم  .هعباس  هحتاف  ص189 ، يدبیم ، نیسح  ریم  نیدلا  لامک  ناوید  حرـش  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  : » تفگ رمع  و  هدعب » اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  اومله  : » دومرف توم  ضرم  رد  ربمایپ  هک  دوب  نآ  هدش 

يدنع یغبنی  ال  ینع ، اوموق  : » دومرف ربمایپ  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  عازن  و  هللا » باتک  مکبـسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هیلع  بلغ  دق 
«. عزانتلا
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: دیوگ دوخ   (1) لحن للم و  باتک  زا  مراهچ  ۀمدقم  رد  یناتسرهش  زین  و 

نتشون يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  هب  ذغاک  تاود و  ندروآ  زا  دوب  رمع  ندومن  عنم  دش  عقاو  مالـسا  رد  هک  یفالخ  لوا 
.تیصو

.هدومن ینعم  نیا  هب  هراشا  جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 563  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

ضراوع زا  روما  زا  لیبق  نیا  هکلب  هدوب  راک  هب  یبدا  ءوس  منک  یمن  نامگ  دـشاب ، هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  زا  مالک  نیا  رگا  خـیش :
رد دنیامن و  یم  نایذه  هب  ریبعت  اهنآ  زا  هک  دنز  یم  بترمان  ياهفرح  دیامن  هبلغ  ناسنا  رب  ضرم  هک  یهاگ  تسا  تیرـشب  ینامـسج 

.دوب دهاوخن  مدرم  ریاس  ربمغیپ و  نیب  یقرف  ینامسج  زیارغ  نیا 

هکنآ هّصاخ  ددرگ  یمن  بلس  ربمغیپ  زا  گرم  مد  ات  هک  تسا  تمصع  توبن  هصاخ  تافـص  زا  یکی  هک  دیناد  یم  یبوخ  هب  یعاد :
.دیوشن هارمگ  ات  مسیونب  امش  يارب  يزیچ  مهاوخ  یم  دیامرفب  هک  دشاب  قلخ  تیاده  داشرا و  ماقم  رد 

.هفیرش هیآ  هب  هجوت  اب  هدوب  قح  هب  لاصتا  تمصع و  ماقم  اب  مأوت  اعطق  تسا  هدوب  داشرا  تیاده و  ماقم  رد  نوچ  سپ 

{ �یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ 
�

َوُه  ْنِإ  �يوَْهلَا  ِنَع  ُقِْطنَی  ا�م  {َو 

636 ص :

عزانت لوأف  دسیون : یم  یناتسرهش  ...هیمالـسالا  هلملا  یف  تعقو  ههبـش  لوا  نایب  یف  همدقم 4  ، 1/29 یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  - 1
امل لاق : سابع  نب  هللا  دبع  نع  هدانساب  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  مامالا  هاور  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هضرم  یف  عقو 

....طغللا رثک  هللا و  باتک  انبسح  عجولا  هبلغدق  هللا  لوسر  نا  رمع  لاقف  ...هیف  تام  يذلا  هضرم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  دتشا 
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: هکرابم هیآ  و 

عنم هک  تسناد  دـیهاوخ  دوش ، یم  امـش  رب  تقیقح  فشک  َلوُسَّرلَا } اوُعیِطَأ  ّللَا َو 
�

َه اوُعیِطَأ  َو   } هیآ و  ُهوُذُـخَف } ُلوُسَّرلَا  ُمُکا�تآ  ا�م  {َو 
.تسا هدوب  راگدرورپ  تفلاخم  ددرگ  تما  تیاده  بابسا  هک  ترضح  نآ  ۀتشون  زا  ندش  عنام  ذغاک و  تاود و  ندروآزا  ندومن 

.تسا دیدش  تناها  بجوم  هک  لجر  هملک  اب  مأوت  تسا  هدوب  راکشآ  یمانشد  نایذه  هملک  امّلسم 

نیا امش  دیوگ  یم  نایذه  یلیخ  درم  نیا  هک  دیوگب  دنک و  هراشا  امـش  هب  يدرف  کی  ام  سلجم  ۀشوگ  زا  رگا  دیهد  فاصنا  نایاقآ 
زا یعون  ار  مالک  نیا  اـیآ  میئوگب ؟ مه  نایذـه  تسا  نکمم  میتسین و  موصعم  امـش  اـم و  هکنیا  اـب  دـینک  یم  یقلت  عون  هچ  ار  هلمج 

؟ تراسج اب  ماوت  نیهوت و  بدا و  فالخ  ای  دیناد  یم  راتفگ  رد  مارتحا  بدا و 

هتفر راک  هب  تراسج  لمع و  ّدشا  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخب  تبـسن  دیئامن  قیدصت  تسا  مارتحا  بدا و  زا  جراخ  یمالک  رگا 
هکنیا اب  .دشاب  یم  یناملسم  ره  ّتیمالسا  مزاول  زا  ادخ  لوسر  هب  زیمآ  تناها  مالک  نینچ  ةدنیوگ  زا  راجزنا  هک  تسین  راکنا  لباق  و 

.تسا هدناوخ  نیّیبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  ار  ترضح  نآ  لاعتم  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  احیرص 

هللا لوسر  ار  ترضح  نآ  هک  یـسک  هرابرد  دیامن  یم  مکح  هنوگچ  امـش  فاصنا  لقع و  .دیراذگب  رانک  ار  بصعت  ضغب و  بح و 
!؟ دیوگ یم  نایذه  درم  نیا  هتفگ  هکلب  هدراذگن  مارتحا  هدناوخن و  نییبنلا  متاخ  و 
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وفع و لباق  نوصم و  اعطق  هدومن  داهتجا  تعیرش  نید و  ظفح  يارب  هدوب  ربمغیپ  ۀفیلخ  نوچ  میوش ، اطخ  هب  لئاق  هک  ضرف  رب  خیش :
.تسا تشذگ 

هفیلخ دز  ار  فرح  نیا  رمع  هک  زور  نآ  نوچ  هدومن  داهتجا  هدوب  ربمغیپ  ۀـفیلخ  نوچ  هکنآ  نایب  رد  دـیدومرف  یفطل  یب  الوا  یعاد :
رتهب ناتدوخ  هک  یقیرط  هب  باتش  هلجع و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  .دید  یمن  مه  ار  تفالخ  باوخ  هکلب  دوبن 

میلـست ار  نارگید  ندز  هناخ  رد  هب  شتآ  تناها ، لتق و  هب  دیدهت  روز و  هب  مه  دعب  دـندومن و  هفیلخ  ار  رکب  وبا  يا  هّدـع  دـیناد  یم 
بوصنم تفالخ  هب  ار  رمع  رکب ، وبأ  ندرم  عقوم  هام  هس  لاس و  ود  زا  دعب  دندومن و 

.دومن

لباق ریغ  ياطخ  هکلب  درادن  ینعم  صن  لباقم  رد  داهتجا  هک  دیدومنن  هجوت  اقآ  هک  تسا  بجع  یلیخ  هدومن ، داهتجا  دیدومرف  ایناث :
! تسا تشذگ  وفع و 

بلاغ ناتفاصنا  ملع و  رب  بّصعت  هک  ءاملع  امـش  لاثما  راتفگ  ياطخ  نیا  دومن  يریگولج  تعیرـش  نید و  ظفح  يارب  دیدومرف  اثلاث :
ایآ باطخلا ؟ نب  رمع  هدهع  رب  ای  دشاب  یم  ادخ  لوسر  ةدهع  رب  تعیرش  نید و  ظفح  زیزع ! ياقآ  .تسا  تریح  یسب  بجوم  هدمآ 
نیا زا  دعب  زگره  هکنیا  هب   ) دیق اب  تما  يارب  نتشون  ّتیصو  هک  دنادن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لوبق  امـش  لقع 

تیـصو زا  عنام  تعیرـش  نید و  ظفح  يارب  دنادب و  باطخلا  نب  رمع  یلو  تسا !! تعیرـش  نید و  فالخ  رب  دیوشن ) هارمگ  نتـشون 
.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دوش !! ترضح  نآ 

.دوب دهاوخن  ضامغا  وفع و  دروم  ادبا  دشاب و  یم  رفک  نیع  نید  تایرورض  رد  اطخ  دیناد  یم  دوخ 

رگا هک  دوب  هدرب  یپ  لاوحا  عاضوا و  زا  هنع  هللا  یضر  رمع  هفیلخ  دب  ال  خیش :

638 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1467 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍدوخ عفن  هب  یهاوخ  ریخ  يور  اذـل  ددرگ ، یم  اـپرب  هنتف  دوش و  یم  فـالتخا  داـجیا  دـسیونب  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
!؟ هدومن ذغاک  تاود و  ندروآ  زا  عنم  ربمغیپ ،

هانگ زا  رتدب  رذع 

زا لوقعم  لوقنم و  عماج  متـشاد  يداتـسا  لیـصحت  عقوم  رد  دیآ  یم  مدای  دیدومرف  امـش  هک  تسا  نیمه  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  یعاد :
یم دنک ) تمحر  شیادخ  هدش  توف  رگا  دنک و  شظفح  ادخ  تسا  هدنز  رگا   ) یلع دمحم  خیـش  جاح  ینیوزق  لضاف  رهد  ءالـضف 

هفیلخ زا  راچان  امـش  هک  یعافد  منیب  یم  انیع  .ددرگ  طلغ  دص  طلغ  کی  تسا  نکمم  دـننک  حالـصا  دـنهاوخب  رگا  ار  یطلغ  دومرف 
.دیهد یم  هولج  اهطلغ  ار ، یشحاف  طلغ  اطخ و  دیئامن  یم 

هب لاصتا  و  هدوباطخ ) زا  نوصم  هک   ) تمـصع ماقم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیآ  یم  مولعم  وچمه  امـش  مالک  نیا  زا 
نآ يارب  یئاـمنهار  یهاوخریخ و  رمع  هفیلخ  هک  هتـشادن  داـسف  حالـص و  هب  یهّجوت  تما ، تیادـه  داـشرا و  ماـقم  رد  ملاـع  بیغ ،

: دیامرف یم  هک  دیهد  رارق  تقد  دروم  ار  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 36  یلاعبانج  رگا  هدومن ! ترضح 

َّلَـض ْدَـقَف  َُهلوُسَر  ّللَا َو 
�

َه ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلَا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ّللَا َو 
�

ُه یَـضَق  ا�ذِإ  ٍهَنِمْؤـُم  ـ�ال  ٍنِمْؤُِـمل َو  َناـ�ک  ـا�م  {َو 
{ ًانِیبُم ًال�الَض 

هدارا و دـنریگب ) ار  ترـضح  نآ  رما  يولج  المع  الوق و  ینعی   ) دـننک مکح  لوسر  ادـخ و  هک  يراک  رد  ار  نمؤم  نز  درم و  چـیه  )
( .تسا هداتفا  یتخس  یهارمگ  هب  هتسناد ، دنک  لوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  و  دنیامن ) راهظا  یفالخ  يار  هک   ) تسین يرایتخا 
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زا عنم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  دّرمت  هک  درب  دیهاوخ  یپ  رمع  هفیلخ  لمع  هب  تفرگ و  دیهاوخ  سپ  ار  دوخ  فرح  اعطق 
زا اهنآ  جارخا  هب  رما  هک  تخاس  رثأتم  نانچ  ار  ترضح  نآ  هک  هدوب  عینـش  رایـسب  یلمع  نایذه  هملک  هب  تراسج  ندومن و  تیـصو 

.دومن دوخ  دزن 

یم تیافک  ار  ام  میرک  نآرق  ادـخ  باتک  ینعی  هللا  باتک  انبـسح  تفگ  هک  تسا  مولعم  شرخآ  مالک  زا  هفیلخ  ینیب  حالـص  خـیش :
.دشاب یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتشون  هب  یجایتحا  دنک 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  ندرزآ  هب  دّمعت  ای  دـیجم  نآرق  هب  هجوت  تفرعم و  مدـع  رب  تسا  گرزب  لیلد  دوخ  مالک  نیمه  اقافتا  یعاد :
دنتسناد یم  دنتـشاد  دیجم  نآرق  هب  لماک  تفرعم  رگا  اریز  تسا ؛ هدوب  اهنآ  تالایخ  اب  فلاخم  هک  یلمع  زا  ندش  عنام  هلآو و  هیلع 

ار ماکحا  تایلک  نایب  هک  لمجم  زجوم و  تسا  یمکحم  باتک  هناگی  نآرق  هکنآ  هچ  دـیامن ، یمن  روما  تیافک  یئاهنت  هب  نآرق  هک 
رب تسا  لمتـشم  دـیجم  نآرق  رد  هجردـنم  زجوم  لمجم و  تایلک  نامه  هدومرف و  نیبم  نایب  هب  لوکوم  ار  اهنآ  تایئزج  یلو  هدومن 

.لوؤم لمجم و  دیقم و  قلطم و  صاخ و  ماع و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و 

؟ دیامن هدافتسا  یناعملا  ریثک  ظفللا و  لیلق  نآرق  نیا  زا  ینابر  نیبم  نایب  یهلا و  ضیف  نودب  يداع  درف  کی  تسا  نکمم  هنوگچ 

ُْهنَع ْمُکا�هَن  ا�م  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلَا  ُمُکـا�تآ  ـا�م  َو  : } هدومرف نآرق  رد  ارچ  دومن  یم  اـهنت  ار  تما  رما  تیاـفک  نآرق  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع 
: هدومرف ءاسن  ةروس 4  هیآ 85  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  اوُهَْتناَف }
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{ ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلَا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألَا  ِیلوُأ  �یلِإ  ِلوُسَّرلَا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  {َو 

یم دنتریـصب  لها  هک  نانآ  ار  راک  ریبدت  انامه  دندرک ، یم  عوجر  لوسر ) زا  دعب  مالـسا  نایاوشیپ   ) مکح نابحاص  لوسر و  هب  رگا  )
( دندرک یم  یشیدنا  حالص  هعقاو  نآ  رد  دنتسناد و 

تاولص دّمحم  لآ  دّمحم و  لیلج  نادناخ  هک  نآرق  نینّیبم  نایب  اب  رگم  تسین  هدیاف  دیفم  اهنت  طقف  دیجم  نآرق  هک  تسا  مّلسم  سپ 
.دنشاب یم  نیعمجا  مهیلع  هللا 

متاـخ هک  تـسا  دراو  میدوـمن 2 هراـشا  نآ  دانـسا  زا  يا  هـلمجب  هیــضام  یلاـیل  رد  هـک   ) نـیقیرفلا نـیب  رتاوـتم  ثیدـح  رد  هچناـنچ 
: دومرف رّرکم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا 

اّولـضت نل  متوجن  دـقف  امهب  متکـسمت  نا  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  »
« .ادبا

رب رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  مراذگ  یم  امش  نایم  رد  ار  گرزب  زیچ  ود  متـسه  ادخ  لوسر  هک  نم  )
.دش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دومرف ) هک  تسا  رگید  ترابع  رد   ) .دـیبای یم  تاجن  دـیتسج  کسمت  ود  نیا  هب  رگا  دـنوش و  دراو  نم 

( .دنشاب یم  ترتع  نآرق و  گرزب  زیچ  ود  نآ 

هب دشاب  یم  ادخ  بناج  زا  دـیوگ  یم  هچنآ  ادـخ  لوسر  هک  دـنیامن  یمن  رکفت  نّطفت و  ارچ  هک  تنطف  نابحاص  مهف  زا  تسا  بجع 
یفاک تما  تاجن  تیادـه و  ماقم  رد  ییاـهنت ، هب  ار  نآرق  /3و4 ) مجن { ) �یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ 

�
َوُه  ْنِإ  �يوَْهلَا  ِنَع  ُقِْطنَی  ـا�م  َو   } ۀـیآ مکح 

دیتسج کّسمت  ترتع ) نآرق و   ) ود ره  هب  رگا  دـیامرف  یم  احیرـص  دوخ و  هرهاـط  ترتع  اـب  دـنک  یم  مأوت  ار  نآ  ناـیب  .دـناد  یمن 
.دنک یم  تیافک  اهنت  نآرق  تفگ  رمع  هفیلخ  یلو  .دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  هتفای و  تاجن 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  مرکا  لوسر  هک  لوق  ود  نیا  نیب  دـینک  قـح  هب  تواـضق  دـیهد و  فاـصنا  مرتـحم  ناـیاقآ  کـنیا 
یم رگیدکی  لیدـع  دنتـسه و  مه  اب  مأوت  ود  نیا  هک  ترتع  نآرق و  هب  دـیئوج  کّسمت  هدومرف  راگدرورپ  بناج  زا  قح  هب  ةداتـسرف 

هکلب درادن  لوبق  ار  ترتع  طقف  هن  تسا  یفاک  ار  ام  اهنت  هب  نآرق  تفگ  رمع  یلو  تمایق  زور  ات  دنـشاب  یم  تیادـه  ببـس  دنـشاب و 
؟ درادن لوبق  مه  ار  ربمغیپ  هتشون  روتسد و 

دراد قح  هب  لاـصتا  هک  ار  ادـخ  لوسر  لوق  دـیوگ  یمن یلقاـع  ناـسنا  چـیه  اـعطق  تسا  بجاو  لوق  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  تعاـطا 
! میئامن لوبق  ار  رمع  لوق  میراذگب و 

!؟ دیا هدراذگ  رانک  ار  ادخ  لوسر  ةدومرف  هتفرگ و  ار  رمع  لوق  ارچ  امش 

: هدومرف لحن ) هروس 16( هیآ 45  رد  ارچ  سپ  دوب  یفاک  طقف  ادخ  باتک  رگا 

{ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک �ال  ْنِإ  ِرْکِّذلَا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  }

(( دنتسه توبن  هرهاط  ترتع  تلاسر و  نادناخ  هک  نآرق  لها  ینعی   ) رکذ لها  زا  دینک  لاوئس  دیناد  یمن  رگا  )

نآ ترتـع  رکذ ، لـها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  نآرق  رکذ ، زا  دارم  هک  میئاـمن  رکذ  لـها  زا  لاؤس  هک  هدوـمرف  رما  ار  اـم 
.دنشاب یم  ترضح 

لها زا  دارم  هک  دنا  هدروآ  نارگید  یطویس و  لیبق  زا  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  مدرک  ضرع  دانسا  لئالد و  اب  هیـضام  یلایل  رد  هچنانچ 
.دنشاب یم  نآرقلا  لیدع  هک  دنتسه  هللا  لوسر  كاپ  ترتع  ینعی  رکذ ،

ءاملع رباکا  هکلب  میریگ  یم  هدروخ  اه  هتفگ  نیا  هب  هک  میئام  طقف  دـیئامنن  روصت  دـیرگنن و  اـم  ياـه  هتفگ  هب  ینیبدـب  رظن  اـب  اـمش 
.دننز یم  دنخبل  رمع  هفیلخ  لوق  نیا  هب  فاصنا  ملاع  رد  مه  ناتدوخ 
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رمع راتفگ  هب  يزاریش  نیدلا  بطق  ضارتعا 

یب ار  هار  هک  تسا  ملـسم  رما  نیا  دـیوگ : بویغلا  فشک  رد  تسامـش  ياملع  رباـکا  زا  هک  يزاریـش  یعفاـش  نیدـلا  بطق  هچناـنچ 
.تسین یجایتحا  امنهار  هب  تسه  ام  ناـیم  رد  نآرق  نوچ  هتفگ  هک  رمع  هفیلخ  مـالک  زا  مییاـمن  یم  بجعت  دـندومیپ و  ناوتناـمنهار 

هک تسا  یهیدب  .دـشاب  یمن  بیبط  هب  یجایتحا  تسه  تسد  رد  بط  بتک  نوچ  دـیوگ : هک  دـنام  سک  نآ  مالک  دـننام  مالک  نیا 
هب دـیامن  عوجر  دـیاب  اعطق  دروآ ، رد  رـس  نناوتن  هیبط  بتک  زا  سک  ره  هکنآ  هچ  تسا ؛ ضحم  ياطخ  لوبق و  لباق  ریغ  فرح  نیا 

.تسا ملع  نآ  هب  ملاع  هک  یبیبط 

هک یناسک  نآ  هب  دیامن  عوجر  دـیاب  راچان  دـنک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  رکف  هب  دـناوتن  سک  ره  هک  میرک  نآرق  تسا  مسق  نیمه 
: دیامرف یم  نآرق  رد  هچنانچ  دننآرق  ملع  هب  ملاع 

(85/ ءاسن { ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  یلوا  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  {َو 

لها هک  ناـنآ  راـک  ریبدـت  اـنامه  دـندرک  یم  عوـجر  مالـسا ) ناـیاوشیپ   ) رما ناـبحاص  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  رگا  )
یشیدنا حالص  هعقاو  نآ  رد  دنتسناد و  یم  دنتریصب 

( دندرک یم 

: دیامرف توبکنع  هروس  هیآ 48  رد  هچنانچ  تسا  ملع  لها  هنیس  یقیقح  باتک 

{ َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیذَّلا  ِروُدُص  یف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  }

( .دنتفای شناد  ملع و  رون  ادخ  زا  هک  نانآ  هنیس  رد  تسا  یهلا  نشور  تایآ  نآرق  نیا  هکلب  )
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: دومرف ههجو  هللا  مرک  یلع  ترضح  تهج  نیمه  هب 

.یهتنا .تسا  تماص  باتک  نآرق  نیا  متسه و  ادخ  قطان  باتک  نم  ینعی  تماصلا ؛ وه  اذه  قطانلا و  هللا  باتک  انا 

هب یگرزب  ملظ  هک  دـییامن  قیدـصت  تسا و  فاصنا  شناد و  لقع و  ملع و  لـها  روفنم  شودـخم و  هفیلخ ، راـتفگ  رخآ  لوا و  سپ 
.دیامن تیصو  دنراذگن  هک  دندومن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

ندرم تقو  رد  رکب  وبا  همان  دهع  زا  ندشن  عنام 

.تسا حیحص  دندرکن  يریگولج  رمع  رکب و  یبا  تیصو  زا  هک  دیدومرف  ررکم  هک  نیا  اما  و 

هدومن تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  نثیدـحم  نیخروم و  ماـمت  هک  تسا  بجعت  تریح و  دروم  رایـسب  هک  تسا  بلطم  نیمه 
نیا يوس  هب  تسا  نم  هماندـهع  نیا  هک  میوگ  یم  نم  هچنآ  سیونب  تفگ : ناـفع  ناـمثع  هب  ندرم  تقو  رد  رکب  وـبا  هفیلخ  هک  دـنا 

(1) .دومن ریرقت  رکب  وبا  هک  ار  هچنآ  تشون  وا  مدرم و 
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: دنک یم  لقن  نینچ  يربط  .تاقدصلا  یلع  هلامع  هباتک و  هتاضق و  ءامـسا  رکذ  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 2/618 يربط ، خیرات  - 1
اوعمـسا و سانلا  اـهیا  لوقی : وه  هدـیرج و  هدـیب  هعم و  ساـنلا  سلجی و  وه  باـطخلا و  نب  رمع  تیأر  لاـق  سیق  نع  لیعامـسا  نع 

هعم دـیدش  هل  لوقی  رکب  یبـأل  یلوم  هعم  لاـق و  احـصن  مکلآ  مل  ینا  لوـقی : هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هفیلخ  لوـق  اوـعیطا 
، رمع هفالختـسا  رکذ  باب  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 426 - 2/425 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  زین  .رمع و  فالختـسا  اهیف  یتلا  هفیحـصلا 
ام اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکا : هل : لاقف  رمع ، دهع  بتکیل  ایلاخ  نافع  نب  نامثع  رـضحا  رکبابا  نا  مث  دـیامن : یم  لقن  نینچ 

باطخلا نب  رمع  مکیلع  تفلختسا  دق  یناف  دعب  اما  نامثع : بتکف  هیلع ، یمغا  مث  .دعب  اما  .نیملسملا  یلا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دهع 
.یتیـشغ یف  ّتم  نا  سانلا  فلتخی  نا  تفخ  كارا  لاق : رکبوبا و  ربکف  هیلع ، أرقف  یلع  أرقا  لاقف : رکبوبا  قاـفا  مث  .ًاریخ  مکلآ  مل  و 

یلوم عم  باتکلا  لسرا  مهعمجف و  سانلا ، یلع  أرقی  نا  هب  رما  دـهعلا  بتک  املف  .هلهاو  مالـسالا  نع  اریخ  هللا  كازج  لاق : .معن  لاق :
سانلا نکسف  .احصن  مکلأی  مل  هناف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفیلخل  اوعمسا  اوتـصنا و  کسانلل  لوقی  رمع  ناکف  رمع ، هعم  هل و 

نیا رمع ، هفالخ  باـب  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 7/2 هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ...اوعاطا و  اوعمـس و  باتکلا  مهیلع  ئرق  اـملف 
نب نامثع  دـهعلا ، باتک  يذـلا  ناک  باطخلا و  نب  رمع  یلا  هدـعب  نم  رمالاب  دـهع  ضرملا  اذـه  ءانثا  یفو  دـنک ... : یم  ناـیب  نینچ 
یم نینچ  رمع  هفـالخ  باـب  ، 2/85 دوـخ ، خـیرات  رد  نودـلخ  نبا  ...اوعاـطا و  هل و  اوعمـس  هب و  اورقأـف  نیملـسملا  یلع  ءرق  ناـفع و 

فوع و نب  نمحرلا  دـبعو  نامثع  هحلط و  هیلع  رواش  نا  دـعب  هدـعب ، نم  رمالاب  امهنع  رمع  یلا  دـهع  رکبوبا  رـضتحا  اـمل  و  دـسیون :
اوعمـساف و احـصن  نکل  لآ  مل  رمع و  تفلختـسا  دـق  ینا  لاق  سانلا و  یلع  فرـشأف  هیأر  یلع  اونثأف  هیف  دـیری  امب  مهربخا  مهریغ و 

دنع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هفیلخ  رکبوبا  هب  دـهع  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکف  هرمأف  نامثع  اعد  اوعیطا و 
نب رمع  کیلع  تلمعتـسا  دـق  ینا  رجافلا  اهیف  نقوی  رفاـکلا و  اـهیف  نمؤی  یتلا  لاـحلا  یف  هرخـآلاب  هدـهع  لوا  ایندـلاب و  هدـهع  رخآ 

تـسا رکذ  نایاش  ...بیغلاب  یل  ملع  الف  لدب  راج و  نا  هیف و  ییأر  هب و  یملع  کلذف  لدـع  ربص و  ناف  اریخ  مکل  لآ  مل  باطخلا و 
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.تسا هدمآ  ققحم  همدقم  رد  رت  طوسبم  روط  هب  ثحب  نیا  هک 
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وبا هماندهع  هب  یجایتحا  هچ  ام  هللا  باتک  انبسح  تفگن : رمع  اصوصخم  .دومنن  راکناوا  يدحا  دندوب ، رـضاح  نارگید  رمع و  هفیلخ 
!؟ دیامن یم  تیافک  ار  ام  نآرق  اریز  میراد ؛ رکب 

یلوا ای  اوربتعاف  .دنک  یم  تیافک  ار  ام  ادـخ  باتک  هک  نآ  هناهب  هب  دـندش  تیـصو  زا  عنام  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  یلو 
!؟ .راصبالا

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  نداد  مانـشد  تراسج و  نیهوت و  نیمه  رگم  دوشن  هاگتـسد  نیا  تیعبت  زا  عنام  ار  اـم  یلید  چـیه  رگا 
تیاده ببس  هک  یتیصو  زا  ندش  عنام  هلآو و 
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زور نآ  ساسا  دنادب  هک  ار  یفـصنم  يانیب  لقاع  ملاع  ره  دـیامن  یم  تیافک  دـیدرگ  یم  یتما  یهارمگ  تلالـض و  زا  يریگولج  و 
.تسا هدوب  لاجنج  راج و  يور  هکلب  هدوبن  لیلد  ناهرب و  يور 

تیاده هار  ندنایامن  زا  ندش  عنام  گرم و  مد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تناها  گرزب و  تبیصم 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دنراذگن  هک  دننک  هیرگ  نوخ  دیاب  اقح  نیملـسم  مامت  هکلب  دنک  هیرگ  تما ) ربح   ) سابع نبا  تشاد  قح 
! دندومن ءادا  تناها  مانشد و  نداد  هب  رمع  رخآ  تعاس  ار  شتلاسر  دزم  هکلب  دیامن  نیعم  ار  تما  فیلکتو  دنک  تیصو  هلآو 

یلو ترـضح  نآ  لبق  ياه  هتفگ  دیدرگ  یم  دییأت  دش و  یم  حضاو  رایـسب  تفالخ  رما  اعطق  دیامنب ، تیـصو  دندوب  هدراذـگ  رگا  و 
.دندومن يریگولج  ترضح  نآ  هب  تناها  اب  دندیمهف  انیب  نارادمتسایس 

؟ دیامرفب يزیچ  تفالخ  هب  عجار  تساوخ  یم  ترضح  نآ  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  خیش :

هک دـیامن  يروا  دای  دـهاوخب  هک  دوب  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  نید  دـعاوق  ماـکحا و  زا  گرم  مد  رد  هک  تسا  زراـب  بلطم  ـالوا  یعاد :
تدم ياهراتفگ  هب  ًادییأت  تساوخ  هک  دوب  تفالخ  عوضوم  طقف  دوب  هدـش  لزان  نید  لامکا  هیآ  اریز  ددرگ ؛ تما  تیادـه  بجوم 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدروآ   (1) نیملاعلا رس  هلاقمرد  یلازغ  ماما  مدرک  ضرع  هچ  نانچ  دیامرف ؛ نشور  دوخ  هلاس  هس  تسیب و 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  امل  و  دـسیون : یم  یلازغ  .هعبارلا  هلاقملا  یف  باـب  ص21 ، یلازغلا ، دماح  یبا  نیملاعلا ، رـس  - 1
هناف لجرلا  اوعد  رمع : لاق  يدـعب » اهل  قحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمألا و  لاکـشا  مکنع  لیزال  ضایب  هاودـب و  ینوتیا   » هتافو لبق  لاـق 

زا لقن  هب  هتریـس  رمع و  مالک  نم  تکن  هبطخ 223 ، ، 12/21 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  .وذـهی  لیق  و  رجهیل ،
کلذ نم  تعنمف  همساب  حرصی  نا  هضرم  یف  دارا  دقل  و  دسیون : یم  دهد  یم  ربخ  ربمایپ  تیـصو  نتم  زا  هک  اجنآ  باطخلا  نب  رمع 

.مالسالا یلع  هطیح  اقافشا و 
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دناسر یم  يدعب  اولـضت  نل  هلمج  رگید  يدعب و  اهل  قحتـسملا  نم  مکل  رکذا  رمألا و  لاکـشا  مکنع  لیزال  ضایب  تاودـب و  ینوتیا 
.دوب هدنامن  امنهار  تفالخ و  رما  زج  يزیچ  تیاده  قرط  زا  هدوب و  هتشون  نآ  رد  تما  تیاده  عوضوم  هک 

ینایب هتساوخ  یم  اعطق  یلو  .دیوگب  يزیچ  تماما  تفالخ و  هب  عجار  تساوخ  یم  ترضح  نآ  هک  مییامن  یمن  رارصا  مه  ام  هوالع 
تعنامم دنتـساوخ  ضرف  رب  دـندومن ؟ تعنامم  ارچ  .دریگب  ار  یهارمگ  تلالـض و  ولج  هک  دـیامرفب  تما  ییامنهارو  تیادـه  يارب 

!؟ تسا هدوب  تناها  مانشد و  شحف و  تعنامم  همزال  ایآ  دنیامن 

ياهدرد هکلب  هدوبن  ریقح  رایتخا  هب  دش  ینالوط  نخس  هتشر  دیشخبب ! ادخ  يدنب  مشچ  زا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  اب ز و  مشچ 
.دش يراج  نکلا  ناسل  زا  هدارا  یب  امش  يروآدای  هب  نآ  زا  يرصتخم  هک  دوب  لد 

امامتا توم  ضرم  رد  یهتنم  هداد ، مه  یتاروتسد  هدوب و  ترـضح  نآ  یـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دش  مولعم  تامدقم  نیا  اب  سپ 
يوه و اب  دـسیونب ، دـهاوخ  یم  هچ  دـندیمهف  یـسایس  نارگیزاـب  دـیامن ، نیعم  ار  تما  فیلکت  قیاـقح  نتـشون  هب  تساوخ  هیـصولل 

! دندراذگن دندش و  عنام  تناها  لاجنج و 
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حون مدآ و  نوچ  مزعلاولوا  ءایبنا  يارب  هک  ییادـخ  نامه  تسا : هدومرف  ثیداحا  ضعب  رد  ههبـش ، عفر  يارب  هجحلل  امامتا  اصوصخم 
.هداد رارق  یصوار  یلع  مه  نم  يارب  هدومن  نیعم  یصو  یسیع  یسوم و  و 

رد تیاصو  هک  نیا  رب  تسا  تباـث  لـیلد  دوخ  نیا  نم و  زا  دـعب  نم  تما  تیب و  لـها  رد  تسا  نم  یـصو  یلع  تسا : هدومرف  زین  و 
(1) .تسا هللا  لوسر  هفیلخ  یصو و  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا  تفالخ  يانعم  هب  ماقم  نیا 

.دییامن یم  دنس  ذاختا  اهنآ  هب  هنوگچ  تسین ، رتاوتم  دشاب  حیحص  هچنانچ  رابخا  نیا  خیش :

دیرادرظن رد  اما  .تسا  ملسم  تباث و  دننآرقلا  لیدع  هک  تراهط  ترتع و  تیب  لها  قیرط  زا  ام  دزن  رد  تیصو ، رتاوت  هلئـسم  یعاد :
نیا رد  رگا  هتشذگ  نآ  زا  .دنناد  یم  تجح  ار  دحاو  ربخ  دوخ  یملع  نایب  رد  امش  ياملع  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک 

.تسا دوجوم  يونعم  رتاوت  اعطق  دشابن ، یظفل  رتاوت  رابخا 

ياضتقا هب  طقف  مروذـعم  هظفاح  رد  نتـشادن  رـضاح  تقو و  قیـض  هطـساو  هب  اهنآ  مامت  لقن  زا  هک   ) هرثاکتم رابخا  نیا  عومجم  زا  و 
زا ضعب  لقن  هب  سلجم  تقو 
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باـتک رد  یناهفـصا  هیودرم  نبا  نینچمه  و  هنع ) هللا  یـضر  ناملـس  نع  دیعـس  وبا  ، ) 6/221 ریبکلا ، مجعملا  باـتک  رد  یناربـط  - 1
: تلق لاق : ناملس  نع  تسا  هدرک  لقن  نینچ  ثیدح 112و113و 114  نماثلا  لصفلا  مالّسلا ص103  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم 

ملعت لاق : کیبل ! تلق : هیلا ، تعرساف  ناملس ! ای  لاقف : ینآر  دعب  ناک  املف  ینع  تکسف  کیصو ؟ نمف  یصو  یبن  لکل  هللا  لوسر  ای 
كرتا نم  ریخ  يرـس و  عضوم  ییـصو و  ناف  لاق : .مهملعا  ناک  هنال  تلق : مل ؟ لاـق : نون ، نب  عشوی  معن ، تلق : یـسوم ؟ یـصو  نم 
بابلا ، 1/235/4 هدوملا عیبانی  باـتک  رد  یفنح  يزودـنق  و  مالّـسلا » هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ینید  یـضقی  یتدـع و  زجنی  يدـعب و 

« ققحم  » .تسا هدرک  تیاور  نومضم  نیا  هب  دمحا  دنسم  باتک  زا  رشع ، سماخلا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1478 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_648_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـجو  رب  صن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دوـش  یم  موـلعم  مدوـمن ) اـفتکا  متـشاد  رظن  رد  هـک  اـهنآ 
.تسا راکشآ  زراب و  وا  رد  تفالخ  یناعم  هک  هدومن  تیاصو 

هب دینام  یم  بناوج  زا  اجکره  دیهد و  یم  رارق  ام  لباقم  رد  يا  هبرح  دیهاوخب  هاگره  دـیهد و  یم  تیمها  رتاوت  هب  هک  امـش  هوالع 
؟ دییامن یم  تباث  اجک  زا  ار  ثرون  ثیدح ال  رتاوت  دییامرفب  دیبسچ ! یم  رتاوت  لبح 

قیدـصت مه  عفن  يذ  لاحلا  مولعم  رفن  دـنچ  هدوب و  ناثدـح  نب  سوا  اـی  رکب  وبا  هک  امـش ) لوق  هب   ) ثیدـح نیا  لـقان  هکنآ  لاـح  و 
.دندومن

باب مالّسلا  هیلع  یلع  راکنا  اصوصخ  دنا و  هدوب  ثیدح  نیا  رکنم  لد  كاپ  دحوم  ناناملسم  زا  نویلیم  اه  هد  ًالقا  هرود  ره  رد  یلو 
لیالد اب  هک  تسا  ثیدـح  نیا  لاـطبا  رب  گرزب  هجح  دـندیجم  نآرق  لدـع  هک  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  یماـمت  هللا و  لوسر  ملع 

راکنا و لیالد  همه  زا  ّمها  هک  دـش  هراشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دـنا  هدومن  تباـث  ار  ثیدـح  نآ  ندوب  یگتخاـس  نـالطب و  یقطنم 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  یلع و  باب  یتقو  هتبلا  هدوب و  رکب  وبا  دوخ  روضح  رد  همطاـف ‘ یلع و  هقیدـص  قیدـص و  تفلاـخم 

.دشاب یم  زرحم  نآ  ندوب  یگتخاس  تسا و  مامت  تجح  دیامنب  ار  یثیدح  بیذکت  هللا  لوسر  هدومرف  هب  يوقت  لها  ماما  هلآو و 

نآ هک  مدرک  ضرع  ـالبق  هک  دـنداد  رارق  ثراو  یـصو و  هنوگچ  سپ  دنتـشادن  یثرا  ًاـصوصخ  ءاـیبنالا  متاـخ  اـمومع و  ءاـیبنا  رگا 
: دومرف ترضح 

« یثراو ییصو و  ایلع  نا  ثراو و  یصو و  یبن  لکل  »

( .درادن ینعم  یلام  ثرا  نودب  هک  ثراو  یصو و  تسا ) نم  ثراو  یصو و  یلع  هدوب و  یثراو  یصو و  يربمغیپ  ره  يارب  )
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دارم هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  نیهارب  یملع و  لـیالد  اـب  هکنآ  لاـح  و   ) دـشاب یم  یملع  تسین  یلاـم  ثرا  دارم ، دـییوگ  یم  رگا 
نارگید ات  دـشاب  یم  تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  ربمغیپ ، یملع  ثراو  الوا  هک  دوش ، یم  تباـث  رتهب  بلطم  تسا ) هدوب  یلاـم  ثرا 

.دنا هدوب  ترضح  نآ  ملع  زا  يراع  هک 

ياملع هک  يرابخا  مکح  هب  هداد  رارق  دوخ  ثراو  یـصو و  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش  تباث  هک  نیا  زا  دـعب  ًاـیناث :
هب ار  ثیدح  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هدومرف  نیعم  تمس  نیا  هب  ار  وا  ادخ  دش ) هراشا  نآ  زا  ضعب  هب  هک   ) دنا هدومن  لقن  ناتدوخ 

ثراو یـصو و  هک  یـسک  هب  یلو  دوشن  فالتخا  دیلوت  ات  دشاب  هدومرفن  دوخ ) یملع  ثراو  امـش  هدیقع  هب  و   ) دوخ ثراو  یـصو و 
!؟ دشاب هدومرف  هدوبن 

لوق دندوب  عالطا  یب  هک  نآ  اب  رمع  رکبوبا و  دومن  یم  یمکح  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يدرجم  هب  ینید  ماکحا  رد  تسا  بجع  یلیخ 
.دندرک یم  لمع  مه  مسق  نامهو  تسا  حیحص  وا  هدومرف  هک  دندرک  یم  قیدصت  هتسناد  تجح  ار  بانج  نآ 

رد یلو  دـنا ؛ هدومن  لقن  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تفالخ  نامز  رد  ار  ترـضح  نآ  ياه  تواضق  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  هچنانچ 
اهنآ لقن  زا  یلقاع  ناسنا  ره  هک  کیکر  ياـه  لـثم  هب  دـندومن  مه  تناـها  هکلب  دـندرکن  لوبق  ار  یلع  لوق  صوصخ ، هب  دروم  نیا 

.دشک یم  تلاجخ 

روا دای  ار  اهنآ  ههجو  هللا  مرک  یلع  دنتـسناد و  یمن  ینید  ماکحا  مهنع  هللا  یـضر  ءافلخ  دـییامرف  یم  هک  تسا  بجعت  یلیخ  ظفاح :
! دش یم 

مات و هطاحا  نینچ  تسین  نکمم  يداع  ناسنا  ره  تسا و  یلکـشم  راک  دـعاوق  ماکحا و  عیمج  رب  هطاـحا  اریز  درادـن ، یبجعت  یعاد :
هک نآ  رگم  دشاب  هتشاد  مامت 
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.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ملع  باب  ای  ربمغیپ 

ندـش نشور  يارب  .دـنا  هدومن  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  متـسین  هدـیقع  نیا  هب  لئاق  اهنت  وگاـعد  هوـالع 
هب ار  اه  هدمآ  شیپ  نآ  زا  هرقف  کی  بلطم 

.میراد تناها  دصق  ام  هک  دننکن  نامگ  ددرگن ، هبتشم  ناربخ  یب رب  رما  هک  مناسر  یم  نات  ضرع 

دییاز هام  شش  هچب ي  هک  ینز  هراب  رد  ّیلع  مکح 

جهن حرــش  رد  دــیدحلا  یبا  نـبا  و  ( (1) یبـقعلا ریاـخذ  رد  یعفاـش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماـما  دنـسم و  رد  لـبنح  دـمحا  ماـما 
تیاور نامـس  نبا  یعلق و  لبنح و  نب  دمحا  هللا و  دبع  نب  دمحا  زا   (3) هدوملا عیبانی  باب 56  رد  یفنح  نامیلس  خیش  ((2) و  هغالبلا

: دننک یم 

مث ارهش  نوثلث  هلاصف  هلمح و  هللا و  باتک  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  لاقف  رهشا  هتسل  تدلو  یتلا  هأرملا  مجر  دارا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نا 
(4) .رمع کلهل  یلع  ول ال  لاق  اهکرتف و  رهشا  هتس  لمحلاف  نیماع  یف  هلاصف  لاق و 
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.مالّسلا هیلع  یلع  لوق  یلا  رمع  رکبوبا و  عوجر  رکذ  ص82 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 1
دیدحلا یبا  نبا  مالّـسلا ...  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  همدـقم  1/18 و 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - . 2

هلوق و  هباحصلا ، نم  هریغ  یلع  هیلع و  تلکـشا  یتلا  لئاسملا  نم  ریثک  یف  هیلا  هعوجرب  دحا  لک  فرعدقف  رمع  اما  و  دسیون ... : یم 
هتـسل عضو  یتلا  هأرملا  یف  یتفا  يذـلا  مالّـسلا  هیلعوهو  ...نسحلا  وبا  اهل  سیل  هلظعمل  تیقب  ال   » هلق رمع و  کلهل  یلع  الول  هرم  ریغ 

...هینازلا لماحلا  یف  یتفا  يذلا  وه  رهشا و 
باب 56. ح 490 ، ، 2/172 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 3

دق هأرمإب  یتا  هنع  هللا  یضر  رمع  نا  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  لمحلا  لقا  یف  ءاج  ام  باب  ، 7/442 يربکلا ننسلا  باتک  رد  یقهیب  - 4
َو : } لاقف هلأسف  هیلا  لسرأف  رمع  کلذ  غلبف  مجر  اهیلع  سیل  لاقف  هنع  هللا  یـضر  ایلع  کـلذ  غلبف  اـهمجرب  مهف  رهـشا  هتتـسل  تدـلو 

هلمح رهشا  هتـسف  اًرْهَـش } َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  َو  لاق { : و  َهَعاضَّرلا } َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاْولا 
یم نایب  هلئـسم  نیا  رد  زین  رگید  تایاور  ود  همادا  رد  .تدـلو و  مث  اهنع  یلخف  لاق  اهیلع  مجر  لاق ال  وا  اهیلع  دـح  ماـمت ال  نیلوح 

رد ربلا  دبع  نبا  زین  رهشا و  هتسل  عنـصت  یتلا  باب  فنصملا 7350/13443 و 13444  باتک  رد  یناعنـص  قازرلا  دبع  نینچمه  .دنک 
باتک هب  فرعمو  نید  هقف  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دنلب  هاگیاج  رب  يدهاش  گرزب و  یتلیضف  ار  هلئـسم  نیا  و  ، 5131 راکذتالا 7/493 /

« ققحم  » .تسا هدومن  نایب  ار  نیا  یلع  هیلضفا  نایب  یف  فقاوملا 3/636  رد  یجیا  زینو  تسا  هتسناد  ادخ 
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لمح تدم  دیامرف : یم  نآرق  ردادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  راسگنـس  دوب  هدروآ  ههام  شـش  هچب  هک  ار  ینز  تساوخ  رمع  )
یم هام  شش  وا  لمح  تدم  سپ  تسا  لاس  ود  وا  نتفرگ  ریـش  زا  لاصف و  تدم  نوچ  تسا  هام  یـس  وا  نتفرگ  ریـش  زا  عاضر و  رد 
درک كرت  رمع  سپ  تسا  هام  شـش  لمح  تدـم  لقا  هک  نآ  هچ  دروایب  هام  شـش  هچب  نز  تسا  نکمم  هکنیا  ینعم  هصالخ  .دوش 

( .دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : ار و  نز  ندرک  راسگنس 

: دیامن یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  بقانم  زا  باب  نامه  رد  زین  و 

« امهنع هللا  یضر  یلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  نا  »

( .تفرگ یم  یلع  زا  میلعت  دش  یم  گنل  وا  مهف  تیمک  لکشم و  رمع  رب  يرما  هاگره  )

مکح مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، یم  لکشم  اهنآ  رما  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تفالخ  هرود  رد  ایاضق  لیبق  نیا  زا 
هدومن لوبق  مه  اهنآ  هدرک و  یم  یقیقح 
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.دندومن یم  یلمع 

مه تناـها  هدومن و  تراـسج  هکلب  دـندرکن ، لوـبق  ار  یلع  لوـق  اـجنیا  رد  هک  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  دـینک  رکف  مرتـحم  ناـیاقآ  سپ 
.دندرب نایم  زا  ار  همولظم  ءارهز  تباث  قح  لاجنج ، راج و  وه و  اب  هک  هدوب  يا  هساک  مین  هساک  ریز  ماوع ) لوق  هب  ) اعطق دندرک !؟

هللا لوسر  زا  هچنآ  یتسیاب  دوب  حیحـص  ثیدـح  رگا  اریز  تسا  رکب  وبا  هفیلخ  دوخ  لعف  لـمع و  ثیدـح  نیا  نـالطب  رب  میـس  لـیلد 
عم دنتشادن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زیچ  چیه  هب  فرـصت  قح  ترـضح  نآ  ثاّرو  دنیامن  طبـض  ار  همه  هدنام  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
لثم داد ! اـهنآ  هب  ثاریم  باـب  زا  ار  ترـضح  نآ  تاـجوز  هـصفح  هشیاـع و  تارجح  داد و  وا  هـب  ار  همطاـف  ةرجح  رکب  وـبأ  کـلذ 

{. ضعبب رفکی  ضعبب و  نمؤی   } تسا نیمه  اوه  ود  ماب و  کی  فورعم 

طبـض زا  دعب  ارچ  سپ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀتفگ  هک  دنتـشاد  وا  هب  نامیا  حیحـص و  ثیدـح  نیا  رگا  اهنیا  رب  هوالع 
هراپ تفرگ و  ار  همان  دش و  عنام  رمع  مداد و  همطاف  هب  ار  كدف  نم  تشون  رکب  وبا  اهنآ ) هدیقع  هب   ) دوب نیملـسم  هقدص  هک  كدـف 

.درک

.تسا اجک  رد  بلطم  نیا  دنسدشاب  هدنادرگرب  ار  كدف  هفیلخ  هک  مدینشن  نم  دراد  یگزات  امش  نایب  نیا  ظفاح :

رمع ندش  عنام  مالّسلااهیلع و  همطاف  هب  كدف  در 

دنس نودب  هک  دیشاب  هدرب  یپ  یعاد  قالخا  هب  یلاعبانج  منک  یم  نامگ  یعاد :
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(1) و هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـیراد  ار  بتک  هعلاطم  تقو  رتمک  امـش  هک  منک  یم  نامگ  زین  میامن و  یمن  یـضرع 
دش رثأتم  همطاف  راتفگ  زا  رکب  وبا  دسیون  یم   (2) هّیبلحلا هریس  خیرات  میس  دلج  هحفص 391  رد  یعفاش  نیدلا  ناهرب  نب  یلع 

(. دش عقاو  رکب  وبا  لزنم  تاقالم  رد  زور  دنچ  زا  دعب  هیضق  نیا  هتبلا   ) درک هیرگ  و 

همان رمع  مدومن  ّدر  مالّسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  نم  تشون  و  همطاف ) لاح  هب   ) درک هیرگ  كدف » ّدرب  اهل  بتک  یکب و  ربعتساف و  »
.درک هراپ  تفرگ و  ار 

درک و ّدر  ار  كدـف  تفالخ  هرود  رد  دوخ  كدـف ، درب  دومن  ضارتعا  درک و  هراپ  ار  هماـن  زور  نآ  هک  يرمع  نیمه  هکنآ  بجع  و 
.دندومن ّدر  مالّسلااهیلع  همطاف  ۀثرو  هب  ار  كدف  نیّیسابع ) نیّیوما و  زا   ) رمع زا  دعب  ءافلخ  نینچ  مه 

هب كدـف  ّدر  زا  عناـم  اّدـج  امـش  هدومرف  هب  هک  رمع  هفیلخ  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  بجعت  بابـسا  یلیخ  امـش  ناـیب  نیا  ظـفاح :
؟ دیامن ّدر  همطاف  ثاّرو  هب  ار  كدف  دوخ  درک ، هراپ  ار  همان  امش ) لوق  هب   ) هک یئاجنآ  ات  دوب  نیملسم  هقدص  نوچ  دش ، همطاف 
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ریسلا نم  درو  ام  رکذ  ( ] فینح نب  نامثعل  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 45 ، 16/234 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هب تجرخ  املف  اباتک  كدـفب  اهل  بکف  ارـضاح  رمع  نکی  مل  ثیح  اـهل  قر  رکباـبا  نا  و  دـسیون ... : یم  كدـف ،] رما  یف  راـبخألا  و 

...اهاحمف اهیف  لفت  نا  دعب  اهقرخف  هفیحصلا ، ذخأ  اهردص و  یف  هدیل  عفدف  هتعنمف  هبلاغم  هذخأیل  هیلإ  هدی  دمف  رمع  اهدجو 
و دسیون : یم  یبلح  هلآو ...  هیلع  هللا  یلـص  هتافو  هیف و  عقو  ام  هضرم و  هدم  هیف  رکذی  باب  ، 3/362 یعفاش ، یبلح  هیبلحلا ، هریس  - 2

نم اهثاریمب  همطافل  هتبتک  باتک  لاقف : اذـه ؟ ام  لاقف : رمع  هیلع  لخد  كدـفب و  اهل  بتک  رکبابا )  ) هنا يزوجلا  نبا  طبـس  مـالک  یف 
...هقشف باتکلا  رمع  ذخا  مث  يرت  امک  برعلا  کتبراح  دق  نیملسملا و  یلع  قفنت  اذ  امم  لاقف : اهیبا 
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ناتدوخءاملع رباکا  زا  دانـسا  رکذ  اب  ناتدوخ  هزاجا  اب  لاحلا  نم  دیـشاب ، هدیدن  امـش  تسا  نکمم  دیئامن ، بجعت  دیراد  قح  یعاد :
.میقح يذ  ام  دینادب  دینکن و  بجعت  ات  میامن  یم  یفرعم  امش  هب  دنتفرگ  سپ  دنداد و  هک  ار  یئافلخ 

مالّسلااهیلع همطاف  دالوا  طسوت  كدف  در 

رد يومح  یمور  هللا  دـبع  نب  توقاـی  (1) و  هنیدملا خیرات  رد  یفوتم 911  هرونم  ۀنیدم  فورعم  خّروم  ثدـحم و  يدوهمـس  همّالع 
هک دنیامن  یم  لقن   (2) نادلبلا مجعم 
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.اـهیبا تاقدـص  رکب  يا  نم  همطاـف  بـلط  لوـسرلا ...  تاقدـص  یف  لـصف 2 ، باـب 6 ، ، 1000 - 3/995 يدوهمـس ، ءافولاءافو ، - 1
هتقدص كدف و  ربیخ و  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرت  امم  اهبیـصن  رکبابا  لأست  همطاف  تناک  و  لاق : دسیون : یم  يدوهمس 
هشئاع نع  دسیون : یم  هحفص 1000  رد  ...سابع و  یلع و  یلا  رمع  اهعفدف  هنیدملاب  هتقدص  اماف  ...کلذ  اهیلع  رکبوبا  یبأف  هنیدملاب 

...كدف همطاف  نم  عزتنا  رکبابا  نا  ...اهیف  امهماصتخا  سابع و  یلعل و  كدف  رمع  عفد  نم  هرکذ  ام  درت 
یلص هلا  لوسر  نا  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  تلاق  دسیون : یم  يومح  .كدف  هدام  4/238 و 239 ، يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  - 2

هفالخلا و یـصو  امل  هدـعب  باطخلا  نب  رمع  داهتجا  يدا  مث  هصق  اـهل  ادوهـش و  کلذـل  دـیرأ  رکبوبا : لاـقف  .اـهینلحن  هلآو  هیلع  هللا 
نب سابعلا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  ناـکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هثرو  یلا  اـهدری  نا  نیملـسملا  یلع  تعـستا  حوتفلا و  تحتف 

: لوقی کلذ  یبأی  سابعلا  ناک  همطافل و  هتایح  یف  اهلعج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  لوقی : یلع  ناکف  اهیف  ناعزانتی  بلطملا  دبع 
امکنأشب فرعا  امتنا  لوقی  امهنیب و  مکحی  نا  یبأیف  رمع  یلا  نامصتخی  اناکف  هثراو ، انا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  کلم  یه 

ح126 و 125، 4/504 و 505 ، حیحـص ، رد  يراخب  زین  .هفرعم و  هلق  نم  امکنم  دحاو  یتؤی  امیف  ادصتقاف  امکیلا  امتملـس  دقف  اذا  اما 
نا هتربخا  نینمؤملا ، ما  هشئاع  نا  ریبزلا  نب  هورع  ینربخأ  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  سمخلا  ضرف  باـب  سمخلا ، باـتک 
اهل مسقی  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هافو  دـعب  قیدـصلا  رکبابا  تلأس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنبا  مالّـسلااهیلع  همطاف 

ام ثرون  لاق ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  رکبابا : اهل  لاقف  هیلع  هللا  ءافا  امم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلا  لوسر  كرت  اـم  اـهثاریم 
لوسر دعب  تشاع  تیفوت و  یتح  هترجاهم  لزت  ملف  رکبابا  ترجهف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  تبضغف  هقدص ، انکرت 

ربیخ و نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرت  امم  اهبیـصن  رکبابا  لأست  همطاف  تناـک  تلاـق و  رهـشا  هتـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
.سابع یلع و  یلا  رمع  اهعفدف  هنیدملاب  هتقدص  اماف  ...کلذ  اهیلع  رکبوبا  یبأف  هنیدملاب  هتقدص  كدف و 
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.سابع مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  درک  راذگاو  دوخ  تفالخ  هرود  رد  رمع  دومن و  فرصت  ار  كدف  تفالخ  نامز  رد  رکبوبا 

قح لـیلد  هچب  رمع  دوـمن ، فرـصت  ار  كدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  رمـالا  بسح  ناناملـسم  ءیف  ناوـنع  هـب  رکب  وـبا  رگا 
؟ دومن راذگاو  رفن  کی  هب  ار  ناناملسم 

.دوش هدراذگ  ناناملسم  جرخ  هب  هک  دشاب  هدرک  راذگاو  ناملسم  درف  کی  ناونع  هب  دیاش  خیش :

جرخ و يارب  رگا  هتشادن و  ار  يدصق  نینچ  هفیلخ  دوخ  اریز  دشاب  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  حیـضوت  یلاعبانج  حیـضوت  نیا  یعاد :
رمع دنـسیون  یم  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـش  تبث  خـیرات  رد  یتسیاب  دوب  هدرک  راذـگاو  ناناملـسم  فرـصم 

.درک راذگاو  سابع  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  كدف 

یمن ناملـسم  درف  کی  ّالا  ناملـسم و  درف  کـی  ناونع  هب  هن  هدوب  ثاریم  ناونع  هب  دومن  لوبق  ار  كدـف  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـما  و 
.دیامنب اهنآ  رد  فرصت  طبض و  ار  ناناملسم  مامت  قح  دناوت 

.تسا هدوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دارم  دیاش  خیش :

656 ص :
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زیزعلا دبع  نب  رمع  طسوت  كدف  يراذگاو 

، تسا هدح  یلع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  مکح  دـندوبن ! يوما  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نامز  رد  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّسبت ) اب  : ) یعاد
رکبوـبا زا   (2) هغالبلا جـهن  حرـش  مراهچ  دـلج   81 هحفـص رد  دـیدحلا  یبا  نـبا  (1) و  هنیدـملا خـیرات  رد  يدوهمـس  همّالع  هچنانچ 

همطاف ياهدالوا  هب  ار  كدف  تشون  هنیدم  رد  دوخ  لماع  هب  دیسر  تفالخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نوچ  هک  دنیامن  یم  لقن  يرهوج 
.درک راذگاو  اهنآ  هب  تساوخ و  ار  نیسحلا ‘ نب  یلع  ترضح  دنتفگ  یضعب  یبتجملا و  نسح  نب  نسح  اذلف  .نک  راذگاو 

« اهدر همالظ  لّوا  تناک   » هک هتشون  ار  ترابع  نیا  رصم ) پاچ   ) (3) جهن حرش  مراهچ  دلج  هحفص 81  لوا  رطس  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ار كدف  رمع  ندرک  ّدر  نیا  ینعی 

657 ص :

یم يدوهمـس  .اهیبا  تاقدص  رکب  یبا  نم  همطاف  بلط  ...لوسرلا  تاقدـص  یف  لصف 2 ، باب 6 ، ، 3/999 يدوهمس ، ءافولاءافو ، - 1
، همایا مهیدیا  یف  تناکف  همطاف  دلو  یلا  كدف  درب  هرمأی  هنیدملاب  هلماع  یلا  بتک  هفالخلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلو  املف  دسیون ...« :

«. ...بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  یلا  اهعفدف  ...اهضبق  کلملا  دبع  نب  دیزی  ّیلو  املف 
ریسلا درو  ام  رکذ  ، ] فینح نب  نامثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 45 ، 16/216 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

نب نسح  اعد  اهدر ، همالظ  لوا  تناک  هفالخلا ، زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلو  املف  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  كدـف .] رما  یف  رابخالاو 
هدم همطاف  دالوا  دـیب  تناک  و  هیلع ، اهدرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اعد  لب  لیق : مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسحلا 

...زیزعلا دبع  نب  رمع  هیالو 
.دش هراشا  رتشیپ  - 3
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دبع نب  دیزی  ات  هدوب  اهنآ  فرـصت  رد  ینامز  تدم  اهنآب  دش  هدومن  ّدر  هک  تسیا  هدـش  تراغ  هدرک و  ملظ  لوا  همطاف  ياهدالوا  هب 
ار كدـف  یـسابع  هفیلخ  لوا  حافـس  هللا  دـبع  سابع  ینب  تفـالخ  ناـمز  اـت  دوب  هیما  ینب  تسد  رد  تفرگ و  اـهنآ  زا  هفیلخ  کـلملا 

.دندومن یم  میسقت  همطاف  ینب  نایم  ثرالا  قح  ناونع  هب  اهنآ  نسح و  ماما  ياهدالوا  هب  درک  راذگاو 

مالّسلااهیلع همطاف  هثرو  هب  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  طسوت  كدف  در 

نب یسوم  .دومن  راذگاو  اهنآ  هب  دش  هفیلخ  يدهم  شرسپ  نوچ  .تفرگ  اهنآ  زا  ار  كدف  دندومن  جورخ  روصنم  رب  نسح  ینب  نوچ 
راذـگاو همطاـف  ینب  یلع و  لآ  هب  ار  نآ  درک  رما  وا  یـسابع  دیـشرلا  نومأـم  تفـالخ  ناـمز  اـت  درک  طبـض  دـش  هـفیلخ  هـک  يداـه 

.(1) دندرک

نب مثق  هب  تشون  هک  تسا  هدومن  طبـض  ار  نومأم  مکح  نیع  كدـف »  » فرح لیذ  لوا ) پاچ   ) (2) نادلبلا مجعم  رد  يومح  توقای 
اهیلع قّدصت  كدـف و  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  هتنبا  یطعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  ّهنا   » هرّونم هنیدـم  رد  دوخ  لماع  رفعج 

« مالّسلا هالصلا و  هیلع  هلآ  دنع  افورعم  ارهاظ  ارما  ناک  کلذ  ّنا  اهب و 

دالوا دزن  رد  هدوب  فورعم  رهاظ و  يرما  نیا  همطاف و  شرتخد  هب  ار  كدف  دومن  اطع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  )
( .ترضح نآ 

658 ص :

مالّـسلا هیلع  هل  باتک  نم  و   ) همان 45 ، 16/217 هغالبلا ، جهن  حرـش  یناثلا ، مسقلا  كدف  ص106 ، يرهوج ، كدف ، هفیقـسلا و  - 1
« ققحم ( » فینح نب  نامثع  یلا 

.4/240 يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  - 2
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.دوب نیا  شلوا  تیب  هک  دومن  داشنا  يراعشا  تساخرب  دوب ، رضاح  فورعم  رعاش  یعازخ  لبعد 

اکحض دق  نامزلا  هجو  حبصا 

اکدف مشاه  نومأم  درب 

( .دومن ّدر  مشاه  ینب  هب  ار  كدف  نومأم  هک  تسا  نادنخ  راگزور  زورما  )

كدف ندوب  هلحن  تابثا 

اذل .دندومن  بصغ  یعرـش  زّوجم  چیه  نودـب  لوا  زور  هک  هدوب  مالّـسلااهیلع  همطاف  ۀـلحن  كدـف  هک  دـیدرگ  تباث  هعطاق  لئالد  اب 
.دندومن ّدر  همولظم  یب  یب  ياهدالوا  هب  تسایس  يور  ای  فاصنا و  يور  افلخ  زا  ضعب 

؟ دزن یفرح  هلحن  زا  دومن و  ثرا  ياعدا  ارچ  سپ  دوب  اهنع  هللا  یضر  همطاف  ۀلحن  كدف  رگا  ظفاح :

دهاش فرـصتم  زا  مالـسا  سّدقم  عراش  روتـسد  فالخ  رب  نوچ  دومن  هلحن  ياوعد  مالّـسلااهیلع  همطاف  یب  یب  لوا  ۀبترم  رد  یعاد :
.دیامن قح  قاقحا  ات  دش  دراو  ثرا  هار  زا  راچان  دندومن ، ّدر  رونا  عرش  فالخ  رب  ار  وا  دوهش  دروآ  دوهش  مه  یتقو  دنتساوخ ؛

.دشاب هدز  یفرح  هلحن  زا  اهنع  هللا  یضر  همطاف  هک  هدشن  هدید  یئاج  رد  نوچ  دیئامرف  یم  هابتشا  منک  یم  نامگ  ظفاح :

هحفص رد  هچنانچ  تسا ، تبث  مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هکلب  طقف  هعیـش  بتک  رد  هن  مراد  نیقی  هکلب  هدرکن  هابتـشا  یعاد :
یلع فیلأت   (1) هّیبلحلا هریس   39

659 ص :

: دسیون یم  یبلح  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتافو  هیف و  عقو  امو  هضرم  هدم  هیف  رکذی  باب  ، 3/362 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، هریس  - 1
تایاورلا ال ضعب  یف  ءاج  امک  ریناندلا  مهاردلا و  يا  لاومألا  یلع  کلذ  تلمح  ثرون و  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  تلوأت  اهناک  »

یبنلا نا  اهنع  هللا  یـضر  تعدا  نا  دـعب  اهنم  ناک  كدـف  نم  اهثرا  بلط  لعل  یـضارألا و  فالخب  اـمهرد  ـال  اراـنید و  یتثرو  مسقت 
هأرما لـجربأ و  اـهل  لاـقف  نمیا  ما  ههجو و  هللا  مرک  یلع  اـهل  هـشف  هـنیب ، کـل  لـه  اـهل  لاـق  كدـف و  اـهاطعا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

...اهیقحتست
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لوا تسا : هدش  هتشون  یفوتم 1044  یعفاش  یبلح  نیدلا  ناهرب  نب 

هرظانم رکب  یبا  اب  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنیا  هفرـصتم و  کیلمت و  ناونع  هب  مالّـسلااهیلع  همطاف 
رخف ماما  زین  تسا و  هدوب  هلحن  زا  رخؤم  ثرا  ياعدا  سپ  .دش  دراو  ثرا  ياعدا  هار  زا  راچان  تشادن ، دنسپ  عرش  دوهـش  نوچ  درک 

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  (2) و  نادلبلا مجعم  رد  يومح  توقای  مالّـسلااهیلع و  همطاف  ياعدا  نمـض   (1) ریبک ریسفت  رد  يزار  نیدلا 
(4) هقرحم قعاوص  هحفـص 21  رخآ  رد  بّصعتم  رجح  نبا  يرهوج و  رکب  وـبا  زا   (3) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دلج  هحفص 80  رد 

زا متفه  ۀهبش  رد  مالک  نمض 

660 ص :

همطاـف تعدا  تاـم  اـملف  دـسیون ...« : یم  يزار  رخف  هلأـسم 6 . رـشح ، هروس  هیآ 6  لـیذ  ، 29/284 يزار ، رخف  ریبـکلا ، ریـسفت  - 1
« ...اکدف اهلحنی  ناک  هنا  مالّسلااهیلع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  همطاف : تلاق  یتلا  یه  و  دـسیون : یم  يومح  .كدـف  هدام  ، 4/238 يومح ، توقای  نادـلبلا ، مجعم  - 2
...ادوهش کلذل  يدرا  رکبوبا : لاقف  اهینلحن ، هلآو 

نا یف  لصف 3 ، فینح ) نب  ناـمثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) همان 45 ، 16/277 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 3
یف مالکلا  نا  یف  رمألا  نا  مث  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ما ال ؟ هطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلحن  اهنوک  حـص  له  كدـف 

...هدراو هب  اهلک  تایاورلا  ارهاظ و  مدقتملا  ناک  لحنلا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هنا  اـهاوعد  و  دـسیون : یم  رجح  نبا  ههبش 7 . لصف 5 ، باب 1  ص37 ، یکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 4

.نمیا ما  یلعب و  الا  اهیلع  تأت  مل  كدف  اهلحن 
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اب رگید  دومرف  دیدرگ ، رثأتم  دش  دودرم  شدوهـش  نوچ  دوب  هلحن  مالّـسلااهیلع  همطاف  ياعدا  لوا  هک  دـیامن  یم  لقن  هضفر  تاهبش 
! تفگ مهاوخن  نخس  امش 

وا رب  اهنآ  زا  يدحا  درک  تیـصو  .دیـسر  شتافو  نامز  ات  دشن  اهنآ  اب  مالک  مه  درکن و  تاقالم  اهنآ  اب  رگید  دـش  مه  مسق  نیمه  و 
هرهاط ترتع  زا  ۀّمئا  تانایب  هعیـش و  تایاور  هب  یلو   ) (1) .دندومن شنفد  هنابـش  دراذگ و  زامن  وا  رب  سابع  شیومع  .دنراذگن  زامن 

(. دراذگ زامن  یب  یب  رب  مالّسلا  هیلع  یلع 

نآ باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجوم  هب  رکب  وبا  هک  نیفلاخم  لوق 

مه ار  هنع  هللا  یـضر  قیدص  رکب  یبا  یلو  تسین  یفرح  دـش  رطاخ  هدـیجنر  گنتلد و  یلیخ  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  هکنیا  رد  ظفاح :
تابثا يارب  هک  دراد  تیمومع  تداهش  هیآ  نوچ  دیامن  لمع  عرـش  رهاظ  تروص  هب  دوب  روبجم  اریز  تسناد  رـصقم  دایز  ناوت  یمن 

تداهـش عوضوم  نوچ  دنهدب  تداهـش  تسا  درم  ود  ۀـلزنم  هب  هک  نز  راهچ  ای  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  دـهاش  ود  یتسیاب  یعدـم 
.دنیامن رداص  اهنع  هللا  یضر  همطاف  هل  یعطق  مکح  دنتسناوتن  دندرواین  لماک  دوهش  هدوبن و  عرش  قباطم 

هیقب دیئامرف  تقفاوم  تسا  یضتقم  اذل  ددرگ  مرتحم  نایاقآ  تلالم  بابسا  دوش و  ینالوط  اجنیا  رد  نخس  ۀتشر  تسا  نکمم  یعاد :
.بشادرف يارب  دنامب  تبحص 

هدوب و ثحب  دروم  ام  نیب  هک  هّمهم  تاعوضوم  زا  یکی  بحاص  هلبق  باون :

661 ص :

نم درو  اـم  رکذ  همان 45 ، ، 16/214 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  یناثلا ؛ مسقلا  ص104 ، يرهوج ، كدف ، هفیقـسلا و  - 1
« ققحم  » .كدف رما  یف  رابخالا  ریسلا و 
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تـسا عوضوم  نیمه  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  بشما  فداصت  نسح  زاو  دوش  مولعم  ام  رب  نآ  تقیقح  هک  میدنم  هقالع  ّدح  زا  هدایز 
دیامن و یم  عطق  ار  هجوت  ۀتـشر  بلطم  عطق  هکنآ  هچ  دینکن  عطق  ار  بلطم  دیا  هدومنن  ادیپ  لالم  دـیدشن و  هتـسخ  رگا  تسا  ینمتم 
ام دوشن  لح  هیضق  نیا  ات  میرضاح و  یطرفم  قوش  لیم و  اب  هکلب  تسین  یعنام  ادبا  نیعمتـسم  ام  فرط  زا  دشکب  لوط  حبـص  ات  رگا 

.میوش یمن  محازم  تروص  نیا  رد  دیشاب  تحاران  ناتدوخ  اعقاو  هکنآ  رگم  دیئامرف  تبحص  اطوسبم  تفر  میهاوخن  اجنیا  زا 

نایاقآ لاح  ۀـظحالم  دوش  یمن  ادـیپ  ریقح  رد  یگتـسخ  هاگ  چـیه  تسین  تلالم  ینید  یملع و  تاعوضوم  رد  وگاـعد  يارب  یعاد :
.درک دیاب  ار  همه  لاح  تیاعر  نوچ  منک  یم  ار  نیرضاح 

همه هک  تسا  یندینـش  مهم و  رایـسب  هک  كدف  عوضوم  رد  اصوصخ  تسین  روآ  لالم  امـش  تانایب  دنتفگ  اقفتم  سلجم  لها  مامت  )
(. میتسه نآ  هب  دنم  هقالع 

دـشن رداص  مکح  دوبن  لماک  دوهـش  نوچ  دیامن  لمع  هیعرـش  تاروتـسد  تروص  هب  دوب  راچان  هفیلخ  دندومرف  ظفاح  بانج  یعاد :
.دننک تواضق  هنافصنم  نایاقآ  دوش و  نایب  دیاب  هک  تسه  هلمج  دنچ  اجنیا  رد 

تسا هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  دهاش 

فرصتم زا  هک  تسا  دراو  هیعرـش  تاروتـسد  ياجک  رد  دیئامرفب  دندوب  یعرـش  روما  هب  دّیقم  امـش  ةدومرف  هب  هک  رکبوبأ  ياقآ  الوا 
ءاملع مامت  هک  رکب  یبا  لمع  نیا  ایآ  هدوب  هفرصتم  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  تباث  قافتالاب  دنهاوخب  دهاش 

662 ص :
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روتـسد هک  تسنیا  هن  رگم  هدوب  تعیرـش  نید و  نوناق و  زا  لصا  مادـک  قباطم  دـیبلط  دـهاش  همولظم  یب  یب  زا  دـنا  هتـشون  ناتدوخ 
.دیئامن تواضق  هنافصنم  هن ؟ ای  هدوب  رونا  عرش  فالخ  لمع  نیا  ایآ  فرصتم  هن  دروایب  دهاش  دیاب  یعدم  هک  تسا  تعیرش 

نم ام   » ۀمّلـسم ةدـعاق  ياضتقم  هب  یلو  تسیقاب  دوخ  تیمومع  رب  تسین و  يدـحا  راکنا  دروم  تداهـش  هیآ  تیمومع  عوضوم  اـیناث 
.تسا رادرب  صیصخت  ءانثتسا و  لباق  ّصخ » دق  ّالا و  ماع 

.تسا رادرب  صیصخت  تداهش  ۀیآ  هک  دیئامرف  یم  لیلد  هچ  هب  ایآ  ظفاح :

نیتداهشلا وذ  همیزخ 

تداهش یتقو  هک  تباث  نبا  همیزخ  عوضوم  رد  تسا  هدش  لقن  مه  امش  ةربتعم  حاحص  رد  هک  تسا  يربخ  ینعم  نیا  رب  لیلد  یعاد :
وا تداهش  دوب  هدش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یعدم  بسا  عیب  ۀیـضق  رد  هک  برع  درم  لباقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هل  داد 

دهاش ود  تداهش  ربارب  اهنت  ار  وا  تداهش  هک  دیمان  نیتداهشلا  وذ  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دش و  عقاو  لوبق  دروم  يرفن  کی 
.(1) داد رارق  لداع 

یلع و دوش  عقاو  هیآ  صّصخم  تما  زا  یباحص  نمؤم  درف  کی  همیزخ  هک  یئاج  تسا  رادرب  صیصخت  تداهش  ۀیآ  دش  مولعم  سپ 
هموصعم موصعم و  اعطق  دندوب  ءانثتسا  هب  یلوا  دنا  هدوب  تمصع  ماقم  بحاص  ریهطت  هیآ  ّصن  هب  هک  مالّسلااهیلع  همطاف 

663 ص :

تباث نب  همیزخ  بقانم  ، 3/396 كردتسملا ، تباث ؛ نب  همیزخ  ثیدح  و 5/216 ، تباث ؛ نب  دیز  ثیدح  ، 5/189 دمحا ، دنسم  - 1
« ققحم  » .نیلجر هداهش  همیزخ  هداهش  لعج  يراصنالا ،
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.تسا یلاعت  يادخ  رب  ّدر  اهنآ  رب  ّدر  امتح  دنشاب و  یم  غورد  بذک و  زا  نوصم  هقیّدصو  قیّدص 

همطاف دوهش  در 

رب ما  هدوب  هفرـصتم  ترـضح  نآ  دوخ  تایح  رد  هدیـشخب و  نم  هب  مردپ  تسا و  نم  ۀـلحن  كدـف  دومن  اعدا  هرهاط  ۀـقیّدص  ۀـمطاف 
ّما مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مه  همولظم  یب  یب  دنتـساوخ ؟ دهاش  هفرـصتم  ۀموصعم  ةرهاط  ۀقیّدص  زا  رونا  عرـش  روتـسد  فالخ 

! دوبن عرش  دعاوق  تقیقح و  فالخ  رب  لمع  نیا  ایآ  دندومن  ّدر  اهنآ ر ا  دروآ  تداهش  هب  ار  مالّسلاامهیلع  نینسح  نمیا و 

ۀیآ رد  دـنوادخ  هک  هوالع  هب  .دوب  وا  تیناّقح  رب  یفاک  رونا  عرـش  روتـسد  قباطم  فرـصت ، رگم  تشادـن  يدـهاش  چـیه  همطاف  رگا 
.تسا بذک  هب  ياعدا  غورد و  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  رانک  رب  يدیلپ  سجر  ره  زا  هک  تسا  هداد  یب  یب  یکاپ  هب  تداهش  ریهطت 

تداهـش ّدر  اعطق  هک  داد  رهطا  يارهز  ّتیناّقح  رب  تداهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  دننام  یلماک  دهاش  هک  صوصخلا  یلع 
.تسادخ رب  ّدر  یلع 

تداهـش تأرج  هچ  هب  مناد  یمن  نم  هدـناوخ  قیّدـص  قداص و  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلعا  یلاع  يادـخ  اریز 
.دندرک ّدر  ار  دنوادخ  قّدصم 

تدش زا  ٌلدـع  ٌدـیز  دـننام  هدـناوخ  قداص  ار  وا  دیـشاب و  وا  وریپ  ینعی  دیـشاب  یلع  اب  دـیامرف  یم  رما  دـیجم  نآرق  رد  هکنآ  لاح  و 
.دیامرف یم  هبوت ) هروس 9( ۀیآ 120  رد  اذلف  هدیدرگ  قدص  همسجم  تقادص 

664 ص :
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{ .َنِیقِدا�ّصلَا َعَم  اُونوک  ّللَا َو 
�

َه اوُقَِّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ا�ی  - } 1

(. دندوب مالّسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  یلع و  دمحم و  دارم  هک   ) نایوگتسار اب  دیشاب  ادخ و  زا  دیسرتب  نینمؤم  تعامج  زا  )

.دنشاب ههجو  هللا  مرک  یلع  وریپ  دیاب  هک  دراد  امش  دوصقم  اب  یتلالد  هچ  هیآ  نیا  ظفاح :

دنتسه مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  دارم 

دّمحم و نیقداص  زا  دارم  هک  هدیدرگ  لزان  یلع ‘ دّمحم و  نأش  رد  هیآ  نیا  دنیوگ  دوخ  ریسافت  بتک و  رد  امـش  ءاملع  رباکأ  یعاد :
.دنشاب یم  هرهاط  ترتع  رگید  ضعب  رد  مالّسلا و  هیلع  یلع  رابخا  ضعب  رد  یلع و 

نب کلملا  دـبع  دعـس  وبا  ظفاح  ساـبع و  نبا  زا   (2) روثنملا ّرد  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  (1) و  نایبلا فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما 
لوسر هک  دننک  یم  تیاور  ءایلوالا  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  یعمـصا و  زا  یفطـصملا  فرـش  باتک  رد  یـشوگرخ  دّمحم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

دمحأ نب  قفوم  زا  لوبمالسا  پاچ  هحفص 119   (3) هدوملا عیبانی  باب 39  رد  یفنح  نامیلس  خیش  مالّسلا و  مهیلع  یلع  دمحم و  وه  »
: هک هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  ینیومح  یناهفصا و  میعن  وبا  ظفاح  یمزراوخ و 

665 ص :

.هبوت هروس  هیآ 119  لیذ  ، 5/109 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  - 1
.هیآ نیمه  لیذ  ، 3/517 یطویس ، روثنملا ، رد  - 2

.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 3
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« .هتیب لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هیآلا  هذه  یف  نوقداصلا  »

(. دنا ترضح  نآ  نیرهاط  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  هیآ  نیا  رد  نایوگتسار  )

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  (1) و  نیطمسلا دئارف  رد  تسا  امش  ءاملع  نایعا  زا  هک  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیـش  و 
بلاط یبا  نب  ّیلع  عم  يا  نیقداصلا  عم  هک : دـنیامن  یم  لقن  ادنـسم  دوخ  خـیرات  رد  ماـش  ثدـحم  (2) و  بلاطلا هیافک  باب 62  رد 

.مالّسلا هیلع  (3)

{ َنوُقَّتُْملَا ُمُه  ِکئ�لوُأ  ِِهب  َقَّدَص  ِقْدِّصلِاب َو  َءا�ج  يِذَّلَا  َو  : } دیامرف یم  هک  رمز )  ) هروس 39 34 هیآ - 2

(. دنناراگزیهرپ اهنآ  بلاط ) یبا  نب  یلع   ) نآ هب  دومن  قیدصت  هک  نآ  و  نییبنلا ) متاخ   ) ار تسار  نخس  دروآ  هک  سک  نآ  )

فـسوی نب  دّـمحم  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  (5) و  بقانم رد  هیودرم  نبا  ظـفاح  (4) و  روثنملا ّرد  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
نبا زا  دـنا  هدومن  لقن  ریـسفت  لـها  زا  یتعاـمج  زا  دوخ   (7) خیرات رد  رکاـسع  نبا  (6) و  بلاطلا هیافک  باب 62  رد  یعفاـش  یجنگ 

: هک دهاجم  سابع و 

666 ص :

باب 68. لوا  طمس  ح 299 و 300 ، ، 1/370 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 2

، بقانملا 42/361 ؛ قشمد ، هنیدم  خـیرات  زین  هفیرـش و  هیآ  لیذ  ات 357 ، ح 350  / 10/341 لیزنتلا ، دـهاوش  باتک  رد  نینچمه  - 3
« ققحم  » .رشع عباسلا  لصفلا  ح 273 ، ص270 ، یمزراوخ ،

.رمز هروس  هیآ 33 ، لیذ  ، 5/615 یطویس ، روثنملا ، رد  - 4
.رمز هروس  ،  ِ ح 518 ص314 ، هیودرم ، نبا  بقانم  - 5

باب 62. ص233 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 6
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/360 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  - 7
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« بلاط یبا  نب  ّیلع  هب  قّدص  يّذلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  قدصلاب  ءاج  يّذلا  »

( .دوب مالّسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) ار وا  دومن  قیدصت  هک  نآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ار  تسار  نخس  دروآ  هک  سک  نآ  )

.18/ دیدح مهرون } مهرجا و  مهل  مّهبر  دنع  ءادهشلا  نوقیّدصلا و  مه  کئلوا  هلسر و  هللااب و  اونمآ  نیّذلا  و  - } 3

لامعا و شاداپ  .تسا  نادیهش  رجا  ادخ  ناشیا  رب  دنملاع و  نایوگتسار  تقیقح  هب  دندروآ  نامیا  شناگداتسرف  ادخ و  هب  هک  نانآ  )
( .دنبای یم  تشهب ) رد   ) ار ناشنامیا  رون 

هک دنا  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا   (2) یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  (1) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما 
.تسا ناقیدص  ۀلمج  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا 

ِءا�دَـهُّشلَا َو َنیِقیِّدِّصلَا َو  َنیِِّیبَّنلَا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ّللَا 
�

ُه َمَْـعنَأ  َنـیِذَّلَا  َعَـم  کـِئ�لوُأَف  َلوُـسَّرلَا  ّللَا َو 
ـ�

َه ِعُِـطی  ْنَـم  َو  ( } ءاـسن هروس 4( 71 هیآ - 4
{ ًاقِیفَر ِکئ�لوُأ  َنُسَح  َنیِِحلا�ّصلَا َو 

فطل اهنآ  هب  ادخ  هک  یناسک  اب  هتبلا  دننک  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  )

667 ص :

و 628،  2/627 هباحـصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دـمحا  نکل  .میتفاـین  دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وجتـسج  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - 1
هللا لوسر  لاق  لاق : هیبا  نع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاط ، ياب  نب  یلع  لئاضف  ح1072 ،

بلاط یبا  نب  ّیلع  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیترت  نیـسای و  لآ  نمؤم  راجنلا  یـسوم  نب  بیبح  هثالث  نوقیدـصلا  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.ملهضفا وه  ثلاثلا و 

ص247، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب   ) رمز هروس  هیآ 33  دیدح و  هروس  هیآ 19 ، لیذ  یناهفـصا ، میعن  یبا  نآرقلا ، نم  لزن  ام  - 2
،2/414 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش  هبوت ، هروس  هیآ 119 ، لیذ  ، 6/43 یناعملا ، حور  رد  یسولآ  زین  و  ح56 ، و ص205-204 ، ح67 )

.دنناد یم  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ار  نیقداصلا  عم  زا  دارم  هبوت  هروس  هیآ 119  لیذ 
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تـشهب رد  نانیا  دش و  دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهـشو و  نایوگتـسار  ناقیدـص و  ناربمیپ و  اب  ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  و 
( .دنتسه یناقیفر  وکین  هچ 

هیلع یلع  هک  تسا  دراو  امـش  ام و  قرط  زا  هرثاکتم  تاـیاور  هچناـنچ  دـشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هفیرـش  هیآ  رد  نیقیّدـص  زا  دارم 
.تسا نیقیّدص  لضفا  هکلب  تسا  تما  نیا  يوگتسار  قیّدص و  مالّسلا 

تسا نیقیّدص  لضفا  یلع 

ّرد رد  یطویس  نیدلا  لالج  (2) و  نایبلا فشک  رد  یبلعث  ماما  (1) و  ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  لیبق  زا  امش  ءاملع  رباکا  هچنانچ 
حرش مود  دلج   451 هحفص رد   (6) دیدحلا یبأ  نبا  (5) و  سودرف رد  هیوریش  نبا  (4) و  دنـسم رد  لبنح  نب  دمحأ  ماما  (3) و  روثنملا

رد هک  یثیدح  لهچ  زا  ما  یس  ثیدح  رد  یکم  رجح  نبا  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  هغالبلا و  جهن 

زا هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد   (7) قعاوص

668 ص :

هلأسم 1/ رفاغ )  ) نمؤم هورس  هیآ 28  لیذ  ، 27/57 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
لاق لاق : هیبا  نع  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  سی ، هروس  هیآ 27  لیذ  ، 8/126 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2

لآ نمؤم  سی و  لآ  باحـص  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نیع : هفرط  هللااـب  اورفکی  مل  هثـالث  ممـالا  قابـس  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
« .مهلضفا یلع  نوقیدصلا و  مهف  نوعرف ،

.سی هروس  هیآ 29  لیذ  ، 5/492 یطویس ، روثنملا ، رد  - 3
.تشذگ رتشیپ  - 4

.داصلا باب  ح3866 ، ، 2/421 یملید ، سودرفلا ، - 5
رکذ ( ] هدما رـصبی  هب و  بیبللا  بلق  رظان  مالّـسلا و  هیلع  هبطخ  نم  و  ، ) هیطخ 154 ، 9/172 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 6

[ ّیلع لئاضف  یف  هدراولاو  ثیداحألا 
...هثالث نوقیدصلا  مالّسلا  هیلع  هلوق  ، 294 ص247 ، یلزاغملا ، نبا  بقانم  - 7
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  رخآ  هلمج  ءانثتسا  هب  ساّبع  نبا  زا  يراخب 

.مهلضفا وه  بلاط و  یبأ  نبا  ّیلع  سی و  بحاص  راّجنلا  بیبح  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  هثالث  نوقیّدصلا 

( .دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  وا  بلاط و  یبا  نب  یلع  سی و  بحاص  راجن  بیبح  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح  دنرفن  هس  نایوگتسار  )

بطخا یعفاـش و  یلزاـغم  نبا  میعن و  وـبأ  دـمحا و  ماـما  دنـسم  زا   (1) هدوملا عیباـنی   42 باـب لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  و 
زا  (3) قعاوص ثیدح  لهچ  زا  مکی  یـس و  ثیدـح  رد  یکم  رجح  نبا  يراصنأ و  بّویأ  وبا  یلیل و  یبا  زا   (2) بقانم رد  یمزراوخ 

هدومن و لقن  یلیل  یبا  زا  ادنسم   (4) بلاطلا هیافک  باب 24  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  یلیل و  یبازا  رکاسع  نبا  میعن و  وبا 
لوسر زا  اعمج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تالاح  همجرت  ءایلوالا  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  دوخ و  خیرات  رد  ماش  ثدحم  دـیوگ  ربخ  رخآ  رد 

: دومرف هک  دنا  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

669 ص :

باب 56. ح657 ، رد 2/235 ، زین  و  باب 42 ، ح1 ، ، 1/373 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
لصف 19. ح307 ، ص310 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

لصف 2 ح31. باب 9 ، ص125 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
باب مسق 1 ، ص56 ، یبقعلا ، رئاـخذ  رد  يربـط  نیدـلا  بحم  زین  و  باب 24 ، و 124 ، ص123  یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  - 4

هیآ 27 لیذ  ، 15/20 نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق  هتینک ، مالّـسلا و  هیلع  همـسا  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف 
ح 5148-5149، ، 4/313 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم  داصلا ، فرح  ، 5149 ح5148 - ، 2/115 ریغصلا ، عماج  رد  یطویـس  سی ، هروس 

یبا نب  ّیلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا  باـتک  ، 32898 ح32897 –  ، 11/601 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  داـصلا ، فرح 
.دننک یم  لقن  ظافلا  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  ثیدح  بلاط ،
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نولتقت أ   ) لاق يذـّلا  نوعرف  لآ  نمؤم  لیقزح  و  نیلـسرملا ) اوعبّتا  موق  ای   ) لاق يذـّلا  سی  لآ  نمؤم  راّجنلا  بیبح  هثالث  نوقیّدـصلا 
وه بلاط و  یبا  نب  ّیلع  و  هللا ) ّیبر  لوقی  نا  الجر 

.مهلضفا

هک  ) نوعرف لآ  نمؤم  لیقزح  و  ار ) ناربمغیپ  دـینک  تعباتم  موق  يا  تفگ  هک   ) سی لآ  نمؤم  راجن  بیبح  دـنرفن ، هس  نایوگتـسار  )
( .دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  وا  بلاط و  یبا  نب  یلع  و  ار ) تسرپ  ادخ  نمؤم  درم  دیشک  یم  ایآ  تفگ  یم 

هکنیا اـب  هدـمآ  بلاـغ  ناـیاقآ  امـش  فاـصنا  ملع و  رب  هنوگچ  بّصعت  تداـع و  هک  دور  یم  ورف  تریح  هب  یلقاـع  ناـسنا  ره  اـعقاو 
نارگید کلذ  عم  تسا  هدوب  نیقیّدصلا  لضفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دیئامن  یم  تباث  هینآرق  تایآ  قبط  هددـعتم  تایاور  اب  ناتدوخ 

.تسا هدیدرگن  لقن  اهنآ  ندوب  قیّدص  رب  هیآ  کی  هکنآ  لاح  و  دیناوخب ؟ قیّدص  ار 

دیجم نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  ار  یسک  دوب  راوازـس  ایآ  هک  دیوش  رانک  رب  تداع  زا  دیهد و  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش 
ّدر ار  شتداهـش  ناتدوخ ) ياـملعرارقا  هب   ) دیـشاب وا  وریپ  دـیامرف  رما  نآرق  رد  زین  دـیوگن و  غورد  زگره  هک  هدـناوخ  قیّدـص  ار  وا 

؟! دنیامنب مه  تناها  هکلب  دنیامن 

نآرق تایآ  هدومن و  یفرعم  نیقیّدـص  لضفا  هکلب  هدـناوخ  تما  نیا  قیدـص  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  یـسک  دـنک  یم  رواـب  لـقع  اـیآ 
!؟ دهدب غورد  تداهش  مه  نآ  دیوگب  غورد  سفن  ياوه  يور  هتشاد  وا  تقادص  رب  تلالد 

670 ص :
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ددرگ یم  نآرق  قح و  اب  یلع 

321 هحفـص رد  يدادـغب  بیطخ  هچنانچ  دـندرگ  یم  امأوت  قح  اب  یلع  یلع و  اب  قح  هدومرفن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اـیآ 
متفه دلج   236 هحفص رد  یمثیه  ظفاح  (3) و  سودرف رد  یملید  (2) و  بقانم رد  هیودرم  نبا  ظـفاح  دوخ و   (1) خیرات مراهچ  دلج 

لوا دلج  هحفص 68  رد  هبیتق  نبا  (4) و  دئاوزلا عمجم 

دنـسم و رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  (6) و  كردتسم میـس  دلج   124 هحفـص رد  يروباشین  هللا  دـبع  وبأ  مکاح  (5) و  هسایسلا همامالا و 
رد یکم  رجح  نــبا  (9) و  ریـسفت لوا  دلج   111 هحفــص رد  يزار  رخف  (8) و  بقاـنم رد  یمزراوـخ  بیطخ  (7) و  طـسوا رد  یناربط 

لیاضف رد   (11) قعاوص مکی  تسیب و  ثیدـح  باب 9  زا  مود  لصف  نمـض  (10) و  ریغصلا عماج  مود  دلج  هحفص 74 و 75 و 140 
هملس و ّما  زا  طسوا  زا  القن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم 

خیش

671 ص :

.بدؤملا دمحم  نب  فسوی  لاح  حرش  مقر 7643 ، ، 14/321 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 1
.8 لصف ، 143 ح 132 - ، 117 ص113 - هیودرم ، نبا  بقانم  - 2

.ماللا فلالا و  تاوذ  نم  لوصف  رکذ  فاقلا  باب  ح 4678 ، ، 3/230 یملید ، سودرفلا ، - 3
.امهریغ نیفصلا و  لمجلا و  یف  ناک  امیف  باب  نتفلا ، باتک  ، 7/235 یمثیه ، رکب  یبا  دئاوزلا ، عمجم  - 4

.برحلا مامتا  لصف  ، 1/73 هبیتق ، نبا  هسایسلا ، همامالا و  - 5
ریما بقانم  باب  هباحـصلا ، هفرعم  باـتک  ، 4629 ح 4628 - ، 135  – 3/134 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 6

.نینمؤملا
.دیعس نب  دابع  ثیداحا  ح 4877 ، ، 5/455 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 7

لصف 8. ح107 ، ص104 ، یمزراوخ ، بقانم  - 8
تجح 5. هلأسم 9 ، باب 4 ، هحتاف ، هروس  لیذ  ، 1/205 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 9

.نیعلا فرح  و ح 5594 ، ح4412 ، ، 2/172 یطویس ، ریغصلا ، عماج  - 10
.نورشعلا يداحلا و  ثیدح  لصف 2 ، باب 9 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 11
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یمزراوخ و بقانم  ینیومح و  دئارف  یناربط و  ریغـص  طسوا و  دـئاوفلا و  عمج  زا   (1) هدوملا عیبانی   20 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس 
ریغـصلا عماج  زا  لوبمالـسا  پاچ  هّدوملا  عیبانی  هحفص 185  باب 65  نمـض  زین  سابع و  نبا  هملـس و  ما  زا  يرـشخمز  راربـالا  عیبر 

هحفـص رد  سابع و  نبا  زا   (3) ریدقلا ضیف   4 دلج هحفص 358  رد  (2) و  ءافلخلا خیرات  هحفص 116  رد  زین  یطویـس و  نیدلا  لالج 
هملس و ما  زا   (5) قعاوص مود  لصف  زا  باب 59  نمض  هحفص 283  رد  سودرف و  بحاص  زا  ثیدح 44   (4) نیعبسلا بقانم  زا   237

لوسر زا  رکب  یبا  نب  دّمحم  زا  یضعب  هشیاع و  زا  یضعب  هملس  ما  زا  یـضعب   (6) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم 
: دومرف هک  دنا  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  ناقرتفی  ّیلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  »

(. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانکرد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  دشاب و  یم  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  )

: هک دندومن  لقن  ترابع  نیا  هب  یخرب 

« .اقرتفی نل  افلتخی و  نل  ّقحلا  عم  ّیلع  ّیلع و  عم  لازی  نل  ّقحلا  »

672 ص :

باب 20. ح1 ، ، 1/269 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
.بلاط یبا  نب  ّیلع  لاح  حرش  ص173 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 2

.نیعلا فرح  ح5594 ، ، 4/470 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  - 3
.نوعبرالا عبارلا و  ثیدحلا  باب 56 ، ح687 ، ، 2/245 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 4

ص124، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوصلا  نورـشعلا و  يداحلا و  ثیدحلا  باب 59 ، ح30 ، ، 2/396 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 5
.نورشعلا يداحلا و  ثیدح  لصف 2 ، ، 9 باب

باب 62. ص265 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 6
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( .دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  هدوب و  قح  اب  یلع  یلع و  اب  هشیمه  يارب  قح  هتسویپ  دوش و  یمن  ادج  یلع  زا  زگره  قح  )

ضرم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن   9 باب زا  مود  لـصف  رخاوا   (1) قعاوص  77 هحفـص رد  رجح  نبا  زین  و 
: دومرف توم 

یتح ناقرتفی  ّیلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  اذه  لاقف  اهعفرف  ّیلع  دیب  ذخا  مث  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  مکیف  فّلخم  ینا 
.امهیف تفلخ  ام  امهلئساف  ضوحلا  ّیلع  ادری 

تفرگ ار  یلع  تسد  هاگ  نآ  .دنا  نم  تیب  لها  ترتع و  رگید  و  نآرق )  ) ادخ باتک  یکی  مراذگ ، یم  امش  نایمرد  ار  زیچ  ود  نم  )
ماقم زا  ود  ره  نیا  زا  سپ  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـشاب  یم  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  نیا  دومرف : دون و  دـنلب 

( میامن یم  لاؤس  ینیشناج 

: دومرف هک  دنیامن  یم  لقن  امومع  زین  و 

« .راد امثیح  هعم  رودی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

(. دنز یم  رود  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  ریدغ  ثیدح  نمـض   (2) همالا صاوخ  هرکذت   20 هحفص رد  يزوج  نبا  طبـس  و 
: دومرف

« .رادام فیک  راد و  امثیح  هعم  ّقحلا  ردا  «و 

673 ص :

لصف 2. باب 9 ، ص126 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
تنک نم  مالّسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف  رکذ  یف  باب 2 ، ص35 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت  - 2

.هالوم یلعف  هالوم 
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( .ددرگ یم  هک  روط  ره  اجک و  ره  یلع  اب  ار  قح  نادرگب  (و 

: دیوگ هدومن و  رظن  راهظا  هاگ  نآ 

(1) مالّسلا هیلع  یلع  عم  ّقحلا  ّالا و  هباحصلا  نم  دحا  نیب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نیب  فالخ  يرج  ام  ّهنا  یلع  لیلد  هیف  »

( .دوب دهاوخ  یلع  اب  قح  دوش  عقاو  یفالتخا  باحصا  زا  یکی  یلع و  نیب  رگا  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  ثیدح  نیا  رد  )

تسا ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  تعاطا 

هک تسا  لقن  امش  هربتعم   (2) بتک ریاس  رد  هوالع  هب  مدرک  ضرع  هک  یئاهباتک  نامه  رد  زین  و 

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هفلتخم  تارابع  هب  هددعتم و  ياهلحم  رایسب و  ياهناکم  رد 

674 ص :

تنک نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یف  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رکذ  یف  باب 2  ص39 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  - 1
.هالوم یلعف  هالوم 

یبا نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  نم  هباحـصلا و  هفرعم  باتک  ح4617 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسم  - 2
نم هللا و  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : رذ  یبا  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاـط ،

ح ، 11/614 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  زین  و  .یناصع » دقف  ًاّیلع  یـصع  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  هللا و  یـصع  دقف  یناصع 
مقر 4933، ، 42/270 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  لصف 2 ، ، 3 باب لئاضفلا ، باـتک  ، 32973

نم : » لوقی لوسر ا هللا  تعمـس  لاق : یفقثلا  هرم  نب  یلعی  هدـج  نع  دـنک ... : یم  لقن  نینچ  ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  لاـح  حرش 
بحا دقف  ینبحا  نم  ینبحا و  دقف  ًایلع  بحا  نم  هللا و  یصع  دقف  یناصع  نمو  یناصع  دقف  ایلع  یـصع  نم  ینعاطا و  دقف  ًاّیلع  عاطا 

« .قفانم وا  رفاک  الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  ال  هللا ، ضغبا  دقف  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  هللا و 
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« هللا رکنا  دقف  ینرکنا  نم  ینرکنأ و  دقف  اّیلع  رکنا  نم  هللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  »

راکنا ار  یلع  هک  یـسک  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  ارم  هک  یـسک  هدرک و  تعاـطا  ارم  دـیامن  تعاـطا  ار  یلع  سک  ره  )
( .هدرک راکنا  ار  ادخ  دیامن  راکنا  ارم  هک  یسک  هدرک و  راکنا  ارم  دیامن 

دقل : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامن  یم   (1) لقن لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  حـتفلا  وبأ  و 
« .راد ثیح  هعم  قحلا  رودی  هلاوحا  عیمج  یف  قحلا  یلع  ّیلع  ناک 

( .دنز یم  رود  یلع  اب  قح  تسا و  قح  رب  لاوحا  عیمج  رد  یلع  )

.دندرک مایق  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  نوچ  دناد  یم  رفاک  ار  ناورهن  لها  تهج  نیمه  هب 

ضارتعا و راکنا و  ّدر و  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هجردنم  هحیرص  رابخا  همه  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ضارتعا  راکنا و  ّدر و  ایآ 
.تسا هدوبن  تقیقح  قح و  زا  فلخت  لوسر و  ادخ و  رب  تناها 

دّمحم (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  هک  تسنیا  هن  رگم 

675 ص :

و : » دسیون یم  یناتسرهش  .اهباعـشنا  هیفیک  هیمالـسالا و  هلملا  یف  تعقو  ههبـش  لوا  همدقم 4 ، ، 1/33 یناتـسرهش ، لحنلا ، للم و  - 1
مث دسیون ... : یم  هیمامالا ، هعیشلا  باب 6  ءزج 1 ، مسق 1 ، دلج  نیمه  هحفـص 145  رد  و  هعم » هقحلا  قحلا و  عم  یع  ناک  هلمجلاـب :
نم لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاحرلا یلع  وه  مالّـسلا و  هیلع  لاق 

« ...راد ثیح  هعم  قحلا  رداو  هلذخ 
بلاط یبا  نب  ّیلع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  .یّتش  هل  لئاضف  یف  لصف 19 ، ص316 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

مکـالوم هناـف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلعب  مکیلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاـقف : همطاـف ، مالّـسلا و  هیلع 
یبحب و هوبحا  هوعیطأـف  مکرما  اذإ  هوبیجأـف و  مکاـعد  اذا  هنجلا و  یلا  مکدـئاق  و  هومرکأـف ، مکملاـع  و  هوعبتاـف ، مکریبک  و  هوبحأـف ،

...یتمارکب هومرکا 
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هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک : دنیامن  یم  تیاور   (2) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (1) و  لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب 
: دومرف احیرص  هلآو  هیلع 

« .هللا ناها  دقف  ینناها  نم  ینناها و  دقف  اّیلع  ناها  نم  هللا و  مرکا  دقف  ینمرکا  نم  ینمرکا و  دقف  اّیلع  مرکا  نم  »

ارم دنک  تناها  ار  یلع  هک  یـسک  هدرک و  مارکا  ار  ادـخ  دـنک  مارکا  ارم  هک  یـسک  هدرک و  مارکا  ارم  دـنک  مارکا  ار  یلع  سک  ره  )
( .هدرک تناها  ار  ادخ  دنک  تناها  ارم  هک  یسک  هدرک و  تناها 

دینک هنالداع  تواضق  هنافصنم 

هنالداع ناتدوخ و  ةربتعم  بتک  رد  ۀجردنم  هدیـسر و  ثیداحا  رابخا و  لیبق  نیا  اب  دـینک  هقباطم  ار  هدراو  يایاضق  فاصنا  اب  نایاقآ 
.دیشابن نیبدب  ردق  نآ  هانگ  یب  نایعیش  هب  دینک و  تواضق 

دیامن و عرش  رهاظ  روتسد  هب  لمع  دوب  روبجم  هفیلخ  دیدومرف : هکنآ  رگید  و 

676 ص :

لاق دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هحلط  نبا  .هلضف  هملع و  یف   6 لصف باب 1 ، ص96 ، یعفاش ، هحلط  نبا  لوؤسلا ، بلاطم  - 1
هللا نع  مکل  تلق  يذـلاب  ینرما  مالّـسلا  هیلع  لیئاربج  ناف  یتمرکب  هومرکا  یبحب و  هوبحأـف  یلع  اذـه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

...لجوزع
رکذ هدـما ،) رـصبی  هب  بیبـللا  رظاـن  مالّـسلا و  هیلع  هل  بطخ  نـم  و  ، ) هبطخ 154 دـیدحلا 9/170 ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

.ّیلع لئاضف  یف  هدراولا  رابخالا  ثیداحالا و 
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همطاف ار  نیملسم  لام  اعدا ، ضحم  هب  دنسپ ، عرـش  دوهـش  هماقا  نودب  تسناوت  یمن  دوب  یقاب  دوخ  تیمومع ، رب  تداهـش  هیآ  نوچ 
! تسا دهاش  رونا  عرش  روتسد  فالخ  رب  مه  فرصتم  زا  هک  دوب  راک  طایتحا  يردق  هب  دهدب و  مالّسلااهیلع 

.دوب مالّسلااهیلع  همطاف  هلحن  یفرصتم و  کلم  هکلب  دوبن  نیملسم  لام  مدرک ، ضرع  البق  ًالوا :

اعدا ضحم  هب  دومن  یم  ضیعبت  ارچ  سپ  .دنکن  فالخ  ییوم  رس  یتسیاب  هک  دوب  عرـش  روتـسد  هدننک  ارجا  هفیلخ  یتسار  رگا  ایناث :
لوسر هعیدو  هراب  رد  طقف  يریگ  تخـس  هفیلخ و  يراک  طایتحا  مکح و  نیا  یلو  داد ؟ یم  ناملـسم  لام  زا  دهاش  نودب  ار  یـضعب 
مالّسلا هیلع  یلع  تداهش  یب و  یب  ياعدا  لوق و  یتروص  رد  دوش !؟ ارجا  یتسیاب  مالّسلااهیلع  همولظم  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

.هدوب راکشآ  حضاو و  یگمه  دزن  رد 

هسردم سردم  یقرافلا  نب  یلع  زا  هک  .دیامن  یم  لقن   (1) هغالبلا جهن  حرش  مراهچ  دلج  هحفص 105 ، رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
: مدومن لاؤس  دادغب  یبرغ 

ياعدا رد   ) دوب وگتسار  هقداص و  همطاف  ایآ  معن » لاق : هقداص  همطاف  تناکأ  »

677 ص :

نا یف  لـصف 3 ، فینح ) نب  ناـمثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 45 ، 16/284 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
و دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  ما ال ؟ مالّـسلااهیلع  همطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلحن  اهنوک  حـص  له  كدـف 

رکبوبا اهیلا  عفدی  مل  ملف  تلق : .معن  لاق : هقداص ؟ همطاف  تناکأ  هل : تلقف  دادـغبب ، هیبرغلا  هسردـملا  سردـم  یقرافلا  نب  یلع  تلأس 
كدـف مویلا  اهاطعا  ول  لاق : هتباعد ، هّلق  هتمرح و  هسوماـن و  عم  انـسحتسم  ًاـفیطل  اـمالک  لاـق  مث  مسبتف  هقداـص ؟ هدـنع  یه  كدـف و 

دق اهنال  ءیـشب  هقفاوملا  راذتعالا و  هنکمی  نکی  مل  هماقم و  نع  هتحزحز  هفالخلا و  اهجوزل  تعداو  ادـغ  هیلا  تئاجل  اهاوعد  درجمب 
...هدوهش هنّیب و ال  یلا  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعّدت  اهیف  هقداص  اهنا  هسفن  یلع  لجسا 
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اب  ) هدومن یمـسبت  درکن ؟ راذگاو  وا  هب  ار  كدـف  هفیلخ ، ارچ  سپ  دوب ، وگتـسار  هقداص و  هک  یتروص  رد  متفگ : .یلب  تفگ : دوخ )
هب ار  كدـف  عاعدا  درجم  هب  زور  نآ  رگا  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  هک  تفگ  ینـسحتسم  فیطل و  مـالک  دوبن ) یخوش  لـها  هک  نیا 

؛ دـیامن راذـگاو  ار  قح  دوب  راچان  هفیلخ  هاگنآ  درک  یم  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  ياـعدا  دـمآ  یم  ادرف  درک ، یم  راذـگاو  همطاـف 
.همالک یهتنا  .دوب  هدومن  ار  وا  تقادص  قیدصت  البق  هک  نوچ 

همطاف اب  قح  لوا  زور  هک  دنا  هدومن  ار  تقیقح  قیدصت  افاصنا  هدوب و  راکـشآ  حضاو و  ناتدوخ  گرزب  ياملع  دزن  رد  بلطم  سپ 
! دنیامن مورحم  شتباث  قح  زا  ار  همولظم  یب  یب  ادمع  هک  درک  اضتقا  ماقم  ظفح  يارب  تسایس  اهتنم  هدوب ، همولظم 

!؟ داد دهاش  نودب  ار  نیملسم  لام  هفیلخ  سک  هچ  هب  ظفاح :

دشاب یم  القع  تربع  بجوم  وا  هب  لام  ءاطعا  رباج و  هیضق 

دنریگب يداریا  هک  نآ  نودب  دهدب  نم  هب  نیرحب  لام  زا  هدا  هدـعو د  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  درک  اعدا  یتقو  رباج ، هب  یعاد :
.دنداد وا  هب  لاملا  تیب  زا  ینعی  ناناملسم ؛ لام  زا  رانید  دصناپ  رازه و  دنبلطب ، دهاش  و 

؟ دشاب هتساوخن  دهاش  تسا  مولعم  اجک  زا  ایناث : دشاب  اهامش  ياه  باتک رد  دیاش  .ما  هدیدن  ریقح  ار  ربخ  نیا  الوا  ظفاح :

لدـع دـحاو  ربخ  نیا  رب  دـنیامن  یم  هماقا  ناتدوخ  ياملع  هک  یلیالد  هلمج  زا  اریز  دـیا ؛ هدـیدن  امـش  هک  تسا  بجعت  یلیخ  یعاد :
.تسا يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  ربخ  نیمه  تسا ، لوبق  لباق  یباحص 

678 ص :
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باب یف   (1) يراخبلا حیصحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ظفاح  مالـسالا  خیـش  هچنانچ 
: دیوگ یم  انید  تیم  نع  لفکی  نم 

یلع ادـهاش  رباج  نم  سمتلی  مل  رکبابا  نال  هسفنل  اعفن  کلذ  رج  ول  هباحـصلا و  نم  لدـعلا  ربخ  لوبق  یلع  هلالد  هیف  ربخلا  اذـه  نا  »
« هاوعد هحص 

رب تساوخن  دهاش  رباج  زا  رکب  یبا  هک  نیا  يارب  دیامنب  دوخ  يوس  هب  عفن  ّرج  ول  یباحـص و  لدع  ربخ  لوبق  رب  یتلالد  ربخ  نیا  رد  )
(. شیاعدا تحص 

(2) حیحص رد  يراخب  رت  طوسبم  ار  ربخ  نیمه 

نیرحبلا نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عطق  ام  باب  یف  سمخلا  باتک  یف  انید  تیم  نع  لفکی  نم  باب  یف  تسا ، هدومن  لـقن  دوخ 
هاد هدعو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ار  سکره  داد  رد  ادن  رکب  یبا  يدانم  دندروآ ، هنیدم  هب  ار  نیرحب  لام  یتقو  تسا  هتشون 
نم هب  نیرحب  لام  زا  هک  هداد  هدعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تفگ : دمآ و  رباج  .دریگب  دیایب  دراد  ترـضح  نآ  زا  یبلط  ای 

ضحم هب  دهاش  نودب  يروف  .دیآرد  نیملسم  فرصت  هب  دوش و  حتف  نیرحب  هک  ینامز  دهدب 

679 ص :

...انید تیم  نع  لفکت  نم  باب  هلافکلا ، باتک  ح2296 ، ، 4/475 ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 1
، هیزجلا باتک  ح 1332 ، دـلج 4/530 ، رد  ...ایند و  تیم  نع  لفکت  نم  باب  هلافکلا ، باـتک  ح 529 ، ، 3/205 يراخب ، حیحص  - 2

یلص یبنلا  لاق  لاق : هللا  دبع  نب  رباج  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیرحبلا ...  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عطقا  ام  باب 
املف هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ضبق  یتح  نیرحبلا  لام  ءیجی  ملف  اذکه  اذکه و  کتیطعا  دق  نیرحبلا  لام  ءاج  دق  ول  هلآو : هیلع  هللا 

هللا یلـص  یبنلا  نا  تلقف : هتیتأف  انتأیلف  نید  وا  هّدـع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  هل  ناک  نم  يادانف  رکبوبا  رما  نیرحبلا  لام  ءاـج 
.اهیلثم ذخ  لاق  هئامسمخ و  یه  اذإف  اهتددعف  هیثح  یل  یثحف  اذک ، اذک و  یل  لاق  هلآو  هیلع 
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.دندادوا هب  رانید  دصناپ  رازه و  ءاعدا 

ار رباج  هیـضق  نیمه  وا  تفالخ  رد  هدـش  عقاو  هچنآ  رکب و  یبا  تفالخ  لـصف  رد   (1) ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  زین  و 
.هدومن لقن 

.تسا هدوبن  ضیعبت  لمع  نیا  فاصنا  اب  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش 

زا دهاش  نودب  دیامن و  لمع  تداهـش  هیآ  فالخ  رب  هک  رکب  یبا  رب  دـمآ  زیاج  هک  یتهج  نامه  هب  هدوبن  راک  رد  یـصوصخ  رظن  ار 
یفرـصتم کلم  هکنآ  لاح  و   ) هدوب نمیلـسم  لام  اهنآ ) لوق  هب   ) كدـف هک  ضرف  رب  دـهدب ، رباج  هب  اـعدا  ضحم  هب  نیملـسم  لاوما 

ار وا  ياعدا  دننکـشن و  ار  ادـخ  لوسر  هعید  هقیدـص و  همطاف  لد  ودـیامنب  تلاسر  ماقم  تیاعر  دوب  مزال  دوب ،) مالّـسلااهیلع  همطاف 
.دنیامن ّدر  وا  هب  ار  كدف  هدومن  لوبق 

دخ يوس  هب  عفن  ّرج  ول  دـنیامن و  یم  لوبق  ار  یباحـص  لدـع  ربخ  امـش  ياهقف  ءاملع و  ریاس  حیحـص و  رد  يراـخب  اـهنیا  رب  هوـالع 
!! هسفن یلا  عفنلا  رجی  هک  نیا  رذع  هب  دنناد  یم  دودرم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  راتفگ  اعّدا و  یلو  دیامنب ،

هـسیسد دییامرف  یم  قیدـصت  دـیوش  قیقد  هنافـصنم  رگا  سپ  دوبن ؟ باحـصا  زا  لماک  درف  هکلب  باحـصا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم 
.تقیقح قح و  يارجا  هن  هدوب  يزاب 

نوچ هک  دوب  نآ  دیبلطن  دهاش  رباج  زا  رکب  یبا  هک  نآ  تلع  منک  یم  نامگ  ظفاح :

680 ص :

نع ناخیـشلا  جرخا  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  یطویـس  ...هتایلوا  یف  لصف  رکبوبا ، خـیرات  یطویـس ص79 ، ءافلخلا  خیرات  - 1
یلـص یبنلا  هافو  دعب  نیرحبلا  لام  ءاج  املف  اذکه ، اذـکه و  کتیطعا  نیرحبلا  لام  ءاج  ول  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاق : رباج 

تذـخأف ذـخ ، لاـقف : هتربـخا  تئجف و  اـنتأیلف ، هدـع ، وا  نید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  دـنع  ناـک  نم  رکبوـبا : لاـق  هلآو ، هیلع  هللا 
.هأمسمخ افلا و  یناطعأف  هأمسمخ  اهتدجوف 
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: دوب هدنیش  ترضح  زا  اعطق  هدوب و  ترضح  نآ  هدش  تیبرت  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  کیدزن  باحصا  زا  رباج 

« رانلا نم  هدعقم  ءوبتیلف  ًادمعتم  َّیلع  بّذک  نم  »

( .دوب دهاوخ  منهج  شتآ  وا  هاگ  نمیشن  سپ  ددنبب  غورد  نم  رب  ادمع  هک  یسک  )

غورد يور  زا  يرما  نینچ  هب  مادقا  دوبن  رـضاح  ترـضح  نآ  هدش  تیبرت  کیدزن و  یباحـص  نمؤم  درم  زگره  دیدش  هدـعو  نیا  اب 
لقن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوق  زا  غوردو  دـنک  بارخ  یناف  يایند  تیلباق  ردـق و  یب  هفیج  يارب  ار  دوخ  ترخآ  دـیامنب و 

.دیامن

ترـضح نآ  ي  هدـش تیبرت  هک  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دوب  رت  کـیدزن  رباـج  اـیآ  یعاد :
؟ دندوب

زا دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیبرت  تحت  رمع  لوا  زا  هک  امهنع  هللا  یـضر  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  تسا  یهیدب  ظفاح :
.دندوب رت  کیدزن ترضح  نآ  هب  سک  ره 

همطاـف ياوعد  هک  دوب  اـهنآ  رب  دـنیامنن و  غورد  ياوعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لوق  زا  يدـیعو  نینچ  اـب  هک  دـندوب  یلوا  یعاد :
زا هکلب  دیراد ) فارتعا  مه  ناتدوخ  هچنانچ   ) هدوب رتالاب  رباج  زا  راوگرزب  ود  نآ  ماقم  نیقیلا  عطقلاب و  هک  اریز  دنریذپب ؛ ار  هقیدص 

.دنا هدوب  موصعم  ریهطت و  هیآ  لومشم  هک  نوچ  باحصا  همه 

امهیلع نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع ، دـمحم ، ریهطت  هیآ  نیلومـشم  هک  رفن  جـنپ  یکاـپ  تمـصع و  رد  دراد  تحارـص  ریهطت  هیآ  و 
.دندوب مالّسلا 

.دنا هدومن  ار  اهنآ  ییوگتسار  تقادص و  قیدصت  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هوالع  هب 

ار وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدرک  ضرع  البق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  عجار 

681 ص :
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.هدناوخ قداص  ار  وا  دیجم  نآرق  رد  مه  دنوادخ  هدومرف و  یفرعم  تما  نیا  يوگتسار  قیّدص و 

دلج  2 هحفص رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  رابخا  مالّـسلااهیلع  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  هراب  رد  اماو 
: تفگ هک  دیامن  یم  تیاور  هشیاع  زا   (1) ءایلوألا هیلح  مود 

« اهیبا همطاف  نم  قدص  اطق  ادحا  تیأر  ام  »

(. شراوگرزب ردپ  زا  ریغ  همطاف  زا  رتوگتسار  ار  يدحا  مدیدن  زگره  )

ریهطت هیآ  لوزن  رد  لاکشا 

هدمآ حضاو  ام  رب  تاسلج  نیا  رد  نوچ  تسا ؛ ملسم  ریغ  راوگرزب  جنپ  نآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  هراب  رد  امش  ياعدا  نیا  ظفاح :
لیبق زا  نیرـسفم  هدیقع  هک  نوچ  دـیدومرف ؛ هابتـشا  عوضوم  نیا  رد  دـییامرفب  قیدـصت.دیتسه  سونأم  الماک  ام  ياهباتک  اب  امـش  هک 
یلوق رگا  هدیدرگ و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  نأش  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  يرشخمز  يواضیب و  یضاق 

! تسا فیعض  اعطق  دشاب  فیرش  نت  دنچ  نآ  هراب  رد  هیآ  لوزن  رد 

طـسو ناوتن  اذل  تسا  جاوزا  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ  لیذ  ردـص و  هک  نآ  هچ  دراد  ینعم  نیا  فالخ  رب  تلالد  هیآ  دوخ  هک  نآ  يارب 
! دومن قحلم  نارگید  هب  طقاس و  ار  هیآ 

682 ص :

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرش  مقر 133  2/41و 42 ، یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا  هیلح  - 1
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تسین جاودزا  قح  رد  هیآ  هک  نیا  تابثا  لاکشا و  باوج 

سپ تسا  جاوزا  هب  طوبرم  نوچ  هیآ  لیذ  ردـص و  دـیدومرف  هک  نیا  ًالوا : .تسا  دودرم  یتاهج  هب  یلاـع  باـنج ياـعدا  نیا  یعاد :
يانثا رد  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب  ماع ، فرع  رد  هک  تسا  نآ  شباوج  هفیرـش ، هیآ  لومـش  زا  دنا  جراخ مالّـسلااهیلع  همطاف  یلع و 

هک نیا  رب  هوالع  دندرگ ؛ یم  رب  لوا  مالک  هب  نآ  زا  دعب  دـننک و  یم  ریغ  هب  باطخ  هدومن و  يرگید  فرط  هب  ار  نخـس  يور  مالک 
رایسب نآ  ریظن  میرک  نآرق  دوخ  رد  یتح  تسا ، يراج  برع  يابدا  ءاغلب و  ءاحصف و  راعشا  رد 

دعب تسا و  هدش  نانمؤم  باطخ  هب  لودـع  تاجوز ، هب  باطخ  رد  هک  دـییامرف  تقد  بازحا  هروس  نیمه  دوخ  رد  اصوصخم  .تسا 
.مهد رارق  امش  رکف  ضرعم  رد  الصفم  ار  دهاوش  تسین  یضتقم  سلجم  تقو  هک  هتشگرب  اهنآ  هب  باطخ  يور 

« نکرهطی نکنع و  بهذـیل  : » دـیامرفب هدروآ  اهنآ  هب  طوبرم  ثینأت  ریمـض  یتسیاب  دوب  هللا  لوسر  تاجوز  هرابرد  هیآ  نیا  رگا  ًایناث :
نآ تاجوز  هن  هدـیدرگ  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  تیب  لها  ترتع و  تهج  هک  دوش  یم  مولعم  هدـمآ  ریکذـت  هغیـص  هب  نوچ 

.ترضح

؟ هدماین وا  رد  ثینأت  رکذ  هدشن و  وا  هظحالم  ارچ  سپ  تسین  عمج  نآ  لخاد  اهنع  هللا  یضر  همطاف  امش  هتفگ  هب  رگم  باون :

بیلغت رابتعا  هب  تیعمج ، رد  مالّسلااهیلع  همطاف  دوب  اب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ریکذت  هغیـص  هک  دنناد  یم  املع ) هب  هراشا   ) نایاقآ یعاد :
دننادرگ بلاغ  ثنؤم  رب  ار  رکذم  هاگنآ  دنشاب  ثنؤم  یضعب  رکذم و  یـضعب  عمج  دارفا  هک  تسا  ییاج  رد  بیلغت  هکنآ  هچ  تسا ؛

فیعض لوق  نیا  هک  تسا  عطاق  لیلد  دوخ  هیآ  نیا  رد  ریکذت  هغیص  و 

683 ص :
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.تسا يوق  الماک  هکلب  تسین ؛

.دوب طلغ  یلک  هب  رکذم  هغیص  ثنؤم  عمج  رد  دوب  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  هرابرد  هیآ  رگا  و 

تسا ترـضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  مکح  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هحیحـص  تایاور  اهنیا  رب  هوالع 
.تاجوز هن 

: دیوگ  (1) هقرحملا قعاوص  رد  هیآ  نیمه  لیذ  رد  دراد  هک  یبصعت  لامک  اب  یکم  رجح  نبا  هچنانچ 

ریمض ریکذتل   ) دیدرگ لزان  مالّسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نآ  هدیقع  ار  نیرـسفملا  رثکا  »
« .تسا رکذم  عمجریمض  مکرهطی  مکنع و  ریمض  هک  نآ  رابتعا  هب  مکرهطی ) مکنع و 

دنتسین تیب  لها  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تاجوز 

.دنتسین تیب  لها  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  هحضاو ، لیالد  نیا  زا  هتشذگ 

زا هرمس  نب  نیصح  هک  تسا  هدش  تیاور   (3) لوصالا عماج  رد   (2) دنسم هچنانچ 

684 ص :

امَّنِإ یلاعت { : هللا  لاق  یلوالا  هیآلا  دـنک : یم  لـقن  نینچ  هیآ 1 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص143 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
نـسحلا همطاـف و  یلع و  یف  تـلزن  اـهنا  یلع  نیرــسفملا  رثـکا  اًریهْطَت } ْمُـکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری 

.هدعب ام  مکنع و  ریمض  ریکذتل  نیسحلاو ،
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملسم  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح37 ، ، 4/1874 ملسم ، حیحص  - 2

لجرلا عم  نوکت  هأرملا  نا  هللا  میا  ال و  لاق : هئاسن ؟ هتیب ؟ لـها  نم  اـنلقف  هیف : و  هل ... : اـنلف  هیلع  اـنلخد  لاـق : مقرا  نب  دـیز  نع  دـنک :
.هدعب هقدصلا  اومرح  نیذلا  هتبیصع  هلصا و  هتیب  لها  .هموق  اهیبا و  یلا  عجرتف  اهقلطی ، مث  رهدلا  نم  رصعلا 

یم لقن  ملـسم  دننامه  ار  ثیدـح  ریثا  نبا  .تیب  لها  لئاضف  یف  لصف 3  باب 4 ، ح 6695 ، ، 10/103 رثا ، نبا  لوصالا ، عماـج  - . 3
یم لقن  نینچ  مشاه  ینب  یلع  هقدـصلا  لحت  لاق ال  نم  باب  هاـکزلا  باـتک  ح10 ، ، 3/104 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  زین  .دننک و 
نم هئاسن  سیلأ  هتیب ، لها  نم  نیصح ، دیزی و  هل  لاقف  مقرا ، نب  دیز  یلا  هبقع  نب  نیصح  انا و  تقلطنا  لاق : نایح  نب  دیزی  نع  دنک :

...هیلع هقدصلا  مرح  نم  هتیب  لها  نکل  ال و  لاق : هتیب ؟ لها 
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اب یتدم  نز  هک  اریز  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ : دیز  دنا ؟ تیب  لها  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نانز  ایآ  هک  دیـسرپ  مقرا  نب  دـیز 
.ددرگ یم  ادج  یلک  هب  رهوش  زا  دوش و  یم  قحلم  يردپ  موق  هب  دور و  یم  شردپ  هناخ  هب  داد  شقالط  نوچ  دشاب  یم  دوخ  رهوش 

یمن ادـج  وا  تیب  لها  زا  دـنورب  اجک  هب  هناخ و  ره  هب  تسا و  مارح  ناـشیا  رب  هقدـص  هک  دنـشاب  یم  وا  ناـشیوخ  وا  تیب  لـها  هکلب 
.دنشاب

یم مکح  ینعم  نیا  فالخ  رب  ناتدوخ  قرط  زا  هرثاکتم  رابخا  تراهط  تیب  لها  ترتع و  زا  القن  هیماما  هعیش  عامجا  زا  هتشذگ  اثلاث 
.دننک

مالّسلا هیلع  تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  لوزنرد  هماع  رابخا 

دلج هحفص 783  رد  يزار  رخف  ماما  (1) و  نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  هچنانچ 

رد مجنپ  دلج   199 هحفص رد  یطویس  نیدلا  لالج   (2) ریبک ریسفت  مشش 

685 ص :

دیعـس یبا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبـلعث  .بازحا  هروس  هیآ 33  لـیذ  8/42و 43 ، یبـلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
َبِهُْذِیل هللا  ُدیُری  امَّنِإ   } همطاف نیـسح و  نسح و  یلع و  یف  یف و  هیآلا  اذـه  تلزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يردـخلا 

{. اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 
.بازحا هروس  هیآ 33  لیذ  ، 25/209 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - . 2
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رد ینعـسرلا  قازرلا  دـبع  ماما  (3) و  ریـسفت میـس  دلج  رد  يروباشین  (2) و  يربکلا صئاصخ  مود  دـلج  هحفـص 154 ، (1) و  روثنملا
مراهچ دلج  هحفص 204 و 206  رد  رکاسع  نبا  (4) و  هباصا مراهچ  دلج  هحفص 207  رد  ینالقسعرجح  نبا  زونکلا و  زومر  ریـسفت 

لوا دلج  هحفص 331  رد  لبنح  دمحا  ماما  (5)و  شخیرات

686 ص :

.دنک یم  لقن  یبلعث  دننامه  ار  ثیدح  یطویس  .بازحا  هروس  هیآ 33  لیذ  ، 5/377 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
ار ثیدح  یطویس  هلجا .’ نم  هلیبق  هباحصا و  هتیب و  لآ  هجاوزا و  هدالوا و  هب  فرش  ام  باب  ، 2/264 یطویس ، يربکلا ، صئاصخ  - 2
{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  تلزن {  یتیب  یف  تلاق  هملـس  ما  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 

.یتیب لها  ءالؤه  لاقف  امهینبا  همطاف و  یلع و  یلا  لسرأف 
یلع بصن  تیبلا » لـها  : » دـسیون یم  نیدـلا  ماـظن  .بازحا  هروس  هیآ 33  لـیذ  ، 22/10 يروباشین ، نیدـلا  ماـظن  نآرقلا  بئارغ  - 3

نیـسحلا نسحلا و  همطاف و  لصا  هنـال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  ءاـبعلا  لـها  مهنا  هلهاـبملا  هیآ  یف  ّرم  دـق  حدـملا و  یلع  وا  ءادـنلا 
 ... هایا هتمزالم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تنب  هترشاعمل  مهنم  هللا  یضر  ایلع  نا  حیحصلا  قافتالاب و 

ثیدح نیا  رجح  نیا  .ارهزلا  همطاف  لاح  حرش  ءاسنلا ، باتک  مقر 11587  ، 18/265 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 4
{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  تلزن {  یتیب  یف  هملـس : ما  تلاقو  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 

«. یتیب لهاءالؤه  : » لاقف نیسحلا  نسحلا و  یلع و  همطاف و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لسرأف  تلاق :
اعد لاق : دنک : یم  لقن  نینچ  رکاسع  نبا  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/98 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  - 5

یتیب و لهاءالؤه  مهللا  : » لاق مث  ابوث  مهیلع  ّدـم  مالّـسلا و  مهیلع  همطاـف  اـیلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
« ارهیطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهأف  یتماح 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1516 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_686_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_686_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_686_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_686_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_686_5
http://www.ghaemiyeh.com


دلج هحفص 331  رد  جاجح  نب  ملسم  (2)و  هرضنلا ضایر  مود  دلج  هحفص 188  رد  يربط  نیدلا  بحم  (1) و  دنسم لوا  دلج  دنسم 
یجنگ فسوی  نب  دـمحم  و  توریب ) پاـچ   ) دـیؤملا فرش  هحفـص 10 رد  یناـهبن  (3) و  حیحـص متفه  دلج  هحفـص 130  رد  مود و 

یخلب نامیلس  خیش  ادنسم و  ربخ  شش  لقن  اب   (4) بلاطلا هیافک  باب 100  رد  یفاش 

687 ص :

هللا یلص  یبنلا  نا  هملـس  ما  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .هملـس  ما  دنـسم  ، 6/304 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
سجرلا و مهنع  بهذا  مهللا  یتصاخ ، یتیب و  لها  ءالؤه  مهللا  لاق : مث  ءاسک  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  یلع  لـلج  هلآو  هیلع 

.ریخ �یلع  کنا  لاق : مهنم  انا  هللا  لوسرای  هملس  ما  لاقف : اریهطت ، مهرهط 
لها هینبا  هتجوز و  هناـب  هصاـصتخا  رکذ  هصئاـصخ ، یف  لصف 6  باب 4 ، و 153 ، ، 3/152 يربط ، نیدـلا  بحم  هرـضنلا ، ضایر  - 2

هللا لوسر  اعد  ِْتیَْبلا }  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  یلاعت { : هلوق  لزن  اـمل  و  دـنک : یم  لـقن  نینچ  نیا  يربط  .تیبلا 
مهرهط سجرلا و  مهنع  بهذأف  یتیب  لها  ءالؤه  نا  مهللا  لاق : هملس و  ما  تیب  یف  انیسح  انسح و  ایلع و  همطاف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

یم لقن  نینچ  تیبلا  لها  مه  نیـسحلاو  نسحلاو  ایلع  همطاـف و  نا  ناـیب  یف  باـب  مسق 1 ، ص21 ، یبـقعلا ، رئاـخذ  رد  زین  .اریهطت و 
امَّنِإ هلآو {  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  هیآلا  هذه  تلزن  كرلاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بیبر  هملـس  یبا  نب  رمع  نع  دنک :
انسح همطاف و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اعدف  اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  تیب  یف  هیالا ، ِْتیَْبلا – } َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری 

هملس و ما  تلاق  .اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیب ، لها  ءالؤه  مهللا  لاق : مث  هرهظ  فلخ  یلع  ءاسکب و  مهللجف  انیسح  و 
.ریخ یلع  تنا  کناکم و  یلع  تنا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  مهعم  انا 

نیا ار  ثیدح  ملسم  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیب  لها  لئاضف  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ح 61 ، ، 4/1883 ملسم ، حیحص  - 3
، ّیلع نب  نسحلا  ءاج  دوسا  رعـش  نم  ٌلّـحرم  طرم  هیلع  هادـغ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  هشیاـع  تلاـق  دـنک : یم  لـقن  هنوگ 

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  لاق { : مث  هلخدأف  ّیلع ، ءاج  مث  اهلخدأف  همطاف  تئاج  مث  هعم ، لخدـف  نیـسحلا  ءاج  مث  هلخدأف 
{. اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ 

ار ثیدـح  یجنگ  ًامخ  یعدـی  اـمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هتبطخ  هحـص  ناـیب  یف  باب 1  ص54 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  - 4
.دنک یم  لقن  ملسم  دننامه 
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مکاح و يذـمرت و  زا  ربخ  هد  و  نینمؤملا ) ما   ) هشیاـع زا  مکاـح  (2) دهاوش ملسم و  حیحـص  زا   (1) هدوملا عیبانی  باـب 33  رد  یفنح 
يدنرز ظفاح  دعس و  نبا  رذنم و  نبا  هبیش و  یبا  نبا  لبنح و  نب  دمحا  ریرج و  نب  دمحم  یناربط و  یقهیب و  ینانمس و  هلودلا  ءالع 

هلئاو صاقو و  یبا  نب  دعس  کلام و  نب  سنا  و  یبنلا ) بیبر   ) هملـس یبا  نب  رمع  هملـس و  ما  نینمؤملا  ما  زا   (3) هیودرم نبا  ظفاح  و 
.هدیدرگ لزان  ءابع  لآ  نت  جنپ  نأش  رد  رهیطت  هیآ  نیا  هک  دنیامن  یم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  عقسا و  نب 

هعقاو نیا  تحـص ، هب  فارتعا  اب  قیرط  تفه  زا   (4) قعاوص هحفـص 85 و 86  رد  دراد  هک  یبصعت  لامک  اـب  یکم  رجح  نبا  یتح  و 
دندوب سدقم  نت  جنپ  نیا  طقف  هدـیدرگ و  لزان  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  هدومن  لقن  ار  همهم 

.دندیدرگ عقاو  هفیرش  هیآ  نیا  تراهط  لومشم  هک 

هفشر باتک  هحفص 19  ات  هحفص 14  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 

688 ص :

ح ، 432 رد 2/429 - زین  ءاـسک و  ثیدـح  ریهطتلا و  هـیآ  ریـسفت  یف  باب 33  ح 1-8 ، ، 323 - 1/319 يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 1
.دنک یم  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  ار  ثیدح  باب 59 ، ، 176 - 192

قرط و هب  ار  ثیدح  نیا  یناکـسح  .بازحا  هروس  هیآ 33  لیذ  ، 774 ح645 - ، 140 - 2/18 یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  - 2
نسحلاو و همطاف  یلع و  ءاـج  لاـق : بزاـع  نب  ءاربلا  نع  مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  کـی  هب  هک  تسا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ  ظاـفلا 

.یترتع ءالؤه  مهللا  لاق  مهیلع و  هحرطف  هئادرب  لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جرخف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باب  یلا  نیسحلا 
هب ار  ثیدـح  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  هیودرم  نبا  .بازحا  هروس  هیآ 33  لیذ  ، 485 ح 475 - ، 303 ص301 - هیودرم ، نبا  بقاـنم  - 3

مهیلع نیـسحلا  نسحلاو و  همطاف  یلع و  دـمحم و  یف  اهنا  قیرط  هأم  نم  دـیزا  نم  دـسیون : یم  هدرک  لقن  نوگانوگ  ظاـفلا  قرط و 
 . مالّسلا

.مهیف هدراولا  تایآلا  یف  ، 1 لصف باب 11 ، ص143 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 4
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ریرج و نبا  يذـمرت و  زا  باب 1  نمض  لاس 1303 ) رد  رـصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ   ) (1) يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا 
هبیش یبا  نبا  جاجح و  نب  ملـسم  ریثک و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  نیاربط و  متاح و  یبا  نب  یقهیب و  هیودرم و  نبا  مکاح و  رذنم و  نبا 
لزان ابع  لآ  سدـقم  نت  جـنپ  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  هدومن  تیاور  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  هقیمع  تاقیقحت  اـب  يدوهمـس ، و 

.هدیدرگ

مایق ات  تسا  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیب  لها  يرارذ و  مامت  هک  دنک  یم  تباث  لالدتـسا  هوالع  هب 
.دنشاب یم  هیآ  نیا  لومشم  تمایق 

و  (4) دواد یبا  ننــس  (3) و  ملـسم يراخب و   (2) حاحـص یحبـصالا و  سنا  نب  کـلام  أـطوم  نع  هتـسلا  حاحـصلا  نـیب  عـمج  رد  و 
لوصالا عماجو   (5) يذمرت یناتسجس و 

689 ص :

نبا هححـص و  و  يذـمرتلا ، یـسیع  وبا  مامالا  جرخأ  دـسیون : یم  يولع  باب 1 . ، 29 ص34 - یمرـضح ، يولع  يداصلا ، هفـشر  - 1
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  جوز  هملـس  ما  نع  قرط  نم  هننـس  یف  یقهیبـلا  هیودرم و  نبا  هحـص و  مکاـحلا و  رذـنملا و  نباو  ریرج 

یلع همطاف و  تیبلا  یف  و  اًریهْطَت } ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  تلزن { : یتیب  یف  تلاق : اهنع  یـضر 
سجرلا و مهنع  بهذأـف  یتیب  لـها  ءـالؤه  : » لاـق مث  هیلع  ناـک  ءاـسکب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهللجف  نیـسحلا  نسحلا و  و 

« اریهطت مهرهط 
يا نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .ءارمحلاوبا  ءاحلا ، باب  ینکلا  باتک  ح205 ، ، 8/25 يراخب ، ریبکلا ، خیرات  - 2

تیبلا لها  مالسلا  لوقیف  همطاف  یلع و  باب  یتأی  موی  لک  حبصا  اذا  ناکف  رهشا  هعست  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تبحص  لاق  ءارمحلا 
{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  } 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تیبلا  لها  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضفلا  باتک  ح 61 ، ، 4/1883 ملسم ، حیحص  - 3
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يذـمرت  .بازحالا  هروس  نم  باب و  ریـسفتلا ، باتک  ح 3205  ص854 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 4
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  هلآو {  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هیآلا  هذـه  تلزن  امل  لاق : هملـس  یبا  نب  رمع  نع  دـنک :

: لاق مث  ءاسکب  هللجف  هرهظ  فلخ  یلع  ءاسکب و  مهلجف  انیـسح  انـسح و  همطاف و  اعدـف  هملـس  ما  تیب  یف  اًریهْطَت } ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 
تناو کناکم  یلع  تنا  لاق : هللا ؟ یبن  ای  مهعم  انا  و  هملـس : ما  تلاق  .اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذأف  یتیب  لها  ءـالؤه  مهللا 

.ریخ یلع 
دننامه ار  ثیدـح  ریثا  نبا  .تیبلا  لها  لئاضف  یف  لصف 3 ، باب 4  ، 6692 ح 6689 - ، 102 - 10/100 ریثا ، نبا  لوصالا ، عماـج  - 5

: لاق نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  یلع  هعضوف  هبوث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ذخأ  و  سابع ... : نبا  لاق  هدرک : لقن  يذمرت 
هفرعم باـتک  ح4705 ، دـلج ، نیمه  هحفـص 158  رد  و  اًریهْطَت .} ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  } 

1/65و ریغـصلا ، مجعم  رد  یناربط  .دنک  یم  لقن  رجح  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لها  بقانم  هباحـصلا ،
هملـس ما  تیتأ  لاق : بشوح  نب  رهـش  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نسحلا  همـسا  نم  باب  دـمحا و  همـسا  نم  باب  ، 135
همطاف هتئاجف  اـنل  هماـنم  یلع  سلجف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لـخد  : « تلاـقف مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  اـهیزعا 
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ءالؤه مهل : لاق  هدـنع  اوعتمجا  املف  ًاـیلع  کـمع  نبا  انیـسح و  انـسح و  یل  یعد  لاـقف : هتعـضو ، ءیـشب  اـهیلع  هتمحر  هللا و  ناوضر 
بلاـط یبا  نب  ّیلع  هلزنم  ص49 ، نینمؤملاریما ، صئاصخ  رد  یئاسن  .اریهطت » مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذأـف  یتیب  لـها  یتماـح و 

ح ، 12 - 12/9 نایبلا ، عماج  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  .دـنک  یم  لقن  رجح  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  لجوزع ، هللا  نم  ههجو  هللا  مرک 
هروس هیآ 33  لیذ  ، 4/279 ریدقلا ، حـتف  رد  یناکوش  .دـنک  یم  لقن  یبلعث  دـننامه  ار  ثیدـح  بازحا  هروس  هیآ 33  لـیذ  ، 21727

بازحا هروس  هیآ 33  لـیذ   199 - 11/195 یناعملا ، حور  رد  یـسولآ  .دـنک  یم  لقن  یمرـضح  يولع  دـننامه  ار  ثیدـح  بازحا ،
هروس هیآ 33  لیذ  هلآو 239 ، هیلع  هللا  یلص  لوزنلا ، بابسا  رد  يروباشین  يدحاو  .دنک  یم  لقن  یمرـضح  يولع  دننامه  ار  ثیدح 

: لاق اًریهْطَت } ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنِإ  دیعـس { : یبا  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  بازحا ،
2/12 و 2، هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یف  هسمخ ، یف  تلزن 

نع یعزوالا  يور  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  یلع ، نب  نسح  لاح  حرش  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  لاح  حرش 
و لاق : هلثاو و  ماقف  هابا  نعل  ماشلا و  لها  نم  لجر  نعلف  نیـسحلا ، سأرب  ءیج  دق  عتـسالا و  نب  هلثاو  تعمـس  لاق  هللا  دبع  نب  دادش 

تاذ نیتیأر  دقل  لاقام  مهیف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  نا  دعب  همطاف  نیـسحلا و  نسحلا و  ایلع و  بحا  لازا  هللا ال 
هسلجأف نیسحلا  ءاج  مث  هّلبق ، �ینمیلا و  هذخف  �یلع  هسلجأف  نسحلا  ءاجف  هملس ، ما  تیب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تئج  دق  موی و 

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  لاق { : مث  یلعب  اعد  مث  هیدـی  نیب  اهـسلجأف  همطاف  تئاـج  مث  هلبق  يرـسیلا و  هذـخف  �یلع 
هالـصلا یف  هتیب  لها  نم  هجاوزا  نا  یع  لیلدـلا  باب  هالـصلا ، باـتک  ، 2/150 يربـکلا ، ننـس  رد  ییقهب  اًریهْطَت } ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو 

.دنک یم  لقن  ینالقسع  رجح  نبا  دننامه  ار  ثیدح  َّنهیلع ،
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هدیدرگ و لزان  ابع  لآ  نت  جنپ  نیا  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دنراد  رارقا  امـش  ياهقف  نیخروم  نیثدـحم و  املع و  مومع  هرخالاب 
هیآ نیا  هک  دـنراد  رارقا  امـش  ياهقف  نیخروم  نیثدـحم و  املع و  مومع  هرخـالاب  لوصـالا  عماـج  ، هدـمآ رتاوت  هب  بیرق  امـش  دزن  رد 

هدرک یشک  قح  هدیزرو  دانع  يرفن  دنچ  رگا  ، هدمآ رتاوت  هب  بیرق  امـش  دزن  رد  هدیدرگ و  لزان  ابع  لآ  نت  جنپ  نیا  نأش  رد  هفیرش 
.دنز یمن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  بتک  رد  هجردنم  هربتعم  هرثاتم  رابخا  همه  نیا  هب  همطل  دنا ، هتسناد  فیعض  ار  ربخ  و 

باجح رد  دمآ  شیوخ  يودع  وا  باتفآ  يودع  کشافخ  تسین 

ریهطت هیآ  لوزن  مالّسلااهیلع و  همطاف  هریرح  هب  عجار  هملس  ما  ثیدح 

ماما (1) و  ریسفت رد  یبلعث  ماما  هلمج  زا  .دنا  هدومن  لقن  راصتخا  هب  یضعب  دنا و  هتشون  هریرح  لقن  اب  اطوسبم  یضعب  اهتنم 

عماج رد  ریثا  نبا  (2) و  دنسم رد  نب  دمحا 

691 ص :

حاـبر یبا  ءاـطع ّ»  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبلعث  .بازحا  هروس  هیآ 33  لـیذ  ، 8/42 یبلعث ، ناـیبلاو ، فشکلا  - 1
: اهل لاقف  .هیلع  اهب  تلخدف  هریرح  اهیف  همربب  همطاف  هتتأف  اهتیب  یف  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  رکذت  هملس  ما  عمس  نم  ینثدح 
هل همانم  یلع  وه  هریرحلا و  کلت  نم  نولکأی  اوسلجف  هیلع  اولخدـف  نیـسح  نسح و  یلع و  ءاـجف  تلاـق : کـینبا  کـلجوز و  یعدآ 

ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  هللا  ُدـیُری  امَّنِإ  : } هیآلا هذـه  یلاعت  هللا  لزناف  .یّلـصا  هرجحلا  یف  انا  و  تلاق : يربیخ  ءاسک  هتحت  ناـکد  مالّـسلا  مهیلع 
{. اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا 

.دنک یم  لقن  یبلعث  دننامه  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .هملس  ما  دنسم  ، 6/292 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2
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هک مرکا  لوسر  هجوز  هملـس  ما  نینمؤملا  ما  زا  دـنا  هدومن  لقن  ظافلا  رد  یفالتخا  رـصتخم  هب  ملـسم  يذـمرت و  حیحـص  زا  لوصـالا 
: تفگ

هک یلاـح  رد  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  يا  هریرح  فرظ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هک  دوـب  نم  لزنم  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  »
زامن هرجح  رد  نم  دوب و  هدرتسگ  يربیخ  يابع  شکرابم  ياپ  ریز  رد  دوب ، ترضح  نآ  هاگباوخ  هک  دوب  هتـسشن  هّفـص  رد  ترـضح 

یلع و دیشکن  یلوط  روایب ، دوخ  اب  ار  تیاهرسپ  ترهوش و  ورب  دومرف : مالّـسلااهیلع  همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  مدرک ، یم 
تئارق ترـضح  نآ  رب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لزان و  لیئربج  لاح  نآ  رد  دندش  هریرح  ندروخ  لوغـشم  دندمآ  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح 

: دومن

{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ  }

( .دنادرگ هزنم  كاپ و  بیعره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  هداوناخ  امش  زا  ار  شیالا  ره  هک  تسا  راگدرورپ  هدارا  )

: درک ضرع  هدومن  دنلب  نامسآ  يوس  شکرابم  تسد  دیشک و  اهنآ  رب  ار  ابع  یتدایز  ترضح  هاگ  نآ 

« اریهطت مهرهط  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مهنع  بهذأف  یترتع  یتیب و  لها  ءالؤه  مهللا  »

(. یندرک كاپ  ار  اهنآ  امن  كاپ  نادرگ و  رود  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ره  دننم  ترتع  تیب و  لها  اهنیا  اراگدرورپ  )
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« ریخ یلع  کنا  لاق : هللا  لوسر  ای  مکعم  انا  « ؟ میامـش اب  مه  نم  مدرک : ضرع  ابع  لخاد  رد  مدرب  شیپ  ار  مرـس  نم  دیوگ : هملـس  ما 
اهنآ همه  هرمز  رد  يرادـن و  ارم  تیب  لـها  هبتر  هک  ینعم  نیا  هب  یتـسه " یبوخ  ریخ و  رب  یتـسه و  ینز  وکین  وت  : " دومرف ترـضح 

کش و كرش و  قاقش و  رفک و  زا  راوگرزب  نت  جنپ  نیا  هکنیا  رب  دراد  مات  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا  سپ  يریخ  هب  تبقاع  یلو  یتسین 
.دنکاپ موصعم و  هریغص  ای  هریبک  هانگ  ره  ایر و  بذک و  دیدرت و 

: دیوگ دوخ  ( (1) ریسفت رد  يزار  رخف  ماما  هچنانچ 

تعلخ ینعی  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  و  دینادرگ : لیاز  امـش  زا  ار  ناهانگ  عیمج  ینعی  َسْجِّرلا ؛ ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 
.دیناشوپ امش  هب  ار  دوخ  تمارک  ياه 

لومـشم مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هک  دـنیامن  یم  لقن  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  فاصنا  یب  ياملع  زا  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو 
ياوعد دنیامن  یم  بیذکت  کلذ  عم  دشاب  یم  غورد  ساجرا  همه  زا  مها  هک  دندوب  سجر  ره  زا  يّربُم  يّرعُم و  دندوب و  ریهطت  هیآ 

یب یب  ياعدا  دـندومن  بیذـکت  مالّـسلااهیلع و  همطاف  هرابرد  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  دـندومن  بیذـکت  ار و  ترـضح  نآ  تماما 
نامدرم مناد  یمن  كدف ! باب  رد  ار  هرهاط 

693 ص :

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  یلاعت { : هلوق  و  دـسیون : یم  يزار  رخف  .بازحا  هروس  هیآ 33  لیذ  ، 25/209 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
يا َسْجِّرلا } ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  یلاعت {  هلوقف  لـحملا  رهطی  ـال  اـنیع و  لوزی  دـق  سجرلا  نا  یه  هفیطل و  هیف  ْمُکَرِّهَُطی } ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ 

.همارکلا علخ  مکسبلی  يا  مکرهطی  بونذلا و  مکنع  لیزی 
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.دنیامن یم  تواضق  هنوگچ  اجنیا  رد  فاصنا  اب 

رئاغص رئابک و  زا  موصعم  ینعی  دنتسه  هزنم  كاپ و  هینطاب  هیرهاظ و  ساجرا  زا  هک  دیامرف  یم  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هک  ار  يا  همطاف 
زا ار  لیلج  نادناخ  نآ  تباث  قح  دنیامن و  لوبق  تسا  يداع  نمؤم  ناملسم  درف  کی  هک  ار  رباج  ياعدا  یلو  دنیامنب  در  دنـشاب  یم 

! دنربب نایم 

هتشاد هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  هک  یبرق  لامک  اب  یباحص  نمؤم  درف  ربمغیپ و  هفیلخ  هک  دومن  رواب  ناوت  یمن  زگره  ظفاح :
لاـملا تیب  ماـمت  هک  يا  هفیلخ  .دـشاب  یم  يدوصقم  يارب  دـیامن  یم  یلمع  ره  ناـسنا  اـعطق  دـیآرب ؛ كدـف  بصغ  ماـقم  رد  ادـمع 

؟ دیامن بصغ  ار  نآ  هک  هتشاد  كدف  هیرق  غاب و  هب  یجایتحا  هچ  تسا  هدوب  وا  فرصت  تحت  رد  نیملسم 

نآ هرهاـط  ترتـع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نادـناخ  ندوـمن  لصأتـسم  هکلب  هدوـبن ، جاـیتحا  عوـضوم  هک  تـسا  یهیدـب  یعاد :
یتسد یهت  رقف و  اب  لوغشم و  دوخ  هب  یمسق  هب  دیاب  دنتشاد  ار  تفالخ  ماقم  تیولوا  نوچ  هک  هدوب  تقو  نویسایس  رظن  رد  ترضح 

.دوش هرادا  اهنآ  يایند  هک  دنور  یم  ییاج  هب  بلط  ایند  نامدرم  هک  نآ  هچ  دنیامنن  ار  تفالخ  لایخ  هک  دنشاب  راتفرگ 

اعطق دشاب  رپ  ایند  لام  زا  ناشتسد  دنتـشاد ، لماک  تیعماج  هک  يوقت  بدا و  لضف و  ملع و  لیلج  نادناخ  نآ  رگا  دندرک  یم  لایخ 
دـش یم  يویند  لاوما  بلج  هب  یهتنم  هک  یقرط  مامت  هکلب  دندومن  بصع  اتـسایس  ار  كدف  اهنت  هن  اذلف  دـنور ، یم  اهنآ  هب  ور  مدرم 

.دندومن دودسم  اهنآ  رب 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  سمخ  عنم 

لآ هللا و  لوسر  هب  ار  تاقدـص  دـنوادخ  نوچ  هک  هدوب  دـیجم  نآرق  هفیرـش  هیآ  هب  دـکؤم  سمخ  تباث  قح  هبوصغم  قرط  هلمج  زا 
احیرـص زاـب و  اـهنآ  يور  رب  ار  سمخ  باـب  تما ، روهمج  عاـمجا  هب  هدوـمن  مارح  نیعمجا  میهلع  هللا  مالـس  ترـضح  نآ  نیرهاـط 

: هدومرف

42/ لافنا ِلیبَّسلا } ِْنبا  ِنیکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  {َو 

نامیتی و وا و  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  صاخ  نآ  سمخ  مک ) ای  دایز   ) دسر هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچره  هک  دـینادب  نانمؤم  يا  )
(. تسا ناگدنام  رفس  هار  رد  نایادگ و 

نآ تافو  زا  دعب  یلو  .دنیامنن  ادـیپ  دوخ  يایاعر  هب  یجایتحا  دنـشاب و  شیاسآ  هافر و  رد  تمایق  ات  ترـضح ، نآ  يرارذ  دالوا و  ات 
قح دوخ ، ناتسد  مه  قافتا  هب  رکب  یبا  هفیلخ  .دنداد  رارق  راشف  تحت  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  ترتع و  مه  تهج  نیا  زا  ترـضح 

دسرب برح  مزاول  هحلسا و  دیرخ  یگنج و  تازیهجت  فرصم  هب  دیاب  سمخ  دنتفگ : دندومن و  بلس  اهنآ  زا  ار  تباث  حضاو  سمخ 
.دندومن عنم  اهنآ  زا  مه  ار  ملـسم  تباث  قح  سمخ  دوب ، مارح  اهنآ  رب  تاقدـص  هک  نآ  هچ  دـش  هاتوک  اج  همه  زا  اهنآ  تسد  اذـلف ؛

: دیوگ باب  نیا  رد   (1) ّمُالا باتک  هحفص 69  رد  سیردا  نب  دمحم  یعفاش  ماما  هچ  نانچ 

695 ص :

.مسقلا یف  هلعلا  باب  تاقدصلا ، مسق  باتک  2/106و 107 ، یعفاش ، سیردا  نب  دمحم  ّمُالا ، - 1
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نا مهل  لحی  رثک ال  وا  لق  ائیش  تاضورفملا  تاقدصلا  نم  نوطعی  الف  هقدصلا  نم  اضوع  سمخلا  مهل  لعج  نیذلا  دمحم  لآ  اما  «و 
« مهفرع اذا  اهومهیطعی  نمع  يزجی  اهوذخأی و ال 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

« هقدصلا نم  مهیلع  مرح  ام  مهل  لحی  سمخلا  یف  مهقح  مهعنم  سیل  «و 

دوش و هداد  اهنآ  هب  دایز  ای  مک  هبجاو  تاقدص  زا  دیابن  هدومن  نیعم  اهنآ  يارب  هقدص  ضوع  رد  ار  سمخ  دنوادخ  هک  دمحم  لآ  هب 
دیامن یمن  اهنآ  زا  نید  تیافک  اهنآ  هب  هقدص  نداد  دنسانشب  ار  اهنآ  هک  یناسک  يارب  دنیامن و  هقدص  ذخا  هک  تسین  لالح  اهنآ  رب 

اهنآ رب  همرحم  هقدص  تیّلح  ببـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ءابرقا  مشاه و  ینب  زا  ینعی   ) اهنآ زا  ار  سمخ  قح  ندومن  عنم  و 
( .دوش یمن 

فرصم هب  دیاب  هکلب  داد  یبرقلا  يوذ  هب  ار  همه  ناوت  یمن  هدش و  دایز  سمخ  هک  نآ  رذع  هب  باطخلا ، نب  رمع  تفالخ  نامز  زا  و 
.دندومن مورحم  هداد ، ادخ  مّلسم  قح  زا  ار  اهنآ  زورما  هب  ات  هاتوک و  دوخ  تباث  قح  زا  ار  اهنآ  تسد  دسرب ، هیبرح  لیاسو  هیهت 

حلاصمو فرـصم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  مهـس  دوش  مسق  جـنپ  هب  سمخ  دـیاب  تسا : هدومرف  هللا  همحر  یعفاـش  ماـما  ظـفاح :
.دوش لیبسلا  نبا  نیکاسم و  ماتیا و  جرخ  رگید  مهس  هس  یبرقلا و  يوذ  بیصن  یمهس  دسرب و  نیملسم 

هللا لوسر  براـقا  يرارذ و  تدـعاسم  يارب  هیآ  نیا  نیرـسفم  روـهمج  قاـفتا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ناـمز  رد  یعاد :
هب سمخ  هفیرش  هیآ  تحارص  قباطم  راهطالا  همئالا  هرتعل  اعبت  هیماما  ءاهقف  رظن  در  سپ  .دندناسر  یم  اهنآ  فرصم  هب  دیدرگ و 

696 ص :
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لداع هیقف  دـهتجم  هک  مامالا  بیان  هب  ماما  تبیغ  رد  دـسر و  یم  ماما  هب  یبرقلا  يوذ  ربمغیپ و  ادـخ و  مهـس  دوش  یم  تمـسق  شش 
نبا ناجاتحم و  ماتیا و  صوصخم  رگید  مهس  هس  دناسر و  یم  دنادب  حالص  هک  نیملسم  هتـسیاش  حلاصم  هب  هک  دوش  یم  هداد  دشاب 

.دندومن بلس  مشاه  نیب  زا  ار  قح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  یلو  دشاب  یم  هرهاط  ترتع  زا  مشاه  ینب  لیبسلا 
فـشک ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما  (2) و  يربطو  (1) روثنملا ّرد  میـس  دـلج  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دـننام  امـش  ياملع  رباکا  هچناـنچ 

يرشخمز هللاراج  (3)و  نایبلا

(5) و دیرجت حرش  رد  یچشوق   (4) فاشک رد 

697 ص :

یلدجلا ملسم  نب  سیق  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویس  .لافنا  هیآ 41  لیذ  3/335 و 336 ، یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
: لاق ُهَسُمُخ } ِهِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  هللا {  لوق  نع  هیفنحلا  نبا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  دمحم  نب  نسحلا  تلأس  لاق :

لاق نیمهسلا  نیذه  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  اوفلتخاف  یبرقال ) يذل  لوسرلل و   ) هرخآلا و ایندلا و  هللا  مالک ، حاتفم  اذه 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  يأر  عمتجا  .يدعب و  نم  هفیلخلل  یبنلا  مهـس  لئاق : لاق  و  هفیلخلا ، هبارقل  یبرقلا  يوذ  مهـس  لئاق :

.رمعو رکب  یبا  هفالخ  یف  کلذک  ناکف  یلاعت ، هللا  لیبس  یف  هدعلا  لیخلا و  یف  نیمهسلا  نیذه  اولعجی  نا  یلع  هلآو 
.لافنا هروس  هیآ 41  لیذ  6/10و 11 يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج  - 2

.لافنا هروس  هیآ 41  لیذ  4/357و 358 ، یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 3
لوسر دهع  یف  تناک  اهنا  هفینح  یبا  دنع  دسیون : یم  يرشخمز  .لافنا  هروس  هیآ 41  لیذ  2/214و 215 ، يرشمخز ، فاشکلا ، - 4

بلطملا دبع  نیب  مشاه و  ینب  نم  ءابرق  يذل  مهس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  مهس  مهـسا ، هسمخ  یع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
امنا یبرقلا و  يوذ  مهس  کلذک  هتومب و  طقاس  همهسف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  اما  ...لفون و  ینب  سمش و  دبع  ینب  نود 

سمخلا رکبوبا  يرجاف  ضبق  یتح  هبراقأل  مهس  نامهس و  لوسرلل  مهسا هللا و  هتـس  یلع  ناک  هنا  سابع  نبا  نع  ...مهرقفل و  نوطعی 
...سمخلا مشاه  ینب  عنم  رکبابا  نا  يور  وءافلخل  نم ا  هدعب  نم  رمع و  نع  يور  کلذکو  .هثالث  یلع 

نکی مل  مهـسمخ و  نع  تیبلا  لها  همطاف و  عنم  و  دـسیون : یم  یجـشوق  .همامالا  یف  دصقم 5  ص374 ، یجشوق ، دیرجت  حرـش  - 5
.هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نمز  یف  کلذ 
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اب نارادمتـسایس  تسد  هب  ادخ  لوسر  زا  دعب  تعدـب  نیا  هک  دـنراد  ینعم  نیا  هب  رارقا  یگمه  نارگید  (1)و  ءیفلا باتک  رد  یئاسن 
! دش یلمع  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  شوه 

هب کمک  يارب  امهنع  هللا  یـضر  رمع  رکب و  یبا  هفیلخ  اـعطق  دـیناد ؟ یمن  زیاـج  دـهتجم  يارب  ار  رظن  يأر و  قح  امـش  اـیآ  ظـفاح :
! دندومن رظن  لامعا  اداهتجا  نمیلسم 

لمع هیآ و  لـباقم  رد  ار  رمع  رکب و  یبا  هلیلخ  رظن  يأر و  امـش  اـیآ  ّصن ! لـباقم  رد  هـن  یلو  تـسا  زاـجم  دـهتجم  يأر  یلب  یعاد :
؟ تسا زئاج  افاصنا  ایآ  دیهد ؟ یم  رارق  هللا  لوسر 

فاصنا ادخ  هب  ار  امـش  .دیامن  صن  لباقم  رد  داهتجا  دـنادب و  رتهب  ار  تما  حالـص  ربمغیپ  هفیلخ  یلو  دـنیامن  یمکح  ربمغیپ  وادـخ 
نظ ءوس  هاگتسد  نآ  هب  دیامن  قیقد  هجوت  یسررب و  رگا  یفرط  یب  لقاع  ناسنا  ره  اعطق  هدوبن ؟ اهراک  نیا  رد  یصاخ  رظن  ایآ  دیهد 

! تسا هدوب  ربمغیپ  نادناخ  ندومن  هراچیب  فده  هکلب  هدوبن  هداس  یلیخ  ایاضق  دمهف  یم  دیامن و  یم  ادیپ  يوق 

هداد رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دهاش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ادخ 

دهاش و ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  اهنیا  رب  هوالع 

: دیامرف یم  احیرص  هداد و  رارق  ربمغیپ  هاوگ 

698 ص :

.دنک یم  لقن  یطویس  دننامه  ار  ثیدح  یئاسن  . 1 باب سمخلا ، باتک  ح4445 ، یئاسن 3/47 ، يربکلا ، ننس  - 1
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25 دوه ُْهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  {َأ 

قدص هاوگ  يدوجو  نوئش  مامت  هب  هک  یلع  دننام   ) قداص یهاوگ  اب  دراد  نآرق ) دننام   ) نشور یلیلد  ادخ  بناج  زا  هک  ربمغیپ  ایآ  )
(( تسا تلاسر 

لیلد و هچ  اب  امش  .دشاب  یم  میرک  نآرق  وا  دهاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هنیب  بحاص  زا  دارم  مراد  رظن  رد  هچ  نآ  ظفاح :
؟ دیدومن ریبعت  ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  ار  دهاش  ناهرب 

تیب لها  ترتع و  هکلب  میامن ، يأر  هب  ریسفت  ای  نآرق  تایآ  رد  فرـصت  هدومن  تأرج  تردق و  هک  منآ  زا  رتکچوک  وگاعد  یعاد :
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هاوگ  دهاش و  زا  دارم  هک  دندناسر  ام  هب  دننآرقلا  لیدع  هک  ربمغیپ 

ثیدح هس  یبلعث  قاحـسا  وبا  مامادننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  ثیدح  یـس  بیرق  .دـنا  هدومن  لقن  نینچ  نیرـسفم  ءاملع و  هوالع 
هدومن لقن  میعن  وباو  متاح  یبا  نبا  هیودرم و  نبا  زا   (2) روثنملا ّرد  رد  یطویس  نیدلا  لالج  هدومن و  لقن   (1) شریسفت رد 

699 ص :

ْنَمَفَأ لاق { : سابع  نبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یبلعث  .دوه  هروس  هیآ 17  لیذ  ، 5/162 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
قلف يذـلاو  ایلع  تعمـس  لاـق : نذاز  نع  .هصاـخ  یلع  ُْهنِم } ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو   } هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ِهِّبَر } ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناـک 
ُهُوْلتَی ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  لاق { : کـیف ؟ تلزن  یتلا  نینمؤملا  ریما  اـی  کـتیآ  اـم  لاـقف : لـجر  ماـقف  ...همـسنلا  أرب  هّبحلا و 

.هنم دهاش  انا  هبر و  نم  هنیب  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ُْهنِم } ٌدِهاش 
هیودرم و نبا  جرخا  و  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویس  .دوه  هروس  هیآ 17  لیذ  3/586 و 587 ، یطویس ، روثنملا ، رد  - 2

.هنم دهاش  انا  هبر و  نم  هنیب  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق : هیآلا  یف  هنع  هللا  یضر  یلع  نع  رکاسع  نبا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1530 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_699_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_699_2
http://www.ghaemiyeh.com


ینیومح و یبـلعث و  زا  باـب 26  رد  یفنح   (2) یخلب نامیلس  ودنـس  هس  هب   (1) نیطمـسلادئارف رد  ینیومح  دـمحم  نب  میهاربا  زین  و 
میعن وـبا  ظـفاح  دـنیامن و  یم  لـقن  نارگید  هللا و  دـبع  نـب  رباـج  ساـبع و  نـبا  زا  یلزاـغم  نـبا  يدـقاو و  مـیعن و  وـبا  یمزراوـخ و 

یبا نبا  یعفاش و  هیقف   (5) یلزاغم نبا  (4) و  يربط قیرط و  هس  هب   (3) یناهفصا

700 ص :

لاق دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیومح  طمس 1 . باب 63 ، ، 260 ح 262 - ، 338 - 1/341 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 1
؟ کیف لزن  ءیـش  يا  تنأ  لجر : هل  لاقف  ناتیآ  وا  هیآ  هیف  تلزن  دـق  الا و  شیرق  نم  لجر  نم  اـم  مالّـسلا : هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع 

«. هنمدهاش هولتی  و   » دوه هروس  یف  یه  یتلا  هیآلا  أرقت  اما  مالّسلا : هیلع  یلع  هل  لاق 
هللا دبع  نب  دابع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 26 . ح 3 و 4 ، 1/294 و 295 ، يزودـنق ، هدوملا ، عیبانی  - 2
ریما ای  لجر : لاق  .ران  وا  هنج  یلا  هقوست  لجوزع )  ) هللا باـتک  نم  هیآ  تلزن  اـم  هتبطخ : یف  لوقی  ههجو  هللا  مرک  اـیلع  تعمـس  لاـق :

.هیآلا ُْهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   } أرقت اما  ألملا  سوؤر  �یلع  ینتلأس  کنا  ول ال  لاق : کیف ؟ لزن  امف  نینمؤملا 
لها هب  لجوزع  هللا  انصخ  ام  نوملعت  نئل  هللا  .هعبتا و  هولتا و  هنم  دهاشلا  یلاتلا  انا  هبر و  نم  هنیب  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرف 

ءاضیب هضف  وا  ءارمح  هبهذ  نم  ضرالا  یلع  امم  یلا  بحا  تیبلا 
وبا ح28-26 .) ص106 ، لعتشملا ، رونلا  زا  هدافتسا  اب  ، ) دوه هروس  هیآ 17  لیذ  یناهفصا ، میعن  وبا  ّیلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 3

.دنک یم  لقن  یبلعث  دننامه  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدح  میعن 
هنوگ نیا  ار  ثیدـح  يربط  .دوه  هروس  هیآ 17  لیذ  ح 13945 و 13958 ، 7/22 و 24 ، يربط ، ریرج  نب  دـمحم  نایبلا ، عماـج  - 4
یبا نب  ّیلع  وه  نورخآ : لاق  دمحم و  لاق : ِهِّبَر } ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : } لوقی نایفـس  تعمـس  دـلاخ  وبا  انثدـح  دـنک : یم  لقن 

.بلاط
ار ثیدـح  یلزاـغم  نبا  ُْهنِم } ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ  : } یلاـعت هلوق  ح318 ، ص270 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  - 5

.دنک یم  لقن  يزودنق  دننامه 
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ار هدیقع  نیا  امش  ياملع  زا  رگید  يرایسب  (2) و  بلاطلا هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  یلزتعم و   (1) دیدحلا
تسا و مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  دهاش  زا  دارم  هک  دنا  هتـشون  تارابع  ظافلا و  رد  یتوافت  رـصتخم  هب  هک  دـنراد 

؟ تسیک دهاش  زا  ارم  دندیسرپ : سابع  نبا  زا  دیوگ :  (3) بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ 

701 ص :

نع هدراولا  رابخالا   ] هبطخلا يرجم  يرجی  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نم  و  هبطخ 37 ، ، 2/287 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
هیلع یلع  لاق  لاق : ثراحلا  نب  هللا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دـیدحلا  یبا  نبا  هیبیغلا .] رومالاب  یلع  مامالا  هفرعم 

یلاعت هللا  لزنا  امف  هل : لاقف  هیـضغبم  نم  لجر  هیلا  ماقف  انآرق : هیف  هللا  لزنا  دق  الا و  یـساوملا  هیلع  ترج  دحا  ام  ربنملا : یلع  مالّـسلا 
ِهِّبَر َو ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  مالّـسلا {  هیلعأرقف  لاق : .معن  لاق : دوه ؟ هروس  أرقتا  هوعد ، لاقف : .هنوبرـضی  هیلا  سانلا  ماـقف  کـیف ؟

.انا هولتی  يذلا  دهاشلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  هبر  نم  هنیب  یلع  ناک  يذلا  لاق : مث  ُْهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی 
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ...هبقنم  هأمب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  صیـصخت  یف  باب 62 ، ص235 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیاـفک  - 2

.هنم دهاشلا  انا  هبر و  نم  هنیب  یلع  ّیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  ثراحلا  نع  دنک :
هلوق دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هنأش  یف  تایآلا  نم  لزن  اـم  ناـیب  یف  لصف 17 ، ح 267 ، ص278 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 3

وه هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  دهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  وه  سابع  نبا  لاق  ُْهنِم } ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : } یلاعت
نبا .دنک  یم  لقن  یبلعث  دننامه  ار  ثیدـح  هلئاضف  رکذ  یف  باب 2  ص25 و 26 ، صاوخلا ، هرکذت  رد  يزوجلا  طبـس  نبا  زین  .هنم و 
یم لقن  یعفاش  یجنگ  دـننامه  ار  ثیدـح  بلاط ، یب  نب ا  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/360 قشمد ، هنیدم  خـیرات  رد  رکاسع 

تایآلا هروسلا و  لئاضف  یف  لصف  نآرقلا  یف  باـب  راـکذالا ، باـتک  ، 4441  - ح4439 ، 2/439 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .دـنک 
هیآ لیذ  ، 387 ح 372 - ، 369 - 1/359 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  .دنک  یم  لقن  ینیومح  دننامه  ار  ثیدـح  دوه  هروس 

رد مشـش  سلجم  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ  ظاـفلا  اـب  ار  ثیدـح  دوه ، هروس  17
.دش یسررب  لصفم  هیالولا  تایآ  ثحب 
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نآ هداد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يارب  تداهـش  هک  تسا  ّیلع  وا  هنم » وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلل  دهـشی  ّیلع  وه  : » تفگ
.تسا ربمغیپ  زا  راوگرزب 

مالّسلا هیلع  یلع  تداهش  لوبق  تسا  هدوب  بجاو  تما  رب  دنراد ، قیدصت  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  هربتعم  رابخا  لیالد و  رب  انب  سپ 
.هداد رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  دهاش  ار  وا  دنوادخ  هک  ار 

وذ داد و  رارق  رفن  ود  ربارب  وا  تداهش  هک  دش  لیاق  یتیزم  تباث ، نب  همیزخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یمـسق  نامه 
یلصربمغیپ رب  هاوگ  دهاش و  ار  وا  هک  نیملـسم  نیب  رد  هدش  لیاق  ّیلع  يارب  یتیزم  هیآ  نیا  رد  مه  لاعتم  يادخ  دناوخ ، نیتداهـشلا 

غورد تداهش  زگره  دوب  ءاطخ  ره  زا  یلاخ  موصعم و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ریهطت  هیآ  مکح  هب  هک  نآ  رب  هوالع  .داد  رارق  هلآو  هیلع  هللا 
.هداد یمن  عفانم  بلج  يارب 

تداهـش ّدر  عقوم  رد  دندومن و  مه  تناها  هکلب  دندومن  در  ار  وا  تداهـش  یعرـش  كالم  هچ  هب  دندرک و  تأرج  هنوگچ  مناد  یمن 
هب عفن  يرجو  تسا  عفن  يذ  هیضق  نیا  رد  یلع  نوچ  ینعی  هسفن  یلا  عفنلا  رجی  ّهنال  تسین ، لوبق  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تداهـش  دنتفگ :

.تسا دودرم  شتداهش  اذل  دیامن ؛ یم  دوخ  يوس 

رگید مدومن و  هراشا  البق  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  دـندومن  زاربا  ًابایغ  اروضح و  سلجم  رد  هک  يرایـسب  تایانک  اه و  تناـها زا  هتـشذگ 
.موش دراو  بلطم  تایئزج  رد  مهاوخ  یمن 

نایقتم يالوم  لثم  هب  دیونشب  دیوش  یم  یضار  امش  ایآ  منک  یم  ضرع  ردق  نیمه 
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شراتفر لامعا و  هدوب و  ایند  هب  صاخشا  نیرت  انتعا  یب  هدومن و  قالط  هس  ار  ایند  هک  یگرزب  تیـصخش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ناتدوخ ياهباتک  رد  هک  درادن  نتفگ  يارای  منابز  هک  دیوگب  یتاملک  رتالاب  هکلب  بلط و  ایند  هدوب ، نمشد  تسود و  قیدصت  دروم 

؟ دنا هتشون 

يذ هیـضق  نیا  رد  نوچ  مالّـسلا  هیلع    ّ یلع تسا  نکمم  هک  دـننک  قیرزت  ءاقلا و  مدرم  هب  هسفن » یلا  عفنلا  رجی  هنا   » هلمج اب  هصـالخ 
رارق لوبق  دروم  ار  وا  تداهش  دنوادخ  .تسین  لوبق  لباق  شتداهش  اذهل  دهدب ، غورد  تداهش  هللااب ) ذایعلا   ) شلایع عفن  هب  تسا  عفن 

مدرم يا  هدع  یلو  هداد 

! .دندومن ّدر  رگیزاب 

نب یلع  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تاشرافـس  هیـصوت و  تیالو و  ماقم  قیثوت  ینآرق و  تایآ  لوزن  هجیتن  دوب  نیا  ایآ 
؟ مالّسلا هیلع  بلاط  یبا 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  لد  درد 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لد  درد  هیقشقش  هبطخ  رد  هک  دنیامن  شتیذا  رازآ و  مسق  نآ  هک 

« یجش قحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  »

(. دشاب هدنام  یناوختسا  شیولگ  رد  كاشاخ و  راخ و  شمشچ  رد  هک  یمدآ  دننام  مدومن  ربص  )

.تسا هدوب  ملا  ربص و  ترارم  هودنا و  هصغ و  مغ و  تدش  زا  هیانک  ترضح  نآ  شیامرف  زا  هلمج  ود  نیا 
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: دومرف یم  هک  هدوبن  دوخ  یب 

(1)« هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبا  نبال  هللا  «و 

( .ردام ناتسپ  هب  عیضر  هچب  زا  تسا  رتشیب  ندرم  هب  شا  هقالع  سنا و  مالّسلا  هیلع  بلاطوبا  رسپ  مسق  ادخ  هب  )

بآ رهز  ریشمش  يدارم ، مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نیرخآلا  نیلوالا و  یقشا  یتقو  هک  ریس  یناگدنز  زا  تشاد و  يدردرپ  لد  ردق  نآ 
.هبعک يادخ  هب  مدش  تحار  ینعی  هبعکلا » بر  تزف و  : » دومرف یم  تدابع  بارحم  رد  دز ، شکرابم  قرف  رب  ار  هداد 

دننکب و دیابن  هچنا  دندرک  .دوشب  دیابن  هچنآ  دش  ناتدوخ ، گرزب  نیخروم  لقن  هب  مه  نآ  خیرات  تداهش  هب  لوا ، ياهزور  نایاقآ !
دییامن و تیذا  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  زیزع و  دنمـشناد ، ءاملع  امـش  تسین  هتـسیاش  رگید  زورما  یلو  .دنیوگب  دیابن  هچنآ  دـنتفگ 

.تسا هللا  لوسر  ءاذیا  اققحم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ءاذیا  دیناد  یم  هکنآ  اب  .دینک  هتبشم  ربخ  یب  مدرم  رب  ار  رما 

مالّسلا هیلع  ّیلع  ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  رابخا 

خیش (3) و  ریـسفت رد  یبلعث  ماـما  قیرط و  دـنچ  هب  دوخ   (2) دنـسم رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  هچناـنچ 
لقن  (4) دئارف رد  ینیومح  مالسالا 

704 ص :

« ققحم . » هبطخ 5 هغالبلا ، جهن  - 1
.یملسالا ساش  نب  ورمع  دنسم  ، 3/483 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

.بازحا هروس  هیآ 58  لیذ  ، 8/63 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 3
باب 55. لوا ، طمس  ح 236 ، ، 1/298 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 4

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1535 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_704_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_704_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_704_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_704_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن 

« .اینارصن وا  ایدوهی  همایقلا  موی  ثعب  اّیلع  يرأ  نم  سانلا  اهیا  یناذآ  دقف  ًاّیلع  يذآ  نم  »

ای يدوهی  تمایق  زور  دوش  ثوعبم  دنک  تیذا  ار  یلع  هک  یـسک  نامدرم  هورگ  يا  .هدرک  تیذا  ارم  ار  یلع  دـنک  تیذا  هک  یـسک  )
(. ینارصن

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  زا  ثیدح 16  باب 9  زا  مود  لصف  نمض  هحفص 76  رد  (1) یکم رجح  نبا 
(3)« یناذآ دقف  ًاّیلع  يذآ  نم  : » دومرف هک  دـنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ادنـسم   (2) بلاطلا هیافک  باب 68  رد 

(. هدومن تیذا  ارم  ار  یلع  دنک  تیذا  سک  ره  )

ثیدح نیا  .تسا  تدابع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیدح  ندینـش  نتفگ و  نوچ  مناوخب  دیهد  هزاجا  دمآ  مدای  رگید  ثیدح 
باتک رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  یبرقلا و  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  دنـسم و  رد  دمحا  ماما  حیحـص و  رد  يراخب  ار 

زا  (5) یناکسح مساقلا  وبا  مکاح  (4) و  بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  ّیلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم 
نب دمحا  زا  ظفاح  هللادبع  وبا  مکاح 

705 ص :

ثیدح 16. لصف 2 ، باب 9 ، ، 123 یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
باب 68. ص276 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - 2

بقانم باب  ( 9/12 یمثیه ، دـئاوزلا ، عمجم  مالّـسلا ؛  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  ، 3/122 يروباشین ، مکاح ، كردتـسملا ، - 3
« ققحم  » .هنع هللا  یضر  هضغبی  نم  هبحی و  نمیف  عماج  هنم  باب  بلاط ، یبا  نب  ّیلع 

لصف 19. ح 344 ، ص328 ، یمزراوخ ، بقانم  - 4
ح ، 2/547 ریغصلا ، عماج  رد  یطویس  زین  .بازحا و  هروس  هیآ 57و 58 ، لیذ  ح 776 ، ، 2/147 یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  - 5
رد رکاـسع  نبا  اـمهل ، هتبحم  یلعل و  هلوسر  هللا و  هبحم  رکذ  ص105 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  میملا ، فرح  ، 8267

يدنه یقتم  طباخلا ، نبا  هب  فورعم  یفوک  يدسا  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  لاح  حرـش  مقر 6788 ، ، 5/308 قشمد ، هنیدم  خیرات 
ح 268و ، 474 ، 2/101 هدوملا ، عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنف  لصف 1 ، باب 5  بقانملا ، باـتک  ح 34154 ، ، 12/95 لاـمعلا ، زنک  رد 

نم یناذآ و  دـقف  ینم  هرعـش  يذآ  نم  ًاعوفرم : یلع  نع  رکاسع  نبا  جرخأ  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  ار  ثیدـح  باب 56 و 59  ، 322
.یلاعت هللا  يذآ  دقف  یناذآ 
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نب یلع  نب  دیز  زا  یطـساو  دلاخ  وبا  زا  بیبح  نب  طاطرا  زا  بوقعی  نب  دابع  زا  یلجع  دمحا  نب  یلع  زا  ظفاح  دواد  یبا  نب  دـمحم 
تاور نیا  زا  کی  ره  دنا و  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

تفرگ و تسد  هب  ار  دوخ  كرابم  يوم  مسق  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنتفگ : هتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  يوم  هروکذم ،
: دومرف

« .هللا هنعل  هیلعف  هللا  يذآ  نم  هللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  کنم  هرعش  يذآ  نم  یلع  ای  »

سک ره  هدناسر و  تیذا  ادخ  هب  دناسر  ءاذیا  نم  هب  سک  ره  هدیناسر و  ءاذیا  نم  هب  دـناسربءاذیا  وت  زا  یئوم  هب  سک  ره  یلع  يا  )
( .دنوادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  تیذا  ار  ادخ 

هعبطم پاچ   ) (1) يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  هفـشر  باـتک   60 هحفـص رد  يولع  نیدلا  باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  و 
ریما انالوم  زا  ثیدح  تحص  لوق  اب  مکاح ، نابح و  نبا  حیحص  یناربط و  ریبک  زا  باب 4  نم  لاس 1303 ) رد  رصم  هیماعلا 

706 ص :

، لاـمعلا زنک  يدــنه و  یقتم  زین  .تیبـلا و  لـها  بـس  هـیذأ و  یف  درو  اـم  باـب 4 ، ص107 ، یمرـضح ، يولع  يداـصلا ، هفـشر  - 1
.هللا يذآ  دقف  یلها  یف  یناذآ  نم  دنک : یم  لقن  نینچ  لصف 1  باب 5  بقانملا ، باتک  ح34197 ، ، 12/103
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

« هللا هنعل  هیلعف  یترتع  یف  یناذا  نم  »

( لاعتم دنوادخ  تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  ترتع  رد  دیامن  تیذا  ارم  یسک  ره  )

هک دوش  هدرزآ  ترـضح ، نآ  سدقم  حور  هک  دنوشن  یـضار  نیا  زا  شیب  مرتحم  نایاقآ  دتفا و  رثؤم  ما  هناقداص  ضیارع  تسا  دیما 
.تسا لکشم  رایسب  یهلا  لدع  همکحم  رد  نداد  باوج 

تروص هب  یـضعب  دوب  عمج  راـضح  بلاـغ  مشچ  رد  کـشا  مدز و  یم  فرح  ناـیرگ  مشچ  اـب  مدوخ  هسلج  نیا  تدـم  ماـمت  رد  ) 
( .دش یم  يراج  شمشچ  زا  کشا  یهاگ  مه  ظفاح  بانج  یتح  دیدرگ  يراج  ناشاه 

ود هک  یتما  مه  نآ   ) تما تیعمج  نایم  رد  هک  دینیبب  دیهد  رارق  لمع  ضرعمرد  ار  ناتدوخ  دـیوش  قیقد  دـینک ، رکف  يردـق  نایاقآ 
ادخ رما  هب  وا  لباقم  رد  میلست  رـس  هدومن و  تعیب  وا  اب  یگمه  ربمغیپ و  تسد  يالاب  اهنت  وا  هتـسشن و  راوگرزب  نآ  ياپ  ریز  لبق  هام 

همطاف ياهدالوا  نان  یفرـصتم و  کلم  هک  دش  یعطق  مکح  دـندومن و  در  ار  یلع  تداهـش  هک  یتعاس  نآ  دـندروآ ) دورف  ربمغیپ  و 
سلجم رد  زا  اـت  گرزب  تناـها  نآ  زا  تشذـگ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تناـما  ود  نآ  رب  دـنیامن ، طبـض  ار  همولظم  هقیدـص 

.دنتفر نوریب  داش  نمشد 

! تفر ایند  زا  درد  هصغ و  تدش  زا  یناوج  بابش و  نیع  رد  هک  دش  یلوتسم  رثؤم و  نانچ  همولظم  همطاف  رب  بضغ  ظیغ و  نیا 

رما تبقاع ، یلو  دش  كانبضغ  گنتلد و  یب  یب  رما ، لیاوا  رد  تسا  یهیدب  ظفاح :

707 ص :
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! تفر ایند  زا  تیاضر  لامک  اب  دش و  یضار  اهنآ  زا  هدومن  قح  هب  مکح  هفیلخ  دید  نوچ  دش  حالصا 

رمعرخآ ات  رمع  رکبوبا و  زا  مالّسلااهیلع  همطاف  تیاضر ، مدع 

ملاع ود   (2) ملسم (1) و  يراخب دـننام  دنـسیون ، یم  ینعم  نیا  فالخ  رب  ناتدوخ  ياملع  رباکا  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رما  رگا  یعاد :
: دنا هتشون  دوخ  نیحیحصرد  قثوم 

رکبابا اهب  نذؤی  مل  الیل و  ّیلع  اهجوز  اهنفد  تیفوتف  اّملف  تیفوت  یتح  هملکت  ملف  هترجهف  رکب  یبا  یلع  همطاف  تبضغف  يا  تدجوف  »
« اهیلع یلص  و 

مشخ و لاح  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  ینعی ؛ تسا  بضغ  مشخ و  يانعم  هب  دـیوگ : سوماق  رد  يدابآزوریف  هک  ناـنچ  تغل  رد  دـجو 
زامن وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگ  نآ  دومن ، تافو  ات  دزن  فرح  وا  اب  دنام و  كانبـضغ  وا  هدومن و  كرت  ار  رکب  یبا  بضغ 

هزانج رب  زامن  دوش و  رضاح  هزانج  رب  هک  دادن  مالعا  ار  رکب  یبا  دومن و  شنفد  هنابش  دراذگ و 

708 ص :

اهیف نملعأل  و  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .ربیخ  هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 704 ، ، 5/252 يراخبلا ، حیحص  - 1
کلذ یف  رکب  یبا  یلع  همطاـف  تدـجوف  ائیـش  اـهنم  همطاـف  یلا  عفدـی  نا  رکبوبا  یبأـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  لـمع  اـمب 

اهب نذؤی  مل  الیل و  یلع  اهجوز  اهنفد  تیفوت  املف  رهشا  هتس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تشاع  تیفوت و  یتح  هملکت  ملف  هترجهف 
رکب و یبا  هحلاصم  سمتلاف  سانلا  هوجو  یلع  رکنتـسا  تیفوت  املف  همطاف  هایح  هجو  ساـنلا  نم  یلعل  ناـک  اـهیلع و  یلـص  رکباـبا و 

...رهشالا کلت  عیابی  نکی  مل  هتعیابم و 
ملسم .هقدص  وهف  هانکرت  ام  ثرون  هلآو ال  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  باب  ریسلا ، داهجلا و  باتک  ح 52 ، ، 3/1380 ملسم ، حیحص  - 2

.دنک یم  لقن  يراخب  دننامه  ار  ثیدح 
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.دراذگ زامن  یب  یب 

ام ثرون  یبنلا ال  لوق  باب  رد  متفه  دـلج  هحفص 87  رد  زین  ربیخ و  هوزغ  اب  حیحص  مجنپ  ءزج  نمـض  هحفص 9  رد  يراخب  هچنانچ 
(1) هیافک باب 99  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و  تتام » یتح  هملکت  ملف  همطاف  هترجهف   » هک تسا  هدوم  لقن  هقدـص  هانکرت 

همطاف هک  هدروآ   (2) هسایسلا همامالا و  هحفـص 14  رد  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  زین  هدومن و  لقن  ار  ربخ  نیمه 
: دومرف رمع  رکب و  یبا  هب  يرامیب  رتسب  رد  مالّسلااهیلع 

«. امکنوکشأل ّیبنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرا  ام  ینامتطخسا و  امکنا  هتکئالم  هللا و  دهشا  ینا  »

دیدومنن مهارف  ارم  تیاضر  دـیدروآ و  طخـس  هب  ارم  رمع ) رکب و  یبا   ) رفنود امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  دـهاش و  ار  هکئالم  ادـخ و  )
( .دومن مهاوخ  ار  امش  تیاکش  منک  تاقالم  ار  رمبغیپ  رگا 

709 ص :

تتام یتح  همّلکت  مل  هترجه و  همطاـف و  تبـضغف  لاـق : دـسیون : یم  یجنگ  باب 99  ص370 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  - 1
.رکبابا نذؤی  مل  ًالیل و  یلع  اهنفدف 

اعمست ملا  هللا  امکتدشن  تلاقف : دسیون ... : یم  هبیتق  نبا  .بلاط  یبا  نب  یع  هعیب  تناک  فیک  ، 1/20 هبیتق ، نبا  هسایسلاو ، همامالا  - 2
دقف همطاف  یـضرا  نم  ینبحا و  دـقف  یتنبا  همطاف  ّبحا  نمف  یطخـس  نم  همطاـف  طخـس  ياـضر و  نم  هطاـف  اـضر  لوقی : هللا  لوسر 

هتکئالم هللا و  دهـشا  یناف  تلاق : .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هانعمـس  معن  الاق : ینطخـسا ؟ دقف  همطاف  طخـسا  نم  یناضرا و 
کطخـسو هطخـس  نم  یلاعت  هللااب  ذـئاع  انا  رکبوبا  لاـقف : .هیلا  امکنوکـشأل  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیـضرا و  اـم  ینامتطخـسا و  اـمکنا 

جرخ مث  اهیلـصا  هالـص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعدأل  هللا  لوقت و  یه  قهزت و  نا  هسفن  تداـک  یتح  یکبی  رکبوبا  بحتنا  مث  همطاـفای 
...ایکاب
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: تسا هتشون  باتک  نامه  رد  زین  و 

« .تتام نا  یلا  هترجه  رکب و  یبا  نم  همطاف  تبضغ  »

( گرم نامز  ات  بضغ  لاح  نیمه  هب  ار  وا  دومن  كرت  رکب و  یبا  زا  همطاف  دش  كانبضغ  )

دـینک و تواضق  هنافـصنم  هنافرط و  یب  نایاقآ  هک  تسا  رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  رگید  ثیداحا  راـبخا و  راـبخا ، نیا  لـباقم  رد 
.دییامن نایب  وگاعد  يارب  ار  رابخا  نیا  نیب  عمج  هقیرط 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  تیذا 

(1) و دنسم رد  دمحا  ماما  دننام  ناتدوخ  ياملع  مومع  هک  یفورعم  ربخ  لیبق  زا 

710 ص :

نکلو روسملا ...  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لبنح  دـمحا  .همرخم  نب  روسم  دنـسم  ، 4/323 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
تعمس لاق  همرخم  نب  روسملا  نع  ...اهطسبی  ام  ینطسبی  اهـضبق و  ام  یـضبقی  ینم  هعـضب  همطاف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.اهاذآ و ام  ینیذؤی  اهابرا و  ام  ینبیری  ینم  هعضب  یتنبا  امناف  نذآ  لاق ال  نذآ  ال  لاق : مث  مهل  نذآ  الف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
هعـضب همطاف  امنا  : » زا دنترابع  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدـش  دراو  یفلتخم  ياه  ترابع  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  رازآ  دروم  رد  زین 

ریس اهبصنا .» ام  ینبصنی  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  ینم  هعضب  همطاف  امنا  «، » یناذآ دقف  اهاذآ  نم  ینم  هعضب  همطاف  «، » اهاذآ ام  ینیذؤی  ینم 
باب حاکنلا ، باتک  ح 1998 ، ، 1644 هجام ، نبا  ننـس  هللا ،’ لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرـش  مقر 18 ، ، 2/119 یبهذ ، ءالبنلا ، مـالعا 

، هباغلا دـسا  ءاسنلا ، نم  نهنیب  عمجی  نا  هرکی  ام  باب  حاکنلا ، باتک  ح 2071 ، 6/56و 57 ، يدابآ ، میظع  دوبعملا ، نوع  هریغلا ، ، 56
، ینالقـسع رجح  نبا  داشرلا  يدهلا و  لبـس  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرـش  ءاسنلا  باتک  ، 5/521 ریثک ، نبا 

باتک ، 12/392 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  ءارهزلا  همطاف  لاح  حرش  مقر 11587 ، ءافلا ، فرح  ءاسنلا ، باتک  ، 8/265
هروس هیآ 101 ، لیذ  ، 3/222 ریثا ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  هللا ،’ لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرـش  مقر 9005 ، ءافلا ، فرح  ءاسنلا ،

، ملسم حیحـص  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  تنب  همطاف  بقانم  بقانملا ، باتک  ح 6/8370 ، ، 5/97 یئاسن ، يربکلا ، ننـس  نینمؤملا ،
لاق ال نم  باب  تاداهشلا ، باتک  10/201 و 202 ، یقهیب ، يربکلا ، ننس  همطاف ، لئاضف  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ح 94 ، ، 4/1903

هللا یضر  همطاف  لصف 2 ، تیبلا ، لها  لـضف  یف  باب 5 ، ح 34241 ، ، 12/111 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  ...دـلاولا ، هداهـشلا  زوجن 
مکاح نیحیحصلا  یلع  كردتـسملا  دمحم ،’ تنب  همطاف  لضف  باب 61 ، بقانملا ، باتک  ح 3878 ، ص1007 ، يذمرت ، ننس  اهنع ،

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم  رکذ  هباحصلا ، هفرعم  باتک  ح 349/4751 ، ، 3/173 يروباشین ،
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ریغ مکاح و  يذمرت و  زا  القن  قعاوص  رد  رجح  نبا  یبرقلا و  هدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  هدوملا و  عیبانی  رد  يزودـنق  نامیلس 
: دیامرف یم  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخم  هب  اهنآ 

اهبـضغا نم  هللا و  يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذآ و  نم  یبنج  نیب  یتـلا  یحور  يداؤف و  هرمث  ینیع و  رون  یه و  ینم و  هعـضب  همطاـف  »
« .اهذآ ام  ینیذؤی  ینبضغا  دقف 

ارم دـیامن  تیذا  ار  همطاـف  هک  یـسک  تسا  نم  يولهپ  ود  نیب  هک  نم  حور  نم و  مشچ  رونو  لد  هویم  تسا و  نم  نت  هراـپ  همطاـف  )
یم تیذا  هدروآ ، بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  همطاف  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ار  ادخ  دیامن  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا 

( .دیامن تیذا  ار  وا  هک  یسک  ارم  دنک 

لوسر هک  هدومن  لقن  ملسم  يراخب و  نیحیحص  زا  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  تالاح  همجرت  نمض  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« اهبارا ام  ینبیری  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  ینم  یتعضب  همطاف ، »

وا هب  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  وا  هک  یسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  )
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( هدرک يدب  نم  هب  دنک  يدب 

دبع وبا  ماما  ءایلوالا و  هیلح  مود  دلج   40 هحفص رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  لوؤسلا و  بلاطم   6 هحفص رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  يولعلا  صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا 

« .اهاذآ ام  ینیذؤی  اهابرا و  ام  ینبیری  ینم  هعضب  یتنبا  همطاف  امنا  »

دنک تیذا  ار  وا  هک  یـسک  هدومن و  يدب  نم  هب  دیامن  يدـب  وا  هب  هک  یـسک  تسا ، نم  نت  هراپ  نم  رتخد  همطاف  هک  تسین  نیا  زج  )
( .هدرک تیذا  ارم 

یلص مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  ءابدألا  تارضاحم  مود  دلج  هحفص 214  رد  یناهفصا ) بغار   ) دمحم نب  نیسح  مساقلا  وبا  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا 

« .ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  ینمهعضب  همطاف  »

( .هدروآ بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  )

هباصالا و دلج 4  هحفص 375  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دوخ و  مجعم  رد  يرمق  لاس 252  یفوتم  يرصب  ینثملا  نب  یـسوم  وبا  ظفاح 
رد یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  كردتسم و  میـس  دلج  هحفص 154  رد  يروباشین  مکاح  مجعم و  رد  یناربط  ننس  رد  یلـصوم  یلعیوبا 

هحفص 39 رد  يربط  نیدلا  بحم  هرکذت و  هحفص 175  رد  يزوج  نبا  طبس  ماش و  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفحا  هباحـصلا و  لئاضف 
لوسر هک  دنا  هدومن  لقن  نیبغارلا  فاعـسا  هحفص 171  رد  ناّبـصلا  نافرعلا  وبا  قعاوص و  هحفـص 105  رد  ّیکم  رجح  نبا  رئاخذ و 

: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« كاضرل یضری  کبضغل و  ضغبی  هللا  نا  همطاف  ای  »

یضار وت و  بضغ  هب  دنک  یم  بضغ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  همطاف  يا  )
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( .وت ياضر  هب  دوش  یم 

لقن هحفص 75  رد  زین  همرخم و  نب  روسم  زا  هللا  لوسر  هبارق  بقانم  باب  رد   (1) حیحص هحفص 71  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن 

« .ینبضغا دقف  اهبضغا  نمف  ینمهعضب  همطاف  »

( .هدروآ بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  )

دمحا ماما  دنسم  (4) و  يذمرت (3) و  دواد یبا  ننس  (2) و  ملسم يراخب و  نیحیحص  دننام  ناتدوخ  هربتعم  بتکرد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
هدیسر رایسب  مالّـسلااهیلع  همطاف  لئاضف  رد  نارگید  یفنح و  یخلب  نامیلـس  خیـش  هدوملا  عیبانی  رجح و  نبا  قعاوص  (5) و  لبنح نب 

؟ تفر ایند  زا  یضاران  كانبضغ و  اهنآ  زا  همطاف  هک  يرابخا  نآ  اب  دینک  یم  عمج  ار  رابخا  نیا  هنوگچ  .تسا 
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هنوگ نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .همطاف  بقانم  باب  یبنلا ، باحـصا  لئاضف  باـتک  و 278 ، ح232  و 96 ،  5/83 يراخبلا ، حیحـص  - 1
.ینبضغا اهبضغا  نمف  ینم ، هعضب  همطاف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  همرخم  نب  روسملا  نع  دنک : یم  لقن 

یلص هللا  لوسر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تنب  همطاف  لئاضف  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ح 94 ، ، 4/1903 ملسم ، حیحص  - 2
«. اهاذآ ام  ینینذؤی  ینم ، هعضب  همطاف  امنا   » هلآو هیلع  هللا 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دواد  یبا  .ءاسنلا  نم  نهنیب  عمجی  نا  هرکی  ام  باب  حاکنلا ، باـتک  ح 2071 ، ، 2/226 دواد ، یبا  ننس  - 3
ام ینیذؤیو  اهبارا  ام  ینبیری  ینم  هعضب  یتنبا  امناف  هلآو ...  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  هنا  ثدح  همرخم  نب  روسم  نع  دنک : یم 

.اهاذآ
لصف 3. باب 11  ح 5 ، ص190 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 4

اهضبقی ام  ینضبقی  ینم  هعضب  همطاف  هدرک : لقن  هنوگ  نیاار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح 244 ، ، 2/98 يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  - 5
...اهطسبی ام  ینطسبی  و 
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دریگ جاوزا  دـقع  هب  ار  لهج  یبا  رتخد  تساوخ  نوچ  هک  هدیـسر  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  هراب  رد  یلو  تسا  حیحـص  رابخا  نیا  خـیش :
تـسادخ بوضغم  دـهد  رازآ  ارم  هک  یـسک  هداد و  رازآ  ارم  درازاـیب  ار  همطاـف  سک  ره  دومرف : دـش  كانبـضغ  وا  رب  ادـخ  لوـسر 

! تسا هدوب  یلع  شدارمو 

لهج یبا  رتخد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هبطخ  زا  باوج 

هک تسا  يا  هوقود  هب  دراد  تاناویح  رب  ناسنا  هک  يا  هلماک  تازایتما  هلمج  زا  .تسا  رایسب  تاناویح ، عاونا  ناسنا و  نیب  قرف  یعاد :
.تسا رکف  يرگید  درخ و  لقع و  یکی  .تسا  هدش  هداد  رارق  وا  عاخن  رس و  زغم  رد 

دینش هچ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  لقع  رکف و  ییامنهار  تحت  یگدنز  نوؤش  عیمج  رد  هک  دراد  يرترب  ناویح  رب  یمدآ  نآ  ینعی 
رد اذـل  .دـیامن  ّدر  ّالا  دریذـپب و  تفریذـپ  ار  وا  لقع  رگا  دـنک  یجّالح  لقع  رکف و  هناخراک  رد  دربب  هکلب  دـهدن  لوبق  دروم  يروف 

: دیامرف دیجم  نآرق 

19/ رمز ِباْبلَْألا } اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  ُهّللا َو  ُمُهادَه  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  }

هب ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  نانآ  ار ، نآ  رتوکین  دننک  يوریپ  دنونـشب و  نخـس  نوچ  هک  یناگدـنب  نآ  ادـخ ) لوسر  يا   ) هد تراشب  )
( .دنملاع نادنمدرخ  تقیقح  هب  نانآ  مه  هدومرف و  تیاده  دوخ  صاخ  فطل 

يور امش  مه  بشما  .دننک  شلیدعت  حرج و  لقع ، تمظع  اب  هاگتسد  رد  هک  نآ  نودب  دندومن  لقن  امش  ناگتـشذگ  ار  يربخ  کی 
ارصتخم مروبجم  کنیا  .لقعت  رکفت و  نودب  دییوگ  یم  ار  تالمج  نیا  ناگتشذگ ، زا  هفرص  تیعبت  تداع و 
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.منک ضرع  یباوج 

ره زا  ینعی  دراد  یتاذ  تراهط  .تسا  رهیطت  هیآ  لومـشم  یلع  هک  دش ) ضرع  البق  هچنانچ   ) دنا هدومن  قیدصت  ناتدوخ  ياملع  الوا 
.دشاب یم  اربم  هزنم و  هلیذر  قالخا  بعل و  وهل و  تفاثک و  سجر و 

باب نیا  رد  الـصفم  هیـضام  هلیل  هک  هدـناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  سفن  هلزنم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هلهابم  هیآ  رد  هک  نآ  رگید  و 
نآ تاروتـسد  ماـکحا و  نآرق و  زا  یبوخ  هب  هک  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باـب  رگید  فرط  زا  .میدومن  ثحب 

: هدومرف بازحا  هروس  هیآ 53  رد  دنوادخ  هک  هتسناد  یم  هتشاد و  ربخ 

{ هللا لوسر  اوذؤت  نا  مکل  ناک  ام  {و 

( .دیرازایب تافو )  ) زا دعبو  تایحرد )  ) ار ادخ  لوسر  زگره  دیابن  (و 

هدرزآ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  وا  راتفگ  لاعفا و  هطـساو  هب  هک  دنک  یلمع  ترـضح  نآ  دنک  رواب  لقع  تسا  نکمم  هنوگچ 
رد مه  نآ  تسادخ  بوبحم  هک  یـسک  رب  دـنک  بضغ  میظع  قلخ  همـسجم  هک  دـنک  رواب  لقع  هنوگچ  ددرگ و  كانبـضغ  رطاخ و 

: ءاسن هروس  هیآ 3  مکح  هب  حاکن  رما  هدشن و  لیاق  یضیعبت  رما  نآ  رد  دیجم  نآرق  رد  ادخ  هک  یحابم  رما  کی 

{ َعابُر َثُالث َو  یْنثَم َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  } 

( راهچ ای  هس  ایود  تسا  تلادع  اب  بسانم  وکین و  ار  امش  هک  سک  نآ  دیرآ  نانز  زا  دوخ  حاکن  هب  )

دوب زئاـج  وا  رب  درک  یم  یلاـیخ  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ضرف  رب  رگا  تما و  عیمج  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  نیب  دراد  تیموـمع 
يارب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اعرش و 
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نینمؤملا ریما  رب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هعیـش  رابخا  زا  هچ  رگا   ) دومرف یمن  یتاملک  نینچ  دومن و  یمن  بضغ  زگره  یحابم  رما  کی 
هرظانم سلجم  اب  بسانم  عوضوم  نیا  رکذ  نکل  دیامن  رایتخا  رگید  ینز  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  هایح  رد  هدوبن  زئاج  مالّسلا  هیلع 

(. هدوبن

مه ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  دشاب  یم  اه  يوما  تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا  هک  دمهف  یم  قیقحت  رکفت و  زا  دعب  لقاع  ناسنا  ره  سپ 
.دنراد ینعم  نیا  هب  فارتعا 

هیواعم نامز  رابخا  لعج  هب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  نایب 

يدادغب یفاکسا  رفعج  یبا  شدوخ  داتساو  خیش  زا   (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 358  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 
دراد و ینایب  باب  نیا  رد 
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ثیداحالا رکذ  یف  لصف  ( ] هباحـصال مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 65 - 4/63 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
اموق هباحـصلا و  نم  اموق  عضو  هیواعم  نا  ...یفاکـسالا  رفعج  وبا  انخیـش  رکذو  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ّیلع ] مذ  یف  هعوضوملا 

یف بغری  العج  کلذ  یلع  مهل  لـعج  هنم و  هئاربلا  هیف و  نعطلا  یـضتقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  یف  هحیبق  راـبخا  هیاور  یلع  نیعباـتلا  نم 
یلع بطخف  هطخـسأف ، ریبزلا  نب  هورع  نیعباتلا  نم  هبعـش و  نب  هریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  هریره و  وبا  مهنم  اضرا ، ام  اوفلتخاف  هلثم ؛
دیری یلع  ناک  ناف  اهیذؤی  ام  ینیذؤی  ینم  هعـضب  همطاف  نا  لهج ! یبا  هللا  ودـع  هنبا  هللا و  یلو  هنبا  عمتجت  ال  هللا ! اهال  لاـق : و  ربنملا ،

اذه تلق : .یسیبارکلا  هیاور  نم  روهـشم  ثیدحلا  هانعم و  اذه  امالک  وا  دری ، ام  لعفیل  و  یتنبا ، قرافیلف  لهج  یبا  هنبا  دیری  یلع  هنبا 
هیزنت  » یمسملا هباتک  یف  یضترملا  هرکذ  دق  و  يرهزلا ، همرخم  نب  روسملا  نع  يراخبلا  ملسم و  یحیحص  یف  جرخم  اضیا  ثیدحلا 

مهل هبصانملا  مهتوادع و  مالّسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  نع  فارحناب  روهشم  هنا  یسیبارکلا و  نیسح  هیاور  هنا  رکذ  و  همئألا » ءایبنالا و 
.هتیاور لبقت  الف 
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دنیامنب مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هحیبق  رابخا  لعج  هک  دوب  هدومن  ینعم  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یعمج  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دیوگ :
اصع و نب  ورمع  هریرهوبا و  اهنآ  هلمج  زا  .دنیوج  يرازیب  راوگرزب  نآ  زا  مدرم  ات  دنهد  رارق  تمذـمو  نعط  دروم  ار  ترـضح  نآ  و 

وبا دـیوگ : هریرهوبا ، مان  هب  دـسر  یم  ات  هدومن  هراشا  مه  هلوعجم  رابخا  نآ  زا  ضعب  هب  ریبز و  نب  هورع  نیعباـت  زا  هبعـش و  نب  هریغم 
ار لهج  یبا  رتخد  دومن  يراگتساوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  ار  یثیدح  هدومن  تیاور  هک  تسا  یـسک  هریره 
ادـخ و تسود  نیب  عمج  دومرف : ربـنم  يـالاب  دومن و  بضغ  طخـس و  وا  رب  ترـضح  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـیح  رد 

یبا رتخد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هدومن ، تیذا  ارم  دـیامن  تیذا  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاـف  .دوش  یمن  ادـخ  نمـشد 
.دیامن يرود  نم  رتخد  زا  دیاب  دریگب  ار  لهج 

هب یسیبارک ؛ تایاور  هب  تسا  روهشم  ثیدح  نیا  ینعی  یسیبارکلا » هیاور  نم  روهـشم  ثیدحلا  و  : » دیوگ یفاکـسا  رفعج  وبا  هاگنآ 
.دنناوخ یم  یسیبارک  ار  ساسا  یب  تیاور  ره  هک  ینعم  نیا 

ملع یـضترم  دیـس  هدش و  تیاور  يرهزلا  همزحم  نب  روسم  زا  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  رد  ثیدح  نیا  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا  و 
یسیبارک نیسح  زا  تیاور  نیا  دیوگ : همئألا  ءایبنالا و  هیزنت  باتک  رد  دشاب ) یم  هعیـش  ياملع  نیققحم  رخافم  رباکا  زا  هک   ) يدهلا

وا تیاور  تسا و  هدوب  لیلج  نادناخ  نآ  گرزب  نانمشد  بصاون و  زا  تراهط و  تیب  لها  زا  فارحنا  هب  تسا  روهشم  وا  هدیـسر و 
لوبق دروم 
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(1) .دشاب یمن 

شتآ لها  دـیجم  نآرق  مکح  هب  قفانم  .تسا  قفانم  یلع  ضغبم  هدیـسر  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  يا  هرثاـکتم  راـبخا  رب  اـنب  اریز 
.تسا دودرم  وا  تیاور  سپ  دشاب ، یم 

هبطخ رد  هریره  وبا  ای  یـسیبارک  زا  لقن  هب  صاـصتخا  طـقف  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هب  ناگدـننک  ءاذـیا  تمذـم  رد  راـبخا  رب  هوـالع  هب 
لـصف رد  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  هلمج  زا  .تسا  دراو  عوضوم  نیا  رد  يرایـسب  راـبخا  هکلب  دـشاب  یمن  لـهج  یبا  رتخد  یگتخاـس 
ناملـس زا  یثیدح  یبرقلا  هدوم  زا  مهدزیـس  تدوم  رد  یعفاش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  باطخلا و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  يدمحم 

یتنبا هنع  تیـضر  نمف  باسحلاو  طارـصلا  نازیملا و  ربقلا و  توملا و  نطاوملا  کلت  رـسیا  نطاوملا  نم  هأـم  یف  عفنی  همطاـف  بح  »
هنع تیضر  همطاف 
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نایب انـشآ  ان  نآرق  ثیدح و  رد  ار  وا  تسا و  دودرم  زین  نیعم  نب  ییحی  لبنح و  نب  دـمحا  دزن  رد  یـسیبارک  نیـسح  تصیخـش  - 1
فرعت لاقف : لبنح  نب  دمحا  لأسی  دـیجملا  دـبع  نب  رـصن  ابا  تعمـس  لاق : ییحی  نب  دـمحأ  انث  همـصع  یبا  نبا  انثدـح  .تسا  هدرک 
بوقعی دنع  مکعم  ناک  یعفاشلا و  دـنع  كرظانی  ناک  هنا  معزی  هللا  دـبع  ابا  ای  لاقف : .هللا  كافاع  هفرعا  ال  لاقف : یـسبارکلا ؟ نیـسح 

یسیبارکلا یلع  وبا  یلع  نب  نیـسحلا  همجرت  ، 2/365 يدع ، نبا  لماکلا ، هریغب » ثیدـحلاب و ال  هفرعا  ال  لاقف : .دعـس  نب  میهاربا  نب 
دمحا یف  ملکتی  یسیبارکلا  ًانیسح  نا  هل : لیق  و  نیعم ، نب  ییحی  تعمس  لاق : یسلایطلا ، نامثع  یبا  نب  رفعج  انثدح  ( »... 126/495)

نب یلع  نب  نیـسحلا  همجرت 4139 ، ، 8/64 يدادغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  « ) ...هللا هنعل  یـسیبارکلا !؟ نیـسح  نم  و  لاقف : لبنح  نب 
هملکی نم  ملکت  هملکت و ال  سیبارکلا ال  ادـه  كایا و  كایا  لبنح ؛) نب  دـمحا   ) هللا دـبع  وبا  یل  لاـقف  یـسیبارکلا ) یلع  وبا  دـیزی ،

« ققحم  » .تارم سمخ  وا  تارم  عبرا 
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اهملظی نمل  لیو  هیلع  هللا  تبضغ  هیلع  تبـضغ  نم  هیلع و  تبـضغ  همطاف  یتنبا  هیلع  بضغ  نم  واهنع  هللا  یـضر  هنع  تیـضر  نم  و 
« .امهتعیش اهتیرذ و  ملظی  نمل  لیو  ایلع و  اهلعب  ملظیو 

، باسح طارـص و  نازیمو و  ربق  تسا و  گرم  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  ناکم  عضوم و  دص  رد  دـشخب  یم  هدـیاف  عفن و  همطاف  یتسود  )
یم یضار  وا  زا  ادخ  مشاب  یضار  وا  زا  نم  هک  یسک  متسه و  یـضار  وا  زا  نم  وا ، زا  همطاف  نم  رتخد  دشاب  یـضار  هک  یـسک  سپ 

وا رب  دـنوادخ  مشاـب  كانبـضغ  نم  سک  ره  رب  مشاـب و  یم  كانبـضغ  وا  رب  نم  دـیامن  بـضغ  وا  رب  همطاـف  هـک  ار  یـسک  دـشاب و 
یـسک رب  ياو  یلع و  شرـسمه  رهوش و  رب  دنک  ملظ  هک  یـسک  رب  ياو  همطاف و  هب  دنک  ملظ  هک  سک  نآ  رب  ياو  .تسا  كانبـضغ 

(. مالّسلا مهیلع  همطاف  یلع و  نایعیش  هیرذ و  رب  دنک  ملظ  هک 

بتکرد هک  حیحـص  رابخا  نیا  دـییامرفب  مرتحم  نایاقآ  کـنیا  .دـش  رکذ  هک  راـبخا  زا  رادـقم  نیمه  تسیفاـک  هنومن  دـهاش و  يارب 
هک دنا  هدروآ  نارگید  ملـسم و  يراخب و  دـننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  مدرک  ضرع  البق  هک  يرابخا  اب  تسا  رایـسب  نیقی  هربتعم 

دوب یضاران  كانبضغ و  رمع  رکب و  یبا  رب  همطاف  هک  دنا  هدروآ  نارگید  ملـسم و  يراخب و  دننام  ناتدوخ  ياملعرکب  یبا  رب  همطاف 
؟ درک عمج  دیاب  هنوگچ  تفر  ایند  زا  ات 

هب عجار  یـسیبارک ، ثیدـح  هب  عجار  ـالوا : هدـش  تیاور  رت  لـصفم  رایـسب و  اـم  هربتعم  بتکرد  تسا و  حیحـص  راـبخا  نیا  ظـفاح :
هک مدش  نونمم  یلیخ  یلو  منک  رواب  متسناوت  یمن  نم و  لد  رد  دوب  يا  هدقع  ار  لهج  یبا  رتخد  ههجو  هللا  مرک  یلع  يراگتـساوخ 

.دیدومرف امعم  لح  بشما 
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نآ باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  لاکشا 

رد هک  رمع  رکبوبا و  رب  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  بضغ  نیا  یتداع و  بضغ  هن  تسا  ینید  بضغ  رابخا ، نیا  رد  بضغ  زا  دارم  َایناث :
یضر نیخیش  رب  مالّسلااهیلع  همطاف  ینید  تاررقم  فالخ  لمع  کی  يارب  ینعی  هدوبن ؛ ینید  بضغ  هدیسر  ام  هحیحـص  بتک  مامت 

.هدومنن بضغ  امهنع  هللا 

نیا یلو  دوـب  دـهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ادـخ و  بضغ  بوـضغم  اـعطق  درازاـیب  ینید  بضغ  هب  ار  همطاـف  سک  ره  هـتبلا  و 
ادیپ وا  رد  دیسرن  دوخ  دصقم  فده و  هب  یتقو  یـساسح  ناسنا  ره  هک  تسا  هدوب  یتلاح  رییغت  عون  کی  مالّـسلااهیلع  همطاف  بضغ 

! دوش یم 

كانبـضغ تعاس  نآ  دش و  رثأتم  عبطلاب  دومنن  كدـف  ّدر  هب  تقفاوم  هفیلخ  دومن و  كدـف  تساوخرد  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  نوچ 
هللجم یب  یب  نآ  تیاضر  رب  لیلد  هفیلخ و  مکح  هب  دش  یضار  تفر و  نوریب  شلد  زا  مه  یلومعم  بضغ  نیمه  ادعب  یلو  هدیدرگ 

طبـض ار  كدـف  تشاد  هک  يذوفن  تردـق و  اب  دیـسر  تفالخ  مه  یتقو  ههجو  هللا  مّرک  یلع  یتح  تسا و  هدوب  اهنآ  توکـس  انامه 
! .تسا هدوب  یضار  لبق  يافلخ  مکح  هب  هک  تسا  یعطاق  لیلد  دوخ  نیا  دومنن و 

مرتحم نایاقآ  رد  یتلاسک  ول  تسا و  هتـشذگ  یلیخ  بش  ره  تقو  زا  نوچ  دراد  لصفم  باوج  کی  ره  هک  دیدومرف  یبلاطم  یعاد :
.بش ادرف  يارب  دنامب  اهباوج  دییامرف  تقفاوم  تسبوخ  یلو  منیب  یمن 

گرزب بلطم  نیا  هجیتن  ات  میا  هدیـسر  ساسح  ياج  هب  نوچ  میرادن  تقفاوم  زگره  دنتفگ  دندمآ و  رد  ادـص  هب  سلجم  لها  مامت  )
( .میور یمن  دوشن  مولعم 

رظن فرص  تقو  ياضتقا  هب  لصفم  باوج  زا  یلو  میامن  یم  تعاطا  یعاد :
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.مزادرپ یم  يرصتخم  هب  طقف  میامن  یم 

دوب نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  بلق و 

قیقحت رکفت و  نودب  دیدومن و  هابتـشا  هدوب  ییاوه  هکلب  هدوبن  ینید  بضغ  مالّـسلااهیلع  هقیدص  همطاف  بضغ  دیدومرف  هکنیا  الوا :
نمؤم هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  يرابخا  ینآرق و  تایآ  قبط  یقالخا  تاروتسد  رد  هکنآ  يارب  دیدومرف  لمأت  و 

.یتا له  هروس  هلهابم و  هیآ  ریهطت و  هیآ  هب  هدّجمم  همطاف  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  یمن  یبضغ  نینچ  زگره  لماک 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  اصوصخم  هدیسر  نامیا  لامک  ماقم  هب  مالّسلااهیلع  همطاف  هک  هدیسر  رایـسب  امـش  ام و  هربتعم  بتک  رد  و 
: دومرف هلآو 

(1)« اهشاشم یلا  انامیا  اهحراوج  اهبلق و  هللا  ألم  همطاف  یتنبا  نا  »

قرغ همطاف  هک  نیا  زا  هیانک  .وا  ياه  هناش  يالاب  ناوختسا  ات  نامیا  زا  ارم  رتخد  همطاف  حراوج  بلق و  تسا  هدرکرپ  لاعتم  دنوادخ  )
( .تسا نامیا  رد 

هدوب ینید  همطاف  بضغ 

هب مکح  یمکاح  یتقو  هک  دیامن  یمن  ار  یلمع  نینچ  تسا  قح  رماوا  هب  میلـست  ناشنامیا  تمالع  هک  يا  هنمؤمو  نمؤم  چـیه  زگره 
یقاب بضغ  نآ  رب  دـشاب و  مأوت  هنیک  دـقح و  اب  هک  یبضغ  مه  نآ  دـیامن  بضغ  وا  رب  دـیامن  يراج  ار  ادـخ  مکح  ینعی  دـنک  قح 

مکح نآ  زا  يدحا  دیراذگن  دیامن  تیصو  یتح  گرم  مد  ات  دنامب 
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لصف 3. باب 4 ، ح248 ، ص291 ، هزمح ، نبا  بقانملا ، یف  بقاثلا  - . 1
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هک دیامنن  غورد  ياعدا  زگره  دیامن  یم  وا  تراهط  هب  مکح  دنوادخ  هک  يا  همطاف  الوا  دنراذگ ، زامن  نم  هزانج  رب  قح  ناگدـننک 
.دیامنب وا  هیلع  مکح  مکاح 

زا یتسیاب  دـندومن  وا  زا  هک  یهاوخ  رذـع  زا  دـعب  اصوصخم  دوش ، لیاز  دوز  یتسیاب  دوب  یتلاح  رییغت  طقف  یب  یب  بضغ  رگا  اـیناث :
تسا نآ  نمؤم  مئالع  تافـص و  زا  یکی  دوقحب » سیل  نمؤملا  : » تسا هومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  نوچ  دورب  نوریب  شلد 

یئاـطخ راـتفرگ  رگا  نمؤم  دـیامرف : یم  هک  دراد  ربخ  رد  زین  شداـب و  هتـشادن  لد  رد  سفن  ياوه  تداـع و  يور  هنیک  دـقح و  هک 
اپارـس هک  ریهطت  هیآ  هب  هدّجمم  هرهاط  هقیدص  همطاف  هب  دسر  هچ  ات  دراد  یمن  هاگن  لد  رد  ار  نمؤم  توادع  زور  هس  زا  شیب  ددرگ 

هنیک دوقح و  زگره  هدوب  اربم  كاپ و  لاعتم  دـنوادخ  تداهـش  هب  هلیذر  قالخا  تافاثک  ساجرا و  عون  ره  زا  هدوب و  نامیا  رد  قرغ 
.تسا هدوبن  رو 

.تفر ایند  زا  رمع  رکبوبا و  زا  یتیاضران  بضغ و  تلاح  اب  مالّسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نیقیرف  قافتا  یفرط  زا  و 

یلصءایبنالا متاخ  شراوگرزبردپ  ادخ و  مکح  فالخ  رب  یمکح  دید  نوچ  هک  هدوب  ینید  یب ، یب  بضغ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسا ربمغیپ  ادخ و  بضغ  بجوم  هک  تسا  بضغ  نآ  نیا  ینید و  بضغ  هب  هدومن  بضغ  اذل  هدش  رداص  هلآو  هیلع  هللا 

دوبن اضر  بجوم  همطاف  توکس 

بجوم هک  یتوکس  ره  .دیدومرف  هابتشا  اضیا  .هدوب  همولظم  هموصعم  نآ  ياضر  تمالع  مالّسلااهیلع  همطاف  توکـس  دیدومرف  ًاثلاث :
وه و لباقم  رد  ار  دوخ  يوربآ  ات  دوش  یم  توکس  هب  روبجم  مولظم  ملاظ ، تردق  تدش  زا  عقاوم  یضعب  .دوش  یمن  اضر 
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.تفر ایند  زا  مه  كانبضغ  یضاران و  هوالع  هب  هدوبن  هک  یضار  مالّـسلااهیلع  همطاف  همولظم  یب  یب  ترـضح  دیامن و  ظفح  لاجنج 
: دنا هتشون  هک  ملسمو  يراخب  امش  قثوم  گرزب  ملاع  ود  اصوصخم  ناتدوخ  ياملع  رباکا  لاوقا  مدرک  ضرع  هکنانچ 

(1)« .تیفوت یتح  هملکت  مل  هترجهف و  رکب  یبا  یلع  همطاف  بضغف  »

(. دومن تافو  ات  دزن  فرح  وا  اب  دومن و  يرود  وا  زا  رکب و  یبا  رب  همطاف  درک  بضغ  )

هتشادن لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  یلع 

همطاـف ياـه  هچب  هب  درکن و  فرـصت  ار  كدـف  يرهاـظ )  ) تفـالخ يدـصت  هرود  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  : » دـیدومرف اـعبار :
.دیدومرف هابتشا  مه  زاب  تسا » هدوب  مکح  هب  ءاضر  تمالع  دادن  مالّسلااهیلع 

یقح هب  مکح  ای  دـنکب و  تساوخ  یم  هک  يراک  ره  هب  مادـقا  ات  هتـشادن  لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  راوگرزب  نآ  هک  نآ  هچ 
! دش یمدنلب  ییاه  دایرف  دومن  یم  يرما  هب  مادقا  هک  يدرجم  هب  درادرب  نایم  زا  ار  یتعدب  ای  دنک 

هب تصرف  اعطق  دنادرگ ، یم  رب  همطاف  ياهدالوا  هب  ار  كدف  ترضح  نآ  رگا 
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یف رکب  یلا  یلع  همطاف  تدجوف  ائیـش  اهنم  همطاف  یلا  عفدی  نا  رکبوبا  یبأف  .تسا ...«  هدرک  تیاور  نینچ  ار  نایرج  نیا  يراخب  - 1
نینچ همادا  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  ملـسم  ربیخ ) هوزغ  باـب  / 5/82 يراخب ، حیحـص  « ) .تیفوت یتح  هملکت  ملف  هرجهف  کلذ 
باتک ، 5/154 ملسم ، حیحص  ...اهیلع » یلصو  رکب  ابأ  اهب  نذؤی  مل  الیل و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اهجوز  اهنفد  تیفوت  امل  : » تسا هدروآ 

« ققحم  » ...ثرون هلآو ال  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  باب  ریسلا ، داهجلا و 
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هدومن و تباث  دـیامن  یم  عفن  ّرج  دوخ  يارب  یلع  دـنتفگ  هک  ار  یلبق  ياهراتفگ  هداتفا  شعابتا  هیواعم و  ًاصوصخم  نیفلاـخم  تسد 
.هدومن راتفر  رمع  رکب و  وبا  هقیرط  فالخ  رب  یلع  هک  دندرک  یم  تیوقت  ار  دوخ 

ورین و نینچ  ترضح  نآ  يارب  هک  نآ  لاح  هدوب و  لمع  رد  يدازآ  تردق و  مزلتسم  ترـضح ، نآ  زا  یمکح  نینچ  رودص  هوالع ،
.دیامن راتفر  دناوتب  دوخ  نیقباس  هدرک  هتفگ و  فالخ  رب  هک  دندوب  هدراذگن  یتردق 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  یلحم  زا  ار  ربنم  یلبق  يافلخ  ترـضح  نآ  زا  لبق  نوچ  .دش  مولعم  حیوارت  زامن  ربنم و  هیـضق  رد  هچنانچ 
ار ربنم  تساوخ  دش  رقتسم  يرهاظ  تفالخ  ماقم  هب  ترضح  نآ  یتقو  .دندرک  ضوع  ار  وا  ياج  دنتشادرب و  دوب  هدراذگ  هلآو  هیلع 

ریز تساوخرب و  مدرم  دایرف  .دنادرگرب  دوب ، هدراذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یلوا  ياج  هب 

!؟ هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لمع  قباطم  ول  دوش و  لمع  نیخیش  هریس  فالخ  رب  هک  دنتفرن  راب 

راتفر رمع  هفیلخ  مکح  فالخ  رب  دهاوخ  یم  یلع  هک  دش  دـنلب  اهدایرف  زاب  .دومن  عنم  تعامج  هب  حـیوارت  زامن  زا  ار  مدرم  نینچمه 
.دیامن

.دومن عنم  نآ  تعامج  زا  ار  مدرم  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  هدوب  هچ  حیوارت  زامن  بحاص  هلبق  باون :

حیوارتزامن

راـهچ زا  دـعب  نتـسشن  هسلج و  هب  هدـش  هدـیمان  اهدـعب  دـشاب ، یم  هسلج  يارب  مسا  لـصا  رد  هحیورت  عـمج  تغل  رد  حـیوارت  یعاد :
كرابم هام  ياهبش  رد  زامن  تعکر 

724 ص :
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زامن تعکر  تسیب  مان  ای   ) دـش كرابملا  ناضمر  یلایل  رد  یبحتـسم ، زامن  تعکر  راهچ  مان  اهدـعب  مدرم و  تحارتسا  يارب  ناضمر 
(. اهبش مامت  رد  یبحتسم 

یبحتـسم ياهزامن  یلو  دنناوخب  دنناوت  یم  تعامج  هب  ار  بجاو  هضیرف و  ياهزامن  طقف  هیمالـسا ، هسدقم  تناید  رد  تسا  یهیدـب 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  اریز  تسا ؛ عونمم 

هلفانلا و ال یف  ناضمر  رهش  اوعمتجت  الف  الأ  هیصعم  یحضلا  هالص  وهعدب  هعامج  یف  هلفانلا  نم  ناضمر  رهـش  یف  لیللاب  هالـصلا  نا  »
یلا اهلیبس  یلإ  اهلیبس  هلالـض  لک  هلالـض و  هعدب  لک  نا  الأ و  هعدـب  نم  ریثک  نم  ریخ  هنـسلا  نم  الیلق  ّناف  یحـضلا  هالـص  اولـصت 

(1)« .رانلا

زامن مدرم  .دشاب  یم  تیصعم  تعدب و  یحـض  زامن  تسا و  تعدب  تعامج  هب  ناضمر  هام  ياهبـش  هلفان  زامن  ناناملـسم  هورگ  يا  )
ربغیپ تنس  اب  قباطم  هک  یمک  لمع  هک  یتسرد  هب  سپ  .دیناوخن  یحـض  زامن  زین  دیناوخن و  تعامج  هب  ار  ناضمر  هام  ياهبـش  هلفان 
شتآ يوس  هب  تسا  یهار  یتلالـض  ره  تسا و  تلالـض  یتعدـب  ره  دـینادب  .دـشاب  تعدـب  هک  يرایـسب  لـمع  زا  تسا  رتـهب  دـشاب 

( .منهج

725 ص :

هنع هللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  نأش  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 223 ، 12/282 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هالـصو هعدب  هعامج  هلفانلا  نم  ناضمر  رهـش  یف  لیللاب  هالـصلا  نإ  سانلا  اهیأ  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 10 نعط

الأ هعدب  یف  ریثک  نم  ریخ  هنس  یف  الیلق  ناف  یحضلا  هالص  اولصت  الو  هلفانلا  یف  ناضمر  رهش  یف  الیل  اوعمتجت  الف  الأ  هعدب  یحضلا 
« رانلا یف  اهلیبس  هلالض  لکو  هلالض  هعدب  لک  نإو 
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؟ تسا ربخ  هچ  دیسرپ : .دنا  هدش  عمج  مدرمو  نشور  ییاه  غارچ  دید  دش ، دجسم  دراو  يرجه   14 لاس تفالخ  هرود  رد  رمع  یبش 
یتعدب وکین  یلو  تسا  تعدب  لمع  نیا  هعدبلا » تمعن  هعدـب و  : » تفگ تعامج  هب  عوطت  زامن  يارب  دـنا  هدـش  عمج  مدرم  دـنتفگ :

! تسا

: تفگ دنناوخ ، یم  قرفتم  ار  زامن  مدرم  دید  نوچ  هفیلخ  هک  دیامن  یم  لقن  يراقلادـبع  نب  نمحرلا  دـبع  زا   (1) حیحص رد  يراخب 
دید دمآ  دجسم  هب  هک  دعب  بش  .دراذگ  تعامج  هب  ار  زامن  اهنآ  اب  بعک  نب  یبُا  درک  رما  تسا و  رتهب  دنناوخب  ار  زامن  تعامج  هب 

! تعدب نیا  تسا  یتعدب  بوخ  ینعی  هذه » هعدبلا  معن  : » تفگ دنناوخ  یم  تعامج  هب  هدومن و  ءارجا  ار  رما 

رد نوچ  هک   (2) دومن عنم  ار  لمع  نیا  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  نامز  ات  دوب  لومعم  ملع  نیا  نامز  نآ  زا 
هدوبن لومعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز 

726 ص :

نع دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يراخب  .ناضمر  ماق  نم  لضف  حیوارتلا ، هالص  باتک  ح 265 ، ، 3/1000 يراخب ، حیحص  - 1
یَّلـصی نوقرفتم  عازوأ  سانلا  اذإف  دجـسملا  یلإ  ناضمر  یف  هلیل  باطخلا  نب  رمع  عم  تجرخ  لاق : ّهنا  يراقلا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع 

مزع ّمث  لثمأ ، ناکل  دـحاو  ئراق  یلع  ءالؤه  تعمج  ول  يرأ  ّینإ  رمع : لاقف  طهرلا ، هتالـصب  یَّلـصیف  لجرلا  یَّلـصیو  هسفنل  لجرلا 
...هذه هعدبلا  معن  رمع : لاق  مهئراق ، هالصب  نوَّلصی  سانلاو  يرخأ  هلیل  هعم  تجرخ  ّمث  بعک ، نب  یبأ  یلع  مهعمجف 

یم نعط 10 ) باطخلا  نب  رمع  نأش  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هلطخ 223 ، 12/283 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
، ناضمر رهش  هلفان  مهب  یلصی  امامإ  مهل  بصنی  نأ  هولأسف  هفوکلاب  هیلإ  اوعمتجا  امل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  يور  دق  دسیون :

لخدـف مالّـسلا  هیلع  نسحلا  هنبا  مهیلإ  ثعبف  مهـضعب  اومدـقو  مهـسفنأل  اوعمتجاو  هوکرتف  هنـسلا  فالخ  کـلذ  نأ  مهفرعو  مهرجز 
...هارمع او  اوحاصو : باوبألا  اوردابت  هوأر  املف  هردلا  هعمو  دجسملا  مهیلع 
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.دوش لمع  دیابن  هدوب  عونمم  هکلب 

هلفان هک  دیامرف  نیعم  ناشیا  يارب  یماما  هک  دندومن  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  هفوک  لها  دندروآ ، فیرـشت  هفوک  هب  هک  ینامز  ات 
نوچ دومن  عنم  ترـضح  هک  يدوجو  اب  دومن  تعامج  هب  لمع  نآ  زا  عنم  ار  اهنآ  ترـضح  دـنناوخب  تعامج  هب  ار  ناضمر  ياـهبش 

هک دندومن  رارقرب  تماما  هب  ناشدوخ  زا  ار  رفن  کی  دندش  عمج  درب  فیرـشت  ترـضح  هک  نیمه  .دندشن  هبنتم  دندوب ، هدرک  تداع 
: دومرف .دـیبلط  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دوخ  گرزب  دـنزرف  دیـسر  ترـضح  هب  ربخ  يروف  .دـنناوخب  تعامج  هب  ار  زامن 
هلان و دـندید  لاونم  نادـب  ار  لاح  مدرم  نوچ  دـنناوخب  تعامج  هب  ار  هلفان  زامن  هک  نآ  زا  امن  عنم  ار  تیعمج  نآ  اب  رادرب و  هناـیزات 

! دیامن یم  عنم  زامن  زا  ار  ام  هدمآ  یلع  ياو  يا  هک  دش  دنلب  ناشدایرف 

ریز هدوب ، لومعم  رمع  ناـمز  رد  هدوبن و  لومعم  يزاـمن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناـمز  دنتـسناد  یم  دوـخ  هک  نآ  اـب 
! دوب مرکا  ربمغیپ  روتسد  قباطم  هک  نیا  اب  دنتفرن  مالّسلا  هیلعانالوم  تاروتسد  نامرف و 

هدش بصغ  ًاملظ  دومرف  یم  درک و  یم  ار  لمع  نیا  رگا  دهدب ؟ همطاف  ياهدالوا  هب  ار  كدف  تسناوت  یم  ترضح  نآ  هنوگچ  سپ 
ار ناناملـسم  قح  تسا  ایند  هب  لیام  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دش  یم  دنلب  اهدایرف  يروف  ددرگرب ، همولظم  ثارو  هب  دـیاب 
قح قاقحا  دوب  هتفر  ایند  زا  مه  قح  بحاص  نوچ  دومن  هشیپ  قباسلا  یف  امک  ار  ربص  راچان  اذل  .هدومن  طبض  دوخ  ياه  دالوا  عفن  هب 

.دریگب ار  اهنآ  قح  دیایب و  دمحم  لآ  يدهم  نامز  ماما  قیالخ  قوقح  هدننک  قاقحا  ات  دراذگ  ار 

ترضح نآ  رگا  هدوبن و  مکح  هب  ياضر  رب  لیلد  مه  ترضح  نآ  توکس  سپ 

727 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1558 

http://www.ghaemiyeh.com


یتیاضران راهظا  لد و  درد  ًایناث : دومرف و  یمن  هّجاحم  اهنآ  اب  الوا : تسناد  یم  قح  كدـف  رما  رد  ار  دوخ  زا  لـبق  ياـفلخ  تاـیلمع 
.داد یمن  رارق  مکح  ار  قالطالا  یلع  مکح  يادخ  درک و  یمن 

درد دوب  هرصب  رد  نارمکح  ترضح و  نآ  لماع  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هب  يا  همان  نمـض  تسا   (1) هغالبلا جهن  رد  هچنانچ 
: دسیون یم  دنک ، یم  لد 

« .هللا مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تّحشف  ءامس  هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  »

لخب نآ  رب  لـبق ) ءاـفلخ   ) یهورگ هک  دوـب  اـم  تسد  رد  كدـف  اـیند ) لاـم  زا   ) تسا هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هـچنآ  ماـمت  زا  )
يرواد مکاح و  وکین  دنوادخ  دنتشذگ و  نآ  زا  هدومن  شـشخب  شیاهدالوا ) همطاف و   ) نارگید و  دنتفرگ ) ام  تسد  زا  و   ) دندیزرو

((. دومن دهاوخ  مکح  لطاب  قح و  نیب  هک   ) .تسا

هکنآ هچ  دیدومرف ، هاتبشا  یلیخ  مه  زاب  .تشذگ  اهنآ  زا  دش و  یضار  رمع  رخآ  رد  مالّسلااهیلع  همولظم  همطاف  دیدومرف : هک  نیا  و 
مد ات  همولظم  یب  یب  نآ  هک  میدومن  تباث  دـش ، ضرع  ـالبق  هک  يراـبخا  رد  هچ  ناـنچ  درکن  ادـیپ  عوقو  تروص  زگره  يرما  نینچ 

.دوب یقاب  بضغو  یتیاضران  لاح  هب  گرم 

مالّسلااهیلع همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  تدایع 

ناتضرع هب  بلطم  تابثا  يارب  يرگید  ربخ  مضرع  همتاخ  يارب  مه  کنیا 

728 ص :

( فینح نب  نامثع  یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) هدمآ 45 ص967 ، هغالبلا ، جهن  - 1
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ءافلخلا خیرات  لوا  دـلج  هحفـص 14  رد  يرجه  لاـس 276  رد  یفتم  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا  هک  مناـسر  یم 
هربتعم بتک  رد  هریغ  (2) و  دیدحلا یبا  نبا  لیبق  زا  امش  ءاملع  زا  نارگید  (1) و  هسایسلا همامالا و  هب  فورعم  نیدیشارلا 

هب میورب  نم  اب  ایب  تفگ : رکب  یبا  هب  رمع  ینعی  اهانبـضغا » دـق  اناف  همطاف  یلا  انب  قلطنا  رکب  یبال  رمع  لاق   » هک دـنا  هدومن  لقن  دوخ 
نیا ارهاظ  میورب و  ایب  نم  اب  تفگ : رمع  هب  رکب  یبا  هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  و   ) میا هدروآ  بضغ  هب  ار  وا  ام  هک  اریز  همطاـف  يوس 

، دنداد رارق  هطساو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دادن  تاقالم  هزاجا  یب  یب  همولظم ، همطاف  لزنم  برد  دنتفر  مه  اب  هصالخ  .تسا ) حیحص 
مالس دندش ، دراو  .داد  دورو  هزاجا  هدرک ، ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  ترضح  نآ  .درک  توکـس  مالّـسلا ،  هیلع  یلع  باوج  رد  یب  یب 
مراد رت  تسود  ار  هللا  لوسر  یـشیوخ  مسق  ادخ  هب  ادخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ : رکب  یبا  .درک  راوید  هب  ور  همولظم  یب  یب  .دـندرک 

نم .مدوب  هدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  شاک  يا  .مراد  یم  تسود  رتشیب  هشیاع  مرتخد  زا  ار  وت  مدوخ و  یـشیوخ  زا 
مدینـش مدوخ  هک  هدوب  ترـضح  نآ  بناج  زا  مدرک  عنم  ثرا  قح  زا  ار  وت  رگ  مناد و ا  یم  رتهب  همه  زا  ار  وت  لضف  فرـش و  ردق و 

هانکرت ام  ثرون  ال  : » دومرف

729 ص :

.بلاط یبا  نب  ّیلع  هعیب  تناک  فیک  ، 1/20 هبیتق ، نبا  هسایسلاو ، همامالا  - 1
نا یف  لصف 3 ، ..فینح ) نب  ناـمثع  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 45 ، 16/281 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

تدهع کلذب و  تحرـص  و  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ما ال ؟ همطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلحن  اهنوک  ّحص  له  كدـف 
نینمؤملا ریما  یلا  ابغر  هعفادـملا  امهیلع  تلاط  املف  امهل ، نذأت  نا  تبأف  اهادوعیل ، اهـضرم  یف  اهیلع  انذأتـسا  ناک  نا  دـعب  ادـهع  هیف 

مث لوخدـلا ، یف  امهل  تنذأف  اهیلع ، حـلا  .کلذ و  یف  مالّـسلا  هیلع  اهملک  هیلا و  هجاح  اهالعج  و  امهل ، نذأتـسی  نا  یف  مالّـسلا  هیلع 
.اهملکت مل  امهلوخد و  دنع  امهنع  تضرعا 
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« .هقدص وهف 

یم ناـشدای  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یثیدـح  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
: دومرف هک  ترضح  نآ  زا  دیدینشن  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امش  مروآ ،

طخسا نم  یناضرا و  دقف  همطاف  یضرا  نم  ینبحادقف و  یتنبا  همطاف  بحا  نمف  یطخس  نم  همطاف  طخس  ياضر و  نم  همطاف  اضر  »
«(1) ینطخسا دقف  همطاف 

تـسود ارم  ار  همطاف  نم  رتخد  درادـب  تسود  سک  ره  سپ  تسا  نم  طخـس  زا  همطاف  طخـس  تسا و  نم  ياـضر  همطاـف  ياـضر  )
( .هدروآ مشخ  هب  ارم  قیقحت  هب  ار  همطاف  دروآ  مشخ  هب  سک  ره  هتشاد و  یضار  ارم  ار  همطاف  درادب  یضار  سک  ره  هتشاد و 

یب هاگنآ  ار  تاملک  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مدینش  یلب  دنتفگ : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هانعمـس  معن  الاق  »
: دندومرف همولظم  یب 

« .هیلا امکنوکشال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرا و  ام  ینامتطخسا و  امکنا  هکئالم  هللا و  دهشا  یناف  »

ار ربمغیپ  رگا  .دـیدروآ  مشخ  هب  هکلب  دـیدومنن  مهارف  ارم  رطاـخ  ياـضر  رفن  ود  امـش  مریگ  یم  هاوگ  دـهاش و  ار  هکئـالم  ادـخ و  )
( .دومن مهاوخ  ار  رفن  ود  امش  تیاکش  منک  تاقالم 

هاگنآ .ترـضح  نآ  طخـس  وت و  طخـس  زا  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  نایرگ  گنتلد و  یب  یب  تانایب  تاملک و  زا  رکب  یبا 
: دومرف هلان  اب  همطاف 

730 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  هعیب  تناک  فیک  ، 20 / 1 هبیتق ، نبا  هسایسلاو ، همامالا  - 1
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« ایکاب جرخ  مث  اهیلصا  هالص  لک  یف  کیلع  نوعدأل  هللا  «و 

شفارطا مدرم  .تفر  نوریب  نایرگ  مشچ  اب  تاملک  نیا  ندینـش  زا  رکب  یبا  میامن  یم  نیرفن  وت  رب  يزامن  ره  رد  مسق  ادـخ  هب  ینعی 
دیراذگاو ال ارم  دیور ، یم  ناتتالایع  يولهپ  دوخ  ياه  هناخ  هب  لاحـشوخ  همه  امـش ، رب  ياو  تفگ : دنداد  یم  شیرادلد  دنتفرگار 

ندرگ رب  نم  تعیب  مرادن  لیم  مسق  ادخ  هب  دـیراذگاو  ارم  مرادـن  امـش  تعیب  هب  یجایتحا  چـیه   (1) یتعیب ینولیقا  مکتعیب  یف  هجاـح 
.یهتنا مالّسلااهیلع  همطاف  زا  مدینش  مدید و  هچنآ  زا  دعب  دشاب  یناملسم 

گرم مد  ات  رمع  رکب و  یبا  زا  همولظم  همطاف  هک  دـیآ  یم  مولعم  دـنا  هتـشون  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  هک  يراـبخا  لـیبق  نیا  زا  سپ 
! دومنن ادیپ  اهنآ  زا  تیاضر  ادبا  تفر و  ایند  زا  هصغ  رپ  لد  اب  دوب و  یضاران  كانبضغ و 

بش رد  همطاف  نفد 

ریما اـنالوم  دوـخ  رـسمه  هب  هک  تسا  نآ  تـما  فیرـش  عیـضو و  زا  وا  یتیاـضران  هموـلظم و  یب  یب  هـصغ  مـغ و  رب  لـیلد  نیرتـالاب 
: دومن تیصو  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

نأ كرتت  الو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ودعو  يودع  مهنإف  یقح ، اوذخأو  ینوملظ  نیذلا  ءالؤه  نم  یتزانج  دحأ  دهـشی  ال  » 
(2)« .راصبالا تمانو  نویعلا  تأده  اذإ  لیللا  یف  ینفداو  مهعابتأ ، نم  الو  مهنم  دحأ  یلع  یلصی 

731 ص :

رد تراـبع  نیا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  .مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هعیب  تناـک  فـیک  ، 1/20 هبیتق ، نبا  هسایـسلاو ، هماـمالا  - 1
.تسا هدش  یسررب  لصفم  مشش  سلجم 

.همطاف هافو  رکذ  یف  سلجم  ، 1/151 يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، هضور  - 2
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نم و نمـشد  اهنآ  هک  اریز  دـنوش ؛ رـضاح  نم  هزاـنج  رب  دـنتفرگ  ارم  قح  دـندومن و  ملظ  نم  هب  هک  یناـمدرم  نیا  زا  يدـحا  دـیابن  )
هک نیمه  دنراذگب و  زامن  نم  رب  اهنآ  عابتا  زا  هنو  تعامج  نیا  زا  يدـحا  راذـگن  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نمـشد 

( امن نفد  ارم  تفر  باوخ  هب  اه  هدید  دش و  بش 

دـندرک و صحفت  دـنچ  ره  دـندومن  نفد  ار  وا  هنابـش  دوـمن و  یلمع  یلع  ار  همطاـف  تیـصو  دـیوگ :  (1) حیحـصرد يراخب  هچنانچ 
.دندومن نفد  ار  همطاف  اجک  رد  هک  دنتفاین  دنتسج 

تسا روآ  رثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  ياهدرد 

.دندومن نفد  هنابش  شدوخ  هیصولا  بسح  ار  مالّسلااهیلع  هرهاط  همطاف  هک  تسا  تباث  بلطم  نیا  قافتالاب 

دـشکب و اسرف  تقاط  تاـمحز  همه  نآ  تما  تمظع  تداعـس و  يارب  هک  يربمغیپ  دـیهد ، فاـصنا  ادـخ  هب  ار  امـش  مرتحم  ناـیاقآ 
همه نآ  دراذـگب و  راگدای  هب  دوخ  زا  رتخد  کی  ندرم  تقو  درب ، راـک  هب  تما  نیا  یتحار  یـشوخ و  هار  رد  ار  دوخ  تاـیح  یتسه 

نت هراپ  همطاف  هدومرف : هک  تسا  رپ  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هربتعم  بتکرد  هک  دـیامنب  ًارهج  ًارـس و  ًاراهن و  ًالیل و  مه  تاـشرافس 
یضاران امش  زا  وا  رگا  هک  دوشب  یضاران  امـش  زا  هک  دینکن  يراک  دینک  يادهگن  وا  زا  نم  دننام  تسا  نم  تناما  هعیدو و  تسا  نم 

.دوب مهاوخ  یضاران  امش  زا  نم  دش 

732 ص :

یبنلا دعب  تشاع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .ربیخ  هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 704  ، 5/252 يراخب ، حیحص  - 1
.اهیلع یلص  رکب و  ابأ  اهب  نذؤی  ملو  الیل  یلع  اهجوز  اهنفد  تیفوت  املف  رهشأ  هتس  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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یم تخس  همکاحم  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  دیوگ :  (1) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  هک 
یـضاران و وا  زا  نم  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  .تسا  نم  ياضر  همطاف  ياضر  .دـنیامن  رازآ  ار  همطاـف  هک  یناـسک  اـب  تماـیق  زور  منک 

.مشاب كانبضغ 

ار وا  تباث  قح  دنیامن و  تیذا  ار  وا  يردق  هب  دنیامنن  ترضح  نآ  تاشرافس  هیصوت و  تاروتسد و  هب  ییانتعا  چیه  تما  نیا  هاگنآ 
: دیوگب دلانب و  یماکان  بابش و  نیع  رد  هک  دوشب  راد  هصغ  نانچ  دنربب و 

اهنا ول  بئاصم  َّیلع  تبص 

(2) ایلایل نرص  ماّیألا  یلع  تبص 

( .دیدرگ یم  رات  اه  بش  مامت  دش  یم  هتخیر  اهزور  رب  رگا  هک  هدش  هتخیر  نم  رب  تبیصم  ردق  نآ  )

قح هاگرد  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بوبحم  هدرک و  زیزع  ماکان  همولظم  یب  یب  نآ  هودنا  هصغ و  مغ و  بئاصم و  راشف  زا 
هک دومن  یم  گرم  ياضاقت  هتسویپ  یلاعت 

733 ص :

نیا ینادـمه  باب 56 ) ، ح970 ، ، 2/332 يزودـنق ، هدوملا ، عیباـنی  زا  هدافتـسااب  هدوم 13 (  ینادـمه  یلع  دیـس  یبرقلا ، هدوـم  - 1
یف وهف  یتنبا  همطاف  َّبحأ  نم  ناملـس  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هعفر  ناملـس  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح 

.امهتعیش امهتیرذ و  ملظی  نمل  لیو  و  ًایلع ، اهلعب  ملظی  اهملظی و  نمل  لیو  ناملس  ای  رانلا ...  یف  وهف  اهضغبا  نم  یعم و  هنجلا 
نبا زین  مالّسلا و  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هیخا  نسحلا  مامالا  رابخا  یف  باب 2  ص33 ، يواربش ، رماع  نبا  فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 2
یف سلجم  ص75 ، نیظعاولا ، هضور  رد  يروباـشین  لاـتف  هنفد ، نم  هنفد و  یف  ، 12/337 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  ینالقـسع  رجح 

.لوتب رکذ  یف  لصف  لوا ، لصف  ، 1/672 همهملا ، لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  انالوم ، اندیس و  هافو  رکذ 
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هزانج رب  دیراذگن  ارم  نیفلاخم  زا  يدحا  دیراپسب و  كاخ  هب  هنابش  ارم  هزانج  دنک  تیـصو  مه  تبقاع   (1) اعیرس یتافو  لجع  مهللا 
.دراذگب نم  رب  زامن  دوش و  رضاح  نم 

؟ همولظم یب  یب  نآ  ظیغ  تدش  زا  ای  هدوب  مالّـسلااهیلع  همولظم  همطاف  ياضر  زا  ایاضق  نیا  ایآ  دینک  تواضق  هناصنم  مرتحم  نایاقآ 
.دییامن هدهاشم  راکشآ  ار  تقیقح  هدومن  رابخا  نیب  عمج  هاگ  نآ 

مدیسرت لد  مغ  متفگ  وت  شیپ  یکدنا 

تسا رایسب  نخس  هنرو  يوش  هدرزآ  لد  هک 

شناد رب  کشا  تارطق  هتـسویپ  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  هک  ظفاح  بانج  اصوصخم  مدوب  نایرگ  سلجم  لها  یگمه  تاـنایب  نیا  رد  »
ام یقطنم  لیالد  رثأتم و  رایسب  دوب  مولعم  .دماین  نخس  هب  رگید  دعب  هب  بش  نآ  زا  لوغشم و  رافغتسا  عاجرتسا و  تاملک  هب  يراج و 

؛ دـندروآ ياچ  .تفرگ  ياج  تفرگ  دوخ  هب  هودـنا  نزح و  عیـشت  لوبق  اب  ًانعم  هک  دومن  بلقنم  دـندوب  بصنم  یملاع  هک  ار  ناـشیا 
.دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  حبص  ناذا  نراقم  بش  همین  زا  دعب  تعاس  هس  دروخن  يدحا 

734 ص :

.هنفد یف  ، 12/288 یماش ، یحلاص  داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 1
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دلج 3

هراشا

1 ص :
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..مالّسلا 45 هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  تفلاخم و 

..تسین 46 هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

..مالّسلا 48 هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  رابخا 

دشاب 50 یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود 
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هشیاع 63 رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک 

ربمغیپ 65 راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  تعنامم 

مالّسلا 68 هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  هدجس 

..نامثع 71 هب  تبسن  هشیاع  داضتم  تاملک 

..هشیاع 77 هب  هملس  ما  حیاصن 

..هشیاع 77 يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  يروآدای 

تسا 81 اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا 

..عامجا 81 نالطب  رب  رگید  لیالد 

..يروش 84 هب  ضارتعا 

..فوع 85 نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  ضارتعا 

..مالّسلا 87 هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ 

..تساربمغیپ 88 ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ 

..دوب 90 رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ 

..هدوب 93 ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  یلع 

..تالامک 95 لئاضف و  سوؤر  هب  هراشا 

..مالّسلا 96 هیلع  یلع  كاپ  بسن  رد 

..هلآو 99 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  رد 

..مالّسلا 103 هیلع  یلع  ینامسج  بسن  رد 

نآ 105 باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  لاکشا 

..دندوب 107 هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و 
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..بلاط 112 یبا  نامیا  رد  فالتخا 

..بلاطوبا 113 نامیا  رب  هعیش  عامجا 

..نآ 115 باوج  حاضحض و  ثیدح  رد 

..حاضحض 116 ثیدح  ندوب  لوعجم 

..بلاطوبا 117 نامیا  لئالد 

..بلاطوبا 120 حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راعشا 

..دشاب 121 یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  راعشا 

..هللا 125 الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  رارقا 

..تثعب 127 ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  يوگتفگ 

..دنناوخ 132 یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ 

..دیزی 138 هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و 

..هریغ 141 رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  راتشک 

145 ار » نمؤم  ناملسم  رازه  یس   » هیواعم رما  هب  هاطرا  نب  رسب  راتشک 

راوگرزب 147 نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  ّبس  هب  هیواعم  رما 

..تسا 153 رفاک  یلع  نمشد 

..دندوب 157 رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  رد 

..بلاط 166 یبا  نامیا  رب  رگید  لئالد 

..ردپ 169 رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  نامیا 
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..هدوب 175 یناهنپ  سابع  مالسا 

..بلاطوبا 176 طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  تلع 

...دنشاب 179 یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اهینس  عقاو  رد 

..هعتم 181 تیلح  لئالد 

..هعتم 183 تیلح  رد  ننست  لها  تایاور 

دنا 194 هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  رباکا 

..تسا 197 بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت 

..هلآو 199 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  لئالد 

204 دهد ..؟ ماکحا  رییغت  دناوت  یم  دهتجم 

..انز 207 ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم 

..هبعک 211 هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  تدالو 

بلاطوبا 215 ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان 

تبث 216 العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان  تبث 

..مالّسلا 225 هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن 

..تسین 229 هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  مان 

..مالّسلا 230 هیلع  یلع  يوقت  دهز و  رد 

..عفار 231 هللا  دبع  ربخ 

..هلفغ 233 نب  دیوس  ربخ 

..مالّسلا 235 هیلع  یلع  ندروخن  اولح 

..مالّسلا 236 هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  رد 
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..هیواعم 239 اب  رارض  راتفگ 

..دهزرد 241 مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراشب 

دندناوخ 243 نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

..دنیامن 248 هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  لها 

..روای 252 نتشادن  هطساو  هب  اهتما  نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  توکس و 

..تفالخ 254 عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  تهابش 

..ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  تلع 
258

هلآو 259 هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  تانایب 

..رصم 263 لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  همان 

رکب 264 یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

..هیقشقش 266 هبطخ 

..نآ 268 باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  لاکشا 

..هللا 269 همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  هراشا 

هدوب 271 تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  هبطخ 

مهد 278 هسلج 

..نآ 278 باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  لاؤس 

..یعرش 283 هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  باجم 

..مالّسلا 289 هیلع  یلع  ترضح  طسوت  شهابتشا  ندومن  دزشوگرمع  طسوت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  مدع  ياعدا 
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292 مکح ..) رد  هابتشا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  و   ) یناز رفن  جنپ  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

یلع 295 ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

مالّسلا 297 هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

..تواضق 301 ماقم  هب  ربمایپ  طسوت  ترضح  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  نایب 

..تفالخ 306 نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  هاتبشا 

..مالّسلا 309 هیلع  یلع  ترضح  دزنرد  مولع  یمامتروضح 

..مالّسلا 310 هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  عافد 

مالّسلا 312 هیلع  یلع  دوبن  رد  لکشم  لح  مدع  ییوگخساپرد و  یناوتان  هب  رمع  رارقا 

..هدوب 317 تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  یلع 

..تسا 318 مزال  هنافصنم  تواضق 

..راوز 319 دزد و  لثم 

..دشاب 321 هناروکروک  دیابن  تناید  لوبق 

..مدومن 322 لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  هدنب 

..مالّسلا 325 هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  رما 

دننک 328 يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  ءاملع 

..تبرت 330 رب  هدجس  رد  فالتخا 

..رثأت 331 اب  مأوت  تقیقح  زاربا 
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..دومن 332 ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  رد 

بآ 333 نادقف  تروص  رد  ذیبن  اب  وضو  لسغ و  زاوج  رب  هفینحوبا  ياوتف 

نآرق 339 حیرص  صن  فالخ  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  تنس  لها  يوتف 

نآرق 341 حیرص  صن  فالخ  همکچ  يور  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  يوتف 

نآرق 343 حیرص  صن  فالخ  همامع  رب  ندومن  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  ياواتف 

..تسا 344 مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  هجوت 

..نایعیش 347 طسوترهم  رب  هدجس 

هدجس 348 يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  تلع 

..البرک 348 كاخ  رب  ندومن  هدجس  تلع 

..تسا 355 بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  لمع 

هکم 356 لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع 

..رهاظ 360 رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  تلع 

..نمی 363 رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  طسوت  تواضق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن 

...هدوب 366 تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

تقیقح 368 زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  هسیسد 

..نینمؤملا 370 ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  هراشا 

ناورهن 373 نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ 

..دنادن 381 يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع 

دوش 384 یم  ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  ملع 

..یضرع 385 یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  ملع 
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..ءایصوا 388 ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  لئالد 

..بیغ 390 ملع  نایعدم 

..دندوب 392 بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  ءایبنا و 

دندوب 396 بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  همئا 

..هنیدم 398 ثیدح  نیلقان  تاور و  لقنرد 

..همکحلاراد 408 انأ  ثیدح 

..ثیدح 413 نییبت 

..دوب 414 بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

..دوب 415 نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

دومن 416 زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

..مالّسلا 422 هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  رد 

..نآ 426 یگنوگچ  هعماج و  رفجرد 

..دوخ 430 گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  ربخ 

هلآو 433 هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  نداد 

مالّسلا 440 هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  لقن 

دیدرگ 448 مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  ربخ 

..راّمح 449 نب  بیبح  يرادملع  ربخ 

..تابیغم 451 زا  ربخ 

..نوعلم 451 نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  ربخ 

گنج 455 هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  ربخ 
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..مجلم 457 نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

..مالّسلا 461 هیلع  یلع  تیلضفا  تیملع و 

..هدوب 465 تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  هب 

..دیدج 471 تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  رابخا 

..يوسنارف 473 قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  وگتفگ 

برغم 476 رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  راتفگ 

ناملراش 477 هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  هیده 

..دوش 482 یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  عیمج 

مالّسلا 483 هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  فارتعا 

هلآو 485 هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ربخ 

..هنافصنم 486 تواضق 

..عیشت 487 لوبق  رد  باون  تانایب 

..ننست 490 لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  عیشت 

..ینیسح 495 دالیم  دیع 

..ربنم 497 زاغآ 

..تقیقح 498 زاجم و  يدازآ 

..تسا 500 بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  تعاطا 

..رمالا 500 یلوا  یناعمرد  ننست  لها  هدیقع 

..دنمسق 501 هس  هب  رما  بحاص 

دندش 502 دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  باختنا 
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..درادن 502 ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  رشب 

..دنشاب 503 یمن  رمالا  یلوا  ءارما  نیطالس و 

دشاب 505 یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  ره 

دشاب 506 هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  یلوا 

..هماع 513 قرط  زا  همئا  تمصع  رد  رابخا 

..تراهط 515 تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  هراشا 

هدماین 516 نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  لاکشا 

..لاکشا 517 باوج 

..هدماین 518 نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  ددع 

دنتسه 520 هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا ،  یلوا  زا  دارم 

..رشع 524 انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  رد 

..تسا 530 هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ددع 

تسا 534 تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  تداع 

..قحلا 535 یلا  لوصو  رد  ظحاج  نایب 

..نایعیش 536 هنافصنم  رارقا 

ینسو 538 هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  تارکذت 

..تسا 540 تدایس  بجوم  قافتا  وداحتا 

..ینسو 541 هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  ظعاوم 

..دشاب 543 یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  ءوس 

..دشاب 548 یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  یقرف 
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تسا 550 مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رد  تما  تدایس  تداعس و 

..مزال 557 حیضوت 

..همان 560 هزاجا 

..همان 562 هزاجا 

..همان 566 هزاجا 

..همان 568 هزاجا 

..همان 570 هزاجا 

..هیدیزلا 576 قرط 
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نایراصنا نیسح  داتسا  همدقم 

نیعملا وه 

ات ناسارخ  نادیم  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  هک  هدازرل  نابایخ  میگدنز  لحم  رد  مدنارذگ ، یم  ار  ییادتبا  مشـش  سالک  هک  یمایا 
هینابعش هیبجر ، هیمطاف ، رفص ، مرحم و  یتبسانم  ره  هب  نمؤم  مدرم  تاعامج و  همئا  هقطنم و  ياملع  دوجو  تکرب  زا  دوب ، مایق  نادیم 

هنیمز نیا  رد  ناهرب  ربکا  یلع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  مهس  هک  دش ، یم  لیکشت  یبهذم  فلتخم  سلاجم  ناضمر  كرابم  هام  و 
دمحم خیـش  جاح  روهـشم  بیطخ  نوچ  یمان  هب  ياـبطخ  نانارنخـس و  زا  شا  یبهذـم  سلاـجم  رد  هقطنم  نآ  رد  دوب ، رتشیب  همه  زا 

، يا هصح  یلع  ازریم  جاح  يدورهاش ، يورغ  اضر  دیـس  جاح  یعیفـش ، لیعامـسا  دیـس  جاح  ماوق ، يدهم  دیـس  جاح  یفـسلف ، یقت 
نینچمه لمع و  ملع و  رد  يا  هژیو  هاگیاج  زا  هک  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  یناسارخ و  ققحم  جاح 

ناطلـس ياه  هباطخ  ینارنخـس و  صوصخب  ءابطخ  نانارنخـس و  نیا  بذـج  نم  دـش ، یم  هدافتـسا  دوب  رادروخرب  لـحم  مدرم  ناـیم 
هیفطق هیلک  تیالو  بحاص  نانمؤم  ریما  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نوماریپ  شیاه  ینارنخـس  ثحب و  رثکا  هک  نیظعاولا 

.درک راپسهر  مق  هیملع  هزوح  هب  ارم  یهلا  تمحر  تسد  هک  ینامز  ات  مدرک ، ادیپ  یفطاع  يدنویپ  وا  اب  مدش و  دوب  یهلا 

هیرگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناگتسباو  ناگرزب و  زا  هک  مردام  ردپ و  ترایز  يارب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  لیـصحت  مایا  رد 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  بان  ناگدننک 
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اب ما  ییانـشآ  هقباس  اب  دوب ، نیـشن  هناـخ  یبلق  يراـمیب  رثا  رب  نیظعاولا  ناطلـس  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  مدـمآ و  یم  نارهت  هب  دـندوب 
نیریش ثحابم  زا  متفر و  یم  شتدایع  هب  رهظ  هدزاود  ات  حبص  هن  تعاس  زا  وا  دوخ  هزاجا  هب  هبنشجنپ  شیاهربنم  شیاه و  ینارنخس 

راوگرزب دوجو  نآ  هک  ییاج  ات  دـش ، یتفلا  سنا و  هب  لیدـبت  رگیدـکی  هب  رفن  ود  اـم  نیفرط  سنا  مدـش ، یم  دـنم  هرهب  شراـب  رپ  و 
رد وا  راک  نیا  داتـسرف و  یم  شغیلبت  مایا  ياهربنم  ای  سلاـجم  هب  دوخ  ياـج  هب  متـشادن  ار  مزـال  یگتخپ  ینارنخـس  رد  زونه  هکارم 

.تشاذگ هداعلا  قوف  رثا  یبهذم  ياه  ینارنخس  رد  ما  ییایوگ  ندش  زاب  نم و  دشر 

رد تشاد  يراشفاپ  املع  مارتحا  تشاد و  ساپ  هب  دوب  یقالخا  عبطلا و  عینم  هداـعلا  قوف  لیـصا و  تمارک ، اـب  تبالـص ، اـب  يدرم  وا 
لباق لوپ  یهاگ  دـندوب  هتخانـش  وا  اب  سنا  رد  ارم  هک  لحم  راجت  املع و  زا  دودـعم  يدارفا  دوب ، وا  اب  نیریـش  یناـبز  بـالط  قیوشت 

شلکوت هیکت و  تفریذپن ، ار  یلوپ  چیه  راب  کی  شرمع  نایاپ  ات  منک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  مرایتخا  رد  یهجوت 
، درک فیرعت  میارب  راـب  کـی  شدوخ  ار  رهـش  نآ  ۀبـش  هد  لدتـسم  ثحاـبم  رواـشیپ و  هب  شرفـس  ناتـساد  دوب ، بیجع  دـنوادخ  هب 
هک وا  ياه  باتک  هیقب  شتشذگرد  زا  شیپ  ات  متشاد  دیما  تسا ، نیریش  لسع  نوچ  ما  هقئاذ  رد  زونه  شرفس  ندرک  وگزاب  ینیریش 

زاـب شتداـیع  زا  شگرم  تاـظحل  اـت  دیـشوپن  ققحت  ساـبل  دـنام و  ملد  رد  دـیما  نیا  یلو  دوش  پاـچ  دـش  یم  دـلج  لـهچ  زا  شیب 
ترـضح راوج  رد  درک و  زاورپ  توکلم  هب  شدـنلب  حور  ًاتیاهن  دوب و  هارمه  موادـم  رکذ  اب  هک  مدوب  شتـشذگرد  دـهاش  مداتـسیان ،

.تفرگ مارآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  هنایشآ  مق  رهش  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم 
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يوزرآ یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  مرتحم  تسایر  يراصنا  موحرم  .تسا  هدـنز  رواشیپ ) ياهبـش   ) شـشزرا اـب  باـتک  اـب  هراومه 
، دـیدن ار  نآ  پاچ  دوب و  هتفاتـش  یقاب  راید  هب  يراصنا  مالـسالا  تجح  یلو  دـش  پاچ  باتک  تشاد  عمجم  رد  ار  باتک  نیا  پاچ 

باتک نیا  هک  منک  یم  ریدقت  رایسب  شناراکردنا  تسد  یسانش و  هعیش  یناهج  عمجم  زا  دوب  دهاوخ  مه  وا  بیصن  شا  هرهب  املـسم 
.مراد قح  ترضح  زا  ناوضر  صاخ و  تمحر  تساوخرد  شفلؤم  يارب  دندرک ، هضرع  یمالسا  هعماج  هب  ار  اهبنارگ  شزرا و  اب 

8/8/1395

نایراصنا نیسح 
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یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

« قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

مالّسلا مهیلع  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

دهد یمروتسدو  شرافـس  رمالا  یلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  شمرکا  ربمایپ  دوخ و  زا  تعاطا  هب  ار  نینموم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
وربماـیپ زا  دـینک و  تعاـطا  ادـخ  زا  ناـمیا !  لـها  يا  ْمُْکنِم } ِْرمـْألا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی  : } هک

لاؤس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  هیآ 59 ) ءاسنلا  هروس   . ) دـینک تعاطا  ناتدوخ  رما  نابحاص 
نیملسملا همئا  ءافلخ و  هک  نیا  لاح  نیملسملا » همئا  یئافلخ و  مه  : » دندومرف ترضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رمالا  یلوا  زا  دارم  دش ،

زا دعب  تفالخ  تماما و  ثحبم  هک  ییاج  ات  دش  نیملسم  نیب  فالتخا  دروم  دنشاب  دیاب  یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 
لوسر تلحر 

لوغشم دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ  ناققحم و  یباختنا  ای  تسا  یباصتنا  یهلا و  رما  کی  تماما  هکنیا  ثحب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
.هدرک

ینیـشناج تماما و  هلأسم  یـسررب  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  ناوت  دـح  رد  یملق  بحاص  ره  ار و  نارگـشهوژپ  ملق  خـیرات  لوط  رد  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  تفالخو  ینیـشناجرد  یتاثحابم  ییاـه و  هرظاـنم  نیینچمه  هتخادرپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 

نیظعاولا ناطلـس  موحرم  هعیـش  ياملع  زا  یکی  نیب  هک  تسارـضاح  باتک  نیا  هلمج  زا  هتفرگ  تروص  ناناملـسم  ياملع  نیب  هلآو 
تروص ریمشک  تنس  لها  ياملع  يزاریش و 
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، هدـش رکذ  ننـست  لـها  فورعم  بتک  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیداـحا  میرک و  نآرق  تاـیآ  هب  نآ  رد  هک  هـتفرگ 
.تسا هدش  لالدتسا 

.دشاب هدننک  تیاده  هدنریگ و  تسد  هار و  هدنهد  ناشن  دریگ و  رارق  مدرم  مومع  هجوت  قیقحت و  دروم  باتک  نیا  هکنیا  دیما  هب 

هک میراذگ  ساپـس  ار  دـنوادخ  مینک و  یم  رکـشت  لامک  دـندومرف  تمحز  لبقت  راک  نیا  ماجنا  رد  هک  عمجم  ناراکمهزا  نایاپ  رد 
.تسا هدناسر  يرای  وج  تقیقح  نافلؤم  تمه  رذگهر  زا  هراومه  ار  ینید  فراعم 

.هتاضافا تماد  هلظ و  هللا  مادا  ارجا ، مالسالا  نع  هللا  هازج  مهلاثما ، هللا  رثک 

نینمؤملا انناوخا  عیمج  یلع  مکیلع و  مالسلا  و 

نامیپ تیآ  رتکد 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 
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همدقم

نیا رـساترس  رد  هک  یمهم  هتکن  نکل  مسیونب ، يا  همدـقم  متـشادن  انب  تسا ، هتـشون  شباتک  رب  فلؤم  هک  یلـصفم  همدـقم  دوجو  اب 
.موش روآدای  راصتخا  هب  ار  یتاکن  عوضوم  نآ  هرابرد ي  ات  تشاد  نیا  رب  ارم  هدشن ، هتخادرپ  نآ  هب  باتک 

عیشت .تسا  هعیش  بهذم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیتسار  تنس  نآرق و  زا  هتـساخرب  بهذم  اهنت  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد 
ور نیا  زا  .تسا  هدـشن  روج  نامکاح  اه و  تموکح  میلـست  هدومنن و  شزاس  دادبتـسا  ملظ و  اب  یتیعـضو  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد 

.دندرکن یهاتوک  بهذم  نیا  رب  ندز  هبرض  يارب  شالت  هنوگره  زا  يدادبتسا  ياه  تموکح  هدوب و  نانمشد  مجاهت  دروم  هراومه 

مولظمللو امـصخ  ملاظلل  انوک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینـسح  هب  شتیـصو  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  هب  کسمت  اب  هعیش 
راعـش ار  نامولظم  زا  تیامح  هدوب و  زیتس  رد  دادبتـسا  رهاظم  همه  اـب  هراومه  دیـشاب » ناـمولظم  رواـی  ناـملاظ و  نمـشد   » (1) ؛» انوع

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

رد ار  دوخ  شالت  مامت  هکلب  دروخ ، یمن  مشچ  هب  دبتـسم  ياه  تموکح  ناگـشیپ و  ملظ  اب  هزرابم  زا  يرثا  اهنت  هن  ءافلخ  بتکم  رد 
دوخ ناوریپ  هب  دنا ، هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هک  یثیداحا  اب  هدرب و  راک  هب  روج  ياه  تموکح  دادبتسا  هیجوت 

هب نماد  نانآ  هچرگا  تسا ؛ هعماج  نامکاح  زا  يرادرب  نامرف  تلم  هفیظو  هک  دننک  یم  اقلا 
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(1) .تسا دوخ  ياهراک  لوئسم  زین  تلم  شیوخ و  ياهراک  لوئسم  نانآ  اریز  دشاب ؛ هدولآ  متس  ملظ و 

شرتسگ زا  هدوب و  هعیـش  بهذـم  اب  هزرابم  لاحرد  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اب  اه ، تموکح  هراومه  دـش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
بهذم نداد  هولج  رّصقم  موکحم و  دنا ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ییاه  شور  زا  یکی  .دنا  هدرک  يریگولج  نآ  زیتس  ملظ  گنهرف 

.تسا عیشت 

دیاـب هشیمه  هجیتـن  رد  دـیامیپ ؛ یمن  ار  باوـص  هار  درادـن  قباـطت  ناناملـسم  تیرثـکا  اـب  نوـچ  هک  دـندرک  یفرعم  يروـط  ار  هعیش 
مومع درکلمع  تاداقتعا و  هب  داقتنا  يرگ و  شـسرپ  تصرف  یعیبط  روط  هب  هلئـسم  نیا  .دـشاب  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  يوگخـساپ 

یگشیمه عافد  اما  دنشاب ؛ مجاهم  رگزاغآ و  هشیمه  دیاب  نایعیش  مییوگ  یمن  ام  هچرگ  .تسا  هدرک  بلـس  نایعیـش  زا  ار  ننـست  لها 
.دوب دهاوخن  بهذم  نیا  عفن  هب 

نیا هب  هک  یئاه  غورد  اه و  تمهت  رب  هوالع  هدش و  هتخانش  مهتم  نایعیـش  هراومه  نونکات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  زا 
یبهذم ناناملـسم ، ریاس  رظن  رد  ار  بهذم  نیا  یفنم ، يزاسّوج  تاهبـش و  تالاؤس و  زا  یهوبنا  حرط  اب  دنهد ، یم  تبـسن  بهذـم 

.دنا هدرک  یفرعم  مالسا  اب  هناگیب  لطاب و 

اب هک  یتافالتخا  همه  دوجو  اب  دـنرادن و  اهنآ  زا  يوریپ  رب  حیحـص ، ثیدـح  نآرق و  زا  یلیلد  هکنیا  دوجو  اـب  ننـست  بهذـم  راـهچ 
ثیداحا نآرق و  تایآ  هب  کسمت  اب  هک  هعیش  بهذم  اما  دنا ؛ هدش  هتخانش  یمالسا  یمسر  بهاذم  ءزج  دنراد ، رگیدکی 
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.دوش یمن  دادملق  یمالسا  یمسر  بهذم  دننک ، يوریپ  نآ  زا  دیاب  ناناملسم  مامت  هک  تسا  یبهذم  نامه  يوبن ، حیحص 

یلیلد هنوگ  چـیه  هب  زاین  بهذـم  نیا  تیناّقح  تابثا  دوش ، راکـشآ  دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  اه و  غورد  اـهنت  رگا 
.درادن

ننست لها  تاداقتعا  درکلمع و  رب  دنا ، هدرک  حرطم  هعیـش  دض  رب  تاهبـش  لاؤس و  ناونع  هب  ننـست  لها  هچنآ  زا  یمین  نونکات  رگا 
.میدهاش زورما  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  هجیتن  دش ، یم  حرطم 

بهذم رب  هک  يا  ههبش  ره  لباقمرد  تفرگ  یم  تروص  ینس  هعیش و  نیب  هک  یثحابم  تارظانم و  تاسلج و  یملع و  عماجم  رد  رگا 
.دوبن هنوگ  نیا  زورما  هعیش  عضو  دش ، یم  حرطم  ننست  بهذم  رب  مه  ههبش  لاؤس و  کی  دش  یم  دراو  عیشت 

لامعا تاداقتعا و  هب  یمک  دیدرگب ، یئاور  ینآرق و  لیلد  لابند  نایعیـش  تاداقتعا  لامعا و  يارب  هکنآ  زا  لبق  ننـست ! لها  ناردارب 
ره رد  هک  امـش  تسا ؟ هدـش  دـییأت  يوبن  حیحـص  ثیداحا  ای  نآرق  تایآ  اب  امـش  لامعا  تاداـقتعا و  زا  نازیم  هچ  دـینک ؛ رکف  دوخ 

؟ دیروایب لیلد  نآرق  تایآ  زا  ناتلامعا  تاداقتعا و  رب  دیناوت  یم  دوخ  ایآ  دنروایب ، لیلد  نآرق  زا  دیاب  نایعیـش  دیتسه  یعّدـم  یثحب 
دوـخ ییاور  بتک  هب  دـینک ، لالدتـسا  نیفرط  لوـبق  دروـم  ثیداـحا  بتک و  هب  هکنآ  ياـج  هب  یملع  تاـثحابم  تارظاـنم و  رد  ارچ 

ثیداحا اب  امش  لامعا  تاداقتعا و  زا  نازیم  هچ  دیناد ؟ یم  دیا ، هدرک  لقن  دوخ  هچنآ  ره  ار  دوخ  تیناّقح  رب  لیلد  هتسج و  کسمت 
؟ تسا تابثا  لباق  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

هب .درک  تابثا  ننـست  لها  عبانم  زا  ناوت  یم  ار  نایعیـش  لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایـسب  هک  دـینادب  تسا  بوخ  ننـست ! لـها  ناردارب 
لقاع ره  تسا  یضتقم  لیلد  نیمه 
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هب ایآ  تسا ، تابثا  لباق  نیفلاخم  كرادم  زا  شلامعا  تاداقتعا و  رثکا  هک  یبهذـم  دـنیبب  هدومن و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  فصنم ،
نّنست لها  ِفصنم  نارکفنـشور  ات  دوش ، هتخادرپ  لاؤس  دنچ  حرط  هب  هاتوک ، همدقم ي  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسین ؟ قح 

بّصعت و رتسکاخ  ریز  هک  كاپ -  ياه  ترطف  هلیـسو  نیا  هب  دـیاش  اـت  دـندرگب ، یقطنم  یباوج  لاـبند  هب  تـالاؤس  نیا  رد  تقد  اـب 
.دننک يوریپ  نآ  زا  هتفایرد  ار  تقیقح  هدیدرگ -  ناهنپ  لهج 

زین ار  دوخ  ياملع  دـننک و  یـسررب  دانع ، بّصعت و  هنوگره  زا  یلاخ  تقد و  اب  ار  تالاؤس  نیا  مراد  اـضاقت  نّنـست  لـها  ناردارب  زا 
نایوج قح  همه  رب  هدش و  جراخ  بصعت  لهج و  باقن  ریز  زا  تقیقح  يابیز  هرهچ ي  دـنوادخ ، دـیما  هب  ات  دـنهد  رارق  لاؤس  دروم 

.دنک يرگ  هولج 
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مهن هسلج 

هراشا

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  ياعدا  · 

دور یم  تشهب  هب  نوعرف  نز  دنور و  یم  منهج  هب  طولو  حون  نز  · 

هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک  · 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  تعنامم  · 

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ  · 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ  · 

دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ  · 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و  · 

بلاط یبا  نامیا  رد  فالتخا  · 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و  · 

ار نمؤم  ناملسم  رازه  یس   » هیواعم رما  هب  هاطرا  نب  رسب  راتشک  · 

هدوب یناهنپ  سابع  مالسا  · 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  تایاور  · 

دنا هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  رباکا  · 

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم  · 

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن  · 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  تانایب  · 
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هیقشقش هبطخ  · 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مظعملا 45) نابعش  هبنش 2  هلیل   ) مهن هسلج 

یلع دمحا  دیـس  « » ناخ ردیح  مالغ  « » دحالا دبع  یلوم  نیماما  مالغ  « » ناخ مویقلا  دبع  باون   » مان هب  نایاقآ  زا  رفن  دـنچ  بورغ  لوا 
دیاب هچنآ  دش و  راکشآ  ًالماک  ام  رب  قح  هتـشذگ  بش  اصوصخم  اهبـش  نیا  مامت  رد  دنتفگ : هموسرم  تافراعت  زا  سپ  دندمآ ، هاش »
ریثأت تحت  ربخ  یب  يرمع  طقف  میرادـن ؛ مه  ماـقم  دنـسم و  بح  میتسین ، دونع  جوجل و  ناـمدرم  اـم  نوچ  .دـش  دوش ، فشک  اـم  رب 

میا هتفرگ  میمـصت  اذل  .مینامب  تداع  ریثأت  تحت  زاب  هک  تسین  فاصنا  طرـش  دش  راکـشآ  قح  هک  الاح  میتفر  یم  ههار  یب  تداع ،
راهظا ًامـسر  دنتـسج و  يّربت  رخآ  بش  هچ  نانچ  .مییوج  يربت  ینلع  اـهنآ  هقیرط  زا  سلجم  راـضح  ناـیاقآ  همه  روضح  رد  بشما 

.دندومن عیشت 

هدیقع زاربا  زا  دنـشاب و  شوگ  تکاس و  تسا ، رارقرب  هرظانم  تاسلج  هک  یمادام  ات  مدومن  انمت  نایاقآ  زا  تلامتـسا  يردـق  زا  دـعب 
.دماجنا اجک  هب  تاسلج  نیا  جیاتن  رخآ  هک  دنشاب  رظتنم  دنیامن و  يراددوخ 

نیفرط لئالد  تارظانم و  هعلاطم  تالجم و  دـیارج و  ندـناوخ  رثا  رد  لد  كاپ  نامدرم  زا  يرایـسب  هدـع  رب  هکلب  ام  اـهنت  هن  دـنتفگ 
دیدرگ راکشآ  تقیقح  زراب و  بلطم 
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هطـساو هب  اهنآ  زا  ضعب  دـندرگ و  روضح  بایفرـش  تسا  عنام  مدرم  نایم  ياه  يراتفرگ  تلاجخ و  یهتنم  دـندومن ، عّیـشت  راهظا  و 
.دنیامن يراددوخ  رهاظت  زا  دنروبجم  رهش ، نیا  یلاها  اب  ترشاعم  یگدنز و  زا  ندوب  راچان  تاجایتحا و 

ام تبحـص  فرط  دیدرگ  دقعنم  هک  سلجم  دش و  لماک  ییاریذپ  دندروآ و  فیرـشت  ًامومع  نایاقآ  برغم  لوا  هضیرف  ءادا  زا  دـعب 
.دندوب نیفرط  راتفگ  عمتسم  ملأتم و  رایسب  لبق  بش  تانایب  زا  ظفاح  نوچ  دندش ، مالسلا  دبع  خیش  بانج  امسر 

قالخا و نسح  ابیز ، قطنم  ملع و  رب  هوالع  میتسه  ضیفتـسم  امـش  تاقالم  ضیف  هب  اـم  هک  تاـسلج  نیا  رد  بحاـص  باـنج  خـیش :
دسر هچ  دروآ ، دورف  میلست  رس  دریگ  رارق  امش  لباقم  رد  مه  ینمشد  رگا  هدومن ، بوذجم  ار  همه  امـش ، بانج  یلاع  بدا  راتفر و 

.ناتسود هب 

اهنآ زا  هتـسویپ  هکلب  دییامن ، یمن  نایعیـش  لامعا  لاعفا و  هب  یهجوت  یلو  دـینک  یم  هلگ  تعامج  لاعفا  لامعا و  زا  اج  همه  رد  امش 
.دشاب یمن  حالصا  لباق  هک  تسا  دساف  يردق  هب  نایعیش  هعینش  هحیبق و  لامعا  هک  یتلاح  رد  دییامن ، یم  عافد 

دوخ نادـنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  يایاصو  زا  هکنآ  هچ  .دـشاب  اجکره  تسا  قح  زا  عاـفد  یعاد  تداـع  یعاد :
: دیامرف یم  هک  تسا  نینسح ‘ اصوصخم 

« انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک  هرخآلل  الامعا  قحلل و  الوق  »

( .دینک يرای  ار  مولظم  دییامن و  ینمشد  ملاظ  اب  دییامن  ترخآ  يارب  لمع  دییوگ و  قح  هب  مالک  )

یعاد هچنآ  هدوب ، قح  يور  ما  هدومن  نایعیش  زا  یعافد  ای  نیفلاخم و  زا  هلگ  رگا 
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هک تسا  مادـک  نایعیـش  هحیبق  لامعا  هک  دـییامن  تباث  تسا  امـش  رب  کنیا  مدومن ، تباث  قطنم  لقن و  لقع و  لـیالد  اـب  مدومن  هلگ 
؟ دشاب یمن  حالصا  لباق  هک  هتفرگ  رارق  یمسق  هب  امش  داقتنا  تمذم و  دروم 

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  ياعدا 

تسا یشاحف  هعینـش و  روما  ضعب  تسا ، لقنو  لقع  حیبقت  دروم  ددرگ و  یم  رداص  نایعیـش  زا  هک  یحیبق  لمع  نیرت  گرزب  خیش :
ار هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  شارف  فرش  تسا ، ملـسم  هکنآ  لاح  اهنع و  هللا  یـضر  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هب  دنهد  یم  تبـسن  هک 

یهتنم اجک  هب  نداد  هشیاع  هب  فذق  شحف و  ثبخ و  تبسن  هک  دننک  یمن  هظحالم  چیه  هدوب و  ترضح  نآ  هبوبحم  رـسمه  هتفای و 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  ار  رون  هروس  دنا  هدناوخن  دوش ، یم 

{ َنُولوُقَی اّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َنیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  ِتاثیبَْخِلل َو  َنُوثیبَْخلاَو  َنیثیبَْخِلل  ُتاثیبَْخلا  }

نانز سکعلاب  دنفصو و  نیدب  ینانز  هتسیاش  زین  كاپان  راکتشز  نادرم  دنتسه و  فصو  نیدب  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب  نانز  )
ناکاپان هک  یناتهب  نانخـس  زا  ناگزیکاپ  نیا  دـنا و  هنوگ  نیمه  ینانز  قیال  وکین  هزیکاپ  ینادرم  نینچ و  ینادرم  قیال  وکین ، هزیکاـپ 

( .دنا هزنم  دنیوگ  نانآ  هراب  رد 

گرزب هابتـشا  ضحم و  غورد  دیا  هداد  نایعیـش  هب  تبـسن  ثبخ  فذـق و  شحف و  زا  هشیاع  نینمؤملا  ما  هراب  رد  هچ  نآ  الوا  یعاد :
.اشاح مث  اشاح  تسا ،

کیرحت يارب  حـضاو  تسا  یتـمهت  امـش  هدوـمرف  نیا  هدـشن و  عـقاو  يرما  نینچ  مـه  ماوـع  هعیـش  زا  یتـح  نایعیـش  فرط  زا  زگره 
زا درذگ  یم  اهنرق  هک  باصعا 
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هراچ یب  نآ  نابز  زا  هدراذگ و  نایعیش  ندرگ  هب  ، دنیوگب دنهاوخ  یم  دوخ  هچنآ  هدمآ و  نوریب  جراوخو  بصاون  هدع  کی  موقلح 
رارق ضارتعا  دروم  هدومن و  لوبق  ار  اه  تمهت  فلس ، نع  ًافلخ  قیقحت  نودب  مه  يا  هدع  هداد و  رارق  اه  تناها  دروم  ار  نایعیش  اه ،

دیهاوخن ادبا  دینزب ، قرو  ار  هعیـش  ياملع  بتک  مامت  رگا  امـش  دییامن ! یم  يریگ  هدروخ  داریا و  هک  یلاع  بانج  دـننام  .دـنهد  یم 
( .تسا ضحم  تمهت  بذک و  اعدا  نیا  دشاب و  هداد  هشیاع  نینمؤملا  ما  هب  فذق  شحف و  ثبخ و  تبسن  يدحا  هک  دید 

فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  يرود  کفا و  هیضق 

یتروص رد  دنا ؟ هدومن  عافد  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  هنوگچ  کفا  هیضق  رد  دینیبب  دییامن و  هعلاطم  ار  هعیش  رابخا  بتک  ریسافت و  امش 
هشیاع نینمؤملا  ما  هب  هلمح  تهج  لحم  نیرتهب  نداد  ثبخ  فذق و  شحف و  تبسن  يارب  دنتشاد  ار  يدیاقع  نینچ  نایعیـش  رگا  هک 

.تسا کفا  عوضوم 

دننام هدمآ ، نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  دهع  رد  هباحـص  نیقفانم  زا  یتعامج  موقلح  زا  اهتمهت  لیبق  نیا  هکنآ  لاح  و 
بذک هشیاع و  هّمذ  تئارب  رد  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هدفه  اذـلف  .نارگید  و  یبُا » نب  هللا  دـبع   » و تباث » نب  ناسح   » و هثاثا » نب  حطـسم  »

.دیدرگ لزان  ناقفانم 

زا کی  ره  هب  فذق  شحف و  تبـسن  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  نایعیـش  ام  هدیقع  هک  منک  یم  ضرع  فیرـش  رطاخ  راضحتـسا  يارب 
هچ تسا  لالح  شلام  نوخ و  تسا و  نوعلم  رفاک و  دحلم و  دهدب  دشاب  هصفح  هشیاع و  ول  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانز 
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.دشاب یم  ترضح  نآ  دوخ  سدقم  ماقم  هب  گرزب  تناها  یتبسن  نینچ  هکنآ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  مرح  هب  دسر  هچ  تسا ، مارح  نیملـسم  هفاک  هب  فذق  ثبخ و  شحف و  تبـسن  دنناد  یم  نایعیـش  اهنیا  رب  هوالع 
.دنشاب هصفح  هشیاع و  ول  هلآو و  هیلع 

مذ حدم و  رد  نیجوز  لثامت  مدع 

تیحودـمم و رد  نیجوز  هک  دـیا  هدوـمن  روـصت  هتـشاد و  روـظنم  هک  تسین  مسق  نآدـیدومن  تئارق  هـک  هفیرـش  هـیآ  ياـنعم  اـیناث :
نآ دـشاب  تشهب  قحتـسم  نمؤم و  بوخ و  نیجوز  زا  یکی  رگا  هچ  نانچ  دنـشاب ، لثامم  کیرـش و  تاـهجلا  عیمج  نم  تیمومذـم 

دشاب نینچ  رما  رگا  دشاب و  نآ  لثم  زین  يرگید  نآ  دشاب  شتآ  قحتـسم  رفاک  ای  قساف و  دب و  یکی  رگا  ای  دشاب و  نینچ  زین  يرگید 
یلع  ) طول ترضح  ءایبنالا و  خیش  حون  ترضح  هلمج  زا  ددرگ  یم  رب  صاخشا  زا  يرایـسب  هب  صقن  نیا  دیا ، هدرک  لایخ  امـش  هک 

: دیامرف یم  میرحت )  ) هروس 66 10 و11  هیآ رد  هک  نوعرف  هیسآ و  ناشیا ، ياه  هجوز  و  مالسلا ) امهیلع  هلآ و  انیبن و 

ِهّللا َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتْحَت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  }
ِهَّنَْجلا َو ِیف  اًْتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا    ِ ّبَر َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  َنیلِخاّدـلا *  َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َلیق  اًْئیَش َو 

{ َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن 

( قافن  ) اهنآ هب  دندوب و  ام  حلاص  هدـنب  ود  نامرف  تحت  هک  هدروآ  لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  ناقفانمو  نارفاک  يارب  لاعتم  يادـخ  )
دنناهرب و ادخ  رهق  زا  ار  اهنآ  دنتسناوتن  توبن ) ماقم  دوجو  اب   ) صخش ود  نآ  دندرک و  تنایخ  و 
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زا  ) هک یماگنه  هدروآ  لثم  ار  نوعرف  نز  هیـسآ )  ) نانمؤم يارب  ادـخ  زاب  .دـینکفا  رد  شتآ  هب  نایخزود  اب  ار  نز  ود  نآ  دـش  مکح 
زا شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رـش  زا  ارم  نک و  انب  تشهب  رد  نم  يارب  يا  هناخ  اهلا  راب  درک : ضرع  تسج و  يرازیب  شرفاک  رهوش 

( .شخب تاجن  راکمتس  موق 

دور یم  تشهب  هب  نوعرف  نز  دنور و  یم  منهج  هب  طولو  حون  نز 

و مالّسلا ) هیلع  ءایبنالا  خیـش   ) حون نز  هچنانچ  تسین ، رمث  رمثم  نیفرط  يارب  تیجوز  هک  دنامهف  یم  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  احیرص 
ره دیـشخبن  یعفن  اهنآ  يارب  گرزب  ربمغیپ  ود  نآ  يرـسمه  تیجوز و  دندومن ، دوخ  ياه  رهوش  هب  هک  یتنایخ  هطـساو  هب  طول  نز 
نز ود  نآ  دش  مکح  ینعی  نیلخادلا » عم  رانلا  الخدا  لیق  و   » دراد تحارـص  هیآ  نیا  رخآ  هک  دنور ، یم  منهج  هب  دـندرم و  رفاک  ود 
هب شرهوش  دیاین ؛ دراو  وا  هب  يررض  رفاک ، نوعرف  شرسمه  جوز و  زا  نوعرف  نز  هیسآ  سکعلاب ، دینکفا و  شتآ  هب  نایخزود  اب  ار 

.دور یم  تشهب  هب  شدوخ  منهج و 

عیمج نم  هک  تسا  رثا  دروم  یتقو  يرسمه  تیجوز و  هتبلا  .درادن  تقیقح  دیتسناد ، تفارش  ببس  امش  هک  يرسمه  تیجوز و  سپ 
.دننیب یمن  يررض  عفن و  رگیدکی  اب  يرسمه  زا  نمؤم  قفانم و  ملسمو و  رفاک  الا  دنشاب و  یم  لثامم  هریس  اقلُخ و  احور و  تاهجلا 

دهاوخن يررـض  شرهوش  هب  دومن ، ار  وا  قالخا  تمذم  تفگ و  دـب  شرـسمه  هب  دوب و  دـساف  وا  رـسمه  نمؤم و  يرهوش  رگا  سپ 
.دش دهاوخن  یتناها  شنمؤم  رهوش  ماقم  هب  دنیامن ، ییوگدب  نز  نآ  هدساف  قالخا  زا  مدرم  رگا  دیسر و 
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.دش هدینش  حضاو  ضقانت  ناتنایب  رد  يا  هلصاف  رصتخم  رد  تسا  بجعت  یلیخ  خیش :

ینالقع یلمع  بهذـم  نید و  روما  اریز  میامن ؛ تبحـص  ضقانتم  درادـن  ناکما  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هکلب  سلجم ، کی  رد  هن  یعاد :
هفـسالف و زا  یـضعبدیاقع  دننام  میرب ؛ یمن  راک  هب  دیاقع  رد  یـصخش  تایرظن  .دـنا  هداد  ام  تسد  هب  هک  دراد  یبترم  هشقن  تسا و 

نوطالفا .دننک  لامعا  ار  دوخ  تایرظن  هدرب و  راک  هب  یـصخش  تایـضرف  اهنآ  زا  یـضعب  دـشاب و  رییغت  رد  هتـسویپ  هک  تسین  امکح 
ناگدش تیبرت  یلو  دیاین  نیهلأتملا  ناشداتسا  تارظن  اب  ضایف  ضیف و  تایرظن  زا  یضعب  دنکن ، هقباطم  طارقـس  شداتـسا  اب  شرظن 

دیسر ام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شملع  باب  هلیسو  هب  هک  مالّـسلا  مهیلعءایبنالا  متاخ  هیلاع  میلاعت  اصوصخم  ءایبنا  بتکم 
.مییوگ یمن  ضقانتم  مه  ام  تسین ، ضقانتم 

دنا هتشاد  متفص  یطوط  هدرپ  سپ  رد 

مدیوگ یم  نامه  تفگ  لزا  داتسا  هچنآ 

ریتاسد زا  هک  دینیب  یم  دینک ، تقد  هیضام  یلایل  رد  مراتفگ  تانایب و  مامت  رد  هدومن و  تالجم  دئارج و  هب  هعجارم  یلاع  بانج  رگا 
جراخ دریگ ، یم  دـیجم  نآرق  زا  ساسا  هیاپ و  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاـط  همئا  ادـخ و  لوسر  نید  ناـگرزب  تاـنایب  و 

ای مدرک  ضرع  لاح  هب  اـت  هچنآ  دوش ، ضوع  مرکف  هیرظن و  اـی  دوش  شومارف  یهاـگ  هک  هدوبن  مدوخ  یـصخش  تاـیرظن  .ما  هدـشن 
تـسا بوخ  الاح  درادـن ؛ هار  مراتفگ  تاملک و  رد  ضقانت  اذـل  هدوب  ناـگرزب  تاـشیامرف  دـیجم و  نآرق  زا  هدافتـسا  میاـمنب  اهدـعب 

؟ هدوب مادک  هدمآ  ضقانت  امش  رظن  هب  هک  یتالمج  مینیبب ، دییامرفب 

تسا و مارح  نایمدآ  مامت  هب  شحف  ثبخ و  تبسن  دییامرف  یم  اج  کی  خیش :
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هدـننز امـش  راتفگ  نیا  ایآ  تسین و  ضقانتم  هلمج  ود  نیا  .دـندرک  تنایخ  دوخ  ياهرهوش  هب  طول  حون و  ياه  نز  دـیدومرف  لاحلا 
؟ دیهدب اهنآ  ياهرسمه  هب  تنایخ  شحف و  ثبخ و  تبسن  هک  تسین 

امـش لثم  زا  یلو  دیدومرف ، هطلاغم  هک  دیناد  یم  ناتدوخ  دیریگ و  یم  ار  سلجم  تقو  دییامرف و  یم  اوهـس  ًادمع  مراد  متح  یعاد :
زا امش  يرادفرط  اعطق  دیناد و  یم  هفیرش  هیآ  رد  ار  تنایخ  يانعم  ناتدوخ  هک  نیا  اب  متشادن  يراک  هطلاغم  راظتنا  يدنمـشناد  ملاع 

.دوش فشک  قیاقح  امش  دوصقم  فالخ  رب  هتفای و  هعسوت  ثحب  دنکن  تسا  نآ  يارب  ءایبنا  ياهرسمه 

طول حون و  ياه  نز  تنایخ  نایب 

زا یلک  هب  ءایبنا  نانز  تسا ، رایسب  قرف  تنایخ  ءاشحف و  نیب  هکنآ  لاحو  دیدومن  ءاشحف  هب  ریبعت  ار  تنایخ  هک  امـش  زا  تسا  بجع 
.تسا تنایخ  رد  تبحص  طقف  دنا ، هدوب  يربم  يرعم و  ءاشحف 

.تسا نئاخ  هتبلا  دنک  لمع  ربمغیپ  نآ  روتسد  راتفگ و  راتفر و  فالخ  رب  یتقو  يربمغیپ  ره  رسمه  الوا :

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  حیرص  هکلب  دیداد ، رارق  لاکشا  دروم  هدومن  هطلغم  امـش  هک  دندرک  تنایخ  متفگن  وگاعد  ایناث :
يربم تنایخ  عون  نیا  زا  اـمومع  ءاـیبنا  تاـجوز  مدرک  ضرع  هک  اریز  هدوبن ؛ ءاـشحف  تناـیخ  اـهنآ  تناـیخ  و  اـمهاتناخف } : } دومرف

.تسا هدوب  قافن  رفک و  رماوا و  دّرمت  هب  اهنآ  تنایخ  سپ  دندوب ،

حون ترضح  زا  ییوگدب  مدرم  دزن  دوب و  رهوش  اب  فلاخم  ربمغیپ ، حون  نز 
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دـیروخن و ار  وا  بیرف  مهاگآ ، یبوخ  هب  وا  تـالاح  زا  متـسه  وا  اـب  هشیمه  نم  نوچ  تسا ، هناوید  نم  رهوش  تفگ  یم  دومن و  یم 
دیناسر و یم  ترـضح  نانمـشد  هربابج و  هب  ار  رهوش  هناخ  رارـسا  داد و  یم  ربخ  دراو  هزات  نانامهم  زا  ار  وا  موق  طول  ترـضح  نز 

.دش یم  داسف  هنتف و  ثعاب 

هفیرش هیآ  يانعم 

هدیسر مه  موصعم  زا  نیرسفم و  قیقحت  رب  انب  تسا ، نینچ  دیدومن  دوخ  هل  رب  داهـشتسا  امـش  هک  رون  هروس  هفیرـش  هیآ  يانعم  اما  و 
نادرم دـنا و  كاپ  نادرم  قیال  كاپ  نانز  دـنناشیا و  هب  بغار  كاپان ، نادرم  دـنا و  هتـسیاش  كاپان ، نامدرم  يارب  كاپان  نانز  هک 

: دیامرف یم  هک  تسا  رون  هروس  نیمه  لوا  هیآ  ینعم  نیا  دنلیام و  ناشیا  هب  كاپ ،

{ ٌكِرْشُم ْوَأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِْکنَی  ُهَِیناّزلا ال  ًهَکِرْشُم َو  ْوَأ  ًهَِیناز  ّالِإ  ُحِْکنَی  یناّزلا ال  }

ینعی .درک  دهاوخن  حاکن  كرـشم ، یناز و  ینادرم  اب  زج  مه  هیناز  نز  دـنک و  یمن  حاکن  كرـشم  راکانز و  نز  اب  زج  راکانز  درم  )
( .دنشاب یم  لیامتم  مه  هب  هقرف  ود  نیا 

امش دصقم  فده و  هب  یطبر  هک  دراد  ییانعم  هیآ  دیامن و  یمن  امش  ياعدم  اب  قباطم  ادبا  نیثیبخلل » تاثیبخلا   » هفیرـش هیآ  هصالخ 
.درادن

هشیاع تالاح  هب  هراشا 

هب ضغب  ّبح و  رظن  زا  هن  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  رگا  هشیاع  نینمؤملا  ما  اما  و 
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هدیدرگ رهاظ  رداص و  وا  زا  یلامعا  هتسویپو  هدوبن  مارآ  رمع  هرود  مامت  رد  هک  هدوب  وا  ياه  يراک هتسنادن  تهج  زا  هکلب  تسا ، وا 
دـقن و .هدـشن  رداـص  لاـمعا  نیا  لـثم  مه  رمع  رتخد  هصفح  یتـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـجوز  زا  مادـک  چـیه  زا  هک 
ار دوخ  یگدـنز  خـیرات  تحاران ، نز  نآ  هک  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  یتاداقتنا  دودـح  رد  هعیـش  هعماج  تاداـقتنا 

.هدومن راد  هکل 

هک دوش  زاربا  یتالمج  ینیتم  فیرش و  صخش  امش  لثم  زا  دیدومن  البق  هک  یتانایب  اب  تسا  راوازس  ایآ  دیهد  فاصنا  ناتدوخ  خیش :
؟ تسا هدومن  راد  هکل  ار  دوخ  خیرات  نینمؤملا  ما 

هشیاع و هدوس و  هملس و  ّما  .دنناسکی  ام  يارب  یگمه  نینمؤملا  ما  هجیدخ  يانثتسا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  یعاد :
وا خیرات  و  زاتمم ، نانز  رگید  زا  ار  وا  هشیاع  لامعا  لاعفا و  راتفر و  عضو  .دنتسه  نینمؤملا  تاهما  همه ، نارگید  هنومیم و  هصفح و 

.هدومن راد  هکل  ار 

هدرپ ریز  سک  ره  دـب  کین و  لاعفا  دـنا ، هدومن  طبـض  راد  هکل  ار  وا  یناگدـنز  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  تسین  یعاد  مـالک  نیا 
.دوش یم  راکشآ  تبقاع  دنام ، یمن 

.دییامن یم  عافد  هدومن ، تحص  هب  لمح  هتفرگ ، هدیدن  ار  رابخا  هقباطم  هدومن  نیع  ضمغ  دادو ، ّبح و  يور  اهامش  یهتنم 

درادن و یبیع  دنیوگب  دنسیونب ، ینـس  نیخروم  ءاملع و  رگا  تسا  بجع  یلیخ  دنیوگ ، یم  ناتدوخ  ياملع  هک  مییوگ  یم  نامه  ام 
ضارتعا دروم  هتـسب و  وا  رب  تمهت  بیع و  رازه  دیوگب ، دسیونب و  ار  نامه  هعیـش ، هراچ  یب  یلو  دریگ ، یمن  رارق  امـش  داقتنا  دروم 

.دیهد یم  رارق 
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.دنا هدومن  تبث  دوخ  بتک  رد  ارچ  هک  دییامنب ، ناتدوخ  ياملع  هب  لوا  دیراد  يداریا  رگا  امش 

؟ دییامن یم  ینیب  هدروخ  امش  هدومن ، ههجو  هللا  مرک  یلع  اب  هک  یتفلاخم  زا  دبال  خیش :

ياج هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  اب  تفلاخم  .دشاب  یم  ینیب  یلک  هکلب  میرادن  ینیب  هدروخ  الوا  یعاد :
همشچرس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هشیاع ، نینمؤملا  ما  یناگدنز  خیرات  رد  هکل  ساسا  یلو  تسا  ظوفحم  دوخ 

هللا لوسر  رما  درمتم  هتـسویپ  .دیـسر  نارگید  هب  ات  دومن  یم  رازآ  تیذا و  ار  ربمغیپ  دوخ ، یتاذ  قالخا  ترطف و  يور  هک  دریگ  یم 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

دییوگب دیوش  رـضاح  هک  دیناد  یم  تسپ  امـش  ردـق  نآ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هبوبحم  نینمؤملا  ما  تسا ، بجع  خـیش :
ما اـعطق  هک  نآ  لاـح  ار و  امـش  ياـعدا  نیا  دومن  لوبق  تسا  نکمم  هنوـگچ  هدوـمن ؟ یم  تیذا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

: هفیرش هیآ  هدناوخ ، ار  میرک  نآرق  نینمؤملا 

{ اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  } 

تمحر زا  و   ) هدرک نعل  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دننک ، یم  تیذا  رازآ و  تفلاخم ) نایصع و  هب   ) ار وا  لوسر  ادخ و  هک  نانآ 
(، تسا هتخاس  ایهم  يراوخ  تلذ و  اب  یباذع  اهنآ  رب  و  هدومرف ) رود  دوخ 

تخس باذع  ترخآ  ایند و  رد  ددرگ  لاعتم  دنوادخ  نوعلم  ات  هدمآرب ، ترضح  نآ  رازآو  تیذا  ماقم  رد  هنوگچ  هدیسر  شرظن  هب 
يارب ار  يراوخ  تلذ و  اب 
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.دشاب یم  نایعیش  ياه  تمهت  زا  تسا و  ضحم  بذک  بلطم  نیا  اعطق  سپ  دیامن ! ایهم  ترخآ  رد  دوخ 

ردق نآ  هک  نآ  يارب  دنتسین  ارتفا  تمهت و  لها  نایعیـش  هک  مدرک  ضرع  ررکم  اریز  دیهدن ، شحف  ردقنآ  منک  یم  شهاوخ  یعاد :
.درادن يزاب  هسیسد  هب  جایتحا  هک  تسا  تسد  رد  حضاو  لیلد 

یگمه هباحـص  رابک  رکب و  یبا  شردـپ  هکلب  دـیدن  اـهنت  ار  هیآ  نیا  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  منک  یم  قیدـصت  هفیرـش  هیآ  هب  عجار  اـما 
.دشاب راک  رد  فاصنا  رگا  دوش ؛ یم  قیاقح  زا  يرایسب  فشک  مدومن ، ضرع  هیضام  یلایل  رد  هک  يرابخا  تقباطم  اب  دندید !

ربمغیپ هب  هشیاع  رازآ 

.دشاب یمن  هعیش  ياملع  هربتعم  بتک  رد  طقف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هشیاع  نداد  رازآ  عوضوم  اما 

ندـناجنر هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تمحز  بابـسا  ررکم  هک  دـنا  هتـشون  ناـتدوخ  گرزب  نیخروـم  ءاـملع و  رباـکا  هکلب 
.دیدرگ ترضح  نآ  تارطاخ 

باتک باب 3   (1) مولعلا ءایحا  مود  ءزج  هحفص 135  رد  یلازغ  ماما  هچ  نانچ 
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.یناثلا بدـالا  حاـکنلا ، ماود  یف  يرجی  اـم  ْهرـشاعملا و  بادآ  یف  باب 3  حاـکنلا ، بادآ  باـتک  ، 2/435 یلازغ ، مولعلا ، ءاـیحا  - 1
هیلع لاقف  اهمأ  اهتربزف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ردص  یف  نهادحإ  تعفد  هنأ  يورو  دنک : یم  لقن  نینچ  نیا  ار  تیاور  یلازغ 

، امکح هنع  هللا  یـضر  رکب  ابأ  امهنیب  ـالخدأ  یتح  مـالک ، هشئاـع  نیبو  هنیب  يرجو  کـلذ » نم  رثکأ  نعنـصی  ّنّهناـف  اـهیعد   » مالّـسلا
رکب وبأ  اهمطلف  .اقح  الا  لقت  الو  تنأ  ملکت  لب  تلاقف : مَّلکتأ »؟ وأ  نیمَّلکت  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهل  لاـقف  .هدهـشتساو 

هل لاقف  هرهظ  فلخ  تدعقو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  تراجتـساف  قحلا ، ریغ  لوقی  وأ  اهـسفن  هیدع  ای  لاقو ، اهوف  یمد  یتح 
.هللا یبن  کنا  معزت  يذلا  تنأ  هدنع ، تبضغ  مالک  یف  هرم  هل  تلاقو  اذه  کنم  اندرأ  الو  اذهل  کعدن  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 
هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یلهـال ) مکریخ  اـنا  هلهـال و  مکریخ  مکریخ   ) هرامـش 4100 ثیدح  لیذ  ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم 
همالک یف  هدـم  هشیاـع  هل  تلاـق  یناربطلا و  ربخ  یف  اـمک  اـمکح  رکباـبا  اـمهیب  لـخدا  یتح  مـالک  هشیاـع  نیب  هنیب و  يرج  و  تسا :

،8/30 دنـسم ، رد  یلعی  یبا  .اـهنع  خیـشلا  یبأ  یلعی و  یبا  ربـخ  یف  اـمک  مسبتف  هللا ؟ یبـن  کـنا  معزت  يذـلا  تـنا  هدـنع و  تبـضغ 
ای تنأ  کش  یف  وا  لاق : .مسبتف  تلاق : هللا ؟ لوسر  کنا  معزت  تسلأ  تلقف  تلاق : تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هشیاع  دنسم  ح4670 ،

حاکنلا یف  هتریس  باوبا  عامج   9/71 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  .هللا  لوسر  کنا  معزت  تسلأ  تلق  تلاق : هللا ؟ دبع  ما 
.تسا هدرک  یلعی  یبا  دننامه  ثیدح  زین  باب 7 ، قالطلا ، و 
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رکب یبا  تواضق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  وا  هلباقم  هلمج  زا  هک  هدومن  لقن  هشیاع  تمذم  رد  ربخ  نیدنچ  ، حاکنلا بادآ 
هک دنا  هدروآ  لاثما  باتک  رد  خیشلا  وبا  دنـسم  رد  یلعی  وبا  لامعلا و  زنک  متفه  دلج   116 هحفص رد  مه  یقتم  یلع  یلوم  هک  تسا 

نخـس تقو  رد  .دیبلط  تواضق  هب  ار  رکبوبا  دوب ، هدش  یگنتلد  هشیاع  ربمغیپ و  نیب  نوچ  .هشیاع  شرتخد  تاقالم  هب  تفر  رکب  یبا 
!! نک هشیپ  ار  تلادـع  ترادرک  راتفگ و  رد  درک  یم  ضرع  ترـضح  نآ  هب  انمـض  تفگ ، یم  زیمآ  تناها  تاـملک  هشیاـع  نتفگ ،

دش ریزارس  شا  هماج  رب  نوخ  هک  دز  شرتخد  تروص  هب  یتخس  یلیس  هک  دش  رثؤم  رکبوبا  رد  زیمآ  تناها  فرح  نیا  نانچ 

هـشیاع زا  هللا  لوسر  دیمهف  شرتخد ، لزنم  هب  دش  دراو  رکب  یبا  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  حاکن و  باب  نامه  رد  یلازغ  ماما  زین  و 
« ْمِّلَُکا وَا  نیمِّلَُکت  : » دومرف هشیاع  هب  مرکا  رمغیپ  .میامن  تواضق  نم  ات  دـینک  نایب  هدـش  عقاو  امـش  ناـیم  هچنآ  تفگ : تسا ، گـنتلد 

نم ای  ینز  یم  فرح  وت  )
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(!!! ار تسار  قح و  فرحرگم  دییوگن  یلو  دینزب  فرح  امش  « ) ًاّقَح ِّالا  ْلُقَت  ْمَّلَکَت و ال  َلب  : » درک ضرع  باوج  رد  منزب )؟ فرح 

ربمغیپ ینک  یم  نامگ  هک  یسک  نآ  ییوت  « ) هللا یبن  ّکنا  معزت  يذلا  تنا  : » درک ضرع  ترضح  نآ  هب  شمالک  زا  رگید  هلمج  رد 
(!!! یتسه ادخ 

نآ هب  تبـسن  یتاملک  نینچ  هک  تسناد  یمن  قح  رب  رمبغیپ  ار  ترـضح  نآ  هشیاع  رگم  دوبن ؟ توبن  ماقم  هب  نعط  تـالمج  نیا  اـیآ 
؟ دومن یم  ءادا  ترضح 

.هدوب ترضح  نآ  لد  ندناجنر  تیذا و  رازآ و  بابسا  امامت  هک  هدیسر  رایسب  امش  بتک  رد  اه  تناها لیبق  نیا  زا 

زا یتح  دندومنن ؟ يداقتنا  دندزن و  یفرح  هللا  لوسر  تاجوز  ریاس  زا  مالسا  خیرات  رد  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  ارچ 
نامه هشیاع  هرابرد  اـم  .هدـش  يدـب  هب  وا  فرعم  هشیاـع  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  طـقف  دـندومنن ، تاداـقتنا  عون  نیا  رمع  رتخد  هصفح 

.دنا هتفگ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مییوگ 

گرزب ياـملع  هک  دـیا  هدومنن  هعلاـطم  ار  نارگید  یفوـک و  مثعا  نبا  يدوعـسم و  يربـط و  خـیرات  یلازغ و  ماـما  ياـه  باـتک  اـیآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادـخ و  رما  دّرمت  ایآ  دـنا ؟ هدروآ  باسح  هب  هللا  لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  رماوا  درمتم  ار  وا  ناـتدوخ 

؟ دوش یم  یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  ندومن ،

.تسا كوکلم  نینمؤملا  ما  یناگدنز  خیرات  متفگ  یعاد  ارچ  هک  دینک  یم  هلگ  هاگنآ 

ندرک گنج  ربمغیپ و  هفیلخ  لباقم  رد  ندومن  مایق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  رما  دّرمت  زا  رتگرزب  یخیرات  هکل  مادک 
رد هکنآ  لاح  هدوب و  ترضح  نآ  تباث  یصو  اب 
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: دیامرف یم  ترضح  نآ  نانز  مامت  هب  باطخ  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 33 

{ یلوُْألا ِهَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َّنُِکتُوُیب َو ال  یف  َنْرَق  {َو 

شیارآ و نیـشیپ  تیلهاج  هرود  دـننام  و  دـیرن ) نوریب  هناخ  زا  ترورـض  تجاح و  یب  و   ) دـیریگ مارآ  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  )
( .دینکن ییارآ  دوخ 

یم تیاور  مه  شمعا  یتح  دندمآ ، یمن  نوریب  هناخ  زا  يرورض  رما  يارب  زج  دندومن و  ار  رما  نیا  تعاطا  ترـضح  نآ  نانز  مامت 
.دنک

هللا لوسر  هجوز  هدوس  راتفگ 

هب هک  تسا  تبث  ناتدوخ   (2) نیخروم نیثدحم و  بتک  (1) و  حاحص رد  هچ  نانچ 
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یلص هللا  لوسر  تعمس  لاق  هدش ... : تیاور  نینچ  جحلا  ضرف  باب  کسانملا  باتک  ( 1/388/1722  ) دواد یبا  ننس  باتک  رد  - 1
نم ایادهلا  باب  ( 5/228  ) يربکلا ننـس  باـتک  رد  یقهیب  رـصحلا .» روهظ  مث  اذـه  عادولا « : هجح  یف  هجاوزـال  لوقی  هلآو  هیلع  هللا 

همادا رد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  زا  رگید  یتیاور  الاب  تایاور  لقن  زا  دـعب  منغلا ؛ رقبلا و  لبالا و 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  انعمـس  ام  دعب  هباد  انکرحت  اتلاق ال  امهناف  هدوس  بنیز و  الا  نرفاسی  نهلک  ناکف  لاق   » هدرک راهظا  نینچ  نآ 

( ققحم  ) .هلآو هیلع 
: دنک یم  لقن  نینچ  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  لاح  حرـش  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جاوزا  رکذ  ، 8/44 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 2
و هریره : وبا  لاق  .رصحلا  روهظ  مث  هجحلا  هذه  لاق : مث  عادولا  هجح  ماع  هئاسنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جح  لوقی : هریره  ابا  »

هللا لوسر  دـعب  هباد  انکرحت  ال  اـتلاق : شحج  تنب  بنیز  هعمز و  تنب  هدوس  ّـالا  نجججی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاـسن  لـک  ناـک 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جوز  شحج  تنب  بنیز  ثیدح  ، 6/324 دنسم ، رد  لبنح  دمحا  .هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نکف لاـق  رـصحلا  روهظ  مث  هذـه  عادولا  هجح  ماـع  هئاـسنل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هریره  یبأ  نع  تسا : هدرک  لـقن 

هللا یلص  یبنلا  نم  کلذ  انعمـس  نأ  دعب  هباد  انکرحت  هللاو ال  نالوقت  اتناکو  هعمز  تنب  هدوسو  شحج  تنب  بنیز  الا  نججحی  نهلک 
ثداوح ، 7/119 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  توراـم  ، 229 دنـسم ، رد  یـسالیط  دواد  یبا  نینچمه  هلآو  هیلع 

یف ، 7 باـب هجاوزا ، رکذ  باوبا  عاـمج  ، 11/200 داـشرلا ، يدـهلا و  لیـس  رد  یماـش  یحلاـص  شحج ، تنب  بنیز  يرجه ،  20 لاس
ار نایرج  نیمه  نوگانوگ  ظافلا  هب  ءاسنلا ، جح  باب  جحلا ، باتک  ، 4/74 يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  لئاضف  ضعب 

.دنا هدرک  لقن 
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راب کی  هک  تفگ  باوج  رد  هدوس  يا ؟ هدنامزاب  یمظع  ضیف  نیا  زا  ینک و  یمن  هرمع  جـح و  ارچ  دـنتفگ  هللا  لوسر  هجوز  هدوس 
{ نکتویب یف  نرق  و  : } هدومرف هک  تسا  قح  رما  تعاطا  نم ، هرمع  جح و  نیا  زا  رتهب  مدروآ ، ياج  هب  دوب  بجاو  نم  رب  جح 

ناکمالا یتح  هدـناشن  نآ  رد  ارم  ادـخ  لوسر  هک  يا  هرجح  زا  ياپ  مراد  مزع  یتح  هدومرف ، رما  هچ  نانچ  مورن ، نوریب  هناخ  زا  سپ 
ما هشیاع و  ای  هدوس  رگم  دـندرب ) نوریب  ار  شا  هزانج  ات  تفرن  نوریب  هناخ  زا  درک و  لمع  مه  مسق  نیمه   ) .مریمب اـت  مراذـگن  نوریب 

.دننک یم  قرف  لامعا  رد  یهتنم  دنتسه ، نینمؤملا  تاهما  ربمغیپ و  نانز  اهنآ  مامت  دنراد ؟ یقرف  ام  يارب  هملس 

یم مارتـحا  تهج  نیمه  هب  امـش  هچرگ   ) دـندوب رمع  رکب و  یبا  نارتـخد  هک  تسا  نآ  تهج  زا  هن  هصفح  هشیاـع و  هب  تما  مارتـحا 
یقتم و هک  دـنراد  راختفا  ماـقم  یتقو  ترـضح  نآ  ناـنز  و  دـنا ، هدوب  ادـخ  لوسر  رـسمه  هجوز و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دـییامن )

: دیامرف یم  ًاحیرص  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 31  رد  هچ  نانچ  دنشاب ، راکزیهرپ 

{ َُّنْتیَقَّتا ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  }

کی هب  دیتسه ،) همه  زا  رترب  تلیضف  تفارش و  ثیح  زا  ینعی   ) دیتسین نانز  زا  یکی  دننامامش  ربمغیپ ، نانز  يا  هک  نآ  ینعم  لصاح 
.دیشاب راکزیهرپ  سرت و  ادخ  یقتم و  رگا  هک  نیا  نآ  طرش و 

44 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1616 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  تفلاخم و 

هدوب ترضح  نآ  هدرمتم  نز  مه  هشیاع  .تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ردارب  نامرف  هیقتم و  هعیطم و  نز  کی  هدوس  سپ 
هرصب هب  مالّسلا ) هیلع  یلع  اب  یصخش  توادع  ضغب و  يور  ای   ) هدروخ ار  ریبز  هحلط و  بیرف  ربمغیپ ، ادخ و  روتـسد  فالخ  رب  هک 

تروص و رس و  ياهوم  دنتفرگ و  هدوب ؛ مالّـسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  هرـصب  یلاو  هباحـص و  ناگرزب  زا  هک  ار  فینح  نب  نامثع  هتفر ؛
لتق هب  ار  هراچیب  عافد  یب  نامدرم  زا  رفن  دـص  زا  زواجتم  .دـندومن  شجارخا  لـصفم ، هناـیزات  برـض  زا  دـعب  دـندنک و  ار  وا  ناوربا 

یبا نبا  (3) و  يربطریرج نب  دمحم  (2) و  يدوعسم (1)و  ریثا نبا  هچ  نانچ  .دندیناسر 

45 ص :

یلإ اولـسرأ  نامثع  ذخأ  امل  دسیون : یم  هنوگ  نیا  ریثا  نبا  .لمجلا  ْهعقو  ءادتبا  رکذ  يرجه ، لاس 36  ثداوح  ریثا ، نبا  لماکلا ، - 1
تلاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هتبحـصو  نامثع  یف  هللا  کتدـشن  هأرما  اهل  تلقف  هولتقا  تلاقف : هرمأ ، یف  اهنوریـشتسی  هشئاـع 

هیبجاحو هتیحل  اوفتنو  اطوس  نیعبرأ  هوبرضف  .هینیع  رافشأو  هیبجاحو  هتیحل  اوفتنو  هوبرضا  دوعـسم  نب  عشاجم  مهل  لاقف  هوسبحا  مهل 
.قیدصلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاملا  تیب  یلع  اولعجو  هوقلطأ  مث  هوسبحو  هینیع  رافشأو 

هرصبلا اوتأف  : » دسیون یم  يدوعـسم  .ّیلع  یلع  جورخلا  هئدب ، لمجلا و  موی  نع  رابخالا  رکذ  ، 2/358 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 2
املف یلع ، مودـق  یلا  برحلا  فک  یلع  کلذ  دـعب  اوحلطـصا  مهنإ  مث  لاتق ، مهنیب  يرجو  مهَعَنامف ، ْفیَنُح  نب  ناـمثع  مهیلإ  جرخف 

هنیدـملاب مهیفَّلخم  یلع  اوفاخو  اوعجرتسا  موقلا  نإ  مث  هتیحل ، اوفتنو  هوبرـضو  هورـسأف  فینح  نب  نامثع  اوتََّیب  یلایللا  ضعب  یف  ناک 
لتقف هجبابـسلا ، مهو  هب  نولکوملاو  نازخلا  مهعناـمف  لاـملا  تیب  اودارأو  هنع  اولخف  راـصنألا ، نم  هریغو  فـیَنُح  نب  لهـس  هیخأ  نم 

مالسإلا یف  ًاملظ  لُتق  نم  لوأ  ءالؤهو  رسألا ، دعب  نم  اربص  مهباقر  تبرض  نیعبسلا  نم  نوسمخو  حرج ، نم  ریغ  الجر  نوعبس  مهنم 
« ...اربصو

نیا ار  نایرج  يربط  ...نامثع  مدـب  نبلطـال  هللا  اـهنع و  هللا  یـضر  هشیاـع  لوق  يرجه ، لاـس 36  ثداوح  ، 3/485 يربط ، خـیرات  - 3
هرمأ یف  اهنوریـشتسی  هشئاع  یلإ  نامثع  نب  نابأ  اولـسرأ  فینح  نب  نامثع  اوذـخأ  امل  لاق  دعـس  نب  لهـس  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ 

هودرف انابأ  اودر  تلاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هتبحـصو  نامثع  یف  نینمؤملا  مأ  ای  هللااب  کتدـشن  هأرما  اهل  تلاقف  هولتقا  تلاق 
هتیحل رعـش  اوفتناو  هوبرـضا  دوعـسم  نب  عشاجم  مهل  لاقف  عجرأ  مل  اذـهل  یننیعدـت  کـنأ  تملع  ول  لاـق  هولتقت  ـالو  هوسبحا  تلاـقف 

.هوسبحو هینیع  رافشأو  هیبجاحو  هسأرو  هتیحل  رعش  اوفتنو  اطوس  نیعبرأ  هوبرضف 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1617 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
http://www.ghaemiyeh.com


کی دننام  دندوب ، هدناشوپ  هرز  گنلپ و  تسوپ  اب  هک  هدش  مان  رکـسع  رتش  رب  راوس  هاگنآ  .دـنا  هتـشون  لصفم  مهریغ  (1) و  دیدحلا
هک دوبن  هکل  نیا  ایآ  .دـیدرگ  هتخیر  ناشیا  ماـیق  تهج  هب  رفن  نارازه  نوخ  دـش و  رـضاح  نادـیم  هب  تیلهاـج ) ناـمز   ) گـنج درم 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسمهو  هجوز  یلو  هدـناشن  اه  هدرپ  تشپ  اه و  هناخ  رد  ار  دوخ  ناـنز  ربخ ، یب  ادـخ  زا  فرـش  یب  نادرم 
؟ تسا هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادخ و  رما  درمت  لمع  نیا  ایآ  دنیامن !؟ رضاح  ماع  ءالم  رد  حاضتفا  نآ  هب  ار  هلآو 

تسین هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

ربخ همه  نآ  وا  بقانم  لئاضف و  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  یگرزب  تیـصخش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لـباقم  رد  مه  نآ 
.تسین ءاصحا  هرامش و  لباق  هک  دنا  هدومن  لقن 

46 ص :

ار ترابع  دیدحلا  یبا  نبا  .لاتقلا  یلا  هشیاع  ریسم  لمجلا و  موی  رکذ  هبطخ 173 ، ، 9/321 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
وه براضت  نأ  دعب  هوذخأف  فینح ، نب  نامثع  اوذخ  نأ  نیحلستسملا  هباحصأب  حاص  هتالـص  نم  فرـصنا  اّملف  دنک : ِیم  نایب  نینچ 

اوذـخأو هسأرو  ههجو  یف  هرعـش  ّلک  هینیع و  رافـشأو  هابجاح  فتنو  توملا  برـض  برـض  رـسأ  اّـملف  امهفیـسب  مکحلا  نب  ناورمو 
.هقنع برضاف  هیلإ  جرخا  نامثع  نب  نابأل  تلاقف  هشیاع  یلإ  فینح  نب  نامثعب  مهب و  اوقلطناف  الجر  نوعبس  مهو  هجبایسلا 
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رد یمزراوخ  بیطخ  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  ماـما  هچ  ناـنچ 
(2) هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (1) و  بقانم

(4) یبرقلا هدوم  مجنپ  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  (3) و  بلاطلا هیافک  باب 62 ، رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نب  هللا  دبع  تما  ربح  باطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا 

: دومرف

« .نسحلاابا ای  کلئاضف  اوصحا  ام  باّسح  نجلا  باّتک و  سنالاو  مالقا  ضایرلا  دادم و  رحبلا  نا  ول  »

47 ص :

هدروآ ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  .نینمؤملا  ریما  لئاضف  ح1 ، رد ص32 ، و  لصف 19 ، ح34 ، ص328 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
بلاط یبا  نب  ّیلعل  هلاق  نسحلا ، ابا  ای  کلئاضف  اوصحأ  ام  باّسح  نجلا  باتک و  سنالا  مـالقا و  ضاـیلا  دادـم و  رحبلا  نا  ول  تسا :

.مالّسلا هیلع 
لاق تسا : هدروآ  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح713 ، و 2/254 ، باب 40 ، ح5 ، ، 1/364 يزودنق ، ْهدوملا ،  عیبانی  - 2

 . ...دادم رحبلا  مالقا و  راجشالا  نا  ول  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
باب 62. و 251 ، ص252 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیفاک  - 3

زین و  (. 56 باب ح813 ، ، 2/285 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ،  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 5 یعفاش ، ینادمه  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 4
،1/133 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  یمزراوخ  دننامه  ار  ثیدـح  ْهمدـقم ،  ، 1/16 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح 

مشاه ینب  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  قدص  نم  لوا  ّیلع  و  : » دسیون یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاح  حرـش  مقر 1 ،
، قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ...رـصحت .» نا  نم  رثکا  هلئاضف  رکذت و  نا  نم  رهـشا  هبقانم  هیدی و  نیب  دهاج  هعم و  دـهاشملا  دهـش  و 

نا نم   » ار رـصحت » نا  نم   » هلمج هک  توافت  نیا  اب  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/14
.تسا هدرک  لقن  یصحت »
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دننک اصحا  هرامـش و  دـنناوت  یمن  هدـننک ، باسح  نج  هفیاـط  هدنـسیون و  مدآ  ینب  ددرگ و  ملق  اـهتخرد  دوش و  بکرم  اـیرد  رگا  )
(( دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) نسحلا ابا  ای  ار  وت  لیاضف 

دنهاوخب سنا  نج و  ماـمت  رگا  هک  دـیامرف  یتاـملک  نینچ  باـنج  نآ  لـیاضف  باـب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ییاـج 
رـصح هتـسکش  ياهملق  نکلا و  ياهناسل  اـب  ار  شا  هیلاـع  لـیاضف  میناوت  یم  اـم  هنوگچ  دـنناوتن ؛ دنـسیونب ، ار  ترـضح  نآ  لـیاضف 

؟ مییامن

هک يا  هظحالم  لامک  اب  ناتدوخ  ياملع  هعیـش ، ياملع  رباکا  رب  هوالع  .دنا  هدومن  ادـیپ  تردـق  دـنا ، هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  کلذ  عم 
هدومن رپ  ار  دوخ  ياه  باتک اهنآ ، ریغ  ناهبزور و  رجح و  نبا  یچـشوق و  دننام  دانع  بصعت و  هجرد  یهتنم  اب  یـضعب  دـنا و  هتـشاد 

.ترضح نآ  بقانم  لیاضف و  زا  رایسب  زا  يرصتخم  هب  دنا 

مالّسلا هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  رابخا 

دمحم لووئسلا  بلاطم  یناربط و   (1) مجعم ینادمه و  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا  هدوم  رد  هوالع  هب  دییامن  هعلاطم  اقیقد  ار  هّتـس  حاحص 
بطخا  (3) بقانم يدیمح و  نیحیحصلا  نیب  عمج  (2) و  لبنح نب  دمحا  ماما  لیاضف  دنسم  یعفاش و  هحلط  نب 

48 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یناربط  .ْهمطاف  نع  یلع  نب  نیـسحلا  ْهمطاف ، تدنـسا  ام  ح1026 ، ، 22/415 یناربط ، ریبـکلا ، مجعملا  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلع  جرخ  تلاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاـف  همأ  نع  یلع  نب  نیـسح  نع  دـنک : یم 

نأ ینربخی  لیربج  اذه  یتبارقل  باحم  ریغ  مکیلإ  هللا  لوسر  ینإو  هصاخ  یلعلو  هماع  مکل  رفغو  مکب  یهاب  هللا  نإ  لاقف  هفرع  هیـشع 
.هتوم دعبو  هتایح  یف  ایلع  ضغبأ  نم  یقشلا  لک  یقشلا  نإو  هتوم  دعبو  هتایح  یف  ایلع  بحأ  نم  دیعسلا  قح  دیعسلا 

.مالّسلا هیلع  ّیلع  لئاضف  ح1121 ، ، 2/658 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لیاضف  - 2
رکذ هبطخ 154 ، و 169 ،  9/168 دـیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  لـصف 6 . ح 62 ، ص78و 79 ، یمزراوخلا ، بقاـنملا  - 3

.عباسلا ربخ  ّیلع ، لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحألا و 
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رد اصوصخم  یکلام  غابـص  نبا   (1) همهملا لوصفو  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفص 449 ، یمزراوخ  ءابطخلا 
ماش رد  دومرف : هک  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  زا  هیوبنلا  هرتعلا  ملاعم  باتک  رد  يذبانجلا  رـضخالا  نب  زیزعلا  دبع  ظفاح  زا   124 هحفص

: دومرف ام و  دزن  دمآ  نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مردپ  هفرع 

نا یتبارقل  باحم  ریغ  هللا  لوسر  ینا  هّصاـخ و  ّیلعل  هداـع و  مکل  رفغو  هماـع  مکل  رفغو  هماـع  هکئـالملا  مکب  یهاـب  یلاـعت  هللا  نإ  »
« .هتاممدعب هتایح و  یف  ًاّیلع  ضغبا  نم  یقشلا  نا  هتوم و  دعب  هتایح و  یف  اّیلع  بحا  نم  دیعسلا  لک  دیعسلا 

لوسر هک  نم  اصوصخ و  ار  یلع  اـمومع و  ار  اهامـش  هدـیزرمآ  اـمومع و  ار  هکئالماهامـش  هب  دـنک  یم  تاـهابم  لـجوزع  يادـخ  )
تسود هک  تسا  یسک  تداعـس  مامت  اب  دیعـس  هک  یتسرد  هب  .مشاب  هتـشاد  مناشیوخ  هب  یتسود  تبحم و  رظن  هک  نیا  نودب  میادخ 

رد ار  یلع  درادب  نمشد  هک  تسا  یسک  تواقش  مامت  اب  یقش  شتافو و  زا  دعب  تایح و  رد  ار  یلع  درادب 

49 ص :

13/145 و 146، لامعلا ، زنکرد  يدـنه  یقتم  زین  ...ْهنـسحلا و  هبقانم  رکذ  یف  لصف  ، 1/585 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
بحم ص70 ح23 ، بلاطملا ، ینسا  رد  یعفاشلا  یقـشمدلا  يرزجلا  دمحم  هنع ، هللا  یـضر  ّیلع  لئاضف  .لئاضفلا  باتک  ح36458 ،

، ْهرـضنلا ضایر  رد  هضغب و  نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثحلا  رکذ  یلع ، لئاضف  باـب  ، 1 مسق ص92 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  ، 9 لصف باب 4 ، ، 3/191
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(. شتافو زا  دعب  تایح و 

رمع هفیلخ  زا  دنیامن  یم  لقن  مشاب  هدرک  ضرع  مه  هتشذگ  ياهبش  منک  یم  نامگ  هک  ار  یلصفم  ربخ   (1) اه باتک  نامه  رد  زین  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نآ  رخآ  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  باطخلا  نب 

نم هنجلا و  هلخدا  هللا  هّبحا  نم  هللا و  هبحا  ینبحا  نم  ینبحا و  دـقف  کـبحا  نم  یلع  اـی  کـضغبموه  ینّبحی و  هنا  معز  نـم  بذـک  »
« رانلا هلخدا  هللا و  هضغبا  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا 

ار وت  هک  یـسک  یلع  اـی  .دراد  یم  نمـشد  ار  وت  هک  یتلاـح  رد  دراد  یم  تسود  ارم  دـنک  یم  ناـمگ  هک  یـسک  دـیوگ  یم  غورد  )
لخاد دراد  تسود  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دراد و  یم  تسود  ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود 
شتآ لخاد  درادب  نمشد  ار  وا  ادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  یسک  هتشاد و  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  وت  هک  یـسک  دنک و  یم  تشهب 

( .دنک یم 

دشاب یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود 

لقن يردخ  دیعس  یبا  زا  هیولاخ  نبا  لالا  باتک  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 

50 ص :

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  هاخا  رکذ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  مسق 2 ، ، 1 طمس ص103 ، يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  - 1
هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیمه  ...ْهنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  ، 1 لصف ، 1/589 ْهمهملا ، لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  زین  .ًاـیلع و  هلآو 

لاق تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثدـیح  نینمؤملا ، ریما  لاـح  حرـش  مقر 4932 ، ، 42/268 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  .تسا 
.کضغبی ینّبحی و  هنا  معز  نم  ّیلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مالّسلا  هیلع  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم 

« .کضغبم رانلا  لخدی  نم  لوا  کبحم و  هنجلا  لخدی  نم  لوا  قافن و  کضغب  نامیا و  کبح  »

دراو هک  یسک  لوا  دشاب و  یم  وت  تسود  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لوا  قافن و  وت  ینمشد  تسا و  نامیا  یلع  ای  وت  یتسود  )
( .دشاب یم  وت  نمشد  دوش  یم  شتآ 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دننک  یم  لقن  دئارف  رد  ینیومح  یبرقلا و  هدوم  زا  دیـس  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دومرف باحصا  نایم  رد  هلآو 

تـسود ار  یلع  « ) قفانم الا  کضغبی  نمؤمالا و ال  بحی  ال  : » دومرف رگید  ياج  و  « (1) .رفاک الا  هضغبی  نمؤم و ال  الا  ایلع  بحی  ـال  »
یمن نمشد  نمؤم و  رگم  یلع  ای  دراد  یمن  تسود  ار  وت  دومرف  هاگ  نآ  .رفاک  رگم  دراد  یمن  نمـشد  ار  وا  نمؤم و  رگم  دراد  یمن 

( .قفانم رگم  دراد 

51 ص :

، نیطمسلا دئارف  باب 5 .) ح 781 ، ، 2/273 يزودنق ) ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) موس ْهدوم  ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
، ریبکلا مجعمرد  یناربط  هملـس ؛ ما  دنـسم  ح 6931 ، ، 12/362 دنـسم ، رد  یلیع  یبا  نـینچمه  باب 22 . ح 95 ، ، 1/133 ینیومح ،
باب 3، لئاضفلا ، باـتک  ح 32884 ، ، 11/599 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ْهملـس ؛ ما  نع  يریمحلا  رواـسم  ما  ثیداـحا  ، 23/375
، لامکلا بیذهت  رد  يزم  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/280 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  ّیلع ؛ لئاضف  ، 2 لصف
، داشرلا يدـهلا و  لبـس  یماـش  یبحاـص  یمورلاـب ؛ فورعملا  يرـصبلا  نمحرلا  دـبع  نب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  ، 3390 مقر ، 15/233

نیا نینمؤملا ، ریما  لـئاضف  باب 10 ، ْهنجلاـب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهل  دهـش  نیذـلا  ْهرـشعلا  رکذ  باوبا  عاـمج  ، 11/295
.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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قارع ثدحم  ماش و  ثدحم  قشمد و  خـیرات  زا  القن  باب 62  نمض   (1) بلاطلا هیافک  هحفـص 119  رد  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
رشب نیرتهب  یلع  « ) رفک دقف  یبأ  نَم  رشبلا  ریخ  ّیلع  : » دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسرزا  رباج  هفیذح و  زا 

(. تسا رفاک  دنکن ، لوبق  دیامن و  ابا  سک  ره  تسا 

: تفگ ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  هشیاع  زا  دندومن  لاؤس  هک  هدومن  تیاور   (2) اطع زا  زین  و 

« .رفاک الا  هیف  کشی  رشبلا ال  ریخ  كاذ  »

( .رفاک رگم  دیامن  یمن  ینعم  نیا  رد  کش  .تسا  رشب  نیرتهب  یلع  )

دلجم رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  رد  نآ  دـلج  هس  تسا و  دـلجم  دـص  هک  دوـخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ظـفاح  دـیوگ  یمو 
رد یکلاـم  غابـص  نبا  (3) و  لووئسلا بلاطم  هحفـصرد 17 یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هدومن و  لـقن  هشیاـع  زا  ار  ربخ  نیمه  مهاـجنپ 

: تفگ هک  دنیامن  یم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  یئاسن  يذمرت و  زا   (4) همهملا لوصف 

52 ص :

رکاسع نبا  نیعلا ؛ فرح  ح 4772 ، ، 1/386 قئاقحلا ، زونک  رد  يواـنم  زین  و  باب 62 ، ص245 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 1
باتک ح 33045 ، ، 11/625 لاـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  نینمؤـملا ؛ ریما  لاـح  حرــش  مـقر 4933 ، ، 42/38 قـشمد ، خـیرات  رد 

.رفکدقف یبا  نمف  رشبلا  ریخ  یلع  .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  یلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ،
رکذ یلع ، لئاضف  باب  ص96 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین  و  باب 62 . ص246 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 2

،9/281 تاقثلا ، رد  نابح  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/374 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  رشبلا ، ریخ  نم  هنا 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  يزملا  یسیع  نب  فسوی 

...ْهعماج ْهرابع  ْهعفان و  هراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نبدمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3
، ْهقرحملا قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  زین  ...ْهنـسحلا و  هبقانم  رکذ  یف  لـصف  لصف 1 ، ، 1/587 یکلام ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4
؛ بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باـتک  ح3726 ، ص979 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  ح8 ، لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ،
، بلاطملا ینـسا  رد  یعفاش  يزرجلا  دـمحم  یعیبضلا ، رفعج  لاـح  حرـش  مقر 285 ، ، 6/295 ءاـیلوالا ، ْهیلح  رد  یناهفـصا  میعن  یبا 
مسق 1، ص91 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هتبحم ؛ یف  ثیدـح  ص35 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا  نب  طبـس  ص56 ؛

رکذ ، 2 مسق ، 1 طمس ص102 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  هضغب ؛ نع  رجزلا  هـتبحم و  یلع  ثدـحلا  رکذ  یلع ، لـئاضف 
رد ینهذ  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/285 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  امهل ؛ هتبحم  یلعل و  هلوسر  هللا و  ْهبحم 
نم نینمؤملا ، ریما  لئاضف  ح1146 ، ، 2/671 ْهباحصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  یلجعلا ؛ دیبع  لاح  حرش  ، 2/673 ظافحلا ، ْهرکذت 

نیمه هب  لصف 19  ح353 ، ص332 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  هللا ؛ دبع  ریغ  هخویش  نع  کلام  نب  رکب  یبا  ثیدح  نم  هنع  یلع  لئاضف 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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« اّیلع مهضغبب  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسردهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  ام  »

( میتخانش یم  یلع  هنیک  ضغب و  هب  ار  نیقفانم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  ام  )

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  همهملا  لوصف  رد  زین  و 

« قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کضغبی  هدالولا و ال  رهاط  الا  کبحی  کبراح ال  نمل  برح  انا  یمد و  کمد  یبرح و  کبرح  »

ای دـیامن  گنج  وت  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد  نم  تسا و  نم  نوخ  وت  نوخ  .تسا  نم  اب  ندرک  گنج  وت  اـب  ندرک  گـنج  یلع  اـی  )
وت دراد  یمن  تسود  هدوب و  كاپان  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  هداز و  لالح  رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود  یلع 

( .قفانم رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار 

.تسا هدش  دراو  مه  مهنع  هللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  هراب  رد  هکلب  درادن ؛ ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  صاصتخا  رابخا ، لیبق  نیا  خیش :

53 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1625 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ددرگ تقیقح  فشک  ات  دییامرف  نایب  يا  هنومن  رابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  یعاد :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  لوغم ، کلام  نب  نمحرلا  دبع  خیش :

« قفانم امهبحی  نمؤم و ال  رمع  رکبابا و  نضغبی  «ال 

داهـشتسا دش  انب  هک  ار  لوا  بش  دادرارق  دیدومرف  شومارف  رگم  نم ، ياقآ  .دـیدرگ  بجعت  بجوم  یلاع  بانج  نایب  مه  زاب  یعاد :
لیبق هب  هن  دییامنب  دانسالا  حیحص  ثیداحا  هب  دییامن ، هفرط  کی  داهـشتسا  دیهاوخ  یم  هک  مه  لاح  دشابن ؛ هفرط  کی  ثیداحا  هب  ام 

.عاّضو باّذک  تاور  زا  لوبق  لباق  ریغ  شودخم  لوعجم  ثیداحا 

؟ دییامن در  تناها  وحن  هب  دیونشب  ام  زا  ار  یثیدح  ره  دیا  هتفرگ  میمصت  امش  خیش :

.دنا هدومن  ّدر  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  هدومنن ، ّدر  اهنت  یعاد  هنافسأتم  یعاد :

زا يرایسب  زا  هک  دینیبب  (2) و  يدادغب بیطخ  خیرات  مهد  دلج  هحفص 236 ، یبهذ   (1) لادتعالا نازیم  هب  دییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
رد لیدعت  حرج و  همئا 

54 ص :

رادلا دمحا و  لاق  : » دسیون یم  یبهذ  .لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش  مقر 4954 ، ، 4/311 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
« .هقثب سیل  هریغ : یئاسنلا و  لاق  ثیدحلا و  عضی  هرم : لاق  باذک و  دواد : وبا  لاق  .كورتم و  ینطق :

نینچ يدادغب  بیطخ  .لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش  مقر 5362 ، 10/236 و 237 ، يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2
: هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  نایفـس  یبا  نع  شمعالا  نع  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  دـسیون : یم 
هتیأر و دق  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لوقی : نیعم  نب  ییحی  تعمـس  لاق  «. » قفانم امهبحی  نمؤم و ال  رمع  رکبابا و  ضغبی  «ال 

« كورتم هقثب ...  سیل  ثیدحلا ...  عضی  ناک  ...باذک  تایآلآ  نم  هیآ  ...ًادج  رمالا  فیعض  ...ًاکافأ  ًاباذک  ...باذک  ...هقثب  سیل 
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« .دحا هیف  کشی  عاّضو ال  كاّفا  باذک  هنا   » هک دنا  هدومن  لقن  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش 

نیا رد  کش  يدحا  هک  تسا  ثیدح  هدـننک  لعج  عضو و  هدـننز و  تمهت  وگغورد و  روکذـم ، نمحرلا  دـبع  هک  یتسرد  هب  ینعی 
.درادن ینعم 

زا هک  يرابخا  همه  نآ  اب  دنک  یم  يربارب  لاّعج  يوگغورد  درم  کی  زا  امـش  هفرط  کی  ربخ  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
.مدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هنومن  يارب  هک  هدیدرک  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  فرط 

نیدلا بحم  هرـضنلا  ضایر  مود  دـلج  هفـص 215  یطویـس و  ریبکلا  عماج  مشـش  دـلج   390 هحفـص هب  دـییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
(3) ءایلوالا هیلح  مشش  دلج  هحفص 295  ربلا و  دبع  نبا   (2) باعیتسا میس  دلج  هحفص 46  (1) و  يذمرت عماج  مود  دلج  ، 299 هحفص

نب دمحم   (4) لوؤسلا بلاطم  هحفص 17  میعن و  وبا  ظفاح 

55 ص :

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح3726 ، ص979 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 1855 ، ، 3/1110 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2
.یعیبضلا رفعج  لاح  حرش  مقر 385 ، ، 6/295 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3

...ْهعماج ْهرابع  هعفان و  ْهراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1627 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_55_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_55_4
http://www.ghaemiyeh.com


هدومن لقن  يرافغ  رذوبا  زا  هفلتخم  ترابع  هب  کی  ره  هک  دینیبب  یکلام و  غابـص  نبا   (1) همهملا لوصف  هحفص 126 یعفاش و  هحلط 
: تفگ هک  دنا 

مهضغب هالصلا و  نع  فلختلا  هلوسر و  هللا و  مهبیذکتب  ثالثب ، الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  ام  »
« .مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

« ًاّیلع مهضغبب  نیقفانملا  فرعن  انک  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  «و 

« ًاّیلع مهضغبب  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  امو  »

.ربمغیپ 2- ادخ و  ندومن  بیذـکت  - 1 تمالع : هس  هب  رگم  میتخانـش  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـمز  رد  ار  نیقفاـنم  اـم  )
( مالّسلا هیلع  یلع  اب  ینمشد  .زامن 3 - زا  ندومن  فلخت 

بیطخ دمحا  (3) و  باعیتسا میس  دلج  هحفـص 37  ربلا  دبع  نبا  (2) و  دنسم لوا  دلج  هحفـص 95 و138  رد  لبنح  دمحا  ماما  زین  و 
رد یئاسن  ماما  (5) و  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ، (4) دادغب خیرات  مهدراهچ  دلج  هحفص 426  رد  يدادغب 

56 ص :

لقن لماک  تروص  هب  یهاگ  ثیدـح  نیاا  ...ْهنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/587 یکلام ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 1
، ْهباحصلا ْهفرعم  باتک  ح4643 ، ، 3/139 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  غابـص ، نبا  رب  هوالع  هکنانچمه  هدش 

نآ هب  یلع ، لئاضف  ، 10 باب زا  دعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36346 ، ، 13/106 لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باب 
نآ زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  لقن  لقتـسم  ثیدح  ناونع  هب  نوگانوگ و  ظافلا  هب  ثیدـح  رخآ  تمـسق  یهاگ  .دـنا و  هدرک  هراشا 

.میدرک هراشا  عبانم 
.بلاط یبا  نب  یلع  دنسم  1/84 و 95 و 128 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 1855 ، ، 3/1100 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 3
.يرازفلا لهس  نب  عیبرلا  لاح  حرش  مقر 4523 ، ، 8/417 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 4

(. نمؤملا موشیخ  تبرض  ول  ، ) راصق 43 هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
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هحفـص 509، رد  رجح  نبا  (3) و  دئارف باـب 22 رد  ینیومح  (2) و  يولعلا صئاصخ   27 هحفص و  ( (1) ننس متشه  دلج  هحفص 117 
هرکذت و هحفـص 15  رد  يزوج  نبا  طبـس  (5) و  ءایلوالا هیلح  مراهچ  دـلج  هحفـص 185  رد  میعن  وبا  ظـفاح  (4) و  هباصا مود  دلج 
13 هحفص رد  يذمرت  (6) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 17  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ریبکلا و  عماج  هحفص 152 و 408 ، رد  یطویس 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا  هملس و  ما  زا  یهاگ  هفلتخم ، تارابع  هب   (7) عماج مود  دلج 

هـضغبی قفانملا و ال  ًایلع  بحی  ال  «، » قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  ال  «، » نمؤم کـضغبی  ـال  قفاـنم و  کـبحی  ـال  یلعاـی  »
« نمؤم

ار وت  نمؤم  دراد  یمن  تسود  ار  وت  قفانم  یلع  ای  )

ار وت  .دراد  یمن  نمشد 

57 ص :

.قفانملا نمؤملا و  نیب  قرفلا  صئاصخلا ، باتک  ح8487 ، ، 5/137 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
.رفاکلا نمؤملا و  نیب  قرفی  یلع  بح  ص104 و 105 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 2

باب 22. ، 1 طمس ح92 ، ، 1/131 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
.یمشاهلا بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 5704 ، ، 4/468 ینالقسع ، رجح  نبا  هباصا ، - 4

ص35، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  شیبح ؛ نب  رز  لاح  حرـش  مقر 274 ، ، 4/185 یناهفـصالا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 5
.هتبحم یف  ثیدح 

...ْهعماج ْهرابع  ْهعفان و  ْهراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 ، یعفاش ، هحلط  نبا  لوؤسلا ، بلاطم  - 6
حیحـص رد  جاجحلا  نب  ملـسم  زین  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ح 3726 ، ص979 ، يذمرت ، حیحـصلا ، عماجلا  - 7

حتف رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ...نامیالا ؛ نم  یلع  راصنالا و  ّبح  نا  یلع  لیلدلا  باب  باب 33 ، نامیالا ، باتک  ح131 ، ، 1/86 دوخ ،
لوصف رد  یکلام  غابـص  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  هرامـش 3707 ، ثیدح  لیذ  ، 7/73 يرابلا ،

هب ح8  لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ، ْهقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ...ْهنـسحلا ؛ هبقاـنم  رکذ  یف  لـصف  ، 1 لصف ، 1/586 همهملا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه 
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ار وا  دراد  یمن  نمـشد  قفاـنم و  ار  یلع  دراد  یمن  تـسود  .قفاـنم  رگم  ار  وـت  دراد  یمن  نمــشد  نمؤـم و  رگم  دراد  یمن  تـسود 
(. نمؤم

: دیوگ هک  دیامن  یم  لقن  هلزتعم  خیش  یخلب  مساقلاوبا  خیش  زا   (1) جهن حرش  لوا  دلج  هحفص 364  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

قفانم و الا  کضغبی  ال  هل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  یلع  نیثیدحملا  دنع  اهیف  بیر  یتلا ال  هحیحصلا  رابخالا  تقفتا  دق  «و 

«. نمؤم ّالا  کبحی  ال 

هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دشاب  یمن  نآ  تحص  رد  یکـش  هک  يا  هحیحـص  رابخا  رد  تسا  نیثدحم  عیمج  یقافتا  )
( .نمؤم رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود  قفانم و  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  دومرف : مالّسلا 

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  مراهچ ، دلج  هحفص 264  رد   (2) زین و 

ام ینبحی  نأ  یلع  قفانملا  یلع  اهتامجب  ایندـلا  تببـص  ولو  ینـضغبأ  اـم  ینـضغبی  نأ  یلع  اذـه  یفیـسب  نمؤملا  موشیخ  تبرـض  ول  » 
« قفانم کبحی  الو  نمؤم  کضغبی  یلع ال  ای  لاق : هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمألا  یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یضق  هنأ  کلذو  .ینبحأ 

مهدب ار  ایند  مامت  رگا  دراد و  یمن  نمشد  ارم  زگره  درادب ، نمشد  ارم  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  دوخ  ریشمش  نیا  اب  رگا  )

تسود ارم  هک  قفانم  هب 

58 ص :

ثیداـحالا رکذ  یف  لـصف   ] .هباحـصال مالّـسلا  هیلع  هـل  مـالک  نـم  و  هـبطخ 56 ، ، 4/83 دـیدحلا ، یبا  نـبا  ْهغـالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
[ یلع مذ  یف  ْهعوضوملا 

(. نمؤملا موشیخ  تبرض  ول  ، ) راصق 43 هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1630 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
http://www.ghaemiyeh.com


یمن تسود  دومرف : هک  تشذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نابز  رب  هک  تسا  نامه  نیا  دراد و  یمن  تسود  ارم  زگره  درادـب ،
( .قفانم رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  دراد 

متـشاد رظن  رد  هک  ار  ربخ  دـنچ  نیمه  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  هنومن  يارب  .هدیـسر  رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.مدومن رکذ 

لوسر اب  گنج  ایآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  هشیاع و  مایق  هک  دـییامرف  تواـضق  هنافـصنم  منک  یم  اـنمت  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 
یتسود تبحم و  بح و  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  گنج  هب  ار  مدرم  ندومن  راداو  گنج و  نیا  ایآ  هدوبن ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

.دشاب یم  یتسود  تبحم و  يور  رفن ، ود  نیب  گنج  هک  دیوگ  یمن  يدحا  تسا  یهیدـب  توادـع ؟ هنیک و  ضغب و  يور  زا  ای  هدوب 
زا یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دش ، رکذ  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  رابخا  همه  نیا  رد  ایآ  .هدوب  توادـع  ضغب و  يور  اققحم 

مالّـسلا هیلع  یلع  اب  گنج  نینموملا و  ما  هشیاع  مایق  اب  رابخا  نیا  قیبطتایآ  هدادن ؟ رارق  یلع  گنج  ضغب و  ار  قافن  رفک و  تامالع 
؟ دش دهاوخ  هنوگچ 

.دییامن قح  هب  تواضق  فاصنا  يور  زا  ضغب ، بح و  رظن  نودب  تسا  ینمتم 

هک هدومن  لقن  هشیاع  دوخ  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  میس  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  هیقف  یلع  دیس  ریم  هک  دمآ  مرطاخ  هب  يربخ  ابجع !
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ :

« .رانلا یف  رفاک  وهف  ّیلع  یلع  جرخ  نم  یلا  دهع  دق  هللا  نا  »

دیامنب مالّسلا  هیلع  یلع  رب  جورخ  سک  ره  دینادب  هک  نم  اب  هدومن  دهع  دنوادخ  )

59 ص :

(. 56 باب ح789 ، ، 2/275 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) 8 یبرقلا ، ْهدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
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( .دشاب یم  شتآ  رد  وا  هاگیاج  تسا و  رفاک 

زا رتدب   ) لوبقم ریغ  رذع  يدومن ؟ جورخ  یلع  رب  ربمغیپ  زا  یمالک  نینچ  ندینـش  اب  ارچ  هک  دندرک  لاکـشا  وا  هب  یتقو  هکنآ  بجع 
: تفگ دروآ ، هانگ )

« هرصبلاب هترکذ  یتح  لمجلا  موی  ثیدحلا  اذه  تیسن  »

.دمآ مدای  هرصب  رد  هک  نآ  ات  لمج  زور  ار  ثیدح  نیا  مدرک  شومارف  ینعی 

وهـس و زکرم  یمدآ  تسا  یهیدب  دیراد ؟ اهنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  ما  رب  یلاکـشا  هچ  سپ  دـینک  یم  دوخ  هک  ینایب  نینچ  اب  خـیش :
.دشاب یم  نایسن 

هکم زا  تکرح  زور  زا  یلو  هدومن ، شومارف  ار  ثیدح  دوب  لمتشم  برح  هرئان  هک  لمج  زور  میوگب  مه  یعاد  تسا  نکمم  یعاد :
؛ تسا ربمغیپ  اب  تفلاخم  یلع  اب  فلاخم  اریز  نکم ، اج  یب  تکرح  هک  دندومن  شعنم  هللا  لوسر  كاپ  نانز  یتح  ناتسود  مامت  هک 

!؟ دوبن شدای  ثیدح  مه  زاب 

لوسر هک  دندشن  روآدای  دنتشونار  لمج  هعقاو  هک  ناتدوخ   (1) نیخروم ایآ 

60 ص :

هـشئاع تغلب  امل  دـسیون : یم  ریبز  ْهحلط و  یلع و  ْهشیاع و  ْهریـسم  یف  لمجلا ، باـتک  ح15 ، ، 8/708 ْهبیش ، یبا  نبا  فنـصملا ، - 1
لاقف هعجار ، الإ  یننظأ  ام  تلاقف : تفقوف  بأوحلا ، ءام  اولاق : اذـه ؟ ءام  يأ  تلاقف : اهیلع ، بالکلا  تحبن  الیل  رماـع  ینب  هاـیم  ضعب 

تعمس ینإ  هعجار ، الإ  یننظأ  ام  تلاق : مهنیب ، تاذ  هللا  حلـصیف  نوملـسملا  كاریف  نیمدقت  لب  هللا ، کمحر  الهم  ریبزلاو : هحلط  اهل 
6/52 و دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحاا  .بأوحلا  بالک  اهیلع  حـبنت  نکادـحإب  فیک  موی : تاذ  انل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

باتک ح20753 ، ، 11/365 فنـصملا ، رد  یناعنـص  قازرلا  دبع  تسا : هدرک  لقن  هبیـش  یبا  نبا  دننام  ار  ثیدح  هشیاع ، دنـسم  ، 97
اهتحبن هرـصبلا  یلإ  هشئاـع  تجرخ  اـملف  بأوـحلا  ینعی  اذـکو ، اذـک  ءاـم  بـالک  اـهحبنت  نکتیأ  دـسیون : یم  نتفلا ، باـب  عماـجلا ،
ثداوح ، 476 ، 3/475 شخیرات ، رد  يربط  .ریبزلا  نبا  اهیلع  یبأف  ینودر ، تلاقف : اهوربخأف ، ءاملا ؟ اذـه  مسا  ام  تلاـقف : بـالکلا ،

ریـسا انا  امنیب  لاق  لمجلا  بحاص  یفرعلا  ینثدـح  دـسیون : یم  بأوحلا  بالک  ربخ  هنع و  هللا  یـضر  ْهشئاعل  لمحلا  ءارـش  لاس 36 ،
مث اهتوص ، یلعاب  هشئاع  تخرـصف  لاق : .بأوحلا  ءام  تلق : هذـه ؟ ءام  يا  اولاق  اهبالک  انتحبنف  بأوحلا  ءام  انقرط  یتح  ...لمج  یلع 

اهلوح و اوخانا  تخانأف و  اثالث ، کلذ  لوقت  ینوّدر ، اقروط  بأوحلا  بالک  هبحاص  هللا  انا و  تلاق : مث  هتخانأف ، اهریعب  دضع  تبرض 
طالتخا تیأر  املف  اذـک  اذـک  تلاقف : اهبالک  اـهیلع  تحتبنف  بأوحلا  ءاـم  اـنیتأ  یتح  مهعم  ترـس  ...یبأـت و  یه  کـلذ و  یلع  مه 

: ... دسیون یم  دلج  نیمه  زا   485 صرد زین  .سانلا و  لدا  یلعل  تلق : راق  يذـب  هلالد  کل  لـه  ّیلع  لاـقف  اولحترا  تلتفتنا و  مهرما 
دق َهیَِهل  ینا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تلاقف : .بأوحلا  اولاقف : اذـه ؟ ءام  ّيا  تلاـقف : بـالکلا  حاـبن  اـهنع  هللا  یـضر  هشئاـع  تعمـسف 
هللا دبع  اهتأف  عوجرلا ، تداراف  بأوحلا  بالک  اهحبنت  نکتیا  يرعش  تیل  هئاسن  هدنع  لوقی و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
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ریما ْهبطخ  و 56 ، ص55 ، ْهنزاوملا ، راـیعملا و  رد  یفاکـسا  رفعج  وـباا  ...بأوـحلا  اذـه  نا  لاـق  نم  بذـک  لاـق : هنا  معزف  ریبزلا  نب 
دمحم لاقف  اذه ؟ ءام  يأ  هشئاع : تلاق  دسیون ...« : یم  نینچ  ار  ترابع  ْهشئاع  ریبزلا و  ْهحلط و  ریـسم  هغلب  امل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ینإ  ینودر ، ینودر  مکتبحـص  هللاو ال  هشئاع : تلاقف  بأوحلا ، ءام  اذه  ریبزلا : نب  هللا  دـبع  هحلط و  نب 
ای تنأ  کـلعل  لاـق : مث  هیغاـب ، هئف  یف  یهو  یئاـسن  نم  هأرما  یلع  تحبن  دـق  بأوحلا  یعدـی  ءاـم  بـالکب  ینأـک  لوقی : هلآو  هیلع 

ریثک نبا  .تسا  هدرک  لقن  يربط  دـننامه  ار  نایرج  لمجلا ، ْهعقو  ءادـتبا  رکذ  ثداوح 36 ، ، 3/210 لـماکلا ، رد  ریثا  نبا  ...ءاریمح »
.تسا هدرک  لقن  هبیـش  نبا  دـننام  ار  نایرج  نامثع ، مایا  یف  ْهعقاولا  نتفلا  نع  مالّـسلا  هیلع  هرابخا  رکذ  ، 6/236 ْهیاهنلاو ، ْهیادبلا  رد 

، لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  لـمج  ْهعقو  ءادـتبا  يرجه ، الس 36  ثداوح  رد 7/258 ، نینچمه 
لاـق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نأ  هشئاـع  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  لـمجلا  ْهعقو  نتفلا ، باـتک  و 31671 ، ح 31668  ، 334 / 11
لیقف هنع  تلأسف  اهیلع  بالکلا  تحبن  الیل  رماع  ینب  هایم  ضعبب  هشئاـع  ترم  اـملف  بأوحلا ؟ بـالک  اـهحبنت  یتلا  نکتیأ  هجاوزـأل :
فیک موی : تاذ  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تعمـس  ینإ  هعجار ، ـالإ  یننظأ  اـم  تلاـقو : تفقوـف  بأوـحلا ، ءاـم  اذـه  اـهل :
هنوگ نیا  ار  نایرج  يرگید  ثیدح  رد  .سانلا و  نیب  نیحلـصت  امنإ  نینمؤملا ! مأ  ای  اهل : لیق  بأوحلا : بالک  اهیلع  حبنت  نکادـحإب 

نبا ءاریمحای  كایا  اذـک ؟ اذـک و  الک  اهحبنت  یتلا  نکتیا  هئاسنل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  سواـط  نع  دـنک : یم  لـقن 
هبالک مهتحبنف  بأوحلا  ءاملا  یلع  مهب  رمو  مهلدف  قیرطلا  هلالد  نع  هولأسو  دـسیون : یم  لمجلا ، رما  ، 2/155 شخیرات ، رد  نودلخ 
نکتیأ يرعش  تیل  هؤاسن  هدنعو  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ینودر  هشئاع  تلاقف  همـساب  مهفرعف  ءاملا  نع  هولأسو 

هبیش یبا  نبا  دننام  ار  نایرج  نینمؤملا ، ما  هشیاع  لاح  حرش  مقر 19 ، ءالبنلا 2/177 ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  ...بأوحلا  بالک  اهحبنت 
.دنک یم  لقن 
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لوا دوب ، هرصب  مزاع  یتقو  .دنیامن  سراپ  وت  رب  بأوح  ياه  گس  هک  یهار  نآ  زا  سرتب  هشیاع  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
: دـنتفگ تسا ؟ اجک  اجنیا  دومن ، لاؤس  .دـندومن  سراپ  هتفرگ ، ار  وا  لمحم  فارطا  اه  گـس  دندیـسر  بـالک  ینب  بآ  هب  هک  بش 

هنتف نآ  دیـسر و  هرـصب  هب  ات  دومن  قیرط  یط  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  زاب  ارچ  .دش  ادخ  لوسر  هدومرف  ربخ و  هجوتم  .بأوح 
؟ دومن قیرط  یط  افراع  املاع  ًادمعتم  ًاقح  ای  دوب  هدرک  شومارف  تفگ  دیناوت  یم  ایآ  دومن ؟ اپ  رب  ار  میظع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

سراپ وت  رب  بأوح  ياه  گس هک  یهار  نآ  زا  سرتب  هشیاع  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندشن  روآدای  دنتـشون 
لاؤس .دندومن  سراپ  هتفرگ ، ار  وا  لمحم  فارطا  اه  گس دندیـسر  بالک  ینب  بآ  هب  هک  بش  لوا  دوب ، هرـصب  مزاع  یتقو  .دـنیامن 
قیرط یط  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  زاب  ارچ  .دـش  ادـخ  لوسر  هدومرف  ربخ و  هجوتم  .بأوح  دـنتفگ : تسا ؟ اجک  اـجنیا  دومن ،
قیرط یط  افراع  املاع  ًادمعتم  ًاقح  ای  دوب  هدرک  شومارف  تفگ  دیناوت  یم  ایآ  دومن ؟ اپ  رب  ار  میظع  هنتف  نآ  دیسر و  هرصب  هب  ات  دومن 

؟ دومن

املاع هک  نآ  هچ  دـش ؟ دـهاوخن  كاپ  یبآ  چـیه  هب  هک  دومن  هدولآ  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نماد  هک  دوبن  یگرزب  هکل  لیلد ، نیا  ایآ 
یم شدوخ  هک  نآ  اب  تفر  ربمغیپ  یـصو  هفیلخ و  گـنج  هب  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  دومن و  ربمغیپ  ادـخ و  رما  درمت  ًادـماع 

!؟ تسا رفاک  دیامنب  وا  رب  جورخ  دنک و  گنج  یلع  اب  سک  ره  هدومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تفگ :

راک لوا  ار ، گنج  بالقنا  تمحز و  بابسا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هفیلخ  یـصو و   ) مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  ایآ 
؟ هدوبن ربمغیپ  رازآ  ندومن ، مهارف  تفالخ 

لوسر هک  مدرک  ضرع  نآ  دانسا  اب  هتشذگ  بش  هک  تسا  ثیدح  رد  هن ، رگم 

62 ص :
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .اینارصن وا  ایدوهی  همایقلا  موی  ثعب  ًایلع  يذآ  نم  سانلا  اهیا  هللا  يذآ  دقف  یناذآ  دقف  ًایلع  يذآ  نم  »

تیذا هک  یسک  مدرم : هورگ  يا  .هدومن  تیذا  ار  ادخ  دیامن  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  ار ، یلع  دیامن  تیذا  هک  یسک  )
( .ددرگ ثوعبم  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  رد  ار ، یلع  دنک 

هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک 

نامثع رجز  كاپ و  نینمؤم  ياهنوخ  ایآ  دـییامن ؟ یم  نایعیـش  هب  ضارتعا  ارچ  سپ  تسین ؟ ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  نیا  اـیآ 
لها هک  حالس  یب  ياهراد  هنازخ  ظافح و  زا  رفن  دص  زا  هدایز  لتق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  كاپ  هباحـص  زا   ) فینح نب 

؟ تسا هدوبن  گنج  سسؤم  ببسم و  ندرگ  هب  دنتشک  دجسم  رد  ار  اهنآ  رفن  لهچ  هک  دندوبن  گنج 

: هتشون ترابع  نیا  هب   (1) بهذلا جروم  مود  دلج  هحفص 7  رد  يدوعسم  همالع 

یف املظ و  اولتق  نمولا  ءالؤه  رسالا و  دعب  نماربص  مهباقر  تبرـض  نیعبـسلا  نم  نوسمخ  حرج و  نم  ریغ  الجر  نوعبـس  مهنم  لتقف  »
« .مالسالا

ار رفن  داتفه  نآ  زا  رفن  هاجنپ  دنتـشک و  ار  لاملا  تیب  ظفاح  حالـس  یب  ياهراد  هنازخ  زا  رفن  داتفه  دندومن ، حورجم  هچ  نآ  زا  ریغ  )
دنتشک دندز و  ندرگ 

63 ص :

...لمجلا موی  نع  رابخالا  رکذ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  رکذ  ، 2/358 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
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( .دندش هتشک  مولظم  هک  مالسا  رد  دندوب  یناگ  هتشک  لوا  تعامج  نیا  رجز و  وربص  نتشک  هب 

ار رابخا  نیا  ای  .دـنا  هدومن  لقن  ناـتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  زا  نارگید  (2) و  ریثا نبا  (1) و  ریرج نبا  ار  عیاـقو  نآ  طوسبم  حرـش  و 
ار بلاطم  ضعب  هکلب  هدز  فیرحت  هب  تسد  امـش  ياملع  بتک  دـیدج  ياه  پاچ  رد  هچ  ناـنچ   ) دـینک جراـخ  دوخ  هربتعم  بتکزا 

اریز دینک ؛ فرطرب  نایعیـش  زا  ار  داقتنا  ضارتعا و  نعط و  ای  دـییامن  بیذـکت  ار  نیخروم  رباکا  مالعا و  ءاملع  و  دـنیامن ) یم  طقاس 
امـش ام و  قرف  .دنریـصقت  یب  نایعیـش  تعامج  مسق  ادخ  هب  .هدیدرگ  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتکرد  هچنآ  رگم  دـنیوگ ، یمن  نایعیش 

( مصی یمعی و  ءیـشلا  بح   ) هدعاق يور  دییامن و  یم  هعلاطم  یحطـس  ار  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدراو  رابخا  نیا  امـش  هک  تسا  نیا 
دییامن یمن  قیاقح  هب  یهجوت  هدومن و  دروم  یب  عافد  لامعا و  رظن  نسح  هتسویپ  دییامن و  یمن  رابخا  اب  قیبطت  ار  خیرات  همهم  عیاقو 

هناقیمع و ام  یلو  یلکثلا ) هب  کحـضی   ) هک دییامن  یم  هئربت  یقیرط  هب  ار  اهنآ  هدمآ و  رد  یـشوپ  هدرپ  ماقم  رد  دییامن  یم  رگا  ای  و 
عیاقو اب  قیبطت  ار  نقیرف  بتکرد  هدراو  رابخا  میرگن و  یم  هنافصنم  هنافرط و  یب 

64 ص :

.نامثع مدب  نبلطأل  هللا  هشیاع و  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/485 يربط ، خیرات  - 1
ثداوح ، 7/260 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلارد و  ریثک  نبا  نینچمه  .لمجلا  ْهعقو  ءادـتبا  رکذ  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/215 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 2

لتق ، 1/66 ْهسایـسلا ، ْهماـمالا و  رد  هبیتـق  نـبا  .لـمجلا و  رما  ، 2/157 شخیراـت ، رد  نودـلخ  نبا  .لـمجلا و  ْهـعقو  ءادـتبا  لاس 36 ،
نب میکح  لاح  حرـش  مقر 540 ، ، 367 ، 1/366 باعیتسا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  .ْهرـصبلا و  یلع  ّیلع  لاـمع  فینح  نب  ناـمثع  باحـصا 

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  هلبج ،
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.دش مهاوخ  نونمم  مه  یلیخ  دییامرفن ، لوبق  هدومن ،

زا ییاطخ  هدروخ  بیرف  هتبلا  هدوبن ، موصعم  تسا  هدوب  رشب  اهنع  هللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  اما  .تسا  حیحص  امـش  تاشیامرف  خیش :
.دومرف تشذگ  وا  زا  مه  دنوادخ  هدومن ، هبوت  دعب  یلو  هدروخ ؛ ار  هباحص  رابک  زا  رفن  ود  بیرف  یگداس  يور  هدز ، رس  وا 

ناوضرلا تعیب  هرجـشلا و  تحت  نیرـضاح  زا  هکنآ  لاح  دـندوب و  هدـنبیرف  راـکاطخ و  هباحـص  راـبک  هک  دـیدومن  رارقا  ًـالوا  یعاد :
هک دنتـسه  يا  هراتـس  دننام  کی  ره  هباحـص   » هک دیدومن  نایب  هباحـص  هئربت  يارب  هیـضام  یلایل  رد  ًاقباس  هک  امـش  ربخ  سپ  .دندوب 

.ددرگ یم  لطاب  دوخ  يدوخ  هب  دوش » یم  تیاده  بابسا  اهنآ  هب  يادتقا 

یلو تباث  مومعلا  دنع  نیملسم  راتـشک  هب  گنج  مایق و  .تسا  ضحم  ياعدا  ینعم  نیا  .دومن  هبوت  هشیاع  نینمؤملا  ما  دیدومرف  ًایناث :
.دشاب یمن  ءاکّتا  دروم  مولعم و  ریغ  ناشیا  هبوت 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  تعنامم 

خیرات رد  داسف  بجوم  کی  ره  هک  هتـشاد  یفدارتم  هناگ  هچب  تاکرح  هدوبن ، مارآ  اسنج  هشیاع  نینمؤملا  ما  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
هللا لوسر  طبـس  هزانج  لباقم  رد  اهدعب  ارچ  سپ  هدش ، مارآ  هدـیدرگ و  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  امـش  لوق  هب  .هدـیدرگ  وا  یناگدـنز 

؟ دیامن یم  رثأتم  ار  يا  هدنونش  ره  هک  داد  ماجنا  ار  تایلمع  داسف و  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هفیلخ یـصو و  گنج  هب  تیلهاج و  هرود  نانز  دـننام  هدـش ، رتش  راوس  ای  درازآ و  یم  دـناجنر و  یم  ار  ادـخ  لوسر  طقف  ناـمه  هن 
ناگدنز اب  مییوگب  هک  تفر  ربمغیپ 

65 ص :
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هچنانچ تفرگ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ربمغیپ ، ربکا  طبـس  هزانج  رب  هار  رـس  دـش و  رطاق  راوس  هکلب  هتـشاد ، تیدـض  تفلاخم و 
همـالع (1) و  همالا صاوخهرکذـت  هحفـصرد 122  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  اصوصخم  دـنا  هتـشون  ناتوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا 

جهن حرـش  مراهچ  دلج  هحفـص 18  لوا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  (2) و  هیصولا تابثا  هحفص 136  رد  بهذلا  جورم  باحص  يدوعـسم 
نب ییحی  جرفلاوبا و  زا  القن   (3) هغالبلا

66 ص :

يزوجلا نبا  طبس  .مالّسلا  هیلع  هتوم  ببس  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  رکذ  یف  باب 8 ، ص193 ، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
نا مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  دارأفـص  هللا  لوسر  ینعی  یبأ  دنع  ینونفدا  لاق  نسحلا  رـضتحا  امل  يدقاولا  نع  دعـس  نبا  لاق  دسیون : یم 

هنیدـملا یلع  اـیلاو  ناـکو  صاـعلا  نب  دیعـسو  مکحلا  نب  ناورمو  هیمأ  ونب  تماـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هرجح  یف  هنفدـی 
اـضیأ مهنمو  دعـس  نبا  لاق  هیبأ  عم  نفدـی  ناک  ام  یـسومل أ  نبا  تام  ول  متیأر  هریره أ  وبأ  لاقف  مهلتاقتل  مشاـه  ونب  تماـقو  هوعنمف 

.دحأ هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  نفدی  تلاقو ال  هشئاع 
مزع دق  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  ناک  و  دسیون : یم  يدوعـسم  .مالّـسلا  هیلع  نسحلا  لاوحا  یف  ص124 ، يدوعسم ، ْهیـصولا ، تابثا  - 2
املف مهضرحت ، هیلع و  سانلا  یلوت  تجرخ  اهل و  هلغب  تبکرف  کلذ ، نم  هشئاع  تعنمف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  هنفد  یلع 

لمجلا موی  لاقی  نا  كافک  امأ  اهل : لاقف  اهلزنا  یلا  هفرصنم  اهیقل  سابع  نبا  نا  يور  .عیقبلاب و  هنفد  کلذ  مالّسلا  هیلع  نیسحا  يأر 
هللا هللا و  رون  ءافطا  نیدیرت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باجح  نع  هزراب  لغب  یلع  اموی  لمجلا و  یلع  اموی  لغبلا ؛ موی  لاقی  یتح 

.کل فا  ینع  کیلا  هل : تلاقف  .نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نورکشملا  هرک  ول  هرون و  متم 
،8 نعط ...رتشالا ،) کلام  عم  رصم  لها  یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 62 ، 17/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3

نأل صاعلا ، نب  دیعسو  ناورم  هعنم  یتح  تیبلا  یف  نفدی  نأ  یف  هشئاع  نذأتسا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نإ  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
امهریغو دیعـسو  ناورم  نم  هرکذ  نم  لعلو  هشئاع ، الإ  نکی  مل  کلذ  نم  مالّـسلا  هیلع  نسحلل  عناملا  ناف  هرهاظ ، هنم  هرباـکم  هذـه 

! لمج یلع  امویو  لغب  یلع  اموی  سابع : نبا  لاق  یتح  لغب  یلع  مویلا  کلذ  یف  تجرخ  اهنأ  يورو  امهرمأ ، کلذ  یف  عبتاو  اـهناعأ 
.مهلوق یلع  عضوملا  هکلام  یهو  کلذ ، یف  هشئاع  نذأت  فیکف 
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رد یفنح  دمحم  نب  دـمحا  یفونمو  يدـقاو  (1) و  افـصلا هضور  مود  دـلج  رد  هاشدـنوادخ  دـمحم  بسنلا و  باتک  بحاص  نسحلا 
هضور رد  هنحش  نبا  (2) و  یفوک مثعا  خیرات  همجرت 

رطاق رب  راوس  هشیاع  دنداد ، تکرح  ار  ترضح  نآ  هزانج  یتقو  هک  دنا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  نارگیدو   (4) ءادفلا وبا  (3) و  رظانملا
نفد ربمغیپ  ربق  يولهپ  ار  نسح  ماما  میراذـگ  یمن  دـنتفگ : .دنتـسب  هزانج  رب  هار  رـس  اـهنآ  ناـمالغ ، هیما و  ینب  زا  یتعاـمج  اـب  دـش 

: تفگ يدوعسم  تیاور  هب  سابع  نبا  .دییامن 

متم هللا  هللا و  رونءافطا  نیدـیرت  هللا  لوسر  باجح  نع  هزراب  لغب  یلع  اموی  لغبلا ؛ موی  لاقی  یتح  لمجلا  موی  لاـقی  نا  كاـفک  اـما  »
« .نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  نوکرشملا - هرک  ول  هرون و 

67 ص :

.مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بقانم  رکذ  ، 4/2080 هاش ، دنواخ  افصلا ، ْهضور  - 1
مامإلا دارأ  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  مثعا  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  ْهافو  ، 4/320 یفوکلا ، مثعا  نبا  حوتفلا ، - 2

هقیدصلا نینمؤملا  مأ  یلإ  لسرأ  هنیدملا  یلاو  صاعلا  نب  دیعس  نکلو  .مرکألا  هدج  بناجب  هکرابملا  هضورلا  یف  هنفدی  نأ  نیـسحلا 
.نیقیرفلا نیب  هنتف  بشنت  تداکو  هعیشلا  نم  هقرف  مهتلباقف  هضراعملاب  هینامثعلا  نم  عمج  ماق  العفو  .نفدلا  اذه  یف  عنامت  یکل 

نیا یصوا  ناک  و  : » دسیون یم  هنحش  نبا  (. 1/225 بهذلا ، جورم  هیشاح   ) يرجه لاس 50  ثداوح  هنحش ، نبا  رظانملا ، ْهضور  - 3
«. هشئاع کلذ  نم  تعنمف  مالّسلا  هیلع  هدج  دنع  نفدی 

نایرج ءادفلا  وبا  .ْهیواعملا  یلا  رمالا  نسحلا  میلـست  رکذ  يرجه ، لاس 41  ثداوح  ، 1/183 ءادفلا وبا  رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  - 4
ناکو کلذ  اودارأ  یفوت  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هدج  دنع  نفدی  نأ  یصوأ  دق  نسحلا  ناکو  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 
تلاقف هنتف  کلذ  ببـسب  مشاـه  ینب  نیبو  هیمأ  ینب  نیب  عقی  داـکو  کـلذ  نم  عنمف  هیواـعم  لـبق  نم  مکحلا  نب  ناورم  هنیدـملا  یلع 

.ًادجاس رخ  نسحلا  توم  هیواعم  غلب  املو  عیقبلاب  نفدف  هیف  نفدی  نأ  نذآ  الو  یتیب  تیبلا  اهنع : هللا  یضر  هشئاع 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1640 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_67_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_67_4
http://www.ghaemiyeh.com


هک نیا  ات  يدـمآ ) گـنج  نادـیم  هب  يدـش  اروس  ینعی   ) لـمج زور  ار  وت  دـنک  یمن  تیاـفک  اـیآ  وت  لاـح  زا  هشیاـع  تسا  بجعت  »
رب راوس  زور  کی  رتش و  رب  راوس  زور  کی  یتفرگ ) ربمغیپ  رـسپ  هزاـنج  رب  هار  رـس  يدـش  رتسا  راوس  ینعی   ) رتسا زور  مدرم  دـنیوگب 

دنوادخ هکنآ  لاح  ییامن و  شوماخ  ار  ادخ  رون  يراد  میمـصت  .يدرک  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باجح  هدـش ، رتسا 
( .دشاب نیکرشم  عبط  هرکم  دنچره  دناسر  یم  لامک  دح  هب  ار  دوخ  رون 

: دومرف وا  هب  دنتشون  یضعب  و 

ِْتلَّغَبَت ِْتلَّمَجَت 

ِْتلَّیَفَت ِتْشِع  ْنِا  َو 

ِنمُّثلا نِم  ٌعِست  َِکل 

ِتفَّرَصَت ِّلُْکلا  ِیف  َو 

یهاوخ ادخ  گنج  هب  هک  نیا  زا  هیانک   ) دش یهاوخ  مه  لیف  راوس  ینامب  هدنز  رگا  يوش  یم  رتسا  راوس  يزور  رتش و  راوس  یهاگ  )
( يدرک فرصت  ار  مامت  اناودع  يراد و  یکی  هن  طقف  کی  تشه  زا  وت  هکنآ  لاح  و  تفر )

تیصو مردارب  : » دومرف دومن  يریگولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنیامن ، عفد  ار  اهنآ  دنشکب و  ریشمش  دنتـساوخ  مشاه  ینب 
رد ار  هزانج  دندنادرگرب  ترضح  نآ  رما  هب  اذلف  ددرگ » هتخیر  نوخ  نم  هزانج  بقع  رد  یتماجح  خاش  ردق  هب  متسین  رضاح  هدومن 

.دندومن نفد  عیقب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  هدجس 

نآ تداهـش  ربـخ  یتـقو  ارچ  سپ  دوب ، هدـیدرگ  نامیـشپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  گـنج  رب  دراد و  تحـص  هشیاـع  هبوت  رگا 
ترضح نآ  تالاح  حرش  رخآ  رد  یناغا  بحاص  یناهفصا  جرفلا  وبا  هچنانچ  دروآ ؟ ياج  هب  رکش  هدجس  دینش ، ار  ترضح 
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« تدجس مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هشیاع  ءاج  نا  امل   » هدروآ  (1) نییبلاطلا لتاقم  رد 

( دومن رکش  هدجس  دیسر  هشیاع  هب  مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تداهش  لتق و  ربخ  نوچ  )

نانچ دومن ؟ ینامداش  حرف و  راهظا  دینش  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  یتقو  ارچ  سپ  دوب ، هدیدرگ  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  اعقاو  رگا 
رد ترـضح  نآ  تـالاح  رخآرد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  دوـخ   (2) خیراـت يرجه  ملهچ  لاـس  ثداوح  رد  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  هچ 

: تفگ داد  وا  هب  یمالغ  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  هک  ینامز  دنا  هدروآ   (3) نییبلاطلا لتاقم 

يونلا اهب  ترقتسا  اهاصع و  تقلاف 

رفاسملا بایالاب  انیع  رق  امک 

دـش هدوسآ  شرکف  مارآ و  شبلق  ینیعم  ناکم  رد  یمدآ  یتقو  هک  دـشاب  یم  رطاخ  یگدوسآ  بلق و  نانیمطا  زا  هیاـنک  اـصع  ءاـقلا 
زا هشیاع  دوصقم  دـنا ) هدومن  نایب  ناویحلا  تایح  رد  يریمد  (4) و  ممالا براجت  رد  هیوکـسم  هچ  نانچ   ) هاصع یقلا  دوش  یم  هتفگ 

غراف ملایخ  یلع  تباب  زا  دیوگب  تساوخ  هک  دوب  نآ  رعش  نیا  نتفگ 

69 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  رخاوا  مقر 3 ، ص55 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
هلتقم هلتق و  ببس  نع  ربخلا  رکذ  لاس 40 ، ثداوح  ، 4/115 يربط ، خیرات  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  رخاوا  ص55 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
رد یعفاش  یقـشمد  ینوعاب  زین  .ّیلع و  لتق  یف  ْهشئاع  هتلاق  ام  بلاط ، یبا  نب  یلع  ْهفـالخ  ، 1/369 هیوکسم ، نبا  ممالا ، براجت  - 4

لاس 40، ثداوح  ، 3/394 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  راصتقالا ؛ یلع  هریخـالا  هتیـصو  رکذ  یف  باب 59 ، 2/104و 105 ، بلاطملا ، رهاوج 
هلتقم ْهفص  رکذ  باب 7 ، ص165 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا ؛ نبا  طبس  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لتقم  رکذ 

هب نیمکحلا ، میکحت  ْهیواعم و  یلع و  رکذ  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  مقر 3 ، ، 3/29 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ببـس ؛ و 
.دنا هدرک  هراشا  تهج  نیمه 
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هک دـشاب  هتـشاد  دوخ  رفاسم  راظتنا  هک  یـسک  دـننام  متـشاد ، يربخ  وچ  مه  راظتنا  هتـسویپ  نوچ  دـش ، تحار  مرکف  زاب و  ما  هنیـسو 
! ددرگ مارآ  شبلق  نشور و  شیاه  مشچ  رفاسم  ندمآ 

هچ هک  درک  لاوئـس  هدنروآ  ربخ  زا  هاگنآ  دـش ! تحار  ملایخ  مارآ و  مبلق  نشور و  ممـشچ  یلع  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مه  نم  سپ 
: تفگ يروف  .دارم  ینب  هلیبق  زا  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  دنتفگ : دیناسر ؟ لتق  هب  ار  وا  سک 

« بارتلا همف  یف  سیل  مالغ  هاعن  دقلف  ًایئان  کی  ناف  »

.دابم وا  ناهد  رد  كاخ  هک  دروآ  یمالغ  ار  وا  گرم  ربخ  تسا  نم  زا  رود  یلع  رگا  ینعی 

یتاـملک نینچ  ینک و  یلاحـشوخ  مسق  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـب  رد  تسا  راوازـس  اـیآ  تفگ : دوب  رـضاح  هملـس  ما  رتـخد  بنیز 
: تفگ باوج  رد  دش  دب  دید  ییامنب ؟ ینامداش  حرف و  راهظا  ییوگب و 

ارم میامن ، وگزاـب  دـهد  تسد  نم  هب  تلاـح  نیا  زاـب  هچ  ناـنچ  متفگ ، روط  نیا  یـشومارف  نایـسن و  وهـس و  يور  زا  مدوبن  دوخ  هب 
.میوگن ات  دیوش  روآدای 

ینمـشد هب  گرم  مد  ات  هکلب  هتـشادن  تقیقح  هبوت ، هلئـسم  هک  دیریگب  تربع  دـیراذگب و  رانک  ار  ضغب  بح و  نایاقآ  تسا  بوخ 
.دومن یمن  رکش  هدجس  حرف و  راهظا  الا  تسا و  هدوب  یقاب  دوخ 

نارگید زا  رت  لقع  کبـس  هدوب  ینز  نینمؤملا  ما  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـییامن ؟ یم  زیچ  هچ  هب  لمح  ار  لاـمعا  نیا  مرتحم ! ناـیاقآ 
؟ هتشادن یگدنز  رد  شمارآ  هک 

ءاضغب رظن  اب  دییامن و  یم  نایعیش  زا  داقتنا  نایاقآ  امش  دمآ ، مدای  يرگید  بلطم 
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یم وگاو  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  وا  نعاطم  هدومن و  يریگ  هدروخ  ناـمثع  موس  هفیلخ  هب  ارچ  هک  دـیرگن  یم  اـهنآ  هب 
.دنیامن

نامثع هب  تبسن  هشیاع  داضتم  تاملک 

: دـننام ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  مومع  هک  نآ  هچ  دیـشابن  نیب  شوخ  هشیاع  نینمؤملا  ما  هب  دـیاب  هدـش  مه  تهج  نیا  زا  رگا 
رد يزوج  نبا  طبس  طسوا و  نامزلا و  رابخا  باتک  رد  يدوعـسم  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 77  رد  دیدحلا  یبا  نیا 
دنا هتـشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نارگید  (4) و  ریثا نبا  رکاـسع و  نبا  (3) و  ریرج نبا  (2) و  همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 36 

: دز یم  دایرف  هک  اجنآ  ات  درک  یم  ییوگدب  نامثع  زا  هتسویپ  هشیاع  نینمؤملا  ما  هک 

« .رفک دقف  هللا ، هلتق  الثعن  اولتقا  »

(. تسا هدش  رفاک  قیقحت  هب  سپ  ار  وا  دشکب  ادخ  ار ، نامثع ) ینعی   ) تفرخ ریپ  نیا  دیشکب  )

: تفگ یم  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  توادع  هنیک و  يور  زا  دش ، هتشک  نامثع  هک  نیمه  یلو 

71 ص :

مذ یف  لمجلا  برح  نم  هغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/215 یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
( ءاسنلا

.ْهرصبلا یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ریسم  ثیدح  باب 4 ، ص66 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخ ، ْهرکذت  - 2
.نامثع مدب  نبلطأل  هللا  و  هشئاع ، لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/477 يربطلا ، خیرات  - 3

هب هشیاع  ياهتراسج  صخالاب  رگیدـکی و  هب  هباحـص  ياـه  نیهوت  .لـثعن  نیعلا ، عم  نونلا  باـب  و 80 ، ، 5/79 ریثا ، نبا  ْهیاـهنلا ، - 4
.دش یسررب  لصفم  روط  هب  متشه  سلجمرد  نامثع ،
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(1)« .یعم اوموقف  همدب  نبلطأل  هللا  امولظم و  نامثع  لتق  »

( .دییامن يرای  ارم  دینک و  مایق  سپ  منک  یم  ار  وا  نوخ  هبلاطم  دنگوس  ادخ  هب  دش و  هتشک  مولظم  نامثع  )

: دسیون یم   (2) دیدحلا یبا  نبا 

اهلزنم و یف  هتبـصنف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بایث  نم  ابوث  تجرخا  اهنا  یتح  نامثع  یلع  سانلا  دـشا  نم  تناک  هشیاـع  نا  » 
« .هتنس یلبا  دق  نامثع  لبی و  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بوث  اذه  اهیلا  نیلخادلل  لوقت  تناک 

لزنم رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  هک  اجنآ  ات  دوب ، رت  نمـشد  نامثع  هب  تبـسن  مدرم  همه  زا  هشیاع  هک  یتسرد  هب  )
تنـس نامثع  هدیدرگن و  هنهک  زونه  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  نیا  درک  یم  راهظا  نیدراو  هب  هتخیوآ و  دوخ 

( .تخادنا راک  زا  هنهک و  ار  ترضح  نآ 

: تفگ دیسر  هشیاع  هب  نامثع  لتق  ربخ  هکم  رد  یتقو  دیوگ :  (3) دیدحلا یبا  نبا  زین  و 

72 ص :

، يزوجلا نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  نامثع ؛ مدـب  نبلطـأل  هللا  هشئاـع و  لوق  يرجه ، لاـس 36  ثداوح  ، 3/477 يربط ، خـیرات  - 1
.ْهرصبلا یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ریسم  ثیدح  باب 4 ، ص66 ،

( ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  هغارف  دعب  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/215 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
ضرمت هشئاع  تناک  و  دـسیون : یم  نامثع ، رـصوح  امل  جـحلا  یلا  هشئاع  جورخ  1/420 و 434 ، حوتفلا ، رد  یفوـک  مثعا  نبا  زین  و 

، ًالثعن اولتقا  هتنـس ، تیلب  لبی و  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صیمق  اذه  سانلا ! اهیا  لوقت : اهتقاط و  اهدـهج و  نامثع  لتق  یلع 
.الثعن هللا  لتق 

(. ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالکنم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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« دیبعلل مالظب  هللاام  هادی و  تمدق  امب  کلذ  هللا  هدعبا  »

تسا یـسک  دنوادخ  دراذگ و  راگدای  هب  دوخ  رایتخا  هب  هک  يا  هدیدنـسپان  رادرک  ببـس  هب  دنادرگ ، رود  تمحر  زا  ار  وا  دنوادخ  )
(( تسوا رادرک  رفیک  دنک  باذع  ار  هک  نآ   ) دنک یمن  ناگدنب  رب  ملظ  هک 

زا رگا  ار  تاملک  نیمه  یلو  دـیوش ؛ یمن  رثأتم  ادـبا  دیونـش ، یم  نامثع  هفیلخ  هب  تبـسن  هشیاع  زا  لیلد  نودـب  ار  تاـملک  عون  نیا 
! دینک یم  بجاو  ار  ناشلتق  هداد ، اهنآ  هب  رفک  ضفر و  مکح  يروف  دیونشب ، هراچ  یب  نایعیش 

هـشیاع نینمؤملا  ما  تسا  ملـسم  هچ  نآ  .دـیآ  یم  نوریب  نآ  زا  یبیع  همه  دـمآ ، نایم  هب  ینیب  دـب  رگا  .دـشاب  كاـپ  رظن ، دـیاب  سپ 
تعیب ترضح  نآ  هب  ناناملـسم  دینـش  یتقو  هک  هتـشاد  دیدش  یتوادع  هنیک و  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  تبـسن 

: تفگ دندومن 

(1)« .ًامولظم نامثع  نبا  اولتق  اذه  مّتا  نا  ضرالا  یلع  تقبطنا  ءامسلا  نا  تددول  »

دیدرگ هتشک  مولظم  نامثع  هکنآ  لاح  دسر و  رخآ  هب  یلع  تفالخ  رما  رگا  )

73 ص :

(. ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هذـه نا  تیل  هللا  و  تلاقف : : » دـسیون یم  نامثع  مدـب  نبلطأل  هللا  هشئاع و  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/477 شخیراـت ، رد  يربط  زین  و 

رد ریثا  نبا  ...امولظم » نامثع  هللا  لـتق و  لوقت  یه  هکم و  یلا  تخرـصناف  ینودر  ینودر  کـبحاصل  رمـالا  مت  نا  اذـه  یلع  تقبطنا 
.تسا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  زین  لمج  ْهعقو  ءادتبا  رکذ  يرجه ، لاس 36  ثداوح  ، 3/206 لماکلا ،
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( .ددرگ یناف  ناهج  دیآ و  نیمز  هب  نامسآ  هک  مراد  یم  تسود 

؟ دناسر یمن  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نولت  داضتم ، فلتخم و  تاملک  عون  نیا  ایآ 

.تسا تباث  ملسم و  زیچ  ود  یلو  هدش  لقن  هدایز  اهنع  هللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  راتفگ  راتفر و  هیور و  رد  تافالتخا  نیا  خیش :

؛ هدوبن ههجو  هللا  مرک  یلع  تیـالو  ماـقم  هب  هجوـتم  زور  نآ  دـنداد و  بیرف  ار  اـهنع  هللا  یـضر  نینمؤـملا  ما  هشیاـع  هک  نآ  زا  یکی 
.دمآ مدای  هرصب  رد  مدومن و  شومارف  تفگ : شدوخ  هچنانچ 

.دنک یم  دراو  تشهب  تاجرد  العا  رد  ار  وا  درذگ و  یم  اه  هتشذگ  زا  دنوادخ  اعطق  .دومن  هبوت  ًایناث :

سیماوـن کـته  هدـش و  هتخیر  هاـنگ  یب  ناناملـسم  همه  نآ  نوـخ  میوـگ  یمن  منک و  یمن  راـتفگ  رارکت  هبوـت  عوـضوم  رد  یعاد :
.درذگ یم  همکاحم  نودب  هنوگچ  هدش ، لاوما  بهن  هدیدرگ و 

همقنلا لاـکنلا و  عـضوم  یف  نیباـقعملا  ّدـشا  همحرلا و  وـفعلا و  عـضوم  یف  یلو  تسا  نمیحارلا  مـحرا  دـنوادخ  هـک  تـسا  حـیحص 
يریگ تخـس  تمکح  ياضتقا  رگا  سکعب  دشاب و  تمحر  وفع و  یـضتقم  تمکح  هک  یلحم  رد  تسا  نیمحارلا  محرا  دـنوادخ  )

( .دنک یم  یتخس  تمقن و  عقوم  رد  ار  اه  تبوقع نیرت  تخس  دش ،

هدومن لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچ  نآ  رب  انب  اذلف  .هدیدرگ  ثداوح  عوقو  ببـس  ادـمع  هک  هدوب  فرتعم  دوخ  گرم ، مد  ات  هوالع 
رهاظ ترضح  نآ  زا  دعب  یثداوح  هچ  مناد  یم  دوخ  هک  نآ  هچ  دییامنن ؛ نفد  ربمغیپ  يولهپ  ارم  هدومن  تیصو  دنا ،
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یبنلا هریس  هب  مالعا  باتک  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  (2) و  فراعم رد  هبیتق  نبا  (1) و  كردتسم رد  مکاح  هک  نانچ  متخاس !

: درک تیصو  ریبز  هللا  دبع  هب  هشیاع  هک  دنا  هدومن  لقن   (3) نارگید يروباشین و  عیبلا  نبا  و 

« هدعب اروما  ثدحا  دق  یناف  عیقبلاب  یتاوخا  عم  ینونفدا  »

( .مدومن روما  ثادحا  داجیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نم  اریز  عیقب  رد  میاهرهاوخ  يولهپ  ارم  دینک  نفد  )

هب راک  نآ  زا  ار  ربمغیپ  عنم  دروآ و  دای  هب  هرـصب  رد  ار  یلع  لیاضف  ثیداحا  هدوب و  راک  شومارف  نینمؤملا  ما  دـیدومرف : هک  نیا  اما 
زااصوصخم .دـیربب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ات  دـینیبب  ار  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  تسا  بوخ  .دـیدومرف  هابتـشا  تشادـن ، رطاخ 

هعلاطم ار  دیدحلا  یبا  نبا   (4) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 77 

75 ص :

هللا لوسر  جاوزا  نم  تایباحصلا  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6717 ، ، 4/7 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
هنع و هللا  یـضر  هشئاع  تلاق  لاق : مزاح  نبا  نب  سیق  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يروباشین  مکاح  .نهریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

هللا یلـص  هللا  لوسر  دعب  تثدحا  ینا  تلاقف : رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهتیب  یف  نفدـت  نا  اهـسفن  ثدـحت  تناک 
.عیقبلاب تنفدف  هجاوزا  عم  ینونفدأ  اثدح ، هلآو  هیلع 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جاوزا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تبسن  ص134 ، هبیتق ، نبا  فراعملا ، - 2
، فنـصملا رد  هبیـش  یبا  نبا  نینچمه  ...رکب  یبا  تنب  هشئاع  لاـح  حرـش  یبنلا ، جاوزا  رکذ  ، 8/59 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  - 3

لاح حرش  مقر 19 ، ، 2/193 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  ریبزلا ؛ ْهحلط و  ّیلع و  ْهشئاع و  ریـسم  یف  لمجلا ، باـتک  ح 16 ، ، 8/708
.دنا هدرک  لقن  هشیاع  زا  ار  تاملک  نیمه  هشئاع ،

مذ یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/217 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 4
وبا لاق  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  .نامثع  لـتقم  دـعب  ْهرـصبلا  یلا  ْهکم  نم  اـهجورخ  یف  ْهشئاـع  راـبخا  ءاـسنلا )

تلاقف نامثع ، مدـب  بلطلل  جورخلا  یلع  اهعداخت  هملـس  مأ  یلإ  هشئاع  تءاج  فنخم : وبأ  لاق  هملـس  ما  یلا  هشئاع  تئاـج  فنخم :
هللا لوسر  ناکو  نینمؤملا ، تاهمأ  هریبک  تنأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جاوزأ  نم  هرجاهم  لوأ  تنأ  هیمأ ، یبأ  تنب  اـی  اـهل :

تلاقف هلاقملا ، هذه  تلق  ام  رمأل  هملس : مأ  تلاقف  کلزنم ، یف  نوکی  ام  رثکأ  لیربج  ناکو  کتیب ، نم  انل  مسقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هرـصبلا یلإ  جورخلا  یلع  تمزع  دـقو  مارح ، رهـش  یف  امئاص  هولتق  بات  املف  نامثع ، اوباتتـسا  موقلا  نأ  ینربخأ  هللا  دـبع  نإ  هشئاع :

نیـضرحت سمألاب  تنک  کنإ  هملـس : مأ  تلاقف  انب ، انیدـیأ  یلع  رمالا  اذـه  حلـصی  نأ  هللا  لعل  انعم ، یجرخأف  هحلطو ، ریبزلا ، یعمو 
هللا لوسر  دـنع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلزنم  نیفرعتل  کنإو  الثعن ، الإ  كدـنع  همـسا  ناک  امو  لوقلا ، ثبخأ  هیف  نیلوقتو  ناـمثع ، یلع 
تاذ دـیدق  نم  طـبه  اذإ  یتـح  هعم ، نحنو  مالّـسلا  هیلع  لـبقأ  موـی  نیرکذـتأ  تلاـق : معن ، تلاـق : كرکذأـفأ ؟ هلآو ، هیلع  هللا  یلص 

، هیکاب تعجر  نأ  تثبل  امف  امهیلع ، تمجهف  ینتیـصعف ، کتیهنف  اـمهیلع ، یمجهت  نأ  تدرأـف  لاـطأف ، هیجاـنی ، یلعب  ـالخ  لامـشلا ،
امفأ مایأ ، هعـست ، نم  موی  ـالإ  هللا  لوسر  نم  یل  سیل  یلعل ، تلقف  ناـیجانتی ، اـمهو  اـمهیلع  تمجه  ینإ  تلقف : کـنأش ؟ اـم  تلقف :
هللاو كءارو ، یعجرا  لاقف : هجولا ، رمحم  نابـضغ  وهو  یلع ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لبقأف  یمویو ! بلاط  یبأ  نب  ای  ینعدت 
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رکذأ معن  هشئاع : تلاق  هطقاس : همدان  تعجرف  نامیالا ، نم  جراخ  وهو  الإ  سانلا  نم  مهریغ  نم  ـالو  یتیب  لـهأ  نم  دـحأ  هضغبی  ـال 
ناکو اسیح ، هل  سیحأ  انأو  هسأر ، نیلـسغت  تنأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تنأو  انأ  تنک  اضیأ ، كرکذأو  تلاق : .کلذ 

نع هبکاـن  نوکتف  بأوحلا ، بـالک  اـهحبنت  بنذ ، ـالا  لـمجلا  هبحاـص  نکتیأ  يرعـش ، تیل  اـی  : » لاـقو هسأر ، عـفرف  هبجعی ، سیحلا 
مث اهینوکت ،» نأ  كایإ  : » لاقو كرهظ ، یلع  برـض  مث  کلذ ، نم  هلوسربو  هللااب  ذوعأ  تلقف : سیحلا ، نم  يدی  تعفرف  طارـصلا ،»!

اـضیأ كرک  ذإو  تلاق : .اذـه  رکذأ  معن ، هشئاع : تلاق  کترذـنأ ،» دـقف  انأ  امأ  ءاریمح ، ای  اهینوکت  نأ  كایإ  هیمأ  یبأ  تنب  ای  : » لاق
، اهفـصخیف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلعن  دهاعتی  یلع  ناکو  هل ، رفـس  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تنأو  انأ  تنک 

انمقف هیلع ، انذأتساف  رمع ، هعمو  كوبأ  ءاجو  هرمس ، لظ  یف  دعقو  اهفـصخی ، ذئموی  اهذخأف  لعن ، هل  تبقنف  اهلـسغیف ، هباوثأ  دهاعتیو 
نوکیل انیلع ، فلختسی  نم  انتملعأ  ولف  انبحـصت ، ام  ردق  يردن  انإ ال  هللا ، لوسر  ای  الاق : مث  دارأ ، امیف  هناثداحی  الخدو  باجحلا ، یلإ 
اتکسف نارمع ، نب  نوراه  نع  لیئارسإ  ونب  تقرفت  امک  هنع ، متقرفتل  تلعف  ولو  هناکم ، يرأ  دق  ینإ  امأ  امهل : لاقف  اعزفم ؟ كدعب  انل 

؟ مهیلع افلختـسم  هللا  لوسر  ای  تنک  نم  اـنم : هیلع  ارجأ  تنکو  هل ، تلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اـنجرخ  اـملف  اـجرخ ، مث 
رکذأ معن ، هشئاع : تلاقف  كاذ ، وه  لاقف  ایلع  الإ  يرأ  ام  هللا ، لوسر  ای  تلقف : ایلع ، الإ  ادـحأ  رن  ملف  اـنرظنف  لـعنلا ، فصاـخ  لاـقف :

تنأ تلاقف : هللا ، ءاش  نإ  رجالا  هیف  وجرأو  سانلا  نیب  حالـصالل  جرخأ  امنإ  تلاقف : اذـه ؟ دـعب  نیجرخت  جورخ  يأف  تلاقف : کلذ ،
.مالّسلا هیلع  یلع  یلإ  اهل  لیقو  تلاق  امب  هملس  مأ  تبتکو  اهنع ، هشئاع  تفرصناف  .کیأرو 
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.میامن یم  هراشا  باتک  تاجردنم  زا  ضعب  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  کنیا  .ددرگ  فشک  امش  رب  تقیقح  ات  دییامرف 

هشیاع هب  هملس  ما  حیاصن 

جح لمع  يارب  مه  هملس  ما  نینمؤملا  ما  عقوم  نآ  رد  هک  دیامن  یم  لقن  يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  خیرات  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
هب رهاظت  سلاجم  رد  دش و  رثأتم  رایسب  تسا ، هرصب  مزاع  هتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هشیاع  دینـش  یتقو  .دوب  فرـشم  هکم  هب 

هرـصب هب  هدومن ، تسدـمه  دوخ  اب  هداد ، بیرف  ار  وا  ات  تفر  هملـس  ما  تاـقالم  هب  هشیاـع  .دومن  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  لـقن 
.دنورب

یهاوخنوخ هب  الاح  يدناوخ و  یم  لثعن  ار  وا  يدومن و  یم  تمذم  يداد و  یم  نامثع  هب  مانشد  همه  نآ  زورید  ات  دومرف : هملـس  ما 
.میامن یم  يروآ  دای  کنیا  نم  هتفر  تدای  رگا  یلفاغ ؟ ترضح  نآ  لیاضف  زا  ایآ  يا ؟ هتساخرب  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقمرد  وا 

هشیاع يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  يروآدای 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  دش و  دراو  یلع  نیب  نآ  رد  میدـمآ  وت  هرجح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  نم  هک  دـیایب  تدای 
نآ رب  يدومن  هلمح  يدادن و  شوگ  مدرک ، تعنم  نم  ییامن  همجه  ترضح  نآ  هب  یتساوخ  وت  دیـشک ، لوط  يوجن  دومن و  يوجن 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يا و  هدمآ  وت  مه  نآ  تسا  نم  تبون  زور  کی  زور  هن  ره  رد  یتفگ : راوگرزب و 
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: دومرف وت  هب  دوب  هدش  خرس  شکرابم  تروص  هک  یتلاح  رد  كانبضغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .يا  هدومن  لوغشم 

« نامیالا نم  جراخ  وه  الا و  سانلا  نم  مهریغ  نم  یتیب و ال  لها  نم  دحأ  هضغبی  هللا ال  کئراو و  یعجرا  »

زا وا  هکنآ  رگم  دـیامنن  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  زا  اـهنآ  ریغ  هن  نم و  تیب  لـها  زا  يدـحا  مسقادـخ  هب  .بقع  هب  درگرب  )
( .تسا هتفر  نوریب  نامیا 

! تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع  .یتشگرب  نامشپ  مدان و  وت  سپ 

ترضح نآ  .مدومن  یم  هیهت  سیح  ياذغ  نم  يداد و  یم  وشتسش  ار  ربمغیپ  كرابم  رس  وت  هک  يزور  دیایب  تدای  دومرف : هملـس  ما 
: دومرف دومن و  دنلب  كرابم  رس 

»؟ ددرگ هداتفا  ور  هب  طارص  لپ  يور  رب  دنیامن و  سراپ  وا  رب  بأوح  ياه  گس هک  دیراک  هنگ  رتش  بحاص  امش  زا  کی  مادک  »

وت تشپ  رب  تسد  هاگنآ  رما ، نیا  زا  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  هب  مرب  یم  هانپ  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  هتـشادرب  سیح  زا  ار  متـسد  نم 
: دومرف هدز 

« .دنک لمع  نیا  هک  سک  نآ  یشاب  وت  هکنآ  زا  زیهرپب  »

!! تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع 

ياهشفک مالّسلا  هیلع  یلع  يزور  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وت  نم و  اهرفس  زا  یکی  رد  هک  مروایب  تدای  تفگ : هملـس  ما 
هزاجا دـندمآ ، رمع  قافتا  هب  رکب  یبا  تردـپ  هاگان  میدوب ، هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  اـم  تخود و  یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

: دنتفگ يدنچ  يوگتفگ  زا  دعب  دنتسشن ، اهنآ  هدرپ ، بقع  میتفر  وت  نم و  دنتساوخ 

نم انتملعا  ولف  انبحصت  ولف  انبحصت  ام  ردق  يردن  انا ال  هللا  لوسر  ای  »
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نوراه نع  لیئارسا  ونب  تقرفت  امک  هنع  متقزهتل  تلعف  ول  هناکم و  يار  دق  ینا  اما  امهل  لاقف  اعزفم  كدعب  انل  نوکیل  انیلع  فلختسی 
« .اجرخ مث  اتکسف  نارمع  نب 

سک هچ  دـییامرفب  دـیهد و  میلعت  ار  ام  میراد  انمت  اذـهلف  میناد  یمن  ار  وت  تبحاصم  ردـق  ام  دـندرک : ضرع  هک  نآ  ینعم  لصح  ام 
؟ دشاب ام  هاگ  هانپ  عزفم و  امش  زا  دعب  هک  دشاب  یم  ام  رب  امش  نیشناج  هفیلخ و 

نیا رگا  العف  یلو  ار ) دوخ  نیشناج  ینعی   ) مسانش یم  ار  وا  ناکم  هبترم و  ماقم و  هب  نم  دومرف : رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  هب  ترـضح 
سپ .دندش  قرفتم  نوراه  فارطا  زا  لیئارـسا  ینب  هک  نانچ  مه  دـیوش ؛ یم  قرفتم  وا  فارطا  زا  میامن  یفرعم  ار  وا  منکب و  ار  لمع 

.دنتفر نوریب  هدیدرگ و  تکاس 

: مدرک ضرع  نم  میدمآ ، نوریب  ام  اهنآ  نتفر  نوریب  زا  دعب 

وه لاقف : ًایلع  الا  يرا  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : ًایلع  الا  ًادحا  رن  ملف  انلزنف  لعنلا  فصاخ  لاقف : میهلع ؟ افلختسم  تنک  نم  هللا  لوسرای  »
« .كاذ

میدمآ نوریب  ترضح  نآ  تمدخ  زا  سپ  .دنک  یم  يزود  هراپ  ارم  نیلعن  هک  سک  نآ  دومرف : دشاب ؟ یم  هفیلخ  اهنآ  رب  یسک  هچ  )
یلع ناـمه  دوـمرف : منیب ، یمن  ار  یـسک  یلع  زا  ریغ  هللا  لوـسر  اـی  مدرک : ضرع  سپ  .دوـبن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  میدـید  و 

(( تسا هفیلخ  )

.تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع 

! مور یم  مدرم  نیب  حالصا  يارب  تفگ : يور ؟ یم  اجک  یناد  یم  ار  ثیداحا  نیا  هک  نیا  زا  دعب  سپ  تفگ : هملس  ما 
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هکنآ اب  ندومن  مایق  ادـماع  املاع  .هدوب  يزیگنا  هنتف  مزاع  دوخ  هکلب  هدروخن  بیرف  هشیاع ، نینمؤملا  ما  دـییامن  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
ریما تقیقح  ماقم و  هب  رارقا  اب  .دـیدرگن  هبنتم  کـلذ  عم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداـحا  دومن  يروآ  داـی  وا  هب  هملـس  ما 

! دیدرگ رایسب  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  رجنم  هک  درکاپرب  ار  گرزب  هنتف  نآ  هرصب و  يوس  هب  دومن  تکرح  نینمؤملا ،

هملـس ما  یتقو  هک  ترـضح ، نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  رب  تسا  تجح  صن و  نیرتگرزب  لعن ، فصخ  ثیدـح  نیا  رد  اصوصخم 
یلع زج  نآ  نم و  نیلعن  هدنزود  دومرف : دوخ ؟ زا  دعب  یهد  یم  رارق  هفیلخ  ار  وا  هک  یسک  نآ  تسیک  هللا  لوسر  ای  دنک : یم  ضرع 

.تسا هدوبن  یسک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

روضح نودب  هفیقس  رد  یـسایس ) سئاسد  اب   ) رکب یبا  هک  دنریگ  یمن  رارق  یتداع  چیه  ریثأت  تحت  هک  تسا  نیا  طقف  نایعیـش  هانگ 
قیرط هب  مه  وا  زا  دـعب  دـش و  هدـیمان  هفیلخ  راـصنا ، زا  جرزخ  هلیبـق  تفلاـخم  اـب  هباحـص و  راـبک  مشاـه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

(1)! دندیدرگ تفالخ  نیشن  دنسم  ًارهاظ  مالّسلا ، هیلع  یلع  تیالو  ماقم  زا  لبق  نامثع  ورمع  يروش  يدرف و  يروتاتکید 

اهنآ ناتسد  مه  زا  يا  هدع  ینعی  دندوب ؛ قلخلا  هفیلخ  اهنآ  هک  توافت  کی  اب  یلو 
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؛ مهلضف نیرجاهملا و  بقانم  باب  .یلبحلا و 4/194  مجر  باب  ْهدرلا ، رفکلا و  لها  نم  نیبراحملا  باتک  ، 8/26 يراخب ، حیحص  - 1
، يدنه یقتم  لامعلا ، زنک  شیرق ؛ نم  ْهمئالا  باب  ْهاعرلا ، باوبا  عامج  یغبلا  لها  لاتق  باتک  8/141و 142 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا 
، يرهوج كدف ، ْهفیقسلا و  ات 56 ؛ ْهفیقسلا 1/55  ثیدح  باطخلا ، نب  رمع  دنسم  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  رمع ؛ دنـسم   5/643/1134

63 و ص65. ات ص51 ْهفیقسلا ، لوالا ، مسقلا 
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هک تسا  لوـسرلا  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم  یلو  .دـنتخادنا  اـهنآ  ندرگ  هـب  ار  تفـالخ  هـقلح  دـندومن و  ماـیق 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم 

ار مهنع  هللا  یضر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هثالث ، ءافلخ  هک  یمدرم  نامه  .هدوبن  اهنآ  نیب  یتوافت  چیه  دییامرف  یم  یفطل  یب  خیش :
بصن تفالخ  هب  صاخشا  نامه  مه  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دندومن ، بصن  اعامجا  تفالخ  تاماقم  هب 

.دندومن

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا 

.تسا راکشآ  حضاو و  يرایسب  تاهج  زا  افلخ ، تفالخ  نییعت  رد  توافت  یعاد :

ياه بش  ار  عامجا  لیلد  ندوب  ساسا  یب  هک  اریز  دینک ؛ یم  بلطم  دیرجت  هک  دییامن  یم  یفطل  یب  دیدومرف ، عامجا  هب  هراشا  الوا :
.دشن عقاو  رما  ءادتبا  رد  ءافلخ  زا  کی  چیه  فالخ  رب  تما  عامجا  هک  مدیناسر  ناتضرع  هب  الماک  لبق 

عامجا نالطب  رب  رگید  لیالد 

هدـعاقلا یلع  دـیناد ، یم  یعرـش  تباث  تما  يارب  ربمغیپ  ادـخ و  بناج  زا  ار  قح  نیا  تسا و  عامجا  لیلد  هب  امـش  ءاـکّتا  رگا  اـیناث :
، دـنهد لیکـشت  ناسـسؤم  ای  ناثوعبم  سلجم  اه  يزورما حالطـصا  هب  ای  دـنوش  عمج  تما  دور ، یم  ایند  زا  هک  يا  هفیلخ  ره  یتسیاب 

نآ رب  یقافتا  يأر  تفرگ و  رارق  يدرف  ره  رب  القع  عامتجا  امـش ) لوق  هب  ای   ) مومع عامجا  دننک ، تبحـص  يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب 
دروم دـیاب  راودا  مامت  رد  یعیبط  نایرج  نیا  و  هللا ) لوسر  هفیلخ  هن   ) .دوش یم  مدرم  هدـیزگرب  هفیلخ و  بختنم  درف  نآ  دـمآ ، تباث 

.دریگ رارق  لمع 
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ام هک  مه  یـصقان  عامجا  نامه  یتح  .هدشن  عقاو  مالـسا  رد  ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  ادبا  یعامجا  نینچ  دییامرف  یم  قیدصت  هتبلا  و 
اریز دـشن ؛ عقاو  هفاحق  یبا  نب  رکب  یبا  زج  يدـحا  يارب  دـندوبن ، لخاد  راصنا  مشاه و  ینب  هباحـص و  راـبک  هک  میدومن  تباـث  ـالبق 

رد طرش  عامجارگا   (1) .تسا هدوب  رکب  یبا  هفیلخ  صن  هب  طقف  هریغ ، مالـسا و  نیثدـحم  نیخروم و  عیمج  قاـفتا  هب  رمع  تفـالخ 
؟ دندومنن هعجارم  یمومع  ءارآ  هب  دشن و  عامجا  لیکشت  تفالخ ، هب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  زا  دعب  ارچ  تسا ، تفالخ  نییعت 

يدنـس يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب  ییاهنت  هب  هفیلخ  لوق  دومن ، نیعم  تما  عاـمجا  تفـالخ ، هب  ار  رکب  یبا  نوچ  تسا  یهیدـب  خـیش :
رگید نآ  زا  دعب  .مکحم  تسا 
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نامثع رکب  وبأ  اعد  تسا ...« : هدرک  لقن  نینچ  ار  بلطم  نیا  ترجه  مهدزیـس  لاس  عیاقو  لـیذ  ( 2/619  ) دوخ باتک  رد  يربط  - 1
بهذف هیلع  یمغأ  مث  لاق  دعب  امأ  نیملـسملا  یلإ  هفاحق  یبأ  نب  رکب  وبأ  دـهع  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکا  هل  لاقف  ایلاخ 

هیلع أرقف  یلع  أرقا  لاقف  رکب  وبأ  قافأ  مث  هنم  اریخ  مکلا  ملو  باطخلا  نب  رمع  مکیلع  تفلختـسا  دق  ینإف  دعب  امأ  نامثع  بتکف  هنع 
« ...هلهأو مالسالا  نع  اریخ  هللا  كازج  لاق  معن  لاق  یتیشغ  یف  یـسفن  تتلتفا  نإ  سانلا  فلتخی  نإ  تفخ  كارأ  لاقو  رکب  وبأ  ربکف 

ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو   } ارعـش هروس  رخآ  هیآ  لیذ  يریـسفت  بتک  رد  نینچمه  ننـست و  لـها  بتک  رگید  رد  تیاور  نیا 
یبا نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  رشع  ْهثلاثلا  ْهنسلا  ، ) 2/618 يربطلا ، خیرات  .مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  رکذ  زین  َنُوِبلَْقنَی }

19/152؛ یـسولآ ، ریـسفت  باـطخلا ؛ نب  رمع  یلا  ْهفـالخلاب  رکب  یبا  دـهع  هبطخ 2  هباـتک ؛ هتاـضق و  ءامـسا  رکذ  ، 1/165 دیدحلا ،
، رکاسع نبا  قشمد ، ْهنیدـم  خـیرات  2/192 ؛ ناـبح ، نبا  تـالثلا ، رکب ؛ یبا  ْهیـصو  رکذ  ، 3/200 دعـس ، نب  دـمحم  يربکلا ، تاقبطلا 
ْهمامالا و باـطخلا ؛ نب  رمع  هفالختـسا  رکذ  رـشع ، ثـالث  ْهنـس  لـیذ  ، 2/425 ریثا ، نـبا  خـیراتلا  یف  لـماکلا  و 44/253 ؛  30/411
.2/481 یعلیز ، راثآلا ، ثیداحالا و  جـیرخت  . 3/622 یجیا ، فقاوملا ، رمع ؛ هفالختـسا  رکب و  یبا  ضرم  ، 1/24 ًْهبیتق ، نبا  ْهسایسلا ،
{ َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو   } هیآ ارعـش ، هروـس  ریثک 3/368 ، نبا  ریـسفت  16084 ؛ / 9.2837 متاـح ، یبا  نبا  ریـسفت 

« ققحم »
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تباث تیدنـس  يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب  هفیلخ  ره  لوق  هکلب  .تسین  يدـعب  هفیلخ  نییعت  رد  تماءارآ  نتفرگ  عاـمجا و  هب  یجاـیتحا 
یبا نوچ  اذل  دراذگن ، نادرگرـس  ناریح و  ار  مدرم  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  هک  تسا  هفیلخ  صوصخم  قح ، نیا  دراد و 

! دش رمبغیپ  تباث  هفیلخ  هدومن ، رارقرب  تفالخ  هب  ار  رمع  عامجالاب ، هفالخلا  تباث  رکب 

تـسا هفیلخ  هفیظو  دییوگ  یم دیلئاق و  يدـعب  هفیلخ  نییعت  رد  امـش ) هدـیقع  هب   ) رمالا تباث  هفیلخ  يارب  یقح  نینچ  رگا  الوا  یعاد :
هک هوبنلا  تباث  ربمغیپ  زا  ار  قح  نیا  ارچ  دـنک ، یم  تیافک  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  نییعت  رد  اـهنت  وا  صن  دراذـگن و  ناریح  ار  تما  هک 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیانک  هحارـص و  هک  ار  يا  هحـضاو  هیلاع  صوصن  همه  نآ  ارچ  دـیدومن و  طقاس  تسا  هدوب  رـشب  يداه 
لبق ياه  بش  رد  مه  ام  تسا و  رپ  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  دومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  هفلتخم  نطاوم  هددـعتم و  تاعفد  رد  هلآو 

دیدادن و رثا  بیترتو  هتفرگ  هدیدان  دیـسر ، نات  ضرع  هب  هملـس  ما  ثیدح  حیرـص  صن  مه  بشما  میدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب 
صن نیا  هدومن و  هملس  ما  ثیدح  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یکحضم  ریبعت  لیوأت و  دننام  دیدومن !؟ هدراب  تالیوأت  کی ، ره  يارب  زا 

.هدومن در  ار  حیرص 

لوسر لوق  یلو  دراد ؟ تیدنـس  تفـالخ  هب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  لوق  دـییامرف : یم  لـصا  هچ  يور  هک  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو 
!؟ دییامن یم  هدراب  تاریبعت  هنامیکح ، تاملک  نآ  يارب  درادن و  تیدنس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

وچمه اـیآ  دـیامن ؟ نیعم  ار  يدـعب  هفیلخ  دراد  قح  هدـش ، نیعم  عاـمجا  هب  هک  لوا  هفیلخ  دـییامرف  یم  لـیلد  هچ  هب  اـجک و  زا  اـیناث 
اعطق تسا ؟ هدیسر  ربمغیپ  زا  يروتسد 
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.تسا یفنم  باوج 

هفیلخ ناـمه  دـشاب ، یمن  عاـمجا  هب  جاـیتحا  رگید  يدـعب  ءاـفلخ  نییعت  رد  دـش ، نیعم  عاـمجا  هب  هـک  لوا  هـفیلخ  دـییوگ  یم  اـثلاث :
.دنک یم  تیافک  اهنت  وا  صن  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دراد  قح  قلخ ، بناج  زا  بوصنم 

يروش هب  ضارتعا 

هفیلخ نییعت  رمع  دـش ؟ فالخرب  نامثع  تفـالخ  رد  هکلب  دـش ، یلمع  رمع  تفـالخ  رد  رما  نیا  طـقف  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رما  رگا 
! دومن راذگاو  يرفن  شش  يروش  هب  ار  رما  درکن ،

رگا .دور  یم  نیب  زا  عوضوم  لصا  درک ، ادـیپ  فالتخا  هک  لیالد  دـیناد  یم  .تسیچ  تفـالخ  تاـبثا  رب  ناـیاقآ  لـیلد  تسین  مولعم 
یبا تفالخ  رد  نآ  زا  هتشذگ  دنهدب –  يأر  اقافتا  دنوش و  عمج  دیاب  تما  عیمج  تسا و  تما  عامجا  تفالخ ، تابثا  رب  امـش  لیلد 
یم طرش  یلوا  تفالخ  رد  ار  عامجا  رگا  دندادن و  لیکـشت  یعامجا  نینچ  رمع ، تفالخ  رد  ارچ  سپ  دشن ، یعامجا  نینچ  مه  رکب 

دـشن یلمع  رما  نیا  نامثع  تفالخ  رد  ارچ  سپ  دنک ، یم  تیافک  عامجا  هب  بوصنم  هفیلخ  صن  طقف  دعب  يافلخ  نییعت  رد  دیناد و 
؟ درک راذگاو  يروتاتکید )  ) ياروش هب  ار  هفیلخ  نییعت  رکب ، یبا  هّیور  فالخ  رب  رمع  هفیلخ  و 

ضوع .هدرکن  ادـیپ  دوجو  ییاروش  سلجم  نینچ  یـشحو ) للم  نایم  رد  یتح   ) ملاع ياج  چـیه  رد  هک  ییاروش  سلجم  هچ  مه  نآ 
، رمع هفیلخ  دشاب ) رثؤم  يردق  اهنآ  تیرثکا  يأر  لوق و  دیاش  هک   ) دنیامن نیعم  تلم  ار ، سلجم  ناگدنیامن  هکنآ 
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دومن نیعم  دوخ 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  ضارتعا 

! داد رارق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نامرف  رما و  تحت  ار  هدع  نآ  مامت  تفرگ و  ار  همه  رایتخا  ولج  هکنآ  همه  زا  رت  بیجع  و 

ِشیوـخ هک  نآ  زج  داد –  تیـصخاش  ردـق  نآ  ار  نمحرلا  دـبع  یلمع ، یملع و  یفرع و  یعرـش و  كـالم  هچ  يور  تسین  موـلعم 
دبع هک  یفرط  ره  تفگ : دوخ  روتـسد  رد  هک  دریگب - ار  يرگید  دراذـگ و  یمن  ار  نامثع  فرط  تشاد  نیقی  دوب و  نامثع  کیدزن 

.دنوش میلست  نارگید  دیاب  دیامن ، دیعب  نمحرلا  دبع  سک  ره  اب  تسا و  قح  تسا  نمحرلا 

نوناـق اـه  يزورما  لوـق  هب  دروآرد و  يروـش  تروـص  هب  یهتنم  هدوـمن ، يروتاـتکید  داـجیا  مـینیب  یم  مـینک ، تـقد  بوـخ  یتـقو 
.دشاب یم  راتفر  هیور و  نیا  فالخ  رب  یلک  هب  یسارکمد 

رکذ دانـسا  هلـسلس  اب  مه  لبق  ياـه  بش  هک  هدومرف  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  فسأـت  بجعت و  ياـج  اـعقاو 
: هک مدومن 

« .راد ثیح  ّیلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  »

(( تسا قح  هار  نآ  دورب  یلع  یهار  ره  ینعی   ) ددرگ یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

: دومرف زین  و 

« .لطابلا قحلا و  نیب  قرفی  همالا  هذه  قوراف  یلع  اذه  »

( لطاب قح و  نایم  دزادنا  یم  ییادج  هک  تسا  تما  نیا  قوراف  یلع  نیا  )
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یجنگ فسوی  نب  دمحم  خیرات و  رد  رکاسع و  نبا  طساوا و  رد  یناربط  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  كردتسم و  رد  مکاح  هک  نانچ 
یطویـس جهن و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیارف و  رد  ینیومح  هرـضنلا و  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  بلاطلا و  هیافک  رد  یعفاش 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هفیذح  رذ و  یبا  ناملس و  سابع و  نبا  زا  روثنملا   ّ رد رد 

قوراف وه  ربکالا و  قیدصلا  وه  همایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوا  هناف  بلاط  یبا  نب  یلع  اومزلاف  كاذ  ناک  اذاف  هنتف  يدعب  نوکتـس  »
(1)« نینمؤملا بوسعی  وه  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  همالا  اذه 

یـسک لوا  وا  اریز  دـییامن ؛ رایتخا  ار  یلع  باـکر  مازتلا  تسا  مزـال  امـش  رب  عقوم  نآ  رد  دوش ، اـپرب  يا  هنتف  نم  زا  دـعب  تسا  دوز  )
وا .لطاب  قح و  نیب  دـیامن  یم  قیرفت  هک  دـشاب  یم  تما  نیا  قوراف  وگتـسار و  وا  .دـیامن  یم  هحفاصم  نم  اب  تماـیق  زور  هک  تسا 

(. نینمؤم هاشداپ  تسا 

اب هک  تسا   (2) رسای رامع  فورعم  ثیدح  رد  و 

: دومرف رامع  هب  ترضح  نآ  هک  مدومن  ضرع  الصفم  هیضام  یلایل  رد  دیناسا  هلسلس 
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یتعاطو یتعاط  نم  یلع  هعاط  رامع  ای  يده ، نع  لزی  مل  هنإ  رامع  ای  یلع  يداو  کلساف  ایداو  یلعو  ایداو  مهلک  سانلا  کلـس  نا  »
« هللا هعاط  نم 

یلع رامع ، يا  .مدرم  زا  وش  زاین  یب  دور و  یم  یلع  هک  ورب  ار  یهار  سپ  رگید ، هار  هب  یلع  دـنور و  یم  یهار  هب  مدرم  ماـمت  رگا  )
( تسادخ تعاطا  نم  تعاطا  تسا و  نم  تعاطا  یلع  تعاطا  رامع  يا  .دیامنن  تکاله  رب  تلالد  دنادرگن و  رب  تیاده  زا  ار  وت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ 

! نمحرلا دبع  نامرف  رما و  تحت  دراذگ  یم  يروش  رد  ار  یلع  رمع ، هفیلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  روتسد  فالخ  رب  هاگنآ 

؟ دوبن سب  دومن ، طقاس  تفالخ  رما  رد  ار  اهنآ  يار  قح  رانک و  رب  هباحص  رابک  زا  همه  نآ  دشن ؟ نیبدب  هاگتسد  نآ  هب  دوش  یم  ایآ 
قح و نیب  قوراف  هک  دـندومن  ترـضح  نآ  هب  یگرزب  تناها  دـندروآ و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  شحاف  ملظ  مه  يروش  دوخ  رد 

! دنداد رارق  نمحرلا  دبع  نامرف  رما و  تحت  ار  لطاب 

تالاح اهنآ ، لاثما  ءایلوالا و  هیلح  هباصا و  باعیتسا و  لیبق : زا  لاجر  بتک  هب  دینک  هعجارم  .دییامن  تواضق  هنافـصنم  مرتحم  نایاقا 
هتشاد ار  تیمکح  ماقم  تقایل  نمحرلا  دبع  دینیبب  دیجنسب ، يروش  ءاضعا  رفن  جنپ  نآ  اب  هکلب  نمحرلا و  دبع  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

زا دوصقم  هتفر و  راک  هب  یسایس  ياه  يدنب هتسد  يور  هک  ییاه  یشک  قح  هب  دیربب  یپ  هاگنآ  مالّـسلا ؟ هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  ای 
! تسا هدوب  موس  هبترم  رد  تیالو  قح  ندومن  لاماپ  اه ، يزاب  نآ 

رد هک  هدوب  یلمع  باطخلا ) نب  رمع   ) یناثهفیلخ روتسد  رگا  مالک ، هصالخ 
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!؟ دشن یلمع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  رد  ارچ  سپ  تسمزال ، يروش  سلجم  تفالخ ، نییعت 

زا کی  مادـک  ایآ  .هدـش  لمع  مسق  راهچ  ع )  ) یلع نامثع و  رمع و  ورکبوبا  ( ) نیدـشار  ) هعبراءافلخ تفالخ  رد  هک  تسا  بجعت  و 
امـش دـییامن  قیدـصت  هدوب  قح  هاوخب ، لد  قرط  مامت  رگا  لطاب و  رگید  ماسقا  هدوب و  راک  رادـم  لمع و  كالم  قح و  هعبرا  ماـسقا 

! دیرادن هدننک  عناق  لیلد  تباث و  قرط  تفالخ ، نییعت  يارب 

ریغ تقیقح  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دیرگنب ، قیاقح  هب  هناقیمع  فاصنا و  رظن  اب  دـییآ و  نوریب  تداع  زا  يردـق  مرتحم  نایاقآ  رگاو 
.هدومن ادیپ  نایرج  ارهاظ  هک  تسا  نآ  زا 

یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح 

مه ههجو  هللا  مرک  یلع  تفالخ  دومن ، يرتشیب  قمعت  وا  رد  امـش ) لوق  هب   ) دیاب هک  دـشاب  حیحـص  امـش  تانایب  نیا  هچ  نانچ  خـیش :
زین ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دـندومن ، تیوقت  بصن و  تفـالخ  هبار  لـبق  ءاـفلخ  هک  یعاـمجا  ناـمه  هک  نآ  يارب  دوـش ، یم  لزلزتـم 

.دندومن رارقرب  تفالخ  هب  دندروآ و 

هکنآ لاح  هدوبن و  راـک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یلبق  صوصن  هک  دـشاب  یم  حیحـص  یتقو  امـش  شیاـمرف  نیا  یعاد :
.هدوب ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  هکلب  هدوبن ، تما  عامجا  هب  طوبرم  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ 

مدرم عامتجا  عامجا و  تهج  زا  هن  تفر ، تفالخ  راب  ریز  ترضح  نآ  رگا  و 
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تسد هب  یتصرف  تقو  ره  درذگب ، اه  لاس ول  دنیامن و  بصغ  ار  شقح  هک  یقح  يذ  ره  اریز  دوب ؛ قح  دادرتسا  تهج  زا  هکلب  دوب ،
.دریگب ار  دوخ  قح  دیاب  تفر ، نایم  زا  عنام  دش و  دوجوم  یضتقم  دروآ و 

.تفرگ رارق  دوخ  زکرمرب  قح  دومن و  قح  قاقحا  ترضح  نآ  دش ، دوجوم  یضتقم  فرطرب و  عنام  هک  يزور  نآ  اذلف 

ار تفالخ  صوصن  لئالد و  دییامرف ، هعلاطم  ار  هرشتنم  ياه  هداعلا  قوف  تالجم و  دئارج و  تاحفص  دیدومرف ، شومارف  نایاقآ  رگا 
هجوت عامجا و  تهج  زا  يرهاظ  تفالخ  ماقم  هب  ترـضح  نآ  يرارقرب  هک  میدومن  تباث  میدـش و  روآدای  هیـضام  یلالیل  رد  ام  هک 

ربخ کی  دـیناوت  یمن  امـش  .هدوب  قح  دادرتسا  ینآرق و  تاـیا  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صوصن  تهج  زا  هکلب  هدوبن  مدرم 
زا یمان  ای  دنتسه  نم  هفیلخ  یصو و  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  دشاب : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیورایب  هیلع  قفتم 

هیلع هللا  یلصربمغیپ  زا  يرایسب  رابخا  هعیش ) بتک  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ هربتعم  بتک  رد  یلو  .دشاب  هدرب  یسابع  يوما و  يافلخ 
هراشا هتـشذگ  ياـه  بش رد  اـهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هدومرف  یفرعم  تیاـصو  تفـالخ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  دوجوم  هلآو 

.دیسر ناتضرع  هب  هملس  ما  ربخ  مه  بشما  میدومن و 

.تسا نم  هفیلخ  رکب  یبا  دومرف : ربمغیپ  هک  هدیسر  مه  ام  رابخا  رد  خیش :

یمن باوج  الب  ار  امـش  مه  بشما  .میدومن  رکذ  ثیداحا  نآ  نالطب  رب  هک  ار  لبق  ياه  بش لئالد  دیا  هدومرف  شومارف  ایوگ  یعاد :
.میراذگ

: دیوگ هداعسلا  رفس  باتک  رد  هغللا  سوماق  بحاص  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  خیش 
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(1)« .اهبذکب لقعلا  ههیدب  دهشی  یتلا  تایرتفملا  نم  یهف  رکب  یبا  لئاضف  یف  درو  ام  نا  »

( .دهد یم  اهنآ  غرود  هب  یهاوگ  لقع  ههیدب  هک  تسا  یتارتفم  زا  هدیدرگ  لقن  رکب  یبا  لیاضف  رد  هچنآ  )

دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ 

نامثع و رمع و  رکب و  یبا  زا   ) نیدشار ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  تفالخ ، يرهاظ  هقیرط  رد  دینک  تقد  بوخ  رگا  اه ، نیا رب  هوالع 
، تما عیمج  لمعلا  حیحـص  ناگدنیامن  ای  دـندرگ  عمج  تما  مات  هک  دـشن  عقاو  یعامجا  یـسابع  يوما و  ءافلخ  )و  مالّـسلا هیلع  یلع 

یم میرگنب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  هب  رگا  رهاظ  بسح  رب  یلو  دنهدب  اهنآ  تفالخ  هب  يأر  ًاقفتم  دنیامن و  عامتجا 
لوا هبترم  رد  رکب  یبا  تفالخ  رد  دـنا : هتـشون  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیخروم  اریز  دـعب ؛ لبق و  ءافلخ  ات  دوب  رت  کیدزن  عاـمجا  هب  مینیب 
هلیبق اب  تفلخم  تهج  زا  تجاجل و  يور  سوا  هلیبق  زا  يا  هدع  دعب  .دندوب  دراو  حارج ) هب  فورعم   ) نک ربق  هدـیبع  وبا  رمع و  طقف 

و میداد ) حرش  هچنانچ   ) دیدهت یـضعب  رورم ، هب  دعب  دندومن و  تعیب  دندوب ، هدومن  تراما  يادیدناک  ار  هدابع  نب  دعـس  هک  جرزخ 
هب راصنا  دننام  یعمج  (2) و  دندومن تعیب  عیمطت  هب  یعمج 
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تاعوضوملا نم  تاروهـشملا  رهـشا  قیدـصلا  رکب  یبا  لئاضف  باـب  دـسیون : یم  همتاـخ ، ءاـفخلا 2/419 ، فشک  رد  ینوـلجع  - 1
.لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم  اذه  لاثما  و  و ...  صاخ ، رکب  یبال  هماع و  سانلل  یّلجتی  هللا  نا  ثیدحک 

يارب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  هک  وا  تسا  نایفـس  وبا  داد  تیاـضر  رکبوبا  تفـالخ  هب  عـیمطت  اـب  هک  یناـسک  زا  یکی  - 2
هجوتم تشگرب و  یتقو  تشادن ، روضح  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  نامز  رد  دوب  رومأم  تاقدـص  يروآ  عمج 

زا هجنآ  هک  درک  داهنـشیپ  رکبوبا  هب  رمع  اـما  دـنک  ماـیق  رکبوبا  هیلع  هک  تشاد  دـصق  دـش و  تحاراـن  هدـش  هفیلخ  رکبوـبا  هک  دـش 
رانید نب  کلام  نع  .دش  یـضار  نایفـس  وبا  درک و  ننینچ  زین  رکبوبا  دـهدب و  وا  هب  ار  تسا  لاملا  تیب  يارب  هک  نیملـسم  تاقدـص 

موق هیقلف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  دقو  هتیاعـس  نم  عجرف  ایعاس  نایفـس  ابأ  ثعب  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق :
لعف امف  لاق : معن ، اولاق : لیـصفلا ؟ وبأ  لاق : رکب ، وبأ  لیق  هدـعب ؟ یلو  نم  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  اولاقف : مهلئـسف 

نب رفعج  رکذو  زیزعلا : دبع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  لاق  .امهداضعأ  نم  امهل  نعفرأل  هدیب ، یسفن  يذلاو  امأ  سابعلاو ؟ یلع  نافعضتسملا 
رمع ملکف  لاق : مدلا ، الإ  اهیفطی  هجاجع ال  يرأل  ینإ  لاق  هنیدملا  مدـق  املف  هاورلا ، هظفحت  مل  رخآ  ائیـش  لاق : نایفـس  ابأ  نأ  نامیلس 

، لوالا مسقلا  يرهوج ، كدفلا ، ْهفیقسلا و  .یضرف  هکرتف  .هدی  یف  ام  هل  عدف  هرـش ، نمأن  انإو ال  مدق ، دق  نایفـس  ابأ  نإ  لاقف  رکب  ابأ 
، ریثالا نبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  ج2/44 ؛ ْهفیقسلا ، ثیدح  هبطخ 26 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبل ، جـهن ا  حرـش  ات 39 ؛ ص37 ْهفیقسلا ،

ثرا رکبوبا  روطچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  کی  اجنیا  .ْهفیقـسلا  ثیدـح  ، 2/449 يربط ، خیرات  ْهفیقـسلا ؛ ثیدح  و 326 ،  2/325
عنم دشاب  یم  هرهاط  هقیدص  نآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  دوجو  اب  ترـضح  نآ  زا  تاقدص  ناونع  هب  ار  مالّـسلااهیلعارهز  ترـضح 

« ققحم « !!؟ دشخب یم  وا  هب  ار  هدوب  اهنآ  يروآ  عمج  رومأم  نایفسوبا  هک  ار  تاقدص  نامز  نامه  رد  اما  دنک  یم 
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.دندومنن تفالخ  زا  تعیبت  رخآ  هب  ات  هدابع  نب  دعس  تسایر 

تنطلـس تفالخ  هکلب  دوبن ، راکرد  ًادـبا  یمومع  ءارآ  ذـخا  یعامجا و  .دـش  رارقرب  اهنترکب  یبا  روتـسد  هب  طقف  رمع  تفالخ  اـما  و 
! دش ماجنا  هنابآم 

! تسشن تفالخ  دنسم  رب  داد  روتسد  رمع  هک  يروتاتکید  ياروش  سلجم  یسایس  هدولاش  يور  نامثع ، اما  و 

هب تفالخ  رابرد  هب  یهاوخداد  تهج  ًافداصت  هک  نیملـسم  دالب  ناگدـنیامن  بلاغ  ابیرقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هقیرط  رد  اـما  و 
تفالخ دنسم  رب  ترضح  نآ  اهنآ ، همه  رارصا  هب  دندومن و  تکرش  دندوب ، هداد  لیکشت  یگرزب  عامجا  هدمآ  هنیدم 
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.دیدرگ رقتسم  يرهاظ 

؟ هدوب تفالخ  نییعت  يارب  هنیدمرد  نیملسم  دالب  ناگدنیامن  عامجا  بحاص  هلبق  باون :

ناگرزب موق و  ءامعز  زا  نیملـسم  دالب  بلاـغ  زا  يرایـسب  تیعمج  هکلب  .دوب  رارقرب  تفـالخ  دنـسم  رب  موس  هفیلخ  زونه  ریخ  یعاد :
هک نارگید  ناورم و  حـیبق  تشز و  تاکرح  هریغ و  هریما و  نیب  ملاظ  لئاج  ماکح  لامع و  زا  تیاکـش  لاح و  ضرع  تهج  لـئابق ،
هب دندوب  اهنآ  رد  مه  هباحص  رابک  هک  عامجا  نآ  تبقاع  هک  دندش  عمج  هنیدم  رد  تفالخ  رابرد  هب  دندوب ، تفالخ  ماقم  هب  کیدزن 

لتق هب  رجنم  هباحص ، رابک  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناقفشم  حیاصن  هب  ندادن  شوگ  نامثع و  دوخ  ياه  يراک  هتـسنادن  هطـساو 
.دیدرگ وا 

هناخ هب  عامجا  تلاح  هب  دندوب  رضاح  هنیدم  رد  افداصت  هک  نیملـسم  دالب  ماوقا  ءامعز  لئابق و  ناگرزب  مامت  قافتا  هب  هنیدم  لها  اذل 
تعیب راوگرزب  نآ  اـب  ًاـعامجا  هدروآ و  دجـسم  هب  رارـصا  ساـمتلا و  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنتفر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم 

هدارا و لیم و  يور  هک  دشن ، عقاو  ترضح  نآ  زا  لبق  ثالث  ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  تعیب  لوا  رد  ارهاظ  یعامجا  نینچ  دندومن و 
.دنسانشب تفالخ  هب  ار  وا  دنشکب و  یصخاش  درف  کی  يوس  هب  تعیب  تسد  نیملسم  دالب  ءامعز  قافتا  هب  هنیدم  لها  رایتخا ،

نآ تفالخ  رب  ام  لیلد  هکلب  میناد ، یمن  ترـضح  نآ  يارب  تفالخ  لیلد  ار  نآ  اـم  دـش ، نآ  يارب  هک  یعاـمتجا  عاـمجا و  نینچ  اـب 
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادخ و  صن  دیجم و  نآرق  ترضح 
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.دندومن یم  نیعم  ار  دوخ  هفیلخ  یصو و  دنوادخ  رما  هب  هک  ءایبنا  مامت  هریس  قباطم 

يارب .دیدومرف  هابتشا  ًاوهس  ای  ًادمع  مناد  یمن  .تسا  هدوبن  یتوافت  ءافلخ  رئاس  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیب  دیدومرف : اثلاث :
هدوب يرایـسب  توافت  تما  مامت  هکلب  ءافلخ ، مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  هک  تسا  تباث  تما ، عامجا  هکلب  لقن  لقع و  لئالد  اب  هک  نآ 

.تسا

هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  یلع 

ءافلخ اـهنآ  هک  تسا  نآ  هدوب ، ءاـفلخ  ریاـس  زا  زیاـمتم  تهج  نیمه  هب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  هک  يزاـیتما  نیلوا 
تسا یهیدب  .تسا  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  بوصنم  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  دنا  هدوب  قلخ  زا  یتیعمج  بناج  زا  بوصنم 

قرف صوصنم  ریغ  هفیلخ  اب  صوصنم  هفیلخ  هک  دناد  یم  یلقاع  ره  .تسا  قلخ  هدش  نییعت  زا  زاتمم  اقح  ربمغیپ ، ادخ و  هدـش  نییعت 
.دراد رایسب 

فرـش و لضف و  ملع و  ماقم  دـیامن ، یم  زاتمم  تما  عیمج  ءافلخ و  ریاس  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هزاتمم  تفـص  نیرت  مهم  و 
دزن اهنآ  تلاح  هک  نویرکب  بصاون و  جراوخ و  زا  یلیلق  هدع  ءانثتسا  هب  تما –  ءاملع  عیمج  قافتا  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياوقت 

.هدوب تما  همه  زا  ياقتا  فرشا و  یضقا و  لضفا و  ملعا و  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا - مولعم  همه 

.مدومن لقن  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  هتشذگ  ياه  بش  رد  رمع  رکب و  یبا  لوق  زا  یتح  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  هچ  نانچ 
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تقیقح فشک  ات  مناوخ  یم  امـش  يارب  زا  متفگن ، لبق  ياه  بش  رد  هک  دـمآ  مداـی  رد  يربخ  مه  کـنیا  دـیجم  نآرق  تادـییأت  اـب 
.دوش

(2) بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  (1) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما 

هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  اهنآ  ریغ  دوخ و  ننـس  رد  یعفاش  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  (3) و  یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هفلتخم  ترابع  ظافلا و  هب  ررکم  هلآو  هیلع 

« .هللااب كرشلا  دح  یلع  هللا و  یلع  ّدارلاک  َّیلع  دارلا  مکاضقا و  مکلضفا و  مکملعا و  یلع  »

در نم  رب  در  تسا و  نم  رب  در  یلع ، يار  راتفگ و  مکح و  رب  در  .دـشاب  یمامـش  همه  زا  ياضقا  لضفا و  ملعا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  )
( .تسادخ هب  كرش  دح  رد  ادخ  رب  در  تسادخ و  رب 

94 ص :

.بعک نب  یبا  رذنملا  یبا  ثیدح  راصنالا ، دنسم  ، 5/113 لبنح ، دمحا  دنسم  - 1
لصف 7. ح66و 67 ، ص81 و 82 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

و باب 56 .) 2/301 و 285 ح 814 و 859 ، يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 8و 7 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 3
نب یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4656 ، ، 3/145 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  زین 

باب مسق 1 ، ص83 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  .ْهباحـصلا  ْهفرعم  باتک  ح5328 ، رد 3/345 ، .مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا 
هدرک لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  لصف 6 ، باب  لوئسلا ص101  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  بندمحم  .ْهمالا  یـصقا  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف 
نیمه هب  .بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  يدـعب  نم  یتـما  ملعا  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد  .ّیلع و  یتـما  یـضقا  دوـمرف : مرکا  ربماـیپ  هک  دـنا 

.دنا هدرک  لقن  زین  هباحص  ریاس  باطخلا و  نب  رمع  زا  یثیداحا  نومضنم 
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: تسا هتشون   (1) هغالبلا جهن  حرش  تادلجم  زا  ياج  دنچ  رد  تسا و  امش  ءاملع  فارشا  زا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

خویـش دنا و  هدوب  نآ  هب  لئاق  نیعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  هک  میدـق  تسا  یلوق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیـضفت  هب  لوق  »
« .دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  نویدادغب 

مالک حاتتفا  یعاد  ياچ  فرـص  هضیرف و  ءادا  زا  سپ  دنتـساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  تساخرب  ءاشع  زاـمن  مـالعا  ناذا  يادـص  نوچ  »
« .مدومن

تالامک لئاضف و  سوؤر  هب  هراشا 

لاؤس قیرط  هب  کنیا  هک  مدروخرب  یعوضوم  هب  مرکف  نایاپ  رد  ات  مدومن  اهرکف  یعاد  دیدوب  زامن  لوغـشم  هک  امـش  نایاقآ ، یعاد :
.میامن یم  حرط 

؟ تسا زیچ  هچ  هب  امش  رظن  رد  دیامن  یم  مدقت  قح  داجیا  هک  دارفا  ریاس  رب  يدرف  ره  تلیضف  تفارش و  دییامرفب 

تالامک لیاضف و  سوؤر  ناوت  یم  هک  یلوا  هجرد  رد  یلو  تسا  رایسب  تلیضف  تفارش و  قرط  هتبلا  توکس ) يردق  زا  دعب  : ) خیش
: دروآ رامش  هب  ناوت  یم  ار  زیچ  هس  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زا  دعب  درمش ،

95 ص :

یم دیدحلا  یبا  نبا  ...ْهمامالا  یف  ْهلزتعملا  هنباحـصا  هیلا  بهذـی  امیف  لوقلا  همدـقم ، ، 1/9 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
ینعم ام  هیمالکلا  انبتک  یف  انرکذ  دقو  مالّـسلا  هیلع  هلیـضفت  نم  نویدادغبلا ، انخویـش  هیلإ  بهذی  ام  یلإ  بهذنف  نحن  اماو  : » دـسیون

« ...اعم نیریسفتلا  یلع  لضفأ  مالّسلا  هیلع  هنا  انیبو  هدیمحلا ، لالخلاو  لضفلا  ایازمل  عمجألا  وأ  اباوث  رثکألا  هب  دارملا  لهو  لضفألا ،
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.يراکزیهرپ يوقت و  .شناد 3 - ملع و  .كاپ 2 - داژن  بسن و  - 1

ثحب دراو  دـیدومرف ، باختنا  تالامک  لئاضف و  سوؤر  ناونع  هب  امـش  هک  قیرط  هس  نیمه  زا  مه  ام  .رجـالا  مکل  هللا  نسحا  یعاد :
ءافلخ و زا  معا  هباحص  زا  کی  ره  هتبلا  میوش و  یم 

دعاوق يور  دـندوب ، لئاضف  تاهما  هیالع و  صئاصخ  نیا  عماج  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  یلو  دـندوب ، یـصئاصخ  کـی  ياراد  مهریغ ،
.تسا ملسم  اهنآ  يارب  مدقت  قح  هیلقن ، هیلقع و 

دییامن قیدصت  هدوب ، تداعس  تدایـس و  راد  مچرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هثالث ، صئاصخ  نیا  رد  هک  میدومن  تباث  رگا 
طقاـس تفـالخ  ماـقم  زا  تسا و  هدوـب  تفـالخ  رما  هب  یلوا  راوـگرزب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هدراو  صوـصن  اـب  هک 

ار شمان  هغالبلا ) جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص46  دـیدحلا  یبا  نبا  هدـیقع  هب  هک   ) یـسایس ياـه  يزاـب هسیـسد  هب  رگم  هدـیدرگن ،
.دندراذگ تحلصم 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  رد 

مالّسلا هیلع  یلع  تفارش  هب  يدحا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  زا  دعب  هک  تسا  ملـسم  داژن ، بسن و  عوضوم  رد  الوا :
یتح هدومن ، ناریح  وحم و  ار  ءالقع  لوقع  هک  دشاب  یم  نابات  هدنشخرد و  كاپ و  ترـضح  نآ  داژن  بسن و  يردق  هب  دسر و  یمن 

یبصان و ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  یچـشوق و  دـمحم  نب  یلع  یلوم  نیدـلا  ءالع  دـننام  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  زا  نیبصعتم 
: دیامرف یم  هک  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  تاملک  رد  میناریح  وحم و  ام  هک  دیوگ  ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیدلا  دعس 

96 ص :
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(1)« دحا انب  ساقی  تیبلا ال  لها  نحن  »

( دومن ام  هب  سایق  ناوتن  ار  يدحا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لها  مییام 

: دومرف يرهاظ  تفالخ  ماقم  هب  ندیسر  زا  دعب  هک  تسا   (2) هغالبلا جهن  مود  هبطخ  نمض  زین  و 

.نیدـلا ساـسأ  مه  .ادـبأ  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوـسی  ـالو  دـحأ  همـألا  هذـه  نم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  لآـب  ساـقی  ـال  »
یلإ قحلا  عجر  ذإ  نآلا  .هثارولاو  هیـصولا  مهیفو  .هیـالولا  قح  صئاـصخ  مهلو  یلاـتلا  قحلی  مهبو  .یلاـغلا  ئفی  مهیلإ  .نیقیلاداـمعو 

« هلقتنم یلإ  لقنو  هلهأ 

فراعم شـشخب  تمعن و  زا  هشیمه  هک  یناـسک  دـنا و  هدوبن  هسیاـقم  فرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  اـب  تما ، نیا  زا  يدـحا  )
هب قح ، هار  زا  ناگداتفا  رود  .دنتسه  نیقی  نامیا و  نوتس  نید و  هیاپ  ساسا و  نانآ  .دنوش  یمن  ربارب  نانآ  اب  دندنم  هرهب  ناشیا  مولع 
رد هرهاب ) تازجعم  تایآ و  هقح و  فراعم  مولع و   ) تماما صئاصخ  دـنوش و  یم  قحلم  ناشیا  هب  ناگدـناماو  هدرک و  عوجر  نانآ 

( مرتحم دوجو  نآ  زا   ) ندرب ثرا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصو  نانآ  هراب  رد  سب و  تسا و  ناـشیا  قح  عمج و  ناـنآ 
قح ماگنه  نیا  رد  .تسا  تباث 

97 ص :

فرح ح6838 ، ، 4/283 یملید ، سودرفلا ، لصف 1 . باب 5 ، لئاضفلا ، باتک  ح 34201 ، ، 12/104 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
لضف یف  باب  مسق 1 ، ص17 ، يربط ، نیدلاب  دمحم  یبقعلا ، رئاخذ  نونلا ، فرح  ح 8104 ، ، 2/232 يوانم ، قیاقحلا ، زونک  نونلا ،

،1/459 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  ، 2 باب طمس 1 ، ح10 ، ، 1/45 ینیومح ، نیطمـسلادئارف ، مهب ، دـحا  ساقی  مهنا ال  رکذ  مشاه ، ینب 
باب 52.

لصف 22. ح294 ، ص213 ، هیودرم ، نبا  بقانم  نیفص .) نم  هفارصنا  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  هبطخ 2(و  ْهغالبلا ، جهن  - 2
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( .هدیدرگ لقتنم  دوب  هدش  جراخ  نآ  زا  هک  ییاج  هب  هتشگرب و  شلها  يوس  هب 

مهیلع هللا  تاولـص  دمحم  لآ  لیلج  نادناخ  ترـضح و  نآ  تفالخ  مدقت  قح  تیولوا و  رب  هلماک  تلالد  ترـضح ، نآ  تانایب  نیا 
.دراد نیعمجا 

ضرع لبق  ياه  بش هچ  نانچ  .دـنا  هتـشاد  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  مه  نیفلاخم  هکلب  تسا  ترـضح  نآ  دوخ  مـالک  هن  تـالمج  نیا 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  رمع  هللا  دبع  زا  لئاو  یبا  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  متفه  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  هک  مدرک 

نم یلع  لاق : وه ؟ ام  یلعف  نمحرلا  دـبع  ابا  ای  لجر : لاـقف  ناـمثع ، رمع و  رکب و  یبا  میتفگ  اـم  ربمغیپ ، باحـصا  هرامـش  تقو  رد  »
هک تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  یلع   ) .هتجرد یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  وه  دحا  هب  ساقی  تیبلا ال  لها 

( .تسا ترضح  نآ  هجرد  رد  رمبغیپ و  اب  وا  .دومن  ناوتن  وا  اب  هسیاقم  ار  يدحا 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  يدادغب  يرزرک  دمحم  نب  دمحا  زا   (2) زین و 

98 ص :

نیا ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 ) ح850 ، ، 2/297 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ْهدوم 7 (  ینادمه  یع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
رمعو رکب  وـبأ  اـنلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  باحـصأ  انددـعأ  اذإ  اـنک  لاـق : رمع  نبا  نع  لـئاو  یبأ  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوـگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  وه  دحأ  هب  ساقی  تیب ال  لهأ  نم  یلع  لاق ) ( ؟ وه ام  یلعف  نمحرلا  دبع  ابأ  ای  لجر  لاقف  نامثعو ،
یف هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  همطافف  ْمُهَتَّیّرُذ } ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِإب  ْمُُهتَّیّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو   } لوقی هللا  نإ  هتجرد  یف 

، یقـشمدلا نبا  بلاطملا ، رهاوج  .روط  هروس  هیآ 52  لیذ  یناکـسح 2/271و ح904 ، مکاح  لیزنتلا - دهاوش  .امهعم  یلعو  هتجرد 
باب 36. ، 1/224

نیا ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 ) ح851 ، ، 2/298 يزودنق ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2
تلأس لاق : لبنح  نب  دمحأ  نب  هللا  دبع  تعمـس  لاق : هنع  هللا  یـضر  يدادغبلا  يرزرکلا  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ 

تیبلا ال لهأ  نم  وه  لاق : بلاـط ؟ یبأ  نب  یلع  نیأ  تبأ ، اـی  تلقف : .تکـس  مث  ناـمثعو ، رمعو  رکب  وبأ  لاـقف : لیـضفتلا ؟ نع  یبأ 
.ءالؤه هب  ساقی 
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رکب و یبا  تفگ : وا  هباحص ، لیضفت  زا  هلبانحلا ) ماما  لبنح  نب  دمحا   ) مردپ زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  لبنح  نب  هللا  دبع  زا  مدینش  »
زا یلع   ) .ءالؤه هب  ساقی  تیبلا ال  لـها  نم  وه  تفگ : تساـجک ؟ مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـباب ، متفگ : سپ  .ناـمثع  رمع و 

هیلع یلع  بسن  هک  نآ  رت  بجع  ( ار نامثع  رمع و  رکب و  یبا  دومن  هسیاقم  وا  اب  ناوتن  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها 
هدوب درف  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ثیح ، نیا  زا  یناسمج و  ینارون و  دراد : هبنج  ود  مالّـسلا 

.تسا

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  رد 

.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدقت  قح  تقلخ ، یقیقح  يانعمو  تینارون  هبنج  زا 

ینادمه یلع  دیس  ریم  (1) و  دنـسم تمظع  اب  باتکرد  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  لیبق : زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  ناـنچ 
(2) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  هیقف 

99 ص :

ثیدح بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  لقن 662/2 ، ًْهباحصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  نکل  میتفاین  دنسم  رد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
هللا يدی  نیب  ارون  یلعو  انأ  تنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمـس  لاق : ناملـس  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 

« یلع ءزجو  انأ  ءزجف  نیئزج ، رونلا  کلذ  مسق  مدآ  هللا  قلخ  املف  ماع ، رشع  هعبرأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  لجو  زع 
ار ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 876 ، ، 2/307 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادمه  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

هللا قلخ  املف  ماع ، فالآ  هعبرأب  مدآ  هللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  هعفر : نامثع  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا 
.هیصولا ّیلع  یف  هوبنلا و  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  ادحاو  ئش  لزی  ملف  هبلص ، یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1673 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
http://www.ghaemiyeh.com


لوسر زا  دـنیامن  یم  لقن  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  (1) و  بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  و 
: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

هللا قلخ  اّملف  ماع ، فلا  رشع  هعبراب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هُسّدقیو  رونلا  کلذ  هللا  ُحّبسی  ّلجو  ّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  ُتنک  »
« هفالخلا ٍِّیلَع  یفو  ُهّوبنلا  َّیِفَف  بلّطُملا : دبع  بلُص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  رون  یف  لزی  ملف  ِهبلُص  یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ  یلاعت 

قلخ نوچ  سپ  لاس ، رازه  هدراهچ  هب  ار  مدآ  دـنک  قلخ  هک  نیا  زا  لـبق  یلاـعت  يادـخ  تردـق  راـیتخا  رد  میدوب  يرون  یلع  نم و  )
دبع بلـص  رد  ات  میدوب  مه  اب  هتـسویپ  وا  بلـص  زاو  داد  رارق  مدآ  بلـص  رد  میدوب  رون  نآ  هک  ار  اـم  لاـعتم ، يادـخ  ار  مدآ  دومرف 

(. تخاس رهاظ  ار  تفالخ  یلع  رد  توبن و  نم  رد  سپ  .میدش  ادج  مه  زا  بلطملا 

: ترابع نیا  هب  هداد  عوضوم  نیمه  هب  صاصتخا  ار   (2) یبرقلا هدوم  زا  متشه  هدوم  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

100 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یلزاغم  نبا  هللا ، يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ح 130 ، ص88 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
هللا ُحّبسی  ّلجو  ّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  ُتنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  یبیبح  ُتعمـس  لاق : ناملـس  نع  تسا : هدرک 
یّتح دحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  ِهبلُـص  یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ  هللا  قلخ  اّملف  ماع ، فلأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هُسّدقیو  رونلا  کلذ 

.هفالخلا ٍِّیلَع  یفو  ُهّوبنلا  َّیِفَف  بلّطُملا : دبع  بلُص  یف  انقرتفا 
(. باب 56 ، 2/303 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسااب   ) ْهدوم 8 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2
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« .نمیلاعلا نم  دحا  طعی  مل  ام  لاصخلا  نم  ّیلع  یطعا  دحاو  رون  نم  ایلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  یف  هنماثلا  هدوملا  »

نایملاع زا  يدحا  هب  هچ  نآ  لاصخ ، زا  یلع  هب  تسا  هدش  هداد  دـندوب و  رون  کی  زا  یلع  ادـخ و  لوسر  هک  نیا  رد  متـشه  تدوم  )
( .تسا هدشن  هداد 

هک تسا  موس  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  زا  تسا  ضرعتم  مه  یعفاش   (1) یلزاغم نبا  هدومن و  لقن  تدوم  نیا  رد  هک  يرباخا  هلمج  زا 
: دومرف مرکا  لوسر  تفگ :

ائیش لزی  ملف  هبلـص ، یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هللا  قلخ  املف  ماع ، فالآ  هعبرأب  مدآ  قلخی  نأ  لبق  دحاو  رون  نم  یلعو  انأ  تقلخ  » 
« هیصولا یلع  یفو  هوبنلا  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  ادحاو 

يادـخ دومن  قلخ  ار  مدآ  هک  نآ  زا  سپ  لاس ، رازه  راهچ  هب  ملاـع  دوش  قلخ  هک  نیا  زا  لـبق  میدـش  قلخ  رون  کـی  زا  یلع  نم و  )
توبن نم  رد  سپ  .بلطملا  دبع  بلص  رد  میدش  ادج  مه  زا  هک  نآ  ات  میدوب  مه  اب  هتـسویپ  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  لاعتم ،

(. داد رارق  ار  تیاصو  یلع  رد  و 

: دومرف یلع  هب  باطخ  دسیون : یم  ربخ  نیا  زا  دعب   (2) رگید ربخ  رد 

« ّیلع ای  همامالا  هیصولا و  کیف  هلاسرلا و  هوبنلا و  یفف  »

باتک بحاص  زا  رـصم ) پاـچ   ) (3) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 450  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نـبا  ار  ربـخ  نـیمه  زین  و 
نامیلس خیش  هدومن و  لقن   (4) سودرف

101 ص :

.هللا يدی  نیب  ًارون  یلع  انا و  تنک  مالّسلا  هیلع  هلوق  ح131 ، ص89 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
باب 56) ح 881 ، ، 2/308 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادمه  یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

.رشع عبارلا  ربخلا  یلع ، لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحالا و  رکذ  هبطخ 154 ، ، 9/171 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا  جهن  حرش  - 3
.ءاخلا فرح  ح2952 ، فاکلا و 2/191 ، فرح  ح 4851 ، ، 3/283 یملید ، سودرفلا ، - 4
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(2) نیطمـسلا دـئارف  یملید و  سودرف  یعفاش و  یلزاـغم  نبا  بقاـنم  دـئاوفلا و  عمج  زا   (1) هدوملا عیباـنی  لوا  باـب  رد  یفنح  یخلب 
امهیلع هللا  تاولص  یلع  دمحم و  ینارون  تقلخ  ینعم ، داحتا  تارابع و  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخم  هب  یمزراوخ  بقانمو  ینیومح 

ادـج مه  زا  بلطملا  دـبع  بلـص  رد  ات  دـندوب ، رون  کی  ود  ره  هک  نیا  دـنیامن و  یم  لقن  لاس  نارازه  هب  قیـالخ  تقلخ  زا  لـبق  ار 
بلاطوبا بلص  رد  رگید  فصن  دمآ و  دوجو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هک  تفرگ  رارق  هللا  دبع  بلـص  رد  یتمـسق  دندش ؛

تیاصو و يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلاـسر و  توبن و  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  .دـمآ  دوجو  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر ،
.هدراو رابخا  هلمج  رد  تسا  هللا  لوسر  دوخ  نایب  هچ  نانچ  دندومن  باختنا  تفالخ  تماما و 

نبا طبس  (4) و  مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  مراهچ  لصف  (3) و  بقانم مهدراهچ  لـصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  و 
هیافک باـب 87 رد  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  همهملا و  لوـصف  رد  یکلاـم  غابـص  نـبا  (5) و  هرکذت هحفـص 28  رد  يزوج 

مجعم زا  قارع  ثدحم  ظفاح  ماش و  ثدحم  ظفاح  زا  ادنسم  ربخ  جنپ   (6) بلاطلا

102 ص :

.1 باب ، 10 ح8 - ، 48 - 1/45 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
باب 2. طمس 1 ، ح 6 ، ، 1/42 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2

لصف 14. ح169 ، ص145 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3
لصف 4. ءزج 1 ، ح38 ، ص84 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4

مالّسلا هیلع  ّیلع  هنم  قلخ  امیف  ثیدح  باب 2 ، ص51 و 50 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 5
؛ بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  ، 42/67 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زین  و  باب 87 ، یعفاش ص315 ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 6
، بلاطملا رهاوج  رد  یقـشمد  نبا  ناقرف ؛ هروس  هیآ 54  لیذ  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح405 ، ص285 ، بقانم ، رد  هیودرم  نبا 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 10 ، ص61 ،
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  دوخ  دانسا  هب  یناربط 

« میدش ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلص  رد  ات  میدوب  مه  اب  میدش و  قلخ  رون  کی  زا  یلع  نم و  »

.میامن یم  يراد  دوخ  اهنآ  مامت  رکذ  زا  راصتخا  تهج  زا  هک  دـشاب  یم  هدـیافرپ  یلاـع و  رایـسب  لـصفم و  راـبخا ، نآ  زا  یـضعب  و 
.دنیامن هعجارم  باتک  نآ  هب  دنبلاط  هک  یناسک 

، دنـشاب هدومن  لقن  یترابع  هب  کی  ره  تاور  هدومرف و  سلجم  کی  رد  ترـضح  هک  تسین  تهج  نآ  زا  ظافلا  تارابع و  فـالتخا 
.دوش یم  مولعم  رابخا  دوخ  قایس  زا  هچ  نانچ  دشاب  هدومرف  نایب  فلتخم  ياهناکم  رد  تسا  نکمم 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  رد 

.تسا ترضح  نآ  هصوصخم  لیاضف  صئاصخ و  زا  هک  تسا  گرزب  یتفارش  ياراد  ًاما  ًابا و  مه ، ینامسج  هبنج  زا  اما  و 

یکاپان محر  بلـص و  رد  دندوب و  تسرپ  ادخ  دحوم و  یگمه  رـشبلا ، وبا  مدآ  هب  ات  نارگید  فالخ  رب  ترـضح ، نآ  دادجأ  ءابآ و 
: رارق نیا  زا  تسا  هدوبن  هباحص  زا  يدحا  يارب  زا  راختفا  نیا  تفرگن و  رارق  كاپ  رون  نآ 

فانملا دبع  نب  ( 4  ) مشاه نب  ( 3  ) بلطملا دبع  نب  ( 2  ) بلاط یبا  نب  ( 1  ) یلع

103 ص :
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رضن نب  ( 13  ) کلام نب  ( 12  ) رهف نب  ( 11  ) بلاغ نب  ( 10  ) يؤب نب  ( 9  ) بعک نب  ( 8  ) هّرم نب  ( 7  ) بالک نب  ( 6  ) یصق نب  ( 5)
(22  ) ناندع نب  ( 21  ) دعم نب  ( 20  ) رازن نب  ( 19  ) رضم نب  ( 18  ) سایلا نب  ( 17  ) هکردم نب  ( 16  ) همیزخ نب  ( 15  ) هنانک نب  ( 14)

نب ( 30  ) رادـیق نب  ( 29  ) لـمح نب  ( 28  ) نامالـس نب  ( 27  ) تنب نـب  ( 26  ) سیمهلا نـب  ( 25  ) عـسیلا نب  ( 24  ) ددا نـب  ( 23  ) ّدا نـب 
رباع نب  ( 37  ) غلات نب  ( 36  ) وغوبا نب  ( 35  ) عوراش نب  ( 34  ) روحاـت نب  ( 33  ) خراـت نب  ( 32  ) هللا لـیلخ  میهاربا  نب  ( 31  ) لیعمسا

نب ( 46  ) درای نب  ( 45  ) غونخا نب  ( 44  ) خلشوتم نب  ( 43  ) کمل نب  ( 42  ) حون نب  ( 41  ) ماس نب  ( 40  ) ذشخفرا ( 39  ) حلاش نب  ( 38)
نینچ يدحا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  .رـشبلا  یبا  مدآ  نب  ( 50  ) ثیش نب  ( 49  ) شونا نب  ( 48  ) نانیق نب  ( 47  ) لئالهم

.درادن ینابات  عشعشم  بسن 

نینچ رما  .دیدومرف  هابتـشا  ارهاظ  دندوب ، دحوم  یگمه  رـشبلا  وبا  مدآ  هب  ات  ههجو  هللا  مرک  یلع  دادجا  ءابآ و  دیدومرف  هکنیا  خـیش :
ردـپ رزآ  لیبق : زا  دـندوب  ناتـسرپ  تب  نیکرـشم و  راوگرزب  نآ  ءابآ  رد  مینیب  یم  هک  نآ  يارب  میتسه  رهاظ  هب  رومأم  مه  اـم  .تسین 

: دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  حیرصت  هب  هک  لیلخ  میهاربا 

{ ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َکَمْوَق  َكارَأ َو  ّینِإ  ًهَِهلآ  اًمانْصَأ  ُذِخَّتَت  َرَزآ َأ  ِهیبَأل   ِ ُمیهاْربِإ َلاق  ْذِإ  َو  } 

ار اه  تب  ایآ  تفگ : دنک ) ردپ  قالطا  اهنآ  رب  برع  هکوا  یبرم  ردام و  رهوش  ای  ومع   ) رزآ شردـپ  هب  میهاربا  هک  ار  یتقو  نک  دای  )
(( ماعنا هروس  هیآ 74   ) منیب یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  تناوریپ  وت و  یتسار  نم  يا و  هدرک  رایتخا  یئادخ  هب 

104 ص :
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نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  لاکشا 

یم ام  هک  اریز  دـسر ؛ یمن  یعاد  رظن  هب  يرگید  زیچ  تداع  يور  فالـسا  زا  تیعبت  زج  امـش  رکفت  قمعت و  نودـب  نایب  نیا  یعاد :
كاپ دسر ، یم  رفک  كرش و  هب  اعطق  اهنآ  بسن  هک  هباحص  زا  ار  دوخ  بوبحم  فالسا  هکنیا  يارب  امـش  نارقا  فالـسا و  هک  مینیب 

ءابآ و رد  هک  دندش  یضار  دننادن ، صقن  ببس  ار  كرشم  ردام  ردپ و  دنیامن و  رود  اهنآ  زا  ار  یبسن  صقن  نیا  ینعی  دنـشاب ، هدرک 
فالسا و ات  دنیامن  یهتنم  رفک  كرش و  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بسن  دراو و  یکرشم  دوخ ، نأشلا  میظع  ربمغیپ  ددجا 

! دنزاس يربم  صقن  نیا  زا  ار  دوخ  خویش 

اج و یب  ندزاپ  تسد و  جاجل و  دانع  زج  هک  هدـیمهف  دنمـشناد و  نامدرم  زا  اهـضرغ  لامعا  نینچ  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج  اـعقاو 
وچمه رد  هدومن و  اـهنآ  راـتفگ  زا  تیعبت  تداـع  يور  مه  امـش  دومن و  لـمح  ناوـتن  رگید  زیچ  هب  دوـخ ، ياـیلوا  هب  دادو  تبحم و 

!! دییامن یم  وگاو  یسلجم 

.رزآ هن  هدوب  خرات  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  ردپ  هک  تسا  قافتا  ار  باسنا  ءاملع  هک  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  بلاج  و 

هک دراد  تحارص  نآرق  هک  نیا  اب  دیروآ  یم  نآرق  لباقم  ار  باسنا  ءاملع  هیرظن  دیاقع و  دییامن  یم  صن  لباقم  داهتجا  امـش  خیش :
.تسا هدوب  تسرپ  تب  رزآ  میهاربا  ترضح  ردپ 

تقد و يردـق  اذـل  نآرق ، قئاقح  هب  ندرب  یپ  رگم  میرادـن  یفدـه  نوچ  هکلب  مییامن ؛ یمن  صن  لباقم  داهتجا  هاـگ  چـیه  اـم  یعاد :
، دنتسه نآ  نیبمو  نآرق  لدع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  ییامنهار  هب  .مییامن  یم  يرتشیب  رظن  ناعما 
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ردـپ ار  ردام  رهوش  ومع و  تسا  لومعم  فرع  رد  هک  نآ  هچ  تسا  روهـشم  ماـع  فرح  هدـعاق  يور  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  میمهف  یم 
.دننک یم  باطخ 

دعب هدوب  ومع  هک  نآ  رب  هوالع  هک  نآ  رگیدو  هدوب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يومع  هک  نآ  یکی  تسا : لوق  ود  رزآ  هرابرد  و 
باطخ ردپ  ار  وا  میهاربا  ترـضح  تهج  ود  زا  اذـلف  .تفرگ  ار  ترـضح  نآ  ردام  میهاربا ) ترـضح  ردـپ   ) خرات شردارب  ندرم  زا 

.هدناوخ یم  ردپ  ار  وا  گرم  مد  ات  هدوب و  ترضح  نآ  ردام  رهوش  هک  نآ  زا  رگید  ندوب و  ومع  تهج  زا  یکی  دندومرف  یم 

ردپ ار  ردام  رهوش  ای  ومع  هک  دوش  تفای  یلیلد  نآرق  دوخ  رد  هک  نآ  رگم  مینک  رظن  فرص  میناوت  یمن  نآرق  تحارص  زا  ام  خیش :
.تسا لوبق  لباق  ریغ  صقان و  امش  لیلد  دومن ) هماقا  دیناوتن  زگره  و   ) دینک هماقا  دیناوتن  یلیلد  نینچ  رگا  دنشاب و  هدناوخ 

نآرق تایآ  دوخ  رد  هک  نآ  هچ  .ددرگ  لزلزتم  ناتتانایب  ماکحتسا  لیلد ، هماقا  تقو  رد  هک  دیئامرفن  تبحص  یمکحم  نیا  هب  یعاد :
رب دهاش  هک  دشاب  یم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 127  اهنآ  هلمج  زا  هک  .هدیدرگ  نایب  لومعم  فرع  دعاوق ، يور  هک  تسه  يرئاظندـیجم 

: دیامرف یم  هدومن  رکذ  گرم  ماگنه  شنادنزرف  اب  ار  بوقعی  ترضح  باوج  لاؤس و  هک  تسا  وگاعد  ضرع 

{ اًدِحاو اًهلِإ  َقاحْسِإ  َلیعامْسِإ َو  َمیهاْربِإ َو  َِکئابآ  َهلِإ  َکَهلِإ َو  ُُدبْعَن  اُولاق  يدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهینَِبل  َلاق  ْذِإ  }

میهاربا و وت  ناردپ  يادخ  ار  وت  يادخ  دنتفگ : دیتسرپ ؟ یم  ار  هک  نم  گرم  زا  سپ  امـش  تفگ : دوخ  نادـنزرف  هب  بوقعی  بانج  )
هک ار  قحسا 
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( .تسا هناگی  دوبعم 

تسا و قاحسا  بوقعی  بانج  ردپ  دیجم ، نآرق  تداهش  هب  هکنآ  يارب  .تسا  لیعامسا  هملک  هفیرـش ، هیآ  هک  نیا  زا  دوصقم  دهاش 
.دناوخ یم  ردپ  ار  وا  دندرک ، یم  باطخ  بأ  ار  مع  هک  فرع  هدعاق  يور  نآرق  رد  یلو  وا ، ردپ  هن  تسا  بوقعی  يومع  لیعامسا 

نآرق رد  مه  دنوادخ  .دندناوخ  ردپ  ار  ومع  مه  ردپ  باوج  رد  اذل  دنناوخ ، یمردپ  ار  ومع  ًاعرف  مالّسلا  هیلع  بوقعی  نادنزرف  نوچ 
.هدومرف رکذار  باوج  لاؤس و  نامه 

ردپ ار  وا  افرع  مه  نآرق  رد  هدناوخ ، یم  ردپ  افرع  ار  شردام  رهوش  ومع و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  مه  هدعاق  نامه  يور 
.رذآ هن  هدوب  خرات  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ردپ  هک  تسا  ملسم  باسنا ، طباض  ملع  خیرات و  لیلد  هب  الا  هدناوخ و 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و 

: دیامرف یم  هک  تسا  ءارعش )  ) هروس 26 هیآ 219  هدوبن  رفاک  كرشم و  ربمغیپ  دادجاو  ءابآ  رد  هک  نیا  رب  رگید  لیلد 

{ َنیدِجاّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  {َو 

تیاور دیجم  نآرق  رسفم  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  امش  ءاملع  زا  نارگید  (1) و  هدوملا عیبانی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
نم هبلقت   » هک هفیرش  هیآ  یناعم  رد  دنا  هدومن 

«. مدآ ندل  نم  حافس  ریغ  حاکن  نمهیبا  بلص  نم  هجرخا  یتح  ّیبن  یلا  ّیبن  نیدحوملا  بالصا 

107 ص :

باب 2. ح13 ، ، 1/60 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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زا ار  وا  دروآ  نوریب  هک  نآ  ات  يربمغیپ  زا  دـعب  يربمغیپ  تشپ  رب  مدآ ) تشپ  زا   ) دـیحوت لـها  بالـصا  زا  ار  ربمغیپ  دـینادرگ  یم  )
( انز هب  هن  حاکن  زا  وا  ردپ  بلص 

ریسفت رد  تسا  ثیدح  باحصا  ماما  هک  یبلعث  ماما  یتح  دنا  هدومن  لقن  امش  ءاملع  همه  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  لیالد  هلمج  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  (1) و  هدوملا عیبانی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هدومن و  لقن  دوخ 

: دومرف

ینلقنی هللا  لزی  مل  مث  میهاربإ ، بلص  یف  یب  فذقو  هنیفـسلا ، یف  حون  بلـص  یف  ینلعجو  مدآ ، بلـص  یف  ضرألا  یلإ  هللا  ینطبهأ  »
« .طق حافس  یلع  ایقتلی  مل  يوبأ ، نیب  نم  ینجرخأ  یتح  هرهاطلا  ماحرألا  یلإ  همیرکلا  بالصألا  نم 

بلص رد  ارم  داد  رارق  مدآ و  بلص  رد  نیمز  يوس  هب  دروآ  دورف  ارم  دنوادخ  )

108 ص :

لقن هنوگ  نیا  ءارعش  هروس  هیآ 219 ، لیذ  ، 5/184 روثنملا ، رد  رد  یطویـس  زینو  باب 2 . ح13 ، ، 1/60 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
تدب یتح  مسبتف  هنجلا  یف  مدآو  تنک  نیأ  یمأو  تنأ  یباب  تلقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاس  لاق  سابع  نبا  ن  دنک : یم 

بلص یف  رانلا  یف  تفذقو  حون  یبأ  بلص  یف  هنیفسلا  تبکرو  هبلص  یف  انأو  ضرألا  یلإ  طبهو  هبلص  یف  تنک  ینا  لاق  مث  هذجاون 
بعـشتت ابذـهم ال  یفـصم  هرهاطلا  ماحرألا  یلإ  هبیطلا  بالـصألا  نم  ینلقنی  هللا  لزی  مل  حافـس  یلع  اـطق  ياوبأ  قتلی  مل  میهاربإ  یبأ 

رد ریثک  نبا  لصف 3 ، باب 1  لئاضفلا ، باـتک  ح 32010 ، ، 11/427 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ...امهریخ  یف  تنک  ـالا  ناـتبعش 
هللا لوسر  رکذب  ْهیونتلا  رکذ  ، 3/190 عامسالا ، عاتما  رد  يزیرقم  فیرشلا ؛ هبسن  رکذ  باب  هللا ، لوسر  ْهریـس  باتک  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و 

هب ار  ثیدح  نیمه  ...هدلب  مرک  هبـسن و  فرـش  یف  لف  باب 2 ، ، 1/83 ءافـشلا ، رد  ضایع  یـضاق  مدآ ؛ نمز  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
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نآ ات  هزیکاپ ، هرهاط و  ياه  محر  يوس  هب  همیرک  بالصا  زا  ارم  داد  لقن  هتسویپ  میهاربا و  بلص  رد  ارم  تخادنا  یتشک و  رد  حون 
ياـه یگدوـلآ  هب  ارم  دـینادرگن  هدوـلآ  اـنز  هب  زگره  ار  رگیدـکی  دـندرکن  تاـقالم  هک  يرداـم  ردـپ و  نیب  زا  ارم  دروآ  نوریب  هک 

( تیلهاج

: تسا هدومرف  رگید  ربخ  رد 

« هیلهاجلا سندب  ینسندی  مل  »

( .تیلهاج ياه  یگدولآ  هب  مراگدرورپ  ارم  دینادرگن  هدولآ  )

تیربک حرش  یبلح و  حالصلا  نبا  هب  روهشم  دمحا  نب  نیدلا  نیز  نب  نیدلا  حالـص  خیـش  راکفالا  راکبا  باتک  باب  نامه  رد  زین  و 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  یلصفم  ثیدح  ینانمس  هلودلا  ءالع  زا  داقلا  دبع  خیش  رمحا 
رخآ اـت  مهد  حرـش  تسین  یـضتقم  سلجم  تقو  هک  دـهد  یم  ییاـه  باوج ترـضح  هدوـمن ، هللا  قـلخ  اـم  لوا  زا  لاؤـس  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  هک  ثیدح 

، بلطملا دـبع  نب  هللا  دـبع  یبأ  بلـص  یلإ  هللا  هلـصوأ  نأ  یلإ  رهاط ، یلإ  رهاط  نمو  بیط ، یلإ  بیط  نم  يرون  هللا  لـقنی  اذـکهو  »
« نییبنلا متاخو  نیلسرملا  دیس  ینلعجف  ایندلا  یلإ  ینجرخأ  مث  هنمآ ، یمأ  محر  یلإ  هللا  هلصوأ  هنمو 

بلـص هب  دومن  لصاو  هک  نآ  ات  هزیکاپ  كاپ و  يوس  هب  هزیکاپ  كاـپ و  رهاـط  بیط و  زا  ارم  رون  یلاـعت  يادـخ  داد  لـقن  نینچمه  )
رب متاخ  لسر و  ءایبنا و  ياقآ  دیـس و  ارم  داد  رارق  اـیند و  يوس  هب  ارم  دروآ  نوریب  سپ  هنمآ  مرداـم  محر  هب  وا  زا  هللا و  دـبع  مردـپ 

( .همه

هداد لاقتنا  رهاط  يوس  هب  رهاط  زا  بیط و  يوس  هب  بیط  زا  دیامرف : یم  هک  نیا 
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: دیامرف یم  هک  دیجم  نآرق  مکح  هب  هک  نآ  هچ  هدوبن  يرفاک  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  رد  هک  دناسر  یم  مدش ، یم 

ماـحرا یلا  نیرهاـطلا  بالـصا  نم  لـقنا  لزا  مل  : » دوـمرف یتـقو  سپ  تـسا  سجن  یکرـشم  رفاـک و  ره  سجن } نوکرـشملا  اـمنا  }
نیکرـشم نوچ  دـنک  یم  تباث  مدـش ، یم  لقتنم  هزیکاپ  كاپ و  تارهاط و  يوس  هب  نیرهاـط  بالـصا  زا  هتـسویپ  ینعی  تارهاـطلا »

.دندوبن كرشم  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  سپ  دنا ، سجن 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبک  زا  القن   (1) عیبانی باب 2  نامه  رد  زینو 

« مالسالا حاکنک  حاکن  الا  یندلو  ام  ئیش و  هیلهاجلا  حافس  یف  یندلو  ام  »

تعیرـش رد  حاکن  دقع و  دـننام  حیحـص  حاکن  دـقع و  رثا  رد  مدـمآ  دوجو  هب  هکلب  تیلهاج  نامز  ياهانز  هب  مدـماین  دوجو  هب  نم  )
( مالسا

لوسر ءابآ  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  هک  دیا  هدومنن  هعلاطمار   (2) هغالبلا جهن  مجنپ  دـص و  هبطخ  ایآ 
: هدومرف نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

110 ص :

مجعم كرـشلا ؛ لها  حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ، 7/190 یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  باب 2 . ح18 ، ، 1/62 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یقتم لامعلا ، زنک  دنک ؛ یم  لقن  یقهیب  دـننام  ار  ترابع  سابع ، نبا  نع  ثیرحلا  وبا  ثیداحا  ح10812 ، ، 10/329 یناربط ، ریبکلا ،
هنیدم خیرات  هبوت ؛ هروس  هیآ 128 ، لیذ  ، 3/525 یطویس ، روثنملا ، رد  لصف 3 ؛ باب 1  لئاضفلا  باتک  ح32018 ، ، 11/430 يدنه ،

، داشرلا يدهلا و  لبـس  هدتحم ؛ مرکو  هلـصا  بیط  هدـلوم و  ْهراهط  رکذ  باب  مرکا ، لوسر  لاح  حرـش  ، 3/400 رکاـسع ، نبا  قشمد ،
نیمه هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  هدـجم  فرـش  هلـصا و  ْهراهط  یف  یناثلا  بابلا  فیرـشلا ، ْهبـسن  باوبا  عاـمج  ، 1/237 یماش ، یحلاـص 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
( ...هتیب لها  میرکلا و  لوسرلا  لضف  نیبی  مث  هللا  فصی  امیف  و  ، ) هبطخ 94 ْهغالبلا ، جهن  - 2
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فلس مهنم  یضم  املک.ماحرألا  تارهطم  یلإ  بالصألا  مئارک  مهتخسانت  .رقتسم  ریخ  یف  مهرقأو  عدوتسم ، لضفأ  یف  مهعدوتساف  »
زعأو اتبنم  نداعملا  لضفأ  نم  هجرخأف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلإ  هناحبـس  هللا  همارک  تضفأ  یتح  .فلخ  هللا  نیدـب  مهنم  ماـق 

« هءانمأ اهنم  بختناو  هءایبنأ  اهنم  عدص  یتلا  هرجشلا  نم  .اسرغم  تامورألا 

نیرتهب ار  ناشیا  داد  رارق  تسا و  ناشیا  مارک  ءابآ  بالـصا  هک  تناما  عضوم  نیرت  لضاف  رد  ار ) ءایبنا   ) یلاعت يادـخ  داهن  تناما  ))
ره .ناردام  هزیکاپ  كاپ و  ياه  محر  هب  راوگرزب  ناردـپ  بالـصا  زا  ار  ناشیا  درک  لقن  تسا ، تاهما  هرهاط  ماـحرا  هک  رارق  لـحم 

بـصنم هک  راگدرورپ  تمارک  هک  نآ  ات  ادخ  نید  تماق  اب  تساخرب  ناشیا ، زا  یفلخ  تفر  ایند  زا  ینعی  هتـشذگ  اهنآ  زا  یفلـس  راب 
بیط و تنیط  نآ  هک  ندـیئور  تهج  زا  اـه  ندـعم نیرتـهب  زا  ار  ترـضح  نآ  دروآ  نوریب  سپ  دـمحم ، يوس  هبدیـسر  تسا  توبن 
زا تسا  تلاسر  دعتـسم  هک  تسا  يا  هزیکاپ  هدام  نآ  هک  ندرک  دـشر  ندـناشن و  تهج  زا  اه  لـصا  نیرتزیزع  تسا و  توبن  كاـپ 

دوخ نانیما  تداعـس  تخرد  نآ  زا  تسا  هدیزگرب  ار و  دوخ  ناربمغیپ  هبیط  هرجـش  نآ  زا  تسا  هدرک  ادـیوه  هتفاکـش و  هک  یتخرد 
( ار

دوصقم تابثا  يارب  منک  یم  نامگ  .میامن  لیلد  هماقا  دـیاب  سلجم  تقو  رخآ  ات  مروایب  امـش  يارب  لـئالد  لـیبق  نیا  زا  مهاوخب  رگا 
مالّـسلا هیلعرـشبلاوبا  مدآ  هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  دـننادب  هک  دـشاب  یفاک  فاصنا  اب  نایاقآ  لباقم  رد  مه  نآ 

هب دننیرت  هاگآ  تلاسر  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  تیبلا » یف  امب  يردا  تیبلا  لها   » تسا یهیدب  .دـنا  هدوب  دـحومو  نمؤم  یگمه 
.نارگید زا  ناردپ  تالاح 
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هک تسا  تباث  دوخ  يدوخ  هب  دنا  هدوب  دحوم  نمؤم و  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دادجا  ءابآ و  هک  دش  تباث  هک  نیا  زا  سپ 
.دنا هدوب  دحوم  نمؤم و  یگمه  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دادجا  ءابآ و 

یلع دـمحم و  هک  دـنا  هدومن  لقن  هعیـش ) رابخا  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخءاملع هک  يرابخا يور  زا  میدومن  تباـث  ـالبق  هک  نآ  يارب 
دبع بانج  بلـص  رد  ات  دـنا  هدوب  مه  اب  هزیکاپ  كاپ  ماحرا  بالـصا و  عیمج  رد  دـنا و  هدوب  رون  کـی  مالـسلا  تاولـصلا و  اـمهیلع 
هدوب مه  یلع  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اجره  دندوب  مه  اب  تینامسج  تینارون و  ملاع  رد  .دندیدرگ  ادج  مه  زا  بلطملا 
هزنمو هزیکاپ  كاپ  عشعشم  داژن  بسن و  نانچ  ياراد  هک  یگرزب  تیـصخش  نینچ  هک  دنک  یم  مکح  یلقع  يذ  ره  لقع  سپ  .تسا 

.تسا هدوب  تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تسا  صاخشا  نیرت  کیدزن  و 

هدومن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دادجا  ءابآ و  رد  تراهط  تابثا  دیا و  هدروآ  تسد  هب  خرات  رزآ و  هرابرد  یّلح  هار  رگا  خیش :
رد یلو  دـنا  هدوب  دّـحوم  مییوگب  ار  بلطملا  دـبع  ات  هک  نآول  تسا و  نکمم  ریغ  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  یتوبث  نینچ  یلو  دـیا 

.تفر ایند  زا  رفک  تلاح  رد  هک  تسا  تباث  تسین و  یهار  ادبا  ههجو ) هللا  مرک  یلع  ردپ   ) بلاطوبا هراب 

بلاط یبا  نامیا  رد  فالتخا 

: تفگ دیاب  یلو  .دندومن  تما  رد  یفالتخا  داجیا  بلاطوبا  بانج  هراب  رد  هک  میامن  یم  قیدصت  یعاد :
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« دمحم لآ  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  »

( هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  دمحم و  قح  رد  هدومن  ملظ  هک  یسک  لوا  زا  امن  رود  ار  دوخ  تمحر  ینعی  امن ، تنعل  اراگدرورپ  )

هک درب  راک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رازآ  ءاذیا و  رد  رابخا  لعج  تناها و  نعل و  ّبس و  هقیرط  لوا  زور  زا  هک  سک  نآ  رب  ادـخ  تنعل 
دماج ياملع  زا  يا  هدع  دنتشاد و  ترـضح  نآ  اب  یـصوصخم  توادع  هک  بصاون  جراوخ و  اهدعب  هک  دش  بلاطم  لیبق  نیا  هشیر 

ایند زا  نامیا  یب  بلاطوبا  بانج  هک  دندومن  نامگ  دـندش و  امـش  لوق  هب  لئاق  فالـسالل  اعبت  بصعت ، تداع و  يور  امـش  رکف  یب 
! تفر

دراد تیجح  ناشعامجا  تیدنـس و  ناشلاوقا  هک  تلاسر  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  یمامت  هعیـش و  ياملع  روهمج  هک  نآ  لاح  و 
مساقلاوبا یطویـس و  نیدلا  لالج  (1) و  دیدحلا یبا  نبا  لیبق  زا  امـش  فصنم  ءاملع  نیققحم  زا  رتشیب  و  دـننآرقلا - لیدـع  نوچ  – 

بانج نامیا  مالسا و  هب  لئاق  اقفتم  مهریغ  یعفاش و  هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  هلزتعم و  زا  اهنآ  دیتاسا  یفاکـسا  رفعج  وبا  یخلب و 
.دنتسه بلاطوبا 

بلاطوبا نامیا  رب  هعیش  عامجا 

: هک تسا  دراو  عامجا  روط  هب  هعیش  هعماج  هدیقع  اما  و 

113 ص :

نامیا یف  يأرلا  فالتخا  .ْهیواعم  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) همان 9 14/65و 66 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
و املـسم ، الا  تام  ام  هیدیزلا : رثکا  هیمامالا و  تلاقف  بلاط  یبا  نامیا  یف  سانلا  فلتخا  و  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  بلاط ، یبا 

.امهریغ یفاکسالا و  رفعج  وبا  یخلبلا و  مساقلا  وبا  خیشلا  مهنم  کلذب  هلزعتملا  انخویش  ضعب  لاق 
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« رمالا لوا  یف  یبنلاب  نمآ  دق  هنا  »

( هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  دروآ  نامیارما  لوا  نامهرد  بلاطوبا  هک  قیقحت  هب  )

سابع و هزمح و  شناردارب  ای  مشاه  ینب  ریاس  دـننام  رفک  زا  هن  هدوب  نامیا  هب  ترطف  زا  بلاطوبا  بانج  نامیا  هک  نآ  همه  زا  رتـالاب 
« میهاربا ءایصوا  نم  ناک  لب  طق  امنص  دبعی  مل  هنا   » تراهط تیب  لها  زا  يوریپ  هب  تسا  هعیش  هعماج  تاملسم  زا 

( .دوب هللا  لیلخ  میهاربا  ءایصوا  زا  هکلب  درکن  یتسرپ  تب  زگره  بلاطوبا )  ) وا هک  یتسرد  هب  )

: هتفگ لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  هلمج  زا  .هدش  هراشا  رایسب  ینعم  نیا  هب  مه  امش  ققحم  ءاملع  هربتعم  بتک  رد  و 

زا ریغ  تلاسر  تیب  لها  دزن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  « تیبلا لها  دـنع  بلاط  یبا  سابعلا و  هزمح و  ریغ  یبنلا  ماـمعا  نم  ملـسا  اـم  «و 
( .بلاطوباو سابع  هزمح و 

یکی دننآرقلا و  لیدع  نوچ  دشاب ؛ تجح  یتسیاب  یناملسم  رهدزن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  عامجا  تسا  یهیدب 
ریاس نیلقث و  ثیدـح  رب  انب  میوشن ، هارمگ  ات  مییوجب  کسمت  اهنآ  رادرک  راتفگ و  هب  میرومأم  ناناملـسم  ام  هک  دنتـسه  یلقث  ود  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شرافـس  هیـصوت و  دروم  تسا ، تباث  نیقیرف  قافتا  هب  هک  میدرک  ضرع  هیـضام  یلاـیل  هک  یثیداـحا 

.دنتسه

زا دـندوب ، يراکزیهرپ  يوقت و  همـسجم  هک  هلیلج  نادـناخ  نآ  تیبلا » یف  امب  يردا  تیبلا  لها   » هدـعاق ياضتقم  هب  هک  نآ  رگید  و 
مامعا دادجا و  ءابآ و  رفک  نامیا و 
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.ناربخ یب  بصاون و  جراوخ و  هیما و  ینب  زا  نارگید  هبعش و  نب  هریغم  ات  دندوب  رت  هاگآ  دوخ 

تـسار تقادـص و  هک  ار  نینمؤملا  ریما  نیقتملا  ماما  تلاسر و  تیب  لها  ماـمت  لوق  هک  امـش  ياـملع  زا  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو  و 
دّحوم نمؤم و  بلاط  وبا  بانج  دنیوگ  یم  قافتالاب  دـنا و  هدومن  قیدـصت  ناتدوخ  هربتعم  تایاور  هب  انب  رمبغیپ  ادـخ و  ار  وا  ییوگ 

يا هدع  نوعلم و  هریغم  لاحلا ، مولعم  رجاف  قساف  نینمؤملا و  ریما  تخسرس  نمـشد  رفن  کی  لوق  یلو  دینک  یمن  لوبق  تفر - ایندزا 
! دنیامن یم  رارصا  هدومن و  یگداتسیا  نآ  يور  دیریذپ و  یم  ار  یبصان  یجراخ و  يوما و 

دروم بلاطوبا  مالـسا  : » دیوگ هغالبلا  جهن  حرـش  دلج 3  هحفـص 310  رد  تسا  امـش  ياملع  ناـیعا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
« .تفر ایند  زا  ناملسم  دنا  هتفگ  هیدیز  رثکا  هیماما و  هعیش  هعماج  تسا ، فالتخا 

ناشیا ریغ  یفاکسا و  رفعج  وبا  یخلب و  مساقلاوبا  خیش  دننام  هلزتعم )  ) ام ءاملع  خویش  زا  ضعب  هعیش  ءاملع  روهمج  عامجا  رب  هوالع 
يرای الماک  ار  ربمغیپ  دناوتب  هک  دوب  نآ  تخاسن  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  هک  نآ  تلع  دروآ و  مالسا  بلاطوبا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مه 

.دنوشن ترضح  نآ  محازم  وا  ماقم  هظحالم  هب  نیفلاخم  دیامن و 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  رد 

: دیامرف یم  هک  دیا  هدیدنار  حاضحض  ثیدح  یلاع  بانج  رگم  خیش :

« ران نم  حاضحض  یف  بلاط  ابا  نإ  »

( تسا شتآ  زا  یمک  بآ  رد  بلاطوبا  )

يا هدع  هک  تسا  هلوعجم  هعوضوم و  ثیداحا  ریاس  دننام  مه  ثیدح  نیا  یعاد :
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قافن لها  هلسلسرس  تفالخ  هرود  رد  اصوصخم  اه  يوما نامز  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  تراهط  تیب  لها  دمحم و  لآ  يداعا  زا 
مه اهنآ  عابتا  هیما و  ینب  اهدـعب  .دـنا  هدومن  لعج  قافن  رفک و  هلمح  نآ  دـنیآ  شوخ و  نارینلا ) هنعللا و  هیلع  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  )

بلاط یبا  بانج  نامیا  دندراذگن  دنداد و  ترهـش  هدومن و  تیوقت  ار  هلوعجم  ثیداحا  نآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هوادع 
.دندرک وحم  هعماج  رظن  زا  یلک  هب  ددرگ و  فورعم  سابع  هزمح و  نامیا  دننام  مه 

حاضحض ثیدح  ندوب  لوعجم 

، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ودع  ءادعا  رجاف ، قساف  رفن  کی  مه  حاضحـض  ثیدح  لقان  لعاج و  هک  نآ  همه  زا  رت  بیجع  و 
جورم رد  يدوعـسمو  هحفـص 163  ات   (1) هغالبلا جهن  حرـش  میـس  دلج  هحفـص 159 ، رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوـب  هبعـش  نب  هریغم 

تداهـش رفن  هس  دـندمآ ، رمع  هفیلخ  دزن  تداهـش  يارب  دوهـش  هک  يزور  درک ، انز  هرـصب  رد  هریغم  دنـسیون  یم  نارگیدو  بهذـلا 
دندز و دح  ار  رفن  هس  نآ  .دومن  ابا  تداهـش  نداد  زا  هک  دندومن  میلعت  نیقلت و  هملک  ار  وا  دهدب  تداهـش  دمآ  هک  یمراهچ  .دنداد 

! دندومن صالخ  ار  هریغم 

نیا تسا و  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یمیمـص  ناتـسود  زا  دـش ، لیطعت  وا  رب  ادـخ  دـح  هک  رمخلا  براش  یناز  رجاف  قساف  نینچ  کی 
هنیک ضغب و  يور  ار  ثیدح 

116 ص :

نبا زین  و.سداسلا  نعطلا  رمع ، یلع  هب  نعط  ام  رکذ  یف  لصف  ، 223 هبطخ 12/326 و 327 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
، ْهبعش نب  ْهریغم  لاح  حرش  مقر 2483 ، باعیتسا 4/1446 ، رد  ربلا  دبع  نبا  ْهعبش ؛ نب  ْهریغم  لاح  حرـش  ، 4/407 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  نایرج  نیمه 
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نیا اهنآ  ریغ  اه و  يوما وا ، عابتا  هیواعم و  رمـالا  بسح  .دومن  لـعج  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  دـنیآ  شوخ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
( تسا شتآ  زا  یمک  بآ  رد  بلاطوبا  « ) ران نم  حاضحض  یف  بلاطابا  نا   » هک دنداد  تداهش  هدومن  تیوقت  ار  لوعجم  ثیدح 

رد هریغ  يروث و  نایفس  يدروار و  زیزعلا  دبع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  دننام : دنا ، هتفرگ  رارق  نآ  تاور  هلـسلس  رد  هک  مه  يدارفا  و 
دنتسه لوبق  لباق  ریغ  فیعض و  تسادودرم و   (1) لادتعالا نازیم  مود  دلج  رد  یبهذ  دننام  ناتدوخ  لیدعت  حرج و  ءاملع  رباکا  دزن 

صاخـشا نینچ  هک  یثیدح  هب  ناوت  یم  هنوگچ  .دنا  هتفر  رامـش  هب  نیباذـک  نیـسلدم و  ءزج  يروث ، نایفـس  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  و 
؟ دومن دامتعا  دنا  هدومن  لقن  غورد  بذک و  هب  ترهش  فعض و  رد  لاحلا  مولعم 

بلاطوبا نامیا  لئالد 

ياج هک  تسه  تسد  رد  بلاطوبا  بانج  نامیا  رب  يرایسب  لئالد  هکنآ  لاح  و 
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.ریمع نب  کلملا  دـبع  لاح  حرـش  مقر 195 ، ، 5/439 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  مقر 5240 ؛ 4/405و 406 ، یبـهذ ، لادـتعالا ، نازیم  - 1
بیذهت رد  رجح  نبا  نینچمه  ...طلخم  لاق : .طلغی و  فیعض  دمحا : لاق  و.هظفح  ریغت  ظفاحب  سیل  متاح : وبا  لاق  دسیون : یم  یبهذ 
ناـیوار زا  رگید  یکی  .تسا  هدرک  هراـشا  يو  ندوب  فیعـض  هب  ریمع  نب  کـلملا  دـبع  لاـح  حرـش  مقر 4352 ، ، 6/439 بیذهتلا ،

وبا دیزی  نب  حرطم  لاح  حرـش  مقر 8586 ، ، 442-4/441 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  دـیزی  نب  حرطم  حاضحـض ، ثیدـح 
.یئاسنلا متاحوبا و  هفعض  .هعامج  يروثلا و  هنع  يور  هفعض ، یلع  عمجم  رحز  نب  هللا  دیبع  نع  : » دسیون یم  شفیعـضت  رد  بلهملا 

نمل ال حرجلا  أیهتی  فکیف  نافیعـض  امه  و  دیزی ، نب  یلع  رحز و  نبا  نع  الا  يوری  حرطم ال  نابح : نبا  لاق  .هقثب  سیل  ییحی : لاق  و 
.هب جتحی  هنکل ال  و  ءافعضلا ؛ نع  الا  يوری 
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.قیاقح لوبقرد  جوجل  دونع و  ای  دماج  نامدرم  رگم  دننک ، یمن  ار  هحضاو  لئالد  راکنا  ًاعطق  تسین و  راکنا 

: دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  هلمج  زا  - 1

(1)« هنجلا یف  نیتاهک  میتیلا  لفاک  انا و  »

رد دـنا - هدـیبسچ  مه  هب  هک  تشگنا –  ود  نیا  دـننام  میتی  هدـننک  تلاـفک  نم و  دومرف : دینابـسچ و  مه  هب  ار  كراـبم  تشگنا  ود  )
( میتسه تشهب 

زادارم تسا  یهیدـب  .تسا  هدوـمن  لـقن   (2) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  هحفـص 312  رد  ار  ثیدـح  نیا  مـه  دـیدحلا  یبا  نـبا 
شتآ قحتـسم  نید و  یب  یلابا و  هکلب ال  رجاف  قساف و  هک  میتی  لفاک  رایـسب  هچ  اریز  تسین ؛ میتی  لـفاک  ره  ترـضح ، نآ  شیاـمرف 

.دنشاب یم 

هیلع هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  یناگدنز  لیفک  هک  هدوب  بلطملا  دـبع  بانج  شراوگرزب  دـج  بلاطوبا و  بانج  ترـضحنآ  دارم  سپ 
تلاـفک و بلطملا  دـبع  باـنج  تاـفو  زا  دـعب  هک  بلاـطوبا  میتی  هب  دوب  فورعم  هکم  رد  ترـضح  نآ  اـصوصخم  دـنا و  هدوب  هلآو 

.تفرگ رارق  بانج  نآ  هدهع  رب  یگلاس  تصش  نس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يرادهگن 

لقن هفلتخم  قرط  هب  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف هک  تسا  یفورعمربخ  - 2

118 ص :

باب قالطلا ، باتک  ، 226 ، 7/103 يراخب ، حیحص  يدماسلا ؛ دعس  نب  لهـس  کلام  نبا  دنـسم  ، 5/333 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
، ایاصولا باتک  ، 6/283 یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  رعشلا ؛ یف  ْهنسلا  باب  رعـشلا ، باتک  ح5 ، ، 2/948 سنا ، نب  کلام  ءاطوملا ، ناعللا ؛

...یماتیلا ْهلافکب  مایقلا  واهیف  لوخدلا  بحا  نم  باب 
یبا نامیا  یف  يارلا  فـالتخا  ْهیواـعم ، یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نمو  ، ) همان 9 ، 14/69 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

.بلاط
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: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدروآ  قیرط  نیا  هب  یضعب  دنا و  هدومن 

: هک داد  تراشب  ارم  ترابع  نیا  هب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج 

«. کلفک ارجح  کعضرا و  ایدث  کلمح و  انطب  کلزنا و  ابلص  رانلا  یلع  مرح  هللا  نا  »

ولهپ و هداد و  ریـش  ار  وت  هک  یناتـسپ  هدومن و  لـمح  دوخ  رب  هدروآ و  ارت  هک  یمکـش  تشپ و  شتآ  رب  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  )
( .هدومن تلافک  ار  وت  هک  يرانک 

مسق نیا  یسدق  ثیدح  رد  یناکوش  یضاق  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  نب  نامیلس  خیش  (1) و  یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
رب لیئربج  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور 

: تفگ دش  لزان  نم 

« کلفک رجح  کلمح و  نطب  کلزنا و  بلص  یلع  رانلا  تمرح  ینا  لوقی  مالسلا و  کئرقی  هللا  نا  »

ار وت  هک  یمکـش  دروآ و  دورف  ارت  هک  یتـشپ  رب  ار  منهج  شتآ  مدرک  مارح  نم  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  راـگدرورپ  )
دبع رجح  بحاـص  هنمآ و  نطب  بحاـص  هللا و  دـبع  بلـص  بحاـص  زا  ارم   ) .دوـمن تلاـفک  ار  وـت  هک  يراـنک  لـغب و  درک و  لـمح 

( مالّسلا هیلع  بلاطوبا  بلطملا و 

دـندوب و ترـضح  نآ  یناگدـنز  لفاک  هک  وا  هجوز  دـسا  تنب  همطاف  بلطملا و  دـبع  بانج  نامیا  رب  دراد  تلالد  رابخا  زا  عون  نیا 
بهو تنب  هنمآ  هللادبع و  بانج 

119 ص :

.( باب 56 ح969 ، ، 2/331 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 13 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
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.دنا هدوب  ترضح  نآ  هیاد  هعضرم و  هک  هیدعس  همیلح  ترضح و  نآ  ردام  ردپ و 

بلاطوبا حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راعشا 

بانج حدم  رد  تسا  امـش  ءاملع  نایعازا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نب  دیمحلا  دـبع  نیدـلازع  هک  تسا  يراعـشا  لیالد ، هلمج  زا  - 3
: تسا هتفگ  هک  هدیدرگ  تبث  بتک  ریاس  و  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  هحفص 318  رد  هدورس و  بلاطوبا 

هنبا بلاط و  وبأ  الولو 

اماقف اصخش  نیدلا  لثم  امل 

یماح يوآ و  هکمب  كاذف 

امامحلا سج  برثیب  اذهو 

رمأب فانم  دبع  لفکت 

امامت یلع  ناکف  يدوأو 

امدعب یضم  ریبث  یف  لقف 

امامش یقبأو  هاضق  ام  یضق 

يدهلل احتاف  اذ  هللف 

اماتخ یلاعملل  اذ  هللاو 

بلاط یبأ  دجم  رض  امو 

ایماعت ریصب  وأ  اغل  لوهجم 

حابصلا هایإ  رضی  امک ال 

امالظلا راهنلا  ءوض  نظ  نم 

رد بلاطوبا  .تشادـن  یماوق  صیخـشت و  مالـسا  نید  دـندوبن ، مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) شرـسپ بلاطوبا و  رگا  هک  نآ  ینعم  لصح  ام  )
تیامح دروآ و  تسد  هب  سـسجت  اـب  ار  توبن  توکلم  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومن و  تیاـمح  تفاـی و  ار  ترـضح  نآ  هکم 

داد و همادا  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ترـضح  نآ  یناگدنز  تلافک  شراوگرزب  ردـپ  بلطملا  دـبع  رما  هب  بلاطوبا )  ) فانم دـبع  .درک 
( مالّـسلا هیلع  یلع   ) دوخ شوخ  يوب  اریز  تشذگرد  یهالا  ياضق  هب  بلاط  یبا  هک  درادن  یفـسأت  .داد  همتاخ  ار  تامدخ  نآ  یلع 
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ادخ نید  هب  تمدخ  بلاطوبا  ادخ  ياضر  يارب  .دراذگ  راگدای  هب  ار 

120 ص :
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( .دیسر العا  جوا  هب  ات  داد  همتاخ  تامدخ  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و 

دشاب یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  راعشا 

هک دراد  بانج  نآ  نامیا  رب  هحضاو  تلالد  هک  هدورس  ترـضح  نآ  حدم  رد  دوخ ، بلاطوبا  بانج  هک  تسا  يراعـشا  هملج  زا  - 4
دننام ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  هدومن و  لقن   (1) جهن حرش  میس  دلج  هحفص 316  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  راعشا  نآ  زا  یتمسق 

نآ هک  تسا  تباث  مه  اقح  دـنا و  هدومن  بانج  نآ  نامیا  رب  لالدتـسا  راعـشا  نامه  زا  یفاکـسا  رفعج  یبا  یخلب و  مساـقلاوبا  خـیش 
: هتفگ هک  دشاب  یم  وا  هیمال  راعشا  هلمج  زا  هک  هدومن  ادیوه  هراض و  راعشا ، نیا  هفافل  رد  ار  دوخ  نامیا  بانج 

نعاط لک  نم  تیبلا  برب  ذوعأ 

لطابب حولی  وأ  ءوسب  انیلع 

هبیغمب انباتغی  رجاف  نمو 

لواحن مل  ام  نیدلا  یف  قحلم  نمو 

دمحم يزبی  هللا  تیبو  متبذک 

لضاننو هنود  نعاطن  املو 

هنود عرصن  یتح  هرصننو 

لئالحلاو انئانبأ  نع  لهذنو 

ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبأو 

لمارألل همصع  یماتیلا  لامث 

مشاه لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 

لضاوفو همعن  یف  هدنع  مهف 

دمحأب ادجو  تفلک  دقل  يرمعل 

لصاوملا بیبحلا  بح  هتببحأو 

121 ص :
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یبا نامیا  یف  يأرلا  فالتخا  ْهیواـعم ،) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/79 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.بلاط
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هتیمحف هنود  یسفنب  تدجو 

لهاوکلاو يرذلاب  هنع  تعفادو 

اهلهأل الامج  ایندلل  لاز  الف 

لفاحملا نیزو  يداع  نمل  انیشو 

هرصنب دابعلا  بر  هدیأو 

لطاب ریغ  هقح  انید  رهظأو 

تبیغ هک  یناسک  رـش  زا  دنهد و  یم  لطاب  تبـسن  ار  ام  ای  دننز و  یم  نعط  ام  رب  يدب  هب  هک  یهورگ  زا  هبعک  قلاخ  هب  مرب  یم  هانپ  )
هبعک قلاخ  هب  .تسین  اهنآ  لماش  نید  هکنآ  لاح  دنهد و  یم  تبسن  نید  هب  ار  يروما  هک  یناسک  رـش  زا  یبیاعم و  هب  دننک  یم  ار  ام 

هدیـشک يریـشمش  اـپرب و  یگنج  وا  هیلع  رب  اـی  ار و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زا  يربت  نم  هب  دـیداد  تبـسن  هک  امـش  دـیتفگ  غورد 
رایسب هچ  میشاب و  هتشذگ  دوخ  دنزرف  نز و  زا  هک  يروط  هب  مینکب  وا  راثن  ار  دوخ  ناج  ات  وا  زا  مینک  یم  عافد  يرای و  اعطق  میـشاب ،

ینب ناگداتفا  .دـنناهانپ  یب  هانپ  نامیتی ، نابهگن  ناشیا  هک  ارچ  دـندش ؛ يرایبآ  تمحر  ربا  زا  هدومن  ءاقـستسا  وا  هطـساو  هب  مدرم  هک 
یلـصدمحم دمحا و  دوجو  هطـساو  هب  يردق  هب  مدوخ  ناج  هب  .دیامن  یم  يرای  معن  هنوگ  ره  زا  ار  ناشیا  تسا و  هاگ  هانپ  ار  مشاه 

هک یـسک  دـننام  مراد  تسود  يردـق  هب  ار  وا  اریز  ما ؛ هدروآ  تمحز  هب  ار  دـجو  هک  مرو  هطوـغ  رورـس  دـجو و  رد  هـلآو  هـیلع  هللا 
ریغ هسیئر و  ءاضعا  هب  مراد  وا  زا  عاـفد  میاـمن و  وا  زا  تیاـمح  منک و  وا  راـثن  ار  دوخ  ناـج  دـشاب و  هتفرگ  هنیـس  هب  ار  دوخ  تسود 

نایملاع قلاخ  .تسا  لفحم  يوک و  ره  تنیز  نانمـشد و  تمقن  تسا و  ایند  لها  لامج  هک  درادب  هدنیاپ  ار  وا  دنوادخ  .دوخ  هسیئر 
( .تشادن ار  وا  رد  لطاب  هک  ار  یقح  نید  درک  ققحم  رهاظ و  دومن و  يرای  دییأت و  دوخ  تاقیفوت  اب  ار  وا 

میس دلج   312 هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  بانج  نآ  همهم  راعشا  هلمج  زا  و 

122 ص :
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: دیوگ هک  تسوا  هیمیم  هدیصق  هدیدرگ  بانج  نآ  نامیا  هب  لالدتسا  راعشا  نآ  هب  دنا و  هدومن  لقن  نارگید  (1) و  جهن حرش 

اهلین نود  هطخ  انم  نوجری 

موقملا جیشولاب  نعطو  بارض 

دمحم لتقب  یخسن  نأ  نوجری 

مدلا نم  یلاوعلا  رمس  بضتخت  ملو 

اوقلفت یتح  هللا  تیبو  متبذک 

مزمزو میطحلاب  یقلت  مجامج 

يدهلا یلإ  وعدی  ءاج  یبن  ملظو 

میق شرعلا  يذ  دنع  نم  یتأ  رمأو 

وا باکر  رد  ار  دوخو  مینک  خسن  ار  نید  میشکب و  ار  دمحم  هدیشک  ریـشمش  هدومن و  مایق  مالـسا  نید  هیلع  ام  هک  دنراودیما  مدرم  )
ددرگ ناگدش  هتشک  داسجا  تاعطق  زا  رپ  مزمز  میطح و  ات  متسین  ردارب  تسد  ام  هبعک  قلاخ  هب  دیئوگ  یم  غورد  مینکن ؛ دولآ  نوخ 

هک يرمغیپ  رب  ملظ  و 

( .تسا فرصم  یب  طلغ و  دش ، لزان  شرع  قلاخ  فرط  زا  هک  یباتک  قیالخ و  تیاده  روظنم  هب  هدش  هتخیگنارب 

هحفص 315 رد  دیدحلا  یبا  نبا  هتشادرب و  الماک  ار  هدرپ  دراد و  بانج  نآ  نامیا  رب  هرهاظ  تحارـص  هک  هحـضاو  لئالد  هلمج  زا  و 
: دیوگ هک  تسا  نیا  هدومن  لقن   (2) جهن حرش  میس  دلج 

123 ص :

یبا نامیا  یف  يأرلا  فـالتخا  هیواـعم ) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/71 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.بلاط

یبا نامیا  یف  يأرلا  فالتخا  ْهیواـعم ،) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/78 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
.بلاط
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دهشاف یلع  هللا  دهاش  ای 

دمحا یبنلا  نید  یلع  ینا 

دتهم یناف  نیدلا  یف  لض  نم 

تسا جراخ  نآ  زا  سک  ره  مراوتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دمحا و  ادخ ، ربمغیپ  نید  رب  نم  هک  دیـشاب  دهاش  ادخ ، ناهاوگ  يا 
( موش تیاده  وا  هب  نم  دشاب 

نم دیوگ  یم  دنک و  یم  رارقا  احیرـص  هک  دناوخ  رفاک  ناوت  یم  ار  راعـشا  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ درادن هار  وا  مالک  رد  یلطاب  ًادبا  هک  ار  یقح  ربمغیپ  منک  یم  يرای  متسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  رب 

هدید اجک  چیه  رد  ایناث  .دشاب  یمن  راعـشا  نیا  رد  يرتاوت  هک  نآ  لوا  تسین : داهـشتساو  لوبق  دروم  تهج  ود  زا  راعـشا  نیا  خـیش :
وا رب  مالسا  مکح  ناوتن  يرعش  دنچ  لقن  هب  سپ  دشاب  هدومن  نیتداهش  هب  فارتعا  نامیا و  مالسا و  هب  رارقا  بلاطوبا  هک  تسا  هدشن 

! دومن يراج 

یم رارق  لمع  دروم  دـیناد و  یم  تیجح  ار  دـحاو  ربخ  دـشاب  ناتلیم  قباطم  هک  اـجنآ  .تسا  بیجع  رتاوت  هب  عجار  امـش  داریا  یعاد :
.دیرب یم  راک  هب  ار  رتاوت  مدع  هبرح  يروف  دشاب  ناتلیم  فالخ  رب  یتقو  یلو  دیهد 

تلالد ًارتاوتم  اهنآ  عومجم  یلو  دشابن  رتاوتم  رگا  راعـشا  نیا  درف  درف  هک  دیوش  یم  هجوتم  یبوخ  هب  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  رگا 
.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تلاسر  توبن و  هب  فارتعا  بلاط و  یبا  بانج  نامیا  هک  يدحاو  رما  رب  دراد 

هیلع نینمؤملاریما  اـنالوم  تـالمح و  اهتعاجـش و  اـهگنج و  ـالثم  دوش ؛ یم  نیعم  مسق  نیمه  هب  نآ  رتاوت  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب 
هب يرورض  ملع  هدافا  هک  تسا  يونعم  رتاوت  مه  يور  اهنآ  عومجم  یلو  تسا  يدحاو  ربخ  کی  ره  تاوزغ  رد  مالّسلا 
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.کلذ ریغ  ناوریش و  ونا  تلادع  متاح و  تواخس  تسا  نینچمه  دیامن و  یم  ترضح  نآ  تعاجش 

؟ دینک یم  تباث  اجک  زا  ار  حاضحض  لوعجم  ثیدح  دییامرفب  دیتسه  دنم  هقالع  رتاوت  هب  هک  امش  رب  هوالع 

هللا الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  رارقا 

تاملک اب  دیابن  امتح  داعمو  ءدبم  هب  فارتعاو  توبن  دیحوت و  هب  رارقا  اریز  تسا ؛ راکشآ  زراب و  یلیخ  امش  مود  راکشا  باوج  اما  و 
مزلتسم هک  دیوگب  يراعشا  نید ، زا  هناگیب  درف  رگا  هکلب  دشاب ؛ هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا   » نتفگ دننام  رثن 

.دنک یم  تیافک  اعطق  دشاب ، تبترم  یمتخ  ترضح  تلاسر  ماقم  قح و  تینادحو  هب  فارتعا  رارقا و 

: دومرف بلاط  یبا  بانج  یتقو  سپ 

اب توم  نیح  راعـشا ، رب  هوـالع  یلو  .دراد  ار  رثـن  تاـملک  هب  رارقا  ناـمه  دـمحا -» یبـنلا  نید  یلع  ینا  دهـشاف - ّیلع  هللا  دـهاشای  »
توم ضرم  رد  هک  دـنا  هدومن  لـقن  یقهیب  میعن  وبا  ظـفاح  یجنزرب و  یلوسر  دـمحم  دیـس  هچ  ناـنچ  دوـمن ؛ رارقا  مه  رثـن  تاـملک 
مرکا لوسر  لاح  نآ  رد  دـنتفر ، بلاطوبا  بانج  تدایع  هب  هیما  یبا  نب  هللا  دـبع  لهجوبا و  لیبق : زا  شیرق  رافک  دیدانـص  زا  یعمج 

نیا هتبلا  لاعتم  راگدرورپ  دزن  رد  مشاب  دـهاش  نآ  رب  نم  ات  هللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  وگب  دومرف : بلاـط  وبا  شمع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
میراد روتـسد  ام  هکلب  درادـن ، هللااب ) ذایعلا   ) بانج نآ  رفک  رب  تلالد  ار  بلاـطوبا  شمرکا  مع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیقلت 

يروآدای نیقلت و  ندرم ، تقو  رد  ار  ینمؤم  ناملسم  ره  هک 
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.دورب ایند  زا  دـحوم  دـیحوت ، هملکدـیدجت  اب  ندرم  تقو  رد  نمؤم  نآ  دـنکن و  هبلغ  وا  رب  ناطیـش  ات  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  مییامنب 
مع هفیظو ، ءادا  تبحمو و  رهم  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اذلف 

الا هلا  ال   » هبیط هملک  دیدجت  اب  رمع  رخآ  تاظحل  رد  بانج  نآ  دـش  قفوم  هکنآ  ات  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  دومنیم  نیقلت  ار  شمرکا 
.دومن تلحر  ایندزا  هللا »

دندومن رارکت  ار  تاملک  نیا  هتـسویپ  و  بلطملا ؟ دبع  تلم  زا  يدرگ  یم  رب  ایآ  بلاطوبا  يا  دـنتفگ : هیما  یبا  نبا  لهجوبا و  يروف 
، دش رهاظ  بانج  نآ  رب  توم  راثآ  دنتفر  نوریب  لاحـشوخ  اهنآ  .دـشاب  یم  بلطملا  دـبع  تلم  رب  بلاطوبا  دـینادب  دومرف : هک  نآ  ات 
ور سابع  هللا » الا  هلا  ال  : » دیوگ یم  دید  داد  شوگ  دنک  یم  تکرح  يو  ياهبل  دید  دوب  هتسشن  ردارب  رـس  يالاب  هک  سابع  شردارب 
نآ تفگ  بلاطوبا )  ) مردارب مسق  ادخ  هب  « (1) اهب هترما  یتلا  هملکلا  یخا  لاق  دـقل  هللا  و   » هداز ردارب  درک  ضرع  دومن  هللا  لوسر  هب 

.یهتنا .دومنن  يراج  نابز  رب  ار  تداهش  هملک  دوب  هدرواین  مالسا  سابع  نوچ  یلو  يدوب  هدرک  رما  وا  هب  وت  هک  ار  يا  هملک 

بلاطوبا بانج  هک  دیوش  یم  هجوتم  دندوب ، دحوم  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  هک  میدومن  تباث  البق  ام  یتقو 
رد یلو  دومن  لاحـشوخ  تکاس و  ار  اهنآ  ارهاـظ  متـسه » بلطملا  دـبع  تلم  رب  نم  : » دومرف هک  هدرب  راـک  هب  یتسایـس  هلمج  نیا  رد 

ار هللا  الا  هلا  هبیط ال  هملک  احیرـص  هک  نآ  رب  هوالع  .دوب  دحوم  میهاربا و  تلم  رب  بلطملا ، دبع  هکنآ  هچ  دوب  دـیحوت  هب  رارقا  ینعم 
.دومن يراج  نابز  رب 
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بانج نآ  هنامیا  هب  قیدـصت  هدارا  یب  دـیرگنب ، باط  یبا  بانج  تالاح  خـیرات  هب  هنافـصنمو  جراـخ  تداـع  زا  ناـیاقآ  يردـق  رگا 
.دومن دیهاوخ 

تثعب ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  يوگتفگ 

اب دـش و  تلاسر  هب  ثوعبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  لوا  زور  نامه  دوب ، تسرپ  تب  كرـشم و  رفاـک و  بلاـطوبا  باـنج  رگا 
: دومرف تفر و  بلاطوبادزن  هب  سابع  بانج  شیومع 

»؟ مع ای  كدنع  امف  ینأبنتسا  ینأبنا و  دق  يرما و  راهظاب  ینرما  دق  هللا  نا  »

یهاوخ يراـی  ارم  قیرط  هچ  هب  وت  هدـنادرگ  رمبغیپ  ارم  قیقحت  هب  هدومرف و  رومأـم  مدوخ  رما  راـهظا  هب  ارم  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  )
( ینک یم  راتفر  نم  اب  مسق  هچ  هب  ای  دومن 

دید دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یناگدـنز  لیفک  هکم و  لها  دزن  رد  لوقلا  لوبقم  مشاه و  ینب  سیئر  شیرق و  عاطم  هک  نآ  اـب 
فالخ رب  يروف  یتسیاب  دنتشاد  دوخ  نید  رد  بارعا  هک  یبصعت  اب  هدعاقلا  یلع  هدروآ  يا  هزات  نید  وا  نید  فالخ  رب  ترضح  نآ 
فالخ رب  دوب و  هدمآ  دادمتـسا  قیرط  هب  نوچ  تفریذپن  رگا  دنک و  عنم  مایق  نآ  زا  هدومن و  دیدهت  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و  مایق  وا 

مایق زا  ات  دهدن  وا  هب  تدعاسم  لوق  دننک و  شدرط  لقا  ای ال  دنیامن  سبح  ار  ترـضح  نآ  دنک  رما  تشاد ، توبن  ياوعد  وا  هدـیقع 
ردارب رزآ ، هک  یمسق  نامه  دیامن  نونمم  ار  دوخ  ناشیک  مه  مه  دنک و  ظفح  ار  دوخ  نید  مه  ات  ددرگ  فرصنم  گرزب  رما  نآ  هب 

.دومن درط  ار  میهاربا  دوخ  هداز 
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( مالـسلا هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و   ) نمحرلا لیلخ  میهاربا  ترـضح  تثعب  زا  لاعتم  يادـخ  میرم )  ) هروس 19 و 46   43 هیآ رد  هچنانچ 
: تفگ تفر و  رزآ  شمع  دزن  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  نوچ  هک  دهد  یم  ربخ 

ِهَْتنَت َْمل  ِْنَئل  ُمیهاْربِإ  ای  یتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َلاق َأ  ایِوَس * اًطارِـص  َكِدـْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَـق  ّینِإ  َِتبَأ  اـی  } 
{ اِیلَم ینْرُجْها  َکَّنَمُجْرَأل َو  َ

.منک تتیاده  تسار  هار  هب  ات  نک  يوریپ  ارم  وت  سپ  دنا ، هتخوماین  ملع  نآ  ار  وت  هک  دـنتخومآ  یملع  ادـخ  یحو  زا  ارم  هک  نادـب  )
منکراسگنـس و ار  وت  يرادنرب  تسد  ناتب  تفلاخم  زا  هچ  نانچ  يا ؟ هدـش  نادرگور  نم  نایادـخ  زا  رگم  وت  تفگ : خـساپ  رد  رزآ 

( .شاب رودب  نم  زا  اهلاس  هنرگ 

: تفگ هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکم  یبن  دادمتسا  باوج  رد  بلاطوبا  بانج  سکع ، رب  یلو 

فویـس هتبذـتجاو  دادـح ، نسلأ  هتقلـس  الإ  ناسل  کقلـسی  هللاو ال  ابأ ، یلعألا  و  اـبزح ، عینملاو  اـبعک ، عیفرلا  کـنإف  یخأ  نبا  جرخا 
« اهنضاحل مهبلا  لذ  برعلا  کل  نلذتل  هللاو  دادح ،

نیریاس زا  رت  یلعا  ردپ  ثیح  زا  یلاع و  هلیبق  هفیاط و  ثیح  زا  رتدنلب و  تدایس  تفارش و  ثیح  زا  وت  هبترم  هک  ردارب  رسپ  نک  مایق  )
هب دومن  میهاوخ  عافد  وت  زا  هدنرب  ياهریـشمش  زیت و  دـنت و  ياهنابز  اب  هکنآ  رگم  دـنکن  رازآ  ار  وت  سک  چـیه  مسق  ادـخ  هب  یتسه ،

( .ددرگ دوخ  بحاص  لیلذ  هک  یناویح  دننام  ددرگ  لیلذ  دیآ و  رد  وناز  هب  وت  لباقم  رد  برع  هک  مسق  ادخ 

جهن حرش  میس  دلج  هحفص 306 ، رددیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  لیذ  راعشا  هاگ  نآ 
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: دومن باطخ  ربمغیپ  هب  دنا  هدومن  طبض  هرکذت  هحفص 5  رد   (2) يزوجلا نبا  طبس  و  رصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا

مهعمجب کیلإ  اولصی  نل  هللاو 

انیفد بارتلا  یف  دسوأ  یتح 

هفاخم کیلع  ام  كرمأل  ذفناف 

انویع هنم  كاذب  َّرقو  رشبأو 

یحصان کنإ  تمعزو  ینتوعدو 

انیمأ لبق  تنکو  تقدص  دقلو 

هنأب تملع  دق  اننید  نع  تضرعو 

انید هیربلا  نایدأ  ریخ  نم 

هبسم راذح  وأ  همالملا  الول 

انیبم كاذب  احمس  ینتدجول 

یم هدژم  يامن ، دوخ  هفیظو  هب  مادـقا  فوخ  سرت و  نودـب  وت  .دـنریمب  اـت  دـننک  یمن وتزا  يوریپ  شیرق  تیعمج  هک  مسق  ادـخ  هب  )
تناما هقباس و  نسُح  اریز  يدومن ؛ داـشرا  ارم  قح  هب  وت  هک  مراد  نیقی  يدومن و  توعد  دوخ  نید  هب  ارم  .ار  رفظ  حـتف و  وت  هب  مهد 

زا سرت  رگا  .تسا  ناـیدا  نیرتـهب  مراد  نیقی  نم  هـک  یتـشاد  هـضرع  مدرم  رب  ار  ینید  .تـسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  وـت  ییوگتـسار  و 
هچ هک  یتفای  یم  هنیآ  ره  متشادن  یئوگدب  تمالم و 
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مشاه و ینب  یلع  شیرق  بالجا  ْهیواعم ،) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/55 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
.بعشلا یف  مهرصح 

حتف رد  رجح  نب  نینچمه  هدـلاو ، رکذ  یف  لـصف  بلاـط ، یبا  نب  یلع  بسن  رکذ  ص18 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
رد .ماعنا  هروس  هیآ 26 ، لیذ  ، 4/141 نایبلا ، فشکلا و  رد  یبلعث  و  بلاط ، یبا  هصق  باب  راصنالا ، بقاـنم  باـتک  ، 7/194 يرابلا ،

هدرک رارقا  بتک  ضعب  رد  یتح  هدرک و  لقن  ار  بلاطوبا  ترضح  راعشا  ماعنا ) هروس  هفیرش 26  هیآ  لیذ   ) يریسفت یخیرات و  بتک 
رطاخ هب  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  اـما  دـنا و  هتـشاد  ناـبز  هب  رارقا  مه  هتـشاد و  بلق  هب  تخانـش  مه  بلاـطوبا  ترـضح  هک  دـنا 

.دنا هدرک  تشادرب  ار  بلطم  برع  تایبدا  فالخ  رب  مه  هیآ و  رهاظ  فالخ  رب  مه  هنوگچ  ناشدانع 
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( .مدومن یم  ششخب  لذب و  نید  هار  رد  هزادنا 

یفن و سبح و  هب  دیدهت  دنک و  لمع  نآ  زا  عنم  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و  شاخرپ  يدـنت و  ربمغیپ  هب  هک  نآ  ضوع  مالک ، هصالخ 
ار تدوخ  رما  هک  دومن  شبیغرت  صیرحت و  اـبیز ، راـتفگ  راعـشا و  نیا  لـیبق  زا  باذـج  تاـملک  تـالمج و  هلیـسو  هب  دـیامن ، لـتق 

ياهمشچ وت  دوجو  هب  دوش  نشور  ات  هدب  رـشن  ار  تدوخ  هدیقع  نید و  .دوب  دهاوخن  یتصقنم  سرت و  تلذ و  وت  رب  هک  نک  راکـشآ 
هک يروط  نامه  .یقداص  مه  ءاعدا  نیارد  ًاعطق  یئوگ و  تسار  حـصان و  وت  هک  یتسرد  هب  مناد  یم  ار و  ام  یئامن  یم  توعد  .همه 

.تسا رشب  نایدا  نیرتهب  نید  نیا  قیقحت  هب  هک  متسناد  يدوب ، نیما  نیا  زا  لبق 

طبـض عوضوم  نیا  رد  نارگید  هغالبلا و  جـهن  حرـش  میـس  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  يرایـسب  راعـشا  مدومن ، ضرع  هچنآ  زا  ریغ  و 
.دشاب یفاک  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ  .درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  دنا  هدومن 

؟ دناوخ رفاک  كرشم و  ناوت  یم  ار  راعشا  تاملک و  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  دیریگب و  رظن  رد  ار  ادخ  مرتحم  نایاقآ  الاح 
.دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  هدارا  یب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  .تخانش  دیاب  یقیقح  تسرپ  ادخ  دحوم  نمؤم و  هکنآ  ای 

رد هک  دیامن  یم  لقن  ظحاج  رحب  ورمع  نامثع  وبا  لوق  زا  هک  دییامن  هعلاطم  ار  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش   (1) هدوملا عیبانی  باب 52 
رظن راهظا  بلاطوبا  بانج  هراب 

130 ص :

باب 52  1/459 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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: هتفگو هدومن 

خیـش هریثک و  اتایبا  هبقانم  یف  دـشنملاو  هتلاسرب ؛ فرتعملا  هتوبنب و  ّرقملا  هّیبرم و  هلیفک و  ابح و  دـشا  هّبحم  هنیعم و  یبنلا و  یماح  «و 
« .بلاط وبا  شیرق 

تشاد یم  تسود  ار  وا  تیاهن  یب  هک  بلاط ) یبا   ) شیرق هلیبق  سیئر  وا  هدنهد  کمک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دننک  تیامح  )
ترـضح نآ  تبقنمو  حدـم  رد  يرایـسب  راعـشا  دوب و  وا  تلاسر  هب  فرتعم  توبن و  هب  هدـننک  رارقا  وا و  یبرم  یناگدـنز و  لیفک  و 

( دورس

.ار هیلع  هللا  ناوضر  بلاطوبا  بانج  نامیا  دومن  دـهاوخ  قیدـصت  یفرط  یب  فصنم  لقاع و  ناـسنا  ره  لـمأت  تقد و  يردـق  زا  سپ 
دیـس ّبسو  نعل  هب  ارداو  بیغرت و  ار  مدرم  لاس  داتـشه  هیواهلا ) هیلع  هیواعم   ) دوخ هفیلخ  رما  بسح  رب  هک  يا  هیما  ینب  ناـمه  یلو 

رد رابخا  همه  نآ  دنیامن و  یم  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ربمغیپ  هدرک  زیزع  طبـس  ود  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا 
لها هتفر و  ایند  زا  رفاک  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردپ  هک  نآ  رب  دننک  یم  لعج  مه  يرابخا  اعطق  دندومن ، لعج  ترـضح  نآ  تمذـم 
ملأتم ار  تیالو  ماقم  بحاص  مه  تهج  نیا  زا  دندروآ ، درد  هب  ار  ترـضح  نآ  لد  تهج ، همه  زا  هک  يروط  نامه  ات  تسا ؛ شتآ 

.دنیامن رثأتم  و 

الا هدوب و  هیواعم  یمیمـص  تسود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ودع  ادـعا  نوعلم  هبعـش  نب  هریغم  لوعجم ، ثیدـح  نیا  لقان  هچنانچ 
ره رد  ّهلاض ، هقرف  ود  نآ  زا  يایاقب  بصاونو و  جراوخ  یهتنم  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  نیقیرفلا  ءالقع  دـنع  بلاطوبا  بانج  نامیا 

ترهش ار  بلاط  یبا  بانج  رفک  هب  هدیقع  لاحلا  یلا  ینامز  هرود و 
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.دنا هدومن  رواب  تداع  يور  مه  رکف  یب  ربخ و  یب  مدرم  دنا و  هدومن  تیوقت  هداد و 

رب هحـضاو  لئالد  هک  ار  باذـعلا  هنعللا و  مهیلع  دـیزی  هیواـعم و  نایفـسوبا و  هک  نآ  تسا  فسأـت  یـسب  بجوم  هک  همه  زا  بجعا 
بلاطوبا بانج  یلو  هتسناد ! هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هفیلخ  هکلب  ناملسم  نمؤم و  تسا ، رامش  یب  رایسب و  یسب  ناشرفک 

!! دنناوخب كرشم  رفاک و  تسا  راکشآ  زراب و  وا  نامیا  رب  لئالد  همه  نیا  هک  ار 

نعل رفک و  رب  امـش  لیلد  ایآ  دییامن ؟ تنعل  هتـسویپ  دیناوخب و  رفاک  ار  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  لاخ  تسا  راوازـس  ایآ  خیش :
؟ تسیچ هدوب  یحولا  بتاک  نینمؤملا و  لاخ  هک  هیواعم  اصوصخم  دنگرزب و  ءافلخ  زا  ود  ره  هک  امهنع  هللا  یضر  دیزی  هیواعم و 

؟ تسا هار  هچ  زا  هیواعم  ندوب  نینمؤملا  لاخ  دیئامرفب  الوا  یعاد :

لاخ مه  هیواعم  ردارب  اعطق  تسا ، هدوب  نینمؤملا  ما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجوز  هبیبح  ما  رهاوخ  نوچ  تسا ؛ حضاو  خـیش :
.دشاب یم  نینمؤملا 

؟ هیواعم رهاوخ  هبیبح  ما  ای  تسا  هدوب  رتالاب  شماقم  هشیاع  نینمؤملا  ما  دییامرفب  یعاد :

.تسا هدوب  همه  زا  رتالاب  هشیاع  هبترم  ماقم و  اعطق  یلو  دنا ، هدوب  نینمؤملا   ّ ما ود  ره  هچرگ  خیش :

دنناوخ یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نارسمه  نانز و  ناردارب  امش ، نایب  هدعاق و  نیا  يور  یعاد :
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ردپ زا  شردپ  امـش  دزن  رد  هکنآ  لاح  دیناوخ و  یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ارچ  سپ  دنتـسه ؛ نینمؤملا  لاخ  یگمه 
وا يارب  هکلب  تسین ، یقیقح  هیواـعم  ندوب  نینمؤـملا  لاـخ  سپ  تسا ؟ رتردـقلا  میظع  وا  رهاوـخ  زا  زین  شرهاوـخ  رتـالاب و  هیواـعم 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هجوز  هیفـص  ردپ  يدوهی  بطخا  نب  ّیح  سپ  تسا ، تفارـش  نینمؤملا  ما  يردارب  رگا  .دشاب  یمن  یتفارش 
.دشاب تفارش  بحاص  دیاب  مه  هلآو 

لها ترتع و  تلاسر و  نادـناخ  اب  تفلاخم  گنج و  هکلب  درادـن ؛ قـالطا  ندوب  نینمؤملا  لاـخ  نینمؤملا و  ما  عوضوم  دـینادب  عطق 
نیدحوملا ماما  نعل  متش و  بس و  هب  رما  هتـساخرب و  گنج  هب  هرهاط  ترتع  اب  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم نوچ  .تسا  روظنم  توبن  تیب 

هدومن دنا ، هدوب  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  هک  ‘ نیسح نسح و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  طبس  ود  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یم نینمؤملا  لاخ  اذل  هدیدرگ ، كاپ  نایعیش  هباحص و  یبتجم و  نسح  ماما  دننام  هرهاط  ترتع  زا  راتـشک  همه  نآ  بکترم  تسا و 

نارگید (3) و  هیصولا تابثا  رد  يدوعسم  (2) و  باعیتسا رد  ربلا  دبع  نبا  (1) و  نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  هچنانچ   ) دوش
هک دنا  هدومن  لقن 
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لقن ار  ثیدـح  نیا  جرفلا  یبا  .نسحلا  ربخ  یلا  ثیدـحلا  عجر  یلع ، نب  نسحلا  ص48 ، یناهفـصا ، جرفلا  یبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
یلع نب  نسحلا  یمـست  نأ  یلع  ینبا  دـیزیب  کجوزم  ینإ  ثعـشألا  هنبا  یلإ  هیواعم  لسرا  لاق : هریغم  نع  ریرج  ینثدـح  تسا : هرک 

ناکف اهدلوأف  هحلط  لآ  نم  لجر  اهیلع  فلخف  هنم  اهجوزی  ملو  لاملا  اهغوسف  نسحلا  تمـسو  تلبقف  مهرد  فلأ  هئامب  اهیلإ  ثعبو 
.جاوزألا همسم  ینب  ای  اولاقو : مهوریع  مالک  شیرق  نوطب  نیبو  مهنیب  عقو  اذإ 

نب رکب  وبأو  هداتق  لاـقو  دـسیون : یم  ربلا  دـبع  نبا  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  ، 1/389 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 2
هیواعم سیـسدتب  اهنم  کلذ  ناک  هفئاط : تلاقو  .يدنکلا  سیق  نب  ثعـشألا  تنب  هدـعج  هتأرما  هتّمـس  یلع ، نب  نسحلا  ّمس  صفح :

.کلذ یف  اهل  لذب  امو  اهیلإ 
هلکآ نبا  هیلا  هسد  يذلا  مسلا  یف  هربخ  ناک  مث  : » دـسیون یم  يدوعـسم  .نسحلا  لاوحا  یف  ص123 ، يدوعسم ، ْهیصولا ، تابثا  - 3

« دابکالا
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نب دمحم  ربلا و  دبع  نبا  یتح  داد ؛ رهز  ار  مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  ترضح  هیواعم ، هدعو  روتـسد و  هب  هدعج  ءامـسا 
توف ربخ  یتقو   (1) دنا هتشون  يربط  ریرج 

134 ص :

رکذ ، 430 - 2/429 بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم  نکل  میتفاین  يربط ، بتک  رد  ار  قوف  بلطم  میدرک  وجتـسج  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - 1
نب دمحم  ثدحو  دنک : یم  لقن  يربط  زا  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیا  هریس  هرابخا و  نم  عمل  رکذ  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ْهفالخ 
دفو لاق : هعیبر  نب  سابع  نب  لضفلا  نع  قاحـسإ ، نب  دمحم  نع  دهاجم ، نب  یلع  نع  يزارلا ، دیمح  نب  دـمحم  نع  يربطلا ، ریرج 
لهأ ربک  مث  ءارـضخلا ، لـهأ  ربـکف  ءارـضخلا  یف  هیواـعم  َرَّبـک  ذإ  دجـسملا  یفل  ینإ  هللا  وف  لاـق : هیواـعم ، یلع  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع 
ریمأ ای  هللا  َكَّرَس  تلاقف : اهل ، هخوخ  نم  فانم  دبع  نب  لفون  نب  ورمع  نب  هظرق  تنب  هتخاف  ْتجَرخف  ءارضخلا ، لهأ  ریبکتب  دجسملا 
توم ، 150 ْهسایـسلا ، ْهماـمالا و  رد  هبیتـق  نبا  نینچمه  ...یلع  نب  نسحلا  توم  لاـق : هب ؟ تررـسف  کـغلب  يذـلا  اذـه  اـم  نینمؤملا !

هنیدملا لماع  بتکف  هیف  تام  يذلا  هضرم  یلع  نب  نسحلا  ضرم  نیـسمخو ، يدـحا  هنـس  تناک  املف  دـسیون : یم  یلع ، نب  نسحلا 
دجس دجس و  یتح  ًارورس  احرف و  رهظا  ربخلا  هاتا  املف  کلذب  هیلا  بتکف  .یفوت  یتح  هلاحب  هیلا  بتکی  لزی  ملف  ...هربخی  هیواعم  یلا 

یلإ لسرأف  ...هیواعم  یلإ  نسحلا  هاـفو  ربخ  یهتناو  : » دـسیون یم  لاوطلا  راـبخا  رد  يرونید  دواد  نبدـمحا  نینچمه  ...هعم  ناـک  نم 
هتومب ال نتمـشت  ال  سابع : نبا  هل  لاقف  هتومب  هتامـشلا  رهظأو  هاّزعف  هیلع  لخدف  ًادـفاو -  هیلع  مدـق  ماشلاب -  هدـنع  ناکو  سابع  نبا 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  لاح  حرش  مقر 155 ، ، 2/66 نایعالا ، تایفو  رد  ناکلخ  نبا  نینچمه  ًالیلق »  ّالإ  هدـعب  ثبلت 
نم اریبـکت  عمـس  هتوم  هغلب  اـملو  نسحلا  ربـخب  یلإ  یطملا  لـبقأ  نأ  هیلإ  بتک  هتاکـشب  هیواـعم  یلإ  ناورم  بتک  اـملو  دـسیون : یم 

تام لاق : هل  تربک  يذـلا  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  کنیع  هللا  رقأ  هیواعم  هجوز  هتخاف  تلاـقف : ریبکتلا  کلذـل  ماـشلا  لـهأ  ربکف  رـضحلا 
...یبلق حارتسا  نکلو  هتومب  هتامش  تربک  ام  هللاو  لاق : ربکت ؟ همطاف  نبا  توم  یلعأ  تلاق : .نسحلا 
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رد دیاب  ینوعلم  نینچ  هتبلا  دنتفگ ) ریبکت  یلاحشوخ  ترسم و  يور  زا  همه  وا  نایفارطا  تفگ و  ریبکت  دیسر ، هیواعم  هبراوگرزب  نآ 
! ددرگ نینمؤملا  لاخ  امش  دزن 

باطخ رد  هک  دشاب  یم  هرهاط  ترتع  هیالولا  صاخ  نایعیـش  زا  تیالو و  ماقم  هدـش  تیبرت  نوچ  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  بانج  یلو 
: دیوگ ردقلا  لیلج  نادناخ  نآ  هب 

یتدع متنا  ءارهزلا  ینب  ای 

حجر ینازیم  رشحلا  یف  مکب  و 

مکل یئالو  حص  اذا  و 

حبن دق  بلک  يا  یلابا  ال 

نم لمع  تمایق  زور  امـش  یتسود  امـش و  هطـساو  هب  دـیتسه و  نم  هاگدـیما  هاگ و  هانپ  امـش  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  نادـنزرف  يا  )
( .دیامن ساپ  نم  فارطا  رد  یگس  ره  رگا  مرادن  كاب  امش ، هب  نم  یتسود  دنک  ادیپ  تحص  هک  ینامز  دنک و  یم  ادیپ  ناحجر 

زا دنیامن و  شنعل  ّبس و  هکلب  دنناوخن ، نینمؤملا  لاخ  تسا ، هدوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  ردارب  لوا و  هفیلخ  رکب  یبا  دـنزرف  هک  نیا  اب 
.دننک شمورحم  مه  ردپ  ثرا 

(1) دندومن رصم  حتف  هنعللا  مهیلع  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  یتقو  هکلب 
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نإ هللا  هاقـسال  جیدح  نب  هیواعم  هل  لاق  ءاملا  نم  ینوقـسأ  دـمحم  دـسیون ...« : یم  يربط  لاس 38 . عیاقو  ، 4/79 يربط ، خـیرات  - 1
نبا ای  کنلتقأل  هللاو  موتخملا  قیحرلاب  هللا  هاقلتف  امرحم  امناص  هومتلتق  یتح  ءاـملا  برـشی  نأ  ناـمثع  متعنم  مکنإ  ادـبأ  هرطق  كاـقس 
یلإ کلذ  امنإ  ترکذ  نم  یلإ  کیلإ و  کلذ  سیل  هجاسنلا  هیدوهیلا  نبا  ای  دـمحم  هل  لاق  قاـسغلاو  میمحلا  هللا  کیقـسیف  رکب  یبأ 

هل لاق  اذـه  ینم  متغلب  ام  يدـی  یف  یفیـس  ناک  ول  هللاو  امأ  هالوت  نمو  كؤابرـضو  تنأ  هءادـعأ  ئمظیو  هءایلوأ  یقـسی  لجو  زع  هللا 
لاس ثداوح  ، 3/357 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  زین  ...رانلاب و  کیلع  هقرحأ  مث  رامح  فوج  یف  کلخدأ  کب  عنـصأ  ام  يردـتأ  هیواـعم 
.دنک یم  لقن  يربط  دـننامه  ظافلا  رد  توافت  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  لاس 38 ، ثداوح  ْهیاـهنلا 7/349 ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ، 38
أجلف .مهیلا  صاعلا  نب  ورمع  ثعبف  : » دـسیون یم  دعـس  نب  سیق  لاح  حرـش  مقر 21 ، ءالبنلا 2/110 ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  نینچمه 
ریما ْهفالخ  دوخ 2/194 ، خـیرات  رد  یبوقعی  زین  .راـمح و  نطب  یف  قرحا  هوـلتقف و  اـهنبا ، هیلع  ّرقاـف  زوـجع  یلا  رکب  یبا  نب  دـمحم 

رد يزم  ْهدابع ؛ نب  دعـس  نب  سیق  لاـح  حرـش  مقر 5756 ، ، 49/427 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
هراشا رکب  یبا  نب  دـمحم  تداهـش  هب  نوگانوگ  ظاـفلا  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  مقر 5096 ، ، 24/542 لامکلا ، بیذهت 

.دنا هدرک 
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هیواعم هب  ربخ  یتقو  ندز ، شتآ  هدراذگ و  هدرم  رخ  مکـش  رد  دنتـشک و  ار  وا  شطع  تدش  اب  دندومن و  بآ  عنم  دـمحم  بانج  زا 
.دومن ینامداش  حرف و  راهظا  دح  زا  هدایز  دیسر 

راتفر نینچ  رکب  یبا  هفیلخ  دنزرف  دمحم ، نینمؤملا  لاخ  اب  نیعالم  نآ  ارچ  هک  دـینک  یمن  ادـیپ  رثأت  ادـبا  ایاضق  نیا  ندینـش  زا  امش 
مرتحم یتسیاب  تسا  نینمؤملا  لاخ  نوچ  هک  دـیوش  یم  رثأتم  هیواـعم  نعل  زا  یلو  دـندومن ، دیهـش  ار  وا  يراوخ  تلذ و  اـب  هدومن و 

.تسا هدوب  راک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دشاب !

! دیوش یمن  رثأتم  مه  وا  نتشک  زا  دیناوخ و  یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  تسا  هدوب  ترتع  ناتسود  زا  نوچ  دمحم 

لاخ تسا  هدومن  نعل  ار  اهنآ  ءالم  رب  ینلع و  هدوب و  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  کـی  هجرد  نمـشد  نوچ  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  یلو 
وا زا  دیناوخ ، یم  نینمؤملا 
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.جاجل دانع و  بصعت و  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دییامن ! یم  يراد  فرط 

بتاک هکلب  .دوب  هدـنامن  یقاب  يزیچ  یحو  نارود  زا  هک  هدروآ  مالـسا  ترجه  مهد  لاس  نوچ  هدوبن ؛ یحولا  بتاـک  هیواـعم  اـیناث :
حتف رد  متـشه  لاـس  هک  نیا  زا  دـعب  دوب و  هتفگاهدـب  هدومن و  رازآ  یلیخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دوـب  تالـسارم 

! يدش ناملسم  ارچ  هک  دومن  شنزرس  خیبوت و  ار  وا  تشون و  ردپ  يارب  يا  همان  دش  ناملسم  نایفس  وبا  هکم ،

.دوب نوهرم  ناناملسم  نایم  دوش ، ناملسم  نآ  زا  جراخ  برع و  هریزج  هبـش  رد  مالـسا  طسب  رثا  رد  دش  راچان  شدوخ  هک  مه  یتقو 
زا ات  دـیهدب  هیواعم  هب  يزاـیتما  کـی  هک  دومن  تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  مع  ساـبع  باـنج 

.دومن تالسارم  بتاک  ار  وا  شراوگرزب  مع  ياضاقت  تیاعر  يارب  ترضح  دیآ ، نوریب  تلجخ 

.اهنآ تایلمع  رابخا و  تایآ و  زا  .تسا  دوجوم  يرایسب  لئالد  اهنآ  رب  نعل  تابثا  رفک و  هب  عجار  ًاثلاث :

.ددرگ امعم  لح  ات  دیئامن  نایب  تسا  ینمتم  تسا ، یندینش  تایآ  رابخا و  لئالد  خیش :

مامت رگا  الا  دوش و  یم  هراشا  اـهنآ  زا  ضعب  هب  تقو  ياـضتقا  هب  تسا  رایـسب  لـئالد  تسین ، راـکرد  یئاـمعم  دـینکن  بجعت  یعاد :
.دش دهاوخ  لقتسم  باتک  دوخ  منک  لقنار  لئالد 

: هدومن لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هچنانچ 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يدی  نیب  بتکی  هیواعم  نا  »
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: دیوگ ینئادم  دوب و  رمبغیپ  روضح  هدنسیون  هیواعم  ینعی 

(1)« برعلا نیب  هنیب و  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  بتکی  هیواعم  ناک  یحولا و  بتکی  تباث  نب  دیز  ناک  »

.هدوب برع  ترضح و  نآ  نیب  هدنسیون  هیواعمو  یحو  بتاک  تباث  نب  دیز  سپ 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و 

: دیامرف یم  هک  لیئارسا  ینب  هروس  هیآ 60  - 1

{ ًریبَک اًنایْغُط  ّالِإ  ْمُهُدیزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساّنِلل َو  ًهَْنِتف  ّالِإ  َكاْنیَرَأ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  {َو 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  دـنا  هدروآ  نارگید  (3) و  يزاررخف ماما  (2) و  یبلعث ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیرـسفم 
هک هدروآ  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لیئربج  دـنیامن ، یم  لوزن  دوعـص و  ترـضح  نآ  ربنم  رب  ناگنیزوب  دـننام  هیما  نیب  هک  دـید  ایؤر  ملاع 

( هیما ینب  داژن  تخرد   ) دـش دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  تسا و  مدرم  نیا  يارب  ناحتما  هتف و  میدومن  وت  هب  باوخ  رد  اـم  هچنآ 
ادخ زا  ار  اهنآ  میظع ، تایآ  نیا  رکذ  هب  ام  و 

138 ص :

ثداوح ، 8/128 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  نایفـس ، یبا  نب  ْهیواعم  لاح  حرـش  مقر 25 ، ، 3/123 یبهذ ، ءالبنلا ، مالعالا  ریـس  - 1
لبـس یحولا ؛ باتک  نم  ْهیواعم  ناـک  لـه  ص205 ، ْهیروبادـمحم ، ْهریره ، وبا  ْهریـضملا  خیـش  ْهیواعم ؛ لاح  حرـش  يرجه ، لاس 60 

،13/353 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  نایفـس ؛ یبا  نب  ْهیواعم  لاـح  حرـش  مقر 8087 ، ، 6/121 رجح ، نبا  داشرلا ، يدـهلا و 
.دنا هدرک  هراشا  قوف  ثیدح  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  توبکنع  هیا 48  لیذ 

لوقلا ءارسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 20236 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  ءارسا ؛ هروس  هیآ 60  لیذ  ، 6/111 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
.ثلاثلا

.تشذگ مشش  سلجم  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا  تسا  رکذ  نایاش  - 3
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.دیازفین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآرب  نکیلو  میناسرت  یم 

رد هدش  هدرک  تنعل  تخردو  هنوعلم  هرجـش  دـندوب  هیواعم  نایفـس و  وبا  اهنآ  سیئر  سأر  هک  ار  هیما  ینب  داژن  دـنوادخ ، یتقو  سپ 
.دشاب یم  نوعلم  تسا  تخرد  نآ  مکحم  ياه  هخاش  ناصغا و  زا  یکی  هک  هیواعم  اعطق  دناوخب ، نآرق 

: دیامرف یم  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هروس  هیآ 24  - 2

{ ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  }

میظعت و ربکت و  ببس  هب  دیبایب  تموکح  تراما و  بصنم  نوچ  هک  دیآ  یم  ناقفانم  امش  زا  هتبلا  دیامرف  يریرقت  ماهفتـسا  قیرط  هب  )
نعل ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  یغای  دسفم و  ناقفانم  هورگ  نآ  .دـییامن  ماحرا  عطق  دـینک و  داسف  نیمز  رد  لانم  هاج و  ترثک 

(( دنریمب تواقش  لهج و  هب  ات   ) دینادرگ روک  رک و  ار  ناشمشچ  شوگ و  هدرک و 

یم هیواعم  زا  رتالاب  یمحر  عطاق  دسفم و  مادک  .هداد  رارق  تنعل  دروم  ار  محر  نیعطاق  ضرالا و  یف  نیدـسفم  احیرـص  هیآ  نیا  رد 
تابثا رب  يرگید  لیلد  دوخ  هک  دوب  ماحرا  عطاق  هوالع  هب  .دـشاب  یم  هناگیب  يدوخ و  دز  نابز  تفالخ ، هرود  رد  وا  داـسف  هک  دـشاب 

.دشاب یم  وا  نعل 

: دیامرف هک  تسا  بازحا  هروس   57 هیآ - 3

{ اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  }

رازآ و اهنآ  نازیزع  ندرزآ  تفلاخمو و  نایصع  هب  ار  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  )
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ایهم يراوخ  تلذ و  اب  یباذـع  نانآ  رب  هدومرف و  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دـننک  یم  تیذا 
( .تسا هتخاس 

نآ صاـخ  هباحـص  و  نیـسح ) نسح و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هناـحیر  ود  نینمؤـملاریما و  رازآ  تیذا و  هک  تسا  یهیدـب 
رازآ ار  هسدقم  تاوذ  نآ  هک  هیواعم  هفیرش  هیآ  نیا  تحارص  هب  تسا و  ربمغیپ  رازآ  تیذا و  نارگید ، رـسایرامع و  نوچ  ترـضح 

.دشاب یم  ترخآ  ایند و  رد  نوعلم  هدومن ،

: دیامرف هک  نموم )  ) هروس 40 هیآ 55  - 4

{ ِراّدلا ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  ْمُُهتَرِذْعَم َو  َنیِملاّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  }

( .تسا ایهم  منهج )  ) دب هاگلزنم  نعل و  مشخ و  اهنآ  رب  دهدن و  دوس  یهاوخرذع  ینامیشپ و  ار  ناراکمتس  زور  نآ  رد  )

: دیامرف هک  دوه  هروس  هیآ 21  - 5

{ َنیِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  } 

( .تسا ناراکمتس  رب  ادخ  نعل  هک  دینادب  )

: دیامرف هک  فارعا  هروس  هیآ 42  - 6

{ َنیِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  }

( داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادن  اهنآ  نایم  رد  يدانم  )

منک یمن  نامگ  .تسا  نوعلم  یملاظ  ره  هک  دنک  یم  مکح  تحارص  هب  تسا ، دراو  نیملاظ  هب  عجار  هک  يرگید  تایآ  نینچ  مه  و 
تنعل دروم  هدوب  ملاظ  هک  لیلد  نیمه  هب  سپ  .ار  هیواعم  راکـشآ  حضاو و  ياه  ملظ  دنک  راکنا  هک  دشاب  هناگیب  يدوخ و  زا  يدحا 

ار ادخ  نوعلم  هحیرص ، صوصن  نینچ  اب  سپ  .دشاب  یم  لاعتم  دنوادخ 
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.میئامنب نعل  میناوت  یم  مه  ام 

: دیامرف هک  ءاسن  هروس  هیآ 95  - 7

{ اًمیظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َبِضَغ  اهیف َو  اًِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  اًدِّمَعَتُم  اًنِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  {َو 

دنک و نعل  مشخوا و  رب  ادخ  دوب ، دهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  منهج  شتآ  وا  تازاجم  دشکب  ادمع  ار  ینمؤم  سک  ره  )
(. دزاس ایهم  دیدش  رایسب  یباذع 

هریغ رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  راتشک 

میحج و وا  هاگیاج  دشاب و  یم  یلاعت  يراب  تاذ  نوعلم  دناسر ، لتق  هب  ًادمعتم  ار  ینمؤم  سک  ره  هک  دراد  تحارص  هفیرش  هیآ  نیا 
رفن تفه  يدع و  نب  رجح  ایآ  هتـشادن ؟ تکرـش  نینمؤم  صاخ  ماع و  لتق  رد  هیواعم  ایآ  دـیهد  فاصنا  نایاقآ  .دوب  دـهاوخ  منهج 
نبا هچ  نانچ  هدومنن  روگ  هب  هدنز  ار  يزنعلا  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  اصوصخمو  دندیناسرن ؟ لتق  هب  ًادمع  وا  رما  هب  ار  وا  باحصازا 

ربلادبع نبا  دنا و  هدومن  لقن   (2) لئالد رد  یقهیب  دوخ و  خیرات  رد  نایفس  نب  بوقعی  (1) و  رکاسع

141 ص :

.يدع نب  رجح  لاح  حرش  مقر 1221 ، ، 12/229 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
یم ریثا  نبا  .امهباحـصا  قمحلا و  نب  رمع  يدع و  نب  رجح  لتقم  رکذ  لاس 51 ، ثداوح  ، 3/486 ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2

هللاو ال لاق : کل  ریخ  وهف  ینلأـست  ـالو  ینعد  لاـق : یلع ؟ یف  لوقت  اـم  هعیبر  اـخأ  اـی  ناـسح  نب  نمحرلا  دـبعل  لاـق  مث  دـسیون ...« :
کلوق امف  لاق : سانلا  نع  نیفاعلاو  طسقلاب  نیمئاقلاو  قحلاب  نیرمآلا  نم  اریثک  یلاعت  هللا  نیرکاذلا  نم  ناک  هنأ  دهـشأ  لاق : کعدأ 

ینعی يداولاب  هعیبر  الو  تلتق  كایإ  لب  لاق : کسفن ! تلتق  لاق : .قحلا  باوبأ  قلغأو  ملظلا  باوبأ  حتف  نم  لوأ  وه  لاق : نامثع ؟ یف 
دادـش نب  کیرـش  يدـع و  نب  رجح  اوـلتق : نیذـلا  ناـکف  .اـیح  هنفدـف  هلتق  رـش  هلتقی  نأ  هرمأو  داـیز  یلإ  هیواـعم  هدرف  هـیف  اوعفـشیل 
دبعو يزنعلا  نایح  نب  مادکو  یمیمتلا  يدعسلا  باهش  نب  زرحمو  یسبعلا  هعیبض  نب  هصیبقو  ینابیشلا  لیسف  نب  یفیصو  یمرـضحلا 
خیرات رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زین  .مهیلع و  یلـصو  اونفدو  اولتق  هعبـسلا  ءالؤهف  اـیح  داـیز  هنفد  يذـلا  يزنعلا  ناـسح  نب  نمحرلا 

مه ریثک  نبا  .دنک و  یم  لقن  ریثا  نبا  دننامه  ار  نایرج  رجح ، باحصا  نم  لتقم  ْهیمـست  لاس 51 ، ثداوح  4/207 و 206 ، يربطلا ،
.سیمخ يدحا و  ْهنس  ، 8/57 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  دنک ، یم  لقن 
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رجز و قیرط  هب  رفن  تفه  اب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  هباحـص  ءالـضف  رابک  زا  رجح  هک  دنیامن  یم  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  باعیتسا و  رد 
! دنتسجن وا  زا  يرازیب  دندومنن و  نعل  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک  نآ  مرج  هب  دیناسر  لتق  هب  ربص 

رباکا زا  ءاسک  باحصا  سماخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  گرزب  طبـس  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  ایآ 
جرفلا وــبا  (2) و  ربـلا دـبع  نـبا  (1) و  يدوعـسم تیاور  هب  اـنب  هـک  دوـبن  تـشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  ود  زا  یکی  اـیا  دوـبن ؟ نینمؤـم 

نب دمحمو   (3) یناهفصا

142 ص :

هـسد يذلا  مسلا  یف  هربخ  ناک  مث  : » دسیون یم  يدوعـسم  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  لاوحا  رکذ  ص123 ، يدوعسم ، ْهیصولا ، تابثا  - 1
«. ...دابکالا هلکآ  نبا  هیلا 

هاتق و لاـق  و  : » دـسیون یم  ربلا  دـبع  نبا  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  مقر 555 ، ، 1/389 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 2
سیدبت اهنم  کلذ  ناک  هفئاط : تلاق  يدنکلا و  سم  نب  ثعشالا  تنب  هدعج  هتأرما  هتمـس  یلع  نب  نسحلا  مس  یـصفح : نب  رکبوبا 

« .رئارض اهل  ناکو  کلذ  یف  اهل  لذب  امو  اهیلا  هیواعم 
هنبا یلإ  هیواعم  لسرا  دسیون : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لاح  حرش  هرامش 4  ص80 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 3

اهغوسف نسحلا  تمـسو  تلبقف  مهرد  فلأ  هئاـمب  اـهیلإ  ثعبو  یلع  نب  نسحلا  یمـست  نأ  یلع  ینبا  دـیزیب  کـجوزم  ینإ  ثعـشألا 
ینب ای  اولاقو : مهوریع  مالک  شیرق  نوطب  نیبو  مهنیب  عقو  اذإ  ناکف  اهدلوأف  هحلط  لآ  نم  لجر  اهیلع  فلخف  هنم  اهجوزی  ملو  لاملا 

.جاوزألا همسم 
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هدعج ءامـسا  يارب  یمـس  هیواهلا  هیلع  هیواعم  ، ناتدوخ ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (1) و  هرکذت رد  يزوج  نبا  طبـس  تاقبط و  رد  دعس 
دعب  ) میامن یم  دیزی  دوخ  دنزرف  رـسمه  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دصکی  یتشک  ار  یلع  نب  نسح  رگا  هک  داد  هدعو  هداتـسرف و 

(. دومن يراد  دوخ  دیزی  اب  جیوزت  زا  یلو  داد  ار  مهرد  رازه  دص  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  زا 

هب هدوبن و  ترـضح  نآ  رازآ  مّلـسم  نمؤم  لتق  رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراـپ  نسح  ماـما  ترـضح  تداهـش  اـیآ 
رما هب  نیفـص  رد  هباحـص  رابک  زا  رـسای  رامع  تداهـش  ایآ  هیواهلا ؟ هیلع  هیواعم  نعل  رد  دیراد  لمأت  مه  زاب  هروکذـم  هیآ  ود  مکح 
دوز ینعی   (2)« هیغابلا هئفلا  کلتقتـس  : » دومرفن رامع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امـش  ءاملع  رباکا  قافتا  هب  اـیآ  دوبن ؟ هیواـعم 

.دننایغط یغب و  لها  هک  یهورگ  دنشک  یمار  وت  تسا 

143 ص :

نبا طبس  .مالّـسلا  هیلع  هتوم  ببـس  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  رکذ  یف  باب 8  ص191و 192 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 1
سد يدسلا : لاق  .يدنکلا و  سیق  نب  ثعـشالا  تنب  هدعج  هتجوز  هتمـس  ربلا  دبع  نبا  مهنم  ریـسلا : ءاملع  لاق  : » دسیون یم  يزوجلا 

كاضرا ام  هللا  انا و  لاقف  دعولاب  ءافولا  هلأست  دیزی  یلا  تلسرا  تام  املف  هتمـسف  کجوزتا  نسحلا و  یمـس  نا  هیواعم  نب  دیزی  اهیلا 
املف مهرد  فلا  هأم  کیطعا  دیزی و  کجوزا  نسحلا و  یمس  لاقف  هیواعم  اهیلا  سد  امنا  یبعشلا : لاق  .انسفنال و  كانه  رنفا  نسحلل 

تفالخ رکذ  ص192 ، ءافلخلا ، خـیرات  رد  یطویـس  زین  ...لاملاب و  اهیلا  ثعبف  دـعولا  زاـجنا  بلطت  هیواـعم  یلا  تثعب  نسحلا  تاـم 
اب ار  ناـیرج  نیمه  یلع  نب  نسحلا  ْهفـالخ  رکذ  ، 2/427 بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
حرش مقر 25 ، ، 3/142 یبهذ ءالبنلا ، مالعا  ریـس  نیفـصلا ؛ ْهعقو  نتفلا ، باـتک  ح31719 ، ، 17/315 يدـنه ، یقتم  لاـمعلا ، زنک  - 2
رامع بقانم  رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح5660 ، ، 3/436 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  نایفس ، نب  ْهیواعم  لاح 

باوبا عامج  ، 3/344 یماش ، یحلاص  داشرلا ، يدهلا و  لبـس  رـسای ، نب  رامع  ، 43/414 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  رـسای ؛ نب 
، تایآلا نم  کلذ  یف  عقو  ام  ضعب  مظعالا و  هدجـسم  ءاـنب  یف  یناـثلا  باـبلا  ْهرجهلا  نم  ْهیناـثلا  یلوـالا و  ْهنـسلا  نم  ثداوح  ضعب 
، ْهعاسلا طارشا  ونتفلا  باتک  ح 72و 73 ، ، 4/2236 يراخب ، حیحص  رسای ؛ نب  رامع  لئاضف  ص51 ، لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا  لئاضف 

لاتق باتک  ، 8/189 یقهیب ، يربکلا ، ننس  رـسای ، نب  رامع  بقانم  باب  بقانملا  باتک  ح3809 ، ص994 ، يذمرت ، حیحصلا  عماجلا 
، بقانملا باتک  ح 8275 ، ، 5/75 یئاسن ، يربکلا ، ننس  صاعلا ، نب  رمع  نب  هللا  دبع  دنسم  ، 2/161 لبنح ، نب  دمحا  دنم  یغبلا ؛ لها 

.رسای نب  رامع  بقانم 
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؟ دندیـسر لتق  هب  هیواعم  لامع  تسد  هب  دندیـسر  یم  رفن  نارازه  هب  هک  نینمؤمزا  رابک  هیواعم ، رما  هب  هک  دیراد  دـیدرت  کش و  ایآ 
لامع جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  نبورمع  ایآ  ؟(1)  دندادن مس  هیواعم  رما  هب  ار  رتشا  کلام  نید  هدنرب  ریشمش  لد و  كاپ  نمؤم  ایآ 

زا هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  لماک  حلاص  نمؤم ، رصم  رد  هیواعم  يوق 

144 ص :

: دـسیون یم  نینچ  ریثا  نبا  رـصم ، صاعلا  نب  ورمع  کلم  رکذ  يرجه ، لاس 38  ثداوح  ، 3/353 ریثا ، نبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
دشأ ناک  اهمدق  نإ  رتشألا  نأ  ملعف  رـصم  یف  عمط  دق  ناکو  هیلع ، مظعف  کلذب  هنویع  هیواعم  تتأو  رـصم  یلإ  زهجتی  رتشألا  جرخف 

مل هینتیفک  نإف  رـصم  یلو  دـق  رتشألا  نإ  هل  لاقو  مزلقلاب  جارخلا  لـهأ  یلع  مدـقملا  یلإ  هیواـعم  ثعبف  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نم  هیلع 
یلإ یهتنا  املف  رـصم ، یلإ  قارعلا  نم  رتشألا  جرخو  هب  ماقأو  مزلقلا  یتأ  یتح  تاسباحلا  جرخف  تیقبو  تیقب  ام  اجارخ  کـنم  ذـخآ 
هایإ هاقـسف  امـس  هیف  لعج  دق  لسع  نم  هبرـشب  هاتأ  لکأ  املف  ماعطب  هاتأف  هدنع  لزنف  لوزنلا  هیلع  ضرعف  لجرلا  کلذ  هلبقتـسا  مزلقلا 

لبقأو موی  لک  هیلع  هللا  نوعدی  اوناکف  هیلع  هللا  اوعداف  رـصم  یلإ  رتشألا  هجو  دق  ایلع  نإ  ماشلا  لهأل  هیواعم  لبقأو  .تام  اهبرـش  املف 
نیفـصب امهادحإ  تعطقف  نانیمی  یلعل  تناک  هنإف  دعب  امأ  لاق  مث  ابیطخ  هیواعم  ماقف  رتشألا  کلهمب  هربخأف  هیواعم  یلإ  هاقـس  يذـلا 

یبا نبدـمحم  لتقم  يرجه ، لاس 38  ثداوح  ، 72 - 4/71 يربط ، خـیرات  .رتشألا  ینعی  مویلا  يرخألا  تعطقو  رـسای  نب  راـمع  ینعی 
.دنک یم  لقن  ریثا  نبا  دننام  ظافلا  فالتخا  اب  ار  نایرج  نیمه  يربط  رکب ؛
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؟ دندز شتآ  هدراذگ و  هدرم  رخ  مکش  رد  مه  دعب  دنتشکن و  رجز  هب  دوب  رصم  یلاو  نینمؤملا  ریما  فرط 

تقو اه  بش هکلب  بش  کی  هن  میامن  نایب  دندناسر  لتق  هب  وا  لامع  هیواعم و  روتسد  رما و  هب  هک  ار  نینمؤم  ناگ  هتشک  مهاوخب  رگا 
.میامن نایب  ات  دهاوخ  یم  ینالوط 

« ار نمؤم  ناملسم  رازه  یس   » هیواعم رما  هب  هاطرا  نب  رسب  راتشک 

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  زا  كاب  یب  راوخناوخ  كافـس  هاطرا  نب  رـسب  هیواعم ، رما  هب  هک  تسا  یماع  لتق  رت ، حیبق  وا  لامعا  همه  زا 
(4) خیرات رد   (3) رکاسع نبا  ناکلخ و  نبا  (2) و  هنیدملا خیرات  رد  يدوهمس  همالع  (1) و  یناهفصا جرفلاوبا  هچنانچ  دومن ؛

145 ص :

همیلـست مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ْهافو  دـعب  ْهعیب  یف  ربخلا  رکذ  یلع ، نب  نسحلا  ، 42 یناهفـصا ، جرفلا  یبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
.ْهیواعم یلا  رمالا 

هاطرا نب  رسب  لسرا  یبطرقلا ، لاق  دسیون : یم  ْهنیدملا  زغی و  ْهاطرا  نب  رـسب  ، 2 لصف باب 2 ، باب  ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 2
یلعب و قحل  بویا و  وبا  رفف  هنع ، هللا  یـضر  يراصنالا  بویا  وبا  یف  هنع  هللا  یـضر  یلع  ذئموی  اهلماع  هنیدـملا و  اومدـقف  شیج  یف 

هعیبلاب هنیدـملا  لها  رما  مث  هتلتق  الا  املتحم  اهیف  تکرت  ام  نینمؤملا  ریما  یلا  دـهع  ام  ـال  ول  هللا  اـهلهال و  لاـق  هنیدـملا و  رـسب  لـخد 
...هواعمل

نب ءاطع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهاـطرا ، نب  رـسب  لاـح  حرـش  هرامش 872 ، ، 10/152 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدـم  خـیرات  - 3
« ...بلاط یبا  نب  یلع  هعاط  یف  ناک  نم  لتقیف  سانلا  ضرعتس  ینمیلا  هکمو و  هنیدملا  یلا  هاطرا  نب  رسب  هیواعم  ثعب  لاق : ناورم ،
یف رسب  لتق  رسب و  اهلتق  نیذلا  نیلفطلا  دحا  ناک  دسیون : یم  لاس 40 ، ثداوح  ، 4/107 يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربطلا ، خیرات  - 4

...نمیلاب ّیلع  هعیش  نم  هریثک  هعامج  کلذ  هریسم 
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هک داد  روتسد  رسب  هب  هیواعم  هک  دنا  هتشون  امش  ءاملع  رباکا  زا  نارگیدو   (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و 
هب تفگ  نارگید  يرهقلا و  سیق  نب  كاحـض  هب  نینچ  مه  نمی و  ءاعنـص و  هب  هکم  هنیدـم و  تمـس  زا  دوخ  رکـشل  اب  نک  تکرح 

مهدیا اوفکی  هباحـصا و ال  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  نم  هدجو  نم  لک  اولتقیف   » هک هدومن  لقن  جرفلا  وبا  هک  یترابع 
« نایبصلا ءاسنلا و  نع 

زاب اه  هچب  نانز و  زا  ار  دوخ  ياه  تسد  یتح  دنتفای  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باحصا  نایعیش و  زا  سک  ره  دنتشک  سپ  )
( .دنتشادن

رد نارجن و  فئاط و  نمی و  ءاعنص و  هنیدم و  رد  دندرک  تکرح  راوخنوخ  رارج  رکشل  رازه  هس  اب  دیدش ، روتـسد  رما و  نآ  اب  اذلف 
یمن هزاجا  تقو  هک  دش  نیگنن  خیرات  تاحفص  وا  لامعا  هب  هک  دنتشک  ار  لافطا  نانز و  یتح  نینمؤم  نمیلسم و  زا  ردق  نآ  هار  نیب 

دوب یلاو  هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هللا  دـیبع  هک  دندیـسر  یتقو  نمی  رد  هک  اجنآ  ات  .مهدـب  ار  وا  تایلمع  حرـش  الـصفم  دـهد 
هک دیرب  دوخ  تسد  هب  ردام  شوغآ  رد  ار  دوواد  نامیلس و  مان  هب  وا  کچوک  دنزرف  ود  رـس  تفر و  وا  هناخ  هب  دوب ، رهـش  زا  جراخ 

رطس رد  دیدحلا  یبا  نبا 

حرش لوا  دلج  هحفص 121  لوا 

146 ص :

باحصا ءالیتساب  رابخالا  هیلع  ترتاوت  دق  مالّـسلا و  هیلع  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 25 ، 1/340 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
مالعا ریس  رد  یبهذ  زین  دنک و  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  رد  كدنا  فالتخا  اب  هبسن ، ْهاطرا و  نب  رسب  ...دالبلا ) یلع  ْهیواعم 

نولتقیف تاراغلا  ثعبی  ناکف  ...هفالخلاب  ماشلا  لها  هعیاب  : » دسیون یم  نایفس  یبا  نب  ْهیواعم  لاح  حرـش  هرامش 25 ، ، 3/137 ءالبنلا ،
نمیلاب لتقف  سانلا  ضرعتـسی  نمیلا  زاجحلا و  یلا  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ثعب  نامثع و  لـتق  یلع  ناـعا  نم  وا  یلع  هعاـط  یف  ناـک  نم 

« ...سابع نب  هللا  دیبع  يدلو  امصق  نمحرلا و  دبع 
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!! دندینازوس شتآ  هب  هچ  نآ  زا  ریغ  هب  دنتشک  رفن  رازه  یس  یشک  رکشل  نیا  رد  دیوگ   (1) هغالبلا جهن 

ایند رد  ادخ  لوسر  ادخ و  نوعلم  هینآرق  هفیرش  تایآ  مکح  هب  نوعلم  نب  نوعلم  نآ  هک  دیتسه  دیدرت  کش و  رد  مه  زاب  نایاقآ  ایآ 
!؟ دشاب یم  ترخآ  و 

راوگرزب نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  ّبس  هب  هیواعم  رما 

مدرم ندومن  رما  نینمؤملاریما و  رب  نوعلم  نآ  ندومن  نعل  متـش و  بس و  وا ، رب  نعل  توبث  هیواعم و  رفک  رب  هحـضاو  لئالد  هلمج  زا 
هک تسا  هناگیب  نیخروم  یتح  تما  روهمجو  امش  ام و  یقافتا  هک  هعمج  زامن  هبطخ  اهزامن و  تونق  رد  یتح  گرزب  هانگ  نیا  هب  ار 
ات .دـندیناسر  لـتق  هب  ندومنن  نعل  مرج  هب  ار  يریثک  عمج  دـشن و  لومعم  رباـنم  رب  یتح  ءـالم  رب  ینلع و  تشز  لـمع  تعدـب و  نآ 

! تشادرب نایم  زا  ار  تعدب  نآ  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  نامز 

زا دعب  تایح و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  لوتبلا ، جوز  لوسرلا ، خا  نیدحوملا ، ماما  هک  یـسک  نآ  اعطق  و 
ماما دـننام  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هک  اریز  تسا ، رفاـک  نوعلم  دـنک ، نآ  هب  رما  اـی  دـیامن و  نعل  ّبس و  تاـفو 

ماما (3) و  يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  (2) و  دنسم رد  دمحا 

147 ص :

باحصا ءالیتساب  رابخالا  هیلع  ترتاوت  دق  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 25 ، 2/17 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ثالث کلذ  ههج  فرـسب و  لتق  يذلا  ناک  و  دسیون : یم  نمیلا ، زاجحلا و  یلا  ْهاطرا  نب  رـسب  نب  ْهیواعم  ثعب  .دالبلا ) یلع  يواعم ،

...رانلاب اموق  قرح  افلا و 
.ْهملس ما  دنسم  ، 6/323 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

.ینبس دقف  ایلع  بس  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  ص99 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 3
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(1) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ریـسفت و  رد  يزار  رخف  ماما  یبلعث و 
رد یملید  (3) و  یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  (2) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  ناملس  هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  و 

(5) و همهملا لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  حیحص و  رد  جاجح  نب  ملسم  (4) و  سودرف
(9) و بقانم رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  (8) و  دئارف رد  ینیوـمح  میهاربا  (7) و  بقاـنم رد  یمزراوخ  بیطخ  (6) و  كردتسم رد  مکاح 

(11) قعاوص رد  رجح  نباو   (10) یبقعلا رئاخذ  رد  مرحلا  ماما 

148 ص :

.ایلع بس  نم  رفک  یف  باب 10 ، ص83 و 82 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
باب 56 و 2/395، ح438 ، باب 56 و2/156 ، ح273 ، دلج 2/102 ، رد  و  باب 6 ، ح14 ، ، 1/152 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

باب 59. ح27 ،
(. باب 56 ح796 ، عیزودنق 2/277و 278 ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 3 ینادمه ، یبرقلا ، ْهدوم  - 3

.میملا فرح  ح5689 ، ، 3/542 یملید ، سودرفلا ، - 4
.ْهنسحلا هبقانم  رکذ  یف  لصف  لوا ، لصف  ، 1/590 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 5

یبا نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4616 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 6
.مالّسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  مالسا  رکذ  مالّسلا ، هیلع  بلاط 

لصف 14. ح154 و 175 ، ص137 و 149 ، یمزراوخ ، بقانم  - 7
باب 56. لوا  طمس  ح240 و 241 ، 1/301 و 302 ، ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 8

.دنک یم  لقن  ار  ثیدح  كدنا  فالتخااب  ینم ، ْهعضب  ْهمطاف  ربمایپ  لوق  لیذ  ص395-394 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 9
...هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يذآدقف  هاذآ  نم  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  لوا ، مسق  ص66 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  - 10

، ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  زین  .هنع و  هللا  یـضر  هلئاضف  یف  لصف  باب 9 ، ح18 ، ص123 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قـعاوص  - 11
ص105، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  هلـضف ، یف  ْهدراولا  ثیداحالا  یف  لصف  .بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  رکذ  ص173 ،
ح ، 2/608 ریغـصلا ، عماـج  رد  یطویـس  اـمهل ، هتبحم  یلعل و  لوسر  هللا و  ْهبحم  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقاـنم  لوا ، طمـس  زا  لصف 2 ،

لامک یلا  ْهراشا  هیف  و  دسیون : یم  نینچ  ثیدح  لقن  زا  دعب  يوانم  میملا ، فرح  ح8736 ، ، 6/190 ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  ، 8736
هنیدم خیرات  رد  رکاسع  نبا  هضغب ؛ بجوی  هضعب  رخآلا و  ْهبحم  بجوت  دحاولا  ْهبحم  نا  ثیحب  یـضترملا  یفطـصملا و  نیب  داحتالا 

رکذ یف  لـصف  ص163 ، راـصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  لاـح  حرـش  مـقر 4933 ، عقشمد 42/266 ،
بحم یلع ، لئاضف  ح 32903 ، ، 11/602 لامعلا ، زنکرد  يدنه  یقتم  دنک ، یم  لقن  فلؤم  دننام  بلاط ، یبا  نب  یلع  اندیـس  بقانم 

ْهاکـشم رد  يزیربـت  هاذا و  نـم  نا  هصاـصتخا  رکذ  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  بقاـنم  باـب 4 ، ، 3/122 ْهرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا 
.یلع لئاضف  باب  ح1011 ، ، 2/594 ْهباحصلا ، لئاضف  لصف 3 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ص565 ، حیباصملا ،
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: دومرف مرکا  لوسر  هک  الصفم  المجم و  هفلتخم ، تارابع  ظافلا و  هب  دنا  هدومن  لقن  امش  ءاملع  مظاعا  هرخالاب 

« هللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  »

متـش بس و  ار  ادـخ  دـیامن ، متـش  بس و  ارم  هک  یـسک  هدومن و  متـش  ّبس و  ارم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنک  متـش  بس و  سک  ره  )
( .هدومن

رازآ ندوب  نوعلم  بجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیذا  رازآ و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  زا  لقن  هب  دنداد  میمعت  اهنآ  زا  یـضعب 
لقن نارگید  هفلتخمدانسا و  هب   (2) هدومل عیبانی ا  رد  یفنح  نامیلس  (1) و  سودرف رد  یملید  هک  يربخ  دننام  دوش  یم  هدننک 

149 ص :

بازحا و هروس  هیآ 57 و 58  لیذ  ، 2/145 لیزنتلا ، دهاوشرد  یناکسح  مکاح  نکل  میتفاین  دمحا  دنسمرد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  کضغبی  تام و  نم  یلابی  یلع ال  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  باب  ص52 ، بقانم ، رد  یلزاغم  نبا 

باب 58 و ح37 ، باب 56 و 2/363 ، ح110 و 267و 433و 652 ، و 155و 233 ، 2/81 و 101 ، یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
يذآ دقف  هاذآ  نم  هنا  رکذ  ّیلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص65 ، یبقعلارئاخذ ، رد  يربط  نیدلا  بحم  زین  و  باب 59 . ح272 ، ، 2/458

،3/131 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  یعلسالا ؛ ساش  نب  رمع  دنسم  ، 3/483 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  یبنلا ؛
باتک ح45 ، ، 7/502 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  نینمؤملا ؛ ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 6419 ،

،15/365 شحیحـص ، رد  نابح  نبا  صاقو ؛ یبا  نب  دعـس  دنـسم  ح707 ، دنـسم 2/109 ، رد  یلعی  یبا  یلع ؛ لئاضف  باـب  لـئاضفلا ،
حرش مقر 1925 ، ، 3/1183 باعیتسالا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  ّیلع ؛ بقانم  باب  ْهباحـصلا ، بقانم  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هرابخا  باتک 

،11/601 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  میملا ؛ فرح  ح8266 ، ، 2/547 ریغـصلا ، عماجلا  رد  یطویـس  دـیبع ؛ نب  ساش  نب  رمع  لاح 
رد يزار  بازحا ؛ هروس  هیآ 57 و 58 ، لیذ  ، 2/145 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ّیلع ؛ لئاضف  لئاضفلا ، باتک  ح32901 ،

مقر 4933، ، 42/202 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  یملـسالا ؛ سأش  نب  رمع  لاـح  حرـش  مقر 1319 ، ، 6/237 لیدـعتلا ، حرجلا و 
ظافلا هب  یملـسالا  ساش  نب  رمع  لاح  حرـش  مقر 5881 ، ، 4/534 داـشرلا ، يدـهلا و  لبـس  رد  رجح  نبا  نینمؤملا ؛ ریما  لاـح  حرش 

یف باـب  ْهمتت  ص240 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  .یناذآ  دـقف    ً اـیلع يذآ  نم  دومرف : ربماـیپ  هکدـنا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ 
.ْهفوکلا نم  جراوخلا  جورخ  يرجه ، لاس 35  ثداوح  ، 7/315 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  .مهّبس  مهضغب و  نم  ریذحتلا 
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: دومرف هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هتشذگ  ياه  بش  رد  هک  دنا  هدومن 

« هللا هنعل  هیلعف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  » 

( .ادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  قیقحت  هب  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

لوسر هک  هدومن  لـقن  ار  تیب  لـها  ترتع و  نعل  بس و  ربـخ  مومع  وحن  هب  رتـالاب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  یئاـج  اـت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« هللااهنعل هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالسالا و  هللا و  نع  دتری  امناف  یتیب  لها  بس  نم  »

نید زا  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ارم  تیب  لها  دیامن  متش  بس و  هک  یسک  )

150 ص :
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( ادخ تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  ترتع  رد  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدیدرگ و  دترم  مالسا  ادخ و 

میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هتشذگ  ياه  بش  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  هفلتخمزامن و  تونق  رد  هک  دوب  نوعلم  هیواعم  سپ 
: دومرف هک 

« هللا هنعل  هیلعف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  » 

( .ادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  قیقحت  هب  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

لوسر هک  هدومن  لـقن  ار  تیب  لـها  ترتع و  نعل  بس و  ربـخ  مومع  وحن  هب  رتـالاب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  یئاـج  اـت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« هللااهنعل هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالسالا و  هللا و  نع  دتری  امناف  یتیب  لها  بس  نم  »

دنک تیذا  ارم  هک  یسک  هدیدرگ و  دترم  مالـسا  ادخ و  نید  زا  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ارم  تیب  لها  دیامن  متـش  بس و  هک  یـسک  )
( ادخ تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  ترتع  رد 

نبا مالّـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هللا  لوسر  طبـس  ود  نینمؤملاریما و  اـنالومزامن  تونق  رد  هک  دوب  نوعلم  هیواـعم  سپ 
قرط هب  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دـنا و  هدومن  لقن  نارگید  لـماکرد و  ریثا  هچناـنچ  دومن ؛ یم  نعل  ار  رتشا  کـلام  ساـبع و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  ددعتم 

« اینارصن وا  ایدوهی  همایقلا  موی  ثعب  ًاّیلع  يذآ  نم  »

( .دوب دهاوخن  ناملسم  ینعی  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  زور  دوش  هدنز  ار ، مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

رفک و ربـمغیپ ، ادـخ و  هب  مانـشد  نعل و  ّبس و  هک  تسا  مالـسا  سدـقم  نید  تایرورـض  زا  هک  دـنناد  یم  رتـهب  ناـیاقآ  دوـخ  هـتبلا 
.تسا بجاو  شلتق  یمدآ  نینچ  تسا و  روآ  تساجن 

هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  دش  رکذ  رت  لصفم  لبق  ياه  بش  هدیـسر و  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتکرد  هک  رابخا  زا  عون  نیا  مکح  هب 
نم و هب  مانـشد  نعل و  بـس و  نـم  تـیب  لـها  ترتـع و  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  هـب  مانـشد  متـش و  نـعل و  بـس و  دوـمرف : هـلآو  هـیلع 

.تسا رفاک  نوعلم و  هیواعم  اعطق  .تسا  نمراگدرورپ 

دانسا هب   (1) بلاطلا هیفاک  مهد  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ 

151 ص :

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یعفاـش  یجنگ  .ًاـیلع  بس  نم  رفک  یف  باب 10 ، ص83 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1727 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_151_1
http://www.ghaemiyeh.com


هفـض یلع  رمف  هدوقی ، ریبج  نب  دیعـسو  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  عم  تنک  لاـق : هدـج ، نع  هیبأ ، نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نب  بوقعی  نع 
؟ لجو زع  هللا  باسلا  مکیأ  لاقف : مهیلع ، فقوف  مهیلإ ، یندر  ریبج : نب  دیعـسل  لاقف  .ایلع  نومتـشی  ماـشلا  لـهأ  نم  مدـق  اذإـف  مزمز 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّبس  دـحأ  انیف  ام  هللا  ناحبـس  اولاق : هللا ؟ لوسر  باسلا  مکیأ  لاق : .هللا  ّبس  دـحأ  انیف  ام  هللا  ناحبـس  اولاقف :
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  دهشأف  لاق : .ناک  دقف  اذه  امأ  اولاقف : مالّـسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  باسلا  مکیأف  لاق : .هلآو 
یلع هللا  هبکأ  هللا  ّبس  نمو  هللا  بس  دـقف  ینبـس  نمو  ینبـس  دـقف  کّبـس  نم  بلاط : یبأ  نب  یلعل  لوقی  یبلق ، هاعو  يانذأ و  هتعمس 

.رانلا یف  هیرخنم 
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دندـید مزمز  راـنک  رد  ریبـج  نب  دیعـس  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  تسا : نیا  شا  هصـالخ  هک  ار  يربـخ  دـنا  هدومن  لـقن  نارگید  دوخ و 
: دومرف اهنآ  دزن  رد  داتسیا  .دنیامن  یم  متش  ّبس و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنا و  هتسشن  ماش  لها  زا  یتعامج 

؟) ار لجوزع  يادخ  دیدومن  یم  ّبس  امش  زا  کی  مادک   ) ّلجوزع ّباسلا هللا  مکیا 

دیدومن یم  بس  امـش  زا  کی  مادک  ( ؟ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باسلا  مکیا  دومرف : .هدومنن  یلمع  نینچ  ام  زا  يدحا  دنتفگ :
زا کی  مادـک  سپ  بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  ّباسلا  مکّیاف  دومرف : .هدومنن  ّبس  ار  ترـضح  نآ  اـم  زا  يدـحا  دـنتفگ : ار )؟ ادـخ  لوسر 

لوسر هب  دیـشاب  هاوگ  دومرف : .میدومن  یم    ّ بس ار  یلع  هک  میدوب  ام  نآ  یلب  دنتفگ : ار ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دـیدومن  یم  ّبس  امش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  ترضح  نآ  زا  مدینش  دوخ  نم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

«. رانلا یف  هیرخنم  یلع  هللا  هّبکا  هللا  ّبس  نم  هللا و  ّبس  دقف  ینبس  نم  ینبس و  دقف  کبس  نم  »

ار ادخ  قیقحت  هب  سپ  دیامن  متش  ّبس و  ارم  هک  یسک  هدومن و  متش  ّبس و  ارم  قیقحت  هب  سپ  یلع  ای  ار  وت  دیامن  متش  بس  یسک  )
تروص هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دزادنا  یم  دیامن  متشو  ّبس  ار  ادخ  هک  یسک  هدومن و  متش  ّبس و 

152 ص :
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( .منهج شتآ  رد 

ناناملـسم نایم  رد  گرزب  تعدب  نیا  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رما  هب  هک  دـشاب  یمن  ناگناگیب  نیملـسم و  ياملع  زا  يدـحا  راکنا  لحم 
یم نعل  ّبس و  ار  مولظم  نینمؤملا  ریما  دش  ضرع  نانچ  اهربنم  يالاب  تابطخ  رد  یتح  الم  رب  ینلع و  لاس  داتـشه  ات  هک  دش  یلمع 

هب ناگدننک  بس  تسا  یهیدب  تسا و  لوسر  ادخ و  هب  بس  هربتعم  هحیحص  رابخا  مکح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  بس  نوچ  .دندومن 
.تسا دراو  وا  رب  نعل  تباث و  هیواعم  رفک  حضاو  لیلد  نیمه  هب  دننوعلم ، رفاک و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

تسا رفاک  یلع  نمشد 

ماما ریـسفت  (1) و  یطویـس نیدـلا  لالج  ریـسفت  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هرتبعم  بتکرد  يرایـسب  راـبخا  لـئالد  نیا  رب  هوـالع 
(2) یبلعث

(6) یمزراوخ بقانمو  رجح  نبا   (5) قعاوص لبنح و  نب  دمحا  ماما   (4) دنسم ینادمه و  یلع  دیس  ریم   (3) یبرقلا هدوم 

153 ص :

لوسر لاق  لاق : دیعس  نبا  نع  يدع  نبا  جرخا  و  دسیون : یم  یطویـس  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 5/702 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
« قفانم وهف  تیبلا  لها  انضغبا  نم   » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا 

یلـص هللا  لوسر  لاق  لاق  یلجب ، هللا  دبع  نب  ریرج  نع  دسیون : یم  یبلعث  .يروش  هیآ 23  لیذ  ، 8/314 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
« ًارفاک تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الا  هلآو ...« : هیلع  هللا 

باب 56) ح781 ، 2/273 و 274 ، يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 3 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 3
.بلاطیبا نب  یلع  دنسم  ، 128 - 95 - 1/84 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 4

( مالّسلا هیلع  یلع   ) هلئاضف یف  لصف 2 ، باب )  ح17 ، ص123 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
.یتش هل  لئاضف  یف  لصف 19 ، ح336 ، ص326 ، یمزراوخ ، بقانم  - 6
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(4) طـسواو یلزعتم  دـیدحلا  یبا  نبا   (3) هغالبلا جـهن  حرـش  یخلب و  نامیـس   (2) هدوملا عیباـنی  (1) و  یعفاش یلزاـغم  نبا  لـئاضف  و 
یعفاـش و یجنگ   (7) بلاطلا هیافک  یئاسن و  نمحرا  دـبع  وبا  ماـما   (6) يولعلا صئاصخ  مرحلا و  ماـما   (5) یبقعلا ریاـخذ  یناربط و 
یکلاـم و غابـص  نبا   (10) همهملا لوـصف  يزوـجلا  نبا  طبـس   (9) صاوـخلا هرکذـت  یعفاـش و  هحلط  نب  دـمحم   (8) لوؤسلا بلاطم 

تارابع ظافلا و  هبارثاکتم  نارگید 

154 ص :

.قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  ، 225  - ح232 ، 190 ص195 - یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
هذه نا  لوقی : هنع  هللا  یـضر  رذوبا  ناک  : » دنکیم لقن  هنوگ  نیا  يزودنق  باب 39 . ح5 ، ، 1/335 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

الا مهبحی  الف  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحال و  همطاف و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یف  تلزن  ...نایقتلی ) نیرحبلا  جرم   ) هیآلا
« ...رفاک الا  مهضغبی  نمؤم و ال 

راصق 43. هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
.ریهز نب  دمحا  ثیداحا  لیذ  ح2177 ، ، 3/89 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 4

.هضغب نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثحلا  رکذ  ص91 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 5
.رفاکلا نمؤملا و  نیب  قرفی  یلع  بح  ص104 و 105 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 6

.3 باب ص69 و 68 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 7
.5 لصف باب 1  ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 8

.هتبحم یف  ثیدح  ص35 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 9
باتک ح131 ، ، 1/86 حیحـص ، رد  ملـسم  زین  .هنــسحلا و  هبقاـنم  رکذ  یف  لـصف  ، 1/187 یکلاـم ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوـصف  - 10
لضف باب 11 ، .ْهمدقم  ح114 ، ، 1/42 ننـس ، رد  هجام  نبا  ...هتمالع ؛ نامیالا و  نم  یلع  راصنالا و  بح  نا  یلع  لیلد  باب  نامیالا ،

نب یلع  ، 1 مسق عرف 2  لصف 2 ، باب 4 ، لئاضفال ، باتک  ح6487 و 6488 ، ، 9/437 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع 
، بلاطملا ینـسا  رد  یعفاـش  يرزج  3 ؛ لـصف بلاط ، یبا  نب  یلع  بقاـنم  باـب  ص564 ، حـیباصملا ، ْهاکـشم  رد  يزیربت  بلاط ؛ یبا 

نیمه هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  لوا ، طمس  زا  مسق 2 ، ص102 ، نیطمسلا ، رد  مظن  رد  يدنرز  55 ؛ ص54 ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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.رفاک الا  هضغبی  نمؤم و ال  الا  ایلع  بحی  ال  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیدرگ  جرد  هفلتخم 

بـش رد  هک  .قفانم  رفاک –  رگم  ار  وا  دراد  یمن  نمـشد  نمؤم و  رگم  ار  یلع  دراد  یمن  تسود   ) قفانم الا  تسا  راـبخا  ضعب  رد  و 
.دش رکذ  احورشم  هتشذگ  ياه 

اریز تسا  شتآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نمـشد  هک  دراد  همات  تلالد  دشاب  ثیدح  رد  قفانم  رفاک و  هملک  ود  زا  کی  ره  تسا  یهیدب 
.دشاب یم  منهج  تاکرد  رد  نیقفانمو  رافک  هاگلزنم  هک  تحارص  لامک  اب  دیجم  نآرق  رد  هدومرف  هدعو  لاعتم  دنوادخ  هک 

ام تفگ : یسوط  روصنم  نب  دمحم  هک  هدومن  لقن  دنسم   (1) بلاطلا هیافک  باب 3  رخآرد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ 
زا دنیامن  یم  لقن  هک  ثیدح  رد  ییوگ  یم  هچ  هللا  دبع  ابا  ای  تفگ : وا  هب  يدرم  میدوب  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  دزن  رد 

دیامن راکنا  هک  تسیک  تفگ : دمحا  دشاب  یم  شتآ  لها  هدننک  تمسق  نم  ینعی  رانلا  میسق  انا  دومرف : هک  ههجو  هللا  مرک  یلع  لوق 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  میا  هدومن  تیاور  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .ار  ثیدح  نیا 

« قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  «ال 

: میتفگ قفانم  رگم  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  وت  ینعی 

155 ص :

انک لاق : یـسوطلا  روصنم  نب  دمحم  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 3 . ص72 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیفاـک  - 1
: دمحأ لاقف  رانلا ؟ میـسق  انأ  لاقایلع : نأ  يوری : يذلا  ثیدحلا  اذه  یف  لوقت  ام  هللا  دـبع  ابأ  ای  لجر : هل  لاقف  لبنح  نب  دـمحأ  دـنع 
؟ قفانم الإ  کضغبی  الو  نمؤم  الإ  کبحی  ال  یلعل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  اـنیور  سیلأ  ثیدـحلا ؟ اذـه  نم  نورکنت  اـمو 

.رانلا میسق  یلعف  لاق : .رانلا  یف  انلق : قفانملا ؟ نیأف  لاق : .هنجلا  یف  انلق : نمؤملا ؟ نیأف  لاق : .یلب  انلق :
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رد قفاـنم  تفگ : .تـشهب  رد  میتـفگ : تساـجک ؟ رد  نمؤـم  سپ  تـفگ : دوـمن ، هیجوـت  ار  بـلطم  دـمحا  هاـگنآ  .تـسا  نـینچ  یلب 
هدومرف هب  تسا  قفانم  یلع  نمشد  ینعی  تسا ، شتآ  هدننک  تمسق  یلع  هک  تسا  حیحص  سپ  تفگ : .شتآ  رد  میتفگ : تساجک ؟

: هیآ مکح  هب  قفانم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

(144/ ءاسن { ) اًریصَن ْمَُهل  َدِجَت  َْنل  ِراّنلا َو  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِإ  }

( .تفای یهاوخن  يروای  زگره  نانآ  يارب  تسا و  هاگیاج  نیرت  تسپ  منهج  رد  ار  نیقفانم  هتبلا  )

دیدرگ و دـهاوخ  باذـع  منهج  نیریز  هقبط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  سپ  .دوب  دـهاوخ  منهج  نیریز  هقبط  لفـسا و  كرد  رد 
.دوب دهاوخ  رت  تخس  هفیرش  هیآ  نیمه  مکح  هب  رافک  باذع  زا  نیقفانم  باذع 

نم ینـضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  تبث  ناتدوخ  هربتعم   (1) بتک عیمج  رد  زین  و 
« هللا ضغبا  دقف  ینضغبا 

ار ادخ  قیقحت  هب  سپ  درادب  نمـشد  ارم  هک  سک  هتـشاد و  نمـشد  ارم  قیقحت  هب  سپ  درادب  نمـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  )
( .تسا هتشاد  نمشد 

.هتفرگ رارق  يونعم  رتاوت  دحرد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  رابخا  لیبق  نیا  زا 

156 ص :

نبا زین  بلاط و  یبا  نب  یلع  بقانم  ْهباحـصلا  ْهفرعملا  باتک  ح4648 ، ، 3/141 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
لئاضفلا باتک  ح32902 ، ، 11/601 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  لص 2 ؛ باب 9 ، ح17 ، ص123 ، ْهقرحملا ، قعاوصرد  یکم  رجح 

نم هبحی و  نمیف  عماج  هنم  باـب  ، 9132 دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لـئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لاـعفالا ، مسق  نم 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  لصف 6 ، ح44 ، ص70 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  هضغبی ؛
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رگم هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  زا  يا  هتسیاش  درف  هب  دینک  حدق  تراسج و  نابز  هک  تسا  راوازس  یئامـش  لثم  زا  ایآ  خیش :
نانآ هب  يدونشوخ  ترفغم و  دیون و  اهنآ  رد  لزان و  ترـضح  نآ  باحـصا  يانث  حدم و  رد  يدنچ  تایآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن 

هب تناها  ایآ  .دـشاب  یم  يدونـشوخ  اضر و  حدـم و  تایآ  لومـشم  مرکم و  هباحـص  زا  املـسم  نینمؤملا  لاخ  هیواعم  و  تسا ؟ هداد 
؟ دشاب یمن  لوسر  ادخ و  هب  تناها  هباحص 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  رد 

.مدومن حیرشت  امش  يارب  ار  هباحص  عوضوم  هتشذگ  دیشاب  هدومرفن  شومارف  هچ  نانچ  یعاد :

هباحص حدم  رد  ار  تایآ  لوزن  راکنا  يدحا  هک  میامن  یم  ضرع  ارـصتخم  مراذگن  باوج  الب  ار  امـش  نایب  هک  نآ  يارب  مه  کنیا 
دیهاوخ قیدصت  دیئامن ، هجوت  باحصا  هباحص و  یحالطـصا  يوغل و  یناعم  هب  دیوش و  قیقد  نایاقآ  يردق  رگا  یلو  هدومنن ، ماظع 

زا هزنم  لداع و  كاپ و  ار  باحـصا  مامت  میناوتب  ام  لـئالد  نیا  هب  هک  درادـن  یلک  قـالطا  هباحـص ، حدـم  رد  هلزاـن  تاـیآ  هک  دومن 
.مینادب هریغ  دادترا و  هریبک و  هریغص و  یصاعم  ساجرا و  عیمج 

رب هبحص  دیوگ   (1) سوماق رد  يدابآ  زوریف  هچ  نانچ تسا  ترـشاعم  یناعم  هب  تغل  رد  هبحـص  دیناد  یم  یبوخ  هب  دـبال  نم ! ياقآ 
ار ترزاوم  ترصن و  تمزالم و  ترشاعم ، رب  دنیامن  یم  دایز  ماع  فرع  رد  وا و  اب  درک  یناگدنز  ینعی  هعمُس  نزو 

157 ص :

.بحص ْهدام  لیذ  ، 1/95 يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق  - 1
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.مک تدم  ای  دشاب  دایز  تدم  رد  هاوخ 

ترضح نآ  اب  رـشاعم  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ثیدح ، میکح و  نآرق  زا  يرایـسب  دهاوش  برع و  تغل  ياضتقا  هب  یبنلا  بحاصم  سپ 
.دشاب قفانم  ای  نمؤم  قساف و  ای  یقتم  دب ، ای  بوخ  رفاک ، ای  ملسم  هاوخ  هدوب ،

ات میامن  هراشا  ناتدوخ  قرط  زا  هربتعم  ثیداحا  تایآ و  زا  قبـس  ام  یلع  ادیاز  ًارـصتخم  یلئالد  هب  مراچان  بلطم  ندش  نشور  يارب 
ملـسم و رب  باحـصا  بحاصم و  بحاص و  هبحـص و  مسا  دـینادب  دـیوشن و  قح  زا  فرحنم  باحـصا  مان  ریثأت  تحت  مرتحم  ناـیاقآ 

.دوش یم  قالطا  دب  بوخ و  قفانمو و  نمؤم  رفاک و 

: دیامرف نیکرشم  هب  باطخ  مجن  هروس  هیآ 2  رد  - 1

{ يوغ ام  مکبحاص و  لض  ام  }

( تسا هدوبن  یهارمگ  تلالض و  رد  هاگ  چیه  هلآو ) هیلع  هللا  یلصدمحم   ) امش بحاص  )

: دیامرف یم  ابس  هروس  هیآ 45  رد  - 2

{ ٍهَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  یْنثَم َو  ِهِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍهَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  }

يارب صلاخ  امش  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  و  دیبای ) تیاده  دیونـشب  رگا   ) مهد یم  دنپ  ار  امـش  نخـس  کی  هب  نم  هک  تما  هب  وگب  )
ار هللا ) لوسر   ) امـش بحاص  هک  دـیدنب  راک  ترکف  نم و  هرابرد  دـینک  مایق  ناتنید  رما  رد  اهنت  امـش  کی  کی  ره  ای  يرفن  ود  ادـخ 

( تسین نونج 

: دیامرف فهک  هروس  هیآ 32  رد  - 3

{ اًرَفَن ُّزَعَأ  ًالام َو  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  ِِهبِحاِصل َو  َلاقَف  }

158 ص :
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یئاراد هب  وت  زا  نم  تفگ : دـمآرب و  ترخافم  وگتفگ و  ماقم  رد  دوب ) ریقف  نمؤم و  درم  هک   ) شقیفر بحاـصم و  هب  رفاـک  درم  نآ  )
( .مرت زیزع  رت و  مرتحم  زین  مشح  مدخ و  ثیح  زا  رتشیب و 

: دیامرف هروس  نیمه  هیآ 35  رد  زین  و  - 4

{ ًالُجَر َكاّوَس  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يذَّلِاب  َتْرَفَک  ُهُرِواُحی َأ  َوُه  ُُهبِحاص َو  َُهل  َلاق  }

زا دعب  كاخ و  زا  تسخن  هک  یئادخ  هب  ایآ  تفگ : رفاک ) بحاصم   ) ود هب  زردـنا  وگتفگ و  ماقم  رد  ریقف  نمیا  اب  قیفر  بحاصم و  )
( .يدش رفاک  تخاس  تقلخ  هتسارآ  لماک و  يدرم  هاگنآ  هدیرفآ و  ار  وت  هفطن 

: دیامرف یم  فارعا  هروس  هیآ 183  رد  و  - 5

{ ٌنیبُم ٌریذَن  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍهَّنِج  ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  {َأ َو 

( .تسین اراد  نونج  زا  دنهد  یم  تبسن  وا  هب  مدرم  هک  هچنآ  هللا  لوسر  اهنآ  بحاص  هک  دندیشیدنین  دندرکن و  رکف  مدرم  نیا  ایآ  )

: دیامرف یم  ماعنا  هروس  هیآ 70  رد  - 6

َناْریَح ِضْرَْألا  ِیف  ُنیطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهّللا  اَنادَه  ْذِإ  َدَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  انُّرُـضَی َو  انُعَْفنَی َو ال  ام ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَن  ُْلق َأ  }
{ يَدُْهلا َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْصَأ  َُهل 

دـشابن ررـض  عفن و  رب  رداـق  چـیه  و  تسا ) ضحم  رثا  یب  هک   ) ناـتب دـننام  يزیچ  هدرک و  اـهر  ار  ادـخ  ارچ  اـم  هک  ربـمغیپ  يا  وگب  )
رد ار  وا  ناطیش  ياوغا  بیرف و  هک  یـسک  دننام  ات  میدرگرب  دومن  تیاده  ار  ام  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  تیلهاج  يوخ  هب  زاب  میناوخب و 

ار ناطیش  نآ  میوش  هتخاس  نادرگرس  نیمز 

159 ص :
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( .تسا تیاده  تقیقح  هب  ادخ  تیاده  وگب  دنک  یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  صخش  هک  تسینارای  باحصا و 

: دیامرف ینادنز  رفاک  بحاصم  ود  هب  باطخ  ربمغیپ  فسوی  لوق  زا  فسوی  هروس  هیآ 39  رد  - 7

{ ُراّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  ِنْجِّسلا َء  ِیَبِحاص  ای  }

ياـتکی يادـخ  اـی  دـنرتهب  هریغ  هنعارف و  ناـتب و  دـننام  قرفتم  تقیقح  یب  نایادـخ  اـیآ  مسرپ  یم  امـش  زا  نم  نادـنز  قیفر  ود  يا  )
بحاص هباحص و  مان  درجم  هک  دوش  یم  مولعم  میدومن  رکذ  ار  اهنآ  زا  ضعب  هنومن  باب  نم  هک  يا  هفیرـش  تایآ  نیا  زا  سپ  ( رهاق
.دوش یم  دب  بوخ و  قفانم و  نمؤم و  رفاک و  ملسم و  رب  قالطا  هکلب  درادن ، نمؤم  ملسم و  هب  صاصتخا  تغل  ثیح  زا  باحصا  و 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  تسا  یهیدب  دـنناوخ  یم  باحـصا  بحاصم و  تغل  رد  ار  یمدآ  رـشاعم  مدرک  ضرع  هکنآ  هچ 
.تسا هاوگ  نآ  رب  هفیرش  تایآ  هچ  نانچ  دندوب ؛ رشاعم  ترضح  نآ  اب  هک  یناسک  ینعی  هلآو 

لزان باحصا  حدم  رد  هک  یتایآ  دندوب و  رایسب  قفانم ) نمؤم و  ینعی   ) دب بوخ و  ترضح  نآ  نیرـشاعم  باحـصا و  نایم  رد  هتبلا 
چیه ار  ترـضح  نآ  هباحـصرابک  هک  میراد  قیدصت  مه  ام  .تسا  باحـصا  نابوخ  هب  طوبرم  هکلب  درادن  مومع  هب  قالطا  هدیدرگ ،

نآ رماوا  تعاطا  يراـی  رد  هداد و  ار  ادـخ  ناـحتما  هک  هریغ  نینح و  دـحا و  ردـب و  باحـصا  دـننام  .دنتـشادن  ماـظع  ءاـیبنا  زا  کـی 
.دندیدرگن فرصنم  فرحنم و  ترضح  نآ  زا  ینآ  دندنام و  مدق  تباث  سوه  يوه و  نودب  ترضح 
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دندوب دایز  مه  شنیرهاط  تیب  لها  ترـضح و  نآ  نانمـشد  قافن و  هعدـخ و  رکم و  لها  لد  دـب  نامدرم  باحـصا ، ناـیم  رد  یلو 
هبلعث و هریره و  وبا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیرط  نامثع  يومع   ) صاـع نب  مکح  نایفـس و  یبا  یبا و  نب  هللا  دـبع  دـننام 
و راوخنوخ ) كافس   ) هاطرا نب  رسب  صاع و  نب  ورمع  بدنج و  نب  هرمس  هملسم و  نب  بیبح  هبقع و  نب  دیلو  نایفس و  یبا  نب  دیزی 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  هک  مهلاثما  یجراخ و  هیدثلا  يذ  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم  هبعـش و  نب  هریغم 
نامز رد  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم هک  دـندومن  اه  داسف  دنتـشگرب و  ارقهق  قیرط  هب  دـندرک و  اه  هنتف  هلآو 

دومن و نعل  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ ، تایح 

زا يرایـسب  نوخ  شزیر  ببـس  دومن و  مایق  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دروآ ، تسد  هب  یبساـنم  تقو  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب 
ترضح نآ  هچ  نانچ دندیدرگ  دیهش  هنتف  نآ  رد  رامع  دننام  ترضح  نآ  كاپ  باحـصا  زا  يا  هدع  اصوصخم  هدیدرگ  ناناملـسم 

.میدومن ار  رابخا  نآ  لقن  لبق  ياه  بش رد  مه  ام  هداد  ربخ  دوخ 

تبقاع نسح  هب  هدعو  بقانم و  لئاضف و  زا  اهنآ  نینمؤم  نابوخ  باحصا  رایخ  حدم  رد  رایـسب  رابخا  تایآ و  هک  یمـسق  نامه  اذلف 
هوالع هب  دـیامن  یم  تباث  هک  هدیـسر  هباحـص  نیقفانم  اهراک و  تنایخ  اهدـب و  هرابرد  يدایز  دـیدش  دـیعو  رابخا  تایآ و  هدیـسر ،

.دندیدرگ دترم  هدومن  اه  هنتف  مه  تافو  زا  دعب  دندرزآ ، ار  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  هچنآ 

.دندومن داسف  هتف و  دندیدرگ و  دترم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  دیئامرف  یم  هنوگچ  تسا  بجع  خیش :

زا دیوش  قیقد  يردق  رگا  .دیوگ  یم  رابخا  تایآ و  میوگ  یمن  ریقح  یعاد :
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.دیئآ یم  نوریب  بجعت 

: دیامرف هداد  اهنآ  دادترا  زا  ربخ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 138  رد  دنوادخ  الوا 

{ ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  {َأ 

( دومن دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  اب  تشذگرد  لتق  ای  گرم  هب  ربمغیپ  يا  )

دننام ناتدوخ  ياملع  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  باحـصا ، تمذم  حدق و  رد  رگید  تایآ  نوقفانم و  هروس  هفیرـش و  هیآ  نیا  رب  هوالع 
(1) يراخب

رد مهریغ  (5) و  ربلا دبع  نبا  (4) و  لبنح نب  دمحا  نایفس  نب  بوقعی  (3) و  رکاسع نبا  (2) و  ملسم و 
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،507  - رد 8/489 و 503 و  ...مهیف ) تمدام  ادیهش  مهیلع  تنک  و   ) هلوق باب  ریـسفتلا ، باتک  ح1051 ، ، 6/390 يراخب ، حیحص  - 1
باتک و 1878 ، ح1879  رد 9/673 ، ضوحلا و  یف  باـب  رـشحلا و  فیک  باـب  قاـقرلا  باـتک  و 1391 ، 1444و 1435  ح1441 -

لقن نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  يراخب  ًهَّصاَخ } ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیُصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو   } یلاعت هللا  لوق  یف  ءاج  ام  باب  نتفلا ،
یلا نعفریل  ضوحلا  یلع  مکل  طرف  انا  یبنلا  لاق  هللا  دـبع  لاق  لاق  لـئاو  یبا  نع  : » مینک یم  هراـشا  ثیدـح  کـی  هب  هک  تسا  هدرک 

« .كدعب اوثدحا  ام  يردت  لوقیف ال  یبباحصا  بر  يا  لوقاف  ینود  اوجلتخا  مهلوانال  تیوها  اذا  یتح  مکنم  لاجر 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  ملسم  همایقلا ، موی  رشحلا  نایب  ایندلا و  ءانف  باب  اهمیعن ، ْهفص  ًْهنجلا و  باتک  ح58 ، ، 4/2195 ملسم ، حیحص  - 2

اوثدحا ام  يردـت  کنا ال  لاقیف : یباحـصا  بر  ای  لوقأف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخویف  یتما  نم  لاجرب  ءاجیـس  هنا  الا و  : » دـنک یم  لقن 
ذنم مهباقعا  یلع  نیدـتدرم  اولازی  مل  مهنا  یل : لاقیف  مهیف ...  تمد  ام  ادیهـش  مهیلع  تنک  حـلاصلا و  دـبعلا  لاق  امک  لوقاف  كدـعب 

« .مهتقراف
.میهاربا نب  قاحسا  لاح  حرش  مقر 611 ، ، 8/108 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  - 3

.دوعسم نب  هللا  دبع  دنسم  سابع و  نب  هللا  دبع  دنسم  1/257و 406 و 425 و 455 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 4
ح2423، ص658 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  زین  .ْهاطرا و  نب  رـسب  لاح  حرـش  مقر 174 ، ، 1/164 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 5

.رشحلا نأشلا  یف  ءاج  ام  باب  ...همایقلا  ْهفص  باتک 
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عفر ات  میامن  یم  هراشا  ربخ  ود  هب  هنومن  يارب  تسا  گنت  تقو  نوچ  .هدیـسر  ًاعمج  ای  ًادرف  اـهنآ  قاـفن  دادـتدرا و  رفک و  تمذـم و 
هلسلسرس رفک  رب  یلیلد  هچ  دیئامرفن  رگید  .تسناد  دیاب  دب  ار  اهنآ  ياهدب  بوخ و  ار  هباحص  نابوخ  دینادب  دوشب و  امـش  زا  بجعت 
باحصا يرارذ و  زا  نابوخ  هدنشک  ترـضح و  نآ  هدننک  بس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نانمـشد  نیرت  نمـشد  نیقفانم و 

.دشاب یم  هدومن  وا  لوسر  ادخ و  اب  ینمشد  امسر  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ 

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  مرکا  لوسر  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  دعس و  نب  لهس  زا  ظافلا  رد  یتوافت  رصتخم  اب  ربخ  ود  رد  يراخب 

يردت لوقیف ال  یباحـصا  بر  يا  لوقاف  ینود  اوجلتخا  مهلوانال  تیوها  اذا  یتح  مکنم  لاجر  یلا  نعفریل  ضوحلا  یلع  مکطرف  انا  »
« كدعب اوثدحا  ام 

دنیاجک اراگدرورپ  منک : یم  ضرع  منیب  یمن  هک  ار  امش  زا  یهورگ  متسه و  امش  راظتنا  هب  رثوک )  ) ضوح رانک  نم  امـش  زا  شیپ  )
!( دندومن دراو  نید  رد  يروما  هچ  دندومن ! اه  هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن  وت  دسر  باطخ  نم ؟ باحصا 

رد يزجس  رصن  وبا  (2) و  ریبک رد  یناربط  (1) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 
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تعمـس لاق  سابع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  لبنح  نب  دمحا  سابع ، نب  دبع ا هللا  دنـسم  ، 1/257 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
بر يا  لوقاف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخؤیق  ماوقاب  یقوثو  حـلفا  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکطر  انا  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

« .مکباقعا یلع  نودتری  كدعب  اولاز  ام  لاقیف 
نع سابع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یناربط  .سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دعیس  ثیداحا  لیذ  ، 12/56 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 2

لوقاف لامشلا  تاذ  مهب  ذخؤیف  موق  یتأی  حلفا و  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکدعومو  مکل  طرف  انا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
لیذ ح 2895 ، ، 3/417 طسوالا ، مجعم  رد  نیاربط  زین  .مکباقعا و  یلع  نیدـترم  كدـعب  اوثدـحا  ام  يردـت  لاـقیف ال  یتما  بر  اـی 

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  مشاه  نب  میهاربا  ثیداحا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1740 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا   (1) هنابا

اذإ یتح  لاجرب  یتؤیف  حـلفأ  دـقف  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکطرف  انأ  مث  اثالث  دودـحلا  اوقتاو  راـنلا  اوقتا  لوقأ  مکزجحب  ذـخآ  اـنأ  »
دعب ریبکلا ) یف  یناربطلل  هیاور  یف  و   ) مهباقعأ یلع  نودـتری  اولازی  مل  لاقیف  یباحـصأ  بر  لوقأـف  ینود  اوجلتخا  ینوفرعو  مهتفرع 

 « مهباقعا یلع  نیدترم  كدعب  اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  لاقیف  یتما  بر  ای  هلوق 

ینامز دینکن  دایز  مک و  ار  ادخ  نید  خزود و  شتآ  زا  دیسرتب  میوگ  یم  مه  زاب  مدینامهف  امـش  هب  تسا  شتآ  دورو  زا  عنام  هچنآ  )
ددرگ دراو  نم  رب  اجنآ  رد  هک  تسا  یـسک  راگتـسر  موش  یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  امـش  زا  شیپ  میوگ  كرت  ار  امـش  مریمب و  هک 

زا دعب  دسر  باطخ  دننم  تما  اهنیا  اراگدرورپ  منک  ضرع  دنـشاب  یهلا  باذـع  راتفرگ  هک  نم  هب  ار  ییاه  تیعمج  دـنهد  یم  ناشن 
تما اهنیا  دـیامرف  هک  نیا  زا  دـعب  هک  دراد  ریبک  رد  یناربط  تیاور  رد  دنتـشگرب و  دوخ  تیلهاج  نید  هب  هدـیدرگ و  دـترم  اـهنیا  وت 

باطخ دننم 
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زا ار  ثیدح  لصف 3 ، نتفلا ، باتک  ح31112 ، ، 11/176 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  اما  میتفاین  تسد  ْهنابالا  باـتک  هب  هچرگ  - 1
.دنک یم  لقن  يزجس  رصنوبا 
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تیلهاج نید  هب  هدـیدرگدترم  یگمه  دـندرک  دراو  نید  رد  يروما  هچ  دـندومن و  اه  هثداـح  هچ  وت  زا  دـعب  هک  یناد  یمن  وت  دـسر 
( .دنتشگرب دوخ 

دنزرف اب  میدومن ) نایب  رتشیب  ار  وا  تنعلم  رفک و  رب  لئالد  البق  هچ  نانچ   ) ار ینید  یب  رفاک  دحلم  نینچ  کی  هک  دزوس  یم  لد  اعقاو 
اهنآ و نامیا  تابثا  رب  يرارـصا  دنناوخب و  ینمؤم  ملـسم و  میدومن  تباث  ار  شرفک  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک   ) ار دینع  دـیزی  شدـیلپ 
دـنیوگب و نینمؤملا  ریما  ار  نانآ  قحان  هب  هکلب  دـینامب  دـنا  تشهب  لها  هک  نیا  تفالخ و  ماقم  تیبثت  رفک و  زا  ار  اهنآ  ندومن  هئربت 

ننـست لها  فصنم  ءاملع  رباـکا  یتح  تسا ؛ تبث  ـالماک  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  اـهنآ  زیمآ  رفک  تاـیلمع  لـئالد و  هک  نآ  لاـح 
يولع لیقع  دـمحم  دیـس  فصنم  ردـقلا  لیلج  ملاع  اریخا  يزوجلا و  نبا  جرفلا  وبا  دـننام  دـنا  هتـشون  اـهنآ  ّدر  رب  لقتـسم  ياـهباتک 

رد ریخا  پاچ  هدـیدرگ  پاچ  ود  لاح  هب  ات  هیواعم و  یلوتی  نمل  هیفاکلا  حـئاصنلا  ماـن  هب  هدومن  فیلأـت  یباـتک  يرمق  یفوتم 1350 
.هدیسر عبط  رویز  هب  دادغب  حاجنلا  هعبطم  رد  يرمق  لاس 1367 

یفرعم رفاـک  ار  دّـحوم  نمؤم  درمدار  هناـگی  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارـصا  بلاـط و  یبا  باـنج  رفک  رب  دـنیامنب  یغیلب  یعـس  نکل  و 
مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  هنیک  ضغب و  يور  زا  رگم  تسین  تایلذه  عون  نیا  هب  راهظا  هدیقع و  نیا  تسا  یهیدـب  دـنیامن !؟

!! دنشاب هدز  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  مولظم  ماما  نآ  بلق  تاحارج  رب  یئافج  ریت  راجنهان ، تاملک  مامت و  رارصا  هب  هک 

تایلمع دنناوخ و  دهتجم  ار  اهنآ  دندنب و  یم  لمحم  اهرازه  باذـعلا ) هنعللا و  امهیلع   ) دـیزی هیواعم و  قافن  رفک و  هتباث  لئالد  هب  و 
ناشداهتجا راثآ  زا  ار  اهنآ  رفک 

165 ص :
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!! دنیامن هماقا  اهنآ  هئربت  رب  یفیخس  لئالد  دنناد و 

! دنیامن یم  تباث  ار  وا  رفک  هدومن و  در  ربمغیپ  ادخ و  هب  نامیا  رب  ار  بلاط  یبا  بانج  هحیرص  ياهرارقا  هحضاو و  لئالد  یلو 

ار اهنآ  دنیامن و  تموکح  ام  ینـس  نارداربرب  دیاب  دـنچ  ات  یک و  ات  اهنآ  نیبحم  يایاقب  اه و  يوما بصاونو و  جراوخ  مناد  یمن  نم 
ار تقیقح  قح و  دننک و  زاب  فاصنا  مشچ  ینـس  ناردارب  دنراذگن  دنربب و  دوخ  دیاقع  لابند  هب  بصعت  تداع و  يور  هناروکروک ،

!؟ دننیبب راکشآ 

بلاط یبا  نامیا  رب  رگید  لئالد 

رباکا تسا و  هجح  نیملسم  يارب  اهنآ  عامجا  دننآرقلا و  لیدع  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  ایآ 
هتفر ایند  زا  نمؤم  دوب و  نامیا  لها  بلاطوبا  بانج  دـنا  هتفگن  دـنراد  ار  اهنآ  ياوقت  عرو و  دـهز و  ملع و  رب  قافتا  ناتدوخ  ءاـملع 

؟ تسا

نآ هک  هدومنن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤم  يادـتقم  الوم و  زا  هدوب  امـش  لاـجر  ءاـملع و  قوثو  لـحم  هک  هتاـبن  نب  غبـصا  اـیآ 
: دومرف ترضح 

«(1) طق امنص  فانم  دبع  مشاه و ال  بلطملا و ال  دبع  يدج  الو  یبا  دبع  ام  هللا  «و 

فانم دبع  مشاه و  بلطملا و  دبع  مدج  بلاطوبا و  مردپ  مسق  ادخ  هب  )

166 ص :

، ریدـغلا رد  ینیما  همالع  زین  هیدـلا و  لاوحا و  هبـسن و  یف  باب 3 ، نینمؤملا ، ریما  خـیرات  ح22 ، ، 35/81 یـسلجم ، راونالا ، راحب  - 1
.بلاط یبا  اندیس  یف  اثیدح  نوعبرا  ح ، ، 7/387
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( .دندرکن یتسرپ  تب  دندومن و  تب  هب  هدجس  زگره 

.دندوب هللا  لیلخ  میهاربا  فینح  نید  هب  کسمتم  دندومن و  تدابع  هبعک  هب  ور  دندومن و  شتسرپ  ار  دحاو  يادخ  ینعی 

بصاونو و جراوخ  اـهیوما و  نوـعلم و  هریغم  لاوـقا  لاـبند  هب  دـیراذگب و  ار  هرهاـط  تیب  لـها  یلع و  لوـق  امـش  تسا  اروازـس  اـیآ 
.دیئامنب هدراب  تالیوأت  ار  بلاطوبا  بانج  هحیرص  تاملک  راعشا و  دیورب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تخسرس  نانمشد 

ترضح بویغلا  بیغ  تاذ  هب  نمؤم  دحوم و  هشیمه  بلاطوبا  بانج  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  رب  لئالد  هلمج  زا 
يزوج نبا  طبس  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  تسا  مالّـسلااهیلع  هرهاط  هجیدخ  نینمؤملا  ما  دقع  هبطخ  هدوب ، تیدحا 

باب 11 رخآ  رد 

یتارابع هب  دناوخ  دقع  هبطخ  بلاطوبا  بانج  دـش  هتـسارآ  دـقع  سلجم  یتقو  هک  هدومن  لقن   (1) همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 170 
: دومرف هک  تسا  نیا  هبطخ  علطم  .دراد  یلاعت  يراب  ترضح  تینادحو  هب  داقتعا  ندوب و  دحوم  رب  هلماک  تلالد  اهنآ  مامت  هک 

انل لعج  همرح و  ساّوسو  هتیب  هنضح  انلعج  رضم و  رصنع  دّعم و  یئضئض  لیعمسا و  عرز  میهاربا و  هیرذ  نم  انلعج  يذلا  هللا  دمحلا  »
(( هبطخلا رخآ  یلا  ) سانلا یلع  ماکحلا  انلعج  انما و  امرحو  اجوجحم  ًاتیب 

هناخ نانابهاگن  ار  ام  داد  رارق  رـضم و  رـصنع  دـعم و  لصا  لیعامـسا و  هجیتن  میهاربا و  هیرذ  زا  ار  اـم  داد  رارق  هک  ار  ییادـخ  دـمح 
باقرلا کلام  شدوخ و 

167 ص :

.دقعلا دقع  حاکنلا و  ْهبطخ  رکذ  باب 11 ، ص272 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
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تسا ناما  نما و  لحم  هک  یمرح  و  دنباتش ) اجنآ  هب  جح  يارب  هک  تسا  ملاع  لها   ) دوصقم هک  يا  هناخ  ام  يارب  داد  رارق  شمرح و 
( .مدرم رب  ماکح  ار  ام  داد  رارق  مدرم و  يارب 

بعک نب  دمحم  زا  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  زا  لوبمالسا ) پاچ   ) هحفص 73 لوا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یخلب  نامیلس  خیش 
: هک هدومن  لقن 

نامیا لاقف  یخا ؟ نبا  ای  اه  اـم  لاـقف  یلع  مف  یف  همف  باـعل  لخدـی  يا  یلع  مف  یف  لـفتی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بلاـطوبا  يار 
.هرزاو کمع و  نبا  رصنا  ّینب  ای  یلعل  بلاطوبا  لاقف  همکح 

: دومرف يدرک ) نینچ  ارچ  ینعی   ) دوب هچ  نیا  هداز  ردارب  درک  لاؤس  تخیر  یلع  ناـهد  ار  دوخ  ناـهد  بآ  ربـمغیپ  دـید  بلاـط  وبا  )
ار و تمع  رـسپ  نک  يرای  مرـسپ  درک  رما  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  بلاطوبا  بانج  سپ  دوب  تمکح  نامیا و  شمامت  ناـهد ) بآ  نیا  )

( .شاب واریزو 

یلع دوخ  هلاس  هدزاود  رـسپ  زا  درکن و  عنم  رجز و  ار  ربمغیپ  هکنآ  رب  هوالع  تسین  بلاطوبا  بانج  ناـمیا  رب  لـیلد  تاـنایب  نیا  اـیآ 
.ار ادخ  لوسر  شمع  رسپ  دیامن  يرای  هک  دنک  یم  رما  راوگرزب  نآ  هب  هکلب  درکن  يریگولج  مه  مالّسلا  هیلع 

ردپ رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  نامیا 

دیدحلا یبا  نبا  دنا و  هدومن  تبث  دوخ  بتک  رد  یگمه  ناتدوخ  ياملع  زین  و 

168 ص :

.13 لصف ح147 ، ص132 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  زین  و  باب 14 ، ح41 ، ، 1/221 یفنح ، يزودق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دید  دش  دراو  دجسم  هب  بلاطوبا  بانج  يزور  هک  دهد  یم  حرش   (1) هغالبلا جهن  حرش  رد  الصفم 
لوغشم ترضح  نآ  تسار  تسد  رد  یلع  دراذگ و  یم  زامن 

: تفگ دوب ، هدرواین  نامیا  زور  نآ  ات  دوب و  وا  هارمه  هک  رایط  رفعج  شدنزرف  هب  .تسا  زامن  هب 

لوسر پچ  فرط  رد  تفر و  شیپ  رفعج  راذـگب  زامن  وا  اب  تمع و  رـسپ  يولهپ  هب  ار  تدوخ  نک  لـصو  کـمع ؛ نبا  حاـنج  لِـص 
.دومن داشنا  ار  تایبا  نیا  بلاطوبا  بانج  داتسیا  زامن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

یتقث ارفعجو  ایلع  نا 

بونلاو نامزلا  ملم  دنع 

امکمع نبا  ارصناو  الذخت  ال 

یبأو مهنیب  نم  یمأل  یخأ 

الو یبنلا  لذخا  هللاو ال 

(2) بسح وذ  ینب  نم  هلذخی 

یلع و يا   ) دـیراذگناو .دنتـسه  نم  نابیتشپ  اه  يراتفرگ  تخـس و  ياـهزور  رد  قوثو و  لـحم  ود  ره  رفعج  یلع و  هک  یتسرد  هب  )
مراد و یمنرب  تسد  ربغیپ  يرای  زا  مسق  ادخ  هب  .تسا  نم  ینیوبا  ردارب  رسپ  وا  هک  اریز  ار  وا  دیئامن  يرای  ار و  دوخ  مع  رسپ  رفعج )

ربماغیپ هک  مراذگ  یمن  او  ار  وا 

169 ص :

ابأ نأ  يور  اـمک  دـسیون ... : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هعـصاق ) هبطخ  ، ) هبطخ 238 ، 13/269 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هللا یلـص  یبنلا  نابلطی  رفعج  هنبا  هعمو  جرخف  هولاتغی ، نأ  شیرق  نم  هیلع  فاخی  ناکو  اموی ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـقف  بلاـط 

مدـقت رفعجل  لاق  بلاط ، وبأ  امهآر  املف  هنیمی ، نع  هعم  مالّـسلا  هیلع  یلعو  یلـصی ، هکم  باعـش  ضعب  یف  امئاق  هدـجوف  هلآو ، هیلع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـقت  هثالث  اوراص  املف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  راسی  نع  رفعج  ماقف  کمع ، نبا  حاـنج  لـصو 

...ناوخالا رخأتو 
« ققحم  » .بلاط یبا  نامیا  یف  يأرلا  فالتخا  همان 9 ،  14/76 ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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( .دشاب یم  فیرش  بسح  بحاص 

رما و هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  وا  ندرازگ  زامن  رایط و  رفعج  نامیا  مالسا و  ناتدوخ   (1) نیخروم املع و  قافتا  هب  سپ 
.تسا هدوب  بلاطوبا  بانج  شردپ  هزاجا 

دیامنن گرزب  ياعدا  نآ  زا  عنم  ار  دوخ  هدازردارب  دشاب و  رفاک  كرـشم و  يردپ  هک  دنک  رواب  یلقع  بحاص  تسا  نکمم  هنوگچ 
ردتقم ردـپ  مه  نآدـشاب  یم  وا  نید  نمـشد  هدروآ و  نیون  نید  هک  یـسک  هب  ندروآ  نامیا  زا  دـیامنن  عنم  مه  ار  شنادـنزرف  یتح 

! تسا هدوب  شیرق  سیئر  هک  بلاطوبا  بانج  دننام  یعاطم 

نمـشد یحور  یمـسج و  ياوق  مامت  اب  مه  شدوخ  وا و  هب  نک  ءادتقا  روآ و  نامیا  تمع  رـسپ  هب  ورب و  دـنک  رما  ار  شدـنزرف  هکلب 
!! دیامن يرای  تیوقت و  ار  دوخ  نید  گرزب 

.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف 

هرصاحم شیرق  هکم و  یلاها  یتقو  دنا  هدومن  لقن  یگمه  نیقیرف   (2) ياملع رباکا 

170 ص :

بلاطابا نا  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ریثا  نبا  .بلاط  یبا  نب  رفعج  لاح  حرـش  میجلا ، فرح  ، 1/287 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 1
...هراسی و نع  لص  کمع و  نبا  حانج  لص  مالّسلا  هیلعرفعجل  لاقف  هنیمی  نع  یلع  نایلصی و  ایلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يأر 

شداتسا لوق  زا  ّیلع ، رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق )  ) هبطخ 238 حرش  ، 13/272 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین 
لاق ریخ و  یلا  الا  كوعدـی  نل  هناف  همزلا  ینب  يا  مالّـسلا : هیلع  یلعل  لاق  بلاط  ابا  نا  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  نیا  یفاکـسا  رفعج  وبا 

«. هلوقب ملساف  کمع  نبا  حانج  هلآو  هیلع  هللا  یلصرفعجل 
یم ریثک  نبا  هشبحلا ، ضرا  یلا  ْهکم  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  ْهرجه  باب  ، 3/105 ریثک ، نبا  ْهیاهنلاو ، ْهیادبلا  - 2

مهرمأو مهبعـش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اولخدی  نأ  مهرمأو  بلطملا  دبع  ینب  عمج  موقلا  لمع  بلاط  وبأ  يأر  املف  دـسیون :
رد زین  ...انیقیو و  انامیإ  هلعف  نم  مهنمو  هیمح ، هلعف  نم  مهنمف  مهرفاکو ، مهملـسم  کـلذ  یلع  عمتجاـف  .هلتق  اودارأ  نمم  هوعنمی  نأ 

...مشاه نیب  شیرق  لئابق  ْهفلاـخم  رکذ  یف  لـصف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیکرـشملا  ْهلداـجم  باـب  ، 1/383 ْهیوبنلا ، ْهریسلا 
.دنک یم  لقن  ْهیاهنلا  ْهیادبلا و  دننامه  ار  نایرج 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  ادخ  لوسر  يرای  هب  مشاه  ینب  مامت  اب  بلاطوبا  بانج  دندرک ، مشاه  ینب  هرابرد  ار  يداصتقا 

، بعش رد  فقوت  تدم  مامت  رد  یتح  .دندومن  يرادهگن  تظفاحم و  ترـضح  نآ  زا  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  راهچ  دنتـساخرب و 
رادیب ار  ترـضح  نآ  دمآ  یم  یتعاس  زا  دعب  بلاطوبا  بانج  تفر  یم  ادـخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اجک  ره  اه  بش  لوا 

نآ ینمـشد  بش  لوا  رگا  هک  دیناباوخ  یم  وا  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شزیزع  دـنزرف  درب و  یم  يرت  نمأ  ياج  هب  درک و  یم 
نما دهم  رد  شکرابم  دوجو  ددرگ و  ترضح  نآ  يادف  یلع  دشاب  هتشاد  ترـضح  نآ  هب  یئوس  دصق  هدید و  اجنآ  رد  ار  ترـضح 

.دشاب هدوسآ  تحار و  شیاسآ  و 

یم یهارمگ  تلالـض و  لها  ار  نیرکـشم  تسا و  توبن  ماقم  یعدم  هک  يدـحوم  تظافح  يارب  یکرـشم  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امش 
هدوب لماک  نامیا  راثآ  زا  اه  يراکادـف  اـه و  تیدـج  همه  نیا  .تسا  یفنم  باوج  اـعطق  درب !؟ یم  راـک  هب  تیدـج  ردـق  نیا  دـناد ،

.تسا

صاوخ هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبسو   (1) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

171 ص :

یبا ناـمیا  یف  يأر  فـالتخا  ْهیواـعم ) یبا  مالّـسلا  هیلع  هل  هباـتک  نم  و  ، ) همان 9 ، 14/76 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ءاج  تام  امل  بلاط  ابأ  نأ  هیاورلا  تءاج  دقو  دسیون « : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .بلاط 

هـضرتعاف لعفف ، ینملعأف ، هریرـس  یلع  هتعفر  اذإف  هلـسغ ، لوتف  ضما  هل : لاـق  مث  ادـیدش ، نزحو  اـمیظع  عجوتف  هتومب ، هنذآـف  هلآو ،
تلفکو تیبر  دـقلف  اریخ  تیزجو  مع ، اـی  محر  کتلـصو  لاـقف  لاـجرلا ، سوؤر  یلع  لومحم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 

اهل بجعی  هعافش  کیف  نعفـشألو  کل  نرفغتـسال  هللاو  امأ  لاقف  هیلع ، فقوف  هترفح ، یلإ  هعبت  مث  اریبک ، ترزآو  ترـصنو  اریغص ،
« نالقثلا
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معلا یف  مالسالا  باتک  رد  یجنزرب  لوسر  دیس  نب  دمحم  دیـس  همالع  يدقاو و  زا  دنک  یم  لقن  دعـس  نب  دمحم  تاقبطزا   (1) همالا
مالّـسلا هیلع  یلع  دـنا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  حیحـص  دانـسا  اب  مهریغ  رکاسع و  نبا  دعـس و  نبا  زا  مانالا  دیـس  ءاـبآ  و 

هب هاگنآ  .دومن  يدیدش  هیرگ  ًادیدش  ًءاکب  یکبف  مداد ، ربخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومن ، تافو  بلاطوبا  نوچ  دومرف :
: دومرف نم 

« همحر هل و  هللا  رفغ  هراو  هنفک و  هلسغف و  بهذا  »

( .ار وا  دیامن  تمحر  دزرمایب و  ادخ  راذگب  شربق  رد  امنب و  نفک  هدب و  لسغ  ار  وا  ورب  )

172 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  يزوجلا ، نب  طبـس  .مالّـسلا  هیلع  هدلاو  رکذ  یف  لصف  باب 1 ، ص19 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
هنفک و هلـسغف و  بهذا  لاق  مث  ادیدش  ًاءاکب  اکبف  هللا  لوسر  تربخا  بلاطوبا  یفوت  امل  مالّـسلا  هیلع  لاق  لاق  يدقاولا  ینثدح  : » دنک

دعب هیلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بلطملا  دبع  مض  رکذ  ، 1/99 يربکلا ، تاقبط  رد  دعس  نبا  زین  ...همحر و  هل و  هللا  رفغ  هاراو 
: لاق مث  یکبف  بلاـط  یبا  تومب  هللا  لوسر  تربخا  لاـق : یلع  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  عفار  نبا  نب  هللا  دـیبع  : » دـسیون یم  ...هما  ْهاـفو 

لاح حرـش  هرامـش 8613 ، ، 66/336 قـشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ...همحر » هـل و  هللا  رفغ  هراو  هـنفک و  هلـسغاف و  بـهذا 
هیآ لیذ  ، 2/411 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش  هبوت ؛ هروس  هیا 113  لیذ  ، 3/506 روثنملا ، رد  ریسفت  رد  یطویس  فانم ؛ دبع  نب  بلاطوبا 

.دننک یم  لقن  دعس  نبا  دننامه  ار  ثیدح  هبوت  هروس  ، 113
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میئوگب تسا  راوازـس  ایآ  دنیامنب !؟ نفک  دـنهدب و  لسغ  ار  رفاک  هک  هدـش  هداد  هزاجا  مالـسا  رد  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
باـنج ياربو  تفرن  نوریب  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  اـهزور  ینعی  .هتیب  نـم  جرخی  ـال  اـمایا  هـل  رفغتـسی  هللا  لوـسر 

.دومن یم  شزرمآ  ترفغم و  بلط  رافغتسا و  بلاطوبا 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  دشاب !؟ هدیدن  دوخ  نآرق  رد  ار  ءاسن  هروس  هیآ 51 و 116  ترضح  نآ  هک  تسا  نکمم  ایآ 

{ َِکلذ َنوُد  ام  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِإ  }

( .دشخب یم  دهاوخ  ار  هک  ره  كرشم  ياوس  دیشخب  دهاوخن  زگره  دروآ ، كرش  وا  هب  هک  ار  یسک  ادخ  تسا  ققحم  )

ار كرـشم  ام  هک  دـیامرف  یم  راـگدرورپ  احیرـص  هک  يا  هیآ  نینچ  دوجو  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ 
مه تسا و  مارح  كرـشم  يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  هکنآ  لاـح  دـیامنب و  ترفغم  تمحر و  بلط  كرـشم  يارب  مـیزرمآ  یمن 

ندومن رافغتسا  نیمه  سپ  دشاب  یمن  زئاج  ادبا  رافک  يارب  دراد و  نیملسم  هب  صاصتخا  تیم  ندب  ندومن  نفک  نداد و  لسغ  نینچ 
نفک هدـب و  لسغ  ار  تردـپ  ورب  تدوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ندومن  رما  بلاطوبا و  بانج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.بلاطوبا بانج  نامیا  مالسارب و  تسا  حضاو  یلیلد  امنب 

هیثرم شراوگرزب  ردپ  رب  هنوگچ  نایقتم  يالوم  دنیبب  دینک و  هعلاطم  ار  يزوج  نبا  طبس  هرکذت   6 هحفص فاصنا  نیب و  قح  هدید  اب 
: هک تسا  هتفگ 

ریجتسملا همصع  بلاط  ابأ 

ملظلا رونو  لوحملا  ثیغو 

ظافحلا لهأ  كدقف  ده  دقل 

معنلا یلو  کیلع  یلصف 

173 ص :
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هناوضر کبر  كاقلو 

مع ریخ  نم  رهطلل  تنک  دقف 

تنیبحم ناتـسود و  ناکرا  وت  توم  اـب  .يدوب  یناـملظ  بش  یئانـشور  ناـگداتفا و  رب  تمحر  ناگدـنهانپ و  هاـنپ  وت  بلاـط  وبا  يا  )
هک  ) اهومع نیرتهب  ربمغیپ  يارب  يدوب  وت  دومن و  لصاو  نیرب  تشهب  رد  دوخ  راوج  هب  ار  وت  لزان و  وت  رب  قح  تمحر  .دش  یشالتم 

(( يدومن يرای  ار  وا  نید  ار و  وا 

وا يارب  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) یتسرپ ادخ  دـیحوت و  همـسجم  هک  دـشاب  هتفر  ایند  زا  رفاک  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  دوش  یم  رواب  ایآ 
!؟ دیامن یئارس  هیثرم  مسق  نیا 

ار وا  دومرف  یمن رما  موصعم  ماما  هب  مرکا  لوسر  الا  هتفر و  ایند  زا  نمؤم  بلاطوبا  بانج  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  یلئالد  مامت  اهنیا 
ضغب هللا و  یف  ّبح  همـسجم  ترـضح  نآ  هک  یتلاح  رد  دیامنب  تمحر  بلط  دیدش و  هیرگ  وا  يارب  دـیامن و  نفد  نفک و  لسغ و 

فلاخم و  كرـشمول ) و   ) تسا نم  يومع  نوچ  هک  سفن  ياوه  يور  هن  دیامن  یم  ادخ  يارب  ینمـشد  یتسود و  .تسا  هدوب  هللا  یف 
! میامن تمحر  بلط  رافغتسا و  هیرگ و  تدش  هب  وا  يارب  تسا ، نم  راگدرورپ  رما 

راهظا ًانلع  دوخ  ناردارب  هزمح  سابع و  دـننام  تشاد و  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  تلع  هچ  هب  دوب  دـحوم  نمؤم و  بلاـطوبا  رگا  خـیش :
؟ دومنن نامیا 

عاجـش و يردـق  هب  هزمح  بانج  هک  نآ  هچ  هدوب ؛ توافت  قرف و  یلیخ  بلاطوبا  بانج  اـب  هزمح  ساـبع و  نیب  تسا  یهیدـب  یعاد :
ینایاش کمک  نامیا  هب  وا  رهاظت  مالـسا و  هتبلا  .دندیـسرت  یم  هکلب  دـندرک  یم  هظحالم  وا  زا  هکم  لها  مامت  هک  دوب  يوق  روسج و 

.دش نانمشد  رش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصرمبغیپ  دوجو  ظفح  يارب 

174 ص :
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هدوب یناهنپ  سابع  مالسا 

نامیا هکم  رد  سابع  هک  دیامن  یم  لقن  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  درکن ؛ رهاظ  ار  دوخ  مالـسا  يروف  مه  سابع  بانج  اما  و 
تکرح ترـضح  نآ  اب  تساوخ  هدومن  ترجه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  ات  تشاد  یم  ناـهنپ  مدرم  زا  یلو  دروآ 

هوزغ رد  دیناسر و  یم  ترضح  نآ  هب  ار  هکم  ياهربخ  اذلف  .تسا  رتهب  نم  يارب  هکم  رد  وت  فقوت  هک  تشون  وا  هب  ترضح  دیامن ،
دـش دوجوم  یـضتقم  ربیخ  حتف  زور  رد  دـش و  ریـسا  شیرق  رافک  تسکـش  زا  دـعب  .دـندروآ  دوخ  اب  ار  بانج  نآ  رافک  يربک  ردـب 

رئاخذ زاالقن  لوبمالسا ) پاچ   ) باب 56 نمض  (1) عیبانی هحفص 226  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  زین  دومن و  رهاظ  ار  دوخ  نامیا 
، دـنناد یم  ملع  لها  هک  هدوآ  یهلا  مساـقلاوبا  لـئاضف  زا  یعفاـش  يربط  هللا  دـبع  نب  دـمحا  رفعج  یبا  فیرـشلا  مرحلا  ماـما  یبقعلا 

لیام دومن و  رافک  اب  تقفاوم  تهارک  اب  هک  نآ  هچ  دشن  ار  وا  .دومن  یم  نامتک  ار  شمالسا  یلو  دوب  هدروآ  مالـسا  میدق  زا  سابع 
هب عفار  وبا  هک  يزور  .دهدب  ترـضح  نآ  هب  ار  نیکرـشم  رابخا  دنامب و  تشون  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  یلو  دوب  ترجه  هب 

.دومن دازآ  ار  وا  ترضح  داد  ار  سابع  مالسا  هب  رهاظت  ربخ  ترضح  نآ 

175 ص :

ملعلا لها  لاق  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يزودنق  .سابعلا  مالـسا  رکذ  باب 56 ، ح623 ، ، 2/217 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
« ...ردب موی  نیکرشملا  عم  جرخ  همالسا و  متکی  ناک  امیدق و  ملسا  سابعلا  نا  خیراتلاب :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1752 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
http://www.ghaemiyeh.com


بلاطوبا طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  تلع 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زونه  هک  توعد  لوا  رد  ینعی  دـش ؛ یم  هرـسکی  رما  درک  یم  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  رگا  بلاـطوبا  باـنج  یلو 
.دندز یم  مه  رب  ار  توبن  ساسا  دندومن و  یم  مایق  ادحتم  مشاه  ینب  دض  رب  تیبرع  هعماج  شیرق و  مامت  تشادن  يرای  هلآو  هیلع 

اهنآات دریگب  ار  يداعا  ریاس  اهنآ  يولج  شیرق  اب  یشیک  مه  ناونع  هب  دناوتب  ات  دومنن  زاربا  هسایس  ار  دوخ  نامیا  بلاطوبا  بانج  اذل 
دـصقم دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  لماک  یتصرف  ترـضح  نآ  دنیامنن و  داختا  يرت  يوق  تامیمـصت  بلاطوبا  بانج  مارتحا  ضحم  مه ،

.دیامن راکشآ  ار  دوخ 

نیمه دوب  هفیظو  ماجنا  لوغشم  مامت  بلق  توق  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب  هدنز  بانج  نآ  ات  .دش  مسق  نیمه  هچ  نانچ 
: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دومن  تافو  تثعب  مهد  لاس  رخآ  رد  بلاطوبا  بانج  هک 

« بلاط یبا  دعب  رصان  اهب  کل  امف  هکم  نع  جرخا  »

( يرادن اجنآ  رد  يروای  بلاط  یبا  زا  دعب  هک  وش  جراخ  هکم  زا  )

؟ ریخ ای  دنتشاد  لوبق  تما  هدوب و  روهشم  بلاطوبا  مالسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  ایآ  خیش :

.دندومن یم  دای  تمظع  اب  ار  بانج  نآ  مان  تما ، مامت  هتشاد و  ار  ترهش  لامک  .یلب  یعاد :

ابیرقت لاس  یس  زادعب  یلو  دشاب  هتـشاد  لماک  ترهـش  عیاش و  يرما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :
تسد زا  ار  دوخ  هیلوا  تقیقح  هک  یمسق  هب  ددرگ  روهشم  تقیقح  قح و  فالخ  رب  امش ) لوق  هب   ) یثیدح لعج  تهج 
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؟ دهدب

( .دش هتسکش  مالسا  رد  هک  دوبن  تقیقح )  ) هشیش یلوا  نیا   ) مالسالا یف  ترسک  هروراق  لوا  اذه  سیل  یعاد :

زا ار  دوخ  هیلوا  تروص  یثیدح ، لعج  هب  اه  لاس زا  دـعب  یلو  روهـشم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  یعوضوم  هک  تشادـن  یگزات  رما  نیا 
.دشاب هداد  تسد 

عورشم هکلب  جیار  عیاش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تعیرـش  بحاص  نامز  رد  هک  نید  ماکحا  رد  یتح  دوب  روما  زا  يرایـسب 
يرگید تروص  هدیدرگ و  ضوع  نآ  تقیقح  یلک  هب  صاخشا  ذوفن  لامعا  هطساو  هب  اه  لاس نتـشذگ  زا  دعب  هدوب و  لمع  دروم  و 

.هتفرگ دوخ  هب 

؟ دییامن رکذ  ام  يارب  يا  هنومن  دیدومن  نایب  هک  يرایسب  روما  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :

همه زا  هک  دهاوش  نآ  زا  یکی  هب  هنومن  يارب  یلو  دهد  یمن  ار  اهنآ  مامت  نایب  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  تسا  رایـسب  دهاوش  یعاد :
هعتم مکحم ، مکح  ود  نآ  میامن و  یم  هراشا  هدیدرگ  راوتـسا  نیملـسم  روهمج  قافتا  دیجم و  نآرق  تلالد  اب  رت و  حضاو  رت و  مهم 

.تسا ءاسن  جح  عاطقنا و  دقع  هک 

هدوب لمع  دروم  عورشم و  عیاش و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  ینسو ) هعیش   ) نیقیرف قافتا  دیجم و  نآرق  مکح  هب  هک 
مالک هلمج  کی  هب  طقف  هدوب  يراج  تما  نایم  رد  مه  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  نامز  زا  یتمـسق  رکب و  یبا  تفالخ  هرود  رد  یتح 

: تفگ هک  رمع  هفیلخ 

« امهیلع بقاعا  امهمرحا و  ینا  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  »
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( ارنآ هب  ناگدننک  لمع  میامن  یم  باقع  مدومن و  مارح  ار  اهنآ  نم  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  هک  هعتمود  )

دعب هب  وا  تفالخ  زا  رمع  مالک  نیا  ناـنچ  هدـیدرگ ! مارح  تسا  لاـس  دصیـس  رازه و  ادـخ  لـالح  ینعی  هدـیدرگ ؛ سکعنم  یلک  هب 
يور ترضح ، نآ  هباحص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لمع  دیجم و  نآرق  حیرـص  ّصن  فالخ  رب  لیلد  نودب  دش و  تیوقت 

نادرارب روهمج  زا  نیملـسم  تیعمج  اهنویلم  لاحلا  یلا  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تقیقح  هک  دـش  يوریپ  هناروکروک  تعاـطا 
ناردارب مومع  زونه  دنناد و  یم  هعیش  عدب  زا  یتعدب  ار  ادخ ) لالح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هینس  تنـس   ) هعتم دننـست ، لها 

ود نیا  رمع  رکب و  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  رد  هک  دننک  یمن  لوبق  مینک  نایب  لئاد  اب  ام  رگا  دـنناد و  یمن  ننـست  لها 
!! هدیدرگ مارح  ادخ  لالح  شتفالخ  طساوا  رد  رمع  هفیلخ  راتفگ  هب  طقف  هدوب ؛ لالح  عیاش و  هعتم 

رکب و یبا  نیخیـش  دییأت  كاپ و  هباحـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس  دیجم و  نآرق  هب  دیؤم  یهلا  تباث  مکح  هک  ییاج 
هب دانتسا  ًادبا  هک  رمع  صخش  راتفگ  هب  نآ ، تیلح  رب  دنـس  لها  هربتعم  بتک  دیجم و  نآرق  رد  هحـضاو  لئالد  ندوب  دوجوم  رمع و 

؟ ددرگن رفک  هب  لدبم  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  دیهاوخ  یم  امش  ددرگ ، تعدب  مارح و  درادن  هللا  لوسر  راتفگ  تایآ و 

لمع هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  فالخ  رب  اـهنرق  ناـهج ، ناناملـسماه  نویلیم  دـییوگب  دـیهاوخ  یم  ینعی  خـیش :
ور ي ینعی  دنیوگ  یـضفار  ار  نایعیـش  هللا و  لوسر  تنـس  عبات  ینعی  دنناوخ ؛ یم  ینـس  ار  ام  ناهج  همه  رد  هک  نآ  لاح  دـندومن و 

!؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  زا  نادرگ 
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.دنشاب یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اه  ینس  عقاو  رد 

هنافـصنم راـنک و  رب  بصعت  تداـع و  زا  رگا  هک  نآ  لاـح  دـیناوخ و  یم  یـضفار  ار  نایعیـش  ینـس و  ار  دوخ  اهامـش  ارهاـظ  یعاد :
نآ رماوا  عیطم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  نآرق و  عبات  ینعی  ینـس  نایعیـش  تقیقح  ینعم و  رد  دینیب  یم  دیئامن  تواضق 

.دیشاب یم  ترضح  نآ  رماوا  تنس و  نآرق و  زا  نادرگ  يور  ینعی  یضفار  اهامش  دنشاب و  یم  ترضح 

؟ دیراد ینعم  نیا  رب  لیلد  هچ  دیدناوخ ، یضفار  ار  كاپ  ناناملسم  اهنویلم  .نسحا  خیش :

هللا لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیش و  لدکاپ  ناناملسم  نویلیم  دص  زا  هدایز  ینـس  ناردارب  اهامـش  هک  یمـسق  نامه  یعاد :
روتسد مرکا  لوسر  هک  مدومن  هراشا  يرایسب  لیالد  هب  هیضام  یلایل  رد  .دیناوخ  یم  كرشم  رفاک و  یضفار و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نآ تنـس  هریـس و  .دـیدش  نارگید  وریپ  هدـنادرگ  يور  ترتـع  زا  ادـمع  امـش  نم ، ترتـع  نآرق و  زا  دـینک  يوریپ  نـم  زا  دـعب  داد 
هب نیلماع  هدومن و  كرت  ار  اهنآ  نیخیـش  مکح  هب  هدراذـگ و  اپ  ریز  دومن  یم  یلمع  نآرق  مکح  هب  تایح  نامز  رد  هک  ار  ترـضح 

لافنا هروس  هیآ 42  رد  احیرـص  هک  ماکحا  نآ  هلمج  زا  هک  دـیدناوخ  رفاک  كرـشم و  هکلب  یـضفار  ار  ترـضح  نآ  هریـس  تنس و 
: هدومرف

{ یبْرُْقلا يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  {َو 

وا ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  صاخ  نآ  کی  جنپ  سمخ و  مک ) ای  دایز   ) دسر هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچره  هک  دـینادب  نانمؤم  يا  )
( .دشاب یم 
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هدومن و عطق  دومن ، یم  میسقت  براقا  ناشیوخ و  هب  ار  مئانغ  سمخ  دومرف و  یم  یلمع  ار  مکح  نیا  تایح  نامز  رد  ترضح  نآ  و 
.دوش یم  ینالوط  یلیخ  نخس  هتشر  منک  هرامش  ار  اهنآ  مامت  مهاوخب  رگا  هرخالاب  .دیدینادرگ  يور  نآ  زا 

تنس هدننک  كرت  نادرگیور و  یضفار و  اهامش  میشاب و  یم  هللا  لوسر  هریس  تنس و  عبات  نایعیـش  ام  هک  ینعم  نیا  رب  لیلد  رتگرزب 
هلآو و هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنـس  ادخ و  مکح  هب  هک  تسا  هعتم  عوضوم  نیمه  دیـشاب ، یم  مارگ  هباحـص  هللا و  لوسر  هریـس  و 
هب یلو  هدوب  لمع  دروم  لالح و  رمع  تفالخ  طساوا  ات  رکب  یبا  تفـالخ  هرود  ماـمت  ترـضح و  نآ  دوخ  ناـمز  رد  هباحـص  لـمع 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنـس  مارح و  ار  ادخ  لالح  هدومن ، ءادا  یـصاخ  رظن  تسایـس و  يور  هک  رمع  مالک  زا  يا  هلمج 
یم یـضفار  میـشاب  یم  هللا  لوسر  تنـس  نآرق و  عبات  هک  ار  نایعیـش  اـم  ینـس و  ار  دوخ  کـلذ  عم  دـیدومن  كرت  هدراذـگاپ و  ریز 

!! دنناوخ یم  كرشم  یضفار و  ار  ام  تسا  نرق  هداهچ  هک  دیداد  ناشن  هنوراو  ناربخ  یب  رب  نانچ  ار  رما  نیا  دیناوخ و 

دوخ مالک  تابثا  يارب  رمع  هفیلخ  هک  دـیتسه  ننـست  لـها  ناردارب  امـش  رت  مرگ  شآ  زا  هساـک  فورعم  لـثم  ياـنعم  هکنآ  بجع  و 
یلو قح  رمع  هفیلخ  مالک  دـننک  تباث  ات  هدروآ  دوخ  بتک  رد  دراب  لیلد  اه  هد  ننـست  لها  ياملع  یلو  دومنن  لیلد  ناـهرب و  هماـقا 

!! دشاب یم  ساسا  یب  لطاب و  ترضح  نآ  هباحص  هللا و  لوسر  هریس  تنس و  نآرق و 

تنـس ادخ و  هتفگ  فالخ  رب  رمع  هفیلخ  دییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  تسیچ ؟ عاطقنا  دـقع  هعتم و  تیّلح  رب  امـش  لیلد  خـیش :
؟ هدومن لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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هعتم تیلح  لئالد 

: دیامرف یم  احیرص  ءاسن  هروس  هیآ 28  رد  هک  تسا  ینامسآ  مکحم  دنس  دیجم و  نآرق  الوا  .تسا  رایسب  ینعم  نیا  رب  لئالد  یعاد :

{ ًهَضیرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  }

هک دیزادرپب  نانآ  هب  تسا  اهنآ  دزم  هک  نیعم  رهم  دیتشاد  اهنآ  زا  عتمت  دیدومن و  هعتم  ینعی  اهنآ  زا  دیدش  دنم  هرهب  هک  نآ  زا  سپ  )
( .تسا بجاو  هضیرف و 

نیا رد  نوچ  ددرگ و  رهاظ  نآرق  دوخ  رد  یخسان  رگم  تسا  یقاب  دوخ  تیعورـشم  هب  دبالا  یلا  دیجم  نآرق  مکح  هک  تسا  یهیدب 
.تسا رارقرب  یقاب و  دبأ  ات  مکحم  مکح  نیا  سپ  هدماین ، یخسان  عوضوم 

ار اـهنآ  قادـص  رهم و  دـهد  یم  روتـسد  هدـمآ ، تاـیآ  ناـمه  بیقعت  رد  هک  دـشابن  مئاد  حاـکن  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  اـجک  زا  خـیش :
؟ دنزادرپب

زا مـجنپ  ءزج  رد   (1) يربط لیبق  زا  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  اریز  دـیدومن ؛ هطلغم  حالطـصا  هب  یفطل و  یب  دوخ  ناـیب  نیا  رد  یعاد :
هعتم باب  رد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نارگید  بیغلا و  حیتافم  ریسفت  زا  میس  ءزج  رد   (2) يزار رخف  ماما  ریبک و  ریسفت 
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.دنا هدروآ 

ماسقا نایب  رب  تسا  لمتـشم  الماک  ءاسن  هروس  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  نایاقآ  ناتدوخ ، ءاـملع  نیرـسفم و  ناـیب  تحارـص  رب  هوـالع 
.نیمی کلم  هعطقنم و  هعتم  مئاد و  زا  مالسا  رد  جاودزا  حاکن و 

: دیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 3  رد  مئاد  حاکن  رد  اما  و 

{ ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  ْوَأ  ًهَدِحاوَف  اُولِدْعَت  ّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  }

هک دیـسرتب  رگا  راهچ و  ای  هس  ای  ود  دـشاب  تلادـع  اب  بسانم  وکین و  امـش  يارب  هک  ار  سک  نآ  نانز  زا  دـیروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  )
هک دـینک  افتکا  نآ  هب  دراد  يزینک  هک  نانچ  ای  هدرک و  رایتخا  نز  کی  اهنت  سپ  دـیئامن  تلادـع  دـیناوتن  دـیریگ  ددـعتم  نانز  نوچ 

( .تلادع هب  تسا  رت  کیدزن 

: دیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 28 رد  ناکزینک  نیمی و  کلم  هراب  رد  و 

ْمُِکنامیِإب ُمَلْعَأ  ُهّللا  ِتانِمْؤُْملا َو  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَـصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  {َو 
{ ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َّنِِهلْهَأ َو  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب 

دیدش نآ  کلام  هک  يا  هنمؤم  نازینک  سپ  دریگ  دازآ ) و   ) نامیا اب  ياسراپ  نانز  هک  دشابن  یئاناوت  تعـسو و  ار  امـش  زا  سک  ره  )
دیناسکی هبتر  رد  رگید و  یـضعب  سنج  زا  یـضعب  همه  نامیا  لها  هک  امـش  نامیا  بتارم  هب  تسا  رت  هاگآ  ادخ  دینک  رایتخا  ینز  هب 

( .دیهدب هدش  نیعم  هچ  نادب  ار  اهنآ  رهم  دینک و  جاودزا  شکلام  نذا  اب  هنمؤم  ناکزینک  اب  سپ 

َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف   } هیآ عاطقنا  دقع  هعتم و  باب  رد  و 
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هدـش رارکت  مئاد  حاکن  هب  رما  هروس  کی  رد  هک  دـیآ  یم  مزال  دـشاب  مئاد  حاـکن  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رگا  هدـیدرگ و  لزاـن  ًهَضیرَف }
.تسا دیدج  مکح  رما و  کی  دوخ  هک  تسا  هدیدرگ  لزان  هعتم  هب  عجار  نوچ  دوب و  دهاوخ  هدعاق  فالخ  رب  نیا  دشاب و 

نامز رد  رابک  هباحص  هدوب و  عورشم  عیاش و  مالسا  ردص  رد  هعتم  حاکن  هک  نیا  هب  طقف ) هعیش  هن   ) تسا نیملـسم  عیمج  قافتا  ایناث 
تسا مادک  هعتم  هیآ  سپ  تسا  حاکن  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رگا  دندرک و  یم  لمع  روتـسد  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ 
تباث ار  نآ  تیعورشم  دنضرعتم و  مه  ناتدوخ  نیرسفم  هک  تسا  نیمه  هعتم  هیآ  اعطق  سپ  دنتسه ؟ نآ  هب  لئاق  نیملسم  مومع  هک 

.تسا تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ  هدماین  نآ  يارب  یخسان  دنیامن و  یم 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  تایاور 

زا ءاجروبا  هک  لبنح  نب  دمحا  ماما   (2) دنسم (1) و  يراخب حیحص  رد  هلمج  زا 
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تام یتح  اهنع  هنی  مل  همرحی و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزنا  لاق : نیـصح  نب  نارمع  نع  - 1
زین .هرقب و  هروس  هیآ 194  لیذ  ریـسفتلا ، باتک  ح947 ، ، 6/348 يراخب ، حیحـص  رمع » هنا  لاقی  دـمحم  لاق  .ءاشام  هیأرب  لجر  لاق 

نامثع تدهش  لاق  مکحلا  نب  ناورم  نع  : » دسیون یم  نارقالا  عتمتلا و  باب  جحلا ، باتک  ح 1459 ، ، 2/562 شحیحص ، رد  يراخب 
عدأل تنک  ام  لاق  هجحو  هرمعب  کیبل  امهب  لهأ  یلع  يأر  املف  امهنیب  عمجی  نأو  هعتملا  نع  یهنی  ناـمثعو  اـمهنع  هللا  یـضر  اـیلعو 

یم نارقالا ، عتمتلا و  باب  جحلا ، باتک  ح1465 ، ، 2/655 شحیحص ، رد  يراخب  نینچمه  دحأ » لوقل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هنس 
یهنت نا  الا  دیرت  ام  یلع  لاقف  هعتملا  یف  نافسعی  امه  امهنع و  هللا  یضر  نامثع  یلع و  فلتخا  لاق  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  : » دسیون

« ایعمج امهب  لها  یلع  کلذ  يار  املف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هلعف  رمع  نع 
نیصح نب  نارمع  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .نیصح  نب  نارمع  دنـسم  ، 4/436 لبنح ، دمحا  دنسم ، - 2

« .تام یتح  یبنلا  اهنع  هنی  مل  اهخسنت و  هیآ  لزنت  ملف  هللا  لوسر  عم  اهب  انلمع  یلاعت و  كرابت و  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  لاق :
یم لقن  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  عتمتلاب  اب  جحلا ، باتک  ، 3/432 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زینو 
هنی ملف  همرحب  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهانلعفف  هللا  باـتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزنا  ظـفلب  نارمع  نع  : » دـنک

عتمتلا و یف  لصف 3  ْهرمعلا ، جحلا و  باتک  ح 1402 ، ، 3/460 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  .ءاش  ام  هیأرب  الجر  لاق  تاـم  یتح  اـهنع 
، میظعلا نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثـک  نبا  نیـصح ؛ نب  نارمع  دنـسم  ح548 ، ، 1/349 نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  رد  يدیمح  جـحلا ؛ خـسف 

یم لقن  هنوگ  نیا  عتمتلا ، زاوج  باب  جحلا  باتک  ح172 ، ، 2/900 ملسم ، حیحصرد  نینچمه  هرقب و  هروس  هیآ 196 ، لیذ  ، 1/204
مل مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  اـنرمأو  جـحلا ) هعتم  ینعی   ) هللا باـتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  نیـصح  نب  نارمع  لاـق  : » دـننک

ننـسرد یئاسن  ءاش » ام  دـعب  هیأرب  لجر  لاق  تام  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  ملو  جـحلا  هعتم  هیآ  خـسنت  هیآ  لزنت 
هیآ 196، لیذ  ، 2/388 نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  رد  یبطرق  ْهرقب ؛ هروس  هیآ 196  لیذ  ریسفتلا ، باتک  ح 11032 ، ، 6/300 يربکلا ،

یم لقن  ملسم  دننامه  ار  ثیدح  ظافلارد  یکدنا  فالتخا  اب  هرقب  هروس  هیآ 196  لیذ  ، 1/390 روثنملا ، ردلارد  یطویس  هرقب ؛ هروس 
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  عمتلا  نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/20 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  نینچمه  .دنک و 
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نینچمه و  ءاش » ام  هیأرب  لجر  لقیلف  نآرقلا  هیف  لزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انعتمت  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  : » دـنک
یف هعتملا )  هیآلا (  هذه  تلزن  دـنک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ءاسن ، هروس  هیآ 24 ، لیذ  ءاسن ، هروس  ، 3/286 نایبلاو ، فشکلارد  یبلعث 

انهنی ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  انعتمتو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  انرمأف  اهخـسنت ، اهدعب  هیآ  لزنت  مل  هللا ، باتک 
لقن هنوگ  نیا  نارمع ، نع  فرطم  نع  ْهماعد  نب  ْهداـتق  ثیداـحا  ، 18/118 ریبکلا ، مجعم  رد  و  ءاش » ام  هیأرب  دـعب  لجر  لاـقو  هنع ،

زین و  ءاـشام » هیأرب  لـجر  لـقیلف  نآرقلا  هب  لزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عـم  اـنعتمت  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  : » دـنک یم 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  دهع  یف  نیتعتملا  هیعرشب  افرتعم  ناک  دقو  : » دسیون یم  ثحبم 5 ، لصف 4 ، ، 5/283 دصاقملا ، حرش  رد  ینازاتفت 

هعتمو ءاسنلا  هعتم  یهو  نهمرحأو  نهنع  یهنأ  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نک  ثالث  لاق  هنأ  هنع  يور  ام  یلع  هلآو 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تایح  نامز  رد  هعتم  مکح  هک  دـش  یم  مولعم  تشذـگ  هک  یتایاور  رد  تقداـب  لـمعلا » ریخ  یلع  یحو  جـحلا 
یم فارتعا  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  مکح  ندوب  عورـشم  هب  رمع  دوخ  ریخا  تیاور  نیا  رد  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدشن  خـسن  هلآو 
یم ْهیناثلا  ْهجحلا  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  شریـسفت  رد  يزار  رخف  .تسا  یندینـش  هک  دراد  یبلطم  يزار  رخف  عوضوم  نیا  رد  .دنک 

ار يزیچ  مرکا  ربماـیپ  دـنادب  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ رفاـک  هدرک  مارح  ار  لـالح  هعتم  هک  هتـسناد  یم  باـطخلا  نب  رمع  رگا  دـسیون :
یم هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـندرک  قیدـصت  مکح  نیا  رد  ار  وا  هک  یناسک  نینچمه  .دوب و  دـهاوخ  رفاک  دـیامن  مارح  وا  هدرک و  لالح 
رمع نع  يور  ام  : » دییامرف هجوت  يزار  رخف  ریسفت  لماک  نتم  هب  کنیا  .دوب  دنهاوخ  رفاک  زین  نانآ  تسا ، رفاک  یصخش  نینچ  دنناد 
اذـه رکذ  امهیلع ، بقاعأو  امهنع  یهنأ  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  هتبطخ : یف  لاق  هنأ  هنع  هللا  یـضر 

وأ اوتکـسف ، هعتملا  همرحب  نیملاع  اوناک  مهنا  لاقی : نأ  امإ  ولخی  اـنهه ال  لاـحلاف  دـحأ ، هیلع  رکنأ  اـمو  هباحـصلا  عمجم  یف  مـالکلا 
، کلذ یف  نیفقوتم  مهنوکل  اوتکسف  .اهتمرح  الو  اهتحابإ  اوفرع  ام  وأ  هنهادملا ، لیبس  یلع  اوتکـس  مهنکلو  هحابم  اهنأب  نیملاع  اوناک 
، هعتملا هحابإب  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ملع  نم  نأل  هباحـصلا  ریفکتو  رمع ، ریفکت  بجوی  یناثلاو  بولطملا ، وه  لوـألاو 
« اضیأ ارفاک  ناک  ارفاک ، اـئطخم  هنوکب  هملع  عم  هیلع  هقدـص  نمو  هللااـب ، رفاـک  وهف  اـهل  خـسن  ریغ  نم  هروظحم  همرحم  اـهنإ  لاـق : مث 

تازاجم نآ  ماجنا  رب  منک و  یم  مالعا  عونمم  نم  ار  تسا  هدوب  ربمایپ  نامز  رد  هک  يا  هعتم  ود  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  زا  هچنآ  )
مییوگب دـیاب  اـی  اـج  نیا  رد  .تسا  هدرکن  راـکنا  ار  نآ  مه  یـسک  تسا و  هتفگ  هباحـص  عـمجرد  رمع  ار  هلمج  نیا  .دوـمن  مهاوـخ 

یب يور  اما  تسا  لالح  هعتم  دنتـسناد  یم  هباحـص  مییوگب  دیاب  ای  .دندرکن  ضارتعا  اذل  تسا ، مارح  هعتم  هک  دنتـسناد  یمن  هباحص 
توکـس اذـل  ار ، شندوب  مارح  هن  دنتـسناد و  یم  ار  شندوب  لالح  هن  مییوگب  دـیاب  اـی  دـندرک و  توکـس  يراـگنا  لهـس  یهجوت و 

رگا اریز  دـش ؛ دـهاوخ  هباحـص  باطخلا و  نب  رمع  رفک  ثعاب  مود ، لامتحا  اما  .تسا  تحـص  لوا  لامتحا  اـم  رظن  قبط  رب  .دـندرک 
اب دـننک  قیدـصت  مکح  نیارد  ار  وا  هک  یناسک  نینچمه  .تسا  رفاک  دـیامن ، مارح  وا  هدرک و  لالح  ار  هعتم  ربمایپ  هک  دـنادب  یـسک 

مارح هعتم  هک  تسناد  یمن  مود  هفیلخ  اعقاو  ایآ  دوب ) دـنهاوخ  رفاک  زین  ناـنآ  تسا ، رفاـک  یـصخش  نینچ  دـنناد  یم  هکنیا  هب  هجوت 
تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  يا  هعتم  ود  هک  هدرکن  حیرـصت  شدوخ  رگم  درک ؟ مالعا  مارح  ار  وا  تسا و 

هدـش و یم  لمع  نآ  هب  هدوب و  لالح  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  هک  دـنک  یم  دـییأت  يراخب  زا  یثیدـح  ار  اـنعم  نیمه  مدرک » مارح  نم  ار 
ربمایپ هک  دنک  یم  مارح  ار  يزیچ  هک  تسا  هتـشاد  نیقی  مود  هفیلخ  ملـسم  دهاوش  قبط  سپ  .تسا  هدـماین  هنیمز  نیا  رد  مه  یخـسن 

.تسا هدش  یم  لمع  نآ  هب  هدرک و  لالح  ار  نآ 
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: تفگ هک  تسا  لقن  نیصح  نب  نارمع 

هللا یلص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اه  انلعفف  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن 
.رمع هنا  لاقی  دمحم  لاق  .ءاشام  هیآرب  لجر  لاق  تام  اذا  یتح  هلآو  هیلع 

تمرح رب  مه  يا  هیآ  میدرک و  یم  لمع  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ادـخ و  باتک  رد  هدـش  لزاـن  هعتم  هیآ  )
ره تفگ  دوخ  لیم  يأر و  هب  يدرم  .هدومنن  عنم  نآ  زا  ار  ام  گرم  مد  ات  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـیدرگن و  لزاـن  نآ 

!!( هدوب باطخلا  نب  رمع  درم  نیا  دنیوگ  یم  دیوگ  يراخب  .تساوخ  شلد  هچ 

: هک تسا  هعتملا  حاکن  باب  جاجح  نب  ملسم  حیحص  لوا  ءزج   535 هحفص رد  و 

یف هانئجف  ارمتعم  يراصنا  هللا  دبع  نب  باج  مدق  اطع  لاق  لاق  حیرج  نبا  انربخا  لاق  قازرلا  دـبع  انثدـح  لاق  یئولحلا  نسحلا  انثدـح 
اوجرا امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنم  هلاـسف  هلزنم 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت  هلضف  نم 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

: تفگ هک  تسا  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  ءاجروبا  هک  لبنح  نب  دمحا 

هللا یلص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اه  انلعفف  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن 
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.رمع هنا  لاقی  دمحم  لاق  .ءاشام  هیآرب  لجر  لاق  تام  اذا  یتح  هلآو  هیلع 

تمرح رب  مه  يا  هیآ  میدرک و  یم  لمع  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ادـخ و  باتک  رد  هدـش  لزاـن  هعتم  هیآ  )
ره تفگ  دوخ  لیم  يأر و  هب  يدرم  .هدومنن  عنم  نآ  زا  ار  ام  گرم  مد  ات  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـیدرگن و  لزاـن  نآ 

!!( هدوب باطخلا  نب  رمع  درم  نیا  دنیوگ  یم  دیوگ  يراخب  .تساوخ  شلد  هچ 

: هک تسا  هعتملا  حاکن  باب  جاجح  نب  ملسم  حیحص  لوا  ءزج   535 هحفص رد  و 

یف هانئجف  ارمتعم  يراصنا  هللا  دبع  نب  باج  مدق  اطع  لاق  لاق  حیرج  نبا  انربخا  لاق  قازرلا  دـبع  انثدـح  لاق  یئولحلا  نسحلا  انثدـح 
رکب و یبا  دـهع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمتـسا  معن  لاقف  هعتملا  اورکذ  مث  ءایـشا  نع  موقلا  هلاـسف  هلزنم 

.رمع

دبع نب  رباج  تفگ : هک  ءاطع  زا  حیرج  نبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : قازرلا  دبع  ارم  درک  ثیدح  تفگ : یئاولح  نسح  ارم  درک  ثیدح  )
يارب يراصنا  هللا 

186 ص :
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نامز رد  ام  یلب  تفگ : هعتم  هب  تبحص  دیـسر  ات  دندیـسرپ  یم  تایاکح  لئاسم و  وا  زا  نامدرم  میتفر  وا  لزنم  هب  دمآ  هکم  هب  هرمع 
( .میدرک یم  هعتم  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  مه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

تیاور هرـضن  یبا  زا  ادنـسم  هرمعلا  جـحلاب و  هعتملا  باب  لاس 1306 ) رـصم  پاچ   ) باـتک ناـمه  لوا  ءزج  هحفـص 467 ، رد  زین  و 
دش دراو  وا  رب  یصخش  مدوب  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  رد  نم  تفگ : هک  هدومن 

« امهدعن ملف  رمع  امهنع  یهن  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  ام  هانلعف  رباج  لاقف  نیتعتملا  یف  افلتخا  ریبزلا  سابع و  نبا  لاقف  »

رد ام  تفگ : رباج  .دـنراد  رظن  فالتخا  جـح ) هعتم  ءاسن و  هعتم   ) هعتم ود  عوضوم  ردریبز  نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  تفگ  )
اج هب  نآ  زا  سپ  رگید  مه  اـم  هدرک و  یهن  ار  ود  نآ  رمع  سپ  میدروآ  یم  اـج  هب  ار  ود  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناـمز 

( .میدرواین

هب ار  هرضن  یبا  ربخ   (1) دنسم لوا  ءزج  هحفص 25  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 

187 ص :

هللا دـبع  نب  رباج  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  .يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  دنـسم  ، 363 / 4 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم ، - 1
ءاسنلا هعتم  جحلا و  هعتم  اضیا  دامح  لاق  دـق  ءاسنلا و  جـحلا و  نیتعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  لاق : يراصنا 

هدـش لقن  هنوگ  نیا  ْهعتملا ، حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ح16 ، ، 2/1023 ملسم ، حیحـص  رد  زین  و  .انیهتناف » امهنع  اناهن  رمع  ناک  املف 
یبأو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  مایألا  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  انک  لوقی  هللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  : » تسا

باب 2، حاکنلا ، باتک  ح8953 ، 12/135 و 136 ، لوصـالا ، عماـج  رد  ریثا  نبا  ثیرح » نب  ورمع  نأـش  یف  رمع  هنع  یهن  یتح  رکب 
،7/499 فنصملا ، رد  یناعنص  قازرلا  دبع  ْهعتملا ؛ باب  حاکنلا ، باتک  ح 45732 ، ، 16/523 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  لصف 1 ؛
، ْهیارلا بصن  رد  یعلیز  هللا ؛ دـبع  نب  رباـج  دنـسم  ح 1672 ، ، 2/398 نحیحـصلا ، نیب  عمجلا  رد  يدـیمح  ْهعتملا ؛ باـب  ح14028 ،

انک لاق : رباج  نع   » .دننک یم  لقن  ملـسم  دـننامه  ار  ثیدـح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  تامرحملا  نایب  یف  لصف  حاکنلا ، باتک  ، 3/230
یم لقن  هنوگ  نیا  رهملا ، ْهلق  باب  حاـکنلا ، باـتک  ح 2110 ، ، 2/236 ننس ، رد  یناتـسجس  دوواد  یبا  ماعطلا .» نم  هضبقلاب  عتمتـسن 
لین رد  یناکوش  هعتملا .» ینعم  یلع  ماعطلا  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انک  لاق  رباـج  نع  : » دـنک

عتمتـسن انک  لاق : رباج  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهعتملا ، حاـکن  یف  ءاـج  اـم  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ح 2680 ، ، 6/145 راطوالا ،
« رمع اهنع  اناهن  یتح  رمع  ْهفالخ  نم  اردص  رکب و  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  مایالا  رمتلا  قیقدـلا و  نم  هضبقلاب 

یناکوش دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخااب  .ًارهم  نوکی  نا  وزجی  ام  باب  قادصلا ، باتک  و 238 ، ، 7/237 يربکلا ، ننس  رد  یقهیب 
هللا دبع  نب  رباج  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  هعتملا  باب  حاکنلا ، باتک  ح 5538 ، ، 3/326 يربکلا ، ننس  رد  یئاسن  دنک ؛ یم  لقن 

ْهفالخ نم  اردـص  رکب و  یبا  نامز  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  ءاسنلا - ْهعتم  ینعی  اهب –  لمعن  انک  لاق  يراصنا ،
نآرقلا و یلع  جیوزتلا  باب  حاکنلا ، باتک  ثدیح 5149 ، حرش  ، 9/211 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  اهنع » اناهن  یتح  رمع 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلا  رمتلا و  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  انک  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  رباج  زا  ار  ثیدح  قادص ، ریغب 
لقن هنوگ  نیا  نامور  نب  ملسم  نب  یسوم  لاح  حرش  هرامش 6301 ، ، 150 / 29 لامکلا ، بیذهت  رد  يزم  رمع » اهنع  یهن  یتح  هلآو 
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« ماعطلا نم  هضبقلاب  عتمتسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دهع  یلع  انک  رباج : نع  : » دنک یم 
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: هتفگ رگید  ياج  رد  هک  رباج  زا  دننک  یم  يرگید  تیاور  ود  ره  زین  هدومن و  لقنرگید  قیرط 

.ثیرح نب  ورمع  نأش  یف  رمع  یهن  یتح  رکبوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتسن  انک 

هکنآ ات  درآ  هدـش و  دروخ  مدـنگ  امرخ و  زا  يا  هضبق  هب  میدرک  یم  هعتم  رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـمز  رد  اـم  )
( ثیرح نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن  رمع 

: هتفگ رگید  ياج  رد  هک  رباج  زا  دننک  یم  يرگید  تیاور  ود  ره  زین  هدومن و  لقن  هللا  دبع  زا  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد   (1) يدیمح

.ثیرح نب  ورمع  نأش  یف  رمع  یهن  یتح  رکبوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتسن  انک 

امرخ زا  يا  هضبق  هب  میدرک  یم  هعتم  رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  )

188 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .ملسم  دارفا  باطخلا ، نب  رمع  دنسم  ح90 ، ، 1/146 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 1
، ثیدـحلا راد  ّيدـی  یلع  لاقف : هّللا ، دـبع  نب  رباجل  کلذ  ترکذـف  لاق : .اهنع  یهنی  ریبزلا  نبا  ناکو  هعتملاب ، رمأی  ساـبع  نبا  ناـک 

هّلل هرمعلاو  ّجـحلا  اومتأف  هلزانم ، لزن  دـق  نآرقلا  ّنإو  ءاش ، امب  ءاش  ام  هلوسرل  لحی  هّللا  ّنإ  لاق : رمع ، ماق  املف  هّللا  لوسر  عم  اـنعّتمت 
،2/885 شحیحص ، رد  ملـسم  .هراجحلاب  هتمجر  ّالإ  لجأ  یلإ  هأرما  حکن  لجرب  یتوُأ  نلف  ءاسنلا  هذه  حاکن  اّوتبأو  .هّللا  مکرمأ  امک 
ح ، 16/521 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیمه  هرمعلا ، جـحلاب و  ْهعتملا  یف  باـب  جـحلا ، باـتک  ح145 ،

 ... عتمتلا نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/21 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  حاکنلا ؛ تامرحم  حاکنلا ، باـتک  ، 45725
ناو هعتملا  نع  یهنی  ریبزلا  نبا  نا  هللا  دبع  نب  رباجل  تلق  لوقی  هرصب  ابأ  تعمس  لاق  هداتق  نع  دننک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
هنع هللا  یـضر  رمع  ناک  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  ثیدـحلا  راد  يدـی  یلع  رباج  لاق  اهب  رمأی  سابع  نبا 

مکترمع نم  مکجح  اولـصفاف  هلزانم  لزن  دـق  نآرقلا  ناو  ءاشی  ام  مالّـسلا  هیلع  هیبنل  لحی  ناک  لـجو  زع  هللا  نإ  لاـقف  ساـنلا  بطخ 
نب رباج  ثیداحا  ص247 ، یـسلایطلا ، دوواد  یبا  دنـسم  ...هتمجر » الا  لجأ  یلإ  هأرما  جوزت  لجرب  یتوأ  ءاسنلا ال  هذه  حاکن  اوتبأو 

، ریبک ریـسفت  يزار  رخف  .دننک  یم  لقن  یقهیب  دننامه  ار  ثیدح  ًْهعتملا  باب  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  يراصنا و  هللا  دـبع 
لجرب یتواال  لاق : رمع  يور  هنا  امب  لطبی  مترکذ  اـم  لـیق : ناـف  : » دـسیون یم  مسق 3  هلأسم 3 ، ءاـسنلا  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 10/51

« .زئاج ریغ  مجرلا  نا  کش  هتمجر و ال  الا  لجا  یلا  هأرما  حکن 
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نب هللا  دـبع  زا  نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد   (1) يدـیمح ( ثیرح نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن  رمع  هکنآ  اـت  درآ  هدـش و  دروخ  مدـنگ  و 
: تفگ تساخرب  تفالخ  هب  رمع  هکنآ  ات  میدرک  یم  هعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع 

سپ تسا  یقاب  دوخ  ياج  هب  نآرق  تشذـگرد و  وا  نونکا  درک و  یم  لـالح  تساوخ  یم  هچ  ره  دوخ  رمبغیپ  يارب  یلاـعت  يادـخ 
زا دینک  هبوت  و  تسا ، هدومرف  ادخ  هچ  نانچ  دیناسرب  مامتا  هب  ار  نآ  دیدرک  عورش  يا  هرمع  ای  یّجح و  هب  نوچ 

189 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .ملسم  دارفا  باطخلا ، نب  رمع  دنسم  ح90 ، ، 1/146 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 1
، ثیدـحلا راد  ّيدـی  یلع  لاقف : هّللا ، دـبع  نب  رباجل  کلذ  ترکذـف  لاق : .اهنع  یهنی  ریبزلا  نبا  ناکو  هعتملاب ، رمأی  ساـبع  نبا  ناـک 

هّلل هرمعلاو  ّجـحلا  اومتأف  هلزانم ، لزن  دـق  نآرقلا  ّنإو  ءاش ، امب  ءاش  ام  هلوسرل  لحی  هّللا  ّنإ  لاق : رمع ، ماق  املف  هّللا  لوسر  عم  اـنعّتمت 
،2/885 شحیحص ، رد  ملـسم  .هراجحلاب  هتمجر  ّالإ  لجأ  یلإ  هأرما  حکن  لجرب  یتوُأ  نلف  ءاسنلا  هذه  حاکن  اّوتبأو  .هّللا  مکرمأ  امک 
ح ، 16/521 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیمه  هرمعلا ، جـحلاب و  ْهعتملا  یف  باـب  جـحلا ، باـتک  ح145 ،

 ... عتمتلا نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/21 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  حاکنلا ؛ تامرحم  حاکنلا ، باـتک  ، 45725
ناو هعتملا  نع  یهنی  ریبزلا  نبا  نا  هللا  دبع  نب  رباجل  تلق  لوقی  هرصب  ابأ  تعمس  لاق  هداتق  نع  دننک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
هنع هللا  یـضر  رمع  ناک  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  ثیدـحلا  راد  يدـی  یلع  رباج  لاق  اهب  رمأی  سابع  نبا 

مکترمع نم  مکجح  اولـصفاف  هلزانم  لزن  دـق  نآرقلا  ناو  ءاشی  ام  مالّـسلا  هیلع  هیبنل  لحی  ناک  لـجو  زع  هللا  نإ  لاـقف  ساـنلا  بطخ 
نب رباج  ثیداحا  ص247 ، یـسلایطلا ، دوواد  یبا  دنـسم  ...هتمجر » الا  لجأ  یلإ  هأرما  جوزت  لجرب  یتوأ  ءاسنلا ال  هذه  حاکن  اوتبأو 

، ریبک ریـسفت  يزار  رخف  .دننک  یم  لقن  یقهیب  دننامه  ار  ثیدح  ًْهعتملا  باب  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  يراصنا و  هللا  دـبع 
لجرب یتواال  لاق : رمع  يور  هنا  امب  لطبی  مترکذ  اـم  لـیق : ناـف  : » دـسیون یم  مسق 3  هلأسم 3 ، ءاـسنلا  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 10/51

« .زئاج ریغ  مجرلا  نا  کش  هتمجر و ال  الا  لجا  یلا  هأرما  حکن 
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! منک یم  شراسگنس  دشاب ، هدرک  هعتم  وا  هک  دیرآ  نم  دزن  ار  يدرم  ره  نانز و  هعتم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هعتم  دـیامن  یم  تباث  هک  تسا  هدیـسر  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.دومن مارح  وا  هک  رمع  تفالخ  نامز  ات  دندرک  یم  نآ  هب  لمع  باحصا  هدوب و  عورشم  عایش و 

يّدس ریبج و  نب  دیعس  دوعسم و  نب  هللا  دبع  سابع و  نبا  بعک و  نب  ّیبا  لیبق  زا  هریغ  باحـصا و  زا  يا  هدع  رابخا ، نیا  رب  هوالعو 
: دندومن تئارق  قیرط  نیا  هب  ار  هعتم  هیآ 

{ یمسم لجا  یلا  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  }

نیعم دـقعلا ) نمــض   ) هـک یناـمزات  دـیتشادرب  اـهنآ  زا  عـتمت  و  دــیدومن ) هـعتم  ینعی   ) اـهنآ زا  دــیوش  دــنم  هرهب  هـک  نآ  زا  سپ  ))
يربط ریرج  نب  دـمحم  زین  هدون و  لقن  تاملـسم  لاسرا  قیرط  هب  سابع  نبا  زا   (1) فاشک رد  يرـشخمز  هللا  راج  هچ  نانچ  ( دیدومن

لوا باب  رد  يوون  ماما  هفیرش و  هیآ  لیذ  بیغلا  حیتافم  ریسفت  میس  دلج  رد  يزار  خرف  ماما  هیآ و  نیمه  لیذ   (2) شریبک ریسفت  رد 
یضاق لوق  دنیامن  یم  لقن   (3) ملسم حیحص  حرش  زا  هعتملا  حاکن 

190 ص :

ءاسن هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 1/488 يرشخمز ، افشکلا ، - 1
قیرط 2. هلأسم 3 ، ءاسن  هروس  هیا 24 ، لیذ  ، 10/51 يزار ، رخف  ریبکلاریسفت ، - 2

، ناـیبلا فشکلا و  رد  یبـلعث  زین  ...حـیبا و  هنا  ناـیب  ْهعتملا و  حاـکن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 9/179 يوون ، ملسم ، حیحـص  حرـش  - 3
؟ ءاسنلا هروس  أرقت  امأ  لاقف : هعتملا  نع  سابع  نبا  تلأس  لاق : هرضن  یبأ  نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ءاسن  هروس  هیا 24  لیذ  ، 3/286
، هللا اهلزنأ  اذـکهل  هللاو  سابع : نبا  لاق  .اذـکه  اهأرقأ  ال  تلق : یّمـسم ؟) لجأ  یلإ  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : ) أرقت امف  لاق : یلب ، تلق :

ردلا رد  یطویس  ءاسن ؛ هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 3192 ، ، 2/334 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  رد  يروباشین  مکاح  تاّرم ؛ ثالث 
نآرقلا ریـسفت  رد  ریثا  نبا  .دـننک  یم  لقن  یبلعث  دـننامه  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدـح  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 2/250 روثنملا ،
يدـسلا ریبـج و  نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  ساـبع و  نبا  ناـک  و  : » دروآ یم  هنوـگنیا  هیآ 24  ءاسنلا ، ْهروس  ریـسفت  ، 1/408 میظعلا ،

، يربـکلا ننـسلا  رد  یقهیب  هعتملا » حاـکن  یف  تلزن  دـهاجم : لاـق  و  ًهَضیرَف } َّنُهَروُـجُأ  َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِهـِب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  نوؤرقی { 
لوا یف  هعتملا  تناک  لاـق  اـمهنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ْهعتملا  حاـکن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 7/206

{ یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف   } هیآلا اذه  نوؤرقی  اوناک  مالسالا و 
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: دومن یم  تئارق  نینچ  ار  هیآ  یحولا ) باتک   ) دوعسم نب  هللا  دبع  هک  يرزامزا  ار  ضایع 

{ یّمَسُم ٍلَجَا  ِیِلا  َّنُْهنِم  ِهب  ُمتْعَتْمَتسا  امَف  }

: هتفگ سابع  نبا  بعک و  نب  یبا  لوق  لقن  زا  سپ   (1) يزار رخف  ماما 

« انرکذ ام  هحص  یلع  اعامجا  کلذ  ناکف  هئارقلا  اذه  یف  امهیلع  اورکنا  ام  همالا  «و 

( .میدرک رکذ  ام  هچنآ  تحص  رب  تسا  دراو  عامجا  سپ  تئارق  زا  عون  نیا  لقن  رب  ار  رفن  ود  نیا  دندومنن  راکنا  تما  )

: دیوگ ًاباوج  دعب   (2) قرو رد  هاگنآ 

هیف عزانن  نحن ال  هعورشم و  تناک  هعتملا  نا  یلع  الا  لدت  هئارقلا ال  کلت  ناف 

191 ص :

قیرط 2 هلأسم 3  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 10/51 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
تبحم 3. قیرط 2 ، هلأسم 3 ، ءاسن ، هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 10/53 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2
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میرادـن باب  نیا  رد  یعازن  ام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  هعتم  تیعورـشم  رب  رگم  درادـن  تلـالد  تئارق  زا  عون  نیا  )
( هدیدرگ خسن  هک  میوگ  اهتنم  هدوب  عورشم  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  )

؟ هدیدرگن خسن  دعب  یلو  هدوب  عورشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسیچ  خسن  مدع  رب  امش  لیلد  خیش :

دننادـب هک  مومع  مهف  هب  رت  کیدزن  لئالد  همه  زا  تسا و  رایـسب  تسیقاب  دوخ  تیعورـشم  رب  هک  نیا  خـسن و  مدـع  رب  لئالد  یعاد :
رابخا رب  هوالع  هدـیدرگن  مه  خـسن  رمع و  تفالخ  طساوا  ات  هدوب  عورـشم  عیاـش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـمز  رد  هعتم 
ءاملع مومع  هک  دـشاب  یم  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دوخ  راتفگ  دـندرک  یم  نآ  هب  لمع  هک  مارگ  هباحـص  راتفر  هریـس و  هروکذـم و 

: تفگ ربنم  يالاب  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ 

امهنع یهنا  رابخا  ضعب  رد  و  امهیلع » بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  »

شباقع دیامنب  اهنآ  هب  لمع  سک  ره  .مدومن  اهنآ  زا  یهن  مارح و  ار  ود  ره  نم  دوب  عیاش  جیار و  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  هعتمود  )
( .میامن یم  شراسگنس  رابخا  ضعب  رد  درک و  مهاوخ 

هعتم لماع  هب  عجار  راسگنـس  مجر و  مکح  مالـسا  ماـکحا  رد  هدروآ و  دوخ   (1) حیحص لوا  ءزج  هحفص 467  رد  ملـسم  هک  نانچ 
سپ .تسا  هدشن  هدید  یئاج 

192 ص :

.ْهرمعلاو جحلا  یف  ْهعتملا  یف  باب  جحلا ، باتک  ح145 ، ، 2/885 ملسم ، حیحص  - 1
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.مناد یمن  هتفگ ؟ ارچ  رمع  هفیلخ 

جیار رما  لوارد  ماکحا  زا  يرایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  مدرک  ضرع  .تسا  حیحـص  امـش  تاشیامرف  خیش :
.دیدرگ خسن  ادعب  یلو  دوب  روتسد  رد  رما  لوا  رد  مه  هعتم  مکح  نیا  دش  خسن  دعب  یلو  هدوب 

دوخ ناسل  نآرق و  رد  دـیاب  مه  نآ  خـسان  دـش  نآ  هب  رما  نآرق  رد  هک  یمکح  ره  اذـل  تسا ؛ نآرق  نید ، ساسا  انبم و  نوچ  یعاد :
؟ هدش خسن  مکح  نیا  نآرق  ياجک  رد  دییامرفب  .دشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ 

: دیامرف یم  هک  تسا  نآ  خسان  نونمؤم  هروس  زا  هیآ 6  خیش :

{ َنیمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْوَأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ّالِإ  }

رب نانز  نیا  ترـشابم  رد  یتمالم  هنوگ  چیه  هک  اهنآ  یفرـصتم  یکلم  نازینک  ای  دشاب ، اهنآ  یعرـش  نانز  هک   ) ناشیاهتفج رب  گرم  )
( تسین اهنآ 

هعتم هیآ  نیمه  لیلد  هب  سپ  .نیمی  کلم  هب  ندـش  کـلام  .تیجوز 2 - - 1 هداد ؛ رارق  زیچ  ود  ار  ندـش  لـالح  بابـسا  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدیدرگ  خسن 

هجوز هعتم  نز  تسا و  تیجوز  مکح  رد  مه  هعتم  هکنآ  تهج  تسا  دییأت  هکلب  دـشاب  یمن  هعتم  خـسن  رب  یتلالد  هیآ  نیا  رد  یعاد :
.میهدب ار  اهنآ  رهملا  قح  دومرف  یمن  رما  هروکذم  هیآ  رد  دنوادخ  دوبن  یقیقح 

اققحم ، (1) هنیدم ءاسن  هروس  تسا و  هیکم  نینمؤم  هروس  ثیدح  نیا  رب  هوالع 

193 ص :

ریسفت 4/440 ؛ ساـحن ، نآرقلا ، یناـعم  دـنا  هدرک  نیاـیب  یکم  اـمامت  روس  زا  ار  نوـنمؤم  هروـس  تنـس  لـها  يریـسفت  بتک  رد  - 1
ْهریسملا داز  ، 3/116 یفسنلا ، ریسفت  3/461 ؛ یناعمسلا ، ریسفت  يدحاولا 2/743 ؛ ریسفت  7/37 ؛ یبلعثلا ، ریسفت  2/437 ؛ يدنقرمس ،

زج هب  دـنا  هدرک  نایب  نیدـم  ار  ءاسن  هروس  نینچمه  ...و و   12/102 یبطرقلا ، ریسفت  23/76 ؛ يزارلا ، ریسفت  5/313 ؛ يزوجلا ، نبا 
ره رد  درادن و  ام  لالدتـسا  هب  يررـض  مه  نیا  هک  هدش  لزان  هکم  حتف  لاس  رد  ترجه  زا  دعب  اما  هکم  رد  هدش  لقن  هک  نآ  هیآ 58 

ریسفت 1/303 ؛ يدنقرمسلا ، ریسفت  4/296 ؛ يربط ، ریرج  نبا  نایبلا ، عماج  .تسا  هدش  لزان  نونمؤم  دعـس  زا  دعب  هروس  نیا  تروص 
، ریثک نبا  ریسفت  5/1 ؛ یبطرقلا ، ریسفت  9/157 ؛ يزارلا ، ریسفت  1/201 ؛ یفسنلا ، ریسفت  ، 1/392 یناعمسلا ، ریسفت  3/241 ؛ یبلعثلا ،

«. ققحم ، » 1/458
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لبق خسان  هدعاق  نیا  يور  دشاب ؟ یم  هعتم  هیآ  رب  مدقم  هک  یلاح  رد  تسا  خـسان  هیآ  نیا  هنوگچ  سپ  تسا ، هنیدـم  رب  مدـقم  هکم 
! راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  .هدمآ  خوسنم  زا 

دنا هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  رباکا 

بتاک  ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  سابع و  نب  هللا  دـبع  دـننام  دـنا  هدومن  خـسن  مدـع  هب  مکح  نیعباتو  هباحـص  زا  رباکا  هک  نا  زا  هتـشذگ 
نب نارمع  یملـسالا و  هللا  دبع  نب  عوکا  دبعم و  نب  هربس  يرافغ و  رذ  یبا  عوکا و  نب  هملـس  يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباج  و  یحولا )

.مهریغ نیصح و 

رد  (1) فاشک ریـسفت  رد  يرـشخمز  هللا  راج  لیبق  زا  دنا  هداد  خـسن  مدـع  هب  مکح  هباحـص  زا  يوریپ  هب  مه  ناتدوخ  ءاملع  زا  رباکا 
خـسن ینعی  دیوگ  ، تسا نآرق  تامکحم  زا  هعتم  هیآ  تسا  هتفگ  هک  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  تما  ربح  لوق  دـیامن  یم  لقن  هک  یعقوم 

.تسا هدیدرگن 

194 ص :

« ...خسن مل  ینعی  همکحم ، یه  سابع  نبا  نع  و  : » دسیون یم  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/488 يرشخمز ، فاشکلا ، - 1
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حرش رد  ینازاتفت  دعـس  الم  هچ  نانچ  .تسا  هدومن  نآ  خسن  مدع  هعتم و  زاوج  تیعورـشم و  هب  رما  اه  یکلام ماما  سنا  نب  کلام  و 
لقن ار  کـلام  ياوتف  لوـق و  نارگید  (3) و  يرابلا حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (2) و  هیادـه رد  یفنح  نیدـلا  ناهرب  (1) و  دصاقم

: تسا هتفگ  اج  کی  هک  دنا  هدومن 

« .هباحصا نم  هّکم  نمیلا و  لها  رثکا  کلذ  یلع  هعبت  اهتیّلح و  سابع  نبا  نع  رهتشا  اعورشم و  احابم  ناک  هنال  زئاج  وه  »

زا تسا  روهشم  دشاب و  یم  عورشم  حابم و  هک  نآ  يارب  تسا  زیاج  هعتم  )

195 ص :

ار ثیدح  ینازاتفت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  مامالا  ثحبم 5 ، لصف 4 ، دصقم 6 ، ، 5/283 ینازاتفت ، دصاقملا ، حرش  - 1
رفز هک  تسا  رکذت  هب  مزال  ًامزال  رفز  هزوج  مولعم و  لجا  یلا  حاکنلا  اهانعم  یف  و  هعیشلا ، کلام و  اهزوج  و  دنک : یم  لقن  هنوگنیا 
یبا بهذـلا ، تارذـش  هلمج : زا  تسا  هدـمآ  وا  قیثوترد  ییاهترابع  فلتخم  بتکرد  هک  تسا  یفنح  گرزب  ياـهقف  زا  لیذـهلا  نب 

هلو هفینحلا  یبا  باحص  هیقفلا  يربنعلا ، لیذهلا  نب  رفز  ربعلا  یف  لاق  و  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهنس 158  ، 1/243 یلبنحلا ، حالفلا 
« هیلع اوهقفت  هرصبلا و  لزن  هدابعلاب  افوصوم  ثیدحلا  یف  هقث  ناک  نوعبرا و  نامث و 

وه کلام  لاقو  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یناغرف  .تاـمرحملا  یف  لـصف  هحفـص 312 ، ینایغرم ، یناغرف  نیدلا  ناهرب  ْهیادـهلا ، - 2
« هخسان رهظی  نا  یلا  یقبیف  احابم  ناک  هنال  زئاج  هعتملا ) )

یم لقن  هنوگ  نیا  رجح  نبا  .ًاریخا  ْهعتملا  حاکن  نع  یبنلا  یهن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 9/173 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 3
نع هعتملا  هزاجا  هفیعـض و  دـیناساب  عوجرلا  هنع  يور  هعتملا و  هحابا  سابع  نبا  نع  نمیلا  هکم و  لـها  يور  لاـطب : نبا  لاـق  : » دـنک

لطاب هعتملا )  ) اذه : » دـیوگ یم  ْهعتملا  حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ، 5/152 طوسبملا ، رد  یسخرس  زین  و  هعیـشلا .» بهذم  وه  حصا و 
« سابع نبا  لوق  نم  رهاظلا  وه  سنا و  نب  کلام  دنع  زئاج  اندنع 
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( ار هعتم  ندوب  حابم  تیلح و  هب  هدیقع  کلام  باحصا  زا  هکم  نمی و  لها  رتشیب  ار  وا  دنا  هدومن  تعباتم  ود ، نآ  تیلح  سابع  نبا 

: تسا هتفگ  رگید  ياج  رد  و 

« هخسان رهظی  نا  یلا  یقبیف  احابم  ناک  هنال  زئاج  وه  »

( .دوش رهاظ  وا  خسن  هک  ینامز  ات  تسا  یقاب  ندوب  حابم  تیلح و  هب  و  رمبغیپ ) نامز   ) تسا هدوب  حابم  هک  نآ  يارب  تسا  زئاج  هعتم 

هچنآ دوش  یم  مولعم  دوب و  هدـیدرگن  رهاظ  وا  رب  هعتم  خـسن  رب  لـئالد  هتفر  اـیند  زا  کـلام  هک  يرجه  لاس 179  اـت  دوش  یم  مولعم 
.رمع هفیلخ  لوق  تیوقت  يارب  تسا  نیرخأتم  زا  هدش  هتخاس 

هدیقع رب   (3) یبلعث ماما  (2) و  يوغب (1) و  يرشخمز دننام  امش  نیرسفم  مظاعا  و 

196 ص :

خـسنت و مل  ینعی  همکحم  یه  سابع  نبا  نع  و  دـسیون : یم  يرـشخمز  ءاـسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/488 يرـشخمز ، فاشکلا ، - 1
...یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  أرقی  ناک 

...مالسالا ءادتبا  یف  احابم  کلذ  ناک  و  دسیون : یم  يوغب  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/413 يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  - 2
یه سابع : نبا  لاـقف  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبلعث  ءاـسن  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 3/286 یبـلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 3

، يذوحـالا ْهفحت  رد  يروف ، كراـبم  .موـلعم  لـجا  یلا  نیدـهاش  ّیلوـب  هأرملا  لـجرلا  حـکنی  نا  یه  هعتملا و  یف  صخر  همکحم و 
نامثع هعتملاب و  رمأی  ایلع  نا  قیقش : نب  هللا  دبع  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  عتمتلا ، یف  ءاج  ام  باب  جحلا ، باوبا  ح 835 ، ، 3/470

انک انکل  لجا و  ناـمثع : لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اـنعتمت  اـنا  تملع  دـقل  یلع : لاـقف  هملک  ناـمثع  لاـقف  اـهنع  یهنی 
« .نیفئاخ
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.دندوب هعتم  تیحابم  تیلح و  هب  دقتعم  هتفر و  هباحص  رابک  سابع و  نبا 

.تسین یقیقح  هجوز  سپ  درادن  ار  هقفن  هدع و  قالط و  ثرا و  لیبق  زا  تیجوز  طئارش  هعتم  نوچ  خیش :

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت 

هک نآ  هچ  دیدومن  یمن  ار  لاکـشا  نیا  الا  دـیا و  هدومنن  هعیـش  هیهقف  بتک  هب  لماک  هجوت  ینیبدـب  رظن  يور  دوش  یم  مولعم  یعاد :
.دوش جراخ  لیلد  اب  هچ  نآ  رگم  تسا  بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت  هک  دیدید  یم 

يریگولج تما و  یناسآ  تلوهس و  يارب  هک  تسا  ققحم  وا  رب  تیجوز  قدص  تسا و  ملـسم  حاکن  زا  یمـسق  هعتم  هک  نآ  رگید  و 
.هدش هداد  فیفخت  ًافطل  ًالضف و  نآ  ات  فلکت  طئارش و  زا  ضعب  هب  انز  زا 

رهوش زا  ثرا  تیجوز  هقالع  اب  هک  دننانز  رایـسب  هچ  دشاب  تیجوز  هتباث  مزاول  زا  ثرا  هک  تسین  مولعم  الوا  طئارـش : هب  عجار  اما  و 
.تسا عونمم  ثرا  زا  هجوز  قدص  دوجو  اب  هک  دوخ  جوز  هلتاق  هیباتک و  هجوز  دننام  دنرب  یمن 

هچ ناـنچ  تسا  فتخم  اـهنآ  هراـبرد  ءاـهقف  ياواـتف  نوچ  تسین  مولعم  عطق  روط  هب  مه  ثرـالا  قح  زا  هعتم  نز  ندوب  عوـنمم  ًاـیناث 
.تسا فلتخم  ماکحا  رد  مه  امش  ءاهقف  ياواتف 

رگا دنا و  هتـشاد  ررقم  زور  جـنپ  لهچ و  ار  هدـع  تدـم  لقا  درادـهگن و  هّدـع  دـیاب  مه  هعتم  نز  هک  تسا  نآ  رب  هیماما  عامجا  ًاثلاث 
هسئای هلوخدم ، ریغ  ای  دشاب و  هلوخدم  هاوخ  درادهگن  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  هک  تافو  هّدع  دیاب  دریمب  وا  رهوش 
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.هسئای ریغ  ای  دشاب 

دننام دـنمورحم  هقفنلا  قح  زا  دنتـسه و  تیجوز  هقـالع  رد  هک  یناـنز  رایـسب  هچ  تسین  تیجوز  مزاول  یمتح  ءزج  هقفنلا  قح  اـعبار 
.دوخ جوز  هلتاق  هیباتک و  هزشان و 

.دشاب یم  وا  قالط  زین  تدم  نیب  رد  جوز  ندومن  تدم  لذب  نینچمه  دشاب و  یم  وا  قالط  هتبلا  تدم  تیمامت  اسماخ 

رهطم نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح   ) یلح همالع  رشبلا  هغبان  هچ  نانچ  درادن  تیعوضوم  مادک  چیه  دیدومرف  هک  یطیارـش  نیا  سپ 
راتفگ در  رب  ار  لئالد  نیمه  امـش  گرزب  ياملع  اب  هلباقم  رد  تسا  هعیـش  ياملع  رخافم  زا  هک  یـسودقلا ) هرـس  سدق  نیدلا  لامج 

مالک و لیـصفت  بلاط  سک  ره   ) مدیـشوک راصتخا  هب  تقو  قیـض  تهج  وگاعد  هک  هداد  حرـش  الیـصفت  لـمکا  متا و  وحن  هب  اـهنآ 
( هارث باط  موحرم  نآ  تافلؤم  ریاس  هیریصن و  تاضراعمو  هینس  تاثحابم  باتک  هب  دنک  هعجارم  تسا  نایب  قیقحت 

.تسا هدیدرگ  خسن  هعتم  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هدیسر  يرایسب  ثیداحا  هتشذگ ، هفیرش  هیآ  زا  خیش :

؟ هدیدرگ دراو  اجک  رد  خسن  مکح  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  یعاد :

هجح رد  تایاور  ضعب  رد  هکم و  حـتف  زور  لاوقا  ضعب  رد  هدوب و  ربیخ  حـتف  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هدـیدرگ ، لقن  فـالتخا  هب  خـیش :
.هدمآ لزان  خسن  مکح  ءاضقلا  هرمع  رد  دنتفگ  یضعب  هدوب و  كوبت  رد  دنتفگ  یضعب  عادولا و 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  لئالد 

تـسا نکمم  هنوگچ  یمکح و  نینچ  دورو  مدـع  رب  دراد  هلماک  تلالد  رابخا  رد  ضراعت  ضقانت و  هدـیقع و  فالتخا  نیمه  یعاد :
نیب عـمج  هتـس و  صاحـص  دـننام  ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد  يرایـسب  راـبخا  هک  نآ  رب  هوـالع  دوـمن  ادـیپ  قوـثو  يراـبخا  نینچ  هب 
رمع تفالخ  نامز  ات  ار  نآ  خوسنم  مدع  هک  هباحص  رابک  زا  هدیدرگ  لقن  مهریغ  دنسم و  هتسلا و  حاحصلا  ینب  عمج  نیحیحـصلا و 

.دنناسر یم 

یلع اتناک  ناتعتم  هک  ار  رمع  هفیلخ  دوخ  لوق  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  خویـش  هک  تسا  نامه  رت  حضاو  لئالد  همه  زا  و 
ترـضح نآ  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نایب  ثیدح و  ای  هیآ  ثیح  زا  یخـسن  مکح  رگا  امهمرحا  انا  هللا و  لوسردهع 

سک ره  دراد  نیا  رب  تلالد  نآرق  هیآ  هدومرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یمکح  نامه  قباطم  دـیوگب  هفیلخ  یتسیاـب  دوب 
نایب زا  عون  نیا  بولق  رد  رثا  ءارجا و  يارب  اعطق  .میامن  یم  شباقع  نم  دروآ  اج  هب  ار  مرحم  عونمم  خوسنم  لمع  نیا  دیامنب و  هعتم 

.مدومن مارح  نم  هدوب  لالح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هعتم  ود  دیوگب : هک  نآ  ات  هدوب  رترثؤم 

هسردـم و نادرگاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  هباحـص  هنوگچ  دوب  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  یخـسان  دـشاب ، قح  امـش  مالک  رگا  و 
( یحو بتاک   ) دوعسم نب  هللا  دبع  يرافغ و  رذ  یبا  نیـصح و  نب  نارمع  و  تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  دننام  ترـضح  نآ  بتکم 
هچ نانچ  دندرک ؟ یم  نآ  هب  لمع  نیعبات  باحصا و  زا  اهنآ  ریغ  عوکا و  نب  هملس  يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  و 

طبض تبث و  دیهد  یم  تیمها  اهنآ  ياه  باتک  هب  هک  ملسم  يراخب و  یتح  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  نیثدحم و 
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هورد ات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  دراد  هحـضاو  تلالد  اهنآ  مامت  میدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  دنا  هدومن 
هعتم مکح  خوسنم  رب  تلالد  هک  يزیچ  ترـضح  نآ  تافو  نامز  ات  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  لـمع  نآ  هب  باحـصا  رمع ، تفـالخ 

.میدرک یم  نآ  هب  لمع  اذلف  میدینشن ؛ دشاب ،

: تفگ هک  هدومن  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  ءاجر  یبا  زا   (1) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  یثیدح  دراد  ینعم  نیا  هب  تحارص  و 

« .تام یتح  یبنلا  اهنع  هنی  مل  اهخسنب و  هیآ  لزنت  ملف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اهب  انلمع  هللا و  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  »

مکح هک  دیدرگن  لزان  يا  هیآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  میدرک  یم  لمع  نآ  هب  ام  دش و  لزان  دیجم  نآرق  رد  هعتم  هیآ  )
( .دومن تافو  ات  دومنن  نآ  زا  یهن  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دیامن و  خسن  ار  هعتم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ناسل  رد  هن  نآرق و  رد  هن  هک  دراد  تحارص  مدناسر  ناتضرع  هب  البق  هک  نیـصح  نب  نارمع  ربخ  رد  زین  و 
.هدیدرگن هعتم  زا  یهن  عنم و 

.دبالا یلا  تسا  یقاب  دوخ  تیعورشم  هب  هعتم  اعطق  هدیسرن ، تنس  باتک و  رد  یعنم  خسن و  یتقو  سپ 

هک دوخ   (2) ننس رد  يذمرتلا  هروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  هچ  نانچ 
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.نیصح نب  نارمع  دنسم  ، 4/436 لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 1
: دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يذـمرت  .عتمتلا  یف  ءاج  ام  باب  جـحلا ، باتک  ح824 ، ص243 ، يذمرت ، حیحـصلا ، عماجلا  - 2

یلإ هرمعلاب  عتمتلا  نع  رمع  نب  هّللا  دـبع  لأسی  وهو  ماشلا ، لـهأ  نم  ًـالجر  عمـس  ّهنا  هثدـح  هّللا  دـبع  نب  ملاـس  ّنا  باهـش ، نبا  نع 
یهن یبأ  ناک  نإ  تیأرأ  رمع : نب  هّللا  دـبع  لاقف  اهنع ، یهن  دـق  كابأ  ّنإ  یماشلا : لاقف  لالح ، یه  رمع  نب  هّللا  دـبع  لاـقف  .جـحلا 

هّللا لوسر  رمأ  لب  لجرلا : لاقف  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  َرمأ  مأ  عبتن ، یبأ  َرمأأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهعنـصو  اهنع 
« حیحص نسح  ثیدح  اذه  .هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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هب لوصالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  دنـسم و  مود  ءزج  هحفص 95  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دوش و  یم  هدرمـش  امـش  هتـس  حاحـص  زا  یکی 
لالح هبتلا  تفگ : ءاسن ؟ هعتم  رد  دییوگ  یم  هچ  دیسرپ : یماش  درم  باطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دبعزا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدیدع  دانـسا 

ربمغیپ رما  اعطق  هدومن  یهن  مردـپ  رگا  هدومرف  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفگ : .هدومن  نآ  زا  یهن  هفیلخ  تردـپ  تفگ : .تسا 
.مشاب یم  هللا  لوسر  رما  عیطم  نم  مردپ و  یهن  رب  تسا  مدقم 

لوق تیوقت  حیحـصت و  يارب  نیعبات  هباحـص و  نامز  زا  نیرخأتم  منک  یم  نامگ  هدیدرگ ، لقن  دـیدومرف  هک  يرابخا  هب  عجار  اما  و 
هک درادن  ّدر  حیـضوت و  هب  جایتحا  هک  تسا  راکـشآ  حضاو و  يردق  هب  بلطم  الا  دنداد و  راشتنا  هدومن و  عضو  یثیداحا  رمع  هیلخ 

.دیرادن تسد  رد  نآ  تمرح  هعتم و  لاطبا  رب  یلماک  لیلد  حیحص و  دنس  باطخلا  نب  رمع  هیلخ  لوق  زا  ریغ 

ادخ لوسر  زا  هفیلخ  رگا  اریز  دیامنب  نآ  زا  يوریپ  هک  نیملـسم  يارب  تسا  یگرزب  دنـس  دوخ  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  لوق  خیش :
؟ دومن یمن  لقن  دوب  هدیشن 

يارب .تسا  دیعب  رایـسب  یترابع  نینچ  هب  زاربا  ( رمع هفیلخ  هب  طرفم  هقالع  تبحم و  يور   ) یفـصنم قیقد  رکف  اب  ملاع  کی  زا  یعاد :
تیدنـس نیملـسم  يارب  هفیلخ  لوق  دییامرف  یم  هک  دوخ  نایب  يور  دـیوش  قیقد  يردـق  نایاقآ  تسا  مزال  رکف  يراک  ره  رد  هک  نیا 

هربتعم هحیحص  بتک  رد  هچنآ  ام  دنیامن  نآ  زا  يوریپ  هک  دراد 
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تیدنـس باطخلا  نب  رمع  لوق  دشاب  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  میدیدن  مه  ربخ  کی  یتح  میدومن  ریـس  ناتدوخ 
.دنیامن يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  نیملسم  رب  ای  دراد و 

صخاش درف  زا  صخالاب  تلاسر ، هرهاط  ترتع  زا  دینک  يوریپ  هک  تسا  رایسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  یلو 
ترتع مامت  میدومن و  هراشا  هتشذگ  ياه  بش رد  رابخا  نآ  زا  ضعب  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  لیلج  نادناخ  نآ 

.دنا هداد  خسن  مدع  هب  مکح  تلاسر  تیب  لها  و 

.تسا لاکشا  دروم  رایسب  دومن ، یمن  نایب  دوب  هدینشن  ار  تمرح  عوضوم  تلاسر  ماقم  زا  رگا  هفیلخ  دیدومرف  هک  نیا  اما  و 

ناـمز اـت  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  یتسیاـب  یم  دوـب  هدینـش  ار  یخـسن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  رمع  هفیلخ  رگا  ـالوا 
هدش مه  رکنم  زا  یهن  ناونع  هب  دندومن  یم  نآ  هب  لمع  هباحـص  زا  رابک  هک  دـید  یم  یتقو  اصوصخم  دـشاب  هتفگ  دوخ  يرادـمامز 

؟ دومنن رکنم  زا  یهن  دناسرن و  ارچ  .دییامن  يراددوخ  نآ  باکترا  زا  تسا ، خوسنم  لمع  نیا  هک  دناسرب  مدرم  هب  یتسیاب 

ترضح نآ  دوخ  هلیسو  هب  مه  نآ  خسان  دیاب  هتبلا  دش  عیاش  تمارد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  هب  هک  یمکح  ره  ایناث 
.تسین زئاج  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  هک  تسا  ررقم  لوصا  ملع  رد  هچ  نانچ  ددرگ  عیاش 

رمع هب  طقف  رگم  دیامرفن  يدـحا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ار  نآ  خـسن  هدـیدرگ ، عیاش  تما  مامترد  هک  تسا  یئالقع  ایآ 
!؟ دیامن مالعا  ار  نآ  تمرح  هسایس  ینیعم  صخش  تفلاخم  يور  شتفالخ ، هورد  رخآ  ات  دیوگن  يدحا  هب  مه  رمع  دیامرفب ؟ اهنت 
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رداص اهنآ  زا  یعرـش  فالخ  لمع  ودـندوبن  لوئـسم  دـندرک  یم  امـش ) لوق  هب   ) خوسنم مکح  نیا  هب  لمع  تما  هک  یتدـم  رد  اـیآ 
؟ دوب هدشن 

لوـسر زج  دـندرک  یم  نآ  هب  لـمع  تما  هدوـمن و  غـالبا  مدرم  هب  هک  امـش ) لوـق  هب   ) عورـشم ریغ  خوـسنم  لـمع  نـیا  لوئـسم  اـیآ 
هب اهنت  هنامرحم ، هدناسرن و  دناسرب ؟ تما  هب  هدـش  رما  وا  هب  ادـخ  زا  هک  ار  یخـسان  مکح  هک  هدوب  يرگید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هک مه  رکبوبا  هفیلخ  وا  هداد ! تمرح  هب  مکح  يدـنع  نم  شتفالخ  هرود  رخآ  رد  رگم  هتفگن  يدـحا  هب  مه  رمع  دـشاب ؟ هتفگ  رمع 

؟ دشاب هدومنن  خوسنم  مکح  زا  يریگولج  دوخ  تفالخ  هرود  مامت  رد  هدوب  رتالاب  رمع  زا  شماقم  امتح 

هدومن و حـماست  ماکحا  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگب  هک  تسین  رفاک  نآ  هب  دـقتعم  تسین و  رفک  هملک  نیا  اـیآ 
!؟ دندومن یم  خوسنم  مکح  هب  لمع  يربخ  یب  تلاهج و  يور  زا  تما 

نآ تبسن  نتفگ  تقو  رد  یتسیاب  دوب  هدینش  ترـضح  نآ  زا  مه  رمع  هدش و  خسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  هعتم  رگا  اثلاث 
نآ هب  يدحا  تسا و  خوسنم  هعتم  دقع  دومرف  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  مدوخ  دیوگ  دهدب و  ترـضح  نآ  هب  مکح 

.دوش راسگنس  ای  دروخب و  دح  دیاب  دیامنب  نآ  هب  لمع  سک  ره  رگاو  دیامنن  لمع 

هک هعتم  رد  دیوگب  هک  نآ  هن  .تما  نایم  رد  دش  یم  رهاظ  رتشیب  شرثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  دانتـسا  اب  اعطق  و 
.میامن یم  راسگنس  ای  باقع  ار  ناگدننک  لمع  مدومن و  مارح  نم  هدوب  عورشم  لالح و  ربمغیپ  نامز  رد 

ار قح  نیا  قلخ  هدیزگرب  هفیلخ  ای  دراد  ملاع  بیغ  اب  لاصتا  هک  دراد  ررقم  رمبغیپ  دیاب  ار  دودـح  دـح و  نییعت  مارح و  لالح و  ایآ 
!؟ دراد
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انا هتفگ  یتأرج  هچ  اب  هدرک و  مارح  ار  ادـخ  لالح  یلیلد  ناـهرب و  هچ  اـب  رمع  هک  دـنک  یمن  مکح  ملقع  ممهفب و  مناوت  یمن  زونه 
.امهمرحا

ار یمکح  تقو  ره  مدومن ، مارح  ای  لالح  نم  دومرف : یمن  ماکحا  غالبا  عقاوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  هک  نآ  بجع 
یم تحارـص  تأرج و  لامکاب  رمع  هفیلخ  یلو  میاـمن  غـالبا  امـش  هب  هدومرف  رما  نم  هب  لاـعتم  يادـخ  دومرف : یم  دومن ، یم  غـالبا 

.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  امهیلع !؟ بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  دیوگ :

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوت  یم  دهتجم 

یعرش ماکحا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نوچ  هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  ام  ءاملع  نیققحم  زا  يا  هدع  هک  دیناد  یم  اقآ  دبال  خیش :
ار مارح  ای  مارح و  هدوب  لالح  هک  ار  یمکح  هدومن  یلوا  رما  اب  تفلاخم  ًاداـهتجا  دـناوت  یم  رگید  دـهتجم  اذـل  تسا ، هدوب  دـهتجم 

! امهمرحا انا  دومرف : رمع  هفیلخ  تهج  نیمه  هب  دیامن  لالح 

لباقم رد  داهتجا  ادـخ  هب  ار  امـش  دـیوش ! رگید  ياه  طلغ  بکترم  یطلغ ، کی  تابثا  يارب  نایاقآ  هک  متـشادن  راـظتنا  چـیه  یعاد :
!؟ تسا لوقعم  صن 

رارق مه  ربارب  دـهتجم  ود  دـننام  هک  دـیرب  الاب  يردـق  هب  ار  رمع  هفیلخ  تسپ و  ردـق  نآ  ار  مرکا  لوسر  هک  تسا  لـقع  راوازـس  اـیآ 
تایآ حیرص  فالخ  رب  ولغ  امش  نایب  نیا  ایآ  دیهد ؟

.میامن یم  هراشا  تایآ  نآ  زا  یضعب  هب  تقو  قیض  اب  راچان  هک  دشاب  یمن  نآرق 

: دیامرف یم  احیرص  سنوی  هروس  هیآ 16  رد 
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{ یحُوی ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  یل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  }

( نم رب  دوش  یم  یحو  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم  منک  لیدبت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  هک  دسرن  ارم  اهنآ  هب  وگب  )

هفیلخ دـهدب ، یحو  لوزن  نودـب  ماکحا  رد  یلیدـبت  رییغت و  دوخ  هدارا  لیم و  هب  دـناوتن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاـج 
!؟ دیامن مارح  ار  ادخ  لالح  هدومن ، ماکحا  رد  فرصت  هتسناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدوب  هناگیب  یحو  هاگتسد  زا  یلک  هب  هک  رمع 

: دیامرف یم  مجن  هروس  هیآ 4  رد 

{ يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  {َو 

( تسین ادخ  یحو  زا  ریغ  يزیچ  وا  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  )

: دیامرف یم  هک  فاقحا  هروس  هیآ 8  و 

{ ََّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  یب َو ال  ُلَعُْفی  ام  يرْدَأام  ِلُسُّرلا َو  َنِم  اًعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  }

اب هک  مناد  یمن  مشاب و  هدرک  دنلب  تلاسر  هزاوآ  ناهج  رد  هزات  هک  متـسین  ربمغیپ  نیلوا  نالوسر  نیب  زا  نم  تما ، هب  ربمایپ  يا  وگب  )
( ...دوش یحو  نم  هب  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم  دننک  یم  هچ  تبقاع  امش  نم و 

رد فرصت  هک  دنا  هتشادن  یقح  نینچ  زگره  رمع  ریغ  رمع و  سپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تعباتم  بوجو  رب  دراد  لماک  تلالد 
.دنیامن مارح  ار  ادخ  لالح  هدومن و  ماکحا 

یم هدید  زورما  نیمه  اریز  دیامن  نایب  ار  مکح  خسن  هک  هدید  نآ  رد  ار  عامتجا  حالص  ریخ و  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  اعطق  خیش :
کی تذل  يارب  ینامدرم  دوش 
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ءاشحف عویـش  ببـس  لمع  نیمه  دننک و  یم  اهر  هلماح  ریغ  ای  هلماح  دـعب  دـنیامن و  یم  هعتم  ار  ینز  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  تعاس 
.دوش یم 

ار یلاباال  تسرپ  توهش  نامدرم  زا  يا  هتسد  لمع  اریز  تسا ؛ بجعت  بجوم  کحـضم و  یلیخ  امـش  نایب  نیا  اقآ  دیـشخبب  یعاد :
.دیهد یم  تلاخد  ماکحا  لالح  مارح و  رد 

هدید ابلاغ  هک  نآ  يارب  دوش ، مارح  مه  مئاد  دقع  دیاب  ددرگ  مارح  یلالح  هک  دوش  ببس  یلابا  تسرپ ال  توهش  مدرم  تایلمع  رگا 
تسرپرس هقفن و  جرخ و  نودب  دعب  هدومن  مئاد  دقع  ار  يا  هبیجن  نارتخد  رگید  تهج  ای  لام  ای  تهاجو  يارب  یصاخشا  تسا  هدش 

؟ دشاب یم  طلغ  الصا  جاودزا  دقع  سپ  دنوش  یم  یلمع  نینچ  لماع  يدارفا  نوچ  تفگ  دیاب  سپ  دنا  هتفر  هدراذگ و 

یئاـناوت تردـق و  دـید  دـش و  نیدـتم  صخـش  یتـقو  .دومن  ینید  فئاـظو  هب  انـشآ  ار  اـهنآ  دوـمن و  تناـید  قـیرزت  مدرم  رد  دـیاب 
عاطقنا دقع  هب  هعتم و  ار  ینز  دهاوخ  یم  رونا  عرـش  روتـسد  قباطم  دورب ، دهاوخ  یمن  مه  انز  یپ  رد  درادن و  یمئاد  نز  يرادهاگن 

دیاـب لوا  دـشاب  یم  یطئارـش  یمکح  ره  يارب  دـناد  یم هکنآ  هچ  دور  یم  هعتم  طئارـش  قیقحت  یپ  رد  لوا  دروآ  دوـخ  فرـصت  رد 
.تفر لمع  یپ  رد  هاگنآ  هدومن  طئارش  لیصحت 

لهچ لقا  دح  هک  دوخ  هدع  هرود  هعتم  ندش  مامت  زا  دعب  دناوتب  نز  هک  دهد  یم  رارق  نز  يارب  رهم  يردق  هب  دادرارق  تقو  رد  اذـلف 
.دنک یگدنز  تحار  تسا ، زور  جنپ  و 

هلماح رگا  هک  دشاب  نز  بقارم  هدع  تدم  مامت  رد  هک  هکراتم  زا  دعب  هکنآ  رگید 
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طیارـش نیا  تیاعر  ینامدرم  رگا  دسرب و  دوخ  هچب  هب  تدالو  زا  دعب  ات  دنک  يرادهگن  ردام  زا  تسوا  نآ  زا  هچب  نوچ  تسا  هدـش 
.دنیامن ضرف  هدش  خسن  ار  یلالح  مّلسم  مکح  رکف  یب  لد  هداس  نایاقآ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دنیامنن  ار 

؛ دنتسناد یم  رتهب  رمع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و  ار  عامتجا  لاح  حالص  اعطق  دشاب ، حیحـص  امـش  شیامرف  مه  رگا  هوالع 
؟ دندرکن عنم  ار  اهنآ  هعماج  ریخ  يارب  ارچ 

مارح ار  ادخ  لالح  ینیب  حالـص  يور  دناوت  یمن  مه  صوصنم  تجح  ماما و  هفیلخ و  هدرکن  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا  و 
.دنیامنن هعتم  مدرم  هک  هدوب  نیا  رد  عامتجا  حالص  هکنآ  دانتسا  هب  دیامن 

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم 

یناوج درم  نز و  هک  نآ  يارب  هدروآ  ءاشحف  عویش  هعتم  زا  عنم  هکلب  تسین ؛ ءاشحف  عویـش  ببـس  هعتم  مکح  دینک  تقد  بوخ  رگا 
توهش و يولج  .تسا  گرزب  هانگ  هکلب  مارح  رمع ، هفیلخ  رمالا  بسح  مه  هعتم  تسین و  مهارف  اهنآ  يارب  مئاد  جاودزا  لئاسو  هک 

.دنوش یم  لوغشم  انز  هتسیاشان  لمع  هب  راچان  دننک ؟ یم  هچ  .دنریگب  دنناوت  یمن  مه  ار  سفن  ياوه 

لیبق زا  هیرـسم  ضارما  لزلزتم و  تیرـشب  سیماون  هدیرد  اه  تمرح  ياه  هدرپ  دیدرگ ، لوادـتم  عیاش و  انز  لمع  هک  یموق  رهرد  و 
.دنوش یم  هراچ  یب  هدیشاپ و  مه  زا  اه  هداوناخ  دوش ، یم  ناوارف  هریغ  رکناش و  كازوس و  سیلفس و 

لبنح نب  دمحا  ماما  دوخ و   (2) ریسفترد يربط  (1) و  یبلعث دمحا  ماما  هچ  نانچ 
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، یبلعث نایبلا  فشکلا و  یقـش » ـالا  اـنز  اـم  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  ـالول  ههجو : هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـق  مکحلا : لاـق  - » 1
.ءاسن هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 3/287

لقن یبلعث  دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ءاسن  هروس  هیآ 24 ، لیذ  ح 7185 ، ، 4/19 يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج  - 2
هنوگ نیا  نعط 8 ، ...رمع ، هب  نعط  ام  رکذ  یف  لـصف  هبطخ 223 ، ، 12/253 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  .دـنک و  یم 

الا ینز  ام  هعتملا  یف  باطخلا  نبا  نم  قبـسام  ول ال  لـقوی : مالّـسلا  هیلع  اـیلع  تعمـس  لاـق : رمتعملا ، نب  شیبح  نع  : » دـنک یم  لـقن 
ام الول  لاق : یلع  نع  دـنک « : یم  لـقن  هنوگ  نیا  هعتملا ، حاـکنلا  باـتک  ح 45728 ، ، 16/522 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  یقش »

« یقش الا  ینز  ام  مث  هعتملاب  ترمال  باطخلا  نب  رمع  يأر  نم  قبس 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1787 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_207_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_207_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  دنا  هدومن  لقن  ادنسم  هعتم  هیآ  لیذ  دنسم  رد 

« یفش الا  ینز  ام  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  الول  »

« .مدرم زا  یلیلق  رگم  مالسا ) رد   ) درک یمن  انز  دومن  یمن  یهن  ار  هعتم  رمع  رگا  )

: تفگ هک  تسا  هدومن  لقن  تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  زا  رانید  نب  رمع  حیرج و  نبا  زین  و 

(1)« یفش الا  ینزلا  یلا  جاتحا  ام  اهنع  رمع ) يا   ) هیهن الول  دمحم  همااهب  هللا  محر  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  »
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ءاطع ینربخا  : »... دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  هعتملا  باب  ءاسنلا ، نم  تانـصحملا  یلاعت و  هلوق  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاـصج  - 1
ول هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هما  اهب  هللا  محر  یلاعت  هللا  نم  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  رمع  هللا  محر  لوقی  سابع  نبا  تعمـس  لاـق 

ظافلا رد  یکدنا  فالتخا  اب  یفش ، هدام  ءافلا ، عم  نیشلاب  اب  ، 2/488 ْهیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  زین  و  یفش » الا  ءانزلا  یلا  جاتحا  امل  هیهن  ال 
، روثنملا ردلا  رد  یطویس  ءاسن ؛ هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1305 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  زین  .دنک و  یم  لقن  صاصج  دـننامه 

الا هعتملا ، تناک  ام  لاق : سابع  نبا  نع  ءاطع  يور  : » دـنک یم  لـقن  هنوگنیا  یکدـنا  فـالتخا  اـب  ءاـسن  هروس  هیآ 24  لـیذ  ، 2/252
باب ، 7/497 فنـصملا ، رد  قازرلا  دـبع  نینچمهو  یقـش .» الا  ینز  ام  اهنع  رمع  یهن  ـال  ول  هداـبع و  اـهب  محر  یلاـعت  هللا  نم  همحر 

هللا یلصدمحم  هما  اهب  محر  لجوزع  هللا  نم  هصخر  هللا  نم  هصخر  الا  هعتملا  تناک  ام  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  سابع  نبا  زا  ًْهعتملا 
نیا سابع  نبا  زا  ًْهعتملا  باب  ، 7/497 فنصملا ، رد  قازرلا  دبع  نینچمه  و  یقـش » الا  ءانزلا  یلا  جاتحا  ام  اهنع  هیهن  الولف  هلآو  هیلع 

جاتحا ام  اهنع  هیهن  ولف ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هما  اهب  محر  لجوزع  هللا  نم  هصخر  الا  هعتملا  تناک  اـم  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ 
حاکن یف  ءاج  ام  باب  ْهعتملا ، حاکن  یف  ءاج  ام  باب  حاکنلا ، باتک  ، 6/143 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  نینچمه  و  یقش » الا  انزلا  یلا 

یلا جـیتحا  امل  رمع  یهن  ول ال  هدابع و  اهب  هللا  محر  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  ..ساـبع  نبا  لاـق  و  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگنیا  ْهعتملا 
« ًادبا انزلا 
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یمن انز  هب  جاتحم  درک  یمن  نآ  زا  یهنو  عنم  رمع  رگا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  يارب  دنوادخ  بناج  زا  دوب  یتمحر  هعتم  )
( یقش نادرم  رگم  دندرک  یمن انز  ینعی  هدش  تبث  یقش  یفش  ضوع  رابخا  ضعب  رد  مدرم و  زا  یلیلق  رگم  دندش 

مارح لالح و  ماکحا  سپ  هعتم ! هب  لمع  هن  هدوب  هعتم  زا  عنم  انز  عویش  ببس  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحـصا  هدومرف  هب  انب  سپ 
دـشاب یم  هدوب و  عامتجا  عمج و  حالـص  ریخ و  رب  هدـیدرگ  غالبا  يا  هعماج  هب  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک 

.همایقلا موی  یلا 

حرش ياضتقا  ام  رـصتخم  سلجم  هک  رامـش  یب  تسا ) مارح  ناتعتملا  هک   ) هدیقع نیا  نالطب  رب  دهاوش  .تسا  رایـسب  اجنیا  رد  فرح 
.درادنار لصفم 

مکح نیا  لقن  زا  وگاعد  ضرغ  هکلب  .دوبن  عوضوم  نیا  رد  ام  تبحص  هوالع 
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عیاش و ربمغیپ  نامز  رد  يرما  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیدومرف  هک  یلاـع  باـنج  داعبتـسا  عفر  يارب  دوب  يدـهاش  امـش  ياـضاقت  رباـنب 
.دیامن هولج  فالخ  رب  هلوعجم  ثیداحأ  هب  اهدعب 

مکح ود  سمخ و  مکحم  مکح  دندرب ، مارح  لالح و  رد  تسد  دندومن و  ضوع  ار  ادخ  ماکحا  هک  یمـسق  نامه  دـینادب  متـساوخ 
تما رد  رمع  تفالخ  نامز  رخآ  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  ناـمز  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف قاـفتا  هب  هک  ار  هعتم  مکحم 

رباج هچ  نانچ  ثیرح  نب  ورمع  رطاخ  يارب  رمع  هفیلخ  یـصخش  لیم  يور  دـعب  هدوب  نیعبات  هباحـص و  زا  رابک  لمع  دروم  عیاـش و 
نودب نیملـسم  زا  رفن  اهنویلم  لاحلا  دش و  مارح  ادخ  لالح  خسن و  ناهرب ، لیلد و  نودـب  وا  راتفگ  هلمج  کی  هب  دـیامن  یم  تیاور 
هربتعم بتک  رد  ثیداحاو  نآرق  تایآ  زا  لئالد  هک  نیا  اب  دنیامن  یم  راتفگ  هدیقع و  نآ  زا  يوریپ  فالسالل  اعبت  تداع  يور  لیلد 

!! تسا دوجوم  زونه  هللا  لوسر  نامز  رد  خسن  مدع  مکحم و  مکح  ود  نیا  سمخ و  بوجو  رب  ناتدوخ 

.دنرامش یم  تلالض  تعدب و  لها  ار  تسین  شخسن  رب  یلیلد  هک  تباث  ماکحا  نیا  هب  نیلماع  لاح  نیا  اب 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  مه  ار  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  هک  دنام  یمن  یقاب  يداعبتـسا  ياج  رگید  سپ 
تداع و يور  مه  رکف  یب  مدرم  دـنهد و  هولج  سکعنم  حاضحـض  ثیدـح  لـعج  هب  هدوب  تما  مارتحا  دروم  عیاـش و  مالـسا  ردـص 

.دنیامنب وحم  هدراذگاپ  ریز  ار  تقیقح  قح و  قیقحت ، نودب  دیلقت 

زا رادقم  نیمه  شناد  شنیب و  لها  يارب  مهدن  مالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
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بلطم اج  نیمه  هب  اراصتخا  ام  هک  تسا  رایسب  یـسب  بانج  نآ  نامیا  رب  لئالد  هک  تسا  حضاو  تریـصب  لها  رب  تسا و  یفاک  هلدا 
.مینک یم  متخ  ار 

هدـنز اضرف  بلاطوبا  بانجرگا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  توادـع  تهج  زا  اـهنآ  ناوریپ  اـه و  يوما بصاون و  جراوخ و  ـالا  و 
.دنیامن یم  رگید  یناعم  رب  لمح  هدومن و  هدراب  تالیوأت  زاب  دنونشب  ار  نیتداهش  نیتملک  شدوخ  ناسل  زا  ددرگ و 

نیدلا لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  هب  دینک  هعجارم  دـیتسه  باب  نیا  رد  يرتشیب  طسب  بلاط  نایاقآ  زا  کی  ره 
ماما یناسملت و  ماما  یناکوش و  یلـصوم و  ماما  يدـقاو و  هبیتق و  نبا  دعـس و  نبا  قحـسا و  نب  دـمحم  یخلب و  مساقلاوبا  یطویس و 

مالسا هب  دقتعم  فرتعم و  هک  مهریغ  یفاکسا و  رفعج  وبا  یمجـس و  ماما  ینارعـش و  ماما  يروهجا و  یلع  یجنزرب و  همالع  یبطر و 
.دنا هتشون  باب  نیا  رد  یلقتسم  ياه  هلاسر  ابلاغ  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نیوبا  ّمع و  نامیا  و 

زا يدـحا  زاتمم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینامـسج  ینارون و  كاپ  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  ضرع  هچنآ  زا  هصالخ 
.دسر یمن  ترضح  نآ  سدقم  ماقم  هب  رابک  هباحص 

دحا یلع  یفخت  امف  ترهظ  دقل 

رمقلا فرعی  همکا ال  یلع  الا 

یم ار  هام  هن  هک  يداز  ردامروک  رگم  تسین  هدیـشوپ  یفخم و  سک  چیه  رب  هک  يروط  هب  تسا  راکـشآ  رهاظ و  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
( .دسانش یم  هن  دنیب و 

هبعک هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  تدالو 

ءایصوا ماظع و  ءایبنا  زا  قیالخ  زا  يدحا  هک  تسا  تدالو  ناکم  لحم و  تسا  زاتمم  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  رگید  هصیـصخ  و 
یلا مدآ  نم  اهنآ  هحلاص  مما  ات  مارگ 
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.دندوبن زاتمم  یمظع  هصیصخ  نیا  هب  متاخلا 

هک هتشاد  یصاخ  یگتسجرب  مه  دلوم  ثیح  زا  تسا ، هدوب  زاتمم  تقلخ  رد  تینارون  هبنج  داژن و  بسن و  ثیح  زا  هک  یمسق  نامه 
.تسا هدوب  هبعک  هناخ  رد  راوگرزب  نآ  تدالو  هکنآ  هچ  تسا ؛ هدوب  درفنم  ترضح  نآ  زایتما  نیا  رد 

جراخ دجسم  زا  ار  وا  ردام  هرهاط  میرم  یبیغ  يادن  سدقملا  تیب  رد  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) میرم نب  یـسیع  تدالو  عقوم 
: هک درک 

« هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ناف  تیبلا  نع  یجرخا  »

( ندیئاز تدالو و  هناخ  هن  تسا  تدابع  هناخ  اجنیا  هک  اریز  سدقملا ) تیب   ) هناخ زا  ور  نوریب  )

.دندومن توعد  هبعک  هناخ  لخاد  هب  ار  دسا  تنب  همطاف  شردام  دش ، کیدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  تداعس  اب  تدالو  هک  ینامز  یلو 

هتسبرد هناخ  نورد  هب  ار  وا  یمسر  توعد  ناونع  هب  هکلب  ددرگ  شلمح  عضو  اتعفد  دشاب  دجسم  رد  هک  ینز  لثم  افداصت  هن  مه  نآ 
.دندرب

عـضو دجـسم  رد  راچان  دوش ، جراخ  هتـسناوتن  هتفرگ  ار  وا  ضاخم  درد  هدوب  سلجم  رد  همطاف  دـننک  یم  ناـمگ  ناربخ  یب  یـضعب 
.هدش شلمح 

راجتسم رد  هتفرگ ، ار  وا  ضاخم  درد  هتفر  مارحلا  دجـسم  هب  هدوب  شلمح  عضو  هام  دسا  تنب  همطاف  هدوبن  مسق  نیا  هک  یتروص  رد 
نم رب  ار  ضاخم  درد  نیا  دوخ  لالجو  تزع  هب  ادنوادخ  هک  دیلان  لاعتم  راگدرورپ  تمظع  اب  هاگرد  هب  هدش ، اعد  هب  لوغـشم  هبعک 

نیمز و اـب  يواـسم  هک  وا  برد  هتـشاد ، رارق  مارحلا  دجـسم  طـسو  ناـمز  نآ  رد  هک   ) هبعک هناـخ  راوید  هبترم  کـی  .نادرگ  ناـسآ 
هدوب لفقم  هتسب و  هشیمه 
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یلخدا همطافای   » تساخرب یئادـنو  هدیـسر ) ربخ  رد  ود  ره  هچ   ) هتـسب برد  ای  هتفاکـش و  .دـندومن ) یم  زاـب  صاـخ  مسوم  رد  رگم 
.هناخ رد  وش  لخاد  همطاف  تیبلا »

بجعت بجوم  تشگرب ، هیلوا  تلاح  هب  راوید  رد و  دـش  هناخ  لخاد  همطاف  دـندوب  هتـسشن  هناخ  فارطا  هک  مدرم  هعماج  روضح  رد 
دزن برد  دـیلک  هک  دـنداد  ربخ  ار  بلاطوبا  بانج  شردارب  يروف  دـید  ار  هیـضق  نیا  یتقو  .دوب  رـضاح  سابع  بانج  .دـیدرگ  همه 

.دشن زاب  هناخ  برد  دندرک  هچنآ  دندمآ  ًاروف  .دوب  ناشیا 

ریغ دـمآ  شیپ  نیا  زا  تبحـص  هکم  ياه  هناخ  مامت  رد  .دـنام  هبعک  هناخ  رد  راتـسرپ  اذـغ و  توق و  نودـب  ارهاظ  همطاف  زور  هس  اـت 
.دمآ نوریب  همطاف  .دش  زاب  دوب ، هدش  لخاد  هک  یلحم  نامه  موس  زور  .دندومن  یم  هرظتنم 

.درک هریخ  ار  اه  هدیدوا  تسد  يور  يرسپ  هراپ  هام  دندید  دندروآ ، موجه  مدرم 

دمآ دوجو  رد  هللا  دسا 

دمآ دوب  هچره  هدرپ  سپ  رد 

هناخ هب  ار  شردام  هک  یصوصخم  توعد  اب  مه  نآ  هدوب ، هبعک  هناخ  وا  دلوم  هک  دنام  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زایتما  هصیصخ و  نیا 
.دندرب

.هدیدرگن لئان  هصیصخ  نینچ  هب  يدحا  ًادعب  البق و  هک  دشاب  یم  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف یقافتا  هیضق  نیا 

لوا لصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  (1) و  كردتسم رد  مکاح  هچ  نانچ 

213 ص :

.یشرقلا مازح  نب  میکح  بقانم  رکذ  ًْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6044 ، ، 3/550 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
فوج یف  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تدلو  دـسا  تنب  همطاف  نا  رابخالا  ترتاوت  دـقف  دـسیون ...« : یم  مکاح 

.دنک یم  لقن  مکاح  زا  ار  نایرج  ْهدلوم ، یف  باب 7  هحفص 407 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش  یجنگ  زین  و  هبعکلا .»
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: دنیوگ  (1) همهملا لوصف   14 هحفص

« .همیرکتل اراهظا  هتبترمل و  ءالعا  هل و  الالجا  اهب  یلاعت  هللا  هصخ  هلیضف  یه  هاوس و  دحا  هلبق  مارحلا  تیبلا  یف  دلوی  مل  »

رـشب دارفا  عـیمج  زا  ًءانثتـسا  هک  هداد  ادـخ  تسا  یتلیـضف  نیا  هـک  وا  دوـخ  رگم  دـشن  دـلوتم  هـبعک  هناـخ  رد  يدـحا  یلع  زا  شیپ  )
( .دنیامن میرکت  لیلجت و  نآ  زا  دنسانشب و  مدرم  ار  وا  دنلب  هبتر  ات  تسا  هداد  ترضح  نآ  هب  صاصتخا 

بلاطوبا ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان 

رب دیزم  دومن و  دمآ  شیپ  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  عوضوم  نیا  رد  هک  رگید  هصیصخ 

214 ص :

یبا نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  رکاسع  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/360 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  - 1
: هباتک یف  هلوق  کلذ  و  یلعب » هتدیا  یلوسر  يدـبع و  دـمحم  یل و  کیرـش  يدـحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  لاق  هریره 

مقر ، 42/336 دعس ؛ نب  باطح  لاح  حرش  مقر 1989 ، ، 456 / 16 باتک ، نیمه  رد  نینچمه  نینمؤملاب ، هرـصنب و  كدیا  يذـلا  وه 
نیا ظافلا  رد  فالتخا  اب  هللا ، دبع  نب  دـمحم  نب  یـسیع  لاح  حرـش  مقر 5515 ، ، 47/334 بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  ، 4933

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ءارمحلاوبا  ثراحلا  نب  لاله  ثیداحا  ، 22/200 ریبکلا ؛ مجعم  رد  یناربط  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح 
قاس یف  تیأرف  هنجلا  تلخد  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  لاق : هللا  لوسر  تعمس  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مداخ  ءارمحلا  یبا  نع  »

« هترصن یلعب و  هتدیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا 
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.ملاع بیغ  زا  تسا  راوگرزب  نآ  يراذگ  مان  عوضوم  دیدرگ ، ترضح  نآ  تفارش 

؟ راذگب یلع  ار  هچب  مسا  دوش  یحو  وا  هب  هک  هدوب  ربمغیپ  بلاطوبا  رگم  دیدومرف  یبیرغ  نایب  خیش :

مان دهد  روتسد  دنوادخ  هک  درادن  یهار  الا  دنا و  هدومن  عضو  قشع  هقالع و  يور  نایعیش  هک  تسا  یتاعیاش  زا  امـش  نایب  نیا  اعطق 
.دادن بیغ  ملاع  هب  یطبر  دندراذگ ، بانج  نآ  رب  دوخ  هدارا  لیم و  يور  ردام  ردپ و  هک  هدوب  یمان  یلع  .دیراذگب  یلع  ار  هچب 

هدوب و تیالو  ماقم  هب  هجوت  مدع  رثا  زا  امش  لمأت  اعطق  .دیدرگ  امـش  بجعت  بابـسا  هک  هدوبن  بیرغ  رما  ادبا  یعاد  نایب  رد  یعاد :
.میامن ضرع  هدحیلع  ار  کی  ره  باوج  هدومن ، کیکفت  مه  زا  ار  تالمج  مراچان  دیدومن  نایب  مه  هب  طولخم  هلمج  دنچ  نوچ 

مان ینامـسآ  بتک  مامت  رد  .تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  دنا و  هدومن  يراذگ  مان  تدالو  زا  سپ  ار  هچب  دـیئامن  یم  روصت  امـش  الوا 
زا لبق  لاس  نارازه  لاـعتم  راـگدرورپ  ار  یلع ‘ دـمحم و  ماـن  هکنآ  هچ  دـنا  هدومن  رکذ  تماـما  توبن و  ناونع  هب  ار  یلع ‘ دـمحم و 

.درادن بلاطوبا  بانج  نامز  هب  صاصتخا  دنا ، هدومن  تبث  یلاعتقح  ضرع  تنج و  باوبا  اه و  نامسآ  مامت  رد  هدراذگ و  تقلخ 

هیلع هللا  یلـص  مرکم  ربمغیپ  مان  اب  مأوت  ار  وا  مان  هک  دیربب  الاب  ردقنآ  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  تسین  ولغ  امـش  نایب  نیا  ایآ  خـیش :
دشاب و یمن  وا  يارب  ینیرق  همه و  قوفام  شدوجو  دننام  ربمغیپ  مان  هکنآ  لاح  دیئامن و  توکلم  رد  تبث  قئالخ  تقلخ  زا  لبق  هلآو 

ياهقف ياوتف  هب  هماقا  ناذأ و  رد  هدیدرگ  ببس  هک  تسا  نایاقآ  تانایب  لیبق  نیمه 
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.دنروایب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  مان  زادعب  ابوجو  ار  یلع  مان  امش 

هب هک  مدومنن  تبث  العا  توکلم  رد  ار  كرابم  مان  نآ  مه  یعاد  درادن و  ولغ  اب  یطبر  ًادبا  یعاد  نایب  نیا  اقآ  ریخ  مسبت ) اب  : ) یعاد
هچ نانچ  هدومن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمغیپ  دوخ و  مان  اب  مأوت  ترضح  نآ  مان  تبث  هب  رما  لاعتم  يادخ  هکلب  دیهدب  تبسن  یعاد 

.تسا هدیسر  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد 

هک يرابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  دیداد  رارق  الع  لج و  دنوادخ  مان  نیرق  ار  یلع  مان  هک  دیدرب  رتالاب  ار  ولغ  هبترم  تسا  بجع  خیش :
.دیئامن نایب  دیدومرف 

تبث العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان  تبث 

دمحم مالّسلا و  هیلع  یلع  تالاح  همجرت  نمض  دوخ   (1) خیرات رد  رکاسع  نبا  دوخ و  ریبک  ریسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  یعاد :
یخلب نامیلس  خیش  (3) و  ءایلوالا هیلح  رد  میعنوبا  ظفاح  (2) و  بلاطلا هیافک  باب 62  نمض  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 

216 ص :

.دنک یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ار  ثیدح  یجنگ  باب 62 . ص234 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نع : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  میعن  وبا  .دیبع  نب  سنوی  لاح  حرـش  مقر 202 ، ، 3/27 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2
هنج تسرغ  انا  شرعلا  قاس  یلع  اـتبثم  یب  يرـسا  هلیل  تیأر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هللا  لوسر  حاـص  ءارمحلا  یبا 

ار ثیدح  لصف 19 ، ح326 ، ص320 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  زین  و  ...یلعب » هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ندع 
.دنک یم  لقن  میعن  وبا  دننامه 

، لافنا هروس  هیآ 62  لـیذ  ، 3/361 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  زین  و  باب 56 . ح695 ، ، 2/247 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیباـنی  - 3
لاح حرش  مقر 58767 ، ، 11/173 دادغب ، یخرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدح 
یب جرع  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یسوم ، وبا  دمحم  نب  یسیع 

، لیزنتلا دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ّیلعب » هترـصن  یلعب  هتدـیا  هللا ، لوسر  ادـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا  قاـس  یلع  تیأر 
لئاضف باـب  لوا ، مسق  ص69 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .قاـفنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ، 304 ح 299 –  ، 298 - 1/292

یب يرسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سیمخلا  یبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یلعب  هیبن  لجوزع  هللا  دییأت  رکذ  ّیلع ،
«. هب هترـصن  یلعب و  هتدـیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هتمهف  باتک  تیأرف  نمیالا  شرعلا  قاسلا  یلا  ترظنف  ءامـسلا  یلا 

يدـنرز بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  و 33041 ، ح 33040 ، ، 11/624 لامعلا ، زنک  يدـنه  یقتم 
، لاـمکلا بیذـهت  رد  يزم  بلاـط ؛ یبا  نـب  یلع  نینمؤـملا  ریما  بقاـنم  ، 1 طمس مـسق 2 ، ص120 ، نیطمــسلا ، ررد  مـظن  رد  یفنح 

.دننک یم  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ءارمحلا  وبا  لاح  حرش  مقر 7327 ، ، 33/260
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ثیدح 52 باب 56 ، نمص  ( لوبناتسا پاچ   ) (1) هدوملا عیبانی  هحفصرد 238  یفنح 

217 ص :

لافنا هروس  هیآ 62 ، لـیذ  ، 3/361 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  زین  و  باب 56 . ح695 ، ، 2/247 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیباـنی  - 1
لاح حرش  خقر 58767 ، ، 11/173 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدـح 
یب جرع  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یسوموبا ، دمحم  نب  یـسیع 

، لیزنتلا دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاـح  یلعب .» هترـصن  یلعب  هتدـیا  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا  قاـس  یلع  تیأر 
لئاضف باـب  لوا ، مسق  ص69 ، یبقعلا ، رئاـخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .لاـفنا  هروس  هیآ 62 ، لـیذ  ، 304 ح 299 - ، 298 - 1/292
يرـسا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  سیمخلا ، یبا  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یلعب ، هیبن  لجوزع  هللا  دـییأت  رکذ  یلع ،

«. هب هترـصن  یلعب و  هتیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هتمهف  اباتک  تیأرف  نمیـالا  شرعلا  قاـس  یلا  ترظنف  ءامـسلا  یلا  یب 
يدـنرز بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 2  باب 3 ، لئاظفلا ، باتک  ح 33040 و 33041 ، ، 11/624 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم 
بیذـهت رد  يزم  مالّـسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  ، 1 طمس سمق 2 ، ص120 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح 

.دننک یم  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ءارمحلا  وبا  لاح  حرش  مقر 7327 ، ، 33/260 لامکلا ،
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رد يدایز  مک و  رـصتخم  هب   ) هریرهوبا زا  ًادنـسم  یگمه  یعفاش  يربط  هللا  دبع  نب  دـمحا  فیرـشلا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ظافلا ) تاملک و  ضعب 

« بلاط یبا  نب  یلعب  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحم  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  قاس  یلع  بوتکم  »

دمحم کیرش و  الب  تسا  يا  هناگی  هک  هللا  لالجلا  وذ  تاذ  رگم  یئادخ  تسین  هک  هدش  هتـشون  هسدقم  تاملک  نیا  شرع  لاس  رب  )
هب ار  وا  مدومن  دییأت  هک  تسا  نم  لوسر  هدنب و 

(2) روثنملا رد  ریسفت  رد  (1) و  يربکلا صئاصخ  لوا  دلج  هحفص 10  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  )و  مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  رکاـسع  نبا  يدـع و  زا  ـالقن  لیئارـسا  ینب  هروـس  لـیاوا 

: دومرف

.یلعب هتدیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   » تسا هدش  هتشون  مدید  شرع  قاس  رد  جارعم  بش 

هریس زا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن   (3) هدوملا عیبانی  هحفص 207  رد  زین  و 

218 ص :

...شرعلا یلع  یلاعت  هللا  مسا  عم  فیرشلا  همسا  ْهباتکب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتیصوصخ  باب  ، 1/7 یطویس ، يربکلا ، صئاصخ  - 1
.ءارسا هروس  هیآ 1  لیذ  ، 4/282 یطویس ، روثنملا ، ردلا  - 2

باب 56. ح452 ، ، 2/160 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3
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: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  اّلم 

: دندرب ارم  یلعا  توکلم  رد  هک  جارعم  بش  رد 

« هب هترصن  یلعب و  هتدّیا  هللا  لوسر  دمحم  ابوتکم  تیأرف  شرعلا  نم  نمیالا  قاس  یلا  ترظن  »

( یلع دوجو  هب  ار  وا  میدومن  يرای  دییأت و  تسادخ  لوسر  دمحم  تسا  هدش  هتشون  مدید  شرع  تسار  فرط  هب  مدومن  رظن  )

یعفاش و یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  بقانم  زا  القن  مرحلا  ماما  نیعبـسلا  باتک  زا  ثیدح 19 ،  (1) هدوملا عیبانی  هحفص 234 ، رد  زین  و 
رد هیوریش  نبا  (3) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  ثیدـحود و   (2) یبرقلا هدوم  زا  مشـش  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم 

دبع نب  رباج  زا  یگمه   (5) بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  (4) و  سودرف

219 ص :

یضر يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يزودنق  باب 56 . ح662 ، ، 2/237 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
دمحم ماع  یفلاب  ضرالا  تاومـسلا و  هللا  قلخی  نا  لـبق  هنجلا  باـب  یلع  بوتکم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هنع  هللا 

« هوخا یلع  هللا و  لوسر 
هنوگ نیا  ینادمه  باب 56 .) ح833 ، ، 2/291 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 6 ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

« هللا لوسر  وخا  هللا ، یلو  یلع  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  هنجلا  باب  یلع  تیأر  هعفر : رباج  نع  : » دنک یم  لقن 
ار ثیدح  یمزراوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  سانلا  برقا  هنا  نیاب  یف  لصف 14 ، ح168 ، ص144 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3

.دنک یم  لقن  ْهدوملا  عیبانی  دننامه  فالتخا  اب 
دننامه ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  زین  یملید  یتش ، ناعم  یف  ولصف  رکذ  ح6380 ، ، 4/123 یملید ، باطخلا ، روثأمب  سودرفلا ، - 4

رباج نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  لافنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ح302  ، 1/295 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  زین  .دنک و  یم  لقن  عیبانی 
ال ماع : یفلاب  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخلا  قلخی  نا  لبق  هنجلا  باب  یلع  بوتکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هللا  دبع  نب 

« یلعب هتدیا  هللاالوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 
...ْهنجلا باب  یلع  بوتکم  مالّسلا  هیلع  هلوق  ص91 ح134 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 5
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  يراصنا  هللا 

تاومـسلا و قلخی  نا  لبق  هللا  لوسر  وخا  هللا  یلو  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  هنجلا ال  باب  یلع  بوتکم  »
« ماع یفلاب  ضرالا 

قلخ هک  نآ  زا  شیپ  هدوب  ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  یلو  یلع  ادـخ  لوـسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  تشهب  رد  رب  تسا  هدـش  هتـشون  )
( لاس رازهود  هب  ار  نیمز  اهنامسآدنک و 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسا  یضتقم  دمآ ، مدای  هب  رگید  يابیز  ثیدح 

رد دومرف  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن   (1) یبرقلا هدوم  زا  متشه  تّدوم  رد  یعفاش  هیقف  یلع  دیس  ریم 
.مدید مأوت  مدوخ  مسا  اب  ار  وت  مسا  لحم  راهچ 

: متفای نآ  هرخص  رب  مدیسر  سدقملا  تیب  هب  یتقو  جارعم  بش  رد  - 1

220 ص :

ینادمه باب 56 .) ح882 ، ، 2/309 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اـب   ) ْهدوم 8 ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوـم  - 1
 (. هیلإ رظنلاب  تفتلاف   ) نطاوم هعبرأ  یف  یمساب  انورقم  کمسا  تیأر  ینإ  هعفر : مالّسلا  هیلع  یلع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
املو .هریزو  یلعب  هتدیأ  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإال  اهب  هرخـص  یلع  تدـجو  ءامـسلا  یلإ  یجارعم  یف  سدـقملا  تیبلا  تغلب  املف 

«. هب هترـصنو  هریزو ، یلعب  هتدیأ  یقلخ ، نم  یتوفـص  دمحم  يدحو ، انأ  الإ  هللا ال  انأ  ینإ   » اهیلع تدجو  یهتنملا  هردس  یلإ  تیهتنا 
یلعب هتدـیأ  یقلخ ، نم  یبیبح  دـمحم  انأ ، الإ  هلإ  .هللا ال  انأ  ینإ   » همئاوق یلع  ابوتکم  تدـجوف  نیملاعلا  بر  شرع  یلإ  تیهتنا  املو 

، هریزو یلعب  هتدیأ  یقلخ ، نم  یبیبح  دمحم  و  انأ ، الإ  هلإ  ال   » هنجلا باب  یلع  ابوتکم  تدجو  هنجلا  تلـصو  املف  هب » هترـصنو  هریزو 
« ...هب هترصنو 
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« هریزو یلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  «ال 

( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا  مدومن  دییأت  تسادخ  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  (ال 

: هدش تبث  مدید  مدیسر  هک  یهتنملا  هردس  هب  - 2

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم  يدحو و  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  »

مدومن يرای  دییأت و  .قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  تسین و  يا  هناگی  يادخ  نم  زا  ریغ  هک  متـسه  یئادخ  نم  هک  یتسرد  هب 
( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا 

: تسا هدش  هتشون  نآ  مئاوق  رب  مدید  مدیسر  نیملاعلا  بر  شرع  هب  یتقو  - 3

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  »

یلع هب  ار  وا  مدومن  يرای  دییأت و  قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  تسین  یئادخ  نم  ریغ  هک  متـسه  يادـخ  نم  هک  یتسرد  هب  ) 
( وا ریزو 

: هدش هتشون  تشهب  رد  رب  مدید  مدیسر  تشهب  هب  یتقو  - 4

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انا  الا  هلا  «ال 

( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا  مدومن  يرای  دییأت و  قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  نم و  هناگی  تاذ  رگم  ییادخ  تسین  )

یناهفـصا و میعن  وبا  ظفاح  زا  ـالقن   (1) هدوملا عیبانی  باب 23  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما 
دوخ ریسفت  رد  ریرج  نب  دمحم 

221 ص :

باب 23. ح3 ، ، 1/282 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1801 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
http://www.ghaemiyeh.com


{ هرصنب كدیا  يذلا  وه   } لافنا هروس  هیآ 64  هک  دنا  هدروآ  هریرهوبا  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دوخ   (1) خیرات رد  رکاسع  نبا  و 
( دینادرگ روصنمو  دیؤم  ار  وت  نانمؤم  يرای  دوخ و  ترصن  هب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنیوگ : هاگ  نآ  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد 

« بلاط یبا  نب  یلعب  هترصنو  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحم  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  یلع  ابوتکم  تیأر  »

دییأت و .تسا  نم  لوسر  هدنب و  دمحم  درادن و  کیرـش  هک  يا  هناگی  يادخ  رگم  ییادخ  تسین  تسا  هدش  هتـشون  شرع  رب  مدید  )
( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  وا  مدومن  يرای 

دمحم و يراذگ  مان  ددرگ  مولعم  امـشرب  ات  دنیامن  یم  لقن   (3) بقانم (2) و  ءافـش باتک  زا  لیبق  نیمه  زا  رگید  ثیدح  دنچ  هاگنآ 
.تسا هدوب  لاعتم  راگدرورپ  بانج  زا  هکلب  درادن  ام  هب  یطبر  مالّسلا  مهیلع  یلع 

222 ص :

يروآدرگ مشش  سلجم  يادتبا  رد  لصفم  روط  هب  ار  هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هک  یتایآ  تسا  رکذ  نایاش  - 1
.میا هدرک 

لاق لاقءارمحلا  یبا  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ضاـیع  یـضاق  باب 3 . مسق 1 ، ، 1/174 یضایع ، یضاق  ءافـشلا  - 2
« ...یلعب هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  بوتکم ال  شرعلا  یلع  اذا  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یبا نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هیوردم  نبا  .لافنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ح 364 ، ، 250  - ص249 هیودرم ، نبا  بقانم  - 3
ءامسلا یلا  یب  يرسا  هلیل  تیأر  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مداخ  ءارمحلا 

« هب هترصن  یلعب و  هتدیا  یقلخ ، نم  یتوفص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قلاس  یلع 
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لیذ یعفاش  یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 24  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نایبلا و  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  زین  و 
{ ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف   } هرقب هروس  هفیرش 35  هیآ 

( تسا ریذپ  هبوت  نابرهم و  ادخ  اریز  دیدرگ  وا  شریذپ  بجوم  هک  تخومآ  یتاملک  دوخ  يادخ  زا  مدآ  سپ  )

هیلع مدآ  هک  یتاـملک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـندرک  لاؤـس  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  زا 
: دومرف دیدرگ  شا  هبوت  یلوبق  ببس  هدومن و  یقلت  نآ  هب  مالّسلا 

« هل رفغ  هیلع و  باتف  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هلئس  »

وفع دیزرمآ و  ار و  وا  هبوت  وا  رب  تفریذپ  سپ  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  دومن  لاؤس  )
( ار وا  دومن 

رد رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  بتک  زا  تایاور  لقن  رادقم  نیمه  هب  امش  یلوا  لاکـشا  عفر  باوج و  يارب  منک  یم  نامگ 
.دشاب یفاک  هعیش ) ءاملع  دزن 

یبتارم ماهلا  یحو و  يارب  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  هچ  دیدومن  هابتـشا  زاب  مه  بلاطوبا  بانج  يربمغیپ  یحو و  لوزن  عوضوم  رد  اما  و 
نآ نایب  تقو  کنیا  و   ) دشاب یم 

223 ص :

ِهِّبَر ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  : » یلاـعت هلوق  ح 89 ، ص63 ، بقاـنم ، رد  یلزاـغم  نبا  زین  و  باب 24 . ح4 ، ، 1/288 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
باتک ح 4237 ، ، 2/359 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  هرقب ، هروـس  هیآ 37  لـیذ  ، 1/119 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  ٍتاِملَک ؛»... 

، هرقب هروس  ریسفتلا  یف  لصف  راکذالا ، باتک  ح4237 ، ، 2/359 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  هرقب ، هروس  ریسفتلا  یف  لصف  راکذالا ،
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  ثیدح  نیمه 
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ناهنپ و یهگآ  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  یحو  تفگ  ناوت  یم  هک  اریز  درادـن  اهنت  توبن  ماقم  هب  صاصتخا  هک  دـشاب ) یمن  بتارم 
.دشاب هدوب  رگید  دارفا  نود  يدرف  هجوتم  هک  یصاخ  تعرس  اب 

.نارگید یسوم و  ترضح  ردام  لسع و  روبنز  دننام  هتفرگ  رارق  يزیرغ  ماهلا  یحو و  دروم  هک  تاناویح  مدآ و  ینب  زا  اسب  هچ 

؟ هدومن یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  هدوب  ربمغیپ  لسع  روبنز  رگم 

: دیایرف یم  هک  لحن  هروس  هیآ 70  تحارص  هب 

{ َنوُشِْرعَی اّمِم  ِرَجَّشلا َو  َنِم  اًتُوُیب َو  ِلابِْجلا  َنِم  يذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  {َو 

( دنریگ لزنم  دنلب  ياه  فقس  ناتخرد و  اه و  هوک  زا  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  هب  ادخ  )

هروس هیآ 6  رد  هک  هدوب  ربمغیپ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ردام  دباخاوی ) ریـسفت  بحاص  رظن  هب  ای   ) ذباخون دیئامن  یم  روصت  ایآ 
: هک دهد  یم  تراشب  ود  ربخ و  ود  دنک و  یمرما  وا  هب  یهن  ود  رما و  ود  هب  یحو  قیرط  هب  احیرص  صصق 

َنِم ُهُولِعاـج  ِکـَْیلِإ َو  ُهوُّداَر  اـّنِإ  ینَزْحَت  ـال  یفاـخَت َو  ـال  َو    ِ ّمَْیلا ِیف  ِهیْقلَأَـف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَـف  ِهیعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم    ِ ّمُأ یلِإ  اـْنیَحْوَأ  {َو 
{ َنیلَسْرُْملا

سرتم و زگره  نکفا و  ایرد  هب  ار  وا  يوش  ناسرت  وا  رب  ناینوعرف  بیسآ  زا  نوچ  هد  ریش  ار  تلفط  هک  میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  )
( .مینادرگ شلسرم  نارمبغیپ  زا  مه  میروآ و  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم 

روبنز دننام  یناویح  يدانم  يادن  ای  یحو و  هلیسو  هب  هک  یمسق  نامه  سپ 

224 ص :
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دندوبن ربمغیپ  هک  ار  مالّسلا ) هیلع  یسیع  ترـضح  ردام   ) میرم و  مالّـسلا ) هیلع  یـسوم  ترـضح  ردام   ) ذباخون دننام  یناسنا  لسع و 
.هدومن یئامنهار  شدنزرف  يراذگمان  يارب  مه  ار  بلاطوبا  بانج  تسا ؛ هدومن  یئامنهار 

روتـسد وا  رد  هک  یحوـل  لوزن  ینامـسآ و  ءادـن  هـکلب  .دـش  یحو  لوزن  وا  رب  اـی  هدوـب و  ربـمغیپ  بلاـطوبا  باـنج  هـتفگن  يدـحا  و 
.دنا هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  .هدش  یئامنهار  هدوب ، دوجوم  هدالولا  دیدج  لفط  يراذگمان 

.دنا هداد  ار  يربخ  نینچ  ام  ءاملع  اجک  رد  خیش :

.مراد رظن  رد  لاحلا  هچنآ  تسا و  تبث  امش  بتک  زا  يرایسب  رد  یعاد :

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن 

زا القن   (1) یبرقلا هدوم  زا  متشه  تدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم 

225 ص :

ار ثیدح  ینادـمه  باب 56 ) رح 873 ، ، 3/306 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادـمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوـم  - 1
بلاط وبأ  ضری  ملو  دـسأ ،)  ) اهیبأ مساب  هتمـس  ایلع  دـسأ  تنب  همطاف  تدـلو  امل  بلطملا : دـبع  نب  سابع  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا 
ایعدو سیبق  ابأ  ادعصو  اجرخ  ایسمأ  املف  .همـسا  یف  انئبنی  نأ  هلعلف  ءارـضخلا  قلاخ  وعدنو  الیل ، سیبق  ابأ  ولعن  یتح  مله  لاقف : .اذهب 

یبصلا کلذ  یمسن  امب  یـضقملا  كرمأ  نع  انل  نیب  یـضملا  جلتبملا  قلفلاو  یجدلا  قسغلا  بر  ای  ارعـش : بلاط  وبأ  أشنأف  یلاعت  هللا 
هردص یلإ  همضو  هیدی  اتلکب  هذخأف  رطسأ ، هعبرأ  هیف  رـضخأ  دجربز  لثم  حول  اذإف  هفرط  بلاط  وبأ  عفرف  ءامـسلا ، نم  هشخـشخ  اذإف 

وبأ رـسف  یلعلا  نم  قتـشا  یلع  یلعلا  رهاق  نم  همـساو  یـضرلا  بجتنملا  رهاطلاو  یکزلا  دلولاب  امتـصصخ  بوتکم : اذإف  ادیدش  امض 
ونب هب  رختفی  مارحلا  تیب  یف  اقلعم  حوللا  ناکو  لبإلا ، نم  هرـشعب  قعو  یلاعتو ،- كراـبت  ادـجاس هللا -  رخو  اـمیظع ، ارورـس  بلاـط 

.ریبزلا نبا  جاجحلا  لاتق  نامز  باغ  یتح  شیرق  یلع  مشاه 
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باب رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هدومرف و   (1) هدوملا عیبانی  باب 56  رد  مه  یفنح  یخلب  نامیلس  هک  بلطملادبع  نب  سابع 
مالّسلا هیلع  یلع  نوچ  هک  دنا  هدومن  لقن  تاملک  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخم  هب   (2) بلاطلا هیافک  زا  باب  دص  زا  دعب   7

226 ص :

باب 56. ح873 ، ، 2/306 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
: لاق هللا  دـبع  نب  رباـج  نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یعفاـش  یجنگ  باب 7 . ص406 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

هیلع حیـسملا  هبـش  یف  دـلو  دولوم  ریخ  نع  ینتلأس  دـقل  لاقف : بلاط ، یبأ  نب  یلع  دالیم  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلأـس 
مدآ بلص  نم  انلقن  ّلجوّزع  هللا  نإ  مث  دحاو ، رون  نم  انالکو  هرون ، نم  ینقلخو  يرون  نم  ًایلع  قلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  مالّـسلا ،
یهو محر  ریخ  ینعدوتـسا  یتح  کلذـک  لزن  ملف  یعم ، یلع  لقنو  ّالإ  بلـص  نم  تلقن  امف  هّیکز ، ماحرأ  یلإ  هرهاـط  بالـصأ  یف 

دق نابقـشلا ، نب  بیعد  نب  مربملا  هل  لاقی  دباع  دـهاز  لجر  اننامز  یف  ناکو  دـسأ ، تنب  همطاف  یهو  محر  ریخ  ًایلع  عدوتـساو  هنمآ ،
نیب هسلجأو  هسأر  لّبقو  هیلإ  ماق  مربملا  هرصبأ  اّملف  بلاط ، ابأ  هیلإ  هللا  ثعبف  هجاح ، هللا  لأسی  مل  هنـس ، نیعبـسو  نیتأم  یلاعت  هللا  دبع 

: لاق مث  هیناث ، هسأر  لّبقف  دباعلا  بثوف  مشاه ، ینب  نم  لاقف : هماهت ؟ ّيأ  نم  لاقف : هماهت ، نم  لجر  لاقف : تنأ ؟ نم  هل : لاق  مث  هیدـی 
هلیللا ناک  املف  لّجوّزع ، هللا  یلو  وهو  كرهظ  نم  دـلوی  دـلو  لاق : وه ؟ امو  بلاط : وبأ  لاق  ًاماهلإ ، ینمهلأ  یلعألا  یلعلا  نإ  اذـه  اـی 
لخد حبـصأ  املف  ّلجوّزع ، هللا  یلو  هبعکلا  یف  دـلو  سانلا ، اهیأ  لوقی : وهو  بلاـط  وبأ  جرخف  ضرـألا  تقرـشأ  یلع  اـهیف  دـلو  یتلا 

: لاق ّیبصلا  اذ  مسا  یف  يرت  اذام  ّیفخلا  كرمأ  نم  اـنل  نّیب  ّیـضملا  جـلبنملا  رمقلاو  ّیجدـلا  قسغلا  اذـه  بر  اـی  لوقی : وهو  هبعکلا 
 . ّیلعلا نم  ّقتشا  یلع  یلع  خماش  نم  همسا  ّنإ  یکزلا  دلولاب  متصّصخ  ّیبنلا  یفطصملا  تیب  لهأ  ای  لوقی : فتاه  توص  عمسف 
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میورب بشما  ایب  همطاف  دومرف : دوبن ، یـضار  مسا  نآ  زا  بلاطوبا  بانج  .دراذگ  وا  رب  ار  دسا  مان  همطاف  دش  دلوتم  همطاف  شردام  زا 
.هچب نیا  يارب  یمسا  زا  دهدب  ربخ  ار  ام  دیاش  میناوخب  ار  ادخ  مارحلا ) دجـسم  رد  میورب  دومرف  دنتفگ  یـضعب   ) سیبقوبا هوک  يالاب 

دش بش  نوچ 

: تفگ دومن و  داشنا  يرعش  هب  ار  دوخ  ياعد  بلاطوبا  بانج  دندش  لوغشم  اعد  هب  دنتفر ) مارحلا  دجسم  ای   ) سیبقوبا هوک  هب  ود  ره 

یجدلا قسغلا  اذای )  ) اذه بر  ای 

یضملا جلتبملا  قلفلا )  ) رمقلاو

( یضقملا  ) یفخلا كرمأ  نع  انل  نیب 

یبصلا کلذ  مسا  یف  يرت  اذام 

یبصلا كاذل  یمسن  امل 

هچ ار  دازون  نیا  مسا  دوخ  بیغ  رارـسا  هنازخ  زا  ام  يارب  نک  راکـشآ  هدـنهد  رون  هاـم  یناـملظ و  بش  بحاـص  يا  راـگدرورپ  يا  )
( .میراذگب

هتـشون رطـس  راهچ  وا  رب  هک  دید  زبس  دجربز  دننام  یحول  دومن ، دنلب  رـس  بلاطوبا  .دش  دنلب  نامـسآ  فرط  زا  یئادـص  نیح  نآ  رد 
.تسا تبث  راعشا  نیا  دید  .دینابسچ  دوخ  هنیس  رب  تفرگرب و  ار  حور  .دنا 

ّیبنلا یفطصملا  تیب  لهأ  ای 

یضرلا بختنملا  رهاطلاو 

ّیلعلا رهاق  نم  همسا  ّنإ 

ِّیلعلا نم  ّقتشا  ٌّیلع 

بناج زا  وا  مسا  متـسه و  یـضار  وا  زا  تیاهن  یبو  هدش  هدرک  باختنا  هک  هزیکاپ  كاپ  دازون )  ) دـنزرف هب  ار  امـش  مداد  صاصتخا  )
( .دشاب یم  یلعا  یلع  زا  قتشم  هک  هدش  هدراذگ  یلع  یلع ، يادخ 

227 ص :
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: تفگ بلاطوبا  باوج  رد  ار  رعش  ود  نیا  تساخرب و  یئادن  هک  هدومن  لقن   (1) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ 

یبنلا یفطصملا  تیب  لها  ای 

یکزلا دلولاب  متصصخ 

ّیلعلا خماش  نم  همسا  نا 

ّیلعلا نم  قتشا  ّیلع 

وا مسا  هک  یتسرد  هب  .هزیکاپ  كاپ و  دازون  نیا  هب  ار  امـش  مدینادرگ  صوصخم  هدـیزگرب ، ربمغیپ  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  يا  )
( تسا هتفای  قاقتشا  تسا  یلع  هک  دوخ  مان  زا  هک  تسا  یلع  دوخ  رارسا  هنیجنگ  رد 

تدش زا  دـش  راعـشا  نیا  تداعـس  كرد  قفوم و  هک  بلاطوبا  بانج   ) یلاعت كرابت و  ادـجاس هللا  ّرخ  امیظع  ارورـس  بلاطوبا  رـسف 
( .دیدرگ راذگرکش  ار  یلاعت  يراب  ترضح  داتفا و  هدجس  هب  رورس  یلاحشوخ و 

شیرق رب  حول  نآ  هب  هیمـشاه  ینب  دـنتخیوآ و  مارحلا  دجـسم  رد  ار  حول  نآ  دومن و  ینابرق  میظع  رما  نیا  هنارکـش  هب  رتش  هد  هاگنآ 
.دش دوقفم  ریبز  نبا  هللا  دبع  اب  جاجح  گنج  نامز  ات  دوب  حول  نآ  دندومن و  یم  راختفا 

دیامن و یم  مسا  نییعت  ياضاقت  ادخ  زا  اذلف  هدوب ، دـحوم  هشیمه  بلاطوبا  بانج  هک  تسا  لبق  لئالد  اهربخ و  دـیؤم  مه  ربخ  نیا  )
لوصو هب  هک  ار  یـصخش  نینچ  ایآ  .دیامن  یم  هدجـس  ار  ادـخ  هداتفا و  كاخ  هب  دـنیب  یم  راگدرورپ  تمحر  زا  یـضیف  نینچ  یتقو 
)!؟ هنالهاج بصعت  دانع و  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  دناوخ  كرشم  ناوت  یم  دنک  یم  هدجس  ار  ادخ  هداتفا و  كاخ  هب  هزات  تمعن 

228 ص :

.7 باب ص406 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
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تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  مان 

بوخ .دیدومن  وهس  ًادمع  ًاعطق ، تسا ، دراو  هماقا  ناذا و  رد  ابوجو  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  هعیـش  ءاهقف  ياوتف  هب  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
ترضح نآ  مان  هک  دیهد  ناشن  اوتف  کی  هنومن  يارب  دوب 

رب تداهـش  دـنا  هدومن  نایب  هیلمع  لئاسم  هیلالدتـسا و  بتک  رد  هک  هعیـش  ءاهقف  مامت  قافتا  هب  هکنآ  لاح  تسا و  هماـقا  ناذا و  ءزج 
رد رگا  تسا و  مارح  هماـقا  ناذا و  رد  نتفگ  تیئزج  دـصق  هب  تسین و  ناذا  ءزج  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تیـالو 

دـصق هب  نکل  تسا و  لطاب  مه  شلمع  هدومن  مارح  لـعف  هک  نآ  رب  هوـالع  ترـضح ، نآ  مسا  اـب  دـنک  دـصق  ار  عومجم  تین  تقو 
هیلع یلع  ماـن  تسا  نسحتـسم  بولطم و  ندوـب  ءزج  دـصق  هب  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ماـن  رکذ  زا  دـعب  كربـت  نمیت و 
یب نایاقآ  سپ  .دش  ضرع  هچ  نانچ  هدرب ، ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اج  همه  ربمغیپ  مان  زا  دعب  دنوادخ  هکنآ  هچ  ؛(1)  دنربب ار  مالّسلا 

.دیئامن یم  لاجنج  وه و  تهج 

هک تسا  تباث  بسن  داژن و  تهج  زا  هک  دید  دیهاوخ  دیرگنب  تقد  رظن  اب  مرتحم  نایاقآ  رگا  هک  بلطم  رس  رب  میدرگرب  تسا ، سب 
.تسا هدوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دننام  رابک  هباحص  زا  يدحا 

229 ص :

نآ هب  تایاور  هلدا  ساسا  رب  هعیـش  ءاهقف  هک  تسا  یهقف  يدابع و  لئاسم  زا  هماقا  ناذا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تداهـش  - 1
« ْهثلاثلا ْهداهش  ْهیئزج   » ناونع اب  یباتک  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  تمه  هب  طابترا  نیا  رد  دنا و  هداد  يوتف  نآ  قبط  دنزادرپ و  یم 

دیحوت اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  تداهـش  یهارمه  رد  قیقد  یـسررب  لئالد و  هماقا  هب  نآ  رد  هک  تسا  هدـسر  پاچ  هب 
« ققحم  » .تسا هتخادرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبنو  یهلا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1809 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  یلع  يوقت  دهز و  رد 

.دیامن يربارب  وا  اب  ملاع  رد  دناوتن  يدحا  هک  ترضح  نآ  يارب  تسا  يا  هصیصخ  دشاب  اوقت  دهز و  هک  یناث  عوضوم  اما  و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياقتا  عروا و  دهزا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نمـشد ، تسود و  زا  تما  عامجا  هب  نوچ 
زا دنیامن  یم  لقن   (2) لوئسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ  هدشن  هدید 

نب رمع 

230 ص :

نم فرط  رکذ  یلع و  بقانم  ماشلا ،) لـها  یلا  ساـنلا  رافنتـسا  یف   ) هبطخ 34 ، 2/201 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
هیلع یلع  جلتعا  ام  لاق : مالّـسلا  مهیلع  دمحم  نب  رفعج  نع  رامع  نب  هیواعم  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  .هرابخا 
ناک نمو  ...هنیدملاب  هلام  نم  مکدنع  هفوکلا - لها  ای  لکأی –  ناک  هنا  مهتملع  دـقل  اهدـشاب و  ذـخا  الا  هللا  تاذ  یف  نا  رما  مالّـسلا 

« مالّسلا هیلع  یلع  نم  ایندلا  یف  دهزا 
هفرعم یلع  دـهزلا  فقوت  کلذ  حـضو  ادا  و  : » دـسیون یم  هحلط  نبا  لصف 7 . باب 1  ص129 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاـطم  - 2

رد ریثا  نبا  زین  ...اهتاذـب و  املع  طاـحا  اـهتقیقح و  فرع  نا  دـعب  ـالا  ایندـلا  یف  دـهزی  مل  اـیلع  نینمؤملا  ریما  نا  ملعاـف  هیف  دوهزملا 
: حـلاص نب  نسحلا  لاق  و  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هترـس ، ضعب  رکذ  لاـس 40 ، ثداوح  ، 3/401 خـیراتلا ، یف  لماکلا 
ح ص117 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  ایندلا  یف  سانلا  دـهزا  رمع : لاقف  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  دـنع  داهزلا  اورکاذـت 
، قشمد هنیدـم  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  دـنک ؛ یم  لـقن  فلؤم  دـننامه  ار  ثیدـح  نیا  ...ایندـلا  یف  هدـهز  ناـیب  یف  لـصف 10 ، ، 128

هلضافلا هتریس  نم  ءیش  رکذ  یف  لصف  ، 8/6 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، ، 42/489
هـعرو و رکذ  یف  ، 5 باب ص105 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  دـننک ؛ یم  لقن  ریثا  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  ...هظعاوم  و 

.دنک یم  رکذ  فلؤم  دننامه  ظافلا  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  ثیدح  هتداهز ،
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: تفگ هک  هدوب  دوخ  نامز  لها  دمآرس  دهزت  رد  هک  فورعم  يوما  زیزعلا  دبع 

« مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دهزا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلادعب  همالا  هذه  یف  ناک  ادح  انملع  ام  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دشاب  رت  دهاز  هک  ربمغیپ  زا  دعب  ار  يدحا  تما  نیا  رد  میناد  یمن  ام  )

: دیوگ شباتک  تاجردنم  بلاغ  رد  دراد  هک  یبصعت  مامت  اب  یچشوق  یلع  الم 

.ناگدنیآ ناگتشذگ و  رب  دیشک  ملق  هک  اریز  تسا ، توهبم  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ءالقع  لوقع 

: دیوگ ( (1)) دیرجت حرش  رد  و 

.دنادرگ ریحتم  تام و  ار  یمدآ  وا  یناگدنز  عضو  یلع و  تالاح  ندینش 

عفار هللا  دبع  ربخ 

يرهم هب  رس  هسیک  دوب ، راطفا  تقو  .مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  متفر  يزور  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  عفار  هللا  دبع  هلمج  زا 
فک هس  .دندوب  هتفرگن  ار  نآ  ياه  تسوپ هک  تسا  یسوبس  رپ  درآ  هسیک  نایمرد  مدید  دومن  زاب  یتقو  دندروآ ، ترـضح  نآ  يارب 
رهم ار  نابنا  رـس  ارچ  نسحلا  ابا  ای  مدرک : ضرع  .دومن  ادـخ  رکـش  دیـشون و  نآ  يالاب  یبآ  هعرجو  تخیر  كرابم  ناهد  رد  نآ  زا 
یلع سفن  دنیامن و  لخاد  وا  رد  ینیریش  ای  تیز  نغور  ادابم  دننابرهم ، نم  هب  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  هکنآ  يارب  دومرف : يا ؟ هدومن 

.دربب تذل  شندروخ  زا 

231 ص :

-1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1811 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_231_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم زاب  ادـخ  دای  زا  ار  یمدآ  دوش و  یم  یـشکرس  نایغط و  بجوم  هتفر  هتفر  هیویند  هحابم  ذـئاذل  رد  سفن  نتفر  ورف  تسا  یهیدـب  )
(1)( .دراد

.ددرگن سفن  بولغم  ات  تفرگ  یم  هذیذل  هیذغا  ندروخ  زا  ار  سفن  ولج  مالّسلا  هیلع  یلع  تهج  نیمه  هب 

لقن سیق  نب  فنحا  زا  ار  ربخ  نیا   (2) هدوملا عیبانی  باب 51  رد  یخلب  نامیلس  و 

232 ص :

نآ هکنیا  تهج  هب  تسا و  هدوب  وا  مهف  هزادـنا  هب  دـنا  هتفگ  ینـس  صخـش  نآ  هب  نیظعاولا  ناطلـس  موـحرم  اـجنیا  رد  هک  هجنآ  - 1
اهـشهاوخ و راتفرگ  دـندش  بسنمو  ماقم  بحاص  هک  یتقو  هک  دنـشاب  اـی  دوخ  زا  دـعب  نارادـمامز  يارب  یمالـسا  ییوگلا  ترـضح 

يادخ فرط  زا  ترـضح  نآ  وچ  دشاب  سفن  يوه  راتفرگ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ترـضح  نآ  ماقم  الا  دنوشن و  تایناسفن  نایغط و 
مدرم شمارآ  يارب  هک  هدرک  یمءاضتقا  مکاح  کی  يارب  هک  هدوب  يروط  نامز  نآ  طئارـش  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  موصعم  لاعتم 
یلاعت يادخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  .دـشاب و  تحار  نانآ  يارب  رقف  لمحت  ات  دـنک  ربارب  نانآ  نیرت  فیعـض  اب  ار  دوخ  ریقف ، فیعض و 
ربمایپ اب  ترـضح  نآ  رگا  ـالا  .دنـشاب و  رکاـش  دـنراد  هچنآ  رطاـخ  هب  ینغ  دارفا  رگید  فرط  زا  دنـشاب و  یـضار  هدرک  اـهنآ  يزور 

قلخ نیرت  بوبحم  ناونع  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هظحل  نآ  رد  هکلب  .دـنا و  هتـشادن  سفن  نایغط  چـیهودنا  هدروخ  یم  يوشمریط 
ادـخ زا  دـندروآ  ناشدزن  ار  ناـیرب  غرم  هک  یتقو  هک  هدـش  رکذ  ننـست  لـها  هعیـش و  لـها  بتک  رد  هک  روطناـمه  دـنک  یم  یفرعم 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هظحل  نآ  ردو  دوش  اذـغ  مه  ترـضح  نآ  اـب  اـت  دتـسرفب  ار  دوخ  قلخ  نیرت  بوبحم  هک  تساوخ 
ءاجف خرفلا ؛ اذه  نم  یعم  لکأی  یلا  کیلا و  قلخلا  بحاب  ینتئا  مهللا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف   » .دندروآ فیرشت  مالّسلا 
بقانم ص101 ، یفنح ، يدنرز  نیطمـسلا ، ررد  مظن  1415 ؛ نیمرحلا ، راد  ، 6/336 یناربط ، طسوالا  مجعملا  « ) ...بابلا قدـف  یلع 

« ققحم  » .هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  ، 13/167 لامعلا ، زنک  نینمؤملا ؛ ریما  مامالا 
نب فنحألا  نعو  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 51 . ح16 ، ، 448  - 1/447 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

نینمؤـملا ریمأ  اـی  هل : تلق  ریعـشلا ، قـیوس  هیف  موـتخم  بارجب  اـعد  ذإ  هراـطفإ  تقو  ههجو )  هللا  مرک  یلع (  یلع  تلخد  لاـق : سیق 
: لاق کیلع ؟ مارح  امه  تلق : .تیز  وأ  نمـسب  نیـسحلا  وأ  نسحلا  هنیلی  نأ  تفخ  ینکلو  ال ، لاق : هیف ؟ تمتخف  هنم  ذخؤی  نأ  تفخ 

نب طبس  زینو  .هانغل  ینغلا  یغطی  الو  هرقف ، نم  ریقفلا  وکـشی  الیک  مهرقفأو ، سانلا  ءافعـض  ءادغب  اوذتغی  همئألا  یلع  بجی  نکلو  ال ،
نم یلإ  مدـقف  هیواعم  یلع  تلخد  لاق : سیق  نب  فنحألا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگنیا  ، 5 باب ص106 صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا 

خملاب هوشحم  طبلا  نیراصم  لاقف : وه ؟ ام  يردأ  ام  انول  اومدـقف  نوللا ، کلذ  اومدـق  لاـق : مث  هنم ، یبجعت  رثک  اـم  ضماـحلاو  ولحلا 
هب حمـست  مل  امب  هسفن  نم  ءاج  دقل  بلاط ، یبأ  نبا  رد  هللا  تلقف : کیکبی ؟ ام  لاقف : .تیکبف  لاق  .رکـسلا  هیلع  رذ  دق  قتـسفلا  نهدو 

، هالـصلا یلإ  ماق  مث  .نیـسحلاو  نسحلا  عم  یـشعتف  مق  یل : لاقف  هراطفإ  دـنع  هلیل  هیلع  تلخد  تلق : فیکو ؟ لاقف : .كریغ  الو  تنأ 
مل لاقف : نینمؤملا ، ریمأ  ای  ـالیخب  كدـهعأ  مل  تلقف ، همتخ ، مث  اـنوحطم  اریعـش  هنم  جرخأـف  همتاـخب  موتخم  بارجب  اـعد  غرف  اـملف 

اوسأتی نأ  قحلا  همئأ  یلع  نکلو  ال  لاق : وه ؟ مارحأ  تلقف : هلاهإ ، وأ  نمـسب  نیـسحلا  وأ  نسحلا  هسبی  نأ  تفخ  نکلو  الخب ، همتخأ 
ینغلا مهاریو  هیف ، وه  امب  یلاعت  هللا  نع  یـضریف  ریقفلا  مهاریل  ئـشب ، مهیلع  نوزیمتی  الو  سابللاو ، لکالا  یف  الاح  مهتیعر  فعـضأب 

« اعضاوتو ارکش  دادزیف 
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.هدومن

هلفغ نب  دیوس  ربخ 

خیرات رد  يربط  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  (1) و  هدوملا عیبانی  رد  خیش  زین  و 
لقن هلفغ  نب  دیوس  زادوخ 

233 ص :

یلع یلع  انلخد  لاق : همقلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  باب 51 ، ح 14 ، ، 1/447 یفنح ، يزودـق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هلکأی هبیتک و  هرـسکی و  وه  ربخلا و  یف  نیبت  هتلاخف و  ریعـش  زبخ  نم  ناصرق  وا  صرق  هیلع  صوخ  نم  قبط  هیدی  نیب  مالّـسلا و  هیلع 

نم سبیأ  لـکأی  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاـق  مث  قیقدـلا ... ؟ اذـه  تلخن  ـالا  .هضف  اـهل  لاـقی  ءادوس  ْهیراـجم  تلقف 
« ...هذه

دیوس نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  ...ْهعانق  هدـهز و  نایب  یف  لصف 10 ، ح130 ، ص118 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
، هتضومح هدش  نم  هحیر  دجأ  رزاح  نبل  اهیف  هفحص  هیدی  نیبو  اسلاج  هتدجوف  رـصقلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلع  تلخد  لاق : هلفغ  نب 

نم بصأف  نذا  لاقف : هیف ، هحرطو  هتبکرب  هرـسک  هبلغ  اذإف  انایحأ ، هدیب  رـسکی  وهو  ههجو ، یف  ریعـشلا  راشق  يرأ  فیغر ، هیدی  یفو 
یلع اقح  ناک  هیهتشی ، ماعط  نم  مایـصلا  هعنم  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاقف : مئاص ، ینا  تلق : اذه ، انماعط 
اذـه یف  هللا  نیقتت  الأ  هضف  ای  کحیو  هنم : برقب  همئاق  یهو  هتیراجل  تلقف  لاـق  اهبارـش ، نم  هیقـسیو  هنجلا  ماـعط  نم  همعطی  نأ  هللا 
یبأب لاق : هتربخأف  اهل  تلق  ام  لاق  اماعط ، هل  لخنن  نا ال  انیلإ  مدقت  دقل  تلاقف : هلاخنلا ، نم  هیف  يرأ  امم  اماعط  هل  نولخنت  الأ  خیشلا ،

.لجو زع  هللا  هضبق  یتح  مایأ  هثالث  ربلا  زبخ  نم  عبشی  ملو  ماعط  هل  لخنی  مل  نم  یمأو 
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یم نم  ماشم  هب  وا  یگدیشرت  يوب  هک  يا  هدیشرت  ریـش  فرظ  مدید  مدش  فرـشم  ینمؤملا  ریما  تمدخ  يزور  تفگ  هک  دنا  هدومن 
دوب کشخ  نان  نآ  يردق  هب  وتسا  شکرابم  تسد  رد  یسوبس  رپ  هدیکشخ  وج  نان  صرق  هدراذگ و  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دیـسر 

مه نم  هب  دومرف  یم  لیم  درک و  یم  مرن  هدیشرت  ریش  نامه  رد  تسکش و  یم  ار  نآ  كرابم  وناز  اب  ترـضح  دش  یمن  هتـسکش  هک 
هب لـیم  دـشاب و  هزور  سک  ره  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مبیبح  زا  مدینـش  دومرف  متـسه  هزور  مدرک : ضرع  درک  فراـعت 

.دناروخب وا  هب  یتشهب  ياهماعط  زا  دنوادخ  دروخن  دوخ  يارب  دنک و  یماعط 

سوبس هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  متفگ  دوب  نم  کیدزن  ترضح  نآ  همداخ  هضف  تخوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  هب  ملد  دیوگ : دیوس 
.مریگن ار  شسوبسدومرف  رما  شدوخ  مسق  ادخ  هب  تفگ  يزپ  یم  نان  يریگ و  یمن  ار  وج 

لوسر يادف  مردام  ردپ و  دومرف : دریگ ؟ یمن  ار  درآ  سوبس  ارچ  متفگ  وا  هب  مدرک : ضرع  یتفگ ؟ یم  هچ  هضف  هب  دومرف : ترضح 
یسأت نم  ینعی   ) .تفر ایند  زا  ات  دروخن  ریس  زور  هس  مدنگ  نان  زا  تفرگ و  یمن  ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

(. مدومن ادخ  لوسر  هب 

234 ص :
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مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  اولح 

يارب يرهاظ ، تفالخ  هرود  رد  يزور  هک  دـنیامن  یم  لـقن  دوخ  بقاـنم  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم 
هچ ابیز و  گنر  هچ  دومرف : دومن  وب  تشادرب و  اولح  نآ  زا  يردـق  كراـبم  تشگنا  اـب  دـندروآ  ینیریـش  ياولح  مالّـسلا  هیلع  یلع 

اولح رگم  یلع  ای  دـندرک : ضرع  ما ) هدروخناولح  لاح  هب  ات  هک  نآ  زا  هیانک   ) (1) درادـن ربخ  وا  معط  زا  یلع  یلو  دراد  یبوخ  يوب 
فارطا هک  یتلاح  رد  میامن  ریس  ار  دوخ  مکش  هک  موش  یضار  هنوگچ  یلو  دوش  یمن  مارح  ادخ  لالح  دومرف : تسا ؟ مالح  امش  رب 

.دشاب هنسرگ  ياه  مکش  تکلمم 

رـسعلا و هنوشخ  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریما  یمـسا  ناب  یـضرا  فیکو  ءارح  دابکا  یثرغ و  لوطب  زاجحلا  لوح  اـنانطب و  تیبا  »
« يولبلا رضلا و  دئادش 

هک مشاب  یضار  نم  هنوگچ  دشاب  هتخادگ  ياهرگج  هنسرگ و  ياهمکش  زاجح ، فارطا  رد  هکنآ  لاح  مباوخب و  ریس  مکـش  اب  نم  )
رد یلو  دشاب  نینمؤملا  ریما  نم  مسا 

( .مشابن نینمؤم  کیرش  اه  یتخس  دئادش و  ایالب و 

235 ص :

نیا ار  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  هدـهز  هنع  هللا  یـضر  یلع  لئاضف  لئاضفلا ، باتک  ح 36549 ، ، 13/184 يدـنه ، یقتم  لامعلا  زنک  - 1
کنا لاقف : همادـق  عضوف  جذولافب  یتا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  هدـج  نع  کیرـش  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ 

،1/543 ْهباحـصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  زین  و  .دـتعت » مل  ام  یـسفن  دوعا  نا  هرکا  نکل  معطلا و  بیط  نوللا  نسح  حـیرلا  بیط 
لاح حرش  مقر 4 ، ءایلوالا 1/81 ، ْهیلح  رد  یناهفصا  میعن  یبا  هدهز ؛ مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رابخا  ح910 ،

دننامه ظافلا  رد  فالتخا  كدـنا  اـب  ار  ثدـیح  باب 56 ؛ ح558 ، ، 2/192 ْهدوملا ، عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع 
.دننک یم  لقن  يدنه  یقتم 
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.دومرفن لیم  تفرگ و  ار  سفن  يولج  دندروآ  هدولاف  ترضح  نآ  تهج  يزور  هک  دنک  یم  لقن  تباث  نب  يدع  زا  یمزراوخ  زین  و 

وج نان  اب  ریـش  یهاگ  يزبس و  يردـق  یهاگ  کـمن و  یهاـگ  هکرـس و  یهاـگ  .دوب  ترـضح  نآ  كاروخ  زرط  زا  يا  هنومن  اـهنیا 
! دراذگ یمن  هرفس  کی  رد  تشروخ  عون  ود  هاگ  چیه  دومن و  یم  لیم  هدیکشخ 

راطفا دروخ ، تداهـش  تبرـض  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  تسد  هب  هک  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد 
شرتخد هب  هک  يا  هقالع  لامک  اب  .دندوب  هدراذگ  کمن  ریش و  نان و  ترضح  نآ  يارب  هرفس  رس  .دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم  ار 

هدرک یئافج  هچ  اباب  درک : ضرع  موثلک  ما  .وت  دننام  دـنک  افج  شردـپ  هب  يرتخد  مدوب  هدـیدن  دومرف : دـش ؛ ریغتم  تشاد ، موثلک  ما 
.دنتشادرب دوب  رتذیذل  هک  ار  ریـش  دومرفرما  دراذگب ؟ تشروخ  عون  ود  هرفـس  کی  رد  وت  ياباب  هک  يا  هدید  تقو  مادک  دومرف : ما ؟

: دومرف هاگنآ  دومن ، لیم  کمن  اب  نان  همقل  دنچ 

« باقع باذع و  اهمارح  یف  باسح و  ایندلا  لالح  یف  »

( .دشاب یم  باقع  باذع و  نآ  مارح  رد  باسح و  ایند  لالح  رد  )

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  رد 

هیقف یلزاغم  نبا  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوب  تمیق  یب  هداس و  رایـسب  ترـضح  نآ  شـشوپ  سابل و  اما  و 
دمحا مام  بقانم و ا  رد  یعفاش 

236 ص :

رابخالا و نم  ذـبن   ] ...ْهمکح ءاـضق و  رما  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  ، ) هبطخ 161 ، 9/235 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هعم ءادرب و  ایدترم  رازإب  ارزتؤم  قاوسالا  فوطی  ناک  یلع  نا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ایندلا .] ْهنیز  نع  دـبعلا  یف  ْهدراولا  راثآلا 

...مهارد هثالث  هتمیق  نوکت  اصیمق  ینثعب  خیش  ای  كدحاول  لاقف  سیبارکلا  قوس  غلب  یتح  هرم  فاطق  يودب  یبارعا  هناک  هردلا 
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: دنا هتشون  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  (2) و  هرکذت رد  يزوج  نبا  طبسو   (1) دنسم رد  لبنح  نب 

« مهارد هسمخب  هارتشا  ظیلغ  رازا  هیلع  ناک  «و 

( .دوب هدومن  يرادیرخ  مهرد  جنپ  هک  دوب  تشرد  هچراپ  زا  ترضح  نآ  سابل  )

زا ترـضح  نآ  شفک  دوب و  امرخ  تخرد  فیل  زا  ای  تسوپ و  زا  ابلاغ  اه  هلـص  دومن و  یم  هلـصو  ار  سابل  دوب  نکمم  هک  اجنآ  اـت 
.دوب امرخ  فیل 

(3) لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

هک دنا  هتشون   (5) هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  (4) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  رد 

237 ص :

هنوگ نیا  لبنح  نب  دمحا  .هدـهز  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رابخا  ح 885 ، ، 1/532 لبنح ، نب  دمحا  ْهباحصلا ، لئاضف  - 1
« .مهارد هسمخب  هتیرتشا  لاق  اذه  ام  ظیلغ  رازا  هیلع  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیأر  مهل  خیش  نع  : » دنک یم  لقن 

،13/184 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زنی  ...هتداـهز و  هعرو و  رکذ  یف  باب 5  ص110 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
یبا نب  یلع  لاح  حرـش  ، 4/24 ْهباغلا ، دـسا  رد  رثا  نبا  مالّـسلا ؛ هیلع  هدـهز  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  لـئاضفلا ، باـتک  ح36548 ،

.هلدع هدهز و  بلاط ،
دننامه ار  ثیدـح  هحلط  نبا  ...هعرو  هدـهز و  هتدابع و  یف  لصف 7  ص134و 133 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3

.دنک یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
.دنک یم  لقن  فلؤم  دننامه  ار  ثیدح  يزودنق  باب 51 . ح13 ، ، 1/447 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4

راثآلا رابخالا و  نم  ذبن  ْهمکح ) ءاضق و  هرما  مالّسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم   ) هبطخ 161 ، 9/235 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
هیبا نع  لبنح ، نب  دمحا  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دـیدحلا  یبا  نبا  .ایندـلا  هنیز  نع  دـهبلا  یف  هدراولاو 

« نونمؤملا یب  يردتقی  بلقلا و  عشخیل  لاق : کصیمق ؟ عقرت  مل  .نینمؤملا  ریما  ای  مالّسلا  هیلع  یعل  لیق  لاق : هللا  همحر  دمحا  هللا  دبع 
،1/83 ءایلوالا ، ْهیلح  رد  یناهفصا  یمعن  یبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دهز  ، 1/131 دهزلا ، باتک  رد  مصاع  یبا  نبا  زین  و 

جهن رد  نینمؤملا  ریما  نینچمه  دـننک  یم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننامه  ظافلا  رد  فـالتخا  اـب  هدـبعت  هدـهز و  بلاـط ، یبا  نب  یلع 
« اهعقار نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللاو  : » دیامرف یم  هبطخ 161  ْهغالبلا 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1817 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_237_5
http://www.ghaemiyeh.com


تـسایر تفالخ و  هرود  رد  ساـبع  نب  هللا  دـبع  شمع  رـسپ  هک  دوب  هدز  دوخ  ساـبل  هب  هلـصو  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دومرف ترضح  دش ، گنتلد  ترضح  نآ  يرهاظ 

« یقبی میعن ال  ینفت و  هذلب  حرفن  فیک  ایندلا  هنیز  نم  یلعل  ام  اهعقار  نم  تییحتسا  یتح  هعقرم  تعقر  دقل  »

هب موش  لاحـشوخ  هنوگچ  راک ؟ هچ  ایند  تنیز  اب  ار  یلع  .مشک  یم  تلاجخ  هدننز  هلـصو  زا  هک  مدز  هلـصو  يور  هلـصو  ردـق  نآ  )
( درادن اقب  هک  یتمعن  دوش و  یم  یناف  هک  یتذل 

يداعا تناها  دروم  هک  دیـشوپ  یم  راد  هلـصو  هماج  امـش  تسایر  تفالخ و  نیح  رد  ارچ  هک  ترـضح  نآ  هب  تفرگ  داریا  يرگید 
ءادتقا نآ  هب  نمؤم  دنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  ربک  دنادرگ و  یم  عشاخ  ار  لد  هک  تسا  يا  هماج  نیا  دومرف : ترضح  دیریگ ؟ رارق 

.دنک یم 

رد ریثا  نبا  بقانم و  رد  یمزراوخ  لوؤسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  زین  و 

238 ص :
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یم هک  يا  هماج  ره  هدوب ، ناـسکی  شمـالغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ساـبل  هکدـنا  هدروآ   (1) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  لـماک و 
.داد یم  ربنق  دوخ ، مالغ  هب  ار  يرگید  دیشوپ و  یم  دوخ  ار  یکی  دوب  تمیق  کی  لکش و  کی  بوث و  ود  دیرخ 

تقو ياضتقا  هب  یعاد  دنا و  هدومن  تبث  مه  ناتدوخ  ءاملع  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  كاشوپ  كاروخ و  عضو  زا  يرصتخم  دوب  اه  نیا 
.دشاب یم  لوقعلا  ریحم  ترضح  نآ  تالاح  حرش  الا  مدیشوک و  راصتخا  هب  سلجم 

دوخ .دیناروخ  یم  نایاون  یب  نامیتی و  ارقف و  هب  امرخ  لسع و  رکـش و  مدـنگ و  نان  یلو  دروخ  یم  هدیکـشخ  وج  نان  ترـضح  نآ 
.دیناشوپ یم  نانز  هویب  نامیتی و  هب  ابیز  ياه  سابل یلو  دیشوپ  یم  راد  هلصو  سابل 

هیواعم اب  رارض  راتفگ 

رد هتفرگن  مـالک  نآ  رد  تقبـس  وا  رب  يدـحا  هک  ار  یمـالک  تسا ، سب  اـیند  هب  ترـضح  نآ  یئاـنتعا  یب  اوقت و  دـهز و  تاـبثا  رد 
دننام ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  یند  يایند  هب  باطخ 

نب هللا  دبع  خیش  (3) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 84  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یعفاش يواربش  رماع 

239 ص :

هیلع قداصلا  رفعج  ینع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  . 51 باب ح12 ، ، 1/445 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یطعی ینالبنـسلا و  سیبارکلا  نم  ییمقلا  يرتشی  ..دـبعلا و  هلکآ  لکأی  دـبعلا ، هیلح  سلجی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناک  مالّـسلا 

...هعطق هبعک  هعباصا و  زواج  اذاف  اهیدر ، سبلی  ربنق  همالغل  اهریخ 
...ْهرمض نب  رارض  ربخ  نم  و  راصق 75 ، هملک  ، 18/226 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

.ْهیواعم سلجم  یف  هفص  .مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4 ، ، 85-1/84 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3
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یکلام غابص  نب  نیدلا  رون  (2) و  لوؤسلا بلاطم   33 هحفص رد  هحلط  نب  دمحم  (1) و  فارشالا بحب  فاحتالا  باتک  هحفص 8  رد 
هرکذت هحفـص 69  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  ( (4) عیبانی باب 51  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  (3) و  همهملا لوصف  هحفص 128  رد 

نب رارـض  اب  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  تارکاذـم  هکدـنا  هدومن  لقن  امـش  نیخرومو  ءاملع  زا  نارگید  باب 5 و  رخآ   (5) همالا صاوخ 
.تسا لصفم  هک  هرمض 

: تفگ هیاعم  روضح  رد  یلع  فصو  رد  رارض  شراتفگ  رخآ  رد 

نیزحلا ءاکب  یکبی  میلسلا و  لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  اضباق  هموجن  تراغ  هلودس و  لیللا  یخرا  دق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیآر  دقل  »
ریبک و كرطخ  ریصق و  كرمعف  اهیف  هعجر  اثالث ال  کتقلط  تاهیه  تاهیه  تقوشت  یلا  ما  تضرعت  یبا  يریغ  يرغ  ایند  ای  لوقی  و 

« .کلذک هللاو  ناک  دقل  نسحلا  ابا  هللا  محر  لاق  هیواعم و  یکبف  قیرطلا  هشحو  رفسلا و  دعب  دازلا و  هلق  نم  هآ  ریقح  کشیع 

یم تسیرگ و  یم  ینزح  تلاح  اب  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  هتفرگ  تسد  هب  ار  شنـساحم  مدید  ار  یلع  يرات  بش  رد  )
.مروخ یمن  ار  وت  بیرف  نم  هک  هد  بیرف  امن و  رورغم  ارم  ریغ  ایند  يا  تفگ :

وت رمع  هک  نآ  يارب  تسین ، وت  هب  یتشگزاب  دیما  رگید  .مداد  قالط  هس  ار  وت  نم  تسا ، رود  ردقچ 

240 ص :

...مهلئاضف نم  ْهذبن  باب 1 ، ، 26 ص25 - يواربش ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 1
.هعرو هدهز و  هتدابع و  یف  لصف 7 ، ، 132 ص131 - یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

...ْهلیلجلا هفاصا  ْهلیمجلا و  هتفص  یف  لصف  ، 598 - 1/599 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 3
باب 51. ح4 ، ، 1/438 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4

.هتداهز هعرو و  رکذ  یف  باب 5  ص113 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 5
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بلق و تواسق  نا  اب  هیواعم  .هار  تشحو  رفـس و  يرود  داز و  یمک  هآ  مک ، رایـسب  وت  شیع  گرزب و  رایـسب  وت  رطخ  تسا و  هاتوک 
ادخ تفگ  درک و  هیرگ  رایتخا  یب  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  حرش  رد  رارض  تاملک  ندینـش  زا  دعب  تشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  یتوادع 

(. دوب هنوگ  نیمه  هللاو  قیقحت  هب  هنیآ  ره  دوب ) مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) ار نسحلاوبا  دنک  تمحر 

: تسا هتفگ  هیواعم  نیمه  رگید  ياج  رد 

« مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  ندلت  نا  ءاسنلا  تمقع  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  دنیازب  هک  ملاع  نانز  دنا  میقع  )

دهزرد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراشب 

هچ ناـنچ  هداد  تراـشب  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  یناـبر  ضیف  تاـضافا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دـهز 
لوسر زا  مدینش  تفگ  هک  دیامن  یم  لقن  رسای  رامع  زا  يربخ  ادنسم   (1) بلاطلا هیافک  باب 46 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

: دومرف یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ایندلا لانت  ائیـش و ال  ایندلا  نم  لانت  کلعج ال  ایندلا و  یف  دـهزلا  اهنم  هللا  یلا  بدـحا  هنیزب  دابعلا  نیزتی  مل  هنیزب  کنیز  دـق  هللا  نا  »
یبوطف اعابتا  مهب  تیضر  اماما و  کب  اوضرف  نیکاسملا  بح  کل  بهو  ائیش و  کنم 

241 ص :

رد یناهفصا  میعن  یبا  زین  .ایندلا و  یف  دهزلاب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  باب 46 ، ص192 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نب دمحم  بلاطیبا ؛ نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/23 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4 ، ، 1/71 ءایلوالا ، ْهیلح 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  ثیدح  نیمه  هعرو ، هدهز و  هتدابع و  یف  لصف 7 ، ص128 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط 
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كراد و یف  کـناریج  کـیف  اوقدـص  كوبحا و  نیذـلا  اـماف  کـیلع  بذـک  کـضغبا و  نمل  لـیو  کـیف و  قدـص  کـبحا و  نمل 
همایقلا موی  نیباذکلا  فقوم  مهقفوی  نا  هللا  یلع  قحف  کیلع  اوبذک  كوضغبا و  نیذلا  اما  كرصق و  یف  کئاقفر 

هدشن تنیز  عون  نآ  هب  ناگدـنب  زا  يدرف  چـیه  هک  تسا  هدرک  شیارآ  یتنیز  هب  ایند  رد  دـهز  رثا  رد  ار  وت  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  )
مادختسا ار  وت  تسناوت  ایند  هن  يدرب و  هرهب  يویند  ذئاذل  زا  وت  هن  .تسین  قلخ  رظن  رد  دهز  زا  رت  بوبحم  ایند  رد  زیچ  چیه  هک  اریز 

زا هک  ناشیا  زا  نم  مدش  یـضار  دندش و  وت  تماما  هب  یـضار  دقتعم و  هک  هدومن  نادنمزاین  یتسود  هب  قفوم  ار  وت  دنوادخ  دـیامن و 
نانمـشد و لاـح  رب  ياو  دـنا و  هدومن  قیدـصت  ار  وت  هتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  .دـندومن  يوریپ  وت  تماـما 

دنشاب یم  وت  بحاصم  دنتـسه و  وت  ياه  هیاسمه  تشهب  رد  دندرک  قیدصت  دنتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  .وت  ناگدننک  بیذکت 
لحم رد  ار  اه  هقرف  نآ  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دندومن ، بیذکت  ای  دنتـشاد و  نمـشد  ار  وت  هک  نانآ  .وت  هوکـش  تمظع و  اب  خاک  رد 

( .دناسر رفیک  هب  تمایق  زور  نایوگغورد 

نآ هب  مدرم  طقف  ار  نیقتملا  ماما  بقل  دندیمان و  نیقتملا  ماما  ار  وا  نمـشد  تسود و  هک  دوب  يوق  يوقت  عرو و  دهز و  رد  ردـق  نآ 
صخش دومن  یفرعم  هعماج  هب  ار  ترـضح  نا  بقل  نیا  اب  ررکم  دناوخ و  بقل  نیا  هب  ار  یلع  هک  یـسک  لوا  هکلب  دندادن  ترـضح 

دنچ لقن  هب  هنومن  يارب  طقف  تسین ، هلـصفم  رابخا  لاجم  تسا  قیـض  تقو  نوچ  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  صیخش 
.منک یم  افتکا  ربخ 

242 ص :
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دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

یلع دیـس  ریم  (2) و  ءایلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  هحفـص 450  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  (3) و  بلاطلا هیفاک  بابرد 54  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  یبرقلا و  هدوم  رد  ینادـمه 

مرکا لوسر  يزور  تفگ : هک  دـنیامن  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  بلاطلا  هیافک  باب 54  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و 
ود نتفرگ  وضو  زا  سپ  .مدروآ  وضو  بآ  متـساخرب  سپ  .رواـیب  نم  يارب  وـضو  بآ  سنا  اـی  دـندومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف هاگنآ  دروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر 

« نییصولا متاخو  نیلجحملا  رغلا  دئاقو  نیملسملا  دیسو  نینمؤملا  ریمأ  بابلا  اذه  نم  کیلع  لخدی  نم  لوأ  سنأ  »

مه ناشیا  هاشداپ  ینعی   ) نانمؤم بوسعی  ناناملـسم و  رورـس  دیـس و  يوقت و  لـها  ماـما  وا  دوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  )
ور و هدنناشک  ءایصوا و  متاخ  و  دنیوگ ) یم  بوسعی  ار  لسع  روبنز  هاشداپ  گرزب و  هک  نانچ 

243 ص :

.یلع لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحالا و  رکذ  ، 154 هبطخ ، 9/169 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
.بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/63 یناهفصا ، میعن  نبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 2

رد یفنح  يزودنق  زین  .نیملسملا و  دیس  هنوکب  مالّسلا  هیلع  یلع  صصخت  یف  باب 54 ، ص212 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
اب .بلاط  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/303 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  باب 59 ؛ ح374 ، ، 2/488 ْهدوملا ، عیباـنی 
یم لقن  هنوگ  نیا  باب 27 ، طمس 1 ، ، 1/145 نیطمـسلادئارف ، رد  ینیومح  .دننک  یم  لقن  فلوم  دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا 

لخدـی نم  لوا  سنا  ای  لاق : مث  نیتعکر ، یلـصف  ماق  مث  لاق : ًاءوضو  یل  بکـسا  سنا  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » دـنک
«. نییصولا متاخ  نیلجحملا و  رغ  دئاق  و  نیملسملا ] دیس  و   ] نینمؤملا ریما  بابلا  اذه  نم  کیلع 
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( تشهب يوس  هب  تسا  نادیفس  اپ  تسد و 

زا یلع  مدید  هاگان  .مدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ياعد  یلو  هدب  رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  دراو  هزات  نیا  ایادخ  متفگ  لد  رد  نم  دـیوگ : سنا 
داـش و یتلاـح  اـب  ترـضح  سپ  .تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  مدرک : ضرع  تسیک ؟ دوـمرف : هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .دـمآرد  برد 
ای درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  .درک  كاپ  ار  شیور  قرع  .دومن  وا  ندرگ  رد  تسد  درک و  لابقتـسا  ار  یلع  تساـخرب و  نادـنخ 
نم بناج  زا  وت  هکنآ  لاح  منکن و  ارچ  دـندومرف : ترـضح  يدرک ؟ یمن  رتشیپ  هک  ینک  یم  يراـک  نم  هب  تبـسن  زورما  هللا  لوسر 

فالتخا ار  هچنآ  ناشیا  يارب  زا  درک  یهاوخ  ناـیب  دیناونـش و  یهاوخ  ناـشیا  هب  ارم  يادـص  دـیناسر و  یهاوخ  قلخ  هب  ارم  تلاـسر 
.نم زا  دعب  دننک 

دراو مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دنیامن  یم  لقن  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا و  جهن  حرـش  مود  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
: دومرف ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  دش 

« نیقتملا ماما  نیلسرملا و  دیسب  ابحرم  »

هک مهاوخ  یم  وا  زا  هداد و  نم  هب  هچنآ  رب  ار  ادخ  منک  یم  دـمح  درک : ضرع  تمعن ؟ نیا  رب  وت  رکـش  تسا  هنوگچ  دومرف : هاگنآ 
.هدومرف ماعنا  نم  هب  ار  هچنآ  نم  رب  دنادرگ  دایز  دیامن و  اطع  نم  هب  رکش  قیفوت 

(1) لوؤسلا بلاطم  لوا  باب  زا  ماهچ  لصف  رخآ  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

244 ص :

هل يوقتلا  هفص  لوصح  اما  : » دسیون یم  هنوگ  نیا  هحلط  نبا  لصف 4 . باب 1 ، ص73 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 1
ماما نیملـسملا و  دیـسب  ابحرم  ًاموی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هل  لاق  هناف  اهالعا  قرطلا و  غلبأـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهتبثا  دـق 

« نیقتملا
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.يوقت لها  رب  ار  ترضح  نآ  يرترب  دیامن  یم  تابثا  يوقت  لها  رب  تماما  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  لقنار  ثیدح  نیمه 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  دوخ  نیحیحص  رد  ملسم  يراخب و  كردتـسم و  میـس  ءزج  هحفص 138  رد  مکاح  و 
: هک هدش  یحو  نم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  زیچ  هس  دومرف : هلآو 

« نیلجحملا رغلا  دئاق  نیقتملا و  ماماو  نمیلسملا  دیس  هنا  »

(( تشهب يوس  هب   ) تسا نادیفس  اپ  تسد و  ور و  هدنناشک  يوقت و  لها  ياوشیپ  ناناملسم و  ياقآ  دیس و  یلع  هک  یتسرد  هب  )

: دومن باطخ  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  هک  دیامن  یم  لقن  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 

نم هللا و  بحا  دـقف  ینبحا  نم  ینبحا و  دـقف  کـبحا  نم  نینمؤملا  دیـس  نیقتملا و  ماـما  کـنا  هداـبع  کـهجو  یلع  رظنلا  یلع  اـی  »
(1)« .هللا ضغبا  دقف  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا 

ماما و یئوت  هک  یتسرد  هب  .تسا  تدابع  وت  يور  رب  ندرک  رظن  یلع  ای  )

245 ص :

یبا نب  یلع  بقانم  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 4683 ح 4681 - ، 153 - 3/152 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  - 1
زین و  هداـبع » یلع  هجو  یلا  رظنلا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  : » دـنک یم  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط 

رظنلا مالّسلا : هیلع  هلوق  ، 254 ح244 - ، 211  - ص206 بقانم ، رد  یلزاـغم  نبا  لصف 23 ؛ ح373 ، ص361 ، بقاـنم ، رد  یمزراوخ 
،6865 ح 6866 - ، 4/294 سودرف ، رد  یملید  .دـنک  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  ظافلا  رد  یکدـنا  فالتخا  اب  ْهدابع ، یلع  هجو  یلا 
هب شمعالا ، نامیلس  لاح  حرـش  مقر 288 ، ، 5/58 ءاـیلوالا ، ًْهیلح  رد  یناهفـصا  میعن  یبا  مـاللا ؛ فلـالا و  تاوذ  نم  لوـصفلا  رکذ 

.دندرک هراشا  ثیدح  نیمه 
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ار ادـخ  درادـب  تسود  ارم  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وت  هک  یـسک  .نانمؤم  ياقآ  دیـس  يوقت ، لـها  ياوشیپ 
( .تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  یسک  هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وت  هک  یسکو  هتشاد  تسود 

شیاتس ای  تافص  اه و  بقل هب  حدم  عقوم  رد  ار  يدارفا  هظحالم  یب  صاخـشا  یهاگ  قلمتم و  رکف و  یب  تسپ و  مدرم  تسا  یهیدب 
هدومن تبث  مه  خـیراوت  بابرا  تسا و  هدـش  هتفگ  ءافلخ  ءارزو و  ءارما و  نیطالـس و  هرابرد  ابلاغ  هچنآ  دـننام  دـنناوخب  اج  یب  ياه 

.دنا

زا یلاخ  هک  یتفص  بقل و  هب  دناوخب  ار  یـسک  هدوبن  هتـسیاش  هاگ  چیه  هدوب  تقیقح  قح و  همـسجم  هک  ییادخ  لوسر  لثم  زا  یلو 
وُه ْنِا  يوهلا  نَع  ُقِْطنَی  ام  و   } هفیرـش هیآ  قادصم  هب  هکلب  تقیقح  نیع  دوش  يراج  یحو  بحاص  ناسل  رب  هچنآ  هتبلا  دشاب و  ینعم 
هک دومن  رما  دومرف و  یحو  نم  هب  جارعم  بش  رد  راـگدرورپ  هک  دـیامرف  دوخ  هک  نآ  هصاـخ  تسا ، قلطم  یحو  یحُوی } ٌیحَو  ّـِالا 

.مناوخب نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

رما هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ياوـقت  فـیرعت  ماـقم و  لـضف و  رد  تـسا  سب  سپ 
.دینادرگن صوصخم  هصیصخ  نآ  هب  ار  هباحص  زا  يدحا  هک  يا  هصیصخ  هب  داد  صاصتخا  ار  ترضح  نآ  راگدرورپ 

.دناوخ ار  راوگرزب  بقل  نیا  هب  ررکم  داد و  رارق  نیقتملا  ماما  ار  ترضح  نآ  هباحص  مامت  نایم  رد  و 

ياوقت هک  نآ  هچ  ددرگ  يوقت  لها  ماما  ات  دشاب  دیاب  یقتم  ینعم  مامت  هب  ماما  هتبلا  و 
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.دشاب يوقت  لها  قشمرس  دیاب  ماما 

ذغاک نم  داتفه  يونثم  فورعم  لثم  هب  میامن  نایب  اطوسبم  احورشم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ياوقت  عرو و  دهز و  تاهج  مهاوخب  رگا 
.دوش

ملاع نانز  دنا  میقع  هتفگ  هیواعم  هک  تسا  نامه  مه  اعقاو  دیا و  هتفگ  مک  دـیئامرفب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هرابرد  هچنآ  خـیش :
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  دنیازب  هک 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدوب  يوقت  لها  دمآرس  یلع  هباحـص  رابک  نایم  رد  دش  مولعم  سپ  یعاد :
.تسا هداد  رارق  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  نیقتملا و  ماما  ار  وا  لاعتم  يادخ  روتسدو  رما 

.هدوب راوگرزب  نآ  اب  مدقت  قح  مه  اوقت  ثیح  زا  دوب ، مدقم  زاتمم و  ینامسج  ینارون و  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  یمسق  نامه  سپ 

.میامنب امش  زا  لاؤس  کی  دیهدب  هزاجا  هچ  نانچ  رگا  .مدش  یبلطم  کی  هب  هجوتم  اجنیا  رد 

.دیئامرفب منک  یم  شهاوخ  خیش :

رابک هباحـص  نایم  رد  ار  اوقت  لها  تماما و  تقایل  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  یبلط  ایند  هاـج و  بح  یتسرپ و  اوه  لاـمتحا  اـیآ  یعاد :
؟ دیهد یم  هتشاد 

ار ایند  هک  یسک  تسا  روهشم  دیدومرف و  ناتدوخ  هچ  نانچ  دورب ؛ ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  یلایخ  نینچ  تسین  نکمم  ادبا  خیش :
.دنک یم  ادیپ  ایند  هب  لیم  هنوگچ  دیامن ، تباث  ایند  هب  ار  دوخ  یئانتعا  یب  تالمج  نیا  ءادا  اب  دیوگ و  قالط  هس 

ریغ مه  لایخ  نیا  روصت  .میهدب  بانج  نآ  هب  ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هبترم  ماقم و  هوالع 
هب لمع  هب  دسر  هچ  ات  تسا  نکمم 
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.نآ

یب هدـید  یم  یقح  اجک  ره  هتـشادن و  رب  قح  ریغ  رب  یمدـق  هدوب و  ادـخ  يارب  اـمامت  يوقت  همـسجم  نآ  تاـیلمع  اـعطق  سپ  یعاد :
.هدومنیم لابقتسا  رایتخا 

.میرادن غارس  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  زا  نیا  زا  ریغ  تسا  یهیدب  خیش :

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  لها 

نفد نفک و  لسغ و  لوغشم  هیـصولا  بسح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  دیئامرفب  سپ  یعاد :
دندیبلط تعیب  يارب  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  دندومن  تعیب  رکب  یبا  اب  دندش و  عمج  يا  هدع  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  دوب و  ترضح  نآ 

؟ دومنن تعیب  تلع  هچ  هب 

اب مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسیابن  هدـعاقلا  یلع  دوب ، تیناقح  لـیلد  ملـسم و  تباـث و  عاـمجا  هلئـسم  قح و  رکب  یبا  تفـالخ  هقیرط  رگا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هدومرف  قباطم  دوب  قح  اجک  ره  اریز  دوش ؛ قح  زا  نادرگ  يور  دزرو و  لـلعت  يراـکزیهرپ  اوقت و  تدـش 

.دشاب رضاح  اجنآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  یلع 

اب هیـضام  هلیل  هک  يراـبخا  هب  اـنب  رگید  تهج  زا  دوـشن و  نادرگیور  قـح  زا  یقتم  صخـش  هک  تسا  نیا  اوـقت  همزـال  مه  یتـهج  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  مدیدناسر  ناتضرع  هب  شدانسا  هلسلس 

« راد امثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  »

( تسا مالّسلا  هیلع  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

لابقتسا ار  اهنآ  یبلق  هقالع  لیم و  لامک  اب  ترـضح  نا  یتسیاب  تسا  هدوب  قح  تفالخ  ماقم  هب  رکب  یبا  نییعت  قح و  ایاضق  نآ  رگا 
هک نآ  هن  دیامن  قیدصت  و 
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.دیامن تفلاخم 

یلص هللا  لوسر  رما  درمتم  هدرک و  راتفر  قح  فالخرب  یلع  ای  هدوبن  جراخ  لاح  ود  زا  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  دبال  سپ 
هتـسناد قح  فالخرب  یـسایس  یگتخاس و  ار  عامجا  هقیرط  تفالخ و  عضو  اـی  هدومنن  ربمغیپ  هفیلخ  اـب  تعیب  هک  هدوب  هلآو  هیلع  هللا 

.هدومنن تعیب  اذل 

نیقتملا ماما  ار  ترـضح  نآ  ددرگ و  یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  رظن  لوا  مسق  اما 
يرهاظ تسایر  بلاط  هتفگ و  الط  هس  ار  ایند  هتـشادن و  هار  وا  رد  سوه  يوه و  هاج و  بحو  هدوبن  ایند  لـها  یلع  اـعطق  هدـناوخ و 
هتـسناد لوسر  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  یـسایسو و  یگتخاس  ار  تفالخ  نوچ  هک  هدوب  مود  مسق  دبال  سپ  تسا  یفتنم  اعطق  هدوبن ،

.هدومنن تعیب  اذل 

امش ام و  خیراوت  رابخا و  بتک  مامت  هک  یتروص  رد  هدرکن ، تعیب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هک  دیئامرف  یم  یشیامرف  بجع  خیش :
.هدومنن عامجا  زا  فلخت  دومن و  تعیب  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  اب  یلع  اندیس  هک  دنا  هدومن  تباث 

ار ناتدوخ  ياملع  رباکا  لاوقا  لقن  مداد  حرش  الصفم  هک  دیدومن  شومارف  ار  لبق  ياه  بش ضیارع  هک  تسا  امـش  زا  بجع  یعاد :
.دشن عقاو  تیروف  هب  یلع  تعیب  دنا : هتشون  دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملسم  يراخب و  یتح  هک 

هب هدرکن  تعیب  دندرب ، دجسم  هب  دندیشک و  لزنم  زا  تناها  ربج و  هب  ار  ترضح  هک  لوا  زور  هک  دنا  فرعتم  ناتدوخ  ياملع  مومع 
.تشگرب لزنم 

تعیب هک  دنا  هتشون  اقفتم  ناتدوخ  ياملع  تاقث  زا  نارگید  يربط و  دیدحلا و  یبا  نبا  لاس 283 و  یفوتم  یفقث  دعس  نب  میهاربا  و 
دوب هام  شش  زا  دعب  ترضح  نآ 
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ناتـضرع هـب  لـبق  ياـه  بـش  رد  الـصفم  هـچ  ناـنچ  هدوـب  مالـّـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  يربـک  هقیدـص  ترــضح  تاـفو  دـعب  ینعی  )
(1)( .مدیناسر

هّجاحم هکلب  دومنن ؟ تعیب  دومن و  فقوت  رتشیب  رتمک و  ای  هام  شش  ارچ  سپ  هدومن  تعیب  ترـضح  نآ  میئوگب  هک  میلـست  ضرف  رب 
هب ار  قح  ددرگ و  قح  زا  فرحنم  تعاـس  کـی  يارب  ولو  دوبن  هتـسیاش  اوقت  قح و  همـسجم  یلع  لـثم  زا  هک  نآ  لاـح  دوـمن و  مه 

.دزادنایب بقع 

نیب رما و  رد  هک  هدـمآ  هچ  ام  رب  نیا  .دـننک  یم  هچ  هک  هتـسناد  یم  رتهب  عقوم  نآ  رد  ناشدوخ  هک  هتـشاد  یتهج  کی  دـب  ال  خـیش :
( راضح دیدش  هدنخ  ( !!؟ میئامن تلاخد  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  اهنآ  تافالتخا  ناگرزب و 

تابثا هک  دوبن  یعافد  زیرگ و  هار  دـیتشادن و  یقطنم  باوج  امـش  نوچ  هک  مدـش  عناق  باوج  زا  ردـقم  نیمه  هب  مه  وگاـعد  یعاد :
تردابم باوج  زا  عون  نیا  هب  اذل  دیئامن  مارم 

.تسین ناهرب  لیلد و  هب  جاتحم  هک  فصنم  حلاص  نامدرم  دزن  رد  تسا  نشور  حضاو و  يردق  هب  بلطم  یلو  دیتسج ،

درادـن ام  اب  سامت  رما  نآ  هک  یئاج  ات  هتبلا  مئیامن  تلاخد  نانآ  تافالتخا  ناگرزب و  رما  رد  هک  تسین  ام  رب  دـیدومرف : هک  نیا  اماو 
.میرادن تلاخد  قح  ناگرزب  ءارآ  فالتخا  رد  تسا و  حیحص  امش  شیامرف 

نید هن  دـشاب  هتـشاد  یقیقح  نید  دـیاب  یلقاـع  ناملـسم  درف  ره  هک  نآ  يارب  دـیا ؛ هدومرف  هابتـشا  صوصخلاـب  عوضوم  نیا  رد  یلو 
نیمه نید  رد  قیقحت  هار  يدیلقت و 
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هقرف ود  رابک  هباحـص  تما و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مینیب  یم  نمیلـسم  روهمج  خـیرات  رد  اـم  یتقو  هک  تسا 
قح لایخ  هب  هناروکروک  هکنآ  هن  میئامن  قح  يوریپ  ات  دنا  هدوب  قح  يذ  هقرف  ود  نآ  زا  کی  مادک  مینیبب  هدومن ، يواکجنک  دـندش 

.میشاب هدومنهار  نآ  رد  یقیقحت  هک  میورب  یهار  هب  فالسا  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  تداع و  يور 

هللا مرک  یلع  قح و  فالخ  رب  رکب  یبا  تفالخ  رگا  هدوبن ! قح  رب  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  تفالخ  دیئوگب  دـیهاوخ  یم  دـبال  خـیش :
تقیقح قح و  ءارجارد  هک  يا  هقـالع  اـب  دوب و  وا  دوخ  صوصخم  هک  یتعاجـش  تردـق و  اـب  دوـب  تفـالخ  رما  رد  قـح  يذ  ههجو 

مه زامن  هب  یتح  دومن ؟ تعیب  هام  شـش  زا  دعب  امـش  لوق  هب  دومنن و  قح  هب  مایق  ارچ  دندومن  یم  بیغرت  ار  وا  مه  نارگید  تشاد و 
؟ داد یم  مه  بئاص  ياه  يأر دراو و  مهنع  هللا  یضر  ءافلخ  تروشم  رد  موزل  عقاوم  رد  دش و  یم  رضاح 

روای نتشادن  هطساو  هب  اه  تما نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  توکس و 

اهنا هب  ناوت  یمن  اذـل  دنتـشادن  يا  هدارا  دوخ  زا  دـندومن و  یم  لمع  یهلا  تاروتـسد  تاررقم و  قباطم  ءایـصوا  ءایبنا و  الوا  یعاد :
.دندیدرگ ناهنپ  ای  دندومن و  رارف  ءادعا  لباقم  رد  ارچ  ای  توکس و  دوعق و  ارچ  ای  دنومنن  گنج  هب  مایق  ارچ  هک  تفرگ  داریا 

یب امش  راکفا  اب  هک  دینیب  یم  رایسب  ایاضق  لیبق  نیازا  دیرگنب  مارک  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنازا  کی  ره  تالاح  خیرات  هب  رگا  هچ  نانچ 
اصوصخم دشاب ، یم  بسانت 
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.دندیدرگ ناهنپ  هدومن و  رارف  ای  دوعق و  توکس و  هارمه ، رای و  نتشادن  هطساو  هب  هک  هدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  دیجم  نآرق 

: دهد یم  ربخ  ءایبنالا  خیش  حون  لوق  زا  رمق  هروس  هیا 10  رد  هچ  نانچ 

{ ْرِصَْتناَف ٌبُوْلغَم  ّینَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  }

( امرف يرای  ارم  دوخ ) فطل  هب   ) ما هدش  موق  بولغم  تخس  نم  اهلاراب  هک  درک  اعد  ودناوخ  ار  ادخ  سپ  )

زا یتقو  هک  دـهد  یم  ربخ  ار  مالـسلا  هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و  میهاربا  ترـضح  يریگ  هراـنک  لازتعا و  هصق  میرم  هروس  هیآ 49  رد  و 
: دومرف دینش  سأی  باوج  دومن و  دادمتسا  رزآ  شمع 

{ ّیبَر اوُعْدَأ  ِهّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ْمُُکلِزَتْعَأ َو  {َو 

( منوخ یمار  اتکی  يادخ  هدرک و  يرود  دتیسرپ  یم  ادخ  ياج  هب  هک  یناتب  امش و  زا  نم  )

هب مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامن ، رایتخا  يریگ  هشوگ  تلزع و  دـیدن ، دوخ  مع  زا  کمک  يرای و  یتقو  هللا  لیلخ  میهاربا  هک  یئاـج  سپ 
.دیامن رایتخا  يریگ  هرانک  تلزع و  روای  رای و  ندوبن  هطساو  هب  یتسیاب  یلوا  قیرط 

.یناکم تلزع  هن  تسج  يرازیب  يرود و  اهنآ  زا  ابلق  هک  دشاب  یبلق  تلزع  تلزع ، نیا  زا  دارم  منک  یم  نامگ  خیش :

رطاخ هب  .یبلق  تلزع  هن  هدوب  یناکم  تلزع  لازتعا ، زا  دارم  هک  دـینیب  یم  دـیئامن  هعجارم  نیقیرف  ریـسافت  هب  یلاع  بانج  رگا  یعاد :
رد يزار  رخف  ماما  هک  مدراد 
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: دیوگ  (1) ریبک ریسفت  مجنپ  دلج  هحفص 809 

« .مکتقیرط یف  مکقرافا  ناکم و  یف  مکرافا  ینا  دارملا  هنع و  دعابتلا  وه  یشلل  لازتعالا  »

موش و یم  ادج  امش  هقیرط  ناکم و  زا  نم  ینعی  مکلزتعا  هملک  زا  میهاربا  دارم  دشاب و  یم  نآ  زا  يرود  يانعم  هب  يزیچ  زا  لازتعا  )
( .میامن یم  يرود 

تفه دومن و  ترجاهم  سراف  ناتسهوک  هب  لباب  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هیـضق ، نیا  زا  دعب  هک  دنا  هدروآ  ریـس  بابرا  اذلف 
راکـشآ ار  دوخ  توعد  تشگرب و  لـباب  هب  نآ  زا  دـعب  .تفرگ  هراـنک  تلزع و  قلخ  زا  .دوـمن  یم  ریـس  لاـبج  نآ  فارطا  رد  لاـس 

رما روهظ  بجوم  دومن و  تمالـس  درـس و  وا  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  دـنتخادنا ، شتآ  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  .تسکـش  ار  اهتب  تخاـس و 
.دیدرگ تلاسر 

: هدومرف لقن  سرت  فوخ و  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  رارف  هصق  صصق ، هروس  هیآ 20  رد  و 

{ َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن    ِ ّبَر َلاق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  }

( .هد تاجن  راکمتس  موق  رش  زا  ارم  اهلا  راب  تفگ : تفر و  نوریب  نمشد  زا  ینارگن  سرت و  لاح  اب  رهش  زا  یسوم  )

یمن روذـعم  يریگ  هرانک  تلزع و  دوعق  رد  لوسر  یـصو  اـیآ  دـیامن  رارف  فوخ  سرتاـب و  ادـخ  مزعلا  اولوا  ربمغیپ  هک  یئاـج  سپ 
.دشاب

ترضح بایغ  رد  ار  لیئارسا  ینب  ندش  تسرپ  هلاسوگ  هصق  فارعا  هروسرد  و 
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ات هدومن  لقن  هدوب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هفیلخ  هک  نآ  اب  ار  نوراه  توکـس  وا و  ياه  يرگیزاب  يرماس و  ياوغا  هب  یـسوم 
: دیامرف یم  هیآ 149  رد 

{ ینَنُوُلتْقَی اوُداک  ینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ  ُهُّرُجَی  ِهیخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  }

اب نم  هک  شابم  نیگمـشخ  نم  رب   ) مردام دـنزرف  يا  تفگ : نوراه  .دیـشک  دوخ  يوس  هب  ار  نوراـه  شردارب  رـس  بضغ ، طرف  زا  )
( .دنناسرب لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  نوبز  راوخ و  ار  ام  اهنآ  مدرک ) موق  تیاده  يراکادف  ششوک و  تیاهن 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  تهابش 

نیاو ندوب  اهنت  تهج  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  صوصنم  هفیلخ  ربمغیپ و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ینآرق  تایآ  قبط  سپ 
مایق هدومن و  رایتخا  توکس  مدرم  یتسرپ  هلاسوگ  ملسم  كرش  يرماس و  عینـش  لمع  لباقم  رد  دندومن  نوبز  راوخ و  ار  وا  تما  هک 

.دومنن فیس  هب 

رد هچ  ناـنچ   ) دومن یفرعم  نوراـه  هلزنم  بحاـص  نوراـه و  هیبـش  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ناـبلط و اـیند  دـنام و  اـهنت  تفرگ و  رارق  هدـش  عقاو  رما  لـباقم  رد  یتقو  هک  دوب  قحا  یلو و  میدومن ) رکذ  احورـشم  هیـضام  یلاـیل 

.دیامن رایتخا  لمحت  ربص و  نوراه  بانج  دننام  دید ، فرط  نآ  ار  دوخ  نیفلاخم 

شرـس رب  هنهرب  ریـشمش  دندروآ و  دجـسم  هب  اربج  ار  ترـضح  نآ  یتقو  دـش ، ضرع  البق  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تایاور  هب  اذـلف 
لوق زا  دنوادخ  هک  تفگ  ار  یتاملک  نامه  دیناسر ، ربمغیپ  ربق  هب  ار  دوخ  دیامن ، تعیب  هک  دندروآ  راشف  دنتفرگ و 
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: تفگ یسوم  هب  هک  دهد  یم  ربخ  نوراه 

{ ینَنُوُلتْقَی اوُداک  ینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  ای  }

( .دنشکب ارم  دنهاوخ  یم  هدومن و  مفیعض  هدراذگ و  اهنت  ارم  تما  نیبب  هللا  لوسر  ای  ینعی  )

رکف نآ  فارطا  رد  تسا  مزال  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  دوخ  هریـس  مامت ، مات و  تجح  رتـالاب و  ءاـیبنا  همه  زا 
زکرم زا  هنابش  هک  یئاج  ات  هدومن  رایتخا  توکس  همظعم  هکم  رد  لاس  هدزیـس  موق ، ياه  تعدب نانمـشد و  لباقم  رد  ارچ  هک  میئامن 

؟ دومن رایتخا  رارف  فولأم  نطو  تثعب و 

ننس نم  قاطی  امم ال  رارفلا   » هک دومن  رایتخا  رارق  رب  رارف  لمحت و  ربص و  فلس  ءایبنا  دننام  تشادن  روای  نوچ  هک  دوب  نآ  يارب  زج 
.دیامن فرطرب  ار  موق  عدب  راثآ  یغبنی  امک  تسناوتن  مه  یئاناوت  تردق و  نیح  رد  هک  میوگب  رتالاب  نیلسرملا »

.درادرب نایم  زا  ار  اه  تعدب  تسناوتن  ترضح  نآ  هک  دومن  رواب  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :

ما زا   (2) دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  (1) و  نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  یعاد :
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: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .هشیاع  دنـسم  هرامش 212 ، ح 3162 ، ، 46-4/42 يدیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  - 1
هیف تلخداف  مدهف  تیبلاب  ترمال  هیلهاجب ، دهع  ثیدـح  کموق  نا  الول  هشئاع  ای  اهل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هشئاع : نع  »

،2/660 يراخب ، حیحص  رد  زینو  ...مهیاربا  ساسا  هب  تغلبف  ایبرغ  اباب  ایقرـش و  اباب  نیباب ؛ هل  تلعج  ضرالاب ، هتقزلال  و  هنم ، جرخأ  ام 
.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  اهناینب ، ْهکم و  لضف  باب  جحلا ، باتک  ح1481 ،

یلص هللا  لوسر  نا  هشئاع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .هشئاع  دنسم  ، 6/179 لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 2
ایقرـش اباب  نیباب  اهل  تلعج  ضرالاب و  اهتقزلاف  هبعکلا ، تمدهل  هیلهاجبوا  كرـشب  دهع  ثیدح  کموق  نا  الول  اهل  لاق  هلآو  هیلع  هللا 

ح ، 972  – 2/968 شحیحص ، رد  ملسم  زین  .هبعکلا و  تنب  نیح  اهترـصتقا  اشیرق  ناف  عرذا  هتـس  رجحلا  نم  اهیف  تدز  ایبرغ و  اباب  و 
باتک ، 4/11 طوسبملارد ، یـسخرس  .تسا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نیمه  هب  اـهئانب ، ْهبعکلا و  ضقن  باـب  جـحلا ، باـتک  ، 406 - 368

هبعکلا و ءانب  تضقنل  هیلهاجلاب  کموق  دهع  ناثدـح  الول  و  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  کسانملا ،
« ...تیبلا یف  میطحلا  تلخدا  هیلع و  هللا  تاولص  لیلخلا  دعاوق  ترهظا 
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ناـمز رفک و  هب  دـهعلا  بیرق  مدرم  نیا  رگا  دـندومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لـقن  هشیاـع  نینمؤـملا 
نوریب نآ  زا  هک  هچنآ  دننک و  بارخ  ار  هبعک  هناخ  مدومن  یم  رما  دنوش  نآ  رکنم  دوخ  بلق  هب  هک  مدیـسرت  یمن  دندوبن و  تیلهاج 
تمـس هب  مداد  یم  رارق  نآ  يارب  رد  ود  میهاربا  ترـضح  نامز  دـننام  متخاس و  یم  لصتم  نیمز  هب  ار  هناـخ  هدومن و  لـخاد  دـندرب 

.مدیناسر یم  میهاربا  ترضح  يانب  هیاپ  هب  ار  نآ  دیابن  برغم و  قرشم و 

نک هشیر  يارب  هک  هیهلا  هیلاع  هبترم  ماقم و  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاـج  دـینک : تقد  فاـصنا  يور  زا  ناـیاقآ 
( دنا هتشون  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنآ  رب  انب   ) دیامن یم  هظحالم  دوخ  هباحـص  زا  هدیدرگ  ثوعبم  اهنآ  راثآ  رفک و  كرـش و  ندومن 

يور ناناملـسم  ادابم  هک  دروآ  رد  یلـصا  تروص  هبو  دـیامن  ضوع  دـناوتن  هتفر  راک  هب  یمیهاربا  نامتخاس  رد  هک  ییاه  تعدـب  و 
.دنیامن نآ  راکنا  تیلهاج  دهع  تداع 

256 ص :
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عقاو دونع  دوسح و  یموق  لباقم  رد  هک  روتـسد  هریـس و  نآ  هب  ندومن  لمع  هب  دوب  یلوا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیئامن  قیدـصت 
.دنروآ دراو  نید  لصا  هب  هکلب  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تابرض  هدومن و  یفالت  ات  دنتشگ  یم  تصرف  بقع  هک  دوب  هدش 

لقن دوخ   (1) بقانم رد  يدادغب  بیطخ  یمزراوخ و  یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  هچ  نانچ 

نم زا  دعب  تسا  دوز  دنراد و  لد  رد  اه  هنیک  وت  زا  تما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن 
ریخ ضوع  ازج و  ار  وت  دنوادخ  ات  لمحت  ربص و  هب  میامن  یم  رما  ار  وت  نم  دنزاس ! رهاظ  دنراد  لد  رد  هچ  نآ  هدومن و  هعدخ  وت  اب 

.دیامرف تیانع 

257 ص :

ثیدح یمزراوخ  ...هتبحم  یلع  هضیرحت  هایا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  ْهبحم  یف  لصف 6 ، ح35 ، ص65 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
قرط ضعب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  عم  یـشمأ  تنک  لاـق : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار 
یلع انیتا  مث  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کلو  اهنـسحأ  ام  لاقف : .هقیدـح  نم  اهنـسحأ  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  هقیدـح  یلع  انیتأف  هنیدـملا ،

ای : لوقأ قئادـح ، عبـس  یلع  انیتا  یتح  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کل  لاقف : هقیدـح  نم  اهنـسحأ  ام  هللا  لوسر  اـی  تلقف : يرخأ  هقیدـح 
؟ کیکبی ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  ایکاب  شهجأو  ینقنتعا  قیرطلا  هل  الخ  املف  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کل  لوقیف : اهنسحأ  ام  هللا  لوسر 

یجنگ زین  و  کنید » نم  همالـس  یف  لاق : ینید ؟ نم  همالـس  یف  تلقف : .يدـعب  الإ  کل  اهنودـبی  ـال  ماوقأ  رودـص  یف  نئاغـض  لاـق :
نب یلع  لئاضف  لئاضفلا ، باـتک  ح 36523 ، ، 13/176 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  باب 66 ؛ ص273 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاـش 
حرش مقر 6859 ، ، 12/398 يدادغب ، خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ؛ ْهنجلاب هتراشب  باب  ، 9/118 دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  بلاط ؛ یبا 
دئارف رد  ینیومح  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/322 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  قیثو ؛ نب  ضیف  لاح 
دنسم رد  یلصوم  یلعی  نبا  سابع ؛ نبا  نع  دهاجم  ثیداحا  ، 11/61 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  باب 28 ؛ ح 115 ، ، 1/152 نیطمسلا ،

.دننک یم  لقن  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنسم  ح565 ، ، 1/426 یلعی ، یبا 
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ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  تلع 

هب ینعی  .دید  یم  ادخ  دید  یم  هچ  ره  دید و  یمن  ار  دوخ  ادـبا  یگدـنز  رد  هک  دوب  يدرمدار  هناگی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایناث 
لمحت ربص و  اذلف  تساوخ ، نید  دوخ و  يارب  ار  تسایر  تفالخ و  تماما و  دوخ و  ناگ  هتـسب  دوخ و  .دوب  هللا  یف  یناف  ینعم  مامت 
نیملسم هعماج  رد  هقرفت  ادابم  هک  دوب  ادخ  يارب  دوخ  تباث  قح  قاقحا  يارب  نیفلاخم  لباقم  رد  ترضح  نآ  مایق  مدع  توکس و  و 

.دندرگرب هیلوا  رفک  هب  مدرم  دتفایب و 

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  دومن  باطخ  دنوب  هدوب  ار  شقح  هک  یتلاح  رد  تشگرب  هناخ  هب  هناسویأم  همولظم  همطاف  هک  یعقوم  هچ  نانچ 
: درک ضرع  مالّسلا و 

یبأ هلیحن  ینزتبی  هفاحق  یبأ  نبا  اذه  لزعألا ، شیر  کناخف  لدجألا ، همداق  تضقن  نینظلا ، هرجح  تدعقو  نینجلا ، هلمش  تلمتـشا  »
« یمالک یف  دلأ  هتیفلأو  یماصخ ، یف  رهجأ  دقل  ینبا ، هغلبو 

اهزاب ياهرپ  هاش  هک  نآ  زا  دعب  يا و  هتشگ  ناهنپ  هناخ  جنک  رد  مهتم  صخش  نوچ  يدش و  نیشن  هدرپ  ردام  مکـش  رد  لفط  دننام  )
هب رکب ) یبا   ) هفاحق وبا  رـسپ  کنیا  يرادن  اهنآ  رب  یئاناوت  يا و  هدیدرگ  زجاع  فیعـض  ناغرم  ياهرپ  زا  نونکا  یتسکـش  مه  رد  ار 
هب نتفگ  نخس  رد  دنک و  یم  ینمشد  اراکـشآ  نم  اب  درب ! یم  ارم  نادنزرف  تشیعم  توق و  ار و  مردپ  هدیـشخب  ءاطع و  ملظ ، متس و 

!( دیامن یم  هلداجم  نم  اب  یتخس 

ات داد  شوگ  ار  تاباطخ  تاملک و  مامت  یلع  انالوم  .تسا  ینالوط  شا  هبطاخم 
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قاقحا نید و  رما  رد  نم  همطاف ! دومرف : هلمج  زا  هک  دومن  عناق  ار  یب  یب  یباوج  رـصتخم  هب  هاگنآ  دـش ، تکاس  مالّـسلااهیلع  همطاف 
رد دـبالا  یلا  تردـپ  مان  دـنامب و  رادـیاپ  یقاب و  نیبم  نید  نیا  هک  یتسه  لـیام  اـیآ  مدرکن  یهاـتوک  دوب  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  قح 

؟ دوش هدرب  اه  هنذأم  اهدجسم و 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تردپ  هک  نآ  هچ  ینک  ربص  دیاب  تروص  نیا  رد  سپ  دومرف : .تسا  نیمه  میوزرآ  لامآ و  اهتنم  تفگ :
یلو مریگب  ار  تقح  میامن و  راوخ  ار  نانمـشد  هک  مراد  تردق  الا  میامن و  ربص  دـیاب  مناد  یم  نم  إلهدومن  اه  تیـصو  نم  هب  هلآو 
یقح زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ترخآ  باوث  اریز  نک ؛ ربص  ادخ ، نید  ظفح  ادخ ، يارب  زا  سپ  دور  یم  نایم  زا  نید  تقو  نآ  هکنادب 

.دندومن بصغ  وت  زا  هک 

رد اـبلاغ  هچ ؛ ناـنچ  دوشن  یگتـسد  ود  داـجیا  هک  مالـسا  هزوح  ظـفح  يارب  درک  ربص  داد و  رارق  دوخ  هشیپ  ار  ربص  تهج  نیمه  هب 
.دومن یم  تاهج  نیا  هب  هراشا  دوخ  تانایب  بطخ و 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  تانایب 

نب یلع  (2) و  هغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  تعامج  ءاـملع  تاـقث  زا  هک   (1) یفقث دـمحم  نب  میهاربا  هـلمج  زا 
نوچ هک  دنیامن  یم  لقن  ینادمه  دمحم 

259 ص :

.رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  هباحصا  یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ْهلاسر  ، 308 - 1/302 یفوک ، یفقث  دمحم  تاراغلا ، - 1
لقن نینچ  ار  هبطخ  دیدحلا  یبا  نبا  .هتراما  لوا  یف  ْهنیدملاب  یلع  ْهبطخ  هبطخ 22 ، ، 1/307 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

هناطلس انعزانی  ال  سانلا ، نود  هءایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  انلق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  هللا  لبق  امل  هناف  دعب  اما  تسا : هدرک 
، فیعضلا انیف  عمطی  هقوس ، انرصو  .انریغل  هرمالا  تراصف  انیبن ، ناطلس  انوبـصغف  انموق  انل  يربنا  ذإ  ذا  عماط ، انقح  یف  عمطی  دحا و ال 

نأو نیملسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  الول  هللا  میأو  .سوفنلا  تعزجو  رودصلا ، تنـشخو  کلذل ، انم  نیعألا  تکبف  لیلذلا ، انیلع  ززعتیو 
نم سانلا  اهیأ  ینومتجرختـسا  مث  اریخ ، سانلا  اولأی  مل  هالو  رمالا  یلوف  هیلع ، مهل  انک  اـم  ریغ  یلع  اـنکل  نیدـلا ، روبیو  رفکلا ، دوعی 

.مکرمال ینم  نیش  یلع  ینومتعیابف  یتیب ،
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ادا يا  هبطخ  دندش ، عمج  دجسم  رد  مدرم  دومرف  رما  نینمؤملا  ریما  ترضح  دنتفر  هرصب  تمس  هب  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و 
: دومرف راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  دعب  دومن و 

هللا قیالخ  قحا  هءایلوا و  هترتع و  هتثرو و  هتبـصع و  هتیب و  لها  نحن  انلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  »
نم بولقلا  نویعلا و  هللا  کلذل و  تکبف  انریغ  هولو  انم و  انیبن  ناطلس  اوعزتناف  نوقفانملا  رفن  ذا  نحن  امنیبف  هناطس  هقح و  عزانن  هب ال 

کلذ انریغ  دـق  انکل  نیدـلا  دوعی  رفکلا و  یلا  اودوعی  نا  نمیلـسملا  نم  هقرفلا  هفاخم  الول  هللا  میا  ورودـصلا  هللا  تنـشخ و  اـعیمج و 
ایقلی مکتعامج و  اقرفیل  هرـصبلا  یلا  اضهن  دـق  یناـعیاب و  دـق  یلا و  رمـالا  هللا  ّدر  مهلیبسل و  اوشم  هـالو و  کـلذ  یلو  دـق  انعطتـسا و 

« .مکنیب مکسأب 

ءایلوا ترتع و  ثراو و  ناشیوخ و  تیب و  لها  اـم  میتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  نآ  ینعم  لـصح  اـم  )
ترـضح نآ  تنطلـس  هرطیـس و  قـح و  يارب  یعزاـنم  میتـسه و  ترـضح  نآ  ماـقم  هبتر و  هـب  قیـالخ  نیرتراوازـس  ترـضح و  نآ 

رما نیا  يارب  مسق  ادـخ  هب  .دـندومن  راذـگاو  رگید  هب  هتفرگ  ام  زا  ار  تفالخ  هداد  مه  تسد  هب  تسد  نیقفانم  زا  یهورگ  .میتشادـن 
اه مشچ 

260 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1840 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  دوبن  ناناملسم  هقرفت  فوخ و  رگا  مسق  ادخ  هب  .هدیدرگ  رپ  هنیک  مشخ و  زا  اه  هنیس  هدیدرگ و  هدرزآ  نایرگ و  ام  ياه  لد  و 
رییغت هنیآ  ره  رفک ، هب  دندرگرب  ءارقهق 

تعیب نم  اـب  ناناملـسم  هک  يزور  اـت  دـندش  لوغـشم  تفـالخ  رما  هب  ناـنآ  و  مدومن ) راـیتخا  توکـس  نکل  و   ) ار تفـالخ  مداد  یم 
هب دـندرک  تضهن  هرـصب  فرط  هب  سپـس  هدومن و  تعیب  نم  اب  تسخن  هک  دـندوب  یناـسک  زا  ریبز  هحلط و  ماـگنه  نآ  رد  دـندومن ؛

( .دنیامن رارقرب  ار  یلخاد  گنج  ات  مهارف ، ار  یگتسد  ود  داجیا  ناناملسم و  امش  نیب  هملک  فالتخا  هک  نآ  روظنم 

رد تساخرب  ترضح  نآ  هرـصب  هب  تکرح  عقوم  رد  هک  دنا  هدومن  تیاور  امـش  گرزب  ءاملع  زا  یبلک  (1) و  دیدحلا یبا  نبا  زین  و 
: دومرف هبطخ  نمض  درک و  هباطخ  مدرم و  لباقم 

نا تیأرف  ساـنلا  نم  هب  قحا  نحن  قح  نع  اـنتعفدو  رمـالاب  شیرق  اـنیلع  ترثأتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ضبق  اـمل  یلاـعت  هللا  نا  »
« .نیدلا مالسالاب و  ادهع  اوثیدح  سانلا  مهئامد و  کفس  نیملسملا و  هملک  قیرفت  نم  لضفا  کلذ  یلع  ربصلا 

ام زا  نآ ، هب  مدوـب  رتراوازـس  همه  زا  هک  یقح  تفـالخ  هدوـمن ، تـعیمج  شیرق  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـفو  زا  سپ  )
فالتخا مدوب  هدرکن  ربص  رگا  اریز  تسا ، ناناملسم  قیرفت  زا  رتهب  دروم  نیا  رد  ربص  هک  مدومن  ساسحا  نم  .دنتفرگ 

261 ص :

یبلک زا  ار  قوف  نایرج  دـیدحلا  یبا  نبا  .ْهرـصبلل  هریـسم  دـنع  هتبطخ  هبطخ 22 ، ، 1/308 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.دنک یم  تیاور 
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نید مالسا و  هب  دهع  هزات  ناناملسم  نوچ  دیدرگ ، یم  هتخیر  اه  نوخ  دش و  یم  نیملسم  فوفـص  نیب  یقیمع  فاکـش  داجیا  هملک 
( .دندوب هتسب 

هقرفت زا  فرط  کی  زا  هکلب  هدوبن  اضر  تهج  زا  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  ماقم  هب  ترـضح  نآ  ندـش  میلـست  ندرک و  توکـس  سپ 
.هدوب اهرصنع  تسس  دادترا  رافک و  هبلغ  نید و  لاوز  فوخ  رگید  فرط  زا  يزیر و  نوخ  نیملسم و 

یم یسایس  هاگتسد  نآ  اب  فلاخم  ترضح  نآ  دندیمهف  همه  هک  اهنآ  اب  هجاحم  فالخ و  رب  هلباقم  توکـس و  هام  شـش  زا  دعب  اذل 
رباکا هچنآ  رب  انب  دورب ) نایم  زا  دوب  نکمم  یگتسد  ود  هلیسو  هب  هک   ) نید ظفح  يارب  هاگ  نآ  دشاب ،

تیاضر و هن  دوب  مالسا  سدقم  نید  هب  تدعاسم  هقیقحلا  یف  هک  دمآرب  تدعاسم  ماقم  رد  دومن و  تعیب  دنا  هتـشون  ناتدوخ  ءاملع 
.تفالخ رما  هب  قیدصت 

نم توکس  هک  تشون  احیرص  دش و  رکذتم  ار  ینعم  نیمه  داتـسرف  رتشا  کلام  هلیـسو  هب  رـصم  لها  يارب  هک  يا  همان  رد  هچ  نانچ 
دلج هحفـص 164  رد  مه  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ترـضح  نآ  هماـن  تراـبع  ینعی  تسا ، نیا  هدوـب  نید  يارب  مه  تـعیب  نـید و  يارب 

.تسا هدومن  لقن   (1) هغالبلا جهن  حرش  مراهچ 

262 ص :

هنوگنیا دیدحلا  یبا  نبا  رکب ) یبا  نب  دـمحم  لتقم  دـعب  یلع  مامالا  هبطخ   ) همان 67 ، 6/94 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
هللا یلص  هلیبسل  یضم  املف  ...همألا  هذه  یلع  ادیهشو  لیزنتلا ، یلع  انیمأو  نیملاعلل ، اریذن  ادمحم  ثعب  هللا  نإف  دعب ، ام  دنک : یم  لقن 

دمحم دعب  رمالا  اذه  لدـعت  برعلا  نأ  یلاب  یلع  رطخی  الو  یعور ، یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  هدـعب ، رمالا  نوملـسملا  عزانت  هلآو ، هیلع 
، يدـی تکـسمأف  هوعیابیل ، هیلإ  مهلافجإو  رکب ، یبأ  یلع  سانلا  لایثنا  الإ  ینعار  امف  .هدـعب  نم  ینع  هوحنم  مهنأ  ـالو  هتیب ، لـهأ  نع 

هعجار تیأر  یتح  هللا  ءاش  ام  كاذب  تثبلف  هدـعب ، نم  رمالا  یلوت  نمم  سانلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ماقمب  قحأ  ینأ  تیأرو 
نأ هلهأو  مالسالا  رصنأ  مل  نإ  تیـشخف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  هلمو  هللا  نید  قحم  یلإ  نوعدی  مالـسالا ، نع  تعجر  سانلا  نم 

...مکرومأ هیالو  تاوف  نم  مظعأ  یلع  امهب  باصملا  نوکی  امدهو  املث  هیف  يرأ 
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رصم لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  همان 

نوملسملا عزانت  مالّسلا  هیلع  یـضم  املف  ...نیلـسرملا  یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادمحم  ثعب  هناحبـس  هللا  ناف 
، هتیب لهأ  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هدعب  نم  رمألا  اذه  جعزت  برعلا  نأ  یلابب  رطخی  الو  یعور  یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  هدعب ، نم  رمألا 

تعجر دق  سانلا  هعجار  تیأر  یتح  يدی  تکـسمأف  هنوعیابی ، نالف  یلع  سانلا  لایثنا  الإ  ینعار  امف  هدعب ، نم  ینع  هوحنم  مهنأ  الو 
نوکت امده  وأ  املث  هیف  يرأ  نأ  هلهأو  مالسالا  رصنأ  مل  نإ  تیشخف  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  قحم  یلإ  نوعدی  مالـسالا  نع 
عـشقتی امک  وأ  بارـسلا ، لوزی  امک  ناک  اـم  اـهنم  لوزی  لـئالق  ماـیأ  عاـتم  یه  اـمنإ  یتلا  مکتیـالو  توف  نم  مظعأ  یلع  هب  هبیـصملا 

« هنهنتو نیدلا  نأمطاو  قهزو ، لطابلا  حاز  یتح  ثادحألا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا ،

وا زا  سپ  تشذـگرد  ترـضح  نآ  نوـچ  .ناربـمغیپ  رب  هاوـگ  ناـیناهج و  ندـیناسرت  يارب  تخیگنارب  ار  دـمحم  ناحبـس  دـنوادخ  )
هک مدرک  یمن  رواب  تشذـگ و  یمن  مرطاخ  داد و  یمن  هار  ملد  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـندرک  وگتفگ  عازن و  تفـالخ  رما  رد  ناناملـسم 
هه اـب   ) راوـگرزب نآ  زا  سپ  هک  نآ  هـن  دـنراذگاو و  يرگید  هـب  وا  نادـناخ  تـیب و  لـها  زا  ار  تفـالخ  ترـضح  نآ  زا  سپ  برع 

رگم دنکفین  جنر  هب  ارم  دنراد !؟ زاب  نم  زا  ار  نآ  هزراب ) صوصن  تاشرافس و 
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مدرم زا  یهورگ  مدـید  هک  نا  ات  متـشادهاگن  تعیب ) زا   ) ار دوخ  تسد  سپ  .دـننک  تعیب  وا  اب  هک  رکب ) یبا   ) نالف رب  مدرم  نتفاـتش 
مزادرپن ناناملسم  مالسا و  يرای  هب  رگا  مدیسرت  سپ  .دنربب  نیب  زا  ار  دمحم  نید  دنتساوخ  یم  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  دندش و  دترم 

دنچ يالاک  هک  دشاب  امـش  رب  تموکح  تیالو و  ندش  توف  زا  رتگرزب  نم  رب  نآ  هودنا  تبیـصم و  هک  منیبب  نآ  رد  یناریو  ای  هنخر 
یم هدیـشاپ  مه  زا  ربا  نوچ  ای  ددرگ  یم  لـیاز  بارـس  هک  نآ  دـننام  .دور  یم  تسد  زا  دوش ، یم  رتهب  نآ  زا  هچنآ  هک  تسا  يزور 
نید تفر و  نیب  زا  دـش ، هتفرگ  يراکهابت  یتسردان و  ولج  هک  نآ  ات  متـساخرب  اه  يراـک  هاـبت  اهدـمآ و  شیپ  نآ  ناـیم  سپ  .دوش 

( .داتسیا زاب  تفرگ و  مارآ 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

زا یفقث  لـاله  نب  دعـس  نب  میهاربا   (2) تاراغلا باـتک  زا   (1) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 35 ، رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
نب دمحم  تداهـشو  نانمـشد  تسد  هب  رـصم  حتف  زا  دعب  هک  تسا  هدومن  لقن  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دـبع  زا  شدوخ  لاجر 

رصم لها  يارب  دوخ  همان  رد  هک  ار  یتالمج  مامت  انیع  هک  ، ) دومن نایب  یلـصفم  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هللا  همحر  رکب  یبا 
اجنآ ات  دومن ) زراب  رهاظ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  دـعب  ناناملـسم  راتفر  عاضوا و  یتیاضران  راهظا  زا  دوب  هداتـسرف 

هک

264 ص :

هیلع و تکلمف  رـصم  رکب  یبا  نب  دـمحم  لدـق  امل  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) همان 67 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  یلع  مامالل  هبطخ  لتق ،)

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ْهافو  دـعب  هل  يرج  اـم  اـهیف  هباحـصا و  یلا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ْهلاـسر  ، 1/308 تاراـغلا ، - 2
« ققحم »
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: تفگ يدرم  دسیون : یم 

انأ صرحأ ؟ انیأ  دـعبأو ، ینم  صرحأ  متنأ  تلقف : دـعبا ، ینم و  صرحا  متنا  تلقف  صیرحل ، رمالا  اذـه  یلع  کنا  بلاط  یبا  نبا  ای  »
هللاو ال اوتهبف ، هنیبو ، ینیب  نوـلوحتو  هنود  یهجو  نوبرـضت  متنأ  مأ  هب ، یلوأ  هلوـسرو  هللا  ینلعج  يذـلا  یقحو  یثاریم  تبلط  يذـلا 

.نیملاظلا موقلا  يدهی 

! دیـشاب یم  ماقم  نآ  زا  رترود  نم و  زا  رت  صیرح  امـش  متفگ : یـشاب ؟ یم  صیرح  ردـق  هچ  تفالخ  بلط  رد  بلاط  یبا  رـسپ  يا  ) 
دنداد رارق  نم  يارب  وا  لوسر  وادـخ  هک  ار ) تفالخ  ینعی   ) دوخ قح  ثاریم و  هک  نم  ایآ  میـشاب ؟ یم  رت  صیرح  ام  زا  کی  مادـک 

قح نم و  نایم  دـیتشاد و  زاب  دوخ  قح  زا  ارم  دیـشاب ) هتـشاد  یقح  هک  نآ  نودـب   ) هک امـش  ای  متـسه  نآ  هب  یلوا  میامن و  یم  بلط 
« .دنکن تیاده  ار  ناملاظ  زگره  لاعتم  دنوادخ  دندنام و  زاب  باوج  زا  هتشگ و  توهبم  سپ  دیدش ، لئاح  زجاح و  نم  تباث 

مایق و مدـع  تلع  دوش  یم  مولعم  دـهد ، یمن  ار  شراتفگ  هزاجا  تقو  هک  ترـضح  نآ  تانایب  بطخ و  ریاس  تاملک و  نیا  زا  سپ 
! تفالخ هب  ياضر  هن  تسا  هدوب  ناناملسم  هقرفت  نید و  لاوز  فوخ  امش ) ءاملع  هدیقع  هب   ) هام شـش  زا  دعب  ندومن  تعیب  میلـست و 
هک ناـنچ   ) دـنتفرگ یم  ار  ترـضح  نآ  فارطا  مه  یعمج  اـققحم  درک ، یم  قـح  هب  ماـیق  مالّـسلا  هیلع  یلع  زور  نآ  رگا  اریز  اـهنآ 

بیرق مه  ناناملسم  هتفر ، ایند  زا  هزات  مه  ربمغیپ  دش  یم  عورش  یلخاد  گنج  هاگنآ  دندومن ) مایق  هب  بیغرت  ار  ترـضح  نآ  ررکم 
دوهی و زا  نید  يداعا  ناگناگیب و  تسد  هب  تقو  اذـل  دوب ، هدومنن  ادـیپ  رارقتـسا  اهنآ  ياهبلق  رد  نامیا  زونه  دـندوب ، رفک  هب  دـهعلا 

يراصن و
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.تفر یم  نایم  زا  نید  ساسا  هدیچرب و  نایمالسا  تزع  طاسب  داتفا  یم  نیقفانم  رتالاب  همه  زا  نیکرشم 

تـسناد یم  دوب ، هداد  ربخ  وا  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ، قیاقح  هب  ياناد  ملاع و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 
دانع لهج و  هدرپ  سپ  رد  یمک  تدـم  تسا  نکمم  تسا ، تافآ  لثم  مدرم ، ناـیم  رد  نید  لـثَم  .دور  یمن  ناـیم  زا  نید  لـصا  هک 

(. تخاس رونم  نشور و  ار  ملاع  راوگرزب  نآ  تقیقح  رون  هچ  نانچ   ) .دش دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  تبقاع  یلو  دنامب 

هقرفت ثعاب  هدـش و  لیکـشت  یگتـسد  ود  دـنک ، مایق  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دـنک  ربص  نید  تلحـصم  ياضتقا  هب  دومرف  هظحالم  سپ 
یلو دوب  هداد  نید  ياقب  هب  ربخ  ادخ  لوسر  ول  دنربب و  نایم  زا  ار  نید  لصا  هک  دـهدب  نانمـشد  تسد  هب  یتصرف  ددرگ و  نیملـسم 

.داتفا یم  بقع  هب  اهنآ  تفرشیپ  یتدم  يارب  نیملسم و  تراقح  تلذ و  ببس 

رد هچ  نانچ  ، ) دومن رهاظ  ار  قح  رایـسب ، تارظانم  اب  رـضاحم  سلاجم و  رد  دومن و  لمأت  هام  شـش  شدوخ  قح  تاـبثا  يارب  اـهتنم 
.دومن قح  تابثا  تاجاجتحا  تارظانم و  رد  یلو  دومنن  گنج  هب  مایق  درکن  تعیب  مدرک ) ضرع  لبق  ياه  بش 

هیقشقش هبطخ 

: دیامرف هک  هدومن  یناعم  نیا  هب  هراشا  هیقشقش  هبطخ  لوا  رد  هچ  نانچ 

تلدـسف .ریطلا  یلإ  یقری  الو  لیـسلا  ینع  ردـحنی  .یحرلا  نم  بطقلا  لحم  اـهنم  یلحم  نأ  ملعیل  هنإو  نـالف  اهـصمقت  دـقل  هللاو  اـمأ 
ابوث اهنود 
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.ریغـصلا اهیف  بیـشیو  .ریبکلا  اهیف  مرهی  ءایمع  هیخط  یلع  ربصأ  وأ  ءاذـج  دـیب  لوصأ  نأ  نیب  يأترأ  تقفطو  .احـشک  اـهنع  تیوطو 
ابهن یثارت  يرأ  اجـش  قلحلا  یفو  .يذـق  نیعلا  یفو  تربصف  یجحأ  اـتاه  یلع  ربصلا  نأ  تیأرف  هبر  یقلی  یتح  نمؤم  اـهیف  حدـکیو 

« خلا ...هدعب  نالف  یلإ  اهب  یلدأف  هلیبسل  لوألا  یضم  یتح 

يارب نم  ماـقم  تسناد  یم  هکنآ  لاـح  هدیـشوپ و  نـهاریپ  دـننام  ار  تفـالخ  رکب ) یبا   ) هفاـحق یبا  رـسپ  هـک  دـنوادخ  هـب  دـنگوس  )
هدننک زاورپ  چیه  دوش و  یم  ریزارس  لیـس  دننام  نم  ضیف  همـشچرس  زا  فراعم  مولع و  .دشاب  یم  ایـسآ  طسو  بطق  دننام  تفالخ ،

دوـخ راـک  رد  مدوـمن و  یهت  نآ  زا  وـلهپ  اـهر و  ار  تفـالخ  هماـج  سپ  زدـسر  یمن  نم  تعفر  جوا  هب  شناد  ملع و  ياـضف  رد  يا 
يروک یکیرات  رب  هکنآ  ای  میامن ) هبلاطم  ار  دوخ  قح   ) هدرک هلمح  ورای ) رای و  نودب  ینعی   ) تسد نودـب  ایآ  هک  مدرک  یم  هشیدـنا 

يدنمدرخ ندرک  ربص  مدید  زدریمب  ات  هدیـشک  جـنر  نمؤم  ریپ و  هدرمژپ و  ناناوج  هدوسرف و  ناریپ  هک  منک  ربص  قلخ ) یهارمگ  (و 
تراغ جارات و  ار  دوخ  ثاریم  دوب ؛ هتفرگ  ناوختـسا  ار  میولگ  رابغ ، كاـشاخ و  ار  منامـشچ  هک  یتلاـح  رد  مدرک  ربص  سپ  تسا ،

( .تخادنا دوخ  زادعب  رمع )  ) شوغآ هب  ار  تفالخ  دیناسر و  اهتنا  هب  ار  دوخ  هار  رکب ) یبا   ) یلوا هک  نآ  ات  مدید  یم  هتفر 

هب مهد ؛ تمحازم  دهد  یمن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  ترـضح  نآ  لد  ياهدرد  رب  تسا  لمتـشم  مامت  هک  هبطخ  رخآ  ات 
.دشاب یفاک  منک  یم  نامگ  دهد ، ربخ  ترضح  نآ  ینورد  تارثأت  زا  دیامن و  مارم  تابثا  هک  يرادقم 

267 ص :
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نآ باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  لاکشا 

تآشنم زا  هکلب  تسین  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  هبطخ  نیا  اـیناث  .دـشاب  یمن  ترـضح  نآ  یگنتلد  رب  یلیلد  هبطخ  نیا  رد  ـالوا  خـیش :
مهنع هللا  یـضر  ءافلخ  تفالخ  زا  الـصا  بانج  نآ  الا  هدومن و  ترـضح  نآ  تابطخ  هب  قحلم  هک  تسا  نیدلا  یـضر  فیرـش  دیس 

.هدوب یضار  مه  اهنآ  زا  درک ، لمع  نآ  هب  هتشاد و  مه  ار  تیاضر  لامک  هکلب  هتشادن  یتیاکش 

نآ ياه  یگنتلد دـش و  ضرع  البق  تفالخ  رما  رد  تایاکـش  تانایب و  الا  تسا و  بصعت  رد  طارفا  هب  طوبرم  امـش  ناـیب  نیا  یعاد :
.دیئامن یشارت  لاکشا  امش  هک  درادن  هبطخ  نیا  هب  صاصتخا  طقف  ترضح 

هب هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یـضر  راوگرزب  ملاع  دباع  دـهاز  دیـس  تآشنم  زا  ار  نآ  هک  هبطخ  نیا  هب  عجار  امـش  لاکـشا  اما  و 
زا ضعب  دیدومن  يوریپ  لیلد  نودب  دیدش و  جراخ  لادـتعا  دـح  زا  دـیدیزرو و  دانع  میوگب  هک  منک  یمن  تراسج  دـیروآ  باسح 

لقن هک  دیتسناد  یم  دیتشاد  هقیقد  تاعلاطم  رگا  الا  دییامن و  تاعلاطم  رد  تقد  میوگ  یم  طقف  ار ، دوخ  فالسا  نیرخأتم  نیبصعتم 
زع دننام  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهش  هب  تسا  عوقولا  ققحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  زا  هبطخ  نیا 

رصم و راید  یتفم   (2) هدبع دمحم  خیش  (1) و  دیمحلا دبع  نیدلا 

268 ص :

( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نمو   ) هبطخ 3 ، 206 - 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  و  مالّسلا ، هیلع  هل  ْهبطخ  نمو  ، ) هبطخ 3 ، 1/50 هدبع ، نب  دمحم  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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هدومن و ترضح  نآ  زا  هبطخ  نیا  رودص  هب  فارتعا  هک   (1) هیمالسالا ممالا  خیرات  تارضاحم  هحفص 127  رد  يرضخ  دمحم  خیش 
.دنا هدومن  حرش  ار  نآ 

رباکا زا  رفن  لهچ  زا  هدایز  الا  دندومن و  تاهبـش  دـیلوت  هدز  یئاپ  تسد و  جاجل  دانع و  يور  نیرخأتم  نیبصعتم و  زا  يا  هدـع  طقف 
.دنا هدومنن  يا  هدیقع  نینچ  هب  هوفت  اهنآ  زا  يدحا  دنا  هتشون  هغالبلا  جهن  رب  حرش  هک  ینس  هعیش و  ياملع 

هللا همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  هراشا 

هب ار  یتبسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یضر  ردقلا  لیلج  دیس  ینابر  ملاع  ياوقت  عرو و  ماقم  هوالع 
.دشاب هدومن  ترضح  نآ  هب  بستنم  غورد  بذک و  يور  زا  هبطخ و  لعج  هک  دنهدب  وا 

یناعمو ظافلا  تلازج  تغالب و  تحاصف و  زا  هداد  رارق  تقد  دروم  ار  هغالبلا  جـهن  تابطخ  هک  برع  تاـیبدا  رب  نیعلطم  هوـالع  هب 
نودب تسین  نکمم  رـشب  زا  يدحا  يارب  هکلب  یـضر  دیـس  يارب  هن  هک  دنا  هدرب  یپ  اهنآ  رد  هجردـنم  هیمکح  هیملع و  زونک  هیلاع و 

.دروایب تاملک  نآ  لثم  دناوتب  بیغ  ملاع  هب  لاصتا 

یتفم  (3) هدبع دمحم  خیش  نیرخأتم  زا  (2) و  یلزتعم دیدحلا  یبا  نب  دیمحلا  دبع  نیدلا  زع  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچ  نانچ 
ینعم نیا  هب  فارتعا  رصم  راید 

269 ص :

.ْهحاصفلا هقفلا –  ْهعاجشلا ، ْهرضاحم 31 ، ، 2 ءزج ص285 ، يرضخ ، دمحم  ْهیمالسالا ، ممالا  خیرات  تارضاحم  - 1
همالک یف  و  دسیون : یم  مالّـسلا ...  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  همدقم ، ، 1/24 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

.نیقولخملا مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  لیق :
( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  و   ) هبطخ 3 ، 1/84 هدبع ، نب  دمحم  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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نآ هک  دنک  یم  تباث  هتفر  راک  هب  ترضح  نآ  تانایب  بطخ و  رد  هک  یعیدب  بولسا  یناعم و  نسح  ظافلا و  تلازج  هک  دنا  هدومن 
.دشاب یم  قولخم  مالک  قوف  قلاخ و  مالک  نود  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  تاملک 

ینـس هعیـش و  زا  ربخ  بابرا  رتافد  رد  ارثن  امظن و  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یـضر  ردـقلا  لیلج  دیـس  لئاسر  بطخ و  تاملک و 
.تسا دوجوم 

.دیعب نُوب  امهنیب  هک  ددرگ  یم  مولعم  هغالبلا  جهن  بطخ  اب  هقباطم  زا  دعب 

كاپ مالع  اب  كاخ  تبحص  اجک 

باتفآ اب  هرذ  تبحص  اجک 

يارب هن  تفگ : هک  هدومن  لقن  فورعم  باشخلا  نبا  زا  بیبش  نب  قدـصم  هک  دـیامن  یم  لقن   (1) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
فرط ادبا  میا  هدید  ار  یضر  تاملک  ام  دنرب و  راک  هب  عیدب  بولسا  نیا  اب  یتاملک  نینچ  تسین  نکمم  یضر  ریغ  يارب  هن  یـضر و 

.دشاب یمن  هفیرش  بطخ  تاملک و  نیا  اب  هسیاقم 

هدوب تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  هبطخ 

دیـس تدـالو  زا  لـبق  ینـسو ) هعیـش   ) نقیرف خـیرات  ثیدـح و  ملع و  لـها  زا  ریثـک  عمج  هیلقع  نیزاوـم  هیملع و  دـعاوق  زا  هتـشذگ 
ردپ نیدلا و  یضر  راوگرزب 

270 ص :

رابخا نم  فتن  ْهیقـشقشلاب ، ْهفورعملا  یه  مالّـسلا و  هیلع  هل  بطخ  نمو  ، ) هبطخ 3 ، 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
معلأل ینا  .هللاو و  ال  لاقف : هلوحنم ؟ هنا  لوقتأ  هل : تلقف  لاق : لزه : هب  اعد  بحاص  باشخلا  یبا  ناکو  قدصم : لاق  .نافع  نب  نامثع 

یضرلل و ینا  لاقف : .یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  مالک  اهنا  نولوقی  سانلا  نم  هریثک  نا  هل  تلقف  لاق  .قدصم  کنا  ملعا  امک  همالک  هنا 
...یضرلا لئاسر  یلع  انفقو  دق  بولسالا  اذه  سفنلااذه و  یضرلا  ریغل 
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.دنا هدومن  تیاور  ار  هبطخ  نیا  نییبلاطلا  بیقن  دمحا  وبا  شموحرم 

یخلب مساقلا  وبا  دوخ  خیش  فیناصت  رد  مدید  دایز  ار  هفیرـش  هبطخ  نیا  دیوگ   (1) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
.هدیدرگ تبث  ینالوط  تدم  هب  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  یسابع  هللااب  ردتقم  تلود  نامز  رد  هلزتعم  ماما 

تدالو زا  لبق  هدوب و  یلخب  مساقلا  وبا  خیـش  هذـمالت  زا  هک  فورعم  ملکتم  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رد  مدـید  داـیز  زین  و 
.دومن تافو  یضر  دیس 

لبق لاس  تسیود  هک  مدید  یبتک  رد  ار  هبطخ  نیا  تفگ  هک  باشخ  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  هللا  دبع  یبا  خیـش  زا  هدومن  لقن  زین  و 
وبا یضر  دلاو  تدالو  زا  لبق  هک  بدا  لها  زا  مدید  یئاملع  طوطخ  هب  ار  هبطخ  نیا  هکلب  دنا  هدومن  فینصت  یضر  دیـس  تدالو  زا 

.تسا هدش  هتشون  نییبلاطلا  بیقن  دمحا 

رد میکح  ققحم  رحبتم و  فوسلیف  نارحب ، مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک 

271 ص :

راـبخا نم  فتن  ْهیقـشقشلاب ، ْهفورعملا  یه  مالّـسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  ، ) هبطخ 3 ، 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
مـساقلا یبأ  انخیـش  فیناصت  یف  هبطخلا  هذه  نم  اریثک  انأ  تدـجو  دـقو  تلق : تلق : دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .نافع  نب  نامثع 

یف اهنم  اریثک  اضیأ  تدـجوو  .هلیوط  هدـمب  یـضرلا  قلخی  نأ  لـبق  ردـتقملا  هلود  یف  ناـکو  هلزتعملا ، نم  نییدادـغبلا  ماـمإ  یخلبلا 
هذمالت نم  اذه  رفعج  وبأ  ناکو  فاصنالا »  » باتکب فورعملا  روهشملا  باتکلا  وهو  هیمامإلا  یملکتم  دحأ  هبق  نب  رفعج  یبأ  باتک 

دقل هللاو  لاق : مث  ...ادوجوم  یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  نوکی  نأ  لبق  رـصعلا  کلذ  یف  تاـمو  هللا ، همحر  یخلبلا  مساـقلا  یبأ  خیـشلا 
فرعأو اهفرعأ ، طوطخب  هروطـسم  اهتدـجو  دـقلو  هنـس ، یتئاـمب  یـضرلا  قلخی  نأ  لـبق  تفنـص  بتک  یف  هبطخلا  هذـه  یلع  تفقو 

.یضرلا دلاو  دمحأ  وبأ  بیقنلا  قلخی  نأ  لبق  بدألا  لهأو  ءاملعلا  نم  وه  نم  طوطخ 
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زا لبق  لاس  تصش  زا  هدایز  هک  تارف  نب  ریزو  طخ  هب  یکی  اج  ود  رد  ار  هبطخ  نیا  متفای  نم  هک  تسا  هتشون   (1) هغالبلا جهن  حرش 
.دندوب هتشون  هیلع  هللا  ناوضر  نیدلا  یضر  فیرش  دیس  تدالو 

.هدومن تافو  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  هلزتعم  خویش  زا  یکی  یبعک  مساقلا  یبا  ذیملت  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رگید 

.دنا هدومن  امش  ءاملع  نیرخأتم  زا  نیبصعتم  هک  یئاج  یب  ياهاپ  تسد و  جاجل و  دانع و  دش  تباث  دهاوش  لئالد و  نیا  اب  سپ 

درد تایاکح و  بطخ و  ریاس  هک  دوب  یم  حیحـص  هفیرـش  هبطخ  نبا  هب  عجار  نایاقآ  هیـضرف  یتقو  دهاوش  لئالد و  همه  زا  هتـشذگ 
رد میدومن ) هراـشا  هتـشذگ  ياـه  بش رد  اـهنآ  زا  ضعب  هب  هک   ) هدـیدرگ تبث  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ترـضح  نآ  ياـه  لد 

.دوبن مومع  سرتسد 

: دیامرف یم  هک  هدومن  لقن  الـصفم  ار  ترـضح  نآ  هبطخ   (2) هغالبلا جهن  حرش  موددلج  هحفـص 561 ، رد  دیدحلا  یبا  نبا  هن  رگم 
ات مدوب  ادخ  لوسر  اب  رما  لوا  زا  نم 

272 ص :

امهخیرات نیعضوم  یف  اهتدجو  لوقأ : دسیون : یم  ْهیقشقشلاب ) فورعملا   ) 3 هبطخ ، 1/252 ینارحب ، مثیم  نیا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
خویـش دـحأ  یبعکلا ، مساقلا  یبأ  ذـیملت  هبق  نب  رفعج  یبأل  فاصنالا »  » باتک هنمـضم  اهنأ  امهدـحأ )  هدـمب ( ، یـضرلا  دـلوم  لـبق 

ناکو تارفلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ریزولا  طخ  اهیلع  هخـسنب  اهتدجو  یناثلا )  ) .یـضرلا دـلوم  لبق  هتافو  تناکو  هلزتعملا ،
لبق تبتک  دـق  تناک  هخـسنلا  کلت  نأ  ینظ  یلع  بلغی  يذـلاو  هنـس ، نیتسو  فینب  یـضرلا  دـلوم  لبق  کلذو  اب هللا ، ردـتقملا  ریزو 

هدمب تارفلا  نبا  دوجو 
باحصا نم  نوظفحستملا  ملع  قدل  مالّـسلا و  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 190 ، 10/179 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

( ...هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم 
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یلوا و نم  زا  سپ  مداد  رارق  ربق  رد  هدراذـگ و  زامن  وا  رب  مداد  لسغ  ار  وا  هکئـالم  کـمک  هب  داد  ناـج  نم  هنیـس  رد  هک  گرم  مد 
: دومرف هک  اجنآ  ات  هدومن  هراشا  نیفلاخم  دوخ و  لاح  هب  هک  هبطخ  رخآ  ات  دوبن  یسک  ترضح  نآ  هب  قحا 

« لطابلا هلزم  یلعل  مهنا  قحلا و  هداج  یلعل  ینا  وه  الا  هلا  يذلاوف ال  »

دنتـسه لطاب  ّهلزم  رب  نم  نیفلاـخم  مقح و  هارهاـش  هداـج و  رد  نم  هک  یتسرد  هب  تسین  یئادـخ  وا  زا  ریغ  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  )
( .دنشاب یم  باوص  زا  فرحنم  قح و  زا  طوقس  هک  یناکم  رد  ینعی 

؟! هدوب یضار  اهنآ  لمع  هب  هکلب  هدوبن  گنتلد  اهنآ  زا  هتسناد و  قح  رب  قح و  ار  دوخ  نیفلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  دیئامرف  یم  مه  زاب 

هیآ 32 هب  دـینک  هجوت  هناقیمع  هچ  نانچ  .تفر  دـهاوخن  نایم  زا  هدیـشوپ و  اه  فرح لـیبق  نیا  هب  تقیقح  قح و  زیزع  خیـش  باـنج 
: دیامرف یم  هک  هبوت  هروس 

{ َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبْأَی  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُری  }

ادخ دراد  ابا  یلو  تاهبـش ) داجیا  اهدب و  اهتمهت و  هب  ینعی   ) دوخ ياه  ناهد هب  ار  ادخ  رون  دـننک  شوماخ  هک  يداعا  دـنهاوخ  یم  )
( .نارفاک دنشاب  هتشاد  تهارک  هچ  رگا  ار  دوخ  رون  دنک  مامت  هکنآ  رگم 

.دومن دیهوخ  قیدصت 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  هلبا  رگ 

تسا یضتقم  دییامرف ، یم  تحبص  یگتسخ  يور  زا  تسا  مولعم  دیدش و  هتسخ  مه  امـش  هتـشذگ ، بش  تقو  زا  یلیخ  نوچ  خیش :
بلاطم هیقب  دوش ؛ متخ  سلجم 
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.ادخ دیما  هب  بش  ادرف  دنامب  یلاع  بانج  باوج  و 
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مهد هسلج 

هراشا

ثحب دروم  یلک  تاعوضوم  · 

باطخ نب  رمع  لهج  · 

نینمؤملا ریما  ملع  · 

تسناد یمن  ار  ممیت  مکح  رمع  · 

تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  تفالخ  · 

نینمؤملا ریما  زا  تعاطا  هب  ربمایپ  ندومن  رما  · 

یهقف تافالتخا  · 

تئارب هروس  غالبارد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکبوبا و  لزع  · 

نمی هب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ ، نداتسرف  · 

تما يداه  یلع  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تسایس  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  رد  تالکشم  · 

تسا بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  · 

ملعلا هنیدم  ثیدح  · 

همکحلا راد  ثیدح  · 

ربنم · 

اه همان  هزاجا  · 
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مظعملا 45) نابعش  میس  هبنش  کی  هلیل   ) مهد هسلج 

هللادبع ابا  ترـضح  داینب  تداعـس  دالیم  دیعـس  دیع  بش  تبـسانم  هب  دندروآ  فیرـشت  يرتدایز  تیعمج  اب  مرتحم  نایاقآ  بش  لوا 
ياقآ میوش  هرکاذم  دراو  متساوخ  دش ، فرص  یلصفم  ینیریش  تبرش و  مایصلا  هالصلا و  هیلع  هادف و  انحاورا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا 

.دندومن ینایب  ياچ  ینیریش و  تبرش و  فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرشت  ناخ  مویقلا  دبع  باون 

لاؤس دروم  تسا  مزال  رایـسب  هک  هدمآ  شیپ  یعوضوم  نوچ  میامن  یم  هک  یتراسج  زا  مهاوخ  یم  رذـع  یلیخ  بحاص  هلبق  باون :
.مناسر ضرع  هب  ار  دوخ  بلطم  نایاقآ  اب  هرکاذم  سلجم و  تیمسر  زا  لبق  دیئامرف  هزاجا  هچ  نانچ  دریگ ، رارق  ثحب  و 

.میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  منک  یم  شهاوخ  هتبلا  یعاد :

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  لاؤس 

یم وگتفگ  اه  بش تارکاذم  فارطا  رد  .دوب  یلاع  بانج  ریخ  رکذ  سلجم  مامت  دـندوب ، هدـنب  لزنم  رد  یعمج  حبـص  زورما  باون :
دبع  ) اه هداز  هدنب  زا  یکی  .میدومن  یم  ثحب  نیفرط  تانایب  فارطا  رد  دش و  یم  هدناوخ  تالجم  اه و  همانزور  دش ،
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(1) لوکسا جلاک و  رد  هک  زیزعلا )

: دنتفگ یتبسانم  هب  دوخ  راتفگ  نمض  ام  مظعم  داتـسا  سرد  سالک ، رد  لبق  زور  دنچ  هک  تفگ  نم  هب  دیامن  یم  لیـصحت  یمالـسا 
نآرق و رب  یلماک  هطاحا  هک  هدوب  هنع  هللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  هرونم ، هنیدم  رد  مالـسا  ردـص  گرزب  ءاهقف  زا  یکی 

دبعو ههجو ) هللا  مرک   ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  ءاهقف  زا  رفن  دنچ  نایم  هتشاد و  مالـسا  یهقف  یملع و  لئاسم  یناعم و  هفیرـش و  تایآ 
هقفا رت و  هتسجرب  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  مهنع  هللا  یـضر  مهریغ  تباث و  نب  دیز  همرکع و  سابع و  نب  هللا  دبع  دوعـسم و  نب  هللا 

رد یهاگ  هدوب  مدـقم  یهقف  ثحاـبم  یملع و  لـئاسم  رد  هباحـص  همه  زا  هک  ههجو  هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  یتح  هدوب ، همه  زا 
رمع یناث  هفیلخ  هب  دنام  یم  لطعم  نیملسم  قوقح  هیهقف و  تالکشم 
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هدـش و هتخاس  يرمق  لاس 1330  رد  هک  رواشیپ  رهـش  جراخ  رد  تسا  یگنهرف  ءانبلا  دیدج  هسـسؤم  یمالـسا  لوکـسا  جـلاک و  - 1
هد ابیرقتو  تسا  هدش  هتخاس  هدوب  ننست  لها  لاجر  نیمرتحم  زا  هک  نخ  مویقلا  دبع  هداز  بحاص  باون  يالاو  تمه  هب  نآ  سیسأت 

باوخ بش  نازومآ  شناد  هب  صاصتخا  طقف  تسا و  هدـش  يالع  يانب  نآ  جرخ  دـشاب ) هیپور  رازه  دـص  کل  ره  هک   ) هیبور کـل 
اصوصخم دنا  لیصحت  لوغشم  لوکسا  جلاک و  نآ  رد  یلاع  ياهسالک  ات  یئادتبا  ياهـسالک  زا  زومآ  شناد  دصناپ  زا  زواجتم  دراد 

یمالـسا نیلـصحم  مومع  هک  هدش  انب  جـلاک  نآ  طسو  رد  یگرزب  دجـسم  دوش و  یم  سیردـت  اجنآ  رد  هفـسلف  ارتکد و  هیلاع  مولع 
يارب یگرزب  رایـسب  نلاس  انب  نآ  یلامـش  تمـسق  رد  .دنیامن و  ءادا  تعامج  هب  دجـسم  نآ  رد  ار  هیمیو  ياهزامن  تقو  جنپ  یتسیاب 
عیمج دوش و  یم  ینارنخـس  نلاس  نآ  رد  اـمتح  یـسیردت  هماـنرب  ءزج  زور  کـی  هتفه  تسا و  هداـمآ  ینید  یملع و  ياـه  ینارنخس 

عمتـسمو دـنوش  رـضاح  نلاس  نآ  رد  یتسیاب  دنتـسه  یبهذـم  نید و  ود  ياراد  يـالاب  هب  شـش  سـالک  زا  نازومآ  شناد  دـیتاسا و 
کی بیرق  میدوب  هتفر  یمالـسا  لوکـسا  جلاک و  نآ  دیدزاب  ارب  هک  يزور  دـندومن  اضاقت  مه  یعاد  زا  هچ  نانچ  دـندرگ  ینارنخس 

تمزالم فارطا  رد  تمظع  اب  هاگتـسد  نآ  نانکراک  دنمـشناد و  نیملعم  دیتاسا و  لصحم و  دـص  راهچ  بیرق  روضح و  رد  تعاس 
.میدراذگ راگدای  هب  دوخ  زا  هتشون و  یحرش  دوب  جلاک  گرزب  هناخباتک  رد  هک  یتشادای  رتفد  رد  میدومن و  رثؤم  تانایب  نیدو  ملع 
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هیهقف لئاسم  هیملع و  تالکشم  لح  مه  هفیلخ  دومن  یم  هفیلخ  شناد  ملع و  تناطف و  زا  دادمتسا  درک و  یم  هعجارم  هنع  هللا  یضر 
!! دومن یم  ار  یلع 

ملع بتارم  رد  نامز  هردان  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  نایب  ام  ءاملع  اریز  هدوب ؛ مسق  نیمه  اقح  هک  دندرک  قیدـصت  همه  سلجم  لها 
.هدوب لمع  و 

.مدومن رایتخا  توکس  متشادن ، لماک  تاعالطا  خیرات  نید و  رما  رد  نوچ  هدنب 

.منک یم  حرطم  ار  عوضوم  نآ  تبحـص  هب  عورـش  زا  لبق  بشما  هک  مداد  هدعو  هداز  هدـنب  هب  اصوصخم  ناتـسود  نایاقآ  اب  هرخالاب 
تراسج اذل  .دوش  مولعم  ام  دزن  رد  هباحـص  یملع  تاماقم  ات  دوش  یم  گرزب  بلطم  نیا  لح  دـبال  دنرـضاح ، نیقیرف  ياملع  نوچ 

ره یملع  شزرا  هب  یپ  دریگ و  رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  اـت  دـیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  بلطم  مقـسو  تحـص  تسا  نیمتم  هدـیزرو 
مادک مینادب  میربب و  هباحص  زا  کی 

دیئامرف ضیفتسم  ار  ام  تسا  دیما  دنا ، بایفرـش  هجیتن  ذخأ  يارب  مه  ناتـسود  هداز و  هدنب  .دنا  هتـشاد  یملع  میدقت  هباحـص  زا  کی 
.ددرگ تباث  تسا ، لزلزتم  رگا  هداز  هدنب  اصوصخم  هک 

یـسیلگنا نابز  ایفارغج و  خـیرات و  ملعم  لوکـسا  ناـمه  رد  هعیـش و  ءالـضف  نیمرتحم  زا  هک  هاـشیلع  فسوی  باـنج  هب  ور   - ) یعاد
(. تسا هدومن  هرکاذم  هنوگچ  هدوب و  ملعم  مادک  مناد  یمن  دندومرف : ناشیا  تسا ؟ نینچ  ایآ  مدومن : لاؤس  هدومن ، دندوب 

طارفا و ماوع  راتفگ  تاملک و  رد  هدروآ ، ار  اهفرح  نیا  اجک  زا  هدوب  هک  ره  فرح ، نیا  هدنیوگ  زا  تسا  بجعت  لحم  یلیخ  یعاد :
هک ره  یطارفا  ملع  یب  ملعم  نیا  یلو  دشاب ، قطنم  ملع و  اب  قبطنم  شراتفگ  تسیاب  ملعم  یلو  تسا  رایسب  اه  طیرفت
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يرهاظ و مزج  نبا  دـننام  یبصعتم  تارفن  رگا  دـنا و  هدومنن  یئاـعدا  نینچ  مه  ناـتدوخ  ياـملع  زا  يدـحا  هک  هدومن  ییاـعدا  هدوب 
راک هب  يرظن  نینچ  نآ  لاثما 

رمع هفیلخ  دوخ  اعطق  هک  دـشاب  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  فیرعت  نیا  هوالع  هتفرگ و  رارق  ناتدوخ  ياـملع  رباـکا  هئطخت  دروم  درب 
فارطا رد  هک  یخروم  ثدـحم و  ره  .هدـشن  يا  هدـیقع  نینچ  زاربا  امـش  ياملع  زا  یباـتک  چـیه  رد  هدومنن و  ار  ییاـعدا  نینچ  مه 
.هدـشن ینایب  ثحب و  ادـبا  ناتدوخ  بتک  رد  هفیلخ  یملع  عوضوم  هدومن ، یتاشراگن  باـطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  تـالاح  همجرت 

نیا فالخ  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هدومن  رکذ  ناشیا  ملع  رد  یباب  یتسیاب  دنا  هدروآ  هفیلخ  تالاح  همجرت  رد  هک  یباوبا  هدعاقلا  یلع 
هب جایتحا  عقاوم  رد  يراع و  هیهقف  جرادـم  هیملع و  لئاسم  رب  هطاـحا  زا  رمع  هفیلخ  هک  دراد  لـماک  تحارـص  نیقیرف  بتک  رد  لوق 

.تسا هدش  یم  هنیدم  ياهقف  زا  نارگید  دوعسم و  نب  هللا  دبع  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناماد  هب  تسد  اهدمآ  شیپ 

اب هشیمه  هللادبع  هک  تشاد  يرارصا  رمع  هفیلخ  دوب و  هنیدم  ياهقف  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  هدروآ   (1) دیدحلا یبا  نبا  اصوصخم 
.دهدب باوج  هللا  دبع  دنیامن ، یم  وا  زا  هک  یهقف  ياه  لاؤس  اهدمآ و  شیپ  موزل و  عقاوم  رد  ات  دشاب  وا 

هفیلخ هک  هدش  هتشون  باتک  مادک  اجک و  رد  ینابصع ) هدیرپ و  گنر  اب  : ) خیش
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( رتشالا مهیلع  یلو  ام  رصم  لها  یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و   ) هرامش 38 همان  ، 16/159 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
یلع هب  مکترثآ  دـق  مهیلا : هباتک  یف  هفوکلا  یلا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ذـفنا  اـمل  رمع  لاـق  اذـکه  دـسیون : یم  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا 

.ماکحالا یف  هیتفتسی  ناک  رمع  نا  کلذ  و  یسفن ؛

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1861 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_281_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دندوب هرهب  یب  تسا  نید  ساسا  هک  هیعرش  لئاسم  هقف و  ملع  زا  هنع  هللا  یضر  رمع  یناث 

، دیدومن اه  تناها  هیانک  هحارص و  دیتفگ  ینخـس  عون  ره  بش  هد  .دیوشن  دنت  ینابـصع و  دیـشاب ، میالم  میامن  یم  انمت  الوا  یعاد :
ار امـش  ياه  تناها  ناهرب  لیلد و  اـب  .مدـشن  دـنت  ینابـصع و  متفرن ، رد  اـج  زا  ادـبا  دـیتفگ ، اـم  هب  تعدـب  لـها  رفاـک و  كرـشم و 

.دیئامن تکاس  ار  یعاد  دیهدب و  دیراد  یقطنم  باوج  رگا  مه  امش  .مدومن  هئربت  ار  نایعیش  هعماج  مدنادرگرب و 

هکنآ هچ  دوش ؛ دنت  ینابصع و  هکنآ  هن  دوش  میلـست  هکلب  دنکن ، تجاجل  دیاب  ناهرب  لیلد و  لباقم  رد  فصنم  لقاع  ملاع  ناسنا  ره 
.ددرگ یم  ناگناگیب  هکحضم  هدنخ و  بجوم  تینابصع 

اعدا طقف  مه  نیا  هتـشادن ، هیملع  هیهقف  لئاسم  رب  هطاحا  مدرک : ضرع  هکلب  .هدوب  هرهب  یب  هفیلخ  متفگن  یعاد  .دیدومرف  هطلغم  ایناث 
.نورب هدهع  زا  شمیآ  یمو  میوگ  یم  هکلب  تسین ،

؟ هدوب دنک  نید  ماکحا  هیهقف و  لئاسم  رد  هنع  هللا  یضر  رمع  هفیلخ  هک  تسیچ  ینعم  نیا  رب  امش  لیلد  خیش :

هوالع هب  دـنا  هدومن  تبث  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  هدـش و  لقن  امـش  ام و  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  اـم  لـیلد  یعاد :
.تسا هدومن  تاعوضوم  نیا  رد  هفیلخ  دوخ  هک  يررکم  ياهرارقا 

.دیئامرف نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دیراد  رظن  رد  رابخا  نآ  زا  رگا  خیش :

تواضق .مناسر  یم  ناتضرع  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  يربخ  دنچ  یعاد :

282 ص :
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.مراذگ یم  مرتحم  نایاقآ  دوخ  بئاص  رکف  هب  ار  هنافصنم 

یعرش هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  باجم 

(1) روثنملارد رد  مود  دلج  هحفص 133  رد  یطویس  نیدلا  لالج  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا 

دلج رد  يروباشین  لضاف  (2) و  فاشک لوا  دلج  هحفص 357  رد  يرشخمز  هللا  راج  ریـسفت و  لوا  دلج  هحفـص 468  رد  ریثک  نبا  و 
هجام نبا  ریسفت و  مجنپ  دلج  هحفص 99  رد  یبطق  ءاسن و  هروس  نمض   (3) نآرقلا بئارغ  ریسفت  لوا 

283 ص :

رمع بکر  لاق : قورسم  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  یطویـس  ءاسن  هورـس  هیآ 20  لیذ  ، 2/237 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
مهنیب امیف  تاقدـصلا  امنا  هباحـصا و  هللا و  لوسر  ناک  دـق  و  سانلا ، قادـص  یف  مکراثکا  ام  سانلا  اهیا  لاـق : مث  ربنملا  باـطخلا  نب 

یف لجر  داز  ام  نفرعا  الف  اهیلا  مهوقبـست  مل  همرکم  وا  هللا  دـنع  يوقت  کلذ  یف  راثکالا  ناک  ول  و  کـلذ ، نود  اـمف  مهرد  هأـمعبرا 
یف سانلا  اودـیزی  نا  ساـنلا  تیهن  نینمؤملا  ریما  اـی  هل : لاـقف  شیرق  نم  هأرما  هتـضرتعاف  لزن  مث  .مهرد  هأـمعبرا  یلع  هأرما  قادـص 

! ...کنارفغ مهللا  لاقف : اراطنق ) نهدـحا  متیتآ  و  : ) لوقی هللا  لزنا  ام  تعمـس  اما  تلاقف : .معن  لاـق : مهرد ؟ هأـمعبرا  یلع  نهتاقدـص 
هأمعبرا یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزت  نا  مکتیهن  تنک  ینا  سانلا  اهیا  ای  لاقف  ربنملا  بکرف  عجر  مث  رمع ! نم  هقفا  ساـنلا  لـک 

.بحا ام  هلام  نم  یطعی  نا  ءاش  نمف  مهرد 
اولاغت ساـنلا ال  اـهیأ  لاـقف : اـبیطخ  ماـق  هنا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نع  ءاـسنلا و  هروس  هیآ 20  لـیذ  ، 1/481 يرـشخمز ، فاشکلا ، - 2

ینثا نم  رثکأ  هئاسن  نم  هأرما  قدـصأ  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  مکالوأ  ناکل  هللا  دـنع  همرکم  تناک  ولف  ءاسنلا  قادـصب 
لاقف اراطنق » نهادـحإ  متیتآو  : » لوقی هللاو  انل ؟ هللا  هلعج  اقح  اـنعنمت  مل  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  هل : تلاـقف  هأرما  هیلإ  تماـقف  هیقوأ ، رـشع 

نم تسیل  هأرما  یلع  درت  یتح  یلع  هنورکنت  الف  لوقلا  اذه  لثم  لوقأ  یننوعمـستأ  هباحـصأل : لاق  مث  رمع ، نم  ملعأ  دحأ  لک  رمع :
؟ ءاسنلا ملعأ 

رمع نا  يور  دـنک : یم  نایب  نینچ  ار  نایرج  هصالخ  يو  ءاسنلا  ْهروس  هیآ 20 ، لیذ  ، 2/377 يروباشین ، لضاف  نآرقلا ، بئارغ  - 3
: رمع لاقف  هیآلا  اذـه  تلق  عمنت و  تنا  انیطعی و  هللا  باطخلا ، نبا  ای  تلاق  هأرما و  تماقف  کئاسن  روهم  یف  اولاغت  ال  ربنملا : یلع  لاق 

.کلذ نع  عجر  رمع و  نم  هقف  سانلا  ملک 
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متفه دلج  هحفص 233  رد  یقهیب  هحفص 583 و  ننس  لوا  دلج  هیشاح  رد  يدنس  ننس و  لوا  دلج  رد  ینیوزق 

284 ص :
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دلج هحفص 233  رد  یقهیب  هحفص 583 و   (3) ننس لوا  دلج  هیشاح  رد  يدنس  (2) و  ننس لوا  دلج  رد  ینیوزق  هجام  نباو   (1) ننس
دلج هحفـص 289  رد  يدنه  یقتم  يراخب و  حیحـص  حرـش   (5) يراسلا داشرا  متـشه  دلج  هحفصرد 57  یناطـسق  (4) و  ننس متفه 

دـیهمت و هحفـص 199  رد  ینـالقاب  رکبوـبا  (7) و  كردتـسم مود  دلج  هحفـص 177  رد  يروباـشین  مکاـح  (6) و  لامعلا زنک  متـشه 
هحفص رد  یناکوش  یضاق  (8) و  ءافخلا فشک  لوا  دلج   270 هحفص رد  ینولجع 

285 ص :

یـضر رمع  نع  يور  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يو  .هرقب  هروس  هیآ 32  لیذ  ، 1/287 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  - 1
نمف یثراحلا  نیـصحلا  نب  دیزی  ینعی  هبـصعلا -  يذ  تنب  تناک  ولو  هیقوأ  نیعبرأ  یلع  ءاسنلا  روهم  یف  اودیزت  ال  لاق : دـقو  هنع  هللا 

هللا نال  تلاق  ملو ؟ لاق : کل ! کلذ  ام  تلاقف : سطف  اهیف  هلیوط  ءاسنلا  بوص  نم  هأرما  تماـقف  لاـملا ، تیب  یف  هتداـیز  تیقلأ  داز 
دلج رد  يو  أطخأ ! لجرو  تباصأ  هأرما  رمع : لاـقف   [ 20 ءاسنلا : ائیـش [ } هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهادـحإ  متیتآو  : } لوقی لجو  زع 

الأ ال لاقف : هنع  هللا  یـضر  رمع  بطخو  دـسیون : یم  تسا  هدروآ  رت  لماک  ار  ناتـساد  نیا  ءاـسن  هروس  هیآ 20  لیذ  شریـسفت  مجنپ 
ام هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  اهب  مکالوأ  ناکل  هللا  دـنع  يوقت  وأ  ایندـلا  یف  همرکم  تناک  ول  اهنإف  ءاـسنلا  تاقدـص  یف  اولاـغت 

هناحبس هللا  سیلأ  انمرحتو ! هللا  انیطعی  رمع ، ای  تلاقف : هأرما  هیلإ  تماقف  .هیقوأ  هرـشع  یتنثا  قوف  هتانب  الو  هئاسن  نم  هأرما  طق  قدصأ 
: لاق مث  رمع  قرطأف  هیاور  یفو  رمع  أطخأو  هأرما  تباصأ  رمع : لاقف  ائیـش } هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهادـحإ  متیتآو  : } لوقی یلاعتو 

.أطخأ لجرو  تباصأ  هأرما  يرخأ : یفو  رمع ! ای  کنم  هقفأ  سانلا  لک 
لاق لاق : یملـسلا ، ءافجعلا  یبا  نع  دسیون : یم  ءاسنلا  قادص  باب  حاکنلا ، باتک  هرامش 1887 ، ثیدح  ، 1/60 هجام ، نبا  ننس  - 2
هیلع هللا  یلـص  اهب  مکحاو  مکالوا  ناک  هللا  دنع  يوقت  وا  ایندلا  یف  همرکم  تناک  ول  اهناف  .ءاسنلا  قادـص  اولاغت  ال  باطخلا : نب  رمع 

نوکی یتح  هتأرما  هقدص  لقثیل  لجرا  نا  هیقوا و  هرـشع  یتنثا  نم  رثکا  هتانب  نم  هأرما  تقدـصا  هئاسن و ال  نم  هأرما  قدـصا  ام  هلآو 
هبرقلا قرع  وا  هبارقلا  قلع  کیلا  تفلک  دق  لوقی : هسفن و  یف  هوادع  هل 

.ْهقدصلا نم  طسقلا  نآرقلا ، نم  روس  یلع  جـیوزتلا  باب  حاکنلا ، باتک  ، 117 / 6 يدنس ، هیشاح  یطیوس و  حرش  یئاسنلا  ننـس  - 3
.تسا هدرک  نایب  ار  ربخ  لوا  شخب  هجام  نبا  دننام  ظافلا  رد  فالتخا  یکدنا  اب  يو 

نع دـهاجم  دـنک : یم  لقن  نینچ  یقهیب  .لق  وا  رثک  قادـصلا  یف  تقوـال  باـب  قادـصلا ، باـتک  یقهیب 7/233 ، يربکلا ، ننـس  - 4
دحا نع  یغبنی  هناف ال  ءاسنلا  قادص  یف  اولاغت  الا ال  لاق  هیلع و  ینثا  یلاعت و  هللا  دـمحف  سانلا  باطخلا  نب  رمع  بطخ  لاق  یبعـشلا 
هأرما هل  تضرعف  لزن  مث  لاملا  تیب  یف  کلذ  لضف  تلعج  الا  هیلا  قیس  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقاس  ءیـش  نم  رثکا  لاس 
سانلا تیهن  تلاق  كاذ  امف  یلاعت  هللا  باتک  لب  لاق : کلوق ؟ وا  عبتی  نا  قحا  یلاعت  هللا  باـتکا  نینمؤملا  ریما  اـی  تلاـقف  شیرق  نم 

هقفا دحا  لک  : » رمع لاقف  ائیـش } هنم  اوذخأت  الف  ًاراطنق  نهادحا  متیتآ   } هباتک یف  لوقی  یلاعت  هللا  ءاسنلا و  قادص  یف  اولاغی  نا  افنآ 
ام هلام  یف  لجر  لعفیلف  الا  ءاسنلا  قادـص  یف  اولاغت  نا  مکتیهن  تنک  ینا  سانلل : لاـقف  ربنملا  یلا  عجر  مث  اـثالث  وا  نیترم  رمع » نم 

-. عطقنم اذه  .هل –  ادب 
( نهتاقدص ءاسنلا  وتآ  و   ) یلاعت هللا  لوق  باب  حاکنلا ، باتک  ، 11/427 یناطسق ، يراسلا ، داشرا  - 5

.قادصلا باب  حاکنلا ، باتک  ح 45800 ، ، 16/539 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 6
دانسا اب  ثیدح  راهچ  رد  يو  ثیدح  حاکنلا  باتک  ، 2728 ح2725 –  ، 2/193 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 7
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هللا یـضر  باطخلا  نب  رمع  نا  رمع  نبا  نع  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  ربخ  کـی  رد  .تسا  هدومن  لـقن  ار  ربخ  نیا  لوا  شخب  فلتخم 
یبنلا نم  یلوأ  الو  اهب  قحأ  دـحأ  مکنم  نکی  مل  همرکم  تناک  ول  اهنإف  ءاسنلا  رهم  اولاغت  سانلا ال  اـهیأ  اـی  لاـقف : ساـنلا  بطخ  هنع 

کلذف امهرد  نوعبرأ  هیقو  الاو  هیق  وأ  هرـشع  یتنثا  نم  رثکأ  هتانب  نم  ادحأ  قدصأ  الو  هئاسن  نم  ادـحأ  رهمأ  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.مهرد هئام  عبرأ  یلع  داز  دحأ  ملعا  الف  رهمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  ام  یلغأ  کلذو  مهرد  هئام  عبرأو  نونامث 

لقن روثنملا  رد  رد  یطویس  دننام  ار  نایرج  نیا  ینولجع  .فلا  ماللا  عم  هزمهلا  فرح  ح 844 ، ، 1/269 ینولجع ، ءاطخلا  فشک  - 8
.يوق هدنس  و  دیوگ : یم  نایاپ  رد  هدومن و 
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میس دلج  هحفص 96  لوا و  دلج  هحفص 61  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (2) و  كردتسم صیخلت  رد  یبهذ  (1) و  ریدقلا حتف  لوا  دلج  407
زا ریثک  عمج  هرخالاب  (4) و  هیاهن رد  ریثا  نبا  یطساو  هیقف  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمحو   (3) هغالبلا جهن  حرش 

286 ص :

نیا يو  .هیلع  ْهأرما  ضارتعال  ءاسنلا  روهم  دیدحت  نع  رمع  اندیـس  عوجر  ءاسن ، هروس  لضف  لیذ  ، 1/443 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  - 1
هئامعبرأ یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزی  نأ  سانلا  یهن  رمع  نأ  دـیج : دنـسب  یطویـسلا  لاق  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج 

سانلا لک  ارفغ  مهللا  لاقف : اراطنق ) نهادـحإ  متیتآو   ) لوقی هللا  لزنأ  ام  تعمـس  اـمأ  تلاـقف : شیرق  نم  هأرما  هل  تضرتعاـف  مهرد ،
ءاش نمف  مهرد ، هئامعبرأ  یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزت  نأ  مکتیهن  تنک  ینإ  سانلا  اهیأ  اـی  لاـقف : ربنملا  بکرف  رمع ، نم  هقفأ 

...بحأ ام  هلام  نم  یطعی  نأ 
نب رمع  هبطخ  لیذ  رد  یبهذ  .ءاسنلا  رهم  اولاغت  سانلا ال  اهیا  ای  ثیدح  لیذ  حاکنلا  باتک  ، 2/177 یبهذ ، كردتسملا ، صیخلت  - 2
نع بیـسملا  نبا  نع  يور  .ثیدحلا و  ءاسنلا  روهمب  اولاغت  الا ال  ...سابع  نبا  نع  حیحـص  هجو  نم  يور  دق  و  دـسیون : یم  باطخ 

( .تسا هدرک  لقن  ار  ربخ  لوا  شخب  طقف  يو  هتبلا   ) .کلذب رمع  هبطخ  هحصب  دیناسالا  ترتاوت  دقف  لاق  رمع 
دیدـحلا یبا  نبا  .باطخلا  نب  رمع  رابخا  نم  فرط  هیقـشقش ،)  ) موس هبطخ  لـیذ  ، 1/182 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 3

یضق هفالخ ، هدضب و  یتفی  و  هضقنی ، مث  مکحلاب  اریثک  یتفی  رمع  ناک  و  دنک : یم  لقن  نایرج  نیا  يو و  يواتف  رمع و  ملع  هرابرد 
یف لقیلف  منهج  میئارج  محتقی  نا  دارأ  نم  لاقف : هلأسملا  هذـه  یف  مکحلا  نم  فاـخ  مث  هفلتخم  هریثک  اـیاضق  ْهوخـالا  عم  دـجلا  یف 

هل تلاقف  اهنم ، کلذ  تعجترا  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاسن  قادص  اهقادـص  زواجت  هأرمأ  نا  ینغلبی  ال  هرم : لاق  .هیأرب و  دـجلا 
لک لاقف : انیبم » امثا  اناتهب و  هنوذخأتأ  ائیـش  هنم  اوذـخأت  الف  اراطنق  نهادـحا  متیتآ  و  : » لاق یلاعت  هنا  کلذ ، کل  هللا  لعج  ام  هأرمأ :

! هتلضف مکماما  تلضاف  تباصا ، هأرما  أطخا و  ماما  نم  نوبجعت  الا  لاجحلا ! تابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا 
ح ، 9/204 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  زا  یـشخب  ـالغ »  » هملک لـیذ  ، 3/382 ریثا ، نبا  ْهیاـهنلا ، - 4

.ءاسنلا روهم  یف  اولاغت  رمع ال  لاق  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهلحن ) نهتاقدـص  ءاسنلا  اوتآ   ) یلاعت هللا  لوق  باب  حاکنلا ، باتک  ، 5148
لاقف .دوعـسم  نبا  هئارق  یف  یه  لذـک  لاق و  بهذ  نم  اراطنق  نهادـحا  متیتآ  لوقی و  هللا  نا  رمع ، ای  کل  کـلذ  سیل  هأرما  تلاـقف 

هجرخا أطخا و  لجر  تباصا و  هأرما  رمع ! لاقف   » عطقنم رخآ  هجو  نم  راکب  نب  ریبزلا  هجرخا  هتمـصخف و  رمع  تمـصاخ  هأرما  رمع :
.قادصلا ءالغ  باب  ، 6/180/1042 قازرلا ، دبع  فنـصملا ، ....الوطم  الـصتم  هرکذـف  رمع  نع  قورـسم  نع  رخآ  هجو  نم  یلعی  وبا 

یف هالاغملا  زاوج  یلع  لدـت  هیالا  اولاق : هسداسلا ) هلأـسملا  : ) دـسیون یم  ءاـسن  هروس  هیآ 20 ، لیذ  ، 1/13 شریـسفت ، رد  يزار  رخف 
انیطعی و هللا  باطخلا  نبا  ای  تلاقف : هأرما  تماقف  مکئاسن  روهم  یف  اولاغت  ـالا ال  ربنملا : یلع  لاـق  هنع  هللا  یـضر  رمع  نا  يور  .رهملا 

هالاغملا همارک  نع  عجر  رمع و  نم  هقفا  سانلا  لک  لاقف : .هیآلا  اذه  عنمت  تنا 
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لباقم رد  رمع  هفیلخ  يزور  هک  دـنا  هدومن  لقن  تحـص ، هب  قیدـصت  اب  هتوافتم  تارابع  ظافلا و  هفلتخم و  قرط  هب  ناتدوخ  لـضافا 
یم دـح  ار  وا  دـیامن  رتدایز  مهرد  دـص  راهچ  زا  ار  شنز  رهم  دریگب و  ینز  سک  ره  هک  دومن  راطخا  دـناوخ و  يا  هبطخ  باحـصا 

! میامن یم  نیملسم  لاملا  تیب  رد  لخاد  مریگ و  یم  وا  زا  ار  رهم  یتدایز  نآ  منز و 

: تفگ نز  .یلاعت  هللا  مالک  هتبلا  تفگ : رمع  یلاعت ؟ هللا  مالک  اـی  تسا  لوبق  هب  یلوا  وت  مـالک  رمع  دز : ادـص  تیعمج  ناـیم  زا  ینز 
: دیامرف یمءاسن  هروس 4  هیآ 24  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هن  رگم 

{ اًْئیَش ُْهنِم  اوُذُخْأَت  الَف  اًراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  َناکَم  ٍجْوَز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  {َو 

وا رهم  ار  يزیچ  دیابن  هتبلا  دیا  هدرک  رهم  وا  رب  يرایسب  لام  دینک و  رایتخا  وا  ياج  هب  رگید  ینز  هدرک و  اهر  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  )
( .دیریگزاب
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: تفگ دش و  توهبم  نز  نآ  یباوج  رضاح  هیآ و  نیا  ندینش  زا  رمع 

« لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  »

( اه هلجح  رد  هردخم  نانز  یتح  رمع  زا  دیرتاناد  رت و  هیقف  امش  همه  )

رارق اه  نز يارب  قادـص  رهم و  مهرد  دـص  راـهچ  هداـیز  هک  نیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  هچ  رگا  تفگ : ربنم و  رتـالاب  تشگرب  هاـگنآ 
.دردن یعنام  دیئامن  ءاطع  اهنآ  هب  نیعم  رادقم  زا  یتدایز  دوخ  لام  زا  دیتساوخ  رگا  هک  مهد  یم  هزاجا  امش  هب  کنیا  دیهدن ؛

لباقم رد  هک  دومن  یمن  ینایب  نینچ  ـالا  هتـشادن و  هیهقف  ماـکحا  نآرق و  رب  يا  هطاـحا  رمع  هفیلخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا 
.أطخا لجر  تباصا و  هأرمإ  دیوگب : دوش و  باجم  هملاع  نز  کی 

عرـش بسح  هب  هچ  رگا  رهم  یمک  رد  دـنک  راداو  تنـس  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  هفیلخ  دوصقم  تسین  روط  نیا  ریخ  خـیش :
نانز رهم  زا  شیب  تفگ : اذـلف  .هراچ  یب  ریقف  نامدرم  لاح  تیاعر  تهج  تسا ؛ یلوا  شکرت  اـما  نداد  رارق  رایـسب  رهم  تسا  زئاـج 

.دیامن نیعم  دوخ  نانز  يارب  رهم  دیابن  ربمغیپ 

یمن اـطخ  هب  رارقا  زجع و  راـهظا  ـالا  هتـشادن و  رظن  رد  ار  يزیچ  نینچ  مه  هفیلخ  دوخ  هک  لوبق  لـباق  ریغ  تسا  يرذـع  نیا  یعاد :
.دومن یم  ار  امش  نایب  نیمه  نز  نآ  باوج  رد  هکلب  اه ! هلجح  رد  نانز  یتح  دیتسه  رت  هیقف  رمع  زا  امش  مامت  دیوگب : هک  دومن 

هب نآرق  مکح  هب  هک  ار  ینز  یـصاصتخا  لام  نتفرگ  اریز  دـش ؛ دـیابن  مارح  لعف  بکترم  دنـس  ره  يارب  دـناد  یم  یلقاع  ره  هوـالع 
لخاد هدش و  کلام  رهم  ناونع 
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.دشاب یمن  عورشم  ادبا  ندومن ، لاملا  تیب  رد 

یمالسا هقف  رد  .تسا  یئاج  یب  لمع  هدشن ، یمرج  بکترم  هدرکن و  یهانگ  هک  یلمع  نینچ  يارب  دح  ءارجا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 
، درادن دوجو  يدح و  نینچ  دودح  باب  رد  رگا  دـیئامن و  نایب  دـیراد  غارـس  امـش  رگا  .میرادـن  غارـس  دودـح  باب  رد  یلحم  نینچ 

.هدوب اج  یب  ملعم  ياعدا  دیئامرف  قیدصت 

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  شهابتشا  ندومن  دزشوگرمع  طسوت  (ص ) ربمایپ تافو  مدع  ياعدا 

.منز یم  دح  تفگ : یم  فرط  ندومن  بوعرم  يارب  تینابصع  يور  زا  دش  یم  ریغتم  اج  ره  هک  هدوب  نیا  رب  هفیلخ  تداع  ًاقافتا 

(2) و نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمحو   (1) دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  هچ  نانچ 
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نا لوقی  ملکتی و  سانلا و  بطخی  رمع  دجـسملا و  یلا  رکبوبا  جرخف  هشیاـع ...  نع  .هشیاـع  دنـسم  ، 6/220 لبنح ، دمحا  دنـسم  - 1
لوقی لجوزع  هللا  نا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ملکتف  نیقفانملا  لجوزع  هللا  ینفی  یتح  تومی  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یلع متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفأ  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  و   » هیـآلا نم  غرف  یتـح  نوـتیم » مهنا  تیم و  کـنا  »
اهنا رمع و  لاقف  تام  دق  ادمحم  ناف  ادـمحم  دـبعی  ناک  نم  یح و  هللا  ناف  لجوزع  هللا  دـبعی  ناک  نمف  هیآلا  نم  غرف  یتح  مکباقعا »

.هللا باتک  یف  اهنا  ترعش  ام  هللا  باتک  یفل 
نع دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  دـیمح  .يراخبلا  دارفا  هشئاع ، دنـسم  ح 3339 ، ، 4/194 يدیمح ، نحیحـصلا  نیب  عمجلا  - 2

و تلاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  ام  هللا  و  لوقی : رمع  ماقف  هیلاعلاب ، ینعی  حنـسلاب –  رکبوبا  تام و  هللا  لوسر  نا  هشئاـع :
یلـص هللا  لوسر  نع  فشکف  رکبوبا  ءاجف  .مهلجرا  لاجر و  يدـیا  نعطقیلف  هللا  هنثعبیل  كاذ و  الا  یـسفن  یف  عقی  ناک  ام  رمع : لاـق 

الا لاق : ینثا و  رکبوبا و  هللا  دـمحف  رمع  سلج  رکبوبا  ملکت  املف  کلـسر  یلع  فلاـحلا  اـهیا  لاـقف : جرخ  مث  ...هلبق  هلآو و  هیلع  هللا 
...نوتیم مهنا  تیم و  کنا  لاق  و  تومی ، یح ال  هللا  ناف  هللا  دبعی  ناکنم  تام و  دق  ادمحم  ناف  ادمحم  دبعی  ناک  نم 
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یبا دزن  رمع  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  خـیراترد و   (1) يربط
نمـشدو تسود  ات  هدز ) ندرم  هب  ار  دوخ  ینعی   ) هدرک هلیح  دـشاب و  هدرمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مسرت  یم  تفگ  تفر و  رکب 

تسایس هب  هدیدرگ  یـصاع  هدومن و  ار  وا  تفلاخم  هک  ره  دیآ و  زاب  دشاب و  هدش  بئاغ  یـسوم  نوچ  هک  نیا  ای  دسانـشب و  ار  دوخ 
ار وا  دینـش  ار  تالمج  نیا  نوچ  رکب  یبا  منز ! یم  دح  ار  وا  نم  هدرم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ  سک  ره  سپ  دناسر ؛

هیلع یلع  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  .دش  رهاظ  هملک  فالتخا  دمآ و  دیدپ  مدرم  رد  یبارطضا  اهراتفگ  نیا  زا  دش و  ادیپ  لد  رد  یکش  زین 
؟ دیا هدومن  اپ  رب  هک  تسا  یـشناد  یب  يوهایه  هچ  نیا  موق  يا  دومرف : دـیناسر  تعیمج  هب  ار  دوخ  باتـش  هلجع و  اب  دـنداد  مالّـسلا 

دیا هدومن  شومارف  رگم 
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نب رمع  ماق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوت  اـمل  لاـق  هریره  یبأ  نع  .يرجه  لاس 11  ثداوح  لیذ  ، 2/442 يربط ، خیرات  - 1
بهذ امک  هبر  یلإ  بهذ  هنکلو  تاـم  اـم  هللاو  هللا  لوسر  نأو  یفوت  هللا  لوسر  نأ  نومعزی  نیقفاـنملا  نم  ـالاجر  نإ  لاـقف  باـطخلا 

مهلجرأو لاجر  يدیأ  نعطقیلف  هللا  لوسر  نعجریل  هللاو  تام  دق  لیق  نأ  دعب  عجر  مث  هلیل  نیعبرأ  هموق  نع  باغف  نارمع  نب  یـسوم 
ئش یلإ  تفتلی  ملف  سانلا  ملکی  رمعو  ربخلا  هغلب  نیح  دجـسملا  باب  یلع  لزن  یتح  رکب  وبأ  لبقأو  لاق  تام  هللا  لوسر  نأ  نومعزی 

فشک یتح  لبقأف  هربح  درب  هیلع  تیبلا  هیحان  یف  یجسم  هللا  لوسرو  هشئاع  تیب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخد  یتح 
مث ادبأ  هتوم  اهدعب  کبیصی  نل  مث  اهتقذ  دقف  کیلع  هللا  بتک  یتلا  هتوملا  امأ  یمأو  تنأ  یبأب  لاق  مث  هلبقف  هیلع  لبقأ  مث  ههجو  نع 

تـصنی رکب ال  وبأ  هآر  املف  ملکتی  نأ  الإ  یبأف  تصنأف  رمع  ای  کلـسر  یلع  لاقف  سانلا  ملکی  رمعو  جرخ  مث  ههجو  یلع  بوثلا  در 
ادمحم دبعی  ناک  نم  هنإ  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  ینثأو  هللا  دـمحف  رمع  اوکرتو  هیلع  اولبقأ  همالک  سانلا  عمـس  املف  سانلا  یلع  لبقأ 

یلإ لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دمحم  امو  هیآلا  هذـه  الت  مث  تومی  یح ال  هللا  ناف  هللا  دـبعی  ناک  نمو  تام  دـق  دـمحم  ناف 
...ذئموی رکب  وبأ  اهالت  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلزن  هیآلا  هذه  نأ  اوملعی  مل  سانلا  نأکل  هللاوف  لاق  هیآلا  رخآ 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1871 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_290_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم وت  ینعی  نوتیم } مهنا  تیم و  کنا   } تشاد مالعا  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایح  رد  دنوادخ  هک  ار  هفیرـش  هیآ  نیا 
لوبق دروم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لالدتـسا  نیا  .تفر  ایند  زا  ادـخ  لوسر  هفیرـش  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ  دـنریم ، یم  مه  وت  تما  يریم و 

!! مدوب هدینشن  ار  هیآ  نیا  زگره  نم  ایوگ  تفگ : رمع  دندومن ، ترضح  نآ  توم  هب  نیقی  دش و  عقاو  تما 

ءاملع زا  رگید  يا  هدع  (2) و  لحن للم و  مراهچ  همدقم  رد  یناتسرهش  هغالبلا و  ساسارد  يرشخمز  هیاهن و  (1) و  لماک رد  ریثا  نبا 
هن رگم  تفگ : دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  رکب  یبا  تسا ، هدرمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زگره  دز  یم  دایرف  رمع  نوچ  هک  دسیون  یم 

: دیامرف یمدنوادخ  هک  تسا  نیا 

{ نوتیم مهنا  تیم و  کنا  }

( درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریم و  یم  وت  )

291 ص :

.دنک یم  لقن  يربط  دننام  فالتخا  یکدنا  اب  ار  نایرج  نیا  ریثا  نبا  .يرجه  لاس 11  ثداوح  ، 2/232 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 1
ادمحم نا  لاق : نم  باطخلا : نب  رمع  لاق  دسیون : یم  یناتسرهش  .فلؤم  مراهچ  همدقم  لیذ  1/29و 30 ، یناتسرهش ، لحن ، للم  - 2

ناف ادمحم  دبعی  ناک  نم  هفاحق : یبا  نب  رکبوبا  لاق  مالّسلا و  هیلع  یسیع  عفر  امک  ءامسلا  یلا  عفر  امنا  و  اذه ؛ یفیس  هتفلتق  تام  دق 
دق لوسر  الا  دمحم  ام  و  یلاعت : هناحبـس  هللا  لوق  أرق  تمی و  نل  تمی و  مل  یح  دمحم  هلا  ناف  هللا  دبعی  ناک  نم  تام و  دـق  ادـمحم 

رجح نبا  زین  .رکبوبا و  اهأرق  یتح  هیآلا  هذه  تعمـس  ام  یناک  هنع  یـضر هللا  رمع  لاق  هلوق ، یلا  موقلا  عجرف  ...لسرلا  هلبق  نم  تلخ 
ح شحیحص 5/66 ، رد  يراخب  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هعادو  یف  باب : ْهوبنلا ، تامالع  باتک  9/37 و 38 ، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه ،
باب 83، یلزاغملا ، باـتک  ح4454 ، ، 8/146 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  .رکب  یبا  لئاضف  باب  یبنلا  باحـصا  لـئاضف  باـتک  ، 190

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  هتافو ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هضرم 
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: دومرف زین  و 

{ مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافأ  }

( .دومن دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  زاب  تشذگرد  تداهش  لتق و  ای  گرم  هب  زین  وا  رگا  )

! هدومن تافو  هک  مدرک  نیقی  الاح  مدوب ، هدینشن  ار  هیآ  نیا  نم  زگره  ایوگ  تفگ : دش و  تکاس  رمع  هاگنآ 

؟ هدومن اج  یب  ياعدا  ملع ، یب  بصعتم  ملعم  هک  دیئامن  یم  قیدصت  ادخ  هب  امش 

( مکح رد  هابتشا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  و   ) یناز رفن  جنپ  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

رد هک  دیامن  یم  لقن   (1) نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  هک  نآ  لئالد  هلمج  زا 

292 ص :

رد رمع  دمآ  دهاوخ  ادعب  هک  روطنامه  الوا  نکل ، میتفاین  تنـس  لها  بتک  رد  تیفیک  نیا  اب  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  - 1
ایند هب  هاـم  شـش  دـنزرف  هک  ینز  هب  رگید  ياـج  رد  هنونجم و  نز  هب  رگید  ياـج  رد  هلماـح و  نز  مجر  هب  روتـسد  فلتخم  ياـهاج 
لها هجوت  قوثو و  دروم  ایبرقت  هک  هنومن  کی  هب  اـم  هک  تسا  دوجوم  هعیـش  فلتخم  عباـنم  رد  ربخ  نیا  نیع  اـیناث  .تسا  هداد  دروآ 
رمع دهع  یف  مالّسلا  هیلعایاضق  یف  لصف  لیذ  ، 2/361 بلاط یبا  لآ  بقانم  رد  بوشآرهش  نبا  مینک : یم  هراشا  دشاب  یم  زین  تنس 

ادحاو مدـق  کلذ و  یف  نینمؤملا  ریما  هاطخف  مجرلاب  انز  یف  رفن  هسمخ  یلع  مکح  رمع  نا  هتابن  نب  غبـصا  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 
هرزعف سماخل  مدق ا  هدلج و  نیسمخ  دحلا  فصن  هبرضف  عبارلا  مدق  دحلا و  هبرضف  ثلاثلا  مدق  همجرف و  یناثلا  مدق  هقنع و  برـضف 

ینز نصحم  لجرف  یناثلا  اـما  هتمد و  نع  جرخف  هملـسمب  ینز  اـیمذ  ناـکف  لوـالا  اـما  مالّـسلا : هیلع  لاـقف  کـلذ ! فیک  رمع : لاـقف 
هلقع یلع  بولغمف  سماخلا  اما  دـحلا و  فصن  هانبرـضف  ینز  دـبعف  عبارلا  اـما  دـحلا و  هانبرـضف  نسحم  ریغف  ثلاـثلا  اـما  هاـنمجرف و 
باتک ح 13521 ، ، 5/431 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .نسحلااـبا و  اـی  اـهیف  تسل  هما  یف  تشع  ـال  رمع : لاـقف  .هاـنرزعف  نونجم 

: ذاعم هل  لاقف  لماح ، یهو  ترجف  یتلا  هأرملا  مجری  نا  رمع  دارا  لاق : بعک  نب  لهذ  ذع  دسیون : یم  مجرلا ، باب  مسق  نم  دودحلا 
، دودحلا باتک  ، 6/559 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .هدحاو  سفنب  نیـسفن  لتقت  ام  یلع  هبنذ ؟ ام  اهنطب  یف  يذـلا  تیأرا  ملظت ، اذا 
، ینعملا رد  ْهمادـق ، نبا  .دـنک و  یم  لـقن  يدـنه  یقتم  دـننام.مجرت  مث  عضت  یتح  اـهب  رظتنا  لـماح  یه  ترجف و  اذا  لاـق  نم  باـب 

یـضر رمع  مایا  یف  تنز  هأرما  نا  يور  دنک : یم  نایب  هنوگنیا  عضت  یتح  لماح  یلع  دحلا  ماقی  هلئـسم ال  دودحلا ، باتک  ، 10/139
دلی نا  ءاسنلا  زجع  لاقف  اهلمح  یلع  لیبس  کل  سیلف  اهیلع  لیبس  کل  ناـک  ذاـعم : هل  لاـقف  لـماح  یه  اـهمجرب و  رمع  مهف  هنع  هللا 
هنوگ نیا  ار  نایرج  نیا  .اهتیب  نم  ْهأرملا  جورخ  ْهدـعلا و  باب  قالطلا ، باـتک  ، 6/44 طوسبملا ، باتک  رد  یـسخرس  زین  ...کلثم و 

هللا یـضر  رمع  مهف  لماح  یه  مدق و  مث  نیتنـس  هأرما  نع  باغ  الجر  نا  يور  امل  نینـس  عبرا  هللا  همحر  یعفاشلا  لاق  دنک ! یم  نایب 
.اهنطب یف  ام  یلع  کل  لیبس  الف  لیبس  اهیلع  کل  کی  نا  هنع  هللا  یضر  ذاعم  لاقف  اهمجرب  هنع 
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.دـنا هدرک  انز  نز  نآ  اب  رفن  جـنپ  نآ  هک  دیـسر  توبث  هب  دـندروآ و  هفیلخ  دزن  .دـنتفرگ  ینز  اب  ار  درم  رفن  جـنپ  رمع  تفالخ  نامز 
رمع هب  .دیدرگ  هاگآ  مکح  نآ  زا  دش و  دجـسم  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماگنه  نآ  رد  .داد  نادرم  مجر  هب  رما  رمع  يروف 
مکح اـنز  توبث  زا  سپ  دـش ، تباـث  اـنز  یلع  اـی  : » تفگ رمع  .يدرک  مکح  وت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـج  نیا  رد  ادـخ  مکح  دومرف :

«، تسا مجر 

: تفگ رمع  .دراد  فالتخا  مکح  هک  تسا  یعضاوم  زا  اجنیا  دنک و  یم  ادیپ  فالتخا  بتارم  هب  تبسن  انز  مکح  دندومرف : ترـضح 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ررکم  هک  نآ  تهج  امن  نایب  تسا  لوسر  ادخ و  مکح  هچنآ 

« مکاضقا مکملعا و  یلع  »

(. دشاب یم  امش  همه  زا  یلوا  تواضق  ماقم  رد  امش و  همه  زا  رتاناد  یلع  )

293 ص :
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، دندومن راضح  ار  یلوا  .دندروآ  ار  رفن  جنپ  نآ  دومرف  رما  ترضح 

« هرزعف سماخلا  مدقف  هدلج  نیسمخ  دحلا  فصن  هبرضف  عبارلا  مدقف  هبرضف  ثلاثلا  مدق  یناثلا و  مجرب  رما  هقنع و  برضب  رما  »

فـصن هنایزات  هاجنپ  ار  یمراهچ  دندز  انز  دح  هنایزات  دص  ار  یموسو  دندومن  راسگنـس  ار  مود  دـندز و  ندرگ  ار  یلوا  دومرف : رما  )
( .دندز ریزعت  دح  هنایزات  جنپ  تسیب و  ار  یمجنپ  دندز  وا  هب  انز  دح 

: تفگ دش  ریحتم  بجعتم و  رمع 

« نسحلاابا ای  کلذ  فیک  »

( يدومن مکح  کی  رد  فلتخم  مکح  جنپ  هک  هیضق  نیا  دوب  هنوگچ  )

: دومرف ترضح 

دحلا هانبرـضف  نصحم  ریغف  ثلاثلا  اماو  هانمجرف  ینز  نصحم  لجرف  یناثلا  اماو  هتمذ  نع  جرخف  هملـسمب  ینز  ایمذ  ناـکف  لوـألا  اـما 
اهیف تسل  همأ  یف  تشع  ال  رمع :  لاقف  هانرزعف ، نونجم  هلقع  یلع  بولغمف  سماخلا  اماو  دحلا  فصن  هانبرـضف  ینز  دبعف  عبارلا  اماو 

.نسحلا ابأ  ای 

یمود .دوب  ندز  ندرگ  نتشک و  وا  مکح  هتفر و  نوریب  همذ  زا  دوب  هدرک  انز  یناملسم  نز  اب  هک  مالسا  همذ  رد  دوب  يرفاک  یلوا  اما  )
یمراهچ .مدز  انز  دـح  هنایزات  دـص  هدومن  انز  هک  دوب  نز  یب  مدرم  یموس  مدومن و  شراسگنـس  هدرک ، اـنز  هک  هدوب  يراد  نز  درم 

تسیب هب  مدومن  شریزعت  اذل  دوب  لقع  مک  هلبا و  یمجنپ  مدز و  هنایزات  هاجنپ  دوب ، دازآ  دح  فصن  شدح  هدرکانز ، هک  دوب  یمالغ 
يزور کی  دنکن  ادخ  دشاب ) هدش  نم  تکاله  ببس  نم  مکح  ياطخ  دوبن  هعقاو  نیا  رد   ) یلع رگا  تفگ : رمع  سپ  .هنایزات  جنپ  و 

مشاب یتما  رد 
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( .یشابن اجنآ  رد  یلع  ای  هک 

یلع ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

ماما مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاـطلا  هیاـفک  باب 58  رخآ  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم 
هحفص 75 رد  یتح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  (1) و  حیحـص رد  يراخب  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا 

دلج هحفص 196  رد  يربط  نیدلا  بحم  نیعبرا و  هحفـص 466  رد  يزار  رخف  ماما  یمزراوخ و  بقانم  زا   (2) هدوملا عیبانی  باب 14 
بلاطم هحفص 13 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (4) و  بقانم هحفص 48  رد  یمزراوخ  بیطخ  (3) و  هرضنلا ضایر  مود 
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یم لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  زا  یـشخب  يو  .ْهنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  نیبراحملا ، باتک  ، 8/581 يراخب ، حیحص  - 1
یتح مئاـنلا  نع  كردـی و  یتح  یبـصلا  نع  قیفی و  یتـح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  ناـتملع  اـما  رمعل  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاـق  و  دـنک :

داشرا رد  يو  .تسا  هدوب  هلماح  هناوید و  نز  ناتساد  هک  تسا  نیا  هدننک  لماک  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق  حیـضوت  هتبلا  .ظقیتسی 
نب رمعل )  ) بلاـط یبا  نبا  وـه  یلع ) لاـق  و  : ) دـسیون یم  هنوـجملا ، نوـنجملا و  مـجری  ـال  باـب  دودـح ، باـتک  ، 14/222 يراسلا ،
نم قیفی ) یتـح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نا  تملع  اـما   » مجری نا  داراـف  یلبح  یه  هنونجمب و  یتا  دـق  اـمهنع و  هللا  یـضر  باـطخلا 

...هنونج
باب 14. ، 1/226 ْهدوملا ، عیبانی  - 2

ْهلاحاب هصاصتخا  رکذ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  یف  باب 4  ، 2/163 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرـضنلا ، ضایر  - 3
اهمجرب رمأف  روجفلاب  تضرتعا  دـق  لـماح  هأرماـب  رمع  یتا  دـنک : یم  لـقن  هنوگنیا  يربط  .هیلع  مهلاوس  دـنع  هباحـصا  نم  عمج  نم 

؟ اهنطب یف  ام  یلع  کناطلس  امف  اهیلع  کناطلس  اذه  لاق : یلع و  اهدرف  .اهمجرب  رمع  رما  اولاقف  هذه ؟ لاب  ام  لاقف : یلع  اهاهقلتف 
یتا رمع  هیالو  یف  ناک  امل  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  یمزراوخ  . 7 لصف ، 65 ص81 ، یمزراوخ ، بقانم  - 4

: اولاقف هذه ؟ لاب  ام  لاقف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهیقلف  .مجرت  نا  رمع  اهب  رمأف  روجفلاب  تفرتعاف  رمع ، اهلأسف  لماح ، هأرمأب 
اذـه لاقف : .روجفلاب  يدـنع  تفرتعا  معن  لاقف : مجرت ؟ نا  اهب  ترما  لاـقف : مالّـسلا  هیلع  یلع  اـهدرف  مجرت  نا  نینمؤملا  ریما  اـهب  رما 

؟ اهنطب یف  ام  یلع  ناطلس  امف  اهیلع  ناطلس 
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: دیامن یم  لقن   (1) یبقعلا ریاخذ  هحفص 80  رد  مرحلا  ماما  لوؤسلا و 

يذلا یلع  کناطلس  امف  اهیلع  کناطـس  رمعل  ّیلع  لاقف  مجرلاب  اهب  رماف  روجفلاب  فرتاف  اهلئـسف  هلماح  هأرما  باطخلا  نب  رمع  یتا  »
« ایح یلع  اهل  سیل  هلضعمل  ینقبت  مهللا ال  لاق  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  ایلع و  ندلی  نا  ءاسنلا  تزجع  لاق  اهلیبس و  الخف  اهنطب  یف 

شراسگنـسو مجر  داد  رما  .اـنز  هب  درک  فارتـعا  هدوـمن  لاؤـس  وا  زا  سپ  دـندروآ  باـطخلا  نب  رمع  هـفیلخ  دزن  ار  يا  هلماـح  نز  )
یمن یطلـست  ار  وت  دراد  محر  رد  هک  یلفط  رب  یلو  تسا  يرجم  وا  هرابرد  وت  مکح  دومرف  هفیلخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  .دـنیامن 
مالع نانز  دـنزجاع  تفگ : رمع  هاگنآ  .تفر  دوخ  هار  هب  دـندرک  اهر  ار  نز  تسین ) زیاج  شلتق  تسا  هانگ  یب  هچب  نآ  اریز   ) دـشاب
یلع هک  یلکـشم  هدیچیپ و  رما  رد  راذگم  ارم  ایادخ  تفگ  زین  دوب و  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  یلع ؛ دـننام  لثم و  دـنیازب  هک 

( .رما نآ  رد  دشابن  هدنز 

296 ص :

یم لـقن  هنوگ  نیا  ار  ربـخ  نیا  يربـط  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یلا  رمع  رکبوبا و  عوجر  ص81 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاـخذ  - 1
.ینومجری یب  نوبهذی  تلاق : هذه ؟ نأش  ام  لاق  مجرت  داقت  یلبح  ًْهأرمإ  اذا  رمع و  یلع  یلع  لخد  لاق  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  دنک :

.ینم هقفا  دحا  لک  رمع : لاقف  اهنطب  یف  ام  یلع  ناطلـس  کلامف  اهیلع  ناطلـس  کل  ناک  نا  مجرت  ءیـش  يال  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف :
.کلت ریغ  هأرملا  هذه  تارم و  ثالث 
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مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

ماما (1) و  دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  زین  و 

عیبانی باب 14  نمـض  هحفــص 75  رد  یفنح  یخلب  نامیلــس  (2) و  یبقعلا رئاـخذ  هحفـص 81  رد  یعفاـش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا 
(5) ننس مود  دلج  هحفص 227  رد  دواد  یبا  (4) و  يرابلا حتف  مهدزاود  دلج  هحفص 101  رد  رجح  نبا  يرصب و  نسح  زا   (3) هدوملا

357 هحفص رد  يوانم  (7) و  ننس مود  دلج  هحفص 227  رد  هجام  نبا  (6) و  هرکذت رد 87 يزوج  نبا  طبس  و 

297 ص :

یبا نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  لبنح  نب  دـمحا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنـسم  ، 155 - 1/154 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
مالّـسلا هیلع  یلع  مهیقلف  اهومجریل  اهب  اوبهذـف  اهمجرب  رماف  تنز  دـق  هأرماب  یتأ  هنع  هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  نا  ینجلا  ناـیبط 

ام لاق  .یلع  اندر  اولاق : مکدر  ام  لاقف : رمع  یلا  اوعجرف  مهدر  مهدـیا و  نم  یلع  اهعزتناف  اهمجب  رمع  رماف  تنز  اولاق  هذـه  ام  لاـقف 
تعمـس اما  لاق  ءالؤه  تدر  کل  ام  لاقف  بضغملا  هبـش  وه  ءاجف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  لسارف  هلمع  دق  ءیـشل  الا  یلع  اذـه  لعف 

.لقعی و یتح  یلتبملا  نع  ربکی و  یتح  ریغـصلا  نع  ظفتـسی و  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
مجری نا  دارا  باطخلا  نب  رمع  نا  نسحلا  نع  هداتق  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  عبلاـط  یبا  نب  یلع  دنـسم  دلج 1/140 ، رد  نینچمه 

یتح مئانلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاـق  کـلذ  کـلام  مالّـسلا  هیلع  هل  لاـقف  هنونجم 
.لقعی أربی و  یتح  نونجملا  نع  ملتحی و  یتح  لفطلا  نع  ظقیتسی و 

نب دمحا  دنـسم  دننام  ار  ربخ  نیا  يربط  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یلا  رمع  رکبوبا و  عوجر  ص81 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 2
.دنک یم  نایب  ظافلا  رد  فالتخا  یکدنا  اب  لبنح 
باب 14. ، 1/226 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3

اب ار  ثیدح  يو 5  .ْهنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  دودـحلا  باـتک  ح 6816 ، ، 12/121 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 4
.دنک یم  لقن  نایرج  نیا  زا  توافتم  ظافلا 

.ادح بیصی  وا  قرسی  نونجملا  یف  باب  دودحلا ، باتک   4403 ح 4398 - 4/140 و 141 ، دواد ، یبا  ننس  - 5
.ْهلضعم نم  هللااب  ذوعا  باطخلا  نب  رمع  لوق  یف  لصف  باب 6 ، ص137 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6

.مئانلا ریغصلا و  هوتعملا و  قالط  باب  قالطلا ، باتک  ح 2041 ، ، 1/658 هجام ، نبا  ننس  - 7
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داشرا مهد  دلج  هحفص 9  رد  یناطـسق  (2) و  كردتسم مود  دلج  هحفـص 59  رد  يروباشین  مکاح  (1) و  ریدقلا ضیف  مراهچ  دـلج 
رد يراخب  (5) و  هرضنلا ضایر  هحفص 196 ، رد  يربط  نیدلا  بحم  (4) و  ننس متشهدلج  هحفص 264  رد  یقهیب  (3) و  يراسلا

298 ص :

رمف تنز  اهنوکل  مجرت  نأ  هنونجم  هأرماب  رمأ  رمع  نأ  کلذو  دـیوگ : يوانمءارلا  فرح  ح 4463 ، ، 4/47 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  - 1
دقو اهنع  یلخو  تقدص  لاقف : هرکذف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  رکذت  امأ  رمعل : لاقف  هاتأ  مث  اهب  اوعجرا  لاقف : یلع  اهب 

.اضعب اهضعب  يوقی  قرط  هذهو  لاق : مث  هبراقتم  ظافلأب  هدیدع  قرط  نم  رجح  نبا  ظفاحلا  هدروأ 
.عویبلا باتک  ح 2351 ، دودحلا و 2/68 ، باتک  ح 8169 ، ، 4/430 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

یم لقن  هنوگنیا  ینالطـسق  ْهنونجملا ، نونجملا و  مجری  باب ال  دودـحلا ، باتک  ح 6814 ، ، 14/222 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - 3
تملع اما   » اهمجری نا  دارأف  یلبح  یه  هنونجمب و  یتا  دق  امهنع و  هللا  یضر  باطخلا  نب  رمعل )  ) بلاط یبا  نبا  وه  یلع  لاق  و  دنک :

« .ظقیتسی یتح  مئانلا  نع  ملحلا و  كردی  یتح  یبصلا  نع  هنوج و  نم  قیفی » یتح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نا 
ربخ یقهیب  .قیفی  یتح  نونجملا  غلبی و ال  یتح  موصلا  ضرف  مزلی  یبصعلا ال  باب  مایـصلا ، باتک  ، 4/269 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 4

ای امهنع  هللا  یـضر  معل  یلع  لاقف  مجرت  یه  تنز و  دق  نالف  ینب  هنونجم  یلع  رما  لاق  سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
دلج رد  .خـلا و  ثالث  نع  ملقلا  عفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  رکذـت  امأ  لاـق : معن  لاـق : نـالف  مجرب  ترما  نینمؤملا  ریما 

تسا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیا  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ادح  بیصی  نونجملا  باب  ْهقرسلا  باتک  ، 8/264
نم عمج  ْهلاحاب  صاصتخا  رکذ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  باب 4 ، ، 2/164 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 5

رمأـف تنز  دـق  هأرماـب  یتأ  باـطخلا  نب  رمع  تدهـش  لاـق : ناـیبط  یبأ  نعو  دـنک : یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  ربخ  نیا  يربط  .ْهباحـصلا 
مهدرف مهیدـیأ  نم  یلع  اهعزتناف  اهمجرب : رمع  رمأف  تنز  اولاق : هذـه ؟ لاب  ام  مهل : لاقف  یلع  مهیقلف  اهومجریل  اهب  اوبهذـف  اهمجرب ،

یبنلا تعمـس  امأ  لاق : هذه ؟ تددر  کل  ام  لاقف : ءاجف  هیلإ  لسرأف  ءیـشل ، الإ  اذـه  لعف  ام  لاق : .یلع  اندر  اولاقف : رمع  یلإ  اوعجرف 
یلب لاق : لقعی  یتح  یلتبملا  نعو  ربکی  یتح  ریغـصلا  نعو  ظـقیتسی  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.نالف ینب  هالتبم  هذهف  لاق :
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باب ال  (1) حیحص

ارثاکتم ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هرخالاب  هنونجملا  نونجملا و  مجری 

299 ص :

لقن هنوگنیا  ار  ربخ  مود  شخب  يو  .هنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  نیبراـحملا ، باـتک  ح 1662 ، ، 8/580 يراخب ، حیحص  - 1
.ظقیتسی و یتح  مئانلا  نعو  كردـی  یتح  یبصلا  نعو  قیفی  یتح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نأ  تملع  اـما  رمعل  یلع  لاـقو  دـنک : یم 

هأرمإب رمع  یتا  لاق : نایبظ  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنـسم  ح 587 ، ، 1/440 دوخ ، دنسمرد  یلعیوبا  زین 
اهتلسرأ مل  لاقف  هاتأف  یل  هوعدا  لاقف  اهلسرأف  ایلع  نا  هل  لیقف  رمع  یتاف  اهلیبس  یلخف  امهفرعف  یلع  اهب  رمف  مجرت  نا  اهب  رماف  ترجف 

نعو ظقیتسی  یتح  مئانلا  نع  هثالث  نع  ملقلا  عفر  دـق  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تملع  دـقل  هللاو  لاـق 
نع ملقلا  عفر  ثیدـح  رجحلا ، باتک  ، 5/374 ْهیارلا ، بصن  رد  یعلیز  نیدـلا  لاـمج  .أربی و  یتح  نونجملا  نعو  غلبی  یتـح  یبـصلا 

اهلیبس یلخف  اهذخأف  یلع  یتأف  اهمجرب  ترجف  دق  هأرمإب  رمع  یتا  لاق : نایبظ  یبا  نع  دنک : یم  نایب  هنوگنیا  ار  ربخ  هصالخ  ْهثالث ،
ثالث نع  ملقلا  عفر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  تملع  دـقل  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ءاجف  ًایلع  یل  دوعدا  لاـقف  رمع  ربخاـف 

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ربخ  نیا  باحصالا ، یـضقا  هنا  هملع و  ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7 ، ح 64 ، ص80 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  ...خلا و 
ام وأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  یلع : هل  لاقف  اهمجری  نأ  دارأـف  تنز  دـق  یلبح ، هنونجم  هأرماـب  یتا  باـطخلا  نب  رمع  نأ  نسحلا : نع  دـنک :

خـلا و هثالث  نع  ملقلا  عفر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : لاق ؟ اـمو  لاـق  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  اـم  تعمس 
سابع نبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهثالث : نع  ملقلا  عفر  ثیدح  ْهالصلا ، باتک  ، 2/5 لیلغلا ، ءاورا  باتک  رد  ینابلا  رصان  دمحم 

نأش ام  لاقف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع  اهب  رمف  مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  اسانا  اهیف  راشتسف  تنز  دق  هنونجمب  رمع  یتا  لاق :
دق ملقلا  نا  تملع  اما  نینمؤملا ! ریما  ای  لاقف : هاتا ، مث  اهب ، اوعجرا  لاق : مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  تنز  نـالف  ینب  هنونجم  اولاـق  هذـه ؟

ام ناعللا و  فیک  هناعل و  حـصی  نم  باب  هناـیب ، ناـعللا و  باـتک  ، 18/6 عومجملا ، رد  يوونلا  نیدـلا  یحم  ...خـلا و  هثـالث  نع  عفر 
اهمجرب رمع  رماف  تنز  دق  نالف  ینب  هنونجمب  بلاط  یبا  نب  یلع  رم  لاق  سابع  نبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  .ماکحالا  نم  هبجوی 

...هلقع و یلع  بوـلغملا  نوـنجملا  نع  هثـالث  نم  ملقلا  عـفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نا  رکذـت  اـما  رمعل : لاـق  یلع و  اـهدرف 
نب یلع  دننام  ار  نایرج  نیا  يو  .دودـحلا  ءرد  یف  ءاج  ام  باب  دودـح ، باوبا  ح 1444 ، ، 4/572 يذوالا ، هفحت  رد  يروف  كراـبم 

.تسا هدومن  لقن  شدنسم  رد  دعجلا 
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هب رما  هفیلخ  انز  هب  فارتعا  زا  دعب  .دوب  هداد  انز  هک  دندروآ  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يا  هناوید  نز  يزور  هک  دـنا  هدومن  لقن 
دزن ار  يا  هناوید  نز  يزور  هک  دنا  هدومن  لقن  ارثاکتم  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هرخالاب  هنونجملا  نونجملا و  مجری  شراسگنس  مجر و 
ریما ترـضح  دوـمن ؛ شراسگنـس  مجر و  هب  رما  هفیلخ  اـنز  هب  فارتـعا  زا  دـعب  .دوـب  هداد  اـنز  هک  دـندروآ  باـطخلا  نب  رمع  هفیلخ 

؟ ینک یم  هچ  هفیلخ  دومرف : دوب ، رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نع لقعی و  ءربی و  یتح  نونجملا  نع  ظـقیتسی و  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
.اهلیبس یلخف  لاق  ملتحی  یتح  لفطلا 

ات هناوید  زا  دوش و  رادیب  ات  هدـیباوخ  زا  تسا  هدـش  هتـشادرب  سک  هس  زا  ملق  دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  مدـینش 
( .تفر دوخ  هار  هب  ار ، هناوید  نز  نآ  دندرک  اهر  سپ  دسرب ) فیلکت  دشر و  نس  هب  ینعی   ) دوش ملتحم  ات  هچب  زا  ددرگ و  لقاع 

اهاطخ و زا  عضوم  دص  بیرق  بتک  زا  ضعب  رد  تسا و  هدومن  لقن  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  ثیداحا  هقفاوملا  باتک  رد  نامـسلا  نبا  و 
مارم تابثا  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ  .درادـن  ار  اهنیا  زا  شیب  لـقن  ياـضتقا  سلجم  تقو  هک  دـنا  هدومن  لـقن  ار  هفیلخ  تاهابتـشا 

.دشاب یفاک  دش  ضرع  هک  رادقم  نیمه 
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نینچ هک  یملع  یب  ملعم  دییامن  یم  قیدصت  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  رابخا  لیبق  نیا  ندینـش  زا  مرتحم  نایاقآ  سپ 
هک  ) دومن لـیلد  هبلاـطم  وا  زا  یتسیاـب  اـعطق  هدومن ، ناـیب  بصعت  سفن و  ياوه  يور  هدوـب و  عـالطا  یب  ـالماک  تسا  هدز  ار  یفرح 

ملعا و هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  مامت  نایم  رد  نیقیرفلا  دنع  تسا  ملـسم  هچنآ  دیامن ) هماقا  یلیلد  نینچ  دناوتن  زگره 
هحفص همهملا  لوصف  میس  لصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  هچ  نانچ  هتشادن  دوجو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  لمکا  هقفا و 

.هتشون ترضح  نآ  تالاح  رد   17

تواضق ماقم  هب  ربمایپ  طسوت  ترضح  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  نایب 

هیلع ّیلع  ناک  دقف  .مارحلاو  لالحلا  عبنمو  ماکحألا  عمجمو  مانألا  عجرم  وه  يذـّلا  هقفلا  ملع  اهنمف : همولع  نم  ءیـش  رکذ  یف  لصف 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هّصخ  اذهلو  هماقمو ، هّلحم  ّولعب  هیف  هل  ًادوهشم  ، همامزب ًاحماج  هل  ًاداقنم  هماکحأ ، ضماوغ  یلع  ًاعلّطم  مالّسلا 

نب سنأ  نع  ًاّیورم  حـیباصملا  هباتک  یف  هیلع  هللا  همحر  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّـمحم  وبأ  مامإلا  هلقن  اـمک  ءاـضقلا ، ملعب  هلآو 
 : لاقف ءاضقلا ، ملعب  ًاّیلع  ّصخ  هلیـضفب  دـحاو  ّلک  هباحـصلا  نم  ًهعاـمج  صّـصخ  اّـمل ]  ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنأ  کـلام :

ّیلع مکاضقأو 

یملع هلمج  زا  دـیوگ : یم  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مولع  هب  هراشا  لصف  نیا  رد  هک  تسا  نآ  فصنم  ملاع  نیا  مالک  لـصح  اـم  )
قیقحت هب  سپ  تسا  مارح  لالح و  همشچرس  رشب و  عوجر  لحم  هک  هدوب  هقف  ملع  هتشاد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  هک 
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ار یلع  داد  صاصتخا  تما ، همه  نایم  رد  ار  یمکح  ره  هدوب و  ءایـشا  قیاقح  رب  هاگآ  ماـکحا و  ضماوغ  رب  علطم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یلص مرکا  لوسر  هک  سنا  زا  حیباصم  باتک  رد  يوغب  دوعسم  نب  نیسح  دمحم  وبا  ماما  هدومن  تیاور  هک  نانچمه  تواضق  ملع  هب 

ارمالّـسلا هیلع  یلع  دومن  یم  نییعت  دوـب  وا  هتـسیاش  هک  يراـک  هب  صوـصخم  ار  باحـصا  زا  کـی  ره  هک  یعقوـم  رد  هلآو  هیلع  هللا 
.دشاب یم  یلوا  تواضق  هب  تما  هباحص و  امش  همه  زا  یلع  دومرف : تواضق و  هب  صاصتخا 

رگید طئارـش  هوالع  هب  تسا  مزال  هیهقف  لئاسم  مامت  رب  هطاـحا  تواـضق  رد  نوچ  تسا  رتشیب  همه  زا  وا  هطاـحا  همه و  زا  هقفا  ینعی 
هللا یلـصربمغیپ  اذل  هدوب ، دوجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رد  فلاخم  قفاوم و  قافتا  هب  اهنآ  مامت  دـنا و  هتـشون  ءاضق  باتک  رد  ءاهقف  هک 

.یلع مکاضقا  دومرف : هلآو  هیلع 

یـضاق زا  لوسرلا  لآ  بقانم  یف   (1) لوؤسلا بلاطم  هحفـص 22  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ار  مکاـضقا  ّیلع  ثیدـح  نیمه  زین  و 
: دیوگ هاگنآ  هدومن  لقن  يوغب 

مالّسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهعمج  دق  هماسقا  ملعلا و  عاونا  نا  هموهفمب  حرـص  هقوطنمب و  ثیدحلا  عدص  دق  و 
.هریغ نود 

هدومن عمج  ار  ملع  ماـسقا  عاونا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نیا  رب  دراد  تحارـص  ثیدـح  نیا  موـهفم  قوـطنم و  ینعی  )
تهج مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  اصاصتخا 
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دنسم ، 5/113 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  زین  .هلـضف و  هلمع و  یف  لصف 6 ، ص99 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 1
بقانم رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 5328 ، ، 3/345 كردتـسم ، رد  يروباشین  مکاح  .بعک و  نب  نبا  رذنم  یبا  ثیدح  راصنالا ،

بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، ملهچ  لاس  لیذ  ، 7/397 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نباو  .بعک  نب  یبا 
.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  بلطم  نیمه  مالّسلا  هیلع 
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تناـطف و زیمت و  یتداـیز  لـقع و  لاـمک  هوـالع  هب  دـشاب  هتـشاد  مولع  عیمج  رب  هطاـحا  هک  تسا  یـسک  يارب  تواـضق  قح  هک  نآ 
اب نآ  زا  دعب  دیامن و  یم  مارم  نیا  تابثا  ینعم  مامت  هب  ثیدح ) رد   ) لیـضفتلا لعفا  هغیـص  تلفغ و  وهـس و  زا  ندوب  رود  تواکز و 

( .تسا هدوب  تما  عیمج  زا  لضفا  ملعا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدومن  نایب  احورشم  يرایسب  لئالد 

نیا طلغ  راتفگ  ناتدوخ و  ءاملع  رباکا  زا  نیققحم  تانایب  اـب  ندومن  هقباـطم  هدراو و  ثیداـحا  رد  تقد  زا  دـعب  مرتحم  ناـیاقآ  سپ 
لحم هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدقم  ماقم  اریز  هدومن  یئاج  یب  ياعدا  وا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  ملع ، یب  ملعم 

هیلع یلع  لباقم  رد  هک  رمع  هفیلخ  دوخ  اریز  .تسا  رت  مرگ  شآ  زا  هساک  ملعم ، ياـقآ  نیا  .دریگ  رارق  هباحـص  زا  يدـحا  اـب  ساـیق 
( دـنا هدومن  لقن  عیاقو  عضاوم و  رکذ  اب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ   ) هبترم داتفه  شتفالخ  هرود  رد  هدومن و  زجع  راهظا  مالّـسلا 
، اـه دـجیمت  زا  عوـن  نیا  اـعقاو  .دـنهدب  وا  هب  ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسین  هدوـبن و  یـضار  زگره  .رمع  کـلهل  یلع  ـالول  تسا : هتفگ 

.دشاب یم  هبحاص  یضری  امب ال  فیرعت 

یعفاش یکم  دـمحا  مرحلا  ماما  دنـسم ، رد  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  یطارفا ، بصعتم  ملع  یب  ملعم  نیا  هتفگ  فـالخ  رب 
ضایر مود  دلج  هحفـص 195  رد  يربط  نیدلا  بحم  هدوملا و  عیبانی  باب 56  رد  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنآ  رب  انب  یبقعلا  رئاخذ  رد 

: تفگ یم  هک  دنا  هدومن  لقن  هیواعم  لوق  زا  هرضنلا 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  نا 

دومن یم  هعجارم  دش  یم  لکشم  باطخلا  نب  رمع  رب  يرما  هک  ینامز  ره  )
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( .دومن یم  لکشم  لح  درک و  یم  ذخا  وا  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب 

دیسر هیواعم  هب  یلع  تداهش  ربخ  یتقو  هک  دیامن  یم  لقن  ءاب ) فلا   ) دوخ باتک  لوا  دلج  هحفص 222  رد  يولب  جاجحلا  وبا  یتح 
: تفگ

(1)« بلاط یبا  نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  دقل  »

( تفر نایم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرم  هب  ملع  هقف و  نیع  )

: تفگ یم  هک  دیامن  یم  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  زینو 

« نسحلاوبا اهل  سیل  هلضعم  نم  ذوعتی  هنع  هللا  یضر  رمع  ناک  »

( دشابن وا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هدیچیپ  رما  زا  ادخ  هب  درب  یم  هانپ  رمع  هتسویپ 

: دیوگ نیبملا ) حتف   ) هلاسر حرش  رد  يذمرتلا  میکحلا  یلع  نب  دمحم  هللا  دبعوبا  و 

نطاوم هدع  یف  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع  نوذخأی  باتکلا و  ماکحا  یف  هیلا  نوعجری  مهنع  هللا  یضر  هباحـصلا  تناک  »
« بلاط یبا  نب  یلع  یتما  ملعا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاق  رمع و  کلهل  یلع  ول ال 
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بلاط یبا  نب  یلع  هل  لأسیل  هب  لزنی  امیف  بتکی  هیواعم  ناک  و  تسا ...« : هدرک  لـقن  نینچ  باـعیتسالا ، باـتک  رد  ربلا  دـبع  نبا  - 1
لها کنم  اذـه  عمـسی  ال  هبتع : هوخا  هل  لاقف  .بلاط  یبا  نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  لاق : هلتق  هغلب  املف  کلذ  نع  هنع  هللا  یـضر 

، یلعلا کلملا  حـتف  هنع ؛ هللا  یـضر  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  همجرت 1855 ، ، 3/1108 باعیتسالا ، .کنع » ینعد  هل : لاـقف  .ماـشلا 
هظعوـم و یلع و  لـئاضف  ص74 ، يرب ، هلآ ، یلع و  ماـمالا  بسن  یف  ْهرهوـجلا  ْهیواـعم ؛ ْهداهـش  ص74 ، يرغملا ، قیدـصلا  نب  مـحا 

« ققحم  » .هنع هللا  یضر  هایاصو 
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: تفگ هددـعتم  نطاوم  رد  رمع  هکنآ  امک  دـنتفرگ  یم  وا  زا  يواتف  دـندومن و  یم  یلع  هب  هعجارم  نآرق  ماـکحا  رد  ربمغیپ  هباحـص  )
( .دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تما  نیرتاناد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب و  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

یهقف لئاسم  یملع و  بتارم  رد  يردق  هب  رمع  هفیلخ  هک  ددرگ  یم  مولعم  دیآ  یم  تسد  هب  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  ریـس  زا  هچنآ 
رـضاح هک  هباحـص  زا  کی  ره  هک  هدرک  یم  یحـضاو  هابتـشا  نانچ  یمومع  جایتحالا  هب  ام  لئاسم  ماکحا و  رد  ابلاغ  هک  هدوب  هداـس 

.دنتخاس یم  هابتشا  هب  هجوتم  هبتنم و  ار  وا  دندوب 

ماـکحا و رد  هنع  هللا  یـضر  هفیلخ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  .دـیهد  یم  هفیلخ  هب  یتبـسن  نـینچ  هـک  دـییامرف  یم  یفطل  یب  یلیخ  خـیش :
؟ دشاب هدومن  هابتشا  نید  لئاسم 

.دنتخاس رشتنم  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  تقیقح  فشک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  ما  هدرکن  ار  یفطل  یب  نیا  یعاد :

.ددرگ اوسر  يرتفم  مولعم و  بذک  قدص و  ات  دیئامرف  نایب  دانسا  رکذ  اب  تاهابتشا  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :

یکی هب  سلجم  تقو  ياضتقا  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  زا  یلو  دنا  هدومن  تبث  هابتشا  دص  بیرق  رایسب و  ناشیا  تاهابتشا  یعاد :
.میامن یم  هراشا  اهنآ  زا 
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تفالخ نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  هاتبشا 

هحفص هحفص 265 و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  (2) و  نیحیحصلا نیب  عیمج  رد  يدیمح  (1) و  حیحص ممیت  باب  رد  جاجح  نب  ملسم 
(4) ننس لوا  دلج  هحفص 209  رد  یقهیب  (3) و  دنسم مراهچ  دلج   319

(5) و ننس لوا  دلج  هحفص 53  رد  دوواد  یبا  و 
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دبع نب  دیعـس  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  ملـسم  .ممیتلا  باب  ضیحلا ، باتک  1/280و 281 و 112 ، ملسم ، حیحص  - 1
اذا نینمؤملا  ریما  ای  رکذت  اما  رامع : لاقف  .لصت  ال  لاقفءام : دـجا  ملف  تبنجا  ینا  لاقف : رمع  یتا  الجر  نا  هیبا  نع  يزبا  نب  نمحرلا 
امنا هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  تیلص  بارتلا و  یف  تکعمتف  انا  اما  لصت و  ملف  تنا  اماف  ءام  دجن  ملف  انبنجاف  هیرـس  یف  تناو  انا 

مل تئاش  نا  لاق : رامع  ای  هللا  قتا  رمع  لاقف  کیفکو  کهجو  امهب  حـسمت  مث  خـفنت  مث  ضرالا  کیدـیب  برـضت  نا  کیفکی  ناـک 
.هب ثدحا 

.ممیت ثیدح  رسای ، نب  رامع  دنسم  ، 345 ، 1/253 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 2
نب نمحرلا  دبع  نع  دـنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  نایرج  لبنح  نب  دـمحا  .رـسای  نب  رامع  دنـسم  ، 4/319 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3

یلصأل نکأ  ملف  انأ  اما  رمع  لاقف  ءاملا  دجن  نیرهشلاو ال  رهـشلا  ثکمن  انا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  لجر  هاتاف  رمع  دنع  انک  لاق  يزبأ 
یناف لاق  معن  لاق  انبنجأ  انا  ملعتف  لـبإلا  یقرن  نحنو  اذـک  ناـکمب  اـنک  ثیح  رکذـت  نینمؤملا  ریمأ  اـی  راـمع  لاـقف  ءاـملا  دـجأ  یتح 

مث ضرألا  هیفکب  برضو  کیفاک  بیطلا  دیعصلا  ناک  لاقو  کحضف  هتثدحف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیتاف  بارتلا  یف  تغرمت 
تییح ام  وأ  تشع  ام  هرکذأ  مل  تئـش  نا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  رامع  ای  هللا  قتا  لاق  هیعارذ  ضعبو  ههجو  امهب  حـسم  مث  اـمهیف  خـفن 

.تیلوت ام  کلذ  نم  کیلون  نکلو  هللاو  الک  لاق 
.رسای نب  رامع  نع  ممیتلا  ْهیفیک  یف  تایاور  رکذ  اب  ممیتلا  باوبا  عامج  ْهراهطلا ، باتک  ، 1/209 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 4

رمع دـنع  تنک  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  دوواد  یبا  .ممیت  باب  ْهراـهطلا ، باـتک  ح322 ، ، 1/88 دوواد ، یبا  ننـس  - 5
ریمأ ای  رامع  لاقف  لاق  ءاملا  دـجأ  یتح  یلـصأ  نکأ  ملف  انا  اـما  رمع  لاـقف  نیرهـشلاو  رهـشلا  ناـکملاب  نوکن  اـنا  لاـقف  لـجر  ءاـجف 
لاقف کلذ  ترکذف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تیتأف  تنکمت  انأ  املف  هبانج  انتباصأف  لبإلا  یف  تنأو  انأ  تنک  ذإ  رکذت  امأ  نینمؤملا !

ای رمع  لاقف  عارذلا  فصن  یلإ  هیدیو  ههجو  امهب  حـسم  مث  امهخفن  مث  ضرألا  هیدـیب  برـضو  اذـکه  لوقت  نا  کیفکی  نوکی  امنا 
تیلوت ام  کلذ  نم  کنیلونل  هللاو  الک  رمع  لاقف  ادبأ  هرکذأ  مل  هللاو  تئش  نا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هللا  اوقتا  رامع 
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ناتدوخ ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (2) و  ننس لوا  دلج  ات 61  هحفص 59  رد  یئاسن  ماماو   (1) ننس لوا  دلج  هحفص 200  رد  هجام  نبا 
یبآ ما و  هدش  بنج  نم  تفگ : دمآ و  يو  دزن  هب  يدرم  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  هتوافتم  ظافلا  هفلتخم و  قرط  هب 

.یئامن لسغ  دـیایب و  تتـسد  هب  بآ  ات  نکم  زامن  یتفاـین  بآ  هاـگره  تفگ : هفیلخ  .منک  هچ  مناد  یمن  میاـمن ، لـسغ  هک  ما  هتفاـین 
هب جایتحا  قافتا  بسح  رب  وت  نم و  اهرفـس ،) ) رافـسا زا  یکی  رد  هک  هتفر  تدای  رمع  يا  تفگ : دوب ، رـضاح  هباحـص  زا  رـسای  راـمع 
هب ار  ندـب  مامت  هک  تسا  نآ  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هک  مدرک  نامگ  نم  یلو  يدـناوخن  زاـمن  وت  دوبن  بآ  نوچ  میدومن ، ادـیپ  لـسغ 

یمـسبت ترـضح  میدش  بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تمدخ  نوچ  .مدرک  زامن  هدناطلغ و  نیمز  هب  ار  دوخ  اذـل  ملامب  نیمز 
یناـشیپ هب  مه  اـب  ار  فک  ود  ره  دـعب  هدز و  نیمز  هب  مه  اـب  ار  تسد  ود  فک  هک  تسا  سب  ردـق  نیمه  ممیت  رد  دـندومرف : هدومن ،

.دنیامن حسم  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد  فک  دعب  تسار و  تسد  تشپ  رب  ار  پچ  تسد  فک  دعب  دنلامب و 
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.ْهدحاو ْهبرض  ممیتلا  یف  ءاج  ام  باب  ممیتلا ، باوبا  اهننس ، ْهراهطلا و  باتک  ح569 ، ، 1/188 هجام ، نبا  ننس  - 1
.ممیتلا ْهیفیک  باب  ممیتلا ، باوبا  ْهراهطلا ، باتک  ح 302 ، ، 1/133 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1888 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_307_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_307_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم هزاجا  ایآ  تفگ : رامع  .سرتب  ادخ  زا  رامع  يا  تفگ  تشادن  یباوج  نوچ  رمع  دناوخن ؟ زامن  یئوگ  یم  هفیلخ  کنیا  ارچ  سپ 
.یهاوخ یم  هچنآ  هب  مدرک  راذگاو  ار  وت  ینعی  تیلوت  ام  کیلوت  تفگ : میامن ؟ لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یهد 

هدارا یب  اعطق  هدـیدرگ ، لقن  ناـتدوخ  ءاـملع  ربتعم  حاحـص  رد  هک  ربتعم  ربخ  نیا  فارطا  رد  دـینک  رکف  رگا  مرتحم  ناـیاقآ  کـنیا 
یفرعمو هتخانـش  هباحـص  ناـیم  رد  گرزب  ءاـهقف  زا  یکی  ار  هفیلخ  هک  هتفگ  اـج  یب  یلیخ  ملعم  ياـقآ  هک  دوـمن  دـیهاوخ  قیدـصت 

.هدومن

هک هدینش  مه  ترضح  نآ  دوخ  زا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  ارفـس  ارـضح و  زور ، بش و  هک  یهیقف  تسا  نکمم  هنوگچ 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدناوخ  هدئام  هروس  هیآ 9  رد  احیرص  هوالع  تسا ، هنوگچ  ممیت  قیرط  بآ  نادقف  رد 

{ ابیط ادیعص  اوممیتف  ًءام  اودجت  ملف  }

( دیئامن ممیت  كاپ  كاخ  اب  دیباین  بآ  رگا  سپ  )

بآ دیامرف  دیجم  نآرق  هک  یتروص  رد  ناوخن ! زامن  یتفاین  بآ  رگا  دیوگب  یناملـسم  درم  هب  دـیامن ، غالبا  یـضوع  ار  مکح  هاگنآ 
.امن ممیت  كاپ  نیمز  اب  یتفاین 

ات دناد  یم  ار  نآ  یماع  ناملسم  ره  لسغ ، ءوضو و  دننام  هک  تسا  یمومع  ءالتبالا  هب  ام  جیار و  ناناملـسم  نایم  ممیت  هلئـسم  اقافتا 
! دنادب دیاب  امتح  دوخ  درک  لمع  يارب  دیامن ، میلعت  مدرم  هب  دیاب  هک  نآ  زا  هتشذگ  هک  ربمغیپ  هفیلخ  یباحص و  درف  دسر  هچ 

ذخا رد  هظفاح  هک  تسا  نکمم  یلو  هدوب  نید  رد  لالخا  شـضرغ  اـی  هتفگ و  یـضوع  ادـماع  اـملاع  رمع  هفیلخ  میوگب  مناوت  یمن 
وا يارب  ماکحا  طبض  هدوب و  لئاسم 
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دبع هب  دنا  هتشون  ناتدوخ  ءاملع  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  هتشاد  لاکشا 

!! یهدب ار  نآ  باوج  وت  دنیامن  یم  یلاؤس  نم  زا  هاگره  هک  شابم  ادج  نم  زا  تفگ : یم  یباحص  هیقف  دوعسم  نب  هللا 

ماکحا نایب  لئاسم و  ذـخا  رد  هک  یحطـس  هداس و  یمدآ  نینچ  نیب  تسا  قرف  ردـقچ  دـیئامن  تواضق  لماک  هجوت  اب  نایاقآ  لاـحلا 
وا دزن  رد  هیلمع  هیملع و  لئاسم  مامت  هتـشاد و  روما  تایلک  تایئزج و  رب  لماک  هطاحا  هک  یـسک  نآ  اب  هدوبن  هدامآ  رـضاح و  یهقف 

.تسا هدوب  رضاح  تسد  فک  دننام 

.دشاب هتشاد  روما  تایلک  تایئزج و  عیمج  رب  هطاحا  تسناوت  یم  یسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ریغ  خیش :

ملع باب  رگم  هتـشادن  يا  هطاح  نینچ ا  هباحـص  زا  يدحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  زا  دعب  تسا  یهیدب  یعاد :
.دشاب یم  امش  زا  ملعا  یلع  دومرف : ترضح  نآ  دوخ  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح ، نآ 

ع)  ) یلع ترضح  دزنرد  مولع  یمامتروضح 

بجعت يور  زا  رمع  هفیلخ  يزور  هک  دیامن  یم  لقن  دوخ  بقانم  رد  ءابطخلا  بطخا  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  هچ  نانچ 
نودب دننک  یم  شسرپ  وت  زا  لئاسم  زا  يا  هلئـسم  ای  ماکحا  زا  یمکح  ره  تسا  هنوگچ  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 

نم تسد  رد  تشگنا  دنچ  دومرف : درک و  زاب  وا  لباقم  رد  ار  كرابم  تسد  فک  رمع  باوج  رد  ترضح  یهد ؟ یم  باوج  یلطعم 
رکف هب  جاتحم  تفگ : يدومنن ؟ رکف  يدرکن و  لمأت  ارچ  دومرف : ترضح  .تشگنا  جنپ  تفگ : يروف  تسا ؟
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فک نیا  دننام  نم  لباقم  رد  مولع  ماکحا و  لئاسم و  مامت  دومرف : ترـضح  .دوب  رـضاح  نم  يور  باقم  رد  تشگنا  جنپ  اریز  دوبن ؛
.مهد یم  باوج  رکفت  لمأت و  یب  يروف ، تالاؤس ، باوج  رد  اذل  تسا ، رضاح  تسد 

اب لوکسا  وچ  مه  کی  رد  یطارفا  فاصنا  یب  ملعم  ياقآ  بّصعت  ضغب و  ّبح و  يور  هک  تسین  ینادجو  یب  ایآ  فاصنا  اب  نایاقآ 
نینچ دیوگب  دنزب و  ناهرب  لیلد و  یب  چوپ ، فرح  یتمضع 

ببـس هدومن و  یم  هعجارم  رمع  هفیلخ  هب  دوخ  تالکـشم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باب  مولع و  مامت  رب  طـیحم  ملاـع 
.ددرگ ربخ  یب  ناناوج  تریح 

مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  عافد 

.مناسر یم  نایاقآ  ضرع  هب  مارم  توبث  يارب  هک  دمآ  مدای  هب  يربخ  کنیا 

هدومن و تیاور  دمحا  ماما  هک  هتشون  هیآ 14  لیذ   (1) قعاوص هحفص 110  مجنپ  دصقم  نمض  باب 11  رد  بصعتم  یکم  رجح  نبا 
زا يدرم  هکدنا  هدومن  لقن   (2) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یبرقلا و  هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  زین 
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دصقم 5. باب 11 ، ص179 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 1
ناک دقو  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  دـیدحلا  یبا  نبا  هبطخ 222 . لیذ  ، 12/179 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
رمع کلهل  یلع  الول  لاق  یتح  امهریغو  لبج  نب  ذاعمو  بلاط  یبأ  نب  یلع  اـهایإ  همهفی  یتح  اـهیف  ئطخیف  ءایـشأ  یف  مکح  رمع ) )
دوخ بقانم  رد  یلزاغم  نبا  ...هنم و  جرخیف  یـصاوغ  ای  صغ  سابع  نبال  لوقیف  مکحلا  هیلع  لکـشی  ناکو  رمع  کلهل  ذاـعم  ـالولو 

لس لاقف : هلئسم ، نع  هیواعم  لجر  لأس  دنک : یم  لقن  لماک  ار  نایرج  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هتلزنم  ح52 ، ص35 ،
ام سئب  لاقف : بلاط ! یبأ  نب  یلع  لوق  نم  ّیلإ  ّبحأ  اـهیف  کـلوق  نینمؤملا ، ریمأ  اـی  هل : لاـق  .ملعأ  ّهنإـف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـهنع 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  لاق  دقلو  ًاّرغ ، ملعلاب  هّرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  ًالجر  َتهرک  دقل  هب ، َتئج  ام  مَُؤلو  َتلق ،
رمع ُتدهـش  دقلو  هنع ، ذخأیف  هلأسی  باّطخلا  نب  رمع  ناک  دقلو  يدـعب ؛» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : » هلآو

فلسلا هیلع  جرد  ام  رکذ  باب 13 ، ، 2/328 نیدقعلا ، رهاوج  رد  ار  نایرج  نیا  يدوهمس  و  ٌّیلع ؟ انهه  لاق : ءیـش  هیلع  لکـشأ  اذإ 
: لاق مزاح  یبا  نع  بقاـنملا  یف  دـمحا  ماـمالا  جرخا  و  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  مهقوقح ، مظعب  مهفارتعا  مهمیظعت و  مهیقوت و  نم 

.یلع باوج  نم  یلا  بحا  اهیف  هباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  .ملعا  وهف  ایلع  اهنع  لأسا  لاقف : هلئسم ، نع  لأسف  هیواعم  یلا  لجر  ءاج  »
نم نوراه  هلزنمب  تنا  هل : لاـق  دـقل  ارغ و  ملعلاـب  هرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ـالجر  تهرک  دـقل  تلق ، اـم  سئب  لاـق :

.هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  رمع  ناک  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم 
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هیواـعم .یلع  باوج  زا  مراد  رتـشوخ  ار  وت  باوج  تفگ : برع  تسا ! رتاـناد  هک  سرپـب  یلع  زا  ار  نآ  تفگ : .دومن  یلاؤس  هیواـعم 
: یتفگ ینخس  دب  تفگ :

یبن هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هل  لاق  دـقل  ًارغ و  ملعلاـب  هرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ـالجر  تهرک  »
« هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  رمع  ناک  يدعب و 

هلزنم هب  نم  زا  وت  دومرف : وا  هب  قـیقحت  هب  هنیآ  ره  داد و  یم  ملع  نیقلت  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  یـسک  زا  يراد  تهارک 
درک و یم  لاؤس  یلع  زا  دش  یم  هدیچیپ  لکشم و  يرما  رمع  رب  تقو  ره  دشابن و  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  الا  یـسوم  زا  ینوراه 

( .تفرگ یم  ار  وا  يأر 

( .دنهد نآ  هب  یهاوگ  تداهش و  نانمشد  هک  تسا  نآ  تلیضف  « ) ءادعالا هب  تدهش  ام  لضفلا   » ياضتقم هب 

سب .ترضح  نآ  ماقم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ودع  ادعا  هیواعم  تداهش  دنک  یم  تیافک 
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دمحم همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  دننام  امومع  امـش  ءاملع  رباکا  هک  ار  هچ  نآ  هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  تسا 
عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  ماقم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  ودنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب 

: تفگ هبترم  داتفه  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  اهنآ  ریغ  هدوملا و 

راک دشابن  یلع  هدیچیپ  لئاسم  تالکـشم و  تالـضعم و  باوج  رد  رگا  هک  هدومن  فارتعا  احیرـص  هکلب   (1) .رمع کلهل  یلع  الول 
.دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دوش و  یم  لکشم 

ع)  ) یلع دوبن  رد  لکشم  لح  مدع  ییوگخساپرد و  یناوتان  هب  رمع  رارقا 

هک دندروآ  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يدرم  هک  هدروآ  لوا  لصف  زا  میس  لصف  هحفص 18   (2) همهملا لوصف  رد  یکلام  نیدلا  رون  هلمج  زا 
: دندیسرپ وا  زا  یعمج  روضح  رد 

: تفگ يدرک ؟ حبص  هنوگچ  تحبصا ؟ فیک 

قلخی مل  امب  رقا  هرا و  ملامب  نمؤا  يراصنلا و  دوهیلا و  قدصاو  قحلا  هرکا  هنتفلا و  بحا  تحبصا 

ار و قح  مراد  هارکا  مراد و  یم  تسود  ار  هنتف  هک  یتلاح  رد  ما  هدرک  حبص  )
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.تشذگ مشش  سلجم  رد  - 1
.همولع نم  ءیش  رکذ  یف  لصف  ، 1/198 ْهمئالا ، ْهفرعم  یف  همهملا  لوصف  - 2
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( .هدشن قلخ  هک  يزیچ  هب  منک  یم  رارقا  ار و  وا  ما  هدیدن  هک  يزیچ  هب  مراد  نامیا  ار و  يراصن  دوهی و  میامن  یم  قیدصت 

ضرع ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  هیـضق  دـمآ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤـمل  ریما ا  یتـقو  .دـنروایب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنورب  درک  رما  رمع 
هروس رد  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  دـالوا  لاوما و  شدارم  مراد ، یم  تسود  ار  هنتف  هتفگ  هک  نیا  هتفگ  حیحـص  دوـمرف : دـندرک ،

: هدومرف هیآ 8  لافنا 

{ هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  }

( دنا ناحتما  بابسا  هنتف و  امش  لاوما  دالوا و  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  )

: دیامرف نآرق  رد  هچ  نانچ  تسا  گرم  شدارم  هدومن ، قح  زا  تهارک  راهظا  هک  نیا  اماو 

{ قحلاب توملا  ترکس  تئاج  {و 

( دیسر ارف  تقیقح  قح و  هب  گرم  یتخس  يوه و  یب  هنیآ  ره  )

: دیامرف یم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  شدارم  میامن  یم  قیدصت  ار  يراصن  دوهی و  هتفگ  نیا  و 

ْیَش ٍء} یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  ْیَش ٍء َو  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  }

( دنتسین قح  رب  دوهی  دنتفگ : يراصن  دنتسین و  قح  رب  يراصن  دنتفگ : دوهی  )

ود ره  نم  دیوگ : برع  درم  نیا  .دنیامن  یم  بیذکت  ار  رگیدکی  هقرفود  ره  ینعی 
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.میامن یم  بیذکت  ار  هقرف  ود  ره  ینعی  منک  یم  قیدصت  ار  هقرف 

هک يزیچ  هب  مراد  رارقا  هتفگ  هک  نیا  مراد و  يری  ـال  يادـخ  هب  ناـمیا  ینعی  ما  هدـیدن  هک  يزیچ  هب  مراد  رارقا  هتفگ  هک  نـیا  اـما  و 
: تفگ رمع  .هدومنن  ادیپ  دوجو  زونه  هک  تسا  تمایق  شدارم  هدشن ، دوجوم  ینعی  هدشن  قلخ 

« اهل یلع  هلضعم ال  نم  هللااب  ذوعا  »

( .دشابن وا  رد  یلع  هک  یلکشم  هدیچیپ و  رما  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  )

نب هفیذح  زا  رت  طوسبم  رگید  قیرط  هب   (1) بلاطلا هیافک  باب 57  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دنام  یضعب  ار  هیـضق  نیمه 
.دنا هدومن  لقن  رمع  هفیلخ  زا  نامیلا 
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هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یجنگ  .تالضعملا  لحب  یلع  صیـصخت  یف  باب 57 ، ص218 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
، حبـصأ یندـیرت  فیک  لاقف : نامیلا ، نبا  ای  تحبـصأ  فیک  رمع : هل  لاقف  باطخلا  نبا  رمع  یقل  هنا  ناـمیلا ، نب  هفیذـح  نع  تسا :
ام ضرألا  یف  یلو  ءوضو ، ریغ  یلع  یلـصأو  قولخملا ، ریغ  ظفحأو  هرأ ، مل  اـمب  دهـشأو  هنتفلا ، بحأو  قحلا ، هرکأ  هللاو  تحبـصأ 

قیرطلا یف  وه  انیبف  کلذ ، هلوقل  هفیذح  يذأ  یلع  مزعو  رمأ  هلجعأ  دقو  هروف ، نم  فرصناو  هلوقل  رمع  بضغف  ءامسلا ، یف  سیل هللا 
فیک هتلأـسف  ناـمیلا  نب  هفیذـح  تیقل  لاـقف : رمع ؟ اـی  کبـضغأ  اـم  لاـقف : ههجو ، یف  بـضغلا  يأرف  بلاـط ، یبأ  نـب  یلعب  رم  ذإ 
لاملا بحی  قدـص  لاق : هنتفلا ، بحأو  لوقی : لاقف : قح ، وهو  توملا  هرکی  قدـص ، لاـقف : قحلا ، هرکأ  تحبـصأ  لاـقف : تحبـصأ ،

هینادحولاب دهشی هللا  قدص  لاقف : هرأ ، مل  امب  دهشأو  لوقی : یلع  ای  لاقف  هنتف } مکدالوأو  مکلاومأ  امنا  : } یلاعت هللا  لاق  دقو  دلولاو ،
: لاق قولخملا ، ریغ  ظفحأ  یننا  لاـق : دـقو  یلع  اـی  لاـقف : .هلک  کـلذ  ری  ملو  طارـصلاو ، راـنلاو ، هنجلاو ، هماـیقلاو ، ثعبلا ، توملاو 

یمع نبا  یلع  یلـصی  قدـص  لاقف : ءوضو ، ریغ  یلع  یلـصأ  لوقیو ، لاق : قولخم ، ریغ  وهو  نآرقلا  یلاعت  هللا  باتک  ظـفحی  قدـص 
: لاق وه ؟ امو  لاقف : کلذ ، نم  ربکأ  لاق : دق  نسحلا  ابأ  ای  لاقف  هزئاج ، هیلع  هالصلاو  ءوضو ، ریغ  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

باطخلا نبا  کلهی  رمع : لاقف  دلولاو ، هجوزلا  نع  هللا  یلاعتو  هجوز  هل  قدـص  لاق : ءامـسلا ، یف  سیل هللا  ام  ضرألا  یف  یل  نا  لاق :
.لقنلا لهأ  دنع  تباث  اذه  تلق : بلاط  یبأ  نبا  یلع  الول 
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رد مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـنام و  باوج  رد  رمع  رکب و  یبا  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  نامز  رد  ایاضق  لیبق  نیا  زا 
دندرک یم  لاؤس  هلکـشم  لئاسم  دـندمآ و  یم  یتقو  تعیبط  هدام و  بابرا  يراصن و  دوهی و  ءاملع  اصوصخم  هدـمآرب  باوج  ماقم 

.داد یم  ار  اهنآ  تالضعم  باوج  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  طقف 

رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ریـسفت و  رد  يروباشین  دوخ و  نحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  لیبق  زا  ناتوخ  ءاـملع  رباـکا  رارقا  هب  اذـلف 
دنسم و رد  دمحا  ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  لوؤسلا و  بلاطم  باب 4  نمض  هحفص 13  رد  هحلط  نب  دمحم  بقانم و 

بیذهت هحفـص 338  رد  یفوـتم 852 ینالقـسع  رجح  نبا  ظـفاح  هـمهملا و  لوـصف  هحفـص 18  رد  یفوتم 855  یکلاـم  غاّبـص  نبا 
هحفـص 194 رد  يربط  نیدلا  بحم  لطابلا و  لاطبا  رد  يزاریـش  ناهبزور  نب  هللا  لضف  یـضاق  و  نکد ) دابآ  ردیح  پاچ   ) بیذهتلا
رد یفوتم 276  يرونید  هبیتق  نبا  هباغلا و  دـسا  راـهچ  دـلج  هحفـص 22  رد  یفوتم 360  يرزج  ریثا  نبا  هرـضنلا و  ضاـیر  مود  دـلج 

هحفص 39 مود  دلج  هحفص 474  رد  یفوتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  و  رـصم ) پاچ   ) ثیدحلا فلتخم  لیوأت  هحفص 201 و 202 
باب 57 رد  یفوتم 659  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دوخ و  خیرات  متفه  دـلج  هحفص 369  رد  ریثک  نبا  باعیتسا و  میـس  دلج 

نیدلا رون  راصبالا و  رون  هحفص 73  رد  یجنلبش  نمؤم  دیـس  ءافلخلا و  خیرات  هحفص 66  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  بلاطلا و  هیافک 
نب دمحم  باترملا و  هیاده  هحفص 146 و 152  رد  يدنفا  دمحا  جاح  نیدقعلا و  رهاوج  رد  یفوتم 911  يدوهمس  هللا  دبع  نب  یلع 
یبا نبا  باب 6 و  همالا  صاوخلا  هرکذـت  هحفص 87  رد  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  نیبغارلا و  فاعـسا  هحفص 152  رد  نابـصلا  یلع 

یفوتم دیدحلا 
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رد یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دیرجت و  حرـش  هحفص 407  رد  یچشوق  یلع  یلوم  هغالبلا و  جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفص 6  رد   655
هحفص رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هقرحم و  قعاوص  هحفص 78  رد  یفوتم 973  بصعتم  یکم  رجح  نبا  یتح  بقاـنم  هحفص 48و 60 

رمع هفیلخ  هک  دنا  هدومن  لقن  يرایـسب  يایاضق  هیمکحلا  قرط  هحفـص 47 و 53  رد  هیزوج  میق  نبا  همالع  هباصا و  مود  لدج   509
اصوصخم هلکشم  لئاسم  ثداوح و  رد  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  لقن  هاشداپ  هلکشم  لئاسم  اصوصخم  هلکشم  لئاسم  ثداوح و  رد 

نب رمع  یناث  هفیلخ  ررکم  هک  هدـمآ  رتاوت  هب  کـیدزن  هرخـالاب  .هدومن  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  عوجر  ار  مور  هاـشداپ  هلکـشم  لـئاسم 
هلـضعم نم  هللااب  ذوعا  هتفگ : یهاگ  هداد  ار  اهنآ  باوج  هدومن و  تالکـشم  لح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هددـعتم  يایاضق  رد  باطخلا 

الول باطخلا  نبا  کلهی  داک  تفگ : یم  عقاوم  ضعب  رد  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  تفگ : یم  تاقوا  یـضعب  نسحلا و  وبا  اـهیف  سیل 
.بلاط یبا  نب  یلع 

باطخ رـسپ  دوب  کیدزن  .دوب  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  .دشابنوا  رد  یلع  هک  یلکـشمو  هدـیچیپ  رما  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  )
( .دوبن بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  دوش  كاله 

ءافلخ دنسیون : یم  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  یطارفا  ملع  یب  ملعم  نیا  هتفگ  فالخ  رب 
هب شوگ  ءافلخ  الماک  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يوتف  زکرم  ایند  وند  روما  رد  دندرک و  یم  روش  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  لحارم  مامت  رد 

.دش هراشا  اهنآ  زا  يرصتخم  هب  هک  نآ  امک  دندرب  یم  هرهب  دندرک و  یم  لمع  دنداد و  یم  وا  تاروتسد  تاملک و 
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ماکحا هلوقنم و  يایاضق  نیمه  هدراو ، صوصن  تاملک و  ریاـس  زا  رظن  عطق  هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  یتریـصب  بحاـص  ره  رب  سپ 
.نارگید رب  تسا  وا  مدقت  قح  تیجح و  تماما و  رب  لیلد  دوخ  دیدرگ  یم  رداص  ترضح  نآ  زا  هک  يا  هفدارتم 

هدوب تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  یلع 

هروس هیآ 36  رد  هچ  ناـنچ  .ددرگ  هیلاـمک  تافـص  ریاـس  اـب  مأوت  هک  اـصوصخ  تسا  تیولوا  ناـهرب  نیرتـگزب  دوـخ  تیملعا  اریز 
: دیامرف یم  احیرص  سنوی ،

{ َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ    ِ ّقَْحلا َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَف  {َأ 

دوخ هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  تیادـه  هک  نآ  اـی  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دـنک  یم  يربـهر  قح  يوـس  هب  ار  قـلخ  هک  یـسک  اـیآ  )
( دینک یم  مکح  هنوگچ  امش  سپ  دوش ؟ تیاده 

قرط هب  لـهاج  هک  یـسک  نآ  اـت  دوش  عقاو  مدرم  عاـطم  هک  دـشاب  یم  یلوا  تسا  تیادـه  قـیرط  هب  ملاـع  هک  یـسک  نآ  هتبلا  ینعی 
.دنک ییامنهار  تیاده و  ار  وا  دیاب  رگید  تسا و  تیاده 

تفالخ و تماما و  رما  رد  تسا  یئالقع  هدعاق  هک  لضاف  رب  لوضفم  میدقت  زاوج  مدع  رب  تسا  یفاک  لیلد  دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
يریدقت و ماهفتـسا  قرط  هب  رمز ، هروس  هیآ 13  رد  هچنانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  هیویند و  هینید و  هماع  تساـیر 

: دیامرف یم  يراکنا 

{ نوملعیال نیذلا  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  }

)؟ دنناسکی نادان  لهاج و  مدرم  اب  شناد  ملع و  لها  ایآ  )
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تسا مزال  هنافصنم  تواضق 

هک ا ار  یگرزب  تیـصخش  نینچ  هدوب  فاصنا  ایآ  .دـینک  تواضق  هنافـصنم  دـیراذگب و  ار  بصعت  تداع و  ادـخ  هب  ار  امـش  نایاقآ 
دروم تسا و  نید  زا  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  ءاملع  ماـمت  قاـفتا  دروم  سمـشلا و  نم  رهظا  روما ، نطاوب  رهاوظ و  رب  وا  یملع  هطاـح 

؟ دنیامن رانکرب  رباکا  زا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیصوت 

؟ هدوبن راک  رد  یتسایس  هتفرن و  راک  هب  یسئاسد  ترضح  نآ  ندومن  رانکرب  رد  ایآ 

نیلسرملا دیس  نیقتملا و  ماما  هللا و  لوسر  ملع  باب  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  تما و  رد  امش  ایآ 
عروا ملعا و  هک  يدحا  رد  ار  هیلاع  تافص  نیا  دیدرکن  ادیپ  رگا  تفالخ و  رما  رد  دیراد  مدقم  ار  وا  دشاب ؟ ترـضح  نآ  هدومرف  هب 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دشاب  تما  همه  زا  دهزا  یقتا و  و 

رما نیا  هب  تما  همه  زا  قیلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  هفیلخ و  قحرب و  ماما  یلع  هک  دیئامن  قیدصت  لقع  مکح  هب  سپ 
.تفر راک  هب  هک  یسایس  سئاسد  اب  رگم  دشن  رانکرب  رباکا  زا  یگرزب  تیصخش  نینچ  اعطق  دشاب و  یم  هدوب و  گرزب 

ینعم نیا  راکنا  يدحا  تسا و  قافتا  دروم  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  یلمع  یملع و  بقانم  لئاضف و  رد  یلاع  بانج  تانایب  خیش :
.یجراخ لهاج  بصعتم  دونع  جوجل  يا  هدع  رگم  هدومنن  ار 

مدـقت قح  يرترب و  ماقم  هب  تفریذـپ و  ار  مهنع  هللا  یـضر  ءافلخ  تفالخ  هبغرلا  عوطلاب و  دوخ  یلع  اندیـس  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
هدیسر هچ  ار  ام  .دش  میلست  اهنآ 
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نامثع رمع و  رکب و  یبا  ارچ  هک  میگنجب  مه  اب  میزوسب و  لاس  دصیـس  رازه و  زا  دعب  میـشاب ، رت  مرگ  شآ  زا  هساک  امـش  هدومرف  هب 
! دنا هتشاد  یلع  رب  مدقم  هدیدنسپ و  تما  عامجا  ار  مهنع  هللا  یضر 

ربمغیپ زا  دعب  هک  دنراد  قیدصت  مه  امش  ياملع  مومع  هداد و  ناشن  خیرات  هچنآ  ره  میشابافص ؟ حلص و  رس  مه  اب  ام  دراد  بیع  هچ 
ماقم ظفح  اب  هناردارب  مه  اب  مه  ام  دـندش ، تفالخ  نیـشن  دنـسم  يرگید  زا  دـعب  کی  ره  مهنع  هللا  یـضر  ناـمثع  رمع و  رکب و  یبا 
نامه میئاـمن  یعاـسم  کیرـشت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  وا  تبارق  ههجو و  هللا  مرک  یلع  یلمع  یملع و  تیلـضفا  يرترب و 

.دنیآرب یگناگی  رد  زا  ام  اب  مه  هعیش  بهذم  دنراگزاس ، مه  اب  ام  هعبرا  بهاذم  هک  یمسق 

يرادمتـسایس و نس و  ربک  ثیح  زا  دیئامن  قیدـصت  ناتدوخ  یلو  میتسین  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  لمع  ملع و  ماقم  رکنم  ام  هتبلا 
دنسم رب  تما  عامجا  هب  تهج  نیمه  هب  هدوب و  مدقم  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هتبلا  ءادعا  لباقم  رد  يرابدرب  لمحت و  مزح و  یتدایز 

لاس جنپ  تسیب و  زا  دعب  هچ  نانچ  تشادن  تفالخ  یئاناوت  تردق و  سران  ناج  ههجو  هللا  مرک  یلع  هکنآ  هچ  دـش ، رارقرب  تفالخ 
.دش اپرب  تابالقناو  اه  يزیرنوخ  همه  نآ  تسایس  مدع  هطساو  هب  دیسر  تفالخ  هب  هک  مه 

.میامن ضرع  باوج  هدومن  کیکفت  مه  زا  ار  کی  ره  مدومن  هک  یتشاددای  نیا  يور  مراچان  هک  دیدومرف  مهرد  هلمج  دنچ  یعاد :

راوز دزد و  لثم 

دروآ و دور  میلست  رس  تبغر  لیم و  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دیدومرف  الوا 
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هک قباس  نامز  رد  .میامن  ضرع  تسا  بسانم  لثم  باب  نم  دـمآ  مدای  اجنیا  رد  یبلطم  .دـش  دوخ  زا  لبق  ءاـفلخ  تفـالخ  هب  یـضار 
زا يا  هلفاق  دـندومن  یم  باـهذ  باـیا و  تمحز  هب  تاـبتع  نیرئاز  دوب  هتفرگ  ار  عراوش  قرط و  ناریا  تیطورـشم  لـیاوا  رد  ینمااـن 

لاوما نیب  رد  .دندومن  یم  میـسقت  ار  ناشلاوما  ریـسا و  ار  اهنآ  هدـیدرگ  نیقراس  صوصل و  زا  يا  هتـسد  راتفرگ  تعجارم  رد  نیرئاز 
: تفگ يرئاز  تسیک ؟ لام  نفک  نیا  راوز  نایاقآ  تفگ : داـتفا ، نادزد  زا  يدرمریپ  تسد  هب  راوز  زا  یکی  نآ  زا  نفک  هچراـپ  هعطق 

نفک امش ، لام  نم  لاوما  مامت  تفگ  دشاب ! لالح  هک  دیـشخبب  نم  هب  ار  نفک  نیا  مرادن  نفک  نم  نوچ  تفگ : دزد  .تسا  نم  لام 
رارصا هچره  دزد  .تسا  نم  يراو  دیما  هیام  ما ، هدید  هیهت  یتمحز  هب  ار  رخآ  سابل  نیا  تسا و  نم  رمع  رخآ  نوچ  دیهدب  نم  هب  ار 
ردقنآ تفگ : دراذگ ؛ ندز  يانب  رئاز و  تروص  رـس و  هب  دیـشک  ار  قالـش  دزد  ياقآ  مهد  یمن  یـسک  هب  ار  مقح  تفگ : رئاز  دومن 

ردام ریـش  زا  لالح  لالح  لالح  اقآ  دز : دایرف  دش  هراچیب  درم  ریپ  رئاز  دز ، هنایزات  يردق  .دشاب  لالح  یئوگب  یـشخبب و  ات  منز  یم 
( راضح هدنخ  ! ) دشاب رت  لالح 

بش تانایب  دیدومن  شومارف  ایوگ  نایاقآ  .تسا  بلطم  مهف  ناهذا و  بیرقت  يارب  لثم  تسین ، يا  هشقانم  لثم  رد  دیشخب  یم  هتبلا 
يرهوج و دیدحلا و  یبا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهش  هب  هک  مدیناسر  ضرع  هب  هیخیرات  هعطاق  لئالد  اب  هک  ار  لبق  ياه 

اربج ءادر  یب  شود  هنهرب و  رس  اب  ار  وا  دندرب ، مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  شتآ  نارگید ، يدوعسم و  هبیق و  نب  يرذالب و ا  يربط و 
، دندرب دجسم  هب  دندیشک و 

.مینز یم  ار  تندرگ  الا  نک و  تعیب  دنتفگ : دندیشک ، وا  يور  هب  هنهرب  ریشمش 
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ندز و هناخ  رد  شتآ  لاجنج و  راج و  وه و  اب  رگا  تسا ؟ نیمه  تبغر  اضر و  ینعم  ایآ  دـیئامن : هنافـصنم  تواضق  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ تسا مادک  هارکا  ربج و  هب  تعیب  سپ  دشاب ؟ یم  اضر  لیم و  هب  تعیب  نتفرگ  تعیب  لتق ، هب  دیدهت  ریشمش و  روز  برض و  هب 

بش رد  هک  ام  لئالد  هب  هتبرم  ود  يدناوخب و  ار  تالجم  اه و  همانزور  تاحفص  هنافصنم  رگا  دیدرب  فیرشت  هک  لزنم  هب  هللا  ءاشنا 
ینابایب دزد  نآ  دننام  هکنآ  رگم  هدوبن  راک  رد  تبغر  اضر و  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  اعطق  دیوش ، قیقد  میدومن  نایب  هتشذگ  ياه 

.هدوب یضار  میئوگب  اروبجم  ات  دینزب  ام  رس  رب 

میا هداتفین  یسک  ناج  هب  ام  الوا  میتفایب ؟ مه  ناج  هب  مینک و  تقد  راک  نیا  رد  دیاب  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  ارچ  ام  دیدومرف : ایناث 
اهنآ لام  ناج و  هداتفا  نایعیش  ناج  هب  هک  دنتـسه  تنـس  لها  نایاقآ  .میتسه  عافد  زا  راچان  تالمح  لباقم  رد  هکلب  داتفا  میهاوخن  و 

هدومن و هلباقم  اهارکا  ام  دـنیامن ! یم  یفرعم  ربخ  یب  ماوع  لباقم  رد  تعدـب  لها  رفاک و  كرـشم و  ار  ام  یتقو  دـنناد ! یم  حاـبم  ار 
.میئامن یم  كاپ  يدیحوت  هدیقع  نیا  هب  راختفا  میتسه و  كاپ  دحوم  نمؤم و  هکلب  میتسین  رفاک  كرشم و  میئامن  یم  تابثا 

دشاب هناروکروک  دیابن  تناید  لوبق 

هک یقیرط  هب  هعبرا  ءافلخ  دهد  یم  ناشن  خـیرات  نایرج  نوچ  هک  دوش  یمن  يدـیلقت  ینید  دـئاقع  مدومن ، ضرع  لبق  ياه  بش اثلاث 
میوش و میلست  میریگ و  رارق  فالسا  راتفر  هیور و  تاداع و  ریثأت  تحت  هناروکروک  مه  ام  دندش ، رادمامز  دیدومن  نایب 
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سپ میامن  یم  ضرع  ارارکت  .يدیلقت  هن  دنشاب  یقیقحت  دیاب  دئاقع  لوصا  هک  تسا  ققحم  تباث و  لقن ، لقع و  لئالد  اب  هکنآ  لاح 
دیابدنتفگ يا  هقرف  دش  داجیا  تما  رد  یگتسد  ود  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  دنتشون  تما  روهمج  امـش و  ام و  نیخروم  هک  نیا  زا 

: دومرف تفرگ و  یلع  يارب  تعیب  ناناملسم  زا  هک  هللا  لوسر  رما  هب  دیاب  تسا  یلع  اب  قح  دنتفگ  یتعامج  دومن و  رکب  یبا  زا  تیعبت 
.دومن یلع  زا  تعاطا  تیعبت و  تسا » نم  اب  تفلاخم  یلع  اب  تفلاخم  نم و  تعاطا  یلع  تعاطا  »

هتبلا مینک و  يوریپ  میدید  قح  ار  یقیرط  ره  هدومن ، يواکجنک  میونـشب و  ار  نیفرط  لئالد  هک  میراد  هفیظو  امـش  ام و  زا  يدرف  ره 
.دشاب مئاق  وا  رب  قطنم  لقن و  لقع و  لئالد  هک  تسا  قح  یقیرط  نآ 

مدومن لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  هدنب 

هدومن لوبق  هناروکروک  تداع  يور  ار  عیـشت  قح  بهذم  هدومن و  دادجا  ءابآ و  فالـسا و  دیلقت  یعاد  هک  دـییامرف  یم  لایخ  امش 
؟ ما

، مدومن اه  تقد لاعتم  راگدرورپ  لازی  تاذ ال  تفرعم  رد  لوا  .مدوب  قح  هار  رد  متخانـش  ار  دوخ  هک  يزور  نآ  زا  مسق ، ادـخ  هب  هن 
هب ات  مدومن  هعلاطم  ار  قرف  ریاس  نییدام و  دیاقع 

.مدش كاپ  دحوم  هللا  دمح 

تارظانم و یموق  ره  ءاملع  اب  اهنآ ، ياه  باتک هعلاـطم  رب  هوـالع  .مدـش  دراو  لـلم  باـبرا  تاوعد  هقیرط  ءاـیبنا و  تلاـسر  رد  زین  و 
هللا دبع  نب  دمحم  هللا  لوسر  مدجما  دج  تباث و  یعاد  رب  مالسا  سدقم  نید  تنیاقح  هرخالاب  ات  مدومن  رایـسب  تاقیقحت  تاثحابم و 

.متسناد ناهرب  لیلد و  اب  ءایبنالا  متاخ  ار 
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هعیش  ) نیقیرف لئالد  هکلب  متفرگن  رارق  ءابآ  فالسا و  ریثأت  تحت  هناروکروک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  قیرط  رد  نینچمه  و 
هک مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادخ  مدومن  هعلاطم  هناقیقد  ار  فالخ  لها  بتک  اهدص  مدومن  یسررب  هنافرط  یب  هناقیقد و  ار  ینسو )
هب ینس  ءاملع  رباکا  ربتعم  ياه  باتک قاروا  نایم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تیالو و  تقیقح  هنالقاع  تارکفت  اب 

.مدروآ تسد 

هب باب  نیا  رد  مدومن ، هعلاطم  ار  تعاـمج  ءاـملع  همهم  بتک  وگاـعد  هک  يردـق  هب  میوگب  مناوت  یم تفـالخ  تماـما و  ماـقم  رد  و 
.مدومنن يدایز  تقد  هعیشءاملع  بتک 

.تسا دوجوم  لمکا  متا و  وحن  هب  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هدمآ  تماما  تابثا  رب  هعیش  ءاملع  بتک  رد  هک  یلئالد  اریز 

فالـسالل ًاعبت  امـش  ءاملع  میرگن  یم  هناقیمع  ام  یلو  دـینک  یم  هعلاطم  یحطـس  رابخا ، تایآ و  زا  ار  لئالد  نآ  نایاقآ  امـش  اـهتنم 
رب لمح  هدومن و  هکحضم  تالیوأت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  تابثا  رب  تسا  یحیرـص  صن  هک  ربخ  هیآ و  ره  يارب 

! دنیامن یم  یقیقح  یناعم  ریغ 

: تفگ دهاوخ  ام  دننام  رایتخا  یب  دیامن  هعلاطم  ار  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  هناقیمع  هناقیقد و  يدرف  ره  هکنآ  لاح  و 

« .هقلخ یلع  هتجح  هلوسر و  هتفیلخ و  هللا و  یلو  ایلع  نا  دهشا  »

! میرآ رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  ار  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  میئامن ، نیخروم  راتفگ  زا  يوریپ  تسا  بوخ  دـیدومرف  اثلاث 
.تسا نکمم  ریغ  لقن  لقع و  دعاوق  يور  لمع  نیا 
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.ددرگ فالسا  دلقم  دناوت  یمن  هناروکروک  تسا ، رکف  ملعو و  لقع  هوق  هب  ناویح  زا  قرف  هک  نآ  يارب 

تهاقف مان  هب  هیقف  نآ  ياج  هب  ار  ییوگ  هلئـسم  ای  ضحم  یماـع  درف  کـی  دـنوش ، عمج  رگیزاـب  هدـع  کـی  دریمب  یهیقف  رگا  ـالثم 
مولعم ناحتما  قیقحت و  ماقم  رد  رگا  اصوصخم  دـیامنب ؟ وگ  هلئـسم  ای  امن  هیقف  یماع  نآ  زا  دـیلقت  تسا  مدرم  رب  ایآ  دـنیامن  یفرعم 

نآ هچ  تسا  مارح  وا  زا  دیلقت  تیعبت و  لقن ، لقع و  مکح  هب  اعطق  .درادن  يا  هرهب  تهاقف  ملع  زا  تهاقف  نیشن  دنسم  نآ  هک  ددرگ 
.تسین زئاج  لهاج  رب  مدقت  قح  ملاع ، ندوب  اب  هک 

مدقت قح  دش ، تباث  هدراو  صوصن  رب  هوالع  مالّـسلا  هیلع  یلع  یملع  قح  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تالوقنم  دـعاوق و  يور  یتقو  سپ 
هللا لوسر  ملع  باب  هک  ترـضح  نآ  زا  فارحنا  دـشاب و  یم  لقن  لـقع و  لوبق  دروم  ظوفحم و  ترـضح  نآ  يارب  تفـالخ  رما  رد 

.دشاب یم  مومذم  القن  القع و  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هام و هس  لاسود و  تدمرکب  یبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  میراد  قیدصت  هتبلا  خـیرات ، عیاقو  ههج  زا  اما  و 
یتامدخ دوخ  هبون  هب  کی  ره  دـندش و  تفالخ  نیـشن  دنـسم  لاس  هدزاود  تدـم  نامثع  وا  زا  دـعب  لاس و  هد  تدـم  رمع  وا  زا  دـعب 

.دندومن

عقاو و رد  ار  هللا  لوسر  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  میناوتب  ام  هک  دـیامن  یمن  ناـهرب  لـقن و  لـقع و  زا  ریگولج  روما  نیا  ماـمت  یلو 
.مینادب اهنآ  زا  رخؤم  تقیقح 

نمض هحفص 112  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  اریز 
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: دیامرف یم  هک  تافاص  هروس  هیآ 24  لیذ   (1) هدوملا عیبانی  باب 37 

{ نولوئسم مهنا  مهوفقو  }

(( دشاب مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک   ) دنلوئسم تخس  ناشراکرد  هک  دیراد  ناشهاگن  باسح  فقوم  رد  )

بیطخ زا  ینیومح و  زا  مکاح و  زاو  يزاغم  باتک  بحاص  یبلطم  قحسا  نب  دمحم  زا  یناهفـصا و  میعن  وبا  زا  یملید و  سودرف  زا 
هدومن لقن  مرکا  لوسر  زا  دوعسم  نبا  زا  یضعب  يردخ و  دیعس  وبا  زا  یضعب  سابع و  نبا  زا  یضعب  اعیمج  یلزاغم  نبا  یمزراوخ و 

.تیالو زا  دنوش  یم  هدرک  لاوئس  اهنآ  ینعی  مالّسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  نع  نولوئسم  مهنا   » دنا

زا  (3) بلاطلا هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  (2) و  همالا صاوخ  هرکذت   10 هحفص رد  يزوج  نبا  طبـس  زین  و 
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دارم  هک  هدروآ  هیآ  لیذ  سابع  نبا  زا  ریرج  نبا 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  رما 

: دیامرف یم  هک  رشح  هروس  زا  هیآ 7  مکح  هب  اهنیا  همه  رب  هوالع 

{ اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَنام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  {َو 
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« نولوئسم مهنا  مهوفق  و   » هیآ ریسفت  لیذ  باب 37 ، ، 1/334 ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یـسررب مشـش  سلجم  رد  لصفم  قوف  هیآ  لیذ  ثیداحا  تسا  رکذ  ناـیاش  .هلئاـضف  رکذ  یف  باب 2 ، ص26  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 2

.تسا هدش 
.هباحصلا رئاس  نود  ْهبقنم  ْهأمب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  باب 62 ، ص247 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
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( .دیتسیا زاب  سپ  دومن  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دیریگ و  ارف  داد  امش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنآ  )

هعجارم ترضح  نآ  تاشیامرف  هب  یتقو  اذلف  .دنیامن  تعاطا  هدومرف  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  دنروبجم  ناناملـسم 
باب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تما  مامت  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  منیب  یم  هدیدرگ ) تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ   ) میئامن یم 

.هدومرف دوخ  تعاطا  اب  مأوت  ار  وا  تعاطا  هدومن و  وا  تعاطا  هب  رما  یفرعم و  دوخ  ملع 

رد یمزراوخ  (1) و  یبقعلا رئاخذ  مرحلا و  ماما  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچ  نانچ 

(3) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  (2) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  نامیلس  هچ  نانچ  دنا  هتـشون  نارگید  بقانم و 
هک دنا  هدومن  لقن 
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لقن هنوگنیا  يو  هبح  یلع  راصنالا  ثح  برعلا و  ْهدایسب  هصاصتخا  رکذ  لوالا  مسق  ص70 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 1
تسلا هشئاع  تلاق  ایلع  ینعی  برعلا  دیس  یل  اوعدا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  دنک : یم 
رـشعم ای  لاقف : هوتأف  راصنالا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لسرا  ءاج  اـملف  .برعلا  دیـس  یلع  مدآ و  دـلو  دیـس  اـنا  لاـقف : برعلا ؟ دـیس 

یتمارکب هومرکا  یبحب و  هوبحاف  یلع  اذه  لاق  .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  ادبا  يدعب  اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  یلع  مکلدا  الا  راصنالا 
.لجوزع هللا  نع  مکل  تلق  يذلاب  ینربخا  لیئاربج  ناف 

باب 59. رد ص488 ح 375  باب 59 و  ح61 و 62  رد 2/404 ، نینچمه  و  باب 56 ، ح 455 ، ، 4/161 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
مجعمل رد ا  یناربط  زین  .برعلا و  دیس  هنوکب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیـصخت  یف  باب 53 ، ص210 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3

و ، ) هبطخ 154 ، 9/170 ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .نسحلا و  نع  نومأم  نب  ریمع  ثیداحا  ح27749 ، ، 3/88 ریبکلا ،
رد يدنه  یقتم  و  باب 40 . لوا  طمس  ح 154 ، ، 1/197 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیوج  و  بیبللا .) بلق  رظانو  مالّـسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم 

بقانملا ص213، رد  یلزاغم  نبا  .مالّـسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36448 ، ، 13/143 لامعلا ، زنک 
لئاضف ح 33008 ، ص619 ، ج11 ، يدنهلا ، یقتملا  لامعلا ، زنک  ...برعلا  دیس  یلا  يرظنت  نا  كرـس  اذا  ْهشئاعل ، مالّـسلا  هیلع  هلوق 

رد يروباشین  مکاح  .هلضف و  هملع و  یف  لصف 6 ، باب 1  ص96 ، لوؤسلا ، بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحمو  .هنع  هللا  یـضر  یلع 
هب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لـتقم  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  و 4627 ، ح 4626 ، ، 3/134 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیا  هب  نوگانوگ  ظافلا 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

عم هنإ  هوعبتاو ، هومرکأو  هّوبحأف  یلع  اذه  لاق : یلب ، اولاق : ًادبأ ؟ يدعب  اّولِضَت  َنل  هب  متکّسمت  نأ  ام  یلع  مکلدأ  الأ  راصنألا  رشعَم  ای 
ُهتُلق يذلاب  ینربخأ  لیئاربج  نإف  يَدرلا ، یلع  مّکلُدی  الو  يدهلا ، یلإ  مکیدهی  هنإو  هعم ، نآرقلاو  نآرقلا 

دندرک ضرع  نم ؟ زا  دعب  دیوشن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  وا  هب  رگا  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  منکن  تلالد  ایآ  راصنا  تعامج  يا  )
تسا وا  اب  نآرق  نارق و  اب  وا  هک  یتسرد  هب  دیئامن  شتعباتم  دینک و  شمارکا  دیرادب و  تسود  ار  وا  سپ  یلع  تسا  نیا  دومرف : یلب 

زین )و  هداد ربخ  نم  هب  لیئربج  امـش ، هب  متفگ  هچنآ  فالخ و  رب  دنک  یمن  تلالدو  تیادـه  قیرط  هب  دـنک  یم  تیادـه  ار  امـش  وا  و 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدیناسر  ضرع  هب  شدانـسا  اب  هتـشذگ  ياه  بش هچ  نانچ  دندیناسر  ام  هب  امـش  ءاملع  رباکا 

: دومرف رسای  رامع 

« سانلا نع  ّلخ  یلع و  يداو  کلساف  ایداو  یلع  کلس  ایداو و  مهلک  سانلا  کلس  نا  »

: دومرف هتوافتم  هنمزا  هفلتخم و  هنکما  رد  ررکم  رد  ررکم  زین  و 

هیضام یلایل  رد  هک  .هللا » عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  »

327 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1908 

http://www.ghaemiyeh.com


.مداد حرش  ادنسم  الصفم و 

ار یلع  هار  دیشاب  یلع  وریپ  دومرف : رما  ترضح  نآ  هک  هدیسر  يونعم  رتاوت  دح  هب  رایـسب و  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.دیراذگب ار  نارگید  هار  دیورب و 

باب ای  تیاده  هار  نم  زا  دعب  دشاب  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدیدن  ربخ  کی  یتح  امـش  بتک  رد  سکع  رب  یلو 
زا لعج  هفرط و  کی  عوضوم و  هک  يرابخا  دیا  هدید  امـشرگ  دـشاب ! یم  نامثع  ای  رمع و  ای  رکب و  یبا  نم  هفیلخ  یـصو و  نم  ملع 

.تشاد مهاوخ  ار  نانتما  لامک  دیهد  هئارا  دشابن ، نویوما  نویرکب و  فرط 

نآ ناسل  هب  هفیلخ  یـصو و  تیاده و  هار  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیئوگ  یم  امـش  لاح  نیا  اب 
هللا لوسر  فرط  زا  ترضح  نآ  يوریپ  تعباتم و  تعاطا و  هب  رما  هک  یتادیکأت  همه  نآ  اب  میراذگب و  مراهچ  هبترم  رد  ار  ترـضح 
مینک يوریپ  میورب و  خـیرات  درکلمع  یپ  هناروـکروک  هدوـمن ، یـشوپ  مشچ  تـسا ، رپ  امـش  بـتک  رد  هدـش و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

ار هار  نیا  رگا  تسا و  نکمم  يرما  نینچ  ایآ  هدیـسرن ، يروتـسد  هیلع  عمجم  رابخا  رد  اهنآ  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یناـسک 
!؟ دوب میهاوخن  هللا  دنع  لوئسم  لقن و  لقع و  هرخسم  دروم  میورب 

فاصنا نادـجو و  اب  ار  رما  نیا  تواضق  میا ؟ هدومنن  ار  ترـضح  نآ  رماوا  هللا و  لوسر  تفلاخم  میورب  امـش  راتفگ  یپ  رد  رگا  اـیآ 
.میراذگ یم  مرتحم  نایاقآ  كاپ 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  ءاملع 

مه اب  یعفاش ) یلبنح و  یکلام و  یفنح و   ) هعبرا بهاذم  دننام  دیدومرف  اعبار 
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اب ار  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیـش و  ناهرب  لیلد و  نودـب  اهامـش  هک  نیا  يارب  تسا ، یندـشن  مه  نیا  .مینک  يراـکمه 
.دش دهاوخن  عمج  زگره  نمؤم  كرشم و  نیب  تسا  یهیدب  .دیناوخ  یم  رفاک  كرشم و  یضفار و  تمهت ، ءارتفا و 

میرـضاح مدـق و  شیپ  هنامیمـص  ام  یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  ننـست و  لها  هعماج  اب  قافتا  داحتا و  ماقم  رد  ـالا  و 
کی يارب  یتمحازم  میشاب و  دازآ  امش  ام و  یگمه  الالدتسا  یبهذم  دیاقع  قیاقح و  زاربا  رد  هک  یطرـش  هب  مینک  یعاسم  کیرـشت 

.مینکن مهارف  رگید 

یلـصربمغیپ هرهاط  ترتع  عابتا  دـنراد ، لمع  رد  يدازآ  یعفاش ) یلبنح - یکلام - یفنح -  ) بهذـم راهچ  عابتا  هک  یمـسق  نامه  و 
.دنشاب دوخ  لامعا  رددازآ  مه  اه  يرفعج  هلآو  هیلع  هللا 

عم دنیامن ، یم  قیسفت  ریفکت و  ار  رگیدکی  یضعب  یتح  تسا ، دوجوم  هعبرا  بهاذم  رد  هک  يرایـسب  فالتخا  اب  منیب  یم  یتقو  یلو 
هعماج زا  درط  هدناوخ و  رفاک  كرـشم و  ار  هراچ  یب  نایعیـش  یلو  دیهد  یم  لمع  رد  يدازآ  اهنآ  هب  ناملـسم و  ار  همه  امـش  کلذ 

(1) دییامن یم  بلس  اهنآ  زا  ار  تدابع  لمع و  رد  يدازآ  هدومن و 

هنوگچ
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مالسالا یلع  رضا  دولوم  مالسالا  یف  دلو  ام  دسیون : یم  نینچ  هفینح  وبا  هرابرد  تسا  ننـست  لها  ءاملع  زا  یکی  هک  يروث  نایفـس  و 

ج4، یلیقعلا ، ءافعـض   ) دوخ باتک  رد  یلیقع  نینچمه  ( 2/546/3589 لبنح ، نب  دمحا  للعلا ،  ) بحاص ملـسم  یبا  هفینح و  یبا  نم 
نایفـس میکح و  نب  ْهملـس  بویا و  دامح و  لبنح  نب  دمحا  دننام  ار  ءاملع  لوق  تسا و  هدرب  مان  ءافعـض  وزج  ار  هفینح  وبا  ص268 )

حارجلا و نب  عیکو  دیعـس و  نب  ییحی  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  شایع و  نب  رکبابا  کیرـش و  ْهبعـش و  سنا و  نب  کـلام  يروث و 
نیاب وا  فیعضت  رد  ار  یتبلا  نوع  نبا  ْهملس و  نب  دامح  ْهاطرا و  نب  جاجح  طابسا و  نب  فسوی  يرازف و  قحسا  ابا  ینایتخس و  بویا 

هفینحوبا تالاح  حرـش  هب  هحفـص  دص  رد  مقر 7297 )  13/330  ) يدادـغب خـیرات  باتک  رد  يدادـغب  بیطخ  ننیچمه  تسا  هدرک 
ار هفینحوبا  مان  ( 3/66  ) نیحورجملا باتک  رد  نابح  نبا  زین  .تسا و  هدرک  نایب  وا  فیعـضت  رد  ار  ءاملع  زا  يرایـسب  لوق  هتخادرپ و 

« ققحم  » .تسا هدرک  رکذ  نیحورجم  ناونع  هب 
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.دور یم  يراکمه  داحتا و  دیما 

تبرت رب  هدجس  رد  فالتخا 

نایعیـش هدومن و  تب  هب  یفرعم  ماوع  رظن  رد  ار  تبرت  كاخ و  دـینک ؟ یم  اپرب  یبالقنا  هچ  دـینیب  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  يارب  اـمش 
! دیناوخ یم  تسرپ  تب  ار  دحوم 

امـش هدش و  هدجـس  هب  رما  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  اریز  مییامن  یم  كاخ  هب  هدجـس  ربمغیپ  ادـخ و  هزاجا  رما و  هب  ام  هکنآ  لاح  و 
دیاب زیچ  هچ  رب  هک  تسا  فالتخا  امـش  ام و  هدجـس  قیرط  رد  اهتنم  ندراذـگ  نیمز  يور  تروص  ینعی  هدجـس  هک  دـیناد  یم  دوخ 

.دومن هدجس 

.دورب نایم  زا  اه  ینیبدب  نیا  دوشن و  عقاو  فالتخا  ات  دیئامن  یمن  هدجس  ناناملسم  مامت  دننام  امش  ارچ  خیش :

فالتخا ردـق  نآ  لوصا  رد  هکلب  تاعورف و  ذـخا  رد  اه  یلبنح اه و  یکلام  اه و  یفنح اب  ارچ  اـه  یعفاـش  ناـیاقآ  امـش  ـالوا  یعاد :
هملک فالتخا  ات  دییامن  ادیپ  هدیقع  کی  مه  اب  یگمه  تسا  بوخ  ددرگ ؟ یم  رگیدکی  ریفکت  قییـسفت و  هب  رجنم  یهاگ  هک  دیراد 

! دوشن ادیپ 
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نب دـمحا  ای  کلام  ای  مظعا  ماما  یعفاش و  ماما  دـننام  یهیقف  زا  تیعبت  هک  ام  زا  هفیاط  هقرف و  ره  دراد ، فالتخا  اهقف  ياواـتف  خـیش :
.دنشاب یم  روجأم  باثم و  دنیامنب  مهنع  هللا  یضر  لبنح 

رثأت اب  مأوت  تقیقح  زاربا 

اهنآ و زا  ضعب  شناد  ملع و  تهج  زج  اهنآ  تعباتم  رب  یلیلد  هک  هعبرا  ءاهقف  زا  تیعبت  دـیهد  فاـصنا  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  یعاد :
همئا رماوا  زا  تعاطا  تیعبت و  یلو  تسا ) هدومن  لقن  ططخ  رد  يزیرقم  همـالع  هچنآ  رب  اـنب  ( ) سَرب َیب   ) رماوا زا  هناروکروک  يوریپ 

تیهقفا تیملعا و  هب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  اهنآ  ياوقت  شناد و  ملع و  بتارمرب  هوالع  هک  تلاـسر  تیب  لـها  هرهاـط و  ترتع  زا 
یفرعم و نآرقلا  لیدع  ار  لیلج  نادـناخ  نآ  هک  تسا  دراو  مرکا  لوسر  زا  هحیرـص  صوصن  زین  دـنراد و  ناعذا  هسدـقم  تاوذ  نآ 

!!!؟ تسا رفک  كرش و  دنا  هداد  رارق  نانآ  تفلاخم  رد  ار  تکاله  اهنآ و  تعباتم  رد  ار  تاجن 

دـشاب یم تراهط  تیب  لها  ترتع و  ضغب  بح و  هب  رظان  هکلب  تسین ، هملک  فالتخا  هب  طوبرم  اه  ینیبدب هک  دـیئامن  قیدـصت  سپ 
زا ار  لد  نطاب  ندومن  یفـصم  هدیدنـسپان و  تافـص  هلیذر و  قالخا  زا  سفن  هیفـصت  زا  دـعب  رگم  تفر  دـهاوخن  نایم  زا  زگره  هک 

.ندیدرگ فاصنا  ماقم  دجاو  دسح و  هنیک و  دقح و 

ياواتف بلاغ  هکنآ  اب  تسا ، رایـسب  امـش  هعبرا  بهاذـم  نیب  تاید  ات  تراهط  زا  ماکحا  عورف  لوصا و  رد  تافالتخا  لـیبق  نیا  ـالا  و 
هب هک  ار  نایعیش  هعماج  یلو  دیرادن ، دب  رظن  چیه  اواتف  نآ  هب  نیلماع  یتفم و  هرابرد  امش  ياهقف  هعبرا و  همئأ 
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! دیناوخ یم  تسرپ  تب  رفاک و  كرشم و  دنیامن ، یم كاپ  كاخرب  هدجس  دیجم  نآرق  مکح 

تسین و فرح  رگا  مدنمـشهاوخ  دنا ؟ هداد يوتف  دیجم  مالک  فالخ  رب  مهنع  هللا  یـضر  تعامج  ءاهقف  هعبرأ و  همئأ  اجک  رد  خیش :
.دیئامرف نایب  دراد  ینعم 

نایب ار  اهنآ  مامت  مناوت  یمن تقو  قیض  اب  هک  دنا  هداد مکح  روهمج  يوتف  هکلب  حیرص ، صن  فالخ  رب  ماکحا  زا  يرایسب  رد  یعاد :
هعجارم تسا  بوخ  .دـنا  هدومن فیلأت  بهاذـملا  نیب هیفالخ  لئاسم  رد  يرایـسب  بتک  ناتدوخ  ءاهقف  رباکا  هکنیا  زا  هتـشذگ  میاـمن 

دمحم رفعج  یبا  هیمامالا  هفیاطلا  خیش  قفوملا  مامالا  راوگرزب  خیـش  فینـصت  هقفلا ) یف  فالخلا  لئاسم   ) تمظع اب  باتک  هب  دیئامن 
ات تراهط  باب  زا  یصوصخ  رظن  لامعا  نودب  ار  مالسا  ءاهقف  تافالتخا  عیمج  هک  یـسودقلا  هرـس  سدق  یـسوطلا  یلع  نسحلا  نب 

ندش نشور  هنومن و  يارب  یلو  دـشاب  یم  نکمم  ریغ  اهنآ  مامت  لقن  هک  دـنا  هدراذـگ ملع  لها  سرتسد  رد  عمج و  تاید  باب  رخآ 
میامن یم  هراشا  ًارـصتخم  عوضوم  کی  هب  میتسین  تمهت  اجیب و  نداد  تبـسن  فرح و  لها  ام  دـننادب  سلجم  لها  نایاقآ  هک  بلطم 

!!. تسا هدش  هداد  دیجم  هللا  مالک  صن  فالخرب  حیرص  ياواتف  عوضوم  کی  نیمه  رد  دینادب  هک 

.تسا هدش  هداد  فالخ  رب  ياواتف  نآ  رد  هک  تسا  عوضوم  مادک  دیئامرفب  خیش :

دومن ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  رد 

بجاو و یهاگ  هک  دشاب  یم  قلطم  بآ  اب  ءوضو  لسغ و  تراهط ، باب  رد  هملـسم  لامعا  زا  یکی  هک  دیناد  یم  دوخ  نایاقآ  یعاد :
ددرگ یم  بحتسم  تنس و  یهاگ 
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: دیامرف یم  هدئام  هروس  هیآ 6  رد  هچ  نانچ 

{ ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو  اُولِسْغاَف  ِهالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  }

 ( دییوشب جنرآ  ات  ار  ناتیاه  تسد  تروص و  دیزیخرب .  زامن  دصق }  } هب هک  یماگنه  نامیا !  لها  يا  ) 

، قش ود  نیا  زا  ریغ  دیئامنب ، ممیت  كاپ  كاخ  اب  یتسیاب  كاپ ) كاخ  هب  دینک  ممیت  سپ  دیباین  بآرگا   ) دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد  و 
زا لدـب  كاپ  كاخ  اب  ممیت  رگید  عنام  اـی  بآ  نادـقف  رد  تسا و  مزـال  ءوضو  يارب  بآ  لوا  هبترم  رد  هدـشن  هداد  يرگید  روتـسد 
اه یعفاش  اه و  یکلام  هیرشع و  انثا  هیماما  هعماج  زا  نیملسم  ءاهقف  روهمج  مکح  نیا  رد  و  رضح ، رد  ای  رفس  رد  هاوخ  دنیامنب ، بآ 

.دنراد قافتا  مهریغ  اه و  یلبنح  و 

بآ نادقف  تروص  رد  ذیبن  اب  وضو  لسغ و  زاوج  رب  هفینحوبا  ياوتف 

دنباین بآ  رگا  رفس  رد  هک  دنک  یم  مکح  يداوس ) یب  ینعی  تسا  سایق  يور  شیاواتف  بلاغ  هک   ) هفینحوبا امـش  مظعا  ماما  نکل  و 
! دنهد ماجنا  وضو  لسغ و  لمع  رمت ، ذیبن  اب 

.تسین زیاج  فاضم  اب  وضو  هدیدرگ و  جوزمم  نآ  ریغ  امرخ و  اب  هک  فاضم  تسا  یعیام  ذیبن  دیناد  یم  همه  هک  نآ  لاح  و 

.هداد رارق  كاپ  كاخ  اب  ممیت  بآدقف  رد  كاپ و  صلاخ  بآ  هب  ار  ریهطت  زامن ، ءادا  يارب  دیجم  نآرق  هک  نیا  هب  رظن  سپ 
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! دیجم نآرق  نّیب  صن  حیرص و  مکح  اب  تسا  یتفلاخم  هداد ، ذیبن  اب  يوضو  لسغ و  هب  يوتف   (1) هفینحوبا مظعا  ماما  نوچ 

: ناونع هب  دراد  یباب  دوخ   (2) حیحص رد  يراخب  هک  نآ  لاح  و 

رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  ال 

( هدننک تسم  رکسم و  هن  ذیبن و  هب  نتفرگ  وضو  تسین  زیاج  )

هب دومن و  دیاب  ممیت  دشابن  بآ  رگا  هک  مقفاوم  الماک  امش  نایب  اب  متسه و  هنع  هللا  یـضر  یعفاش  بهذم  رد  ریقح  هک  نیا  اب  ظفاح :
.دشابن شیب  یترهش  هنع  هللا  یضر  هفینحوبا  ماما  ياوتف  رد  منک  یم  نامگ  یلو  تسین  زیاج  ذیبن  اب  ریهطت  ام  بهذم 

زا هفینحوبا  ماما  زا  يوتف  نیا  لقن  الا  دـیدومن و  هبحاـص  یـضری  ـال  اـمب  عاـفد  بلطم  تقیقح  هب  ملع  اـب  یلاـع  باـنج  اـعطق  یعاد :
لیذ بیغلا  حیتافم  ریسفت  میـس  دلج  هحفـص 552  رد  يزار  رخف  ماما  مراد  رظن  رد  یعاد  لاـحلا  هچنآ  دـشاب و  یم  هلوقنم  تارتاوتم 

: دیوگ مجنپ  هلئسم  رد  هدئام  هروس  رد  ممیت  هیآ 

.رفسلا یف  کلذ  زوجی  هللا  همحر  هفینح  وبا  لاق  رمتلا و  ذیبن  ءوضولا  زوجی  هللا ال  همحر  یعفاشلا  لاق 

تسا هتفگ  هفینحوبا  امرخ و  ذیبن  هب  وضو  تسین  زیاج  تسا  هتفگ  یعفاش  )
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لوق یلا  عجر  هفینح  ابا  مامالا  نا  يور  و  دسیون : یم  باب 65 ح88  ْهراهطلا ، باوبا  ، 1/247 يذوحالا ، ْهفحت  رد  يروف  كرابم  - 1
ممیتی ءاملا و  مدع  دنع  هبرـشالا  رئاس  نیب  نم  زئاج  رمتلا  ذیبنب  ءوضوتلا  لاق  لمکالا  هنازخ  یف  .هاقرملا و  یف  يراقلا  لاق  فسوی  یبا 

حون يور  فسوی و  وبا  ذـخا  هب  أضوتی و  هیاور و ال  یف  ممتی و  أضوتی و ال  هنع  هیاور  یف  دـمحم و  ذـخا  هب  هفینح و  یبا  يدـنع  هعم 
.یهتنا لوقلا  اذه  یلا  عجر  هفینح  ابا  نا  عماجلا 

.رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا  باتک  ح234 ، ، 1/169 يراخب ، حیحص  - 2
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( .رفس رد  ذیبن  هب  وضو  تسا  زیاج 

.دنیامن یم  ار  هفینحوبا  ياوتف  مکح و  لقن  دهتجملا  هیادب  رد  دشر  نبا  گرزب  فوسلیف  زین  و 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لمع  هحارص  يرابخا  هک  نآ  لاح  دنا و  هداد  يوتف  صن  فالخ  رب  دییامرف  یم  امش  هنوگچ  خیش :
.دناسر یم  ینعم  نیا  هب 

؟ دییامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  ار  اهربخ  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  یعاد :

: هک دنیامن  یم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  ار  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  نب  دیز  یبا  هک  تسا  يربخ  اهنآ  هلمج  زا  خیش :

روهط ءام  هرمت و  لاـق  هوادا  یف  ذـیبن  نم  ءیـش  ـالا  ـال  لاـق  روهط  كدـنع  نجلا  هلیل  یف  هل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  »
« .أضوتف

رد ذـیبن  زا  يزیچ  رگم  دـشاب  یمن  درک  ضرع  یبآ ، دـشاب  یم  وـت  دزن  دوـمرف  وا  هب  نجلا  ْهلیل  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  )
( تفرگ وضو  سپ  كاپ  بآ  هزیکاپ و  يامرخ  دومرف  بآ  هرهطم 

اذلف دشاب ؟ یم  بانج  نآ  لمع  زا  رتالاب  لیلد  صن و  مادک  تسا ، تجح  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لمع  تسا  یهیدب 
.دنا هداد  زاوج  هب  يوتف  ار و  ربمغیپ  لمع  هدرک  تیاور  مظعالا  انماما 

رتهب بلطم  ات  دیدومرف  لیلد  هماقا  هک  مدش  نونمم  هچرگ  دوب  امش  نایب  نیا  زا  رتهبدیدومرف  یم  توکس  رگا  منک  یم  نامگ  یعاد :
مکح سایق  يور  قمعت  نودـب  هدومن  هطـسفس  اهنآ  نایاوشیپ  تسا ، ام  اب  قح  هک  دـننادب  ننـست  لها  ناردارب  نایاقآ  ددرگ و  نشور 

! دنا هدومن 

335 ص :
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.میوش عوضوم  لصا  دراو  دعب  مینک و  ثحب  ثیدح  دانسا  تاور و  فارطا  رد  البق  تسا  بوخ 

لقن هریغ  (1) و  يذمرت هچ  نانچ  دشاب  یم  دودرم  ثیدـح  لها  دزن  رد  تسا و  لاحلا  لوهجم  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دـیز  یبا  الوا 
هدومن لقن  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  هک  یثیدح  هدـشن و  هتخانـش  درم  نیا  دـیوگ   (2) لادـتعالا نازیم  رد  یبهذ  اصوصخم  دـنا ، هدومن 

هب هدروآ  رامـش  هب  ءافعـض  زا  ار  وا  يراخب  هدـیدرگن و  لقن  ثیدـح  نیا  زا  ریغ  لوهجم  مدآ  نیا  زا  يدوگ  مکاح  درادـن و  تحص 
حیحص رب  دوخ  نیحرش  رد  يراصنا  يایرکز  خیش  (3) و  ینالطسق دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تهج  نیمه 

336 ص :

اذه يور  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  هکنیا  زا  دعب  يذمرت  .ذیبنلاب  ءوضولا  یف  ءاج  ام  باب  تراهطلا ، باوبا  ص31 ، يذمرت ، ننس  - 1
اذه ریغ  هل  فرعت  ثیدحلا ال  لها  دنع  لوهجم  لجر  دیز : وبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هللا  دـبع  نع  دـیز  یبا  نع  ثیدـحلا 
یم ثیدح  نیا  لقن  زا  دـعب  ْهلئـسم 148 ، ذیبنلاب  ءوضولا  مکح  هراهطلا ، باتک  ، 1/198 یلحملا ، رد  مزح  نبا  نینچمه  .ثیدـحلا و 

...هیف ریخ  نم ال  وا  فرعی  نم ال  هقرط  عیمج  یف  نال  حصی  ملف  روکذملا  ربخ  اما  و  دسیون :
نبا نع  .فرعی  ال  دیوگ : یم  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دیزوبا  لاح  حرش  هرامش 10217 ، همجرت  ، 7/369 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

: مکاحلا دمحا  وبا  لاق  .ذیبنلاب  أضوت  هلال  یبن  نبا  هثیدح : نتم  ءافعضلا و  یف  يراخبلا  هرکذ  هثیدح  حصی  هرازف ال  وبا  هنع  دوعـسم و 
.دحاو ثیدح  يوس  هل  ام  تلق : .لوهجم  لجر 

هفینح وبا  هک  دـنک  یم  لقن  يو  .رکـسملا  ذـیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا  باـتک  ، 1/309 ینالطـسق ، يراسلا ، داشرا  - 3
یلـص لاق  ذا  نجلا  هلیل  دوعـسم  نبا  ثیدحب  اوجتحا  ...هصاخ و  رمتلا  ذـیبنب  هفینح  وب  ازوج  .هدوب و  رمت  ذـیبنلاب  ءوضو  زاوج  هب  لئاق 

دعب باوج  ماقم  رد  ینالطـسق  سپـس  .روهط  ءام  هبیط و  هرمث  لاق : اورهط و  بارـش و  لاقف : .ذـیبن  لاـقف : ءاـم  کـعمأ  هلآو  هیلع  هللا 
باتک ، 1/354 يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  نینچمه  .ثیدحلا و  اذه  فیعضت  یلع  اوقبطا  فلـسلا  ءاملع  ناب  بیجا  دیوگ : یم  باوج 

.دنک یم  هراشا  تاکن  نیمه  هب  ذیبنلاب ، ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا 
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.دنا هدومن  ثیدح  نیا  فیعضت  هب  مکح  رکسملا  ذیبنلاب و ال  ءوضولازوجی  باب ال  لیذ  يراخب 

لقن ءاملع  زا  يدحا  قیرط  نیا  هب   (1) ینیوزق هجام  نب  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ  الوا  تسا ؛ دودرم  یتاهج  هب  مود  ثیدـح  اما  و 
.دنا هدومنن 

رد یبهذ  هچ  نانچ  تسا  ثیدـح  نیا  رد  تاور  هلـسلس  ندوب  شودـخم  حورجم و  دوخ  ننـس  رد  ءاملع  رباکا  لقن  مدـع  تلع  اـیناث 
كرت ار  وا  لیدـعت  حرج و  بابرا  ناگرزب  اذـلف  دـشاب  یمن  قوثو  لحم  دـیلو  نب  سابع  هک  هدروآ  ار  لاوقا  لقن   (2) لادتعالا نازیم 

.دنا هدومن 

نب هللا  دبع  نینچمه  دـنا و  هدومن  ار  وا  فعـض  تابثا  یبهذ  مزح  نبا  هدوب و  هئجرم  ناهارمگ  زا   (3) يرهاط دمحم  نب  ناورم  زین  و 
.دنا هدومن  فیعضت  لیدعت  حرج و  ءاملع  رباکا  زا  زین  ار   (4) هعیهل

كورتم هک  دوش  ادیپ  داسف  فعض و  ردق  نآ  یثیدح  تاور  هلسلس  رد  یتقو  سپ 

337 ص :

دنک و یم  لقن  لماک  ار  ثیدـح  فلؤم  ح 385  ذیبنلاب ، ءوضولا  باب  اهننـس ، ْهراهطلا و  باتک  1/135 و 136 ، هجام ، نبا  ننـس  - 1
.فیعض وه  هعیهل و  نبا  دس  یف  فنصملا  هب  درفت  دق  سابع  نبا  ثیدح  دسیون : یم  نآ  زا  دعب  باتک  ققحم 

.حیحص نب  دیلولا  نب  سابع  لاح  حرش  هرامش 4185 ، همجرت  لیذ  ، 2/387 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2
.دمحم نب  ناورم  لاح  حرش  هرامش 8441 ، همجرت  لیذ  ، 6/401 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 3

.هعیهل نب  هللا  دبع  لاح  حرش  هرامش 4530 ، همجرت  لیذ  ات 279 ،  2/275 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 4
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.دوش یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ثیدح  نآ  دوخ  يدوخ  هب  اعطق  ددرگ ، ناتوخ  ءاملع  رباکا 

یبا هچ  نانچ  هدوبن  ترـضح  نآ  اب  يدحا  نجلا  هلیل  رد  دـنا  هدومن  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  زا  ناتدوخ  ءاملع  هک  يرابخا ربانب  اثلاث 
(2) حیحص رد  يذمرت  و  ءوضولا ) باب   ) دوخ  (1) ننس رد  دواد 

: دندومن لاؤس  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  همقلع  زا 

« .انم دحا  هعم  ناک  ام  لاقف  نجلا  هلیل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  مکنم  ناک  نم  »

( هدوبن ترضح  نآ  اب  ام  زا  يدحا  تفگ : دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  امش  زا  یسک  نجلا  هلیل  رد  ایآ  )

خسان اعطق  مکح  نیا  سپ  هدیدرگ  لزان  هنیدم  رد  نیرـسفم  مومع  قافتا  هب  ممیت  هیآ  هدوب و  ترجه  زا  لبق  هکم  رد  نجلا  هلیل  اعبار 
.دندادن زاوج  رب  يوتف  مهریغ  کلام و  ماما  یعفاش و  ماما  دننام  ناتدوخ  گرزب  ءاهقف  تهج  نیمه  هب  هدوب و  لبق  ام 

دیاب امتح  ارفس  ارضح و  بآ  دقف  رد  هک  هدمآ  هنیدم  رد  مکح  نیا  هوالع  هب 

338 ص :

هللا دبعل  تلق  لاق : ْهمقلع ، نع  دسیون : یم  دوواد  یبا  .ذـیبنلاب  ءوضولا  باب  تراهطلا  باتک  ح 85  1/21و 22 ، دوواد ، یبا  ننس  - 1
.دحا انم  هعم  ناک  ام  لاق  نجلا ؟ هلیل  هللا  لوسر  عم  مکنم  ناک  نم  دوعسم : نب 

تلق لاق : همقلع  نع  دـسیون : یم  .فاقحالا  هروس  ریـسفت  باب 46 ، نآرقلا ، ریـسفت  باتک  ح 3258 ، ص868 ، يذمرت ، حیحـص  - 2
.هکب وه  هلیل و  تاذ  هاندقتفا  دق  نکل  ودحا  انم  هبیحص  ام  لاق : دحا ؟ مکنم  نجلا  هلیل  یبنلا  تبحص  له  دوعسم : نبال 
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اب لوعجم  یثیدح  دانتـسا  هب  ذیبن  ابوضو  هب  دنداد  يوتف  بآ  دقف  رد  ممیت  هب  مکح  هنیدـم و  رد  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  .دـنیامنب  ممیت 
.تسا بیجع  یلیخ  فیعض  لاحلا  لوهجم  تاور  هلسلس 

رب هحـص  هدـعاق  نیا  يور  دـنهد و  رارق  نآرق  لـباقم  رد  صن  ار  یلوـهجم  راـبخا  هک  تسا  خیـش  باـنج  شیاـمرف  همه  زا  بجعا  و 
!؟ دنراذگ یم  دیجم  هللا  مالک  صن  لباقم  هفینحوبا  داهتجا 

؟ نآ ندروخ  تسا  مارح  هک  تسا  رکسم  بارش  نامه  رمت  ذیبن  زا  دارم  باحص  هلبق  باون :

ات دنزیر  یم  امرخ  نآ  رد  هک  یبآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسین و  هدنروآ  رکـس  هک  تسا  لالح  یمـسق  تسا : مسق  ود  رب  ذیبن  یعاد :
هدرـشف تبرـش  ینعی  ذیبن  مان  هب  تسا  یفاضم  بآ  ابیرقت  هک  دنام  یم  نآ  يور  رب  یفاص  بآ  دش  نیـشن  هت یتقو  ددرگ  معط  شوخ 

.امرخ

رکـسم ریغ  ذـیبن  دـشاب  یم  زاوج  هب  هفینحوبا  ماما  ياوتف  دروم  هک  اـم  ثحب  عوضوم  .دـشاب  یم  رکـسم  هک  تسا  مارح  رگید  مسق  و 
حیحـص رد  يراخب  هک  مدومن  ضرع  البق  هچ  نانچ  تسین  یفالخ  ادبا  تارکـسم  هب  ءوضو  تمرح  رد  الا  دـشاب و  خوبطم  هک  تسا 

( هدننک تسم  هب  هنو  ذیبن  هب  وضو  تسین  زیاج   ) رکسملا ذیبنلاب و ال  وضولا  زوجیال  ناونع  هب  دراد  یباب  دوخ 

نآرق حیرص  صن  فالخ  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  تنس  لها  يوتف 

میدومن تئارق  البق  هک  يا  هیآ  مکح  هب  وضو  روتسد  رد  هملسم  دراوم  هلمج  زا 

339 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1920 

http://www.ghaemiyeh.com


تحارـص هیآ  رد  هچ  نانچ  دشاب  اپ  تشپ  يدنلب  هک  نیبعک  هب  هک  تسا  اهاپ  رـس و  ندومن  حسم  اه ، تسد تروص و  نتـسش  زا  دعب 
(. اپ تشپ  يدنلب  ات  ار  دوخ  ياهاپ  اهرس و  دییامن  حسم  « ) نیبعکلا یلا  مکلجرا  مکسؤرب و  وحسما  و   » دراد

.تسا دیعب  هلصاف  حسم  لسغ و  نیب  هک  نآ  لاح  اهاپ و  نتسش  هب  دنهد  یم  اوتف  حیرص  صن  نیا  فالخ  رب  امش  ءاهقف  روهمج  یلو 

.دراد نیلجر  لسغ  رب  تلالد  رایسب  رابخا  خیش :

تـسا یهیدـب  تسا ! دودرم  اعطق  دـشاب  صن  فلاخم  رابخا  رگا  الا  دـشاب و  صن  دـیؤم  هک  تسا  لوبق  دروم  یتقو  رابخا  الوا  یعاد :
.تسین زیاج  ادبا  دحاو  ربخ  هب  هفیرش  هیآ  حیرص  صن  خسن 

دوخ قوطنم  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  رگا  لسغ و  هن  دـیامن  یم  حـسم  رب  مکح  هفیرـش  هیآ  حیرـص  صن  و 
ياه تسد  تروص و  دییوشب  ینعی  مکدیا } مکهوجو و  اولسغاف  : } دیامرف یم  هیآ  لوا  رد  هک  نآ  هچ  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  هیآ 

ار اه  تسد  یتسیاب  تروص  نتسش  زا  دعب  هکنیا  رب  دینک  یم  مکح  مکدیا  رد  هفطاع  واو »  » هطـساو هب  هک  يروط  نامه  سپ  ار  دوخ 
دراد یم  فوطعم  مکسؤرب  ار  مکلجرا  مکلجرا } مکسؤرب و  اوحسما  و  : } دیامرف یم  یناث  مکح  رد  نینچ  مه  داد  وش  تسش و  مه 

.دریگ یمن  ار  حسم  ياج  لسغ  اعطق  دییامن و  حسم  مه  ار  دوخ  ياهاپ  یتسیاب  رس  حسم  زا  دعب  ینعی 

یکی هک  نآ  هن  دومن  حسم  ابوجو  یتسیاب  مه  ار  اهاپ  رس و  تسـش ، دیاب  وضو  رد  ابوجو  ار  اه  تسد  تروص و  هک  مسق  نامه  سپ 
.ددرگ یم  ینعم  یب  هفطاع  واو »  » دننک نینچ  رگا  دنهد و  لسغ  راب  رگید  حسم و  ار 
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هار وا  ماکحا  رد  یتخس  تقشم و  هدمآ ، تلوهس  لامک  رد  مالسا  هسدقم  تعیرش  ماع  فرع  هدعاق  يور  هرهاظ  ینعم  نیا  رب  هوالع 
لمع نوچ  اعطق  سپ  تسین  تقـشم  نآ  حسم  رد  هک  تسا  یتقـشم  عون  کی  اپ  نتـسش  رد  دمهف  یم  یلقاع  ره  تسا  یهیدب  .درادن 

.دیامن یم  انعم  نیا  رب  مکح  هیآ  رهاظ  هچ  نانچ  هدیدرگ  يراج  نآ  يور  تعیرش  مکح  تسا  رت  لهس  حسم  هب 

هیآ رهاظ  بسح  هب  حسم  بوجو  رب  دراد  یلصفم  نایب  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ  تسا  ناتدوخ  نیرـسفم  رباکا  زا  هک  يزار  رخف  ماما  و 
.ددرگ امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دییامرف  هعجارم  دوخ  امش  دهد  یمن  ار  لصفم  نایب  نآ  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همکچ  يور  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  يوتف 

ای ارفـس و  تسا  باروج  همکچ و  رب  حـسم  زاوج  هب  مکح  دـیجم ، نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  اـهاپ  نتـسش  هب  ياوتف  زا  بجعا  و 
!! دشاب یم  ياهقف  نیب  هک  يرایسب  فالتخااب  رضحلا  نود  ارضح 

نیا باروج ) همکچ و  هن  دـیامن  یم  اـپرب  حـسم  هب  مکح  نآرق  اریز   ) دـنا هداد  مکح  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  هکنآ  رب  هوـالع 
اجنیا رد  هنوگچ  ار  اپ  دنیوشب  یتسیاب  تسین و  زیاج  اپ  دوخ  رب  حسم  رگا  دـشاب ، اپ  نتـسش  هک  دـشاب  یم  لوا  مکح  فالخ  رب  مکح 

رب حـسم  هک  دـناد  یم  یلقاـع  ره  دـنا و  هداد  باروج  همکچ و  رب  حـسم  زاوج  رب  مکح  نتـسش  ياـج  هب  هک  دـنا  هداد  لزنت  ار  مکح 
اپ رب  حسم  باروج  همکچ و 
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!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دشاب ، یمن 

ار لمع  نامه  ءاهقف  اذـل  تسا  هدومن  نیفخ  رب  حـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  يرایـسب  راـبخا  خـیش :
.دنا هتسناد  زاوج  رب  لیلد 

، دوش لقن  ترضح  نآ  زا  هک  يربخ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  رب  انب  هک  دنا  هدومن  هراشا  انعم  نیا  هب  ررکم  یعاد :
ترـضح نآ  لوقزا  رابخا  لعج  نید  رد  لالخا  يارب  اهرگیزاب  اهدایـش و  هک  نآ  هچ  .تسا  دودرم  دـنیامنن  دـیجم  نآرق  اـب  تقفاوم 

در هدمآ  نیزاوم  فالخ  رب  نوچ  هدش ، لقن  ترـضح  نآ  مان  هب  هک  ار  رایـسب  رابخا  مه  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  اذلف  دن  هدومن  رایـسب 
.دنا هدومن 

هداعلا قوف  ضراـعت  مه  راـبخا  نآ  نیب  دـشاب  یم  دـیجم  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  صیخرت  رد  هلوقنم  راـبخا  هک  نآ  رب  هوـالع 
.دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  تسا  دوجوم 

: دیوگ فالتخا  رد   (1) دصتقملا هیاهن  دهتجملا و  هیادب  لوا  دلج  هحفص 15 و 116  رد  یسلدنا  دشر  نبا  دنمشناد  میکح  دننام 

کلذ یف  رابخالا  ضراعت  مهفالتخا  ببس 

: دیوگ زین  و 

کلذ یف  راثآلا  فالتخا  مهفالتخا  یف  ببسلا  و 

(. باب نیا  رد  تساراثآ  فالتخا  اهنآ  فالتخا  ببس  باب و  نیا  رد  تسا  رابخا  ضراعت  اهنآ  فالتخا  ببس  )
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؛ دشاب یم  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  املع  القع و  دشاب  دیجم  نآرق  حیرص  صن  فلاخم  هک  یضراعتم  رابخا  هب  دانتسا  لالدتسا و  سپ 
چیه رگا  دشاب و  هتـشاد  دیجم  نآرق  اب  تقفاوم  هک  تسا  لوبق  دروم  يربخ  نآ  هضراعتم  رابخا  رد  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  هکنآ  هچ 

.دندرگ یم  طقاس  یگمه  دشاب  حیرص  صن  فلاخم  هکلب  هتشادن  نآرق  اب  تقفاوم  ضراعتم  رابخا  زا  مادک 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همامع  رب  ندومن  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  ياواتف 

: دیامرف یم  احیرص  هفیرش  هیآ  نیمه  رد  زین  و 

{ مکسؤرب اوحسماو  }

( دییامن حسم  ار  اهرس  اه  تسدو تروص  نتسش  زا  دعب  )

هداد يوتف  هریغو  یفنح  یکلام و  یعفاش و  ءاهقف  نینچمه  هرهاطلا و  هرتعلا  همئالل  اعبت  هیماما  ياـهقف  میرک  نآرق  لـصا  نیمه  يور 
نب دمحا  ماما  یلو  دشاب  رس  رب  دیاب  حسم  هک  دنا 

دوخ  (1) ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  هچ  نانچ  همامع » رب  حسم  تسا  زئاج  : » هک دنا  هداد  يوتف  یعازوا  يروث و  قحـسا و  لبنح و 
.تسا هدومن  لقن 

تسوپ و تشوگ و  زا  تسا  ترابع  رـس  .دشاب  یم  رـس  رب  حسم  زا  ریغ  همامع  يور  رب  حـسم  هک  دـناد  یم  یلقاع  ره  هک  نآ  لاح  و 
نآ هب  لصتم  ياهوم  ناوختسا و 
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.دعیب نوب  امهنیب  .دنا  هدراذگ  رس  يور  رب  هک  تسا  يا  هتفاب  ياه  هچراپ  همامع  یلو 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  هجوت 

فلاخم ابلاغ  هک  دـشاب  یم  رایـسب  فالتخا  امـش  هعبرا  همئا و  ءاهقف و  نیب  هک  تاید  ات  تراهط  زا  ماکحا  عیمج  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
.دیراد قلطم  يدازآ  ناتلامعا  رد  کی  ره  دنتسین و  نیبدب  مه  هب  کلذ  عم  تسا  نآرق  تایآ  حیرص  صن 

نینچ مه  دنهد و  یم  ذیبن  بآ  اب  وضو  تراهط و  هب  يوتف  نیزاوم  مامت  فالخ  رب  هک  دیناوخ  یمن  كرـشم  ار  اه  یفنح  هفینحوبا و 
! دیراد یمن  دودرم  دنهد ، یم  دیجم  نآرق  صوصن  فالخ  رب  مه  اب  فلاخم  هک  ار  ءاهقف  ریاس  ياواتف 

دییامن یم  ضارتعا  هدومن و  يریگ  هدروخ  هدـیدرگ ، رداص  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هرهاـط  ترتع  زا  هک  نایعیـش  لاـمعا  هب  یلو 
!؟ دیناوخ یم  رفاک  كرشم و  یضفار و  دننآرقلا  لیدع  هک  ار  لیلج  نادناخ  نآ  ناوریپ  هکلب 

ارچ دیامرف  یم  مه  لاحلا  دشاب ، یم  اهنآ  كرش  رب  لیلد  نایعیش  لامعا  دیدومرف  هیضام  یلایل  رد  ررکم  یمـسر  سلجم  نیمه  رد  و 
یم زور  هنابش  هضیرف  تعکر  هدفه  هک  زامن  لصا  رد  ناناملسم  مامت  امش و  ام و  نیب  هکنآ  لاح  دیناوخ و  یمن  زامن  ناناملسم  دننام 

رد کیرـش  مه  اب  تسا  تعکر  راـهچ  کـی  ره  ءاـشع  رـصع و  رهظ و  رد  برغم و  رد  تعکر  هس  حبـص و  رد  تعکر  ود  هک  دـشاب 
.تسه نیملسم  قرف  عیمج  نیب  يرایسب  تافالتخا  تاعورف  رد  اهتنم  میا  لمع 

امش هعبرا  ءاهقف  نینچمه  دشاب و  یم  فالتخا  احوضو  عورف  لوصا و  رد  اطع  نب  لصاو  يرعشا و  نسحلا  وبا  نیب  هک  یمـسق  نامه 
دننام ناتگرزب  ياهقف  ریاس  و 
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تانایب دـنراد ، فالتخا  مه  اب  هریغ  مالـس و  نب  مساق  يرـصب و  نسح  يروث و  نایفـس  یعازوا و  روث و  وبا  ریثک و  دوواد و  نسح و 
.دراد فالتخا  امش  ءاهقف  تانایب  اب  هرهاط  ترتع  زا  همئا 

؟ ددرگ یمن  عقاو  تنس  لها  هفلتخم  قرف  هب  تاضارتعا  نیا  ارچ  دریگ  رارق  ضارتعا  دروم  دیاب  ءاهقف  ياواتف  ءارآ و  فالتخا  رگا 

رب ءاهقف  زا  نارگید  دـنیامن و  یم  هدراب  تالیوات  ار  هحـضاو  صوصن  دـنهد و  یم  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  اوتف  ابلاغ  هک  نیا  اب 
مدناسر ناتـضرع  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  دیناد  یمن  نانآ  رفک  كرـش و  رب  لیلد  ار  لمع  اوتف و  نآ  دنهد ، یم  يأر  اهنآ  فالخ 

لاجنج راجو و  وهایه  همه  نیا  دشاب ، یم  اوتف  يار و  فالخ  امـش  ام و  نیب  یعورف  تافالتخا  ریاس  دـننام  هک  هدجـس  لمع  رد  یلو 
؟ دینک یمن  انتعا  هتفرگ و  هدیدن  ار   (1) هسبای هرذع  هب  ندرک  هدجس  هب  اوتف  یلو  دنتسرپ  تب  كرشم و  نایعیش  هک  دیزادنا  یم  هار 

تـسا رت  کیدزن  دیجم  نآرق  حیرـص  صن  هب  هرهاطلا  همئالل  اعبت  هیماما  ءاهقف  ياوتف  دیرگنب  قمعت  فاصنا و  هدید  اب  رگا  هک  نیا  اب 
.امش ءاهقف  ياواتف  ات 

دنناد و یم  نیمز  ءزج  هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  هریغ  عمشم و  مرچ و  مشیربا و  هبنپ و  مشپ و  زا  هدش  هتفاب  ياه  شرف امـش  ءاهقف  الثم 
لاؤس لحن  للم و  بابرا  ءالقع  ءاملع و  عیمج  زا  رگا  هکنآ  لاح  دنهد و  یم  نآ  هب  يوتف  دنیامن و  یم  هدجس  اهنآ  رب 
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یم یفنم  باوج  دوش ؟ یم  اهنآ  رب  نیمز  قالطا  تسا و  نیمز  ءزج  هریغ  مشیربا و  خـن و  مشپ و  زا  هدـش  هتفاب  ياه  شرف  ایآ  دـینک :
.دندنخ یم  ناگدنیوگ  مهف  رب  هکلب  دنهد 

: دنیوگ یم  هرهاطلا  هرتعلا  همئالل  اعبت  هک  هیماما  نایعیش  هعماج  یلو 

(1) سبلی لکؤی و ال  امم ال  ضرالا  هتتبنا  ام  وا  ضرالا  یلع  الا  دوجسلا  زوجی  ال 

( .دشابن یندیشوپ  یندروخ و  هک  نیمز  زا  دوش  یم  هدییور  هچنآ  رب  ای  نیمز و  رب  رگم  هدجس  تسین  زیاج  )

!؟ دیناوخ یمن  كرش  ار  هدیکشخ  تساجن  هب  هدجس  یلو  دیناوخ !؟ یم  كرشم  هداد  رارق  هلمح  دروم 

.دشاب یم  ادج  مه  زا  شرف  رب  هدجس  اب  یهلا ) رما  روتسد و  هک   ) نیمزرب هدجس  تسا  یهیدب 

اه لغب  رد  هتخاس و  ییاه  تب دـننام  كاخ  نآ  زا  یحاولا  البرک و  كاخ  زا  یتاعطق  هب  ار  هدجـس  دـیهد  یم  صاـصتخا  امـش  خـیش :
.تسا نیملسم  هیور  روتسد و  فالخ  رب  احیرص  لمع  نیا  .ار  نآ  رب  هدجس  دیناد  یم  بجاو  دیراد و  یم  هاگن 

لیلد و نودب  فالسالل  اعبت  دیا  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هداد و  رارق  امـش  زغم  رد  تیلوفط  زا  هک  یتداع  يور  ار  تالمج  نیا  اعطق  یعاد :
ار كاپ  كاخ  هک  ندومن  نایب  مسق  نیا  تسین  هتسیاش  يرکف  نشور  فصنم  ملاع  امش  لثم  زا  دیدومرف و  ناهرب 
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لوئـسم تخـس  دـیهدب و  ار  گرزب  تناـها  تمهت و  نیا  باوج  دـیاب  یهلا  لدـع  همکحم  رد  هک  دـینادب  عطق  دـیئامنب ! تب  هب  ریبعت 
!؟ دیناوخب تسرپ  تب  كرشم و  ار  تسرپ  ادخ  نیدحوم  تب و  ار  كاپ  كاخ  هک  دوب  دیهاوخ 

هیلمع لئاسر  هیلالدتـسا و  هیهقف  بتک  امـش  رگا  اوه  يور  هن  دشاب  لیلد  دنـس و  يور  دیاب  يا  هدـیقع  ره  زا  داقتنا  دـقن و  نم ، ياقآ 
یمن یتاضارتعا  نینچ  رگید  هدومن ، كرد  ار  دوخ  باوج  دییامن ، هعلاطم  دشاب  یم  مومع  سرتسد  رد  پاچ و  امومع  هک  ار  نایعیش 

.دییامن یمن  نیب  دب  دوخ  یعیش  ناردارب  هب  ار  ننست  لها  ناردارب  زا  ناربخ  یب  دینک و 

نایعیش طسوترهم  رب  هدجس 

رما نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ءاقف  هک  دـیدروآ  يوتف  کی  ای  ربخ و  کی  هیلمع  لئاسر  هیلالدتـسا و  بتک  مامت  رد  امـش  رگا 
.میوش یم  میلست  امش  تانیابم  مامت  هب  ام  دنشاب ، هداد  البرک  كاخ  رب  هدجس  هب  یبوجو 

روتسد قبط  دیاب  هدجـس  هک  تسا  دوجوم  هیماما  ءاهقف  عیمج  تاروتـسد  هیلمع ، لئاسر  هیلالدتـسا و  هیهقف  بتک  مامت  رد  نم ، ياقآ 
یم نیمز  زا  هچنآ  رب  ای  دـشابن  نداعم  زا  هک  یطرـش  هب  لمر  نش و  گیر و  گنـس و  كاخ و  زا  دـشاب  كاـپ  نیمز  رب  دـیجم  نآرق 

.دنیامن هدجس  يرگید  رب  دشابن  کی  ره  رگا  هک  دشابن  یندیشوپ  یندروخ و  هک  نآ  طرش  هب  دیور ،

؟ دییامن یم  هدجس  نآ  رب  زامن  عقوم  رد  دیراد و  یم  رب  دوخ  اب  امتح  حاولا  تروص  هب  البرک  كاخ  زا  یتاعطق  ارچ  سپ  خیش :
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هدجس يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  تلع 

لزانم و رد  ابلاغ  مییامنب و  كاپ  نیمز  رب  هدجس  تسا  یبوجو  رما  نوچ  هک  تسا  نآ  كاخ  زا  یتاعطق  نتـشاد  دوخ  اب  تلع  یعاد :
رب هدجس  زا  عنام  اهنآ  خن و  مشیربا و  مشپ و  زا  هریغ  اهدمن و  اه و  یلاق هب  تسا  شورفم  تارجح  مامت  دوش و  یم  ءادا  زامن  اه  هناخ 

چگ و زا  اه  نیمز بلاغ  دـننیچ  رب  هچ  نانچ  دـنیامنب و  عنام  عفر  دـننیچرب و  ار  اه  شرف زامن  تقو  رد  تسین  نکمم  دوش و  یم  نیمز 
هک میراد  دوخ  اب  یکاپ  كاخ  تاعطق  اذل  .تسین  زئاج  اهنآ  رب  هدجـس  دشاب و  یم  هریغ  کیئازوم و  بوچ و  یـشاک و  (1) و  گنس

.میشاب هدومن  كاخ  رب  هدجس  زامن  عقوم  رد 

اذـلف مییامن  یم  یقالت  كاپان  ياـه  نیمز  اـب  اـبلاغ  مییاـمن و  هدجـس  كاـپ  نیمز  رب  اـهقف  روتـسد  قبط  میروبجم  اـم  هک  نآ  رگید  و 
وا رب  هک  هتـشاد  رـضاح  كاپ  نیمز  زا  يا  هعطق  میدومن  دروخرب  یعنام  اب  اجک  ره  هک  میراد  یم  رب  دوخ  اـب  كاـپ  نیمز  زا  یتاـعطق 

.مییامن هدجس 

هدجـس اهنآ  رب  هک  دـنناد  یم  بجاو  امتح  هتخاـس و  رهم  تروص  هب  یحاولا  ـالبرک  كاـخ  زا  نایعیـش  ماـمت  هک  مینیب  یم  اـم  خـیش :
.دنیامن

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  تلع 

یتاروتـسد قبط  ام  میدومن  ضرع  البق  هچ  نانچ  .بوجو  قیرط  هب  هن  یلو  مییامن ، یم  البرک  كاـخ  رب  هدجـس  تسا  حیحـص  یعاد 
هدجس هدش  هداد  هیهقف  بتک  رد  هک 
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.میناد یم  بجاو  ار  كاپ  نیمز  قلطم  رب 

بجوم رتهب و  ینیسح  كاپ  تبرت  رب  هدجس  هدیسر ، دندوب ) ءایشا  صاوخ  رب  هاگآ  هک   ) تراهط تیب  لها  زا  هک  يرابخا  رب  انب  یلو 
.بوجو روط  هب  هن  تسا  ناوارف  باوث  تلیضف و 

دنتسرپ و تب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  هک  دنهد  یم  هداد و  ترهـش  بصاون ، جراوخ و  عابتا  زا  نارگیزاب  یعمج  هنافـسأتم  یلو 
! دنیامن یم  وا  رهطم  لبق  كاخ  رب  هدجس  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلد 

ره  ) میتسین مه  تسرپ  دمحم  تسرپ و  یلع  هکلب  میتسین  هک  تسرپ  نیسح  ادبا  ام  .تسا  رفک  ام  دزن  رد  تالمج  نیا  هک  نآ  لاح  و 
نآرق روتـسد  قبط  .كاپ  كاخ  رب  رگم  مییامن  یمن  هدجـس  میـشاب و  یم  تسرپادخ  دقف  میناد ) یم  رفاک  دشاب  هدـیقع  نیا  رب  سک 

یتدایز ثعاب  هرهاـط  ترتع  زا  همئا  هدومرف  هب  هک  ـالبرک  كاـپ  كاـخ  رب  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  مه  هدجـس  دـیجم 
.دشاب یم  بوجو  قیرط  هب  هن  مه  نآ  .ددرگ  یم  تلیضف  بجوم  باوث و 

ار نآ  ندرک  هدجس  رد  هک  اجنآ  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دشاب  یم  یصئاصخ  ياراد  البرک  كاخ  هک  تسا  مولعم  اج  زا  خیش :
؟ دنراد مدقم  اه  كاخ  ریاس  رب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانایب  البرک و  كاخ  صئاصخ 

اهتنم دشاب ، یمن  ههبش  کش و  لحم  تسا  یصئاصخ  راثآ و  یکاخ  ره  يارب  هک  نیا  اه و  كاخ یتح  ءایشا  فالتخا  رد  الوا  یعاد :
.مدرم مومع  هن  دنرب  یم  یپ  صئاصخ  نآ  هب  نف  نیصصختم 

دروم اهنت  دعب  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  نام  زا  البرک  كاخ  ایناث 
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ءاملع رباکا  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ  هدوب ، ترضح  نآ  هجوت  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  هکلب  هدوبن  هجوت 
.تسا تبث  ناتدوخ 

تاور و نیقثوم  زا  يرایسب  رابخا  يرمق  لاس 1320  نکد  دابآ  ردیح  پاچ  یطویس  نیدلا  لالج  فیلأت   (1) يربکلا صئاصخ  دننام 
نینمؤملا ما  هملس و  ما  نینمؤملا  ما  زا  نارگید  (2) و  مکاح یقهیب و  یناهفصا و  میعن  وبا  دننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا 
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مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیرابخا  باب  ، 2/125 یطویس ، يربکلا ، صئاصخ  - 1
مالّسلا ح هیلع  ینـسحلا  هللا  دبع  یبا  لئاضف  ْهباحـصلا ، ْهفرعملا  باتک  ، 3/194 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 2

هتافتلا ینم  تناح  مث  هرجح  یف  هنعـضوف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اموی  تلخدـف  لـضفلا : ما  نع  دـسیون : یم  يو  . 4118
هیلع لیربج  یناتا  لاق  کلام  یمأو  تنأ  یباب  هللا  یبن  ای  تلقف  تلاق  عومدـلا  نم  ناـقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنیع  اذإـف 

طرـش یلع  حیحـص  ثیدـح  اذـه  .ءارمح  هتبرت  نم  هبرتب  یناـتأو  معن  لاـقف  اذـه  تلقف  اذـه  ینبا  لتقتـس  یتمأ  نا  ینربخأـف  مالّـسلا 
لوأ ناکو  دـسیون : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  لیذ  و 246 ، دوخ 2/245  خـیرات  رد  یبوقعی  نینچمه  .هاـجرخی  ملو  نیخیـشلا 
لتقت یتمأ  نا  ینملعأ  لیربج  نإ  اهل : لاقو  هبرت ، اهیف  هروراق  اـهیلإ  عفد  ناـک  لوسر ، جوز  هملـس  مأ  هنیدـملا  یف  تخرـص  هخراـص 

تقولا کلذ  رضح  املف  اهدنع ، تناکو  لتق ، دق  نیسحلا  نأ  یملعاف  اطیبع  امد  تراص  اذإ  یل : لاقو  هبرتلا ، هذه  یناطعأو  نیـسحلا ،
لک نم  ءاسنلا  تخراصتو  هللا ! لوسر  نباو  هانیـسح ! او  تحاص : امد  تراص  دق  اهتأر  املف  هعاس ، لک  یف  هروراقلا  یلإ  رظنت  تلعج 

باب 13 ات 194 ، ص192 ، ْهقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  .طق و  اهلثمب  عمـس  اـم  یتلا  هجرلاـب  هنیدـملا  تعفترا  یتح  هیحاـن ،
هب طقف  ام  هک  دنک  یم  نایب  ار  مرکا  ربمایپ  لیئربج  نداد  ربخ  البرک و  رد  نیـسح  ماما  تاهـش  هراب  رد  ثیدـح  زا 20  شیب  لصف 3 ،
هبر رطقلا  کلم  نذأتسا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  سنأ : ثیدح  نم  همجعم  یف  يوغبلا  جرخأ  مینک : یم  هراشا  ثیدح  کی 
یلع یه  انیبف  بابلا ،» انیلع  یظفحا  هملـس  مأ  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هملـس ، مأ  موی  یف  ناکو  هل ، نذأف  ینروزی  نأ 
لاقف .هلبقیو  همثلی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعجف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  بثوف  محتقاف ، نیـسحلا  لخد  ذإ  بابلا 
بارت وأ  هلهـسب  ءاجف  هارأف ، هیف ، لتقی  يذـلا  ناکملا  کیرأ  تئـش  نإو  هلتقتـس ، کتمأ  نإ  لاق : معن ،"  لاـق " : هبحتأ ؟ کـلملا : هل 

طمس ص217 ، نیطمسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  ءالبرک و  اهنإ  لوقن : انک  تباث : لاق  .اهبوث  یف  هتلعجف  هملـس  مأ  هتذخأف  رمحأ 
یلا لیئربج  ئاج  تلاق : هملس  ما  تور  و  دسیون : یم  كانه ، هلتق  قارعلا و  یلا  نیملـسملا  جورخ  رکذ  نیـسحلا ، لئاضف  مسق 2 ، ، 2

تایـصحب ءاج  هلتقم  هبرت  کیرا  الا  لاق : مث  دعب  هلتقت  کتما  نا  لاقف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هیلع  لخدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
اذاـف هروراـقلا  حـتف  تیکبف و  تلاـق : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تلق  هلیل  ناـک  اـماف  هروراـق  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نهلعجف 

ظافلا اب  ثیدح  دنچ  نیسح  ماما  لاح  حرش  هرامش 48 ، همجرت  لیذ  ، 3/290 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذو  .امد  ترج  دق  تایصحلا 
همجرت ، 6/408 لامکلا ، بیذـهت  رد  يزم  فسوی  .دـنک و  یم  رکذ  ـالبرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  هراـبرد  فلتخم 

اندیس و لتقم  یف  باب 75  ، 2/274 بلاطملا ، رهاوج  رد  یقشمد  نبا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  لاح  حرش  ، 1323
باب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتازجعم  باوبا  عامج  ، 10/154 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  اندیس  نبا 
سنا دنسم  3/242و 265  دنسم ، رد  لبنح  دمحا  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هرابخا  یف   13
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، ْهوبنلا لئالد  باتک  ، 6/257 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  نینچمه  .دـنا و  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ینوگانوگ  ثیداحا  کلام ، نب 
لوسر نأ  هملـس  مأ  ینتربخأ  هعمز ، نب  بهو  نب  هللا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتقمب  رابخالا 
هرملا یف  هنم  تیأر  ام  نود  رئاح  وهو  ظقیتسا  مث  دقرف ، عجطـضا  مث  رئاح ، وهو  ظقیتساف  موی  تاذ  عجطـضا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

اذـه نأ  لیربج  ینربخأ  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  هبرتلا  هذـه  ام  تلقف : اهبلقی ، وهو  ءارمح  هبرت  هدـی  یفو  ظقیتساو  عجطـضا  مث  یلوـألا ،
.اهتبرت هذهف  اهب ، لتقی  یتلا  ضرألا  هبرت  ینرأ  لیربج  ای  هل : تلق  نیسحلل -  قارعلا -  ضرأب  لتقی 
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مدید دیوگ : يوار  هلمج  زا  هک  دـنا ، هدومن  لقن  البرک  كاخ  هب  عجار  نارگید  کلام و  نب  سنا  سابع و  نبا  لضفلا و  ما  هشیاع و 
یم دیسوب و  یم  هدوب  ترـضح  نآ  تسد  رد  یگنر  خرـس  كاخ  هتـسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  نماد  رد  نیـسح 

نیا هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ كاخ  نیا  مدیسرپ : .تسیرگ 
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؛ منک یم  هیرگ  منیسح  رب  هدراو  بئاصم  رب  نم  اذلف  هدروآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  كاخ  نیا  دنـشک و  یم  قارع  نیمز  رد  ار  منیـسح 
هملـس ما  هب  ار  تبرت  نآ  هاگنآ  .منک  یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاـصم  رب  نم  اذـلف  هدورآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  تبرت  نآ  هاـگنآ 
هاگن يا  هشیـش  رد  ار  كاخ  نآ  هملـس  ما  اذلف  هدش  هتـشک  منیـسح  نادب  دش  نوخ  هب  لدـبم  كاخ  نیا  يدـید  نوچ  دومرف : هداد و 

.هدش هتشک  یلع  نب  نیسح  هک  تسناد  دیدرگ ، دولآ  نوخ  كاخ  نآ  دید  يرمق  لاس 61  اروشاع  زور  ات  دومن  یم  يراد 

یف ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنم  كاپ  كاـخ  نآ  هک  هدیـسر  رتاوت  وحن  هب  هعیـش  ءاـهقف  ءاـملع و  رباـکا  هربتعم  بتک  رد  و 
هللا هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یـسنا  نا ال  یلاعت  هلـضف  نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناـظملا 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

زا هک  دـنا ، هدومن  لقن  البرک  كاخ  هب  عجار  نارگید  کلام و  نب  سنا  ساـبع و  نبا  لـضفلا و  ما  هشیاـع و  نینمؤملا  ما  هملـس و  ما 
ترضح نآ  تسد  رد  یگنر  خرس  كاخ  هتسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  شدج  نماد  رد  نیـسح  مدید  دیوگ : يوار  هلمج 

یم قارع  نیمز  رد  ار  منیـسح  نیا  هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ كاـخ  نیا  مدیـسرپ : .تسیرگ  یم  دیـسوب و  یم  هدوب 
نآ زا  ار  تبرت  نآ  هاـگنآ  منک ؛ یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاـصم  رب  نم  اذـلف  هدروآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  كاـخ  نـیا  دنـشک و 

يدـید نوچ  دومرف : هداد و  هملـس  ما  هب  ار  تبرت  نآ  هاگنآ  .منک  یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاصم  رب  نم  اذـلف  هدورآ  میارب  نیمز 
اروشاع زور  ات  دومن  یم  يراد  هاگن  يا  هشیش  رد  ار  كاخ  نآ  هملس  ما  اذلف  هدش  هتشک  منیـسح  نادب  دش  نوخ  هب  لدبم  كاخ  نیا 

.هدش هتشک  یلع  نب  نیسح  هک  تسناد  دیدرگ ، دولآ  نوخ  كاخ  نآ  دید  يرمق  لاس 61 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجوت  دروم  كاپ  كاخ  نآ  هک  هدیـسر  رتاوت  وحن  هب  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  هربتعم  بتک  رد  و 
هللا لوسر  هناحیر  ءادهشلا  دیس  ترضح  تداهش  زا  دعب  هک  یسک  لوا  هدوب و  دننآرقلا  لیدع  هک  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  زا  همئا 
نبا یلع  مراهچ  ماما  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  تسج  كربت  نآ  هب  هتـشادرب و  كاپ  كاخ  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
رکذ نآ  اب  هتخاس و  نآ  زا  هحبس  دومن و  یم  هدجس  نآ  رب  هدومن و  يا  هسیک  رد  ار  كاپ  كاخ  نآ  هک  هدوب  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا 

.تفگ یم 

دندومن و یم  هدجس  نآ  رب  هتخاس و  نآ  زا  هداجس  حیبست و  هتسج و  كربت  كاخ  نآ  هب  نیرهاط  همئا  مامت  ترـضح ، نآ  زا  دعب  و 
.بوجو دصق  هب  هن  دندومن  یم  روجا  لامک  هب  لوصو  يارب  لمع  نیا  هب  توعد  ار  نایعیش 

انحاورا ءادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  رب  یلو  دشاب  كاپ  نیمز  رب  یتسیاب  یلاعت  يادخ  يارب  هدجـس  هک  دنداد  یم  روتـسد  ادکؤم  و 
.ددرگ یم  باوث  یتدایز  ثعاب  لضفا و  هادف 

هک دـیامن  یم  تیاور  دـجهتملا  حابـصم  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعج  یبا  هیماـمالا  هفئاـطلا  خیـش  هچ  ناـنچ 
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زا يرادقم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
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(1) .دومن یم  هدجس  نآ  رب  هدومن  زاب  دوخ  لباقم  زامن  عقوم  هتخیر ، يدرز  هچراپ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت 

هب هدومن  جوزمم  بآ  اب  ددرگن  طـیرفت  هک  نآ  يارب  اهدـعب  .دنتـشاد  یم  هاـگن  دوخ  اـب  ار  كاـخ  قیرط  نیا  هب  نایعیـش  یتدـم  اـت  و 
رب زامن  عقوم  رد  دـنراد و  یم  هاگن  دوخ  اب  نمیت  كربت و  تهج  دوش ، یم  هدـیمان  رهم  ماـن  هب  زورما  هک  یتاـعطق  یحاولا و  تروص 

.بوجو تهج  زا  هن  تیلضف  یتدایز  تهج  زا  دنیامن  یم  هدجس  نآ 

مه ار  هضیرف  لمع  هدومن و  هدجـس  كاپ  گنـس  ای  كاخ  رب  هدوبن  اـم  هارمه  كاـپ  كاـخ  نآ  زا  رهم  هک  تاـقوا  زا  يرایـسب  ـالا  و 
.میا هداد  ماجنا 

هنیدم رد  توریب  هرایط  زا  هک  هدنام  بورغ  هب  تعاس  کی  دیدرگ  یعاد  بیـصن  مارحلا  هللا  تیب  فیرـشت  قیفوت  هک  لاس 1374  رد 
هدومن و عامتجا  یعاد  فارطا  هریغ  نیرومأم و  زا  ریثک  تیعمج  مداتـسیا  زاـمن  هب  ارحـص  ناـمه  رد  دوب  گـنت  تقو  میدـمآ و  دورف 

خویـش مالـس  زا  دعب  .دندومن  بجعت  میامن ، یم  هدجـس  نیمز  رب  هکلب  مرادن  هارمه  يرهم  دـندید  نوچ  دـنوب  هدجـس  تلاح  بقارم 
مراد عیـشت  راختفا  مداد  باوج  دیتسین ؟ نایعیـش  ناتـسرپ  تب  زا  امـش  رگم  دندومن : یم  لاؤس  هدش  عمج  یعاد  فارطا  اهنآ  ناگرزب 
اهنآ هک  نآ  هچ  تسا  نایعیـش  هب  تمهت  امـش  مـالک  نیا  میتـسه و  تسرپ  ادـخ  دـحوم و  هـکلب  میتـسین  تـسرپ  تـب  اـم  زگره  یلو 

لد كاپ  نیدحوم 
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نبا هبرت  اهیف  ءارفـص  جاید  هطیرخ  هللا  دـبع  یبال  ناک  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  راـمع  نب  هیواـعم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط 
هللا دبع  یبا  هبرت  یلع  دوجسلا  مالّـسلا : هیلع  لاق  مث  هیلع  دجـس  هتداجـس و  یلع  هبـص  هالـصلا  هترفح  اذا  ناکف  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع 

« ققحم  » .عبسلا بجحلا  قرغی  مالّسلا  هیلع 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1936 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_353_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیرادن هارمه  تب  هک  دیتسه  هعیش  امش  هنوگچ  میا  هتـسکش  هدروآرد و  اج  نیمه  اهنآ  لغب  زا  ار  اه  تب ام  ابلاغ  دنتفگ  .دنـشاب  یم 
: متفگ

نیمز هب  هدجس  میرومأم  ام  نآرق  مکح  هب  نوچ  یلو  دنرازیب  یتسرپ  تب  تب و  زا  نایعیش  .تسا  گرزب  تمهت  هابتشا و  تاملک  نیا 
نآ رب  میشاب  هتـشادن  كاپ  نیمز  هب  یـسر  تسد  هک  یئاج  رد  رگا  هک  میراد  یم  رب  دوخ  اب  كاپ  كاخ  زا  یتاعطق  اذل  مییامن  كاپ 

، میرادـن كاپ  كاخ  نآ  هب  یجایتحا  تسا  كاپ  نیمز  مامت  ارحـص  نیا  رد  هک  لاحلا  تهج  نیمه  هب  مییامن ؛ هدجـس  كاپ  كاـخ 
هقرفت هب  لیام  هک  بصاون  جراوخ و  موقلح  زا  تسا  اه  نرق اه  تمهت لیبق  نیا  .مدومن  هدجـس  نیمز  نیمه  هب  ریقح  دیدید  هچ  نانچ 

تب كرشم و  ار  دوخ  یعیش  ناردارب  هک  دنا  هدومن  هتبشم  ننـست  لها  ناردارب  امـش  رب  هک  زورما  ات  هدمآ  نوریب  دشاب ، یم  نیملـسم 
اوربتعاف .میدش  ادج  مه  زا  هدومن ، تبحص  دندوب  یباهو  ابلاغ  هک  رایسب  تعیمج  نآ  اب  یمسق  هب  بورغ  ات  هرخالاب  .دیناوخب  تسرپ 

.راصبالا یلوا  ای 

تب رفاک و  كرـشم و  ار  ام  هک  اجنآ  ات  میزادنایب  هار  لاجنج  راج و  ردـقنآ  یگداس  نیا  هب  بلطم  نیا  فارطا  رد  تسا  راوازـس  ایآ 
؟ دییامن هبتشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخب و  تسرپ 

هطح باب  تاجن و  نفس  نآرقلا و  لیدع  نم  ترتع  زا  همئا  دومرف : ررکم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دوخ  روتـسد  هب  ام  یلو 
زا ضعب  هب  هچ  نانچ  .مییامن  یم  لمع  تسا ، تکاله  بجوم  اهنآ  زا  يرود  درمت و  تاـجن و  بابـسا  اـهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  دـنا 

.میدومن هراشا  هیضام  یلایل  رد  رابخا  نآ 

تجح ام  يارب  ترضح  نآ  روتسد  قبط  هسدقم  تاوذ  نآ  لعف  لوق و  سپ 
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.مییامن یم  لمع  ابابحتسا  هدومن ، اهنآ  روتسد  زا  يوریپ  تهج  نیمه  هب  .تسا 

تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  لمع 

: دیوگب مظعا  ماما  رگا  ینعی  .دنرادن  ضارعا  ادبا  نارگید  هعبرا و  ءاهقف  هبیجع  هردان  ياواتف  هب  هک  تسا  امش  ياملع  زا  بجعت  یلو 
هب دـقتعم  دـمحا  ماما  رگا  ای  دـنرادن و  ضارتعا  اه  یلبنح  اه و  یکلام  اه و  یعفاش  ناـیاقآ  تفرگ  وضو  ذـیبن  اـب  دـیاب  بآ  دـقف  رد 
زا هردان  هبیجع  ياواتف  ریاس  نینچمه  دـنریگن و  هدروخ  وا  رب  نارگید  دـنادب ، زئاج  ار  همامع  رب  حـسم  ددرگ و  لاعتم  يادـخ  تیؤر 

حدق دروم  تسا ، رایـسب  هک  اه  نیا لاثما  ندومن و  تاهما  حاکن  هفافل  اب  ای  هسبای و  هرذع  رب  هدجـس  ای  رفـس و  رد  ردام  اب  حاکن  لیبق 
!؟ دریگن رارق  يا  هقرف  چیه 

كاخ ریاس  زا  لضفا  البرک  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرهاط  ترتع  زا  همئا  دـنیوگب  یتقو  یلو 
تب كرـشم و  نایعیـش  هک  دییامن  یم  لاجنج  راج و  هدرک ، اپرب  دایرف  داد و  نایاقآ  .تسا  بحتـسم  باوث و  رب  دیزم  دشاب و  یم  اه 
!؟ دنیامن یم  زاب  ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هداج  دینک و  یم اپرب  ار  یشک  ردارب  گنج و  هدش  یلخاد  قافن  بجوم  دنشاب و  یم  تسپ 

.میرذگب میراذگب و  تسا  رایسب  لد  درد 

دهاوخ رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لباقمازج  زور  رد  اـم  تیمولظم  هلاـن  .میزادرپب  امـش  باوج  هب  لوا و  بلطم  رـس  رب  میورب 
.داد

عامجا و نالطب  میدومن  تباث  هیلقن  هیلقع و  هیعطق  لئالد  اب  هک  بش  هد  زا  دـعب  .دـیدومرف  یناـیب  عاـمجا  نس و  ربک  هب  عجار  اـسماخ 
مارم دیدجت  هزات  ار ، نس  ربک 
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ياه باوج  هیـضام  یلایل  رد  هک  نآ  اب  دـیریگب  بلاـطم  رارکت  هب  ار  سلجم  تقو  دـیهاوخ  یم  دـییامن و  یم  بلطم  رارکت  هدومن و 
.میراذگ یمن  باوج  الب  ار  امش  مه  کنیا  یلو  میا  هداد  یفاک 

هب یپ  مدرم  هنوگچ  منک  یم  ضرع  دیداد  رارق  رکب  یبا  لوا  هفیلخ  يارب  مدقت  قح  لیلد  هک  نس  ربک  يرادم و  تسایس  عوضوم  رد 
درم ریپ  رکب  یبا  هک  دنتـسنادن  وا  ربـمغیپ  ادـخ و  یلو  تسا  مزـال  يرادـم  تسایـس  درم  ریپ  گرزب  راـک  يارب  هک  دـندرب  ینعم  نـیا 

!؟ دندومن بوصنم  ار  ناوج  یلع  لوزعم و  تئارب  هروس  لوا  تایآ  غالبا  رد  ار  يرادمتسایس 

هراشا مه  رگید  بش  کـی  دـیراذگن ، مهبم  ار  هیـضق  نیا  میوش ، یم  دراو  امـش  تبحـص  ناـیم  رد  هک  دیـشخبب  بحاـص  هلبق  باون :
نایاقآ زا  ام  نوچ  دندومن ؟ بصن  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  لزع و  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هفیلخ  راک  هچ  يارب  اجکرد و  دیدومرف ،

.ددرگ امعم  لح  ات  دییامرفب  حضاو  تسا ، هدوبن  یمهم  رما  هک  دنداد  باوج  مهبم  میدومن  لاؤس  هک  ناشدوخ ) ياملع  هب  هراشا  )

هکم لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع 

هروس نیمهن  هک  تئارب  هروس  لوا  تاـیآ  نوچ  هک  دـننآ  رب  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیخروم  ءاـملع و  عیمج  تما و  روهمج  یعاد :
هب ار  تئارب  هروس  لوا  زا  هیآ  هد  هدیبلط  ار  رکب  یبا  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دش  لزان  نیکرشم  تمذم  رد  تسا  دیجم  نآرق 

: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  تفر  هک  یلزنم  دنچ  .دیامن  تئارق  هکم  لها  يارب  جح  مسوم  همظعم  هکم  رد  دربب  داد ، وا 

356 ص :
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« کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدؤی  لوقی ال  مالسلا و  کئرقی  یلاعت  هللا  نا  هللا  لوسر  ای  »

( دشاب تدوخ  زا  هک  يدرم  ای  دوخ  رگمدیامنن  يدحا  وت  زا  تلاسر  غالبا  ءادا و  )

رکب یبا  هب  اـجک  ره  يور  یم  دومرف : .دوـمن  گرزب  رما  نیا  هب  رومأـم  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اذـل 
تکرح مالّـسلا  هیلع  یلع  تیروف  هب  .نک  تئارق  هکم  لها  نیکرـشم  يارب  هکم  رد  ربب  تدوخ  ریگب ، وا  زا  ار  تئارب  تاـیآ  يدیـسر 
غـالبا مدرم  هماـع  روضح  رد  هکم  رد  تفر  .تفرگ  ار  تاـیآ  دومن ، هللا  لوـسر  ماـیپ  غـالبا  .دیـسر  رکب  یبا  هب  هفیلحلا  يذ  رد  درک 

.هرونم هنیدم  رد  ترضح  نآ  تمدخ  تشگرب  دومن ، تئارق  هکم  لها  رب  ار  تایآ  نآ  .دومن  ار  هللا  لوسر  تلاسر 

؟ تسا هدش  هتشون  هیضق  نیا  مه  ام  هربتعم  بتک  رد  ایآ  باون :

عقاو مسق  نیمه  هیضق  هک  دنا  هدومن  تبث  اقفتم  ینـس  هعیـش و  زا  نیخروم  ءاملع و  روهمج  تسا و  تما  عامجا  مدرک  ضرع  یعاد :
.هدیدرگ

فوشکم امش  رب  تقیقح  هدومرف  هعجارم  ات  مناسر  یم  ناتضرع  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  یباتک  دنچ  امـش  بلق  نانیمطا  يارب  یلو 
.هدوب یمهم  رما  هک  ددرگ 

(2) و ننس هحفص 9 و 224  رد  یقهیب  هتسلا و  حاحـصلا  نیب  عمج  مود  ءزج  رد  يدبع  (1) و  حیحص مجنپ  مراهچ و  ءزج  رد  يراخب 
دلج هحفص 135  رد  يذمرت 

357 ص :

.ْهئارب هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 1081 ، ، 6/404 يراخب ، حیحص  - 1
.جحلا یف  اهب  یتای  نا  مامالل  بحتسی  یتلا  تلصخلا  باب  جحلا ، باتک  ، 5/111 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 2
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هیقف یلزاـغم  نبا  (3) و  ریسفت مود  دلج  هحفـص 319  رد  یناکوش  (2) و  بقاـنم رد  یمزراوخو  ننـس  رد  دواد  یبا  (1) و  عماج مود 
عیبانی باب 18  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (5) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 17  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (4) و  لئاضف رد  یعفاش 

هحفـص 69 (7) و  هرضنلا ضایر  هحفـص 147  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هماـع و  ياـملع  رباـکا  تاور و  زا  هفلتخم  قرط  هب   (6) هدوملا
همئا زا  یکی  هک   ) یئاـسن نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  (9) و  همالا صاوخلا  هرکذـت  هحفـص 22  رد  يزوجلا  نب  طبـس  (8) و  یبقعلا رئاخذ 

مجنپ و دلج  هحفـص 38  رد  ریثک  نبا  هدومن و  لقن  باب  نیا  رد  ثیدح  شـش   (10) يولعلا صئاصخ  هحفص 14  رد  تسا ) حاحص 
نیدلا لالج  هباصا و  مود  دلج  هحفص 509  رد  ینالقسع  رجح  نبا  (11) و  ریبک خیرات  متفه  دلج  هحفص 357 

358 ص :

یلع بقانم  ح 3803 ، هحفص 300 ، .ْهبوتلا و ج 5 ، ْهروس  ریـسفت  ح 3090 ، ریسفتلا ، باتک  ص820 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
باب 85. مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

.ْهئارب ْهروس  غیلبتب  هایا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  نایب  یف  ح 196 ، لصف 15 ، ص165 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
.ْهئارب هروس  لیذ  ، 2/334 ینکوش ، ریدقلا ، حتف  - 3

.هنم انا  ینم و  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  ، 274 ح 272 ، ص227 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 4
لوسرلا ْهاخآؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  یلاـعت و  هللا  ْهبحم  یف  لصف 5 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نبدـمحم  لوؤسلا  بلاطم  - 5

.هایا
باب 18. ، 263 يزودنق 1/261 –  ْهدوملا ، عیبانی  - 6

غیلبتلاب هصاصتخا  رکذ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باب 4  ، 2/133 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 7
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

.یبنلا نع  غیلبتلاب  هصاصتخا  رکذ  باب  ص69 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 8
مالّسلا هیلع  یلع  الا  ینع  يدؤی  هلوق و ال  ینعم  ریسفت  باب 2 ، ص43 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 9

.یلع وا  انا  الا  ینع  يدؤیال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  ص90 ، یئاسن ، مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  - 10
لبس .بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، ملهچ  لاس  ثداوح  لیذ  ، 7/394 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 11

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  همجرت 5704 ، ، 4/467 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1941 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_358_11
http://www.ghaemiyeh.com


(2) نایبلا عماج  مهد  دلج  هحفص 41  رد  يربط  تئارب و  هروس  لوا  هیآ  ریـسفت  رد   (1) روثنملا رد  موس  دلج  هحفص 208  رد  یطویس 
هحفص رد  یسولآ  (4) و  ریسفت مود  دلج  هحفص 333  رد  ریثک  نبا  (3) و  نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  هروکذم و  هیآ  ریسفت  رد 
عمجم متفه  دلج  هحفـص 29  رد  یمثیه  (6) و  قعاوص هحفـص 19  رد  بصعتم  یکم  رجح  نـبا  (5) و  یناعملا حور  میـس  دلج   268

وبا ظفاح  زا  رکب و  یبا  زا  ادنـسم  باب 62  نمض   (8) بلاطلا هیافک  هحفـص 125  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحمو   (7) دئاوزلا
هحفص لوا و  دلج  هحفص 3/151  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هدومن و  لقن  هفلتخم  قرط  هب  میعن  یبا  زا  یقشمد  ظفاح  دنـسم  زا  میعن و 

(10) كردتسم مود  دلج  هحفص 51  رد  مکاح  (9) و  دنسم مراهچ  دلج  هحفص 164 و 165  میس و  دلج   283

359 ص :

هبوت هروس  هیآ 1و 3 ، لیذ  ، 3/378 یطویس ، روثنملارد ، - 1
.هبوت هروس  هیآ 1و 3  لیذ  ، 1273 ح 1272 - ، 6/84 يربط ، نایبلا ، عماج  - 2

.هبوت هروس  هیآ 201  لیذ  ، 5/8 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 3
.هبوت هروس  لوا  تایآ  لیذ  ، 2/288 ریثک ، نبا  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  - 4

.هبوت هروس  تایآ 1و2  لیذ  ، 10/44 یسولآ ، یناعملا ، حور  - 5
لصف 1. باب 9  ح6  ص122 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 6

هـضعب حیحـصلا  یف  تلقف  دـیوگ : یم  نایاپ  رد  .نایرع و  تیبلاب  فوطی  باب ال  جـحلا ، باتک  ، 3/238 یمثیه ، دـئاوزلا ، عمجم  - 7
.تاقث هلاجر  دمحا و  هاور 

.هباحصلا رئاس  هبقنم و  هأمب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  ص254 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 8
.رکب یبا  دنسم   1/3 لبنح ، دمحا  دنسم  - 9

ْهروس ریسفت  نینچمه 2/331 ، ایارـسلا ؛ يزاغملا و  باـتک  ح 4374 ، ، 3/53 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 10
.ْهئاربلا
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(1) لامعلا زنک  لوا  دلج  هحفص 249  ات  هحفص 246  رد  یقتم  یلع  یلوم  باتک و  نامه  مود  دلج  هحفص 331  رد  یلزاغم و  باتک 
هدومن نآ  تحص  هب  قیدصت  امومع  هدیدرگ و  لقن  ارتاوتم  هیضق  نیا  هرخالاب  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رد  مشش  دلج  هحفص 154  و 

.دنا

دادن و ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  لوا  زا  ارچ  تسادـخ  بناج  زا  شلاوقا  لاعفا و  عیمج  هک  يربمغیپ  یحلا : دـبع  دـیس 
!؟ دنادرگرب هار  طسو  زا  ار  درم  ریپ  رکب  یبا  دورب و  یلع  دسرب  قح  مایپ  ادعب  هک  دومن  غالبا  رومأم  ار  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا 

رهاظ رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  تلع 

نامگ يرکف  ناسحتسا  يور  یعاد  رظن  هب  یلو  میتسین  دراو  ام  هدیدرگن  لقن  امـش  ام و  بتک  رد  ینایب  نوچ  یلـصا  تلع  رد  یعاد :
بـشما ابیرقت  لاس  لهچ  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  هک  هدوب  نارگید  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدقم  ماقم  تابثا  رییغت  نیا  تلع  منک  یم 

نس و ربک  تهج  زا  رکب  یبا  دیئوگن  هک  دشاب  رضاح  امش  باوج 

360 ص :

یف لصف  ْهزمهلا ، فرح  نم  یناثلا  باتکلا  نم  لاـعفالا  مسق  نم  راـکذالا  باـتک  ح 4420 ، ، 2/431 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
دوخ خـیرات  رد  يربط  .ْهبوتلا و  هروس  موس  هیآ  ریـسفتلا ، باـتک  ، 8/318 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  .ْهبوتلا و  ْهروس  ریـسفت  ریـسفتلا ،

رد دـیدحلا  یبا  نبا  .ورمع و  نب  ینامرکلا  لاح  حرـش  ، 9/29 تاقثلارد ، نابح  نبا  .هبوت و  هروس  موس  هیآ  ریـسفتلا ، باـتک  ، 2/383
قشمد 42/346، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  و  نامثع ) ْهعیب  یلع  اومزع  مالّـسلا  هیلع  همالک  نم  و   ) هبطخ 73 ، 6/168 ْهغالبلا ، جهن  حرش 

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلااب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش 
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یم رظن  هب  يداع  رما  نیا  دنداد  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  ءادتبا  زا  رگا  هتشاد ! تفالخ  رد  مدقت  قح  يرادم  تسایس 
رد دیراد  تداع  امـش  اریز  مییامن  تباث  امـش  يارب  ثیدح  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتمارک  لضف و  ارهاظ  دوبن  نکمم  دمآ و 
زا يرایـسب  دننام  لیوأت  نآ  ول  دیئامن و  هدراب  تالیوأت  دییامنب  ترـضح  نآ  تفالخ  ماقم  رد  تلیـضف  تابثا  هک  یثیدـح  ره  لباقم 

.دشاب کحضم  امش  تالیوأت 

الماک لاحلا  یلا  تما  عمج  رب  هک  هباحـص  نادمریپ  رب  نس  رغـص  اب  وا  مدـقت  قح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  تابثا  يارب  اذـل 
.دوش فوشکم 

زا لیئربج  هک  نیا  هب  حیـضوت  اب  دـیامن  یم  رومأم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لزنم  دـنچ  نتفر  زا  دـعب  دـهد ، یم  رکب  یبا  هب  ار  تایآ  الوا 
احیرص تسا و  هدومن  راک  نیا  هب  رما  ارم  لیلج  بر  بناج 

: هدومرف ادخ  هک  هتفگ 

کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدؤی  نل 

( دشاب وت  دوخ  زا  هک  يدرم  ای  تدوخ  رگم  دیامن  یمن  زگره  يدحا  وت ، زا  تلاسر  غالبا  ادا و  )

یم هک  دـشاب ، یم  نارگید  رب  وا  مدـقت  قـح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماـقم  تاـبثا  رب  یلیلد  هار  طـسو  زا  رکب  یبا  نتـشگرب  نتفر و  سپ 
.تساجنیا وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه  .درادن  یناوج  يریپ و  هب  یطبر  تفالخ  توبن و  ینعی  یلاعت  قح  تلاسر  غالبا  دناسر 

غالبا هکنآ  لاح  ددرگ و  لزع  یـسدقم  رما  نینچ  زا  یتسیاـبن  دوب ، مدـقت  قح  بجوم  يرادمتـسایس  يدرم و  ریپ  رکب  یبا  يارب  رگا 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  صوصخم  تلاسر 

رومأم ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  دنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  رابخا  ضعب  رد  دیس :
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ار تئارب  هروس  تایآ  یلع  دهد و  هئارا  مدرم  هب  ار  جـح  کسانم  رکب  یبا  دـنورب ، هکم  هب  ًامأوت  هنع  هللا  یـضر  رکبابا  اب  هک  دـیدرگ 
.دندوب تلاسر  غالبا  رد  يواسم  مه  اب  ود  ره  تهج  نیا  هب  سپ  .دیامن  تئارق 

غالبا يارب  یلع  لاسرا  رکب و  یبا  لزع  رابخا  ایناث  دـندومن  لقن  نارگید  هکنآ  هچ  تسا  نویرکب  تاـعرتخم  زا  ربخ  نیا  ـالوا  یعاد :
.تسا تما  هیلع  عمجم  هکم  هب  ادرفنم  تلاسر 

.دشاب یم  تباث  رتاوت  دح  هب  هضیفتسم  دیناسا  اب  فلاخم  قفاوم و  للم  دیناسم  حاحص  رد  و 

ضراـعم يدـحاو  ربخ  رگا  تسا و  تما  روهمج  هیلع  قفتم  دـیناسالا  هضیفتـسم  هریثـک  ثیداـحا  حاحـص  هب  کـسمت  تسا  یهیدـب 
دحاو ربخ  نآ  هچ  رگا  دشاب  یم  بجاو  نآ  حرط  كرت و  نییلوصا  نیثدحم و  هدعاق  هب  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  دـشاب  هریثک  حاحص 

.تسین زئاج  نونظم  ربخ  يارب  مولعم  كرت  سپ  تسا  نونظم  - دشاب مه  حیحص 

رما هک  وا  نداد  يرادـلد  وا ، اب  ربمغیپ  يوگتفگ  نزح و  لاح  اب  هنیدـم  هب  رکب  یبا  نتـشگرب  یلع و  بصن  رکب و  یبا  لزع  ربخ  سپ 
.دشاب یم  هیربخ  تاملسم  زا  هدوب  نینچ  ادخ 

مدـقت قح  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لئالد  اب  هکلب  تسین  يریپ  نس و  ربک  هب  طوبرم  مدـقت  قح  هک  تسا  یلماک  لـیلد  دوخ  زین  و 
شناد و ملع و  هب  رـشب  هعماج  تما و  رد  مدـقت  قح  هک  تسا  تباـث  لـقن  لـقع و  لـئالد  اـب  هکلب  تسین  يریپ  نس و  ربک  هب  طوبرم 

لضف و ملع و  تهج  زا  هک  رشب  دارفا  زا  يدرف  ره  .تسا  يوقت 
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: تسا ترضح  نآ  هدومرف  هک  اریز  تسوا  يارب  هعماج  رد  مدقت  قح  دراد  يرترب  يوقت 

(1) ءایحا ملعلا  لها  یتوم و  سانلا 

( تساهنآ یناگدنز  تایح و  هک  ملع  لها  رگم  دنناگدرم  مدرم  مامت  )

ملع باب  یلع  دومرف : هک  هباحـص  زا  نارگید  رب  تشاد  مدـقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تهج  نیمه  هب 
.دشاب یم  نیریاس  زا  مدقا  هللا  لوسر  ملع  باب  سپ  تسا  نم 

رکنم مه  ام  .دنتشاد  یلئاضف  دندنام ، مدق  تباث  ترـضح  نآ  تعاطا  رب  هک  کی  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هباحـص  هک  نآ  ولو 
ماقم وا  هبترم  ماقم و  اریز  دیامن  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملع  باب  اب  هلباقم  زگره  اهنآ  لئاضف  یلو  میتسین  هباحص  لئاضف 

.تسا تیلضفا 

یهیدب .دیامنب  وا  زا  يوریپ  تما  دومرف  یم  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اعطق  دوب  هباحص  دارفا  زا  يدرف  يارب  مدقت  قح  رگا 
ریپ هاوخ  دنادب  ماقم  نیا  لباق  قیال و  راگدرورپ ، ار  سک  ره  هکلب  درادـن  یناوج  يریپ و  هب  یطبر  ادـبا  هک  تسا  یهلا  رما  نیا  تسا 

.دیامن یم  وا  تعاطا  هب  رما  ناوج  ای  و 

نمی رد  (ص ) ربمایپ طسوت  تواضق  هب  ع)  ) یلع بصن 

اصوصخم دنا ، هدومن  لقن  اهنا  تیاده  تواضق و  يارب  نمی  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نداتسرف  حرش  امومع  امش  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ 
هک  ) یئاسن نمحرلا  دبع  وبا  ماما 
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نب نیـسح  مساقلاوبا  زین  هدروآ و  باب  نیا  رد  ثیدـح  شـش   (1) يولعلا صئاصخ  رد  دـشاب ) یم  هتـس  حاحـص  مالعا  همئا  زا  یکی 
هلسلس اب  اهنآ  هصالخ  هک  دندومن  لقن  نارگید  ءابدالا و   (2) تارضاحم مود  دلج  هحفص 212  رد  یناهفصا ) بغار   ) دمحم

364 ص :

نب شنح  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یئاسن  .کبلق  يدهیس  هللا  نا  هلوق  ص71 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 1
انأو ینثعبت  هللا  لوسر  اـی  تلقف : باـش  اـنأو  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ینثعب  لاـق : هنع  هللا  یـضر  یلع  نع  رمتعملا ،

تبثیو کـبلق  يدهیـس  هللا  نإ  لاـق : مث  يردـص ، یلع  هدـی  عضوف  ءاـضقلاب  یل  ملع  ـالو  مهنیب  یـضقأ  نانـسأ  يوذ  موـق  یلإ  باـش 
کلذ تلعف  اذإ  کنإف  لوألا ، نم  تعمس  امک  رخآلا  نم  عمست  یتح  امهنیب  ضقت  الف  نامـصخلا  کیلإ  سلجأ  اذإ  یلع  ای  کناسل ،

.کلذ دعب  ءاضق  یلع  لکشأ  امف  هنع : هللا  یضر  یلع  لاق  .ءاضقلا  کل  يدبت 
: دنک یم  لقن  يو  مالّسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ْهباحـصلا ، نایعا  لئاضف  دحلا 4 ، ، 4/463 یناهفصا ، بغار  ءابدالا ، تارضاحم  - 2

ثیدح انأو  ینثعبتأ  هللا  لوسر  ای  تلقف : نمیلا ، یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نعو 
رد یقهیب  .نیلجر و  نیب  ءاضق  یف  تککـش  امف  لاق : کناسل ، تبثیو  کبلق  يدهیـس  هللا  ناف  قلطنا  لاقف : ءاضقلاب ، یل  ملع  نسلا ال 

هنوگنیا يو  .بیاغلا  یلع  یضقی  مصخلا و ال  نم  رضحمب  الا  ْهداهشلا  لبقی  باب ال  یـضاقلا ، بادآ  باتک   10/141 يربکلا ، ننسلا 
ملع نسلا ال  ثیدح  اناو  ینثعبت  تلق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  امل  لاق  هنع  هللا  یـضر  یلع  نع  دنک : یم  لقن 

رخآلا لوقی  ام  تعمـس  اذإ  کنإف  رخآلا  لوقی  ام  عمـست  یتح  لوألل  ضقت  الف  نامـصخلا  كاتأ  اذإ  یل  لاـقف  ءاـضقلا  نم  ریثکب  یل 
، دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  دعب و  ایضاق  تلز  امف  هنع  هللا  یضر  یلع  لاق  کبلق  يدهیو  کناسل  تبثیس  هللا  نا  یـضقت ، فیک  تفرع 

نمیلا یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  بلاط  یبلا  نب  یلع  دنسم  ، 1/156
مظن رد  يدـنرز  .کناسل و  تبثی  کبلق و  يدهیـس  هللا  ناف  بهذا  لاـقف  مهنیب  یـضقال  ینم  نسا  مه  موق و  یلا  ینثعبت  کـنا  تلقف 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بکنم  یلع  عافترا  رکذ  نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم  لوا ، طمـس  زا  مسق 2  ص127 ، نیطمسلا ، ررد 
عمل رکذ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/18 ْهغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نباو  مالّسلا  هیلع  هملع  ْهرازغ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  رکذ  باب 12 و 13 ، صئاصخلا  باتک  ح 8420  ، 5/117 يربکلا ، ننس  رد  یئاسن  و.لئاضف  نم  ریـسی 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ءاضقلا  فیک  باب  ْهیـضقالا  باتک  ح 3582 ، دوخ 3/301 ، ننس  رد  دواد  یبا  نبا  .کبلق و  يدهیـس  هللا  نا 
الو نسلا  ثیدح  انأو  ینلسرت  هللا  لوسر  ای  تلقف : ایضاق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا ، هیلع  یلع  نع 
رد مزح  نبا  .دعب و  ءاضق  یف  تککش  ام  وأ  ایضاق ، تلز  امف  لاق : کناسل ... ، تبثیو  کبلق  يدهیس  هللا  نإ  لاقف : ءاضقلاب ؟ یل  ملع 

هقرحملا قـعاوص  رد  رجح  نباو  .رـضاحلا  یلع  یـضقی  اـمک  بئاـغلا  یلع  یـضقی  هلاسم 1784 و  ْهیـضقالا ، باـتک  ، 8/435 یلحم ،
لوسر ای  تلقف  نمیلا  یلا  هللا  لوسر  ینثعب  لاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ثیدح 10  لصف 2  باب 9  ص123 ،
هبحلا قلف  يذلاوف  هناسل  تبث  هبلق و  دها  مهللا  لاق : مث  هدیب  يردص  برضف  ءاضقلا  ام  يردا  مهنیب و ال  یـضقا  باش  انا  ینتثعب و  هللا 

یلع نع  دنک : یم  لقن  هئاضق  یف  ثیدـح  باب 2  ص49 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  .نینثا و  نیب  ءاضق  یف  تککـش  ام 
انأو مهنیب  یـضقأل  موق  یلإ  ینثعبت  هللا  لوسر  ای  تلقف : باش ، انأو  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا  هیلع 

تککـش امف  لاق : .هناسل  تبثو  هبلق  دـها  مهللا  لاقو : يردـص  یف  برـضف  هنم  توندـف  ینم ، ندا  لاقف : .ءاـضقلاب  یل  ملع  ـال  باـش 
یلع نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  يرجه  ملهچ  لاس  ثداوح  لیذ  ، 7/396 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  .نینثا و  نیب  ءاضق  یف  اهدـعب 
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هللا نا  لاق : يردص و  یف  برـضف  : لاق ءاضقلاب  ملع  یل  سیل  نسلا  ثیدـح  انا  نمیلا و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق 
یلع لاح  حرش  ، 2/257 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  دعب و  نینثا  نیب  ءاضق  یف  تککش  امف  لاق : .کناسل  تبثی  کبلق و  يدهیس 
باب ص160 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .دنک و  یم  لقن  ظفل  رد  یکدنا  فالتخا  اب  قعاوصو  دننام  يو  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  اندیس  بقانم  رکذ  یف  لصف  هئافلخ  هتریس و  رکذ  یف  لوا 
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تهج نمی  هب  دومن  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتقو  هک  تسا  نیا  دانسا 
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هک تسا  نیا  دانسا  هلسلس  اب  اهنآ  هصالخ  هک  دندومن  موق  ناریپ  رب  ارم  هنوگچ  مناوج  نم  درک  ضرع  دورب ، قلخ  تیاده  تواضق و 
نم درک  ضرع  دورب ، قلخ  تیاده  تواضق و  تهج  نمی  هب  دومن  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو 

: دومرف ترضح  ینادرگ ؟ یم  ثوعبم  موق  ناریپ  رب  ارم  هنوگچ  مناوج 

کناسل تبثی  کبلق و  يدهیس  هللا  نا 

( اروت نابز  دنک  تباث  اضق و  ملع  هب  ار  وت  بلق  دنک  یئامنهار  دنوادخ  هک  تسا  دوز  ینعی  )

رومأم ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب ، یبا  دننام  ینادرمریپ  خویـش و  هباحـص و  رابک  ندوب  اب  ارچ  سپ  دوب ؟ مدقت  رد  طرـش  نس  ربک  رگا 
؟ دومن نمی  لها  تیاده  تواضق و 

يوقت و لضف و  ملع و  طقف  درادـن ، تیلخدـم  یناوج  يریپ و  نس ، دایز  مک و  قلخ  رب  تواـضق  تیادـه و  رد  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسا مزال  صوصخلاب  صن 

.هدوب تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هب  دعر  هروس  هیآ 8  رد  احیرـص  هچ  ناـنچ  هدوبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  زج  راـبخا  نآرق و  رد  یـصن  نینچ  و 
: دیامرف یم  باطخ  هلآو 

{ داه موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  }

( دشاب یم  یئامنهار  یموق  ره  يارب  يا و  هدنهد  میب  هدنناسرت و  وت  )

رد یبلعث  ماما  هچ  نانچ  دندوب  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  یلع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دعب  تما  يداه  هدنیامن و  هار  نآ  و 
ادنسم بلاطلا  هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (2) و  ریسفت رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  (1) و  نایبلا فشک  ریسفت 

زا

366 ص :

ات 10. تایآ 5 دعرلا ، ْهروس  ، 5/272 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
هیآ 7. دعر ، هروس  ، 8/142 يربط ، نایبلا ، عماج  - 2
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مساقلا وبا  مکاح  (3) و  ینیومح یبلعث و  زا   (2) هدوملا عیبانی  باب 26  رخآ  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (1) و  رکاسع نبا  خیرات 
وبا نینمؤملا و  ریما  اـنالوم  ساـبع و  نبا  زا  یمزراوـخ  بقاـنم  (6) و  ینادمه یلعدیـس  ریم  (5) و  یکلام غابـص  نبا  (4) و  یناکسح

، دـش لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  اهنآ  همه  هصالخ  هک  هفلتخم  تارابع  ظافلا و  هب  دـنیامن  یم  لـقن  ربخ  هدزاـی  یملـسا  هریره 
تنا : » دومرف دراذگ و  یلع  هنیس  هب  تسد  هاگ  نآ  رذنملا » انا  : » دومرف دراذگدوخ ، هنیـس  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

(. ناگتفای تیاده  دنوش  یم  تیاده  وت  هب  و  نم ) زا  دعب  یتما  نیا  رد   ) ییا يداه  وت  ینعی  « ) نودتهملا يدتهی  کب  يداهلا و 

ام هدـش  هداد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  صاـصتخا  نوـچ  میدـش و  یم  نآ  وریپ  اـم  اـعطق  دوـب  هدـمآ  نارگید  هراـبرد  یـصن  نینچ  رگا  و 
.میرادن یناوج  يریپ و  هب  يرظن  میشاب و  راوگرزب  نآ  وریپ  میراچان 

367 ص :

.ع بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/359 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
باب 26. ، 1/296 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

باب 28. لوا  طمس  ح 111 و 112 ، ، 1/148 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
.10  - هیآ 5 لیذ  دعرلا  هروس   395  – 1/381 یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - 4

.ْهنسحلا هبقانم  رکذیف  لصف  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رکذ  یف  ، 1/574 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصفلا  - 5
ْهروس ، 4/87 روثنملا ، رد  ریسفت  رد  یطویس  و  ح869 ) ْهدوملا 2/303 ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوم  - 6

نیا يو  .تایآلا  نم  نآرقال  یف  یلع  یف  زن  اـمرکذ  مسق 2 ، ، 1 طمس نیطمـسلا ص90 ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  و  هیآ 7 . دعرلا 
.دنک یم  نایب  دنس  هد  زا  ار  ثیدح 
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تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  هسیسد 

تسیب و زا  دعب  هچ  نانچ  تشادن ! تفالخ  ییاناوت  تردق و  دوب ، هبرجت  مک  ناوج و  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیدومرف  هک  نیا  اما  و 
!!؟ دش اپرب  تابالقنا  اه و  يزیرنوخ  همه  نآ  بانج ، نآ  تسایس  نسح  مدع  هطساو  هب  دیسر  تفالخ  هب  هک  مه  لاس  جنپ 

.دیامن یمن  لاقم  نیا  هب  هوفت  زگره  قیقد  ملاع  درف  کی  الا  دیدومن و  ار  نایب  نیا  فالسالل  اعبت  ای  اوهس  ای  ادمع  مناد  یمن 

ار لطاب  قحو و  ندرب  راک  هب  هسیـسد  ندیزرو و  هلیح  نتفگ و  غورد  دارم  رگا  تسیچ ؟ نایاقآ  رظن  رد  تسایـس  زا  دارم  میدـیمهفن 
یم قیدـصت  دـنرب ) یم  هدرب و  راک  هب  نامز  ره  رد  دوخ  بصنم  ماقم و  ظفح  يارب  نامز  ره  ءاـنبا  هک   ) تسا ندومن  قاـفنو  جوزمم 

.هدوبن یناعم  نیا  هب  رادمتسایس  زگره  ترضح  نآ  هدوب و  یتسایس  نینچ  دقاف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  منک 

هاج نامدرم  هک  تسا  ریوزت  هلیح و  هعدـخ و  رکم و  اپارـس  ترارـش و  هکلب  تسین  یقیقح  یناعم  هب  تسایـس  لاـمعا  عون  نیا  نوچ 
.دنرب یم  راک  هب  دوخ  ماقم  هاج و  ظفح  دصقمو و  فده  هب  ندیسر  يارب  بلط 

یم ادیپ  قح  لها  دزن  رد  یتسایس  نینچ  .دیامنب  هل » عضو  ام  رد  ءیش  عضو   » مأوت و فاصنا  لدع و  اب  هک  تسا  نآ  یقیقح  تسایس 
تلادع و تقیقح و  قح و  همسجم  هک  ترـضح  نآ  اذلف  دوشب  قح  ءارجا  طقف  دنلیام  هکلب  دنتـسین  یناف  ماقم  هاج و  بلاط  هک  دوش 

.هدوبن دندوب ، دجاو  نارگید  هک  تسایس  زا  عون  نآ  لها  هدوب ، یتسرد  تقادص و  فاصنا و 
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هللا دـبع  دومن  لوزعم  دـندوب  راک  يور  هک  ینیرومأم  ماکح  مامت  يروف  دیـسر  يرهاظ  تفالخ  هب  یتقو  مدرک  ضرع  البق  هچ  نانچ 
ماکح یگمه  ات  دیزادنیب  ریخأت  هب  ار  مکح  نیا  غالبا  يردق  تسا  بوخ  دندرک  ضرع  نارگید  و  ترـضح ) نآ  مع  نبا   ) سابع نب 

.دییامرف غالبا  جیردت  هب  ار  اهنآ  لزع  مکح  هاگنآ  دندرگ  میلست  امش  تفالخ  ماقم  هب  تالایا  نیرومأم  و 

تـسایس ظفح  يارب  نم  هک  یتدم  رد  دیناد  یم  چیه  یلو  دیدومن  ینیب  حالـص  يرهاظ  تسایـس  ظفح  تهج  زا  دندومرف : ترـضح 
لوئـسم هللا  دـنع  دـشاب ، يرهاظ  تقوم و  ولو  اهنآ  ياقب  هب  موش  یـضار  مراذـگب و  یقاب  دوخ  دنـسم  رب  ار  رباج  ملاظ  ماکح  يرهاظ 

؟ مهدب باوج  دیاب  باسح  فقوم  رد  متسه و  اهنآ  لامعا  مامت 

.دیامن یمن  ار  یلمع  نینچ  زگره  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دینادب  عطق 

نارگید ریبز و  هحلط و  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  نایغط  ببـس  مکح  نامه  غالبا و  يروف  تلادـع ، ظفح  يارب  ار  اـهنآ  لزع  مکح  اذـل 
.دندومن يزیرنوخ  بالقنا و  داجیا  یناطیش  ياه  سوه اوه و  يور  دنلب و  تفلاخم  ملع  هک  دیدرگ 

هک دـنا  هدومن  لـقن  نارگید  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  دوخ و  خـیرات  رد  يربط 
هظحالم رگا  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلعررکم 

369 ص :

يو هلئاضف : نم  ْهریـسی  عمل  رکذ  بلاـطیبا و  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/28 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
یم نایب  ار  ترضح  شیامرف  هبطخ 193 ، دلج 10/210 ، رد  .برعلا  یهدا  تنکل  یقتلا  نیدـلا و  الول  لاق : دـق  و  دـسیون : یم  نینچ 

هرجف لک  هرجف و  هردغ  نکل  سانلا و  یهدا  نم  تنکل  ردغلا  هیهارک  الول  رجفی و  ردغی و  هنکل  ینم و  یهداب  هیواعم  ام  هللا  و  دـنک :
هئادعا ال لاق  .دنک و  یم  نایب  هنوگ  نیا  باب 51  ، 1/454 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .همایقلا و  موی  هب  فرعی  ءاول  رداغ  لکل  هرفک و 

یهداب هیواعم  ام  هللا  و  لاق : برعلا و  یهدا  تنکل  یقتلا  نیدلا و  الول  لاق : اذهل  هفالخ و  يری  عرـشلاب ال  ادـیقتم  ناک  هنال  یلعل  يار 
ءاول رداغ  لکل  هرفک و  هرجف  لک  هرجف و  هردـغ  لک  نکل  سانلا و  یهدا  نم  تنک  ردـغلا  هیهارک  الول  رجفی و  ردـغی و  هنکل  ینم و 

.همایقلا موی  هب  فرعی 
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.دوب رتشیب  ما  هیهاد  رت و  راکم  رت و  كریز  برع  مامت  زا  نم  دوبن  فاصنا  لدع و  يوقت و  نید و 

نآ تفالخ  هرود  رد  بالقنا  دیدومن  نامگ  هک  دیتفرگ  رارق  اجیب  راتفگ  ریثأت  تحت  قیقحت  نودـب  دـیدومرف و  هابتـشا  مرتحم  نایاقآ 
زا راوگرزب  نآ  فارطا  زا  یگدنکارپ  ترضح و 

للع مامت  مناوت  یمن  گنت  تقو  نیا  اب  هک  هدوب  راک  رد  يرگید  للع  هکلب  هدوبن  روط  نیا  هک  نآ  لاح  هدوب و  تسایـس  مدع  تهج 
.ددرگ لح  امعم  ات  میامن  یم  هراشا  للع  نآ  زا  ضعب  هب  امش  هابتشا  عفر  يارب  طقف  میامن  رکذ  اطوسبم  ار 

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  هراشا 

یگمه هعفد  دوب  لکشم  رایـسب  .دندش  تیبرت  ترـضح  نآ  ینمـشد  توادع و  هنیک و  هب  مدرم  ابیرقت  لاس  جنپ  تسیب  تدم  رد  الوا 
رد زا  نامز  نآ  ناگداز  گرزب  زا  یکی  تفالخ  لوا  زور  زا  هچ  نانچ  دـنیامنب  ار  ترـضح  نآ  ماقم  قیدـصت  هتفر و  تیالو  راب  ریز 

ربنم يور  ار  یلع  رمع ، هفیلخ  ياج  هب  هک  یمـشچ  نآ  دوش  روک  تفگ : دنلب  دید  ربنم  يور  هک  ار  ترـضح  نآ  .دـش  دراو  دجـسم 
! دنیبب

دنتشادن ار  ترضح  نآ  تلادع  لدع و  لوبق  یئاناوت  بلط  ایند  نامدرم  ایناث 
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يدرف ات  دندز  تفلاخم  زا  مد  اذل  .دـندوب  قلطم  دازآ  هک  نامثع  تفالخرد  اه ، يوما  يرادـمامز  هرود  هریخا  تاونـس  رد  اصوصخم 
هب دش و  هدروآرب  اهنآ  ياهوزرآ  لایما و  هیواعم  تفالخ  هرود  رد  هچ  نانچ  دیامن  نیمأت  ار  اهنآ  یبلط  ایند  لایما  هک  دـیآ  راک  يور 

.دندیسر دوخ  یبلط  ایند  دصاقم 

يروف دشن  عقاو  لوبق  دروم  دندومن و  ترـضح  نآ  زا  تموکح  ياضاقت  هک  نیمه  دندومن  تعیب  لوا  زور  رد  هک  ریبز  هحلط و  اذلف 
.دندومن اپرب  ار  هرصب  لمج و  هنتف  هتسکش و  ار  تعیب 

؟ هدوب هک  تفالخ  رما  لوا  رد  بالقنا  داسف و  هتف و  رـس  دینیبب  دیامن  تواضق  هنافـصنم  دیرگنب و  خـیرات  هب  هناقیقد  تسا  بوخ  اثلاث 
؟ دیدرگ رایسب  ياه  نوخ شزیر  ثعاب  دومن و  بالقنا  تفلاخم و  هب  بیغرت  صیرحت و  ار  مدرم  یسک  هچ 

زا مالـسا  نیخروم  نیثدـحم و  ءاملع  مامت  تداهـش  هب  هک  دوبن  هشیاع  اـیآ  هدوب ؟ يرگید  درف  هشیاـع  نینمؤملا  ما  زج  سک  نآ  اـیآ 
هنتف و داجیا  تفر و  هرـصب  هب  دنیـشنب ، هناخ  رد  دندوب  هدومرف  رما  هک  ربمغیپو  ادخ  روتـسد  فالخرب  دش و  رتش  راوس  ینـس ، هعیش و 

؟ دیدرگ نیملسم  زا  رایسب  ياه  نوخ شزیر  ببس  دومن و  بالقنا  داسف و 

هنیک هلاس و  جنپ  تسیب و  ناگدش  تیبرت  راتفر  هیور و  هکلب  دشن ، داسف  هنتف و  بالقنا و  ببس  ترضح  نآ  يرادمتـسایس  مدع  سپ 
.دش يزیرنوخو  بالقنا  ببسم  نابلط  ایند  زآ  صرح و  هشیاع و  نینمؤملا  ما  توادع  و 

هابتـشا مه  نیا  هدوب ، ترـضح  نآ  تسایـس  نسح  مدـع  هطـساو  هب  هک  دـیدومن  هراشا  يزیرنوخ  یلخاد و  ياه  گنج هب  عجار  اعبار 
رد تقد  نودب  هک  تسا  یگرزب 
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.دیدومن نایب  خیرات 

مامت هشیر  دومن و  مایق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  ادـج  ربمغیپ  حیرـص  عنم  اـب  هک  دـینیب  یم  دـینک  هجوت  هنافـصنم  هناـقیمع و  رگا  ـالوا 
.دیدرگ اه  يزیر  نوخ  اه و  گنج 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نآ  هچ  دـیامن  مایق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  درک  یمن  تأرج  یـسک  دوب ، هدرکن  مایق  هشیاع  رگا  اریز 
دیـشک ترـضح  نآ  گنج  هب  داد و  تأرجار  مدرم  هک  یـسک  سپ   (1) تـسا نم  اب  گنج  یلعاب  گنج  دوب : هدومرف  احیرـص  هلآو 

دوب هشیاع 

372 ص :

هللا لوسر  سفنک  ههجو ) هللا  مرک   ) ایلع نا  ناـیب  یف  عباـسلا  باـب  ، 19 / 1/172 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  یفنح  نامیلـس  خیـش  - 1
یبرح کبرح  یلع  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق  مث  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
جهن حرـش  تسا ، هدـش  رکذ  ننـست  لـها  بتک  رد  فـلتخم  ریباـعت  اـب  تیاور  نیا  .یتـما  نیب  ینیب و  ملعلا  تنا  یملـس و  کملـس  و 

و سیقلا ؛ ئرما  ثیدح  و 20/221  همان 65 ؛ ، 18/24 هعصاق ؛)  ) هبطخ 238 و 13/193 ، هبطخ 37 ؛ ، 2/297 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ،
هیلع هللا  یلـص  یبـنلا  رظن  ... ؛ تسا هدرک  تیاور  نـینچ  ْهریره  یبا  زا  ْهریره ) یبا  دنـسم  ، ) 2/442 دنـسم ، باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا 

مکاح ار  تایور  نیا  .مکلاس  نمل  لمـس  مکبراح و  نمل  برح  انا  لاقف  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  یلا  هلآو 
نسحلا و یف  ءاج  ام  ، 7/512/7 مقرا ، نب  دیز  زا  فنصملا  رد  ْهبیش  یبا  نبا  تیبلا و  لها  بقانم  ، 3/149 كردتسملا ، رد  يروباشین 
مقرا 15/434، نب  دـیز  زا  حیحـص  رد  ناـبح  نبا  و  مقرا ص447/532 ، نر  دـیز  زا  یلاما  رد  یلماحم  .امهنع و  هللا  یـضر  نیـسحلا 

دیز زا  ریغصلا  مجعملا  رد  وا  نینچمه   3/179 حیحص ، زا  طسوالا  مجعملا  رد  یناربط  و  امهنع ؛ هللا  یضر  نیـسحلا  نسحلا و  بقانم 
و ءاحلا ؛ باب  یلع ، نب  نیسحلا  رابخا  دنسم  ، 3/40 هریره ، یبا  زا  ریبکلا  مجعملا  رد  وا  نینچمه  میملا و  باـب  ، 2/3/2621 مقرا ، نب 
، لاـمعلا زنک  رد  يدـه  یقتم  تیاور و  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نـب  نـسح  ماـما  زا  باب 16  نآـمظلا 7/201/2224 ، دراوم  رد  یمثیه 

يدادغب بیطخ  و  مقرا ؛ نب  دـیز  زا  تیبلا  لها  لئاضف   37618 ردو 13/640 / تیبلا ، لها  لضف  یف  سماخلا  باـب  ، 12/97/34164
(1383) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  ، 13/218 قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع ، نبا  و  ءاتلا 3582 ؛ باب  ، 7/144 دادغب ، خیرات  رد 
3/11 و ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  و  ( 1566  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  و ج 14/157 ، مقرا ، نب  دیز  هریره و  یبا  زا  تیاور  راهچ 

نینچ مقرا  نب  دـیز  زا  مهنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  ینبا  نیـسحلا  نسحلا و  لضف  ، 145 ننـس 1/52 / رد  هجام  نبا  نینچمه 
نمل برح  متملاـس و  نمل  ملـس  اـنا  ..نیـسحلاو  نسحلاو  ْهمطاـف  یلعل و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  .تـسا  هدرک  تـیاور 

و ، 3/149 كردتسملا ، رد  مکاح  اهنع و  هللا  یضر  ْهمطاف  لضف  یف  ءاجام  ، 3962 / 5/360 ننس ، رد  يذمرت  ار  تایور  نیا  .متبراح 
مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دنسم  3/402619 و 2620 ، ریبکلا ، مجعملا  رد  نینچمه  5/182 و 7197 و  طسوالا ، مجعملا  رد  یناربط 

« ققحم  » .دنا هدرک  لقن  مقرا ) نب  دیز  نع  ْهملس  ما  یلوم  حیبص  ، ) زین 5/184 و 
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.دومن يرج  ار  مدرم  مرگ و  ار  برح  نادیم  ترضح  نآ  هب  تبسن  راجنهان  تاملک  اب  داد و  لیکشت  ار  لمج  گنج  هک 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ 

اب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياه  گنج  دـننام  ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  نیفلاخمو  نیقفانم  اب  ترـضح  نآ  ياهگنج  اـیناث 
.هدوب رافک 

.تسا هدوب  یکرشم  اب  نیملسم  اب  ياهگنج  هنوگچ  خیش :

نبا طبس  (1) و  دنـسم رد  لبنح  دـمحا  ماما  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  هک  يرابخا  رب  انب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  یعاد :
(2) صاوخلا هرکذت  رد  يزوج 

یخلب نامیلس  و 

373 ص :

دایز نب  قراط  نع  دنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ناورهن  گنج  نایرج  يو  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنسم  لبنح  دمحا  دنـسم  - 1
زواجی قحلا ال  هملکب  نوملکتی  موق  ئجیس  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناف  اوبلطا  لاقف  جراوخلا  لتقف  ناورهنلا  یلإ  یلع  راس  لاق 

ناک نادوس  تارعـش  هدی  یف  دیلا  جدـخم  دوسأ  لجر  مهیف  وأ  مهامیـس  هیمرلا  نم  مهـسلا  قرمی  امک  مالـسالا  نم  نوقرمی  مهقولح 
ادجاس یلع  رخو  ادوجـس  انررخف  لاق  جدخملا  اندجو  انا  مث  لاق  سانلا  ریخ  متلتق  دقف  مهیف  نکی  مل  ناو  سانلا  رـش  متلتق  دـقف  مهیف 

.انعم
ضارتعا نینح و  مئانغ  ناتـساد  لـقن  زا  دـعب  يو  .جراوخلا  ثیدـح  هتفـالخ ، رکذ  باب 4 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 2

لاق هلتقی ، نم  هل  ناف  هعد  ـال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  دـسیون : یم  قفاـنم  لـتق  يارب  رمع  ندـش  بلطواد  ادـخ و  لوسر  هب  قفاـنم 
قرمت نیتقرف  یلع  یتمأ  قرتفت  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  قحلا  لوقأ  نا  یلع  نیبو  ینیب  ام  ینعنمی  ام  هشئاع : تلاـقف 

یلإ مهبحأ  مهلتقی  مهیقارت  زواجتی  ـال  نآرقلا  نوأرقی  مهقوس  فاـصنا  یلإ  مهرزأ  مهبراوش  نوفحم  مهـسوؤر  نوقلحم  هقرف  اـمهنیب 
اردـق هللا  رمأ  ناکو  هداتق  ابأ  ای  تلاق  کنم  يذـلا  ناـک  ملف  اذـه  نیملعت  تنأـف  نینمؤملا  مأ  اـی  تلقف : لاـق : یلاـعت ، هللا  یلإ  مهبحأو 

.ارودقم
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(3) و لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحمو   (2) يولعلا صئاصخ  رد  یئاـسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  (1) و  هدوملا عیباـنی  رد 
(5) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 67  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (4) و  بلاطلا هیافک  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

374 ص :

هللا لوسر  نإ  اعوفرم : دوعـسم  نبا  نع  دـنک : یم  نایب  نینچ  ار  مرکا  ربمایپ  مـالک  يو  باب 56 . عیزودـنق 2/198 ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
نیثکاـنلا لـتاق  وه  یلع  اذـه  هملـس  مأ  اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـقف  یلع  ءاـجف  هملـس  مأ  لزنم  یتأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
باحـصأ نوثکانلا : حرـش : دـیوگ : یم  هتخادرپ و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکاـن و  حرـش  هب  سپـس  .يدـعب  نم  نیقراـملاو  نیطـساقلاو 

وهف رسکلاب –  طسقلا -  امأو  ماشلا ، لهأ  مهو  قحلا ، نع  لودعلاو  روجلا  وه  طوسقلاو : طسقلا ، نم  نورئاجلا  نوطـساقلاو : .لمجلا 
.جراوخلا مهف  نوقراملا : امأو  .لدعلا 

هنا شیج  نب  رز  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  يو  .نیقراملا  لاتق  نم  یلع  هب  صخ  ام  ص146 ، یئاسن ، نینمؤملا  ریما  صئاصخ  - 2
لمعلا اوکرت  نا  یـشخا  نا  ـال  ول  عمجلا  لـها  ناورهنلا و  لـها  لـتق  اـم  اـنا  ـالول  هنتفلا  ینع  تأـقف  اـنا  لوقی : مالّـسلا  هیلعاـیلع  عمس 

.هیف نحن  يذلا  يدهلل  افراع  مهتلالض  ارصبم  مهلتاق  نمل  مکیبن  ناسل  یلع  هللا  یضق  يذلاب  مکتربخال 
هللا لوسر  هرذـنا  اهب  یتلا  هبورحو  دـنک : یم  ناـیب  هنوگ  نیا  يو  لصف 8 . ص154 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 3

...ماهسلا قورم  نیذلا  نم  اوقرم  نیذلا  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  هلاتق  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ياهباب 40-36. ، 180 ص165 - یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 4

لمجلا باحصا  مهف  هثکانلا  هفئاطلا  اماف  دسیون : یم  يو  هیقشقش ) هبطخ  هبطخ 3 ( ، 1/201 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
 ... ناورهنلا باحصاف  هقراملا  هفئاطلا  اما  نیطساقلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهامس  نیفص و  باحصاف  هقسافلا  هفئاطلا  اما  و 

.هتوبن لئالد  نم  ربخلا  اذه  و  نیقراملا » نیطساقلاو و  نیثکانلا  يدعب  لتاقتس   » هلوق یلا 
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.دنا هدومن  لقن  رصم ) پاچ  )

اهنآ نایفارطا  ریبز و  هحلط و  نیثکان  زا  دارم  هک  هداد  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـه  گـنج  زا  ربخ 
هدوب بجاو  اهنآ  لتق  یغب و  لها  اهنآ  یمامت  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  نیقرامزا  دارم  وا و  عابتا  هیواعم و  نیطـساق  زا  دارم  دندوب و 
هیافک باب 37  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  هچنانچ  هدومرف ، نآ  هب  رما  هداد و  اـه  گـنج نآ  زا  ربخ  ءاـیبنالا  متاـخ  تسا و 

لقن یثیدح  ادنسم   (1) بلاطلا

375 ص :

ءاطع نب  میلس  ثیداحا  ، 4/172 ریبکلا ، مجعملا  رد  یناربط  و  . 40 ياهباب 36 - ، 180 ص165 –  یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
بویأ ابأ  انیتأ  لاق  میلـس  نب  فنحم  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  بویا  یبا  نع  میلـس  نب  فنخم  ثیدـح  لیذ  بویا ، یبا  نع  دـیزی  نب 

تئج مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  نیکرـشملا  تلتاق  بویأ  ابأ  هل  تلقف  هدنع  انلقف  یبنعـصب  هل  الیخ  فلعی  وهو  يراصنألا 
تلتاقو نیثکانلا  تلتاق  دقف  نیقراملاو  نیطساقلاو  نیثکانلا  هثالث  لاتقب  ینرمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق  نیملسملا  لتاقت 

، قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  .مه و  اـم  يردأ  اـمو  تاوارهنلاـب  تاـقرطلاب  تافعـشلاب  نیقراـملا  هللا  ءاـش  نإ  لـتاقم  اـنأو  نیطـساقلا 
نیثکانلا و نیطساقلا و  هثالث  تلقب  ترما  لاق : یلع  یلع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/468
لامعلا 11/292، زنک  رد  يدنه  یقتمو  ...ناورهنلا  لهاف  نوقراملا  اما  مهرکذف و  نوثکانلا  اما  ماشلا و  لهاف  نوطساقلا  اماف  نیقراملا 
نیثکاـنلا و لاـتقب  ترما  لاـق : یلع  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  جاروـخلا  نتف  لاـعفالا ، مسق  نـم  نـتفلا  باـتک  و 31553 ، ح 31552
هنزاوملاو ص119، رایعملا  رد  یفاکـسا  .جراوخلا و  باب  ریـسلا  باـتک  ، 10/124 طوسبملا ، رد  یـسخرس  .نیقراملا و  نیطـساقلا و 

جراوخلا ْهیرورحلاو و  ْهقراملا  باـب  ص425ح 907 ، ْهنـسلا ، باتکرد  مصاع  یبا  نب  رمع  .ْهفوکلا و  لـها  یف  رـسای  نب  راـمع  ْهبطخ 
.نیطساقلا نیثکانلا و  نیقراملا و  لاتقب  ترما  هنع  هلوقب  کلذب  رومأم  هنا  دنک ... : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نالذخ  اهل  قباسلا 
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( نینمؤملا ما   ) هملـس ما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هیلع  هللا  ناوضر  تما ) ربح   ) ساـبع نبا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  زا  هدومن 
: دومرف

اذه هملـس  ما  ای  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  هممد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبا  نب  یلع  اذـه 
لتقی یلع  الا  ماقملا  یف  یعم  هرخآلا و  وه  هنم و  یتوا  يذـلا  یباـب  ییـصو و  یملع و  ءاـعو  نیلـسرملا و  دیـس  نینموملا و  ریما  یلع 

.نیثکانلا نیقراملا و  نیطساقلا و 

نم زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  الا  یـسوم  زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وا  تسا و  نم  نوخ  شنوخ  نم و  تشوگ  شتـشوگ  یلع  نیا  )
زا دنیآ  یم  هک  تسا  نم  مولع  باب  نم و  یصو  نم و  ملع  نزخم  نیملسملا و  دیس  نینمؤملا و  ریما  یلع  نیا  هملس  ما  يا  دشاب  یمن 

( .نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  دنک  یم  گنج  العا و  ماقم  رد  تسا  نم  اب  ترخآ و  ایند و  رد  نم  ردارب  تسوا  وا و 

مرکا لوسر  هک  نیا  رب  دراد  هلماک  تلالد  ثیدح  نیا  دـیوگ : هدومن ، رظن  راهظا  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  فسوی  نب  دـمحم  هاگنآ 
هدومرف هک  يا  هدعو  قح و  ترـضح  نآ  هدومرف  اعطق  هفیاط و  هس  نآ  گنج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داد  هدـعو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هدومرف هک  يا  هدعو  قح و  ترضح  نآ  هدومرف  اعطق  ار و  هفیاط  هس  نآ  اب  ندرک  گنج  یلع  هب  دومرف : رما  قیقحت  هب  هدوب و  تسار 

یلع هب  دومرف  رما  قیقحت  هب  هدوب و  تسار 

376 ص :
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راـبک زا  هک   ) يراـصنا بویا  وبا  تفگ  هک  میلـس  نب  فـنخم  زا  ادنـسم  تسا  ربـخ  رد  هچ  ناـنچ  ار  هفیاـط  هس  نآ  اـب  ندرک  گـنج 
نامه وت  تسا  بیجع  بویا  ابا  يا  وت  راک  متفگ  وا  هب  دـش  گـنج  هداـمآ  يرکـشل  اـب  دوب ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباـحص 
باوج رد  يا  هدش  ناناملسم  اب  گنج  هدامآ  کنیا  يدومن  گنج  نیکرـشم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باکر  رد  هک  یتسه 

: تفگ

« .نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  هثالث  لاتقب  ینرما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  »

( .دنشاب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  هک  هفیاط  هس  ندومن  گنج  هب  هدومرف  رما  ارم  ادخ  لوسر  )

دننام ناورهن  لها  اب  و  نیفص )  ) هیواعم اب  و  لمج )  ) هرصب لها  اب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  مدرک  ضرع  هک  نیا  اما  و 
(1) يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلادـبع  وبا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  يربخ  هدوب  نیکرـشم  راـفک و  اـب  گـنج 

دئارفلا عمج  زا  مهدزای  باب  نمض   (2) هدوملا عیبانی  هحفص 59  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  يردخ و  دیعس  یبا  زا  ادنسم  ثیدح 155 
لقن دیعس  یبا  زا 
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.هلیزنت یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  یلع  لتاقی  یلع  رد ص131 ، یئاسن  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 1
هیرابخا باتک  ، 15/385 دوخ ، حیحـص  رد  یلعی  وبا  .لعنلا و  فصاـخ  اـیلع  نا  رکذ  باب 56 ، ، 1/169 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

قرط باتک  رد  یناربط  نآرقلا و  لیوأت  یلع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاتق  رکذ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باـب 
نبا .یفوک و  يرقـشلا  مامت  نب  ًْهملـس  لاح  حرـش  لـیذ  ، 3/337 لـماکلا ، رد  يدـع  نب  هللا  دـبع  و  یلع ص42 . بذک  نم  ثیدـح 
یف هتازجعم  باوبا  عامج  ، 10/15 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  .یلع و  لاح  حرـش  ، 42/451 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع 

يزودنق و  باب 29 .  1/191 یلع ، مامالا  ریما  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج  رد  یقـشمد  نبا  و  باب 9 . هعقاولا ، محالملا  نتفلاب  هراـبخا 
، دـئاوزلا عـمجم  رد  یمثیه  رجح  نبا  .دـنک  یم  لـقن  هنیمز  نیا  رد  ار  ثیدـح  ود  ح 3  باب 11 ، ، 187 - 1/186 ْهدوملا ، عیباـنی  رد 

نب دمحا  زین  .حیحـصلا و  هلاجرو  یلعی  وبا  هاور  دسیون : یم  دعب  دنک و  یم  لقن  ار  نیا  ْهعبرالا ، ءافلخلا  باب  ْهفالخلا  باتک  ، 5/186
عماج رکذ  مسق 2 ، طمس 1  ص115 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  .يردـخ و  دعیـس  یبا  دنـسم  ، 3/33 دوخ ، دنـسم  رد  لبنح 

زا ار  ثیدح  نیا  .يراصنالا  ریشب  ای  رشب  لاح  حرش  همرت 5102 ، هرامش  ، 4/245 ْهباحـصلا ، زییمت  یف  ْهباصالا  رد  رجح  نبا  .هبقانم و 
ْهفرعم باتک  ، 320 ح 4622 /  3/132 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملارد  يروباشین  مکاح  .دـنک و  یم  لـقن  ریـشب  نب  نمحرلا  دـبع 
لئاضف لئاضفلا ، باتک  ح 19 ، 7/497 و 498 ، فنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  .بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  نم  ْهباحصلا ،

ْهیادـبلا و رد  ریثک  نبا  .نوقراـملا و  مه  جراوخلا و  لاـتق  ناـیب  یف  لصف 16 ، بقاـنملا ص260 ، رد  یمزراوخ  .بلاـطیبا و  نب  یلع 
،4/32 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  .یلع و  ْهفالخ  نامثع و  مایا  رخآ  یف  ْهعقولا  نتفلا  نع  رابخا  رکذ  ْهوبنلا ، لئالد  باتک  ، 6/243 ْهیاهنلا ،
، ْهغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .ریـشب و  نب  نمحرلا  دـبع  لاح  حرـش  رد ح3/382 ، بلاـطیبا و  نب  یلع  لاـح  حرـش  لـیذ 

نم لئاضفلا  باتک  ح 39967 ، ، 613 / 11 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  .ناورهنلا و  لها  فیوخت  یف  هل  ْهبطخ  نم  هبطخ 36  ، 2/276
ضایر رد  يربط  نیدـلا  بحم  بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش   1/67 ءاـیلوالا ، ْهیلح  رد  میعن  وـبا  لصف 2 . باب 3 ، لاـعفالا ، مسق 
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یلص یبنلا  لتاق  امک  نآرقلا  لیوأت  یلع  لاتقلاب  هصاصتخا  رکذ  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف   4 باب ، 2/157 ْهرضنلا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  هب  هلیزنت ، یلع  هلآو  هیلع  هللا 
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یتلاح رد  دمآ  ام  يوس  هب  ترضح  نآ  سپ  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رظتنم  هتـسشن  هباحـص  اب  ام  تفگ : هک  دیامن  یم 
ترضح نآ  لعن  نتخود  لوغشم  یلع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تمـس  هب  دنکفا  ار  لعن  نآ  دوب  هدش  عطق  ترـضح  نآ  نیلعن  هیمـست  هک 

هللا یلصادخ  لوسر  رظتنم  هتسشن  هباحـص  اب  ام  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  دیعـس  یبا  زا  دئارفلا  عمج  زا  مهدزای  ترـضح  هاگنآ  دش 
هب دـنکفا  ار  لعن  نآ  دوب  هدـش  عطق  ترـضح  نآ  نیلعن  هیمـست  هک  یتلاـح  رد  دـمآ  اـم  يوس  هب  ترـضح  نآ  سپ  میدوب  هلآو  هیلع 

: دومرف ترضح  هاگنآ  دش  ترضح  نآ  لعن  نتخود  لوغشم  یلع  مالّسلا و  هیلع  یلع  تمس 
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لاقف انا ! رمع : لاقف  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  اـنا  رکبوبا  لاـقف  هلیزنت  یلع  تلتاـق  اـمک  نآرقلا  لـیوأت  یلع  لـتاقی  نم  مکنم  نا  »
« .لعنلا فصاخ  نکل  ال و  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

سپ نآرق  رهاظ  هب  نیکرشم  رافک و  اب  مدرک  گنج  نم  هچ  نانچ  نآرق  يانعم  لیوأت و  رب  دنک  یم  گنج  هک  تسه  یسک  امش  زا  )
.تسا نم  لعن  هدنزود  صخش  نآ  نکل  و  دومرف : متسه ؟ نم  تفگ : رمع  سپ  هن  دومرف  متـسه  نم  صخـش  نآ  درک  ضرع  رکبوبا 

( تسا یلع  ینعی  )

تقیقح لیوأت و  ینعم و  ظفح  يارب  قح و  رب  داـهج  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـه  گـنج  هک  نیا  رب  تسا  حیرـص  صن  ثیدـح  نیا  سپ 
.هدوب نآرق  رهاظ  لوزن  لیزنت و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياه  گنج  هک  نانچ  هدوب  نآرق 

رگا نوچ  هدوبن  نیملـسم  اـب  گـنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  مکح  هب  دوـمن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یگنج  هس  نآ  و 
نیثکان مان  هب  دیامن  يراذگ  مان  ار  اهنآ  دیامن و  اهنآ  هب  رما  هک  نآ  هن  دومن  یم  نآ  زا  یهن  ترضح  نآ  امتح  دوب  نیملسم  اب  گنج 

نآرق لباقم  رد  ماـیق  نیکرـشم  هچ  ناـنچ  هدوب  نآرق  لـباقم  رد  ماـیق  اـهنآ و  دادـترا  رب  لـماک  لـیلد  دوخ  هک  نیقراـم  نیطـساق و  و 
.دندومن

هجوت مدـع  تیؤر و  قاـفن و  يور  هکلب  هدوبن  تسایـس  نسح  مدـع  يور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياـه  گـنج  تاـبالقنا و  سپ 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاروتسدو  نیناوق  دعاوق و  هب  نیفلاخم 

هک یماکحا  ترضح و  نآ  هلاس  جنپ  تفالخ  لماک  یعرـش  تموکح  راتفر  هیور و  هب  هنافرط  یب  فاصنا و  ملع و  يور  زا  رگا  امش 
نیرومأم تایالو و  ماکح  هب 
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تموکح رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  رتشا و  نبا  کلام  هب  هک  یتاروتـسد  دـننام  دـییامن  هعجارم  دومرف ، یم  رداـص  يروشک  يرکـشل و 
نیح رد  دوخ  لامع  ریاس  هب  هکم و  تموکح  رد  سابع  نب  مثقب  هرصب و  تموکح  رد  سابع  نب  هللا  دبع  فینح و  نب  نامثع  هب  رصم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هک  دومن  دـیهاوخ  قیدـصت  هدـیدرگ ، طبـض  هغالبلا  جـهن  رد  هک  هداد  اهنآ  ياه  تیرومأم 

.دشاب یم  ینعم  نیا  هب  دقتعم  نمشد  تسود و  هک  هدیدن  راگزور  مشچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دننام  يرورپ  عون  لداع  رادمتسایس 

خوسنم خسان و  لیوأت و  ریسفت و  هللا و  باتک  هب  ملاع  شناد  ملع و  رد  هدوب ، نیقتملا  ماما  يوقت  عرو و  رد  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب 
.هدوب دوهش  بیغ و  هب  ملاع  هوالع  هب  نآ ، لصفم  لمجم و  هباشتم و  مکحم و  و 

ار دوهـش  بیغ و  ینعم  دیدناوخ ، دوهـش  بیغ و  هب  ملاع  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  مدیمهفن  ار  مهبم  هلمج  نیا  یناعم  خیش :
.دییامرف نایب  رت  حضاو  تسا  ینمتم  .مدیمهفن 

هب نآ  هب  ملاع  هک  قیالخ  زا  هدیشوپ  رارـسا  رب  یهاگآ  روما و  نطاوب  رب  هطاحا  ینعی  بیغ  هب  ملع  .هدوبن  ینعم  نیا  رد  یماهبا  یعاد :
هدید و حالص  اهنآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرادقم  هب  کی  ره  هتبلا  دندوب ، اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  الع  ّلج و  بویغلا  بیغ  تاضافا 

.دنتشاد هیبیغروما  رب  یهاگآ  هدوب ، اهنآ  تاوعد  ياضتقم 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  صخش  یملع  نینچ  هب  مالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  زا  دعب  و 

.دییامن نایب  دییوج ، یم  يرازیب  اهنآ  زا  هک  نیا  اب  ار  هعیش  تالغ  هلطاب  دیاقع  هک  متشادن  راظتنا  یلاع  بانجزا  خیش :

380 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1965 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدحا  دشاب و  یم  یلاعت  يراب  تاذ  تاصوصخم  زا  بیغ  ملع  هک  اریز  دشاب  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  فیرعت  هک  تسا  یهیدـب 
.درادن هار  ملع  نیا  رد  دابع 

لقعت و رکفت و  نودب  مه  امـش  کنیا  .دنا  هدومن  امـش  ناگتـشذگ  اوهـس  ای  ادـمع  هک  تسا  یهابتـشا  نامه  امـش  راتفگ  نیا  یعاد :
دقتعم هک  دیتسناد  یم  دش و  یم  امـش  رب  بجح  فشک  دیدش ، یم  قیقد  يردـق  رگا  .دـیدومن  يراج  نابز  رب  فالـسالل  اعبت  قمعت 
يداع رما  اهنآ  يارب  هکلب  درادن ، ولغ  هب  یطبر  ادبا  یلاعت  قح  ناگدیزگرب  مارک و  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  يارب  زا  بیغ  ملع  هب  ندوب 

لقن و لقع و  هک  نآ  تهج  تسا ، صلاخ  تیدوبع  ماقم  تابثا  دوخ  تسا و  هدوب 

.دشاب یم  ینعم  نیا  رب  دهاش  دیجم  نآرق  حیرص  صن 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع 

.تسا دراو  امش  نایب  فالخ  رب  میرک  نآرق  صن  هک  اریز  دیدومن  نآرق  هب  هراشا  هک  دیدومرف  یفطل  یب  خیش :

.دییامرف تئارق  دییامرف  یم  هک  ار  فالخ  رب  تایآ  دوش  یم  نونمم  یلیخ  یعاد :

: دیامرف یم  احیرص  ماعنا  هروس  هیآ 59  رد  الوا  دشاب  یم  ریقح  ضرع  نیا  رب  دهاش  میرک  نآرق  رد  يدنچ  تایآ  خیش :

ِضْرَْألا َو ال ِتاُملُظ  یف  ٍهَّبَح  اهُمَْلعَی َو ال  ّالِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ام  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َوُه َو  ّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  {َو 
{ ٍنیبُم ٍباتِک  یف  ّالِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال 

چیه دـناد و  یم  همه  تسا  اـیرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  زین  تسین و  هاـگ  نآ  رب  ادـخ  زج  یـسک  تسادـخ و  دزن  بیغ  نئازخ  دـیلک  )
دتفین تخرد  زا  یگرب 
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روطـسم نیبم  باتکرد  هک  نآ  زج  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  نیمز و  ياه  یکیرات  ریز  رد  هناد  چـیه  تسا و  هاگآ  وا  هک  نآ  گرم 
( .تسا

ادـخ ریغ  يارب  ار  بیغ  هب  ملع  سک  ره  تسین و  بیغ  ملع  هب  ملاع  يدـحا  راگدرورپ  تاذ  زج  هک  نیا  رب  تسا  عطاق  لـیلد  هیآ  نیا 
کیرش زا  ياربم  يرعم و  راگدرورپ  تاذ  هکنآ  لاح  هداد و  رارق  ییادخ  تفص  رد  کیرش  ار  فیعض  هدنب  هدومن و  ولغ  دوش  لئاق 

تفـص رد  ار  وا  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا  هدوـب  بیغ  ملع  هب  ملاـع  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  دـیدومرف  هک  نیا  هفـص و  اـتاذ و  تسا 
ررکم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  اریز  دیا  هدرب  گرزب  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  ار  شماقم  دیا  هداد  رارق  کیرـش  ادـخ  صوصخم 

هیآ 110 رگم  .دومن  یم  بیغ  ملع  زا  زجع  راهظا  احیرص  تسا و  ادخ  بیغ  ملع  هب  ملاع  امش و  دننام  متـسه  يرـشب  نم  دومرف : یم 
: دومرف هک  دیا  هدومنن  هعلاطم  ار  فهک  هروس 

{ ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  }

تسین نیا  زج  دسر  یم  یحو  نم  هب  هک  تسا ) نیا  امش  اب  نم  نایم  قرف  اهنت   ) متسه رشب  امش  دننام  نم  هک  تما  هب  وگب  لوسر  يا  )
( تساتکی يادخ  امش  يادخ  هک 

: دومرف فارعا  هروس  هیآ 188  رد  زین  و 

ٌریذَن َو ّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  ِْریَْخلا َو  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  ُهّللا َو  َءاش  ام  ّالِإ  ارَض  اًعْفَن َو ال  یـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  }
{ َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَشب 

هچنآ رگم  متسین  شیوخ  ررض  عفن و  کلام  نم  هک  تما  هب  وگب  لوسر  يا  )
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عفن ریخ و  رب  مدوب  هاـگآ  بویغلا  بیغ  هضاـفا  هب  ینعی   ) مناد یم  یحو  هب  هچ  نآ  زج  بیغ  زا  نم  رگا  تسا و  هتـساوخ  نم  رب  ادـخ 
( .نامیا لها  هدنهد  تراشب  هدنناسرت و  لوسر  رگم  متسین  نم  مدید  یمن  جنر  نایز و  هاگ  چیه  مدوزفا و  یم  هشیمه  شیوخ 

: هدومرف دوه  هروس  هیآ 33  رد  و 

{ َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  ِهّللا َو ال  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  {َو ال 

( .مراد یهاگآ  قح  بیغ  ملع  زا  هک  میعدم  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  نئازخ  هک  امش  هب  نم  میوگ  یمن  (و 

: دومرف لمنلا  هروس 66  رد  و 

{ َنُوثَْعُبی َناّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  ُهّللا َو  َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  }

هدنز و ماگنه  هچ  هک  دنناد  یمن  چیه  تسین و  هاگآ  بیغ  ملع  زا  یـسک  ادـخ  زج  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  هک  وگب  ام  لوسر  يا  )
( .دش دنهاوخ  هتخیگنارب 

یهلا تاذ  تاصوصخم  زا  ار  ملع  نیا  بیغ و  ملع  نتسنادن  هب  دراد  ناعذا  هفیرـش  تایآ  نیا  حیرـص  هب  ربمغیپ  دوخ  هک  یتروص  رد 
رتالاب ربمغیپ  ماقم  زا  یتسیاب  یلع  ماقم  هک  نآ  رگم  تسین  هدیقع  نیا  سپ  دـیلئاق  یلع  تهج  ار  یملع  نینچ  هنوگچ  امـش  دـناد  یم 

.دشاب

: هدومرف نارمع  لآ  هروس  هیآ 174  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

{ ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  ام  {َو 

( دزاسن هاگآ  بیغ  رس  زا  ار  امش  همه  لاعتم  يادخ  )

نیا رگا  دیوش ، یم  لئاق  ادخ  ریغ  يارب  ار  بیغ  لمع  امش  هدعاق  هچ  يور  سپ 
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؟ تسا زیچ  هچ  ولغ  سپ  دیهد ، رارق  ادخ  کیرش  ار  یلع  هک  تسین  ولغ  هدیقع 

ناتراتفگ تامدقم  زا  هک  يا  هجیتن  یلو  دـشاب  یم  ام  همه  هدـیقع  تسا و  لوبق  دروم  تسا و  حیحـص  امـش  تانایب  تامدـقم  یعاد :
.دشاب یم  اسران  دیتفرگ 

دوش یم  ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  ملع 

دشاب یم  لاعتم  يادخ  دزن  رد  بیغ  ملع  حاتفم  دیلک و  تسا و  راگدورپ  تاذ  بیغ  ملع  هب  ملاع  دیدومرف : هک  هیلوا  تامدقم  رد  اما 
هللا مالـس  نیرهاط  همئا  مرک و  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  مامت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  لوسر  فهک  هروس  رخآ  هیآ  هب  رظن  و 

ینامـسج لکایه  رد  هچنآ  درادـن و  یتدایز  يزیچ  ناشلکایه  نامتخاس  رد  رـشب و  دارفا  ریاـس  دـننام  دنتـسه  يرـشب  نیعمجا  مهیلع 
تسا و نیمه  هیماما  عیمج  دـیاقع  تسین و  يا  ههبـش  کش و  ادـبا  هتفر ، راک  هب  زین  اـهنآ  هسدـقم  تادوجورد  هتفر  راـک  هب  نارگید 

.تسا حیحص  دوخ  لحم  رد  کی  ره  دیدومن  تئارق  امش  هک  یتایآ 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ءایبنالا  خیش  حون  ترضح  هب  طوبرم  دیدومن  تئارق  هک  ار  دوه  هکرابم  هروس  هیآ  اما  و 

حارتقا ترـضح  نآ  زا  نیکرـشم  رافک و  یتقو  هک  دـشاب  یم  ماـعنا  هروس  هیآ 50  تسا  اـم  تمظع  اـب  ربـمغیپ  هب  صوصخم  هچنآ  و 
: دمآ هفیرش  هیآ  نیا  اهنآ  باوج  رد  دناد  یمن  رمتسم  بیغ  ارچ  دیآ و  یمن  دورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  هک  دندرک  یم  تایآ 

{ ََّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  ّینِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َْبیَْغلا َو ال  ُمَلْعَأ  ِهّللا َو ال  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  }

هتـشرف هک  منک  يوعد  هن  مراد و  یهاـگآ  بیغ  ملع  زا  هک  میعدـم  هن  تسا و  نم  دزن  ادـخ  نئازخ  هک  امـش  هب  نم  میوگ  یمن  وگب  )
امش نم  يوعد   ) منامسآ
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( دسر یم  یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  زج  منک  یمن  يوریپ  نم  ( هک تسا  نیا  اهنت 

تلاسر و ماقم  تیهولا و  هاگتـسد  دـننادب  هک  هدوب  لهاج  مدرم  ياـه  يزاـب  سوه  زا  يریگولج  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دوصقم  و 
.دریگ رارق  اهنآ  يزاب  سوه  سرتسد  رد  يزاب  بش  همیخ  دننام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  توبن 

زا هک  تسا  ماهلا  یحو و  زا  یتمسق  هکلب  تسین  یئادخ  تفـص  رد  تکرـش  میلئاق  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  يارب  ام  هک  یبیغ  ملع  اما  و 
.دندومن یم  فشک  اهنآ  رب  ار  قیاقح  هتشادرب و  اه  هدرپ  لوزن و  اهنآ  رب  ادخ  بناج 

تلاخد نایعیش  دیاقع  هب  تبـسن  اهدایـش  ددرگ و  بجح  فشک  ات  مییامن  تقیقح  نایب  رت  حضاو  مینک و  زاب  ار  بلاطم  تسا  بوخ 
.دنناد یم  ادخ  ملع  رد  کیرش  ار  دوخ  ناماما  نوچ  دنتسه ، كرشم  نایعیش  دنیوگن  دننزن و  اه  تمهت  دنیامنن و  اجیب  ياه 

یضرع یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  ملع 

.یضرع یتاذ و  تسا : مسق  ود  رب  ملع  هک  تسا  نآ  میدقتعم  هیماما  هعیش  تعامج  ام  هچنآ 

یم مظعا  ربکا  راگدرورپ  تاذ  اصوصخم  تسا ، لمکا  درف  هب  رـصحنم  قلطم  قالطا  درادـن و  هار  وا  رد  یـضرع  ادـبا  هک  یتاذ  ملع 
تسا و ترابع  یگنت  زا  مییامن  يدقت  ریبعت و  هچره  میرادن و  نآ  تقیقح  روصت  رب  یهار  ملع  نآ  یلامجا  تابثا  زا  ریغ  ام  دـشاب و 

.دوش یمن  روصتم  زجاع  رشب  لقع  هطاحم  رد  تاذلاب  ملع  الا 

مومأم ماما و  تما ، ربمغیپ و  زا  معا  یمدآ  هک  تسا  یضرع  ملع  مود  مسق  اما  و 
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زا مسق  ود  ره  نیا  یندل و  یلیصحت و  تسا  مسق  ود  رب  ملع  زا  عون  نیا  دوش و  یم  هضافا  اهنآ  هب  اهدعب  دنـشاب  یمن  ملع  ياراد  اتاذ 
.تسا یلاعت  قح  ینابر  ضیف  تاضافا 

ملاع دشکب  تمحز  دنچره  دسر ؛ یمن  یئاج  هب  وا  تامحز  دـشابن  نادزی  ترـضح  هضافا  ات  دـیامن ، یم  لیـصحت  هک  یلـصحم  نآ 
هدیـشک تمحز  هک  رادقم  نامه  هب  مایا  رورم  هب  هک  ندـید  ملعم  نتفر و  هسردـم  بابـسا  اب  اهتنم  یلاعت  قح  تاهجوت  اب  رگم  دوشن 

.دنیامن یم  ضیف  بسک 

، فورح نیقلت  لیـصحت و  نودب  دـیامن  یم  ضیف  بسک  هطـساو  یب  ینعی  دـنیوگ  یم  یندـل  ملع  ار  یـضرع  ملع  زا  مود  مسق  اما  و 
.ددرگ یم  ملاع  دوش و  یم  قالطالا  یلع  ضایف  ءدبم  زا  میقتسم  هضافا 

: هدومرف فهک  هروس  هیا 64  رد  هچ  نانچ 

{ املع اندل  نم  هانملع  {و 

( میتخومایب یبیغ  رارسا  یندل و  ملع  دوخ  دزن  ار  يو  )

ماما هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اتاذ  ینعی  تسا  ماما  ربمغیپ و  تاذ  ءزج  تابیغم  هب  ملع  هک  هدومنن  ءاعدا  هتفگن و  ناعیـش  زا  يدحا 
رفاک تالغ و  ءزج  اعطق  دیامن  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  تسا و  ملاع  لاعتم  يادخ  هک  یمـسق  نامه  دنا  هدوب  بیغ  ملع  هب  مالع  اه 

.مییوج یم  يراز  یب  اهنآ  زا  هیماما  ناعیش  ام  دشاب و  یم 

ام لاعف  هکلب  دشاب  یمن  دودـحم  روبجم و  الع  لج و  تیدـحا  ترـضح  هک  تسا  نیا  میراد  نآ  هب  هدـیقع  مییوگیم و  ام  هچنآ  یلو 
هک تاقولخم  زا  یقلخ  ره  هب  دریگ  قلعت  وا  تیشم  هک  یعقاوم  رد  دشاب  یم  لالقتسالاب  رداق  ءاشی 

یضتقم حالص و 
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.دشاب یم  اناوت  رداق و  دهدب  تردق  ملع و  دنادب 

یندل ملع  هب  ریبعت  هطساو  یب  ملع  نآ  زا  هک  دیامن  یم  ضیف  هضافا  هطساو  یب  یهاگ  يرشب و  ملعم  هطساو  هلیـسو و  هب  یهاگ  اهتنم 
: رعاش لوق  هب  دیامن  یم  ضیف  كرد  ندید  ملعم  نتفر و  بتکم  نودب  هک  مییامن  یم  بیغ  ملع  و 

هب هک  نم  راگن 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم 

دش سردم  ره  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

نودب دوخ  بیغ  ملع  زا  هک  دریگ  یمن  قلعت  یعیبط  ریغ  رما  نینچ  هب  يدنوادخ  تیشم  یلو  تسا  حیحص  امـش  یتامدقم  نایب  خیش :
.دیامن هضافا  سردم  ملعم و 

ياملع نیققحم  زا  يرایـسب  هدـع  فـالخ  رب  یتح  دـینک ، یمن  رکف  يردـق  هک  تسا  اـج  نیمه رد  امـش  نارقأ  امـش و  هابتـشا  یعاد :
.دشاب یمن  ثحب  جاتحم  هک  تسا  حضاو  هداس و  يردق  هب  بلطم  نیا  الا  دییامرف و  یم  تبحص  ناتدوخ 

کی ره  طیحم  يارب  هک  يرادقم  هزادـنا و  هب  دنتـسه  وا  ناگ  هدـیزگرب  هک  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  مامت  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رد 
.دشاب یمن  يا  ههبش  هدومن  یبیغ  هضافا  تسا  هدوب  مزال 

؟ دیراد دوخ  ياعدم  رب  یتبثم  لیلد  هچ  دیامن  یم  دارفا  زا  ار  بیغ  ملع  یفن  احیرص  هک  نآرق  یفنم  تایآ  نیا  لباقم  رد  خیش :

یفنم و یهاـگ  هک  هدـیدرگ  لزاـن  صوصخم  يرما  يارب  نآرق  زا  يا  هیآ  ره  اریز  میتسین  نآرق  یفنم  تاـیآ  اـب  فلاـخم  اـم  یعاد :
.اضعب اهضعب  ددشی  نآرقلا  تایآ  دنا  هتفگ  ناگرزب  نآرق  هرابرد  اذلف  تسا  هدوب  لاح  ياضتقم  هب  تبثم  یهاگ 

ار توبن  ماقم  دنتساوخ  یم  هقیقحلا  یف  هک  دندرک  یم  تایآ  حارتقا  ترضح  نآ  زا  هتسویپ  هک  رافک  نیکرـشم و  ياضاقت  لباقم  رد 
دنهد رارق  دوخ  تسد  هچیزاب 
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.دش یم  لزان  یفن  تایآ 

هحیحـص و رابخا  دـیجم و  نآرق  زا  لئالد  اـما  ددرگ و  تقیقح  فشک  اـت  هدومن  لزاـن  هتبثم  تاـیآ  عوضوم  لـصا  تاـبثا  يارب  یلو 
.تسا رایسب  دنراد ، قیدصت  مه  ناگناگیب  یتح  دشاب  یم  مه  ناتدوخ  ياملع  هجوت  دروم  هک  خیرات 

ءایصوا ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  لئالد 

.دیئامرف تئارق  ار  تایآ  نآ  تسا  ینمتم  تسا  میرک  نآرق  رد  تبثم  لیلد  دییامرف  یم  هک  تسا  بیجع  یلیخ  خیش :

ناتدوخ هدیقع  هب  تفالخ  ماقم  تابثا  رد  اریز  دییامن ، قیدصت  تسین  ناتحالص  اهتنم  دیناد  یم  مه  ناتدوخ  دییامرفن  بجعت  یعاد :
.تسا هدومن  بجعت  هب  راداو  ار  امش  فالسا  زا  تعباتم  ات  دوش  یم  تمحز  بابسا 

: دیامرف یم  احیرص  نج  هروس  هیآ 26  رد  الوا 

اوُغَْلبَأ ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  اًدَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  } 
{ اًدَدَع ْیَش ٍء  َّلُک  یصْحَأ  ْمِْهیََدل َو  اِمب  َطاحَأ  ْمِهِّبَر َو  ِتالاسِر 

نـالوسر زا  هک  سک  نآ  رگم  دـنک  یمن  هاـگآ  دوخ  بیغ  ملع  رب  ار  يدـحا  تسا  بیغ  ياـناد  ملاـع و  هک  لاـعتم  راـگدورپ  تاذ  )
تـسا دنوادخ  بیغ  هک  ار  وا  یحو  رارـسا  ات   ) دتـسرف یم  رـس  تشپ  ور و  شیپزا  ار ) ناگتـشرف   ) وا تظفاحم  رب  هک  تسا  هدیزگرب 

دزن هچنآ  هب  ادخ  دندیناسر و  الماک  قلخ  هب  ار  دوخ  راگدورپ  ياه  ماغیپ  نالوسر  نآ  هکدنادب  ات  دنیابرن ) شوگ  تقرـس  هب  نیطایش 
هب ملاع  رد  زیچ  ره  هرامش  هب  دراد و  لماک  هطاحا  تسا  نالوسر 
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( .تسا هاگآ  یبوخ 

نیا رد  يانثتـسم  یلاعت  قح  ناگداتـسرف  لسر و  زا  ناگ  هدیدنـسپ  ناگدـیزگ و  هب  هک  نیا  رب  دراد  لماک  تحارـص  هفیرـش  هیآ  نیا 
.دیامرف یم  غالبا  هضافا و  اهنآ  هب  هک  دنتسه  بیغ )  ) ملع

وگاعد کنیا  دیدناوخن ! ار  هیآ  هیقب  یلو  دـیدرک  هراشا  هیآ  لوا  هب  دـیدومرف  تئارق  نارمع  لآ  هروس  زا  نالا  هک  يا  هیآ  نیمه  ایناث 
: دیامرف یم  هک  ام  راتفگ  مارم و  تبوث  رب  تسا  یلیلد  دوخ  دینادب  ات  میامن  یم  تئارق  ار  هیآ  مامت 

ٌرْجَأ ْمُکَلَف  اوـُقَّتَت  اوـُنِمُْؤت َو  ْنِإ  ِِهلُـسُر َو  ِهّللاـِب َو  اُونِمآَـفُءاشَی  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَـتْجَی  َهّللا  َّنِکل  ِْبیَْغلا َو  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهـّللا  َناـک  اـم  َو  } 
{ ٌمیظَع

( .دیدوبن هاگآ  نآ  زا  چیه  تموق  وت و  مینک  یحو  وت  هب  ام  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  حون  تیاکح  نیا  )

: دومرف يروش  هروس  هیآ 52  رد  و 

{ انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  اًرُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  ُنامیْإلا َو  ُباتِْکلا َو َال  اَم  يرْدَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  اًحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  {َو 

دـسر یحو  هک  شیپ  نآ  زا  میداتـسرف و  وـت  هب  یحو  يارب  شیوـخ  ناـمرف  هب  ار  دوـخ  گرزب ) هتـشرف  و   ) حور اـم  هنوـگ  نـیمه  (و 
یحو و  ) روـن ار  عرـش  باـتک و  نآ  اـم  نکیل  تسا و  مادـک  عرـش  ناـمیا و  هار  هک  يدرک  مهف  هن  تـسیچ و  ادـخ  باـتک  یتسنادـن 

( .مینک یم  تیاده  رون  نآ  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هک  میدینادرگ  تفرعم )

یم هاگآ  اهنآ  یلخاد  یناگدـنز  زا  ار  مدرمو  دـنداد  یم  ربخ  روما  نطاوب  زا  هنوگچ  ءایبنا  سپ  دوبن ، ملاـع  رد  بیغ  ملع  هضاـفا  رگا 
؟ دندومن
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یم لیئارسا  ینب  هب  هک  دیامن  یمن  لقن  احیرص  مالسلا  هیلع  هلآ  انیبن و  یلع  یسیع  ترضح  لوق  زا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 43  رد  رگم 
: دومرف

{ ْمُِکتُوُیب یف  َنوُرِخَّدَت  ام  َنُولُکْأَت َو  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  {َو 

( .دینک یم  هریخذ  هچ  دیروخ و  یم  هچ  ناتیاه  هناخ  رد  هک  مهد  ربخ  بیغ  زا  امش  هب  (و 

تسا دراو  روما  نیا  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  تایآ  مامت  مهاوخب  رگا  تسین ؟ تابیغم  زا  رابخا  صاخـشا  یلخاد  روما  زا  نداد  ربخ  ایآ 
.دشاب یفاک  منک  یم  نامگ  دهاش  هنومن و  يارب  درادن ، اضتقا  سلجم  تقو  میامن  تئارق 

هب اهزاب  هقح  نارگیزاب و  ياه  هتـسد  هدش ، اه  ینز هار  شیادیپ  ببـس  هک  تسا  امـش  ياه  هدـیقع  مه  امـش و  تانایب  عون  نیا  خـیش :
ار ربخ  یب  مدرم  شوگ  هدش و  ادـیپ  هعماج  رد  اهنیا  لاثما  نیب و  باتکرـسو  نیب  علاط  نیب و  تک  نیب و  فک  راّفج و  لامر و  ناونع 

یم اه  یتخبدـب  ثعاـب  هداد ، تداـع  تاـموهوم  تاـفارخ و  اـب  ار  مدرم  بیغ  زا  نداد  ربخ  ناونع  هب  هدرک ، رپ  ار  دوخ  بیج  هدـیرب ،
! دنناشک یم  تقیقح  قح و  زا  جورخ  یهارمگ و  هب  ار  قلخ  دنوش و 

بیغ ملع  نایعدم 

نمیلـسم رگا  الا  دـناشک و  یم  هناخ  ره  رد  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  اه  تلم ینادانو  لهج  .دوش  یمن  یتخب  دـب  ثعاب  قح  دـیاقع  یعاد :
یم نآرق  هب  فراع  اصوصخم  دـنتفر ، یم  ملاع  ملع و  یپ  رد  دوخ  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هدـیکا  تاروتـسد  اب  قباـطم  دـندش  یم  اـناد 

یهابور لاغـش و  ره  همعط  دنتفر و  یمن  زومرم  يدایا  لوهجم و  صاخـشا  یپ  رد  دش ، یمن  دودـسم  ملع  باب  لوا  زور  زا  دـندش و 
هک دنتسناد  یم  دندش ، یمن 
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: دیامرف یم  احیرص  نآرق 

هب ملع  هک  نیا  رب  دراد  لماک  تحارـص  هملک  نیا  اریز  هتـسب  ار  نارگیزاب  هار  لوسر  هملک  اصوصخم  لوسر } نم  یـضترا  نم  ـالا  }
.دنقح لسر  ناگداتسرف و  زا  ناگدیزگرب  دشاب  تاودا  تالآ و  بابسا و  نودب  هک  يدنوادخ  صوصخم  بیغ 

، دشاب يدنوادخ  صوصخم  ملع  هب  تابیغم  زا  نداد  ربخ  یعدم  دشابن و  ماما  ربمغیپ و  ینعی  دشاب  هتشادن  تلاسر  هبنج  یسک  رگا  و 
ناناملـسم دنـشاب و  یم  وگ  غورد  اعطق  اهنیا  لاثما  ندید و  باتک  رـس  ای  ینیب  تک  ای  يروخ  هوهق  ای  یـسانش  هفایق  ای  رفج  ای  لمر  اب 

.دنروخ یمن  ار  اهنآ  بیرف  دنور و  یمن  اهنآ  يوس  هب  دنناد و  یمن  قح  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  عبات  فراع و  ملاع و 

لآ دمحم و  نادناخ  هک  نآرق  نینیبم  نیلماح و  دیجم و  نآرق  زا  زج  دنیامنب  دیابن  يدحا  زا  يوریپ  هک  دـنا  هتـسناد  هدـمیهف و  نوچ 
.دننآرقلا لیدع  هک  دنشاب  مالّسلا  مهیلع  دمحم 

ره تما  نیا  رد  دـنقح  ناگدـیزگرب  هک  ترـضح  نآ  نیرهاط  ءایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایصوا  متاخ  ربمغیپ  زج  مالک  هصالخ 
.دشاب بابساو  هلیسو  ره  هب  ول  تسارگیزابو و  باذک  املسم  دهد  یم  ربخ  یهلا  بیغ  زا  دیوگب  دیامنب و  یناد  بیغ  يوعد  سک 

ههجو هللا  مرک  یلع  اندیـس  رگم  .دندومن  یم  ادیپ  تابیغم  رب  عالطا  ملع و  امـش ) لوق  هب   ) دندوب یحو  لوزن  زکرم  نوچ  ءایبنا  خـیش :
؟ دییامن یم  وا  يارب  ار  ماقم  نیا  تابثا  امش  هک  دشاب  هتشاد  تابیغم  رب  یهاگآ  هک  هدوب  تلاسر  رما  رد  کیرش  ای  هدوب  ربمغیپ 
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دندوب بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  ءایبنا و 

دنوادـخ لوق  هب  دـییامرف  یمن ارچ  دـییامن ؟ یم  يراک  هطلغم  هدومن و  وهـس  ادـمع  ارچ  امـش ) لوق  هب   ) دـیدومرف هک  نیا  الوا  یعاد :
دیجم و نآرق  لقان  هک  نآ  زج  دنک  یمن  یئاعدا  هدیقع و  زاربا  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  یعاد  امـش !؟) لوق  هب   ) دییامرف یم  هک  لاعتم 

.تسا هدوب  نآرق  نیبم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدومرف  هب  متسه  نآ  قیاقح  فشاک 

دنبیغ ملع  هب  ملاع  یلاعت  قح  ناگدـیزگرب  لـسر  ءاـیبنا و  هک  نیا  رب  مدومن  تئارق  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  دـهاوش  هک  لوا  هبترم  رد 
.دنا هتخادرپ  ءایبنالا  متاخ  زا  هیبیغ  رابخا  لقن  هب  دنا و  هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکاو 

لوسر زا  یثیدح  لقن  زا  دعب  رصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 67  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  اهنآ  هلمج  زا  هک 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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، نیثکانلا يدعب  لتاقتـس  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  هیقـشقش ، فورعم  هبطخ 3  ، 1/201 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
امک سیلدتلاو ، هیومتلا  لمتحی  ال  بیغلاب ، حیرص  رابخإ  هنأل  هیلع ، هللا  تاولـص  هتوبن  لئالد  نم  ربخلا  اذهو  .نیقراملاو » نیطـساقلاو 
نم مهسلا  قرمی » امک  نیدلا  نم  نوقرمی  : » جراوخلا یف  الوأ  هلوق  نیقراملاو ،"  مالّسلا : هیلع  هلوق  قدصو  هلمجملا ، رابخالا  هلمتحت 
یم هنوگنیا  نالذـخ  اهل  قباسال  جراوخلا  ْهیرورحلا و  ْهقراملا و  اب  ْهنـسلا ص425 ح907 ، باتک  رد  مصاع  یبا  نب  ورمع  زینو  ْهیمرلا 

ح ، 16/194 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زینو  .نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  لاـتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رما  دـسیون :
مقر ، 42/468 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زینو  .هظعاوم  یلع و  بطخ  مکحلا ، بطخلا و  قئاـقرلا و  ظـعاوملا و  باـتک  ، 44216

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  ظافلا  فالتخا  اب  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4933
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: دومرف

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  دعب  لتاقتس 

( نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  ییامن  یم  گنج  هک  تسا  دوز  )

لامتحا ادـبا  هک  تسا  بیغ  هب  حیرـص  رابخا  ثیدـح  نیا  رد  هک  نآ  يارب  تسا  ترـضح  نآ  توبن  لئالد  هلمج  زا  ربخ  نیا  دـیوگ 
دومرف هک  نآ  هچ  دش  عقاو  لاس ) یـس  زا  دعب  ابیرقت   ) انیع هک  دراد  دوخ  زا  دعب  عیاقو  زا  ربخ  اریز  دور  یمن  نآ  رد  سیلدت  هیومت و 

یلع اب  گنج  هب  هشیاع  تدایق  ریبز و  هحلط و  ياوغا  هب  دـندوب  لمج  لها  نیثکان  زا  دارم  هک  دومن  یهاوخ  گنج  هفیاـط  هس  نیا  اـب 
البق هک   ) یهتنا .دنتفر  نوریب  نید  زا  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  نیقرام ، هیواعم و  عابتا  ینعی  دندوب  نیفص  لها  نیطساق  دنتـساخرب و 

( .مدرک ضرع  احورشم 

مهیلع هللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  توبن  ياوعد  هیماـما  نایعیـش  زا  يدـحا  اـنیاث 
نایعدـم میناد و  یم  کیرـش  الب  توبن و  رما  رد  لقتـسمو  ءایبنالا  متاخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکلب  هدومنن  نیعمجا 

.میسانش یم  رفاک  ار  هدیقع  نیا  هب  نیدقتعم  لطاب و  ار  يرما  نینچ 

هک میناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  ءایـصوا و  قح و  رب  ناماما  ار  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  ترـضح و  نآ  یلو 
.دومن تابیغم  رارسا و  رب  علطم  هاگآ و  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  دوخ  هطساو  هلیسو و  هب  دنوادخ 

رد تسا ، نایامن  رهاظ و  هچنا  رگم  ملاع  نیا  رد  دـننیب  یمن  هک  تسا  ناـیملاع  ناگدـید  لـباقم  رد  هک  يا  هدرپ  ناـمه  میدـقتعم  اـم 
هضافا رب  رداق  هک  بیغلا  ملاع  يادخ  نامه  ناکم ، نامز و  ياضتقا  هب  یلو  دشاب  یم  مه  اهنآ  ءایصوا  ءایبنا و  ناگدید  لباقم 
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یم ار  هدرپ  تشپ  هک  هتـشادرب  اهنآ  ناگدـید  لباقم  زا  ار  هدرپ  هتـسناد  یم  حالـص  هدوب و  یـضتقم  هک  يرادـقم  هب  دـشاب  یم  ضیف 
.دنداد یم  ربخ  تابیغم  زا  اذل  دندید ،

.دندومن یم  یعالطا  یب  راهظا  یهاگ  هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  تهج  نیمه  هب  دندوب ، ربخ  یب  هداتفا و  هدرپ  هدوبن  حالص  هاگره 

: دیامرف یم  اذلف 

{ ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  {َو 

( مدومن یم  دایز  ار  دوخ  ياه  یبوخ متسناد  یم  بیغ  ملع  الالقتسا )  ) نم رگا  )

.ددرگ ینادزی  ضیف  هضافا  دور و  الاب  هدرپ  گرم  مرادن ، بیغ  زا  يربخ  دوخ  شیپ  زا  الالقتسا و  نم  ینعی 

؟ دندش هروتسم  قیاقح  رب  هاگآ  ربمغیپ  هلیسو  هب  هک  هداد  عالطا  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اج  هچ  اجک و  خیش :

یضترم و ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  امش  میدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هینآرق  تایآ  مکح  هب  هیآ  یعاد :
؟ ریخ ای  دیناد  یم  یلاعت  قح  لوسر  قلخ و  زا  هدیزگرب 

.تسا هدوب  ءایبنالا  متاخ  یضترم و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  تسا  یهیدب  دیدومن  یبیجع  لاؤس  خیش :

بیغ ملع  هب  ملاع  متاخ  ربمغیپ  ٍلوُسَر } ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   } هفیرـش هیآ  مکح  هب  سپ  یعاد :
یم هضاـفا  دوخ  ناگاتـسرف  لـسر و  زا  ياـضترم  هب  دوخ  بیغ  ملع  زا  بیغلا  ملاـع  يادـخ  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  هکنآ  هچ  هدوـب 

.دیامرف
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بیغ هب  ملاع  یتسیاب  مه  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  نیا  هب  دراد  یطبر  هچ  هدوب  بیغ  هب  ملاـع  ترـضح  نآ  هک  ضرف  رب  خـیش :
؟ دشاب

هللا لوسر  تالاح  هحیحص و  رابخا  هب  دیهد و  رکف  رد  هعسوت  يردق  جراخ و  فالسا  دیلقت  تدومج و  زا  مرتحم  نایاقآ  رگا  یعاد :
.ددرگ یم  راکشآ  حضاو و  دوخ  يدوخ  هب  بلطم  دییامن ، تقد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

بیغ ملع  تابثا  هک  تسا  ربخ  مادک  دییامرفب  دیناسللا  قیلط  زاب و  ناترکف  هللا  دمح  هب  هک  امـش  تسا  روصقم  نامرکف  ام  رگا  خـیش :
؟ دیامن یم  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  يارب 

ناوضر ندیـشار  ءافلخ  صخالاب  ءافلخ  دیاب  امتح  درادن  ینعم  ءانثتـسا  دشاب  نیدـشار  ءافلخ  ءایـصوا و  يارب  یبیغ  ملع  یتسیاب  رگا 
لاح دنشاب و  بیغ  هب  ملاع  نیعمجا  مهیلع  هللا 

.دـندومن یم  زجع  راـهظا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  دـننام  هکلب  دـندومنن  ییاـعدا  نینچ  ءاـفلخ  زا  کـی  چـیه  مینیب  یم  هکنآ 
؟ دییامن یم  ءانثتسا  ارصحنم  امش  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هنوگچ 

، هدوبن هیبیغ  روما  رب  هطاحا  رد  لقتـسم  ترـضح  نآ  هک  مداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زجع  راهظا  رد  ار  امـش  باوج  ـالوا  یعاد :
یم دوخ  ياه  یبوخ  رب  متـسناد  یم  بیغ  رگا  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  هدوب  قیاقح  رب  هاـگآ  بویغلا  بیغ  ترـضح  تاـضافا  اـب  هکلب 

هدرپ بیغ  ملاع  راد  هدرپ  دش و  یم  هضافا  هاگره  هکلب  متسین  بیغ  ملع  ياراد  لاعتم  يادخ  دننام  نم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  مدوزفا 
.داد یم  بیغ  زا  اهربخ  اذلف  دش  یم  فوشکم  وا  رب  هروتسم  قیاقح  تشاد  یم  رب  وا  لباقم  زا  ار 
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دندوب بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  همئا 

ار هدـیقع  نیمه  مه  ام  دـیدومرف ، یمکحم  حیحـص و  شیامرف  دـشاب  ءانثتـسا  ءافلخ  رد  یتسیابن  هدوب  یبیغ  ملع  رگا  دـیدومرف  اـیناث 
.دوش یم  عورش  اج  نیمه  زا  امش  ام و  فالتخا  میراد 

رد ینعم و  مامت  هب  هکلب  دنشاب  روما  نطاوب  رهاوظ و  هب  ملاع  ترـضح  نآ  دوخ  دننام  یتسیاب  هللا  لوسر  ءافلخ  هک  مییوگ  یم  مه  ام 
دیاب دـشاب ) ماکحا  باتک و  یحو و  لوزن  زا  ترابع  هک   ) توبن هصاـخ  طئارـش  تلاـسر و  توبن و  ماـقم  يانثتـسا  هب  تافـص  عیمج 

.دنشاب وا  لثم  ترضح  نآ  ءایصوا  ءافلخ و 

نعل ار  اهنآ  ربمغیپ  ول  دـندناوخ و  هفیلخ  ار  اهنآ  دـندش و  عمج  مدرم  زا  يا  هدـع  هک  یناسک  ینعی  قلخ  هدـیزگرب  ءافلخ  امـش  اهتنم 
.دیناوخیم لوسرلا  هفیلخ  هیواهلا ) هیلع  هیواعم  دننام   ) هدومن

هدومن اهنآ  دوجو  رب  صن  دوخ  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءایـصوا  ءافلخ و  مییوگ  یم  ام  یلو 
.دوخ ءایصوا  رب  فلس  ءایبنا  صوصن  دننام 

هب دندوب ، ترضح  نآ  مامتو  مات  رهظم  ءانثتسا  نودب  هکنآ  رب  صن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ییایـصوا  ءافلخ و  نآ  هتبلاو 
.دندوب روما  نطاوب  بیغ و  هب  مالع  اهنآ  یگمه  تهج  نیمه 

هدزاود اهنآ  (1) و  تسا هدش  تیاور  اهنآ  ياهمان  ددع و  هب  مه  امـش  رابخا  رد  هک  دندوب  رفن  هدزاود  صوصنم  قحرب و  ءافلخ  نآ  و 
لها ترتع و  زا  هعیش  قح  رب  ماما 
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.دندوب ترضح  نآ  راوگرزب  دنزرف  هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  تلاسر  تیب 

قیدـصت مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  عیمج  هک  تسا  امـش  هدومرف  نامه  دـندوبن  هللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  نارگید  هک  نیا  رب  لـیلد  و 
.روما نطاوب  رب  بیغ  ملع  هب  دسر  هچ  ات  دندومن  یم  ملع  قلطم  زا  زجع  راهظا  هتسویپ  هک  دنا  هدومن 

لوسر زا  باب  نیا  رد  رایسب  ثیداحا  .مییامن  یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  يارب  بیغ  ملع  تابثا  ربخ  مادک  هب  دیدومرف  اثلاث 
ترـضح نآ  كراـبم  ناـسل  رب  هفلتخم  هنکما  هنمزا و  رد  ررکم  هک  تسا  یمهم  ثیدـح  هلمج  زا  هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

دشاب یم  ینـس ) هعیـش و   ) نقیرف تارتاوتم  زا  ابیرقت  هک  هدومن  ادیپ  ترهـش  ثیداحا  نایم  رد  هنیدم  ثیدح  مان  هب  هدیدرگ و  يراج 
: دومرف ترابع  نیا  هب  یفرعم و  دوخ  تمکح  ملع و  باب  ادرفنم  ارصحنم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  هک 

« بابلا تأیلف  لمعلا  دارا  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

ینعی  ) ارم مـلع  دراد  هدارا  سک  ره  تـسا و  مـلع  ناتـسرهش  نآ  باـب  رد و  یلع  مـملع و  ناتـسرهش  مـسته ) هللا  لوـسر  هـک   ) نـم )
دورب دیاب  سپ  درادرب ) هرهب  نم  ملع  زا  دهو  [ یم

( مالّسلا هیلع  یلع  يوس  هب  ینعی   ) باب هب 
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! دشاب یم  رابخا  فاعض  ای  تسا و  دحاو  ربخ  دشاب  رگا  هدیسرن و  توبث  هب  ام  ياملع  دزن  رد  ثیدح  نیا  خیش :

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  لقنرد 

رباکا هک  نآ  لاح  دیدروآ و  باسح  هب  رابخا  فاعض  زا  دحاو و  ربخ  ار  يرتاوتم  مکحم و  ربخ  نینچ  هک  دیدومرف  یفطل  یب  یعاد :
.دنا هدومن  قیدصت  ار  نآ  تحص  ناتدوخ  ءاملع 

هرکذت يربط و  ریرج  نب  دمحم  راثآلا  بیذهت  یطویـس و  عماوجلا  عمج  دـننام  ناتدوخ  هربتعم  بتک  هب  دـییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
بلاطلا تیافک  يدنه و  یقتم  لامعلا  زنک  يدابآ و  زوریف  حیحصلا  دقن  يروباشین و  مکاح  كردتسم  يراخب و  دمحم  دیـس  راربالا 

: دیوگ هک  يدنه  نیدلا  لامج  تاعوضوملا  هرکذت  یعفاش و  یجنگ 

أطخا دقف  هبذکب  مکح  نمف 

( .تسا هدومن  اطخ  قیقحت  هب  دیامنب  ثیدح  نیا  ندوب  غرود  هب  مکح  هک  یسک  )

هک مهریغ  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا  بلاطم  يدنقرمس و  دمحم  وبا  ظفاح  دیناسالارحب  ینامی و  دمحم  ریما  هیدنلا  هضور  و 
.دنا هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  هب  مکح  امومع 

نینمؤملا ریما  انالوم  لیبق  زا  نیبعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  زا  هتواـفتم  دانـسا  هفلتخم و  قرط  هب  تمظع  اـب  ثیدـح  نیا  هک  نآ  هچ 
( تما ربح   ) نیرسفملا ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربکا  طبـس   ) مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

دبع نامیلا و  نب  هفیذح  دوعسم و  نب  هللا  دبع  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نب  هللا  دبع 
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( ماظع هباحص  زا   ) صاع نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هللا 

نب ثراح  یبضلا و  ریرج  هتابن و  نب  غبصا  مالّسلا و  مهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ندیباعلا  نیز  ماما  و 
یفوک و یمرـضح  لیهک  نب  هملـس  یفوکلا و  يدسا  ریبج  نب  دیعـس  یفوک و  یلظنحلا  فیرط  نب  دعـس  یفوک و  ینادـمه  هللا  دـبع 

نب نمحرلا  دـبع  یکملا و  يراقلا  مثیخ  نب  سابع  نب  هللا  دـبع  یفوک و  یلولـس  هزمح  نب  مصاع  یفوک و  شمعا  نارهم  نب  ناـمیس 
( نعیبات زا   ) یکلاملا یموزخملا  جاجحلا  وبا  ریبج  نب  دهاجم  یحبانص و  هللا  دبع  وبا  يدارملا  هلیسع  نب  هللا  دبع  نامثع 

یعاد هچنآ  هک  دنرایـسب  هعیـش ) ءاملع  روهمج  رب  هوالع   ) ناتدوخ مارگ  نیخروم  ماظع و  نیثدحم  ماخف و  ءاملع  هلیلج  هلـسلس  زا  و 
رظن رد  لاحلا  هچنآ  دنا و  هدومن  لقن  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ناتدوخ  ناگرزب  هذباهج  زا  رفن  تسیود  بیرق  منک  یم  نامگ  ما  هدید 

رد هشدخ  فالسالل  اعبت  تداع  يور  دننادب  دنشکن ، تلاجخ  خیـش  بانج  ات  مناسر  یم  ضرع  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  لوق  لقن  مراد 
.دشاب یم  راکشآ  حضاو و  بلطم  مومعلا  دنع  الا  دندومن و  ثیدح  دنس 

(1) .راثآلا بیذهت  رد  يرمق  میس 310  نرق  خروم  رسفم و  يربط  ریرج  نب  دمحم  - 1

میس دلج  رد ص126و 128 و 226  یفوتم 405  يروباشین  مکاح  - 2

399 ص :

.یبنلا نع  یلع  رابخا  نم  رخآ  ربخ  رکذ  ثیدح 173 ، ص104 ، يربط ، راثآلا ، بیذهت  - 1

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 1984 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_399_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .كردتسم

(2) .دوخ حیحص  رد  یفتم 289  يذمرت  دمحم  یسیع  وبا  - 3

(4) .ریغصلا عماج  لوا  دلج  هحفص 374  رد  (3) و  عماوجلا عمج  رد  لاس 911  يوفتم  یطویس ، نیدلا  لالج  - 4

(5) .طسوا ریبک و  رد  یفوتم 360  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  - 5

.دیناسالا رحب  رد  یفوتم 491  يدنقرمس ، نب  نسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 6

.هباحصلا هفرعم  رد  يوفتم 430  یناهفصا  هللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 7

(6) .باعیتسا مود  دلج  هحفص 461  رد  يوفتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  ظفاح  - 8

یلزاغم نبا  یبالجلا  بیبط  نب  دمحم  نب  یلع  یعفاش  هیقف  نسحلا  وبا  - 9

400 ص :

.نینمؤملا ریما  لئاضف  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ات 4639 ، ح 4437  3/137 و 138 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسم  - 1
یم رگید  ثیدح  ردو  .هاجرخی  ملو  دانسالا  حیحـص  ثیدح  اذه  دسیون : یم  دعب  دنک و  یم  لقن  فلتخم  دانـسا  اب  ثیدح  دنچ  يو 

.حیحص دانساب  يروثلا  نایفس  ثیدح  نم  دسیون :
.دنک یم  نایب  ار  همکحلا  راد  ثیدح  يو  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ح3732 ، ص980 ، يذمرت ، ننس  - 2

6 .هزمهلا فرح  لاوقالا ، مسق  ح 4763 ، یطویس ص175 ، عماوجلا ، عمج  - 3
« ققحم  » هزمهلا فرح  ح 2705 ، ، 1/415 ریغصلا ، عماجلا  - 4

.سابع یبا  نع  دهاجم  ثیداحا  ، 11/55 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  - 5
.مالّسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1103 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 6
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(1) .بقانم رد  یفوتم 483 

(2) .رابخالا سودرف  رد  یفوتم 509  یملید  ینادمه  هیوریش  عاجش  وبا  - 10

.نیسحلا  (4) لتقم لوا  دلج  هحفص 43  رد  (3) و  بقانم هحفص 49  رد  یفوتم 568  یمزراوخ  بیطخ  دیؤملا  وبا  - 11

(5) .ریبک خیرات  رد  یفوتم 571  یقشمد  نسح  نب  یلع  رکاسع  نبا  مساقلا  وبا  - 12

(. ءاب فلا   ) لوا دلج  هحفص 222  رد  یفوتم 605  یسلدنآ  دمحم  نب  فسوی  جاجح  وبا  - 13

(6) .هباغلا دسا  مراهچ  دلج  هحفص 22  رد  یفوتم 630  يزرج  ریثا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 14

.(7) هرضنلا ضایر  لوا  دلج  هحفص 129  رد  یفوتم 694  یعفاش  يربط  هللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  - 15

401 ص :

ار باـب  کـی  يو  .اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  هلوق  ، 126 - 120 ح ، ، 86 ص81 - یلزاـغم ، نبا  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  بقاـنم  - 1
.تسا هدرک  رکذ  ار  ثیدح   6 دادعت هداد و  ثیدح  نیا  هب  صاصتخا 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  نع  تئاج  رابخا  رکذ  .لئاوالا  ثیدح  رکذ  فلا ، باب  ح 106 ، ، 1/44 یملید ، باطخلا ، روثأمب  سودرفلا  - 2
.هبقانم یف  هلآو 

.هملع ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7  83 ح 69 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3
نینمؤملا ح 24. ریما  لئاضف  نم  جذومن  یف  لصف 47  ص76 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، 42/378 و 387 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدملا  خیرات  - 5
.ملعلا ْهنیدم  باب  ملعلا و  راد  هناب  هصاصتخا  رکذ  یلع  بقانم  یف  باب 4  ، 2/159 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 6

.ملعلا ْهنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هنا  رکذ  ص77  يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 7
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(1) .ظافحلا هرکذت  مراهچ  دلج  هحفص 28  رد  یفوتم 748  یعفاش  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 16

.ریدقلا ضیف  میس  دلج  هحفص 47  رد  یفوتم 749 ، يرصم  یشکرز  دمحم  نیدلا  ردب  - 17

(2) .دئاوزلا عمجم  مهن  دلج  هحفص 114  رد  یفوتم 897 ، یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع  ظفاح  - 18

(3) .ناویحلا تایح  لوادلج  هحفص 55  رد  یفوتم 808  يریمد  یسوم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  - 19

(4) .بلاطملا ینسا  هحفص 14  رد  یفوتم 833  يرزج  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 20

(5) .بیذهتلا بیذهت  متفه  دلج  هحفص 337  رد  یفوتم 852  ینالقسع  یلع  نب  دمحا  رجح  نبا  نیدلا  باهش  - 21

.يراقلا هدمع  متفه  دلج  هحفص 631  رد  یفوتم 855  یفنح  ینیع  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  - 22

مشش دلج  هحفص 156  رد  یفوتم 975  يدنه  یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  - 23

402 ص :

.يدنقرمس لاح  حرش  هرامش 1047  همجرت  ، 4/1231 یبهذ ، ظافحلا ، ْهرکذت  - 1
.هملع یف  باب  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 9/114 یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  ْهفالخ  لیذ  رزوالا ، ، 1/79 يریمد ، ناویحلا ، ْهایح  - 3
ص70. يزرجلا ، نب  دمحم  بلاطملا ، ینسا  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هامش 4925 ، همجرت  ، 7/287 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 5
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(1) .لامعلا زنک 

(2) .ریغصلا عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  میس  دلج  هحفص 46  رد  یفوتم 1031  یعفاش  يوانملا  فؤرلا  دبع  - 24

.ریغصلا عماج  حرش  رینملا  جارس  مود  دلج  هحفص 63  رد  یفوتم 1070  یعفاش  يزیزع  دمحا  نب  یلع  ظفاح  - 25

(3) .دابعلا ریخ  ءامسا  یف  داشرا  يدهلا و  لبس  رد  یماش 942  فسوی  نب  دمحم  - 26

.حیحصلا دقنرد  یفوتم 817  يدابآ  زوریف  بوقعی  نب  دمحم  - 27

(4) .دنسم بقانم  تادلجم  رد  ررکم  یفوتم 241  لبنح  نب  دمحا  ماما  - 28

(5) .لووسلا بلاطم  هحفص 22  رد  یفوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاسوبا  - 29

403 ص :

.یلع لئاضف  ءافلخلا  لئاضف  یف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32850 ، ، 11/600 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
.هزمه فرح  ح 2705 ، ، 3/60 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  - 2

باب 3. هئامسا  باوابا  عامج  ، 11/509 یماش ، یلاحص  داشرلا ، يداه و  لبس  - 3
ملعلا و لضف  یف  لوالا  مسقلا  نیدقعلا 1/125 ، رهاوج  باتک  رد  يدوهمـس  نکل  میتفاین  لبنح  دمحا  دسنم  رد  ار  تیاور  نیا  ام  - 4

ْهرکذـت رد  يزوـج ، نـب  طبـس  نـنیچمه  ...لـئاضفلا و  یف  دـمحا  ماـمالا  هاور  كدـسیون  یم  تـیاور  لـقن  زا  دـعب  باب 1  ءاـملعلا ،
هنیدم انا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ...لئاضفلا  یف  دـمحا  لاق  دـسیون : یم  ملعلا  ْهنیدـم  ثیدـح  باب 2 ، ص52  صاوخلا ،

.بابلا اهتأیلف  دارا  نمف  اهباب  یلع  هقفلا و  هنیدم  انا  هیاور  یف  واهباب  یلع  همکحلا و  راد  انا  هیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و 
.هلضف هملع و  یف  لصف 6  ص98 ، یعفاش ، هحلط ، نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 5
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(1) .نیطمسلا دئارف  رد  یفوتم 722  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  - 30

.ءادعسلا تیاده  رد  يوفتم 849  يدابآ  تلود  نیدلا  باهش  - 31

(2) .نیدقعلا رهاوج  رد  یفوتم 911  یعفاش  نیدلا  روندیس  يدوهمس  همالع  - 32

(3) .لطابلا لاطبارد  يزاریش  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  - 33

(4) .همهملا لوصف  هحفص 18  رد  یفوتم 855  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  - 34

.قعاوص (5) هحفص 73  رد  یفوتم 974  دونع ) بصعتم   ) یکم رجح  نبا  نیدلا  باهش  - 35

.نیعبرا رد  یفوتم 1000  يزاریش  ثدحم  هللا  ءاطع  نیدلا  لامج  - 36

.هوکشم (6) رب  هاقرم  رد  یفوتم 1014 ، يوره  يراق  یلع  - 37

.نیبغارلا (7) فاعسا  هحفص 156  رد  یفوتم 1205  نابصلا  نب  دمحم  - 38

.هعوضوملا داحالا  یف  هعومجملا  دئاوف  رد  یفوتم 1250  یناکوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 39

404 ص :

باب 18. طمس 1 ، ح 67 ، ، 1/98 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
باب 1. ءاملعلا  ملعلا و  لضف  یف  لوالا  مسقلا  ، 1/125 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 2

عساتلا مالّسلا و  هیلع  یلع  ْهفالخ  یلع  ْهنسلاب  لالدتـسالا  یف  قاقحالا  نتم  ْهیقب  ، 7/459 قحلا ، قاقحا  باتک  لیذ  لطابلا ، لاـطبا  - 3
.رشع

.همولع نمءیش  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/203 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4
ثیدح 9. لصف 2  باب 9 ، ص122 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 5

لصف 2. بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  قاقرلا ، باتک  . 5/570 يوره ، يراق  حیباصملا ، ْهاکشم  حرش  حیتافملا  ْهاقرم  - 6
نینوفدـم تیبلا  هلا  نم  ْهعاـمج  یلع  مـالکلا  یف  ص170  راصبالا ) رون  هیـشاح  رد  ، ) نابـصلا یلع  نب  دـمحم  نیبغارلا ، فاعـسا  - 7

.رصمب
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.یناعملا حور  ریسفترد  یفوتم 1270  يدادغب  یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - 40

.مولعلا ءایحا  رد  یلازغ  ماما  یلازغ  ماما  - 41

(1) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  - 42

( یتا له   ) هروس حرش  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  - 43

.هنسحلا دصاقمرد  یفوتم 902  يواخس  نمحرلا  دبع  نبدمحم  نیدلا  سمش  - 44

(2) .هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یفوتم 1293  یفنح  یخلب  نامیلس  - 45

(3) .همالا صاوخلا  هرکذت  هحفص 29  رد  يزوج  نبا  طبس  فسوی  - 46

.حاورالا ههزنرد  يوره  يزوف  نیسح  دیس  یندلا  ردص  - 47

.ناوید حرش  رد  يدبیم  نیسح  نیدلا  لامک  - 48

هحفص 173 رد  مراهچ  دلج  هحفص 348  موددلج و  هحفص 377  رد  یفوتم 463  يدادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 49
ءاملع رباکا  زا  يرایسب  هرخالاب  دوخ  خیرات  متفه  لدج 

فیرـش ثیدح  نیا  تحـص  هب  قیدصت  بلطم و  فارطلا  رد  لماک  طسب  رحـش و  اب  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ 
: اهنآ هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  ار 

یفوتم  (4) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  - 50

هیافک باب 58  رخآرد   658

405 ص :

باب 56) ح 864 ، ، 2/302 ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
باب 56 ح 197. هحفصرد 91  نینچمه  و  باب 56 ، ح 665 ، ، 2/239 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

.ملعلا ْهنیدم  انا  ثیدح  باب 2  ص52  يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
رد يرشخمز  هللا  راج  .اهباب و  یلع  ملعلا و  ْهنیدم  انا  هلوقب  یلع  صیصخت  یف  باب 58 ، ص223 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 4
رد و  ْهزمهلا ، فرح  ح 2705 ، ، 1/415 ریغـصلا ، عماجلا  رد  یطویـس  ءاثلا و  عم  ءارلا  فرح  لیذ  ، 2/16 ثیدـحلا ، بیرغ  یف  قئافلا 

.نونلا و عـم  ْهزمهلا  فرح  ، 618 ، 1/203 ءاـفخلا ، فشک  رد  ینولجع  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  ءافلخلا ص170 ، خیرات 
.ْهالـصلا و یف  هجوتلا  ءاعدـب  قلعتی  امیف  هتالـص  یف  ْهبطخ  نایب  ، 3/82 تاحـضاولاو ، ینابلالا  تاضقانت  رد  فاقـسلا  یلع  نب  نسح 
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: دیوگ یم  دعب  هدروآ  ار  ثیدح  هتیب و ...  لها  ْهباحص و  لضف  باب  ص95 ، تاعوضوملا ، ْهرکذت  رد  ینتفلا  يدنه  رهاط  نب  دمحم 
هیآ ، 1/104 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  .اعوضوم و  نوکی  نیا  نع  الـضف  افیعـض  نوکی  الف  نسحلا  هجرد  یلا  هفرطب  یهتنی  هناف 
ریما مامالا  بقاـنم  مـسق 2 ، طمـس 1 ، ص113 ، نیطمـسلا ، رردـلا  مظن  رد  يدـنرز  .لـحن و  هروـس  هـیآ  هرقب و 1/432  هروــس   31

هب يدـنکلا  راشب  نب  ییحی  لاح  حرـش  هرامـش 9172 ، همجرت  ، 7/370 نازیملا ، ناـسل  رد  رجح  نبا  هبقاـنم و  عماـج  رکذ  نینمؤـملا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نونانوگ  ظافلا 
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: دیوگ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ادنسم  ربخ  هس  لقن  زا  دعب  بلاطلا 

هتمکح روفوو  همهف  هدـحو  هترازغو  هملع  هدایزو  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیـضفتب  هتیب  لـهأو  نیعباـتلاو  هباحـصلا  نم  ءاـملعلا  لاـق  دـقف  »
هلوقب نوذخأیو  ماکحألا  یف  هنورواشی  هباحـصلا  ءاملع  نم  مهریغو  نامثعو  رمعو  رکب  وبأ  ناک  دقو  هاوتف ، هحـصو  هایاضق ، نسحو 

هتبتر نأل  ریثکب  هقح  یف  ثیدحلا  اذه  سیلو  همکح ، هحصو  هلقع ، هحاجرو  هلـضف ، روفوو  هملعب ، مهنم  افارتعا  ماربالاو ، ضقنلا  یف 
« کلذ نم  العأو  لجأ  هدابع  نم  نینمؤملا  دنعو  هلوسر  دنعو  هللا  دنع 

فارتعا رارقا و  تیب  لها  نیعباتو و  هباحص  زا  ءاملع  هک  نا  ینعم  هصالخ  )

406 ص :
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ییوکین اواتف و  تحص  تمکح و  روفو  مهف و  تدح  ترازغ و  وا و  ملع  یتدایز  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیضفت  يرترب و  هب  دنا  هدومنن 
ماربا ضقنرد و  دندومن  یم  تروشم  نید  ماکحا  رد  ترضح  نآ  اب  هباحص  ءاملع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  وا و  ماکحا  ایاضق و  رد 

ترضح نآ  مکح  تحص  لقع و  ناحجر  لضف و  روفو  ملع و  هب  فارتعا  رارقا و  اب  دندومن  یم  لوبق  ار  ترـضح  نآ  مکح  ماکحا 
الجا و دابع  زا  نینمؤم  ربمغیپ و  ادخ و  دزن  رد  ترـضح  نآ  ماقم  هبتر و  هک  نآ  هچ  تسین  دایز  ترـضح  نآ  يارب  ثیدح  نیا  ار و 

( .دشاب یم  اهنیا  زا  يالعا 

کلملا حتف  مان  هب  تسا  هتشون  یباتک  فیرش  ثیدح  نیا  حیحصت  رد  رصم  هرهاق  نکاس  یبرغم  قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  ماما  و 
هناخ باتک  رد  هدیدرگ و  پاچ  رـصم  هیمالعا  هعبطم  رد  يرجه  لاس 1354  رد  هک  یلع (  ملعلا  هنیدم  باب  ثیدح  هحـص  هب  یلعلا 

( .تسا دوجوم  ریقح  یصوصخ 

.میامن باب  نیا  رد  رابخا  لقن  هفلتخم  تارابع  هب  رت  طوسبم  مرضاح  دیراد  لیم  مه  زاب  دشن و  مارآ  ناتلبق  رادقم  نیمه  هب  رگا 

هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  ما  هدید  رابخا  رد  ررکم  نوچ  تعامج ) تنـس و  همئا  ءابدا و  ءالـضف و  زا  : ) رتخا لیدع  دـیس 
لقن یبرقلا  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  بیدا  هیقف  لضاف  ملاع  مدید  یتح  تسا  تدابع  ههجو  هللا  مرک  یلع  لئاضف  لقن 

نآ هب  اـه  نامـسآ  هکئـالم  دوـش  یلع  بقاـنم  لـیاضف و  رکذ  هک  یـسلجم  ره  رد  هدوـمرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دـیامن  یم 
.دنیامن یم  ترفغم  تمحر و  بلط  یلاعت  قح  هاگرد  زا  سلجم  نآ  لها  يارب  هدومن و  ادیپ  هجوت  سلجم 

اذلف تسا  تدابع  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ثیدح  لقن  ینعم  نیا  رب  هوالع 

407 ص :
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زا رت  طوسبم  ثیدح  دنچ  لقن  هب  دیهد  رارق  يرتلماک  تدابع  زکرم  شیپ  زا  شیب  ار  سلجم  دـیراد  رـضاح  هچ  نانچ  تسا  یـضقم 
.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

همکحلاراد انأ  ثیدح 

ماما لیبق  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف تاور  هک  اریز  دشاب  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  تسا  نکمم  هک  هضیفتـسم  ثیداحا  هلمج  زا  یعاد :
ظفاح (1) و  لامعلا زنک  مشش  ءزج  زا  هحفـص 401  رد  یقتم  یلع  یلوم  كردتـسم و  رد  مکاح  دنـسم و  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا 

هیقف یلزاـغم  نبا  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  نابـص  نب  دـمحم  (2) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دـلج  هحفـص 64  رد  یناهفـصا  میعن  وبا 
رد يذمرت  یـسیع  وبا  (5) و  هعونصملا یلائل  (4) و  عماوجلا عمج  ریغـصلا و  عماج  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  (3) و  بقانم رد  یعفاش 

(7) و هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (6) و  لوؤسلا بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  حیحـص و  ود  دـلج  هحفص 214 
صاوخ هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  (8) و  بلاطلا هیفاک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

408 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  مود ، لصف  موس  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 32889 ، ، 11/600 يدنه ، یقتم  لامعلا  زنک  - 1
هرامش 4. همجرت  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 1/64 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2

.ْهمکحلا راد  انا  هلوق  ح128 ، ص87 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
.هزمهلا حرح  ح 4763 ، ، 174 یطویس ، عماوجلا ، عمج  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/329 يویس ، هعونصملا ، یلآللا  - 5
باب 21. ص119 ، یعفاش ، ْهحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 6

باب 56. 32-34 و 2/90 ، باب 14 ، ، 1/218 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 7
باب 21. ص119 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 8
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(3) و هرـضنلا ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  (2) و  هقرحم قعاوص  باب 9  زا  مود  لـصف  مض  رد ص75  یکم  رجح  نـبا  (1) و  همالا
جهن حرـش  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  همهملا و  لوـصف  رد  یکلاـم  غابـص  نـبا  (4) و  نیطمـسلا دئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیش 

هعیش ءاملع  مومع  زا  هتشذگ  ناتدوخ  ءاملع  زا  رگید  يرایسبو   (5) هغالبلا

409 ص :

.هلئاضف رکذ  یف  باب 2 ، ص52 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
.2 لصف باب 9  ص122 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

.همکحلا راد  باب  هناب  هصاصتخا  رکذ  یلع ، بقانم  باب 4 ، ، 2/159 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 3
باب 19. لوا ، طمس  ، 1/99 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 4

رد يرزج  نبا  زین  و  هب ) بیبللا  بلق  رظان  مالّـسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نمو  ، ) هبطخ 14 ، 9/165 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
يربط و  لصف 2 . بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  قاقرلا ، باـتک  ، 5/571 حیتافملا ، ْهاقرم  رد  يراق  دـمحم  و  بلاطملا ص70 . ینسا 

هرامش 5576، همجرت  لیذ  ، 612 / 4 نازیملا ، ناسل  رد  رجح  نبا  ْهمکحلا و  راد  باب  هنا  رکذ  لوا ، لـصف  ص77 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد 
نب رمع  لاح  حرـش  هرامش 5098 ، همجرت  ، 204 / 11 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب ، بیطخ  .يومالا و  هللا  دـبع  نب  نامثع  لاح  حرش 

يوانم یماشلا و  يومالا  هللا  دبع  نب  نامثع  لاح  حرش  هرامش 5529 ، همجرت  ، 5/53 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  ینادمهلا و  لیعامسا 
یلع رابخا  نم  رخآ  ربخ  رکذ  یلع  دنسم  ص105 ، راثآلا ، بیذهترد  يربط  ریرج  نب  دمحم  .هزمه و  فرح  ، 3/60 ریدقلا ، ضیف  رد 

.نونلا و عـم  هزمهلا  فرح  ءافخلا 1/203 ، فشک  رد  ینولجع  .صاـقو و  یبا  نب  دـسع  دنـسم  ح9  شدنـسم 2/58 ، رد  یلعی  یبا  و 
هنیدم خیرات  رد  قشمد  هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  و  ص42 و 43 و 45 و 53 و 59 . یلعلا ، کلملا  حتف  رد  يرغم  قیدص  نب  دمحا 

، داشرلا يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  یحلاص  .یلع و  لئاضف  یف  باب  لئاضفلا  باتک  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  ، 42/378 قشمد ،
ظافلا هب  بدوملا  دیزی  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحا  لاح  حرـش  ، 1/192 لماکلا ، رد  يدـع  نباو  باب 3 . هئامـسا ، باوبا  عامج  ، 457 / 1

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدرک  نآ  تحص  رب  مکح  هدومن و  لقن  ار  نآ 

« بابلا تأیلف  همکحلا  دارا  نمو  اهباب  یلع  همکحلا و  راد  انا  »

هیلع یلع  هناـخ  رد  دورب  درادرب  هرهب  نم  تمکح  زا  دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  هناـخ  نآ  باـب  رد و  یلع  متمکح و  هناـخ  نـم  )
( مالّسلا

دیناسا هلسلس  اب  ربخ  لقن  زا  دعب  هداد و  فیرـش  ثیدح  نیا  هب  صاصتخا  ار   (1) بلاطلا هیافک  باب 21  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
رما و نایب  ءایشا و  هفـسلف  تمکح و  نآ  زا  هک  وکین  یلاع و  رایـسب  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دراد  ینایب  رظن و  راهظا  نآ 
: دومرف اذـلف  هدومرف  تمحرم  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هدومن  میلعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  مارح  لـالح و  یهن و 

.دوش قیاقح  فشک  ات  دییامن  هعجارم  نآ  هب  تسا  نم  تمکح  باب  یلع 

زا ثیدح  قیرط  رکذ  اب  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  (2) و  بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  زین  و 

یجنگ فسوی  دمحم  سودرف و  رد  یملید  (4) و  دئارف رد  ینیومح  مالسالا  خیش  (3) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  دوخ و  خیاشم 
زا يرایسب  (6) و  هدوملا عیبانی  باب 14 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (5) و  بلاطلا هیافک  باب 58  رد  یعفاش 

410 ص :

باب 21. ص119 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
.ْهمکحلا راد  انا  اهباب و  یلع  ملعلا و  ْهنیدم  انا  هلوق  ص80و 84 ، یلزاغم ، نبا  بقانم ، - 2

لصف 16. ص177 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
باب 32. لوا ، طمس  ، 1/157 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 4

باب 58. ص220 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 5
ح5591، ، 4/469 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانمو  باب 56 . ، 2/238 نـینچمه ، باب 14 و  ، 1/219 يزودـنق ، نامیلـس  ْهدوملا ، عیبانی  - 6
بلاط و یبا  نب  یلع  الئاضف  لصف 2  موس  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 32909 ، ، 11/602 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  .نیعلا و  فرح 
،1/249 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  .نینمؤملا و  ریما  ماـمالا  بقاـنم  لوا ، طـس  زا  مود  مسق  ص87 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز 
هرامش 887، همجرت  لیذ  ، 2/377 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب ، بیطخ  .یمثیهلا و  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  لاح  حرش  همجرت 428 ،
لصف 2 موس  باـب  لـئاضف ، باـتک  ح 32909 ، ، 11/602 لامعلا ، زنکرد  يدـنه  یقتمو  دـقانلا  دمـصلا  دـبع  نب  دـمحم  لاح  حرش 
، بقاـنم رد  یمزراوخ  .هدـئام و  هروس  هیآ 55  لـیذ  لیزنتلادـهاوش 1/230 ، رد  یناکـسح  نینچمه  .بلاـط و  یبا  نـب  یلع  لـئاضف 

رکذ ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4644 ، ، 37140 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  و  لصف 16 . ح215 ، ص177 ،
ثیدح نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  لصف 7 ، ص124 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  .بلاط و  یبا  نب  یلع  لـئاضف 

.دنا هدرک  هراشا 
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یلع يوزاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  تیاور  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا  ناـتدوخ  ءاـملعرباکا 
: دومرف تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع 

دارأ نمف  اهباب ، یلع  همکحلا و  هنیدم  انأ  هتوص :  اهب  عفر  مث  .هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن ، نم  روصنم  هرجفلا ، لتاق  هرربلا و  ریمأ  اذـه 
بابلا تأیلف  همکحلا 

دوش یم  راوخ  وا و  هدـننک  يرای  دـبای  ترـصن  تسا و  رافک  لتاق  راکوکین و  ناـمدرم  سیئر  ریما و  بلاـط ) یبا  نب  یلع   ) درم نیا  )
نآ هزاورد  یلع  مملع و  ناتسرهش  نم  هک  دومرف  دنلب  ار  كرابم  يادص  نآ  زا  دعب  وا  هدننک  راوخ 

411 ص :
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هیلع بلاـط  یبا  نـب  یلع  دارم  هـک  ) دـیایب رد  نآ  زا  دـیاب  سپ  درادرب  هرهب  نـم  هصوـصخم  موـلع  زا  دراد  هدارا  سک  ره  سپ  تـسا 
(( دشاب مالّسلا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  یعفاش  زین  و 

باب نم  الا  اهلخدی  تویبلا ال  نا  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 

هنونکم مولع  هب  ینعی  اهنآ  رد  زا  رگم  دش  لخاد  دوش  یمن  ياه  هناخرب  تسا و  نآ  باب  یلع  متـسه و  ملع  ناتـسرهش  هنیدم و  نم  )
( بلاط یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  رگم  دیسر  دیهاوخن  نم  دوجو  ناتسرهش  رد 

نآ رد  یلع  مملع و  ناتـسرهش  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  هرخاف  بقاـنم  باحـص  و 
یتسه نآ  باب  یلع  ای  وت  مملع و  ناتـسرهش  نم  دومرف : نآ  زا  دعب  دـیآ  رد  نآ  زا  دـیاب  دـهاوخ  یم  نید  ملع  مادـک  ره  سپ  تسا 

.وت هطساو  نودب  دسر  یم  نم  هب  دیامن  نامگ  هک  سک  نآ  دیوگ  غورد 

زا نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  دمحم  نیدلادعس  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  زا  ياج  دنچ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
دمحا ماما  یبقعلا و  رئاخذ  رد  یعفاش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماماو  صاع  نب  ورمع  زا  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  طخ  سابع و 

باب 9 زا  مود  لصف  نمـض  هحفـص 75  رد  بصعتم  رجح  نبا  یتح  یبرقلا  هدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لـبنح  نب 
دبع نب  رباج  زا  طسوا  رد  نیاربط  زازب و  زا  هدروآ  هقرحم  قعاوص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مهن  ثیدح 

زا يذمرت  مکاح و  رمع و  نب  هللا  دبع  زا  يدع  نبا  هللا و 

412 ص :

هبطخ 108. ، 7/219 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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تأیلف هنیدـملا  دارا  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـمانا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
(1) .بابلا

تاعوضوم زا  ثیدح  نیا  دنتفگ  یتعامج  رد  ثیدح  نیا  رد  دندش  برطـضمرکفلا  ریـصق  مدرم  دیوگ : ثیدح  نیا  لیذ  رد  هاگنآ 
دینـشار اهفرح  نیا  یتقو  دراد ) تیدنـس  امـش  دزن  رد  شلوق  هک  رکدتـسم  بحاص   ) مکاح یلو  يوونو ) يزوج  نبا  لـیبق  زا   ) تسا

.یهتنا.تسا حیحص  ثیدح  نیا  هک  یتسرد  هب  حیحص - ثیدحلا  نا  تفگ :

.دهد یمن  ار  اهنآ  لقن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  هدیسر  رایسب  امش  هرتبعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

ثیدح نییبت 

ارهاـظ و دوش  یم  وا  رب  ملع  قـالطا  هک  يزیچ  ره  ینعی  تسا  سنج  مـال  فلا و  فیرـش  ثیدـحرد  ملعلا  مـال  فلا و  تسا  یهیدـب 
.هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  مولع  نآ  مامت  باب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  رد  انعم  اتروص و  انطاب 

ره هک  ار  راونالا  تاقبع  میخـض  تادلجم  زا  دـلجود  راونالا  تاقبع  بحاص  يولهد  نیـسح  دـماح  دیـس  ریم  قیقدـلا  همالع  موحرم 
دنچ هب  مرادن  رظن  لاحلا  هتشون  نآ  تحـص  فیرـش و  ثیدح  نیا  دنـس  فراطا  رد  تسا  رتشیب  هکلب  يراخب  حیحـص  ردق  هب  يدلج 
یم یتـقو  هک  مراد  رظن  بوخ  هتـشاد  رازبا  رتاوت  وحن  هب  ار  ثیدـح  نیا  تاـبثا  تعاـمج  تنـس و  ءاـملع  رباـکا  فرط  زا  طـقف  دـنس 

هتسیپ مدناوخ 

413 ص :

.تشذگ البق  - 1
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بوخ هتـشاد  رحبت  هزادـنا  هچ  هدیـشک و  تمحز  اردـقم  هچ  هک  مدومن  یم  گرزب  تیـصخش  نآ  حوـتف  رپ  حور  يار  تمحر  بلط 
هللا لوسر  هباحـص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیهد  رارق  قیدـصت  دروم  ات  دـییامن  هعلاطم  هیهت و  ار  بات  نآ ك  مرتحم  ناـیاقآ  تسا 

.هدوب درف  هب  رصحنم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

رد لقن  لقع و  قافتا  هب  هک  نآ  تهج  تسا  فیرش  ثیدح  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  تابثا  رب  هرهاظ  هلدا  زا  یکی 
ملع زا  دهاو  [ یم سک  ره  هک  دنک  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هصاخ  دنراد  مدقت  قح  لاهج  رب  ءاملع  تلمو  موق  ره 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  دورب  دیاب  درادرب  هرهب  نم 

هاوخب لد  باب  دنیامن و  دودسم  مدرم  هداشگ  تما  يور  هب  دوخ  ربمغیپ  هک  ار  یملع  باب  دوب  راوازس  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  امش 
.دشاب یملع  بتارم  دقاف  هک  دنیاشگب 

ار نآ  یـضعب  تسین  يا  ههبـش  هدش  رایـسب  ثحب  نآ  فارطا  رد  هدوب و  ام  ياملع  مومع  هجوت  دروم  ثیدـح  نیا  هک  نیا  رد  خـیش :
ملاع ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هک  نیا  یندل و  ملع  اب  دراد  یطبر  هچ  یلو  هدمآ  رتاوت  دح  هب  یـضعب  دزن  رد  دحاوربخ و  فیعض و 

.هدوب نطاوب  رب  هاگآ  بیغ و  ملع  هب 

دوب بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

.دییامرف یم  هطلغم  هدومن  لماک  یفطل  یب  ای  دییامن  یعاد  لئالد  ضیارع و  هب  هجوت  ای  یعاد -

زا ياضترم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ناتدوخ  قیدصت  هب  هک  مدرکن  ضرع  البق  رگم 

414 ص :
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زا اه  هدرپ  لاعتم  دنوادخ  ٍلوُسَر } ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   } هفیرش هیآ  مکح  هب  تسا و  هدوب  قلخ 
ناتـسرهش رد  هک  یمولع  هلمج  زا  سپ  هدومرف  هضاـفا  ترـضح  نآ  هب  هبیرغ  مولع  زا  ًءانثتـسا  هتـشادرب و  ترـضح  نآ  هدـید  لـباقم 

دزن رد  روما  نطاوب  عیمج  هدادادـخ  هوق  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  دوجو  ملاع  تابیغم  رب  عـالطا  ملع و  هدوب  دـجوم  ترـضح  نآ  دوجو 
هب هک  تسا  تعامج  تنس و  ياملع  رباکا  عیمج  امـش و  ام و  لوبق  دروم  هک  ترـضح  نایب  ياضتقم  هب  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ 

دوب ترـضح  نآ  دوجو  ناتـسرهش  هنیدم و  رد  هک  یمولع  عیمج  زا  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  دومرف : میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب 
یلع اعطق  هک  تسا  تابیغم  رب  عالطا  ملع و  دومن  نآ  زا  هدافتسا  ناوت  یم  مالّسلا ) هیلع  یلع   ) ملع باب  هلیسو  هب  دوب و  ترـضح  نآ 

.تسا هدوب  روما  قیاقح  ماکحا و  رهاوظ  رب  هاگآ  هک  نانچ  مه  هدوب  روما  نطاوب  رارسا و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  انطاب  ارهاظ و  نآرق  مولع  رب  هاگآ  هدوب  دیجم  نآرق  لیلج  نادناخ  نا  ملع  ساسا  هیاپ و  نوچ 
.دنراد ینعم  نیا  هب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  هدورب  مالّسلا  هیلع  یلع 

دوب نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

فسوی نب  دمحم  (1) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 65  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هملج  زا 

رد یخلب  نامیلس  بلاطلا و  هیافک  باب 74  رد  یعفاش  یجنگ 

415 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 1/65 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 1
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: تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  یحولا  باتک  دوعسم  هللا  دبع  زا  ادنسم  باطخلا  لصف  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  نمض  هحفص 74 

« نطابلاو رهاظلا  ملع  هنم  هدنع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناو  نطبو ، رهظ  اهلو  الا  فرح  اهنم  ام  فرحأ : هعبس  یلع  لزن  نآرقلا  نا  »

رهاظ و ملع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  ینطاب و  ودراد  يرهاظ  اـهنآ  زا  یفرح  ره  فرح و  تفه  رب  هدـیدرگ  لزاـن  نآرق  )
( .دشاب یم  نآرق  نطاب 

دومن زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

دعب قلخ  زا  ياضترم  نوچ  هدوب  یندل  ملع  بحاص  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  قیدـصت  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا 
هیلع یلع  هک  هدومن  لـقن  یندـل  ملع  ناـیب  باـتک  رد  هک  تسا  یلازغ  دـماحوبا  مالـسالا  هجح  اـهنآ  هلمج  زا  هک  هدوب  هللا  لوـسر  زا 
باب رازه  ترضح  نآ  ناهد  باعل  زا  نم  يارب  سپ  دراذگ  نم  ناهد  رد  ار  دخ  نابز  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  مالّـسلا 

.دوش یم  زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دش  زاب  ملع  زا 

عیبانی باب 14  نمض  هحفص 77  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  نالک  هجاوخ  زین  و 

416 ص :

،3/60 ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  ص73 و  بلاطملا ، ینسا  رد  يزرج  نینچمه  و  باب 14 . ح47 ، ، 1223 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
، قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ص72 و  یلعلا ، کلملا  حتف  رد  یبرغم  قیدص  .دنا و  هدومن  نایب  ار  تیاور  نیا  هزمه ح2804 ، فرح 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/400
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زا (1) هدوملا

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  مدینش  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هتابن  نب  غبصا 

ناک ام  تملع  یتح  باب ، فلأ  فلأ  کلذـف  باب ، فلأ  حـتفی  اهنم  باب  لکو  باب ، فلأ  ینملع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ 
تملعو همایقلا ، موی  یلإ  نوکی  امو 

.باطخلا لصفو  ایالبلاو  ایانملا  ملع 

یم نیا  سپ  باب  رازه  دوش  یم  زاب  اـهنآ  زا  یباـب  ره  هک  باـب  رازه  نم  هب  داد  داـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  ) 
( ار باطخلا  لصف  ایانمو و  ایالب  ملع  متسنادو  تمایق  زور  ات  دوش  یم  هچنآ  هدش و  هچنآ  متسناد  هک  نآ  ات  باب  رازه  رازه  دوش 

شدوخ دنس  هب  دیمن  یم  لقن  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  زا   (2) باب نامه  رد  زین  و 

417 ص :

ینملع یلع : لاق  و  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  هحفـص 217  لوا  دلج  رد  زین  و  باب 14 . ح70 ، ، 1/231 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هحفـص نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  .باب و  فلا  اهنم  دحاو  لک  نم  حتفناف  ملعلا  نم  بابلا  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هیلع لاق  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  زا  یـشخب  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  بقاـنم  لوـالا  طمـس  نم  لوـالا  مسقلا   113
ح ، 13/114 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .باب و  فلا  یل  حـتفی  باب  لک  باب  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینملع  مالّـسلا :
، لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  .بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  مهد ، باب  زا  دـعب  لئاضفلا  باتک   36372
هب نوگانوگ  ظافلا  هب  ح 70 ، باب 19 ، لوا ، طمس  ، 1/101 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  .هلـضف و  هملع و  یف  لصف 6  هحفص 118 ،

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه 
باب 14. ح21 ، ، 1/214 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سابع  نبازا  حابصلا  یبا  زا 

یملع باب  وهف  ایلع  هتمّلع  الا  ائیش  تملع  امف  یناجان  ینملک و  یبر  يدی  نیب  ترص  امل 

یلع سپ  یلع  هب  مداد  ای  متفرگ  دای  هچنآ  سپ  دومن  يوجن  دز و  فرح  نم  ابدنوادخ  مدیـسر  قح  برق  ماقم  هب  جارعم  بش  نوچ  )
( .نم ملع  باب  تسا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  قیرط  نیا  هب  ءابطخلا  بطخا  (1) یمزراوخ دمحا  نب  قفوم  زا  ار  ربخ  نیمه  زینو 

باب وهف  ایلع  هتملع  الإ  ائیش  تملع  امف  یناجانو  ینملک  یبر  يدی  نیب  ترص  املف  هیلع  تسلجف  هنجلا  نم  كون  ردب  لیئربج  یناتأ  »
« یتمأ نیبو  ینیب  امیف  ملعلا  تنأو  یبرح  کبرحو  یملس  کملس  یلع  ای  لاقف  هیلإ  هاعد  مث  یملع  هنیدم 

دز و فرح  نم  اب  یلاعتقح  سپ  قح  برق  هناخ  هب  مدیـسر  ات  متـسشن  وا  رب  نم  سپ  تشهب  ياـهطاسب  زا  یمیلگ  نم  شیپ  لـیئربج  )
اب ملس  حلـص و  یلع  ای  دومرف : دناوخ و  ار  یلع  هاگنآ  نم  ملع  باب  تسا  وا  سپ  مداد  دای  یلع  هب  متفرگ  ادخ  زا  هچنآ  دومن  يوجن 

( .نم تما  نیب  نم و  نیب  ملع  ییوت  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  تسا و  نم  اب  ملس  حلص و  وت 

لبنح و نب  دمحا  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  رابخا  باب  نیا  رد 

418 ص :

ص217. سردآ ، نامه  - 1
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دیـس ریم  یبلعث و  دمحا  ماما  یطویـس و  نیدلا  لالج  یلازغ و  دماح  وبا  (1) و  یمزراوخ ءابطخلا  بطخا  یعفاش و  هحلط  نب  دـمحم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هتوافتم  تارابع  ظافلا و  هفلتخم و  قرط  هب  هک  هدیـسر  نارگید  ینادـمه و  یلع 

.دراذگ هعیدو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  دوش  یم  زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  ملع  زا  بابرازه 

نب لماک  زا   (2) یلعی وبا  لامعلا و  زنک  مشش  دلج  هحفص 392  رد  یقتم  یلع  یلوم  ءایلوالا و  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  زینو 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  یلبح  نمحرلا  دبع  وبا  زا  يرفاغم  دبع  نب  یح  زا  هعیهل  نبا  زا  هحلط 

: دومرف دوخ  توم  ضرم  رد  هلآو  هیلع 

یلإ اوعدا  لاـق : مث  هنع  ضرعأـف  رمع  هل  اوعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  لاـق  مث  هنع  ضرعأـف  رکب  اـبأ  هل  اوعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  هضرم  یف 
نم جرخ  املف  هیلع  بکناو  بوثب  هرتسف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  یعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  لاق : مث  هنع  ضرعأف  ناـمثع  هل  اوعدـف  .یخأ 

لاق لاق :  ام  هل  لیق  هدنع 

419 ص :

لصف 4. ح 26  ، 1/77 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 1
دنـس رد  دنـس  نیمه  اب  نکل  متیفاین  تیفیک  نیا  اب  لامعلا  زنک  ءایلوالا و  ْهیلح  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وجتـسج  ام  هک  اجنآ  اـت  - 2

رد زین  و  ْهعیهل ، نب  هللا  دـبع  لاح  حرـش  ، 8/24 یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  دوجوم  رگید  باـتک 
رد ناـبح  نبا  .یمرـضحلا و  هعیهل  نب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  هرامـش 4535  همجرت  ، 174 - 4/173 لادـتعالا ، نازیم  شرگید  باـتک 

ریما لــتقم  رکذ  يرجه ، لاـس 40  ، 7/396 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلارد و  ریثـک ، نبا  .هعیهل و  نـب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  ، 2/14 نیحورجملا ،
.ْهاخآملا ثیدح  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا 
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.باب فلأ  باب  لک  حتفی  باب  فلأ  ینملع 

زاب دـمآ  نامثع  سپ  دـیناوخب  راب  مردارب  دومرف : زاب  هدـینادرگ  وا  زا  يور  ترـضح  دـمآ  رکبوبا  سپ  ار  مردارب  نم  يارب  دـیناوخب  )
یلع هک  نیمه   ) دندناوخ ار  یلع  سپ  نامثع ) دعب  دمآ و  رمع  رکبوبا  زا  دعب  هک  دراد  رگید  رابخا  رد   ) دـینادرگ وا  زا  كرابم  يور 

وت اب  ربمغیپ  یلع  ای  دنتفگ : تفر  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  نوچ  سپ  دـش  مخ  وارب  هدـناشوپ و  دوخ  هماج  هب  ار  وا  ترـضح  دـمآ )
( .دوش یم  زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  زا  باب  رازه  ارم  تفگ : دومرف : هچ 

مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  رد  ءایلوالا  هیلح  لوا  دلج  هحفص 65  رد  يرمق  لاس 43  يوفتم  یناهفصا  هللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح 
نب دمحا  زا  ادنسم  بلاطلا  هیافک  باب 48  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (1) و  بلاطملا ینسا  هحفص 14  رد  يرزج  دمحم  و 
یبا نب  یلع  زا  دـش  لاؤس  سپ  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  تفگ  هک  دـنا  هدوـمن  لـقن  هللا  دـبع  نب  هملـس  نب  نارمع 

: دومرف ترضح  .بلاط 

« ادحاو اءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  همکحلا  تمسق  »

( .نامدرم هب  نآ  رگید  ءزج  کی  دش و  ءاطع  یلع  هب  نآ  ءزج  هن  دیدرگ  میسقت  تمسق  هد  هب  تمکح  )

هحفص 156 رد  یقتم  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  زین  و 

420 ص :

ص72. يرزج ، بلاطملا ، ینسا  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 4 ، نیسحلا 1/75/76 ، لتقم  رد  نینچمه  7 و  لصف ص82 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
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یفنح یخلب  نامیلس  لئاضف و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هدومن و  لقن  ءاملع  رباکا  زا  يراسیب  زا  لامعلا (1) زنک  مجنپ  دلج  و 401 
بلاطم هحفـص 21  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و  یحو ) بتاک   ) دوعـسم نب  هللا  دبع  زا  دانـسا  نیمه  اب   (2) هدوملا عیبانی  باب 14  رد 

دـش لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  هللا  دبع  نب  همقلع  زا  هلیح  زا  القن  لوؤسلا 
: دومرف

یقابلا رشعلاب  ملعا  وه  دحو ا و  أءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  یلع  همکحلا  تمسق 

نآ هب  یلع  دـنداد و  نامدرم  مامت  هب  ار  ءزج  کی  دـندومن و  اـطع  یلع  هب  صاـصتخا  نا  ءزج  هن  دـندومن  تمـسق  هد  هب  ار  تمکح  )
( .دشاب یم  ملعا  زین  ءزج  کی 

سابع نب  هللا  دبع  زا  يذمرتلا  میکحلا  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیبملا  حتف  هلاسر  حرش  زا  باب  نامه  رد  (3) هدوملا عیبانی  رد  زین  و 
( تما ربح  يرسفملا  ماما  )

421 ص :

لصف 2. باب 3  لئاضفلا ، باتک  ح32982 ، ، 11/614 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
، ْهدوملا عیبانی  زا  هدافتـسا  اـب  ، ) 7 یبرقلا ، ْهدوـم  رد  ینادــمه  یلع  دیــس  ریم  زین  و  باـب 14 .، ، 1/215 يزودـنق ، ْهدوملا  عیباـنی  - 2
،3/60 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانمو  .هرقب  هروس  هیآ 249 ، لیذ  ، 135 / 1 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  و  باب 56 ) ، 2/302 يزودنق ،

دئارف رد  ینیومح  زین  کلسم 9 و  ص33 ، یلعلا ، کلملا  حتف  رد  یبرغم ، قیدصلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و  هزمهلا ح 2804 . فرح 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 18 ، لوا  طمس  ، 1/94 نیطمسلا ،

باب 14. ، 1/216 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3
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: هک دیامن  یم  لقن 

« هب مهملعا  وه  یقابلا و  رشع  سانلل  ءازجا و  هعست  یلعلءازجاهرشع  ملعلا  »

رتاناد مدرم  همه  زا  ءزج  کـی  نآ  هب  یلع  مدرم و  همه  يارب  نآ  ءزج  کـی  دراد  یلع  هب  صاـصتخا  نآ  ءزج  هن  تسا  ءزج  هد  ملع  )
( .دشاب یم 

لتقم لوا  دلج  هحفص 43  (2) و  بقانم هحفص 49  رد  یمزراوخ  بیطخ  (1) و  لامعلا زنک  مشش  دلج  هحفص 153  رد  يدنه  یقتم  و 
(3) نیسحلا

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن   (5) هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  (4) و  رابخالا سودرف  رد  یملید 
: دومرف هلآو 

بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 

( .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  نم  تما  نیرتاناد  )

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  رد 

قلخ و زا  ياضترم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیآ  یم  تباث  تسا ، رایـسب  ثیداحا  زا  يا  هنومن  هک  ثیداـحا  نیا  زا  سپ 
زا نطاب  رهاظ و  لمع  هچنآ  هدوب و  بیغ  هب  ملاع 

422 ص :

لصف 2. باب 3  لئاضفلا ، باتک  ، 11/416 يدنه ، یقتم  - 1
.هملع ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7  ح67 ، ص82 ، یمزراوخ ، بقانملا ، - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 4  ، 1/75 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 3
.فلا فرح  ح 1491 ، ، 1/370 یملید ، سودرفلا ، - 4

باب لوا  طمس  ، 1/97 نیطمسلادئارف ، رد  ینیومح ، زینو  باب 56 . نینچمه 2/70 ، و  باب 56 ، ح6690 ، ، 2/239 ْهدوملا ، عیبانی  - 5
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  فلتخم  ظافلا  هب  باب 94 ، ص332 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش  یجنگ  و  . 18
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.تسا هدومن  هضافا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هدومن  كرد  ضایف  ءدبم 

یلقتسم میقتسم و  قیرطربمغیپ  کی  دننام  مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  دالوا  زا  رـشع  يدحا  همئا  بلاط و  یبا  نب  یلع  مییوگ  یمن  ام 
صخـش ضایف  ءدبم  زا  هضافا  تقو  رد  ضیف  زکرم  هک  میناد  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  هکلب  دنتاشد  یحو  قیرط  هب  لاعتم  راگدورپ  اب 

هب صخالاب  تادوجوم  مامت  هب  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  تایح و  رد  تاضویف  زا  یـضیف  ره  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ 
مولع و مامت  اهتنم  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسو  هب  یلاعت  قح  بانج  زا  دـسر  یم  ای  هدیـسر  ام  رـشع  اـنثا  همئا 

ترضح نآ  هب  یلاعتقح  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تایح  نامز  رد  هنیآ  هتـشذگ و  لبقتـسم  یـضام و  زا  ملاع  همهم  عیاقو 
رد دوب  هدنام  ترضح  نآ  ملع  هریخذ  رد  هچنآ  دومرف و  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مایا  نامه  رد  ار  یضعب  ترـضح  نآ  دش  یم  غالبا 

ءاـملع رباـکا  قرط  زا  رایـسب  راـبخا  باـب  نیا  رد  هک  هدوـمن  هضاـفا  ترـضح  نآ  هب  دورب  نوریب  مـالع  نیا  زا  تساوـخ  هـک  رخآ  مد 
.مدیناسر ضرع  هب  ار  نآ  زا  يا  هنومن  هک  هدیسر  هعیش ) هربتعم  رابخا  زا  هتشذگ   ) ناتدوخ

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـیوگ : ثیدـح  رخآ  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  یلـصفم  ثیدـح  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  ناتدوخ  ءاملع  یتح 
کی مدیمهفن  يزیچ  مداد  شوگ  هچره  مدرب  کیدزن  ار  مرس  نم  دیشک  رس  رب  ار  شوپور  دینابسچ  هنیس  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  یلع 

؟ تفگ یم  هچ  وت  هب  ینالوط  تدـم  نیا  رد  ربمغیپ  یلع  ای  دـنتفگ  دوب  يراج  شکراـبم  نیبج  زا  قرع  تاـشد  رب  ار  رـس  یلع  تقو 
: دومرف

باب فلا  حتفی  باب  لک  نم  ملعلا و  نم  باب  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینملع  دق 
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( .دوش یم  هدوشگ  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومرف  میلعت  نم  هب  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  قیقحت  هب  )

ماـمعا و زا  رفن  لـهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدرک  ضرع  لوا  ياهبـش  رد  ار  شلـصفم  حرـش  هک  تثعب  لوا  ناـمهزا 
دوب سک  لوا  مالّسلا  هیلع  یلع  دومن  تلاسر  غالبا  اهنآ  هب  درک و  توعد  بلاطوبا  بانج  دوخ  مرکا  مع  لزنم  رد  ار  شیرق  ناگرزب 

تعاس نامه  دومرف  یلع  هک  دـنکفا  یلع  ناهد  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ  تفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  ربمغیپ  دومن  رهاـظ  ار  دوخ  ناـمیا  هک 
هب هراشا  يا  هبطخ  نمض  ربنم  يالاب  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخءاملع  رباکا  هچ  نانچ   ) دش هدوشگ  نم  هنیس  رب  ملع  ياه  همـشچ 

: دومرف هک  دومن  ینعم  نیا 

(1)« مج ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  »

424 ص :

تیاور نینچ  هلثاو  نب  رماع  زا  ارفک ) هللا  ْهمعن  اولدب  نیذـلا  هیآ  میهاربا  هیآ  ریـسفت  ، ) 2/352 كردتـسملا ، رد  يروباشین ، مکاح  - 1
یم نینچ  ثیدح  اهتنا  رد  ...یلثم و  يدـعب  یلأست  نل  ینودـقفت و  نا  لبق  ینولـس  لاقف : ماق  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تعمـس  لاق : هدرک :
ریما تیأر  لاق  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  لیفطلا  وبا  زا  تایراذلا  هروس  ریسفت  هحفصرد 466 ، ...لاع و  حیحص  ثیدح  اذه  دیوگ :

ثیدح اذه  ...یلثم  يدـعب  اولأست  نل  ینولأست و  نا ال  لبق  ینولـس  لاقف : ربنملا  یلع  ماق  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
ایلع تدهـش  : » هدرک تیاور  نینچ  لیفطلا  یبا  زا  تایراذـلا ) هروس   ) يراقلا 19/190 ْهدمع  رد  ینیع  هاجرخی  مل  دانـسالا و  حـیحص 
نع ینولس  و  هب ، مکتثدح  الا  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ءیش  نع  نیولأست  هللا ال  وف  ینولس ، لوقی : وه  بطخی و  هنع و  یلاعت  هللا  یضر 

هفحـص 82 ْهنزاوملا  رایعملارد و  یفاکـسا  ...لبج و  یف  ما  لهـس  یف  ما  راهنب  ما  تلزنا  لیلب  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا  باتک 
نیمه رد  یفاکـسا  زین  تسا و  هدـش  تیاور  ترابع  نیا  یلـصفم  تیاور  لیذ  دایز  نب  لیمک  زا  و  نینمؤملا ) ریما  نع  درواـم  ضعب  )

لبق ینولس  لوقی : ایلع  عمس  امل   » هدرک تیاور  نینچ  ءاوک  نبا  زا  ْهلئـسا ) نع  مالّـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ْهبوجا   ) هحفص 298 باتک 
مکحلا ملاعم  روتـسد  رد  ْهمالـس  نب  ...امج و ا  املع  ینم  حـناوجلا  نیب  ناـف  ینولـس  اـضبق ، ضبقی  ملعلا  ناـف  ینولـس  ینودـقفت ، نا 

ناک نم  ، » فنـصملا 6/227 باـتک  رد  هبیـش  یبا  نبا  تسا : هدرک  تیاور  روط  نیا  فـالتخا  یمک  اـب  سماـخلا  باـب  هحفص 104 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  باحـصا  نم  دـحا  نکی  مل  : » تسا هدرک  تیاور  دیعـس  نب  یحی  زا  ینولـس ) لوقی  لأـسی و  نا  بحتـسی 

ثیدـح 383 و هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  دنـسم  دنـسم 1/311 ، رد  یلعی  یبا  زین  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  ـالا  ینولـس  لوـقی :
« ققحم  » .دنا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ننست  لها  رگید  ثیدح 169 و  هحفص 192  یلاما  رد  یلاعم  لیعامسا  نب  نیسح 
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: دومرف هدومن  كرابم  مکش  هب  هراشا  هاگنآ 

« ًاقز اقز  هللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باعل  اذه  ملعلا  طفس  اذه  »

نیا .تسا  ملع  زا  رپ  طفس  نم  مکش  نیا  تسا  ناوارف  ملع  نم  هنیس  رد  هک  تسین  نیا  زج  دیباین  ارم  هکنیا  زا  لبق  نمزا  دینک  لاؤس  )
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  تسا  نیا  تسا ) ربمغیپ  ناهد  بآ  رثا  ینعی   ) دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باعل 

( .تسا دیناروخ ه  نم  هب  ار  ملع  ياه  هناد  سپ 

یم بویغلا  بیغ  ضایف  ءدبم  زا  هچنآ  دومن و  یم  یلع  رب  ار  ینابر  ضیف  هضافا  هفلتخم  قرط  هب  گرم  مد  ات  ترضح  نآ  هتـسویپ  و 
.داد یم  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  تفرگ 

تبحم شوغآ  رد  المع  اـملع و  ار  یلع  تیلوفط  زا  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  دـیوگ :  (1) همهملا لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  نیدلا  رون 
.دومن تیبرت 

425 ص :

یبنلا هابر  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  يو  .هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ْهیبرت  یف  لصف  لصف 1 ، غابص 1/189 ، نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 1
.هقفلا قالخاالا و  مراکم  یلا  هاده  هفلزا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
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نآ یگنوگچ  هعماج و  رفجرد 

هیلع یلع  رب  ینامحر  ضیف  هضافا  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هلیسو  هب  الع  لج و  مظعا  راگدرورپ  بناج  زا  هک  یقرط  هلمجزا 
فورح قیرط  هب  همایقلا  موی  یلا  نوکی  امو  ناکام  ملع  رب  لمتشم  تسا  هدوب  یباتکو  هفیحص  نآ  وتسا  هدوب  هعماج  رفج  دش  مالّـسلا 

هدوب مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  یلع و  تاـصوصخم  زا  نآ  ملع  باـتک و  نآ  هک  دـنفرتعم  مه  ناـتدوخ  ياـملع  ناـگرزب  هک  زمر 
.تسا

ایندـلا عماج  هب  یمـسم  تسا  یباـتک  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  هک  تسا  هتـشون  یلازغ  دـماحوبا  مالـسالا  هجح  هچ  نینچ 
ملاعلا و یف  اـم  تارثا  ءایـشا و  صاوخ  تاـبیغم و  رارـساو و  قیاـقد  قیاـقح و  مولع و  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  باـتک  نآ  هرخـآلاو و 

هللا یلـصادخ  لوسر  زا  اصوصنم  ار  تیالو  ماـقم  هک  شراوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  ترـضحنآ و  زا  ریغ  هب  هک  فورحو  ءامـسا  صاوخ 
عیبانی هحفص 403 ، رد  یخلب  نامیلس  نینچمه  هدیسر و  ناشیا  هب  تثارو  هب  نوچ  تسین  نآ  رب  علطم  يدحا  دنا  هدوب  اراد  هلآو  هیلع 

دصتفه رازه و  رب  لمتشم  عماج  رفج  هک  هدومن  لقن  باب  نیا  رد  یعفاش  یبلح  هحلط  نب  دمحم  مظنملارد  زا  یطوسبم  رحـش  هدوملا 
: هتفگ راوگرزب  نآ  حدم  رد  ریهش  اذل  دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  صوصخم  مولع  حیتافم  زا  هحفص 

هعماج رفج و  اذ  هلثم  ناک  نم 

انیودت بیغلا  رس  نّودت  هل 

( .تسا هدش  نیودت  هیبیغ  رارسا  باتک  نآ  رد  هک  هعماجو  رفج  بحاص  دشاب  هک  وادننام  تسیک  )

: دنک یم  لقن  فلؤم  حرش  زا  ناتسراگن  خیرات  رد  زین  و 

یلع امهیف  رکذ  دق  ههجو ، هللا  مّرک  یَّلعل  ناباتک  هعماجلاو  رفجلا  ّنإ 
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(1) امهب نومکحیو  امهنوفرعی  هدالوأ  نم  نوفورعملا  همئألا  ناکو  ملاعلا  ضارقنا  یلإ  ثدحت  یتلا  ثداوحلا  فورحلا ، ملع  هقیرط 

هب ملاع  ضارقنا  ات  ثداوح  عیمج  باتک  ود  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  تسا  باـتک  ود  هعماـج  رفج و  هک  یتسرد  هب  )
زمر باتک  نآ  حاتفم  ینعی   ) باتک نآ  هب  دـننک  یم  مکح  ترـضح  نآ  دالوا  هدـش و  رکذ  زمر ) قیرط  هب  ینعی   ) .فورح ملع  قیرط 

( .دنهد یم  ربخ  ملاع  ثداوح  زا  هک  دشاب  یم  وا  دالوا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تسد  رد  طقف 

تـسا ینمتم  تسا  هدوب  هنوگچ  تسیچ و  تسه  مه  اـم  ياـملع  قیدـصت  دروم  دـییامرف  یم  هک  يرفج  باـتک  بحاـص  هلبق  باون :
.دییامرف نایب  نآ  حرش  دیناد  یم  یضتقم  هچ  نانچ 

.دییامرف نایب  ار  هلصفم  تاحورشم  زا  هصالخ  تسا  نکمم  رادقم  ره  هب  باون :

.مروذعم نآ  باتک  ملع و  نیا  فارطا  رد  طسب  حرش و  زا  تسا  گنت  تقو  یعاد :

.دییامرف نایب  ار  هلصفم  تاحورشم  زا  هصالخ  تسا  نکمم  رادقم  ره  هب  باون :

هک داد  گرم  ربـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دـمآ و  لـیئربج  عادوـلا  هجح  زا  تعجارم  زا  دـعب  ترجه  مهد  لاـس  یعاد :
: درک ضرع  تشادرب و  ایاطعلا  بهاو  ترضح  هاگرد  هب  كرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  هدیسر  رخآ  هب  ترمع 

« داعیملا فلخت  کنا ال  ینتدعو  یتلا  کتدعو  مهللا  »

( .ینک یمن  هدعو  فلخ  زگره  يداد و  هدعو  نم  هب  يادخ  )

427 ص :

« ققحم  » .تسا هدرک  لقن  تیاور  نیا  هباشم  ترابع  اب  ، 2/60 فقاوملا ، رد  یجیا  - 1
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رد دنیامن  یم  تباجا  ار  وت  نک  ادص  ار  ارحص  تاناویح  نیشنب  هلبق  هب  تشپ  دحا  هوک  يالاب  ورب  رادرب و  ار  یلع  دیسر  یهلا  باطخ 
فرط زا  ار  وا  تسوپ  يدامن و  حبذ  ار  وا  نک  رما  یلع  هب  تسا  هدمآ  الاب  وا  خاش  یکدنا  هک  تسا  یگرزب  گنر  خرس  زب  اهنآ  نایم 
سنج زا  هک  دروآ  یم  بکرم  ملق و  تاود و  دیآ و  یم  لیئربج  هاگنآ  دید  يدهاوخ  هدرک  یغابد  ار  وا  دنک  هنوراو  دنکب و  ندرگ 

دوش یمن  سردنم  زگره  دنام  یم  یقاب  تسوپ  هتشون و  نآ  دسیونب  وگب  یلع  هبوت  دیوگ  یم  یئربج  هچره  دشاب  یمن  نیمز  بکرم 
.دوب دهاوخ  هزات  دنیاشگب  ار  وا  هاگره  دنام  دهاوخ  ظوفحم  و 

دراذگ ترضح  نآ  تمدخ  تاود  ملق و  دمآ  لیئربج  دومن  لمع  دحا  هوک  يالاب  روتـسد  نامه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هب  ًءزج  الک و  ار  ملاع  همهم  عیاقو  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هاگنا  دـش  راـک  هداـمآ  یلع  هب  دومرف  ترـضح 

مه ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هچاپ و  کیراب  ياهتـسوپ  هک  نآ  ات  تشون  یم  تسوپ  نآ  رب  دومرف  یم  یلع  هب  مه  ربمغیپ  تفگ  یم  هلآو 
 ( .تمایق زور  ات  دش  دهاوخ  دعب  هچ  ره  دوب و  هچ  ره   ) همایقلا موی  یلا  نئاک  وه  ام  ناک و  املک  باتک  نآ  ردو  دش  بتث  تشون و 

نآ رد  تمایق  زور  ات  دش  دـهوخ  دراو  کی  ره  رب  هچنآ  اهنآ و  نانمـشد  ناتـسود و  يرارذ و  هدالوا و  یماسا  یتح  دنتـشون  ار  مامت 
.هدیدرگ تبث  باتک 

رارق تماما  تیالو و  تثارو و  بابسا  ءزج  دنداد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هرفج  هدلج و  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگنآ 
.دراپس یم  تثارو  هب  دوخ  زا  دعب  مولعم  ماما  هب  دورب  ایند  زا  ماما  ره  هک  تفرگ 

تسا یباتک  هعماج  رفج  دیوگ  یلازغ  دماح  وبا  هک  تسا  یباتک  نامه  نیا 
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زا  ) باطخلا لصف  ایاضقلا و  اـیالبلا و  اـیانملا و  ملع  نم  تسه  زیچ  همه  نآ  رد  ود  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هدزاـی  یلع و  صوصخم 
( .اهتغل مامت  ماکحا و  ایالب و  ایانم و  ملع 

.دشاب هدش  هتشون  هلاغزب  تسوپ  کی  رد  تمایق  زور  ات  مولع  عیاقو و  همه  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :

.هدوب راک  نیا  قولخم  گرزب و  رایسب  هکلب  هدوبن  یلومعم  هلاغزب  هک  تسا  مولعم  ربخ  نیا  زرط  زا  الوا  یعاد :

خیارت بحاـص  مدرک  ضرع  هچ  ناـنچ  هدـیدرگ  هتـشون  زمر  فورح  قـیرط  هب  هکلب  هتـشون  لـئاسر  بتک و  تباـتک  قـیرط  هب  اـیناث :
.فورحلا ملع  هقیرط  یلع  امهیف  رکذ  دق  هک  تسا  هدروآ  فقاوم  حرش  زا  القن  ناتسراگن 

یلصربمغیپ رمالا  بسح  مه  راوگرزب  نآ  دنداد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ار  زمر  نآ  دیک  حاتفم و  هاگنآ 
.دنداد دوخ  زا  دعب  همئا  هب  هلآو  هیلع  هللا 

دـشاب هتـشادن  تسدرد  حاتفم  رگا  دـیامن و  ثداوح  رارـسا و  جارختـسا  دـناوت  یم  باتک  نآ  زادـشاب  سک  ره  تسد  رد  حاتفم  نآ 
.دنام یم  زجاع 

باتک دنتـسرف  یم  تایالو  تالایا و  هب  هکهاپـس  ناهدنامرف  رکـشل و  ءارما  ماکح و  تیالو و  ای  دوخ  ریزو  اب  یهاشداپ  ره  هچ  نانچ 
مکاح و یلاو و  ای  ریزو و  مکاحو و  یلاو  ای  ریزو و  نآ  هاشداپ و  دزن  رد  طقف  باتک  نآ  حاتفم  ًاددع و  ای  افرح  دهد  یم  رارق  يزمر 

.دنک یمن  كرد  يزیچ  دتفیب  سک  ره  تسد  هب  حاتفم  نودب  باتک  هک  تسا  هاپس  هدنامرف 

ماما و هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  زا  ریغ  هک  هعماجرفج  باتک  تسا  مسق  نیمه 
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.دیامن جارختسا  دناوت  یمن  باتک  نآ  زا  يدحا  وا  زا  نادنزرف 

دمحم شدـنزرف  هب  هدـلج  نآ  دـندوب  عمج  یگمه  شنادـنزرف  هک  یعقوم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  يور  هچ  ناـنچ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نوچ  .دیامن  كرد  يزیچ  هدلج  نآ  زا  تسناوتن  دوب ) اناد  مالع و  رایـسب  هک  نآ  اب  هک   ) داد هفینح 

هب لئاق  ترـضح ) نآ  هدش  هدازآ  یلوم و  ناسیک   ) يربهر هب  رگیزاب  يا  هدع  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسناد  یم  هداد  ادـخ  ملع  اب 
ماقم هب  هتـسیاش  دـمحم  هک  دـیامن  تباث  البق  تساوخ  ناحتما  نیارد  هناـک  دوش  یم  ترـضح  نا  دـنزرف  هیفنحلا  نب  دـمحم  تماـما 

.دشاب هتشاد  ار  هعماج  رفج  باتک  زمر  حاتفم  یتسیاب  تشاد  تماما  ماقم  رگا  ینعی  دشاب  یمن  تماما 

بئاصم بئاون و  دـندوب  ربخ  اب  روما  تایئزج  تایلک و  زا  دوب  باتک  نآ  زا  دـنداد  یم  ربخ  نید  همئا  هک  همهم  عیاقو  ایاضق و  بلاغ 
تبث اطوسبمو  الماک  رابخا  بتک  رد  هچناـنچ  دـندومن  یم  جارختـسا  باـتک  ناـمه  زا  ار  نایعیـش  دوخ و  تیب  لـها  دوخ و  رب  هدراو 

.تسا

دوخ گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  ربخ 

هک هتشون  ار  مالّسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  یـسابع و  يدیـشرلا  نومأم  هماندهع  فقاوم  حرـش  رد  هلمج  زا 
دنتـشون يا  همان  دهع  دومن  دهع  تیالو  لوبق  هب  روبجم  دـیدهت  هبتاکم و  هام  شـش  زا  دـعب  ار  اضر  ترـضح  نومأم  هک  نیا  زا  دـعب 

.اضر ترضح  هب  دوش  لقتنم  تفالخ  دوخ  ندرم  زا  دعب  هک  درک  اضما  نومإم 
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دعب دنتشون و  دوخ  لجس  رد  ناونع  نیا  هب  یحرـش  ءاضما  زا  لبق  دنیامن  اضما  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  دندروآ  ار  هقرو  نوچ 
: هک دندومن  اضما 

اماحرا لصوف  هریغ  هلهج  ام  انقح  نم  فرع  داضرلل  هقفو  دادسلاب و  هللا  هدضع  نینمؤملاریما  نا  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  انا  لوقا و 
عیضی نیرکاشلا و ال  هللا  يزجیس  نیملاعلا و  بر  یـضر  ایغتبم  تقرتفا  اذا  اهانغا  تفلت  دق  اهایحا و  لب  تعزف  انـسوفن  نما  تاعطق و 

.هدعب تیقب  نا  يربکلا  هرمالا  هدهع  یلا  لعج  هنا  نینسحملا و  رجا 

: دنتشاد موقرم  تارابع  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات 

ریخ وـه  قحلاـب و  یــضقی  ـالا هللا  مـکحلا  نا  مـکب  یب و  لـعفی  اـم  يردا  اـم  کـلذ و  دــض  یلع  نالدــی  هعماــجلا  رفجلا و  نـکلو 
(1) .نیلصافلا

يارب دیامن  يوق  مکحم و  ار  وا  دنوادخ  هک  دیشرلا  نومأم  هفیلخ  متسه  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  هک  نم  میوگ  یم  )
هک ار  یمحر  دنتخانـشن و  نارگید  هک  تخانـش  یبوخ  هب  ار  ام  قح  .تیادـه  داشرا و  يارب  ار  وا  درادـب  قفوم  عرـش و  تاماکحتـسا 
هک ار  یصاخشا  دومن  هدنز  هکلب  تخاس  نمیا  وا  دندومن  لتق  هب  دیدهت  نارگید  هک  ار  یسفن  دومن و  لصو  وا  دندومن  عطق  نارگید 

يازج دنوادخ  هک  تسا  دوز  راگدورپ  ياضر  ضحم  دندوب  جاتحم  ریقف و  هک  ار  یهورگ  دومن  زاین  یب  دندوب  هدیسر  انف  هاگترپ  رد 
رکش
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رگا داد  رارق  نینمؤم ) رب   ) گرزب تراما  دهع و  تیالو  ارم  وا  هک  تیسرد  هب  ار  ناراکوکین  رجا  دنک  یمن  عیاض  دهدب و  ار  نارازگ 
.منامب هدنز  وا  زا  دعب  نم 

یناعم رب  تلالد  ترـضحنآ  تاملک.دنام  مهاوخن  هدنز  وا  زا  دـعب  نم  ینعی   ) دراد ینعم  نیا  فالخ  رب  تلالد  هعماج  رفج و  نکل  و 
قح هب  طوبرم  رما  نیا  هک  نا  هچ  درادـن  ار  يدـعب  تفالخ  نییعت  قح  نومأـم  دـنامهفب  هفاـفل  رد  دـهاوخ  یم  هک  دراد  يرگید  قیقد 

دـشاب یم  همئالا  ماما  ترـضح و  نآ  نیـشناج  هفیلخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لاعتم و  يادـخ  مکح  هب  نم  تسا و  یلاعت 
تالوحت هک  مناد  یمن  نم  دـیامرف  یم  اذـلف  هدوب  ترـضح  نآ  حیرـص  راتفگ  زا  عنام  هیقت  نیفلاخم  يالیتسا  هبلغ و  هطـساو  هب  اهتنم 

( .دومندهاوخ يرواد  دارفا  نیب  قح  هب  هک  تسادخ  اب  مکح  مناد ) یم  ینعی   ) دوب مهاوخ  هنوگچ  امش  نم و  هب  تبسن  راگزور 

نآ ملق  زا  همان  دهع  رد  هعماج  رفج  هلمج  هب  نیدلا  لوصا  لمع  یف  نیبلاطلا  دـصاقم  حرـشرد  ینازاتفت  رمع  نب  دوعـسم  نب  دعـس  و 
میدید هچ  نانچ  دنام  دهاوخن  دوخ  دهع  رس  رب  نومأم  هک  دهد  یم  ناشن  هعماج  رفج  ینعی  دومن  هراشا  لصفم  نایب  نمض  ترـضح 

ملع تقیقح  تقادـص  دـندومن و  دیهـش  اـفج  رهز  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نت  هراـپ  ربـمغیپ و  رـسپ  نآ  دـش  هچنآ  دـش 
.دنراد روما  نطاب  رهاظ و  هب  لمع  لیلج  نادناخ  نآ  هک  دنتسناد  همه  دیدرگ و  ادیوه  رهاظ و  ترضح 

432 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2018 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  نداد 

هک تسا  يا  هدـش  رهم  باتک  دـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ضیف  هضاـفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسو  هب  هک  یقرط  هلمج  زا 
رد يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیقیرف  لوقلا  لوبقم  خروم  ققحم و  همالع  هچ  ناـنچ  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  لـیئربج 

: تسا نیا  شا  هصالخ  هک  دیامن  یم  لقن  الصفم   (1) هیصولا تابثا  باتک  هحفص 92 
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ءامـسلا نم  الع  لج و  هللا  لزنا  دـنک : یم  لقن  يدوعـسم  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ایاصو  باب  ، 94 ص92 - يدوعسم ، ْهیـصولا ، تابثا  - 1
کیـصو الإ  كدـنع  نم  جارخإب  رم  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  هکئالملا  نم  یلاعتو  كرابت  هللا  ءانمأ  عم  لیئربج  هب  لزن  الجـسم  اـباتک 

رتسلا نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  ایلع  ینعی  اهل  انماض  هیلإ  اهایإ  کعفدب  اندهشتو  انم  اهضبقیل 
کیلع هب  تدهشو  کیلع  تطرشو  کیلإ  تدهع  تنک  ام  باتک  اذه  لوقیو  مالـسلا  كؤرقی  کبر  دمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو 
مالسلا هنمو  مالـسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهـش  دمحم  ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو 

لاقف فرحب  افرح  هءرقف  ءرقا  هل  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  یلا  هعفدب  هرمأو  هیلإ  هعفدف  باتکلا  ناهربو  لجو  زع  قدص  مالـسلا  دوعی  هیلإو 
تنأ یباب  کل  دهـشأ  انأو  یلع  لاقف  تیدأو  تحـصنو  تغلب  دقو  هتنامأو  یلع  هطرـشو  یلإ  یلاعتو  كرابت  یبر  دـهع  اذـه  یلع  ای 

نم کلذ  یلع  امکل  انأو  لیئربج  لاقف  یمدو  یمحلو  يرـصب  یعمـس و  هب  کل  دهـشیو  تلق  ام  یلع  قیدـصتلاو  هحیـصنلاو  غالبلاب 
یلع یمأو  تنأ  یبأب  معن  یلع  لاقف  اهیف  امب  ءافولا  یلو  تنمـضو هللا  اـهتفرعو  یتیـصو  تذـخأ  یلع  اـی  هللا  لوسر  لاـقف  نیدـهاشلا 
یلع لاقف  همایقلا  موی  اهب  یتافاومب  کیلع  دهـشأ  نأ  دیرأ  ینأ  یلع  ای  هللا  لوسر  لاقف  اهئادأ  یلع  یقیفوتو  ینوع  هللا  یلعو  اهنامض 
لاقف کیلع  مهدهشأل  نوبرقملا  هکئالملا  امهعم  نارـضاح  امهو  نآلا  کنیبو  ینیب  امیف  لیئاکیمو  لیئربج  نا  یبنلا  لاقف  دهـشأ  معن 

لاق نأ  لجو  زع  هللا  هرمأ  امیف  لیئربج  رمأب  یبنلا  هیلع  طرتشا  امیف  ناکو  هللا  لوسر  مهدهشأف  مهدهشأ  یمأو  یبأب  انأو  اودهـشیل  معن 
کنم ربصلا  یلع  مهنم  هءاربلاو  هلوسرو  هللا  يداع  نمل  هوادـعلاو  هءاربلابو  هلوسرو  هللا  یلاو  نم  تالاوم  نم  اهیف  امب  یفت  یلع  اـی  هل 

قلف يذـلاو  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  هللا  لوسرای  معن  لاقف  کتمرح  كاهتناو  کـسمخ  بصغو  کـقح  باـهذ  یلعو  ظـیغلا  مظک  یلع 
نأ یلعو  هللا  لوسر  همرحو  هللا  همرح  یهو  همرحلا  کهتنی  هنأ  هفرع  دـمحم  ای  یبنلل  لوقی  لـیئربج  تعمـس  دـقل  همـسنلا  ءربو  هبحلا 

یهجو و یلع  تطقس  یتح  لیئربج  نیمألا  نم  هملکلا  تمهف  نیح  تقعـصف  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  طیبع  مدب  هسأر  نم  هتیحل  بضخت 
طیبع مدب  یسأر  نم  یتیحل  تبضخو  هبعکلا  تمدهو  باتکلا  فرحو  ننسلا  تلطعو  همرحلا  کهتنأ  نأو  تیـضرو  تلبق  معن  تلق 

لثم اولاقف  نینمؤملا  ریمأ  ملعأ  ام  لثم  مهملعأو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاف  هللا  لوسر  یعد  مث  کیلع  مدقأ  یتح  ادبأ  ابـستحم  ارباص 
ام رکذـت  الا  یمأو  تنأ  یبأب  نسحلا  یبـأل  تلقف  نینمؤملا  ریمأ  یلا  تعفدو  راـنلا  هسمت  مل  بهذ  نم  میتاوخب  هیـصولا  تمتخف  هلوق 

افرح ائیش  ائیش  معن  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  یلع  مهفالخو  مهبثوت  هیـصولا  یف  ناک  تلقف  هلوسر  ننـسو  هللا  ننـس  لاقف  هیـصولا  یف  ناک 
نیبم مامإ  یف  هانیصحأ  ئش  لکو  مهراثاو  اومدق  ام  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن  انإ  لجو  زع  هللا  لوق  تعمس  امأ  افرح 
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هکئالملا ءانما  عم  لیئربج  هب  لزن  الجسم  اباتک  ءامسلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیلا  الع  لج و  هللا  لزنا 

امـش دزن  هک  یـصاخشا  درک  ضرع  دروآ  ربمغیپ  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  بناج  زا  یلجـسم  باتک  هکئالم  ءانما  اب  لیئربج  ینعی 
.میامن میدقت  ار  تیصو  باتکات  امش  یصو  الا  دنوش  جراخ  سلجم  زا  دنرضاح 

مالـسلا كؤرقی  کبر  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو  رتسلا  نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  اـیلع  »
دمحم ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو  کیلع  هب  تدهـشو  کیلع  تطرـشو  کیلإ  تدـهع  تنک  ام  باتک  اذـه  لوقیو 

: تسا نیا  شا  هصالخدوعی  هیلإو  مالسلا  هنمو  مالسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهش 

هکئالملا ءانما  عم  لیئربج  هب  لزن  الجسم  اباتک  ءامسلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیلا  الع  لج و  هللا  لزنا 

امـش دزن  هک  یـصاخشا  درک  ضرع  دروآ  ربمغیپ  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  بناج  زا  یلجـسم  باتک  هکئالم  ءانما  اب  لیئربج  ینعی 
.میامن میدقت  ار  تیصو  باتکات  امش  یصو  الا  دنوش  جراخ  سلجم  زا  دنرضاح 

مالـسلا كؤرقی  کبر  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو  رتسلا  نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  اـیلع  »
دمحم ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو  کیلع  هب  تدهـشو  کیلع  تطرـشو  کیلإ  تدـهع  تنک  ام  باتک  اذـه  لوقیو 

« مالسلادوعی هیلإو  مالسلا  هنمو  مالسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهش 

مالّسلا مهیلع  نیـسحو  نسح  همطاف و  یلع و  ءانثتـسا  هب  دنورب  نوریب  هرجح  زا  یگمه  هک  نیرـضاح  هب  ادخ  لوسر  دومرف  رما  سپ  )
ضرع لیئربج  هاگنآ 
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هک لیئرج  مالک  .دنداد  یهاوگ  هکئالمو  متسب  وت  اب  هک  تسا  يا  همان  دهع  نیا  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  امـش  هب  دنوادخدرک 
( .مالس تشگرب  تساوا  يوس  هب  مالس و  تسا  وا  زا  مالس و  تسا  وا  دومرف : دمآ و  رد  هزرل  هب  ترضح  نآ  ندب  دیسر  اجنیا  هب 

نم و يوس  هب  تسا  نم  راگدرورپ  دهع  نیا  دومرف : تئارق  زا  دـعب  داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تفرگ و  لیئربج  زا  ار  باتک  نآ  هاگنآ 
.ار قح  مایپ  مدومن  ادا  مدیناسر و  هک  قیقحت  هب  تسوا  تناما 

یتفگ و هک  يزیچ  رب  یتسار  تحیـصن و  غیلبت و  هب  داب  وت  يادـف  مرداـم  وردـپ  مهد  یم  تداهـش  مه  نم  درک  ضرع  نینمؤملا  ریما 
.نوخ تشوگ و  مشچ و  شوگ و  ینعم  نیا  هب  دهد  یم  تداهش 

امنب تنامـض  نم  زا  ار  وا  امنب  لوبق  راگدرورپ و  بناـج  زا  تسا  نم  تیـصو  نیا  ریگب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح  هاـگنآ 
ارم هک  تسا  دنوادخ  رب  تنامـض و  رب  مدومن  لوبق  درک  ضرع  یلع  نآ ،  هب  يافو  تسا  نم  يارب  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  يارب 

.دیامن يرای 

: هک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  باتک  نآ  رد  تسا  هدش  طرش  و 

کسمخ و باهذ  کنم و  کقح  ذـخا  ظیغلا و  مظک  ملظلا و  یلع  ربصلا  مهنم و  هئاربلا  هللا و  ءادـعال  هاداعملا  هللا و  ءایلوال  هالاوملا 
همرحلا و تکهتنا  نا  تیـضر و  لـبق و  نینمؤملا  ریما  لاـقف  طـیبع  مدـب  کـسأر  نم  کـتیحل  بضخت  نا  یلع  کـتمرح و  كاـهتنا 

.ابستحم ارباص  یسأر  نم  یتیحل  تبضخو  هبعکلا  تمده  باتکلا و  قزم  ننسلا و  تلطع 
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ورف متس و  روج و  رب  يرابدرب  اهنآ  زا  يراز  یب  تئارب و  ادخ و  نانامشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود  )

دنرادن هاگن  ار  تتمرح و  دننک و  فرصت  ار  وت  سمخ  دنیامن و  بلس  وت  زا  ار  وت  ملـسم  قح  هک  یتقو  بضغ  ظیغ و  شتآ  ندناشن 
.دننک نیگنر  ترس  نوخ  اب  ار  تنساحم  و 

ار باتک  ماکحا  لیطعت و  ار  تنـس  دنرادن و  هاگن  ار  متمرح  رگا  هک  مدرک  لوبق  ومدش  یـضار  درک  ضرع  نینمؤملا  ریما  خـساپ  رد 
( .میامن لمحت  يرابدرب و  ربص و  دننک  باضخ  مرس  نوخ  زا  ار  منساحم  بارخ و  ار  هبعک  هراپ و 

ار هچنآ  دیناسر  همطاف  نیـسح و  نسح و  هب  تفرگ و  هاوگ  دـهاش و  نینمؤملا  ریما  رب  ار  نیبرقم  هکئالم  لیئاکیم و  لیئربج و  هاگنآ 
هدـیدن و شتآ  هک  یئالط  ياهرهم  هب  ار  همان  تیـصو  نآ  دومن  رهم  سپ  اهنآ  يارب  ار  عیاقو  ماـمت  داد  حرـش  دوب و  هدـناسر  یلع  هب 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هداد  ار  نآ 

ثداوحلا رومالا و  عیمج  نم  ءیش  ءیش  لدبی و  ریغی و  فلاخی و  نم  فالخ  هللا و  لوسر  ننس  الع و  لج و  هللا  ننس  هیـصولا  یف  و 
.نیبم ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لکو  لجوزع  هللا  لوق  وه  هدعب و 

دنهد و رییغت  ار  ماکحا  هک  نانآ  نیفلاخم و  اب  ندرک  تفلاخم  ادخ و  لوسر  ادخ و  ياهتنس  تسا  همان  تیـصو  نآ  تاجردنم  زا  (و 
نیب رارسا  زا  هدوب و  جردنم  همان  تیصو  نآ  رد  راگزور  تالوحت  روما و  زا  يرما  ره  زا  ءانثتسا  نودب  دنیامن و  لیدبت  ار  تاروتـسد 

ره هک  تسا  هدـش  حیرـصت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ناـمهو  تسا  ترـضح  نآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یهتنا .تسا ) دوجوم  هدش و  هضافا  بلاط ) یبا  نب  یلع  ینعی   ) نیبم ماما  دزن  رد  مولع  زا  یملع  ره  روما و  زا  يرما 
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یلصادخ لوسر  زا  دنتشاد  هچنآ  دندوب  هرهاط  ترتع  هک  ترضح  نآ  هیرذ  زا  نیموصعم  همئا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هصالخ 
دومن و یمن  یفرعم  دوخ  ملع  باب  ار  یلع  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  هدوب و  اهنآ  دزن  رد  ترـضح  نآ  مولع  ماـمت  دنتـشاد و  هلآو  هیلع  هللا 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  دیورب  دیاب  دیرادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دیهاوخ  یم  رگا  دومرف  یمن  رما 

تسود و روضح  رد  تشادـن  مولع  عیمج  رب  هطاـحا  دوـبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هیلاـع  موـلع  ياراد  ترـضح  نآ  رگا  و 
.داد یمن  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  يادن  نمشد 

نآ صخـش  هب  صاـصتخا  ماـقم  نیا  ياوعد  هدادـن و  ینولـس  يادـن  نینمؤـملا  ریما  زج  يدـحا  هک  تسا  نیقیرق  یقاـفتا  هک  نآ  هچ 
هدومن ییاعدا  نینچ  سک  ره  ترضح  نآ  زا  ریغ  هدنامن و  زاب  نطاب  رهاظ و  مولع  زا  صاخشا  تالاؤس  لباقم  رد  هک  هتشاد  ترضح 

.هدیدرگ حضتفم  اوسر و 

: دیوگ باحصالا  هفرعم  یف   (1) باعیتسا باتک  رد  یسلدنآ  یبرغم  ربلا  دبع  نبا  ظفاح  هچ  نانچ 

.ابذاک ناک  الا  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغ  دحا  اهلاق  ام  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  هملک  نا 

حـضتفم اوـسر و  تهج  ناـمه  هب   ) هدوـب وـگغورد  بذاـک و  هک  نآ  رگم  هتفگن  بلاـط  یبا  نب  یلع  ریغ  يدـحا  ار  ینولـس  هـملک  )
(( هدیدرگ
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یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1103 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 1
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هدروآ دوخ   (2) خیرات مهدزیس  دلج  هحفص 163  رد  يدادغب  بیطخ  (1) و  تایفو رد  یعفاش  ناکلخ  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هچ  نانچ 
مدرم هماع  روضح  رد  ربنم  يالاب  هدوب  زیچ  همه  رد  باوج  رضاح  رایسب  امش و  ياملع  نایعا  زا  هک  نامیلس  نبا  لتاقم  يزور  هک  دنا 

: تفگ

؟ شرعلا نود  امع  ینولس 

( .تسا شرع  ریز  رد  هچنآ  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )

يا دیـشارت ؟ یـسک  هچ  ار  شرـس  قلح ،  ریـصقت و  عقوم  رد  دروآ  ياج  هب  جـح  لـمع  مدآ  ترـضح  نوچ  هک  درک  لاؤس  یـصخش 
هب ای  دنک  یم  بذج  هدور  هلیـسو  هب  اذغ  بذج  تقو  رد  هچرومدیـسرپ  يرگید  دش و  تکاس  دناماو و  باوج  زا  وا  رکفتم ،  لتاقم 

تفگ راچان  دیوگ  باوج  هچ  دنام  ریحتم  لتاقم  هتفرگ  رارق  شندب  ياجک  رد  وا  ياه  هدور  تسا  هدور  هلیـسو  هب  رگا  رگید  هلیـسو 
زواجت دوخ  دح  زا  مدرک و  ادـیپ  ملع  یتدایز  رد  هک  یبجع  ببـس  هب  مدرگ  اوسر  نم  ات  هتخادـنا  امـش  لد  هب  ار  لاؤس  نیا  دـنوادخ 

.مدومن

هدوبن تما  رد  يدحا  ماقم  نیا  دجاو  نیقیلا  عطقلاب و  دیآرب و  یباوج  ره  هدهع  زا  هک  دـیامنب  یـسک  دـیاب  ار  اعدا  نیا  تسا  یهیدـب 
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زج 

رب طیحم  ترضح  نآ  دوخ  دننام  اذلف  هدوب  مالّسلا  هیلع  هللا  لوسر  ملع  باب  نوچ 
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.ریسفتلا لتاقم  لاح  حرش  هرامش 733 ، همجرت  ، 5/256 ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تایفو  - 1
.یناهلالا نامیلس  نب  کلام  لاح  حرش  همجرت 7142 ، ، 13/166 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2
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باوج ماقم  رد  داد و  یم  ینولـس  يادن  مامت  تردق  اب  تهج  نیمه  هب  هدوب و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  رب  هاگآ  روما و  نطاوب  رهاوظ و 
.دهد یمن  ار  اهنآ  مامت  هزاجا  تقو  نالا  هک  دمآ  یم  رب  مه  اهلاؤس 

نب قفوم  (1) و  دنـسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچ  نانچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  الا  دندادن  ییادن  نانچ  هباحـص  زا  يدحا  و 
دلج  198 هحفص يربط  نیدلا  بحم  مجعم و  رد  يوغب  (3) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  دمحا 

: تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا   (5) هقرحملا قعاوص  هحفص 76  رد  رجح  نبا  (4) و  هرضنلا ضایر  مود 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  الا  ینولس  لوقی  هباحصلا  نم  نکی  مل 

( بلاطیبا نب  یلع  رگم  یلک ) روط  هب   ) نمزا دینک  لاؤس  تفگ  هباحص  زا  يدحا  ینعی  )
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بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  ح 1098 ، ، 2/464 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف  - 1
لصف 7. ص90-91 ح 83 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 2

باب 14. ح 50 ، ، 1/224 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3
.هریغ ینولـس  لوقی  ْهباحـصلا  نم  دـحا  نکی  مل  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  ، 1 مسق ص93 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاـخذ  - 4

 ... ایلع و الا  ینولس  لوقی  هللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  نکی  مل  لاق  بیسملا  نب  دیعس  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يربط 
الا و هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا  باتک  نع  ینولس  مکل و  ربخا  الا  ئش  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس  لوقی  ایلع  تدهش  لاق : لیفطلا  یبا  نع 

.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبا  ملعا  انا 
لصف 3. باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 5
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مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  لقن 

رد یفنح  یخلب  نامیلـس  (2) و  باـعیتسا رد  ربلا  دـبع  نبا  (1) و  ریـسفت مراهچ  دـلج  رد  ریثک  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباـکا  اذـلف 
رد یمزراوخ  نیدلا  دیؤم  (3) و  هدوملا عیبانی 

(6) و نیطمسلا دئارف  رد  ینیومح  (5) و  دنسم رد  دمحا  ماما  (4) و  بقانم

440 ص :

لیفطلا یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  .تایراذ  هروس  هیآ 1  لیذ  ، 4/204 یقشمد ، ریثک  نبا  میظعلا ، نآرق  ریـسفت  - 1
مکتأبن ـالا  هللا  لوسر  نع  هنـس  نع  ـال  یلاـعت و  هلـال  باـتک  یف  هیآ  نع  ینولأـست  ـال  لاـقف : هفوکلا  ربنم  دعـص  هنا  ...اـیلع  عمـس  هنا 

...کلذب
لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ربلا  دـبع  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1107 ربلا ، دـبع  نبا  باعیتسا ، - 2
باتک نع  ینولس  مکتربخا و  الا  ءیش  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس  لوقی : وه  بطخی و  ایلع  تدهش  لاق : لیفطلا  یبا  نع  دنک : یم 

.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبأ  ملعا  اناو  الا  هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا 
يرتحبلا دیعـس  یبأ  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 14 . ح 51 ، ، 1/224 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3

یلص هتمامعب  ممعتمو  هفیسب  دلقتم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هعردم  هیلعو  هفوکلا  ربنم  یلع  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تیأر  لاق :
اذه ملعلا ، طفس  مج ، ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امنإف  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس  لاقو : هنطب  نع  فشکف  ربنملا  یلع  سلجف  هلآو  هیلع  هللا 
اهیلع تسلجف  هداسو  یل  تینث  ول  هللاوف  اقز ، اقز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینقز  اـم  اذـه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باـعل 

یف لزنأ  امب  مکاتفأ  دق  یلع  قدـص  نالوقیف : لیجنإلاو  هاروتلا  هللا  قطنی  یتح  مهلیجنإب ، لیجنإلا  لهأو  مهتاروتب  هاروتلا  لهأ  تیتفأل 
.نولقعت الفأ  باتکلا  نولتت  متنأو 

لصف 7 ح85 ، ص91 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 4
دنک یم  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  .بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  ح 1098 ، ، 2/646 لبنح ، نبدمحا  ْهباحصلا ، لئاضف  - 5

.1 طمس باب 63  ح 263 ، ، 1/3451 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 6
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یبا نبا  (2) و  ءایلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  (1) و  یبرقلا هدوم  رد  یعفاـش  یلع  دیـس  ریم  موـظنملا و  رد  رد  هحلط  نبا 
نب رماع  زا  دنا  هدومن  لقن  هددـعتمدراومرد  هفلتخم  ظافلا  تارابع و  هب  امـش  نیققحم  زا  نارگیدو   (3) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا 
: دومرف ربنم  يالاب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  کلام و  نب  سنا  يرتحبلا و  دیعس  یبا  سابع و  نباو  هلثاو 

.نیرخآلا نیلوالا و  ملع  يدنع  هللا  ناف  ینولس  اّمج  املعل  یحناوج  ناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  سانلا  اهیا 

یناوارف ملع  نم  هنیـس  رد  هک  یتـسرد  هب  سپ  دـیباین  ارم  هک  نآ  زا  لـبق  دـیهاوخ ) یم  هچنآ  زا  ینعی   ) نم زا  دـینک  لاؤس  مدرم  يا  )
( .نیرخآ نیلوا و  ملع  تسا  نم  دزن  رد  هک  نم  زا  دینک  لاؤس  تسا 

هحفص لوا و  دلج  هحفص 46  رد  يراخب  دنـسم و  لوا  دلج  هحفص 78  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  ننـس  هحفـص 356  رد  دوواد  یبا  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ادنسم  دنا  هدومن  لقن  حیحص  مهد  دلج   241

.هب مکتأبنا  الا  ءیش  نع  ینولأست  متئش و ال  امع  ینولس 

( نآ هب  مهد  یم  ربخ  ار  امش  هک  نآ  رگم  يزیچ  زا  ارم  دینک  یمن  لاؤس  يدهاوخ و  یم  هچ  ره  زا  ارم  دینک  لاؤس  )

441 ص :

.( باب 56 ح982 ، ، 2/337 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 14 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
.بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  همجرت 4 ، ، 1/67 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 2

نعط 1. رمع ، یلع  هب  نعط  امرکذ  یف  لصف  هبطخ 223  ، 12/197 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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ینیومح مالسالا  خیـش  یمزراوخ و  دمحا  نب  قفوم  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  نمض  هحفص 74  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
: تفگ هک  هدومن  لقن  يرتحب  دیعس  وبا  زا  ناشدوخ  دنس  هب 

هللا یلص  هتمامعب  ممعتمو  هفیـسب  دلقتم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعردم  هیلعو  هفوکلا  ربنم  یلع  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تیأر 
 : لاقو هنطب  نع  فشکف  ربنملا  یلع  سلجف  هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  هللا ، لوسر  باعل  اذه  ملعلا ، طفـس  مج ، ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امنإف  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس 
هاروتلا هللا  قطنی  یتح  مهلیجنإب ، لیجنإلا  لهأو  مهتاروتب  هاروتلا  لهأ  تیتفأل  اهیلع  تسلجف  هداـسو  یل  تینث  ول  هللاوف  اـقز ، اـقز  هلآو 

.نولقعت الفأ  باتکلا  نولتت  متنأو  یف  لزنأ  امب  مکاتفأ  دق  یلع  قدص  نالوقیف : لیجنالاو 

ترضح نآ  ریشمش  هب  رس و  رب  ار  ترـضح  نآ  همامع  هدیـشوپ و  ار  ربمغیپ  یمـشپ  هماج  هک  یتلاح  رد  هفوک  ربنم  رب  ار  یلع  مدید  )
يوعد نوچ   ) دیباین ارم  هک  نآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  دومرف  هدومن  زاب  ار  كرابم  مکش  ربنم و  يور  رب  تسـشن  سپ  هدومن  هیکت 
تـسا ناوارف  ملع  نم  هنیـس  رد  هک  تسین  نیا  زچ  دینک ) لاؤس  دیهاوخ  یم  هچ  ره  زا  ینعی  هدومنن  یـصاخ  بلطم  هب  دـیقم  ار  دوخ 

هچنآ تسا  نیا  تسا ) ربمایپ  ناهد  بآ  رثا  ینعی   ) دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باعل  نیا  تسا  ملع  طقس  نم  مکـش  نیا 
ترضح

442 ص :

باب 56. ح 982 ، دلج 2/337و 338 ، رد  زین  و  باب 14 . ح51 ، ، 1/224 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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اجنآ رد  ددرگ و  هدراذـگ  وا  رب  راـیتخا  ءاـکتم  دوش و  نهپ  نم  يارب  دنـسم  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  سپ  هدـیناروخ  ار  ملع  هناد  نم  هب 
هار اهباتک  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  ات  اهنآ  لیجنا  رب  ار  لیجنا  لها  اهنآ و  تاروت  هب  ار  تاروت  لـها  مهد  یم  يوتف  هنیآ  ره  منیـشنب 

( ام رد  هدش  لزان  هچنآ  هب  ار  امش  داد  يوتف  یلع  تفگ  تسار  دنیوگب  هدروآ  قطن  هب 

: دومرف ربنم  يالاب  رد  هک  دنیامن  یم  لقن   (2) بقانم رد  یمزراوخ  نیدلا  دیؤم  (1) و  دئارف رد  ینیومح  مالسالا  خیش  زین  و 

وأ ماقم  یف  راهن ، وأ  لیلب  تلزن ، یتم  اهنع  مکتثّدح  ّالإ  هللا  باتک  نم  هیآ  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس ، ینولس  »

« صاخ مأ  ماع  مأ  اهب ، هللا  ینع  امو  قفانم ، وأ  نمؤم  یف  تلزن ، نمیفو  لبج ، یف  مأ  لهس  یف  ریسم ،

هیآ زا  نم  زا  دینک  یمن  لاؤس  هدیرفآ  ار  رـشب  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  )
رد ای  نیمز  رد  هار  رد  ای  ماقم  رد  زور و  ای  بش  هدـیدرگ  لزاـن  تقو  هچ  هک  اـهنآ  زا  امـش  هب  مهد  یم  ربخ  رگم  ادـخ  باـتک  زا  يا 

ای نمؤم  رد  هدش  لزان  سک  هچ  رد  هوک و 

443 ص :

یبا نب  یلع  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیوـمح  باب 40 . ، 1 طمس ح157 ، ، 1/201 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 1
.اقطان اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  مهیف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن  ام  هللا  و  لاق : بلاط 

لاق لاق : لیفطلا  یبا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هملع  ْهرازغ  ناـیب  یف  لصف 7  ح92 ، ص94 ، یمزراوخ ، بقاـنم ، - 2
.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبأ  تفرع  دق  والا  هیآ  نم  سیل  هناف  لجوزع  هللا  باتک  نم  ینولس  یلع :
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( .صاخ ای  تسا  ماع  قفانم 

: تفگ تساخرب و  یجراخ  ياوک  نبا 

موی یف  انعابتا  نحن و  کئلوا  مالّـسلا  هیلع  لاقف  هیربلا  ریخ  مه  کئالوا  تاـکحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  یلاـعت  هلوق  نع  ینربخا 
.مهامیسب نوفرعی  نییورم  ءاّور  نیلجحم  ءاّرغ  همایقلا 

ام عابتا  میتسهام و  اهنآ  دومرف  دنا  مدرم  نیرتهب  اهنآ  دندومن  حلاص  لمع  هک  ینینمؤم  دیامرف  یم  ادـخ  هک  يا  هیآ  زا  ارم  هدـب  ربخ  )
( ناشیاهتروص هب  اهنآ  دنوش  یم  هتخانش  میناگدش ) بآریس  و   ) مینادیفس یناشیپ  تمایق  زور  هک 

لقن سابع  نبا  زا  باب 14  نمض   (1) هدوملا عیبانی  هحفص 74  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 
: دومرف ربنم  يالاب  رد  یلع  هک  دیامن  یم 

نع ینولس  ضرا و  لهس  ووا  لبج  ضیضحب  تلزنا  ثیح  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  ام  هللا و  باتک  نع  ینولـس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 
اهیف لتقی  نم  اهبسک و  نم  تملع  دق  الا و  هنتف  نم  امف  نتفلا 

هوک هنماد  رد  هدیدرگ  لزان  هنوگچ  مرتاناد  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  لبق  ادخ  باتک  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )
یم هتشک  وارد  یـسک  هچ  هدش و  اپرب  هنوگچ  مناد  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هنتف  تسین  سپ  اه  هنتف  زا  نم  زا  دینک  لاؤس  مرن و  نیمزای 

( .دوش

444 ص :

باب 14. ح 49 ، ، 1/224 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - . 1
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نیمه هب  صاـصتخا  هک   (2) بلاطلا هیافک  باـب 52  رد  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  نبا  (1) و  تاقبط رد  دعـس  نبا 
لقن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ادنسم   (3) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 68  لوا  رطس  رد  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح  هداد و  عوضوم 

: دومرف هک  دیامن  یم 

اقلط اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نیا  تلزن و  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  نم  یف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن  ام  هللا  و 

نم يادخ  هدیدرگ  لزان  زیچ  هچ  رب  هدـیدرگ و  لزان  سک  هچ  رد  مناد  یم  نم  قیقحت  هب  رگم  يا  هیآ  دـیدرگن  لزان  مسق  ادـخ  هب  )
( .قطان ایوگ و  قلط و  ینابز  لماک و  یلقع  یبلق و  نم  هب  دومرف  هضافا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دنیامن  یم  لقن  اهباتک  نامه  رد  زین  و 

لبج یف  وا  لهس  یف  راهنب  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  الا و  هیآ  نم  سیل  هناف  هللا  باتک  نع  ینولس 

نیمز رد  زور  ای  هدش  لزان  بش  هب  مسانـش  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  ادـخ  باتک  زا  نم  زا  دـینک  لاؤس  )
( .تخس هوک  ای  مرن و 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  یعبر  نب  هیابع  زا  شمعا  زا  یمزراوخ  بقانم  رد  زین  و 

نمام هللاوف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  لوقی  اریثک  هنع  هللا  یضر  یلع  ناک 

445 ص :

بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  ، 2/257 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
باب 52. ص207 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/67 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3
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همایقلا موی  یلا  اهقئان  اهقئاس و  اهدئاق و  ملعا  انا  الا و  هئام  يدهت  وا  هئام  لضت  هئف  هبدجم و ال  هبصخم و ال  ضرا 

هایگ یب  کشخ  ای  هایگرپ  ینیمز  تسین  مسق  ادخ  هب  يدباین  ارم  هکنآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  دومرف : یم  رایسب  مالّسلا  هیلع  یلع  )
ار و اهنآ  دـئاق  سیئر و  مناد  یم  رتهب  نم  هکنآ  رگم  ار  رفن  دـص  دـنیامن  تیادـه  اـی  ار  رفن  دـص  دـننک  هارمگ  هک  یهورگ  تسین  و 

( .تمایق زور  ات  ار  اهنآ  هدننار  هدنناوخ و 

هحفص رد  يربط  نیدلا  بحم  يراقلا و  هدمع  رد  یفنح  نیدلا  ردب  ءافلخلا و   (1) خیرات هحفص 124  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 
دلج هحفص 485  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (3) و  ناقتا ریسفت  مود  دلج  هحفص 319  رد  یطویـس  (2) و  هرضنلا ضایر  مود  دلج   198

(5) بیذهتلا بیذهت  متفه  دلج  هحفص 338  ردزین  (4) و  يرابلا حتف  متشه 

446 ص :

لاق یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویـس  .بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  خـیرات  ص185 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 1
یبا نع  .اقطان و  اقداص  اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  میف  تملع  دـق  هیآ و  تلزن  اـم  هللا  و 

.لیبس یف  ما  لهس  یف  راهنب و  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  الا و  هیآ  نم  سیل  هناف  هللا ، باتک  نع  ینولس  یلع : لاق  لاق : لیفطلا 
.هریغ ینولس  لوقی  ْهباحصلا  نم  دحا  نکی  مل  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  مسق 1 ، ص93 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 2

ْهباحصلا ریسفت  نیرسفملا ، تاقبط  یف  عون 80 ، ، 4/233 یطویس ، ناقتالا ، - 3
.تایراذ ْهروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  ، 8/599 ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 4

رد يروباشین  مکاح  زین  .بلاطیبا و  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4925 ، همجرت  ، 8/287 ینالقـسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 5
ریـسفت رد  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  .تایراذ  هروس  ریـسفت  ریـسفتلا  باتک  ح 3736 ، و 507 ،  2/506 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا 

، لئاضفلا باتک  ح 36520 ، ، 13/165 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .میهاربا  هروس  هیآ 28  لیذ  ح 15727 ، ، 8/289 نایبلا ، عماج 
مهیلع یلع  ءاقترا  رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص125 و 126 ، نیطمسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  .بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب 3 ،
ْهنیدم خیرات  رد  رکاسع  نبا  . 47  - ح 30 ، 50  – 1/40 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  .هملع  ْهرازغ  هللا و  لوسر  بکنم  مالّـسلا 

رد .یفوا و  هللا  دبع  لاح  حرش  هرامش 3195 ، همجرت  دلج 27/99 ، رد  زین  .نینرقلا و  وذ  لاح  حرش  هارمش 2106 ، ، 17/335 قشمد ،
، بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/22 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  دلج 42/397 ،

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنیامن  یم  لقن 

تلزن لیلبأ  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  هللاوف  هللا  باتک  نع  ینولسو  مکتربخا  الا  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ءیش  نع  ینولئست  هللا ال  ینولس و 
.لبج ما  لهس  یف  راهن  ما 

دینک لاؤس  اهنآ  زا  ار  امش  مهد  یم  ربخ  هک  نآ  رگم  تمایق  زور  ات  يزیچ  زا  ارم  دینک  یمن  لاؤس  مسق  ادخ  هب  نم  زا  يدنک  لاؤس  )
( .تخس هوک  ای  مرن  نیمز  رد  زور  ای  هدیدرگ و  لزان  بش  رد  مناد  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  مسق  ادخ  هب  ادخ  باتک  زا  ارم 

رگا دـیامنب  نمـشد  تسود و  لباقم  رد  ییاعدا  نینچ  دـناوت  یم  يرگید  بیغ  هب  ملاع  زج  تسین و  بیغ  هب  ياعدا  تاـنایب  نیا  اـیآ 
مه لمع  ماقم  رد  هدوب و  بیغ  ملع  هب  ملاع  ترضح  نآ  هک  تسناد  دیهاوخ  دیرگنب  فاصنا  رظن  اب  دیوش و  جراخ  تداع  زا  يردق 

.هداد یم  ربخ  تابیغم  زا  دومن و  یم  رهاظ 

447 ص :
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دیدرگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  ربخ 

تاراغ باتک  زا  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 208  رد  ار  اهربخ  نیمه  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
.رعـش هقاط  نم  یتیحل و  یـسأر و  یف  امب  ینربخا  تفگ : تساخرب و  اج  زا  یـصخش  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  یفقث  لاله  نبا 

هداد ربخ  ارم  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  دومرف : ترضح  دشاب  یم  وم  ردق  هچ  نم  تروص  رـس و  زا  یفرط  ره  رد  هک  هدب  ربخ  ار  ام  ینعی 
ار وت  هک  تسا  یناطیـش  وت  تروص  زا  ییوم  ره  ياـپ  رد  دـنک و  یم  تنعل  ار  وت  هک  تسا  یکلم  وـت  رـس  زا  ییوـم  ره  راـنک  رد  هک 

هچب عقوم  نآ  رد  نانـس  شدنزرف  دوب و  یعخن  سنا  وا  ار و  ربمغیپ  رـسپ  دشک  یم  هک  يراد  يا  هلاسوگ  تا  هناخ  رد  دنک و  یماوغا 
دنتفگ یـضعب   ) دش مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دوب و  البرک  رد  يرجه  لاس 61  رد  درک و  یم  يزاـب  هناـخ  رد  هک  دوب  يا 
نکمم دش ) البرک  هلئاغ  هدننک  اپرب  رکـشل و  ریما  هک  دوب  هنعللا  هیلع  رمع  شا  هلاسوگ  رـسپ  دوب و  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدننک  لاؤس 

.دنشاب هدومن  لاؤس  فلتخم  سلجم  رد  ود  ره  تسا 

448 ص :

مامالا ْهفرعم  نع  ْهدراولا  رابخالا  ْهبطخلا ،) يرجم  يرجی  هل  مـالک  نمو   ) هبطخ 37 ، 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا  جهن  حرـش  - 1
هللاوف ینودقفت ، نأ  لبق  ینولس  مالّسلا : هیلع  یلع  لاق  امل  لاق : یلع ، نب  دمحم  نع  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .هیبیغلا  رومالاب  یلع 

نم یتیحلو  یـسأر  یف  امب  ینربخأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  اهتقئاسو ، اهتقعانب  مکتأبنأ  الإ  هئام  يدـهتو  هئام ، لضت  هئف  نع  یننولأست  ال 
هقاط لک  یلع  نإو  کنعلی ، اکلم  کسأر  نم  رعش  هقاط  لک  یلع  نأ  یلیلخ  ینثدح  دقل  هللاو  مالّـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  رعـش ، هقاط 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتاق  هنبا  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  لتقی  الخس  کتیب  یف  نإو  کیوغی ، اناطیش  کتیحل  نم  رعش 
.یعخنلا سنأ  نب  نانس  وهو  وبحی ، الفط  ذئموی 
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.مراد تابیغم  رب  هطاحا  هتفرگ و  همشچرس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نم  ملع  هک  دنامهف  یم  رابخا  نیا  هلیسو  هب  ترضح 

راّمح نب  بیبح  يرادملع  ربخ 

(1) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 208  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زین  و 
تفگ یصخش  دندوب  ترضح  نا  فارطا  رد  باحـصا  هتـسشن و  هفوک  دجـسم  رد  يرهاظ  تفالخ  هرود  رد  زور  هک  دنا  هدومن  لقن 

: دومرف ترضح  تفر  ایند  زا  يرقلا  يداو  رد  هطیوع  نب  دلاخ 

« راّمح نب  بیبح  هئاول  بحاص  هلالض  شیج  دوقی  یتح  تومی  تمی و ال  مل  »

449 ص :

مامالا ْهفرعم  نع  ْهدراولا  رابخالا  ْهبطخلا ،) يرجم  يرجی  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 37 ، 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
تحت نم  لجر  ماقف  موی ، تاذ  بطخ  مالّـسلا ، هیلعاـیلع  نأ  هلفغ  نب  دـیوس  نع  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ْهیبیغلا  رومـالاب  یلع 

ام هللاو  مالّـسلا : هیلع  لاقف  هل ، رفغتـساف  تام ، دق  هطفرع  نب  دلاخ  تدـجوف  يرقلا ، يداوب  تررم  ینإ  نینمؤملا ، ریمأ  ای  لاقف : هربنم ،
، نینمؤملا ریمأ  ای  لاقف : ربنملا ، تحت  نم  رخآ  لجر  ماقف  .رامح  نب  بیبح  هئاول  بحاص  هلالـض ، شیج  دوقی  یتح  تومی  الو  تاـم 
؟ رامح نب  بیبحل  کنإ  هللاو  هیناث : هل  لاقف  معن ، لاق : رامح ؟ نب  بیبح  تنأ  لاقف : بحمو ، هعیـش  کـل  ینإو  راـمح ، نب  بیبح  اـنأ 

لاق هفوکلا  دجـسمب  لیفلا  باب  یلإ  اهب  راشأو  .بابلا  اذـه  نم  اهب  نلخدـتلو  اهنلمحتلو ، اهلماحل  کنإ  هللاو  امأ  لاق : هللاو ! يأ  لاـقف :
یلع هطفرع  نب  دلاخ  لعجو  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلإ  دعـس  نب  رمع  ثعب  دـقو  دایز ، نبا  تیأر  یتح  تم  ام  هللاوف  تباث :
نایب فالتخا  یمک  اب  فلتخم  بتک  رد  دلاخ  هاپس  راد  مچرپ  مان  .لیفلا  باب  نم  اهب  لخدف  هتیار ، بحاص  رامح  نب  بیبحو  هتمدقم 

نبا هحفص 267 و  بقانملا  یف  بقاثلا  رد  یـسوط  ْهزمح  نبا  زامح و  نب  بیبح  ار  وا  مان  داشرالا 1/329 ، رد  دیفم  خیش  .تسا  هدش 
« ققحم  » .تسا هدرب  مان  رامح  نب  بیبح  ار  وا  دیدحلا  یبا  نبا  زامج و  نب  بیبح  ار  وا  بقانمرد 2/105  بوشآرهش 
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( .دوب دهاوخ  راّمح  نب  بیبح  وا  رادملع  ددرگ و  یهارمگ  تلالض و  رکشل  رادرس  ات  درم  دهاوخنو  هدرمن  )

ترـضح متـسه  امـش  یقیقح  یمیمـص و  ناتـسود  زا  نینمؤملا و  ریما  اـی  راّـمح  نب  بیبح  نم  درک  ضرع  تیعمج  ناـیم  زا  یناوج 
زا یتسه و  وا  رادملع  وت  هدیدرگ و  یهارمگ  تلالـض و  رکـشل  رادرـس  دلاخ  منیب  یم  هناک  تفگ  مهاوخنو  ما  هتفگن  غورد  دومرف :

.دش دهاوخ  هراپ  هتفرگ  دجسم  رد  هب  مچرپ  هدرپ  دیوش و  یم  دراو  لیفلا ) باب  هب  هراشا   ) دجسم رد  نیا 

رکـشل دش و  هفوک  یلاو  نوعلم  دایز  نب  هللا  دیبع  دیلپ  دـیزی  تفالخ  هرود  رد  تشذـگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربخ  نیا  زا  اهلاس 
نب بیبح  دلاخ و  ربخ  ترضح  نآ  زا  هک  یمدرم  نامه  رتشیب  داتسرف  یم  هیلع  هللا  تاولص  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  گنج  هب  یناوارف 

لحم قباـس  رد  نوچ   ) تساـخرب نایرکـشل  يوهاـیه  هلهله و  يادـص  هک  دـندوب  رـضاح  دجـسم  رد  يزور  دـندوب  هدینـش  ار  راّـمح 
رکـشل رادرـس  هطیوع  نب  دلاخ  دندید  .دـندومن ) یم  جورخ  دورو و  دجـسم  هب  شیامن  يارب  نایرکـشل  اذـل  دوب  دـجاسم  تاعامتجا 

نب رامع  نب  بیبح  هک  یتلاح  دش و  دجسم  دراو  لیفلا  باب  نامه  زا  شیامن  يارب  ربمغیپ  رسپ  اب  گنج  البرک و  مزع  هب  رثا  تلالض 
ترـضح و نآ  ترـضح  نآ  راـتفگ  تقادـص  اـت  دـش  هراـپ  تفرگ  دجـسم  رد  هب  مچرپ  هدرپ  دجـسم  هب  دورو  عقوم  دوب  وا  رادـملع 

.ددرگ رهاظ  نیقفانم  رب  شملع  تقیقح 

.دیامنب امش  رب  نیقی  تابثا  ات  هدوبن  بیغ  هب  رابخا  عوقو  زا  لبق  تمالع  نیا  اب  ربخ  نیا  ایآ 

450 ص :
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تابیغم زا  ربخ 

نآ هک  یبیغ  ياهربخ  زا  دـییامرف  هعلاطم  هناقیقد  تسا  ترـضح  نآ  تاملک  بطخ و  زا  يا  هعومجم  هک  ار  هغـالبلا  جـهن  امـش  رگا 
زیگنچ تنطلس  اهلوغم و  هبلغ  جنر و  بحاص  جورخ  نیطالس و  ناگرزب  لاوحا  محالم و  ثداوح و  زا  دینیب  یم  رایسب  هداد  ترضح 

جهن حرـش  لوادـلج  هحفـص 211  اـت  هحفـص 208  زا  اـصوصخم  نایعیـش و  اـب  اـهنآ  تـالماعم  هوحن  وروج  ءاـفلخ  تـالاح  ناـخ و 
نآ زا  ضعب  هب   (2) هدوملا عیبانی  باب 14  لوا  رد  مه  یخلب  نالک  هجاوخو  دنک  یم  نایب  الـصفم  هک  ار  دـیدحلا  یبا  نبا   (1) هغالبلا

.ددرگ تقیقح  فشک  ات  دینیب  ترضح  نآ  ملع  ترثک  هب  دیامن  یم  داهشتسا  ياهربخ  بطخ و 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  ربخ 

مامت اهدعب  هچ  نانچ  ترضح  نآ  نعل  بس و  رب  ندرک  رما  اهنآ و  رب  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  هبلغ  زا  هفوک  لها  هب  نداد  ربخ  هلمج  زا 
: هلمج زا  دش  عقاو  ترضح  نآ  ياه  هتفگ 

هناو الا  هولتقت ، نلو  هولتقاف  دـجی ، اـم ال  بلطیو  دـجی  اـم  لـکأی  نطبلا ، قحدـنم  موعلبلا ، بحر  لـجر  يدـعب  مکیلع  رهظیـس  هنا  اـم 
یبسب مکرمأیس 

451 ص :

دـلج 9/40، رد  زین  و  هرـصبلاب ) محالملا  نع  هب  ربخی  امیف  هل  مـالک  نم  و  ، ) 127 - 8/125 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
ام ناـمیالا  نمف  هل  هبطخ  نـم  و   ) هبطخ 235 دـلج 13/101 ، رد  زین  و  محـالملا ) رکذ  یلا  اـهیف  یموـی  هل  ًْهبطخ  نـم  و  ، ) هبطخ 138

.ْهیبیغ روما  رکذ  یف  لصف  هبطخ 92 ، ، 49 دلج 7/46 - رد  زین  و  ...بولقلا ) یف  ارقتسم  اتباث  نوکی 
.هملع ْهرازغ  یف   14 ح2و 3 ، ، 1/205 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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، هرطفلا یلع  تدـلو  یناـف  ینم  اؤربتت »  » اؤربت ـالف  ینم  هءاربلا  اـماو  هاـجن ، مکلو  هاـکز ، یل  هنإـف  ینوبـسف  بسلا  اـماف  ینم :  هءاربلاو 
(1) .هرجهلاو نامیإلا  یلإ  تقبسو 

دباین ار  هچره  دیامن  بلط  دروخب و  دبای  هچره  هک  مکـش  هدمآرب  ولگ  هداشگ  يدرم  نم  زا  دعب  امـش  رب  دوش  بلاغ  هک  دـشاب  دوز  )
زا نتسج  يرازیب  نم و  هب  نداد  مانشد  هب  ار  امـش  دنک  رما  درم  نآ  دشاب  دوز  هک  دینادب  ار  وا  دیـشک  یمن  زگرهو  ار  وا  دیـشکب  سپ 

.نم

زا  ) تسا تاجن  امش  يارب  یگزیکاپ و  نم  يارب  تسا ) ینابز  نوچ   ) مانشد نآ  اریز  مهد  یم  هزاجا  ار  نداد  مانشدو  ندرک  بس  اما 
( مالـسا دیحوت و   ) ترطف رب  ما  هدش  دلوتم  نم  هک  اریز  دییوجم  نم  زا  تسا  یبلق  رما  نوچ   ) يرازیب تئارب و  اما  و  نوعلم ) نآ  ررض 

( .ترضح نآ  اب  ترجه  نامیا و  هب  ما  هتفرگ  یشیپ  و  دنا ) هدوب  نمؤم  ترضح  نآ  نیوبا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  )

دیوگ رـصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ  هدوب  هیواهلا  هیلع  هیواعم  روخرپ  درم  ترـضح  نآ  زا  دارم 
عیبر رد  يرـشخمز  هچ  نانچ   ) تالکا عبـس  مویلا  یف  لکأی  نا  تسا و  فورعم  يروخرپ  هب  خیرات  رد  هک  .تسا  روخرپ  هیواعم  دارم 
مالغ ای  دز  یم  ادص  دش  یم  زارد  هرفـس  هرانک  هک  دروخ  یم  ردـق  نآ  هبترم  ره  دروخ و  یم  اذـغ  هبترم  تفه  يزور  هتفگ ) راربالا 

تعبش ام  هللاوف  عفرا 

452 ص :

« ققحم ( » هبسب رمأی  نمع  ربخی  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و   ) هبطخ 56 56 ؛ - 4/54 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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(1) .مدشن ریس  یلو  مدش  هتسخ  مدروخ ) سب  زا   ) مسق ادخب  رادرب  ار  هرفس  ایب  مالغ  تللم  نکل  و 

یترارح یـصخش  نینچ  هدعم  رد  هک  دراد  ینایب  میدـق  بط  رد   ) تشاد بالکلا  عوج  ضرم  هک  دوب  یـصاخشا  هلمج  زا  نوعلم  نآ 
( .ددرگن مولعم  وا  ررض  عفن و  هدیدرگ  راخب  هب  لدبم  ددرگ  هدعم  دراو  يرم  زا  اذغ  هچهر  هک  دوش  یم  ادیپ 

وجه ار  دوخ  راوـخرپ  قـیفر  ءارعـش  زا  یکی  .دـندز  یم  لـثم  وا  هب  ار  يروـخرپ  مدآ  ره  .دـیدرگ  بارعا  لـثملا  برـضوا  يروـخرپ 
: هتفگو هدومن  ینیریش 

هیواهلاک هنطب  یل  بحاصو 

هیواعم هئاعما  یف  ناک 

مـسا هیواه   ) .دراد رارق  هیواعم  وا  ياه  هدور  ءاعما و  رد  هکنآ  لثم  تسا  هیواه  لثم  وا  مکـش  هک  مراد  یبحاصم  راـی و  قیفر و  ینعی 
منهج تاقبط  زا  یکی 

453 ص :

لقن نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  ...کلذـل ) لها  هل  سیل  هیلع و  اـعد  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنعل  نم  باـب  ، ) حیحص 8/27 رد  ملـسم  - 1
بهذا لاق  هاطح و  ینأطحف  ءاجف  لاق  باب  فلخ  تیراوتف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءاجف  نایبصلا  عم  بعلا  تنک   » تسا هدرک 

هللا عبـشا  لاقف ال  لکأی  وه  تلقف  تئجف  لاق  هیواـعم  یل  عداـف  یبهذا  یل  لاـق  مث  لـق  لـکأی  وه  تلقف  تئجف  لاـق  هیواـعم  یل  عداو 
نب نایملـس  و  تیملا ) تحت  یقلی  دـحاولا  بوثلا  یف  ءاج  ام  باـب   ) يذوحالا 4/128 ًْهفحت  رد  يروف  كراـبم  ار  ناـیرج  نیا  .هنطب »

هدرک ا لقن  زین  باعیتسالا 3/1421  رد  ربلا  دـبع  نبا  و  سابع ) نبا  نع  نارهم  نومیم   ) هحفص 359 دوخ  دنسم  رد  یـسالیطلا  دوواد 
نینچ نیرفن  نیا  زا  دعب  ار  هیواعم  تلاح  همادا  رد  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  ْهیواعم ) همجرت   ) ْهیاهنلا 8/127 ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  دن و 

عبس مویلا  یف  لکأی  و  اهنم ، لکأیف  لصی  ریثک و  محل  اهیف  هعصقب  ءاجی  تارم  عبس  عبـس  مویال  یف  لکأی  ناک  : » تسا هدرک  فیـصوت 
« ققحم « » ایعا امنا  عبشا و  ام  هللا  لوقی و  اریثک و  ائیش  ههکافلا  يولحلا و  یف  محلب و  تالکا 
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ریس ینعی  دیزم } نم  له  لوقتف  تالتمإ  له   } دوش هتفگ  منهج  هب  دیامرف  نآرقرد  هچ  درادن  يریس  رافک  لوبق  زا  منهج  نوچ  تسا 
( .دش مهاوخن  ریس  رافک  لوبق  زا  زگره  هکنآ  هب  هراشا  تسه ؟ يدایز  زاب  ایآ  دیوگ : يدش ؟

هکدنراد قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکازا  نارگید  و  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفـص 356  دیدحلا د ر  یبا  نبا 
مانـشد نعل  بس و  هب  ار  مدرم  درکا  رما  دـیدرگ  مکحم  شتفـالخ  رما  دـش و  بلاـغ  یتقو  هک  هدوب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  نیعل  نآ 

هب هناملاظ  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  لوادتم  ناناملـسم  نایم  رد  عینـش  لمع  نیا  لاس  داتـشه  تدم  هک  ترـضح  نآ  زا  نتـسج  يربتو 
اب هک  رـصع  هفیلخ  يوما  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  اـت  دـندومن  یم  نعل  بس و  هعمج  زاـمن  هبطخ  رد  یتح  بارحم  ربنم و 

.دومن عنم  حبقا  لب  حیبق  لمع  نآ  زا  ار  مدرم  فرط و  رب  ار  نعل  بس و  هناحلاص  ریبدت 

هدرپ سپ  زا  هدوب و  بیغ  هب  ملاع  ترضح  نآ  هک  دییامن  قیدصت  سپ  دوب  هداد  ربخ  البق  ترضح  نآ  ار  حیبق  عنیـش  لمع  نیا  عوقو 
.هتشاد ربخ  راگدرورپ  هضافا  هب  هدنیآ  عیاقو  و 

اهنآ عوقو  مدرم  اهنرق  اهلاس و  نتشذگ  زا  دعب  هک  داد  رایسب  اهربخ  لیبق  نیا  زا 

454 ص :

هیواعم و بس  نم  يور  امیف  لـصف  ...هباحـصال ) هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 56 - 4/54 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.هنم هئاربلا  یلع و  بسب  امهریغ  ماشلا و  قارعلاب و  ساـنلا  رما  هیواـعم  نا  لوقنف : دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هلأسم 2  یلعل ، هبزج 

...هلازأف زیزعلا  دبع  نب  رمع  ماق  نا  یلا  هیما  ینب  مایا  یف  هنس  کلذ  راص  مالسالا و  ربانم  یلع  کلذب  بطخ 
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.دندید ار 

گنج هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  ربخ 

کچوک ياهتسد  بحاص  ث »  » حتف هب  هیدثلا  وذ  یضعب  رظن  هب   ) هیدثلا وذ  هب  فورعم  هلمزت  جراوخ و (  لتق  ربخ  گنج  رد  هلمج  زا 
تـسد ود  ياراد  جراوـخ  سیئر  هـلمزت  ینعی  تـسا  ریغـصت  تمـالع  يدـث  رخآ  رد  ه »-  » تـسا و تـسد  ینعم  هـب  هیدـث  اریز  تـسا 

ریهز نبا  صوقرح  نوچ  تسا و  ناتـسپ  ینعم  هب  يدث  تغل  بابرا  هدیقع  هب  .دوب و  هدش  وا  بقل  هیدثلا  وذ  اذـل  تسا  هدوب  کچوک 
رفن هد  زا  شیب  جراوـخ  هک  نیا  هب  داد  ربـخ  زین  داد و  ار  .هیدـثلا )) وذ  هب  دـش  فورعم  اذـل  تشاد  گرزب  ياهناتـسپ  جراوـخ  سیئر 

.هرشع مکنم  کلهی  هرشع و ال  مهنم  تلفی  هک ال  ترابع  نآ  هب  دنوش  یمن  هتشک  رفن  هد  زا  شیب  ناناملسم  زا  هدرکن و  ادیپ  تاجن 

.دش عقاو  مامت  اهدعب  دوب  هداد  ربخ  هچنآ  هک  دا  هدومن  لقن  نارگید  یخلب و  نالک  هجاوخو  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 

: دیوگ ربخ  نیا  لیذ  رصم ) پاچ  )(1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 425  رد  دیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 

{ هتازجعم نم  وه  هفاک و  سانلا  لقن  هراهتشالا  هرتاوتم  نوکت  داکت  یتلا  رابخالا  نم  ربخلا  اذه  }

نآ تازجعم  ار  دوخ  ربخ  نیا  دـنا و  هدومن  لقن  مدرم  مامت  دراد و  هک  یترهـش  تهج  زا  تسا  رتاوت  هب  کـیدزن  راـبخا  زا  ربخ  نیا  )
( .دشاب یم  ترضح 

455 ص :

( ...جراوخلا برح  یلع  مزع  امل  لاق  و  ، ) هبطخ 58 ، 5/3 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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نآ تقیقح  تیالو و  ماقم  هب  یپ  دوشب و  امـش  زا  لاکـشا  ههبـش و  عفر  ات  هدوبن  هدنیآ  روما  هب  دندوب  هاگآ  بیغ و  هب  رابخا  اهنیا  ایآ 
.تسا هدوب  اراکشآ  یتوافت  ءافلخ  ریاس  ترضح و  نآ  نیب  هک  دییامن  قیدصت  هنافصنم  دیربب و  ترضح 

اهنرق اهلاس و  زا  دـعب  هک  هداد  یم  ربخ  هیبیغ  روما  زا  هنوگچ  هتـشادن  تعیبط  ملاـع  ءارواـم  هب  لاـصتا  هدوبن و  یندـل  ملع  ياراد  رگا 
.دیدرگ یم  عقاو 

ربخ دیاز و  تسد  هب  يرجه  دیـشر  هیریوج و  ندش  هتـشک  دایز و  نب  هللا  دیبع  تسد  هب  رامت  مثیم  ندـش  هتـشک  زا  نداد  ربخ  دـننام 
نیسحلا هللا  دبعابا  ترضح  دوخ  دنبلد  دنزرف  تداهـش  نداد  ربخ  همه  زا  رتالاب  هیواعم و  ناوعا  تسد  هب  قمح  نب  ورمع  تلق  هثداح 

نآ هلتق  دعـس  رمع  سنا و  زا  نداد  ربخ  هب  مدومن  هراشا  البق  هچ  ناـنچ  دومن  یم  ار  ترـضح  نآ  هلتق  یفرعم  ررکم  هک  مالّـسلا  هیلع 
ریاس (1) و  حرش لوا  دلج  هحفـص 298  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  ار  رابخا  نیا  ماـمت  هک  ترـضح 

بیطخ یطویس و  (2) و  یعفاش هحلط  نب  دمحم  تادلجم 

456 ص :

ْهفرعم نع  هدراولا  راـبخالا  ْهبطخلا ) يرجم  يرجی  هلملاـک  نم  ، ) هبطخ 37 ، 295 - 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هللاوف ال ینودـقفت ، نأ  لبق  ینولـس  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاق  اـمل  لاـق : یلع ، نب  دـمحم  نع  دـسیون : یم  هیبیغلا ) رومـالاب  یلع  ماـمالا 

نم یتیحلو  یـسأر  یف  امب  ینربخأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  اهتقئاسو ، اهتقعانب  مکتأبنأ  الإ  هئاـم  يدـهتو  هئاـم ، لـضت  هئف  نع  یننولأـست 
هقاط لک  یلع  نإو  کنعلی ، اکلم  کسأر  نم  رعش  هقاط  لک  یلع  نأ  یلیلخ  ینثدح  دقل  هللاو  مالّـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  رعـش ، هقاط 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتاق  هنبا  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  لتقی  الخس  کتیب  یف  نإو  کیوغی ، اناطیش  کتیحل  نم  رعش 
هفلخ هیریوج  اذإف  تفتلاف  اـموی  مالّـسلا  هیلع  یلع  عم  انرـس  لاـق : ینرعلا ، هبح  نع  .یعخنلا  سنأ  نب  نانـس  وهو  وبحی ، ـالفط  ذـئموی 

رومأب کثدـحم  ینإ  هل : لاقف  هوحن ، ضکرف  لاق : کـبحأو ! كاوهأ  ینأ  ملعت  ـالأ  کـلابأ ! ـال  یب  قحلا  هیریوج ، اـی  هاداـنف : ادـیعب ،
ملع یلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعلطأ  دق  ناک  دقو  دسیون : یم  دلج  نیمه  هحفص 291  رد  زین  .ارـس و  ثیدحلا  یف  اکرتشا  مث  اهظفحاف ،

ذخؤت کنإ  مثیم ، ای  ...هفوکلا  لهأ  نم  موق  هیف  کشیف  کـلذ ، ضعبب  ثدـحی  مثیم  ناـکف  هیـصولا ، رارـسأ  نم  هیفخ  رارـسأو  ریثک ،
راد باب  یلع  هیف  بلصت  يذلا  هنیدملا  .کتیحل و  بضخت  یتح  امد ، کمفو  كارخنم  ردتبا  یناثلا  مویلا  ناک  اذإف  بلـصتو ، يدعب 

دیـشرب یتأ  دقو  دایز ، دـنع  تنک  لاق : یثراحلا ، رـضنلا  نب  دایز  نع  دـسیون : یم  دـلج  نیمه  هحفـص 294  رد  .ثیرح و  نـب  ورمع 
يدـی نوعطقت  لاق : کب ؟ نولعاف  انإ  کل  کلیلخ  لاق  اـم  داـیز : هل  لاـقف  مالّـسلا ، هیلع  یلع  باحـصأ  صاوخ  نم  ناـکو  يرجهلا ،

لاق امم  حلـصأ  ائیـش  دجن  هودر ال  لاق : جرخی  نأ  دارأ  املف  هلیبس ، اولخ  .هثیدـح  نبذـکأل  هللاو  امأ  دایز : لاقف  یننوبلـصتو ، یلجرو ،
اقنخ هوبلـصا  لاقف  ملکتی ، وهو  هیلجرو ، هیدـی  اوعطقف  .هیلجرو  هیدـی  اوعطقا  تیقب ، نإ  اءوس  انل  یغبت  لازت  کنإ ال  کبحاص ، کـل 

اوسفن لاق : عطقیل  هناسل  اوجرخأ  املف  هناسل ، اوعطقا  دایز : لاقف  هومتلعف ، مکارأ  ام  ئـش  مکدـنع  یل  یقب  دـق  دیـشر : لاـقف  هقنع ، یف 
.هوبلصو هناسل  اوعطقف  .یناسل  عطقب  ینربخأ  نینمؤملا ، ریمأ  ربخ  قیدصت  هللاو  اذه  لاقف : هنع ، اوسفنف  هدحاو  هملک  ملکتأ  ینع 

.8 لصف باب 1 ص170 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
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.دنا هدومن  لقن  احورشم  نارگید  (1) و  یمزراوخ

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

یلاح رد  تسا  نم  لـتاق  هک  نیا  هب  ار  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  ندومن  یفرعم  دوخ و  لـتق  زا  نداد  ربخ  هیبیغ  راـبخا  هلمج  زا 
هب يرهاظ  دادو  هقالع و  راهظا  نوعلم  نآ  هک 

.دنا هدومن  لقن  احورشم  نارگید  (3) و  یمزراوخ بیطخ  یطویس و  (2) و  یعفاش هحلط  نب  دمحم 

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

نب نمحرلا  دبع  ندومن  یفرعم  دوخ و  لتق  زا  نداد  ربخ  هیبیغ  رابخا  هلمج  زا 

457 ص :

هیلعایلع نا  یناملـسلا : هدیبع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 16 . ح245 ، ص263 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 1
نیذلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع  هللا  مکدعو  امب  مکتثدحل  اورطبت  نأ  الول  هفوکلا  لهأ  ای  لاقف : هفوکلا  لهأ  بطخ  مالّـسلا 

هرشع مهنم  تلفی  الو  هرشع  مکنم  لتقی  هللاوف ال  هیدثلا ، بحاص  وهو  دیلا  جدخملا  مهنم  هنولتقت ،
.8 لصف باب 1 ص170 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

هیلعایلع نا  یناملـسلا : هدیبع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 16 . ح245 ، ص263 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
نیذلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع  هللا  مکدعو  امب  مکتثدحل  اورطبت  نأ  الول  هفوکلا  لهأ  ای  لاقف : هفوکلا  لهأ  بطخ  مالّـسلا 

هرشع مهنم  تلفی  الو  هرشع  مکنم  لتقی  هللاوف ال  هیدثلا ، بحاص  وهو  دیلا  جدخملا  مهنم  هنولتقت ،
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هب يرهاظ  دادو  هقالع و  راهظا  نوعلم  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  نم  لتاق  هک  نیا  هب  ار  يدارم  مجلم 

دش بیایفرش  یتقو  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  (1) و  هباغلا دسا  مراهچ  دلج  هحفص 25  رد  ریثا  نبا  هچ  نانچ  دومن  یم  ترضح  نآ 
: تفگ دوشگ و  ترضح  نآ  حدم  هب  نابز  یلع  ترضحرضحم  هب  باحصا  روضح  رد 

يدنلا وذ  بذهملاو  نمیهملا  تنأ 

لوألا زارطلا  یف  مغارضلا  نباو 

دمحم یصو  ای  کصخ  هللا 

لزنملا باتکلا  یف  الضف  كابحو 

: تایبالا رخآ  یلا 

تـسود هب  تبـسن  ییاخـس  دوج و  بحاـص  یبـیر و  بیع و  ره  زا  صلاـخ  وت  تسا  هدومن  قـلخ  رب  مئاـق  تماـما  هب  اروـت  دـنوادخ  )
.يا هدوب  اناد  قحال  قباس و  ياهورین  نونف  هب  هک  یتسه  یمان  عاجش و  يدرم و  ریش  دنزرف  وت  نمشدو 

لضف هنوگ  ره  هک  تسا  هداد  صاصتخا  ماقم  تلزنم و  نیا  هب  ار  وت  نایملاع  راگدرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  یـصو  نیا 
( .هتشاد ررقم  هضافاوت و  رب  دیجم  نآرق  رد  ار  دوخ  ياهتمارکو 

: دومرف باوج  رد  ترضح  دندومن  بجعت  ترضح  نآ  هب  وا  هقالع  ترثک  ناسل و  تقالط  زا  باحصا  عیمج 

دادولاب ینم  کحصنا  انا 

يداعالا نم  تنا  هفشاکم و 

: دومرف وا  باوج  رد  ترضح  دیوگ : قعاوص (2)  هحفص 82  رد  رجح  نبا  زین  و 

458 ص :

.برک يدعم  نب  ورمع  لاح  حرش  ، 4/134 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 1
باب 1، ص176 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  حلط  نب  دـمحم  زین  لصف 5 . باب 9 ، ص135 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قـعاوص  - 2

.تسا هدرک  هراشا  تالمج  نیمه  هب  هتمارک  یف  لصف 9 ،
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یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

(1) يدارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 

نم هک  نآ  بجع  یتسه و  نم  نانمـشد  زا  وت  هک  نآ  لاح  ءالم و  رب  ینلع و  یـشاب  نم  ناتـسود  زا  هک  دنک  یم  تحیـصن  ار  نم و  )
( .تسا دارم  هفیاط  زا  تسود  رهاظ  رادغ  نیا  تسا و  بلاط  ارم  ندش  هتشک  گرم و  وا  مهاوخ و  یم  ار  وا  یناگدنز  تایح و 

یم تسا  راکـشآ  حضاو و  هکلب  تسا  نینچ  دومرف  تسا  هدمآ  ناتدب  نم  مان  زا  دیا  هدینـش  ارم  مسا  ایوگ  درک  ضرع  نمحرلا  دـبع 
ارم نک  رما  تسا  نینچ  رگا  درک  ضرع  ییامن  یم  باضخ  مرس  نوخ  هب  ارم  دیفس  نساحم  نیا  يدوز  نیمه  هب  ینم و  لتاق  وت  مناد 
نم نید  هکنآ  يارب  یندـشن  ینعی  لاـحم  تسا  يرما  نیا  دومرف : ترـضح  دـندومن  ار  اـضاقت  نیمه  باحـصا  زین  دـنناسر و  لـتق  هب 

! ار تیانج  زا  لبق  صاصق  دهد  یمن  هزاجا 

رهاظ لامعا  هب  طوبرم  نید  ماکحا  یلو  ینم  لتاق  وت  دنک  یم  مکح  نم  ملع 

459 ص :

یف ءاج  اـم  باـب  ، ) و 10/154ح1861 حـیرج ) یلع  ففذـی  ال   ) باـب ح18595 ، فنـصملا 10/125 ، رد  یناعنـص  قازرلا  دـبع  - 1
1125 باعیتسالا 3/1127 - رد  ربلا  دبع  نبا  و  رعـشلا ) یف  ْهصخرلا  ، ) ح29 ، 6/175 فنصملا ، رد  یفوک  ْهبیـش  یبا  نبا  و  ْهیرورحلا )

لتقم ربخ  ، ) هبطخ 69  6/115 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  و  هنع ) هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  همجرت 1855  )
رگید و  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـتقم  رکذ   ) خـیراتلا 3/388 یف  لـماکلا  رد  ریثا  نبا  و  ههجو ) هللا  مرک  یلع 
ورمع رعش  نیا  هب  دندروخرب  مجلم  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  ننـست  لها  بتک 

« ققحم  » .داد ربخ  درک  دهاوخ  ترضح  اب  وا  هچنآ  زا  دومرف و  داهشتسا  برک  يدعم  نب 
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.میامن يراج  وت  رب  یمکح  مناوت  یمن  اعرش  هدیدرگن  زراب  رهاظ  فالخ  رب  یلمع  وت  زا  زونه  تسا 

درک و یمن  تلادع  رگا  ینعی  دوخ  تلادع  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  دش  هتـشک  دیوگ : دوخ  لاطبالا  باتک  رد  یـسیلگنا  نیلراک  رتسم 
یم ادیپ  یسک  هب  نظ  ءوس  هک  يدرجم  هب  ملاع  نیطالس  هچ  نانچ  دنام  یم  تمالـس  هب  شندب  اعطق  درک  یم  تیانج  زا  لبق  صاصق 

.دندومن یم  ناشمودعم  يروف  دوب  ناشزیزع  براقا  لایع و  ردارب و  دنزرف و  ول  دندرک و 

مزج روط  هب  ار  دوخ  لتاق  هک  نآ  نیع  ردو  دراذگن  نوریب  تناید  عرش و  هریاد  زا  اپ  هک  دوب  يدرم  دار  هناگی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو 
وا هرابرد  ار  تبحمو  تفأر  لامک  هکلب  درکن  صاـصق  هدـماین  لـمع  هب  وا  زا  یتیاـنج  زونه  رهاـظ  بسح  رب  نوچ  یلو  دومن  یفرعم 

.روما بقاوع  نطاوب و  رب  ار  ترضح  نآ  ملع  هطاحا  دومن  تابثا  تسا و  رهاظ  ار  دوخ  تواقش  ات  تشاد  یعرم 

هچ دوب  دـهاوخن  رگید  دـشاب  یم  اـیاطخ  زا  موصعم  هک  ماـما  ربمغیپ و  زج  بیغ  هب  ملاـع  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  و 
دننام  ) دنا تمـصع  ياراد  نوچ  ماما  ای  ربمغیپ  یلو  دومن  دهاوخ  اهداسف  روما  قاقح  هب  شناد  ملع و  يور  دشابن  موصعم  رگا  هکنآ 

.دومنن تیانج  زا  لبق  صاصق  دراذگن و  نوریب  رونا  عرش  هرئاد  زا  اپ  دوخ  لتاق  رب  عالطا  ملع و  اب  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما 

رد زا  ترـسم  مالع  کی  اب  هدیـسر  هار  زا  یناوج  هک  هدوبن  تابیغم  رارـسا و  رب  ترـضح  نآ  عالطا  ملع و  تابثا  رب  لئالد  اـهنیا  اـیآ 
دشاب فاصنا  يردق  رگا  ادخ  هب  ینم  لتاق  وت  دیامرفب  ترضح  دناوخب  هحیدم  دسوبب و  تسد  تبحم  دادو و 

460 ص :
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.تسا هدوب  نطاب  رهاظ و  ملع  ياراد  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  قیدصت 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  تیملع و 

هیلع نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  لـقن  یعفاـش  هحلط  نبا  مظنملا  رد  زا   65 هحفص  (1) هدوملا عیبانی  باب 14  لوا  رد  یخلب  نامیلـس  خیش 
: دومرف مالّسلا 

ینناو نیلوألا  ملع  تزح  دقل 

میدقو نیرخآلا  ملعب  نینض 

اهرسأب بویغلا  رارسأ  فشاکو 

میدقو ثداح  ثیدح  يدنعو 

میق لک  یلع  مویقل  ینإو 

میلع نیملاعلا  لکب  طیحم 

عیمج فشاک  تسا و  موتکم  مامت  نم  هنیـس  رد  هک  نیرخآ  مولع  هب  مملاع  اناد و  نیلوا و  مولع  هب  مرهاـم  اـناد و  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
عیمج هب  هطاحا  هب  نم  ملع  میاور  نامرف  ریبک  ریغص و  ره  رب  نم  رب  تسا و  نم  هنیـس  رد  قحال  قباس و  زا  یناتـساد  ره  مبیغ و  رارـسا 

( .دراد تادوجوم 

: ترضح نآ  دومرف  نآ  زا  دعب  و 

اوتاو یلاعت  هَّللا  لاقو  .اهباب  یلعو  ملعلا  هنیدـم  انا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبّنلا  لاقو  اریعب  نیعبـس  هحتافلا  ریـسفت  نم  ترقوأل  تئـش  ول 
.بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباوبأ  نم  تویبلا 

ناتسرهش نم  دومرف  هک  تسا  ربمغیپ  هدومرف  نم  نایب  دیؤم  دومن و  مهاوخ  رپ  ار  رتش  داتفه  اهنت  هحتاف  هروس  ریسفت  زا  مهاوخب  رگا  )
یلع مملع و 

461 ص :

.هملع ْهرازغ  یف  باب 14  دعب  هب  دعب ح1 ، هب  دلج 1/205 ، رد  زین  و  باب 65 . ، 3/209 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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دراد هدارا  هک  یـسک  سپ  .اهنآ  رد  زا  دیوش  اه  هناخ  دراو  دیامرف  یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  ربمغیپ  هدومرف  دییإت  دـشاب و  یم  نآ  رد 
( .ددرگ دراو  هدومن  یفرعم  ربمغیپ  هک  یباب  زا  دیاب  دیامن  ملع  لیصحت 

تـسا جراخ  ءاصحا  دح  زا  لئالد  هک  نآ  لاح  و   ) دوبن نارگید  رب  ترـضح  نآ  مدقت  لصف و  الب  تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  چـیه  رگا 
لیلد ود  نیمه  رگم  میدومن ) هراشا  اهنآ  زا  يرـصتخم  هب  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هچ  نانچ  عامجا  تنـس و  باـتک و  لـقن و  لـقع و  زا 

تیلضفا تیملعا و  درادن و  ملاع  رب  مدقت  قح  یلهاج  چیه  قطنم  لقع و  هدعاق  يور  هک  ترضح  نآ  تیلضفا  تیملعا و  ماقم  یکی 
لوضفملا مدق  دیوگ : شباتک  لوا  هبطخ  نمض   (1) دیدحلا یبا  نبا  یتح  تسا  راکشآ  زراب و  نمشد  تسود و  دزن  رد  ترضح  نآ 

لوضفم تساوخ  ادـخ  دـیوگ  بصعت  تداع و  يور  اهتنم  تسا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هب  فارتعا  رارقا و  ترابع  نیا  لضفالا  یلع 
.دراد مدقم  لمکا  لضفا و  رب  ار  مامت  فکلا ) رفص  ینعی  )

بابرا نادنمـشنادو و  ءالـضف  ضارتعا  دروم  هک  هدوبن  هتـسیاش  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  یملاع  صخـش  زا  ینایب  نینچ  هکنآ  لاح  و 
هب تسا  ییاج  یب  تبـسن  نیا  هدومن و  هدیقع  راهظا  لقع  قطنمو و  ملع  دـعاوق  فالخ  رب  هک  دـنریگ  هدرخ  وا  رب  دریگ و  رارق  قطنم 

لـضاف رب  ار  یلوضفمو  دیامن  یمن  قطنم  لقع و  فالخ  رب  یملع  زگره  میلع  میظع  يادخ  هک  نآ  هچ  مظعا  راگدرورپ  سدقا  تاذ 
.لضفا ملعا و  رب  دسر  هچ  ات  دراد  یمن  مدقم 

462 ص :

ْهمدقم ، 1/3 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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هب دـسر  هچ  اـت  لـضفا  رب  لـضاف  میدـقت  هب  دوش  یمن  رـضاح  هدرب  قطنمو  ملع  زا  يا  هرهب  دراد و  روعـش  مهف و  رـصتخم  هک  يرـشب 
.لضفا رب  لوضفم 

قیرط هب  رمز  هروـس  هیآرد 12  دوـخ  هک  نآ  لاـح  دراد و  مدـقم  لـضفا  رب  ار  یلوـضفم  میلع  میکح  يادـخ  تسا  نـکمم  هنوـگچ 
: دیامرف یم  يراکنا  ماهفتسا 

{ َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  }

(( دنتسین ناس  کی  زگره  ینعی  ( ؟ دنناس کی  نادان  لهاج  مدرم  اب  دنا  شناد  ملع و  لها  یلع ) دننام   ) هک نانآ  ایآ  )

: دیامرف سنوی  هروس  هیآ 36  رد  زینو 

{ يدُْهی ْنَأ  ّالِإ  يّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ    ِ ّقَْحلا َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَف  {َأ 

( .دوش تیاده  دوخ  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  يربهر  هکنآ  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازس  دنک  یم  يربهر  قح  هار  هب  ار  قلخ  هکنآ  ایآ  )

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  تما  رد  مدقت  قح  تیلضفا  تیملعا و  تهج  زا  سپ 
: دیوگ هک  اجنآ  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  احیرص  هغالبلا  جهن   (1) هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

« نیملسملا عیمج  نم  هفالخلاب  قحا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  هنا  »

ناناملسم عیمج  زا  تفالخ  رما  هب  یلوا  قحا و  رشب و  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسرد  هب  )
( .تسا هدوب 

متاخ مرکا  لوسر  ياه  هدومرف  تسا  لوا  لیلد  اب  طبترم  هک  مود  لیلد  و 

463 ص :

( نیفص نم  هفارصنا  دعب  هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 2 ، 1/140 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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: دیامرف یم  ثیدح  نیمه  رخآ  رد  هک  اصوصخم  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نم  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی   ) یلع باب  رد و  هب  دورب  دیاب  سپ  ار  ملع  هدارا  سک  ره  )

هک یـسک  نآ  يا  تسا  تعاطا  هب  یلوا  دـیورب  وا  هناخ  برد  دـنک  یم  رما  ربمغیپ  هک  یـسک  نآ  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ دنیامن نیعم  تفالخ  ناونع  هب  دوخ  يارب  مدرم 

نامه هک  دـیامن  یم  نیعم  ار  مدـقت  قح  تهج  تلع و  دوش  تعاطا  دـیاب  تسا  عاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رما  هکنآ  رب  هوـالع 
.دشاب تیملعا  هک  تسا  ینالقع  تهج 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتسیاب  یم  دوب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  يارب  مدقت  قح  تیلـضفا  تیملعا و  تهج  زا  رگا  خیش :
.میا هدروخنرب  ام  یصن  نینچ  هب  هک  نآ  لاح  دنیامنب و  وا  زا  يوریپ  دیاب  دننادب  تما  هک  دیامنب  بانج  نآ  رب  یصن 

هزادنا نآ  تداع  دـیاب  ارچ  هک  دوش  یم  یعاد  رثأت  بابـسا  هداعلا  قوف  لضف  لمع و  اب  نایاقآ  امـش  لاثما  زا  تانایب  لیبق  نیا  یعاد :
.دهد رارق  دوخ  روهقم  ار  امش  تقیقح  شناد و  ملع و  هک  دشاب  هدرک  ریثأت  امش  رد 

لها تداهـش  هب  هدیناسر  سلجم  ضرع  هب  ار  هدراو  صوصن  هدومن و  ناهرب  هماقا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  تسا  بش  هد  زیزع  ياقآ 
.دیا هدیدن  یصن  دییامرف  یم  هتفرگ  رس  زا  ار  ثحب  اقآ  بشما  هزات  تالجم  دئارج و  سلجم و 

یم امش  زا  لاؤس  کی  هدیشوپ  مشچ  همه  زا  کلذ  عم  هیفخ  هیلج و  صوصن  زا  تسا  رپ  رـسارس  ناتدوخ  هربتعم  بتک  هک  یتلاح  رد 
ملع هب  جایتحا  تما  ایآ  هک  میامن 

464 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2050 

http://www.ghaemiyeh.com


.هن ایدنراد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریسو 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیلاعتم  هریـس  هیلاع و  مولع  هب  تمایق  زور  ات  تما  هباحـص و  یگمه  تاـجایتحا  هک  تسا  یهیدـب  خـیش :
.دشاب یم  هلآو 

هک هنیدم  ثیدـح  نیمه  رگم  دوبن  تماما  تفالخ و  باب  رد  ترـضح  نآ  زا  یحیرـص  صن  چـیه  رگا  رجالا  مکل  هللا  نسحا  یعاد :
: هدومرف احیرص 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمو  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

دیاب سپ  ارم )  ) ملع دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  نآ  باب  یلع  مشاـب و  یم  ملع  ناتـسرهش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   ) نم )
(( مالّسلا هیلع  یلع   ) ملع باب  رد  هب  دورب 

.دوب مارم  تابثا  يارب  یفاک 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  هب 

یلع هناخ  رد  دورب  درادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دهوخ  یم  سک  ره  دیامرف  یم  هک  تسا  ثیدـح  نیا  زا  رت  حـضاوو  حیرـص  صن  مادـک 
تقو مدومن و  تبحـص  عوضوم  نیا  فارطا  رد  مامت  ترارح  اب  یعاد  ار  بش  ماـمت  تسا  رحـس  تقو  نـالا  تسا  نم  ملع  باـب  هک 

باسح فرح  هب  شوگ  تداع  يور  دیهاوخ  یمن  ناتفالـسا  دننام  نایاقآ  هک  نیا  لثم  دیدومن  درـس  ارم  اقآ  لاحلا  متفرگ  ار  نایاقآ 
.دییامن یم  صن  راکنا  هتفرگ و  هدینشن  ار  ام  تانایب  مامت  دیهدب 

راب ریز  مدرم  ملعا  ملاع و  دوب  اـب  هک  تفگ  لـحن  لـلم و  باـبرا  زا  يدنمـشناد  لـقاع  مادـک  تسا  یملع  صن  زا  رتـالاب  صن  مادـک 
.دوش یم  امش  قطنم  هب  میلست  یعاد  دش  ملاع  رد  ینایب  نینچ  قطنمو  ملع  رد  رگا  دنورب  لهاج 

تیعبت مدرم  ملعا  ملاع و  دوجو  اب  هک  درادن  دوجو  ملاع  رد  یقطنم  نینچ  رگا  و 

465 ص :
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یلع نینموملا  ریما  نوچ  هک  دیوشب  تسا  شناد  ملع و  بابرا  مامت  قطنم  هک  ام  قطنم  میلـست  دـیاب  امـش  دـنیامنب  لهاج  زا  يوریپ  و 
.دییامنب وا  زا  يوریپ  تیعبت و  قطنمو  لقع  ملع و  مکح  هب  دیاب  هدوب  تما  ملعا  مالّسلا  هیلع 

ظفاح (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  دیؤملا  وباو  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مدرک  ضرع  البق  هچ  نانچ 
(4) یبرقلا هدومرد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  (3) و  عیبانی رد  یلخب  نـالک  هجاوخ  (2) و  یلع یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفـصا  میعن  وـبا 

: دومرف یم  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن   (5) قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  یتح 

( .تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تما  دارفا  نیرت  اناد   ) بلاط یبا  نب  یلع  یتما  ملعا 

یلزاغم نبا  هچ  نانچ  دنسر  یمن  ترضح  نآ  ملع  هیاپ  هب  هباحص  زا  يدحا 

466 ص :

لصف 7. ح 67 ، ص82 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 1
ح 459، ، 1/432 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  زین  .همدقم و  ح3  ص24 ، یناهفصا ، میعن  یبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 2

یجنگ .يرماعلا  حفـصملا  لاح  حرـش  هرامـش 2297 ، همجرت  ، 6/255 يربـکلا ، تاـقبط  رد  دعـس  نبا  .لـحن و  هروس  هیآ 43  لـیذ 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 94 ، باب  ص332 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش 

.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 3
اب  ) ْهدوـم 7 زین  و  باب 56 ) ح 814  ، 2/285 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 5 ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 4

(56 باب ح859 ، ، 2/301 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا 
طمس باب 18 ، ح66 ، ، 1/97 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیومح  زین  و  لصف 3 . باب 9 ص127 ، یکم ، رجح  نبا  ْهـقرحملا ، قـعاوص  - 5

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  لوا ،
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یبلک زا  ( (1) عیبانی باب 14  رد  یفنح  نامیلس  خیـش  دئارف و  رد  ینیومح  لوؤسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  بقانم و  رد  یعفاش 
: تفگ تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  هک  دننک  یم  لقن 

یف هباحـصلا  ملع  یملع و  اـم  یلع و  ملع  نم  یملع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ملع  نم  یلع  ملع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ملع 
رحبا هعبس  یف  رحب  هرطقک  الا  یلع 

یلع ملع  زا  نم  ملع  دشاب و  یم  ربمغیپ  ملع  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  تسا و  یلاعت  يادـخ  ملع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ملع  )
( .دشاب یم  ایرد  تفه  رد  یبآ  هرطق  دننام  یلع  ملع  لباقم  رد  هباحص  ملع  نم و  ملع  تسا و 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  انالوم  هک  تسا   (2) هغالبلا جهن  هبطخ 108  رخآ  رد 

« مکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و  فلتخم  هلاسرلا و  طحم  هوبنلا و  هرجش  نحن  »

هدمآ و دورف  اجنآ  رد  یهلا  ماغیپ  تلاسر و  هک  میشاب  یم  ینادناخ  زا  میتسه و  توبن  هرجـش  زا  مالّـسلا )  مهیلع  رـشع  انثا  همئا   ) ام )
( .میشاب یم  تمکح  ياه  همشچو  شناد  تفرعم و  ياهناکم  ام  هدوب و  اجنآ  رد  ناگتشرف  دمآ  تفر و 

نآ رد  رما  نیا  دـیوگ  هبطخ  نـیا  حرـش  رد  رـصم ) پاـچ   ) (3) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 236  رد  مه  دـیدحلا  یبا  نـبا 
لوسر اریز  ادج  تسا  رهاظ  ترضح 

467 ص :

باب 14. ح 25 ، ، 1/215 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
( هل عضاخ  ءیش  لک  .هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 108 7/220و 219 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
( هل عضاخ  ءیش  لک  هل  ْهبطخ  نم  و   ) هبطخ 108 7/220 و 219 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« بابلا تأیلفو  هنیدملا  دارا  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

ملع باب  هب  دورب  دیاب  سپ  درادرب  هرهب  نم  لمع  ناتـسرهش  زا  دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  نآ  باب  یلع  مملع و  ناتـسرهش  نم  )
(( مالّسلا هیلع  یلع  )

: هلمجلاب دشاب  یم  يرایسب  مولع  تسا  مزلتسم  هک  تسا  يرما  ءاضق  یلع  مکاضقا  دومرف  زینو 

دحأ الف  مکحلا ، عیبانیو  ملعلا  نداعم  هنأب  هسفن  فصی  نأ  هل  قحو  هبراق ، الو  اهیف  دـحأ  هقحلی  مل  ادـج  هعیفر  لاـح  ملعلا  یف  هلاـحف 
( یهتنا  ) هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  هنم  اهب  قحأ 

کیدزن وا  هب  هکلب  دیسر  دهاوخن  وا  هب  سک  چیه  روصت  تسد  جراخ و  نایب  دح  زا  هک  تسا  دنلب  رایـسب  ترـضح  نآ  یملع  ماقم  )
نم مولع  سونایقا  زا  تمکح  ياه  همـشچ  هک  منم  ملع  ندعم  دیامرفب  دهد و  تبـسن  دوخ  هب  هک  تسا  راوازـس  دـش و  دـهاوخن  مه 

( .تسین ادخ  لوسر  زا  دعب  ملع  تعفر  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتراوازـس  رـشب  زا  دحا  هک  تسا  تباث  هجیتن  رد  سپ  دشاب  یم  يراج 
یهتنا

هحفص رد  یجیا  یضاق  (2) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 23  رد  هحلط  نب  دمحم  (1) و  باعیتسا میس  دلج  هحفـص 38  رد  ربلا  دبع  نبا 
یلع مکاضقا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ  فقاوم  ، 276

468 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1102 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 1
.هلضفو هملع  لصف 6  ص99 و 101 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2054 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_468_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_468_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد يرزج  دمحمو   (2) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفـص 65  رد  میعنوبا  ظفاح  (1) و  ءافلخلا خیرات  هحفص 115  رد  یطویـس  هچ  نانچ 
(4) ریبک خیرات  متفه  دلج  هحفص 359  رد  ریثک  نبا  تاقبط و  هحفص 459  رد  رکاسع  نب  بدمحم  (3) و  بلاطملا ینسا  هحفص 14 

نب رمع  هفیلخ  زا   (5) باعیتسا مراهچ  دلج  هحفص 38  رد  ربلا  دبع  ناب  و 

یلوا و ام  همه  زا  تسا ) روما  عیمج  رب  هطاحا  هک   ) تواـضق رما  رد  یلع  ینعی  اـناضقا  یلع  تفگ  یم  هک  دـنا  هدومن  لـقن  باـطخلا 
.دوب مدقم 

: دیوگ هحلط  نبا  مظنملا  رد  بحاص  هک  دیامن  یم  لقن   (6) هدوملا عیبانی  هفحص 69  رد  زین  و 

ام عیمجو  هلمسبلا ، یف  هحتافلا  یف  ام  عیمجو  هحتافلا ، یف  نآرقلا  یف  ام  عیمجو  نآرقلا ، یف  هیوامسلا  بتکلا  رارـسأ  عیمج  نأ  ملعإ 
هطقنلا انأ  ههجو : )  هللا  مرک  یلع (  مامألا  لاق  .ءابلا  تحت  یه  یتلا  هطقنلا  یف  هلمسبلا  ءاب  یف  ام  عیمجو  هلمسبلا ، ءاب  یف  هلمـسبلا  یف 

.ءابلا تحت  یتلا 

هروسرد هک  قیاقح  عیمج  تسا و  هحتاف  هروس  رد  نآرق  زومر  رارسا و  مامت  تسا و  نآرق  رد  يوامـس  بتک  عیمج  رارـسا  هک  نادب  )
هطقن رد  مامت  هلمسب  ءاب  رارسا  تسا و  هلمسب  ءاب  رد  تسا  هلمسب  رد  هچ  رهو  تسا  هلمسب  رد  تسا  هحتاف 

469 ص :

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  خیرات  ص170 ، یطویس ، ءافلخلا  خیرات  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/65 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2

یعفاش ص73. يرزج  بلاطملا ، ینسا  - 3
.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1102 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 5
باب 14. ح15 ، ، 1/213 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 6
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( .متسه ءاب  ریز  هطقن  نآ  نم  هدومرف  ههجو  هللا  مرک  یلع  تسا و  ءاب  ریز 

: رعاش دیارس  شوخ  هچ 

مهیدیا قوف  ءاف  يالاب  هطقن  نآ  ییوت 

ییاب ار  هللا  مسب  تحت  لزنت  تقو  رد  هک 

: تفگ هک  سابع  نبا  زا  دیامن  یم  لقن   (1) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  زین  و 

نمحرلا هللا  مسب  تأرقف : هللا  دبع  ای  أرقا  لاق : ءاشعلا و  دـعب  عیقبلا  یلا  یب  جرخف  هرمقم  هلیل  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  مامالا  يدـیب  ذـخا 
.رجفلا غوزب  یلا  ءابلا  رارسا  یف  یل  ملکتف  میحرلا 

نمحرلا هللا  مسب  نم  ناوخب ! دومرف : ءاشع  زامن  زا  دعب  عیقب  ناتسربق  يوس  هب  درب  تفرگ  ارم  تسد  مالّسلا  هیلع  یلع  یباتهم  بش  رد 
( .رجف عولط  ات  تفگ  نخس  نم  يارب  هللا  مسب  ءاب  رارسا  زا  هاگنآ  مدومن  تئارق  ار  میحرلا 

ثراو هیبیغ و  رارـسا  هب  ملاـع  هک  نیارد  هدوب  درف  هب  رـصحنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباحـص  ناـیم  رد  هک  تسا  نیقیرف  یقاـفتا 
.تسا هدوب  ءایبنا  مولع 

زا  (4) عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلسو   (3) بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  (2) و  لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هچ  نانچ 
: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنا  هدومن  لقن  یبلح  هحلط  نبا  مظنملا  رد 

.نیلسرملاو ءایبنالا  مولع  ثراو  یناف  بویغلا  رارسا  نع  ینولس 

470 ص :

باب 14. ح19  ، 1/214 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
لصف 5. ص77 ، یعفاش ، ْهحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

لصف 7 ح81 و 83 و 85 ، ص90 و 91 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
باب 68. 3/211و 208 ، یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4
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( .منیلسرمو ءایبنا  مولع  ثراو  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  هیبیغ  رارسا  زا  نم  زا  دینک  لاؤس  )

دنیامن یم  لقن   (2) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زینو 
: دومرف یم  ربنم  يالاب  رد  ترضح  نآ  هک 

ضرالا قرط  نم  اهب  ملعا  یناف  تاومسلا  قرط  نع  ینولس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 

( .نیمز ياه  هار  زا  اه  نامسآ  ياه  هار  هب  مرت  ملاع  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  اهنامسآ  ياه  هار  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )

تسا تابیغم  هب  ندوب  هاگآ  رب  لیلد  نیرتگرزب  هدوبن  زورما  دننام  توکلم  رد  ریس  لیاسو  هک  ینامز  نآرد  ترـضح  نآ  زا  اعدا  نیا 
.دنداد یم  ربخ  هّیوج  تارک  اهنامسآ و  زا  ترضح  نآ  دندومن و  یم  لاؤس  ررکم  اذلف 

هزجعم دوخ  نداد  يزورما  دـیدج  تئیهاب  قباطم  ار  صاخـشا  باوج  هدوب  رئاد  يرـصم  سویملطب  تئیه  هک  يا  هرود  رد  هوـالع  هب 
.تسا گرزب 

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  رابخا 

یملع تسایر  يرجه  مس  نرق  رد  هک  یسدقلا  هرـس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  هفقث  لداع  ثدحم  لضاف  ققحم و  خیـش  هچ  نانچ 
هروس ریسفت  رد  هدوب  زرحم  وا 

471 ص :

( .بولقلا یف  ارقتسم  اتباث  نوکی  ام  نامیالا  نمف  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 235 ، 13/106 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
باب 14. ح9 ، ، 1/208 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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باتک رد  یفجن  حیرط  نب  نیدلا  رخف  هتـشاد  لماک  تیفورعم  يوقت  عرو و  دهز و  رد  هک  يوغل  ثدـحم  لضاف  خیـش  تافاصلا و  و 
رقاب دـمحم  ـالم  موحرم  ریهـش  همـالع  بکوک و  هغل  رد  هدومن  فیلأـت  لـبق  لاـس  دصیـس  اـبیرقت  هک  نیرحبلا  عمجم  شفورعم  تغل 

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ملاعلا » ءامسلا و   » (1) راونالا راحب  دلج 14  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم 

« ضرالا یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  »

( تسا نیمز  رد  هک  ییاهرهش  دننام  دنتسه  ییاهرهش  دننامسآ  رد  هک  ناگراتس  نیا  )

رادـم هک  مه  یـسویملطب  تئیه  هدوبن و  ملاع  رد  يرثا  دـیدج  تئیه  زا  هک  ینامز  هرود  کی  رد  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  اـمش 
.دنتسناد یم  نامسآ  ياهخیم  هئیضم و  راونا  ار  ناگراتس  بکاوک و  دندوب  كالفا  هب  لئاق  هدوب  نامز  نآ  یکلف  نویضایر  لمع 

زا رـشب  دارفا  زا  يدرف  رگا  دـنهدب  ربخ  ناگراتـس  عاضوا  تارک و  عضو  زا  هک  هتـشادن  دوجو  مه  يزورما  ياـهنیبورد  اهپوکـسلت و 
امش دریگ  رارق  ءاملع  لمع  هجوت و  دروم  لاس  رازه  زا  دعب  هک  یتئیه  ملع  اب  قباطم  مه  نآ  دهدب  ربخ  يوج  تارک  يوامس و  رابخا 

.دیروآ یمن  باسح  هب  بیغ  رابخا  رامش  رد  ار  ربخ  نیا  دیناد و  یمن  بیغ  هب  مالع  ار  يا  هدنهد  ربخ  نینچ 

راهطا همئا  زا  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هک  رابخا  عون  نیا  دییامرفب  دیهاوخب  رگا 

472 ص :

.اهددعو اهتایفیک  تاوامسلا و  باب  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  ح8  ، 55/91 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 1
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رما نیا  رب  تلـالد  ربـخ  دوخ  اریز  دـیدومن  رهاـظ  ار  دوخ  بصعتو  دـیدومرف  ار  یفطل  یب  لاـمک  تسین  بیغ  هب  ملع  هدیـسر  رایـسب 
.دراد گرزب 

ياهپوکـسکلت هک  مه  هزورما  یتح   ) تسا هدوب  دیدپان  اهرظن  زا  اهنآ  یگنوگچ  هک  هیوج  تارکو  العا  توکلم  زا  نداد  ربخ  رگا  و 
دـصیس رازه و  ربخ  نآ  یگنوگچ  تقیقح و  قیدـصت  مه  هزورما  مولع  و  دـنوش ) یمن  هدـید  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  تسا  دوجوم  يوق 

نب یلع  نیملسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  انالوم  هک  دییامرف  قیدصت  هدوب و  ملاع  بیغ  زا  نداد  ربخ  دینادب  سپ  دیامن  یم  ار  لبق  لاس 
یلومعم مشچ  اب  هدـیدرگ  دوجوم  هزورما  هک  هیفـشک  بابـسا  لئاسو و  نودـبهک  تسا  هدوب  بیغ  هب  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

.هداد رارق  فاشکنا  فشکدروم و  ار  توکلم 

.هدوب بیغ  هب  ملاع  هدنهد  ربخ  هک  دنک  یم  مکح  لاس  رازه  زا  لبق  رابخا  نینچ  ندینش  ضحم  هب  یقیقد  ناسنا  ره  اعطق 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  وگتفگ 

یعقوم هدومن  دـمآ  شیپ  یعاد  يارب  رفـس  نیمه  رد  هک  یمهم  بلطم  هب  میامن  هراشا  نایاقآ  هزاجا  اب  ماقم  ياضتقا  هب  تسا  بسانم 
تخت هس  هک  میدوب  ـالیراو )  ) یتشک لوا  هجرد  قاـطا  رد  میدـش  یتـشک  راوس  برع ) قارع  يدحرـس  رهـش  نیرخآ   ) هرـصب زا  هک 

نآ اب  بدؤم  لضاف و  رایسب  دوب  ام  قاطا  رد  نئوژ ) ویسم   ) مان هب  يوسنارف  نیقرشتسم  زا  دنمشناد  فیرش  درم  کی  اقافتا  دوب  باوخ 
ینید یملع و  ياهتبحص  اب  هزور  همه  سونأم و  مه  اب  اذلف  تسناد  یم  بوخ  رایـسب  ار  یـسراف  یبرع و  نابز  دوب  هسنارف  داژن  زا  هک 

.میدوب مرگرس 
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يرفعج هقح  بهذم  مالسا و  سدقم  نید  قیاقح  هب  ار  مرتحم  درم  نآ  هدومن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  متشاد  لماک  یعس  یعاد  هتبلا 
.مزاس هجوتم 

هچ دـشاب  یمن  نایدا  ریاس  رد  هک  تسه  ییایازم  مالـسا  تناید  رد  هک  میامن  یم  قیدـصت  ناشیا  تبحـص  نمـض  اهزور  زا  یکی  رد 
تایفـشک رد  هک  دـینکن  شومارف  لاح  نیع  رد  یلو  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لمع  رد  لادـتعا  راک  همه  اـج و  همه  رد  مالـسا  هکنآ 

تنم نیهر  ار  یملاع  هدوبر و  ار  تقباسم  تقبـس و  يوگ  دنتـسه  حیـسم  ترـضح  كاپ  تناید  رماوا  تحت  رد  هک  اـهییاپورا  یلمع 
.دنا هداد  رارق  دوخ  یلمع 

یم نم  قیدصت  دروم  هکلب  تسین  یفرح  دـنا  هدومن  هیملع  تایفـشکرد  یغیلب  تیدـج  یعـس و  مه  نارگید  اهیبرغ و  نیا  رد  یعاد :
ملع و رد  اهنآ  ملعمو  داتسا  دنتفرگ  اجک  زا  ار  یملع  ندمت  همشچرس  دید  دیاب  یلو  دشاب 

هدوـمن ثحب  وروـغ  يزیچ  ره  تقیقحرد  هک  دـیتسه  ینادنمـشنادو  ءاـملع  زا  امـش  دوـخ  نوـچ  هتبلا  دـنا  هدوـب  یـصاخشا  هـچ  نـف 
.مالّسلا هیلع  حیسم  ترضح  میلاعت  زا  هن  هدوب  نایمالسا  مالسا و  زا  اهیبرغ  نونف  مولع و  همشچرس  هک  دییامن  یم  قیدصتدیا 

نیملـسم نامز  نامه  رد  هکنآ  لاح  دـندوب و  تیربرب  شحوت و  رد  قرغ  خـیرات  تداهـش  هب  يدـالیم  متـشه  نرق  اـت  اـهیبرغ  نآ  هچ 
یناملآ و لامورن  یـسیلگنا و  لیلراک  يوسنارف و  نانر  تسنرا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  اـچ  ناـنچ  دـندوب  رنهو  ملع  راد  مچرپ 

.دنراد ینعم  نیا  هب  رارقا  هریغ 

نادناخ زا  هک  مدوب  شابلزق  ناخ  نیـسح  دـمحم  باون  بانج  نامهم  ار  یبش  میدوب  فرـشم  نیمظاک  رد  هک  یعقوم  رفـس  نیمه  رد 
یماس بودنم  نواعم  لاحلا  دراد و  ینکس  نیمظاک  البرک و  رد  تسا  اهلاس  تسا و  یفیرش  درم  رایسب  شابلزق و  مرتحم 
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فیلأت یباتک  اریخا  دندومرف  ناشیا  دمآ  نایم  هب  مالـسا  ندـمت  هب  اهییاپورا  فارتعا  رارقا و  زا  تبحـص  دنتـسه ، برع  قالع  لک  رد 
لـضاف دیـس  هک  تسا  ییابیز  باتکرایـسب  دـنا  هدروآ  دـلج  کی  نم  يارب  هدـش  همجرت  ودرا  نابز  هب  يوسنارف  نادنمـشناد  زا  یکی 
لدتسم لصفم و  میخض و  رایـسب  تسا  (1) برعلا ندمت  باتک  نیا  مان  دنا  هومن  همجرت  یمارگلب  یلع  دیـس  اقآ  يدـنه  ردـقلا  لیلج 
رایـسب هلوقنم  هسوسحم و  لئالد  اب  هک  نوبول ) واتـسوگ   ) داـصتقا قوقح  بط و  رد  رتکد  برغ  فورعم  دنمـشناد  فیلأـت  دـشاب  یم 

ترـشاعم و بدا و  زرط  یتح  عیانـص  فَرِح و  ندـمت  ملع و  زا  اـهیبرغ  هچنآ  هک  دـیامن  یم  تباـث  روارگ  دـص  راـهچ  اـب  مأوت  يوق 
.تسا برع  هیلاع  میلاعت  زا  دنراد  یعامتجا  يدرف و  یناگدنز  يروشک و  يرکشل و  یتکلمم  یکلم و  تارادا  لیکشت 

برعلا ندـمت  ار  شباـتک  ماـن  دنمـشناد  گرزب  مدرم  نیا  تسا و  دراو  اـهییاپورا  هاوـفاو  هنـسلا  رد  هـک  برع  زا  دارم  تـسا  یهیدـب 
.دندوب بدا  ملع و  ره  زا  يراع  مالسا  زا  لبق  بارعا  الا  دننیملسم و  بارعا  هدراذگ 

هدیشک تمحز  قحلا  دنداد و  نم  هب  سیراپ  رد  نوبول  واتسوگ  رتکد  يوسنارف  گرزب  دنمـشناددوخ  ار  باتک  نآ  یلب  نئوژ : ویـسم 
.دنا هتشون  بوخ  و 

475 ص :

هب ودرا  نابز  زا  نارهت  رد  دنتـسه  ناریا  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یکی  ینالیگ  یعاد  رخف  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  باـنج  اریخا  - 1
زا ام  ناگدنـسیون  ءالـضف و  شاک  يا  فلؤم »  » دنا هدومن  یمالـسا  فراعم  هب  یگرزب  تمدـخ  قحلا  هدومن  پاچ  همجرت و  یـسراف 

ياه همجرت  لیبق  نیا  هریغ  يرصم و  ییاپورا و  دئاقعلا  قالخالا و  رضم  ياهباتک  اهنامر و  همجرت  ضوع  دنتفرگ  یم  قشمرس  ناشیا 
.دندومن یم  دنمدوس 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2061 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_475_1
http://www.ghaemiyeh.com


ردـق هب  ما  هدـمآ  ناتـسودنه  هب  هک  کنیا   ) متـسناد یمن  ودرا  نابز  نوچ  متفرگ  تناما  مسر  هب  باون  بانج  زا  ار  باـتک  نآ  یعاد :
باون دنمـشناد  تسود  بانج  متـشاد  فقوت  هبیط  هدـلب  نآ  رد  هک  زور  هد  تدـم  رد  مدومن ) ادـیپ  طابترا  نابز  نیا  اـب  جاـیتحا  عفر 

ار برغم ) رد  مالـسا  ندمت  ریثأت   ) مهد باب  زا  مود  لصف  اصوصخم  هدومرف  تفطالم  دادـغب  نیمظاک و  نکاس  شابلزق  ناخ  قداص 
.مدش نونمم  ناشیا  زا  رایسب  دنداد  یعاد  هب  دندومن و  همجرت  امامت 

دوخ هک  امش  نطو  راید و  لها  زا  يوسنارف  دنمـشنادرتکد  نیا  دییامرف  هظحالم  متفگ  مدناوخ  ناشیا  يارب  هدرک و  زاب  ار  قاورا  نآ 
.دیوگ نینچ  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  لصف  نیا  رد  دییامن  یم  ار  ناشیا  هبتر  ماقم و  قیدصت 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  راتفگ 

ندمت رد  لخاد  اپورا  هلیـسو  نیدب  هدش و  عقاو  رثؤم  ردق  نامه  زین  برغم  رد  هدیـشخب  ریثأت  قرـشم  رد  هک  يردق  هب  مالـسا  ندـمت 
.هدیدرگ

برغ هب  روبزم  ندمت  دورو  زا  شیپ  هک  مینیبب  دیاب  میروایب  تسد  هب  ارنآ  نازیم  میهاوخب  رگا  هدیـشخب  برغم  هب  هک  ریثأت  ندمت  نیا 
.تسا هدوب  هچ  ناییاپورا  یناگدنز  عاضوا  برغم و  تالاح 

مامت رد  هدومیپ  ار  ار  یلاعت  یقرت و  هجرد  اهتنم  ایناپـسا  تکلمم  رد  مالـسا  ندـمت  هک  یتقو  نامه  ینعی  يدالیم  مهد  مهن و  نرقرد 
هدارا دنتـسناد  یم  ملاع  ار  دوخ  هک  لهاج  نانابهر  تسد  هب  هک  اـهاسیلکرگم  تشادـن  دوجو  یملع  زکارم  اـی  یملع و  نیمز  برغم 

!؟ دنداد یم  تداع  دوخ  یبهذم  تافارخ  هب  ار  مدرم  دش و  یم 
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مالسا و رگم  دنتشادن  شناد ) ملع و  ذخا  يارب   ) یهاگ هانپ  دندوب  شنادو  مهف  یپ  رد  ساسح  صاخشا  یضعب  هک  مهدزاود  نرق  زا 
میلاـعت تحت  دـنتفر و  یم  سلدـنآ  سرادـم  رد  دنتـسناد و  یم  همه  زا  رترب  رتـهب و  داتـسا و  ار  اـهنآ  تاـهج  عیمج  زا  هک  نیملـسم 

.دندش یم  اناد  نیملسم 

برع نیملـسم  دنداد  ملاع  رد  هعـسوت  دندومن و  شناد  ملع و  هب  یگرزب  تمدخ  هک  دنـشاب  ناناملـسم  راد  تنم  دیاب  ملع  لها  مامت 
( یهتنا ) .دیمان برعلا  ندمت  ار  برغم  ندمت  یتسیاب  ودنراد  اهیبرغ  ام  هب  یگرزب  تایح  قح 

تعنص و ملع و  هب  اهیبرغ  همه  دننام  یلاع  بانج  دسیون  یم  ناتدوخ  يوسنارف  ریهش  دنمشناد  هچنآ  زا  دوب  يرـصتخم  هصالخ  اهنیا 
برعلا هریزج  خیرات  عاضوا و  هب  یهجوت  زین  دیئامنب و  اپورا  هبلاس  هنمزا  هب  يرظن  تسا  بوخ  یلو  دیلاب  یم  اپورا  هزورما  تایفـشک 

.دوشب امش  رب  تقیقح  فشک  ات  هدومن  مالسا  زا  لبق 

هبش زا  رنه  ندمت و  ملع و  ياه  همـشچرس  دوب  تیربرب  شحوت و  رد  قرغ  زورما ) ندمت  دهم   ) سیراپ یتح  امـش  ياپورا  هک  ینامز 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  نایمالـسا  مالـسا و  نأشلا  میظع  دئاق  ییامنهار  هب  نیملـسم  بارعا  طسوت  برعلا  هریزج 

ات مهد  هجوت  اهییاپورا  نیملسم و  بارعا  ندمت  هب  ار  امش  ات  مرادرب  هتشذگ  زا  يا  هدرپ  متـسناد  مزال  دیدرگ  یم  شخپ  ایند  هب  هلآو 
.ددرگ راکشآ  تقیقح 

ناملراش هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  هیده 

هب یتروصو  رس  اپورا  هنسارف  ردتقم  روطارپما  ناملراش  گرزب  تامدخ  هطساو  هب  يدالیم  متـشه  متفه و  نرق  هک  دیناد  یم  ناتدوخ 
کلذ عم  تفرگ  دوخ 
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نیب ییادـه  فحت و  دومن  مکحم  یـسابع ) دیـشرلا  نوراه   ) دادـغب یمالـسا  تفالخ  رابرد  اب  ار  دوخ  طـباور  یتقو  ناـمز  ناـمهرد 
ناملراش يارب  ضورع  رد  نوراه  هک  ییادـه  فحت و  زا  هملج  نم  دـش  لدـب  دردیـشرلا و  نوراـه  هفیلخو  لوا ) هبترمرد  ) ناـملراش
یگرزب تعاس  دوب و  هدـیدن  اپورا  هک  یگرزب  لیف  برع و  نیملـسم  تفاب  ياه  هچراپ  رخاـف و  هسبلا  تارهاوج و  رب  هوـالع  داتـسرف 

تاقوا 24 هک  دوب  ناناملسم  ياهبرع  يدنمرنه  زا  تعاس  نآ  دندومن و  بصن  دوخ  تینطلس  ترامع  رد  رـس  رب  اه  يوسنارف  هک  دوب 
.دومن یم  نیعم  نیرز  گرزب  ماج  رد  يزلف  ياه  هناد  نداتفا  اب  هک  اهگنز  ندز  اب  ار  تعاس 

زا دنتـسناوتن  اپورا ) زورما  ندـمتم  تختیاپ   ) سیراپ یلاها  مامت  هکلب  سیراپ  یلها  مامت  هکلب  ناملراش  راـبرد  يوسنارف  نادنمـشناد 
نادنمـشناد و زا  نارگیدو  برعلا  ندـمت  رد  نوـبول  واتـسوگ  هـچ  ناـنچ  دـنروآرد  رـس  گرزب  تعنــص  نآ  یگنوـگچ  تـقیقح و 

.دنا هدومن  تبث  اپورا  ناگدنسیون 

تخاس تعاس  هیـضق  ناملراش و  نامز  خـیرات  دـیربب  یپ  نیمـسم  بارعا  ندـمت  لباقم  رد  اپوار  ندـمت  نازیم  هب  رتهب  دـیهاوخب  رگا 
.دوش قیاقح  فشک  ات  دییامن  هعلاطمار  نیملسم 

مدرم دنتـشادرب  نآ  يالاب  زا  شوپور  دـندراذگ و  یتنطلـس  ترامع  رد  رـس  يالاب  یگرزب  جرب  رد  ار  تعاـس  یتقو  دنـسیون  یم  هک 
هب ربخ  .دـندومن  هلمج  یتنطلـس  ترامع  فرط  هب  اه  هبرح  عاونا  قامچ و  بوچ و  اب  دـندید  ار  تعاس  ياـه  هبرقع  تکرح  سیراـپ 

ار رابرد  نادنمـشناد  ءارزو و  هتـسب  ترامع  ياهرد  .دندومن  یتنطلـس  تارامع  هب  هلمح  مامت  تینابـصع  اب  تلم  هک  دنداد  ناملراش 
قیقحت يارب 
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.دنداتسرف تلم  لمع  نیا  تلع 

نمشد ناطیش  زا  دنتفگ  ام  هب  اهـشیشک  اهلاس  دنیوگ  یم  هکلب  دنرادن  تنطلـس  ماقم  هب  يدب  رظن  دش  مولعم  رایـسب  يوگتفگ  زا  سپ 
.دییامن يورد  دیاب  تیرشب  گرزب 

هک عقوم  نیا  رد  ات  میهد  تاجن  وا  رـش  زا  ار  دوخ  مینک و  ادـیپ  تسد  وا  هب  اجک  رد  هک  میدوب  گرزب  نمـشد  نیا  بقع  هتـسویپ  اـم 
نتشک جرب و  ندرک  بارخ  ياربام  اذل  دیامن  ءاوغا  ار  ام  هک  دنک  یم  یتاکرح  جرب  لخاد  رد  ناطیش  مینیب  یم  هدش  هتخاس  جرب  نیا 

!! میا هدومن  هلمح  تیرشب  ملاع  گرزب  نمشد 

تلم يارب  اهنآ  دـنداد  هئارا  اهنآ  هب  ار  نیملـسم  ییامن  رنه  تعاس و  عضو  هدرب  جرب  يالاب  هب  ار  تلم  ناگرزب  زا  هتـسد  هتـسد  راچان 
.دندیدرگ قرفتم  تنطلس  ماقم  زا  شزوپ  یهاوخرذع و  اب  تلم  هاگنآ  دندومن  حیرشت 

رادیب اهیبرغ  هک  يزور  نامه  زا  دندنام  بقع  اهیبرغ  هکلب  دندوبن  بقع  ریخ  دندوب  بقع  اهییاپورا  زا  ناناملـسم  دییامرفن  امـش  سپ 
فَرِح عیانـص و  مولع و  ذخا  هریغ  دادغب و  هیردنکـسا و  هیلیبشا و  هبطرق و  سلدنآ و  دننام  نیملـسم  رنه  ملع و  سرادم  رد  دندش و 

.دندیسر یلاعتو  یقرت  جوا  هب  دنتفر و  لمع  یعس و  یپ  رد  دندومن 

زیچ همه  ام  الاو  مینیب  یم  هک  دندیـسر  زور  نیا  هب  ات  دـندنام  بقع  هدومن  ادـیپ  دومخ  دـندش و  رورپ  نت  لبنت و  رورغم و  ناناملـسم 
: دیوگ یم  هک  ام  يزاریش  ظفاح  دنمشناد  بیدا  لوق  هب  میا  هدش  زیچ  همه  ریقف  زورما  یلو  میتشاد 

درک یم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 

درک یم  انمت  هناگیبز  تشاد  دوخ  هچنآ 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  طوبرم  امش  یتعنص  یملع و  تایقرت  هتشذگ  اهنیا  زا 
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تاگرب زا  مه  نآ  امش ) هدیقع  هب   ) حیسم ترـضح  بلـص  زا  دعب  نرق  هد  زا  یبرغ  نامدرم  شـشوک  یعـس و  رثا  رد  هکلب  دشاب  یمن 
.هدوب اهنآ  تایرشن  برع و  نمیلسم 

نادنمـشناد ملاع و  لها  مامت  اب  نیملـسم  نایاوشیپ  قرف  متفگ  هک  اجنیا  هب  میدیـسر  ات  میدومن  رایـسب  تبحـص  عوضوم  نیا  رد  هتبلا 
.بابسا نودب  اهنآ  دننک و  یم  تایفشک  بابس  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  ایند  فورعم 

اـهنیب و هرذ  هک  یناـمز  رد  هک  مدـناوخ  ینیب  هرذ  تاـناویح  هب  عجار  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  ربـخ  دـنچ  دوـخ  ياعدـم  يارب 
میظع ربمغیپ  ترتع  زا  همئا  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  لبق ) لاس  دصیـس  رازه و  رد  ینعی   ) تشادـن دوجو  مالع  رد  اه  بوکـسورکیم 

.دندومناهنآ زا  زارتحا  هب  رما  یفرعم و  ام  هب  هدید و  ار  ینیب  هرذ  تاناویح  هیرهاظ  تاودا  تالآ و  اب  حلسم  ریغ  مشچاب  ام  نأشلا 

رد تاقولخم  ییاوه و  تادوجوم  هیوج و  تارک  زا  يوق  اه  نیبرود  اهپوکـسلت و  هلیـسو  هب  هک  دـییامن  یم  تاـهابم  هزورما  اـهامش 
.دیا هدومن  ادیپ  عالطا  هلمجلا  یف  ناگراتس  بکاوک و 

نودب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نایمالـسا  یناث  ملعم  نیملـسم و  مود  ياوشیپ  لبق  لاس  دصیـس  رازه و  رد  یلو 
هب بشما  هک  يربخ  نیمه  هاگنا  هداد  ربخ  دیدج  تئیه  قبط  ینامـسآ  تارک  زا  گرزب  اه ي  نیبرود  پوکـسلت و  دوجو  بابـسا و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  مدناوخ  ناشیا  يارب  مدیناسر  ناتضرع 

« ضرالا یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  »

دنتفگ هدومن و  تشادای  ار  ربخ  رکفت  توکس و  يردق  زا  دعب  نئوژ  ویسم 
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مور یم  ندنل  رد  دنتفگ  هاگنآ  دنتشون  متفگ و  دیهدب  نم  هب  دنا  هدومن  تبث  طبض و  ار  ربخ  نیا  هک  ییاهباتک  مان  منک  یم  شهاوخ 
رارق ثحب  دروم  ار  بلطم  نیقرشتسم  نادنمشاد و  اب  مریگ و  یم  رظن  تحت  هناقیقد  ار  اهباتک  نیا  ياه  هناخباتک  رد  سیراپ  هب  دعب  و 

هب هدوب و  ینامسآ  ياه  نیبورد  اهپوسکلت و  شیادیپ  زا  لبق  دیدومن  رکذ  امش  هک  ییاهباتک  نیا  فیلأت  خیرات  میدید  رگا  میهد  یم 
ققحت زا  دـعب  هک  دـشاب  هاوگ  امـش  نم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحمو  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  يادـخ  مهد و  یم  فرـش  لوق  اـمش 

.موش یم  ناناملسم  بلطم  ندیمهفو 

یهلا هوق  ياراد  هتـشاد  یتوکلم  مشچ  امتحو  هتـشادن  يایند  مشچ  لبق  لاس  رازه  رد  بابـسا  نودـب  يربخ  نینچ  هدـنیوگ  اعطق  اریز 
هوق و نینچ  ياراد  مالـسا  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دـشاب  یم  ینامـسآ  قح  نید  اـمتح  ییاوشیپ  نینچ  اـب  مالـسا  نید  سپ  هدوب 

تقیقح قوف و  بتارم  هب  قیدـصت  اب  دیـسر  ناشیا  زا  يا  همان  رفـس  زا  تعجارم  زا  دـعب  ( ) یهتنا  ) .هدوب تیرـشب  ياوق  قوف  ام  یملع 
( .ندوب هدومن  مالسا  تقیقح  هب  فارتعا  نیتداهش و  هب  رارقا  مالسا و  راهظا  ربخ 

.دنیامن تیمکح  نینچ  یملع  يانبمو  هدعاق  يور  طقف  ضغب  بح و  نودب  هتخانشن  هدیدن و  ناگناگیب  هک  ییاج  مرتحم  نایاقآ 

.مییامنب وا  زا  يوریپ  مدید  طیارش  دجاو  قیال و  ار  سک  ره  هدعاق  نیمه  يور  مییامیپب و  ار  هار  نیا  یلوا  قیرط  هب  دیاب  امش  ام و 

ینار و ضرغ  زا  میرگنب و  تریصب  فاصنا و  هدید  اب  رگا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  تسا  نینچ  مه  و 
تقایل يدحا  هباحـص  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  میمهف  یم  مینک  نوریب  نت  زا  ار  تداع  سابل  جراخ و  بصعت 

ار ینعم  نیا 
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.دشاب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  ابسن  العا  هوالع  هب  لضفا  ملعا و  دهزا و  هک  هتشادن 

دوش یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  عیمج 

نآ دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدوب  تالامک  لئاضف و  مامت  عماج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  ترـضح  نآ  هکنآ  هچ 
هقف و وحن و  فرـص و  تئارق و  ریـسفت و  مـالک و  تمکح و  زا  تسا  فراـعتم  قـلخ  ناـیم  رد  هک  یموـلع  عـیمج  هدوـب و  راوـگرزب 

نآ هب  ماـمت  ریطلا  قـطنم  تغل و  تحاـصف و  عیدـب و  هظعوـم و  هبطخ و  رعـشو و  باـسح  رفج و  وددـع  موـجن و  بـط و  هسدـنه و 
.دوش یم  یهتنم  ترضح 

نآ نف  نآ  لها  هک  هدومرف  نایب  یـصاخ  مالک  یملع  ره  رد  هدومن و  ملع  حیرـشت  ای  هدوب  رکتبم  ترـضح  نآ  ای  مولع  نیا  عیمج  رد 
.تسا هدوب  ترضح  نآ  مالک  رب  حرش  دنا  هدرک  وگتفگ  نف  نآ  رد  هچ  ره  اهدعب  هاد و  رارق  ردصم  ار  مالک 

.تسا فرح  لعف و  مسا و  هملک  هک  دومرف  وحن  ملع  رد  یلئد  دوسالا  وبا  هب  هچنآ  دننام 

روتسد مزج ، رج و  بصن و  عفر و  هب  بارعا  میسقت  تشاد و  موسرم  ار  فطع  تغل و  باب  هلاما و  باب  هفاضا و  باب  وا و  باب  زین  و 
.تسا هدیدرگ  رداص  ترضح  نآ  فرط  زا  طلغ  زا  تارابع  ظفح  يارب  تسا  یلوصا 
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مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  فارتعا 

ملاع نیا  هک  دید  دـیهاوخ  دـیناوخب  اقیقد  ار  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا   (1) هغالبلا جهن  حرش  باتک  هچابید  لوا  تاحفـص  امـش  رگا 
: هتفگ هحفص 6  رد  احیرص  هدوتس  ار  ترضح  نآ  یملع  ماقم  هدومن و  یناعم  نیا  مامت  هب  قیدصت  هنوگچ  فصنم 

، اهرذـع وبأو  اهعوبنیو ، لئاضفلا  سیئر  وهف  هفئاط ، لک  هبذاجتتو  هقرف ، لک  هیلإ  یهتنتو  هلیـضف ، لک  هیلإ  يزعت  لجر  یف  لوقأ  امو 
.يذتحا هلاثم  یلعو  یفتقا ، هلو  ذخأ ، هنمف  هدعب  اهیف  غزب  نم  لک  اهتبلح ، یلجمو  اهرامضم ، قباسو 

یم یهتنم  وا  هب  ءالضف  زا  یهورگ  ره  لضف  بوسنم و  وا  هب  امامت  لئاضف  باوبا  هک  ار  یصخش  میامن  یفرعم  هنوگچ  میوگب و  هچ  )
همـشچرس وا  زا  یتلیـضف  ره  اریز  ءالـضف  لضف و  سیئر  تسا  وا  دـنا  هدومن  بذـج  هتفرگ و  وا  زا  ار  دوخ  لضف  هفیاـط  ره  ددرگ و 

لضف و جیاتن  فشاک  تسا  وا  قابـس  نادیم  رد  هقباسم  هدنرب  تسا  وا  تسا  هدومن  حشرت  بانج  نآ  زا  لضف  نیهارب  ججح و  هتفرگ 
ادتقا وا  لثم  هب  دومن و  تلیضف  هب  ءافتکا  وا  هب  یتسیاب  دراد  وا  هب  طابترا  زاب  هدیدرگ  ادیوه  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  لضف  زا  یبابره 

( .درک

یلع زا  ار  هقف  هباحـص  ءاهقف  دیوگ  دناد و  یم  ترـضح  نآ  زا  ار  لبنح  ماما  یعفاش - ماما  کلام - ماما   – هفینح وبا  هعبرا  ءاهقف  ملع 
.دنتخومآ

هک تسین  یضتقم  نیا  زا  شیب  هدیماجنا  لوط  هب  یلیخ  ام  سلجم  بشما  نوچ 
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.مزاس لوغشم  ار  امش  ناتدوخ  گرزب  ملاع  نآ  تانایب  راتفگ و  مامت  لقن  هب 

قیدـصت و تداهـش و  زا  يوش  یم  توهبم  اـت  فـصنم  گرزب  درم  نآ   (1) هغالبلا جهن  حرـش  هچابید  هب  دـییامن  هعجارم  تسا  مزال 
هملک ال رمع  مامت  رد  هک  تسا  بیجع  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  دیوگ  هک  ناتدوخ  تعامج  زا  فصنم  خروم  ملاع و  فارتعا  ناعذا و 

: دیوگ هک  تالمج  رخآ  ات  هدوب  رضاح  وا  دزن  رد  مولع  همه  هتسویپ  هدشن  يراجوا  نابز  رب  يردا 

طابنتسالا اذهب  ضهنت  رصحلا و ال  اذهب  یفت  هیرشبلا ال  هوقلا  نال  تازجعملاب  قحلی  داکی  اذه  و 

زا هبترم  نیا  هب  ای  ءاصحا  ار  يدـعاوق  نینچ  دـناوتب  هک  تسا  یجراـخ  يرـشب  هوق  زا  اریز  تسا  تازجعم  هب  قحلم  هتبلا  يرما  نینچ  )
( .ددرگ لزان  طابنتسا 

اهربخ ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هتفای و  عوقو  اهنرق  هکلب  اهلاس  زا  دعب  هدـیدرگ و  رداص  ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هیبیغ  رابخا  مهاوخب  رگا 
قیاقح لقن  راشعا  زا  يرـشعب  هک  یتلاح  رد  ددرگ  یم  علاط  حبـص  میاـمن  هراـشا  دـنا  هدومن  نیاـعم  نآ  هب  قیدـصت  هدومن و  لـقن  ار 

.موش یمن  محازم  نیا  زا  شیب  دیا  هدیسرن 

.تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

.دشاب یم  ناهرب  لیلد و  اب  مییوگ  یم  ام  هچنآ  دننادب  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  منک  یم  نامگ  ناهذا  ندش  نشور  هنومن و  يارب 

دندمیهف تما  دش و  هتشادرب  ترضح  نآ  ملع  زا  هدرپ  هک  ییاهزور  رد  هلمج  زا 
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هناحیر تداعس  اب  تدالو  زور  هروهشمو  هحیحـص  رابخا  ضعب  ربانب  هک  دوب  يزور  ادرف  لثم  تسا  تابیغم  هب  ملاع  ترـضح  نآ  هک 
.تسا هدوب  هادف  انحاورا  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  هللا  لوسر 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ربخ 

(1) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ربخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  دندش  یم  لخاد  مدرم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  دولومب  هونیه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  اولخد  سانلا  نا 
تنا یباب  درک  ضرع  تعیمج  نایم  زا  یصخش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دولوم  هب  ار  ترضح  نآ  دنتفگ  یم  تینهت  هلآو و  هیلع 

درک ضرع  دیدید  هچ  دومرف : میدرک  هدهاشم  یبیجع  رما  یلع  زا  زورما  هللا  لوسر  ای  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  یماو 
هرامـش اجک  زا  یلع  هک  میدومن  بجعت  ام  دنـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روضح  دنا و  هدـش  لزان  تینهت  يارب  ام  نوچ 

یم مالـس  لزان و  امـش  رب  هک  يا  هکئالم  یما  تنا و  یباب  درک : ضرع  دنا  هدـمآ  نم  دزن  رد  کلم  ردـق  نآ  یتسناد  هنوگچ  دومن و 
مدیمهف دندز  فرح  امـش  اب  تغل  رازه  تسیب  دصکی و  مدـید  مدرک  هرامـش  نم  دـندز  یم  فرح  امـش  اب  یتغل  هب  کی  ره  دـندومن 

ار وت  ملحو  ملع  دنوادخ  نسحلا  ابا  ای  املح  املع و  هللا  كداز  دومرف : ترـضح  دنا  هدمآ  امـش  تمدـخ  کلم  رازه  تسیبو  دـصکی 
( دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) نسحلا ابا  يا  دنک  دایز 

: دومرف دومن  تما  هب  ور  هاگنآ 

وه هنم  ربکا  هیآ  ام هللا  هنم و  مظعا  أبن  ام هللا  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 
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نا رکذلا  لها  اولئساف  یلاعت  هللا  لاق  يذلا  رکذلا  لها  وهو  ملعلا  یف  خسارلا  وهو  هللا  ملع  نزاخ  هللا و  نیما  هفیلخلا  ریخ  هیربلا و  ماما 
حاتفملا تأیلف  هنازخلا  دارا  نمف  اهحاتفم  یلع  ملعلا و  هنازخ  انا  نوملعت  متنک ال 

نیما مدرم  نیرتهب  قلخ و  ماـما  تسوا  یلع  زا  رتگرزب  یتـیآ  يربخادـخ و  يارب  تسین  تسا  وا  هزاورد  یلعو  متـسه  ملع  رهـش  نم  )
متـسه و ملع  هنازخ  نم  دیادن  ملع  امـش  رگا  رکذ  لها  زا  دینک  لاؤس  هدومرف  ادخ  هک  يرکذ  لها  تسوا  وا و  ملع  رادـهگن  ادـخ و 

( .دبایب ار  دیلک  دیاب  سپ  دهاوخ  یم  ار  هنازخ  سک  ره  تسا  هنازخ  نآ  دیلک  یلع 

هنافصنم تواضق 

ناتبلق كاپ  ترطف  يور  هدارا  نودـب  دـییامن  هنالداع  تواضق  دـیوش و  جراخ  تداع  زا  يردـق  دـیهد و  فاصنا  رگا  مرتحم  نایاقآ 
تافص عیمج  دجاو  لسر و  ماک  تآرم  بویغ و  رارسا  ءایبنا و  مولع  عیمج  عماج  هک  یگرزب  تیصخش  نینچ  هک  دییام  یم  قیدصت 

رد هب  هدومرف  رما  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدوب  تمـصع  يوقت و  تلادع و  ماقم  بحاص  هدیدنـسپ و  قالخا  هدـیمح و 
داژن ياوقتو و  عرو  دـهز و  ثیح  زا  هداد و  رارق  دوـخ  تفلاـخم  مه  ار  شتفلاـخم  دوـخ و  تعاـطا  ار  وا  تعاـطا  دـیورب و  وا  هناـخ 

هب هک  هدناوخ  نیملسملا  دیس  نیقتملا و  ماما  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یمسق  هب  هدوب  همه  زا  يالعا  قلخ و  هتسجرب 
مه هباحص  ولو  هباحـص  ریاس  زا  تسا  هدوب  تماما  تفالخ و  ماقم  هب  قحا  یلوا و  میدومن  هراشا  هیـضام  یلایل  رد  رابخا  نآ  زا  ضعب 

.دراد نارگید  رب  مدقت  قح  تیولوا و  هک  تسا  لمکا  لضفا و  رد  ام  تبحص  یلو  دنا  هدوب  یلئاضف  ياراد  کی  ره 
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نطاب رهاظ و  تافـص  تـالامک و  لـئاضف و  هب  هک  دـیدومن  یفرعم  ار  يدرف  هللا  لوسر  براـقا  هباحـص و  ماـمت  ناـمیا  رد  امـش  رگا 
نآ زج  یصخاش  يدرف  وچمه  اریز   ) دییامن یفرعم  دیتسناوتن  ار  يدرف  وچمه  رگا  میوش و  یم  میلـست  ام  دیامن  ترـضحنآ  اب  يربارب 

.دییامن دنویپ  قح  اب  هدیشوپ و  قلخ  زا  مشچ  دیوش و  تقیقح  میلست  دیاب  اقح  هتشادن ) دوجو  هباحص  نایمرد  ترضح 

ار ینید  هفیظو  مدومن و  قح  ءادا  مریگ  یم  هاوگ  دـهاش و  ار  وت  ایادـخ  مدرک ) ضرع  هتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوـخ  ياهتـسد  )
ضوع و متخاـس  رهاـظ  نانمـشد  ياـهتمهت  لـباقم  رد  ار  تقیقح  مدومن و  عیـشت  میرح  زا  عاـفد  مداد و  ماـجنا  ضغب  بح و  نودـب 

.سب مهاوخ و  یم  تدوخ  زا  ار  ینابیتشپ 

عیشت لوبق  رد  باون  تانایب 

هیلاع يدابم  هیملع و  ینابم  زا  هدافتسا  هسدقم و  راونا  زا  هئاضتـسا  رکذ  سلجم  نیا  هیـشاح  رد  هک  تسا  بش  هد  بحاص  هلبق  باون :
فارطا رد  هزور  همه  رـضاح و  سلجم  رد  مامت  قشع  اب  اهبـش  ماـمت  هک  میتسه  رفن  دـنچ  میدومن  عامتـسا  ار  نیفرط  لـئالد  هدومن و 

هلیسو هب  ار  تیاده  بابسا  هک  ار  دحاو  يادخ  منک  یم  رکش  میدومن  لماک  یجالح  ار  بلاطم  هدومن و  اهتبحـص  هنابـش  ياهراتفگ 
هعیـش هقیرط  هک  دمآ  ققحم  تباث و  ام  رب  دص  رد  دص  الماک  میدینـش  هدینـشن  لئالد  میدش و  قح  هب  رـصبتسم  هدروآ و  مهارف  امش 

یـضفار یلاـغ و  كرـشم و  اـم  هب  ار  اـهنآ  هک  نیفلاـخم  ءوس  تاـغیلبت  فـالخ  رب  تسا  تقیقح  هقیرط  قـح و  بهذـم  هیرـشع  اـنثا 
اراد اهنآ  ار  مالسا  یقیقح  نید  هک  دمآ  مولعم  ام  رب  دندوبن  یفرعم  قح  فرحنمو 
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.دنتسه

همانزور ندناوخ  زا  رهـش  نیا  رد  ام  دننام  دنا  تقیقح  قح و  یپ  رد  هک  ضرغ  یب  هداس  نامدرم  زا  يرایـسب  هکلب  راضح  هدـع  ام  هن 
.دنا هدش  قح  هب  رصبتسم  نیفرط  لئالد  هب  ندرب  یپ  تالجم و  اه و 

رد یلو  نیفلاخم  اب  طالتخا  یـصوصخ و  لغاشم  یمومع و  عماجم  رد  اهنآ  لاغتـشا  هطـساو  هب  دنرادن  رهاظت  ییاناوت  اهیـضعب  اهتنم 
.دنا هدومن  عیشت  راهظا  هنامرحمام  دزن 

هتشادرب و ار  هدرپ  میهاوخ  یم  هک  تسا  بش  دنچ  میتسه  رهاظت  هدامآ  بلق  توق  اب  میرادن  كاب  یسک  زا  نوچ  رضاح  هدع  ام  یلو 
رب هدنیـش و  يرت  مکحم  لـئالد  هدوزفا و  اـم  تریـصب  رب  بش  ره  قاـفتا  نسح  زا  هدـماین و  تسد  هب  تصرف  مییاـمن  یفرعم  ار  دوخ 

.میدش رت  تباث  خسار و  دوخ  هدیقع 

نایعیـش رتفد  رد  ار  ام  مان  دیهد و  راختفا  ام  هب  دیونـشب و  ار  ام  ریراقا  هتـشادرب  ار  هدرپدـیهد  هزاجا  دورن  تسد  زا  تقو  هک  نیا  يارب 
مالعا مه  نایعیـش  هعماج  هب  دـییامن و  طبـض  تبث و  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  همئا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایملاع  يالوم 
دیهدب تداهـش  مه  ناتراوگرزب  دج  روضح  یهلا و  لدـع  همکحم  رد  تمایق  زور  رد  دـنریذپب و  دوخ  يردارب  هب  ار  ام  هک  دـییامرف 

.میا هدروآ  ادخ  لوسر  ءافلخ  ءایصوا و  رشع و  انثا  همئا  تیالو  هب  نامیا  نیقی  ملع و  يور  زا  ام  هک 

رون ییانشور  هب  ار  قح  هدومن  قیاقح  هب  هجوت  تقیقح  شوگ  تریصب و  هدید  اب  يا  هتسجرب  دارفا  منیب  یم  هک  مدنسرخ  یسب  یعاد :
.دندش دراو  میقتسم  طارص  تسار و  هار  هب  هدروآ  تسد  هب  لقع 
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لبنح نب  دمحا  ماما  لیبق  زا  تعامج  تنس و  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  هداد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یطارـص  نامه 
یمزراوخ لئاضفرد و  یلزاغم  نبا  لوؤسلا و  بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنسم و  رد 

هار ینعی  هکـسمن  قح  یلع  طارـص  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدومن  لقن  نارگید  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  نامیلـس  بقاـنم و  رد 
.ار وا  میبسچ  یم  تسا  قح  یلع 

رب تقیقح  هتشادرب و  ناشناگدید  لباقم  زا  راتتسا  هدرپ  هدیدرگ و  جراخ  بصعت  تداع و  زا  مه  ام  یمالسا  ناردارب  ریاس  مراو  دیما 
.ددرگ راکشآ  اهنآ 

رـصتخم کنیا  دـیداد  ار  ام  تایعدتـسم  باوج  قالخا  نسح  زاب و  يور  اب  هک  ناـتفاطلا  محارم و  زا  رکـشت  اـب  بحاـص  هلبق  باون :
ام و ناردارب  ناگدـید  ییانـشور  نانتما و  ترـسم و  ثعاـب  هک  دـییامن  لـح  مه  ار  نآ  میراد  اـنمت  تسا  اـم  لد  هشوگ  رد  یلاکـشا 

.ددرگ نامیا  هدیقع و  ماکحتسا 

.میامن ضرع  ار  نآ  باوج  ات  تسا  زیچ  هچ  رد  لاکشا  دییامرفب  منک  یم  شهاوخ  یعاد :

تیصخش هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هچنآ  اهبـش  نیا  رد  نوچ  دشاب  یم  اهنآ  یماسا  رـشع و  انثا  همئا  تماما  هب  عجار  ام  لاکـشا  باون :
هب تلـالد  ار  اـم  هک  تسه  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  ـالوا  هک  دـیهد  حرـش  اـم  يارب  تسا  ینمتم  دوـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

.ریخ ای  دیامنب  رشع  ینثا  همئا  تماما 

.دییامرف نایب  ام  بلق  نانیمطا  يارب  تسه  هچ  نانچ  ریخ  ای  هدش  تبث  نایعیش  ماما  هدزاود  یماسا  ام  اهیباتکرد  انیاث 
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تسا و رحـس  کیدزنو  گنت  تقو  نوچ  یلو  تسا  رـضاح  مه  نآ  اوجو ب  دـیدومن  عقوم  هب  لاؤس  اج و  هب  رایـسب  شیامرف  یعاد :
ضرع باوج  دیروآ و  یم  فیرـشت  بش  ادرف  ای  دییامرف  تقفاوم  هچ  نانچ  دـشکب  لوط  يردـق  تسا  نکمم  مه  لاؤس  نیا  باوج 

.مزرو تردابم  باوج  ضرع  هب  حبص  ادرف  ای  میامن  یم 

تسا مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر  داینب  تداعـس  دالیم  دیعـس  دیع  زور  ادرف  نوچ 
هب اجنآ  رد  تسا  نکمم  تسا  رارق  رب  رادـلاسر  هینیـسح )  ) هراب ماما  رد  رهظ  ات  حبـص  زا  یلـصفم  نشج  ام  شابلزق  ناردارب  فرط  زا 

.یلاعت هللا  ءاشنا  میامن  لاکشا  لح  هدومن و  ضرع  ار  باوج  نیا  يدیع  ناونع 

زا هک  ار  یمرتحم  ناـیاقآ  دـییامرف  هزاـجا  لاـحلا  سپ  میوش  یمن  امـش  تقو  محازم  نیا  زا  شیب  میقفاوم و  راـختفا  لاـمک  اـب  باون :
.میامن یفرعم  كرابم  روضح  هب  دنا  هدومن  هئاضتسا  ینارون  سلجم  نیا  هئیضم  رداون 

.میریذپب تبحم  رهم و  شوغآ  رد  ار  زیزع  نایاقآ  هک  میا  هدامآ  ترسم  لیم و  ملاع  کی  اب  یعاد :

ننست لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  عیشت 

رفن هدزای  یلع و  تماما  تفالخ و  هب  رارقا  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  ياول  تحت  رد  بشما  دـنراد  راـختفا  هک  یناـیاقآ  باون :
.دنیامنب ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ناماما 

نایعا زا   ) ناخ ردـیح  مـالغ  - 4 مرتحم .) راجت  زا   ) نیماـمالا مـالغ  .هاشیلع 3 - دمحا  دیـس  .مویقلا 2 - دـبع  امـش  صلخم  ریقح  - 1
زا  ) ناخ دحالا  دبع  - 5 يدحرس .)
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(. فورعم نیکالمو  لاجر  زا   ) ناخ دمصلا  دبع  - 6 باجنپ .) مرتحم  راجت 

دعب مدیـسوب  هتفرگ  یعاد  شوغآ  رد  ار  کی  ره  دنتـساخرب  همه  سلجم  لها  مامت  هتـساخرب  اج  زا  همه  دـندمآ  یعاد  هب  ور  نایاقآ 
دیع بش  متفگ  اهنآ  ییوجلد  يارب  دـندش  هتفرگ  یلیخ  ننـست  لها  ناردارب  مدـید  نوچ  .دـندومن  هقناعم  اهنآ  اب  سلجم  لـها  ماـمت 

بوخ اذـلف  تسا  ناوارف  باوث  بجوم  هک  دـنیامن  هقناعم  هحفاصم و  رگیدـکی  اب  یتسیاب  نمیلـسم  یمالـسا  تاروتـسد  قباطم  تسا 
هدومن و هقناعم  نیریاس  اب  دعب  مالـسلا و  دبع  خیـش  ظفاح و  بانج  ندرگ  هب  تسد  لوا  مییامن  هقناعمو  هحفاصم  مه  اب  یگمه  تسا 

میداد هزات  یترسم  ار  سلجم  نیریش  ياه  تبحص  اب  دندروآ و  سلجم  هب  لصفم  ینیریش  تبرش و  هاگنآ  هدیسوب  ار  یگمه  یناشیپ 
.میدومن فرطرب  دوب  اهنآ  تانجو  رد  هک  ار  يرهاظ  ياهتوردک  و 

.تسین یندش  شومارف  ذئاذل  رمع  رخآ  ات  هک  میدرب  یفاک  هرهب  اهبش  نیا  رد  امش  رادید  زا  ام  بحاص  ظفاح :

هچ نانچ  دیدومن  يرایـسب  قیاقح  فشک  اریز  دهدب  رجا  امـش  هب  ناتراوگرزب  دج  دیراد ، یگرزب  تنم  هدـنب  صخـش  رب  اصوصخم 
لئالد هک  یفـصنم  لقاع  ناسنا  ره  ینعی  متـسین  لوا  بش  مدآ  نآ  نم  اعطق  دـیدومن  رادـیب  ار  ریقح  هک  دـش  ضرع  مه  لبق  ياـهبش 

تیب لها  ترتع و  تیالو  هقیرط  هب  مراودیما  هک  ریقح  هدنب  نیا  دـننام  دوش  یم  رایـشه  رادـیب و  اعطق  دونـشب  ار  امـش  هبئاش  زا  یلاخ 
.مشاب يور  دیفس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لباقم  رد  مورب و  ملاع  نیازا  تلاسر 

هب ام  میراد  رایـسب  یـصخش  ياهراک  هدـیدرگ و  گنت  ام  تقو  نوچ  یلو  مشاب  سونأم  امـش  اب  يرتشیب  تدـم  هک  مدوب  لیام  یلیخ 
یلیخ افداصت  میدمآ  هزور  ود  لایخ 
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توعد امـش  زا  مییامن و  تکرح  نهآ ) هار   ) لیر اب  بش  ادرف  هک  میهد  یم  رارق  عاولا  هلیل  نایاقآ  هزاجا  اـب  ار  بشما  هدـش  ینـالوط 
.میرادرب یصوصخ  ياه  هرهب  ناترضحم  زا  ات  دیوش  امرف  فیرشت  ام  لحم  هب  هک  مینک  یم 

مرگرـس بصعت  دانع و  نودب  تیمیمـص  دادو و  اب  لاحلا  یلا  مدمآ  لئان  ناتترایز  هب  هک  لوا  بش  زا  دـییامن  قیدـصت  نایاقآ  یعاد :
هدوبن نایاقآ  تکرح  يارب  یعنام  یعاد  فرط  زا  هاگ  چـیه  مدومن  ادـیپ  یـصوصخم  هقـالع  سنا و  ناـیاقآ  هب  مدوب و  تبحم  رهم و 

.میامن یم  هدهاشم  دوخ  رد  یبیجع  ریثأت  دیراد  تکرح  لایخ  نایاقآ  مونش  یم  هک  لاحلا  یلو 

ناوید ردو  دیآ  یم  قارف  لاصو  بقع  رد  هکنآ  يارب  مفلاخم  مومع ) فالخ  رب   ) لاصو سنا و  اب  نم  دیوگ  نیخماش  ءافرع  زا  یکی 
: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  بوسنم 

یتفلا یلع  بعص  توملا  نا  نولوقی 

بعصا هللا  بابحالا و  هقرافم 

( .تسا رت  تخس  مسق  ادخ  هب  ناتسود  تقرافم  هکنآ  لاح  تسا و  تخس  ناوج  رب  گرم  دنیوگ  یم  )

مهاوخن شومارف  زگره  هک  متـشادرب  رایـسب  هشوت  اصوصخ  یلاع  باـنج  صخـش  اـمومع و  ناـیاقآ  رادـید  زا  بش  هد  نیا  رد  قحلا 
.دومن

تفه شـش  زا  هدایز  هدارا  نودـب  یبش  ره  دـش و  ینالوط  رایـسب  نخـس  هتـشر  مالکلا  رجی  مـالکلا  تبـسانم  هب  بش  هد  نیا  رد  ولو 
یلصادخ لوسر  ثیداحا  لقنو  هفیرش  تایآ  رکذ  ام  سلجم  رسارس  نوچ  یلو  متفرگ  ار  مرتحم  ءاسلج  نایاقآ  تقو  رتشیب  تعاس و 

دوخ میدوب  رانکرب  بعل  وهل و  هنالهاج و  جاجل  دانع و  زا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا 
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.میداد ماجنا  ار  تادابع  زا  یتدابع 

ای بدا  هئاسا  ًادمع ) هن   ) اوهس یعاد  فرط  زا  تاملک  یط  رد  هچ  نانچ  تسا  هابتشا  نایـسن و  وهـس و  زکرم  ناسنا  هکنآ  هب  رظن  یلو 
ار جاتحم  زیچان  یعاد  تاوعد  تباجتـسا  ناظم  رد  دنیامرف و  ضامغا  وفع و  هدمآ  دب  مرتحم  نایاقآ  رظن  هب  ای  هداد  يور  مالک  هلاطا 

.دنیامرفن شومارف  ریخ  ياعد  زا 

هچ دـیبلط  یم  شزوپ  هک  درادـن  یـشجنر  امـش  زا  ام  زا  يدـحا  تسا و  لصاح  نانتما  لامک  ناتفاطلا  زاربا  ناـیب و  نسح  زا  ظـفاح :
ادـبا مه  تاملک  لوط  زا  هدومن و  دوخ  بوذـجم  نوتفم و  ار  ام  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  یلاـع  باـنج  بدا  قـالخا و  نسح  هکنآ 
لالم دوش  ینالوط  ردـق  ره  مینک  یمن  مامگ  هک  تسا  يوق  يا  هزادـنا  هب  امـش  نایب  نسح  ناسل و  تقالط  هکلب  میرادـن  یگدرـسفا 

.دشاب روآ 

دولوم گرزب  دـیع  زور  ادرف  نوچ  هک  میناـسرب  ضرع  هب  یبلطم  میهاوخ  یم  مضیارع  همتاـخرد  ناـیاقآ  محارم  زا  رکـشت  اـب  یعاد :
یهوکـش اب  نشج  سلجم  امـش  یعیـش  ناردارب  شابلزق و  مرتحم  نایاقآ  فرط  زا  دشاب و  یم  هللا  لوسر  هناحیر  تما  یجنم  دوعـسم 

.تسا رارقرب  اردلاسر  هینیسح )  ) هراب ماما  رد 

رظن مییامن  یم  توعد  هنامیمص  ننست  لها  نادرارب  عیمج  زا  امش  طسوت  هب  رضاح  نایاقآ  یلاع و  بانج  صخش  زا  مرتحم  نایاقآ  و 
اب ار  حبـص  ادرف  ترـضح  نآ  حوـتف  رپ  حور  يدنـسرخ  يارب  دـیراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هب  هک  یـصوصخم  هقـالع  هب 

سلجم نآ  رد  ناتدوخ  تکرـش  زا  هک  دـیوش  امرف  فیرـشت  نشج  سلجم  نآ  هب  تعامج  تنـس و  لـها  ناردارب  زا  یمهم  عاـمتجا 
.دومن دیهاوخ  رکشتم  نونمم و  ار  ام  مومع  هک  نیا  رب  هوالع  نایعیش  نشج و 
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یمالسا هیداحتا  نانچ  یمومع  نشج  نیا  رد  یمالـسا  ینامیا و  ناردارب  هقرف  ود  تکرـشاب  هک  دومرف  دیهاوخ  تقفاوم  یعاد  رظن  اب 
.میراذگب تربع  تریح و  رد  دنناناملسم ) ییادج  هقرفت و  ناهاوخ  هک   ) ار مالسا  يداعا  هک  میهد  لیکشت 

( يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس   ) يوسوملا دمحم  ینافلا  دبعلا  انا  و  ق.ه )  ) یناثلا 1374 يدامج  یف  هباتکلا  نم  تغرف  دق 
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ینیسح دالیم  دیع 

رهشالا اهنابعش  رهش  تدف 

رهشالا هنمی  اهنیب  نمف 

انعلا لاز  انع و  مهلا  يوط 

رشنی اننتیب  انهلا  رشب  و 

مانالا باقر  یف  هثلاثل 

رکنت كرمعل ال  دایا 

طبس دالیمب  ءالولا  حبصف 

رفسم هب  مانالا  يداه 

يذلا مامالا  هاجنلا  باب  و 

رفغت هب  دابعلا  بونذ 

امس هیف  همامالا  نصغ  و 

رمثی اهتیاده  ینج 

هرون نم  هوبنلا  ضور  و 

رهزم هرون  نم  ینس و 

هعیش هدالیمب  نهتل 

رصنع هبح  یف  باط  مهل 

دنلب ترضح  نآ  دالیم  زا  تراشب  هب  ار  دوخ  يادص  تسا  تیریخ  نمی و  هب  روهشم  هک  نابعش  رهش  لاس  ههام  هدزاود  عمج  نیب  زا  )
مهیلع یلع  نب  نیـسح  نابعـش  ام  میـس  رد  هک  نیا  هب  تساخرب  یفرط  ره  زا  کیربت  يادص  لئاز و  ام  زا  ار  مغ  مه و  هنوگ  ره  دومن 

ببس تاجن و  باب  هک  تسا  یسک  وا  هک  دیدرگ  رونم  نشور و  ادخ  ربمغیپ  رسپ  دالیم  هب  تیالو  حبص  اذل  دیدرگ و  دلوتم  مالّـسلا 
وا رون  زا  توبن  غاب  دنتـسهوا  زادـعب  ماما  هن  تیالو  هدنـشخرد  ياه  هویم  دـنلب و  وا  زا  تماـما  تخرد  هخاـش  تسا  قیـالخ  شزرمآ 

ببـس هب  بیر  بیع  زا  هک  یهورگ  نآ  ینعی  ار  نایعیـش  هورگ  راوگرزب  نآ  دـالیم  هب  وگب  تینهت  تسا  هوـیم  لـگ و  زا  رپ  نشور و 
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( .دنصلاخ وا  تبحم 

انالوم و داینب  تداعس  دالیم  دیع  هک  لاس 1345  مظعملا  نابعش  میس  زور  حبص 
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هالـصلا هتیرذ  نم  نیموصعملا  هعـست  هیخا و  هما و  هیبا و  هدـج و  یلع  هیلع و  نیـسحلا  هللا  دـبعابا  ترـضح  میـس  ماما  نینوکلا  یلوم 
زا دش  رارقربو  یقعنم  رادلاسر  هینیسح )  ) هراب ماما  رد  شابلزق  مرتحم  نایاقآ  فرط  زا  یهوکـش  اب  نشج  سلجم  علاط ، دوب  مالـسلاو 
زا يریثک  عمج  قافتا  هب  یعاد  هدـنام  رهظ  هب  تعاس  راهچ  هدروآ  موجه  هوکـش  اـب  سلجم  نآ  هب  هفلتخم  تاـقبط  مومع  حبـص  لوا 

.هدوب یهوکش  اب  سلجم  قحلا  میتفر  هراب  ماما  هب  نشج  رد  تکرش  تهج  دندوب  هدمآ  لزنم  هب  هک  هعیش  لاجر  ءاملع و 

هقبط ود  گرزب  ياهقاطا  مامت  تمظع و  نآ  اب  هراب  ماما  عیـسو  رایـسب  ياـضف  ینـس  هعیـش و  هفلتخم  تاـقبط  زا  تیعمج  رفن  نارازه 
.دندوب هدومن  رپ  ار  اهماب  يالاب  یتح  یمومع  ربعم  نایم  ات  ار  فارطا 

دورو زا  دندوب  امرف  فیرشت  مه  مالـسلا  دعب  خیـش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  بانج  قافتا  هب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  نیمرتحم  نایاقآ 
ساـپ هب  کـلذ  عم  دـنوب  هدومن  نیعم  یللجم  هاـگیاج  یعاد  سولج  يارب  هکنیا  اـب  اـپرب  سلجم  رد  یبـیجع  شورخ  شوـج و  یعاد 

هب مارتحا  هک  یعاد  لمع  نیا  زا  رایـسب  متفر  ناشیا  تمدـخ  رـس  کی  هدومن  رظن  فرـص  دوخ  هاگیاج  زا  هماع  گرزب  ءاملع  مارتحا 
.دندوب لاح  شوخ  دوب  یعاد  یضرغ  یب  حانج و  ضفخ  رب  ّلاد  اهنآ و  ماقم 

ییارس هحیدم  حدم  رفن  ود  ینیریـش  تبرـش و  فرط  زا  دعب  دندروآ  سلجم  هب  یلـصفم  ینیریـش  تبرـش و  سولج  هقناعم و  زا  دعب 
یتعامج اب  دندوب  رواشیپ  هعیش  یمان  لاجر  زا  هک  ناخ  دمصلا  دبع  رادرس  بانج  هاگنآ  دندومن  یسراپ  ودرا و  ناسل  هب  دیجمت  لباق 

دندومن ربنم  تساوخ  رد  یعاد  زا  دندمآ و  شابلزق  نیمرتحم  زا 
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.دیهدب يدیع  اهنآ  هب  دوخ  يربنم  تانایب  زا  هک  دنا  هدامآ  امش  زا  يدیع  راظتنا  هب  نیرضاح  تعامج  تسا  دیع  زور  نوچ  هک 

تـسا ام  فقوت  رخآ  زورما  نوچ  دنتفگ  دندش و  هطـساو  ظفاح  بانج  تبقاع  دش  هدوزفا  اهنآ  رارـصا  رب  دومن  عانتما  یعاد  دنچ  ره 
هب اذـل  میامن  ناشیا  لوق  زا  درمت  متـساوخن  مدوب  هدومن  ادـیپ  هقالع  ناشیا  هب  نوچ  میربب  دوخ  اب  يراـگدای  امـش  ربنم  زا  میراد  لـیم 

لاجر صاوخ  زا  يا  هدـع  قافتا  هب  تعامج  زامن  ءادا  ربنم و  همتاخ  زا  دـعب  مدوب و  ربنم  رهظ  بیرق  ات  متفر  ربنم  ناشیا  مارتحا  ساـپ 
و تشذگ ) مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هدـش و  روارگ  لبق  تاحفـص  رد  هک   ) دنتـشادرب یـسکع  نیرـصبتسم  نایاقآ  ینـس و  هعیش و 

.دش هداد  مومع  هب  نایعیش  هزوح  رد  دراو  هزات  نیمرتحم  نایاقآ  رفن  شش  دورو  راختفا  هب  یلصفم  ياذغ 

دوبن هدیاف  زا  یلاخ  نوچ  دندوب  هداد  راشتنا  دوخ  تاعوبطم  رد  هتـشون و  تالجم  دیارج و  نیربخم  هک  مه  ار  یعاد  ربنم  نتم  کنیا 
.میدومن قحلم  باتک  لصا  هب  پاچ  يارب  اذل  دوب  ام  تارظانم  بش  هد  تانایب  لمکم  ممتم و  تفگ  ناوت  یم  هکلب 

ربنم زاغآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رسی  يردص و  یل  حرشا  بر 

هالصلا و نیعمجا و  قلخلا  ءانف  دعب  یقابلا  هتیلوا و  لبق  لوالا  دمحلا هللا 
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نلعملا قلفنا و  امل  حتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  دومحملا  ماقملا  دـمحلا و  ءاول  بحاص  دوجوم و  لک  لوا  دوجولا و  رـس  یلع  مالـسلا 
یندملا یکملا  لوسرلا  یمالا و  یبنلا  لیلاضالا  تالوص  غمادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادـلا  ّقحلاب و  قحلا 

یلع نیلسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  هللا  دبع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  یبح  نیرخالا  نیلوالادیس و  یحطبالا  یمشاهلا  یـشرقلا 
هنعل یمظعلا و  هللا  تایآ  ءایربکلا و  سیماون  همکحلا و  عیبانی  هیادـهلاو و  ملعلاءامـس  سومـش  نیموصعملا  هئایـصوا  نیرهاطلا و  هلآ 

.نیدلا موی  یلا  نآلا  نم  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  مهلئاضف  يرکنم  مهیضغبم و  مهئادعا و  یلع  هللا 

اوعیطا هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  میرکلا  هباـتک  یف  میکحلا  هللا  لاـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
نـسحا ریخ و  کلذ  رخآلا  مویلاو  هللااب  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  ناـف  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و 

.الیوأت

هب ناتراک  يزیچ  رد  نوچ  دینک و  تعاطا  ار  لوسر ) ادخ و  فرط  زا   ) ناراد نامرف  لوسر و  ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  )

ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  دـیراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیدرگ  زاب  لوسر  ادـخ و  مکح  هب  دیـشک  عازن  وگتفگ و 
( .دوب دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  روصت  هچ  ره  زا  امش  يارب  لوسر )

تقیقح زاجم و  يدازآ 

هقرف ره  هدیدرگ و  مومع  ناسللا  بطر  تسا  اهلاس  هک  همهم  تاعوضوم  زا  یکی 
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زا يا  هتسد  زیوآ  تسد  اریخا  هک  تسا  يدازآ  تیرح و  عوضوم  دنیمن  یم  نآ  هب  ءاکتا  دوخ  دصقم  مارم و  تفرـشیپ  يارب  یموق  و 
زا هتفر و  نوریب  ءایبنا  نایرج  ءاضق  نامرف  ریز  زا  يدازآ  تیرح و  لصا  نیمه  يور  هک  هدـیدرگ  رظن  هاـتوکو  رکفلا  ریـصق  ناـمدرم 

نیناوق هقح و  عیارـش  دویق  نایملاع و  راگدورپ  تیدوبع  زا  يدازآ  تیرح و  دندیمهفن  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  جراخ  نینیدـتم  هزوم 
ماظن تفالخ  جرم و  جره و  بجوم  رـشب و  شیاـسآ  لـخم  يدازآ  تیرح و  نینچ  دراد و  لـقع  ملع و  اـب  لـماک  تفلاـخم  هسدـقم 

.دشاب یم  ءالقع  ءاملع و  نیققحم  ضوغبمو  دودرم  یعیبط و 

ءانبا شتـسرپ  میظعت و  قولخم و  تیدوبع  زا  هک  يدازآ  زا  تسا  ترابع  تسا  حودممو  بوخ  رایـسب  هک  يدازآ  تیرح و  نآ  هتبلا 
لقع رون  هب  هک  هدـیمهف  ناـسنا  هکنآ  هچ  تسا  تیناـسنا  مزاول  زا  يدازآ  نینچ  دوخ  دـننام  ناـسنج  مه  هناروکروک  تعاـطا  رـشب و 
فرط عیطم  هناروکروک  دـشاب  رانکرب  دوخ  دـننام  یگدـنب  تیدوبع و  زا  یتسیاب  دـشاب  یم  تفرعم  ملع و  بحاـص  هدـیدرگ و  رونم 

.ددرگ نادرگرس  تریح  تلالض و  يداو  رد  هک  ددرگن  يدحا 

.دشاب میاق  وا  رب  لقن  لقع و  لئالد  قئال و  لباق  هک  دروآ  دورف  ییاج  هب  تعاطا  رس  تاقولخم  فرشا  ناسنا  دیاب  هتبلا 

عیمج امش و  ام و  قلاخ  هک  الع  لج و  تیدحا  ترضح  لاوز  یب  تاذ  هب  دراد  صاصتخا  ارـصحنم  یگدنب  شیاتـس و  تسا  یهیدب 
يارب زیچ  همه  داجیا  هک  یقلاخ  مه  نآ  رداق  قلاخ  لباقم  رد  زجاع  قولخم  هک  هدمآ  تباث  هیقلع  لئالد  اب  هک  تسا  ملاع  تادوجوم 

.دشاب فرص  عیطم  عشاخ و  عضاخ و  یتسیاب  هدومن  وا 
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مکحم دنس  دشاب و  هدومن  وا  تعاطا  هب  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  رگم  تسین  زئاج  ناسنا  رب  تاقولخم  زا  يدحا  تعاطاو 
.تسا دیجم  نآرق  صاخشا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  رد  ام 

هداد ام  هب  الماک  يدنچ  تایآ  رد  ار  تعاطا  روتـسد  مینیب  یم  مییامن  یم  ینامـسآ  مکحم  دنـس  نیا  دـیجم و  نآرق  هب  هعجارم  یتقو 
.میروآ دورف  میظعت  رس  يدارفا  هچ  لباقم  رد  مییامنب و  یصاخشا  هچ  زا  تعاطا  ینالقع  هدعاق  يور  هک 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  تعاطا 

: هدومرف احیرص  تسا  یعاد  ضیارع  علطم  هک  هفیرش  هیآ  نیمه  رد  هلمج  زا 

{ مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  }

.اروا رما  نابحاص  ربمغیپ و  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک  تعاطا  ینعی 

.تسا بجاو  رما  نابحاص  ربمغیپ و  تعاطا  رشب  سنج  زا  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  زا  دعب  هفیرش  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ 

نیب هک  یفالتخا  طقف  درادن  ینعم  نیا  راکنا  يدحا  ودنقفتم  نیملسم  هعماج  مومع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رماوا  تعاطا  و 
ار رمالا  یلوا  تعاطا  شلوسر  دوخ و  تعاطا  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  رمالا  یلوا  یناعم  رد  دـندومن  داجنیا  ناناملـسم 

.هداد رارق  بجاو 

رمالا یلوا  یناعمرد  ننست  لها  هدیقع 

هیآ رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسا  نآ  رب  هدیقعار  ننست  لها  هماع و  ناردارب 
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.دشاب یم  يرهاظ )  ) رما نابحاص  نیطالس و  لاح  لماش  هک  دنرکشل  نارس  نایاورنامرف و  ءارما و 

لیلد هب  دنـشاب )؟ ملظ  روجف و  قسف و  هب  رهاجتم  دنچ  ره   ) دنناد یم  بجاو  دوخ  رب  ار  نیطالـس  رما  تعاطا  ننـست  لها  نایاقآ  اذـلف 
؟! تسا بجاو  ناشتعاطا  سپ  دنرمالا  یلوا  هیآ  لومشم  اهنآ  هکنآ 

مامت هب  هک  دـهد  یمن  هزاجا  تقو  قیـض  اب  رـصتخم  سلجم  نیا  هک  تسا  لطاب  لقنو  لقع  لئالد  اـب  يا  هدـیقع  نینچ  هکنآ  لاـح  و 
هلک ال كردـی  ام ال  باب  نم  یلو  میزادرپب  لیـصفت  هب  ات  دـهاوخ  یم  تقو  هامکی  القا  میامن  داهـشتسا  اهنآ  هدـیقع  نالطب  رب  لئالد 

.هلک كرتی 

دیشچ دیاب  یگنشت  رهب  کیل  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

تواضق فاصنا  لها  ات  میامن  یم  ثحب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  ارـصتخم  دوخ  دـصقمو  فدـه  تابثا  يارب  مرتحم  نایاقآ  هزاجا  اـب 
.ددرگ تقیقح  فشک  هدومن  هنالداع 

دنمسق هس  هب  رما  بحاص 

بلاغلاب ای  عامجالاب –  بوصنمای  دنتـسین  نوریب  لاح  هس  زا  دـنیامن  یم  ییاور  ناـمرف  هعماـج  رد  هک  نیطالـسو  ءارما  تسا  یهیدـب 
.دنتسه هللا  بناج  نم  بوصنم  ای  هردقلاب -

یلـصربمغیپ ادخ و  تعاطا  دـننام  شتعاطا  دـندومن  رارقرب  تراما  هب  ار  وا  هدومن و  يدرف  رب  عامجا  نیملـسم  رگا  هک  لوا  هقیرط  اما 
ینالقع تبثم  لیلد  دشاب  بجاو  هلآو  هیلع  هللا 
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.دنیامن رارقرب  تراما  هب  ار  وا  هک  یکاپ  رایع و  لماک  درف  کی  رب  دننک  قافتا  ًامومع  دنناوتب  ناناملسم  هکدرادن 

.دنربخیب دنتسه  هدیقع  هچ  رد  هک  صاخشا  نطاوب  زاو  دنرگن  یم  تالاح  رهاوظ  هب  دنشاب  مهفلا  يوق  ردق  ره  نیملسم  هکنآ  يارب 

دندش دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  باختنا 

هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  هللا  میلک  یسوم  ترـضح  زا  هیرهاظ  نیزاوم  يور  اعطق  تاباختنا  رما  رد  دنـشاب  اناد  لقاع و  نیملـسم  ردق  ره 
.دوب دهاوخن  رتالاب  ادخ  هداتسرف  لماک  لقع  زا  اهنآ  همه  لوقع  دنشاب و  یمن  رت  ملاع  تسا  مزعلا  یلوا  ءایبنا  زا  هک  مالسلا 

هب رومأم  ءایبنا  نوچ   ) دومن باختنا  رهاوظ  نسح  يور  ار  رفن  داتفه  لیئارسا  نیب  نادنمشناد  ءالقع و  نارازه  نایم  زا  یسوم  ترضح 
( .دنداد یم  رارق  رابتعا  رادم  ار  رهاظ  نسح  نامه  دندرک  یمنرظن  صاخشا  نطاوب  هب  دندوب  رهاوظ 

یبلق تباث  حیحـص  هدیقع  نابحاص  لوا  زا  دش  مولعم  دندش  كاله  دـندمآ و  رد  دـساف  یگمه  ناحتما  عقوم  رد  درب  انیـس  روط  هب  و 
هدومن ینعم  نیا  هب  هراشا  دیجم  نآرق  هچ  نانچ  دش  راکـشآ  دنتـشاد  نطاب  رد  هچنآ  تفر و  الاب  هدرپ  ناحتما  عقوم  رد  اهتنم  دـندوبن 

.فارعا هروس  زا  هیآ 154  رد 

درادن ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  رشب 

دندرگ بذعم  یلاعت  قح  باذع  هب  هقعاص  هلیـسو  هبو  دنیآ  رد  دـلج  زا  رفاک  دـساف و  ادـخ  ربمغیپ  هللا  میلک  نیبختنم  هک  ییاج  سپ 
یلوا قیرط  هب  رشب  دارفا  ریاس 
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.دنرادن لماک  حلاص  ءارما  باختنا  رب  تردق 

رب سولج  زا  دـعب  هدومن  یـسولاس  ارهاظ  دنـشاب و  قساف  ای  رفاک  نطاب  عقاو و  رد  اهنآ  حالـصلا  رهاظ  بختنم  تسا  نکمم  هکنآ  هچ 
.دنیامن ءارجا  اجیردت  ار  دوخ  هئیس  دصاقم  هدرپ  یب  هتخادنا  ار  یحالصلا  رهاظ  دلج  تراما  تنطلس و  هکیرا 

ریما نینچ  تعاطا  اعطق  تسا و  هدش  هدید  رما  نیا  یلم ) ياروش  سلجم  ناگدنیامن  یتح   ) ءارما نیطالس و  زا  يرایـسب  رد  هچ  نانچ 
.دوب دهاوخ  مالسا  راثآ  وحم  مدرم و  قوقح  عایض  نید و  لالمحضا  بجوم  یهاشداپ  و 

دنشاب یمن  رمالا  یلوا  ءارما  نیطالس و 

دوخ و تعاطا  نیرق  ار  يرجاف  قساف و  ملاظ و  رما  نابحاص  ناطلـس و  رما  تعاـطا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  یمن  رواـب  لـقع  زگره 
.تسا راکشآ  زراب و  هیور  هدیقع و  نیا  نالطب  سپ  دهد  رارق  شلوسر 

هب صاصتخا  دشاب و  یمالـسا  للم  یقیقح  باختنا  اب  نامز  ره  رد  دـیاب  رمالا  یلوا  دـشاب  یعرـش  تما  عامجا  قح  نیا  رگا  هوالع  و 
ره رد  هک  تسا  نیملسم  هعماج  دارفا  مامت  یعرش  قح  نیا  دشاب  هتشادن  رگید  تلم  نود  یتلم 

دـنهدب و يار  باختنا  نآ  رد  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  انکـس  يا  هیرق  اـی  رهـش و  رد  ناناملـسم  زا  يدارفا  اـی  يدرف  ملاـع  راـنک  هشوگ و 
ریاس دـشاب و  عاطم  ارابجا  اهنآ  يار  دـنهدب و  يار  یتکلمم  ای  يرهـش  رد  يا  هتـسد  هکنآ  هن  دـنیامن  تکرـش  رما  بحاـص  نییعترد 

ودنناوخ كرـشمو  یـضفار  ار  اهنآدنـشاب  هتـشاد  یتفلاخم  رظن  یتیعمج  رگا  دندرگ و  میلـست  ًاربج  نیملـسم  هتـسجرب  دارفا  ءالقع و 
.دننادب بجاو  ار  ناشلتق 

503 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2090 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلـص  نییبنلا  متاخ  زا  دعب  یعامجا  نینچ  هک  مینیب  یم  مییامن  هعلاطم  ار  مالـسا  هلاس  دصیـس  رازه و  خـیرات  تاحفـص  هچ  نانچ 
سپ دنـشاب  هداد  يأر  اعمتجم  اهنآ  یقیقح  ناگدـنیامن  ای  ملاع  رد  دوجوم  نیملـسم  مامت  هک  هدـشن  عقاو  یناـمز  چـیه  رد  هلآو  هیلع 

کلامم هعطق و  هعطق  نیملسم  دالب  هک  هزورما  اصوصخم  دیـشوپ  دهاوخن  هدیـشوپن و  لمع  سابل  يا  هورد  چیه  رد  عامجا  هب  هدقیع 
.دنراد یهاشداپ  ریما و  اجک  ره  ددعتم و  یمالسا 

رمالا یلوا  ینامز  ره  رد  هکنا  زا  هتـشذگ  دـنیامن  باختنا  دوخ  يارب  یلقتـسم  رما  بحاص  هاشداپ و  یتکلمم  ره  یلاها  دوش  اـنب  رگا 
مه اهنآ  نیب  هچ  نانچ  تفر  دـنهاوخن  رگید  تکلمم  رمالا  یلوا  هاشداپ و  نامرف  ریز  کـلامم  زا  کـی  چـیه  دوب و  دـنهاوخ  ددـعتم 

فیلکت الب  ناناملسم  هدش ) عقاو  مالسا  خیرات  رد  ررکم  هچ  نانچ   ) ددرگ لعتـشم  امهنیب  برح  هرئان  دوش و  عقاو  یفالتخا  فالخ و 
ار دوخ  ناناملـسم  ناردارب  هداتفا و  مه  ناج  هب  راچان  دوخ  رمالا  یلوا  رمـال  هعاـطا  ناناملـسم  زا  هتـسدود  ره  هکنآ  هچ  دوب  دـنهاوخ 

!؟ دوب دنهاوخ  تشهب  لها  لوتقم  لتاق و  باثم و  یشک  ردارب  رد  ناناملسم  زا  هتسد  ود  ره  ایآ  دنشکب 

دروم هک  دنک  یمن  يزیچ  هب  رما  دنسپ  لقع  لماک  عماج و  نید  مالسا  زگره  هداد  يروتـسد  نینچ  سدقم  عراش  مالـسا و  هک  اشاح 
.ددرگ ناناملسم  ییادج  هقرفت و  داجیا  ببس  هوالع  هب  دشابن  ءارجا  لمع و  لباق  ءالقع و  راکنا 

.دوب دنهاوخن  عامجالاب  هدومن  اهنآ  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  يرمالا  یلوا  سپ 

القع و ار  عامجا  نالطب  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف نادنمشناد  ءاملع و  روضح  اب  یصوصخ  ثحب  سلجم  رد  هیضام  یلایل  رد  هچ  نانچ 
رد هک  میدومن  تباث  القن 
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.تسا هدیسر  دندوبن  رضاح  تاسلج  نآ  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  رظن  هب  دبال  هدیدرگ  جرد  تالجم  دئارج و  تاحفص 

دشاب یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  ره 

هزین و رـس  هبلغ و  رهق و  هب  هک  يرجاف  راوخنوخو  كافـس  هفیلخ  ناطلـس و  ریما و  ره  نیع  تسا  هردقلاب  بوسنم  هک  مود  مسق  اما  و 
.ددرگ بجاو  شتعاطا  دشاب  ذفان  رما  بحاص  طلسم و  مدرم  رب  يزاب  هسیسد 

قـساف كاب و  یب  كافـس  ءافلخ  ای  نیطالـس و  ءارما و  تعاطا  هک  ددرگ  ینعم  یب  هدیقع  نیا  هب  میلـست  دور و  راب  ریز  لقع  هنوگچ 
؟ دشاب بجاو  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دننام  رجاف 

دوخ رتافد  بتک و  رد  ار  ملاظ  كافـس  ءارما  ءافلخ و  هماع  ءاملع  رباکا  زا  نیدـقتنم  نیخروم و  ءاملع و  هنوگچ  تسا  نینچ  رما  رگا 
.اهنآ ریغ  ملسم و  وبا  هملس و  وباو  جاجحو  هللا  دیبعو  هیبا  نب  دایز  كافس و  دیلپ  دیزی  هیواعم و  دننام  دنیمن  یم  حیبقت 

دندش نیملسم  رب  هفیلخ  ناطلس و  ذفان و  رما و  یتقو  صاخـشا  لیبق  نیا  تعاطا  دیوگب  دهاوخب  جاجل  هارزا  یـسک  عقاولا  یف  رگا  و 
مکحم باتک  دـیجم و  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  یتعاـطا  نینچ  اـعطق  دـنا ) هتفگ  هماـع  ءاـملع  زا  ضعب  هچ  ناـنچ   ) تسا بجاو 

.دشاب یم  ینامسآ 

تعاطا زا  عنم  ار  نیملـسم  هداد و  رارق  نعل  دودرم  ار  نیملاظ  قاسف و  رافک و  دـیجم  نآرق  زا  يدـنچ  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز 
.هدومن اهنآ 
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! دننک تعاطا  ار  رفاک ) هکلب  ملاظ  رجاف  قساف   ) رمالا یلوا  هک  دنک  یم  رما  هفیرش  هیآ  نیارد  هنوگچ  سپ 

هماع ءاملع  رباکا  زا  هک  زار  رخف  هکنآ  لاح  و  دشاب ؟ یم  حئابق  حبقا  زا  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هب  داضتم  لوق  هب  تبـسن  تسا  یهیدب 
فیدر رد  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  الا  دشاب و  هانگ  زا  موصعم  رمالا  یلوا  یتسیاب  اعطق  دیوگ : احیرص  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا 

.داد یمن  رارق  متاخ  ربمغیپ  دوخ و  تعاطا 

بوصنم ای  عاـمجالاب  بوصنم  رمـالا  یلوا  تسین  نکمم  هک  دـش  تباـث  هدـیقع  ود  نیا  نـالطب  لـئالد  رـصتخم  نیمه  اـب  یتقو  سپ 
.دشاب هردقلاب 

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  یلوا 

هدیقع تسا  نیمه  بولطملا  تبثف  دـشاب  هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  رمالا  یلوا  یتسیاب  امتح  هک  میـس  مسق  میامن  یم  تباث 
هدساف و قالخا  هلیذر و  تافص  عیمج  زا  هزنم  بذهم و  ربمغیپ  دننام  یتسیاب  رمالا  یلوا  نوچ  دنیوگ  یم  هک  هیرشع  انثا  هیماما  هعیش 

درادن الالقتـسا  اتاذ و  یلاعت  يادخ  زج  يدحا  مه  روما  نطاوب  هب  ملع  نوچ  دنـشاب و  انطاب  ارهاظ و  رئاغـص  رئابک و  مامت  زا  موصعم 
.دیامن نیعم  ار  رمالا  یلوا  یلاعت  يادخ  دیاب  سپ 

الع لج و  وا  سدـقا  تاذ  یتسیاـب  مه  ار  رمـالا  یلوا  دتـسرف  یم  تلاـسر  هب  هدـیزگرب و  قلخ  ناـیم  زا  ار  لوسر  هک  ییادـخ  ناـمه 
.دیامن یفرعم  مدرم  هب  هدومن و  باختنا 

دوخ رهاظ  تحارص  دیامن  یم  مارم  تابثا  جراخ  زا  هک  لئالد  لیبق  نیا  رب  هوالع 
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لیلدلاب جرخ  ام  الا  دشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافص  عیمج  دجاو  هک  دشاب  دیاب  یـسک  رمالا  یلوا  هک  دنک  یم  مکح  هیآ 
.تسا تلاسر  یحو و  ماقم  نآ  هک 

.دشاب یم  الع  لج و  وا  تاذ  هب  صوصخم  باختنا  زا  سپ  تسین  يرگید  راگدورپ  تاذ  زج  تیرشب  عیمج  هب  ملاع  نوچ  و 

دینک تعاطا  ار  ادخ  لوسرلا  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  دیامرف  یم  هک  هدروآ  اویعطا  ود  نکمم  بجاو و  نیب  قرف  يارب  هفیرش  هیآ  رد  اذلف 
ریغ تردـق و  تمکح و  ملع و  تایح و  لیبق  زا  دراد  تافـص  یتسهزا  هچنآ  هک  دـینادب  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ار  وا  هک  يوحن  هب 

.دشاب یم  تاذ  نیع  وا و  دوخ  زا  اهنآ 

دینادب هدیدنـسپ  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  دجاو  حلاص و  دـبع  دوجولا و  نکمم  ار  وا  هک  يوحن  هب  ار  ربمغیپ  دـینک  تعاطا  و 
.تسا هدش  هضافا  وا  هب  دوجولا  بجاو و  بناج  زا  تافص  نآ  مامت  هک 

نیا رد  دـیامن و  یم  یفرعم  ار  رمالا  یلوا  هفطاع  واو  کی  اـب  طـقف  دروآ  یمن  اوعیطا  هک  دـسر  یم  رمـالا  یلوا  یفرعم  هب  یتقو  یلو 
ره دشاب  دـجاو  هک  تسا  سک  نآ  رمالا  یلوا  هک  دـنامهفب  ریمـض  نشور  رکفلا  رونم  نامدرم  هب  دـهاوخ  یم  هک  تسیا  هفیطل  واو » »

غـالبا رد  لالقتـسا  یحو و  لوزن  لـیبق  زا  تسا  دـقاف  لـیلد  هب  هچنآ  رگم  تسا  هدوـب  دـجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ار  هچ 
تعاطا سپ  توبن  تلاسر و  ماقم  رگم  دشاب  هتشاد  دیاب  زین  رمالا  یلوا  هتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنآ  هصالخ  تلاسر 

؟ دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعاطا  خنس  زا  رمالا  یلوا 

.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  عرش  نیناوق  نید و  نابهاگن  ماکحا و  يرجم  هک  تسا  نیا  رمالا  یلوا  نأش  طقف 
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ترضح نآ  هرهاط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لسن  زا  رشع  ینثا  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دندقتعم  هیماما  هعیش  عیمج  اذل 
نآ راوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لـهاو  ترتـع  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـهنآ  هک  دنـشاب  یم 

.دنتسه ترضح 

.دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  تماما  تابثا  رب  هیماما  هعماج  هعیش و  لیلد  نیرتگرزب  هفیرش  هیآ  نیا  و 

هیآ 118 لیبق  زا  دیامن  یم  مارم  تابثا  تاهج  زا  یتهج  هب  کی  ره  هک  دـشاب  یم  ام  لالدتـسا  دروم  هک  رگید  هریثک  تایآ  رب  هوالع 
هک هرقب  هروس 

{ َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  اًمامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِإ  َلاق  }

نادـنزرف هب  ار  ییاوشیپ  تماما و  نیا  درک  ضرع  میهاربا  مداد  رارق  قلخ  ياوشیپو  ماـما  ار  وت  نم  دومرف : میهاربا  هب  یلاـعت  يادـخ  )
؟ درک یهاوخ  اطع  زین  نم 

( .دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرم  هب  زگره  نم  دهع  هک  دنشاب  نآ  هتسیاشو  حلاص  رگا  يرآ  دومرف :

: بازحا هروس  هیآو 6 

َنینِمْؤُْـملا َو َنـِم  ِهـّللا  ِباـتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اوـُلوُأ  ْمُُهتاـهَّمُأ َو  ُهُـجاوْزَأ  ْمِهـِـسُْفنَأ َو  ْنـِم  َنینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  }
{ َنیرِجاهُْملا

تفوطع و تعاطا و  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نانز  واهنآ  دوخ  زا  تسا  نانمؤم  هب  رتراوازـس  یلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  )
نینمؤم زا  دنمدقم  ادـخ  باتک  رد  رگید  ضعب  رب  یـضعب  صخـش  یبسن  نادنواشیوخودنتـسه  نانمؤم  ردام  مکح  هب  حاکن ) تمرح 

( .نیرجاهمو

: هبوت هروس  هیآ 120  و 
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{ َنیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  }

( .دیشاب اهنآ  وریپ  دیدنویپب و  وگتسار  نادرم  اب  ودیشاب  سرت  ادخنامیا  لها  يا  )

: دعر هروس  هیآ 8  و 

{ ٍداه ٍمْوَق    ِ ّلُِکل ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  }

( .تسا ییامنهار  ادخ  فرط  زا  ار  یموق  ره  و  تسادخ ) ینامرفان  زا   ) ندیناسرت راذنا و  وت  هفیظو  هک  تسین  نیا  زج  )

: ماعنا هروس  هیآ 154 

{ ِِهلیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  اًمیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  {َو 

ادـخ هار  زا  زج  تسا  امـش  هقرفت  بجوـم  هک  رگید  ياـه  هار  زا  ار و  نآ  دـینک  يوریپ  سپ  تسا  نم  هار  هک  تسار  هار  تـسا  نـیا  )
( .دینکن تعباتم 

: فارعا هروس  هیآ 180  و 

{ َنُولِدْعَی ِِهب  َو    ِ ّقَْحلِاب َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  {َو 

( .دیورن قرفتم  ياه  هار  هب  هدز  گنچ  هرهاط ) ترتع  تیالو  و   ) ادخ نید  هتشر  هب  یگمه  )

: لحن هروس  هیآ 45  و 

{ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  }

( .دیناد یمن  امش  رگا  دیسرپب  دنتسه ) مالّسلا  مهیلعدمحم  لآو  دمحم  نادناخ  هک  ( ) نآرق  ) رکذ لها  زا  )

: بازحا هروس  هیآ 33  و 
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{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ  }

هزنم كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امش  دربب  توبن  هداوناخ  امش  زا  ار  شیالآ  ره  سجر  هک  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  تیشم  هک  تسین  نیا  زج  )
( .دنادرگ

: نارمع لآ  هروس  هیآو 30 

{ َنیَملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  اًحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهّللا  َّنِإ  }

نایناهج و رب  ار  نارمع  هداوناـخ  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  هداوناـخ  مالّـسلا و  هیلع  حون  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  دـیزگرب  ادـخ  تقیقح  هب  )
( .رگید ضعب  رب  ار  اهنآ  زا  ضعب  نادنزرف 

: رطاف هروس  هیآ 29 

{ انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  }

ملع ثراو  مالّـسلا )  مهیلع  وا  هرهاط  ترتع  ودمحم  ینعی   ) میدیزگرب دوخ  ناگدـنب  زا  هک  ار  نانآ  ام  فلـس ، ناربمغیپ  نآ  زا  سپ  )
( .میدینادرگ نآرق 

: رون هروس  هیآو 35 

ٍهَرَجَـش ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  یف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهّللا  }
{ ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  یُضی ُء َو  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ  ٍهَِّیقْرَش َو ال  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم 

نایم رد  غارچ  نآ  دشاب و  نشور  یغارچ  نآ  رد  هک  دنام  یتوکشم  هب  شرون  ناتسادتسا  نیمز  اهنامسآ و  شخب ) دوجو   ) رون ادخ  )
قرش تسین  یبرغ  یقرـش و  هکنآ  اب  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  نشور  ناشخرد و  تسا  يا  هراتـس  ییوگ  نآ  ولؤلت  هک  يا  هشیش 

یب تسا و  نازورفا  نادب  ناهج  برغ  و 
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ادـخ هتفرگ و  رارق  رون  يور  رب  تقیقح  رون  نآ  وترپ  هک  دـشخب  ینـشور  ار  یناهج  دوخ  هب  دوخ  دوزفا  رب  ار  نآ  تیز  یـشتآ  هکنآ 
( شیوخ يو  تاقارشا  و   ) دوخ رون  هب  دهاوخ  ار  هک  ره 

( .دنک تیاده 

رد دـمحا  ماما  بقانم و  رد  یمزاروخ  بیطخ  هک  اجنآ  ات  درادـن  ار  اهنآ  یمامت  رکذ  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  رگید  رایـسب  تایآ  و 
هک دـنا  هدروآ  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  رد  يزاریـش  رکبوبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  میعن  وبا  ظـفاح  دنـسم و 

.هدش لزان  تیب  لها  ام  هراب  رد  نآرق  عبر  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

یعفاش هحلط  نب  دمحم  لوزنلا و  بابـسا  رد  يدـحاو  دنـسم و  رد  لبنح  دـمح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  میعن  وبا  ظفاح  زینو 
هیلع نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزنرد  يزاریـش  رکبوبا  ظفاح  دوخ و  خـیرات  رد  یماش  ثدـحم  رکاسع و  نبا  لوؤسلا و  بلاطم  رد 

عیبانی باب 42  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  نالک  هجاوخ  بلاطلا و  هیافک  باب 62  لوا  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  مالّـسلا و 
: دومرف هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دنیامن  یم  لقن  یناربط  زا  هدوملا 

هحدم یف  هیآ  هئامثالث  نم  رثکا  یلع  یف  تلزن 

( هدیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هیا  دصیس  زا  هدایز  )

یضعب تسرهف  روط  هب  طقف  تقو  ندوبن  هطساو  هب  دومن ه  تبحـص  یتعاس  دنچ  یتسیاب  القا  تایآ  نیا  زا  کی  ره  فارطا  رد  هتبلاو 
نیدلا لالج  يرشخمز  یبلعث و  ماما  يزار و  رخف  ماما  ریـسافت  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  بتک  هب  نف  لها  ات  مدومن  تئارق  ار  اهنآ  زا 

.يدحاو يروباشین و  يربط و  یطویس و 

نبا ننسو  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ینیومح و  نیطمسلا  دئارف  ياهباتکو 
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یشوگرخ و یفطصملا  فرش  رجح و  نبا  قرحملا  قعاوص  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دنـسم  يدیمح و  نیحیحـصلا  نیب  عمج  دوواد و 
لوصف یمزراوخ و  بقاـنم  یناتـسرهش و  رالـسالا  حـیتافم  میعن و  وبا  ظـفاحو  ءاـیلوالا  هیلح  دـیدحلا و  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرش 

یفنح و نالک  هجاوخ  هدوملا  عیبانی  يرهوج و  هفیقـس  ربلا و  دبع  نبا  باعیتسا  مساقلا و  وبا  مکاح  لیزنتلا  دـهاوش  یکلام و  همهملا 
ریثا و نبا  هیاـهن  یعفاـش و  هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا  بلاـطم  یناهفـصا و  یلع ، یف  نآرقلا  یف  نم  لزن  اـم  ینادـمه و  یبرقلا  هدوم 

نیدـلا باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  يداصلا  هفـشر  يزاریـش و  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  یعفاش و  یجنگ  بلاطلا  هیاـفک 
.ددرگ فشک  اهنآ  رب  تقیقح  ات  دنرگنب  قیقحت  هدید  اب  هعجارم و  ار  اهنآ  ریغ  يولعلا و 

هعماج هدـیقع  مدرک  ضرع  هک  مییاـمن  رکذ  میدروآ  لـئالد  لدا  هک  ار  سلجم  لوا  هیآ  مهدـن و  مـالک  هلاـطا  تسا  بوخ  هصـالخ 
نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  رشع  ینثا  همئا  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  قبط  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسا  نیا  هیماما  هعیش 

.دنتسه

يرمالا یلوا  تسا  تباث  هنیرق  مکح  هب  یلو  تسین  اهنآ  مامت  رکذ  یضتقم  سلجم  تقو  هک  تسا  رایسب  انعم  نیا  رب  هیلقع  لئالد  اما 
.دشاب اطخزا  موصعم  یتسیاب  تسا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطااب  مأوت  شتعاطا  هک 

نیـضیقن عامتجا  تسین  موصعم  رمالا  یلوا  دوش  هتفگ  رگا  هک  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  شریـسفت  رد  مه  يزار  رخف  ماـما  هچ  ناـنچ 
.تسا لاحم  نآ  دش و  دهاوخ 

یف نم  لمعا  یقتا و  عروا و  لضفا و  ملعا و  دیاب  رمالا  یلوا  هکنآ  رگیدو 
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.دیآ بجاو  ثیح  ره  ار  شتعاطا  هدیدرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافص  دجاو  ات  دشاب  ضرالا 

هک تسا  يروط  ناشتمـصع  ماقم  هدـشن  هتفگ  هماع ) ءاملع  رباکا  قیدـصت  هب   ) رـشع ینثا  همئا  هرابرد  زج  تما  نایم  رد  تافـص  نیا 
.تسا هداد  ینعم  نیا  هب  تداهش  رهیطت  هیآ  رد  دنوادخ 

رباکازا يربخ  دنچ  هب  هنومن  باب  نم  هدیدرگ  رکذ  لیلج  نادناخ  نآ  تمصع  رد  ننست  لها  ءاملع  هربتعم  بتکرد  يرایـسب  رابخا  و 
.مییوج یم  كربت  ننست  لها  ءاملع 

هماع قرط  زا  همئا  تمصع  رد  رابخا 

نبا زا  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  باب 77 و  نمض  هدوملا ، عیبانی  هحفص 445  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هلمج  زا 
: تفگ هک  دنا  هدومن  تیاور  سابع 

.نوموصعم نورهطم  نیسحلا  دلو  نم  هعست  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  انا و  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 

هزیکاپو كاپ  یگمه  نیـسح  دـالوا  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدینـش  )
( میشاب یم  هلیذر ) قالخا  ریابک و  رئاغص و  عیمج  زا   ) موصعمو

: دومرفو دراذگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  فتک  رب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  یسراف  ناملس  زا  و 

نوموصعم ءانما  راربا  همئا  هبلص  نم  هعست  مامالا  نب  مامالا  هنا 
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( .دنا تمصع  هب  ئانما  ناراکوکین  ناماما و  وا  بلص  زا  رفن  هن  ماما و  رسپ  ماما  وا  هک  یتسار  هب  )

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدمن  تیاور  تباث  نب  دیززا  و 

راکوکین ناماما  نیسح  بلص  زا  دیآ  یم  نوریب  هنیآ  ره   ) طسقلاب نوماوق  نوموصعم  ءانما  راربا  همئا  نیسحلا  بلص  نم  جرخیل  هنا  و 
( .داد لدع و  هب  ناراذگراک  تمصع  اب  ءانما 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  تفگ  هک  دنک  یم  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  و 

همئالا هرتعلا  مکتیرذ  نم  یتنبا و  جوز  یطبـسوبا و  تنا  نوملعی و  ام ال  سانلا  ملعت  يدـعب  هفیلخلا  مامالا و  تنا  یملع و  ثراو  تنا 
.نیموصعملا

نم و هداز  رتخد  ود  ردـپ  ییوت  ودـنناد  یمن  هک  يزیچ  مدرم  هب  یهد  یم  داـی  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  ییوت  ینم و  ملع  ثراو  وت  )
( .تمصع اب  ناماما  كاپ و  ترتع  تسا  امش  هیرذ  نم و  رتخد  رهوش 

.دنک یم  تیافک  رصتخم  تقو  نیا  رد  هنومن  يارب  هک  هدیسب  رایسب  هماع  ئاملع  رباکا  قرط  زا  رابخا  لیبق  نیا  زا 

نیارد یصوصخ  تاسلج  هتشذگ و  یلایل  رد  هک  تسا  دراو  تعامج  تنـس و  لها  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  زین  اهنآ  ملع  هرابرد  اماو 
هب هنومن  يارب  مه  زورما  هدیسر  تالجم  دئارج و  رد  تایاقآ  مرتحم  رظن  هب  دبال  میدومن  لصفم  ثحب  باب 
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.مینک یم  ءافتکا  ربخ  دنچ  لقن 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  هراشا 

جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ءایلوالا و  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  طفاح  نیطمـسلا و  دئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  قحـسا  وبا 
يادخ دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  تنیط  نم  ترتع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومرف : هک  دـنیامن  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  هغالبلا 

.دیامن بیذکت  ار  ناشیا  هک  یسک  رب  ياو  هدومرف  تمارک  ناشیا  هب  مهف  ملع و  یلاعت 

هللا یلصادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  دیسا  نب  هفیذح  زا  هباحـصلا  ریـس  باتک  بحاصو  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: دندومرف یلاعت  قح  ءانث  دمح و  لصفم و  هبطخ  ءادا  زا  دعب  هلآو  هیلع 

.متوجن دقف  امهب  متکسمت  نا  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  یتدایز  نیا  اب  یناربط 

.مکنم ملعا  مهناف  مهوملعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورصقت  اوکلهتف و ال  امهومدقت  الف 

نم ترتع  رگید  نآرق و  یکی  دیبای  تاجن  دـییوج  کسمت  زیچ  نیا  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  امـش  نایم  رد  ار  گرزب  سیفن  زیچ  ود  )
دیهدن و دای  ناشیا  هب  دش  دیهاوخ  كاله  هک  اهنآ  زا  دینکن  یهاتوک  ریصقت و  دییوجن و  تقبس  ناشیا  رب  تما  دومرف : هاگنآ  دنتسه 

( دنرتاناد امش  زا  ناشیا  هک  دییامنن  میلعت 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  دیسا  نب  هفیذح  زا  رگید  تیاور  هب 
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مکنم ملعا  مهناف  مهوملعت  الف  یمهف  یملع و  هللا  مهاطعا  نیسحلا  بلـص  نم  هعـست  لیئارـسا  ینب  ءابقنددع  یترتع  نم  يدعب  همئالا 
.مهعم قحلا  قحلا و  عم  مهناف  مهوعبتا 

هب دنوادخ  تسا  هدومن  ءاطعا  دننیـسح  بلـص  زا  رفن  هن  رفن ) هدزاود  ینعی   ) دنلیئارـسا ینب  ءابقن  دعب  نم  ترتع  زا  نم  زا  دعب  ناماما  )
هب سپ  ار  اهنآ  دینک  تعباتم  دنـشاب  یم  امـش  زا  ملعا  اهنآ  هک  یتسرد  هب  دییامنن  میلعت  دیهدن و  دای  اهنآ  هب  سپ  ارم  مهف  ملع و  اهنآ 

.دشاب یم  اهنآ  اب  قح  قح و  اب  اهنآ  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  اهنآ  دینک  تعباتم  دنشاب  یم  امش  ملعا  اهنآ  هک  یتسرد 

هک دـنا  هدومن  لقن  ام  رـشع  انثا  همئا  تمـصع  ملع و  تابثا  رب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  رباـکا  هک  تسا  یلئـالد  زا  يرـصتخم  اـهنیا 
.ار هیلقع  لئالد  دنک  یم  تیوقت 

هدماین نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  لاکشا 

ارچ دنقح  رب  نایعیش  رشع  انثا  همئا  رگا  هک  دنا  هداد  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدومن و  ههبش  داجیا  اهشارت  لاکشا  ای  نارگیزاب  یـضعب 
یـصوصخ سلجم  رد  مزیزع  ناردارب  مه  هتـشذگ  بشید  هدـیدرگن  رکذ  تسا  تناید  مکحم  دنـس  هک  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  یماسا 

مدمآ و ربنم  نایاقآ  رارـصا  هب  هک  کنیا  مدومن  زورما  هب  لوکوم  ار  باوج  دوب  هتـشذگ  تقو  نوچ  دـندومن  یعاد  زاار  لاؤس  نیمه 
.میامن یم  لاکشا  عفر  راگدرورپ  هصاخ  تاهجوت  اب  هدیدرگ  دوجوم  یضتقم 

رد روما  عیمج  تایئزج  دننک  یم  نامگ  هک  هدیدرگ  رکفلا  ریصق  نامدرم  زا  يا  هتسد  ریگنماد  یگرزب  هابتشا  منک  یم  ضرع  همدقم 
زجوم رصتخم و  لمجم و  رایسب  تسا  ینامسآ  مکحم  باتک  هک  دیجم  نآرق  هکنآ  لاح  تسا و  دوجوم  دیجم  نآرق 
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هدومن تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  نیبم  نایب  هب  لوکوم  ار  روما  تایئزج  یلو  تسا  روما  تایلک  ضرعتم  هدـیدرگ  لزان 
: دیامرف یم  رشح  هروس  هیا 7  رد  هچ  نانچ 

{ اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  {َو 

( .دیراذگاو نآ  زا  ار  امش  دنک  یهن  هچ  ره  دریگب و  دنک ) اطع  دنهد  روتسد  امش  هب  قحلوسر  هچنآ  )

یلو هدـیدرگ  رکذ  اهنآ  تایلک  دـیجم  نارق  رد  هک  مینیب  یم  میرگن  یم  تاید  اـت  تراـهط  زا  مالـسا  نیناوق  ماـکحا و  هب  یتقو  اذـلف 
.هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ار  اهنآ  نایب  حرش و 

لاکشا باوج 

مرادن و لوبق  ام  تسین  دیجم  نآرق  رد  رـشع  انثا  ناماما  ددع  یماسا و  نوچ  دنیوگ  یم  دننک و  یم  یـشارت  لاکـشا  هک  ینایاقآ  الوا 
هدشن هدرب  مان  دیجم  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دشاب  نینچ  رما  هک  تفگ  اهنآ  هب  دیاب  دشاب  یمن  نآرق  رد  هک  ار  يزیچ  مینک  یمن  تعاطا 

.ددرگ كورتم  دیاب  هدیدرگن  رکذ  وا  تایئزج  درادن و  تحارص  و 

هیآ دیجم  نآرق  رد  هکنآ  هچ  ار  مهریغ  یـسابع و  يوما و  ءافلخ  نیدشار و  ءافلخ  زا  يوریپ  تیعبت و  دنیامن  كرت  دیاب  نایاقآ  سپ 
عامجا و هقیرط  یـسابع و  يوماءافلخ و  و  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ریغ   ) نیدـشار ءافلخ  تفالخ  ماـقم  هب  هراـشا  هک  يا 
ار اهنآ  نیفلاخم  هدومن و  اهنآ  زا  تیعبت  هدـعاقو  لصا  هچ  يور  سپ  هدـماین  اـهنآ  یماـسا  ددـع و  تفـالخ و  نییعت  رد  تما  راـیتخا 

!؟ .دنناوخ یمرفاک  كرشم و  یضفار و 

زا یمان  رکذ و  دیجم  نآرق  رد  هچره  هک  دشاب  نینچ  رما  رگا  هتشذگ  اه  نیا  و 
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.ددرگ كورتم  یتسیاب  هدشن  اهنآ 

.هدیدرگن رکذ  دیجم  نآرق  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  تایئزج  اریز  دندرگ  ماکحا  تادابع و  عیمج  كرات  دیاب  نایاقآ  اعطق 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  ددع 

باـب نآ  رد  هغیلب  تادـیکأت  تاشرافـس و  مرکا  لوسر  نیقیرف  قاـفتا  هب  هک  تسا  نید  عورف  زا  هیلوا  لـصا  هک  ار  زاـمن  هنومن  يارب 
: هدومرف هک  اجنآ  ات  هدومن 

« اهاوس ام  در  تدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  نا  نیدلا  دومع  هالصلا  »

یم در  تسه  هک  هچره  نآ  ياوسام  دـش  در  زامن  رگا  لوبق و  نآ  ياوسام  دـش  لوبق  زاـمن  رگا  تسا  نید  ناـبهگن  نوتـس و  زاـمن  )
( .ددرگ

عوکر هروس و  دـمح و  زا  اهنآ  ءادا  قیرط  اهزامن و  تاـعکر  ددـع  زا  يرکذ  ادـبا  دـیجم  نآرق  رد  مینیب  یم  هداد  رارق  هعلاـطم  دروم 
!؟ هدماین نآ  ءازجا  زا  يرکذ  دیجم  نآرق  رد  نوچ  درک  كرت  ار  اهزامن  یتسیاب  سپ  هدشن  دهشت  رکذ و  دوجسو و 

نییعت یلو  هالـصلا  اومیقا  هالـصلا - ماقا  هالـصلا –  مقا  هدمآ  المجم  هالـص  هملک  طقف  دیجم  نآرق  رد  تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  و 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  نیبم  نایب  رد  شتابحتسم  تابجاو و  زاناکرا  ریاس  تاعکر و  ددع 

نایب رد  اهنآ  تاروتـسد  طئارـش و  تایئزج و  هدـمآ و  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  تایلک  هک  نید  نیناوق  ماکحا و  ریاـس  تسا  مسق  نیمه 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ءازجا و ریاـس  تاـعکر و  دادـعا  نـییعت  هالـص و  یناـعم  حیرـشت  یلو  هدـمآ  نآرق  رد  ازجوـم  هالـص  هـملک  هـک  یمـسق  ناـمه  سپ 
.میتسه تاروتسد  نآ  هب  لمع  فظوم  ام  هداد و  ربمغیپ  ار  شتاروتسد 
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یلوا هدومرف و  المجم  ازجوم و  دـیجم  نآرق  رد  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  زا  دـعب  تفـالخو  تماـما  هب  عجار  مسق  نیمه 
.اررما نابحاص  دینک  تعاطا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  زا  دعب  ینعی  مکنم  رمالا 

دنناوت یمن  ار  هالص  هملک  هچ  نانچ  دننک  ینعم  ار  رمالا  یلوا  دنناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  ینس  هعیش  زا  نیملسم  نیرسفم  تسا  یهیدب 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیقیرف  تاور  ثیدح  رد  اریز  دننک  ینعم  دوخ  هدارا  لیم و  هب 

رانلا یف  هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رسف  نم 

( .دوب دهاوخ  شتآ  وا  هاگ  نمیشن  سپ  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سک  ره  )

نیاعم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دیجم  نآرق  نیبم  زا  ایآ  دینیب  نآرق  نیبم  نایب  هب  دنک  هعجارم  دیاب  یلاقع  ناملسم  ره  هتبلا 
تـسا دـیجم  نآرق  نیبم  هک  مرکا  لوسر  ترـضح  هدـش و  یلاؤس  رگا  هن  ای  هدـش  یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  هدیـسر  يربخ  رمالا  یلوا 

.ار ترضح  نآ  نایب  وراتفگ  دنیامن  تعاطا  تیعبت و  هدومن  بصعت  تداع و  كرت  تسا  بجاو  تما  هعماج  رب  هداد  یباوج 

لوسر هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  هک  یثیدـح  هب  مدومن  هعلاطم  الماک  ار  ینـس  هعیـش و  رابخا  بتک  ریـسافت و  هک  تسا  يدـیدم  تدـم 
بتک رد  يرایـسب  راـبخا  سکع  رب  یلو  مدروـخن  رب  دننیطالـس  ءارما و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  دـشاب  هدوـمرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

نآ دـندومن  لاؤس  ار  رمالا  یلوا  یناعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـنا  هدومن  لقن  هک  تسا  دوجوم  ینـسو ) هعیـش   ) نیقیرف
هب يربـخ  دـنچ  لاـحلا  دنترـضح  نآ  راوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  یلع و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  دـندومرف  هداد و  یفاـک  ياـهباوج  ترـضح 

ياضتقم

519 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2106 

http://www.ghaemiyeh.com


هرهاط ترتع  قیرط  زا  هعیـش  ءاملع  رباکا  قرط  زا  هک  يرتاوتم  رابخا  هب  دیـشاب  هجوتم  هتبلا  منک  یم  ضرع  هنومن  يارب  سلجم  تقو 
.میامن یمن  داهشتسا  ادبا  هدیسر  صاخ  هباحص  و 

كاپ و ریمض  هب  ار  تواضق  هدومن  ءافتکا  هدیسر  تعامج  تنـس و  لها  نایاقآ  قرط  زا  هک  يرایـسب  رابخا  زا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  طقف 
.میراذگ یم  او  فاصنا  قطنم و  ملع و  اب  نایاقآ  نشور 

دنتسه هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا ،  یلوا  زا  دارم 

ام هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هچنآ  دـیوگ  نیطمـسلا  دـئارف  رد  دـمحم  نب  میهاربا  ینیومح  مالـسالا  خیـش  قحـسا  وبا  - 1
.دنتسه ادخ  لوسر  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  ارم  هدیسر 

مرکا لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  سیق  نب  میلـس  زا  نسحلا و  یبا  زا  ینادـمه  فسوی  نب  یـسیع  - 2
رمالا یلوا  ناشیا و  قح  رد  هدومن و  دوخ  تعاطا  هب  نورقم  ار  ناشیا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نم  ناکیرـش  دومرف :

نوچ نم  دییامن  ناشیا  رماوا  ماکحا و  زا  دایقنا  دیـشاب و  ناشیا  رادرب  نامرف  دیورن و  نوریب  ناشیا  مالک  زا  دـیاب  هدومرف  لیزنت  مکنم 
.مهلوا تنا  یلع  ای  دومرف : دنناسک  هچ  اهنآ  هک  رمالا  یلوا  زا  ارم  هد  ربخ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدینش  ار  نخس  نیا 

لوسر یتقو  هک  دنک  یم  تایور  تاداقتعا  هلاسر  رد  تسا  هدوب  ننست  لها  هماع و  ءاملع  مظاعا  زا  هک  يزاریش  نمؤم  نب  دمحم  - 3
ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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.بلاط یبا  نب  یلع  نأش  رد  دیدرگ  لزان  مکنم  رمالا  یلوا  هفیرش  هیآ  داد و  رارق  هفیلخ  هنیدم  رد 

دیامن یم  لقن  بقاـنم  زا  هداد  رارق  هیآ  نیمه  صوصخم  هک  هدوملا  عیباـنی  باب 38  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  نالک  جاوخ  - 4
هنیدملاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفلخ  نیح  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  یف  تلزن  هیآلا  اذه  نا  هک  تسا  دهاجم  ریسفت  هک 

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ار  وا  داد  رارق  هفیلخ  هک  ینامز  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  هدش  لزان  هیآ  نیا  ینعی 
نرواه هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف : ترـضح  اـه  هچب  ون  اـهنز و  رب  یهد  یم  رارق  هفیلخ  ارم  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  و 
یسوم هفیلخ  دنوادخ  ار  نوراه  هک  یمسق  نامه  ینعی  یسوم –  زا  یشاب  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ  یـسوم 

.داد رارق  نم  هفیلخ  مه  وت  رارق 

یتعامج نامثع  تفالخ  هوردرد  تفگ : هک  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شدوخ  دنـس  هب  دنک  یم  لقن  ینیومح  مالـسالا  خیـش  زا  و  - 5
یلع ای  دـندرک  ضرع  دوب  هتـسشن  تکاس  اهنآ  نایم  رد  یلع  دـننک و  یم  لقن  ار  دوخ  لئاضف  هتـسشن و  مدـید  ار  راصنا  رجاهم و  زا 

؟ ریغ هلیسو  هب  ای  هدومرف  اطع ء  ناتدوخ  يارب  یلاعت  يادخ  دینک  یم  لقن  هک  یلئاضف  نیا  ایآ  دومرف : ترضح  دینزب  فرح  مه  امش 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  دوجو  هب  هدراذگ  ام  رب  تنم  ادخ  دندرک  ضرع 

هب ار  مدآ  دـنک  قلخ  هک  نیا  زا  لبق  یلاـعت  يادـخ  تردـق  نیب  میدومن  یم  یعـس  هک  میدوب  يرون  نم  تیب  لـها  نم و  دومرف : هلآو 
رد داد  رارق  حون  تشپ  رد  دـمآ و  نیمز  هب  هک  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  دومرف  قـلخ  ار  مدآ  نوـچ  سپ  لاـس  رازه  هدراـهچ 

زا مسق  نیمه  شتآ  نایم  رد  میهاربا  بلص  رد  یتشک و  نایم 

521 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2108 

http://www.ghaemiyeh.com


میدینش ام  یلب  دنتفگ  دحا  ردب و  زا  نیقباس  دندوبن  مارح  اهنآ  زا  یکی  هک  ییاهردام  اهردپ و  زا  هزیکاپ  ياهمحر  هب  كاپ  بالـصا 
دیجم نآرق  رد  دـنوادخ  هک  دـیناد  یم  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف : .ار  تـالمج  نیا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا 

هب ار  امش  مهد  یم  مسق  دومرف : .یلب  دنتفگ : .مالسا  رد  نم  رب  يدحا  تسا  هتفرگن  تقبس  قوبـسم و  رب  ار  قباس  تسا  هداد  تلیـضف 
( دنتفرگ یـشیپ  همه  رب  نامیا  رد  هک  نانآ  { ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا   } هفیرـش هیآ  دـش  لزان  یتقو  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ 
رد هنیآ  نیا  هک  نیا  نیقباس و  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دندرک  لاؤس  .دنتفای ) مدقت  ماقم  ادخ  لوسر  وادـخ  تعاطا  رد  )

: دومرف هدیدرگ  لزان  زیچ  هچ 

« ءایصوالا لضفا  ییصو  یلع  هلسر و  وءایبنالا  لضفا  اناف  مهئایصوا  ءایبنالا و  یف  لجوزع  هللا  اهلزنا  »

نم یـصو  یلع  متـسه و  وا  نالوسر  ءایبنا و  نیرتهب  نم  سپ  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لجوزع  يادخ  هدیدرگ  لزان  )
( .دشاب یم  ءایصوا  نیرتهب 

تعاطا { ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهّللا َو  اوُعیطَأ   } هیآ دـش  لزان  یتقو  دـیناد  یم  اـیآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف  هاـگنآ 
ُُهلوُسَر َو ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   } هیآ و  دنرما ) نابحاص  هک  ار ) لوسر  ادخ و  فرط  زا   ) ناراد نامرف  لوسر و  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک 

لوسر ادخ و  امش  روما  رد  فرـصت  هب  یلوا  هک  تسین  نیا  زج  { ) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا 
رد هدـننک  قافنا  هماع  هصاخ و  نیرـسفم  قافتا  هب  هک   ) دـهد یم  هاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپ  هب  زامن  هک  دنتـسه  ینانمؤم  نآ  و 

هحفص ات  هحفص 447  هب  دوش  عوجر  ( ) هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  عوکر  لاح 
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ریغ زا  دـنتفرگن  و  ًهَجیلَو ( } َنینِمْؤُْملا  ِِهلوُسَر َو َال  ِهّللا َو ال  ِنوُد  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو   } هیآ و  هدـئام ) هروس  هیآ 60  باتک ) نیمه   450
(( هبوت هروس  هبآ 16  یناهنپ  تسود  نینمؤم  هن  شلوسر و  هن  ادخ و 

ریـسفت هک  یمـسق  نامه  ار  تیالو  اهنآ  رب  دـیامن  ریـسفت  ار و  رما  تالو  دـیامن  یم  یفرعم  هک  ار  شربمغیپ  دومرف  رما  لاعتم  يادـخ 
: دومرف مخ و  ریدغ  رد  مدرم  رب  ارم  دومن  بصن  سپ  ار  جح  تاکز و  زامن و  اهنآ  يارب  دومن 

هاگنآ دنیامن  یم  بیذکت  ارم  مدرک  نامگ  نم  هنیـس  دش  گنت  داتـسرف  تلاسر  هب  ارم  هلالج  لج  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سانلا  اهیا 
: دومرف

« مهسفنا نم  مهب  یلوا  انا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  لجوزع  هللا  نا  نوملعتا  »

.اهنآ ياهسفن  زا  اهنآ  هب  متسه  فرصت  هب  یلوا  نم  متسه و  نینمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  لجوزع  يادخ  هک  يدناد  یم  ایآ 

نم داـع  هللا و  هـالاو  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  سپ  .هللا  لوـسر  اـی  یلب  دـندرک : ضرع 
.دشاب یم  وا  رد  فرصت  هب  یلوا  یلوم و  یلع  سپ  متسه  وا  هب  فرصت  هب  یلوا  یلوم و  نم  هک  ره  ینعی  هاداع 

: دومرف .ار  تدوخ  ءایصوا  ام  يارب  امن  نایب  دندرک : ضرع 

مه مهعم و  نآرقلا  .نیسحلا  دلو  نم  هعستلا  مث  نیسحلا  مثنـسحلا  ینبا  مث  يدعب  نم  نمؤم  لک  ّیلو  ییـصو و  یثراو و  یخا و  یلع 
.ضوحلا یلع  اودری  یتح  مهقرافی  هنوقرافیال و ال  نآرقلا  عم 

ره یل  نم و و  یصو  ثراو و  ردارب و  یلع  زا  دنترابع  نم  ءایصوا  ینعی 
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مه زا  دننآرق  اب  اهنآ  تساهنآ و  اب  نآرق  دننیـسح  دالوا  زا  رفن  هن  نآ  زا  سـسپ  نیـسح  نسح و  نم  نادـنزرف  سپ  نم  زا  دـعب  نمؤم 
.دنوش دراو  نمرب  تمایقرد ) ینعی   ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج 

سیق و نب  میلـس  زا  بقانم  زا  رگید  ربخ  هس  مدومن  ضرع  سلجم  تقو  ياضتقا  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  لصفم  ربخ  نیا  زا  دـعب  و 
.دنتراهط تیب  لها  رشع و  انثا  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دنک  یم  لقن  هیواعم  نبا  يرسلا و  نب  یسیع 

.دشاب یفاک  میدومن  رکذ  هک  ربخ  دنچ  نیمه  رمالا  یلوا  یناعم  تابثا  يارب  منک  یم  نامگ 

هماع و گرزب  ءاملع  قرط  زا  هک  يربخ  دنچ  هب  طقف  مه  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هسدقم  یماسا  هرامـش و  ددع و  هب  عجار  اما  و 
رظن فرص  هدیـسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  قیرط  زا  هک  يا  هرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  زا  میامن و  یم  داهـشتسا  هدش  لقن  ننـست  لها 

.مییامن یم 

رشع انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  رد 

دیامن یم  لقن  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  ینیومح  مالسالا  خیش  نیطمسلا  دئارف  زا  هدوملا  عیبانی  باب 76  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
مه ترـضح  دومن  لاؤس  دیحوت  زا  يدـنچ  لئاسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  دـش  فرـشم  مان  لثعن  يدوهی  درم  هک 

ضرع دعب  دیدرگ  فرشم  مالسا  فرش  هب  لثعن  هاگنآ  میامن ) یم  يراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  تقو  قیض  تبـسانم  هب  هک   ) دنداد باوج 
هد ربخ  ار  ام  هدومن  تیصو  نون  نب  عشوی  هب  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ام  ربمغیپ  هتشاد و  ییـصو  يربمغیپ  ره  هللا  لوسر  ای  درک 

: دومرف ترضح  تسیک ؟ امش  یصو  هک 
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.نیسحلا بلص  نم  همئا  هعست  هولتت  نیسحلا  نسحلا و  ياطبس  هدعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  ییصو  نا 

دعب تسا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یصو  ینعی 

ضرع لثعن  .دنشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بلـص  زا  ناماما  رفن  هن  ناشیا  زا  دعب  دنتـسه و  نیـسح  نسح و  نم  هداز  رتخد  ود  وا  زا 
: دومرف ترضح.ییامرف  نایب  نم  يارب  ار  ناشیا  هفیرش  یماسا  مراد  انمت  درک 

یضم اذإف  یـسوم  هنباف  رفعج  یـضم  اذإف  رفعج  هنباف  دمحم  یـضم  اذإف  دمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذإ 
هنباف نسحلا  یـضم  اذإف  نسحلا  هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباف  دـمحم  یـضم  اذإف  دـمحم  هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباـف  یـسوم 

.رشع انثا  ءالؤهف  يدهملا  دمحم  هجحلا 

ماـما اـت  تسا  ماـما  ردـپ  ياـج  هب  شرـسپ  تشذـگ  رد  يردـپ  ره  هک  نآ  نداد  یحـضوت  هناـگ و  هن  ناـماما  یماـسا  درک  رکذ  سپ 
ترـضح هدومن و  لاؤس  ار  کی  ره  تداهـش  هقیرط  هک  تسا  لصفم  ربخ  لیذ  هدومرف  یفرعم  يدـهم  دـمحم »  » ماـن هب  هک  مهدزاود 

هب مهد  یم  تداهـش  ینعی  .كدعب  ءایـصوالا  مهنادهـشا  هللا و  لوسر  کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : لثعن  هاگنآ  .هداد  باوج 
هچنآ قـیقحت  هب  هنیآ  ره  دنـشاب  یم  امـش  زا  دـعب  ءایـصوا  رفن  هدزاود  نآ  هک  مـهد  یم  تداهـش  امـش و  تلاـسر  ادـخ و  تینادـحو 

.تسا تبث  الماک  یسوم  ترضح  همان  تیصو  رد  ما و  هدید  نیشیپ  ءایبنا  بتک  رد  يدومرف 

: دومرف ترضح  هاگنآ 
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.مهفلاخ مهضغبا و  نمل  لیو  مهعبتا و  مهبحا و  نمل  یبوط 

درادـب و نمـشد  ار  اهنآ  هک  تسا  سک  نآ  يارب  منهج  دـنک و  تعباتم  درادـب و  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تشهب  ینعی 
: تفگ دومن و  داشنا  يراعشا  ترضح  نآ  روضح  رد  لثعن  هاگنآ  دنک  تفلاخم 

رشبلا ریخ  ای  کیلع  یلعلا  وذ  هلالا  یلص 

رختفملا یمشاهلاو  یفطصملا  یبنلا  تنأ 

رمأ ام  وجرن  کیفو  انبر  اناده  مکب 

رشع انثإ  همئأ  مهتیمس  رشعمو 

ردک نم  مهافطصا  مث  یلعلا  بر  مهابح 

رهزلا يداع  نم  باخو  مهالاو  نم  زاف  دق 

رظتنملا مامالا  وهو  امظلا  یقسی  مهرخآ 

رمأ ام  نیعباتلاو  یل  رایخألا  کترتع 

رقس هالصت  فوسف  اضرعم  مهنع  ناک  نم 

يا داب  وت  رب  گرزب  يادخ  تمحر  دورد و  )

امـش ببـس  هب  يرختفم  نآ  هب  یبسن و  یمـشاه  هدـیزگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  وت  يرـشب  دارفا  نیرتهب  هک  یلاع  ماقم  بحاص 
گرزب يادخ  اریز  رـشع  انثا  دندش  هدیمان  امـش  ءافلخ  تیعمج  میراد و  خزود  شتآ  زا  ییاهر  دیما  وت  هلیـسو  هب  میدـش و  تیادـه 

ره دـیوج ، کسمت  ناشیا  هب  هک  سک  نآ  دـبای  یم  تاـجن  تسا  هدومن  بیر  بیع و  ره  زا  هزیکاـپ  كاـپ و  هبترم و  دـنلب  ار  ناـشیا 
یم باریـس  ار  رادید  هنـشت  نایعیـش  دوخ  روهظ  هب  تسا  رظتنم  ماما  اهنآ  یمهدزاود  ددرگ و  راکنایز  دـیامن  ناشیا  اب  ینمـشد  سک 

خزود شتآ  رد  دنک  ضارعا  ناشیا  زا  هک  یـسک  میناشیا و  زا  تعباتم  رومأم  ام  هک  دنتـسه  یناگدیزگرب  نآ  امـش  نادناخ  دـیامن و 
( .دنام دهاوخ  دیواج 

وبا يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  باـخرق  نب  عقـسا  نب  هلثاو  زا  یمزراوخ  بقاـنم  زا  عیباـنی  باـب 76  رد  نـالک  هجاوخ  زین  و  - 2
هللا دبع  نب  دمحم  زا  ینابیش  لضفملا 
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دیامن یم  لقن  تسا  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صاخ  هباحصزا  هک   ) يراصنا رباج  زا  دوخ  دنس  هب  وا  یعفاش و  میهاربا  نب 
لئاسم لاؤس  زا  دعب  دش  فرـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تمدخ  ریبج  نب  هدانج  نب  لدنج  مان  هب  دوهی  زا  يدرم  تفگ  هک 
تمدـخ ایؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  درک  ضرع  هاگنآ  دـش  ناملـسم  يراج و  نابز  رب  نیتداهـش  یفاک  ياهباوج  ندینـش  دـیحوت و 

رب دروایب  مالسا  ینعی  .هدعب  نم  هءایصوا  کسمتسا  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  نید  یلع  ملسا  هک  دومرف  نم  هب  مدیسر  نارمع  نب  یسوم 
.وا زا  دعب  ءایصوا  هب  دوش  کسمتسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دمحم  تسد 

دندومرف ترـضح  مدرگ  کسمت  اهنآ  هب  هک  دننایک  امـش  ءایـصوا  امرفب  کنیا  دومرف  مالـسا  نید  هب  فرـشم  ارم  هک  ار  ادـخ  دـمح 
نایب نم  يارب  ار  اهنآ  یماسا  تسا  نکمم  ما  هتفای  تاروت  رد  مسق  نیمه  مه  نم  تسا  نینچ  درک  ضرع  دـنرفن  هدزاود  نم  ءایـصوا 

.ییامرف

یلع ناماما  ردپ  ءایصوا و  ياقآو  دیس  اهنآ  لوا  .نیسحلا  نسحلا و  هانبا  مث  یلع  همئالا  وبا  ءایصوالا  دیـس  مهلوا  دندومرف : ترـضح 
.دننیسح نسح و  شدنزرف  ود  نآ  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع 

وت هشوت  داز و  نیرخآ  ددرگ و  دلوتم  نیدباعلا  نیز  هک  یتقو  رد  دسر  یم  رخآ  هب  ترمع  هاگنآ  ینک  یم  تاقالم  ار  رفن  هس  نیاوت 
.دیامن رورغم  ار  وت  لاهج  لهج  ادابم  ناشیا  هب  دشاب  کسمتم  سپ  دوب  دهاوخ  ریش  تبرش  کی  ایند  زا 

زا دـعب  یماسا  مراد  انمت  ما  هدـید  ریبش  ربش و  ایلیا و  ماـن  هب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  مسا  ءاـیبنا  بتک  تاروت و  رد  نم  درک  ضرع 
: دندومرف ترضح  ییامرف  نایب  ار  نیسح 
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قداصلاب یعدـی  رفعج  هنبا  هدـعبف  رقابلاب  بقلی  دـمحم  هنبا  هدـعبف  نیدـباعلا  نیزب  بقلی  یلع  هنبا  مامإلاف  نیـسحلا  هدـم  تضقنا  اذا  »
یقتلاب یعدی  یلع  هنبا  هدعبف  یکزلا  یقتلاب و  یعدی  دمحم  هنبا  هدعبف  اضرلاب  یعدی  یلع  هنبا  هدعبف  مظاکلا  یعدی  یسوم  هنبا  هدعبف 

ألمی جرخ  اذاف  جرخی  مث  بیغیف  هجحلا  مئاقلا و  يدهملاب و  یعدی  دمحم  هنبا  هدعبف  يرکـسعلاب  یعدی  نسحلا  هنبا  هدـعبف  يداهلا  و 
« املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا 

دمحم اهنآ  یمهن  دومرف : دومن  اهنآ  ياهبقل  اـب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  اـبا  زا  دـعب  ناـماما  رفن  هن  یماـسا  هک  نیا  زا  سپ 
ملظ و زا  رپ  هک  ینانچ  مه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیامن و  یم  جورخ  نآ  زا  سپ  دوش  یم  بیاغ  تجح  مئاق و  يدـهم 

.دشاب هدش  روج 

نونموی نیذـلا  نیقتملل  يدـه  لاق  هباتک و  یف  هللا  مهفـصو  نیذـلا  کـئلوا  مهتبحم  یلع  نیمیقملل  یبوط  هتبیغ  یف  نیرباـصلل  یبوط 
.نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نا  هللا  بزح  کئلوا  یلاعت  لاق  مث  بیغلاب 

رد دـنوادخ  هک  تسا  اـهنآ  تبحم  رد  ناگدـنام  یقاـب  يارب  تشهب  تسا و  ترـضح  نا  تبیغ  ردـناگدننک  ربص  يارب  تشهب  ینعی 
یم بیغ  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دیامن ) یم  تیاده  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  هک   ) يوقت لها  هک  هدومن  فصو  ار  اهنآ  دـیجم  نآرق 

.دنبلاغ ادخ  بزح  هک  دینادب  دیامرف  یم  نآرق  رد  هک  هللا  بزح  دنتسه  اهنآ  و  تسا ) ترضح  نآ  بیغ  زا  دارم  هک   ) دنروآ

دوخ دنس  هب  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملاوبا  - 3
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جارعم بش  رد  دومرف : یم  هک  ترضح  نآ  زا  مدینش  تفگ : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یعار  نامیلـس  وبا  زا  دیامن  یم  لقن 
دوخ ياهمان  زا  مان  مدیزگرب و  ناشیا  نایم  زا  ار  وت  نیمز و  لها  يوس  هب  مدرک  رظن  دـمحم  ای  هک  دوم  رف  یحو  نم  هب  لاعتم  يادـخ 

ار یلع  وت  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  وت  مدومحم و  نم  يوش  دای  نم  اب  وت  هکنآ  رگم  ییاج  رد  موشن  دای  مدرک  ادج  وت  يارب 
یلع و وت و  دمحم  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسوا  یلعا و  منم  مدرک  ادج  وا  يارب  دوخ  ياه  مان  زا  یمان  مدـیزگرب و  نیمز  لها  نایم  زا 

سپ مدرک  ضرع  اهنیمز  اهنامـسآ و  رب  ار  امـش  تیال  دوخ و و  رون  زا  مدیرفآ  ار  نیـسح  دالوا  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و 
مدرک ضرع  ینیبـب ؟ ار  ناـشیا  یهوخ  یم  دـمحم  اـی  .تسا  نارفاـک  زا  درک  راـکنا  سک  ره  تسا و  ناـنمؤم  زا  درک  لوبق  سک  ره 

: دومرف باطخ.یلب 

نب یـسومو  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  ّیلع و  اذـف  ترظنف  ضرعلا  نیمی  یلا  رظنا 
يرد بکوـک  هناـک  نسحلا  نبا  يدـهملا  دـمحم  یلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  سیوـم و  نب  یلع  رفعج و 

.مهنیب

ات دومن  نایب  کی  کی  ار  اهنآ  ياهمـسا  و  ار ) دوخ  ءایـصوا  رفن  هدزاود   ) مدید مدرک  رظن  نچ  شرع  تسار  فرط  هب  نک  رظن  ینعی 
ای دیـسر : یهلا  باطخ  هاگنآ  دوب  ناشخرد  هراتـس  يرد و  بکوک  دننام  اهنآ  نایم  رد  نسح  دنزرف  يدـهم  دـمحم » : » دومرف هک  نآ 

.كءایصوا مهو  يدابع  یلع  یججح  ءالؤه  دمحم 

.دنتسه وت  ءایصوا  مناگدنب و  رب  دننم  ياه  تجح  اهنیا  ینعی 

دادعا دنیوگ  یم  هک  یصاخشا  نآ  لباقم  رد  ام  ياعدم  تابثا  يارب  منک  یم  نامگ 
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هربتعم تاور  فرط  زا  هنومن  باب  نم  ربخ  هس  نیمه  هدیسرن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ار  رشع  انثا  همئا  یماسا  و 

.دشاب یفاک  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  تعامج  وتنس  ياملع  رباکا 

نیطمـسلا دـئارف  یفنح و  یخلب  نامیلـس  هدوـملا  عیباـنی  یمزراوـخ و  بقاـنم  هب  دـنک  هعجارم  تساـهنیا  زا  شیب  بلطا  یـسک  رگا  و 
بلاطم یکلام و  همهملا  لوصف  یعفاش و  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا  هدوم  یعفاش و  یلزاغم  نبا  هیقف  ثدـحم  بقانم  ینیومح و 

ننست لها  هماع و  ءاملع  رباکا  لضافا و  زا  یگمه  هک  ءاملع  زا  نارگید  يوج و  نبا  طبس  هرکذت  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  رشع  انثا  همئا  ءافلخ و  هرابرد  تعامج  تنس و  ناردارب  قرط  زا  ربخ  دص  زا  هدایز  دننیبب  ات  دنتسه 

.تسا یصحت  ّدعت و ال  هک ال  هعیش  رابخا  ءانثتسا  هب  هدیسر  هلآو 

تسا هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ددع 

هقلح رد  ام  تفگ  هک  سیق  نب  رمع  هک  دـیامن  یم  لقن  یبرقلا  هدوم  زا  مهدزاود   (1) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
هللا دبع  امش  زا  کی  مادک  دومن  یلاؤس  دمآ  یبارعا  میدوب  هتسشن  دوب  وا  رد  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  يا 

هللا دبع  دیتسه 
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.یلب تفگ : باوج ؟ رد  داد  ربخ  امـش  هب  دوخ  زا  دـعب  ءافلخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ایآ  هللا  دـبع  اـی  تفگ : متـسه  نم  تفگ :
ددع هب  دنشاب  یم  هدزاود  نم  زا  دعب  ءافلخ  ینعی  .لیئارسا  ینب  ءابقن  ددع  رـشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

( .دندوب بیقن  هدزاود  هک   ) لیئارسا ینب  ءابقن 

.هدومن لقن  ار  ربخ  نیا  هیبش  هللا  دبع  زا  قورسم  زا  یبعش  زا  زین  و 

لقن هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یگمه  هرمس  نب  رباج  زا  رمع  نب  هللا  دبع  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  ثعـشا  زا  ریرج  نبا  زین  و 
.لیئارسا ینب  ءابقن  ددعب  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  دومرف : هک  دنا  هدومن 

دنتسه لیئارـسا  ینب  ءابقن  ددعب  هک  نم  زا  دعب  هفیلخ  هدزاود  نآ  ینعی  .مشاه  ینب  نم  مهلک  دومرف : هک  تسا  کلملا  دبع  ربخ  رد  و 
.دنمشاه ینب  زا  مامت 

رد يرایـسب  رابخا  یلحم  ره  ياضتقا  هب  اقرفتم  دوخ  ياهباتک  رد  دننـست  لها  مهم  ياملع  ریاس  میدومن  رکذ  هک  اهباتک  نیا  رب  هوالع 
يرایسب رابخا  هداد و  عوضوم  نیا  هب  صاصتخا  ار  هدوملا  عیبانی  باب 77  یفنح  یلخب  نامیلس  نالک  هجاوخ  هک  دنا  هدروآ  باب  نیا 

.مهریغ یبعش و  ینادمه و  یلع  دیس  ملسم و  دواد و  یبا  يذمرت و  نیخیش و  زا  هدومن  لقن  باب  نیارد 

انثا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـعب  ءافلخلا  نا  هک : هدومن  لقن  قیرط  تسیب  زا  هدـمع  باتک  رد  هیقف  نسح  نب  ییحی  دـیوگ  هلمج  زا 
.شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رشع 

.دنا شیرق  زا  ناشمامت  هک  دنشاب  یم  هفیلخ  هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ینعی 

قیرط و هس  زا  دوواد  یبا  زا و  قیرط  هن  زا  ملسم  قیرط و  هس  زا  يراخبو 
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نم زا  دعب  ناماما  وءافلخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  قیرط  هس  زا  يدیمح  قیرط و  کی  زا  يذـمرت 
.مشاه ینب  نم  مهلک  هک  تسا  رابخا  نآ  زا  ضعب  رد  دنتسه و  شیرق  زا  اهنآ  مامت  دنرفن  هدزاود 

تماما تابثا  رب  هلاد  ثیداحا  دنا  هتفگ  ننست ) لها  هماع و  ءاملع  ینعی   ) ءاملع نیققحم  زا  ضعب  دیوگ : هحفص 446  رد  هک  اجنآ  ات 
زا ص )  ) هللا لوسر  دارم  دناد  یم  یمدآ  هک  تسا  روهشم  يرایـسب  قرط  هب  رفن  هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ءافلخ 

ءافلخ اب  ثیداحا  نیا  تقباطم  تسین  نکمم  دشاب و  یم  شدوخ  ترتع  تیب و  لها  زا  رـشع  انثا  همئا  دوخ  زا  دعب  ءافلخ  ددـع  نییعت 
(. دندوب راهچاهنآ   ) هدومرف و هدزاود  ددع  نییعت  ربغیپ  هکنآ  هچ  ترضح  نآ  زا  دعب  هباحص  زا 

ملاظ یگمه  هک  نآ  رب  هوالع  دندوب ) رفن  هدزیس   ) دندوب رتشیب  رفن  هدزاود  زا  هک  نآ  يارب  هیما  ینب  نیطالس  رب  دوش  یمن  لمح  زین  و 
هیلع تقو  ماما  ندومن  نیـشن  هناخ  تفالخ و  بصغ  رد  تسا  یفاک  مه  رمع  ملظ  تاـبثا  رد   ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  ءانثتـسا  هب  دـندوب 

.مشاه ینب  نم  مهلک  هک  ترضح  نآ  هدومرف  هب  رظن  دندوبن  مه  مشاه  ینب  زا  و  مالّسلا )

مه ادـبا  و  دـندوب ) رفن  جـنپ  یـس و   ) هدوب هدزاود  زا  رتـشیب  اـهنآ  ددـع  هکنآ  يارب  دوش  یمن  مه  ساـبع  ینب  كوـلم  رب  لـمح  زین  و 
: دومرف يروش  هروس  هیآ 22  رد  هک  ترتع  هرابرد  ار  لاعتم  دنوادخ  هیصوت  دندومنن  تیاعر 

{ یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  }

ترتع و زا  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  راـبخا و  همه  نیا  دوش  لـمح  دـیاب  دـبال  سپ 
هیماما هدیقع  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراهط  تیب  لها 
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( هیرشع انثا 

نع مهمولع  ناک  هللا و  دـنع  مهمرکا  ابـسح و  ملهـضفا  ابـسن و  مهالعا  مهاقتا و  مهعرواو و  مهلجا  مهنامز و  لها  ملعا  اوناک  مهنـال 
قیفوتلا فشکلا و  لها  قیقحتلا و  ملعلا و  لها  مهفرع  اذک  هیندللا  هثارولاب و  مهدجب و  الصتم  مهئابآ 

بـسح ثیح  زا  اهنآ  لضفا  بسن و  ثیح  زا  اهنا  زا  رتالاب  دندوب و  ناشنامز  لها  ياقتا  عروا و  لجا و  ملعا و  اهنآ  هکنآ  يارب  ینعی 
هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  لصتم  ناشناردپ  قیرط  زا  ابوهوم ) و   ) اثرا اهنآ  مولع  دنراگدرورپ و  دزن  اهنآ  نیرت  یمارگ  و 

.دندومن یفرعم  فیرعت و  مسق  نیا  هب  ار  اهنآ  قیفوت  اب  ناگدننک  فشک  قیقحت  ملع و  لها  و 

دـشاب یم  وا  تیب  لها  ترتع و  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  دوخ  زا  دـعب  ءاـفلخ  نییعت  زا  ربمغیپ  دارم  هک  ار  دـیاقع  نیا  دـنک  یم  دـییأتو 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدیسر ) رتاوت  دح  هب  ینس  هعیش و  نیقیرف  هحیحص  تایاور  قبط  هک   ) نیلقث فیرش  ثیدح 

.ادبا ادعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

ادج مه  زا  هک  دشاب  نم  ترتع  و  دـیجم ) نآرق   ) ادـخ باتک  هک  ار  گرزب  سیفن  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذـگ  یم  هک  یتسرد  هب  )
( ًادبا اهدعب  دیوش  یمن  هارمگ  زگره  ود  نیا  هب  دینزب  گنچ  رگا  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن 

- دشاب یم  ینعم  نیا  دیؤم  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  زین  و 
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.هجاوخ مالک  یهتنا 

دنتسه و یضفار  نایعیش  دنیوگن  دننکن و  هبتشم  امش  رب  ار  رما  ات  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  دیاقع  رظن و  راهظا  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.ینس ای  دشاب  هعیش  هاوخ  دشاب  یم  كاپ  ياهرظن  نیمه  هجیتن  دندش  مأوت  رگا  فاصنا  ملع و  دینادب  هکلب  دننک  یم  ولغ 

امش يامنهار  اهنآ  كاپ  تایرظن  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  رشع  انثا  همئا  تماما  ماقم  تابثا  دنا  هدومن  لقن  هک  هریثک  رابخا  رب  هوالع 
انثا همئا  زا  يوریپ  تعباتم و  تعاطا و  رگا  نایعیـش  هعماج  هک  دـننادب  ام  سلجم  زا  نیبئاغ  نینچمه  نیرـضاح و  نایاقآ  ات  دـشاب  یم 

.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  دیجم و  نآرق  مکح  هب  دنیامن  یم  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  رشع 

بتک رد  هکلب  هدیـسرن  ارتاوتم  نایعیـش  رابخا  رد  طقف  همرکم  تاوذ  نآ  هیلاع  تافـص  هناگ و  هدزاود  دادعا  هسدقم و  یماسا  لقن  و 
.هدیدرگ رکذ  رایسب  اقرفتم  هماع  گرزب  ءاملع  هربتعم 

تسا تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  تداع 

یم ار  لیلج  نادـناخ  نآ  قح  رد  هلزان  دـیجم  نآرق  تایآ  ریـسفت و  دـنک و  یم  رابخا  لقن  اهنآ  هک  تسا  نآ  هماع  ءاملع  اـب  اـم  قرف 
یضعب دنشاب و  یم  لیلدو  ناهرب  نودب  دوخ  فالسا  وریپ  هتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  یلو  دنیامن  یم  مه  رظن  راهظا  دنـسیون و 

نیا دوجو  رد  ءاقترا  لماکت و  ریـس  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین  دروم  یب  سپ  دـنیامن  قیدـصت  ناـبز  هب  هک  تسا  عناـم  بصعت  مه  ار 
يوه و هدنام  رثا  یب  یلک  هب  دارفا 
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!؟ هدمآ بلاغ  هلقاع  هوق  رب  تداع 

هب خـی  تدورب  زا  هک  دـنیامن  یم  يا  هدراـب  تـالیوأت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلوقنم  راـبخا  حیرـشت  ماـقم  رد  یهاـگ  هکلب 
.ددرگ یم  قیقحت  ملع و  لها  بجعت  ثعاب  هک  تسا  رتشیب  بتارم 

قحلا یلا  لوصو  رد  ظحاج  نایب 

حـضاو ار  قح  بصعت ) نیع  رد   ) فاصنا لقع و  ملع و  ییامنهار  هب  دـنز  رانکرب  ار  دانع  بصعت و  هدرپ  تقیقحو  عقاو  يور  زا  رگا 
هماع نیمدقتم  نیبصعتم  نایعا  نیققحم و  ءاملع  زا  هک  یلزتعم  يرصب  ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  هک  نانچ  دننیب  یم  راکـشآ  و 
عیبانی باب 52  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  دراد و  قیاقح  نیا  هب  هراشا  يرجه  لاس 255  یفوتم  نییبتلا  نایبلا و  باتک  بحاص  دشاب  یم 

: دیوگ هک  هدومن  تبث  اروا  تاملک  ار  ضعب  هدوملا 

انیلع بجاولاف  مهریغ  یلع  تیبلا  لها  لضف  یف  هعزانملا  نم  هنـسحلا  قـالخالا  تدـسفا  همیلـسلا و  لوقعلا  تصقن  تاـموصخلا  نا  »
« ءابالا دیتاسالا و  فلسلا و  دیلقت  حرط  يوهلا و  بصعتلا و  كرت  هباتک و  یف  هللا  دارم  بلط  هعابتا و  قحلا و  بلط 

اهنآ ریغ  رب  تیب  لها  لضف  رد  ندومن  عازن  زا  دشاب  یم  هنسح  قالخا  داسف  همیلـس و  لوقع  ناصقن  ثعاب  تاموصخ  هک  یتسرد  هب  )
ورد سفن و  ياوه  بصعت و  كرت  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  دارم  ندوـمن  بلط  نآ و  زا  تیعبت  قـح و  بلط  اـم  رب  تسا  بجاو  سپ 

هرهاط ترتع  تیب و  لها  لضف  ماقم  دندومن  تابثا  دوخ و  ناردپ  دیتاسا و  زا  ناگتشذگ  دیلقت  نتخادنا 
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( .نارگید رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

ناشلقع ملع و  رب  بصعت  تداع و  کلذ  عم  ددرگ  یم  يراج  ناشاملق  ریز  هدارا  یب  هک  يرظن  نینچ  اب  هک  تسا  فسأت  ياـج  یلو 
.دنا هدیدرگ  ءالقع  رثأت  بجوم  دنا و  هد  ومیپ  هار  فالسالل  اعبت  تقیقح  فالخرب  بلاغ و 

مدقم تراهط  تیب  لها  رب  قح  ریغ  نم  ار  نارگید  سفن  ياوه  يور  هتساخرب  هعزانمو  همـصاخم  هب  بصعت  تداع و  ریثأت  تحت  رد 
.هدیدرگ ناهرب  لیلد و  نودب  فالسا  عبات  هدز  رانک  رب  ار  هربتعم  رابخا  نآرق و  زا  هدراو  صوصن  هتشاد 

هرهب یب  ملع  زا  سایق و  يأر و  نابحاص  هک  ار  نایامن  ملاع  ءاهقف و  زا  نارگیدای  کلام  ای  هفینح  وا  بصعت  تلاـهج و  يور  زا  ـالثم 
.دنیامن یمن  یهجوت  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  تراهط  تیب  لها  هیقف  هب  یلو  دننک  یم  يوریپ  دنا  هدوب 

ملع و نمرخ  نیچ  هشوخ  نانآ  دسیون  یم  هغالبلا  جهن  حرـش  هچابید  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناشدوخ  ءآملع  رباکا  هکنآ  لاح  و 
باـتک نیارد  هچ  ناـنچ   ) دـنا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صاـخ  ناگدـنیامن  تراـهط و  تمـصع و  لـیلج  نادـناخ  شناد 

( .دیدرگ رکذ  احورشم 

نایعیش هنافصنم  رارقا 

هک ار  ینیهارب  لئالد و  نیمه  یتقو  میدقتعم  ءازجلا  موی  نیسپ و  زاب  زور  هب  میسرت و  یم  لاعتم  رداق  يادخ  زا  نوچ  نایعیـش  ام  یلو 
یم فارتعا  رارقا و  هدمآ  بلاغ  بصعت  تداع و  رب  میدـید  دـنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  مه  تعامج  تنـس و  ءاملع  رباکا 

نامه زا  مییامن  یم  يوریپ  تسا و  دراو  یهلا  تاروتـسد  رد  هدومرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  هب  اناسلو  اـبلق  مییاـمن 
هک يا  هرهاط  ترتع  سدقم و  باتک 
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.مییآ لئان  يدبا  تداعس  هب  میراو  دیما  هدرپس و  ام  هب  ترضح  نآ 

ظفاح هک  نانچ  هداد  رارق  لیلج  نادناخ  نآ  تعباتم  تبحم و  هب  ار  دیبا  تاجن  تداعس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 
هک سیقلا  دبع  زا  ناشدوخ  خیاشم  ءاملع و  زا  دیامن  یم  لقن  تسا  هماع  ءاملع  زا  هک  ینادـمه  یهوک  دـمحم  نب  دـمحا  هدـقع  نبا 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  مدینـش  ار  یلـصفم  ثیدـح  يراصنا  بویا  وبا  زا  هرـصب  رد  تفگ :

هتـشون سپـس  هترـصن » یلعب و  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   » تسا هتـشون  مدید  شرع  قاس  رب  مدرک  رظن  جارعم  بش  دومرف :
ناشیا یهلا  مدرک  ضرع  هجحلا » نسحلا  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  دمحم و  یلع و  یلع و  یلع و  نیـسحلا و  نسحلا و   » دوب هدـش 

منهج اهنآ و  ناتـسود  يارب  تشهب  ینعی  مهیـضغبمل » لیولاو  مهیبحمل  یبوطف   » وت زا  دعب  دنتـسه  وت  ءایـصوا  اهنیا  دش  یحو  دننایک :
.دشاب یم  نانآ  نانمشد  يارب 

؟ میامن هفاضا  زاب  ای  دیدش  عناق  هدش و  هداد  امش  بشید  لاکشا  باوج  ایآ  باون  بانج  متفگ : هدومن  باون  ياقآ  هب  باطخ  هاگنآ 

هب دنوادخ  هدـنامن  یقاب  لد  لها  لدرد  یلاکـشا  ههبـش و  رگید  میدـش  ضیفتـسم  لمکا  متا و  وحن  هب  میراد  ار  رکـشت  لامک  باون :
( دنتفگ نیمآ  یگمه   ) دیامن تمحرم  ریخ  يازج  ام  امش و 

تمظع اب  نادناخ  هطـساو  هب  هک  مرادـن  یلاعت  يادـخ  زا  زج  ییازج  ضوع و  دـیما  نوچ  متفگ  نیمآ  لماک  هجوت  اب  مه  یعاد  دوخ 
لومـشم مه  رخآ  زور  ات  تسا  دیما  هدومرف  زورما  ات  هک  نیاامک  دیامرف  تیانع  فطل و  رظن  ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و 

.میشاب وا  ياهتنا  الب  فاطلا  محارم و 
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ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  تارکذت 

مرتحم نانامهم  ننـست  لها  زیزع  ناردارب  ظفاح و  بانج  هصاخ  سلجم  لها  نیمرتحم  ناـیاقآ  زا  مهاوخ  یم  ترذـعم  یلیخ  یعاد :
يرادیب يارب  ار  دوخ  يارب  ار  دوخ  ینورد  دیاقع  زا  يرـصتخم  مراچان  مضیارع  همتاخ  رد  یلو  دش  ینالوط  ًارابجا  نخـس  هتـشر  هک 

.میامن نایب  مزیزع  ناردارب 

.دنهد رارق  لمع  دروم  تیدج  لامک  اب  هک  ینسو  هعیش  زا  ناملسم  ناردارب  مامت  هب  ام  زا  هک  تسا  یمایپ  یعاد  نایب  نیا  و 

مـصخ رب  هک  هدوبن  نآ  هدـش  داریا  هیـضام  یلایل  رد  هک  هیقطنم  نیهارب  لئالد و  هماقا  رابخا و  تایآ و  رکذ  زا  ضرغ  هک  دـینادب  الوا 
.مییآ بلاغ 

تحت هورد  ره  رد  تداع  يور  هک  میا  هتفرگ  رارق  دوخ  ناملـسم  ناردارب  لباقمرد  هکلب  مینیب  یمن  دوخ  لباقم  رد  یمـصخ  ام  نوچ 
تلاسر نادناخ  هب  توادع  تالاکشا و  تاهبش و  ءاقلا  یلو  دنا  هداتفا  هابتـشا  رد  هتفرگ و  رارق  بصاون  جراوخ و  يایاقب  راتفگ  ریثأت 

.مناد یم  اهیوما  جراوخ و  بصاون و  هیحان  زا  ار  تراهط  تیب  لها  و 

هیفاص بولق  يور  زا  ار  تارودـک  تردـک و  رابغ  درگ و  قطنمو  ناهرب  هحورم  اب  توادـع  هنیک و  نودـب  هک  تسا  مزال  ام  رب  اذـلف 
.مییامنب هابتشا  عفر  انشآ و  اهنآ  تاهبش  ءاقلا  بصاون و  جراوخ و  نانزهار و  هب  ار  اهنآ  هدومن و  قیاقح  تابثا  مییامن و  رود  اهنآ 

و  ) دندناسر ام  هب  ناشدوخ  ياملع  رباکا  دنا و  هداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ادخ و  هک  یتقیقح  قح و  قیرط  رد  ام  اب  رگا 
اهنآ گرزب  ياملع  ياه  هتشون  میوگب  هدرپ  یب 
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.دوش یم  لصاح  نانتما  ترسم و  لامک  دندش  ادص  مه  هدیدرگ ) تیالو  ماقم  هب  نم  يامنهار  رتهب 

توادـع هنیک و  نودـب  هتـسناد  دوخ  ناردارب  ار  اـهنآ  مه  زاـب  ددرگ  ندـش  ادـص  مه  زا  عناـم  بصعت  تداـع و  رد  دومخ  هچ  ناـنچ 
نانمشد ات  هداد  مه  هب  قافتا  داحتا و  تسد  دیحوت  هملک  ءالعا  رد  هتفرگ  تبحم  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  ینس  هعیـش و  مامت  هناردارب 

.دنیاین بلاغ  ام  رب  نآرق 

دـنا و هتفرگ  هجنپ  يوق  نانمـشد  ارم  فارطا  اریز  میراد  قافتا  داحتا و  هب  جایتحا  تقو  همه  زا  شیب  ناناملـسم  اـم  هزورما  هکنآ  هچ 
.تسا ام  تیود  قافن و  ددرگ  یم  ام  رب  اهنآ  هبلغ  ببس  هک  یهار  هناگی 

: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ام  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

ًابیرغ دوعیس  ایبرغ و  مالسالا  ءدب 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هک  یناـمز  تسا  نکمم  تبرغ  تلاـح  هب  دـنک  یم  دوع  تسا  دوز  دوب  بیرغ  روهظ  لوا  زور  رد  مالـسا  ینعی 
.تسا ادیوه  رهاظ  نآ  تبرغ  راثآ  هک  اریز  دشاب  ام  نامز  نیمه  هداد  ربخ  هلآو 

تلاسر هب  ثوعبم  قلخ  تیادـه  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش و  برعلا  هریزج  هبـش  رد  تقیقح  روهظ  هک  ناـمز  نآرد 
تیعبط و هدام و  لها  اراصن و  دوهی و  هدرک  زیچان  ار  ءایبنا  تامحز  نید  يداعا  هتفرگ  رارق  رفک  هرـصاحم  رد  دـیحوت  مالع  دـیدرگ 

لها زا  یلیلق  دـندومن و  یم  ییامرف  مکح  زور  نآ  يایند  رد  ینعم  مامت  هب  اـهنآ  ناگدـناشن  تسد  اهلادـبا و  کـچک  اهتـسرپ و  تب 
.دنتشادن مادنا  ضرع  تردق  رفک  قاحم  رد  دندوب  هک  دیحوت 
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هکنآ ات  دومن  تماقتـسا  اهنآ  ياسرف  تقاط  ياهراشف  لباقم  رد  رایـسب  تامحز  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  يدـیحوت  ربمغیپ 
.دیدرگ نیکرشم  رب  هبلغ  دیحوت و  هملک  يالعا  هب  قفوم  یتدم  لیلق  رد 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  وداحتا 

تدحو داجیا  رهاظ  بسح  رب  نیکرـشم  رافک و  رب  هبلغ  رد  ترـضح  نآ  هبرح  نیرتگرزب  درک  دنلب  مالع  رد  ار  دیحوت  مچرپ  ملع و 
.دومن قفتم  دحتم و  مه  اب  ار  برع  تتشتم  قرفتم و  دارفا  اوحلفت  هللا  الا  هلا  اولوق ال  يادن  اب  هکدوب  صلاخ 

هب ندوبن  زهجم  اب  مالـسا  ردص  تردـق  هوق و  یب  نیملـسم  هک  دوب  اهنآ  رد  قافتا  داحتا و  داجیاو  ترـضح  نآ  هیلاع  میلاعت  رثا  رد  و 
شتآ تسرپ و  تب  رافک  رب  هلمح  ددع  تلق  اب  دـندوب  زهجم  مور ) ناریا و   ) نامز نآ  گرزب  ندـمتم  لود  هک  زور  نآ  یگنج  ياوق 

( نوفسیت  ) نئادم هینطنطسق و  زا  ار  دیحوت  مچرپ  نرق  مین  زا  رتمک  رد  دندومن  اهنآ  عایشاو  هثالث  میلاقا  هب  نیکرشم  سوجم و  تسرپ 
.دندروآ رد  زازتها  هب  اپورا  هراق  ات  ایناپساو 

رافک هرصاحم  رد  زورما  دیحوت  ملاع  دینک  یم  هدهاشم  مالـسا  ملاع  رد  زورما  ار  ابیرغ  دوعیـس  يانعم  دیرگنب  تریـصب  هدید  هب  رگا 
اذـل دننیملـسم ) طقف  تیناسنا  مالع  رد  هدـمآ  تباث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  هک  یقیقح  دـیحوت  راد  مچرپ  نوچ  و   ) هتفرگ رارق 

.تسا نیملسم  ام  هب  يداعا  تالمح  مامت 

ياه هدـناشن  تسد  اهلادـبا و  کچوک  رنخب و  نیوراد و  كدزم و  دـنمرم و  سیطارقمیذ و  عابتا  تعیبط و  هداـم و  باـبرا  یفرط  زا 
فرط زا  یمالسا و  کلامم  رد  اهنآ 
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يارب دنا و  هدومن  هرصاحم  ار  ناهج  دحوم  نیملسم  پاپ  ناکیتاو  بلط  هاج  هاوخدوخ  نایرابرد  یحیسم و  للم  نارادمتسایس  رگدی 
.دنیامن یم  ار  ششوک  یعس و  ياهتنم  ام  يدوبان  انف و 

دنیامن یم  تیدج  اوق  مامت  اب  تسا و  قافن  فالتخا و  دیلوت  ام  رب  هبلغ  يدوبان و  وحم و  يارب  يرامعتـسا  لود  هبرح  نیرت  گرزب  و 
تموکح دـنیآ و  بلاغ  اهنآ  رب  رگیدـکی  هب  ناناملـسم  ینیبدـب  قافن  تیئود و  رثا  رد  هتخادـنا  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  گنـس  هک 

( امنب تموکح  زادنیب و  قافن  دنیوگ  هک  تسا  فورعم  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  هچ  ) .دنیامنب

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  ظعاوم 

لبق لاس  هاجنپ  دصیس و  رازه و  رد  ام  گرزب  ربمغیپ  هک  یمسق  نامه  تسا  مالسا  تبرغ  زور  ینـس  هعیـش و  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
.دمآ بلاغ  تردق  اب  يداعا  رب  نیملسم  رد  قافتا  داجیا  هدنکارپ و  بارعا  ندومن  دحتم  اب 

.تسا قافتا  داحتا و  ناملالقتسا  ظفحو  ام  يزوریپ  هلیسو  هناگی  مه  زورما 

: یسراپ نابز  نیریش  رعاش  لوق  هب 

تفرگ ناهج  تحالم  قافتا  هب  تنسح 

تفرگ ناوت  یم  ناهج  قافتا  هب  هب  يرآ 

هب زهجم  اهنآ  هزادنا  ره  هکلب  يدام  تازیهجت  هب  طقف  هن  دییامن  زهجم  ار  اتدوخ  دـینک  یم  هک  يراک  طقف  دیـسرتن  يداعا  تردـق  زا 
.دنوش یم  هدنشک  ياهزاگ  امیپاوهو و  شوپ  هرز  کنات و  گنفت و  پوت و  زا  يدام  تازیهجت 

تلم هعماج و  ره  یتایح  مزاول  زا  هک  هیرهاظ  تازیهجت  رب  هوالع  اهامش 
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: دیامرف یم  لافنا  هروس  هیآ 62  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  تاروتسد  زا  دشاب و  یم 

{ ْمُهُمَْلعَی ُهّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیرَخآ  ْمُکَّوُدَع َو  ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  {َو 

دیناوتب هک  دح  نآ  ات  دینک و  ایهم  اردوخ  نانمشد  ینعی  اهنآ  اب  هزرابم  ماقمرد  هک  نانمؤم  يا  امش  دیامرف و  یم  هکنآ  نیعم  هصالخ 
رب دیزاس و  مهارف  ناتدوخ  نانمـشدو  ادـخ  نانمـشد  دـیدهت  يارب  يراوس  نابـسا  و  نامز ) ره  ياضتقا  هب   ) یگنج تالآ  هقوذآ و  زا 

.دیشاب ایهم  زین  تسا  هاگآ  اهنآ  اب  ادخ  دیتسین و  علطم  نانآ  ینمشد  رب  هک  يرگید  هورگ 

زا ار  تیئود  ینیب و  دب  دینک  كاپ  ار  اهلد  دـییامن  هعماج  رد  قافتا  داحتا و  دـیلوت  ینعی  هیونعم  تازیهجت  هب  دـینک  شـشوک  یعس و 
.دیشاپن مه  زا  هریغ  نیخیش و  یفوص و  ینس و  هعیش و  مان  هب  ار  نیلمسم  دارفا  رود و  دوخ 

یخیش ینس  هعیش و  مان  هب  مه  لباقم  رد  اهفـصو  دیداد  یلخاد  ياهگنج  لیکـشت  دیدمآ و  رب  هملک  فالتخا  هعزانم و  ماقم  رد  رگا 
رد هچ  نانچ  درب  یم  ار  اهیوربآ  فالتخا  هعزانم و  اریز  دور  یم  امـش  يوربآ  هک  دینادب  عطق  دیداد  رارق  مدـقتم  ددـجتم و  یفوص  و 

: دیامرف یم  لافنا  هروس  هیآ 48 

{ ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  {َو ال 

: دیامرف ماعنا  هروس  هیآ 154  رد  .دورب و  امش  يوربآ  دیوش و  لد  دب  سپ  ءارآ  فالتخا  هب  دینکن  فالخ  عازن و  ینعی 

{ ِِهلیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  اًمیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  {َو 
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ار امش  ياه  هار  قرط و  نآ  دزاس  قرفتم  سپ  ار  هدنکارپ  ياه  هار  دینکن  تعباتم  دینک و  تعباتم  ار  میقتـسم  تسار  هار  نیا  هصالخ 
.قح هار  زا 

: هدومرف احیرص  نارمع  لآ  هروس  هیآ 98  زینو 

{ اُوقَّرَفَت اًعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  {َو 

.دیشاب قفتم  دحتم و  ینعی  دیشابن  قفتم  هک  یتلاح  رد  مه  اب  ادخ  مکحم  نامسیر  نیتم و  لبح  هب  دیبسچب 

ندمت ملع و  رادمچرپ  لاس  دصتشه  هک   ) دییآ هیلوا  تدایـس  هب  دیروآ و  تسد  هب  اردوخ  هتفر  تسد  زا  ماقم  دیهاوخب  رگا  هصالخ 
.هیدیحوت تازیهجت  هب  دیوش  زهجم  دیاب  دیدوب ) ناهج  ییاقآ  تدایس و  و 

: دیامرف نارمع  لآ  هروس  هیآ 133  رد 

{ َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  {َو ال 

حتاف و هتسویپ  امش  ناتدوخ ) فعض  نارگید و  تردق  زا  دشابن  دیماان  سویأم و  هصالخ   ) دیدرگن نیگهودنا  دیوشن و  تسس  ینعی 
.دییامن لمع  ینامیا  همانرب  هب  هکنآ  طرش  هب  دیتسه  همه  قوفام 

دشاب یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  ءوس 

ار رگیدکی  بیغلا  ظفح  دیـشیدناین  دب  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـیرادرب  نایم  زا  ار  نظ  ءوس  هک  تسا  نآ  نامیا  همانرب  طیارـش  هلمج  زا 
.تسا رگیدکی  هب  ینیبدبو  قافن  تیئود و  همدقم  ییادج و  هقرفت و  مخت  ندرک  بیغرت  نظ  ءوس  هکنآ  هچ  دییامنب 

تارجح هروس  هیآ  رد  دنک و  یم  تبیغ  نظ و  ءوس  زا  عنم  احیرـص  دیجم  نآرق  رد  هدرمـش و  هریبک  ناهانگ  زا  ار  تبیغ  مالـسا  اذلف 
: دیامرف

543 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2130 

http://www.ghaemiyeh.com


{ اًضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  ٌْمثِإ َو ال    ِ ّنَّظلا َضَْعب  َّنِإ    ِ ّنَّظلا َنِم  اًریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  }

هانگ اهنامگ  ار  ضعب  هک  یتسرد  هب  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رددب  نامگ  زا  دییامن  بانتجا  دیوش و  رود  نینمؤم ! تعامج  يا  هصالخ 
سسجت يراکجنک و  زا  ندرک  یهن  زا  دعب  نینمؤم و  بویع  اهیدب و  زا  دشاب  یفخم  امش  رب  هک  ار  ییاهزیچ  دینکم  سسجت  تسا و 

همدقمو رگیدکی  هب  امـش  توادع  هنیک و  ینیب و  دب  بجوم  هکنا  هچ   ) ار رگیدکی  دینکن  تبیغ  دیاب  دیامرف  یم  هدومن  تبیغ  اب  ّدـس 
(. .دشاب یم  ییادج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد 

انزلا نم  دشا  هبیغلا  ناف  هبیغلا  مکایا و 

.انز زا  تسا  رت  تخس  ندرک  تبیغ  هک  یتسرد  هب  سپ  تبیغ  زا  دینک  بانتجا  دیزیهرپب و  هک  داب  امش  رب  ینعی 

هک اجنآ  ات  یعون  ررـض  تبیغ  دراد و  یـصخش  ررـض  اـنز  هک  تساـنآ  هداد  رارق  اـنز  زا  رت  دـیدش  ار  ندرک  تبیغ  هکنآ  تلع  کـی 
هبوت دیامنن  یضار  هدومن  تبیغ  ار  یسک  ات  دننک  تبیغ  یلو  دوش  یم  هدیزرمآ  هتفریذپ  طرش  نودب  دنک  هبوت  رگا  هدننک  انز  دیامرف 

.تسا هدیدرگ  هطوسبم  بتک  رد  هک  یطئارش  اب  دوش  یمن  لوبق  شا 

تسا ندومن  یمامن  ینیب  دب  ندرک و  تبیغ  اهنآ  نیب  توادع  هنیک و  داجیا  رگیدکی و  هب  ناناملسم  ینیبدب  بابسا  لئاسو و  زا  یکی 
.دوش فرط  رب  امش  نایم  زا  ینیب  دب  تیئود و  ات  دینک  كرت  ار  تبیغ  سپ 

ادخ و بوضغم  هک  دینکن  ّیمامن  دییامن  بانتجا  ینید  ناردارب  هب  دب  نامگ  زا 
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ناتتیعمج دوخ و  زا  دننک  یم  يروآ  ربخ  دنتـسه و  نز  مهب  ود  وج و  هنتف  نامدرم  هک  ار  نانیچ  نخـس  اه و  مامن  دـش  دـیهاوخ  قلخ 
.دنشاب ناگناگیب  زومرم  يدایا  زا  اهنآ  هک  تسا  نکمم  نوچ  دنیامنن  امش  نایم  رد  ینیبدب  تیئود و  دیلوت  اتدینک  ورد 

ربخ نیتفت و  هلیسو  هب  هک  ینید  ناردارب  ناناملسم و  سابل  هب  دوش  یم  ادیپ  هناگیب  ناسوساج  ابلاغ  صاخـشا  لیبق  نیا  نایم  رد  نوچ 
ملق اب  یخرب  دوخ و  تانایب  اب  یضعب  دنیامن  یم  ایهم  هدامآ و  نانمـشد  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  دننک و  یم  قافن  فالتخا و  دیلوت  يروآ 

ناناملسم نایم  ینمشد  توادع و  داجیا  نتشون  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  رب  ّدر  فینـصت  فیلأت و  مان  هب  دوخ  هتـسکش  ياه 
.دنیامن یم  رود  نیملسم  هعماج  زا  ار  ناملسم  نایعیش  نویلیم  دص  زا  هدایز  دنیامن و  یم 

.دیامن ینیب  دب  داجیاو  توادع  هنیک و  دیلوت  ناناملسم  نیب  دیابن  یبهذم  تارظانم  یملع و  تاثحابم  دنیامن  هجوت  مرتحم  نایاقآ 

هلبق کی  باتک و  کی  یگمه  میـشاب  یم  هللا » لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال   » هدـنیوگ همه  میراد  يا  هدـیقع  ره  ینعم  لد و  رد  رگا 
رهاظ يزور  تسا  نکمم  هقیقحلا  هرطنق  زاجملا  ياضتقم  هب  یلو  تسا  زاجم  رهاظ  ول  میهدـن و  تسد  زا  ار  رهاظ  ظـفح  دـیاب  میراد 
بلاغ ام  رب  هلیـسو  نیا  هب  هک  میهدن  دیحوت  نانمـشد  يداعا و  تسد  هب  تصرف  میـشاب  ردارب  مه  اب  دـیاب  سپ  ددرگ  نطاب  هب  لدـبم 

.دنیآ

.دننک ظفح  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ینیب  دوخ  ییور  دوخدیاب  هکلب  دنرگنب  توادع  هنیک و  رظن  اب  رگیدکی  هب  یتسیابن  ینس  هعیش و 

هتخانش ینید  غلبم  ظعاو و  مان  هب  متسه و  نیملسم  همه  زا  رت  کچوک  هک  یعاد 
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کی هب  تبـسن  رگا  مشاـب  نوریب  تسا ) گرزب  مسق  هک   ) راـگدرورپ هوق  لوح و  زا  هک  مراد  یم  مـالعا  ربـنم  نیا  يـالاب  زا  ما  هدـش 
.میشاب هتشاد  ینیب  دب  توادع و  هنیک و  اتیم  ایح و  لهاج  ای  ملاع  ینس  ردارب 

کیرش راضم  عفد  عفانم و  بلج  رد  متفریذپ و  ناملـسم  ردارب  کی  دننام  ما  هدید  ار  ینـس  دارفا  زا  يدرف  ملاع  ياجک  ره  رد  هاگره 
.متسناد دوخ 

لها ساـبل  هب  دـشاب و  یم  بصاون  جراوخ و  ياـیاقب  زا  هک  تسا  موـلعم  ناـشراتفگ  تاـملک و  اـه و  هتـشون  زا  هک  يدارفا  نآ  رگم 
اه باتک  دنزادنا  یم  ینس  هعیش و  مان  هب  نیملسم  نیب  تیئود  قافن و  مخت  ینامز  هرود و  ره  رد  هک  دنتسه  اهنآ  هدمآ  نوریب  دننـست 

.دنیامن یم  نایعیش  تاساسحا  کیرحت  دنهد  یم  راشتنا  اهنآ  رفک  هعیش و  در  رب 

اهنآ زا  زگره  یعاد  لد  هک  تسا  دارفا  لیبق  نیا  يدوجو  تاکیرحت  راثآ و  زا  هعیش  ءاملع  رباکا  نتـشک  هب  يوتف  نایعیـش و  ماع  لتق 
ار ناناملسم  ییادج  هقرفت و  هلیسو  اهنآ  روتـسد  هب  دنتـسه و  ناگناگیب  رافک  تسد  تلآ  هک  دنتـسه  اهنآ  هکنآ  هچ  دوش  یمن  كاپ 

یم ناناملـسم  نیب  ییادـج  هقرفت و  داجنیا  تیئود و  قاـفن و  ناشفدـه  هدرپ  ریز  رد  یلو  دـنهد  یم  داـحتا  يادـن  .دـنیامن  یم  مهارف 
.دشاب

دنیامنرود دوخ  زا  دنشاب  ماقم  هبترم و  ره  رد  کمهتم  لهاج  ای  لمع  الب  ملاع  هاوخ  ار  دارفا  لیبق  نیا  هک  تسا  مزال  یناملسم  ره  رب 
.ددرگ داحتا  هب  لدبم  نیملسم  قافن  ات 

دندومن و اهراک  هفیلخ  مان  هب  دنتفرگ و  ار  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  فارطا  هک  دنتسه  ییاه  نامه  ناوریپ  عافتا و  دارفا  لیبق  نیا 
اه همان  نتشون  هب  راداو  ار  هفیلخ 
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اهنآ اب   ) نامثع هفیلخ  لتق  هب  تبقاع  هدـیدرگ  نیملـسم  تاساسحا  کیرحت  ات  دـندومن  اه  هماـن  نتـشون  هب  راداو  ار  هفیلخ  دـندومن و 
.دنتشک ار  دوخ  هفیلخ  نیملسم  دنتفگ  هک  دمآ  دراو  مالسا  هب  یگرزب  همطل  دومن و  ادیپ  همتاخ  عیجف ) زرط 

نیملسم خیرات  هتخادرپ  اهنآ  نایعیش  تلاسر و  تیب  لها  ترتع و  یعمج  هتسد  راتشک  هب  هیما  ینب  دیزی و  هیواعم و  فارطا  رد  دعب  و 
.دندومن راد  هکل  ار 

هنتف شتآ  تالجم  دیارج و  رد  یتح  تالاقم  راشتنا  اهباتک و  نتشون  رد  دننک  یم  یعس  دنروآ  تسد  هب  یتردق  اجکره  مه  لاحلا  و 
بکرم هدنکفا  نیملسم  رد  فالتخا  هدز و  نماد  ار 

.دندرگ ناگناگیب  يراوس 

ریـسا و ناونع  هب  هدوب  یـسک  هچ  هک  دـینک  تقد  هیواعم  رواـشم  یمور ) مـالغ  نوجرـس   ) تـالاح فارطا  رد  يردـق  مرتحم  ناـیاقآ 
لمع دروم  ار  وا  يار  تفرگ و  یم  رارق  هیواعم  روش  دروم  یتکلمم  نوئـش  عیمج  رد  دراو و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  هاگتـسد  هب  یمالغ 
اذلف .تسا  لقاع  رایـسب  هک  نک  تروشم  نوجرـس  اب  مزول  عقاوم  رد  هک  هدرک  تیـصو  دیلپ  دیزی  هب  هیواعم  هچ  نانچ  دنداد  یم  رارق 
دنک مامت  ار  راک  ات  امن  هفوک  مکاح  ار  هللا  دیبع  هک  داد  يأر  درک  تروشم  وا  اب  دیزی  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  عوضوم  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ماع  لتق  ببس  اپ و  رب  البرک  هنتف  ات  دومن  هفوک  مکاح  ار  هللا  دیبع  وا  روتـسد  قباطم 

نیملسم ياه  هاگتسد  رد  نوگانوگ  ياهتروص  فلتخم و  ياهسابل  هب  ناگناگیب  هشیمه  سپ  دیدرگ  ترـضح  نآ  نارتخد  تراسا  و 
يالیتساو هبلغ  يارب  ار  هنیمز  هدیدرگ و  دراو 
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(1) .دنیامن یم  مهارف  ناگناگیب 

رگید تایالو  رد  یتح  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  نیبئاغ  هب  دـینک  تشاد  دای  ار  یعاد  ضیارع  زیزع  ناردارب  نیرـضاح  ناـیاقآ  سپ 
تـسد بصاون  جراوخ و  زا  شیم ) سابل  هب  سبلم  ناـگرگ   ) اـهنآ نارگیزاـب  زومرم و  يداـیا  ناـگناگیب و  مغر  یلع  دـییامن  مـالعا 

.دیشاب نابرهم  مه  اب  دیوش و  رضاح  لماک  نظ  نسح  اب  رگید  کی  عماجم  دجاسم و  رد  دیهد  مه  هب  داحتا 

نایاقآ اب  هک  یبش  هد  مات  رد  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دـییامنن  يرود  مه  زا  یبهذـم  تارظانمو  یملع  ياه  تبحـص  هملک  دـنچ  يارب 
اهنآ هب  يرظن  ءوس  نیرت  کچوک  متـشاد  یبهذـم  تارظانم  ینید و  یملع و  تارکاذـم  ننـست  لها  ناردارب  ریاس  ءالـضف و  ءاملع و 

منیب و یم  هدـنریگو  ابیز  یهوجو  مرگن  یمدوخ  ینـس  ناردارب  زا  تعیمج  همه  نیا  هب  هتـسشن و  ربنم  يالاب  هک  مه  لاحلا  هتـشادن و 
.مشاب هتشاد  یبهذم  روما  هب  لاغتشا  هنامیمص  سونأم و  اهنآ  اب  هتسویپ  مراد  لیم 

هک يراـتفر  نیا  زا  ریغ  اـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  ترتع و  بهذـم  ناـیاوشیپ  نید و  ناـگرزب  مرتـحم ! ناـیاقآ 
.دندرک یم  لمع  دوخ  دنا و  هداد  روتسد  دنراد  زورما  نیملسم 

دشاب یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  یقرف 

قیاقح رارسا  فشاک  قطان  قح  هب  ماما  تمدخ  يوار  هک  دراد  ربخرد  اصوصخم 
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ایآ مراذگب  زامن  اهاجنآ  رد  مرادن  لیم  دـیآ و  یم  مدـب  نیفلاخم  دـجاسم  زا  نم  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج 
: یناد یمن  رگم  دنتسه  هللا  تیب  دجاسم  دومرف : ترضح  کین ؟ ای  تسا  دب  نم  لمع  نیا 

اهیف رکذی  نا  هللا  بحاف  همدـنم  هعقبلا  کلت  باصاف  لتق  یبن  یـصو  وا  یبن  ربق  یلع  یبن  ربق  مالّـسلا  مهیلع  ینب  دـق  دجـسم و  نم  ام 
.لفاونلا نم  اهیف  اورثکا  ضئارفلا و 

دجسم کچوک  ای  گرزب   ) تسین يدجسم  چیه  ینعی 

یبن نآ  نوخ  زا  هرطق  هعقب  نیارد  هدیدرگ  هتشک  هک  يرمبغیپ  یصو  ای  يربمغیپ  ربق  رب  تسا  هدش  انب  قیقحت  هب  رگم  ینـس ) ای  هیش و 
تابجاو دنیامن  ءادا  سپ  دجاسم  عاقب و  نآ  رد  دوش  دای  هکنیا  هتشاد  تسود  یلاعت  يادخ  نوخ  نآ  ببس  هب  سپ  هدیـسر  یـصو  ای 

.ار تابحتسم  لفاون و  دجاسم  نا  رد  دنیامن  دایز  ار و 

یمن راتفگ  هزاجا  نیا  زا  شیب  تقو  تسا  رهظ  هب  کیدزن  هک  دندومن  هیلاع  یناعم  جارختسا  رابخا  لیبق  نیا  زا  هعیش  گرزب  ءاهقف  و 
هدومرف هیهقف  هموظنم  رد  هتبرت  هللا  سدق  مولعلا  رحب  يدهم  دیس  موحرم  هعیش  گرزب  هیقف  میلع و  ملاع  دهد 

دجسملا هالصلا  لضف  یف  رسلاو 

دهشتسم دعب  موصعمل  لبق 

هرهطملا همد  نم  هشرب 

هرکذ دبعل  هللا  هرهط 

ور نانچ  هر  .دندرک  یم  تیبرت  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیش و  مسق  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  نید و  ناگرزب  هصالخ 
.دنتفر ناورهر  هک 

دیـشابن نیبدب  دینکن و  نیهوت  رگیدکی  هبدیورب  کیدزن  ینـس  هعیـش و  دجاسم  زا  کی  رهب  لفاون  ضئارف و  ءادا  عقوم  مرتحم  نایاقآ 
نارگیزاب زومرم و  يدایا 
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ندـناوخ و زامن  هتـسب  تسد  زاب و  تسد  ای  ندومن  كاپ  كاخ  تبرت و  هب  هدجـس  لیبق  زا  ار  هیهقف  لئاسم  فـالتخا  تسرپ  هناـگیب 
امـشدنیامن یم  ینیب  دب  قافنو و  تیئود  داجیا  هتخادنا  مه  ناج  هب  ار  امـش  هداد  رارق  کسمتـسم  ار  ءاهقف  تایرظنو  تافالتخا  ریاس 

تسود و یمیمـص و  رگیدکی  اب  یلو  دیورب  ار  دوخ  هار  کی  ره  هدومنن  هیهقف  لئاسم  تافالتخا  هب  یهجوت  اهنآ  فنا  مغر  یلع  مه 
.دیشاب نابرهم 

رگیدـکی عماجم  دـجاسم و  رد  دـیراذگب  زامن  رهم  یب  رهم و  اب  هتـسب  تسد  زاب و  تسد  اـب  رگیدـکی  يولهپ  ینـس  هعیـش و  ناردارب 
ماکحا عورف  لوصا و  رد  هک  يرایـسب  تافالتخا  اب  اه  یلبنح  اه و  یکلام  اه و  یعفاـش  اـه و  یفنح هک  یمـسق  ناـمه  دـینک  تکرش 

.دنیامن یم  یگدنز  هناردارب  دنراد 

دینکن نیهوت  رگیدکی  هب  دـیهد  ماجناار  دوخ  دـیاقع  تادابع و  هنادازآ  هتفرگدوخ  تبحم  رهم و  شوغآ  رد  مه  ار  يرفعج  ناردارب 
.دیرگنن رگیدکی  هب  توادع  دب و  رظن  اب  و 

کیرحت ریقح  ضیارع  نیا  فالخ  رب  ار  ینس  هعیش و  ناردارب  امـش  نآ  ریغ  ای  تیناحور  سابل  هب  سبلم  يدارفا  ای  يدرف  دیدید  رگا 
يارب ار  هنیمز  یـشک  ردارب  تیئود و  قافن و  داجیا  هلیـسو  هب  دنهاوخ  یم  هک  دنناگناگیب  زومرم  يدایا  زا  هک  دینادب  عطق  دـنیامن  یم 

.دییامن ظفح  ار  یمالسا  تدایس  ات  دینادرگ  رود  دوخ  زا  درط و  ار  اهنآ  دج  دنیامن  مهارف  اهنآ  طلست 

تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رد  تما  تدایس  تداعس و 

تیئودو قافن  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب  ینس  هعیش و  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
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.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  راتفر  هیور و  زا  ندومن  يوریپ  هقرفت  و 

.ددرگن نیملسم  ياصع  قش  ات  دییامن  داحتا  دینک و  فالتئا  مه  اب  دیرادهاگن و  مکحم  ار  ینالقع  دیاقع  کیره 

هیقشقش هبطخ  لوارد  هچ  نانچ  تسناد  یم  تفالخ  ماقم  هب  قحا  ار  دوخ  هکنآاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  همه  يالوم  هچ  نانچ 
: دومرف

...یحرلا نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  نالف و  اهسمقت  هللا  اماو و 

رد دوب  یبجاو  ره  زا  بجوا  هک  ترـضح  نآ  تیـص  بسح و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیفکت  لیـسغت و  زا  زا  یتقو  یلو 
.دومن هدهاشم  نیفلاخم  زا  يا  هقرف  لباقم  رد  ار  دوخ  ربخ و  اب  هفیقس  هنتف  زا  دش  غراف  تقونآ 

ترضح نآ  دننام  ایفخ  ایلج و  ار  ادخ  لوسر  زا  هدراو  صوصن  تما  رد  يدحا  هکنآ  اب  دید  ار  یسایس  ياهیدنب  هتسد  نآ  هک  نیمه 
دـصاقم هب  ندیـسر  يارب   ) نایفـس یبا  تدایق  هب  مه  هیما  ینب  دـندوب  ترـضح  نآ  فارطا  مشاـه  ینب  هباحـص و  زا  راـبک  تشادـن و 

هتسد نآ  لباقم  رد  رگا  هک  دومن  رفکت  لمأت و  دوب  هلقاع  هوق  عبنم  نوچ  یلو  دندومن  یم  مایق  هب  کیرحت  ار  ترضح  نآ  ناشدوخ )
.دیآ دیدپ  مالسا  رد  یگتسد  ود  اعطق  دیآرب  دوخ  تباث  قح  هبلاطم  ماقمرد  دیامن و  مایق  اهیدنب 

نایم زا  نید  لصا  هدـمآ و  بلاغ  دـندرگ  یم  تصرف  بقع  تسا  اهلاس  هک  مالـسا  يداعا  نیملـسم  هقرفت  هملک و  فالتخا  رثا  رد  و 
.دندرگ فرحنم  مالسا  زا  رفک  هب  دهعلا  بیرق  ناناملسم  دور و  یم 
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يذق و نیعلا  یف  تربص و  دومرف : هچ  نانچ  دومن  يرابدرب  تخاس و  اهیتخس  مامت  اب  دید  ییابیکش  لمحتو و  ربص  رد  ار  حالص  اذل 
.یجش قلحلا  یف 

یم مالـسا  وحم  ثعاب  هقرفت  دـنیامن و  یم  هقرفت  دـیلوت  یلخاد  گنج  تسا  مالـسا  لوا  دـید  نوچ  دومنن  هزراـبم  دوخ  نیفلاـخم  اـب 
( .میدومن هلدا  رکذ  اطوسبم  یصوصخ  تارکاذم  سلجم  هسضام و  یلایل  رد  هچ  نانچ   ) .ددرگ

زامن دجـسم و  هب  مالـسا  ساسا  ماکحتـسا  يارب  یلو  دوب  تباث  دوخ  هدـیقع  رب  هکنآ  اـب  هدومن  تاـشامم  دوخ  نیفلاـخم  اـب  اذـهیلعف 
.دیامن هقرفت  زا  يریگولج  دهدن و  هصرفلارظتنم  يداعا  تسد  هب  تصرف  ات  دش  یم  رضاح  تعامج 

: دومرف یم  ررکم  هک  نانچ 

انعطتسا ام  کلذ  انریغ  دق  رفکلا  یلا  اودوعی  نا  نیملسملا  نم  هقرفلا  هفلاخم  ول ال  هللا  میا  و 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

.مهئامد کفس  نیملسملا و  هملک  قیرفت  نم  لضفا  کلذ  یلع  ربصلا  نا  تیأرف 

قح هب  مایق  هنیآ  ره  ددرگ  وحم  مالسا  نید  رفک و  يوس  هب  دندرگرب  هک  نیملسم  عضب  هقرفت  زا  مدیسرت  یمن  رگا  مسق  ادخ  هب  ینعی 
ار ربص  اذل  اهنآ  نوخ  نتخیر  ناناملـسم و  هقرفت  زا  تسا  رتهب  لمحت  ربص و  مدید  نکل  مداد و  یم  رییغت  ار  عاضوا  نیا  مدومن و  یم 

( .میامن ظفح  ار  مالسا  ات   ) مدومن هشیپ 

.دنیامنن تفلاخم  داد  روتسد  دندوب  هباحص  زا  رابک  هک  ار  شدوخ  ناوریپ  نایعیش و  قیرط  نیمه  هب 

552 ص :

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2169زکرم  هحفص 2139 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت رد  فالتخا  تیئود و  زا  زارتحا  تهج  زا  اهدـعب  یلو  دـندومن  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یتارظاـنم  لوا  ياـهزور  ناـمه  طـقف 
ءافلخ فالخ  رب  ددرگ  ینلع  فالتخا  بجوم  هک  رهاظت  لـمع  نیرتکچوک  شنایعیـش  ترـضحنآ و  فرط  زا  ءاـفلخ  تفـالخ  راودا 

.دشن عقاو 

.دندومن تاشامم  الماک  دتفین  ناناملسم  نیب  ییادج  هقرفت و  گنس  هک  نیملسم  تیوقتو  مالسا  هزوح  ظفح  يارب 

.دنشاب رانک  رب  هنالهاج  تابصعت  جاجل و  دانع و  زا  دیاب  تسا  مالسا  تبرغ  زور  هک  مه  زورما  نیملسم  هعماج 

.میدومن هراشا  لئالد  نآ  زا  ضعب  هب  هیضام  یلایل  رد  هچ  نانچ  تسا  تباث  تنس  باتک  لقن و  لقع و  لئالد  اب  ام  تنیاقح  نیع  رد 

رمع و رکب و  یبا  رهاظ  بسح  رب  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دـعب  هیراج  عیاقو  مییاـمن  راـکنا  میناوت  یمن  یلو 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  یمسق  نامه   ) لاس یس  نآ  رد  دندش و  تفالخ  نیشن  دنـسم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  نامثع و 

.دمآ رد  زازتها  هب  ناهج  رسارس  رد  دیحوت  مچرپ  دش و  مالسا  هب  یگرزب  تامدخ  دوب ) هداد  ربخ 

قحا یلوا و  ار  دوخ  دومرف و  یم  نایب  هتسویپ  ار  دوخ  تیناقح  لئالد  هکنآ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  هک  یمـسق  نامه 
لح تروشمو و  روـش  زاـمن و  دجـسم و  هب  تتـشت  هقرفت و  زا  يریگ  وـلجو  مالـسا  رهاـظ  طـفح  يارب  تسناد  یم  تفـالخ  ماـقم  هب 

هقرفت زا  هدوـمن  تیعبت  یتسیاـب  مه  امـش  اـم و  تشاـمگ ، یم  تمدـخ  راـک و  هب  ار  نایعیـش  نادـنزرف و  دـش  یم  رـضاح  تالـضعم 
نک بارخ  هناخ  ياهبورکیم  هک  ار  اهنز  مهب  ود  اهوج و  هنتف  زومرم و  يدایا  مییامن  يریگولج  ناناملسم 
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ار نیملسم  هدیـشاپ و  مه  زا  ار  مالـسا  ساسا  هک  دتفین  ناگناگیب  يداعا و  تسد  هب  تصرف  ات  هدومن  رود  دوخ  زا  دنـشاب  یم  هعماج 
.دنیامن نوبز 

قح راهظا  مارم و  تابثا  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  بش  هد  ام  هداد  رارق  همـصاخم  رب  لیلد  ناوتن  ار  لئالد  زاربا  تنیاقح و  تابثا 
.مییامن یم  مه  زاب  میدومن 

داسف و هتف و  زا  يریگولج  يارب  تفرگرارق  هدـش  عقاو  رما  لباقم  رد  یتقو  ام  يالوم  هچ  نانچ  میوگ  یم  ربنم  يالاب  مه  لاـحلا  یلو 
رارقا اب  میا  هتفرگ  رارق  هدـش  عقاو  خـیرات  رما  لباقم  رد  نوچ  مه  ام  دـماین  رب  تفلاخم  ماقم  رد  دومن و  لمحت  ربص و  هملک  فالتخا 

یقیرط ره  هب  ول  و   ) ارهاظ يرگید  زا  دعب  کی  ره  نینمؤملا  ریما  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هچنآ  هب 
ناگناگیب زومرم  يدایا  بصاون و  جراوخ و  مغر  یلع  اه  ینـس  نایاقآ  هدومن  فالتئا  رگیدکی  اب  دندوب  تفالخ  نیـشن  دنـسم  هدوب )

اب دیهدب  يوق  هیداحتا  لیکشت  دیورب  اه  نآ  عماجم  دجاسم و  هب  نایعیش  نایعیش و  ياه  هراب  ماما  دجاسم و  هب  اهنز  مهب  ود  نینتفم و 
رد هنخر  هدوـمن  ادـیپ  یفعـض  هطقن  دـیراذگن  دـییامن  دودـسم  ار  يداـعا  ياـه  هار  قرط و  هناردارب  دـیرگنن  مه  هب  توادـع  هـنیک و 

.دنیامنب امش  هیداحتا 

یمامت دعب  موق  ارس  ءاملع و  لوا  هبترم  رد  ددرگ  تیوقت  هدش  ادیپ  مالسا  ملاع  رد  هزورما  هک  یتسس  فعض و  داحتا  نیا  هلیسو  هب  ات 
هب یتشذگ  دوخ  زا  دیاب  ینس و  هعیش و  دارفا 

.دننک فرطرب  ار  یگدنکارپ  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  گرزب  رما  نیا  تیلوئسم  هداد  جرخ 

مکی تصش و  هنس  رد  یمالسا  گرزب  تیصخش  نآ  هک  تسا  ملاع  نیدهاجم  هلـسلسرس  دالیم  دیعـس  دیع  تسا  یگرزب  زور  زورما 
هیداحتا البرک  نیمز  رد  يرجه 
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یلو دـش ) بولغم  ارهاظ  ولو   ) دومن ییارآ  فص  دـیحوت  ملاع  نانمـشد  لباقم  رد  لد  کی  ود  داـتفه و  اـب  هک  داد  لیکـشت  یگرزب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  مظعا  طبس  ییاوشیپ  هب  هللا  راصنا  رفن  ود  داتفه و  یگتـشذگ  دوخ  زا  تعاجـش و  تماهـش و  داحتا و  نامه 

.دیدرگ نیبم  نید  يداعا  ندش  نک  هشیر  دیحوت و  هملک  يالعا  ببس  هادف  انحورا  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترضح  موس  ماماو  هلآو 

تقو ناملسم  ناردارب  هتسود  نیب  یبهذم  تارکاذم  یملع و  تاثحابم  سلاجم  مونـش  یم  هک  يرارق  زا  زیزع  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
.دنیامن یم  یتاکیرحت  یمالسا  ناردارب  نیب  قافن  دیلوت  يارب  هداد  يداعا  تسد  هب 

.ددرگ ام  بیصن  نانمشد  هل  رب  یمیخو  جیاتن  دشخب و  یبولطمان  تارثا  ام  بصعتم  ناوج  ناردارب  رد  تاکیرحت  نیا  تسا  نکمم 

یم نیملسمو  مالسا  نانمـشد  تیوقت  ترـسم و  ثعاب  رگیدکی  هب  ناناملـسم  ینیبدب  قافن و  دینادب  دیروخن  بیرف  دیوش  رادیب  سپ 
.ددرگ

تدالو دیع  زور  نوچ  يداعا  مغر  یلع  منک  یم  اضاقت  ینـس ) هعیـش و   ) رـضاح ناملـسم  ناردارب  نایاقآ  زا  الوا  مضیارع  همتاخ  رد 
رونا عرـش  روتـسد  قباـطم  دـیریگب  تبحم  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی  یگمه  هناردارب  مدـمآ  ریز  هب  هک  ربـنم  زا  تسا  ع )  ) نیـسح ماـما 

زا یترودک  لد  رد  هدرکن  يادخ  هچ  نانچ  دییامن  داحتا  دادو و  راهظا  دـیهد  راشف  هنامیمـص  ار  مه  تسد  دـییامن  هقناعمو  هحفاصم 
لد ناج و  هب  یگمه  يرازگتمدـخ  رد  مه  یعاد  دوخدـییامن  عفر  مالـسا  تمظع  تدـحو و  ظفح  ادـخ و  ياـضر  يارب  دـیراد  مه 
رد تسا  یـضتقم  دورب  تسد  زا  تسا  نکمم  تقو  لوا  زامن  تلیـضف  میورب  دجـسم  هب  اـت  تسا  رهظ  عقوم  اـیناث  .مشاـب  یم  رـضاح 

زامن هراب  ماما  نیمه 
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یعاد دیتشاد  مدقم  ار  ینس  هعیـش و  نارداربزا  کی  ره  دنرـضاح  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاملع  هللا  دمح  هب  .دییامن  رارقرب  تعامج 
.میشاب روجأم  مراوگرزب  دج  تعیرش  بحاصو  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  مالسا  داحتا  مالعا  هب  ندرک  کمک  رد  ات  منک  یم  ءادتقا  مه 
يزابناج هب  رـضاح  رافک  اب  هلباقم  يارب  اقفتم  یگمه  تسین و  تیئود  قافن و  ادبا  ینـس  هعیـش و  ناردارب  نیب  دنمهفب  نانمـشد  زین  و 

.میتسه

هتشذگ بش  زیزع  نانامهم  مالسلا  دبع  خیش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  نابانج  شناد  ملع و  گرزب  لحف  ود  ام  مظعم  ناوخا  نوچ  اثلاث 
نسحلا وبا  انالوم  سدقم  دهشم  سدقا  ضرا  تمس  هب  تکرح  هب  مزاع  رضاح و  مه  یعاد  .دنتـسه  دوخ  نطو  مزاع  هدومن و  عیدوت 

نایاقآ اصوصخم  مرتحم  زیزع  ناردارب  عیمج  زا  مشاب  یم  يدهلا  همئا  هدالوا  هئابآ و  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
ناردارب یگمه  يارب  ار  یگناگی  داحتا و  قیفوت و  تزع و  تمالـس و  هدومن  عیدوت  دندومن  زاربا  ار  تبحم  هجرد  اهتنم  هک  اهـشابلزق 

(1) .مناهاوخ تراهط  تیب  لها  ترتع و  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  ینس  هعیش و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مزال حیضوت 

ثیدحلا ملع  تازاوج  جرد  فارطا  رد  اذـل  دـنروآ  دراو  يداریا  مدـقم  باتک  نیا  رد  دنتـسناوتن  رکفلا  ریـصق  دارفا  زا  یـضعب  نوچ 
.مناسرب مرتحم  ناگدنناوخ  ضرع  هب  باب  نیا  رد  یحیضوت  رصتخم  مدش  راچان  .دندومن  يریگ  هدروخ 

یلعا و لج و  یلاعت  يراـب  تاذ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  دـعب  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  درخ  شناد و  ملع و  تریـصب و  باـبرا  رب 
.نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  هرهاط  ترتع  زا  نیموصعم  همئاو  همئا  ءایبنالا و  متاخ  تلاسر  ماقم  تفرعم 

تداعس یعامتجا و  يدرف و  روما  مظن  بجوم  هک  دشاب  یم  هینید  فیاظو  تعیرش و  ماکحا  هب  ملع  لامعا  نسحا  فرشا و  لضفا و 
.دوب دهاوخ  يدمرس  تالامک  كرد  يدبا و 

.دشاب یم  ینامسآ  مکحم  باتک  دیجم و  نآرق  تداعس  نیا  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  یهیدب 

مرکا و لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  هب  طونم  ار  نآ  تاهباشتم  تامکحم و  اصوصخم  لـمجمو  زجوم  باـتک  نیا  مهف  تفرعم و  هتبلا  و 
.تسا نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا 

.دنشاب یم  نآرقلا  لیدع  ملعلا و  هنیدم  باوبا  هک 

: دومرف هک  تسا  هدیسر  ینس ) هعیش و  نیقیرف  قافتا  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ارتاوتم  هچ  نانچ 
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هب  ) ادـبا يدـعب  اولـضت  نل  مهب  متکـسمت  نا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقث  مکیف  كرات  ینا 
دنوش و دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  مراذگ  یم  امـش  نایم  رد  ار  گرزب  زیچ  ود  نم  هک  یتسرد 

( .دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دیبسچب  ود  نیا  هب  رگا  دنشاب  یم  نم  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  نآرق  ود  نآ 

هلسلس رد  ندش  دراو  هحیحص و  ثیداحا  ذخا  يارب  هک  هدیدرگ  يراج  نیا  رب  فلـس  نع  ًافلخ  ملاعلاءاملع  هسدقم  هریـس  اذه  یلعف 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یلاعت  قح  رارـسا  نزاخم  طباهم و  هب  رابخا  دـیناسا  لاصتا  ارب  دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  تاور 

راـحب تازاوج  دـلج  هب  هچ  ناـنچ  دـندومن  یم  ثیدـح  ملع  رد  زاوج  ياـضاقت  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  میهلع  هیلع و  نیموصعم  همئا 
.دوش یم  تقیقح  نیا  فشک  دوش  هعجارم  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع  راونالا 

زا رابخا  دیناسا  كرد  تاور و  هلـسلس  رد  لوخد  یحو و  طباهم  زا  لاصفنا  عاطقنا و  زا  زارتحا  تهج  فالـسالل  اعبت  مه  ریقح  اذلف 
هدایز هک  يونعم  جیاتن  ذخا  ملعلا و  هنیدم  باوبا  هب  لاصتا  يارب  هکلب  يدام  جیاتن  ذخا  دیلقت و  عجارمو  گرزب  ءاهقف  زا  نف  دـیتاسا 

.تسا تبث  ریقح  تازاجالا  خیاشم  تالسلسم  باتک  رد  دوجوم و  یعاد  دزن  رد  زاوج  دص  زا 

تلاسر لیلج  نادناخ  هب  لاصتا  راختفا  اب  دندومن  جرد  سدقم  باتک  نیا  همتاخ  رد  ار  اهنآ  زا  هرامـش  دـنچ  كربت  نمیت و  تهج  و 
.ددرگ يدبا  تاجن  بجوم  تراهط  تیب  لها  و 
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همان هزاجا 

سدق يدزیلا  يرئاحلا  میرکلا  دبع  خیش  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  قالطالا  یلع  ءاملعلا  همالع  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  ترـضح 
: یئابطابطلا زاوج  هیشاح  یف  فیرشلا  هحور  هللا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ثوعبملا دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیقیلا و  ملعلا و  قئارط  لیـصحتب  انمرک  نیدلا و  ملاعم  یلا  اناده  يذلا  دـمحلا هللا 
یلع نیبنلا و  متاخ  هلعج  نیبرقملا و  هکئـالملا  ءایـصوالا و  ءاـیبنالا و  عیمج  نم  هافطـصا  يذـلا  نیعمجا  نجلا  سنـالا و  هفاـک  یلع 

لیلجلا دیسلا  ینم  زاجتسا  دقف  دعب  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیبب  لها  یلع  نییصولا و  دیس  لعج  يذلا  همع  نبا  امیس  نیبجتنملا  هئایصوا 
ءوس نم  یلاعت  هللا  هنمآ  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلسدمحم  دیـس  جاحلا  هروکذملا  هزاجالا  بحاص  ءابطخلادیـس  ءلاضف و  رخف  لیبنلا 

هیلاعلا تالامکلا  بسک  هینیدلا و  مولعلا  لیصحتب  لغتـشا  هلیوط و  هدم  اهب  فقوت  مق  یلا  هنطو  نم  رفاس  زا  دعب  هناف  نطابلا  رهاظلا و 
ام ینم و  هعمـس  ام  يوری  نا  هنأش  امع  هناص  هناز و  امیف  هللا  داز  هتزجاف  الها  هتدجوف  هدـیدم  هدـم  هلیـصحت  یغبنی  ام  لصح  يدـل و 
نم هتیاور  یل  زاج  ام  لک  هراهطال و  یلاعت  هللا  ینقفو  ام  رابخالا  بتک  هنع  تلخ  امم  راکفالا  قئاقد  نم  یلاـعت  كراـبت و  هللا  ینقفو 

هلاسرلا متاخ  هیهلالا  مولعلا  نزاخم  نع  هیورملا  رابخالا 
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نم هقفلاو  رابخالا  یف  تافنـصملا  هیداجـسلا و  هفیحـصلا  امیـس  هروثأملا  هاجانملا  هیعدـالاو و  هیهلـالا  جـجحلا  هئایـصولا  هعماـجلا و 
لوصالا امیس  اهریغ  لاجرلا و  تارایزلا و  تاوعدلا و  وریسافتلا  بتکک  هینیدلا  مولعلا  یف  تافنـصملا  نم  اهریغ  هیمامالا و  انباحـصا 

هیقفلاو یفاکلا  راصعالا  هذـه  یف  رادـملا  اـهیلع  یتلا  راـهنلا  هعبارا  یف  سمـشلا  راهتـشا  راـصعالاو و  قاـفآلا  یف  هرهتـشملا  هعبرـالا 
نم هعاـمج  نع  ینع ، اـهیوری  نا  هدـجم  ماد  هلف  راـحبلا  یفاولاو و  لـئاسولاک  اـهریغ  نم  اـهنم و  دـلوت  اـمو  راصبتـسالاو  بیذـهتلاو 
نا ءاجرال  يوقتلا و  همزالمب  هتیـصوا  هوبنلا و  تیب  لها  یلا  هیهتنملا  یقرطب  مالـسلا  راد  یف  مهحاروا  یلاعت  هللا  نک  .ماظعلا  انخیاشم 

.هتاکرب هللا و  همحر  هیلع و  مالسلا  ءاطعالا و  یلو  هنا  ءاعدلا  حلاص  نم  یناسنی  ال 
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همان هزاجا 

.هارث باط  يورغلا  ییابطابط  مساقلا  وبا  دیس  جاحلا  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یئاجر یتقث و  هبو 

سوفنلا لضفا  یلع  اهلمکا  هالـصلا  هسرادـلا و  حابـشالاو  هدـلاخلا  حاورـالا  هسداـقلا و  راـصبالا  هلقاـعلا و  نیملاـعلا  برل  دـمحلا هللا 
ولوالا نیبرقالا  هتماح  نم  نیضترملا  نیفطصملا  نیعرابلا و  ءایلوالا  مرق  نیعراشلا و  ءایبنالا  هوفص  هعطاسلا  سومشلا  ءوضا  هعماللا و 

.نیدلاو عرشلا  رمالا و  هیالوب 

اریخ هترخآ  لعج  هانمیب و  هباتک  یطعا  ییابطابطلا  اضر  دمحم  نب  مساقلا  وبا  يرابلا  هبر  همحر  یلا  نیبوبورملا  جوحا  لوقیف  دـعب  و 
فلسلاو لوالا  زارطلا  ناک  امل  هیلوا  نم 

زیجـستملا عنق  امو  هزافم  همهم و  دفدف و  لک  یف  لبالا  طابا  اهل  اوبرـض  هزاجتـسالا و  هزاجالاب و  اونتعا  دق  لوعملا  هلع  يذلا  حلاصلا 
.دیفملاو خیشلا  ینیلکلا و  خیاشم  فرع  نم  کلذ  ملعی  امک  هل  یتات  ام  هدایزلا  بلط  لب  نیخیشلا  خیشلاب و 

دمحم دیـسلا  نیملـسملا  رخذ  نیملکتملا و  رخف  نیثدـحملا و  دامع  دـمتعملا  نکرلا  دنـسلا  دیـسلا  بانج  ینم  زاجتـسا  دـقف  هذـهلعف 
انمیت و ماظعلا  يدیتاسا  مارکلا و  یخیاشم  نع  هیورا  ام  هیاور  یف  همایا  دعساو  هضف  هللا  مادا  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلس 
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هیبدا موـلعلا  یف  هیبرعلا  بتکلا  عـیمج  ینع  يوری  نا  هـتزجا  هللا و  ترختـساف  مالّـسلا  مـهیلع  نیموـصعملا  همئـالاب  لاـصتالاب  اـکربت 
مالـس هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  هروثأملا  هیعدالا  یف  هیداجـسلا  هفیحـصلا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بطخ  یف  هغالبلا  جـهن  باتکو 

نم ال باتکو  یفاکلا  امیـس  رابجلا ال  کلملا  هللا  تاولـص  مهیلع  راهطالا  همئـالا  نع  هیورملا  راـبخالا  بتکلا  ریاـس  نیملاـعلا و  بر 
هرهتـشملا هرخأـتملا  هثـالثلا  بتکلا  راـصمالا و  راـصعالا و  عـیمج  یف  رادـملا  اـهیلع  یتـلا  راصبتـسالا  بیذـهتلاو و  هـیقفلا  هرـضحی 

هقلعتملاو یبوطلا  هرجش  نافا  نم  هیلدتملا  هددعتملا  يدیناسا  هدیدعلا و  یقرطب  راحبلاو  لئاسولا  یفاولا و  راهنلا  هعبار  یف  سمـشلاک 
دهتجملا اضر  دمحم  ریمالا  همامعلا  بابرا  جات  همالعلا  يدلاو  نع  هیورا  ام  اهرـصخأ  هیلاجرلا و  انفحـص  نم  یهتنملا  هردـس  جـیلاعب 

خیشلا نع  ادلجم  نیرشع  عبس و  سف  مالسالا  عیارش  حرش  یف  مانالا  هیاده  بحاص  ینیمظاکلا  نیسح  دمحم  خیـشلا  نع  ییابطابطلا 
دیحولا نع  یمقلا  مساـقلاوبا  ازریم  نع  همارکلا ، حاـتفم  بحاـص  یلماـعلا  داوج  دیـسلا  نع  مـالکلا ، رهاوـج  بحاـص  نسح  دـمحم 

.یناهبهبلا

نع اعیمج  یقارنلا  دمحا  الم  نع  يزاریـشلا و  نسح  دمحم  ازریم  ینالیگلا و  هللا  بیبح  ازریم  نیلماعلا  نیملاعلا  نعو  دنـسلا : لیوحت 
رفعج خیشلا  ضایرلا و  بحاص  یلع  دیس  ریماقآ  مولعلا و  رحب  يدهم  دیسلا  یناتسرهشلا و  يدهم  دمحم  نیدهتجملاو  ءاهقفلا  متاخ 
لامج اقآ  دـمحم و  ازریم  یناوریـشلا  همالعلا  لمکا و  دـمحم  هدـلاو  نع  یناهبهبلا  دـیحولا  نع  اعیمج  ءاطغلا  فشک  بحاص  ریبکلا 
هدلاو نع  یـسلجملا  رقاب  اقآ  همالعلا  نع  يراسنوخلا و  نیـسح  اقآ  رـشع  يداهلا  لقعلا  رـشبلا و  همالع  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دـمحم 

خیش نع  یسلجملا  یقت  دمحم  مالسالا  هجح 
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دیهـشلا نیدلا  نیز  نع  یلمالا  دمـصلا  دبع  نب  نیـسح  خیـش  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دمحم  نیدلا  هلملا و  ءاهب  نیملـسملا  مالـسالا و 
یلع نیدلا  ءایض  خیش  نع  نذولا  نبا  ریهشلا  دوواد  نب  دمحم  نع  یسیملا  یلاعلادبع  نب  یلع  نیدلا  رون  نع  هضورلا  بحاص  یناثلا 

قابسلا بصق  زئاحلا  هدلاو  نع  نسح  نب  دمحم  نیدلا  رخف  نع  هعمللا  بحاص  لوالا  دیهشلا  یکملا  نب  دمحم  هدلاو  نع  دمحم  نب 
نیدـلا هلملا و  ریـصن  هجاوخ  ءارزولا  ءامکحلا و  ءاملعلا و  ناطلـس  نع  یلحلا  رهطملا  نب  فسوی  نب  نسح  قـالطالا  یلع  همـالعلا  و 

نع يوسوملا ، دـعم  نب  راخف  نع  عیارـشلا  بحاص  ققحملادیعـس  نب  نسح  نب  رفعج  نیدـلا  لامج  مساـقلا  یبا  هلاـخ  نع  یـسوطلا 
نـسح نب  دـمحم  هفئاطلا  خیـش  هدـلاو  نع  یناـثلا ، دـیفملا  یلع  یبا  نع  يربطلا  نیدـلا  داـمع  مساـقلا  یبا  نع  لـیئاربج  نب  ناذاـش 

نع يرئاضغلا و  هللا  دبع  نب  نیسح  یملیدلا و  زیزعلا  دبع  نب  رالس  یضرلاو و  یضترملا  نع  راصبتسالاو  بیذهتلا  بحاص  یسوطلا 
نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  نع  یشاجنلا و  دمحا  نب  یلع  نع  یشکلا و  ورمع  یبا  نع  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  نع  هعامج و 

نعو هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  بحاص  قودصلاب  وعدـملا  یمقلا  هیوباب  نبا  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نع  دـیفملا 
بئانلا يریـصبلا  دمحم  نب  یلع  نیـسحلا  یبا  نع  یفاکلا  بحاص  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  نیثدحملا  سیئر  نع  هیولوق  نب  رفعج 

نع بئانلا  يرمعلا  دیـسلا  نب  نامثع  ورمع  یبا  نع  بئانلا  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  بئانلا  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  یبا  نع 
.هجرف هللا  لجع  هجحلا 

یلو هللاو  تاباجتـسالا  ّناظم  تاباجالا و  نام  یف  تاباجـستملا  هتاوعد  حلاوص  یف  ءاعدلا  نم  یناسنی  نا ال  هدـجم  ماد  هنم  سمتلا  و 
همصعلاو لوطلا  همکحلا و  ملعلا و 
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هنس 1345ه- دولوملا  عیبر  یف 27  یئابطابطلا  يورغلا  مساقلا  وبا  رقحالا  نع  بتکو 
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همان هزاجا 

یناثلا همالعلا  لاقملا ) حیقنت   ) لاجرلا بحاص  نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  خیش  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
هحور هللا  سدق  یناقماملا  هللا  دبع  خیش  جاحلا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دمحم ءایبنالا  متاخو  ءارفـسلا  لضفا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  هیبورل و  هیآ  مهلعج  هتردـقب و  قلخ  يذـلا  هللا  دـمحلا 
دقف دـعب  اما  هرهابلا  هللا  جـجح  هرهازلا  موجنلا  هرهاـطلا و  هتیب  لـها  یلع  هرهاـبلا و  تاـنیبلا  هخـسانلا و  هعیرـشلا  بحاـص  یفطـصملا 
رخف تالامکلاو  لئاضفلا  جراعم  یلا  جورعلل  يوقلا  دادعتـسا  یلجلا و  مهفلا  بحاص  یعملـالا  ملاـعلا  یکزلا و  لـضافلا  ینزاجتـسا 

هتوعد هتباجا  هتبلطام و  زیجنت  یلا  تعراسف  هتاکرب  تماد  ینارهطلا  يزاریـشلا  نیظعاولا  ناطلـس  دمحم  دیـسلا  نیثدـحملا  ءابطخلا و 
هیورملا رابخالا  نم  یتاعومـسمو  یتاورقم  ینع  يوری  نا  هل  تزجاف  رایخالا  انفالـسا  راثآل  ًءافتقا  راربالا و  اـنءاملع  هداـع  یلع  اـیرج 

بیذـهتلاو و هیقفلاو  یفاـکلا  رادـملا  اـهیلع  یتـلا  هعبرـالا  بـتکلا  یف  اـم  امیـس  عورفلا  لوصـالا و  یف  مـیهلع  هللا  مالـس  اـنتمئا  نـع 
لئاسولاک و رابخالا  رداونل  هعماجلا  بتکلا  ریاس  هنارفغب و  هللا  مهدمغت  یـسوطلا  یمقلا و  ینیلکلا و  ثالثلا  نیثیدـحملل  راصبتـسالا 

رایخالا انئاملع  تافنصمو  رابخالا  بتک  نم  تاقرفتملا  ریاس  یلا  عوجرلاو  راحبلا  یفاولا و 
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مالـسالا هجح  هعیـشلا  میعز  ققحملا  هخیـش  نع  ریبـکلا  هیقفلا  همـالعلا  يدـلاو  مهنم  یتزاـجا  خـیاشم  نع  ینع  يوری  نا  هل  تزجاو 
مخفالا انذاتسا  مظعالا و  انخیش  مهنم و  يراصنالا ، یضترملا  ماظعلا  خیاشملا  خیش  ذاتسالا  نع  يزاریـشلا  نسح  دمحم  ازریم  جاحلا 

فلس نع  افلخ  الصتم  نیتاملا  مهخیاشم  نع  مهو  يوسوملا ، میهاربا  دیسلا  هذاتـسا  هخیـش و  نع  یناردنزاملا  نیدباعلا  نیز  خیـشلا 
ناو ال طایتحالا ، هداج  همزالم  يوقتلاو  عرولا  هیاعرب  هیـصوا  نییبنلا و  متاـخ  نع  نیـضاملا  مهئاـبآ  نع  مه  نیرهاـطلا و  همئـالا  یلا 

.تایربلا ریخ  هلآ  دمحمب و  یلاعت  هللا  هقفو  تاوعدلا  هباجا  ناظمو  راحسالا  یف  تاوعدلا  نم  یناسنی 

هنع یفع  یناقماملا  هللادبع  ینافلا 

لوالا 1345 عیبر  دوعسملادولوملا 17  موی 
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همان هزاجا 

یسودقلا هرس  هللا  سدق  يورغلا  یقارعلا  نیدلاءایض  خیشلا  مظعالا  انذاتسا  نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

هنأش یلاعت  همسب 

مئاق انیلوم  اندیس و  ترضح  یلا  دحاو  دعب  ادحاو  ءایصوالا  داشراب  اندشراو  ءایبنالا  متاخ  هعیرشب  ءادتهالاب  انیلع  نم  يذلا  دمحلا هللا 
یف نیغلبملا  ءاملعلا و  نمنیدمعتملا  دوجو  دابعلا  یلع  یلاعت  هللا  ءامعن  مظعا  نم  نا  دـعب  ءازجلا و  موی  یلا  مهیلع  هللا  تاولـص  ءانمالا 

هناحبـس هللا  معن  لک  قوف  هناف  دامتعا  قوثو و  میهلع  نیذلا  ءالـضفلا  نم  یندلا  ملاعم  ذـخا  یف  مهنیکمتب  مهیلع  هیآلا  لمکا  دالبلا و 
دیـسلا لماکال  لضافلاو  لماعلا  ملاعلا  ملحلا  نساحملا و  عاونال  زیاـحلا  ملعلا و  لاـمکلا و  تافـصل  عماـجلا  مهنم  داـبعلا  هبطاـق  یلع 

زاجتساف یلاعلا  هتاکرب  تماد  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخدمحم  هدج  یمـس  لیبنلا  ربحلا  لیلجلا و 
هتزاجا یل  تزاج  هتیاور و  یل  تزاج  هتیاور و  یل  تحـص  اـملک  ینع  يوری  نا  هـالع  ماد  هل  تزجا  هللا  ترختـساف  هدـجم  ماد  ینم 
يرونلا نیـسح  ازریم  جحلا  لماعلا  لماکلا  لماعلا  مولعلا  راحب  صاوغ  نیثدحملا  ذاتـسا  یخیـش  نع  هزاجا  هیورا  ام  هدوهعملا  یقرطب 

لثامالا نارقالا و  ینب  هروهشملا  تافلوملا  لئاسولا و  یلع  كردتسملا  بحاص  هارث  باط  یسربطلا 
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لعی قیلی و  امک  دییأتلا  ماودب  یلاعت  هللا  لأسنو  طایتحالا ، لیبس  اکلاس  دارا  ءاش و  ام  ینع  وریلف  هکردتسم  همتاخ  یف  روکذملا  هقرطب 
تاباجالا ناظمو  تاولخلا  یف  یناسنی  نا ال  نیدلاو و  هلملا  لها  هب  يدتهی  ارانم  نیملسملل و  اظعاو  نوکی  یتح  قیفر  ریخ  قیفوتلا  هل 

هنس 1345. یقارعلا ع1  نیدلاءایضرقحالا  نم  تاریخلا  یلو  تجاحلا و  یضاق  هنا  تاوعدلا  بحاص  نم 
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همان هزاجا 

نیدلا باهش  دیسلا  یلاعملا  وبا  هجحلا  هیآلا  مهلمش  عماج  هرهاطلا و  هرتعلا  هباسن  نیملاعلا  ءاملعلا  همالع  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
یلاعلا هلظ  دم  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همزا کلم  لیلجلا  لاعلا  لیبنلا  ربحلا  رابخالا  هیاور  یف  ینع  زاجتـسا  دقف  دـعب  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  هالـصلا  هلاون و  یلع  دـمحلا هللا 
همئالا انیلاوم  تاملک  رشان  عرشلا و  جروم  تیصلا  رئاطلا  ریرحنلا  قیطنملا  ریهشلا و  بیطخلا  هبطاخلا  ظعولا و  میلاقا  کلام  مالکلا و 

هدج و یلع  هدعس و  قاف  هدجم و  ماد  ینارهطلا  زاریشلا  يوسوملا  نیظعاولا  ناطلس  جاحلا  هرضح  مانا  رکذم  مالـسالا و  نکر  هادهلا 
راثآلا نم  ثیدحلا  هقفا و  ردمع  ،و  نیذلا نیطاسا  مارکلا  یخیاشم  نع  هیورا  ام  ینع  يروی  نا  هل  تزجاف  کلذل  الها  هتدـجو  ثیح 
هطـساو الب  مهنع  يروا  نیذلا  یخیاشم  هدـع  باحـصالا و  بتک  یف  هعدوملا  نیملـسملا  همئا  نیمایملا  انتداس  نع  هیورملا  رابخالا  و 

.نیتئأملا یلع  وبرت 

سمـش دیـسلا  انیلوم  هجحلا  هیآلا  مهلمـش  عماج  هرهاطلا و  هرتعلا  هباسن  لوتبلا  يزار  رخف  لوسرلا و  لآ  فرـش  همالعلا  يدلاو  مهنم :
.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  نییلوعلا و  تارجشم  باتک  بحاص  یفوتملا 1338  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا  دومحم  نیدلا 
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باتک بحاـص  یفوتملا 1316  ءامکحلا  دیـس  یلع  نیدـلا  فرـش  دیـس  اـهریغ  هیمالـسالا و  مولعلا  یف  نقتملا  همـالعلا  هدـلاو  مهنم :
.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  جالعلا و  نوناقلا 

.هعامج نع  طباوضلا  بحاص  ینیوزقلا  يوسوملا  میهاربا  دمحم  دیسلا  همالعلا  هذاتساو  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  یناردنزاملا  ءاملعلا  فیرش  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  ضایرلا  بحاص  ییابطابطلا  یلع  دیس  ریملا  همالعلا  هخیش  مهنم :

هروکذملا هقرطب  راحبلا  بحاص  یـسلجملا  رقاب  دمحم  الم  دنوخآلا  انالوم  راثآلا  زونک  جرختـسمو  راونالا  راحب  صاوغ  هخیـش  مهنم :
.هریغ باطتسملا و  باتکلا  کلذ  نم  تازاجالا  دلجم  یف 

قاـفآلا یف  ءیـضملا  مجنلا  يرولا  یف  هللا  هیآ  همئـالا  ءادـعا  یلع  یـصتنملا  هللا  فیـس  دـهاجملا  یلوملا  هزاـجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  يونکللا  يدهنلا  يوسوملا  نیسح  رصانب  رهتشملا  قحسا  دیسلا  انیلوم  هیدتهملا و 

انیلوم نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  هتجهم  هسفنب و  يدافلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نع  باذـلا  مادـقملا  مامهلا  مامالا  هدـلاو  مهنم 
.هعامج نع  يوری  وه  اریخ و  نیدلا  نع  هللا  هازج  راونالا  تاقبع  باتک  حباص  نسح  دماح  ریملا 

.هعامج نع  يدنهلا  يوقنلا  نیسح  دیسلا  دهازلا  همالعلا  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  ءاملعلا  ناطلسب  فورعملا  بهذملا  ییحم  همالعلا  هوخا  مهنم :

بحاص يونکلا  يدنهلا  يوقنلا  یلع  رادلد  دیسلا  انیلوم  هیدنهلا  رایدلا  یف  هرصع  یف  يرفعجلا  بهذملا  ییحم  همالعلا  هدلاو  مهنم :
ملع یف  مالسالا  دامع  باتک 
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.هعامج نع  مالکلا 

.هعامج نع  نیناوقلا  بحاص  یمقلا  مساقلا  وبا  ازریملا  همالعلا  هیش  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم 

یف هللا  هیآ  هیاورلا  زکرم  هرـصع و  یف  هزاجالا  خیـش  هیاردـلا  لاجرلا و  ثیدـحلا و  یف  مادـقملا  همـالعلا  هزاـجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
بحاص نمیظاکلا  نیمامالا  دهشم  لیزن  یفوتملا 1354  يوسوملا  نیدلا  ردص  نسح  دیسلا  دمحم  وبا  مولعلا  کلت  یف  انذاتسا  نمزلا 

.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  مالسالا و  نونفل  مارکلا  هعیشلا  یسیسأت  باتکک  هسیفنلا  فیلأتلا 

.هعامج نع  یلحلا  ینیوزقلا  ینیسحلا  يدهم  دیسلا  انیلوم  مامهلا  امالا  قارعلا  فیرش  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  یفوتملا 1266 رهاوج  بحاص  یفجنلا  نسح  دمحم  خیشلا  هعیشلا  هیقف  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  همارکلا  حاتفم  بحاص  ینیسحلا  داوجلا  دمحم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  یفوتملا 1212  ییابطابطلا  یفجنلا  مولعلا  رحب  يدهم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  قئادحلا  باتک  بحاص  يرئاحلا  ینارحبلا  فسوی  خیشلا  لوسرلا  لآ  هیقف  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  يوضرلا  دهشملا  لیزن  ینالیجلا  عیفر  دمحم  المدنوخآلا  مهنم 

هقرطب یسلجملا  همالعلا  انالوم  مهنم 
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باتک بحاص  يدنجریبلا  رقاب  نب  دمحم  خیـشلا  جاحلا  هللا  هیآ  نیدشارلا  ءاهقفلا  رخف  نیثدحملا و  متاخ  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  ربنملا  طئارش  یف  رمحالا  تیربکلا 

.لئاسولا كردتسم  ثلاث  یف  اهدورا  یتلا  هقرطب  يرونلا  نیسح  اریم  جاحلا  انیلوم  نییسلجملا  ثلاث  همالعلا  هخیش  مهنم 

ینامرکلا یناجنسفرلا  یشعرملا  ینیسحلااضر  دمحم  دیسلا  جاحلا  هللا  هیآ  هیقفلا  همالعلا  مرکالا  یمع  نبا  هزاجالا  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  یفجنلا 

يدزیلا یئابطابطلا  مظاک  دمحم  دیسلا  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  عدبلا  عفر  یف  هممه  لذابلا  هعیـشلا  هیقف  همالعلا  هذاتـسا  هخیـش و  مهنم 
.هعامج نع  یقثولا  هورعلا  بحاص 

.هعامج نع  هیقفلا  یفجنلا  یضار  خیشلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  یفجنلا  ءاطغلا  فشاک  لآ  یلع  خیشلا  همالعلا  مهنم 

یناهبهبلا دـیحولا  همالعلا  هخیـش  نع  هقفلا  یف  ءاطغلا  فشک  بحاـص  یفجنلا  ریبکلا  رفعج  خیـشلا  هیبنلا  هیقفلا  همـالعلا  هدـلاو  مهنم 
.روکذملا هقیرطب 

يدابآ هاشلا  یناهفـصا  یلع  دـمحم  ازریملا  هللا  هیآ  کلاسلا  سردـملا  ققحملا  یلوصالا  میکحلا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  نارهط  لیزن 

.هعامج نع  یفجنلا  یناهفصالا  هعیرشلا  خیشب  فورعملا  يزامنلا  هللا  حتف  خیش  جاحلا  سردملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هروکذملا هقیرطب  یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

جاحلا هللا  هیآ  نامزلا  دیحو  رصعلا و  دیرف  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نممو 
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.هعامج نع  يدادغبلا  هّبک  لآ  نسح  دمحم 

هللا سدق  يرئاحلا  يزاریشلا  یقت  دمحم  ازریم  هللا  هیآ  هقدلا  رظنلا و  بابرا  بر  يوقتلا  لکیه  دهزلا و  هموثروج  همالعلا  هخیش  مهنم 
.هعامج نع  هّرس 

.هعامج نع  دمحم  الم  دنوخآلا  يرئاحلا  یناکدرالا  لضافلا  ققحملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  ینادرالا  یقت  دمحم  الم  دنوخآلا  همالعلا  هّمع  مهنم 

.هعامج نع  هعیشلا  میعز  یناهفصالا  یتفشلا  يوسوملا  رقاب  دمحم  دیس  جاحلا  قالطالا  یلع  مالسالا  هجح  همالعلا  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم  هعامج  نع  یمظاکلا  یجرعالا  نسحم  دیسلا  همالعلا  مهنم 

نع ونهکل  هدـلبب  نیظعاولا  هسردـم  سـسوم  يوضرلا  يوقنلا  نسحلا  مجن  دیـسلا  هللا  هیآ  مامهلا  همـالعلا  هزاـجالا  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج

.روکذملا هقیرطب  یفجنلا  يدزیلا  ییابطابطلا  مظاکدمحم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  نارهط  لیزن  يرونلا  یبنلادبع  خیش  جاحلا  هللا  هیآ  ققحملا  انداتسالا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 

.هعامج نع  يزاریشلا  ینیسحلا  نسح  دمحم  زاریم  جاحلا  هللا  هیآ  هرصع  یف  هعیشلا  سیئر  ققدملا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  يراصنالا  یضترملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

جارعم دنتسملا و  بحاص  دمحا  الم  دنوخآلا  یقارنلا  لضافلا  همالعلا  مهنم 
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هعامج نع  هداعسلا 

هعامج نع  يدهمالم  دنوخآلا  هدلاو  همالعلا  هخیش  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش 

نع ینارهطلا  يدابآ  مجنلا  نیسح  اقا  خیـشلا  هیآلا  هجحلا  مولعلا  یف  ننفتملا  یقتلا  عرولا  ققحملا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج

.هعامج نع  یفجنلا  ینارهطلا  لیلخ  ارزیملا  نب  نیسح  زاریم  جاحلا  همالعلا  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  رهاوجلا  بحاص  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  نارهطلا  لیزن  یناگرگلا  یقت  دمحم  ازریملا  هیقفلا  ققحملا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 

هعامج نع  نارهط  لیزن  ینایتشآلا  نسح  دمحم  زاریم  جاحلا  سردملا  ققحملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

روکذملا هقیرطب  يراصنالا  یضترملا  انخیش  هذاتسا  مهنم 

نیسح دمحم  خیشلا  انخیش  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  نیدباعلا  هودق  نیکلاسلا و  لامج  همالعلا  يذاتـسا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
نع يریمشکلا  يوضرا  یضترم  دیـسلا  کلاسلا  کسانلا  دباعلا  دهازلا  هخیـش  مهنم  هدع  نع  يرکـسعلا  يزاریـشلا  لیلخ  دمحم  نب 

.هعامج

.هعامج نع  یمظاکلا  مشاه  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیشلا  همالعلا  مهنم 

یف اهترکذ  یتلا  دـیناسالا  قرطلا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  روکذـملا  هقیرطب  رهاوجلا  بحاـص  نسح  دـمحم  هیقفلا  همـالعلا  هخیـش  مهنم 
خیاشم یلا  تالسلسملا  باتک 
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.تازاجالا

.اهریغ اهترکذ و  یتلا  قرطلا  هذهب  راهطالا  همئألا  نع  هیورملا  رابخالا  راثآلا و  ینع  زیجتسملا  بانجلف 

.هریثک یهو  هیدیزلا  هماعلا و  نم  هیوبنلا  رابخالا  هیاور  یف  یتش  قرط  یل  نا  مث 

هیدیزلا قرط 

روهـشملا ینامیلا  ینیـسحلا  ییحی  نیدلا  دیمع  دیـسلا  ءافرـشلا  تاداسلا و  رخف  مالـسالا  كولم  دیـس  نع  هیورا  هیدـیزلا  یقرط  نمف 
وه اهری و  ریـسفتلا و  مالکلا و  ثیدحلاو و  هقفلا  یف  فیلأتلا  بحاص  هرـصع و  یف  هیدـیزلا  ماما  نمیلا و  دالب  ناطلـس  ییحی  مامالاب 

.هعامج نع  يوری 

.مهتازاجا یف  هفورعم  هقرط  هیدیزلا و  ءاملع  هلجا  نم  ینامیلا  يرمعلا  نیسحلا  یضاقلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

لین باتک  بحاص  ینامیلا  ینـسحلا  هرایز  نب  دمحم  نب  دـمحم  دیـسلا  هثاحبلا  هباسنلا  خروملا  هیقفلا  هیدـیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
.امهریغ نیباتکلا و  یف  هروطسملا  هفورعملا  هقرطب  امهریغ  فرعلا و  رشن  رطولا و 

یناعنـصلا یناـمیلا  یعـساولا  عساولادـبع  خیـشلا  ثدـحملا  عبتتملا  خروملا  یکلفلا  یـضایرلا  همـالعلا  هیدـیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
.هروهشم هقرط  امهریغ و  دیناسالا و  رکذ  یف  دیرفلا  ردلا  باتکو  نمیلا  خیرات  یف  نیحلا  لیزم  باتک  بحاص 

.هفورعملا هقرطب  ینامیلا  یملیدلا  دیز  دیسلا  ثدحملا  یلاجرلا  همالعلا  هیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
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.هروهشملا هقرطب  یلبنحلا  یقوزرملا  خیشلا  همالعلا  هماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

یلا هتبث  یف  هروکذملا  هفورعملا  هقرطب  یکلاملا  یبرغملا  یناتکلا  یحلادبع  دمحم  دیـسلا  ظفاحلا  ثدحملا  همالعلا  هنع  يورا  نممو 
.مهمالعا نم  کلذ  ریغ 

.اهریغو قرطلا  هذهب  مهبتک  رئاس  موقلا و  حاحص  هنع  يوری  نا  ریجتسملا  بانجلف 

صیخـشت یف  يرحتلاب  هیاورلا  یف  ثبـشتلا  ثیداحالا و  لقن  یف  طایتحالا  مزحلا و  كرتی  نا ال  هدـجم  ماد  هیلع  طرتشا  ماتخلا  یف  و 
تردص اما  نامزلا  هذـه  تایهتـشمب  انیلاوم  ثیداحا  لوأی  نا ال  نامزلا و  ءانبا  لوقع  اهلمحتت  ام ال  يروی  نا ال  هریغ و  نع  حیحـصلا 

مکف هیوبنلا  هوکشملا  نم  بستکم  مهملع  هالولا و  هادهلا  مهناف  مالـسلا  مهیلع  رمـشی  نا  نانوی و  هفـسلف  هکیح  نافرعلا و  هجـسن  نم 
.رشبلا غامد  هرخبا  نع  تثعبنا  تالیخم  ءامسلا و  نم  لزن  ملع  قرف 

رهجی ناو ال  هتاهباشتم  هتامکحم و  هتایآ  یف  ربدتلا  فیرـشلا و  نآرقلا  هوالت  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  هعلاطمب  هتکرب  هللا  مادا  هیـصواو 
روبقلا لها  هرایزب  ربتعی  نا  نطابلا و  یفصی  بلقلا و  رینی  امم  قیفوتلا و  تابجوم  نم  اهناف  مهدالوا  مالّسلا و  مهیلع  همئالا  روبق  هرایز 

مهقح یف  ربلا  هیمطافلا و  هیرذـلا  هلـصب  اوراص  نیاف  اوناک  نیا  اوراص و  فیکف  اوناک  فیک  اوراص و  امف  اوناک  نم  مهنا  یف  لمأتی  و 
امیـس فینـصتلا  فیلأتلا و  زجهی  نا ال  باتکلا و  ءانرق  مه  عئادوب  فیکف  هعیدولا  هیاعر  یعدولا  مزلی  قلخلا و  نیب  هوبنلا  عئادو  مهناف 

رکذ نع  یلخ  سلجم  يری  املف  هناف  مهیداون  یف  لوخدـلا  ساـنلا و  عم  هرـشاعملا  لـلقی  نا  بهذـملا و  جـیورت  نیدـلا و  دییـشت  یف 
یف لخادی  نا ال  اهنم و  هلا  انمصع  ءارتفالا  تهبلا و  همیمنلا و  هبیغلا و  نم  ءوسب  نینمؤملا 
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نا امک  فرط  یف  اذه  هسایـسلا  هللا و  دابع  یعاو  ایندلا و  نیدلا و  تدسفا  یتلا  راصعالا  اذه  یف  هثداحلا  نوئـشلا  هیـسایسلا و  رومالا 
یف ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنماوجرا  امهینب و  هافانملا  مدـع  معز  لاخ و  نم  یلع  رمـالا  طـلتخا  و  رخآ ، فرط  یف  نیدـلا 
هللا هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یـسنا  نا ال  یلاعت  هلـضف  نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناـظملا 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 
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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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