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رواشیپ ياهبش 

: هدنسیون

يزاریش نیظعاولا  ناطلس 

: یپاچ رشان 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 2 رواشیپ  ياه  14بش 

باتک 14تاصخشم 

15هراشا

بلاطم 19تسرهف 

نایراصنا نیسح  داتسا  37همدقم 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  41همدقم 

43همدقم

مشش 47هسلج 

47هراشا

-( بجر 1345 ه هبنش 28  راهچ  هلیل   ) مشش 49هسلج 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نأش  رد  هیآ  51دصیس 

دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نمؤم  لوا  92ّیلع 

تیلوفط زا  ربمغیپ  طسوت  یلع  100تیبرت 

مالسا رد  مالّسلا  هیلع  یلع  103تقبس 

نآ باوج  تیلوفط و  لیلد  هب  ّیلع  نامیا  رد  118لاکشا 

دشاب یم  وا  لضف  لقع و  روفو  رب  لیلد  یکچوک  رد  ّیلع  120نامیا 

رفک زا  هن  هدوب  ترطف  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  126نامیا 

تما هباحص و  عیمج  لضفا  مالّسلا  هیلع  131ّیلع 

دیباوخ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رتسب  رد  هک  ّیلع  نأش  رد  هرجهلا  هلیل  هیآ  141لوزن 

راغ رد  رکب  یبا  تبحاصم  زا  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  ندیباوخ  ندوب  لضفا  هب  ینس  ياملع  151فارتعا 

هدوبن رمع  يارب  یتدش  یندید ،  تارظانم  یملع  تاثحابم  156رد 

ًالمع ًاملع و  شدوخ  رب  یلع  يرترب  هب  رمع  156رارقا 

« رمع کلهل  یلع  ول ال   » رمع راتفگ  دانسا  159رد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندوب هدش  كاله  دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دندومن  رارقا  اهنآ  هداد و  تاجن  ار  ءافلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يداروم  ضعب  هب  162هراشا 

دشن هدید  رمع  هفیلخ  زا  یتداشر  تعاجش و  گنج  ياهنادیم  166رد 

تقیقح نایب  167مهزاب 

ربیخ رد  رمع  رکبوبأ و  172تسکش 

ربیخ حتف  رد  تیار  190ثیدح 

رمع رکب و  یبا  فالخ  رب  نامثع  راتفر  204هیور و 

نامثع طسوت  هیما  ینب  قاسف  ندمآ  راک  213يور 

دندوب ربمغیپ  ادخ و  نوعلم  ناورم ، صاعلا و  یبا  نب  مکح  هیما و  213ینب 

صاعلا یبا  نب  226مکح 

دناوخ تعامج  زامن  یتسم  لاح  رد  قساف  229دیلو 

دش وا  لتق  بجوم  نامثع  ياه  يراک  233طلغ 

دش نامثع  لتق  هب  رجنم  مدرم  رد  یتیاضران  236داجیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  هب  نامثع  ندز  238همدص 

يو گرم  دوعسم و  نبا  ندش  239بورضم 

نامثع رما  هب  رامع  ندش  244بورضم 

هذبر يارحص  رد  وا  تافو  رذابا و  ندومن  دیعبت  249تیذا و 

دوب تما  يوگتسار  ربمغیپ و  ادخ و  بوبحم  253رذوبا 

دیامن هراپ  ار  لهج  ياه  هدرپ  ات  تسا  مزال  هنافصنم  256تواضق 

هذبر هب  ارابجا  رذ  یبا  259جارخا 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  تفوطع  محر و  261راثآ 

دومن يرتشیب  کمک  ياضاقت  هک  یماگنه  لیقع  ندومن  264بدا 

هشیاع ریبز و  نب  هللا  دبع  ناورم و  اب  ترضح  نآ  265تفوطع 

وا هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تفوطع  هیواعم و  طسوت  بآ  267عنم 

تسا میخفت  میظعت و  يارب  هیآ  رد  عمج  270ظفل 

روهمج قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  تیالو  هیآ  270لوزن 

اهنآ زا  باوج  تیالو و  هیآ  رد  تالاکشا  275تاهبش و 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تّوبن  رد  هّیبیدح  رد  رمع  ندومن  284کش 

هّیبیدح 295هعقاو 

هرظتنم ریغ  297ياهوگتفگ 

متفه 302هسلج 

302هراشا

متفه هسلج  بجر 45  هبنشجنپ 29  304هلیل 

تقیقح زاجم و  داحتا  نیب  305قرف 

یلع ربمغیپ و  یناسفن  308داحتا 

هلهابم هیآ  هب  310داهشتسا 

نارجن ياراصن  اب  ربمغیپ  314هثحابم 

هلهابم يارب  يراصن  ندش  314هدامآ 

یلع ربمغیپ و  داحتا  رد  رابخا  زا  319دهاوش 

دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  ءایبنا  رب  لضفا  ربمغیپ  326نوچ 

نآ باوج  ءایبنا و  زا  ندوب  لضفا  تلع  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هعصعص  328تالاؤس 

ءایبنا عیمج  تآرم  336یلع 

هیبشت ثیدح  فارطا  رد  یعفاش  یجنگ  341نایب 

عامجا ّدر  348لئالد 

اهرگیزاب اب  هماسا  يوگ  357تفگ 

نیقیرف قافتا  هب  عامجا  ندشن  363عقاو 

رکب یبا  تعیب  زا  هباحص  رابک  ندومن  368يرود 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  375رد 

دش رارق  رب  تفالخ  هب  دوب  ربکا  ًانس  رکب  وبأ  نوچ  هک  لوق  نیا  380در 

دومرف یم  رایتخا  ار  ناوج  یلع  ربمغیپ  هباحص  زا  خویش  ندوب  381اب 

تسا لطاب  قح و  نیب  قراف  مالّسلا  هیلع  383یلع 

.ددرگن عمج  اج  کی  رد  تنطلس  توبن و  تفگ  هک  رمع  لوق  395در 

تفالخ نییعت  رد  تقیقح  نایب  مه  398زاب 
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دوب هام  شش  زا  دعب  دیدهت و  اب  مشاه  ینب  یلع و  404تعیب 

دندرب دجسم  هب  ریشمش  روز  اب  ار  یلع  هکنیا  رب  لیلد  409هدزاود 

دومن تواضق  هنافصنم  419دیاب 

مالّسلااهیلع همطاف  نینج  طقس  427رابخا 

تسا مزال  تیمولظم  تابثا  قح و  زا  431عافد 

نآ باوج  هنجلا و  هل  تبجو  نیسحلا  یلع  یکب  نم  هنسح و  یلع  بح  ثیدح  رد  433لاکشا 

ننست لها  دالب  رد  اشحف  434عویش 

ننست لها  زا  يرشخمز  داقتنا  435فارتعا و 

نآ يانعم  ننست و  لها  بتک  زا  هنسح » یلع  بح   » ثیدح دانسا  438رد 

تقیقح 442فشک 

سکان سک و  نیب  445قرف 

يرادازع سلاجم  هیرگ و  هجیتن  447رثا و 

دوبن بلط  هاج  هاوخ و  تسایر  نیسح  453ماما 

دندوب اّربم  یسجر  لمع  ره  زا  ءابجنلا  454هسمخ 

دوبن يرهاظ  تفالخ  تسایر و  يارب  نیسح  ماما  455مایق 

دوب هللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هرجش  ظفح  يارب  نیسح  ماما  457مایق 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  472هلاقم 

تقیقح فشک  بولطم ، 474هجیتن 

ترایز دیاوف  باوث و  476رد 

راهطا همئا  روبق  ترایز  رب  هبترتم  477تارثا 

متشه 482هسلج 

482هراشا

مظعملا 45) نابعش  مکی  هلیل   ) متشه 484هسلج 

نامیا مالسا و  نیب  قرف  485رد 

نامیا بتارم  488رد 

دننک یم  درط  ار  نایعیش  نآرق  دعاوق  فالخ  رب  تنس  491لها 
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هناگراهچ ناماما  زا  ندرکن  دیلقت  مالّسلا و  هیلع  تیب  لها  ّیلع و  زا  هعیش  يوریپ  493تلع 

ترضح نآ  ترتع  زا  تما  تعباتم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  495رما 

تسین یمدآ  هتسیاش  هناروکروک  502دیلقت 

دشاب درخ  شناد و  وریپ  دیاب  504یمدآ 

هدومن یفرعم  هدزاود  ار  افلخ  ددع  هلآو  هیلع  هللا  506یلصربمغیپ 

مالّسلا هیلع  قداص  رعج  ماما  تاماقم  هب  510هراشا 

يرفعج بهذم  514روهظ 

ترتع هب  ییانتعا  یب  گرزب و  لد  517درد 

هداعلا قوف  518رثأت 

هللا لوسر  جاوزا  هباحص و  رب  هعیش  نعط  520لیلد 

دوش یمن  رفک  بجوم  هباحص  رب  داقتنا  522نعط و 

هباحص دب  کین و  لامعا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  534هجوت 

ناوضرلا تعیب  زا  535باوج 

دینک ادتقا  نم  باحصا  هب  ثیدح  زا  537باوج 

ربمغیپ لتق  دصق  هبقع و  543ناتساد 

هدومنن نایوگغورد  زا  يوریپ  هب  رما  545ربمغیپ 

هفیقس رد  باحصا  546تفلاخم 

رمع رکب و  وبا  اب  هدابع  نب  دعس  546تفلاخم 

هرصب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  ریبز  هحلط و  546مایق 

یلع صاع  نب  ورمع  هیواعم و  طسوت  مالّسلا  هیلع  یلع  547بس 

تسا فیعض  موجنلاک  یباحصا  551دانسا 

دندوبن موصعم  553هباحص 

يرس سلجم  رد  هباحص  زا  رفن  هد  ندروخ  554بارش 

هباحص ندومن  دهع  ضقن  563رد 

دننآرق رد  نیقداص  یلع  564دمحم و 

نآ یگنوگچ  ریدغ و  ثیدح  566رد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


مخ ریدغ  ثیدح  لقن  رد  هماع  ءاملع  زا  هربتعم  569تاور 

.داّدح نبا  هدقع و  نبا  583يربط و 

لیئربج طسوت  رمع  585تحیصن 

تسا شودخم  باحصأ  هب  ءادتقا  587ثیدح 

دندش قح  زا  فرحنم  سفن و  ياوه  عبات  هباحص  زا  587ضعب 

هباحص دهع  ضقن  رد  یلازغ  589لوق 

تسا یلازغ  باتک  نیملاعلا  592رس 

هدقع نبا  لاح  593حرش 

يربط 594گرم 

یئاسن ندش  595هتشک 

یلوم هملک  رد  597لاکشا 

مخ ریدغ  رد  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  603لوزن 

لوم یناعم  رد  يزوج  نبا  طبس  608رظن 

یلوم یناعم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  610رظن 

هبحر رد  ریدغ  ثیدح  هب  یلع  613جاجتحا 

مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلأ  مراهچ  621هنیرق 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روضح  رد  ناسح  629راعشأ 

هباحص ینکش  دهع  635رد 

هیبیدح نینح و  دحا و  رد  هباحص  ندومن  دهع  636ضقن 

درک دیاب  هنافصنم  642تواضق 

هیبیدح رد  هباحص  653رارف 

متسین لدج  لها  نم  هک  دناد  یم  656ادخ 

نآ بصغ  كدف و  ِتقیقح  658رد 

ُهَّقَح �یبْرُْقَلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  660لوزن 

نآ باوج  ثرون و  ثیدح ال  هب  663داهشتسا 

ثرون ثیدح ال  در  رب  همطاف  665لئالد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رکب وبا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  669جاجتحا 

مالّسلااهیلع همطاف  یلع و  هب  نداد  مانشد  ربنم و  يالاب  رکب  وبا  671تاملک 

تسا مزال  هنافصنم  672تواضق 

رکب وبا  راتفگ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  673بجعت 

تسا ربمغیپ  هب  رازآ  یلع  هب  675رازآ 

تسا ربمغیپ  هب  مانشد  ّیلع  هب  نداد  676مانشد 

تسا تمکح  ملع و  باب  678یلع 

تیاصو رد  رابخا  681لقن 

تافو ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیس  رد  هللا  لوسر  كرابم  691رس 

تیاصو رما  رد  694قیقحت 

تیصو هب  هراشا  هباحص  زا  ضعب  695راعشا 

تیصو روتسد  هب  697هراشا 

تسا بجاو  ربمغیپ  رما  700تعاطا 

تیصو زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندش  701عنم 

تیصو زا  ربمغیپ  ندش  عنام  زا  سابع  نبا  702نتسیرگ 

تیصو عنم  ثیدح  عبانم  704رد 

دنک یم  رک  روک و  ار  یمدآ  713بصعت 

هتشادن تلاسر  ماقم  هب  تفرعم  نایذه  هملک  هدنیوگ  هکنیا  هب  هماع  ءاملع  715فارتعا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  مالسا  رد  هنتف  716لوا 

هانگ زا  رتدب  720رذع 

رمع راتفگ  هب  يزاریش  نیدلا  بطق  724ضارتعا 

ندرم تقو  رد  رکب  وبا  همان  دهع  زا  ندشن  725عنام 

تیاده هار  ندنایامن  زا  ندش  عنام  گرم و  مد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تناها  گرزب و  728تبیصم 

دییاز هام  شش  هچب ي  هک  ینز  هراب  رد  ّیلع  733مکح 

رمع ندش  عنام  مالّسلااهیلع و  همطاف  هب  كدف  735در 

مالّسلااهیلع همطاف  دالوا  طسوت  كدف  737در 
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زیزعلا دبع  نب  رمع  طسوت  كدف  739يراذگاو 

مالّسلااهیلع همطاف  هثرو  هب  یسابع  نومأم  يدهم و  هللا و  دبع  طسوت  كدف  740در 

كدف ندوب  هلحن  741تابثا 

نآ باوج  هدومن و  لمع  تداهش  هیآ  بجوم  هب  رکب  وبا  هک  نیفلاخم  743لوق 

تسا هدوب  عرش  فالخ  فرصتم  زا  نتساوخ  744دهاش 

نیتداهشلا وذ  745همیزخ 

همطاف دوهش  746در 

دنتسه مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  هیآ  رد  نیقداص  زا  747دارم 

تسا نیقیّدص  لضفا  750یلع 

ددرگ یم  نآرق  قح و  اب  753یلع 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع  756تعاطا 

دینک هنالداع  تواضق  758هنافصنم 

دشاب یم  القع  تربع  بجوم  وا  هب  لام  ءاطعا  رباج و  760هیضق 

ریهطت هیآ  لوزن  رد  764لاکشا 

تسین جاودزا  قح  رد  هیآ  هک  نیا  تابثا  لاکشا و  765باوج 

دنتسین تیب  لها  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  766تاجوز 

مالّسلا هیلع  تیب  لها  ناش  رد  ریهطت  هیآ  لوزنرد  هماع  767رابخا 

ریهطت هیآ  لوزن  مالّسلااهیلع و  همطاف  هریرح  هب  عجار  هملس  ما  774ثیدح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  سمخ  778عنم 

هداد رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دهاش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  781ادخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ياه  لد  786درد 

مالّسلا هیلع  ّیلع  ناگدننک  تیذا  تمذم  رد  787رابخا 

رمعرخآ ات  رمع  رکبوبا و  زا  مالّسلااهیلع  همطاف  تیاضر ، 791مدع 

تسا ربمغیپ  ادخ و  تیذا  همطاف  793تیذا 

لهج یبا  رتخد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هبطخ  زا  797باوج 

هیواعم نامز  رابخا  لعج  هب  عجار  یفاکسا  رفعج  یبا  799نایب 
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نآ باوج  هدوبن و  ینید  همطاف  بضغ  هکنیا  رد  803لاکشا 

دوب نامیا  زا  ّولمم  همطاف  حراوج  804بلق و 

هدوب ینید  همطاف  804بضغ 

دوبن اضر  بجوم  همطاف  805توکس 

هتشادن لمع  رد  يدازآ  تفالخ  هرود  رد  806یلع 

807حیوارتزامن

مالّسلااهیلع همطاف  زا  رمع  رکب و  یبا  811تدایع 

بش رد  همطاف  814نفد 

تسا روآ  رثأت  تمایق  ات  همطاف  لد  815ياهدرد 

زکرم 818هرابرد 
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.1350  - 1276 دمحم ، نیظعاولا ، ناطلس  هسانشرس : 

Soltanolvaezin,Mohammad

یناهج عمجم  شرافـس ] هب  [ ؛  یتیارد اضرلادبع  ققحم  يزاریـش ؛  نیظعاولا  ناطلـس  فلوم  رواشیپ / ياهبـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یسانش هعیش 

 - 1395 بیذهتلاراد ،  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

 : 5-2-96815-600-978 3 .ج 2 978-600-96815-1-8 ؛ :  .ج 978-600-96815-0-1 ؛  : 1 .ج کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

Shi'ah -- Controversial literature عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  تنس --  لها  عوضوم : 

Sunnites -- Apologetic works عوضوم : 

اه هیعافد  هیماما --  هعیش  عوضوم : 

Imamite Shia'h -- Apologetic works  : * عوضوم

 - 1352 اضرلادبع ، یتیارد ، هدوزفا :  هسانش 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانش 

The World Center for Shite Studies هدوزفا :  هسانش 

BP228/س8ش2 1394 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

4403531 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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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 :
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..ً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 
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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 
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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 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 

21 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


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 
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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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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 
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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 

69 ص :

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 
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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 
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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 ،

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
http://www.ghaemiyeh.com


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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


ّ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 

75 ص :

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 :
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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 

76 ص :
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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 
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.مالسالاب هقباسملا  یف  لصف  نینمؤملا ، ریما  تاجرد  باب  ، 2/12 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، - 1
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.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 
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.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 
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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

112 ص :
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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
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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  »
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،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 ،

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
http://www.ghaemiyeh.com


( .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 :
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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 

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

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 
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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 
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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  )
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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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 :
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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 

133 ص :
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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 

134 ص :

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 
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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 
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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

139 ص :
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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 

140 ص :

.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

143 ص :

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 

144 ص :
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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 

145 ص :

: 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 

146 ص :

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  )

153 ص :
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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 

155 ص :

.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 
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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 
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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 
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.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
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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 
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.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 :
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 234 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
http://www.ghaemiyeh.com


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 

184 ص :
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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 :
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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 

206 ص :
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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 

207 ص :

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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 265 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_212_1
http://www.ghaemiyeh.com


.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 
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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 
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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 
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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 

221 ص :
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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 

222 ص :

ثحبم 5. ، 4 لصف دصقم 6 ، ، 5/270 ینازاتفتلا ، نیدلا  دعس  دصاقملا ، حرش  - 1
ص368. یجشوق ، یلع  الم  دیرجت ، حرش  - 2
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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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.اهنم غارفلا  یلا  هورخؤی 
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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 :
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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 
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( 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 
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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  )
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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 
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هترصبا ینترصبا  اذاف 

(1) انا ناک  هترصبا  اذا  و 
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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 
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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 :
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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 
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.ّ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 
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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 
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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
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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
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.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 
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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 
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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 
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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 ،
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.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 
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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 
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.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 

276 ص :

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 

277 ص :

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 
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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 
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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  »
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

314 ص :

.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 

319 ص :

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 

320 ص :

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 :

321 ص :
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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 

327 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


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 

332 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


: 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 :

335 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


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 
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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 
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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 
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 408 

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
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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 
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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
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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 

353 ص :
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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 
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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  )
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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 

372 ص :

، 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 

382 ص :

، 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 

383 ص :

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
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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 
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، هیاهنلا هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  زین  ظاـفلا و  رد  یفـالتخا  كدـنا  اـب  ار  ثیدـح  تسا  هدرک  لـقن  هترـصن ، یلع  ثحلا  مالّـسلا و  هیلع 
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 456 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_389_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_389_2
http://www.ghaemiyeh.com


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 
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:(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 

418 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


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 :
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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
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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 )
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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 

440 ص :

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 

441 ص :
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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 
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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 
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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 ،
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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 
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


( .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 

469 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 536 

http://www.ghaemiyeh.com


« 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 

472 ص :
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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 

473 ص :

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 
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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 
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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 

495 ص :
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


( .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  )
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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
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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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هاقثلا هنـسلا  یلع  روکذـملا  و  خـیراوتلا ، بتک  یف  روطـسملا  هجولا  یلع  تارجاشملا  تابراحملا و  نم  هباحـصلا  نیب  عقو  اـم  نا  - 1
دادللا و دسحلا و  دانعلا و  دـقحلا و  هل  ثعابلا  ناک  قسفلا و  ملظلا و  دـح  غلب  قحلا و  قرط  نع  داح  دـق  ضعب  نا  یلع  هرهاظب  لدـی 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یقل  نم  ُّلک  اموصعم و ال  یباحـص  لک  سیل  ذا  تاوهـشلا ، تاذللا و  یلا  لیملا  هسایرلا و  کلملا و  بلط 
هباحصلا میظعت  بوجو  ثحبم 7 ، لصف 4 ، ، 5/310 ینازاتفت ، دصاقم ، حرش  ...اموسوم  ریخلاب 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 602 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_530_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_530_2
http://www.ghaemiyeh.com


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 

536 ص :
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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 

537 ص :
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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 ،

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 610 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_538_1
http://www.ghaemiyeh.com


.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 

539 ص :
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 621 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_548_1
http://www.ghaemiyeh.com


: 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 ،

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 622 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_549_1
http://www.ghaemiyeh.com


( 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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 624 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_551_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_551_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_551_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_551_4
http://www.ghaemiyeh.com


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 

560 ص :
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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 
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 643 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_567_1
http://www.ghaemiyeh.com


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 
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.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 :
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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 
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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 

576 ص :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 655 

http://www.ghaemiyeh.com


، 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 

577 ص :
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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 

578 ص :
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 658 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_579_1
http://www.ghaemiyeh.com


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 

587 ص :
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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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دیدحلا یبا  نبا  .كدف  رما  یف  رابخألا  ریسلا و  نم  دلو  ام  رکذ  همان 45 ، و 215 ، ، 16/214 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ربنملا و دعـصف  اهتلاقم  هیلع  قش  اهتبطخ  رکبوبا  عمـس  املف  لاق : لوالا  هدانـسالاب  هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثدـح  دـنک : یم  نینچ 
لقیلف و عمـس  نم  الأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یف  ینامألا  هذه  تناک  نیا  هلاق ؟ لک  یلا  هعرلا  هذـه  ام  سانلا : اهیا  لاق :

...هنتف لکل  برم  هبنذ ، هدیهش  هلاعث  اهنا  ملکتیلف ، دهش  نم 
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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 
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، 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 
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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 
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ّ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
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: 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 :
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com


( .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 
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«. 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 
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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 :
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ٍ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 

646 ص :

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 
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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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 744 

http://www.ghaemiyeh.com


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 ،

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 751 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_669_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_669_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_669_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_669_4
http://www.ghaemiyeh.com


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 :

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


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

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 753 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_671_11
http://www.ghaemiyeh.com


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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 758 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_676_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_676_2
http://www.ghaemiyeh.com


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 
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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 

دلج 2 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 821زکرم  هحفص 769 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_687_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_687_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_687_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_687_4
http://www.ghaemiyeh.com


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 
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َ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 
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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 
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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 
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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 
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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 

702 ص :
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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 

703 ص :
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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
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: 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 :
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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  )

711 ص :
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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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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 :
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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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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
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