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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 3 رواشیپ  ياه  14بش 

باتک 14تاصخشم 

15هراشا

بلاطم 19تسرهف 

نایراصنا نیسح  داتسا  37همدقم 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  41همدقم 

43همدقم

مهن 47هسلج 

47هراشا

مظعملا 45) نابعش  هبنش 2  هلیل   ) مهن 50هسلج 

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  52ياعدا 

فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  يرود  کفا و  53هیضق 

مذ حدم و  رد  نیجوز  لثامت  54مدع 

دور یم  تشهب  هب  نوعرف  نز  دنور و  یم  منهج  هب  طولو  حون  55نز 

طول حون و  ياه  نز  تنایخ  57نایب 

هفیرش هیآ  58يانعم 

هشیاع تالاح  هب  58هراشا 

ربمغیپ هب  هشیاع  61رازآ 

هللا لوسر  هجوز  هدوس  64راتفگ 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  66تفلاخم و 

تسین هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  67لئاضف 

مالّسلا هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  69رابخا 

دشاب یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  71یتسود 
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هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  85راتشک 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  87تعنامم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  90هدجس 

نامثع هب  تبسن  هشیاع  داضتم  93تاملک 

هشیاع هب  هملس  ما  100حیاصن 

هشیاع يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  100يروآدای 

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  104فالتخا 

عامجا نالطب  رب  رگید  104لیالد 

يروش هب  107ضارتعا 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  108ضارتعا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  110ملظ 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  111تفالخ 

دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  113تفالخ 

هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  116یلع 

تالامک لئاضف و  سوؤر  هب  118هراشا 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  119رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  122رد 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  126رد 

نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  128لاکشا 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  130ءابآ و 

بلاط یبا  نامیا  رد  135فالتخا 

بلاطوبا نامیا  رب  هعیش  136عامجا 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  138رد 

حاضحض ثیدح  ندوب  139لوعجم 

بلاطوبا نامیا  140لئالد 

بلاطوبا حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  143راعشا 
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دشاب یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  145راعشا 

هللا الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  150رارقا 

تثعب ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  152يوگتفگ 

دنناوخ یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  157نوچ 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  163تایآ و 

هریغ رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  166راتشک 

« ار نمؤم  ناملسم  رازه  یس   » هیواعم رما  هب  هاطرا  نب  رسب  170راتشک 

راوگرزب نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  ّبس  هب  هیواعم  172رما 

تسا رفاک  یلع  179نمشد 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  183رد 

بلاط یبا  نامیا  رب  رگید  192لئالد 

ردپ رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  194نامیا 

هدوب یناهنپ  سابع  201مالسا 

بلاطوبا طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  202تلع 

.دنشاب یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اه  ینس  عقاو  205رد 

هعتم تیلح  207لئالد 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  209تایاور 

دنا هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  223رباکا 

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  226مامت 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  228لئالد 

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوت  یم  233دهتجم 

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  236عنم 

هبعک هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  240تدالو 

بلاطوبا ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  243مان 

تبث العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان  245تبث 

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  254لوزن 
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تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  258مان 

مالّسلا هیلع  یلع  يوقت  دهز و  259رد 

عفار هللا  دبع  260ربخ 

هلفغ نب  دیوس  262ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  264اولح 

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  265رد 

هیواعم اب  رارض  268راتفگ 

دهزرد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  270تراشب 

دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  272ادخ و 

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  277لها 

روای نتشادن  هطساو  هب  اه  تما نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  280توکس و 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  283تهابش 

ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  287تلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  288تانایب 

رصم لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  292همان 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  293هبطخ 

هیقشقش 295هبطخ 

نآ باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  297لاکشا 

هللا همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  298هراشا 

هدوب تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  299هبطخ 

مهد 305هسلج 

305هراشا

مظعملا 45) نابعش  میس  هبنش  کی  هلیل   ) مهد 307هسلج 

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  307لاؤس 

یعرش هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  312باجم 

ع)  ) یلع ترضح  طسوت  شهابتشا  ندومن  دزشوگرمع  طسوت  (ص ) ربمایپ تافو  مدع  319ياعدا 
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( مکح رد  هابتشا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  و   ) یناز رفن  جنپ  مجر  هب  رمع  ندومن  322رما 

یلع ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  325رما 

مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  327رما 

تواضق ماقم  هب  ربمایپ  طسوت  ترضح  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  331نایب 

تفالخ نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  336هاتبشا 

ع)  ) یلع ترضح  دزنرد  مولع  339یمامتروضح 

مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  340عافد 

ع)  ) یلع دوبن  رد  لکشم  لح  مدع  ییوگخساپرد و  یناوتان  هب  رمع  342رارقا 

هدوب تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  347یلع 

تسا مزال  هنافصنم  348تواضق 

راوز دزد و  349لثم 

دشاب هناروکروک  دیابن  تناید  351لوبق 

مدومن لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  352هدنب 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  355رما 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  358ءاملع 

تبرت رب  هدجس  رد  360فالتخا 

رثأت اب  مأوت  تقیقح  361زاربا 

دومن ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  362رد 

بآ نادقف  تروص  رد  ذیبن  اب  وضو  لسغ و  زاوج  رب  هفینحوبا  363ياوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  تنس  لها  369يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همکچ  يور  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  371يوتف 

نآرق حیرص  صن  فالخ  همامع  رب  ندومن  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  373ياواتف 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  374هجوت 

نایعیش طسوترهم  رب  377هدجس 

هدجس يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  378تلع 

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  378تلع 
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تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  387لمع 

هکم لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  388لزع 

رهاظ رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  392تلع 

نمی رد  (ص ) ربمایپ طسوت  تواضق  هب  ع)  ) یلع 395بصن 

.هدوب تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  399یلع 

تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  401هسیسد 

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  403هراشا 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  406ربخ 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  415ملع 

دوش یم  ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  418ملع 

یضرع یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  419ملع 

ءایصوا ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  422لئالد 

بیغ ملع  424نایعدم 

دندوب بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  426ءایبنا و 

دندوب بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  430همئا 

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  432لقنرد 

همکحلاراد انأ  443ثیدح 

ثیدح 448نییبت 

دوب بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  449یلع 

دوب نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  450یلع 

دومن زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  451یلصربمغیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  457رد 

نآ یگنوگچ  هعماج و  461رفجرد 

دوخ گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  465ربخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  468نداد 

مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  475لقن 
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دیدرگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  483ربخ 

راّمح نب  بیبح  يرادملع  484ربخ 

تابیغم زا  486ربخ 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  486ربخ 

گنج هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  490ربخ 

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  492ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  496تیملع و 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  500هب 

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  506رابخا 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  508وگتفگ 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  511راتفگ 

ناملراش هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  512هیده 

دوش یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  517عیمج 

مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  518فارتعا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  520ربخ 

هنافصنم 521تواضق 

عیشت لوبق  رد  باون  522تانایب 

ننست لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  525عیشت 

ینیسح دالیم  530دیع 

ربنم 533زاغآ 

تقیقح زاجم و  534يدازآ 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  536تعاطا 

رمالا یلوا  یناعمرد  ننست  لها  536هدیقع 

دنمسق هس  هب  رما  537بحاص 

دندش دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  538باختنا 

درادن ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  538رشب 
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دنشاب یمن  رمالا  یلوا  ءارما  539نیطالس و 

دشاب یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  541ره 

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  542یلوا 

هماع قرط  زا  همئا  تمصع  رد  549رابخا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  551هراشا 

هدماین نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  552لاکشا 

لاکشا 553باوج 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  554ددع 

دنتسه هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا ،  یلوا  زا  556دارم 

رشع انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  560رد 

تسا هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  566ددع 

تسا تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  570تداع 

قحلا یلا  لوصو  رد  ظحاج  571نایب 

نایعیش هنافصنم  572رارقا 

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  574تارکذت 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  576وداحتا 

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  577ظعاوم 

دشاب یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  579ءوس 

دشاب یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  584یقرف 

تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رد  تما  تدایس  586تداعس و 

مزال 593حیضوت 

همان 596هزاجا 

همان 598هزاجا 

همان 602هزاجا 

همان 604هزاجا 

همان 606هزاجا 
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هیدیزلا 612قرط 

زکرم 615هرابرد 
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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 

...همدقم 23

مهن 29 هسلج 

نآ 31 باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  ياعدا 

..فذق 32 شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  يرود  کفا و  هیضق 

..مذ 33 حدم و  رد  نیجوز  لثامت  مدع 

دور 34 یم  تشهب  هب  نوعرف  نز  دنور و  یم  منهج  هب  طولو  حون  نز 

..طول 36 حون و  ياهنز  تنایخ  نایب 

..هفیرش 37 هیآ  يانعم 

..هشیاع 37 تالاح  هب  هراشا 

..ربمغیپ 40 هب  هشیاع  رازآ 

..هللا 43 لوسر  هجوز  هدوس  راتفگ 

..مالّسلا 45 هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  تفلاخم و 

..تسین 46 هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

..مالّسلا 48 هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  رابخا 

دشاب 50 یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود 
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هشیاع 63 رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک 

ربمغیپ 65 راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  تعنامم 

مالّسلا 68 هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  هدجس 

..نامثع 71 هب  تبسن  هشیاع  داضتم  تاملک 

..هشیاع 77 هب  هملس  ما  حیاصن 

..هشیاع 77 يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  يروآدای 

تسا 81 اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا 

..عامجا 81 نالطب  رب  رگید  لیالد 

..يروش 84 هب  ضارتعا 

..فوع 85 نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  ضارتعا 

..مالّسلا 87 هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ 

..تساربمغیپ 88 ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ 

..دوب 90 رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ 

..هدوب 93 ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  یلع 

..تالامک 95 لئاضف و  سوؤر  هب  هراشا 

..مالّسلا 96 هیلع  یلع  كاپ  بسن  رد 

..هلآو 99 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وا  تکرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ینارون  تقلخ  رد 

..مالّسلا 103 هیلع  یلع  ینامسج  بسن  رد 

نآ 105 باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  لاکشا 

..دندوب 107 هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و 
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..بلاط 112 یبا  نامیا  رد  فالتخا 

..بلاطوبا 113 نامیا  رب  هعیش  عامجا 

..نآ 115 باوج  حاضحض و  ثیدح  رد 

..حاضحض 116 ثیدح  ندوب  لوعجم 

..بلاطوبا 117 نامیا  لئالد 

..بلاطوبا 120 حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راعشا 

..دشاب 121 یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  راعشا 

..هللا 125 الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  رارقا 

..تثعب 127 ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  يوگتفگ 

..دنناوخ 132 یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  اذل  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ 

..دیزی 138 هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و 

..هریغ 141 رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  يدع و  نب  رجح  رامع و  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دننام  ینینمؤم  هیواعم  راتشک 

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

راوگرزب 147 نآ  تمذم  رد  رابخا  لعج  نینمؤملا و  ریما  ّبس  هب  هیواعم  رما 

..تسا 153 رفاک  یلع  نمشد 

..دندوب 157 رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  رد 

..بلاط 166 یبا  نامیا  رب  رگید  لئالد 

..ردپ 169 رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  نامیا 
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..هدوب 175 یناهنپ  سابع  مالسا 

..بلاطوبا 176 طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  تلع 

...دنشاب 179 یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اهینس  عقاو  رد 

..هعتم 181 تیلح  لئالد 

..هعتم 183 تیلح  رد  ننست  لها  تایاور 

دنا 194 هدومن  هعتم  خسن  مدع  هب  مکح  کلام  یتح  نیعبات  هباحص و  رباکا 

..تسا 197 بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت 

..هلآو 199 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  لئالد 

204 دهد ..؟ ماکحا  رییغت  دناوت  یم  دهتجم 

..انز 207 ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم 

..هبعک 211 هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  تدالو 

بلاطوبا 215 ندوب  دحوم  تابثا  رب  رگید  لیلد  بیغ  ملاع  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان 

تبث 216 العا  شرع  رد  ربمغیپ  ادخ و  مان  زا  دعب  یلع  مان  تبث 

..مالّسلا 225 هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن 

..تسین 229 هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  مان 

..مالّسلا 230 هیلع  یلع  يوقت  دهز و  رد 

..عفار 231 هللا  دبع  ربخ 

..هلفغ 233 نب  دیوس  ربخ 

..مالّسلا 235 هیلع  یلع  ندروخن  اولح 

..مالّسلا 236 هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  رد 
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..هیواعم 239 اب  رارض  راتفگ 

..دهزرد 241 مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراشب 

دندناوخ 243 نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

..دنیامن 248 هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  لها 

..روای 252 نتشادن  هطساو  هب  اهتما  نایم  زا  ءایبنا  رارف  لازتعا و  دوعق و  توکس و 

..تفالخ 254 عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  تهابش 

..ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  تلع 
258

هلآو 259 هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  تانایب 

..رصم 263 لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  همان 

رکب 264 یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

..هیقشقش 266 هبطخ 

..نآ 268 باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  لاکشا 

..هللا 269 همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  هراشا 

هدوب 271 تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  هبطخ 

مهد 278 هسلج 

..نآ 278 باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  لاؤس 

..یعرش 283 هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  باجم 

..مالّسلا 289 هیلع  یلع  ترضح  طسوت  شهابتشا  ندومن  دزشوگرمع  طسوت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  مدع  ياعدا 
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292 مکح ..) رد  هابتشا  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نتخاس  هجوتم  و   ) یناز رفن  جنپ  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

یلع 295 ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

مالّسلا 297 هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

..تواضق 301 ماقم  هب  ربمایپ  طسوت  ترضح  بصن  مالّسلا و  هیلع  یلع  مولع  لئاضف و  رد  یکلام  غابص  نبا  نایب 

..تفالخ 306 نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  هاتبشا 

..مالّسلا 309 هیلع  یلع  ترضح  دزنرد  مولع  یمامتروضح 

..مالّسلا 310 هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  عافد 

مالّسلا 312 هیلع  یلع  دوبن  رد  لکشم  لح  مدع  ییوگخساپرد و  یناوتان  هب  رمع  رارقا 

..هدوب 317 تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  یلع 

..تسا 318 مزال  هنافصنم  تواضق 

..راوز 319 دزد و  لثم 

..دشاب 321 هناروکروک  دیابن  تناید  لوبق 

..مدومن 322 لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  هدنب 

..مالّسلا 325 هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  رما 

دننک 328 يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  ءاملع 

..تبرت 330 رب  هدجس  رد  فالتخا 

..رثأت 331 اب  مأوت  تقیقح  زاربا 
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..دومن 332 ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  رد 

بآ 333 نادقف  تروص  رد  ذیبن  اب  وضو  لسغ و  زاوج  رب  هفینحوبا  ياوتف 

نآرق 339 حیرص  صن  فالخ  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  تنس  لها  يوتف 

نآرق 341 حیرص  صن  فالخ  همکچ  يور  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  يوتف 

نآرق 343 حیرص  صن  فالخ  همامع  رب  ندومن  حسم  زاوج  رد  تنس  لها  ياواتف 

..تسا 344 مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  هجوت 

..نایعیش 347 طسوترهم  رب  هدجس 

هدجس 348 يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  تلع 

..البرک 348 كاخ  رب  ندومن  هدجس  تلع 

..تسا 355 بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  لمع 

هکم 356 لها  رب  تئارب  هروس  غالبا  رد  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع 

..رهاظ 360 رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  تلع 

..نمی 363 رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  طسوت  تواضق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن 

...هدوب 366 تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

تقیقح 368 زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  هسیسد 

..نینمؤملا 370 ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  هراشا 

ناورهن 373 نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ 

..دنادن 381 يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع 

دوش 384 یم  ءایصوا  ءایبنا و  رب  هضافا  ادخ  بناج  زا  بیغ  ملع 

..یضرع 385 یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  ملع 
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..ءایصوا 388 ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  لئالد 

..بیغ 390 ملع  نایعدم 

..دندوب 392 بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  ءایبنا و 

دندوب 396 بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  همئا 

..هنیدم 398 ثیدح  نیلقان  تاور و  لقنرد 

..همکحلاراد 408 انأ  ثیدح 

..ثیدح 413 نییبت 

..دوب 414 بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

..دوب 415 نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

دومن 416 زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

..مالّسلا 422 هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  رد 

..نآ 426 یگنوگچ  هعماج و  رفجرد 

..دوخ 430 گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  ربخ 

هلآو 433 هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  نداد 

مالّسلا 440 هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  لقن 

دیدرگ 448 مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  ربخ 

..راّمح 449 نب  بیبح  يرادملع  ربخ 

..تابیغم 451 زا  ربخ 

..نوعلم 451 نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  ربخ 

گنج 455 هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  ربخ 
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..مجلم 457 نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

..مالّسلا 461 هیلع  یلع  تیلضفا  تیملع و 

..هدوب 465 تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  هب 

..دیدج 471 تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  رابخا 

..يوسنارف 473 قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  وگتفگ 

برغم 476 رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  راتفگ 

ناملراش 477 هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  هیده 

..دوش 482 یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  عیمج 

مالّسلا 483 هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  فارتعا 

هلآو 485 هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تما  هکئالم و  تینهت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ربخ 

..هنافصنم 486 تواضق 

..عیشت 487 لوبق  رد  باون  تانایب 

..ننست 490 لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  عیشت 

..ینیسح 495 دالیم  دیع 

..ربنم 497 زاغآ 

..تقیقح 498 زاجم و  يدازآ 

..تسا 500 بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  تعاطا 

..رمالا 500 یلوا  یناعمرد  ننست  لها  هدیقع 

..دنمسق 501 هس  هب  رما  بحاص 

دندش 502 دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  باختنا 
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..درادن 502 ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  رشب 

..دنشاب 503 یمن  رمالا  یلوا  ءارما  نیطالس و 

دشاب 505 یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  ره 

دشاب 506 هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  یلوا 

..هماع 513 قرط  زا  همئا  تمصع  رد  رابخا 

..تراهط 515 تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  هراشا 

هدماین 516 نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  لاکشا 

..لاکشا 517 باوج 

..هدماین 518 نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  ددع 

دنتسه 520 هرهاط  ترتع  زا  همئا  یلع و  رمالا ،  یلوا  زا  دارم 

..رشع 524 انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  رد 

..تسا 530 هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ددع 

تسا 534 تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  تداع 

..قحلا 535 یلا  لوصو  رد  ظحاج  نایب 

..نایعیش 536 هنافصنم  رارقا 

ینسو 538 هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  تارکذت 

..تسا 540 تدایس  بجوم  قافتا  وداحتا 

..ینسو 541 هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  ظعاوم 

..دشاب 543 یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  ءوس 

..دشاب 548 یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  یقرف 
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تسا 550 مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  رد  تما  تدایس  تداعس و 

..مزال 557 حیضوت 

..همان 560 هزاجا 

..همان 562 هزاجا 

..همان 566 هزاجا 

..همان 568 هزاجا 

..همان 570 هزاجا 

..هیدیزلا 576 قرط 
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نایراصنا نیسح  داتسا  همدقم 

نیعملا وه 

ات ناسارخ  نادیم  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  هک  هدازرل  نابایخ  میگدنز  لحم  رد  مدنارذگ ، یم  ار  ییادتبا  مشـش  سالک  هک  یمایا 
هینابعش هیبجر ، هیمطاف ، رفص ، مرحم و  یتبسانم  ره  هب  نمؤم  مدرم  تاعامج و  همئا  هقطنم و  ياملع  دوجو  تکرب  زا  دوب ، مایق  نادیم 

هنیمز نیا  رد  ناهرب  ربکا  یلع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  مهس  هک  دش ، یم  لیکشت  یبهذم  فلتخم  سلاجم  ناضمر  كرابم  هام  و 
دمحم خیـش  جاح  روهـشم  بیطخ  نوچ  یمان  هب  ياـبطخ  نانارنخـس و  زا  شا  یبهذـم  سلاـجم  رد  هقطنم  نآ  رد  دوب ، رتشیب  همه  زا 

، يا هصح  یلع  ازریم  جاح  يدورهاش ، يورغ  اضر  دیـس  جاح  یعیفـش ، لیعامـسا  دیـس  جاح  ماوق ، يدهم  دیـس  جاح  یفـسلف ، یقت 
نینچمه لمع و  ملع و  رد  يا  هژیو  هاگیاج  زا  هک  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  یناسارخ و  ققحم  جاح 

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

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

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

راوگرزب دوجو  نآ  هک  ییاج  ات  دـش ، یتفلا  سنا و  هب  لیدـبت  رگیدـکی  هب  رفن  ود  اـم  نیفرط  سنا  مدـش ، یم  دـنم  هرهب  شراـب  رپ  و 
رد وا  راک  نیا  داتـسرف و  یم  شغیلبت  مایا  ياهربنم  ای  سلاـجم  هب  دوخ  ياـج  هب  متـشادن  ار  مزـال  یگتخپ  ینارنخـس  رد  زونه  هکارم 

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

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

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

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

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

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

8/8/1395

نایراصنا نیسح 
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یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

« قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

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

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

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

زا دعب  تفالخ  تماما و  ثحبم  هک  ییاج  ات  دش  نیملسم  نیب  فالتخا  دروم  دنشاب  دیاب  یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 
لوسر تلحر 

لوغشم دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ  ناققحم و  یباختنا  ای  تسا  یباصتنا  یهلا و  رما  کی  تماما  هکنیا  ثحب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
.هدرک

ینیـشناج تماما و  هلأسم  یـسررب  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  ناوت  دـح  رد  یملق  بحاص  ره  ار و  نارگـشهوژپ  ملق  خـیرات  لوط  رد  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  تفالخو  ینیـشناجرد  یتاثحابم  ییاـه و  هرظاـنم  نیینچمه  هتخادرپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 

نیظعاولا ناطلـس  موحرم  هعیـش  ياملع  زا  یکی  نیب  هک  تسارـضاح  باتک  نیا  هلمج  زا  هتفرگ  تروص  ناناملـسم  ياملع  نیب  هلآو 
تروص ریمشک  تنس  لها  ياملع  يزاریش و 
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، هدـش رکذ  ننـست  لـها  فورعم  بتک  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیداـحا  میرک و  نآرق  تاـیآ  هب  نآ  رد  هک  هـتفرگ 
.تسا هدش  لالدتسا 

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

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

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

نینمؤملا انناوخا  عیمج  یلع  مکیلع و  مالسلا  و 

نامیپ تیآ  رتکد 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 
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همدقم

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

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

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

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

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

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

هب نماد  نانآ  هچرگا  تسا ؛ هعماج  نامکاح  زا  يرادرب  نامرف  تلم  هفیظو  هک  دننک  یم  اقلا 
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(1) .تسا دوخ  ياهراک  لوئسم  زین  تلم  شیوخ و  ياهراک  لوئسم  نانآ  اریز  دشاب ؛ هدولآ  متس  ملظ و 

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

.تسا عیشت 

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

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

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

.دنا هدرک  یفرعم  مالسا  اب  هناگیب  لطاب و 

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

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

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

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

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

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

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

هب .درک  تابثا  ننـست  لها  عبانم  زا  ناوت  یم  ار  نایعیـش  لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایـسب  هک  دـینادب  تسا  بوخ  ننـست ! لـها  ناردارب 
لقاع ره  تسا  یضتقم  لیلد  نیمه 
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هب ایآ  تسا ، تابثا  لباق  نیفلاخم  كرادم  زا  شلامعا  تاداقتعا و  رثکا  هک  یبهذـم  دـنیبب  هدومن و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  فصنم ،
نّنست لها  ِفصنم  نارکفنـشور  ات  دوش ، هتخادرپ  لاؤس  دنچ  حرط  هب  هاتوک ، همدقم ي  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسین ؟ قح 

بّصعت و رتسکاخ  ریز  هک  كاپ -  ياه  ترطف  هلیـسو  نیا  هب  دـیاش  اـت  دـندرگب ، یقطنم  یباوج  لاـبند  هب  تـالاؤس  نیا  رد  تقد  اـب 
.دننک يوریپ  نآ  زا  هتفایرد  ار  تقیقح  هدیدرگ -  ناهنپ  لهج 

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

.دنک يرگ  هولج 
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مهن هسلج 

هراشا

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  ياعدا  · 

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

هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک  · 

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

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

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ  · 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ  · 

دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ  · 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و  · 

بلاط یبا  نامیا  رد  فالتخا  · 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و  · 

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

هدوب یناهنپ  سابع  مالسا  · 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  تایاور  · 

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

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم  · 

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن  · 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  توکس  دوعق و  تلع  رد  یلع  تانایب  · 
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هیقشقش هبطخ  · 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مظعملا 45) نابعش  هبنش 2  هلیل   ) مهن هسلج 

یلع دمحا  دیـس  « » ناخ ردیح  مالغ  « » دحالا دبع  یلوم  نیماما  مالغ  « » ناخ مویقلا  دبع  باون   » مان هب  نایاقآ  زا  رفن  دـنچ  بورغ  لوا 
دیاب هچنآ  دش و  راکشآ  ًالماک  ام  رب  قح  هتـشذگ  بش  اصوصخم  اهبـش  نیا  مامت  رد  دنتفگ : هموسرم  تافراعت  زا  سپ  دندمآ ، هاش »
ریثأت تحت  ربخ  یب  يرمع  طقف  میرادـن ؛ مه  ماـقم  دنـسم و  بح  میتسین ، دونع  جوجل و  ناـمدرم  اـم  نوچ  .دـش  دوش ، فشک  اـم  رب 

میا هتفرگ  میمـصت  اذل  .مینامب  تداع  ریثأت  تحت  زاب  هک  تسین  فاصنا  طرـش  دش  راکـشآ  قح  هک  الاح  میتفر  یم  ههار  یب  تداع ،
راهظا ًامـسر  دنتـسج و  يّربت  رخآ  بش  هچ  نانچ  .مییوج  يربت  ینلع  اـهنآ  هقیرط  زا  سلجم  راـضح  ناـیاقآ  همه  روضح  رد  بشما 

.دندومن عیشت 

هدیقع زاربا  زا  دنـشاب و  شوگ  تکاس و  تسا ، رارقرب  هرظانم  تاسلج  هک  یمادام  ات  مدومن  انمت  نایاقآ  زا  تلامتـسا  يردـق  زا  دـعب 
.دماجنا اجک  هب  تاسلج  نیا  جیاتن  رخآ  هک  دنشاب  رظتنم  دنیامن و  يراددوخ 

نیفرط لئالد  تارظانم و  هعلاطم  تالجم و  دـیارج و  ندـناوخ  رثا  رد  لد  كاپ  نامدرم  زا  يرایـسب  هدـع  رب  هکلب  ام  اـهنت  هن  دـنتفگ 
دیدرگ راکشآ  تقیقح  زراب و  بلطم 
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هطـساو هب  اهنآ  زا  ضعب  دـندرگ و  روضح  بایفرـش  تسا  عنام  مدرم  نایم  ياه  يراتفرگ  تلاجخ و  یهتنم  دـندومن ، عّیـشت  راهظا  و 
.دنیامن يراددوخ  رهاظت  زا  دنروبجم  رهش ، نیا  یلاها  اب  ترشاعم  یگدنز و  زا  ندوب  راچان  تاجایتحا و 

ام تبحـص  فرط  دیدرگ  دقعنم  هک  سلجم  دش و  لماک  ییاریذپ  دندروآ و  فیرـشت  ًامومع  نایاقآ  برغم  لوا  هضیرف  ءادا  زا  دـعب 
.دندوب نیفرط  راتفگ  عمتسم  ملأتم و  رایسب  لبق  بش  تانایب  زا  ظفاح  نوچ  دندش ، مالسلا  دبع  خیش  بانج  امسر 

قالخا و نسح  ابیز ، قطنم  ملع و  رب  هوالع  میتسه  ضیفتـسم  امـش  تاقالم  ضیف  هب  اـم  هک  تاـسلج  نیا  رد  بحاـص  باـنج  خـیش :
دسر هچ  دروآ ، دورف  میلست  رس  دریگ  رارق  امش  لباقم  رد  مه  ینمشد  رگا  هدومن ، بوذجم  ار  همه  امـش ، بانج  یلاع  بدا  راتفر و 

.ناتسود هب 

اهنآ زا  هتـسویپ  هکلب  دییامن ، یمن  نایعیـش  لامعا  لاعفا و  هب  یهجوت  یلو  دـینک  یم  هلگ  تعامج  لاعفا  لامعا و  زا  اج  همه  رد  امش 
.دشاب یمن  حالصا  لباق  هک  تسا  دساف  يردق  هب  نایعیش  هعینش  هحیبق و  لامعا  هک  یتلاح  رد  دییامن ، یم  عافد 

دوخ نادـنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  يایاصو  زا  هکنآ  هچ  .دـشاب  اجکره  تسا  قح  زا  عاـفد  یعاد  تداـع  یعاد :
: دیامرف یم  هک  تسا  نینسح ‘ اصوصخم 

« انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک  هرخآلل  الامعا  قحلل و  الوق  »

( .دینک يرای  ار  مولظم  دییامن و  ینمشد  ملاظ  اب  دییامن  ترخآ  يارب  لمع  دییوگ و  قح  هب  مالک  )

یعاد هچنآ  هدوب ، قح  يور  ما  هدومن  نایعیش  زا  یعافد  ای  نیفلاخم و  زا  هلگ  رگا 
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هک تسا  مادـک  نایعیـش  هحیبق  لامعا  هک  دـییامن  تباث  تسا  امـش  رب  کنیا  مدومن ، تباث  قطنم  لقن و  لقع و  لـیالد  اـب  مدومن  هلگ 
؟ دشاب یمن  حالصا  لباق  هک  هتفرگ  رارق  یمسق  هب  امش  داقتنا  تمذم و  دروم 

نآ باوج  هشیاع و  هب  تبسن  نایعیش  یشاحف  ياعدا 

تسا یشاحف  هعینـش و  روما  ضعب  تسا ، لقنو  لقع  حیبقت  دروم  ددرگ و  یم  رداص  نایعیـش  زا  هک  یحیبق  لمع  نیرت  گرزب  خیش :
ار هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  شارف  فرش  تسا ، ملـسم  هکنآ  لاح  اهنع و  هللا  یـضر  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هب  دنهد  یم  تبـسن  هک 

یهتنم اجک  هب  نداد  هشیاع  هب  فذق  شحف و  ثبخ و  تبسن  هک  دننک  یمن  هظحالم  چیه  هدوب و  ترضح  نآ  هبوبحم  رـسمه  هتفای و 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  ار  رون  هروس  دنا  هدناوخن  دوش ، یم 

{ َنُولوُقَی اّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َنیبِّیَّطِلل َو  ُتابِّیَّطلا  ِتاثیبَْخِلل َو  َنُوثیبَْخلاَو  َنیثیبَْخِلل  ُتاثیبَْخلا  }

نانز سکعلاب  دنفصو و  نیدب  ینانز  هتسیاش  زین  كاپان  راکتشز  نادرم  دنتسه و  فصو  نیدب  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب  نانز  )
ناکاپان هک  یناتهب  نانخـس  زا  ناگزیکاپ  نیا  دـنا و  هنوگ  نیمه  ینانز  قیال  وکین  هزیکاپ  ینادرم  نینچ و  ینادرم  قیال  وکین ، هزیکاـپ 

( .دنا هزنم  دنیوگ  نانآ  هراب  رد 

گرزب هابتـشا  ضحم و  غورد  دیا  هداد  نایعیـش  هب  تبـسن  ثبخ  فذـق و  شحف و  زا  هشیاع  نینمؤملا  ما  هراب  رد  هچ  نآ  الوا  یعاد :
.اشاح مث  اشاح  تسا ،

کیرحت يارب  حـضاو  تسا  یتـمهت  امـش  هدوـمرف  نیا  هدـشن و  عـقاو  يرما  نینچ  مـه  ماوـع  هعیـش  زا  یتـح  نایعیـش  فرط  زا  زگره 
زا درذگ  یم  اهنرق  هک  باصعا 
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هراچ یب  نآ  نابز  زا  هدراذگ و  نایعیش  ندرگ  هب  ، دنیوگب دنهاوخ  یم  دوخ  هچنآ  هدمآ و  نوریب  جراوخو  بصاون  هدع  کی  موقلح 
رارق ضارتعا  دروم  هدومن و  لوبق  ار  اه  تمهت  فلس ، نع  ًافلخ  قیقحت  نودب  مه  يا  هدع  هداد و  رارق  اه  تناها  دروم  ار  نایعیش  اه ،

دیهاوخن ادبا  دینزب ، قرو  ار  هعیـش  ياملع  بتک  مامت  رگا  امـش  دییامن ! یم  يریگ  هدروخ  داریا و  هک  یلاع  بانج  دـننام  .دـنهد  یم 
( .تسا ضحم  تمهت  بذک و  اعدا  نیا  دشاب و  هداد  هشیاع  نینمؤملا  ما  هب  فذق  شحف و  ثبخ و  تبسن  يدحا  هک  دید 

فذق شحف و  ثبخ و  زا  هشیاع  يرود  کفا و  هیضق 

یتروص رد  دنا ؟ هدومن  عافد  هشیاع  نینمؤملا  ما  زا  هنوگچ  کفا  هیضق  رد  دینیبب  دییامن و  هعلاطم  ار  هعیش  رابخا  بتک  ریسافت و  امش 
هشیاع نینمؤملا  ما  هب  هلمح  تهج  لحم  نیرتهب  نداد  ثبخ  فذق و  شحف و  تبسن  يارب  دنتشاد  ار  يدیاقع  نینچ  نایعیـش  رگا  هک 

.تسا کفا  عوضوم 

دننام هدمآ ، نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  دهع  رد  هباحـص  نیقفانم  زا  یتعامج  موقلح  زا  اهتمهت  لیبق  نیا  هکنآ  لاح  و 
بذک هشیاع و  هّمذ  تئارب  رد  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هدفه  اذـلف  .نارگید  و  یبُا » نب  هللا  دـبع   » و تباث » نب  ناسح   » و هثاثا » نب  حطـسم  »

.دیدرگ لزان  ناقفانم 

زا کی  ره  هب  فذق  شحف و  تبـسن  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  نایعیـش  ام  هدیقع  هک  منک  یم  ضرع  فیرـش  رطاخ  راضحتـسا  يارب 
هچ تسا  لالح  شلام  نوخ و  تسا و  نوعلم  رفاک و  دحلم و  دهدب  دشاب  هصفح  هشیاع و  ول  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانز 
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.دشاب یم  ترضح  نآ  دوخ  سدقم  ماقم  هب  گرزب  تناها  یتبسن  نینچ  هکنآ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  مرح  هب  دسر  هچ  تسا ، مارح  نیملـسم  هفاک  هب  فذق  ثبخ و  شحف و  تبـسن  دنناد  یم  نایعیـش  اهنیا  رب  هوالع 
.دنشاب هصفح  هشیاع و  ول  هلآو و  هیلع 

مذ حدم و  رد  نیجوز  لثامت  مدع 

تیحودـمم و رد  نیجوز  هک  دـیا  هدوـمن  روـصت  هتـشاد و  روـظنم  هک  تسین  مسق  نآدـیدومن  تئارق  هـک  هفیرـش  هـیآ  ياـنعم  اـیناث :
نآ دـشاب  تشهب  قحتـسم  نمؤم و  بوخ و  نیجوز  زا  یکی  رگا  هچ  نانچ  دنـشاب ، لثامم  کیرـش و  تاـهجلا  عیمج  نم  تیمومذـم 

دشاب نینچ  رما  رگا  دشاب و  نآ  لثم  زین  يرگید  نآ  دشاب  شتآ  قحتـسم  رفاک  ای  قساف و  دب و  یکی  رگا  ای  دشاب و  نینچ  زین  يرگید 
یلع  ) طول ترضح  ءایبنالا و  خیش  حون  ترضح  هلمج  زا  ددرگ  یم  رب  صاخشا  زا  يرایـسب  هب  صقن  نیا  دیا ، هدرک  لایخ  امـش  هک 

: دیامرف یم  میرحت )  ) هروس 66 10 و11  هیآ رد  هک  نوعرف  هیسآ و  ناشیا ، ياه  هجوز  و  مالسلا ) امهیلع  هلآ و  انیبن و 

ِهّللا َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتْحَت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  }
ِهَّنَْجلا َو ِیف  اًْتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا    ِ ّبَر َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  َنیلِخاّدـلا *  َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َلیق  اًْئیَش َو 

{ َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن 

( قافن  ) اهنآ هب  دندوب و  ام  حلاص  هدـنب  ود  نامرف  تحت  هک  هدروآ  لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  ناقفانمو  نارفاک  يارب  لاعتم  يادـخ  )
دنناهرب و ادخ  رهق  زا  ار  اهنآ  دنتسناوتن  توبن ) ماقم  دوجو  اب   ) صخش ود  نآ  دندرک و  تنایخ  و 
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زا  ) هک یماگنه  هدروآ  لثم  ار  نوعرف  نز  هیـسآ )  ) نانمؤم يارب  ادـخ  زاب  .دـینکفا  رد  شتآ  هب  نایخزود  اب  ار  نز  ود  نآ  دـش  مکح 
زا شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رـش  زا  ارم  نک و  انب  تشهب  رد  نم  يارب  يا  هناخ  اهلا  راب  درک : ضرع  تسج و  يرازیب  شرفاک  رهوش 

( .شخب تاجن  راکمتس  موق 

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

و مالّسلا ) هیلع  ءایبنالا  خیـش   ) حون نز  هچنانچ  تسین ، رمث  رمثم  نیفرط  يارب  تیجوز  هک  دنامهف  یم  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  احیرص 
ره دیـشخبن  یعفن  اهنآ  يارب  گرزب  ربمغیپ  ود  نآ  يرـسمه  تیجوز و  دندومن ، دوخ  ياه  رهوش  هب  هک  یتنایخ  هطـساو  هب  طول  نز 
نز ود  نآ  دش  مکح  ینعی  نیلخادلا » عم  رانلا  الخدا  لیق  و   » دراد تحارـص  هیآ  نیا  رخآ  هک  دنور ، یم  منهج  هب  دـندرم و  رفاک  ود 
هب شرهوش  دیاین ؛ دراو  وا  هب  يررض  رفاک ، نوعرف  شرسمه  جوز و  زا  نوعرف  نز  هیسآ  سکعلاب ، دینکفا و  شتآ  هب  نایخزود  اب  ار 

.دور یم  تشهب  هب  شدوخ  منهج و 

عیمج نم  هک  تسا  رثا  دروم  یتقو  يرسمه  تیجوز و  هتبلا  .درادن  تقیقح  دیتسناد ، تفارش  ببس  امش  هک  يرسمه  تیجوز و  سپ 
.دننیب یمن  يررض  عفن و  رگیدکی  اب  يرسمه  زا  نمؤم  قفانم و  ملسمو و  رفاک  الا  دنشاب و  یم  لثامم  هریس  اقلُخ و  احور و  تاهجلا 

دهاوخن يررـض  شرهوش  هب  دومن ، ار  وا  قالخا  تمذم  تفگ و  دـب  شرـسمه  هب  دوب و  دـساف  وا  رـسمه  نمؤم و  يرهوش  رگا  سپ 
.دش دهاوخن  یتناها  شنمؤم  رهوش  ماقم  هب  دنیامن ، ییوگدب  نز  نآ  هدساف  قالخا  زا  مدرم  رگا  دیسر و 
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.دش هدینش  حضاو  ضقانت  ناتنایب  رد  يا  هلصاف  رصتخم  رد  تسا  بجعت  یلیخ  خیش :

ینالقع یلمع  بهذـم  نید و  روما  اریز  میامن ؛ تبحـص  ضقانتم  درادـن  ناکما  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هکلب  سلجم ، کی  رد  هن  یعاد :
هفـسالف و زا  یـضعبدیاقع  دننام  میرب ؛ یمن  راک  هب  دیاقع  رد  یـصخش  تایرظن  .دـنا  هداد  ام  تسد  هب  هک  دراد  یبترم  هشقن  تسا و 

نوطالفا .دننک  لامعا  ار  دوخ  تایرظن  هدرب و  راک  هب  یـصخش  تایـضرف  اهنآ  زا  یـضعب  دـشاب و  رییغت  رد  هتـسویپ  هک  تسین  امکح 
ناگدش تیبرت  یلو  دیاین  نیهلأتملا  ناشداتسا  تارظن  اب  ضایف  ضیف و  تایرظن  زا  یضعب  دنکن ، هقباطم  طارقـس  شداتـسا  اب  شرظن 

دیسر ام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شملع  باب  هلیسو  هب  هک  مالّـسلا  مهیلعءایبنالا  متاخ  هیلاع  میلاعت  اصوصخم  ءایبنا  بتکم 
.مییوگ یمن  ضقانتم  مه  ام  تسین ، ضقانتم 

دنا هتشاد  متفص  یطوط  هدرپ  سپ  رد 

مدیوگ یم  نامه  تفگ  لزا  داتسا  هچنآ 

ریتاسد زا  هک  دینیب  یم  دینک ، تقد  هیضام  یلایل  رد  مراتفگ  تانایب و  مامت  رد  هدومن و  تالجم  دئارج و  هب  هعجارم  یلاع  بانج  رگا 
جراخ دریگ ، یم  دـیجم  نآرق  زا  ساسا  هیاپ و  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاـط  همئا  ادـخ و  لوسر  نید  ناـگرزب  تاـنایب  و 

ای مدرک  ضرع  لاح  هب  اـت  هچنآ  دوش ، ضوع  مرکف  هیرظن و  اـی  دوش  شومارف  یهاـگ  هک  هدوبن  مدوخ  یـصخش  تاـیرظن  .ما  هدـشن 
تـسا بوخ  الاح  درادـن ؛ هار  مراتفگ  تاملک و  رد  ضقانت  اذـل  هدوب  ناـگرزب  تاـشیامرف  دـیجم و  نآرق  زا  هدافتـسا  میاـمنب  اهدـعب 

؟ هدوب مادک  هدمآ  ضقانت  امش  رظن  هب  هک  یتالمج  مینیبب ، دییامرفب 

تسا و مارح  نایمدآ  مامت  هب  شحف  ثبخ و  تبسن  دییامرف  یم  اج  کی  خیش :
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هدـننز امـش  راتفگ  نیا  ایآ  تسین و  ضقانتم  هلمج  ود  نیا  .دـندرک  تنایخ  دوخ  ياهرهوش  هب  طول  حون و  ياه  نز  دـیدومرف  لاحلا 
؟ دیهدب اهنآ  ياهرسمه  هب  تنایخ  شحف و  ثبخ و  تبسن  هک  تسین 

امـش لثم  زا  یلو  دیدومرف ، هطلاغم  هک  دیناد  یم  ناتدوخ  دیریگ و  یم  ار  سلجم  تقو  دییامرف و  یم  اوهـس  ًادمع  مراد  متح  یعاد :
زا امش  يرادفرط  اعطق  دیناد و  یم  هفیرش  هیآ  رد  ار  تنایخ  يانعم  ناتدوخ  هک  نیا  اب  متشادن  يراک  هطلاغم  راظتنا  يدنمـشناد  ملاع 

.دوش فشک  قیاقح  امش  دوصقم  فالخ  رب  هتفای و  هعسوت  ثحب  دنکن  تسا  نآ  يارب  ءایبنا  ياهرسمه 

طول حون و  ياه  نز  تنایخ  نایب 

زا یلک  هب  ءایبنا  نانز  تسا ، رایسب  قرف  تنایخ  ءاشحف و  نیب  هکنآ  لاحو  دیدومن  ءاشحف  هب  ریبعت  ار  تنایخ  هک  امـش  زا  تسا  بجع 
.تسا تنایخ  رد  تبحص  طقف  دنا ، هدوب  يربم  يرعم و  ءاشحف 

.تسا نئاخ  هتبلا  دنک  لمع  ربمغیپ  نآ  روتسد  راتفگ و  راتفر و  فالخ  رب  یتقو  يربمغیپ  ره  رسمه  الوا :

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  حیرص  هکلب  دیداد ، رارق  لاکشا  دروم  هدومن  هطلغم  امـش  هک  دندرک  تنایخ  متفگن  وگاعد  ایناث :
يربم تنایخ  عون  نیا  زا  اـمومع  ءاـیبنا  تاـجوز  مدرک  ضرع  هک  اریز  هدوبن ؛ ءاـشحف  تناـیخ  اـهنآ  تناـیخ  و  اـمهاتناخف } : } دومرف

.تسا هدوب  قافن  رفک و  رماوا و  دّرمت  هب  اهنآ  تنایخ  سپ  دندوب ،

حون ترضح  زا  ییوگدب  مدرم  دزن  دوب و  رهوش  اب  فلاخم  ربمغیپ ، حون  نز 
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دـیروخن و ار  وا  بیرف  مهاگآ ، یبوخ  هب  وا  تـالاح  زا  متـسه  وا  اـب  هشیمه  نم  نوچ  تسا ، هناوید  نم  رهوش  تفگ  یم  دومن و  یم 
دیناسر و یم  ترـضح  نانمـشد  هربابج و  هب  ار  رهوش  هناخ  رارـسا  داد و  یم  ربخ  دراو  هزات  نانامهم  زا  ار  وا  موق  طول  ترـضح  نز 

.دش یم  داسف  هنتف و  ثعاب 

هفیرش هیآ  يانعم 

هدیسر مه  موصعم  زا  نیرسفم و  قیقحت  رب  انب  تسا ، نینچ  دیدومن  دوخ  هل  رب  داهـشتسا  امـش  هک  رون  هروس  هفیرـش  هیآ  يانعم  اما  و 
نادرم دـنا و  كاپ  نادرم  قیال  كاپ  نانز  دـنناشیا و  هب  بغار  كاپان ، نادرم  دـنا و  هتـسیاش  كاپان ، نامدرم  يارب  كاپان  نانز  هک 

: دیامرف یم  هک  تسا  رون  هروس  نیمه  لوا  هیآ  ینعم  نیا  دنلیام و  ناشیا  هب  كاپ ،

{ ٌكِرْشُم ْوَأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِْکنَی  ُهَِیناّزلا ال  ًهَکِرْشُم َو  ْوَأ  ًهَِیناز  ّالِإ  ُحِْکنَی  یناّزلا ال  }

ینعی .درک  دهاوخن  حاکن  كرـشم ، یناز و  ینادرم  اب  زج  مه  هیناز  نز  دـنک و  یمن  حاکن  كرـشم  راکانز و  نز  اب  زج  راکانز  درم  )
( .دنشاب یم  لیامتم  مه  هب  هقرف  ود  نیا 

امش دصقم  فده و  هب  یطبر  هک  دراد  ییانعم  هیآ  دیامن و  یمن  امش  ياعدم  اب  قباطم  ادبا  نیثیبخلل » تاثیبخلا   » هفیرـش هیآ  هصالخ 
.درادن

هشیاع تالاح  هب  هراشا 

هب ضغب  ّبح و  رظن  زا  هن  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  رگا  هشیاع  نینمؤملا  ما  اما  و 
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هدیدرگ رهاظ  رداص و  وا  زا  یلامعا  هتسویپو  هدوبن  مارآ  رمع  هرود  مامت  رد  هک  هدوب  وا  ياه  يراک هتسنادن  تهج  زا  هکلب  تسا ، وا 
دـقن و .هدـشن  رداـص  لاـمعا  نیا  لـثم  مه  رمع  رتخد  هصفح  یتـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـجوز  زا  مادـک  چـیه  زا  هک 
ار دوخ  یگدـنز  خـیرات  تحاران ، نز  نآ  هک  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  یتاداقتنا  دودـح  رد  هعیـش  هعماج  تاداـقتنا 

.هدومن راد  هکل 

هک دوش  زاربا  یتالمج  ینیتم  فیرش و  صخش  امش  لثم  زا  دیدومن  البق  هک  یتانایب  اب  تسا  راوازس  ایآ  دیهد  فاصنا  ناتدوخ  خیش :
؟ تسا هدومن  راد  هکل  ار  دوخ  خیرات  نینمؤملا  ما 

هشیاع و هدوس و  هملس و  ّما  .دنناسکی  ام  يارب  یگمه  نینمؤملا  ما  هجیدخ  يانثتسا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاجوز  یعاد :
وا خیرات  و  زاتمم ، نانز  رگید  زا  ار  وا  هشیاع  لامعا  لاعفا و  راتفر و  عضو  .دنتسه  نینمؤملا  تاهما  همه ، نارگید  هنومیم و  هصفح و 

.هدومن راد  هکل  ار 

هدرپ ریز  سک  ره  دـب  کین و  لاعفا  دـنا ، هدومن  طبـض  راد  هکل  ار  وا  یناگدـنز  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  تسین  یعاد  مـالک  نیا 
.دوش یم  راکشآ  تبقاع  دنام ، یمن 

.دییامن یم  عافد  هدومن ، تحص  هب  لمح  هتفرگ ، هدیدن  ار  رابخا  هقباطم  هدومن  نیع  ضمغ  دادو ، ّبح و  يور  اهامش  یهتنم 

درادن و یبیع  دنیوگب  دنسیونب ، ینـس  نیخروم  ءاملع و  رگا  تسا  بجع  یلیخ  دنیوگ ، یم  ناتدوخ  ياملع  هک  مییوگ  یم  نامه  ام 
ضارتعا دروم  هتـسب و  وا  رب  تمهت  بیع و  رازه  دیوگب ، دسیونب و  ار  نامه  هعیـش ، هراچ  یب  یلو  دریگ ، یمن  رارق  امـش  داقتنا  دروم 

.دیهد یم  رارق 
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.دنا هدومن  تبث  دوخ  بتک  رد  ارچ  هک  دییامنب ، ناتدوخ  ياملع  هب  لوا  دیراد  يداریا  رگا  امش 

؟ دییامن یم  ینیب  هدروخ  امش  هدومن ، ههجو  هللا  مرک  یلع  اب  هک  یتفلاخم  زا  دبال  خیش :

ياج هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  اب  تفلاخم  .دشاب  یم  ینیب  یلک  هکلب  میرادن  ینیب  هدروخ  الوا  یعاد :
همشچرس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هشیاع ، نینمؤملا  ما  یناگدنز  خیرات  رد  هکل  ساسا  یلو  تسا  ظوفحم  دوخ 

هللا لوسر  رما  درمتم  هتـسویپ  .دیـسر  نارگید  هب  ات  دومن  یم  رازآ  تیذا و  ار  ربمغیپ  دوخ ، یتاذ  قالخا  ترطف و  يور  هک  دریگ  یم 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

دییوگب دیوش  رـضاح  هک  دیناد  یم  تسپ  امـش  ردـق  نآ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هبوبحم  نینمؤملا  ما  تسا ، بجع  خـیش :
ما اـعطق  هک  نآ  لاـح  ار و  امـش  ياـعدا  نیا  دومن  لوبق  تسا  نکمم  هنوـگچ  هدوـمن ؟ یم  تیذا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

: هفیرش هیآ  هدناوخ ، ار  میرک  نآرق  نینمؤملا 

{ اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  } 

تمحر زا  و   ) هدرک نعل  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دننک ، یم  تیذا  رازآ و  تفلاخم ) نایصع و  هب   ) ار وا  لوسر  ادخ و  هک  نانآ 
(، تسا هتخاس  ایهم  يراوخ  تلذ و  اب  یباذع  اهنآ  رب  و  هدومرف ) رود  دوخ 

تخس باذع  ترخآ  ایند و  رد  ددرگ  لاعتم  دنوادخ  نوعلم  ات  هدمآرب ، ترضح  نآ  رازآو  تیذا  ماقم  رد  هنوگچ  هدیسر  شرظن  هب 
يارب ار  يراوخ  تلذ و  اب 
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.دشاب یم  نایعیش  ياه  تمهت  زا  تسا و  ضحم  بذک  بلطم  نیا  اعطق  سپ  دیامن ! ایهم  ترخآ  رد  دوخ 

ردق نآ  هک  نآ  يارب  دنتسین  ارتفا  تمهت و  لها  نایعیـش  هک  مدرک  ضرع  ررکم  اریز  دیهدن ، شحف  ردقنآ  منک  یم  شهاوخ  یعاد :
.درادن يزاب  هسیسد  هب  جایتحا  هک  تسا  تسد  رد  حضاو  لیلد 

یگمه هباحـص  رابک  رکب و  یبا  شردـپ  هکلب  دـیدن  اـهنت  ار  هیآ  نیا  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  منک  یم  قیدـصت  هفیرـش  هیآ  هب  عجار  اـما 
.دشاب راک  رد  فاصنا  رگا  دوش ؛ یم  قیاقح  زا  يرایسب  فشک  مدومن ، ضرع  هیضام  یلایل  رد  هک  يرابخا  تقباطم  اب  دندید !

ربمغیپ هب  هشیاع  رازآ 

.دشاب یمن  هعیش  ياملع  هربتعم  بتک  رد  طقف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هشیاع  نداد  رازآ  عوضوم  اما 

ندـناجنر هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تمحز  بابـسا  ررکم  هک  دـنا  هتـشون  ناـتدوخ  گرزب  نیخروـم  ءاـملع و  رباـکا  هکلب 
.دیدرگ ترضح  نآ  تارطاخ 

باتک باب 3   (1) مولعلا ءایحا  مود  ءزج  هحفص 135  رد  یلازغ  ماما  هچ  نانچ 
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.یناثلا بدـالا  حاـکنلا ، ماود  یف  يرجی  اـم  ْهرـشاعملا و  بادآ  یف  باب 3  حاـکنلا ، بادآ  باـتک  ، 2/435 یلازغ ، مولعلا ، ءاـیحا  - 1
هیلع لاقف  اهمأ  اهتربزف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ردص  یف  نهادحإ  تعفد  هنأ  يورو  دنک : یم  لقن  نینچ  نیا  ار  تیاور  یلازغ 

، امکح هنع  هللا  یـضر  رکب  ابأ  امهنیب  ـالخدأ  یتح  مـالک ، هشئاـع  نیبو  هنیب  يرجو  کـلذ » نم  رثکأ  نعنـصی  ّنّهناـف  اـهیعد   » مالّـسلا
رکب وبأ  اهمطلف  .اقح  الا  لقت  الو  تنأ  ملکت  لب  تلاقف : مَّلکتأ »؟ وأ  نیمَّلکت  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهل  لاـقف  .هدهـشتساو 

هل لاقف  هرهظ  فلخ  تدعقو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  تراجتـساف  قحلا ، ریغ  لوقی  وأ  اهـسفن  هیدع  ای  لاقو ، اهوف  یمد  یتح 
.هللا یبن  کنا  معزت  يذلا  تنأ  هدنع ، تبضغ  مالک  یف  هرم  هل  تلاقو  اذه  کنم  اندرأ  الو  اذهل  کعدن  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 
هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یلهـال ) مکریخ  اـنا  هلهـال و  مکریخ  مکریخ   ) هرامـش 4100 ثیدح  لیذ  ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم 
همالک یف  هدـم  هشیاـع  هل  تلاـق  یناربطلا و  ربخ  یف  اـمک  اـمکح  رکباـبا  اـمهیب  لـخدا  یتح  مـالک  هشیاـع  نیب  هنیب و  يرج  و  تسا :

،8/30 دنـسم ، رد  یلعی  یبا  .اـهنع  خیـشلا  یبأ  یلعی و  یبا  ربـخ  یف  اـمک  مسبتف  هللا ؟ یبـن  کـنا  معزت  يذـلا  تـنا  هدـنع و  تبـضغ 
ای تنأ  کش  یف  وا  لاق : .مسبتف  تلاق : هللا ؟ لوسر  کنا  معزت  تسلأ  تلقف  تلاق : تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هشیاع  دنسم  ح4670 ،

حاکنلا یف  هتریس  باوبا  عامج   9/71 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  .هللا  لوسر  کنا  معزت  تسلأ  تلق  تلاق : هللا ؟ دبع  ما 
.تسا هدرک  یلعی  یبا  دننامه  ثیدح  زین  باب 7 ، قالطلا ، و 
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رکب یبا  تواضق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  وا  هلباقم  هلمج  زا  هک  هدومن  لقن  هشیاع  تمذم  رد  ربخ  نیدنچ  ، حاکنلا بادآ 
هک دنا  هدروآ  لاثما  باتک  رد  خیشلا  وبا  دنـسم  رد  یلعی  وبا  لامعلا و  زنک  متفه  دلج   116 هحفص رد  مه  یقتم  یلع  یلوم  هک  تسا 

نخـس تقو  رد  .دیبلط  تواضق  هب  ار  رکبوبا  دوب ، هدش  یگنتلد  هشیاع  ربمغیپ و  نیب  نوچ  .هشیاع  شرتخد  تاقالم  هب  تفر  رکب  یبا 
!! نک هشیپ  ار  تلادـع  ترادرک  راتفگ و  رد  درک  یم  ضرع  ترـضح  نآ  هب  انمـض  تفگ ، یم  زیمآ  تناها  تاـملک  هشیاـع  نتفگ ،

دش ریزارس  شا  هماج  رب  نوخ  هک  دز  شرتخد  تروص  هب  یتخس  یلیس  هک  دش  رثؤم  رکبوبا  رد  زیمآ  تناها  فرح  نیا  نانچ 

هـشیاع زا  هللا  لوسر  دیمهف  شرتخد ، لزنم  هب  دش  دراو  رکب  یبا  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  حاکن و  باب  نامه  رد  یلازغ  ماما  زین  و 
« ْمِّلَُکا وَا  نیمِّلَُکت  : » دومرف هشیاع  هب  مرکا  رمغیپ  .میامن  تواضق  نم  ات  دـینک  نایب  هدـش  عقاو  امـش  ناـیم  هچنآ  تفگ : تسا ، گـنتلد 

نم ای  ینز  یم  فرح  وت  )
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(!!! ار تسار  قح و  فرحرگم  دییوگن  یلو  دینزب  فرح  امش  « ) ًاّقَح ِّالا  ْلُقَت  ْمَّلَکَت و ال  َلب  : » درک ضرع  باوج  رد  منزب )؟ فرح 

ربمغیپ ینک  یم  نامگ  هک  یسک  نآ  ییوت  « ) هللا یبن  ّکنا  معزت  يذلا  تنا  : » درک ضرع  ترضح  نآ  هب  شمالک  زا  رگید  هلمج  رد 
(!!! یتسه ادخ 

نآ هب  تبـسن  یتاملک  نینچ  هک  تسناد  یمن  قح  رب  رمبغیپ  ار  ترـضح  نآ  هشیاع  رگم  دوبن ؟ توبن  ماقم  هب  نعط  تـالمج  نیا  اـیآ 
؟ دومن یم  ءادا  ترضح 

.هدوب ترضح  نآ  لد  ندناجنر  تیذا و  رازآ و  بابسا  امامت  هک  هدیسر  رایسب  امش  بتک  رد  اه  تناها لیبق  نیا  زا 

زا یتح  دندومنن ؟ يداقتنا  دندزن و  یفرح  هللا  لوسر  تاجوز  ریاس  زا  مالسا  خیرات  رد  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  نیخروم  ءاملع و  ارچ 
نامه هشیاع  هرابرد  اـم  .هدـش  يدـب  هب  وا  فرعم  هشیاـع  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  طـقف  دـندومنن ، تاداـقتنا  عون  نیا  رمع  رتخد  هصفح 

.دنا هتفگ  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مییوگ 

گرزب ياـملع  هک  دـیا  هدومنن  هعلاـطم  ار  نارگید  یفوـک و  مثعا  نبا  يدوعـسم و  يربـط و  خـیرات  یلازغ و  ماـما  ياـه  باـتک  اـیآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادـخ و  رما  دّرمت  ایآ  دـنا ؟ هدروآ  باسح  هب  هللا  لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  رماوا  درمتم  ار  وا  ناـتدوخ 

؟ دوش یم  یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  ندومن ،

.تسا كوکلم  نینمؤملا  ما  یناگدنز  خیرات  متفگ  یعاد  ارچ  هک  دینک  یم  هلگ  هاگنآ 

ندرک گنج  ربمغیپ و  هفیلخ  لباقم  رد  ندومن  مایق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  رما  دّرمت  زا  رتگرزب  یخیرات  هکل  مادک 
رد هکنآ  لاح  هدوب و  ترضح  نآ  تباث  یصو  اب 

42 ص :
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: دیامرف یم  ترضح  نآ  نانز  مامت  هب  باطخ  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 33 

{ یلوُْألا ِهَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َّنُِکتُوُیب َو ال  یف  َنْرَق  {َو 

شیارآ و نیـشیپ  تیلهاج  هرود  دـننام  و  دـیرن ) نوریب  هناخ  زا  ترورـض  تجاح و  یب  و   ) دـیریگ مارآ  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  )
( .دینکن ییارآ  دوخ 

یم تیاور  مه  شمعا  یتح  دندمآ ، یمن  نوریب  هناخ  زا  يرورض  رما  يارب  زج  دندومن و  ار  رما  نیا  تعاطا  ترـضح  نآ  نانز  مامت 
.دنک

هللا لوسر  هجوز  هدوس  راتفگ 

هب هک  تسا  تبث  ناتدوخ   (2) نیخروم نیثدحم و  بتک  (1) و  حاحص رد  هچ  نانچ 

43 ص :

یلص هللا  لوسر  تعمس  لاق  هدش ... : تیاور  نینچ  جحلا  ضرف  باب  کسانملا  باتک  ( 1/388/1722  ) دواد یبا  ننس  باتک  رد  - 1
نم ایادهلا  باب  ( 5/228  ) يربکلا ننـس  باـتک  رد  یقهیب  رـصحلا .» روهظ  مث  اذـه  عادولا « : هجح  یف  هجاوزـال  لوقی  هلآو  هیلع  هللا 

همادا رد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  زا  رگید  یتیاور  الاب  تایاور  لقن  زا  دـعب  منغلا ؛ رقبلا و  لبالا و 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  انعمـس  ام  دعب  هباد  انکرحت  اتلاق ال  امهناف  هدوس  بنیز و  الا  نرفاسی  نهلک  ناکف  لاق   » هدرک راهظا  نینچ  نآ 

( ققحم  ) .هلآو هیلع 
: دنک یم  لقن  نینچ  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  لاح  حرـش  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جاوزا  رکذ  ، 8/44 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 2
و هریره : وبا  لاق  .رصحلا  روهظ  مث  هجحلا  هذه  لاق : مث  عادولا  هجح  ماع  هئاسنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جح  لوقی : هریره  ابا  »

هللا لوسر  دـعب  هباد  انکرحت  ال  اـتلاق : شحج  تنب  بنیز  هعمز و  تنب  هدوس  ّـالا  نجججی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاـسن  لـک  ناـک 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جوز  شحج  تنب  بنیز  ثیدح  ، 6/324 دنسم ، رد  لبنح  دمحا  .هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نکف لاـق  رـصحلا  روهظ  مث  هذـه  عادولا  هجح  ماـع  هئاـسنل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هریره  یبأ  نع  تسا : هدرک  لـقن 

هللا یلص  یبنلا  نم  کلذ  انعمـس  نأ  دعب  هباد  انکرحت  هللاو ال  نالوقت  اتناکو  هعمز  تنب  هدوسو  شحج  تنب  بنیز  الا  نججحی  نهلک 
ثداوح ، 7/119 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  توراـم  ، 229 دنـسم ، رد  یـسالیط  دواد  یبا  نینچمه  هلآو  هیلع 

یف ، 7 باـب هجاوزا ، رکذ  باوبا  عاـمج  ، 11/200 داـشرلا ، يدـهلا و  لیـس  رد  یماـش  یحلاـص  شحج ، تنب  بنیز  يرجه ،  20 لاس
ار نایرج  نیمه  نوگانوگ  ظافلا  هب  ءاسنلا ، جح  باب  جحلا ، باتک  ، 4/74 يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  ْهعمز ، تنب  ْهدوس  لئاضف  ضعب 

.دنا هدرک  لقن 
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راب کی  هک  تفگ  باوج  رد  هدوس  يا ؟ هدنامزاب  یمظع  ضیف  نیا  زا  ینک و  یمن  هرمع  جـح و  ارچ  دـنتفگ  هللا  لوسر  هجوز  هدوس 
{ نکتویب یف  نرق  و  : } هدومرف هک  تسا  قح  رما  تعاطا  نم ، هرمع  جح و  نیا  زا  رتهب  مدروآ ، ياج  هب  دوب  بجاو  نم  رب  جح 

ناکمالا یتح  هدـناشن  نآ  رد  ارم  ادـخ  لوسر  هک  يا  هرجح  زا  ياپ  مراد  مزع  یتح  هدومرف ، رما  هچ  نانچ  مورن ، نوریب  هناخ  زا  سپ 
ما هشیاع و  ای  هدوس  رگم  دـندرب ) نوریب  ار  شا  هزانج  ات  تفرن  نوریب  هناخ  زا  درک و  لمع  مه  مسق  نیمه   ) .مریمب اـت  مراذـگن  نوریب 

.دننک یم  قرف  لامعا  رد  یهتنم  دنتسه ، نینمؤملا  تاهما  ربمغیپ و  نانز  اهنآ  مامت  دنراد ؟ یقرف  ام  يارب  هملس 

یم مارتـحا  تهج  نیمه  هب  امـش  هچرگ   ) دـندوب رمع  رکب و  یبا  نارتـخد  هک  تسا  نآ  تهج  زا  هن  هصفح  هشیاـع و  هب  تما  مارتـحا 
یقتم و هک  دـنراد  راختفا  ماـقم  یتقو  ترـضح  نآ  ناـنز  و  دـنا ، هدوب  ادـخ  لوسر  رـسمه  هجوز و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دـییامن )

: دیامرف یم  ًاحیرص  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 31  رد  هچ  نانچ  دنشاب ، راکزیهرپ 

{ َُّنْتیَقَّتا ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  }

کی هب  دیتسه ،) همه  زا  رترب  تلیضف  تفارش و  ثیح  زا  ینعی   ) دیتسین نانز  زا  یکی  دننامامش  ربمغیپ ، نانز  يا  هک  نآ  ینعم  لصاح 
.دیشاب راکزیهرپ  سرت و  ادخ  یقتم و  رگا  هک  نیا  نآ  طرش و 

44 ص :
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مالّسلا هیلع  یلع  اب  هشیاع  گنج  تفلاخم و 

هدوب ترضح  نآ  هدرمتم  نز  مه  هشیاع  .تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ردارب  نامرف  هیقتم و  هعیطم و  نز  کی  هدوس  سپ 
هرصب هب  مالّسلا ) هیلع  یلع  اب  یصخش  توادع  ضغب و  يور  ای   ) هدروخ ار  ریبز  هحلط و  بیرف  ربمغیپ ، ادخ و  روتـسد  فالخ  رب  هک 

تروص و رس و  ياهوم  دنتفرگ و  هدوب ؛ مالّـسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  هرـصب  یلاو  هباحـص و  ناگرزب  زا  هک  ار  فینح  نب  نامثع  هتفر ؛
لتق هب  ار  هراچیب  عافد  یب  نامدرم  زا  رفن  دـص  زا  زواجتم  .دـندومن  شجارخا  لـصفم ، هناـیزات  برـض  زا  دـعب  دـندنک و  ار  وا  ناوربا 

یبا نبا  (3) و  يربطریرج نب  دمحم  (2) و  يدوعسم (1)و  ریثا نبا  هچ  نانچ  .دندیناسر 

45 ص :

یلإ اولـسرأ  نامثع  ذخأ  امل  دسیون : یم  هنوگ  نیا  ریثا  نبا  .لمجلا  ْهعقو  ءادتبا  رکذ  يرجه ، لاس 36  ثداوح  ریثا ، نبا  لماکلا ، - 1
تلاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هتبحـصو  نامثع  یف  هللا  کتدـشن  هأرما  اهل  تلقف  هولتقا  تلاقف : هرمأ ، یف  اهنوریـشتسی  هشئاـع 

هیبجاحو هتیحل  اوفتنو  اطوس  نیعبرأ  هوبرضف  .هینیع  رافشأو  هیبجاحو  هتیحل  اوفتنو  هوبرضا  دوعـسم  نب  عشاجم  مهل  لاقف  هوسبحا  مهل 
.قیدصلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  لاملا  تیب  یلع  اولعجو  هوقلطأ  مث  هوسبحو  هینیع  رافشأو 

هرصبلا اوتأف  : » دسیون یم  يدوعـسم  .ّیلع  یلع  جورخلا  هئدب ، لمجلا و  موی  نع  رابخالا  رکذ  ، 2/358 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 2
املف یلع ، مودـق  یلا  برحلا  فک  یلع  کلذ  دـعب  اوحلطـصا  مهنإ  مث  لاتق ، مهنیب  يرجو  مهَعَنامف ، ْفیَنُح  نب  ناـمثع  مهیلإ  جرخف 

هنیدـملاب مهیفَّلخم  یلع  اوفاخو  اوعجرتسا  موقلا  نإ  مث  هتیحل ، اوفتنو  هوبرـضو  هورـسأف  فینح  نب  نامثع  اوتََّیب  یلایللا  ضعب  یف  ناک 
لتقف هجبابـسلا ، مهو  هب  نولکوملاو  نازخلا  مهعناـمف  لاـملا  تیب  اودارأو  هنع  اولخف  راـصنألا ، نم  هریغو  فـیَنُح  نب  لهـس  هیخأ  نم 

مالسإلا یف  ًاملظ  لُتق  نم  لوأ  ءالؤهو  رسألا ، دعب  نم  اربص  مهباقر  تبرض  نیعبسلا  نم  نوسمخو  حرج ، نم  ریغ  الجر  نوعبس  مهنم 
« ...اربصو

نیا ار  نایرج  يربط  ...نامثع  مدـب  نبلطـال  هللا  اـهنع و  هللا  یـضر  هشیاـع  لوق  يرجه ، لاـس 36  ثداوح  ، 3/485 يربط ، خـیرات  - 3
هرمأ یف  اهنوریـشتسی  هشئاع  یلإ  نامثع  نب  نابأ  اولـسرأ  فینح  نب  نامثع  اوذـخأ  امل  لاق  دعـس  نب  لهـس  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ 

هودرف انابأ  اودر  تلاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هتبحـصو  نامثع  یف  نینمؤملا  مأ  ای  هللااب  کتدـشن  هأرما  اهل  تلاقف  هولتقا  تلاق 
هتیحل رعـش  اوفتناو  هوبرـضا  دوعـسم  نب  عشاجم  مهل  لاقف  عجرأ  مل  اذـهل  یننیعدـت  کـنأ  تملع  ول  لاـق  هولتقت  ـالو  هوسبحا  تلاـقف 

.هوسبحو هینیع  رافشأو  هیبجاحو  هسأرو  هتیحل  رعش  اوفتنو  اطوس  نیعبرأ  هوبرضف 
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کی دننام  دندوب ، هدناشوپ  هرز  گنلپ و  تسوپ  اب  هک  هدش  مان  رکـسع  رتش  رب  راوس  هاگنآ  .دـنا  هتـشون  لصفم  مهریغ  (1) و  دیدحلا
هک دوبن  هکل  نیا  ایآ  .دـیدرگ  هتخیر  ناشیا  ماـیق  تهج  هب  رفن  نارازه  نوخ  دـش و  رـضاح  نادـیم  هب  تیلهاـج ) ناـمز   ) گـنج درم 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسمهو  هجوز  یلو  هدـناشن  اه  هدرپ  تشپ  اه و  هناخ  رد  ار  دوخ  ناـنز  ربخ ، یب  ادـخ  زا  فرـش  یب  نادرم 
؟ تسا هدوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادخ و  رما  درمت  لمع  نیا  ایآ  دنیامن !؟ رضاح  ماع  ءالم  رد  حاضتفا  نآ  هب  ار  هلآو 

تسین هرامش  لباق  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

ربخ همه  نآ  وا  بقانم  لئاضف و  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  یگرزب  تیـصخش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لـباقم  رد  مه  نآ 
.تسین ءاصحا  هرامش و  لباق  هک  دنا  هدومن  لقن 

46 ص :

ار ترابع  دیدحلا  یبا  نبا  .لاتقلا  یلا  هشیاع  ریسم  لمجلا و  موی  رکذ  هبطخ 173 ، ، 9/321 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
وه براضت  نأ  دعب  هوذخأف  فینح ، نب  نامثع  اوذخ  نأ  نیحلستسملا  هباحصأب  حاص  هتالـص  نم  فرـصنا  اّملف  دنک : ِیم  نایب  نینچ 

اوذـخأو هسأرو  ههجو  یف  هرعـش  ّلک  هینیع و  رافـشأو  هابجاح  فتنو  توملا  برـض  برـض  رـسأ  اّـملف  امهفیـسب  مکحلا  نب  ناورمو 
.هقنع برضاف  هیلإ  جرخا  نامثع  نب  نابأل  تلاقف  هشیاع  یلإ  فینح  نب  نامثعب  مهب و  اوقلطناف  الجر  نوعبس  مهو  هجبایسلا 
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رد یمزراوخ  بیطخ  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  جـهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا  ماـما  هچ  ناـنچ 
(2) هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (1) و  بقانم

(4) یبرقلا هدوم  مجنپ  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  (3) و  بلاطلا هیافک  باب 62 ، رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نب  هللا  دبع  تما  ربح  باطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  زا 

: دومرف

« .نسحلاابا ای  کلئاضف  اوصحا  ام  باّسح  نجلا  باّتک و  سنالاو  مالقا  ضایرلا  دادم و  رحبلا  نا  ول  »

47 ص :

هدروآ ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  .نینمؤملا  ریما  لئاضف  ح1 ، رد ص32 ، و  لصف 19 ، ح34 ، ص328 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
بلاط یبا  نب  ّیلعل  هلاق  نسحلا ، ابا  ای  کلئاضف  اوصحأ  ام  باّسح  نجلا  باتک و  سنالا  مـالقا و  ضاـیلا  دادـم و  رحبلا  نا  ول  تسا :

.مالّسلا هیلع 
لاق تسا : هدروآ  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح713 ، و 2/254 ، باب 40 ، ح5 ، ، 1/364 يزودنق ، ْهدوملا ،  عیبانی  - 2

 . ...دادم رحبلا  مالقا و  راجشالا  نا  ول  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
باب 62. و 251 ، ص252 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیفاک  - 3

زین و  (. 56 باب ح813 ، ، 2/285 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ،  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 5 یعفاش ، ینادمه  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 4
،1/133 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  یمزراوخ  دننامه  ار  ثیدـح  ْهمدـقم ،  ، 1/16 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح 

مشاه ینب  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  قدص  نم  لوا  ّیلع  و  : » دسیون یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاح  حرـش  مقر 1 ،
، قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ...رـصحت .» نا  نم  رثکا  هلئاضف  رکذت و  نا  نم  رهـشا  هبقانم  هیدی و  نیب  دهاج  هعم و  دـهاشملا  دهـش  و 

نا نم   » ار رـصحت » نا  نم   » هلمج هک  توافت  نیا  اب  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/14
.تسا هدرک  لقن  یصحت »
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دننک اصحا  هرامـش و  دـنناوت  یمن  هدـننک ، باسح  نج  هفیاـط  هدنـسیون و  مدآ  ینب  ددرگ و  ملق  اـهتخرد  دوش و  بکرم  اـیرد  رگا  )
(( دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) نسحلا ابا  ای  ار  وت  لیاضف 

دنهاوخب سنا  نج و  ماـمت  رگا  هک  دـیامرف  یتاـملک  نینچ  باـنج  نآ  لـیاضف  باـب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ییاـج 
رـصح هتـسکش  ياهملق  نکلا و  ياهناسل  اـب  ار  شا  هیلاـع  لـیاضف  میناوت  یم  اـم  هنوگچ  دـنناوتن ؛ دنـسیونب ، ار  ترـضح  نآ  لـیاضف 

؟ مییامن

هک يا  هظحالم  لامک  اب  ناتدوخ  ياملع  هعیـش ، ياملع  رباکا  رب  هوالع  .دنا  هدومن  ادـیپ  تردـق  دـنا ، هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  کلذ  عم 
هدومن رپ  ار  دوخ  ياه  باتک اهنآ ، ریغ  ناهبزور و  رجح و  نبا  یچـشوق و  دننام  دانع  بصعت و  هجرد  یهتنم  اب  یـضعب  دـنا و  هتـشاد 

.ترضح نآ  بقانم  لیاضف و  زا  رایسب  زا  يرصتخم  هب  دنا 

مالّسلا هیلع  ّیلع  بقانم  لیاضف و  رد  رابخا 

دمحم لووئسلا  بلاطم  یناربط و   (1) مجعم ینادمه و  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا  هدوم  رد  هوالع  هب  دییامن  هعلاطم  اقیقد  ار  هّتـس  حاحص 
بطخا  (3) بقانم يدیمح و  نیحیحصلا  نیب  عمج  (2) و  لبنح نب  دمحا  ماما  لیاضف  دنسم  یعفاش و  هحلط  نب 

48 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یناربط  .ْهمطاف  نع  یلع  نب  نیـسحلا  ْهمطاف ، تدنـسا  ام  ح1026 ، ، 22/415 یناربط ، ریبـکلا ، مجعملا  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلع  جرخ  تلاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاـف  همأ  نع  یلع  نب  نیـسح  نع  دـنک : یم 

نأ ینربخی  لیربج  اذه  یتبارقل  باحم  ریغ  مکیلإ  هللا  لوسر  ینإو  هصاخ  یلعلو  هماع  مکل  رفغو  مکب  یهاب  هللا  نإ  لاقف  هفرع  هیـشع 
.هتوم دعبو  هتایح  یف  ایلع  ضغبأ  نم  یقشلا  لک  یقشلا  نإو  هتوم  دعبو  هتایح  یف  ایلع  بحأ  نم  دیعسلا  قح  دیعسلا 

.مالّسلا هیلع  ّیلع  لئاضف  ح1121 ، ، 2/658 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لیاضف  - 2
رکذ هبطخ 154 ، و 169 ،  9/168 دـیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  لـصف 6 . ح 62 ، ص78و 79 ، یمزراوخلا ، بقاـنملا  - 3

.عباسلا ربخ  ّیلع ، لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحألا و 
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رد اصوصخم  یکلام  غابـص  نبا   (1) همهملا لوصفو  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفص 449 ، یمزراوخ  ءابطخلا 
ماش رد  دومرف : هک  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  زا  هیوبنلا  هرتعلا  ملاعم  باتک  رد  يذبانجلا  رـضخالا  نب  زیزعلا  دبع  ظفاح  زا   124 هحفص

: دومرف ام و  دزن  دمآ  نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مردپ  هفرع 

نا یتبارقل  باحم  ریغ  هللا  لوسر  ینا  هّصاـخ و  ّیلعل  هداـع و  مکل  رفغو  هماـع  مکل  رفغو  هماـع  هکئـالملا  مکب  یهاـب  یلاـعت  هللا  نإ  »
« .هتاممدعب هتایح و  یف  ًاّیلع  ضغبا  نم  یقشلا  نا  هتوم و  دعب  هتایح و  یف  اّیلع  بحا  نم  دیعسلا  لک  دیعسلا 

لوسر هک  نم  اصوصخ و  ار  یلع  اـمومع و  ار  اهامـش  هدـیزرمآ  اـمومع و  ار  هکئالماهامـش  هب  دـنک  یم  تاـهابم  لـجوزع  يادـخ  )
تسود هک  تسا  یسک  تداعـس  مامت  اب  دیعـس  هک  یتسرد  هب  .مشاب  هتـشاد  مناشیوخ  هب  یتسود  تبحم و  رظن  هک  نیا  نودب  میادخ 

رد ار  یلع  درادب  نمشد  هک  تسا  یسک  تواقش  مامت  اب  یقش  شتافو و  زا  دعب  تایح و  رد  ار  یلع  درادب 

49 ص :

13/145 و 146، لامعلا ، زنکرد  يدـنه  یقتم  زین  ...ْهنـسحلا و  هبقانم  رکذ  یف  لصف  ، 1/585 یکلام ، غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  - 1
بحم ص70 ح23 ، بلاطملا ، ینسا  رد  یعفاشلا  یقـشمدلا  يرزجلا  دمحم  هنع ، هللا  یـضر  ّیلع  لئاضف  .لئاضفلا  باتک  ح36458 ،

، ْهرـضنلا ضایر  رد  هضغب و  نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثحلا  رکذ  یلع ، لئاضف  باـب  ، 1 مسق ص92 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  ، 9 لصف باب 4 ، ، 3/191
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(. شتافو زا  دعب  تایح و 

رمع هفیلخ  زا  دنیامن  یم  لقن  مشاب  هدرک  ضرع  مه  هتشذگ  ياهبش  منک  یم  نامگ  هک  ار  یلصفم  ربخ   (1) اه باتک  نامه  رد  زین  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نآ  رخآ  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  باطخلا  نب 

نم هنجلا و  هلخدا  هللا  هّبحا  نم  هللا و  هبحا  ینبحا  نم  ینبحا و  دـقف  کـبحا  نم  یلع  اـی  کـضغبموه  ینّبحی و  هنا  معز  نـم  بذـک  »
« رانلا هلخدا  هللا و  هضغبا  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا 

ار وت  هک  یـسک  یلع  اـی  .دراد  یم  نمـشد  ار  وت  هک  یتلاـح  رد  دراد  یم  تسود  ارم  دـنک  یم  ناـمگ  هک  یـسک  دـیوگ  یم  غورد  )
لخاد دراد  تسود  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دراد و  یم  تسود  ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود 
شتآ لخاد  درادب  نمشد  ار  وا  ادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  یسک  هتشاد و  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  وت  هک  یـسک  دنک و  یم  تشهب 

( .دنک یم 

دشاب یم  قافن  رفک و  وا  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود 

لقن يردخ  دیعس  یبا  زا  هیولاخ  نبا  لالا  باتک  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 

50 ص :

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  هاخا  رکذ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  مسق 2 ، ، 1 طمس ص103 ، يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  - 1
هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیمه  ...ْهنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  ، 1 لصف ، 1/589 ْهمهملا ، لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  زین  .ًاـیلع و  هلآو 

لاق تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثدـیح  نینمؤملا ، ریما  لاـح  حرـش  مقر 4932 ، ، 42/268 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  .تسا 
.کضغبی ینّبحی و  هنا  معز  نم  ّیلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مالّسلا  هیلع  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم 

« .کضغبم رانلا  لخدی  نم  لوا  کبحم و  هنجلا  لخدی  نم  لوا  قافن و  کضغب  نامیا و  کبح  »

دراو هک  یسک  لوا  دشاب و  یم  وت  تسود  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لوا  قافن و  وت  ینمشد  تسا و  نامیا  یلع  ای  وت  یتسود  )
( .دشاب یم  وت  نمشد  دوش  یم  شتآ 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دننک  یم  لقن  دئارف  رد  ینیومح  یبرقلا و  هدوم  زا  دیـس  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دومرف باحصا  نایم  رد  هلآو 

تـسود ار  یلع  « ) قفانم الا  کضغبی  نمؤمالا و ال  بحی  ال  : » دومرف رگید  ياج  و  « (1) .رفاک الا  هضغبی  نمؤم و ال  الا  ایلع  بحی  ـال  »
یمن نمشد  نمؤم و  رگم  یلع  ای  دراد  یمن  تسود  ار  وت  دومرف  هاگ  نآ  .رفاک  رگم  دراد  یمن  نمـشد  ار  وا  نمؤم و  رگم  دراد  یمن 

( .قفانم رگم  دراد 

51 ص :

، نیطمسلا دئارف  باب 5 .) ح 781 ، ، 2/273 يزودنق ) ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) موس ْهدوم  ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
، ریبکلا مجعمرد  یناربط  هملـس ؛ ما  دنـسم  ح 6931 ، ، 12/362 دنـسم ، رد  یلیع  یبا  نـینچمه  باب 22 . ح 95 ، ، 1/133 ینیومح ،
باب 3، لئاضفلا ، باـتک  ح 32884 ، ، 11/599 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ْهملـس ؛ ما  نع  يریمحلا  رواـسم  ما  ثیداـحا  ، 23/375
، لامکلا بیذهت  رد  يزم  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/280 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  ّیلع ؛ لئاضف  ، 2 لصف
، داشرلا يدـهلا و  لبـس  یماـش  یبحاـص  یمورلاـب ؛ فورعملا  يرـصبلا  نمحرلا  دـبع  نب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  ، 3390 مقر ، 15/233

نیا نینمؤملا ، ریما  لـئاضف  باب 10 ، ْهنجلاـب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهل  دهـش  نیذـلا  ْهرـشعلا  رکذ  باوبا  عاـمج  ، 11/295
.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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قارع ثدحم  ماش و  ثدحم  قشمد و  خـیرات  زا  القن  باب 62  نمض   (1) بلاطلا هیافک  هحفـص 119  رد  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
رشب نیرتهب  یلع  « ) رفک دقف  یبأ  نَم  رشبلا  ریخ  ّیلع  : » دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسرزا  رباج  هفیذح و  زا 

(. تسا رفاک  دنکن ، لوبق  دیامن و  ابا  سک  ره  تسا 

: تفگ ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  هشیاع  زا  دندومن  لاؤس  هک  هدومن  تیاور   (2) اطع زا  زین  و 

« .رفاک الا  هیف  کشی  رشبلا ال  ریخ  كاذ  »

( .رفاک رگم  دیامن  یمن  ینعم  نیا  رد  کش  .تسا  رشب  نیرتهب  یلع  )

دلجم رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  رد  نآ  دـلج  هس  تسا و  دـلجم  دـص  هک  دوـخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ظـفاح  دـیوگ  یمو 
رد یکلاـم  غابـص  نبا  (3) و  لووئسلا بلاطم  هحفـصرد 17 یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هدومن و  لـقن  هشیاـع  زا  ار  ربخ  نیمه  مهاـجنپ 

: تفگ هک  دنیامن  یم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  یئاسن  يذمرت و  زا   (4) همهملا لوصف 

52 ص :

رکاسع نبا  نیعلا ؛ فرح  ح 4772 ، ، 1/386 قئاقحلا ، زونک  رد  يواـنم  زین  و  باب 62 ، ص245 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 1
باتک ح 33045 ، ، 11/625 لاـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  نینمؤـملا ؛ ریما  لاـح  حرــش  مـقر 4933 ، ، 42/38 قـشمد ، خـیرات  رد 

.رفکدقف یبا  نمف  رشبلا  ریخ  یلع  .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  یلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ،
رکذ یلع ، لئاضف  باب  ص96 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  زین  و  باب 62 . ص246 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 2

،9/281 تاقثلا ، رد  نابح  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/374 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  رشبلا ، ریخ  نم  هنا 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  يزملا  یسیع  نب  فسوی 

...ْهعماج ْهرابع  ْهعفان و  هراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نبدمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3
، ْهقرحملا قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  زین  ...ْهنـسحلا و  هبقانم  رکذ  یف  لـصف  لصف 1 ، ، 1/587 یکلام ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4
؛ بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باـتک  ح3726 ، ص979 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  ح8 ، لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ،
، بلاطملا ینـسا  رد  یعفاش  يزرجلا  دـمحم  یعیبضلا ، رفعج  لاـح  حرـش  مقر 285 ، ، 6/295 ءاـیلوالا ، ْهیلح  رد  یناهفـصا  میعن  یبا 
مسق 1، ص91 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هتبحم ؛ یف  ثیدـح  ص35 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا  نب  طبـس  ص56 ؛

رکذ ، 2 مسق ، 1 طمس ص102 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  هضغب ؛ نع  رجزلا  هـتبحم و  یلع  ثدـحلا  رکذ  یلع ، لـئاضف 
رد ینهذ  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/285 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع  نبا  امهل ؛ هتبحم  یلعل و  هلوسر  هللا و  ْهبحم 
نم نینمؤملا ، ریما  لئاضف  ح1146 ، ، 2/671 ْهباحصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  یلجعلا ؛ دیبع  لاح  حرش  ، 2/673 ظافحلا ، ْهرکذت 

نیمه هب  لصف 19  ح353 ، ص332 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  هللا ؛ دبع  ریغ  هخویش  نع  کلام  نب  رکب  یبا  ثیدح  نم  هنع  یلع  لئاضف 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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« اّیلع مهضغبب  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسردهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  ام  »

( میتخانش یم  یلع  هنیک  ضغب و  هب  ار  نیقفانم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  ام  )

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  همهملا  لوصف  رد  زین  و 

« قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کضغبی  هدالولا و ال  رهاط  الا  کبحی  کبراح ال  نمل  برح  انا  یمد و  کمد  یبرح و  کبرح  »

ای دـیامن  گنج  وت  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد  نم  تسا و  نم  نوخ  وت  نوخ  .تسا  نم  اب  ندرک  گنج  وت  اـب  ندرک  گـنج  یلع  اـی  )
وت دراد  یمن  تسود  هدوب و  كاپان  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  هداز و  لالح  رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود  یلع 

( .قفانم رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار 

.تسا هدش  دراو  مه  مهنع  هللا  یضر  نیدشار  ءافلخ  هراب  رد  هکلب  درادن ؛ ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  صاصتخا  رابخا ، لیبق  نیا  خیش :

53 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ددرگ تقیقح  فشک  ات  دییامرف  نایب  يا  هنومن  رابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  یعاد :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  لوغم ، کلام  نب  نمحرلا  دبع  خیش :

« قفانم امهبحی  نمؤم و ال  رمع  رکبابا و  نضغبی  «ال 

داهـشتسا دش  انب  هک  ار  لوا  بش  دادرارق  دیدومرف  شومارف  رگم  نم ، ياقآ  .دـیدرگ  بجعت  بجوم  یلاع  بانج  نایب  مه  زاب  یعاد :
لیبق هب  هن  دییامنب  دانسالا  حیحص  ثیداحا  هب  دییامن ، هفرط  کی  داهـشتسا  دیهاوخ  یم  هک  مه  لاح  دشابن ؛ هفرط  کی  ثیداحا  هب  ام 

.عاّضو باّذک  تاور  زا  لوبق  لباق  ریغ  شودخم  لوعجم  ثیداحا 

؟ دییامن در  تناها  وحن  هب  دیونشب  ام  زا  ار  یثیدح  ره  دیا  هتفرگ  میمصت  امش  خیش :

.دنا هدومن  ّدر  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  هدومنن ، ّدر  اهنت  یعاد  هنافسأتم  یعاد :

زا يرایسب  زا  هک  دینیبب  (2) و  يدادغب بیطخ  خیرات  مهد  دلج  هحفص 236 ، یبهذ   (1) لادتعالا نازیم  هب  دییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
رد لیدعت  حرج و  همئا 

54 ص :

رادلا دمحا و  لاق  : » دسیون یم  یبهذ  .لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش  مقر 4954 ، ، 4/311 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
« .هقثب سیل  هریغ : یئاسنلا و  لاق  ثیدحلا و  عضی  هرم : لاق  باذک و  دواد : وبا  لاق  .كورتم و  ینطق :

نینچ يدادغب  بیطخ  .لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش  مقر 5362 ، 10/236 و 237 ، يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2
: هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  رباج  نع  نایفـس  یبا  نع  شمعالا  نع  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  دـسیون : یم 
هتیأر و دق  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لوقی : نیعم  نب  ییحی  تعمـس  لاق  «. » قفانم امهبحی  نمؤم و ال  رمع  رکبابا و  ضغبی  «ال 

« كورتم هقثب ...  سیل  ثیدحلا ...  عضی  ناک  ...باذک  تایآلآ  نم  هیآ  ...ًادج  رمالا  فیعض  ...ًاکافأ  ًاباذک  ...باذک  ...هقثب  سیل 
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« .دحا هیف  کشی  عاّضو ال  كاّفا  باذک  هنا   » هک دنا  هدومن  لقن  کلام  نب  نمحرلا  دبع  لاح  حرش 

نیا رد  کش  يدحا  هک  تسا  ثیدح  هدـننک  لعج  عضو و  هدـننز و  تمهت  وگغورد و  روکذـم ، نمحرلا  دـبع  هک  یتسرد  هب  ینعی 
.درادن ینعم 

زا هک  يرابخا  همه  نآ  اب  دنک  یم  يربارب  لاّعج  يوگغورد  درم  کی  زا  امـش  هفرط  کی  ربخ  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
.مدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هنومن  يارب  هک  هدیدرک  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  فرط 

نیدلا بحم  هرـضنلا  ضایر  مود  دـلج  هفـص 215  یطویـس و  ریبکلا  عماج  مشـش  دـلج   390 هحفـص هب  دـییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
(3) ءایلوالا هیلح  مشش  دلج  هحفص 295  ربلا و  دبع  نبا   (2) باعیتسا میس  دلج  هحفص 46  (1) و  يذمرت عماج  مود  دلج  ، 299 هحفص

نب دمحم   (4) لوؤسلا بلاطم  هحفص 17  میعن و  وبا  ظفاح 

55 ص :

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح3726 ، ص979 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 1855 ، ، 3/1110 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2
.یعیبضلا رفعج  لاح  حرش  مقر 385 ، ، 6/295 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3

...ْهعماج ْهرابع  هعفان و  ْهراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4
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هدومن لقن  يرافغ  رذوبا  زا  هفلتخم  ترابع  هب  کی  ره  هک  دینیبب  یکلام و  غابـص  نبا   (1) همهملا لوصف  هحفص 126 یعفاش و  هحلط 
: تفگ هک  دنا 

مهضغب هالصلا و  نع  فلختلا  هلوسر و  هللا و  مهبیذکتب  ثالثب ، الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  ام  »
« .مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

« ًاّیلع مهضغبب  نیقفانملا  فرعن  انک  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  «و 

« ًاّیلع مهضغبب  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  امو  »

.ربمغیپ 2- ادخ و  ندومن  بیذـکت  - 1 تمالع : هس  هب  رگم  میتخانـش  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـمز  رد  ار  نیقفاـنم  اـم  )
( مالّسلا هیلع  یلع  اب  ینمشد  .زامن 3 - زا  ندومن  فلخت 

بیطخ دمحا  (3) و  باعیتسا میس  دلج  هحفـص 37  ربلا  دبع  نبا  (2) و  دنسم لوا  دلج  هحفـص 95 و138  رد  لبنح  دمحا  ماما  زین  و 
رد یئاسن  ماما  (5) و  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ، (4) دادغب خیرات  مهدراهچ  دلج  هحفص 426  رد  يدادغب 

56 ص :

لقن لماک  تروص  هب  یهاگ  ثیدـح  نیاا  ...ْهنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/587 یکلام ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 1
، ْهباحصلا ْهفرعم  باتک  ح4643 ، ، 3/139 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  غابـص ، نبا  رب  هوالع  هکنانچمه  هدش 

نآ هب  یلع ، لئاضف  ، 10 باب زا  دعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36346 ، ، 13/106 لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  نینمؤملا و  ریما  بقانم  باب 
نآ زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  لقن  لقتـسم  ثیدح  ناونع  هب  نوگانوگ و  ظافلا  هب  ثیدـح  رخآ  تمـسق  یهاگ  .دـنا و  هدرک  هراشا 

.میدرک هراشا  عبانم 
.بلاط یبا  نب  یلع  دنسم  1/84 و 95 و 128 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 1855 ، ، 3/1100 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 3
.يرازفلا لهس  نب  عیبرلا  لاح  حرش  مقر 4523 ، ، 8/417 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 4

(. نمؤملا موشیخ  تبرض  ول  ، ) راصق 43 هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
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هحفـص 509، رد  رجح  نبا  (3) و  دئارف باـب 22 رد  ینیومح  (2) و  يولعلا صئاصخ   27 هحفص و  ( (1) ننس متشه  دلج  هحفص 117 
هرکذت و هحفـص 15  رد  يزوج  نبا  طبـس  (5) و  ءایلوالا هیلح  مراهچ  دـلج  هحفـص 185  رد  میعن  وبا  ظـفاح  (4) و  هباصا مود  دلج 
13 هحفص رد  يذمرت  (6) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 17  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ریبکلا و  عماج  هحفص 152 و 408 ، رد  یطویس 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا  هملس و  ما  زا  یهاگ  هفلتخم ، تارابع  هب   (7) عماج مود  دلج 

هـضغبی قفانملا و ال  ًایلع  بحی  ال  «، » قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  ال  «، » نمؤم کـضغبی  ـال  قفاـنم و  کـبحی  ـال  یلعاـی  »
« نمؤم

ار وت  نمؤم  دراد  یمن  تسود  ار  وت  قفانم  یلع  ای  )

ار وت  .دراد  یمن  نمشد 

57 ص :

.قفانملا نمؤملا و  نیب  قرفلا  صئاصخلا ، باتک  ح8487 ، ، 5/137 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
.رفاکلا نمؤملا و  نیب  قرفی  یلع  بح  ص104 و 105 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 2

باب 22. ، 1 طمس ح92 ، ، 1/131 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
.یمشاهلا بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 5704 ، ، 4/468 ینالقسع ، رجح  نبا  هباصا ، - 4

ص35، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  شیبح ؛ نب  رز  لاح  حرـش  مقر 274 ، ، 4/185 یناهفـصالا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 5
.هتبحم یف  ثیدح 

...ْهعماج ْهرابع  ْهعفان و  ْهراشا  لصف 5 ، باب 1 ، ص83 ، یعفاش ، هحلط  نبا  لوؤسلا ، بلاطم  - 6
حیحـص رد  جاجحلا  نب  ملـسم  زین  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ح 3726 ، ص979 ، يذمرت ، حیحـصلا ، عماجلا  - 7

حتف رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ...نامیالا ؛ نم  یلع  راصنالا و  ّبح  نا  یلع  لیلدلا  باب  باب 33 ، نامیالا ، باتک  ح131 ، ، 1/86 دوخ ،
لوصف رد  یکلام  غابـص  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  هرامـش 3707 ، ثیدح  لیذ  ، 7/73 يرابلا ،

هب ح8  لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ، ْهقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  ...ْهنـسحلا ؛ هبقاـنم  رکذ  یف  لـصف  ، 1 لصف ، 1/586 همهملا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه 
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ار وا  دراد  یمن  نمـشد  قفاـنم و  ار  یلع  دراد  یمن  تـسود  .قفاـنم  رگم  ار  وـت  دراد  یمن  نمــشد  نمؤـم و  رگم  دراد  یمن  تـسود 
(. نمؤم

: دیوگ هک  دیامن  یم  لقن  هلزتعم  خیش  یخلب  مساقلاوبا  خیش  زا   (1) جهن حرش  لوا  دلج  هحفص 364  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

قفانم و الا  کضغبی  ال  هل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  یلع  نیثیدحملا  دنع  اهیف  بیر  یتلا ال  هحیحصلا  رابخالا  تقفتا  دق  «و 

«. نمؤم ّالا  کبحی  ال 

هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دشاب  یمن  نآ  تحص  رد  یکـش  هک  يا  هحیحـص  رابخا  رد  تسا  نیثدحم  عیمج  یقافتا  )
( .نمؤم رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود  قفانم و  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  دومرف : مالّسلا 

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  مراهچ ، دلج  هحفص 264  رد   (2) زین و 

ام ینبحی  نأ  یلع  قفانملا  یلع  اهتامجب  ایندـلا  تببـص  ولو  ینـضغبأ  اـم  ینـضغبی  نأ  یلع  اذـه  یفیـسب  نمؤملا  موشیخ  تبرـض  ول  » 
« قفانم کبحی  الو  نمؤم  کضغبی  یلع ال  ای  لاق : هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمألا  یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یضق  هنأ  کلذو  .ینبحأ 

مهدب ار  ایند  مامت  رگا  دراد و  یمن  نمشد  ارم  زگره  درادب ، نمشد  ارم  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  دوخ  ریشمش  نیا  اب  رگا  )

تسود ارم  هک  قفانم  هب 

58 ص :

ثیداـحالا رکذ  یف  لـصف   ] .هباحـصال مالّـسلا  هیلع  هـل  مـالک  نـم  و  هـبطخ 56 ، ، 4/83 دـیدحلا ، یبا  نـبا  ْهغـالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
[ یلع مذ  یف  ْهعوضوملا 

(. نمؤملا موشیخ  تبرض  ول  ، ) راصق 43 هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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یمن تسود  دومرف : هک  تشذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نابز  رب  هک  تسا  نامه  نیا  دراد و  یمن  تسود  ارم  زگره  درادـب ،
( .قفانم رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  دراد 

متـشاد رظن  رد  هک  ار  ربخ  دـنچ  نیمه  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  هنومن  يارب  .هدیـسر  رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.مدومن رکذ 

لوسر اب  گنج  ایآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  هشیاع و  مایق  هک  دـییامرف  تواـضق  هنافـصنم  منک  یم  اـنمت  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 
یتسود تبحم و  بح و  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  گنج  هب  ار  مدرم  ندومن  راداو  گنج و  نیا  ایآ  هدوبن ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

.دشاب یم  یتسود  تبحم و  يور  رفن ، ود  نیب  گنج  هک  دیوگ  یمن  يدحا  تسا  یهیدـب  توادـع ؟ هنیک و  ضغب و  يور  زا  ای  هدوب 
زا یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دش ، رکذ  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  رابخا  همه  نیا  رد  ایآ  .هدوب  توادـع  ضغب و  يور  اققحم 

مالّـسلا هیلع  یلع  اب  گنج  نینموملا و  ما  هشیاع  مایق  اب  رابخا  نیا  قیبطتایآ  هدادن ؟ رارق  یلع  گنج  ضغب و  ار  قافن  رفک و  تامالع 
؟ دش دهاوخ  هنوگچ 

.دییامن قح  هب  تواضق  فاصنا  يور  زا  ضغب ، بح و  رظن  نودب  تسا  ینمتم 

هک هدومن  لقن  هشیاع  دوخ  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  میس  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  هیقف  یلع  دیس  ریم  هک  دمآ  مرطاخ  هب  يربخ  ابجع !
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ :

« .رانلا یف  رفاک  وهف  ّیلع  یلع  جرخ  نم  یلا  دهع  دق  هللا  نا  »

دیامنب مالّسلا  هیلع  یلع  رب  جورخ  سک  ره  دینادب  هک  نم  اب  هدومن  دهع  دنوادخ  )

59 ص :

(. 56 باب ح789 ، ، 2/275 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) 8 یبرقلا ، ْهدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
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( .دشاب یم  شتآ  رد  وا  هاگیاج  تسا و  رفاک 

زا رتدب   ) لوبقم ریغ  رذع  يدومن ؟ جورخ  یلع  رب  ربمغیپ  زا  یمالک  نینچ  ندینـش  اب  ارچ  هک  دندرک  لاکـشا  وا  هب  یتقو  هکنآ  بجع 
: تفگ دروآ ، هانگ )

« هرصبلاب هترکذ  یتح  لمجلا  موی  ثیدحلا  اذه  تیسن  »

.دمآ مدای  هرصب  رد  هک  نآ  ات  لمج  زور  ار  ثیدح  نیا  مدرک  شومارف  ینعی 

وهـس و زکرم  یمدآ  تسا  یهیدب  دیراد ؟ اهنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  ما  رب  یلاکـشا  هچ  سپ  دـینک  یم  دوخ  هک  ینایب  نینچ  اب  خـیش :
.دشاب یم  نایسن 

هکم زا  تکرح  زور  زا  یلو  هدومن ، شومارف  ار  ثیدح  دوب  لمتشم  برح  هرئان  هک  لمج  زور  میوگب  مه  یعاد  تسا  نکمم  یعاد :
؛ تسا ربمغیپ  اب  تفلاخم  یلع  اب  فلاخم  اریز  نکم ، اج  یب  تکرح  هک  دندومن  شعنم  هللا  لوسر  كاپ  نانز  یتح  ناتسود  مامت  هک 

!؟ دوبن شدای  ثیدح  مه  زاب 

لوسر هک  دندشن  روآدای  دنتشونار  لمج  هعقاو  هک  ناتدوخ   (1) نیخروم ایآ 

60 ص :

هـشئاع تغلب  امل  دـسیون : یم  ریبز  ْهحلط و  یلع و  ْهشیاع و  ْهریـسم  یف  لمجلا ، باـتک  ح15 ، ، 8/708 ْهبیش ، یبا  نبا  فنـصملا ، - 1
لاقف هعجار ، الإ  یننظأ  ام  تلاقف : تفقوف  بأوحلا ، ءام  اولاق : اذـه ؟ ءام  يأ  تلاقف : اهیلع ، بالکلا  تحبن  الیل  رماـع  ینب  هاـیم  ضعب 

تعمس ینإ  هعجار ، الإ  یننظأ  ام  تلاق : مهنیب ، تاذ  هللا  حلـصیف  نوملـسملا  كاریف  نیمدقت  لب  هللا ، کمحر  الهم  ریبزلاو : هحلط  اهل 
6/52 و دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحاا  .بأوحلا  بالک  اهیلع  حـبنت  نکادـحإب  فیک  موی : تاذ  انل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

باتک ح20753 ، ، 11/365 فنـصملا ، رد  یناعنـص  قازرلا  دبع  تسا : هدرک  لقن  هبیـش  یبا  نبا  دننام  ار  ثیدح  هشیاع ، دنـسم  ، 97
اهتحبن هرـصبلا  یلإ  هشئاـع  تجرخ  اـملف  بأوـحلا  ینعی  اذـکو ، اذـک  ءاـم  بـالک  اـهحبنت  نکتیأ  دـسیون : یم  نتفلا ، باـب  عماـجلا ،
ثداوح ، 476 ، 3/475 شخیرات ، رد  يربط  .ریبزلا  نبا  اهیلع  یبأف  ینودر ، تلاقف : اهوربخأف ، ءاملا ؟ اذـه  مسا  ام  تلاـقف : بـالکلا ،

ریـسا انا  امنیب  لاق  لمجلا  بحاص  یفرعلا  ینثدـح  دـسیون : یم  بأوحلا  بالک  ربخ  هنع و  هللا  یـضر  ْهشئاعل  لمحلا  ءارـش  لاس 36 ،
مث اهتوص ، یلعاب  هشئاع  تخرـصف  لاق : .بأوحلا  ءام  تلق : هذـه ؟ ءام  يا  اولاق  اهبالک  انتحبنف  بأوحلا  ءام  انقرط  یتح  ...لمج  یلع 

اهلوح و اوخانا  تخانأف و  اثالث ، کلذ  لوقت  ینوّدر ، اقروط  بأوحلا  بالک  هبحاص  هللا  انا و  تلاق : مث  هتخانأف ، اهریعب  دضع  تبرض 
طالتخا تیأر  املف  اذـک  اذـک  تلاقف : اهبالک  اـهیلع  تحتبنف  بأوحلا  ءاـم  اـنیتأ  یتح  مهعم  ترـس  ...یبأـت و  یه  کـلذ و  یلع  مه 

: ... دسیون یم  دلج  نیمه  زا   485 صرد زین  .سانلا و  لدا  یلعل  تلق : راق  يذـب  هلالد  کل  لـه  ّیلع  لاـقف  اولحترا  تلتفتنا و  مهرما 
دق َهیَِهل  ینا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تلاقف : .بأوحلا  اولاقف : اذـه ؟ ءام  ّيا  تلاـقف : بـالکلا  حاـبن  اـهنع  هللا  یـضر  هشئاـع  تعمـسف 
هللا دبع  اهتأف  عوجرلا ، تداراف  بأوحلا  بالک  اهحبنت  نکتیا  يرعش  تیل  هئاسن  هدنع  لوقی و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
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ریما ْهبطخ  و 56 ، ص55 ، ْهنزاوملا ، راـیعملا و  رد  یفاکـسا  رفعج  وـباا  ...بأوـحلا  اذـه  نا  لاـق  نم  بذـک  لاـق : هنا  معزف  ریبزلا  نب 
دمحم لاقف  اذه ؟ ءام  يأ  هشئاع : تلاق  دسیون ...« : یم  نینچ  ار  ترابع  ْهشئاع  ریبزلا و  ْهحلط و  ریـسم  هغلب  امل  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ینإ  ینودر ، ینودر  مکتبحـص  هللاو ال  هشئاع : تلاقف  بأوحلا ، ءام  اذه  ریبزلا : نب  هللا  دـبع  هحلط و  نب 
ای تنأ  کـلعل  لاـق : مث  هیغاـب ، هئف  یف  یهو  یئاـسن  نم  هأرما  یلع  تحبن  دـق  بأوحلا  یعدـی  ءاـم  بـالکب  ینأـک  لوقی : هلآو  هیلع 

ریثک نبا  .تسا  هدرک  لقن  يربط  دـننامه  ار  نایرج  لمجلا ، ْهعقو  ءادـتبا  رکذ  ثداوح 36 ، ، 3/210 لـماکلا ، رد  ریثا  نبا  ...ءاریمح »
.تسا هدرک  لقن  هبیـش  نبا  دـننام  ار  نایرج  نامثع ، مایا  یف  ْهعقاولا  نتفلا  نع  مالّـسلا  هیلع  هرابخا  رکذ  ، 6/236 ْهیاهنلاو ، ْهیادبلا  رد 

، لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  لـمج  ْهعقو  ءادـتبا  يرجه ، الس 36  ثداوح  رد 7/258 ، نینچمه 
لاـق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نأ  هشئاـع  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  لـمجلا  ْهعقو  نتفلا ، باـتک  و 31671 ، ح 31668  ، 334 / 11
لیقف هنع  تلأسف  اهیلع  بالکلا  تحبن  الیل  رماع  ینب  هایم  ضعبب  هشئاـع  ترم  اـملف  بأوحلا ؟ بـالک  اـهحبنت  یتلا  نکتیأ  هجاوزـأل :
فیک موی : تاذ  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تعمـس  ینإ  هعجار ، ـالإ  یننظأ  اـم  تلاـقو : تفقوـف  بأوـحلا ، ءاـم  اذـه  اـهل :
هنوگ نیا  ار  نایرج  يرگید  ثیدح  رد  .سانلا و  نیب  نیحلـصت  امنإ  نینمؤملا ! مأ  ای  اهل : لیق  بأوحلا : بالک  اهیلع  حبنت  نکادـحإب 

نبا ءاریمحای  كایا  اذـک ؟ اذـک و  الک  اهحبنت  یتلا  نکتیا  هئاسنل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  سواـط  نع  دـنک : یم  لـقن 
هبالک مهتحبنف  بأوحلا  ءاملا  یلع  مهب  رمو  مهلدف  قیرطلا  هلالد  نع  هولأسو  دـسیون : یم  لمجلا ، رما  ، 2/155 شخیرات ، رد  نودلخ 
نکتیأ يرعش  تیل  هؤاسن  هدنعو  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ینودر  هشئاع  تلاقف  همـساب  مهفرعف  ءاملا  نع  هولأسو 

هبیش یبا  نبا  دننام  ار  نایرج  نینمؤملا ، ما  هشیاع  لاح  حرش  مقر 19 ، ءالبنلا 2/177 ، مالعا  ریس  رد  یبهذ  ...بأوحلا  بالک  اهحبنت 
.دنک یم  لقن 
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لوا دوب ، هرصب  مزاع  یتقو  .دنیامن  سراپ  وت  رب  بأوح  ياه  گس  هک  یهار  نآ  زا  سرتب  هشیاع  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
: دـنتفگ تسا ؟ اجک  اجنیا  دومن ، لاؤس  .دـندومن  سراپ  هتفرگ ، ار  وا  لمحم  فارطا  اه  گـس  دندیـسر  بـالک  ینب  بآ  هب  هک  بش 

هنتف نآ  دیـسر و  هرـصب  هب  ات  دومن  قیرط  یط  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  زاب  ارچ  .دش  ادخ  لوسر  هدومرف  ربخ و  هجوتم  .بأوح 
؟ دومن قیرط  یط  افراع  املاع  ًادمعتم  ًاقح  ای  دوب  هدرک  شومارف  تفگ  دیناوت  یم  ایآ  دومن ؟ اپ  رب  ار  میظع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

سراپ وت  رب  بأوح  ياه  گس هک  یهار  نآ  زا  سرتب  هشیاع  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندشن  روآدای  دنتـشون 
لاؤس .دندومن  سراپ  هتفرگ ، ار  وا  لمحم  فارطا  اه  گس دندیـسر  بالک  ینب  بآ  هب  هک  بش  لوا  دوب ، هرـصب  مزاع  یتقو  .دـنیامن 
قیرط یط  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  زاب  ارچ  .دـش  ادـخ  لوسر  هدومرف  ربخ و  هجوتم  .بأوح  دـنتفگ : تسا ؟ اجک  اـجنیا  دومن ،
قیرط یط  افراع  املاع  ًادمعتم  ًاقح  ای  دوب  هدرک  شومارف  تفگ  دیناوت  یم  ایآ  دومن ؟ اپ  رب  ار  میظع  هنتف  نآ  دیسر و  هرصب  هب  ات  دومن 

؟ دومن

املاع هک  نآ  هچ  دـش ؟ دـهاوخن  كاپ  یبآ  چـیه  هب  هک  دومن  هدولآ  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نماد  هک  دوبن  یگرزب  هکل  لیلد ، نیا  ایآ 
یم شدوخ  هک  نآ  اب  تفر  ربمغیپ  یـصو  هفیلخ و  گـنج  هب  دروخ و  ار  ریبز  هحلط و  بیرف  دومن و  ربمغیپ  ادـخ و  رما  درمت  ًادـماع 

!؟ تسا رفاک  دیامنب  وا  رب  جورخ  دنک و  گنج  یلع  اب  سک  ره  هدومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تفگ :

راک لوا  ار ، گنج  بالقنا  تمحز و  بابسا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هفیلخ  یـصو و   ) مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  ایآ 
؟ هدوبن ربمغیپ  رازآ  ندومن ، مهارف  تفالخ 

لوسر هک  مدرک  ضرع  نآ  دانسا  اب  هتشذگ  بش  هک  تسا  ثیدح  رد  هن ، رگم 

62 ص :
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .اینارصن وا  ایدوهی  همایقلا  موی  ثعب  ًایلع  يذآ  نم  سانلا  اهیا  هللا  يذآ  دقف  یناذآ  دقف  ًایلع  يذآ  نم  »

تیذا هک  یسک  مدرم : هورگ  يا  .هدومن  تیذا  ار  ادخ  دیامن  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  ار ، یلع  دیامن  تیذا  هک  یسک  )
( .ددرگ ثوعبم  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  رد  ار ، یلع  دنک 

هشیاع رما  هب  هرصب  رد  كاپ  نینمؤم  هباحص و  راتشک 

نامثع رجز  كاپ و  نینمؤم  ياهنوخ  ایآ  دـییامن ؟ یم  نایعیـش  هب  ضارتعا  ارچ  سپ  تسین ؟ ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  نیا  اـیآ 
لها هک  حالس  یب  ياهراد  هنازخ  ظافح و  زا  رفن  دص  زا  هدایز  لتق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  كاپ  هباحـص  زا   ) فینح نب 

؟ تسا هدوبن  گنج  سسؤم  ببسم و  ندرگ  هب  دنتشک  دجسم  رد  ار  اهنآ  رفن  لهچ  هک  دندوبن  گنج 

: هتشون ترابع  نیا  هب   (1) بهذلا جروم  مود  دلج  هحفص 7  رد  يدوعسم  همالع 

یف املظ و  اولتق  نمولا  ءالؤه  رسالا و  دعب  نماربص  مهباقر  تبرـض  نیعبـسلا  نم  نوسمخ  حرج و  نم  ریغ  الجر  نوعبـس  مهنم  لتقف  »
« .مالسالا

ار رفن  داتفه  نآ  زا  رفن  هاجنپ  دنتـشک و  ار  لاملا  تیب  ظفاح  حالـس  یب  ياهراد  هنازخ  زا  رفن  داتفه  دندومن ، حورجم  هچ  نآ  زا  ریغ  )
دنتشک دندز و  ندرگ 

63 ص :
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( .دندش هتشک  مولظم  هک  مالسا  رد  دندوب  یناگ  هتشک  لوا  تعامج  نیا  رجز و  وربص  نتشک  هب 

ار رابخا  نیا  ای  .دـنا  هدومن  لقن  ناـتدوخ  نیخروم  ءاـملع و  زا  نارگید  (2) و  ریثا نبا  (1) و  ریرج نبا  ار  عیاـقو  نآ  طوسبم  حرـش  و 
ار بلاطم  ضعب  هکلب  هدز  فیرحت  هب  تسد  امـش  ياملع  بتک  دـیدج  ياه  پاچ  رد  هچ  ناـنچ   ) دـینک جراـخ  دوخ  هربتعم  بتکزا 

اریز دینک ؛ فرطرب  نایعیـش  زا  ار  داقتنا  ضارتعا و  نعط و  ای  دـییامن  بیذـکت  ار  نیخروم  رباکا  مالعا و  ءاملع  و  دـنیامن ) یم  طقاس 
امـش ام و  قرف  .دنریـصقت  یب  نایعیـش  تعامج  مسق  ادخ  هب  .هدیدرگ  تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتکرد  هچنآ  رگم  دـنیوگ ، یمن  نایعیش 

( مصی یمعی و  ءیـشلا  بح   ) هدعاق يور  دییامن و  یم  هعلاطم  یحطـس  ار  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدراو  رابخا  نیا  امـش  هک  تسا  نیا 
دییامن یمن  قیاقح  هب  یهجوت  هدومن و  دروم  یب  عافد  لامعا و  رظن  نسح  هتسویپ  دییامن و  یمن  رابخا  اب  قیبطت  ار  خیرات  همهم  عیاقو 

هناقیمع و ام  یلو  یلکثلا ) هب  کحـضی   ) هک دییامن  یم  هئربت  یقیرط  هب  ار  اهنآ  هدمآ و  رد  یـشوپ  هدرپ  ماقم  رد  دییامن  یم  رگا  ای  و 
عیاقو اب  قیبطت  ار  نقیرف  بتکرد  هدراو  رابخا  میرگن و  یم  هنافصنم  هنافرط و  یب 
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.نامثع مدب  نبلطأل  هللا  هشیاع و  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/485 يربط ، خیرات  - 1
ثداوح ، 7/260 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلارد و  ریثک  نبا  نینچمه  .لمجلا  ْهعقو  ءادـتبا  رکذ  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/215 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 2

لتق ، 1/66 ْهسایـسلا ، ْهماـمالا و  رد  هبیتـق  نـبا  .لـمجلا و  رما  ، 2/157 شخیراـت ، رد  نودـلخ  نبا  .لـمجلا و  ْهـعقو  ءادـتبا  لاس 36 ،
نب میکح  لاح  حرـش  مقر 540 ، ، 367 ، 1/366 باعیتسا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  .ْهرـصبلا و  یلع  ّیلع  لاـمع  فینح  نب  ناـمثع  باحـصا 

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  هلبج ،
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.دش مهاوخ  نونمم  مه  یلیخ  دییامرفن ، لوبق  هدومن ،

زا ییاطخ  هدروخ  بیرف  هتبلا  هدوبن ، موصعم  تسا  هدوب  رشب  اهنع  هللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  اما  .تسا  حیحص  امـش  تاشیامرف  خیش :
.دومرف تشذگ  وا  زا  مه  دنوادخ  هدومن ، هبوت  دعب  یلو  هدروخ ؛ ار  هباحص  رابک  زا  رفن  ود  بیرف  یگداس  يور  هدز ، رس  وا 

ناوضرلا تعیب  هرجـشلا و  تحت  نیرـضاح  زا  هکنآ  لاح  دـندوب و  هدـنبیرف  راـکاطخ و  هباحـص  راـبک  هک  دـیدومن  رارقا  ًـالوا  یعاد :
هک دنتـسه  يا  هراتـس  دننام  کی  ره  هباحـص   » هک دیدومن  نایب  هباحـص  هئربت  يارب  هیـضام  یلایل  رد  ًاقباس  هک  امـش  ربخ  سپ  .دندوب 

.ددرگ یم  لطاب  دوخ  يدوخ  هب  دوش » یم  تیاده  بابسا  اهنآ  هب  يادتقا 

یلو تباث  مومعلا  دنع  نیملسم  راتـشک  هب  گنج  مایق و  .تسا  ضحم  ياعدا  ینعم  نیا  .دومن  هبوت  هشیاع  نینمؤملا  ما  دیدومرف  ًایناث :
.دشاب یمن  ءاکّتا  دروم  مولعم و  ریغ  ناشیا  هبوت 

ربمغیپ راوج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نفد  زا  هشیاع  تعنامم 

خیرات رد  داسف  بجوم  کی  ره  هک  هتـشاد  یفدارتم  هناگ  هچب  تاکرح  هدوبن ، مارآ  اسنج  هشیاع  نینمؤملا  ما  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
هللا لوسر  طبـس  هزانج  لباقم  رد  اهدعب  ارچ  سپ  هدش ، مارآ  هدـیدرگ و  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  امـش  لوق  هب  .هدـیدرگ  وا  یناگدـنز 

؟ دیامن یم  رثأتم  ار  يا  هدنونش  ره  هک  داد  ماجنا  ار  تایلمع  داسف و  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هفیلخ یـصو و  گنج  هب  تیلهاج و  هرود  نانز  دـننام  هدـش ، رتش  راوس  ای  درازآ و  یم  دـناجنر و  یم  ار  ادـخ  لوسر  طقف  ناـمه  هن 
ناگدنز اب  مییوگب  هک  تفر  ربمغیپ 
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هچنانچ تفرگ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ربمغیپ ، ربکا  طبـس  هزانج  رب  هار  رـس  دـش و  رطاق  راوس  هکلب  هتـشاد ، تیدـض  تفلاخم و 
همـالع (1) و  همالا صاوخهرکذـت  هحفـصرد 122  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  اصوصخم  دـنا  هتـشون  ناتوخ  نیخروم  ءاـملع و  رباـکا 

جهن حرـش  مراهچ  دلج  هحفـص 18  لوا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  (2) و  هیصولا تابثا  هحفص 136  رد  بهذلا  جورم  باحص  يدوعـسم 
نب ییحی  جرفلاوبا و  زا  القن   (3) هغالبلا

66 ص :

يزوجلا نبا  طبس  .مالّسلا  هیلع  هتوم  ببس  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  رکذ  یف  باب 8 ، ص193 ، يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
نا مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  دارأفـص  هللا  لوسر  ینعی  یبأ  دنع  ینونفدا  لاق  نسحلا  رـضتحا  امل  يدقاولا  نع  دعـس  نبا  لاق  دسیون : یم 

هنیدـملا یلع  اـیلاو  ناـکو  صاـعلا  نب  دیعـسو  مکحلا  نب  ناورمو  هیمأ  ونب  تماـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هرجح  یف  هنفدـی 
اـضیأ مهنمو  دعـس  نبا  لاق  هیبأ  عم  نفدـی  ناک  ام  یـسومل أ  نبا  تام  ول  متیأر  هریره أ  وبأ  لاقف  مهلتاقتل  مشاـه  ونب  تماـقو  هوعنمف 

.دحأ هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  نفدی  تلاقو ال  هشئاع 
مزع دق  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  ناک  و  دسیون : یم  يدوعـسم  .مالّـسلا  هیلع  نسحلا  لاوحا  یف  ص124 ، يدوعسم ، ْهیـصولا ، تابثا  - 2
املف مهضرحت ، هیلع و  سانلا  یلوت  تجرخ  اهل و  هلغب  تبکرف  کلذ ، نم  هشئاع  تعنمف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  هنفد  یلع 

لمجلا موی  لاقی  نا  كافک  امأ  اهل : لاقف  اهلزنا  یلا  هفرصنم  اهیقل  سابع  نبا  نا  يور  .عیقبلاب و  هنفد  کلذ  مالّسلا  هیلع  نیسحا  يأر 
هللا هللا و  رون  ءافطا  نیدیرت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باجح  نع  هزراب  لغب  یلع  اموی  لمجلا و  یلع  اموی  لغبلا ؛ موی  لاقی  یتح 

.کل فا  ینع  کیلا  هل : تلاقف  .نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نورکشملا  هرک  ول  هرون و  متم 
،8 نعط ...رتشالا ،) کلام  عم  رصم  لها  یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  ، ) همان 62 ، 17/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3

نأل صاعلا ، نب  دیعسو  ناورم  هعنم  یتح  تیبلا  یف  نفدی  نأ  یف  هشئاع  نذأتسا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نإ  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
امهریغو دیعـسو  ناورم  نم  هرکذ  نم  لعلو  هشئاع ، الإ  نکی  مل  کلذ  نم  مالّـسلا  هیلع  نسحلل  عناملا  ناف  هرهاظ ، هنم  هرباـکم  هذـه 

! لمج یلع  امویو  لغب  یلع  اموی  سابع : نبا  لاق  یتح  لغب  یلع  مویلا  کلذ  یف  تجرخ  اهنأ  يورو  امهرمأ ، کلذ  یف  عبتاو  اـهناعأ 
.مهلوق یلع  عضوملا  هکلام  یهو  کلذ ، یف  هشئاع  نذأت  فیکف 
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رد یفنح  دمحم  نب  دـمحا  یفونمو  يدـقاو  (1) و  افـصلا هضور  مود  دـلج  رد  هاشدـنوادخ  دـمحم  بسنلا و  باتک  بحاص  نسحلا 
هضور رد  هنحش  نبا  (2) و  یفوک مثعا  خیرات  همجرت 

رطاق رب  راوس  هشیاع  دنداد ، تکرح  ار  ترضح  نآ  هزانج  یتقو  هک  دنا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  نارگیدو   (4) ءادفلا وبا  (3) و  رظانملا
نفد ربمغیپ  ربق  يولهپ  ار  نسح  ماما  میراذـگ  یمن  دـنتفگ : .دنتـسب  هزانج  رب  هار  رـس  اـهنآ  ناـمالغ ، هیما و  ینب  زا  یتعاـمج  اـب  دـش 

: تفگ يدوعسم  تیاور  هب  سابع  نبا  .دییامن 

متم هللا  هللا و  رونءافطا  نیدـیرت  هللا  لوسر  باجح  نع  هزراب  لغب  یلع  اموی  لغبلا ؛ موی  لاقی  یتح  لمجلا  موی  لاـقی  نا  كاـفک  اـما  »
« .نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  نوکرشملا - هرک  ول  هرون و 

67 ص :

.مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بقانم  رکذ  ، 4/2080 هاش ، دنواخ  افصلا ، ْهضور  - 1
مامإلا دارأ  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  مثعا  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  ْهافو  ، 4/320 یفوکلا ، مثعا  نبا  حوتفلا ، - 2

هقیدصلا نینمؤملا  مأ  یلإ  لسرأ  هنیدملا  یلاو  صاعلا  نب  دیعس  نکلو  .مرکألا  هدج  بناجب  هکرابملا  هضورلا  یف  هنفدی  نأ  نیـسحلا 
.نیقیرفلا نیب  هنتف  بشنت  تداکو  هعیشلا  نم  هقرف  مهتلباقف  هضراعملاب  هینامثعلا  نم  عمج  ماق  العفو  .نفدلا  اذه  یف  عنامت  یکل 

نیا یصوا  ناک  و  : » دسیون یم  هنحش  نبا  (. 1/225 بهذلا ، جورم  هیشاح   ) يرجه لاس 50  ثداوح  هنحش ، نبا  رظانملا ، ْهضور  - 3
«. هشئاع کلذ  نم  تعنمف  مالّسلا  هیلع  هدج  دنع  نفدی 

نایرج ءادفلا  وبا  .ْهیواعملا  یلا  رمالا  نسحلا  میلـست  رکذ  يرجه ، لاس 41  ثداوح  ، 1/183 ءادفلا وبا  رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  - 4
ناکو کلذ  اودارأ  یفوت  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هدج  دنع  نفدی  نأ  یصوأ  دق  نسحلا  ناکو  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 
تلاقف هنتف  کلذ  ببـسب  مشاـه  ینب  نیبو  هیمأ  ینب  نیب  عقی  داـکو  کـلذ  نم  عنمف  هیواـعم  لـبق  نم  مکحلا  نب  ناورم  هنیدـملا  یلع 

.ًادجاس رخ  نسحلا  توم  هیواعم  غلب  املو  عیقبلاب  نفدف  هیف  نفدی  نأ  نذآ  الو  یتیب  تیبلا  اهنع : هللا  یضر  هشئاع 
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هک نیا  ات  يدـمآ ) گـنج  نادـیم  هب  يدـش  اروس  ینعی   ) لـمج زور  ار  وت  دـنک  یمن  تیاـفک  اـیآ  وت  لاـح  زا  هشیاـع  تسا  بجعت  »
رب راوس  زور  کی  رتش و  رب  راوس  زور  کی  یتفرگ ) ربمغیپ  رـسپ  هزاـنج  رب  هار  رـس  يدـش  رتسا  راوس  ینعی   ) رتسا زور  مدرم  دـنیوگب 

دنوادخ هکنآ  لاح  ییامن و  شوماخ  ار  ادخ  رون  يراد  میمـصت  .يدرک  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باجح  هدـش ، رتسا 
( .دشاب نیکرشم  عبط  هرکم  دنچره  دناسر  یم  لامک  دح  هب  ار  دوخ  رون 

: دومرف وا  هب  دنتشون  یضعب  و 

ِْتلَّغَبَت ِْتلَّمَجَت 

ِْتلَّیَفَت ِتْشِع  ْنِا  َو 

ِنمُّثلا نِم  ٌعِست  َِکل 

ِتفَّرَصَت ِّلُْکلا  ِیف  َو 

یهاوخ ادخ  گنج  هب  هک  نیا  زا  هیانک   ) دش یهاوخ  مه  لیف  راوس  ینامب  هدنز  رگا  يوش  یم  رتسا  راوس  يزور  رتش و  راوس  یهاگ  )
( يدرک فرصت  ار  مامت  اناودع  يراد و  یکی  هن  طقف  کی  تشه  زا  وت  هکنآ  لاح  و  تفر )

تیصو مردارب  : » دومرف دومن  يریگولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنیامن ، عفد  ار  اهنآ  دنشکب و  ریشمش  دنتـساوخ  مشاه  ینب 
رد ار  هزانج  دندنادرگرب  ترضح  نآ  رما  هب  اذلف  ددرگ » هتخیر  نوخ  نم  هزانج  بقع  رد  یتماجح  خاش  ردق  هب  متسین  رضاح  هدومن 

.دندومن نفد  عیقب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  رد  هشیاع  يداش  رکش و  هدجس 

نآ تداهـش  ربـخ  یتـقو  ارچ  سپ  دوب ، هدـیدرگ  نامیـشپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  گـنج  رب  دراد و  تحـص  هشیاـع  هبوت  رگا 
ترضح نآ  تالاح  حرش  رخآ  رد  یناغا  بحاص  یناهفصا  جرفلا  وبا  هچنانچ  دروآ ؟ ياج  هب  رکش  هدجس  دینش ، ار  ترضح 

68 ص :
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« تدجس مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هشیاع  ءاج  نا  امل   » هدروآ  (1) نییبلاطلا لتاقم  رد 

( دومن رکش  هدجس  دیسر  هشیاع  هب  مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تداهش  لتق و  ربخ  نوچ  )

نانچ دومن ؟ ینامداش  حرف و  راهظا  دینش  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  یتقو  ارچ  سپ  دوب ، هدیدرگ  نامیـشپ  هدومن و  هبوت  اعقاو  رگا 
رد ترـضح  نآ  تـالاح  رخآرد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  دوـخ   (2) خیراـت يرجه  ملهچ  لاـس  ثداوح  رد  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  هچ 

: تفگ داد  وا  هب  یمالغ  ار  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  هک  ینامز  دنا  هدروآ   (3) نییبلاطلا لتاقم 

يونلا اهب  ترقتسا  اهاصع و  تقلاف 

رفاسملا بایالاب  انیع  رق  امک 

دـش هدوسآ  شرکف  مارآ و  شبلق  ینیعم  ناکم  رد  یمدآ  یتقو  هک  دـشاب  یم  رطاخ  یگدوسآ  بلق و  نانیمطا  زا  هیاـنک  اـصع  ءاـقلا 
زا هشیاع  دوصقم  دـنا ) هدومن  نایب  ناویحلا  تایح  رد  يریمد  (4) و  ممالا براجت  رد  هیوکـسم  هچ  نانچ   ) هاصع یقلا  دوش  یم  هتفگ 

غراف ملایخ  یلع  تباب  زا  دیوگب  تساوخ  هک  دوب  نآ  رعش  نیا  نتفگ 

69 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  رخاوا  مقر 3 ، ص55 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
هلتقم هلتق و  ببس  نع  ربخلا  رکذ  لاس 40 ، ثداوح  ، 4/115 يربط ، خیرات  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  رخاوا  ص55 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
رد یعفاش  یقـشمد  ینوعاب  زین  .ّیلع و  لتق  یف  ْهشئاع  هتلاق  ام  بلاط ، یبا  نب  یلع  ْهفـالخ  ، 1/369 هیوکسم ، نبا  ممالا ، براجت  - 4

لاس 40، ثداوح  ، 3/394 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  راصتقالا ؛ یلع  هریخـالا  هتیـصو  رکذ  یف  باب 59 ، 2/104و 105 ، بلاطملا ، رهاوج 
هلتقم ْهفص  رکذ  باب 7 ، ص165 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا ؛ نبا  طبس  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لتقم  رکذ 

هب نیمکحلا ، میکحت  ْهیواعم و  یلع و  رکذ  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  مقر 3 ، ، 3/29 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ببـس ؛ و 
.دنا هدرک  هراشا  تهج  نیمه 
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هک دـشاب  هتـشاد  دوخ  رفاسم  راظتنا  هک  یـسک  دـننام  متـشاد ، يربخ  وچ  مه  راظتنا  هتـسویپ  نوچ  دـش ، تحار  مرکف  زاب و  ما  هنیـسو 
! ددرگ مارآ  شبلق  نشور و  شیاه  مشچ  رفاسم  ندمآ 

هچ هک  درک  لاوئـس  هدنروآ  ربخ  زا  هاگنآ  دـش ! تحار  ملایخ  مارآ و  مبلق  نشور و  ممـشچ  یلع  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مه  نم  سپ 
: تفگ يروف  .دارم  ینب  هلیبق  زا  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  دنتفگ : دیناسر ؟ لتق  هب  ار  وا  سک 

« بارتلا همف  یف  سیل  مالغ  هاعن  دقلف  ًایئان  کی  ناف  »

.دابم وا  ناهد  رد  كاخ  هک  دروآ  یمالغ  ار  وا  گرم  ربخ  تسا  نم  زا  رود  یلع  رگا  ینعی 

یتاـملک نینچ  ینک و  یلاحـشوخ  مسق  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـب  رد  تسا  راوازـس  اـیآ  تفگ : دوب  رـضاح  هملـس  ما  رتـخد  بنیز 
: تفگ باوج  رد  دش  دب  دید  ییامنب ؟ ینامداش  حرف و  راهظا  ییوگب و 

ارم میامن ، وگزاـب  دـهد  تسد  نم  هب  تلاـح  نیا  زاـب  هچ  ناـنچ  متفگ ، روط  نیا  یـشومارف  نایـسن و  وهـس و  يور  زا  مدوبن  دوخ  هب 
.میوگن ات  دیوش  روآدای 

ینمـشد هب  گرم  مد  ات  هکلب  هتـشادن  تقیقح  هبوت ، هلئـسم  هک  دیریگب  تربع  دـیراذگب و  رانک  ار  ضغب  بح و  نایاقآ  تسا  بوخ 
.دومن یمن  رکش  هدجس  حرف و  راهظا  الا  تسا و  هدوب  یقاب  دوخ 

نارگید زا  رت  لقع  کبـس  هدوب  ینز  نینمؤملا  ما  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـییامن ؟ یم  زیچ  هچ  هب  لمح  ار  لاـمعا  نیا  مرتحم ! ناـیاقآ 
؟ هتشادن یگدنز  رد  شمارآ  هک 

ءاضغب رظن  اب  دییامن و  یم  نایعیش  زا  داقتنا  نایاقآ  امش  دمآ ، مدای  يرگید  بلطم 

70 ص :
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یم وگاو  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  هک  ار  وا  نعاطم  هدومن و  يریگ  هدروخ  ناـمثع  موس  هفیلخ  هب  ارچ  هک  دـیرگن  یم  اـهنآ  هب 
.دنیامن

نامثع هب  تبسن  هشیاع  داضتم  تاملک 

: دـننام ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  رباکا  مومع  هک  نآ  هچ  دیـشابن  نیب  شوخ  هشیاع  نینمؤملا  ما  هب  دـیاب  هدـش  مه  تهج  نیا  زا  رگا 
رد يزوج  نبا  طبس  طسوا و  نامزلا و  رابخا  باتک  رد  يدوعـسم  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 77  رد  دیدحلا  یبا  نیا 
دنا هتـشون  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  نارگید  (4) و  ریثا نبا  رکاـسع و  نبا  (3) و  ریرج نبا  (2) و  همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 36 

: دز یم  دایرف  هک  اجنآ  ات  درک  یم  ییوگدب  نامثع  زا  هتسویپ  هشیاع  نینمؤملا  ما  هک 

« .رفک دقف  هللا ، هلتق  الثعن  اولتقا  »

(. تسا هدش  رفاک  قیقحت  هب  سپ  ار  وا  دشکب  ادخ  ار ، نامثع ) ینعی   ) تفرخ ریپ  نیا  دیشکب  )

: تفگ یم  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  توادع  هنیک و  يور  زا  دش ، هتشک  نامثع  هک  نیمه  یلو 

71 ص :

مذ یف  لمجلا  برح  نم  هغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/215 یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
( ءاسنلا

.ْهرصبلا یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ریسم  ثیدح  باب 4 ، ص66 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخ ، ْهرکذت  - 2
.نامثع مدب  نبلطأل  هللا  و  هشئاع ، لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/477 يربطلا ، خیرات  - 3

هب هشیاع  ياهتراسج  صخالاب  رگیدـکی و  هب  هباحـص  ياـه  نیهوت  .لـثعن  نیعلا ، عم  نونلا  باـب  و 80 ، ، 5/79 ریثا ، نبا  ْهیاـهنلا ، - 4
.دش یسررب  لصفم  روط  هب  متشه  سلجمرد  نامثع ،
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(1)« .یعم اوموقف  همدب  نبلطأل  هللا  امولظم و  نامثع  لتق  »

( .دییامن يرای  ارم  دینک و  مایق  سپ  منک  یم  ار  وا  نوخ  هبلاطم  دنگوس  ادخ  هب  دش و  هتشک  مولظم  نامثع  )

: دسیون یم   (2) دیدحلا یبا  نبا 

اهلزنم و یف  هتبـصنف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بایث  نم  ابوث  تجرخا  اهنا  یتح  نامثع  یلع  سانلا  دـشا  نم  تناک  هشیاـع  نا  » 
« .هتنس یلبا  دق  نامثع  لبی و  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بوث  اذه  اهیلا  نیلخادلل  لوقت  تناک 

لزنم رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  هک  اجنآ  ات  دوب ، رت  نمـشد  نامثع  هب  تبـسن  مدرم  همه  زا  هشیاع  هک  یتسرد  هب  )
تنـس نامثع  هدیدرگن و  هنهک  زونه  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  نیا  درک  یم  راهظا  نیدراو  هب  هتخیوآ و  دوخ 

( .تخادنا راک  زا  هنهک و  ار  ترضح  نآ 

: تفگ دیسر  هشیاع  هب  نامثع  لتق  ربخ  هکم  رد  یتقو  دیوگ :  (3) دیدحلا یبا  نبا  زین  و 

72 ص :

، يزوجلا نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  نامثع ؛ مدـب  نبلطـأل  هللا  هشئاـع و  لوق  يرجه ، لاـس 36  ثداوح  ، 3/477 يربط ، خـیرات  - 1
.ْهرصبلا یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ریسم  ثیدح  باب 4 ، ص66 ،

( ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  هغارف  دعب  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/215 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
ضرمت هشئاع  تناک  و  دـسیون : یم  نامثع ، رـصوح  امل  جـحلا  یلا  هشئاع  جورخ  1/420 و 434 ، حوتفلا ، رد  یفوـک  مثعا  نبا  زین  و 

، ًالثعن اولتقا  هتنـس ، تیلب  لبی و  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صیمق  اذه  سانلا ! اهیا  لوقت : اهتقاط و  اهدـهج و  نامثع  لتق  یلع 
.الثعن هللا  لتق 

(. ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالکنم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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« دیبعلل مالظب  هللاام  هادی و  تمدق  امب  کلذ  هللا  هدعبا  »

تسا یـسک  دنوادخ  دراذگ و  راگدای  هب  دوخ  رایتخا  هب  هک  يا  هدیدنـسپان  رادرک  ببـس  هب  دنادرگ ، رود  تمحر  زا  ار  وا  دنوادخ  )
(( تسوا رادرک  رفیک  دنک  باذع  ار  هک  نآ   ) دنک یمن  ناگدنب  رب  ملظ  هک 

زا رگا  ار  تاملک  نیمه  یلو  دـیوش ؛ یمن  رثأتم  ادـبا  دیونـش ، یم  نامثع  هفیلخ  هب  تبـسن  هشیاع  زا  لیلد  نودـب  ار  تاـملک  عون  نیا 
! دینک یم  بجاو  ار  ناشلتق  هداد ، اهنآ  هب  رفک  ضفر و  مکح  يروف  دیونشب ، هراچ  یب  نایعیش 

هـشیاع نینمؤملا  ما  تسا  ملـسم  هچ  نآ  .دـیآ  یم  نوریب  نآ  زا  یبیع  همه  دـمآ ، نایم  هب  ینیب  دـب  رگا  .دـشاب  كاـپ  رظن ، دـیاب  سپ 
تعیب ترضح  نآ  هب  ناناملـسم  دینـش  یتقو  هک  هتـشاد  دیدش  یتوادع  هنیک و  رظن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  تبـسن 

: تفگ دندومن 

(1)« .ًامولظم نامثع  نبا  اولتق  اذه  مّتا  نا  ضرالا  یلع  تقبطنا  ءامسلا  نا  تددول  »

دیدرگ هتشک  مولظم  نامثع  هکنآ  لاح  دسر و  رخآ  هب  یلع  تفالخ  رما  رگا  )

73 ص :

(. ءاسنلا مذ  یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/216 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هذـه نا  تیل  هللا  و  تلاقف : : » دـسیون یم  نامثع  مدـب  نبلطأل  هللا  هشئاع و  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ، 3/477 شخیراـت ، رد  يربط  زین  و 

رد ریثا  نبا  ...امولظم » نامثع  هللا  لـتق و  لوقت  یه  هکم و  یلا  تخرـصناف  ینودر  ینودر  کـبحاصل  رمـالا  مت  نا  اذـه  یلع  تقبطنا 
.تسا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  زین  لمج  ْهعقو  ءادتبا  رکذ  يرجه ، لاس 36  ثداوح  ، 3/206 لماکلا ،
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( .ددرگ یناف  ناهج  دیآ و  نیمز  هب  نامسآ  هک  مراد  یم  تسود 

؟ دناسر یمن  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نولت  داضتم ، فلتخم و  تاملک  عون  نیا  ایآ 

.تسا تباث  ملسم و  زیچ  ود  یلو  هدش  لقن  هدایز  اهنع  هللا  یضر  هشیاع  نینمؤملا  ما  راتفگ  راتفر و  هیور و  رد  تافالتخا  نیا  خیش :

؛ هدوبن ههجو  هللا  مرک  یلع  تیـالو  ماـقم  هب  هجوـتم  زور  نآ  دـنداد و  بیرف  ار  اـهنع  هللا  یـضر  نینمؤـملا  ما  هشیاـع  هک  نآ  زا  یکی 
.دمآ مدای  هرصب  رد  مدومن و  شومارف  تفگ : شدوخ  هچنانچ 

.دنک یم  دراو  تشهب  تاجرد  العا  رد  ار  وا  درذگ و  یم  اه  هتشذگ  زا  دنوادخ  اعطق  .دومن  هبوت  ًایناث :

سیماوـن کـته  هدـش و  هتخیر  هاـنگ  یب  ناناملـسم  همه  نآ  نوـخ  میوـگ  یمن  منک و  یمن  راـتفگ  رارکت  هبوـت  عوـضوم  رد  یعاد :
.درذگ یم  همکاحم  نودب  هنوگچ  هدش ، لاوما  بهن  هدیدرگ و 

همقنلا لاـکنلا و  عـضوم  یف  نیباـقعملا  ّدـشا  همحرلا و  وـفعلا و  عـضوم  یف  یلو  تسا  نمیحارلا  مـحرا  دـنوادخ  هـک  تـسا  حـیحص 
يریگ تخـس  تمکح  ياضتقا  رگا  سکعب  دشاب و  تمحر  وفع و  یـضتقم  تمکح  هک  یلحم  رد  تسا  نیمحارلا  محرا  دـنوادخ  )

( .دنک یم  یتخس  تمقن و  عقوم  رد  ار  اه  تبوقع نیرت  تخس  دش ،

هدومن لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچ  نآ  رب  انب  اذلف  .هدیدرگ  ثداوح  عوقو  ببـس  ادـمع  هک  هدوب  فرتعم  دوخ  گرم ، مد  ات  هوالع 
رهاظ ترضح  نآ  زا  دعب  یثداوح  هچ  مناد  یم  دوخ  هک  نآ  هچ  دییامنن ؛ نفد  ربمغیپ  يولهپ  ارم  هدومن  تیصو  دنا ،

74 ص :
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یبنلا هریس  هب  مالعا  باتک  رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  (2) و  فراعم رد  هبیتق  نبا  (1) و  كردتسم رد  مکاح  هک  نانچ  متخاس !

: درک تیصو  ریبز  هللا  دبع  هب  هشیاع  هک  دنا  هدومن  لقن   (3) نارگید يروباشین و  عیبلا  نبا  و 

« هدعب اروما  ثدحا  دق  یناف  عیقبلاب  یتاوخا  عم  ینونفدا  »

( .مدومن روما  ثادحا  داجیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نم  اریز  عیقب  رد  میاهرهاوخ  يولهپ  ارم  دینک  نفد  )

هب راک  نآ  زا  ار  ربمغیپ  عنم  دروآ و  دای  هب  هرـصب  رد  ار  یلع  لیاضف  ثیداحا  هدوب و  راک  شومارف  نینمؤملا  ما  دـیدومرف : هک  نیا  اما 
زااصوصخم .دـیربب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ات  دـینیبب  ار  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هربتعم  بتک  تسا  بوخ  .دـیدومرف  هابتـشا  تشادـن ، رطاخ 

هعلاطم ار  دیدحلا  یبا  نبا   (4) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 77 

75 ص :

هللا لوسر  جاوزا  نم  تایباحصلا  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6717 ، ، 4/7 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
هنع و هللا  یـضر  هشئاع  تلاق  لاق : مزاح  نبا  نب  سیق  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يروباشین  مکاح  .نهریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

هللا یلـص  هللا  لوسر  دعب  تثدحا  ینا  تلاقف : رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهتیب  یف  نفدـت  نا  اهـسفن  ثدـحت  تناک 
.عیقبلاب تنفدف  هجاوزا  عم  ینونفدأ  اثدح ، هلآو  هیلع 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جاوزا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تبسن  ص134 ، هبیتق ، نبا  فراعملا ، - 2
، فنـصملا رد  هبیـش  یبا  نبا  نینچمه  ...رکب  یبا  تنب  هشئاع  لاـح  حرـش  یبنلا ، جاوزا  رکذ  ، 8/59 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  - 3

لاح حرش  مقر 19 ، ، 2/193 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  ریبزلا ؛ ْهحلط و  ّیلع و  ْهشئاع و  ریـسم  یف  لمجلا ، باـتک  ح 16 ، ، 8/708
.دنا هدرک  لقن  هشیاع  زا  ار  تاملک  نیمه  هشئاع ،

مذ یف  لمجلا  برح  نم  ْهغارف  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 79 ، 6/217 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 4
وبا لاق  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  .نامثع  لـتقم  دـعب  ْهرـصبلا  یلا  ْهکم  نم  اـهجورخ  یف  ْهشئاـع  راـبخا  ءاـسنلا )

تلاقف نامثع ، مدـب  بلطلل  جورخلا  یلع  اهعداخت  هملـس  مأ  یلإ  هشئاع  تءاج  فنخم : وبأ  لاق  هملـس  ما  یلا  هشئاع  تئاـج  فنخم :
هللا لوسر  ناکو  نینمؤملا ، تاهمأ  هریبک  تنأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جاوزأ  نم  هرجاهم  لوأ  تنأ  هیمأ ، یبأ  تنب  اـی  اـهل :

تلاقف هلاقملا ، هذه  تلق  ام  رمأل  هملس : مأ  تلاقف  کلزنم ، یف  نوکی  ام  رثکأ  لیربج  ناکو  کتیب ، نم  انل  مسقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هرـصبلا یلإ  جورخلا  یلع  تمزع  دـقو  مارح ، رهـش  یف  امئاص  هولتق  بات  املف  نامثع ، اوباتتـسا  موقلا  نأ  ینربخأ  هللا  دـبع  نإ  هشئاع :

نیـضرحت سمألاب  تنک  کنإ  هملـس : مأ  تلاقف  انب ، انیدـیأ  یلع  رمالا  اذـه  حلـصی  نأ  هللا  لعل  انعم ، یجرخأف  هحلطو ، ریبزلا ، یعمو 
هللا لوسر  دـنع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلزنم  نیفرعتل  کنإو  الثعن ، الإ  كدـنع  همـسا  ناک  امو  لوقلا ، ثبخأ  هیف  نیلوقتو  ناـمثع ، یلع 
تاذ دـیدق  نم  طـبه  اذإ  یتـح  هعم ، نحنو  مالّـسلا  هیلع  لـبقأ  موـی  نیرکذـتأ  تلاـق : معن ، تلاـق : كرکذأـفأ ؟ هلآو ، هیلع  هللا  یلص 

، هیکاب تعجر  نأ  تثبل  امف  امهیلع ، تمجهف  ینتیـصعف ، کتیهنف  اـمهیلع ، یمجهت  نأ  تدرأـف  لاـطأف ، هیجاـنی ، یلعب  ـالخ  لامـشلا ،
امفأ مایأ ، هعـست ، نم  موی  ـالإ  هللا  لوسر  نم  یل  سیل  یلعل ، تلقف  ناـیجانتی ، اـمهو  اـمهیلع  تمجه  ینإ  تلقف : کـنأش ؟ اـم  تلقف :
هللاو كءارو ، یعجرا  لاقف : هجولا ، رمحم  نابـضغ  وهو  یلع ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لبقأف  یمویو ! بلاط  یبأ  نب  ای  ینعدت 
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رکذأ معن  هشئاع : تلاق  هطقاس : همدان  تعجرف  نامیالا ، نم  جراخ  وهو  الإ  سانلا  نم  مهریغ  نم  ـالو  یتیب  لـهأ  نم  دـحأ  هضغبی  ـال 
ناکو اسیح ، هل  سیحأ  انأو  هسأر ، نیلـسغت  تنأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تنأو  انأ  تنک  اضیأ ، كرکذأو  تلاق : .کلذ 

نع هبکاـن  نوکتف  بأوحلا ، بـالک  اـهحبنت  بنذ ، ـالا  لـمجلا  هبحاـص  نکتیأ  يرعـش ، تیل  اـی  : » لاـقو هسأر ، عـفرف  هبجعی ، سیحلا 
مث اهینوکت ،» نأ  كایإ  : » لاقو كرهظ ، یلع  برـض  مث  کلذ ، نم  هلوسربو  هللااب  ذوعأ  تلقف : سیحلا ، نم  يدی  تعفرف  طارـصلا ،»!

اـضیأ كرک  ذإو  تلاق : .اذـه  رکذأ  معن ، هشئاع : تلاق  کترذـنأ ،» دـقف  انأ  امأ  ءاریمح ، ای  اهینوکت  نأ  كایإ  هیمأ  یبأ  تنب  ای  : » لاق
، اهفـصخیف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلعن  دهاعتی  یلع  ناکو  هل ، رفـس  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تنأو  انأ  تنک 

انمقف هیلع ، انذأتساف  رمع ، هعمو  كوبأ  ءاجو  هرمس ، لظ  یف  دعقو  اهفـصخی ، ذئموی  اهذخأف  لعن ، هل  تبقنف  اهلـسغیف ، هباوثأ  دهاعتیو 
نوکیل انیلع ، فلختسی  نم  انتملعأ  ولف  انبحـصت ، ام  ردق  يردن  انإ ال  هللا ، لوسر  ای  الاق : مث  دارأ ، امیف  هناثداحی  الخدو  باجحلا ، یلإ 
اتکسف نارمع ، نب  نوراه  نع  لیئارسإ  ونب  تقرفت  امک  هنع ، متقرفتل  تلعف  ولو  هناکم ، يرأ  دق  ینإ  امأ  امهل : لاقف  اعزفم ؟ كدعب  انل 

؟ مهیلع افلختـسم  هللا  لوسر  ای  تنک  نم  اـنم : هیلع  ارجأ  تنکو  هل ، تلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اـنجرخ  اـملف  اـجرخ ، مث 
رکذأ معن ، هشئاع : تلاقف  كاذ ، وه  لاقف  ایلع  الإ  يرأ  ام  هللا ، لوسر  ای  تلقف : ایلع ، الإ  ادـحأ  رن  ملف  اـنرظنف  لـعنلا ، فصاـخ  لاـقف :

تنأ تلاقف : هللا ، ءاش  نإ  رجالا  هیف  وجرأو  سانلا  نیب  حالـصالل  جرخأ  امنإ  تلاقف : اذـه ؟ دـعب  نیجرخت  جورخ  يأف  تلاقف : کلذ ،
.مالّسلا هیلع  یلع  یلإ  اهل  لیقو  تلاق  امب  هملس  مأ  تبتکو  اهنع ، هشئاع  تفرصناف  .کیأرو 
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.میامن یم  هراشا  باتک  تاجردنم  زا  ضعب  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  کنیا  .ددرگ  فشک  امش  رب  تقیقح  ات  دییامرف 

هشیاع هب  هملس  ما  حیاصن 

جح لمع  يارب  مه  هملس  ما  نینمؤملا  ما  عقوم  نآ  رد  هک  دیامن  یم  لقن  يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  خیرات  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
هب رهاظت  سلاجم  رد  دش و  رثأتم  رایسب  تسا ، هرصب  مزاع  هتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هشیاع  دینـش  یتقو  .دوب  فرـشم  هکم  هب 

هرـصب هب  هدومن ، تسدـمه  دوخ  اب  هداد ، بیرف  ار  وا  ات  تفر  هملـس  ما  تاـقالم  هب  هشیاـع  .دومن  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  لـقن 
.دنورب

یهاوخنوخ هب  الاح  يدناوخ و  یم  لثعن  ار  وا  يدومن و  یم  تمذم  يداد و  یم  نامثع  هب  مانشد  همه  نآ  زورید  ات  دومرف : هملـس  ما 
.میامن یم  يروآ  دای  کنیا  نم  هتفر  تدای  رگا  یلفاغ ؟ ترضح  نآ  لیاضف  زا  ایآ  يا ؟ هتساخرب  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقمرد  وا 

هشیاع يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هملس  ما  يروآدای 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  دش و  دراو  یلع  نیب  نآ  رد  میدـمآ  وت  هرجح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  نم  هک  دـیایب  تدای 
نآ رب  يدومن  هلمح  يدادن و  شوگ  مدرک ، تعنم  نم  ییامن  همجه  ترضح  نآ  هب  یتساوخ  وت  دیـشک ، لوط  يوجن  دومن و  يوجن 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يا و  هدمآ  وت  مه  نآ  تسا  نم  تبون  زور  کی  زور  هن  ره  رد  یتفگ : راوگرزب و 
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: دومرف وت  هب  دوب  هدش  خرس  شکرابم  تروص  هک  یتلاح  رد  كانبضغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .يا  هدومن  لوغشم 

« نامیالا نم  جراخ  وه  الا و  سانلا  نم  مهریغ  نم  یتیب و ال  لها  نم  دحأ  هضغبی  هللا ال  کئراو و  یعجرا  »

زا وا  هکنآ  رگم  دـیامنن  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  زا  اـهنآ  ریغ  هن  نم و  تیب  لـها  زا  يدـحا  مسقادـخ  هب  .بقع  هب  درگرب  )
( .تسا هتفر  نوریب  نامیا 

! تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع  .یتشگرب  نامشپ  مدان و  وت  سپ 

ترضح نآ  .مدومن  یم  هیهت  سیح  ياذغ  نم  يداد و  یم  وشتسش  ار  ربمغیپ  كرابم  رس  وت  هک  يزور  دیایب  تدای  دومرف : هملـس  ما 
: دومرف دومن و  دنلب  كرابم  رس 

»؟ ددرگ هداتفا  ور  هب  طارص  لپ  يور  رب  دنیامن و  سراپ  وا  رب  بأوح  ياه  گس هک  دیراک  هنگ  رتش  بحاص  امش  زا  کی  مادک  »

وت تشپ  رب  تسد  هاگنآ  رما ، نیا  زا  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  هب  مرب  یم  هانپ  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  هتـشادرب  سیح  زا  ار  متـسد  نم 
: دومرف هدز 

« .دنک لمع  نیا  هک  سک  نآ  یشاب  وت  هکنآ  زا  زیهرپب  »

!! تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع 

ياهشفک مالّسلا  هیلع  یلع  يزور  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  وت  نم و  اهرفس  زا  یکی  رد  هک  مروایب  تدای  تفگ : هملـس  ما 
هزاجا دـندمآ ، رمع  قافتا  هب  رکب  یبا  تردـپ  هاگان  میدوب ، هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  اـم  تخود و  یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

: دنتفگ يدنچ  يوگتفگ  زا  دعب  دنتسشن ، اهنآ  هدرپ ، بقع  میتفر  وت  نم و  دنتساوخ 

نم انتملعا  ولف  انبحصت  ولف  انبحصت  ام  ردق  يردن  انا ال  هللا  لوسر  ای  »
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نوراه نع  لیئارسا  ونب  تقرفت  امک  هنع  متقزهتل  تلعف  ول  هناکم و  يار  دق  ینا  اما  امهل  لاقف  اعزفم  كدعب  انل  نوکیل  انیلع  فلختسی 
« .اجرخ مث  اتکسف  نارمع  نب 

سک هچ  دـییامرفب  دـیهد و  میلعت  ار  ام  میراد  انمت  اذـهلف  میناد  یمن  ار  وت  تبحاصم  ردـق  ام  دـندرک : ضرع  هک  نآ  ینعم  لصح  ام 
؟ دشاب ام  هاگ  هانپ  عزفم و  امش  زا  دعب  هک  دشاب  یم  ام  رب  امش  نیشناج  هفیلخ و 

نیا رگا  العف  یلو  ار ) دوخ  نیشناج  ینعی   ) مسانش یم  ار  وا  ناکم  هبترم و  ماقم و  هب  نم  دومرف : رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  هب  ترـضح 
سپ .دندش  قرفتم  نوراه  فارطا  زا  لیئارـسا  ینب  هک  نانچ  مه  دـیوش ؛ یم  قرفتم  وا  فارطا  زا  میامن  یفرعم  ار  وا  منکب و  ار  لمع 

.دنتفر نوریب  هدیدرگ و  تکاس 

: مدرک ضرع  نم  میدمآ ، نوریب  ام  اهنآ  نتفر  نوریب  زا  دعب 

وه لاقف : ًایلع  الا  يرا  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : ًایلع  الا  ًادحا  رن  ملف  انلزنف  لعنلا  فصاخ  لاقف : میهلع ؟ افلختسم  تنک  نم  هللا  لوسرای  »
« .كاذ

میدمآ نوریب  ترضح  نآ  تمدخ  زا  سپ  .دنک  یم  يزود  هراپ  ارم  نیلعن  هک  سک  نآ  دومرف : دشاب ؟ یم  هفیلخ  اهنآ  رب  یسک  هچ  )
یلع ناـمه  دوـمرف : منیب ، یمن  ار  یـسک  یلع  زا  ریغ  هللا  لوـسر  اـی  مدرک : ضرع  سپ  .دوـبن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  میدـید  و 

(( تسا هفیلخ  )

.تسه مدای  یلب  تفگ : هشیاع 

! مور یم  مدرم  نیب  حالصا  يارب  تفگ : يور ؟ یم  اجک  یناد  یم  ار  ثیداحا  نیا  هک  نیا  زا  دعب  سپ  تفگ : هملس  ما 
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هکنآ اب  ندومن  مایق  ادـماع  املاع  .هدوب  يزیگنا  هنتف  مزاع  دوخ  هکلب  هدروخن  بیرف  هشیاع ، نینمؤملا  ما  دـییامن  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
ریما تقیقح  ماقم و  هب  رارقا  اب  .دـیدرگن  هبنتم  کـلذ  عم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثیداـحا  دومن  يروآ  داـی  وا  هب  هملـس  ما 

! دیدرگ رایسب  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  رجنم  هک  درکاپرب  ار  گرزب  هنتف  نآ  هرصب و  يوس  هب  دومن  تکرح  نینمؤملا ،

هملـس ما  یتقو  هک  ترـضح ، نآ  تفالخ  تماما و  تابثا  رب  تسا  تجح  صن و  نیرتگرزب  لعن ، فصخ  ثیدـح  نیا  رد  اصوصخم 
یلع زج  نآ  نم و  نیلعن  هدنزود  دومرف : دوخ ؟ زا  دعب  یهد  یم  رارق  هفیلخ  ار  وا  هک  یسک  نآ  تسیک  هللا  لوسر  ای  دنک : یم  ضرع 

.تسا هدوبن  یسک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

روضح نودب  هفیقس  رد  یـسایس ) سئاسد  اب   ) رکب یبا  هک  دنریگ  یمن  رارق  یتداع  چیه  ریثأت  تحت  هک  تسا  نیا  طقف  نایعیـش  هانگ 
قیرط هب  مه  وا  زا  دـعب  دـش و  هدـیمان  هفیلخ  راـصنا ، زا  جرزخ  هلیبـق  تفلاـخم  اـب  هباحـص و  راـبک  مشاـه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

(1)! دندیدرگ تفالخ  نیشن  دنسم  ًارهاظ  مالّسلا ، هیلع  یلع  تیالو  ماقم  زا  لبق  نامثع  ورمع  يروش  يدرف و  يروتاتکید 

اهنآ ناتسد  مه  زا  يا  هدع  ینعی  دندوب ؛ قلخلا  هفیلخ  اهنآ  هک  توافت  کی  اب  یلو 
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هک تسا  لوـسرلا  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم  یلو  .دـنتخادنا  اـهنآ  ندرگ  هـب  ار  تفـالخ  هـقلح  دـندومن و  ماـیق 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم 

ار مهنع  هللا  یضر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هثالث ، ءافلخ  هک  یمدرم  نامه  .هدوبن  اهنآ  نیب  یتوافت  چیه  دییامرف  یم  یفطل  یب  خیش :
بصن تفالخ  هب  صاخشا  نامه  مه  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دندومن ، بصن  اعامجا  تفالخ  تاماقم  هب 

.دندومن

تسا اهنآ  تفالخ  نالطب  رب  لیلد  ثالث  ءافلخ  نییعت  رد  فالتخا 

.تسا راکشآ  حضاو و  يرایسب  تاهج  زا  افلخ ، تفالخ  نییعت  رد  توافت  یعاد :

ياه بش  ار  عامجا  لیلد  ندوب  ساسا  یب  هک  اریز  دینک ؛ یم  بلطم  دیرجت  هک  دییامن  یم  یفطل  یب  دیدومرف ، عامجا  هب  هراشا  الوا :
.دشن عقاو  رما  ءادتبا  رد  ءافلخ  زا  کی  چیه  فالخ  رب  تما  عامجا  هک  مدیناسر  ناتضرع  هب  الماک  لبق 

عامجا نالطب  رب  رگید  لیالد 

هدـعاقلا یلع  دـیناد ، یم  یعرـش  تباث  تما  يارب  ربمغیپ  ادـخ و  بناج  زا  ار  قح  نیا  تسا و  عامجا  لیلد  هب  امـش  ءاـکّتا  رگا  اـیناث :
، دـنهد لیکـشت  ناسـسؤم  ای  ناثوعبم  سلجم  اه  يزورما حالطـصا  هب  ای  دـنوش  عمج  تما  دور ، یم  ایند  زا  هک  يا  هفیلخ  ره  یتسیاب 

نآ رب  یقافتا  يأر  تفرگ و  رارق  يدرف  ره  رب  القع  عامتجا  امـش ) لوق  هب  ای   ) مومع عامجا  دننک ، تبحـص  يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب 
دروم دـیاب  راودا  مامت  رد  یعیبط  نایرج  نیا  و  هللا ) لوسر  هفیلخ  هن   ) .دوش یم  مدرم  هدـیزگرب  هفیلخ و  بختنم  درف  نآ  دـمآ ، تباث 

.دریگ رارق  لمع 
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ام هک  مه  یـصقان  عامجا  نامه  یتح  .هدشن  عقاو  مالـسا  رد  ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  ادبا  یعامجا  نینچ  دییامرف  یم  قیدصت  هتبلا  و 
اریز دـشن ؛ عقاو  هفاحق  یبا  نب  رکب  یبا  زج  يدـحا  يارب  دـندوبن ، لخاد  راصنا  مشاه و  ینب  هباحـص و  راـبک  هک  میدومن  تباـث  ـالبق 

رد طرش  عامجارگا   (1) .تسا هدوب  رکب  یبا  هفیلخ  صن  هب  طقف  هریغ ، مالـسا و  نیثدـحم  نیخروم و  عیمج  قاـفتا  هب  رمع  تفـالخ 
؟ دندومنن هعجارم  یمومع  ءارآ  هب  دشن و  عامجا  لیکشت  تفالخ ، هب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  زا  دعب  ارچ  تسا ، تفالخ  نییعت 

يدنـس يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب  ییاهنت  هب  هفیلخ  لوق  دومن ، نیعم  تما  عاـمجا  تفـالخ ، هب  ار  رکب  یبا  نوچ  تسا  یهیدـب  خـیش :
رگید نآ  زا  دعب  .مکحم  تسا 
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نامثع رکب  وبأ  اعد  تسا ...« : هدرک  لقن  نینچ  ار  بلطم  نیا  ترجه  مهدزیـس  لاس  عیاقو  لـیذ  ( 2/619  ) دوخ باتک  رد  يربط  - 1
بهذف هیلع  یمغأ  مث  لاق  دعب  امأ  نیملـسملا  یلإ  هفاحق  یبأ  نب  رکب  وبأ  دـهع  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکا  هل  لاقف  ایلاخ 

هیلع أرقف  یلع  أرقا  لاقف  رکب  وبأ  قافأ  مث  هنم  اریخ  مکلا  ملو  باطخلا  نب  رمع  مکیلع  تفلختـسا  دق  ینإف  دعب  امأ  نامثع  بتکف  هنع 
« ...هلهأو مالسالا  نع  اریخ  هللا  كازج  لاق  معن  لاق  یتیشغ  یف  یـسفن  تتلتفا  نإ  سانلا  فلتخی  نإ  تفخ  كارأ  لاقو  رکب  وبأ  ربکف 

ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو   } ارعـش هروس  رخآ  هیآ  لیذ  يریـسفت  بتک  رد  نینچمه  ننـست و  لـها  بتک  رگید  رد  تیاور  نیا 
یبا نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  رشع  ْهثلاثلا  ْهنسلا  ، ) 2/618 يربطلا ، خیرات  .مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  رکذ  زین  َنُوِبلَْقنَی }

19/152؛ یـسولآ ، ریـسفت  باـطخلا ؛ نب  رمع  یلا  ْهفـالخلاب  رکب  یبا  دـهع  هبطخ 2  هباـتک ؛ هتاـضق و  ءامـسا  رکذ  ، 1/165 دیدحلا ،
، رکاسع نبا  قشمد ، ْهنیدـم  خـیرات  2/192 ؛ ناـبح ، نبا  تـالثلا ، رکب ؛ یبا  ْهیـصو  رکذ  ، 3/200 دعـس ، نب  دـمحم  يربکلا ، تاقبطلا 
ْهمامالا و باـطخلا ؛ نب  رمع  هفالختـسا  رکذ  رـشع ، ثـالث  ْهنـس  لـیذ  ، 2/425 ریثا ، نـبا  خـیراتلا  یف  لـماکلا  و 44/253 ؛  30/411
.2/481 یعلیز ، راثآلا ، ثیداحالا و  جـیرخت  . 3/622 یجیا ، فقاوملا ، رمع ؛ هفالختـسا  رکب و  یبا  ضرم  ، 1/24 ًْهبیتق ، نبا  ْهسایسلا ،
{ َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو   } هیآ ارعـش ، هروـس  ریثک 3/368 ، نبا  ریـسفت  16084 ؛ / 9.2837 متاـح ، یبا  نبا  ریـسفت 

« ققحم »
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تباث تیدنـس  يدـعب  هفیلخ  نییعت  يارب  هفیلخ  ره  لوق  هکلب  .تسین  يدـعب  هفیلخ  نییعت  رد  تماءارآ  نتفرگ  عاـمجا و  هب  یجاـیتحا 
یبا نوچ  اذل  دراذگن ، نادرگرـس  ناریح و  ار  مدرم  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  هک  تسا  هفیلخ  صوصخم  قح ، نیا  دراد و 

! دش رمبغیپ  تباث  هفیلخ  هدومن ، رارقرب  تفالخ  هب  ار  رمع  عامجالاب ، هفالخلا  تباث  رکب 

تـسا هفیلخ  هفیظو  دییوگ  یم دیلئاق و  يدـعب  هفیلخ  نییعت  رد  امـش ) هدـیقع  هب   ) رمالا تباث  هفیلخ  يارب  یقح  نینچ  رگا  الوا  یعاد :
هک هوبنلا  تباث  ربمغیپ  زا  ار  قح  نیا  ارچ  دـنک ، یم  تیافک  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  نییعت  رد  اـهنت  وا  صن  دراذـگن و  ناریح  ار  تما  هک 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیانک  هحارـص و  هک  ار  يا  هحـضاو  هیلاع  صوصن  همه  نآ  ارچ  دـیدومن و  طقاس  تسا  هدوب  رـشب  يداه 
لبق ياه  بش  رد  مه  ام  تسا و  رپ  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  دومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  هفلتخم  نطاوم  هددـعتم و  تاعفد  رد  هلآو 

دیدادن و رثا  بیترتو  هتفرگ  هدیدان  دیـسر ، نات  ضرع  هب  هملـس  ما  ثیدح  حیرـص  صن  مه  بشما  میدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب 
صن نیا  هدومن و  هملس  ما  ثیدح  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یکحضم  ریبعت  لیوأت و  دننام  دیدومن !؟ هدراب  تالیوأت  کی ، ره  يارب  زا 

.هدومن در  ار  حیرص 

لوسر لوق  یلو  دراد ؟ تیدنـس  تفـالخ  هب  رمع  نییعت  رد  رکب  یبا  لوق  دـییامرف : یم  لـصا  هچ  يور  هک  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو 
!؟ دییامن یم  هدراب  تاریبعت  هنامیکح ، تاملک  نآ  يارب  درادن و  تیدنس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

وچمه اـیآ  دـیامن ؟ نیعم  ار  يدـعب  هفیلخ  دراد  قح  هدـش ، نیعم  عاـمجا  هب  هک  لوا  هفیلخ  دـییامرف  یم  لـیلد  هچ  هب  اـجک و  زا  اـیناث 
اعطق تسا ؟ هدیسر  ربمغیپ  زا  يروتسد 
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.تسا یفنم  باوج 

هفیلخ ناـمه  دـشاب ، یمن  عاـمجا  هب  جاـیتحا  رگید  يدـعب  ءاـفلخ  نییعت  رد  دـش ، نیعم  عاـمجا  هب  هـک  لوا  هـفیلخ  دـییوگ  یم  اـثلاث :
.دنک یم  تیافک  اهنت  وا  صن  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دراد  قح  قلخ ، بناج  زا  بوصنم 

يروش هب  ضارتعا 

هفیلخ نییعت  رمع  دـش ؟ فالخرب  نامثع  تفـالخ  رد  هکلب  دـش ، یلمع  رمع  تفـالخ  رد  رما  نیا  طـقف  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رما  رگا 
! دومن راذگاو  يرفن  شش  يروش  هب  ار  رما  درکن ،

رگا .دور  یم  نیب  زا  عوضوم  لصا  درک ، ادـیپ  فالتخا  هک  لیالد  دـیناد  یم  .تسیچ  تفـالخ  تاـبثا  رب  ناـیاقآ  لـیلد  تسین  مولعم 
یبا تفالخ  رد  نآ  زا  هتشذگ  دنهدب –  يأر  اقافتا  دنوش و  عمج  دیاب  تما  عیمج  تسا و  تما  عامجا  تفالخ ، تابثا  رب  امـش  لیلد 
یم طرش  یلوا  تفالخ  رد  ار  عامجا  رگا  دندادن و  لیکـشت  یعامجا  نینچ  رمع ، تفالخ  رد  ارچ  سپ  دشن ، یعامجا  نینچ  مه  رکب 

دـشن یلمع  رما  نیا  نامثع  تفالخ  رد  ارچ  سپ  دنک ، یم  تیافک  عامجا  هب  بوصنم  هفیلخ  صن  طقف  دعب  يافلخ  نییعت  رد  دیناد و 
؟ درک راذگاو  يروتاتکید )  ) ياروش هب  ار  هفیلخ  نییعت  رکب ، یبا  هّیور  فالخ  رب  رمع  هفیلخ  و 

ضوع .هدرکن  ادـیپ  دوجو  ییاروش  سلجم  نینچ  یـشحو ) للم  نایم  رد  یتح   ) ملاع ياج  چـیه  رد  هک  ییاروش  سلجم  هچ  مه  نآ 
، رمع هفیلخ  دشاب ) رثؤم  يردق  اهنآ  تیرثکا  يأر  لوق و  دیاش  هک   ) دنیامن نیعم  تلم  ار ، سلجم  ناگدنیامن  هکنآ 
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دومن نیعم  دوخ 

فوع نب  نمحرلا  دبع  تیمکح  هب  ضارتعا 

! داد رارق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نامرف  رما و  تحت  ار  هدع  نآ  مامت  تفرگ و  ار  همه  رایتخا  ولج  هکنآ  همه  زا  رت  بیجع  و 

ِشیوـخ هک  نآ  زج  داد –  تیـصخاش  ردـق  نآ  ار  نمحرلا  دـبع  یلمع ، یملع و  یفرع و  یعرـش و  كـالم  هچ  يور  تسین  موـلعم 
دبع هک  یفرط  ره  تفگ : دوخ  روتـسد  رد  هک  دریگب - ار  يرگید  دراذـگ و  یمن  ار  نامثع  فرط  تشاد  نیقی  دوب و  نامثع  کیدزن 

.دنوش میلست  نارگید  دیاب  دیامن ، دیعب  نمحرلا  دبع  سک  ره  اب  تسا و  قح  تسا  نمحرلا 

نوناـق اـه  يزورما  لوـق  هب  دروآرد و  يروـش  تروـص  هب  یهتنم  هدوـمن ، يروتاـتکید  داـجیا  مـینیب  یم  مـینک ، تـقد  بوـخ  یتـقو 
.دشاب یم  راتفر  هیور و  نیا  فالخ  رب  یلک  هب  یسارکمد 

رکذ دانـسا  هلـسلس  اب  مه  لبق  ياـه  بش  هک  هدومرف  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  فسأـت  بجعت و  ياـج  اـعقاو 
: هک مدومن 

« .راد ثیح  ّیلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  »

(( تسا قح  هار  نآ  دورب  یلع  یهار  ره  ینعی   ) ددرگ یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

: دومرف زین  و 

« .لطابلا قحلا و  نیب  قرفی  همالا  هذه  قوراف  یلع  اذه  »

( لطاب قح و  نایم  دزادنا  یم  ییادج  هک  تسا  تما  نیا  قوراف  یلع  نیا  )
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یجنگ فسوی  نب  دمحم  خیرات و  رد  رکاسع و  نبا  طساوا و  رد  یناربط  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  كردتسم و  رد  مکاح  هک  نانچ 
یطویـس جهن و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیارف و  رد  ینیومح  هرـضنلا و  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  بلاطلا و  هیافک  رد  یعفاش 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هفیذح  رذ و  یبا  ناملس و  سابع و  نبا  زا  روثنملا   ّ رد رد 

قوراف وه  ربکالا و  قیدصلا  وه  همایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوا  هناف  بلاط  یبا  نب  یلع  اومزلاف  كاذ  ناک  اذاف  هنتف  يدعب  نوکتـس  »
(1)« نینمؤملا بوسعی  وه  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  همالا  اذه 

یـسک لوا  وا  اریز  دـییامن ؛ رایتخا  ار  یلع  باـکر  مازتلا  تسا  مزـال  امـش  رب  عقوم  نآ  رد  دوش ، اـپرب  يا  هنتف  نم  زا  دـعب  تسا  دوز  )
وا .لطاب  قح و  نیب  دـیامن  یم  قیرفت  هک  دـشاب  یم  تما  نیا  قوراف  وگتـسار و  وا  .دـیامن  یم  هحفاصم  نم  اب  تماـیق  زور  هک  تسا 

(. نینمؤم هاشداپ  تسا 

اب هک  تسا   (2) رسای رامع  فورعم  ثیدح  رد  و 

: دومرف رامع  هب  ترضح  نآ  هک  مدومن  ضرع  الصفم  هیضام  یلایل  رد  دیناسا  هلسلس 
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؛ لاـمکالا هنع ، هللا  یـضر  یلع  لـئاضف   11/612/32964 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  .مـاللا  باـب  ، 3257 / 4/1744 باـعیتسالا ، - 1
« ققحم . » 42/450 رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات 

باتک نیمه  رد ص105  نیفـص و  مایا  ماشلا  لها  لاتق  نایب  یف  لصف 3 ، لصف 16 ، ح232 ، ص193و 194 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
باب 36، طمس 1 ، ح 141 ، ، 1/178 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیومح  زین  .دـنک و  یم  لقن  ار  ثیدـح  فـالتخا  اـب  لـصف 8 ، ح110 ،
رد رکاسع  نبا  ءاـیلا ؛ فرح  ح 8501 ، ، 5/384 سودرفلا ، رد  یملید  باب 43 ؛ ح 11 ، ، 1/384 ْهدوملا ، عیبانی  رد  یفنح  يزودـنق 

حرش مقر 7165 ، ، 13/187 دادغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بطخ  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، قشمد 42/472 ، خیرات 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  یطساولا  نمحرلا  دبع  نب  یّلعم  لاح 
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یتعاطو یتعاط  نم  یلع  هعاط  رامع  ای  يده ، نع  لزی  مل  هنإ  رامع  ای  یلع  يداو  کلساف  ایداو  یلعو  ایداو  مهلک  سانلا  کلـس  نا  »
« هللا هعاط  نم 

یلع رامع ، يا  .مدرم  زا  وش  زاین  یب  دور و  یم  یلع  هک  ورب  ار  یهار  سپ  رگید ، هار  هب  یلع  دـنور و  یم  یهار  هب  مدرم  ماـمت  رگا  )
( تسادخ تعاطا  نم  تعاطا  تسا و  نم  تعاطا  یلع  تعاطا  رامع  يا  .دیامنن  تکاله  رب  تلالد  دنادرگن و  رب  تیاده  زا  ار  وت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ماقم  هب  شحاف  ملظ 

! نمحرلا دبع  نامرف  رما و  تحت  دراذگ  یم  يروش  رد  ار  یلع  رمع ، هفیلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  روتسد  فالخ  رب  هاگنآ 

؟ دوبن سب  دومن ، طقاس  تفالخ  رما  رد  ار  اهنآ  يار  قح  رانک و  رب  هباحص  رابک  زا  همه  نآ  دشن ؟ نیبدب  هاگتسد  نآ  هب  دوش  یم  ایآ 
قح و نیب  قوراف  هک  دـندومن  ترـضح  نآ  هب  یگرزب  تناها  دـندروآ و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  شحاف  ملظ  مه  يروش  دوخ  رد 

! دنداد رارق  نمحرلا  دبع  نامرف  رما و  تحت  ار  لطاب 

تالاح اهنآ ، لاثما  ءایلوالا و  هیلح  هباصا و  باعیتسا و  لیبق : زا  لاجر  بتک  هب  دینک  هعجارم  .دییامن  تواضق  هنافـصنم  مرتحم  نایاقا 
هتشاد ار  تیمکح  ماقم  تقایل  نمحرلا  دبع  دینیبب  دیجنسب ، يروش  ءاضعا  رفن  جنپ  نآ  اب  هکلب  نمحرلا و  دبع  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

زا دوصقم  هتفر و  راک  هب  یسایس  ياه  يدنب هتسد  يور  هک  ییاه  یشک  قح  هب  دیربب  یپ  هاگنآ  مالّـسلا ؟ هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  ای 
! تسا هدوب  موس  هبترم  رد  تیالو  قح  ندومن  لاماپ  اه ، يزاب  نآ 

رد هک  هدوب  یلمع  باطخلا ) نب  رمع   ) یناثهفیلخ روتسد  رگا  مالک ، هصالخ 

87 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ دشن یلمع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  رد  ارچ  سپ  تسمزال ، يروش  سلجم  تفالخ ، نییعت 

زا کی  مادـک  ایآ  .هدـش  لمع  مسق  راهچ  ع )  ) یلع نامثع و  رمع و  ورکبوبا  ( ) نیدـشار  ) هعبراءافلخ تفالخ  رد  هک  تسا  بجعت  و 
امـش دـییامن  قیدـصت  هدوب  قح  هاوخب ، لد  قرط  مامت  رگا  لطاب و  رگید  ماسقا  هدوب و  راک  رادـم  لمع و  كالم  قح و  هعبرا  ماـسقا 

! دیرادن هدننک  عناق  لیلد  تباث و  قرط  تفالخ ، نییعت  يارب 

ریغ تقیقح  دومن  دیهاوخ  قیدصت  دیرگنب ، قیاقح  هب  هناقیمع  فاصنا و  رظن  اب  دـییآ و  نوریب  تداع  زا  يردـق  مرتحم  نایاقآ  رگاو 
.هدومن ادیپ  نایرج  ارهاظ  هک  تسا  نآ  زا 

یمع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ 

ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح 

مه ههجو  هللا  مرک  یلع  تفالخ  دومن ، يرتشیب  قمعت  وا  رد  امـش ) لوق  هب   ) دیاب هک  دـشاب  حیحـص  امـش  تانایب  نیا  هچ  نانچ  خـیش :
زین ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دـندومن ، تیوقت  بصن و  تفـالخ  هبار  لـبق  ءاـفلخ  هک  یعاـمجا  ناـمه  هک  نآ  يارب  دوـش ، یم  لزلزتـم 

.دندومن رارقرب  تفالخ  هب  دندروآ و 

هکنآ لاح  هدوبن و  راـک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یلبق  صوصن  هک  دـشاب  یم  حیحـص  یتقو  امـش  شیاـمرف  نیا  یعاد :
.هدوب ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  صوصنم  هکلب  هدوبن ، تما  عامجا  هب  طوبرم  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ 

تساربمغیپ ادخ و  بناج  زا  صوصنم  یلع  تفالخ 

مدرم عامتجا  عامجا و  تهج  زا  هن  تفر ، تفالخ  راب  ریز  ترضح  نآ  رگا  و 
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تسد هب  یتصرف  تقو  ره  درذگب ، اه  لاس ول  دنیامن و  بصغ  ار  شقح  هک  یقح  يذ  ره  اریز  دوب ؛ قح  دادرتسا  تهج  زا  هکلب  دوب ،
.دریگب ار  دوخ  قح  دیاب  تفر ، نایم  زا  عنام  دش و  دوجوم  یضتقم  دروآ و 

.تفرگ رارق  دوخ  زکرمرب  قح  دومن و  قح  قاقحا  ترضح  نآ  دش ، دوجوم  یضتقم  فرطرب و  عنام  هک  يزور  نآ  اذلف 

ار تفالخ  صوصن  لئالد و  دییامرف ، هعلاطم  ار  هرشتنم  ياه  هداعلا  قوف  تالجم و  دئارج و  تاحفص  دیدومرف ، شومارف  نایاقآ  رگا 
هجوت عامجا و  تهج  زا  يرهاظ  تفالخ  ماقم  هب  ترـضح  نآ  يرارقرب  هک  میدومن  تباث  میدـش و  روآدای  هیـضام  یلالیل  رد  ام  هک 

ربخ کی  دـیناوت  یمن  امـش  .هدوب  قح  دادرتسا  ینآرق و  تاـیا  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صوصن  تهج  زا  هکلب  هدوبن  مدرم 
زا یمان  ای  دنتسه  نم  هفیلخ  یصو و  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  دشاب : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیورایب  هیلع  قفتم 

هیلع هللا  یلصربمغیپ  زا  يرایسب  رابخا  هعیش ) بتک  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ هربتعم  بتک  رد  یلو  .دشاب  هدرب  یسابع  يوما و  يافلخ 
هراشا هتـشذگ  ياـه  بش رد  اـهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هدومرف  یفرعم  تیاـصو  تفـالخ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  دوجوم  هلآو 

.دیسر ناتضرع  هب  هملس  ما  ربخ  مه  بشما  میدومن و 

.تسا نم  هفیلخ  رکب  یبا  دومرف : ربمغیپ  هک  هدیسر  مه  ام  رابخا  رد  خیش :

یمن باوج  الب  ار  امـش  مه  بشما  .میدومن  رکذ  ثیداحا  نآ  نالطب  رب  هک  ار  لبق  ياه  بش لئالد  دیا  هدومرف  شومارف  ایوگ  یعاد :
.میراذگ

: دیوگ هداعسلا  رفس  باتک  رد  هغللا  سوماق  بحاص  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  خیش 
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(1)« .اهبذکب لقعلا  ههیدب  دهشی  یتلا  تایرتفملا  نم  یهف  رکب  یبا  لئاضف  یف  درو  ام  نا  »

( .دهد یم  اهنآ  غرود  هب  یهاوگ  لقع  ههیدب  هک  تسا  یتارتفم  زا  هدیدرگ  لقن  رکب  یبا  لیاضف  رد  هچنآ  )

دوب رتکیدزن  عامجا  هب  یلع  تفالخ 

نامثع و رمع و  رکب و  یبا  زا   ) نیدشار ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  تفالخ ، يرهاظ  هقیرط  رد  دینک  تقد  بوخ  رگا  اه ، نیا رب  هوالع 
، تما عیمج  لمعلا  حیحـص  ناگدنیامن  ای  دـندرگ  عمج  تما  مات  هک  دـشن  عقاو  یعامجا  یـسابع  يوما و  ءافلخ  )و  مالّـسلا هیلع  یلع 

یم میرگنب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  هب  رگا  رهاظ  بسح  رب  یلو  دنهدب  اهنآ  تفالخ  هب  يأر  ًاقفتم  دنیامن و  عامتجا 
لوا هبترم  رد  رکب  یبا  تفالخ  رد  دـنا : هتـشون  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیخروم  اریز  دـعب ؛ لبق و  ءافلخ  ات  دوب  رت  کیدزن  عاـمجا  هب  مینیب 
هلیبق اب  تفلخم  تهج  زا  تجاجل و  يور  سوا  هلیبق  زا  يا  هدع  دعب  .دندوب  دراو  حارج ) هب  فورعم   ) نک ربق  هدـیبع  وبا  رمع و  طقف 

و میداد ) حرش  هچنانچ   ) دیدهت یـضعب  رورم ، هب  دعب  دندومن و  تعیب  دندوب ، هدومن  تراما  يادیدناک  ار  هدابع  نب  دعـس  هک  جرزخ 
هب راصنا  دننام  یعمج  (2) و  دندومن تعیب  عیمطت  هب  یعمج 
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تاعوضوملا نم  تاروهـشملا  رهـشا  قیدـصلا  رکب  یبا  لئاضف  باـب  دـسیون : یم  همتاـخ ، ءاـفخلا 2/419 ، فشک  رد  ینوـلجع  - 1
.لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم  اذه  لاثما  و  و ...  صاخ ، رکب  یبال  هماع و  سانلل  یّلجتی  هللا  نا  ثیدحک 

يارب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  هک  وا  تسا  نایفـس  وبا  داد  تیاـضر  رکبوبا  تفـالخ  هب  عـیمطت  اـب  هک  یناـسک  زا  یکی  - 2
هجوتم تشگرب و  یتقو  تشادن ، روضح  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  نامز  رد  دوب  رومأم  تاقدـص  يروآ  عمج 

زا هجنآ  هک  درک  داهنـشیپ  رکبوبا  هب  رمع  اـما  دـنک  ماـیق  رکبوبا  هیلع  هک  تشاد  دـصق  دـش و  تحاراـن  هدـش  هفیلخ  رکبوـبا  هک  دـش 
رانید نب  کلام  نع  .دش  یـضار  نایفـس  وبا  درک و  ننینچ  زین  رکبوبا  دـهدب و  وا  هب  ار  تسا  لاملا  تیب  يارب  هک  نیملـسم  تاقدـص 

موق هیقلف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  دقو  هتیاعـس  نم  عجرف  ایعاس  نایفـس  ابأ  ثعب  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق :
لعف امف  لاق : معن ، اولاق : لیـصفلا ؟ وبأ  لاق : رکب ، وبأ  لیق  هدـعب ؟ یلو  نم  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  اولاقف : مهلئـسف 

نب رفعج  رکذو  زیزعلا : دبع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  لاق  .امهداضعأ  نم  امهل  نعفرأل  هدیب ، یسفن  يذلاو  امأ  سابعلاو ؟ یلع  نافعضتسملا 
رمع ملکف  لاق : مدلا ، الإ  اهیفطی  هجاجع ال  يرأل  ینإ  لاق  هنیدملا  مدـق  املف  هاورلا ، هظفحت  مل  رخآ  ائیـش  لاق : نایفـس  ابأ  نأ  نامیلس 

، لوالا مسقلا  يرهوج ، كدفلا ، ْهفیقسلا و  .یضرف  هکرتف  .هدی  یف  ام  هل  عدف  هرـش ، نمأن  انإو ال  مدق ، دق  نایفـس  ابأ  نإ  لاقف  رکب  ابأ 
، ریثالا نبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  ج2/44 ؛ ْهفیقسلا ، ثیدح  هبطخ 26 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبل ، جـهن ا  حرـش  ات 39 ؛ ص37 ْهفیقسلا ،

ثرا رکبوبا  روطچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  کی  اجنیا  .ْهفیقـسلا  ثیدـح  ، 2/449 يربط ، خیرات  ْهفیقـسلا ؛ ثیدح  و 326 ،  2/325
عنم دشاب  یم  هرهاط  هقیدص  نآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هکنیا  دوجو  اب  ترـضح  نآ  زا  تاقدص  ناونع  هب  ار  مالّـسلااهیلعارهز  ترـضح 

« ققحم « !!؟ دشخب یم  وا  هب  ار  هدوب  اهنآ  يروآ  عمج  رومأم  نایفسوبا  هک  ار  تاقدص  نامز  نامه  رد  اما  دنک  یم 
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.دندومنن تفالخ  زا  تعیبت  رخآ  هب  ات  هدابع  نب  دعس  تسایر 

تنطلـس تفالخ  هکلب  دوبن ، راکرد  ًادـبا  یمومع  ءارآ  ذـخا  یعامجا و  .دـش  رارقرب  اهنترکب  یبا  روتـسد  هب  طقف  رمع  تفالخ  اـما  و 
! دش ماجنا  هنابآم 

! تسشن تفالخ  دنسم  رب  داد  روتسد  رمع  هک  يروتاتکید  ياروش  سلجم  یسایس  هدولاش  يور  نامثع ، اما  و 

هب تفالخ  رابرد  هب  یهاوخداد  تهج  ًافداصت  هک  نیملـسم  دالب  ناگدـنیامن  بلاغ  ابیرقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هقیرط  رد  اـما  و 
تفالخ دنسم  رب  ترضح  نآ  اهنآ ، همه  رارصا  هب  دندومن و  تکرش  دندوب ، هداد  لیکشت  یگرزب  عامجا  هدمآ  هنیدم 
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.دیدرگ رقتسم  يرهاظ 

؟ هدوب تفالخ  نییعت  يارب  هنیدمرد  نیملسم  دالب  ناگدنیامن  عامجا  بحاص  هلبق  باون :

ناگرزب موق و  ءامعز  زا  نیملـسم  دالب  بلاـغ  زا  يرایـسب  تیعمج  هکلب  .دوب  رارقرب  تفـالخ  دنـسم  رب  موس  هفیلخ  زونه  ریخ  یعاد :
هک نارگید  ناورم و  حـیبق  تشز و  تاکرح  هریغ و  هریما و  نیب  ملاظ  لئاج  ماکح  لامع و  زا  تیاکـش  لاح و  ضرع  تهج  لـئابق ،
هب دندوب  اهنآ  رد  مه  هباحص  رابک  هک  عامجا  نآ  تبقاع  هک  دندش  عمج  هنیدم  رد  تفالخ  رابرد  هب  دندوب ، تفالخ  ماقم  هب  کیدزن 

لتق هب  رجنم  هباحص ، رابک  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناقفشم  حیاصن  هب  ندادن  شوگ  نامثع و  دوخ  ياه  يراک  هتـسنادن  هطـساو 
.دیدرگ وا 

هناخ هب  عامجا  تلاح  هب  دندوب  رضاح  هنیدم  رد  افداصت  هک  نیملـسم  دالب  ماوقا  ءامعز  لئابق و  ناگرزب  مامت  قافتا  هب  هنیدم  لها  اذل 
تعیب راوگرزب  نآ  اـب  ًاـعامجا  هدروآ و  دجـسم  هب  رارـصا  ساـمتلا و  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنتفر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم 

هدارا و لیم و  يور  هک  دشن ، عقاو  ترضح  نآ  زا  لبق  ثالث  ءافلخ  زا  کی  چیه  يارب  تعیب  لوا  رد  ارهاظ  یعامجا  نینچ  دندومن و 
.دنسانشب تفالخ  هب  ار  وا  دنشکب و  یصخاش  درف  کی  يوس  هب  تعیب  تسد  نیملسم  دالب  ءامعز  قافتا  هب  هنیدم  لها  رایتخا ،

نآ تفالخ  رب  ام  لیلد  هکلب  میناد ، یمن  ترـضح  نآ  يارب  تفالخ  لیلد  ار  نآ  اـم  دـش ، نآ  يارب  هک  یعاـمتجا  عاـمجا و  نینچ  اـب 
.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادخ و  صن  دیجم و  نآرق  ترضح 
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.دندومن یم  نیعم  ار  دوخ  هفیلخ  یصو و  دنوادخ  رما  هب  هک  ءایبنا  مامت  هریس  قباطم 

يارب .دیدومرف  هابتشا  ًاوهس  ای  ًادمع  مناد  یمن  .تسا  هدوبن  یتوافت  ءافلخ  رئاس  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیب  دیدومرف : اثلاث :
هدوب يرایـسب  توافت  تما  مامت  هکلب  ءافلخ ، مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  هک  تسا  تباث  تما ، عامجا  هکلب  لقن  لقع و  لئالد  اب  هک  نآ 

.تسا

هدوب ءافلخ  ریاس  زا  زیامتم  مالّسلا  هیلع  یلع 

ءافلخ اـهنآ  هک  تسا  نآ  هدوب ، ءاـفلخ  ریاـس  زا  زیاـمتم  تهج  نیمه  هب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  اـنالوم  هک  يزاـیتما  نیلوا 
تسا یهیدب  .تسا  هدوب  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  بوصنم  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  دنا  هدوب  قلخ  زا  یتیعمج  بناج  زا  بوصنم 

قرف صوصنم  ریغ  هفیلخ  اب  صوصنم  هفیلخ  هک  دناد  یم  یلقاع  ره  .تسا  قلخ  هدش  نییعت  زا  زاتمم  اقح  ربمغیپ ، ادخ و  هدـش  نییعت 
.دراد رایسب 

فرـش و لضف و  ملع و  ماقم  دـیامن ، یم  زاتمم  تما  عیمج  ءافلخ و  ریاس  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هزاتمم  تفـص  نیرت  مهم  و 
دزن اهنآ  تلاح  هک  نویرکب  بصاون و  جراوخ و  زا  یلیلق  هدع  ءانثتسا  هب  تما –  ءاملع  عیمج  قافتا  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياوقت 

.هدوب تما  همه  زا  ياقتا  فرشا و  یضقا و  لضفا و  ملعا و  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا - مولعم  همه 

.مدومن لقن  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  هتشذگ  ياه  بش  رد  رمع  رکب و  یبا  لوق  زا  یتح  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  هچ  نانچ 
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تقیقح فشک  ات  مناوخ  یم  امـش  يارب  زا  متفگن ، لبق  ياه  بش  رد  هک  دـمآ  مداـی  رد  يربخ  مه  کـنیا  دـیجم  نآرق  تادـییأت  اـب 
.دوش

(2) بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  (1) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما 

هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  اهنآ  ریغ  دوخ و  ننـس  رد  یعفاش  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  (3) و  یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هفلتخم  ترابع  ظافلا و  هب  ررکم  هلآو  هیلع 

« .هللااب كرشلا  دح  یلع  هللا و  یلع  ّدارلاک  َّیلع  دارلا  مکاضقا و  مکلضفا و  مکملعا و  یلع  »

در نم  رب  در  تسا و  نم  رب  در  یلع ، يار  راتفگ و  مکح و  رب  در  .دـشاب  یمامـش  همه  زا  ياضقا  لضفا و  ملعا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  )
( .تسادخ هب  كرش  دح  رد  ادخ  رب  در  تسادخ و  رب 

94 ص :

.بعک نب  یبا  رذنملا  یبا  ثیدح  راصنالا ، دنسم  ، 5/113 لبنح ، دمحا  دنسم  - 1
لصف 7. ح66و 67 ، ص81 و 82 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

و باب 56 .) 2/301 و 285 ح 814 و 859 ، يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 8و 7 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 3
نب یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4656 ، ، 3/145 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  زین 

باب مسق 1 ، ص83 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  .ْهباحـصلا  ْهفرعم  باتک  ح5328 ، رد 3/345 ، .مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا 
هدرک لقن  نوگانوگ  ظافلا  اب  لصف 6 ، باب  لوئسلا ص101  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  بندمحم  .ْهمالا  یـصقا  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف 
نیمه هب  .بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  يدـعب  نم  یتـما  ملعا  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد  .ّیلع و  یتـما  یـضقا  دوـمرف : مرکا  ربماـیپ  هک  دـنا 

.دنا هدرک  لقن  زین  هباحص  ریاس  باطخلا و  نب  رمع  زا  یثیداحا  نومضنم 
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: تسا هتشون   (1) هغالبلا جهن  حرش  تادلجم  زا  ياج  دنچ  رد  تسا و  امش  ءاملع  فارشا  زا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

خویـش دنا و  هدوب  نآ  هب  لئاق  نیعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  هک  میدـق  تسا  یلوق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیـضفت  هب  لوق  »
« .دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  نویدادغب 

مالک حاتتفا  یعاد  ياچ  فرـص  هضیرف و  ءادا  زا  سپ  دنتـساخرب  زامن  يارب  نایاقآ  تساخرب  ءاشع  زاـمن  مـالعا  ناذا  يادـص  نوچ  »
« .مدومن

تالامک لئاضف و  سوؤر  هب  هراشا 

لاؤس قیرط  هب  کنیا  هک  مدروخرب  یعوضوم  هب  مرکف  نایاپ  رد  ات  مدومن  اهرکف  یعاد  دیدوب  زامن  لوغـشم  هک  امـش  نایاقآ ، یعاد :
.میامن یم  حرط 

؟ تسا زیچ  هچ  هب  امش  رظن  رد  دیامن  یم  مدقت  قح  داجیا  هک  دارفا  ریاس  رب  يدرف  ره  تلیضف  تفارش و  دییامرفب 

تالامک لیاضف و  سوؤر  ناوت  یم  هک  یلوا  هجرد  رد  یلو  تسا  رایسب  تلیضف  تفارش و  قرط  هتبلا  توکس ) يردق  زا  دعب  : ) خیش
: دروآ رامش  هب  ناوت  یم  ار  زیچ  هس  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زا  دعب  درمش ،

95 ص :

یم دیدحلا  یبا  نبا  ...ْهمامالا  یف  ْهلزتعملا  هنباحـصا  هیلا  بهذـی  امیف  لوقلا  همدـقم ، ، 1/9 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
ینعم ام  هیمالکلا  انبتک  یف  انرکذ  دقو  مالّـسلا  هیلع  هلیـضفت  نم  نویدادغبلا ، انخویـش  هیلإ  بهذی  ام  یلإ  بهذنف  نحن  اماو  : » دـسیون

« ...اعم نیریسفتلا  یلع  لضفأ  مالّسلا  هیلع  هنا  انیبو  هدیمحلا ، لالخلاو  لضفلا  ایازمل  عمجألا  وأ  اباوث  رثکألا  هب  دارملا  لهو  لضفألا ،
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.يراکزیهرپ يوقت و  .شناد 3 - ملع و  .كاپ 2 - داژن  بسن و  - 1

ثحب دراو  دـیدومرف ، باختنا  تالامک  لئاضف و  سوؤر  ناونع  هب  امـش  هک  قیرط  هس  نیمه  زا  مه  ام  .رجـالا  مکل  هللا  نسحا  یعاد :
ءافلخ و زا  معا  هباحص  زا  کی  ره  هتبلا  میوش و  یم 

دعاوق يور  دـندوب ، لئاضف  تاهما  هیالع و  صئاصخ  نیا  عماج  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  یلو  دـندوب ، یـصئاصخ  کـی  ياراد  مهریغ ،
.تسا ملسم  اهنآ  يارب  مدقت  قح  هیلقن ، هیلقع و 

دییامن قیدصت  هدوب ، تداعس  تدایـس و  راد  مچرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هثالث ، صئاصخ  نیا  رد  هک  میدومن  تباث  رگا 
طقاـس تفـالخ  ماـقم  زا  تسا و  هدوـب  تفـالخ  رما  هب  یلوا  راوـگرزب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هدراو  صوـصن  اـب  هک 

ار شمان  هغالبلا ) جـهن  حرـش  لوا  دـلج  رد ص46  دـیدحلا  یبا  نبا  هدـیقع  هب  هک   ) یـسایس ياـه  يزاـب هسیـسد  هب  رگم  هدـیدرگن ،
.دندراذگ تحلصم 

مالّسلا هیلع  یلع  كاپ  بسن  رد 

مالّسلا هیلع  یلع  تفارش  هب  يدحا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  زا  دعب  هک  تسا  ملـسم  داژن ، بسن و  عوضوم  رد  الوا :
یتح هدومن ، ناریح  وحم و  ار  ءالقع  لوقع  هک  دشاب  یم  نابات  هدنشخرد و  كاپ و  ترـضح  نآ  داژن  بسن و  يردق  هب  دسر و  یمن 

یبصان و ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  یچـشوق و  دـمحم  نب  یلع  یلوم  نیدـلا  ءالع  دـننام  ناـتدوخ  ياـملع  رباـکا  زا  نیبصعتم 
: دیامرف یم  هک  ههجو  هللا  مرک  ّیلع  تاملک  رد  میناریح  وحم و  ام  هک  دیوگ  ینازاتفت  رمع  نب  دوعسم  نیدلا  دعس 
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(1)« دحا انب  ساقی  تیبلا ال  لها  نحن  »

( دومن ام  هب  سایق  ناوتن  ار  يدحا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لها  مییام 

: دومرف يرهاظ  تفالخ  ماقم  هب  ندیسر  زا  دعب  هک  تسا   (2) هغالبلا جهن  مود  هبطخ  نمض  زین  و 

.نیدـلا ساـسأ  مه  .ادـبأ  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوـسی  ـالو  دـحأ  همـألا  هذـه  نم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  لآـب  ساـقی  ـال  »
یلإ قحلا  عجر  ذإ  نآلا  .هثارولاو  هیـصولا  مهیفو  .هیـالولا  قح  صئاـصخ  مهلو  یلاـتلا  قحلی  مهبو  .یلاـغلا  ئفی  مهیلإ  .نیقیلاداـمعو 

« هلقتنم یلإ  لقنو  هلهأ 

فراعم شـشخب  تمعن و  زا  هشیمه  هک  یناـسک  دـنا و  هدوبن  هسیاـقم  فرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  اـب  تما ، نیا  زا  يدـحا  )
هب قح ، هار  زا  ناگداتفا  رود  .دنتسه  نیقی  نامیا و  نوتس  نید و  هیاپ  ساسا و  نانآ  .دنوش  یمن  ربارب  نانآ  اب  دندنم  هرهب  ناشیا  مولع 
رد هرهاب ) تازجعم  تایآ و  هقح و  فراعم  مولع و   ) تماما صئاصخ  دـنوش و  یم  قحلم  ناشیا  هب  ناگدـناماو  هدرک و  عوجر  نانآ 

( مرتحم دوجو  نآ  زا   ) ندرب ثرا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصو  نانآ  هراب  رد  سب و  تسا و  ناـشیا  قح  عمج و  ناـنآ 
قح ماگنه  نیا  رد  .تسا  تباث 

97 ص :

فرح ح6838 ، ، 4/283 یملید ، سودرفلا ، لصف 1 . باب 5 ، لئاضفلا ، باتک  ح 34201 ، ، 12/104 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
لضف یف  باب  مسق 1 ، ص17 ، يربط ، نیدلاب  دمحم  یبقعلا ، رئاخذ  نونلا ، فرح  ح 8104 ، ، 2/232 يوانم ، قیاقحلا ، زونک  نونلا ،

،1/459 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  ، 2 باب طمس 1 ، ح10 ، ، 1/45 ینیومح ، نیطمـسلادئارف ، مهب ، دـحا  ساقی  مهنا ال  رکذ  مشاه ، ینب 
باب 52.

لصف 22. ح294 ، ص213 ، هیودرم ، نبا  بقانم  نیفص .) نم  هفارصنا  دعب  مالّسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  هبطخ 2(و  ْهغالبلا ، جهن  - 2
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( .هدیدرگ لقتنم  دوب  هدش  جراخ  نآ  زا  هک  ییاج  هب  هتشگرب و  شلها  يوس  هب 

مهیلع هللا  تاولـص  دمحم  لآ  لیلج  نادناخ  ترـضح و  نآ  تفالخ  مدقت  قح  تیولوا و  رب  هلماک  تلالد  ترـضح ، نآ  تانایب  نیا 
.دراد نیعمجا 

ضرع لبق  ياه  بش هچ  نانچ  .دـنا  هتـشاد  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  مه  نیفلاخم  هکلب  تسا  ترـضح  نآ  دوخ  مـالک  هن  تـالمج  نیا 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  رمع  هللا  دبع  زا  لئاو  یبا  زا   (1) یبرقلا هدوم  زا  متفه  تدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  هک  مدرک 

نم یلع  لاق : وه ؟ ام  یلعف  نمحرلا  دـبع  ابا  ای  لجر : لاـقف  ناـمثع ، رمع و  رکب و  یبا  میتفگ  اـم  ربمغیپ ، باحـصا  هرامـش  تقو  رد  »
هک تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  یلع   ) .هتجرد یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  وه  دحا  هب  ساقی  تیبلا ال  لها 

( .تسا ترضح  نآ  هجرد  رد  رمبغیپ و  اب  وا  .دومن  ناوتن  وا  اب  هسیاقم  ار  يدحا 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  يدادغب  يرزرک  دمحم  نب  دمحا  زا   (2) زین و 

98 ص :

نیا ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 ) ح850 ، ، 2/297 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ْهدوم 7 (  ینادمه  یع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
رمعو رکب  وـبأ  اـنلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  باحـصأ  انددـعأ  اذإ  اـنک  لاـق : رمع  نبا  نع  لـئاو  یبأ  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوـگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  وه  دحأ  هب  ساقی  تیب ال  لهأ  نم  یلع  لاق ) ( ؟ وه ام  یلعف  نمحرلا  دبع  ابأ  ای  لجر  لاقف  نامثعو ،
یف هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  همطافف  ْمُهَتَّیّرُذ } ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِإب  ْمُُهتَّیّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو   } لوقی هللا  نإ  هتجرد  یف 

، یقـشمدلا نبا  بلاطملا ، رهاوج  .روط  هروس  هیآ 52  لیذ  یناکـسح 2/271و ح904 ، مکاح  لیزنتلا - دهاوش  .امهعم  یلعو  هتجرد 
باب 36. ، 1/224

نیا ار  ثیدح  ینادمه  باب 56 ) ح851 ، ، 2/298 يزودنق ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2
تلأس لاق : لبنح  نب  دمحأ  نب  هللا  دبع  تعمـس  لاق : هنع  هللا  یـضر  يدادغبلا  يرزرکلا  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ 

تیبلا ال لهأ  نم  وه  لاق : بلاـط ؟ یبأ  نب  یلع  نیأ  تبأ ، اـی  تلقف : .تکـس  مث  ناـمثعو ، رمعو  رکب  وبأ  لاـقف : لیـضفتلا ؟ نع  یبأ 
.ءالؤه هب  ساقی 
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رکب و یبا  تفگ : وا  هباحص ، لیضفت  زا  هلبانحلا ) ماما  لبنح  نب  دمحا   ) مردپ زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  لبنح  نب  هللا  دبع  زا  مدینش  »
زا یلع   ) .ءالؤه هب  ساقی  تیبلا ال  لـها  نم  وه  تفگ : تساـجک ؟ مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـباب ، متفگ : سپ  .ناـمثع  رمع و 

هیلع یلع  بسن  هک  نآ  رت  بجع  ( ار نامثع  رمع و  رکب و  یبا  دومن  هسیاقم  وا  اب  ناوتن  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها 
هدوب درف  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ثیح ، نیا  زا  یناسمج و  ینارون و  دراد : هبنج  ود  مالّـسلا 

.تسا

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

.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدقت  قح  تقلخ ، یقیقح  يانعمو  تینارون  هبنج  زا 

ینادمه یلع  دیس  ریم  (1) و  دنـسم تمظع  اب  باتکرد  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  لیبق : زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  ناـنچ 
(2) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  هیقف 

99 ص :

ثیدح بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  لقن 662/2 ، ًْهباحصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  نکل  میتفاین  دنسم  رد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
هللا يدی  نیب  ارون  یلعو  انأ  تنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمـس  لاق : ناملـس  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار 

« یلع ءزجو  انأ  ءزجف  نیئزج ، رونلا  کلذ  مسق  مدآ  هللا  قلخ  املف  ماع ، رشع  هعبرأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  لجو  زع 
ار ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 876 ، ، 2/307 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادمه  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

هللا قلخ  املف  ماع ، فالآ  هعبرأب  مدآ  هللا  قلخی  نا  لبق  دـحاو  رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  هعفر : نامثع  نع  تسا : هدرک  لـقن  هنوگ  نیا 
.هیصولا ّیلع  یف  هوبنلا و  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  ادحاو  ئش  لزی  ملف  هبلص ، یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ 
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لوسر زا  دـنیامن  یم  لقن  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  (1) و  بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  و 
: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

هللا قلخ  اّملف  ماع ، فلا  رشع  هعبراب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هُسّدقیو  رونلا  کلذ  هللا  ُحّبسی  ّلجو  ّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  ُتنک  »
« هفالخلا ٍِّیلَع  یفو  ُهّوبنلا  َّیِفَف  بلّطُملا : دبع  بلُص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  رون  یف  لزی  ملف  ِهبلُص  یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ  یلاعت 

قلخ نوچ  سپ  لاس ، رازه  هدراهچ  هب  ار  مدآ  دـنک  قلخ  هک  نیا  زا  لـبق  یلاـعت  يادـخ  تردـق  راـیتخا  رد  میدوب  يرون  یلع  نم و  )
دبع بلـص  رد  ات  میدوب  مه  اب  هتـسویپ  وا  بلـص  زاو  داد  رارق  مدآ  بلـص  رد  میدوب  رون  نآ  هک  ار  اـم  لاـعتم ، يادـخ  ار  مدآ  دومرف 

(. تخاس رهاظ  ار  تفالخ  یلع  رد  توبن و  نم  رد  سپ  .میدش  ادج  مه  زا  بلطملا 

: ترابع نیا  هب  هداد  عوضوم  نیمه  هب  صاصتخا  ار   (2) یبرقلا هدوم  زا  متشه  هدوم  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

100 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یلزاغم  نبا  هللا ، يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ح 130 ، ص88 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
هللا ُحّبسی  ّلجو  ّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  ُتنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  یبیبح  ُتعمـس  لاق : ناملـس  نع  تسا : هدرک 
یّتح دحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  ِهبلُـص  یف  رونلا  کلذ  بّکر  مدآ  هللا  قلخ  اّملف  ماع ، فلأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هُسّدقیو  رونلا  کلذ 

.هفالخلا ٍِّیلَع  یفو  ُهّوبنلا  َّیِفَف  بلّطُملا : دبع  بلُص  یف  انقرتفا 
(. باب 56 ، 2/303 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسااب   ) ْهدوم 8 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2
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« .نمیلاعلا نم  دحا  طعی  مل  ام  لاصخلا  نم  ّیلع  یطعا  دحاو  رون  نم  ایلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  یف  هنماثلا  هدوملا  »

نایملاع زا  يدحا  هب  هچ  نآ  لاصخ ، زا  یلع  هب  تسا  هدش  هداد  دـندوب و  رون  کی  زا  یلع  ادـخ و  لوسر  هک  نیا  رد  متـشه  تدوم  )
( .تسا هدشن  هداد 

هک تسا  موس  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  زا  تسا  ضرعتم  مه  یعفاش   (1) یلزاغم نبا  هدومن و  لقن  تدوم  نیا  رد  هک  يرباخا  هلمج  زا 
: دومرف مرکا  لوسر  تفگ :

ائیش لزی  ملف  هبلـص ، یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هللا  قلخ  املف  ماع ، فالآ  هعبرأب  مدآ  قلخی  نأ  لبق  دحاو  رون  نم  یلعو  انأ  تقلخ  » 
« هیصولا یلع  یفو  هوبنلا  یفف  بلطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  ادحاو 

يادـخ دومن  قلخ  ار  مدآ  هک  نآ  زا  سپ  لاس ، رازه  راهچ  هب  ملاـع  دوش  قلخ  هک  نیا  زا  لـبق  میدـش  قلخ  رون  کـی  زا  یلع  نم و  )
توبن نم  رد  سپ  .بلطملا  دبع  بلص  رد  میدش  ادج  مه  زا  هک  نآ  ات  میدوب  مه  اب  هتـسویپ  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  لاعتم ،

(. داد رارق  ار  تیاصو  یلع  رد  و 

: دومرف یلع  هب  باطخ  دسیون : یم  ربخ  نیا  زا  دعب   (2) رگید ربخ  رد 

« ّیلع ای  همامالا  هیصولا و  کیف  هلاسرلا و  هوبنلا و  یفف  »

باتک بحاص  زا  رـصم ) پاـچ   ) (3) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 450  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نـبا  ار  ربـخ  نـیمه  زین  و 
نامیلس خیش  هدومن و  لقن   (4) سودرف

101 ص :

.هللا يدی  نیب  ًارون  یلع  انا و  تنک  مالّسلا  هیلع  هلوق  ح131 ، ص89 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
باب 56) ح 881 ، ، 2/308 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادمه  یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

.رشع عبارلا  ربخلا  یلع ، لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحالا و  رکذ  هبطخ 154 ، ، 9/171 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا  جهن  حرش  - 3
.ءاخلا فرح  ح2952 ، فاکلا و 2/191 ، فرح  ح 4851 ، ، 3/283 یملید ، سودرفلا ، - 4
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(2) نیطمـسلا دـئارف  یملید و  سودرف  یعفاش و  یلزاـغم  نبا  بقاـنم  دـئاوفلا و  عمج  زا   (1) هدوملا عیباـنی  لوا  باـب  رد  یفنح  یخلب 
امهیلع هللا  تاولص  یلع  دمحم و  ینارون  تقلخ  ینعم ، داحتا  تارابع و  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخم  هب  یمزراوخ  بقانمو  ینیومح 

ادـج مه  زا  بلطملا  دـبع  بلـص  رد  ات  دـندوب ، رون  کی  ود  ره  هک  نیا  دـنیامن و  یم  لقن  لاس  نارازه  هب  قیـالخ  تقلخ  زا  لـبق  ار 
بلاطوبا بلص  رد  رگید  فصن  دمآ و  دوجو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هک  تفرگ  رارق  هللا  دبع  بلـص  رد  یتمـسق  دندش ؛

تیاصو و يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلاـسر و  توبن و  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  .دـمآ  دوجو  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر ،
.هدراو رابخا  هلمج  رد  تسا  هللا  لوسر  دوخ  نایب  هچ  نانچ  دندومن  باختنا  تفالخ  تماما و 

نبا طبس  (4) و  مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  مراهچ  لصف  (3) و  بقانم مهدراهچ  لـصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  و 
هیافک باـب 87 رد  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  همهملا و  لوـصف  رد  یکلاـم  غابـص  نـبا  (5) و  هرکذت هحفـص 28  رد  يزوج 

مجعم زا  قارع  ثدحم  ظفاح  ماش و  ثدحم  ظفاح  زا  ادنسم  ربخ  جنپ   (6) بلاطلا

102 ص :

.1 باب ، 10 ح8 - ، 48 - 1/45 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
باب 2. طمس 1 ، ح 6 ، ، 1/42 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2

لصف 14. ح169 ، ص145 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3
لصف 4. ءزج 1 ، ح38 ، ص84 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4

مالّسلا هیلع  ّیلع  هنم  قلخ  امیف  ثیدح  باب 2 ، ص51 و 50 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 5
؛ بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  ، 42/67 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زین  و  باب 87 ، یعفاش ص315 ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 6
، بلاطملا رهاوج  رد  یقـشمد  نبا  ناقرف ؛ هروس  هیآ 54  لیذ  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  ح405 ، ص285 ، بقانم ، رد  هیودرم  نبا 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 10 ، ص61 ،
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  دوخ  دانسا  هب  یناربط 

« میدش ادج  مه  زا  بلطملا  دبع  بلص  رد  ات  میدوب  مه  اب  میدش و  قلخ  رون  کی  زا  یلع  نم و  »

.میامن یم  يراد  دوخ  اهنآ  مامت  رکذ  زا  راصتخا  تهج  زا  هک  دـشاب  یم  هدـیافرپ  یلاـع و  رایـسب  لـصفم و  راـبخا ، نآ  زا  یـضعب  و 
.دنیامن هعجارم  باتک  نآ  هب  دنبلاط  هک  یناسک 

، دنـشاب هدومن  لقن  یترابع  هب  کی  ره  تاور  هدومرف و  سلجم  کی  رد  ترـضح  هک  تسین  تهج  نآ  زا  ظافلا  تارابع و  فـالتخا 
.دوش یم  مولعم  رابخا  دوخ  قایس  زا  هچ  نانچ  دشاب  هدومرف  نایب  فلتخم  ياهناکم  رد  تسا  نکمم 

مالّسلا هیلع  یلع  ینامسج  بسن  رد 

.تسا ترضح  نآ  هصوصخم  لیاضف  صئاصخ و  زا  هک  تسا  گرزب  یتفارش  ياراد  ًاما  ًابا و  مه ، ینامسج  هبنج  زا  اما  و 

یکاپان محر  بلـص و  رد  دندوب و  تسرپ  ادخ  دحوم و  یگمه  رـشبلا ، وبا  مدآ  هب  ات  نارگید  فالخ  رب  ترـضح ، نآ  دادجأ  ءابآ و 
: رارق نیا  زا  تسا  هدوبن  هباحص  زا  يدحا  يارب  زا  راختفا  نیا  تفرگن و  رارق  كاپ  رون  نآ 

فانملا دبع  نب  ( 4  ) مشاه نب  ( 3  ) بلطملا دبع  نب  ( 2  ) بلاط یبا  نب  ( 1  ) یلع

103 ص :
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رضن نب  ( 13  ) کلام نب  ( 12  ) رهف نب  ( 11  ) بلاغ نب  ( 10  ) يؤب نب  ( 9  ) بعک نب  ( 8  ) هّرم نب  ( 7  ) بالک نب  ( 6  ) یصق نب  ( 5)
(22  ) ناندع نب  ( 21  ) دعم نب  ( 20  ) رازن نب  ( 19  ) رضم نب  ( 18  ) سایلا نب  ( 17  ) هکردم نب  ( 16  ) همیزخ نب  ( 15  ) هنانک نب  ( 14)

نب ( 30  ) رادـیق نب  ( 29  ) لـمح نب  ( 28  ) نامالـس نب  ( 27  ) تنب نـب  ( 26  ) سیمهلا نـب  ( 25  ) عـسیلا نب  ( 24  ) ددا نـب  ( 23  ) ّدا نـب 
رباع نب  ( 37  ) غلات نب  ( 36  ) وغوبا نب  ( 35  ) عوراش نب  ( 34  ) روحاـت نب  ( 33  ) خراـت نب  ( 32  ) هللا لـیلخ  میهاربا  نب  ( 31  ) لیعمسا

نب ( 46  ) درای نب  ( 45  ) غونخا نب  ( 44  ) خلشوتم نب  ( 43  ) کمل نب  ( 42  ) حون نب  ( 41  ) ماس نب  ( 40  ) ذشخفرا ( 39  ) حلاش نب  ( 38)
نینچ يدحا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  .رـشبلا  یبا  مدآ  نب  ( 50  ) ثیش نب  ( 49  ) شونا نب  ( 48  ) نانیق نب  ( 47  ) لئالهم

.درادن ینابات  عشعشم  بسن 

نینچ رما  .دیدومرف  هابتـشا  ارهاظ  دندوب ، دحوم  یگمه  رـشبلا  وبا  مدآ  هب  ات  ههجو  هللا  مرک  یلع  دادجا  ءابآ و  دیدومرف  هکنیا  خـیش :
ردـپ رزآ  لیبق : زا  دـندوب  ناتـسرپ  تب  نیکرـشم و  راوگرزب  نآ  ءابآ  رد  مینیب  یم  هک  نآ  يارب  میتسه  رهاظ  هب  رومأم  مه  اـم  .تسین 

: دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  حیرصت  هب  هک  لیلخ  میهاربا 

{ ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َکَمْوَق  َكارَأ َو  ّینِإ  ًهَِهلآ  اًمانْصَأ  ُذِخَّتَت  َرَزآ َأ  ِهیبَأل   ِ ُمیهاْربِإ َلاق  ْذِإ  َو  } 

ار اه  تب  ایآ  تفگ : دنک ) ردپ  قالطا  اهنآ  رب  برع  هکوا  یبرم  ردام و  رهوش  ای  ومع   ) رزآ شردـپ  هب  میهاربا  هک  ار  یتقو  نک  دای  )
(( ماعنا هروس  هیآ 74   ) منیب یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  تناوریپ  وت و  یتسار  نم  يا و  هدرک  رایتخا  یئادخ  هب 
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نآ باوج  هدوب و  رزآ  هک  میهاربا  ردپ  رد  لاکشا 

یم ام  هک  اریز  دـسر ؛ یمن  یعاد  رظن  هب  يرگید  زیچ  تداع  يور  فالـسا  زا  تیعبت  زج  امـش  رکفت  قمعت و  نودـب  نایب  نیا  یعاد :
كاپ دسر ، یم  رفک  كرش و  هب  اعطق  اهنآ  بسن  هک  هباحص  زا  ار  دوخ  بوبحم  فالسا  هکنیا  يارب  امـش  نارقا  فالـسا و  هک  مینیب 

ءابآ و رد  هک  دندش  یضار  دننادن ، صقن  ببس  ار  كرشم  ردام  ردپ و  دنیامن و  رود  اهنآ  زا  ار  یبسن  صقن  نیا  ینعی  دنـشاب ، هدرک 
فالسا و ات  دنیامن  یهتنم  رفک  كرش و  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بسن  دراو و  یکرشم  دوخ ، نأشلا  میظع  ربمغیپ  ددجا 

! دنزاس يربم  صقن  نیا  زا  ار  دوخ  خویش 

اج و یب  ندزاپ  تسد و  جاجل و  دانع  زج  هک  هدـیمهف  دنمـشناد و  نامدرم  زا  اهـضرغ  لامعا  نینچ  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج  اـعقاو 
وچمه رد  هدومن و  اـهنآ  راـتفگ  زا  تیعبت  تداـع  يور  مه  امـش  دومن و  لـمح  ناوـتن  رگید  زیچ  هب  دوـخ ، ياـیلوا  هب  دادو  تبحم و 

!! دییامن یم  وگاو  یسلجم 

.رزآ هن  هدوب  خرات  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  ردپ  هک  تسا  قافتا  ار  باسنا  ءاملع  هک  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  بلاج  و 

هک دراد  تحارص  نآرق  هک  نیا  اب  دیروآ  یم  نآرق  لباقم  ار  باسنا  ءاملع  هیرظن  دیاقع و  دییامن  یم  صن  لباقم  داهتجا  امـش  خیش :
.تسا هدوب  تسرپ  تب  رزآ  میهاربا  ترضح  ردپ 

تقد و يردـق  اذـل  نآرق ، قئاقح  هب  ندرب  یپ  رگم  میرادـن  یفدـه  نوچ  هکلب  مییامن ؛ یمن  صن  لباقم  داهتجا  هاـگ  چـیه  اـم  یعاد :
، دنتسه نآ  نیبمو  نآرق  لدع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  ییامنهار  هب  .مییامن  یم  يرتشیب  رظن  ناعما 
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ردـپ ار  ردام  رهوش  ومع و  تسا  لومعم  فرع  رد  هک  نآ  هچ  تسا  روهـشم  ماـع  فرح  هدـعاق  يور  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  میمهف  یم 
.دننک یم  باطخ 

دعب هدوب  ومع  هک  نآ  رب  هوالع  هک  نآ  رگیدو  هدوب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يومع  هک  نآ  یکی  تسا : لوق  ود  رزآ  هرابرد  و 
باطخ ردپ  ار  وا  میهاربا  ترـضح  تهج  ود  زا  اذـلف  .تفرگ  ار  ترـضح  نآ  ردام  میهاربا ) ترـضح  ردـپ   ) خرات شردارب  ندرم  زا 

.هدناوخ یم  ردپ  ار  وا  گرم  مد  ات  هدوب و  ترضح  نآ  ردام  رهوش  هک  نآ  زا  رگید  ندوب و  ومع  تهج  زا  یکی  دندومرف  یم 

ردپ ار  ردام  رهوش  ای  ومع  هک  دوش  تفای  یلیلد  نآرق  دوخ  رد  هک  نآ  رگم  مینک  رظن  فرص  میناوت  یمن  نآرق  تحارص  زا  ام  خیش :
.تسا لوبق  لباق  ریغ  صقان و  امش  لیلد  دومن ) هماقا  دیناوتن  زگره  و   ) دینک هماقا  دیناوتن  یلیلد  نینچ  رگا  دنشاب و  هدناوخ 

نآرق تایآ  دوخ  رد  هک  نآ  هچ  .ددرگ  لزلزتم  ناتتانایب  ماکحتسا  لیلد ، هماقا  تقو  رد  هک  دیئامرفن  تبحص  یمکحم  نیا  هب  یعاد :
رب دهاش  هک  دشاب  یم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 127  اهنآ  هلمج  زا  هک  .هدیدرگ  نایب  لومعم  فرع  دعاوق ، يور  هک  تسه  يرئاظندـیجم 

: دیامرف یم  هدومن  رکذ  گرم  ماگنه  شنادنزرف  اب  ار  بوقعی  ترضح  باوج  لاؤس و  هک  تسا  وگاعد  ضرع 

{ اًدِحاو اًهلِإ  َقاحْسِإ  َلیعامْسِإ َو  َمیهاْربِإ َو  َِکئابآ  َهلِإ  َکَهلِإ َو  ُُدبْعَن  اُولاق  يدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهینَِبل  َلاق  ْذِإ  }

میهاربا و وت  ناردپ  يادخ  ار  وت  يادخ  دنتفگ : دیتسرپ ؟ یم  ار  هک  نم  گرم  زا  سپ  امـش  تفگ : دوخ  نادـنزرف  هب  بوقعی  بانج  )
هک ار  قحسا 
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( .تسا هناگی  دوبعم 

تسا و قاحسا  بوقعی  بانج  ردپ  دیجم ، نآرق  تداهش  هب  هکنآ  يارب  .تسا  لیعامسا  هملک  هفیرـش ، هیآ  هک  نیا  زا  دوصقم  دهاش 
.دناوخ یم  ردپ  ار  وا  دندرک ، یم  باطخ  بأ  ار  مع  هک  فرع  هدعاق  يور  نآرق  رد  یلو  وا ، ردپ  هن  تسا  بوقعی  يومع  لیعامسا 

نآرق رد  مه  دنوادخ  .دندناوخ  ردپ  ار  ومع  مه  ردپ  باوج  رد  اذل  دنناوخ ، یمردپ  ار  ومع  ًاعرف  مالّسلا  هیلع  بوقعی  نادنزرف  نوچ 
.هدومرف رکذار  باوج  لاؤس و  نامه 

ردپ ار  وا  افرع  مه  نآرق  رد  هدناوخ ، یم  ردپ  افرع  ار  شردام  رهوش  ومع و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  مه  هدعاق  نامه  يور 
.رذآ هن  هدوب  خرات  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ردپ  هک  تسا  ملسم  باسنا ، طباض  ملع  خیرات و  لیلد  هب  الا  هدناوخ و 

دندوب هللااب  نمؤم  یگمه  ربمغیپ  تاهما  ءابآ و 

: دیامرف یم  هک  تسا  ءارعش )  ) هروس 26 هیآ 219  هدوبن  رفاک  كرشم و  ربمغیپ  دادجاو  ءابآ  رد  هک  نیا  رب  رگید  لیلد 

{ َنیدِجاّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  {َو 

تیاور دیجم  نآرق  رسفم  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  امش  ءاملع  زا  نارگید  (1) و  هدوملا عیبانی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
نم هبلقت   » هک هفیرش  هیآ  یناعم  رد  دنا  هدومن 

«. مدآ ندل  نم  حافس  ریغ  حاکن  نمهیبا  بلص  نم  هجرخا  یتح  ّیبن  یلا  ّیبن  نیدحوملا  بالصا 
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زا ار  وا  دروآ  نوریب  هک  نآ  ات  يربمغیپ  زا  دـعب  يربمغیپ  تشپ  رب  مدآ ) تشپ  زا   ) دـیحوت لـها  بالـصا  زا  ار  ربمغیپ  دـینادرگ  یم  )
( انز هب  هن  حاکن  زا  وا  ردپ  بلص 

ریسفت رد  تسا  ثیدح  باحصا  ماما  هک  یبلعث  ماما  یتح  دنا  هدومن  لقن  امش  ءاملع  همه  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  لیالد  هلمج  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  (1) و  هدوملا عیبانی  باب 2  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  هدومن و  لقن  دوخ 

: دومرف

ینلقنی هللا  لزی  مل  مث  میهاربإ ، بلص  یف  یب  فذقو  هنیفـسلا ، یف  حون  بلـص  یف  ینلعجو  مدآ ، بلـص  یف  ضرألا  یلإ  هللا  ینطبهأ  »
« .طق حافس  یلع  ایقتلی  مل  يوبأ ، نیب  نم  ینجرخأ  یتح  هرهاطلا  ماحرألا  یلإ  همیرکلا  بالصألا  نم 

بلص رد  ارم  داد  رارق  مدآ و  بلص  رد  نیمز  يوس  هب  دروآ  دورف  ارم  دنوادخ  )
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لقن هنوگ  نیا  ءارعش  هروس  هیآ 219 ، لیذ  ، 5/184 روثنملا ، رد  رد  یطویـس  زینو  باب 2 . ح13 ، ، 1/60 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
تدب یتح  مسبتف  هنجلا  یف  مدآو  تنک  نیأ  یمأو  تنأ  یباب  تلقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاس  لاق  سابع  نبا  ن  دنک : یم 

بلص یف  رانلا  یف  تفذقو  حون  یبأ  بلص  یف  هنیفسلا  تبکرو  هبلص  یف  انأو  ضرألا  یلإ  طبهو  هبلص  یف  تنک  ینا  لاق  مث  هذجاون 
بعـشتت ابذـهم ال  یفـصم  هرهاطلا  ماحرألا  یلإ  هبیطلا  بالـصألا  نم  ینلقنی  هللا  لزی  مل  حافـس  یلع  اـطق  ياوبأ  قتلی  مل  میهاربإ  یبأ 

رد ریثک  نبا  لصف 3 ، باب 1  لئاضفلا ، باـتک  ح 32010 ، ، 11/427 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  ...امهریخ  یف  تنک  ـالا  ناـتبعش 
هللا لوسر  رکذب  ْهیونتلا  رکذ  ، 3/190 عامسالا ، عاتما  رد  يزیرقم  فیرشلا ؛ هبسن  رکذ  باب  هللا ، لوسر  ْهریـس  باتک  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و 

هب ار  ثیدح  نیمه  ...هدلب  مرک  هبـسن و  فرـش  یف  لف  باب 2 ، ، 1/83 ءافـشلا ، رد  ضایع  یـضاق  مدآ ؛ نمز  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
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نآ ات  هزیکاپ ، هرهاط و  ياه  محر  يوس  هب  همیرک  بالصا  زا  ارم  داد  لقن  هتسویپ  میهاربا و  بلص  رد  ارم  تخادنا  یتشک و  رد  حون 
ياـه یگدوـلآ  هب  ارم  دـینادرگن  هدوـلآ  اـنز  هب  زگره  ار  رگیدـکی  دـندرکن  تاـقالم  هک  يرداـم  ردـپ و  نیب  زا  ارم  دروآ  نوریب  هک 

( تیلهاج

: تسا هدومرف  رگید  ربخ  رد 

« هیلهاجلا سندب  ینسندی  مل  »

( .تیلهاج ياه  یگدولآ  هب  مراگدرورپ  ارم  دینادرگن  هدولآ  )

تیربک حرش  یبلح و  حالصلا  نبا  هب  روهشم  دمحا  نب  نیدلا  نیز  نب  نیدلا  حالـص  خیـش  راکفالا  راکبا  باتک  باب  نامه  رد  زین  و 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  یلصفم  ثیدح  ینانمس  هلودلا  ءالع  زا  داقلا  دبع  خیش  رمحا 
رخآ اـت  مهد  حرـش  تسین  یـضتقم  سلجم  تقو  هک  دـهد  یم  ییاـه  باوج ترـضح  هدوـمن ، هللا  قـلخ  اـم  لوا  زا  لاؤـس  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  هک  ثیدح 

، بلطملا دـبع  نب  هللا  دـبع  یبأ  بلـص  یلإ  هللا  هلـصوأ  نأ  یلإ  رهاط ، یلإ  رهاط  نمو  بیط ، یلإ  بیط  نم  يرون  هللا  لـقنی  اذـکهو  »
« نییبنلا متاخو  نیلسرملا  دیس  ینلعجف  ایندلا  یلإ  ینجرخأ  مث  هنمآ ، یمأ  محر  یلإ  هللا  هلصوأ  هنمو 

بلـص هب  دومن  لصاو  هک  نآ  ات  هزیکاپ  كاپ و  يوس  هب  هزیکاپ  كاـپ و  رهاـط  بیط و  زا  ارم  رون  یلاـعت  يادـخ  داد  لـقن  نینچمه  )
رب متاخ  لسر و  ءایبنا و  ياقآ  دیـس و  ارم  داد  رارق  اـیند و  يوس  هب  ارم  دروآ  نوریب  سپ  هنمآ  مرداـم  محر  هب  وا  زا  هللا و  دـبع  مردـپ 

( .همه

هداد لاقتنا  رهاط  يوس  هب  رهاط  زا  بیط و  يوس  هب  بیط  زا  دیامرف : یم  هک  نیا 
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: دیامرف یم  هک  دیجم  نآرق  مکح  هب  هک  نآ  هچ  هدوبن  يرفاک  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  رد  هک  دناسر  یم  مدش ، یم 

ماـحرا یلا  نیرهاـطلا  بالـصا  نم  لـقنا  لزا  مل  : » دوـمرف یتـقو  سپ  تـسا  سجن  یکرـشم  رفاـک و  ره  سجن } نوکرـشملا  اـمنا  }
نیکرـشم نوچ  دـنک  یم  تباث  مدـش ، یم  لقتنم  هزیکاپ  كاپ و  تارهاط و  يوس  هب  نیرهاـط  بالـصا  زا  هتـسویپ  ینعی  تارهاـطلا »

.دندوبن كرشم  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  سپ  دنا ، سجن 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبک  زا  القن   (1) عیبانی باب 2  نامه  رد  زینو 

« مالسالا حاکنک  حاکن  الا  یندلو  ام  ئیش و  هیلهاجلا  حافس  یف  یندلو  ام  »

تعیرـش رد  حاکن  دقع و  دـننام  حیحـص  حاکن  دـقع و  رثا  رد  مدـمآ  دوجو  هب  هکلب  تیلهاج  نامز  ياهانز  هب  مدـماین  دوجو  هب  نم  )
( مالسا

لوسر ءابآ  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  هک  دیا  هدومنن  هعلاطمار   (2) هغالبلا جهن  مجنپ  دـص و  هبطخ  ایآ 
: هدومرف نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

110 ص :

مجعم كرـشلا ؛ لها  حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ، 7/190 یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  باب 2 . ح18 ، ، 1/62 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یقتم لامعلا ، زنک  دنک ؛ یم  لقن  یقهیب  دـننام  ار  ترابع  سابع ، نبا  نع  ثیرحلا  وبا  ثیداحا  ح10812 ، ، 10/329 یناربط ، ریبکلا ،
هنیدم خیرات  هبوت ؛ هروس  هیآ 128 ، لیذ  ، 3/525 یطویس ، روثنملا ، رد  لصف 3 ؛ باب 1  لئاضفلا  باتک  ح32018 ، ، 11/430 يدنه ،

، داشرلا يدهلا و  لبـس  هدتحم ؛ مرکو  هلـصا  بیط  هدـلوم و  ْهراهط  رکذ  باب  مرکا ، لوسر  لاح  حرـش  ، 3/400 رکاـسع ، نبا  قشمد ،
نیمه هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  هدـجم  فرـش  هلـصا و  ْهراهط  یف  یناثلا  بابلا  فیرـشلا ، ْهبـسن  باوبا  عاـمج  ، 1/237 یماش ، یحلاـص 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
( ...هتیب لها  میرکلا و  لوسرلا  لضف  نیبی  مث  هللا  فصی  امیف  و  ، ) هبطخ 94 ْهغالبلا ، جهن  - 2
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فلس مهنم  یضم  املک.ماحرألا  تارهطم  یلإ  بالصألا  مئارک  مهتخسانت  .رقتسم  ریخ  یف  مهرقأو  عدوتسم ، لضفأ  یف  مهعدوتساف  »
زعأو اتبنم  نداعملا  لضفأ  نم  هجرخأف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلإ  هناحبـس  هللا  همارک  تضفأ  یتح  .فلخ  هللا  نیدـب  مهنم  ماـق 

« هءانمأ اهنم  بختناو  هءایبنأ  اهنم  عدص  یتلا  هرجشلا  نم  .اسرغم  تامورألا 

نیرتهب ار  ناشیا  داد  رارق  تسا و  ناشیا  مارک  ءابآ  بالـصا  هک  تناما  عضوم  نیرت  لضاف  رد  ار ) ءایبنا   ) یلاعت يادـخ  داهن  تناما  ))
ره .ناردام  هزیکاپ  كاپ و  ياه  محر  هب  راوگرزب  ناردـپ  بالـصا  زا  ار  ناشیا  درک  لقن  تسا ، تاهما  هرهاط  ماـحرا  هک  رارق  لـحم 

بـصنم هک  راگدرورپ  تمارک  هک  نآ  ات  ادخ  نید  تماق  اب  تساخرب  ناشیا ، زا  یفلخ  تفر  ایند  زا  ینعی  هتـشذگ  اهنآ  زا  یفلـس  راب 
بیط و تنیط  نآ  هک  ندـیئور  تهج  زا  اـه  ندـعم نیرتـهب  زا  ار  ترـضح  نآ  دروآ  نوریب  سپ  دـمحم ، يوس  هبدیـسر  تسا  توبن 
زا تسا  تلاسر  دعتـسم  هک  تسا  يا  هزیکاپ  هدام  نآ  هک  ندرک  دـشر  ندـناشن و  تهج  زا  اه  لـصا  نیرتزیزع  تسا و  توبن  كاـپ 

دوخ نانیما  تداعـس  تخرد  نآ  زا  تسا  هدیزگرب  ار و  دوخ  ناربمغیپ  هبیط  هرجـش  نآ  زا  تسا  هدرک  ادـیوه  هتفاکـش و  هک  یتخرد 
( ار

دوصقم تابثا  يارب  منک  یم  نامگ  .میامن  لیلد  هماقا  دـیاب  سلجم  تقو  رخآ  ات  مروایب  امـش  يارب  لـئالد  لـیبق  نیا  زا  مهاوخب  رگا 
مالّـسلا هیلعرـشبلاوبا  مدآ  هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  دـننادب  هک  دـشاب  یفاک  فاصنا  اب  نایاقآ  لباقم  رد  مه  نآ 

هب دننیرت  هاگآ  تلاسر  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  تیبلا » یف  امب  يردا  تیبلا  لها   » تسا یهیدب  .دـنا  هدوب  دـحومو  نمؤم  یگمه 
.نارگید زا  ناردپ  تالاح 
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هک تسا  تباث  دوخ  يدوخ  هب  دنا  هدوب  دحوم  نمؤم و  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دادجا  ءابآ و  هک  دش  تباث  هک  نیا  زا  سپ 
.دنا هدوب  دحوم  نمؤم و  یگمه  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دادجا  ءابآ و 

یلع دـمحم و  هک  دـنا  هدومن  لقن  هعیـش ) رابخا  رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخءاملع هک  يرابخا يور  زا  میدومن  تباـث  ـالبق  هک  نآ  يارب 
دبع بانج  بلـص  رد  ات  دـنا  هدوب  مه  اب  هزیکاپ  كاپ  ماحرا  بالـصا و  عیمج  رد  دـنا و  هدوب  رون  کـی  مالـسلا  تاولـصلا و  اـمهیلع 
هدوب مه  یلع  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اجره  دندوب  مه  اب  تینامسج  تینارون و  ملاع  رد  .دندیدرگ  ادج  مه  زا  بلطملا 
هزنمو هزیکاپ  كاپ  عشعشم  داژن  بسن و  نانچ  ياراد  هک  یگرزب  تیـصخش  نینچ  هک  دنک  یم  مکح  یلقع  يذ  ره  لقع  سپ  .تسا 

.تسا هدوب  تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تسا  صاخشا  نیرت  کیدزن  و 

هدومن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دادجا  ءابآ و  رد  تراهط  تابثا  دیا و  هدروآ  تسد  هب  خرات  رزآ و  هرابرد  یّلح  هار  رگا  خیش :
رد یلو  دـنا  هدوب  دّـحوم  مییوگب  ار  بلطملا  دـبع  ات  هک  نآول  تسا و  نکمم  ریغ  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  یتوبث  نینچ  یلو  دـیا 

.تفر ایند  زا  رفک  تلاح  رد  هک  تسا  تباث  تسین و  یهار  ادبا  ههجو ) هللا  مرک  یلع  ردپ   ) بلاطوبا هراب 

بلاط یبا  نامیا  رد  فالتخا 

: تفگ دیاب  یلو  .دندومن  تما  رد  یفالتخا  داجیا  بلاطوبا  بانج  هراب  رد  هک  میامن  یم  قیدصت  یعاد :
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« دمحم لآ  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  »

( هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  دمحم و  قح  رد  هدومن  ملظ  هک  یسک  لوا  زا  امن  رود  ار  دوخ  تمحر  ینعی  امن ، تنعل  اراگدرورپ  )

هک درب  راک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رازآ  ءاذیا و  رد  رابخا  لعج  تناها و  نعل و  ّبس و  هقیرط  لوا  زور  زا  هک  سک  نآ  رب  ادـخ  تنعل 
دماج ياملع  زا  يا  هدع  دنتشاد و  ترـضح  نآ  اب  یـصوصخم  توادع  هک  بصاون  جراوخ و  اهدعب  هک  دش  بلاطم  لیبق  نیا  هشیر 

ایند زا  نامیا  یب  بلاطوبا  بانج  هک  دندومن  نامگ  دـندش و  امـش  لوق  هب  لئاق  فالـسالل  اعبت  بصعت ، تداع و  يور  امـش  رکف  یب 
! تفر

دراد تیجح  ناشعامجا  تیدنـس و  ناشلاوقا  هک  تلاسر  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  یمامت  هعیـش و  ياملع  روهمج  هک  نآ  لاح  و 
مساقلاوبا یطویـس و  نیدلا  لالج  (1) و  دیدحلا یبا  نبا  لیبق  زا  امـش  فصنم  ءاملع  نیققحم  زا  رتشیب  و  دـننآرقلا - لیدـع  نوچ  – 

بانج نامیا  مالسا و  هب  لئاق  اقفتم  مهریغ  یعفاش و  هیقف  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  هلزتعم و  زا  اهنآ  دیتاسا  یفاکـسا  رفعج  وبا  یخلب و 
.دنتسه بلاطوبا 

بلاطوبا نامیا  رب  هعیش  عامجا 

: هک تسا  دراو  عامجا  روط  هب  هعیش  هعماج  هدیقع  اما  و 

113 ص :

نامیا یف  يأرلا  فالتخا  .ْهیواعم  یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و  ، ) همان 9 14/65و 66 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
و املـسم ، الا  تام  ام  هیدیزلا : رثکا  هیمامالا و  تلاقف  بلاط  یبا  نامیا  یف  سانلا  فلتخا  و  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  بلاط ، یبا 

.امهریغ یفاکسالا و  رفعج  وبا  یخلبلا و  مساقلا  وبا  خیشلا  مهنم  کلذب  هلزعتملا  انخویش  ضعب  لاق 
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« رمالا لوا  یف  یبنلاب  نمآ  دق  هنا  »

( هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  دروآ  نامیارما  لوا  نامهرد  بلاطوبا  هک  قیقحت  هب  )

سابع و هزمح و  شناردارب  ای  مشاه  ینب  ریاس  دـننام  رفک  زا  هن  هدوب  نامیا  هب  ترطف  زا  بلاطوبا  بانج  نامیا  هک  نآ  همه  زا  رتـالاب 
« میهاربا ءایصوا  نم  ناک  لب  طق  امنص  دبعی  مل  هنا   » تراهط تیب  لها  زا  يوریپ  هب  تسا  هعیش  هعماج  تاملسم  زا 

( .دوب هللا  لیلخ  میهاربا  ءایصوا  زا  هکلب  درکن  یتسرپ  تب  زگره  بلاطوبا )  ) وا هک  یتسرد  هب  )

: هتفگ لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  هلمج  زا  .هدش  هراشا  رایسب  ینعم  نیا  هب  مه  امش  ققحم  ءاملع  هربتعم  بتک  رد  و 

زا ریغ  تلاسر  تیب  لها  دزن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  « تیبلا لها  دـنع  بلاط  یبا  سابعلا و  هزمح و  ریغ  یبنلا  ماـمعا  نم  ملـسا  اـم  «و 
( .بلاطوباو سابع  هزمح و 

یکی دننآرقلا و  لیدع  نوچ  دشاب ؛ تجح  یتسیاب  یناملسم  رهدزن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  عامجا  تسا  یهیدب 
ریاس نیلقث و  ثیدـح  رب  انب  میوشن ، هارمگ  ات  مییوجب  کسمت  اهنآ  رادرک  راتفگ و  هب  میرومأم  ناناملـسم  ام  هک  دنتـسه  یلقث  ود  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شرافـس  هیـصوت و  دروم  تسا ، تباث  نیقیرف  قافتا  هب  هک  میدرک  ضرع  هیـضام  یلاـیل  هک  یثیداـحا 

.دنتسه

زا دـندوب ، يراکزیهرپ  يوقت و  همـسجم  هک  هلیلج  نادـناخ  نآ  تیبلا » یف  امب  يردا  تیبلا  لها   » هدـعاق ياضتقم  هب  هک  نآ  رگید  و 
مامعا دادجا و  ءابآ و  رفک  نامیا و 
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.ناربخ یب  بصاون و  جراوخ و  هیما و  ینب  زا  نارگید  هبعش و  نب  هریغم  ات  دندوب  رت  هاگآ  دوخ 

تـسار تقادـص و  هک  ار  نینمؤملا  ریما  نیقتملا  ماما  تلاسر و  تیب  لها  ماـمت  لوق  هک  امـش  ياـملع  زا  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو  و 
دّحوم نمؤم و  بلاط  وبا  بانج  دنیوگ  یم  قافتالاب  دـنا و  هدومن  قیدـصت  ناتدوخ  هربتعم  تایاور  هب  انب  رمبغیپ  ادـخ و  ار  وا  ییوگ 

يا هدع  نوعلم و  هریغم  لاحلا ، مولعم  رجاف  قساف  نینمؤملا و  ریما  تخسرس  نمـشد  رفن  کی  لوق  یلو  دینک  یمن  لوبق  تفر - ایندزا 
! دنیامن یم  رارصا  هدومن و  یگداتسیا  نآ  يور  دیریذپ و  یم  ار  یبصان  یجراخ و  يوما و 

دروم بلاطوبا  مالـسا  : » دیوگ هغالبلا  جهن  حرـش  دلج 3  هحفـص 310  رد  تسا  امـش  ياملع  ناـیعا  زا  هک  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
« .تفر ایند  زا  ناملسم  دنا  هتفگ  هیدیز  رثکا  هیماما و  هعیش  هعماج  تسا ، فالتخا 

ناشیا ریغ  یفاکسا و  رفعج  وبا  یخلب و  مساقلاوبا  خیش  دننام  هلزتعم )  ) ام ءاملع  خویش  زا  ضعب  هعیش  ءاملع  روهمج  عامجا  رب  هوالع 
يرای الماک  ار  ربمغیپ  دناوتب  هک  دوب  نآ  تخاسن  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  هک  نآ  تلع  دروآ و  مالسا  بلاطوبا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  مه 

.دنوشن ترضح  نآ  محازم  وا  ماقم  هظحالم  هب  نیفلاخم  دیامن و 

نآ باوج  حاضحض و  ثیدح  رد 

: دیامرف یم  هک  دیا  هدیدنار  حاضحض  ثیدح  یلاع  بانج  رگم  خیش :

« ران نم  حاضحض  یف  بلاط  ابا  نإ  »

( تسا شتآ  زا  یمک  بآ  رد  بلاطوبا  )

يا هدع  هک  تسا  هلوعجم  هعوضوم و  ثیداحا  ریاس  دننام  مه  ثیدح  نیا  یعاد :
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قافن لها  هلسلسرس  تفالخ  هرود  رد  اصوصخم  اه  يوما نامز  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  تراهط  تیب  لها  دمحم و  لآ  يداعا  زا 
مه اهنآ  عابتا  هیما و  ینب  اهدـعب  .دـنا  هدومن  لعج  قافن  رفک و  هلمح  نآ  دـنیآ  شوخ و  نارینلا ) هنعللا و  هیلع  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  )

بلاط یبا  بانج  نامیا  دندراذگن  دنداد و  ترهـش  هدومن و  تیوقت  ار  هلوعجم  ثیداحا  نآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هوادع 
.دندرک وحم  هعماج  رظن  زا  یلک  هب  ددرگ و  فورعم  سابع  هزمح و  نامیا  دننام  مه 

حاضحض ثیدح  ندوب  لوعجم 

، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  ودع  ءادعا  رجاف ، قساف  رفن  کی  مه  حاضحـض  ثیدح  لقان  لعاج و  هک  نآ  همه  زا  رت  بیجع  و 
جورم رد  يدوعـسمو  هحفـص 163  ات   (1) هغالبلا جهن  حرـش  میـس  دلج  هحفـص 159 ، رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوـب  هبعـش  نب  هریغم 

تداهـش رفن  هس  دـندمآ ، رمع  هفیلخ  دزن  تداهـش  يارب  دوهـش  هک  يزور  درک ، انز  هرـصب  رد  هریغم  دنـسیون  یم  نارگیدو  بهذـلا 
دندز و دح  ار  رفن  هس  نآ  .دومن  ابا  تداهـش  نداد  زا  هک  دندومن  میلعت  نیقلت و  هملک  ار  وا  دهدب  تداهـش  دمآ  هک  یمراهچ  .دنداد 

! دندومن صالخ  ار  هریغم 

نیا تسا و  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یمیمـص  ناتـسود  زا  دـش ، لیطعت  وا  رب  ادـخ  دـح  هک  رمخلا  براش  یناز  رجاف  قساف  نینچ  کی 
هنیک ضغب و  يور  ار  ثیدح 

116 ص :

نبا زین  و.سداسلا  نعطلا  رمع ، یلع  هب  نعط  ام  رکذ  یف  لصف  ، 223 هبطخ 12/326 و 327 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
، ْهبعش نب  ْهریغم  لاح  حرش  مقر 2483 ، باعیتسا 4/1446 ، رد  ربلا  دبع  نبا  ْهعبش ؛ نب  ْهریغم  لاح  حرـش  ، 4/407 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  نایرج  نیمه 
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نیا اهنآ  ریغ  اه و  يوما وا ، عابتا  هیواعم و  رمـالا  بسح  .دومن  لـعج  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  دـنیآ  شوخ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
( تسا شتآ  زا  یمک  بآ  رد  بلاطوبا  « ) ران نم  حاضحض  یف  بلاطابا  نا   » هک دنداد  تداهش  هدومن  تیوقت  ار  لوعجم  ثیدح 

رد هریغ  يروث و  نایفس  يدروار و  زیزعلا  دبع  ریمع و  نب  کلملا  دبع  دننام : دنا ، هتفرگ  رارق  نآ  تاور  هلـسلس  رد  هک  مه  يدارفا  و 
دنتسه لوبق  لباق  ریغ  فیعض و  تسادودرم و   (1) لادتعالا نازیم  مود  دلج  رد  یبهذ  دننام  ناتدوخ  لیدعت  حرج و  ءاملع  رباکا  دزن 

صاخـشا نینچ  هک  یثیدح  هب  ناوت  یم  هنوگچ  .دنا  هتفر  رامـش  هب  نیباذـک  نیـسلدم و  ءزج  يروث ، نایفـس  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  و 
؟ دومن دامتعا  دنا  هدومن  لقن  غورد  بذک و  هب  ترهش  فعض و  رد  لاحلا  مولعم 

بلاطوبا نامیا  لئالد 

ياج هک  تسه  تسد  رد  بلاطوبا  بانج  نامیا  رب  يرایسب  لئالد  هکنآ  لاح  و 

117 ص :

.ریمع نب  کلملا  دـبع  لاح  حرـش  مقر 195 ، ، 5/439 ءالبنلا ، مالعا  ریـس  مقر 5240 ؛ 4/405و 406 ، یبـهذ ، لادـتعالا ، نازیم  - 1
بیذهت رد  رجح  نبا  نینچمه  ...طلخم  لاق : .طلغی و  فیعض  دمحا : لاق  و.هظفح  ریغت  ظفاحب  سیل  متاح : وبا  لاق  دسیون : یم  یبهذ 
ناـیوار زا  رگید  یکی  .تسا  هدرک  هراـشا  يو  ندوب  فیعـض  هب  ریمع  نب  کـلملا  دـبع  لاـح  حرـش  مقر 4352 ، ، 6/439 بیذهتلا ،

وبا دیزی  نب  حرطم  لاح  حرـش  مقر 8586 ، ، 442-4/441 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  دـیزی  نب  حرطم  حاضحـض ، ثیدـح 
.یئاسنلا متاحوبا و  هفعض  .هعامج  يروثلا و  هنع  يور  هفعض ، یلع  عمجم  رحز  نب  هللا  دیبع  نع  : » دسیون یم  شفیعـضت  رد  بلهملا 

نمل ال حرجلا  أیهتی  فکیف  نافیعـض  امه  و  دیزی ، نب  یلع  رحز و  نبا  نع  الا  يوری  حرطم ال  نابح : نبا  لاق  .هقثب  سیل  ییحی : لاق  و 
.هب جتحی  هنکل ال  و  ءافعضلا ؛ نع  الا  يوری 
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.قیاقح لوبقرد  جوجل  دونع و  ای  دماج  نامدرم  رگم  دننک ، یمن  ار  هحضاو  لئالد  راکنا  ًاعطق  تسین و  راکنا 

: دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  هلمج  زا  - 1

(1)« هنجلا یف  نیتاهک  میتیلا  لفاک  انا و  »

رد دـنا - هدـیبسچ  مه  هب  هک  تشگنا –  ود  نیا  دـننام  میتی  هدـننک  تلاـفک  نم و  دومرف : دینابـسچ و  مه  هب  ار  كراـبم  تشگنا  ود  )
( میتسه تشهب 

زادارم تسا  یهیدـب  .تسا  هدوـمن  لـقن   (2) هغالبلا جهن  حرـش  مراهچ  دـلج  هحفـص 312  رد  ار  ثیدـح  نیا  مـه  دـیدحلا  یبا  نـبا 
شتآ قحتـسم  نید و  یب  یلابا و  هکلب ال  رجاف  قساف و  هک  میتی  لفاک  رایـسب  هچ  اریز  تسین ؛ میتی  لـفاک  ره  ترـضح ، نآ  شیاـمرف 

.دنشاب یم 

هیلع هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  یناگدنز  لیفک  هک  هدوب  بلطملا  دـبع  بانج  شراوگرزب  دـج  بلاطوبا و  بانج  ترـضحنآ  دارم  سپ 
تلاـفک و بلطملا  دـبع  باـنج  تاـفو  زا  دـعب  هک  بلاـطوبا  میتی  هب  دوب  فورعم  هکم  رد  ترـضح  نآ  اـصوصخم  دـنا و  هدوب  هلآو 

.تفرگ رارق  بانج  نآ  هدهع  رب  یگلاس  تصش  نس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يرادهگن 

لقن هفلتخم  قرط  هب  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف هک  تسا  یفورعمربخ  - 2

118 ص :

باب قالطلا ، باتک  ، 226 ، 7/103 يراخب ، حیحص  يدماسلا ؛ دعس  نب  لهـس  کلام  نبا  دنـسم  ، 5/333 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
، ایاصولا باتک  ، 6/283 یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  رعشلا ؛ یف  ْهنسلا  باب  رعـشلا ، باتک  ح5 ، ، 2/948 سنا ، نب  کلام  ءاطوملا ، ناعللا ؛

...یماتیلا ْهلافکب  مایقلا  واهیف  لوخدلا  بحا  نم  باب 
یبا نامیا  یف  يارلا  فـالتخا  ْهیواـعم ، یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نمو  ، ) همان 9 ، 14/69 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2

.بلاط
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: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدروآ  قیرط  نیا  هب  یضعب  دنا و  هدومن 

: هک داد  تراشب  ارم  ترابع  نیا  هب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج 

«. کلفک ارجح  کعضرا و  ایدث  کلمح و  انطب  کلزنا و  ابلص  رانلا  یلع  مرح  هللا  نا  »

ولهپ و هداد و  ریـش  ار  وت  هک  یناتـسپ  هدومن و  لـمح  دوخ  رب  هدروآ و  ارت  هک  یمکـش  تشپ و  شتآ  رب  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  )
( .هدومن تلافک  ار  وت  هک  يرانک 

مسق نیا  یسدق  ثیدح  رد  یناکوش  یضاق  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  نب  نامیلس  خیش  (1) و  یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
رب لیئربج  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور 

: تفگ دش  لزان  نم 

« کلفک رجح  کلمح و  نطب  کلزنا و  بلص  یلع  رانلا  تمرح  ینا  لوقی  مالسلا و  کئرقی  هللا  نا  »

ار وت  هک  یمکـش  دروآ و  دورف  ارت  هک  یتـشپ  رب  ار  منهج  شتآ  مدرک  مارح  نم  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  راـگدرورپ  )
دبع رجح  بحاـص  هنمآ و  نطب  بحاـص  هللا و  دـبع  بلـص  بحاـص  زا  ارم   ) .دوـمن تلاـفک  ار  وـت  هک  يراـنک  لـغب و  درک و  لـمح 

( مالّسلا هیلع  بلاطوبا  بلطملا و 

دـندوب و ترـضح  نآ  یناگدـنز  لفاک  هک  وا  هجوز  دـسا  تنب  همطاف  بلطملا و  دـبع  بانج  نامیا  رب  دراد  تلالد  رابخا  زا  عون  نیا 
بهو تنب  هنمآ  هللادبع و  بانج 

119 ص :

.( باب 56 ح969 ، ، 2/331 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 13 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
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.دنا هدوب  ترضح  نآ  هیاد  هعضرم و  هک  هیدعس  همیلح  ترضح و  نآ  ردام  ردپ و 

بلاطوبا حدم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  راعشا 

بانج حدم  رد  تسا  امـش  ءاملع  نایعازا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نب  دیمحلا  دـبع  نیدـلازع  هک  تسا  يراعـشا  لیالد ، هلمج  زا  - 3
: تسا هتفگ  هک  هدیدرگ  تبث  بتک  ریاس  و  رصم ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرش  میس  دلج  هحفص 318  رد  هدورس و  بلاطوبا 

هنبا بلاط و  وبأ  الولو 

اماقف اصخش  نیدلا  لثم  امل 

یماح يوآ و  هکمب  كاذف 

امامحلا سج  برثیب  اذهو 

رمأب فانم  دبع  لفکت 

امامت یلع  ناکف  يدوأو 

امدعب یضم  ریبث  یف  لقف 

امامش یقبأو  هاضق  ام  یضق 

يدهلل احتاف  اذ  هللف 

اماتخ یلاعملل  اذ  هللاو 

بلاط یبأ  دجم  رض  امو 

ایماعت ریصب  وأ  اغل  لوهجم 

حابصلا هایإ  رضی  امک ال 

امالظلا راهنلا  ءوض  نظ  نم 

رد بلاطوبا  .تشادـن  یماوق  صیخـشت و  مالـسا  نید  دـندوبن ، مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) شرـسپ بلاطوبا و  رگا  هک  نآ  ینعم  لصح  ام  )
تیامح دروآ و  تسد  هب  سـسجت  اـب  ار  توبن  توکلم  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومن و  تیاـمح  تفاـی و  ار  ترـضح  نآ  هکم 

داد و همادا  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ترـضح  نآ  یناگدنز  تلافک  شراوگرزب  ردـپ  بلطملا  دـبع  رما  هب  بلاطوبا )  ) فانم دـبع  .درک 
( مالّـسلا هیلع  یلع   ) دوخ شوخ  يوب  اریز  تشذگرد  یهالا  ياضق  هب  بلاط  یبا  هک  درادن  یفـسأت  .داد  همتاخ  ار  تامدخ  نآ  یلع 
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ادخ نید  هب  تمدخ  بلاطوبا  ادخ  ياضر  يارب  .دراذگ  راگدای  هب  ار 

120 ص :
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( .دیسر العا  جوا  هب  ات  داد  همتاخ  تامدخ  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و 

دشاب یم  وا  مالسا  رب  لیلد  بلاطوبا  راعشا 

هک دراد  بانج  نآ  نامیا  رب  هحضاو  تلالد  هک  هدورس  ترـضح  نآ  حدم  رد  دوخ ، بلاطوبا  بانج  هک  تسا  يراعـشا  هملج  زا  - 4
دننام ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  هدومن و  لقن   (1) جهن حرش  میس  دلج  هحفص 316  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  راعشا  نآ  زا  یتمسق 

نآ هک  تسا  تباث  مه  اقح  دـنا و  هدومن  بانج  نآ  نامیا  رب  لالدتـسا  راعـشا  نامه  زا  یفاکـسا  رفعج  یبا  یخلب و  مساـقلاوبا  خـیش 
: هتفگ هک  دشاب  یم  وا  هیمال  راعشا  هلمج  زا  هک  هدومن  ادیوه  هراض و  راعشا ، نیا  هفافل  رد  ار  دوخ  نامیا  بانج 

نعاط لک  نم  تیبلا  برب  ذوعأ 

لطابب حولی  وأ  ءوسب  انیلع 

هبیغمب انباتغی  رجاف  نمو 

لواحن مل  ام  نیدلا  یف  قحلم  نمو 

دمحم يزبی  هللا  تیبو  متبذک 

لضاننو هنود  نعاطن  املو 

هنود عرصن  یتح  هرصننو 

لئالحلاو انئانبأ  نع  لهذنو 

ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبأو 

لمارألل همصع  یماتیلا  لامث 

مشاه لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 

لضاوفو همعن  یف  هدنع  مهف 

دمحأب ادجو  تفلک  دقل  يرمعل 

لصاوملا بیبحلا  بح  هتببحأو 

121 ص :
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یبا نامیا  یف  يأرلا  فالتخا  ْهیواـعم ،) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/79 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.بلاط
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هتیمحف هنود  یسفنب  تدجو 

لهاوکلاو يرذلاب  هنع  تعفادو 

اهلهأل الامج  ایندلل  لاز  الف 

لفاحملا نیزو  يداع  نمل  انیشو 

هرصنب دابعلا  بر  هدیأو 

لطاب ریغ  هقح  انید  رهظأو 

تبیغ هک  یناسک  رـش  زا  دنهد و  یم  لطاب  تبـسن  ار  ام  ای  دننز و  یم  نعط  ام  رب  يدب  هب  هک  یهورگ  زا  هبعک  قلاخ  هب  مرب  یم  هانپ  )
هبعک قلاخ  هب  .تسین  اهنآ  لماش  نید  هکنآ  لاح  دنهد و  یم  تبسن  نید  هب  ار  يروما  هک  یناسک  رـش  زا  یبیاعم و  هب  دننک  یم  ار  ام 

هدیـشک يریـشمش  اـپرب و  یگنج  وا  هیلع  رب  اـی  ار و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زا  يربت  نم  هب  دـیداد  تبـسن  هک  امـش  دـیتفگ  غورد 
رایسب هچ  میشاب و  هتشذگ  دوخ  دنزرف  نز و  زا  هک  يروط  هب  مینکب  وا  راثن  ار  دوخ  ناج  ات  وا  زا  مینک  یم  عافد  يرای و  اعطق  میـشاب ،

ینب ناگداتفا  .دـنناهانپ  یب  هانپ  نامیتی ، نابهگن  ناشیا  هک  ارچ  دـندش ؛ يرایبآ  تمحر  ربا  زا  هدومن  ءاقـستسا  وا  هطـساو  هب  مدرم  هک 
یلـصدمحم دمحا و  دوجو  هطـساو  هب  يردق  هب  مدوخ  ناج  هب  .دیامن  یم  يرای  معن  هنوگ  ره  زا  ار  ناشیا  تسا و  هاگ  هانپ  ار  مشاه 

هک یـسک  دـننام  مراد  تسود  يردـق  هب  ار  وا  اریز  ما ؛ هدروآ  تمحز  هب  ار  دـجو  هک  مرو  هطوـغ  رورـس  دـجو و  رد  هـلآو  هـیلع  هللا 
ریغ هسیئر و  ءاضعا  هب  مراد  وا  زا  عاـفد  میاـمن و  وا  زا  تیاـمح  منک و  وا  راـثن  ار  دوخ  ناـج  دـشاب و  هتفرگ  هنیـس  هب  ار  دوخ  تسود 

نایملاع قلاخ  .تسا  لفحم  يوک و  ره  تنیز  نانمـشد و  تمقن  تسا و  ایند  لها  لامج  هک  درادب  هدنیاپ  ار  وا  دنوادخ  .دوخ  هسیئر 
( .تشادن ار  وا  رد  لطاب  هک  ار  یقح  نید  درک  ققحم  رهاظ و  دومن و  يرای  دییأت و  دوخ  تاقیفوت  اب  ار  وا 

میس دلج   312 هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  بانج  نآ  همهم  راعشا  هلمج  زا  و 
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: دیوگ هک  تسوا  هیمیم  هدیصق  هدیدرگ  بانج  نآ  نامیا  هب  لالدتسا  راعشا  نآ  هب  دنا و  هدومن  لقن  نارگید  (1) و  جهن حرش 

اهلین نود  هطخ  انم  نوجری 

موقملا جیشولاب  نعطو  بارض 

دمحم لتقب  یخسن  نأ  نوجری 

مدلا نم  یلاوعلا  رمس  بضتخت  ملو 

اوقلفت یتح  هللا  تیبو  متبذک 

مزمزو میطحلاب  یقلت  مجامج 

يدهلا یلإ  وعدی  ءاج  یبن  ملظو 

میق شرعلا  يذ  دنع  نم  یتأ  رمأو 

وا باکر  رد  ار  دوخو  مینک  خسن  ار  نید  میشکب و  ار  دمحم  هدیشک  ریـشمش  هدومن و  مایق  مالـسا  نید  هیلع  ام  هک  دنراودیما  مدرم  )
ددرگ ناگدش  هتشک  داسجا  تاعطق  زا  رپ  مزمز  میطح و  ات  متسین  ردارب  تسد  ام  هبعک  قلاخ  هب  دیئوگ  یم  غورد  مینکن ؛ دولآ  نوخ 

هک يرمغیپ  رب  ملظ  و 

( .تسا فرصم  یب  طلغ و  دش ، لزان  شرع  قلاخ  فرط  زا  هک  یباتک  قیالخ و  تیاده  روظنم  هب  هدش  هتخیگنارب 

هحفص 315 رد  دیدحلا  یبا  نبا  هتشادرب و  الماک  ار  هدرپ  دراد و  بانج  نآ  نامیا  رب  هرهاظ  تحارـص  هک  هحـضاو  لئالد  هلمج  زا  و 
: دیوگ هک  تسا  نیا  هدومن  لقن   (2) جهن حرش  میس  دلج 
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دهشاف یلع  هللا  دهاش  ای 

دمحا یبنلا  نید  یلع  ینا 

دتهم یناف  نیدلا  یف  لض  نم 

تسا جراخ  نآ  زا  سک  ره  مراوتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دمحا و  ادخ ، ربمغیپ  نید  رب  نم  هک  دیـشاب  دهاش  ادخ ، ناهاوگ  يا 
( موش تیاده  وا  هب  نم  دشاب 

نم دیوگ  یم  دنک و  یم  رارقا  احیرـص  هک  دناوخ  رفاک  ناوت  یم  ار  راعـشا  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  نایاقآ  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ درادن هار  وا  مالک  رد  یلطاب  ًادبا  هک  ار  یقح  ربمغیپ  منک  یم  يرای  متسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  رب 

هدید اجک  چیه  رد  ایناث  .دشاب  یمن  راعـشا  نیا  رد  يرتاوت  هک  نآ  لوا  تسین : داهـشتساو  لوبق  دروم  تهج  ود  زا  راعـشا  نیا  خـیش :
وا رب  مالسا  مکح  ناوتن  يرعش  دنچ  لقن  هب  سپ  دشاب  هدومن  نیتداهش  هب  فارتعا  نامیا و  مالسا و  هب  رارقا  بلاطوبا  هک  تسا  هدشن 

! دومن يراج 

یم رارق  لمع  دروم  دـیناد و  یم  تیجح  ار  دـحاو  ربخ  دـشاب  ناتلیم  قباطم  هک  اـجنآ  .تسا  بیجع  رتاوت  هب  عجار  امـش  داریا  یعاد :
.دیرب یم  راک  هب  ار  رتاوت  مدع  هبرح  يروف  دشاب  ناتلیم  فالخ  رب  یتقو  یلو  دیهد 

تلالد ًارتاوتم  اهنآ  عومجم  یلو  دشابن  رتاوتم  رگا  راعـشا  نیا  درف  درف  هک  دیوش  یم  هجوتم  یبوخ  هب  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  رگا 
.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تلاسر  توبن و  هب  فارتعا  بلاط و  یبا  بانج  نامیا  هک  يدحاو  رما  رب  دراد 

هیلع نینمؤملاریما  اـنالوم  تـالمح و  اهتعاجـش و  اـهگنج و  ـالثم  دوش ؛ یم  نیعم  مسق  نیمه  هب  نآ  رتاوت  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب 
هب يرورض  ملع  هدافا  هک  تسا  يونعم  رتاوت  مه  يور  اهنآ  عومجم  یلو  تسا  يدحاو  ربخ  کی  ره  تاوزغ  رد  مالّسلا 
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.کلذ ریغ  ناوریش و  ونا  تلادع  متاح و  تواخس  تسا  نینچمه  دیامن و  یم  ترضح  نآ  تعاجش 

؟ دینک یم  تباث  اجک  زا  ار  حاضحض  لوعجم  ثیدح  دییامرفب  دیتسه  دنم  هقالع  رتاوت  هب  هک  امش  رب  هوالع 

هللا الا  هلا  هب ال  گرم  مد  بلاطوبا  رارقا 

تاملک اب  دیابن  امتح  داعمو  ءدبم  هب  فارتعاو  توبن  دیحوت و  هب  رارقا  اریز  تسا ؛ راکشآ  زراب و  یلیخ  امش  مود  راکشا  باوج  اما  و 
مزلتسم هک  دیوگب  يراعشا  نید ، زا  هناگیب  درف  رگا  هکلب  دشاب ؛ هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا   » نتفگ دننام  رثن 

.دنک یم  تیافک  اعطق  دشاب ، تبترم  یمتخ  ترضح  تلاسر  ماقم  قح و  تینادحو  هب  فارتعا  رارقا و 

: دومرف بلاط  یبا  بانج  یتقو  سپ 

اب توم  نیح  راعـشا ، رب  هوـالع  یلو  .دراد  ار  رثـن  تاـملک  هب  رارقا  ناـمه  دـمحا -» یبـنلا  نید  یلع  ینا  دهـشاف - ّیلع  هللا  دـهاشای  »
توم ضرم  رد  هک  دـنا  هدومن  لـقن  یقهیب  میعن  وبا  ظـفاح  یجنزرب و  یلوسر  دـمحم  دیـس  هچ  ناـنچ  دوـمن ؛ رارقا  مه  رثـن  تاـملک 
مرکا لوسر  لاح  نآ  رد  دـنتفر ، بلاطوبا  بانج  تدایع  هب  هیما  یبا  نب  هللا  دـبع  لهجوبا و  لیبق : زا  شیرق  رافک  دیدانـص  زا  یعمج 

نیا هتبلا  لاعتم  راگدرورپ  دزن  رد  مشاب  دـهاش  نآ  رب  نم  ات  هللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  وگب  دومرف : بلاـط  وبا  شمع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
میراد روتـسد  ام  هکلب  درادـن ، هللااب ) ذایعلا   ) بانج نآ  رفک  رب  تلالد  ار  بلاـطوبا  شمرکا  مع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیقلت 

يروآدای نیقلت و  ندرم ، تقو  رد  ار  ینمؤم  ناملسم  ره  هک 
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.دورب ایند  زا  دـحوم  دـیحوت ، هملکدـیدجت  اب  ندرم  تقو  رد  نمؤم  نآ  دـنکن و  هبلغ  وا  رب  ناطیـش  ات  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  مییامنب 
مع هفیظو ، ءادا  تبحمو و  رهم  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اذلف 

الا هلا  ال   » هبیط هملک  دیدجت  اب  رمع  رخآ  تاظحل  رد  بانج  نآ  دـش  قفوم  هکنآ  ات  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  دومنیم  نیقلت  ار  شمرکا 
.دومن تلحر  ایندزا  هللا »

دندومن رارکت  ار  تاملک  نیا  هتـسویپ  و  بلطملا ؟ دبع  تلم  زا  يدرگ  یم  رب  ایآ  بلاطوبا  يا  دـنتفگ : هیما  یبا  نبا  لهجوبا و  يروف 
، دش رهاظ  بانج  نآ  رب  توم  راثآ  دنتفر  نوریب  لاحـشوخ  اهنآ  .دـشاب  یم  بلطملا  دـبع  تلم  رب  بلاطوبا  دـینادب  دومرف : هک  نآ  ات 
ور سابع  هللا » الا  هلا  ال  : » دیوگ یم  دید  داد  شوگ  دنک  یم  تکرح  يو  ياهبل  دید  دوب  هتسشن  ردارب  رـس  يالاب  هک  سابع  شردارب 
نآ تفگ  بلاطوبا )  ) مردارب مسق  ادخ  هب  « (1) اهب هترما  یتلا  هملکلا  یخا  لاق  دـقل  هللا  و   » هداز ردارب  درک  ضرع  دومن  هللا  لوسر  هب 

.یهتنا .دومنن  يراج  نابز  رب  ار  تداهش  هملک  دوب  هدرواین  مالسا  سابع  نوچ  یلو  يدوب  هدرک  رما  وا  هب  وت  هک  ار  يا  هملک 

بلاطوبا بانج  هک  دیوش  یم  هجوتم  دندوب ، دحوم  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادـجا  ءابآ و  هک  میدومن  تباث  البق  ام  یتقو 
رد یلو  دومن  لاحـشوخ  تکاس و  ار  اهنآ  ارهاـظ  متـسه » بلطملا  دـبع  تلم  رب  نم  : » دومرف هک  هدرب  راـک  هب  یتسایـس  هلمج  نیا  رد 

ار هللا  الا  هلا  هبیط ال  هملک  احیرـص  هک  نآ  رب  هوالع  .دوب  دحوم  میهاربا و  تلم  رب  بلطملا ، دبع  هکنآ  هچ  دوب  دـیحوت  هب  رارقا  ینعم 
.دومن يراج  نابز  رب 
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بانج نآ  هنامیا  هب  قیدـصت  هدارا  یب  دـیرگنب ، باط  یبا  بانج  تالاح  خـیرات  هب  هنافـصنمو  جراـخ  تداـع  زا  ناـیاقآ  يردـق  رگا 
.دومن دیهاوخ 

تثعب ءادتبا  رد  بلاطوبا  اب  رمبغیپ  يوگتفگ 

اب دـش و  تلاسر  هب  ثوعبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  لوا  زور  نامه  دوب ، تسرپ  تب  كرـشم و  رفاـک و  بلاـطوبا  باـنج  رگا 
: دومرف تفر و  بلاطوبادزن  هب  سابع  بانج  شیومع 

»؟ مع ای  كدنع  امف  ینأبنتسا  ینأبنا و  دق  يرما و  راهظاب  ینرما  دق  هللا  نا  »

یهاوخ يراـی  ارم  قیرط  هچ  هب  وت  هدـنادرگ  رمبغیپ  ارم  قیقحت  هب  هدومرف و  رومأـم  مدوخ  رما  راـهظا  هب  ارم  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  )
( ینک یم  راتفر  نم  اب  مسق  هچ  هب  ای  دومن 

دید دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یناگدـنز  لیفک  هکم و  لها  دزن  رد  لوقلا  لوبقم  مشاه و  ینب  سیئر  شیرق و  عاطم  هک  نآ  اـب 
فالخ رب  يروف  یتسیاب  دنتشاد  دوخ  نید  رد  بارعا  هک  یبصعت  اب  هدعاقلا  یلع  هدروآ  يا  هزات  نید  وا  نید  فالخ  رب  ترضح  نآ 
فالخ رب  دوب و  هدمآ  دادمتـسا  قیرط  هب  نوچ  تفریذپن  رگا  دنک و  عنم  مایق  نآ  زا  هدومن و  دیدهت  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و  مایق  وا 

مایق زا  ات  دهدن  وا  هب  تدعاسم  لوق  دننک و  شدرط  لقا  ای ال  دنیامن  سبح  ار  ترـضح  نآ  دنک  رما  تشاد ، توبن  ياوعد  وا  هدـیقع 
ردارب رزآ ، هک  یمسق  نامه  دیامن  نونمم  ار  دوخ  ناشیک  مه  مه  دنک و  ظفح  ار  دوخ  نید  مه  ات  ددرگ  فرصنم  گرزب  رما  نآ  هب 

.دومن درط  ار  میهاربا  دوخ  هداز 
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( مالـسلا هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و   ) نمحرلا لیلخ  میهاربا  ترـضح  تثعب  زا  لاعتم  يادـخ  میرم )  ) هروس 19 و 46   43 هیآ رد  هچنانچ 
: تفگ تفر و  رزآ  شمع  دزن  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  نوچ  هک  دهد  یم  ربخ 

ِهَْتنَت َْمل  ِْنَئل  ُمیهاْربِإ  ای  یتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َلاق َأ  ایِوَس * اًطارِـص  َكِدـْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَـق  ّینِإ  َِتبَأ  اـی  } 
{ اِیلَم ینْرُجْها  َکَّنَمُجْرَأل َو  َ

.منک تتیاده  تسار  هار  هب  ات  نک  يوریپ  ارم  وت  سپ  دنا ، هتخوماین  ملع  نآ  ار  وت  هک  دـنتخومآ  یملع  ادـخ  یحو  زا  ارم  هک  نادـب  )
منکراسگنـس و ار  وت  يرادنرب  تسد  ناتب  تفلاخم  زا  هچ  نانچ  يا ؟ هدـش  نادرگور  نم  نایادـخ  زا  رگم  وت  تفگ : خـساپ  رد  رزآ 

( .شاب رودب  نم  زا  اهلاس  هنرگ 

: تفگ هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکم  یبن  دادمتسا  باوج  رد  بلاطوبا  بانج  سکع ، رب  یلو 

فویـس هتبذـتجاو  دادـح ، نسلأ  هتقلـس  الإ  ناسل  کقلـسی  هللاو ال  ابأ ، یلعألا  و  اـبزح ، عینملاو  اـبعک ، عیفرلا  کـنإف  یخأ  نبا  جرخا 
« اهنضاحل مهبلا  لذ  برعلا  کل  نلذتل  هللاو  دادح ،

نیریاس زا  رت  یلعا  ردپ  ثیح  زا  یلاع و  هلیبق  هفیاط و  ثیح  زا  رتدنلب و  تدایس  تفارش و  ثیح  زا  وت  هبترم  هک  ردارب  رسپ  نک  مایق  )
هب دومن  میهاوخ  عافد  وت  زا  هدنرب  ياهریـشمش  زیت و  دـنت و  ياهنابز  اب  هکنآ  رگم  دـنکن  رازآ  ار  وت  سک  چـیه  مسق  ادـخ  هب  یتسه ،

( .ددرگ دوخ  بحاص  لیلذ  هک  یناویح  دننام  ددرگ  لیلذ  دیآ و  رد  وناز  هب  وت  لباقم  رد  برع  هک  مسق  ادخ 

جهن حرش  میس  دلج  هحفص 306 ، رددیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  لیذ  راعشا  هاگ  نآ 
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: دومن باطخ  ربمغیپ  هب  دنا  هدومن  طبض  هرکذت  هحفص 5  رد   (2) يزوجلا نبا  طبس  و  رصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا

مهعمجب کیلإ  اولصی  نل  هللاو 

انیفد بارتلا  یف  دسوأ  یتح 

هفاخم کیلع  ام  كرمأل  ذفناف 

انویع هنم  كاذب  َّرقو  رشبأو 

یحصان کنإ  تمعزو  ینتوعدو 

انیمأ لبق  تنکو  تقدص  دقلو 

هنأب تملع  دق  اننید  نع  تضرعو 

انید هیربلا  نایدأ  ریخ  نم 

هبسم راذح  وأ  همالملا  الول 

انیبم كاذب  احمس  ینتدجول 

یم هدژم  يامن ، دوخ  هفیظو  هب  مادـقا  فوخ  سرت و  نودـب  وت  .دـنریمب  اـت  دـننک  یمن وتزا  يوریپ  شیرق  تیعمج  هک  مسق  ادـخ  هب  )
تناما هقباس و  نسُح  اریز  يدومن ؛ داـشرا  ارم  قح  هب  وت  هک  مراد  نیقی  يدومن و  توعد  دوخ  نید  هب  ارم  .ار  رفظ  حـتف و  وت  هب  مهد 

زا سرت  رگا  .تسا  ناـیدا  نیرتـهب  مراد  نیقی  نم  هـک  یتـشاد  هـضرع  مدرم  رب  ار  ینید  .تـسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  وـت  ییوگتـسار  و 
هچ هک  یتفای  یم  هنیآ  ره  متشادن  یئوگدب  تمالم و 

129 ص :

مشاه و ینب  یلع  شیرق  بالجا  ْهیواعم ،) یلا  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و   ) همان 9 ، 14/55 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
.بعشلا یف  مهرصح 

حتف رد  رجح  نب  نینچمه  هدـلاو ، رکذ  یف  لـصف  بلاـط ، یبا  نب  یلع  بسن  رکذ  ص18 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
رد .ماعنا  هروس  هیآ 26 ، لیذ  ، 4/141 نایبلا ، فشکلا و  رد  یبلعث  و  بلاط ، یبا  هصق  باب  راصنالا ، بقاـنم  باـتک  ، 7/194 يرابلا ،

هدرک رارقا  بتک  ضعب  رد  یتح  هدرک و  لقن  ار  بلاطوبا  ترضح  راعشا  ماعنا ) هروس  هفیرش 26  هیآ  لیذ   ) يریسفت یخیرات و  بتک 
رطاخ هب  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  اـما  دـنا و  هتـشاد  ناـبز  هب  رارقا  مه  هتـشاد و  بلق  هب  تخانـش  مه  بلاـطوبا  ترـضح  هک  دـنا 

.دنا هدرک  تشادرب  ار  بلطم  برع  تایبدا  فالخ  رب  مه  هیآ و  رهاظ  فالخ  رب  مه  هنوگچ  ناشدانع 
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( .مدومن یم  ششخب  لذب و  نید  هار  رد  هزادنا 

یفن و سبح و  هب  دیدهت  دنک و  لمع  نآ  زا  عنم  ار  ترـضح  نآ  دـیامن و  شاخرپ  يدـنت و  ربمغیپ  هب  هک  نآ  ضوع  مالک ، هصالخ 
ار تدوخ  رما  هک  دومن  شبیغرت  صیرحت و  اـبیز ، راـتفگ  راعـشا و  نیا  لـیبق  زا  باذـج  تاـملک  تـالمج و  هلیـسو  هب  دـیامن ، لـتق 

ياهمشچ وت  دوجو  هب  دوش  نشور  ات  هدب  رـشن  ار  تدوخ  هدیقع  نید و  .دوب  دهاوخن  یتصقنم  سرت و  تلذ و  وت  رب  هک  نک  راکـشآ 
هک يروط  نامه  .یقداص  مه  ءاعدا  نیارد  ًاعطق  یئوگ و  تسار  حـصان و  وت  هک  یتسرد  هب  مناد  یم  ار و  ام  یئامن  یم  توعد  .همه 

.تسا رشب  نایدا  نیرتهب  نید  نیا  قیقحت  هب  هک  متسناد  يدوب ، نیما  نیا  زا  لبق 

طبـض عوضوم  نیا  رد  نارگید  هغالبلا و  جـهن  حرـش  میـس  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  يرایـسب  راعـشا  مدومن ، ضرع  هچنآ  زا  ریغ  و 
.دشاب یفاک  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ  .درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  دنا  هدومن 

؟ دناوخ رفاک  كرشم و  ناوت  یم  ار  راعشا  تاملک و  نیا  هدنیوگ  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  دیریگب و  رظن  رد  ار  ادخ  مرتحم  نایاقآ  الاح 
.دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  هدارا  یب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  .تخانش  دیاب  یقیقح  تسرپ  ادخ  دحوم  نمؤم و  هکنآ  ای 

رد هک  دیامن  یم  لقن  ظحاج  رحب  ورمع  نامثع  وبا  لوق  زا  هک  دییامن  هعلاطم  ار  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش   (1) هدوملا عیبانی  باب 52 
رظن راهظا  بلاطوبا  بانج  هراب 
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باب 52  1/459 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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: هتفگو هدومن 

خیـش هریثک و  اتایبا  هبقانم  یف  دـشنملاو  هتلاسرب ؛ فرتعملا  هتوبنب و  ّرقملا  هّیبرم و  هلیفک و  ابح و  دـشا  هّبحم  هنیعم و  یبنلا و  یماح  «و 
« .بلاط وبا  شیرق 

تشاد یم  تسود  ار  وا  تیاهن  یب  هک  بلاط ) یبا   ) شیرق هلیبق  سیئر  وا  هدنهد  کمک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دننک  تیامح  )
ترـضح نآ  تبقنمو  حدـم  رد  يرایـسب  راعـشا  دوب و  وا  تلاسر  هب  فرتعم  توبن و  هب  هدـننک  رارقا  وا و  یبرم  یناگدـنز و  لیفک  و 

( دورس

.ار هیلع  هللا  ناوضر  بلاطوبا  بانج  نامیا  دومن  دـهاوخ  قیدـصت  یفرط  یب  فصنم  لقاع و  ناـسنا  ره  لـمأت  تقد و  يردـق  زا  سپ 
دیـس ّبسو  نعل  هب  ارداو  بیغرت و  ار  مدرم  لاس  داتـشه  هیواهلا ) هیلع  هیواعم   ) دوخ هفیلخ  رما  بسح  رب  هک  يا  هیما  ینب  ناـمه  یلو 

رد رابخا  همه  نآ  دنیامن و  یم  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ربمغیپ  هدرک  زیزع  طبـس  ود  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا 
لها هتفر و  ایند  زا  رفاک  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردپ  هک  نآ  رب  دننک  یم  لعج  مه  يرابخا  اعطق  دندومن ، لعج  ترـضح  نآ  تمذـم 
ملأتم ار  تیالو  ماقم  بحاص  مه  تهج  نیا  زا  دندروآ ، درد  هب  ار  ترـضح  نآ  لد  تهج ، همه  زا  هک  يروط  نامه  ات  تسا ؛ شتآ 

.دنیامن رثأتم  و 

الا هدوب و  هیواعم  یمیمـص  تسود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ودع  ادـعا  نوعلم  هبعـش  نب  هریغم  لوعجم ، ثیدـح  نیا  لقان  هچنانچ 
ره رد  ّهلاض ، هقرف  ود  نآ  زا  يایاقب  بصاونو و  جراوخ  یهتنم  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  نیقیرفلا  ءالقع  دـنع  بلاطوبا  بانج  نامیا 

ترهش ار  بلاط  یبا  بانج  رفک  هب  هدیقع  لاحلا  یلا  ینامز  هرود و 
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.دنا هدومن  رواب  تداع  يور  مه  رکف  یب  ربخ و  یب  مدرم  دنا و  هدومن  تیوقت  هداد و 

رب هحـضاو  لئالد  هک  ار  باذـعلا  هنعللا و  مهیلع  دـیزی  هیواـعم و  نایفـسوبا و  هک  نآ  تسا  فسأـت  یـسب  بجوم  هک  همه  زا  بجعا 
بلاطوبا بانج  یلو  هتسناد ! هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هفیلخ  هکلب  ناملسم  نمؤم و  تسا ، رامش  یب  رایسب و  یسب  ناشرفک 

!! دنناوخب كرشم  رفاک و  تسا  راکشآ  زراب و  وا  نامیا  رب  لئالد  همه  نیا  هک  ار 

نعل رفک و  رب  امـش  لیلد  ایآ  دییامن ؟ تنعل  هتـسویپ  دیناوخب و  رفاک  ار  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  لاخ  تسا  راوازـس  ایآ  خیش :
؟ تسیچ هدوب  یحولا  بتاک  نینمؤملا و  لاخ  هک  هیواعم  اصوصخم  دنگرزب و  ءافلخ  زا  ود  ره  هک  امهنع  هللا  یضر  دیزی  هیواعم و 

؟ تسا هار  هچ  زا  هیواعم  ندوب  نینمؤملا  لاخ  دیئامرفب  الوا  یعاد :

لاخ مه  هیواعم  ردارب  اعطق  تسا ، هدوب  نینمؤملا  ما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجوز  هبیبح  ما  رهاوخ  نوچ  تسا ؛ حضاو  خـیش :
.دشاب یم  نینمؤملا 

؟ هیواعم رهاوخ  هبیبح  ما  ای  تسا  هدوب  رتالاب  شماقم  هشیاع  نینمؤملا  ما  دییامرفب  یعاد :

.تسا هدوب  همه  زا  رتالاب  هشیاع  هبترم  ماقم و  اعطق  یلو  دنا ، هدوب  نینمؤملا   ّ ما ود  ره  هچرگ  خیش :

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

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نارسمه  نانز و  ناردارب  امش ، نایب  هدعاق و  نیا  يور  یعاد :
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ردپ زا  شردپ  امـش  دزن  رد  هکنآ  لاح  دیناوخ و  یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ارچ  سپ  دنتـسه ؛ نینمؤملا  لاخ  یگمه 
وا يارب  هکلب  تسین ، یقیقح  هیواـعم  ندوب  نینمؤـملا  لاـخ  سپ  تسا ؟ رتردـقلا  میظع  وا  رهاوـخ  زا  زین  شرهاوـخ  رتـالاب و  هیواـعم 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هجوز  هیفـص  ردپ  يدوهی  بطخا  نب  ّیح  سپ  تسا ، تفارـش  نینمؤملا  ما  يردارب  رگا  .دشاب  یمن  یتفارش 
.دشاب تفارش  بحاص  دیاب  مه  هلآو 

لها ترتع و  تلاسر و  نادـناخ  اب  تفلاخم  گنج و  هکلب  درادـن ؛ قـالطا  ندوب  نینمؤملا  لاـخ  نینمؤملا و  ما  عوضوم  دـینادب  عطق 
نیدحوملا ماما  نعل  متش و  بس و  هب  رما  هتـساخرب و  گنج  هب  هرهاط  ترتع  اب  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم نوچ  .تسا  روظنم  توبن  تیب 

هدومن دنا ، هدوب  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  هک  ‘ نیسح نسح و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  طبس  ود  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یم نینمؤملا  لاخ  اذل  هدیدرگ ، كاپ  نایعیش  هباحص و  یبتجم و  نسح  ماما  دننام  هرهاط  ترتع  زا  راتـشک  همه  نآ  بکترم  تسا و 

نارگید (3) و  هیصولا تابثا  رد  يدوعسم  (2) و  باعیتسا رد  ربلا  دبع  نبا  (1) و  نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  هچنانچ   ) دوش
هک دنا  هدومن  لقن 
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لقن ار  ثیدـح  نیا  جرفلا  یبا  .نسحلا  ربخ  یلا  ثیدـحلا  عجر  یلع ، نب  نسحلا  ص48 ، یناهفـصا ، جرفلا  یبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
یلع نب  نسحلا  یمـست  نأ  یلع  ینبا  دـیزیب  کجوزم  ینإ  ثعـشألا  هنبا  یلإ  هیواعم  لسرا  لاق : هریغم  نع  ریرج  ینثدـح  تسا : هرک 

ناکف اهدلوأف  هحلط  لآ  نم  لجر  اهیلع  فلخف  هنم  اهجوزی  ملو  لاملا  اهغوسف  نسحلا  تمـسو  تلبقف  مهرد  فلأ  هئامب  اهیلإ  ثعبو 
.جاوزألا همسم  ینب  ای  اولاقو : مهوریع  مالک  شیرق  نوطب  نیبو  مهنیب  عقو  اذإ 

نب رکب  وبأو  هداتق  لاـقو  دـسیون : یم  ربلا  دـبع  نبا  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  ، 1/389 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 2
هیواعم سیـسدتب  اهنم  کلذ  ناک  هفئاط : تلاقو  .يدنکلا  سیق  نب  ثعـشألا  تنب  هدـعج  هتأرما  هتّمـس  یلع ، نب  نسحلا  ّمس  صفح :

.کلذ یف  اهل  لذب  امو  اهیلإ 
هلکآ نبا  هیلا  هسد  يذلا  مسلا  یف  هربخ  ناک  مث  : » دـسیون یم  يدوعـسم  .نسحلا  لاوحا  یف  ص123 ، يدوعسم ، ْهیصولا ، تابثا  - 3

« دابکالا
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نب دمحم  ربلا و  دبع  نبا  یتح  داد ؛ رهز  ار  مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  ترضح  هیواعم ، هدعو  روتـسد و  هب  هدعج  ءامـسا 
توف ربخ  یتقو   (1) دنا هتشون  يربط  ریرج 

134 ص :

رکذ ، 430 - 2/429 بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم  نکل  میتفاین  يربط ، بتک  رد  ار  قوف  بلطم  میدرک  وجتـسج  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - 1
نب دمحم  ثدحو  دنک : یم  لقن  يربط  زا  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیا  هریس  هرابخا و  نم  عمل  رکذ  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  ْهفالخ 
دفو لاق : هعیبر  نب  سابع  نب  لضفلا  نع  قاحـسإ ، نب  دمحم  نع  دهاجم ، نب  یلع  نع  يزارلا ، دیمح  نب  دـمحم  نع  يربطلا ، ریرج 
لهأ ربک  مث  ءارـضخلا ، لـهأ  ربـکف  ءارـضخلا  یف  هیواـعم  َرَّبـک  ذإ  دجـسملا  یفل  ینإ  هللا  وف  لاـق : هیواـعم ، یلع  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع 
ریمأ ای  هللا  َكَّرَس  تلاقف : اهل ، هخوخ  نم  فانم  دبع  نب  لفون  نب  ورمع  نب  هظرق  تنب  هتخاف  ْتجَرخف  ءارضخلا ، لهأ  ریبکتب  دجسملا 
توم ، 150 ْهسایـسلا ، ْهماـمالا و  رد  هبیتـق  نبا  نینچمه  ...یلع  نب  نسحلا  توم  لاـق : هب ؟ تررـسف  کـغلب  يذـلا  اذـه  اـم  نینمؤملا !

هنیدملا لماع  بتکف  هیف  تام  يذلا  هضرم  یلع  نب  نسحلا  ضرم  نیـسمخو ، يدـحا  هنـس  تناک  املف  دـسیون : یم  یلع ، نب  نسحلا 
دجس دجس و  یتح  ًارورس  احرف و  رهظا  ربخلا  هاتا  املف  کلذب  هیلا  بتکف  .یفوت  یتح  هلاحب  هیلا  بتکی  لزی  ملف  ...هربخی  هیواعم  یلا 

یلإ لسرأف  ...هیواعم  یلإ  نسحلا  هاـفو  ربخ  یهتناو  : » دـسیون یم  لاوطلا  راـبخا  رد  يرونید  دواد  نبدـمحا  نینچمه  ...هعم  ناـک  نم 
هتومب ال نتمـشت  ال  سابع : نبا  هل  لاقف  هتومب  هتامـشلا  رهظأو  هاّزعف  هیلع  لخدف  ًادـفاو -  هیلع  مدـق  ماشلاب -  هدـنع  ناکو  سابع  نبا 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  لاح  حرش  مقر 155 ، ، 2/66 نایعالا ، تایفو  رد  ناکلخ  نبا  نینچمه  ًالیلق »  ّالإ  هدـعب  ثبلت 
نم اریبـکت  عمـس  هتوم  هغلب  اـملو  نسحلا  ربـخب  یلإ  یطملا  لـبقأ  نأ  هیلإ  بتک  هتاکـشب  هیواـعم  یلإ  ناورم  بتک  اـملو  دـسیون : یم 

تام لاق : هل  تربک  يذـلا  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  کنیع  هللا  رقأ  هیواعم  هجوز  هتخاف  تلاـقف : ریبکتلا  کلذـل  ماـشلا  لـهأ  ربکف  رـضحلا 
...یبلق حارتسا  نکلو  هتومب  هتامش  تربک  ام  هللاو  لاق : ربکت ؟ همطاف  نبا  توم  یلعأ  تلاق : .نسحلا 
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رد دیاب  ینوعلم  نینچ  هتبلا  دنتفگ ) ریبکت  یلاحشوخ  ترسم و  يور  زا  همه  وا  نایفارطا  تفگ و  ریبکت  دیسر ، هیواعم  هبراوگرزب  نآ 
! ددرگ نینمؤملا  لاخ  امش  دزن 

باطخ رد  هک  دشاب  یم  هرهاط  ترتع  هیالولا  صاخ  نایعیـش  زا  تیالو و  ماقم  هدـش  تیبرت  نوچ  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  بانج  یلو 
: دیوگ ردقلا  لیلج  نادناخ  نآ  هب 

یتدع متنا  ءارهزلا  ینب  ای 

حجر ینازیم  رشحلا  یف  مکب  و 

مکل یئالو  حص  اذا  و 

حبن دق  بلک  يا  یلابا  ال 

نم لمع  تمایق  زور  امـش  یتسود  امـش و  هطـساو  هب  دـیتسه و  نم  هاگدـیما  هاگ و  هانپ  امـش  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  نادـنزرف  يا  )
( .دیامن ساپ  نم  فارطا  رد  یگس  ره  رگا  مرادن  كاب  امش ، هب  نم  یتسود  دنک  ادیپ  تحص  هک  ینامز  دنک و  یم  ادیپ  ناحجر 

زا دنیامن و  شنعل  ّبس و  هکلب  دنناوخن ، نینمؤملا  لاخ  تسا ، هدوب  هشیاع  نینمؤملا  ما  ردارب  لوا و  هفیلخ  رکب  یبا  دـنزرف  هک  نیا  اب 
.دننک شمورحم  مه  ردپ  ثرا 

(1) دندومن رصم  حتف  هنعللا  مهیلع  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  یتقو  هکلب 

135 ص :

نإ هللا  هاقـسال  جیدح  نب  هیواعم  هل  لاق  ءاملا  نم  ینوقـسأ  دـمحم  دـسیون ...« : یم  يربط  لاس 38 . عیاقو  ، 4/79 يربط ، خـیرات  - 1
نبا ای  کنلتقأل  هللاو  موتخملا  قیحرلاب  هللا  هاقلتف  امرحم  امناص  هومتلتق  یتح  ءاـملا  برـشی  نأ  ناـمثع  متعنم  مکنإ  ادـبأ  هرطق  كاـقس 
یلإ کلذ  امنإ  ترکذ  نم  یلإ  کیلإ و  کلذ  سیل  هجاسنلا  هیدوهیلا  نبا  ای  دـمحم  هل  لاق  قاـسغلاو  میمحلا  هللا  کیقـسیف  رکب  یبأ 

هل لاق  اذـه  ینم  متغلب  ام  يدـی  یف  یفیـس  ناک  ول  هللاو  امأ  هالوت  نمو  كؤابرـضو  تنأ  هءادـعأ  ئمظیو  هءایلوأ  یقـسی  لجو  زع  هللا 
لاس ثداوح  ، 3/357 لماکلا ، رد  ریثا  نبا  زین  ...رانلاب و  کیلع  هقرحأ  مث  رامح  فوج  یف  کلخدأ  کب  عنـصأ  ام  يردـتأ  هیواـعم 
.دنک یم  لقن  يربط  دـننامه  ظافلا  رد  توافت  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  لاس 38 ، ثداوح  ْهیاـهنلا 7/349 ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ، 38
أجلف .مهیلا  صاعلا  نب  ورمع  ثعبف  : » دـسیون یم  دعـس  نب  سیق  لاح  حرـش  مقر 21 ، ءالبنلا 2/110 ، مالعا  ریـس  رد  یبهذ  نینچمه 
ریما ْهفالخ  دوخ 2/194 ، خـیرات  رد  یبوقعی  زین  .راـمح و  نطب  یف  قرحا  هوـلتقف و  اـهنبا ، هیلع  ّرقاـف  زوـجع  یلا  رکب  یبا  نب  دـمحم 

رد يزم  ْهدابع ؛ نب  دعـس  نب  سیق  لاـح  حرـش  مقر 5756 ، ، 49/427 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
هراشا رکب  یبا  نب  دـمحم  تداهـش  هب  نوگانوگ  ظاـفلا  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  مقر 5096 ، ، 24/542 لامکلا ، بیذهت 

.دنا هدرک 
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هیواعم هب  ربخ  یتقو  ندز ، شتآ  هدراذگ و  هدرم  رخ  مکـش  رد  دنتـشک و  ار  وا  شطع  تدش  اب  دندومن و  بآ  عنم  دـمحم  بانج  زا 
.دومن ینامداش  حرف و  راهظا  دح  زا  هدایز  دیسر 

راتفر نینچ  رکب  یبا  هفیلخ  دنزرف  دمحم ، نینمؤملا  لاخ  اب  نیعالم  نآ  ارچ  هک  دـینک  یمن  ادـیپ  رثأت  ادـبا  ایاضق  نیا  ندینـش  زا  امش 
مرتحم یتسیاب  تسا  نینمؤملا  لاخ  نوچ  هک  دـیوش  یم  رثأتم  هیواـعم  نعل  زا  یلو  دـندومن ، دیهـش  ار  وا  يراوخ  تلذ و  اـب  هدومن و 

.تسا هدوب  راک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دشاب !

! دیوش یمن  رثأتم  مه  وا  نتشک  زا  دیناوخ و  یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  وا  تسا  هدوب  ترتع  ناتسود  زا  نوچ  دمحم 

لاخ تسا  هدومن  نعل  ار  اهنآ  ءالم  رب  ینلع و  هدوب و  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  کـی  هجرد  نمـشد  نوچ  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم  یلو 
وا زا  دیناوخ ، یم  نینمؤملا 

136 ص :
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.جاجل دانع و  بصعت و  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دییامن ! یم  يراد  فرط 

بتاک هکلب  .دوب  هدـنامن  یقاب  يزیچ  یحو  نارود  زا  هک  هدروآ  مالـسا  ترجه  مهد  لاس  نوچ  هدوبن ؛ یحولا  بتاـک  هیواـعم  اـیناث :
حتف رد  متـشه  لاـس  هک  نیا  زا  دـعب  دوب و  هتفگاهدـب  هدومن و  رازآ  یلیخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دوـب  تالـسارم 

! يدش ناملسم  ارچ  هک  دومن  شنزرس  خیبوت و  ار  وا  تشون و  ردپ  يارب  يا  همان  دش  ناملسم  نایفس  وبا  هکم ،

.دوب نوهرم  ناناملسم  نایم  دوش ، ناملسم  نآ  زا  جراخ  برع و  هریزج  هبـش  رد  مالـسا  طسب  رثا  رد  دش  راچان  شدوخ  هک  مه  یتقو 
زا ات  دـیهدب  هیواعم  هب  يزاـیتما  کـی  هک  دومن  تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  مع  ساـبع  باـنج 

.دومن تالسارم  بتاک  ار  وا  شراوگرزب  مع  ياضاقت  تیاعر  يارب  ترضح  دیآ ، نوریب  تلجخ 

.اهنآ تایلمع  رابخا و  تایآ و  زا  .تسا  دوجوم  يرایسب  لئالد  اهنآ  رب  نعل  تابثا  رفک و  هب  عجار  ًاثلاث :

.ددرگ امعم  لح  ات  دیئامن  نایب  تسا  ینمتم  تسا ، یندینش  تایآ  رابخا و  لئالد  خیش :

مامت رگا  الا  دوش و  یم  هراشا  اـهنآ  زا  ضعب  هب  تقو  ياـضتقا  هب  تسا  رایـسب  لـئالد  تسین ، راـکرد  یئاـمعم  دـینکن  بجعت  یعاد :
.دش دهاوخ  لقتسم  باتک  دوخ  منک  لقنار  لئالد 

: هدومن لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  هچنانچ 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يدی  نیب  بتکی  هیواعم  نا  »

137 ص :
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: دیوگ ینئادم  دوب و  رمبغیپ  روضح  هدنسیون  هیواعم  ینعی 

(1)« برعلا نیب  هنیب و  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  بتکی  هیواعم  ناک  یحولا و  بتکی  تباث  نب  دیز  ناک  »

.هدوب برع  ترضح و  نآ  نیب  هدنسیون  هیواعمو  یحو  بتاک  تباث  نب  دیز  سپ 

دیزی هیواعم و  نعل  رابخا  تایآ و 

: دیامرف یم  هک  لیئارسا  ینب  هروس  هیآ 60  - 1

{ ًریبَک اًنایْغُط  ّالِإ  ْمُهُدیزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساّنِلل َو  ًهَْنِتف  ّالِإ  َكاْنیَرَأ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  {َو 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  دـنا  هدروآ  نارگید  (3) و  يزاررخف ماما  (2) و  یبلعث ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  زا  نیرـسفم 
هک هدروآ  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لیئربج  دـنیامن ، یم  لوزن  دوعـص و  ترـضح  نآ  ربنم  رب  ناگنیزوب  دـننام  هیما  نیب  هک  دـید  ایؤر  ملاع 

( هیما ینب  داژن  تخرد   ) دـش دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  تسا و  مدرم  نیا  يارب  ناحتما  هتف و  میدومن  وت  هب  باوخ  رد  اـم  هچنآ 
ادخ زا  ار  اهنآ  میظع ، تایآ  نیا  رکذ  هب  ام  و 

138 ص :

ثداوح ، 8/128 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  نایفـس ، یبا  نب  ْهیواعم  لاح  حرـش  مقر 25 ، ، 3/123 یبهذ ، ءالبنلا ، مالعالا  ریـس  - 1
لبـس یحولا ؛ باتک  نم  ْهیواعم  ناـک  لـه  ص205 ، ْهیروبادـمحم ، ْهریره ، وبا  ْهریـضملا  خیـش  ْهیواعم ؛ لاح  حرـش  يرجه ، لاس 60 

،13/353 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  نایفـس ؛ یبا  نب  ْهیواعم  لاـح  حرـش  مقر 8087 ، ، 6/121 رجح ، نبا  داشرلا ، يدـهلا و 
.دنا هدرک  هراشا  قوف  ثیدح  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  توبکنع  هیا 48  لیذ 

لوقلا ءارسا  هروس  هیآ 60  لیذ  ، 20236 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  ءارسا ؛ هروس  هیآ 60  لیذ  ، 6/111 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
.ثلاثلا

.تشذگ مشش  سلجم  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا  تسا  رکذ  نایاش  - 3
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.دیازفین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآرب  نکیلو  میناسرت  یم 

رد هدش  هدرک  تنعل  تخردو  هنوعلم  هرجـش  دـندوب  هیواعم  نایفـس و  وبا  اهنآ  سیئر  سأر  هک  ار  هیما  ینب  داژن  دـنوادخ ، یتقو  سپ 
.دشاب یم  نوعلم  تسا  تخرد  نآ  مکحم  ياه  هخاش  ناصغا و  زا  یکی  هک  هیواعم  اعطق  دناوخب ، نآرق 

: دیامرف یم  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هروس  هیآ 24  - 2

{ ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  }

میظعت و ربکت و  ببس  هب  دیبایب  تموکح  تراما و  بصنم  نوچ  هک  دیآ  یم  ناقفانم  امش  زا  هتبلا  دیامرف  يریرقت  ماهفتـسا  قیرط  هب  )
نعل ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  یغای  دسفم و  ناقفانم  هورگ  نآ  .دـییامن  ماحرا  عطق  دـینک و  داسف  نیمز  رد  لانم  هاج و  ترثک 

(( دنریمب تواقش  لهج و  هب  ات   ) دینادرگ روک  رک و  ار  ناشمشچ  شوگ و  هدرک و 

یم هیواعم  زا  رتالاب  یمحر  عطاق  دسفم و  مادک  .هداد  رارق  تنعل  دروم  ار  محر  نیعطاق  ضرالا و  یف  نیدـسفم  احیرـص  هیآ  نیا  رد 
تابثا رب  يرگید  لیلد  دوخ  هک  دوب  ماحرا  عطاق  هوالع  هب  .دـشاب  یم  هناگیب  يدوخ و  دز  نابز  تفالخ ، هرود  رد  وا  داـسف  هک  دـشاب 

.دشاب یم  وا  نعل 

: دیامرف هک  تسا  بازحا  هروس   57 هیآ - 3

{ اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  }

رازآ و اهنآ  نازیزع  ندرزآ  تفلاخمو و  نایصع  هب  ار  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  )

139 ص :
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ایهم يراوخ  تلذ و  اب  یباذـع  نانآ  رب  هدومرف و  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دـننک  یم  تیذا 
( .تسا هتخاس 

نآ صاـخ  هباحـص  و  نیـسح ) نسح و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هناـحیر  ود  نینمؤـملاریما و  رازآ  تیذا و  هک  تسا  یهیدـب 
رازآ ار  هسدقم  تاوذ  نآ  هک  هیواعم  هفیرش  هیآ  نیا  تحارص  هب  تسا و  ربمغیپ  رازآ  تیذا و  نارگید ، رـسایرامع و  نوچ  ترـضح 

.دشاب یم  ترخآ  ایند و  رد  نوعلم  هدومن ،

: دیامرف هک  نموم )  ) هروس 40 هیآ 55  - 4

{ ِراّدلا ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  ْمُُهتَرِذْعَم َو  َنیِملاّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  }

( .تسا ایهم  منهج )  ) دب هاگلزنم  نعل و  مشخ و  اهنآ  رب  دهدن و  دوس  یهاوخرذع  ینامیشپ و  ار  ناراکمتس  زور  نآ  رد  )

: دیامرف هک  دوه  هروس  هیآ 21  - 5

{ َنیِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  } 

( .تسا ناراکمتس  رب  ادخ  نعل  هک  دینادب  )

: دیامرف هک  فارعا  هروس  هیآ 42  - 6

{ َنیِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  }

( داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادن  اهنآ  نایم  رد  يدانم  )

منک یمن  نامگ  .تسا  نوعلم  یملاظ  ره  هک  دنک  یم  مکح  تحارص  هب  تسا ، دراو  نیملاظ  هب  عجار  هک  يرگید  تایآ  نینچ  مه  و 
تنعل دروم  هدوب  ملاظ  هک  لیلد  نیمه  هب  سپ  .ار  هیواعم  راکـشآ  حضاو و  ياه  ملظ  دنک  راکنا  هک  دشاب  هناگیب  يدوخ و  زا  يدحا 

ار ادخ  نوعلم  هحیرص ، صوصن  نینچ  اب  سپ  .دشاب  یم  لاعتم  دنوادخ 
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.میئامنب نعل  میناوت  یم  مه  ام 

: دیامرف هک  ءاسن  هروس  هیآ 95  - 7

{ اًمیظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َبِضَغ  اهیف َو  اًِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  اًدِّمَعَتُم  اًنِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  {َو 

دنک و نعل  مشخوا و  رب  ادخ  دوب ، دهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  منهج  شتآ  وا  تازاجم  دشکب  ادمع  ار  ینمؤم  سک  ره  )
(. دزاس ایهم  دیدش  رایسب  یباذع 

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

میحج و وا  هاگیاج  دشاب و  یم  یلاعت  يراب  تاذ  نوعلم  دناسر ، لتق  هب  ًادمعتم  ار  ینمؤم  سک  ره  هک  دراد  تحارص  هفیرش  هیآ  نیا 
رفن تفه  يدع و  نب  رجح  ایآ  هتـشادن ؟ تکرـش  نینمؤم  صاخ  ماع و  لتق  رد  هیواعم  ایآ  دـیهد  فاصنا  نایاقآ  .دوب  دـهاوخ  منهج 
نبا هچ  نانچ  هدومنن  روگ  هب  هدنز  ار  يزنعلا  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  اصوصخمو  دندیناسرن ؟ لتق  هب  ًادمع  وا  رما  هب  ار  وا  باحصازا 

ربلادبع نبا  دنا و  هدومن  لقن   (2) لئالد رد  یقهیب  دوخ و  خیرات  رد  نایفس  نب  بوقعی  (1) و  رکاسع

141 ص :

.يدع نب  رجح  لاح  حرش  مقر 1221 ، ، 12/229 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
یم ریثا  نبا  .امهباحـصا  قمحلا و  نب  رمع  يدع و  نب  رجح  لتقم  رکذ  لاس 51 ، ثداوح  ، 3/486 ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2

هللاو ال لاق : کل  ریخ  وهف  ینلأـست  ـالو  ینعد  لاـق : یلع ؟ یف  لوقت  اـم  هعیبر  اـخأ  اـی  ناـسح  نب  نمحرلا  دـبعل  لاـق  مث  دـسیون ...« :
کلوق امف  لاق : سانلا  نع  نیفاعلاو  طسقلاب  نیمئاقلاو  قحلاب  نیرمآلا  نم  اریثک  یلاعت  هللا  نیرکاذلا  نم  ناک  هنأ  دهـشأ  لاق : کعدأ 

ینعی يداولاب  هعیبر  الو  تلتق  كایإ  لب  لاق : کسفن ! تلتق  لاق : .قحلا  باوبأ  قلغأو  ملظلا  باوبأ  حتف  نم  لوأ  وه  لاق : نامثع ؟ یف 
دادـش نب  کیرـش  يدـع و  نب  رجح  اوـلتق : نیذـلا  ناـکف  .اـیح  هنفدـف  هلتق  رـش  هلتقی  نأ  هرمأو  داـیز  یلإ  هیواـعم  هدرف  هـیف  اوعفـشیل 
دبعو يزنعلا  نایح  نب  مادکو  یمیمتلا  يدعسلا  باهش  نب  زرحمو  یسبعلا  هعیبض  نب  هصیبقو  ینابیشلا  لیسف  نب  یفیصو  یمرـضحلا 
خیرات رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زین  .مهیلع و  یلـصو  اونفدو  اولتق  هعبـسلا  ءالؤهف  اـیح  داـیز  هنفد  يذـلا  يزنعلا  ناـسح  نب  نمحرلا 

مه ریثک  نبا  .دنک و  یم  لقن  ریثا  نبا  دننامه  ار  نایرج  رجح ، باحصا  نم  لتقم  ْهیمـست  لاس 51 ، ثداوح  4/207 و 206 ، يربطلا ،
.سیمخ يدحا و  ْهنس  ، 8/57 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  دنک ، یم  لقن 
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رجز و قیرط  هب  رفن  تفه  اب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  هباحـص  ءالـضف  رابک  زا  رجح  هک  دنیامن  یم  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  باعیتسا و  رد 
! دنتسجن وا  زا  يرازیب  دندومنن و  نعل  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک  نآ  مرج  هب  دیناسر  لتق  هب  ربص 

رباکا زا  ءاسک  باحصا  سماخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  گرزب  طبـس  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  ایآ 
جرفلا وــبا  (2) و  ربـلا دـبع  نـبا  (1) و  يدوعـسم تیاور  هب  اـنب  هـک  دوـبن  تـشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  ود  زا  یکی  اـیا  دوـبن ؟ نینمؤـم 

نب دمحمو   (3) یناهفصا

142 ص :

هـسد يذلا  مسلا  یف  هربخ  ناک  مث  : » دسیون یم  يدوعـسم  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  لاوحا  رکذ  ص123 ، يدوعسم ، ْهیصولا ، تابثا  - 1
«. ...دابکالا هلکآ  نبا  هیلا 

هاتق و لاـق  و  : » دـسیون یم  ربلا  دـبع  نبا  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  مقر 555 ، ، 1/389 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 2
سیدبت اهنم  کلذ  ناک  هفئاط : تلاق  يدنکلا و  سم  نب  ثعشالا  تنب  هدعج  هتأرما  هتمـس  یلع  نب  نسحلا  مس  یـصفح : نب  رکبوبا 

« .رئارض اهل  ناکو  کلذ  یف  اهل  لذب  امو  اهیلا  هیواعم 
هنبا یلإ  هیواعم  لسرا  دسیون : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لاح  حرش  هرامش 4  ص80 ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 3

اهغوسف نسحلا  تمـسو  تلبقف  مهرد  فلأ  هئاـمب  اـهیلإ  ثعبو  یلع  نب  نسحلا  یمـست  نأ  یلع  ینبا  دـیزیب  کـجوزم  ینإ  ثعـشألا 
ینب ای  اولاقو : مهوریع  مالک  شیرق  نوطب  نیبو  مهنیب  عقو  اذإ  ناکف  اهدلوأف  هحلط  لآ  نم  لجر  اهیلع  فلخف  هنم  اهجوزی  ملو  لاملا 

.جاوزألا همسم 
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هدعج ءامـسا  يارب  یمـس  هیواهلا  هیلع  هیواعم  ، ناتدوخ ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (1) و  هرکذت رد  يزوج  نبا  طبـس  تاقبط و  رد  دعس 
دعب  ) میامن یم  دیزی  دوخ  دنزرف  رـسمه  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دصکی  یتشک  ار  یلع  نب  نسح  رگا  هک  داد  هدعو  هداتـسرف و 

(. دومن يراد  دوخ  دیزی  اب  جیوزت  زا  یلو  داد  ار  مهرد  رازه  دص  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  زا 

هب هدوبن و  ترـضح  نآ  رازآ  مّلـسم  نمؤم  لتق  رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراـپ  نسح  ماـما  ترـضح  تداهـش  اـیآ 
رما هب  نیفـص  رد  هباحـص  رابک  زا  رـسای  رامع  تداهـش  ایآ  هیواهلا ؟ هیلع  هیواعم  نعل  رد  دیراد  لمأت  مه  زاب  هروکذـم  هیآ  ود  مکح 
دوز ینعی   (2)« هیغابلا هئفلا  کلتقتـس  : » دومرفن رامع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امـش  ءاملع  رباکا  قافتا  هب  اـیآ  دوبن ؟ هیواـعم 

.دننایغط یغب و  لها  هک  یهورگ  دنشک  یمار  وت  تسا 

143 ص :

نبا طبس  .مالّـسلا  هیلع  هتوم  ببـس  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  رکذ  یف  باب 8  ص191و 192 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 1
سد يدسلا : لاق  .يدنکلا و  سیق  نب  ثعـشالا  تنب  هدعج  هتجوز  هتمـس  ربلا  دبع  نبا  مهنم  ریـسلا : ءاملع  لاق  : » دسیون یم  يزوجلا 

كاضرا ام  هللا  انا و  لاقف  دعولاب  ءافولا  هلأست  دیزی  یلا  تلسرا  تام  املف  هتمـسف  کجوزتا  نسحلا و  یمـس  نا  هیواعم  نب  دیزی  اهیلا 
املف مهرد  فلا  هأم  کیطعا  دیزی و  کجوزا  نسحلا و  یمس  لاقف  هیواعم  اهیلا  سد  امنا  یبعشلا : لاق  .انسفنال و  كانه  رنفا  نسحلل 

تفالخ رکذ  ص192 ، ءافلخلا ، خـیرات  رد  یطویـس  زین  ...لاملاب و  اهیلا  ثعبف  دـعولا  زاـجنا  بلطت  هیواـعم  یلا  تثعب  نسحلا  تاـم 
اب ار  ناـیرج  نیمه  یلع  نب  نسحلا  ْهفـالخ  رکذ  ، 2/427 بهذـلا ، جورم  رد  يدوعـسم  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
حرش مقر 25 ، ، 3/142 یبهذ ءالبنلا ، مالعا  ریـس  نیفـصلا ؛ ْهعقو  نتفلا ، باـتک  ح31719 ، ، 17/315 يدـنه ، یقتم  لاـمعلا ، زنک  - 2
رامع بقانم  رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح5660 ، ، 3/436 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  نایفس ، نب  ْهیواعم  لاح 

باوبا عامج  ، 3/344 یماش ، یحلاص  داشرلا ، يدهلا و  لبـس  رـسای ، نب  رامع  ، 43/414 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  رـسای ؛ نب 
، تایآلا نم  کلذ  یف  عقو  ام  ضعب  مظعالا و  هدجـسم  ءاـنب  یف  یناـثلا  باـبلا  ْهرجهلا  نم  ْهیناـثلا  یلوـالا و  ْهنـسلا  نم  ثداوح  ضعب 
، ْهعاسلا طارشا  ونتفلا  باتک  ح 72و 73 ، ، 4/2236 يراخب ، حیحص  رسای ؛ نب  رامع  لئاضف  ص51 ، لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا  لئاضف 

لاتق باتک  ، 8/189 یقهیب ، يربکلا ، ننس  رـسای ، نب  رامع  بقانم  باب  بقانملا  باتک  ح3809 ، ص994 ، يذمرت ، حیحصلا  عماجلا 
، بقانملا باتک  ح 8275 ، ، 5/75 یئاسن ، يربکلا ، ننس  صاعلا ، نب  رمع  نب  هللا  دبع  دنسم  ، 2/161 لبنح ، نب  دمحا  دنم  یغبلا ؛ لها 

.رسای نب  رامع  بقانم 
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؟ دندیـسر لتق  هب  هیواعم  لامع  تسد  هب  دندیـسر  یم  رفن  نارازه  هب  هک  نینمؤمزا  رابک  هیواعم ، رما  هب  هک  دیراد  دـیدرت  کش و  ایآ 
لامع جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  نبورمع  ایآ  ؟(1)  دندادن مس  هیواعم  رما  هب  ار  رتشا  کلام  نید  هدنرب  ریشمش  لد و  كاپ  نمؤم  ایآ 

زا هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  لماک  حلاص  نمؤم ، رصم  رد  هیواعم  يوق 

144 ص :

: دـسیون یم  نینچ  ریثا  نبا  رـصم ، صاعلا  نب  ورمع  کلم  رکذ  يرجه ، لاس 38  ثداوح  ، 3/353 ریثا ، نبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
دشأ ناک  اهمدق  نإ  رتشألا  نأ  ملعف  رـصم  یف  عمط  دق  ناکو  هیلع ، مظعف  کلذب  هنویع  هیواعم  تتأو  رـصم  یلإ  زهجتی  رتشألا  جرخف 

مل هینتیفک  نإف  رـصم  یلو  دـق  رتشألا  نإ  هل  لاقو  مزلقلاب  جارخلا  لـهأ  یلع  مدـقملا  یلإ  هیواـعم  ثعبف  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نم  هیلع 
یلإ یهتنا  املف  رـصم ، یلإ  قارعلا  نم  رتشألا  جرخو  هب  ماقأو  مزلقلا  یتأ  یتح  تاسباحلا  جرخف  تیقبو  تیقب  ام  اجارخ  کـنم  ذـخآ 
هایإ هاقـسف  امـس  هیف  لعج  دق  لسع  نم  هبرـشب  هاتأ  لکأ  املف  ماعطب  هاتأف  هدنع  لزنف  لوزنلا  هیلع  ضرعف  لجرلا  کلذ  هلبقتـسا  مزلقلا 

لبقأو موی  لک  هیلع  هللا  نوعدی  اوناکف  هیلع  هللا  اوعداف  رـصم  یلإ  رتشألا  هجو  دق  ایلع  نإ  ماشلا  لهأل  هیواعم  لبقأو  .تام  اهبرـش  املف 
نیفـصب امهادحإ  تعطقف  نانیمی  یلعل  تناک  هنإف  دعب  امأ  لاق  مث  ابیطخ  هیواعم  ماقف  رتشألا  کلهمب  هربخأف  هیواعم  یلإ  هاقـس  يذـلا 

یبا نبدـمحم  لتقم  يرجه ، لاس 38  ثداوح  ، 72 - 4/71 يربط ، خـیرات  .رتشألا  ینعی  مویلا  يرخألا  تعطقو  رـسای  نب  راـمع  ینعی 
.دنک یم  لقن  ریثا  نبا  دننام  ظافلا  فالتخا  اب  ار  نایرج  نیمه  يربط  رکب ؛
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؟ دندز شتآ  هدراذگ و  هدرم  رخ  مکش  رد  مه  دعب  دنتشکن و  رجز  هب  دوب  رصم  یلاو  نینمؤملا  ریما  فرط 

تقو اه  بش هکلب  بش  کی  هن  میامن  نایب  دندناسر  لتق  هب  وا  لامع  هیواعم و  روتسد  رما و  هب  هک  ار  نینمؤم  ناگ  هتشک  مهاوخب  رگا 
.میامن نایب  ات  دهاوخ  یم  ینالوط 

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

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  زا  كاب  یب  راوخناوخ  كافـس  هاطرا  نب  رـسب  هیواعم ، رما  هب  هک  تسا  یماع  لتق  رت ، حیبق  وا  لامعا  همه  زا 
(4) خیرات رد   (3) رکاسع نبا  ناکلخ و  نبا  (2) و  هنیدملا خیرات  رد  يدوهمس  همالع  (1) و  یناهفصا جرفلاوبا  هچنانچ  دومن ؛

145 ص :

همیلـست مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ْهافو  دـعب  ْهعیب  یف  ربخلا  رکذ  یلع ، نب  نسحلا  ، 42 یناهفـصا ، جرفلا  یبا  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
.ْهیواعم یلا  رمالا 

هاطرا نب  رسب  لسرا  یبطرقلا ، لاق  دسیون : یم  ْهنیدملا  زغی و  ْهاطرا  نب  رـسب  ، 2 لصف باب 2 ، باب  ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 2
یلعب و قحل  بویا و  وبا  رفف  هنع ، هللا  یـضر  يراصنالا  بویا  وبا  یف  هنع  هللا  یـضر  یلع  ذئموی  اهلماع  هنیدـملا و  اومدـقف  شیج  یف 

هعیبلاب هنیدـملا  لها  رما  مث  هتلتق  الا  املتحم  اهیف  تکرت  ام  نینمؤملا  ریما  یلا  دـهع  ام  ـال  ول  هللا  اـهلهال و  لاـق  هنیدـملا و  رـسب  لـخد 
...هواعمل

نب ءاطع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهاـطرا ، نب  رـسب  لاـح  حرـش  هرامش 872 ، ، 10/152 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدـم  خـیرات  - 3
« ...بلاط یبا  نب  یلع  هعاط  یف  ناک  نم  لتقیف  سانلا  ضرعتس  ینمیلا  هکمو و  هنیدملا  یلا  هاطرا  نب  رسب  هیواعم  ثعب  لاق : ناورم ،
یف رسب  لتق  رسب و  اهلتق  نیذلا  نیلفطلا  دحا  ناک  دسیون : یم  لاس 40 ، ثداوح  ، 4/107 يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربطلا ، خیرات  - 4

...نمیلاب ّیلع  هعیش  نم  هریثک  هعامج  کلذ  هریسم 
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هک داد  روتسد  رسب  هب  هیواعم  هک  دنا  هتشون  امش  ءاملع  رباکا  زا  نارگیدو   (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و 
هب تفگ  نارگید  يرهقلا و  سیق  نب  كاحـض  هب  نینچ  مه  نمی و  ءاعنـص و  هب  هکم  هنیدـم و  تمـس  زا  دوخ  رکـشل  اب  نک  تکرح 

مهدیا اوفکی  هباحـصا و ال  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  نم  هدجو  نم  لک  اولتقیف   » هک هدومن  لقن  جرفلا  وبا  هک  یترابع 
« نایبصلا ءاسنلا و  نع 

زاب اه  هچب  نانز و  زا  ار  دوخ  ياه  تسد  یتح  دنتفای  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باحصا  نایعیش و  زا  سک  ره  دنتشک  سپ  )
( .دنتشادن

رد نارجن و  فئاط و  نمی و  ءاعنص و  هنیدم و  رد  دندرک  تکرح  راوخنوخ  رارج  رکشل  رازه  هس  اب  دیدش ، روتـسد  رما و  نآ  اب  اذلف 
یمن هزاجا  تقو  هک  دش  نیگنن  خیرات  تاحفص  وا  لامعا  هب  هک  دنتشک  ار  لافطا  نانز و  یتح  نینمؤم  نمیلسم و  زا  ردق  نآ  هار  نیب 

دوب یلاو  هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هللا  دـیبع  هک  دندیـسر  یتقو  نمی  رد  هک  اجنآ  ات  .مهدـب  ار  وا  تایلمع  حرـش  الـصفم  دـهد 
هک دیرب  دوخ  تسد  هب  ردام  شوغآ  رد  ار  دوواد  نامیلس و  مان  هب  وا  کچوک  دنزرف  ود  رـس  تفر و  وا  هناخ  هب  دوب ، رهـش  زا  جراخ 

رطس رد  دیدحلا  یبا  نبا 

حرش لوا  دلج  هحفص 121  لوا 

146 ص :

باحصا ءالیتساب  رابخالا  هیلع  ترتاوت  دق  مالّـسلا و  هیلع  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 25 ، 1/340 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
مالعا ریس  رد  یبهذ  زین  دنک و  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  رد  كدنا  فالتخا  اب  هبسن ، ْهاطرا و  نب  رسب  ...دالبلا ) یلع  ْهیواعم 

نولتقیف تاراغلا  ثعبی  ناکف  ...هفالخلاب  ماشلا  لها  هعیاب  : » دسیون یم  نایفس  یبا  نب  ْهیواعم  لاح  حرـش  هرامش 25 ، ، 3/137 ءالبنلا ،
نمیلاب لتقف  سانلا  ضرعتـسی  نمیلا  زاجحلا و  یلا  هاطرا  یبا  نب  رـسب  ثعب  نامثع و  لـتق  یلع  ناـعا  نم  وا  یلع  هعاـط  یف  ناـک  نم 

« ...سابع نب  هللا  دیبع  يدلو  امصق  نمحرلا و  دبع 
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!! دندینازوس شتآ  هب  هچ  نآ  زا  ریغ  هب  دنتشک  رفن  رازه  یس  یشک  رکشل  نیا  رد  دیوگ   (1) هغالبلا جهن 

ایند رد  ادخ  لوسر  ادخ و  نوعلم  هینآرق  هفیرش  تایآ  مکح  هب  نوعلم  نب  نوعلم  نآ  هک  دیتسه  دیدرت  کش و  رد  مه  زاب  نایاقآ  ایآ 
!؟ دشاب یم  ترخآ  و 

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

مدرم ندومن  رما  نینمؤملاریما و  رب  نوعلم  نآ  ندومن  نعل  متـش و  بس و  وا ، رب  نعل  توبث  هیواعم و  رفک  رب  هحـضاو  لئالد  هلمج  زا 
هک تسا  هناگیب  نیخروم  یتح  تما  روهمجو  امش  ام و  یقافتا  هک  هعمج  زامن  هبطخ  اهزامن و  تونق  رد  یتح  گرزب  هانگ  نیا  هب  ار 
ات .دـندیناسر  لـتق  هب  ندومنن  نعل  مرج  هب  ار  يریثک  عمج  دـشن و  لومعم  رباـنم  رب  یتح  ءـالم  رب  ینلع و  تشز  لـمع  تعدـب و  نآ 

! تشادرب نایم  زا  ار  تعدب  نآ  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  نامز 

زا دعب  تایح و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  لوتبلا ، جوز  لوسرلا ، خا  نیدحوملا ، ماما  هک  یـسک  نآ  اعطق  و 
ماما دـننام  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هک  اریز  تسا ، رفاـک  نوعلم  دـنک ، نآ  هب  رما  اـی  دـیامن و  نعل  ّبس و  تاـفو 

ماما (3) و  يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ماما  (2) و  دنسم رد  دمحا 

147 ص :

باحصا ءالیتساب  رابخالا  هیلع  ترتاوت  دق  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 25 ، 2/17 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ثالث کلذ  ههج  فرـسب و  لتق  يذلا  ناک  و  دسیون : یم  نمیلا ، زاجحلا و  یلا  ْهاطرا  نب  رـسب  نب  ْهیواعم  ثعب  .دالبلا ) یلع  يواعم ،

...رانلاب اموق  قرح  افلا و 
.ْهملس ما  دنسم  ، 6/323 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2

.ینبس دقف  ایلع  بس  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  ص99 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 3
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(1) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ریـسفت و  رد  يزار  رخف  ماما  یبلعث و 
رد یملید  (3) و  یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  (2) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  ناملس  هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طبـس  و 

(5) و همهملا لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  حیحص و  رد  جاجح  نب  ملسم  (4) و  سودرف
(9) و بقانم رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  (8) و  دئارف رد  ینیوـمح  میهاربا  (7) و  بقاـنم رد  یمزراوخ  بیطخ  (6) و  كردتسم رد  مکاح 

(11) قعاوص رد  رجح  نباو   (10) یبقعلا رئاخذ  رد  مرحلا  ماما 

148 ص :

.ایلع بس  نم  رفک  یف  باب 10 ، ص83 و 82 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
باب 56 و 2/395، ح438 ، باب 56 و2/156 ، ح273 ، دلج 2/102 ، رد  و  باب 6 ، ح14 ، ، 1/152 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

باب 59. ح27 ،
(. باب 56 ح796 ، عیزودنق 2/277و 278 ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 3 ینادمه ، یبرقلا ، ْهدوم  - 3

.میملا فرح  ح5689 ، ، 3/542 یملید ، سودرفلا ، - 4
.ْهنسحلا هبقانم  رکذ  یف  لصف  لوا ، لصف  ، 1/590 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 5

یبا نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4616 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 6
.مالّسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  مالسا  رکذ  مالّسلا ، هیلع  بلاط 

لصف 14. ح154 و 175 ، ص137 و 149 ، یمزراوخ ، بقانم  - 7
باب 56. لوا  طمس  ح240 و 241 ، 1/301 و 302 ، ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 8

.دنک یم  لقن  ار  ثیدح  كدنا  فالتخااب  ینم ، ْهعضب  ْهمطاف  ربمایپ  لوق  لیذ  ص395-394 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 9
...هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يذآدقف  هاذآ  نم  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  لوا ، مسق  ص66 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  - 10

، ءافلخلا خیرات  رد  یطویـس  زین  .هنع و  هللا  یـضر  هلئاضف  یف  لصف  باب 9 ، ح18 ، ص123 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قـعاوص  - 11
ص105، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  هلـضف ، یف  ْهدراولا  ثیداحالا  یف  لصف  .بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  رکذ  ص173 ،
ح ، 2/608 ریغـصلا ، عماـج  رد  یطویـس  اـمهل ، هتبحم  یلعل و  لوسر  هللا و  ْهبحم  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقاـنم  لوا ، طمـس  زا  لصف 2 ،

لامک یلا  ْهراشا  هیف  و  دسیون : یم  نینچ  ثیدح  لقن  زا  دعب  يوانم  میملا ، فرح  ح8736 ، ، 6/190 ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  ، 8736
هنیدم خیرات  رد  رکاسع  نبا  هضغب ؛ بجوی  هضعب  رخآلا و  ْهبحم  بجوت  دحاولا  ْهبحم  نا  ثیحب  یـضترملا  یفطـصملا و  نیب  داحتالا 

رکذ یف  لـصف  ص163 ، راـصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  لاـح  حرـش  مـقر 4933 ، عقشمد 42/266 ،
بحم یلع ، لئاضف  ح 32903 ، ، 11/602 لامعلا ، زنکرد  يدنه  یقتم  دنک ، یم  لقن  فلؤم  دننام  بلاط ، یبا  نب  یلع  اندیـس  بقانم 

ْهاکـشم رد  يزیربـت  هاذا و  نـم  نا  هصاـصتخا  رکذ  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  بقاـنم  باـب 4 ، ، 3/122 ْهرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا 
.یلع لئاضف  باب  ح1011 ، ، 2/594 ْهباحصلا ، لئاضف  لصف 3 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ص565 ، حیباصملا ،
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: دومرف مرکا  لوسر  هک  الصفم  المجم و  هفلتخم ، تارابع  ظافلا و  هب  دنا  هدومن  لقن  امش  ءاملع  مظاعا  هرخالاب 

« هللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  »

متـش بس و  ار  ادـخ  دـیامن ، متـش  بس و  ارم  هک  یـسک  هدومن و  متـش  ّبس و  ارم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنک  متـش  بس و  سک  ره  )
( .هدومن

رازآ ندوب  نوعلم  بجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیذا  رازآ و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  زا  لقن  هب  دنداد  میمعت  اهنآ  زا  یـضعب 
لقن نارگید  هفلتخمدانسا و  هب   (2) هدومل عیبانی ا  رد  یفنح  نامیلس  (1) و  سودرف رد  یملید  هک  يربخ  دننام  دوش  یم  هدننک 

149 ص :

بازحا و هروس  هیآ 57 و 58  لیذ  ، 2/145 لیزنتلا ، دهاوشرد  یناکسح  مکاح  نکل  میتفاین  دمحا  دنسمرد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  کضغبی  تام و  نم  یلابی  یلع ال  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  باب  ص52 ، بقانم ، رد  یلزاغم  نبا 

باب 58 و ح37 ، باب 56 و 2/363 ، ح110 و 267و 433و 652 ، و 155و 233 ، 2/81 و 101 ، یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
يذآ دقف  هاذآ  نم  هنا  رکذ  ّیلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص65 ، یبقعلارئاخذ ، رد  يربط  نیدلا  بحم  زین  و  باب 59 . ح272 ، ، 2/458

،3/131 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  یعلسالا ؛ ساش  نب  رمع  دنسم  ، 3/483 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  یبنلا ؛
باتک ح45 ، ، 7/502 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  نینمؤملا ؛ ریما  مالـسا  رکذ  نینمؤملا ، ریما  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 6419 ،

،15/365 شحیحـص ، رد  نابح  نبا  صاقو ؛ یبا  نب  دعـس  دنـسم  ح707 ، دنـسم 2/109 ، رد  یلعی  یبا  یلع ؛ لئاضف  باـب  لـئاضفلا ،
حرش مقر 1925 ، ، 3/1183 باعیتسالا ، رد  ربلا  دـبع  نبا  ّیلع ؛ بقانم  باب  ْهباحـصلا ، بقانم  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هرابخا  باتک 

،11/601 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  میملا ؛ فرح  ح8266 ، ، 2/547 ریغـصلا ، عماجلا  رد  یطویـس  دـیبع ؛ نب  ساش  نب  رمع  لاح 
رد يزار  بازحا ؛ هروس  هیآ 57 و 58 ، لیذ  ، 2/145 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ّیلع ؛ لئاضف  لئاضفلا ، باتک  ح32901 ،

مقر 4933، ، 42/202 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  یملـسالا ؛ سأش  نب  رمع  لاـح  حرـش  مقر 1319 ، ، 6/237 لیدـعتلا ، حرجلا و 
ظافلا هب  یملـسالا  ساش  نب  رمع  لاح  حرـش  مقر 5881 ، ، 4/534 داـشرلا ، يدـهلا و  لبـس  رد  رجح  نبا  نینمؤملا ؛ ریما  لاـح  حرش 

یف باـب  ْهمتت  ص240 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  .یناذآ  دـقف    ً اـیلع يذآ  نم  دومرف : ربماـیپ  هکدـنا  هدرک  لـقن  نوگاـنوگ 
.ْهفوکلا نم  جراوخلا  جورخ  يرجه ، لاس 35  ثداوح  ، 7/315 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  .مهّبس  مهضغب و  نم  ریذحتلا 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_149_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هتشذگ  ياه  بش  رد  هک  دنا  هدومن 

« هللا هنعل  هیلعف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  » 

( .ادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  قیقحت  هب  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

لوسر هک  هدومن  لـقن  ار  تیب  لـها  ترتع و  نعل  بس و  ربـخ  مومع  وحن  هب  رتـالاب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  یئاـج  اـت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« هللااهنعل هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالسالا و  هللا و  نع  دتری  امناف  یتیب  لها  بس  نم  »

نید زا  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ارم  تیب  لها  دیامن  متش  بس و  هک  یسک  )

150 ص :
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( ادخ تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  ترتع  رد  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدیدرگ و  دترم  مالسا  ادخ و 

میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هتشذگ  ياه  بش  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  هفلتخمزامن و  تونق  رد  هک  دوب  نوعلم  هیواعم  سپ 
: دومرف هک 

« هللا هنعل  هیلعف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اّیلع  يذآ  نم  » 

( .ادخ تنعل  داب  وا  رب  دنک  تیذا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تیذا  ارم  قیقحت  هب  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

لوسر هک  هدومن  لـقن  ار  تیب  لـها  ترتع و  نعل  بس و  ربـخ  مومع  وحن  هب  رتـالاب  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  یئاـج  اـت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« هللااهنعل هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم  مالسالا و  هللا و  نع  دتری  امناف  یتیب  لها  بس  نم  »

دنک تیذا  ارم  هک  یسک  هدیدرگ و  دترم  مالـسا  ادخ و  نید  زا  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ارم  تیب  لها  دیامن  متـش  بس و  هک  یـسک  )
( ادخ تنعل  داب  وا  رب  سپ  نم  ترتع  رد 

نبا مالّـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هللا  لوسر  طبـس  ود  نینمؤملاریما و  اـنالومزامن  تونق  رد  هک  دوب  نوعلم  هیواـعم  سپ 
قرط هب  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دـنا و  هدومن  لقن  نارگید  لـماکرد و  ریثا  هچناـنچ  دومن ؛ یم  نعل  ار  رتشا  کـلام  ساـبع و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  لقن  ددعتم 

« اینارصن وا  ایدوهی  همایقلا  موی  ثعب  ًاّیلع  يذآ  نم  »

( .دوب دهاوخن  ناملسم  ینعی  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  زور  دوش  هدنز  ار ، مالّسلا  هیلع  یلع  دنک  تیذا  هک  یسک  )

رفک و ربـمغیپ ، ادـخ و  هب  مانـشد  نعل و  ّبس و  هک  تسا  مالـسا  سدـقم  نید  تایرورـض  زا  هک  دـنناد  یم  رتـهب  ناـیاقآ  دوـخ  هـتبلا 
.تسا بجاو  شلتق  یمدآ  نینچ  تسا و  روآ  تساجن 

هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  دش  رکذ  رت  لصفم  لبق  ياه  بش  هدیـسر و  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتکرد  هک  رابخا  زا  عون  نیا  مکح  هب 
نم و هب  مانـشد  نعل و  بـس و  نـم  تـیب  لـها  ترتـع و  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  هـب  مانـشد  متـش و  نـعل و  بـس و  دوـمرف : هـلآو  هـیلع 

.تسا رفاک  نوعلم و  هیواعم  اعطق  .تسا  نمراگدرورپ 

دانسا هب   (1) بلاطلا هیفاک  مهد  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ 

151 ص :

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یعفاـش  یجنگ  .ًاـیلع  بس  نم  رفک  یف  باب 10 ، ص83 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 1
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هفـض یلع  رمف  هدوقی ، ریبج  نب  دیعـسو  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  عم  تنک  لاـق : هدـج ، نع  هیبأ ، نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نب  بوقعی  نع 
؟ لجو زع  هللا  باسلا  مکیأ  لاقف : مهیلع ، فقوف  مهیلإ ، یندر  ریبج : نب  دیعـسل  لاقف  .ایلع  نومتـشی  ماـشلا  لـهأ  نم  مدـق  اذإـف  مزمز 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّبس  دـحأ  انیف  ام  هللا  ناحبـس  اولاق : هللا ؟ لوسر  باسلا  مکیأ  لاق : .هللا  ّبس  دـحأ  انیف  ام  هللا  ناحبـس  اولاقف :
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  دهشأف  لاق : .ناک  دقف  اذه  امأ  اولاقف : مالّـسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  باسلا  مکیأف  لاق : .هلآو 
یلع هللا  هبکأ  هللا  ّبس  نمو  هللا  بس  دـقف  ینبـس  نمو  ینبـس  دـقف  کّبـس  نم  بلاط : یبأ  نب  یلعل  لوقی  یبلق ، هاعو  يانذأ و  هتعمس 

.رانلا یف  هیرخنم 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


دندـید مزمز  راـنک  رد  ریبـج  نب  دیعـس  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  تسا : نیا  شا  هصـالخ  هک  ار  يربـخ  دـنا  هدومن  لـقن  نارگید  دوخ و 
: دومرف اهنآ  دزن  رد  داتسیا  .دنیامن  یم  متش  ّبس و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنا و  هتسشن  ماش  لها  زا  یتعامج 

؟) ار لجوزع  يادخ  دیدومن  یم  ّبس  امش  زا  کی  مادک   ) ّلجوزع ّباسلا هللا  مکیا 

دیدومن یم  بس  امـش  زا  کی  مادک  ( ؟ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باسلا  مکیا  دومرف : .هدومنن  یلمع  نینچ  ام  زا  يدحا  دنتفگ :
زا کی  مادـک  سپ  بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  ّباسلا  مکّیاف  دومرف : .هدومنن  ّبس  ار  ترـضح  نآ  اـم  زا  يدـحا  دـنتفگ : ار )؟ ادـخ  لوسر 

لوسر هب  دیـشاب  هاوگ  دومرف : .میدومن  یم    ّ بس ار  یلع  هک  میدوب  ام  نآ  یلب  دنتفگ : ار ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دـیدومن  یم  ّبس  امش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  ترضح  نآ  زا  مدینش  دوخ  نم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

«. رانلا یف  هیرخنم  یلع  هللا  هّبکا  هللا  ّبس  نم  هللا و  ّبس  دقف  ینبس  نم  ینبس و  دقف  کبس  نم  »

ار ادخ  قیقحت  هب  سپ  دیامن  متش  ّبس و  ارم  هک  یسک  هدومن و  متش  ّبس و  ارم  قیقحت  هب  سپ  یلع  ای  ار  وت  دیامن  متش  بس  یسک  )
تروص هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دزادنا  یم  دیامن  متشو  ّبس  ار  ادخ  هک  یسک  هدومن و  متش  ّبس و 

152 ص :
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( .منهج شتآ  رد 

ناناملـسم نایم  رد  گرزب  تعدب  نیا  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رما  هب  هک  دـشاب  یمن  ناگناگیب  نیملـسم و  ياملع  زا  يدـحا  راکنا  لحم 
یم نعل  ّبس و  ار  مولظم  نینمؤملا  ریما  دش  ضرع  نانچ  اهربنم  يالاب  تابطخ  رد  یتح  الم  رب  ینلع و  لاس  داتـشه  ات  هک  دش  یلمع 

هب ناگدننک  بس  تسا  یهیدب  تسا و  لوسر  ادخ و  هب  بس  هربتعم  هحیحص  رابخا  مکح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  بس  نوچ  .دندومن 
.تسا دراو  وا  رب  نعل  تباث و  هیواعم  رفک  حضاو  لیلد  نیمه  هب  دننوعلم ، رفاک و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

تسا رفاک  یلع  نمشد 

ماما ریـسفت  (1) و  یطویـس نیدـلا  لالج  ریـسفت  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  هرتبعم  بتکرد  يرایـسب  راـبخا  لـئالد  نیا  رب  هوـالع 
(2) یبلعث

(6) یمزراوخ بقانمو  رجح  نبا   (5) قعاوص لبنح و  نب  دمحا  ماما   (4) دنسم ینادمه و  یلع  دیس  ریم   (3) یبرقلا هدوم 

153 ص :

لوسر لاق  لاق : دیعس  نبا  نع  يدع  نبا  جرخا  و  دسیون : یم  یطویـس  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 5/702 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
« قفانم وهف  تیبلا  لها  انضغبا  نم   » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا 

یلـص هللا  لوسر  لاق  لاق  یلجب ، هللا  دبع  نب  ریرج  نع  دسیون : یم  یبلعث  .يروش  هیآ 23  لیذ  ، 8/314 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 2
« ًارفاک تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الا  هلآو ...« : هیلع  هللا 

باب 56) ح781 ، 2/273 و 274 ، يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 3 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 3
.بلاطیبا نب  یلع  دنسم  ، 128 - 95 - 1/84 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 4

( مالّسلا هیلع  یلع   ) هلئاضف یف  لصف 2 ، باب )  ح17 ، ص123 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
.یتش هل  لئاضف  یف  لصف 19 ، ح336 ، ص326 ، یمزراوخ ، بقانم  - 6
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(4) طـسواو یلزعتم  دـیدحلا  یبا  نبا   (3) هغالبلا جـهن  حرـش  یخلب و  نامیـس   (2) هدوملا عیباـنی  (1) و  یعفاش یلزاـغم  نبا  لـئاضف  و 
یعفاـش و یجنگ   (7) بلاطلا هیافک  یئاسن و  نمحرا  دـبع  وبا  ماـما   (6) يولعلا صئاصخ  مرحلا و  ماـما   (5) یبقعلا ریاـخذ  یناربط و 
یکلاـم و غابـص  نبا   (10) همهملا لوـصف  يزوـجلا  نبا  طبـس   (9) صاوـخلا هرکذـت  یعفاـش و  هحلط  نب  دـمحم   (8) لوؤسلا بلاطم 

تارابع ظافلا و  هبارثاکتم  نارگید 

154 ص :

.قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  ، 225  - ح232 ، 190 ص195 - یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
هذه نا  لوقی : هنع  هللا  یـضر  رذوبا  ناک  : » دنکیم لقن  هنوگ  نیا  يزودنق  باب 39 . ح5 ، ، 1/335 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

الا مهبحی  الف  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحال و  همطاف و  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یف  تلزن  ...نایقتلی ) نیرحبلا  جرم   ) هیآلا
« ...رفاک الا  مهضغبی  نمؤم و ال 

راصق 43. هملک  ، 18/173 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
.ریهز نب  دمحا  ثیداحا  لیذ  ح2177 ، ، 3/89 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 4

.هضغب نع  رجزلا  هتبحم و  یلع  ثحلا  رکذ  ص91 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 5
.رفاکلا نمؤملا و  نیب  قرفی  یلع  بح  ص104 و 105 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 6

.3 باب ص69 و 68 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 7
.5 لصف باب 1  ص83 و 84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 8

.هتبحم یف  ثیدح  ص35 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 9
باتک ح131 ، ، 1/86 حیحـص ، رد  ملـسم  زین  .هنــسحلا و  هبقاـنم  رکذ  یف  لـصف  ، 1/187 یکلاـم ، غابـص  نبا  ْهمهملا ، لوـصف  - 10
لضف باب 11 ، .ْهمدقم  ح114 ، ، 1/42 ننـس ، رد  هجام  نبا  ...هتمالع ؛ نامیالا و  نم  یلع  راصنالا و  بح  نا  یلع  لیلد  باب  نامیالا ،

نب یلع  ، 1 مسق عرف 2  لصف 2 ، باب 4 ، لئاضفال ، باتک  ح6487 و 6488 ، ، 9/437 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع 
، بلاطملا ینـسا  رد  یعفاـش  يرزج  3 ؛ لـصف بلاط ، یبا  نب  یلع  بقاـنم  باـب  ص564 ، حـیباصملا ، ْهاکـشم  رد  يزیربت  بلاط ؛ یبا 

نیمه هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  لوا ، طمس  زا  مسق 2 ، ص102 ، نیطمسلا ، رد  مظن  رد  يدنرز  55 ؛ ص54 ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح 
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.رفاک الا  هضغبی  نمؤم و ال  الا  ایلع  بحی  ال  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیدرگ  جرد  هفلتخم 

بـش رد  هک  .قفانم  رفاک –  رگم  ار  وا  دراد  یمن  نمـشد  نمؤم و  رگم  ار  یلع  دراد  یمن  تسود   ) قفانم الا  تسا  راـبخا  ضعب  رد  و 
.دش رکذ  احورشم  هتشذگ  ياه 

اریز تسا  شتآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نمـشد  هک  دراد  همات  تلالد  دشاب  ثیدح  رد  قفانم  رفاک و  هملک  ود  زا  کی  ره  تسا  یهیدب 
.دشاب یم  منهج  تاکرد  رد  نیقفانمو  رافک  هاگلزنم  هک  تحارص  لامک  اب  دیجم  نآرق  رد  هدومرف  هدعو  لاعتم  دنوادخ  هک 

ام تفگ : یسوط  روصنم  نب  دمحم  هک  هدومن  لقن  دنسم   (1) بلاطلا هیافک  باب 3  رخآرد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هچنانچ 
زا دنیامن  یم  لقن  هک  ثیدح  رد  ییوگ  یم  هچ  هللا  دبع  ابا  ای  تفگ : وا  هب  يدرم  میدوب  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  دزن  رد 

دیامن راکنا  هک  تسیک  تفگ : دمحا  دشاب  یم  شتآ  لها  هدننک  تمسق  نم  ینعی  رانلا  میسق  انا  دومرف : هک  ههجو  هللا  مرک  یلع  لوق 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  میا  هدومن  تیاور  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .ار  ثیدح  نیا 

« قفانم الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  «ال 

: میتفگ قفانم  رگم  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  وت  ینعی 

155 ص :

انک لاق : یـسوطلا  روصنم  نب  دمحم  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 3 . ص72 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیفاـک  - 1
: دمحأ لاقف  رانلا ؟ میـسق  انأ  لاقایلع : نأ  يوری : يذلا  ثیدحلا  اذه  یف  لوقت  ام  هللا  دـبع  ابأ  ای  لجر : هل  لاقف  لبنح  نب  دـمحأ  دـنع 
؟ قفانم الإ  کضغبی  الو  نمؤم  الإ  کبحی  ال  یلعل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  اـنیور  سیلأ  ثیدـحلا ؟ اذـه  نم  نورکنت  اـمو 

.رانلا میسق  یلعف  لاق : .رانلا  یف  انلق : قفانملا ؟ نیأف  لاق : .هنجلا  یف  انلق : نمؤملا ؟ نیأف  لاق : .یلب  انلق :
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رد قفاـنم  تفگ : .تـشهب  رد  میتـفگ : تساـجک ؟ رد  نمؤـم  سپ  تـفگ : دوـمن ، هیجوـت  ار  بـلطم  دـمحا  هاـگنآ  .تـسا  نـینچ  یلب 
هدومرف هب  تسا  قفانم  یلع  نمشد  ینعی  تسا ، شتآ  هدننک  تمسق  یلع  هک  تسا  حیحص  سپ  تفگ : .شتآ  رد  میتفگ : تساجک ؟

: هیآ مکح  هب  قفانم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

(144/ ءاسن { ) اًریصَن ْمَُهل  َدِجَت  َْنل  ِراّنلا َو  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِإ  }

( .تفای یهاوخن  يروای  زگره  نانآ  يارب  تسا و  هاگیاج  نیرت  تسپ  منهج  رد  ار  نیقفانم  هتبلا  )

دیدرگ و دـهاوخ  باذـع  منهج  نیریز  هقبط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  سپ  .دوب  دـهاوخ  منهج  نیریز  هقبط  لفـسا و  كرد  رد 
.دوب دهاوخ  رت  تخس  هفیرش  هیآ  نیمه  مکح  هب  رافک  باذع  زا  نیقفانم  باذع 

نم ینـضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  تبث  ناتدوخ  هربتعم   (1) بتک عیمج  رد  زین  و 
« هللا ضغبا  دقف  ینضغبا 

ار ادخ  قیقحت  هب  سپ  درادب  نمـشد  ارم  هک  سک  هتـشاد و  نمـشد  ارم  قیقحت  هب  سپ  درادب  نمـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  )
( .تسا هتشاد  نمشد 

.هتفرگ رارق  يونعم  رتاوت  دحرد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  رابخا  لیبق  نیا  زا 

156 ص :

نبا زین  بلاط و  یبا  نب  یلع  بقانم  ْهباحـصلا  ْهفرعملا  باتک  ح4648 ، ، 3/141 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
لئاضفلا باتک  ح32902 ، ، 11/601 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  لص 2 ؛ باب 9 ، ح17 ، ص123 ، ْهقرحملا ، قعاوصرد  یکم  رجح 

نم هبحی و  نمیف  عماج  هنم  باـب  ، 9132 دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لـئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لاـعفالا ، مسق  نم 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  لصف 6 ، ح44 ، ص70 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  هضغبی ؛
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رگم هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  زا  يا  هتسیاش  درف  هب  دینک  حدق  تراسج و  نابز  هک  تسا  راوازس  یئامـش  لثم  زا  ایآ  خیش :
نانآ هب  يدونشوخ  ترفغم و  دیون و  اهنآ  رد  لزان و  ترـضح  نآ  باحـصا  يانث  حدم و  رد  يدنچ  تایآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن 

هب تناها  ایآ  .دـشاب  یم  يدونـشوخ  اضر و  حدـم و  تایآ  لومـشم  مرکم و  هباحـص  زا  املـسم  نینمؤملا  لاخ  هیواعم  و  تسا ؟ هداد 
؟ دشاب یمن  لوسر  ادخ و  هب  تناها  هباحص 

دندوب رایسب  دب  بوخ و  رمبغیپ  باحصا  رد 

.مدومن حیرشت  امش  يارب  ار  هباحص  عوضوم  هتشذگ  دیشاب  هدومرفن  شومارف  هچ  نانچ  یعاد :

هباحص حدم  رد  ار  تایآ  لوزن  راکنا  يدحا  هک  میامن  یم  ضرع  ارـصتخم  مراذگن  باوج  الب  ار  امـش  نایب  هک  نآ  يارب  مه  کنیا 
دیهاوخ قیدصت  دیئامن ، هجوت  باحصا  هباحص و  یحالطـصا  يوغل و  یناعم  هب  دیوش و  قیقد  نایاقآ  يردق  رگا  یلو  هدومنن ، ماظع 

زا هزنم  لداع و  كاپ و  ار  باحـصا  مامت  میناوتب  ام  لـئالد  نیا  هب  هک  درادـن  یلک  قـالطا  هباحـص ، حدـم  رد  هلزاـن  تاـیآ  هک  دومن 
.مینادب هریغ  دادترا و  هریبک و  هریغص و  یصاعم  ساجرا و  عیمج 

رب هبحص  دیوگ   (1) سوماق رد  يدابآ  زوریف  هچ  نانچ تسا  ترـشاعم  یناعم  هب  تغل  رد  هبحـص  دیناد  یم  یبوخ  هب  دـبال  نم ! ياقآ 
ار ترزاوم  ترصن و  تمزالم و  ترشاعم ، رب  دنیامن  یم  دایز  ماع  فرع  رد  وا و  اب  درک  یناگدنز  ینعی  هعمُس  نزو 

157 ص :

.بحص ْهدام  لیذ  ، 1/95 يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق  - 1
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.مک تدم  ای  دشاب  دایز  تدم  رد  هاوخ 

ترضح نآ  اب  رـشاعم  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ثیدح ، میکح و  نآرق  زا  يرایـسب  دهاوش  برع و  تغل  ياضتقا  هب  یبنلا  بحاصم  سپ 
.دشاب قفانم  ای  نمؤم  قساف و  ای  یقتم  دب ، ای  بوخ  رفاک ، ای  ملسم  هاوخ  هدوب ،

ات میامن  هراشا  ناتدوخ  قرط  زا  هربتعم  ثیداحا  تایآ و  زا  قبـس  ام  یلع  ادیاز  ًارـصتخم  یلئالد  هب  مراچان  بلطم  ندش  نشور  يارب 
ملـسم و رب  باحـصا  بحاصم و  بحاص و  هبحـص و  مسا  دـینادب  دـیوشن و  قح  زا  فرحنم  باحـصا  مان  ریثأت  تحت  مرتحم  ناـیاقآ 

.دوش یم  قالطا  دب  بوخ و  قفانمو و  نمؤم  رفاک و 

: دیامرف نیکرشم  هب  باطخ  مجن  هروس  هیآ 2  رد  - 1

{ يوغ ام  مکبحاص و  لض  ام  }

( تسا هدوبن  یهارمگ  تلالض و  رد  هاگ  چیه  هلآو ) هیلع  هللا  یلصدمحم   ) امش بحاص  )

: دیامرف یم  ابس  هروس  هیآ 45  رد  - 2

{ ٍهَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  یْنثَم َو  ِهِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍهَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  }

يارب صلاخ  امش  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  و  دیبای ) تیاده  دیونـشب  رگا   ) مهد یم  دنپ  ار  امـش  نخـس  کی  هب  نم  هک  تما  هب  وگب  )
ار هللا ) لوسر   ) امـش بحاص  هک  دـیدنب  راک  ترکف  نم و  هرابرد  دـینک  مایق  ناتنید  رما  رد  اهنت  امـش  کی  کی  ره  ای  يرفن  ود  ادـخ 

( تسین نونج 

: دیامرف فهک  هروس  هیآ 32  رد  - 3

{ اًرَفَن ُّزَعَأ  ًالام َو  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  ِِهبِحاِصل َو  َلاقَف  }
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یئاراد هب  وت  زا  نم  تفگ : دـمآرب و  ترخافم  وگتفگ و  ماقم  رد  دوب ) ریقف  نمؤم و  درم  هک   ) شقیفر بحاـصم و  هب  رفاـک  درم  نآ  )
( .مرت زیزع  رت و  مرتحم  زین  مشح  مدخ و  ثیح  زا  رتشیب و 

: دیامرف هروس  نیمه  هیآ 35  رد  زین  و  - 4

{ ًالُجَر َكاّوَس  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يذَّلِاب  َتْرَفَک  ُهُرِواُحی َأ  َوُه  ُُهبِحاص َو  َُهل  َلاق  }

زا دعب  كاخ و  زا  تسخن  هک  یئادخ  هب  ایآ  تفگ : رفاک ) بحاصم   ) ود هب  زردـنا  وگتفگ و  ماقم  رد  ریقف  نمیا  اب  قیفر  بحاصم و  )
( .يدش رفاک  تخاس  تقلخ  هتسارآ  لماک و  يدرم  هاگنآ  هدیرفآ و  ار  وت  هفطن 

: دیامرف یم  فارعا  هروس  هیآ 183  رد  و  - 5

{ ٌنیبُم ٌریذَن  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍهَّنِج  ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  {َأ َو 

( .تسین اراد  نونج  زا  دنهد  یم  تبسن  وا  هب  مدرم  هک  هچنآ  هللا  لوسر  اهنآ  بحاص  هک  دندیشیدنین  دندرکن و  رکف  مدرم  نیا  ایآ  )

: دیامرف یم  ماعنا  هروس  هیآ 70  رد  - 6

َناْریَح ِضْرَْألا  ِیف  ُنیطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهّللا  اَنادَه  ْذِإ  َدَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  انُّرُـضَی َو  انُعَْفنَی َو ال  ام ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُعْدَن  ُْلق َأ  }
{ يَدُْهلا َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْصَأ  َُهل 

دـشابن ررـض  عفن و  رب  رداـق  چـیه  و  تسا ) ضحم  رثا  یب  هک   ) ناـتب دـننام  يزیچ  هدرک و  اـهر  ار  ادـخ  ارچ  اـم  هک  ربـمغیپ  يا  وگب  )
رد ار  وا  ناطیش  ياوغا  بیرف و  هک  یـسک  دننام  ات  میدرگرب  دومن  تیاده  ار  ام  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  تیلهاج  يوخ  هب  زاب  میناوخب و 

ار ناطیش  نآ  میوش  هتخاس  نادرگرس  نیمز 
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( .تسا تیاده  تقیقح  هب  ادخ  تیاده  وگب  دنک  یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  صخش  هک  تسینارای  باحصا و 

: دیامرف ینادنز  رفاک  بحاصم  ود  هب  باطخ  ربمغیپ  فسوی  لوق  زا  فسوی  هروس  هیآ 39  رد  - 7

{ ُراّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  ِنْجِّسلا َء  ِیَبِحاص  ای  }

ياـتکی يادـخ  اـی  دـنرتهب  هریغ  هنعارف و  ناـتب و  دـننام  قرفتم  تقیقح  یب  نایادـخ  اـیآ  مسرپ  یم  امـش  زا  نم  نادـنز  قیفر  ود  يا  )
بحاص هباحص و  مان  درجم  هک  دوش  یم  مولعم  میدومن  رکذ  ار  اهنآ  زا  ضعب  هنومن  باب  نم  هک  يا  هفیرـش  تایآ  نیا  زا  سپ  ( رهاق
.دوش یم  دب  بوخ و  قفانم و  نمؤم و  رفاک و  ملسم و  رب  قالطا  هکلب  درادن ، نمؤم  ملسم و  هب  صاصتخا  تغل  ثیح  زا  باحصا  و 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  تسا  یهیدب  دـنناوخ  یم  باحـصا  بحاصم و  تغل  رد  ار  یمدآ  رـشاعم  مدرک  ضرع  هکنآ  هچ 
.تسا هاوگ  نآ  رب  هفیرش  تایآ  هچ  نانچ  دندوب ؛ رشاعم  ترضح  نآ  اب  هک  یناسک  ینعی  هلآو 

لزان باحصا  حدم  رد  هک  یتایآ  دندوب و  رایسب  قفانم ) نمؤم و  ینعی   ) دب بوخ و  ترضح  نآ  نیرـشاعم  باحـصا و  نایم  رد  هتبلا 
چیه ار  ترـضح  نآ  هباحـصرابک  هک  میراد  قیدصت  مه  ام  .تسا  باحـصا  نابوخ  هب  طوبرم  هکلب  درادن  مومع  هب  قالطا  هدیدرگ ،

نآ رماوا  تعاطا  يراـی  رد  هداد و  ار  ادـخ  ناـحتما  هک  هریغ  نینح و  دـحا و  ردـب و  باحـصا  دـننام  .دنتـشادن  ماـظع  ءاـیبنا  زا  کـی 
.دندیدرگن فرصنم  فرحنم و  ترضح  نآ  زا  ینآ  دندنام و  مدق  تباث  سوه  يوه و  نودب  ترضح 

160 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب دایز  مه  شنیرهاط  تیب  لها  ترـضح و  نآ  نانمـشد  قافن و  هعدـخ و  رکم و  لها  لد  دـب  نامدرم  باحـصا ، ناـیم  رد  یلو 
هبلعث و هریره و  وبا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیرط  نامثع  يومع   ) صاـع نب  مکح  نایفـس و  یبا  یبا و  نب  هللا  دـبع  دـننام 
و راوخنوخ ) كافس   ) هاطرا نب  رسب  صاع و  نب  ورمع  بدنج و  نب  هرمس  هملسم و  نب  بیبح  هبقع و  نب  دیلو  نایفس و  یبا  نب  دیزی 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  هک  مهلاثما  یجراخ و  هیدثلا  يذ  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم  هبعـش و  نب  هریغم 
نامز رد  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم هک  دـندومن  اه  داسف  دنتـشگرب و  ارقهق  قیرط  هب  دـندرک و  اه  هنتف  هلآو 

دومن و نعل  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ ، تایح 

زا يرایـسب  نوخ  شزیر  ببـس  دومن و  مایق  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دروآ ، تسد  هب  یبساـنم  تقو  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب 
ترضح نآ  هچ  نانچ دندیدرگ  دیهش  هنتف  نآ  رد  رامع  دننام  ترضح  نآ  كاپ  باحـصا  زا  يا  هدع  اصوصخم  هدیدرگ  ناناملـسم 

.میدومن ار  رابخا  نآ  لقن  لبق  ياه  بش رد  مه  ام  هداد  ربخ  دوخ 

تبقاع نسح  هب  هدعو  بقانم و  لئاضف و  زا  اهنآ  نینمؤم  نابوخ  باحصا  رایخ  حدم  رد  رایـسب  رابخا  تایآ و  هک  یمـسق  نامه  اذلف 
هوالع هب  دـیامن  یم  تباث  هک  هدیـسر  هباحـص  نیقفانم  اهراک و  تنایخ  اهدـب و  هرابرد  يدایز  دـیدش  دـیعو  رابخا  تایآ و  هدیـسر ،

.دندیدرگ دترم  هدومن  اه  هنتف  مه  تافو  زا  دعب  دندرزآ ، ار  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  هچنآ 

.دندومن داسف  هتف و  دندیدرگ و  دترم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  دیئامرف  یم  هنوگچ  تسا  بجع  خیش :

زا دیوش  قیقد  يردق  رگا  .دیوگ  یم  رابخا  تایآ و  میوگ  یمن  ریقح  یعاد :
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.دیئآ یم  نوریب  بجعت 

: دیامرف هداد  اهنآ  دادترا  زا  ربخ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 138  رد  دنوادخ  الوا 

{ ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  {َأ 

( دومن دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  اب  تشذگرد  لتق  ای  گرم  هب  ربمغیپ  يا  )

دننام ناتدوخ  ياملع  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  باحـصا ، تمذم  حدق و  رد  رگید  تایآ  نوقفانم و  هروس  هفیرـش و  هیآ  نیا  رب  هوالع 
(1) يراخب

رد مهریغ  (5) و  ربلا دبع  نبا  (4) و  لبنح نب  دمحا  نایفس  نب  بوقعی  (3) و  رکاسع نبا  (2) و  ملسم و 

162 ص :

،507  - رد 8/489 و 503 و  ...مهیف ) تمدام  ادیهش  مهیلع  تنک  و   ) هلوق باب  ریـسفتلا ، باتک  ح1051 ، ، 6/390 يراخب ، حیحص  - 1
باتک و 1878 ، ح1879  رد 9/673 ، ضوحلا و  یف  باـب  رـشحلا و  فیک  باـب  قاـقرلا  باـتک  و 1391 ، 1444و 1435  ح1441 -

لقن نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  يراخب  ًهَّصاَخ } ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیُصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو   } یلاعت هللا  لوق  یف  ءاج  ام  باب  نتفلا ،
یلا نعفریل  ضوحلا  یلع  مکل  طرف  انا  یبنلا  لاق  هللا  دـبع  لاق  لاق  لـئاو  یبا  نع  : » مینک یم  هراـشا  ثیدـح  کـی  هب  هک  تسا  هدرک 

« .كدعب اوثدحا  ام  يردت  لوقیف ال  یبباحصا  بر  يا  لوقاف  ینود  اوجلتخا  مهلوانال  تیوها  اذا  یتح  مکنم  لاجر 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  ملسم  همایقلا ، موی  رشحلا  نایب  ایندلا و  ءانف  باب  اهمیعن ، ْهفص  ًْهنجلا و  باتک  ح58 ، ، 4/2195 ملسم ، حیحص  - 2

اوثدحا ام  يردـت  کنا ال  لاقیف : یباحـصا  بر  ای  لوقأف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخویف  یتما  نم  لاجرب  ءاجیـس  هنا  الا و  : » دـنک یم  لقن 
ذنم مهباقعا  یلع  نیدـتدرم  اولازی  مل  مهنا  یل : لاقیف  مهیف ...  تمد  ام  ادیهـش  مهیلع  تنک  حـلاصلا و  دـبعلا  لاق  امک  لوقاف  كدـعب 

« .مهتقراف
.میهاربا نب  قاحسا  لاح  حرش  مقر 611 ، ، 8/108 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  - 3

.دوعسم نب  هللا  دبع  دنسم  سابع و  نب  هللا  دبع  دنسم  1/257و 406 و 425 و 455 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 4
ح2423، ص658 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  زین  .ْهاطرا و  نب  رـسب  لاح  حرـش  مقر 174 ، ، 1/164 ربلا ، دـبع  نبا  باـعیتسا ، - 5

.رشحلا نأشلا  یف  ءاج  ام  باب  ...همایقلا  ْهفص  باتک 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 188 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_162_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_162_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_162_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_162_5
http://www.ghaemiyeh.com


عفر ات  میامن  یم  هراشا  ربخ  ود  هب  هنومن  يارب  تسا  گنت  تقو  نوچ  .هدیـسر  ًاعمج  ای  ًادرف  اـهنآ  قاـفن  دادـتدرا و  رفک و  تمذـم و 
هلسلسرس رفک  رب  یلیلد  هچ  دیئامرفن  رگید  .تسناد  دیاب  دب  ار  اهنآ  ياهدب  بوخ و  ار  هباحص  نابوخ  دینادب  دوشب و  امـش  زا  بجعت 
باحصا يرارذ و  زا  نابوخ  هدنشک  ترـضح و  نآ  هدننک  بس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نانمـشد  نیرت  نمـشد  نیقفانم و 

.دشاب یم  هدومن  وا  لوسر  ادخ و  اب  ینمشد  امسر  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ 

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  مرکا  لوسر  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  دعس و  نب  لهس  زا  ظافلا  رد  یتوافت  رصتخم  اب  ربخ  ود  رد  يراخب 

يردت لوقیف ال  یباحـصا  بر  يا  لوقاف  ینود  اوجلتخا  مهلوانال  تیوها  اذا  یتح  مکنم  لاجر  یلا  نعفریل  ضوحلا  یلع  مکطرف  انا  »
« كدعب اوثدحا  ام 

دنیاجک اراگدرورپ  منک : یم  ضرع  منیب  یمن  هک  ار  امش  زا  یهورگ  متسه و  امش  راظتنا  هب  رثوک )  ) ضوح رانک  نم  امـش  زا  شیپ  )
!( دندومن دراو  نید  رد  يروما  هچ  دندومن ! اه  هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن  وت  دسر  باطخ  نم ؟ باحصا 

رد يزجس  رصن  وبا  (2) و  ریبک رد  یناربط  (1) و  دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 

163 ص :

تعمـس لاق  سابع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  لبنح  نب  دمحا  سابع ، نب  دبع ا هللا  دنـسم  ، 1/257 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
بر يا  لوقاف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخؤیق  ماوقاب  یقوثو  حـلفا  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکطر  انا  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

« .مکباقعا یلع  نودتری  كدعب  اولاز  ام  لاقیف 
نع سابع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یناربط  .سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دعیس  ثیداحا  لیذ  ، 12/56 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 2

لوقاف لامشلا  تاذ  مهب  ذخؤیف  موق  یتأی  حلفا و  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکدعومو  مکل  طرف  انا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
لیذ ح 2895 ، ، 3/417 طسوالا ، مجعم  رد  نیاربط  زین  .مکباقعا و  یلع  نیدـترم  كدـعب  اوثدـحا  ام  يردـت  لاـقیف ال  یتما  بر  اـی 

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  مشاه  نب  میهاربا  ثیداحا 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا   (1) هنابا

اذإ یتح  لاجرب  یتؤیف  حـلفأ  دـقف  درو  نمف  ضوحلا  یلع  مکطرف  انأ  مث  اثالث  دودـحلا  اوقتاو  راـنلا  اوقتا  لوقأ  مکزجحب  ذـخآ  اـنأ  »
دعب ریبکلا ) یف  یناربطلل  هیاور  یف  و   ) مهباقعأ یلع  نودـتری  اولازی  مل  لاقیف  یباحـصأ  بر  لوقأـف  ینود  اوجلتخا  ینوفرعو  مهتفرع 

 « مهباقعا یلع  نیدترم  كدعب  اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  لاقیف  یتما  بر  ای  هلوق 

ینامز دینکن  دایز  مک و  ار  ادخ  نید  خزود و  شتآ  زا  دیسرتب  میوگ  یم  مه  زاب  مدینامهف  امـش  هب  تسا  شتآ  دورو  زا  عنام  هچنآ  )
ددرگ دراو  نم  رب  اجنآ  رد  هک  تسا  یـسک  راگتـسر  موش  یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  امـش  زا  شیپ  میوگ  كرت  ار  امـش  مریمب و  هک 

زا دعب  دسر  باطخ  دننم  تما  اهنیا  اراگدرورپ  منک  ضرع  دنـشاب  یهلا  باذـع  راتفرگ  هک  نم  هب  ار  ییاه  تیعمج  دـنهد  یم  ناشن 
تما اهنیا  دـیامرف  هک  نیا  زا  دـعب  هک  دراد  ریبک  رد  یناربط  تیاور  رد  دنتـشگرب و  دوخ  تیلهاج  نید  هب  هدـیدرگ و  دـترم  اـهنیا  وت 

باطخ دننم 

164 ص :

زا ار  ثیدح  لصف 3 ، نتفلا ، باتک  ح31112 ، ، 11/176 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  اما  میتفاین  تسد  ْهنابالا  باـتک  هب  هچرگ  - 1
.دنک یم  لقن  يزجس  رصنوبا 
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تیلهاج نید  هب  هدـیدرگدترم  یگمه  دـندرک  دراو  نید  رد  يروما  هچ  دـندومن و  اه  هثداـح  هچ  وت  زا  دـعب  هک  یناد  یمن  وت  دـسر 
( .دنتشگرب دوخ 

دنزرف اب  میدومن ) نایب  رتشیب  ار  وا  تنعلم  رفک و  رب  لئالد  البق  هچ  نانچ   ) ار ینید  یب  رفاک  دحلم  نینچ  کی  هک  دزوس  یم  لد  اعقاو 
اهنآ و نامیا  تابثا  رب  يرارـصا  دنناوخب و  ینمؤم  ملـسم و  میدومن  تباث  ار  شرفک  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک   ) ار دینع  دـیزی  شدـیلپ 
دـنیوگب و نینمؤملا  ریما  ار  نانآ  قحان  هب  هکلب  دـینامب  دـنا  تشهب  لها  هک  نیا  تفالخ و  ماقم  تیبثت  رفک و  زا  ار  اهنآ  ندومن  هئربت 

ننـست لها  فصنم  ءاملع  رباـکا  یتح  تسا ؛ تبث  ـالماک  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  اـهنآ  زیمآ  رفک  تاـیلمع  لـئالد و  هک  نآ  لاـح 
يولع لیقع  دـمحم  دیـس  فصنم  ردـقلا  لیلج  ملاع  اریخا  يزوجلا و  نبا  جرفلا  وبا  دـننام  دـنا  هتـشون  اـهنآ  ّدر  رب  لقتـسم  ياـهباتک 

رد ریخا  پاچ  هدـیدرگ  پاچ  ود  لاح  هب  ات  هیواعم و  یلوتی  نمل  هیفاکلا  حـئاصنلا  ماـن  هب  هدومن  فیلأـت  یباـتک  يرمق  یفوتم 1350 
.هدیسر عبط  رویز  هب  دادغب  حاجنلا  هعبطم  رد  يرمق  لاس 1367 

یفرعم رفاـک  ار  دّـحوم  نمؤم  درمدار  هناـگی  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارـصا  بلاـط و  یبا  باـنج  رفک  رب  دـنیامنب  یغیلب  یعـس  نکل  و 
مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  هنیک  ضغب و  يور  زا  رگم  تسین  تایلذه  عون  نیا  هب  راهظا  هدیقع و  نیا  تسا  یهیدـب  دـنیامن !؟

!! دنشاب هدز  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  مولظم  ماما  نآ  بلق  تاحارج  رب  یئافج  ریت  راجنهان ، تاملک  مامت و  رارصا  هب  هک 

تایلمع دنناوخ و  دهتجم  ار  اهنآ  دندنب و  یم  لمحم  اهرازه  باذـعلا ) هنعللا و  امهیلع   ) دـیزی هیواعم و  قافن  رفک و  هتباث  لئالد  هب  و 
ناشداهتجا راثآ  زا  ار  اهنآ  رفک 

165 ص :
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!! دنیامن هماقا  اهنآ  هئربت  رب  یفیخس  لئالد  دنناد و 

! دنیامن یم  تباث  ار  وا  رفک  هدومن و  در  ربمغیپ  ادخ و  هب  نامیا  رب  ار  بلاط  یبا  بانج  هحیرص  ياهرارقا  هحضاو و  لئالد  یلو 

ار اهنآ  دنیامن و  تموکح  ام  ینـس  نارداربرب  دیاب  دـنچ  ات  یک و  ات  اهنآ  نیبحم  يایاقب  اه و  يوما بصاونو و  جراوخ  مناد  یمن  نم 
ار تقیقح  قح و  دننک و  زاب  فاصنا  مشچ  ینـس  ناردارب  دنراذگن  دنربب و  دوخ  دیاقع  لابند  هب  بصعت  تداع و  يور  هناروکروک ،

!؟ دننیبب راکشآ 

بلاط یبا  نامیا  رب  رگید  لئالد 

رباکا تسا و  هجح  نیملسم  يارب  اهنآ  عامجا  دننآرقلا و  لیدع  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  ایآ 
هتفر ایند  زا  نمؤم  دوب و  نامیا  لها  بلاطوبا  بانج  دـنا  هتفگن  دـنراد  ار  اهنآ  ياوقت  عرو و  دـهز و  ملع و  رب  قافتا  ناتدوخ  ءاـملع 

؟ تسا

نآ هک  هدومنن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤم  يادـتقم  الوم و  زا  هدوب  امـش  لاـجر  ءاـملع و  قوثو  لـحم  هک  هتاـبن  نب  غبـصا  اـیآ 
: دومرف ترضح 

«(1) طق امنص  فانم  دبع  مشاه و ال  بلطملا و ال  دبع  يدج  الو  یبا  دبع  ام  هللا  «و 

فانم دبع  مشاه و  بلطملا و  دبع  مدج  بلاطوبا و  مردپ  مسق  ادخ  هب  )

166 ص :

، ریدـغلا رد  ینیما  همالع  زین  هیدـلا و  لاوحا و  هبـسن و  یف  باب 3 ، نینمؤملا ، ریما  خـیرات  ح22 ، ، 35/81 یـسلجم ، راونالا ، راحب  - 1
.بلاط یبا  اندیس  یف  اثیدح  نوعبرا  ح ، ، 7/387

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 192 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


( .دندرکن یتسرپ  تب  دندومن و  تب  هب  هدجس  زگره 

.دندوب هللا  لیلخ  میهاربا  فینح  نید  هب  کسمتم  دندومن و  تدابع  هبعک  هب  ور  دندومن و  شتسرپ  ار  دحاو  يادخ  ینعی 

بصاونو و جراوخ  اـهیوما و  نوـعلم و  هریغم  لاوـقا  لاـبند  هب  دـیراذگب و  ار  هرهاـط  تیب  لـها  یلع و  لوـق  امـش  تسا  اروازـس  اـیآ 
.دیئامنب هدراب  تالیوأت  ار  بلاطوبا  بانج  هحیرص  تاملک  راعشا و  دیورب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تخسرس  نانمشد 

ترضح بویغلا  بیغ  تاذ  هب  نمؤم  دحوم و  هشیمه  بلاطوبا  بانج  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  رب  لئالد  هلمج  زا 
يزوج نبا  طبس  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  تسا  مالّـسلااهیلع  هرهاط  هجیدخ  نینمؤملا  ما  دقع  هبطخ  هدوب ، تیدحا 

باب 11 رخآ  رد 

یتارابع هب  دناوخ  دقع  هبطخ  بلاطوبا  بانج  دـش  هتـسارآ  دـقع  سلجم  یتقو  هک  هدومن  لقن   (1) همالا صاوخ  هرکذت  هحفص 170 
: دومرف هک  تسا  نیا  هبطخ  علطم  .دراد  یلاعت  يراب  ترضح  تینادحو  هب  داقتعا  ندوب و  دحوم  رب  هلماک  تلالد  اهنآ  مامت  هک 

انل لعج  همرح و  ساّوسو  هتیب  هنضح  انلعج  رضم و  رصنع  دّعم و  یئضئض  لیعمسا و  عرز  میهاربا و  هیرذ  نم  انلعج  يذلا  هللا  دمحلا  »
(( هبطخلا رخآ  یلا  ) سانلا یلع  ماکحلا  انلعج  انما و  امرحو  اجوجحم  ًاتیب 

هناخ نانابهاگن  ار  ام  داد  رارق  رـضم و  رـصنع  دـعم و  لصا  لیعامـسا و  هجیتن  میهاربا و  هیرذ  زا  ار  اـم  داد  رارق  هک  ار  ییادـخ  دـمح 
باقرلا کلام  شدوخ و 

167 ص :

.دقعلا دقع  حاکنلا و  ْهبطخ  رکذ  باب 11 ، ص272 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
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تسا ناما  نما و  لحم  هک  یمرح  و  دنباتش ) اجنآ  هب  جح  يارب  هک  تسا  ملاع  لها   ) دوصقم هک  يا  هناخ  ام  يارب  داد  رارق  شمرح و 
( .مدرم رب  ماکح  ار  ام  داد  رارق  مدرم و  يارب 

بعک نب  دمحم  زا  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  زا  لوبمالسا ) پاچ   ) هحفص 73 لوا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یخلب  نامیلس  خیش 
: هک هدومن  لقن 

نامیا لاقف  یخا ؟ نبا  ای  اه  اـم  لاـقف  یلع  مف  یف  همف  باـعل  لخدـی  يا  یلع  مف  یف  لـفتی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بلاـطوبا  يار 
.هرزاو کمع و  نبا  رصنا  ّینب  ای  یلعل  بلاطوبا  لاقف  همکح 

: دومرف يدرک ) نینچ  ارچ  ینعی   ) دوب هچ  نیا  هداز  ردارب  درک  لاؤس  تخیر  یلع  ناـهد  ار  دوخ  ناـهد  بآ  ربـمغیپ  دـید  بلاـط  وبا  )
ار و تمع  رـسپ  نک  يرای  مرـسپ  درک  رما  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  بلاطوبا  بانج  سپ  دوب  تمکح  نامیا و  شمامت  ناـهد ) بآ  نیا  )

( .شاب واریزو 

یلع دوخ  هلاس  هدزاود  رـسپ  زا  درکن و  عنم  رجز و  ار  ربمغیپ  هکنآ  رب  هوالع  تسین  بلاطوبا  بانج  ناـمیا  رب  لـیلد  تاـنایب  نیا  اـیآ 
.ار ادخ  لوسر  شمع  رسپ  دیامن  يرای  هک  دنک  یم  رما  راوگرزب  نآ  هب  هکلب  درکن  يریگولج  مه  مالّسلا  هیلع 

ردپ رما  هب  رایط  رفعج  ندروآ  نامیا 

دیدحلا یبا  نبا  دنا و  هدومن  تبث  دوخ  بتک  رد  یگمه  ناتدوخ  ياملع  زین  و 

168 ص :

.13 لصف ح147 ، ص132 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  زین  و  باب 14 ، ح41 ، ، 1/221 یفنح ، يزودق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دید  دش  دراو  دجسم  هب  بلاطوبا  بانج  يزور  هک  دهد  یم  حرش   (1) هغالبلا جهن  حرش  رد  الصفم 
لوغشم ترضح  نآ  تسار  تسد  رد  یلع  دراذگ و  یم  زامن 

: تفگ دوب ، هدرواین  نامیا  زور  نآ  ات  دوب و  وا  هارمه  هک  رایط  رفعج  شدنزرف  هب  .تسا  زامن  هب 

لوسر پچ  فرط  رد  تفر و  شیپ  رفعج  راذـگب  زامن  وا  اب  تمع و  رـسپ  يولهپ  هب  ار  تدوخ  نک  لـصو  کـمع ؛ نبا  حاـنج  لِـص 
.دومن داشنا  ار  تایبا  نیا  بلاطوبا  بانج  داتسیا  زامن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

یتقث ارفعجو  ایلع  نا 

بونلاو نامزلا  ملم  دنع 

امکمع نبا  ارصناو  الذخت  ال 

یبأو مهنیب  نم  یمأل  یخأ 

الو یبنلا  لذخا  هللاو ال 

(2) بسح وذ  ینب  نم  هلذخی 

یلع و يا   ) دـیراذگناو .دنتـسه  نم  نابیتشپ  اه  يراتفرگ  تخـس و  ياـهزور  رد  قوثو و  لـحم  ود  ره  رفعج  یلع و  هک  یتسرد  هب  )
مراد و یمنرب  تسد  ربغیپ  يرای  زا  مسق  ادخ  هب  .تسا  نم  ینیوبا  ردارب  رسپ  وا  هک  اریز  ار  وا  دیئامن  يرای  ار و  دوخ  مع  رسپ  رفعج )

ربماغیپ هک  مراذگ  یمن  او  ار  وا 

169 ص :

ابأ نأ  يور  اـمک  دـسیون ... : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هعـصاق ) هبطخ  ، ) هبطخ 238 ، 13/269 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هللا یلـص  یبنلا  نابلطی  رفعج  هنبا  هعمو  جرخف  هولاتغی ، نأ  شیرق  نم  هیلع  فاخی  ناکو  اموی ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـقف  بلاـط 

مدـقت رفعجل  لاق  بلاط ، وبأ  امهآر  املف  هنیمی ، نع  هعم  مالّـسلا  هیلع  یلعو  یلـصی ، هکم  باعـش  ضعب  یف  امئاق  هدـجوف  هلآو ، هیلع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـقت  هثالث  اوراص  املف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  راسی  نع  رفعج  ماقف  کمع ، نبا  حاـنج  لـصو 

...ناوخالا رخأتو 
« ققحم  » .بلاط یبا  نامیا  یف  يأرلا  فالتخا  همان 9 ،  14/76 ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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( .دشاب یم  فیرش  بسح  بحاص 

رما و هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  وا  ندرازگ  زامن  رایط و  رفعج  نامیا  مالسا و  ناتدوخ   (1) نیخروم املع و  قافتا  هب  سپ 
.تسا هدوب  بلاطوبا  بانج  شردپ  هزاجا 

دیامنن گرزب  ياعدا  نآ  زا  عنم  ار  دوخ  هدازردارب  دشاب و  رفاک  كرـشم و  يردپ  هک  دنک  رواب  یلقع  بحاص  تسا  نکمم  هنوگچ 
ردتقم ردـپ  مه  نآدـشاب  یم  وا  نید  نمـشد  هدروآ و  نیون  نید  هک  یـسک  هب  ندروآ  نامیا  زا  دـیامنن  عنم  مه  ار  شنادـنزرف  یتح 

! تسا هدوب  شیرق  سیئر  هک  بلاطوبا  بانج  دننام  یعاطم 

نمـشد یحور  یمـسج و  ياوق  مامت  اب  مه  شدوخ  وا و  هب  نک  ءادتقا  روآ و  نامیا  تمع  رـسپ  هب  ورب و  دـنک  رما  ار  شدـنزرف  هکلب 
!! دیامن يرای  تیوقت و  ار  دوخ  نید  گرزب 

.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف 

هرصاحم شیرق  هکم و  یلاها  یتقو  دنا  هدومن  لقن  یگمه  نیقیرف   (2) ياملع رباکا 

170 ص :

بلاطابا نا  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ریثا  نبا  .بلاط  یبا  نب  رفعج  لاح  حرـش  میجلا ، فرح  ، 1/287 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 1
...هراسی و نع  لص  کمع و  نبا  حانج  لص  مالّسلا  هیلعرفعجل  لاقف  هنیمی  نع  یلع  نایلصی و  ایلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يأر 

شداتسا لوق  زا  ّیلع ، رکب و  یبا  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق )  ) هبطخ 238 حرش  ، 13/272 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین 
لاق ریخ و  یلا  الا  كوعدـی  نل  هناف  همزلا  ینب  يا  مالّـسلا : هیلع  یلعل  لاق  بلاط  ابا  نا  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  نیا  یفاکـسا  رفعج  وبا 

«. هلوقب ملساف  کمع  نبا  حانج  هلآو  هیلع  هللا  یلصرفعجل 
یم ریثک  نبا  هشبحلا ، ضرا  یلا  ْهکم  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  ْهرجه  باب  ، 3/105 ریثک ، نبا  ْهیاهنلاو ، ْهیادبلا  - 2

مهرمأو مهبعـش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اولخدی  نأ  مهرمأو  بلطملا  دبع  ینب  عمج  موقلا  لمع  بلاط  وبأ  يأر  املف  دـسیون :
رد زین  ...انیقیو و  انامیإ  هلعف  نم  مهنمو  هیمح ، هلعف  نم  مهنمف  مهرفاکو ، مهملـسم  کـلذ  یلع  عمتجاـف  .هلتق  اودارأ  نمم  هوعنمی  نأ 

...مشاه نیب  شیرق  لئابق  ْهفلاـخم  رکذ  یف  لـصف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیکرـشملا  ْهلداـجم  باـب  ، 1/383 ْهیوبنلا ، ْهریسلا 
.دنک یم  لقن  ْهیاهنلا  ْهیادبلا و  دننامه  ار  نایرج 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  ادخ  لوسر  يرای  هب  مشاه  ینب  مامت  اب  بلاطوبا  بانج  دندرک ، مشاه  ینب  هرابرد  ار  يداصتقا 

، بعش رد  فقوت  تدم  مامت  رد  یتح  .دندومن  يرادهگن  تظفاحم و  ترـضح  نآ  زا  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  راهچ  دنتـساخرب و 
رادیب ار  ترـضح  نآ  دمآ  یم  یتعاس  زا  دعب  بلاطوبا  بانج  تفر  یم  ادـخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اجک  ره  اه  بش  لوا 

نآ ینمـشد  بش  لوا  رگا  هک  دیناباوخ  یم  وا  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شزیزع  دـنزرف  درب و  یم  يرت  نمأ  ياج  هب  درک و  یم 
نما دهم  رد  شکرابم  دوجو  ددرگ و  ترضح  نآ  يادف  یلع  دشاب  هتشاد  ترـضح  نآ  هب  یئوس  دصق  هدید و  اجنآ  رد  ار  ترـضح 

.دشاب هدوسآ  تحار و  شیاسآ  و 

یم یهارمگ  تلالـض و  لها  ار  نیرکـشم  تسا و  توبن  ماقم  یعدم  هک  يدـحوم  تظافح  يارب  یکرـشم  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امش 
هدوب لماک  نامیا  راثآ  زا  اه  يراکادـف  اـه و  تیدـج  همه  نیا  .تسا  یفنم  باوج  اـعطق  درب !؟ یم  راـک  هب  تیدـج  ردـق  نیا  دـناد ،

.تسا

صاوخ هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبسو   (1) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

171 ص :

یبا ناـمیا  یف  يأر  فـالتخا  ْهیواـعم ) یبا  مالّـسلا  هیلع  هل  هباـتک  نم  و  ، ) همان 9 ، 14/76 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ءاج  تام  امل  بلاط  ابأ  نأ  هیاورلا  تءاج  دقو  دسیون « : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .بلاط 

هـضرتعاف لعفف ، ینملعأف ، هریرـس  یلع  هتعفر  اذإف  هلـسغ ، لوتف  ضما  هل : لاـق  مث  ادـیدش ، نزحو  اـمیظع  عجوتف  هتومب ، هنذآـف  هلآو ،
تلفکو تیبر  دـقلف  اریخ  تیزجو  مع ، اـی  محر  کتلـصو  لاـقف  لاـجرلا ، سوؤر  یلع  لومحم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 

اهل بجعی  هعافش  کیف  نعفـشألو  کل  نرفغتـسال  هللاو  امأ  لاقف  هیلع ، فقوف  هترفح ، یلإ  هعبت  مث  اریبک ، ترزآو  ترـصنو  اریغص ،
« نالقثلا
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معلا یف  مالسالا  باتک  رد  یجنزرب  لوسر  دیس  نب  دمحم  دیـس  همالع  يدقاو و  زا  دنک  یم  لقن  دعـس  نب  دمحم  تاقبطزا   (1) همالا
مالّـسلا هیلع  یلع  دـنا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  حیحـص  دانـسا  اب  مهریغ  رکاسع و  نبا  دعـس و  نبا  زا  مانالا  دیـس  ءاـبآ  و 

هب هاگنآ  .دومن  يدیدش  هیرگ  ًادیدش  ًءاکب  یکبف  مداد ، ربخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومن ، تافو  بلاطوبا  نوچ  دومرف :
: دومرف نم 

« همحر هل و  هللا  رفغ  هراو  هنفک و  هلسغف و  بهذا  »

( .ار وا  دیامن  تمحر  دزرمایب و  ادخ  راذگب  شربق  رد  امنب و  نفک  هدب و  لسغ  ار  وا  ورب  )

172 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  يزوجلا ، نب  طبـس  .مالّـسلا  هیلع  هدلاو  رکذ  یف  لصف  باب 1 ، ص19 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
هنفک و هلـسغف و  بهذا  لاق  مث  ادیدش  ًاءاکب  اکبف  هللا  لوسر  تربخا  بلاطوبا  یفوت  امل  مالّـسلا  هیلع  لاق  لاق  يدقاولا  ینثدح  : » دنک

دعب هیلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بلطملا  دبع  مض  رکذ  ، 1/99 يربکلا ، تاقبط  رد  دعس  نبا  زین  ...همحر و  هل و  هللا  رفغ  هاراو 
: لاق مث  یکبف  بلاـط  یبا  تومب  هللا  لوسر  تربخا  لاـق : یلع  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  عفار  نبا  نب  هللا  دـیبع  : » دـسیون یم  ...هما  ْهاـفو 

لاح حرـش  هرامـش 8613 ، ، 66/336 قـشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ...همحر » هـل و  هللا  رفغ  هراو  هـنفک و  هلـسغاف و  بـهذا 
هیآ لیذ  ، 2/411 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش  هبوت ؛ هروس  هیا 113  لیذ  ، 3/506 روثنملا ، رد  ریسفت  رد  یطویس  فانم ؛ دبع  نب  بلاطوبا 

.دننک یم  لقن  دعس  نبا  دننامه  ار  ثیدح  هبوت  هروس  ، 113
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میئوگب تسا  راوازـس  ایآ  دنیامنب !؟ نفک  دـنهدب و  لسغ  ار  رفاک  هک  هدـش  هداد  هزاجا  مالـسا  رد  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
باـنج ياربو  تفرن  نوریب  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  اـهزور  ینعی  .هتیب  نـم  جرخی  ـال  اـمایا  هـل  رفغتـسی  هللا  لوـسر 

.دومن یم  شزرمآ  ترفغم و  بلط  رافغتسا و  بلاطوبا 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  دشاب !؟ هدیدن  دوخ  نآرق  رد  ار  ءاسن  هروس  هیآ 51 و 116  ترضح  نآ  هک  تسا  نکمم  ایآ 

{ َِکلذ َنوُد  ام  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِإ  }

( .دشخب یم  دهاوخ  ار  هک  ره  كرشم  ياوس  دیشخب  دهاوخن  زگره  دروآ ، كرش  وا  هب  هک  ار  یسک  ادخ  تسا  ققحم  )

ار كرـشم  ام  هک  دـیامرف  یم  راـگدرورپ  احیرـص  هک  يا  هیآ  نینچ  دوجو  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ 
مه تسا و  مارح  كرـشم  يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  هکنآ  لاـح  دـیامنب و  ترفغم  تمحر و  بلط  كرـشم  يارب  مـیزرمآ  یمن 

ندومن رافغتسا  نیمه  سپ  دشاب  یمن  زئاج  ادبا  رافک  يارب  دراد و  نیملسم  هب  صاصتخا  تیم  ندب  ندومن  نفک  نداد و  لسغ  نینچ 
نفک هدـب و  لسغ  ار  تردـپ  ورب  تدوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ندومن  رما  بلاطوبا و  بانج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.بلاطوبا بانج  نامیا  مالسارب و  تسا  حضاو  یلیلد  امنب 

هیثرم شراوگرزب  ردپ  رب  هنوگچ  نایقتم  يالوم  دنیبب  دینک و  هعلاطم  ار  يزوج  نبا  طبس  هرکذت   6 هحفص فاصنا  نیب و  قح  هدید  اب 
: هک تسا  هتفگ 

ریجتسملا همصع  بلاط  ابأ 

ملظلا رونو  لوحملا  ثیغو 

ظافحلا لهأ  كدقف  ده  دقل 

معنلا یلو  کیلع  یلصف 

173 ص :
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هناوضر کبر  كاقلو 

مع ریخ  نم  رهطلل  تنک  دقف 

تنیبحم ناتـسود و  ناکرا  وت  توم  اـب  .يدوب  یناـملظ  بش  یئانـشور  ناـگداتفا و  رب  تمحر  ناگدـنهانپ و  هاـنپ  وت  بلاـط  وبا  يا  )
هک  ) اهومع نیرتهب  ربمغیپ  يارب  يدوب  وت  دومن و  لصاو  نیرب  تشهب  رد  دوخ  راوج  هب  ار  وت  لزان و  وت  رب  قح  تمحر  .دش  یشالتم 

(( يدومن يرای  ار  وا  نید  ار و  وا 

وا يارب  مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) یتسرپ ادخ  دـیحوت و  همـسجم  هک  دـشاب  هتفر  ایند  زا  رفاک  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  دوش  یم  رواب  ایآ 
!؟ دیامن یئارس  هیثرم  مسق  نیا 

ار وا  دومرف  یمن رما  موصعم  ماما  هب  مرکا  لوسر  الا  هتفر و  ایند  زا  نمؤم  بلاطوبا  بانج  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  یلئالد  مامت  اهنیا 
ضغب هللا و  یف  ّبح  همـسجم  ترـضح  نآ  هک  یتلاح  رد  دیامنب  تمحر  بلط  دیدش و  هیرگ  وا  يارب  دـیامن و  نفد  نفک و  لسغ و 

فلاخم و  كرـشمول ) و   ) تسا نم  يومع  نوچ  هک  سفن  ياوه  يور  هن  دیامن  یم  ادخ  يارب  ینمـشد  یتسود و  .تسا  هدوب  هللا  یف 
! میامن تمحر  بلط  رافغتسا و  هیرگ و  تدش  هب  وا  يارب  تسا ، نم  راگدرورپ  رما 

راهظا ًانلع  دوخ  ناردارب  هزمح  سابع و  دـننام  تشاد و  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  تلع  هچ  هب  دوب  دـحوم  نمؤم و  بلاـطوبا  رگا  خـیش :
؟ دومنن نامیا 

عاجـش و يردـق  هب  هزمح  بانج  هک  نآ  هچ  هدوب ؛ توافت  قرف و  یلیخ  بلاطوبا  بانج  اـب  هزمح  ساـبع و  نیب  تسا  یهیدـب  یعاد :
ینایاش کمک  نامیا  هب  وا  رهاظت  مالـسا و  هتبلا  .دندیـسرت  یم  هکلب  دـندرک  یم  هظحالم  وا  زا  هکم  لها  مامت  هک  دوب  يوق  روسج و 

.دش نانمشد  رش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصرمبغیپ  دوجو  ظفح  يارب 
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هدوب یناهنپ  سابع  مالسا 

نامیا هکم  رد  سابع  هک  دیامن  یم  لقن  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  درکن ؛ رهاظ  ار  دوخ  مالـسا  يروف  مه  سابع  بانج  اما  و 
تکرح ترـضح  نآ  اب  تساوخ  هدومن  ترجه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  ات  تشاد  یم  ناـهنپ  مدرم  زا  یلو  دروآ 

هوزغ رد  دیناسر و  یم  ترضح  نآ  هب  ار  هکم  ياهربخ  اذلف  .تسا  رتهب  نم  يارب  هکم  رد  وت  فقوت  هک  تشون  وا  هب  ترضح  دیامن ،
دـش دوجوم  یـضتقم  ربیخ  حتف  زور  رد  دـش و  ریـسا  شیرق  رافک  تسکـش  زا  دـعب  .دـندروآ  دوخ  اب  ار  بانج  نآ  رافک  يربک  ردـب 

رئاخذ زاالقن  لوبمالسا ) پاچ   ) باب 56 نمض  (1) عیبانی هحفص 226  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  زین  دومن و  رهاظ  ار  دوخ  نامیا 
، دـنناد یم  ملع  لها  هک  هدوآ  یهلا  مساـقلاوبا  لـئاضف  زا  یعفاـش  يربط  هللا  دـبع  نب  دـمحا  رفعج  یبا  فیرـشلا  مرحلا  ماـما  یبقعلا 

لیام دومن و  رافک  اب  تقفاوم  تهارک  اب  هک  نآ  هچ  دشن  ار  وا  .دومن  یم  نامتک  ار  شمالسا  یلو  دوب  هدروآ  مالـسا  میدق  زا  سابع 
هب عفار  وبا  هک  يزور  .دهدب  ترـضح  نآ  هب  ار  نیکرـشم  رابخا  دنامب و  تشون  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  یلو  دوب  ترجه  هب 

.دومن دازآ  ار  وا  ترضح  داد  ار  سابع  مالسا  هب  رهاظت  ربخ  ترضح  نآ 
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بلاطوبا طسوت  نامیا  نتشاد  ناهنپ  تلع 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زونه  هک  توعد  لوا  رد  ینعی  دـش ؛ یم  هرـسکی  رما  درک  یم  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  رگا  بلاـطوبا  باـنج  یلو 
.دندز یم  مه  رب  ار  توبن  ساسا  دندومن و  یم  مایق  ادحتم  مشاه  ینب  دض  رب  تیبرع  هعماج  شیرق و  مامت  تشادن  يرای  هلآو  هیلع 

اهنآات دریگب  ار  يداعا  ریاس  اهنآ  يولج  شیرق  اب  یشیک  مه  ناونع  هب  دناوتب  ات  دومنن  زاربا  هسایس  ار  دوخ  نامیا  بلاطوبا  بانج  اذل 
دـصقم دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  لماک  یتصرف  ترـضح  نآ  دنیامنن و  داختا  يرت  يوق  تامیمـصت  بلاطوبا  بانج  مارتحا  ضحم  مه ،

.دیامن راکشآ  ار  دوخ 

نیمه دوب  هفیظو  ماجنا  لوغشم  مامت  بلق  توق  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوب  هدنز  بانج  نآ  ات  .دش  مسق  نیمه  هچ  نانچ 
: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دومن  تافو  تثعب  مهد  لاس  رخآ  رد  بلاطوبا  بانج  هک 

« بلاط یبا  دعب  رصان  اهب  کل  امف  هکم  نع  جرخا  »

( يرادن اجنآ  رد  يروای  بلاط  یبا  زا  دعب  هک  وش  جراخ  هکم  زا  )

؟ ریخ ای  دنتشاد  لوبق  تما  هدوب و  روهشم  بلاطوبا  مالسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  ایآ  خیش :

.دندومن یم  دای  تمظع  اب  ار  بانج  نآ  مان  تما ، مامت  هتشاد و  ار  ترهش  لامک  .یلب  یعاد :

ابیرقت لاس  یس  زادعب  یلو  دشاب  هتـشاد  لماک  ترهـش  عیاش و  يرما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :
تسد زا  ار  دوخ  هیلوا  تقیقح  هک  یمسق  هب  ددرگ  روهشم  تقیقح  قح و  فالخ  رب  امش ) لوق  هب   ) یثیدح لعج  تهج 
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؟ دهدب

( .دش هتسکش  مالسا  رد  هک  دوبن  تقیقح )  ) هشیش یلوا  نیا   ) مالسالا یف  ترسک  هروراق  لوا  اذه  سیل  یعاد :

زا ار  دوخ  هیلوا  تروص  یثیدح ، لعج  هب  اه  لاس زا  دـعب  یلو  روهـشم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  یعوضوم  هک  تشادـن  یگزات  رما  نیا 
.دشاب هداد  تسد 

عورشم هکلب  جیار  عیاش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تعیرـش  بحاص  نامز  رد  هک  نید  ماکحا  رد  یتح  دوب  روما  زا  يرایـسب 
يرگید تروص  هدیدرگ و  ضوع  نآ  تقیقح  یلک  هب  صاخشا  ذوفن  لامعا  هطساو  هب  اه  لاس نتـشذگ  زا  دعب  هدوب و  لمع  دروم  و 

.هتفرگ دوخ  هب 

؟ دییامن رکذ  ام  يارب  يا  هنومن  دیدومن  نایب  هک  يرایسب  روما  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :

همه زا  هک  دهاوش  نآ  زا  یکی  هب  هنومن  يارب  یلو  دهد  یمن  ار  اهنآ  مامت  نایب  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  تسا  رایـسب  دهاوش  یعاد :
هعتم مکحم ، مکح  ود  نآ  میامن و  یم  هراشا  هدیدرگ  راوتـسا  نیملـسم  روهمج  قافتا  دیجم و  نآرق  تلالد  اب  رت و  حضاو  رت و  مهم 

.تسا ءاسن  جح  عاطقنا و  دقع  هک 

هدوب لمع  دروم  عورشم و  عیاش و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  ینسو ) هعیش   ) نیقیرف قافتا  دیجم و  نآرق  مکح  هب  هک 
مالک هلمج  کی  هب  طقف  هدوب  يراج  تما  نایم  رد  مه  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  نامز  زا  یتمـسق  رکب و  یبا  تفالخ  هرود  رد  یتح 

: تفگ هک  رمع  هفیلخ 

« امهیلع بقاعا  امهمرحا و  ینا  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  »
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( ارنآ هب  ناگدننک  لمع  میامن  یم  باقع  مدومن و  مارح  ار  اهنآ  نم  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  هک  هعتمود  )

دعب هب  وا  تفالخ  زا  رمع  مالک  نیا  ناـنچ  هدـیدرگ ! مارح  تسا  لاـس  دصیـس  رازه و  ادـخ  لـالح  ینعی  هدـیدرگ ؛ سکعنم  یلک  هب 
يور ترضح ، نآ  هباحص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لمع  دیجم و  نآرق  حیرـص  ّصن  فالخ  رب  لیلد  نودب  دش و  تیوقت 

نادرارب روهمج  زا  نیملـسم  تیعمج  اهنویلم  لاحلا  یلا  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تقیقح  هک  دـش  يوریپ  هناروکروک  تعاـطا 
ناردارب مومع  زونه  دنناد و  یم  هعیش  عدب  زا  یتعدب  ار  ادخ ) لالح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هینس  تنـس   ) هعتم دننـست ، لها 

ود نیا  رمع  رکب و  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  رد  هک  دننک  یمن  لوبق  مینک  نایب  لئاد  اب  ام  رگا  دـنناد و  یمن  ننـست  لها 
!! هدیدرگ مارح  ادخ  لالح  شتفالخ  طساوا  رد  رمع  هفیلخ  راتفگ  هب  طقف  هدوب ؛ لالح  عیاش و  هعتم 

رکب و یبا  نیخیـش  دییأت  كاپ و  هباحـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس  دیجم و  نآرق  هب  دیؤم  یهلا  تباث  مکح  هک  ییاج 
هب دانتسا  ًادبا  هک  رمع  صخش  راتفگ  هب  نآ ، تیلح  رب  دنـس  لها  هربتعم  بتک  دیجم و  نآرق  رد  هحـضاو  لئالد  ندوب  دوجوم  رمع و 

؟ ددرگن رفک  هب  لدبم  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  دیهاوخ  یم  امش  ددرگ ، تعدب  مارح و  درادن  هللا  لوسر  راتفگ  تایآ و 

لمع هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  فالخ  رب  اـهنرق  ناـهج ، ناناملـسماه  نویلیم  دـییوگب  دـیهاوخ  یم  ینعی  خـیش :
ور ي ینعی  دنیوگ  یـضفار  ار  نایعیـش  هللا و  لوسر  تنـس  عبات  ینعی  دنناوخ ؛ یم  ینـس  ار  ام  ناهج  همه  رد  هک  نآ  لاح  دـندومن و 

!؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  زا  نادرگ 
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.دنشاب یم  ینس  اه  هعیش  یضفار و  اه  ینس  عقاو  رد 

هنافـصنم راـنک و  رب  بصعت  تداـع و  زا  رگا  هک  نآ  لاـح  دـیناوخ و  یم  یـضفار  ار  نایعیـش  ینـس و  ار  دوخ  اهامـش  ارهاـظ  یعاد :
نآ رماوا  عیطم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  نآرق و  عبات  ینعی  ینـس  نایعیـش  تقیقح  ینعم و  رد  دینیب  یم  دیئامن  تواضق 

.دیشاب یم  ترضح  نآ  رماوا  تنس و  نآرق و  زا  نادرگ  يور  ینعی  یضفار  اهامش  دنشاب و  یم  ترضح 

؟ دیراد ینعم  نیا  رب  لیلد  هچ  دیدناوخ ، یضفار  ار  كاپ  ناناملسم  اهنویلم  .نسحا  خیش :

هللا لوسر  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیش و  لدکاپ  ناناملسم  نویلیم  دص  زا  هدایز  ینـس  ناردارب  اهامـش  هک  یمـسق  نامه  یعاد :
روتسد مرکا  لوسر  هک  مدومن  هراشا  يرایسب  لیالد  هب  هیضام  یلایل  رد  .دیناوخ  یم  كرشم  رفاک و  یضفار و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نآ تنـس  هریـس و  .دـیدش  نارگید  وریپ  هدـنادرگ  يور  ترتـع  زا  ادـمع  امـش  نم ، ترتـع  نآرق و  زا  دـینک  يوریپ  نـم  زا  دـعب  داد 
هب نیلماع  هدومن و  كرت  ار  اهنآ  نیخیـش  مکح  هب  هدراذـگ و  اپ  ریز  دومن  یم  یلمع  نآرق  مکح  هب  تایح  نامز  رد  هک  ار  ترـضح 

لافنا هروس  هیآ 42  رد  احیرـص  هک  ماکحا  نآ  هلمج  زا  هک  دـیدناوخ  رفاک  كرـشم و  هکلب  یـضفار  ار  ترـضح  نآ  هریـس  تنس و 
: هدومرف

{ یبْرُْقلا يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  {َو 

وا ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  صاخ  نآ  کی  جنپ  سمخ و  مک ) ای  دایز   ) دسر هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچره  هک  دـینادب  نانمؤم  يا  )
( .دشاب یم 
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هدومن و عطق  دومن ، یم  میسقت  براقا  ناشیوخ و  هب  ار  مئانغ  سمخ  دومرف و  یم  یلمع  ار  مکح  نیا  تایح  نامز  رد  ترضح  نآ  و 
.دوش یم  ینالوط  یلیخ  نخس  هتشر  منک  هرامش  ار  اهنآ  مامت  مهاوخب  رگا  هرخالاب  .دیدینادرگ  يور  نآ  زا 

تنس هدننک  كرت  نادرگیور و  یضفار و  اهامش  میشاب و  یم  هللا  لوسر  هریس  تنس و  عبات  نایعیـش  ام  هک  ینعم  نیا  رب  لیلد  رتگرزب 
هلآو و هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنـس  ادخ و  مکح  هب  هک  تسا  هعتم  عوضوم  نیمه  دیـشاب ، یم  مارگ  هباحـص  هللا و  لوسر  هریـس  و 
هب یلو  هدوب  لمع  دروم  لالح و  رمع  تفالخ  طساوا  ات  رکب  یبا  تفـالخ  هرود  ماـمت  ترـضح و  نآ  دوخ  ناـمز  رد  هباحـص  لـمع 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنـس  مارح و  ار  ادخ  لالح  هدومن ، ءادا  یـصاخ  رظن  تسایـس و  يور  هک  رمع  مالک  زا  يا  هلمج 
یم یـضفار  میـشاب  یم  هللا  لوسر  تنـس  نآرق و  عبات  هک  ار  نایعیـش  اـم  ینـس و  ار  دوخ  کـلذ  عم  دـیدومن  كرت  هدراذـگاپ و  ریز 

!! دنناوخ یم  كرشم  یضفار و  ار  ام  تسا  نرق  هداهچ  هک  دیداد  ناشن  هنوراو  ناربخ  یب  رب  نانچ  ار  رما  نیا  دیناوخ و 

دوخ مالک  تابثا  يارب  رمع  هفیلخ  هک  دـیتسه  ننـست  لـها  ناردارب  امـش  رت  مرگ  شآ  زا  هساـک  فورعم  لـثم  ياـنعم  هکنآ  بجع  و 
یلو قح  رمع  هفیلخ  مالک  دـننک  تباث  ات  هدروآ  دوخ  بتک  رد  دراب  لیلد  اه  هد  ننـست  لها  ياملع  یلو  دومنن  لیلد  ناـهرب و  هماـقا 

!! دشاب یم  ساسا  یب  لطاب و  ترضح  نآ  هباحص  هللا و  لوسر  هریس  تنس و  نآرق و 

تنـس ادخ و  هتفگ  فالخ  رب  رمع  هفیلخ  دییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  تسیچ ؟ عاطقنا  دـقع  هعتم و  تیّلح  رب  امـش  لیلد  خـیش :
؟ هدومن لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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هعتم تیلح  لئالد 

: دیامرف یم  احیرص  ءاسن  هروس  هیآ 28  رد  هک  تسا  ینامسآ  مکحم  دنس  دیجم و  نآرق  الوا  .تسا  رایسب  ینعم  نیا  رب  لئالد  یعاد :

{ ًهَضیرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  }

هک دیزادرپب  نانآ  هب  تسا  اهنآ  دزم  هک  نیعم  رهم  دیتشاد  اهنآ  زا  عتمت  دیدومن و  هعتم  ینعی  اهنآ  زا  دیدش  دنم  هرهب  هک  نآ  زا  سپ  )
( .تسا بجاو  هضیرف و 

نیا رد  نوچ  ددرگ و  رهاظ  نآرق  دوخ  رد  یخسان  رگم  تسا  یقاب  دوخ  تیعورـشم  هب  دبالا  یلا  دیجم  نآرق  مکح  هک  تسا  یهیدب 
.تسا رارقرب  یقاب و  دبأ  ات  مکحم  مکح  نیا  سپ  هدماین ، یخسان  عوضوم 

ار اـهنآ  قادـص  رهم و  دـهد  یم  روتـسد  هدـمآ ، تاـیآ  ناـمه  بیقعت  رد  هک  دـشابن  مئاد  حاـکن  هب  طوـبرم  هیآ  نیا  اـجک  زا  خـیش :
؟ دنزادرپب

زا مـجنپ  ءزج  رد   (1) يربط لیبق  زا  ناـتدوخ  گرزب  ءاـملع  اریز  دـیدومن ؛ هطلغم  حالطـصا  هب  یفطل و  یب  دوخ  ناـیب  نیا  رد  یعاد :
هعتم باب  رد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نارگید  بیغلا و  حیتافم  ریسفت  زا  میس  ءزج  رد   (2) يزار رخف  ماما  ریبک و  ریسفت 

181 ص :

.هعتملا حاکن  ینعی  لاق : نهنم ) هب  متعتمتسا  امف  : ) دسیون یم  يربط  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ج4/18019 ، يربط ، نایبلا ، عماج  - 1
« هعتملا مکح  هیآلا  هذهب  دارملا  نا  : » دسیون یم  يزار  رخف  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 49/10 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2
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.دنا هدروآ 

ماسقا نایب  رب  تسا  لمتـشم  الماک  ءاسن  هروس  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  نایاقآ  ناتدوخ ، ءاـملع  نیرـسفم و  ناـیب  تحارـص  رب  هوـالع 
.نیمی کلم  هعطقنم و  هعتم  مئاد و  زا  مالسا  رد  جاودزا  حاکن و 

: دیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 3  رد  مئاد  حاکن  رد  اما  و 

{ ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  ْوَأ  ًهَدِحاوَف  اُولِدْعَت  ّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  }

هک دیـسرتب  رگا  راهچ و  ای  هس  ای  ود  دـشاب  تلادـع  اب  بسانم  وکین و  امـش  يارب  هک  ار  سک  نآ  نانز  زا  دـیروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  )
هک دـینک  افتکا  نآ  هب  دراد  يزینک  هک  نانچ  ای  هدرک و  رایتخا  نز  کی  اهنت  سپ  دـیئامن  تلادـع  دـیناوتن  دـیریگ  ددـعتم  نانز  نوچ 

( .تلادع هب  تسا  رت  کیدزن 

: دیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 28 رد  ناکزینک  نیمی و  کلم  هراب  رد  و 

ْمُِکنامیِإب ُمَلْعَأ  ُهّللا  ِتانِمْؤُْملا َو  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَـصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  {َو 
{ ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َّنِِهلْهَأ َو  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب 

دیدش نآ  کلام  هک  يا  هنمؤم  نازینک  سپ  دریگ  دازآ ) و   ) نامیا اب  ياسراپ  نانز  هک  دشابن  یئاناوت  تعـسو و  ار  امـش  زا  سک  ره  )
دیناسکی هبتر  رد  رگید و  یـضعب  سنج  زا  یـضعب  همه  نامیا  لها  هک  امـش  نامیا  بتارم  هب  تسا  رت  هاگآ  ادخ  دینک  رایتخا  ینز  هب 

( .دیهدب هدش  نیعم  هچ  نادب  ار  اهنآ  رهم  دینک و  جاودزا  شکلام  نذا  اب  هنمؤم  ناکزینک  اب  سپ 

َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف   } هیآ عاطقنا  دقع  هعتم و  باب  رد  و 

182 ص :
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هدـش رارکت  مئاد  حاکن  هب  رما  هروس  کی  رد  هک  دـیآ  یم  مزال  دـشاب  مئاد  حاـکن  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رگا  هدـیدرگ و  لزاـن  ًهَضیرَف }
.تسا دیدج  مکح  رما و  کی  دوخ  هک  تسا  هدیدرگ  لزان  هعتم  هب  عجار  نوچ  دوب و  دهاوخ  هدعاق  فالخ  رب  نیا  دشاب و 

نامز رد  رابک  هباحص  هدوب و  عورشم  عیاش و  مالسا  ردص  رد  هعتم  حاکن  هک  نیا  هب  طقف ) هعیش  هن   ) تسا نیملـسم  عیمج  قافتا  ایناث 
تسا مادک  هعتم  هیآ  سپ  تسا  حاکن  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رگا  دندرک و  یم  لمع  روتـسد  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ 
تباث ار  نآ  تیعورشم  دنضرعتم و  مه  ناتدوخ  نیرسفم  هک  تسا  نیمه  هعتم  هیآ  اعطق  سپ  دنتسه ؟ نآ  هب  لئاق  نیملسم  مومع  هک 

.تسا تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ  هدماین  نآ  يارب  یخسان  دنیامن و  یم 

هعتم تیلح  رد  ننست  لها  تایاور 

زا ءاجروبا  هک  لبنح  نب  دمحا  ماما   (2) دنسم (1) و  يراخب حیحص  رد  هلمج  زا 
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تام یتح  اهنع  هنی  مل  همرحی و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزنا  لاق : نیـصح  نب  نارمع  نع  - 1
زین .هرقب و  هروس  هیآ 194  لیذ  ریـسفتلا ، باتک  ح947 ، ، 6/348 يراخب ، حیحـص  رمع » هنا  لاقی  دـمحم  لاق  .ءاشام  هیأرب  لجر  لاق 

نامثع تدهش  لاق  مکحلا  نب  ناورم  نع  : » دسیون یم  نارقالا  عتمتلا و  باب  جحلا ، باتک  ح 1459 ، ، 2/562 شحیحص ، رد  يراخب 
عدأل تنک  ام  لاق  هجحو  هرمعب  کیبل  امهب  لهأ  یلع  يأر  املف  امهنیب  عمجی  نأو  هعتملا  نع  یهنی  ناـمثعو  اـمهنع  هللا  یـضر  اـیلعو 

یم نارقالا ، عتمتلا و  باب  جحلا ، باتک  ح1465 ، ، 2/655 شحیحص ، رد  يراخب  نینچمه  دحأ » لوقل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هنس 
یهنت نا  الا  دیرت  ام  یلع  لاقف  هعتملا  یف  نافسعی  امه  امهنع و  هللا  یضر  نامثع  یلع و  فلتخا  لاق  بیـسملا  نب  دیعـس  نع  : » دسیون

« ایعمج امهب  لها  یلع  کلذ  يار  املف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هلعف  رمع  نع 
نیصح نب  نارمع  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .نیصح  نب  نارمع  دنـسم  ، 4/436 لبنح ، دمحا  دنسم ، - 2

« .تام یتح  یبنلا  اهنع  هنی  مل  اهخسنت و  هیآ  لزنت  ملف  هللا  لوسر  عم  اهب  انلمع  یلاعت و  كرابت و  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  لاق :
یم لقن  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  عتمتلاب  اب  جحلا ، باتک  ، 3/432 يرابلا ، حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  زینو 
هنی ملف  همرحب  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اهانلعفف  هللا  باـتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزنا  ظـفلب  نارمع  نع  : » دـنک

عتمتلا و یف  لصف 3  ْهرمعلا ، جحلا و  باتک  ح 1402 ، ، 3/460 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  .ءاش  ام  هیأرب  الجر  لاق  تاـم  یتح  اـهنع 
، میظعلا نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثـک  نبا  نیـصح ؛ نب  نارمع  دنـسم  ح548 ، ، 1/349 نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  رد  يدیمح  جـحلا ؛ خـسف 

یم لقن  هنوگ  نیا  عتمتلا ، زاوج  باب  جحلا  باتک  ح172 ، ، 2/900 ملسم ، حیحصرد  نینچمه  هرقب و  هروس  هیآ 196 ، لیذ  ، 1/204
مل مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  اـنرمأو  جـحلا ) هعتم  ینعی   ) هللا باـتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  نیـصح  نب  نارمع  لاـق  : » دـننک

ننـسرد یئاسن  ءاش » ام  دـعب  هیأرب  لجر  لاق  تام  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  ملو  جـحلا  هعتم  هیآ  خـسنت  هیآ  لزنت 
هیآ 196، لیذ  ، 2/388 نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  رد  یبطرق  ْهرقب ؛ هروس  هیآ 196  لیذ  ریسفتلا ، باتک  ح 11032 ، ، 6/300 يربکلا ،

یم لقن  ملسم  دننامه  ار  ثیدح  ظافلارد  یکدنا  فالتخا  اب  هرقب  هروس  هیآ 196  لیذ  ، 1/390 روثنملا ، ردلارد  یطویس  هرقب ؛ هروس 
یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  عمتلا  نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/20 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  نینچمه  .دنک و 
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نینچمه و  ءاش » ام  هیأرب  لجر  لقیلف  نآرقلا  هیف  لزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انعتمت  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  : » دـنک
یف هعتملا )  هیآلا (  هذه  تلزن  دـنک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ءاسن ، هروس  هیآ 24 ، لیذ  ءاسن ، هروس  ، 3/286 نایبلاو ، فشکلارد  یبلعث 

انهنی ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  انعتمتو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  انرمأف  اهخـسنت ، اهدعب  هیآ  لزنت  مل  هللا ، باتک 
لقن هنوگ  نیا  نارمع ، نع  فرطم  نع  ْهماعد  نب  ْهداـتق  ثیداـحا  ، 18/118 ریبکلا ، مجعم  رد  و  ءاش » ام  هیأرب  دـعب  لجر  لاـقو  هنع ،

زین و  ءاـشام » هیأرب  لـجر  لـقیلف  نآرقلا  هب  لزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عـم  اـنعتمت  لاـق  نیـصح  نب  نارمع  نع  : » دـنک یم 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  دهع  یف  نیتعتملا  هیعرشب  افرتعم  ناک  دقو  : » دسیون یم  ثحبم 5 ، لصف 4 ، ، 5/283 دصاقملا ، حرش  رد  ینازاتفت 

هعتمو ءاسنلا  هعتم  یهو  نهمرحأو  نهنع  یهنأ  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نک  ثالث  لاق  هنأ  هنع  يور  ام  یلع  هلآو 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تایح  نامز  رد  هعتم  مکح  هک  دـش  یم  مولعم  تشذـگ  هک  یتایاور  رد  تقداـب  لـمعلا » ریخ  یلع  یحو  جـحلا 
یم فارتعا  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  مکح  ندوب  عورـشم  هب  رمع  دوخ  ریخا  تیاور  نیا  رد  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدشن  خـسن  هلآو 
یم ْهیناثلا  ْهجحلا  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  شریـسفت  رد  يزار  رخف  .تسا  یندینـش  هک  دراد  یبلطم  يزار  رخف  عوضوم  نیا  رد  .دنک 

ار يزیچ  مرکا  ربماـیپ  دـنادب  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ رفاـک  هدرک  مارح  ار  لـالح  هعتم  هک  هتـسناد  یم  باـطخلا  نب  رمع  رگا  دـسیون :
یم هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـندرک  قیدـصت  مکح  نیا  رد  ار  وا  هک  یناسک  نینچمه  .دوب و  دـهاوخ  رفاک  دـیامن  مارح  وا  هدرک و  لالح 
رمع نع  يور  ام  : » دییامرف هجوت  يزار  رخف  ریسفت  لماک  نتم  هب  کنیا  .دوب  دنهاوخ  رفاک  زین  نانآ  تسا ، رفاک  یصخش  نینچ  دنناد 
اذـه رکذ  امهیلع ، بقاعأو  امهنع  یهنأ  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  هتبطخ : یف  لاق  هنأ  هنع  هللا  یـضر 

وأ اوتکـسف ، هعتملا  همرحب  نیملاع  اوناک  مهنا  لاقی : نأ  امإ  ولخی  اـنهه ال  لاـحلاف  دـحأ ، هیلع  رکنأ  اـمو  هباحـصلا  عمجم  یف  مـالکلا 
، کلذ یف  نیفقوتم  مهنوکل  اوتکسف  .اهتمرح  الو  اهتحابإ  اوفرع  ام  وأ  هنهادملا ، لیبس  یلع  اوتکـس  مهنکلو  هحابم  اهنأب  نیملاع  اوناک 
، هعتملا هحابإب  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ملع  نم  نأل  هباحـصلا  ریفکتو  رمع ، ریفکت  بجوی  یناثلاو  بولطملا ، وه  لوـألاو 
« اضیأ ارفاک  ناک  ارفاک ، اـئطخم  هنوکب  هملع  عم  هیلع  هقدـص  نمو  هللااـب ، رفاـک  وهف  اـهل  خـسن  ریغ  نم  هروظحم  همرحم  اـهنإ  لاـق : مث 

تازاجم نآ  ماجنا  رب  منک و  یم  مالعا  عونمم  نم  ار  تسا  هدوب  ربمایپ  نامز  رد  هک  يا  هعتم  ود  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  زا  هچنآ  )
مییوگب دـیاب  اـی  اـج  نیا  رد  .تسا  هدرکن  راـکنا  ار  نآ  مه  یـسک  تسا و  هتفگ  هباحـص  عـمجرد  رمع  ار  هلمج  نیا  .دوـمن  مهاوـخ 

یب يور  اما  تسا  لالح  هعتم  دنتـسناد  یم  هباحـص  مییوگب  دیاب  ای  .دندرکن  ضارتعا  اذل  تسا ، مارح  هعتم  هک  دنتـسناد  یمن  هباحص 
توکـس اذـل  ار ، شندوب  مارح  هن  دنتـسناد و  یم  ار  شندوب  لالح  هن  مییوگب  دـیاب  اـی  دـندرک و  توکـس  يراـگنا  لهـس  یهجوت و 

رگا اریز  دـش ؛ دـهاوخ  هباحـص  باطخلا و  نب  رمع  رفک  ثعاب  مود ، لامتحا  اما  .تسا  تحـص  لوا  لامتحا  اـم  رظن  قبط  رب  .دـندرک 
اب دـننک  قیدـصت  مکح  نیارد  ار  وا  هک  یناسک  نینچمه  .تسا  رفاک  دـیامن ، مارح  وا  هدرک و  لالح  ار  هعتم  ربمایپ  هک  دـنادب  یـسک 

مارح هعتم  هک  تسناد  یمن  مود  هفیلخ  اعقاو  ایآ  دوب ) دـنهاوخ  رفاک  زین  ناـنآ  تسا ، رفاـک  یـصخش  نینچ  دـنناد  یم  هکنیا  هب  هجوت 
تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  يا  هعتم  ود  هک  هدرکن  حیرـصت  شدوخ  رگم  درک ؟ مالعا  مارح  ار  وا  تسا و 

هدـش و یم  لمع  نآ  هب  هدوب و  لالح  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  هک  دـنک  یم  دـییأت  يراخب  زا  یثیدـح  ار  اـنعم  نیمه  مدرک » مارح  نم  ار 
ربمایپ هک  دنک  یم  مارح  ار  يزیچ  هک  تسا  هتـشاد  نیقی  مود  هفیلخ  ملـسم  دهاوش  قبط  سپ  .تسا  هدـماین  هنیمز  نیا  رد  مه  یخـسن 

.تسا هدش  یم  لمع  نآ  هب  هدرک و  لالح  ار  نآ 
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: تفگ هک  تسا  لقن  نیصح  نب  نارمع 

هللا یلص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اه  انلعفف  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن 
.رمع هنا  لاقی  دمحم  لاق  .ءاشام  هیآرب  لجر  لاق  تام  اذا  یتح  هلآو  هیلع 

تمرح رب  مه  يا  هیآ  میدرک و  یم  لمع  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ادـخ و  باتک  رد  هدـش  لزاـن  هعتم  هیآ  )
ره تفگ  دوخ  لیم  يأر و  هب  يدرم  .هدومنن  عنم  نآ  زا  ار  ام  گرم  مد  ات  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـیدرگن و  لزاـن  نآ 

!!( هدوب باطخلا  نب  رمع  درم  نیا  دنیوگ  یم  دیوگ  يراخب  .تساوخ  شلد  هچ 

: هک تسا  هعتملا  حاکن  باب  جاجح  نب  ملسم  حیحص  لوا  ءزج   535 هحفص رد  و 

یف هانئجف  ارمتعم  يراصنا  هللا  دبع  نب  باج  مدق  اطع  لاق  لاق  حیرج  نبا  انربخا  لاق  قازرلا  دـبع  انثدـح  لاق  یئولحلا  نسحلا  انثدـح 
اوجرا امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنم  هلاـسف  هلزنم 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت  هلضف  نم 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

هلـضف نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناظملا  یف  ءاعدـلا  نم  یناـسنی  ـال  نا  ءـالع  ماد  هنم 
.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ  هللا  هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یسنا  نا ال  یلاعت 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

: تفگ هک  تسا  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  ءاجروبا  هک  لبنح  نب  دمحا 

هللا یلص  هللا  لوسر  اهنع  هنی  مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اه  انلعفف  هللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن 
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.رمع هنا  لاقی  دمحم  لاق  .ءاشام  هیآرب  لجر  لاق  تام  اذا  یتح  هلآو  هیلع 

تمرح رب  مه  يا  هیآ  میدرک و  یم  لمع  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ادـخ و  باتک  رد  هدـش  لزاـن  هعتم  هیآ  )
ره تفگ  دوخ  لیم  يأر و  هب  يدرم  .هدومنن  عنم  نآ  زا  ار  ام  گرم  مد  ات  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـیدرگن و  لزاـن  نآ 

!!( هدوب باطخلا  نب  رمع  درم  نیا  دنیوگ  یم  دیوگ  يراخب  .تساوخ  شلد  هچ 

: هک تسا  هعتملا  حاکن  باب  جاجح  نب  ملسم  حیحص  لوا  ءزج   535 هحفص رد  و 

یف هانئجف  ارمتعم  يراصنا  هللا  دبع  نب  باج  مدق  اطع  لاق  لاق  حیرج  نبا  انربخا  لاق  قازرلا  دـبع  انثدـح  لاق  یئولحلا  نسحلا  انثدـح 
رکب و یبا  دـهع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمتـسا  معن  لاقف  هعتملا  اورکذ  مث  ءایـشا  نع  موقلا  هلاـسف  هلزنم 

.رمع

دبع نب  رباج  تفگ : هک  ءاطع  زا  حیرج  نبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : قازرلا  دبع  ارم  درک  ثیدح  تفگ : یئاولح  نسح  ارم  درک  ثیدح  )
يارب يراصنا  هللا 
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نامز رد  ام  یلب  تفگ : هعتم  هب  تبحص  دیـسر  ات  دندیـسرپ  یم  تایاکح  لئاسم و  وا  زا  نامدرم  میتفر  وا  لزنم  هب  دمآ  هکم  هب  هرمع 
( .میدرک یم  هعتم  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  مه  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

تیاور هرـضن  یبا  زا  ادنـسم  هرمعلا  جـحلاب و  هعتملا  باب  لاس 1306 ) رـصم  پاچ   ) باـتک ناـمه  لوا  ءزج  هحفـص 467 ، رد  زین  و 
دش دراو  وا  رب  یصخش  مدوب  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  رد  نم  تفگ : هک  هدومن 

« امهدعن ملف  رمع  امهنع  یهن  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  ام  هانلعف  رباج  لاقف  نیتعتملا  یف  افلتخا  ریبزلا  سابع و  نبا  لاقف  »

رد ام  تفگ : رباج  .دـنراد  رظن  فالتخا  جـح ) هعتم  ءاسن و  هعتم   ) هعتم ود  عوضوم  ردریبز  نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نب  هللا  دـبع  تفگ  )
اج هب  نآ  زا  سپ  رگید  مه  اـم  هدرک و  یهن  ار  ود  نآ  رمع  سپ  میدروآ  یم  اـج  هب  ار  ود  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناـمز 

( .میدرواین

هب ار  هرضن  یبا  ربخ   (1) دنسم لوا  ءزج  هحفص 25  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 
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هللا دـبع  نب  رباج  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  .يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  دنـسم  ، 363 / 4 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم ، - 1
ءاسنلا هعتم  جحلا و  هعتم  اضیا  دامح  لاق  دـق  ءاسنلا و  جـحلا و  نیتعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  لاق : يراصنا 

هدـش لقن  هنوگ  نیا  ْهعتملا ، حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ح16 ، ، 2/1023 ملسم ، حیحـص  رد  زین  و  .انیهتناف » امهنع  اناهن  رمع  ناک  املف 
یبأو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  مایألا  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  انک  لوقی  هللا  دـبع  نب  رباج  تعمـس  : » تسا

باب 2، حاکنلا ، باتک  ح8953 ، 12/135 و 136 ، لوصـالا ، عماـج  رد  ریثا  نبا  ثیرح » نب  ورمع  نأـش  یف  رمع  هنع  یهن  یتح  رکب 
،7/499 فنصملا ، رد  یناعنص  قازرلا  دبع  ْهعتملا ؛ باب  حاکنلا ، باتک  ح 45732 ، ، 16/523 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  لصف 1 ؛
، ْهیارلا بصن  رد  یعلیز  هللا ؛ دـبع  نب  رباـج  دنـسم  ح 1672 ، ، 2/398 نحیحـصلا ، نیب  عمجلا  رد  يدـیمح  ْهعتملا ؛ باـب  ح14028 ،

انک لاق : رباج  نع   » .دننک یم  لقن  ملـسم  دـننامه  ار  ثیدـح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  تامرحملا  نایب  یف  لصف  حاکنلا ، باتک  ، 3/230
یم لقن  هنوگ  نیا  رهملا ، ْهلق  باب  حاـکنلا ، باـتک  ح 2110 ، ، 2/236 ننس ، رد  یناتـسجس  دوواد  یبا  ماعطلا .» نم  هضبقلاب  عتمتـسن 
لین رد  یناکوش  هعتملا .» ینعم  یلع  ماعطلا  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انک  لاق  رباـج  نع  : » دـنک

عتمتـسن انک  لاق : رباج  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهعتملا ، حاـکن  یف  ءاـج  اـم  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ح 2680 ، ، 6/145 راطوالا ،
« رمع اهنع  اناهن  یتح  رمع  ْهفالخ  نم  اردص  رکب و  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  مایالا  رمتلا  قیقدـلا و  نم  هضبقلاب 

یناکوش دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخااب  .ًارهم  نوکی  نا  وزجی  ام  باب  قادصلا ، باتک  و 238 ، ، 7/237 يربکلا ، ننس  رد  یقهیب 
هللا دبع  نب  رباج  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  هعتملا  باب  حاکنلا ، باتک  ح 5538 ، ، 3/326 يربکلا ، ننس  رد  یئاسن  دنک ؛ یم  لقن 

ْهفالخ نم  اردـص  رکب و  یبا  نامز  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  ءاسنلا - ْهعتم  ینعی  اهب –  لمعن  انک  لاق  يراصنا ،
نآرقلا و یلع  جیوزتلا  باب  حاکنلا ، باتک  ثدیح 5149 ، حرش  ، 9/211 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  اهنع » اناهن  یتح  رمع 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلا  رمتلا و  نم  هضبقلاب  عتمتـسن  انک  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  رباج  زا  ار  ثیدح  قادص ، ریغب 
لقن هنوگ  نیا  نامور  نب  ملسم  نب  یسوم  لاح  حرش  هرامش 6301 ، ، 150 / 29 لامکلا ، بیذهت  رد  يزم  رمع » اهنع  یهن  یتح  هلآو 
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« ماعطلا نم  هضبقلاب  عتمتسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دهع  یلع  انک  رباج : نع  : » دنک یم 
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: هتفگ رگید  ياج  رد  هک  رباج  زا  دننک  یم  يرگید  تیاور  ود  ره  زین  هدومن و  لقنرگید  قیرط 

.ثیرح نب  ورمع  نأش  یف  رمع  یهن  یتح  رکبوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتسن  انک 

هکنآ ات  درآ  هدـش و  دروخ  مدـنگ  امرخ و  زا  يا  هضبق  هب  میدرک  یم  هعتم  رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـمز  رد  اـم  )
( ثیرح نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن  رمع 

: هتفگ رگید  ياج  رد  هک  رباج  زا  دننک  یم  يرگید  تیاور  ود  ره  زین  هدومن و  لقن  هللا  دبع  زا  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد   (1) يدیمح

.ثیرح نب  ورمع  نأش  یف  رمع  یهن  یتح  رکبوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلاو  رمتلا  نم  هضبقلاب  عتمتسن  انک 

امرخ زا  يا  هضبق  هب  میدرک  یم  هعتم  رکب  یبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  ام  )

188 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .ملسم  دارفا  باطخلا ، نب  رمع  دنسم  ح90 ، ، 1/146 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 1
، ثیدـحلا راد  ّيدـی  یلع  لاقف : هّللا ، دـبع  نب  رباجل  کلذ  ترکذـف  لاق : .اهنع  یهنی  ریبزلا  نبا  ناکو  هعتملاب ، رمأی  ساـبع  نبا  ناـک 

هّلل هرمعلاو  ّجـحلا  اومتأف  هلزانم ، لزن  دـق  نآرقلا  ّنإو  ءاش ، امب  ءاش  ام  هلوسرل  لحی  هّللا  ّنإ  لاق : رمع ، ماق  املف  هّللا  لوسر  عم  اـنعّتمت 
،2/885 شحیحص ، رد  ملـسم  .هراجحلاب  هتمجر  ّالإ  لجأ  یلإ  هأرما  حکن  لجرب  یتوُأ  نلف  ءاسنلا  هذه  حاکن  اّوتبأو  .هّللا  مکرمأ  امک 
ح ، 16/521 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیمه  هرمعلا ، جـحلاب و  ْهعتملا  یف  باـب  جـحلا ، باـتک  ح145 ،

 ... عتمتلا نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/21 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  حاکنلا ؛ تامرحم  حاکنلا ، باـتک  ، 45725
ناو هعتملا  نع  یهنی  ریبزلا  نبا  نا  هللا  دبع  نب  رباجل  تلق  لوقی  هرصب  ابأ  تعمس  لاق  هداتق  نع  دننک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
هنع هللا  یـضر  رمع  ناک  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  ثیدـحلا  راد  يدـی  یلع  رباج  لاق  اهب  رمأی  سابع  نبا 

مکترمع نم  مکجح  اولـصفاف  هلزانم  لزن  دـق  نآرقلا  ناو  ءاشی  ام  مالّـسلا  هیلع  هیبنل  لحی  ناک  لـجو  زع  هللا  نإ  لاـقف  ساـنلا  بطخ 
نب رباج  ثیداحا  ص247 ، یـسلایطلا ، دوواد  یبا  دنـسم  ...هتمجر » الا  لجأ  یلإ  هأرما  جوزت  لجرب  یتوأ  ءاسنلا ال  هذه  حاکن  اوتبأو 

، ریبک ریـسفت  يزار  رخف  .دننک  یم  لقن  یقهیب  دننامه  ار  ثیدح  ًْهعتملا  باب  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  يراصنا و  هللا  دـبع 
لجرب یتواال  لاق : رمع  يور  هنا  امب  لطبی  مترکذ  اـم  لـیق : ناـف  : » دـسیون یم  مسق 3  هلأسم 3 ، ءاـسنلا  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 10/51

« .زئاج ریغ  مجرلا  نا  کش  هتمجر و ال  الا  لجا  یلا  هأرما  حکن 
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نب هللا  دـبع  زا  نیحیحـصلا  نیب  عمج  رد   (1) يدـیمح ( ثیرح نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن  رمع  هکنآ  اـت  درآ  هدـش و  دروخ  مدـنگ  و 
: تفگ تساخرب  تفالخ  هب  رمع  هکنآ  ات  میدرک  یم  هعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع 

سپ تسا  یقاب  دوخ  ياج  هب  نآرق  تشذـگرد و  وا  نونکا  درک و  یم  لـالح  تساوخ  یم  هچ  ره  دوخ  رمبغیپ  يارب  یلاـعت  يادـخ 
زا دینک  هبوت  و  تسا ، هدومرف  ادخ  هچ  نانچ  دیناسرب  مامتا  هب  ار  نآ  دیدرک  عورش  يا  هرمع  ای  یّجح و  هب  نوچ 

189 ص :

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .ملسم  دارفا  باطخلا ، نب  رمع  دنسم  ح90 ، ، 1/146 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 1
، ثیدـحلا راد  ّيدـی  یلع  لاقف : هّللا ، دـبع  نب  رباجل  کلذ  ترکذـف  لاق : .اهنع  یهنی  ریبزلا  نبا  ناکو  هعتملاب ، رمأی  ساـبع  نبا  ناـک 

هّلل هرمعلاو  ّجـحلا  اومتأف  هلزانم ، لزن  دـق  نآرقلا  ّنإو  ءاش ، امب  ءاش  ام  هلوسرل  لحی  هّللا  ّنإ  لاق : رمع ، ماق  املف  هّللا  لوسر  عم  اـنعّتمت 
،2/885 شحیحص ، رد  ملـسم  .هراجحلاب  هتمجر  ّالإ  لجأ  یلإ  هأرما  حکن  لجرب  یتوُأ  نلف  ءاسنلا  هذه  حاکن  اّوتبأو  .هّللا  مکرمأ  امک 
ح ، 16/521 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .تسا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیمه  هرمعلا ، جـحلاب و  ْهعتملا  یف  باـب  جـحلا ، باـتک  ح145 ،

 ... عتمتلا نآرقلا و  هرک  نم  ْهیهارک  باب  جـحلا ، باـتک  ، 5/21 يربکلا ، ننـس  رد  یقهیب  حاکنلا ؛ تامرحم  حاکنلا ، باـتک  ، 45725
ناو هعتملا  نع  یهنی  ریبزلا  نبا  نا  هللا  دبع  نب  رباجل  تلق  لوقی  هرصب  ابأ  تعمس  لاق  هداتق  نع  دننک « : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
هنع هللا  یـضر  رمع  ناک  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  انعتمت  ثیدـحلا  راد  يدـی  یلع  رباج  لاق  اهب  رمأی  سابع  نبا 

مکترمع نم  مکجح  اولـصفاف  هلزانم  لزن  دـق  نآرقلا  ناو  ءاشی  ام  مالّـسلا  هیلع  هیبنل  لحی  ناک  لـجو  زع  هللا  نإ  لاـقف  ساـنلا  بطخ 
نب رباج  ثیداحا  ص247 ، یـسلایطلا ، دوواد  یبا  دنـسم  ...هتمجر » الا  لجأ  یلإ  هأرما  جوزت  لجرب  یتوأ  ءاسنلا ال  هذه  حاکن  اوتبأو 

، ریبک ریـسفت  يزار  رخف  .دننک  یم  لقن  یقهیب  دننامه  ار  ثیدح  ًْهعتملا  باب  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  يراصنا و  هللا  دـبع 
لجرب یتواال  لاق : رمع  يور  هنا  امب  لطبی  مترکذ  اـم  لـیق : ناـف  : » دـسیون یم  مسق 3  هلأسم 3 ، ءاـسنلا  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 10/51

« .زئاج ریغ  مجرلا  نا  کش  هتمجر و ال  الا  لجا  یلا  هأرما  حکن 
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! منک یم  شراسگنس  دشاب ، هدرک  هعتم  وا  هک  دیرآ  نم  دزن  ار  يدرم  ره  نانز و  هعتم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هعتم  دـیامن  یم  تباث  هک  تسا  هدیـسر  رایـسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.دومن مارح  وا  هک  رمع  تفالخ  نامز  ات  دندرک  یم  نآ  هب  لمع  باحصا  هدوب و  عورشم  عایش و 

يّدس ریبج و  نب  دیعس  دوعسم و  نب  هللا  دبع  سابع و  نبا  بعک و  نب  ّیبا  لیبق  زا  هریغ  باحـصا و  زا  يا  هدع  رابخا ، نیا  رب  هوالعو 
: دندومن تئارق  قیرط  نیا  هب  ار  هعتم  هیآ 

{ یمسم لجا  یلا  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  }

نیعم دـقعلا ) نمــض   ) هـک یناـمزات  دـیتشادرب  اـهنآ  زا  عـتمت  و  دــیدومن ) هـعتم  ینعی   ) اـهنآ زا  دــیوش  دــنم  هرهب  هـک  نآ  زا  سپ  ))
يربط ریرج  نب  دـمحم  زین  هدون و  لقن  تاملـسم  لاسرا  قیرط  هب  سابع  نبا  زا   (1) فاشک رد  يرـشخمز  هللا  راج  هچ  نانچ  ( دیدومن

لوا باب  رد  يوون  ماما  هفیرش و  هیآ  لیذ  بیغلا  حیتافم  ریسفت  میس  دلج  رد  يزار  خرف  ماما  هیآ و  نیمه  لیذ   (2) شریبک ریسفت  رد 
یضاق لوق  دنیامن  یم  لقن   (3) ملسم حیحص  حرش  زا  هعتملا  حاکن 

190 ص :

ءاسن هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 1/488 يرشخمز ، افشکلا ، - 1
قیرط 2. هلأسم 3 ، ءاسن  هروس  هیا 24 ، لیذ  ، 10/51 يزار ، رخف  ریبکلاریسفت ، - 2

، ناـیبلا فشکلا و  رد  یبـلعث  زین  ...حـیبا و  هنا  ناـیب  ْهعتملا و  حاـکن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 9/179 يوون ، ملسم ، حیحـص  حرـش  - 3
؟ ءاسنلا هروس  أرقت  امأ  لاقف : هعتملا  نع  سابع  نبا  تلأس  لاق : هرضن  یبأ  نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ءاسن  هروس  هیا 24  لیذ  ، 3/286
، هللا اهلزنأ  اذـکهل  هللاو  سابع : نبا  لاق  .اذـکه  اهأرقأ  ال  تلق : یّمـسم ؟) لجأ  یلإ  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : ) أرقت امف  لاق : یلب ، تلق :

ردلا رد  یطویس  ءاسن ؛ هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 3192 ، ، 2/334 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  رد  يروباشین  مکاح  تاّرم ؛ ثالث 
نآرقلا ریـسفت  رد  ریثا  نبا  .دـننک  یم  لقن  یبلعث  دـننامه  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدـح  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 2/250 روثنملا ،
يدـسلا ریبـج و  نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  ساـبع و  نبا  ناـک  و  : » دروآ یم  هنوـگنیا  هیآ 24  ءاسنلا ، ْهروس  ریـسفت  ، 1/408 میظعلا ،

، يربـکلا ننـسلا  رد  یقهیب  هعتملا » حاـکن  یف  تلزن  دـهاجم : لاـق  و  ًهَضیرَف } َّنُهَروُـجُأ  َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِهـِب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  نوؤرقی { 
لوا یف  هعتملا  تناک  لاـق  اـمهنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ْهعتملا  حاـکن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 7/206

{ یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف   } هیآلا اذه  نوؤرقی  اوناک  مالسالا و 
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: دومن یم  تئارق  نینچ  ار  هیآ  یحولا ) باتک   ) دوعسم نب  هللا  دبع  هک  يرزامزا  ار  ضایع 

{ یّمَسُم ٍلَجَا  ِیِلا  َّنُْهنِم  ِهب  ُمتْعَتْمَتسا  امَف  }

: هتفگ سابع  نبا  بعک و  نب  یبا  لوق  لقن  زا  سپ   (1) يزار رخف  ماما 

« انرکذ ام  هحص  یلع  اعامجا  کلذ  ناکف  هئارقلا  اذه  یف  امهیلع  اورکنا  ام  همالا  «و 

( .میدرک رکذ  ام  هچنآ  تحص  رب  تسا  دراو  عامجا  سپ  تئارق  زا  عون  نیا  لقن  رب  ار  رفن  ود  نیا  دندومنن  راکنا  تما  )

: دیوگ ًاباوج  دعب   (2) قرو رد  هاگنآ 

هیف عزانن  نحن ال  هعورشم و  تناک  هعتملا  نا  یلع  الا  لدت  هئارقلا ال  کلت  ناف 

191 ص :

قیرط 2 هلأسم 3  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 10/51 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
تبحم 3. قیرط 2 ، هلأسم 3 ، ءاسن ، هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 10/53 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2
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میرادـن باب  نیا  رد  یعازن  ام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  هعتم  تیعورـشم  رب  رگم  درادـن  تلـالد  تئارق  زا  عون  نیا  )
( هدیدرگ خسن  هک  میوگ  اهتنم  هدوب  عورشم  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  )

؟ هدیدرگن خسن  دعب  یلو  هدوب  عورشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسیچ  خسن  مدع  رب  امش  لیلد  خیش :

دننادـب هک  مومع  مهف  هب  رت  کیدزن  لئالد  همه  زا  تسا و  رایـسب  تسیقاب  دوخ  تیعورـشم  رب  هک  نیا  خـسن و  مدـع  رب  لئالد  یعاد :
رابخا رب  هوالع  هدـیدرگن  مه  خـسن  رمع و  تفالخ  طساوا  ات  هدوب  عورـشم  عیاـش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـمز  رد  هعتم 
ءاملع مومع  هک  دـشاب  یم  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دوخ  راتفگ  دـندرک  یم  نآ  هب  لمع  هک  مارگ  هباحـص  راتفر  هریـس و  هروکذـم و 

: تفگ ربنم  يالاب  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ 

امهنع یهنا  رابخا  ضعب  رد  و  امهیلع » بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  »

شباقع دیامنب  اهنآ  هب  لمع  سک  ره  .مدومن  اهنآ  زا  یهن  مارح و  ار  ود  ره  نم  دوب  عیاش  جیار و  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  هعتمود  )
( .میامن یم  شراسگنس  رابخا  ضعب  رد  درک و  مهاوخ 

هعتم لماع  هب  عجار  راسگنـس  مجر و  مکح  مالـسا  ماـکحا  رد  هدروآ و  دوخ   (1) حیحص لوا  ءزج  هحفص 467  رد  ملـسم  هک  نانچ 
سپ .تسا  هدشن  هدید  یئاج 

192 ص :

.ْهرمعلاو جحلا  یف  ْهعتملا  یف  باب  جحلا ، باتک  ح145 ، ، 2/885 ملسم ، حیحص  - 1
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.مناد یمن  هتفگ ؟ ارچ  رمع  هفیلخ 

جیار رما  لوارد  ماکحا  زا  يرایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  مدرک  ضرع  .تسا  حیحـص  امـش  تاشیامرف  خیش :
.دیدرگ خسن  ادعب  یلو  دوب  روتسد  رد  رما  لوا  رد  مه  هعتم  مکح  نیا  دش  خسن  دعب  یلو  هدوب 

دوخ ناسل  نآرق و  رد  دـیاب  مه  نآ  خـسان  دـش  نآ  هب  رما  نآرق  رد  هک  یمکح  ره  اذـل  تسا ؛ نآرق  نید ، ساسا  انبم و  نوچ  یعاد :
؟ هدش خسن  مکح  نیا  نآرق  ياجک  رد  دییامرفب  .دشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ 

: دیامرف یم  هک  تسا  نآ  خسان  نونمؤم  هروس  زا  هیآ 6  خیش :

{ َنیمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْوَأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ّالِإ  }

رب نانز  نیا  ترـشابم  رد  یتمالم  هنوگ  چیه  هک  اهنآ  یفرـصتم  یکلم  نازینک  ای  دشاب ، اهنآ  یعرـش  نانز  هک   ) ناشیاهتفج رب  گرم  )
( تسین اهنآ 

هعتم هیآ  نیمه  لیلد  هب  سپ  .نیمی  کلم  هب  ندـش  کـلام  .تیجوز 2 - - 1 هداد ؛ رارق  زیچ  ود  ار  ندـش  لـالح  بابـسا  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدیدرگ  خسن 

هجوز هعتم  نز  تسا و  تیجوز  مکح  رد  مه  هعتم  هکنآ  تهج  تسا  دییأت  هکلب  دـشاب  یمن  هعتم  خـسن  رب  یتلالد  هیآ  نیا  رد  یعاد :
.میهدب ار  اهنآ  رهملا  قح  دومرف  یمن  رما  هروکذم  هیآ  رد  دنوادخ  دوبن  یقیقح 

اققحم ، (1) هنیدم ءاسن  هروس  تسا و  هیکم  نینمؤم  هروس  ثیدح  نیا  رب  هوالع 

193 ص :

ریسفت 4/440 ؛ ساـحن ، نآرقلا ، یناـعم  دـنا  هدرک  نیاـیب  یکم  اـمامت  روس  زا  ار  نوـنمؤم  هروـس  تنـس  لـها  يریـسفت  بتک  رد  - 1
ْهریسملا داز  ، 3/116 یفسنلا ، ریسفت  3/461 ؛ یناعمسلا ، ریسفت  يدحاولا 2/743 ؛ ریسفت  7/37 ؛ یبلعثلا ، ریسفت  2/437 ؛ يدنقرمس ،

زج هب  دـنا  هدرک  نایب  نیدـم  ار  ءاسن  هروس  نینچمه  ...و و   12/102 یبطرقلا ، ریسفت  23/76 ؛ يزارلا ، ریسفت  5/313 ؛ يزوجلا ، نبا 
ره رد  درادن و  ام  لالدتـسا  هب  يررـض  مه  نیا  هک  هدش  لزان  هکم  حتف  لاس  رد  ترجه  زا  دعب  اما  هکم  رد  هدش  لقن  هک  نآ  هیآ 58 

ریسفت 1/303 ؛ يدنقرمسلا ، ریسفت  4/296 ؛ يربط ، ریرج  نبا  نایبلا ، عماج  .تسا  هدش  لزان  نونمؤم  دعـس  زا  دعب  هروس  نیا  تروص 
، ریثک نبا  ریسفت  5/1 ؛ یبطرقلا ، ریسفت  9/157 ؛ يزارلا ، ریسفت  1/201 ؛ یفسنلا ، ریسفت  ، 1/392 یناعمسلا ، ریسفت  3/241 ؛ یبلعثلا ،

«. ققحم ، » 1/458
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لبق خسان  هدعاق  نیا  يور  دشاب ؟ یم  هعتم  هیآ  رب  مدقم  هک  یلاح  رد  تسا  خـسان  هیآ  نیا  هنوگچ  سپ  تسا ، هنیدـم  رب  مدـقم  هکم 
! راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  .هدمآ  خوسنم  زا 

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

بتاک  ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  سابع و  نب  هللا  دـبع  دـننام  دـنا  هدومن  خـسن  مدـع  هب  مکح  نیعباتو  هباحـص  زا  رباکا  هک  نا  زا  هتـشذگ 
نب نارمع  یملـسالا و  هللا  دبع  نب  عوکا  دبعم و  نب  هربس  يرافغ و  رذ  یبا  عوکا و  نب  هملـس  يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباج  و  یحولا )

.مهریغ نیصح و 

رد  (1) فاشک ریـسفت  رد  يرـشخمز  هللا  راج  لیبق  زا  دنا  هداد  خـسن  مدـع  هب  مکح  هباحـص  زا  يوریپ  هب  مه  ناتدوخ  ءاملع  زا  رباکا 
خـسن ینعی  دیوگ  ، تسا نآرق  تامکحم  زا  هعتم  هیآ  تسا  هتفگ  هک  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  تما  ربح  لوق  دـیامن  یم  لقن  هک  یعقوم 

.تسا هدیدرگن 

194 ص :

« ...خسن مل  ینعی  همکحم ، یه  سابع  نبا  نع  و  : » دسیون یم  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/488 يرشخمز ، فاشکلا ، - 1
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حرش رد  ینازاتفت  دعـس  الم  هچ  نانچ  .تسا  هدومن  نآ  خسن  مدع  هعتم و  زاوج  تیعورـشم و  هب  رما  اه  یکلام ماما  سنا  نب  کلام  و 
لقن ار  کـلام  ياوتف  لوـق و  نارگید  (3) و  يرابلا حـتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (2) و  هیادـه رد  یفنح  نیدـلا  ناهرب  (1) و  دصاقم

: تسا هتفگ  اج  کی  هک  دنا  هدومن 

« .هباحصا نم  هّکم  نمیلا و  لها  رثکا  کلذ  یلع  هعبت  اهتیّلح و  سابع  نبا  نع  رهتشا  اعورشم و  احابم  ناک  هنال  زئاج  وه  »

زا تسا  روهشم  دشاب و  یم  عورشم  حابم و  هک  نآ  يارب  تسا  زیاج  هعتم  )

195 ص :

ار ثیدح  ینازاتفت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  مامالا  ثحبم 5 ، لصف 4 ، دصقم 6 ، ، 5/283 ینازاتفت ، دصاقملا ، حرش  - 1
رفز هک  تسا  رکذت  هب  مزال  ًامزال  رفز  هزوج  مولعم و  لجا  یلا  حاکنلا  اهانعم  یف  و  هعیشلا ، کلام و  اهزوج  و  دنک : یم  لقن  هنوگنیا 
یبا بهذـلا ، تارذـش  هلمج : زا  تسا  هدـمآ  وا  قیثوترد  ییاهترابع  فلتخم  بتکرد  هک  تسا  یفنح  گرزب  ياـهقف  زا  لیذـهلا  نب 

هلو هفینحلا  یبا  باحص  هیقفلا  يربنعلا ، لیذهلا  نب  رفز  ربعلا  یف  لاق  و  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهنس 158  ، 1/243 یلبنحلا ، حالفلا 
« هیلع اوهقفت  هرصبلا و  لزن  هدابعلاب  افوصوم  ثیدحلا  یف  هقث  ناک  نوعبرا و  نامث و 

وه کلام  لاقو  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یناغرف  .تاـمرحملا  یف  لـصف  هحفـص 312 ، ینایغرم ، یناغرف  نیدلا  ناهرب  ْهیادـهلا ، - 2
« هخسان رهظی  نا  یلا  یقبیف  احابم  ناک  هنال  زئاج  هعتملا ) )

یم لقن  هنوگ  نیا  رجح  نبا  .ًاریخا  ْهعتملا  حاکن  نع  یبنلا  یهن  باـب  حاـکنلا ، باـتک  ، 9/173 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 3
نع هعتملا  هزاجا  هفیعـض و  دـیناساب  عوجرلا  هنع  يور  هعتملا و  هحابا  سابع  نبا  نع  نمیلا  هکم و  لـها  يور  لاـطب : نبا  لاـق  : » دـنک

لطاب هعتملا )  ) اذه : » دـیوگ یم  ْهعتملا  حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ، 5/152 طوسبملا ، رد  یسخرس  زین  و  هعیـشلا .» بهذم  وه  حصا و 
« سابع نبا  لوق  نم  رهاظلا  وه  سنا و  نب  کلام  دنع  زئاج  اندنع 
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( ار هعتم  ندوب  حابم  تیلح و  هب  هدیقع  کلام  باحصا  زا  هکم  نمی و  لها  رتشیب  ار  وا  دنا  هدومن  تعباتم  ود ، نآ  تیلح  سابع  نبا 

: تسا هتفگ  رگید  ياج  رد  و 

« هخسان رهظی  نا  یلا  یقبیف  احابم  ناک  هنال  زئاج  وه  »

( .دوش رهاظ  وا  خسن  هک  ینامز  ات  تسا  یقاب  ندوب  حابم  تیلح و  هب  و  رمبغیپ ) نامز   ) تسا هدوب  حابم  هک  نآ  يارب  تسا  زئاج  هعتم 

هچنآ دوش  یم  مولعم  دوب و  هدـیدرگن  رهاظ  وا  رب  هعتم  خـسن  رب  لـئالد  هتفر  اـیند  زا  کـلام  هک  يرجه  لاس 179  اـت  دوش  یم  مولعم 
.رمع هفیلخ  لوق  تیوقت  يارب  تسا  نیرخأتم  زا  هدش  هتخاس 

هدیقع رب   (3) یبلعث ماما  (2) و  يوغب (1) و  يرشخمز دننام  امش  نیرسفم  مظاعا  و 

196 ص :

خـسنت و مل  ینعی  همکحم  یه  سابع  نبا  نع  و  دـسیون : یم  يرـشخمز  ءاـسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/488 يرـشخمز ، فاشکلا ، - 1
...یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  أرقی  ناک 

...مالسالا ءادتبا  یف  احابم  کلذ  ناک  و  دسیون : یم  يوغب  ءاسن  هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1/413 يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم  - 2
یه سابع : نبا  لاـقف  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یبلعث  ءاـسن  هروس  هیآ 24 ، لـیذ  ، 3/286 یبـلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 3

، يذوحـالا ْهفحت  رد  يروف ، كراـبم  .موـلعم  لـجا  یلا  نیدـهاش  ّیلوـب  هأرملا  لـجرلا  حـکنی  نا  یه  هعتملا و  یف  صخر  همکحم و 
نامثع هعتملاب و  رمأی  ایلع  نا  قیقش : نب  هللا  دبع  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  عتمتلا ، یف  ءاج  ام  باب  جحلا ، باوبا  ح 835 ، ، 3/470

انک انکل  لجا و  ناـمثع : لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اـنعتمت  اـنا  تملع  دـقل  یلع : لاـقف  هملک  ناـمثع  لاـقف  اـهنع  یهنی 
« .نیفئاخ
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.دندوب هعتم  تیحابم  تیلح و  هب  دقتعم  هتفر و  هباحص  رابک  سابع و  نبا 

.تسین یقیقح  هجوز  سپ  درادن  ار  هقفن  هدع و  قالط و  ثرا و  لیبق  زا  تیجوز  طئارش  هعتم  نوچ  خیش :

تسا بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت 

هک نآ  هچ  دیدومن  یمن  ار  لاکـشا  نیا  الا  دـیا و  هدومنن  هعیـش  هیهقف  بتک  هب  لماک  هجوت  ینیبدـب  رظن  يور  دوش  یم  مولعم  یعاد :
.دوش جراخ  لیلد  اب  هچ  نآ  رگم  تسا  بترتم  هعتم  نز  رب  تیجوز  راثآ  مامت  هک  دیدید  یم 

يریگولج تما و  یناسآ  تلوهس و  يارب  هک  تسا  ققحم  وا  رب  تیجوز  قدص  تسا و  ملـسم  حاکن  زا  یمـسق  هعتم  هک  نآ  رگید  و 
.هدش هداد  فیفخت  ًافطل  ًالضف و  نآ  ات  فلکت  طئارش و  زا  ضعب  هب  انز  زا 

رهوش زا  ثرا  تیجوز  هقالع  اب  هک  دننانز  رایـسب  هچ  دشاب  تیجوز  هتباث  مزاول  زا  ثرا  هک  تسین  مولعم  الوا  طئارـش : هب  عجار  اما  و 
.تسا عونمم  ثرا  زا  هجوز  قدص  دوجو  اب  هک  دوخ  جوز  هلتاق  هیباتک و  هجوز  دننام  دنرب  یمن 

هچ ناـنچ  تسا  فتخم  اـهنآ  هراـبرد  ءاـهقف  ياواـتف  نوچ  تسین  مولعم  عطق  روط  هب  مه  ثرـالا  قح  زا  هعتم  نز  ندوب  عوـنمم  ًاـیناث 
.تسا فلتخم  ماکحا  رد  مه  امش  ءاهقف  ياواتف 

رگا دنا و  هتـشاد  ررقم  زور  جـنپ  لهچ و  ار  هدـع  تدـم  لقا  درادـهگن و  هّدـع  دـیاب  مه  هعتم  نز  هک  تسا  نآ  رب  هیماما  عامجا  ًاثلاث 
هسئای هلوخدم ، ریغ  ای  دشاب و  هلوخدم  هاوخ  درادهگن  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  هک  تافو  هّدع  دیاب  دریمب  وا  رهوش 

197 ص :
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.هسئای ریغ  ای  دشاب 

دننام دـنمورحم  هقفنلا  قح  زا  دنتـسه و  تیجوز  هقـالع  رد  هک  یناـنز  رایـسب  هچ  تسین  تیجوز  مزاول  یمتح  ءزج  هقفنلا  قح  اـعبار 
.دوخ جوز  هلتاق  هیباتک و  هزشان و 

.دشاب یم  وا  قالط  زین  تدم  نیب  رد  جوز  ندومن  تدم  لذب  نینچمه  دشاب و  یم  وا  قالط  هتبلا  تدم  تیمامت  اسماخ 

رهطم نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح   ) یلح همالع  رشبلا  هغبان  هچ  نانچ  درادن  تیعوضوم  مادک  چیه  دیدومرف  هک  یطیارـش  نیا  سپ 
راتفگ در  رب  ار  لئالد  نیمه  امـش  گرزب  ياملع  اب  هلباقم  رد  تسا  هعیـش  ياملع  رخافم  زا  هک  یـسودقلا ) هرـس  سدق  نیدلا  لامج 

مالک و لیـصفت  بلاط  سک  ره   ) مدیـشوک راصتخا  هب  تقو  قیـض  تهج  وگاعد  هک  هداد  حرـش  الیـصفت  لـمکا  متا و  وحن  هب  اـهنآ 
( هارث باط  موحرم  نآ  تافلؤم  ریاس  هیریصن و  تاضراعمو  هینس  تاثحابم  باتک  هب  دنک  هعجارم  تسا  نایب  قیقحت 

.تسا هدیدرگ  خسن  هعتم  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هدیسر  يرایسب  ثیداحا  هتشذگ ، هفیرش  هیآ  زا  خیش :

؟ هدیدرگ دراو  اجک  رد  خسن  مکح  دیئامرف  نایب  تسا  ینمتم  یعاد :

هجح رد  تایاور  ضعب  رد  هکم و  حـتف  زور  لاوقا  ضعب  رد  هدوب و  ربیخ  حـتف  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هدـیدرگ ، لقن  فـالتخا  هب  خـیش :
.هدمآ لزان  خسن  مکح  ءاضقلا  هرمع  رد  دنتفگ  یضعب  هدوب و  كوبت  رد  دنتفگ  یضعب  عادولا و 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  خسن  مکح  دورو  مدع  لئالد 

تـسا نکمم  هنوگچ  یمکح و  نینچ  دورو  مدـع  رب  دراد  هلماک  تلالد  رابخا  رد  ضراعت  ضقانت و  هدـیقع و  فالتخا  نیمه  یعاد :
نیب عـمج  هتـس و  صاحـص  دـننام  ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد  يرایـسب  راـبخا  هک  نآ  رب  هوـالع  دوـمن  ادـیپ  قوـثو  يراـبخا  نینچ  هب 
رمع تفالخ  نامز  ات  ار  نآ  خوسنم  مدع  هک  هباحص  رابک  زا  هدیدرگ  لقن  مهریغ  دنسم و  هتسلا و  حاحصلا  ینب  عمج  نیحیحـصلا و 

.دنناسر یم 

یلع اتناک  ناتعتم  هک  ار  رمع  هفیلخ  دوخ  لوق  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  خویـش  هک  تسا  نامه  رت  حضاو  لئالد  همه  زا  و 
ترـضح نآ  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نایب  ثیدح و  ای  هیآ  ثیح  زا  یخـسن  مکح  رگا  امهمرحا  انا  هللا و  لوسردهع 

سک ره  دراد  نیا  رب  تلالد  نآرق  هیآ  هدومرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یمکح  نامه  قباطم  دـیوگب  هفیلخ  یتسیاـب  دوب 
نایب زا  عون  نیا  بولق  رد  رثا  ءارجا و  يارب  اعطق  .میامن  یم  شباقع  نم  دروآ  اج  هب  ار  مرحم  عونمم  خوسنم  لمع  نیا  دیامنب و  هعتم 

.مدومن مارح  نم  هدوب  لالح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هعتم  ود  دیوگب : هک  نآ  ات  هدوب  رترثؤم 

هسردـم و نادرگاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصرمبغیپ  هباحـص  هنوگچ  دوب  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  یخـسان  دـشاب ، قح  امـش  مالک  رگا  و 
( یحو بتاک   ) دوعسم نب  هللا  دبع  يرافغ و  رذ  یبا  نیـصح و  نب  نارمع  و  تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  دننام  ترـضح  نآ  بتکم 
هچ نانچ  دندرک ؟ یم  نآ  هب  لمع  نیعبات  باحصا و  زا  اهنآ  ریغ  عوکا و  نب  هملس  يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  و 

طبض تبث و  دیهد  یم  تیمها  اهنآ  ياه  باتک  هب  هک  ملسم  يراخب و  یتح  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  نیثدحم و 
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هورد ات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  دراد  هحـضاو  تلالد  اهنآ  مامت  میدومن و  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  دنا  هدومن 
هعتم مکح  خوسنم  رب  تلالد  هک  يزیچ  ترـضح  نآ  تافو  نامز  ات  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  لـمع  نآ  هب  باحـصا  رمع ، تفـالخ 

.میدرک یم  نآ  هب  لمع  اذلف  میدینشن ؛ دشاب ،

: تفگ هک  هدومن  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  ءاجر  یبا  زا   (1) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هک  یثیدح  دراد  ینعم  نیا  هب  تحارص  و 

« .تام یتح  یبنلا  اهنع  هنی  مل  اهخسنب و  هیآ  لزنت  ملف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اهب  انلمع  هللا و  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  »

مکح هک  دیدرگن  لزان  يا  هیآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  میدرک  یم  لمع  نآ  هب  ام  دش و  لزان  دیجم  نآرق  رد  هعتم  هیآ  )
( .دومن تافو  ات  دومنن  نآ  زا  یهن  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دیامن و  خسن  ار  هعتم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ناسل  رد  هن  نآرق و  رد  هن  هک  دراد  تحارص  مدناسر  ناتضرع  هب  البق  هک  نیـصح  نب  نارمع  ربخ  رد  زین  و 
.هدیدرگن هعتم  زا  یهن  عنم و 

.دبالا یلا  تسا  یقاب  دوخ  تیعورشم  هب  هعتم  اعطق  هدیسرن ، تنس  باتک و  رد  یعنم  خسن و  یتقو  سپ 

هک دوخ   (2) ننس رد  يذمرتلا  هروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یسیع  وبا  هچ  نانچ 
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.نیصح نب  نارمع  دنسم  ، 4/436 لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 1
: دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يذـمرت  .عتمتلا  یف  ءاج  ام  باب  جـحلا ، باتک  ح824 ، ص243 ، يذمرت ، حیحـصلا ، عماجلا  - 2

یلإ هرمعلاب  عتمتلا  نع  رمع  نب  هّللا  دـبع  لأسی  وهو  ماشلا ، لـهأ  نم  ًـالجر  عمـس  ّهنا  هثدـح  هّللا  دـبع  نب  ملاـس  ّنا  باهـش ، نبا  نع 
یهن یبأ  ناک  نإ  تیأرأ  رمع : نب  هّللا  دـبع  لاقف  اهنع ، یهن  دـق  كابأ  ّنإ  یماشلا : لاقف  لالح ، یه  رمع  نب  هّللا  دـبع  لاـقف  .جـحلا 

هّللا لوسر  رمأ  لب  لجرلا : لاقف  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  َرمأ  مأ  عبتن ، یبأ  َرمأأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهعنـصو  اهنع 
« حیحص نسح  ثیدح  اذه  .هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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هب لوصالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  دنـسم و  مود  ءزج  هحفص 95  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دوش و  یم  هدرمـش  امـش  هتـس  حاحـص  زا  یکی 
لالح هبتلا  تفگ : ءاسن ؟ هعتم  رد  دییوگ  یم  هچ  دیسرپ : یماش  درم  باطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دبعزا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدیدع  دانـسا 

ربمغیپ رما  اعطق  هدومن  یهن  مردـپ  رگا  هدومرف  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفگ : .هدومن  نآ  زا  یهن  هفیلخ  تردـپ  تفگ : .تسا 
.مشاب یم  هللا  لوسر  رما  عیطم  نم  مردپ و  یهن  رب  تسا  مدقم 

لوق تیوقت  حیحـصت و  يارب  نیعبات  هباحـص و  نامز  زا  نیرخأتم  منک  یم  نامگ  هدیدرگ ، لقن  دـیدومرف  هک  يرابخا  هب  عجار  اما  و 
هک درادن  ّدر  حیـضوت و  هب  جایتحا  هک  تسا  راکـشآ  حضاو و  يردق  هب  بلطم  الا  دنداد و  راشتنا  هدومن و  عضو  یثیداحا  رمع  هیلخ 

.دیرادن تسد  رد  نآ  تمرح  هعتم و  لاطبا  رب  یلماک  لیلد  حیحص و  دنس  باطخلا  نب  رمع  هیلخ  لوق  زا  ریغ 

ادخ لوسر  زا  هفیلخ  رگا  اریز  دیامنب  نآ  زا  يوریپ  هک  نیملـسم  يارب  تسا  یگرزب  دنـس  دوخ  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  لوق  خیش :
؟ دومن یمن  لقن  دوب  هدیشن 

يارب .تسا  دیعب  رایـسب  یترابع  نینچ  هب  زاربا  ( رمع هفیلخ  هب  طرفم  هقالع  تبحم و  يور   ) یفـصنم قیقد  رکف  اب  ملاع  کی  زا  یعاد :
تیدنـس نیملـسم  يارب  هفیلخ  لوق  دییامرف  یم  هک  دوخ  نایب  يور  دـیوش  قیقد  يردـق  نایاقآ  تسا  مزال  رکف  يراک  ره  رد  هک  نیا 

هربتعم هحیحص  بتک  رد  هچنآ  ام  دنیامن  نآ  زا  يوریپ  هک  دراد 
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تیدنـس باطخلا  نب  رمع  لوق  دشاب  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  میدیدن  مه  ربخ  کی  یتح  میدومن  ریـس  ناتدوخ 
.دنیامن يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  نیملسم  رب  ای  دراد و 

صخاش درف  زا  صخالاب  تلاسر ، هرهاط  ترتع  زا  دینک  يوریپ  هک  تسا  رایسب  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  یلو 
ترتع مامت  میدومن و  هراشا  هتشذگ  ياه  بش رد  رابخا  نآ  زا  ضعب  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  لیلج  نادناخ  نآ 

.دنا هداد  خسن  مدع  هب  مکح  تلاسر  تیب  لها  و 

.تسا لاکشا  دروم  رایسب  دومن ، یمن  نایب  دوب  هدینشن  ار  تمرح  عوضوم  تلاسر  ماقم  زا  رگا  هفیلخ  دیدومرف  هک  نیا  اما  و 

ناـمز اـت  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  یتسیاـب  یم  دوـب  هدینـش  ار  یخـسن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  رمع  هفیلخ  رگا  ـالوا 
هدش مه  رکنم  زا  یهن  ناونع  هب  دندومن  یم  نآ  هب  لمع  هباحـص  زا  رابک  هک  دـید  یم  یتقو  اصوصخم  دـشاب  هتفگ  دوخ  يرادـمامز 

؟ دومنن رکنم  زا  یهن  دناسرن و  ارچ  .دییامن  يراددوخ  نآ  باکترا  زا  تسا ، خوسنم  لمع  نیا  هک  دناسرب  مدرم  هب  یتسیاب 

ترضح نآ  دوخ  هلیسو  هب  مه  نآ  خسان  دیاب  هتبلا  دش  عیاش  تمارد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  هب  هک  یمکح  ره  ایناث 
.تسین زئاج  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  هک  تسا  ررقم  لوصا  ملع  رد  هچ  نانچ  ددرگ  عیاش 

رمع هب  طقف  رگم  دیامرفن  يدـحا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ار  نآ  خـسن  هدـیدرگ ، عیاش  تما  مامترد  هک  تسا  یئالقع  ایآ 
!؟ دیامن مالعا  ار  نآ  تمرح  هسایس  ینیعم  صخش  تفلاخم  يور  شتفالخ ، هورد  رخآ  ات  دیوگن  يدحا  هب  مه  رمع  دیامرفب ؟ اهنت 
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رداص اهنآ  زا  یعرـش  فالخ  لمع  ودـندوبن  لوئـسم  دـندرک  یم  امـش ) لوق  هب   ) خوسنم مکح  نیا  هب  لمع  تما  هک  یتدـم  رد  اـیآ 
؟ دوب هدشن 

لوـسر زج  دـندرک  یم  نآ  هب  لـمع  تما  هدوـمن و  غـالبا  مدرم  هب  هک  امـش ) لوـق  هب   ) عورـشم ریغ  خوـسنم  لـمع  نـیا  لوئـسم  اـیآ 
هب اهنت  هنامرحم ، هدناسرن و  دناسرب ؟ تما  هب  هدـش  رما  وا  هب  ادـخ  زا  هک  ار  یخـسان  مکح  هک  هدوب  يرگید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هک مه  رکبوبا  هفیلخ  وا  هداد ! تمرح  هب  مکح  يدـنع  نم  شتفالخ  هرود  رخآ  رد  رگم  هتفگن  يدـحا  هب  مه  رمع  دـشاب ؟ هتفگ  رمع 

؟ دشاب هدومنن  خوسنم  مکح  زا  يریگولج  دوخ  تفالخ  هرود  مامت  رد  هدوب  رتالاب  رمع  زا  شماقم  امتح 

هدومن و حـماست  ماکحا  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیوگب  هک  تسین  رفاک  نآ  هب  دـقتعم  تسین و  رفک  هملک  نیا  اـیآ 
!؟ دندومن یم  خوسنم  مکح  هب  لمع  يربخ  یب  تلاهج و  يور  زا  تما 

نآ تبسن  نتفگ  تقو  رد  یتسیاب  دوب  هدینش  ترـضح  نآ  زا  مه  رمع  هدش و  خسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  هعتم  رگا  اثلاث 
نآ هب  يدحا  تسا و  خوسنم  هعتم  دقع  دومرف  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  مدوخ  دیوگ  دهدب و  ترـضح  نآ  هب  مکح 

.دوش راسگنس  ای  دروخب و  دح  دیاب  دیامنب  نآ  هب  لمع  سک  ره  رگاو  دیامنن  لمع 

هک هعتم  رد  دیوگب  هک  نآ  هن  .تما  نایم  رد  دش  یم  رهاظ  رتشیب  شرثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  دانتـسا  اب  اعطق  و 
.میامن یم  راسگنس  ای  باقع  ار  ناگدننک  لمع  مدومن و  مارح  نم  هدوب  عورشم  لالح و  ربمغیپ  نامز  رد 

ار قح  نیا  قلخ  هدیزگرب  هفیلخ  ای  دراد  ملاع  بیغ  اب  لاصتا  هک  دراد  ررقم  رمبغیپ  دیاب  ار  دودـح  دـح و  نییعت  مارح و  لالح و  ایآ 
!؟ دراد
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انا هتفگ  یتأرج  هچ  اب  هدرک و  مارح  ار  ادـخ  لالح  یلیلد  ناـهرب و  هچ  اـب  رمع  هک  دـنک  یمن  مکح  ملقع  ممهفب و  مناوت  یمن  زونه 
.امهمرحا

ار یمکح  تقو  ره  مدومن ، مارح  ای  لالح  نم  دومرف : یمن  ماکحا  غالبا  عقاوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  هک  نآ  بجع 
یم تحارـص  تأرج و  لامکاب  رمع  هفیلخ  یلو  میاـمن  غـالبا  امـش  هب  هدومرف  رما  نم  هب  لاـعتم  يادـخ  دومرف : یم  دومن ، یم  غـالبا 

.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  امهیلع !؟ بقاعا  امهمرحا و  انا  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  دیوگ :

؟ دهد ماکحا  رییغت  دناوت  یم  دهتجم 

یعرش ماکحا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نوچ  هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  ام  ءاملع  نیققحم  زا  يا  هدع  هک  دیناد  یم  اقآ  دبال  خیش :
ار مارح  ای  مارح و  هدوب  لالح  هک  ار  یمکح  هدومن  یلوا  رما  اب  تفلاخم  ًاداـهتجا  دـناوت  یم  رگید  دـهتجم  اذـل  تسا ، هدوب  دـهتجم 

! امهمرحا انا  دومرف : رمع  هفیلخ  تهج  نیمه  هب  دیامن  لالح 

لباقم رد  داهتجا  ادـخ  هب  ار  امـش  دـیوش ! رگید  ياه  طلغ  بکترم  یطلغ ، کی  تابثا  يارب  نایاقآ  هک  متـشادن  راـظتنا  چـیه  یعاد :
!؟ تسا لوقعم  صن 

رارق مه  ربارب  دـهتجم  ود  دـننام  هک  دـیرب  الاب  يردـق  هب  ار  رمع  هفیلخ  تسپ و  ردـق  نآ  ار  مرکا  لوسر  هک  تسا  لـقع  راوازـس  اـیآ 
تایآ حیرص  فالخ  رب  ولغ  امش  نایب  نیا  ایآ  دیهد ؟

.میامن یم  هراشا  تایآ  نآ  زا  یضعب  هب  تقو  قیض  اب  راچان  هک  دشاب  یمن  نآرق 

: دیامرف یم  احیرص  سنوی  هروس  هیآ 16  رد 
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{ یحُوی ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  یل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  }

( نم رب  دوش  یم  یحو  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم  منک  لیدبت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  هک  دسرن  ارم  اهنآ  هب  وگب  )

هفیلخ دـهدب ، یحو  لوزن  نودـب  ماکحا  رد  یلیدـبت  رییغت و  دوخ  هدارا  لیم و  هب  دـناوتن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاـج 
!؟ دیامن مارح  ار  ادخ  لالح  هدومن ، ماکحا  رد  فرصت  هتسناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدوب  هناگیب  یحو  هاگتسد  زا  یلک  هب  هک  رمع 

: دیامرف یم  مجن  هروس  هیآ 4  رد 

{ يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  {َو 

( تسین ادخ  یحو  زا  ریغ  يزیچ  وا  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  )

: دیامرف یم  هک  فاقحا  هروس  هیآ 8  و 

{ ََّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  یب َو ال  ُلَعُْفی  ام  يرْدَأام  ِلُسُّرلا َو  َنِم  اًعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  }

اب هک  مناد  یمن  مشاب و  هدرک  دنلب  تلاسر  هزاوآ  ناهج  رد  هزات  هک  متـسین  ربمغیپ  نیلوا  نالوسر  نیب  زا  نم  تما ، هب  ربمایپ  يا  وگب  )
( ...دوش یحو  نم  هب  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم  دننک  یم  هچ  تبقاع  امش  نم و 

رد فرصت  هک  دنا  هتشادن  یقح  نینچ  زگره  رمع  ریغ  رمع و  سپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تعباتم  بوجو  رب  دراد  لماک  تلالد 
.دنیامن مارح  ار  ادخ  لالح  هدومن و  ماکحا 

یم هدید  زورما  نیمه  اریز  دیامن  نایب  ار  مکح  خسن  هک  هدید  نآ  رد  ار  عامتجا  حالص  ریخ و  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  اعطق  خیش :
کی تذل  يارب  ینامدرم  دوش 
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ءاشحف عویـش  ببـس  لمع  نیمه  دننک و  یم  اهر  هلماح  ریغ  ای  هلماح  دـعب  دـنیامن و  یم  هعتم  ار  ینز  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  تعاس 
.دوش یم 

ار یلاباال  تسرپ  توهش  نامدرم  زا  يا  هتسد  لمع  اریز  تسا ؛ بجعت  بجوم  کحـضم و  یلیخ  امـش  نایب  نیا  اقآ  دیـشخبب  یعاد :
.دیهد یم  تلاخد  ماکحا  لالح  مارح و  رد 

هدید ابلاغ  هک  نآ  يارب  دوش ، مارح  مه  مئاد  دقع  دیاب  ددرگ  مارح  یلالح  هک  دوش  ببس  یلابا  تسرپ ال  توهش  مدرم  تایلمع  رگا 
تسرپرس هقفن و  جرخ و  نودب  دعب  هدومن  مئاد  دقع  ار  يا  هبیجن  نارتخد  رگید  تهج  ای  لام  ای  تهاجو  يارب  یصاخشا  تسا  هدش 

؟ دشاب یم  طلغ  الصا  جاودزا  دقع  سپ  دنوش  یم  یلمع  نینچ  لماع  يدارفا  نوچ  تفگ  دیاب  سپ  دنا  هتفر  هدراذگ و 

یئاـناوت تردـق و  دـید  دـش و  نیدـتم  صخـش  یتـقو  .دومن  ینید  فئاـظو  هب  انـشآ  ار  اـهنآ  دوـمن و  تناـید  قـیرزت  مدرم  رد  دـیاب 
عاطقنا دقع  هب  هعتم و  ار  ینز  دهاوخ  یم  رونا  عرـش  روتـسد  قباطم  دورب ، دهاوخ  یمن  مه  انز  یپ  رد  درادن و  یمئاد  نز  يرادهاگن 

دیاـب لوا  دـشاب  یم  یطئارـش  یمکح  ره  يارب  دـناد  یم هکنآ  هچ  دور  یم  هعتم  طئارـش  قیقحت  یپ  رد  لوا  دروآ  دوـخ  فرـصت  رد 
.تفر لمع  یپ  رد  هاگنآ  هدومن  طئارش  لیصحت 

لهچ لقا  دح  هک  دوخ  هدع  هرود  هعتم  ندش  مامت  زا  دعب  دناوتب  نز  هک  دهد  یم  رارق  نز  يارب  رهم  يردق  هب  دادرارق  تقو  رد  اذـلف 
.دنک یگدنز  تحار  تسا ، زور  جنپ  و 

هلماح رگا  هک  دشاب  نز  بقارم  هدع  تدم  مامت  رد  هک  هکراتم  زا  دعب  هکنآ  رگید 
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طیارـش نیا  تیاعر  ینامدرم  رگا  دسرب و  دوخ  هچب  هب  تدالو  زا  دعب  ات  دنک  يرادهگن  ردام  زا  تسوا  نآ  زا  هچب  نوچ  تسا  هدـش 
.دنیامن ضرف  هدش  خسن  ار  یلالح  مّلسم  مکح  رکف  یب  لد  هداس  نایاقآ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  دنیامنن  ار 

؛ دنتسناد یم  رتهب  رمع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و  ار  عامتجا  لاح  حالص  اعطق  دشاب ، حیحـص  امـش  شیامرف  مه  رگا  هوالع 
؟ دندرکن عنم  ار  اهنآ  هعماج  ریخ  يارب  ارچ 

مارح ار  ادخ  لالح  ینیب  حالـص  يور  دناوت  یمن  مه  صوصنم  تجح  ماما و  هفیلخ و  هدرکن  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا  و 
.دنیامنن هعتم  مدرم  هک  هدوب  نیا  رد  عامتجا  حالص  هکنآ  دانتسا  هب  دیامن 

انز ءاشحف و  عویش  ببس  هعتم  عنم 

یناوج درم  نز و  هک  نآ  يارب  هدروآ  ءاشحف  عویش  هعتم  زا  عنم  هکلب  تسین ؛ ءاشحف  عویـش  ببـس  هعتم  مکح  دینک  تقد  بوخ  رگا 
توهش و يولج  .تسا  گرزب  هانگ  هکلب  مارح  رمع ، هفیلخ  رمالا  بسح  مه  هعتم  تسین و  مهارف  اهنآ  يارب  مئاد  جاودزا  لئاسو  هک 

.دنوش یم  لوغشم  انز  هتسیاشان  لمع  هب  راچان  دننک ؟ یم  هچ  .دنریگب  دنناوت  یمن  مه  ار  سفن  ياوه 

لیبق زا  هیرـسم  ضارما  لزلزتم و  تیرـشب  سیماون  هدیرد  اه  تمرح  ياه  هدرپ  دیدرگ ، لوادـتم  عیاش و  انز  لمع  هک  یموق  رهرد  و 
.دنوش یم  هراچ  یب  هدیشاپ و  مه  زا  اه  هداوناخ  دوش ، یم  ناوارف  هریغ  رکناش و  كازوس و  سیلفس و 

لبنح نب  دمحا  ماما  دوخ و   (2) ریسفترد يربط  (1) و  یبلعث دمحا  ماما  هچ  نانچ 
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، یبلعث نایبلا  فشکلا و  یقـش » ـالا  اـنز  اـم  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  ـالول  ههجو : هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـق  مکحلا : لاـق  - » 1
.ءاسن هروس  هیآ 24 ، لیذ  ، 3/287

لقن یبلعث  دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ءاسن  هروس  هیآ 24 ، لیذ  ح 7185 ، ، 4/19 يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج  - 2
هنوگ نیا  نعط 8 ، ...رمع ، هب  نعط  ام  رکذ  یف  لـصف  هبطخ 223 ، ، 12/253 هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  .دـنک و  یم 

الا ینز  ام  هعتملا  یف  باطخلا  نبا  نم  قبـسام  ول ال  لـقوی : مالّـسلا  هیلع  اـیلع  تعمـس  لاـق : رمتعملا ، نب  شیبح  نع  : » دـنک یم  لـقن 
ام الول  لاق : یلع  نع  دـنک « : یم  لـقن  هنوگ  نیا  هعتملا ، حاـکنلا  باـتک  ح 45728 ، ، 16/522 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  یقش »

« یقش الا  ینز  ام  مث  هعتملاب  ترمال  باطخلا  نب  رمع  يأر  نم  قبس 
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: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  دنا  هدومن  لقن  ادنسم  هعتم  هیآ  لیذ  دنسم  رد 

« یفش الا  ینز  ام  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  الول  »

« .مدرم زا  یلیلق  رگم  مالسا ) رد   ) درک یمن  انز  دومن  یمن  یهن  ار  هعتم  رمع  رگا  )

: تفگ هک  تسا  هدومن  لقن  تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  زا  رانید  نب  رمع  حیرج و  نبا  زین  و 

(1)« یفش الا  ینزلا  یلا  جاتحا  ام  اهنع  رمع ) يا   ) هیهن الول  دمحم  همااهب  هللا  محر  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  »
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ءاطع ینربخا  : »... دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  هعتملا  باب  ءاسنلا ، نم  تانـصحملا  یلاعت و  هلوق  ، 3/96 نآرقلا ، ماکحا  رد  صاـصج  - 1
ول هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هما  اهب  هللا  محر  یلاعت  هللا  نم  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  رمع  هللا  محر  لوقی  سابع  نبا  تعمـس  لاـق 

ظافلا رد  یکدنا  فالتخا  اب  یفش ، هدام  ءافلا ، عم  نیشلاب  اب  ، 2/488 ْهیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  زین  و  یفش » الا  ءانزلا  یلا  جاتحا  امل  هیهن  ال 
، روثنملا ردلا  رد  یطویس  ءاسن ؛ هروس  هیآ 24  لیذ  ، 1305 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  زین  .دنک و  یم  لقن  صاصج  دـننامه 

الا هعتملا ، تناک  ام  لاق : سابع  نبا  نع  ءاطع  يور  : » دـنک یم  لـقن  هنوگنیا  یکدـنا  فـالتخا  اـب  ءاـسن  هروس  هیآ 24  لـیذ  ، 2/252
باب ، 7/497 فنـصملا ، رد  قازرلا  دـبع  نینچمهو  یقـش .» الا  ینز  ام  اهنع  رمع  یهن  ـال  ول  هداـبع و  اـهب  محر  یلاـعت  هللا  نم  همحر 

هللا یلصدمحم  هما  اهب  محر  لجوزع  هللا  نم  هصخر  هللا  نم  هصخر  الا  هعتملا  تناک  ام  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  سابع  نبا  زا  ًْهعتملا 
نیا سابع  نبا  زا  ًْهعتملا  باب  ، 7/497 فنصملا ، رد  قازرلا  دبع  نینچمه  و  یقـش » الا  ءانزلا  یلا  جاتحا  ام  اهنع  هیهن  الولف  هلآو  هیلع 

جاتحا ام  اهنع  هیهن  ولف ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هما  اهب  محر  لجوزع  هللا  نم  هصخر  الا  هعتملا  تناک  اـم  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ 
حاکن یف  ءاج  ام  باب  ْهعتملا ، حاکن  یف  ءاج  ام  باب  حاکنلا ، باتک  ، 6/143 راطوالا ، لین  رد  یناکوش  نینچمه  و  یقش » الا  انزلا  یلا 

یلا جـیتحا  امل  رمع  یهن  ول ال  هدابع و  اهب  هللا  محر  همحر  الا  هعتملا  تناک  ام  ..ساـبع  نبا  لاـق  و  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگنیا  ْهعتملا 
« ًادبا انزلا 
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یمن انز  هب  جاتحم  درک  یمن  نآ  زا  یهنو  عنم  رمع  رگا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  يارب  دنوادخ  بناج  زا  دوب  یتمحر  هعتم  )
( یقش نادرم  رگم  دندرک  یمن انز  ینعی  هدش  تبث  یقش  یفش  ضوع  رابخا  ضعب  رد  مدرم و  زا  یلیلق  رگم  دندش 

مارح لالح و  ماکحا  سپ  هعتم ! هب  لمع  هن  هدوب  هعتم  زا  عنم  انز  عویش  ببس  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحـصا  هدومرف  هب  انب  سپ 
دـشاب یم  هدوب و  عامتجا  عمج و  حالـص  ریخ و  رب  هدـیدرگ  غالبا  يا  هعماج  هب  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک 

.همایقلا موی  یلا 

حرش ياضتقا  ام  رـصتخم  سلجم  هک  رامـش  یب  تسا ) مارح  ناتعتملا  هک   ) هدیقع نیا  نالطب  رب  دهاوش  .تسا  رایـسب  اجنیا  رد  فرح 
.درادنار لصفم 

مکح نیا  لقن  زا  وگاعد  ضرغ  هکلب  .دوبن  عوضوم  نیا  رد  ام  تبحص  هوالع 
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عیاش و ربمغیپ  نامز  رد  يرما  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیدومرف  هک  یلاـع  باـنج  داعبتـسا  عفر  يارب  دوب  يدـهاش  امـش  ياـضاقت  رباـنب 
.دیامن هولج  فالخ  رب  هلوعجم  ثیداحأ  هب  اهدعب 

مکح ود  سمخ و  مکحم  مکح  دندرب ، مارح  لالح و  رد  تسد  دندومن و  ضوع  ار  ادخ  ماکحا  هک  یمـسق  نامه  دـینادب  متـساوخ 
تما رد  رمع  تفالخ  نامز  رخآ  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  ناـمز  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف قاـفتا  هب  هک  ار  هعتم  مکحم 

رباج هچ  نانچ  ثیرح  نب  ورمع  رطاخ  يارب  رمع  هفیلخ  یـصخش  لیم  يور  دـعب  هدوب  نیعبات  هباحـص و  زا  رابک  لمع  دروم  عیاـش و 
نودب نیملـسم  زا  رفن  اهنویلم  لاحلا  دش و  مارح  ادخ  لالح  خسن و  ناهرب ، لیلد و  نودـب  وا  راتفگ  هلمج  کی  هب  دـیامن  یم  تیاور 
هربتعم بتک  رد  ثیداحاو  نآرق  تایآ  زا  لئالد  هک  نیا  اب  دنیامن  یم  راتفگ  هدیقع و  نآ  زا  يوریپ  فالسالل  اعبت  تداع  يور  لیلد 

!! تسا دوجوم  زونه  هللا  لوسر  نامز  رد  خسن  مدع  مکحم و  مکح  ود  نیا  سمخ و  بوجو  رب  ناتدوخ 

.دنرامش یم  تلالض  تعدب و  لها  ار  تسین  شخسن  رب  یلیلد  هک  تباث  ماکحا  نیا  هب  نیلماع  لاح  نیا  اب 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  مه  ار  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  هک  دنام  یمن  یقاب  يداعبتـسا  ياج  رگید  سپ 
تداع و يور  مه  رکف  یب  مدرم  دـنهد و  هولج  سکعنم  حاضحـض  ثیدـح  لـعج  هب  هدوب  تما  مارتحا  دروم  عیاـش و  مالـسا  ردـص 

.دنیامنب وحم  هدراذگاپ  ریز  ار  تقیقح  قح و  قیقحت ، نودب  دیلقت 

زا رادقم  نیمه  شناد  شنیب و  لها  يارب  مهدن  مالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
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بلطم اج  نیمه  هب  اراصتخا  ام  هک  تسا  رایسب  یـسب  بانج  نآ  نامیا  رب  لئالد  هک  تسا  حضاو  تریـصب  لها  رب  تسا و  یفاک  هلدا 
.مینک یم  متخ  ار 

هدـنز اضرف  بلاطوبا  بانجرگا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  توادـع  تهج  زا  اـهنآ  ناوریپ  اـه و  يوما بصاون و  جراوخ و  ـالا  و 
.دنیامن یم  رگید  یناعم  رب  لمح  هدومن و  هدراب  تالیوأت  زاب  دنونشب  ار  نیتداهش  نیتملک  شدوخ  ناسل  زا  ددرگ و 

نیدلا لالج  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  هب  دینک  هعجارم  دـیتسه  باب  نیا  رد  يرتشیب  طسب  بلاط  نایاقآ  زا  کی  ره 
ماما یناسملت و  ماما  یناکوش و  یلـصوم و  ماما  يدـقاو و  هبیتق و  نبا  دعـس و  نبا  قحـسا و  نب  دـمحم  یخلب و  مساقلاوبا  یطویس و 

مالسا هب  دقتعم  فرتعم و  هک  مهریغ  یفاکسا و  رفعج  وبا  یمجـس و  ماما  ینارعـش و  ماما  يروهجا و  یلع  یجنزرب و  همالع  یبطر و 
.دنا هتشون  باب  نیا  رد  یلقتسم  ياه  هلاسر  ابلاغ  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نیوبا  ّمع و  نامیا  و 

زا يدـحا  زاتمم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینامـسج  ینارون و  كاپ  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  ضرع  هچنآ  زا  هصالخ 
.دسر یمن  ترضح  نآ  سدقم  ماقم  هب  رابک  هباحص 

دحا یلع  یفخت  امف  ترهظ  دقل 

رمقلا فرعی  همکا ال  یلع  الا 

یم ار  هام  هن  هک  يداز  ردامروک  رگم  تسین  هدیـشوپ  یفخم و  سک  چیه  رب  هک  يروط  هب  تسا  راکـشآ  رهاظ و  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
( .دسانش یم  هن  دنیب و 

هبعک هناخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  تدالو 

ءایصوا ماظع و  ءایبنا  زا  قیالخ  زا  يدحا  هک  تسا  تدالو  ناکم  لحم و  تسا  زاتمم  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  رگید  هصیـصخ  و 
یلا مدآ  نم  اهنآ  هحلاص  مما  ات  مارگ 
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.دندوبن زاتمم  یمظع  هصیصخ  نیا  هب  متاخلا 

هک هتشاد  یصاخ  یگتسجرب  مه  دلوم  ثیح  زا  تسا ، هدوب  زاتمم  تقلخ  رد  تینارون  هبنج  داژن و  بسن و  ثیح  زا  هک  یمسق  نامه 
.تسا هدوب  هبعک  هناخ  رد  راوگرزب  نآ  تدالو  هکنآ  هچ  تسا ؛ هدوب  درفنم  ترضح  نآ  زایتما  نیا  رد 

جراخ دجسم  زا  ار  وا  ردام  هرهاط  میرم  یبیغ  يادن  سدقملا  تیب  رد  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ) میرم نب  یـسیع  تدالو  عقوم 
: هک درک 

« هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ناف  تیبلا  نع  یجرخا  »

( ندیئاز تدالو و  هناخ  هن  تسا  تدابع  هناخ  اجنیا  هک  اریز  سدقملا ) تیب   ) هناخ زا  ور  نوریب  )

.دندومن توعد  هبعک  هناخ  لخاد  هب  ار  دسا  تنب  همطاف  شردام  دش ، کیدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  تداعس  اب  تدالو  هک  ینامز  یلو 

هتسبرد هناخ  نورد  هب  ار  وا  یمسر  توعد  ناونع  هب  هکلب  ددرگ  شلمح  عضو  اتعفد  دشاب  دجسم  رد  هک  ینز  لثم  افداصت  هن  مه  نآ 
.دندرب

عـضو دجـسم  رد  راچان  دوش ، جراخ  هتـسناوتن  هتفرگ  ار  وا  ضاخم  درد  هدوب  سلجم  رد  همطاف  دـننک  یم  ناـمگ  ناربخ  یب  یـضعب 
.هدش شلمح 

راجتسم رد  هتفرگ ، ار  وا  ضاخم  درد  هتفر  مارحلا  دجـسم  هب  هدوب  شلمح  عضو  هام  دسا  تنب  همطاف  هدوبن  مسق  نیا  هک  یتروص  رد 
نم رب  ار  ضاخم  درد  نیا  دوخ  لالجو  تزع  هب  ادنوادخ  هک  دیلان  لاعتم  راگدرورپ  تمظع  اب  هاگرد  هب  هدش ، اعد  هب  لوغـشم  هبعک 

نیمز و اـب  يواـسم  هک  وا  برد  هتـشاد ، رارق  مارحلا  دجـسم  طـسو  ناـمز  نآ  رد  هک   ) هبعک هناـخ  راوید  هبترم  کـی  .نادرگ  ناـسآ 
هدوب لفقم  هتسب و  هشیمه 
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یلخدا همطافای   » تساخرب یئادـنو  هدیـسر ) ربخ  رد  ود  ره  هچ   ) هتـسب برد  ای  هتفاکـش و  .دـندومن ) یم  زاـب  صاـخ  مسوم  رد  رگم 
.هناخ رد  وش  لخاد  همطاف  تیبلا »

بجعت بجوم  تشگرب ، هیلوا  تلاح  هب  راوید  رد و  دـش  هناخ  لخاد  همطاف  دـندوب  هتـسشن  هناخ  فارطا  هک  مدرم  هعماج  روضح  رد 
دزن برد  دـیلک  هک  دـنداد  ربخ  ار  بلاطوبا  بانج  شردارب  يروف  دـید  ار  هیـضق  نیا  یتقو  .دوب  رـضاح  سابع  بانج  .دـیدرگ  همه 

.دشن زاب  هناخ  برد  دندرک  هچنآ  دندمآ  ًاروف  .دوب  ناشیا 

ریغ دـمآ  شیپ  نیا  زا  تبحـص  هکم  ياه  هناخ  مامت  رد  .دـنام  هبعک  هناخ  رد  راتـسرپ  اذـغ و  توق و  نودـب  ارهاظ  همطاف  زور  هس  اـت 
.دمآ نوریب  همطاف  .دش  زاب  دوب ، هدش  لخاد  هک  یلحم  نامه  موس  زور  .دندومن  یم  هرظتنم 

.درک هریخ  ار  اه  هدیدوا  تسد  يور  يرسپ  هراپ  هام  دندید  دندروآ ، موجه  مدرم 

دمآ دوجو  رد  هللا  دسا 

دمآ دوب  هچره  هدرپ  سپ  رد 

هناخ هب  ار  شردام  هک  یصوصخم  توعد  اب  مه  نآ  هدوب ، هبعک  هناخ  وا  دلوم  هک  دنام  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زایتما  هصیصخ و  نیا 
.دندرب

.هدیدرگن لئان  هصیصخ  نینچ  هب  يدحا  ًادعب  البق و  هک  دشاب  یم  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف یقافتا  هیضق  نیا 

لوا لصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  (1) و  كردتسم رد  مکاح  هچ  نانچ 
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.یشرقلا مازح  نب  میکح  بقانم  رکذ  ًْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6044 ، ، 3/550 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
فوج یف  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تدلو  دـسا  تنب  همطاف  نا  رابخالا  ترتاوت  دـقف  دـسیون ...« : یم  مکاح 

.دنک یم  لقن  مکاح  زا  ار  نایرج  ْهدلوم ، یف  باب 7  هحفص 407 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش  یجنگ  زین  و  هبعکلا .»
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: دنیوگ  (1) همهملا لوصف   14 هحفص

« .همیرکتل اراهظا  هتبترمل و  ءالعا  هل و  الالجا  اهب  یلاعت  هللا  هصخ  هلیضف  یه  هاوس و  دحا  هلبق  مارحلا  تیبلا  یف  دلوی  مل  »

رـشب دارفا  عـیمج  زا  ًءانثتـسا  هک  هداد  ادـخ  تسا  یتلیـضف  نیا  هـک  وا  دوـخ  رگم  دـشن  دـلوتم  هـبعک  هناـخ  رد  يدـحا  یلع  زا  شیپ  )
( .دنیامن میرکت  لیلجت و  نآ  زا  دنسانشب و  مدرم  ار  وا  دنلب  هبتر  ات  تسا  هداد  ترضح  نآ  هب  صاصتخا 

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

رب دیزم  دومن و  دمآ  شیپ  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  عوضوم  نیا  رد  هک  رگید  هصیصخ 
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یبا نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  رکاسع  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/360 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  - 1
: هباتک یف  هلوق  کلذ  و  یلعب » هتدیا  یلوسر  يدـبع و  دـمحم  یل و  کیرـش  يدـحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  لاق  هریره 

مقر ، 42/336 دعس ؛ نب  باطح  لاح  حرش  مقر 1989 ، ، 456 / 16 باتک ، نیمه  رد  نینچمه  نینمؤملاب ، هرـصنب و  كدیا  يذـلا  وه 
نیا ظافلا  رد  فالتخا  اب  هللا ، دبع  نب  دـمحم  نب  یـسیع  لاح  حرـش  مقر 5515 ، ، 47/334 بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  ، 4933

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ءارمحلاوبا  ثراحلا  نب  لاله  ثیداحا  ، 22/200 ریبکلا ؛ مجعم  رد  یناربط  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح 
قاس یف  تیأرف  هنجلا  تلخد  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  لاق : هللا  لوسر  تعمس  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مداخ  ءارمحلا  یبا  نع  »

« هترصن یلعب و  هتدیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا 
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.ملاع بیغ  زا  تسا  راوگرزب  نآ  يراذگ  مان  عوضوم  دیدرگ ، ترضح  نآ  تفارش 

؟ راذگب یلع  ار  هچب  مسا  دوش  یحو  وا  هب  هک  هدوب  ربمغیپ  بلاطوبا  رگم  دیدومرف  یبیرغ  نایب  خیش :

مان دهد  روتسد  دنوادخ  هک  درادن  یهار  الا  دنا و  هدومن  عضو  قشع  هقالع و  يور  نایعیش  هک  تسا  یتاعیاش  زا  امـش  نایب  نیا  اعطق 
.دادن بیغ  ملاع  هب  یطبر  دندراذگ ، بانج  نآ  رب  دوخ  هدارا  لیم و  يور  ردام  ردپ و  هک  هدوب  یمان  یلع  .دیراذگب  یلع  ار  هچب 

هدوب و تیالو  ماقم  هب  هجوت  مدع  رثا  زا  امش  لمأت  اعطق  .دیدرگ  امـش  بجعت  بابـسا  هک  هدوبن  بیرغ  رما  ادبا  یعاد  نایب  رد  یعاد :
.میامن ضرع  هدحیلع  ار  کی  ره  باوج  هدومن ، کیکفت  مه  زا  ار  تالمج  مراچان  دیدومن  نایب  مه  هب  طولخم  هلمج  دنچ  نوچ 

مان ینامـسآ  بتک  مامت  رد  .تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  دنا و  هدومن  يراذگ  مان  تدالو  زا  سپ  ار  هچب  دـیئامن  یم  روصت  امـش  الوا 
زا لبق  لاس  نارازه  لاـعتم  راـگدرورپ  ار  یلع ‘ دـمحم و  ماـن  هکنآ  هچ  دـنا  هدومن  رکذ  تماـما  توبن و  ناونع  هب  ار  یلع ‘ دـمحم و 

.درادن بلاطوبا  بانج  نامز  هب  صاصتخا  دنا ، هدومن  تبث  یلاعتقح  ضرع  تنج و  باوبا  اه و  نامسآ  مامت  رد  هدراذگ و  تقلخ 

هیلع هللا  یلـص  مرکم  ربمغیپ  مان  اب  مأوت  ار  وا  مان  هک  دیربب  الاب  ردقنآ  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  تسین  ولغ  امـش  نایب  نیا  ایآ  خـیش :
دشاب و یمن  وا  يارب  ینیرق  همه و  قوفام  شدوجو  دننام  ربمغیپ  مان  هکنآ  لاح  دیئامن و  توکلم  رد  تبث  قئالخ  تقلخ  زا  لبق  هلآو 

ياهقف ياوتف  هب  هماقا  ناذأ و  رد  هدیدرگ  ببس  هک  تسا  نایاقآ  تانایب  لیبق  نیمه 
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.دنروایب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  مان  زادعب  ابوجو  ار  یلع  مان  امش 

هب هک  مدومنن  تبث  العا  توکلم  رد  ار  كرابم  مان  نآ  مه  یعاد  درادن و  ولغ  اب  یطبر  ًادبا  یعاد  نایب  نیا  اقآ  ریخ  مسبت ) اب  : ) یعاد
هچ نانچ  هدومن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمغیپ  دوخ و  مان  اب  مأوت  ترضح  نآ  مان  تبث  هب  رما  لاعتم  يادخ  هکلب  دیهدب  تبسن  یعاد 

.تسا هدیسر  باب  نیا  رد  يرایسب  رابخا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد 

هک يرابخا  نآ  زا  تسا  نکمم  دیداد  رارق  الع  لج و  دنوادخ  مان  نیرق  ار  یلع  مان  هک  دیدرب  رتالاب  ار  ولغ  هبترم  تسا  بجع  خیش :
.دیئامن نایب  دیدومرف 

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

دمحم مالّسلا و  هیلع  یلع  تالاح  همجرت  نمض  دوخ   (1) خیرات رد  رکاسع  نبا  دوخ و  ریبک  ریسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  یعاد :
یخلب نامیلس  خیش  (3) و  ءایلوالا هیلح  رد  میعنوبا  ظفاح  (2) و  بلاطلا هیافک  باب 62  نمض  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 

216 ص :

.دنک یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ار  ثیدح  یجنگ  باب 62 . ص234 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نع : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  میعن  وبا  .دیبع  نب  سنوی  لاح  حرـش  مقر 202 ، ، 3/27 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2
هنج تسرغ  انا  شرعلا  قاس  یلع  اـتبثم  یب  يرـسا  هلیل  تیأر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هللا  لوسر  حاـص  ءارمحلا  یبا 

ار ثیدح  لصف 19 ، ح326 ، ص320 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  زین  و  ...یلعب » هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ندع 
.دنک یم  لقن  میعن  وبا  دننامه 

، لافنا هروس  هیآ 62  لـیذ  ، 3/361 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  زین  و  باب 56 . ح695 ، ، 2/247 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیباـنی  - 3
لاح حرش  مقر 58767 ، ، 11/173 دادغب ، یخرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدح 
یب جرع  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یسوم ، وبا  دمحم  نب  یسیع 

، لیزنتلا دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ّیلعب » هترـصن  یلعب  هتدـیا  هللا ، لوسر  ادـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا  قاـس  یلع  تیأر 
لئاضف باـب  لوا ، مسق  ص69 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .قاـفنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ، 304 ح 299 –  ، 298 - 1/292

یب يرسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سیمخلا  یبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یلعب  هیبن  لجوزع  هللا  دییأت  رکذ  ّیلع ،
«. هب هترـصن  یلعب و  هتدـیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هتمهف  باتک  تیأرف  نمیالا  شرعلا  قاسلا  یلا  ترظنف  ءامـسلا  یلا 

يدـنرز بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  و 33041 ، ح 33040 ، ، 11/624 لامعلا ، زنک  يدـنه  یقتم 
، لاـمکلا بیذـهت  رد  يزم  بلاـط ؛ یبا  نـب  یلع  نینمؤـملا  ریما  بقاـنم  ، 1 طمس مـسق 2 ، ص120 ، نیطمــسلا ، ررد  مـظن  رد  یفنح 

.دننک یم  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ءارمحلا  وبا  لاح  حرش  مقر 7327 ، ، 33/260
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ثیدح 52 باب 56 ، نمص  ( لوبناتسا پاچ   ) (1) هدوملا عیبانی  هحفصرد 238  یفنح 

217 ص :

لافنا هروس  هیآ 62 ، لـیذ  ، 3/361 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  زین  و  باب 56 . ح695 ، ، 2/247 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیباـنی  - 1
لاح حرش  خقر 58767 ، ، 11/173 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدـح 
یب جرع  امل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : کلام  نب  سنا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یسوموبا ، دمحم  نب  یـسیع 

، لیزنتلا دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاـح  یلعب .» هترـصن  یلعب  هتدـیا  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـبوتکم  شرعلا  قاـس  یلع  تیأر 
لئاضف باـب  لوا ، مسق  ص69 ، یبقعلا ، رئاـخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  .لاـفنا  هروس  هیآ 62 ، لـیذ  ، 304 ح 299 - ، 298 - 1/292
يرـسا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  سیمخلا ، یبا  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یلعب ، هیبن  لجوزع  هللا  دـییأت  رکذ  یلع ،

«. هب هترـصن  یلعب و  هتیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هتمهف  اباتک  تیأرف  نمیـالا  شرعلا  قاـس  یلا  ترظنف  ءامـسلا  یلا  یب 
يدـنرز بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 2  باب 3 ، لئاظفلا ، باتک  ح 33040 و 33041 ، ، 11/624 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم 
بیذـهت رد  يزم  مالّـسلا ؛ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  ، 1 طمس سمق 2 ، ص120 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح 

.دننک یم  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ءارمحلا  وبا  لاح  حرش  مقر 7327 ، ، 33/260 لامکلا ،
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رد يدایز  مک و  رـصتخم  هب   ) هریرهوبا زا  ًادنـسم  یگمه  یعفاش  يربط  هللا  دبع  نب  دـمحا  فیرـشلا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ظافلا ) تاملک و  ضعب 

« بلاط یبا  نب  یلعب  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحم  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  قاس  یلع  بوتکم  »

دمحم کیرش و  الب  تسا  يا  هناگی  هک  هللا  لالجلا  وذ  تاذ  رگم  یئادخ  تسین  هک  هدش  هتـشون  هسدقم  تاملک  نیا  شرع  لاس  رب  )
هب ار  وا  مدومن  دییأت  هک  تسا  نم  لوسر  هدنب و 

(2) روثنملا رد  ریسفت  رد  (1) و  يربکلا صئاصخ  لوا  دلج  هحفص 10  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  )و  مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  رکاـسع  نبا  يدـع و  زا  ـالقن  لیئارـسا  ینب  هروـس  لـیاوا 

: دومرف

.یلعب هتدیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   » تسا هدش  هتشون  مدید  شرع  قاس  رد  جارعم  بش 

هریس زا  مرحلا  ماما  یبقعلا  رئاخذ  زا  القن   (3) هدوملا عیبانی  هحفص 207  رد  زین  و 

218 ص :

...شرعلا یلع  یلاعت  هللا  مسا  عم  فیرشلا  همسا  ْهباتکب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتیصوصخ  باب  ، 1/7 یطویس ، يربکلا ، صئاصخ  - 1
.ءارسا هروس  هیآ 1  لیذ  ، 4/282 یطویس ، روثنملا ، ردلا  - 2

باب 56. ح452 ، ، 2/160 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3
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: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  اّلم 

: دندرب ارم  یلعا  توکلم  رد  هک  جارعم  بش  رد 

« هب هترصن  یلعب و  هتدّیا  هللا  لوسر  دمحم  ابوتکم  تیأرف  شرعلا  نم  نمیالا  قاس  یلا  ترظن  »

( یلع دوجو  هب  ار  وا  میدومن  يرای  دییأت و  تسادخ  لوسر  دمحم  تسا  هدش  هتشون  مدید  شرع  تسار  فرط  هب  مدومن  رظن  )

یعفاش و یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  بقانم  زا  القن  مرحلا  ماما  نیعبـسلا  باتک  زا  ثیدح 19 ،  (1) هدوملا عیبانی  هحفص 234 ، رد  زین  و 
رد هیوریش  نبا  (3) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  ثیدـحود و   (2) یبرقلا هدوم  زا  مشـش  تدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم 

دبع نب  رباج  زا  یگمه   (5) بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  (4) و  سودرف

219 ص :

یضر يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يزودنق  باب 56 . ح662 ، ، 2/237 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
دمحم ماع  یفلاب  ضرالا  تاومـسلا و  هللا  قلخی  نا  لـبق  هنجلا  باـب  یلع  بوتکم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هنع  هللا 

« هوخا یلع  هللا و  لوسر 
هنوگ نیا  ینادمه  باب 56 .) ح833 ، ، 2/291 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 6 ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

« هللا لوسر  وخا  هللا ، یلو  یلع  هللا و  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  هنجلا  باب  یلع  تیأر  هعفر : رباج  نع  : » دنک یم  لقن 
ار ثیدح  یمزراوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  سانلا  برقا  هنا  نیاب  یف  لصف 14 ، ح168 ، ص144 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3

.دنک یم  لقن  ْهدوملا  عیبانی  دننامه  فالتخا  اب 
دننامه ظافلا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  زین  یملید  یتش ، ناعم  یف  ولصف  رکذ  ح6380 ، ، 4/123 یملید ، باطخلا ، روثأمب  سودرفلا ، - 4

رباج نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  لافنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ح302  ، 1/295 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  زین  .دنک و  یم  لقن  عیبانی 
ال ماع : یفلاب  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخلا  قلخی  نا  لبق  هنجلا  باب  یلع  بوتکم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هللا  دبع  نب 

« یلعب هتدیا  هللاالوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 
...ْهنجلا باب  یلع  بوتکم  مالّسلا  هیلع  هلوق  ص91 ح134 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 5
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  يراصنا  هللا 

تاومـسلا و قلخی  نا  لبق  هللا  لوسر  وخا  هللا  یلو  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  هنجلا ال  باب  یلع  بوتکم  »
« ماع یفلاب  ضرالا 

قلخ هک  نآ  زا  شیپ  هدوب  ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  یلو  یلع  ادـخ  لوـسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  تشهب  رد  رب  تسا  هدـش  هتـشون  )
( لاس رازهود  هب  ار  نیمز  اهنامسآدنک و 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسا  یضتقم  دمآ ، مدای  هب  رگید  يابیز  ثیدح 

رد دومرف  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن   (1) یبرقلا هدوم  زا  متشه  تّدوم  رد  یعفاش  هیقف  یلع  دیس  ریم 
.مدید مأوت  مدوخ  مسا  اب  ار  وت  مسا  لحم  راهچ 

: متفای نآ  هرخص  رب  مدیسر  سدقملا  تیب  هب  یتقو  جارعم  بش  رد  - 1

220 ص :

ینادمه باب 56 .) ح882 ، ، 2/309 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اـب   ) ْهدوم 8 ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوـم  - 1
 (. هیلإ رظنلاب  تفتلاف   ) نطاوم هعبرأ  یف  یمساب  انورقم  کمسا  تیأر  ینإ  هعفر : مالّسلا  هیلع  یلع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
املو .هریزو  یلعب  هتدیأ  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإال  اهب  هرخـص  یلع  تدـجو  ءامـسلا  یلإ  یجارعم  یف  سدـقملا  تیبلا  تغلب  املف 

«. هب هترـصنو  هریزو ، یلعب  هتدیأ  یقلخ ، نم  یتوفـص  دمحم  يدحو ، انأ  الإ  هللا ال  انأ  ینإ   » اهیلع تدجو  یهتنملا  هردس  یلإ  تیهتنا 
یلعب هتدـیأ  یقلخ ، نم  یبیبح  دـمحم  انأ ، الإ  هلإ  .هللا ال  انأ  ینإ   » همئاوق یلع  ابوتکم  تدـجوف  نیملاعلا  بر  شرع  یلإ  تیهتنا  املو 

، هریزو یلعب  هتدیأ  یقلخ ، نم  یبیبح  دمحم  و  انأ ، الإ  هلإ  ال   » هنجلا باب  یلع  ابوتکم  تدجو  هنجلا  تلـصو  املف  هب » هترـصنو  هریزو 
« ...هب هترصنو 
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« هریزو یلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  «ال 

( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا  مدومن  دییأت  تسادخ  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  (ال 

: هدش تبث  مدید  مدیسر  هک  یهتنملا  هردس  هب  - 2

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم  يدحو و  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  »

مدومن يرای  دییأت و  .قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  تسین و  يا  هناگی  يادخ  نم  زا  ریغ  هک  متـسه  یئادخ  نم  هک  یتسرد  هب 
( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا 

: تسا هدش  هتشون  نآ  مئاوق  رب  مدید  مدیسر  نیملاعلا  بر  شرع  هب  یتقو  - 3

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  »

یلع هب  ار  وا  مدومن  يرای  دییأت و  قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  تسین  یئادخ  نم  ریغ  هک  متـسه  يادـخ  نم  هک  یتسرد  هب  ) 
( وا ریزو 

: هدش هتشون  تشهب  رد  رب  مدید  مدیسر  تشهب  هب  یتقو  - 4

« هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انا  الا  هلا  «ال 

( وا ریزو  یلع  هب  ار  وا  مدومن  يرای  دییأت و  قلخ  نایم  زا  تسا  نم  بیبح  دمحم  نم و  هناگی  تاذ  رگم  ییادخ  تسین  )

یناهفـصا و میعن  وبا  ظفاح  زا  ـالقن   (1) هدوملا عیبانی  باب 23  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماـما 
دوخ ریسفت  رد  ریرج  نب  دمحم 

221 ص :

باب 23. ح3 ، ، 1/282 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 250 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
http://www.ghaemiyeh.com


{ هرصنب كدیا  يذلا  وه   } لافنا هروس  هیآ 64  هک  دنا  هدروآ  هریرهوبا  و  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دوخ   (1) خیرات رد  رکاسع  نبا  و 
( دینادرگ روصنمو  دیؤم  ار  وت  نانمؤم  يرای  دوخ و  ترصن  هب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنیوگ : هاگ  نآ  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد 

« بلاط یبا  نب  یلعب  هترصنو  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحم  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  شرعلا ال  یلع  ابوتکم  تیأر  »

دییأت و .تسا  نم  لوسر  هدنب و  دمحم  درادن و  کیرـش  هک  يا  هناگی  يادخ  رگم  ییادخ  تسین  تسا  هدش  هتـشون  شرع  رب  مدید  )
( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  وا  مدومن  يرای 

دمحم و يراذگ  مان  ددرگ  مولعم  امـشرب  ات  دنیامن  یم  لقن   (3) بقانم (2) و  ءافـش باتک  زا  لیبق  نیمه  زا  رگید  ثیدح  دنچ  هاگنآ 
.تسا هدوب  لاعتم  راگدرورپ  بانج  زا  هکلب  درادن  ام  هب  یطبر  مالّسلا  مهیلع  یلع 

222 ص :

يروآدرگ مشش  سلجم  يادتبا  رد  لصفم  روط  هب  ار  هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هک  یتایآ  تسا  رکذ  نایاش  - 1
.میا هدرک 

لاق لاقءارمحلا  یبا  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ضاـیع  یـضاق  باب 3 . مسق 1 ، ، 1/174 یضایع ، یضاق  ءافـشلا  - 2
« ...یلعب هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  بوتکم ال  شرعلا  یلع  اذا  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  امل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یبا نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هیوردم  نبا  .لافنا  هروس  هیآ 62  لیذ  ح 364 ، ، 250  - ص249 هیودرم ، نبا  بقانم  - 3
ءامسلا یلا  یب  يرسا  هلیل  تیأر  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مداخ  ءارمحلا 

« هب هترصن  یلعب و  هتدیا  یقلخ ، نم  یتوفص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ابوتکم ال  شرعلا  قلاس  یلع 
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لیذ یعفاش  یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 24  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نایبلا و  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  زین  و 
{ ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف   } هرقب هروس  هفیرش 35  هیآ 

( تسا ریذپ  هبوت  نابرهم و  ادخ  اریز  دیدرگ  وا  شریذپ  بجوم  هک  تخومآ  یتاملک  دوخ  يادخ  زا  مدآ  سپ  )

هیلع مدآ  هک  یتاـملک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـندرک  لاؤـس  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  زا 
: دومرف دیدرگ  شا  هبوت  یلوبق  ببس  هدومن و  یقلت  نآ  هب  مالّسلا 

« هل رفغ  هیلع و  باتف  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هلئس  »

وفع دیزرمآ و  ار و  وا  هبوت  وا  رب  تفریذپ  سپ  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  دومن  لاؤس  )
( ار وا  دومن 

رد رتاوت  رب  هوالع   ) ناتدوخ ءاملع  رباکا  بتک  زا  تایاور  لقن  رادقم  نیمه  هب  امش  یلوا  لاکـشا  عفر  باوج و  يارب  منک  یم  نامگ 
.دشاب یفاک  هعیش ) ءاملع  دزن 

یبتارم ماهلا  یحو و  يارب  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  هچ  دیدومن  هابتـشا  زاب  مه  بلاطوبا  بانج  يربمغیپ  یحو و  لوزن  عوضوم  رد  اما  و 
نآ نایب  تقو  کنیا  و   ) دشاب یم 

223 ص :

ِهِّبَر ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  : » یلاـعت هلوق  ح 89 ، ص63 ، بقاـنم ، رد  یلزاـغم  نبا  زین  و  باب 24 . ح4 ، ، 1/288 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
باتک ح 4237 ، ، 2/359 لاـمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  هرقب ، هروـس  هیآ 37  لـیذ  ، 1/119 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  ٍتاِملَک ؛»... 

، هرقب هروس  ریسفتلا  یف  لصف  راکذالا ، باتک  ح4237 ، ، 2/359 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  هرقب ، هروس  ریسفتلا  یف  لصف  راکذالا ،
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  ثیدح  نیمه 
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ناهنپ و یهگآ  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  یحو  تفگ  ناوت  یم  هک  اریز  درادـن  اهنت  توبن  ماقم  هب  صاصتخا  هک  دـشاب ) یمن  بتارم 
.دشاب هدوب  رگید  دارفا  نود  يدرف  هجوتم  هک  یصاخ  تعرس  اب 

.نارگید یسوم و  ترضح  ردام  لسع و  روبنز  دننام  هتفرگ  رارق  يزیرغ  ماهلا  یحو و  دروم  هک  تاناویح  مدآ و  ینب  زا  اسب  هچ 

؟ هدومن یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  هدوب  ربمغیپ  لسع  روبنز  رگم 

: دیایرف یم  هک  لحن  هروس  هیآ 70  تحارص  هب 

{ َنوُشِْرعَی اّمِم  ِرَجَّشلا َو  َنِم  اًتُوُیب َو  ِلابِْجلا  َنِم  يذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  {َو 

( دنریگ لزنم  دنلب  ياه  فقس  ناتخرد و  اه و  هوک  زا  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  هب  ادخ  )

هروس هیآ 6  رد  هک  هدوب  ربمغیپ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ردام  دباخاوی ) ریـسفت  بحاص  رظن  هب  ای   ) ذباخون دیئامن  یم  روصت  ایآ 
: هک دهد  یم  تراشب  ود  ربخ و  ود  دنک و  یمرما  وا  هب  یهن  ود  رما و  ود  هب  یحو  قیرط  هب  احیرص  صصق 

َنِم ُهُولِعاـج  ِکـَْیلِإ َو  ُهوُّداَر  اـّنِإ  ینَزْحَت  ـال  یفاـخَت َو  ـال  َو    ِ ّمَْیلا ِیف  ِهیْقلَأَـف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَـف  ِهیعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم    ِ ّمُأ یلِإ  اـْنیَحْوَأ  {َو 
{ َنیلَسْرُْملا

سرتم و زگره  نکفا و  ایرد  هب  ار  وا  يوش  ناسرت  وا  رب  ناینوعرف  بیسآ  زا  نوچ  هد  ریش  ار  تلفط  هک  میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  )
( .مینادرگ شلسرم  نارمبغیپ  زا  مه  میروآ و  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم 

روبنز دننام  یناویح  يدانم  يادن  ای  یحو و  هلیسو  هب  هک  یمسق  نامه  سپ 

224 ص :
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دندوبن ربمغیپ  هک  ار  مالّسلا ) هیلع  یسیع  ترـضح  ردام   ) میرم و  مالّـسلا ) هیلع  یـسوم  ترـضح  ردام   ) ذباخون دننام  یناسنا  لسع و 
.هدومن یئامنهار  شدنزرف  يراذگمان  يارب  مه  ار  بلاطوبا  بانج  تسا ؛ هدومن  یئامنهار 

روتـسد وا  رد  هک  یحوـل  لوزن  ینامـسآ و  ءادـن  هـکلب  .دـش  یحو  لوزن  وا  رب  اـی  هدوـب و  ربـمغیپ  بلاـطوبا  باـنج  هـتفگن  يدـحا  و 
.دنا هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  .هدش  یئامنهار  هدوب ، دوجوم  هدالولا  دیدج  لفط  يراذگمان 

.دنا هداد  ار  يربخ  نینچ  ام  ءاملع  اجک  رد  خیش :

.مراد رظن  رد  لاحلا  هچنآ  تسا و  تبث  امش  بتک  زا  يرایسب  رد  یعاد :

مالّسلا هیلع  یلع  يراذگمان  تهج  بلاطوبا  رب  حول  لوزن 

زا القن   (1) یبرقلا هدوم  زا  متشه  تدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم 

225 ص :

ار ثیدح  ینادـمه  باب 56 ) رح 873 ، ، 3/306 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 8 ینادـمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوـم  - 1
بلاط وبأ  ضری  ملو  دـسأ ،)  ) اهیبأ مساب  هتمـس  ایلع  دـسأ  تنب  همطاف  تدـلو  امل  بلطملا : دـبع  نب  سابع  تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا 
ایعدو سیبق  ابأ  ادعصو  اجرخ  ایسمأ  املف  .همـسا  یف  انئبنی  نأ  هلعلف  ءارـضخلا  قلاخ  وعدنو  الیل ، سیبق  ابأ  ولعن  یتح  مله  لاقف : .اذهب 

یبصلا کلذ  یمسن  امب  یـضقملا  كرمأ  نع  انل  نیب  یـضملا  جلتبملا  قلفلاو  یجدلا  قسغلا  بر  ای  ارعـش : بلاط  وبأ  أشنأف  یلاعت  هللا 
هردص یلإ  همضو  هیدی  اتلکب  هذخأف  رطسأ ، هعبرأ  هیف  رـضخأ  دجربز  لثم  حول  اذإف  هفرط  بلاط  وبأ  عفرف  ءامـسلا ، نم  هشخـشخ  اذإف 

وبأ رـسف  یلعلا  نم  قتـشا  یلع  یلعلا  رهاق  نم  همـساو  یـضرلا  بجتنملا  رهاطلاو  یکزلا  دلولاب  امتـصصخ  بوتکم : اذإف  ادیدش  امض 
ونب هب  رختفی  مارحلا  تیب  یف  اقلعم  حوللا  ناکو  لبإلا ، نم  هرـشعب  قعو  یلاعتو ،- كراـبت  ادـجاس هللا -  رخو  اـمیظع ، ارورـس  بلاـط 

.ریبزلا نبا  جاجحلا  لاتق  نامز  باغ  یتح  شیرق  یلع  مشاه 
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باب رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هدومرف و   (1) هدوملا عیبانی  باب 56  رد  مه  یفنح  یخلب  نامیلس  هک  بلطملادبع  نب  سابع 
مالّسلا هیلع  یلع  نوچ  هک  دنا  هدومن  لقن  تاملک  ظافلا و  رد  یفالتخا  رصتخم  هب   (2) بلاطلا هیافک  زا  باب  دص  زا  دعب   7

226 ص :

باب 56. ح873 ، ، 2/306 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
: لاق هللا  دـبع  نب  رباـج  نع  تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یعفاـش  یجنگ  باب 7 . ص406 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

هیلع حیـسملا  هبـش  یف  دـلو  دولوم  ریخ  نع  ینتلأس  دـقل  لاقف : بلاط ، یبأ  نب  یلع  دالیم  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلأـس 
مدآ بلص  نم  انلقن  ّلجوّزع  هللا  نإ  مث  دحاو ، رون  نم  انالکو  هرون ، نم  ینقلخو  يرون  نم  ًایلع  قلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  مالّـسلا ،
یهو محر  ریخ  ینعدوتـسا  یتح  کلذـک  لزن  ملف  یعم ، یلع  لقنو  ّالإ  بلـص  نم  تلقن  امف  هّیکز ، ماحرأ  یلإ  هرهاـط  بالـصأ  یف 

دق نابقـشلا ، نب  بیعد  نب  مربملا  هل  لاقی  دباع  دـهاز  لجر  اننامز  یف  ناکو  دـسأ ، تنب  همطاف  یهو  محر  ریخ  ًایلع  عدوتـساو  هنمآ ،
نیب هسلجأو  هسأر  لّبقو  هیلإ  ماق  مربملا  هرصبأ  اّملف  بلاط ، ابأ  هیلإ  هللا  ثعبف  هجاح ، هللا  لأسی  مل  هنـس ، نیعبـسو  نیتأم  یلاعت  هللا  دبع 

: لاق مث  هیناث ، هسأر  لّبقف  دباعلا  بثوف  مشاه ، ینب  نم  لاقف : هماهت ؟ ّيأ  نم  لاقف : هماهت ، نم  لجر  لاقف : تنأ ؟ نم  هل : لاق  مث  هیدـی 
هلیللا ناک  املف  لّجوّزع ، هللا  یلو  وهو  كرهظ  نم  دـلوی  دـلو  لاق : وه ؟ امو  بلاط : وبأ  لاق  ًاماهلإ ، ینمهلأ  یلعألا  یلعلا  نإ  اذـه  اـی 
لخد حبـصأ  املف  ّلجوّزع ، هللا  یلو  هبعکلا  یف  دـلو  سانلا ، اهیأ  لوقی : وهو  بلاـط  وبأ  جرخف  ضرـألا  تقرـشأ  یلع  اـهیف  دـلو  یتلا 

: لاق ّیبصلا  اذ  مسا  یف  يرت  اذام  ّیفخلا  كرمأ  نم  اـنل  نّیب  ّیـضملا  جـلبنملا  رمقلاو  ّیجدـلا  قسغلا  اذـه  بر  اـی  لوقی : وهو  هبعکلا 
 . ّیلعلا نم  ّقتشا  یلع  یلع  خماش  نم  همسا  ّنإ  یکزلا  دلولاب  متصّصخ  ّیبنلا  یفطصملا  تیب  لهأ  ای  لوقی : فتاه  توص  عمسف 
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میورب بشما  ایب  همطاف  دومرف : دوبن ، یـضار  مسا  نآ  زا  بلاطوبا  بانج  .دراذگ  وا  رب  ار  دسا  مان  همطاف  دش  دلوتم  همطاف  شردام  زا 
.هچب نیا  يارب  یمسا  زا  دهدب  ربخ  ار  ام  دیاش  میناوخب  ار  ادخ  مارحلا ) دجـسم  رد  میورب  دومرف  دنتفگ  یـضعب   ) سیبقوبا هوک  يالاب 

دش بش  نوچ 

: تفگ دومن و  داشنا  يرعش  هب  ار  دوخ  ياعد  بلاطوبا  بانج  دندش  لوغشم  اعد  هب  دنتفر ) مارحلا  دجسم  ای   ) سیبقوبا هوک  هب  ود  ره 

یجدلا قسغلا  اذای )  ) اذه بر  ای 

یضملا جلتبملا  قلفلا )  ) رمقلاو

( یضقملا  ) یفخلا كرمأ  نع  انل  نیب 

یبصلا کلذ  مسا  یف  يرت  اذام 

یبصلا كاذل  یمسن  امل 

هچ ار  دازون  نیا  مسا  دوخ  بیغ  رارـسا  هنازخ  زا  ام  يارب  نک  راکـشآ  هدـنهد  رون  هاـم  یناـملظ و  بش  بحاـص  يا  راـگدرورپ  يا  )
( .میراذگب

هتـشون رطـس  راهچ  وا  رب  هک  دید  زبس  دجربز  دننام  یحول  دومن ، دنلب  رـس  بلاطوبا  .دش  دنلب  نامـسآ  فرط  زا  یئادـص  نیح  نآ  رد 
.تسا تبث  راعشا  نیا  دید  .دینابسچ  دوخ  هنیس  رب  تفرگرب و  ار  حور  .دنا 

ّیبنلا یفطصملا  تیب  لهأ  ای 

یضرلا بختنملا  رهاطلاو 

ّیلعلا رهاق  نم  همسا  ّنإ 

ِّیلعلا نم  ّقتشا  ٌّیلع 

بناج زا  وا  مسا  متـسه و  یـضار  وا  زا  تیاهن  یبو  هدش  هدرک  باختنا  هک  هزیکاپ  كاپ  دازون )  ) دـنزرف هب  ار  امـش  مداد  صاصتخا  )
( .دشاب یم  یلعا  یلع  زا  قتشم  هک  هدش  هدراذگ  یلع  یلع ، يادخ 
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: تفگ بلاطوبا  باوج  رد  ار  رعش  ود  نیا  تساخرب و  یئادن  هک  هدومن  لقن   (1) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ 

یبنلا یفطصملا  تیب  لها  ای 

یکزلا دلولاب  متصصخ 

ّیلعلا خماش  نم  همسا  نا 

ّیلعلا نم  قتشا  ّیلع 

وا مسا  هک  یتسرد  هب  .هزیکاپ  كاپ و  دازون  نیا  هب  ار  امـش  مدینادرگ  صوصخم  هدـیزگرب ، ربمغیپ  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  يا  )
( تسا هتفای  قاقتشا  تسا  یلع  هک  دوخ  مان  زا  هک  تسا  یلع  دوخ  رارسا  هنیجنگ  رد 

تدش زا  دـش  راعـشا  نیا  تداعـس  كرد  قفوم و  هک  بلاطوبا  بانج   ) یلاعت كرابت و  ادـجاس هللا  ّرخ  امیظع  ارورـس  بلاطوبا  رـسف 
( .دیدرگ راذگرکش  ار  یلاعت  يراب  ترضح  داتفا و  هدجس  هب  رورس  یلاحشوخ و 

شیرق رب  حول  نآ  هب  هیمـشاه  ینب  دـنتخیوآ و  مارحلا  دجـسم  رد  ار  حول  نآ  دومن و  ینابرق  میظع  رما  نیا  هنارکـش  هب  رتش  هد  هاگنآ 
.دش دوقفم  ریبز  نبا  هللا  دبع  اب  جاجح  گنج  نامز  ات  دوب  حول  نآ  دندومن و  یم  راختفا 

دیامن و یم  مسا  نییعت  ياضاقت  ادخ  زا  اذلف  هدوب ، دـحوم  هشیمه  بلاطوبا  بانج  هک  تسا  لبق  لئالد  اهربخ و  دـیؤم  مه  ربخ  نیا  )
لوصو هب  هک  ار  یـصخش  نینچ  ایآ  .دیامن  یم  هدجـس  ار  ادـخ  هداتفا و  كاخ  هب  دـنیب  یم  راگدرورپ  تمحر  زا  یـضیف  نینچ  یتقو 
)!؟ هنالهاج بصعت  دانع و  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  دناوخ  كرشم  ناوت  یم  دنک  یم  هدجس  ار  ادخ  هداتفا و  كاخ  هب  هزات  تمعن 

228 ص :

.7 باب ص406 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
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تسین هماقا  ناذا و  ءزج  یلع  مان 

بوخ .دیدومن  وهس  ًادمع  ًاعطق ، تسا ، دراو  هماقا  ناذا و  رد  ابوجو  مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  هعیـش  ءاهقف  ياوتف  هب  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
ترضح نآ  مان  هک  دیهد  ناشن  اوتف  کی  هنومن  يارب  دوب 

رب تداهـش  دـنا  هدومن  نایب  هیلمع  لئاسم  هیلالدتـسا و  بتک  رد  هک  هعیـش  ءاهقف  مامت  قافتا  هب  هکنآ  لاح  تسا و  هماـقا  ناذا و  ءزج 
رد رگا  تسا و  مارح  هماـقا  ناذا و  رد  نتفگ  تیئزج  دـصق  هب  تسین و  ناذا  ءزج  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  تیـالو 

دـصق هب  نکل  تسا و  لطاب  مه  شلمع  هدومن  مارح  لـعف  هک  نآ  رب  هوـالع  ترـضح ، نآ  مسا  اـب  دـنک  دـصق  ار  عومجم  تین  تقو 
هیلع یلع  ماـن  تسا  نسحتـسم  بولطم و  ندوـب  ءزج  دـصق  هب  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ماـن  رکذ  زا  دـعب  كربـت  نمیت و 
یب نایاقآ  سپ  .دش  ضرع  هچ  نانچ  هدرب ، ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  اج  همه  ربمغیپ  مان  زا  دعب  دنوادخ  هکنآ  هچ  ؛(1)  دنربب ار  مالّسلا 

.دیئامن یم  لاجنج  وه و  تهج 

هک تسا  تباث  بسن  داژن و  تهج  زا  هک  دید  دیهاوخ  دیرگنب  تقد  رظن  اب  مرتحم  نایاقآ  رگا  هک  بلطم  رس  رب  میدرگرب  تسا ، سب 
.تسا هدوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دننام  رابک  هباحص  زا  يدحا 

229 ص :

نآ هب  تایاور  هلدا  ساسا  رب  هعیـش  ءاهقف  هک  تسا  یهقف  يدابع و  لئاسم  زا  هماقا  ناذا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تداهـش  - 1
« ْهثلاثلا ْهداهش  ْهیئزج   » ناونع اب  یباتک  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  تمه  هب  طابترا  نیا  رد  دنا و  هداد  يوتف  نآ  قبط  دنزادرپ و  یم 

دیحوت اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  تداهـش  یهارمه  رد  قیقد  یـسررب  لئالد و  هماقا  هب  نآ  رد  هک  تسا  هدـسر  پاچ  هب 
« ققحم  » .تسا هتخادرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبنو  یهلا 
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مالّسلا هیلع  یلع  يوقت  دهز و  رد 

.دیامن يربارب  وا  اب  ملاع  رد  دناوتن  يدحا  هک  ترضح  نآ  يارب  تسا  يا  هصیصخ  دشاب  اوقت  دهز و  هک  یناث  عوضوم  اما  و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياقتا  عروا و  دهزا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نمـشد ، تسود و  زا  تما  عامجا  هب  نوچ 
زا دنیامن  یم  لقن   (2) لوئسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ  هدشن  هدید 

نب رمع 

230 ص :

نم فرط  رکذ  یلع و  بقانم  ماشلا ،) لـها  یلا  ساـنلا  رافنتـسا  یف   ) هبطخ 34 ، 2/201 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
هیلع یلع  جلتعا  ام  لاق : مالّـسلا  مهیلع  دمحم  نب  رفعج  نع  رامع  نب  هیواعم  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  .هرابخا 
ناک نمو  ...هنیدملاب  هلام  نم  مکدنع  هفوکلا - لها  ای  لکأی –  ناک  هنا  مهتملع  دـقل  اهدـشاب و  ذـخا  الا  هللا  تاذ  یف  نا  رما  مالّـسلا 

« مالّسلا هیلع  یلع  نم  ایندلا  یف  دهزا 
هفرعم یلع  دـهزلا  فقوت  کلذ  حـضو  ادا  و  : » دـسیون یم  هحلط  نبا  لصف 7 . باب 1  ص129 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاـطم  - 2

رد ریثا  نبا  زین  ...اهتاذـب و  املع  طاـحا  اـهتقیقح و  فرع  نا  دـعب  ـالا  ایندـلا  یف  دـهزی  مل  اـیلع  نینمؤملا  ریما  نا  ملعاـف  هیف  دوهزملا 
: حـلاص نب  نسحلا  لاق  و  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هترـس ، ضعب  رکذ  لاـس 40 ، ثداوح  ، 3/401 خـیراتلا ، یف  لماکلا 
ح ص117 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  ایندلا  یف  سانلا  دـهزا  رمع : لاقف  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  دـنع  داهزلا  اورکاذـت 
، قشمد هنیدـم  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  دـنک ؛ یم  لـقن  فلؤم  دـننامه  ار  ثیدـح  نیا  ...ایندـلا  یف  هدـهز  ناـیب  یف  لـصف 10 ، ، 128

هلضافلا هتریس  نم  ءیش  رکذ  یف  لصف  ، 8/6 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، ، 42/489
هـعرو و رکذ  یف  ، 5 باب ص105 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  دـننک ؛ یم  لقن  ریثا  نبا  دـننامه  ار  ثیدـح  ...هظعاوم  و 

.دنک یم  رکذ  فلؤم  دننامه  ظافلا  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  ثیدح  هتداهز ،
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: تفگ هک  هدوب  دوخ  نامز  لها  دمآرس  دهزت  رد  هک  فورعم  يوما  زیزعلا  دبع 

« مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دهزا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلادعب  همالا  هذه  یف  ناک  ادح  انملع  ام  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دشاب  رت  دهاز  هک  ربمغیپ  زا  دعب  ار  يدحا  تما  نیا  رد  میناد  یمن  ام  )

: دیوگ شباتک  تاجردنم  بلاغ  رد  دراد  هک  یبصعت  مامت  اب  یچشوق  یلع  الم 

.ناگدنیآ ناگتشذگ و  رب  دیشک  ملق  هک  اریز  تسا ، توهبم  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ءالقع  لوقع 

: دیوگ ( (1)) دیرجت حرش  رد  و 

.دنادرگ ریحتم  تام و  ار  یمدآ  وا  یناگدنز  عضو  یلع و  تالاح  ندینش 

عفار هللا  دبع  ربخ 

يرهم هب  رس  هسیک  دوب ، راطفا  تقو  .مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  متفر  يزور  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  عفار  هللا  دبع  هلمج  زا 
فک هس  .دندوب  هتفرگن  ار  نآ  ياه  تسوپ هک  تسا  یسوبس  رپ  درآ  هسیک  نایمرد  مدید  دومن  زاب  یتقو  دندروآ ، ترـضح  نآ  يارب 
رهم ار  نابنا  رـس  ارچ  نسحلا  ابا  ای  مدرک : ضرع  .دومن  ادـخ  رکـش  دیـشون و  نآ  يالاب  یبآ  هعرجو  تخیر  كرابم  ناهد  رد  نآ  زا 
یلع سفن  دنیامن و  لخاد  وا  رد  ینیریش  ای  تیز  نغور  ادابم  دننابرهم ، نم  هب  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  هکنآ  يارب  دومرف : يا ؟ هدومن 

.دربب تذل  شندروخ  زا 

231 ص :
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یم زاب  ادـخ  دای  زا  ار  یمدآ  دوش و  یم  یـشکرس  نایغط و  بجوم  هتفر  هتفر  هیویند  هحابم  ذـئاذل  رد  سفن  نتفر  ورف  تسا  یهیدـب  )
(1)( .دراد

.ددرگن سفن  بولغم  ات  تفرگ  یم  هذیذل  هیذغا  ندروخ  زا  ار  سفن  ولج  مالّسلا  هیلع  یلع  تهج  نیمه  هب 

لقن سیق  نب  فنحا  زا  ار  ربخ  نیا   (2) هدوملا عیبانی  باب 51  رد  یخلب  نامیلس  و 

232 ص :

نآ هکنیا  تهج  هب  تسا و  هدوب  وا  مهف  هزادـنا  هب  دـنا  هتفگ  ینـس  صخـش  نآ  هب  نیظعاولا  ناطلـس  موـحرم  اـجنیا  رد  هک  هجنآ  - 1
اهـشهاوخ و راتفرگ  دـندش  بسنمو  ماقم  بحاص  هک  یتقو  هک  دنـشاب  اـی  دوخ  زا  دـعب  نارادـمامز  يارب  یمالـسا  ییوگلا  ترـضح 

يادخ فرط  زا  ترـضح  نآ  وچ  دشاب  سفن  يوه  راتفرگ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ترـضح  نآ  ماقم  الا  دنوشن و  تایناسفن  نایغط و 
مدرم شمارآ  يارب  هک  هدرک  یمءاضتقا  مکاح  کی  يارب  هک  هدوب  يروط  نامز  نآ  طئارـش  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  موصعم  لاعتم 
یلاعت يادخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  .دـشاب و  تحار  نانآ  يارب  رقف  لمحت  ات  دـنک  ربارب  نانآ  نیرت  فیعـض  اب  ار  دوخ  ریقف ، فیعض و 
ربمایپ اب  ترـضح  نآ  رگا  ـالا  .دنـشاب و  رکاـش  دـنراد  هچنآ  رطاـخ  هب  ینغ  دارفا  رگید  فرط  زا  دنـشاب و  یـضار  هدرک  اـهنآ  يزور 

قلخ نیرت  بوبحم  ناونع  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هظحل  نآ  رد  هکلب  .دـنا و  هتـشادن  سفن  نایغط  چـیهودنا  هدروخ  یم  يوشمریط 
ادـخ زا  دـندروآ  ناشدزن  ار  ناـیرب  غرم  هک  یتقو  هک  هدـش  رکذ  ننـست  لـها  هعیـش و  لـها  بتک  رد  هک  روطناـمه  دـنک  یم  یفرعم 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هظحل  نآ  ردو  دوش  اذـغ  مه  ترـضح  نآ  اـب  اـت  دتـسرفب  ار  دوخ  قلخ  نیرت  بوبحم  هک  تساوخ 
ءاجف خرفلا ؛ اذه  نم  یعم  لکأی  یلا  کیلا و  قلخلا  بحاب  ینتئا  مهللا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف   » .دندروآ فیرشت  مالّسلا 
بقانم ص101 ، یفنح ، يدنرز  نیطمـسلا ، ررد  مظن  1415 ؛ نیمرحلا ، راد  ، 6/336 یناربط ، طسوالا  مجعملا  « ) ...بابلا قدـف  یلع 

« ققحم  » .هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  ، 13/167 لامعلا ، زنک  نینمؤملا ؛ ریما  مامالا 
نب فنحألا  نعو  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 51 . ح16 ، ، 448  - 1/447 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2

نینمؤـملا ریمأ  اـی  هل : تلق  ریعـشلا ، قـیوس  هیف  موـتخم  بارجب  اـعد  ذإ  هراـطفإ  تقو  ههجو )  هللا  مرک  یلع (  یلع  تلخد  لاـق : سیق 
: لاق کیلع ؟ مارح  امه  تلق : .تیز  وأ  نمـسب  نیـسحلا  وأ  نسحلا  هنیلی  نأ  تفخ  ینکلو  ال ، لاق : هیف ؟ تمتخف  هنم  ذخؤی  نأ  تفخ 

نب طبس  زینو  .هانغل  ینغلا  یغطی  الو  هرقف ، نم  ریقفلا  وکـشی  الیک  مهرقفأو ، سانلا  ءافعـض  ءادغب  اوذتغی  همئألا  یلع  بجی  نکلو  ال ،
نم یلإ  مدـقف  هیواعم  یلع  تلخد  لاق : سیق  نب  فنحألا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگنیا  ، 5 باب ص106 صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوجلا 

خملاب هوشحم  طبلا  نیراصم  لاقف : وه ؟ ام  يردأ  ام  انول  اومدـقف  نوللا ، کلذ  اومدـق  لاـق : مث  هنم ، یبجعت  رثک  اـم  ضماـحلاو  ولحلا 
هب حمـست  مل  امب  هسفن  نم  ءاج  دقل  بلاط ، یبأ  نبا  رد  هللا  تلقف : کیکبی ؟ ام  لاقف : .تیکبف  لاق  .رکـسلا  هیلع  رذ  دق  قتـسفلا  نهدو 

، هالـصلا یلإ  ماق  مث  .نیـسحلاو  نسحلا  عم  یـشعتف  مق  یل : لاقف  هراطفإ  دـنع  هلیل  هیلع  تلخد  تلق : فیکو ؟ لاقف : .كریغ  الو  تنأ 
مل لاقف : نینمؤملا ، ریمأ  ای  ـالیخب  كدـهعأ  مل  تلقف ، همتخ ، مث  اـنوحطم  اریعـش  هنم  جرخأـف  همتاـخب  موتخم  بارجب  اـعد  غرف  اـملف 

اوسأتی نأ  قحلا  همئأ  یلع  نکلو  ال  لاق : وه ؟ مارحأ  تلقف : هلاهإ ، وأ  نمـسب  نیـسحلا  وأ  نسحلا  هسبی  نأ  تفخ  نکلو  الخب ، همتخأ 
ینغلا مهاریو  هیف ، وه  امب  یلاعت  هللا  نع  یـضریف  ریقفلا  مهاریل  ئـشب ، مهیلع  نوزیمتی  الو  سابللاو ، لکالا  یف  الاح  مهتیعر  فعـضأب 

« اعضاوتو ارکش  دادزیف 
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.هدومن

هلفغ نب  دیوس  ربخ 

خیرات رد  يربط  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  (1) و  هدوملا عیبانی  رد  خیش  زین  و 
لقن هلفغ  نب  دیوس  زادوخ 

233 ص :

یلع یلع  انلخد  لاق : همقلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  باب 51 ، ح 14 ، ، 1/447 یفنح ، يزودـق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هلکأی هبیتک و  هرـسکی و  وه  ربخلا و  یف  نیبت  هتلاخف و  ریعـش  زبخ  نم  ناصرق  وا  صرق  هیلع  صوخ  نم  قبط  هیدی  نیب  مالّـسلا و  هیلع 

نم سبیأ  لـکأی  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاـق  مث  قیقدـلا ... ؟ اذـه  تلخن  ـالا  .هضف  اـهل  لاـقی  ءادوس  ْهیراـجم  تلقف 
« ...هذه

دیوس نع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  ...ْهعانق  هدـهز و  نایب  یف  لصف 10 ، ح130 ، ص118 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
، هتضومح هدش  نم  هحیر  دجأ  رزاح  نبل  اهیف  هفحص  هیدی  نیبو  اسلاج  هتدجوف  رـصقلا  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلع  تلخد  لاق : هلفغ  نب 

نم بصأف  نذا  لاقف : هیف ، هحرطو  هتبکرب  هرـسک  هبلغ  اذإف  انایحأ ، هدیب  رـسکی  وهو  ههجو ، یف  ریعـشلا  راشق  يرأ  فیغر ، هیدی  یفو 
یلع اقح  ناک  هیهتشی ، ماعط  نم  مایـصلا  هعنم  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاقف : مئاص ، ینا  تلق : اذه ، انماعط 
اذـه یف  هللا  نیقتت  الأ  هضف  ای  کحیو  هنم : برقب  همئاق  یهو  هتیراجل  تلقف  لاـق  اهبارـش ، نم  هیقـسیو  هنجلا  ماـعط  نم  همعطی  نأ  هللا 
یبأب لاق : هتربخأف  اهل  تلق  ام  لاق  اماعط ، هل  لخنن  نا ال  انیلإ  مدقت  دقل  تلاقف : هلاخنلا ، نم  هیف  يرأ  امم  اماعط  هل  نولخنت  الأ  خیشلا ،

.لجو زع  هللا  هضبق  یتح  مایأ  هثالث  ربلا  زبخ  نم  عبشی  ملو  ماعط  هل  لخنی  مل  نم  یمأو 
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یم نم  ماشم  هب  وا  یگدیشرت  يوب  هک  يا  هدیشرت  ریـش  فرظ  مدید  مدش  فرـشم  ینمؤملا  ریما  تمدخ  يزور  تفگ  هک  دنا  هدومن 
دوب کشخ  نان  نآ  يردق  هب  وتسا  شکرابم  تسد  رد  یسوبس  رپ  هدیکشخ  وج  نان  صرق  هدراذگ و  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دیـسر 

مه نم  هب  دومرف  یم  لیم  درک و  یم  مرن  هدیشرت  ریش  نامه  رد  تسکش و  یم  ار  نآ  كرابم  وناز  اب  ترـضح  دش  یمن  هتـسکش  هک 
هب لـیم  دـشاب و  هزور  سک  ره  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مبیبح  زا  مدینـش  دومرف  متـسه  هزور  مدرک : ضرع  درک  فراـعت 

.دناروخب وا  هب  یتشهب  ياهماعط  زا  دنوادخ  دروخن  دوخ  يارب  دنک و  یماعط 

سوبس هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  متفگ  دوب  نم  کیدزن  ترضح  نآ  همداخ  هضف  تخوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  هب  ملد  دیوگ : دیوس 
.مریگن ار  شسوبسدومرف  رما  شدوخ  مسق  ادخ  هب  تفگ  يزپ  یم  نان  يریگ و  یمن  ار  وج 

لوسر يادف  مردام  ردپ و  دومرف : دریگ ؟ یمن  ار  درآ  سوبس  ارچ  متفگ  وا  هب  مدرک : ضرع  یتفگ ؟ یم  هچ  هضف  هب  دومرف : ترضح 
یسأت نم  ینعی   ) .تفر ایند  زا  ات  دروخن  ریس  زور  هس  مدنگ  نان  زا  تفرگ و  یمن  ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

(. مدومن ادخ  لوسر  هب 

234 ص :
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مالّسلا هیلع  یلع  ندروخن  اولح 

يارب يرهاظ ، تفالخ  هرود  رد  يزور  هک  دـنیامن  یم  لـقن  دوخ  بقاـنم  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم 
هچ ابیز و  گنر  هچ  دومرف : دومن  وب  تشادرب و  اولح  نآ  زا  يردـق  كراـبم  تشگنا  اـب  دـندروآ  ینیریـش  ياولح  مالّـسلا  هیلع  یلع 

اولح رگم  یلع  ای  دـندرک : ضرع  ما ) هدروخناولح  لاح  هب  ات  هک  نآ  زا  هیانک   ) (1) درادـن ربخ  وا  معط  زا  یلع  یلو  دراد  یبوخ  يوب 
فارطا هک  یتلاح  رد  میامن  ریس  ار  دوخ  مکش  هک  موش  یضار  هنوگچ  یلو  دوش  یمن  مارح  ادخ  لالح  دومرف : تسا ؟ مالح  امش  رب 

.دشاب هنسرگ  ياه  مکش  تکلمم 

رـسعلا و هنوشخ  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریما  یمـسا  ناب  یـضرا  فیکو  ءارح  دابکا  یثرغ و  لوطب  زاجحلا  لوح  اـنانطب و  تیبا  »
« يولبلا رضلا و  دئادش 

هک مشاب  یضار  نم  هنوگچ  دشاب  هتخادگ  ياهرگج  هنسرگ و  ياهمکش  زاجح ، فارطا  رد  هکنآ  لاح  مباوخب و  ریس  مکـش  اب  نم  )
رد یلو  دشاب  نینمؤملا  ریما  نم  مسا 

( .مشابن نینمؤم  کیرش  اه  یتخس  دئادش و  ایالب و 

235 ص :

نیا ار  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  هدـهز  هنع  هللا  یـضر  یلع  لئاضف  لئاضفلا ، باتک  ح 36549 ، ، 13/184 يدـنه ، یقتم  لامعلا  زنک  - 1
کنا لاقف : همادـق  عضوف  جذولافب  یتا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  هدـج  نع  کیرـش  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ 

،1/543 ْهباحـصلا ، لئاضف  رد  لبنح  نب  دمحا  زین  و  .دـتعت » مل  ام  یـسفن  دوعا  نا  هرکا  نکل  معطلا و  بیط  نوللا  نسح  حـیرلا  بیط 
لاح حرش  مقر 4 ، ءایلوالا 1/81 ، ْهیلح  رد  یناهفصا  میعن  یبا  هدهز ؛ مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رابخا  ح910 ،

دننامه ظافلا  رد  فالتخا  كدـنا  اـب  ار  ثدـیح  باب 56 ؛ ح558 ، ، 2/192 ْهدوملا ، عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  بلاـط ؛ یبا  نب  یلع 
.دننک یم  لقن  يدنه  یقتم 
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.دومرفن لیم  تفرگ و  ار  سفن  يولج  دندروآ  هدولاف  ترضح  نآ  تهج  يزور  هک  دنک  یم  لقن  تباث  نب  يدع  زا  یمزراوخ  زین  و 

وج نان  اب  ریـش  یهاگ  يزبس و  يردـق  یهاگ  کـمن و  یهاـگ  هکرـس و  یهاـگ  .دوب  ترـضح  نآ  كاروخ  زرط  زا  يا  هنومن  اـهنیا 
! دراذگ یمن  هرفس  کی  رد  تشروخ  عون  ود  هاگ  چیه  دومن و  یم  لیم  هدیکشخ 

راطفا دروخ ، تداهـش  تبرـض  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  تسد  هب  هک  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد 
شرتخد هب  هک  يا  هقالع  لامک  اب  .دندوب  هدراذگ  کمن  ریش و  نان و  ترضح  نآ  يارب  هرفس  رس  .دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم  ار 

هدرک یئافج  هچ  اباب  درک : ضرع  موثلک  ما  .وت  دننام  دـنک  افج  شردـپ  هب  يرتخد  مدوب  هدـیدن  دومرف : دـش ؛ ریغتم  تشاد ، موثلک  ما 
.دنتشادرب دوب  رتذیذل  هک  ار  ریـش  دومرفرما  دراذگب ؟ تشروخ  عون  ود  هرفـس  کی  رد  وت  ياباب  هک  يا  هدید  تقو  مادک  دومرف : ما ؟

: دومرف هاگنآ  دومن ، لیم  کمن  اب  نان  همقل  دنچ 

« باقع باذع و  اهمارح  یف  باسح و  ایندلا  لالح  یف  »

( .دشاب یم  باقع  باذع و  نآ  مارح  رد  باسح و  ایند  لالح  رد  )

مالّسلا هیلع  یلع  ششوپ  سابل و  رد 

هیقف یلزاغم  نبا  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدوب  تمیق  یب  هداس و  رایـسب  ترـضح  نآ  شـشوپ  سابل و  اما  و 
دمحا مام  بقانم و ا  رد  یعفاش 

236 ص :

رابخالا و نم  ذـبن   ] ...ْهمکح ءاـضق و  رما  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نم  ، ) هبطخ 161 ، 9/235 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هعم ءادرب و  ایدترم  رازإب  ارزتؤم  قاوسالا  فوطی  ناک  یلع  نا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ایندلا .] ْهنیز  نع  دـبعلا  یف  ْهدراولا  راثآلا 

...مهارد هثالث  هتمیق  نوکت  اصیمق  ینثعب  خیش  ای  كدحاول  لاقف  سیبارکلا  قوس  غلب  یتح  هرم  فاطق  يودب  یبارعا  هناک  هردلا 
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: دنا هتشون  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  (2) و  هرکذت رد  يزوج  نبا  طبسو   (1) دنسم رد  لبنح  نب 

« مهارد هسمخب  هارتشا  ظیلغ  رازا  هیلع  ناک  «و 

( .دوب هدومن  يرادیرخ  مهرد  جنپ  هک  دوب  تشرد  هچراپ  زا  ترضح  نآ  سابل  )

زا ترـضح  نآ  شفک  دوب و  امرخ  تخرد  فیل  زا  ای  تسوپ و  زا  ابلاغ  اه  هلـص  دومن و  یم  هلـصو  ار  سابل  دوب  نکمم  هک  اجنآ  اـت 
.دوب امرخ  فیل 

(3) لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

هک دنا  هتشون   (5) هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  (4) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  رد 

237 ص :

هنوگ نیا  لبنح  نب  دمحا  .هدـهز  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رابخا  ح 885 ، ، 1/532 لبنح ، نب  دمحا  ْهباحصلا ، لئاضف  - 1
« .مهارد هسمخب  هتیرتشا  لاق  اذه  ام  ظیلغ  رازا  هیلع  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیأر  مهل  خیش  نع  : » دنک یم  لقن 

،13/184 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زنی  ...هتداـهز و  هعرو و  رکذ  یف  باب 5  ص110 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
یبا نب  یلع  لاح  حرـش  ، 4/24 ْهباغلا ، دـسا  رد  رثا  نبا  مالّـسلا ؛ هیلع  هدـهز  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  لـئاضفلا ، باـتک  ح36548 ،

.هلدع هدهز و  بلاط ،
دننامه ار  ثیدـح  هحلط  نبا  ...هعرو  هدـهز و  هتدابع و  یف  لصف 7  ص134و 133 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3

.دنک یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
.دنک یم  لقن  فلؤم  دننامه  ار  ثیدح  يزودنق  باب 51 . ح13 ، ، 1/447 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4

راثآلا رابخالا و  نم  ذبن  ْهمکح ) ءاضق و  هرما  مالّسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم   ) هبطخ 161 ، 9/235 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
هیبا نع  لبنح ، نب  دمحا  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  دـیدحلا  یبا  نبا  .ایندـلا  هنیز  نع  دـهبلا  یف  هدراولاو 

« نونمؤملا یب  يردتقی  بلقلا و  عشخیل  لاق : کصیمق ؟ عقرت  مل  .نینمؤملا  ریما  ای  مالّسلا  هیلع  یعل  لیق  لاق : هللا  همحر  دمحا  هللا  دبع 
،1/83 ءایلوالا ، ْهیلح  رد  یناهفصا  یمعن  یبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دهز  ، 1/131 دهزلا ، باتک  رد  مصاع  یبا  نبا  زین  و 

جهن رد  نینمؤملا  ریما  نینچمه  دـننک  یم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننامه  ظافلا  رد  فـالتخا  اـب  هدـبعت  هدـهز و  بلاـط ، یبا  نب  یلع 
« اهعقار نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللاو  : » دیامرف یم  هبطخ 161  ْهغالبلا 
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تـسایر تفالخ و  هرود  رد  ساـبع  نب  هللا  دـبع  شمع  رـسپ  هک  دوب  هدز  دوخ  ساـبل  هب  هلـصو  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دومرف ترضح  دش ، گنتلد  ترضح  نآ  يرهاظ 

« یقبی میعن ال  ینفت و  هذلب  حرفن  فیک  ایندلا  هنیز  نم  یلعل  ام  اهعقار  نم  تییحتسا  یتح  هعقرم  تعقر  دقل  »

هب موش  لاحـشوخ  هنوگچ  راک ؟ هچ  ایند  تنیز  اب  ار  یلع  .مشک  یم  تلاجخ  هدننز  هلـصو  زا  هک  مدز  هلـصو  يور  هلـصو  ردـق  نآ  )
( درادن اقب  هک  یتمعن  دوش و  یم  یناف  هک  یتذل 

يداعا تناها  دروم  هک  دیـشوپ  یم  راد  هلـصو  هماج  امـش  تسایر  تفالخ و  نیح  رد  ارچ  هک  ترـضح  نآ  هب  تفرگ  داریا  يرگید 
ءادتقا نآ  هب  نمؤم  دنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  ربک  دنادرگ و  یم  عشاخ  ار  لد  هک  تسا  يا  هماج  نیا  دومرف : ترضح  دیریگ ؟ رارق 

.دنک یم 

رد ریثا  نبا  بقانم و  رد  یمزراوخ  لوؤسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  زین  و 

238 ص :
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یم هک  يا  هماج  ره  هدوب ، ناـسکی  شمـالغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ساـبل  هکدـنا  هدروآ   (1) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  لـماک و 
.داد یم  ربنق  دوخ ، مالغ  هب  ار  يرگید  دیشوپ و  یم  دوخ  ار  یکی  دوب  تمیق  کی  لکش و  کی  بوث و  ود  دیرخ 

تقو ياضتقا  هب  یعاد  دنا و  هدومن  تبث  مه  ناتدوخ  ءاملع  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  كاشوپ  كاروخ و  عضو  زا  يرصتخم  دوب  اه  نیا 
.دشاب یم  لوقعلا  ریحم  ترضح  نآ  تالاح  حرش  الا  مدیشوک و  راصتخا  هب  سلجم 

دوخ .دیناروخ  یم  نایاون  یب  نامیتی و  ارقف و  هب  امرخ  لسع و  رکـش و  مدـنگ و  نان  یلو  دروخ  یم  هدیکـشخ  وج  نان  ترـضح  نآ 
.دیناشوپ یم  نانز  هویب  نامیتی و  هب  ابیز  ياه  سابل یلو  دیشوپ  یم  راد  هلصو  سابل 

هیواعم اب  رارض  راتفگ 

رد هتفرگن  مـالک  نآ  رد  تقبـس  وا  رب  يدـحا  هک  ار  یمـالک  تسا ، سب  اـیند  هب  ترـضح  نآ  یئاـنتعا  یب  اوقت و  دـهز و  تاـبثا  رد 
دننام ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  یند  يایند  هب  باطخ 

نب هللا  دبع  خیش  (3) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 84  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یعفاش يواربش  رماع 

239 ص :

هیلع قداصلا  رفعج  ینع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  . 51 باب ح12 ، ، 1/445 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یطعی ینالبنـسلا و  سیبارکلا  نم  ییمقلا  يرتشی  ..دـبعلا و  هلکآ  لکأی  دـبعلا ، هیلح  سلجی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناک  مالّـسلا 

...هعطق هبعک  هعباصا و  زواج  اذاف  اهیدر ، سبلی  ربنق  همالغل  اهریخ 
...ْهرمض نب  رارض  ربخ  نم  و  راصق 75 ، هملک  ، 18/226 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

.ْهیواعم سلجم  یف  هفص  .مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4 ، ، 85-1/84 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3
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یکلام غابص  نب  نیدلا  رون  (2) و  لوؤسلا بلاطم   33 هحفص رد  هحلط  نب  دمحم  (1) و  فارشالا بحب  فاحتالا  باتک  هحفص 8  رد 
هرکذت هحفـص 69  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  ( (4) عیبانی باب 51  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  (3) و  همهملا لوصف  هحفص 128  رد 

نب رارـض  اب  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  تارکاذـم  هکدـنا  هدومن  لقن  امـش  نیخرومو  ءاملع  زا  نارگید  باب 5 و  رخآ   (5) همالا صاوخ 
.تسا لصفم  هک  هرمض 

: تفگ هیاعم  روضح  رد  یلع  فصو  رد  رارض  شراتفگ  رخآ  رد 

نیزحلا ءاکب  یکبی  میلسلا و  لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  اضباق  هموجن  تراغ  هلودس و  لیللا  یخرا  دق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیآر  دقل  »
ریبک و كرطخ  ریصق و  كرمعف  اهیف  هعجر  اثالث ال  کتقلط  تاهیه  تاهیه  تقوشت  یلا  ما  تضرعت  یبا  يریغ  يرغ  ایند  ای  لوقی  و 

« .کلذک هللاو  ناک  دقل  نسحلا  ابا  هللا  محر  لاق  هیواعم و  یکبف  قیرطلا  هشحو  رفسلا و  دعب  دازلا و  هلق  نم  هآ  ریقح  کشیع 

یم تسیرگ و  یم  ینزح  تلاح  اب  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  هتفرگ  تسد  هب  ار  شنـساحم  مدید  ار  یلع  يرات  بش  رد  )
.مروخ یمن  ار  وت  بیرف  نم  هک  هد  بیرف  امن و  رورغم  ارم  ریغ  ایند  يا  تفگ :

وت رمع  هک  نآ  يارب  تسین ، وت  هب  یتشگزاب  دیما  رگید  .مداد  قالط  هس  ار  وت  نم  تسا ، رود  ردقچ 

240 ص :

...مهلئاضف نم  ْهذبن  باب 1 ، ، 26 ص25 - يواربش ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 1
.هعرو هدهز و  هتدابع و  یف  لصف 7 ، ، 132 ص131 - یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

...ْهلیلجلا هفاصا  ْهلیمجلا و  هتفص  یف  لصف  ، 598 - 1/599 یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  - 3
باب 51. ح4 ، ، 1/438 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4

.هتداهز هعرو و  رکذ  یف  باب 5  ص113 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 5
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بلق و تواسق  نا  اب  هیواعم  .هار  تشحو  رفـس و  يرود  داز و  یمک  هآ  مک ، رایـسب  وت  شیع  گرزب و  رایـسب  وت  رطخ  تسا و  هاتوک 
ادخ تفگ  درک و  هیرگ  رایتخا  یب  مالّسلا  هیلع  یلع  لاح  حرش  رد  رارض  تاملک  ندینـش  زا  دعب  تشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  یتوادع 

(. دوب هنوگ  نیمه  هللاو  قیقحت  هب  هنیآ  ره  دوب ) مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) ار نسحلاوبا  دنک  تمحر 

: تسا هتفگ  هیواعم  نیمه  رگید  ياج  رد 

« مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  ندلت  نا  ءاسنلا  تمقع  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  دنیازب  هک  ملاع  نانز  دنا  میقع  )

دهزرد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراشب 

هچ ناـنچ  هداد  تراـشب  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  یناـبر  ضیف  تاـضافا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دـهز 
لوسر زا  مدینش  تفگ  هک  دیامن  یم  لقن  رسای  رامع  زا  يربخ  ادنسم   (1) بلاطلا هیافک  باب 46 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

: دومرف یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ایندلا لانت  ائیـش و ال  ایندلا  نم  لانت  کلعج ال  ایندلا و  یف  دـهزلا  اهنم  هللا  یلا  بدـحا  هنیزب  دابعلا  نیزتی  مل  هنیزب  کنیز  دـق  هللا  نا  »
یبوطف اعابتا  مهب  تیضر  اماما و  کب  اوضرف  نیکاسملا  بح  کل  بهو  ائیش و  کنم 

241 ص :

رد یناهفصا  میعن  یبا  زین  .ایندلا و  یف  دهزلاب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  باب 46 ، ص192 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نب دمحم  بلاطیبا ؛ نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/23 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4 ، ، 1/71 ءایلوالا ، ْهیلح 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا  هب  ار  ثیدح  نیمه  هعرو ، هدهز و  هتدابع و  یف  لصف 7 ، ص128 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط 
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كراد و یف  کـناریج  کـیف  اوقدـص  كوبحا و  نیذـلا  اـماف  کـیلع  بذـک  کـضغبا و  نمل  لـیو  کـیف و  قدـص  کـبحا و  نمل 
همایقلا موی  نیباذکلا  فقوم  مهقفوی  نا  هللا  یلع  قحف  کیلع  اوبذک  كوضغبا و  نیذلا  اما  كرصق و  یف  کئاقفر 

هدشن تنیز  عون  نآ  هب  ناگدـنب  زا  يدرف  چـیه  هک  تسا  هدرک  شیارآ  یتنیز  هب  ایند  رد  دـهز  رثا  رد  ار  وت  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  )
مادختسا ار  وت  تسناوت  ایند  هن  يدرب و  هرهب  يویند  ذئاذل  زا  وت  هن  .تسین  قلخ  رظن  رد  دهز  زا  رت  بوبحم  ایند  رد  زیچ  چیه  هک  اریز 

زا هک  ناشیا  زا  نم  مدش  یـضار  دندش و  وت  تماما  هب  یـضار  دقتعم و  هک  هدومن  نادنمزاین  یتسود  هب  قفوم  ار  وت  دنوادخ  دـیامن و 
نانمـشد و لاـح  رب  ياو  دـنا و  هدومن  قیدـصت  ار  وت  هتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  .دـندومن  يوریپ  وت  تماـما 

دنشاب یم  وت  بحاصم  دنتـسه و  وت  ياه  هیاسمه  تشهب  رد  دندرک  قیدصت  دنتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  .وت  ناگدننک  بیذکت 
لحم رد  ار  اه  هقرف  نآ  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دندومن ، بیذکت  ای  دنتـشاد و  نمـشد  ار  وت  هک  نانآ  .وت  هوکـش  تمظع و  اب  خاک  رد 

( .دناسر رفیک  هب  تمایق  زور  نایوگغورد 

نآ هب  مدرم  طقف  ار  نیقتملا  ماما  بقل  دندیمان و  نیقتملا  ماما  ار  وا  نمـشد  تسود و  هک  دوب  يوق  يوقت  عرو و  دهز و  رد  ردـق  نآ 
صخش دومن  یفرعم  هعماج  هب  ار  ترـضح  نا  بقل  نیا  اب  ررکم  دناوخ و  بقل  نیا  هب  ار  یلع  هک  یـسک  لوا  هکلب  دندادن  ترـضح 

دنچ لقن  هب  هنومن  يارب  طقف  تسین ، هلـصفم  رابخا  لاجم  تسا  قیـض  تقو  نوچ  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  صیخش 
.منک یم  افتکا  ربخ 

242 ص :
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دندناوخ نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ادخ و 

یلع دیـس  ریم  (2) و  ءایلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  مود  دلج  هحفـص 450  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یبرقلا هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  (3) و  بلاطلا هیفاک  بابرد 54  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  یبرقلا و  هدوم  رد  ینادـمه 

مرکا لوسر  يزور  تفگ : هک  دـنیامن  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  بلاطلا  هیافک  باب 54  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  و 
ود نتفرگ  وضو  زا  سپ  .مدروآ  وضو  بآ  متـساخرب  سپ  .رواـیب  نم  يارب  وـضو  بآ  سنا  اـی  دـندومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف هاگنآ  دروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر 

« نییصولا متاخو  نیلجحملا  رغلا  دئاقو  نیملسملا  دیسو  نینمؤملا  ریمأ  بابلا  اذه  نم  کیلع  لخدی  نم  لوأ  سنأ  »

مه ناشیا  هاشداپ  ینعی   ) نانمؤم بوسعی  ناناملـسم و  رورـس  دیـس و  يوقت و  لـها  ماـما  وا  دوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  )
ور و هدنناشک  ءایصوا و  متاخ  و  دنیوگ ) یم  بوسعی  ار  لسع  روبنز  هاشداپ  گرزب و  هک  نانچ 

243 ص :

.یلع لئاضف  یف  ْهدراولا  رابخالا  ثیداحالا و  رکذ  ، 154 هبطخ ، 9/169 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
.بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/63 یناهفصا ، میعن  نبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 2

رد یفنح  يزودنق  زین  .نیملسملا و  دیس  هنوکب  مالّسلا  هیلع  یلع  صصخت  یف  باب 54 ، ص212 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
اب .بلاط  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/303 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  باب 59 ؛ ح374 ، ، 2/488 ْهدوملا ، عیباـنی 
یم لقن  هنوگ  نیا  باب 27 ، طمس 1 ، ، 1/145 نیطمـسلادئارف ، رد  ینیومح  .دننک  یم  لقن  فلوم  دننامه  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا 

لخدـی نم  لوا  سنا  ای  لاق : مث  نیتعکر ، یلـصف  ماق  مث  لاق : ًاءوضو  یل  بکـسا  سنا  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » دـنک
«. نییصولا متاخ  نیلجحملا و  رغ  دئاق  و  نیملسملا ] دیس  و   ] نینمؤملا ریما  بابلا  اذه  نم  کیلع 
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( تشهب يوس  هب  تسا  نادیفس  اپ  تسد و 

زا یلع  مدید  هاگان  .مدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ياعد  یلو  هدب  رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  دراو  هزات  نیا  ایادخ  متفگ  لد  رد  نم  دـیوگ : سنا 
داـش و یتلاـح  اـب  ترـضح  سپ  .تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  مدرک : ضرع  تسیک ؟ دوـمرف : هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .دـمآرد  برد 
ای درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  .درک  كاپ  ار  شیور  قرع  .دومن  وا  ندرگ  رد  تسد  درک و  لابقتـسا  ار  یلع  تساـخرب و  نادـنخ 
نم بناج  زا  وت  هکنآ  لاح  منکن و  ارچ  دـندومرف : ترـضح  يدرک ؟ یمن  رتشیپ  هک  ینک  یم  يراـک  نم  هب  تبـسن  زورما  هللا  لوسر 

فالتخا ار  هچنآ  ناشیا  يارب  زا  درک  یهاوخ  ناـیب  دیناونـش و  یهاوخ  ناـشیا  هب  ارم  يادـص  دـیناسر و  یهاوخ  قلخ  هب  ارم  تلاـسر 
.نم زا  دعب  دننک 

دراو مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دنیامن  یم  لقن  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا و  جهن  حرـش  مود  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
: دومرف ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  دش 

« نیقتملا ماما  نیلسرملا و  دیسب  ابحرم  »

هک مهاوخ  یم  وا  زا  هداد و  نم  هب  هچنآ  رب  ار  ادخ  منک  یم  دـمح  درک : ضرع  تمعن ؟ نیا  رب  وت  رکـش  تسا  هنوگچ  دومرف : هاگنآ 
.هدومرف ماعنا  نم  هب  ار  هچنآ  نم  رب  دنادرگ  دایز  دیامن و  اطع  نم  هب  رکش  قیفوت 

(1) لوؤسلا بلاطم  لوا  باب  زا  ماهچ  لصف  رخآ  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

244 ص :

هل يوقتلا  هفص  لوصح  اما  : » دسیون یم  هنوگ  نیا  هحلط  نبا  لصف 4 . باب 1 ، ص73 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 1
ماما نیملـسملا و  دیـسب  ابحرم  ًاموی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هل  لاق  هناف  اهالعا  قرطلا و  غلبأـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهتبثا  دـق 

« نیقتملا
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.يوقت لها  رب  ار  ترضح  نآ  يرترب  دیامن  یم  تابثا  يوقت  لها  رب  تماما  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  لقنار  ثیدح  نیمه 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  دوخ  نیحیحص  رد  ملسم  يراخب و  كردتـسم و  میـس  ءزج  هحفص 138  رد  مکاح  و 
: هک هدش  یحو  نم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  زیچ  هس  دومرف : هلآو 

« نیلجحملا رغلا  دئاق  نیقتملا و  ماماو  نمیلسملا  دیس  هنا  »

(( تشهب يوس  هب   ) تسا نادیفس  اپ  تسد و  ور و  هدنناشک  يوقت و  لها  ياوشیپ  ناناملسم و  ياقآ  دیس و  یلع  هک  یتسرد  هب  )

: دومن باطخ  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  هک  دیامن  یم  لقن  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 

نم هللا و  بحا  دـقف  ینبحا  نم  ینبحا و  دـقف  کـبحا  نم  نینمؤملا  دیـس  نیقتملا و  ماـما  کـنا  هداـبع  کـهجو  یلع  رظنلا  یلع  اـی  »
(1)« .هللا ضغبا  دقف  ینضغبا  نم  ینضغبا و  دقف  کضغبا 

ماما و یئوت  هک  یتسرد  هب  .تسا  تدابع  وت  يور  رب  ندرک  رظن  یلع  ای  )

245 ص :

یبا نب  یلع  بقانم  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 4683 ح 4681 - ، 153 - 3/152 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  - 1
زین و  هداـبع » یلع  هجو  یلا  رظنلا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  : » دـنک یم  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط 

رظنلا مالّسلا : هیلع  هلوق  ، 254 ح244 - ، 211  - ص206 بقانم ، رد  یلزاـغم  نبا  لصف 23 ؛ ح373 ، ص361 ، بقاـنم ، رد  یمزراوخ 
،6865 ح 6866 - ، 4/294 سودرف ، رد  یملید  .دـنک  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  ظافلا  رد  یکدـنا  فالتخا  اب  ْهدابع ، یلع  هجو  یلا 
هب شمعالا ، نامیلس  لاح  حرـش  مقر 288 ، ، 5/58 ءاـیلوالا ، ًْهیلح  رد  یناهفـصا  میعن  یبا  مـاللا ؛ فلـالا و  تاوذ  نم  لوـصفلا  رکذ 

.دندرک هراشا  ثیدح  نیمه 
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ار ادـخ  درادـب  تسود  ارم  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وت  هک  یـسک  .نانمؤم  ياقآ  دیـس  يوقت ، لـها  ياوشیپ 
( .تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  یسک  هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وت  هک  یسکو  هتشاد  تسود 

شیاتس ای  تافص  اه و  بقل هب  حدم  عقوم  رد  ار  يدارفا  هظحالم  یب  صاخـشا  یهاگ  قلمتم و  رکف و  یب  تسپ و  مدرم  تسا  یهیدب 
هدومن تبث  مه  خـیراوت  بابرا  تسا و  هدـش  هتفگ  ءافلخ  ءارزو و  ءارما و  نیطالـس و  هرابرد  ابلاغ  هچنآ  دـننام  دـنناوخب  اج  یب  ياه 

.دنا

زا یلاخ  هک  یتفص  بقل و  هب  دناوخب  ار  یـسک  هدوبن  هتـسیاش  هاگ  چیه  هدوب  تقیقح  قح و  همـسجم  هک  ییادخ  لوسر  لثم  زا  یلو 
وُه ْنِا  يوهلا  نَع  ُقِْطنَی  ام  و   } هفیرـش هیآ  قادصم  هب  هکلب  تقیقح  نیع  دوش  يراج  یحو  بحاص  ناسل  رب  هچنآ  هتبلا  دشاب و  ینعم 
هک دومن  رما  دومرف و  یحو  نم  هب  جارعم  بش  رد  راـگدرورپ  هک  دـیامرف  دوخ  هک  نآ  هصاـخ  تسا ، قلطم  یحو  یحُوی } ٌیحَو  ّـِالا 

.مناوخب نیقتملا  ماما  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

رما هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ياوـقت  فـیرعت  ماـقم و  لـضف و  رد  تـسا  سب  سپ 
.دینادرگن صوصخم  هصیصخ  نآ  هب  ار  هباحص  زا  يدحا  هک  يا  هصیصخ  هب  داد  صاصتخا  ار  ترضح  نآ  راگدرورپ 

.دناوخ ار  راوگرزب  بقل  نیا  هب  ررکم  داد و  رارق  نیقتملا  ماما  ار  ترضح  نآ  هباحص  مامت  نایم  رد  و 

ياوقت هک  نآ  هچ  ددرگ  يوقت  لها  ماما  ات  دشاب  دیاب  یقتم  ینعم  مامت  هب  ماما  هتبلا  و 

246 ص :
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.دشاب يوقت  لها  قشمرس  دیاب  ماما 

ذغاک نم  داتفه  يونثم  فورعم  لثم  هب  میامن  نایب  اطوسبم  احورشم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ياوقت  عرو و  دهز و  تاهج  مهاوخب  رگا 
.دوش

ملاع نانز  دنا  میقع  هتفگ  هیواعم  هک  تسا  نامه  مه  اعقاو  دیا و  هتفگ  مک  دـیئامرفب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هرابرد  هچنآ  خـیش :
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  دنیازب  هک 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدوب  يوقت  لها  دمآرس  یلع  هباحـص  رابک  نایم  رد  دش  مولعم  سپ  یعاد :
.تسا هداد  رارق  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  نیقتملا و  ماما  ار  وا  لاعتم  يادخ  روتسدو  رما 

.هدوب راوگرزب  نآ  اب  مدقت  قح  مه  اوقت  ثیح  زا  دوب ، مدقم  زاتمم و  ینامسج  ینارون و  داژن  بسن و  ثیح  زا  هک  یمسق  نامه  سپ 

.میامنب امش  زا  لاؤس  کی  دیهدب  هزاجا  هچ  نانچ  رگا  .مدش  یبلطم  کی  هب  هجوتم  اجنیا  رد 

.دیئامرفب منک  یم  شهاوخ  خیش :

رابک هباحـص  نایم  رد  ار  اوقت  لها  تماما و  تقایل  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  یبلط  ایند  هاـج و  بح  یتسرپ و  اوه  لاـمتحا  اـیآ  یعاد :
؟ دیهد یم  هتشاد 

ار ایند  هک  یسک  تسا  روهشم  دیدومرف و  ناتدوخ  هچ  نانچ  دورب ؛ ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  یلایخ  نینچ  تسین  نکمم  ادبا  خیش :
.دنک یم  ادیپ  ایند  هب  لیم  هنوگچ  دیامن ، تباث  ایند  هب  ار  دوخ  یئانتعا  یب  تالمج  نیا  ءادا  اب  دیوگ و  قالط  هس 

ریغ مه  لایخ  نیا  روصت  .میهدب  بانج  نآ  هب  ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هبترم  ماقم و  هوالع 
هب لمع  هب  دسر  هچ  ات  تسا  نکمم 
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.نآ

یب هدـید  یم  یقح  اجک  ره  هتـشادن و  رب  قح  ریغ  رب  یمدـق  هدوب و  ادـخ  يارب  اـمامت  يوقت  همـسجم  نآ  تاـیلمع  اـعطق  سپ  یعاد :
.هدومنیم لابقتسا  رایتخا 

.میرادن غارس  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  زا  نیا  زا  ریغ  تسا  یهیدب  خیش :

دنیامن هنافصنم  تواضق  تقیقح ،  لها 

نفد نفک و  لسغ و  لوغشم  هیـصولا  بسح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  دیئامرفب  سپ  یعاد :
دندیبلط تعیب  يارب  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  دندومن  تعیب  رکب  یبا  اب  دندش و  عمج  يا  هدع  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  دوب و  ترضح  نآ 

؟ دومنن تعیب  تلع  هچ  هب 

اب مالّـسلا  هیلع  یلع  یتسیابن  هدـعاقلا  یلع  دوب ، تیناقح  لـیلد  ملـسم و  تباـث و  عاـمجا  هلئـسم  قح و  رکب  یبا  تفـالخ  هقیرط  رگا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هدومرف  قباطم  دوب  قح  اجک  ره  اریز  دوش ؛ قح  زا  نادرگ  يور  دزرو و  لـلعت  يراـکزیهرپ  اوقت و  تدـش 

.دشاب رضاح  اجنآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  یلع 

اب هیـضام  هلیل  هک  يراـبخا  هب  اـنب  رگید  تهج  زا  دوـشن و  نادرگیور  قـح  زا  یقتم  صخـش  هک  تسا  نیا  اوـقت  همزـال  مه  یتـهج  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  مدیدناسر  ناتضرع  هب  شدانسا  هلسلس 

« راد امثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  »

( تسا مالّسلا  هیلع  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  )

لابقتسا ار  اهنآ  یبلق  هقالع  لیم و  لامک  اب  ترـضح  نا  یتسیاب  تسا  هدوب  قح  تفالخ  ماقم  هب  رکب  یبا  نییعت  قح و  ایاضق  نآ  رگا 
هک نآ  هن  دیامن  قیدصت  و 
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.دیامن تفلاخم 

یلص هللا  لوسر  رما  درمتم  هدرک و  راتفر  قح  فالخرب  یلع  ای  هدوبن  جراخ  لاح  ود  زا  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تفلاخم  دبال  سپ 
هتـسناد قح  فالخرب  یـسایس  یگتخاس و  ار  عامجا  هقیرط  تفالخ و  عضو  اـی  هدومنن  ربمغیپ  هفیلخ  اـب  تعیب  هک  هدوب  هلآو  هیلع  هللا 

.هدومنن تعیب  اذل 

نیقتملا ماما  ار  ترـضح  نآ  ددرگ و  یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  رظن  لوا  مسق  اما 
يرهاظ تسایر  بلاط  هتفگ و  الط  هس  ار  ایند  هتـشادن و  هار  وا  رد  سوه  يوه و  هاج و  بحو  هدوبن  ایند  لـها  یلع  اـعطق  هدـناوخ و 
هتـسناد لوسر  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  یـسایسو و  یگتخاس  ار  تفالخ  نوچ  هک  هدوب  مود  مسق  دبال  سپ  تسا  یفتنم  اعطق  هدوبن ،

.هدومنن تعیب  اذل 

امش ام و  خیراوت  رابخا و  بتک  مامت  هک  یتروص  رد  هدرکن ، تعیب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هک  دیئامرف  یم  یشیامرف  بجع  خیش :
.هدومنن عامجا  زا  فلخت  دومن و  تعیب  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  اب  یلع  اندیس  هک  دنا  هدومن  تباث 

ار ناتدوخ  ياملع  رباکا  لاوقا  لقن  مداد  حرش  الصفم  هک  دیدومن  شومارف  ار  لبق  ياه  بش ضیارع  هک  تسا  امـش  زا  بجع  یعاد :
.دشن عقاو  تیروف  هب  یلع  تعیب  دنا : هتشون  دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملسم  يراخب و  یتح  هک 

هب هدرکن  تعیب  دندرب ، دجسم  هب  دندیشک و  لزنم  زا  تناها  ربج و  هب  ار  ترضح  هک  لوا  زور  هک  دنا  فرعتم  ناتدوخ  ياملع  مومع 
.تشگرب لزنم 

تعیب هک  دنا  هتشون  اقفتم  ناتدوخ  ياملع  تاقث  زا  نارگید  يربط و  دیدحلا و  یبا  نبا  لاس 283 و  یفوتم  یفقث  دعس  نب  میهاربا  و 
دوب هام  شش  زا  دعب  ترضح  نآ 
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ناتـضرع هـب  لـبق  ياـه  بـش  رد  الـصفم  هـچ  ناـنچ  هدوـب  مالـّـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  يربـک  هقیدـص  ترــضح  تاـفو  دـعب  ینعی  )
(1)( .مدیناسر

هّجاحم هکلب  دومنن ؟ تعیب  دومن و  فقوت  رتشیب  رتمک و  ای  هام  شش  ارچ  سپ  هدومن  تعیب  ترـضح  نآ  میئوگب  هک  میلـست  ضرف  رب 
هب ار  قح  ددرگ و  قح  زا  فرحنم  تعاـس  کـی  يارب  ولو  دوبن  هتـسیاش  اوقت  قح و  همـسجم  یلع  لـثم  زا  هک  نآ  لاـح  دوـمن و  مه 

.دزادنایب بقع 

نیب رما و  رد  هک  هدـمآ  هچ  ام  رب  نیا  .دـننک  یم  هچ  هک  هتـسناد  یم  رتهب  عقوم  نآ  رد  ناشدوخ  هک  هتـشاد  یتهج  کی  دـب  ال  خـیش :
( راضح دیدش  هدنخ  ( !!؟ میئامن تلاخد  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  اهنآ  تافالتخا  ناگرزب و 

تابثا هک  دوبن  یعافد  زیرگ و  هار  دـیتشادن و  یقطنم  باوج  امـش  نوچ  هک  مدـش  عناق  باوج  زا  ردـقم  نیمه  هب  مه  وگاـعد  یعاد :
تردابم باوج  زا  عون  نیا  هب  اذل  دیئامن  مارم 

.تسین ناهرب  لیلد و  هب  جاتحم  هک  فصنم  حلاص  نامدرم  دزن  رد  تسا  نشور  حضاو و  يردق  هب  بلطم  یلو  دیتسج ،

درادـن ام  اب  سامت  رما  نآ  هک  یئاج  ات  هتبلا  مئیامن  تلاخد  نانآ  تافالتخا  ناگرزب و  رما  رد  هک  تسین  ام  رب  دـیدومرف : هک  نیا  اماو 
.میرادن تلاخد  قح  ناگرزب  ءارآ  فالتخا  رد  تسا و  حیحص  امش  شیامرف 

نید هن  دـشاب  هتـشاد  یقیقح  نید  دـیاب  یلقاـع  ناملـسم  درف  ره  هک  نآ  يارب  دـیا ؛ هدومرف  هابتـشا  صوصخلاـب  عوضوم  نیا  رد  یلو 
نیمه نید  رد  قیقحت  هار  يدیلقت و 
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هقرف ود  رابک  هباحـص  تما و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مینیب  یم  نمیلـسم  روهمج  خـیرات  رد  اـم  یتقو  هک  تسا 
قح لایخ  هب  هناروکروک  هکنآ  هن  میئامن  قح  يوریپ  ات  دنا  هدوب  قح  يذ  هقرف  ود  نآ  زا  کی  مادک  مینیبب  هدومن ، يواکجنک  دـندش 

.میشاب هدومنهار  نآ  رد  یقیقحت  هک  میورب  یهار  هب  فالسا  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  تداع و  يور 

هللا مرک  یلع  قح و  فالخ  رب  رکب  یبا  تفالخ  رگا  هدوبن ! قح  رب  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  تفالخ  دیئوگب  دـیهاوخ  یم  دـبال  خـیش :
تقیقح قح و  ءارجارد  هک  يا  هقـالع  اـب  دوب و  وا  دوخ  صوصخم  هک  یتعاجـش  تردـق و  اـب  دوـب  تفـالخ  رما  رد  قـح  يذ  ههجو 

مه زامن  هب  یتح  دومن ؟ تعیب  هام  شـش  زا  دعب  امـش  لوق  هب  دومنن و  قح  هب  مایق  ارچ  دندومن  یم  بیغرت  ار  وا  مه  نارگید  تشاد و 
؟ داد یم  مه  بئاص  ياه  يأر دراو و  مهنع  هللا  یضر  ءافلخ  تروشم  رد  موزل  عقاوم  رد  دش و  یم  رضاح 

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

اهنا هب  ناوت  یمن  اذـل  دنتـشادن  يا  هدارا  دوخ  زا  دـندومن و  یم  لمع  یهلا  تاروتـسد  تاررقم و  قباطم  ءایـصوا  ءایبنا و  الوا  یعاد :
.دندیدرگ ناهنپ  ای  دندومن و  رارف  ءادعا  لباقم  رد  ارچ  ای  توکس و  دوعق و  ارچ  ای  دنومنن  گنج  هب  مایق  ارچ  هک  تفرگ  داریا 

یب امش  راکفا  اب  هک  دینیب  یم  رایسب  ایاضق  لیبق  نیازا  دیرگنب  مارک  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنازا  کی  ره  تالاح  خیرات  هب  رگا  هچ  نانچ 
اصوصخم دشاب ، یم  بسانت 
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.دندیدرگ ناهنپ  هدومن و  رارف  ای  دوعق و  توکس و  هارمه ، رای و  نتشادن  هطساو  هب  هک  هدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  دیجم  نآرق 

: دهد یم  ربخ  ءایبنالا  خیش  حون  لوق  زا  رمق  هروس  هیا 10  رد  هچ  نانچ 

{ ْرِصَْتناَف ٌبُوْلغَم  ّینَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  }

( امرف يرای  ارم  دوخ ) فطل  هب   ) ما هدش  موق  بولغم  تخس  نم  اهلاراب  هک  درک  اعد  ودناوخ  ار  ادخ  سپ  )

زا یتقو  هک  دـهد  یم  ربخ  ار  مالـسلا  هلآ  انیبن و  یلع  هیلع و  میهاربا  ترـضح  يریگ  هراـنک  لازتعا و  هصق  میرم  هروس  هیآ 49  رد  و 
: دومرف دینش  سأی  باوج  دومن و  دادمتسا  رزآ  شمع 

{ ّیبَر اوُعْدَأ  ِهّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ْمُُکلِزَتْعَأ َو  {َو 

( منوخ یمار  اتکی  يادخ  هدرک و  يرود  دتیسرپ  یم  ادخ  ياج  هب  هک  یناتب  امش و  زا  نم  )

هب مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامن ، رایتخا  يریگ  هشوگ  تلزع و  دـیدن ، دوخ  مع  زا  کمک  يرای و  یتقو  هللا  لیلخ  میهاربا  هک  یئاـج  سپ 
.دیامن رایتخا  يریگ  هرانک  تلزع و  روای  رای و  ندوبن  هطساو  هب  یتسیاب  یلوا  قیرط 

.یناکم تلزع  هن  تسج  يرازیب  يرود و  اهنآ  زا  ابلق  هک  دشاب  یبلق  تلزع  تلزع ، نیا  زا  دارم  منک  یم  نامگ  خیش :

رطاخ هب  .یبلق  تلزع  هن  هدوب  یناکم  تلزع  لازتعا ، زا  دارم  هک  دـینیب  یم  دـیئامن  هعجارم  نیقیرف  ریـسافت  هب  یلاع  بانج  رگا  یعاد :
رد يزار  رخف  ماما  هک  مدراد 
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: دیوگ  (1) ریبک ریسفت  مجنپ  دلج  هحفص 809 

« .مکتقیرط یف  مکقرافا  ناکم و  یف  مکرافا  ینا  دارملا  هنع و  دعابتلا  وه  یشلل  لازتعالا  »

موش و یم  ادج  امش  هقیرط  ناکم و  زا  نم  ینعی  مکلزتعا  هملک  زا  میهاربا  دارم  دشاب و  یم  نآ  زا  يرود  يانعم  هب  يزیچ  زا  لازتعا  )
( .میامن یم  يرود 

تفه دومن و  ترجاهم  سراف  ناتسهوک  هب  لباب  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هیـضق ، نیا  زا  دعب  هک  دنا  هدروآ  ریـس  بابرا  اذلف 
راکـشآ ار  دوخ  توعد  تشگرب و  لـباب  هب  نآ  زا  دـعب  .تفرگ  هراـنک  تلزع و  قلخ  زا  .دوـمن  یم  ریـس  لاـبج  نآ  فارطا  رد  لاـس 

رما روهظ  بجوم  دومن و  تمالـس  درـس و  وا  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  دـنتخادنا ، شتآ  رد  دـنتفرگ و  ار  وا  .تسکـش  ار  اهتب  تخاـس و 
.دیدرگ تلاسر 

: هدومرف لقن  سرت  فوخ و  اب  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  ندرک  رارف  هصق  صصق ، هروس  هیآ 20  رد  و 

{ َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن    ِ ّبَر َلاق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  }

( .هد تاجن  راکمتس  موق  رش  زا  ارم  اهلا  راب  تفگ : تفر و  نوریب  نمشد  زا  ینارگن  سرت و  لاح  اب  رهش  زا  یسوم  )

یمن روذـعم  يریگ  هرانک  تلزع و  دوعق  رد  لوسر  یـصو  اـیآ  دـیامن  رارف  فوخ  سرتاـب و  ادـخ  مزعلا  اولوا  ربمغیپ  هک  یئاـج  سپ 
.دشاب

ترضح بایغ  رد  ار  لیئارسا  ینب  ندش  تسرپ  هلاسوگ  هصق  فارعا  هروسرد  و 
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ات هدومن  لقن  هدوب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هفیلخ  هک  نآ  اب  ار  نوراه  توکـس  وا و  ياه  يرگیزاب  يرماس و  ياوغا  هب  یـسوم 
: دیامرف یم  هیآ 149  رد 

{ ینَنُوُلتْقَی اوُداک  ینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ  ُهُّرُجَی  ِهیخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  }

اب نم  هک  شابم  نیگمـشخ  نم  رب   ) مردام دـنزرف  يا  تفگ : نوراه  .دیـشک  دوخ  يوس  هب  ار  نوراـه  شردارب  رـس  بضغ ، طرف  زا  )
( .دنناسرب لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  نوبز  راوخ و  ار  ام  اهنآ  مدرک ) موق  تیاده  يراکادف  ششوک و  تیاهن 

تفالخ عوضوم  رد  نوراه  اب  یلع  تهابش 

نیاو ندوب  اهنت  تهج  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  صوصنم  هفیلخ  ربمغیپ و  مالّـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  ینآرق  تایآ  قبط  سپ 
مایق هدومن و  رایتخا  توکس  مدرم  یتسرپ  هلاسوگ  ملسم  كرش  يرماس و  عینـش  لمع  لباقم  رد  دندومن  نوبز  راوخ و  ار  وا  تما  هک 

.دومنن فیس  هب 

رد هچ  ناـنچ   ) دومن یفرعم  نوراـه  هلزنم  بحاـص  نوراـه و  هیبـش  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ناـبلط و اـیند  دـنام و  اـهنت  تفرگ و  رارق  هدـش  عقاو  رما  لـباقم  رد  یتقو  هک  دوب  قحا  یلو و  میدومن ) رکذ  احورـشم  هیـضام  یلاـیل 

.دیامن رایتخا  لمحت  ربص و  نوراه  بانج  دننام  دید ، فرط  نآ  ار  دوخ  نیفلاخم 

شرـس رب  هنهرب  ریـشمش  دندروآ و  دجـسم  هب  اربج  ار  ترـضح  نآ  یتقو  دـش ، ضرع  البق  هک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تایاور  هب  اذـلف 
لوق زا  دنوادخ  هک  تفگ  ار  یتاملک  نامه  دیناسر ، ربمغیپ  ربق  هب  ار  دوخ  دیامن ، تعیب  هک  دندروآ  راشف  دنتفرگ و 
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: تفگ یسوم  هب  هک  دهد  یم  ربخ  نوراه 

{ ینَنُوُلتْقَی اوُداک  ینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  ای  }

( .دنشکب ارم  دنهاوخ  یم  هدومن و  مفیعض  هدراذگ و  اهنت  ارم  تما  نیبب  هللا  لوسر  ای  ینعی  )

رکف نآ  فارطا  رد  تسا  مزال  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  دوخ  هریـس  مامت ، مات و  تجح  رتـالاب و  ءاـیبنا  همه  زا 
زکرم زا  هنابش  هک  یئاج  ات  هدومن  رایتخا  توکس  همظعم  هکم  رد  لاس  هدزیـس  موق ، ياه  تعدب نانمـشد و  لباقم  رد  ارچ  هک  میئامن 

؟ دومن رایتخا  رارف  فولأم  نطو  تثعب و 

ننس نم  قاطی  امم ال  رارفلا   » هک دومن  رایتخا  رارق  رب  رارف  لمحت و  ربص و  فلس  ءایبنا  دننام  تشادن  روای  نوچ  هک  دوب  نآ  يارب  زج 
.دیامن فرطرب  ار  موق  عدب  راثآ  یغبنی  امک  تسناوتن  مه  یئاناوت  تردق و  نیح  رد  هک  میوگب  رتالاب  نیلسرملا »

.درادرب نایم  زا  ار  اه  تعدب  تسناوتن  ترضح  نآ  هک  دومن  رواب  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :

ما زا   (2) دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  (1) و  نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  یعاد :
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: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدیمح  .هشیاع  دنـسم  هرامش 212 ، ح 3162 ، ، 46-4/42 يدیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  - 1
هیف تلخداف  مدهف  تیبلاب  ترمال  هیلهاجب ، دهع  ثیدـح  کموق  نا  الول  هشئاع  ای  اهل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هشئاع : نع  »

،2/660 يراخب ، حیحص  رد  زینو  ...مهیاربا  ساسا  هب  تغلبف  ایبرغ  اباب  ایقرـش و  اباب  نیباب ؛ هل  تلعج  ضرالاب ، هتقزلال  و  هنم ، جرخأ  ام 
.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  اهناینب ، ْهکم و  لضف  باب  جحلا ، باتک  ح1481 ،

یلص هللا  لوسر  نا  هشئاع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .هشئاع  دنسم  ، 6/179 لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 2
ایقرـش اباب  نیباب  اهل  تلعج  ضرالاب و  اهتقزلاف  هبعکلا ، تمدهل  هیلهاجبوا  كرـشب  دهع  ثیدح  کموق  نا  الول  اهل  لاق  هلآو  هیلع  هللا 

ح ، 972  – 2/968 شحیحص ، رد  ملسم  زین  .هبعکلا و  تنب  نیح  اهترـصتقا  اشیرق  ناف  عرذا  هتـس  رجحلا  نم  اهیف  تدز  ایبرغ و  اباب  و 
باتک ، 4/11 طوسبملارد ، یـسخرس  .تسا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نیمه  هب  اـهئانب ، ْهبعکلا و  ضقن  باـب  جـحلا ، باـتک  ، 406 - 368

هبعکلا و ءانب  تضقنل  هیلهاجلاب  کموق  دهع  ناثدـح  الول  و  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  کسانملا ،
« ...تیبلا یف  میطحلا  تلخدا  هیلع و  هللا  تاولص  لیلخلا  دعاوق  ترهظا 
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ناـمز رفک و  هب  دـهعلا  بیرق  مدرم  نیا  رگا  دـندومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لـقن  هشیاـع  نینمؤـملا 
نوریب نآ  زا  هک  هچنآ  دننک و  بارخ  ار  هبعک  هناخ  مدومن  یم  رما  دنوش  نآ  رکنم  دوخ  بلق  هب  هک  مدیـسرت  یمن  دندوبن و  تیلهاج 
تمـس هب  مداد  یم  رارق  نآ  يارب  رد  ود  میهاربا  ترـضح  نامز  دـننام  متخاس و  یم  لصتم  نیمز  هب  ار  هناـخ  هدومن و  لـخاد  دـندرب 

.مدیناسر یم  میهاربا  ترضح  يانب  هیاپ  هب  ار  نآ  دیابن  برغم و  قرشم و 

نک هشیر  يارب  هک  هیهلا  هیلاع  هبترم  ماقم و  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یئاـج  دـینک : تقد  فاـصنا  يور  زا  ناـیاقآ 
( دنا هتشون  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنآ  رب  انب   ) دیامن یم  هظحالم  دوخ  هباحـص  زا  هدیدرگ  ثوعبم  اهنآ  راثآ  رفک و  كرـش و  ندومن 

يور ناناملـسم  ادابم  هک  دروآ  رد  یلـصا  تروص  هبو  دـیامن  ضوع  دـناوتن  هتفر  راک  هب  یمیهاربا  نامتخاس  رد  هک  ییاه  تعدـب  و 
.دنیامن نآ  راکنا  تیلهاج  دهع  تداع 
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عقاو دونع  دوسح و  یموق  لباقم  رد  هک  روتـسد  هریـس و  نآ  هب  ندومن  لمع  هب  دوب  یلوا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیئامن  قیدـصت 
.دنروآ دراو  نید  لصا  هب  هکلب  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تابرض  هدومن و  یفالت  ات  دنتشگ  یم  تصرف  بقع  هک  دوب  هدش 

لقن دوخ   (1) بقانم رد  يدادغب  بیطخ  یمزراوخ و  یلزاغم  نبا  یطساو  هیقف  هچ  نانچ 

نم زا  دعب  تسا  دوز  دنراد و  لد  رد  اه  هنیک  وت  زا  تما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن 
ریخ ضوع  ازج و  ار  وت  دنوادخ  ات  لمحت  ربص و  هب  میامن  یم  رما  ار  وت  نم  دنزاس ! رهاظ  دنراد  لد  رد  هچ  نآ  هدومن و  هعدخ  وت  اب 

.دیامرف تیانع 
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ثیدح یمزراوخ  ...هتبحم  یلع  هضیرحت  هایا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  ْهبحم  یف  لصف 6 ، ح35 ، ص65 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
قرط ضعب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  عم  یـشمأ  تنک  لاـق : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار 
یلع انیتا  مث  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کلو  اهنـسحأ  ام  لاقف : .هقیدـح  نم  اهنـسحأ  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  هقیدـح  یلع  انیتأف  هنیدـملا ،

ای : لوقأ قئادـح ، عبـس  یلع  انیتا  یتح  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کل  لاقف : هقیدـح  نم  اهنـسحأ  ام  هللا  لوسر  اـی  تلقف : يرخأ  هقیدـح 
؟ کیکبی ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  ایکاب  شهجأو  ینقنتعا  قیرطلا  هل  الخ  املف  اهنم ، نسحأ  هنجلا  یف  کل  لوقیف : اهنسحأ  ام  هللا  لوسر 

یجنگ زین  و  کنید » نم  همالـس  یف  لاق : ینید ؟ نم  همالـس  یف  تلقف : .يدـعب  الإ  کل  اهنودـبی  ـال  ماوقأ  رودـص  یف  نئاغـض  لاـق :
نب یلع  لئاضف  لئاضفلا ، باـتک  ح 36523 ، ، 13/176 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  باب 66 ؛ ص273 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاـش 
حرش مقر 6859 ، ، 12/398 يدادغب ، خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ؛ ْهنجلاب هتراشب  باب  ، 9/118 دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  بلاط ؛ یبا 
دئارف رد  ینیومح  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  مقر 4933 ، ، 42/322 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  قیثو ؛ نب  ضیف  لاح 
دنسم رد  یلصوم  یلعی  نبا  سابع ؛ نبا  نع  دهاجم  ثیداحا  ، 11/61 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  باب 28 ؛ ح 115 ، ، 1/152 نیطمسلا ،

.دننک یم  لقن  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنسم  ح565 ، ، 1/426 یلعی ، یبا 
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ادخ يارب  ترضح  نآ  توکس  ربص و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافو  زا  دعب  نیفلاخم  اب  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوعق  تلع 

هب ینعی  .دید  یم  ادخ  دید  یم  هچ  ره  دید و  یمن  ار  دوخ  ادـبا  یگدـنز  رد  هک  دوب  يدرمدار  هناگی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایناث 
لمحت ربص و  اذلف  تساوخ ، نید  دوخ و  يارب  ار  تسایر  تفالخ و  تماما و  دوخ و  ناگ  هتـسب  دوخ و  .دوب  هللا  یف  یناف  ینعم  مامت 
نیملسم هعماج  رد  هقرفت  ادابم  هک  دوب  ادخ  يارب  دوخ  تباث  قح  قاقحا  يارب  نیفلاخم  لباقم  رد  ترضح  نآ  مایق  مدع  توکس و  و 

.دندرگرب هیلوا  رفک  هب  مدرم  دتفایب و 

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  دومن  باطخ  دنوب  هدوب  ار  شقح  هک  یتلاح  رد  تشگرب  هناخ  هب  هناسویأم  همولظم  همطاف  هک  یعقوم  هچ  نانچ 
: درک ضرع  مالّسلا و 

یبأ هلیحن  ینزتبی  هفاحق  یبأ  نبا  اذه  لزعألا ، شیر  کناخف  لدجألا ، همداق  تضقن  نینظلا ، هرجح  تدعقو  نینجلا ، هلمش  تلمتـشا  »
« یمالک یف  دلأ  هتیفلأو  یماصخ ، یف  رهجأ  دقل  ینبا ، هغلبو 

اهزاب ياهرپ  هاش  هک  نآ  زا  دعب  يا و  هتشگ  ناهنپ  هناخ  جنک  رد  مهتم  صخش  نوچ  يدش و  نیشن  هدرپ  ردام  مکـش  رد  لفط  دننام  )
هب رکب ) یبا   ) هفاحق وبا  رـسپ  کنیا  يرادن  اهنآ  رب  یئاناوت  يا و  هدیدرگ  زجاع  فیعـض  ناغرم  ياهرپ  زا  نونکا  یتسکـش  مه  رد  ار 
هب نتفگ  نخس  رد  دنک و  یم  ینمشد  اراکـشآ  نم  اب  درب ! یم  ارم  نادنزرف  تشیعم  توق و  ار و  مردپ  هدیـشخب  ءاطع و  ملظ ، متس و 

!( دیامن یم  هلداجم  نم  اب  یتخس 

ات داد  شوگ  ار  تاباطخ  تاملک و  مامت  یلع  انالوم  .تسا  ینالوط  شا  هبطاخم 
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قاقحا نید و  رما  رد  نم  همطاف ! دومرف : هلمج  زا  هک  دومن  عناق  ار  یب  یب  یباوج  رـصتخم  هب  هاگنآ  دـش ، تکاس  مالّـسلااهیلع  همطاف 
رد دـبالا  یلا  تردـپ  مان  دـنامب و  رادـیاپ  یقاب و  نیبم  نید  نیا  هک  یتسه  لـیام  اـیآ  مدرکن  یهاـتوک  دوب  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  قح 

؟ دوش هدرب  اه  هنذأم  اهدجسم و 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تردپ  هک  نآ  هچ  ینک  ربص  دیاب  تروص  نیا  رد  سپ  دومرف : .تسا  نیمه  میوزرآ  لامآ و  اهتنم  تفگ :
یلو مریگب  ار  تقح  میامن و  راوخ  ار  نانمـشد  هک  مراد  تردق  الا  میامن و  ربص  دـیاب  مناد  یم  نم  إلهدومن  اه  تیـصو  نم  هب  هلآو 
یقح زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ترخآ  باوث  اریز  نک ؛ ربص  ادخ ، نید  ظفح  ادخ ، يارب  زا  سپ  دور  یم  نایم  زا  نید  تقو  نآ  هکنادب 

.دندومن بصغ  وت  زا  هک 

رد اـبلاغ  هچ ؛ ناـنچ  دوشن  یگتـسد  ود  داـجیا  هک  مالـسا  هزوح  ظـفح  يارب  درک  ربص  داد و  رارق  دوخ  هشیپ  ار  ربص  تهج  نیمه  هب 
.دومن یم  تاهج  نیا  هب  هراشا  دوخ  تانایب  بطخ و 

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

نب یلع  (2) و  هغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  تعامج  ءاـملع  تاـقث  زا  هک   (1) یفقث دـمحم  نب  میهاربا  هـلمج  زا 
نوچ هک  دنیامن  یم  لقن  ینادمه  دمحم 

259 ص :

.رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  هباحصا  یلا  مالّسلا  هیلع  یلع  ْهلاسر  ، 308 - 1/302 یفوک ، یفقث  دمحم  تاراغلا ، - 1
لقن نینچ  ار  هبطخ  دیدحلا  یبا  نبا  .هتراما  لوا  یف  ْهنیدملاب  یلع  ْهبطخ  هبطخ 22 ، ، 1/307 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

هناطلس انعزانی  ال  سانلا ، نود  هءایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  انلق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  هللا  لبق  امل  هناف  دعب  اما  تسا : هدرک 
، فیعضلا انیف  عمطی  هقوس ، انرصو  .انریغل  هرمالا  تراصف  انیبن ، ناطلس  انوبـصغف  انموق  انل  يربنا  ذإ  ذا  عماط ، انقح  یف  عمطی  دحا و ال 

نأو نیملسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  الول  هللا  میأو  .سوفنلا  تعزجو  رودصلا ، تنـشخو  کلذل ، انم  نیعألا  تکبف  لیلذلا ، انیلع  ززعتیو 
نم سانلا  اهیأ  ینومتجرختـسا  مث  اریخ ، سانلا  اولأی  مل  هالو  رمالا  یلوف  هیلع ، مهل  انک  اـم  ریغ  یلع  اـنکل  نیدـلا ، روبیو  رفکلا ، دوعی 

.مکرمال ینم  نیش  یلع  ینومتعیابف  یتیب ،

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 288 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_259_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_259_2
http://www.ghaemiyeh.com


ادا يا  هبطخ  دندش ، عمج  دجسم  رد  مدرم  دومرف  رما  نینمؤملا  ریما  ترضح  دنتفر  هرصب  تمس  هب  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و 
: دومرف راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  دعب  دومن و 

هللا قیالخ  قحا  هءایلوا و  هترتع و  هتثرو و  هتبـصع و  هتیب و  لها  نحن  انلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  »
نم بولقلا  نویعلا و  هللا  کلذل و  تکبف  انریغ  هولو  انم و  انیبن  ناطلس  اوعزتناف  نوقفانملا  رفن  ذا  نحن  امنیبف  هناطس  هقح و  عزانن  هب ال 

کلذ انریغ  دـق  انکل  نیدـلا  دوعی  رفکلا و  یلا  اودوعی  نا  نمیلـسملا  نم  هقرفلا  هفاخم  الول  هللا  میا  ورودـصلا  هللا  تنـشخ و  اـعیمج و 
ایقلی مکتعامج و  اقرفیل  هرـصبلا  یلا  اضهن  دـق  یناـعیاب و  دـق  یلا و  رمـالا  هللا  ّدر  مهلیبسل و  اوشم  هـالو و  کـلذ  یلو  دـق  انعطتـسا و 

« .مکنیب مکسأب 

ءایلوا ترتع و  ثراو و  ناشیوخ و  تیب و  لها  اـم  میتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  نآ  ینعم  لـصح  اـم  )
ترـضح نآ  تنطلـس  هرطیـس و  قـح و  يارب  یعزاـنم  میتـسه و  ترـضح  نآ  ماـقم  هبتر و  هـب  قیـالخ  نیرتراوازـس  ترـضح و  نآ 

رما نیا  يارب  مسق  ادـخ  هب  .دـندومن  راذـگاو  رگید  هب  هتفرگ  ام  زا  ار  تفالخ  هداد  مه  تسد  هب  تسد  نیقفانم  زا  یهورگ  .میتشادـن 
اه مشچ 

260 ص :
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هب هک  دوبن  ناناملسم  هقرفت  فوخ و  رگا  مسق  ادخ  هب  .هدیدرگ  رپ  هنیک  مشخ و  زا  اه  هنیس  هدیدرگ و  هدرزآ  نایرگ و  ام  ياه  لد  و 
رییغت هنیآ  ره  رفک ، هب  دندرگرب  ءارقهق 

تعیب نم  اـب  ناناملـسم  هک  يزور  اـت  دـندش  لوغـشم  تفـالخ  رما  هب  ناـنآ  و  مدومن ) راـیتخا  توکـس  نکل  و   ) ار تفـالخ  مداد  یم 
هب دـندرک  تضهن  هرـصب  فرط  هب  سپـس  هدومن و  تعیب  نم  اب  تسخن  هک  دـندوب  یناـسک  زا  ریبز  هحلط و  ماـگنه  نآ  رد  دـندومن ؛

( .دنیامن رارقرب  ار  یلخاد  گنج  ات  مهارف ، ار  یگتسد  ود  داجیا  ناناملسم و  امش  نیب  هملک  فالتخا  هک  نآ  روظنم 

رد تساخرب  ترضح  نآ  هرـصب  هب  تکرح  عقوم  رد  هک  دنا  هدومن  تیاور  امـش  گرزب  ءاملع  زا  یبلک  (1) و  دیدحلا یبا  نبا  زین  و 
: دومرف هبطخ  نمض  درک و  هباطخ  مدرم و  لباقم 

نا تیأرف  ساـنلا  نم  هب  قحا  نحن  قح  نع  اـنتعفدو  رمـالاب  شیرق  اـنیلع  ترثأتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ضبق  اـمل  یلاـعت  هللا  نا  »
« .نیدلا مالسالاب و  ادهع  اوثیدح  سانلا  مهئامد و  کفس  نیملسملا و  هملک  قیرفت  نم  لضفا  کلذ  یلع  ربصلا 

ام زا  نآ ، هب  مدوـب  رتراوازـس  همه  زا  هک  یقح  تفـالخ  هدوـمن ، تـعیمج  شیرق  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـفو  زا  سپ  )
فالتخا مدوب  هدرکن  ربص  رگا  اریز  تسا ، ناناملسم  قیرفت  زا  رتهب  دروم  نیا  رد  ربص  هک  مدومن  ساسحا  نم  .دنتفرگ 

261 ص :

یبلک زا  ار  قوف  نایرج  دـیدحلا  یبا  نبا  .ْهرـصبلل  هریـسم  دـنع  هتبطخ  هبطخ 22 ، ، 1/308 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.دنک یم  تیاور 
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نید مالسا و  هب  دهع  هزات  ناناملسم  نوچ  دیدرگ ، یم  هتخیر  اه  نوخ  دش و  یم  نیملسم  فوفـص  نیب  یقیمع  فاکـش  داجیا  هملک 
( .دندوب هتسب 

هقرفت زا  فرط  کی  زا  هکلب  هدوبن  اضر  تهج  زا  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  ماقم  هب  ترـضح  نآ  ندـش  میلـست  ندرک و  توکـس  سپ 
.هدوب اهرصنع  تسس  دادترا  رافک و  هبلغ  نید و  لاوز  فوخ  رگید  فرط  زا  يزیر و  نوخ  نیملسم و 

یم یسایس  هاگتسد  نآ  اب  فلاخم  ترضح  نآ  دندیمهف  همه  هک  اهنآ  اب  هجاحم  فالخ و  رب  هلباقم  توکـس و  هام  شـش  زا  دعب  اذل 
رباکا هچنآ  رب  انب  دورب ) نایم  زا  دوب  نکمم  یگتسد  ود  هلیسو  هب  هک   ) نید ظفح  يارب  هاگ  نآ  دشاب ،

تیاضر و هن  دوب  مالسا  سدقم  نید  هب  تدعاسم  هقیقحلا  یف  هک  دمآرب  تدعاسم  ماقم  رد  دومن و  تعیب  دنا  هتـشون  ناتدوخ  ءاملع 
.تفالخ رما  هب  قیدصت 

نم توکس  هک  تشون  احیرص  دش و  رکذتم  ار  ینعم  نیمه  داتـسرف  رتشا  کلام  هلیـسو  هب  رـصم  لها  يارب  هک  يا  همان  رد  هچ  نانچ 
دلج هحفـص 164  رد  مه  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ترـضح  نآ  هماـن  تراـبع  ینعی  تسا ، نیا  هدوـب  نید  يارب  مه  تـعیب  نـید و  يارب 

.تسا هدومن  لقن   (1) هغالبلا جهن  حرش  مراهچ 

262 ص :

هنوگنیا دیدحلا  یبا  نبا  رکب ) یبا  نب  دـمحم  لتقم  دـعب  یلع  مامالا  هبطخ   ) همان 67 ، 6/94 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
هللا یلص  هلیبسل  یضم  املف  ...همألا  هذه  یلع  ادیهشو  لیزنتلا ، یلع  انیمأو  نیملاعلل ، اریذن  ادمحم  ثعب  هللا  نإف  دعب ، ام  دنک : یم  لقن 

دمحم دعب  رمالا  اذه  لدـعت  برعلا  نأ  یلاب  یلع  رطخی  الو  یعور ، یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  هدـعب ، رمالا  نوملـسملا  عزانت  هلآو ، هیلع 
، يدـی تکـسمأف  هوعیابیل ، هیلإ  مهلافجإو  رکب ، یبأ  یلع  سانلا  لایثنا  الإ  ینعار  امف  .هدـعب  نم  ینع  هوحنم  مهنأ  ـالو  هتیب ، لـهأ  نع 

هعجار تیأر  یتح  هللا  ءاش  ام  كاذب  تثبلف  هدـعب ، نم  رمالا  یلوت  نمم  سانلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ماقمب  قحأ  ینأ  تیأرو 
نأ هلهأو  مالسالا  رصنأ  مل  نإ  تیـشخف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  هلمو  هللا  نید  قحم  یلإ  نوعدی  مالـسالا ، نع  تعجر  سانلا  نم 

...مکرومأ هیالو  تاوف  نم  مظعأ  یلع  امهب  باصملا  نوکی  امدهو  املث  هیف  يرأ 
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رصم لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  همان 

نوملسملا عزانت  مالّسلا  هیلع  یـضم  املف  ...نیلـسرملا  یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادمحم  ثعب  هناحبـس  هللا  ناف 
، هتیب لهأ  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هدعب  نم  رمألا  اذه  جعزت  برعلا  نأ  یلابب  رطخی  الو  یعور  یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  هدعب ، نم  رمألا 

تعجر دق  سانلا  هعجار  تیأر  یتح  يدی  تکـسمأف  هنوعیابی ، نالف  یلع  سانلا  لایثنا  الإ  ینعار  امف  هدعب ، نم  ینع  هوحنم  مهنأ  الو 
نوکت امده  وأ  املث  هیف  يرأ  نأ  هلهأو  مالسالا  رصنأ  مل  نإ  تیشخف  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  قحم  یلإ  نوعدی  مالـسالا  نع 
عـشقتی امک  وأ  بارـسلا ، لوزی  امک  ناک  اـم  اـهنم  لوزی  لـئالق  ماـیأ  عاـتم  یه  اـمنإ  یتلا  مکتیـالو  توف  نم  مظعأ  یلع  هب  هبیـصملا 

« هنهنتو نیدلا  نأمطاو  قهزو ، لطابلا  حاز  یتح  ثادحألا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا ،

وا زا  سپ  تشذـگرد  ترـضح  نآ  نوـچ  .ناربـمغیپ  رب  هاوـگ  ناـیناهج و  ندـیناسرت  يارب  تخیگنارب  ار  دـمحم  ناحبـس  دـنوادخ  )
هک مدرک  یمن  رواب  تشذـگ و  یمن  مرطاخ  داد و  یمن  هار  ملد  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـندرک  وگتفگ  عازن و  تفـالخ  رما  رد  ناناملـسم 
هه اـب   ) راوـگرزب نآ  زا  سپ  هک  نآ  هـن  دـنراذگاو و  يرگید  هـب  وا  نادـناخ  تـیب و  لـها  زا  ار  تفـالخ  ترـضح  نآ  زا  سپ  برع 

رگم دنکفین  جنر  هب  ارم  دنراد !؟ زاب  نم  زا  ار  نآ  هزراب ) صوصن  تاشرافس و 

263 ص :
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مدرم زا  یهورگ  مدـید  هک  نا  ات  متـشادهاگن  تعیب ) زا   ) ار دوخ  تسد  سپ  .دـننک  تعیب  وا  اب  هک  رکب ) یبا   ) نالف رب  مدرم  نتفاـتش 
مزادرپن ناناملسم  مالسا و  يرای  هب  رگا  مدیسرت  سپ  .دنربب  نیب  زا  ار  دمحم  نید  دنتساوخ  یم  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  دندش و  دترم 

دنچ يالاک  هک  دشاب  امـش  رب  تموکح  تیالو و  ندش  توف  زا  رتگرزب  نم  رب  نآ  هودنا  تبیـصم و  هک  منیبب  نآ  رد  یناریو  ای  هنخر 
یم هدیـشاپ  مه  زا  ربا  نوچ  ای  ددرگ  یم  لـیاز  بارـس  هک  نآ  دـننام  .دور  یم  تسد  زا  دوش ، یم  رتهب  نآ  زا  هچنآ  هک  تسا  يزور 
نید تفر و  نیب  زا  دـش ، هتفرگ  يراکهابت  یتسردان و  ولج  هک  نآ  ات  متـساخرب  اه  يراـک  هاـبت  اهدـمآ و  شیپ  نآ  ناـیم  سپ  .دوش 

( .داتسیا زاب  تفرگ و  مارآ 

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

زا یفقث  لـاله  نب  دعـس  نب  میهاربا   (2) تاراغلا باـتک  زا   (1) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 35 ، رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  و 
نب دمحم  تداهـشو  نانمـشد  تسد  هب  رـصم  حتف  زا  دعب  هک  تسا  هدومن  لقن  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دـبع  زا  شدوخ  لاجر 

رصم لها  يارب  دوخ  همان  رد  هک  ار  یتالمج  مامت  انیع  هک  ، ) دومن نایب  یلـصفم  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هللا  همحر  رکب  یبا 
اجنآ ات  دومن ) زراب  رهاظ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  دـعب  ناناملـسم  راتفر  عاضوا و  یتیاضران  راهظا  زا  دوب  هداتـسرف 

هک

264 ص :

هیلع و تکلمف  رـصم  رکب  یبا  نب  دـمحم  لدـق  امل  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و  ، ) همان 67 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  یلع  مامالل  هبطخ  لتق ،)

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ْهافو  دـعب  هل  يرج  اـم  اـهیف  هباحـصا و  یلا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ْهلاـسر  ، 1/308 تاراـغلا ، - 2
« ققحم »
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: تفگ يدرم  دسیون : یم 

انأ صرحأ ؟ انیأ  دـعبأو ، ینم  صرحأ  متنأ  تلقف : دـعبا ، ینم و  صرحا  متنا  تلقف  صیرحل ، رمالا  اذـه  یلع  کنا  بلاط  یبا  نبا  ای  »
هللاو ال اوتهبف ، هنیبو ، ینیب  نوـلوحتو  هنود  یهجو  نوبرـضت  متنأ  مأ  هب ، یلوأ  هلوـسرو  هللا  ینلعج  يذـلا  یقحو  یثاریم  تبلط  يذـلا 

.نیملاظلا موقلا  يدهی 

! دیـشاب یم  ماقم  نآ  زا  رترود  نم و  زا  رت  صیرح  امـش  متفگ : یـشاب ؟ یم  صیرح  ردـق  هچ  تفالخ  بلط  رد  بلاط  یبا  رـسپ  يا  ) 
دنداد رارق  نم  يارب  وا  لوسر  وادـخ  هک  ار ) تفالخ  ینعی   ) دوخ قح  ثاریم و  هک  نم  ایآ  میـشاب ؟ یم  رت  صیرح  ام  زا  کی  مادـک 

قح نم و  نایم  دـیتشاد و  زاب  دوخ  قح  زا  ارم  دیـشاب ) هتـشاد  یقح  هک  نآ  نودـب   ) هک امـش  ای  متـسه  نآ  هب  یلوا  میامن و  یم  بلط 
« .دنکن تیاده  ار  ناملاظ  زگره  لاعتم  دنوادخ  دندنام و  زاب  باوج  زا  هتشگ و  توهبم  سپ  دیدش ، لئاح  زجاح و  نم  تباث 

مایق و مدـع  تلع  دوش  یم  مولعم  دـهد ، یمن  ار  شراتفگ  هزاجا  تقو  هک  ترـضح  نآ  تانایب  بطخ و  ریاس  تاملک و  نیا  زا  سپ 
! تفالخ هب  ياضر  هن  تسا  هدوب  ناناملسم  هقرفت  نید و  لاوز  فوخ  امش ) ءاملع  هدیقع  هب   ) هام شـش  زا  دعب  ندومن  تعیب  میلـست و 
هک ناـنچ   ) دـنتفرگ یم  ار  ترـضح  نآ  فارطا  مه  یعمج  اـققحم  درک ، یم  قـح  هب  ماـیق  مالّـسلا  هیلع  یلع  زور  نآ  رگا  اریز  اـهنآ 

بیرق مه  ناناملسم  هتفر ، ایند  زا  هزات  مه  ربمغیپ  دش  یم  عورش  یلخاد  گنج  هاگنآ  دندومن ) مایق  هب  بیغرت  ار  ترـضح  نآ  ررکم 
دوهی و زا  نید  يداعا  ناگناگیب و  تسد  هب  تقو  اذـل  دوب ، هدومنن  ادـیپ  رارقتـسا  اهنآ  ياهبلق  رد  نامیا  زونه  دـندوب ، رفک  هب  دـهعلا 

يراصن و
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.تفر یم  نایم  زا  نید  ساسا  هدیچرب و  نایمالسا  تزع  طاسب  داتفا  یم  نیقفانم  رتالاب  همه  زا  نیکرشم 

تـسناد یم  دوب ، هداد  ربخ  وا  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ، قیاقح  هب  ياناد  ملاع و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 
دانع لهج و  هدرپ  سپ  رد  یمک  تدـم  تسا  نکمم  تسا ، تافآ  لثم  مدرم ، ناـیم  رد  نید  لـثَم  .دور  یمن  ناـیم  زا  نید  لـصا  هک 

(. تخاس رونم  نشور و  ار  ملاع  راوگرزب  نآ  تقیقح  رون  هچ  نانچ   ) .دش دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  تبقاع  یلو  دنامب 

هقرفت ثعاب  هدـش و  لیکـشت  یگتـسد  ود  دـنک ، مایق  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دـنک  ربص  نید  تلحـصم  ياضتقا  هب  دومرف  هظحالم  سپ 
یلو دوب  هداد  نید  ياقب  هب  ربخ  ادخ  لوسر  ول  دنربب و  نایم  زا  ار  نید  لصا  هک  دـهدب  نانمـشد  تسد  هب  یتصرف  ددرگ و  نیملـسم 

.داتفا یم  بقع  هب  اهنآ  تفرشیپ  یتدم  يارب  نیملسم و  تراقح  تلذ و  ببس 

رد هچ  نانچ  ، ) دومن رهاظ  ار  قح  رایـسب ، تارظانم  اب  رـضاحم  سلاجم و  رد  دومن و  لمأت  هام  شـش  شدوخ  قح  تاـبثا  يارب  اـهتنم 
.دومن قح  تابثا  تاجاجتحا  تارظانم و  رد  یلو  دومنن  گنج  هب  مایق  درکن  تعیب  مدرک ) ضرع  لبق  ياه  بش 

هیقشقش هبطخ 

: دیامرف هک  هدومن  یناعم  نیا  هب  هراشا  هیقشقش  هبطخ  لوا  رد  هچ  نانچ 

تلدـسف .ریطلا  یلإ  یقری  الو  لیـسلا  ینع  ردـحنی  .یحرلا  نم  بطقلا  لحم  اـهنم  یلحم  نأ  ملعیل  هنإو  نـالف  اهـصمقت  دـقل  هللاو  اـمأ 
ابوث اهنود 
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.ریغـصلا اهیف  بیـشیو  .ریبکلا  اهیف  مرهی  ءایمع  هیخط  یلع  ربصأ  وأ  ءاذـج  دـیب  لوصأ  نأ  نیب  يأترأ  تقفطو  .احـشک  اـهنع  تیوطو 
ابهن یثارت  يرأ  اجـش  قلحلا  یفو  .يذـق  نیعلا  یفو  تربصف  یجحأ  اـتاه  یلع  ربصلا  نأ  تیأرف  هبر  یقلی  یتح  نمؤم  اـهیف  حدـکیو 

« خلا ...هدعب  نالف  یلإ  اهب  یلدأف  هلیبسل  لوألا  یضم  یتح 

يارب نم  ماـقم  تسناد  یم  هکنآ  لاـح  هدیـشوپ و  نـهاریپ  دـننام  ار  تفـالخ  رکب ) یبا   ) هفاـحق یبا  رـسپ  هـک  دـنوادخ  هـب  دـنگوس  )
هدننک زاورپ  چیه  دوش و  یم  ریزارس  لیـس  دننام  نم  ضیف  همـشچرس  زا  فراعم  مولع و  .دشاب  یم  ایـسآ  طسو  بطق  دننام  تفالخ ،

دوـخ راـک  رد  مدوـمن و  یهت  نآ  زا  وـلهپ  اـهر و  ار  تفـالخ  هماـج  سپ  زدـسر  یمن  نم  تعفر  جوا  هب  شناد  ملع و  ياـضف  رد  يا 
يروک یکیرات  رب  هکنآ  ای  میامن ) هبلاطم  ار  دوخ  قح   ) هدرک هلمح  ورای ) رای و  نودب  ینعی   ) تسد نودـب  ایآ  هک  مدرک  یم  هشیدـنا 

يدنمدرخ ندرک  ربص  مدید  زدریمب  ات  هدیـشک  جـنر  نمؤم  ریپ و  هدرمژپ و  ناناوج  هدوسرف و  ناریپ  هک  منک  ربص  قلخ ) یهارمگ  (و 
تراغ جارات و  ار  دوخ  ثاریم  دوب ؛ هتفرگ  ناوختـسا  ار  میولگ  رابغ ، كاـشاخ و  ار  منامـشچ  هک  یتلاـح  رد  مدرک  ربص  سپ  تسا ،

( .تخادنا دوخ  زادعب  رمع )  ) شوغآ هب  ار  تفالخ  دیناسر و  اهتنا  هب  ار  دوخ  هار  رکب ) یبا   ) یلوا هک  نآ  ات  مدید  یم  هتفر 

هب مهد ؛ تمحازم  دهد  یمن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  ترـضح  نآ  لد  ياهدرد  رب  تسا  لمتـشم  مامت  هک  هبطخ  رخآ  ات 
.دشاب یفاک  منک  یم  نامگ  دهد ، ربخ  ترضح  نآ  ینورد  تارثأت  زا  دیامن و  مارم  تابثا  هک  يرادقم 
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نآ باوج  هیشقش و  هبطخ  رد  لاکشا 

تآشنم زا  هکلب  تسین  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  هبطخ  نیا  اـیناث  .دـشاب  یمن  ترـضح  نآ  یگنتلد  رب  یلیلد  هبطخ  نیا  رد  ـالوا  خـیش :
مهنع هللا  یـضر  ءافلخ  تفالخ  زا  الـصا  بانج  نآ  الا  هدومن و  ترـضح  نآ  تابطخ  هب  قحلم  هک  تسا  نیدلا  یـضر  فیرـش  دیس 

.هدوب یضار  مه  اهنآ  زا  درک ، لمع  نآ  هب  هتشاد و  مه  ار  تیاضر  لامک  هکلب  هتشادن  یتیاکش 

نآ ياه  یگنتلد دـش و  ضرع  البق  تفالخ  رما  رد  تایاکـش  تانایب و  الا  تسا و  بصعت  رد  طارفا  هب  طوبرم  امـش  ناـیب  نیا  یعاد :
.دیئامن یشارت  لاکشا  امش  هک  درادن  هبطخ  نیا  هب  صاصتخا  طقف  ترضح 

هب هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یـضر  راوگرزب  ملاع  دباع  دـهاز  دیـس  تآشنم  زا  ار  نآ  هک  هبطخ  نیا  هب  عجار  امـش  لاکـشا  اما  و 
زا ضعب  دیدومن  يوریپ  لیلد  نودب  دیدش و  جراخ  لادـتعا  دـح  زا  دـیدیزرو و  دانع  میوگب  هک  منک  یمن  تراسج  دـیروآ  باسح 

لقن هک  دیتسناد  یم  دیتشاد  هقیقد  تاعلاطم  رگا  الا  دییامن و  تاعلاطم  رد  تقد  میوگ  یم  طقف  ار ، دوخ  فالسا  نیرخأتم  نیبصعتم 
زع دننام  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهش  هب  تسا  عوقولا  ققحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  زا  هبطخ  نیا 

رصم و راید  یتفم   (2) هدبع دمحم  خیش  (1) و  دیمحلا دبع  نیدلا 
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( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نمو   ) هبطخ 3 ، 206 - 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  و  مالّسلا ، هیلع  هل  ْهبطخ  نمو  ، ) هبطخ 3 ، 1/50 هدبع ، نب  دمحم  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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هدومن و ترضح  نآ  زا  هبطخ  نیا  رودص  هب  فارتعا  هک   (1) هیمالسالا ممالا  خیرات  تارضاحم  هحفص 127  رد  يرضخ  دمحم  خیش 
.دنا هدومن  حرش  ار  نآ 

رباکا زا  رفن  لهچ  زا  هدایز  الا  دندومن و  تاهبـش  دـیلوت  هدز  یئاپ  تسد و  جاجل  دانع و  يور  نیرخأتم  نیبصعتم و  زا  يا  هدـع  طقف 
.دنا هدومنن  يا  هدیقع  نینچ  هب  هوفت  اهنآ  زا  يدحا  دنا  هتشون  هغالبلا  جهن  رب  حرش  هک  ینس  هعیش و  ياملع 

هللا همحر  یضر  دیس  تیصخش  هب  هراشا 

هب ار  یتبسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یضر  ردقلا  لیلج  دیس  ینابر  ملاع  ياوقت  عرو و  ماقم  هوالع 
.دشاب هدومن  ترضح  نآ  هب  بستنم  غورد  بذک و  يور  زا  هبطخ و  لعج  هک  دنهدب  وا 

یناعمو ظافلا  تلازج  تغالب و  تحاصف و  زا  هداد  رارق  تقد  دروم  ار  هغالبلا  جـهن  تابطخ  هک  برع  تاـیبدا  رب  نیعلطم  هوـالع  هب 
نودب تسین  نکمم  رـشب  زا  يدحا  يارب  هکلب  یـضر  دیـس  يارب  هن  هک  دنا  هدرب  یپ  اهنآ  رد  هجردـنم  هیمکح  هیملع و  زونک  هیلاع و 

.دروایب تاملک  نآ  لثم  دناوتب  بیغ  ملاع  هب  لاصتا 

یتفم  (3) هدبع دمحم  خیش  نیرخأتم  زا  (2) و  یلزتعم دیدحلا  یبا  نب  دیمحلا  دبع  نیدلا  زع  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هچ  نانچ 
ینعم نیا  هب  فارتعا  رصم  راید 

269 ص :

.ْهحاصفلا هقفلا –  ْهعاجشلا ، ْهرضاحم 31 ، ، 2 ءزج ص285 ، يرضخ ، دمحم  ْهیمالسالا ، ممالا  خیرات  تارضاحم  - 1
همالک یف  و  دسیون : یم  مالّـسلا ...  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  همدقم ، ، 1/24 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2

.نیقولخملا مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  لیق :
( ْهیقشقشلاب ْهفورعملا  یه  مالّسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  و   ) هبطخ 3 ، 1/84 هدبع ، نب  دمحم  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_269_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_269_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_269_3
http://www.ghaemiyeh.com


نآ هک  دنک  یم  تباث  هتفر  راک  هب  ترضح  نآ  تانایب  بطخ و  رد  هک  یعیدب  بولسا  یناعم و  نسح  ظافلا و  تلازج  هک  دنا  هدومن 
.دشاب یم  قولخم  مالک  قوف  قلاخ و  مالک  نود  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  تاملک 

ینـس هعیـش و  زا  ربخ  بابرا  رتافد  رد  ارثن  امظن و  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  نیدلا  یـضر  ردـقلا  لیلج  دیـس  لئاسر  بطخ و  تاملک و 
.تسا دوجوم 

.دیعب نُوب  امهنیب  هک  ددرگ  یم  مولعم  هغالبلا  جهن  بطخ  اب  هقباطم  زا  دعب 

كاپ مالع  اب  كاخ  تبحص  اجک 

باتفآ اب  هرذ  تبحص  اجک 

يارب هن  تفگ : هک  هدومن  لقن  فورعم  باشخلا  نبا  زا  بیبش  نب  قدـصم  هک  دـیامن  یم  لقن   (1) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
فرط ادبا  میا  هدید  ار  یضر  تاملک  ام  دنرب و  راک  هب  عیدب  بولسا  نیا  اب  یتاملک  نینچ  تسین  نکمم  یضر  ریغ  يارب  هن  یـضر و 

.دشاب یمن  هفیرش  بطخ  تاملک و  نیا  اب  هسیاقم 

هدوب تبث  بتک  رد  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هیقشقش  هبطخ 

دیـس تدـالو  زا  لـبق  ینـسو ) هعیـش   ) نقیرف خـیرات  ثیدـح و  ملع و  لـها  زا  ریثـک  عمج  هیلقع  نیزاوـم  هیملع و  دـعاوق  زا  هتـشذگ 
ردپ نیدلا و  یضر  راوگرزب 

270 ص :

رابخا نم  فتن  ْهیقـشقشلاب ، ْهفورعملا  یه  مالّـسلا و  هیلع  هل  بطخ  نمو  ، ) هبطخ 3 ، 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
معلأل ینا  .هللاو و  ال  لاقف : هلوحنم ؟ هنا  لوقتأ  هل : تلقف  لاق : لزه : هب  اعد  بحاص  باشخلا  یبا  ناکو  قدصم : لاق  .نافع  نب  نامثع 

یضرلل و ینا  لاقف : .یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  مالک  اهنا  نولوقی  سانلا  نم  هریثک  نا  هل  تلقف  لاق  .قدصم  کنا  ملعا  امک  همالک  هنا 
...یضرلا لئاسر  یلع  انفقو  دق  بولسالا  اذه  سفنلااذه و  یضرلا  ریغل 
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.دنا هدومن  تیاور  ار  هبطخ  نیا  نییبلاطلا  بیقن  دمحا  وبا  شموحرم 

یخلب مساقلا  وبا  دوخ  خیش  فیناصت  رد  مدید  دایز  ار  هفیرـش  هبطخ  نیا  دیوگ   (1) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
.هدیدرگ تبث  ینالوط  تدم  هب  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  یسابع  هللااب  ردتقم  تلود  نامز  رد  هلزتعم  ماما 

تدالو زا  لبق  هدوب و  یلخب  مساقلا  وبا  خیـش  هذـمالت  زا  هک  فورعم  ملکتم  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رد  مدـید  داـیز  زین  و 
.دومن تافو  یضر  دیس 

لبق لاس  تسیود  هک  مدید  یبتک  رد  ار  هبطخ  نیا  تفگ  هک  باشخ  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  هللا  دبع  یبا  خیـش  زا  هدومن  لقن  زین  و 
وبا یضر  دلاو  تدالو  زا  لبق  هک  بدا  لها  زا  مدید  یئاملع  طوطخ  هب  ار  هبطخ  نیا  هکلب  دنا  هدومن  فینصت  یضر  دیـس  تدالو  زا 

.تسا هدش  هتشون  نییبلاطلا  بیقن  دمحا 

رد میکح  ققحم  رحبتم و  فوسلیف  نارحب ، مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  نیدلا  لامک 

271 ص :

راـبخا نم  فتن  ْهیقـشقشلاب ، ْهفورعملا  یه  مالّـسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نم  ، ) هبطخ 3 ، 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
مـساقلا یبأ  انخیـش  فیناصت  یف  هبطخلا  هذه  نم  اریثک  انأ  تدـجو  دـقو  تلق : تلق : دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .نافع  نب  نامثع 

یف اهنم  اریثک  اضیأ  تدـجوو  .هلیوط  هدـمب  یـضرلا  قلخی  نأ  لـبق  ردـتقملا  هلود  یف  ناـکو  هلزتعملا ، نم  نییدادـغبلا  ماـمإ  یخلبلا 
هذمالت نم  اذه  رفعج  وبأ  ناکو  فاصنالا »  » باتکب فورعملا  روهشملا  باتکلا  وهو  هیمامإلا  یملکتم  دحأ  هبق  نب  رفعج  یبأ  باتک 

دقل هللاو  لاق : مث  ...ادوجوم  یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  نوکی  نأ  لبق  رـصعلا  کلذ  یف  تاـمو  هللا ، همحر  یخلبلا  مساـقلا  یبأ  خیـشلا 
فرعأو اهفرعأ ، طوطخب  هروطـسم  اهتدـجو  دـقلو  هنـس ، یتئاـمب  یـضرلا  قلخی  نأ  لـبق  تفنـص  بتک  یف  هبطخلا  هذـه  یلع  تفقو 

.یضرلا دلاو  دمحأ  وبأ  بیقنلا  قلخی  نأ  لبق  بدألا  لهأو  ءاملعلا  نم  وه  نم  طوطخ 
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زا لبق  لاس  تصش  زا  هدایز  هک  تارف  نب  ریزو  طخ  هب  یکی  اج  ود  رد  ار  هبطخ  نیا  متفای  نم  هک  تسا  هتشون   (1) هغالبلا جهن  حرش 
.دندوب هتشون  هیلع  هللا  ناوضر  نیدلا  یضر  فیرش  دیس  تدالو 

.هدومن تافو  یضر  دیس  تدالو  زا  لبق  هک  هلزتعم  خویش  زا  یکی  یبعک  مساقلا  یبا  ذیملت  هبق  نب  رفعج  یبا  فاصنالا  باتک  رگید 

.دنا هدومن  امش  ءاملع  نیرخأتم  زا  نیبصعتم  هک  یئاج  یب  ياهاپ  تسد و  جاجل و  دانع و  دش  تباث  دهاوش  لئالد و  نیا  اب  سپ 

درد تایاکح و  بطخ و  ریاس  هک  دوب  یم  حیحـص  هفیرـش  هبطخ  نبا  هب  عجار  نایاقآ  هیـضرف  یتقو  دهاوش  لئالد و  همه  زا  هتـشذگ 
رد میدومن ) هراـشا  هتـشذگ  ياـه  بش رد  اـهنآ  زا  ضعب  هب  هک   ) هدـیدرگ تبث  ناـتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هک  ترـضح  نآ  ياـه  لد 

.دوبن مومع  سرتسد 

: دیامرف یم  هک  هدومن  لقن  الـصفم  ار  ترـضح  نآ  هبطخ   (2) هغالبلا جهن  حرش  موددلج  هحفـص 561 ، رد  دیدحلا  یبا  نبا  هن  رگم 
ات مدوب  ادخ  لوسر  اب  رما  لوا  زا  نم 

272 ص :

امهخیرات نیعضوم  یف  اهتدجو  لوقأ : دسیون : یم  ْهیقشقشلاب ) فورعملا   ) 3 هبطخ ، 1/252 ینارحب ، مثیم  نیا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
خویـش دـحأ  یبعکلا ، مساقلا  یبأ  ذـیملت  هبق  نب  رفعج  یبأل  فاصنالا »  » باتک هنمـضم  اهنأ  امهدـحأ )  هدـمب ( ، یـضرلا  دـلوم  لـبق 

ناکو تارفلا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  ریزولا  طخ  اهیلع  هخـسنب  اهتدجو  یناثلا )  ) .یـضرلا دـلوم  لبق  هتافو  تناکو  هلزتعملا ،
لبق تبتک  دـق  تناک  هخـسنلا  کلت  نأ  ینظ  یلع  بلغی  يذـلاو  هنـس ، نیتسو  فینب  یـضرلا  دـلوم  لبق  کلذو  اب هللا ، ردـتقملا  ریزو 

هدمب تارفلا  نبا  دوجو 
باحصا نم  نوظفحستملا  ملع  قدل  مالّـسلا و  هیلع  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 190 ، 10/179 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

( ...هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم 
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یلوا و نم  زا  سپ  مداد  رارق  ربق  رد  هدراذـگ و  زامن  وا  رب  مداد  لسغ  ار  وا  هکئـالم  کـمک  هب  داد  ناـج  نم  هنیـس  رد  هک  گرم  مد 
: دومرف هک  اجنآ  ات  هدومن  هراشا  نیفلاخم  دوخ و  لاح  هب  هک  هبطخ  رخآ  ات  دوبن  یسک  ترضح  نآ  هب  قحا 

« لطابلا هلزم  یلعل  مهنا  قحلا و  هداج  یلعل  ینا  وه  الا  هلا  يذلاوف ال  »

دنتـسه لطاب  ّهلزم  رب  نم  نیفلاـخم  مقح و  هارهاـش  هداـج و  رد  نم  هک  یتسرد  هب  تسین  یئادـخ  وا  زا  ریغ  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  )
( .دنشاب یم  باوص  زا  فرحنم  قح و  زا  طوقس  هک  یناکم  رد  ینعی 

؟! هدوب یضار  اهنآ  لمع  هب  هکلب  هدوبن  گنتلد  اهنآ  زا  هتسناد و  قح  رب  قح و  ار  دوخ  نیفلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  دیئامرف  یم  مه  زاب 

هیآ 32 هب  دـینک  هجوت  هناقیمع  هچ  نانچ  .تفر  دـهاوخن  نایم  زا  هدیـشوپ و  اه  فرح لـیبق  نیا  هب  تقیقح  قح و  زیزع  خیـش  باـنج 
: دیامرف یم  هک  هبوت  هروس 

{ َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبْأَی  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُری  }

ادخ دراد  ابا  یلو  تاهبـش ) داجیا  اهدب و  اهتمهت و  هب  ینعی   ) دوخ ياه  ناهد هب  ار  ادخ  رون  دـننک  شوماخ  هک  يداعا  دـنهاوخ  یم  )
( .نارفاک دنشاب  هتشاد  تهارک  هچ  رگا  ار  دوخ  رون  دنک  مامت  هکنآ  رگم 

.دومن دیهوخ  قیدصت 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  هلبا  رگ 

تسا یضتقم  دییامرف ، یم  تحبص  یگتسخ  يور  زا  تسا  مولعم  دیدش و  هتسخ  مه  امـش  هتـشذگ ، بش  تقو  زا  یلیخ  نوچ  خیش :
بلاطم هیقب  دوش ؛ متخ  سلجم 

273 ص :
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.ادخ دیما  هب  بش  ادرف  دنامب  یلاع  بانج  باوج  و 
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مهد هسلج 

هراشا

ثحب دروم  یلک  تاعوضوم  · 

باطخ نب  رمع  لهج  · 

نینمؤملا ریما  ملع  · 

تسناد یمن  ار  ممیت  مکح  رمع  · 

تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  تفالخ  · 

نینمؤملا ریما  زا  تعاطا  هب  ربمایپ  ندومن  رما  · 

یهقف تافالتخا  · 

تئارب هروس  غالبارد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکبوبا و  لزع  · 

نمی هب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ ، نداتسرف  · 

تما يداه  یلع  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تسایس  · 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  رد  تالکشم  · 

تسا بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  · 

ملعلا هنیدم  ثیدح  · 

همکحلا راد  ثیدح  · 

ربنم · 

اه همان  هزاجا  · 

276 ص :
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مظعملا 45) نابعش  میس  هبنش  کی  هلیل   ) مهد هسلج 

هللادبع ابا  ترـضح  داینب  تداعـس  دالیم  دیعـس  دیع  بش  تبـسانم  هب  دندروآ  فیرـشت  يرتدایز  تیعمج  اب  مرتحم  نایاقآ  بش  لوا 
ياقآ میوش  هرکاذم  دراو  متساوخ  دش ، فرص  یلصفم  ینیریش  تبرش و  مایصلا  هالصلا و  هیلع  هادف و  انحاورا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا 

.دندومن ینایب  ياچ  ینیریش و  تبرش و  فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرشت  ناخ  مویقلا  دبع  باون 

لاؤس دروم  تسا  مزال  رایـسب  هک  هدمآ  شیپ  یعوضوم  نوچ  میامن  یم  هک  یتراسج  زا  مهاوخ  یم  رذـع  یلیخ  بحاص  هلبق  باون :
.مناسر ضرع  هب  ار  دوخ  بلطم  نایاقآ  اب  هرکاذم  سلجم و  تیمسر  زا  لبق  دیئامرف  هزاجا  هچ  نانچ  دریگ ، رارق  ثحب  و 

.میرضاح عامتسا  يارب  دیئامرفب  منک  یم  شهاوخ  هتبلا  یعاد :

نآ باوج  رمع و  یملع  ماقم  زا  لاؤس 

یم وگتفگ  اه  بش تارکاذم  فارطا  رد  .دوب  یلاع  بانج  ریخ  رکذ  سلجم  مامت  دـندوب ، هدـنب  لزنم  رد  یعمج  حبـص  زورما  باون :
دبع  ) اه هداز  هدنب  زا  یکی  .میدومن  یم  ثحب  نیفرط  تانایب  فارطا  رد  دش و  یم  هدناوخ  تالجم  اه و  همانزور  دش ،
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(1) لوکسا جلاک و  رد  هک  زیزعلا )

: دنتفگ یتبسانم  هب  دوخ  راتفگ  نمض  ام  مظعم  داتـسا  سرد  سالک ، رد  لبق  زور  دنچ  هک  تفگ  نم  هب  دیامن  یم  لیـصحت  یمالـسا 
نآرق و رب  یلماک  هطاحا  هک  هدوب  هنع  هللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  هرونم ، هنیدم  رد  مالـسا  ردـص  گرزب  ءاهقف  زا  یکی 

دبعو ههجو ) هللا  مرک   ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  ءاهقف  زا  رفن  دنچ  نایم  هتشاد و  مالـسا  یهقف  یملع و  لئاسم  یناعم و  هفیرـش و  تایآ 
هقفا رت و  هتسجرب  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  مهنع  هللا  یـضر  مهریغ  تباث و  نب  دیز  همرکع و  سابع و  نب  هللا  دبع  دوعـسم و  نب  هللا 

رد یهاگ  هدوب  مدـقم  یهقف  ثحاـبم  یملع و  لـئاسم  رد  هباحـص  همه  زا  هک  ههجو  هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  یتح  هدوب ، همه  زا 
رمع یناث  هفیلخ  هب  دنام  یم  لطعم  نیملسم  قوقح  هیهقف و  تالکشم 

279 ص :

هدـش و هتخاس  يرمق  لاس 1330  رد  هک  رواشیپ  رهـش  جراخ  رد  تسا  یگنهرف  ءانبلا  دیدج  هسـسؤم  یمالـسا  لوکـسا  جـلاک و  - 1
هد ابیرقتو  تسا  هدش  هتخاس  هدوب  ننست  لها  لاجر  نیمرتحم  زا  هک  نخ  مویقلا  دبع  هداز  بحاص  باون  يالاو  تمه  هب  نآ  سیسأت 

باوخ بش  نازومآ  شناد  هب  صاصتخا  طقف  تسا و  هدـش  يالع  يانب  نآ  جرخ  دـشاب ) هیپور  رازه  دـص  کل  ره  هک   ) هیبور کـل 
اصوصخم دنا  لیصحت  لوغشم  لوکسا  جلاک و  نآ  رد  یلاع  ياهسالک  ات  یئادتبا  ياهـسالک  زا  زومآ  شناد  دصناپ  زا  زواجتم  دراد 

یمالـسا نیلـصحم  مومع  هک  هدش  انب  جـلاک  نآ  طسو  رد  یگرزب  دجـسم  دوش و  یم  سیردـت  اجنآ  رد  هفـسلف  ارتکد و  هیلاع  مولع 
يارب یگرزب  رایـسب  نلاس  انب  نآ  یلامـش  تمـسق  رد  .دنیامن و  ءادا  تعامج  هب  دجـسم  نآ  رد  ار  هیمیو  ياهزامن  تقو  جنپ  یتسیاب 
عیمج دوش و  یم  ینارنخـس  نلاس  نآ  رد  اـمتح  یـسیردت  هماـنرب  ءزج  زور  کـی  هتفه  تسا و  هداـمآ  ینید  یملع و  ياـه  ینارنخس 

عمتـسمو دـنوش  رـضاح  نلاس  نآ  رد  یتسیاب  دنتـسه  یبهذـم  نید و  ود  ياراد  يـالاب  هب  شـش  سـالک  زا  نازومآ  شناد  دـیتاسا و 
کی بیرق  میدوب  هتفر  یمالـسا  لوکـسا  جلاک و  نآ  دیدزاب  ارب  هک  يزور  دـندومن  اضاقت  مه  یعاد  زا  هچ  نانچ  دـندرگ  ینارنخس 

تمزالم فارطا  رد  تمظع  اب  هاگتـسد  نآ  نانکراک  دنمـشناد و  نیملعم  دیتاسا و  لصحم و  دـص  راهچ  بیرق  روضح و  رد  تعاس 
.میدراذگ راگدای  هب  دوخ  زا  هتشون و  یحرش  دوب  جلاک  گرزب  هناخباتک  رد  هک  یتشادای  رتفد  رد  میدومن و  رثؤم  تانایب  نیدو  ملع 
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هیهقف لئاسم  هیملع و  تالکشم  لح  مه  هفیلخ  دومن  یم  هفیلخ  شناد  ملع و  تناطف و  زا  دادمتسا  درک و  یم  هعجارم  هنع  هللا  یضر 
!! دومن یم  ار  یلع 

ملع بتارم  رد  نامز  هردان  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  نایب  ام  ءاملع  اریز  هدوب ؛ مسق  نیمه  اقح  هک  دندرک  قیدـصت  همه  سلجم  لها 
.هدوب لمع  و 

.مدومن رایتخا  توکس  متشادن ، لماک  تاعالطا  خیرات  نید و  رما  رد  نوچ  هدنب 

.منک یم  حرطم  ار  عوضوم  نآ  تبحـص  هب  عورـش  زا  لبق  بشما  هک  مداد  هدعو  هداز  هدـنب  هب  اصوصخم  ناتـسود  نایاقآ  اب  هرخالاب 
تراسج اذل  .دوش  مولعم  ام  دزن  رد  هباحـص  یملع  تاماقم  ات  دوش  یم  گرزب  بلطم  نیا  لح  دـبال  دنرـضاح ، نیقیرف  ياملع  نوچ 

ره یملع  شزرا  هب  یپ  دریگ و  رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  اـت  دـیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  بلطم  مقـسو  تحـص  تسا  نیمتم  هدـیزرو 
مادک مینادب  میربب و  هباحص  زا  کی 

دیئامرف ضیفتسم  ار  ام  تسا  دیما  دنا ، بایفرـش  هجیتن  ذخأ  يارب  مه  ناتـسود  هداز و  هدنب  .دنا  هتـشاد  یملع  میدقت  هباحـص  زا  کی 
.ددرگ تباث  تسا ، لزلزتم  رگا  هداز  هدنب  اصوصخم  هک 

یـسیلگنا نابز  ایفارغج و  خـیرات و  ملعم  لوکـسا  ناـمه  رد  هعیـش و  ءالـضف  نیمرتحم  زا  هک  هاـشیلع  فسوی  باـنج  هب  ور   - ) یعاد
(. تسا هدومن  هرکاذم  هنوگچ  هدوب و  ملعم  مادک  مناد  یمن  دندومرف : ناشیا  تسا ؟ نینچ  ایآ  مدومن : لاؤس  هدومن ، دندوب 

طارفا و ماوع  راتفگ  تاملک و  رد  هدروآ ، ار  اهفرح  نیا  اجک  زا  هدوب  هک  ره  فرح ، نیا  هدنیوگ  زا  تسا  بجعت  لحم  یلیخ  یعاد :
هک ره  یطارفا  ملع  یب  ملعم  نیا  یلو  دشاب ، قطنم  ملع و  اب  قبطنم  شراتفگ  تسیاب  ملعم  یلو  تسا  رایسب  اه  طیرفت
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يرهاظ و مزج  نبا  دـننام  یبصعتم  تارفن  رگا  دـنا و  هدومنن  یئاـعدا  نینچ  مه  ناـتدوخ  ياـملع  زا  يدـحا  هک  هدومن  ییاـعدا  هدوب 
راک هب  يرظن  نینچ  نآ  لاثما 

رمع هفیلخ  دوخ  اعطق  هک  دـشاب  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  فیرعت  نیا  هوالع  هتفرگ و  رارق  ناتدوخ  ياـملع  رباـکا  هئطخت  دروم  درب 
فارطا رد  هک  یخروم  ثدـحم و  ره  .هدـشن  يا  هدـیقع  نینچ  زاربا  امـش  ياملع  زا  یباـتک  چـیه  رد  هدومنن و  ار  ییاـعدا  نینچ  مه 
.هدـشن ینایب  ثحب و  ادـبا  ناتدوخ  بتک  رد  هفیلخ  یملع  عوضوم  هدومن ، یتاشراگن  باـطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ  تـالاح  همجرت 

نیا فالخ  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هدومن  رکذ  ناشیا  ملع  رد  یباب  یتسیاب  دنا  هدروآ  هفیلخ  تالاح  همجرت  رد  هک  یباوبا  هدعاقلا  یلع 
هب جایتحا  عقاوم  رد  يراع و  هیهقف  جرادـم  هیملع و  لئاسم  رب  هطاـحا  زا  رمع  هفیلخ  هک  دراد  لـماک  تحارـص  نیقیرف  بتک  رد  لوق 

.تسا هدش  یم  هنیدم  ياهقف  زا  نارگید  دوعسم و  نب  هللا  دبع  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناماد  هب  تسد  اهدمآ  شیپ 

اب هشیمه  هللادبع  هک  تشاد  يرارصا  رمع  هفیلخ  دوب و  هنیدم  ياهقف  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  هدروآ   (1) دیدحلا یبا  نبا  اصوصخم 
.دهدب باوج  هللا  دبع  دنیامن ، یم  وا  زا  هک  یهقف  ياه  لاؤس  اهدمآ و  شیپ  موزل و  عقاوم  رد  ات  دشاب  وا 

هفیلخ هک  هدش  هتشون  باتک  مادک  اجک و  رد  ینابصع ) هدیرپ و  گنر  اب  : ) خیش

281 ص :

( رتشالا مهیلع  یلو  ام  رصم  لها  یلا  مالّسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و   ) هرامش 38 همان  ، 16/159 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
یلع هب  مکترثآ  دـق  مهیلا : هباتک  یف  هفوکلا  یلا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ذـفنا  اـمل  رمع  لاـق  اذـکه  دـسیون : یم  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا 

.ماکحالا یف  هیتفتسی  ناک  رمع  نا  کلذ  و  یسفن ؛
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؟ دندوب هرهب  یب  تسا  نید  ساسا  هک  هیعرش  لئاسم  هقف و  ملع  زا  هنع  هللا  یضر  رمع  یناث 

، دیدومن اه  تناها  هیانک  هحارص و  دیتفگ  ینخـس  عون  ره  بش  هد  .دیوشن  دنت  ینابـصع و  دیـشاب ، میالم  میامن  یم  انمت  الوا  یعاد :
ار امـش  ياه  تناها  ناهرب  لیلد و  اـب  .مدـشن  دـنت  ینابـصع و  متفرن ، رد  اـج  زا  ادـبا  دـیتفگ ، اـم  هب  تعدـب  لـها  رفاـک و  كرـشم و 

.دیئامن تکاس  ار  یعاد  دیهدب و  دیراد  یقطنم  باوج  رگا  مه  امش  .مدومن  هئربت  ار  نایعیش  هعماج  مدنادرگرب و 

هکنآ هچ  دوش ؛ دنت  ینابصع و  هکنآ  هن  دوش  میلـست  هکلب  دنکن ، تجاجل  دیاب  ناهرب  لیلد و  لباقم  رد  فصنم  لقاع  ملاع  ناسنا  ره 
.ددرگ یم  ناگناگیب  هکحضم  هدنخ و  بجوم  تینابصع 

اعدا طقف  مه  نیا  هتـشادن ، هیملع  هیهقف  لئاسم  رب  هطاحا  مدرک : ضرع  هکلب  .هدوب  هرهب  یب  هفیلخ  متفگن  یعاد  .دیدومرف  هطلغم  ایناث 
.نورب هدهع  زا  شمیآ  یمو  میوگ  یم  هکلب  تسین ،

؟ هدوب دنک  نید  ماکحا  هیهقف و  لئاسم  رد  هنع  هللا  یضر  رمع  هفیلخ  هک  تسیچ  ینعم  نیا  رب  امش  لیلد  خیش :

هوالع هب  دـنا  هدومن  تبث  ناتدوخ  گرزب  نیخروم  هدـش و  لقن  امـش  ام و  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  يرایـسب  رابخا  اـم  لـیلد  یعاد :
.تسا هدومن  تاعوضوم  نیا  رد  هفیلخ  دوخ  هک  يررکم  ياهرارقا 

.دیئامرف نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دیراد  رظن  رد  رابخا  نآ  زا  رگا  خیش :

تواضق .مناسر  یم  ناتضرع  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  يربخ  دنچ  یعاد :
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.مراذگ یم  مرتحم  نایاقآ  دوخ  بئاص  رکف  هب  ار  هنافصنم 

یعرش هلئسم  کی  رد  ینز  طسوترمع  ندش  باجم 

(1) روثنملارد رد  مود  دلج  هحفص 133  رد  یطویس  نیدلا  لالج  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا 

دلج رد  يروباشین  لضاف  (2) و  فاشک لوا  دلج  هحفص 357  رد  يرشخمز  هللا  راج  ریـسفت و  لوا  دلج  هحفـص 468  رد  ریثک  نبا  و 
هجام نبا  ریسفت و  مجنپ  دلج  هحفص 99  رد  یبطق  ءاسن و  هروس  نمض   (3) نآرقلا بئارغ  ریسفت  لوا 

283 ص :

رمع بکر  لاق : قورسم  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  یطویـس  ءاسن  هورـس  هیآ 20  لیذ  ، 2/237 یطویس ، روثنملا ، رد  - 1
مهنیب امیف  تاقدـصلا  امنا  هباحـصا و  هللا و  لوسر  ناک  دـق  و  سانلا ، قادـص  یف  مکراثکا  ام  سانلا  اهیا  لاـق : مث  ربنملا  باـطخلا  نب 

یف لجر  داز  ام  نفرعا  الف  اهیلا  مهوقبـست  مل  همرکم  وا  هللا  دـنع  يوقت  کلذ  یف  راثکالا  ناک  ول  و  کـلذ ، نود  اـمف  مهرد  هأـمعبرا 
یف سانلا  اودـیزی  نا  ساـنلا  تیهن  نینمؤملا  ریما  اـی  هل : لاـقف  شیرق  نم  هأرما  هتـضرتعاف  لزن  مث  .مهرد  هأـمعبرا  یلع  هأرما  قادـص 

! ...کنارفغ مهللا  لاقف : اراطنق ) نهدـحا  متیتآ  و  : ) لوقی هللا  لزنا  ام  تعمـس  اما  تلاقف : .معن  لاـق : مهرد ؟ هأـمعبرا  یلع  نهتاقدـص 
هأمعبرا یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزت  نا  مکتیهن  تنک  ینا  سانلا  اهیا  ای  لاقف  ربنملا  بکرف  عجر  مث  رمع ! نم  هقفا  ساـنلا  لـک 

.بحا ام  هلام  نم  یطعی  نا  ءاش  نمف  مهرد 
اولاغت ساـنلا ال  اـهیأ  لاـقف : اـبیطخ  ماـق  هنا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نع  ءاـسنلا و  هروس  هیآ 20  لـیذ  ، 1/481 يرـشخمز ، فاشکلا ، - 2

ینثا نم  رثکأ  هئاسن  نم  هأرما  قدـصأ  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  مکالوأ  ناکل  هللا  دـنع  همرکم  تناک  ولف  ءاسنلا  قادـصب 
لاقف اراطنق » نهادـحإ  متیتآو  : » لوقی هللاو  انل ؟ هللا  هلعج  اقح  اـنعنمت  مل  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  هل : تلاـقف  هأرما  هیلإ  تماـقف  هیقوأ ، رـشع 

نم تسیل  هأرما  یلع  درت  یتح  یلع  هنورکنت  الف  لوقلا  اذه  لثم  لوقأ  یننوعمـستأ  هباحـصأل : لاق  مث  رمع ، نم  ملعأ  دحأ  لک  رمع :
؟ ءاسنلا ملعأ 

رمع نا  يور  دـنک : یم  نایب  نینچ  ار  نایرج  هصالخ  يو  ءاسنلا  ْهروس  هیآ 20 ، لیذ  ، 2/377 يروباشین ، لضاف  نآرقلا ، بئارغ  - 3
: رمع لاقف  هیآلا  اذـه  تلق  عمنت و  تنا  انیطعی و  هللا  باطخلا ، نبا  ای  تلاق  هأرما و  تماقف  کئاسن  روهم  یف  اولاغت  ال  ربنملا : یلع  لاق 

.کلذ نع  عجر  رمع و  نم  هقف  سانلا  ملک 
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متفه دلج  هحفص 233  رد  یقهیب  هحفص 583 و  ننس  لوا  دلج  هیشاح  رد  يدنس  ننس و  لوا  دلج  رد  ینیوزق 

284 ص :
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دلج هحفص 233  رد  یقهیب  هحفص 583 و   (3) ننس لوا  دلج  هیشاح  رد  يدنس  (2) و  ننس لوا  دلج  رد  ینیوزق  هجام  نباو   (1) ننس
دلج هحفـص 289  رد  يدنه  یقتم  يراخب و  حیحـص  حرـش   (5) يراسلا داشرا  متـشه  دلج  هحفصرد 57  یناطـسق  (4) و  ننس متفه 

دـیهمت و هحفـص 199  رد  ینـالقاب  رکبوـبا  (7) و  كردتـسم مود  دلج  هحفـص 177  رد  يروباـشین  مکاـح  (6) و  لامعلا زنک  متـشه 
هحفص رد  یناکوش  یضاق  (8) و  ءافخلا فشک  لوا  دلج   270 هحفص رد  ینولجع 

285 ص :

یـضر رمع  نع  يور  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يو  .هرقب  هروس  هیآ 32  لیذ  ، 1/287 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  - 1
نمف یثراحلا  نیـصحلا  نب  دیزی  ینعی  هبـصعلا -  يذ  تنب  تناک  ولو  هیقوأ  نیعبرأ  یلع  ءاسنلا  روهم  یف  اودیزت  ال  لاق : دـقو  هنع  هللا 

هللا نال  تلاق  ملو ؟ لاق : کل ! کلذ  ام  تلاقف : سطف  اهیف  هلیوط  ءاسنلا  بوص  نم  هأرما  تماـقف  لاـملا ، تیب  یف  هتداـیز  تیقلأ  داز 
دلج رد  يو  أطخأ ! لجرو  تباصأ  هأرما  رمع : لاـقف   [ 20 ءاسنلا : ائیـش [ } هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهادـحإ  متیتآو  : } لوقی لجو  زع 

الأ ال لاقف : هنع  هللا  یـضر  رمع  بطخو  دـسیون : یم  تسا  هدروآ  رت  لماک  ار  ناتـساد  نیا  ءاـسن  هروس  هیآ 20  لیذ  شریـسفت  مجنپ 
ام هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  اهب  مکالوأ  ناکل  هللا  دـنع  يوقت  وأ  ایندـلا  یف  همرکم  تناک  ول  اهنإف  ءاـسنلا  تاقدـص  یف  اولاـغت 

هناحبس هللا  سیلأ  انمرحتو ! هللا  انیطعی  رمع ، ای  تلاقف : هأرما  هیلإ  تماقف  .هیقوأ  هرـشع  یتنثا  قوف  هتانب  الو  هئاسن  نم  هأرما  طق  قدصأ 
: لاق مث  رمع  قرطأف  هیاور  یفو  رمع  أطخأو  هأرما  تباصأ  رمع : لاقف  ائیـش } هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  نهادـحإ  متیتآو  : } لوقی یلاعتو 

.أطخأ لجرو  تباصأ  هأرما  يرخأ : یفو  رمع ! ای  کنم  هقفأ  سانلا  لک 
لاق لاق : یملـسلا ، ءافجعلا  یبا  نع  دسیون : یم  ءاسنلا  قادص  باب  حاکنلا ، باتک  هرامش 1887 ، ثیدح  ، 1/60 هجام ، نبا  ننس  - 2
هیلع هللا  یلـص  اهب  مکحاو  مکالوا  ناک  هللا  دنع  يوقت  وا  ایندلا  یف  همرکم  تناک  ول  اهناف  .ءاسنلا  قادـص  اولاغت  ال  باطخلا : نب  رمع 

نوکی یتح  هتأرما  هقدص  لقثیل  لجرا  نا  هیقوا و  هرـشع  یتنثا  نم  رثکا  هتانب  نم  هأرما  تقدـصا  هئاسن و ال  نم  هأرما  قدـصا  ام  هلآو 
هبرقلا قرع  وا  هبارقلا  قلع  کیلا  تفلک  دق  لوقی : هسفن و  یف  هوادع  هل 

.ْهقدصلا نم  طسقلا  نآرقلا ، نم  روس  یلع  جـیوزتلا  باب  حاکنلا ، باتک  ، 117 / 6 يدنس ، هیشاح  یطیوس و  حرش  یئاسنلا  ننـس  - 3
.تسا هدرک  نایب  ار  ربخ  لوا  شخب  هجام  نبا  دننام  ظافلا  رد  فالتخا  یکدنا  اب  يو 

نع دـهاجم  دـنک : یم  لقن  نینچ  یقهیب  .لق  وا  رثک  قادـصلا  یف  تقوـال  باـب  قادـصلا ، باـتک  یقهیب 7/233 ، يربکلا ، ننـس  - 4
دحا نع  یغبنی  هناف ال  ءاسنلا  قادص  یف  اولاغت  الا ال  لاق  هیلع و  ینثا  یلاعت و  هللا  دـمحف  سانلا  باطخلا  نب  رمع  بطخ  لاق  یبعـشلا 
هأرما هل  تضرعف  لزن  مث  لاملا  تیب  یف  کلذ  لضف  تلعج  الا  هیلا  قیس  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقاس  ءیـش  نم  رثکا  لاس 
سانلا تیهن  تلاق  كاذ  امف  یلاعت  هللا  باتک  لب  لاق : کلوق ؟ وا  عبتی  نا  قحا  یلاعت  هللا  باـتکا  نینمؤملا  ریما  اـی  تلاـقف  شیرق  نم 

هقفا دحا  لک  : » رمع لاقف  ائیـش } هنم  اوذخأت  الف  ًاراطنق  نهادحا  متیتآ   } هباتک یف  لوقی  یلاعت  هللا  ءاسنلا و  قادص  یف  اولاغی  نا  افنآ 
ام هلام  یف  لجر  لعفیلف  الا  ءاسنلا  قادـص  یف  اولاغت  نا  مکتیهن  تنک  ینا  سانلل : لاـقف  ربنملا  یلا  عجر  مث  اـثالث  وا  نیترم  رمع » نم 

-. عطقنم اذه  .هل –  ادب 
( نهتاقدص ءاسنلا  وتآ  و   ) یلاعت هللا  لوق  باب  حاکنلا ، باتک  ، 11/427 یناطسق ، يراسلا ، داشرا  - 5

.قادصلا باب  حاکنلا ، باتک  ح 45800 ، ، 16/539 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 6
دانسا اب  ثیدح  راهچ  رد  يو  ثیدح  حاکنلا  باتک  ، 2728 ح2725 –  ، 2/193 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 7
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هللا یـضر  باطخلا  نب  رمع  نا  رمع  نبا  نع  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  ربخ  کـی  رد  .تسا  هدومن  لـقن  ار  ربخ  نیا  لوا  شخب  فلتخم 
یبنلا نم  یلوأ  الو  اهب  قحأ  دـحأ  مکنم  نکی  مل  همرکم  تناک  ول  اهنإف  ءاسنلا  رهم  اولاغت  سانلا ال  اـهیأ  اـی  لاـقف : ساـنلا  بطخ  هنع 

کلذف امهرد  نوعبرأ  هیقو  الاو  هیق  وأ  هرـشع  یتنثا  نم  رثکأ  هتانب  نم  ادحأ  قدصأ  الو  هئاسن  نم  ادـحأ  رهمأ  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.مهرد هئام  عبرأ  یلع  داز  دحأ  ملعا  الف  رهمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  ام  یلغأ  کلذو  مهرد  هئام  عبرأو  نونامث 

لقن روثنملا  رد  رد  یطویس  دننام  ار  نایرج  نیا  ینولجع  .فلا  ماللا  عم  هزمهلا  فرح  ح 844 ، ، 1/269 ینولجع ، ءاطخلا  فشک  - 8
.يوق هدنس  و  دیوگ : یم  نایاپ  رد  هدومن و 
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میس دلج  هحفص 96  لوا و  دلج  هحفص 61  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (2) و  كردتسم صیخلت  رد  یبهذ  (1) و  ریدقلا حتف  لوا  دلج  407
زا ریثک  عمج  هرخالاب  (4) و  هیاهن رد  ریثا  نبا  یطساو  هیقف  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمحو   (3) هغالبلا جهن  حرش 
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نیا يو  .هیلع  ْهأرما  ضارتعال  ءاسنلا  روهم  دیدحت  نع  رمع  اندیـس  عوجر  ءاسن ، هروس  لضف  لیذ  ، 1/443 یناکوش ، ریدقلا ، حتف  - 1
هئامعبرأ یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزی  نأ  سانلا  یهن  رمع  نأ  دـیج : دنـسب  یطویـسلا  لاق  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج 

سانلا لک  ارفغ  مهللا  لاقف : اراطنق ) نهادـحإ  متیتآو   ) لوقی هللا  لزنأ  ام  تعمـس  اـمأ  تلاـقف : شیرق  نم  هأرما  هل  تضرتعاـف  مهرد ،
ءاش نمف  مهرد ، هئامعبرأ  یلع  نهتاقدـص  یف  ءاسنلا  اودـیزت  نأ  مکتیهن  تنک  ینإ  سانلا  اهیأ  اـی  لاـقف : ربنملا  بکرف  رمع ، نم  هقفأ 

...بحأ ام  هلام  نم  یطعی  نأ 
نب رمع  هبطخ  لیذ  رد  یبهذ  .ءاسنلا  رهم  اولاغت  سانلا ال  اهیا  ای  ثیدح  لیذ  حاکنلا  باتک  ، 2/177 یبهذ ، كردتسملا ، صیخلت  - 2
نع بیـسملا  نبا  نع  يور  .ثیدحلا و  ءاسنلا  روهمب  اولاغت  الا ال  ...سابع  نبا  نع  حیحـص  هجو  نم  يور  دق  و  دـسیون : یم  باطخ 

( .تسا هدرک  لقن  ار  ربخ  لوا  شخب  طقف  يو  هتبلا   ) .کلذب رمع  هبطخ  هحصب  دیناسالا  ترتاوت  دقف  لاق  رمع 
دیدـحلا یبا  نبا  .باطخلا  نب  رمع  رابخا  نم  فرط  هیقـشقش ،)  ) موس هبطخ  لـیذ  ، 1/182 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 3

یضق هفالخ ، هدضب و  یتفی  و  هضقنی ، مث  مکحلاب  اریثک  یتفی  رمع  ناک  و  دنک : یم  لقن  نایرج  نیا  يو و  يواتف  رمع و  ملع  هرابرد 
یف لقیلف  منهج  میئارج  محتقی  نا  دارأ  نم  لاقف : هلأسملا  هذـه  یف  مکحلا  نم  فاـخ  مث  هفلتخم  هریثک  اـیاضق  ْهوخـالا  عم  دـجلا  یف 

هل تلاقف  اهنم ، کلذ  تعجترا  الا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاسن  قادص  اهقادـص  زواجت  هأرمأ  نا  ینغلبی  ال  هرم : لاق  .هیأرب و  دـجلا 
لک لاقف : انیبم » امثا  اناتهب و  هنوذخأتأ  ائیـش  هنم  اوذـخأت  الف  اراطنق  نهادـحا  متیتآ  و  : » لاق یلاعت  هنا  کلذ ، کل  هللا  لعج  ام  هأرمأ :

! هتلضف مکماما  تلضاف  تباصا ، هأرما  أطخا و  ماما  نم  نوبجعت  الا  لاجحلا ! تابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا 
ح ، 9/204 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  زا  یـشخب  ـالغ »  » هملک لـیذ  ، 3/382 ریثا ، نبا  ْهیاـهنلا ، - 4

.ءاسنلا روهم  یف  اولاغت  رمع ال  لاق  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهلحن ) نهتاقدـص  ءاسنلا  اوتآ   ) یلاعت هللا  لوق  باب  حاکنلا ، باتک  ، 5148
لاقف .دوعـسم  نبا  هئارق  یف  یه  لذـک  لاق و  بهذ  نم  اراطنق  نهادـحا  متیتآ  لوقی و  هللا  نا  رمع ، ای  کل  کـلذ  سیل  هأرما  تلاـقف 

هجرخا أطخا و  لجر  تباصا و  هأرما  رمع ! لاقف   » عطقنم رخآ  هجو  نم  راکب  نب  ریبزلا  هجرخا  هتمـصخف و  رمع  تمـصاخ  هأرما  رمع :
.قادصلا ءالغ  باب  ، 6/180/1042 قازرلا ، دبع  فنـصملا ، ....الوطم  الـصتم  هرکذـف  رمع  نع  قورـسم  نع  رخآ  هجو  نم  یلعی  وبا 

یف هالاغملا  زاوج  یلع  لدـت  هیالا  اولاق : هسداسلا ) هلأـسملا  : ) دـسیون یم  ءاـسن  هروس  هیآ 20 ، لیذ  ، 1/13 شریـسفت ، رد  يزار  رخف 
انیطعی و هللا  باطخلا  نبا  ای  تلاقف : هأرما  تماقف  مکئاسن  روهم  یف  اولاغت  ـالا ال  ربنملا : یلع  لاـق  هنع  هللا  یـضر  رمع  نا  يور  .رهملا 

هالاغملا همارک  نع  عجر  رمع و  نم  هقفا  سانلا  لک  لاقف : .هیآلا  اذه  عنمت  تنا 
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لباقم رد  رمع  هفیلخ  يزور  هک  دـنا  هدومن  لقن  تحـص ، هب  قیدـصت  اب  هتوافتم  تارابع  ظافلا و  هفلتخم و  قرط  هب  ناتدوخ  لـضافا 
یم دـح  ار  وا  دـیامن  رتدایز  مهرد  دـص  راهچ  زا  ار  شنز  رهم  دریگب و  ینز  سک  ره  هک  دومن  راطخا  دـناوخ و  يا  هبطخ  باحـصا 

! میامن یم  نیملسم  لاملا  تیب  رد  لخاد  مریگ و  یم  وا  زا  ار  رهم  یتدایز  نآ  منز و 

: تفگ نز  .یلاعت  هللا  مالک  هتبلا  تفگ : رمع  یلاعت ؟ هللا  مالک  اـی  تسا  لوبق  هب  یلوا  وت  مـالک  رمع  دز : ادـص  تیعمج  ناـیم  زا  ینز 
: دیامرف یمءاسن  هروس 4  هیآ 24  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هن  رگم 

{ اًْئیَش ُْهنِم  اوُذُخْأَت  الَف  اًراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  َناکَم  ٍجْوَز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  {َو 

وا رهم  ار  يزیچ  دیابن  هتبلا  دیا  هدرک  رهم  وا  رب  يرایسب  لام  دینک و  رایتخا  وا  ياج  هب  رگید  ینز  هدرک و  اهر  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  )
( .دیریگزاب
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: تفگ دش و  توهبم  نز  نآ  یباوج  رضاح  هیآ و  نیا  ندینش  زا  رمع 

« لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مکلک  »

( اه هلجح  رد  هردخم  نانز  یتح  رمع  زا  دیرتاناد  رت و  هیقف  امش  همه  )

رارق اه  نز يارب  قادـص  رهم و  مهرد  دـص  راـهچ  هداـیز  هک  نیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  هچ  رگا  تفگ : ربنم و  رتـالاب  تشگرب  هاـگنآ 
.دردن یعنام  دیئامن  ءاطع  اهنآ  هب  نیعم  رادقم  زا  یتدایز  دوخ  لام  زا  دیتساوخ  رگا  هک  مهد  یم  هزاجا  امش  هب  کنیا  دیهدن ؛

لباقم رد  هک  دومن  یمن  ینایب  نینچ  ـالا  هتـشادن و  هیهقف  ماـکحا  نآرق و  رب  يا  هطاـحا  رمع  هفیلخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ربخ  نیا  زا 
.أطخا لجر  تباصا و  هأرمإ  دیوگب : دوش و  باجم  هملاع  نز  کی 

عرـش بسح  هب  هچ  رگا  رهم  یمک  رد  دـنک  راداو  تنـس  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  هفیلخ  دوصقم  تسین  روط  نیا  ریخ  خـیش :
نانز رهم  زا  شیب  تفگ : اذـلف  .هراچ  یب  ریقف  نامدرم  لاح  تیاعر  تهج  تسا ؛ یلوا  شکرت  اـما  نداد  رارق  رایـسب  رهم  تسا  زئاـج 

.دیامن نیعم  دوخ  نانز  يارب  رهم  دیابن  ربمغیپ 

یمن اـطخ  هب  رارقا  زجع و  راـهظا  ـالا  هتـشادن و  رظن  رد  ار  يزیچ  نینچ  مه  هفیلخ  دوخ  هک  لوبق  لـباق  ریغ  تسا  يرذـع  نیا  یعاد :
.دومن یم  ار  امش  نایب  نیمه  نز  نآ  باوج  رد  هکلب  اه ! هلجح  رد  نانز  یتح  دیتسه  رت  هیقف  رمع  زا  امش  مامت  دیوگب : هک  دومن 

هب نآرق  مکح  هب  هک  ار  ینز  یـصاصتخا  لام  نتفرگ  اریز  دـش ؛ دـیابن  مارح  لعف  بکترم  دنـس  ره  يارب  دـناد  یم  یلقاع  ره  هوـالع 
لخاد هدش و  کلام  رهم  ناونع 
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.دشاب یمن  عورشم  ادبا  ندومن ، لاملا  تیب  رد 

یمالسا هقف  رد  .تسا  یئاج  یب  لمع  هدشن ، یمرج  بکترم  هدرکن و  یهانگ  هک  یلمع  نینچ  يارب  دح  ءارجا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 
، درادن دوجو  يدح و  نینچ  دودح  باب  رد  رگا  دـیئامن و  نایب  دـیراد  غارـس  امـش  رگا  .میرادـن  غارـس  دودـح  باب  رد  یلحم  نینچ 

.هدوب اج  یب  ملعم  ياعدا  دیئامرف  قیدصت 

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

.منز یم  دح  تفگ : یم  فرط  ندومن  بوعرم  يارب  تینابصع  يور  زا  دش  یم  ریغتم  اج  ره  هک  هدوب  نیا  رب  هفیلخ  تداع  ًاقافتا 

(2) و نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمحو   (1) دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  هچ  نانچ 

289 ص :

نا لوقی  ملکتی و  سانلا و  بطخی  رمع  دجـسملا و  یلا  رکبوبا  جرخف  هشیاـع ...  نع  .هشیاـع  دنـسم  ، 6/220 لبنح ، دمحا  دنـسم  - 1
لوقی لجوزع  هللا  نا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ملکتف  نیقفانملا  لجوزع  هللا  ینفی  یتح  تومی  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یلع متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفأ  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  و   » هیـآلا نم  غرف  یتـح  نوـتیم » مهنا  تیم و  کـنا  »
اهنا رمع و  لاقف  تام  دق  ادمحم  ناف  ادـمحم  دـبعی  ناک  نم  یح و  هللا  ناف  لجوزع  هللا  دـبعی  ناک  نمف  هیآلا  نم  غرف  یتح  مکباقعا »

.هللا باتک  یف  اهنا  ترعش  ام  هللا  باتک  یفل 
نع دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  دـیمح  .يراخبلا  دارفا  هشئاع ، دنـسم  ح 3339 ، ، 4/194 يدیمح ، نحیحـصلا  نیب  عمجلا  - 2

و تلاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام  ام  هللا  و  لوقی : رمع  ماقف  هیلاعلاب ، ینعی  حنـسلاب –  رکبوبا  تام و  هللا  لوسر  نا  هشئاـع :
یلـص هللا  لوسر  نع  فشکف  رکبوبا  ءاجف  .مهلجرا  لاجر و  يدـیا  نعطقیلف  هللا  هنثعبیل  كاذ و  الا  یـسفن  یف  عقی  ناک  ام  رمع : لاـق 

الا لاق : ینثا و  رکبوبا و  هللا  دـمحف  رمع  سلج  رکبوبا  ملکت  املف  کلـسر  یلع  فلاـحلا  اـهیا  لاـقف : جرخ  مث  ...هلبق  هلآو و  هیلع  هللا 
...نوتیم مهنا  تیم و  کنا  لاق  و  تومی ، یح ال  هللا  ناف  هللا  دبعی  ناکنم  تام و  دق  ادمحم  ناف  ادمحم  دبعی  ناک  نم 
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یبا دزن  رمع  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ءاملع  زا  نارگید  خـیراترد و   (1) يربط
نمـشدو تسود  ات  هدز ) ندرم  هب  ار  دوخ  ینعی   ) هدرک هلیح  دـشاب و  هدرمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مسرت  یم  تفگ  تفر و  رکب 

تسایس هب  هدیدرگ  یـصاع  هدومن و  ار  وا  تفلاخم  هک  ره  دیآ و  زاب  دشاب و  هدش  بئاغ  یـسوم  نوچ  هک  نیا  ای  دسانـشب و  ار  دوخ 
ار وا  دینـش  ار  تالمج  نیا  نوچ  رکب  یبا  منز ! یم  دح  ار  وا  نم  هدرم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ  سک  ره  سپ  دناسر ؛

هیلع یلع  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  .دش  رهاظ  هملک  فالتخا  دمآ و  دیدپ  مدرم  رد  یبارطضا  اهراتفگ  نیا  زا  دش و  ادیپ  لد  رد  یکش  زین 
؟ دیا هدومن  اپ  رب  هک  تسا  یـشناد  یب  يوهایه  هچ  نیا  موق  يا  دومرف : دـیناسر  تعیمج  هب  ار  دوخ  باتـش  هلجع و  اب  دـنداد  مالّـسلا 

دیا هدومن  شومارف  رگم 

290 ص :

نب رمع  ماق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوت  اـمل  لاـق  هریره  یبأ  نع  .يرجه  لاس 11  ثداوح  لیذ  ، 2/442 يربط ، خیرات  - 1
بهذ امک  هبر  یلإ  بهذ  هنکلو  تاـم  اـم  هللاو  هللا  لوسر  نأو  یفوت  هللا  لوسر  نأ  نومعزی  نیقفاـنملا  نم  ـالاجر  نإ  لاـقف  باـطخلا 

مهلجرأو لاجر  يدیأ  نعطقیلف  هللا  لوسر  نعجریل  هللاو  تام  دق  لیق  نأ  دعب  عجر  مث  هلیل  نیعبرأ  هموق  نع  باغف  نارمع  نب  یـسوم 
ئش یلإ  تفتلی  ملف  سانلا  ملکی  رمعو  ربخلا  هغلب  نیح  دجـسملا  باب  یلع  لزن  یتح  رکب  وبأ  لبقأو  لاق  تام  هللا  لوسر  نأ  نومعزی 

فشک یتح  لبقأف  هربح  درب  هیلع  تیبلا  هیحان  یف  یجسم  هللا  لوسرو  هشئاع  تیب  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخد  یتح 
مث ادبأ  هتوم  اهدعب  کبیصی  نل  مث  اهتقذ  دقف  کیلع  هللا  بتک  یتلا  هتوملا  امأ  یمأو  تنأ  یبأب  لاق  مث  هلبقف  هیلع  لبقأ  مث  ههجو  نع 

تـصنی رکب ال  وبأ  هآر  املف  ملکتی  نأ  الإ  یبأف  تصنأف  رمع  ای  کلـسر  یلع  لاقف  سانلا  ملکی  رمعو  جرخ  مث  ههجو  یلع  بوثلا  در 
ادمحم دبعی  ناک  نم  هنإ  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  ینثأو  هللا  دـمحف  رمع  اوکرتو  هیلع  اولبقأ  همالک  سانلا  عمـس  املف  سانلا  یلع  لبقأ 

یلإ لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دمحم  امو  هیآلا  هذـه  الت  مث  تومی  یح ال  هللا  ناف  هللا  دـبعی  ناک  نمو  تام  دـق  دـمحم  ناف 
...ذئموی رکب  وبأ  اهالت  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلزن  هیآلا  هذه  نأ  اوملعی  مل  سانلا  نأکل  هللاوف  لاق  هیآلا  رخآ 
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یم وت  ینعی  نوتیم } مهنا  تیم و  کنا   } تشاد مالعا  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایح  رد  دنوادخ  هک  ار  هفیرـش  هیآ  نیا 
لوبق دروم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لالدتـسا  نیا  .تفر  ایند  زا  ادـخ  لوسر  هفیرـش  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ  دـنریم ، یم  مه  وت  تما  يریم و 

!! مدوب هدینشن  ار  هیآ  نیا  زگره  نم  ایوگ  تفگ : رمع  دندومن ، ترضح  نآ  توم  هب  نیقی  دش و  عقاو  تما 

ءاملع زا  رگید  يا  هدع  (2) و  لحن للم و  مراهچ  همدقم  رد  یناتسرهش  هغالبلا و  ساسارد  يرشخمز  هیاهن و  (1) و  لماک رد  ریثا  نبا 
هن رگم  تفگ : دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  رکب  یبا  تسا ، هدرمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زگره  دز  یم  دایرف  رمع  نوچ  هک  دسیون  یم 

: دیامرف یمدنوادخ  هک  تسا  نیا 

{ نوتیم مهنا  تیم و  کنا  }

( درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریم و  یم  وت  )

291 ص :

.دنک یم  لقن  يربط  دننام  فالتخا  یکدنا  اب  ار  نایرج  نیا  ریثا  نبا  .يرجه  لاس 11  ثداوح  ، 2/232 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 1
ادمحم نا  لاق : نم  باطخلا : نب  رمع  لاق  دسیون : یم  یناتسرهش  .فلؤم  مراهچ  همدقم  لیذ  1/29و 30 ، یناتسرهش ، لحن ، للم  - 2

ناف ادمحم  دبعی  ناک  نم  هفاحق : یبا  نب  رکبوبا  لاق  مالّسلا و  هیلع  یسیع  عفر  امک  ءامسلا  یلا  عفر  امنا  و  اذه ؛ یفیس  هتفلتق  تام  دق 
دق لوسر  الا  دمحم  ام  و  یلاعت : هناحبـس  هللا  لوق  أرق  تمی و  نل  تمی و  مل  یح  دمحم  هلا  ناف  هللا  دبعی  ناک  نم  تام و  دـق  ادـمحم 

رجح نبا  زین  .رکبوبا و  اهأرق  یتح  هیآلا  هذه  تعمـس  ام  یناک  هنع  یـضر هللا  رمع  لاق  هلوق ، یلا  موقلا  عجرف  ...لسرلا  هلبق  نم  تلخ 
ح شحیحص 5/66 ، رد  يراخب  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هعادو  یف  باب : ْهوبنلا ، تامالع  باتک  9/37 و 38 ، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه ،
باب 83، یلزاغملا ، باـتک  ح4454 ، ، 8/146 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  .رکب  یبا  لئاضف  باب  یبنلا  باحـصا  لـئاضف  باـتک  ، 190

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  هتافو ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هضرم 
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: دومرف زین  و 

{ مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافأ  }

( .دومن دیهاوخ  عوجر  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  زاب  تشذگرد  تداهش  لتق و  ای  گرم  هب  زین  وا  رگا  )

! هدومن تافو  هک  مدرک  نیقی  الاح  مدوب ، هدینشن  ار  هیآ  نیا  نم  زگره  ایوگ  تفگ : دش و  تکاس  رمع  هاگنآ 

؟ هدومن اج  یب  ياعدا  ملع ، یب  بصعتم  ملعم  هک  دیئامن  یم  قیدصت  ادخ  هب  امش 

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

رد هک  دیامن  یم  لقن   (1) نیحیحصلا نیب  عمج  رد  يدیمح  هک  نآ  لئالد  هلمج  زا 

292 ص :

رد رمع  دمآ  دهاوخ  ادعب  هک  روطنامه  الوا  نکل ، میتفاین  تنـس  لها  بتک  رد  تیفیک  نیا  اب  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  - 1
ایند هب  هاـم  شـش  دـنزرف  هک  ینز  هب  رگید  ياـج  رد  هنونجم و  نز  هب  رگید  ياـج  رد  هلماـح و  نز  مجر  هب  روتـسد  فلتخم  ياـهاج 
لها هجوت  قوثو و  دروم  ایبرقت  هک  هنومن  کی  هب  اـم  هک  تسا  دوجوم  هعیـش  فلتخم  عباـنم  رد  ربخ  نیا  نیع  اـیناث  .تسا  هداد  دروآ 
رمع دهع  یف  مالّسلا  هیلعایاضق  یف  لصف  لیذ  ، 2/361 بلاط یبا  لآ  بقانم  رد  بوشآرهش  نبا  مینک : یم  هراشا  دشاب  یم  زین  تنس 

ادحاو مدـق  کلذ و  یف  نینمؤملا  ریما  هاطخف  مجرلاب  انز  یف  رفن  هسمخ  یلع  مکح  رمع  نا  هتابن  نب  غبـصا  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا 
هرزعف سماخل  مدق ا  هدلج و  نیسمخ  دحلا  فصن  هبرضف  عبارلا  مدق  دحلا و  هبرضف  ثلاثلا  مدق  همجرف و  یناثلا  مدق  هقنع و  برـضف 

ینز نصحم  لجرف  یناثلا  اـما  هتمد و  نع  جرخف  هملـسمب  ینز  اـیمذ  ناـکف  لوـالا  اـما  مالّـسلا : هیلع  لاـقف  کـلذ ! فیک  رمع : لاـقف 
هلقع یلع  بولغمف  سماخلا  اما  دـحلا و  فصن  هانبرـضف  ینز  دـبعف  عبارلا  اـما  دـحلا و  هانبرـضف  نسحم  ریغف  ثلاـثلا  اـما  هاـنمجرف و 
باتک ح 13521 ، ، 5/431 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .نسحلااـبا و  اـی  اـهیف  تسل  هما  یف  تشع  ـال  رمع : لاـقف  .هاـنرزعف  نونجم 

: ذاعم هل  لاقف  لماح ، یهو  ترجف  یتلا  هأرملا  مجری  نا  رمع  دارا  لاق : بعک  نب  لهذ  ذع  دسیون : یم  مجرلا ، باب  مسق  نم  دودحلا 
، دودحلا باتک  ، 6/559 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  .هدحاو  سفنب  نیـسفن  لتقت  ام  یلع  هبنذ ؟ ام  اهنطب  یف  يذـلا  تیأرا  ملظت ، اذا 
، ینعملا رد  ْهمادـق ، نبا  .دـنک و  یم  لـقن  يدـنه  یقتم  دـننام.مجرت  مث  عضت  یتح  اـهب  رظتنا  لـماح  یه  ترجف و  اذا  لاـق  نم  باـب 

یـضر رمع  مایا  یف  تنز  هأرما  نا  يور  دنک : یم  نایب  هنوگنیا  عضت  یتح  لماح  یلع  دحلا  ماقی  هلئـسم ال  دودحلا ، باتک  ، 10/139
دلی نا  ءاسنلا  زجع  لاقف  اهلمح  یلع  لیبس  کل  سیلف  اهیلع  لیبس  کل  ناـک  ذاـعم : هل  لاـقف  لـماح  یه  اـهمجرب و  رمع  مهف  هنع  هللا 
هنوگ نیا  ار  نایرج  نیا  .اهتیب  نم  ْهأرملا  جورخ  ْهدـعلا و  باب  قالطلا ، باـتک  ، 6/44 طوسبملا ، باتک  رد  یـسخرس  زین  ...کلثم و 

هللا یـضر  رمع  مهف  لماح  یه  مدق و  مث  نیتنـس  هأرما  نع  باغ  الجر  نا  يور  امل  نینـس  عبرا  هللا  همحر  یعفاشلا  لاق  دنک ! یم  نایب 
.اهنطب یف  ام  یلع  کل  لیبس  الف  لیبس  اهیلع  کل  کی  نا  هنع  هللا  یضر  ذاعم  لاقف  اهمجرب  هنع 
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.دـنا هدرک  انز  نز  نآ  اب  رفن  جـنپ  نآ  هک  دیـسر  توبث  هب  دـندروآ و  هفیلخ  دزن  .دـنتفرگ  ینز  اب  ار  درم  رفن  جـنپ  رمع  تفالخ  نامز 
رمع هب  .دیدرگ  هاگآ  مکح  نآ  زا  دش و  دجـسم  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماگنه  نآ  رد  .داد  نادرم  مجر  هب  رما  رمع  يروف 
مکح اـنز  توبث  زا  سپ  دـش ، تباـث  اـنز  یلع  اـی  : » تفگ رمع  .يدرک  مکح  وت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـج  نیا  رد  ادـخ  مکح  دومرف :

«، تسا مجر 

: تفگ رمع  .دراد  فالتخا  مکح  هک  تسا  یعضاوم  زا  اجنیا  دنک و  یم  ادیپ  فالتخا  بتارم  هب  تبسن  انز  مکح  دندومرف : ترـضح 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ررکم  هک  نآ  تهج  امن  نایب  تسا  لوسر  ادخ و  مکح  هچنآ 

« مکاضقا مکملعا و  یلع  »

(. دشاب یم  امش  همه  زا  یلوا  تواضق  ماقم  رد  امش و  همه  زا  رتاناد  یلع  )

293 ص :
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، دندومن راضح  ار  یلوا  .دندروآ  ار  رفن  جنپ  نآ  دومرف  رما  ترضح 

« هرزعف سماخلا  مدقف  هدلج  نیسمخ  دحلا  فصن  هبرضف  عبارلا  مدقف  هبرضف  ثلاثلا  مدق  یناثلا و  مجرب  رما  هقنع و  برضب  رما  »

فـصن هنایزات  هاجنپ  ار  یمراهچ  دندز  انز  دح  هنایزات  دص  ار  یموسو  دندومن  راسگنـس  ار  مود  دـندز و  ندرگ  ار  یلوا  دومرف : رما  )
( .دندز ریزعت  دح  هنایزات  جنپ  تسیب و  ار  یمجنپ  دندز  وا  هب  انز  دح 

: تفگ دش  ریحتم  بجعتم و  رمع 

« نسحلاابا ای  کلذ  فیک  »

( يدومن مکح  کی  رد  فلتخم  مکح  جنپ  هک  هیضق  نیا  دوب  هنوگچ  )

: دومرف ترضح 

دحلا هانبرـضف  نصحم  ریغف  ثلاثلا  اماو  هانمجرف  ینز  نصحم  لجرف  یناثلا  اماو  هتمذ  نع  جرخف  هملـسمب  ینز  ایمذ  ناـکف  لوـألا  اـما 
اهیف تسل  همأ  یف  تشع  ال  رمع :  لاقف  هانرزعف ، نونجم  هلقع  یلع  بولغمف  سماخلا  اماو  دحلا  فصن  هانبرـضف  ینز  دبعف  عبارلا  اماو 

.نسحلا ابأ  ای 

یمود .دوب  ندز  ندرگ  نتشک و  وا  مکح  هتفر و  نوریب  همذ  زا  دوب  هدرک  انز  یناملسم  نز  اب  هک  مالسا  همذ  رد  دوب  يرفاک  یلوا  اما  )
یمراهچ .مدز  انز  دـح  هنایزات  دـص  هدومن  انز  هک  دوب  نز  یب  مدرم  یموس  مدومن و  شراسگنـس  هدرک ، اـنز  هک  هدوب  يراد  نز  درم 

تسیب هب  مدومن  شریزعت  اذل  دوب  لقع  مک  هلبا و  یمجنپ  مدز و  هنایزات  هاجنپ  دوب ، دازآ  دح  فصن  شدح  هدرکانز ، هک  دوب  یمالغ 
يزور کی  دنکن  ادخ  دشاب ) هدش  نم  تکاله  ببس  نم  مکح  ياطخ  دوبن  هعقاو  نیا  رد   ) یلع رگا  تفگ : رمع  سپ  .هنایزات  جنپ  و 

مشاب یتما  رد 
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( .یشابن اجنآ  رد  یلع  ای  هک 

یلع ندومن  عنم  هلماح و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

ماما مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  بلاـطلا  هیاـفک  باب 58  رخآ  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم 
هحفص 75 رد  یتح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  (1) و  حیحـص رد  يراخب  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا 

دلج هحفص 196  رد  يربط  نیدلا  بحم  نیعبرا و  هحفـص 466  رد  يزار  رخف  ماما  یمزراوخ و  بقانم  زا   (2) هدوملا عیبانی  باب 14 
بلاطم هحفص 13 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (4) و  بقانم هحفص 48  رد  یمزراوخ  بیطخ  (3) و  هرضنلا ضایر  مود 
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یم لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  زا  یـشخب  يو  .ْهنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  نیبراحملا ، باتک  ، 8/581 يراخب ، حیحص  - 1
یتح مئاـنلا  نع  كردـی و  یتح  یبـصلا  نع  قیفی و  یتـح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  ناـتملع  اـما  رمعل  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاـق  و  دـنک :

داشرا رد  يو  .تسا  هدوب  هلماح  هناوید و  نز  ناتساد  هک  تسا  نیا  هدننک  لماک  يراسلا  داشرا  رد  ینالطـسق  حیـضوت  هتبلا  .ظقیتسی 
نب رمعل )  ) بلاـط یبا  نبا  وـه  یلع ) لاـق  و  : ) دـسیون یم  هنوـجملا ، نوـنجملا و  مـجری  ـال  باـب  دودـح ، باـتک  ، 14/222 يراسلا ،
نم قیفی ) یتـح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نا  تملع  اـما   » مجری نا  داراـف  یلبح  یه  هنونجمب و  یتا  دـق  اـمهنع و  هللا  یـضر  باـطخلا 

...هنونج
باب 14. ، 1/226 ْهدوملا ، عیبانی  - 2

ْهلاحاب هصاصتخا  رکذ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  یف  باب 4  ، 2/163 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرـضنلا ، ضایر  - 3
اهمجرب رمأف  روجفلاب  تضرتعا  دـق  لـماح  هأرماـب  رمع  یتا  دـنک : یم  لـقن  هنوگنیا  يربط  .هیلع  مهلاوس  دـنع  هباحـصا  نم  عمج  نم 

؟ اهنطب یف  ام  یلع  کناطلس  امف  اهیلع  کناطلس  اذه  لاق : یلع و  اهدرف  .اهمجرب  رمع  رما  اولاقف  هذه ؟ لاب  ام  لاقف : یلع  اهاهقلتف 
یتا رمع  هیالو  یف  ناک  امل  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  یمزراوخ  . 7 لصف ، 65 ص81 ، یمزراوخ ، بقانم  - 4

: اولاقف هذه ؟ لاب  ام  لاقف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهیقلف  .مجرت  نا  رمع  اهب  رمأف  روجفلاب  تفرتعاف  رمع ، اهلأسف  لماح ، هأرمأب 
اذـه لاقف : .روجفلاب  يدـنع  تفرتعا  معن  لاقف : مجرت ؟ نا  اهب  ترما  لاـقف : مالّـسلا  هیلع  یلع  اـهدرف  مجرت  نا  نینمؤملا  ریما  اـهب  رما 

؟ اهنطب یف  ام  یلع  ناطلس  امف  اهیلع  ناطلس 
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: دیامن یم  لقن   (1) یبقعلا ریاخذ  هحفص 80  رد  مرحلا  ماما  لوؤسلا و 

يذلا یلع  کناطلس  امف  اهیلع  کناطـس  رمعل  ّیلع  لاقف  مجرلاب  اهب  رماف  روجفلاب  فرتاف  اهلئـسف  هلماح  هأرما  باطخلا  نب  رمع  یتا  »
« ایح یلع  اهل  سیل  هلضعمل  ینقبت  مهللا ال  لاق  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  ایلع و  ندلی  نا  ءاسنلا  تزجع  لاق  اهلیبس و  الخف  اهنطب  یف 

شراسگنـسو مجر  داد  رما  .اـنز  هب  درک  فارتـعا  هدوـمن  لاؤـس  وا  زا  سپ  دـندروآ  باـطخلا  نب  رمع  هـفیلخ  دزن  ار  يا  هلماـح  نز  )
یمن یطلـست  ار  وت  دراد  محر  رد  هک  یلفط  رب  یلو  تسا  يرجم  وا  هرابرد  وت  مکح  دومرف  هفیلخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  .دـنیامن 
مالع نانز  دـنزجاع  تفگ : رمع  هاگنآ  .تفر  دوخ  هار  هب  دـندرک  اهر  ار  نز  تسین ) زیاج  شلتق  تسا  هانگ  یب  هچب  نآ  اریز   ) دـشاب
یلع هک  یلکـشم  هدیچیپ و  رما  رد  راذگم  ارم  ایادخ  تفگ  زین  دوب و  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  یلع ؛ دـننام  لثم و  دـنیازب  هک 

( .رما نآ  رد  دشابن  هدنز 

296 ص :

یم لـقن  هنوگ  نیا  ار  ربـخ  نیا  يربـط  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یلا  رمع  رکبوبا و  عوجر  ص81 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاـخذ  - 1
.ینومجری یب  نوبهذی  تلاق : هذه ؟ نأش  ام  لاق  مجرت  داقت  یلبح  ًْهأرمإ  اذا  رمع و  یلع  یلع  لخد  لاق  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  دنک :

.ینم هقفا  دحا  لک  رمع : لاقف  اهنطب  یف  ام  یلع  ناطلـس  کلامف  اهیلع  ناطلـس  کل  ناک  نا  مجرت  ءیـش  يال  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف :
.کلت ریغ  هأرملا  هذه  تارم و  ثالث 
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مالّسلا هیلع  یلع  ندش  عنام  هناوید و  نز  مجر  هب  رمع  ندومن  رما 

ماما (1) و  دنسم رد  لبنح  دمحا  ماما  زین  و 

عیبانی باب 14  نمـض  هحفــص 75  رد  یفنح  یخلب  نامیلــس  (2) و  یبقعلا رئاـخذ  هحفـص 81  رد  یعفاـش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا 
(5) ننس مود  دلج  هحفص 227  رد  دواد  یبا  (4) و  يرابلا حتف  مهدزاود  دلج  هحفص 101  رد  رجح  نبا  يرصب و  نسح  زا   (3) هدوملا

357 هحفص رد  يوانم  (7) و  ننس مود  دلج  هحفص 227  رد  هجام  نبا  (6) و  هرکذت رد 87 يزوج  نبا  طبس  و 

297 ص :

یبا نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  لبنح  نب  دـمحا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنـسم  ، 155 - 1/154 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
مالّـسلا هیلع  یلع  مهیقلف  اهومجریل  اهب  اوبهذـف  اهمجرب  رماف  تنز  دـق  هأرماب  یتأ  هنع  هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  نا  ینجلا  ناـیبط 

ام لاق  .یلع  اندر  اولاق : مکدر  ام  لاقف : رمع  یلا  اوعجرف  مهدر  مهدـیا و  نم  یلع  اهعزتناف  اهمجب  رمع  رماف  تنز  اولاق  هذـه  ام  لاـقف 
تعمـس اما  لاق  ءالؤه  تدر  کل  ام  لاقف  بضغملا  هبـش  وه  ءاجف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلا  لسارف  هلمع  دق  ءیـشل  الا  یلع  اذـه  لعف 

.لقعی و یتح  یلتبملا  نع  ربکی و  یتح  ریغـصلا  نع  ظفتـسی و  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
مجری نا  دارا  باطخلا  نب  رمع  نا  نسحلا  نع  هداتق  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  عبلاـط  یبا  نب  یلع  دنـسم  دلج 1/140 ، رد  نینچمه 

یتح مئانلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاـق  کـلذ  کـلام  مالّـسلا  هیلع  هل  لاـقف  هنونجم 
.لقعی أربی و  یتح  نونجملا  نع  ملتحی و  یتح  لفطلا  نع  ظقیتسی و 

نب دمحا  دنـسم  دننام  ار  ربخ  نیا  يربط  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یلا  رمع  رکبوبا و  عوجر  ص81 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 2
.دنک یم  نایب  ظافلا  رد  فالتخا  یکدنا  اب  لبنح 
باب 14. ، 1/226 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3

اب ار  ثیدح  يو 5  .ْهنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  دودـحلا  باـتک  ح 6816 ، ، 12/121 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 4
.دنک یم  لقن  نایرج  نیا  زا  توافتم  ظافلا 

.ادح بیصی  وا  قرسی  نونجملا  یف  باب  دودحلا ، باتک   4403 ح 4398 - 4/140 و 141 ، دواد ، یبا  ننس  - 5
.ْهلضعم نم  هللااب  ذوعا  باطخلا  نب  رمع  لوق  یف  لصف  باب 6 ، ص137 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6

.مئانلا ریغصلا و  هوتعملا و  قالط  باب  قالطلا ، باتک  ح 2041 ، ، 1/658 هجام ، نبا  ننس  - 7
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داشرا مهد  دلج  هحفص 9  رد  یناطـسق  (2) و  كردتسم مود  دلج  هحفـص 59  رد  يروباشین  مکاح  (1) و  ریدقلا ضیف  مراهچ  دـلج 
رد يراخب  (5) و  هرضنلا ضایر  هحفص 196 ، رد  يربط  نیدلا  بحم  (4) و  ننس متشهدلج  هحفص 264  رد  یقهیب  (3) و  يراسلا

298 ص :

رمف تنز  اهنوکل  مجرت  نأ  هنونجم  هأرماب  رمأ  رمع  نأ  کلذو  دـیوگ : يوانمءارلا  فرح  ح 4463 ، ، 4/47 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  - 1
دقو اهنع  یلخو  تقدص  لاقف : هرکذف  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  رکذت  امأ  رمعل : لاقف  هاتأ  مث  اهب  اوعجرا  لاقف : یلع  اهب 

.اضعب اهضعب  يوقی  قرط  هذهو  لاق : مث  هبراقتم  ظافلأب  هدیدع  قرط  نم  رجح  نبا  ظفاحلا  هدروأ 
.عویبلا باتک  ح 2351 ، دودحلا و 2/68 ، باتک  ح 8169 ، ، 4/430 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

یم لقن  هنوگنیا  ینالطـسق  ْهنونجملا ، نونجملا و  مجری  باب ال  دودـحلا ، باتک  ح 6814 ، ، 14/222 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - 3
تملع اما   » اهمجری نا  دارأف  یلبح  یه  هنونجمب و  یتا  دق  امهنع و  هللا  یضر  باطخلا  نب  رمعل )  ) بلاط یبا  نبا  وه  یلع  لاق  و  دنک :

« .ظقیتسی یتح  مئانلا  نع  ملحلا و  كردی  یتح  یبصلا  نع  هنوج و  نم  قیفی » یتح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نا 
ربخ یقهیب  .قیفی  یتح  نونجملا  غلبی و ال  یتح  موصلا  ضرف  مزلی  یبصعلا ال  باب  مایـصلا ، باتک  ، 4/269 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 4

ای امهنع  هللا  یـضر  معل  یلع  لاقف  مجرت  یه  تنز و  دق  نالف  ینب  هنونجم  یلع  رما  لاق  سابع  نبا  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
دلج رد  .خـلا و  ثالث  نع  ملقلا  عفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  رکذـت  امأ  لاـق : معن  لاـق : نـالف  مجرب  ترما  نینمؤملا  ریما 

تسا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیا  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ادح  بیصی  نونجملا  باب  ْهقرسلا  باتک  ، 8/264
نم عمج  ْهلاحاب  صاصتخا  رکذ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف  باب 4 ، ، 2/164 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 5

رمأـف تنز  دـق  هأرماـب  یتأ  باـطخلا  نب  رمع  تدهـش  لاـق : ناـیبط  یبأ  نعو  دـنک : یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  ربخ  نیا  يربط  .ْهباحـصلا 
مهدرف مهیدـیأ  نم  یلع  اهعزتناف  اهمجرب : رمع  رمأف  تنز  اولاق : هذـه ؟ لاب  ام  مهل : لاقف  یلع  مهیقلف  اهومجریل  اهب  اوبهذـف  اهمجرب ،

یبنلا تعمـس  امأ  لاق : هذه ؟ تددر  کل  ام  لاقف : ءاجف  هیلإ  لسرأف  ءیـشل ، الإ  اذـه  لعف  ام  لاق : .یلع  اندر  اولاقف : رمع  یلإ  اوعجرف 
یلب لاق : لقعی  یتح  یلتبملا  نعو  ربکی  یتح  ریغـصلا  نعو  ظـقیتسی  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.نالف ینب  هالتبم  هذهف  لاق :
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باب ال  (1) حیحص

ارثاکتم ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هرخالاب  هنونجملا  نونجملا و  مجری 

299 ص :

لقن هنوگنیا  ار  ربخ  مود  شخب  يو  .هنونجملا  نونجملا و  مجری  باب ال  نیبراـحملا ، باـتک  ح 1662 ، ، 8/580 يراخب ، حیحص  - 1
.ظقیتسی و یتح  مئانلا  نعو  كردـی  یتح  یبصلا  نعو  قیفی  یتح  نونجملا  نع  عفر  ملقلا  نأ  تملع  اـما  رمعل  یلع  لاـقو  دـنک : یم 

هأرمإب رمع  یتا  لاق : نایبظ  یبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنـسم  ح 587 ، ، 1/440 دوخ ، دنسمرد  یلعیوبا  زین 
اهتلسرأ مل  لاقف  هاتأف  یل  هوعدا  لاقف  اهلسرأف  ایلع  نا  هل  لیقف  رمع  یتاف  اهلیبس  یلخف  امهفرعف  یلع  اهب  رمف  مجرت  نا  اهب  رماف  ترجف 

نعو ظقیتسی  یتح  مئانلا  نع  هثالث  نع  ملقلا  عفر  دـق  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تملع  دـقل  هللاو  لاـق 
نع ملقلا  عفر  ثیدـح  رجحلا ، باتک  ، 5/374 ْهیارلا ، بصن  رد  یعلیز  نیدـلا  لاـمج  .أربی و  یتح  نونجملا  نعو  غلبی  یتـح  یبـصلا 

اهلیبس یلخف  اهذخأف  یلع  یتأف  اهمجرب  ترجف  دق  هأرمإب  رمع  یتا  لاق : نایبظ  یبا  نع  دنک : یم  نایب  هنوگنیا  ار  ربخ  هصالخ  ْهثالث ،
ثالث نع  ملقلا  عفر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  تملع  دـقل  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  ءاجف  ًایلع  یل  دوعدا  لاـقف  رمع  ربخاـف 

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ربخ  نیا  باحصالا ، یـضقا  هنا  هملع و  ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7 ، ح 64 ، ص80 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  ...خلا و 
ام وأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  یلع : هل  لاقف  اهمجری  نأ  دارأـف  تنز  دـق  یلبح ، هنونجم  هأرماـب  یتا  باـطخلا  نب  رمع  نأ  نسحلا : نع  دـنک :

خـلا و هثالث  نع  ملقلا  عفر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : لاق ؟ اـمو  لاـق  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  اـم  تعمس 
سابع نبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ْهثالث : نع  ملقلا  عفر  ثیدح  ْهالصلا ، باتک  ، 2/5 لیلغلا ، ءاورا  باتک  رد  ینابلا  رصان  دمحم 

نأش ام  لاقف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع  اهب  رمف  مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  اسانا  اهیف  راشتسف  تنز  دق  هنونجمب  رمع  یتا  لاق :
دق ملقلا  نا  تملع  اما  نینمؤملا ! ریما  ای  لاقف : هاتا ، مث  اهب ، اوعجرا  لاق : مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  تنز  نـالف  ینب  هنونجم  اولاـق  هذـه ؟

ام ناعللا و  فیک  هناعل و  حـصی  نم  باب  هناـیب ، ناـعللا و  باـتک  ، 18/6 عومجملا ، رد  يوونلا  نیدـلا  یحم  ...خـلا و  هثـالث  نع  عفر 
اهمجرب رمع  رماف  تنز  دق  نالف  ینب  هنونجمب  بلاط  یبا  نب  یلع  رم  لاق  سابع  نبا  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  .ماکحالا  نم  هبجوی 

...هلقع و یلع  بوـلغملا  نوـنجملا  نع  هثـالث  نم  ملقلا  عـفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نا  رکذـت  اـما  رمعل : لاـق  یلع و  اـهدرف 
نب یلع  دننام  ار  نایرج  نیا  يو  .دودـحلا  ءرد  یف  ءاج  ام  باب  دودـح ، باوبا  ح 1444 ، ، 4/572 يذوالا ، هفحت  رد  يروف  كراـبم 

.تسا هدومن  لقن  شدنسم  رد  دعجلا 
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هب رما  هفیلخ  انز  هب  فارتعا  زا  دعب  .دوب  هداد  انز  هک  دندروآ  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يا  هناوید  نز  يزور  هک  دـنا  هدومن  لقن 
دزن ار  يا  هناوید  نز  يزور  هک  دنا  هدومن  لقن  ارثاکتم  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هرخالاب  هنونجملا  نونجملا و  مجری  شراسگنس  مجر و 
ریما ترـضح  دوـمن ؛ شراسگنـس  مجر و  هب  رما  هفیلخ  اـنز  هب  فارتـعا  زا  دـعب  .دوـب  هداد  اـنز  هک  دـندروآ  باـطخلا  نب  رمع  هفیلخ 

؟ ینک یم  هچ  هفیلخ  دومرف : دوب ، رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نع لقعی و  ءربی و  یتح  نونجملا  نع  ظـقیتسی و  یتح  مئاـنلا  نع  هثـالث  نع  ملقلا  عفر  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
.اهلیبس یلخف  لاق  ملتحی  یتح  لفطلا 

ات هناوید  زا  دوش و  رادیب  ات  هدـیباوخ  زا  تسا  هدـش  هتـشادرب  سک  هس  زا  ملق  دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  مدـینش 
( .تفر دوخ  هار  هب  ار ، هناوید  نز  نآ  دندرک  اهر  سپ  دسرب ) فیلکت  دشر و  نس  هب  ینعی   ) دوش ملتحم  ات  هچب  زا  ددرگ و  لقاع 

اهاطخ و زا  عضوم  دص  بیرق  بتک  زا  ضعب  رد  تسا و  هدومن  لقن  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  ثیداحا  هقفاوملا  باتک  رد  نامـسلا  نبا  و 
مارم تابثا  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ  .درادـن  ار  اهنیا  زا  شیب  لـقن  ياـضتقا  سلجم  تقو  هک  دـنا  هدومن  لـقن  ار  هفیلخ  تاهابتـشا 

.دشاب یفاک  دش  ضرع  هک  رادقم  نیمه 

300 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ هک  یملع  یب  ملعم  دییامن  یم  قیدصت  دـنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  رابخا  لیبق  نیا  ندینـش  زا  مرتحم  نایاقآ  سپ 
هک  ) دومن لـیلد  هبلاـطم  وا  زا  یتسیاـب  اـعطق  هدومن ، ناـیب  بصعت  سفن و  ياوه  يور  هدوـب و  عـالطا  یب  ـالماک  تسا  هدز  ار  یفرح 

ملعا و هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحـصا  مامت  نایم  رد  نیقیرفلا  دنع  تسا  ملـسم  هچنآ  دیامن ) هماقا  یلیلد  نینچ  دناوتن  زگره 
هحفص همهملا  لوصف  میس  لصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  هچ  نانچ  هتشادن  دوجو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  لمکا  هقفا و 

.هتشون ترضح  نآ  تالاح  رد   17

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

هیلع ّیلع  ناک  دقف  .مارحلاو  لالحلا  عبنمو  ماکحألا  عمجمو  مانألا  عجرم  وه  يذـّلا  هقفلا  ملع  اهنمف : همولع  نم  ءیـش  رکذ  یف  لصف 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هّصخ  اذهلو  هماقمو ، هّلحم  ّولعب  هیف  هل  ًادوهشم  ، همامزب ًاحماج  هل  ًاداقنم  هماکحأ ، ضماوغ  یلع  ًاعلّطم  مالّسلا 

نب سنأ  نع  ًاّیورم  حـیباصملا  هباتک  یف  هیلع  هللا  همحر  يوغبلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  دّـمحم  وبأ  مامإلا  هلقن  اـمک  ءاـضقلا ، ملعب  هلآو 
 : لاقف ءاضقلا ، ملعب  ًاّیلع  ّصخ  هلیـضفب  دـحاو  ّلک  هباحـصلا  نم  ًهعاـمج  صّـصخ  اّـمل ]  ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنأ  کـلام :

ّیلع مکاضقأو 

یملع هلمج  زا  دـیوگ : یم  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مولع  هب  هراشا  لصف  نیا  رد  هک  تسا  نآ  فصنم  ملاع  نیا  مالک  لـصح  اـم  )
قیقحت هب  سپ  تسا  مارح  لالح و  همشچرس  رشب و  عوجر  لحم  هک  هدوب  هقف  ملع  هتشاد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  هک 

301 ص :
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ار یلع  داد  صاصتخا  تما ، همه  نایم  رد  ار  یمکح  ره  هدوب و  ءایـشا  قیاقح  رب  هاگآ  ماـکحا و  ضماوغ  رب  علطم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یلص مرکا  لوسر  هک  سنا  زا  حیباصم  باتک  رد  يوغب  دوعسم  نب  نیسح  دمحم  وبا  ماما  هدومن  تیاور  هک  نانچمه  تواضق  ملع  هب 

ارمالّـسلا هیلع  یلع  دومن  یم  نییعت  دوـب  وا  هتـسیاش  هک  يراـک  هب  صوـصخم  ار  باحـصا  زا  کـی  ره  هک  یعقوـم  رد  هلآو  هیلع  هللا 
.دشاب یم  یلوا  تواضق  هب  تما  هباحص و  امش  همه  زا  یلع  دومرف : تواضق و  هب  صاصتخا 

رگید طئارـش  هوالع  هب  تسا  مزال  هیهقف  لئاسم  مامت  رب  هطاـحا  تواـضق  رد  نوچ  تسا  رتشیب  همه  زا  وا  هطاـحا  همه و  زا  هقفا  ینعی 
هللا یلـصربمغیپ  اذل  هدوب ، دوجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رد  فلاخم  قفاوم و  قافتا  هب  اهنآ  مامت  دـنا و  هتـشون  ءاضق  باتک  رد  ءاهقف  هک 

.یلع مکاضقا  دومرف : هلآو  هیلع 

یـضاق زا  لوسرلا  لآ  بقانم  یف   (1) لوؤسلا بلاطم  هحفـص 22  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ار  مکاـضقا  ّیلع  ثیدـح  نیمه  زین  و 
: دیوگ هاگنآ  هدومن  لقن  يوغب 

مالّسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهعمج  دق  هماسقا  ملعلا و  عاونا  نا  هموهفمب  حرـص  هقوطنمب و  ثیدحلا  عدص  دق  و 
.هریغ نود 

هدومن عمج  ار  ملع  ماـسقا  عاونا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نیا  رب  دراد  تحارـص  ثیدـح  نیا  موـهفم  قوـطنم و  ینعی  )
تهج مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  اصاصتخا 

302 ص :

دنسم ، 5/113 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  زین  .هلـضف و  هلمع و  یف  لصف 6 ، ص99 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 1
بقانم رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 5328 ، ، 3/345 كردتـسم ، رد  يروباشین  مکاح  .بعک و  نب  نبا  رذنم  یبا  ثیدح  راصنالا ،

بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، ملهچ  لاس  لیذ  ، 7/397 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نباو  .بعک  نب  یبا 
.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  بلطم  نیمه  مالّسلا  هیلع 
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تناـطف و زیمت و  یتداـیز  لـقع و  لاـمک  هوـالع  هب  دـشاب  هتـشاد  مولع  عیمج  رب  هطاـحا  هک  تسا  یـسک  يارب  تواـضق  قح  هک  نآ 
اب نآ  زا  دعب  دیامن و  یم  مارم  نیا  تابثا  ینعم  مامت  هب  ثیدح ) رد   ) لیـضفتلا لعفا  هغیـص  تلفغ و  وهـس و  زا  ندوب  رود  تواکز و 

( .تسا هدوب  تما  عیمج  زا  لضفا  ملعا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدومن  نایب  احورشم  يرایسب  لئالد 

نیا طلغ  راتفگ  ناتدوخ و  ءاملع  رباکا  زا  نیققحم  تانایب  اـب  ندومن  هقباـطم  هدراو و  ثیداـحا  رد  تقد  زا  دـعب  مرتحم  ناـیاقآ  سپ 
لحم هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدقم  ماقم  اریز  هدومن  یئاج  یب  ياعدا  وا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدـصت  ملع ، یب  ملعم 

هیلع یلع  لباقم  رد  هک  رمع  هفیلخ  دوخ  اریز  .تسا  رت  مرگ  شآ  زا  هساک  ملعم ، ياـقآ  نیا  .دریگ  رارق  هباحـص  زا  يدـحا  اـب  ساـیق 
( دـنا هدومن  لقن  عیاقو  عضاوم و  رکذ  اب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ   ) هبترم داتفه  شتفالخ  هرود  رد  هدومن و  زجع  راهظا  مالّـسلا 
، اـه دـجیمت  زا  عوـن  نیا  اـعقاو  .دـنهدب  وا  هب  ار  یتبـسن  نینچ  هک  تسین  هدوـبن و  یـضار  زگره  .رمع  کـلهل  یلع  ـالول  تسا : هتفگ 

.دشاب یم  هبحاص  یضری  امب ال  فیرعت 

یعفاش یکم  دـمحا  مرحلا  ماما  دنـسم ، رد  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دـمحا  ماما  یطارفا ، بصعتم  ملع  یب  ملعم  نیا  هتفگ  فـالخ  رب 
ضایر مود  دلج  هحفـص 195  رد  يربط  نیدلا  بحم  هدوملا و  عیبانی  باب 56  رد  یخلب  نامیلس  خیـش  هچنآ  رب  انب  یبقعلا  رئاخذ  رد 

: تفگ یم  هک  دنا  هدومن  لقن  هیواعم  لوق  زا  هرضنلا 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نم  ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  باطخلا  نب  رمع  نا 

دومن یم  هعجارم  دش  یم  لکشم  باطخلا  نب  رمع  رب  يرما  هک  ینامز  ره  )
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( .دومن یم  لکشم  لح  درک و  یم  ذخا  وا  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب 

دیسر هیواعم  هب  یلع  تداهش  ربخ  یتقو  هک  دیامن  یم  لقن  ءاب ) فلا   ) دوخ باتک  لوا  دلج  هحفص 222  رد  يولب  جاجحلا  وبا  یتح 
: تفگ

(1)« بلاط یبا  نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  دقل  »

( تفر نایم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرم  هب  ملع  هقف و  نیع  )

: تفگ یم  هک  دیامن  یم  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  زینو 

« نسحلاوبا اهل  سیل  هلضعم  نم  ذوعتی  هنع  هللا  یضر  رمع  ناک  »

( دشابن وا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هدیچیپ  رما  زا  ادخ  هب  درب  یم  هانپ  رمع  هتسویپ 

: دیوگ نیبملا ) حتف   ) هلاسر حرش  رد  يذمرتلا  میکحلا  یلع  نب  دمحم  هللا  دبعوبا  و 

نطاوم هدع  یف  باطخلا  نب  رمع  لاق  امک  يواتفلا  هنع  نوذخأی  باتکلا و  ماکحا  یف  هیلا  نوعجری  مهنع  هللا  یضر  هباحـصلا  تناک  »
« بلاط یبا  نب  یلع  یتما  ملعا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاق  رمع و  کلهل  یلع  ول ال 

304 ص :

بلاط یبا  نب  یلع  هل  لأسیل  هب  لزنی  امیف  بتکی  هیواعم  ناک  و  تسا ...« : هدرک  لـقن  نینچ  باـعیتسالا ، باـتک  رد  ربلا  دـبع  نبا  - 1
لها کنم  اذـه  عمـسی  ال  هبتع : هوخا  هل  لاقف  .بلاط  یبا  نبا  تومب  ملعلا  هقفلا و  بهذ  لاق : هلتق  هغلب  املف  کلذ  نع  هنع  هللا  یـضر 

، یلعلا کلملا  حـتف  هنع ؛ هللا  یـضر  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  همجرت 1855 ، ، 3/1108 باعیتسالا ، .کنع » ینعد  هل : لاـقف  .ماـشلا 
هظعوـم و یلع و  لـئاضف  ص74 ، يرب ، هلآ ، یلع و  ماـمالا  بسن  یف  ْهرهوـجلا  ْهیواـعم ؛ ْهداهـش  ص74 ، يرغملا ، قیدـصلا  نب  مـحا 

« ققحم  » .هنع هللا  یضر  هایاصو 
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: تفگ هددـعتم  نطاوم  رد  رمع  هکنآ  امک  دـنتفرگ  یم  وا  زا  يواتف  دـندومن و  یم  یلع  هب  هعجارم  نآرق  ماـکحا  رد  ربمغیپ  هباحـص  )
( .دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تما  نیرتاناد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب و  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

یهقف لئاسم  یملع و  بتارم  رد  يردق  هب  رمع  هفیلخ  هک  ددرگ  یم  مولعم  دیآ  یم  تسد  هب  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  ریـس  زا  هچنآ 
رـضاح هک  هباحـص  زا  کی  ره  هک  هدرک  یم  یحـضاو  هابتـشا  نانچ  یمومع  جایتحالا  هب  ام  لئاسم  ماکحا و  رد  ابلاغ  هک  هدوب  هداـس 

.دنتخاس یم  هابتشا  هب  هجوتم  هبتنم و  ار  وا  دندوب 

ماـکحا و رد  هنع  هللا  یـضر  هفیلخ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  .دـیهد  یم  هفیلخ  هب  یتبـسن  نـینچ  هـک  دـییامرف  یم  یفطل  یب  یلیخ  خـیش :
؟ دشاب هدومن  هابتشا  نید  لئاسم 

.دنتخاس رشتنم  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  تقیقح  فشک  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هکلب  ما  هدرکن  ار  یفطل  یب  نیا  یعاد :

.ددرگ اوسر  يرتفم  مولعم و  بذک  قدص و  ات  دیئامرف  نایب  دانسا  رکذ  اب  تاهابتشا  نآ  زا  تسا  نکمم  خیش :

یکی هب  سلجم  تقو  ياضتقا  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هچنآ  زا  یلو  دنا  هدومن  تبث  هابتشا  دص  بیرق  رایسب و  ناشیا  تاهابتشا  یعاد :
.میامن یم  هراشا  اهنآ  زا 
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تفالخ نامز  رد  نداد  طلغ  مکحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  ممیت  دروم  رد  رمع  هاتبشا 

هحفص هحفص 265 و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  (2) و  نیحیحصلا نیب  عیمج  رد  يدیمح  (1) و  حیحص ممیت  باب  رد  جاجح  نب  ملسم 
(4) ننس لوا  دلج  هحفص 209  رد  یقهیب  (3) و  دنسم مراهچ  دلج   319

(5) و ننس لوا  دلج  هحفص 53  رد  دوواد  یبا  و 

306 ص :

دبع نب  دیعـس  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  ملـسم  .ممیتلا  باب  ضیحلا ، باتک  1/280و 281 و 112 ، ملسم ، حیحص  - 1
اذا نینمؤملا  ریما  ای  رکذت  اما  رامع : لاقف  .لصت  ال  لاقفءام : دـجا  ملف  تبنجا  ینا  لاقف : رمع  یتا  الجر  نا  هیبا  نع  يزبا  نب  نمحرلا 
امنا هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  تیلص  بارتلا و  یف  تکعمتف  انا  اما  لصت و  ملف  تنا  اماف  ءام  دجن  ملف  انبنجاف  هیرـس  یف  تناو  انا 

مل تئاش  نا  لاق : رامع  ای  هللا  قتا  رمع  لاقف  کیفکو  کهجو  امهب  حـسمت  مث  خـفنت  مث  ضرالا  کیدـیب  برـضت  نا  کیفکی  ناـک 
.هب ثدحا 

.ممیت ثیدح  رسای ، نب  رامع  دنسم  ، 345 ، 1/253 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمج  - 2
نب نمحرلا  دبع  نع  دـنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  نایرج  لبنح  نب  دـمحا  .رـسای  نب  رامع  دنـسم  ، 4/319 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3

یلصأل نکأ  ملف  انأ  اما  رمع  لاقف  ءاملا  دجن  نیرهشلاو ال  رهـشلا  ثکمن  انا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  لجر  هاتاف  رمع  دنع  انک  لاق  يزبأ 
یناف لاق  معن  لاق  انبنجأ  انا  ملعتف  لـبإلا  یقرن  نحنو  اذـک  ناـکمب  اـنک  ثیح  رکذـت  نینمؤملا  ریمأ  اـی  راـمع  لاـقف  ءاـملا  دـجأ  یتح 

مث ضرألا  هیفکب  برضو  کیفاک  بیطلا  دیعصلا  ناک  لاقو  کحضف  هتثدحف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیتاف  بارتلا  یف  تغرمت 
تییح ام  وأ  تشع  ام  هرکذأ  مل  تئـش  نا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  رامع  ای  هللا  قتا  لاق  هیعارذ  ضعبو  ههجو  امهب  حـسم  مث  اـمهیف  خـفن 

.تیلوت ام  کلذ  نم  کیلون  نکلو  هللاو  الک  لاق 
.رسای نب  رامع  نع  ممیتلا  ْهیفیک  یف  تایاور  رکذ  اب  ممیتلا  باوبا  عامج  ْهراهطلا ، باتک  ، 1/209 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 4

رمع دـنع  تنک  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  دوواد  یبا  .ممیت  باب  ْهراـهطلا ، باـتک  ح322 ، ، 1/88 دوواد ، یبا  ننـس  - 5
ریمأ ای  رامع  لاقف  لاق  ءاملا  دـجأ  یتح  یلـصأ  نکأ  ملف  انا  اـما  رمع  لاـقف  نیرهـشلاو  رهـشلا  ناـکملاب  نوکن  اـنا  لاـقف  لـجر  ءاـجف 
لاقف کلذ  ترکذف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تیتأف  تنکمت  انأ  املف  هبانج  انتباصأف  لبإلا  یف  تنأو  انأ  تنک  ذإ  رکذت  امأ  نینمؤملا !

ای رمع  لاقف  عارذلا  فصن  یلإ  هیدیو  ههجو  امهب  حـسم  مث  امهخفن  مث  ضرألا  هیدـیب  برـضو  اذـکه  لوقت  نا  کیفکی  نوکی  امنا 
تیلوت ام  کلذ  نم  کنیلونل  هللاو  الک  رمع  لاقف  ادبأ  هرکذأ  مل  هللاو  تئش  نا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هللا  اوقتا  رامع 
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ناتدوخ ءاملع  رباکا  زا  نارگید  (2) و  ننس لوا  دلج  ات 61  هحفص 59  رد  یئاسن  ماماو   (1) ننس لوا  دلج  هحفص 200  رد  هجام  نبا 
یبآ ما و  هدش  بنج  نم  تفگ : دمآ و  يو  دزن  هب  يدرم  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  هتوافتم  ظافلا  هفلتخم و  قرط  هب 

.یئامن لسغ  دـیایب و  تتـسد  هب  بآ  ات  نکم  زامن  یتفاـین  بآ  هاـگره  تفگ : هفیلخ  .منک  هچ  مناد  یمن  میاـمن ، لـسغ  هک  ما  هتفاـین 
هب جایتحا  قافتا  بسح  رب  وت  نم و  اهرفـس ،) ) رافـسا زا  یکی  رد  هک  هتفر  تدای  رمع  يا  تفگ : دوب ، رـضاح  هباحـص  زا  رـسای  راـمع 
هب ار  ندـب  مامت  هک  تسا  نآ  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هک  مدرک  نامگ  نم  یلو  يدـناوخن  زاـمن  وت  دوبن  بآ  نوچ  میدومن ، ادـیپ  لـسغ 

یمـسبت ترـضح  میدش  بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تمدخ  نوچ  .مدرک  زامن  هدناطلغ و  نیمز  هب  ار  دوخ  اذـل  ملامب  نیمز 
یناـشیپ هب  مه  اـب  ار  فک  ود  ره  دـعب  هدز و  نیمز  هب  مه  اـب  ار  تسد  ود  فک  هک  تسا  سب  ردـق  نیمه  ممیت  رد  دـندومرف : هدومن ،

.دنیامن حسم  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد  فک  دعب  تسار و  تسد  تشپ  رب  ار  پچ  تسد  فک  دعب  دنلامب و 

307 ص :

.ْهدحاو ْهبرض  ممیتلا  یف  ءاج  ام  باب  ممیتلا ، باوبا  اهننس ، ْهراهطلا و  باتک  ح569 ، ، 1/188 هجام ، نبا  ننس  - 1
.ممیتلا ْهیفیک  باب  ممیتلا ، باوبا  ْهراهطلا ، باتک  ح 302 ، ، 1/133 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 2
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یم هزاجا  ایآ  تفگ : رامع  .سرتب  ادخ  زا  رامع  يا  تفگ  تشادن  یباوج  نوچ  رمع  دناوخن ؟ زامن  یئوگ  یم  هفیلخ  کنیا  ارچ  سپ 
.یهاوخ یم  هچنآ  هب  مدرک  راذگاو  ار  وت  ینعی  تیلوت  ام  کیلوت  تفگ : میامن ؟ لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یهد 

هدارا یب  اعطق  هدـیدرگ ، لقن  ناـتدوخ  ءاـملع  ربتعم  حاحـص  رد  هک  ربتعم  ربخ  نیا  فارطا  رد  دـینک  رکف  رگا  مرتحم  ناـیاقآ  کـنیا 
یفرعمو هتخانـش  هباحـص  ناـیم  رد  گرزب  ءاـهقف  زا  یکی  ار  هفیلخ  هک  هتفگ  اـج  یب  یلیخ  ملعم  ياـقآ  هک  دوـمن  دـیهاوخ  قیدـصت 

.هدومن

هک هدینش  مه  ترضح  نآ  دوخ  زا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  ارفـس  ارـضح و  زور ، بش و  هک  یهیقف  تسا  نکمم  هنوگچ 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدناوخ  هدئام  هروس  هیآ 9  رد  احیرص  هوالع  تسا ، هنوگچ  ممیت  قیرط  بآ  نادقف  رد 

{ ابیط ادیعص  اوممیتف  ًءام  اودجت  ملف  }

( دیئامن ممیت  كاپ  كاخ  اب  دیباین  بآ  رگا  سپ  )

بآ دیامرف  دیجم  نآرق  هک  یتروص  رد  ناوخن ! زامن  یتفاین  بآ  رگا  دیوگب  یناملـسم  درم  هب  دـیامن ، غالبا  یـضوع  ار  مکح  هاگنآ 
.امن ممیت  كاپ  نیمز  اب  یتفاین 

ات دناد  یم  ار  نآ  یماع  ناملسم  ره  لسغ ، ءوضو و  دننام  هک  تسا  یمومع  ءالتبالا  هب  ام  جیار و  ناناملـسم  نایم  ممیت  هلئـسم  اقافتا 
! دنادب دیاب  امتح  دوخ  درک  لمع  يارب  دیامن ، میلعت  مدرم  هب  دیاب  هک  نآ  زا  هتشذگ  هک  ربمغیپ  هفیلخ  یباحص و  درف  دسر  هچ 

ذخا رد  هظفاح  هک  تسا  نکمم  یلو  هدوب  نید  رد  لالخا  شـضرغ  اـی  هتفگ و  یـضوع  ادـماع  اـملاع  رمع  هفیلخ  میوگب  مناوت  یمن 
وا يارب  ماکحا  طبض  هدوب و  لئاسم 
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دبع هب  دنا  هتشون  ناتدوخ  ءاملع  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  هتشاد  لاکشا 

!! یهدب ار  نآ  باوج  وت  دنیامن  یم  یلاؤس  نم  زا  هاگره  هک  شابم  ادج  نم  زا  تفگ : یم  یباحص  هیقف  دوعسم  نب  هللا 

ماکحا نایب  لئاسم و  ذـخا  رد  هک  یحطـس  هداس و  یمدآ  نینچ  نیب  تسا  قرف  ردـقچ  دـیئامن  تواضق  لماک  هجوت  اب  نایاقآ  لاـحلا 
وا دزن  رد  هیلمع  هیملع و  لئاسم  مامت  هتـشاد و  روما  تایلک  تایئزج و  رب  لماک  هطاحا  هک  یـسک  نآ  اب  هدوبن  هدامآ  رـضاح و  یهقف 

.تسا هدوب  رضاح  تسد  فک  دننام 

.دشاب هتشاد  روما  تایلک  تایئزج و  عیمج  رب  هطاحا  تسناوت  یم  یسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ریغ  خیش :

ملع باب  رگم  هتـشادن  يا  هطاح  نینچ ا  هباحـص  زا  يدحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  زا  دعب  تسا  یهیدب  یعاد :
.دشاب یم  امش  زا  ملعا  یلع  دومرف : ترضح  نآ  دوخ  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح ، نآ 

ع)  ) یلع ترضح  دزنرد  مولع  یمامتروضح 

بجعت يور  زا  رمع  هفیلخ  يزور  هک  دیامن  یم  لقن  دوخ  بقانم  رد  ءابطخلا  بطخا  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  هچ  نانچ 
نودب دننک  یم  شسرپ  وت  زا  لئاسم  زا  يا  هلئـسم  ای  ماکحا  زا  یمکح  ره  تسا  هنوگچ  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 

نم تسد  رد  تشگنا  دنچ  دومرف : درک و  زاب  وا  لباقم  رد  ار  كرابم  تسد  فک  رمع  باوج  رد  ترضح  یهد ؟ یم  باوج  یلطعم 
رکف هب  جاتحم  تفگ : يدومنن ؟ رکف  يدرکن و  لمأت  ارچ  دومرف : ترضح  .تشگنا  جنپ  تفگ : يروف  تسا ؟
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فک نیا  دننام  نم  لباقم  رد  مولع  ماکحا و  لئاسم و  مامت  دومرف : ترـضح  .دوب  رـضاح  نم  يور  باقم  رد  تشگنا  جنپ  اریز  دوبن ؛
.مهد یم  باوج  رکفت  لمأت و  یب  يروف ، تالاؤس ، باوج  رد  اذل  تسا ، رضاح  تسد 

اب لوکسا  وچ  مه  کی  رد  یطارفا  فاصنا  یب  ملعم  ياقآ  بّصعت  ضغب و  ّبح و  يور  هک  تسین  ینادجو  یب  ایآ  فاصنا  اب  نایاقآ 
نینچ دیوگب  دنزب و  ناهرب  لیلد و  یب  چوپ ، فرح  یتمضع 

ببـس هدومن و  یم  هعجارم  رمع  هفیلخ  هب  دوخ  تالکـشم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باب  مولع و  مامت  رب  طـیحم  ملاـع 
.ددرگ ربخ  یب  ناناوج  تریح 

مالّسلا هیلع  یلع  ماقم  زا  هیواعم  ندومن  عافد 

.مناسر یم  نایاقآ  ضرع  هب  مارم  توبث  يارب  هک  دمآ  مدای  هب  يربخ  کنیا 

هدومن و تیاور  دمحا  ماما  هک  هتشون  هیآ 14  لیذ   (1) قعاوص هحفص 110  مجنپ  دصقم  نمض  باب 11  رد  بصعتم  یکم  رجح  نبا 
زا يدرم  هکدنا  هدومن  لقن   (2) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یبرقلا و  هدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  زین 
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دصقم 5. باب 11 ، ص179 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 1
ناک دقو  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  دـیدحلا  یبا  نبا  هبطخ 222 . لیذ  ، 12/179 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
رمع کلهل  یلع  الول  لاق  یتح  امهریغو  لبج  نب  ذاعمو  بلاط  یبأ  نب  یلع  اـهایإ  همهفی  یتح  اـهیف  ئطخیف  ءایـشأ  یف  مکح  رمع ) )
دوخ بقانم  رد  یلزاغم  نبا  ...هنم و  جرخیف  یـصاوغ  ای  صغ  سابع  نبال  لوقیف  مکحلا  هیلع  لکـشی  ناکو  رمع  کلهل  ذاـعم  ـالولو 

لس لاقف : هلئسم ، نع  هیواعم  لجر  لأس  دنک : یم  لقن  لماک  ار  نایرج  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هتلزنم  ح52 ، ص35 ،
ام سئب  لاقف : بلاط ! یبأ  نب  یلع  لوق  نم  ّیلإ  ّبحأ  اـهیف  کـلوق  نینمؤملا ، ریمأ  اـی  هل : لاـق  .ملعأ  ّهنإـف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـهنع 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  لاق  دقلو  ًاّرغ ، ملعلاب  هّرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  ًالجر  َتهرک  دقل  هب ، َتئج  ام  مَُؤلو  َتلق ،
رمع ُتدهـش  دقلو  هنع ، ذخأیف  هلأسی  باّطخلا  نب  رمع  ناک  دقلو  يدـعب ؛» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : » هلآو

فلسلا هیلع  جرد  ام  رکذ  باب 13 ، ، 2/328 نیدقعلا ، رهاوج  رد  ار  نایرج  نیا  يدوهمس  و  ٌّیلع ؟ انهه  لاق : ءیـش  هیلع  لکـشأ  اذإ 
: لاق مزاح  یبا  نع  بقاـنملا  یف  دـمحا  ماـمالا  جرخا  و  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  مهقوقح ، مظعب  مهفارتعا  مهمیظعت و  مهیقوت و  نم 

.یلع باوج  نم  یلا  بحا  اهیف  هباوج  نینمؤملا  ریما  ای  لاقف  .ملعا  وهف  ایلع  اهنع  لأسا  لاقف : هلئسم ، نع  لأسف  هیواعم  یلا  لجر  ءاج  »
نم نوراه  هلزنمب  تنا  هل : لاـق  دـقل  ارغ و  ملعلاـب  هرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ـالجر  تهرک  دـقل  تلق ، اـم  سئب  لاـق :

.هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  رمع  ناک  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 340 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_310_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_310_2
http://www.ghaemiyeh.com


هیواـعم .یلع  باوج  زا  مراد  رتـشوخ  ار  وت  باوج  تفگ : برع  تسا ! رتاـناد  هک  سرپـب  یلع  زا  ار  نآ  تفگ : .دومن  یلاؤس  هیواـعم 
: یتفگ ینخس  دب  تفگ :

یبن هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هل  لاق  دـقل  ًارغ و  ملعلاـب  هرغی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ـالجر  تهرک  »
« هنم ذخا  ءیش  هیلع  لکشا  اذا  رمع  ناک  يدعب و 

هلزنم هب  نم  زا  وت  دومرف : وا  هب  قـیقحت  هب  هنیآ  ره  داد و  یم  ملع  نیقلت  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  یـسک  زا  يراد  تهارک 
درک و یم  لاؤس  یلع  زا  دش  یم  هدیچیپ  لکشم و  يرما  رمع  رب  تقو  ره  دشابن و  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  الا  یـسوم  زا  ینوراه 

( .تفرگ یم  ار  وا  يأر 

( .دنهد نآ  هب  یهاوگ  تداهش و  نانمشد  هک  تسا  نآ  تلیضف  « ) ءادعالا هب  تدهش  ام  لضفلا   » ياضتقم هب 

سب .ترضح  نآ  ماقم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ودع  ادعا  هیواعم  تداهش  دنک  یم  تیافک 
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دمحم همهملا و  لوصف  رد  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  دننام  امومع  امـش  ءاملع  رباکا  هک  ار  هچ  نآ  هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  تسا 
عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  ماقم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  ودنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  لوؤسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب 

: تفگ هبترم  داتفه  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  اهنآ  ریغ  هدوملا و 

راک دشابن  یلع  هدیچیپ  لئاسم  تالکـشم و  تالـضعم و  باوج  رد  رگا  هک  هدومن  فارتعا  احیرـص  هکلب   (1) .رمع کلهل  یلع  الول 
.دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دوش و  یم  لکشم 

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

هک دندروآ  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يدرم  هک  هدروآ  لوا  لصف  زا  میس  لصف  هحفص 18   (2) همهملا لوصف  رد  یکلام  نیدلا  رون  هلمج  زا 
: دندیسرپ وا  زا  یعمج  روضح  رد 

: تفگ يدرک ؟ حبص  هنوگچ  تحبصا ؟ فیک 

قلخی مل  امب  رقا  هرا و  ملامب  نمؤا  يراصنلا و  دوهیلا و  قدصاو  قحلا  هرکا  هنتفلا و  بحا  تحبصا 

ار و قح  مراد  هارکا  مراد و  یم  تسود  ار  هنتف  هک  یتلاح  رد  ما  هدرک  حبص  )

312 ص :

.تشذگ مشش  سلجم  رد  - 1
.همولع نم  ءیش  رکذ  یف  لصف  ، 1/198 ْهمئالا ، ْهفرعم  یف  همهملا  لوصف  - 2
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( .هدشن قلخ  هک  يزیچ  هب  منک  یم  رارقا  ار و  وا  ما  هدیدن  هک  يزیچ  هب  مراد  نامیا  ار و  يراصن  دوهی و  میامن  یم  قیدصت 

ضرع ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  هیـضق  دـمآ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤـمل  ریما ا  یتـقو  .دـنروایب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنورب  درک  رما  رمع 
هروس رد  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  دـالوا  لاوما و  شدارم  مراد ، یم  تسود  ار  هنتف  هتفگ  هک  نیا  هتفگ  حیحـص  دوـمرف : دـندرک ،

: هدومرف هیآ 8  لافنا 

{ هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  }

( دنا ناحتما  بابسا  هنتف و  امش  لاوما  دالوا و  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  )

: دیامرف نآرق  رد  هچ  نانچ  تسا  گرم  شدارم  هدومن ، قح  زا  تهارک  راهظا  هک  نیا  اماو 

{ قحلاب توملا  ترکس  تئاج  {و 

( دیسر ارف  تقیقح  قح و  هب  گرم  یتخس  يوه و  یب  هنیآ  ره  )

: دیامرف یم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  شدارم  میامن  یم  قیدصت  ار  يراصن  دوهی و  هتفگ  نیا  و 

ْیَش ٍء} یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  ْیَش ٍء َو  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  }

( دنتسین قح  رب  دوهی  دنتفگ : يراصن  دنتسین و  قح  رب  يراصن  دنتفگ : دوهی  )

ود ره  نم  دیوگ : برع  درم  نیا  .دنیامن  یم  بیذکت  ار  رگیدکی  هقرفود  ره  ینعی 
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.میامن یم  بیذکت  ار  هقرف  ود  ره  ینعی  منک  یم  قیدصت  ار  هقرف 

هک يزیچ  هب  مراد  رارقا  هتفگ  هک  نیا  مراد و  يری  ـال  يادـخ  هب  ناـمیا  ینعی  ما  هدـیدن  هک  يزیچ  هب  مراد  رارقا  هتفگ  هک  نـیا  اـما  و 
: تفگ رمع  .هدومنن  ادیپ  دوجو  زونه  هک  تسا  تمایق  شدارم  هدشن ، دوجوم  ینعی  هدشن  قلخ 

« اهل یلع  هلضعم ال  نم  هللااب  ذوعا  »

( .دشابن وا  رد  یلع  هک  یلکشم  هدیچیپ و  رما  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  )

نب هفیذح  زا  رت  طوسبم  رگید  قیرط  هب   (1) بلاطلا هیافک  باب 57  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دنام  یضعب  ار  هیـضق  نیمه 
.دنا هدومن  لقن  رمع  هفیلخ  زا  نامیلا 

314 ص :

هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یجنگ  .تالضعملا  لحب  یلع  صیـصخت  یف  باب 57 ، ص218 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
، حبـصأ یندـیرت  فیک  لاقف : نامیلا ، نبا  ای  تحبـصأ  فیک  رمع : هل  لاقف  باطخلا  نبا  رمع  یقل  هنا  ناـمیلا ، نب  هفیذـح  نع  تسا :
ام ضرألا  یف  یلو  ءوضو ، ریغ  یلع  یلـصأو  قولخملا ، ریغ  ظفحأو  هرأ ، مل  اـمب  دهـشأو  هنتفلا ، بحأو  قحلا ، هرکأ  هللاو  تحبـصأ 

قیرطلا یف  وه  انیبف  کلذ ، هلوقل  هفیذح  يذأ  یلع  مزعو  رمأ  هلجعأ  دقو  هروف ، نم  فرصناو  هلوقل  رمع  بضغف  ءامسلا ، یف  سیل هللا 
فیک هتلأـسف  ناـمیلا  نب  هفیذـح  تیقل  لاـقف : رمع ؟ اـی  کبـضغأ  اـم  لاـقف : ههجو ، یف  بـضغلا  يأرف  بلاـط ، یبأ  نـب  یلعب  رم  ذإ 
لاملا بحی  قدـص  لاق : هنتفلا ، بحأو  لوقی : لاقف : قح ، وهو  توملا  هرکی  قدـص ، لاـقف : قحلا ، هرکأ  تحبـصأ  لاـقف : تحبـصأ ،

هینادحولاب دهشی هللا  قدص  لاقف : هرأ ، مل  امب  دهشأو  لوقی : یلع  ای  لاقف  هنتف } مکدالوأو  مکلاومأ  امنا  : } یلاعت هللا  لاق  دقو  دلولاو ،
: لاق قولخملا ، ریغ  ظفحأ  یننا  لاـق : دـقو  یلع  اـی  لاـقف : .هلک  کـلذ  ری  ملو  طارـصلاو ، راـنلاو ، هنجلاو ، هماـیقلاو ، ثعبلا ، توملاو 

یمع نبا  یلع  یلـصی  قدـص  لاقف : ءوضو ، ریغ  یلع  یلـصأ  لوقیو ، لاق : قولخم ، ریغ  وهو  نآرقلا  یلاعت  هللا  باتک  ظـفحی  قدـص 
: لاق وه ؟ امو  لاقف : کلذ ، نم  ربکأ  لاق : دق  نسحلا  ابأ  ای  لاقف  هزئاج ، هیلع  هالصلاو  ءوضو ، ریغ  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

باطخلا نبا  کلهی  رمع : لاقف  دلولاو ، هجوزلا  نع  هللا  یلاعتو  هجوز  هل  قدـص  لاق : ءامـسلا ، یف  سیل هللا  ام  ضرألا  یف  یل  نا  لاق :
.لقنلا لهأ  دنع  تباث  اذه  تلق : بلاط  یبأ  نبا  یلع  الول 
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رد مالّـسلا  هیلع  یلع  هدـنام و  باوج  رد  رمع  رکب و  یبا  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  نامز  رد  ایاضق  لیبق  نیا  زا 
دندرک یم  لاؤس  هلکـشم  لئاسم  دـندمآ و  یم  یتقو  تعیبط  هدام و  بابرا  يراصن و  دوهی و  ءاملع  اصوصخم  هدـمآرب  باوج  ماقم 

.داد یم  ار  اهنآ  تالضعم  باوج  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  طقف 

رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ریـسفت و  رد  يروباشین  دوخ و  نحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  لیبق  زا  ناتوخ  ءاـملع  رباـکا  رارقا  هب  اذـلف 
دنسم و رد  دمحا  ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  لوؤسلا و  بلاطم  باب 4  نمض  هحفص 13  رد  هحلط  نب  دمحم  بقانم و 

بیذهت هحفـص 338  رد  یفوـتم 852 ینالقـسع  رجح  نبا  ظـفاح  هـمهملا و  لوـصف  هحفـص 18  رد  یفوتم 855  یکلاـم  غاّبـص  نبا 
هحفـص 194 رد  يربط  نیدلا  بحم  لطابلا و  لاطبا  رد  يزاریـش  ناهبزور  نب  هللا  لضف  یـضاق  و  نکد ) دابآ  ردیح  پاچ   ) بیذهتلا
رد یفوتم 276  يرونید  هبیتق  نبا  هباغلا و  دـسا  راـهچ  دـلج  هحفـص 22  رد  یفوتم 360  يرزج  ریثا  نبا  هرـضنلا و  ضاـیر  مود  دـلج 

هحفص 39 مود  دلج  هحفص 474  رد  یفوتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نبا  و  رـصم ) پاچ   ) ثیدحلا فلتخم  لیوأت  هحفص 201 و 202 
باب 57 رد  یفوتم 659  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دوخ و  خیرات  متفه  دـلج  هحفص 369  رد  ریثک  نبا  باعیتسا و  میـس  دلج 

نیدلا رون  راصبالا و  رون  هحفص 73  رد  یجنلبش  نمؤم  دیـس  ءافلخلا و  خیرات  هحفص 66  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  بلاطلا و  هیافک 
نب دمحم  باترملا و  هیاده  هحفص 146 و 152  رد  يدنفا  دمحا  جاح  نیدقعلا و  رهاوج  رد  یفوتم 911  يدوهمس  هللا  دبع  نب  یلع 
یبا نبا  باب 6 و  همالا  صاوخلا  هرکذـت  هحفص 87  رد  يزوج  نبا  طبـس  فسوی  نیبغارلا و  فاعـسا  هحفص 152  رد  نابـصلا  یلع 

یفوتم دیدحلا 
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رد یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دیرجت و  حرـش  هحفص 407  رد  یچشوق  یلع  یلوم  هغالبلا و  جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفص 6  رد   655
هحفص رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هقرحم و  قعاوص  هحفص 78  رد  یفوتم 973  بصعتم  یکم  رجح  نبا  یتح  بقاـنم  هحفص 48و 60 

رمع هفیلخ  هک  دنا  هدومن  لقن  يرایـسب  يایاضق  هیمکحلا  قرط  هحفـص 47 و 53  رد  هیزوج  میق  نبا  همالع  هباصا و  مود  لدج   509
اصوصخم هلکشم  لئاسم  ثداوح و  رد  رمع  هفیلخ  هک  دنا  هدومن  لقن  هاشداپ  هلکشم  لئاسم  اصوصخم  هلکشم  لئاسم  ثداوح و  رد 

نب رمع  یناث  هفیلخ  ررکم  هک  هدـمآ  رتاوت  هب  کـیدزن  هرخـالاب  .هدومن  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  عوجر  ار  مور  هاـشداپ  هلکـشم  لـئاسم 
هلـضعم نم  هللااب  ذوعا  هتفگ : یهاگ  هداد  ار  اهنآ  باوج  هدومن و  تالکـشم  لح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هددـعتم  يایاضق  رد  باطخلا 

الول باطخلا  نبا  کلهی  داک  تفگ : یم  عقاوم  ضعب  رد  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  تفگ : یم  تاقوا  یـضعب  نسحلا و  وبا  اـهیف  سیل 
.بلاط یبا  نب  یلع 

باطخ رـسپ  دوب  کیدزن  .دوب  هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  .دشابنوا  رد  یلع  هک  یلکـشمو  هدـیچیپ  رما  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  )
( .دوبن بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  دوش  كاله 

ءافلخ دنسیون : یم  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  یطارفا  ملع  یب  ملعم  نیا  هتفگ  فالخ  رب 
هب شوگ  ءافلخ  الماک  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يوتف  زکرم  ایند  وند  روما  رد  دندرک و  یم  روش  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  لحارم  مامت  رد 

.دش هراشا  اهنآ  زا  يرصتخم  هب  هک  نآ  امک  دندرب  یم  هرهب  دندرک و  یم  لمع  دنداد و  یم  وا  تاروتسد  تاملک و 
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ماکحا هلوقنم و  يایاضق  نیمه  هدراو ، صوصن  تاملک و  ریاـس  زا  رظن  عطق  هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  یتریـصب  بحاـص  ره  رب  سپ 
.نارگید رب  تسا  وا  مدقت  قح  تیجح و  تماما و  رب  لیلد  دوخ  دیدرگ  یم  رداص  ترضح  نآ  زا  هک  يا  هفدارتم 

هدوب تفالخ  ماقم  هب  قحا  یلوا و  یلع 

هروس هیآ 36  رد  هچ  ناـنچ  .ددرگ  هیلاـمک  تافـص  ریاـس  اـب  مأوت  هک  اـصوصخ  تسا  تیولوا  ناـهرب  نیرتـگزب  دوـخ  تیملعا  اریز 
: دیامرف یم  احیرص  سنوی ،

{ َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ  يّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ    ِ ّقَْحلا َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَف  {َأ 

دوخ هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  تیادـه  هک  نآ  اـی  تسا  يوریپ  هب  رتراوازـس  دـنک  یم  يربـهر  قح  يوـس  هب  ار  قـلخ  هک  یـسک  اـیآ  )
( دینک یم  مکح  هنوگچ  امش  سپ  دوش ؟ تیاده 

قرط هب  لـهاج  هک  یـسک  نآ  اـت  دوش  عقاو  مدرم  عاـطم  هک  دـشاب  یم  یلوا  تسا  تیادـه  قـیرط  هب  ملاـع  هک  یـسک  نآ  هتبلا  ینعی 
.دنک ییامنهار  تیاده و  ار  وا  دیاب  رگید  تسا و  تیاده 

تفالخ و تماما و  رما  رد  تسا  یئالقع  هدعاق  هک  لضاف  رب  لوضفم  میدقت  زاوج  مدع  رب  تسا  یفاک  لیلد  دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا  و 
يریدقت و ماهفتـسا  قرط  هب  رمز ، هروس  هیآ 13  رد  هچنانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  هیویند و  هینید و  هماع  تساـیر 

: دیامرف یم  يراکنا 

{ نوملعیال نیذلا  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  }

)؟ دنناسکی نادان  لهاج و  مدرم  اب  شناد  ملع و  لها  ایآ  )
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تسا مزال  هنافصنم  تواضق 

هک ا ار  یگرزب  تیـصخش  نینچ  هدوب  فاصنا  ایآ  .دـینک  تواضق  هنافـصنم  دـیراذگب و  ار  بصعت  تداع و  ادـخ  هب  ار  امـش  نایاقآ 
دروم تسا و  نید  زا  ناگناگیب  هکلب  نیقیرف  ءاملع  ماـمت  قاـفتا  دروم  سمـشلا و  نم  رهظا  روما ، نطاوب  رهاوظ و  رب  وا  یملع  هطاـح 

؟ دنیامن رانکرب  رباکا  زا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیصوت 

؟ هدوبن راک  رد  یتسایس  هتفرن و  راک  هب  یسئاسد  ترضح  نآ  ندومن  رانکرب  رد  ایآ 

نیلسرملا دیس  نیقتملا و  ماما  هللا و  لوسر  ملع  باب  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  تما و  رد  امش  ایآ 
عروا ملعا و  هک  يدحا  رد  ار  هیلاع  تافص  نیا  دیدرکن  ادیپ  رگا  تفالخ و  رما  رد  دیراد  مدقم  ار  وا  دشاب ؟ ترـضح  نآ  هدومرف  هب 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دشاب  تما  همه  زا  دهزا  یقتا و  و 

رما نیا  هب  تما  همه  زا  قیلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  هفیلخ و  قحرب و  ماما  یلع  هک  دیئامن  قیدصت  لقع  مکح  هب  سپ 
.تفر راک  هب  هک  یسایس  سئاسد  اب  رگم  دشن  رانکرب  رباکا  زا  یگرزب  تیصخش  نینچ  اعطق  دشاب و  یم  هدوب و  گرزب 

ینعم نیا  راکنا  يدحا  تسا و  قافتا  دروم  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  یلمع  یملع و  بقانم  لئاضف و  رد  یلاع  بانج  تانایب  خیش :
.یجراخ لهاج  بصعتم  دونع  جوجل  يا  هدع  رگم  هدومنن  ار 

مدـقت قح  يرترب و  ماقم  هب  تفریذـپ و  ار  مهنع  هللا  یـضر  ءافلخ  تفالخ  هبغرلا  عوطلاب و  دوخ  یلع  اندیـس  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 
هدیسر هچ  ار  ام  .دش  میلست  اهنآ 
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نامثع رمع و  رکب و  یبا  ارچ  هک  میگنجب  مه  اب  میزوسب و  لاس  دصیـس  رازه و  زا  دعب  میـشاب ، رت  مرگ  شآ  زا  هساک  امـش  هدومرف  هب 
! دنا هتشاد  یلع  رب  مدقم  هدیدنسپ و  تما  عامجا  ار  مهنع  هللا  یضر 

ربمغیپ زا  دعب  هک  دنراد  قیدصت  مه  امش  ياملع  مومع  هداد و  ناشن  خیرات  هچنآ  ره  میشابافص ؟ حلص و  رس  مه  اب  ام  دراد  بیع  هچ 
ماقم ظفح  اب  هناردارب  مه  اب  مه  ام  دـندش ، تفالخ  نیـشن  دنـسم  يرگید  زا  دـعب  کی  ره  مهنع  هللا  یـضر  ناـمثع  رمع و  رکب و  یبا 
نامه میئاـمن  یعاـسم  کیرـشت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  وا  تبارق  ههجو و  هللا  مرک  یلع  یلمع  یملع و  تیلـضفا  يرترب و 

.دنیآرب یگناگی  رد  زا  ام  اب  مه  هعیش  بهذم  دنراگزاس ، مه  اب  ام  هعبرا  بهاذم  هک  یمسق 

يرادمتـسایس و نس و  ربک  ثیح  زا  دیئامن  قیدـصت  ناتدوخ  یلو  میتسین  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  لمع  ملع و  ماقم  رکنم  ام  هتبلا 
دنسم رب  تما  عامجا  هب  تهج  نیمه  هب  هدوب و  مدقم  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هتبلا  ءادعا  لباقم  رد  يرابدرب  لمحت و  مزح و  یتدایز 

لاس جنپ  تسیب و  زا  دعب  هچ  نانچ  تشادن  تفالخ  یئاناوت  تردق و  سران  ناج  ههجو  هللا  مرک  یلع  هکنآ  هچ  دـش ، رارقرب  تفالخ 
.دش اپرب  تابالقناو  اه  يزیرنوخ  همه  نآ  تسایس  مدع  هطساو  هب  دیسر  تفالخ  هب  هک  مه 

.میامن ضرع  باوج  هدومن  کیکفت  مه  زا  ار  کی  ره  مدومن  هک  یتشاددای  نیا  يور  مراچان  هک  دیدومرف  مهرد  هلمج  دنچ  یعاد :

راوز دزد و  لثم 

دروآ و دور  میلست  رس  تبغر  لیم و  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  دیدومرف  الوا 
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هک قباس  نامز  رد  .میامن  ضرع  تسا  بسانم  لثم  باب  نم  دـمآ  مدای  اجنیا  رد  یبلطم  .دـش  دوخ  زا  لبق  ءاـفلخ  تفـالخ  هب  یـضار 
زا يا  هلفاق  دـندومن  یم  باـهذ  باـیا و  تمحز  هب  تاـبتع  نیرئاز  دوب  هتفرگ  ار  عراوش  قرط و  ناریا  تیطورـشم  لـیاوا  رد  ینمااـن 

لاوما نیب  رد  .دندومن  یم  میـسقت  ار  ناشلاوما  ریـسا و  ار  اهنآ  هدـیدرگ  نیقراس  صوصل و  زا  يا  هتـسد  راتفرگ  تعجارم  رد  نیرئاز 
: تفگ يرئاز  تسیک ؟ لام  نفک  نیا  راوز  نایاقآ  تفگ : داـتفا ، نادزد  زا  يدرمریپ  تسد  هب  راوز  زا  یکی  نآ  زا  نفک  هچراـپ  هعطق 

نفک امش ، لام  نم  لاوما  مامت  تفگ  دشاب ! لالح  هک  دیـشخبب  نم  هب  ار  نفک  نیا  مرادن  نفک  نم  نوچ  تفگ : دزد  .تسا  نم  لام 
رارصا هچره  دزد  .تسا  نم  يراو  دیما  هیام  ما ، هدید  هیهت  یتمحز  هب  ار  رخآ  سابل  نیا  تسا و  نم  رمع  رخآ  نوچ  دیهدب  نم  هب  ار 
ردقنآ تفگ : دراذگ ؛ ندز  يانب  رئاز و  تروص  رـس و  هب  دیـشک  ار  قالـش  دزد  ياقآ  مهد  یمن  یـسک  هب  ار  مقح  تفگ : رئاز  دومن 

ردام ریـش  زا  لالح  لالح  لالح  اقآ  دز : دایرف  دش  هراچیب  درم  ریپ  رئاز  دز ، هنایزات  يردق  .دشاب  لالح  یئوگب  یـشخبب و  ات  منز  یم 
( راضح هدنخ  ! ) دشاب رت  لالح 

بش تانایب  دیدومن  شومارف  ایوگ  نایاقآ  .تسا  بلطم  مهف  ناهذا و  بیرقت  يارب  لثم  تسین ، يا  هشقانم  لثم  رد  دیشخب  یم  هتبلا 
يرهوج و دیدحلا و  یبا  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تداهش  هب  هک  مدیناسر  ضرع  هب  هیخیرات  هعطاق  لئالد  اب  هک  ار  لبق  ياه 

اربج ءادر  یب  شود  هنهرب و  رس  اب  ار  وا  دندرب ، مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  شتآ  نارگید ، يدوعسم و  هبیق و  نب  يرذالب و ا  يربط و 
، دندرب دجسم  هب  دندیشک و 

.مینز یم  ار  تندرگ  الا  نک و  تعیب  دنتفگ : دندیشک ، وا  يور  هب  هنهرب  ریشمش 
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ندز و هناخ  رد  شتآ  لاجنج و  راج و  وه و  اب  رگا  تسا ؟ نیمه  تبغر  اضر و  ینعم  ایآ  دـیئامن : هنافـصنم  تواضق  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ تسا مادک  هارکا  ربج و  هب  تعیب  سپ  دشاب ؟ یم  اضر  لیم و  هب  تعیب  نتفرگ  تعیب  لتق ، هب  دیدهت  ریشمش و  روز  برض و  هب 

بش رد  هک  ام  لئالد  هب  هتبرم  ود  يدناوخب و  ار  تالجم  اه و  همانزور  تاحفص  هنافصنم  رگا  دیدرب  فیرشت  هک  لزنم  هب  هللا  ءاشنا 
ینابایب دزد  نآ  دننام  هکنآ  رگم  هدوبن  راک  رد  تبغر  اضر و  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  اعطق  دیوش ، قیقد  میدومن  نایب  هتشذگ  ياه 

.هدوب یضار  میئوگب  اروبجم  ات  دینزب  ام  رس  رب 

میا هداتفین  یسک  ناج  هب  ام  الوا  میتفایب ؟ مه  ناج  هب  مینک و  تقد  راک  نیا  رد  دیاب  لاس  دصیس  رازه و  زا  دعب  ارچ  ام  دیدومرف : ایناث 
اهنآ لام  ناج و  هداتفا  نایعیش  ناج  هب  هک  دنتـسه  تنـس  لها  نایاقآ  .میتسه  عافد  زا  راچان  تالمح  لباقم  رد  هکلب  داتفا  میهاوخن  و 

هدومن و هلباقم  اهارکا  ام  دـنیامن ! یم  یفرعم  ربخ  یب  ماوع  لباقم  رد  تعدـب  لها  رفاک و  كرـشم و  ار  ام  یتقو  دـنناد ! یم  حاـبم  ار 
.میئامن یم  كاپ  يدیحوت  هدیقع  نیا  هب  راختفا  میتسه و  كاپ  دحوم  نمؤم و  هکلب  میتسین  رفاک  كرشم و  میئامن  یم  تابثا 

دشاب هناروکروک  دیابن  تناید  لوبق 

هک یقیرط  هب  هعبرا  ءافلخ  دهد  یم  ناشن  خـیرات  نایرج  نوچ  هک  دوش  یمن  يدـیلقت  ینید  دـئاقع  مدومن ، ضرع  لبق  ياه  بش اثلاث 
میوش و میلست  میریگ و  رارق  فالسا  راتفر  هیور و  تاداع و  ریثأت  تحت  هناروکروک  مه  ام  دندش ، رادمامز  دیدومن  نایب 
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سپ میامن  یم  ضرع  ارارکت  .يدیلقت  هن  دنشاب  یقیقحت  دیاب  دئاقع  لوصا  هک  تسا  ققحم  تباث و  لقن ، لقع و  لئالد  اب  هکنآ  لاح 
دیابدنتفگ يا  هقرف  دش  داجیا  تما  رد  یگتسد  ود  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  دنتشون  تما  روهمج  امـش و  ام و  نیخروم  هک  نیا  زا 

: دومرف تفرگ و  یلع  يارب  تعیب  ناناملسم  زا  هک  هللا  لوسر  رما  هب  دیاب  تسا  یلع  اب  قح  دنتفگ  یتعامج  دومن و  رکب  یبا  زا  تیعبت 
.دومن یلع  زا  تعاطا  تیعبت و  تسا » نم  اب  تفلاخم  یلع  اب  تفلاخم  نم و  تعاطا  یلع  تعاطا  »

هتبلا مینک و  يوریپ  میدید  قح  ار  یقیرط  ره  هدومن ، يواکجنک  میونـشب و  ار  نیفرط  لئالد  هک  میراد  هفیظو  امـش  ام و  زا  يدرف  ره 
.دشاب مئاق  وا  رب  قطنم  لقن و  لقع و  لئالد  هک  تسا  قح  یقیرط  نآ 

مدومن لوبق  قیقحت  يور  زا  ار  تناید  هدنب 

هدومن لوبق  هناروکروک  تداع  يور  ار  عیـشت  قح  بهذم  هدومن و  دادجا  ءابآ و  فالـسا و  دیلقت  یعاد  هک  دـییامرف  یم  لایخ  امش 
؟ ما

، مدومن اه  تقد لاعتم  راگدرورپ  لازی  تاذ ال  تفرعم  رد  لوا  .مدوب  قح  هار  رد  متخانـش  ار  دوخ  هک  يزور  نآ  زا  مسق ، ادـخ  هب  هن 
هب ات  مدومن  هعلاطم  ار  قرف  ریاس  نییدام و  دیاقع 

.مدش كاپ  دحوم  هللا  دمح 

تارظانم و یموق  ره  ءاملع  اب  اهنآ ، ياه  باتک هعلاـطم  رب  هوـالع  .مدـش  دراو  لـلم  باـبرا  تاوعد  هقیرط  ءاـیبنا و  تلاـسر  رد  زین  و 
هللا دبع  نب  دمحم  هللا  لوسر  مدجما  دج  تباث و  یعاد  رب  مالسا  سدقم  نید  تنیاقح  هرخالاب  ات  مدومن  رایـسب  تاقیقحت  تاثحابم و 

.متسناد ناهرب  لیلد و  اب  ءایبنالا  متاخ  ار 
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هعیش  ) نیقیرف لئالد  هکلب  متفرگن  رارق  ءابآ  فالسا و  ریثأت  تحت  هناروکروک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  قیرط  رد  نینچمه  و 
هک مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادخ  مدومن  هعلاطم  هناقیقد  ار  فالخ  لها  بتک  اهدص  مدومن  یسررب  هنافرط  یب  هناقیقد و  ار  ینسو )
هب ینس  ءاملع  رباکا  ربتعم  ياه  باتک قاروا  نایم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تیالو و  تقیقح  هنالقاع  تارکفت  اب 

.مدروآ تسد 

هب باب  نیا  رد  مدومن ، هعلاطم  ار  تعاـمج  ءاـملع  همهم  بتک  وگاـعد  هک  يردـق  هب  میوگب  مناوت  یم تفـالخ  تماـما و  ماـقم  رد  و 
.مدومنن يدایز  تقد  هعیشءاملع  بتک 

.تسا دوجوم  لمکا  متا و  وحن  هب  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هدمآ  تماما  تابثا  رب  هعیش  ءاملع  بتک  رد  هک  یلئالد  اریز 

فالـسالل ًاعبت  امـش  ءاملع  میرگن  یم  هناقیمع  ام  یلو  دـینک  یم  هعلاطم  یحطـس  رابخا ، تایآ و  زا  ار  لئالد  نآ  نایاقآ  امـش  اـهتنم 
رب لمح  هدومن و  هکحضم  تالیوأت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  تفالخ  تابثا  رب  تسا  یحیرـص  صن  هک  ربخ  هیآ و  ره  يارب 

! دنیامن یم  یقیقح  یناعم  ریغ 

: تفگ دهاوخ  ام  دننام  رایتخا  یب  دیامن  هعلاطم  ار  تعامج  ءاملع  رباکا  بتک  هناقیمع  هناقیقد و  يدرف  ره  هکنآ  لاح  و 

« .هقلخ یلع  هتجح  هلوسر و  هتفیلخ و  هللا و  یلو  ایلع  نا  دهشا  »

! میرآ رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  ار  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  میئامن ، نیخروم  راتفگ  زا  يوریپ  تسا  بوخ  دـیدومرف  اثلاث 
.تسا نکمم  ریغ  لقن  لقع و  دعاوق  يور  لمع  نیا 
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.ددرگ فالسا  دلقم  دناوت  یمن  هناروکروک  تسا ، رکف  ملعو و  لقع  هوق  هب  ناویح  زا  قرف  هک  نآ  يارب 

تهاقف مان  هب  هیقف  نآ  ياج  هب  ار  ییوگ  هلئـسم  ای  ضحم  یماـع  درف  کـی  دـنوش ، عمج  رگیزاـب  هدـع  کـی  دریمب  یهیقف  رگا  ـالثم 
مولعم ناحتما  قیقحت و  ماقم  رد  رگا  اصوصخم  دـیامنب ؟ وگ  هلئـسم  ای  امن  هیقف  یماع  نآ  زا  دـیلقت  تسا  مدرم  رب  ایآ  دـنیامن  یفرعم 

نآ هچ  تسا  مارح  وا  زا  دیلقت  تیعبت و  لقن ، لقع و  مکح  هب  اعطق  .درادن  يا  هرهب  تهاقف  ملع  زا  تهاقف  نیشن  دنسم  نآ  هک  ددرگ 
.تسین زئاج  لهاج  رب  مدقت  قح  ملاع ، ندوب  اب  هک 

مدقت قح  دش ، تباث  هدراو  صوصن  رب  هوالع  مالّـسلا  هیلع  یلع  یملع  قح  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تالوقنم  دـعاوق و  يور  یتقو  سپ 
هللا لوسر  ملع  باب  هک  ترـضح  نآ  زا  فارحنا  دـشاب و  یم  لقن  لـقع و  لوبق  دروم  ظوفحم و  ترـضح  نآ  يارب  تفـالخ  رما  رد 

.دشاب یم  مومذم  القن  القع و  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هام و هس  لاسود و  تدمرکب  یبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  میراد  قیدصت  هتبلا  خـیرات ، عیاقو  ههج  زا  اما  و 
یتامدخ دوخ  هبون  هب  کی  ره  دـندش و  تفالخ  نیـشن  دنـسم  لاس  هدزاود  تدـم  نامثع  وا  زا  دـعب  لاس و  هد  تدـم  رمع  وا  زا  دـعب 

.دندومن

عقاو و رد  ار  هللا  لوسر  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  میناوتب  ام  هک  دـیامن  یمن  ناـهرب  لـقن و  لـقع و  زا  ریگولج  روما  نیا  ماـمت  یلو 
.مینادب اهنآ  زا  رخؤم  تقیقح 

نمض هحفص 112  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  اریز 
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: دیامرف یم  هک  تافاص  هروس  هیآ 24  لیذ   (1) هدوملا عیبانی  باب 37 

{ نولوئسم مهنا  مهوفقو  }

(( دشاب مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک   ) دنلوئسم تخس  ناشراکرد  هک  دیراد  ناشهاگن  باسح  فقوم  رد  )

بیطخ زا  ینیومح و  زا  مکاح و  زاو  يزاغم  باتک  بحاص  یبلطم  قحسا  نب  دمحم  زا  یناهفـصا و  میعن  وبا  زا  یملید و  سودرف  زا 
هدومن لقن  مرکا  لوسر  زا  دوعسم  نبا  زا  یضعب  يردخ و  دیعس  وبا  زا  یضعب  سابع و  نبا  زا  یضعب  اعیمج  یلزاغم  نبا  یمزراوخ و 

.تیالو زا  دنوش  یم  هدرک  لاوئس  اهنآ  ینعی  مالّسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  نع  نولوئسم  مهنا   » دنا

زا  (3) بلاطلا هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  (2) و  همالا صاوخ  هرکذت   10 هحفص رد  يزوج  نبا  طبـس  زین  و 
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دارم  هک  هدروآ  هیآ  لیذ  سابع  نبا  زا  ریرج  نبا 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطا  هب  ربمغیپ  رما 

: دیامرف یم  هک  رشح  هروس  زا  هیآ 7  مکح  هب  اهنیا  همه  رب  هوالع 

{ اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَنام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  {َو 
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« نولوئسم مهنا  مهوفق  و   » هیآ ریسفت  لیذ  باب 37 ، ، 1/334 ْهدوملا ، عیبانی  - 1
یـسررب مشـش  سلجم  رد  لصفم  قوف  هیآ  لیذ  ثیداحا  تسا  رکذ  ناـیاش  .هلئاـضف  رکذ  یف  باب 2 ، ص26  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 2

.تسا هدش 
.هباحصلا رئاس  نود  ْهبقنم  ْهأمب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  باب 62 ، ص247 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
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( .دیتسیا زاب  سپ  دومن  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دیریگ و  ارف  داد  امش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنآ  )

هعجارم ترضح  نآ  تاشیامرف  هب  یتقو  اذلف  .دنیامن  تعاطا  هدومرف  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  دنروبجم  ناناملـسم 
باب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تما  مامت  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  منیب  یم  هدیدرگ ) تبث  ناتدوخ  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ   ) میئامن یم 

.هدومرف دوخ  تعاطا  اب  مأوت  ار  وا  تعاطا  هدومن و  وا  تعاطا  هب  رما  یفرعم و  دوخ  ملع 

رد یمزراوخ  (1) و  یبقعلا رئاخذ  مرحلا و  ماما  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچ  نانچ 

(3) بلاطلا هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  (2) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  نامیلس  هچ  نانچ  دنا  هتـشون  نارگید  بقانم و 
هک دنا  هدومن  لقن 
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لقن هنوگنیا  يو  هبح  یلع  راصنالا  ثح  برعلا و  ْهدایسب  هصاصتخا  رکذ  لوالا  مسق  ص70 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 1
تسلا هشئاع  تلاق  ایلع  ینعی  برعلا  دیس  یل  اوعدا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  دنک : یم 
رـشعم ای  لاقف : هوتأف  راصنالا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لسرا  ءاج  اـملف  .برعلا  دیـس  یلع  مدآ و  دـلو  دیـس  اـنا  لاـقف : برعلا ؟ دـیس 

یتمارکب هومرکا  یبحب و  هوبحاف  یلع  اذه  لاق  .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  ادبا  يدعب  اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  یلع  مکلدا  الا  راصنالا 
.لجوزع هللا  نع  مکل  تلق  يذلاب  ینربخا  لیئاربج  ناف 

باب 59. رد ص488 ح 375  باب 59 و  ح61 و 62  رد 2/404 ، نینچمه  و  باب 56 ، ح 455 ، ، 4/161 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
مجعمل رد ا  یناربط  زین  .برعلا و  دیس  هنوکب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیـصخت  یف  باب 53 ، ص210 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3

و ، ) هبطخ 154 ، 9/170 ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .نسحلا و  نع  نومأم  نب  ریمع  ثیداحا  ح27749 ، ، 3/88 ریبکلا ،
رد يدنه  یقتم  و  باب 40 . لوا  طمس  ح 154 ، ، 1/197 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیوج  و  بیبللا .) بلق  رظانو  مالّـسلا  هیلع  هل  ْهبطخ  نم 

بقانملا ص213، رد  یلزاغم  نبا  .مالّـسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36448 ، ، 13/143 لامعلا ، زنک 
لئاضف ح 33008 ، ص619 ، ج11 ، يدنهلا ، یقتملا  لامعلا ، زنک  ...برعلا  دیس  یلا  يرظنت  نا  كرـس  اذا  ْهشئاعل ، مالّـسلا  هیلع  هلوق 

رد يروباشین  مکاح  .هلضف و  هملع و  یف  لصف 6 ، باب 1  ص96 ، لوؤسلا ، بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحمو  .هنع  هللا  یـضر  یلع 
هب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لـتقم  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  و 4627 ، ح 4626 ، ، 3/134 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیا  هب  نوگانوگ  ظافلا 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

عم هنإ  هوعبتاو ، هومرکأو  هّوبحأف  یلع  اذه  لاق : یلب ، اولاق : ًادبأ ؟ يدعب  اّولِضَت  َنل  هب  متکّسمت  نأ  ام  یلع  مکلدأ  الأ  راصنألا  رشعَم  ای 
ُهتُلق يذلاب  ینربخأ  لیئاربج  نإف  يَدرلا ، یلع  مّکلُدی  الو  يدهلا ، یلإ  مکیدهی  هنإو  هعم ، نآرقلاو  نآرقلا 

دندرک ضرع  نم ؟ زا  دعب  دیوشن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  وا  هب  رگا  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  منکن  تلالد  ایآ  راصنا  تعامج  يا  )
تسا وا  اب  نآرق  نارق و  اب  وا  هک  یتسرد  هب  دیئامن  شتعباتم  دینک و  شمارکا  دیرادب و  تسود  ار  وا  سپ  یلع  تسا  نیا  دومرف : یلب 

زین )و  هداد ربخ  نم  هب  لیئربج  امـش ، هب  متفگ  هچنآ  فالخ و  رب  دنک  یمن  تلالدو  تیادـه  قیرط  هب  دـنک  یم  تیادـه  ار  امـش  وا  و 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدیناسر  ضرع  هب  شدانـسا  اب  هتـشذگ  ياه  بش هچ  نانچ  دندیناسر  ام  هب  امـش  ءاملع  رباکا 

: دومرف رسای  رامع 

« سانلا نع  ّلخ  یلع و  يداو  کلساف  ایداو  یلع  کلس  ایداو و  مهلک  سانلا  کلس  نا  »

: دومرف هتوافتم  هنمزا  هفلتخم و  هنکما  رد  ررکم  رد  ررکم  زین  و 

هیضام یلایل  رد  هک  .هللا » عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دقف  ایلع  عاطا  نم  »
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.مداد حرش  ادنسم  الصفم و 

ار یلع  هار  دیشاب  یلع  وریپ  دومرف : رما  ترضح  نآ  هک  هدیسر  يونعم  رتاوت  دح  هب  رایـسب و  امـش  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.دیراذگب ار  نارگید  هار  دیورب و 

باب ای  تیاده  هار  نم  زا  دعب  دشاب  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدیدن  ربخ  کی  یتح  امـش  بتک  رد  سکع  رب  یلو 
زا لعج  هفرط و  کی  عوضوم و  هک  يرابخا  دیا  هدید  امـشرگ  دـشاب ! یم  نامثع  ای  رمع و  ای  رکب و  یبا  نم  هفیلخ  یـصو و  نم  ملع 

.تشاد مهاوخ  ار  نانتما  لامک  دیهد  هئارا  دشابن ، نویوما  نویرکب و  فرط 

نآ ناسل  هب  هفیلخ  یـصو و  تیاده و  هار  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیئوگ  یم  امـش  لاح  نیا  اب 
هللا لوسر  فرط  زا  ترضح  نآ  يوریپ  تعباتم و  تعاطا و  هب  رما  هک  یتادیکأت  همه  نآ  اب  میراذگب و  مراهچ  هبترم  رد  ار  ترـضح 
مینک يوریپ  میورب و  خـیرات  درکلمع  یپ  هناروـکروک  هدوـمن ، یـشوپ  مشچ  تـسا ، رپ  امـش  بـتک  رد  هدـش و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

ار هار  نیا  رگا  تسا و  نکمم  يرما  نینچ  ایآ  هدیـسرن ، يروتـسد  هیلع  عمجم  رابخا  رد  اهنآ  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یناـسک 
!؟ دوب میهاوخن  هللا  دنع  لوئسم  لقن و  لقع و  هرخسم  دروم  میورب 

فاصنا نادـجو و  اب  ار  رما  نیا  تواضق  میا ؟ هدومنن  ار  ترـضح  نآ  رماوا  هللا و  لوسر  تفلاخم  میورب  امـش  راتفگ  یپ  رد  رگا  اـیآ 
.میراذگ یم  مرتحم  نایاقآ  كاپ 

دننک يراکمه  نایعیش  اب  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  ءاملع 

مه اب  یعفاش ) یلبنح و  یکلام و  یفنح و   ) هعبرا بهاذم  دننام  دیدومرف  اعبار 
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اب ار  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  نایعیـش و  ناهرب  لیلد و  نودـب  اهامـش  هک  نیا  يارب  تسا ، یندـشن  مه  نیا  .مینک  يراـکمه 
.دش دهاوخن  عمج  زگره  نمؤم  كرشم و  نیب  تسا  یهیدب  .دیناوخ  یم  رفاک  كرشم و  یضفار و  تمهت ، ءارتفا و 

میرـضاح مدـق و  شیپ  هنامیمـص  ام  یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  ننـست و  لها  هعماج  اب  قافتا  داحتا و  ماقم  رد  ـالا  و 
کی يارب  یتمحازم  میشاب و  دازآ  امش  ام و  یگمه  الالدتسا  یبهذم  دیاقع  قیاقح و  زاربا  رد  هک  یطرـش  هب  مینک  یعاسم  کیرـشت 

.مینکن مهارف  رگید 

یلـصربمغیپ هرهاط  ترتع  عابتا  دـنراد ، لمع  رد  يدازآ  یعفاش ) یلبنح - یکلام - یفنح -  ) بهذـم راهچ  عابتا  هک  یمـسق  نامه  و 
.دنشاب دوخ  لامعا  رددازآ  مه  اه  يرفعج  هلآو  هیلع  هللا 

عم دنیامن ، یم  قیسفت  ریفکت و  ار  رگیدکی  یضعب  یتح  تسا ، دوجوم  هعبرا  بهاذم  رد  هک  يرایـسب  فالتخا  اب  منیب  یم  یتقو  یلو 
هعماج زا  درط  هدناوخ و  رفاک  كرـشم و  ار  هراچ  یب  نایعیـش  یلو  دیهد  یم  لمع  رد  يدازآ  اهنآ  هب  ناملـسم و  ار  همه  امـش  کلذ 

(1) دییامن یم  بلس  اهنآ  زا  ار  تدابع  لمع و  رد  يدازآ  هدومن و 

هنوگچ
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یعزوا منک : یم  رکذ  ار  نانآ  زا  یضعب  هک  تسا  يرایسب  تافالتخا  نانآ  همئا  هکلب  رگیدکی  هب  تبسن  ننست  لها  ءاملع  نیب  رد  - 1
مالسالا یلع  رضا  دولوم  مالسالا  یف  دلو  ام  دسیون : یم  نینچ  هفینح  وبا  هرابرد  تسا  ننـست  لها  ءاملع  زا  یکی  هک  يروث  نایفـس  و 

ج4، یلیقعلا ، ءافعـض   ) دوخ باتک  رد  یلیقع  نینچمه  ( 2/546/3589 لبنح ، نب  دمحا  للعلا ،  ) بحاص ملـسم  یبا  هفینح و  یبا  نم 
نایفـس میکح و  نب  ْهملـس  بویا و  دامح و  لبنح  نب  دمحا  دننام  ار  ءاملع  لوق  تسا و  هدرب  مان  ءافعـض  وزج  ار  هفینح  وبا  ص268 )

حارجلا و نب  عیکو  دیعـس و  نب  ییحی  يدـهم و  نب  نمحرلا  دـبع  شایع و  نب  رکبابا  کیرـش و  ْهبعـش و  سنا و  نب  کـلام  يروث و 
نیاب وا  فیعضت  رد  ار  یتبلا  نوع  نبا  ْهملس و  نب  دامح  ْهاطرا و  نب  جاجح  طابسا و  نب  فسوی  يرازف و  قحسا  ابا  ینایتخس و  بویا 

هفینحوبا تالاح  حرـش  هب  هحفـص  دص  رد  مقر 7297 )  13/330  ) يدادـغب خـیرات  باتک  رد  يدادـغب  بیطخ  ننیچمه  تسا  هدرک 
ار هفینحوبا  مان  ( 3/66  ) نیحورجملا باتک  رد  نابح  نبا  زین  .تسا و  هدرک  نایب  وا  فیعـضت  رد  ار  ءاملع  زا  يرایـسب  لوق  هتخادرپ و 

« ققحم  » .تسا هدرک  رکذ  نیحورجم  ناونع  هب 
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.دور یم  يراکمه  داحتا و  دیما 

تبرت رب  هدجس  رد  فالتخا 

نایعیـش هدومن و  تب  هب  یفرعم  ماوع  رظن  رد  ار  تبرت  كاخ و  دـینک ؟ یم  اپرب  یبالقنا  هچ  دـینیب  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  يارب  اـمش 
! دیناوخ یم  تسرپ  تب  ار  دحوم 

امـش هدش و  هدجـس  هب  رما  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  اریز  مییامن  یم  كاخ  هب  هدجـس  ربمغیپ  ادـخ و  هزاجا  رما و  هب  ام  هکنآ  لاح  و 
دیاب زیچ  هچ  رب  هک  تسا  فالتخا  امـش  ام و  هدجـس  قیرط  رد  اهتنم  ندراذـگ  نیمز  يور  تروص  ینعی  هدجـس  هک  دـیناد  یم  دوخ 

.دومن هدجس 

.دورب نایم  زا  اه  ینیبدب  نیا  دوشن و  عقاو  فالتخا  ات  دیئامن  یمن  هدجس  ناناملسم  مامت  دننام  امش  ارچ  خیش :

فالتخا ردـق  نآ  لوصا  رد  هکلب  تاعورف و  ذـخا  رد  اه  یلبنح اه و  یکلام  اه و  یفنح اب  ارچ  اـه  یعفاـش  ناـیاقآ  امـش  ـالوا  یعاد :
هملک فالتخا  ات  دییامن  ادیپ  هدیقع  کی  مه  اب  یگمه  تسا  بوخ  ددرگ ؟ یم  رگیدکی  ریفکت  قییـسفت و  هب  رجنم  یهاگ  هک  دیراد 

! دوشن ادیپ 
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نب دـمحا  ای  کلام  ای  مظعا  ماما  یعفاش و  ماما  دـننام  یهیقف  زا  تیعبت  هک  ام  زا  هفیاط  هقرف و  ره  دراد ، فالتخا  اهقف  ياواـتف  خـیش :
.دنشاب یم  روجأم  باثم و  دنیامنب  مهنع  هللا  یضر  لبنح 

رثأت اب  مأوت  تقیقح  زاربا 

اهنآ و زا  ضعب  شناد  ملع و  تهج  زج  اهنآ  تعباتم  رب  یلیلد  هک  هعبرا  ءاهقف  زا  تیعبت  دـیهد  فاـصنا  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  یعاد :
همئا رماوا  زا  تعاطا  تیعبت و  یلو  تسا ) هدومن  لقن  ططخ  رد  يزیرقم  همـالع  هچنآ  رب  اـنب  ( ) سَرب َیب   ) رماوا زا  هناروکروک  يوریپ 

تیهقفا تیملعا و  هب  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  اهنآ  ياوقت  شناد و  ملع و  بتارمرب  هوالع  هک  تلاـسر  تیب  لـها  هرهاـط و  ترتع  زا 
یفرعم و نآرقلا  لیدع  ار  لیلج  نادـناخ  نآ  هک  تسا  دراو  مرکا  لوسر  زا  هحیرـص  صوصن  زین  دـنراد و  ناعذا  هسدـقم  تاوذ  نآ 

!!!؟ تسا رفک  كرش و  دنا  هداد  رارق  نانآ  تفلاخم  رد  ار  تکاله  اهنآ و  تعباتم  رد  ار  تاجن 

دـشاب یم تراهط  تیب  لها  ترتع و  ضغب  بح و  هب  رظان  هکلب  تسین ، هملک  فالتخا  هب  طوبرم  اه  ینیبدب هک  دـیئامن  قیدـصت  سپ 
زا ار  لد  نطاب  ندومن  یفـصم  هدیدنـسپان و  تافـص  هلیذر و  قالخا  زا  سفن  هیفـصت  زا  دـعب  رگم  تفر  دـهاوخن  نایم  زا  زگره  هک 

.ندیدرگ فاصنا  ماقم  دجاو  دسح و  هنیک و  دقح و 

ياواتف بلاغ  هکنآ  اب  تسا ، رایـسب  امـش  هعبرا  بهاذـم  نیب  تاید  ات  تراهط  زا  ماکحا  عورف  لوصا و  رد  تافالتخا  لـیبق  نیا  ـالا  و 
هب هک  ار  نایعیش  هعماج  یلو  دیرادن ، دب  رظن  چیه  اواتف  نآ  هب  نیلماع  یتفم و  هرابرد  امش  ياهقف  هعبرا و  همئأ 
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! دیناوخ یم  تسرپ  تب  رفاک و  كرشم و  دنیامن ، یم كاپ  كاخرب  هدجس  دیجم  نآرق  مکح 

تسین و فرح  رگا  مدنمـشهاوخ  دنا ؟ هداد يوتف  دیجم  مالک  فالخ  رب  مهنع  هللا  یـضر  تعامج  ءاهقف  هعبرأ و  همئأ  اجک  رد  خیش :
.دیئامرف نایب  دراد  ینعم 

نایب ار  اهنآ  مامت  مناوت  یمن تقو  قیض  اب  هک  دنا  هداد مکح  روهمج  يوتف  هکلب  حیرص ، صن  فالخ  رب  ماکحا  زا  يرایسب  رد  یعاد :
هعجارم تسا  بوخ  .دـنا  هدومن فیلأت  بهاذـملا  نیب هیفالخ  لئاسم  رد  يرایـسب  بتک  ناتدوخ  ءاهقف  رباکا  هکنیا  زا  هتـشذگ  میاـمن 

دمحم رفعج  یبا  هیمامالا  هفیاطلا  خیش  قفوملا  مامالا  راوگرزب  خیـش  فینـصت  هقفلا ) یف  فالخلا  لئاسم   ) تمظع اب  باتک  هب  دیئامن 
ات تراهط  باب  زا  یصوصخ  رظن  لامعا  نودب  ار  مالسا  ءاهقف  تافالتخا  عیمج  هک  یـسودقلا  هرـس  سدق  یـسوطلا  یلع  نسحلا  نب 

ندش نشور  هنومن و  يارب  یلو  دـشاب  یم  نکمم  ریغ  اهنآ  مامت  لقن  هک  دـنا  هدراذـگ ملع  لها  سرتسد  رد  عمج و  تاید  باب  رخآ 
میامن یم  هراشا  ًارـصتخم  عوضوم  کی  هب  میتسین  تمهت  اجیب و  نداد  تبـسن  فرح و  لها  ام  دـننادب  سلجم  لها  نایاقآ  هک  بلطم 

!!. تسا هدش  هداد  دیجم  هللا  مالک  صن  فالخرب  حیرص  ياواتف  عوضوم  کی  نیمه  رد  دینادب  هک 

.تسا هدش  هداد  فالخ  رب  ياواتف  نآ  رد  هک  تسا  عوضوم  مادک  دیئامرفب  خیش :

دومن ممیت  دیاب  لسغ  يارب  بآ  نادقف  رد 

بجاو و یهاگ  هک  دشاب  یم  قلطم  بآ  اب  ءوضو  لسغ و  تراهط ، باب  رد  هملـسم  لامعا  زا  یکی  هک  دیناد  یم  دوخ  نایاقآ  یعاد :
ددرگ یم  بحتسم  تنس و  یهاگ 
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: دیامرف یم  هدئام  هروس  هیآ 6  رد  هچ  نانچ 

{ ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو  اُولِسْغاَف  ِهالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  }

 ( دییوشب جنرآ  ات  ار  ناتیاه  تسد  تروص و  دیزیخرب .  زامن  دصق }  } هب هک  یماگنه  نامیا !  لها  يا  ) 

، قش ود  نیا  زا  ریغ  دیئامنب ، ممیت  كاپ  كاخ  اب  یتسیاب  كاپ ) كاخ  هب  دینک  ممیت  سپ  دیباین  بآرگا   ) دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد  و 
زا لدـب  كاپ  كاخ  اب  ممیت  رگید  عنام  اـی  بآ  نادـقف  رد  تسا و  مزـال  ءوضو  يارب  بآ  لوا  هبترم  رد  هدـشن  هداد  يرگید  روتـسد 
اه یعفاش  اه و  یکلام  هیرشع و  انثا  هیماما  هعماج  زا  نیملسم  ءاهقف  روهمج  مکح  نیا  رد  و  رضح ، رد  ای  رفس  رد  هاوخ  دنیامنب ، بآ 

.دنراد قافتا  مهریغ  اه و  یلبنح  و 

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

دنباین بآ  رگا  رفس  رد  هک  دنک  یم  مکح  يداوس ) یب  ینعی  تسا  سایق  يور  شیاواتف  بلاغ  هک   ) هفینحوبا امـش  مظعا  ماما  نکل  و 
! دنهد ماجنا  وضو  لسغ و  لمع  رمت ، ذیبن  اب 

.تسین زیاج  فاضم  اب  وضو  هدیدرگ و  جوزمم  نآ  ریغ  امرخ و  اب  هک  فاضم  تسا  یعیام  ذیبن  دیناد  یم  همه  هک  نآ  لاح  و 

.هداد رارق  كاپ  كاخ  اب  ممیت  بآدقف  رد  كاپ و  صلاخ  بآ  هب  ار  ریهطت  زامن ، ءادا  يارب  دیجم  نآرق  هک  نیا  هب  رظن  سپ 
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! دیجم نآرق  نّیب  صن  حیرص و  مکح  اب  تسا  یتفلاخم  هداد ، ذیبن  اب  يوضو  لسغ و  هب  يوتف   (1) هفینحوبا مظعا  ماما  نوچ 

: ناونع هب  دراد  یباب  دوخ   (2) حیحص رد  يراخب  هک  نآ  لاح  و 

رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  ال 

( هدننک تسم  رکسم و  هن  ذیبن و  هب  نتفرگ  وضو  تسین  زیاج  )

هب دومن و  دیاب  ممیت  دشابن  بآ  رگا  هک  مقفاوم  الماک  امش  نایب  اب  متسه و  هنع  هللا  یـضر  یعفاش  بهذم  رد  ریقح  هک  نیا  اب  ظفاح :
.دشابن شیب  یترهش  هنع  هللا  یضر  هفینحوبا  ماما  ياوتف  رد  منک  یم  نامگ  یلو  تسین  زیاج  ذیبن  اب  ریهطت  ام  بهذم 

زا هفینحوبا  ماما  زا  يوتف  نیا  لقن  الا  دـیدومن و  هبحاـص  یـضری  ـال  اـمب  عاـفد  بلطم  تقیقح  هب  ملع  اـب  یلاـع  باـنج  اـعطق  یعاد :
لیذ بیغلا  حیتافم  ریسفت  میـس  دلج  هحفـص 552  رد  يزار  رخف  ماما  مراد  رظن  رد  یعاد  لاـحلا  هچنآ  دـشاب و  یم  هلوقنم  تارتاوتم 

: دیوگ مجنپ  هلئسم  رد  هدئام  هروس  رد  ممیت  هیآ 

.رفسلا یف  کلذ  زوجی  هللا  همحر  هفینح  وبا  لاق  رمتلا و  ذیبن  ءوضولا  زوجی  هللا ال  همحر  یعفاشلا  لاق 

تسا هتفگ  هفینحوبا  امرخ و  ذیبن  هب  وضو  تسین  زیاج  تسا  هتفگ  یعفاش  )

334 ص :

لوق یلا  عجر  هفینح  ابا  مامالا  نا  يور  و  دسیون : یم  باب 65 ح88  ْهراهطلا ، باوبا  ، 1/247 يذوحالا ، ْهفحت  رد  يروف  كرابم  - 1
ممیتی ءاملا و  مدع  دنع  هبرـشالا  رئاس  نیب  نم  زئاج  رمتلا  ذیبنب  ءوضوتلا  لاق  لمکالا  هنازخ  یف  .هاقرملا و  یف  يراقلا  لاق  فسوی  یبا 

حون يور  فسوی و  وبا  ذـخا  هب  أضوتی و  هیاور و ال  یف  ممتی و  أضوتی و ال  هنع  هیاور  یف  دـمحم و  ذـخا  هب  هفینح و  یبا  يدـنع  هعم 
.یهتنا لوقلا  اذه  یلا  عجر  هفینح  ابا  نا  عماجلا 

.رکسملا ذیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا  باتک  ح234 ، ، 1/169 يراخب ، حیحص  - 2
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( .رفس رد  ذیبن  هب  وضو  تسا  زیاج 

.دنیامن یم  ار  هفینحوبا  ياوتف  مکح و  لقن  دهتجملا  هیادب  رد  دشر  نبا  گرزب  فوسلیف  زین  و 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لمع  هحارص  يرابخا  هک  نآ  لاح  دنا و  هداد  يوتف  صن  فالخ  رب  دییامرف  یم  امش  هنوگچ  خیش :
.دناسر یم  ینعم  نیا  هب 

؟ دییامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  ار  اهربخ  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  یعاد :

: هک دنیامن  یم  لقن  دوعسم  نب  هللا  دبع  ار  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  نب  دیز  یبا  هک  تسا  يربخ  اهنآ  هلمج  زا  خیش :

روهط ءام  هرمت و  لاـق  هوادا  یف  ذـیبن  نم  ءیـش  ـالا  ـال  لاـق  روهط  كدـنع  نجلا  هلیل  یف  هل  لاـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  »
« .أضوتف

رد ذـیبن  زا  يزیچ  رگم  دـشاب  یمن  درک  ضرع  یبآ ، دـشاب  یم  وـت  دزن  دوـمرف  وا  هب  نجلا  ْهلیل  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  )
( تفرگ وضو  سپ  كاپ  بآ  هزیکاپ و  يامرخ  دومرف  بآ  هرهطم 

اذلف دشاب ؟ یم  بانج  نآ  لمع  زا  رتالاب  لیلد  صن و  مادک  تسا ، تجح  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لمع  تسا  یهیدب 
.دنا هداد  زاوج  هب  يوتف  ار و  ربمغیپ  لمع  هدرک  تیاور  مظعالا  انماما 

رتهب بلطم  ات  دیدومرف  لیلد  هماقا  هک  مدش  نونمم  هچرگ  دوب  امش  نایب  نیا  زا  رتهبدیدومرف  یم  توکس  رگا  منک  یم  نامگ  یعاد :
مکح سایق  يور  قمعت  نودـب  هدومن  هطـسفس  اهنآ  نایاوشیپ  تسا ، ام  اب  قح  هک  دـننادب  ننـست  لها  ناردارب  نایاقآ  ددرگ و  نشور 

! دنا هدومن 
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.میوش عوضوم  لصا  دراو  دعب  مینک و  ثحب  ثیدح  دانسا  تاور و  فارطا  رد  البق  تسا  بوخ 

لقن هریغ  (1) و  يذمرت هچ  نانچ  دشاب  یم  دودرم  ثیدـح  لها  دزن  رد  تسا و  لاحلا  لوهجم  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دـیز  یبا  الوا 
هدومن لقن  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  هک  یثیدح  هدـشن و  هتخانـش  درم  نیا  دـیوگ   (2) لادـتعالا نازیم  رد  یبهذ  اصوصخم  دـنا ، هدومن 

هب هدروآ  رامـش  هب  ءافعـض  زا  ار  وا  يراخب  هدـیدرگن و  لقن  ثیدـح  نیا  زا  ریغ  لوهجم  مدآ  نیا  زا  يدوگ  مکاح  درادـن و  تحص 
حیحص رب  دوخ  نیحرش  رد  يراصنا  يایرکز  خیش  (3) و  ینالطسق دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  تهج  نیمه 

336 ص :

اذه يور  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  هکنیا  زا  دعب  يذمرت  .ذیبنلاب  ءوضولا  یف  ءاج  ام  باب  تراهطلا ، باوبا  ص31 ، يذمرت ، ننس  - 1
اذه ریغ  هل  فرعت  ثیدحلا ال  لها  دنع  لوهجم  لجر  دیز : وبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هللا  دـبع  نع  دـیز  یبا  نع  ثیدـحلا 
یم ثیدح  نیا  لقن  زا  دـعب  ْهلئـسم 148 ، ذیبنلاب  ءوضولا  مکح  هراهطلا ، باتک  ، 1/198 یلحملا ، رد  مزح  نبا  نینچمه  .ثیدـحلا و 

...هیف ریخ  نم ال  وا  فرعی  نم ال  هقرط  عیمج  یف  نال  حصی  ملف  روکذملا  ربخ  اما  و  دسیون :
نبا نع  .فرعی  ال  دیوگ : یم  ثیرح  نب  ورمع  یلوم  دیزوبا  لاح  حرش  هرامش 10217 ، همجرت  ، 7/369 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

: مکاحلا دمحا  وبا  لاق  .ذیبنلاب  أضوت  هلال  یبن  نبا  هثیدح : نتم  ءافعضلا و  یف  يراخبلا  هرکذ  هثیدح  حصی  هرازف ال  وبا  هنع  دوعـسم و 
.دحاو ثیدح  يوس  هل  ام  تلق : .لوهجم  لجر 

هفینح وبا  هک  دـنک  یم  لقن  يو  .رکـسملا  ذـیبنلاب و ال  ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا  باـتک  ، 1/309 ینالطـسق ، يراسلا ، داشرا  - 3
یلـص لاق  ذا  نجلا  هلیل  دوعـسم  نبا  ثیدحب  اوجتحا  ...هصاخ و  رمتلا  ذـیبنب  هفینح  وب  ازوج  .هدوب و  رمت  ذـیبنلاب  ءوضو  زاوج  هب  لئاق 

دعب باوج  ماقم  رد  ینالطـسق  سپـس  .روهط  ءام  هبیط و  هرمث  لاق : اورهط و  بارـش و  لاقف : .ذـیبن  لاـقف : ءاـم  کـعمأ  هلآو  هیلع  هللا 
باتک ، 1/354 يرابلا ، حتف  رد  رجح  نبا  نینچمه  .ثیدحلا و  اذه  فیعضت  یلع  اوقبطا  فلـسلا  ءاملع  ناب  بیجا  دیوگ : یم  باوج 

.دنک یم  هراشا  تاکن  نیمه  هب  ذیبنلاب ، ءوضولا  زوجی  باب ال  ءوضولا 
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.دنا هدومن  ثیدح  نیا  فیعضت  هب  مکح  رکسملا  ذیبنلاب و ال  ءوضولازوجی  باب ال  لیذ  يراخب 

لقن ءاملع  زا  يدحا  قیرط  نیا  هب   (1) ینیوزق هجام  نب  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ  الوا  تسا ؛ دودرم  یتاهج  هب  مود  ثیدـح  اما  و 
.دنا هدومنن 

رد یبهذ  هچ  نانچ  تسا  ثیدـح  نیا  رد  تاور  هلـسلس  ندوب  شودـخم  حورجم و  دوخ  ننـس  رد  ءاملع  رباکا  لقن  مدـع  تلع  اـیناث 
كرت ار  وا  لیدـعت  حرج و  بابرا  ناگرزب  اذـلف  دـشاب  یمن  قوثو  لحم  دـیلو  نب  سابع  هک  هدروآ  ار  لاوقا  لقن   (2) لادتعالا نازیم 

.دنا هدومن 

نب هللا  دبع  نینچمه  دـنا و  هدومن  ار  وا  فعـض  تابثا  یبهذ  مزح  نبا  هدوب و  هئجرم  ناهارمگ  زا   (3) يرهاط دمحم  نب  ناورم  زین  و 
.دنا هدومن  فیعضت  لیدعت  حرج و  ءاملع  رباکا  زا  زین  ار   (4) هعیهل

كورتم هک  دوش  ادیپ  داسف  فعض و  ردق  نآ  یثیدح  تاور  هلسلس  رد  یتقو  سپ 

337 ص :

دنک و یم  لقن  لماک  ار  ثیدـح  فلؤم  ح 385  ذیبنلاب ، ءوضولا  باب  اهننـس ، ْهراهطلا و  باتک  1/135 و 136 ، هجام ، نبا  ننـس  - 1
.فیعض وه  هعیهل و  نبا  دس  یف  فنصملا  هب  درفت  دق  سابع  نبا  ثیدح  دسیون : یم  نآ  زا  دعب  باتک  ققحم 

.حیحص نب  دیلولا  نب  سابع  لاح  حرش  هرامش 4185 ، همجرت  لیذ  ، 2/387 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2
.دمحم نب  ناورم  لاح  حرش  هرامش 8441 ، همجرت  لیذ  ، 6/401 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 3

.هعیهل نب  هللا  دبع  لاح  حرش  هرامش 4530 ، همجرت  لیذ  ات 279 ،  2/275 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 4
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.دوش یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ثیدح  نآ  دوخ  يدوخ  هب  اعطق  ددرگ ، ناتوخ  ءاملع  رباکا 

یبا هچ  نانچ  هدوبن  ترـضح  نآ  اب  يدحا  نجلا  هلیل  رد  دـنا  هدومن  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  زا  ناتدوخ  ءاملع  هک  يرابخا ربانب  اثلاث 
(2) حیحص رد  يذمرت  و  ءوضولا ) باب   ) دوخ  (1) ننس رد  دواد 

: دندومن لاؤس  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  همقلع  زا 

« .انم دحا  هعم  ناک  ام  لاقف  نجلا  هلیل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  مکنم  ناک  نم  »

( هدوبن ترضح  نآ  اب  ام  زا  يدحا  تفگ : دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  امش  زا  یسک  نجلا  هلیل  رد  ایآ  )

خسان اعطق  مکح  نیا  سپ  هدیدرگ  لزان  هنیدم  رد  نیرـسفم  مومع  قافتا  هب  ممیت  هیآ  هدوب و  ترجه  زا  لبق  هکم  رد  نجلا  هلیل  اعبار 
.دندادن زاوج  رب  يوتف  مهریغ  کلام و  ماما  یعفاش و  ماما  دننام  ناتدوخ  گرزب  ءاهقف  تهج  نیمه  هب  هدوب و  لبق  ام 

دیاب امتح  ارفس  ارضح و  بآ  دقف  رد  هک  هدمآ  هنیدم  رد  مکح  نیا  هوالع  هب 
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اب لوعجم  یثیدح  دانتـسا  هب  ذیبن  ابوضو  هب  دنداد  يوتف  بآ  دقف  رد  ممیت  هب  مکح  هنیدـم و  رد  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  .دـنیامنب  ممیت 
.تسا بیجع  یلیخ  فیعض  لاحلا  لوهجم  تاور  هلسلس 

رب هحـص  هدـعاق  نیا  يور  دـنهد و  رارق  نآرق  لـباقم  رد  صن  ار  یلوـهجم  راـبخا  هک  تسا  خیـش  باـنج  شیاـمرف  همه  زا  بجعا  و 
!؟ دنراذگ یم  دیجم  هللا  مالک  صن  لباقم  هفینحوبا  داهتجا 

؟ نآ ندروخ  تسا  مارح  هک  تسا  رکسم  بارش  نامه  رمت  ذیبن  زا  دارم  باحص  هلبق  باون :

ات دنزیر  یم  امرخ  نآ  رد  هک  یبآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسین و  هدنروآ  رکـس  هک  تسا  لالح  یمـسق  تسا : مسق  ود  رب  ذیبن  یعاد :
هدرـشف تبرـش  ینعی  ذیبن  مان  هب  تسا  یفاضم  بآ  ابیرقت  هک  دنام  یم  نآ  يور  رب  یفاص  بآ  دش  نیـشن  هت یتقو  ددرگ  معط  شوخ 

.امرخ

رکـسم ریغ  ذـیبن  دـشاب  یم  زاوج  هب  هفینحوبا  ماما  ياوتف  دروم  هک  اـم  ثحب  عوضوم  .دـشاب  یم  رکـسم  هک  تسا  مارح  رگید  مسق  و 
حیحـص رد  يراخب  هک  مدومن  ضرع  البق  هچ  نانچ  تسین  یفالخ  ادبا  تارکـسم  هب  ءوضو  تمرح  رد  الا  دـشاب و  خوبطم  هک  تسا 

( هدننک تسم  هب  هنو  ذیبن  هب  وضو  تسین  زیاج   ) رکسملا ذیبنلاب و ال  وضولا  زوجیال  ناونع  هب  دراد  یباب  دوخ 

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

میدومن تئارق  البق  هک  يا  هیآ  مکح  هب  وضو  روتسد  رد  هملسم  دراوم  هلمج  زا 
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تحارـص هیآ  رد  هچ  نانچ  دشاب  اپ  تشپ  يدنلب  هک  نیبعک  هب  هک  تسا  اهاپ  رـس و  ندومن  حسم  اه ، تسد تروص و  نتـسش  زا  دعب 
(. اپ تشپ  يدنلب  ات  ار  دوخ  ياهاپ  اهرس و  دییامن  حسم  « ) نیبعکلا یلا  مکلجرا  مکسؤرب و  وحسما  و   » دراد

.تسا دیعب  هلصاف  حسم  لسغ و  نیب  هک  نآ  لاح  اهاپ و  نتسش  هب  دنهد  یم  اوتف  حیرص  صن  نیا  فالخ  رب  امش  ءاهقف  روهمج  یلو 

.دراد نیلجر  لسغ  رب  تلالد  رایسب  رابخا  خیش :

تـسا یهیدـب  تسا ! دودرم  اعطق  دـشاب  صن  فلاخم  رابخا  رگا  الا  دـشاب و  صن  دـیؤم  هک  تسا  لوبق  دروم  یتقو  رابخا  الوا  یعاد :
.تسین زیاج  ادبا  دحاو  ربخ  هب  هفیرش  هیآ  حیرص  صن  خسن 

دوخ قوطنم  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  رگا  لسغ و  هن  دـیامن  یم  حـسم  رب  مکح  هفیرـش  هیآ  حیرـص  صن  و 
ياه تسد  تروص و  دییوشب  ینعی  مکدیا } مکهوجو و  اولسغاف  : } دیامرف یم  هیآ  لوا  رد  هک  نآ  هچ  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  هیآ 

ار اه  تسد  یتسیاب  تروص  نتسش  زا  دعب  هکنیا  رب  دینک  یم  مکح  مکدیا  رد  هفطاع  واو »  » هطـساو هب  هک  يروط  نامه  سپ  ار  دوخ 
دراد یم  فوطعم  مکسؤرب  ار  مکلجرا  مکلجرا } مکسؤرب و  اوحسما  و  : } دیامرف یم  یناث  مکح  رد  نینچ  مه  داد  وش  تسش و  مه 

.دریگ یمن  ار  حسم  ياج  لسغ  اعطق  دییامن و  حسم  مه  ار  دوخ  ياهاپ  یتسیاب  رس  حسم  زا  دعب  ینعی 

یکی هک  نآ  هن  دومن  حسم  ابوجو  یتسیاب  مه  ار  اهاپ  رس و  تسـش ، دیاب  وضو  رد  ابوجو  ار  اه  تسد  تروص و  هک  مسق  نامه  سپ 
.ددرگ یم  ینعم  یب  هفطاع  واو »  » دننک نینچ  رگا  دنهد و  لسغ  راب  رگید  حسم و  ار 
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هار وا  ماکحا  رد  یتخس  تقشم و  هدمآ ، تلوهس  لامک  رد  مالسا  هسدقم  تعیرش  ماع  فرع  هدعاق  يور  هرهاظ  ینعم  نیا  رب  هوالع 
لمع نوچ  اعطق  سپ  تسین  تقـشم  نآ  حسم  رد  هک  تسا  یتقـشم  عون  کی  اپ  نتـسش  رد  دمهف  یم  یلقاع  ره  تسا  یهیدب  .درادن 

.دیامن یم  انعم  نیا  رب  مکح  هیآ  رهاظ  هچ  نانچ  هدیدرگ  يراج  نآ  يور  تعیرش  مکح  تسا  رت  لهس  حسم  هب 

هیآ رهاظ  بسح  هب  حسم  بوجو  رب  دراد  یلصفم  نایب  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ  تسا  ناتدوخ  نیرـسفم  رباکا  زا  هک  يزار  رخف  ماما  و 
.ددرگ امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دییامرف  هعجارم  دوخ  امش  دهد  یمن  ار  لصفم  نایب  نآ  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک 

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

ای ارفـس و  تسا  باروج  همکچ و  رب  حـسم  زاوج  هب  مکح  دـیجم ، نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  اـهاپ  نتـسش  هب  ياوتف  زا  بجعا  و 
!! دشاب یم  ياهقف  نیب  هک  يرایسب  فالتخااب  رضحلا  نود  ارضح 

نیا باروج ) همکچ و  هن  دـیامن  یم  اـپرب  حـسم  هب  مکح  نآرق  اریز   ) دـنا هداد  مکح  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  هکنآ  رب  هوـالع 
اجنیا رد  هنوگچ  ار  اپ  دنیوشب  یتسیاب  تسین و  زیاج  اپ  دوخ  رب  حسم  رگا  دـشاب ، اپ  نتـسش  هک  دـشاب  یم  لوا  مکح  فالخ  رب  مکح 

رب حـسم  هک  دـناد  یم  یلقاـع  ره  دـنا و  هداد  باروج  همکچ و  رب  حـسم  زاوج  رب  مکح  نتـسش  ياـج  هب  هک  دـنا  هداد  لزنت  ار  مکح 
اپ رب  حسم  باروج  همکچ و 

341 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دشاب ، یمن 

ار لمع  نامه  ءاهقف  اذـل  تسا  هدومن  نیفخ  رب  حـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  يرایـسب  راـبخا  خـیش :
.دنا هتسناد  زاوج  رب  لیلد 

، دوش لقن  ترضح  نآ  زا  هک  يربخ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  رب  انب  هک  دنا  هدومن  هراشا  انعم  نیا  هب  ررکم  یعاد :
ترـضح نآ  لوقزا  رابخا  لعج  نید  رد  لالخا  يارب  اهرگیزاب  اهدایـش و  هک  نآ  هچ  .تسا  دودرم  دـنیامنن  دـیجم  نآرق  اـب  تقفاوم 

در هدمآ  نیزاوم  فالخ  رب  نوچ  هدش ، لقن  ترـضح  نآ  مان  هب  هک  ار  رایـسب  رابخا  مه  ناتدوخ  گرزب  ءاملع  اذلف  دن  هدومن  رایـسب 
.دنا هدومن 

هداعلا قوف  ضراـعت  مه  راـبخا  نآ  نیب  دـشاب  یم  دـیجم  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  صیخرت  رد  هلوقنم  راـبخا  هک  نآ  رب  هوـالع 
.دنا هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  تسا  دوجوم 

: دیوگ فالتخا  رد   (1) دصتقملا هیاهن  دهتجملا و  هیادب  لوا  دلج  هحفص 15 و 116  رد  یسلدنا  دشر  نبا  دنمشناد  میکح  دننام 

کلذ یف  رابخالا  ضراعت  مهفالتخا  ببس 

: دیوگ زین  و 

کلذ یف  راثآلا  فالتخا  مهفالتخا  یف  ببسلا  و 

(. باب نیا  رد  تساراثآ  فالتخا  اهنآ  فالتخا  ببس  باب و  نیا  رد  تسا  رابخا  ضراعت  اهنآ  فالتخا  ببس  )
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؛ دشاب یم  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  املع  القع و  دشاب  دیجم  نآرق  حیرص  صن  فلاخم  هک  یضراعتم  رابخا  هب  دانتسا  لالدتسا و  سپ 
چیه رگا  دشاب و  هتـشاد  دیجم  نآرق  اب  تقفاوم  هک  تسا  لوبق  دروم  يربخ  نآ  هضراعتم  رابخا  رد  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  هکنآ  هچ 

.دندرگ یم  طقاس  یگمه  دشاب  حیرص  صن  فلاخم  هکلب  هتشادن  نآرق  اب  تقفاوم  ضراعتم  رابخا  زا  مادک 

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

: دیامرف یم  احیرص  هفیرش  هیآ  نیمه  رد  زین  و 

{ مکسؤرب اوحسماو  }

( دییامن حسم  ار  اهرس  اه  تسدو تروص  نتسش  زا  دعب  )

هداد يوتف  هریغو  یفنح  یکلام و  یعفاش و  ءاهقف  نینچمه  هرهاطلا و  هرتعلا  همئالل  اعبت  هیماما  ياـهقف  میرک  نآرق  لـصا  نیمه  يور 
نب دمحا  ماما  یلو  دشاب  رس  رب  دیاب  حسم  هک  دنا 

دوخ  (1) ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  هچ  نانچ  همامع » رب  حسم  تسا  زئاج  : » هک دنا  هداد  يوتف  یعازوا  يروث و  قحـسا و  لبنح و 
.تسا هدومن  لقن 

تسوپ و تشوگ و  زا  تسا  ترابع  رـس  .دشاب  یم  رـس  رب  حسم  زا  ریغ  همامع  يور  رب  حـسم  هک  دـناد  یم  یلقاع  ره  هک  نآ  لاح  و 
نآ هب  لصتم  ياهوم  ناوختسا و 
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.دعیب نوب  امهنیب  .دنا  هدراذگ  رس  يور  رب  هک  تسا  يا  هتفاب  ياه  هچراپ  همامع  یلو 

تسا مزال  هنافصنم  تواضق  صاخ و  هجوت 

فلاخم ابلاغ  هک  دـشاب  یم  رایـسب  فالتخا  امـش  هعبرا  همئا و  ءاهقف و  نیب  هک  تاید  ات  تراهط  زا  ماکحا  عیمج  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
.دیراد قلطم  يدازآ  ناتلامعا  رد  کی  ره  دنتسین و  نیبدب  مه  هب  کلذ  عم  تسا  نآرق  تایآ  حیرص  صن 

نینچ مه  دنهد و  یم  ذیبن  بآ  اب  وضو  تراهط و  هب  يوتف  نیزاوم  مامت  فالخ  رب  هک  دیناوخ  یمن  كرـشم  ار  اه  یفنح  هفینحوبا و 
! دیراد یمن  دودرم  دنهد ، یم  دیجم  نآرق  صوصن  فالخ  رب  مه  اب  فلاخم  هک  ار  ءاهقف  ریاس  ياواتف 

دییامن یم  ضارتعا  هدومن و  يریگ  هدروخ  هدـیدرگ ، رداص  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هرهاـط  ترتع  زا  هک  نایعیـش  لاـمعا  هب  یلو 
!؟ دیناوخ یم  رفاک  كرشم و  یضفار و  دننآرقلا  لیدع  هک  ار  لیلج  نادناخ  نآ  ناوریپ  هکلب 

ارچ دیامرف  یم  مه  لاحلا  دشاب ، یم  اهنآ  كرش  رب  لیلد  نایعیش  لامعا  دیدومرف  هیضام  یلایل  رد  ررکم  یمـسر  سلجم  نیمه  رد  و 
یم زور  هنابش  هضیرف  تعکر  هدفه  هک  زامن  لصا  رد  ناناملسم  مامت  امش و  ام و  نیب  هکنآ  لاح  دیناوخ و  یمن  زامن  ناناملسم  دننام 

رد کیرـش  مه  اب  تسا  تعکر  راـهچ  کـی  ره  ءاـشع  رـصع و  رهظ و  رد  برغم و  رد  تعکر  هس  حبـص و  رد  تعکر  ود  هک  دـشاب 
.تسه نیملسم  قرف  عیمج  نیب  يرایسب  تافالتخا  تاعورف  رد  اهتنم  میا  لمع 

امش هعبرا  ءاهقف  نینچمه  دشاب و  یم  فالتخا  احوضو  عورف  لوصا و  رد  اطع  نب  لصاو  يرعشا و  نسحلا  وبا  نیب  هک  یمـسق  نامه 
دننام ناتگرزب  ياهقف  ریاس  و 
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تانایب دـنراد ، فالتخا  مه  اب  هریغ  مالـس و  نب  مساق  يرـصب و  نسح  يروث و  نایفـس  یعازوا و  روث و  وبا  ریثک و  دوواد و  نسح و 
.دراد فالتخا  امش  ءاهقف  تانایب  اب  هرهاط  ترتع  زا  همئا 

؟ ددرگ یمن  عقاو  تنس  لها  هفلتخم  قرف  هب  تاضارتعا  نیا  ارچ  دریگ  رارق  ضارتعا  دروم  دیاب  ءاهقف  ياواتف  ءارآ و  فالتخا  رگا 

رب ءاهقف  زا  نارگید  دـنیامن و  یم  هدراب  تالیوات  ار  هحـضاو  صوصن  دـنهد و  یم  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  اوتف  ابلاغ  هک  نیا  اب 
مدناسر ناتـضرع  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هنومن  هک  دیناد  یمن  نانآ  رفک  كرـش و  رب  لیلد  ار  لمع  اوتف و  نآ  دنهد ، یم  يأر  اهنآ  فالخ 

لاجنج راجو و  وهایه  همه  نیا  دشاب ، یم  اوتف  يار و  فالخ  امـش  ام و  نیب  یعورف  تافالتخا  ریاس  دـننام  هک  هدجـس  لمع  رد  یلو 
؟ دینک یمن  انتعا  هتفرگ و  هدیدن  ار   (1) هسبای هرذع  هب  ندرک  هدجس  هب  اوتف  یلو  دنتسرپ  تب  كرشم و  نایعیش  هک  دیزادنا  یم  هار 

تـسا رت  کیدزن  دیجم  نآرق  حیرـص  صن  هب  هرهاطلا  همئالل  اعبت  هیماما  ءاهقف  ياوتف  دیرگنب  قمعت  فاصنا و  هدید  اب  رگا  هک  نیا  اب 
.امش ءاهقف  ياواتف  ات 

دنناد و یم  نیمز  ءزج  هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  هریغ  عمشم و  مرچ و  مشیربا و  هبنپ و  مشپ و  زا  هدش  هتفاب  ياه  شرف امـش  ءاهقف  الثم 
لاؤس لحن  للم و  بابرا  ءالقع  ءاملع و  عیمج  زا  رگا  هکنآ  لاح  دنهد و  یم  نآ  هب  يوتف  دنیامن و  یم  هدجس  اهنآ  رب 
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یم یفنم  باوج  دوش ؟ یم  اهنآ  رب  نیمز  قالطا  تسا و  نیمز  ءزج  هریغ  مشیربا و  خـن و  مشپ و  زا  هدـش  هتفاب  ياه  شرف  ایآ  دـینک :
.دندنخ یم  ناگدنیوگ  مهف  رب  هکلب  دنهد 

: دنیوگ یم  هرهاطلا  هرتعلا  همئالل  اعبت  هک  هیماما  نایعیش  هعماج  یلو 

(1) سبلی لکؤی و ال  امم ال  ضرالا  هتتبنا  ام  وا  ضرالا  یلع  الا  دوجسلا  زوجی  ال 

( .دشابن یندیشوپ  یندروخ و  هک  نیمز  زا  دوش  یم  هدییور  هچنآ  رب  ای  نیمز و  رب  رگم  هدجس  تسین  زیاج  )

!؟ دیناوخ یمن  كرش  ار  هدیکشخ  تساجن  هب  هدجس  یلو  دیناوخ !؟ یم  كرشم  هداد  رارق  هلمح  دروم 

.دشاب یم  ادج  مه  زا  شرف  رب  هدجس  اب  یهلا ) رما  روتسد و  هک   ) نیمزرب هدجس  تسا  یهیدب 

اه لغب  رد  هتخاس و  ییاه  تب دـننام  كاخ  نآ  زا  یحاولا  البرک و  كاخ  زا  یتاعطق  هب  ار  هدجـس  دـیهد  یم  صاـصتخا  امـش  خـیش :
.تسا نیملسم  هیور  روتسد و  فالخ  رب  احیرص  لمع  نیا  .ار  نآ  رب  هدجس  دیناد  یم  بجاو  دیراد و  یم  هاگن 

لیلد و نودب  فالسالل  اعبت  دیا  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هداد و  رارق  امـش  زغم  رد  تیلوفط  زا  هک  یتداع  يور  ار  تالمج  نیا  اعطق  یعاد :
ار كاپ  كاخ  هک  ندومن  نایب  مسق  نیا  تسین  هتسیاش  يرکف  نشور  فصنم  ملاع  امش  لثم  زا  دیدومرف و  ناهرب 

346 ص :
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لوئـسم تخـس  دـیهدب و  ار  گرزب  تناـها  تمهت و  نیا  باوج  دـیاب  یهلا  لدـع  همکحم  رد  هک  دـینادب  عطق  دـیئامنب ! تب  هب  ریبعت 
!؟ دیناوخب تسرپ  تب  كرشم و  ار  تسرپ  ادخ  نیدحوم  تب و  ار  كاپ  كاخ  هک  دوب  دیهاوخ 

هیلمع لئاسر  هیلالدتـسا و  هیهقف  بتک  امـش  رگا  اوه  يور  هن  دشاب  لیلد  دنـس و  يور  دیاب  يا  هدـیقع  ره  زا  داقتنا  دـقن و  نم ، ياقآ 
یمن یتاضارتعا  نینچ  رگید  هدومن ، كرد  ار  دوخ  باوج  دییامن ، هعلاطم  دشاب  یم  مومع  سرتسد  رد  پاچ و  امومع  هک  ار  نایعیش 

.دییامن یمن  نیب  دب  دوخ  یعیش  ناردارب  هب  ار  ننست  لها  ناردارب  زا  ناربخ  یب  دینک و 

نایعیش طسوترهم  رب  هدجس 

رما نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ءاقف  هک  دـیدروآ  يوتف  کی  ای  ربخ و  کی  هیلمع  لئاسر  هیلالدتـسا و  بتک  مامت  رد  امـش  رگا 
.میوش یم  میلست  امش  تانیابم  مامت  هب  ام  دنشاب ، هداد  البرک  كاخ  رب  هدجس  هب  یبوجو 

روتسد قبط  دیاب  هدجـس  هک  تسا  دوجوم  هیماما  ءاهقف  عیمج  تاروتـسد  هیلمع ، لئاسر  هیلالدتـسا و  هیهقف  بتک  مامت  رد  نم ، ياقآ 
یم نیمز  زا  هچنآ  رب  ای  دـشابن  نداعم  زا  هک  یطرـش  هب  لمر  نش و  گیر و  گنـس و  كاخ و  زا  دـشاب  كاـپ  نیمز  رب  دـیجم  نآرق 

.دنیامن هدجس  يرگید  رب  دشابن  کی  ره  رگا  هک  دشابن  یندیشوپ  یندروخ و  هک  نآ  طرش  هب  دیور ،

؟ دییامن یم  هدجس  نآ  رب  زامن  عقوم  رد  دیراد و  یم  رب  دوخ  اب  امتح  حاولا  تروص  هب  البرک  كاخ  زا  یتاعطق  ارچ  سپ  خیش :
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هدجس يارب  دوخ  اب  ییاه  رهم  نایعیش  نتشادرب  تلع 

لزانم و رد  ابلاغ  مییامنب و  كاپ  نیمز  رب  هدجس  تسا  یبوجو  رما  نوچ  هک  تسا  نآ  كاخ  زا  یتاعطق  نتـشاد  دوخ  اب  تلع  یعاد :
رب هدجس  زا  عنام  اهنآ  خن و  مشیربا و  مشپ و  زا  هریغ  اهدمن و  اه و  یلاق هب  تسا  شورفم  تارجح  مامت  دوش و  یم  ءادا  زامن  اه  هناخ 

چگ و زا  اه  نیمز بلاغ  دـننیچ  رب  هچ  نانچ  دـنیامنب و  عنام  عفر  دـننیچرب و  ار  اه  شرف زامن  تقو  رد  تسین  نکمم  دوش و  یم  نیمز 
هک میراد  دوخ  اب  یکاپ  كاخ  تاعطق  اذل  .تسین  زئاج  اهنآ  رب  هدجـس  دشاب و  یم  هریغ  کیئازوم و  بوچ و  یـشاک و  (1) و  گنس

.میشاب هدومن  كاخ  رب  هدجس  زامن  عقوم  رد 

اذـلف مییامن  یم  یقالت  كاپان  ياـه  نیمز  اـب  اـبلاغ  مییاـمن و  هدجـس  كاـپ  نیمز  رب  اـهقف  روتـسد  قبط  میروبجم  اـم  هک  نآ  رگید  و 
وا رب  هک  هتـشاد  رـضاح  كاپ  نیمز  زا  يا  هعطق  میدومن  دروخرب  یعنام  اب  اجک  ره  هک  میراد  یم  رب  دوخ  اـب  كاـپ  نیمز  زا  یتاـعطق 

.مییامن هدجس 

هدجـس اهنآ  رب  هک  دـنناد  یم  بجاو  امتح  هتخاـس و  رهم  تروص  هب  یحاولا  ـالبرک  كاـخ  زا  نایعیـش  ماـمت  هک  مینیب  یم  اـم  خـیش :
.دنیامن

البرک كاخ  رب  ندومن  هدجس  تلع 

یتاروتـسد قبط  ام  میدومن  ضرع  البق  هچ  نانچ  .بوجو  قیرط  هب  هن  یلو  مییامن ، یم  البرک  كاـخ  رب  هدجـس  تسا  حیحـص  یعاد 
هدجس هدش  هداد  هیهقف  بتک  رد  هک 
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.میناد یم  بجاو  ار  كاپ  نیمز  قلطم  رب 

بجوم رتهب و  ینیسح  كاپ  تبرت  رب  هدجس  هدیسر ، دندوب ) ءایشا  صاوخ  رب  هاگآ  هک   ) تراهط تیب  لها  زا  هک  يرابخا  رب  انب  یلو 
.بوجو روط  هب  هن  تسا  ناوارف  باوث  تلیضف و 

دنتسرپ و تب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  هک  دنهد  یم  هداد و  ترهـش  بصاون ، جراوخ و  عابتا  زا  نارگیزاب  یعمج  هنافـسأتم  یلو 
! دنیامن یم  وا  رهطم  لبق  كاخ  رب  هدجس  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلد 

ره  ) میتسین مه  تسرپ  دمحم  تسرپ و  یلع  هکلب  میتسین  هک  تسرپ  نیسح  ادبا  ام  .تسا  رفک  ام  دزن  رد  تالمج  نیا  هک  نآ  لاح  و 
نآرق روتـسد  قبط  .كاپ  كاخ  رب  رگم  مییامن  یمن  هدجـس  میـشاب و  یم  تسرپادخ  دقف  میناد ) یم  رفاک  دشاب  هدـیقع  نیا  رب  سک 

یتدایز ثعاب  هرهاـط  ترتع  زا  همئا  هدومرف  هب  هک  ـالبرک  كاـپ  كاـخ  رب  هکلب  تسین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  مه  هدجـس  دـیجم 
.دشاب یم  بوجو  قیرط  هب  هن  مه  نآ  .ددرگ  یم  تلیضف  بجوم  باوث و 

ار نآ  ندرک  هدجس  رد  هک  اجنآ  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دشاب  یم  یصئاصخ  ياراد  البرک  كاخ  هک  تسا  مولعم  اج  زا  خیش :
؟ دنراد مدقم  اه  كاخ  ریاس  رب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانایب  البرک و  كاخ  صئاصخ 

اهتنم دشاب ، یمن  ههبش  کش و  لحم  تسا  یصئاصخ  راثآ و  یکاخ  ره  يارب  هک  نیا  اه و  كاخ یتح  ءایشا  فالتخا  رد  الوا  یعاد :
.مدرم مومع  هن  دنرب  یم  یپ  صئاصخ  نآ  هب  نف  نیصصختم 

دروم اهنت  دعب  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  نام  زا  البرک  كاخ  ایناث 
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ءاملع رباکا  هربتعم  بتک  رد  هچ  نانچ  هدوب ، ترضح  نآ  هجوت  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  هکلب  هدوبن  هجوت 
.تسا تبث  ناتدوخ 

تاور و نیقثوم  زا  يرایسب  رابخا  يرمق  لاس 1320  نکد  دابآ  ردیح  پاچ  یطویس  نیدلا  لالج  فیلأت   (1) يربکلا صئاصخ  دننام 
نینمؤملا ما  هملس و  ما  نینمؤملا  ما  زا  نارگید  (2) و  مکاح یقهیب و  یناهفصا و  میعن  وبا  دننام  ناتدوخ  ياملع  رباکا 
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مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیرابخا  باب  ، 2/125 یطویس ، يربکلا ، صئاصخ  - 1
مالّسلا ح هیلع  ینـسحلا  هللا  دبع  یبا  لئاضف  ْهباحـصلا ، ْهفرعملا  باتک  ، 3/194 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 2

هتافتلا ینم  تناح  مث  هرجح  یف  هنعـضوف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اموی  تلخدـف  لـضفلا : ما  نع  دـسیون : یم  يو  . 4118
هیلع لیربج  یناتا  لاق  کلام  یمأو  تنأ  یباب  هللا  یبن  ای  تلقف  تلاق  عومدـلا  نم  ناـقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنیع  اذإـف 

طرـش یلع  حیحـص  ثیدـح  اذـه  .ءارمح  هتبرت  نم  هبرتب  یناـتأو  معن  لاـقف  اذـه  تلقف  اذـه  ینبا  لتقتـس  یتمأ  نا  ینربخأـف  مالّـسلا 
لوأ ناکو  دـسیون : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  لیذ  و 246 ، دوخ 2/245  خـیرات  رد  یبوقعی  نینچمه  .هاـجرخی  ملو  نیخیـشلا 
لتقت یتمأ  نا  ینملعأ  لیربج  نإ  اهل : لاقو  هبرت ، اهیف  هروراق  اـهیلإ  عفد  ناـک  لوسر ، جوز  هملـس  مأ  هنیدـملا  یف  تخرـص  هخراـص 

تقولا کلذ  رضح  املف  اهدنع ، تناکو  لتق ، دق  نیسحلا  نأ  یملعاف  اطیبع  امد  تراص  اذإ  یل : لاقو  هبرتلا ، هذه  یناطعأو  نیـسحلا ،
لک نم  ءاسنلا  تخراصتو  هللا ! لوسر  نباو  هانیـسح ! او  تحاص : امد  تراص  دق  اهتأر  املف  هعاس ، لک  یف  هروراقلا  یلإ  رظنت  تلعج 

باب 13 ات 194 ، ص192 ، ْهقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  .طق و  اهلثمب  عمـس  اـم  یتلا  هجرلاـب  هنیدـملا  تعفترا  یتح  هیحاـن ،
هب طقف  ام  هک  دنک  یم  نایب  ار  مرکا  ربمایپ  لیئربج  نداد  ربخ  البرک و  رد  نیـسح  ماما  تاهـش  هراب  رد  ثیدـح  زا 20  شیب  لصف 3 ،
هبر رطقلا  کلم  نذأتسا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  سنأ : ثیدح  نم  همجعم  یف  يوغبلا  جرخأ  مینک : یم  هراشا  ثیدح  کی 
یلع یه  انیبف  بابلا ،» انیلع  یظفحا  هملـس  مأ  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هملـس ، مأ  موی  یف  ناکو  هل ، نذأف  ینروزی  نأ 
لاقف .هلبقیو  همثلی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعجف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  بثوف  محتقاف ، نیـسحلا  لخد  ذإ  بابلا 
بارت وأ  هلهـسب  ءاجف  هارأف ، هیف ، لتقی  يذـلا  ناکملا  کیرأ  تئـش  نإو  هلتقتـس ، کتمأ  نإ  لاق : معن ،"  لاـق " : هبحتأ ؟ کـلملا : هل 

طمس ص217 ، نیطمسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  ءالبرک و  اهنإ  لوقن : انک  تباث : لاق  .اهبوث  یف  هتلعجف  هملـس  مأ  هتذخأف  رمحأ 
یلا لیئربج  ئاج  تلاق : هملس  ما  تور  و  دسیون : یم  كانه ، هلتق  قارعلا و  یلا  نیملـسملا  جورخ  رکذ  نیـسحلا ، لئاضف  مسق 2 ، ، 2

تایـصحب ءاج  هلتقم  هبرت  کیرا  الا  لاق : مث  دعب  هلتقت  کتما  نا  لاقف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هیلع  لخدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
اذاـف هروراـقلا  حـتف  تیکبف و  تلاـق : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تلق  هلیل  ناـک  اـماف  هروراـق  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نهلعجف 

ظافلا اب  ثیدح  دنچ  نیسح  ماما  لاح  حرش  هرامش 48 ، همجرت  لیذ  ، 3/290 ءالبنلا ، مالعا  ریس  رد  یبهذو  .امد  ترج  دق  تایصحلا 
همجرت ، 6/408 لامکلا ، بیذـهت  رد  يزم  فسوی  .دـنک و  یم  رکذ  ـالبرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  هراـبرد  فلتخم 

اندیس و لتقم  یف  باب 75  ، 2/274 بلاطملا ، رهاوج  رد  یقشمد  نبا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  لاح  حرش  ، 1323
باب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتازجعم  باوبا  عامج  ، 10/154 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  اندیس  نبا 
سنا دنسم  3/242و 265  دنسم ، رد  لبنح  دمحا  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هرابخا  یف   13
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، ْهوبنلا لئالد  باتک  ، 6/257 ْهیاهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  نینچمه  .دـنا و  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ینوگانوگ  ثیداحا  کلام ، نب 
لوسر نأ  هملـس  مأ  ینتربخأ  هعمز ، نب  بهو  نب  هللا  دبع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتقمب  رابخالا 
هرملا یف  هنم  تیأر  ام  نود  رئاح  وهو  ظقیتسا  مث  دقرف ، عجطـضا  مث  رئاح ، وهو  ظقیتساف  موی  تاذ  عجطـضا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

اذـه نأ  لیربج  ینربخأ  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  هبرتلا  هذـه  ام  تلقف : اهبلقی ، وهو  ءارمح  هبرت  هدـی  یفو  ظقیتساو  عجطـضا  مث  یلوـألا ،
.اهتبرت هذهف  اهب ، لتقی  یتلا  ضرألا  هبرت  ینرأ  لیربج  ای  هل : تلق  نیسحلل -  قارعلا -  ضرأب  لتقی 
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مدید دیوگ : يوار  هلمج  زا  هک  دـنا ، هدومن  لقن  البرک  كاخ  هب  عجار  نارگید  کلام و  نب  سنا  سابع و  نبا  لضفلا و  ما  هشیاع و 
یم دیسوب و  یم  هدوب  ترـضح  نآ  تسد  رد  یگنر  خرـس  كاخ  هتـسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  نماد  رد  نیـسح 

نیا هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ كاخ  نیا  مدیسرپ : .تسیرگ 

351 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ منک یم  هیرگ  منیسح  رب  هدراو  بئاصم  رب  نم  اذلف  هدروآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  كاخ  نیا  دنـشک و  یم  قارع  نیمز  رد  ار  منیـسح 
هملـس ما  هب  ار  تبرت  نآ  هاگنآ  .منک  یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاـصم  رب  نم  اذـلف  هدورآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  تبرت  نآ  هاـگنآ 
هاگن يا  هشیـش  رد  ار  كاخ  نآ  هملـس  ما  اذلف  هدش  هتـشک  منیـسح  نادب  دش  نوخ  هب  لدـبم  كاخ  نیا  يدـید  نوچ  دومرف : هداد و 

.هدش هتشک  یلع  نب  نیسح  هک  تسناد  دیدرگ ، دولآ  نوخ  كاخ  نآ  دید  يرمق  لاس 61  اروشاع  زور  ات  دومن  یم  يراد 

یف ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنم  كاپ  كاـخ  نآ  هک  هدیـسر  رتاوت  وحن  هب  هعیـش  ءاـهقف  ءاـملع و  رباـکا  هربتعم  بتک  رد  و 
هللا هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یـسنا  نا ال  یلاعت  هلـضف  نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناـظملا 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 

زا هک  دـنا ، هدومن  لقن  البرک  كاخ  هب  عجار  نارگید  کلام و  نب  سنا  ساـبع و  نبا  لـضفلا و  ما  هشیاـع و  نینمؤملا  ما  هملـس و  ما 
ترضح نآ  تسد  رد  یگنر  خرس  كاخ  هتسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  شدج  نماد  رد  نیـسح  مدید  دیوگ : يوار  هلمج 

یم قارع  نیمز  رد  ار  منیـسح  نیا  هک  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ كاـخ  نیا  مدیـسرپ : .تسیرگ  یم  دیـسوب و  یم  هدوب 
نآ زا  ار  تبرت  نآ  هاـگنآ  منک ؛ یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاـصم  رب  نم  اذـلف  هدروآ  میارب  نیمز  نآ  زا  ار  كاـخ  نـیا  دنـشک و 

يدـید نوچ  دومرف : هداد و  هملـس  ما  هب  ار  تبرت  نآ  هاگنآ  .منک  یم  هیرگ  منیـسح  رب  هدراو  بئاصم  رب  نم  اذـلف  هدورآ  میارب  نیمز 
اروشاع زور  ات  دومن  یم  يراد  هاگن  يا  هشیش  رد  ار  كاخ  نآ  هملس  ما  اذلف  هدش  هتشک  منیـسح  نادب  دش  نوخ  هب  لدبم  كاخ  نیا 

.هدش هتشک  یلع  نب  نیسح  هک  تسناد  دیدرگ ، دولآ  نوخ  كاخ  نآ  دید  يرمق  لاس 61 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجوت  دروم  كاپ  كاخ  نآ  هک  هدیـسر  رتاوت  وحن  هب  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  رباکا  هربتعم  بتک  رد  و 
هللا لوسر  هناحیر  ءادهشلا  دیس  ترضح  تداهش  زا  دعب  هک  یسک  لوا  هدوب و  دننآرقلا  لیدع  هک  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  زا  همئا 
نبا یلع  مراهچ  ماما  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  تسج  كربت  نآ  هب  هتـشادرب و  كاپ  كاخ  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
رکذ نآ  اب  هتخاس و  نآ  زا  هحبس  دومن و  یم  هدجس  نآ  رب  هدومن و  يا  هسیک  رد  ار  كاپ  كاخ  نآ  هک  هدوب  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا 

.تفگ یم 

دندومن و یم  هدجس  نآ  رب  هتخاس و  نآ  زا  هداجس  حیبست و  هتسج و  كربت  كاخ  نآ  هب  نیرهاط  همئا  مامت  ترـضح ، نآ  زا  دعب  و 
.بوجو دصق  هب  هن  دندومن  یم  روجا  لامک  هب  لوصو  يارب  لمع  نیا  هب  توعد  ار  نایعیش 

انحاورا ءادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  رب  یلو  دشاب  كاپ  نیمز  رب  یتسیاب  یلاعت  يادخ  يارب  هدجـس  هک  دنداد  یم  روتـسد  ادکؤم  و 
.ددرگ یم  باوث  یتدایز  ثعاب  لضفا و  هادف 

هک دـیامن  یم  تیاور  دـجهتملا  حابـصم  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعج  یبا  هیماـمالا  هفئاـطلا  خیـش  هچ  ناـنچ 
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زا يرادقم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
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(1) .دومن یم  هدجس  نآ  رب  هدومن  زاب  دوخ  لباقم  زامن  عقوم  هتخیر ، يدرز  هچراپ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت 

هب هدومن  جوزمم  بآ  اب  ددرگن  طـیرفت  هک  نآ  يارب  اهدـعب  .دنتـشاد  یم  هاـگن  دوخ  اـب  ار  كاـخ  قیرط  نیا  هب  نایعیـش  یتدـم  اـت  و 
رب زامن  عقوم  رد  دـنراد و  یم  هاگن  دوخ  اب  نمیت  كربت و  تهج  دوش ، یم  هدـیمان  رهم  ماـن  هب  زورما  هک  یتاـعطق  یحاولا و  تروص 

.بوجو تهج  زا  هن  تیلضف  یتدایز  تهج  زا  دنیامن  یم  هدجس  نآ 

مه ار  هضیرف  لمع  هدومن و  هدجـس  كاپ  گنـس  ای  كاخ  رب  هدوبن  اـم  هارمه  كاـپ  كاـخ  نآ  زا  رهم  هک  تاـقوا  زا  يرایـسب  ـالا  و 
.میا هداد  ماجنا 

هنیدم رد  توریب  هرایط  زا  هک  هدنام  بورغ  هب  تعاس  کی  دیدرگ  یعاد  بیـصن  مارحلا  هللا  تیب  فیرـشت  قیفوت  هک  لاس 1374  رد 
هدومن و عامتجا  یعاد  فارطا  هریغ  نیرومأم و  زا  ریثک  تیعمج  مداتـسیا  زاـمن  هب  ارحـص  ناـمه  رد  دوب  گـنت  تقو  میدـمآ و  دورف 

خویـش مالـس  زا  دعب  .دندومن  بجعت  میامن ، یم  هدجـس  نیمز  رب  هکلب  مرادن  هارمه  يرهم  دـندید  نوچ  دـنوب  هدجـس  تلاح  بقارم 
مراد عیـشت  راختفا  مداد  باوج  دیتسین ؟ نایعیـش  ناتـسرپ  تب  زا  امـش  رگم  دندومن : یم  لاؤس  هدش  عمج  یعاد  فارطا  اهنآ  ناگرزب 
اهنآ هک  نآ  هچ  تسا  نایعیـش  هب  تمهت  امـش  مـالک  نیا  میتـسه و  تسرپ  ادـخ  دـحوم و  هـکلب  میتـسین  تـسرپ  تـب  اـم  زگره  یلو 

لد كاپ  نیدحوم 
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نم ْهبرتلا  ماکحا  نم  فرط  رئاحلا و  هفوکلا و  دجـسم  یف  ْهالـصلا  ماـمت  یف  لـصف  ص733 ، دجهتملا ، حابصم  رد  یسوط  خیـش  - 1
نبا هبرت  اهیف  ءارفـص  جاید  هطیرخ  هللا  دـبع  یبال  ناک  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  راـمع  نب  هیواـعم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط 
هللا دبع  یبا  هبرت  یلع  دوجسلا  مالّـسلا : هیلع  لاق  مث  هیلع  دجـس  هتداجـس و  یلع  هبـص  هالـصلا  هترفح  اذا  ناکف  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع 

« ققحم  » .عبسلا بجحلا  قرغی  مالّسلا  هیلع 
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؟ دیرادن هارمه  تب  هک  دیتسه  هعیش  امش  هنوگچ  میا  هتـسکش  هدروآرد و  اج  نیمه  اهنآ  لغب  زا  ار  اه  تب ام  ابلاغ  دنتفگ  .دنـشاب  یم 
: متفگ

نیمز هب  هدجس  میرومأم  ام  نآرق  مکح  هب  نوچ  یلو  دنرازیب  یتسرپ  تب  تب و  زا  نایعیش  .تسا  گرزب  تمهت  هابتشا و  تاملک  نیا 
نآ رب  میشاب  هتـشادن  كاپ  نیمز  هب  یـسر  تسد  هک  یئاج  رد  رگا  هک  میراد  یم  رب  دوخ  اب  كاپ  كاخ  زا  یتاعطق  اذل  مییامن  كاپ 

، میرادـن كاپ  كاخ  نآ  هب  یجایتحا  تسا  كاپ  نیمز  مامت  ارحـص  نیا  رد  هک  لاحلا  تهج  نیمه  هب  مییامن ؛ هدجـس  كاپ  كاـخ 
هقرفت هب  لیام  هک  بصاون  جراوخ و  موقلح  زا  تسا  اه  نرق اه  تمهت لیبق  نیا  .مدومن  هدجـس  نیمز  نیمه  هب  ریقح  دیدید  هچ  نانچ 

تب كرشم و  ار  دوخ  یعیش  ناردارب  هک  دنا  هدومن  هتبشم  ننـست  لها  ناردارب  امـش  رب  هک  زورما  ات  هدمآ  نوریب  دشاب ، یم  نیملـسم 
اوربتعاف .میدش  ادج  مه  زا  هدومن ، تبحص  دندوب  یباهو  ابلاغ  هک  رایسب  تعیمج  نآ  اب  یمسق  هب  بورغ  ات  هرخالاب  .دیناوخب  تسرپ 

.راصبالا یلوا  ای 

تب رفاک و  كرـشم و  ار  ام  هک  اجنآ  ات  میزادنایب  هار  لاجنج  راج و  ردـقنآ  یگداس  نیا  هب  بلطم  نیا  فارطا  رد  تسا  راوازـس  ایآ 
؟ دییامن هبتشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخب و  تسرپ 

هطح باب  تاجن و  نفس  نآرقلا و  لیدع  نم  ترتع  زا  همئا  دومرف : ررکم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دوخ  روتـسد  هب  ام  یلو 
زا ضعب  هب  هچ  نانچ  .مییامن  یم  لمع  تسا ، تکاله  بجوم  اهنآ  زا  يرود  درمت و  تاـجن و  بابـسا  اـهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  دـنا 

.میدومن هراشا  هیضام  یلایل  رد  رابخا  نآ 

تجح ام  يارب  ترضح  نآ  روتسد  قبط  هسدقم  تاوذ  نآ  لعف  لوق و  سپ 
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.مییامن یم  لمع  ابابحتسا  هدومن ، اهنآ  روتسد  زا  يوریپ  تهج  نیمه  هب  .تسا 

تسا بجعت  بجوم  تنس  لها  ءاملع  لمع 

: دیوگب مظعا  ماما  رگا  ینعی  .دنرادن  ضارعا  ادبا  نارگید  هعبرا و  ءاهقف  هبیجع  هردان  ياواتف  هب  هک  تسا  امش  ياملع  زا  بجعت  یلو 
هب دـقتعم  دـمحا  ماما  رگا  ای  دـنرادن و  ضارتعا  اه  یلبنح  اه و  یکلام  اه و  یعفاش  ناـیاقآ  تفرگ  وضو  ذـیبن  اـب  دـیاب  بآ  دـقف  رد 
زا هردان  هبیجع  ياواتف  ریاس  نینچمه  دـنریگن و  هدروخ  وا  رب  نارگید  دـنادب ، زئاج  ار  همامع  رب  حـسم  ددرگ و  لاعتم  يادـخ  تیؤر 

حدق دروم  تسا ، رایـسب  هک  اه  نیا لاثما  ندومن و  تاهما  حاکن  هفافل  اب  ای  هسبای و  هرذع  رب  هدجـس  ای  رفـس و  رد  ردام  اب  حاکن  لیبق 
!؟ دریگن رارق  يا  هقرف  چیه 

كاخ ریاس  زا  لضفا  البرک  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرهاط  ترتع  زا  همئا  دـنیوگب  یتقو  یلو 
تب كرـشم و  نایعیـش  هک  دییامن  یم  لاجنج  راج و  هدرک ، اپرب  دایرف  داد و  نایاقآ  .تسا  بحتـسم  باوث و  رب  دیزم  دشاب و  یم  اه 
!؟ دنیامن یم  زاب  ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هداج  دینک و  یم اپرب  ار  یشک  ردارب  گنج و  هدش  یلخاد  قافن  بجوم  دنشاب و  یم  تسپ 

.میرذگب میراذگب و  تسا  رایسب  لد  درد 

دهاوخ رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لباقمازج  زور  رد  اـم  تیمولظم  هلاـن  .میزادرپب  امـش  باوج  هب  لوا و  بلطم  رـس  رب  میورب 
.داد

عامجا و نالطب  میدومن  تباث  هیلقن  هیلقع و  هیعطق  لئالد  اب  هک  بش  هد  زا  دـعب  .دـیدومرف  یناـیب  عاـمجا  نس و  ربک  هب  عجار  اـسماخ 
مارم دیدجت  هزات  ار ، نس  ربک 
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ياه باوج  هیـضام  یلایل  رد  هک  نآ  اب  دـیریگب  بلاـطم  رارکت  هب  ار  سلجم  تقو  دـیهاوخ  یم  دـییامن و  یم  بلطم  رارکت  هدومن و 
.میراذگ یمن  باوج  الب  ار  امش  مه  کنیا  یلو  میا  هداد  یفاک 

هب یپ  مدرم  هنوگچ  منک  یم  ضرع  دیداد  رارق  رکب  یبا  لوا  هفیلخ  يارب  مدقت  قح  لیلد  هک  نس  ربک  يرادم و  تسایس  عوضوم  رد 
درم ریپ  رکب  یبا  هک  دنتـسنادن  وا  ربـمغیپ  ادـخ و  یلو  تسا  مزـال  يرادـم  تسایـس  درم  ریپ  گرزب  راـک  يارب  هک  دـندرب  ینعم  نـیا 

!؟ دندومن بوصنم  ار  ناوج  یلع  لوزعم و  تئارب  هروس  لوا  تایآ  غالبا  رد  ار  يرادمتسایس 

هراشا مه  رگید  بش  کـی  دـیراذگن ، مهبم  ار  هیـضق  نیا  میوش ، یم  دراو  امـش  تبحـص  ناـیم  رد  هک  دیـشخبب  بحاـص  هلبق  باون :
نایاقآ زا  ام  نوچ  دندومن ؟ بصن  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  لزع و  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هفیلخ  راک  هچ  يارب  اجکرد و  دیدومرف ،

.ددرگ امعم  لح  ات  دییامرفب  حضاو  تسا ، هدوبن  یمهم  رما  هک  دنداد  باوج  مهبم  میدومن  لاؤس  هک  ناشدوخ ) ياملع  هب  هراشا  )

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

هروس نیمهن  هک  تئارب  هروس  لوا  تاـیآ  نوچ  هک  دـننآ  رب  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیخروم  ءاـملع و  عیمج  تما و  روهمج  یعاد :
هب ار  تئارب  هروس  لوا  زا  هیآ  هد  هدیبلط  ار  رکب  یبا  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دش  لزان  نیکرشم  تمذم  رد  تسا  دیجم  نآرق 

: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  تفر  هک  یلزنم  دنچ  .دیامن  تئارق  هکم  لها  يارب  جح  مسوم  همظعم  هکم  رد  دربب  داد ، وا 
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« کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدؤی  لوقی ال  مالسلا و  کئرقی  یلاعت  هللا  نا  هللا  لوسر  ای  »

( دشاب تدوخ  زا  هک  يدرم  ای  دوخ  رگمدیامنن  يدحا  وت  زا  تلاسر  غالبا  ءادا و  )

رکب یبا  هب  اـجک  ره  يور  یم  دومرف : .دوـمن  گرزب  رما  نیا  هب  رومأـم  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اذـل 
تکرح مالّـسلا  هیلع  یلع  تیروف  هب  .نک  تئارق  هکم  لها  نیکرـشم  يارب  هکم  رد  ربب  تدوخ  ریگب ، وا  زا  ار  تئارب  تاـیآ  يدیـسر 
غـالبا مدرم  هماـع  روضح  رد  هکم  رد  تفر  .تفرگ  ار  تاـیآ  دومن ، هللا  لوـسر  ماـیپ  غـالبا  .دیـسر  رکب  یبا  هب  هفیلحلا  يذ  رد  درک 

.هرونم هنیدم  رد  ترضح  نآ  تمدخ  تشگرب  دومن ، تئارق  هکم  لها  رب  ار  تایآ  نآ  .دومن  ار  هللا  لوسر  تلاسر 

؟ تسا هدش  هتشون  هیضق  نیا  مه  ام  هربتعم  بتک  رد  ایآ  باون :

عقاو مسق  نیمه  هیضق  هک  دنا  هدومن  تبث  اقفتم  ینـس  هعیـش و  زا  نیخروم  ءاملع و  روهمج  تسا و  تما  عامجا  مدرک  ضرع  یعاد :
.هدیدرگ

فوشکم امش  رب  تقیقح  هدومرف  هعجارم  ات  مناسر  یم  ناتضرع  هب  مراد  رظن  رد  لاحلا  هک  یباتک  دنچ  امـش  بلق  نانیمطا  يارب  یلو 
.هدوب یمهم  رما  هک  ددرگ 

(2) و ننس هحفص 9 و 224  رد  یقهیب  هتسلا و  حاحـصلا  نیب  عمج  مود  ءزج  رد  يدبع  (1) و  حیحص مجنپ  مراهچ و  ءزج  رد  يراخب 
دلج هحفص 135  رد  يذمرت 
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.ْهئارب هروس  ریسفتلا ، باتک  ح 1081 ، ، 6/404 يراخب ، حیحص  - 1
.جحلا یف  اهب  یتای  نا  مامالل  بحتسی  یتلا  تلصخلا  باب  جحلا ، باتک  ، 5/111 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 2
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هیقف یلزاـغم  نبا  (3) و  ریسفت مود  دلج  هحفـص 319  رد  یناکوش  (2) و  بقاـنم رد  یمزراوخو  ننـس  رد  دواد  یبا  (1) و  عماج مود 
عیبانی باب 18  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (5) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 17  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  (4) و  لئاضف رد  یعفاش 

هحفـص 69 (7) و  هرضنلا ضایر  هحفـص 147  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هماـع و  ياـملع  رباـکا  تاور و  زا  هفلتخم  قرط  هب   (6) هدوملا
همئا زا  یکی  هک   ) یئاـسن نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  (9) و  همالا صاوخلا  هرکذـت  هحفـص 22  رد  يزوجلا  نب  طبـس  (8) و  یبقعلا رئاخذ 

مجنپ و دلج  هحفـص 38  رد  ریثک  نبا  هدومن و  لقن  باب  نیا  رد  ثیدح  شـش   (10) يولعلا صئاصخ  هحفص 14  رد  تسا ) حاحص 
نیدلا لالج  هباصا و  مود  دلج  هحفص 509  رد  ینالقسع  رجح  نبا  (11) و  ریبک خیرات  متفه  دلج  هحفص 357 

358 ص :

یلع بقانم  ح 3803 ، هحفص 300 ، .ْهبوتلا و ج 5 ، ْهروس  ریـسفت  ح 3090 ، ریسفتلا ، باتک  ص820 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
باب 85. مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

.ْهئارب ْهروس  غیلبتب  هایا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  نایب  یف  ح 196 ، لصف 15 ، ص165 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
.ْهئارب هروس  لیذ  ، 2/334 ینکوش ، ریدقلا ، حتف  - 3

.هنم انا  ینم و  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  ، 274 ح 272 ، ص227 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 4
لوسرلا ْهاخآؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  یلاـعت و  هللا  ْهبحم  یف  لصف 5 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نبدـمحم  لوؤسلا  بلاطم  - 5

.هایا
باب 18. ، 263 يزودنق 1/261 –  ْهدوملا ، عیبانی  - 6

غیلبتلاب هصاصتخا  رکذ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  باب 4  ، 2/133 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 7
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

.یبنلا نع  غیلبتلاب  هصاصتخا  رکذ  باب  ص69 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 8
مالّسلا هیلع  یلع  الا  ینع  يدؤی  هلوق و ال  ینعم  ریسفت  باب 2 ، ص43 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 9

.یلع وا  انا  الا  ینع  يدؤیال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوق  ص90 ، یئاسن ، مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  - 10
لبس .بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، ملهچ  لاس  ثداوح  لیذ  ، 7/394 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 11

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  همجرت 5704 ، ، 4/467 ینالقسع ، رجح  نبا  داشرلا ، يدهلا و 
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(2) نایبلا عماج  مهد  دلج  هحفص 41  رد  يربط  تئارب و  هروس  لوا  هیآ  ریـسفت  رد   (1) روثنملا رد  موس  دلج  هحفص 208  رد  یطویس 
هحفص رد  یسولآ  (4) و  ریسفت مود  دلج  هحفص 333  رد  ریثک  نبا  (3) و  نایبلا فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  هروکذم و  هیآ  ریسفت  رد 
عمجم متفه  دلج  هحفـص 29  رد  یمثیه  (6) و  قعاوص هحفـص 19  رد  بصعتم  یکم  رجح  نـبا  (5) و  یناعملا حور  میـس  دلج   268

وبا ظفاح  زا  رکب و  یبا  زا  ادنـسم  باب 62  نمض   (8) بلاطلا هیافک  هحفـص 125  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحمو   (7) دئاوزلا
هحفص لوا و  دلج  هحفص 3/151  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هدومن و  لقن  هفلتخم  قرط  هب  میعن  یبا  زا  یقشمد  ظفاح  دنـسم  زا  میعن و 

(10) كردتسم مود  دلج  هحفص 51  رد  مکاح  (9) و  دنسم مراهچ  دلج  هحفص 164 و 165  میس و  دلج   283

359 ص :

هبوت هروس  هیآ 1و 3 ، لیذ  ، 3/378 یطویس ، روثنملارد ، - 1
.هبوت هروس  هیآ 1و 3  لیذ  ، 1273 ح 1272 - ، 6/84 يربط ، نایبلا ، عماج  - 2

.هبوت هروس  هیآ 201  لیذ  ، 5/8 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 3
.هبوت هروس  لوا  تایآ  لیذ  ، 2/288 ریثک ، نبا  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  - 4

.هبوت هروس  تایآ 1و2  لیذ  ، 10/44 یسولآ ، یناعملا ، حور  - 5
لصف 1. باب 9  ح6  ص122 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 6

هـضعب حیحـصلا  یف  تلقف  دـیوگ : یم  نایاپ  رد  .نایرع و  تیبلاب  فوطی  باب ال  جـحلا ، باتک  ، 3/238 یمثیه ، دـئاوزلا ، عمجم  - 7
.تاقث هلاجر  دمحا و  هاور 

.هباحصلا رئاس  هبقنم و  هأمب  مالّسلا  هیلع  یلع  صیصخت  یف  ص254 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 8
.رکب یبا  دنسم   1/3 لبنح ، دمحا  دنسم  - 9

ْهروس ریسفت  نینچمه 2/331 ، ایارـسلا ؛ يزاغملا و  باـتک  ح 4374 ، ، 3/53 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 10
.ْهئاربلا
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(1) لامعلا زنک  لوا  دلج  هحفص 249  ات  هحفص 246  رد  یقتم  یلع  یلوم  باتک و  نامه  مود  دلج  هحفص 331  رد  یلزاغم و  باتک 
هدومن نآ  تحص  هب  قیدصت  امومع  هدیدرگ و  لقن  ارتاوتم  هیضق  نیا  هرخالاب  مالّسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رد  مشش  دلج  هحفص 154  و 

.دنا

دادن و ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  لوا  زا  ارچ  تسادـخ  بناج  زا  شلاوقا  لاعفا و  عیمج  هک  يربمغیپ  یحلا : دـبع  دـیس 
!؟ دنادرگرب هار  طسو  زا  ار  درم  ریپ  رکب  یبا  دورب و  یلع  دسرب  قح  مایپ  ادعب  هک  دومن  غالبا  رومأم  ار  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا 

رهاظ رد  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  رکب و  یبا  لزع  تلع 

نامگ يرکف  ناسحتسا  يور  یعاد  رظن  هب  یلو  میتسین  دراو  ام  هدیدرگن  لقن  امـش  ام و  بتک  رد  ینایب  نوچ  یلـصا  تلع  رد  یعاد :
بـشما ابیرقت  لاس  لهچ  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  هک  هدوب  نارگید  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سدقم  ماقم  تابثا  رییغت  نیا  تلع  منک  یم 

نس و ربک  تهج  زا  رکب  یبا  دیئوگن  هک  دشاب  رضاح  امش  باوج 

360 ص :

یف لصف  ْهزمهلا ، فرح  نم  یناثلا  باتکلا  نم  لاـعفالا  مسق  نم  راـکذالا  باـتک  ح 4420 ، ، 2/431 يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
دوخ خـیرات  رد  يربط  .ْهبوتلا و  هروس  موس  هیآ  ریـسفتلا ، باـتک  ، 8/318 يرابلا ، حـتف  رد  رجح  نبا  .ْهبوتلا و  ْهروس  ریـسفت  ریـسفتلا ،

رد دـیدحلا  یبا  نبا  .ورمع و  نب  ینامرکلا  لاح  حرـش  ، 9/29 تاقثلارد ، نابح  نبا  .هبوت و  هروس  موس  هیآ  ریـسفتلا ، باـتک  ، 2/383
قشمد 42/346، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  و  نامثع ) ْهعیب  یلع  اومزع  مالّـسلا  هیلع  همالک  نم  و   ) هبطخ 73 ، 6/168 ْهغالبلا ، جهن  حرش 

.دنا هدرک  هراشا  نایرج  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلااب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش 
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یم رظن  هب  يداع  رما  نیا  دنداد  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  ءادتبا  زا  رگا  هتشاد ! تفالخ  رد  مدقت  قح  يرادم  تسایس 
رد دیراد  تداع  امـش  اریز  مییامن  تباث  امـش  يارب  ثیدح  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتمارک  لضف و  ارهاظ  دوبن  نکمم  دمآ و 
زا يرایـسب  دننام  لیوأت  نآ  ول  دیئامن و  هدراب  تالیوأت  دییامنب  ترـضح  نآ  تفالخ  ماقم  رد  تلیـضف  تابثا  هک  یثیدـح  ره  لباقم 

.دشاب کحضم  امش  تالیوأت 

الماک لاحلا  یلا  تما  عمج  رب  هک  هباحـص  نادمریپ  رب  نس  رغـص  اب  وا  مدـقت  قح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  تابثا  يارب  اذـل 
.دوش فوشکم 

زا لیئربج  هک  نیا  هب  حیـضوت  اب  دـیامن  یم  رومأم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لزنم  دـنچ  نتفر  زا  دـعب  دـهد ، یم  رکب  یبا  هب  ار  تایآ  الوا 
احیرص تسا و  هدومن  راک  نیا  هب  رما  ارم  لیلج  بر  بناج 

: هدومرف ادخ  هک  هتفگ 

کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدؤی  نل 

( دشاب وت  دوخ  زا  هک  يدرم  ای  تدوخ  رگم  دیامن  یمن  زگره  يدحا  وت ، زا  تلاسر  غالبا  ادا و  )

یم هک  دـشاب ، یم  نارگید  رب  وا  مدـقت  قـح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماـقم  تاـبثا  رب  یلیلد  هار  طـسو  زا  رکب  یبا  نتـشگرب  نتفر و  سپ 
.تساجنیا وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه  .درادن  یناوج  يریپ و  هب  یطبر  تفالخ  توبن و  ینعی  یلاعت  قح  تلاسر  غالبا  دناسر 

غالبا هکنآ  لاح  ددرگ و  لزع  یـسدقم  رما  نینچ  زا  یتسیاـبن  دوب ، مدـقت  قح  بجوم  يرادمتـسایس  يدرم و  ریپ  رکب  یبا  يارب  رگا 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  صوصخم  تلاسر 

رومأم ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  دنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  رابخا  ضعب  رد  دیس :

361 ص :
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ار تئارب  هروس  تایآ  یلع  دهد و  هئارا  مدرم  هب  ار  جـح  کسانم  رکب  یبا  دـنورب ، هکم  هب  ًامأوت  هنع  هللا  یـضر  رکبابا  اب  هک  دـیدرگ 
.دندوب تلاسر  غالبا  رد  يواسم  مه  اب  ود  ره  تهج  نیا  هب  سپ  .دیامن  تئارق 

غالبا يارب  یلع  لاسرا  رکب و  یبا  لزع  رابخا  ایناث  دـندومن  لقن  نارگید  هکنآ  هچ  تسا  نویرکب  تاـعرتخم  زا  ربخ  نیا  ـالوا  یعاد :
.تسا تما  هیلع  عمجم  هکم  هب  ادرفنم  تلاسر 

.دشاب یم  تباث  رتاوت  دح  هب  هضیفتسم  دیناسا  اب  فلاخم  قفاوم و  للم  دیناسم  حاحص  رد  و 

ضراـعم يدـحاو  ربخ  رگا  تسا و  تما  روهمج  هیلع  قفتم  دـیناسالا  هضیفتـسم  هریثـک  ثیداـحا  حاحـص  هب  کـسمت  تسا  یهیدـب 
دحاو ربخ  نآ  هچ  رگا  دشاب  یم  بجاو  نآ  حرط  كرت و  نییلوصا  نیثدحم و  هدعاق  هب  هک  دیناد  یم  رتهب  دوخ  دـشاب  هریثک  حاحص 

.تسین زئاج  نونظم  ربخ  يارب  مولعم  كرت  سپ  تسا  نونظم  - دشاب مه  حیحص 

رما هک  وا  نداد  يرادـلد  وا ، اب  ربمغیپ  يوگتفگ  نزح و  لاح  اب  هنیدـم  هب  رکب  یبا  نتـشگرب  یلع و  بصن  رکب و  یبا  لزع  ربخ  سپ 
.دشاب یم  هیربخ  تاملسم  زا  هدوب  نینچ  ادخ 

مدـقت قح  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لئالد  اب  هکلب  تسین  يریپ  نس و  ربک  هب  طوبرم  مدـقت  قح  هک  تسا  یلماک  لـیلد  دوخ  زین  و 
شناد و ملع و  هب  رـشب  هعماج  تما و  رد  مدـقت  قح  هک  تسا  تباـث  لـقن  لـقع و  لـئالد  اـب  هکلب  تسین  يریپ  نس و  ربک  هب  طوبرم 

لضف و ملع و  تهج  زا  هک  رشب  دارفا  زا  يدرف  ره  .تسا  يوقت 

362 ص :
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: تسا ترضح  نآ  هدومرف  هک  اریز  تسوا  يارب  هعماج  رد  مدقت  قح  دراد  يرترب  يوقت 

(1) ءایحا ملعلا  لها  یتوم و  سانلا 

( تساهنآ یناگدنز  تایح و  هک  ملع  لها  رگم  دنناگدرم  مدرم  مامت  )

ملع باب  یلع  دومرف : هک  هباحـص  زا  نارگید  رب  تشاد  مدـقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تهج  نیمه  هب 
.دشاب یم  نیریاس  زا  مدقا  هللا  لوسر  ملع  باب  سپ  تسا  نم 

رکنم مه  ام  .دنتشاد  یلئاضف  دندنام ، مدق  تباث  ترـضح  نآ  تعاطا  رب  هک  کی  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هباحـص  هک  نآ  ولو 
ماقم وا  هبترم  ماقم و  اریز  دیامن  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملع  باب  اب  هلباقم  زگره  اهنآ  لئاضف  یلو  میتسین  هباحص  لئاضف 

.تسا تیلضفا 

یهیدب .دیامنب  وا  زا  يوریپ  تما  دومرف  یم  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اعطق  دوب  هباحص  دارفا  زا  يدرف  يارب  مدقت  قح  رگا 
ریپ هاوخ  دنادب  ماقم  نیا  لباق  قیال و  راگدرورپ ، ار  سک  ره  هکلب  درادـن  یناوج  يریپ و  هب  یطبر  ادـبا  هک  تسا  یهلا  رما  نیا  تسا 

.دیامن یم  وا  تعاطا  هب  رما  ناوج  ای  و 

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

اصوصخم دنا ، هدومن  لقن  اهنا  تیاده  تواضق و  يارب  نمی  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نداتسرف  حرش  امومع  امش  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ 
هک  ) یئاسن نمحرلا  دبع  وبا  ماما 

363 ص :

« ققحم  » ص24 مالّسلا ، هیلع  یلع  مامالا  ناوید  ص77 ؛ راصبالا ، رون  - 1
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نب نیـسح  مساقلاوبا  زین  هدروآ و  باب  نیا  رد  ثیدـح  شـش   (1) يولعلا صئاصخ  رد  دـشاب ) یم  هتـس  حاحـص  مالعا  همئا  زا  یکی 
هلسلس اب  اهنآ  هصالخ  هک  دندومن  لقن  نارگید  ءابدالا و   (2) تارضاحم مود  دلج  هحفص 212  رد  یناهفصا ) بغار   ) دمحم

364 ص :

نب شنح  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یئاسن  .کبلق  يدهیس  هللا  نا  هلوق  ص71 ، یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 1
انأو ینثعبت  هللا  لوسر  اـی  تلقف : باـش  اـنأو  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ینثعب  لاـق : هنع  هللا  یـضر  یلع  نع  رمتعملا ،

تبثیو کـبلق  يدهیـس  هللا  نإ  لاـق : مث  يردـص ، یلع  هدـی  عضوف  ءاـضقلاب  یل  ملع  ـالو  مهنیب  یـضقأ  نانـسأ  يوذ  موـق  یلإ  باـش 
کلذ تلعف  اذإ  کنإف  لوألا ، نم  تعمس  امک  رخآلا  نم  عمست  یتح  امهنیب  ضقت  الف  نامـصخلا  کیلإ  سلجأ  اذإ  یلع  ای  کناسل ،

.کلذ دعب  ءاضق  یلع  لکشأ  امف  هنع : هللا  یضر  یلع  لاق  .ءاضقلا  کل  يدبت 
: دنک یم  لقن  يو  مالّسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ْهباحـصلا ، نایعا  لئاضف  دحلا 4 ، ، 4/463 یناهفصا ، بغار  ءابدالا ، تارضاحم  - 2

ثیدح انأو  ینثعبتأ  هللا  لوسر  ای  تلقف : نمیلا ، یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نعو 
رد یقهیب  .نیلجر و  نیب  ءاضق  یف  تککـش  امف  لاق : کناسل ، تبثیو  کبلق  يدهیـس  هللا  ناف  قلطنا  لاقف : ءاضقلاب ، یل  ملع  نسلا ال 

هنوگنیا يو  .بیاغلا  یلع  یضقی  مصخلا و ال  نم  رضحمب  الا  ْهداهشلا  لبقی  باب ال  یـضاقلا ، بادآ  باتک   10/141 يربکلا ، ننسلا 
ملع نسلا ال  ثیدح  اناو  ینثعبت  تلق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  امل  لاق  هنع  هللا  یـضر  یلع  نع  دنک : یم  لقن 

رخآلا لوقی  ام  تعمـس  اذإ  کنإف  رخآلا  لوقی  ام  عمـست  یتح  لوألل  ضقت  الف  نامـصخلا  كاتأ  اذإ  یل  لاـقف  ءاـضقلا  نم  ریثکب  یل 
، دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  دعب و  ایضاق  تلز  امف  هنع  هللا  یضر  یلع  لاق  کبلق  يدهیو  کناسل  تبثیس  هللا  نا  یـضقت ، فیک  تفرع 

نمیلا یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  بلاط  یبلا  نب  یلع  دنسم  ، 1/156
مظن رد  يدـنرز  .کناسل و  تبثی  کبلق و  يدهیـس  هللا  ناف  بهذا  لاـقف  مهنیب  یـضقال  ینم  نسا  مه  موق و  یلا  ینثعبت  کـنا  تلقف 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بکنم  یلع  عافترا  رکذ  نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم  لوا ، طمـس  زا  مسق 2  ص127 ، نیطمسلا ، ررد 
عمل رکذ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/18 ْهغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نباو  مالّسلا  هیلع  هملع  ْهرازغ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  رکذ  باب 12 و 13 ، صئاصخلا  باتک  ح 8420  ، 5/117 يربکلا ، ننس  رد  یئاسن  و.لئاضف  نم  ریـسی 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ءاضقلا  فیک  باب  ْهیـضقالا  باتک  ح 3582 ، دوخ 3/301 ، ننس  رد  دواد  یبا  نبا  .کبلق و  يدهیـس  هللا  نا 
الو نسلا  ثیدح  انأو  ینلسرت  هللا  لوسر  ای  تلقف : ایضاق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا ، هیلع  یلع  نع 
رد مزح  نبا  .دعب و  ءاضق  یف  تککش  ام  وأ  ایضاق ، تلز  امف  لاق : کناسل ... ، تبثیو  کبلق  يدهیس  هللا  نإ  لاقف : ءاضقلاب ؟ یل  ملع 

هقرحملا قـعاوص  رد  رجح  نباو  .رـضاحلا  یلع  یـضقی  اـمک  بئاـغلا  یلع  یـضقی  هلاسم 1784 و  ْهیـضقالا ، باـتک  ، 8/435 یلحم ،
لوسر ای  تلقف  نمیلا  یلا  هللا  لوسر  ینثعب  لاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ثیدح 10  لصف 2  باب 9  ص123 ،
هبحلا قلف  يذلاوف  هناسل  تبث  هبلق و  دها  مهللا  لاق : مث  هدیب  يردص  برضف  ءاضقلا  ام  يردا  مهنیب و ال  یـضقا  باش  انا  ینتثعب و  هللا 

یلع نع  دنک : یم  لقن  هئاضق  یف  ثیدـح  باب 2  ص49 ، صاوخلا ، ْهرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  .نینثا و  نیب  ءاضق  یف  تککـش  ام 
انأو مهنیب  یـضقأل  موق  یلإ  ینثعبت  هللا  لوسر  ای  تلقف : باش ، انأو  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : مالّـسلا  هیلع 

تککـش امف  لاق : .هناسل  تبثو  هبلق  دـها  مهللا  لاقو : يردـص  یف  برـضف  هنم  توندـف  ینم ، ندا  لاقف : .ءاـضقلاب  یل  ملع  ـال  باـش 
یلع نع  دـنک : یم  لقن  نینچ  يرجه  ملهچ  لاس  ثداوح  لیذ  ، 7/396 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  .نینثا و  نیب  ءاضق  یف  اهدـعب 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 396 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_364_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_364_2
http://www.ghaemiyeh.com


هللا نا  لاق : يردص و  یف  برـضف  : لاق ءاضقلاب  ملع  یل  سیل  نسلا  ثیدـح  انا  نمیلا و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق 
یلع لاح  حرش  ، 2/257 يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  دعب و  نینثا  نیب  ءاضق  یف  تککش  امف  لاق : .کناسل  تبثی  کبلق و  يدهیس 
باب ص160 ، راصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  .دنک و  یم  لقن  ظفل  رد  یکدنا  فالتخا  اب  قعاوصو  دننام  يو  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  اندیس  بقانم  رکذ  یف  لصف  هئافلخ  هتریس و  رکذ  یف  لوا 
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تهج نمی  هب  دومن  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتقو  هک  تسا  نیا  دانسا 
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هک تسا  نیا  دانسا  هلسلس  اب  اهنآ  هصالخ  هک  دندومن  موق  ناریپ  رب  ارم  هنوگچ  مناوج  نم  درک  ضرع  دورب ، قلخ  تیاده  تواضق و 
نم درک  ضرع  دورب ، قلخ  تیاده  تواضق و  تهج  نمی  هب  دومن  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو 

: دومرف ترضح  ینادرگ ؟ یم  ثوعبم  موق  ناریپ  رب  ارم  هنوگچ  مناوج 

کناسل تبثی  کبلق و  يدهیس  هللا  نا 

( اروت نابز  دنک  تباث  اضق و  ملع  هب  ار  وت  بلق  دنک  یئامنهار  دنوادخ  هک  تسا  دوز  ینعی  )

رومأم ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب ، یبا  دننام  ینادرمریپ  خویـش و  هباحـص و  رابک  ندوب  اب  ارچ  سپ  دوب ؟ مدقت  رد  طرـش  نس  ربک  رگا 
؟ دومن نمی  لها  تیاده  تواضق و 

يوقت و لضف و  ملع و  طقف  درادـن ، تیلخدـم  یناوج  يریپ و  نس ، دایز  مک و  قلخ  رب  تواـضق  تیادـه و  رد  دوش  یم  مولعم  سپ 
.تسا مزال  صوصخلاب  صن 

.هدوب تما  يداه  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هب  دعر  هروس  هیآ 8  رد  احیرـص  هچ  ناـنچ  هدوبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  زج  راـبخا  نآرق و  رد  یـصن  نینچ  و 
: دیامرف یم  باطخ  هلآو 

{ داه موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  }

( دشاب یم  یئامنهار  یموق  ره  يارب  يا و  هدنهد  میب  هدنناسرت و  وت  )

رد یبلعث  ماما  هچ  نانچ  دندوب  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  یلع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دعب  تما  يداه  هدنیامن و  هار  نآ  و 
ادنسم بلاطلا  هیافک  باب 62  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (2) و  ریسفت رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  (1) و  نایبلا فشک  ریسفت 

زا

366 ص :

ات 10. تایآ 5 دعرلا ، ْهروس  ، 5/272 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
هیآ 7. دعر ، هروس  ، 8/142 يربط ، نایبلا ، عماج  - 2
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مساقلا وبا  مکاح  (3) و  ینیومح یبلعث و  زا   (2) هدوملا عیبانی  باب 26  رخآ  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (1) و  رکاسع نبا  خیرات 
وبا نینمؤملا و  ریما  اـنالوم  ساـبع و  نبا  زا  یمزراوـخ  بقاـنم  (6) و  ینادمه یلعدیـس  ریم  (5) و  یکلام غابـص  نبا  (4) و  یناکسح

، دـش لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  اهنآ  همه  هصالخ  هک  هفلتخم  تارابع  ظافلا و  هب  دـنیامن  یم  لـقن  ربخ  هدزاـی  یملـسا  هریره 
تنا : » دومرف دراذگ و  یلع  هنیس  هب  تسد  هاگ  نآ  رذنملا » انا  : » دومرف دراذگدوخ ، هنیـس  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

(. ناگتفای تیاده  دنوش  یم  تیاده  وت  هب  و  نم ) زا  دعب  یتما  نیا  رد   ) ییا يداه  وت  ینعی  « ) نودتهملا يدتهی  کب  يداهلا و 

ام هدـش  هداد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  صاـصتخا  نوـچ  میدـش و  یم  نآ  وریپ  اـم  اـعطق  دوـب  هدـمآ  نارگید  هراـبرد  یـصن  نینچ  رگا  و 
.میرادن یناوج  يریپ و  هب  يرظن  میشاب و  راوگرزب  نآ  وریپ  میراچان 

367 ص :

.ع بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/359 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
باب 26. ، 1/296 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

باب 28. لوا  طمس  ح 111 و 112 ، ، 1/148 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
.10  - هیآ 5 لیذ  دعرلا  هروس   395  – 1/381 یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - 4

.ْهنسحلا هبقانم  رکذیف  لصف  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  رکذ  یف  ، 1/574 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصفلا  - 5
ْهروس ، 4/87 روثنملا ، رد  ریسفت  رد  یطویس  و  ح869 ) ْهدوملا 2/303 ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوم  - 6

نیا يو  .تایآلا  نم  نآرقال  یف  یلع  یف  زن  اـمرکذ  مسق 2 ، ، 1 طمس نیطمـسلا ص90 ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  و  هیآ 7 . دعرلا 
.دنک یم  نایب  دنس  هد  زا  ار  ثیدح 
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تقیقح زاجم و  تسایس  نیب  قرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  نانمشد  ياه  هسیسد 

تسیب و زا  دعب  هچ  نانچ  تشادن ! تفالخ  ییاناوت  تردق و  دوب ، هبرجت  مک  ناوج و  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیدومرف  هک  نیا  اما  و 
!!؟ دش اپرب  تابالقنا  اه و  يزیرنوخ  همه  نآ  بانج ، نآ  تسایس  نسح  مدع  هطساو  هب  دیسر  تفالخ  هب  هک  مه  لاس  جنپ 

.دیامن یمن  لاقم  نیا  هب  هوفت  زگره  قیقد  ملاع  درف  کی  الا  دیدومن و  ار  نایب  نیا  فالسالل  اعبت  ای  اوهس  ای  ادمع  مناد  یمن 

ار لطاب  قحو و  ندرب  راک  هب  هسیـسد  ندیزرو و  هلیح  نتفگ و  غورد  دارم  رگا  تسیچ ؟ نایاقآ  رظن  رد  تسایـس  زا  دارم  میدـیمهفن 
یم قیدـصت  دـنرب ) یم  هدرب و  راک  هب  نامز  ره  رد  دوخ  بصنم  ماقم و  ظفح  يارب  نامز  ره  ءاـنبا  هک   ) تسا ندومن  قاـفنو  جوزمم 

.هدوبن یناعم  نیا  هب  رادمتسایس  زگره  ترضح  نآ  هدوب و  یتسایس  نینچ  دقاف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  منک 

هاج نامدرم  هک  تسا  ریوزت  هلیح و  هعدـخ و  رکم و  اپارـس  ترارـش و  هکلب  تسین  یقیقح  یناعم  هب  تسایـس  لاـمعا  عون  نیا  نوچ 
.دنرب یم  راک  هب  دوخ  ماقم  هاج و  ظفح  دصقمو و  فده  هب  ندیسر  يارب  بلط 

یم ادیپ  قح  لها  دزن  رد  یتسایس  نینچ  .دیامنب  هل » عضو  ام  رد  ءیش  عضو   » مأوت و فاصنا  لدع و  اب  هک  تسا  نآ  یقیقح  تسایس 
تلادع و تقیقح و  قح و  همسجم  هک  ترـضح  نآ  اذلف  دوشب  قح  ءارجا  طقف  دنلیام  هکلب  دنتـسین  یناف  ماقم  هاج و  بلاط  هک  دوش 

.هدوبن دندوب ، دجاو  نارگید  هک  تسایس  زا  عون  نآ  لها  هدوب ، یتسرد  تقادص و  فاصنا و 
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هللا دـبع  دومن  لوزعم  دـندوب  راک  يور  هک  ینیرومأم  ماکح  مامت  يروف  دیـسر  يرهاظ  تفالخ  هب  یتقو  مدرک  ضرع  البق  هچ  نانچ 
ماکح یگمه  ات  دیزادنیب  ریخأت  هب  ار  مکح  نیا  غالبا  يردق  تسا  بوخ  دندرک  ضرع  نارگید  و  ترـضح ) نآ  مع  نبا   ) سابع نب 

.دییامرف غالبا  جیردت  هب  ار  اهنآ  لزع  مکح  هاگنآ  دندرگ  میلست  امش  تفالخ  ماقم  هب  تالایا  نیرومأم  و 

تـسایس ظفح  يارب  نم  هک  یتدم  رد  دیناد  یم  چیه  یلو  دیدومن  ینیب  حالـص  يرهاظ  تسایـس  ظفح  تهج  زا  دندومرف : ترـضح 
لوئـسم هللا  دـنع  دـشاب ، يرهاظ  تقوم و  ولو  اهنآ  ياقب  هب  موش  یـضار  مراذـگب و  یقاب  دوخ  دنـسم  رب  ار  رباج  ملاظ  ماکح  يرهاظ 

؟ مهدب باوج  دیاب  باسح  فقوم  رد  متسه و  اهنآ  لامعا  مامت 

.دیامن یمن  ار  یلمع  نینچ  زگره  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دینادب  عطق 

نارگید ریبز و  هحلط و  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  نایغط  ببـس  مکح  نامه  غالبا و  يروف  تلادـع ، ظفح  يارب  ار  اـهنآ  لزع  مکح  اذـل 
.دندومن يزیرنوخ  بالقنا و  داجیا  یناطیش  ياه  سوه اوه و  يور  دنلب و  تفلاخم  ملع  هک  دیدرگ 

هک دـنا  هدومن  لـقن  نارگید  (1) و  هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  دوخ و  خـیرات  رد  يربط 
هظحالم رگا  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلعررکم 

369 ص :

يو هلئاضف : نم  ْهریـسی  عمل  رکذ  بلاـطیبا و  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/28 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
یم نایب  ار  ترضح  شیامرف  هبطخ 193 ، دلج 10/210 ، رد  .برعلا  یهدا  تنکل  یقتلا  نیدـلا و  الول  لاق : دـق  و  دـسیون : یم  نینچ 

هرجف لک  هرجف و  هردغ  نکل  سانلا و  یهدا  نم  تنکل  ردغلا  هیهارک  الول  رجفی و  ردغی و  هنکل  ینم و  یهداب  هیواعم  ام  هللا  و  دـنک :
هئادعا ال لاق  .دنک و  یم  نایب  هنوگ  نیا  باب 51  ، 1/454 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .همایقلا و  موی  هب  فرعی  ءاول  رداغ  لکل  هرفک و 

یهداب هیواعم  ام  هللا  و  لاق : برعلا و  یهدا  تنکل  یقتلا  نیدلا و  الول  لاق : اذهل  هفالخ و  يری  عرـشلاب ال  ادـیقتم  ناک  هنال  یلعل  يار 
ءاول رداغ  لکل  هرفک و  هرجف  لک  هرجف و  هردـغ  لک  نکل  سانلا و  یهدا  نم  تنک  ردـغلا  هیهارک  الول  رجفی و  ردـغی و  هنکل  ینم و 

.همایقلا موی  هب  فرعی 
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.دوب رتشیب  ما  هیهاد  رت و  راکم  رت و  كریز  برع  مامت  زا  نم  دوبن  فاصنا  لدع و  يوقت و  نید و 

نآ تفالخ  هرود  رد  بالقنا  دیدومن  نامگ  هک  دیتفرگ  رارق  اجیب  راتفگ  ریثأت  تحت  قیقحت  نودـب  دـیدومرف و  هابتـشا  مرتحم  نایاقآ 
زا راوگرزب  نآ  فارطا  زا  یگدنکارپ  ترضح و 

للع مامت  مناوت  یمن  گنت  تقو  نیا  اب  هک  هدوب  راک  رد  يرگید  للع  هکلب  هدوبن  روط  نیا  هک  نآ  لاح  هدوب و  تسایـس  مدع  تهج 
.ددرگ لح  امعم  ات  میامن  یم  هراشا  للع  نآ  زا  ضعب  هب  امش  هابتشا  عفر  يارب  طقف  میامن  رکذ  اطوسبم  ار 

نینمؤملا ریما  تفالخ  رد  بالقنا  للع  هب  هراشا 

یگمه هعفد  دوب  لکشم  رایـسب  .دندش  تیبرت  ترـضح  نآ  ینمـشد  توادع و  هنیک و  هب  مدرم  ابیرقت  لاس  جنپ  تسیب  تدم  رد  الوا 
رد زا  نامز  نآ  ناگداز  گرزب  زا  یکی  تفالخ  لوا  زور  زا  هچ  نانچ  دـنیامنب  ار  ترـضح  نآ  ماقم  قیدـصت  هتفر و  تیالو  راب  ریز 

ربنم يور  ار  یلع  رمع ، هفیلخ  ياج  هب  هک  یمـشچ  نآ  دوش  روک  تفگ : دنلب  دید  ربنم  يور  هک  ار  ترـضح  نآ  .دـش  دراو  دجـسم 
! دنیبب

دنتشادن ار  ترضح  نآ  تلادع  لدع و  لوبق  یئاناوت  بلط  ایند  نامدرم  ایناث 

370 ص :
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يدرف ات  دندز  تفلاخم  زا  مد  اذل  .دـندوب  قلطم  دازآ  هک  نامثع  تفالخرد  اه ، يوما  يرادـمامز  هرود  هریخا  تاونـس  رد  اصوصخم 
هب دش و  هدروآرب  اهنآ  ياهوزرآ  لایما و  هیواعم  تفالخ  هرود  رد  هچ  نانچ  دیامن  نیمأت  ار  اهنآ  یبلط  ایند  لایما  هک  دـیآ  راک  يور 

.دندیسر دوخ  یبلط  ایند  دصاقم 

يروف دشن  عقاو  لوبق  دروم  دندومن و  ترـضح  نآ  زا  تموکح  ياضاقت  هک  نیمه  دندومن  تعیب  لوا  زور  رد  هک  ریبز  هحلط و  اذلف 
.دندومن اپرب  ار  هرصب  لمج و  هنتف  هتسکش و  ار  تعیب 

؟ هدوب هک  تفالخ  رما  لوا  رد  بالقنا  داسف و  هتف و  رـس  دینیبب  دیامن  تواضق  هنافـصنم  دیرگنب و  خـیرات  هب  هناقیقد  تسا  بوخ  اثلاث 
؟ دیدرگ رایسب  ياه  نوخ شزیر  ثعاب  دومن و  بالقنا  تفلاخم و  هب  بیغرت  صیرحت و  ار  مدرم  یسک  هچ 

زا مالـسا  نیخروم  نیثدـحم و  ءاملع  مامت  تداهـش  هب  هک  دوبن  هشیاع  اـیآ  هدوب ؟ يرگید  درف  هشیاـع  نینمؤملا  ما  زج  سک  نآ  اـیآ 
هنتف و داجیا  تفر و  هرـصب  هب  دنیـشنب ، هناخ  رد  دندوب  هدومرف  رما  هک  ربمغیپو  ادخ  روتـسد  فالخرب  دش و  رتش  راوس  ینـس ، هعیش و 

؟ دیدرگ نیملسم  زا  رایسب  ياه  نوخ شزیر  ببس  دومن و  بالقنا  داسف و 

هنیک هلاس و  جنپ  تسیب و  ناگدش  تیبرت  راتفر  هیور و  هکلب  دشن ، داسف  هنتف و  بالقنا و  ببس  ترضح  نآ  يرادمتـسایس  مدع  سپ 
.دش يزیرنوخو  بالقنا  ببسم  نابلط  ایند  زآ  صرح و  هشیاع و  نینمؤملا  ما  توادع  و 

هابتـشا مه  نیا  هدوب ، ترـضح  نآ  تسایـس  نسح  مدـع  هطـساو  هب  هک  دـیدومن  هراشا  يزیرنوخ  یلخاد و  ياه  گنج هب  عجار  اعبار 
رد تقد  نودب  هک  تسا  یگرزب 
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.دیدومن نایب  خیرات 

مامت هشیر  دومن و  مایق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  ادـج  ربمغیپ  حیرـص  عنم  اـب  هک  دـینیب  یم  دـینک  هجوت  هنافـصنم  هناـقیمع و  رگا  ـالوا 
.دیدرگ اه  يزیر  نوخ  اه و  گنج 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  نآ  هچ  دـیامن  مایق  ترـضح  نآ  لباقم  رد  درک  یمن  تأرج  یـسک  دوب ، هدرکن  مایق  هشیاع  رگا  اریز 
دیـشک ترـضح  نآ  گنج  هب  داد و  تأرجار  مدرم  هک  یـسک  سپ   (1) تـسا نم  اب  گنج  یلعاب  گنج  دوب : هدومرف  احیرـص  هلآو 

دوب هشیاع 

372 ص :

هللا لوسر  سفنک  ههجو ) هللا  مرک   ) ایلع نا  ناـیب  یف  عباـسلا  باـب  ، 19 / 1/172 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  یفنح  نامیلـس  خیـش  - 1
یبرح کبرح  یلع  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق  مث  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
جهن حرـش  تسا ، هدـش  رکذ  ننـست  لـها  بتک  رد  فـلتخم  ریباـعت  اـب  تیاور  نیا  .یتـما  نیب  ینیب و  ملعلا  تنا  یملـس و  کملـس  و 

و سیقلا ؛ ئرما  ثیدح  و 20/221  همان 65 ؛ ، 18/24 هعصاق ؛)  ) هبطخ 238 و 13/193 ، هبطخ 37 ؛ ، 2/297 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ،
هیلع هللا  یلـص  یبـنلا  رظن  ... ؛ تسا هدرک  تیاور  نـینچ  ْهریره  یبا  زا  ْهریره ) یبا  دنـسم  ، ) 2/442 دنـسم ، باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا 

مکاح ار  تایور  نیا  .مکلاس  نمل  لمـس  مکبراح و  نمل  برح  انا  لاقف  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  یلا  هلآو 
نسحلا و یف  ءاج  ام  ، 7/512/7 مقرا ، نب  دیز  زا  فنصملا  رد  ْهبیش  یبا  نبا  تیبلا و  لها  بقانم  ، 3/149 كردتسملا ، رد  يروباشین 
مقرا 15/434، نب  دـیز  زا  حیحـص  رد  ناـبح  نبا  و  مقرا ص447/532 ، نر  دـیز  زا  یلاما  رد  یلماحم  .امهنع و  هللا  یـضر  نیـسحلا 

دیز زا  ریغصلا  مجعملا  رد  وا  نینچمه   3/179 حیحص ، زا  طسوالا  مجعملا  رد  یناربط  و  امهنع ؛ هللا  یضر  نیـسحلا  نسحلا و  بقانم 
و ءاحلا ؛ باب  یلع ، نب  نیسحلا  رابخا  دنسم  ، 3/40 هریره ، یبا  زا  ریبکلا  مجعملا  رد  وا  نینچمه  میملا و  باـب  ، 2/3/2621 مقرا ، نب 
، لاـمعلا زنک  رد  يدـه  یقتم  تیاور و  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نـب  نـسح  ماـما  زا  باب 16  نآـمظلا 7/201/2224 ، دراوم  رد  یمثیه 

يدادغب بیطخ  و  مقرا ؛ نب  دـیز  زا  تیبلا  لها  لئاضف   37618 ردو 13/640 / تیبلا ، لها  لضف  یف  سماخلا  باـب  ، 12/97/34164
(1383) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  ، 13/218 قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع ، نبا  و  ءاتلا 3582 ؛ باب  ، 7/144 دادغب ، خیرات  رد 
3/11 و ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  و  ( 1566  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  و ج 14/157 ، مقرا ، نب  دیز  هریره و  یبا  زا  تیاور  راهچ 

نینچ مقرا  نب  دـیز  زا  مهنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  ینبا  نیـسحلا  نسحلا و  لضف  ، 145 ننـس 1/52 / رد  هجام  نبا  نینچمه 
نمل برح  متملاـس و  نمل  ملـس  اـنا  ..نیـسحلاو  نسحلاو  ْهمطاـف  یلعل و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  .تـسا  هدرک  تـیاور 

و ، 3/149 كردتسملا ، رد  مکاح  اهنع و  هللا  یضر  ْهمطاف  لضف  یف  ءاجام  ، 3962 / 5/360 ننس ، رد  يذمرت  ار  تایور  نیا  .متبراح 
مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دنسم  3/402619 و 2620 ، ریبکلا ، مجعملا  رد  نینچمه  5/182 و 7197 و  طسوالا ، مجعملا  رد  یناربط 

« ققحم  » .دنا هدرک  لقن  مقرا ) نب  دیز  نع  ْهملس  ما  یلوم  حیبص  ، ) زین 5/184 و 
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.دومن يرج  ار  مدرم  مرگ و  ار  برح  نادیم  ترضح  نآ  هب  تبسن  راجنهان  تاملک  اب  داد و  لیکشت  ار  لمج  گنج  هک 

ناورهن نیفص و  هرصب و  ياهگنج  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ 

اب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياه  گنج  دـننام  ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  نیفلاخمو  نیقفانم  اب  ترـضح  نآ  ياهگنج  اـیناث 
.هدوب رافک 

.تسا هدوب  یکرشم  اب  نیملسم  اب  ياهگنج  هنوگچ  خیش :

نبا طبس  (1) و  دنـسم رد  لبنح  دـمحا  ماما  دـننام  امـش  ءاملع  رباکا  هک  يرابخا  رب  انب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  یعاد :
(2) صاوخلا هرکذت  رد  يزوج 

یخلب نامیلس  و 

373 ص :

دایز نب  قراط  نع  دنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ناورهن  گنج  نایرج  يو  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنسم  لبنح  دمحا  دنـسم  - 1
زواجی قحلا ال  هملکب  نوملکتی  موق  ئجیس  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناف  اوبلطا  لاقف  جراوخلا  لتقف  ناورهنلا  یلإ  یلع  راس  لاق 

ناک نادوس  تارعـش  هدی  یف  دیلا  جدـخم  دوسأ  لجر  مهیف  وأ  مهامیـس  هیمرلا  نم  مهـسلا  قرمی  امک  مالـسالا  نم  نوقرمی  مهقولح 
ادجاس یلع  رخو  ادوجـس  انررخف  لاق  جدخملا  اندجو  انا  مث  لاق  سانلا  ریخ  متلتق  دقف  مهیف  نکی  مل  ناو  سانلا  رـش  متلتق  دـقف  مهیف 

.انعم
ضارتعا نینح و  مئانغ  ناتـساد  لـقن  زا  دـعب  يو  .جراوخلا  ثیدـح  هتفـالخ ، رکذ  باب 4 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 2

لاق هلتقی ، نم  هل  ناف  هعد  ـال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  دـسیون : یم  قفاـنم  لـتق  يارب  رمع  ندـش  بلطواد  ادـخ و  لوسر  هب  قفاـنم 
قرمت نیتقرف  یلع  یتمأ  قرتفت  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  قحلا  لوقأ  نا  یلع  نیبو  ینیب  ام  ینعنمی  ام  هشئاع : تلاـقف 

یلإ مهبحأ  مهلتقی  مهیقارت  زواجتی  ـال  نآرقلا  نوأرقی  مهقوس  فاـصنا  یلإ  مهرزأ  مهبراوش  نوفحم  مهـسوؤر  نوقلحم  هقرف  اـمهنیب 
اردـق هللا  رمأ  ناکو  هداتق  ابأ  ای  تلاق  کنم  يذـلا  ناـک  ملف  اذـه  نیملعت  تنأـف  نینمؤملا  مأ  اـی  تلقف : لاـق : یلاـعت ، هللا  یلإ  مهبحأو 

.ارودقم
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(3) و لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحمو   (2) يولعلا صئاصخ  رد  یئاـسن  نمحرلا  دـبع  وبا  ماـما  (1) و  هدوملا عیباـنی  رد 
(5) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 67  رد  دیدحلا  یبا  نبا  (4) و  بلاطلا هیافک  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

374 ص :

هللا لوسر  نإ  اعوفرم : دوعـسم  نبا  نع  دـنک : یم  نایب  نینچ  ار  مرکا  ربمایپ  مـالک  يو  باب 56 . عیزودـنق 2/198 ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
نیثکاـنلا لـتاق  وه  یلع  اذـه  هملـس  مأ  اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـقف  یلع  ءاـجف  هملـس  مأ  لزنم  یتأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
باحـصأ نوثکانلا : حرـش : دـیوگ : یم  هتخادرپ و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکاـن و  حرـش  هب  سپـس  .يدـعب  نم  نیقراـملاو  نیطـساقلاو 

وهف رسکلاب –  طسقلا -  امأو  ماشلا ، لهأ  مهو  قحلا ، نع  لودعلاو  روجلا  وه  طوسقلاو : طسقلا ، نم  نورئاجلا  نوطـساقلاو : .لمجلا 
.جراوخلا مهف  نوقراملا : امأو  .لدعلا 

هنا شیج  نب  رز  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  يو  .نیقراملا  لاتق  نم  یلع  هب  صخ  ام  ص146 ، یئاسن ، نینمؤملا  ریما  صئاصخ  - 2
لمعلا اوکرت  نا  یـشخا  نا  ـال  ول  عمجلا  لـها  ناورهنلا و  لـها  لـتق  اـم  اـنا  ـالول  هنتفلا  ینع  تأـقف  اـنا  لوقی : مالّـسلا  هیلعاـیلع  عمس 

.هیف نحن  يذلا  يدهلل  افراع  مهتلالض  ارصبم  مهلتاق  نمل  مکیبن  ناسل  یلع  هللا  یضق  يذلاب  مکتربخال 
هللا لوسر  هرذـنا  اهب  یتلا  هبورحو  دـنک : یم  ناـیب  هنوگ  نیا  يو  لصف 8 . ص154 ، یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاـطم  - 3

...ماهسلا قورم  نیذلا  نم  اوقرم  نیذلا  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  هلاتق  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ياهباب 40-36. ، 180 ص165 - یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 4

لمجلا باحصا  مهف  هثکانلا  هفئاطلا  اماف  دسیون : یم  يو  هیقشقش ) هبطخ  هبطخ 3 ( ، 1/201 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
 ... ناورهنلا باحصاف  هقراملا  هفئاطلا  اما  نیطساقلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهامس  نیفص و  باحصاف  هقسافلا  هفئاطلا  اما  و 

.هتوبن لئالد  نم  ربخلا  اذه  و  نیقراملا » نیطساقلاو و  نیثکانلا  يدعب  لتاقتس   » هلوق یلا 
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.دنا هدومن  لقن  رصم ) پاچ  )

اهنآ نایفارطا  ریبز و  هحلط و  نیثکان  زا  دارم  هک  هداد  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـه  گـنج  زا  ربخ 
هدوب بجاو  اهنآ  لتق  یغب و  لها  اهنآ  یمامت  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  نیقرامزا  دارم  وا و  عابتا  هیواعم و  نیطـساق  زا  دارم  دندوب و 
هیافک باب 37  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  هچنانچ  هدومرف ، نآ  هب  رما  هداد و  اـه  گـنج نآ  زا  ربخ  ءاـیبنالا  متاـخ  تسا و 

لقن یثیدح  ادنسم   (1) بلاطلا

375 ص :

ءاطع نب  میلس  ثیداحا  ، 4/172 ریبکلا ، مجعملا  رد  یناربط  و  . 40 ياهباب 36 - ، 180 ص165 –  یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
بویأ ابأ  انیتأ  لاق  میلـس  نب  فنحم  نع  دنک : یم  لقن  نینچ  بویا  یبا  نع  میلـس  نب  فنخم  ثیدـح  لیذ  بویا ، یبا  نع  دـیزی  نب 

تئج مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  نیکرـشملا  تلتاق  بویأ  ابأ  هل  تلقف  هدنع  انلقف  یبنعـصب  هل  الیخ  فلعی  وهو  يراصنألا 
تلتاقو نیثکانلا  تلتاق  دقف  نیقراملاو  نیطساقلاو  نیثکانلا  هثالث  لاتقب  ینرمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق  نیملسملا  لتاقت 

، قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  .مه و  اـم  يردأ  اـمو  تاوارهنلاـب  تاـقرطلاب  تافعـشلاب  نیقراـملا  هللا  ءاـش  نإ  لـتاقم  اـنأو  نیطـساقلا 
نیثکانلا و نیطساقلا و  هثالث  تلقب  ترما  لاق : یلع  یلع  دنک : یم  لقن  هنوگنیا  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/468
لامعلا 11/292، زنک  رد  يدنه  یقتمو  ...ناورهنلا  لهاف  نوقراملا  اما  مهرکذف و  نوثکانلا  اما  ماشلا و  لهاف  نوطساقلا  اماف  نیقراملا 
نیثکاـنلا و لاـتقب  ترما  لاـق : یلع  نع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  جاروـخلا  نتف  لاـعفالا ، مسق  نـم  نـتفلا  باـتک  و 31553 ، ح 31552
هنزاوملاو ص119، رایعملا  رد  یفاکـسا  .جراوخلا و  باب  ریـسلا  باـتک  ، 10/124 طوسبملا ، رد  یـسخرس  .نیقراملا و  نیطـساقلا و 

جراوخلا ْهیرورحلاو و  ْهقراملا  باـب  ص425ح 907 ، ْهنـسلا ، باتکرد  مصاع  یبا  نب  رمع  .ْهفوکلا و  لـها  یف  رـسای  نب  راـمع  ْهبطخ 
.نیطساقلا نیثکانلا و  نیقراملا و  لاتقب  ترما  هنع  هلوقب  کلذب  رومأم  هنا  دنک ... : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نالذخ  اهل  قباسلا 
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( نینمؤملا ما   ) هملـس ما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هیلع  هللا  ناوضر  تما ) ربح   ) ساـبع نبا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  زا  هدومن 
: دومرف

اذه هملـس  ما  ای  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  وه  یمد و  نم  هممد  یمحل و  نم  همحل  بلاط  یبا  نب  یلع  اذـه 
لتقی یلع  الا  ماقملا  یف  یعم  هرخآلا و  وه  هنم و  یتوا  يذـلا  یباـب  ییـصو و  یملع و  ءاـعو  نیلـسرملا و  دیـس  نینموملا و  ریما  یلع 

.نیثکانلا نیقراملا و  نیطساقلا و 

نم زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  الا  یـسوم  زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وا  تسا و  نم  نوخ  شنوخ  نم و  تشوگ  شتـشوگ  یلع  نیا  )
زا دنیآ  یم  هک  تسا  نم  مولع  باب  نم و  یصو  نم و  ملع  نزخم  نیملسملا و  دیس  نینمؤملا و  ریما  یلع  نیا  هملس  ما  يا  دشاب  یمن 

( .نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  دنک  یم  گنج  العا و  ماقم  رد  تسا  نم  اب  ترخآ و  ایند و  رد  نم  ردارب  تسوا  وا و 

مرکا لوسر  هک  نیا  رب  دراد  هلماک  تلالد  ثیدح  نیا  دـیوگ : هدومن ، رظن  راهظا  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  فسوی  نب  دـمحم  هاگنآ 
هدومرف هک  يا  هدعو  قح و  ترـضح  نآ  هدومرف  اعطق  هفیاط و  هس  نآ  گنج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داد  هدـعو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هدومرف هک  يا  هدعو  قح و  ترضح  نآ  هدومرف  اعطق  ار و  هفیاط  هس  نآ  اب  ندرک  گنج  یلع  هب  دومرف : رما  قیقحت  هب  هدوب و  تسار 

یلع هب  دومرف  رما  قیقحت  هب  هدوب و  تسار 

376 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


راـبک زا  هک   ) يراـصنا بویا  وبا  تفگ  هک  میلـس  نب  فـنخم  زا  ادنـسم  تسا  ربـخ  رد  هچ  ناـنچ  ار  هفیاـط  هس  نآ  اـب  ندرک  گـنج 
نامه وت  تسا  بیجع  بویا  ابا  يا  وت  راک  متفگ  وا  هب  دـش  گـنج  هداـمآ  يرکـشل  اـب  دوب ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباـحص 
باوج رد  يا  هدش  ناناملسم  اب  گنج  هدامآ  کنیا  يدومن  گنج  نیکرـشم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باکر  رد  هک  یتسه 

: تفگ

« .نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  هثالث  لاتقب  ینرما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  »

( .دنشاب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  هک  هفیاط  هس  ندومن  گنج  هب  هدومرف  رما  ارم  ادخ  لوسر  )

دننام ناورهن  لها  اب  و  نیفص )  ) هیواعم اب  و  لمج )  ) هرصب لها  اب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  مدرک  ضرع  هک  نیا  اما  و 
(1) يولعلا صئاصخ  رد  یئاسن  نمحرلادـبع  وبا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  تسا  يربخ  هدوب  نیکرـشم  راـفک و  اـب  گـنج 

دئارفلا عمج  زا  مهدزای  باب  نمض   (2) هدوملا عیبانی  هحفص 59  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  يردخ و  دیعس  یبا  زا  ادنسم  ثیدح 155 
لقن دیعس  یبا  زا 

377 ص :

.هلیزنت یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  یلع  لتاقی  یلع  رد ص131 ، یئاسن  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - 1
هیرابخا باتک  ، 15/385 دوخ ، حیحـص  رد  یلعی  وبا  .لعنلا و  فصاـخ  اـیلع  نا  رکذ  باب 56 ، ، 1/169 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

قرط باتک  رد  یناربط  نآرقلا و  لیوأت  یلع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاتق  رکذ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باـب 
نبا .یفوک و  يرقـشلا  مامت  نب  ًْهملـس  لاح  حرـش  لـیذ  ، 3/337 لـماکلا ، رد  يدـع  نب  هللا  دـبع  و  یلع ص42 . بذک  نم  ثیدـح 
یف هتازجعم  باوبا  عامج  ، 10/15 داشرلا ، يدهلا و  لبس  رد  یماش  یحلاص  .یلع و  لاح  حرـش  ، 42/451 قشمد ، خیرات  رد  رکاسع 

يزودنق و  باب 29 .  1/191 یلع ، مامالا  ریما  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج  رد  یقـشمد  نبا  و  باب 9 . هعقاولا ، محالملا  نتفلاب  هراـبخا 
، دـئاوزلا عـمجم  رد  یمثیه  رجح  نبا  .دـنک  یم  لـقن  هنیمز  نیا  رد  ار  ثیدـح  ود  ح 3  باب 11 ، ، 187 - 1/186 ْهدوملا ، عیباـنی  رد 

نب دمحا  زین  .حیحـصلا و  هلاجرو  یلعی  وبا  هاور  دسیون : یم  دعب  دنک و  یم  لقن  ار  نیا  ْهعبرالا ، ءافلخلا  باب  ْهفالخلا  باتک  ، 5/186
عماج رکذ  مسق 2 ، طمس 1  ص115 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  .يردـخ و  دعیـس  یبا  دنـسم  ، 3/33 دوخ ، دنـسم  رد  لبنح 

زا ار  ثیدح  نیا  .يراصنالا  ریشب  ای  رشب  لاح  حرش  همرت 5102 ، هرامش  ، 4/245 ْهباحـصلا ، زییمت  یف  ْهباصالا  رد  رجح  نبا  .هبقانم و 
ْهفرعم باتک  ، 320 ح 4622 /  3/132 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملارد  يروباشین  مکاح  .دـنک و  یم  لـقن  ریـشب  نب  نمحرلا  دـبع 
لئاضف لئاضفلا ، باتک  ح 19 ، 7/497 و 498 ، فنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  .بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  نم  ْهباحصلا ،

ْهیادـبلا و رد  ریثک  نبا  .نوقراـملا و  مه  جراوخلا و  لاـتق  ناـیب  یف  لصف 16 ، بقاـنملا ص260 ، رد  یمزراوخ  .بلاـطیبا و  نب  یلع 
،4/32 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  .یلع و  ْهفالخ  نامثع و  مایا  رخآ  یف  ْهعقولا  نتفلا  نع  رابخا  رکذ  ْهوبنلا ، لئالد  باتک  ، 6/243 ْهیاهنلا ،
، ْهغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .ریـشب و  نب  نمحرلا  دـبع  لاح  حرـش  رد ح3/382 ، بلاـطیبا و  نب  یلع  لاـح  حرـش  لـیذ 

نم لئاضفلا  باتک  ح 39967 ، ، 613 / 11 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  .ناورهنلا و  لها  فیوخت  یف  هل  ْهبطخ  نم  هبطخ 36  ، 2/276
ضایر رد  يربط  نیدـلا  بحم  بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش   1/67 ءاـیلوالا ، ْهیلح  رد  میعن  وـبا  لصف 2 . باب 3 ، لاـعفالا ، مسق 
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یلص یبنلا  لتاق  امک  نآرقلا  لیوأت  یلع  لاتقلاب  هصاصتخا  رکذ  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  یف   4 باب ، 2/157 ْهرضنلا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  قرط  ظافلا و  هب  هلیزنت ، یلع  هلآو  هیلع  هللا 
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یتلاح رد  دمآ  ام  يوس  هب  ترضح  نآ  سپ  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رظتنم  هتـسشن  هباحـص  اب  ام  تفگ : هک  دیامن  یم 
ترضح نآ  لعن  نتخود  لوغشم  یلع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تمـس  هب  دنکفا  ار  لعن  نآ  دوب  هدش  عطق  ترـضح  نآ  نیلعن  هیمـست  هک 

هللا یلصادخ  لوسر  رظتنم  هتسشن  هباحـص  اب  ام  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  دیعـس  یبا  زا  دئارفلا  عمج  زا  مهدزای  ترـضح  هاگنآ  دش 
هب دـنکفا  ار  لعن  نآ  دوب  هدـش  عطق  ترـضح  نآ  نیلعن  هیمـست  هک  یتلاـح  رد  دـمآ  اـم  يوس  هب  ترـضح  نآ  سپ  میدوب  هلآو  هیلع 

: دومرف ترضح  هاگنآ  دش  ترضح  نآ  لعن  نتخود  لوغشم  یلع  مالّسلا و  هیلع  یلع  تمس 

378 ص :
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لاقف انا ! رمع : لاقف  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  اـنا  رکبوبا  لاـقف  هلیزنت  یلع  تلتاـق  اـمک  نآرقلا  لـیوأت  یلع  لـتاقی  نم  مکنم  نا  »
« .لعنلا فصاخ  نکل  ال و  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

سپ نآرق  رهاظ  هب  نیکرشم  رافک و  اب  مدرک  گنج  نم  هچ  نانچ  نآرق  يانعم  لیوأت و  رب  دنک  یم  گنج  هک  تسه  یسک  امش  زا  )
.تسا نم  لعن  هدنزود  صخش  نآ  نکل  و  دومرف : متسه ؟ نم  تفگ : رمع  سپ  هن  دومرف  متـسه  نم  صخـش  نآ  درک  ضرع  رکبوبا 

( تسا یلع  ینعی  )

تقیقح لیوأت و  ینعم و  ظفح  يارب  قح و  رب  داـهج  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـه  گـنج  هک  نیا  رب  تسا  حیرـص  صن  ثیدـح  نیا  سپ 
.هدوب نآرق  رهاظ  لوزن  لیزنت و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياه  گنج  هک  نانچ  هدوب  نآرق 

رگا نوچ  هدوبن  نیملـسم  اـب  گـنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  مکح  هب  دوـمن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یگنج  هس  نآ  و 
نیثکان مان  هب  دیامن  يراذگ  مان  ار  اهنآ  دیامن و  اهنآ  هب  رما  هک  نآ  هن  دومن  یم  نآ  زا  یهن  ترضح  نآ  امتح  دوب  نیملسم  اب  گنج 

نآرق لباقم  رد  ماـیق  نیکرـشم  هچ  ناـنچ  هدوب  نآرق  لـباقم  رد  ماـیق  اـهنآ و  دادـترا  رب  لـماک  لـیلد  دوخ  هک  نیقراـم  نیطـساق و  و 
.دندومن

هجوت مدـع  تیؤر و  قاـفن و  يور  هکلب  هدوبن  تسایـس  نسح  مدـع  يور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياـه  گـنج  تاـبالقنا و  سپ 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاروتسدو  نیناوق  دعاوق و  هب  نیفلاخم 

هک یماکحا  ترضح و  نآ  هلاس  جنپ  تفالخ  لماک  یعرـش  تموکح  راتفر  هیور و  هب  هنافرط  یب  فاصنا و  ملع و  يور  زا  رگا  امش 
نیرومأم تایالو و  ماکح  هب 
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تموکح رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  رتشا و  نبا  کلام  هب  هک  یتاروتـسد  دـننام  دـییامن  هعجارم  دومرف ، یم  رداـص  يروشک  يرکـشل و 
نیح رد  دوخ  لامع  ریاس  هب  هکم و  تموکح  رد  سابع  نب  مثقب  هرصب و  تموکح  رد  سابع  نب  هللا  دبع  فینح و  نب  نامثع  هب  رصم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هک  دومن  دـیهاوخ  قیدـصت  هدـیدرگ ، طبـض  هغالبلا  جـهن  رد  هک  هداد  اهنآ  ياه  تیرومأم 

.دشاب یم  ینعم  نیا  هب  دقتعم  نمشد  تسود و  هک  هدیدن  راگزور  مشچ  مالّسلا  هیلع  یلع  دننام  يرورپ  عون  لداع  رادمتسایس 

خوسنم خسان و  لیوأت و  ریسفت و  هللا و  باتک  هب  ملاع  شناد  ملع و  رد  هدوب ، نیقتملا  ماما  يوقت  عرو و  رد  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب 
.هدوب دوهش  بیغ و  هب  ملاع  هوالع  هب  نآ ، لصفم  لمجم و  هباشتم و  مکحم و  و 

ار دوهـش  بیغ و  ینعم  دیدناوخ ، دوهـش  بیغ و  هب  ملاع  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  مدیمهفن  ار  مهبم  هلمج  نیا  یناعم  خیش :
.دییامرف نایب  رت  حضاو  تسا  ینمتم  .مدیمهفن 

هب نآ  هب  ملاع  هک  قیالخ  زا  هدیشوپ  رارـسا  رب  یهاگآ  روما و  نطاوب  رب  هطاحا  ینعی  بیغ  هب  ملع  .هدوبن  ینعم  نیا  رد  یماهبا  یعاد :
هدید و حالص  اهنآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرادقم  هب  کی  ره  هتبلا  دندوب ، اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  الع  ّلج و  بویغلا  بیغ  تاضافا 

.دنتشاد هیبیغروما  رب  یهاگآ  هدوب ، اهنآ  تاوعد  ياضتقم 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  صخش  یملع  نینچ  هب  مالع  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  زا  دعب  و 

.دییامن نایب  دییوج ، یم  يرازیب  اهنآ  زا  هک  نیا  اب  ار  هعیش  تالغ  هلطاب  دیاقع  هک  متشادن  راظتنا  یلاع  بانجزا  خیش :
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زا يدحا  دشاب و  یم  یلاعت  يراب  تاذ  تاصوصخم  زا  بیغ  ملع  هک  اریز  دشاب  یم  هبحاص  یـضری  امب ال  فیرعت  هک  تسا  یهیدـب 
.درادن هار  ملع  نیا  رد  دابع 

لقعت و رکفت و  نودب  مه  امـش  کنیا  .دنا  هدومن  امـش  ناگتـشذگ  اوهـس  ای  ادـمع  هک  تسا  یهابتـشا  نامه  امـش  راتفگ  نیا  یعاد :
دقتعم هک  دیتسناد  یم  دش و  یم  امـش  رب  بجح  فشک  دیدش ، یم  قیقد  يردـق  رگا  .دـیدومن  يراج  نابز  رب  فالـسالل  اعبت  قمعت 
يداع رما  اهنآ  يارب  هکلب  درادن ، ولغ  هب  یطبر  ادبا  یلاعت  قح  ناگدیزگرب  مارک و  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  يارب  زا  بیغ  ملع  هب  ندوب 

لقن و لقع و  هک  نآ  تهج  تسا ، صلاخ  تیدوبع  ماقم  تابثا  دوخ  تسا و  هدوب 

.دشاب یم  ینعم  نیا  رب  دهاش  دیجم  نآرق  حیرص  صن 

دنادن يدحا  ادخ  زا  ریغ  ار  بیغ  ملع 

.تسا دراو  امش  نایب  فالخ  رب  میرک  نآرق  صن  هک  اریز  دیدومن  نآرق  هب  هراشا  هک  دیدومرف  یفطل  یب  خیش :

.دییامرف تئارق  دییامرف  یم  هک  ار  فالخ  رب  تایآ  دوش  یم  نونمم  یلیخ  یعاد :

: دیامرف یم  احیرص  ماعنا  هروس  هیآ 59  رد  الوا  دشاب  یم  ریقح  ضرع  نیا  رب  دهاش  میرک  نآرق  رد  يدنچ  تایآ  خیش :

ِضْرَْألا َو ال ِتاُملُظ  یف  ٍهَّبَح  اهُمَْلعَی َو ال  ّالِإ  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ام  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َوُه َو  ّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  {َو 
{ ٍنیبُم ٍباتِک  یف  ّالِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال 

چیه دـناد و  یم  همه  تسا  اـیرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  زین  تسین و  هاـگ  نآ  رب  ادـخ  زج  یـسک  تسادـخ و  دزن  بیغ  نئازخ  دـیلک  )
دتفین تخرد  زا  یگرب 
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روطـسم نیبم  باتکرد  هک  نآ  زج  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  نیمز و  ياه  یکیرات  ریز  رد  هناد  چـیه  تسا و  هاگآ  وا  هک  نآ  گرم 
( .تسا

ادـخ ریغ  يارب  ار  بیغ  هب  ملع  سک  ره  تسین و  بیغ  ملع  هب  ملاع  يدـحا  راگدرورپ  تاذ  زج  هک  نیا  رب  تسا  عطاق  لـیلد  هیآ  نیا 
کیرش زا  ياربم  يرعم و  راگدرورپ  تاذ  هکنآ  لاح  هداد و  رارق  ییادخ  تفص  رد  کیرش  ار  فیعض  هدنب  هدومن و  ولغ  دوش  لئاق 

تفـص رد  ار  وا  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا  هدوـب  بیغ  ملع  هب  ملاـع  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  دـیدومرف  هک  نیا  هفـص و  اـتاذ و  تسا 
ررکم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  اریز  دیا  هدرب  گرزب  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  ار  شماقم  دیا  هداد  رارق  کیرـش  ادـخ  صوصخم 

هیآ 110 رگم  .دومن  یم  بیغ  ملع  زا  زجع  راهظا  احیرص  تسا و  ادخ  بیغ  ملع  هب  ملاع  امش و  دننام  متـسه  يرـشب  نم  دومرف : یم 
: دومرف هک  دیا  هدومنن  هعلاطم  ار  فهک  هروس 

{ ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  }

تسین نیا  زج  دسر  یم  یحو  نم  هب  هک  تسا ) نیا  امش  اب  نم  نایم  قرف  اهنت   ) متسه رشب  امش  دننام  نم  هک  تما  هب  وگب  لوسر  يا  )
( تساتکی يادخ  امش  يادخ  هک 

: دومرف فارعا  هروس  هیآ 188  رد  زین  و 

ٌریذَن َو ّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  ِْریَْخلا َو  َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  ُهّللا َو  َءاش  ام  ّالِإ  ارَض  اًعْفَن َو ال  یـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  }
{ َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَشب 

هچنآ رگم  متسین  شیوخ  ررض  عفن و  کلام  نم  هک  تما  هب  وگب  لوسر  يا  )
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عفن ریخ و  رب  مدوب  هاـگآ  بویغلا  بیغ  هضاـفا  هب  ینعی   ) مناد یم  یحو  هب  هچ  نآ  زج  بیغ  زا  نم  رگا  تسا و  هتـساوخ  نم  رب  ادـخ 
( .نامیا لها  هدنهد  تراشب  هدنناسرت و  لوسر  رگم  متسین  نم  مدید  یمن  جنر  نایز و  هاگ  چیه  مدوزفا و  یم  هشیمه  شیوخ 

: هدومرف دوه  هروس  هیآ 33  رد  و 

{ َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  ِهّللا َو ال  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  {َو ال 

( .مراد یهاگآ  قح  بیغ  ملع  زا  هک  میعدم  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  نئازخ  هک  امش  هب  نم  میوگ  یمن  (و 

: دومرف لمنلا  هروس 66  رد  و 

{ َنُوثَْعُبی َناّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  ُهّللا َو  َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  }

هدنز و ماگنه  هچ  هک  دنناد  یمن  چیه  تسین و  هاگآ  بیغ  ملع  زا  یـسک  ادـخ  زج  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  هک  وگب  ام  لوسر  يا  )
( .دش دنهاوخ  هتخیگنارب 

یهلا تاذ  تاصوصخم  زا  ار  ملع  نیا  بیغ و  ملع  نتسنادن  هب  دراد  ناعذا  هفیرـش  تایآ  نیا  حیرـص  هب  ربمغیپ  دوخ  هک  یتروص  رد 
رتالاب ربمغیپ  ماقم  زا  یتسیاب  یلع  ماقم  هک  نآ  رگم  تسین  هدیقع  نیا  سپ  دـیلئاق  یلع  تهج  ار  یملع  نینچ  هنوگچ  امـش  دـناد  یم 

.دشاب

: هدومرف نارمع  لآ  هروس  هیآ 174  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

{ ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  ام  {َو 

( دزاسن هاگآ  بیغ  رس  زا  ار  امش  همه  لاعتم  يادخ  )

نیا رگا  دیوش ، یم  لئاق  ادخ  ریغ  يارب  ار  بیغ  لمع  امش  هدعاق  هچ  يور  سپ 
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؟ تسا زیچ  هچ  ولغ  سپ  دیهد ، رارق  ادخ  کیرش  ار  یلع  هک  تسین  ولغ  هدیقع 

ناتراتفگ تامدقم  زا  هک  يا  هجیتن  یلو  دـشاب  یم  ام  همه  هدـیقع  تسا و  لوبق  دروم  تسا و  حیحـص  امـش  تانایب  تامدـقم  یعاد :
.دشاب یم  اسران  دیتفرگ 

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

دشاب یم  لاعتم  يادخ  دزن  رد  بیغ  ملع  حاتفم  دیلک و  تسا و  راگدورپ  تاذ  بیغ  ملع  هب  ملاع  دیدومرف : هک  هیلوا  تامدقم  رد  اما 
هللا مالـس  نیرهاط  همئا  مرک و  ءایـصوا  ماظع و  ءایبنا  مامت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  لوسر  فهک  هروس  رخآ  هیآ  هب  رظن  و 

ینامـسج لکایه  رد  هچنآ  درادـن و  یتدایز  يزیچ  ناشلکایه  نامتخاس  رد  رـشب و  دارفا  ریاـس  دـننام  دنتـسه  يرـشب  نیعمجا  مهیلع 
تسا و نیمه  هیماما  عیمج  دـیاقع  تسین و  يا  ههبـش  کش و  ادـبا  هتفر ، راک  هب  زین  اـهنآ  هسدـقم  تادوجورد  هتفر  راـک  هب  نارگید 

.تسا حیحص  دوخ  لحم  رد  کی  ره  دیدومن  تئارق  امش  هک  یتایآ 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ءایبنالا  خیش  حون  ترضح  هب  طوبرم  دیدومن  تئارق  هک  ار  دوه  هکرابم  هروس  هیآ  اما  و 

حارتقا ترـضح  نآ  زا  نیکرـشم  رافک و  یتقو  هک  دـشاب  یم  ماـعنا  هروس  هیآ 50  تسا  اـم  تمظع  اـب  ربـمغیپ  هب  صوصخم  هچنآ  و 
: دمآ هفیرش  هیآ  نیا  اهنآ  باوج  رد  دناد  یمن  رمتسم  بیغ  ارچ  دیآ و  یمن  دورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  هک  دندرک  یم  تایآ 

{ ََّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  ّینِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َْبیَْغلا َو ال  ُمَلْعَأ  ِهّللا َو ال  ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  }

هتـشرف هک  منک  يوعد  هن  مراد و  یهاـگآ  بیغ  ملع  زا  هک  میعدـم  هن  تسا و  نم  دزن  ادـخ  نئازخ  هک  امـش  هب  نم  میوگ  یمن  وگب  )
امش نم  يوعد   ) منامسآ

384 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


( دسر یم  یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  زج  منک  یمن  يوریپ  نم  ( هک تسا  نیا  اهنت 

تلاسر و ماقم  تیهولا و  هاگتـسد  دـننادب  هک  هدوب  لهاج  مدرم  ياـه  يزاـب  سوه  زا  يریگولج  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دوصقم  و 
.دریگ رارق  اهنآ  يزاب  سوه  سرتسد  رد  يزاب  بش  همیخ  دننام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  توبن 

زا هک  تسا  ماهلا  یحو و  زا  یتمسق  هکلب  تسین  یئادخ  تفـص  رد  تکرـش  میلئاق  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  يارب  ام  هک  یبیغ  ملع  اما  و 
.دندومن یم  فشک  اهنآ  رب  ار  قیاقح  هتشادرب و  اه  هدرپ  لوزن و  اهنآ  رب  ادخ  بناج 

تلاخد نایعیش  دیاقع  هب  تبـسن  اهدایـش  ددرگ و  بجح  فشک  ات  مییامن  تقیقح  نایب  رت  حضاو  مینک و  زاب  ار  بلاطم  تسا  بوخ 
.دنناد یم  ادخ  ملع  رد  کیرش  ار  دوخ  ناماما  نوچ  دنتسه ، كرشم  نایعیش  دنیوگن  دننزن و  اه  تمهت  دنیامنن و  اجیب  ياه 

یضرع یتاذ و  تسا  مسق  ود  رب  ملع 

.یضرع یتاذ و  تسا : مسق  ود  رب  ملع  هک  تسا  نآ  میدقتعم  هیماما  هعیش  تعامج  ام  هچنآ 

یم مظعا  ربکا  راگدرورپ  تاذ  اصوصخم  تسا ، لمکا  درف  هب  رـصحنم  قلطم  قالطا  درادـن و  هار  وا  رد  یـضرع  ادـبا  هک  یتاذ  ملع 
تسا و ترابع  یگنت  زا  مییامن  يدقت  ریبعت و  هچره  میرادن و  نآ  تقیقح  روصت  رب  یهار  ملع  نآ  یلامجا  تابثا  زا  ریغ  ام  دـشاب و 

.دوش یمن  روصتم  زجاع  رشب  لقع  هطاحم  رد  تاذلاب  ملع  الا 

مومأم ماما و  تما ، ربمغیپ و  زا  معا  یمدآ  هک  تسا  یضرع  ملع  مود  مسق  اما  و 
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زا مسق  ود  ره  نیا  یندل و  یلیصحت و  تسا  مسق  ود  رب  ملع  زا  عون  نیا  دوش و  یم  هضافا  اهنآ  هب  اهدعب  دنـشاب  یمن  ملع  ياراد  اتاذ 
.تسا یلاعت  قح  ینابر  ضیف  تاضافا 

ملاع دشکب  تمحز  دنچره  دسر ؛ یمن  یئاج  هب  وا  تامحز  دـشابن  نادزی  ترـضح  هضافا  ات  دـیامن ، یم  لیـصحت  هک  یلـصحم  نآ 
هدیـشک تمحز  هک  رادقم  نامه  هب  مایا  رورم  هب  هک  ندـید  ملعم  نتفر و  هسردـم  بابـسا  اب  اهتنم  یلاعت  قح  تاهجوت  اب  رگم  دوشن 

.دنیامن یم  ضیف  بسک 

، فورح نیقلت  لیـصحت و  نودب  دـیامن  یم  ضیف  بسک  هطـساو  یب  ینعی  دـنیوگ  یم  یندـل  ملع  ار  یـضرع  ملع  زا  مود  مسق  اما  و 
.ددرگ یم  ملاع  دوش و  یم  قالطالا  یلع  ضایف  ءدبم  زا  میقتسم  هضافا 

: هدومرف فهک  هروس  هیا 64  رد  هچ  نانچ 

{ املع اندل  نم  هانملع  {و 

( میتخومایب یبیغ  رارسا  یندل و  ملع  دوخ  دزن  ار  يو  )

ماما هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اتاذ  ینعی  تسا  ماما  ربمغیپ و  تاذ  ءزج  تابیغم  هب  ملع  هک  هدومنن  ءاعدا  هتفگن و  ناعیـش  زا  يدحا 
رفاک تالغ و  ءزج  اعطق  دیامن  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  تسا و  ملاع  لاعتم  يادخ  هک  یمـسق  نامه  دنا  هدوب  بیغ  ملع  هب  مالع  اه 

.مییوج یم  يراز  یب  اهنآ  زا  هیماما  ناعیش  ام  دشاب و  یم 

ام لاعف  هکلب  دشاب  یمن  دودـحم  روبجم و  الع  لج و  تیدـحا  ترـضح  هک  تسا  نیا  میراد  نآ  هب  هدـیقع  مییوگیم و  ام  هچنآ  یلو 
هک تاقولخم  زا  یقلخ  ره  هب  دریگ  قلعت  وا  تیشم  هک  یعقاوم  رد  دشاب  یم  لالقتسالاب  رداق  ءاشی 

یضتقم حالص و 
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.دشاب یم  اناوت  رداق و  دهدب  تردق  ملع و  دنادب 

یندل ملع  هب  ریبعت  هطساو  یب  ملع  نآ  زا  هک  دیامن  یم  ضیف  هضافا  هطساو  یب  یهاگ  يرشب و  ملعم  هطساو  هلیـسو و  هب  یهاگ  اهتنم 
: رعاش لوق  هب  دیامن  یم  ضیف  كرد  ندید  ملعم  نتفر و  بتکم  نودب  هک  مییامن  یم  بیغ  ملع  و 

هب هک  نم  راگن 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم 

دش سردم  ره  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

نودب دوخ  بیغ  ملع  زا  هک  دریگ  یمن  قلعت  یعیبط  ریغ  رما  نینچ  هب  يدنوادخ  تیشم  یلو  تسا  حیحص  امـش  یتامدقم  نایب  خیش :
.دیامن هضافا  سردم  ملعم و 

ياملع نیققحم  زا  يرایـسب  هدـع  فـالخ  رب  یتح  دـینک ، یمن  رکف  يردـق  هک  تسا  اـج  نیمه رد  امـش  نارقأ  امـش و  هابتـشا  یعاد :
.دشاب یمن  ثحب  جاتحم  هک  تسا  حضاو  هداس و  يردق  هب  بلطم  نیا  الا  دییامرف و  یم  تبحص  ناتدوخ 

کی ره  طیحم  يارب  هک  يرادقم  هزادـنا و  هب  دنتـسه  وا  ناگ  هدـیزگرب  هک  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  مامت  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رد 
.دشاب یمن  يا  ههبش  هدومن  یبیغ  هضافا  تسا  هدوب  مزال 

؟ دیراد دوخ  ياعدم  رب  یتبثم  لیلد  هچ  دیامن  یم  دارفا  زا  ار  بیغ  ملع  یفن  احیرص  هک  نآرق  یفنم  تایآ  نیا  لباقم  رد  خیش :

یفنم و یهاـگ  هک  هدـیدرگ  لزاـن  صوصخم  يرما  يارب  نآرق  زا  يا  هیآ  ره  اریز  میتسین  نآرق  یفنم  تاـیآ  اـب  فلاـخم  اـم  یعاد :
.اضعب اهضعب  ددشی  نآرقلا  تایآ  دنا  هتفگ  ناگرزب  نآرق  هرابرد  اذلف  تسا  هدوب  لاح  ياضتقم  هب  تبثم  یهاگ 

ار توبن  ماقم  دنتساوخ  یم  هقیقحلا  یف  هک  دندرک  یم  تایآ  حارتقا  ترضح  نآ  زا  هتسویپ  هک  رافک  نیکرـشم و  ياضاقت  لباقم  رد 
دنهد رارق  دوخ  تسد  هچیزاب 
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.دش یم  لزان  یفن  تایآ 

هحیحـص و رابخا  دـیجم و  نآرق  زا  لئالد  اـما  ددرگ و  تقیقح  فشک  اـت  هدومن  لزاـن  هتبثم  تاـیآ  عوضوم  لـصا  تاـبثا  يارب  یلو 
.تسا رایسب  دنراد ، قیدصت  مه  ناگناگیب  یتح  دشاب  یم  مه  ناتدوخ  ياملع  هجوت  دروم  هک  خیرات 

ءایصوا ءایبنا و  بیغ  ملع  هب  ینآرق  لئالد 

.دیئامرف تئارق  ار  تایآ  نآ  تسا  ینمتم  تسا  میرک  نآرق  رد  تبثم  لیلد  دییامرف  یم  هک  تسا  بیجع  یلیخ  خیش :

ناتدوخ هدیقع  هب  تفالخ  ماقم  تابثا  رد  اریز  دییامن ، قیدصت  تسین  ناتحالص  اهتنم  دیناد  یم  مه  ناتدوخ  دییامرفن  بجعت  یعاد :
.تسا هدومن  بجعت  هب  راداو  ار  امش  فالسا  زا  تعباتم  ات  دوش  یم  تمحز  بابسا 

: دیامرف یم  احیرص  نج  هروس  هیآ 26  رد  الوا 

اوُغَْلبَأ ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  اًدَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  } 
{ اًدَدَع ْیَش ٍء  َّلُک  یصْحَأ  ْمِْهیََدل َو  اِمب  َطاحَأ  ْمِهِّبَر َو  ِتالاسِر 

نـالوسر زا  هک  سک  نآ  رگم  دـنک  یمن  هاـگآ  دوخ  بیغ  ملع  رب  ار  يدـحا  تسا  بیغ  ياـناد  ملاـع و  هک  لاـعتم  راـگدورپ  تاذ  )
تـسا دنوادخ  بیغ  هک  ار  وا  یحو  رارـسا  ات   ) دتـسرف یم  رـس  تشپ  ور و  شیپزا  ار ) ناگتـشرف   ) وا تظفاحم  رب  هک  تسا  هدیزگرب 

دزن هچنآ  هب  ادخ  دندیناسر و  الماک  قلخ  هب  ار  دوخ  راگدورپ  ياه  ماغیپ  نالوسر  نآ  هکدنادب  ات  دنیابرن ) شوگ  تقرـس  هب  نیطایش 
هب ملاع  رد  زیچ  ره  هرامش  هب  دراد و  لماک  هطاحا  تسا  نالوسر 
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( .تسا هاگآ  یبوخ 

نیا رد  يانثتـسم  یلاعت  قح  ناگداتـسرف  لسر و  زا  ناگ  هدیدنـسپ  ناگدـیزگ و  هب  هک  نیا  رب  دراد  لماک  تحارـص  هفیرـش  هیآ  نیا 
.دیامرف یم  غالبا  هضافا و  اهنآ  هب  هک  دنتسه  بیغ )  ) ملع

وگاعد کنیا  دیدناوخن ! ار  هیآ  هیقب  یلو  دـیدرک  هراشا  هیآ  لوا  هب  دـیدومرف  تئارق  نارمع  لآ  هروس  زا  نالا  هک  يا  هیآ  نیمه  ایناث 
: دیامرف یم  هک  ام  راتفگ  مارم و  تبوث  رب  تسا  یلیلد  دوخ  دینادب  ات  میامن  یم  تئارق  ار  هیآ  مامت 

ٌرْجَأ ْمُکَلَف  اوـُقَّتَت  اوـُنِمُْؤت َو  ْنِإ  ِِهلُـسُر َو  ِهّللاـِب َو  اُونِمآَـفُءاشَی  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَـتْجَی  َهّللا  َّنِکل  ِْبیَْغلا َو  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهـّللا  َناـک  اـم  َو  } 
{ ٌمیظَع

( .دیدوبن هاگآ  نآ  زا  چیه  تموق  وت و  مینک  یحو  وت  هب  ام  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  بیغ  رابخا  زا  حون  تیاکح  نیا  )

: دومرف يروش  هروس  هیآ 52  رد  و 

{ انِدابِع ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدْهَن  اًرُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  ُنامیْإلا َو  ُباتِْکلا َو َال  اَم  يرْدَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  اًحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  {َو 

دـسر یحو  هک  شیپ  نآ  زا  میداتـسرف و  وـت  هب  یحو  يارب  شیوـخ  ناـمرف  هب  ار  دوـخ  گرزب ) هتـشرف  و   ) حور اـم  هنوـگ  نـیمه  (و 
یحو و  ) روـن ار  عرـش  باـتک و  نآ  اـم  نکیل  تسا و  مادـک  عرـش  ناـمیا و  هار  هک  يدرک  مهف  هن  تـسیچ و  ادـخ  باـتک  یتسنادـن 

( .مینک یم  تیاده  رون  نآ  هب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هک  میدینادرگ  تفرعم )

یم هاگآ  اهنآ  یلخاد  یناگدـنز  زا  ار  مدرمو  دـنداد  یم  ربخ  روما  نطاوب  زا  هنوگچ  ءایبنا  سپ  دوبن ، ملاـع  رد  بیغ  ملع  هضاـفا  رگا 
؟ دندومن
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یم لیئارسا  ینب  هب  هک  دیامن  یمن  لقن  احیرص  مالسلا  هیلع  هلآ  انیبن و  یلع  یسیع  ترضح  لوق  زا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 43  رد  رگم 
: دومرف

{ ْمُِکتُوُیب یف  َنوُرِخَّدَت  ام  َنُولُکْأَت َو  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  {َو 

( .دینک یم  هریخذ  هچ  دیروخ و  یم  هچ  ناتیاه  هناخ  رد  هک  مهد  ربخ  بیغ  زا  امش  هب  (و 

تسا دراو  روما  نیا  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  تایآ  مامت  مهاوخب  رگا  تسین ؟ تابیغم  زا  رابخا  صاخـشا  یلخاد  روما  زا  نداد  ربخ  ایآ 
.دشاب یفاک  منک  یم  نامگ  دهاش  هنومن و  يارب  درادن ، اضتقا  سلجم  تقو  میامن  تئارق 

هب اهزاب  هقح  نارگیزاب و  ياه  هتـسد  هدش ، اه  ینز هار  شیادیپ  ببـس  هک  تسا  امـش  ياه  هدـیقع  مه  امـش و  تانایب  عون  نیا  خـیش :
ار ربخ  یب  مدرم  شوگ  هدش و  ادـیپ  هعماج  رد  اهنیا  لاثما  نیب و  باتکرـسو  نیب  علاط  نیب و  تک  نیب و  فک  راّفج و  لامر و  ناونع 

یم اه  یتخبدـب  ثعاـب  هداد ، تداـع  تاـموهوم  تاـفارخ و  اـب  ار  مدرم  بیغ  زا  نداد  ربخ  ناونع  هب  هدرک ، رپ  ار  دوخ  بیج  هدـیرب ،
! دنناشک یم  تقیقح  قح و  زا  جورخ  یهارمگ و  هب  ار  قلخ  دنوش و 

بیغ ملع  نایعدم 

نمیلـسم رگا  الا  دـناشک و  یم  هناخ  ره  رد  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  اه  تلم ینادانو  لهج  .دوش  یمن  یتخب  دـب  ثعاب  قح  دـیاقع  یعاد :
یم نآرق  هب  فراع  اصوصخم  دـنتفر ، یم  ملاع  ملع و  یپ  رد  دوخ  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هدـیکا  تاروتـسد  اب  قباـطم  دـندش  یم  اـناد 

یهابور لاغـش و  ره  همعط  دنتفر و  یمن  زومرم  يدایا  لوهجم و  صاخـشا  یپ  رد  دش ، یمن  دودـسم  ملع  باب  لوا  زور  زا  دـندش و 
هک دنتسناد  یم  دندش ، یمن 

390 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  احیرص  نآرق 

هب ملع  هک  نیا  رب  دراد  لماک  تحارـص  هملک  نیا  اریز  هتـسب  ار  نارگیزاب  هار  لوسر  هملک  اصوصخم  لوسر } نم  یـضترا  نم  ـالا  }
.دنقح لسر  ناگداتسرف و  زا  ناگدیزگرب  دشاب  تاودا  تالآ و  بابسا و  نودب  هک  يدنوادخ  صوصخم  بیغ 

، دشاب يدنوادخ  صوصخم  ملع  هب  تابیغم  زا  نداد  ربخ  یعدم  دشابن و  ماما  ربمغیپ و  ینعی  دشاب  هتشادن  تلاسر  هبنج  یسک  رگا  و 
ناناملـسم دنـشاب و  یم  وگ  غورد  اعطق  اهنیا  لاثما  ندید و  باتک  رـس  ای  ینیب  تک  ای  يروخ  هوهق  ای  یـسانش  هفایق  ای  رفج  ای  لمر  اب 

.دنروخ یمن  ار  اهنآ  بیرف  دنور و  یمن  اهنآ  يوس  هب  دنناد و  یمن  قح  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  عبات  فراع و  ملاع و 

لآ دمحم و  نادناخ  هک  نآرق  نینیبم  نیلماح و  دیجم و  نآرق  زا  زج  دنیامنب  دیابن  يدحا  زا  يوریپ  هک  دـنا  هتـسناد  هدـمیهف و  نوچ 
.دننآرقلا لیدع  هک  دنشاب  مالّسلا  مهیلع  دمحم 

ره تما  نیا  رد  دـنقح  ناگدـیزگرب  هک  ترـضح  نآ  نیرهاط  ءایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایصوا  متاخ  ربمغیپ  زج  مالک  هصالخ 
.دشاب بابساو  هلیسو  ره  هب  ول  تسارگیزابو و  باذک  املسم  دهد  یم  ربخ  یهلا  بیغ  زا  دیوگب  دیامنب و  یناد  بیغ  يوعد  سک 

ههجو هللا  مرک  یلع  اندیـس  رگم  .دندومن  یم  ادیپ  تابیغم  رب  عالطا  ملع و  امـش ) لوق  هب   ) دندوب یحو  لوزن  زکرم  نوچ  ءایبنا  خـیش :
؟ دییامن یم  وا  يارب  ار  ماقم  نیا  تابثا  امش  هک  دشاب  هتشاد  تابیغم  رب  یهاگآ  هک  هدوب  تلاسر  رما  رد  کیرش  ای  هدوب  ربمغیپ 
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دندوب بیغ  هب  ملاع  ءایصوا  ءایبنا و 

دنوادـخ لوق  هب  دـییامرف  یمن ارچ  دـییامن ؟ یم  يراک  هطلغم  هدومن و  وهـس  ادـمع  ارچ  امـش ) لوق  هب   ) دـیدومرف هک  نیا  الوا  یعاد :
دیجم و نآرق  لقان  هک  نآ  زج  دنک  یمن  یئاعدا  هدیقع و  زاربا  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  یعاد  امـش !؟) لوق  هب   ) دییامرف یم  هک  لاعتم 

.تسا هدوب  نآرق  نیبم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدومرف  هب  متسه  نآ  قیاقح  فشاک 

دنبیغ ملع  هب  ملاع  یلاعت  قح  ناگدـیزگرب  لـسر  ءاـیبنا و  هک  نیا  رب  مدومن  تئارق  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  دـهاوش  هک  لوا  هبترم  رد 
.دنا هتخادرپ  ءایبنالا  متاخ  زا  هیبیغ  رابخا  لقن  هب  دنا و  هدومن  ینعم  نیا  هب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکاو 

لوسر زا  یثیدح  لقن  زا  دعب  رصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 67  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  اهنآ  هلمج  زا  هک 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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، نیثکانلا يدعب  لتاقتـس  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  هیقـشقش ، فورعم  هبطخ 3  ، 1/201 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
امک سیلدتلاو ، هیومتلا  لمتحی  ال  بیغلاب ، حیرص  رابخإ  هنأل  هیلع ، هللا  تاولـص  هتوبن  لئالد  نم  ربخلا  اذهو  .نیقراملاو » نیطـساقلاو 
نم مهسلا  قرمی » امک  نیدلا  نم  نوقرمی  : » جراوخلا یف  الوأ  هلوق  نیقراملاو ،"  مالّسلا : هیلع  هلوق  قدصو  هلمجملا ، رابخالا  هلمتحت 
یم هنوگنیا  نالذـخ  اهل  قباسال  جراوخلا  ْهیرورحلا و  ْهقراملا و  اب  ْهنـسلا ص425 ح907 ، باتک  رد  مصاع  یبا  نب  ورمع  زینو  ْهیمرلا 

ح ، 16/194 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زینو  .نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  لاـتقب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رما  دـسیون :
مقر ، 42/468 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زینو  .هظعاوم  یلع و  بطخ  مکحلا ، بطخلا و  قئاـقرلا و  ظـعاوملا و  باـتک  ، 44216

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  ظافلا  فالتخا  اب  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4933
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: دومرف

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  دعب  لتاقتس 

( نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  ییامن  یم  گنج  هک  تسا  دوز  )

لامتحا ادـبا  هک  تسا  بیغ  هب  حیرـص  رابخا  ثیدـح  نیا  رد  هک  نآ  يارب  تسا  ترـضح  نآ  توبن  لئالد  هلمج  زا  ربخ  نیا  دـیوگ 
دومرف هک  نآ  هچ  دش  عقاو  لاس ) یـس  زا  دعب  ابیرقت   ) انیع هک  دراد  دوخ  زا  دعب  عیاقو  زا  ربخ  اریز  دور  یمن  نآ  رد  سیلدت  هیومت و 

یلع اب  گنج  هب  هشیاع  تدایق  ریبز و  هحلط و  ياوغا  هب  دـندوب  لمج  لها  نیثکان  زا  دارم  هک  دومن  یهاوخ  گنج  هفیاـط  هس  نیا  اـب 
البق هک   ) یهتنا .دنتفر  نوریب  نید  زا  هک  دندوب  ناورهن  جراوخ  نیقرام ، هیواعم و  عابتا  ینعی  دندوب  نیفص  لها  نیطساق  دنتـساخرب و 

( .مدرک ضرع  احورشم 

مهیلع هللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  توبن  ياوعد  هیماـما  نایعیـش  زا  يدـحا  اـنیاث 
نایعدـم میناد و  یم  کیرـش  الب  توبن و  رما  رد  لقتـسمو  ءایبنالا  متاخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکلب  هدومنن  نیعمجا 

.میسانش یم  رفاک  ار  هدیقع  نیا  هب  نیدقتعم  لطاب و  ار  يرما  نینچ 

هک میناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  ءایـصوا و  قح و  رب  ناماما  ار  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  ترـضح و  نآ  یلو 
.دومن تابیغم  رارسا و  رب  علطم  هاگآ و  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  دوخ  هطساو  هلیسو و  هب  دنوادخ 

رد تسا ، نایامن  رهاظ و  هچنا  رگم  ملاع  نیا  رد  دـننیب  یمن  هک  تسا  ناـیملاع  ناگدـید  لـباقم  رد  هک  يا  هدرپ  ناـمه  میدـقتعم  اـم 
هضافا رب  رداق  هک  بیغلا  ملاع  يادخ  نامه  ناکم ، نامز و  ياضتقا  هب  یلو  دشاب  یم  مه  اهنآ  ءایصوا  ءایبنا و  ناگدید  لباقم 
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یم ار  هدرپ  تشپ  هک  هتـشادرب  اهنآ  ناگدـید  لباقم  زا  ار  هدرپ  هتـسناد  یم  حالـص  هدوب و  یـضتقم  هک  يرادـقم  هب  دـشاب  یم  ضیف 
.دنداد یم  ربخ  تابیغم  زا  اذل  دندید ،

.دندومن یم  یعالطا  یب  راهظا  یهاگ  هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  تهج  نیمه  هب  دندوب ، ربخ  یب  هداتفا و  هدرپ  هدوبن  حالص  هاگره 

: دیامرف یم  اذلف 

{ ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  {َو 

( مدومن یم  دایز  ار  دوخ  ياه  یبوخ متسناد  یم  بیغ  ملع  الالقتسا )  ) نم رگا  )

.ددرگ ینادزی  ضیف  هضافا  دور و  الاب  هدرپ  گرم  مرادن ، بیغ  زا  يربخ  دوخ  شیپ  زا  الالقتسا و  نم  ینعی 

؟ دندش هروتسم  قیاقح  رب  هاگآ  ربمغیپ  هلیسو  هب  هک  هداد  عالطا  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اج  هچ  اجک و  خیش :

یضترم و ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  امش  میدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هینآرق  تایآ  مکح  هب  هیآ  یعاد :
؟ ریخ ای  دیناد  یم  یلاعت  قح  لوسر  قلخ و  زا  هدیزگرب 

.تسا هدوب  ءایبنالا  متاخ  یضترم و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هک  تسا  یهیدب  دیدومن  یبیجع  لاؤس  خیش :

بیغ ملع  هب  ملاع  متاخ  ربمغیپ  ٍلوُسَر } ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   } هفیرـش هیآ  مکح  هب  سپ  یعاد :
یم هضاـفا  دوخ  ناگاتـسرف  لـسر و  زا  ياـضترم  هب  دوخ  بیغ  ملع  زا  بیغلا  ملاـع  يادـخ  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  هکنآ  هچ  هدوـب 

.دیامرف
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بیغ هب  ملاع  یتسیاب  مه  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  هک  نیا  هب  دراد  یطبر  هچ  هدوب  بیغ  هب  ملاـع  ترـضح  نآ  هک  ضرف  رب  خـیش :
؟ دشاب

هللا لوسر  تالاح  هحیحص و  رابخا  هب  دیهد و  رکف  رد  هعسوت  يردق  جراخ و  فالسا  دیلقت  تدومج و  زا  مرتحم  نایاقآ  رگا  یعاد :
.ددرگ یم  راکشآ  حضاو و  دوخ  يدوخ  هب  بلطم  دییامن ، تقد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

بیغ ملع  تابثا  هک  تسا  ربخ  مادک  دییامرفب  دیناسللا  قیلط  زاب و  ناترکف  هللا  دمح  هب  هک  امـش  تسا  روصقم  نامرکف  ام  رگا  خـیش :
؟ دیامن یم  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  يارب 

ناوضر ندیـشار  ءافلخ  صخالاب  ءافلخ  دیاب  امتح  درادن  ینعم  ءانثتـسا  دشاب  نیدـشار  ءافلخ  ءایـصوا و  يارب  یبیغ  ملع  یتسیاب  رگا 
لاح دنشاب و  بیغ  هب  ملاع  نیعمجا  مهیلع  هللا 

.دـندومن یم  زجع  راـهظا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  دـننام  هکلب  دـندومنن  ییاـعدا  نینچ  ءاـفلخ  زا  کـی  چـیه  مینیب  یم  هکنآ 
؟ دییامن یم  ءانثتسا  ارصحنم  امش  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هنوگچ 

، هدوبن هیبیغ  روما  رب  هطاحا  رد  لقتـسم  ترـضح  نآ  هک  مداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زجع  راهظا  رد  ار  امـش  باوج  ـالوا  یعاد :
یم دوخ  ياه  یبوخ  رب  متـسناد  یم  بیغ  رگا  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  هدوب  قیاقح  رب  هاـگآ  بویغلا  بیغ  ترـضح  تاـضافا  اـب  هکلب 

هدرپ بیغ  ملاع  راد  هدرپ  دش و  یم  هضافا  هاگره  هکلب  متسین  بیغ  ملع  ياراد  لاعتم  يادخ  دننام  نم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  مدوزفا 
.داد یم  بیغ  زا  اهربخ  اذلف  دش  یم  فوشکم  وا  رب  هروتسم  قیاقح  تشاد  یم  رب  وا  لباقم  زا  ار 
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دندوب بیغ  هب  ملاع  قح و  رب  ءافلخ  نیرهاط  همئا 

ار هدـیقع  نیمه  مه  ام  دـیدومرف ، یمکحم  حیحـص و  شیامرف  دـشاب  ءانثتـسا  ءافلخ  رد  یتسیابن  هدوب  یبیغ  ملع  رگا  دـیدومرف  اـیناث 
.دوش یم  عورش  اج  نیمه  زا  امش  ام و  فالتخا  میراد 

رد ینعم و  مامت  هب  هکلب  دنشاب  روما  نطاوب  رهاوظ و  هب  ملاع  ترـضح  نآ  دوخ  دننام  یتسیاب  هللا  لوسر  ءافلخ  هک  مییوگ  یم  مه  ام 
دیاب دـشاب ) ماکحا  باتک و  یحو و  لوزن  زا  ترابع  هک   ) توبن هصاـخ  طئارـش  تلاـسر و  توبن و  ماـقم  يانثتـسا  هب  تافـص  عیمج 

.دنشاب وا  لثم  ترضح  نآ  ءایصوا  ءافلخ و 

نعل ار  اهنآ  ربمغیپ  ول  دـندناوخ و  هفیلخ  ار  اهنآ  دـندش و  عمج  مدرم  زا  يا  هدـع  هک  یناسک  ینعی  قلخ  هدـیزگرب  ءافلخ  امـش  اهتنم 
.دیناوخیم لوسرلا  هفیلخ  هیواهلا ) هیلع  هیواعم  دننام   ) هدومن

هدومن اهنآ  دوجو  رب  صن  دوخ  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءایـصوا  ءافلخ و  مییوگ  یم  ام  یلو 
.دوخ ءایصوا  رب  فلس  ءایبنا  صوصن  دننام 

هب دندوب ، ترضح  نآ  مامتو  مات  رهظم  ءانثتسا  نودب  هکنآ  رب  صن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ییایـصوا  ءافلخ و  نآ  هتبلاو 
.دندوب روما  نطاوب  بیغ و  هب  مالع  اهنآ  یگمه  تهج  نیمه 

هدزاود اهنآ  (1) و  تسا هدش  تیاور  اهنآ  ياهمان  ددع و  هب  مه  امـش  رابخا  رد  هک  دندوب  رفن  هدزاود  صوصنم  قحرب و  ءافلخ  نآ  و 
لها ترتع و  زا  هعیش  قح  رب  ماما 
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نینچ ْهرمس  نب  رباج  ثیدح  دنسم 5/90  رد  لبنح  نب  دمحا  .تسا  هدش  نایب  ننست  لها  بتک  رد  فلتخم  ترابع  اب  تیاور  نیا  - 1
رشع ینثا  یلا  ازیزع  مالسالا  لازی  ال  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی : هرمس  نب  رباج  تعمس  تسا : هدرک  تیاور 
یمک اب  زین  هحفص 87و 88 و 89 و 90 و 92 و 94 و 95و 96 و 97 و 98و 99و 100 و 101و 106 و 107و 108  رد  ...هفیلخ و 
باب هرامالا ، باتک  دوخ 6/3 و  حیحص  رد  يراخب  يروباشین و  ملـسم  نینچمه  .تسا  هدرک  لقن  يرایـسب  تایاور  ترابع  رد  رییغت 

ام باب   ) ننـس 3/340 ح 2323و 2324 رد  يذمرت  و  ماکحالا ) باتک   ) حیحـص 8/128 رد  يراخب  ْهفالخلا و  شیرقل و  عبت  ساـنلا 
(. يدهملا باتک  ، 4280 ننس 2/309 ح 4279 ، رد  دواد  یبا  و  ءافلخلا ) یف  ءاج 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 430 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دندوب ترضح  نآ  راوگرزب  دنزرف  هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  تلاسر  تیب 

قیدـصت مه  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  عیمج  هک  تسا  امـش  هدومرف  نامه  دـندوبن  هللا  لوسر  صوصنم  ءافلخ  نارگید  هک  نیا  رب  لـیلد  و 
.روما نطاوب  رب  بیغ  ملع  هب  دسر  هچ  ات  دندومن  یم  ملع  قلطم  زا  زجع  راهظا  هتسویپ  هک  دنا  هدومن 

لوسر زا  باب  نیا  رد  رایسب  ثیداحا  .مییامن  یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  يارب  بیغ  ملع  تابثا  ربخ  مادک  هب  دیدومرف  اثلاث 
ترـضح نآ  كراـبم  ناـسل  رب  هفلتخم  هنکما  هنمزا و  رد  ررکم  هک  تسا  یمهم  ثیدـح  هلمج  زا  هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

دشاب یم  ینـس ) هعیـش و   ) نقیرف تارتاوتم  زا  ابیرقت  هک  هدومن  ادیپ  ترهـش  ثیداحا  نایم  رد  هنیدم  ثیدح  مان  هب  هدیدرگ و  يراج 
: دومرف ترابع  نیا  هب  یفرعم و  دوخ  تمکح  ملع و  باب  ادرفنم  ارصحنم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  هک 

« بابلا تأیلف  لمعلا  دارا  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

ینعی  ) ارم مـلع  دراد  هدارا  سک  ره  تـسا و  مـلع  ناتـسرهش  نآ  باـب  رد و  یلع  مـملع و  ناتـسرهش  مـسته ) هللا  لوـسر  هـک   ) نـم )
دورب دیاب  سپ  درادرب ) هرهب  نم  ملع  زا  دهو  [ یم

( مالّسلا هیلع  یلع  يوس  هب  ینعی   ) باب هب 

397 ص :
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! دشاب یم  رابخا  فاعض  ای  تسا و  دحاو  ربخ  دشاب  رگا  هدیسرن و  توبث  هب  ام  ياملع  دزن  رد  ثیدح  نیا  خیش :

هنیدم ثیدح  نیلقان  تاور و  لقنرد 

رباکا هک  نآ  لاح  دیدروآ و  باسح  هب  رابخا  فاعض  زا  دحاو و  ربخ  ار  يرتاوتم  مکحم و  ربخ  نینچ  هک  دیدومرف  یفطل  یب  یعاد :
.دنا هدومن  قیدصت  ار  نآ  تحص  ناتدوخ  ءاملع 

هرکذت يربط و  ریرج  نب  دمحم  راثآلا  بیذهت  یطویـس و  عماوجلا  عمج  دـننام  ناتدوخ  هربتعم  بتک  هب  دـییامن  هعجارم  تسا  بوخ 
بلاطلا تیافک  يدنه و  یقتم  لامعلا  زنک  يدابآ و  زوریف  حیحصلا  دقن  يروباشین و  مکاح  كردتسم  يراخب و  دمحم  دیـس  راربالا 

: دیوگ هک  يدنه  نیدلا  لامج  تاعوضوملا  هرکذت  یعفاش و  یجنگ 

أطخا دقف  هبذکب  مکح  نمف 

( .تسا هدومن  اطخ  قیقحت  هب  دیامنب  ثیدح  نیا  ندوب  غرود  هب  مکح  هک  یسک  )

هک مهریغ  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا  بلاطم  يدنقرمس و  دمحم  وبا  ظفاح  دیناسالارحب  ینامی و  دمحم  ریما  هیدنلا  هضور  و 
.دنا هدومن  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  هب  مکح  امومع 

نینمؤملا ریما  انالوم  لیبق  زا  نیبعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  زا  هتواـفتم  دانـسا  هفلتخم و  قرط  هب  تمظع  اـب  ثیدـح  نیا  هک  نآ  هچ 
( تما ربح   ) نیرسفملا ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربکا  طبـس   ) مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  ابا  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

دبع نامیلا و  نب  هفیذح  دوعسم و  نب  هللا  دبع  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نب  هللا  دبع 

398 ص :
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( ماظع هباحص  زا   ) صاع نب  ورمع  کلام و  نب  سنا  رمع و  نب  هللا 

نب ثراح  یبضلا و  ریرج  هتابن و  نب  غبصا  مالّسلا و  مهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ندیباعلا  نیز  ماما  و 
یفوک و یمرـضح  لیهک  نب  هملـس  یفوکلا و  يدسا  ریبج  نب  دیعـس  یفوک و  یلظنحلا  فیرط  نب  دعـس  یفوک و  ینادـمه  هللا  دـبع 

نب نمحرلا  دـبع  یکملا و  يراقلا  مثیخ  نب  سابع  نب  هللا  دـبع  یفوک و  یلولـس  هزمح  نب  مصاع  یفوک و  شمعا  نارهم  نب  ناـمیس 
( نعیبات زا   ) یکلاملا یموزخملا  جاجحلا  وبا  ریبج  نب  دهاجم  یحبانص و  هللا  دبع  وبا  يدارملا  هلیسع  نب  هللا  دبع  نامثع 

یعاد هچنآ  هک  دنرایـسب  هعیـش ) ءاملع  روهمج  رب  هوالع   ) ناتدوخ مارگ  نیخروم  ماظع و  نیثدحم  ماخف و  ءاملع  هلیلج  هلـسلس  زا  و 
رظن رد  لاحلا  هچنآ  دنا و  هدومن  لقن  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ناتدوخ  ناگرزب  هذباهج  زا  رفن  تسیود  بیرق  منک  یم  نامگ  ما  هدید 

رد هشدخ  فالسالل  اعبت  تداع  يور  دننادب  دنشکن ، تلاجخ  خیـش  بانج  ات  مناسر  یم  ضرع  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  لوق  لقن  مراد 
.دشاب یم  راکشآ  حضاو و  بلطم  مومعلا  دنع  الا  دندومن و  ثیدح  دنس 

(1) .راثآلا بیذهت  رد  يرمق  میس 310  نرق  خروم  رسفم و  يربط  ریرج  نب  دمحم  - 1

میس دلج  رد ص126و 128 و 226  یفوتم 405  يروباشین  مکاح  - 2

399 ص :

.یبنلا نع  یلع  رابخا  نم  رخآ  ربخ  رکذ  ثیدح 173 ، ص104 ، يربط ، راثآلا ، بیذهت  - 1
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(1) .كردتسم

(2) .دوخ حیحص  رد  یفتم 289  يذمرت  دمحم  یسیع  وبا  - 3

(4) .ریغصلا عماج  لوا  دلج  هحفص 374  رد  (3) و  عماوجلا عمج  رد  لاس 911  يوفتم  یطویس ، نیدلا  لالج  - 4

(5) .طسوا ریبک و  رد  یفوتم 360  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  - 5

.دیناسالا رحب  رد  یفوتم 491  يدنقرمس ، نب  نسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 6

.هباحصلا هفرعم  رد  يوفتم 430  یناهفصا  هللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 7

(6) .باعیتسا مود  دلج  هحفص 461  رد  يوفتم 463  یبطرق  ربلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  ظفاح  - 8

یلزاغم نبا  یبالجلا  بیبط  نب  دمحم  نب  یلع  یعفاش  هیقف  نسحلا  وبا  - 9

400 ص :

.نینمؤملا ریما  لئاضف  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ات 4639 ، ح 4437  3/137 و 138 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسم  - 1
یم رگید  ثیدح  ردو  .هاجرخی  ملو  دانسالا  حیحـص  ثیدح  اذه  دسیون : یم  دعب  دنک و  یم  لقن  فلتخم  دانـسا  اب  ثیدح  دنچ  يو 

.حیحص دانساب  يروثلا  نایفس  ثیدح  نم  دسیون :
.دنک یم  نایب  ار  همکحلا  راد  ثیدح  يو  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ح3732 ، ص980 ، يذمرت ، ننس  - 2

6 .هزمهلا فرح  لاوقالا ، مسق  ح 4763 ، یطویس ص175 ، عماوجلا ، عمج  - 3
« ققحم  » هزمهلا فرح  ح 2705 ، ، 1/415 ریغصلا ، عماجلا  - 4

.سابع یبا  نع  دهاجم  ثیداحا  ، 11/55 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  - 5
.مالّسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1103 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 6
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(1) .بقانم رد  یفوتم 483 

(2) .رابخالا سودرف  رد  یفوتم 509  یملید  ینادمه  هیوریش  عاجش  وبا  - 10

.نیسحلا  (4) لتقم لوا  دلج  هحفص 43  رد  (3) و  بقانم هحفص 49  رد  یفوتم 568  یمزراوخ  بیطخ  دیؤملا  وبا  - 11

(5) .ریبک خیرات  رد  یفوتم 571  یقشمد  نسح  نب  یلع  رکاسع  نبا  مساقلا  وبا  - 12

(. ءاب فلا   ) لوا دلج  هحفص 222  رد  یفوتم 605  یسلدنآ  دمحم  نب  فسوی  جاجح  وبا  - 13

(6) .هباغلا دسا  مراهچ  دلج  هحفص 22  رد  یفوتم 630  يزرج  ریثا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 14

.(7) هرضنلا ضایر  لوا  دلج  هحفص 129  رد  یفوتم 694  یعفاش  يربط  هللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  - 15

401 ص :

ار باـب  کـی  يو  .اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  هلوق  ، 126 - 120 ح ، ، 86 ص81 - یلزاـغم ، نبا  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  بقاـنم  - 1
.تسا هدرک  رکذ  ار  ثیدح   6 دادعت هداد و  ثیدح  نیا  هب  صاصتخا 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  نع  تئاج  رابخا  رکذ  .لئاوالا  ثیدح  رکذ  فلا ، باب  ح 106 ، ، 1/44 یملید ، باطخلا ، روثأمب  سودرفلا  - 2
.هبقانم یف  هلآو 

.هملع ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7  83 ح 69 ، یمزراوخ ، بقانم  - 3
نینمؤملا ح 24. ریما  لئاضف  نم  جذومن  یف  لصف 47  ص76 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، 42/378 و 387 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدملا  خیرات  - 5
.ملعلا ْهنیدم  باب  ملعلا و  راد  هناب  هصاصتخا  رکذ  یلع  بقانم  یف  باب 4  ، 2/159 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 6

.ملعلا ْهنیدم  باب  ملعلا و  راد  باب  هنا  رکذ  ص77  يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 7
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(1) .ظافحلا هرکذت  مراهچ  دلج  هحفص 28  رد  یفوتم 748  یعفاش  یبهذ  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 16

.ریدقلا ضیف  میس  دلج  هحفص 47  رد  یفوتم 749 ، يرصم  یشکرز  دمحم  نیدلا  ردب  - 17

(2) .دئاوزلا عمجم  مهن  دلج  هحفص 114  رد  یفوتم 897 ، یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع  ظفاح  - 18

(3) .ناویحلا تایح  لوادلج  هحفص 55  رد  یفوتم 808  يریمد  یسوم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  - 19

(4) .بلاطملا ینسا  هحفص 14  رد  یفوتم 833  يرزج  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 20

(5) .بیذهتلا بیذهت  متفه  دلج  هحفص 337  رد  یفوتم 852  ینالقسع  یلع  نب  دمحا  رجح  نبا  نیدلا  باهش  - 21

.يراقلا هدمع  متفه  دلج  هحفص 631  رد  یفوتم 855  یفنح  ینیع  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  - 22

مشش دلج  هحفص 156  رد  یفوتم 975  يدنه  یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  - 23

402 ص :

.يدنقرمس لاح  حرش  هرامش 1047  همجرت  ، 4/1231 یبهذ ، ظافحلا ، ْهرکذت  - 1
.هملع یف  باب  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 9/114 یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  ْهفالخ  لیذ  رزوالا ، ، 1/79 يریمد ، ناویحلا ، ْهایح  - 3
ص70. يزرجلا ، نب  دمحم  بلاطملا ، ینسا  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هامش 4925 ، همجرت  ، 7/287 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 5
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(1) .لامعلا زنک 

(2) .ریغصلا عماج  حرش  ریدقلا  ضیف  میس  دلج  هحفص 46  رد  یفوتم 1031  یعفاش  يوانملا  فؤرلا  دبع  - 24

.ریغصلا عماج  حرش  رینملا  جارس  مود  دلج  هحفص 63  رد  یفوتم 1070  یعفاش  يزیزع  دمحا  نب  یلع  ظفاح  - 25

(3) .دابعلا ریخ  ءامسا  یف  داشرا  يدهلا و  لبس  رد  یماش 942  فسوی  نب  دمحم  - 26

.حیحصلا دقنرد  یفوتم 817  يدابآ  زوریف  بوقعی  نب  دمحم  - 27

(4) .دنسم بقانم  تادلجم  رد  ررکم  یفوتم 241  لبنح  نب  دمحا  ماما  - 28

(5) .لووسلا بلاطم  هحفص 22  رد  یفوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاسوبا  - 29

403 ص :

.یلع لئاضف  ءافلخلا  لئاضف  یف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32850 ، ، 11/600 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
.هزمه فرح  ح 2705 ، ، 3/60 يوانم ، ریدقلا ، ضیف  - 2

باب 3. هئامسا  باوابا  عامج  ، 11/509 یماش ، یلاحص  داشرلا ، يداه و  لبس  - 3
ملعلا و لضف  یف  لوالا  مسقلا  نیدقعلا 1/125 ، رهاوج  باتک  رد  يدوهمـس  نکل  میتفاین  لبنح  دمحا  دسنم  رد  ار  تیاور  نیا  ام  - 4

ْهرکذـت رد  يزوـج ، نـب  طبـس  نـنیچمه  ...لـئاضفلا و  یف  دـمحا  ماـمالا  هاور  كدـسیون  یم  تـیاور  لـقن  زا  دـعب  باب 1  ءاـملعلا ،
هنیدم انا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ...لئاضفلا  یف  دـمحا  لاق  دـسیون : یم  ملعلا  ْهنیدـم  ثیدـح  باب 2 ، ص52  صاوخلا ،

.بابلا اهتأیلف  دارا  نمف  اهباب  یلع  هقفلا و  هنیدم  انا  هیاور  یف  واهباب  یلع  همکحلا و  راد  انا  هیاور  یف  اهباب و  یلع  ملعلا و 
.هلضف هملع و  یف  لصف 6  ص98 ، یعفاش ، هحلط ، نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 5
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(1) .نیطمسلا دئارف  رد  یفوتم 722  ینیومح  دمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  - 30

.ءادعسلا تیاده  رد  يوفتم 849  يدابآ  تلود  نیدلا  باهش  - 31

(2) .نیدقعلا رهاوج  رد  یفوتم 911  یعفاش  نیدلا  روندیس  يدوهمس  همالع  - 32

(3) .لطابلا لاطبارد  يزاریش  ناهبزور  نب  لضف  یضاق  - 33

(4) .همهملا لوصف  هحفص 18  رد  یفوتم 855  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  - 34

.قعاوص (5) هحفص 73  رد  یفوتم 974  دونع ) بصعتم   ) یکم رجح  نبا  نیدلا  باهش  - 35

.نیعبرا رد  یفوتم 1000  يزاریش  ثدحم  هللا  ءاطع  نیدلا  لامج  - 36

.هوکشم (6) رب  هاقرم  رد  یفوتم 1014 ، يوره  يراق  یلع  - 37

.نیبغارلا (7) فاعسا  هحفص 156  رد  یفوتم 1205  نابصلا  نب  دمحم  - 38

.هعوضوملا داحالا  یف  هعومجملا  دئاوف  رد  یفوتم 1250  یناکوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 39

404 ص :

باب 18. طمس 1 ، ح 67 ، ، 1/98 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
باب 1. ءاملعلا  ملعلا و  لضف  یف  لوالا  مسقلا  ، 1/125 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 2

عساتلا مالّسلا و  هیلع  یلع  ْهفالخ  یلع  ْهنسلاب  لالدتـسالا  یف  قاقحالا  نتم  ْهیقب  ، 7/459 قحلا ، قاقحا  باتک  لیذ  لطابلا ، لاـطبا  - 3
.رشع

.همولع نمءیش  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/203 یکلام ، غابص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4
ثیدح 9. لصف 2  باب 9 ، ص122 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 5

لصف 2. بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  قاقرلا ، باتک  . 5/570 يوره ، يراق  حیباصملا ، ْهاکشم  حرش  حیتافملا  ْهاقرم  - 6
نینوفدـم تیبلا  هلا  نم  ْهعاـمج  یلع  مـالکلا  یف  ص170  راصبالا ) رون  هیـشاح  رد  ، ) نابـصلا یلع  نب  دـمحم  نیبغارلا ، فاعـسا  - 7

.رصمب
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.یناعملا حور  ریسفترد  یفوتم 1270  يدادغب  یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - 40

.مولعلا ءایحا  رد  یلازغ  ماما  یلازغ  ماما  - 41

(1) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه  یلع  دیس  ریم  - 42

( یتا له   ) هروس حرش  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  - 43

.هنسحلا دصاقمرد  یفوتم 902  يواخس  نمحرلا  دبع  نبدمحم  نیدلا  سمش  - 44

(2) .هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یفوتم 1293  یفنح  یخلب  نامیلس  - 45

(3) .همالا صاوخلا  هرکذت  هحفص 29  رد  يزوج  نبا  طبس  فسوی  - 46

.حاورالا ههزنرد  يوره  يزوف  نیسح  دیس  یندلا  ردص  - 47

.ناوید حرش  رد  يدبیم  نیسح  نیدلا  لامک  - 48

هحفص 173 رد  مراهچ  دلج  هحفص 348  موددلج و  هحفص 377  رد  یفوتم 463  يدادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 49
ءاملع رباکا  زا  يرایسب  هرخالاب  دوخ  خیرات  متفه  لدج 

فیرـش ثیدح  نیا  تحـص  هب  قیدصت  بلطم و  فارطلا  رد  لماک  طسب  رحـش و  اب  اهنآ  زا  ضعب  هک  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ 
: اهنآ هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  ار 

یفوتم  (4) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  - 50

هیافک باب 58  رخآرد   658

405 ص :

باب 56) ح 864 ، ، 2/302 ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 7 ینادمه ، یلع  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
باب 56 ح 197. هحفصرد 91  نینچمه  و  باب 56 ، ح 665 ، ، 2/239 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

.ملعلا ْهنیدم  انا  ثیدح  باب 2  ص52  يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
رد يرشخمز  هللا  راج  .اهباب و  یلع  ملعلا و  ْهنیدم  انا  هلوقب  یلع  صیصخت  یف  باب 58 ، ص223 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 4
رد و  ْهزمهلا ، فرح  ح 2705 ، ، 1/415 ریغـصلا ، عماجلا  رد  یطویـس  ءاثلا و  عم  ءارلا  فرح  لیذ  ، 2/16 ثیدـحلا ، بیرغ  یف  قئافلا 

.نونلا و عـم  ْهزمهلا  فرح  ، 618 ، 1/203 ءاـفخلا ، فشک  رد  ینولجع  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  ءافلخلا ص170 ، خیرات 
.ْهالـصلا و یف  هجوتلا  ءاعدـب  قلعتی  امیف  هتالـص  یف  ْهبطخ  نایب  ، 3/82 تاحـضاولاو ، ینابلالا  تاضقانت  رد  فاقـسلا  یلع  نب  نسح 
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: دیوگ یم  دعب  هدروآ  ار  ثیدح  هتیب و ...  لها  ْهباحص و  لضف  باب  ص95 ، تاعوضوملا ، ْهرکذت  رد  ینتفلا  يدنه  رهاط  نب  دمحم 
هیآ ، 1/104 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  .اعوضوم و  نوکی  نیا  نع  الـضف  افیعـض  نوکی  الف  نسحلا  هجرد  یلا  هفرطب  یهتنی  هناف 
ریما مامالا  بقاـنم  مـسق 2 ، طمـس 1 ، ص113 ، نیطمـسلا ، رردـلا  مظن  رد  يدـنرز  .لـحن و  هروـس  هـیآ  هرقب و 1/432  هروــس   31

هب يدـنکلا  راشب  نب  ییحی  لاح  حرـش  هرامـش 9172 ، همجرت  ، 7/370 نازیملا ، ناـسل  رد  رجح  نبا  هبقاـنم و  عماـج  رکذ  نینمؤـملا ،
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نونانوگ  ظافلا 
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: دیوگ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ادنسم  ربخ  هس  لقن  زا  دعب  بلاطلا 

هتمکح روفوو  همهف  هدـحو  هترازغو  هملع  هدایزو  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیـضفتب  هتیب  لـهأو  نیعباـتلاو  هباحـصلا  نم  ءاـملعلا  لاـق  دـقف  »
هلوقب نوذخأیو  ماکحألا  یف  هنورواشی  هباحـصلا  ءاملع  نم  مهریغو  نامثعو  رمعو  رکب  وبأ  ناک  دقو  هاوتف ، هحـصو  هایاضق ، نسحو 

هتبتر نأل  ریثکب  هقح  یف  ثیدحلا  اذه  سیلو  همکح ، هحصو  هلقع ، هحاجرو  هلـضف ، روفوو  هملعب ، مهنم  افارتعا  ماربالاو ، ضقنلا  یف 
« کلذ نم  العأو  لجأ  هدابع  نم  نینمؤملا  دنعو  هلوسر  دنعو  هللا  دنع 

فارتعا رارقا و  تیب  لها  نیعباتو و  هباحص  زا  ءاملع  هک  نا  ینعم  هصالخ  )

406 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوکین اواتف و  تحص  تمکح و  روفو  مهف و  تدح  ترازغ و  وا و  ملع  یتدایز  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیضفت  يرترب و  هب  دنا  هدومنن 
ماربا ضقنرد و  دندومن  یم  تروشم  نید  ماکحا  رد  ترضح  نآ  اب  هباحص  ءاملع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  وا و  ماکحا  ایاضق و  رد 

ترضح نآ  مکح  تحص  لقع و  ناحجر  لضف و  روفو  ملع و  هب  فارتعا  رارقا و  اب  دندومن  یم  لوبق  ار  ترـضح  نآ  مکح  ماکحا 
الجا و دابع  زا  نینمؤم  ربمغیپ و  ادخ و  دزن  رد  ترـضح  نآ  ماقم  هبتر و  هک  نآ  هچ  تسین  دایز  ترـضح  نآ  يارب  ثیدح  نیا  ار و 

( .دشاب یم  اهنیا  زا  يالعا 

کلملا حتف  مان  هب  تسا  هتشون  یباتک  فیرش  ثیدح  نیا  حیحصت  رد  رصم  هرهاق  نکاس  یبرغم  قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  ماما  و 
هناخ باتک  رد  هدیدرگ و  پاچ  رـصم  هیمالعا  هعبطم  رد  يرجه  لاس 1354  رد  هک  یلع (  ملعلا  هنیدم  باب  ثیدح  هحـص  هب  یلعلا 

( .تسا دوجوم  ریقح  یصوصخ 

.میامن باب  نیا  رد  رابخا  لقن  هفلتخم  تارابع  هب  رت  طوسبم  مرضاح  دیراد  لیم  مه  زاب  دشن و  مارآ  ناتلبق  رادقم  نیمه  هب  رگا 

هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  ما  هدید  رابخا  رد  ررکم  نوچ  تعامج ) تنـس و  همئا  ءابدا و  ءالـضف و  زا  : ) رتخا لیدع  دـیس 
لقن یبرقلا  هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  بیدا  هیقف  لضاف  ملاع  مدید  یتح  تسا  تدابع  ههجو  هللا  مرک  یلع  لئاضف  لقن 

نآ هب  اـه  نامـسآ  هکئـالم  دوـش  یلع  بقاـنم  لـیاضف و  رکذ  هک  یـسلجم  ره  رد  هدوـمرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دـیامن  یم 
.دنیامن یم  ترفغم  تمحر و  بلط  یلاعت  قح  هاگرد  زا  سلجم  نآ  لها  يارب  هدومن و  ادیپ  هجوت  سلجم 

اذلف تسا  تدابع  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ثیدح  لقن  ینعم  نیا  رب  هوالع 

407 ص :
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زا رت  طوسبم  ثیدح  دنچ  لقن  هب  دیهد  رارق  يرتلماک  تدابع  زکرم  شیپ  زا  شیب  ار  سلجم  دـیراد  رـضاح  هچ  نانچ  تسا  یـضقم 
.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

همکحلاراد انأ  ثیدح 

ماما لیبق  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف تاور  هک  اریز  دشاب  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  تسا  نکمم  هک  هضیفتـسم  ثیداحا  هلمج  زا  یعاد :
ظفاح (1) و  لامعلا زنک  مشش  ءزج  زا  هحفـص 401  رد  یقتم  یلع  یلوم  كردتـسم و  رد  مکاح  دنـسم و  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا 

هیقف یلزاـغم  نبا  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  يرـصم  نابـص  نب  دـمحم  (2) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دـلج  هحفـص 64  رد  یناهفـصا  میعن  وبا 
رد يذمرت  یـسیع  وبا  (5) و  هعونصملا یلائل  (4) و  عماوجلا عمج  ریغـصلا و  عماج  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  (3) و  بقانم رد  یعفاش 

(7) و هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  (6) و  لوؤسلا بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  حیحـص و  ود  دـلج  هحفص 214 
صاوخ هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبس  (8) و  بلاطلا هیفاک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

408 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  مود ، لصف  موس  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 32889 ، ، 11/600 يدنه ، یقتم  لامعلا  زنک  - 1
هرامش 4. همجرت  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 1/64 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2

.ْهمکحلا راد  انا  هلوق  ح128 ، ص87 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
.هزمهلا حرح  ح 4763 ، ، 174 یطویس ، عماوجلا ، عمج  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/329 يویس ، هعونصملا ، یلآللا  - 5
باب 21. ص119 ، یعفاش ، ْهحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 6

باب 56. 32-34 و 2/90 ، باب 14 ، ، 1/218 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 7
باب 21. ص119 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 8
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(3) و هرـضنلا ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  (2) و  هقرحم قعاوص  باب 9  زا  مود  لـصف  مض  رد ص75  یکم  رجح  نـبا  (1) و  همالا
جهن حرـش  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  همهملا و  لوـصف  رد  یکلاـم  غابـص  نـبا  (4) و  نیطمـسلا دئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیش 

هعیش ءاملع  مومع  زا  هتشذگ  ناتدوخ  ءاملع  زا  رگید  يرایسبو   (5) هغالبلا

409 ص :

.هلئاضف رکذ  یف  باب 2 ، ص52 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
.2 لصف باب 9  ص122 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

.همکحلا راد  باب  هناب  هصاصتخا  رکذ  یلع ، بقانم  باب 4 ، ، 2/159 يربط ، نیدلا  بحم  ْهرضنلا ، ضایر  - 3
باب 19. لوا ، طمس  ، 1/99 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 4

رد يرزج  نبا  زین  و  هب ) بیبللا  بلق  رظان  مالّـسلا و  هیلع  هل  ْهبطخ  نمو  ، ) هبطخ 14 ، 9/165 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 5
يربط و  لصف 2 . بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  قاقرلا ، باـتک  ، 5/571 حیتافملا ، ْهاقرم  رد  يراق  دـمحم  و  بلاطملا ص70 . ینسا 

هرامش 5576، همجرت  لیذ  ، 612 / 4 نازیملا ، ناسل  رد  رجح  نبا  ْهمکحلا و  راد  باب  هنا  رکذ  لوا ، لـصف  ص77 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد 
نب رمع  لاح  حرـش  هرامش 5098 ، همجرت  ، 204 / 11 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب ، بیطخ  .يومالا و  هللا  دـبع  نب  نامثع  لاح  حرش 

يوانم یماشلا و  يومالا  هللا  دبع  نب  نامثع  لاح  حرش  هرامش 5529 ، همجرت  ، 5/53 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  ینادمهلا و  لیعامسا 
یلع رابخا  نم  رخآ  ربخ  رکذ  یلع  دنسم  ص105 ، راثآلا ، بیذهترد  يربط  ریرج  نب  دمحم  .هزمه و  فرح  ، 3/60 ریدقلا ، ضیف  رد 

.نونلا و عـم  هزمهلا  فرح  ءافخلا 1/203 ، فشک  رد  ینولجع  .صاـقو و  یبا  نب  دـسع  دنـسم  ح9  شدنـسم 2/58 ، رد  یلعی  یبا  و 
هنیدم خیرات  رد  قشمد  هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  و  ص42 و 43 و 45 و 53 و 59 . یلعلا ، کلملا  حتف  رد  يرغم  قیدص  نب  دمحا 

، داشرلا يدـهلا و  لبـس  رد  یماش  یحلاص  .یلع و  لئاضف  یف  باب  لئاضفلا  باتک  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  ، 42/378 قشمد ،
ظافلا هب  بدوملا  دیزی  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحا  لاح  حرـش  ، 1/192 لماکلا ، رد  يدـع  نباو  باب 3 . هئامـسا ، باوبا  عامج  ، 457 / 1

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدرک  نآ  تحص  رب  مکح  هدومن و  لقن  ار  نآ 

« بابلا تأیلف  همکحلا  دارا  نمو  اهباب  یلع  همکحلا و  راد  انا  »

هیلع یلع  هناـخ  رد  دورب  درادرب  هرهب  نم  تمکح  زا  دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  هناـخ  نآ  باـب  رد و  یلع  متمکح و  هناـخ  نـم  )
( مالّسلا

دیناسا هلسلس  اب  ربخ  لقن  زا  دعب  هداد و  فیرـش  ثیدح  نیا  هب  صاصتخا  ار   (1) بلاطلا هیافک  باب 21  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 
رما و نایب  ءایشا و  هفـسلف  تمکح و  نآ  زا  هک  وکین  یلاع و  رایـسب  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دراد  ینایب  رظن و  راهظا  نآ 
: دومرف اذـلف  هدومرف  تمحرم  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هدومن  میلعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  مارح  لـالح و  یهن و 

.دوش قیاقح  فشک  ات  دییامن  هعجارم  نآ  هب  تسا  نم  تمکح  باب  یلع 

زا ثیدح  قیرط  رکذ  اب  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  (2) و  بقانم رد  یعفاش  یلزاغم  زین  و 

یجنگ فسوی  دمحم  سودرف و  رد  یملید  (4) و  دئارف رد  ینیومح  مالسالا  خیش  (3) و  بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  دوخ و  خیاشم 
زا يرایسب  (6) و  هدوملا عیبانی  باب 14 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  (5) و  بلاطلا هیافک  باب 58  رد  یعفاش 

410 ص :

باب 21. ص119 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
.ْهمکحلا راد  انا  اهباب و  یلع  ملعلا و  ْهنیدم  انا  هلوق  ص80و 84 ، یلزاغم ، نبا  بقانم ، - 2

لصف 16. ص177 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
باب 32. لوا ، طمس  ، 1/157 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 4

باب 58. ص220 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 5
ح5591، ، 4/469 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانمو  باب 56 . ، 2/238 نـینچمه ، باب 14 و  ، 1/219 يزودـنق ، نامیلـس  ْهدوملا ، عیبانی  - 6
بلاط و یبا  نب  یلع  الئاضف  لصف 2  موس  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 32909 ، ، 11/602 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  .نیعلا و  فرح 
،1/249 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  .نینمؤملا و  ریما  ماـمالا  بقاـنم  لوا ، طـس  زا  مود  مسق  ص87 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز 
هرامش 887، همجرت  لیذ  ، 2/377 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب ، بیطخ  .یمثیهلا و  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  لاح  حرش  همجرت 428 ،
لصف 2 موس  باـب  لـئاضف ، باـتک  ح 32909 ، ، 11/602 لامعلا ، زنکرد  يدـنه  یقتمو  دـقانلا  دمـصلا  دـبع  نب  دـمحم  لاح  حرش 
، بقاـنم رد  یمزراوخ  .هدـئام و  هروس  هیآ 55  لـیذ  لیزنتلادـهاوش 1/230 ، رد  یناکـسح  نینچمه  .بلاـط و  یبا  نـب  یلع  لـئاضف 

رکذ ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4644 ، ، 37140 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  و  لصف 16 . ح215 ، ص177 ،
ثیدح نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  لصف 7 ، ص124 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  .بلاط و  یبا  نب  یلع  لـئاضف 

.دنا هدرک  هراشا 
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یلع يوزاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  تیاور  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا  ناـتدوخ  ءاـملعرباکا 
: دومرف تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع 

دارأ نمف  اهباب ، یلع  همکحلا و  هنیدم  انأ  هتوص :  اهب  عفر  مث  .هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن ، نم  روصنم  هرجفلا ، لتاق  هرربلا و  ریمأ  اذـه 
بابلا تأیلف  همکحلا 

دوش یم  راوخ  وا و  هدـننک  يرای  دـبای  ترـصن  تسا و  رافک  لتاق  راکوکین و  ناـمدرم  سیئر  ریما و  بلاـط ) یبا  نب  یلع   ) درم نیا  )
نآ هزاورد  یلع  مملع و  ناتسرهش  نم  هک  دومرف  دنلب  ار  كرابم  يادص  نآ  زا  دعب  وا  هدننک  راوخ 

411 ص :
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هیلع بلاـط  یبا  نـب  یلع  دارم  هـک  ) دـیایب رد  نآ  زا  دـیاب  سپ  درادرب  هرهب  نـم  هصوـصخم  موـلع  زا  دراد  هدارا  سک  ره  سپ  تـسا 
(( دشاب مالّسلا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  یعفاش  زین  و 

باب نم  الا  اهلخدی  تویبلا ال  نا  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 

هنونکم مولع  هب  ینعی  اهنآ  رد  زا  رگم  دش  لخاد  دوش  یمن  ياه  هناخرب  تسا و  نآ  باب  یلع  متـسه و  ملع  ناتـسرهش  هنیدم و  نم  )
( بلاط یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  رگم  دیسر  دیهاوخن  نم  دوجو  ناتسرهش  رد 

نآ رد  یلع  مملع و  ناتـسرهش  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  هرخاف  بقاـنم  باحـص  و 
یتسه نآ  باب  یلع  ای  وت  مملع و  ناتـسرهش  نم  دومرف : نآ  زا  دعب  دـیآ  رد  نآ  زا  دـیاب  دـهاوخ  یم  نید  ملع  مادـک  ره  سپ  تسا 

.وت هطساو  نودب  دسر  یم  نم  هب  دیامن  نامگ  هک  سک  نآ  دیوگ  غورد 

زا نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  دمحم  نیدلادعس  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  زا  ياج  دنچ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
دمحا ماما  یبقعلا و  رئاخذ  رد  یعفاش  هللا  دـبع  نب  دـمحا  مرحلا  ماماو  صاع  نب  ورمع  زا  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  طخ  سابع و 

باب 9 زا  مود  لصف  نمـض  هحفـص 75  رد  بصعتم  رجح  نبا  یتح  یبرقلا  هدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  دنـسم و  رد  لـبنح  نب 
دبع نب  رباج  زا  طسوا  رد  نیاربط  زازب و  زا  هدروآ  هقرحم  قعاوص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد  هک  یثیدح  لهچ  زا  مهن  ثیدح 

زا يذمرت  مکاح و  رمع و  نب  هللا  دبع  زا  يدع  نبا  هللا و 

412 ص :

هبطخ 108. ، 7/219 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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تأیلف هنیدـملا  دارا  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـمانا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
(1) .بابلا

تاعوضوم زا  ثیدح  نیا  دنتفگ  یتعامج  رد  ثیدح  نیا  رد  دندش  برطـضمرکفلا  ریـصق  مدرم  دیوگ : ثیدح  نیا  لیذ  رد  هاگنآ 
دینـشار اهفرح  نیا  یتقو  دراد ) تیدنـس  امـش  دزن  رد  شلوق  هک  رکدتـسم  بحاص   ) مکاح یلو  يوونو ) يزوج  نبا  لـیبق  زا   ) تسا

.یهتنا.تسا حیحص  ثیدح  نیا  هک  یتسرد  هب  حیحص - ثیدحلا  نا  تفگ :

.دهد یمن  ار  اهنآ  لقن  هزاجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  هدیسر  رایسب  امش  هرتبعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

ثیدح نییبت 

ارهاـظ و دوش  یم  وا  رب  ملع  قـالطا  هک  يزیچ  ره  ینعی  تسا  سنج  مـال  فلا و  فیرـش  ثیدـحرد  ملعلا  مـال  فلا و  تسا  یهیدـب 
.هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  مولع  نآ  مامت  باب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  رد  انعم  اتروص و  انطاب 

ره هک  ار  راونالا  تاقبع  میخـض  تادلجم  زا  دـلجود  راونالا  تاقبع  بحاص  يولهد  نیـسح  دـماح  دیـس  ریم  قیقدـلا  همالع  موحرم 
دنچ هب  مرادن  رظن  لاحلا  هتشون  نآ  تحـص  فیرـش و  ثیدح  نیا  دنـس  فراطا  رد  تسا  رتشیب  هکلب  يراخب  حیحـص  ردق  هب  يدلج 
یم یتـقو  هک  مراد  رظن  بوخ  هتـشاد  رازبا  رتاوت  وحن  هب  ار  ثیدـح  نیا  تاـبثا  تعاـمج  تنـس و  ءاـملع  رباـکا  فرط  زا  طـقف  دـنس 

هتسیپ مدناوخ 

413 ص :

.تشذگ البق  - 1
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بوخ هتـشاد  رحبت  هزادـنا  هچ  هدیـشک و  تمحز  اردـقم  هچ  هک  مدومن  یم  گرزب  تیـصخش  نآ  حوـتف  رپ  حور  يار  تمحر  بلط 
هللا لوسر  هباحـص  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیهد  رارق  قیدـصت  دروم  ات  دـییامن  هعلاطم  هیهت و  ار  بات  نآ ك  مرتحم  ناـیاقآ  تسا 

.هدوب درف  هب  رصحنم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

رد لقن  لقع و  قافتا  هب  هک  نآ  تهج  تسا  فیرش  ثیدح  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  تابثا  رب  هرهاظ  هلدا  زا  یکی 
ملع زا  دهاو  [ یم سک  ره  هک  دنک  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هصاخ  دنراد  مدقت  قح  لاهج  رب  ءاملع  تلمو  موق  ره 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  دورب  دیاب  درادرب  هرهب  نم 

هاوخب لد  باب  دنیامن و  دودسم  مدرم  هداشگ  تما  يور  هب  دوخ  ربمغیپ  هک  ار  یملع  باب  دوب  راوازس  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  امش 
.دشاب یملع  بتارم  دقاف  هک  دنیاشگب 

ار نآ  یـضعب  تسین  يا  ههبـش  هدش  رایـسب  ثحب  نآ  فارطا  رد  هدوب و  ام  ياملع  مومع  هجوت  دروم  ثیدـح  نیا  هک  نیا  رد  خـیش :
ملاع ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیس  هک  نیا  یندل و  ملع  اب  دراد  یطبر  هچ  یلو  هدمآ  رتاوت  دح  هب  یـضعب  دزن  رد  دحاوربخ و  فیعض و 

.هدوب نطاوب  رب  هاگآ  بیغ و  ملع  هب 

دوب بیغ  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

.دییامرف یم  هطلغم  هدومن  لماک  یفطل  یب  ای  دییامن  یعاد  لئالد  ضیارع و  هب  هجوت  ای  یعاد -

زا ياضترم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ناتدوخ  قیدصت  هب  هک  مدرکن  ضرع  البق  رگم 

414 ص :
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زا اه  هدرپ  لاعتم  دنوادخ  ٍلوُسَر } ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  اًدَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع   } هفیرش هیآ  مکح  هب  تسا و  هدوب  قلخ 
ناتـسرهش رد  هک  یمولع  هلمج  زا  سپ  هدومرف  هضاـفا  ترـضح  نآ  هب  هبیرغ  مولع  زا  ًءانثتـسا  هتـشادرب و  ترـضح  نآ  هدـید  لـباقم 

دزن رد  روما  نطاوب  عیمج  هدادادـخ  هوق  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  دوجو  ملاع  تابیغم  رب  عـالطا  ملع و  هدوب  دـجوم  ترـضح  نآ  دوجو 
هب هک  تسا  تعامج  تنس و  ياملع  رباکا  عیمج  امـش و  ام و  لوبق  دروم  هک  ترـضح  نایب  ياضتقم  هب  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ 

دوب ترـضح  نآ  دوجو  ناتـسرهش  هنیدم و  رد  هک  یمولع  عیمج  زا  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  دومرف : میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب 
یلع اعطق  هک  تسا  تابیغم  رب  عالطا  ملع و  دومن  نآ  زا  هدافتسا  ناوت  یم  مالّسلا ) هیلع  یلع   ) ملع باب  هلیسو  هب  دوب و  ترـضح  نآ 

.تسا هدوب  روما  قیاقح  ماکحا و  رهاوظ  رب  هاگآ  هک  نانچ  مه  هدوب  روما  نطاوب  رارسا و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  انطاب  ارهاظ و  نآرق  مولع  رب  هاگآ  هدوب  دیجم  نآرق  لیلج  نادناخ  نا  ملع  ساسا  هیاپ و  نوچ 
.دنراد ینعم  نیا  هب  قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هچنانچ  هدورب  مالّسلا  هیلع  یلع 

دوب نارق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

فسوی نب  دمحم  (1) و  ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 65  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  هملج  زا 

رد یخلب  نامیلس  بلاطلا و  هیافک  باب 74  رد  یعفاش  یجنگ 

415 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 1/65 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 1
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: تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  یحولا  باتک  دوعسم  هللا  دبع  زا  ادنسم  باطخلا  لصف  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  نمض  هحفص 74 

« نطابلاو رهاظلا  ملع  هنم  هدنع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناو  نطبو ، رهظ  اهلو  الا  فرح  اهنم  ام  فرحأ : هعبس  یلع  لزن  نآرقلا  نا  »

رهاظ و ملع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  ینطاب و  ودراد  يرهاظ  اـهنآ  زا  یفرح  ره  فرح و  تفه  رب  هدـیدرگ  لزاـن  نآرق  )
( .دشاب یم  نآرق  نطاب 

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

دعب قلخ  زا  ياضترم  نوچ  هدوب  یندل  ملع  بحاص  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  قیدـصت  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ءاملع  رباکا 
هیلع یلع  هک  هدومن  لـقن  یندـل  ملع  ناـیب  باـتک  رد  هک  تسا  یلازغ  دـماحوبا  مالـسالا  هجح  اـهنآ  هلمج  زا  هک  هدوب  هللا  لوـسر  زا 
باب رازه  ترضح  نآ  ناهد  باعل  زا  نم  يارب  سپ  دراذگ  نم  ناهد  رد  ار  دخ  نابز  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  مالّـسلا 

.دوش یم  زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دش  زاب  ملع  زا 

عیبانی باب 14  نمض  هحفص 77  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  نالک  هجاوخ  زین  و 

416 ص :

،3/60 ریدقلا ، ضیف  رد  يوانم  ص73 و  بلاطملا ، ینسا  رد  يزرج  نینچمه  و  باب 14 . ح47 ، ، 1223 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
، قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ص72 و  یلعلا ، کلملا  حتف  رد  یبرغم  قیدص  .دنا و  هدومن  نایب  ار  تیاور  نیا  هزمه ح2804 ، فرح 

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرش  مقر 4933 ، ، 42/400
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زا (1) هدوملا

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  مدینش  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هتابن  نب  غبصا 

ناک ام  تملع  یتح  باب ، فلأ  فلأ  کلذـف  باب ، فلأ  حـتفی  اهنم  باب  لکو  باب ، فلأ  ینملع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ 
تملعو همایقلا ، موی  یلإ  نوکی  امو 

.باطخلا لصفو  ایالبلاو  ایانملا  ملع 

یم نیا  سپ  باب  رازه  دوش  یم  زاب  اـهنآ  زا  یباـب  ره  هک  باـب  رازه  نم  هب  داد  داـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  ) 
( ار باطخلا  لصف  ایانمو و  ایالب  ملع  متسنادو  تمایق  زور  ات  دوش  یم  هچنآ  هدش و  هچنآ  متسناد  هک  نآ  ات  باب  رازه  رازه  دوش 

شدوخ دنس  هب  دیمن  یم  لقن  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  زا   (2) باب نامه  رد  زین  و 

417 ص :

ینملع یلع : لاق  و  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  هحفـص 217  لوا  دلج  رد  زین  و  باب 14 . ح70 ، ، 1/231 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هحفـص نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  يدنرز  .باب و  فلا  اهنم  دحاو  لک  نم  حتفناف  ملعلا  نم  بابلا  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هیلع لاق  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  زا  یـشخب  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  بقاـنم  لوـالا  طمـس  نم  لوـالا  مسقلا   113
ح ، 13/114 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .باب و  فلا  یل  حـتفی  باب  لک  باب  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینملع  مالّـسلا :
، لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  .بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  مهد ، باب  زا  دـعب  لئاضفلا  باتک   36372
هب نوگانوگ  ظافلا  هب  ح 70 ، باب 19 ، لوا ، طمس  ، 1/101 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  .هلـضف و  هملع و  یف  لصف 6  هحفص 118 ،

.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه 
باب 14. ح21 ، ، 1/214 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سابع  نبازا  حابصلا  یبا  زا 

یملع باب  وهف  ایلع  هتمّلع  الا  ائیش  تملع  امف  یناجان  ینملک و  یبر  يدی  نیب  ترص  امل 

یلع سپ  یلع  هب  مداد  ای  متفرگ  دای  هچنآ  سپ  دومن  يوجن  دز و  فرح  نم  ابدنوادخ  مدیـسر  قح  برق  ماقم  هب  جارعم  بش  نوچ  )
( .نم ملع  باب  تسا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  قیرط  نیا  هب  ءابطخلا  بطخا  (1) یمزراوخ دمحا  نب  قفوم  زا  ار  ربخ  نیمه  زینو 

باب وهف  ایلع  هتملع  الإ  ائیش  تملع  امف  یناجانو  ینملک  یبر  يدی  نیب  ترص  املف  هیلع  تسلجف  هنجلا  نم  كون  ردب  لیئربج  یناتأ  »
« یتمأ نیبو  ینیب  امیف  ملعلا  تنأو  یبرح  کبرحو  یملس  کملس  یلع  ای  لاقف  هیلإ  هاعد  مث  یملع  هنیدم 

دز و فرح  نم  اب  یلاعتقح  سپ  قح  برق  هناخ  هب  مدیـسر  ات  متـسشن  وا  رب  نم  سپ  تشهب  ياـهطاسب  زا  یمیلگ  نم  شیپ  لـیئربج  )
اب ملس  حلـص و  یلع  ای  دومرف : دناوخ و  ار  یلع  هاگنآ  نم  ملع  باب  تسا  وا  سپ  مداد  دای  یلع  هب  متفرگ  ادخ  زا  هچنآ  دومن  يوجن 

( .نم تما  نیب  نم و  نیب  ملع  ییوت  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  تسا و  نم  اب  ملس  حلص و  وت 

لبنح و نب  دمحا  ماما  دننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زا  يرایسب  رابخا  باب  نیا  رد 

418 ص :

ص217. سردآ ، نامه  - 1

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 453 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_418_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیـس ریم  یبلعث و  دمحا  ماما  یطویـس و  نیدلا  لالج  یلازغ و  دماح  وبا  (1) و  یمزراوخ ءابطخلا  بطخا  یعفاش و  هحلط  نب  دـمحم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هتوافتم  تارابع  ظافلا و  هفلتخم و  قرط  هب  هک  هدیـسر  نارگید  ینادـمه و  یلع 

.دراذگ هعیدو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  دوش  یم  زاب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  ملع  زا  بابرازه 

نب لماک  زا   (2) یلعی وبا  لامعلا و  زنک  مشش  دلج  هحفص 392  رد  یقتم  یلع  یلوم  ءایلوالا و  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  زینو 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  یلبح  نمحرلا  دبع  وبا  زا  يرفاغم  دبع  نب  یح  زا  هعیهل  نبا  زا  هحلط 

: دومرف دوخ  توم  ضرم  رد  هلآو  هیلع 

یلإ اوعدا  لاـق : مث  هنع  ضرعأـف  رمع  هل  اوعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  لاـق  مث  هنع  ضرعأـف  رکب  اـبأ  هل  اوعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  هضرم  یف 
نم جرخ  املف  هیلع  بکناو  بوثب  هرتسف  بلاط  یبأ  نب  یلع  هل  یعدـف  یخأ  یلإ  اوعدا  لاق : مث  هنع  ضرعأف  ناـمثع  هل  اوعدـف  .یخأ 

لاق لاق :  ام  هل  لیق  هدنع 

419 ص :

لصف 4. ح 26  ، 1/77 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 1
دنـس رد  دنـس  نیمه  اب  نکل  متیفاین  تیفیک  نیا  اب  لامعلا  زنک  ءایلوالا و  ْهیلح  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وجتـسج  ام  هک  اجنآ  اـت  - 2

رد زین  و  ْهعیهل ، نب  هللا  دـبع  لاح  حرـش  ، 8/24 یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  دوجوم  رگید  باـتک 
رد ناـبح  نبا  .یمرـضحلا و  هعیهل  نب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  هرامـش 4535  همجرت  ، 174 - 4/173 لادـتعالا ، نازیم  شرگید  باـتک 

ریما لــتقم  رکذ  يرجه ، لاـس 40  ، 7/396 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلارد و  ریثـک ، نبا  .هعیهل و  نـب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  ، 2/14 نیحورجملا ،
.ْهاخآملا ثیدح  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا 
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.باب فلأ  باب  لک  حتفی  باب  فلأ  ینملع 

زاب دـمآ  نامثع  سپ  دـیناوخب  راب  مردارب  دومرف : زاب  هدـینادرگ  وا  زا  يور  ترـضح  دـمآ  رکبوبا  سپ  ار  مردارب  نم  يارب  دـیناوخب  )
یلع هک  نیمه   ) دندناوخ ار  یلع  سپ  نامثع ) دعب  دمآ و  رمع  رکبوبا  زا  دعب  هک  دراد  رگید  رابخا  رد   ) دـینادرگ وا  زا  كرابم  يور 

وت اب  ربمغیپ  یلع  ای  دنتفگ : تفر  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  نوچ  سپ  دـش  مخ  وارب  هدـناشوپ و  دوخ  هماج  هب  ار  وا  ترـضح  دـمآ )
( .دوش یم  زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  زا  باب  رازه  ارم  تفگ : دومرف : هچ 

مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  رد  ءایلوالا  هیلح  لوا  دلج  هحفص 65  رد  يرمق  لاس 43  يوفتم  یناهفصا  هللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح 
نب دمحا  زا  ادنسم  بلاطلا  هیافک  باب 48  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  (1) و  بلاطملا ینسا  هحفص 14  رد  يرزج  دمحم  و 
یبا نب  یلع  زا  دـش  لاؤس  سپ  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  تفگ  هک  دـنا  هدوـمن  لـقن  هللا  دـبع  نب  هملـس  نب  نارمع 

: دومرف ترضح  .بلاط 

« ادحاو اءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  همکحلا  تمسق  »

( .نامدرم هب  نآ  رگید  ءزج  کی  دش و  ءاطع  یلع  هب  نآ  ءزج  هن  دیدرگ  میسقت  تمسق  هد  هب  تمکح  )

هحفص 156 رد  یقتم  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  زین  و 

420 ص :

ص72. يرزج ، بلاطملا ، ینسا  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 4 ، نیسحلا 1/75/76 ، لتقم  رد  نینچمه  7 و  لصف ص82 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2
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یفنح یخلب  نامیلس  لئاضف و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  هدومن و  لقن  ءاملع  رباکا  زا  يراسیب  زا  لامعلا (1) زنک  مجنپ  دلج  و 401 
بلاطم هحفـص 21  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و  یحو ) بتاک   ) دوعـسم نب  هللا  دبع  زا  دانـسا  نیمه  اب   (2) هدوملا عیبانی  باب 14  رد 

دـش لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  هللا  دبع  نب  همقلع  زا  هلیح  زا  القن  لوؤسلا 
: دومرف

یقابلا رشعلاب  ملعا  وه  دحو ا و  أءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  یلع  همکحلا  تمسق 

نآ هب  یلع  دـنداد و  نامدرم  مامت  هب  ار  ءزج  کی  دـندومن و  اـطع  یلع  هب  صاـصتخا  نا  ءزج  هن  دـندومن  تمـسق  هد  هب  ار  تمکح  )
( .دشاب یم  ملعا  زین  ءزج  کی 

سابع نب  هللا  دبع  زا  يذمرتلا  میکحلا  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیبملا  حتف  هلاسر  حرش  زا  باب  نامه  رد  (3) هدوملا عیبانی  رد  زین  و 
( تما ربح  يرسفملا  ماما  )

421 ص :

لصف 2. باب 3  لئاضفلا ، باتک  ح32982 ، ، 11/614 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
، ْهدوملا عیبانی  زا  هدافتـسا  اـب  ، ) 7 یبرقلا ، ْهدوـم  رد  ینادــمه  یلع  دیــس  ریم  زین  و  باـب 14 .، ، 1/215 يزودـنق ، ْهدوملا  عیباـنی  - 2
،3/60 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانمو  .هرقب  هروس  هیآ 249 ، لیذ  ، 135 / 1 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  و  باب 56 ) ، 2/302 يزودنق ،

دئارف رد  ینیومح  زین  کلسم 9 و  ص33 ، یلعلا ، کلملا  حتف  رد  یبرغم ، قیدصلا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و  هزمهلا ح 2804 . فرح 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 18 ، لوا  طمس  ، 1/94 نیطمسلا ،

باب 14. ، 1/216 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3
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: هک دیامن  یم  لقن 

« هب مهملعا  وه  یقابلا و  رشع  سانلل  ءازجا و  هعست  یلعلءازجاهرشع  ملعلا  »

رتاناد مدرم  همه  زا  ءزج  کـی  نآ  هب  یلع  مدرم و  همه  يارب  نآ  ءزج  کـی  دراد  یلع  هب  صاـصتخا  نآ  ءزج  هن  تسا  ءزج  هد  ملع  )
( .دشاب یم 

لتقم لوا  دلج  هحفص 43  (2) و  بقانم هحفص 49  رد  یمزراوخ  بیطخ  (1) و  لامعلا زنک  مشش  دلج  هحفص 153  رد  يدنه  یقتم  و 
(3) نیسحلا

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن   (5) هدوملا عیبانی  باب 14  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  (4) و  رابخالا سودرف  رد  یملید 
: دومرف هلآو 

بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 

( .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  نم  تما  نیرتاناد  )

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هللا  لوسر  ملع  هضافا  قرط  رد 

قلخ و زا  ياضترم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیآ  یم  تباث  تسا ، رایـسب  ثیداحا  زا  يا  هنومن  هک  ثیداـحا  نیا  زا  سپ 
زا نطاب  رهاظ و  لمع  هچنآ  هدوب و  بیغ  هب  ملاع 

422 ص :

لصف 2. باب 3  لئاضفلا ، باتک  ، 11/416 يدنه ، یقتم  - 1
.هملع ْهرازغ  نایب  یف  لصف 7  ح67 ، ص82 ، یمزراوخ ، بقانملا ، - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  لصف 4  ، 1/75 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 3
.فلا فرح  ح 1491 ، ، 1/370 یملید ، سودرفلا ، - 4

باب لوا  طمس  ، 1/97 نیطمسلادئارف ، رد  ینیومح ، زینو  باب 56 . نینچمه 2/70 ، و  باب 56 ، ح6690 ، ، 2/239 ْهدوملا ، عیبانی  - 5
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  فلتخم  ظافلا  هب  باب 94 ، ص332 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش  یجنگ  و  . 18
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.تسا هدومن  هضافا  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هدومن  كرد  ضایف  ءدبم 

یلقتسم میقتسم و  قیرطربمغیپ  کی  دننام  مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  دالوا  زا  رـشع  يدحا  همئا  بلاط و  یبا  نب  یلع  مییوگ  یمن  ام 
صخـش ضایف  ءدبم  زا  هضافا  تقو  رد  ضیف  زکرم  هک  میناد  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  هکلب  دنتاشد  یحو  قیرط  هب  لاعتم  راگدورپ  اب 

هب صخالاب  تادوجوم  مامت  هب  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  تایح و  رد  تاضویف  زا  یـضیف  ره  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ 
مولع و مامت  اهتنم  تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسو  هب  یلاعت  قح  بانج  زا  دـسر  یم  ای  هدیـسر  ام  رـشع  اـنثا  همئا 

ترضح نآ  هب  یلاعتقح  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تایح  نامز  رد  هنیآ  هتـشذگ و  لبقتـسم  یـضام و  زا  ملاع  همهم  عیاقو 
رد دوب  هدنام  ترضح  نآ  ملع  هریخذ  رد  هچنآ  دومرف و  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مایا  نامه  رد  ار  یضعب  ترـضح  نآ  دش  یم  غالبا 

ءاـملع رباـکا  قرط  زا  رایـسب  راـبخا  باـب  نیا  رد  هک  هدوـمن  هضاـفا  ترـضح  نآ  هب  دورب  نوریب  مـالع  نیا  زا  تساوـخ  هـک  رخآ  مد 
.مدیناسر ضرع  هب  ار  نآ  زا  يا  هنومن  هک  هدیسر  هعیش ) هربتعم  رابخا  زا  هتشذگ   ) ناتدوخ

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـیوگ : ثیدـح  رخآ  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  یلـصفم  ثیدـح  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  ناتدوخ  ءاملع  یتح 
کی مدیمهفن  يزیچ  مداد  شوگ  هچره  مدرب  کیدزن  ار  مرس  نم  دیشک  رس  رب  ار  شوپور  دینابسچ  هنیس  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  یلع 

؟ تفگ یم  هچ  وت  هب  ینالوط  تدـم  نیا  رد  ربمغیپ  یلع  ای  دـنتفگ  دوب  يراج  شکراـبم  نیبج  زا  قرع  تاـشد  رب  ار  رـس  یلع  تقو 
: دومرف

باب فلا  حتفی  باب  لک  نم  ملعلا و  نم  باب  فلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینملع  دق 

423 ص :
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( .دوش یم  هدوشگ  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومرف  میلعت  نم  هب  ملع  زا  باب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  قیقحت  هب  )

ماـمعا و زا  رفن  لـهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدرک  ضرع  لوا  ياهبـش  رد  ار  شلـصفم  حرـش  هک  تثعب  لوا  ناـمهزا 
دوب سک  لوا  مالّسلا  هیلع  یلع  دومن  تلاسر  غالبا  اهنآ  هب  درک و  توعد  بلاطوبا  بانج  دوخ  مرکا  مع  لزنم  رد  ار  شیرق  ناگرزب 

تعاس نامه  دومرف  یلع  هک  دـنکفا  یلع  ناهد  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ  تفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  ربمغیپ  دومن  رهاـظ  ار  دوخ  ناـمیا  هک 
هب هراشا  يا  هبطخ  نمض  ربنم  يالاب  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخءاملع  رباکا  هچ  نانچ   ) دش هدوشگ  نم  هنیس  رب  ملع  ياه  همـشچ 

: دومرف هک  دومن  ینعم  نیا 

(1)« مج ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  »

424 ص :

تیاور نینچ  هلثاو  نب  رماع  زا  ارفک ) هللا  ْهمعن  اولدب  نیذـلا  هیآ  میهاربا  هیآ  ریـسفت  ، ) 2/352 كردتـسملا ، رد  يروباشین ، مکاح  - 1
یم نینچ  ثیدح  اهتنا  رد  ...یلثم و  يدـعب  یلأست  نل  ینودـقفت و  نا  لبق  ینولـس  لاقف : ماق  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تعمـس  لاق : هدرک :
ریما تیأر  لاق  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  لیفطلا  وبا  زا  تایراذلا  هروس  ریسفت  هحفصرد 466 ، ...لاع و  حیحص  ثیدح  اذه  دیوگ :

ثیدح اذه  ...یلثم  يدـعب  اولأست  نل  ینولأست و  نا ال  لبق  ینولـس  لاقف : ربنملا  یلع  ماق  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
ایلع تدهـش  : » هدرک تیاور  نینچ  لیفطلا  یبا  زا  تایراذـلا ) هروس   ) يراقلا 19/190 ْهدمع  رد  ینیع  هاجرخی  مل  دانـسالا و  حـیحص 
نع ینولس  و  هب ، مکتثدح  الا  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ءیش  نع  نیولأست  هللا ال  وف  ینولس ، لوقی : وه  بطخی و  هنع و  یلاعت  هللا  یضر 

هفحـص 82 ْهنزاوملا  رایعملارد و  یفاکـسا  ...لبج و  یف  ما  لهـس  یف  ما  راهنب  ما  تلزنا  لیلب  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا  باتک 
نیمه رد  یفاکـسا  زین  تسا و  هدـش  تیاور  ترابع  نیا  یلـصفم  تیاور  لیذ  دایز  نب  لیمک  زا  و  نینمؤملا ) ریما  نع  درواـم  ضعب  )

لبق ینولس  لوقی : ایلع  عمس  امل   » هدرک تیاور  نینچ  ءاوک  نبا  زا  ْهلئـسا ) نع  مالّـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ْهبوجا   ) هحفص 298 باتک 
مکحلا ملاعم  روتـسد  رد  ْهمالـس  نب  ...امج و ا  املع  ینم  حـناوجلا  نیب  ناـف  ینولـس  اـضبق ، ضبقی  ملعلا  ناـف  ینولـس  ینودـقفت ، نا 

ناک نم  ، » فنـصملا 6/227 باـتک  رد  هبیـش  یبا  نبا  تسا : هدرک  تیاور  روط  نیا  فـالتخا  یمک  اـب  سماـخلا  باـب  هحفص 104 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  باحـصا  نم  دـحا  نکی  مل  : » تسا هدرک  تیاور  دیعـس  نب  یحی  زا  ینولـس ) لوقی  لأـسی و  نا  بحتـسی 

ثیدـح 383 و هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  دنـسم  دنـسم 1/311 ، رد  یلعی  یبا  زین  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  ـالا  ینولـس  لوـقی :
« ققحم  » .دنا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ننست  لها  رگید  ثیدح 169 و  هحفص 192  یلاما  رد  یلاعم  لیعامسا  نب  نیسح 
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: دومرف هدومن  كرابم  مکش  هب  هراشا  هاگنآ 

« ًاقز اقز  هللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باعل  اذه  ملعلا  طفس  اذه  »

نیا .تسا  ملع  زا  رپ  طفس  نم  مکش  نیا  تسا  ناوارف  ملع  نم  هنیس  رد  هک  تسین  نیا  زج  دیباین  ارم  هکنیا  زا  لبق  نمزا  دینک  لاؤس  )
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  تسا  نیا  تسا ) ربمغیپ  ناهد  بآ  رثا  ینعی   ) دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باعل 

( .تسا دیناروخ ه  نم  هب  ار  ملع  ياه  هناد  سپ 

یم بویغلا  بیغ  ضایف  ءدبم  زا  هچنآ  دومن و  یم  یلع  رب  ار  ینابر  ضیف  هضافا  هفلتخم  قرط  هب  گرم  مد  ات  ترضح  نآ  هتـسویپ  و 
.داد یم  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رد  تفرگ 

تبحم شوغآ  رد  المع  اـملع و  ار  یلع  تیلوفط  زا  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  دـیوگ :  (1) همهملا لوصف  رد  یکلام  غابـص  نبا  نیدلا  رون 
.دومن تیبرت 

425 ص :

یبنلا هابر  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  يو  .هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ْهیبرت  یف  لصف  لصف 1 ، غابص 1/189 ، نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 1
.هقفلا قالخاالا و  مراکم  یلا  هاده  هفلزا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
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نآ یگنوگچ  هعماج و  رفجرد 

هیلع یلع  رب  ینامحر  ضیف  هضافا  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هلیسو  هب  الع  لج و  مظعا  راگدرورپ  بناج  زا  هک  یقرط  هلمجزا 
فورح قیرط  هب  همایقلا  موی  یلا  نوکی  امو  ناکام  ملع  رب  لمتشم  تسا  هدوب  یباتکو  هفیحص  نآ  وتسا  هدوب  هعماج  رفج  دش  مالّـسلا 

هدوب مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  یلع و  تاـصوصخم  زا  نآ  ملع  باـتک و  نآ  هک  دـنفرتعم  مه  ناـتدوخ  ياـملع  ناـگرزب  هک  زمر 
.تسا

ایندـلا عماج  هب  یمـسم  تسا  یباـتک  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  هک  تسا  هتـشون  یلازغ  دـماحوبا  مالـسالا  هجح  هچ  نینچ 
ملاعلا و یف  اـم  تارثا  ءایـشا و  صاوخ  تاـبیغم و  رارـساو و  قیاـقد  قیاـقح و  مولع و  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  باـتک  نآ  هرخـآلاو و 

هللا یلـصادخ  لوسر  زا  اصوصنم  ار  تیالو  ماـقم  هک  شراوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  ترـضحنآ و  زا  ریغ  هب  هک  فورحو  ءامـسا  صاوخ 
عیبانی هحفص 403 ، رد  یخلب  نامیلس  نینچمه  هدیسر و  ناشیا  هب  تثارو  هب  نوچ  تسین  نآ  رب  علطم  يدحا  دنا  هدوب  اراد  هلآو  هیلع 

دصتفه رازه و  رب  لمتشم  عماج  رفج  هک  هدومن  لقن  باب  نیا  رد  یعفاش  یبلح  هحلط  نب  دمحم  مظنملارد  زا  یطوسبم  رحـش  هدوملا 
: هتفگ راوگرزب  نآ  حدم  رد  ریهش  اذل  دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  صوصخم  مولع  حیتافم  زا  هحفص 

هعماج رفج و  اذ  هلثم  ناک  نم 

انیودت بیغلا  رس  نّودت  هل 

( .تسا هدش  نیودت  هیبیغ  رارسا  باتک  نآ  رد  هک  هعماجو  رفج  بحاص  دشاب  هک  وادننام  تسیک  )

: دنک یم  لقن  فلؤم  حرش  زا  ناتسراگن  خیرات  رد  زین  و 

یلع امهیف  رکذ  دق  ههجو ، هللا  مّرک  یَّلعل  ناباتک  هعماجلاو  رفجلا  ّنإ 
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(1) امهب نومکحیو  امهنوفرعی  هدالوأ  نم  نوفورعملا  همئألا  ناکو  ملاعلا  ضارقنا  یلإ  ثدحت  یتلا  ثداوحلا  فورحلا ، ملع  هقیرط 

هب ملاع  ضارقنا  ات  ثداوح  عیمج  باتک  ود  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  تسا  باـتک  ود  هعماـج  رفج و  هک  یتسرد  هب  )
زمر باتک  نآ  حاتفم  ینعی   ) باتک نآ  هب  دـننک  یم  مکح  ترـضح  نآ  دالوا  هدـش و  رکذ  زمر ) قیرط  هب  ینعی   ) .فورح ملع  قیرط 

( .دنهد یم  ربخ  ملاع  ثداوح  زا  هک  دشاب  یم  وا  دالوا  مالّسلا و  هیلع  یلع  تسد  رد  طقف 

تـسا ینمتم  تسا  هدوب  هنوگچ  تسیچ و  تسه  مه  اـم  ياـملع  قیدـصت  دروم  دـییامرف  یم  هک  يرفج  باـتک  بحاـص  هلبق  باون :
.دییامرف نایب  نآ  حرش  دیناد  یم  یضتقم  هچ  نانچ 

.دییامرف نایب  ار  هلصفم  تاحورشم  زا  هصالخ  تسا  نکمم  رادقم  ره  هب  باون :

.مروذعم نآ  باتک  ملع و  نیا  فارطا  رد  طسب  حرش و  زا  تسا  گنت  تقو  یعاد :

.دییامرف نایب  ار  هلصفم  تاحورشم  زا  هصالخ  تسا  نکمم  رادقم  ره  هب  باون :

هک داد  گرم  ربـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دـمآ و  لـیئربج  عادوـلا  هجح  زا  تعجارم  زا  دـعب  ترجه  مهد  لاـس  یعاد :
: درک ضرع  تشادرب و  ایاطعلا  بهاو  ترضح  هاگرد  هب  كرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  هدیسر  رخآ  هب  ترمع 

« داعیملا فلخت  کنا ال  ینتدعو  یتلا  کتدعو  مهللا  »

( .ینک یمن  هدعو  فلخ  زگره  يداد و  هدعو  نم  هب  يادخ  )
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رد دنیامن  یم  تباجا  ار  وت  نک  ادص  ار  ارحص  تاناویح  نیشنب  هلبق  هب  تشپ  دحا  هوک  يالاب  ورب  رادرب و  ار  یلع  دیسر  یهلا  باطخ 
فرط زا  ار  وا  تسوپ  يدامن و  حبذ  ار  وا  نک  رما  یلع  هب  تسا  هدمآ  الاب  وا  خاش  یکدنا  هک  تسا  یگرزب  گنر  خرس  زب  اهنآ  نایم 
سنج زا  هک  دروآ  یم  بکرم  ملق و  تاود و  دیآ و  یم  لیئربج  هاگنآ  دید  يدهاوخ  هدرک  یغابد  ار  وا  دنک  هنوراو  دنکب و  ندرگ 

دوش یمن  سردنم  زگره  دنام  یم  یقاب  تسوپ  هتشون و  نآ  دسیونب  وگب  یلع  هبوت  دیوگ  یم  یئربج  هچره  دشاب  یمن  نیمز  بکرم 
.دوب دهاوخ  هزات  دنیاشگب  ار  وا  هاگره  دنام  دهاوخ  ظوفحم  و 

دراذگ ترضح  نآ  تمدخ  تاود  ملق و  دمآ  لیئربج  دومن  لمع  دحا  هوک  يالاب  روتـسد  نامه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هب  ًءزج  الک و  ار  ملاع  همهم  عیاقو  لیلج  بر  بناج  زا  لیئربج  هاگنا  دـش  راـک  هداـمآ  یلع  هب  دومرف  ترـضح 

مه ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  هچاپ و  کیراب  ياهتـسوپ  هک  نآ  ات  تشون  یم  تسوپ  نآ  رب  دومرف  یم  یلع  هب  مه  ربمغیپ  تفگ  یم  هلآو 
 ( .تمایق زور  ات  دش  دهاوخ  دعب  هچ  ره  دوب و  هچ  ره   ) همایقلا موی  یلا  نئاک  وه  ام  ناک و  املک  باتک  نآ  ردو  دش  بتث  تشون و 

نآ رد  تمایق  زور  ات  دش  دـهوخ  دراو  کی  ره  رب  هچنآ  اهنآ و  نانمـشد  ناتـسود و  يرارذ و  هدالوا و  یماسا  یتح  دنتـشون  ار  مامت 
.هدیدرگ تبث  باتک 

رارق تماما  تیالو و  تثارو و  بابسا  ءزج  دنداد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هرفج  هدلج و  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگنآ 
.دراپس یم  تثارو  هب  دوخ  زا  دعب  مولعم  ماما  هب  دورب  ایند  زا  ماما  ره  هک  تفرگ 

تسا یباتک  هعماج  رفج  دیوگ  یلازغ  دماح  وبا  هک  تسا  یباتک  نامه  نیا 
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زا  ) باطخلا لصف  ایاضقلا و  اـیالبلا و  اـیانملا و  ملع  نم  تسه  زیچ  همه  نآ  رد  ود  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هدزاـی  یلع و  صوصخم 
( .اهتغل مامت  ماکحا و  ایالب و  ایانم و  ملع 

.دشاب هدش  هتشون  هلاغزب  تسوپ  کی  رد  تمایق  زور  ات  مولع  عیاقو و  همه  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :

.هدوب راک  نیا  قولخم  گرزب و  رایسب  هکلب  هدوبن  یلومعم  هلاغزب  هک  تسا  مولعم  ربخ  نیا  زرط  زا  الوا  یعاد :

خیارت بحاـص  مدرک  ضرع  هچ  ناـنچ  هدـیدرگ  هتـشون  زمر  فورح  قـیرط  هب  هکلب  هتـشون  لـئاسر  بتک و  تباـتک  قـیرط  هب  اـیناث :
.فورحلا ملع  هقیرط  یلع  امهیف  رکذ  دق  هک  تسا  هدروآ  فقاوم  حرش  زا  القن  ناتسراگن 

یلصربمغیپ رمالا  بسح  مه  راوگرزب  نآ  دنداد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ار  زمر  نآ  دیک  حاتفم و  هاگنآ 
.دنداد دوخ  زا  دعب  همئا  هب  هلآو  هیلع  هللا 

دـشاب هتـشادن  تسدرد  حاتفم  رگا  دـیامن و  ثداوح  رارـسا و  جارختـسا  دـناوت  یم  باتک  نآ  زادـشاب  سک  ره  تسد  رد  حاتفم  نآ 
.دنام یم  زجاع 

باتک دنتـسرف  یم  تایالو  تالایا و  هب  هکهاپـس  ناهدنامرف  رکـشل و  ءارما  ماکح و  تیالو و  ای  دوخ  ریزو  اب  یهاشداپ  ره  هچ  نانچ 
مکاح و یلاو و  ای  ریزو و  مکاحو و  یلاو  ای  ریزو و  نآ  هاشداپ و  دزن  رد  طقف  باتک  نآ  حاتفم  ًاددع و  ای  افرح  دهد  یم  رارق  يزمر 

.دنک یمن  كرد  يزیچ  دتفیب  سک  ره  تسد  هب  حاتفم  نودب  باتک  هک  تسا  هاپس  هدنامرف 

ماما و هدزای  یلع و  نینمؤملا  ریما  زا  ریغ  هک  هعماجرفج  باتک  تسا  مسق  نیمه 
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.دیامن جارختسا  دناوت  یمن  باتک  نآ  زا  يدحا  وا  زا  نادنزرف 

دمحم شدـنزرف  هب  هدـلج  نآ  دـندوب  عمج  یگمه  شنادـنزرف  هک  یعقوم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  يور  هچ  ناـنچ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نوچ  .دیامن  كرد  يزیچ  هدلج  نآ  زا  تسناوتن  دوب ) اناد  مالع و  رایـسب  هک  نآ  اب  هک   ) داد هفینح 

هب لئاق  ترـضح ) نآ  هدش  هدازآ  یلوم و  ناسیک   ) يربهر هب  رگیزاب  يا  هدع  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسناد  یم  هداد  ادـخ  ملع  اب 
ماقم هب  هتـسیاش  دـمحم  هک  دـیامن  تباث  البق  تساوخ  ناحتما  نیارد  هناـک  دوش  یم  ترـضح  نا  دـنزرف  هیفنحلا  نب  دـمحم  تماـما 

.دشاب هتشاد  ار  هعماج  رفج  باتک  زمر  حاتفم  یتسیاب  تشاد  تماما  ماقم  رگا  ینعی  دشاب  یمن  تماما 

بئاصم بئاون و  دـندوب  ربخ  اب  روما  تایئزج  تایلک و  زا  دوب  باتک  نآ  زا  دـنداد  یم  ربخ  نید  همئا  هک  همهم  عیاقو  ایاضق و  بلاغ 
تبث اطوسبمو  الماک  رابخا  بتک  رد  هچناـنچ  دـندومن  یم  جارختـسا  باـتک  ناـمه  زا  ار  نایعیـش  دوخ و  تیب  لـها  دوخ و  رب  هدراو 

.تسا

دوخ گرم  زا  نومأم  همان  دهع  رد  اضر  ترضح  ربخ 

هک هتشون  ار  مالّسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  یـسابع و  يدیـشرلا  نومأم  هماندهع  فقاوم  حرـش  رد  هلمج  زا 
دنتـشون يا  همان  دهع  دومن  دهع  تیالو  لوبق  هب  روبجم  دـیدهت  هبتاکم و  هام  شـش  زا  دـعب  ار  اضر  ترـضح  نومأم  هک  نیا  زا  دـعب 

.اضر ترضح  هب  دوش  لقتنم  تفالخ  دوخ  ندرم  زا  دعب  هک  درک  اضما  نومإم 
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دعب دنتشون و  دوخ  لجس  رد  ناونع  نیا  هب  یحرـش  ءاضما  زا  لبق  دنیامن  اضما  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  دندروآ  ار  هقرو  نوچ 
: هک دندومن  اضما 

اماحرا لصوف  هریغ  هلهج  ام  انقح  نم  فرع  داضرلل  هقفو  دادسلاب و  هللا  هدضع  نینمؤملاریما  نا  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  انا  لوقا و 
عیضی نیرکاشلا و ال  هللا  يزجیس  نیملاعلا و  بر  یـضر  ایغتبم  تقرتفا  اذا  اهانغا  تفلت  دق  اهایحا و  لب  تعزف  انـسوفن  نما  تاعطق و 

.هدعب تیقب  نا  يربکلا  هرمالا  هدهع  یلا  لعج  هنا  نینسحملا و  رجا 

: دنتشاد موقرم  تارابع  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات 

ریخ وـه  قحلاـب و  یــضقی  ـالا هللا  مـکحلا  نا  مـکب  یب و  لـعفی  اـم  يردا  اـم  کـلذ و  دــض  یلع  نالدــی  هعماــجلا  رفجلا و  نـکلو 
(1) .نیلصافلا

يارب دیامن  يوق  مکحم و  ار  وا  دنوادخ  هک  دیشرلا  نومأم  هفیلخ  متسه  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  هک  نم  میوگ  یم  )
هک ار  یمحر  دنتخانـشن و  نارگید  هک  تخانـش  یبوخ  هب  ار  ام  قح  .تیادـه  داشرا و  يارب  ار  وا  درادـب  قفوم  عرـش و  تاماکحتـسا 
هک ار  یصاخشا  دومن  هدنز  هکلب  تخاس  نمیا  وا  دندومن  لتق  هب  دیدهت  نارگید  هک  ار  یسفن  دومن و  لصو  وا  دندومن  عطق  نارگید 

يازج دنوادخ  هک  تسا  دوز  راگدورپ  ياضر  ضحم  دندوب  جاتحم  ریقف و  هک  ار  یهورگ  دومن  زاین  یب  دندوب  هدیسر  انف  هاگترپ  رد 
رکش
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رگا داد  رارق  نینمؤم ) رب   ) گرزب تراما  دهع و  تیالو  ارم  وا  هک  تیسرد  هب  ار  ناراکوکین  رجا  دنک  یمن  عیاض  دهدب و  ار  نارازگ 
.منامب هدنز  وا  زا  دعب  نم 

یناعم رب  تلالد  ترـضحنآ  تاملک.دنام  مهاوخن  هدنز  وا  زا  دـعب  نم  ینعی   ) دراد ینعم  نیا  فالخ  رب  تلالد  هعماج  رفج و  نکل  و 
قح هب  طوبرم  رما  نیا  هک  نا  هچ  درادـن  ار  يدـعب  تفالخ  نییعت  قح  نومأـم  دـنامهفب  هفاـفل  رد  دـهاوخ  یم  هک  دراد  يرگید  قیقد 

دـشاب یم  همئالا  ماما  ترـضح و  نآ  نیـشناج  هفیلخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لاعتم و  يادـخ  مکح  هب  نم  تسا و  یلاعت 
تالوحت هک  مناد  یمن  نم  دـیامرف  یم  اذـلف  هدوب  ترـضح  نآ  حیرـص  راتفگ  زا  عنام  هیقت  نیفلاخم  يالیتسا  هبلغ و  هطـساو  هب  اهتنم 

( .دومندهاوخ يرواد  دارفا  نیب  قح  هب  هک  تسادخ  اب  مکح  مناد ) یم  ینعی   ) دوب مهاوخ  هنوگچ  امش  نم و  هب  تبسن  راگزور 

نآ ملق  زا  همان  دهع  رد  هعماج  رفج  هلمج  هب  نیدلا  لوصا  لمع  یف  نیبلاطلا  دـصاقم  حرـشرد  ینازاتفت  رمع  نب  دوعـسم  نب  دعـس  و 
میدید هچ  نانچ  دنام  دهاوخن  دوخ  دهع  رس  رب  نومأم  هک  دهد  یم  ناشن  هعماج  رفج  ینعی  دومن  هراشا  لصفم  نایب  نمض  ترـضح 

ملع تقیقح  تقادـص  دـندومن و  دیهـش  اـفج  رهز  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نت  هراـپ  ربـمغیپ و  رـسپ  نآ  دـش  هچنآ  دـش 
.دنراد روما  نطاب  رهاظ و  هب  لمع  لیلج  نادناخ  نآ  هک  دنتسناد  همه  دیدرگ و  ادیوه  رهاظ و  ترضح 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  نینمؤملا  ریما  هب  لئیربج  طسوت  یموتخم  باک  نداد 

هک تسا  يا  هدـش  رهم  باتک  دـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ضیف  هضاـفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسو  هب  هک  یقرط  هلمج  زا 
رد يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیقیرف  لوقلا  لوبقم  خروم  ققحم و  همالع  هچ  ناـنچ  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  لـیئربج 

: تسا نیا  شا  هصالخ  هک  دیامن  یم  لقن  الصفم   (1) هیصولا تابثا  باتک  هحفص 92 
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ءامـسلا نم  الع  لج و  هللا  لزنا  دـنک : یم  لقن  يدوعـسم  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  ایاصو  باب  ، 94 ص92 - يدوعسم ، ْهیـصولا ، تابثا  - 1
کیـصو الإ  كدـنع  نم  جارخإب  رم  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  هکئالملا  نم  یلاعتو  كرابت  هللا  ءانمأ  عم  لیئربج  هب  لزن  الجـسم  اـباتک 

رتسلا نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  ایلع  ینعی  اهل  انماض  هیلإ  اهایإ  کعفدب  اندهشتو  انم  اهضبقیل 
کیلع هب  تدهشو  کیلع  تطرشو  کیلإ  تدهع  تنک  ام  باتک  اذه  لوقیو  مالـسلا  كؤرقی  کبر  دمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو 
مالسلا هنمو  مالـسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهـش  دمحم  ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو 

لاقف فرحب  افرح  هءرقف  ءرقا  هل  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  یلا  هعفدب  هرمأو  هیلإ  هعفدف  باتکلا  ناهربو  لجو  زع  قدص  مالـسلا  دوعی  هیلإو 
تنأ یباب  کل  دهـشأ  انأو  یلع  لاقف  تیدأو  تحـصنو  تغلب  دقو  هتنامأو  یلع  هطرـشو  یلإ  یلاعتو  كرابت  یبر  دـهع  اذـه  یلع  ای 

نم کلذ  یلع  امکل  انأو  لیئربج  لاقف  یمدو  یمحلو  يرـصب  یعمـس و  هب  کل  دهـشیو  تلق  ام  یلع  قیدـصتلاو  هحیـصنلاو  غالبلاب 
یلع یمأو  تنأ  یبأب  معن  یلع  لاقف  اهیف  امب  ءافولا  یلو  تنمـضو هللا  اـهتفرعو  یتیـصو  تذـخأ  یلع  اـی  هللا  لوسر  لاـقف  نیدـهاشلا 
یلع لاقف  همایقلا  موی  اهب  یتافاومب  کیلع  دهـشأ  نأ  دیرأ  ینأ  یلع  ای  هللا  لوسر  لاقف  اهئادأ  یلع  یقیفوتو  ینوع  هللا  یلعو  اهنامض 
لاقف کیلع  مهدهشأل  نوبرقملا  هکئالملا  امهعم  نارـضاح  امهو  نآلا  کنیبو  ینیب  امیف  لیئاکیمو  لیئربج  نا  یبنلا  لاقف  دهـشأ  معن 

لاق نأ  لجو  زع  هللا  هرمأ  امیف  لیئربج  رمأب  یبنلا  هیلع  طرتشا  امیف  ناکو  هللا  لوسر  مهدهشأف  مهدهشأ  یمأو  یبأب  انأو  اودهـشیل  معن 
کنم ربصلا  یلع  مهنم  هءاربلاو  هلوسرو  هللا  يداع  نمل  هوادـعلاو  هءاربلابو  هلوسرو  هللا  یلاو  نم  تالاوم  نم  اهیف  امب  یفت  یلع  اـی  هل 

قلف يذـلاو  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  هللا  لوسرای  معن  لاقف  کتمرح  كاهتناو  کـسمخ  بصغو  کـقح  باـهذ  یلعو  ظـیغلا  مظک  یلع 
نأ یلعو  هللا  لوسر  همرحو  هللا  همرح  یهو  همرحلا  کهتنی  هنأ  هفرع  دـمحم  ای  یبنلل  لوقی  لـیئربج  تعمـس  دـقل  همـسنلا  ءربو  هبحلا 

یهجو و یلع  تطقس  یتح  لیئربج  نیمألا  نم  هملکلا  تمهف  نیح  تقعـصف  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  طیبع  مدب  هسأر  نم  هتیحل  بضخت 
طیبع مدب  یسأر  نم  یتیحل  تبضخو  هبعکلا  تمدهو  باتکلا  فرحو  ننسلا  تلطعو  همرحلا  کهتنأ  نأو  تیـضرو  تلبق  معن  تلق 

لثم اولاقف  نینمؤملا  ریمأ  ملعأ  ام  لثم  مهملعأو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاف  هللا  لوسر  یعد  مث  کیلع  مدقأ  یتح  ادبأ  ابـستحم  ارباص 
ام رکذـت  الا  یمأو  تنأ  یبأب  نسحلا  یبـأل  تلقف  نینمؤملا  ریمأ  یلا  تعفدو  راـنلا  هسمت  مل  بهذ  نم  میتاوخب  هیـصولا  تمتخف  هلوق 

افرح ائیش  ائیش  معن  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  یلع  مهفالخو  مهبثوت  هیـصولا  یف  ناک  تلقف  هلوسر  ننـسو  هللا  ننـس  لاقف  هیـصولا  یف  ناک 
نیبم مامإ  یف  هانیصحأ  ئش  لکو  مهراثاو  اومدق  ام  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن  انإ  لجو  زع  هللا  لوق  تعمس  امأ  افرح 
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هکئالملا ءانما  عم  لیئربج  هب  لزن  الجسم  اباتک  ءامسلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیلا  الع  لج و  هللا  لزنا 

امـش دزن  هک  یـصاخشا  درک  ضرع  دروآ  ربمغیپ  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  بناج  زا  یلجـسم  باتک  هکئالم  ءانما  اب  لیئربج  ینعی 
.میامن میدقت  ار  تیصو  باتکات  امش  یصو  الا  دنوش  جراخ  سلجم  زا  دنرضاح 

مالـسلا كؤرقی  کبر  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو  رتسلا  نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  اـیلع  »
دمحم ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو  کیلع  هب  تدهـشو  کیلع  تطرـشو  کیلإ  تدـهع  تنک  ام  باتک  اذـه  لوقیو 

: تسا نیا  شا  هصالخدوعی  هیلإو  مالسلا  هنمو  مالسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهش 

هکئالملا ءانما  عم  لیئربج  هب  لزن  الجسم  اباتک  ءامسلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیلا  الع  لج و  هللا  لزنا 

امـش دزن  هک  یـصاخشا  درک  ضرع  دروآ  ربمغیپ  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  بناج  زا  یلجـسم  باتک  هکئالم  ءانما  اب  لیئربج  ینعی 
.میامن میدقت  ار  تیصو  باتکات  امش  یصو  الا  دنوش  جراخ  سلجم  زا  دنرضاح 

مالـسلا كؤرقی  کبر  دـمحم  ای  لیئربج  لاقف  بابلاو  رتسلا  نیب  امیف  همطافو  ایلع  الخام  تیبلا  یف  ناک  نم  جارخإب  یبنلا  رمأف  اـیلع  »
دمحم ای  یب  یفکو  یتکئالم  کیلع  هب  تدهـشأو  کیلع  هب  تدهـشو  کیلع  تطرـشو  کیلإ  تدـهع  تنک  ام  باتک  اذـه  لوقیو 

« مالسلادوعی هیلإو  مالسلا  هنمو  مالسلا  وه  یبر  لیئربج  ای  لاقو  یبنلا  لصافم  تدعتراف  لاق  ادیهش 

مالّسلا مهیلع  نیـسحو  نسح  همطاف و  یلع و  ءانثتـسا  هب  دنورب  نوریب  هرجح  زا  یگمه  هک  نیرـضاح  هب  ادخ  لوسر  دومرف  رما  سپ  )
ضرع لیئربج  هاگنآ 
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هک لیئرج  مالک  .دنداد  یهاوگ  هکئالمو  متسب  وت  اب  هک  تسا  يا  همان  دهع  نیا  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  امـش  هب  دنوادخدرک 
( .مالس تشگرب  تساوا  يوس  هب  مالس و  تسا  وا  زا  مالس و  تسا  وا  دومرف : دمآ و  رد  هزرل  هب  ترضح  نآ  ندب  دیسر  اجنیا  هب 

نم و يوس  هب  تسا  نم  راگدرورپ  دهع  نیا  دومرف : تئارق  زا  دـعب  داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تفرگ و  لیئربج  زا  ار  باتک  نآ  هاگنآ 
.ار قح  مایپ  مدومن  ادا  مدیناسر و  هک  قیقحت  هب  تسوا  تناما 

یتفگ و هک  يزیچ  رب  یتسار  تحیـصن و  غیلبت و  هب  داب  وت  يادـف  مرداـم  وردـپ  مهد  یم  تداهـش  مه  نم  درک  ضرع  نینمؤملا  ریما 
.نوخ تشوگ و  مشچ و  شوگ و  ینعم  نیا  هب  دهد  یم  تداهش 

امنب تنامـض  نم  زا  ار  وا  امنب  لوبق  راگدرورپ و  بناـج  زا  تسا  نم  تیـصو  نیا  ریگب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح  هاـگنآ 
ارم هک  تسا  دنوادخ  رب  تنامـض و  رب  مدومن  لوبق  درک  ضرع  یلع  نآ ،  هب  يافو  تسا  نم  يارب  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  يارب 

.دیامن يرای 

: هک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  باتک  نآ  رد  تسا  هدش  طرش  و 

کسمخ و باهذ  کنم و  کقح  ذـخا  ظیغلا و  مظک  ملظلا و  یلع  ربصلا  مهنم و  هئاربلا  هللا و  ءادـعال  هاداعملا  هللا و  ءایلوال  هالاوملا 
همرحلا و تکهتنا  نا  تیـضر و  لـبق و  نینمؤملا  ریما  لاـقف  طـیبع  مدـب  کـسأر  نم  کـتیحل  بضخت  نا  یلع  کـتمرح و  كاـهتنا 

.ابستحم ارباص  یسأر  نم  یتیحل  تبضخو  هبعکلا  تمده  باتکلا و  قزم  ننسلا و  تلطع 

435 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


ورف متس و  روج و  رب  يرابدرب  اهنآ  زا  يراز  یب  تئارب و  ادخ و  نانامشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود  )

دنرادن هاگن  ار  تتمرح و  دننک و  فرصت  ار  وت  سمخ  دنیامن و  بلس  وت  زا  ار  وت  ملـسم  قح  هک  یتقو  بضغ  ظیغ و  شتآ  ندناشن 
.دننک نیگنر  ترس  نوخ  اب  ار  تنساحم  و 

ار باتک  ماکحا  لیطعت و  ار  تنـس  دنرادن و  هاگن  ار  متمرح  رگا  هک  مدرک  لوبق  ومدش  یـضار  درک  ضرع  نینمؤملا  ریما  خـساپ  رد 
( .میامن لمحت  يرابدرب و  ربص و  دننک  باضخ  مرس  نوخ  زا  ار  منساحم  بارخ و  ار  هبعک  هراپ و 

ار هچنآ  دیناسر  همطاف  نیـسح و  نسح و  هب  تفرگ و  هاوگ  دـهاش و  نینمؤملا  ریما  رب  ار  نیبرقم  هکئالم  لیئاکیم و  لیئربج و  هاگنآ 
هدـیدن و شتآ  هک  یئالط  ياهرهم  هب  ار  همان  تیـصو  نآ  دومن  رهم  سپ  اهنآ  يارب  ار  عیاقو  ماـمت  داد  حرـش  دوب و  هدـناسر  یلع  هب 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  هداد  ار  نآ 

ثداوحلا رومالا و  عیمج  نم  ءیش  ءیش  لدبی و  ریغی و  فلاخی و  نم  فالخ  هللا و  لوسر  ننس  الع و  لج و  هللا  ننس  هیـصولا  یف  و 
.نیبم ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لکو  لجوزع  هللا  لوق  وه  هدعب و 

دنهد و رییغت  ار  ماکحا  هک  نانآ  نیفلاخم و  اب  ندرک  تفلاخم  ادخ و  لوسر  ادخ و  ياهتنس  تسا  همان  تیـصو  نآ  تاجردنم  زا  (و 
نیب رارسا  زا  هدوب و  جردنم  همان  تیصو  نآ  رد  راگزور  تالوحت  روما و  زا  يرما  ره  زا  ءانثتسا  نودب  دنیامن و  لیدبت  ار  تاروتـسد 

ره هک  تسا  هدـش  حیرـصت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ناـمهو  تسا  ترـضح  نآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یهتنا .تسا ) دوجوم  هدش و  هضافا  بلاط ) یبا  نب  یلع  ینعی   ) نیبم ماما  دزن  رد  مولع  زا  یملع  ره  روما و  زا  يرما 
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یلصادخ لوسر  زا  دنتشاد  هچنآ  دندوب  هرهاط  ترتع  هک  ترضح  نآ  هیرذ  زا  نیموصعم  همئا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هصالخ 
دومن و یمن  یفرعم  دوخ  ملع  باب  ار  یلع  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  هدوب و  اهنآ  دزن  رد  ترـضح  نآ  مولع  ماـمت  دنتـشاد و  هلآو  هیلع  هللا 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  دیورب  دیاب  دیرادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دیهاوخ  یم  رگا  دومرف  یمن  رما 

تسود و روضح  رد  تشادـن  مولع  عیمج  رب  هطاـحا  دوـبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هیلاـع  موـلع  ياراد  ترـضح  نآ  رگا  و 
.داد یمن  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  يادن  نمشد 

نآ صخـش  هب  صاـصتخا  ماـقم  نیا  ياوعد  هدادـن و  ینولـس  يادـن  نینمؤـملا  ریما  زج  يدـحا  هک  تسا  نیقیرق  یقاـفتا  هک  نآ  هچ 
هدومن ییاعدا  نینچ  سک  ره  ترضح  نآ  زا  ریغ  هدنامن و  زاب  نطاب  رهاظ و  مولع  زا  صاخشا  تالاؤس  لباقم  رد  هک  هتشاد  ترضح 

.هدیدرگ حضتفم  اوسر و 

: دیوگ باحصالا  هفرعم  یف   (1) باعیتسا باتک  رد  یسلدنآ  یبرغم  ربلا  دبع  نبا  ظفاح  هچ  نانچ 

.ابذاک ناک  الا  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغ  دحا  اهلاق  ام  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  هملک  نا 

حـضتفم اوـسر و  تهج  ناـمه  هب   ) هدوـب وـگغورد  بذاـک و  هک  نآ  رگم  هتفگن  بلاـط  یبا  نب  یلع  ریغ  يدـحا  ار  ینولـس  هـملک  )
(( هدیدرگ

437 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1103 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 1
مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغ  ینولس  لوقی  سانلا  نم  دحا  ناک  ام  لاق : بیسملا  نب  دیعس  نع  دنک :
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هدروآ دوخ   (2) خیرات مهدزیس  دلج  هحفص 163  رد  يدادغب  بیطخ  (1) و  تایفو رد  یعفاش  ناکلخ  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هچ  نانچ 
مدرم هماع  روضح  رد  ربنم  يالاب  هدوب  زیچ  همه  رد  باوج  رضاح  رایسب  امش و  ياملع  نایعا  زا  هک  نامیلس  نبا  لتاقم  يزور  هک  دنا 

: تفگ

؟ شرعلا نود  امع  ینولس 

( .تسا شرع  ریز  رد  هچنآ  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )

يا دیـشارت ؟ یـسک  هچ  ار  شرـس  قلح ،  ریـصقت و  عقوم  رد  دروآ  ياج  هب  جـح  لـمع  مدآ  ترـضح  نوچ  هک  درک  لاؤس  یـصخش 
هب ای  دنک  یم  بذج  هدور  هلیـسو  هب  اذغ  بذج  تقو  رد  هچرومدیـسرپ  يرگید  دش و  تکاس  دناماو و  باوج  زا  وا  رکفتم ،  لتاقم 

تفگ راچان  دیوگ  باوج  هچ  دنام  ریحتم  لتاقم  هتفرگ  رارق  شندب  ياجک  رد  وا  ياه  هدور  تسا  هدور  هلیـسو  هب  رگا  رگید  هلیـسو 
زواجت دوخ  دح  زا  مدرک و  ادـیپ  ملع  یتدایز  رد  هک  یبجع  ببـس  هب  مدرگ  اوسر  نم  ات  هتخادـنا  امـش  لد  هب  ار  لاؤس  نیا  دـنوادخ 

.مدومن

هدوبن تما  رد  يدحا  ماقم  نیا  دجاو  نیقیلا  عطقلاب و  دیآرب و  یباوج  ره  هدهع  زا  هک  دـیامنب  یـسک  دـیاب  ار  اعدا  نیا  تسا  یهیدـب 
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  زج 

رب طیحم  ترضح  نآ  دوخ  دننام  اذلف  هدوب  مالّسلا  هیلع  هللا  لوسر  ملع  باب  نوچ 

438 ص :

.ریسفتلا لتاقم  لاح  حرش  هرامش 733 ، همجرت  ، 5/256 ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تایفو  - 1
.یناهلالا نامیلس  نب  کلام  لاح  حرش  همجرت 7142 ، ، 13/166 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2
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باوج ماقم  رد  داد و  یم  ینولـس  يادن  مامت  تردق  اب  تهج  نیمه  هب  هدوب و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  رب  هاگآ  روما و  نطاوب  رهاوظ و 
.دهد یمن  ار  اهنآ  مامت  هزاجا  تقو  نالا  هک  دمآ  یم  رب  مه  اهلاؤس 

نب قفوم  (1) و  دنـسم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  هچ  نانچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  الا  دندادن  ییادن  نانچ  هباحـص  زا  يدحا  و 
دلج  198 هحفص يربط  نیدلا  بحم  مجعم و  رد  يوغب  (3) و  هدوملا عیبانی  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  (2) و  بقانم رد  یمزراوخ  دمحا 

: تفگ هک  دنا  هدومن  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا   (5) هقرحملا قعاوص  هحفص 76  رد  رجح  نبا  (4) و  هرضنلا ضایر  مود 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  الا  ینولس  لوقی  هباحصلا  نم  نکی  مل 

( بلاطیبا نب  یلع  رگم  یلک ) روط  هب   ) نمزا دینک  لاؤس  تفگ  هباحص  زا  يدحا  ینعی  )

439 ص :

بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  ح 1098 ، ، 2/464 لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف  - 1
لصف 7. ص90-91 ح 83 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 2

باب 14. ح 50 ، ، 1/224 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3
.هریغ ینولـس  لوقی  ْهباحـصلا  نم  دـحا  نکی  مل  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  ، 1 مسق ص93 ، يربط ، نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاـخذ  - 4

 ... ایلع و الا  ینولس  لوقی  هللا  لوسر  باحصا  نم  دحا  نکی  مل  لاق  بیسملا  نب  دیعس  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يربط 
الا و هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا  باتک  نع  ینولس  مکل و  ربخا  الا  ئش  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس  لوقی  ایلع  تدهش  لاق : لیفطلا  یبا  نع 

.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبا  ملعا  انا 
لصف 3. باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  - 5
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مالّسلا هیلع  یلع  نداد  ینولس  يادن  رد  ننست  لها  رابخا  لقن 

رد یفنح  یخلب  نامیلـس  (2) و  باـعیتسا رد  ربلا  دـبع  نبا  (1) و  ریـسفت مراهچ  دـلج  رد  ریثک  نبا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاملع  رباـکا  اذـلف 
رد یمزراوخ  نیدلا  دیؤم  (3) و  هدوملا عیبانی 

(6) و نیطمسلا دئارف  رد  ینیومح  (5) و  دنسم رد  دمحا  ماما  (4) و  بقانم

440 ص :

لیفطلا یبا  نع  دـنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  .تایراذ  هروس  هیآ 1  لیذ  ، 4/204 یقشمد ، ریثک  نبا  میظعلا ، نآرق  ریـسفت  - 1
مکتأبن ـالا  هللا  لوسر  نع  هنـس  نع  ـال  یلاـعت و  هلـال  باـتک  یف  هیآ  نع  ینولأـست  ـال  لاـقف : هفوکلا  ربنم  دعـص  هنا  ...اـیلع  عمـس  هنا 

...کلذب
لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ربلا  دـبع  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1107 ربلا ، دـبع  نبا  باعیتسا ، - 2
باتک نع  ینولس  مکتربخا و  الا  ءیش  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس  لوقی : وه  بطخی و  ایلع  تدهش  لاق : لیفطلا  یبا  نع  دنک : یم 

.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبأ  ملعا  اناو  الا  هیآ  نم  ام  هللاوف  هللا 
يرتحبلا دیعـس  یبأ  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 14 . ح 51 ، ، 1/224 یفنح ، يزودـنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 3

یلص هتمامعب  ممعتمو  هفیسب  دلقتم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هعردم  هیلعو  هفوکلا  ربنم  یلع  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تیأر  لاق :
اذه ملعلا ، طفس  مج ، ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امنإف  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس  لاقو : هنطب  نع  فشکف  ربنملا  یلع  سلجف  هلآو  هیلع  هللا 
اهیلع تسلجف  هداسو  یل  تینث  ول  هللاوف  اقز ، اقز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینقز  اـم  اذـه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باـعل 

یف لزنأ  امب  مکاتفأ  دق  یلع  قدـص  نالوقیف : لیجنإلاو  هاروتلا  هللا  قطنی  یتح  مهلیجنإب ، لیجنإلا  لهأو  مهتاروتب  هاروتلا  لهأ  تیتفأل 
.نولقعت الفأ  باتکلا  نولتت  متنأو 

لصف 7 ح85 ، ص91 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 4
دنک یم  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  .بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  ح 1098 ، ، 2/646 لبنح ، نبدمحا  ْهباحصلا ، لئاضف  - 5

.1 طمس باب 63  ح 263 ، ، 1/3451 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 6
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یبا نبا  (2) و  ءایلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  (1) و  یبرقلا هدوم  رد  یعفاـش  یلع  دیـس  ریم  موـظنملا و  رد  رد  هحلط  نبا 
نب رماع  زا  دنا  هدومن  لقن  هددـعتمدراومرد  هفلتخم  ظافلا  تارابع و  هب  امـش  نیققحم  زا  نارگیدو   (3) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا 
: دومرف ربنم  يالاب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  کلام و  نب  سنا  يرتحبلا و  دیعس  یبا  سابع و  نباو  هلثاو 

.نیرخآلا نیلوالا و  ملع  يدنع  هللا  ناف  ینولس  اّمج  املعل  یحناوج  ناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  سانلا  اهیا 

یناوارف ملع  نم  هنیـس  رد  هک  یتـسرد  هب  سپ  دـیباین  ارم  هک  نآ  زا  لـبق  دـیهاوخ ) یم  هچنآ  زا  ینعی   ) نم زا  دـینک  لاؤس  مدرم  يا  )
( .نیرخآ نیلوا و  ملع  تسا  نم  دزن  رد  هک  نم  زا  دینک  لاؤس  تسا 

هحفص لوا و  دلج  هحفص 46  رد  يراخب  دنـسم و  لوا  دلج  هحفص 78  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  ننـس  هحفـص 356  رد  دوواد  یبا  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ادنسم  دنا  هدومن  لقن  حیحص  مهد  دلج   241

.هب مکتأبنا  الا  ءیش  نع  ینولأست  متئش و ال  امع  ینولس 

( نآ هب  مهد  یم  ربخ  ار  امش  هک  نآ  رگم  يزیچ  زا  ارم  دینک  یمن  لاؤس  يدهاوخ و  یم  هچ  ره  زا  ارم  دینک  لاؤس  )

441 ص :

.( باب 56 ح982 ، ، 2/337 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) ْهدوم 14 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
.بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  همجرت 4 ، ، 1/67 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 2

نعط 1. رمع ، یلع  هب  نعط  امرکذ  یف  لصف  هبطخ 223  ، 12/197 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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ینیومح مالسالا  خیـش  یمزراوخ و  دمحا  نب  قفوم  زا   (1) هدوملا عیبانی  باب 14  نمض  هحفص 74  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
: تفگ هک  هدومن  لقن  يرتحب  دیعس  وبا  زا  ناشدوخ  دنس  هب 

هللا یلص  هتمامعب  ممعتمو  هفیـسب  دلقتم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعردم  هیلعو  هفوکلا  ربنم  یلع  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تیأر 
 : لاقو هنطب  نع  فشکف  ربنملا  یلع  سلجف  هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  هللا ، لوسر  باعل  اذه  ملعلا ، طفـس  مج ، ملع  ینم  حناوجلا  نیب  امنإف  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس 
هاروتلا هللا  قطنی  یتح  مهلیجنإب ، لیجنإلا  لهأو  مهتاروتب  هاروتلا  لهأ  تیتفأل  اهیلع  تسلجف  هداـسو  یل  تینث  ول  هللاوف  اـقز ، اـقز  هلآو 

.نولقعت الفأ  باتکلا  نولتت  متنأو  یف  لزنأ  امب  مکاتفأ  دق  یلع  قدص  نالوقیف : لیجنالاو 

ترضح نآ  ریشمش  هب  رس و  رب  ار  ترـضح  نآ  همامع  هدیـشوپ و  ار  ربمغیپ  یمـشپ  هماج  هک  یتلاح  رد  هفوک  ربنم  رب  ار  یلع  مدید  )
يوعد نوچ   ) دیباین ارم  هک  نآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  دومرف  هدومن  زاب  ار  كرابم  مکش  ربنم و  يور  رب  تسـشن  سپ  هدومن  هیکت 
تـسا ناوارف  ملع  نم  هنیـس  رد  هک  تسین  نیا  زچ  دینک ) لاؤس  دیهاوخ  یم  هچ  ره  زا  ینعی  هدومنن  یـصاخ  بلطم  هب  دـیقم  ار  دوخ 

هچنآ تسا  نیا  تسا ) ربمایپ  ناهد  بآ  رثا  ینعی   ) دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باعل  نیا  تسا  ملع  طقس  نم  مکـش  نیا 
ترضح

442 ص :

باب 56. ح 982 ، دلج 2/337و 338 ، رد  زین  و  باب 14 . ح51 ، ، 1/224 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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اجنآ رد  ددرگ و  هدراذـگ  وا  رب  راـیتخا  ءاـکتم  دوش و  نهپ  نم  يارب  دنـسم  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  سپ  هدـیناروخ  ار  ملع  هناد  نم  هب 
هار اهباتک  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  ات  اهنآ  لیجنا  رب  ار  لیجنا  لها  اهنآ و  تاروت  هب  ار  تاروت  لـها  مهد  یم  يوتف  هنیآ  ره  منیـشنب 

( ام رد  هدش  لزان  هچنآ  هب  ار  امش  داد  يوتف  یلع  تفگ  تسار  دنیوگب  هدروآ  قطن  هب 

: دومرف ربنم  يالاب  رد  هک  دنیامن  یم  لقن   (2) بقانم رد  یمزراوخ  نیدلا  دیؤم  (1) و  دئارف رد  ینیومح  مالسالا  خیش  زین  و 

وأ ماقم  یف  راهن ، وأ  لیلب  تلزن ، یتم  اهنع  مکتثّدح  ّالإ  هللا  باتک  نم  هیآ  نع  ینولأست  هللاوف ال  ینولس ، ینولس  »

« صاخ مأ  ماع  مأ  اهب ، هللا  ینع  امو  قفانم ، وأ  نمؤم  یف  تلزن ، نمیفو  لبج ، یف  مأ  لهس  یف  ریسم ،

هیآ زا  نم  زا  دینک  یمن  لاؤس  هدیرفآ  ار  رـشب  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  )
رد ای  نیمز  رد  هار  رد  ای  ماقم  رد  زور و  ای  بش  هدـیدرگ  لزاـن  تقو  هچ  هک  اـهنآ  زا  امـش  هب  مهد  یم  ربخ  رگم  ادـخ  باـتک  زا  يا 

ای نمؤم  رد  هدش  لزان  سک  هچ  رد  هوک و 

443 ص :

یبا نب  یلع  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیوـمح  باب 40 . ، 1 طمس ح157 ، ، 1/201 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 1
.اقطان اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  مهیف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن  ام  هللا  و  لاق : بلاط 

لاق لاق : لیفطلا  یبا  نع  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  هملع  ْهرازغ  ناـیب  یف  لصف 7  ح92 ، ص94 ، یمزراوخ ، بقاـنم ، - 2
.لبج یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبأ  تفرع  دق  والا  هیآ  نم  سیل  هناف  لجوزع  هللا  باتک  نم  ینولس  یلع :
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( .صاخ ای  تسا  ماع  قفانم 

: تفگ تساخرب و  یجراخ  ياوک  نبا 

موی یف  انعابتا  نحن و  کئلوا  مالّـسلا  هیلع  لاقف  هیربلا  ریخ  مه  کئالوا  تاـکحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  یلاـعت  هلوق  نع  ینربخا 
.مهامیسب نوفرعی  نییورم  ءاّور  نیلجحم  ءاّرغ  همایقلا 

ام عابتا  میتسهام و  اهنآ  دومرف  دنا  مدرم  نیرتهب  اهنآ  دندومن  حلاص  لمع  هک  ینینمؤم  دیامرف  یم  ادـخ  هک  يا  هیآ  زا  ارم  هدـب  ربخ  )
( ناشیاهتروص هب  اهنآ  دنوش  یم  هتخانش  میناگدش ) بآریس  و   ) مینادیفس یناشیپ  تمایق  زور  هک 

لقن سابع  نبا  زا  باب 14  نمض   (1) هدوملا عیبانی  هحفص 74  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زین  و 
: دومرف ربنم  يالاب  رد  یلع  هک  دیامن  یم 

نع ینولس  ضرا و  لهس  ووا  لبج  ضیضحب  تلزنا  ثیح  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  ام  هللا و  باتک  نع  ینولـس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 
اهیف لتقی  نم  اهبسک و  نم  تملع  دق  الا و  هنتف  نم  امف  نتفلا 

هوک هنماد  رد  هدیدرگ  لزان  هنوگچ  مرتاناد  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  لبق  ادخ  باتک  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )
یم هتشک  وارد  یـسک  هچ  هدش و  اپرب  هنوگچ  مناد  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هنتف  تسین  سپ  اه  هنتف  زا  نم  زا  دینک  لاؤس  مرن و  نیمزای 

( .دوش

444 ص :

باب 14. ح 49 ، ، 1/224 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - . 1
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نیمه هب  صاـصتخا  هک   (2) بلاطلا هیافک  باـب 52  رد  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  نبا  (1) و  تاقبط رد  دعـس  نبا 
لقن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ادنسم   (3) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفص 68  لوا  رطس  رد  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح  هداد و  عوضوم 

: دومرف هک  دیامن  یم 

اقلط اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نیا  تلزن و  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  نم  یف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن  ام  هللا  و 

نم يادخ  هدیدرگ  لزان  زیچ  هچ  رب  هدـیدرگ و  لزان  سک  هچ  رد  مناد  یم  نم  قیقحت  هب  رگم  يا  هیآ  دـیدرگن  لزان  مسق  ادـخ  هب  )
( .قطان ایوگ و  قلط و  ینابز  لماک و  یلقع  یبلق و  نم  هب  دومرف  هضافا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دنیامن  یم  لقن  اهباتک  نامه  رد  زین  و 

لبج یف  وا  لهس  یف  راهنب  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  الا و  هیآ  نم  سیل  هناف  هللا  باتک  نع  ینولس 

نیمز رد  زور  ای  هدش  لزان  بش  هب  مسانـش  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  ادـخ  باتک  زا  نم  زا  دـینک  لاؤس  )
( .تخس هوک  ای  مرن و 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  یعبر  نب  هیابع  زا  شمعا  زا  یمزراوخ  بقانم  رد  زین  و 

نمام هللاوف  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  لوقی  اریثک  هنع  هللا  یضر  یلع  ناک 

445 ص :

بلاطیبا نب  یلع  لاح  حرش  ، 2/257 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
باب 52. ص207 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 2

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/67 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3
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همایقلا موی  یلا  اهقئان  اهقئاس و  اهدئاق و  ملعا  انا  الا و  هئام  يدهت  وا  هئام  لضت  هئف  هبدجم و ال  هبصخم و ال  ضرا 

هایگ یب  کشخ  ای  هایگرپ  ینیمز  تسین  مسق  ادخ  هب  يدباین  ارم  هکنآ  زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  دومرف : یم  رایسب  مالّسلا  هیلع  یلع  )
ار و اهنآ  دـئاق  سیئر و  مناد  یم  رتهب  نم  هکنآ  رگم  ار  رفن  دـص  دـنیامن  تیادـه  اـی  ار  رفن  دـص  دـننک  هارمگ  هک  یهورگ  تسین  و 

( .تمایق زور  ات  ار  اهنآ  هدننار  هدنناوخ و 

هحفص رد  يربط  نیدلا  بحم  يراقلا و  هدمع  رد  یفنح  نیدلا  ردب  ءافلخلا و   (1) خیرات هحفص 124  رد  یطویس  نیدلا  لالج  زین  و 
دلج هحفص 485  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  (3) و  ناقتا ریسفت  مود  دلج  هحفص 319  رد  یطویـس  (2) و  هرضنلا ضایر  مود  دلج   198

(5) بیذهتلا بیذهت  متفه  دلج  هحفص 338  ردزین  (4) و  يرابلا حتف  متشه 

446 ص :

لاق یلع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویـس  .بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  خـیرات  ص185 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 1
یبا نع  .اقطان و  اقداص  اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  میف  تملع  دـق  هیآ و  تلزن  اـم  هللا  و 

.لیبس یف  ما  لهس  یف  راهنب و  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  الا و  هیآ  نم  سیل  هناف  هللا ، باتک  نع  ینولس  یلع : لاق  لاق : لیفطلا 
.هریغ ینولس  لوقی  ْهباحصلا  نم  دحا  نکی  مل  هنا  رکذ  یلع ، لئاضف  مسق 1 ، ص93 ، يربط ، نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 2

ْهباحصلا ریسفت  نیرسفملا ، تاقبط  یف  عون 80 ، ، 4/233 یطویس ، ناقتالا ، - 3
.تایراذ ْهروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  ، 8/599 ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 4

رد يروباشین  مکاح  زین  .بلاطیبا و  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4925 ، همجرت  ، 8/287 ینالقـسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 5
ریـسفت رد  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  .تایراذ  هروس  ریـسفت  ریـسفتلا  باتک  ح 3736 ، و 507 ،  2/506 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا 

، لئاضفلا باتک  ح 36520 ، ، 13/165 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  .میهاربا  هروس  هیآ 28  لیذ  ح 15727 ، ، 8/289 نایبلا ، عماج 
مهیلع یلع  ءاقترا  رکذ  مسق 2 ، طمس 1 ، ص125 و 126 ، نیطمسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  .بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب 3 ،
ْهنیدم خیرات  رد  رکاسع  نبا  . 47  - ح 30 ، 50  – 1/40 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  .هملع  ْهرازغ  هللا و  لوسر  بکنم  مالّـسلا 

رد .یفوا و  هللا  دبع  لاح  حرش  هرامش 3195 ، همجرت  دلج 27/99 ، رد  زین  .نینرقلا و  وذ  لاح  حرش  هارمش 2106 ، ، 17/335 قشمد ،
، بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/22 ْهباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  دلج 42/397 ،

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنیامن  یم  لقن 

تلزن لیلبأ  ملعا  انا  الا و  هیآ  نم  هللاوف  هللا  باتک  نع  ینولسو  مکتربخا  الا  همایقلا  موی  یلا  نوکی  ءیش  نع  ینولئست  هللا ال  ینولس و 
.لبج ما  لهس  یف  راهن  ما 

دینک لاؤس  اهنآ  زا  ار  امش  مهد  یم  ربخ  هک  نآ  رگم  تمایق  زور  ات  يزیچ  زا  ارم  دینک  یمن  لاؤس  مسق  ادخ  هب  نم  زا  يدنک  لاؤس  )
( .تخس هوک  ای  مرن  نیمز  رد  زور  ای  هدیدرگ و  لزان  بش  رد  مناد  یم  نم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  تسین  مسق  ادخ  هب  ادخ  باتک  زا  ارم 

رگا دـیامنب  نمـشد  تسود و  لباقم  رد  ییاعدا  نینچ  دـناوت  یم  يرگید  بیغ  هب  ملاع  زج  تسین و  بیغ  هب  ياعدا  تاـنایب  نیا  اـیآ 
مه لمع  ماقم  رد  هدوب و  بیغ  ملع  هب  ملاع  ترضح  نآ  هک  تسناد  دیهاوخ  دیرگنب  فاصنا  رظن  اب  دیوش و  جراخ  تداع  زا  يردق 

.هداد یم  ربخ  تابیغم  زا  دومن و  یم  رهاظ 

447 ص :
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دیدرگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  سنا  نب  نانس  زا  نداد  ربخ 

تاراغ باتک  زا  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 208  رد  ار  اهربخ  نیمه  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 
.رعـش هقاط  نم  یتیحل و  یـسأر و  یف  امب  ینربخا  تفگ : تساخرب و  اج  زا  یـصخش  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدومن  لقن  یفقث  لاله  نبا 

هداد ربخ  ارم  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  دومرف : ترضح  دشاب  یم  وم  ردق  هچ  نم  تروص  رـس و  زا  یفرط  ره  رد  هک  هدب  ربخ  ار  ام  ینعی 
ار وت  هک  تسا  یناطیـش  وت  تروص  زا  ییوم  ره  ياـپ  رد  دـنک و  یم  تنعل  ار  وت  هک  تسا  یکلم  وـت  رـس  زا  ییوـم  ره  راـنک  رد  هک 

هچب عقوم  نآ  رد  نانـس  شدنزرف  دوب و  یعخن  سنا  وا  ار و  ربمغیپ  رـسپ  دشک  یم  هک  يراد  يا  هلاسوگ  تا  هناخ  رد  دنک و  یماوغا 
دنتفگ یـضعب   ) دش مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دوب و  البرک  رد  يرجه  لاس 61  رد  درک و  یم  يزاـب  هناـخ  رد  هک  دوب  يا 
نکمم دش ) البرک  هلئاغ  هدننک  اپرب  رکـشل و  ریما  هک  دوب  هنعللا  هیلع  رمع  شا  هلاسوگ  رـسپ  دوب و  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدننک  لاؤس 

.دنشاب هدومن  لاؤس  فلتخم  سلجم  رد  ود  ره  تسا 

448 ص :

مامالا ْهفرعم  نع  ْهدراولا  رابخالا  ْهبطخلا ،) يرجم  يرجی  هل  مـالک  نمو   ) هبطخ 37 ، 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا  جهن  حرـش  - 1
هللاوف ینودقفت ، نأ  لبق  ینولس  مالّسلا : هیلع  یلع  لاق  امل  لاق : یلع ، نب  دمحم  نع  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .هیبیغلا  رومالاب  یلع 

نم یتیحلو  یـسأر  یف  امب  ینربخأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  اهتقئاسو ، اهتقعانب  مکتأبنأ  الإ  هئام  يدـهتو  هئام ، لضت  هئف  نع  یننولأست  ال 
هقاط لک  یلع  نإو  کنعلی ، اکلم  کسأر  نم  رعش  هقاط  لک  یلع  نأ  یلیلخ  ینثدح  دقل  هللاو  مالّـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  رعـش ، هقاط 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتاق  هنبا  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  لتقی  الخس  کتیب  یف  نإو  کیوغی ، اناطیش  کتیحل  نم  رعش 
.یعخنلا سنأ  نب  نانس  وهو  وبحی ، الفط  ذئموی 
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.مراد تابیغم  رب  هطاحا  هتفرگ و  همشچرس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نم  ملع  هک  دنامهف  یم  رابخا  نیا  هلیسو  هب  ترضح 

راّمح نب  بیبح  يرادملع  ربخ 

(1) هغالبلا جهن  حرـش  لوا  دلج  هحفـص 208  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  زین  و 
تفگ یصخش  دندوب  ترضح  نا  فارطا  رد  باحـصا  هتـسشن و  هفوک  دجـسم  رد  يرهاظ  تفالخ  هرود  رد  زور  هک  دنا  هدومن  لقن 

: دومرف ترضح  تفر  ایند  زا  يرقلا  يداو  رد  هطیوع  نب  دلاخ 

« راّمح نب  بیبح  هئاول  بحاص  هلالض  شیج  دوقی  یتح  تومی  تمی و ال  مل  »

449 ص :

مامالا ْهفرعم  نع  ْهدراولا  رابخالا  ْهبطخلا ،) يرجم  يرجی  هل  مالک  نم  و  ، ) هبطخ 37 ، 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
تحت نم  لجر  ماقف  موی ، تاذ  بطخ  مالّـسلا ، هیلعاـیلع  نأ  هلفغ  نب  دـیوس  نع  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ْهیبیغلا  رومـالاب  یلع 

ام هللاو  مالّـسلا : هیلع  لاقف  هل ، رفغتـساف  تام ، دق  هطفرع  نب  دلاخ  تدـجوف  يرقلا ، يداوب  تررم  ینإ  نینمؤملا ، ریمأ  ای  لاقف : هربنم ،
، نینمؤملا ریمأ  ای  لاقف : ربنملا ، تحت  نم  رخآ  لجر  ماقف  .رامح  نب  بیبح  هئاول  بحاص  هلالـض ، شیج  دوقی  یتح  تومی  الو  تاـم 
؟ رامح نب  بیبحل  کنإ  هللاو  هیناث : هل  لاقف  معن ، لاق : رامح ؟ نب  بیبح  تنأ  لاقف : بحمو ، هعیـش  کـل  ینإو  راـمح ، نب  بیبح  اـنأ 

لاق هفوکلا  دجـسمب  لیفلا  باب  یلإ  اهب  راشأو  .بابلا  اذـه  نم  اهب  نلخدـتلو  اهنلمحتلو ، اهلماحل  کنإ  هللاو  امأ  لاق : هللاو ! يأ  لاـقف :
یلع هطفرع  نب  دلاخ  لعجو  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلإ  دعـس  نب  رمع  ثعب  دـقو  دایز ، نبا  تیأر  یتح  تم  ام  هللاوف  تباث :
نایب فالتخا  یمک  اب  فلتخم  بتک  رد  دلاخ  هاپس  راد  مچرپ  مان  .لیفلا  باب  نم  اهب  لخدف  هتیار ، بحاص  رامح  نب  بیبحو  هتمدقم 

نبا هحفص 267 و  بقانملا  یف  بقاثلا  رد  یـسوط  ْهزمح  نبا  زامح و  نب  بیبح  ار  وا  مان  داشرالا 1/329 ، رد  دیفم  خیش  .تسا  هدش 
« ققحم  » .تسا هدرب  مان  رامح  نب  بیبح  ار  وا  دیدحلا  یبا  نبا  زامج و  نب  بیبح  ار  وا  بقانمرد 2/105  بوشآرهش 
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( .دوب دهاوخ  راّمح  نب  بیبح  وا  رادملع  ددرگ و  یهارمگ  تلالض و  رکشل  رادرس  ات  درم  دهاوخنو  هدرمن  )

ترـضح متـسه  امـش  یقیقح  یمیمـص و  ناتـسود  زا  نینمؤملا و  ریما  اـی  راّـمح  نب  بیبح  نم  درک  ضرع  تیعمج  ناـیم  زا  یناوج 
زا یتسه و  وا  رادملع  وت  هدیدرگ و  یهارمگ  تلالـض و  رکـشل  رادرـس  دلاخ  منیب  یم  هناک  تفگ  مهاوخنو  ما  هتفگن  غورد  دومرف :

.دش دهاوخ  هراپ  هتفرگ  دجسم  رد  هب  مچرپ  هدرپ  دیوش و  یم  دراو  لیفلا ) باب  هب  هراشا   ) دجسم رد  نیا 

رکـشل دش و  هفوک  یلاو  نوعلم  دایز  نب  هللا  دیبع  دیلپ  دـیزی  تفالخ  هرود  رد  تشذـگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربخ  نیا  زا  اهلاس 
نب بیبح  دلاخ و  ربخ  ترضح  نآ  زا  هک  یمدرم  نامه  رتشیب  داتسرف  یم  هیلع  هللا  تاولص  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  گنج  هب  یناوارف 

لحم قباـس  رد  نوچ   ) تساـخرب نایرکـشل  يوهاـیه  هلهله و  يادـص  هک  دـندوب  رـضاح  دجـسم  رد  يزور  دـندوب  هدینـش  ار  راّـمح 
رکـشل رادرـس  هطیوع  نب  دلاخ  دندید  .دـندومن ) یم  جورخ  دورو و  دجـسم  هب  شیامن  يارب  نایرکـشل  اذـل  دوب  دـجاسم  تاعامتجا 

نب رامع  نب  بیبح  هک  یتلاح  دش و  دجسم  دراو  لیفلا  باب  نامه  زا  شیامن  يارب  ربمغیپ  رسپ  اب  گنج  البرک و  مزع  هب  رثا  تلالض 
ترـضح و نآ  ترـضح  نآ  راـتفگ  تقادـص  اـت  دـش  هراـپ  تفرگ  دجـسم  رد  هب  مچرپ  هدرپ  دجـسم  هب  دورو  عقوم  دوب  وا  رادـملع 

.ددرگ رهاظ  نیقفانم  رب  شملع  تقیقح 

.دیامنب امش  رب  نیقی  تابثا  ات  هدوبن  بیغ  هب  رابخا  عوقو  زا  لبق  تمالع  نیا  اب  ربخ  نیا  ایآ 

450 ص :
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تابیغم زا  ربخ 

نآ هک  یبیغ  ياهربخ  زا  دـییامرف  هعلاطم  هناقیقد  تسا  ترـضح  نآ  تاملک  بطخ و  زا  يا  هعومجم  هک  ار  هغـالبلا  جـهن  امـش  رگا 
زیگنچ تنطلس  اهلوغم و  هبلغ  جنر و  بحاص  جورخ  نیطالس و  ناگرزب  لاوحا  محالم و  ثداوح و  زا  دینیب  یم  رایسب  هداد  ترضح 

جهن حرـش  لوادـلج  هحفـص 211  اـت  هحفـص 208  زا  اـصوصخم  نایعیـش و  اـب  اـهنآ  تـالماعم  هوحن  وروج  ءاـفلخ  تـالاح  ناـخ و 
نآ زا  ضعب  هب   (2) هدوملا عیبانی  باب 14  لوا  رد  مه  یخلب  نالک  هجاوخو  دنک  یم  نایب  الـصفم  هک  ار  دـیدحلا  یبا  نبا   (1) هغالبلا

.ددرگ تقیقح  فشک  ات  دینیب  ترضح  نآ  ملع  ترثک  هب  دیامن  یم  داهشتسا  ياهربخ  بطخ و 

نوعلم نآ  ياهملظ  هیواعم و  هبلغ  زا  ربخ 

مامت اهدعب  هچ  نانچ  ترضح  نآ  نعل  بس و  رب  ندرک  رما  اهنآ و  رب  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  هبلغ  زا  هفوک  لها  هب  نداد  ربخ  هلمج  زا 
: هلمج زا  دش  عقاو  ترضح  نآ  ياه  هتفگ 

هناو الا  هولتقت ، نلو  هولتقاف  دـجی ، اـم ال  بلطیو  دـجی  اـم  لـکأی  نطبلا ، قحدـنم  موعلبلا ، بحر  لـجر  يدـعب  مکیلع  رهظیـس  هنا  اـم 
یبسب مکرمأیس 

451 ص :

دـلج 9/40، رد  زین  و  هرـصبلاب ) محالملا  نع  هب  ربخی  امیف  هل  مـالک  نم  و  ، ) 127 - 8/125 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
ام ناـمیالا  نمف  هل  هبطخ  نـم  و   ) هبطخ 235 دـلج 13/101 ، رد  زین  و  محـالملا ) رکذ  یلا  اـهیف  یموـی  هل  ًْهبطخ  نـم  و  ، ) هبطخ 138

.ْهیبیغ روما  رکذ  یف  لصف  هبطخ 92 ، ، 49 دلج 7/46 - رد  زین  و  ...بولقلا ) یف  ارقتسم  اتباث  نوکی 
.هملع ْهرازغ  یف   14 ح2و 3 ، ، 1/205 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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، هرطفلا یلع  تدـلو  یناـف  ینم  اؤربتت »  » اؤربت ـالف  ینم  هءاربلا  اـماو  هاـجن ، مکلو  هاـکز ، یل  هنإـف  ینوبـسف  بسلا  اـماف  ینم :  هءاربلاو 
(1) .هرجهلاو نامیإلا  یلإ  تقبسو 

دباین ار  هچره  دیامن  بلط  دروخب و  دبای  هچره  هک  مکـش  هدمآرب  ولگ  هداشگ  يدرم  نم  زا  دعب  امـش  رب  دوش  بلاغ  هک  دـشاب  دوز  )
زا نتسج  يرازیب  نم و  هب  نداد  مانشد  هب  ار  امـش  دنک  رما  درم  نآ  دشاب  دوز  هک  دینادب  ار  وا  دیـشک  یمن  زگرهو  ار  وا  دیـشکب  سپ 

.نم

زا  ) تسا تاجن  امش  يارب  یگزیکاپ و  نم  يارب  تسا ) ینابز  نوچ   ) مانشد نآ  اریز  مهد  یم  هزاجا  ار  نداد  مانشدو  ندرک  بس  اما 
( مالـسا دیحوت و   ) ترطف رب  ما  هدش  دلوتم  نم  هک  اریز  دییوجم  نم  زا  تسا  یبلق  رما  نوچ   ) يرازیب تئارب و  اما  و  نوعلم ) نآ  ررض 

( .ترضح نآ  اب  ترجه  نامیا و  هب  ما  هتفرگ  یشیپ  و  دنا ) هدوب  نمؤم  ترضح  نآ  نیوبا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  نیا  )

دیوگ رـصم ) پاچ   ) جهن حرـش  لوا  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ  هدوب  هیواهلا  هیلع  هیواعم  روخرپ  درم  ترـضح  نآ  زا  دارم 
عیبر رد  يرـشخمز  هچ  نانچ   ) تالکا عبـس  مویلا  یف  لکأی  نا  تسا و  فورعم  يروخرپ  هب  خیرات  رد  هک  .تسا  روخرپ  هیواعم  دارم 
مالغ ای  دز  یم  ادص  دش  یم  زارد  هرفـس  هرانک  هک  دروخ  یم  ردـق  نآ  هبترم  ره  دروخ و  یم  اذـغ  هبترم  تفه  يزور  هتفگ ) راربالا 

تعبش ام  هللاوف  عفرا 

452 ص :

« ققحم ( » هبسب رمأی  نمع  ربخی  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نم  و   ) هبطخ 56 56 ؛ - 4/54 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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(1) .مدشن ریس  یلو  مدش  هتسخ  مدروخ ) سب  زا   ) مسق ادخب  رادرب  ار  هرفس  ایب  مالغ  تللم  نکل  و 

یترارح یـصخش  نینچ  هدعم  رد  هک  دراد  ینایب  میدـق  بط  رد   ) تشاد بالکلا  عوج  ضرم  هک  دوب  یـصاخشا  هلمج  زا  نوعلم  نآ 
( .ددرگن مولعم  وا  ررض  عفن و  هدیدرگ  راخب  هب  لدبم  ددرگ  هدعم  دراو  يرم  زا  اذغ  هچهر  هک  دوش  یم  ادیپ 

وجه ار  دوخ  راوـخرپ  قـیفر  ءارعـش  زا  یکی  .دـندز  یم  لـثم  وا  هب  ار  يروـخرپ  مدآ  ره  .دـیدرگ  بارعا  لـثملا  برـضوا  يروـخرپ 
: هتفگو هدومن  ینیریش 

هیواهلاک هنطب  یل  بحاصو 

هیواعم هئاعما  یف  ناک 

مـسا هیواه   ) .دراد رارق  هیواعم  وا  ياه  هدور  ءاعما و  رد  هکنآ  لثم  تسا  هیواه  لثم  وا  مکـش  هک  مراد  یبحاصم  راـی و  قیفر و  ینعی 
منهج تاقبط  زا  یکی 

453 ص :

لقن نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  ...کلذـل ) لها  هل  سیل  هیلع و  اـعد  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنعل  نم  باـب  ، ) حیحص 8/27 رد  ملـسم  - 1
بهذا لاق  هاطح و  ینأطحف  ءاجف  لاق  باب  فلخ  تیراوتف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءاجف  نایبصلا  عم  بعلا  تنک   » تسا هدرک 

هللا عبـشا  لاقف ال  لکأی  وه  تلقف  تئجف  لاق  هیواـعم  یل  عداـف  یبهذا  یل  لاـق  مث  لـق  لـکأی  وه  تلقف  تئجف  لاـق  هیواـعم  یل  عداو 
نب نایملـس  و  تیملا ) تحت  یقلی  دـحاولا  بوثلا  یف  ءاج  ام  باـب   ) يذوحالا 4/128 ًْهفحت  رد  يروف  كراـبم  ار  ناـیرج  نیا  .هنطب »

هدرک ا لقن  زین  باعیتسالا 3/1421  رد  ربلا  دـبع  نبا  و  سابع ) نبا  نع  نارهم  نومیم   ) هحفص 359 دوخ  دنسم  رد  یـسالیطلا  دوواد 
نینچ نیرفن  نیا  زا  دعب  ار  هیواعم  تلاح  همادا  رد  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  ْهیواعم ) همجرت   ) ْهیاهنلا 8/127 ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  دن و 

عبس مویلا  یف  لکأی  و  اهنم ، لکأیف  لصی  ریثک و  محل  اهیف  هعصقب  ءاجی  تارم  عبس  عبـس  مویال  یف  لکأی  ناک  : » تسا هدرک  فیـصوت 
« ققحم « » ایعا امنا  عبشا و  ام  هللا  لوقی و  اریثک و  ائیش  ههکافلا  يولحلا و  یف  محلب و  تالکا 
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ریس ینعی  دیزم } نم  له  لوقتف  تالتمإ  له   } دوش هتفگ  منهج  هب  دیامرف  نآرقرد  هچ  درادن  يریس  رافک  لوبق  زا  منهج  نوچ  تسا 
( .دش مهاوخن  ریس  رافک  لوبق  زا  زگره  هکنآ  هب  هراشا  تسه ؟ يدایز  زاب  ایآ  دیوگ : يدش ؟

هکدنراد قیدصت  ناتدوخ  ءاملع  رباکازا  نارگید  و  رـصم ) پاچ   ) (1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفـص 356  دیدحلا د ر  یبا  نبا 
مانـشد نعل  بس و  هب  ار  مدرم  درکا  رما  دـیدرگ  مکحم  شتفـالخ  رما  دـش و  بلاـغ  یتقو  هک  هدوب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  نیعل  نآ 

هب هناملاظ  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  لوادتم  ناناملـسم  نایم  رد  عینـش  لمع  نیا  لاس  داتـشه  تدم  هک  ترـضح  نآ  زا  نتـسج  يربتو 
اب هک  رـصع  هفیلخ  يوما  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  اـت  دـندومن  یم  نعل  بس و  هعمج  زاـمن  هبطخ  رد  یتح  بارحم  ربنم و 

.دومن عنم  حبقا  لب  حیبق  لمع  نآ  زا  ار  مدرم  فرط و  رب  ار  نعل  بس و  هناحلاص  ریبدت 

هدرپ سپ  زا  هدوب و  بیغ  هب  ملاع  ترضح  نآ  هک  دییامن  قیدصت  سپ  دوب  هداد  ربخ  البق  ترضح  نآ  ار  حیبق  عنیـش  لمع  نیا  عوقو 
.هتشاد ربخ  راگدرورپ  هضافا  هب  هدنیآ  عیاقو  و 

اهنآ عوقو  مدرم  اهنرق  اهلاس و  نتشذگ  زا  دعب  هک  داد  رایسب  اهربخ  لیبق  نیا  زا 

454 ص :

هیواعم و بس  نم  يور  امیف  لـصف  ...هباحـصال ) هل  مـالک  نم  و  ، ) هبطخ 56 ، 56 - 4/54 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
.هنم هئاربلا  یلع و  بسب  امهریغ  ماشلا و  قارعلاب و  ساـنلا  رما  هیواـعم  نا  لوقنف : دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هلأسم 2  یلعل ، هبزج 

...هلازأف زیزعلا  دبع  نب  رمع  ماق  نا  یلا  هیما  ینب  مایا  یف  هنس  کلذ  راص  مالسالا و  ربانم  یلع  کلذب  بطخ 

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 489 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_454_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دندید ار 

گنج هب  عورش  زا  لبق  هیدثلا  وذ  ندش  هتشک  زا  ربخ 

کچوک ياهتسد  بحاص  ث »  » حتف هب  هیدثلا  وذ  یضعب  رظن  هب   ) هیدثلا وذ  هب  فورعم  هلمزت  جراوخ و (  لتق  ربخ  گنج  رد  هلمج  زا 
تـسد ود  ياراد  جراوـخ  سیئر  هـلمزت  ینعی  تـسا  ریغـصت  تمـالع  يدـث  رخآ  رد  ه »-  » تـسا و تـسد  ینعم  هـب  هیدـث  اریز  تـسا 

ریهز نبا  صوقرح  نوچ  تسا و  ناتـسپ  ینعم  هب  يدث  تغل  بابرا  هدیقع  هب  .دوب و  هدش  وا  بقل  هیدثلا  وذ  اذـل  تسا  هدوب  کچوک 
رفن هد  زا  شیب  جراوـخ  هک  نیا  هب  داد  ربـخ  زین  داد و  ار  .هیدـثلا )) وذ  هب  دـش  فورعم  اذـل  تشاد  گرزب  ياهناتـسپ  جراوـخ  سیئر 

.هرشع مکنم  کلهی  هرشع و ال  مهنم  تلفی  هک ال  ترابع  نآ  هب  دنوش  یمن  هتشک  رفن  هد  زا  شیب  ناناملسم  زا  هدرکن و  ادیپ  تاجن 

.دش عقاو  مامت  اهدعب  دوب  هداد  ربخ  هچنآ  هک  دا  هدومن  لقن  نارگید  یخلب و  نالک  هجاوخو  دیدحلا  یبا  نبا  هچ  نانچ 

: دیوگ ربخ  نیا  لیذ  رصم ) پاچ  )(1) هغالبلا جهن  حرش  لوا  دلج  هحفص 425  رد  دیدحلا  یبا  نبا  اصوصخم 

{ هتازجعم نم  وه  هفاک و  سانلا  لقن  هراهتشالا  هرتاوتم  نوکت  داکت  یتلا  رابخالا  نم  ربخلا  اذه  }

نآ تازجعم  ار  دوخ  ربخ  نیا  دـنا و  هدومن  لقن  مدرم  مامت  دراد و  هک  یترهـش  تهج  زا  تسا  رتاوت  هب  کـیدزن  راـبخا  زا  ربخ  نیا  )
( .دشاب یم  ترضح 

455 ص :

( ...جراوخلا برح  یلع  مزع  امل  لاق  و  ، ) هبطخ 58 ، 5/3 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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نآ تقیقح  تیالو و  ماقم  هب  یپ  دوشب و  امـش  زا  لاکـشا  ههبـش و  عفر  ات  هدوبن  هدنیآ  روما  هب  دندوب  هاگآ  بیغ و  هب  رابخا  اهنیا  ایآ 
.تسا هدوب  اراکشآ  یتوافت  ءافلخ  ریاس  ترضح و  نآ  نیب  هک  دییامن  قیدصت  هنافصنم  دیربب و  ترضح 

اهنرق اهلاس و  زا  دـعب  هک  هداد  یم  ربخ  هیبیغ  روما  زا  هنوگچ  هتـشادن  تعیبط  ملاـع  ءارواـم  هب  لاـصتا  هدوبن و  یندـل  ملع  ياراد  رگا 
.دیدرگ یم  عقاو 

ربخ دیاز و  تسد  هب  يرجه  دیـشر  هیریوج و  ندش  هتـشک  دایز و  نب  هللا  دیبع  تسد  هب  رامت  مثیم  ندـش  هتـشک  زا  نداد  ربخ  دـننام 
نیسحلا هللا  دبعابا  ترضح  دوخ  دنبلد  دنزرف  تداهـش  نداد  ربخ  همه  زا  رتالاب  هیواعم و  ناوعا  تسد  هب  قمح  نب  ورمع  تلق  هثداح 

نآ هلتق  دعـس  رمع  سنا و  زا  نداد  ربخ  هب  مدومن  هراشا  البق  هچ  ناـنچ  دومن  یم  ار  ترـضح  نآ  هلتق  یفرعم  ررکم  هک  مالّـسلا  هیلع 
ریاس (1) و  حرش لوا  دلج  هحفـص 298  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  ار  رابخا  نیا  ماـمت  هک  ترـضح 

بیطخ یطویس و  (2) و  یعفاش هحلط  نب  دمحم  تادلجم 

456 ص :

ْهفرعم نع  هدراولا  راـبخالا  ْهبطخلا ) يرجم  يرجی  هلملاـک  نم  ، ) هبطخ 37 ، 295 - 2/286 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
هللاوف ال ینودـقفت ، نأ  لبق  ینولـس  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاق  اـمل  لاـق : یلع ، نب  دـمحم  نع  دـسیون : یم  هیبیغلا ) رومـالاب  یلع  ماـمالا 

نم یتیحلو  یـسأر  یف  امب  ینربخأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماق  اهتقئاسو ، اهتقعانب  مکتأبنأ  الإ  هئاـم  يدـهتو  هئاـم ، لـضت  هئف  نع  یننولأـست 
هقاط لک  یلع  نإو  کنعلی ، اکلم  کسأر  نم  رعش  هقاط  لک  یلع  نأ  یلیلخ  ینثدح  دقل  هللاو  مالّـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  رعـش ، هقاط 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  لتاق  هنبا  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  لتقی  الخس  کتیب  یف  نإو  کیوغی ، اناطیش  کتیحل  نم  رعش 
هفلخ هیریوج  اذإف  تفتلاف  اـموی  مالّـسلا  هیلع  یلع  عم  انرـس  لاـق : ینرعلا ، هبح  نع  .یعخنلا  سنأ  نب  نانـس  وهو  وبحی ، ـالفط  ذـئموی 

رومأب کثدـحم  ینإ  هل : لاقف  هوحن ، ضکرف  لاق : کـبحأو ! كاوهأ  ینأ  ملعت  ـالأ  کـلابأ ! ـال  یب  قحلا  هیریوج ، اـی  هاداـنف : ادـیعب ،
ملع یلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعلطأ  دق  ناک  دقو  دسیون : یم  دلج  نیمه  هحفص 291  رد  زین  .ارـس و  ثیدحلا  یف  اکرتشا  مث  اهظفحاف ،

ذخؤت کنإ  مثیم ، ای  ...هفوکلا  لهأ  نم  موق  هیف  کشیف  کـلذ ، ضعبب  ثدـحی  مثیم  ناـکف  هیـصولا ، رارـسأ  نم  هیفخ  رارـسأو  ریثک ،
راد باب  یلع  هیف  بلصت  يذلا  هنیدملا  .کتیحل و  بضخت  یتح  امد ، کمفو  كارخنم  ردتبا  یناثلا  مویلا  ناک  اذإف  بلـصتو ، يدعب 

دیـشرب یتأ  دقو  دایز ، دـنع  تنک  لاق : یثراحلا ، رـضنلا  نب  دایز  نع  دـسیون : یم  دـلج  نیمه  هحفـص 294  رد  .ثیرح و  نـب  ورمع 
يدـی نوعطقت  لاق : کب ؟ نولعاف  انإ  کل  کلیلخ  لاق  اـم  داـیز : هل  لاـقف  مالّـسلا ، هیلع  یلع  باحـصأ  صاوخ  نم  ناـکو  يرجهلا ،

لاق امم  حلـصأ  ائیـش  دجن  هودر ال  لاق : جرخی  نأ  دارأ  املف  هلیبس ، اولخ  .هثیدـح  نبذـکأل  هللاو  امأ  دایز : لاقف  یننوبلـصتو ، یلجرو ،
اقنخ هوبلـصا  لاقف  ملکتی ، وهو  هیلجرو ، هیدـی  اوعطقف  .هیلجرو  هیدـی  اوعطقا  تیقب ، نإ  اءوس  انل  یغبت  لازت  کنإ ال  کبحاص ، کـل 

اوسفن لاق : عطقیل  هناسل  اوجرخأ  املف  هناسل ، اوعطقا  دایز : لاقف  هومتلعف ، مکارأ  ام  ئـش  مکدـنع  یل  یقب  دـق  دیـشر : لاـقف  هقنع ، یف 
.هوبلصو هناسل  اوعطقف  .یناسل  عطقب  ینربخأ  نینمؤملا ، ریمأ  ربخ  قیدصت  هللاو  اذه  لاقف : هنع ، اوسفنف  هدحاو  هملک  ملکتأ  ینع 

.8 لصف باب 1 ص170 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
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.دنا هدومن  لقن  احورشم  نارگید  (1) و  یمزراوخ

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

یلاح رد  تسا  نم  لـتاق  هک  نیا  هب  ار  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  ندومن  یفرعم  دوخ و  لـتق  زا  نداد  ربخ  هیبیغ  راـبخا  هلمج  زا 
هب يرهاظ  دادو  هقالع و  راهظا  نوعلم  نآ  هک 

.دنا هدومن  لقن  احورشم  نارگید  (3) و  یمزراوخ بیطخ  یطویس و  (2) و  یعفاش هحلط  نب  دمحم 

مجلم نبا  طسوت  دوخ  ندش  هتشک  ربخ 

نب نمحرلا  دبع  ندومن  یفرعم  دوخ و  لتق  زا  نداد  ربخ  هیبیغ  رابخا  هلمج  زا 

457 ص :

هیلعایلع نا  یناملـسلا : هدیبع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 16 . ح245 ، ص263 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 1
نیذلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع  هللا  مکدعو  امب  مکتثدحل  اورطبت  نأ  الول  هفوکلا  لهأ  ای  لاقف : هفوکلا  لهأ  بطخ  مالّـسلا 

هرشع مهنم  تلفی  الو  هرشع  مکنم  لتقی  هللاوف ال  هیدثلا ، بحاص  وهو  دیلا  جدخملا  مهنم  هنولتقت ،
.8 لصف باب 1 ص170 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

هیلعایلع نا  یناملـسلا : هدیبع  نع  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 16 . ح245 ، ص263 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
نیذلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ناسل  یلع  هللا  مکدعو  امب  مکتثدحل  اورطبت  نأ  الول  هفوکلا  لهأ  ای  لاقف : هفوکلا  لهأ  بطخ  مالّـسلا 

هرشع مهنم  تلفی  الو  هرشع  مکنم  لتقی  هللاوف ال  هیدثلا ، بحاص  وهو  دیلا  جدخملا  مهنم  هنولتقت ،

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 492 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_457_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_457_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_457_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب يرهاظ  دادو  هقالع و  راهظا  نوعلم  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  نم  لتاق  هک  نیا  هب  ار  يدارم  مجلم 

دش بیایفرش  یتقو  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  (1) و  هباغلا دسا  مراهچ  دلج  هحفص 25  رد  ریثا  نبا  هچ  نانچ  دومن  یم  ترضح  نآ 
: تفگ دوشگ و  ترضح  نآ  حدم  هب  نابز  یلع  ترضحرضحم  هب  باحصا  روضح  رد 

يدنلا وذ  بذهملاو  نمیهملا  تنأ 

لوألا زارطلا  یف  مغارضلا  نباو 

دمحم یصو  ای  کصخ  هللا 

لزنملا باتکلا  یف  الضف  كابحو 

: تایبالا رخآ  یلا 

تـسود هب  تبـسن  ییاخـس  دوج و  بحاـص  یبـیر و  بیع و  ره  زا  صلاـخ  وت  تسا  هدومن  قـلخ  رب  مئاـق  تماـما  هب  اروـت  دـنوادخ  )
.يا هدوب  اناد  قحال  قباس و  ياهورین  نونف  هب  هک  یتسه  یمان  عاجش و  يدرم و  ریش  دنزرف  وت  نمشدو 

لضف هنوگ  ره  هک  تسا  هداد  صاصتخا  ماقم  تلزنم و  نیا  هب  ار  وت  نایملاع  راگدرورپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  یـصو  نیا 
( .هتشاد ررقم  هضافاوت و  رب  دیجم  نآرق  رد  ار  دوخ  ياهتمارکو 

: دومرف باوج  رد  ترضح  دندومن  بجعت  ترضح  نآ  هب  وا  هقالع  ترثک  ناسل و  تقالط  زا  باحصا  عیمج 

دادولاب ینم  کحصنا  انا 

يداعالا نم  تنا  هفشاکم و 

: دومرف وا  باوج  رد  ترضح  دیوگ : قعاوص (2)  هحفص 82  رد  رجح  نبا  زین  و 

458 ص :

.برک يدعم  نب  ورمع  لاح  حرش  ، 4/134 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 1
باب 1، ص176 ، لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  حلط  نب  دـمحم  زین  لصف 5 . باب 9 ، ص135 ، یکم ، رجح  نبا  ْهقرحملا ، قـعاوص  - 2

.تسا هدرک  هراشا  تالمج  نیمه  هب  هتمارک  یف  لصف 9 ،
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یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

(1) يدارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 

نم هک  نآ  بجع  یتسه و  نم  نانمـشد  زا  وت  هک  نآ  لاح  ءالم و  رب  ینلع و  یـشاب  نم  ناتـسود  زا  هک  دنک  یم  تحیـصن  ار  نم و  )
( .تسا دارم  هفیاط  زا  تسود  رهاظ  رادغ  نیا  تسا و  بلاط  ارم  ندش  هتشک  گرم و  وا  مهاوخ و  یم  ار  وا  یناگدنز  تایح و 

یم تسا  راکـشآ  حضاو و  هکلب  تسا  نینچ  دومرف  تسا  هدمآ  ناتدب  نم  مان  زا  دیا  هدینـش  ارم  مسا  ایوگ  درک  ضرع  نمحرلا  دـبع 
ارم نک  رما  تسا  نینچ  رگا  درک  ضرع  ییامن  یم  باضخ  مرس  نوخ  هب  ارم  دیفس  نساحم  نیا  يدوز  نیمه  هب  ینم و  لتاق  وت  مناد 
نم نید  هکنآ  يارب  یندـشن  ینعی  لاـحم  تسا  يرما  نیا  دومرف : ترـضح  دـندومن  ار  اـضاقت  نیمه  باحـصا  زین  دـنناسر و  لـتق  هب 

! ار تیانج  زا  لبق  صاصق  دهد  یمن  هزاجا 

رهاظ لامعا  هب  طوبرم  نید  ماکحا  یلو  ینم  لتاق  وت  دنک  یم  مکح  نم  ملع 

459 ص :

یف ءاج  اـم  باـب  ، ) و 10/154ح1861 حـیرج ) یلع  ففذـی  ال   ) باـب ح18595 ، فنـصملا 10/125 ، رد  یناعنـص  قازرلا  دـبع  - 1
1125 باعیتسالا 3/1127 - رد  ربلا  دبع  نبا  و  رعـشلا ) یف  ْهصخرلا  ، ) ح29 ، 6/175 فنصملا ، رد  یفوک  ْهبیـش  یبا  نبا  و  ْهیرورحلا )

لتقم ربخ  ، ) هبطخ 69  6/115 ْهغالبلا ، جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  و  هنع ) هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  همجرت 1855  )
رگید و  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـتقم  رکذ   ) خـیراتلا 3/388 یف  لـماکلا  رد  ریثا  نبا  و  ههجو ) هللا  مرک  یلع 
ورمع رعش  نیا  هب  دندروخرب  مجلم  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  ننـست  لها  بتک 

« ققحم  » .داد ربخ  درک  دهاوخ  ترضح  اب  وا  هچنآ  زا  دومرف و  داهشتسا  برک  يدعم  نب 
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.میامن يراج  وت  رب  یمکح  مناوت  یمن  اعرش  هدیدرگن  زراب  رهاظ  فالخ  رب  یلمع  وت  زا  زونه  تسا 

درک و یمن  تلادع  رگا  ینعی  دوخ  تلادع  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  دش  هتـشک  دیوگ : دوخ  لاطبالا  باتک  رد  یـسیلگنا  نیلراک  رتسم 
یم ادیپ  یسک  هب  نظ  ءوس  هک  يدرجم  هب  ملاع  نیطالس  هچ  نانچ  دنام  یم  تمالـس  هب  شندب  اعطق  درک  یم  تیانج  زا  لبق  صاصق 

.دندومن یم  ناشمودعم  يروف  دوب  ناشزیزع  براقا  لایع و  ردارب و  دنزرف و  ول  دندرک و 

مزج روط  هب  ار  دوخ  لتاق  هک  نآ  نیع  ردو  دراذگن  نوریب  تناید  عرش و  هریاد  زا  اپ  هک  دوب  يدرم  دار  هناگی  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو 
وا هرابرد  ار  تبحمو  تفأر  لامک  هکلب  درکن  صاـصق  هدـماین  لـمع  هب  وا  زا  یتیاـنج  زونه  رهاـظ  بسح  رب  نوچ  یلو  دومن  یفرعم 

.روما بقاوع  نطاوب و  رب  ار  ترضح  نآ  ملع  هطاحا  دومن  تابثا  تسا و  رهاظ  ار  دوخ  تواقش  ات  تشاد  یعرم 

هچ دوب  دـهاوخن  رگید  دـشاب  یم  اـیاطخ  زا  موصعم  هک  ماـما  ربمغیپ و  زج  بیغ  هب  ملاـع  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  و 
دننام  ) دنا تمـصع  ياراد  نوچ  ماما  ای  ربمغیپ  یلو  دومن  دهاوخ  اهداسف  روما  قاقح  هب  شناد  ملع و  يور  دشابن  موصعم  رگا  هکنآ 

.دومنن تیانج  زا  لبق  صاصق  دراذگن و  نوریب  رونا  عرش  هرئاد  زا  اپ  دوخ  لتاق  رب  عالطا  ملع و  اب  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملا  ریما 

رد زا  ترـسم  مالع  کی  اب  هدیـسر  هار  زا  یناوج  هک  هدوبن  تابیغم  رارـسا و  رب  ترـضح  نآ  عالطا  ملع و  تابثا  رب  لئالد  اـهنیا  اـیآ 
دشاب فاصنا  يردق  رگا  ادخ  هب  ینم  لتاق  وت  دیامرفب  ترضح  دناوخب  هحیدم  دسوبب و  تسد  تبحم  دادو و 

460 ص :
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.تسا هدوب  نطاب  رهاظ و  ملع  ياراد  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  قیدصت 

مالّسلا هیلع  یلع  تیلضفا  تیملع و 

هیلع نینمؤملا  ریما  هک  هدومن  لـقن  یعفاـش  هحلط  نبا  مظنملا  رد  زا   65 هحفص  (1) هدوملا عیبانی  باب 14  لوا  رد  یخلب  نامیلـس  خیش 
: دومرف مالّسلا 

ینناو نیلوألا  ملع  تزح  دقل 

میدقو نیرخآلا  ملعب  نینض 

اهرسأب بویغلا  رارسأ  فشاکو 

میدقو ثداح  ثیدح  يدنعو 

میق لک  یلع  مویقل  ینإو 

میلع نیملاعلا  لکب  طیحم 

عیمج فشاک  تسا و  موتکم  مامت  نم  هنیـس  رد  هک  نیرخآ  مولع  هب  مملاع  اناد و  نیلوا و  مولع  هب  مرهاـم  اـناد و  قیقحت  هب  هنیآ  ره  )
عیمج هب  هطاحا  هب  نم  ملع  میاور  نامرف  ریبک  ریغص و  ره  رب  نم  رب  تسا و  نم  هنیـس  رد  قحال  قباس و  زا  یناتـساد  ره  مبیغ و  رارـسا 

( .دراد تادوجوم 

: ترضح نآ  دومرف  نآ  زا  دعب  و 

اوتاو یلاعت  هَّللا  لاقو  .اهباب  یلعو  ملعلا  هنیدـم  انا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبّنلا  لاقو  اریعب  نیعبـس  هحتافلا  ریـسفت  نم  ترقوأل  تئـش  ول 
.بابلاب هیلعف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباوبأ  نم  تویبلا 

ناتسرهش نم  دومرف  هک  تسا  ربمغیپ  هدومرف  نم  نایب  دیؤم  دومن و  مهاوخ  رپ  ار  رتش  داتفه  اهنت  هحتاف  هروس  ریسفت  زا  مهاوخب  رگا  )
یلع مملع و 

461 ص :

.هملع ْهرازغ  یف  باب 14  دعب  هب  دعب ح1 ، هب  دلج 1/205 ، رد  زین  و  باب 65 . ، 3/209 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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دراد هدارا  هک  یـسک  سپ  .اهنآ  رد  زا  دیوش  اه  هناخ  دراو  دیامرف  یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  ربمغیپ  هدومرف  دییإت  دـشاب و  یم  نآ  رد 
( .ددرگ دراو  هدومن  یفرعم  ربمغیپ  هک  یباب  زا  دیاب  دیامن  ملع  لیصحت 

تـسا جراخ  ءاصحا  دح  زا  لئالد  هک  نآ  لاح  و   ) دوبن نارگید  رب  ترـضح  نآ  مدقت  لصف و  الب  تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  چـیه  رگا 
لیلد ود  نیمه  رگم  میدومن ) هراشا  اهنآ  زا  يرـصتخم  هب  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هچ  نانچ  عامجا  تنـس و  باـتک و  لـقن و  لـقع و  زا 

تیلضفا تیملعا و  درادن و  ملاع  رب  مدقت  قح  یلهاج  چیه  قطنم  لقع و  هدعاق  يور  هک  ترضح  نآ  تیلضفا  تیملعا و  ماقم  یکی 
لوضفملا مدق  دیوگ : شباتک  لوا  هبطخ  نمض   (1) دیدحلا یبا  نبا  یتح  تسا  راکشآ  زراب و  نمشد  تسود و  دزن  رد  ترضح  نآ 

لوضفم تساوخ  ادـخ  دـیوگ  بصعت  تداع و  يور  اهتنم  تسا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  هب  فارتعا  رارقا و  ترابع  نیا  لضفالا  یلع 
.دراد مدقم  لمکا  لضفا و  رب  ار  مامت  فکلا ) رفص  ینعی  )

بابرا نادنمـشنادو و  ءالـضف  ضارتعا  دروم  هک  هدوبن  هتـسیاش  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  یملاع  صخـش  زا  ینایب  نینچ  هکنآ  لاح  و 
هب تسا  ییاج  یب  تبـسن  نیا  هدومن و  هدیقع  راهظا  لقع  قطنمو و  ملع  دـعاوق  فالخ  رب  هک  دـنریگ  هدرخ  وا  رب  دریگ و  رارق  قطنم 

لـضاف رب  ار  یلوضفمو  دیامن  یمن  قطنم  لقع و  فالخ  رب  یملع  زگره  میلع  میظع  يادخ  هک  نآ  هچ  مظعا  راگدرورپ  سدقا  تاذ 
.لضفا ملعا و  رب  دسر  هچ  ات  دراد  یمن  مدقم 

462 ص :

ْهمدقم ، 1/3 دیدحلا ، یبا  نبا  ًْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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هب دـسر  هچ  اـت  لـضفا  رب  لـضاف  میدـقت  هب  دوش  یمن  رـضاح  هدرب  قطنمو  ملع  زا  يا  هرهب  دراد و  روعـش  مهف و  رـصتخم  هک  يرـشب 
.لضفا رب  لوضفم 

قیرط هب  رمز  هروـس  هیآرد 12  دوـخ  هک  نآ  لاـح  دراد و  مدـقم  لـضفا  رب  ار  یلوـضفم  میلع  میکح  يادـخ  تسا  نـکمم  هنوـگچ 
: دیامرف یم  يراکنا  ماهفتسا 

{ َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  }

(( دنتسین ناس  کی  زگره  ینعی  ( ؟ دنناس کی  نادان  لهاج  مدرم  اب  دنا  شناد  ملع و  لها  یلع ) دننام   ) هک نانآ  ایآ  )

: دیامرف سنوی  هروس  هیآ 36  رد  زینو 

{ يدُْهی ْنَأ  ّالِإ  يّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ    ِ ّقَْحلا َیلِإ  يدْهَی  ْنَمَف  {َأ 

( .دوش تیاده  دوخ  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  يربهر  هکنآ  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازس  دنک  یم  يربهر  قح  هار  هب  ار  قلخ  هکنآ  ایآ  )

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  تما  رد  مدقت  قح  تیلضفا  تیملعا و  تهج  زا  سپ 
: دیوگ هک  اجنآ  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  احیرص  هغالبلا  جهن   (1) هحفص رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

« نیملسملا عیمج  نم  هفالخلاب  قحا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  رشبلا  لضفا  هنا  »

ناناملسم عیمج  زا  تفالخ  رما  هب  یلوا  قحا و  رشب و  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتسرد  هب  )
( .تسا هدوب 

متاخ مرکا  لوسر  ياه  هدومرف  تسا  لوا  لیلد  اب  طبترم  هک  مود  لیلد  و 

463 ص :

( نیفص نم  هفارصنا  دعب  هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 2 ، 1/140 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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: دیامرف یم  ثیدح  نیمه  رخآ  رد  هک  اصوصخم  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نم  »

( مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی   ) یلع باب  رد و  هب  دورب  دیاب  سپ  ار  ملع  هدارا  سک  ره  )

هک یـسک  نآ  يا  تسا  تعاطا  هب  یلوا  دـیورب  وا  هناخ  برد  دـنک  یم  رما  ربمغیپ  هک  یـسک  نآ  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
؟ دنیامن نیعم  تفالخ  ناونع  هب  دوخ  يارب  مدرم 

نامه هک  دـیامن  یم  نیعم  ار  مدـقت  قح  تهج  تلع و  دوش  تعاطا  دـیاب  تسا  عاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رما  هکنآ  رب  هوـالع 
.دشاب تیملعا  هک  تسا  ینالقع  تهج 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتسیاب  یم  دوب  ههجو  هللا  مرک  یلع  اندیـس  يارب  مدقت  قح  تیلـضفا  تیملعا و  تهج  زا  رگا  خیش :
.میا هدروخنرب  ام  یصن  نینچ  هب  هک  نآ  لاح  دنیامنب و  وا  زا  يوریپ  دیاب  دننادب  تما  هک  دیامنب  بانج  نآ  رب  یصن 

هزادنا نآ  تداع  دـیاب  ارچ  هک  دوش  یم  یعاد  رثأت  بابـسا  هداعلا  قوف  لضف  لمع و  اب  نایاقآ  امـش  لاثما  زا  تانایب  لیبق  نیا  یعاد :
.دهد رارق  دوخ  روهقم  ار  امش  تقیقح  شناد و  ملع و  هک  دشاب  هدرک  ریثأت  امش  رد 

لها تداهـش  هب  هدیناسر  سلجم  ضرع  هب  ار  هدراو  صوصن  هدومن و  ناهرب  هماقا  ناتدوخ  هربتعم  بتک  زا  تسا  بش  هد  زیزع  ياقآ 
.دیا هدیدن  یصن  دییامرف  یم  هتفرگ  رس  زا  ار  ثحب  اقآ  بشما  هزات  تالجم  دئارج و  سلجم و 

یم امش  زا  لاؤس  کی  هدیشوپ  مشچ  همه  زا  کلذ  عم  هیفخ  هیلج و  صوصن  زا  تسا  رپ  رـسارس  ناتدوخ  هربتعم  بتک  هک  یتلاح  رد 
ملع هب  جایتحا  تما  ایآ  هک  میامن 

464 ص :
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.هن ایدنراد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریسو 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیلاعتم  هریـس  هیلاع و  مولع  هب  تمایق  زور  ات  تما  هباحـص و  یگمه  تاـجایتحا  هک  تسا  یهیدـب  خـیش :
.دشاب یم  هلآو 

هک هنیدم  ثیدـح  نیمه  رگم  دوبن  تماما  تفالخ و  باب  رد  ترـضح  نآ  زا  یحیرـص  صن  چـیه  رگا  رجالا  مکل  هللا  نسحا  یعاد :
: هدومرف احیرص 

« بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمو  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

دیاب سپ  ارم )  ) ملع دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  نآ  باب  یلع  مشاـب و  یم  ملع  ناتـسرهش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   ) نم )
(( مالّسلا هیلع  یلع   ) ملع باب  رد  هب  دورب 

.دوب مارم  تابثا  يارب  یفاک 

هدوب تما  ملعا  یلع  ربمغیپ  هدومرف  هب 

یلع هناخ  رد  دورب  درادرب  هرهب  نم  ملع  زا  دهوخ  یم  سک  ره  دیامرف  یم  هک  تسا  ثیدـح  نیا  زا  رت  حـضاوو  حیرـص  صن  مادـک 
تقو مدومن و  تبحـص  عوضوم  نیا  فارطا  رد  مامت  ترارح  اب  یعاد  ار  بش  ماـمت  تسا  رحـس  تقو  نـالا  تسا  نم  ملع  باـب  هک 

باسح فرح  هب  شوگ  تداع  يور  دیهاوخ  یمن  ناتفالـسا  دننام  نایاقآ  هک  نیا  لثم  دیدومن  درـس  ارم  اقآ  لاحلا  متفرگ  ار  نایاقآ 
.دییامن یم  صن  راکنا  هتفرگ و  هدینشن  ار  ام  تانایب  مامت  دیهدب 

راب ریز  مدرم  ملعا  ملاع و  دوب  اـب  هک  تفگ  لـحن  لـلم و  باـبرا  زا  يدنمـشناد  لـقاع  مادـک  تسا  یملع  صن  زا  رتـالاب  صن  مادـک 
.دوش یم  امش  قطنم  هب  میلست  یعاد  دش  ملاع  رد  ینایب  نینچ  قطنمو  ملع  رد  رگا  دنورب  لهاج 

تیعبت مدرم  ملعا  ملاع و  دوجو  اب  هک  درادن  دوجو  ملاع  رد  یقطنم  نینچ  رگا  و 

465 ص :
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یلع نینموملا  ریما  نوچ  هک  دیوشب  تسا  شناد  ملع و  بابرا  مامت  قطنم  هک  ام  قطنم  میلـست  دـیاب  امـش  دـنیامنب  لهاج  زا  يوریپ  و 
.دییامنب وا  زا  يوریپ  تیعبت و  قطنمو  لقع  ملع و  مکح  هب  دیاب  هدوب  تما  ملعا  مالّسلا  هیلع 

ظفاح (1) و  بقانم رد  یمزراوخ  دیؤملا  وباو  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  ماما  دـننام  ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هک  مدرک  ضرع  البق  هچ  نانچ 
(4) یبرقلا هدومرد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  (3) و  عیبانی رد  یلخب  نـالک  هجاوخ  (2) و  یلع یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفـصا  میعن  وـبا 

: دومرف یم  ررکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن   (5) قعاوص رد  یکم  رجح  نبا  یتح 

( .تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تما  دارفا  نیرت  اناد   ) بلاط یبا  نب  یلع  یتما  ملعا 

یلزاغم نبا  هچ  نانچ  دنسر  یمن  ترضح  نآ  ملع  هیاپ  هب  هباحص  زا  يدحا 

466 ص :

لصف 7. ح 67 ، ص82 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 1
ح 459، ، 1/432 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  زین  .همدقم و  ح3  ص24 ، یناهفصا ، میعن  یبا  یلع ، یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  - 2

یجنگ .يرماعلا  حفـصملا  لاح  حرـش  هرامـش 2297 ، همجرت  ، 6/255 يربـکلا ، تاـقبط  رد  دعـس  نبا  .لـحن و  هروس  هیآ 43  لـیذ 
.دنا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  نوگانوگ  ظافلا  هب  باب 94 ، باب  ص332 ، بلاطلا ، ْهیافک  رد  یعفاش 

.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 3
اب  ) ْهدوـم 7 زین  و  باب 56 ) ح 814  ، 2/285 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهدوم 5 ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 4

(56 باب ح859 ، ، 2/301 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا 
طمس باب 18 ، ح66 ، ، 1/97 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیومح  زین  و  لصف 3 . باب 9 ص127 ، یکم ، رجح  نبا  ْهـقرحملا ، قـعاوص  - 5

.تسا هدرک  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  لوا ،
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یبلک زا  ( (1) عیبانی باب 14  رد  یفنح  نامیلس  خیـش  دئارف و  رد  ینیومح  لوؤسلا و  بلاطم  رد  هحلط  نب  دمحم  بقانم و  رد  یعفاش 
: تفگ تما ) ربح   ) سابع نب  هللا  دبع  هک  دننک  یم  لقن 

یف هباحـصلا  ملع  یملع و  اـم  یلع و  ملع  نم  یملع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ملع  نم  یلع  ملع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ملع 
رحبا هعبس  یف  رحب  هرطقک  الا  یلع 

یلع ملع  زا  نم  ملع  دشاب و  یم  ربمغیپ  ملع  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  تسا و  یلاعت  يادـخ  ملع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ملع  )
( .دشاب یم  ایرد  تفه  رد  یبآ  هرطق  دننام  یلع  ملع  لباقم  رد  هباحص  ملع  نم و  ملع  تسا و 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  انالوم  هک  تسا   (2) هغالبلا جهن  هبطخ 108  رخآ  رد 

« مکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و  فلتخم  هلاسرلا و  طحم  هوبنلا و  هرجش  نحن  »

هدمآ و دورف  اجنآ  رد  یهلا  ماغیپ  تلاسر و  هک  میشاب  یم  ینادناخ  زا  میتسه و  توبن  هرجـش  زا  مالّـسلا )  مهیلع  رـشع  انثا  همئا   ) ام )
( .میشاب یم  تمکح  ياه  همشچو  شناد  تفرعم و  ياهناکم  ام  هدوب و  اجنآ  رد  ناگتشرف  دمآ  تفر و 

نآ رد  رما  نیا  دـیوگ  هبطخ  نـیا  حرـش  رد  رـصم ) پاـچ   ) (3) هغالبلا جهن  حرـش  مود  دـلج  هحفـص 236  رد  مه  دـیدحلا  یبا  نـبا 
لوسر اریز  ادج  تسا  رهاظ  ترضح 

467 ص :

باب 14. ح 25 ، ، 1/215 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
( هل عضاخ  ءیش  لک  .هل  ْهبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 108 7/220و 219 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 2
( هل عضاخ  ءیش  لک  هل  ْهبطخ  نم  و   ) هبطخ 108 7/220 و 219 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« بابلا تأیلفو  هنیدملا  دارا  نم  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  »

ملع باب  هب  دورب  دیاب  سپ  درادرب  هرهب  نم  لمع  ناتـسرهش  زا  دراد  هدارا  سک  ره  دـشاب  یم  نآ  باب  یلع  مملع و  ناتـسرهش  نم  )
(( مالّسلا هیلع  یلع  )

: هلمجلاب دشاب  یم  يرایسب  مولع  تسا  مزلتسم  هک  تسا  يرما  ءاضق  یلع  مکاضقا  دومرف  زینو 

دحأ الف  مکحلا ، عیبانیو  ملعلا  نداعم  هنأب  هسفن  فصی  نأ  هل  قحو  هبراق ، الو  اهیف  دـحأ  هقحلی  مل  ادـج  هعیفر  لاـح  ملعلا  یف  هلاـحف 
( یهتنا  ) هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  هنم  اهب  قحأ 

کیدزن وا  هب  هکلب  دیسر  دهاوخن  وا  هب  سک  چیه  روصت  تسد  جراخ و  نایب  دح  زا  هک  تسا  دنلب  رایـسب  ترـضح  نآ  یملع  ماقم  )
نم مولع  سونایقا  زا  تمکح  ياه  همـشچ  هک  منم  ملع  ندعم  دیامرفب  دهد و  تبـسن  دوخ  هب  هک  تسا  راوازـس  دـش و  دـهاوخن  مه 

( .تسین ادخ  لوسر  زا  دعب  ملع  تعفر  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتراوازـس  رـشب  زا  دحا  هک  تسا  تباث  هجیتن  رد  سپ  دشاب  یم  يراج 
یهتنا

هحفص رد  یجیا  یضاق  (2) و  لوؤسلا بلاطم  هحفـص 23  رد  هحلط  نب  دمحم  (1) و  باعیتسا میس  دلج  هحفـص 38  رد  ربلا  دبع  نبا 
یلع مکاضقا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ  فقاوم  ، 276

468 ص :

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1102 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 1
.هلضفو هملع  لصف 6  ص99 و 101 ، یعفاش ، هحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
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رد يرزج  دمحمو   (2) ءایلوالا هیلح  لوا  دلج  هحفـص 65  رد  میعنوبا  ظفاح  (1) و  ءافلخلا خیرات  هحفص 115  رد  یطویـس  هچ  نانچ 
(4) ریبک خیرات  متفه  دلج  هحفص 359  رد  ریثک  نبا  تاقبط و  هحفص 459  رد  رکاسع  نب  بدمحم  (3) و  بلاطملا ینسا  هحفص 14 

نب رمع  هفیلخ  زا   (5) باعیتسا مراهچ  دلج  هحفص 38  رد  ربلا  دبع  ناب  و 

یلوا و ام  همه  زا  تسا ) روما  عیمج  رب  هطاحا  هک   ) تواـضق رما  رد  یلع  ینعی  اـناضقا  یلع  تفگ  یم  هک  دـنا  هدومن  لـقن  باـطخلا 
.دوب مدقم 

: دیوگ هحلط  نبا  مظنملا  رد  بحاص  هک  دیامن  یم  لقن   (6) هدوملا عیبانی  هفحص 69  رد  زین  و 

ام عیمجو  هلمسبلا ، یف  هحتافلا  یف  ام  عیمجو  هحتافلا ، یف  نآرقلا  یف  ام  عیمجو  نآرقلا ، یف  هیوامسلا  بتکلا  رارـسأ  عیمج  نأ  ملعإ 
هطقنلا انأ  ههجو : )  هللا  مرک  یلع (  مامألا  لاق  .ءابلا  تحت  یه  یتلا  هطقنلا  یف  هلمسبلا  ءاب  یف  ام  عیمجو  هلمسبلا ، ءاب  یف  هلمـسبلا  یف 

.ءابلا تحت  یتلا 

هروسرد هک  قیاقح  عیمج  تسا و  هحتاف  هروس  رد  نآرق  زومر  رارسا و  مامت  تسا و  نآرق  رد  يوامـس  بتک  عیمج  رارـسا  هک  نادب  )
هطقن رد  مامت  هلمسب  ءاب  رارسا  تسا و  هلمسب  ءاب  رد  تسا  هلمسب  رد  هچ  رهو  تسا  هلمسب  رد  تسا  هحتاف 

469 ص :

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  خیرات  ص170 ، یطویس ، ءافلخلا  خیرات  - 1
.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4 ، ، 1/65 یناهفصا ، میعن  یبا  ءایلوالا  ْهیلح  - 2

یعفاش ص73. يرزج  بلاطملا ، ینسا  - 3
.تشذگ سلجم  نیمه  رد  - 4

.بلاط یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1102 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 5
باب 14. ح15 ، ، 1/213 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 6
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( .متسه ءاب  ریز  هطقن  نآ  نم  هدومرف  ههجو  هللا  مرک  یلع  تسا و  ءاب  ریز 

: رعاش دیارس  شوخ  هچ 

مهیدیا قوف  ءاف  يالاب  هطقن  نآ  ییوت 

ییاب ار  هللا  مسب  تحت  لزنت  تقو  رد  هک 

: تفگ هک  سابع  نبا  زا  دیامن  یم  لقن   (1) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  زین  و 

نمحرلا هللا  مسب  تأرقف : هللا  دبع  ای  أرقا  لاق : ءاشعلا و  دـعب  عیقبلا  یلا  یب  جرخف  هرمقم  هلیل  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  مامالا  يدـیب  ذـخا 
.رجفلا غوزب  یلا  ءابلا  رارسا  یف  یل  ملکتف  میحرلا 

نمحرلا هللا  مسب  نم  ناوخب ! دومرف : ءاشع  زامن  زا  دعب  عیقب  ناتسربق  يوس  هب  درب  تفرگ  ارم  تسد  مالّسلا  هیلع  یلع  یباتهم  بش  رد 
( .رجف عولط  ات  تفگ  نخس  نم  يارب  هللا  مسب  ءاب  رارسا  زا  هاگنآ  مدومن  تئارق  ار  میحرلا 

ثراو هیبیغ و  رارـسا  هب  ملاـع  هک  نیارد  هدوب  درف  هب  رـصحنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباحـص  ناـیم  رد  هک  تسا  نیقیرف  یقاـفتا 
.تسا هدوب  ءایبنا  مولع 

زا  (4) عیبانی رد  یفنح  یخلب  نامیلسو   (3) بقانم رد  یمزراوخ  بیطخ  (2) و  لوؤسلا بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هچ  نانچ 
: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنا  هدومن  لقن  یبلح  هحلط  نبا  مظنملا  رد 

.نیلسرملاو ءایبنالا  مولع  ثراو  یناف  بویغلا  رارسا  نع  ینولس 

470 ص :

باب 14. ح19  ، 1/214 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 1
لصف 5. ص77 ، یعفاش ، ْهحلط  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

لصف 7 ح81 و 83 و 85 ، ص90 و 91 ، یمزراوخ ، بقانم ، - 3
باب 68. 3/211و 208 ، یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 4
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( .منیلسرمو ءایبنا  مولع  ثراو  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  هیبیغ  رارسا  زا  نم  زا  دینک  لاؤس  )

دنیامن یم  لقن   (2) هدوملا عیبانی  رد  یخلب  نامیلس  (1) و  هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  زینو 
: دومرف یم  ربنم  يالاب  رد  ترضح  نآ  هک 

ضرالا قرط  نم  اهب  ملعا  یناف  تاومسلا  قرط  نع  ینولس  ینودقفت  نا  لبق  ینولس 

( .نیمز ياه  هار  زا  اه  نامسآ  ياه  هار  هب  مرت  ملاع  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  اهنامسآ  ياه  هار  زا  نم  زا  دینک  لاوس  )

تسا تابیغم  هب  ندوب  هاگآ  رب  لیلد  نیرتگرزب  هدوبن  زورما  دننام  توکلم  رد  ریس  لیاسو  هک  ینامز  نآرد  ترـضح  نآ  زا  اعدا  نیا 
.دنداد یم  ربخ  هّیوج  تارک  اهنامسآ و  زا  ترضح  نآ  دندومن و  یم  لاؤس  ررکم  اذلف 

هزجعم دوخ  نداد  يزورما  دـیدج  تئیهاب  قباطم  ار  صاخـشا  باوج  هدوب  رئاد  يرـصم  سویملطب  تئیه  هک  يا  هرود  رد  هوـالع  هب 
.تسا گرزب 

دیدج تئیه  قبط  هیوج  تارک  زا  یلع  رابخا 

یملع تسایر  يرجه  مس  نرق  رد  هک  یسدقلا  هرـس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  هفقث  لداع  ثدحم  لضاف  ققحم و  خیـش  هچ  نانچ 
هروس ریسفت  رد  هدوب  زرحم  وا 

471 ص :

( .بولقلا یف  ارقتسم  اتباث  نوکی  ام  نامیالا  نمف  هل  هبطخ  نم  و  ، ) هبطخ 235 ، 13/106 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
باب 14. ح9 ، ، 1/208 یفنح ، يزودنق  ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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باتک رد  یفجن  حیرط  نب  نیدلا  رخف  هتـشاد  لماک  تیفورعم  يوقت  عرو و  دهز و  رد  هک  يوغل  ثدـحم  لضاف  خیـش  تافاصلا و  و 
رقاب دـمحم  ـالم  موحرم  ریهـش  همـالع  بکوک و  هغل  رد  هدومن  فیلأـت  لـبق  لاـس  دصیـس  اـبیرقت  هک  نیرحبلا  عمجم  شفورعم  تغل 

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ملاعلا » ءامسلا و   » (1) راونالا راحب  دلج 14  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم 

« ضرالا یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  »

( تسا نیمز  رد  هک  ییاهرهش  دننام  دنتسه  ییاهرهش  دننامسآ  رد  هک  ناگراتس  نیا  )

رادـم هک  مه  یـسویملطب  تئیه  هدوبن و  ملاع  رد  يرثا  دـیدج  تئیه  زا  هک  ینامز  هرود  کی  رد  ایآ  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  اـمش 
.دنتسناد یم  نامسآ  ياهخیم  هئیضم و  راونا  ار  ناگراتس  بکاوک و  دندوب  كالفا  هب  لئاق  هدوب  نامز  نآ  یکلف  نویضایر  لمع 

زا رـشب  دارفا  زا  يدرف  رگا  دـنهدب  ربخ  ناگراتـس  عاضوا  تارک و  عضو  زا  هک  هتـشادن  دوجو  مه  يزورما  ياـهنیبورد  اهپوکـسلت و 
امش دریگ  رارق  ءاملع  لمع  هجوت و  دروم  لاس  رازه  زا  دعب  هک  یتئیه  ملع  اب  قباطم  مه  نآ  دهدب  ربخ  يوج  تارک  يوامس و  رابخا 

.دیروآ یمن  باسح  هب  بیغ  رابخا  رامش  رد  ار  ربخ  نیا  دیناد و  یمن  بیغ  هب  مالع  ار  يا  هدنهد  ربخ  نینچ 

راهطا همئا  زا  ءاملع  رباکا  بتک  رد  هک  رابخا  عون  نیا  دییامرفب  دیهاوخب  رگا 

472 ص :

.اهددعو اهتایفیک  تاوامسلا و  باب  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  ح8  ، 55/91 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 1
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رما نیا  رب  تلـالد  ربـخ  دوخ  اریز  دـیدومن  رهاـظ  ار  دوخ  بصعتو  دـیدومرف  ار  یفطل  یب  لاـمک  تسین  بیغ  هب  ملع  هدیـسر  رایـسب 
.دراد گرزب 

ياهپوکـسکلت هک  مه  هزورما  یتح   ) تسا هدوب  دیدپان  اهرظن  زا  اهنآ  یگنوگچ  هک  هیوج  تارکو  العا  توکلم  زا  نداد  ربخ  رگا  و 
دـصیس رازه و  ربخ  نآ  یگنوگچ  تقیقح و  قیدـصت  مه  هزورما  مولع  و  دـنوش ) یمن  هدـید  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  تسا  دوجوم  يوق 

نب یلع  نیملسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  انالوم  هک  دییامرف  قیدصت  هدوب و  ملاع  بیغ  زا  نداد  ربخ  دینادب  سپ  دیامن  یم  ار  لبق  لاس 
یلومعم مشچ  اب  هدـیدرگ  دوجوم  هزورما  هک  هیفـشک  بابـسا  لئاسو و  نودـبهک  تسا  هدوب  بیغ  هب  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

.هداد رارق  فاشکنا  فشکدروم و  ار  توکلم 

.هدوب بیغ  هب  ملاع  هدنهد  ربخ  هک  دنک  یم  مکح  لاس  رازه  زا  لبق  رابخا  نینچ  ندینش  ضحم  هب  یقیقد  ناسنا  ره  اعطق 

يوسنارف قرشتسم  نئوژ  ویسم  اب  وگتفگ 

یعقوم هدومن  دـمآ  شیپ  یعاد  يارب  رفـس  نیمه  رد  هک  یمهم  بلطم  هب  میامن  هراشا  نایاقآ  هزاجا  اب  ماقم  ياضتقا  هب  تسا  بسانم 
تخت هس  هک  میدوب  ـالیراو )  ) یتشک لوا  هجرد  قاـطا  رد  میدـش  یتـشک  راوس  برع ) قارع  يدحرـس  رهـش  نیرخآ   ) هرـصب زا  هک 

نآ اب  بدؤم  لضاف و  رایسب  دوب  ام  قاطا  رد  نئوژ ) ویسم   ) مان هب  يوسنارف  نیقرشتسم  زا  دنمشناد  فیرش  درم  کی  اقافتا  دوب  باوخ 
ینید یملع و  ياهتبحص  اب  هزور  همه  سونأم و  مه  اب  اذلف  تسناد  یم  بوخ  رایـسب  ار  یـسراف  یبرع و  نابز  دوب  هسنارف  داژن  زا  هک 

.میدوب مرگرس 
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يرفعج هقح  بهذم  مالسا و  سدقم  نید  قیاقح  هب  ار  مرتحم  درم  نآ  هدومن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  متشاد  لماک  یعس  یعاد  هتبلا 
.مزاس هجوتم 

هچ دـشاب  یمن  نایدا  ریاس  رد  هک  تسه  ییایازم  مالـسا  تناید  رد  هک  میامن  یم  قیدـصت  ناشیا  تبحـص  نمـض  اهزور  زا  یکی  رد 
تایفـشک رد  هک  دـینکن  شومارف  لاح  نیع  رد  یلو  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لمع  رد  لادـتعا  راک  همه  اـج و  همه  رد  مالـسا  هکنآ 

تنم نیهر  ار  یملاع  هدوبر و  ار  تقباسم  تقبـس و  يوگ  دنتـسه  حیـسم  ترـضح  كاپ  تناید  رماوا  تحت  رد  هک  اـهییاپورا  یلمع 
.دنا هداد  رارق  دوخ  یلمع 

یم نم  قیدصت  دروم  هکلب  تسین  یفرح  دـنا  هدومن  هیملع  تایفـشکرد  یغیلب  تیدـج  یعـس و  مه  نارگید  اهیبرغ و  نیا  رد  یعاد :
ملع و رد  اهنآ  ملعمو  داتسا  دنتفرگ  اجک  زا  ار  یملع  ندمت  همشچرس  دید  دیاب  یلو  دشاب 

هدوـمن ثحب  وروـغ  يزیچ  ره  تقیقحرد  هک  دـیتسه  ینادنمـشنادو  ءاـملع  زا  امـش  دوـخ  نوـچ  هتبلا  دـنا  هدوـب  یـصاخشا  هـچ  نـف 
.مالّسلا هیلع  حیسم  ترضح  میلاعت  زا  هن  هدوب  نایمالسا  مالسا و  زا  اهیبرغ  نونف  مولع و  همشچرس  هک  دییامن  یم  قیدصتدیا 

نیملـسم نامز  نامه  رد  هکنآ  لاح  دـندوب و  تیربرب  شحوت و  رد  قرغ  خـیرات  تداهـش  هب  يدـالیم  متـشه  نرق  اـت  اـهیبرغ  نآ  هچ 
یناملآ و لامورن  یـسیلگنا و  لیلراک  يوسنارف و  نانر  تسنرا  لیبق  زا  ناتدوخ  ءاـملع  رباـکا  اـچ  ناـنچ  دـندوب  رنهو  ملع  راد  مچرپ 

.دنراد ینعم  نیا  هب  رارقا  هریغ 

نادناخ زا  هک  مدوب  شابلزق  ناخ  نیـسح  دـمحم  باون  بانج  نامهم  ار  یبش  میدوب  فرـشم  نیمظاک  رد  هک  یعقوم  رفـس  نیمه  رد 
یماس بودنم  نواعم  لاحلا  دراد و  ینکس  نیمظاک  البرک و  رد  تسا  اهلاس  تسا و  یفیرش  درم  رایسب  شابلزق و  مرتحم 
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فیلأت یباتک  اریخا  دندومرف  ناشیا  دمآ  نایم  هب  مالـسا  ندـمت  هب  اهییاپورا  فارتعا  رارقا و  زا  تبحـص  دنتـسه ، برع  قالع  لک  رد 
لـضاف دیـس  هک  تسا  ییابیز  باتکرایـسب  دـنا  هدروآ  دـلج  کی  نم  يارب  هدـش  همجرت  ودرا  نابز  هب  يوسنارف  نادنمـشناد  زا  یکی 
لدتسم لصفم و  میخض و  رایـسب  تسا  (1) برعلا ندمت  باتک  نیا  مان  دنا  هومن  همجرت  یمارگلب  یلع  دیـس  اقآ  يدـنه  ردـقلا  لیلج 
رایـسب هلوقنم  هسوسحم و  لئالد  اب  هک  نوبول ) واتـسوگ   ) داـصتقا قوقح  بط و  رد  رتکد  برغ  فورعم  دنمـشناد  فیلأـت  دـشاب  یم 

ترـشاعم و بدا و  زرط  یتح  عیانـص  فَرِح و  ندـمت  ملع و  زا  اـهیبرغ  هچنآ  هک  دـیامن  یم  تباـث  روارگ  دـص  راـهچ  اـب  مأوت  يوق 
.تسا برع  هیلاع  میلاعت  زا  دنراد  یعامتجا  يدرف و  یناگدنز  يروشک و  يرکشل و  یتکلمم  یکلم و  تارادا  لیکشت 

برعلا ندـمت  ار  شباـتک  ماـن  دنمـشناد  گرزب  مدرم  نیا  تسا و  دراو  اـهییاپورا  هاوـفاو  هنـسلا  رد  هـک  برع  زا  دارم  تـسا  یهیدـب 
.دندوب بدا  ملع و  ره  زا  يراع  مالسا  زا  لبق  بارعا  الا  دننیملسم و  بارعا  هدراذگ 

هدیشک تمحز  قحلا  دنداد و  نم  هب  سیراپ  رد  نوبول  واتسوگ  رتکد  يوسنارف  گرزب  دنمـشناددوخ  ار  باتک  نآ  یلب  نئوژ : ویـسم 
.دنا هتشون  بوخ  و 
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هب ودرا  نابز  زا  نارهت  رد  دنتـسه  ناریا  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یکی  ینالیگ  یعاد  رخف  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  باـنج  اریخا  - 1
زا ام  ناگدنـسیون  ءالـضف و  شاک  يا  فلؤم »  » دنا هدومن  یمالـسا  فراعم  هب  یگرزب  تمدـخ  قحلا  هدومن  پاچ  همجرت و  یـسراف 

ياه همجرت  لیبق  نیا  هریغ  يرصم و  ییاپورا و  دئاقعلا  قالخالا و  رضم  ياهباتک  اهنامر و  همجرت  ضوع  دنتفرگ  یم  قشمرس  ناشیا 
.دندومن یم  دنمدوس 
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ردـق هب  ما  هدـمآ  ناتـسودنه  هب  هک  کنیا   ) متـسناد یمن  ودرا  نابز  نوچ  متفرگ  تناما  مسر  هب  باون  بانج  زا  ار  باـتک  نآ  یعاد :
باون دنمـشناد  تسود  بانج  متـشاد  فقوت  هبیط  هدـلب  نآ  رد  هک  زور  هد  تدـم  رد  مدومن ) ادـیپ  طابترا  نابز  نیا  اـب  جاـیتحا  عفر 

ار برغم ) رد  مالـسا  ندمت  ریثأت   ) مهد باب  زا  مود  لصف  اصوصخم  هدومرف  تفطالم  دادـغب  نیمظاک و  نکاس  شابلزق  ناخ  قداص 
.مدش نونمم  ناشیا  زا  رایسب  دنداد  یعاد  هب  دندومن و  همجرت  امامت 

دوخ هک  امش  نطو  راید و  لها  زا  يوسنارف  دنمـشنادرتکد  نیا  دییامرف  هظحالم  متفگ  مدناوخ  ناشیا  يارب  هدرک و  زاب  ار  قاورا  نآ 
.دیوگ نینچ  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  لصف  نیا  رد  دییامن  یم  ار  ناشیا  هبتر  ماقم و  قیدصت 

برغم رد  مالسا  ندمت  ریثأت  رد  نوبول  واتسوگ  راتفگ 

ندمت رد  لخاد  اپورا  هلیـسو  نیدب  هدش و  عقاو  رثؤم  ردق  نامه  زین  برغم  رد  هدیـشخب  ریثأت  قرـشم  رد  هک  يردق  هب  مالـسا  ندـمت 
.هدیدرگ

برغ هب  روبزم  ندمت  دورو  زا  شیپ  هک  مینیبب  دیاب  میروایب  تسد  هب  ارنآ  نازیم  میهاوخب  رگا  هدیـشخب  برغم  هب  هک  ریثأت  ندمت  نیا 
.تسا هدوب  هچ  ناییاپورا  یناگدنز  عاضوا  برغم و  تالاح 

مامت رد  هدومیپ  ار  ار  یلاعت  یقرت و  هجرد  اهتنم  ایناپـسا  تکلمم  رد  مالـسا  ندـمت  هک  یتقو  نامه  ینعی  يدالیم  مهد  مهن و  نرقرد 
هدارا دنتـسناد  یم  ملاع  ار  دوخ  هک  لهاج  نانابهر  تسد  هب  هک  اـهاسیلکرگم  تشادـن  دوجو  یملع  زکارم  اـی  یملع و  نیمز  برغم 

!؟ دنداد یم  تداع  دوخ  یبهذم  تافارخ  هب  ار  مدرم  دش و  یم 
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مالسا و رگم  دنتشادن  شناد ) ملع و  ذخا  يارب   ) یهاگ هانپ  دندوب  شنادو  مهف  یپ  رد  ساسح  صاخشا  یضعب  هک  مهدزاود  نرق  زا 
میلاـعت تحت  دـنتفر و  یم  سلدـنآ  سرادـم  رد  دنتـسناد و  یم  همه  زا  رترب  رتـهب و  داتـسا و  ار  اـهنآ  تاـهج  عیمج  زا  هک  نیملـسم 

.دندش یم  اناد  نیملسم 

برع نیملـسم  دنداد  ملاع  رد  هعـسوت  دندومن و  شناد  ملع و  هب  یگرزب  تمدخ  هک  دنـشاب  ناناملـسم  راد  تنم  دیاب  ملع  لها  مامت 
( یهتنا ) .دیمان برعلا  ندمت  ار  برغم  ندمت  یتسیاب  ودنراد  اهیبرغ  ام  هب  یگرزب  تایح  قح 

تعنص و ملع و  هب  اهیبرغ  همه  دننام  یلاع  بانج  دسیون  یم  ناتدوخ  يوسنارف  ریهش  دنمشناد  هچنآ  زا  دوب  يرـصتخم  هصالخ  اهنیا 
برعلا هریزج  خیرات  عاضوا و  هب  یهجوت  زین  دیئامنب و  اپورا  هبلاس  هنمزا  هب  يرظن  تسا  بوخ  یلو  دیلاب  یم  اپورا  هزورما  تایفـشک 

.دوشب امش  رب  تقیقح  فشک  ات  هدومن  مالسا  زا  لبق 

هبش زا  رنه  ندمت و  ملع و  ياه  همـشچرس  دوب  تیربرب  شحوت و  رد  قرغ  زورما ) ندمت  دهم   ) سیراپ یتح  امـش  ياپورا  هک  ینامز 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  نایمالـسا  مالـسا و  نأشلا  میظع  دئاق  ییامنهار  هب  نیملـسم  بارعا  طسوت  برعلا  هریزج 

ات مهد  هجوت  اهییاپورا  نیملسم و  بارعا  ندمت  هب  ار  امش  ات  مرادرب  هتشذگ  زا  يا  هدرپ  متـسناد  مزال  دیدرگ  یم  شخپ  ایند  هب  هلآو 
.ددرگ راکشآ  تقیقح 

ناملراش هب  نوراه  طسوت  نیملسم  تخس  تعاس  هیده 

هب یتروصو  رس  اپورا  هنسارف  ردتقم  روطارپما  ناملراش  گرزب  تامدخ  هطساو  هب  يدالیم  متـشه  متفه و  نرق  هک  دیناد  یم  ناتدوخ 
کلذ عم  تفرگ  دوخ 
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نیب ییادـه  فحت و  دومن  مکحم  یـسابع ) دیـشرلا  نوراه   ) دادـغب یمالـسا  تفالخ  رابرد  اب  ار  دوخ  طـباور  یتقو  ناـمز  ناـمهرد 
ناملراش يارب  ضورع  رد  نوراه  هک  ییادـه  فحت و  زا  هملج  نم  دـش  لدـب  دردیـشرلا و  نوراـه  هفیلخو  لوا ) هبترمرد  ) ناـملراش
یگرزب تعاس  دوب و  هدـیدن  اپورا  هک  یگرزب  لیف  برع و  نیملـسم  تفاب  ياه  هچراپ  رخاـف و  هسبلا  تارهاوج و  رب  هوـالع  داتـسرف 

تاقوا 24 هک  دوب  ناناملسم  ياهبرع  يدنمرنه  زا  تعاس  نآ  دندومن و  بصن  دوخ  تینطلس  ترامع  رد  رـس  رب  اه  يوسنارف  هک  دوب 
.دومن یم  نیعم  نیرز  گرزب  ماج  رد  يزلف  ياه  هناد  نداتفا  اب  هک  اهگنز  ندز  اب  ار  تعاس 

زا دنتـسناوتن  اپورا ) زورما  ندـمتم  تختیاپ   ) سیراپ یلاها  مامت  هکلب  سیراپ  یلها  مامت  هکلب  ناملراش  راـبرد  يوسنارف  نادنمـشناد 
نادنمـشناد و زا  نارگیدو  برعلا  ندـمت  رد  نوـبول  واتـسوگ  هـچ  ناـنچ  دـنروآرد  رـس  گرزب  تعنــص  نآ  یگنوـگچ  تـقیقح و 

.دنا هدومن  تبث  اپورا  ناگدنسیون 

تخاس تعاس  هیـضق  ناملراش و  نامز  خـیرات  دـیربب  یپ  نیمـسم  بارعا  ندـمت  لباقم  رد  اپوار  ندـمت  نازیم  هب  رتهب  دـیهاوخب  رگا 
.دوش قیاقح  فشک  ات  دییامن  هعلاطمار  نیملسم 

مدرم دنتـشادرب  نآ  يالاب  زا  شوپور  دـندراذگ و  یتنطلـس  ترامع  رد  رـس  يالاب  یگرزب  جرب  رد  ار  تعاـس  یتقو  دنـسیون  یم  هک 
هب ربخ  .دـندومن  هلمج  یتنطلـس  ترامع  فرط  هب  اه  هبرح  عاونا  قامچ و  بوچ و  اب  دـندید  ار  تعاس  ياـه  هبرقع  تکرح  سیراـپ 

ار رابرد  نادنمـشناد  ءارزو و  هتـسب  ترامع  ياهرد  .دندومن  یتنطلـس  تارامع  هب  هلمح  مامت  تینابـصع  اب  تلم  هک  دنداد  ناملراش 
قیقحت يارب 
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.دنداتسرف تلم  لمع  نیا  تلع 

نمشد ناطیش  زا  دنتفگ  ام  هب  اهـشیشک  اهلاس  دنیوگ  یم  هکلب  دنرادن  تنطلـس  ماقم  هب  يدب  رظن  دش  مولعم  رایـسب  يوگتفگ  زا  سپ 
.دییامن يورد  دیاب  تیرشب  گرزب 

هک عقوم  نیا  رد  ات  میهد  تاجن  وا  رـش  زا  ار  دوخ  مینک و  ادـیپ  تسد  وا  هب  اجک  رد  هک  میدوب  گرزب  نمـشد  نیا  بقع  هتـسویپ  اـم 
نتشک جرب و  ندرک  بارخ  ياربام  اذل  دیامن  ءاوغا  ار  ام  هک  دنک  یم  یتاکرح  جرب  لخاد  رد  ناطیش  مینیب  یم  هدش  هتخاس  جرب  نیا 

!! میا هدومن  هلمح  تیرشب  ملاع  گرزب  نمشد 

تلم يارب  اهنآ  دـنداد  هئارا  اهنآ  هب  ار  نیملـسم  ییامن  رنه  تعاس و  عضو  هدرب  جرب  يالاب  هب  ار  تلم  ناگرزب  زا  هتـسد  هتـسد  راچان 
.دندیدرگ قرفتم  تنطلس  ماقم  زا  شزوپ  یهاوخرذع و  اب  تلم  هاگنآ  دندومن  حیرشت 

رادیب اهیبرغ  هک  يزور  نامه  زا  دندنام  بقع  اهیبرغ  هکلب  دندوبن  بقع  ریخ  دندوب  بقع  اهییاپورا  زا  ناناملـسم  دییامرفن  امـش  سپ 
فَرِح عیانـص و  مولع و  ذخا  هریغ  دادغب و  هیردنکـسا و  هیلیبشا و  هبطرق و  سلدنآ و  دننام  نیملـسم  رنه  ملع و  سرادم  رد  دندش و 

.دندیسر یلاعتو  یقرت  جوا  هب  دنتفر و  لمع  یعس و  یپ  رد  دندومن 

زیچ همه  ام  الاو  مینیب  یم  هک  دندیـسر  زور  نیا  هب  ات  دـندنام  بقع  هدومن  ادـیپ  دومخ  دـندش و  رورپ  نت  لبنت و  رورغم و  ناناملـسم 
: دیوگ یم  هک  ام  يزاریش  ظفاح  دنمشناد  بیدا  لوق  هب  میا  هدش  زیچ  همه  ریقف  زورما  یلو  میتشاد 

درک یم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 

درک یم  انمت  هناگیبز  تشاد  دوخ  هچنآ 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  طوبرم  امش  یتعنص  یملع و  تایقرت  هتشذگ  اهنیا  زا 
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تاگرب زا  مه  نآ  امش ) هدیقع  هب   ) حیسم ترـضح  بلـص  زا  دعب  نرق  هد  زا  یبرغ  نامدرم  شـشوک  یعـس و  رثا  رد  هکلب  دشاب  یمن 
.هدوب اهنآ  تایرشن  برع و  نمیلسم 

نادنمـشناد ملاع و  لها  مامت  اب  نیملـسم  نایاوشیپ  قرف  متفگ  هک  اجنیا  هب  میدیـسر  ات  میدومن  رایـسب  تبحـص  عوضوم  نیا  رد  هتبلا 
.بابسا نودب  اهنآ  دننک و  یم  تایفشک  بابس  اب  اهنیا  هک  تسا  نیا  ایند  فورعم 

اـهنیب و هرذ  هک  یناـمز  رد  هک  مدـناوخ  ینیب  هرذ  تاـناویح  هب  عجار  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  ربـخ  دـنچ  دوـخ  ياعدـم  يارب 
میظع ربمغیپ  ترتع  زا  همئا  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  لبق ) لاس  دصیـس  رازه و  رد  ینعی   ) تشادـن دوجو  مالع  رد  اه  بوکـسورکیم 

.دندومناهنآ زا  زارتحا  هب  رما  یفرعم و  ام  هب  هدید و  ار  ینیب  هرذ  تاناویح  هیرهاظ  تاودا  تالآ و  اب  حلسم  ریغ  مشچاب  ام  نأشلا 

رد تاقولخم  ییاوه و  تادوجوم  هیوج و  تارک  زا  يوق  اه  نیبرود  اهپوکـسلت و  هلیـسو  هب  هک  دـییامن  یم  تاـهابم  هزورما  اـهامش 
.دیا هدومن  ادیپ  عالطا  هلمجلا  یف  ناگراتس  بکاوک و 

نودب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نایمالـسا  یناث  ملعم  نیملـسم و  مود  ياوشیپ  لبق  لاس  دصیـس  رازه و  رد  یلو 
هب بشما  هک  يربخ  نیمه  هاگنا  هداد  ربخ  دیدج  تئیه  قبط  ینامـسآ  تارک  زا  گرزب  اه ي  نیبرود  پوکـسلت و  دوجو  بابـسا و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  مدناوخ  ناشیا  يارب  مدیناسر  ناتضرع 

« ضرالا یف  یتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  »

دنتفگ هدومن و  تشادای  ار  ربخ  رکفت  توکس و  يردق  زا  دعب  نئوژ  ویسم 
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مور یم  ندنل  رد  دنتفگ  هاگنآ  دنتشون  متفگ و  دیهدب  نم  هب  دنا  هدومن  تبث  طبض و  ار  ربخ  نیا  هک  ییاهباتک  مان  منک  یم  شهاوخ 
رارق ثحب  دروم  ار  بلطم  نیقرشتسم  نادنمشاد و  اب  مریگ و  یم  رظن  تحت  هناقیقد  ار  اهباتک  نیا  ياه  هناخباتک  رد  سیراپ  هب  دعب  و 

هب هدوب و  ینامسآ  ياه  نیبورد  اهپوسکلت و  شیادیپ  زا  لبق  دیدومن  رکذ  امش  هک  ییاهباتک  نیا  فیلأت  خیرات  میدید  رگا  میهد  یم 
ققحت زا  دـعب  هک  دـشاب  هاوگ  امـش  نم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحمو  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  يادـخ  مهد و  یم  فرـش  لوق  اـمش 

.موش یم  ناناملسم  بلطم  ندیمهفو 

یهلا هوق  ياراد  هتـشاد  یتوکلم  مشچ  امتحو  هتـشادن  يایند  مشچ  لبق  لاس  رازه  رد  بابـسا  نودـب  يربخ  نینچ  هدـنیوگ  اعطق  اریز 
هوق و نینچ  ياراد  مالـسا  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دـشاب  یم  ینامـسآ  قح  نید  اـمتح  ییاوشیپ  نینچ  اـب  مالـسا  نید  سپ  هدوب 

تقیقح قوف و  بتارم  هب  قیدـصت  اب  دیـسر  ناشیا  زا  يا  همان  رفـس  زا  تعجارم  زا  دـعب  ( ) یهتنا  ) .هدوب تیرـشب  ياوق  قوف  ام  یملع 
( .ندوب هدومن  مالسا  تقیقح  هب  فارتعا  نیتداهش و  هب  رارقا  مالسا و  راهظا  ربخ 

.دنیامن تیمکح  نینچ  یملع  يانبمو  هدعاق  يور  طقف  ضغب  بح و  نودب  هتخانشن  هدیدن و  ناگناگیب  هک  ییاج  مرتحم  نایاقآ 

.مییامنب وا  زا  يوریپ  مدید  طیارش  دجاو  قیال و  ار  سک  ره  هدعاق  نیمه  يور  مییامیپب و  ار  هار  نیا  یلوا  قیرط  هب  دیاب  امش  ام و 

ینار و ضرغ  زا  میرگنب و  تریصب  فاصنا و  هدید  اب  رگا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  تسا  نینچ  مه  و 
تقایل يدحا  هباحـص  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  میمهف  یم  مینک  نوریب  نت  زا  ار  تداع  سابل  جراخ و  بصعت 

ار ینعم  نیا 
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.دشاب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  زا  ابسن  العا  هوالع  هب  لضفا  ملعا و  دهزا و  هک  هتشادن 

دوش یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یهتنم  مولع  عیمج 

نآ دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدوب  تالامک  لئاضف و  مامت  عماج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  ترـضح  نآ  هکنآ  هچ 
هقف و وحن و  فرـص و  تئارق و  ریـسفت و  مـالک و  تمکح و  زا  تسا  فراـعتم  قـلخ  ناـیم  رد  هک  یموـلع  عـیمج  هدوـب و  راوـگرزب 

نآ هب  ماـمت  ریطلا  قـطنم  تغل و  تحاـصف و  عیدـب و  هظعوـم و  هبطخ و  رعـشو و  باـسح  رفج و  وددـع  موـجن و  بـط و  هسدـنه و 
.دوش یم  یهتنم  ترضح 

نآ نف  نآ  لها  هک  هدومرف  نایب  یـصاخ  مالک  یملع  ره  رد  هدومن و  ملع  حیرـشت  ای  هدوب  رکتبم  ترـضح  نآ  ای  مولع  نیا  عیمج  رد 
.تسا هدوب  ترضح  نآ  مالک  رب  حرش  دنا  هدرک  وگتفگ  نف  نآ  رد  هچ  ره  اهدعب  هاد و  رارق  ردصم  ار  مالک 

.تسا فرح  لعف و  مسا و  هملک  هک  دومرف  وحن  ملع  رد  یلئد  دوسالا  وبا  هب  هچنآ  دننام 

روتسد مزج ، رج و  بصن و  عفر و  هب  بارعا  میسقت  تشاد و  موسرم  ار  فطع  تغل و  باب  هلاما و  باب  هفاضا و  باب  وا و  باب  زین  و 
.تسا هدیدرگ  رداص  ترضح  نآ  فرط  زا  طلغ  زا  تارابع  ظفح  يارب  تسا  یلوصا 
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مالّسلا هیلع  یلع  هیملع  تاماقم  هب  دیدحلا  یبا  نبا  فارتعا 

ملاع نیا  هک  دید  دـیهاوخ  دـیناوخب  اقیقد  ار  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا   (1) هغالبلا جهن  حرش  باتک  هچابید  لوا  تاحفـص  امـش  رگا 
: هتفگ هحفص 6  رد  احیرص  هدوتس  ار  ترضح  نآ  یملع  ماقم  هدومن و  یناعم  نیا  مامت  هب  قیدصت  هنوگچ  فصنم 

، اهرذـع وبأو  اهعوبنیو ، لئاضفلا  سیئر  وهف  هفئاط ، لک  هبذاجتتو  هقرف ، لک  هیلإ  یهتنتو  هلیـضف ، لک  هیلإ  يزعت  لجر  یف  لوقأ  امو 
.يذتحا هلاثم  یلعو  یفتقا ، هلو  ذخأ ، هنمف  هدعب  اهیف  غزب  نم  لک  اهتبلح ، یلجمو  اهرامضم ، قباسو 

یم یهتنم  وا  هب  ءالضف  زا  یهورگ  ره  لضف  بوسنم و  وا  هب  امامت  لئاضف  باوبا  هک  ار  یصخش  میامن  یفرعم  هنوگچ  میوگب و  هچ  )
همـشچرس وا  زا  یتلیـضف  ره  اریز  ءالـضف  لضف و  سیئر  تسا  وا  دـنا  هدومن  بذـج  هتفرگ و  وا  زا  ار  دوخ  لضف  هفیاـط  ره  ددرگ و 

لضف و جیاتن  فشاک  تسا  وا  قابـس  نادیم  رد  هقباسم  هدنرب  تسا  وا  تسا  هدومن  حشرت  بانج  نآ  زا  لضف  نیهارب  ججح و  هتفرگ 
ادتقا وا  لثم  هب  دومن و  تلیضف  هب  ءافتکا  وا  هب  یتسیاب  دراد  وا  هب  طابترا  زاب  هدیدرگ  ادیوه  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  لضف  زا  یبابره 

( .درک

یلع زا  ار  هقف  هباحـص  ءاهقف  دیوگ  دناد و  یم  ترـضح  نآ  زا  ار  لبنح  ماما  یعفاش - ماما  کلام - ماما   – هفینح وبا  هعبرا  ءاهقف  ملع 
.دنتخومآ

هک تسین  یضتقم  نیا  زا  شیب  هدیماجنا  لوط  هب  یلیخ  ام  سلجم  بشما  نوچ 
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.مزاس لوغشم  ار  امش  ناتدوخ  گرزب  ملاع  نآ  تانایب  راتفگ و  مامت  لقن  هب 

قیدـصت و تداهـش و  زا  يوش  یم  توهبم  اـت  فـصنم  گرزب  درم  نآ   (1) هغالبلا جهن  حرـش  هچابید  هب  دـییامن  هعجارم  تسا  مزال 
هملک ال رمع  مامت  رد  هک  تسا  بیجع  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  دیوگ  هک  ناتدوخ  تعامج  زا  فصنم  خروم  ملاع و  فارتعا  ناعذا و 

: دیوگ هک  تالمج  رخآ  ات  هدوب  رضاح  وا  دزن  رد  مولع  همه  هتسویپ  هدشن  يراجوا  نابز  رب  يردا 

طابنتسالا اذهب  ضهنت  رصحلا و ال  اذهب  یفت  هیرشبلا ال  هوقلا  نال  تازجعملاب  قحلی  داکی  اذه  و 

زا هبترم  نیا  هب  ای  ءاصحا  ار  يدـعاوق  نینچ  دـناوتب  هک  تسا  یجراـخ  يرـشب  هوق  زا  اریز  تسا  تازجعم  هب  قحلم  هتبلا  يرما  نینچ  )
( .ددرگ لزان  طابنتسا 

اهربخ ناتدوخ  ءاملع  رباکا  هتفای و  عوقو  اهنرق  هکلب  اهلاس  زا  دعب  هدـیدرگ و  رداص  ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هیبیغ  رابخا  مهاوخب  رگا 
قیاقح لقن  راشعا  زا  يرـشعب  هک  یتلاح  رد  ددرگ  یم  علاط  حبـص  میاـمن  هراـشا  دـنا  هدومن  نیاـعم  نآ  هب  قیدـصت  هدومن و  لـقن  ار 

.موش یمن  محازم  نیا  زا  شیب  دیا  هدیسرن 

.تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

.دشاب یم  ناهرب  لیلد و  اب  مییوگ  یم  ام  هچنآ  دننادب  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  منک  یم  نامگ  ناهذا  ندش  نشور  هنومن و  يارب 

دندمیهف تما  دش و  هتشادرب  ترضح  نآ  ملع  زا  هدرپ  هک  ییاهزور  رد  هلمج  زا 

484 ص :

.نینمؤملا ریما  بسن  یف  لوقلا  همدقم ، ، 1/20 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 519 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J3/AKS BARNAMEH/#content_note_484_1
http://www.ghaemiyeh.com


هناحیر تداعس  اب  تدالو  زور  هروهشمو  هحیحـص  رابخا  ضعب  ربانب  هک  دوب  يزور  ادرف  لثم  تسا  تابیغم  هب  ملاع  ترـضح  نآ  هک 
.تسا هدوب  هادف  انحاورا  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  هللا  لوسر 

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

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

هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  دندش  یم  لخاد  مدرم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  دولومب  هونیه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  اولخد  سانلا  نا 
تنا یباب  درک  ضرع  تعیمج  نایم  زا  یصخش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دولوم  هب  ار  ترضح  نآ  دنتفگ  یم  تینهت  هلآو و  هیلع 

درک ضرع  دیدید  هچ  دومرف : میدرک  هدهاشم  یبیجع  رما  یلع  زا  زورما  هللا  لوسر  ای  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  یماو 
هرامـش اجک  زا  یلع  هک  میدومن  بجعت  ام  دنـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روضح  دنا و  هدـش  لزان  تینهت  يارب  ام  نوچ 

یم مالـس  لزان و  امـش  رب  هک  يا  هکئالم  یما  تنا و  یباب  درک : ضرع  دنا  هدـمآ  نم  دزن  رد  کلم  ردـق  نآ  یتسناد  هنوگچ  دومن و 
مدیمهف دندز  فرح  امـش  اب  تغل  رازه  تسیب  دصکی و  مدـید  مدرک  هرامـش  نم  دـندز  یم  فرح  امـش  اب  یتغل  هب  کی  ره  دـندومن 

ار وت  ملحو  ملع  دنوادخ  نسحلا  ابا  ای  املح  املع و  هللا  كداز  دومرف : ترـضح  دنا  هدمآ  امـش  تمدـخ  کلم  رازه  تسیبو  دـصکی 
( دوب مالّسلا  هیلع  یلع  هینک   ) نسحلا ابا  يا  دنک  دایز 

: دومرف دومن  تما  هب  ور  هاگنآ 

وه هنم  ربکا  هیآ  ام هللا  هنم و  مظعا  أبن  ام هللا  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 
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نا رکذلا  لها  اولئساف  یلاعت  هللا  لاق  يذلا  رکذلا  لها  وهو  ملعلا  یف  خسارلا  وهو  هللا  ملع  نزاخ  هللا و  نیما  هفیلخلا  ریخ  هیربلا و  ماما 
حاتفملا تأیلف  هنازخلا  دارا  نمف  اهحاتفم  یلع  ملعلا و  هنازخ  انا  نوملعت  متنک ال 

نیما مدرم  نیرتهب  قلخ و  ماـما  تسوا  یلع  زا  رتگرزب  یتـیآ  يربخادـخ و  يارب  تسین  تسا  وا  هزاورد  یلعو  متـسه  ملع  رهـش  نم  )
متـسه و ملع  هنازخ  نم  دیادن  ملع  امـش  رگا  رکذ  لها  زا  دینک  لاؤس  هدومرف  ادخ  هک  يرکذ  لها  تسوا  وا و  ملع  رادـهگن  ادـخ و 

( .دبایب ار  دیلک  دیاب  سپ  دهاوخ  یم  ار  هنازخ  سک  ره  تسا  هنازخ  نآ  دیلک  یلع 

هنافصنم تواضق 

ناتبلق كاپ  ترطف  يور  هدارا  نودـب  دـییامن  هنالداع  تواضق  دـیوش و  جراخ  تداع  زا  يردـق  دـیهد و  فاصنا  رگا  مرتحم  نایاقآ 
تافص عیمج  دجاو  لسر و  ماک  تآرم  بویغ و  رارسا  ءایبنا و  مولع  عیمج  عماج  هک  یگرزب  تیصخش  نینچ  هک  دییام  یم  قیدصت 

رد هب  هدومرف  رما  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدوب  تمـصع  يوقت و  تلادع و  ماقم  بحاص  هدیدنـسپ و  قالخا  هدـیمح و 
داژن ياوقتو و  عرو  دـهز و  ثیح  زا  هداد و  رارق  دوـخ  تفلاـخم  مه  ار  شتفلاـخم  دوـخ و  تعاـطا  ار  وا  تعاـطا  دـیورب و  وا  هناـخ 

هب هک  هدناوخ  نیملسملا  دیس  نیقتملا و  ماما  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یمسق  هب  هدوب  همه  زا  يالعا  قلخ و  هتسجرب 
مه هباحص  ولو  هباحـص  ریاس  زا  تسا  هدوب  تماما  تفالخ و  ماقم  هب  قحا  یلوا و  میدومن  هراشا  هیـضام  یلایل  رد  رابخا  نآ  زا  ضعب 

.دراد نارگید  رب  مدقت  قح  تیولوا و  هک  تسا  لمکا  لضفا و  رد  ام  تبحص  یلو  دنا  هدوب  یلئاضف  ياراد  کی  ره 
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نطاب رهاظ و  تافـص  تـالامک و  لـئاضف و  هب  هک  دـیدومن  یفرعم  ار  يدرف  هللا  لوسر  براـقا  هباحـص و  ماـمت  ناـمیا  رد  امـش  رگا 
نآ زج  یصخاش  يدرف  وچمه  اریز   ) دییامن یفرعم  دیتسناوتن  ار  يدرف  وچمه  رگا  میوش و  یم  میلـست  ام  دیامن  ترـضحنآ  اب  يربارب 

.دییامن دنویپ  قح  اب  هدیشوپ و  قلخ  زا  مشچ  دیوش و  تقیقح  میلست  دیاب  اقح  هتشادن ) دوجو  هباحص  نایمرد  ترضح 

ار ینید  هفیظو  مدومن و  قح  ءادا  مریگ  یم  هاوگ  دـهاش و  ار  وت  ایادـخ  مدرک ) ضرع  هتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوـخ  ياهتـسد  )
ضوع و متخاـس  رهاـظ  نانمـشد  ياـهتمهت  لـباقم  رد  ار  تقیقح  مدومن و  عیـشت  میرح  زا  عاـفد  مداد و  ماـجنا  ضغب  بح و  نودـب 

.سب مهاوخ و  یم  تدوخ  زا  ار  ینابیتشپ 

عیشت لوبق  رد  باون  تانایب 

هیلاع يدابم  هیملع و  ینابم  زا  هدافتسا  هسدقم و  راونا  زا  هئاضتـسا  رکذ  سلجم  نیا  هیـشاح  رد  هک  تسا  بش  هد  بحاص  هلبق  باون :
فارطا رد  هزور  همه  رـضاح و  سلجم  رد  مامت  قشع  اب  اهبـش  ماـمت  هک  میتسه  رفن  دـنچ  میدومن  عامتـسا  ار  نیفرط  لـئالد  هدومن و 

هلیسو هب  ار  تیاده  بابسا  هک  ار  دحاو  يادخ  منک  یم  رکش  میدومن  لماک  یجالح  ار  بلاطم  هدومن و  اهتبحـص  هنابـش  ياهراتفگ 
هعیـش هقیرط  هک  دمآ  ققحم  تباث و  ام  رب  دص  رد  دص  الماک  میدینـش  هدینـشن  لئالد  میدش و  قح  هب  رـصبتسم  هدروآ و  مهارف  امش 

یـضفار یلاـغ و  كرـشم و  اـم  هب  ار  اـهنآ  هک  نیفلاـخم  ءوس  تاـغیلبت  فـالخ  رب  تسا  تقیقح  هقیرط  قـح و  بهذـم  هیرـشع  اـنثا 
اراد اهنآ  ار  مالسا  یقیقح  نید  هک  دمآ  مولعم  ام  رب  دندوبن  یفرعم  قح  فرحنمو 
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.دنتسه

همانزور ندناوخ  زا  رهـش  نیا  رد  ام  دننام  دنا  تقیقح  قح و  یپ  رد  هک  ضرغ  یب  هداس  نامدرم  زا  يرایـسب  هکلب  راضح  هدـع  ام  هن 
.دنا هدش  قح  هب  رصبتسم  نیفرط  لئالد  هب  ندرب  یپ  تالجم و  اه و 

رد یلو  نیفلاخم  اب  طالتخا  یـصوصخ و  لغاشم  یمومع و  عماجم  رد  اهنآ  لاغتـشا  هطـساو  هب  دنرادن  رهاظت  ییاناوت  اهیـضعب  اهتنم 
.دنا هدومن  عیشت  راهظا  هنامرحمام  دزن 

هتشادرب و ار  هدرپ  میهاوخ  یم  هک  تسا  بش  دنچ  میتسه  رهاظت  هدامآ  بلق  توق  اب  میرادن  كاب  یسک  زا  نوچ  رضاح  هدع  ام  یلو 
رب هدنیـش و  يرت  مکحم  لـئالد  هدوزفا و  اـم  تریـصب  رب  بش  ره  قاـفتا  نسح  زا  هدـماین و  تسد  هب  تصرف  مییاـمن  یفرعم  ار  دوخ 

.میدش رت  تباث  خسار و  دوخ  هدیقع 

نایعیـش رتفد  رد  ار  ام  مان  دیهد و  راختفا  ام  هب  دیونـشب و  ار  ام  ریراقا  هتـشادرب  ار  هدرپدـیهد  هزاجا  دورن  تسد  زا  تقو  هک  نیا  يارب 
مالعا مه  نایعیـش  هعماج  هب  دـییامن و  طبـض  تبث و  مالّـسلا  مهیلع  رـشع  انثا  همئا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایملاع  يالوم 
دیهدب تداهـش  مه  ناتراوگرزب  دج  روضح  یهلا و  لدـع  همکحم  رد  تمایق  زور  رد  دـنریذپب و  دوخ  يردارب  هب  ار  ام  هک  دـییامرف 

.میا هدروآ  ادخ  لوسر  ءافلخ  ءایصوا و  رشع و  انثا  همئا  تیالو  هب  نامیا  نیقی  ملع و  يور  زا  ام  هک 

رون ییانشور  هب  ار  قح  هدومن  قیاقح  هب  هجوت  تقیقح  شوگ  تریصب و  هدید  اب  يا  هتسجرب  دارفا  منیب  یم  هک  مدنسرخ  یسب  یعاد :
.دندش دراو  میقتسم  طارص  تسار و  هار  هب  هدروآ  تسد  هب  لقع 
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لبنح نب  دمحا  ماما  لیبق  زا  تعامج  تنس و  ءاملع  رباکا  هچ  نانچ  هداد  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یطارـص  نامه 
یمزراوخ لئاضفرد و  یلزاغم  نبا  لوؤسلا و  بلاطمرد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنسم و  رد 

هار ینعی  هکـسمن  قح  یلع  طارـص  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدومن  لقن  نارگید  هدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  نامیلـس  بقاـنم و  رد 
.ار وا  میبسچ  یم  تسا  قح  یلع 

رب تقیقح  هتشادرب و  ناشناگدید  لباقم  زا  راتتسا  هدرپ  هدیدرگ و  جراخ  بصعت  تداع و  زا  مه  ام  یمالسا  ناردارب  ریاس  مراو  دیما 
.ددرگ راکشآ  اهنآ 

رـصتخم کنیا  دـیداد  ار  ام  تایعدتـسم  باوج  قالخا  نسح  زاب و  يور  اب  هک  ناـتفاطلا  محارم و  زا  رکـشت  اـب  بحاـص  هلبق  باون :
ام و ناردارب  ناگدـید  ییانـشور  نانتما و  ترـسم و  ثعاـب  هک  دـییامن  لـح  مه  ار  نآ  میراد  اـنمت  تسا  اـم  لد  هشوگ  رد  یلاکـشا 

.ددرگ نامیا  هدیقع و  ماکحتسا 

.میامن ضرع  ار  نآ  باوج  ات  تسا  زیچ  هچ  رد  لاکشا  دییامرفب  منک  یم  شهاوخ  یعاد :

تیصخش هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هچنآ  اهبـش  نیا  رد  نوچ  دشاب  یم  اهنآ  یماسا  رـشع و  انثا  همئا  تماما  هب  عجار  ام  لاکـشا  باون :
هب تلـالد  ار  اـم  هک  تسه  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  ـالوا  هک  دـیهد  حرـش  اـم  يارب  تسا  ینمتم  دوـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

.ریخ ای  دیامنب  رشع  ینثا  همئا  تماما 

.دییامرف نایب  ام  بلق  نانیمطا  يارب  تسه  هچ  نانچ  ریخ  ای  هدش  تبث  نایعیش  ماما  هدزاود  یماسا  ام  اهیباتکرد  انیاث 
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تسا و رحـس  کیدزنو  گنت  تقو  نوچ  یلو  تسا  رـضاح  مه  نآ  اوجو ب  دـیدومن  عقوم  هب  لاؤس  اج و  هب  رایـسب  شیامرف  یعاد :
ضرع باوج  دیروآ و  یم  فیرـشت  بش  ادرف  ای  دییامرف  تقفاوم  هچ  نانچ  دـشکب  لوط  يردـق  تسا  نکمم  مه  لاؤس  نیا  باوج 

.مزرو تردابم  باوج  ضرع  هب  حبص  ادرف  ای  میامن  یم 

تسا مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر  داینب  تداعـس  دالیم  دیعـس  دیع  زور  ادرف  نوچ 
هب اجنآ  رد  تسا  نکمم  تسا  رارق  رب  رادـلاسر  هینیـسح )  ) هراب ماما  رد  رهظ  ات  حبـص  زا  یلـصفم  نشج  ام  شابلزق  ناردارب  فرط  زا 

.یلاعت هللا  ءاشنا  میامن  لاکشا  لح  هدومن و  ضرع  ار  باوج  نیا  يدیع  ناونع 

زا هک  ار  یمرتحم  ناـیاقآ  دـییامرف  هزاـجا  لاـحلا  سپ  میوش  یمن  امـش  تقو  محازم  نیا  زا  شیب  میقفاوم و  راـختفا  لاـمک  اـب  باون :
.میامن یفرعم  كرابم  روضح  هب  دنا  هدومن  هئاضتسا  ینارون  سلجم  نیا  هئیضم  رداون 

.میریذپب تبحم  رهم و  شوغآ  رد  ار  زیزع  نایاقآ  هک  میا  هدامآ  ترسم  لیم و  ملاع  کی  اب  یعاد :

ننست لها  زا  رفن  شش  ندومن  رایتخا  عیشت 

رفن هدزای  یلع و  تماما  تفالخ و  هب  رارقا  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  ياول  تحت  رد  بشما  دـنراد  راـختفا  هک  یناـیاقآ  باون :
.دنیامنب ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ناماما 

نایعا زا   ) ناخ ردـیح  مـالغ  - 4 مرتحم .) راجت  زا   ) نیماـمالا مـالغ  .هاشیلع 3 - دمحا  دیـس  .مویقلا 2 - دـبع  امـش  صلخم  ریقح  - 1
زا  ) ناخ دحالا  دبع  - 5 يدحرس .)
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(. فورعم نیکالمو  لاجر  زا   ) ناخ دمصلا  دبع  - 6 باجنپ .) مرتحم  راجت 

دعب مدیـسوب  هتفرگ  یعاد  شوغآ  رد  ار  کی  ره  دنتـساخرب  همه  سلجم  لها  مامت  هتـساخرب  اج  زا  همه  دـندمآ  یعاد  هب  ور  نایاقآ 
دیع بش  متفگ  اهنآ  ییوجلد  يارب  دـندش  هتفرگ  یلیخ  ننـست  لها  ناردارب  مدـید  نوچ  .دـندومن  هقناعم  اهنآ  اب  سلجم  لـها  ماـمت 

بوخ اذـلف  تسا  ناوارف  باوث  بجوم  هک  دـنیامن  هقناعم  هحفاصم و  رگیدـکی  اب  یتسیاب  نمیلـسم  یمالـسا  تاروتـسد  قباطم  تسا 
هدومن و هقناعم  نیریاس  اب  دعب  مالـسلا و  دبع  خیـش  ظفاح و  بانج  ندرگ  هب  تسد  لوا  مییامن  هقناعمو  هحفاصم  مه  اب  یگمه  تسا 

میداد هزات  یترسم  ار  سلجم  نیریش  ياه  تبحص  اب  دندروآ و  سلجم  هب  لصفم  ینیریش  تبرش و  هاگنآ  هدیسوب  ار  یگمه  یناشیپ 
.میدومن فرطرب  دوب  اهنآ  تانجو  رد  هک  ار  يرهاظ  ياهتوردک  و 

.تسین یندش  شومارف  ذئاذل  رمع  رخآ  ات  هک  میدرب  یفاک  هرهب  اهبش  نیا  رد  امش  رادید  زا  ام  بحاص  ظفاح :

هچ نانچ  دیدومن  يرایـسب  قیاقح  فشک  اریز  دهدب  رجا  امـش  هب  ناتراوگرزب  دج  دیراد ، یگرزب  تنم  هدـنب  صخـش  رب  اصوصخم 
لئالد هک  یفـصنم  لقاع  ناسنا  ره  ینعی  متـسین  لوا  بش  مدآ  نآ  نم  اعطق  دـیدومن  رادـیب  ار  ریقح  هک  دـش  ضرع  مه  لبق  ياـهبش 

تیب لها  ترتع و  تیالو  هقیرط  هب  مراودیما  هک  ریقح  هدنب  نیا  دـننام  دوش  یم  رایـشه  رادـیب و  اعطق  دونـشب  ار  امـش  هبئاش  زا  یلاخ 
.مشاب يور  دیفس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لباقم  رد  مورب و  ملاع  نیازا  تلاسر 

هب ام  میراد  رایـسب  یـصخش  ياهراک  هدـیدرگ و  گنت  ام  تقو  نوچ  یلو  مشاب  سونأم  امـش  اب  يرتشیب  تدـم  هک  مدوب  لیام  یلیخ 
یلیخ افداصت  میدمآ  هزور  ود  لایخ 
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توعد امـش  زا  مییامن و  تکرح  نهآ ) هار   ) لیر اب  بش  ادرف  هک  میهد  یم  رارق  عاولا  هلیل  نایاقآ  هزاجا  اـب  ار  بشما  هدـش  ینـالوط 
.میرادرب یصوصخ  ياه  هرهب  ناترضحم  زا  ات  دیوش  امرف  فیرشت  ام  لحم  هب  هک  مینک  یم 

مرگرـس بصعت  دانع و  نودب  تیمیمـص  دادو و  اب  لاحلا  یلا  مدمآ  لئان  ناتترایز  هب  هک  لوا  بش  زا  دـییامن  قیدـصت  نایاقآ  یعاد :
هدوبن نایاقآ  تکرح  يارب  یعنام  یعاد  فرط  زا  هاگ  چـیه  مدومن  ادـیپ  یـصوصخم  هقـالع  سنا و  ناـیاقآ  هب  مدوب و  تبحم  رهم و 

.میامن یم  هدهاشم  دوخ  رد  یبیجع  ریثأت  دیراد  تکرح  لایخ  نایاقآ  مونش  یم  هک  لاحلا  یلو 

ناوید ردو  دیآ  یم  قارف  لاصو  بقع  رد  هکنآ  يارب  مفلاخم  مومع ) فالخ  رب   ) لاصو سنا و  اب  نم  دیوگ  نیخماش  ءافرع  زا  یکی 
: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  هب  بوسنم 

یتفلا یلع  بعص  توملا  نا  نولوقی 

بعصا هللا  بابحالا و  هقرافم 

( .تسا رت  تخس  مسق  ادخ  هب  ناتسود  تقرافم  هکنآ  لاح  تسا و  تخس  ناوج  رب  گرم  دنیوگ  یم  )

مهاوخن شومارف  زگره  هک  متـشادرب  رایـسب  هشوت  اصوصخ  یلاع  باـنج  صخـش  اـمومع و  ناـیاقآ  رادـید  زا  بش  هد  نیا  رد  قحلا 
.دومن

تفه شـش  زا  هدایز  هدارا  نودـب  یبش  ره  دـش و  ینالوط  رایـسب  نخـس  هتـشر  مالکلا  رجی  مـالکلا  تبـسانم  هب  بش  هد  نیا  رد  ولو 
یلصادخ لوسر  ثیداحا  لقنو  هفیرش  تایآ  رکذ  ام  سلجم  رسارس  نوچ  یلو  متفرگ  ار  مرتحم  ءاسلج  نایاقآ  تقو  رتشیب  تعاس و 

دوخ میدوب  رانکرب  بعل  وهل و  هنالهاج و  جاجل  دانع و  زا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا 
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.میداد ماجنا  ار  تادابع  زا  یتدابع 

ای بدا  هئاسا  ًادمع ) هن   ) اوهس یعاد  فرط  زا  تاملک  یط  رد  هچ  نانچ  تسا  هابتشا  نایـسن و  وهـس و  زکرم  ناسنا  هکنآ  هب  رظن  یلو 
ار جاتحم  زیچان  یعاد  تاوعد  تباجتـسا  ناظم  رد  دنیامرف و  ضامغا  وفع و  هدمآ  دب  مرتحم  نایاقآ  رظن  هب  ای  هداد  يور  مالک  هلاطا 

.دنیامرفن شومارف  ریخ  ياعد  زا 

هچ دـیبلط  یم  شزوپ  هک  درادـن  یـشجنر  امـش  زا  ام  زا  يدـحا  تسا و  لصاح  نانتما  لامک  ناتفاطلا  زاربا  ناـیب و  نسح  زا  ظـفاح :
ادـبا مه  تاملک  لوط  زا  هدومن و  دوخ  بوذـجم  نوتفم و  ار  ام  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  یلاـع  باـنج  بدا  قـالخا و  نسح  هکنآ 
لالم دوش  ینالوط  ردـق  ره  مینک  یمن  مامگ  هک  تسا  يوق  يا  هزادـنا  هب  امـش  نایب  نسح  ناسل و  تقالط  هکلب  میرادـن  یگدرـسفا 

.دشاب روآ 

دولوم گرزب  دـیع  زور  ادرف  نوچ  هک  میناـسرب  ضرع  هب  یبلطم  میهاوخ  یم  مضیارع  همتاـخرد  ناـیاقآ  محارم  زا  رکـشت  اـب  یعاد :
یهوکـش اب  نشج  سلجم  امـش  یعیـش  ناردارب  شابلزق و  مرتحم  نایاقآ  فرط  زا  دشاب و  یم  هللا  لوسر  هناحیر  تما  یجنم  دوعـسم 

.تسا رارقرب  اردلاسر  هینیسح )  ) هراب ماما  رد 

رظن مییامن  یم  توعد  هنامیمص  ننست  لها  نادرارب  عیمج  زا  امش  طسوت  هب  رضاح  نایاقآ  یلاع و  بانج  صخش  زا  مرتحم  نایاقآ  و 
اب ار  حبـص  ادرف  ترـضح  نآ  حوـتف  رپ  حور  يدنـسرخ  يارب  دـیراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هب  هک  یـصوصخم  هقـالع  هب 

سلجم نآ  رد  ناتدوخ  تکرـش  زا  هک  دـیوش  امرف  فیرـشت  نشج  سلجم  نآ  هب  تعامج  تنـس و  لـها  ناردارب  زا  یمهم  عاـمتجا 
.دومن دیهاوخ  رکشتم  نونمم و  ار  ام  مومع  هک  نیا  رب  هوالع  نایعیش  نشج و 
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یمالسا هیداحتا  نانچ  یمومع  نشج  نیا  رد  یمالـسا  ینامیا و  ناردارب  هقرف  ود  تکرـشاب  هک  دومرف  دیهاوخ  تقفاوم  یعاد  رظن  اب 
.میراذگب تربع  تریح و  رد  دنناناملسم ) ییادج  هقرفت و  ناهاوخ  هک   ) ار مالسا  يداعا  هک  میهد  لیکشت 

( يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس   ) يوسوملا دمحم  ینافلا  دبعلا  انا  و  ق.ه )  ) یناثلا 1374 يدامج  یف  هباتکلا  نم  تغرف  دق 
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ینیسح دالیم  دیع 

رهشالا اهنابعش  رهش  تدف 

رهشالا هنمی  اهنیب  نمف 

انعلا لاز  انع و  مهلا  يوط 

رشنی اننتیب  انهلا  رشب  و 

مانالا باقر  یف  هثلاثل 

رکنت كرمعل ال  دایا 

طبس دالیمب  ءالولا  حبصف 

رفسم هب  مانالا  يداه 

يذلا مامالا  هاجنلا  باب  و 

رفغت هب  دابعلا  بونذ 

امس هیف  همامالا  نصغ  و 

رمثی اهتیاده  ینج 

هرون نم  هوبنلا  ضور  و 

رهزم هرون  نم  ینس و 

هعیش هدالیمب  نهتل 

رصنع هبح  یف  باط  مهل 

دنلب ترضح  نآ  دالیم  زا  تراشب  هب  ار  دوخ  يادص  تسا  تیریخ  نمی و  هب  روهشم  هک  نابعش  رهش  لاس  ههام  هدزاود  عمج  نیب  زا  )
مهیلع یلع  نب  نیـسح  نابعـش  ام  میـس  رد  هک  نیا  هب  تساخرب  یفرط  ره  زا  کیربت  يادص  لئاز و  ام  زا  ار  مغ  مه و  هنوگ  ره  دومن 

ببس تاجن و  باب  هک  تسا  یسک  وا  هک  دیدرگ  رونم  نشور و  ادخ  ربمغیپ  رسپ  دالیم  هب  تیالو  حبص  اذل  دیدرگ و  دلوتم  مالّـسلا 
وا رون  زا  توبن  غاب  دنتـسهوا  زادـعب  ماما  هن  تیالو  هدنـشخرد  ياه  هویم  دـنلب و  وا  زا  تماـما  تخرد  هخاـش  تسا  قیـالخ  شزرمآ 

ببـس هب  بیر  بیع  زا  هک  یهورگ  نآ  ینعی  ار  نایعیـش  هورگ  راوگرزب  نآ  دـالیم  هب  وگب  تینهت  تسا  هوـیم  لـگ و  زا  رپ  نشور و 
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( .دنصلاخ وا  تبحم 

انالوم و داینب  تداعس  دالیم  دیع  هک  لاس 1345  مظعملا  نابعش  میس  زور  حبص 
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هالـصلا هتیرذ  نم  نیموصعملا  هعـست  هیخا و  هما و  هیبا و  هدـج و  یلع  هیلع و  نیـسحلا  هللا  دـبعابا  ترـضح  میـس  ماما  نینوکلا  یلوم 
زا دش  رارقربو  یقعنم  رادلاسر  هینیسح )  ) هراب ماما  رد  شابلزق  مرتحم  نایاقآ  فرط  زا  یهوکـش  اب  نشج  سلجم  علاط ، دوب  مالـسلاو 
زا يریثک  عمج  قافتا  هب  یعاد  هدـنام  رهظ  هب  تعاس  راهچ  هدروآ  موجه  هوکـش  اـب  سلجم  نآ  هب  هفلتخم  تاـقبط  مومع  حبـص  لوا 

.هدوب یهوکش  اب  سلجم  قحلا  میتفر  هراب  ماما  هب  نشج  رد  تکرش  تهج  دندوب  هدمآ  لزنم  هب  هک  هعیش  لاجر  ءاملع و 

هقبط ود  گرزب  ياهقاطا  مامت  تمظع و  نآ  اب  هراب  ماما  عیـسو  رایـسب  ياـضف  ینـس  هعیـش و  هفلتخم  تاـقبط  زا  تیعمج  رفن  نارازه 
.دندوب هدومن  رپ  ار  اهماب  يالاب  یتح  یمومع  ربعم  نایم  ات  ار  فارطا 

دورو زا  دندوب  امرف  فیرشت  مه  مالـسلا  دعب  خیـش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  بانج  قافتا  هب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  نیمرتحم  نایاقآ 
ساـپ هب  کـلذ  عم  دـنوب  هدومن  نیعم  یللجم  هاـگیاج  یعاد  سولج  يارب  هکنیا  اـب  اـپرب  سلجم  رد  یبـیجع  شورخ  شوـج و  یعاد 

هب مارتحا  هک  یعاد  لمع  نیا  زا  رایـسب  متفر  ناشیا  تمدـخ  رـس  کی  هدومن  رظن  فرـص  دوخ  هاگیاج  زا  هماع  گرزب  ءاملع  مارتحا 
.دندوب لاح  شوخ  دوب  یعاد  یضرغ  یب  حانج و  ضفخ  رب  ّلاد  اهنآ و  ماقم 

ییارس هحیدم  حدم  رفن  ود  ینیریـش  تبرـش و  فرط  زا  دعب  دندروآ  سلجم  هب  یلـصفم  ینیریـش  تبرـش و  سولج  هقناعم و  زا  دعب 
یتعامج اب  دندوب  رواشیپ  هعیش  یمان  لاجر  زا  هک  ناخ  دمصلا  دبع  رادرس  بانج  هاگنآ  دندومن  یسراپ  ودرا و  ناسل  هب  دیجمت  لباق 

دندومن ربنم  تساوخ  رد  یعاد  زا  دندمآ و  شابلزق  نیمرتحم  زا 
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.دیهدب يدیع  اهنآ  هب  دوخ  يربنم  تانایب  زا  هک  دنا  هدامآ  امش  زا  يدیع  راظتنا  هب  نیرضاح  تعامج  تسا  دیع  زور  نوچ  هک 

تـسا ام  فقوت  رخآ  زورما  نوچ  دنتفگ  دندش و  هطـساو  ظفاح  بانج  تبقاع  دش  هدوزفا  اهنآ  رارـصا  رب  دومن  عانتما  یعاد  دنچ  ره 
هب اذـل  میامن  ناشیا  لوق  زا  درمت  متـساوخن  مدوب  هدومن  ادـیپ  هقالع  ناشیا  هب  نوچ  میربب  دوخ  اب  يراـگدای  امـش  ربنم  زا  میراد  لـیم 

لاجر صاوخ  زا  يا  هدـع  قافتا  هب  تعامج  زامن  ءادا  ربنم و  همتاخ  زا  دـعب  مدوب و  ربنم  رهظ  بیرق  ات  متفر  ربنم  ناشیا  مارتحا  ساـپ 
و تشذگ ) مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هدـش و  روارگ  لبق  تاحفـص  رد  هک   ) دنتـشادرب یـسکع  نیرـصبتسم  نایاقآ  ینـس و  هعیش و 

.دش هداد  مومع  هب  نایعیش  هزوح  رد  دراو  هزات  نیمرتحم  نایاقآ  رفن  شش  دورو  راختفا  هب  یلصفم  ياذغ 

دوبن هدیاف  زا  یلاخ  نوچ  دندوب  هداد  راشتنا  دوخ  تاعوبطم  رد  هتـشون و  تالجم  دیارج و  نیربخم  هک  مه  ار  یعاد  ربنم  نتم  کنیا 
.میدومن قحلم  باتک  لصا  هب  پاچ  يارب  اذل  دوب  ام  تارظانم  بش  هد  تانایب  لمکم  ممتم و  تفگ  ناوت  یم  هکلب 

ربنم زاغآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رسی  يردص و  یل  حرشا  بر 

هالصلا و نیعمجا و  قلخلا  ءانف  دعب  یقابلا  هتیلوا و  لبق  لوالا  دمحلا هللا 
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نلعملا قلفنا و  امل  حتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  دومحملا  ماقملا  دـمحلا و  ءاول  بحاص  دوجوم و  لک  لوا  دوجولا و  رـس  یلع  مالـسلا 
یندملا یکملا  لوسرلا  یمالا و  یبنلا  لیلاضالا  تالوص  غمادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادـلا  ّقحلاب و  قحلا 

یلع نیلسرملا و  ءایبنالا و  متاخ  هللا  دبع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  یبح  نیرخالا  نیلوالادیس و  یحطبالا  یمشاهلا  یـشرقلا 
هنعل یمظعلا و  هللا  تایآ  ءایربکلا و  سیماون  همکحلا و  عیبانی  هیادـهلاو و  ملعلاءامـس  سومـش  نیموصعملا  هئایـصوا  نیرهاطلا و  هلآ 

.نیدلا موی  یلا  نآلا  نم  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  مهلئاضف  يرکنم  مهیضغبم و  مهئادعا و  یلع  هللا 

اوعیطا هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  میرکلا  هباـتک  یف  میکحلا  هللا  لاـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
نـسحا ریخ و  کلذ  رخآلا  مویلاو  هللااب  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  ناـف  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و 

.الیوأت

هب ناتراک  يزیچ  رد  نوچ  دینک و  تعاطا  ار  لوسر ) ادخ و  فرط  زا   ) ناراد نامرف  لوسر و  ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  )

ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  دـیراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیدرگ  زاب  لوسر  ادـخ و  مکح  هب  دیـشک  عازن  وگتفگ و 
( .دوب دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  روصت  هچ  ره  زا  امش  يارب  لوسر )

تقیقح زاجم و  يدازآ 

هقرف ره  هدیدرگ و  مومع  ناسللا  بطر  تسا  اهلاس  هک  همهم  تاعوضوم  زا  یکی 
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زا يا  هتسد  زیوآ  تسد  اریخا  هک  تسا  يدازآ  تیرح و  عوضوم  دنیمن  یم  نآ  هب  ءاکتا  دوخ  دصقم  مارم و  تفرـشیپ  يارب  یموق  و 
زا هتفر و  نوریب  ءایبنا  نایرج  ءاضق  نامرف  ریز  زا  يدازآ  تیرح و  لصا  نیمه  يور  هک  هدـیدرگ  رظن  هاـتوکو  رکفلا  ریـصق  ناـمدرم 

نیناوق هقح و  عیارـش  دویق  نایملاع و  راگدورپ  تیدوبع  زا  يدازآ  تیرح و  دندیمهفن  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  جراخ  نینیدـتم  هزوم 
ماظن تفالخ  جرم و  جره و  بجوم  رـشب و  شیاـسآ  لـخم  يدازآ  تیرح و  نینچ  دراد و  لـقع  ملع و  اـب  لـماک  تفلاـخم  هسدـقم 

.دشاب یم  ءالقع  ءاملع و  نیققحم  ضوغبمو  دودرم  یعیبط و 

ءانبا شتـسرپ  میظعت و  قولخم و  تیدوبع  زا  هک  يدازآ  زا  تسا  ترابع  تسا  حودممو  بوخ  رایـسب  هک  يدازآ  تیرح و  نآ  هتبلا 
لقع رون  هب  هک  هدـیمهف  ناـسنا  هکنآ  هچ  تسا  تیناـسنا  مزاول  زا  يدازآ  نینچ  دوخ  دـننام  ناـسنج  مه  هناروکروک  تعاـطا  رـشب و 
فرط عیطم  هناروکروک  دـشاب  رانکرب  دوخ  دـننام  یگدـنب  تیدوبع و  زا  یتسیاب  دـشاب  یم  تفرعم  ملع و  بحاـص  هدـیدرگ و  رونم 

.ددرگ نادرگرس  تریح  تلالض و  يداو  رد  هک  ددرگن  يدحا 

.دشاب میاق  وا  رب  لقن  لقع و  لئالد  قئال و  لباق  هک  دروآ  دورف  ییاج  هب  تعاطا  رس  تاقولخم  فرشا  ناسنا  دیاب  هتبلا 

عیمج امش و  ام و  قلاخ  هک  الع  لج و  تیدحا  ترضح  لاوز  یب  تاذ  هب  دراد  صاصتخا  ارـصحنم  یگدنب  شیاتـس و  تسا  یهیدب 
يارب زیچ  همه  داجیا  هک  یقلاخ  مه  نآ  رداق  قلاخ  لباقم  رد  زجاع  قولخم  هک  هدمآ  تباث  هیقلع  لئالد  اب  هک  تسا  ملاع  تادوجوم 

.دشاب فرص  عیطم  عشاخ و  عضاخ و  یتسیاب  هدومن  وا 

499 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 535 

http://www.ghaemiyeh.com


مکحم دنس  دشاب و  هدومن  وا  تعاطا  هب  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  رگم  تسین  زئاج  ناسنا  رب  تاقولخم  زا  يدحا  تعاطاو 
.تسا دیجم  نآرق  صاخشا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  رد  ام 

هداد ام  هب  الماک  يدنچ  تایآ  رد  ار  تعاطا  روتـسد  مینیب  یم  مییامن  یم  ینامـسآ  مکحم  دنـس  نیا  دـیجم و  نآرق  هب  هعجارم  یتقو 
.میروآ دورف  میظعت  رس  يدارفا  هچ  لباقم  رد  مییامنب و  یصاخشا  هچ  زا  تعاطا  ینالقع  هدعاق  يور  هک 

تسا بجاو  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  ادخ و  تعاطا 

: هدومرف احیرص  تسا  یعاد  ضیارع  علطم  هک  هفیرش  هیآ  نیمه  رد  هلمج  زا 

{ مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  }

.اروا رما  نابحاص  ربمغیپ و  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک  تعاطا  ینعی 

.تسا بجاو  رما  نابحاص  ربمغیپ و  تعاطا  رشب  سنج  زا  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  زا  دعب  هفیرش  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ 

نیب هک  یفالتخا  طقف  درادن  ینعم  نیا  راکنا  يدحا  ودنقفتم  نیملسم  هعماج  مومع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رماوا  تعاطا  و 
ار رمالا  یلوا  تعاطا  شلوسر  دوخ و  تعاطا  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  رمالا  یلوا  یناعم  رد  دـندومن  داجنیا  ناناملـسم 

.هداد رارق  بجاو 

رمالا یلوا  یناعمرد  ننست  لها  هدیقع 

هیآ رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسا  نآ  رب  هدیقعار  ننست  لها  هماع و  ناردارب 
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.دشاب یم  يرهاظ )  ) رما نابحاص  نیطالس و  لاح  لماش  هک  دنرکشل  نارس  نایاورنامرف و  ءارما و 

لیلد هب  دنـشاب )؟ ملظ  روجف و  قسف و  هب  رهاجتم  دنچ  ره   ) دنناد یم  بجاو  دوخ  رب  ار  نیطالـس  رما  تعاطا  ننـست  لها  نایاقآ  اذـلف 
؟! تسا بجاو  ناشتعاطا  سپ  دنرمالا  یلوا  هیآ  لومشم  اهنآ  هکنآ 

مامت هب  هک  دـهد  یمن  هزاجا  تقو  قیـض  اب  رـصتخم  سلجم  نیا  هک  تسا  لطاب  لقنو  لقع  لئالد  اـب  يا  هدـیقع  نینچ  هکنآ  لاـح  و 
هلک ال كردـی  ام ال  باب  نم  یلو  میزادرپب  لیـصفت  هب  ات  دـهاوخ  یم  تقو  هامکی  القا  میامن  داهـشتسا  اهنآ  هدـیقع  نالطب  رب  لئالد 

.هلک كرتی 

دیشچ دیاب  یگنشت  رهب  کیل  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

تواضق فاصنا  لها  ات  میامن  یم  ثحب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  ارـصتخم  دوخ  دـصقمو  فدـه  تابثا  يارب  مرتحم  نایاقآ  هزاجا  اـب 
.ددرگ تقیقح  فشک  هدومن  هنالداع 

دنمسق هس  هب  رما  بحاص 

بلاغلاب ای  عامجالاب –  بوصنمای  دنتـسین  نوریب  لاح  هس  زا  دـنیامن  یم  ییاور  ناـمرف  هعماـج  رد  هک  نیطالـسو  ءارما  تسا  یهیدـب 
.دنتسه هللا  بناج  نم  بوصنم  ای  هردقلاب -

یلـصربمغیپ ادخ و  تعاطا  دـننام  شتعاطا  دـندومن  رارقرب  تراما  هب  ار  وا  هدومن و  يدرف  رب  عامجا  نیملـسم  رگا  هک  لوا  هقیرط  اما 
ینالقع تبثم  لیلد  دشاب  بجاو  هلآو  هیلع  هللا 
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.دنیامن رارقرب  تراما  هب  ار  وا  هک  یکاپ  رایع و  لماک  درف  کی  رب  دننک  قافتا  ًامومع  دنناوتب  ناناملسم  هکدرادن 

.دنربخیب دنتسه  هدیقع  هچ  رد  هک  صاخشا  نطاوب  زاو  دنرگن  یم  تالاح  رهاوظ  هب  دنشاب  مهفلا  يوق  ردق  ره  نیملسم  هکنآ  يارب 

دندش دساف  یسوم  بانج  طسوت  لیئارسا  ینب  ناگدش  باختنا 

هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  هللا  میلک  یسوم  ترـضح  زا  هیرهاظ  نیزاوم  يور  اعطق  تاباختنا  رما  رد  دنـشاب  اناد  لقاع و  نیملـسم  ردق  ره 
.دوب دهاوخن  رتالاب  ادخ  هداتسرف  لماک  لقع  زا  اهنآ  همه  لوقع  دنشاب و  یمن  رت  ملاع  تسا  مزعلا  یلوا  ءایبنا  زا  هک  مالسلا 

هب رومأم  ءایبنا  نوچ   ) دومن باختنا  رهاوظ  نسح  يور  ار  رفن  داتفه  لیئارسا  نیب  نادنمشناد  ءالقع و  نارازه  نایم  زا  یسوم  ترضح 
( .دنداد یم  رارق  رابتعا  رادم  ار  رهاظ  نسح  نامه  دندرک  یمنرظن  صاخشا  نطاوب  هب  دندوب  رهاوظ 

یبلق تباث  حیحـص  هدیقع  نابحاص  لوا  زا  دش  مولعم  دندش  كاله  دـندمآ و  رد  دـساف  یگمه  ناحتما  عقوم  رد  درب  انیـس  روط  هب  و 
هدومن ینعم  نیا  هب  هراشا  دیجم  نآرق  هچ  نانچ  دش  راکـشآ  دنتـشاد  نطاب  رد  هچنآ  تفر و  الاب  هدرپ  ناحتما  عقوم  رد  اهتنم  دـندوبن 

.فارعا هروس  زا  هیآ 154  رد 

درادن ار  لماک  حلاص  ریما  باختنا  تردق  رشب 

دندرگ بذعم  یلاعت  قح  باذع  هب  هقعاص  هلیـسو  هبو  دنیآ  رد  دـلج  زا  رفاک  دـساف و  ادـخ  ربمغیپ  هللا  میلک  نیبختنم  هک  ییاج  سپ 
یلوا قیرط  هب  رشب  دارفا  ریاس 
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.دنرادن لماک  حلاص  ءارما  باختنا  رب  تردق 

رب سولج  زا  دـعب  هدومن  یـسولاس  ارهاظ  دنـشاب و  قساف  ای  رفاک  نطاب  عقاو و  رد  اهنآ  حالـصلا  رهاظ  بختنم  تسا  نکمم  هکنآ  هچ 
.دنیامن ءارجا  اجیردت  ار  دوخ  هئیس  دصاقم  هدرپ  یب  هتخادنا  ار  یحالصلا  رهاظ  دلج  تراما  تنطلس و  هکیرا 

ریما نینچ  تعاطا  اعطق  تسا و  هدش  هدید  رما  نیا  یلم ) ياروش  سلجم  ناگدنیامن  یتح   ) ءارما نیطالس و  زا  يرایـسب  رد  هچ  نانچ 
.دوب دهاوخ  مالسا  راثآ  وحم  مدرم و  قوقح  عایض  نید و  لالمحضا  بجوم  یهاشداپ  و 

دنشاب یمن  رمالا  یلوا  ءارما  نیطالس و 

دوخ و تعاطا  نیرق  ار  يرجاف  قساف و  ملاظ و  رما  نابحاص  ناطلـس و  رما  تعاـطا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  یمن  رواـب  لـقع  زگره 
.تسا راکشآ  زراب و  هیور  هدیقع و  نیا  نالطب  سپ  دهد  رارق  شلوسر 

هب صاصتخا  دشاب و  یمالـسا  للم  یقیقح  باختنا  اب  نامز  ره  رد  دـیاب  رمالا  یلوا  دـشاب  یعرـش  تما  عامجا  قح  نیا  رگا  هوالع  و 
ره رد  هک  تسا  نیملسم  هعماج  دارفا  مامت  یعرش  قح  نیا  دشاب  هتشادن  رگید  تلم  نود  یتلم 

دـنهدب و يار  باختنا  نآ  رد  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  انکـس  يا  هیرق  اـی  رهـش و  رد  ناناملـسم  زا  يدارفا  اـی  يدرف  ملاـع  راـنک  هشوگ و 
ریاس دـشاب و  عاطم  ارابجا  اهنآ  يار  دـنهدب و  يار  یتکلمم  ای  يرهـش  رد  يا  هتـسد  هکنآ  هن  دـنیامن  تکرـش  رما  بحاـص  نییعترد 

ودنناوخ كرـشمو  یـضفار  ار  اهنآدنـشاب  هتـشاد  یتفلاخم  رظن  یتیعمج  رگا  دندرگ و  میلـست  ًاربج  نیملـسم  هتـسجرب  دارفا  ءالقع و 
.دننادب بجاو  ار  ناشلتق 

503 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلـص  نییبنلا  متاخ  زا  دعب  یعامجا  نینچ  هک  مینیب  یم  مییامن  هعلاطم  ار  مالـسا  هلاس  دصیـس  رازه و  خـیرات  تاحفـص  هچ  نانچ 
سپ دنـشاب  هداد  يأر  اعمتجم  اهنآ  یقیقح  ناگدـنیامن  ای  ملاع  رد  دوجوم  نیملـسم  مامت  هک  هدـشن  عقاو  یناـمز  چـیه  رد  هلآو  هیلع 

کلامم هعطق و  هعطق  نیملسم  دالب  هک  هزورما  اصوصخم  دیـشوپ  دهاوخن  هدیـشوپن و  لمع  سابل  يا  هورد  چیه  رد  عامجا  هب  هدقیع 
.دنراد یهاشداپ  ریما و  اجک  ره  ددعتم و  یمالسا 

رمالا یلوا  ینامز  ره  رد  هکنا  زا  هتـشذگ  دـنیامن  باختنا  دوخ  يارب  یلقتـسم  رما  بحاص  هاشداپ و  یتکلمم  ره  یلاها  دوش  اـنب  رگا 
مه اهنآ  نیب  هچ  نانچ  تفر  دـنهاوخن  رگید  تکلمم  رمالا  یلوا  هاشداپ و  نامرف  ریز  کـلامم  زا  کـی  چـیه  دوب و  دـنهاوخ  ددـعتم 

فیلکت الب  ناناملسم  هدش ) عقاو  مالسا  خیرات  رد  ررکم  هچ  نانچ   ) ددرگ لعتـشم  امهنیب  برح  هرئان  دوش و  عقاو  یفالتخا  فالخ و 
ار دوخ  ناناملـسم  ناردارب  هداتفا و  مه  ناج  هب  راچان  دوخ  رمالا  یلوا  رمـال  هعاـطا  ناناملـسم  زا  هتـسدود  ره  هکنآ  هچ  دوب  دـنهاوخ 

!؟ دوب دنهاوخ  تشهب  لها  لوتقم  لتاق و  باثم و  یشک  ردارب  رد  ناناملسم  زا  هتسد  ود  ره  ایآ  دنشکب 

دروم هک  دنک  یمن  يزیچ  هب  رما  دنسپ  لقع  لماک  عماج و  نید  مالسا  زگره  هداد  يروتـسد  نینچ  سدقم  عراش  مالـسا و  هک  اشاح 
.ددرگ ناناملسم  ییادج  هقرفت و  داجیا  ببس  هوالع  هب  دشابن  ءارجا  لمع و  لباق  ءالقع و  راکنا 

.دوب دنهاوخن  عامجالاب  هدومن  اهنآ  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  يرمالا  یلوا  سپ 

القع و ار  عامجا  نالطب  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف نادنمشناد  ءاملع و  روضح  اب  یصوصخ  ثحب  سلجم  رد  هیضام  یلایل  رد  هچ  نانچ 
رد هک  میدومن  تباث  القن 
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.تسا هدیسر  دندوبن  رضاح  تاسلج  نآ  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  رظن  هب  دبال  هدیدرگ  جرد  تالجم  دئارج و  تاحفص 

دشاب یمن  رمالا  یلوا  یتردق  اب  ریما  ناطلس و  ره 

هزین و رـس  هبلغ و  رهق و  هب  هک  يرجاف  راوخنوخو  كافـس  هفیلخ  ناطلـس و  ریما و  ره  نیع  تسا  هردقلاب  بوسنم  هک  مود  مسق  اما  و 
.ددرگ بجاو  شتعاطا  دشاب  ذفان  رما  بحاص  طلسم و  مدرم  رب  يزاب  هسیسد 

قـساف كاب و  یب  كافـس  ءافلخ  ای  نیطالـس و  ءارما و  تعاطا  هک  ددرگ  ینعم  یب  هدیقع  نیا  هب  میلـست  دور و  راب  ریز  لقع  هنوگچ 
؟ دشاب بجاو  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  دننام  رجاف 

دوخ رتافد  بتک و  رد  ار  ملاظ  كافـس  ءارما  ءافلخ و  هماع  ءاملع  رباکا  زا  نیدـقتنم  نیخروم و  ءاملع و  هنوگچ  تسا  نینچ  رما  رگا 
.اهنآ ریغ  ملسم و  وبا  هملس و  وباو  جاجحو  هللا  دیبعو  هیبا  نب  دایز  كافس و  دیلپ  دیزی  هیواعم و  دننام  دنیمن  یم  حیبقت 

دندش نیملسم  رب  هفیلخ  ناطلس و  ذفان و  رما و  یتقو  صاخـشا  لیبق  نیا  تعاطا  دیوگب  دهاوخب  جاجل  هارزا  یـسک  عقاولا  یف  رگا  و 
مکحم باتک  دـیجم و  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  یتعاـطا  نینچ  اـعطق  دـنا ) هتفگ  هماـع  ءاـملع  زا  ضعب  هچ  ناـنچ   ) تسا بجاو 

.دشاب یم  ینامسآ 

تعاطا زا  عنم  ار  نیملـسم  هداد و  رارق  نعل  دودرم  ار  نیملاظ  قاسف و  رافک و  دـیجم  نآرق  زا  يدـنچ  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز 
.هدومن اهنآ 
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! دننک تعاطا  ار  رفاک ) هکلب  ملاظ  رجاف  قساف   ) رمالا یلوا  هک  دنک  یم  رما  هفیرش  هیآ  نیارد  هنوگچ  سپ 

هماع ءاملع  رباکا  زا  هک  زار  رخف  هکنآ  لاح  و  دشاب ؟ یم  حئابق  حبقا  زا  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هب  داضتم  لوق  هب  تبـسن  تسا  یهیدب 
فیدر رد  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  الا  دشاب و  هانگ  زا  موصعم  رمالا  یلوا  یتسیاب  اعطق  دیوگ : احیرص  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا 

.داد یمن  رارق  متاخ  ربمغیپ  دوخ و  تعاطا 

بوصنم ای  عاـمجالاب  بوصنم  رمـالا  یلوا  تسین  نکمم  هک  دـش  تباـث  هدـیقع  ود  نیا  نـالطب  لـئالد  رـصتخم  نیمه  اـب  یتقو  سپ 
.دشاب هردقلاب 

دشاب هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  دیاب  رمالا  یلوا 

هدیقع تسا  نیمه  بولطملا  تبثف  دـشاب  هللا  بناج  نم  صوصنم  بوصنم و  رمالا  یلوا  یتسیاب  امتح  هک  میـس  مسق  میامن  یم  تباث 
هدساف و قالخا  هلیذر و  تافص  عیمج  زا  هزنم  بذهم و  ربمغیپ  دننام  یتسیاب  رمالا  یلوا  نوچ  دنیوگ  یم  هک  هیرشع  انثا  هیماما  هعیش 

درادن الالقتـسا  اتاذ و  یلاعت  يادخ  زج  يدحا  مه  روما  نطاوب  هب  ملع  نوچ  دنـشاب و  انطاب  ارهاظ و  رئاغـص  رئابک و  مامت  زا  موصعم 
.دیامن نیعم  ار  رمالا  یلوا  یلاعت  يادخ  دیاب  سپ 

الع لج و  وا  سدـقا  تاذ  یتسیاـب  مه  ار  رمـالا  یلوا  دتـسرف  یم  تلاـسر  هب  هدـیزگرب و  قلخ  ناـیم  زا  ار  لوسر  هک  ییادـخ  ناـمه 
.دیامن یفرعم  مدرم  هب  هدومن و  باختنا 

دوخ رهاظ  تحارص  دیامن  یم  مارم  تابثا  جراخ  زا  هک  لئالد  لیبق  نیا  رب  هوالع 
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لیلدلاب جرخ  ام  الا  دشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافص  عیمج  دجاو  هک  دشاب  دیاب  یـسک  رمالا  یلوا  هک  دنک  یم  مکح  هیآ 
.تسا تلاسر  یحو و  ماقم  نآ  هک 

.دشاب یم  الع  لج و  وا  تاذ  هب  صوصخم  باختنا  زا  سپ  تسین  يرگید  راگدورپ  تاذ  زج  تیرشب  عیمج  هب  ملاع  نوچ  و 

دینک تعاطا  ار  ادخ  لوسرلا  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  دیامرف  یم  هک  هدروآ  اویعطا  ود  نکمم  بجاو و  نیب  قرف  يارب  هفیرش  هیآ  رد  اذلف 
ریغ تردـق و  تمکح و  ملع و  تایح و  لیبق  زا  دراد  تافـص  یتسهزا  هچنآ  هک  دـینادب  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ار  وا  هک  يوحن  هب 

.دشاب یم  تاذ  نیع  وا و  دوخ  زا  اهنآ 

دینادب هدیدنـسپ  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  دجاو  حلاص و  دـبع  دوجولا و  نکمم  ار  وا  هک  يوحن  هب  ار  ربمغیپ  دـینک  تعاطا  و 
.تسا هدش  هضافا  وا  هب  دوجولا  بجاو و  بناج  زا  تافص  نآ  مامت  هک 

نیا رد  دـیامن و  یم  یفرعم  ار  رمالا  یلوا  هفطاع  واو  کی  اـب  طـقف  دروآ  یمن  اوعیطا  هک  دـسر  یم  رمـالا  یلوا  یفرعم  هب  یتقو  یلو 
ره دشاب  دـجاو  هک  تسا  سک  نآ  رمالا  یلوا  هک  دـنامهفب  ریمـض  نشور  رکفلا  رونم  نامدرم  هب  دـهاوخ  یم  هک  تسیا  هفیطل  واو » »

غـالبا رد  لالقتـسا  یحو و  لوزن  لـیبق  زا  تسا  دـقاف  لـیلد  هب  هچنآ  رگم  تسا  هدوـب  دـجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ار  هچ 
تعاطا سپ  توبن  تلاسر و  ماقم  رگم  دشاب  هتشاد  دیاب  زین  رمالا  یلوا  هتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنآ  هصالخ  تلاسر 

؟ دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعاطا  خنس  زا  رمالا  یلوا 

.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  عرش  نیناوق  نید و  نابهاگن  ماکحا و  يرجم  هک  تسا  نیا  رمالا  یلوا  نأش  طقف 
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ترضح نآ  هرهاط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لسن  زا  رشع  ینثا  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دندقتعم  هیماما  هعیش  عیمج  اذل 
نآ راوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لـهاو  ترتـع  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـهنآ  هک  دنـشاب  یم 

.دنتسه ترضح 

.دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  تماما  تابثا  رب  هیماما  هعماج  هعیش و  لیلد  نیرتگرزب  هفیرش  هیآ  نیا  و 

هیآ 118 لیبق  زا  دیامن  یم  مارم  تابثا  تاهج  زا  یتهج  هب  کی  ره  هک  دـشاب  یم  ام  لالدتـسا  دروم  هک  رگید  هریثک  تایآ  رب  هوالع 
هک هرقب  هروس 

{ َنیِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  اًمامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِإ  َلاق  }

نادـنزرف هب  ار  ییاوشیپ  تماما و  نیا  درک  ضرع  میهاربا  مداد  رارق  قلخ  ياوشیپو  ماـما  ار  وت  نم  دومرف : میهاربا  هب  یلاـعت  يادـخ  )
؟ درک یهاوخ  اطع  زین  نم 

( .دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرم  هب  زگره  نم  دهع  هک  دنشاب  نآ  هتسیاشو  حلاص  رگا  يرآ  دومرف :

: بازحا هروس  هیآو 6 

َنینِمْؤُْـملا َو َنـِم  ِهـّللا  ِباـتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اوـُلوُأ  ْمُُهتاـهَّمُأ َو  ُهُـجاوْزَأ  ْمِهـِـسُْفنَأ َو  ْنـِم  َنینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  }
{ َنیرِجاهُْملا

تفوطع و تعاطا و  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نانز  واهنآ  دوخ  زا  تسا  نانمؤم  هب  رتراوازـس  یلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  )
نینمؤم زا  دنمدقم  ادـخ  باتک  رد  رگید  ضعب  رب  یـضعب  صخـش  یبسن  نادنواشیوخودنتـسه  نانمؤم  ردام  مکح  هب  حاکن ) تمرح 

( .نیرجاهمو

: هبوت هروس  هیآ 120  و 
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{ َنیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  }

( .دیشاب اهنآ  وریپ  دیدنویپب و  وگتسار  نادرم  اب  ودیشاب  سرت  ادخنامیا  لها  يا  )

: دعر هروس  هیآ 8  و 

{ ٍداه ٍمْوَق    ِ ّلُِکل ٌرِْذنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  }

( .تسا ییامنهار  ادخ  فرط  زا  ار  یموق  ره  و  تسادخ ) ینامرفان  زا   ) ندیناسرت راذنا و  وت  هفیظو  هک  تسین  نیا  زج  )

: ماعنا هروس  هیآ 154 

{ ِِهلیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  اًمیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  {َو 

ادـخ هار  زا  زج  تسا  امـش  هقرفت  بجوـم  هک  رگید  ياـه  هار  زا  ار و  نآ  دـینک  يوریپ  سپ  تسا  نم  هار  هک  تسار  هار  تـسا  نـیا  )
( .دینکن تعباتم 

: فارعا هروس  هیآ 180  و 

{ َنُولِدْعَی ِِهب  َو    ِ ّقَْحلِاب َنوُدْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  {َو 

( .دیورن قرفتم  ياه  هار  هب  هدز  گنچ  هرهاط ) ترتع  تیالو  و   ) ادخ نید  هتشر  هب  یگمه  )

: لحن هروس  هیآ 45  و 

{ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  }

( .دیناد یمن  امش  رگا  دیسرپب  دنتسه ) مالّسلا  مهیلعدمحم  لآو  دمحم  نادناخ  هک  ( ) نآرق  ) رکذ لها  زا  )

: بازحا هروس  هیآ 33  و 
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{ اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ  }

هزنم كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امش  دربب  توبن  هداوناخ  امش  زا  ار  شیالآ  ره  سجر  هک  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  تیشم  هک  تسین  نیا  زج  )
( .دنادرگ

: نارمع لآ  هروس  هیآو 30 

{ َنیَملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  اًحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهّللا  َّنِإ  }

نایناهج و رب  ار  نارمع  هداوناـخ  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  هداوناـخ  مالّـسلا و  هیلع  حون  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  دـیزگرب  ادـخ  تقیقح  هب  )
( .رگید ضعب  رب  ار  اهنآ  زا  ضعب  نادنزرف 

: رطاف هروس  هیآ 29 

{ انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  }

ملع ثراو  مالّـسلا )  مهیلع  وا  هرهاط  ترتع  ودمحم  ینعی   ) میدیزگرب دوخ  ناگدـنب  زا  هک  ار  نانآ  ام  فلـس ، ناربمغیپ  نآ  زا  سپ  )
( .میدینادرگ نآرق 

: رون هروس  هیآو 35 

ٍهَرَجَـش ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  یف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهّللا  }
{ ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  یُضی ُء َو  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ  ٍهَِّیقْرَش َو ال  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم 

نایم رد  غارچ  نآ  دشاب و  نشور  یغارچ  نآ  رد  هک  دنام  یتوکشم  هب  شرون  ناتسادتسا  نیمز  اهنامسآ و  شخب ) دوجو   ) رون ادخ  )
قرش تسین  یبرغ  یقرـش و  هکنآ  اب  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  نشور  ناشخرد و  تسا  يا  هراتـس  ییوگ  نآ  ولؤلت  هک  يا  هشیش 

یب تسا و  نازورفا  نادب  ناهج  برغ  و 
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ادـخ هتفرگ و  رارق  رون  يور  رب  تقیقح  رون  نآ  وترپ  هک  دـشخب  ینـشور  ار  یناهج  دوخ  هب  دوخ  دوزفا  رب  ار  نآ  تیز  یـشتآ  هکنآ 
( شیوخ يو  تاقارشا  و   ) دوخ رون  هب  دهاوخ  ار  هک  ره 

( .دنک تیاده 

رد دـمحا  ماما  بقانم و  رد  یمزاروخ  بیطخ  هک  اجنآ  ات  درادـن  ار  اهنآ  یمامت  رکذ  ياضتقا  سلجم  تقو  هک  رگید  رایـسب  تایآ  و 
هک دـنا  هدروآ  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  رد  يزاریـش  رکبوبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  رد  میعن  وبا  ظـفاح  دنـسم و 

.هدش لزان  تیب  لها  ام  هراب  رد  نآرق  عبر  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

یعفاش هحلط  نب  دمحم  لوزنلا و  بابـسا  رد  يدـحاو  دنـسم و  رد  لبنح  دـمح  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  میعن  وبا  ظفاح  زینو 
هیلع نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزنرد  يزاریـش  رکبوبا  ظفاح  دوخ و  خـیرات  رد  یماش  ثدـحم  رکاسع و  نبا  لوؤسلا و  بلاطم  رد 

عیبانی باب 42  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  نالک  هجاوخ  بلاطلا و  هیافک  باب 62  لوا  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  مالّـسلا و 
: دومرف هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  دنیامن  یم  لقن  یناربط  زا  هدوملا 

هحدم یف  هیآ  هئامثالث  نم  رثکا  یلع  یف  تلزن 

( هدیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هیا  دصیس  زا  هدایز  )

یضعب تسرهف  روط  هب  طقف  تقو  ندوبن  هطساو  هب  دومن ه  تبحـص  یتعاس  دنچ  یتسیاب  القا  تایآ  نیا  زا  کی  ره  فارطا  رد  هتبلاو 
نیدلا لالج  يرشخمز  یبلعث و  ماما  يزار و  رخف  ماما  ریـسافت  لیبق  زا  هماع  ءاملع  رباکا  بتک  هب  نف  لها  ات  مدومن  تئارق  ار  اهنآ  زا 

.يدحاو يروباشین و  يربط و  یطویس و 

نبا ننسو  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ینیومح و  نیطمسلا  دئارف  ياهباتکو 
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یشوگرخ و یفطصملا  فرش  رجح و  نبا  قرحملا  قعاوص  لبنح و  نب  دمحا  ماما  دنـسم  يدیمح و  نیحیحـصلا  نیب  عمج  دوواد و 
لوصف یمزراوخ و  بقاـنم  یناتـسرهش و  رالـسالا  حـیتافم  میعن و  وبا  ظـفاحو  ءاـیلوالا  هیلح  دـیدحلا و  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرش 

یفنح و نالک  هجاوخ  هدوملا  عیبانی  يرهوج و  هفیقـس  ربلا و  دبع  نبا  باعیتسا  مساقلا و  وبا  مکاح  لیزنتلا  دـهاوش  یکلام و  همهملا 
ریثا و نبا  هیاـهن  یعفاـش و  هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا  بلاـطم  یناهفـصا و  یلع ، یف  نآرقلا  یف  نم  لزن  اـم  ینادـمه و  یبرقلا  هدوم 

نیدـلا باهـش  نب  رکب  یبا  دیـس  يداصلا  هفـشر  يزاریـش و  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  یف  نآرقلا  لوزن  یعفاش و  یجنگ  بلاطلا  هیاـفک 
.ددرگ فشک  اهنآ  رب  تقیقح  ات  دنرگنب  قیقحت  هدید  اب  هعجارم و  ار  اهنآ  ریغ  يولعلا و 

هعماج هدـیقع  مدرک  ضرع  هک  مییاـمن  رکذ  میدروآ  لـئالد  لدا  هک  ار  سلجم  لوا  هیآ  مهدـن و  مـالک  هلاـطا  تسا  بوخ  هصـالخ 
نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  رشع  ینثا  همئا  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  قبط  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسا  نیا  هیماما  هعیش 

.دنتسه

يرمالا یلوا  تسا  تباث  هنیرق  مکح  هب  یلو  تسین  اهنآ  مامت  رکذ  یضتقم  سلجم  تقو  هک  تسا  رایسب  انعم  نیا  رب  هیلقع  لئالد  اما 
.دشاب اطخزا  موصعم  یتسیاب  تسا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطااب  مأوت  شتعاطا  هک 

نیـضیقن عامتجا  تسین  موصعم  رمالا  یلوا  دوش  هتفگ  رگا  هک  هدومن  ینعم  نیا  هب  رارقا  شریـسفت  رد  مه  يزار  رخف  ماـما  هچ  ناـنچ 
.تسا لاحم  نآ  دش و  دهاوخ 

یف نم  لمعا  یقتا و  عروا و  لضفا و  ملعا و  دیاب  رمالا  یلوا  هکنآ  رگیدو 
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.دیآ بجاو  ثیح  ره  ار  شتعاطا  هدیدرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تافص  دجاو  ات  دشاب  ضرالا 

هک تسا  يروط  ناشتمـصع  ماقم  هدـشن  هتفگ  هماع ) ءاملع  رباکا  قیدـصت  هب   ) رـشع ینثا  همئا  هرابرد  زج  تما  نایم  رد  تافـص  نیا 
.تسا هداد  ینعم  نیا  هب  تداهش  رهیطت  هیآ  رد  دنوادخ 

رباکازا يربخ  دنچ  هب  هنومن  باب  نم  هدیدرگ  رکذ  لیلج  نادناخ  نآ  تمصع  رد  ننست  لها  ءاملع  هربتعم  بتکرد  يرایـسب  رابخا  و 
.مییوج یم  كربت  ننست  لها  ءاملع 

هماع قرط  زا  همئا  تمصع  رد  رابخا 

نبا زا  نیطمسلا  دئارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  باب 77 و  نمض  هدوملا ، عیبانی  هحفص 445  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هلمج  زا 
: تفگ هک  دنا  هدومن  تیاور  سابع 

.نوموصعم نورهطم  نیسحلا  دلو  نم  هعست  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  انا و  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 

هزیکاپو كاپ  یگمه  نیـسح  دـالوا  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدینـش  )
( میشاب یم  هلیذر ) قالخا  ریابک و  رئاغص و  عیمج  زا   ) موصعمو

: دومرفو دراذگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  فتک  رب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  یسراف  ناملس  زا  و 

نوموصعم ءانما  راربا  همئا  هبلص  نم  هعست  مامالا  نب  مامالا  هنا 
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( .دنا تمصع  هب  ئانما  ناراکوکین  ناماما و  وا  بلص  زا  رفن  هن  ماما و  رسپ  ماما  وا  هک  یتسار  هب  )

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدمن  تیاور  تباث  نب  دیززا  و 

راکوکین ناماما  نیسح  بلص  زا  دیآ  یم  نوریب  هنیآ  ره   ) طسقلاب نوماوق  نوموصعم  ءانما  راربا  همئا  نیسحلا  بلص  نم  جرخیل  هنا  و 
( .داد لدع و  هب  ناراذگراک  تمصع  اب  ءانما 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  تفگ  هک  دنک  یم  لقن  نیصح  نب  نارمع  زا  و 

همئالا هرتعلا  مکتیرذ  نم  یتنبا و  جوز  یطبـسوبا و  تنا  نوملعی و  ام ال  سانلا  ملعت  يدـعب  هفیلخلا  مامالا و  تنا  یملع و  ثراو  تنا 
.نیموصعملا

نم و هداز  رتخد  ود  ردـپ  ییوت  ودـنناد  یمن  هک  يزیچ  مدرم  هب  یهد  یم  داـی  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  ییوت  ینم و  ملع  ثراو  وت  )
( .تمصع اب  ناماما  كاپ و  ترتع  تسا  امش  هیرذ  نم و  رتخد  رهوش 

.دنک یم  تیافک  رصتخم  تقو  نیا  رد  هنومن  يارب  هک  هدیسب  رایسب  هماع  ئاملع  رباکا  قرط  زا  رابخا  لیبق  نیا  زا 

نیارد یصوصخ  تاسلج  هتشذگ و  یلایل  رد  هک  تسا  دراو  تعامج  تنـس و  لها  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  زین  اهنآ  ملع  هرابرد  اماو 
هب هنومن  يارب  مه  زورما  هدیسر  تالجم  دئارج و  رد  تایاقآ  مرتحم  رظن  هب  دبال  میدومن  لصفم  ثحب  باب 
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.مینک یم  ءافتکا  ربخ  دنچ  لقن 

تراهط تیب  لها  ترتع و  ملع  هب  هراشا 

جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ءایلوالا و  هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  طفاح  نیطمـسلا و  دئارف  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  قحـسا  وبا 
يادخ دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  تنیط  نم  ترتع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومرف : هک  دـنیامن  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  هغالبلا 

.دیامن بیذکت  ار  ناشیا  هک  یسک  رب  ياو  هدومرف  تمارک  ناشیا  هب  مهف  ملع و  یلاعت 

هللا یلصادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  دیسا  نب  هفیذح  زا  هباحـصلا  ریـس  باتک  بحاصو  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: دندومرف یلاعت  قح  ءانث  دمح و  لصفم و  هبطخ  ءادا  زا  دعب  هلآو  هیلع 

.متوجن دقف  امهب  متکسمت  نا  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  یتدایز  نیا  اب  یناربط 

.مکنم ملعا  مهناف  مهوملعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورصقت  اوکلهتف و ال  امهومدقت  الف 

نم ترتع  رگید  نآرق و  یکی  دیبای  تاجن  دـییوج  کسمت  زیچ  نیا  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  امـش  نایم  رد  ار  گرزب  سیفن  زیچ  ود  )
دیهدن و دای  ناشیا  هب  دش  دیهاوخ  كاله  هک  اهنآ  زا  دینکن  یهاتوک  ریصقت و  دییوجن و  تقبس  ناشیا  رب  تما  دومرف : هاگنآ  دنتسه 

( دنرتاناد امش  زا  ناشیا  هک  دییامنن  میلعت 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  دیسا  نب  هفیذح  زا  رگید  تیاور  هب 
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مکنم ملعا  مهناف  مهوملعت  الف  یمهف  یملع و  هللا  مهاطعا  نیسحلا  بلـص  نم  هعـست  لیئارـسا  ینب  ءابقنددع  یترتع  نم  يدعب  همئالا 
.مهعم قحلا  قحلا و  عم  مهناف  مهوعبتا 

هب دنوادخ  تسا  هدومن  ءاطعا  دننیـسح  بلـص  زا  رفن  هن  رفن ) هدزاود  ینعی   ) دنلیئارـسا ینب  ءابقن  دعب  نم  ترتع  زا  نم  زا  دعب  ناماما  )
هب سپ  ار  اهنآ  دینک  تعباتم  دنـشاب  یم  امـش  زا  ملعا  اهنآ  هک  یتسرد  هب  دییامنن  میلعت  دیهدن و  دای  اهنآ  هب  سپ  ارم  مهف  ملع و  اهنآ 

.دشاب یم  اهنآ  اب  قح  قح و  اب  اهنآ  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  اهنآ  دینک  تعباتم  دنشاب  یم  امش  ملعا  اهنآ  هک  یتسرد 

هک دـنا  هدومن  لقن  ام  رـشع  انثا  همئا  تمـصع  ملع و  تابثا  رب  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  رباـکا  هک  تسا  یلئـالد  زا  يرـصتخم  اـهنیا 
.ار هیلقع  لئالد  دنک  یم  تیوقت 

هدماین نآرقرد  همئا  یماسا  ارچ  هکنیا  رد  لاکشا 

ارچ دنقح  رب  نایعیش  رشع  انثا  همئا  رگا  هک  دنا  هداد  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدومن و  ههبش  داجیا  اهشارت  لاکشا  ای  نارگیزاب  یـضعب 
یـصوصخ سلجم  رد  مزیزع  ناردارب  مه  هتـشذگ  بشید  هدـیدرگن  رکذ  تسا  تناید  مکحم  دنـس  هک  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  یماسا 

مدمآ و ربنم  نایاقآ  رارـصا  هب  هک  کنیا  مدومن  زورما  هب  لوکوم  ار  باوج  دوب  هتـشذگ  تقو  نوچ  دـندومن  یعاد  زاار  لاؤس  نیمه 
.میامن یم  لاکشا  عفر  راگدرورپ  هصاخ  تاهجوت  اب  هدیدرگ  دوجوم  یضتقم 

رد روما  عیمج  تایئزج  دننک  یم  نامگ  هک  هدیدرگ  رکفلا  ریصق  نامدرم  زا  يا  هتسد  ریگنماد  یگرزب  هابتشا  منک  یم  ضرع  همدقم 
زجوم رصتخم و  لمجم و  رایسب  تسا  ینامسآ  مکحم  باتک  هک  دیجم  نآرق  هکنآ  لاح  تسا و  دوجوم  دیجم  نآرق 
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هدومن تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  نیبم  نایب  هب  لوکوم  ار  روما  تایئزج  یلو  تسا  روما  تایلک  ضرعتم  هدـیدرگ  لزان 
: دیامرف یم  رشح  هروس  هیا 7  رد  هچ  نانچ 

{ اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  {َو 

( .دیراذگاو نآ  زا  ار  امش  دنک  یهن  هچ  ره  دریگب و  دنک ) اطع  دنهد  روتسد  امش  هب  قحلوسر  هچنآ  )

یلو هدـیدرگ  رکذ  اهنآ  تایلک  دـیجم  نارق  رد  هک  مینیب  یم  میرگن  یم  تاید  اـت  تراـهط  زا  مالـسا  نیناوق  ماـکحا و  هب  یتقو  اذـلف 
.هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ار  اهنآ  نایب  حرش و 

لاکشا باوج 

مرادن و لوبق  ام  تسین  دیجم  نآرق  رد  رـشع  انثا  ناماما  ددع  یماسا و  نوچ  دنیوگ  یم  دننک و  یم  یـشارت  لاکـشا  هک  ینایاقآ  الوا 
هدشن هدرب  مان  دیجم  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دشاب  نینچ  رما  هک  تفگ  اهنآ  هب  دیاب  دشاب  یمن  نآرق  رد  هک  ار  يزیچ  مینک  یمن  تعاطا 

.ددرگ كورتم  دیاب  هدیدرگن  رکذ  وا  تایئزج  درادن و  تحارص  و 

هیآ دیجم  نآرق  رد  هکنآ  هچ  ار  مهریغ  یـسابع و  يوما و  ءافلخ  نیدشار و  ءافلخ  زا  يوریپ  تیعبت و  دنیامن  كرت  دیاب  نایاقآ  سپ 
عامجا و هقیرط  یـسابع و  يوماءافلخ و  و  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ریغ   ) نیدـشار ءافلخ  تفالخ  ماـقم  هب  هراـشا  هک  يا 
ار اهنآ  نیفلاخم  هدومن و  اهنآ  زا  تیعبت  هدـعاقو  لصا  هچ  يور  سپ  هدـماین  اـهنآ  یماـسا  ددـع و  تفـالخ و  نییعت  رد  تما  راـیتخا 

!؟ .دنناوخ یمرفاک  كرشم و  یضفار و 

زا یمان  رکذ و  دیجم  نآرق  رد  هچره  هک  دشاب  نینچ  رما  رگا  هتشذگ  اه  نیا  و 
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.ددرگ كورتم  یتسیاب  هدشن  اهنآ 

.هدیدرگن رکذ  دیجم  نآرق  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  تایئزج  اریز  دندرگ  ماکحا  تادابع و  عیمج  كرات  دیاب  نایاقآ  اعطق 

هدماین نآرق  رد  زامن  ءازجا  تاعکر و  ددع 

باـب نآ  رد  هغیلب  تادـیکأت  تاشرافـس و  مرکا  لوسر  نیقیرف  قاـفتا  هب  هک  تسا  نید  عورف  زا  هیلوا  لـصا  هک  ار  زاـمن  هنومن  يارب 
: هدومرف هک  اجنآ  ات  هدومن 

« اهاوس ام  در  تدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  نا  نیدلا  دومع  هالصلا  »

یم در  تسه  هک  هچره  نآ  ياوسام  دـش  در  زامن  رگا  لوبق و  نآ  ياوسام  دـش  لوبق  زاـمن  رگا  تسا  نید  ناـبهگن  نوتـس و  زاـمن  )
( .ددرگ

عوکر هروس و  دـمح و  زا  اهنآ  ءادا  قیرط  اهزامن و  تاـعکر  ددـع  زا  يرکذ  ادـبا  دـیجم  نآرق  رد  مینیب  یم  هداد  رارق  هعلاـطم  دروم 
!؟ هدماین نآ  ءازجا  زا  يرکذ  دیجم  نآرق  رد  نوچ  درک  كرت  ار  اهزامن  یتسیاب  سپ  هدشن  دهشت  رکذ و  دوجسو و 

نییعت یلو  هالـصلا  اومیقا  هالـصلا - ماقا  هالـصلا –  مقا  هدمآ  المجم  هالـص  هملک  طقف  دیجم  نآرق  رد  تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  و 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  نیبم  نایب  رد  شتابحتسم  تابجاو و  زاناکرا  ریاس  تاعکر و  ددع 

نایب رد  اهنآ  تاروتـسد  طئارـش و  تایئزج و  هدـمآ و  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  تایلک  هک  نید  نیناوق  ماکحا و  ریاـس  تسا  مسق  نیمه 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ءازجا و ریاـس  تاـعکر و  دادـعا  نـییعت  هالـص و  یناـعم  حیرـشت  یلو  هدـمآ  نآرق  رد  ازجوـم  هالـص  هـملک  هـک  یمـسق  ناـمه  سپ 
.میتسه تاروتسد  نآ  هب  لمع  فظوم  ام  هداد و  ربمغیپ  ار  شتاروتسد 
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یلوا هدومرف و  المجم  ازجوم و  دـیجم  نآرق  رد  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  زا  دـعب  تفـالخو  تماـما  هب  عجار  مسق  نیمه 
.اررما نابحاص  دینک  تعاطا  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  زا  دعب  ینعی  مکنم  رمالا 

دنناوت یمن  ار  هالص  هملک  هچ  نانچ  دننک  ینعم  ار  رمالا  یلوا  دنناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  ینس  هعیش  زا  نیملسم  نیرسفم  تسا  یهیدب 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیقیرف  تاور  ثیدح  رد  اریز  دننک  ینعم  دوخ  هدارا  لیم و  هب 

رانلا یف  هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رسف  نم 

( .دوب دهاوخ  شتآ  وا  هاگ  نمیشن  سپ  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سک  ره  )

نیاعم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دیجم  نآرق  نیبم  زا  ایآ  دینیب  نآرق  نیبم  نایب  هب  دنک  هعجارم  دیاب  یلاقع  ناملسم  ره  هتبلا 
تـسا دـیجم  نآرق  نیبم  هک  مرکا  لوسر  ترـضح  هدـش و  یلاؤس  رگا  هن  ای  هدـش  یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  هدیـسر  يربخ  رمالا  یلوا 

.ار ترضح  نآ  نایب  وراتفگ  دنیامن  تعاطا  تیعبت و  هدومن  بصعت  تداع و  كرت  تسا  بجاو  تما  هعماج  رب  هداد  یباوج 

لوسر هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  هک  یثیدـح  هب  مدومن  هعلاطم  الماک  ار  ینـس  هعیـش و  رابخا  بتک  ریـسافت و  هک  تسا  يدـیدم  تدـم 
بتک رد  يرایـسب  راـبخا  سکع  رب  یلو  مدروـخن  رب  دننیطالـس  ءارما و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  دـشاب  هدوـمرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

نآ دـندومن  لاؤس  ار  رمالا  یلوا  یناعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـنا  هدومن  لقن  هک  تسا  دوجوم  ینـسو ) هعیـش   ) نیقیرف
هب يربـخ  دـنچ  لاـحلا  دنترـضح  نآ  راوگرزب  دـنزرف  هدزاـی  یلع و  رمـالا  یلوا  زا  دارم  دـندومرف  هداد و  یفاـک  ياـهباوج  ترـضح 

ياضتقم
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هرهاط ترتع  قیرط  زا  هعیـش  ءاملع  رباکا  قرط  زا  هک  يرتاوتم  رابخا  هب  دیـشاب  هجوتم  هتبلا  منک  یم  ضرع  هنومن  يارب  سلجم  تقو 
.میامن یمن  داهشتسا  ادبا  هدیسر  صاخ  هباحص  و 

كاپ و ریمض  هب  ار  تواضق  هدومن  ءافتکا  هدیسر  تعامج  تنـس و  لها  نایاقآ  قرط  زا  هک  يرایـسب  رابخا  زا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  طقف 
.میراذگ یم  او  فاصنا  قطنم و  ملع و  اب  نایاقآ  نشور 

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

ام هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هچنآ  دـیوگ  نیطمـسلا  دـئارف  رد  دـمحم  نب  میهاربا  ینیومح  مالـسالا  خیـش  قحـسا  وبا  - 1
.دنتسه ادخ  لوسر  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  هفیرش  هیآ  رد  رمالا  یلوا  زا  ارم  هدیسر 

مرکا لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  سیق  نب  میلـس  زا  نسحلا و  یبا  زا  ینادـمه  فسوی  نب  یـسیع  - 2
رمالا یلوا  ناشیا و  قح  رد  هدومن و  دوخ  تعاطا  هب  نورقم  ار  ناشیا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نم  ناکیرـش  دومرف :

نوچ نم  دییامن  ناشیا  رماوا  ماکحا و  زا  دایقنا  دیـشاب و  ناشیا  رادرب  نامرف  دیورن و  نوریب  ناشیا  مالک  زا  دـیاب  هدومرف  لیزنت  مکنم 
.مهلوا تنا  یلع  ای  دومرف : دنناسک  هچ  اهنآ  هک  رمالا  یلوا  زا  ارم  هد  ربخ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدینش  ار  نخس  نیا 

لوسر یتقو  هک  دنک  یم  تایور  تاداقتعا  هلاسر  رد  تسا  هدوب  ننست  لها  هماع و  ءاملع  مظاعا  زا  هک  يزاریش  نمؤم  نب  دمحم  - 3
ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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.بلاط یبا  نب  یلع  نأش  رد  دیدرگ  لزان  مکنم  رمالا  یلوا  هفیرش  هیآ  داد و  رارق  هفیلخ  هنیدم  رد 

دیامن یم  لقن  بقاـنم  زا  هداد  رارق  هیآ  نیمه  صوصخم  هک  هدوملا  عیباـنی  باب 38  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  نالک  جاوخ  - 4
هنیدملاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفلخ  نیح  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  یف  تلزن  هیآلا  اذه  نا  هک  تسا  دهاجم  ریسفت  هک 

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ار  وا  داد  رارق  هفیلخ  هک  ینامز  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  هدش  لزان  هیآ  نیا  ینعی 
نرواه هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف : ترـضح  اـه  هچب  ون  اـهنز و  رب  یهد  یم  رارق  هفیلخ  ارم  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  و 
یسوم هفیلخ  دنوادخ  ار  نوراه  هک  یمسق  نامه  ینعی  یسوم –  زا  یشاب  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ  یـسوم 

.داد رارق  نم  هفیلخ  مه  وت  رارق 

یتعامج نامثع  تفالخ  هوردرد  تفگ : هک  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شدوخ  دنـس  هب  دنک  یم  لقن  ینیومح  مالـسالا  خیـش  زا  و  - 5
یلع ای  دـندرک  ضرع  دوب  هتـسشن  تکاس  اهنآ  نایم  رد  یلع  دـننک و  یم  لقن  ار  دوخ  لئاضف  هتـسشن و  مدـید  ار  راصنا  رجاهم و  زا 

؟ ریغ هلیسو  هب  ای  هدومرف  اطع ء  ناتدوخ  يارب  یلاعت  يادخ  دینک  یم  لقن  هک  یلئاضف  نیا  ایآ  دومرف : ترضح  دینزب  فرح  مه  امش 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  دوجو  هب  هدراذگ  ام  رب  تنم  ادخ  دندرک  ضرع 

هب ار  مدآ  دـنک  قلخ  هک  نیا  زا  لبق  یلاـعت  يادـخ  تردـق  نیب  میدومن  یم  یعـس  هک  میدوب  يرون  نم  تیب  لـها  نم و  دومرف : هلآو 
رد داد  رارق  حون  تشپ  رد  دـمآ و  نیمز  هب  هک  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  دومرف  قـلخ  ار  مدآ  نوـچ  سپ  لاـس  رازه  هدراـهچ 

زا مسق  نیمه  شتآ  نایم  رد  میهاربا  بلص  رد  یتشک و  نایم 
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میدینش ام  یلب  دنتفگ  دحا  ردب و  زا  نیقباس  دندوبن  مارح  اهنآ  زا  یکی  هک  ییاهردام  اهردپ و  زا  هزیکاپ  ياهمحر  هب  كاپ  بالـصا 
دیجم نآرق  رد  دـنوادخ  هک  دـیناد  یم  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف : .ار  تـالمج  نیا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا 

هب ار  امش  مهد  یم  مسق  دومرف : .یلب  دنتفگ : .مالسا  رد  نم  رب  يدحا  تسا  هتفرگن  تقبس  قوبـسم و  رب  ار  قباس  تسا  هداد  تلیـضف 
( دنتفرگ یـشیپ  همه  رب  نامیا  رد  هک  نانآ  { ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا   } هفیرـش هیآ  دـش  لزان  یتقو  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ 
رد هنیآ  نیا  هک  نیا  نیقباس و  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دندرک  لاؤس  .دنتفای ) مدقت  ماقم  ادخ  لوسر  وادـخ  تعاطا  رد  )

: دومرف هدیدرگ  لزان  زیچ  هچ 

« ءایصوالا لضفا  ییصو  یلع  هلسر و  وءایبنالا  لضفا  اناف  مهئایصوا  ءایبنالا و  یف  لجوزع  هللا  اهلزنا  »

نم یـصو  یلع  متـسه و  وا  نالوسر  ءایبنا و  نیرتهب  نم  سپ  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لجوزع  يادخ  هدیدرگ  لزان  )
( .دشاب یم  ءایصوا  نیرتهب 

تعاطا { ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهّللا َو  اوُعیطَأ   } هیآ دـش  لزان  یتقو  دـیناد  یم  اـیآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف  هاـگنآ 
ُُهلوُسَر َو ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   } هیآ و  دنرما ) نابحاص  هک  ار ) لوسر  ادخ و  فرط  زا   ) ناراد نامرف  لوسر و  دینک  تعاطا  ادخ و  دینک 

لوسر ادخ و  امش  روما  رد  فرـصت  هب  یلوا  هک  تسین  نیا  زج  { ) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا 
رد هدـننک  قافنا  هماع  هصاخ و  نیرـسفم  قافتا  هب  هک   ) دـهد یم  هاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپ  هب  زامن  هک  دنتـسه  ینانمؤم  نآ  و 

هحفص ات  هحفص 447  هب  دوش  عوجر  ( ) هدوب مالّسلا  هیلع  یلع  عوکر  لاح 
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ریغ زا  دـنتفرگن  و  ًهَجیلَو ( } َنینِمْؤُْملا  ِِهلوُسَر َو َال  ِهّللا َو ال  ِنوُد  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو   } هیآ و  هدـئام ) هروس  هیآ 60  باتک ) نیمه   450
(( هبوت هروس  هبآ 16  یناهنپ  تسود  نینمؤم  هن  شلوسر و  هن  ادخ و 

ریـسفت هک  یمـسق  نامه  ار  تیالو  اهنآ  رب  دـیامن  ریـسفت  ار و  رما  تالو  دـیامن  یم  یفرعم  هک  ار  شربمغیپ  دومرف  رما  لاعتم  يادـخ 
: دومرف مخ و  ریدغ  رد  مدرم  رب  ارم  دومن  بصن  سپ  ار  جح  تاکز و  زامن و  اهنآ  يارب  دومن 

هاگنآ دنیامن  یم  بیذکت  ارم  مدرک  نامگ  نم  هنیـس  دش  گنت  داتـسرف  تلاسر  هب  ارم  هلالج  لج  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سانلا  اهیا 
: دومرف

« مهسفنا نم  مهب  یلوا  انا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  لجوزع  هللا  نا  نوملعتا  »

.اهنآ ياهسفن  زا  اهنآ  هب  متسه  فرصت  هب  یلوا  نم  متسه و  نینمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  لجوزع  يادخ  هک  يدناد  یم  ایآ 

نم داـع  هللا و  هـالاو  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  سپ  .هللا  لوـسر  اـی  یلب  دـندرک : ضرع 
.دشاب یم  وا  رد  فرصت  هب  یلوا  یلوم و  یلع  سپ  متسه  وا  هب  فرصت  هب  یلوا  یلوم و  نم  هک  ره  ینعی  هاداع 

: دومرف .ار  تدوخ  ءایصوا  ام  يارب  امن  نایب  دندرک : ضرع 

مه مهعم و  نآرقلا  .نیسحلا  دلو  نم  هعستلا  مث  نیسحلا  مثنـسحلا  ینبا  مث  يدعب  نم  نمؤم  لک  ّیلو  ییـصو و  یثراو و  یخا و  یلع 
.ضوحلا یلع  اودری  یتح  مهقرافی  هنوقرافیال و ال  نآرقلا  عم 

ره یل  نم و و  یصو  ثراو و  ردارب و  یلع  زا  دنترابع  نم  ءایصوا  ینعی 
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مه زا  دننآرق  اب  اهنآ  تساهنآ و  اب  نآرق  دننیـسح  دالوا  زا  رفن  هن  نآ  زا  سـسپ  نیـسح  نسح و  نم  نادـنزرف  سپ  نم  زا  دـعب  نمؤم 
.دنوش دراو  نمرب  تمایقرد ) ینعی   ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج 

سیق و نب  میلـس  زا  بقانم  زا  رگید  ربخ  هس  مدومن  ضرع  سلجم  تقو  ياضتقا  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  لصفم  ربخ  نیا  زا  دـعب  و 
.دنتراهط تیب  لها  رشع و  انثا  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دنک  یم  لقن  هیواعم  نبا  يرسلا و  نب  یسیع 

.دشاب یفاک  میدومن  رکذ  هک  ربخ  دنچ  نیمه  رمالا  یلوا  یناعم  تابثا  يارب  منک  یم  نامگ 

هماع و گرزب  ءاملع  قرط  زا  هک  يربخ  دنچ  هب  طقف  مه  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هسدقم  یماسا  هرامـش و  ددع و  هب  عجار  اما  و 
رظن فرص  هدیـسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  قیرط  زا  هک  يا  هرتاوتم  هرثاکتم  رابخا  زا  میامن و  یم  داهـشتسا  هدش  لقن  ننـست  لها 

.مییامن یم 

رشع انثا  همئا  دادعا  یماسا و  باب  رد 

دیامن یم  لقن  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  ینیومح  مالسالا  خیش  نیطمسلا  دئارف  زا  هدوملا  عیبانی  باب 76  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
مه ترـضح  دومن  لاؤس  دیحوت  زا  يدـنچ  لئاسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  دـش  فرـشم  مان  لثعن  يدوهی  درم  هک 

ضرع دعب  دیدرگ  فرشم  مالسا  فرش  هب  لثعن  هاگنآ  میامن ) یم  يراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  تقو  قیض  تبـسانم  هب  هک   ) دنداد باوج 
هد ربخ  ار  ام  هدومن  تیصو  نون  نب  عشوی  هب  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ام  ربمغیپ  هتشاد و  ییـصو  يربمغیپ  ره  هللا  لوسر  ای  درک 

: دومرف ترضح  تسیک ؟ امش  یصو  هک 
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.نیسحلا بلص  نم  همئا  هعست  هولتت  نیسحلا  نسحلا و  ياطبس  هدعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  ییصو  نا 

دعب تسا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یصو  ینعی 

ضرع لثعن  .دنشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بلـص  زا  ناماما  رفن  هن  ناشیا  زا  دعب  دنتـسه و  نیـسح  نسح و  نم  هداز  رتخد  ود  وا  زا 
: دومرف ترضح.ییامرف  نایب  نم  يارب  ار  ناشیا  هفیرش  یماسا  مراد  انمت  درک 

یضم اذإف  یـسوم  هنباف  رفعج  یـضم  اذإف  رفعج  هنباف  دمحم  یـضم  اذإف  دمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذإ 
هنباف نسحلا  یـضم  اذإف  نسحلا  هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباف  دـمحم  یـضم  اذإف  دـمحم  هنباف  یلع  یـضم  اذإف  یلع  هنباـف  یـسوم 

.رشع انثا  ءالؤهف  يدهملا  دمحم  هجحلا 

ماـما اـت  تسا  ماـما  ردـپ  ياـج  هب  شرـسپ  تشذـگ  رد  يردـپ  ره  هک  نآ  نداد  یحـضوت  هناـگ و  هن  ناـماما  یماـسا  درک  رکذ  سپ 
ترـضح هدومن و  لاؤس  ار  کی  ره  تداهـش  هقیرط  هک  تسا  لصفم  ربخ  لیذ  هدومرف  یفرعم  يدـهم  دـمحم »  » ماـن هب  هک  مهدزاود 

هب مهد  یم  تداهـش  ینعی  .كدعب  ءایـصوالا  مهنادهـشا  هللا و  لوسر  کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : لثعن  هاگنآ  .هداد  باوج 
هچنآ قـیقحت  هب  هنیآ  ره  دنـشاب  یم  امـش  زا  دـعب  ءایـصوا  رفن  هدزاود  نآ  هک  مـهد  یم  تداهـش  امـش و  تلاـسر  ادـخ و  تینادـحو 

.تسا تبث  الماک  یسوم  ترضح  همان  تیصو  رد  ما و  هدید  نیشیپ  ءایبنا  بتک  رد  يدومرف 

: دومرف ترضح  هاگنآ 
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.مهفلاخ مهضغبا و  نمل  لیو  مهعبتا و  مهبحا و  نمل  یبوط 

درادـب و نمـشد  ار  اهنآ  هک  تسا  سک  نآ  يارب  منهج  دـنک و  تعباتم  درادـب و  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تشهب  ینعی 
: تفگ دومن و  داشنا  يراعشا  ترضح  نآ  روضح  رد  لثعن  هاگنآ  دنک  تفلاخم 

رشبلا ریخ  ای  کیلع  یلعلا  وذ  هلالا  یلص 

رختفملا یمشاهلاو  یفطصملا  یبنلا  تنأ 

رمأ ام  وجرن  کیفو  انبر  اناده  مکب 

رشع انثإ  همئأ  مهتیمس  رشعمو 

ردک نم  مهافطصا  مث  یلعلا  بر  مهابح 

رهزلا يداع  نم  باخو  مهالاو  نم  زاف  دق 

رظتنملا مامالا  وهو  امظلا  یقسی  مهرخآ 

رمأ ام  نیعباتلاو  یل  رایخألا  کترتع 

رقس هالصت  فوسف  اضرعم  مهنع  ناک  نم 

يا داب  وت  رب  گرزب  يادخ  تمحر  دورد و  )

امـش ببـس  هب  يرختفم  نآ  هب  یبسن و  یمـشاه  هدـیزگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  وت  يرـشب  دارفا  نیرتهب  هک  یلاع  ماقم  بحاص 
گرزب يادخ  اریز  رـشع  انثا  دندش  هدیمان  امـش  ءافلخ  تیعمج  میراد و  خزود  شتآ  زا  ییاهر  دیما  وت  هلیـسو  هب  میدـش و  تیادـه 

ره دـیوج ، کسمت  ناشیا  هب  هک  سک  نآ  دـبای  یم  تاـجن  تسا  هدومن  بیر  بیع و  ره  زا  هزیکاـپ  كاـپ و  هبترم و  دـنلب  ار  ناـشیا 
یم باریـس  ار  رادید  هنـشت  نایعیـش  دوخ  روهظ  هب  تسا  رظتنم  ماما  اهنآ  یمهدزاود  ددرگ و  راکنایز  دـیامن  ناشیا  اب  ینمـشد  سک 

خزود شتآ  رد  دنک  ضارعا  ناشیا  زا  هک  یـسک  میناشیا و  زا  تعباتم  رومأم  ام  هک  دنتـسه  یناگدیزگرب  نآ  امـش  نادناخ  دـیامن و 
( .دنام دهاوخ  دیواج 

وبا يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  باـخرق  نب  عقـسا  نب  هلثاو  زا  یمزراوخ  بقاـنم  زا  عیباـنی  باـب 76  رد  نـالک  هجاوخ  زین  و  - 2
هللا دبع  نب  دمحم  زا  ینابیش  لضفملا 
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دیامن یم  لقن  تسا  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  صاخ  هباحصزا  هک   ) يراصنا رباج  زا  دوخ  دنس  هب  وا  یعفاش و  میهاربا  نب 
لئاسم لاؤس  زا  دعب  دش  فرـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تمدخ  ریبج  نب  هدانج  نب  لدنج  مان  هب  دوهی  زا  يدرم  تفگ  هک 
تمدـخ ایؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  درک  ضرع  هاگنآ  دـش  ناملـسم  يراج و  نابز  رب  نیتداهـش  یفاک  ياهباوج  ندینـش  دـیحوت و 

رب دروایب  مالسا  ینعی  .هدعب  نم  هءایصوا  کسمتسا  ءایبنالا و  متاخ  دمحم  نید  یلع  ملسا  هک  دومرف  نم  هب  مدیسر  نارمع  نب  یسوم 
.وا زا  دعب  ءایصوا  هب  دوش  کسمتسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دمحم  تسد 

دندومرف ترـضح  مدرگ  کسمت  اهنآ  هب  هک  دننایک  امـش  ءایـصوا  امرفب  کنیا  دومرف  مالـسا  نید  هب  فرـشم  ارم  هک  ار  ادـخ  دـمح 
نایب نم  يارب  ار  اهنآ  یماسا  تسا  نکمم  ما  هتفای  تاروت  رد  مسق  نیمه  مه  نم  تسا  نینچ  درک  ضرع  دـنرفن  هدزاود  نم  ءایـصوا 

.ییامرف

یلع ناماما  ردپ  ءایصوا و  ياقآو  دیس  اهنآ  لوا  .نیسحلا  نسحلا و  هانبا  مث  یلع  همئالا  وبا  ءایصوالا  دیـس  مهلوا  دندومرف : ترـضح 
.دننیسح نسح و  شدنزرف  ود  نآ  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع 

وت هشوت  داز و  نیرخآ  ددرگ و  دلوتم  نیدباعلا  نیز  هک  یتقو  رد  دسر  یم  رخآ  هب  ترمع  هاگنآ  ینک  یم  تاقالم  ار  رفن  هس  نیاوت 
.دیامن رورغم  ار  وت  لاهج  لهج  ادابم  ناشیا  هب  دشاب  کسمتم  سپ  دوب  دهاوخ  ریش  تبرش  کی  ایند  زا 

زا دـعب  یماسا  مراد  انمت  ما  هدـید  ریبش  ربش و  ایلیا و  ماـن  هب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  مسا  ءاـیبنا  بتک  تاروت و  رد  نم  درک  ضرع 
: دندومرف ترضح  ییامرف  نایب  ار  نیسح 

527 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


قداصلاب یعدـی  رفعج  هنبا  هدـعبف  رقابلاب  بقلی  دـمحم  هنبا  هدـعبف  نیدـباعلا  نیزب  بقلی  یلع  هنبا  مامإلاف  نیـسحلا  هدـم  تضقنا  اذا  »
یقتلاب یعدی  یلع  هنبا  هدعبف  یکزلا  یقتلاب و  یعدی  دمحم  هنبا  هدعبف  اضرلاب  یعدی  یلع  هنبا  هدعبف  مظاکلا  یعدی  یسوم  هنبا  هدعبف 

ألمی جرخ  اذاف  جرخی  مث  بیغیف  هجحلا  مئاقلا و  يدهملاب و  یعدی  دمحم  هنبا  هدعبف  يرکـسعلاب  یعدی  نسحلا  هنبا  هدـعبف  يداهلا  و 
« املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا 

دمحم اهنآ  یمهن  دومرف : دومن  اهنآ  ياهبقل  اـب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  اـبا  زا  دـعب  ناـماما  رفن  هن  یماـسا  هک  نیا  زا  سپ 
ملظ و زا  رپ  هک  ینانچ  مه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیامن و  یم  جورخ  نآ  زا  سپ  دوش  یم  بیاغ  تجح  مئاق و  يدـهم 

.دشاب هدش  روج 

نونموی نیذـلا  نیقتملل  يدـه  لاق  هباتک و  یف  هللا  مهفـصو  نیذـلا  کـئلوا  مهتبحم  یلع  نیمیقملل  یبوط  هتبیغ  یف  نیرباـصلل  یبوط 
.نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نا  هللا  بزح  کئلوا  یلاعت  لاق  مث  بیغلاب 

رد دـنوادخ  هک  تسا  اـهنآ  تبحم  رد  ناگدـنام  یقاـب  يارب  تشهب  تسا و  ترـضح  نا  تبیغ  ردـناگدننک  ربص  يارب  تشهب  ینعی 
یم بیغ  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دیامن ) یم  تیاده  ار  اهنآ  دیجم  نآرق  هک   ) يوقت لها  هک  هدومن  فصو  ار  اهنآ  دـیجم  نآرق 

.دنبلاغ ادخ  بزح  هک  دینادب  دیامرف  یم  نآرق  رد  هک  هللا  بزح  دنتسه  اهنآ  و  تسا ) ترضح  نآ  بیغ  زا  دارم  هک   ) دنروآ

دوخ دنس  هب  بقانم  رد  یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  دمحا  نب  قفوم  دیؤملاوبا  - 3
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جارعم بش  رد  دومرف : یم  هک  ترضح  نآ  زا  مدینش  تفگ : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یعار  نامیلـس  وبا  زا  دیامن  یم  لقن 
دوخ ياهمان  زا  مان  مدیزگرب و  ناشیا  نایم  زا  ار  وت  نیمز و  لها  يوس  هب  مدرک  رظن  دـمحم  ای  هک  دوم  رف  یحو  نم  هب  لاعتم  يادـخ 

ار یلع  وت  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  وت  مدومحم و  نم  يوش  دای  نم  اب  وت  هکنآ  رگم  ییاج  رد  موشن  دای  مدرک  ادج  وت  يارب 
یلع و وت و  دمحم  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسوا  یلعا و  منم  مدرک  ادج  وا  يارب  دوخ  ياه  مان  زا  یمان  مدـیزگرب و  نیمز  لها  نایم  زا 

سپ مدرک  ضرع  اهنیمز  اهنامـسآ و  رب  ار  امـش  تیال  دوخ و و  رون  زا  مدیرفآ  ار  نیـسح  دالوا  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و 
مدرک ضرع  ینیبـب ؟ ار  ناـشیا  یهوخ  یم  دـمحم  اـی  .تسا  نارفاـک  زا  درک  راـکنا  سک  ره  تسا و  ناـنمؤم  زا  درک  لوبق  سک  ره 

: دومرف باطخ.یلب 

نب یـسومو  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  ّیلع و  اذـف  ترظنف  ضرعلا  نیمی  یلا  رظنا 
يرد بکوـک  هناـک  نسحلا  نبا  يدـهملا  دـمحم  یلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  سیوـم و  نب  یلع  رفعج و 

.مهنیب

ات دومن  نایب  کی  کی  ار  اهنآ  ياهمـسا  و  ار ) دوخ  ءایـصوا  رفن  هدزاود   ) مدید مدرک  رظن  نچ  شرع  تسار  فرط  هب  نک  رظن  ینعی 
ای دیـسر : یهلا  باطخ  هاگنآ  دوب  ناشخرد  هراتـس  يرد و  بکوک  دننام  اهنآ  نایم  رد  نسح  دنزرف  يدـهم  دـمحم » : » دومرف هک  نآ 

.كءایصوا مهو  يدابع  یلع  یججح  ءالؤه  دمحم 

.دنتسه وت  ءایصوا  مناگدنب و  رب  دننم  ياه  تجح  اهنیا  ینعی 

دادعا دنیوگ  یم  هک  یصاخشا  نآ  لباقم  رد  ام  ياعدم  تابثا  يارب  منک  یم  نامگ 
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هربتعم تاور  فرط  زا  هنومن  باب  نم  ربخ  هس  نیمه  هدیسرن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ار  رشع  انثا  همئا  یماسا  و 

.دشاب یفاک  سلجم  تقو  ياضتقم  هب  تعامج  وتنس  ياملع  رباکا 

نیطمـسلا دـئارف  یفنح و  یخلب  نامیلـس  هدوـملا  عیباـنی  یمزراوـخ و  بقاـنم  هب  دـنک  هعجارم  تساـهنیا  زا  شیب  بلطا  یـسک  رگا  و 
بلاطم یکلام و  همهملا  لوصف  یعفاش و  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا  هدوم  یعفاش و  یلزاغم  نبا  هیقف  ثدـحم  بقانم  ینیومح و 

ننست لها  هماع و  ءاملع  رباکا  لضافا و  زا  یگمه  هک  ءاملع  زا  نارگید  يوج و  نبا  طبس  هرکذت  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  رشع  انثا  همئا  ءافلخ و  هرابرد  تعامج  تنس و  ناردارب  قرط  زا  ربخ  دص  زا  هدایز  دننیبب  ات  دنتسه 

.تسا یصحت  ّدعت و ال  هک ال  هعیش  رابخا  ءانثتسا  هب  هدیسر  هلآو 

تسا هدازود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ددع 

هقلح رد  ام  تفگ  هک  سیق  نب  رمع  هک  دـیامن  یم  لقن  یبرقلا  هدوم  زا  مهدزاود   (1) یبرقلا هدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
هللا دبع  امش  زا  کی  مادک  دومن  یلاؤس  دمآ  یبارعا  میدوب  هتسشن  دوب  وا  رد  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  يا 

هللا دبع  دیتسه 
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.یلب تفگ : باوج ؟ رد  داد  ربخ  امـش  هب  دوخ  زا  دـعب  ءافلخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ایآ  هللا  دـبع  اـی  تفگ : متـسه  نم  تفگ :
ددع هب  دنشاب  یم  هدزاود  نم  زا  دعب  ءافلخ  ینعی  .لیئارسا  ینب  ءابقن  ددع  رـشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

( .دندوب بیقن  هدزاود  هک   ) لیئارسا ینب  ءابقن 

.هدومن لقن  ار  ربخ  نیا  هیبش  هللا  دبع  زا  قورسم  زا  یبعش  زا  زین  و 

لقن هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یگمه  هرمس  نب  رباج  زا  رمع  نب  هللا  دبع  زا  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  ثعـشا  زا  ریرج  نبا  زین  و 
.لیئارسا ینب  ءابقن  ددعب  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  دومرف : هک  دنا  هدومن 

دنتسه لیئارـسا  ینب  ءابقن  ددعب  هک  نم  زا  دعب  هفیلخ  هدزاود  نآ  ینعی  .مشاه  ینب  نم  مهلک  دومرف : هک  تسا  کلملا  دبع  ربخ  رد  و 
.دنمشاه ینب  زا  مامت 

رد يرایـسب  رابخا  یلحم  ره  ياضتقا  هب  اقرفتم  دوخ  ياهباتک  رد  دننـست  لها  مهم  ياملع  ریاس  میدومن  رکذ  هک  اهباتک  نیا  رب  هوالع 
يرایسب رابخا  هداد و  عوضوم  نیا  هب  صاصتخا  ار  هدوملا  عیبانی  باب 77  یفنح  یلخب  نامیلس  نالک  هجاوخ  هک  دنا  هدروآ  باب  نیا 

.مهریغ یبعش و  ینادمه و  یلع  دیس  ملسم و  دواد و  یبا  يذمرت و  نیخیش و  زا  هدومن  لقن  باب  نیارد 

انثا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـعب  ءافلخلا  نا  هک : هدومن  لقن  قیرط  تسیب  زا  هدـمع  باتک  رد  هیقف  نسح  نب  ییحی  دـیوگ  هلمج  زا 
.شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رشع 

.دنا شیرق  زا  ناشمامت  هک  دنشاب  یم  هفیلخ  هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ءافلخ  ینعی 

قیرط و هس  زا  دوواد  یبا  زا و  قیرط  هن  زا  ملسم  قیرط و  هس  زا  يراخبو 
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نم زا  دعب  ناماما  وءافلخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  قیرط  هس  زا  يدیمح  قیرط و  کی  زا  يذـمرت 
.مشاه ینب  نم  مهلک  هک  تسا  رابخا  نآ  زا  ضعب  رد  دنتسه و  شیرق  زا  اهنآ  مامت  دنرفن  هدزاود 

تماما تابثا  رب  هلاد  ثیداحا  دنا  هتفگ  ننست ) لها  هماع و  ءاملع  ینعی   ) ءاملع نیققحم  زا  ضعب  دیوگ : هحفص 446  رد  هک  اجنآ  ات 
زا ص )  ) هللا لوسر  دارم  دناد  یم  یمدآ  هک  تسا  روهشم  يرایـسب  قرط  هب  رفن  هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ءافلخ 

ءافلخ اب  ثیداحا  نیا  تقباطم  تسین  نکمم  دشاب و  یم  شدوخ  ترتع  تیب و  لها  زا  رـشع  انثا  همئا  دوخ  زا  دعب  ءافلخ  ددـع  نییعت 
(. دندوب راهچاهنآ   ) هدومرف و هدزاود  ددع  نییعت  ربغیپ  هکنآ  هچ  ترضح  نآ  زا  دعب  هباحص  زا 

ملاظ یگمه  هک  نآ  رب  هوالع  دندوب ) رفن  هدزیس   ) دندوب رتشیب  رفن  هدزاود  زا  هک  نآ  يارب  هیما  ینب  نیطالس  رب  دوش  یمن  لمح  زین  و 
هیلع تقو  ماما  ندومن  نیـشن  هناخ  تفالخ و  بصغ  رد  تسا  یفاک  مه  رمع  ملظ  تاـبثا  رد   ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  ءانثتـسا  هب  دـندوب 

.مشاه ینب  نم  مهلک  هک  ترضح  نآ  هدومرف  هب  رظن  دندوبن  مه  مشاه  ینب  زا  و  مالّسلا )

مه ادـبا  و  دـندوب ) رفن  جـنپ  یـس و   ) هدوب هدزاود  زا  رتـشیب  اـهنآ  ددـع  هکنآ  يارب  دوش  یمن  مه  ساـبع  ینب  كوـلم  رب  لـمح  زین  و 
: دومرف يروش  هروس  هیآ 22  رد  هک  ترتع  هرابرد  ار  لاعتم  دنوادخ  هیصوت  دندومنن  تیاعر 

{ یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  }

ترتع و زا  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  راـبخا و  همه  نیا  دوش  لـمح  دـیاب  دـبال  سپ 
هیماما هدیقع  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تراهط  تیب  لها 
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( هیرشع انثا 

نع مهمولع  ناک  هللا و  دـنع  مهمرکا  ابـسح و  ملهـضفا  ابـسن و  مهالعا  مهاقتا و  مهعرواو و  مهلجا  مهنامز و  لها  ملعا  اوناک  مهنـال 
قیفوتلا فشکلا و  لها  قیقحتلا و  ملعلا و  لها  مهفرع  اذک  هیندللا  هثارولاب و  مهدجب و  الصتم  مهئابآ 

بـسح ثیح  زا  اهنآ  لضفا  بسن و  ثیح  زا  اهنا  زا  رتالاب  دندوب و  ناشنامز  لها  ياقتا  عروا و  لجا و  ملعا و  اهنآ  هکنآ  يارب  ینعی 
هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  لصتم  ناشناردپ  قیرط  زا  ابوهوم ) و   ) اثرا اهنآ  مولع  دنراگدرورپ و  دزن  اهنآ  نیرت  یمارگ  و 

.دندومن یفرعم  فیرعت و  مسق  نیا  هب  ار  اهنآ  قیفوت  اب  ناگدننک  فشک  قیقحت  ملع و  لها  و 

دـشاب یم  وا  تیب  لها  ترتع و  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  دوخ  زا  دـعب  ءاـفلخ  نییعت  زا  ربمغیپ  دارم  هک  ار  دـیاقع  نیا  دـنک  یم  دـییأتو 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدیسر ) رتاوت  دح  هب  ینس  هعیش و  نیقیرف  هحیحص  تایاور  قبط  هک   ) نیلقث فیرش  ثیدح 

.ادبا ادعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

ادج مه  زا  هک  دشاب  نم  ترتع  و  دـیجم ) نآرق   ) ادـخ باتک  هک  ار  گرزب  سیفن  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذـگ  یم  هک  یتسرد  هب  )
( ًادبا اهدعب  دیوش  یمن  هارمگ  زگره  ود  نیا  هب  دینزب  گنچ  رگا  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن 

- دشاب یم  ینعم  نیا  دیؤم  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  زین  و 
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.هجاوخ مالک  یهتنا 

دنتسه و یضفار  نایعیش  دنیوگن  دننکن و  هبتشم  امش  رب  ار  رما  ات  ننـست  لها  هماع و  ءاملع  دیاقع  رظن و  راهظا  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.ینس ای  دشاب  هعیش  هاوخ  دشاب  یم  كاپ  ياهرظن  نیمه  هجیتن  دندش  مأوت  رگا  فاصنا  ملع و  دینادب  هکلب  دننک  یم  ولغ 

امش يامنهار  اهنآ  كاپ  تایرظن  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  رشع  انثا  همئا  تماما  ماقم  تابثا  دنا  هدومن  لقن  هک  هریثک  رابخا  رب  هوالع 
انثا همئا  زا  يوریپ  تعباتم و  تعاطا و  رگا  نایعیـش  هعماج  هک  دـننادب  ام  سلجم  زا  نیبئاغ  نینچمه  نیرـضاح و  نایاقآ  ات  دـشاب  یم 

.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف  دیجم و  نآرق  مکح  هب  دنیامن  یم  ربمغیپ  تیب  لها  ترتع و  زا  رشع 

بتک رد  هکلب  هدیـسرن  ارتاوتم  نایعیـش  رابخا  رد  طقف  همرکم  تاوذ  نآ  هیلاع  تافـص  هناگ و  هدزاود  دادعا  هسدقم و  یماسا  لقن  و 
.هدیدرگ رکذ  رایسب  اقرفتم  هماع  گرزب  ءاملع  هربتعم 

تسا تقیقح  هب  لوصو  زا  عنام  بصعت ،  هنالهاج و  تداع 

یم ار  لیلج  نادـناخ  نآ  قح  رد  هلزان  دـیجم  نآرق  تایآ  ریـسفت و  دـنک و  یم  رابخا  لقن  اهنآ  هک  تسا  نآ  هماع  ءاملع  اـب  اـم  قرف 
یضعب دنشاب و  یم  لیلدو  ناهرب  نودب  دوخ  فالسا  وریپ  هتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  یلو  دنیامن  یم  مه  رظن  راهظا  دنـسیون و 

نیا دوجو  رد  ءاقترا  لماکت و  ریـس  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین  دروم  یب  سپ  دـنیامن  قیدـصت  ناـبز  هب  هک  تسا  عناـم  بصعت  مه  ار 
يوه و هدنام  رثا  یب  یلک  هب  دارفا 
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!؟ هدمآ بلاغ  هلقاع  هوق  رب  تداع 

هب خـی  تدورب  زا  هک  دـنیامن  یم  يا  هدراـب  تـالیوأت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلوقنم  راـبخا  حیرـشت  ماـقم  رد  یهاـگ  هکلب 
.ددرگ یم  قیقحت  ملع و  لها  بجعت  ثعاب  هک  تسا  رتشیب  بتارم 

قحلا یلا  لوصو  رد  ظحاج  نایب 

حـضاو ار  قح  بصعت ) نیع  رد   ) فاصنا لقع و  ملع و  ییامنهار  هب  دـنز  رانکرب  ار  دانع  بصعت و  هدرپ  تقیقحو  عقاو  يور  زا  رگا 
هماع نیمدقتم  نیبصعتم  نایعا  نیققحم و  ءاملع  زا  هک  یلزتعم  يرصب  ظحاج  رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا  هک  نانچ  دننیب  یم  راکـشآ  و 
عیبانی باب 52  رد  یفنح  نالک  هجاوخ  دراد و  قیاقح  نیا  هب  هراشا  يرجه  لاس 255  یفوتم  نییبتلا  نایبلا و  باتک  بحاص  دشاب  یم 

: دیوگ هک  هدومن  تبث  اروا  تاملک  ار  ضعب  هدوملا 

انیلع بجاولاف  مهریغ  یلع  تیبلا  لها  لضف  یف  هعزانملا  نم  هنـسحلا  قـالخالا  تدـسفا  همیلـسلا و  لوقعلا  تصقن  تاـموصخلا  نا  »
« ءابالا دیتاسالا و  فلسلا و  دیلقت  حرط  يوهلا و  بصعتلا و  كرت  هباتک و  یف  هللا  دارم  بلط  هعابتا و  قحلا و  بلط 

اهنآ ریغ  رب  تیب  لها  لضف  رد  ندومن  عازن  زا  دشاب  یم  هنسح  قالخا  داسف  همیلـس و  لوقع  ناصقن  ثعاب  تاموصخ  هک  یتسرد  هب  )
ورد سفن و  ياوه  بصعت و  كرت  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  دارم  ندوـمن  بلط  نآ و  زا  تیعبت  قـح و  بلط  اـم  رب  تسا  بجاو  سپ 

هرهاط ترتع  تیب و  لها  لضف  ماقم  دندومن  تابثا  دوخ و  ناردپ  دیتاسا و  زا  ناگتشذگ  دیلقت  نتخادنا 
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( .نارگید رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

ناشلقع ملع و  رب  بصعت  تداع و  کلذ  عم  ددرگ  یم  يراج  ناشاملق  ریز  هدارا  یب  هک  يرظن  نینچ  اب  هک  تسا  فسأت  ياـج  یلو 
.دنا هدیدرگ  ءالقع  رثأت  بجوم  دنا و  هد  ومیپ  هار  فالسالل  اعبت  تقیقح  فالخرب  بلاغ و 

مدقم تراهط  تیب  لها  رب  قح  ریغ  نم  ار  نارگید  سفن  ياوه  يور  هتساخرب  هعزانمو  همـصاخم  هب  بصعت  تداع و  ریثأت  تحت  رد 
.هدیدرگ ناهرب  لیلد و  نودب  فالسا  عبات  هدز  رانک  رب  ار  هربتعم  رابخا  نآرق و  زا  هدراو  صوصن  هتشاد 

هرهب یب  ملع  زا  سایق و  يأر و  نابحاص  هک  ار  نایامن  ملاع  ءاهقف و  زا  نارگیدای  کلام  ای  هفینح  وا  بصعت  تلاـهج و  يور  زا  ـالثم 
.دنیامن یمن  یهجوت  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  تراهط  تیب  لها  هیقف  هب  یلو  دننک  یم  يوریپ  دنا  هدوب 

ملع و نمرخ  نیچ  هشوخ  نانآ  دسیون  یم  هغالبلا  جهن  حرـش  هچابید  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناشدوخ  ءآملع  رباکا  هکنآ  لاح  و 
باـتک نیارد  هچ  ناـنچ   ) دـنا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صاـخ  ناگدـنیامن  تراـهط و  تمـصع و  لـیلج  نادـناخ  شناد 

( .دیدرگ رکذ  احورشم 

نایعیش هنافصنم  رارقا 

هک ار  ینیهارب  لئالد و  نیمه  یتقو  میدقتعم  ءازجلا  موی  نیسپ و  زاب  زور  هب  میسرت و  یم  لاعتم  رداق  يادخ  زا  نوچ  نایعیـش  ام  یلو 
یم فارتعا  رارقا و  هدمآ  بلاغ  بصعت  تداع و  رب  میدـید  دـنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  مه  تعامج  تنـس و  ءاملع  رباکا 

نامه زا  مییامن  یم  يوریپ  تسا و  دراو  یهلا  تاروتـسد  رد  هدومرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنآ  هب  اناسلو  اـبلق  مییاـمن 
هک يا  هرهاط  ترتع  سدقم و  باتک 
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.مییآ لئان  يدبا  تداعس  هب  میراو  دیما  هدرپس و  ام  هب  ترضح  نآ 

ظفاح هک  نانچ  هداد  رارق  لیلج  نادناخ  نآ  تعباتم  تبحم و  هب  ار  دیبا  تاجن  تداعس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 
هک سیقلا  دبع  زا  ناشدوخ  خیاشم  ءاملع و  زا  دیامن  یم  لقن  تسا  هماع  ءاملع  زا  هک  ینادـمه  یهوک  دـمحم  نب  دـمحا  هدـقع  نبا 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  مدینـش  ار  یلـصفم  ثیدـح  يراصنا  بویا  وبا  زا  هرـصب  رد  تفگ :

هتـشون سپـس  هترـصن » یلعب و  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   » تسا هتـشون  مدید  شرع  قاس  رب  مدرک  رظن  جارعم  بش  دومرف :
ناشیا یهلا  مدرک  ضرع  هجحلا » نسحلا  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  دمحم و  یلع و  یلع و  یلع و  نیـسحلا و  نسحلا و   » دوب هدـش 

منهج اهنآ و  ناتـسود  يارب  تشهب  ینعی  مهیـضغبمل » لیولاو  مهیبحمل  یبوطف   » وت زا  دعب  دنتـسه  وت  ءایـصوا  اهنیا  دش  یحو  دننایک :
.دشاب یم  نانآ  نانمشد  يارب 

؟ میامن هفاضا  زاب  ای  دیدش  عناق  هدش و  هداد  امش  بشید  لاکشا  باوج  ایآ  باون  بانج  متفگ : هدومن  باون  ياقآ  هب  باطخ  هاگنآ 

هب دنوادخ  هدـنامن  یقاب  لد  لها  لدرد  یلاکـشا  ههبـش و  رگید  میدـش  ضیفتـسم  لمکا  متا و  وحن  هب  میراد  ار  رکـشت  لامک  باون :
( دنتفگ نیمآ  یگمه   ) دیامن تمحرم  ریخ  يازج  ام  امش و 

تمظع اب  نادناخ  هطـساو  هب  هک  مرادـن  یلاعت  يادـخ  زا  زج  ییازج  ضوع و  دـیما  نوچ  متفگ  نیمآ  لماک  هجوت  اب  مه  یعاد  دوخ 
لومـشم مه  رخآ  زور  ات  تسا  دیما  هدومرف  زورما  ات  هک  نیاامک  دیامرف  تیانع  فطل و  رظن  ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و 

.میشاب وا  ياهتنا  الب  فاطلا  محارم و 
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ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  حیاصنو  تارکذت 

مرتحم نانامهم  ننـست  لها  زیزع  ناردارب  ظفاح و  بانج  هصاخ  سلجم  لها  نیمرتحم  ناـیاقآ  زا  مهاوخ  یم  ترذـعم  یلیخ  یعاد :
يرادیب يارب  ار  دوخ  يارب  ار  دوخ  ینورد  دیاقع  زا  يرـصتخم  مراچان  مضیارع  همتاخ  رد  یلو  دش  ینالوط  ًارابجا  نخـس  هتـشر  هک 

.میامن نایب  مزیزع  ناردارب 

.دنهد رارق  لمع  دروم  تیدج  لامک  اب  هک  ینسو  هعیش  زا  ناملسم  ناردارب  مامت  هب  ام  زا  هک  تسا  یمایپ  یعاد  نایب  نیا  و 

مـصخ رب  هک  هدوبن  نآ  هدـش  داریا  هیـضام  یلایل  رد  هک  هیقطنم  نیهارب  لئالد و  هماقا  رابخا و  تایآ و  رکذ  زا  ضرغ  هک  دـینادب  الوا 
.مییآ بلاغ 

تحت هورد  ره  رد  تداع  يور  هک  میا  هتفرگ  رارق  دوخ  ناملـسم  ناردارب  لباقمرد  هکلب  مینیب  یمن  دوخ  لباقم  رد  یمـصخ  ام  نوچ 
تلاسر نادناخ  هب  توادع  تالاکشا و  تاهبش و  ءاقلا  یلو  دنا  هداتفا  هابتـشا  رد  هتفرگ و  رارق  بصاون  جراوخ و  يایاقب  راتفگ  ریثأت 

.مناد یم  اهیوما  جراوخ و  بصاون و  هیحان  زا  ار  تراهط  تیب  لها  و 

هیفاص بولق  يور  زا  ار  تارودـک  تردـک و  رابغ  درگ و  قطنمو  ناهرب  هحورم  اب  توادـع  هنیک و  نودـب  هک  تسا  مزال  ام  رب  اذـلف 
.مییامنب هابتشا  عفر  انشآ و  اهنآ  تاهبش  ءاقلا  بصاون و  جراوخ و  نانزهار و  هب  ار  اهنآ  هدومن و  قیاقح  تابثا  مییامن و  رود  اهنآ 

و  ) دندناسر ام  هب  ناشدوخ  ياملع  رباکا  دنا و  هداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ادخ و  هک  یتقیقح  قح و  قیرط  رد  ام  اب  رگا 
اهنآ گرزب  ياملع  ياه  هتشون  میوگب  هدرپ  یب 
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.دوش یم  لصاح  نانتما  ترسم و  لامک  دندش  ادص  مه  هدیدرگ ) تیالو  ماقم  هب  نم  يامنهار  رتهب 

توادـع هنیک و  نودـب  هتـسناد  دوخ  ناردارب  ار  اـهنآ  مه  زاـب  ددرگ  ندـش  ادـص  مه  زا  عناـم  بصعت  تداـع و  رد  دومخ  هچ  ناـنچ 
نانمشد ات  هداد  مه  هب  قافتا  داحتا و  تسد  دیحوت  هملک  ءالعا  رد  هتفرگ  تبحم  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  ینس  هعیـش و  مامت  هناردارب 

.دنیاین بلاغ  ام  رب  نآرق 

دـنا و هتفرگ  هجنپ  يوق  نانمـشد  ارم  فارطا  اریز  میراد  قافتا  داحتا و  هب  جایتحا  تقو  همه  زا  شیب  ناناملـسم  اـم  هزورما  هکنآ  هچ 
.تسا ام  تیود  قافن و  ددرگ  یم  ام  رب  اهنآ  هبلغ  ببس  هک  یهار  هناگی 

: هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ام  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

ًابیرغ دوعیس  ایبرغ و  مالسالا  ءدب 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  هک  یناـمز  تسا  نکمم  تبرغ  تلاـح  هب  دـنک  یم  دوع  تسا  دوز  دوب  بیرغ  روهظ  لوا  زور  رد  مالـسا  ینعی 
.تسا ادیوه  رهاظ  نآ  تبرغ  راثآ  هک  اریز  دشاب  ام  نامز  نیمه  هداد  ربخ  هلآو 

تلاسر هب  ثوعبم  قلخ  تیادـه  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش و  برعلا  هریزج  هبـش  رد  تقیقح  روهظ  هک  ناـمز  نآرد 
تیعبط و هدام و  لها  اراصن و  دوهی و  هدرک  زیچان  ار  ءایبنا  تامحز  نید  يداعا  هتفرگ  رارق  رفک  هرـصاحم  رد  دـیحوت  مالع  دـیدرگ 

لها زا  یلیلق  دـندومن و  یم  ییامرف  مکح  زور  نآ  يایند  رد  ینعم  مامت  هب  اـهنآ  ناگدـناشن  تسد  اهلادـبا و  کـچک  اهتـسرپ و  تب 
.دنتشادن مادنا  ضرع  تردق  رفک  قاحم  رد  دندوب  هک  دیحوت 
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هکنآ ات  دومن  تماقتـسا  اهنآ  ياسرف  تقاط  ياهراشف  لباقم  رد  رایـسب  تامحز  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  يدـیحوت  ربمغیپ 
.دیدرگ نیکرشم  رب  هبلغ  دیحوت و  هملک  يالعا  هب  قفوم  یتدم  لیلق  رد 

تسا تدایس  بجوم  قافتا  وداحتا 

تدحو داجیا  رهاظ  بسح  رب  نیکرـشم  رافک و  رب  هبلغ  رد  ترـضح  نآ  هبرح  نیرتگرزب  درک  دنلب  مالع  رد  ار  دیحوت  مچرپ  ملع و 
.دومن قفتم  دحتم و  مه  اب  ار  برع  تتشتم  قرفتم و  دارفا  اوحلفت  هللا  الا  هلا  اولوق ال  يادن  اب  هکدوب  صلاخ 

هب ندوبن  زهجم  اب  مالـسا  ردص  تردـق  هوق و  یب  نیملـسم  هک  دوب  اهنآ  رد  قافتا  داحتا و  داجیاو  ترـضح  نآ  هیلاع  میلاعت  رثا  رد  و 
شتآ تسرپ و  تب  رافک  رب  هلمح  ددع  تلق  اب  دـندوب  زهجم  مور ) ناریا و   ) نامز نآ  گرزب  ندـمتم  لود  هک  زور  نآ  یگنج  ياوق 

( نوفسیت  ) نئادم هینطنطسق و  زا  ار  دیحوت  مچرپ  نرق  مین  زا  رتمک  رد  دندومن  اهنآ  عایشاو  هثالث  میلاقا  هب  نیکرشم  سوجم و  تسرپ 
.دندروآ رد  زازتها  هب  اپورا  هراق  ات  ایناپساو 

رافک هرصاحم  رد  زورما  دیحوت  ملاع  دینک  یم  هدهاشم  مالـسا  ملاع  رد  زورما  ار  ابیرغ  دوعیـس  يانعم  دیرگنب  تریـصب  هدید  هب  رگا 
اذـل دننیملـسم ) طقف  تیناسنا  مالع  رد  هدـمآ  تباث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  هک  یقیقح  دـیحوت  راد  مچرپ  نوچ  و   ) هتفرگ رارق 

.تسا نیملسم  ام  هب  يداعا  تالمح  مامت 

ياه هدـناشن  تسد  اهلادـبا و  کچوک  رنخب و  نیوراد و  كدزم و  دـنمرم و  سیطارقمیذ و  عابتا  تعیبط و  هداـم و  باـبرا  یفرط  زا 
فرط زا  یمالسا و  کلامم  رد  اهنآ 
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يارب دنا و  هدومن  هرصاحم  ار  ناهج  دحوم  نیملسم  پاپ  ناکیتاو  بلط  هاج  هاوخدوخ  نایرابرد  یحیسم و  للم  نارادمتسایس  رگدی 
.دنیامن یم  ار  ششوک  یعس و  ياهتنم  ام  يدوبان  انف و 

دنیامن یم  تیدج  اوق  مامت  اب  تسا و  قافن  فالتخا و  دیلوت  ام  رب  هبلغ  يدوبان و  وحم و  يارب  يرامعتـسا  لود  هبرح  نیرت  گرزب  و 
تموکح دـنیآ و  بلاغ  اهنآ  رب  رگیدـکی  هب  ناناملـسم  ینیبدـب  قافن  تیئود و  رثا  رد  هتخادـنا  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  گنـس  هک 

( امنب تموکح  زادنیب و  قافن  دنیوگ  هک  تسا  فورعم  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  هچ  ) .دنیامنب

ینسو هعیش  ناردارب  هب  هناقفشم  ظعاوم 

لبق لاس  هاجنپ  دصیس و  رازه و  رد  ام  گرزب  ربمغیپ  هک  یمسق  نامه  تسا  مالسا  تبرغ  زور  ینـس  هعیـش و  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
.دمآ بلاغ  تردق  اب  يداعا  رب  نیملسم  رد  قافتا  داجیا  هدنکارپ و  بارعا  ندومن  دحتم  اب 

.تسا قافتا  داحتا و  ناملالقتسا  ظفحو  ام  يزوریپ  هلیسو  هناگی  مه  زورما 

: یسراپ نابز  نیریش  رعاش  لوق  هب 

تفرگ ناهج  تحالم  قافتا  هب  تنسح 

تفرگ ناوت  یم  ناهج  قافتا  هب  هب  يرآ 

هب زهجم  اهنآ  هزادنا  ره  هکلب  يدام  تازیهجت  هب  طقف  هن  دییامن  زهجم  ار  اتدوخ  دـینک  یم  هک  يراک  طقف  دیـسرتن  يداعا  تردـق  زا 
.دنوش یم  هدنشک  ياهزاگ  امیپاوهو و  شوپ  هرز  کنات و  گنفت و  پوت و  زا  يدام  تازیهجت 

تلم هعماج و  ره  یتایح  مزاول  زا  هک  هیرهاظ  تازیهجت  رب  هوالع  اهامش 

541 ص :

دلج 3 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 618زکرم  هحفص 577 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  لافنا  هروس  هیآ 62  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  تاروتسد  زا  دشاب و  یم 

{ ْمُهُمَْلعَی ُهّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ْمِِهنوُد ال  ْنِم  َنیرَخآ  ْمُکَّوُدَع َو  ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  {َو 

دیناوتب هک  دح  نآ  ات  دینک و  ایهم  اردوخ  نانمشد  ینعی  اهنآ  اب  هزرابم  ماقمرد  هک  نانمؤم  يا  امش  دیامرف و  یم  هکنآ  نیعم  هصالخ 
رب دیزاس و  مهارف  ناتدوخ  نانمـشدو  ادـخ  نانمـشد  دـیدهت  يارب  يراوس  نابـسا  و  نامز ) ره  ياضتقا  هب   ) یگنج تالآ  هقوذآ و  زا 

.دیشاب ایهم  زین  تسا  هاگآ  اهنآ  اب  ادخ  دیتسین و  علطم  نانآ  ینمشد  رب  هک  يرگید  هورگ 

زا ار  تیئود  ینیب و  دب  دینک  كاپ  ار  اهلد  دـییامن  هعماج  رد  قافتا  داحتا و  دـیلوت  ینعی  هیونعم  تازیهجت  هب  دـینک  شـشوک  یعس و 
.دیشاپن مه  زا  هریغ  نیخیش و  یفوص و  ینس و  هعیش و  مان  هب  ار  نیلمسم  دارفا  رود و  دوخ 

یخیش ینس  هعیش و  مان  هب  مه  لباقم  رد  اهفـصو  دیداد  یلخاد  ياهگنج  لیکـشت  دیدمآ و  رب  هملک  فالتخا  هعزانم و  ماقم  رد  رگا 
رد هچ  نانچ  درب  یم  ار  اهیوربآ  فالتخا  هعزانم و  اریز  دور  یم  امـش  يوربآ  هک  دینادب  عطق  دیداد  رارق  مدـقتم  ددـجتم و  یفوص  و 

: دیامرف یم  لافنا  هروس  هیآ 48 

{ ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  {َو ال 

: دیامرف ماعنا  هروس  هیآ 154  رد  .دورب و  امش  يوربآ  دیوش و  لد  دب  سپ  ءارآ  فالتخا  هب  دینکن  فالخ  عازن و  ینعی 

{ ِِهلیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  اًمیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  {َو 
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ار امش  ياه  هار  قرط و  نآ  دزاس  قرفتم  سپ  ار  هدنکارپ  ياه  هار  دینکن  تعباتم  دینک و  تعباتم  ار  میقتـسم  تسار  هار  نیا  هصالخ 
.قح هار  زا 

: هدومرف احیرص  نارمع  لآ  هروس  هیآ 98  زینو 

{ اُوقَّرَفَت اًعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  {َو 

.دیشاب قفتم  دحتم و  ینعی  دیشابن  قفتم  هک  یتلاح  رد  مه  اب  ادخ  مکحم  نامسیر  نیتم و  لبح  هب  دیبسچب 

ندمت ملع و  رادمچرپ  لاس  دصتشه  هک   ) دییآ هیلوا  تدایـس  هب  دیروآ و  تسد  هب  اردوخ  هتفر  تسد  زا  ماقم  دیهاوخب  رگا  هصالخ 
.هیدیحوت تازیهجت  هب  دیوش  زهجم  دیاب  دیدوب ) ناهج  ییاقآ  تدایس و  و 

: دیامرف نارمع  لآ  هروس  هیآ 133  رد 

{ َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  {َو ال 

حتاف و هتسویپ  امش  ناتدوخ ) فعض  نارگید و  تردق  زا  دشابن  دیماان  سویأم و  هصالخ   ) دیدرگن نیگهودنا  دیوشن و  تسس  ینعی 
.دییامن لمع  ینامیا  همانرب  هب  هکنآ  طرش  هب  دیتسه  همه  قوفام 

دشاب یم  ییادج  هقرفت و  بجوم  تبیغ  نظ و  ءوس 

ار رگیدکی  بیغلا  ظفح  دیـشیدناین  دب  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـیرادرب  نایم  زا  ار  نظ  ءوس  هک  تسا  نآ  نامیا  همانرب  طیارـش  هلمج  زا 
.تسا رگیدکی  هب  ینیبدبو  قافن  تیئود و  همدقم  ییادج و  هقرفت و  مخت  ندرک  بیغرت  نظ  ءوس  هکنآ  هچ  دییامنب 

تارجح هروس  هیآ  رد  دنک و  یم  تبیغ  نظ و  ءوس  زا  عنم  احیرـص  دیجم  نآرق  رد  هدرمـش و  هریبک  ناهانگ  زا  ار  تبیغ  مالـسا  اذلف 
: دیامرف
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{ اًضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  ٌْمثِإ َو ال    ِ ّنَّظلا َضَْعب  َّنِإ    ِ ّنَّظلا َنِم  اًریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  }

هانگ اهنامگ  ار  ضعب  هک  یتسرد  هب  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رددب  نامگ  زا  دییامن  بانتجا  دیوش و  رود  نینمؤم ! تعامج  يا  هصالخ 
سسجت يراکجنک و  زا  ندرک  یهن  زا  دعب  نینمؤم و  بویع  اهیدب و  زا  دشاب  یفخم  امش  رب  هک  ار  ییاهزیچ  دینکم  سسجت  تسا و 

همدقمو رگیدکی  هب  امـش  توادع  هنیک و  ینیب و  دب  بجوم  هکنا  هچ   ) ار رگیدکی  دینکن  تبیغ  دیاب  دیامرف  یم  هدومن  تبیغ  اب  ّدـس 
(. .دشاب یم  ییادج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد 

انزلا نم  دشا  هبیغلا  ناف  هبیغلا  مکایا و 

.انز زا  تسا  رت  تخس  ندرک  تبیغ  هک  یتسرد  هب  سپ  تبیغ  زا  دینک  بانتجا  دیزیهرپب و  هک  داب  امش  رب  ینعی 

هک اجنآ  ات  یعون  ررـض  تبیغ  دراد و  یـصخش  ررـض  اـنز  هک  تساـنآ  هداد  رارق  اـنز  زا  رت  دـیدش  ار  ندرک  تبیغ  هکنآ  تلع  کـی 
هبوت دیامنن  یضار  هدومن  تبیغ  ار  یسک  ات  دننک  تبیغ  یلو  دوش  یم  هدیزرمآ  هتفریذپ  طرش  نودب  دنک  هبوت  رگا  هدننک  انز  دیامرف 

.تسا هدیدرگ  هطوسبم  بتک  رد  هک  یطئارش  اب  دوش  یمن  لوبق  شا 

تسا ندومن  یمامن  ینیب  دب  ندرک و  تبیغ  اهنآ  نیب  توادع  هنیک و  داجیا  رگیدکی و  هب  ناناملسم  ینیبدب  بابسا  لئاسو و  زا  یکی 
.دوش فرط  رب  امش  نایم  زا  ینیب  دب  تیئود و  ات  دینک  كرت  ار  تبیغ  سپ 

ادخ و بوضغم  هک  دینکن  ّیمامن  دییامن  بانتجا  ینید  ناردارب  هب  دب  نامگ  زا 
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ناتتیعمج دوخ و  زا  دننک  یم  يروآ  ربخ  دنتـسه و  نز  مهب  ود  وج و  هنتف  نامدرم  هک  ار  نانیچ  نخـس  اه و  مامن  دـش  دـیهاوخ  قلخ 
.دنشاب ناگناگیب  زومرم  يدایا  زا  اهنآ  هک  تسا  نکمم  نوچ  دنیامنن  امش  نایم  رد  ینیبدب  تیئود و  دیلوت  اتدینک  ورد 

ربخ نیتفت و  هلیسو  هب  هک  ینید  ناردارب  ناناملسم و  سابل  هب  دوش  یم  ادیپ  هناگیب  ناسوساج  ابلاغ  صاخـشا  لیبق  نیا  نایم  رد  نوچ 
ملق اب  یخرب  دوخ و  تانایب  اب  یضعب  دنیامن  یم  ایهم  هدامآ و  نانمـشد  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  دننک و  یم  قافن  فالتخا و  دیلوت  يروآ 

ناناملسم نایم  ینمشد  توادع و  داجیا  نتشون  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیـش و  رب  ّدر  فینـصت  فیلأت و  مان  هب  دوخ  هتـسکش  ياه 
.دنیامن یم  رود  نیملسم  هعماج  زا  ار  ناملسم  نایعیش  نویلیم  دص  زا  هدایز  دنیامن و  یم 

.دیامن ینیب  دب  داجیاو  توادع  هنیک و  دیلوت  ناناملسم  نیب  دیابن  یبهذم  تارظانم  یملع و  تاثحابم  دنیامن  هجوت  مرتحم  نایاقآ 

هلبق کی  باتک و  کی  یگمه  میـشاب  یم  هللا » لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال   » هدـنیوگ همه  میراد  يا  هدـیقع  ره  ینعم  لد و  رد  رگا 
رهاظ يزور  تسا  نکمم  هقیقحلا  هرطنق  زاجملا  ياضتقم  هب  یلو  تسا  زاجم  رهاظ  ول  میهدـن و  تسد  زا  ار  رهاظ  ظـفح  دـیاب  میراد 
بلاغ ام  رب  هلیـسو  نیا  هب  هک  میهدن  دیحوت  نانمـشد  يداعا و  تسد  هب  تصرف  میـشاب  ردارب  مه  اب  دـیاب  سپ  ددرگ  نطاب  هب  لدـبم 

.دنیآ

.دننک ظفح  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ینیب  دوخ  ییور  دوخدیاب  هکلب  دنرگنب  توادع  هنیک و  رظن  اب  رگیدکی  هب  یتسیابن  ینس  هعیش و 

هتخانش ینید  غلبم  ظعاو و  مان  هب  متسه و  نیملسم  همه  زا  رت  کچوک  هک  یعاد 
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کی هب  تبـسن  رگا  مشاـب  نوریب  تسا ) گرزب  مسق  هک   ) راـگدرورپ هوق  لوح و  زا  هک  مراد  یم  مـالعا  ربـنم  نیا  يـالاب  زا  ما  هدـش 
.میشاب هتشاد  ینیب  دب  توادع و  هنیک و  اتیم  ایح و  لهاج  ای  ملاع  ینس  ردارب 

کیرش راضم  عفد  عفانم و  بلج  رد  متفریذپ و  ناملـسم  ردارب  کی  دننام  ما  هدید  ار  ینـس  دارفا  زا  يدرف  ملاع  ياجک  ره  رد  هاگره 
.متسناد دوخ 

لها ساـبل  هب  دـشاب و  یم  بصاون  جراوخ و  ياـیاقب  زا  هک  تسا  موـلعم  ناـشراتفگ  تاـملک و  اـه و  هتـشون  زا  هک  يدارفا  نآ  رگم 
اه باتک  دنزادنا  یم  ینس  هعیش و  مان  هب  نیملسم  نیب  تیئود  قافن و  مخت  ینامز  هرود و  ره  رد  هک  دنتسه  اهنآ  هدمآ  نوریب  دننـست 

.دنیامن یم  نایعیش  تاساسحا  کیرحت  دنهد  یم  راشتنا  اهنآ  رفک  هعیش و  در  رب 

اهنآ زا  زگره  یعاد  لد  هک  تسا  دارفا  لیبق  نیا  يدوجو  تاکیرحت  راثآ و  زا  هعیش  ءاملع  رباکا  نتـشک  هب  يوتف  نایعیـش و  ماع  لتق 
ار ناناملسم  ییادج  هقرفت و  هلیسو  اهنآ  روتـسد  هب  دنتـسه و  ناگناگیب  رافک  تسد  تلآ  هک  دنتـسه  اهنآ  هکنآ  هچ  دوش  یمن  كاپ 

یم ناناملـسم  نیب  ییادـج  هقرفت و  داجنیا  تیئود و  قاـفن و  ناشفدـه  هدرپ  ریز  رد  یلو  دـنهد  یم  داـحتا  يادـن  .دـنیامن  یم  مهارف 
.دشاب

دنیامنرود دوخ  زا  دنشاب  ماقم  هبترم و  ره  رد  کمهتم  لهاج  ای  لمع  الب  ملاع  هاوخ  ار  دارفا  لیبق  نیا  هک  تسا  مزال  یناملسم  ره  رب 
.ددرگ داحتا  هب  لدبم  نیملسم  قافن  ات 

دندومن و اهراک  هفیلخ  مان  هب  دنتفرگ و  ار  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  فارطا  هک  دنتسه  ییاه  نامه  ناوریپ  عافتا و  دارفا  لیبق  نیا 
اه همان  نتشون  هب  راداو  ار  هفیلخ 
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اهنآ اب   ) نامثع هفیلخ  لتق  هب  تبقاع  هدـیدرگ  نیملـسم  تاساسحا  کیرحت  ات  دـندومن  اه  هماـن  نتـشون  هب  راداو  ار  هفیلخ  دـندومن و 
.دنتشک ار  دوخ  هفیلخ  نیملسم  دنتفگ  هک  دمآ  دراو  مالسا  هب  یگرزب  همطل  دومن و  ادیپ  همتاخ  عیجف ) زرط 

نیملسم خیرات  هتخادرپ  اهنآ  نایعیش  تلاسر و  تیب  لها  ترتع و  یعمج  هتسد  راتشک  هب  هیما  ینب  دیزی و  هیواعم و  فارطا  رد  دعب  و 
.دندومن راد  هکل  ار 

هنتف شتآ  تالجم  دیارج و  رد  یتح  تالاقم  راشتنا  اهباتک و  نتشون  رد  دننک  یم  یعس  دنروآ  تسد  هب  یتردق  اجکره  مه  لاحلا  و 
بکرم هدنکفا  نیملسم  رد  فالتخا  هدز و  نماد  ار 

.دندرگ ناگناگیب  يراوس 

ریـسا و ناونع  هب  هدوب  یـسک  هچ  هک  دـینک  تقد  هیواعم  رواـشم  یمور ) مـالغ  نوجرـس   ) تـالاح فارطا  رد  يردـق  مرتحم  ناـیاقآ 
لمع دروم  ار  وا  يار  تفرگ و  یم  رارق  هیواعم  روش  دروم  یتکلمم  نوئـش  عیمج  رد  دراو و  هیواهلا  هیلع  هیواعم  هاگتـسد  هب  یمالغ 
اذلف .تسا  لقاع  رایـسب  هک  نک  تروشم  نوجرـس  اب  مزول  عقاوم  رد  هک  هدرک  تیـصو  دیلپ  دیزی  هب  هیواعم  هچ  نانچ  دنداد  یم  رارق 
دنک مامت  ار  راک  ات  امن  هفوک  مکاح  ار  هللا  دیبع  هک  داد  يأر  درک  تروشم  وا  اب  دیزی  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  عوضوم  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  ماع  لتق  ببس  اپ و  رب  البرک  هنتف  ات  دومن  هفوک  مکاح  ار  هللا  دیبع  وا  روتـسد  قباطم 

نیملسم ياه  هاگتسد  رد  نوگانوگ  ياهتروص  فلتخم و  ياهسابل  هب  ناگناگیب  هشیمه  سپ  دیدرگ  ترـضح  نآ  نارتخد  تراسا  و 
يالیتساو هبلغ  يارب  ار  هنیمز  هدیدرگ و  دراو 
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(1) .دنیامن یم  مهارف  ناگناگیب 

رگید تایالو  رد  یتح  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  نیبئاغ  هب  دـینک  تشاد  دای  ار  یعاد  ضیارع  زیزع  ناردارب  نیرـضاح  ناـیاقآ  سپ 
تـسد بصاون  جراوخ و  زا  شیم ) سابل  هب  سبلم  ناـگرگ   ) اـهنآ نارگیزاـب  زومرم و  يداـیا  ناـگناگیب و  مغر  یلع  دـییامن  مـالعا 

.دیشاب نابرهم  مه  اب  دیوش و  رضاح  لماک  نظ  نسح  اب  رگید  کی  عماجم  دجاسم و  رد  دیهد  مه  هب  داحتا 

نایاقآ اب  هک  یبش  هد  مات  رد  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دـییامنن  يرود  مه  زا  یبهذـم  تارظانمو  یملع  ياه  تبحـص  هملک  دـنچ  يارب 
اهنآ هب  يرظن  ءوس  نیرت  کچوک  متـشاد  یبهذـم  تارظانم  ینید و  یملع و  تارکاذـم  ننـست  لها  ناردارب  ریاس  ءالـضف و  ءاملع و 

منیب و یم  هدـنریگو  ابیز  یهوجو  مرگن  یمدوخ  ینـس  ناردارب  زا  تعیمج  همه  نیا  هب  هتـسشن و  ربنم  يالاب  هک  مه  لاحلا  هتـشادن و 
.مشاب هتشاد  یبهذم  روما  هب  لاغتشا  هنامیمص  سونأم و  اهنآ  اب  هتسویپ  مراد  لیم 

هک يراـتفر  نیا  زا  ریغ  اـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  ترتع و  بهذـم  ناـیاوشیپ  نید و  ناـگرزب  مرتـحم ! ناـیاقآ 
.دندرک یم  لمع  دوخ  دنا و  هداد  روتسد  دنراد  زورما  نیملسم 

دشاب یمن  هعیش  ینس و  دجاسم  نیب  یقرف 

قیاقح رارسا  فشاک  قطان  قح  هب  ماما  تمدخ  يوار  هک  دراد  ربخرد  اصوصخم 
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ایآ مراذگب  زامن  اهاجنآ  رد  مرادن  لیم  دـیآ و  یم  مدـب  نیفلاخم  دـجاسم  زا  نم  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج 
: یناد یمن  رگم  دنتسه  هللا  تیب  دجاسم  دومرف : ترضح  کین ؟ ای  تسا  دب  نم  لمع  نیا 

اهیف رکذی  نا  هللا  بحاف  همدـنم  هعقبلا  کلت  باصاف  لتق  یبن  یـصو  وا  یبن  ربق  یلع  یبن  ربق  مالّـسلا  مهیلع  ینب  دـق  دجـسم و  نم  ام 
.لفاونلا نم  اهیف  اورثکا  ضئارفلا و 

دجسم کچوک  ای  گرزب   ) تسین يدجسم  چیه  ینعی 

یبن نآ  نوخ  زا  هرطق  هعقب  نیارد  هدیدرگ  هتشک  هک  يرمبغیپ  یصو  ای  يربمغیپ  ربق  رب  تسا  هدش  انب  قیقحت  هب  رگم  ینـس ) ای  هیش و 
تابجاو دنیامن  ءادا  سپ  دجاسم  عاقب و  نآ  رد  دوش  دای  هکنیا  هتشاد  تسود  یلاعت  يادخ  نوخ  نآ  ببس  هب  سپ  هدیـسر  یـصو  ای 

.ار تابحتسم  لفاون و  دجاسم  نا  رد  دنیامن  دایز  ار و 

یمن راتفگ  هزاجا  نیا  زا  شیب  تقو  تسا  رهظ  هب  کیدزن  هک  دندومن  هیلاع  یناعم  جارختسا  رابخا  لیبق  نیا  زا  هعیش  گرزب  ءاهقف  و 
هدومرف هیهقف  هموظنم  رد  هتبرت  هللا  سدق  مولعلا  رحب  يدهم  دیس  موحرم  هعیش  گرزب  هیقف  میلع و  ملاع  دهد 

دجسملا هالصلا  لضف  یف  رسلاو 

دهشتسم دعب  موصعمل  لبق 

هرهطملا همد  نم  هشرب 

هرکذ دبعل  هللا  هرهط 

ور نانچ  هر  .دندرک  یم  تیبرت  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیش و  مسق  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  نید و  ناگرزب  هصالخ 
.دنتفر ناورهر  هک 

دیـشابن نیبدب  دینکن و  نیهوت  رگیدکی  هبدیورب  کیدزن  ینـس  هعیـش و  دجاسم  زا  کی  رهب  لفاون  ضئارف و  ءادا  عقوم  مرتحم  نایاقآ 
نارگیزاب زومرم و  يدایا 
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ندـناوخ و زامن  هتـسب  تسد  زاب و  تسد  ای  ندومن  كاپ  كاخ  تبرت و  هب  هدجـس  لیبق  زا  ار  هیهقف  لئاسم  فـالتخا  تسرپ  هناـگیب 
امـشدنیامن یم  ینیب  دب  قافنو و  تیئود  داجیا  هتخادنا  مه  ناج  هب  ار  امـش  هداد  رارق  کسمتـسم  ار  ءاهقف  تایرظنو  تافالتخا  ریاس 

تسود و یمیمـص و  رگیدکی  اب  یلو  دیورب  ار  دوخ  هار  کی  ره  هدومنن  هیهقف  لئاسم  تافالتخا  هب  یهجوت  اهنآ  فنا  مغر  یلع  مه 
.دیشاب نابرهم 

رگیدـکی عماجم  دـجاسم و  رد  دـیراذگب  زامن  رهم  یب  رهم و  اب  هتـسب  تسد  زاب و  تسد  اـب  رگیدـکی  يولهپ  ینـس  هعیـش و  ناردارب 
ماکحا عورف  لوصا و  رد  هک  يرایـسب  تافالتخا  اب  اه  یلبنح  اه و  یکلام  اه و  یعفاـش  اـه و  یفنح هک  یمـسق  ناـمه  دـینک  تکرش 

.دنیامن یم  یگدنز  هناردارب  دنراد 

دینکن نیهوت  رگیدکی  هب  دـیهد  ماجناار  دوخ  دـیاقع  تادابع و  هنادازآ  هتفرگدوخ  تبحم  رهم و  شوغآ  رد  مه  ار  يرفعج  ناردارب 
.دیرگنن رگیدکی  هب  توادع  دب و  رظن  اب  و 

کیرحت ریقح  ضیارع  نیا  فالخ  رب  ار  ینس  هعیش و  ناردارب  امـش  نآ  ریغ  ای  تیناحور  سابل  هب  سبلم  يدارفا  ای  يدرف  دیدید  رگا 
يارب ار  هنیمز  یـشک  ردارب  تیئود و  قافن و  داجیا  هلیـسو  هب  دنهاوخ  یم  هک  دنناگناگیب  زومرم  يدایا  زا  هک  دینادب  عطق  دـنیامن  یم 

.دییامن ظفح  ار  یمالسا  تدایس  ات  دینادرگ  رود  دوخ  زا  درط و  ار  اهنآ  دج  دنیامن  مهارف  اهنآ  طلست 

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

تیئودو قافن  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب  ینس  هعیش و  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
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.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  راتفر  هیور و  زا  ندومن  يوریپ  هقرفت  و 

.ددرگن نیملسم  ياصع  قش  ات  دییامن  داحتا  دینک و  فالتئا  مه  اب  دیرادهاگن و  مکحم  ار  ینالقع  دیاقع  کیره 

هیقشقش هبطخ  لوارد  هچ  نانچ  تسناد  یم  تفالخ  ماقم  هب  قحا  ار  دوخ  هکنآاب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  همه  يالوم  هچ  نانچ 
: دومرف

...یحرلا نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  نالف و  اهسمقت  هللا  اماو و 

رد دوب  یبجاو  ره  زا  بجوا  هک  ترـضح  نآ  تیـص  بسح و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیفکت  لیـسغت و  زا  زا  یتقو  یلو 
.دومن هدهاشم  نیفلاخم  زا  يا  هقرف  لباقم  رد  ار  دوخ  ربخ و  اب  هفیقس  هنتف  زا  دش  غراف  تقونآ 

ترضح نآ  دننام  ایفخ  ایلج و  ار  ادخ  لوسر  زا  هدراو  صوصن  تما  رد  يدحا  هکنآ  اب  دید  ار  یسایس  ياهیدنب  هتسد  نآ  هک  نیمه 
دـصاقم هب  ندیـسر  يارب   ) نایفـس یبا  تدایق  هب  مه  هیما  ینب  دـندوب  ترـضح  نآ  فارطا  مشاـه  ینب  هباحـص و  زا  راـبک  تشادـن و 

هتسد نآ  لباقم  رد  رگا  هک  دومن  رفکت  لمأت و  دوب  هلقاع  هوق  عبنم  نوچ  یلو  دندومن  یم  مایق  هب  کیرحت  ار  ترضح  نآ  ناشدوخ )
.دیآ دیدپ  مالسا  رد  یگتسد  ود  اعطق  دیآرب  دوخ  تباث  قح  هبلاطم  ماقمرد  دیامن و  مایق  اهیدنب 

نایم زا  نید  لصا  هدـمآ و  بلاغ  دـندرگ  یم  تصرف  بقع  تسا  اهلاس  هک  مالـسا  يداعا  نیملـسم  هقرفت  هملک و  فالتخا  رثا  رد  و 
.دندرگ فرحنم  مالسا  زا  رفک  هب  دهعلا  بیرق  ناناملسم  دور و  یم 
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يذق و نیعلا  یف  تربص و  دومرف : هچ  نانچ  دومن  يرابدرب  تخاس و  اهیتخس  مامت  اب  دید  ییابیکش  لمحتو و  ربص  رد  ار  حالص  اذل 
.یجش قلحلا  یف 

یم مالـسا  وحم  ثعاب  هقرفت  دـنیامن و  یم  هقرفت  دـیلوت  یلخاد  گنج  تسا  مالـسا  لوا  دـید  نوچ  دومنن  هزراـبم  دوخ  نیفلاـخم  اـب 
( .میدومن هلدا  رکذ  اطوسبم  یصوصخ  تارکاذم  سلجم  هسضام و  یلایل  رد  هچ  نانچ   ) .ددرگ

زامن دجـسم و  هب  مالـسا  ساسا  ماکحتـسا  يارب  یلو  دوب  تباث  دوخ  هدـیقع  رب  هکنآ  اـب  هدومن  تاـشامم  دوخ  نیفلاـخم  اـب  اذـهیلعف 
.دیامن هقرفت  زا  يریگولج  دهدن و  هصرفلارظتنم  يداعا  تسد  هب  تصرف  ات  دش  یم  رضاح  تعامج 

: دومرف یم  ررکم  هک  نانچ 

انعطتسا ام  کلذ  انریغ  دق  رفکلا  یلا  اودوعی  نا  نیملسملا  نم  هقرفلا  هفلاخم  ول ال  هللا  میا  و 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

.مهئامد کفس  نیملسملا و  هملک  قیرفت  نم  لضفا  کلذ  یلع  ربصلا  نا  تیأرف 

قح هب  مایق  هنیآ  ره  ددرگ  وحم  مالسا  نید  رفک و  يوس  هب  دندرگرب  هک  نیملسم  عضب  هقرفت  زا  مدیسرت  یمن  رگا  مسق  ادخ  هب  ینعی 
ار ربص  اذل  اهنآ  نوخ  نتخیر  ناناملـسم و  هقرفت  زا  تسا  رتهب  لمحت  ربص و  مدید  نکل  مداد و  یم  رییغت  ار  عاضوا  نیا  مدومن و  یم 

( .میامن ظفح  ار  مالسا  ات   ) مدومن هشیپ 

.دنیامنن تفلاخم  داد  روتسد  دندوب  هباحص  زا  رابک  هک  ار  شدوخ  ناوریپ  نایعیش و  قیرط  نیمه  هب 
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مامت رد  فالتخا  تیئود و  زا  زارتحا  تهج  زا  اهدـعب  یلو  دـندومن  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یتارظاـنم  لوا  ياـهزور  ناـمه  طـقف 
ءافلخ فالخ  رب  ددرگ  ینلع  فالتخا  بجوم  هک  رهاظت  لـمع  نیرتکچوک  شنایعیـش  ترـضحنآ و  فرط  زا  ءاـفلخ  تفـالخ  راودا 

.دشن عقاو 

.دندومن تاشامم  الماک  دتفین  ناناملسم  نیب  ییادج  هقرفت و  گنس  هک  نیملسم  تیوقتو  مالسا  هزوح  ظفح  يارب 

.دنشاب رانک  رب  هنالهاج  تابصعت  جاجل و  دانع و  زا  دیاب  تسا  مالسا  تبرغ  زور  هک  مه  زورما  نیملسم  هعماج 

.میدومن هراشا  لئالد  نآ  زا  ضعب  هب  هیضام  یلایل  رد  هچ  نانچ  تسا  تباث  تنس  باتک  لقن و  لقع و  لئالد  اب  ام  تنیاقح  نیع  رد 

رمع و رکب و  یبا  رهاظ  بسح  رب  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  زا  دـعب  هیراج  عیاقو  مییاـمن  راـکنا  میناوت  یمن  یلو 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  یمسق  نامه   ) لاس یس  نآ  رد  دندش و  تفالخ  نیشن  دنـسم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  نامثع و 

.دمآ رد  زازتها  هب  ناهج  رسارس  رد  دیحوت  مچرپ  دش و  مالسا  هب  یگرزب  تامدخ  دوب ) هداد  ربخ 

قحا یلوا و  ار  دوخ  دومرف و  یم  نایب  هتسویپ  ار  دوخ  تیناقح  لئالد  هکنآ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  هک  یمـسق  نامه 
لح تروشمو و  روـش  زاـمن و  دجـسم و  هب  تتـشت  هقرفت و  زا  يریگ  وـلجو  مالـسا  رهاـظ  طـفح  يارب  تسناد  یم  تفـالخ  ماـقم  هب 

هقرفت زا  هدوـمن  تیعبت  یتسیاـب  مه  امـش  اـم و  تشاـمگ ، یم  تمدـخ  راـک و  هب  ار  نایعیـش  نادـنزرف و  دـش  یم  رـضاح  تالـضعم 
نک بارخ  هناخ  ياهبورکیم  هک  ار  اهنز  مهب  ود  اهوج و  هنتف  زومرم و  يدایا  مییامن  يریگولج  ناناملسم 
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ار نیملسم  هدیـشاپ و  مه  زا  ار  مالـسا  ساسا  هک  دتفین  ناگناگیب  يداعا و  تسد  هب  تصرف  ات  هدومن  رود  دوخ  زا  دنـشاب  یم  هعماج 
.دنیامن نوبز 

قح راهظا  مارم و  تابثا  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لئالد  اب  بش  هد  ام  هداد  رارق  همـصاخم  رب  لیلد  ناوتن  ار  لئالد  زاربا  تنیاقح و  تابثا 
.مییامن یم  مه  زاب  میدومن 

داسف و هتف و  زا  يریگولج  يارب  تفرگرارق  هدـش  عقاو  رما  لباقم  رد  یتقو  ام  يالوم  هچ  نانچ  میوگ  یم  ربنم  يالاب  مه  لاـحلا  یلو 
رارقا اب  میا  هتفرگ  رارق  هدـش  عقاو  خـیرات  رما  لباقم  رد  نوچ  مه  ام  دـماین  رب  تفلاخم  ماقم  رد  دومن و  لمحت  ربص و  هملک  فالتخا 

یقیرط ره  هب  ول  و   ) ارهاظ يرگید  زا  دعب  کی  ره  نینمؤملا  ریما  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هچنآ  هب 
ناگناگیب زومرم  يدایا  بصاون و  جراوخ و  مغر  یلع  اه  ینـس  نایاقآ  هدومن  فالتئا  رگیدکی  اب  دندوب  تفالخ  نیـشن  دنـسم  هدوب )

اب دیهدب  يوق  هیداحتا  لیکشت  دیورب  اه  نآ  عماجم  دجاسم و  هب  نایعیش  نایعیش و  ياه  هراب  ماما  دجاسم و  هب  اهنز  مهب  ود  نینتفم و 
رد هنخر  هدوـمن  ادـیپ  یفعـض  هطقن  دـیراذگن  دـییامن  دودـسم  ار  يداـعا  ياـه  هار  قرط و  هناردارب  دـیرگنن  مه  هب  توادـع  هـنیک و 

.دنیامنب امش  هیداحتا 

یمامت دعب  موق  ارس  ءاملع و  لوا  هبترم  رد  ددرگ  تیوقت  هدش  ادیپ  مالسا  ملاع  رد  هزورما  هک  یتسس  فعض و  داحتا  نیا  هلیسو  هب  ات 
هب یتشذگ  دوخ  زا  دیاب  ینس و  هعیش و  دارفا 

.دننک فرطرب  ار  یگدنکارپ  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  گرزب  رما  نیا  تیلوئسم  هداد  جرخ 

مکی تصش و  هنس  رد  یمالسا  گرزب  تیصخش  نآ  هک  تسا  ملاع  نیدهاجم  هلـسلسرس  دالیم  دیعـس  دیع  تسا  یگرزب  زور  زورما 
هیداحتا البرک  نیمز  رد  يرجه 
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یلو دـش ) بولغم  ارهاظ  ولو   ) دومن ییارآ  فص  دـیحوت  ملاع  نانمـشد  لباقم  رد  لد  کی  ود  داـتفه و  اـب  هک  داد  لیکـشت  یگرزب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  مظعا  طبس  ییاوشیپ  هب  هللا  راصنا  رفن  ود  داتفه و  یگتـشذگ  دوخ  زا  تعاجـش و  تماهـش و  داحتا و  نامه 

.دیدرگ نیبم  نید  يداعا  ندش  نک  هشیر  دیحوت و  هملک  يالعا  ببس  هادف  انحورا  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترضح  موس  ماماو  هلآو 

تقو ناملسم  ناردارب  هتسود  نیب  یبهذم  تارکاذم  یملع و  تاثحابم  سلاجم  مونـش  یم  هک  يرارق  زا  زیزع  ناردارب  مرتحم  نایاقآ 
.دنیامن یم  یتاکیرحت  یمالسا  ناردارب  نیب  قافن  دیلوت  يارب  هداد  يداعا  تسد  هب 

.ددرگ ام  بیصن  نانمشد  هل  رب  یمیخو  جیاتن  دشخب و  یبولطمان  تارثا  ام  بصعتم  ناوج  ناردارب  رد  تاکیرحت  نیا  تسا  نکمم 

یم نیملسمو  مالسا  نانمـشد  تیوقت  ترـسم و  ثعاب  رگیدکی  هب  ناناملـسم  ینیبدب  قافن و  دینادب  دیروخن  بیرف  دیوش  رادیب  سپ 
.ددرگ

تدالو دیع  زور  نوچ  يداعا  مغر  یلع  منک  یم  اضاقت  ینـس ) هعیـش و   ) رـضاح ناملـسم  ناردارب  نایاقآ  زا  الوا  مضیارع  همتاخ  رد 
رونا عرـش  روتـسد  قباـطم  دـیریگب  تبحم  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی  یگمه  هناردارب  مدـمآ  ریز  هب  هک  ربـنم  زا  تسا  ع )  ) نیـسح ماـما 

زا یترودک  لد  رد  هدرکن  يادخ  هچ  نانچ  دییامن  داحتا  دادو و  راهظا  دـیهد  راشف  هنامیمـص  ار  مه  تسد  دـییامن  هقناعمو  هحفاصم 
لد ناج و  هب  یگمه  يرازگتمدـخ  رد  مه  یعاد  دوخدـییامن  عفر  مالـسا  تمظع  تدـحو و  ظفح  ادـخ و  ياـضر  يارب  دـیراد  مه 
رد تسا  یـضتقم  دورب  تسد  زا  تسا  نکمم  تقو  لوا  زامن  تلیـضف  میورب  دجـسم  هب  اـت  تسا  رهظ  عقوم  اـیناث  .مشاـب  یم  رـضاح 

زامن هراب  ماما  نیمه 
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یعاد دیتشاد  مدقم  ار  ینس  هعیـش و  نارداربزا  کی  ره  دنرـضاح  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ءاملع  هللا  دمح  هب  .دییامن  رارقرب  تعامج 
.میشاب روجأم  مراوگرزب  دج  تعیرش  بحاصو  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  مالسا  داحتا  مالعا  هب  ندرک  کمک  رد  ات  منک  یم  ءادتقا  مه 
يزابناج هب  رـضاح  رافک  اب  هلباقم  يارب  اقفتم  یگمه  تسین و  تیئود  قافن و  ادبا  ینـس  هعیـش و  ناردارب  نیب  دنمهفب  نانمـشد  زین  و 

.میتسه

هتشذگ بش  زیزع  نانامهم  مالسلا  دبع  خیش  دیـشر و  دمحم  ظفاح  نابانج  شناد  ملع و  گرزب  لحف  ود  ام  مظعم  ناوخا  نوچ  اثلاث 
نسحلا وبا  انالوم  سدقم  دهشم  سدقا  ضرا  تمس  هب  تکرح  هب  مزاع  رضاح و  مه  یعاد  .دنتـسه  دوخ  نطو  مزاع  هدومن و  عیدوت 

نایاقآ اصوصخم  مرتحم  زیزع  ناردارب  عیمج  زا  مشاب  یم  يدهلا  همئا  هدالوا  هئابآ و  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
ناردارب یگمه  يارب  ار  یگناگی  داحتا و  قیفوت و  تزع و  تمالـس و  هدومن  عیدوت  دندومن  زاربا  ار  تبحم  هجرد  اهتنم  هک  اهـشابلزق 

(1) .مناهاوخ تراهط  تیب  لها  ترتع و  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  ینس  هعیش و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مزال حیضوت 

ثیدحلا ملع  تازاوج  جرد  فارطا  رد  اذـل  دـنروآ  دراو  يداریا  مدـقم  باتک  نیا  رد  دنتـسناوتن  رکفلا  ریـصق  دارفا  زا  یـضعب  نوچ 
.مناسرب مرتحم  ناگدنناوخ  ضرع  هب  باب  نیا  رد  یحیضوت  رصتخم  مدش  راچان  .دندومن  يریگ  هدروخ 

یلعا و لج و  یلاعت  يراـب  تاذ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  دـعب  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  درخ  شناد و  ملع و  تریـصب و  باـبرا  رب 
.نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  هرهاط  ترتع  زا  نیموصعم  همئاو  همئا  ءایبنالا و  متاخ  تلاسر  ماقم  تفرعم 

تداعس یعامتجا و  يدرف و  روما  مظن  بجوم  هک  دشاب  یم  هینید  فیاظو  تعیرش و  ماکحا  هب  ملع  لامعا  نسحا  فرشا و  لضفا و 
.دوب دهاوخ  يدمرس  تالامک  كرد  يدبا و 

.دشاب یم  ینامسآ  مکحم  باتک  دیجم و  نآرق  تداعس  نیا  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  یهیدب 

مرکا و لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  هب  طونم  ار  نآ  تاهباشتم  تامکحم و  اصوصخم  لـمجمو  زجوم  باـتک  نیا  مهف  تفرعم و  هتبلا  و 
.تسا نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا 

.دنشاب یم  نآرقلا  لیدع  ملعلا و  هنیدم  باوبا  هک 

: دومرف هک  تسا  هدیسر  ینس ) هعیش و  نیقیرف  قافتا  هب   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ارتاوتم  هچ  نانچ 
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هب  ) ادـبا يدـعب  اولـضت  نل  مهب  متکـسمت  نا  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقث  مکیف  كرات  ینا 
دنوش و دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  هک  مراذگ  یم  امـش  نایم  رد  ار  گرزب  زیچ  ود  نم  هک  یتسرد 

( .دیوش یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دیبسچب  ود  نیا  هب  رگا  دنشاب  یم  نم  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  نآرق  ود  نآ 

هلسلس رد  ندش  دراو  هحیحص و  ثیداحا  ذخا  يارب  هک  هدیدرگ  يراج  نیا  رب  فلـس  نع  ًافلخ  ملاعلاءاملع  هسدقم  هریـس  اذه  یلعف 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یلاعت  قح  رارـسا  نزاخم  طباهم و  هب  رابخا  دـیناسا  لاصتا  ارب  دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  تاور 

راـحب تازاوج  دـلج  هب  هچ  ناـنچ  دـندومن  یم  ثیدـح  ملع  رد  زاوج  ياـضاقت  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  میهلع  هیلع و  نیموصعم  همئا 
.دوش یم  تقیقح  نیا  فشک  دوش  هعجارم  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع  راونالا 

زا رابخا  دیناسا  كرد  تاور و  هلـسلس  رد  لوخد  یحو و  طباهم  زا  لاصفنا  عاطقنا و  زا  زارتحا  تهج  فالـسالل  اعبت  مه  ریقح  اذلف 
هدایز هک  يونعم  جیاتن  ذخا  ملعلا و  هنیدم  باوبا  هب  لاصتا  يارب  هکلب  يدام  جیاتن  ذخا  دیلقت و  عجارمو  گرزب  ءاهقف  زا  نف  دـیتاسا 

.تسا تبث  ریقح  تازاجالا  خیاشم  تالسلسم  باتک  رد  دوجوم و  یعاد  دزن  رد  زاوج  دص  زا 

تلاسر لیلج  نادناخ  هب  لاصتا  راختفا  اب  دندومن  جرد  سدقم  باتک  نیا  همتاخ  رد  ار  اهنآ  زا  هرامـش  دـنچ  كربت  نمیت و  تهج  و 
.ددرگ يدبا  تاجن  بجوم  تراهط  تیب  لها  و 
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همان هزاجا 

سدق يدزیلا  يرئاحلا  میرکلا  دبع  خیش  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  قالطالا  یلع  ءاملعلا  همالع  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  ترـضح 
: یئابطابطلا زاوج  هیشاح  یف  فیرشلا  هحور  هللا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ثوعبملا دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیقیلا و  ملعلا و  قئارط  لیـصحتب  انمرک  نیدلا و  ملاعم  یلا  اناده  يذلا  دـمحلا هللا 
یلع نیبنلا و  متاخ  هلعج  نیبرقملا و  هکئـالملا  ءایـصوالا و  ءاـیبنالا و  عیمج  نم  هافطـصا  يذـلا  نیعمجا  نجلا  سنـالا و  هفاـک  یلع 

لیلجلا دیسلا  ینم  زاجتسا  دقف  دعب  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیبب  لها  یلع  نییصولا و  دیس  لعج  يذلا  همع  نبا  امیس  نیبجتنملا  هئایصوا 
ءوس نم  یلاعت  هللا  هنمآ  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلسدمحم  دیـس  جاحلا  هروکذملا  هزاجالا  بحاص  ءابطخلادیـس  ءلاضف و  رخف  لیبنلا 

هیلاعلا تالامکلا  بسک  هینیدلا و  مولعلا  لیصحتب  لغتـشا  هلیوط و  هدم  اهب  فقوت  مق  یلا  هنطو  نم  رفاس  زا  دعب  هناف  نطابلا  رهاظلا و 
ام ینم و  هعمـس  ام  يوری  نا  هنأش  امع  هناص  هناز و  امیف  هللا  داز  هتزجاف  الها  هتدجوف  هدـیدم  هدـم  هلیـصحت  یغبنی  ام  لصح  يدـل و 
نم هتیاور  یل  زاج  ام  لک  هراهطال و  یلاعت  هللا  ینقفو  ام  رابخالا  بتک  هنع  تلخ  امم  راکفالا  قئاقد  نم  یلاـعت  كراـبت و  هللا  ینقفو 

هلاسرلا متاخ  هیهلالا  مولعلا  نزاخم  نع  هیورملا  رابخالا 
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نم هقفلاو  رابخالا  یف  تافنـصملا  هیداجـسلا و  هفیحـصلا  امیـس  هروثأملا  هاجانملا  هیعدـالاو و  هیهلـالا  جـجحلا  هئایـصولا  هعماـجلا و 
لوصالا امیس  اهریغ  لاجرلا و  تارایزلا و  تاوعدلا و  وریسافتلا  بتکک  هینیدلا  مولعلا  یف  تافنـصملا  نم  اهریغ  هیمامالا و  انباحـصا 

هیقفلاو یفاکلا  راصعالا  هذـه  یف  رادـملا  اـهیلع  یتلا  راـهنلا  هعبارا  یف  سمـشلا  راهتـشا  راـصعالاو و  قاـفآلا  یف  هرهتـشملا  هعبرـالا 
نم هعاـمج  نع  ینع ، اـهیوری  نا  هدـجم  ماد  هلف  راـحبلا  یفاولاو و  لـئاسولاک  اـهریغ  نم  اـهنم و  دـلوت  اـمو  راصبتـسالاو  بیذـهتلاو 
نا ءاجرال  يوقتلا و  همزالمب  هتیـصوا  هوبنلا و  تیب  لها  یلا  هیهتنملا  یقرطب  مالـسلا  راد  یف  مهحاروا  یلاعت  هللا  نک  .ماظعلا  انخیاشم 

.هتاکرب هللا و  همحر  هیلع و  مالسلا  ءاطعالا و  یلو  هنا  ءاعدلا  حلاص  نم  یناسنی  ال 
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همان هزاجا 

.هارث باط  يورغلا  ییابطابط  مساقلا  وبا  دیس  جاحلا  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یئاجر یتقث و  هبو 

سوفنلا لضفا  یلع  اهلمکا  هالـصلا  هسرادـلا و  حابـشالاو  هدـلاخلا  حاورـالا  هسداـقلا و  راـصبالا  هلقاـعلا و  نیملاـعلا  برل  دـمحلا هللا 
ولوالا نیبرقالا  هتماح  نم  نیضترملا  نیفطصملا  نیعرابلا و  ءایلوالا  مرق  نیعراشلا و  ءایبنالا  هوفص  هعطاسلا  سومشلا  ءوضا  هعماللا و 

.نیدلاو عرشلا  رمالا و  هیالوب 

اریخ هترخآ  لعج  هانمیب و  هباتک  یطعا  ییابطابطلا  اضر  دمحم  نب  مساقلا  وبا  يرابلا  هبر  همحر  یلا  نیبوبورملا  جوحا  لوقیف  دـعب  و 
فلسلاو لوالا  زارطلا  ناک  امل  هیلوا  نم 

زیجـستملا عنق  امو  هزافم  همهم و  دفدف و  لک  یف  لبالا  طابا  اهل  اوبرـض  هزاجتـسالا و  هزاجالاب و  اونتعا  دق  لوعملا  هلع  يذلا  حلاصلا 
.دیفملاو خیشلا  ینیلکلا و  خیاشم  فرع  نم  کلذ  ملعی  امک  هل  یتات  ام  هدایزلا  بلط  لب  نیخیشلا  خیشلاب و 

دمحم دیـسلا  نیملـسملا  رخذ  نیملکتملا و  رخف  نیثدـحملا و  دامع  دـمتعملا  نکرلا  دنـسلا  دیـسلا  بانج  ینم  زاجتـسا  دـقف  هذـهلعف 
انمیت و ماظعلا  يدیتاسا  مارکلا و  یخیاشم  نع  هیورا  ام  هیاور  یف  همایا  دعساو  هضف  هللا  مادا  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلس 
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هیبدا موـلعلا  یف  هیبرعلا  بتکلا  عـیمج  ینع  يوری  نا  هـتزجا  هللا و  ترختـساف  مالّـسلا  مـهیلع  نیموـصعملا  همئـالاب  لاـصتالاب  اـکربت 
مالـس هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  هروثأملا  هیعدالا  یف  هیداجـسلا  هفیحـصلا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بطخ  یف  هغالبلا  جـهن  باتکو 

نم ال باتکو  یفاکلا  امیـس  رابجلا ال  کلملا  هللا  تاولـص  مهیلع  راهطالا  همئـالا  نع  هیورملا  راـبخالا  بتکلا  ریاـس  نیملاـعلا و  بر 
هرهتـشملا هرخأـتملا  هثـالثلا  بتکلا  راـصمالا و  راـصعالا و  عـیمج  یف  رادـملا  اـهیلع  یتـلا  راصبتـسالا  بیذـهتلاو و  هـیقفلا  هرـضحی 

هقلعتملاو یبوطلا  هرجش  نافا  نم  هیلدتملا  هددعتملا  يدیناسا  هدیدعلا و  یقرطب  راحبلاو  لئاسولا  یفاولا و  راهنلا  هعبار  یف  سمـشلاک 
دهتجملا اضر  دمحم  ریمالا  همامعلا  بابرا  جات  همالعلا  يدلاو  نع  هیورا  ام  اهرـصخأ  هیلاجرلا و  انفحـص  نم  یهتنملا  هردـس  جـیلاعب 

خیشلا نع  ادلجم  نیرشع  عبس و  سف  مالسالا  عیارش  حرش  یف  مانالا  هیاده  بحاص  ینیمظاکلا  نیسح  دمحم  خیـشلا  نع  ییابطابطلا 
دیحولا نع  یمقلا  مساـقلاوبا  ازریم  نع  همارکلا ، حاـتفم  بحاـص  یلماـعلا  داوج  دیـسلا  نع  مـالکلا ، رهاوـج  بحاـص  نسح  دـمحم 

.یناهبهبلا

نع اعیمج  یقارنلا  دمحا  الم  نع  يزاریـشلا و  نسح  دمحم  ازریم  ینالیگلا و  هللا  بیبح  ازریم  نیلماعلا  نیملاعلا  نعو  دنـسلا : لیوحت 
رفعج خیشلا  ضایرلا و  بحاص  یلع  دیس  ریماقآ  مولعلا و  رحب  يدهم  دیسلا  یناتسرهشلا و  يدهم  دمحم  نیدهتجملاو  ءاهقفلا  متاخ 
لامج اقآ  دـمحم و  ازریم  یناوریـشلا  همالعلا  لمکا و  دـمحم  هدـلاو  نع  یناهبهبلا  دـیحولا  نع  اعیمج  ءاطغلا  فشک  بحاص  ریبکلا 
هدلاو نع  یـسلجملا  رقاب  اقآ  همالعلا  نع  يراسنوخلا و  نیـسح  اقآ  رـشع  يداهلا  لقعلا  رـشبلا و  همالع  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دـمحم 

خیش نع  یسلجملا  یقت  دمحم  مالسالا  هجح 
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دیهـشلا نیدلا  نیز  نع  یلمالا  دمـصلا  دبع  نب  نیـسح  خیـش  هدلاو  نع  نیـسح  نب  دمحم  نیدلا  هلملا و  ءاهب  نیملـسملا  مالـسالا و 
یلع نیدلا  ءایض  خیش  نع  نذولا  نبا  ریهشلا  دوواد  نب  دمحم  نع  یسیملا  یلاعلادبع  نب  یلع  نیدلا  رون  نع  هضورلا  بحاص  یناثلا 

قابسلا بصق  زئاحلا  هدلاو  نع  نسح  نب  دمحم  نیدلا  رخف  نع  هعمللا  بحاص  لوالا  دیهشلا  یکملا  نب  دمحم  هدلاو  نع  دمحم  نب 
نیدـلا هلملا و  ریـصن  هجاوخ  ءارزولا  ءامکحلا و  ءاملعلا و  ناطلـس  نع  یلحلا  رهطملا  نب  فسوی  نب  نسح  قـالطالا  یلع  همـالعلا  و 

نع يوسوملا ، دـعم  نب  راخف  نع  عیارـشلا  بحاص  ققحملادیعـس  نب  نسح  نب  رفعج  نیدـلا  لامج  مساـقلا  یبا  هلاـخ  نع  یـسوطلا 
نـسح نب  دـمحم  هفئاطلا  خیـش  هدـلاو  نع  یناـثلا ، دـیفملا  یلع  یبا  نع  يربطلا  نیدـلا  داـمع  مساـقلا  یبا  نع  لـیئاربج  نب  ناذاـش 

نع يرئاضغلا و  هللا  دبع  نب  نیسح  یملیدلا و  زیزعلا  دبع  نب  رالس  یضرلاو و  یضترملا  نع  راصبتسالاو  بیذهتلا  بحاص  یسوطلا 
نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  نع  یشاجنلا و  دمحا  نب  یلع  نع  یشکلا و  ورمع  یبا  نع  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  نع  هعامج و 

نعو هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  بحاص  قودصلاب  وعدـملا  یمقلا  هیوباب  نبا  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نع  دـیفملا 
بئانلا يریـصبلا  دمحم  نب  یلع  نیـسحلا  یبا  نع  یفاکلا  بحاص  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  نیثدحملا  سیئر  نع  هیولوق  نب  رفعج 

نع بئانلا  يرمعلا  دیـسلا  نب  نامثع  ورمع  یبا  نع  بئانلا  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  بئانلا  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  یبا  نع 
.هجرف هللا  لجع  هجحلا 

یلو هللاو  تاباجتـسالا  ّناظم  تاباجالا و  نام  یف  تاباجـستملا  هتاوعد  حلاوص  یف  ءاعدلا  نم  یناسنی  نا ال  هدـجم  ماد  هنم  سمتلا  و 
همصعلاو لوطلا  همکحلا و  ملعلا و 
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هنس 1345ه- دولوملا  عیبر  یف 27  یئابطابطلا  يورغلا  مساقلا  وبا  رقحالا  نع  بتکو 
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همان هزاجا 

یناثلا همالعلا  لاقملا ) حیقنت   ) لاجرلا بحاص  نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  خیش  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
هحور هللا  سدق  یناقماملا  هللا  دبع  خیش  جاحلا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دمحم ءایبنالا  متاخو  ءارفـسلا  لضفا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  هیبورل و  هیآ  مهلعج  هتردـقب و  قلخ  يذـلا  هللا  دـمحلا 
دقف دـعب  اما  هرهابلا  هللا  جـجح  هرهازلا  موجنلا  هرهاـطلا و  هتیب  لـها  یلع  هرهاـبلا و  تاـنیبلا  هخـسانلا و  هعیرـشلا  بحاـص  یفطـصملا 
رخف تالامکلاو  لئاضفلا  جراعم  یلا  جورعلل  يوقلا  دادعتـسا  یلجلا و  مهفلا  بحاص  یعملـالا  ملاـعلا  یکزلا و  لـضافلا  ینزاجتـسا 

هتوعد هتباجا  هتبلطام و  زیجنت  یلا  تعراسف  هتاکرب  تماد  ینارهطلا  يزاریـشلا  نیظعاولا  ناطلـس  دمحم  دیـسلا  نیثدـحملا  ءابطخلا و 
هیورملا رابخالا  نم  یتاعومـسمو  یتاورقم  ینع  يوری  نا  هل  تزجاف  رایخالا  انفالـسا  راثآل  ًءافتقا  راربالا و  اـنءاملع  هداـع  یلع  اـیرج 

بیذـهتلاو و هیقفلاو  یفاـکلا  رادـملا  اـهیلع  یتـلا  هعبرـالا  بـتکلا  یف  اـم  امیـس  عورفلا  لوصـالا و  یف  مـیهلع  هللا  مالـس  اـنتمئا  نـع 
لئاسولاک و رابخالا  رداونل  هعماجلا  بتکلا  ریاس  هنارفغب و  هللا  مهدمغت  یـسوطلا  یمقلا و  ینیلکلا و  ثالثلا  نیثیدـحملل  راصبتـسالا 

رایخالا انئاملع  تافنصمو  رابخالا  بتک  نم  تاقرفتملا  ریاس  یلا  عوجرلاو  راحبلا  یفاولا و 
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مالـسالا هجح  هعیـشلا  میعز  ققحملا  هخیـش  نع  ریبـکلا  هیقفلا  همـالعلا  يدـلاو  مهنم  یتزاـجا  خـیاشم  نع  ینع  يوری  نا  هل  تزجاو 
مخفالا انذاتسا  مظعالا و  انخیش  مهنم و  يراصنالا ، یضترملا  ماظعلا  خیاشملا  خیش  ذاتسالا  نع  يزاریـشلا  نسح  دمحم  ازریم  جاحلا 

فلس نع  افلخ  الصتم  نیتاملا  مهخیاشم  نع  مهو  يوسوملا ، میهاربا  دیسلا  هذاتـسا  هخیـش و  نع  یناردنزاملا  نیدباعلا  نیز  خیـشلا 
ناو ال طایتحالا ، هداج  همزالم  يوقتلاو  عرولا  هیاعرب  هیـصوا  نییبنلا و  متاـخ  نع  نیـضاملا  مهئاـبآ  نع  مه  نیرهاـطلا و  همئـالا  یلا 

.تایربلا ریخ  هلآ  دمحمب و  یلاعت  هللا  هقفو  تاوعدلا  هباجا  ناظمو  راحسالا  یف  تاوعدلا  نم  یناسنی 

هنع یفع  یناقماملا  هللادبع  ینافلا 

لوالا 1345 عیبر  دوعسملادولوملا 17  موی 
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همان هزاجا 

یسودقلا هرس  هللا  سدق  يورغلا  یقارعلا  نیدلاءایض  خیشلا  مظعالا  انذاتسا  نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

هنأش یلاعت  همسب 

مئاق انیلوم  اندیس و  ترضح  یلا  دحاو  دعب  ادحاو  ءایصوالا  داشراب  اندشراو  ءایبنالا  متاخ  هعیرشب  ءادتهالاب  انیلع  نم  يذلا  دمحلا هللا 
یف نیغلبملا  ءاملعلا و  نمنیدمعتملا  دوجو  دابعلا  یلع  یلاعت  هللا  ءامعن  مظعا  نم  نا  دـعب  ءازجلا و  موی  یلا  مهیلع  هللا  تاولـص  ءانمالا 

هناحبـس هللا  معن  لک  قوف  هناف  دامتعا  قوثو و  میهلع  نیذلا  ءالـضفلا  نم  یندلا  ملاعم  ذـخا  یف  مهنیکمتب  مهیلع  هیآلا  لمکا  دالبلا و 
دیـسلا لماکال  لضافلاو  لماعلا  ملاعلا  ملحلا  نساحملا و  عاونال  زیاـحلا  ملعلا و  لاـمکلا و  تافـصل  عماـجلا  مهنم  داـبعلا  هبطاـق  یلع 

زاجتساف یلاعلا  هتاکرب  تماد  يزاریشلا  نیظعاولا  ناطلـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخدمحم  هدج  یمـس  لیبنلا  ربحلا  لیلجلا و 
هتزاجا یل  تزاج  هتیاور و  یل  تزاج  هتیاور و  یل  تحـص  اـملک  ینع  يوری  نا  هـالع  ماد  هل  تزجا  هللا  ترختـساف  هدـجم  ماد  ینم 
يرونلا نیـسح  ازریم  جحلا  لماعلا  لماکلا  لماعلا  مولعلا  راحب  صاوغ  نیثدحملا  ذاتـسا  یخیـش  نع  هزاجا  هیورا  ام  هدوهعملا  یقرطب 

لثامالا نارقالا و  ینب  هروهشملا  تافلوملا  لئاسولا و  یلع  كردتسملا  بحاص  هارث  باط  یسربطلا 
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لعی قیلی و  امک  دییأتلا  ماودب  یلاعت  هللا  لأسنو  طایتحالا ، لیبس  اکلاس  دارا  ءاش و  ام  ینع  وریلف  هکردتسم  همتاخ  یف  روکذملا  هقرطب 
تاباجالا ناظمو  تاولخلا  یف  یناسنی  نا ال  نیدلاو و  هلملا  لها  هب  يدتهی  ارانم  نیملسملل و  اظعاو  نوکی  یتح  قیفر  ریخ  قیفوتلا  هل 

هنس 1345. یقارعلا ع1  نیدلاءایضرقحالا  نم  تاریخلا  یلو  تجاحلا و  یضاق  هنا  تاوعدلا  بحاص  نم 
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همان هزاجا 

نیدلا باهش  دیسلا  یلاعملا  وبا  هجحلا  هیآلا  مهلمش  عماج  هرهاطلا و  هرتعلا  هباسن  نیملاعلا  ءاملعلا  همالع  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
یلاعلا هلظ  دم  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همزا کلم  لیلجلا  لاعلا  لیبنلا  ربحلا  رابخالا  هیاور  یف  ینع  زاجتـسا  دقف  دـعب  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  هالـصلا  هلاون و  یلع  دـمحلا هللا 
همئالا انیلاوم  تاملک  رشان  عرشلا و  جروم  تیصلا  رئاطلا  ریرحنلا  قیطنملا  ریهشلا و  بیطخلا  هبطاخلا  ظعولا و  میلاقا  کلام  مالکلا و 

هدج و یلع  هدعس و  قاف  هدجم و  ماد  ینارهطلا  زاریشلا  يوسوملا  نیظعاولا  ناطلس  جاحلا  هرضح  مانا  رکذم  مالـسالا و  نکر  هادهلا 
راثآلا نم  ثیدحلا  هقفا و  ردمع  ،و  نیذلا نیطاسا  مارکلا  یخیاشم  نع  هیورا  ام  ینع  يروی  نا  هل  تزجاف  کلذل  الها  هتدـجو  ثیح 
هطـساو الب  مهنع  يروا  نیذلا  یخیاشم  هدـع  باحـصالا و  بتک  یف  هعدوملا  نیملـسملا  همئا  نیمایملا  انتداس  نع  هیورملا  رابخالا  و 

.نیتئأملا یلع  وبرت 

سمـش دیـسلا  انیلوم  هجحلا  هیآلا  مهلمـش  عماج  هرهاطلا و  هرتعلا  هباسن  لوتبلا  يزار  رخف  لوسرلا و  لآ  فرـش  همالعلا  يدلاو  مهنم :
.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  نییلوعلا و  تارجشم  باتک  بحاص  یفوتملا 1338  یفجنلا  یشعرملا  ینیسحلا  دومحم  نیدلا 
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باتک بحاـص  یفوتملا 1316  ءامکحلا  دیـس  یلع  نیدـلا  فرـش  دیـس  اـهریغ  هیمالـسالا و  مولعلا  یف  نقتملا  همـالعلا  هدـلاو  مهنم :
.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  جالعلا و  نوناقلا 

.هعامج نع  طباوضلا  بحاص  ینیوزقلا  يوسوملا  میهاربا  دمحم  دیسلا  همالعلا  هذاتساو  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  یناردنزاملا  ءاملعلا  فیرش  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  ضایرلا  بحاص  ییابطابطلا  یلع  دیس  ریملا  همالعلا  هخیش  مهنم :

هروکذملا هقرطب  راحبلا  بحاص  یـسلجملا  رقاب  دمحم  الم  دنوخآلا  انالوم  راثآلا  زونک  جرختـسمو  راونالا  راحب  صاوغ  هخیـش  مهنم :
.هریغ باطتسملا و  باتکلا  کلذ  نم  تازاجالا  دلجم  یف 

قاـفآلا یف  ءیـضملا  مجنلا  يرولا  یف  هللا  هیآ  همئـالا  ءادـعا  یلع  یـصتنملا  هللا  فیـس  دـهاجملا  یلوملا  هزاـجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  يونکللا  يدهنلا  يوسوملا  نیسح  رصانب  رهتشملا  قحسا  دیسلا  انیلوم  هیدتهملا و 

انیلوم نیملاعلا  یف  هللا  هیآ  هتجهم  هسفنب و  يدافلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نع  باذـلا  مادـقملا  مامهلا  مامالا  هدـلاو  مهنم 
.هعامج نع  يوری  وه  اریخ و  نیدلا  نع  هللا  هازج  راونالا  تاقبع  باتک  حباص  نسح  دماح  ریملا 

.هعامج نع  يدنهلا  يوقنلا  نیسح  دیسلا  دهازلا  همالعلا  هخیش  مهنم :

.هعامج نع  ءاملعلا  ناطلسب  فورعملا  بهذملا  ییحم  همالعلا  هوخا  مهنم :

بحاص يونکلا  يدنهلا  يوقنلا  یلع  رادلد  دیسلا  انیلوم  هیدنهلا  رایدلا  یف  هرصع  یف  يرفعجلا  بهذملا  ییحم  همالعلا  هدلاو  مهنم :
ملع یف  مالسالا  دامع  باتک 
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.هعامج نع  مالکلا 

.هعامج نع  نیناوقلا  بحاص  یمقلا  مساقلا  وبا  ازریملا  همالعلا  هیش  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم 

یف هللا  هیآ  هیاورلا  زکرم  هرـصع و  یف  هزاجالا  خیـش  هیاردـلا  لاجرلا و  ثیدـحلا و  یف  مادـقملا  همـالعلا  هزاـجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
بحاص نمیظاکلا  نیمامالا  دهشم  لیزن  یفوتملا 1354  يوسوملا  نیدلا  ردص  نسح  دیسلا  دمحم  وبا  مولعلا  کلت  یف  انذاتسا  نمزلا 

.هعامج نع  يوری  وه  هریغ و  مالسالا و  نونفل  مارکلا  هعیشلا  یسیسأت  باتکک  هسیفنلا  فیلأتلا 

.هعامج نع  یلحلا  ینیوزقلا  ینیسحلا  يدهم  دیسلا  انیلوم  مامهلا  امالا  قارعلا  فیرش  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  یفوتملا 1266 رهاوج  بحاص  یفجنلا  نسح  دمحم  خیشلا  هعیشلا  هیقف  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  همارکلا  حاتفم  بحاص  ینیسحلا  داوجلا  دمحم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  یفوتملا 1212  ییابطابطلا  یفجنلا  مولعلا  رحب  يدهم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  قئادحلا  باتک  بحاص  يرئاحلا  ینارحبلا  فسوی  خیشلا  لوسرلا  لآ  هیقف  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  يوضرلا  دهشملا  لیزن  ینالیجلا  عیفر  دمحم  المدنوخآلا  مهنم 

هقرطب یسلجملا  همالعلا  انالوم  مهنم 
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باتک بحاص  يدنجریبلا  رقاب  نب  دمحم  خیـشلا  جاحلا  هللا  هیآ  نیدشارلا  ءاهقفلا  رخف  نیثدحملا و  متاخ  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  ربنملا  طئارش  یف  رمحالا  تیربکلا 

.لئاسولا كردتسم  ثلاث  یف  اهدورا  یتلا  هقرطب  يرونلا  نیسح  اریم  جاحلا  انیلوم  نییسلجملا  ثلاث  همالعلا  هخیش  مهنم 

ینامرکلا یناجنسفرلا  یشعرملا  ینیسحلااضر  دمحم  دیسلا  جاحلا  هللا  هیآ  هیقفلا  همالعلا  مرکالا  یمع  نبا  هزاجالا  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  یفجنلا 

يدزیلا یئابطابطلا  مظاک  دمحم  دیسلا  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  عدبلا  عفر  یف  هممه  لذابلا  هعیـشلا  هیقف  همالعلا  هذاتـسا  هخیـش و  مهنم 
.هعامج نع  یقثولا  هورعلا  بحاص 

.هعامج نع  هیقفلا  یفجنلا  یضار  خیشلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  یفجنلا  ءاطغلا  فشاک  لآ  یلع  خیشلا  همالعلا  مهنم 

یناهبهبلا دـیحولا  همالعلا  هخیـش  نع  هقفلا  یف  ءاطغلا  فشک  بحاـص  یفجنلا  ریبکلا  رفعج  خیـشلا  هیبنلا  هیقفلا  همـالعلا  هدـلاو  مهنم 
.روکذملا هقیرطب 

يدابآ هاشلا  یناهفـصا  یلع  دـمحم  ازریملا  هللا  هیآ  کلاسلا  سردـملا  ققحملا  یلوصالا  میکحلا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج نع  نارهط  لیزن 

.هعامج نع  یفجنلا  یناهفصالا  هعیرشلا  خیشب  فورعملا  يزامنلا  هللا  حتف  خیش  جاحلا  سردملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هروکذملا هقیرطب  یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

جاحلا هللا  هیآ  نامزلا  دیحو  رصعلا و  دیرف  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نممو 
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.هعامج نع  يدادغبلا  هّبک  لآ  نسح  دمحم 

هللا سدق  يرئاحلا  يزاریشلا  یقت  دمحم  ازریم  هللا  هیآ  هقدلا  رظنلا و  بابرا  بر  يوقتلا  لکیه  دهزلا و  هموثروج  همالعلا  هخیش  مهنم 
.هعامج نع  هّرس 

.هعامج نع  دمحم  الم  دنوخآلا  يرئاحلا  یناکدرالا  لضافلا  ققحملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

هعامج نع  ینادرالا  یقت  دمحم  الم  دنوخآلا  همالعلا  هّمع  مهنم 

.هعامج نع  هعیشلا  میعز  یناهفصالا  یتفشلا  يوسوملا  رقاب  دمحم  دیس  جاحلا  قالطالا  یلع  مالسالا  هجح  همالعلا  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش  مهنم  هعامج  نع  یمظاکلا  یجرعالا  نسحم  دیسلا  همالعلا  مهنم 

نع ونهکل  هدـلبب  نیظعاولا  هسردـم  سـسوم  يوضرلا  يوقنلا  نسحلا  مجن  دیـسلا  هللا  هیآ  مامهلا  همـالعلا  هزاـجالا  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج

.روکذملا هقیرطب  یفجنلا  يدزیلا  ییابطابطلا  مظاکدمحم  دیسلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  نارهط  لیزن  يرونلا  یبنلادبع  خیش  جاحلا  هللا  هیآ  ققحملا  انداتسالا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 

.هعامج نع  يزاریشلا  ینیسحلا  نسح  دمحم  زاریم  جاحلا  هللا  هیآ  هرصع  یف  هعیشلا  سیئر  ققدملا  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  يراصنالا  یضترملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

جارعم دنتسملا و  بحاص  دمحا  الم  دنوخآلا  یقارنلا  لضافلا  همالعلا  مهنم 
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هعامج نع  هداعسلا 

هعامج نع  يدهمالم  دنوخآلا  هدلاو  همالعلا  هخیش  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  یناهبهبلا  دیحولا  هخیش 

نع ینارهطلا  يدابآ  مجنلا  نیسح  اقا  خیـشلا  هیآلا  هجحلا  مولعلا  یف  ننفتملا  یقتلا  عرولا  ققحملا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
.هعامج

.هعامج نع  یفجنلا  ینارهطلا  لیلخ  ارزیملا  نب  نیسح  زاریم  جاحلا  همالعلا  مهنم 

.روکذملا هقیرطب  رهاوجلا  بحاص  هخیش  مهنم 

.هعامج نع  نارهطلا  لیزن  یناگرگلا  یقت  دمحم  ازریملا  هیقفلا  ققحملا  همالعلا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 

هعامج نع  نارهط  لیزن  ینایتشآلا  نسح  دمحم  زاریم  جاحلا  سردملا  ققحملا  همالعلا  هخیش  مهنم 

روکذملا هقیرطب  يراصنالا  یضترملا  انخیش  هذاتسا  مهنم 

نیسح دمحم  خیشلا  انخیش  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  نیدباعلا  هودق  نیکلاسلا و  لامج  همالعلا  يذاتـسا  هزاجالاب  هنع  يورا  نمم  و 
نع يریمشکلا  يوضرا  یضترم  دیـسلا  کلاسلا  کسانلا  دباعلا  دهازلا  هخیـش  مهنم  هدع  نع  يرکـسعلا  يزاریـشلا  لیلخ  دمحم  نب 

.هعامج

.هعامج نع  یمظاکلا  مشاه  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیشلا  همالعلا  مهنم 

یف اهترکذ  یتلا  دـیناسالا  قرطلا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  روکذـملا  هقیرطب  رهاوجلا  بحاـص  نسح  دـمحم  هیقفلا  همـالعلا  هخیـش  مهنم 
خیاشم یلا  تالسلسملا  باتک 
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.تازاجالا

.اهریغ اهترکذ و  یتلا  قرطلا  هذهب  راهطالا  همئألا  نع  هیورملا  رابخالا  راثآلا و  ینع  زیجتسملا  بانجلف 

.هریثک یهو  هیدیزلا  هماعلا و  نم  هیوبنلا  رابخالا  هیاور  یف  یتش  قرط  یل  نا  مث 

هیدیزلا قرط 

روهـشملا ینامیلا  ینیـسحلا  ییحی  نیدلا  دیمع  دیـسلا  ءافرـشلا  تاداسلا و  رخف  مالـسالا  كولم  دیـس  نع  هیورا  هیدـیزلا  یقرط  نمف 
وه اهری و  ریـسفتلا و  مالکلا و  ثیدحلاو و  هقفلا  یف  فیلأتلا  بحاص  هرـصع و  یف  هیدـیزلا  ماما  نمیلا و  دالب  ناطلـس  ییحی  مامالاب 

.هعامج نع  يوری 

.مهتازاجا یف  هفورعم  هقرط  هیدیزلا و  ءاملع  هلجا  نم  ینامیلا  يرمعلا  نیسحلا  یضاقلا  همالعلا  هخیش  مهنم 

لین باتک  بحاص  ینامیلا  ینـسحلا  هرایز  نب  دمحم  نب  دـمحم  دیـسلا  هثاحبلا  هباسنلا  خروملا  هیقفلا  هیدـیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
.امهریغ نیباتکلا و  یف  هروطسملا  هفورعملا  هقرطب  امهریغ  فرعلا و  رشن  رطولا و 

یناعنـصلا یناـمیلا  یعـساولا  عساولادـبع  خیـشلا  ثدـحملا  عبتتملا  خروملا  یکلفلا  یـضایرلا  همـالعلا  هیدـیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
.هروهشم هقرط  امهریغ و  دیناسالا و  رکذ  یف  دیرفلا  ردلا  باتکو  نمیلا  خیرات  یف  نیحلا  لیزم  باتک  بحاص 

.هفورعملا هقرطب  ینامیلا  یملیدلا  دیز  دیسلا  ثدحملا  یلاجرلا  همالعلا  هیدیزلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 
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.هروهشملا هقرطب  یلبنحلا  یقوزرملا  خیشلا  همالعلا  هماعلا  نم  هنع  يورا  نمم  و 

یلا هتبث  یف  هروکذملا  هفورعملا  هقرطب  یکلاملا  یبرغملا  یناتکلا  یحلادبع  دمحم  دیـسلا  ظفاحلا  ثدحملا  همالعلا  هنع  يورا  نممو 
.مهمالعا نم  کلذ  ریغ 

.اهریغو قرطلا  هذهب  مهبتک  رئاس  موقلا و  حاحص  هنع  يوری  نا  ریجتسملا  بانجلف 

صیخـشت یف  يرحتلاب  هیاورلا  یف  ثبـشتلا  ثیداحالا و  لقن  یف  طایتحالا  مزحلا و  كرتی  نا ال  هدـجم  ماد  هیلع  طرتشا  ماتخلا  یف  و 
تردص اما  نامزلا  هذـه  تایهتـشمب  انیلاوم  ثیداحا  لوأی  نا ال  نامزلا و  ءانبا  لوقع  اهلمحتت  ام ال  يروی  نا ال  هریغ و  نع  حیحـصلا 

مکف هیوبنلا  هوکشملا  نم  بستکم  مهملع  هالولا و  هادهلا  مهناف  مالـسلا  مهیلع  رمـشی  نا  نانوی و  هفـسلف  هکیح  نافرعلا و  هجـسن  نم 
.رشبلا غامد  هرخبا  نع  تثعبنا  تالیخم  ءامسلا و  نم  لزن  ملع  قرف 

رهجی ناو ال  هتاهباشتم  هتامکحم و  هتایآ  یف  ربدتلا  فیرـشلا و  نآرقلا  هوالت  ثیدـحلا و  ریـسفتلا و  هعلاطمب  هتکرب  هللا  مادا  هیـصواو 
روبقلا لها  هرایزب  ربتعی  نا  نطابلا و  یفصی  بلقلا و  رینی  امم  قیفوتلا و  تابجوم  نم  اهناف  مهدالوا  مالّسلا و  مهیلع  همئالا  روبق  هرایز 

مهقح یف  ربلا  هیمطافلا و  هیرذـلا  هلـصب  اوراص  نیاف  اوناک  نیا  اوراص و  فیکف  اوناک  فیک  اوراص و  امف  اوناک  نم  مهنا  یف  لمأتی  و 
امیـس فینـصتلا  فیلأتلا و  زجهی  نا ال  باتکلا و  ءانرق  مه  عئادوب  فیکف  هعیدولا  هیاعر  یعدولا  مزلی  قلخلا و  نیب  هوبنلا  عئادو  مهناف 

رکذ نع  یلخ  سلجم  يری  املف  هناف  مهیداون  یف  لوخدـلا  ساـنلا و  عم  هرـشاعملا  لـلقی  نا  بهذـملا و  جـیورت  نیدـلا و  دییـشت  یف 
یف لخادی  نا ال  اهنم و  هلا  انمصع  ءارتفالا  تهبلا و  همیمنلا و  هبیغلا و  نم  ءوسب  نینمؤملا 
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نا امک  فرط  یف  اذه  هسایـسلا  هللا و  دابع  یعاو  ایندلا و  نیدلا و  تدسفا  یتلا  راصعالا  اذه  یف  هثداحلا  نوئـشلا  هیـسایسلا و  رومالا 
یف ءاعدـلا  نم  یناسنی  نا ال  ءالع  ماد  هنماوجرا  امهینب و  هافانملا  مدـع  معز  لاخ و  نم  یلع  رمـالا  طـلتخا  و  رخآ ، فرط  یف  نیدـلا 
هللا هقزر  یلاعت  هللا  ءاشنا  یـسنا  نا ال  یلاعت  هلـضف  نم  اوجرا  امک  تامملا  دـعب  یتایح و  یف  کلذ  یلا  هجاحلا  دـیدش  یناف  ناـظملا 

.نیمآ نیما  هتاداس  هعافش  هتاجانم و  هوالح  هقاذا  هیرادلا و  ریخ 

ینیـسحلا نیدـلا  باهـش  یلاـعملا  وبا  مهاوس  فرعی  مل  يذـلا  مهباـنی  فکاـعلا  هراـهطلا و  هوـبنلا و  تیبـلا  لـها  موـلع  مداـخ  هررح 
همالس هللا و  تاولـص  دمحم  لآ  شع  همئالا و  مرح  هفرـشملا  مق  هدلبب  نیعیبرلا 1370  یناث  لهتسم  یف  هنع  یفع  یفجنلا  یـشعرملا 

.املسم ایلصم  ادماح  ربخلا  یف  امک  نیعمجا  مهیلع 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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