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يرادازع هفسلف 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  يرادازع / هفسلف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  228 يرهاظ :  تاصخشم 

3-193-973-964-978 لایر :   20000 کباش : 

( يراپس نورب   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1390 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اه يراوگوس  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

یمالسا ياه  يراوگوس  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  هیرگ --  عوضوم : 

تنس لها  رظن  61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

ناسانشرواخ رظن  61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

ر6ف8 1387  / BP260 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/74 ییوید :  يدنب  هدر 

1712496 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هراشا
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نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  228 يرهاظ :  تاصخشم 

3-193-973-964-978 لایر :   20000 کباش : 

( يراپس نورب   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1390 مود : پاچ  تشاددای : 
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297/74 ییوید :  يدنب  هدر 

1712496 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

یهلا ياـیلوا  گوس  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  دارفا  یخرب  طـسوت  تاـقوا  یـضعب  هک  یتاـضارتعا  اـی  اـه  لاؤس  زا  یکی 
رد ارچ  و  میناوخ ؟ یم  هیثرم  مینز و  یم  هنیس  هب  ارچ  مینک ؟ یم  اپرب  مسارم  مییرگ و  یم  اهنآ  گوس  رد  ارچ  و  مینک ؟ یم  يرادازع 

؟ میجاتحم اهنآ  يارب  يرادازع  هب  ام  ای  دنراد  جایتحا  ام  يرادازع  هب  اه  نآ  ایآ  مینک ؟ یم  هرطاخ  دیدجت  اه  هتشذگ  دروم 

یمن باسح  هب  تنـس  ءزج  اذل  درادن و  دوجو  اه  نآ  يارب  یکردم  لیلد و  چیه  دـنیوگ : یم  دـنناد و  یم  تعدـب  ار  لمع  نیا  نانآ 
.دوش كرت  دیاب  دیآ و 

هریغ لوتقملا و  ّنا  مولعملا  نم  .هدـیدع و  نینـس  نم  لتق  دـق  نم  یلع  هحاینلا  متآملا و  هماقا  مهتاقامح  نم  و  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
قـش دودـخلا و  مطل  نم  نوتأـی  ءـالؤه  ...هلوسر و  هَّللا و  همّرح  اّـمم  کـلذ  ناـک  مهتوم  بقع  مهب  کـلذ  لـثم  لـعف  اذا  یتوملا  نم 
هدش هتشک  شیپ  ياه  لاس  هک  تسا  یـسک  رب  یناوخ  هحون  يرادازع و  مسارم  ییاپرب  نانآ  ياه  تقامح  هلمج  زا   » (1) ؛» ...بویجلا

مولعم .تسا و 

11 ص :

ص 52. ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  . 1 - 1
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ادخ و هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  اه  نیا  دوش  ماجنا  ناشیارب  اهراک  نیا  ناشگرم  زا  دـعب  رگا  ناگدرم  زا  وا  ریغ  لوتقم و  هک  تسا 
«. ...دنهد یم  ماجنا  ار  نداد  كاچ  نابیرگ  ندز و  تروص  هب  لیبق  زا  اهراک  هنوگ  نیا  اه  نآ  یلو  ...تسا  هدرک  مارح  شلوسر 

عرـصملا و هیف  أرقی  ًامتأم  هذاختا  نم  هضفارلا  هلعفت  ام  مظعا  کلذ و  نم  حـبقا  ...ءاروشاـع و  ثیدـح  کلذـک  و  : » دـیوگ یم  زین  وا 
دنهد و یم  ماجنا  هضفار  هک  تسا  يراک  نآ  زا  رت  گرزب  رت و  حـیبق  ...اروشاع و  ثیدـح  زا  زین  و   » (1) ؛» ...هحاینلا دئاصق  هیف  دشنی 

«. ...دننک یم  ءاشنا  هحون  يارب  ییاه  هدیصق  هدناوخ و  لتقم  هتفرگ و  متام  ار  زور  نآ 

یم ناگرزب  هباحـص و  هریـس  تایاور و  نآرق و  القع و  هاگدـید  لقع و  رظن  زا  عوضوم  نیا  هب  خـساپ  یـسررب و  هب  باتک  نیا  رد  ام 
.میزادرپ

یناوضر رغصا  یلع 

12 ص :

ص 151. ج 8 ، نامه ، . 2 - 1
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ینید رئاعش  ییاپرب 

هراشا

13 ص :
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لصا رد  .تسا  هدش  هدرمش  بلق  ياوقت  زا  نآ  میظعت  هک  يرما  .تسا  ینید  رئاعش  ییاپرب  مالـسا ، سدقم  عرـش  دیکا  تاروتـسد  زا 
هدـش راذـگاو  عرـش  هب  نآ  قیداصم  رب  مکح  نیا  قیبطت  ایآ  هک  تسا  نآ  رد  فالتخا  یلو  درادـن ، دوجو  یفـالتخا  چـیه  مکح  نیا 

.میزادرپ یم  عوضوم  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد  .دشاب  القع  هعرشتم و  فرع  هطساو  هب  دناوت  یم  قیبطت  نیا  هک  نآ  ای  تسا 

رئاعش موهفم 

(1) «. ...مدیمهف ار  نآ  مدرک و  لقعت  ینعی  ُهتْرَعَش ، : » دیوگ یم  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ   - 1

راعش ...تسا و  رئاعش  ءزج  دشاب  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  يارب  ملع  هک  هچ  ره  و  تسا ، ّجح  لامعا  رئاعـش ، : » دیوگ یم  يرهوج   - 2
(2) «. دیمهف زین  وا  ار ، وا  مدنامهف  ینعی  رعَشَف ، ُهترَعْشَاو  ...دنسانشب  ار  رگید  یخرب  یخرب ، ات  تسا  نانآ  تمالع  گنج : رد  موق 

15 ص :

نیعلا ج 1 ص 251 باتک  . 3 - 1
ص 699. ج 2 ، هغللا ، حاحص  . 4 - 2
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تاـمالع کـسانم و  زا  تـسا  تراـبع  ّجـح  راعـش  ...درک و  مـالعا  وا  هـب  ار  رما  ینعی  رمـألا ، هرَعـْـشَا  : » دـیوگ یم  يداـبآزوریف   - 3
(1) «. ...ّجح

يانعم هب  تسا ، رعـشم  نآ  درفم  ملاعم و  يانعم  هب  رعاشم  .تسا و  ّسح  قیرط  زا  مالعا  يانعم  هب  راعـشا  : » دیوگ یم  سراف  نبا   - 4
(2) «. تسا هدش  مولعم  یتامالع  طسوت  هب  هک  یعضاوم 

نآ هب  دشاب ، یم  راعـشا  مالعا و  رگناشن  هک  تسا  يرما  نآ  رد  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  يارب  هک  يزیچ  ره  : » دـیوگ یم  یبطرق   - 5
يانعم هب  ادخ  رئاعش  و  تمالع ، يانعم  هب  هریعـش  و  مدرک ، مالعا  ینعی  ترعـشا  تمالع و  ینعی  راعـش  .دنیوگ و  یم  رئاعـش  ای  راعش 

(3) «. تسادخ نید  ياه  مَلَع 

، دراد یمالعا  هبنج  نآ  رد  هک  دور  یم  راک  هب  یّسح  مالعا  دراوم  رد  مه  رئاعش »  » ظفل هک  دوش  یم  هدافتسا  تاملک  نیا  عومجم  زا 
.دور یم  راک  هب  دنوادخ  رون  شرتسگ  نید و  رشن  ینید و  مالعا  هبنج  رد  ینآرق  لامعتسا  قباطم  مه  و 

تفای رئاعـش »  » هملک تیهام  رد  هچرگ  دـُعب  نیا  .تسا  يزارفارـس  العإ و  دـُعب  ناـمه  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هبنج  هملک  نیا  رد 
.دراد دوجو  رئاعش  ّقلعتم  ّتیهام  رد  یلو  دوش ، یمن 

يرآ تسین ، وه  ثیح  نم  ّجح  لامعا  کُسن و  نامه  رئاعش  هک : نیا  هجیتن 

16 ص :

ص 60. ج 2 ، طیحملا ، سوماق  . 5 - 1
ص 193و194. ج 3 ، هغللا ، سییاقم  مجعم  . 6 - 2

ص 56. ج 12 ، یبطرق ، ریسفت  . 7 - 3
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هکلب دنتـسین ، ادـخ  نید  رئاعـش ، رگید  ریبعت  هب  .دراد و  دوجو  یمالعا  هبنج  اه  نآ  رد  اریز  دـنیوگ ؛ رعاشم  ار  ّجـح  لامعا  کـُسن و 
.دراد ادخ  نید  يالعا  هبنج  هب  هراشا  رئاعش 

رئاعش عونت 

: تسا یفلتخم  نوگانوگ و  عاونا  ياراد  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالسا  ياه  هقرف  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  هک  ینید  رئاعش 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  زا  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـننامه  نید ؛ ناگرزب  دالیم  گرزب  ياه  نشج  دوبدای و  ییاـپرب   - 1
.دنا هدومن  نآ  تلالض  تعدب و  هب  مکح  هدرمشرب و  هثدحتسم  روما  زا  ار  نآ  نایباهو  هک  يرما 

گنج زور  ثعبم ، زور  لثم : تسا ؛ هداتفا  قافّتا  یّمهم  ثداوح  نآ  رد  هدوب ، یندـنامدای  هب  مالـسا  رد  هک  ییاـهزور  هب  ماـمتها   - 2
...و ریدغ  زور  هلهابم و  زور  ترجه ، بش  جارعم ، بش  هکم ، حتف  زور  قدنخ ، ردب ،

تقیقح رد  ات  مینک ، انب  هرانم  دبنگ و  اه  نآ  يور  رب  هدرک و  دابآ  ار  نید  يایلوا  روبق  هک  نیا  هب  دراوم ، نیا  زا  رتالاب  يا  هجرد   - 3
.دشاب وا  نییآ  شیک و  هب  ادتقا  هب  توعد  یهلا و  يربهر  ماما و  دوجو  رب  يراعشا  نالعا و 

، ارح راغ  مخ ، ریدـغ  لحم  لثم  تسا ؛ هداتفا  قافّتا  یّمهم  عیاقو  اجنآ  رد  هک  ییاـه  ناـکم  ییاـیفارغج ، ياـه  ناـکم  هب  ماـمتها   - 4
رـضاح اه  ناکم  نآ  رد  هک  نیا  هب  .تسا  هدروآ  اج  هب  زامن  اـه  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يدـجاسم  ردـب و  هوزغ  عضوم 

.مییوج كّربت  اه  نآ  زا  هدش و 

17 ص :
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.نانآ بیاصم  رکذ  یهلا و  يایلوا  دوبدای  رد  یناوخ  هضور  ازع و  سلاجم  هماقا  مالسلا و  هیلع  ینیسح  رئاعش  ییاپرب   - 5

.ینید رئاعش  ییاپرب  ّتین  هب  كرتشم ، تروص  هب  یعمج و  هتسد  ياهرکذ  اهاعد و  ندناوخ   - 6

ناحجر هّلدا  یسررب 

یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  کّسمت  ّهلدا  زا  یعاونا  هب  دنتـسه ، ینید  رئاعـش  ییاپرب  ناحجر  زاوج و  هب  لئاق  هک  یناسک 
: مینک

رئاعش تایآ  فلا )

: لیبق زا  تسا ؛ هدمآ  نایم  هب  یهلا  رئاعش  زا  نخس  يرایسب  تایآ  رد 

هک یناسک  يا   » (1) ؛» َماَرَْحلا َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َِدئالَْقلا َو ال  َال  َيْدَْهلا َو  َال  َماَرَْحلا َو  َرْهَّشلا  َال  ِهَّللا َو  َِرئاَعَـش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   - » 1
هن و  مارح ، هام  هن  و  دینادن ؛ لالح  ار  اهنآ ] اب  تفلاخم  دیرمـش و  مرتحم  ار  جـح  مسارم  و   ] یهلا دودـح  رئاعـش و  دـیا ! هدروآ  نامیا 
یم وا  يدونـشخ  راگدرورپ و  لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادـخ  هناخ  دـصق  هب  هک  ار  اهنآ  هن  و  ار ، رادـناشن  ناشن و  یب  ياه  ینابرق 

« .دنیآ

یهلا رئاعش  میظعت  هب  رما  ار  نینمؤم  دنوادخ  تقیقح  رد  دشاب و  یباجیا  مکح  هک  نآ  یکی  تسا : هدش  هداد  لامتحا  ود  هیآ  نیا  رد 
ییاپرب رد  ندرک  یتسس  زا  یهن  ددص  رد  دشاب و  یمیرحت  مکح  هکنیا  رگید  .تسا و  هدومن 

18 ص :

هیآ 2. هدئام ، هروس  . 8 - 1
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.تسا هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یقیداصم  یهلا و  رئاعش 

، دراد گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  و  جح ؛  کسانم   ] تسا نیا   » (1) ؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکلَذ َو   - » 2
« .تساه لد  ياوقت  هناشن  راک  نیا 

میظعت ناحجر  ّتیبوبحم و  رب  تلالد  حیرـص  روط  هب  اریز  تسا ؛ مسارم  ییاپرب  ناحجر  تابثا  يارب  تاـیآ  نیرت  حـضاو  زا  هیآ  نیا 
.دراد مومع  روط  هب  یهلا  رئاعش 

یهلا رئاعـش  زا  امـش  يارب  جح  مسارم  رد   ] ار هبرف  قاچ و  ياهرتش  و   » (2) ؛» ٌْریَخ اَهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو   - » 3
« .تسا تکرب  ریخ و  امش  يارب  اه  نآ  رد  میداد ؛ رارق 

هب یهلا  رئاعـش  هلمج  زا  زین  جـح  مایا  رد  یناـبرق  ياـهرتش  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  هیـضیعبت  نم »  » هیآ نیا  رد 
.دیآ یم  باسح 

هناشن و   ] رئاعش زا  هورم  افص و   » (3) ؛» اَمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُجالَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  ِْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاَعَش  ْنِم  َهَوْرَْملا  اَفَّصلا َو  َّنِإ   - » 4
یعـس و  [ ؛ دننک فاوط  ود  نآ  رب  هک  تسین  یعنام  دنهد ، یم  ماجنا  هرمع  ای  ادخ و  هناخ  ّجـح  هک  یناسک  نیاربانب ، تسادـخ ؛  [ ياه

زا دندوب ، هدرک  بصن  هوک  ود  نیا  رب  ییاه  تب  هک  ناکرشم ، هیور  یب  لامعا  زگره  .دنهد و  ماجنا  هورم  افص و 

19 ص :

هیآ 32. جح ، هروس  . 9 - 1
هیآ 36. نامه ، . 10 - 2

هیآ 158. هرقب ، هروس  . 11 - 3
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[.« دهاک یمن  سّدقم  ناکم  ود  نیا  ّتیعقوم 

مارحلارعـشم دزن  ار  ادخ  دیدرک  چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه  و   » (1) ؛» ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف   - » 5
« .دینک دای 

.تسا هدش  رعشم  ظفل  اب  ینید  رئاعش  نایب  ددصرد  زین  هیآ  نیا 

هباشم تایآ  ب )

.تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  رئاعش »  » ظفل زا  ریغ  یظفل  یلو  هدرک ، ینید  رئاعش  هب  هراشا  هک  تسا  تایآ  زا  رگید  یعون 

ِیف ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  ْمَُهل َو  َِعفاَنَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیِمَع *  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَع  ًالاَجِر َو  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو   - » 1
اُوفَّوَّطَْیلَو ْمُهَروُذـُن  اُوفُوْیل  ْمُهَثَفَت َو  اوُضْقَْیل  َُّمث  َریِقَْفلا *  َِسئآَْبلا  اوُمِعْطَأ  اَْهنِم َو  اُولُکَف  ِماَْـعنَْألا  ِهَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اَـم  یَلَع  ٍتاَـمُوْلعَم  ٍماَّیَأ 

هراوس هدایپ و  ات  نک ، جـح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و   » (2) ؛» ِهِّبَر َدـْنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتاَمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکلَذ َو  ِقِیتَْعلا *  ِْتیَْبلِاب 
و دنـشاب ؛] شخب  تایح  همانرب  نیا  رد   ] شیوخ نوگانوگ  عفانم  دـهاش  ات  .دـنیایب  وت  يوس  هب  يرود  هار  ره  زا  رغال  ياـه  بکرم  رب 
دـیروخب و اه  نآ  تشوگ  زا  سپ  دـنربب ؛ ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  ، ] تسا هداد  نانآ  هب  هک  ینایاپراچ  رب  ار ، ادـخ  مان  ینیعم  ماـیا  رد 

رب و  دننک ، افو  دوخ  ياهرذن  هب  و  دنزاس ؛ فرطرب  ار  شیاه  یگدولآ  دیاب  سپس  .دییامن  ماعطا  ار  ریقف  ياونیب 
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يارب شراگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  ار  یهلا  ياه  همانرب  سک  ره  و  تسا ؛ نیا  جح  کسانم   ] .دننک فاوط  هبعک  یمارگ  هناخ  درگ 
« .تسا رتهب  وا 

قباطم اریز  دـنا ؛ هدرک  یهلا  رئاعـش  ییاپرب  رد  لخاد  هدـش ، یهلا  ياه  تمرح  میظعت  هب  هراشا  هک  ار  قوف  هیآ  لیذ  نیرـسفم  املع و 
ینیواـنع هب  ناوـت  یم  نینچمه  هدـش ، دراو  نآ  رد  یـصاخ  ناوـنع  هک  درک  يا  هلدا  هب  لالدتـسا  ناوـت  یم  هک  هنوـگ  ناـمه  هدـعاق 

یسنج ای  یعون  ناونع  کی  رب  مکح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دشاب ، یم  صاخ  ناونع  نآ  اب  كرتشم  هباشم و  هک  درک  لالدتـسا 
.دش دهاوخ  لطاب  سایق  هب  رجنم  هنرگو  تسا ، نوگانوگ  دارفا  ياراد  هک  هدش  دراو  یلک 

اب ار  ادخ  رون  دـنهاوخ  یم  اه  نآ   » (1) ؛» َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  ْمِهِهاَْوفَأـِب َو  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری   - » 2
« .دنشاب دونشخان  نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  دوخ  ناهد 

نانمـشد هک  ادـخ  نید  زا  دوصقم  اذـل  هدـمآ ، نید  غیلبت  رـشن و  دـیحوت و  هب  توعد  داهج و  تایآ  قایـس  رد  هیآ  نیا  هک  اج  نآ  زا 
هدش هراشا  نآ  هب  ِهَّللا » َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو   » رگید هیآ  رد  هک  تسا ، یهلا  رئاعش »  » نامه دندمآرب  نآ  ندرک  شوماخ  ددص  رد  مالسا 

.تسا

اَهِیف َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   - » 3
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الاب نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاه  هناخ  رد  غورفرپ  غارچ  نیا   »] (1) ؛» ِلاَصْآلا ِّوُدُْغلِاب َو  اَهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا 
اه نآ  رد  ماش  حبص و  و  دوش ، یم  هدرب  اه  نآ  رد  ادخ  مان  هک  ییاه  هناخ  هب  دشاب ] ناما  رد  نازابسوه  نیطایش و  دربتسد  زا  ات   ] دور

«. ...دنیوگ یم  وا  حیبست 

رون اه  نآ  رد  هک  تسا  ییاه  هناخ  ...ٍتُوُیب » ِیف   » زا دوصقم  هک  دراد  تلالد  رون »  » هیآ هلمج  زا  نآ ، لبق  تایآ  هظحـالم  اـب  هیآ  نیا 
.تسا تعیرش  تیاده و  ّلحم  نید و  رون  ینکفاوترپ  عبنم  ردصم و  هک  تسا  يزکارم  و  تسادخ ،

ادـخ و رکذ  ّلـحم  موادـم  روط  هب  هک  تسا  راوازـس  زین  .دوش و  میرکت  عـیفرت و  يروـن  ياـه  هناـخ  نیا  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ 
.دشاب قح  ترضح  تعاط  تدابع و 

ینامـسآ میلاعت  مالـسا و  نید  ماکحا  نایب  لّـفکتم  هک  یلحم  ره  اـت  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
؛ درادن صاخ  یباب  هب  صاصتخا  رئاعـش »  » هک دوش  یم  هدافتـسا  زین  .دوش و  میرکت  میظعت و  هدش ، ریبعت  ادـخ  رون  هب  نآ  زا  هک  تسا 
ره زین  و  تسا ، نید  ماکحا  رـشن  نآ  رد  هک  دوش  یم  يزیچ  ره  لماش  هکلب  تسین ، دوهعم  تادابع  ای  ّجـح  کسانم  هب  صتخم  ینعی 

.دریگ یم  رب  رد  تسا  یمالسا  فراعم  غیلبت  نایب و  نآ  رد  هک  ار  یعوضوم 
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نییاپ ار  نارفاک  فده  و   ] راتفگ دنوادخ  و   » (1) ؛» ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  اَْیلُْعلا َو  َیِه  ِهَّللا  ُهَِملَک  یَْلفُّسلا َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َهَِملَک  َلَعَج  َو   - » 4
« .تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تسا و  زوریپ ] و   ] الاب  [ وا نییآ  و   ] ادخ نخس  تخاس و  هجاوم  تسکش  اب  ار  نانآ  و   ] داد رارق 

تسا رفکلا  هملک  يدوبان  هَّللا و  هملک  يالعا  هب  شتشگزاب  هچره  دوش ، یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  رارق  نیدب  هیآ  نیا  هیجوت 
.دیآ یم  باسح  هب  نید  دصاقم  زا  عرش و  ضارغا  زا 

« .تسا هدادن  یطّلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  و   » (2) ؛» ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاَْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو   - » 5

نیملـسم مالـسا و  تّزع  يدنلبرـس و  دایدزا  هبنج  نآ  و  تسا ، هدـش  رئاعـش »  » تقیقح زا  يرگید  دـُعب  هب  هراشا  هکراـبم  هیآ  نیا  رد 
.تسا نیملسم  هملک  زازعا  هَّللا و  هملک  يالعا  هبنج  دراد  تلالد  نآ  رب  ینید  رئاعش  هدعاق  هک  نآ  رگید  دُعب  .تسا و 

فرع هب  قیبطت  يراذگاو 

ار هعّرـشتم  القع و  فرع و  عراش ، هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دـنک ، یمن  فرـصت  ینّیعم  يانعم  دوجو  رد  هک  یماگنه  سدـقم  عراـش 
.دننک هدایپ  جراخ  رد  دنناوت  یم  ار  انعم  نآ  زا  قادصم  ره  ات  هداد  هزاجا 
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رتـشیب ندـش  نشور  يارب  .تسا  رارق  نیمه  زا  تسا ، هدومن  نآ  میظعت  هب  بیغرت  سّدـقم  عراـش  هک  ینید » رئاعـش   » ناونع دروـم  رد 
: مینک یم  هراشا  هتکن  هس  هب  عوضوم 

رب ار  نیوانع  نآ  دـیاب  تسین ، دـیدج  يانعم  هب  يوغل  ياـنعم  زا  نآ  لـقن  رب  یلیلد  هدـش و  دراو  عرـش  ناـسل  رد  هک  ینیواـنع  فلا )
.تشاذگ یقاب  دوخ  یلّوا  يوغل  يانعم 

یم ذـخا  ار  نآ  تسا ، هدومن  حیرـصت  صاخ  یتیفیک  هب  هدرک و  یفرـصت  عراـش  رگا  جراـخ ، رد  تاـعوضوم  تیفیک  دروم  رد  ب )
.مییامن یم  ذخا  نآ  یفرع  يانعم  نامه  هب  هنرگو  مینک 

هراجا عیب ، لیبق  زا  تالماعم ؛ بلغا  نیواـنع  ًـالثم  يراـبتعا ؛ دوجو  يرگید  ینیوکت و  دوجو  یکی  تسا : وحن  ود  رب  ایـشا  دوجو  ج )
.تسا يرابتعا  ناشدوجو  ...و 

رد هک  یلـصا  یقیقح و  يانعم  اریز  تسا ؛ رارق  نیا  زا  بلطم  زین  دوش  یم  هفاضا  مالـسا  نید  ای  ادـخ  هب  هک  رئاعـش »  » هملک دروم  رد 
هدرکن نییعت  صوصخ  روط  هب  نآ  يارب  یصاخ  قادصم  عراش  هک  اج  نآ  زا  .تسا و  راشتنا  مالعا و  نامه  هدش  ذخا  رئاعـش »  » هملک

نآ دوجو  تیفیک  هرابرد  هدومن و  یفرع  يانعم  رب  یقاب  ینعی  میراذـگ ؛ یم  یقاب  دوخ  لاح  رب  مّود  لّوا و  هنیمز  رد  ار  نآ  اذـل  تسا 
.مینک یم  راذگاو  هعرشتم  فرع  هب  جراخ  رد 

روما رب  يا  هناشن  تمالع و  ینید » رئاعش   » هک اج  نآ  زا  رگید ، یفرط  زا  و 
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هن تسا  يراـبتعا  یمـالعا  یناـعم  رب  اـه  نآ  تلـالد  اذـل  دـنیآ ، یم  باـسح  هب  ینیوـکت  روـما  زا  هسفن  ّدـح  یف  هچرگ  تسا ، رگید 
.ینیوکت

.دوش یم  راذگاو  هعرشتم  فرع  هب  هدرکن  یتلاخد  جراخ  رد  نآ  قادصم  نایب  رد  عراش  هک  يرابتعا  رما  نیا  هجیتن : رد 

قیداصم زا  یکی  ار  نآ  هدرک و  ذخا  ار  نآ  تسا  هدرک  نّیعم  ینید  رئاعـش  ناونع  هب  سّدـقم  عراش  هک  ار  يدروم  ره  هک : نیا  هجیتن 
رئاعـش یمتح  قیداصم  زا  ار  نآ  القع  هعرـشتم و  فرع  هک  دوش  یم  ادـیپ  یقیداصم  ناـمز  رورم  هب  یلو  .میرادـنپ  یم  ینید  رئاـعش 
رئاعـش میظعت  هلدا  مومع  رد  لخاد  عطق  روط  هب  زین  اه  نآ  دننیب ، یمن  يروذحم  چیه  نآ  هب  لمع  رد  و  دـنروآ ، یم  باسح  هب  ینید 

.دوب دهاوخ  یهلا 

تاهبش هب  خساپ 

تسا هدش  دراو  یتالاکشا  تاهبش و  نایباهو  دننامه  نیفلاخم ؛ هیحان  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  ییاپرب  اب  هطبار  رد 
: میزادرپ یم  اهنآ  هب  ثحبم  نیا  رد  هک 

!! عراش بناج  زا  لعج  ترورض   - 1

تعدـب و هنرگو  دـشاب  هدـش  عیرـشت  لعج و  عراش ، بناج  زا  دـیاب  دوش  اپرب  نید  بناـج  زا  تسا  رارق  هک  يراعـش  ره  دـنیوگ : یم 
.تسا دنوادخ  رب  ءارتفا  تلالض و 
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خساپ

: اریز دنام ، یمن  یقاب  لاکشا  نیا  يارب  ییاج  رگید  دش ، هراشا  اه  نآ  هب  ًالبق  هک  یتانایب  اب 

یلک ماع و  لعج  دراوم  رد  هدرک و  کّسمت  صاخ  لعج  هب  ماع ، لعج  صاخ و  لعج  تسا : عون  ود  رب  عراش  عیرـشت  لـعج و  ًـالوا :
هعرشتم فرع  یلو  هدربن ، یمـسا  اه  نآ  زا  عراش  هک  يدراوم  رد  مینک و  یم  ذخا  نآ  هب  هدرک ، صخـشم  عراش  هک  ار  یقادصم  ره 

.مییامن یم  لمع  زین  اهنآ  هب  تسا  هتفریذپ  ار  نآ 

ناسنا درواین ، يدیق  نآ  ندروآ  اج  هب  رد  و  زامن ، هب  رما  لثم  دنک ؛ یّلک  لعف  هب  رما  رگا  عراش  هک  هدـش  هراشا  لوصا  ثحب  رد  ًایناث :
روذـحم هک  یناکم  نامز و  ره  رد  ار  زاـمن  ًـالثم  .دـهد  ماـجنا  درادـن  یعرـش  عناـم  هک  يوحن  ره  هب  ار  نآ  قادـصم  هک  تسا  ّریخم 

.تسا رارق  نیا  زا  مکح  زین  ینید  رئاعش  میظعت  دروم  رد  .دهد  ماجنا  درادن  یعرش 

تعیرش ضیوفت  موزل   - 2

ضیوفت نانآ  هب  تعیرش  رما  هک  دیآ  یم  مزال  هجیتن  رد  دنک  راذگاو  هعرـشتم  فرع  هب  ار  رئاعـش  رما  سّدقم  عراش  رگا  دنیوگ : یم 
.تسا لطاب  ضیوفت  عون  نیا  و  دشاب ، هدش 

خساپ

نآ .دیآ  یمن  باسح  هب  نید  رد  ضیوفت  دیدج ، قادصم  رب  یّلک  قیبطت 
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.دشاب هدش  ضیوفت  وا  هب  هدمآ و  تسد  هب  فرع  هیحان  زا  زین  یّلک  مکح  لصا  هک  تسا  ضیوفت  یتقو 

: دنا مسق  ود  رب  يوناث  نیوانع  رگید ، ینایب  هب 

، جرح ررـض ، ناونع  لیبق  زا  تسا ؛ يوناـث  زین  ناـشمکح  اذـل  تسا و  يوناـث  ناـشکالم  هک  مکح ؛ هیحاـن  رد  يوناـث  نیواـنع  فلا )
...و رارطضا  هارکا ، نایسن ،

یـضراع تالاح  نیا  .مکح  هن  دوش  یم  ضراع  عوضوم  رب  هک  یتالاح  زا  تسا  ترابع  هک  عوضوم ؛ هیحان  رد  يوناـث  نیواـنع  ب )
ردـپ و هب  مارتحا  قیداصم  لیبق : زا  تسا ؛ يوناث  شعوضوم  اهنت  و  تسا ، یلّوا  اـهنآ  مکح  كـالم و  هکلب  تسین  يوناـث  ناـشکالم 

نوگانوگ ياه  تلاح  مکح  عوضوم  رب  ینعی  تسا  يوناث  اهنآ  عوضوم  یلو  تسا ، یلّوا  اهنآ  مکح  كـالم و  هک  ناـمهیم  رداـم و 
قیداـصم یلو  تسا ، مکاـح  نآ  رب  عرـش  لـقع و  هک  تسا  یلّوا  مکح  مارتحا ، مییوگ : یم  صاـخ  دروم  نیا  رد  .دوش  یم  ضراـع 

هب نآ  رما  هک  دیآ  یم  دیدپ  مکح  عوضوم  رد  هک  تسا  يدیدج  تالاح  تسا ، موسرم  مدرم  نیب  رد  هک  مارتحا  زا  ثداح  دـیدج و 
.دوشن بترتم  نآ  رب  صاخ  یعرش  عنم  هک  یمادام  هدش  راذگاو  فرع 

!! لالح میرحت  مارح و  لیلحت  موزل   - 3

؛ دش دهاوخ  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  هب  رجنم  دنک ، راذگاو  فرع  هب  ار  ینید  موسر  رئاعـش و  رما  سدقم  عراش  رگا  دنیوگ : یم 
لالح هک  ار  يراـک  سکعلاـب  یهاـگ  هتـسناد و  لـالح  تسا  مارح  هک  ار  يزیچ  یهاـگ  تسین  موصعم  هک  نآ  تهج  هب  فرع  اریز 

.درادنپ یم  مارح  تسا 
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خساپ

یکردـم لیلد و  چـیه  نودـب  ار  یجراخ  یقادـصم  لعف  هعرـشتم  فّلکم و  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  رگا  لـالح  میرحت  مارح و  لـیلحت 
دراو قوف  ضارتعا  تروص  نیا  رد  و  دوش ، یم  مارح  لیلحت  لالح و  میرحت  هب  رجنم  راک  نیا  دـنک ، مارح  زین  ار  یقادـصم  لـالح و 

كردم و مِّرحم ، لِّلحم و  اریز  تسین ؛ بترتم  نآ  رب  یلاکشا  چیه  دشاب  ماع  ولو  یعرش  لیلد  هب  دانتـسا  اب  لمع  نیا  رگا  یلو  تسا ،
.تسا قیداصم  رب  قیبطت  فلکم  ناسنا  راک  و  تسا ، یعرش  لیلد 

!! تعیرش تباوث  اب  يزاب   - 4

، دوش یم  تعیرـش  تباوث  اب  يزاب  يراک و  ثبع  هب  ّرجنم  دوش  راذگاو  فرع  هب  اه  نآ  ییاپرب  رئاعـش و  لعج  رگا  دنیوگ : یم  زین  و 
.تسا فلتخم  اه  تیعقوم  اریز 

خساپ

يرما نیا  تسا ، نآ  شرتسگ  تعیرش و  هعسوت  دراد  فوخ  نآ  زا  هدننک  لاکشا  هک  ار  يروذحم  مییوگ : یم  لاکـشا  نیا  دروم  رد 
.دراد هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  دوخ  هک  تسا 

رـشتنم هداد و  شرتسگ  ار  شتعیرـش  نید و  دوخ و  رون  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  « ؛» ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو  دـیامرف ...« : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
ییاـپرب و  .تسا ،» هدوـمن  ار  دوـخ  نـییآ  نـید و  يزارفارـس  هدارا  دـنوادخ  « ؛» اـْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُهَِـملَک  َو  دـیامرف ...« : یم  زین  و  .دزاـس »

يالعا رد  هعسوت  لیبق  زا  یهلا  قیداصم 
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رییغت تعیرـش ، نید و  هعـسوت  زا  دوصقم  رگا  .تسا و  هدرک  هدارا  ار  نآ  یّلک  وحن  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  رون  میمتت  هَّللا و  هملک 
رب ینید  رئاعـش  یّلک  ناوـنع  قیبـطت  هک  مـیناد  یم  و  تـسین ، شنـالطب  رد  یّکـش  رما  نـیا  تـسا ، ود  نآ  تباوـث  رد  یتـح  لّوـحت  و 

.تسین نآ  تباوث  رد  نید  هعسوت  مسق  زا  فلتخم  قیداصم  دیدج و  تاعوضوم 

دراوم مامت  هب  میمعت   - 5

باوبا رد  ارچ  تسا ؟ فلتخم  دراوـم  باوـبا و  نیب  یقرف  هچ  دوـش  راذـگاو  مدرم  هب  رئاعـش  ییاـپرب  هک  دـشاب  رارق  رگا  دـنیوگ : یم 
یهورگ ای  سکره  دنـشاب و  هتـشادن  تلاخد  ّقح  هعرـشتم  فرع و  رگید ، باوبا  سمخ و  تاـکز ، ّجـح ، هزور ، زاـمن ، لـثم  رگید ؛

؟ دننک یفّرعم  ینید  راعش  ناونع  هب  دوخ  هب  صاخ  طیارش  دویق و  اب  ار  تقیقح  نآ  دنراذگن و  اه  نآ  رد  يدیق  طرش و  دوخ  يارب 

خساپ

تقیقح ناونع  هک  يدروم  رد  هیوغل ؛ تقیقح  هیعرـش و  تقیقح  زا  یلوصا  ثحب  نیب  روـما و  ندوـب  یفیقوـت  هدـعاق  نیب  تسا  یقرف 
یفّرـصت اهنآ  یناعم  نیوانع و  رد  عراش  هک  يدراوم  فالخ  هب  دوش ، یم  يراج  انعم  مامت  هب  روما  ندوب  یفیقوت  هدعاق  تسا  یعرش 

، مکح نینقت  عیرـشت و  ماگنه  سدـقم  عراش  دراوم  نیا  رد  هک  تسا ، هدراذـگ  یقاب  نآ  يوغل  تقیقح  رب  ار  ظـفل  ياـنعم  هتـشادن و 
زا یعرـش  تقیقح  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  هب  عراش  رما  دروم  رد  ًالثم  تسا ؛ هدراذـگ  یقاب  دوخ  ّتیلک  قـالطا و  رب  ار  اـنعم  ناونع و 

هدرکن نّیعم  تاّیئزج  تایصوصخ و  فیلکت  نیا  يارب  و  تسا ، هتشاذگن  ياج  هب  دوخ 
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نیا عراش  اریز  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  ردام  ردـپ و  هب  یکین  ناونع  نآ  هک  تسا  يراک  ره  ماجنا  تسا  بجاو  ناسنا  رب  هچنآ  اذـل  تسا ،
.تسا هدراذگ  یقاب  نآ  يوغل  يانعم  رب  هدرکن و  دیدحت  ار  ناونع 

رگید هزور و  فاـکتعا ، ّجـح ، زاـمن ، دـننام  تسا ؛ هدراذـگ  ياـج  هب  یعرـش  تـقیقح  دوـخ  زا  عراـش  هـک  يدراوـم  نآ  فـالخ  رب 
تمایق زور  ات  طیارـش  ازجا و  رد  هکلب  مینک ، هفاـضا  یطیارـش  دویق و  دوخ  زا  میناوت  یمن  اـم  دراوم  نیا  رد  هک  يداـبع ، تاـعوضوم 

رد ار  زامن  هک  نآ  لثم  مینیب ، یم  راتخم  ار  دوخ  تسا ، جراخ  لمع  ّتیهاـم  زا  هک  یتایـصوصخ  رد  هچرگ  میـشاب ، عرـش  عباـت  دـیاب 
.دوش یم  ریبعت  یلقع  رییخت  هب  نآ  زا  لوصا  رد  هک  دشاب  هدیسر  صاخ  یعرش  عنم  هک  نآ  رگم  میناوخب ، ناکم  مادک 

!! تعیرش ناکرا  مالسا و  ینابم  تمرح  کته   - 6

ناـکرا مالـسا و  یناـبم  هب  بدا  هئاـسا  تمرح و  کـته  ثعاـب  دوش ، راذـگاو  مدرم  هب  نید  عیارـش  رما  هک  یتروص  رد  دـنیوگ : یم 
.درادن يراگزاس  مالسا  یلاع  میلاعت  خماش و  نیماضم  اب  زین  دش و  دهاوخ  تعیرش 

خساپ

نیملسم فعـض  طاقن  فشک  نآ  هب  دوصقم  نید  دروم  رد  (1) و  .دنیوگ ار  هدیـشوپ  رما  رتس و  ندرک  هراپ  يانعم  هب  تغل  رد  کته 
.تسا

تعیرـش و نید و  تمرح  کته  بجوم  مدرم  هب  یفیقوت  فیلاکت  روما و  رد  تعیرـش  يراذـگاو  مییوگ : یم  قوف  لاکـشا  دروم  رد 
بدا هئاسا  ازهتسا و 
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یّلک قیبطت  قادصم و  رما  درادن ، عراش  هیحان  زا  یعرش  تقیقح  هک  ینیوانع  رد  یلو  دوب ، دهاوخ  تعیرش  ناکرا  مالسا و  ینابم  هب 
.تسا هدش  راذگاو  مدرم  فرع  هعرشتم و  تسد  هب  یجراخ  دارفا  رب  نآ 

!! رئاعش زا  یخرب  ندوب  يررض   - 7

نآ ییاپرب  هک  مالسلا  هیلع  ینیسح  رئاعش  ًاصوصخ  دش ، دهاوخ  نیملسم  ای  مالسا  رب  ررض  هب  ّرجنم  رئاعش  زا  یخرب  هماقا  دنیوگ : یم 
.تسا بجاو  دشاب  هک  يا  هجرد  ره  هب  ررض  عفد  سدقم  عرش  تاروتسد  قباطم  .تسا و  یناوارف  ياهررض  لّمحت  اب  هارمه 

خساپ

رب يّدح  ات  تسا  یفیقوت  ریغ  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  لیبق  زا  هکلب  تسین  یفیقوت  نیوانع  زا  نآ  یّلک  ناونع  هک  ینید  رئاعـش  دروم  رد 
ار یفیقوت  ریغ  ناونع  ره  هک  مینک  یمن  اعدا  یّلک  روط  هب  اـم  اریز  دوشن ، تمرح  هب  ّرجنم  هک  مینک  یم  قیبطت  نآ  یجراـخ  قیداـصم 

عراش رگید  ریبعت  هب  .دشاب و  یّلک  ناونع  قّقحم  هک  درک  هدایپ  ناوت  یم  یقادصم  رب  اهنت  هکلب  درک ، هدایپ  یقادـصم  ره  رد  ناوت  یم 
.دشاب هیلحلا  هلاصا  رد  لخاد  ای  هتشاد  نآ  ّتیّلح  هب  حیرصت  هکلب  دشاب ، هدرکن  میرحت  هصوصخ  هب  ار  قادصم  نآ 

!! تعیرش ندش  هدناشک  ازهتسا  هب   - 8

هک دـننک  هدایپ  یقیداصم  رب  ار  یّلک  نیوانع  مدرم  هک  دوش  یم  رجنم  فرع  تسد  هب  تعیرـش  قیداصم  ضیوفت  دـنیوگ : یم  یخرب 
رد تسا ، بجاو  تعیرش  يوربآ  نایک و  ظفح  هک  اج  نآ  زا  .دوش و  هدیشک  ازهتسا  هب  تعیرش 
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.درک راذگاو  دراوم  مامت  رد  عراش  دوخ  تسد  هب  دیاب  ار  تعیرش  قیبطت  رما  هجیتن 

خساپ

: تسا مسق  دنچ  رب  رگید  نایدا  اه و  تلم  زا  ای  یمالسا  رگید  ياه  هقرف  هیحان  زا  هچ  ازهتسا ؛

: قح ریغ  لطاب و  يازهتسا  فلا )

ازهتـسا هب  ار  ام  يدابع  لامعا  رگید  نایدا  ای  بهاذم  مدرم  هک  نیا  لثم  درادن ؛ یتّیعنام  هتـشادن و  يریثأت  هنوگ  چیه  ازهتـسا  عون  نیا 
.تسین نید  دوخ  رد  ای  نینمؤم  رد  یبیع  صقن و  زا  فشاک  ازهتسا  عون  نیا  .دنریگب 

: یفرع يازهتسا  ب )

یلو تسا ، هدش  عضو  يدنلب  يانعم  رب  تلالد  تهج  هب  یموق  ره  ياهراعش  .تساهطیحم  اه و  فرع  فالتخا  هجیتن  ازهتسا  عون  نیا 
ار یناعم  نآ  هک  دوش  یمن  ثعاب  تشادرب  فالتخا  نیا  یلو  دـننک ، تشادرب  ار  يرگید  ياـنعم  اـه  نآ  زا  رگید  یموق  تسا  نکمم 

.مییامن عنم  هدرک  عارتخا  هک  یموق  رد 

: یعقاو تاهج  هب  يازهتسا  ج )

ود نیا  هک  اج  نآ  زا  .تسا و  نید  تعیرش و  یعقاو  يازهتسا  تمرح و  کته  بجوم  اذل  و  دنراد ، یعقاو  تاهج  اهازهتسا  زا  یخرب 
رب یّلک  ناونع  قیبـطت  يدروم  رد  رگا  اذـل  دـنک ، یم  كرد  ار  نآ  لـقع  تسا و  یلقع  حـبق  نسح و  فانـصا  قیداـصم و  زا  ناوـنع 

.مینک یم  میرحت  ار  نآ  دش  یعقاو  يازهتسا  هب  ّرجنم  قادصم 
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يرادازع

هراشا
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لقع هاگدید  زا  يرادازع 

لقع و دـییأت  دروم  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ًاصوصخ  ایلوا  گوس  رد  يرادازع  هک  میرب  یم  یپ  القع  هاگدـید  لقع و  هب  هعجارم  اب 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هیواز  نیا  زا  ار  عوضوم  نیا  کنیا  .تسا  القع  رظن 

اروشاع گنهرف  يایحا  يرادازع و   - 1

هیلع نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ًاـصوصخ  یهلا ، ياـیلوا  يازع  مسارم  ییاـپرب  هک  میرب  یم  یپ  میلـس  لـقع  هب  هعجارم  اـب 
هک یتّما  ره  تسا و  نانآ  ياهراعش  میظع و  تیـصخش  میرکت  تقیقح  رد  نانآ  میرکت  ایحا و  اریز  دشاب ، یم  لقع  اب  قفاوم  مالـسلا 

.دنزاس یم  ار  نآ  هدرک و  میسرت  ار  اه  تّما  خیرات  هک  دنناگرزب  .تسا  يدوبان  تسکش و  هب  موکحم  دنکن  میرکت  ار  دوخ  ناگرزب 

اروشاع هرطاخ  لاس  ره  هعیش  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  تسا  نانبل  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  یلئالع  هَّللادبع  خیش 
، البرک ناروالد  يزابناج  شیامن  اب  هک  هدنزاس  مهم و  رایـسب  تسا  يدای  هدنز  نیا  و  دـنک ، یم  دـیدجت  ینید  یتیبرت و  تاهج  هب  ار 

دهد یم  اه  ناسنا  هب  يراکادف  تماهش و  حور 
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هیلع نیـسح  تضهن  يریگیپ  شزومآ و  اب  اهنت  هک  میدـقتعم  ام  ور  نیا  زا  .دـنک  یم  جیـسب  رگمتـس  ياـه  تردـق  ّدـض  ار  اـه  نآ  و 
(1) «. میدرگ قفوم  نانآ  هدناشن  تسد  ياه  تموکح  قرش و  برغ و  نارگرامعتسا  اب  هزرابم  هار  رد  میناوت  یم  هک  تسا  مالسلا 

كانه نکی  مل  : » دیوگ یم  نآ  هرابرد  دوب  اروشاع  ياه  يرادازع  زا  یکی  دهاش  هکنآ  زا  دعب  لیالراک » ساموت   » یسیلگنا هدنـسیون 
ّیناب رعشا  تلزام  رئاعشلا و  کلت  لالخ  هظحللا و  کلت  یف  ترعشف  سانلا ، نیب  طبضلا  مدعنی  مل  هیجمهلا و  وا  هیشحولا  نم  عون  ّيا 

هقفدتملا هسامحلا  سانلا و  کئلوا  یف  نماکلا  عرولا  ّناب  تنقیا  و  مالسالا ، یف  هیویحلاب  یلتمم ء  نسح و  وه  ام  عیمج  یلا  تلـصوت 
نوؤش یف  هیرطف  هیعقاو  سانلا  ءالؤهلف  ورغال  .همیوقلا و  لبـسلا  اجهتنا  ًاحلاص و  ًاهیجوت  اهّجُو  ول  امیف  ًازه  ملاـعلا  ّزه  امهعـسوب  مهنم 

هظحل و نآ  رد  نم  .دروخ  یمن  مه  رب  مدرم  طابـضنا  هظحل  کی  دوبن و  مجاهت  ای  يرگ  یـشحو  هنوگ  چـیه  اج  نآ  رد   » (2) ؛» نیدلا
نیقی مدیسر و  مالـسا  رد  تسا  یگدنز  زا  رپ  تسوکین و  ابیز و  هچنآ  مامت  هب  هک  ممهف  یم  مه  نونک  ات  مدیمهف و  اهراعـش  نیب  رد 

دوش و هیجوت  تسرد  هک  یتروص  رد  دراد  شـشوج  نانآ  زا  هک  يا  هسامح  هتفهن و  مدرم  ناهن  رد  هک  یعرو  اوقت و  هک  مدرک  ادیپ 
« .دشاب راذگریثأت  ناهج  رد  هداد و  ناکت  ار  ملاع  دناوت  یم  دیامیپب  ار  دوخ  حیحص  مکحم و  هار 

36 ص :

ص 88. یلئالع ، ص 121 ؛ داهن ، نیرترب  رد  فده  نیرترب  . 19 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 388 ، لاطبالا ، . 20 - 2
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ناشدوجو همه  اب  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  ـالبرک  يدژارت  زا  هک  یـسرد  نیرتهب  : » دـیوگ یم  زین  وا 
دوش یم  ور  هبور  لطاب  اب  قح  هک  اجنآ  دـندرک  تباث  ناـیناهج  هب  دوخ  لـمع  اـب  ناـنیا  .دنتـشاد  گرزب  دـنوادخ  هب  راوتـسا  یناـمیا 
نوچ دش ؛ ناهج  نایاناد  همه  یتفگش  ثعاب  تشاد  هک  یتیلقا  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزوریپ  اریز  تسین ؛ مهم  دایز  تیعمج 

(1) «. دوب مالسلا  هیلع  نیسح  يزوریپ  راک ، هجیتن 

مدرم هک  ما  هدرک  هدهاشم  ار  دوش  یم  لیکشت  لوبناتسا  رد  هک  ینیسح  سلاجم  : » دیوگ یم  یناملآ  فورعم  فوسلیف  نیبرام  مناخ 
ام رب  وا  زا  تعاطا  يوریپ و  هک  یـسک  نامه  تسام ، رگ  تیاده  ماما و  هک  ینیـسح  انامه  دـنیوگ : یم  رگیدـکی  هب  تاسلج  نآ  رد 

تمظع بسح و  فرـش و  ظـفح  تهج  هب  ار  دوخ  لاـیع  دـالوا و  لاـم و  ناـج و  اذـل  دوش و  دـیزی  وریپ  هک  تساوخن  تسا ، بجاو 
ياـج هب  ترخآ  رد  ار  لاـعتم  يادـخ  زا  تلزنم  برق و  تعافـش و  اـیند و  رد  یکین  داـی  دوخ  زا  ضوع  رد  دومن و  میدـقت  شماـقم 

هب نانآ  هک  مدیمهف  مدید و  هاگنآ  ...دندراذگ  ياجرب  ترخآ  ایند و  رد  ار  نارـسخ  وا  نانمـشد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تشاذـگ و 
دیـشاب و یم  فرـش  لها  دـیتسه و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وریپ  رگا  دـنیوگ : یم  دـنراد و  یم  مالعا  رگیدـکی  هب  دـنناد و  یم  تقیقح 

امـش رب  و  دیـشابن ، دیزی  نوچمه  يدارفا  وریپ  دیاب  زین  امـش  سپ  دیـشاب ، یم  بلاط  ار  راختفا  دـیتسه و  یـشنم  گرزب  هیحور  ياراد 
رب ار  تزع  اب  گرم  هک  تسازس 

37 ص :

ص 316. ج 3 ، نایاپ ، یب  رازلگ  هعومجم  . 21 - 1
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...دییآ لیان  ترخآ  تداعس  هب  هدش و  هنادواج  ات  دیهد  حیجرت  يراوخ  اب  هارمه  یگدنز 

ناشیک مه  ناعون و  مه  راختفا  تزع و  لابند  هب  ناـنآ  زا  مادـک  ره  .دـنک و  یم  كرد  ار  فرـش  تداعـس و  عاونا  ماـمت  هعیـش  يرآ 
تقیقح نیا  ...تسا و  یقوقح  تامیلعت  نامه  نیا  دشاب و  یم  هاوخ  یقرت  ياه  تلم  نیب  رد  تفرـشیپ  تقیقح  نامه  نیا  دـنادوخ و 

یم داضت  یفانت و  رد  دوخ  لوصا  اب  ار  رگید  بهاذم  تاکرح  تیعضو و  هک  نیا  درجم  هب  اپورا  مدرم  ام  .تسام  یـساملپید  میهافم 
یتسایس هب  یپ  مینک  لابند  ار  اه  نآ  فادها  دوصقم و  رگا  هکنآ  زا  لفاغ  میهد ، یم  تبسن  يرگ  یشحو  نونج و  هب  ار  اه  نآ  مینیب 

(1)  ...«. میرب یم  ییالقع 

ماما سرد  : » دـیوگ یم  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  هک  یـسرد  هرابرد  تسا  سانـش  قرـش  کی  هک  سمج » کـیردرف  »
رییغت هک  دراد  دوجو  تبحم  محرت و  تلادع و  يدـبا  لوصا  ایند  رد  هک  تسا  نیا  يرگید  دیهـش  نامرهق  ره  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

ایند رد  هشیمه  لوصا  نآ  دیامن ، راوتسا  نآ  هار  رد  رشب  دنک و  تمواقم  يدبا  تافـص  نیا  يارب  یـسک  هاگ  ره  نینچمه  دنریذپان و 
(2) «. دنام دهاوخ  رادیاپ  یقاب و 

ینیسح ياهراعش  زا  یخرب 

؛ مینک یم  هراشا  ینیسح  راگدنام  ياهراعش  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام 

38 ص :

نیرادلا 182-170. هریخذ  . 22 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 443 ، تخومآ ، اه  ناسنا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یسرد  . 23 - 2
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اب یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  یطیارـش  نینچ  رد  نم   » (1) ؛» ًامرب ّالإ  نیملاظلا  عم  هایحلا  و  هداعـس ، ّالإ  توملا  يرأ  ـال  ّینا   - » 1
« .مناد یمن  تبکن  جنر و  زج  ار  نارگمتس 

زج تزع  هار  رد  گرم  « ؛» هعم هایحال  يذـلا  توملا  ّالإ  ّلذـلا  عم  هایحلا  تسیل  و  هدـلاخ ، هایح  ّـالإ  ّزعلا  لـیبس  یف  توملا  سیل   - » 2
« .تسین گرم  زج  ّتلذ  اب  یناگدنز  .تسین و  نادیواج  یناگدنز 

انز رـسپ  هدازانز ، هک  دیـشاب  هاگآ  « ؛»...  ّهلذلا اّنم  تاهیه  ّهلذلا و  هّلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  ّنإ  الأ و   - » 3
تعیب دـیزی  اب  مشوپب و  تلذ  سابل  ای  موش و  گنج  هدامآ  هدیـشک  ریـشمش  اب  ای  .تسا  هتخاس  ّریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  داـیز ] نبا   ] هداز

« .تسا رود  رایسب  ام  زا  تلذ  یلو  منک ،

عوجر وا  يوس  هب  ادـخ و  يارب  ام   » (2) ؛» دیزی لثم  عارب  همألا  تیلب  دـق  ذإ  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو    ِ ِهَّلل اَّنِإ   - » » 4
« .درک عادو  مالسا  اب  دیاب  تسا  التبم  دیزی  دننام  يربهر  هب  تما  هک  یماگنه  .درک  میهاوخ 

، هلآو هیلع  هللا  یلـص  يّدـج  همأ  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  و  ًاملاظ ، ًادـسفم و ال  ًارطب و ال  ـال  ًارـشأ و  جرخأ  مل  ّینإ   - »... 5
نایغط تهج  هب  نم   » (3) ؛»...  مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یبا  يّدج و  هریسب  ریسأ  رکنملا و  نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دیرأ 

رد حالصا  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  ملظ  داسف و  نیملسم و  نیب  هقرفت  داجیا  يرگ و 

39 ص :

ص 218. ج 14 ، قشمد ، خیرات  . 24 - 1
ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 25 - 2

ص 328. ج 44 ، راونألاراحب ، . 26 - 3
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لمع بلاـط  یبا  نب  یلع  مردـپ  دـج و  هریـس  هب  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  ِرما  مهاوخ  یم  مدوـمن ، جورخ  دوـخ  ّدـج  تّما 
« .منک

یهلا يایلوا  اب  تّما  یفطاع  طابترا   - 2

دوجو رد  هفطاع  کیرحت  هار  مدرم ، مومع  يارب  یعامتجا  یـسایس و  یتدـیقع و  لئاسم  هیجوت  رد  ّمهم  یـساسا و  ياـه  هار  زا  یکی 
رگید زا  رترثؤم  شور  نیا  رگید ، يریبعت  هب  .رگید  بناوج  یلقع و  هبنج  ات  تسا  ریذـپریثأت  رتشیب  تهج ، نیا  زا  ناسنا  .تسا  ناسنا 

؛ دومن هدـنز  مدرم  رد  دـیاب  زین  ار  ییارگ  لقع  ساسحا  هارمه  درک و  شومارف  دـیابن  زین  ار  لقعت  لـقع و  هار  هچرگ  .تسا  اـه  شور 
ًاـصوصخ یهلا  يایلوا  تداهـش  هیـضق  هب  هجوت  اب  لاح  .دـشاب  ساسحا  لقع و  زا  هتفرگرب  هک  دراد  ماود  یبهذـم  بتکم و  اهنت  اریز 

یم قیرط  نیا  زا  دـش و  دـهاوخ  مدرم  تاساسحا  کـیرحت  ببـس  هعقاو  نآ  هب  مدرم  نداد  هجوت  رکذـت و  نادیهـش ، رـالاس  رورس و 
تسا دنوادخ  ياهروتسد  اهراعش و  نامه  هک  ار -  ناشیاهروتـسد  اهراعـش و  هدرک ، یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  ناراوگرزب  نآ  میناوت 

.میناسرب مدرم  هب  - 

: دومرف هک  اجنآ  دوش ؛ یم  صخشم  رتشیب  ترضح  نآ  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  حدم  نتفرگ  رظن  رد  اب  بلطم  نیا 
سک ره  دراد  یم  تسود  دنوادخ  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیـسح   » (1) ؛» ًانیسح ّبحأ  نم  هَّللا  ّبحأ  نیسح ، نم  انأ  یّنم و  نیـسح  »

« .درادب تسود  ار  نیسح  هک 

40 ص :

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  لئاضف  ص 51 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  . 27 - 1
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ناناوج دیس  رورـس و  نیـسح  نسح و   (1) ؛» هّنجلا لهأ  بابـش  ادّیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نینچ  مه 
« .دنتشهب لها 

هب تیظح  ام  لثمب  ثیدحلا  میدقلا و  نیخیراتلا  یف  هیناسنا  همحلم  ظحت  مل  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  اراب » ناوطنا   » یحیسم هدنـسیون 
هک يرادقم  هب  دیدج  میدـق و  خـیرات  رد  یناسنا  هسامح  چـیه   » (2) ؛» فطاعت سرد و  باجعا و  نم  ءـالبرک  یف  داهـشتسالا  همحلم 

« .تسا هدشن  دنم  هرهب  هفطاع  سرد و  باجعا و  زا  دش  دنم  هرهب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  هسامح 

تدجو و ذم  هیناسنالا  خیرات  یف  هدلاخلا  هدیحولا و  هدئارلا و  یلوألا و  : » دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  البرک  هعقاو  همادا  رد  زین  وا 
راگدنام هناگی و  نیرتزاتشیپ و  نیرترب و  هسامح  نیا   » (3) ؛» هلجا نم  تماق  يذلا  ناسنالا  دولخ  هدلاخ  یه  ذا  روهدلا ؛ یضقنت  یتح 

یناسنا تسا ، هدنز  دراد ، دوجو  یناسنا  ات  هسامح  نیا  اریز  راگزور ؛ تیاهن  ات  تفای و  ققحت  هک  يزور  زا  تسا  تیناسنا  خیرات  رد 
« .دمآ دیدپ  وا  تهج  هب  هسامح  نآ  هک 

ّالا مایألا  یلایللا و  زورک  هدزی  مل  ضرألا و  لبق  رئامـضلا  یف  هرثا  سردـنیال ، مَلَعک  دیهـشلا  نیـسحلا  ربق  لتحا  و  : » دـیوگ یم  زین  وا 
.ًاولع هرثا  دادزاف  ًاتابث ، ًازورب و  ّالا  لالضلا  عایشا  رفکلا و  همئا  تاداهتجا  هتداز  ام  و  همسر ، خوسر 

اهحرتجا یتلا  تازجعملا  هذه  مامت  نم  کش  یف  اّنک  اذا  نآلا  اننویع  لجنل  و 

41 ص :

ص 369. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 617 ؛  ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 28 - 1
ص 10. یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 29 - 2

.نامه . 30 - 3
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رثا ّيا  یلع  رثعن  نا  نکمیالف  رمـش ، وا  هیواعم  وا  دیزیل  رثا  ّيا  نع  نیثحاب  عاقـصألا  عاقبلا و  لک  یف  اهلعجنل  ...ءادهـشلادیس  هداهش 
...ئفطنتال هیماح  رانب  مهل  ءاعدلا  مهنعل و  لجألف  اورکذ  اذا  و  مهرکذ ، یحمنا  مهراثآ و  تسردنا  دقف  ءالؤهل ،

...هیغاط لک  مامأ  قح و  رون و  نم  سبق  نیـسحلا  ...هملظم  ّلـک  یف  هاـجن و  قوط  نیـسحلا  ...ّمی  ّلـک  قوف  يدـه و  هراـنم  نیـسحلا 
نیحورجملل مـسلی  و  نیموـلظملا ، نیرئاـحلل و  لـمأ  عامـسألا ، راـصبألا و  لـم ء  مالـسلا  هیلعوـه  رذَـتال ، یقُبتـال و  هروـث  نیــسحلا 

.هیقالخا هیعامتجا و  هلع  ّلکل  ءافش  نینوزحملا و 

نیسحلا مهنایدأ  فالتخا  یلع  نونمؤملا  مرُکی  فیک  نآلا  رنل  ...نورکذی و  فیک  مهروبق و  نیأ  نوملاظلا و  کئلوا  نیأ  نآلا  رنل  و 
اقوفر ناک  يذلا  هَّللا  دـجمنف  اهرئابک ، هیویندـلا و  مهروما  رئاغـص  یف  مهدوعق ، مهمایق و  یف  هتروث  نومهلتـسی  فیک  مالـسلا و  هیلع 

.دیهشلا نیسحلا  صخشب  قحلا  هلیضفلا و  هرانم  هلیلکلا  مهرئاصب  مامأ  عفر  مهصالخ و  قوط  مهل  دعأ  ذا  هدابعب ؛

اهباـبرا یلاـعت  اـهل  لـسری  یتلا  قحلا  تاوعد  نع  مهناذآ  اومـصی  مهرئاـصب و  اومعی  ـال  یک  رـشبلا  ینبل  يولع  سرد  هربعل و  اـّهنا  و 
.مهکاردإ يوتسم  قوف  همکحل 

.قرغی اهبوکر  نع  فلختی  نم  وجنی و  اهبکری  نمف  میرکلا ؛ لوسرلا  اهانع  یتلا  هنیفسلا  یه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هضهن  و 

نیـسحلا هرانم  وحن  هجوتت  نأل  اهمالآ ، برد  ًاّیوطلُـس ، ًایعامتجا و  ًایقالخا و  ملظملا  رـصعلا  اذه  یف  زاتجت  یه  هیرـشبلاب و  ردجا  امف 
.لالذإلا ملظلا و  نیباعث  هلالضلا و  شوحو  اهنع  دعبت  یک  هتخرصب  دشرتست  و  قرغت ، الیک  هئدابم  قاوطأب  کسمتت  لضت و  الیک 
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هراح یه  و  ًادـبأ ، دربتال  هراـح  اـنبولق  نم  هثعبنملا  نیـسحلا  لـتق  هرارحب  ئفدتـسن  نـأل  یـضم ، تقو  ّيا  نم  رثکا  نـآلا  اـنارحأ  اـم  و 
: میرکلا لوسرلا  هلوق  یف  انل  .نینمؤم و  اّنک  ذا  انبولق  هرارح  نم  ءزج  یهف  انرودص ، نع  ًادـیعب  اهنع  ثحبلل  یعادال  انبولق و  نطوتـست 

لتق هرارح  ّنا  یه  و  اهنع ، انلفاغت  املاطل  هیرهوج  هقیقح  كاردإل  ًاعفاد  ًادـبا " دربتـال  نینمؤملا  بولق  یف  هرارح  نیـسحلا  لـتقل  ّنا  "
اه ناهن  رد  ار  دوخ  رثا  دور  یمن  نیب  زا  هک  یمَلَع  دننام  هب  دیهش  نیسح  ربق   » (1) ؛» ...انعومد یف  تجزتما  انبولق و  تلتحا  دق  نیسحلا 

ادیپ خوسر  مدرم  رد  نآ  تقیقح  هکلب  هدشن  مک  نآ  زا  يزیچ  اهنت  هن  زور  هنابـش  رذـگ  رد  هتـشاذگ و  نیمز  هرک  ّتیدوجوم  زا  لبق 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ربق  تاـبث  روهظ و  رب  اـهنت  هدربن و  ییاـج  هب  هار  تلالـض  ناوریپ  رفک و  ياـسؤر  ياـه  شـشوک  .تسا و  هدرک 

.تسا هدش  رت  هبترمدنلب  زور  هب  زور  هدوزفا و 

راـگدای هب  دوخ  زا  ادهـشلا  دیـس  تداهـش  هک  یتازجعم  نیا  ماـمت  رد  رگا  مینک  زاـب  ار  دوخ  ياـه  مشچ  زورما  هک  تسا  بوـخ  هچ 
هیواعم ای  دیزی و  زا  يرثا  ایآ  هک  مییامن  وجتسج  يا  هطقن  يوک و  ره  رد  مینک و  زاب  ار  دوخ  ياه  مشچ  يرآ  میراد ، کش  هتـشاذگ 

وحم نانآ  دای  هدـش و  سردـنم  نانآ  راثآ  يرآ ، میبای ، یمن  ناـنآ  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  مینک  صّحفت  هچ  ره  دراد ، دوجو  رمـش  اـی  و 
یمن شوماخ  زگره  هک  تسا  يا  هتخورفا  شتآ  اب  اه  نآ  رب  نیرفن  نعل و  تهج  هب  دوش  یم  اه  نآ  زا  يدای  مه  رگا  و  تسا ، هتشگ 

...دوش
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دوجو یملظ  ره  ربارب  رد  تاـجن و  هقلح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ...تسا  یـسونایقا  ره  زا  رتـالاب  تیادـه و  هراـنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یقاب ار  يزیچ  هن  هک  تسا  یتضهن  مالسلا  هیلع  نیسح  ...تسا  یتوغاط  ره  لباقم  قح و  رون و  زا  یلعشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ...دراد 

و دـنمولظم ، هدـش و  ّریحتم  هک  تسا  یناسک  دـیما  هدرک و  رپ  ار  اـه  شوگ  اـه و  مشچ  وا  .دـنک  یم  اـهر  ار  يزیچ  هن  دراذـگ و  یم 
.تسا یقالخا  یعامتجا و  درد  ره  يافش  نوزحم و  نیحورجم  راک  کمک 

...؟ دنوش یم  دای  هنوگچ  تساجک و  ناشیاهربق  دندرک و  ملظ  هک  یناسک  نآ  دنیاجک  مینک ، هدهاشم  نآلا  هک  تسا  بوخ 

زا هنوگچ  و  دـننک ، یم  میرکت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایدا ، رد  فـالتخا  اـب  ناـنمؤم  هنوگچ  هک  مینیبب  نـآلا  تسا  بوخ  هچ  زین  و 
تهج هب  ار  ادـخ  ام  .دـنریگ و  یم  ماهلا  وا  زا  دوخ  يویند  روما  نیرت  گرزب  نیرت و  کچوک  رد  ناشحلـص و  ماـیق و  رد  وا  تضهن 

ناشرات ياه  مشچ  لباقم  رد  هدرک و  هدامآ  ار  یـصالخ  هار  مدرم  يارب  هک  ارچ  مینک ؛ یم  دـیجمت  دراد  شناگدـنب  هب  هک  یناـبرهم 
.تسا هدومن  دنلب  مالسلا  هیلعدیهش  نیسح  تیصخش  رد  ار  قح  تلیضف و  رون 

ياه شوگ  ِرد  هتـسبن و  ار  دوخ  ياـه  مشچ  اـت  تسا  رـشب  عون  يارب  يولع  سرد  تربع و  أـشنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  يرآ ،
...دنریگن هداتسرف ، رشب  كرد  حطس  ندرب  الاب  تهج  هب  نآ  يارب  ار  يدارفا  دنوادخ  هک  قح  ياه  توعد  زا  ار  دوخ 

هدرک دصق  ار  نآ  میرک  لوسر  هک  تسا  یتشک  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  تضهن 
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.دش دهاوخ  قرغ  دنک  یهاتوک  نآ  رب  ندش  راوس  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دوش  راوس  ار  نآ  سک  ره  سپ  تسا ؛

اه تبیـصم  یتـموکح  یعاـمتجا و  یقـالخا و  لـیاسم  دروـم  رد  یکیراـت  رـصع  نیا  رد  هک  یتیرـشب  يارب  تسا  راوازـس  رایـسب  هچ 
زا ددرگن و  قرغ  اـت  دـنک  کـسمت  وا  يداـبم  ياـه  هقلح  هب  ددرگن و  هارمگ  اـت  دـنک  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ّتیناروـن  هب  هدیـشک ،

تقو ره  زا  شیب  ام  يارب  نآلا  ردق  هچ  .دندرگ و  رود  وا  زا  ناهارمگ  ناملاظ و  تلالـض و  ناگدنرد  ات  دوش  دـنم  هرهب  وا  ياهراعش 
هک یترارح  مینک ، رو  هلعـش  ار  هتخورفارب  نامیاه  بلق  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ترارح  ات  تسا  راوازـس  مزـال و  رگید 
زا رود  هک  درادن  یتهج  دیزگ و  دهاوخ  ینکس  ام  ياه  بلق  رد  هدوب و  مرگ  رایسب  هک  یترارح  دش ، دهاوخن  شوماخ  درس و  زگره 
رد یترارح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  انامه   " میرک لوسر  راـتفگ  .مینمؤم و  اـم  هک  ارچ  مینک ، وجتـسج  ار  نآ  دوخ  ياـه  هنیس 
زا اه  تدـم  هک  یـساسا  یتقیقح  كرد  يارب  تسا  يا  هزیگنا  ام  يارب  دوش " یمن  شوماـخ  زگره  هک  دـهد  یم  رارق  نینمؤم  بولق 

 ...«. تسا هدش  جوزمم  ام  ياه  کشا  رد  هدرک و  حتف  ار  ام  بلق  نیسح  تداهش  ترارح  هک  نیا  نآ  میا و  هدوب  لفاغ  نآ 

دّیؤم هک  یعیبط  روما  هلمج  زا  و  دـسیون ...« : یم  لوقعلاّریحم » تاـّیقرت  هعیـش و   » ناونع تحت  یقیقحت  رد  يوسنارف  فزوژ »  » رتـکد
زا هلأسم  نیا  .تسا و  ناشنید  ناگرزب  تیمولظم  راهظا  هلأسم  دراذگ ، ریثأت  اه  هقرف  رگید  بلق  رد  تسا  هتـسناوت  هدـش و  هعیـش  هقرف 

، دیآ یم  رامش  هب  یعیبط  روما 
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هب لیامتم  يرشب  ياه  تعیبط  دبای و  هبلغ  يوق  رب  فیعض  دراد  تسود  دراد و  شـشک  مولظم  يرای  ترـصن و  هب  سک  ره  عبط  اریز 
...تسا فیعض 

نانآ هب  هک  نآ  دوجو  اب  دنسیون  یم  ار  وا  ندش  هتشک  شباحـصا و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هلتاقم  لیـصفت  هک  ییاپورا  نافّنـصم  نیا 
يدب هب  ار  ترـضح  نآ  نیلتاق  مان  دنراد و  ناعذا  شنارای  ترـضح و  نآ  نیلتاق  یمحر  یب  يّدـعت و  ملظ و  هب  یلو  دـنرادن ، داقتعا 

یم رامـش  هب  هعیـش  هقرف  يارب  تادـّیؤم  زا  هتکن  نیا  .دتـسیاب و  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  شلباـقم  رد  یعیبـط  روما  نیا  .دـننک  یم  داـی 
(1) «. ...دیآ

هنایقرتم راعـش  نیا  تیفیک  ّتیمک و  زا  یعالطا  یب  تهج  هب  ام  ناگدنـسیون  زا  یخرب  : » دـیوگ یم  یناملآ  فوسلیف  نیبرام »  » مناـخ
نیا رد  یلو  دنناد ، یم  هعیـش  نونج  زا  ار  ینیـسح  يرادازع  نیا  هدرک و  ییاسرف  ملق  یعالطا  چیه  نودـب  ...ینیـسح  يرادازع  ینعی 

...تسا هداد  رییغت  ار  مالسا  نوؤش  يرادازع  نیا  هنوگچ  هک  هدرکن  تقد  هلأسم 

دنه گرزب  تیعمج  نیموس  هزورما  هک  یلاح  رد  دندوب  رامش  تشگنا  دنه  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  یلع و  نایعیـش  شیپ  لاس  دص 
...دراد دوجو  مه  اهروشک  ریاس  رد  تبسن  نیا  دنور و  یم  رامش  هب 

زا مهد  کی  دـنراد  هار  نیا  رد  هک  یناوارف  شـشوک  لاوما و  همه  نآ  اب  مینک  هسیاقم  نایحیـسم  تاغیلبت  اـب  ار  تاـغیلبت  نیا  نوچ  و 
ییازسب ریثأت  هک  دننک  یم  رکذ  ار  حیسم  ياه  تبیصم  یحیسم  نارّشبم  هکنآ  اب  دنرادن ، ار  هعیش  تفرشیپ 
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تبیصم هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  .دنیامن و  جیورت  مالسلا  هیلع  نیسح  نایعیش  شور  دننام  هب  دنناوت  یمن  یلو  دراد  مدرم  نیب  رد 
تقیقح هب  یپ  ام  ناراگن  خیرات  رگا  دشابن و  راذگریثأت  مدرم  ياه  بلق  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياه  تبیـصم  هجرد  هب  حیـسم  ياه 

...دنهد یمن  تبسن  نونج  هب  ار  نانآ  دنربب  هناگیب  ماوقا  نیا  تاداع  راعش و 

مالسلا هیلع  نیسح  ندش  هتشک  ببس  هب  مالسا  قنور  نیملسم و  تفرشیپ  يدّمحم و  نوناق  ظفح  تنایـص و  هب  یپ  دوخ  مشچ  هب  نم 
تسا هدرک  ادیپ  یّلجت  تسایـس  تقیقح  موق  نیا  نیب  رد  هنوگچ  هک  مرب ، یم  ینیـسح  يرادازع  هطـساو  هب  عیاقو  نیا  ندمآ  دیدپ  و 

تداعـس و نیرتـهب  راعـش و  نیرت  فیرـش  یـسایس  ياـمکح  دزن  تفـص  نیا  و  روـج ، ملظ و  زا  رفنت  يرود و  زا  دـشاب  تراـبع  هـک 
...دـنور یمن  ّتلذ  يراوخ و  راب  ریز  زگره  دراد  دوجو  نانآ  يارب  هکلم  نیا  هک  یمادام  و  تسا ، ناسنا  رد  هدیدنـسپ  هرهب  نیرتابیز 

يراج نابز  هب  ینیـسح  يازع  سلاجم  رد  نانآ  هک  دزو  یم  یگدـنز  حور  هب  یقیقد  تاـکن  هچ  هک  مینک  رظن  تقد  اـب  تسا  راوازس 
(1) «. دنریگ یمارف  ار  یناعم  هچ  دنزاس و  یم 

امل ًاعجوت  ملظلا و  یلع  هروث  نیمرکالا و  نیبیطلا  تیبلا  لها  یلعل و  ًابح  عیـشتلا  ناک  اذا  : » دیوگ یم  یحیـسم  رعاش  همالـس » سلوب  »
يانعم هب  عیشت  رگا   » (2) ؛» یعیش یّنناف  خیراتلا ، يواطم  یف  تابکنلا  نم  هدالواب  لزن  ام  نیسحلاب و  ّلح 
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يراتفرگ زا  وا  دالوا  رب  هچنآ  نیـسح و  بیاصم  اب  يدردـمه  راهظا  ملظ و  دـض  رب  بالقنا  میرک و  كاپ و  تیب  لها  یلع و  تبحم 
« .متسه هعیش  نم  متح  روط  هب  سپ  هدش ، دراو  نانآ  رب  خیرات  لوط  رد  هک  تساه 

نیـسحلا مدـب  هبوضخم  هاصح  اهّنکلو  مالکلا ، ریما  اـی  کـلحاس  یف  هاـصحل  يرعـش  نا  ّفسیل و  ناـیبلا  نا  ًاـقح  : » دـیوگ یم  زین  وا 
تساسران و نایب  هک  میوگ  یم  قح  هب   » (1) ؛» كرکذب هملق  فّرـش  زجاع  یلا  دلخلا  فرافر  نم  رظنا  و  همحلملا ، هذه  لّبقتف  یلاغلا ،

هیلعدنمـشزرا نیـسح  دنمـشزرا  نوخ  اب  هتـسه  نیا  ّنکلو  مالک ، ریما  يا  وت  لحاس  رانک  رد  تسا  يا  هتـسه  دننامه  نم  رعـش  انامه 
فرش وت  دای  هب  شملق  هک  نک  هاگن  يزجاع  هب  دلخ  تشهب  تاقبط  زا  ریذپب و  نم  زا  ار  راعشا  نیا  سپ  تسا ، هدش  باضخ  مالـسلا 

« .تسا هدرک  ادیپ 

هرابرد یتقو  هک  دوش  یم  ادیپ  یتیلقا  ایآ  : » دیوگ یم  اروشاع  هعقاو  هرابرد  تسا  یسیلگنا  یسانشرواخ  هک  لیونارگ » نوارب  دراودا  »
یمالسا گنج  نیا  هک  ار  یحور  یکاپ  دنناوت  یمن  زین  ناناملـسم  ریغ  یتح  ددرگن ؟ درد  نزح و  اب  هتـشغآ  دونـش  یم  نخـس  البرک 

(2) «. دننک راکنا  تفرگ  ماجنا  نآ  ياول  تحت 

سلاجم يونعم  ّوج  زا  يرادرب  هرهب   - 3

اب زین  لافطا  یتح  ناسنا و  اذـل  دنرـضاح  تاسلج  نیا  رد  یهلا  يایلوا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یتوکلم  حور  هک  اـج  نآ  زا 
.دنوش دنم  هرهب  نآ  تاضویف  زا  دنناوت  یم  سلاجم  نیا  رد  تکرش 

48 ص :
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ّلحم هّینیـسح و  رکذ و  لفاحم  ملع و  سلاجم  رد  یگهام  دنچ  ات  ار  نادازون  هقادنق  دومرف ...« : یم  هک  هدش  لقن  ناگرزب  زا  یکی  زا 
داروا و موـلع و  تسا و  سیطاـنغم  نوـچمه  لـفط  سفن  هک  ارچ  دـیربب ، دوـش  یم  هدرب  نآ  رد  ادهـشلادیس  مسا  هک  يرادازع  ياـه 
رد شحور  و  دنک ، یم  كاردا  یلو  درادن ، نابز  هچ  رگ  لفط  .دنک  یم  بذج  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حور  تیـسوّدق  راکذا و 

رکذ و ياـه  لـحم  رد  رگا  و  دـنک ، یم  هدولآ  ار  وا  هاـنگ  مرج و  نآ  دوـش  هدرب  تیـصعم  ّلاـحم  اـی  ّلـحم  رد  رگا  یکدوـک  نارود 
هک يرکذ  قاتا  ای  یناوخ  هضور  قاطا  رانک  رد  ار  دوخ  لافطا  امش  .دریگ  یم  دوخ  هب  ار  افـص  یکاپ و  نآ  دوش  هدرب  ملع  تدابع و 
وا رد  رمع  رخآ  ات  دیامن  یم  ذخا  نامز  نیا  رد  لفط  هک  ار  يراثآ  اریز  دندومن ؛ یم  لمع  روط  نیا  قباس  ياملع  دیهدب ، رارق  دیراد 

يانعم نیا  هچ  رگ  تسا ، هضحم  ّتیلباق  نامز  نیا  رد  هچب  سفن  هک  اریز  ددرگ ، یم  وا  يرطف  تافص  زیارغ و  ءزج  دنام و  یم  تباث 
«. دننک یمن  كاردا  مدرم  هّماع  ار  ریطخ  ّرس  نیا  مهم و 

هعماج داشرا  حالصا و   - 4

اب نمـض  رد  یلو  دـننک ، یم  تکرـش  ترـضح  قشع  هب  دوش  یم  اپ  رب  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  ماـن  هب  هک  یتاـسلج  رد  مدرم  هچرگ 
لیان رگید  يامظع  ضیف  هب  تایقالخا ، ماکحا و  تاداقتعا و  زا  معا  دوخ ؛ ینید  لئاسم  یمالـسا و  فراعم  يریگارف  نداد و  شوگ 

.دیسر تداهش  هب  نآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یفده  نامه  .دیسر  دنهاوخ  تداعس  لامک و  هب  قیرط  نیا  زا  هدش و 
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سانلا انوعدل  ًاربنم و  هیرق  ّلک  یف  هل  انبصنل  ًاقریب و  دلب  لک  یف  هل  انعفرل  انل  نیسحلا  ناک  ول  : » دیوگ یم  یحیـسم  ناشیـشک  زا  یکی 
یم ربنم  يا  هیرق  ره  رد  میدرک و  یم  بصن  یقریب  يرهش  ره  رد  وا  يارب  دوب  ام  يارب  نیسح  رگا   » (1) ؛» نیسحلا مساب  هیحیسملا  یلا 

« .میدومن یم  توعد  تیحیسم  هب  وا  مسا  هب  ار  مدرم  میتشاذگ و 

زا شیب  یمالسا ، ياه  باتک  یـصاصتخا  شخب  رد  .مدرک  ندید  مر  رد  ناکیتاو  هناخباتک  زا  نم  : » دیوگ یم  نوّسحلا » ریهز  خیـش  »
نم باوج  رد  وا  مدرک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  هناخباتک  ریدم  زا  .متفای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یّطخ  هدش و  پاچ  باتک  رازه 

، ملاع رد  يرایسب  دارفا  هدرک و  ادیپ  راشتنا  ملاع  حطـس  رد  عّیـشت  هک  دنا  هدرک  هدهاشم  ریخا  تدم  نیا  رد  ناکیتاو  ناگرزب  : » تفگ
، نآ ببـس  هک  دـنا  هدرب  یپ  هثداح  نیا  تمظع  رد  یـسررب  زا  سپ  نانآ  .دـنا  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم 
هب نانآ  اذـل  .تسا  نایعیـش  بناج  زا  يرادازع  ياه  هتـسد  ییاپرب  ینیـسح و  سلاجم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  راـشتنا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هک  ار  یّطخ  ای  هدـش  پاچ  باتک  هچ  ره  ات  دـنداد  روتـسد  ملاع  رـساترس  رد  ناـکیتاو  ناگدـنیامن 
اریز دـنیامن ؛ هدافتـسا  حیـسم  تیمولظم  رـشن  قیرط  زا  تیحیـسم  شرتسگ  رـشن و  رد  اـه  نآ  زا  اـت  دـننک ، يروآ  عمج  هدـش  فیلأـت 

(2) «. تسا هدش  هتشک  هنامولظم  هدش و  هتخیوآ  راد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دننامه  حیسم  هک  دندقتعم  نایحیسم 

50 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 82 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 37 - 1
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ایلوا گوس  رد  هیرگ  یتاذ  تیبولطم   - 5

دوب لفاغ  زین  نآ  یتاذ  راثآ  زا  دیابن  یلو  دراد  يرایـسب  یبناج  راثآ  هچرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاصوصخ  ایلوا  گوس  رد  هیرگ 
لماکت هب  ار  ناسنا  هدرک و  كاپ  ار  ام  هدولآ  ياه  لد  دـناوت  یم  هک  تسا  يرهطم  كاـپ و  بآ  دـننامه  اـیلوا  گوس  رد  هیرگ  اریز 

نامه دـناسر  یم  قوشعم  هب  ار  ناسنا  هتـشاد و  شـشک  قشع  تسا و  قشع  هیرگ  ایلوا  رب  هیرگ  .دـنادرگ  ینارون  افـصاب و  دـناسرب و 
.دندیسر تداعس  لامک و  هب  هار  نیا  زا  دارفا  زا  يرایسب  هک  هنوگ 
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ضغب ّبح و  رهاظم  زا  يرادازع 

حیضوت

.دوش یم  ریبعت  يزیچ  هب  سفن  یلیم  یب  لیم و  هب  ود  نآ  زا  هدش و  ضراع  ناسنا  رطاخ  رب  هک  تسا  ضقانتم  رما  ود  ضغب  ّبح و 

تسا بجاو  اه  نآ  تّبحم  هک  یناسک 

: تسا بجاو  ناسنا  رب  دارفا  یخرب  ّتبحم  هک  دوش  یم  هدافتسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا 

دنوادخ  - 1

همه هک  نیا  و  لاـمج ، لاـمک و  تافـص  همه  ندوـب  اراد  تهج  هـب  ًاـتلاصا  وا  تـّبحم  هـک  تـسا  یناـسک  سأر  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
.تسا بجاو  دنا ، هتسباو  وا  هب  تادوجوم 

َنْوَشْخَت ٌهَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤاْنبَأَو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
اوُصَّبَرَتَف ِِهلیبَس  یف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضْرَت  ُنِکاسَمَو  اهَداسَک 
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ناردارب نارسپ و  ناردپ و  امش  رگا  مدرم ! يا  هک  ار  تّما  وگب  لوسر  يا   »] (1) ؛» َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللاَو ال  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح 
لد نآ  هب  هک  یلزانم  دیکانمیب و  نآ  يداسک  زا  هک  يا  هراجتلا  لام  دیا و  هدروآ  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادـنواشیوخ  نانز و  و 
ادخ ددرگ و  يراج  ادخ  ذفان  رما  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دیراد ، یم  تسود  وا  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و  زا  شیب  دیا  هتـشاد  شوخ 

« .درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  ناقساف و 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2

ضیف هطـساو  وا  اریز  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  میرادـب  تسود  دـیاب  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  ار  یناـسک  هلمج  زا 
.تسا هدش  وا  ّتبحم  هب  رما  هدش و  دای  ترضح  زا  دنوادخ  مان  رانک  رد  قوف  هیآ  رد  ور  نیمه  زا  .تسا  نیوکت  عیرشت و 

نآ زا  ار  دنوادخ   » (2) ؛»...  هَّللا ّبحب  ینّوبحأ  مکوذـغی و  امل  هَّللا  اّوبحا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا 
« .دیرادب تسود  ادخ  رطاخ  هب  ارم  دهد و  یم  يزور  ار  امش  هک  دیرادب  تسود  تهج 

شتّبحم هدرک و  ترـضح  نآ  بذـج  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و  بقانم و  رگید ، فرط  زا 
.دروآ یم  لد  رد  ار 

مالسلا مهیلعربمایپ  تیب  لآ   - 3

ّتبحم تّدوم و  رب  یّنس -  یعیش و  زا  معا  یمالسا -  تایاور  نآرق و  رد 

53 ص :

هیآ 24. هبوت ، هروس  . 39 - 1
ص 194. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 40 - 2
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زا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هیرذ  نانآ  هک  تسین  تهج  نادب  اهنت  نیا  و  تسا ؛ هدش  ناوارف  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها 
هب دنلامج ؛ لامک و  تافـص  همه  عماج  رگید  ترابع  هب  و  تالامک ، لیاضف و  ياراد  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنیوا ، لسن 

ییاه یبوخ  هب  تبحم  تیعماج ، نآ  اب  نانآ  نتـشاد  تسود  تقیقح ، رد  اذل  .دنا  یهلا  لالج  لامج و  تافـص  رهظم  رت ، قیقد  ریبعت 
راـهظا تبحم و  تقیقح  رد  سپ  .تسا  لاـعتم  دـنوادخ  اـه  یبوخ  نیا  همه  عبنم  و  هدومن ، یّلجت  لـماک  وـحن  هب  ناـنآ  رد  هک  تسا 
ییورین ّتبحم ، هک  اـج  نآ  زا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  هب  تدارا  راـهظا  تبحم و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  هب  یبـلق  تادارا  قشع و 
.دهد یم  قوس  اه  یبوخ  هب  ار  ناسنا  نابوخ ، هب  تبحم  یتیبرت ، هبنج  زا  سپ  دهد ، یم  قوس  بوبحم  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 

؟ دننایک تیب  لها 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  زا  دارم  هک  میرب  یم  یپ  یثیدـح  ياه  باتک  زین  و  املع ، حالطـصا  تغل و  ياـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
؛ دوش یمن  ناشیا  یببس  یبسن و  ناگتسباو  مامت  لماش  تیب ، لها  دنتسه و  یصاخ  دارفا  هلآو 

نید ای  بسن  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  و  ناسنا ، هب  تسا  مدرم  نیرت  کیدزن  ناسنا  لها  : » دیوگ یم  برعلا  ناسل  رد  یقیرفا  روظنم  نبا 
(1) «. دنک یم  عمج 

همطاف ّیلع و  ماـما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـمه  هک  هتفر  راـک  هب  یـصاخ  دارفا  دروم  رد  تیب  لـها  تاـیاور ، نآرق و  رد 
هیقب .تسا و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و 
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.لها هدام  بغار ، تادرفم  لها ؛  هدام  ص 28-27 ، ج 11 ، برعلا ، ناسل  . 41 - 1
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مالسلا مهیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  موصعم  ماما  ُهن  نامه  هک  دنقحلم ، نانآ  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  موصعم  كاپ و  هیرذ 
.دنتسه

هیلع هللا  یلـصربمایپ  رب  ًاریهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِا   » هیآ هک  یماگنه  دـیوگ : یم  هملـس  ما 
(1)« .دننم تیب  لها  نانیا  : » دومرف هدرک و  راضحا  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح ، دش ، لزان  هلآو 

« .میتّوبن تیب  لها  ام   » (2) ؛» هوبنلا تیب  لها  ّانا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و 

نسحلا ءاجف  دوسا ، رعـش  نم  لّجرم  طرم  هیلع  هادغ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  : » دنک یم  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم 
ُمُکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » لاق مث  هلخداف  ّیلع  ءاج  مث  اهلخداف ، همطاف  تءاج  مث  هعم ، لخدـف  نیـسحلا  ءاج  مث  هلخداف  یلع  نب 

وا شود  رب  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  حبـص  ماگنه   » (3) ؛» » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا 
هیلع نیسح  هاگ  نآ  .دومن  اسک  نآ  لخاد  ار  وا  دش  دراو  وا  رب  یلع  نب  نسح  دوب ، اسک "  " مان هب  هایـس  يوم  زا  هدش  هتفاب  يا  هچراپ 

دش دراو  مالسلا  هیلع  یلع  دعب  درک ، اسک  لخاد  زین  ار  وا  دمآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  سپس  .درک  نآ  لخاد  زین  ار  وا  دش  دراو  مالـسلا 
« .« ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دومن تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  .دومن  لخاد  زین  ار  وا 

«، ْمُکَءآَْنبَأَو انَءآَْنبَأ  ُعْدَن   » هیآلا هذه  تلزن  اّمل  : » دیوگ یم  لبنح  نب  دمحا 

55 ص :

ص 63. ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  ح 4705 ؛  ص 158 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 42 - 1
ص 184. ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلع  نیسح  مامالا  لتقم  . 43 - 2

.هباحصلا لئاضف  باتک  ح 2424 ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  . 44 - 3
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(1) ؛» یلها ءـالؤه  مهّللا  لاـقف : نیعمجا  مـهیلع  هَّللا  ناوـضر  ًانیـسح  ًانـسح و  همطاـف و  ًاـیلع و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  اـعد 
، تساوخ ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح ؛ دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  هک  یماگنه  »

« .دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  هاگ  نآ 

میرک نآرق  رد  تیب  لها  یتسود 

زا نم  وگب  تما  هب  اـم  لوسر  يا   »] (2) ؛  یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
« .دیراد روظنم  منادنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  نیا  زج  مهاوخ  یمن  تلاسر  يارب  يرجا  چیه  امش 

مهیلع تیب  لـها  قـح  رد  ار  نآ  لوزن  خـیرات ، ثیدـح و  ریـسفت و  ياـه  باـتک  بلغا  رد  هک  تسا  تّدوـم  هیآ  هب  فورعم  هیآ  نـیا 
.دنناد یم  مالسلا 

ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » هیآ نیا  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یطویس 
ام رب  نانآ  تدوم  هک  دننایک  وت  نادنواشیوخ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هباحـص  دش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  یبْرُْقلا 

(3) «. اهنآ نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  تسا ؟ بجاو 

56 ص :

ص 185. ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 45 - 1
هیآ 23. يروش ، هروس  . 46 - 2

ص 219. ج 4 ، فاشک ، ص 168 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 172 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 7 ؛ ج 6 ، روثنملارُد ، . 47 - 3
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: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندرک ، داریا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يا  هبطخ  رد 
ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » یلاعت كرابت و  لاقف  ملـسم ، ّلک  یلع  مهتّدوم  هَّللا  ضرتفا  يذـلا  تیبلا  لـهأ  نم  اـنأ  و  »... 

تّدوم دنوادخ  هک  متسه  یتیب  لهأ  زا  نم  و  تیبلا ...« ؛» لهأ  انتّدوم  هنسحلا  فارتقاف  « ًانْـسُح اهیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو 
تدوم کین  راک  ماجنا  سپ  ...ْمُُکلَأْسَأ ،» ُْلق ال  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  تسا ، هدومن  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  نانآ 

« .تسا تیب  لها  ام 

ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  : » هیـآلا هذـه  یف  هرـصبلا  لـهأ  لوقی  اـم  : » دومرف لوحا  رفعجوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
لهأ یف  هّصاخ  انیف  تلزن  اّمنإ  اوبذک  لاقف : هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  براقال  اهنإ  نولوقی : مهنإ  كادف  تلعج  تلق : یبْرُْقلا ؟ 

ُْلق ال : » هیآ نیا  رد  هرـصب  لـها  دـنیوگ  یم  هچ   » (1) ؛» مالـسلا مهیلعءاسکلا  باحـصأ  نیـسحلا  نسحلا و  همطاف و  ّیلع و  یف  تیبلا 
لوسر نادـنواشیوخ  نأـش  رد  هیآ  نیا  دـنیوگ : یم  ناـنآ  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  یبرُْقلا »؟  ِیف  َهَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسَا 

، نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  تیب ، لـها  اـم  قـح  رد  اـهنت  دـنیوگ ، یم  غورد  دوـمرف : ترـضح  .تسا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
« .تسا هدش  لزان  اسک  باحصا 

.دوش یم  زین  ناماما  هیقب  لماش  اذل  و  یقیقح ، هن  تسا  یفاضا  تایاور ، نیا  رد  رصح  هک  میناد  یم 

57 ص :

ص 128. دانسالا ، برق  ح 66 ؛  ص 80 ، ج 8 ، یفاک ، . 48 - 1
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تایاور رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  رب  حیرـص  روط  هب  میرک  نآرق  دـننامه  نیقیرف  تاـیاور  رد 
: مینک یم  هراشا 

؛ مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  رب  ندومن  راداو   - 1

(1) ؛» نآرقلا هءارق  و  هتیب ، لهأ  ّبحو  مکّیبن ، ّبح  لاصخ : ثالث  یلع  مکدـالوأ  اوبّدا  : » دـنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
« .نآرق تئارق  و  شتیب ، لها  یتسود  ناتربمایپ ، یتسود  دینک : تیبرت  تلصخ  هس  رب  ار  دوخ  دالوا  »

؛ تسادخ لوسر  یتسود  تیب  لها  یتسود   - 2

ادخ  » (2) ؛» یّبحل یتیب  لهأ  اّوبحأ  و  هَّللا ، ّبحل  ینّوبحأو  همعن ، نم  مکوذـغی  اـمل  هَّللا  اّوبحأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
لها و  دـیرادب ، تسود  ادـخ  یتسود  تهج  هب  ارم  .دـهد و  یم  يزور  امـش  هب  شیاه  تمعن  زا  هک  نآ  تهج  هب  دـیرادب  تسود  ار 

« .دیرادب تسود  نم  یتسود  تهج  هب  زین  ار  متیب 

یلصربمایپ هرجح  لخاد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مدید  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  رد  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز 
، دـش دراو  ناـنآ  رـس  تشپ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـندوب ، وا  اـب  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  هـک  یلاـح  رد  دـش ، هـلآو  هـیلع  هللا 

نانیا سک  ره   » (3) ؛» ینضغبأ دقف  مهضغبا  نم  و  ینّبحأ ، دقف  ءالؤه  ّبحأ  نم  : » دومرف هدرک ، رظن  نانآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ار نانیا  هک  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار 

58 ص :

ح 331. ص 225 ، ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ح 45409 ؛  ص 456 ، ج 16 ، لامعلازنک ، . 49 - 1
ص 150. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 3789 ؛  ص 664 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 50 - 2

ص 126. ج 91 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 51 - 3

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_58_3
http://www.ghaemiyeh.com


« .تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد 

ار ام  قح  سک  ره   » (1) ؛» یلاعت كرابت و  هَّللا  ّبحأ  دـقف  انّبحأ  انّقح و  فرع  نم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
« .تسا هتشاد  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تقیقح  رد  درادب  تسود  ار  ام  هتخانش و 

؛ تسا نامیا  ساسا  تیب  لها  ّبح   - 3

نم تیب  لـها  نم و  یتسود  مالـسا ، ساـسا   » (2) ؛» یتیب لـهأ  ّبح  یّبح و  مالـسإلا  ساـسأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .تسا

ام ّبح  مالـسا  هیاپ  تسا و  یـساسا  يزیچ  ره  يارب   » (3) ؛» تیبلا لهأ  انّبح  مالـسإلا  ساسأ  و  ساسأ ، یـش ء  ّلکل  : » دومرف نینچمه 
« .تسا تیب  لها 

؛ تسا تدابع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح   - 4

زور کی   » (4) ؛» هّنجلا لـخد  هیلع  تاـم  نم  و  هنـس ، هداـبع  نم  ریخ  ًاـموی  دّـمحم  لآ  ّبح  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
« .دوش یم  تشهب  لخاد  دریمب  یتسود  نآ  رب  هک  یسک  و  تسا ، تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  دّمحم ، لآ  یتسود 

؛ تسا نامیا  هناشن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود   - 5

ّبحأ یترتع  و  هلهأ ، نم  هیلإ  ّبحأ  یلهأ  و  هسفن ، نم  هیلإ  ّبحأ  نوکأ  یّتح  دـبع  نمؤی  ـال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(5) ؛» هتاذ نم  هیلإ  ّبحأ  یتاذ  و  هترتع ، نم  هیلإ 

59 ص :

ح 98. ص 112 ، ج 8 ، یفاک ، . 52 - 1
ص 7. ج 6 ، روثنملا ، رد  ح 34206 ؛  ص 105 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  . 53 - 2

ح 461. ص 247 ، ج 1 ، نساحملا ، . 54 - 3
ح 3. ص 46 ، ج 2 ، یفاک ، ص 127 ؛  راصبالارون ، . 55 - 4

ح 9. ص 274 ، قودص ، یلاما  ح 6416 ؛  ص 86 ، ج 7 ، ریبکلا ، مجعملا  . 56 - 5
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زا متیب  لها  زین  و  مشاب ، شدوخ  زا  وا  دزن  رت  ینتـشاد  تسود  نم  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک ، یمن  ادـیپ  لماک  نامیا  يا  هدـنب  چـیه  »
« .دشاب رت  بوبحم  شتاذ  زا  متاذ  رت و  ینتشاد  تسود  شترتع  زا  مترتع  و  رت ، بوبحم  شلها 

؛ تدالو یکاپ  هناشن  تیب  لها  یتسود   - 6

یلإ وعدـیال  ًاـّیلع  ّنإـف  هّبحب ، مکدـالوأ  اونحتمإ  ساـنلا ! اـهّیأ  : » دوـمرف درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هراـشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ناحتما یلع  یتسود  هب  ار  دوخ  دالوا  مدرم ! يا   » (1) ؛» مکنم سیلف  هضغبأ  نم  و  مکنم ، وهف  هّبحأ  نمف  يده ، نع  دـعبی  و ال  هلالض ،
تـسود ار  یلع  هک  امـش  دالوا  زا  کی  ره  سپ  .دزاس  یمن  رود  تیاده  زا  دـنک و  یمن  توعد  یهارمگ  هب  ار  امـش  وا  اریز  دـییامن ،

« .تسین امش  زا  درادب  نمشد  ار  وا  هک  مادک  ره  و  تسامش ، زا  درادب 

تیبلا لهأ  انّبحأ  نم  رذابأ ! ای  : » تسا هدمآ  هدرک  رذابا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یتّیصو  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
! رذابا يا   » (2) ؛» هدـلوم باط  نم  ّالإ  انّبحی  ّهنا ال  هدالولا ، بیط  لاق : معنلا ؟ لّوأ  ام  و  هَّللا ! لوسر  ای  لاق : .معنلا  لّوأ  یلع  هَّللادـمحیلف 

نیلوا ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  رذوبا  .دـیامن  شیاتـس  ار  دـنوادخ  تمعن ، نیلّوا  رب  دـیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لـها  اـم  سک  ره 
« .تسا كاپ  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  اریز  تدالو ، یکین  دومرف : تسیچ ؟ تمعن 

60 ص :

ح 730. ص 225 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  . 57 - 1
ص 455. قودص ، یلاما  . 58 - 2
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؛ تمایق زور  رد  تیب  لها  یتسود  زا  لاؤس   - 7

لاؤس هدـنب  زا  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  نیلوا   » (1) ؛» تیبلا لهأ  انّبح  دـبعلا  هنع  لأُسیام  لّوأ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .تسا تیب  لها  ام  یتسود  دوش ، یم 

هقفنأ امیف  هلام  نعو  هالبأ ، امیف  هدسج  نع  و  هانفأ ، امیف  هرمع  نع  عبرأ : نع  لأُسی  یّتح  همیقلا  موی  ٍدبع  امدـق  لوزت  ال  : » دومرف زین  و 
زا دوش : لاؤـس  زیچ  راـهچ  زا  هک  نآ  اـت  دراد  یمن  رب  مدـق  زا  مدـق  هدـنب  تماـیق  زور   » (2) ؛» تیبلا لهأ  اـنّبح  نعو  هبـسک ، نیأ  نمو 
زا هدرک و  جرخ  یهار  هچ  رد  هک  شلام  زا  و  هتفرگ ، راـک  هب  یهار  هچ  رد  هک  شندـب  زا  و  هدرک ، فرـص  یهار  هچ  رد  هک  شرمع 

« .تیب لها  ام  یتسود  زا  و  تسا ، هدروآ  تسد  هب  اجک 

ادخ یتسود  رب  يدارفا  یتسود  رب  دیکأت 

دیکأت هراشا و  تایاور ، زا  رگید  يا  هتسد  تشاد ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعومجم  یتسود  هب  هراشا  دش ، رکذ  نونکات  هک  یتایاور 
: مینک یم  هراشا  زین  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  دراد  تیب  لها  زا  یخرب  ّتبحم  یتسود و  هب 

؛ مالسلا هیلع  یلع  ماما  یتسود   - 1

« .تسا مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  منهج ، شتآ  زا  يرود  هار  اهنت   » (3) ؛» ّیلع ّبح  رانلا  نم  هئارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

کضغبأ نمل  لیو  و  کیف ، قدص  کّبحا و  نمل  یبوط  یلع ! ای  : » دومرف زین  و 

61 ص :

ح 258. ص 62 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  . 59 - 1
ح 11177. ص 102 ، ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  . 60 - 2

ص 241. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  . 61 - 3
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ار وت  هک  یـسک  رب  ياو  و  دـشاب ، قداص  وت  قح  رد  هتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  یلع ! يا   » (1) ؛» کیف بذک  و 
« .دشاب وگغورد  وت  ّقح  رد  هتشاد و  نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  قفانم ،  » (2) ؛» نمؤم هضغبی  و ال  قفانم ، ًایلع  ّبحی  ال  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هملـس  ما 
« .درادن نمشد  ار  وا  نمؤم  درادن و  تسود  ار 

و ال نمؤم ، ّالإ  ینّبحی  ّهنا ال  ّیلإ  یّمألا  یبّنلا  دهعل  ّهنإ  همسنلا ، أرب  هبحلا و  قلف  يذلاو  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
تسود هک  نم  هب  یّما  ربمایپ  زا  تسا  يدهع  هنیآ  ره  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکش ، ار  هناد  هک  یسک  هب  مسق   » (3) ؛» قفانم ّالإ  ینضغبی 

« .قفانم رگم  ارم  درادن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارم  درادن 

؛ مالسلا اهیلعارهز  همطاف  یتسود   - 2

، تسا نم  نت  هراپ  همطاف   » (4) ؛» ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نم  یّنم ، هعضب  همطاف  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 
« .تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دروآ ، بضغ  هب  ار  وا  سک  ره 

؟ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  بحأ  ناک  سانلا  يأ  تلئـسف : هشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  : » دـیوگ یم  یمیت  ریمع  نب  عیمج 
زا صخش  نیمادک  درک : لاؤس  وا  میدش ، دراو  هشیاع  رب  ما  همع  اب   » (5) ؛» اهجوز تلاق : لاجرلا ، نم  لیقف : همطاف ، تلاق :

62 ص :

ص 135. ج 3 ، نامه ، . 62 - 1
ح 6499. ص 656 ، ج 8 ، لوصالا ، عماج  ح 3717 ؛  ص 635 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 63 - 2

ص 643. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 131 ؛  ص 86 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  . 64 - 3
ص 1902. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 92 ؛  ج 5 ، يراخب ، حیحص  . 65 - 4

ح 3965. ص 362 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  . 66 - 5
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« .شرسمه تفگ : نادرم ؟ زا  دش : لاؤس  .همطاف  تفگ : هشیاع  تسا ؟ هدوب  رت  بوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  نانز 

؛ مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یتسود   - 3

نانیا  » (1) ؛» امهّبُحی نم  ّبحأ  امهّبحأف و  مهّللأ  امهّبحُأ ، ّینإ  مهّللأ  نیسحلا ، نسحلا و  يانبا  ناذه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
، دراد تسود  ار  ناـنآ  هک  سک  ره  ناـنآ و  زین  وت  ایادـخ ! راـب  .مراد  یم  تسود  ار  ناـنآ  نم  ایادـخ ! راـب  دنتـسه ، نم  نادـنزرف  ود 

« .رادب تسود 

« .دنتسه نم  لگ  هتسد  ود  نیسح  نسح و   » (2) ؛» ياتناحیر نیسحلا  نسحلا و  : » دومرف زین  و 

ناسنا یگدنز  رد  تّبحم  ياه  هولج 

سفن لابقا  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دنامب  یقاب  سفن  رد  هک  تسین  یتلاح  اهنت  یتسود  نیا  دراد  تسود  هک  ار  یسک  ناسنا 
نآ عبت  هب  درک  ادیپ  ناحجر  يدروم  رد  تبحم  رگا  .تسا و  ناسنا  یگدـنز  رد  زورب  روهظ و  أشنم  سفن  لابقا  نیا  دراد و  یپ  رد  ار 

یهن دروم  یتدارا  راهظا  هک  يدراوم  رد  رگم  دوش ، یم  زین  اه  نآ  لماش  بابحتسا  هلدا  ددرگ و  یم  حجار  زین  نآ  تازورب  رهاظم و 
نیا هک  بوبحم  تهج  هب  دوخ  نتخادنا  تکاله  هب  لثم  دریگ ؛ رارق 

63 ص :

ص 446. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 656 ؛  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 235 ؛  ص 101-100 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  . 67 - 1
ص 85. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ح 3770 ؛  ص 657 ، ح 5 ، يذمرت ، ننس  ح 241 ؛  ج 5 ص 102 ، يراخب ، حیحص  . 68 - 2
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: مینک یم  هراشا  بح  رهاظم  یخرب  هب  کنیا  .دوش  یم  جراخ  بابحتسا  لیلد  زا  دروم 

.دایقنا تعاطا و   - 1

.بوبحم ترایز   - 2

.بوبحم میظعت  میرکت و   - 3

.بوبحم ياه  تجاح  ندرک  هدروآرب   - 4

.فلتخم ياحنا  هب  بوبحم  زا  عافد   - 5

.بوبحم قارف  رد  هودنا  نزح و   - 6

.بوبحم راثآ  ظفح   - 7

.بوبحم لسن  نادنزرف و  هب  مارتحا   - 8

.تسا طبترم  وا  هب  هچ  نآ  ندیسوب   - 9

.بوبحم دالیم  رد  یناوخ  يدولوم  نشج و  مسارم  ییاپرب   - 10

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  رهاظم  مزاول و  زا  يرادازع  هماقا  هک  نیا  هجیتن 

64 ص :
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یهلا يایلوا  يازع  رد  روضح  مکح 

سلج هحاور  نبا  رفعج و  هثراح و  نب  لتق  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاج  اّـمل  : » دـنک یم  لـقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب 
، دیسر هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هحاور  نب  هَّللادبع  رفعج و  هثراح و  نب  دیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه   » (1) ؛» ...نزحلا هیف  فرعی 

« .تسشن اجنآ  رد  دش و  دجسم  دراو  دوب  نایامن  شتروص  رد  نزح  راثآ  هک  یلاح  رد  ترضح 

هللا یلـص  هانیع  تفرذف  یلتقلا ، یلع  حاونلا  ءاکبلا و  عمـس  هنیدملا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عجر  اّمل  : » دنک یم  لقن  ماشه  نبا 
هَّللا لوسر  ّمع  یلع  نیکبف  کلذ ، اوعمـس  اّمل  لهـشالادبع  ینب  لاق  ءاسن  ءاـجف  هل ، یکاوبـال  هزمح  نکل  لاـق : مث  یکب ، هلآو و  هیلع 

هیرگ و يادـص  تشگزاب  هنیدـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه   » (2) ؛» ...دجـسملا باـب  یلع  نحن  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
يا هدننک  هیرگ  هزمح  یلو  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامـشچ  هاگ  نآ  .دینـش  ناگدـش  هتـشک  رب  ار  هحون 

« .دنتسیرگ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يومع  رب  دندمآ و  لهشا  ینب  نانز  نخس ، نیا  ندینش  اب  .درادن 

65 ص :

ص 393. ج 2 ، يراسلا ، داشرا  . 69 - 1
ص 105. ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  . 70 - 2
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تدحو ياتسار  رد  يرادازع  ییاپرب 

رب نعل  ضارتعا و  هدنریگرب  رد  مسارم  نیا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  ناناملـسم  تدحو  اب  ازع  مسارم  ییاپرب  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ 
.تسا يرورض  مزال و  نآ  كرت  نیملسم  نیب  رد  تدحو  داجیا  تهج  هب  اذل  و  تسا ، ناناملسم  يافلخ  زا  یخرب 

خساپ

یم ملاع  ناهاوخ  يدازآ  مومع  ناناملسم و  تحلصم  هب  هکلب  تسا  هعیـش  تحلـصم  هب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیـضق  ًالوا :
يدازآ و تیبثت  هار  رد  یبلط  تداهش  هیحور  داجیا  اب  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح  دوبدای  مسارم  ییاپرب  اب  اذل  دشاب ،

.دیشخب ییاهر  نارگید  یگدرب  تراسا و  غوی  زا  ار  يرشب  عماوج  ناوت  یم  نامیا 

هباحـص مومع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دـیآ  یمن  نایم  هب  هباحـص  زا  ینخـس  نادـنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  رد  ًایناث :
زا یخرب  یتح  و  دندومن ؟ یم  مارتحا  ار  وا  دنتشاد و  یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 

66 ص :
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نبریرب هجـسوع ، نب  ملـسم  رهاظم ، نب  بیبح  هب  ناوت  یم  اهنآ  نایم  زا  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  ناشماما  باکر  رد  البرک  رد  ناـنآ 
.درک هراشا  نارگید  يرافغ و  هورع  ینادمه ، ریضخ 

ناناملسم نیب  دناوت  یم  ینیسح  دوبدای  يرآ ، .درک  دهاوخن  هدرکن و  فالتخا  داجیا  ناناملسم  نیب  زگره  ینیـسح  ياروشاع  دوبدای 
.دزادنیب هقرفت  نانآ  نارادفرط  دعس و  نب  رمع  دایز و  نبا  دیزی و  لاثما  يراک  لغد  ناقفانم  و 

67 ص :
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  ینز  هنیس 

هنیس ندش  زمرق  بجوم  هچ  رگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  ندز  هنیس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  تایاور  یخرب  زا 
.تسا حجار  يرما  هکلب  هتشادن ، یلاکشا  دوش ،

هعیش تایاور  فلا )

هزاجا ار  ینز  هنیس  لیبق  زا  عورشم  يرادازع  عاونا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هعیـش  تایاور  رد  لّمأت  هعجارم و  اب 
: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هداد 

دق و  هبوتلا ، رافغتـسالا و  يوس  دودـخلا  یلع  مطللا  یف  یـشال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوط  خیـش   - 1
(1) ؛» بویجلا ّقشت  دودـخلا و  مطلت  هلثم  یلع  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  تاـّیمطافلا  دودـخلا  نمطل  بویجلا و  نققش 

كاچ نابیرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  گوس  رد  یمطاف  نانز  اریز  تسین ، هبوت  رافغتـسا و  زج  هب  تروص  رب  ندز  رد  يزیچ  »
رب .دندز و  تروص  هب  همطل  هداد و 

68 ص :

ص 325. ج 8 ، ماکحالا ، بیذهت  . 71 - 1
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« .داد كاچ  نابیرگ  هدز و  تروص  هب  همطل  دیاب  نیسح  لثم 

دودـخلا یلع  روعـشلا ، تارـشان  رودـخلا  نم  نزرب  ...ًاّیزخم  كداوج  ءاسنلا  نیأر  اّملف  : » تسا هدـمآ  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد   - 2
(1) ؛» تایحان لیوعلاب  تامطال و 

رب همطل  هدرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  اه  هدرپ  تشپ  زا  ...دـندید  ار  وت  هدروخ  مخز  بسا  نوچ  نانز  »
« .دندرک یم  هحون  دنلب  يادص  اب  دندز و  یم  تروص 

کّنبدـنأل و  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میناوخ  یم  تراـیز  نآ  رد  زین  و   - 3
یم نوخ  وت  رب  اه  کشا  ياج  هب  منک و  یم  هبدن  وت  رب  رصع  حبـص و  نم   » (2) ؛» ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  ًاءاسم ، ًاحابص و 

« .میرگ

.دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  ینز  هنیس  ناحجر  مکح  یلوا  قیرط  هب  اذل  تسا و  ندز  هنیس  زا  رتالاب  نتسیرگ  نوخ  عوضوم 

، الب برک و  ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبسا  اننوفج و  حرقا  نیسحلا  موی  ّنا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا   - 4
نازیر ار  ام  ناکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياه  کلپ  مالسلا  هیلع  نیسح  زور  انامه   » (3) ؛» ...ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  انثروا  و 

« .تسا هدراذگ  ثرا  هب  ام  يارب  تمایق  زور  ات  ار  الب  هصغ و  .تسا و  هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمزرس  رد  ار  ام  زیزع  هدومن و 

69 ص :

ص 260و261. تارایزلا ، لماک  . 72 - 1
.نامه . 73 - 2

ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، . 74 - 3
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رهد ای  : » دیوگ یم  هک  دینش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  راعشا  مالسلا  اهیلع  بنیز  نوچ  دنک : یم  لقن  هللا  همحردیفم  خیـش   - 5
(1) .دش شوهیب  داد و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  دز و  تروص  هب  یلیس  ...لیلخ » نم  کل  ٍّفا 

هارمه ار  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  دندیـسر ، ـالبرک  هب  هنیدـم  هب  ناشتـشگزاب  رد  ناریـسا  نوچ  : » هدرک لـقن  سوواـط  نبدیـس   - 6
کی رد  یگمه  .دنا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دندرک  هدـهاشم  لوسر  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  زا  یتعامج 

.دنازوس یم  ار  اهرگج  هک  دندرک  اپ  رب  يرادازع  نانچ  دـندز و  یم  دوخ  رب  هدرک و  نزح  هیرگ و  هب  عورـش  دندیـسر و  مه  هب  تقو 
(2) .دندرک اپ  رب  يرادازع  زور  دنچ  هدش و  اونمه  نانآ  اب  زین  نیمزرس  نآ  نانز 

(3) .دز تروص  هنیس و  هب  نیسح  رب  نییلع  یلعا  رد  نیعلاروح  هک  هدرک  لقن  هیولوق  نبا   - 7

تنس لها  تایاور  ب )

ماما نادیهـش  رالاس  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ینز  هنیـس  ناـحجر  رب  تلـالد  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  یتاـیاور  زین  ّتنـس  لـها 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .دراد  مالسلا  هیلع  نیسح 

هب هدیـشک ، نویـش  ناـنز  دـنداد  رورم  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ندـب  رب  ار  ناریـسا  نوچ  هک  هدرک  لـقن  ریثک  نبا   - 1
بنیز و  دندز ، دوخ  تروص 

70 ص :

ص 232. هللا ، همحردیفم  خیش  داشرالا ، . 75 - 1
ص 146. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 112و113 ؛  فوهل ، . 76 - 2

ص 201. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 80 ؛  تارایزلا ، لماک  . 77 - 3
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(1) «. ...هادّمحم ای  : » درک دنلب  ادص 

.درکن ضارتعا  نانآ  لمع  هب  دوب  ناشهارمه  هک  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

: دناوخ زجر  نینچ  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز   - 2

لیلخ نم  کل  ّفا  رهد  ای 

لیصالا قارشإلاب و  کل  مک 

نوریب همیخ  زا  هنهربرس  دز و  دوخ  تروص  رب  هداد ، كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  .دیسر  مالـسلا  اهیلع  بنیز  شوگ  هب  ادص 
(2) .هانزحاو هالکثاو ، دروآرب : دایرف  دمآ و 

نیمز يور  رب  هک  یناسک  ًاصوصخ  ایبنا ، نادنزرف  ایـصوا و  ایبنا و  گوس  رد  ندز  تروص  هنیـس و  رب  تمرح  مدع  هلدا  هلمج  زا   - 3
لوسر تفگ ...« : هک  دنا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  حیحـص  دنـس  هب  نارگید  دمحا و  هک  تسا  یتیاور  تسا ، هدوبن  نانآ  لثم  سک  چـیه 

رد .مداد  رارق  یتشلاب  رب  ار  وا  رس  هاگنآ  [، (3) تشاد رارق  نم  نماد  رد  وا  رس  هک  یلاح  رد  ] دش حور  ضبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
(4) «. ...مدز یم  دوخ  تروص  هب  نم  هدز و  دوخ  هب  هتساوخرب و  نانز  اب  نم  ماگنه  نیا 

(5) «. تسا حیحص  دنس  نیا  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  دنس  هرابرد  دسا  میلس  دّمحم 

سابع نبا  لزی  مل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  اّمل  و  : » دیوگ یم  يزوج  نب  طبس   - 4

71 ص :

ص 39. ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 210 ؛  ج 8 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  . 78 - 1
ص 94. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 59 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 319 ؛  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 79 - 2
(. میناد یمن  حیحص  هدوب  هشیاع  نماد  رب  هک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  ار  تنس  لها  رظن  ام  . 80 - 3

ص 274. ج 6 ، دمحا ، دنسم  . 81 - 4
ص 63. ج 5 ، یلعی ، یبا  دنسم  هیشاح  . 82 - 5
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شنامشچ هک  نیا  ات  تسیرگ  یم  وا  رب  ّبترم  سابع  نبا  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ   » (1) ؛» هرصب بهذ  یتح  هیلع  یکبی 
« .دش روک 

و ملاعلا ، خیرات  یف  اهنم  عظفأ  ثدحی  مل  يربک  همیرج  نیـسحلا  لتقب  بکترا  دایز  نبا  ّنا  کش  ال  : » دیوگ یم  نادـیز  یجرج   - 5
(2) ؛» ًامولظم لتق  ّهنال  هیلع ؛ ًافـسا  مهوردـص  اوعرق  مهبویج و  اوقزم  و  ماـع ، لـک  یف  هوکب  نیـسحلا و  لـتقل  هعیـشلا  مّلظت  اذا  ورغـال 

هدشن عقاو  ملاع  خیرات  رد  نآ  زا  رت  عیجف  هک  دش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  مالسلا  هیلع  نیسح  نتـشک  اب  دایز  نبا  هک  تسین  یکـش  »
و دـیرگب ، لاس  ره  رد  وا  رب  هدرک ، ملظت  راـهظا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  تهج  هب  هک  هعیـش  رب  تسین  یکاـب  اذـل  .تسا و 

« .دش هتشک  هنامولظم  وا  اریز  دنز ؛ دوخ  ياه  هنیس  هب  وا  رب  فّسأت  راهظا  اب  و  دهد ، كاچ  نابیرگ 

زا دوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا  اریز  تسین ؛ نآ  تمرح  رب  یلیلد  هدش ، دراو  وا  هب  هک  یتبیـصم  رد  شدوخ  هب  ناسنا  ندز  درجم   - 6
دوخ يوم  درک و  دوخ  تروص  هب  ندز  هب  عورش  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  یبارعا  یصخش  هک  هدرک  لقن  هریره  وبا 

كـاله ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  .منیب  یم  هدـش  كـاله  ار  مدوـخ  نم  تفگ : یم  دـنک و  یم  ار 
دازآ هدـنب  کـی  یناوت  یم  اـیآ  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  مدرک ! عاـمج  دوـخ  رـسمه  اـب  ناـضمر  هاـم  رد  نم  تفگ  وا  تسا !؟ هدوـمن 

؟(3) ینک

72 ص :

ص 152. صاوخلا ، هرکذت  . 83 - 1
.نادیز یجرج  زا  لقن  هب  ص 30 ، ج 2 ، هحاینلا ، خیرات  . 84 - 2

ص 516. ج 2 ، دمحا ، دنسم  . 85 - 3
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وم ندنک  تروص و  هب  ندز  زا  ار  وا  درکن و  ضارتعا  وا  راک  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مینک  یم  هدهاشم  ثیدـح  نیا  رد 
.دومنن یهن 

رب نم  تفگ : رمع  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  دوخ  نارـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قالط  هیـضق  سابع  نبا   - 7
هب نم  .دـندز  یم  دوخ  هب  هداتـسیا و  زین  ربمایپ  نارـسمه  نینچمه  و  دز ، یم  دوخ  هب  دوب و  هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  هصفح 

(1) ...؟ تسا هداد  قالط  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ  متفگ : هصفح 

نیفلاخم هلدا  یسررب 

: دنا هدرک  کّسمت  نیقیرف  تایاور  زا  دنچ  يا  هلدا  هب  ینز  هنیس  نافلاخم 

ّتنس لها  تایاور  فلا )

اعد بویجلا و  ّقش  دودـخلا و  مطل  نم  اّنم  سیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لـقن  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب 
« .دشاب ّتیلهاج  ياوعد  یعّدم  دهد و  كاچ  اه  هقی  هدز ، یلیس  تروص  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا   » (2) ؛» هیلهاجلا يوعدب 

نیـسحلا هَّللادبعابا  نادیهـش  رالاس  یتح  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ییارـس  هحون  ینز و  هنیـس  زا  هدرک و  کّسمت  ثیدح  نیا  هب  یخرب 
.دنا هدرک  عنم  مالسلا  هیلع 

خساپ

.دـهد و ماجنا  شزیزع  گرم  لباقم  رد  یهلا  ياضق  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ار  لاعفا  نیا  یـسک  هک  تسا  يدروم  هب  رظان  ثیدـح  نیا 
يا هتکن  نیا 

73 ص :

ص 534. ج 2 ، لاّمعلا ، زنک  . 86 - 1
ح 1220. يراخب ، حیحص  . 87 - 2
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(1) .دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  ینالطسق  ینامرک ، يراق ، یلع  الم  ینالقسع ، لیبق : زا  يراخب ؛ حیحص  ناحراش  زا  يرایسب  هک  تسا 

رـسفی نا  الا  مهللا  ظیلغتلل ، وه  تلق : یفنلا ؟ ینعم  امف  همالا  هذـه  نم  امهلعاف  جرخیال  قشلا  مطللا و  تلق : ناف  : » دـسیون یم  ینامرک 
یـسک رگا   » (2) ؛» هقیقح یفنلا  نوکی  ذـئنیحف  هَّللا ، ءاـضقل  میلـستلا  مدـع  وا  مارحلا  لـیلحت  وحن  رفکلا  بجوی  اـمب  هیلهاـجلا  يوـعد 

هچ یفن  نیا  سپ  ددرگ ، جراخ  تما  نیا  زا  راک  ود  نیا  لعاف  هک  دوش  یمن  ثعاب  ندز  تروص  هب  ندرک و  كاچ  نابیرگ  دـیوگب :
ریـسفت يا  هنوگ  هب  ار  تیلهاج  بلاطم  ياعدا  هک  نآ  رگم  تسا ، ظیلغت  تدش و  تهج  هب  نیا  مییوگ : یم  باوج  رد  دراد ؟ ییانعم 

« .تسا یقیقح  یفن ، تروص  نیا  رد  هک  یهلا ، ياضق  ربارب  رد  میلست  مدع  ای  مارح  لیلحت  دننام  دوش ، رفک  بجوم  هک  مینک 

نآ نمضتم  لامعا  نیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ببس  و  دراد ، تیاضر  مدع  رب  تلالد  ریبعت  نیا  : » دسیون یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  يوانم 
(3) «. تسا یهلا  ياضق  هب  ندوبن  یضار  هلمج  نآ  زا  هک  تسا 

، تسین یهلا  يایلوا  رگید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يازع  رد  اروشاع و  زور  رد  ینز  هنیس  رب  رظان  زگره  ثیدح  نیا  هک : نیا  هجیتن 
میظعت تهج  هب  هک  یلمع 

74 ص :

؛  ص 406 ج 2 ، يراـسلا ، داــشرا  ص 88 ؛  ج 7 ، يراـخب ، حیحـص  رب  یناـمرک  حرــش  ص 195 ؛  ج 3 ، يراـبلا ، حـتف  . 88 - 1
ص 87. ج 8 ، يراقلاهدمع ،

ص 88. ج 7 ، يراخب ، حیحص  رب  ینامرک  حرش  . 89 - 2
ص 493. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  . 90 - 3
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.دریگ یم  ماجنا  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  تبحم  راهظا  نآ و  رئاعش  نید و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  ب )

؛ تسا هدرک  یهن  ینز  هنیس  ییارس و  هحون  زا  رهاظ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  یعیش  عبانم  رد 

خارصلا عزجلا ، ّدشا  : » دومرف ترضح  مدرک ؟ لاؤس  عزج )  ) هرابرد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 1
لیولاب

75 ص :
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هبترم نیرتدیدش   » (1) ؛» هقیرط ریغ  یف  ذخا  ربصلا و  كرت  دقف  هحاونلا  ماقا  نم  .یـصاونلا و  نم  رعـشلا  ّزج  ردصلا و  هجولا و  مطل  و 
هب دنک  اپ  رب  يرگ  هحون  سکره  و  رس ، يولج  زا  وم  ندنک  هنیس و  تروص و  هب  ندز  نتفگ ، ياو  هارمه  دایرف  زا  تسا  ترابع  عزج 

« .تسا هتفرگ  رارق  ربص  ریغ  هار  رد  هدرک و  اهر  ار  ربص  متح  روط 

هحاینلا نع  یهن  هبیصملا و  دنع  هنرلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 2
ییارـس و هحون  زا  زین  .تسا و  هدرک  یهن  تبیـصم  ماگنه  ندروآرب  دایرف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (2) ؛» اهیلا عامتسالا  و 

« .تسا هدومن  یهن  زین  نآ  هب  نداد  شوگ 

لوسر دومرف :  (3) «. ٍفوُْرعَم یف  َکَنیـصْعَیال  َو   » هیآ هرابرد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  مادقم  یبا  نب  ورمع   - 3
يدانتال ًارعش و  ّیلع  یخُرتال  ًاهجو و  ّیلع  یـشمختالف  ّتم  انأ  اذا  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

نم يارب  زاسم و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  و  هدـم ، شارخ  ار  دوخ  تروص  متفر  ایند  زا  نم  هاـگ  ره   » (4) ؛» هحئان ّیلع  ّنمیقتال  لیولاب و 
« .نکن يرگ  هحون 

خساپ

هتـشاد تافانم  یهلا  ردـق  اضق و  اب  هک  یلمع  ره  زا  هکلب  دـنک ، یمن  یهن  ار  ازع  سلاجم  ییاپرب  ِلـصا  تاـیاور ، زا  هتـسد  نیا  ًـالوا :
یم لاؤس  ریز  ار  یهلا  تارّدقم  هدومن ، ضارتعا  هوکـش و  دوخ  هتفر  تسد  زا  قارف  رد  یخرب  اریز  تسا ؛ دـنک  یم  يریگولج  دـشاب 

.درادن یلاکشا  دوش  هتفگ  وا  ياه  یبوخ  لیاضف و  رکذ  اهنت  ّتیم  يارب  یناوخ  هیثرم  ییارس و  هحون  رد  رگا  یلو  دنرب ،

يرادازع هک  یلاح  رد  ددرگن ، بترتم  ییالقع  يرثا  ییارـس  هیثرم  يرگ و  هحون  رب  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  تاـیاور  نیا  ًاـیناث :
.مینک ماع  هلدا  رد  لخاد  ار  يرادازع  عوضوم  میناوت  یم  هک  میدناسر  تابثا  هب  ام  .تسا و  ییالقع  يراثآ  ياراد  یهلا  يایلوا  يارب 

ناناملسم نیعبات و  هباحص و  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس  هک  دش  تباث  هک  نآ  ًاصوصخ 
هدوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاصوصخ  یهلا ، يایلوا  گوس  رد  يرگ  هحون  ییارـس و  هیثرم  ازع و  مسارم  ییاپرب  رب  خیرات  لوط  رد 

.تسا

: تسا هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  عزج  يرگ و  هحون  ناحجر  هکلب  زاوج  هب  حیرصت  تایاور  زا  یخرب  رد  ًاثلاث :

ءاکبلا عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  ّلک  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد   - 1

76 ص :

.لیوعلا لیولاب و  خارصلا  ههارک  باب  ص 915 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 91 - 1
.نامه . 92 - 2

هیآ 12. هنحتمم ، هروس  . 93 - 3
ص 915. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 94 - 4
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« .مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  عزج و  زج  هب  تسا  هورکم  يا  هیرگ  عزج و  ره   » (1) ؛» مالسلا هیلع  نیسحلا  یلع 

ضرأب انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبسا  اننوفج و  حرقا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  موی  ّنا  دومرف ...« : بیبش  رـسپ  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما   - 2
کشا هدرک و  مخز  ار  ام  ياه  کلپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  زور  انامه   » (2) ؛» ...ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  انثروا  ـالب و  برک و 

ثرا هب  ام  يارب  ار  الب  هصغ و  ایند ]  ] ءاضقنا زور  ات  .تسا و  هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمز  رد  ار  ام  زیزع  هتخاس و  يراج  ار  ام  ياـه 
« .تسا هدراذگ 

و هنبدنی ، ءاسن  مهریغ و  نم  ًاسان  هفوکلا و  یحاون  نم  هنوتأی  ًاموق  ّنا  ینغلب  : » دومرف دامح  نب  هَّللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 3
تلعج معن  هل : تلقف  .یثارملا  لوـقی  لـئاق  و  بدـنی ، بداـن  ّصقی و  ّصاـق  أرقی و  يراـق  نیب  نمف  نابعـش ، نـم  فـصنلا  یف  کـلذ 

نم انّودع  لعج  انل و  یثری  انحدمی و  انیلا و  دفی  نم  سانلا  یف  لعج  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  لاقف : .فصت  ام  ضعب  تدهـش  دـق  كادـف ،
طاقن هفوک و  فارطا  زا  ییاه  هورگ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب   » (3) ؛» نوعنصی ام  نوحبقی  مهنوردهی و  مهریغ  انتبارق و  نم  مهیلع  نعطی 
ییارـس هحون  وا  رب  هدومن ، عامتجا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاپ  تبرت  رانک  نابعـش ، همین  رد  اه  مناـخ  زا  یهورگ  زین  رگید و 

.دنزادرپ یم  ییارس  هیثرم  هب  رگید  یخرب  خیرات و  لقن  هب  یهورگ  دننک و  یم  توالت  نآرق  هدرک و 

: دومرف ماما  .ما  هدوب  یمسارم  نینچ  دهاش  دوخ  نم  درک : ضرع  دامح 

77 ص :

ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، . 95 - 1
ص 285. نامه ، . 96 - 2

باب 108. ص 539 ، هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  . 97 - 3
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ام نانمشد  دننک ، يراوگوس  ام  يارب  هتخادرپ و  ام  شیاتس  حدم و  هب  ات  هداد  رارق  ام  دنم  هقالع  ار  مدرم  زا  یخرب  هک  ساپـس  ارادخ 
« .دنیامن راکشآ  ار  نانآ  دنسپان  تشز و  ياهراک  هداد ، رارق  شنزرس  دروم  ار 

: لاق یلب ، تلق : هب ؟ عنص  ام  رکذت  امفأ  دومرف ...« : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  نیدرک  عمسم  زا  هیولوق  نبا   - 4
: لاق .یهجو  یف  کلذ  نیبتـسی  یتح  ماـعطلا  نم  عنتماـف  ّیلع ، کـلذ  رثا  یلها  يری  یتح  کلذـل  ربعتـسا  و  هَّللا ، يا و  تلق : عزجتف ؟

بیاصم ایآ   »... (1) ؛» ...اننزحل نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذلا  انل و  عزجلا  لها  نم  نوّدعی  نیذلا  نم  کنا  اما  کتعمد ، هَّللا  محر 
هک ادـخ ! هب  دـنگوس  يرآ ، متفگ : ینک ؟ یم  یتحاران  راـهظا  عزج و  اـیآ  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  يروآ ؟ یم  داـی  هب  ار  ـالبرک 

یتحاران و راهظا  ام  بیاصم  يارب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  هک  شاب ! هاگآ  .دریذپب  ار  تا  هیرگ  ادخ  دومرف : ترضح  .منک  یم  هیرگ 
«. ...دنکانهودنا ام  نزح  هودنا و  رد  لاحشوخ و  ام  یلاحشوخ  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  .دننک  یم  عزج 
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ص 289. ج 44 ، راونألاراحب ، . 98 - 1
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ندیشوپ یکشم  سابل 

هدش زین  نآ  رب  عامجا  ياعدا  هکلب  دراد ، تهارک  هیماما  روهشم  دزن  زامن  لاح  رد  ًاصوصخ  یکشم  سابل  ندیـشوپ  هک  تسین  یکش 
تهج هب  اـی  تسا  هورکم  تسا  یکـشم  ساـبل  هک  نیا  ظاـحل  هب  ینعی  تسا ، یتاذ  تهارک  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  ثحب  یلو  .تـسا 

؟ دشاب یم  هورکم   (2)، تسا منهج  لها  سابل  نوچ  ای   (1) هدوب سابع  ینب  راعش  هکنیا 

هک نیا  لثم  دریگ ؛ دوخ  هب  يرگید  ناونع  هک  یتروص  رد  اذـل  تسین و  یتاذ  نآ  تهارک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلدا  یخرب  رهاظ  زا 
بحتسم هدش ، یهلا  رئاعـش  يایحا  ناونع  رد  لخاد  هکلب  دهد  یم  تسد  زا  ار  قباس  تهارک  اهنت  هن  دوش  یهلا  يایلوا  رب  نزح  راعش 

نادـقف تبیـصم  رد  ازع  ماگنه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میرب  یم  یپ  خـیراوت  رابخا و  هعجارم  اب  هک  نآ  ًاصوصخ  .ددرگ  یم  زین 
.دنا هدرک  اضما  ار  نآ  ندیشوپ  ای  ، هدیشوپ یم  ار  یکشم  سابل  ناگرزب ، زا  یکی 

79 ص :

ص 252. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 99 - 1
ح 3. یّلصم ، سابل  باوبا  باب 20 ، ص 281 ، ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 100 - 2
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: مینک یم  هراشا  هدمآ  ینس  هعیش و  بتک  رد  هک  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

هعیش تایاور  فلا )

نـسبل مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يدج  لتق  اّمل  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  زا  شدنـس  هب  یقرب   - 1
ماعطلا مهل  لمعی  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یبا  ناک  و  درب ، ّرح و ال  یف  اّهنّریغی  مل  داوسلا و  بایث  همتأم  یف  مشاه  ینب  ءاـسن 

امرگ و رد  ار  نآ  دندیـشوپ و  هایـس  سابل  وا  متام  رد  مشاه  ینب  نانز  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـج  نوچ   » (1) ؛» متأملا یف 
« .درک یم  هدامآ  اذغ  يرادازع  ماگنه  رد  نانآ  يارب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  .دندادن و  رییغت  امرس 

: لاق هحیص و  حاص  مث  اهیلع  هتحنجا  رشن  رحبلا و  یلع  لزن  سودرفلا  هکئالم  نم  ًاکلم  ّنا  : » هک هدرک  لقن  شدنس  هب  هیولوق  نبا   - 2
ّالا اهیف  ًاکلم  قلی  ملف  تاومـسلا  یلا  هتحنجا  یف  هتبرت  نم  لمح  مث  حوبذـم ، لوسرلا  خرف  ّناف  نزحلا ؛ باوثا  اوسبلا  راـحبلا ! لـها  اـی 
هاگ نآ  .دنارتسگ  نآ  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دمآ و  دورف  ایرد  رب  سودرف  ياه  هتشرف  زا  يا  هتـشرف   » (2) ؛» ...رثا اهل  هدنع  راص  اهّمش و 
زا يردـق  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  حـبذ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اریز  دـینک ؛ نت  هب  نزح  ياه  سابل  اهایرد ! لها  يا  تفگ : دز و  يا  هحیص 

دومن مامشتسا  ار  نآ  هک  نآ  زج  درکن  تاقالم  ار  يا  هتشرف  چیه  .درب و  اه  نامسآ  يوس  هب  هدراذگ و  دوخ  ياه  لاب  رب  ار  وا  تبرت 
« .دنام وا  دزن  نآ  زا  يرثا  و 

80 ص :

ص 890. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 188 ؛  ج 45 ، راونألاراحب ، . 101 - 1
ص 221 و 222. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 67 و 68 ؛  تارایزلا ، لماک  . 102 - 2
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هّماع تایاور  ب )

نا مکیلا و  جرخ  متببحا  ناف  ًافلخ ، كرت  دـق  یّفوت و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّنا  : » دـنک یم  لقن  ینئادـم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 1
مهیلا و جرخ  ناک  و  لاقف ...: مهبطخف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  جرخف  .انیلا  جرخی  لب  اولاق : سانلا و  یکبف  .دـحا  یلع  دـحا  ـالف  متهرک 

اناـمه تفگ : دـمآ و  مدرم  دزن  بلطملادـبع  نب  ساـبع  نب  هَّللادـبع  تفاـی ، تاـفو  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ   » (1) ؛» ...دوس باـیث  هیلع 
دیآ و یم  امـش  دزن  دیراد  تسود  رگا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  وا  تفای ، تافو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یلاح رد  مالسلا  هیلع  نسح  .دیایب  ام  يوس  هب  هکلب  دنتفگ : دنتسیرگ و  مدرم  درادن ؟ يرارصا  يرگید  رب  یـسک  دیراد  تهارک  رگا 
«. ...دومرف داریا  يا  هبطخ  دمآ و  نانآ  دزن  تشاد  نت  هب  یکشم  سابل  هک 

ینز هنیدم  رد  ...دومن  غالبا  هنیدم  لها  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  ریشب  نب  نامعن  هک  هدرک  تیاور  فنخم  یبا   - 2
(2) .دش يرادازع  لوغشم  هدیشوپ ، یکشم  سابل  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هک  نآ  زج  دوبن 

نب نیسحلا  مامالا  لتقم  اهغلب  اّمل  اّهنا  : » هک هدرک  لقن  هملـس  ّما  زا  شدنـس  هب  یناهفـصا  میعن  یبا  زا  یـشرق  سیردا  نیدلادامع   - 3
ماما ندش  هتشک  ربخ  نوچ   » (3) ؛» داوسلا تسبل  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دجسم  یف  ءادوس  هبق  تبرـضا  مالـسلا  امهیلع  ّیلع 

« .دومن نت  هب  یکشم  سابل  دز و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  هایس  يا  همیخ  دیسر  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

81 ص :

ص 22. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 103 - 1
ص 222و223. فنخم ، یبا  لتقم  . 104 - 2

ص 109. راثآلا ، نونف  رابخالا و  نویع  . 105 - 3
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ندیشوپ یکشم  سابل  زا  یهن  تایاور  یسررب 

(1) .تسا هدش  یهن  یکشم  سابل  ندیشوپ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

خساپ

يریبعت هب  تسین و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  رد  یکـشم  سابل  ندیـشوپ  هب  رظان  اه  نآ  دنـس  ندوب  مامت  ضرف  رب  تایاور  نیا 
یکشم سابل  هک  تسا  سابع  ینب  نامکاح  نارابج و  هب  دارفا  هبشت  هب  رظان  هلدا  نیا  اریز  تسا ؛ ینثتسم  یهن  هلدا  زا  دروم  نیا  رگید 

رد ار  دوخ  راعـش  نایـسابع  هک  هدـش  تبث  خـیرات  رد  .دـنتخاس و  یم  روبجم  نآ  ندیـشوپ  رب  ار  مدرم  هدرک و  دوخ  یمـسر  سابل  ار 
نآ رد  هدیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  دننک  قیبطت  یثیداحا  رب  ات  دنتخاس ؛ هارمه  هایس  ياه  مچرپ  اب  یسایس ، ياه  تکرح 

رادازع ام  هک  دنهد  ناشن  مدرم  هب  ات  دندیشوپ  یم  هایس  ياه  سابل  نانآ  .تسا  هدش  قرشم  هیحان  زا  اه  مچرپ  نیا  روهظ  زا  نخـس  اه 
نایـسابع هب  هبـشت  هب  رظان  هدرک  یهن  هایـس  سابل  ندیـشوپ  زا  هک  یتایاور  اذل  .میتسه و  تیب  لها  زا  يادهـش  رگید  البرک و  يادهش 

یمن نامز  رصع و  نیا  رد  ًاصوصخ  سابع ، ینب  تلود  ضارقنا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  رد  نآ  ندیـشوپ  لماش  تسا و 
.دوش

82 ص :

ص 251. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 106 - 1
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ییارس هیثرم 

هراشا

83 ص :
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رثن هب  ییارس  هیثرم 

حیضوت

85 ص :
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نینچ نیا  نیـشیپ  ياه  تّما  نایم  رد  ایآ  مینک ؟ یم  ییارـس  هیثرم  يراوگوس و  یهلا  يایلوا  گوس  رد  ارچ  دـننک : یم  لاؤس  یخرب 
هباحـص و ایآ  دـنداد ؟ یم  ماجنا  ناگرزب  گوس  رد  ار  يراک  نینچ  شتیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  تسا ؟ هدوب  یلاـمعا 

؟ دنداد یم  ماجنا  یلمع  نینچ  حلاص ، فلس  رگید  ریبعت  هب  نیعبات و 

.تسا هدوب  نونک  ات  مالسا  ردص  زا  لوادتم  یتنـس  یهلا  يایلوا  گوس  رد  رثن ، هب  ییارـس  هیثرم  هک  میرب  یم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا 

یهلا يایلوا  گوس  رد  ییارس  هیثرم 

یم ییارـس  هیثرم  یهلا  يایلوا  ًاصوصخ  تاوما  گوس  رد  هباحـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میرب  یم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دندرک 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییارس  هیثرم   - 1

هزانج .میدیدن  هزمح  دننامه  یسک  رب  نایرگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ام  : » دنک یم  لقن  دوعسم  نبا  زا  یبلح 

86 ص :
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: دومرف ماگنه  نیا  رد  .دوش  شوهیب  دوب  کیدزن  هک  دز  يا  هحیص  سپس  .داتسیا  وا  هزانج  نیلاب  رب  هاگ  نآ  .دومن  هلبق  فرط  هب  ار  وا 
، اه هصغ  هدننک  فرطرب  يا  هزمح ، يا  تاریخ ، هدنهد  ماجنا  يا  هزمح ، يا  وا ، لوسر  ریش  ادخ و  ریش  يا  و  ادخ ! لوسر  يومع  يا 

(1) !« ادخ لوسر  ظفاحم  يا  عفادم ، يا 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ییارس  هیثرم   - 2

: دومرف هدرک ، نم  هب  ور  مالـسلا  اهیلع  همطاف  میدش ، غراف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نفد  زا  نوچ  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سنا 
توعد هک  مردپ  يا  داد : رـس  ادـن  هدرک ، هیرگ  هب  عورـش  هاگنآ  دـیزیرب ؟ ادـخ  لوسر  تروص  رب  كاخ  دـیتسناوت  هنوگچ  سنا ! يا 
خــساپ ار  تراـگدرورپ  يادــن  هـک  مردــپ  يا  یتـفر !؟ تراـگدرورپ  برق  هـب  هـک  مردــپ  يا  يدوـمن !؟ تباـجا  ار  تراــگدرورپ 

(2) .»...!؟ يداد

هشیاع ییارس  هیثرم   - 3

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ثداوح  نیرت  گرزب  تفگ ...« : داتـسیا و  رکبوبا  ربق  رـس  رب  هشیاع  دـیوگ : یم  ّهبردـبع  نبا 
(3) «. تسا وت  نادقف  تبیصم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ییارس  هیثرم   - 4

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  رباج  نب  دلاخ  زا  دوخ  دنس  هب  يربط 
اهیف مالسلا و  هیلع  میرم  نب  یسیع  عفر  اهیف  و  نارقلا ، لزن  اهیف  هلیل  یف  ًالجر  هلیللا  متلتق  دقل  : » دومرف يا  هبطخ  نمض  رد 

87 ص :

ص 461. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  . 107 - 1
ص 197. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 31 ؛  ج 2 ، دیرفلادقع ، . 108 - 2

ص 37. ج 2 ، دیرفلادقع ، . 109 - 3
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هَّللا لوسر  ناک  نا  هَّللاو  .هدعب  نوکی  دحا  هکردـیالو  هلبق ، ناک  دـحا  هقبـس  ام  هَّللاو  مالـسلا ، امهیلع  یـسوم  یتف  نون  نب  عشوی  لتق 
وا هئامنامث  ّـالا  ءاـضیبالو  ءارفـص  كرتاـم  هَّللاو  هراـسی ، نع  لـیئاکیم  هنیمی و  نع  لـیئربج  و  هّیرـسلا ، یف  هثعبیل  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هیلع میرم  نب  یـسیع  بش  نآ  رد  .دـش و  لزان  نآرق  بش  نآ  رد  هک  دـیتشک  ار  يدرم  بشما  امـش   » (1) ؛» همداخل اهدصرا  هئامعبس 
تقبـس وا  رب  یـسک  وا  زا  لبق  دنگوس ! ادخ  هب  .دش  هتـشک  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  درمناوج  نون  نب  عشوی  هتفر و  نامـسآ  هب  مالـسلا 

یم یگنج   ] هیرس رد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب  .درک  دهاوخن  كرد  ار  وا  سک  چیه  وا  زا  دعب  هتفرگن و 
الط و  ] يدیفـس يدرز و  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  .دوب  وا  پچ  فرط  رد  لیئاکیم  وا و  تسار  فرط  رد  لیئربج  هک  یلاح  رد  داتـسرف ،

« .دوب هدراذگ  رانک  شمداخ  يارب  هک  مهرد  دصتفه  ای  دصتشه و  زج  هب  تشاذگن  یقاب  يا  هرقن 

مشاه ینب  نانز  ییارس  هیثرم   - 5

مـشاه ینب  نانز  .دومن  تلحر  ایند  زا  یلع  نب  نسح  نوچ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  روسم  نب  رکب  ما  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
(2) .دندرک ییارس  هحون  هام  کی  وا  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  ییارس  هیثرم 

هراشا

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  میرب  یم  یپ  یخیرات  یثیدح و  رداصم  هب  هعجارم  اب 

88 ص :

ص 157. ج 5 ، يربط ، خیرات  . 110 - 1
ص 173. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 111 - 2
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وا گوس  رد  هتـشاد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ازع  هماقا  دوخ  تایح  نامز  رد  نیعبات  هباحـص و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  و 
: مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  يدراوم  هب  کنیا  .دنا  هدرک  ییارس  هیثرم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارس  هیثرم   - 1

لوسر ای  تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد  اّهنا  : » هک دنک  یم  لقن  لضفلا  ما  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
تعطق و كدـسج  نم  هعطق  ّنأک  تیأر  تلاق : وه ؟ ام  و  لاق : دـیدش ، ّهنا  تلاـق : وه ؟ اـم  و  لاـق : هلیللا ، ًارکنم  ًاـملح  تیأر  ّینا  هَّللا !
، كرجح یف  نوـکیف  ًاـمالغ  هَّللا -  ءاـش  نا  همطاـف -  دـلت  ًاریخ ، تیأر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  لاـقف  .يرجح  یف  تعـضو 
: تلاق .عومدلا  نم  ناقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  انیع  اذاف  هتافتلا  یّنم  تناح  مث  هرجح ، یف  ناکف  نیـسحلا ، همطاف  تدلوف 
: لاقف اذـه ؟ تلقف : .اذـه  ینبا  لتقیـس  یتّما  ّنا  ینربخاف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یناتا  لاق : کلام ؟ یما  تنا و  یباب  هَّللا ! یبن  اـی  تلقف :

بـش ادـخ ! لوـسر  يا  درک : ضرع  دـش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رب  يزور  « ؛» ءارمح هتبرت  نـم  هبرتـب  یناـتا  و  مـعن ،
ضرع تسیچ ؟ دومرف : ترضح  .تسا  يدب  باوخ  مدرک ، ضرع  تسیچ ؟ باوخ  نآ  دومرف : ترـضح  .مدید  يدب  باوخ  هتـشذگ 

.يا هدید  یبوخ  باوخ  دومرف : ربمایپ  .تفرگ  رارق  نم  ناماد  رد  هدش و  ادج  امـش  ندب  زا  یتمـسق  ایوگ  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  مدرک :
.دش دهاوخ  گرزب  وت  ناماد  رد  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  يرسپ  دهاوخب  ادخ  رگا  مرتخد )  ) همطاف

نم ناماد  رد  وا  دروآ و  ایند  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیوگ : یم  لضفلا  ما 

89 ص :
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هیلع نیـسح  مدـش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هک  نآ  ات  دومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ،
ربمایپ يا  مدرک : ضرع  .دش  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هک  مدید  ناهگان  مدرک ، هجوت  ترضح  هب  .مدراذگ  شنماد  رد  ار  مالـسلا 

هب متما  هک  داد  ربخ  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : ترـضح  منیب ؟ یم  نایرگ  ار  امـش  هک  هدش  هچ  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  ادخ !
ترضح نآ  نینوخ  تبرت  زا  یتمسق  هاگ  نآ  .يرآ  دومرف : ترضح  ار ؟ دنزرف  نیا  مدرک : ضرع  .دنناسر  یم  تداهش  هب  ار  وا  دوز

« .داد نم  هب  ار 

: لیبق زا  دنا ، هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع  ار  ثیدح  نیا 

(1) .يروباشین مکاح  - 

(2) .یمزراوخ بیطخ  - 

(3) .یکلام غابص  نبا  - 

(4) .یّکم رجح  نبا  - 

(5) .یقهیب - 

(6) .يدنه یقتم  - 

90 ص :

ص 176. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 112 - 1
ص 158و159. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 113 - 2

ص 154. همهملا ، لوصفلا  . 114 - 3
ص 115. هقرحملا ، قعاوصلا  . 115 - 4

ص 125. ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  . 116 - 5
ص 223. ج 6 ، لامعلازنک ، . 117 - 6
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارس  هیثرم   - 2

ًاکلم رشع  انثا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  طبه  هلماک  هنس  هتدالو  نم  نیسحلا  یلع  یتا  اّمل  و  : » دیوگ یم  یفنح  یمزراوخ 
رجا لثم  یطعیس  لیباق و  نم  لیباهب  لزن  ام  نیـسحلا  كدلوب  لزنیـس  دمحم ! ای  نولوقی : مه  مهتحنجا و  اورـشن  دق  مههوجو  هرّمحم 

یطعی ام  باوثب  هربخی  نیسحلاب و  هیّزعی  ّیبنلا  یلع  لزن  ّالا و  کلم  ءامسلا  یف  قبی  مل  لاق : .لیباق  رزو  لثم  هلتاق  یلع  لمحی  لیباه و 
.هبلط امب  هعتمتال  هلتق و  نم  لتقا  هلذخ و  نم  لذخا  مهّللا  لوقی : ّیبنلا  و  هتبرت ، هیلع  ضرعی  و 

، هانیع تعمد  عجرتساف و  فقو  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  اّملف  رفس ، یف  ّیبنلا  جرخ  ناتلماک  ناتنس  هدولوم  نم  نیـسحلا  یلع  تتا  اّمل  و 
: لیقف .همطاف  نب  نیـسحلا  يدلو  اهیف  لتقی  ءالبرک ، اهل : لاقی  تارفلا  ئطاشب  ضرا  نع  ینربخی  لیئربج  اذه  لاقف : کلذ  نع  لئـسف 

اهب هنفدم  هفرصنم و  یلا  رظنا  ّیناک  .هسفن و  یف  هَّللا  كراب  ال  دیزی ، هل  لاقی  لجر  لاقف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  هلتقی  نم 
يدلو ّناب  لیئربج  ینربخا  دق  مهّللا و  ...ظعو  بطخف و  ربنملا  دعـصف  ًامومغم ، کلذ  هرفـس  نم  یبنلا  عجر  مث  ...هسأر  يدـها  دـق  و 
تروص هک  یلاح  رد  کلم  هدزاود  تشذگ  لماک  لاس  کی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  نوچ   » (1) ؛» ...لوذخم لوتقم  اذه 

هک تسا  دوز  دمحم ! يا  دنتفگ : هدمآ ، دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  دندوب  هدرتسگ  ار  دوخ  ياه  لاب  دوب و  زمرق  ناشیاه 
رب و  دوش ، هداد  وا  هب  لیباه  رجا  دننامه  هک  تسا  دوز  دیایب و  دش ، دراو  لیباه  رب  لیباق  فرط  زا  هچنآ  نیسح  تدنزرف  رب 

91 ص :

ص 163. ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  . 118 - 1
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هدش و لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  نآ  زج  دوبن  یکلم  نامـسآ  رد  زور  نآ  .دش  دهاوخ  هداد  لیباق  باذع  دننامه  وا  لتاق 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زین  و  داد ، ربخ  دوش  یم  هداد  وا  هب  هک  یباوث  زا  و  تفگ ، تیلست  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  وا  هب 

، نادرگراوخ ار  وا  دنک  راوخ  ار  وا  سک  ره  ایادخ ! راب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .درک  هضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  ار 
.زاسم دنم  هرهب  ار  وا  دنک  یم  لابند  ار  هچنآ  هب  و  ناسر ، لتق  هب  دشک  یم  ار  وا  سک  ره  و 

فقوت هار  نیب  رد  .تفر  رفـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشذگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  لماک  لاس  ود  هک  یماگنه 
؟ دش لاؤس  نآ  تلع  زا  .دـش  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو    ِ ِهَّلل اَّنِإ   » عاجرتسا هملک  دومن و 
رد همطاف  رـسپ  نیـسح  مدنزرف  هک  دهد  یم  ربخ  البرک  مان  هب  تارف  ّطش  رد  ینیمزرـس  زا  ارم  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : ترـضح 

كرابم ار  وا  دـنوادخ  دـیزی ، مان  هب  يدرم  دومرف : دـناسر ؟ یم  لتق  هب  ار  وا  یـسک  هچ  دـش : ضرع  .دیـسر  دـهاوخ  لـتق  هب  اـج  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنرب ...  یم  هیده  ار  شرـس  هک  یلاح  رد  البرک  رد  شنفدم  تشگزاب و  هب  منک  یم  رظن  ایوگ  .دنادرگن و 

ضرع هاـگ  نآ  دومن ...  هظعوم  ار  مدرم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربـنم  يـالاب  رب  .تشگزاـب  دوخ  رفـس  زا  دوب  نوزحم  هک  یلاـح  رد 
 ...«. دش دهاوخ  راوخ  هتشک و  مدنزرف  نیا  هک  هداد  ربخ  لیئربج  ارم  ایادخ ! راب  درک :

هملس ما  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارس  هیثرم   - 3

ّنا : » تفگ هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  حیحص  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا 

92 ص :
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: تلاق .دحا  انیلع  لخدیال  بابلا  انیلع  یکلما  هملس : ما  ای  هل  لاقف  هل  نذاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یتأی  نا  ّهبر  نذأتسا  رطملا  کلم 
لاقف لاق : .هقتاع  یلع  هبکنم و  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رهظ  یلع  دعقی  لعجف  لخدف  بثوف  هتعنمف  لخدـیل  نیـسحلا  ءاج  و 

برـضف .هیف  لتقی  يذلا  ناکملا  کتیرا  تئـش  نا  و  هلتقتـس ، کتّما  ّنا  اما  لاق : .معن  لاق : هّبحتا ؟ هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  کلملا 
زا ناراـب  هتـشرف   » (1) ؛» ءـالبرک اـّهنا  اـنغلب  تباـث : تلاـق  لاـق : .اـهرامخ  یف  اهتّرــصف  هملــس  ما  اهتذـخاف  ءارمح ، هـنیطب  ءاـجف  هدـیب 

: دومرف هملس  ما  هب  ترضح  .داد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  دوش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  ات  تفرگ  نذا  شراگدرورپ 
ترضح .مدش  عنام  ار  وا  نم  دوش  لخاد  هک  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگ : یم  هملـس  ما  .دوشن  دراو  نم  رب  یـسک  ات  شاب  بظاوم 

هللا یلـصربمایپ  هب  هتـشرف  نآ  .تفر  الاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ندرگ  هناش و  زا  دـش و  ادـخ  لوسر  قاتا  لـخاد  درک و  رارف 
يدوز هب  ار  وا  وت  تما  انامه  شاب ! هاگآ  درک : ضرع  هتشرف  .يرآ  دومرف : ترـضح  يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  درک : ضرع  هلآو  هیلع 

نآ زمرق  كاخ  زا  دز و  یتسد  هتـشرف  .مهد  ناشن  وت  هب  دسر  یم  لتق  هب  اج  نآ  رد  هک  ار  یناکم  یهاوخ  یم  رگا  .تشک و  دنهاوخ 
« .تسالبرک كاخ  نیا  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  هک  تفگ  تباث  .دراذگ  شا  هعنقم  رد  هتشادرب و  ار  نآ  هملس  ما  .دروآ  ناکم 

هشیاع هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ییارس  هیثرم   - 4

هیلا اوبحی  نیـسحلا  ءاج  ذا  دـقار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـنیب  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  حیحـص  دنـس  هب  رکاـسع  نبا 
، هنم اندف  يرما  ضعبل  تمق  مث  هنع  هتیحنف 
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ص 242و265. ج 3 ، دمحا ، دنسم  . 119 - 1
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، همد کفسی  نم  یلع  هَّللا  بضغ  ّدتـشاف  .نیـسحلا  اهیلع  لتقی  یتلا  هبرتلا  ینارا  لیئربج  ّنا  لاق : کیکبی ؟ ام  تلقف : .یکبی  ظقیتساف 
(1) ؛»؟ يدعب ًانیـسح  لتقی  یتّما  نم  اذه  نمف  یننزحیل ، ّهنا  هدیب  هسفن  يذـلاو  هشئاع ! ای  لاقف : .ءاحطب  نم  هضبق  اهیف  اذاف  هدـی  طسب  و 

تکرح ترضح  فرط  هب  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناهگان  دوب  باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  »
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  .متفر  میاهراک  زا  یخرب  لابند  هب  سپس  .مدرک  رود  ترضح  زا  ار  وا  نم  .درک 

ترضح تسا ؟ هدروآرد  هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  مدرک : ضرع  وا  هب  .دش  رادیب  باوخ  زا  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  ترـضح  .دمآ 
دزیر نیمز  رب  ار  وا  نوخ  هک  یـسک  رب  ادـخ  بضغ  .داد  ناـشن  نم  هب  دوش  یم  هتـشک  نآ  رد  نیـسح  هک  ار  یتـبرت  لـیئربج  دوـمرف :

هب مناج  هک  یـسک  هب  مسق  هشیاع ! يا  دومرف : دروآ و  ءاحطب  زا  يا  هضبق  هاگان  هدرتسگ و  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  .دش  دهاوخ  دـیدش 
.»!؟ دناسر یم  لتق  هب  ار  نیسح  نم  زا  دعب  هک  متما  زا  تسا  یسک  هچ  نیا  .دنک  یم  نوزحم  ارم  رما  نیا  تسوا  تسد 

خزرب ملاع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییارس  هیثرم   - 5

راهنلا و فصنب  مئانلا  يری  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تیأر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  حیحص  دنـس  هب  لبنح  نب  دمحا 
لزا مل  هباحـصا ، نیـسحلا و  مد  اذه  لاق : اذه ؟ ام  هَّللا ! لوسر  ای  یّما  تنا و  یباب  تلقف : .مد  اهیف  هروراق  هدـیب  ربغا ، ثعـشا  مئاق  وه 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   » (2) ؛» مویلا کلذ  یف  لتق  هودجوف  مویلا  کلذ  انیصحاف  مویلا ، ذنم  هطقتلا 

94 ص :

مقر 229. رکاسع ، نبا  خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  . 120 - 1
ص 397. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  ص 283 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 121 - 2
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ضرع .مدید  دوب  نوخ  زا  رپ  يا  هشیـش  شناتـسد  رد  دولآرابغ و  لاح و  ناشیرپ  هداتـسیا و  هک  یلاح  رد  ایؤر  ملاع  رد  زور  همین  رد 
سابع نبا  .متشادرب  ار  نآ  زورما  تسوا ، باحصا  نیسح و  نوخ  نیا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نیا  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  مدرک :

« .دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوب  يزور  نامه  میدرک  باسح  ار  زور  نآ  ام  دیوگ : یم 

تیأر تلاق : کیکبی ؟ ام  تلقف : یکبت  یه  هملس و  ما  یلع  تلخد  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یملس  زا  حیحص  دنس  هب  مکاح  يذمرت و 
لتق تدهـش  لاـق : هَّللا ! لوسر  اـی  کـلام  تلقف : .بارتـلا  هتیحل  هسأر و  یلع  و  ماـنملا -  یف  ینعت  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر 

: تفگ تسا ؟ هدروآ  رد  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  مدرک : ضرع  .دوب  نایرگ  هک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  هملـس  ما  رب   » (1) ؛» ًافنآ نیسحلا 
: مدرک ضرع  .دوب  هتسشن  كاخ  شنساحم  رـس و  رب  هک  یلاح  رد  مدرک  هدهاشم  باوخ  ملاع  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

« .مدوب منیسح  ندش  هتشک  دهاش  لبق  يا  هظحل  دومرف : ترضح  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  هدش  هچ  ار  امش 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ییارس  هیثرم   - 6

هب ناشهار  هک  اونین -  هب  نوچ  .دومن  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  وا  هک  هدرک  لقن  ّیجن  زا  حیحـص  دنـس  هب  لـبنح  نب  دـمحا  فلا )
؟ تسیچ نایرج  مدرک : ضرع  هَّللادبعابا ! يا  نک  ربص  داد : ادن  تارف  طش  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندیسر ، دوب -  نیفص 

یلاح رد  مدش  دراو  ادخ  لوسر  رب  يزور  دومرف : ترضح 

95 ص :

ص 340. ج 4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص 19 ؛  ج 4 ، مکاح ، كردتسم  . 122 - 1
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هک هدـش  هچ  تـسا ؟ هدروآرد  بـضغ  هـب  یـسک  ار  امـش  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع  دوـب ، نازیر  کـشا  شمـشچ  ود  هـک 
رانک رد  نیسح  هک  داد  ربخ  ارم  دش و  جراخ  نم  دزن  زا  لیئربج  نیا  زا  شیپ  یتدم  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ نایرگ  ناتنامـشچ 

نآ .يرآ  متفگ : نم  دومرف : ترـضح  مهد ؟ ناشن  وت  هب  وا  تبرت  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  .دـش  دـهاوخ  هتـشک  تارف  ّطش 
اذـل مراد  هگن  ار  دوخ  نامـشچ  کشا  متـسناوتن  نم  دومن ، اطع  نم  هب  تشادرب و  كاخ  زا  يا  هضبق  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  هاگ 

(1) .دش يراج  مناکشا 

ضرع وا  هب  .دومن  یفقوت  اجنآ  رد  دـش و  دراو  البرک  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لـقن  شدنـس  هب  محازم  نب  رـصن  ب )
درک و یناکم  هب  هراشا  شتـسد  اب  هاگ  نآ  تسا  الب  يراتفرگ و  ياراد  دومرف : ترـضح  .تسا  ـالبرک  اـجنیا  نینمؤملاریما ! يا  دـش :

(2) .تسا نانآ  ياه  نوخ  نتخیر  ّلحم  اج  نآ  دومرف :

دیـسر البرک  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب  یناـمثع  هک  نابیـش  زا  حیحـص  دنـس  هب  یناربط  ظـفاح  ج )
(3) «. ردب يادهش  زج  هب  تسین  يدننامه  نانآ  يارب  هک  دنتسه  ییادهش  ناکم  نیا  رد  : » دومرف دش و  هتخورفارب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ییارس  هیثرم   - 7

تمقا دق  ّکنا  دهـشا  : » تفگ داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدج  ربق  رانک  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک : یم  لقن  ّهبردـبع  نبا 
فورعملاب ترما  هاکزلا و  تیتآ  هالصلا و 

96 ص :

ص 60و61. ج 2 ، دمحا ، دنسم  . 123 - 1
ص 278. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 158 ؛  نیفص ، هعقو  . 124 - 2

.یناربط زا  لقن  هب  ص 162 ، یمزراوخ ، لتقم  . 125 - 3
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هما هَّللا  نعلف  نیقیلا ، كاتا  یتح  ًابـستحم  ًارباـص  هلیبس  یف  تدـهاج  ًاـصلخم و  هتدـبع  و  هلوسر ، هَّللا و  تعطا  رکنملا و  نع  تیهن  و 
هتـشاد و اپ  هب  ار  زامن  وت  انامه  هک  مهد  یم  یهاوگ   » (1) ؛» هب تیـضرف  کلذب  تعمـس  هما  هَّللا  نعلو  کتملظ ، هما  هَّللا  نعلو  کتلتق 

تداـبع صـالخا  اـب  ار  وا  هدرک و  تعاـطا  ار  شلوسر  ادـخ و  يدرک و  یهن  رکنم  زا  هدرک و  رما  فورعم  هب  یتخادرپ و  ار  تاـکز 
ارف تداهـش ) ) نیقی ار  وت  هک  نآ  ات  يدراذـگ  ادـخ  باسح  هب  ار  همه  هدوب و  روبـص  هک  یلاح  رد  هدرک  داـهج  وا  هار  رد  .يدومن و 

ار یتما  دنک  تنعل  ادخ  .درک و  ملظ  وت  هب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  .دناسر و  لتق  هب  ار  وت  هک  یتما  دـنک  تنعل  ادـخ  سپ  .دیـسر 
« .داد تیاضر  نآ  هب  دینش و  ار  تندش  هتشک  هک 

نینبلا ما  ییارس  هیثرم   - 8

اهینب بدـنتف  عیقبلا  یلا  جرخت  یلتقلا ، هوخـالا  هعبرـالا  ءـالؤه  ما  نینبلا  ما  تناـک  : » دـیوگ یم  نینبلا  ما  هراـبرد  یناهفـصا  جرفلاوـبا 
اهتبدـن و عمـسی  لازیـالف  کلذـل ، ئیجی  نـمیف  ئیجی  ناورم  ناـکف  .اـهنم  نوعمـسی  اـهیلا  ساـنلا  عـمتجیف  اـهقرحا ، هبدـن و  یجــشا 

شارخلد شنادنزرف  رب  دمآ و  یم  عیقب  ناتـسربق  هب  وا  .دـندوب  هدیـسر  لتق  هب  یگمه  هک  دوب  ردارب  راهچ  ردام  نینبلا  ما   » (2) ؛» یکبی
هک یناسک  هلمج  زا  .دندومن  یم  ارف  شوگ  وا  ياه  هبدن  هب  هدش ، عمج  وا  رود  هب  مدرم  .دناوخ  یم  ار  اه  هبدـن  نیرتزوسناج  نیرت و 

وا دوب ، ناورم  دمآ  یم  عیقب  هب 

97 ص :

ص 8. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  . 126 - 1
ص 85. نییبلاطلا ، لتاقم  . 127 - 2
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« .درک یم  هیرگ  داد و  یم  ارف  شوگ  نینبلا  ما  ياه  هبدن  هب  هشیمه 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم   - 9

و : » تفگ نادـیم ، هب  گنج  يارب  ربکا  نیـسحلا  نب  یلع  جورخ  ماـگنه  هک  دـنا  هدرک  لـقن  دـیمح  زا  نارگید  یناهفـصا و  جرفلاوبا 
یلع تنب  بنیز  هذه  اولاقف : اهنع  تلأسف  .هاخا  نبا  ای  هابیبح ، ای  يدانت : هعلاطلا ، سمشلا  اّهناک  هعرـسم  تجرخ  هأرما  یلا  رظنا  ّیناک 

زا تعرس  اب  هک  ینز  هب  مدرک  رظن   » (1) ؛» ...طاطسفلا یلا  اهدیب  ذخاف  نیـسحلا  اهءاجف  هیلع ، ّتبکنا  یّتح  تءاج  مث  بلاط ، یبا  نب 
، مدرک لاؤس  وا  هرابرد  نم ! ردارب  دـنزرف  يا  نم ! تسود  يا  دز : یم  ادـص  وا  تسا ، هدرک  عولط  دیـشروخ  ایوگ  دـمآ  نوریب  همیخ 

هیلع نیـسح  .تخادنا  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  هزانج  يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  هاگ  نآ  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  وا  دنتفگ :
« .درب همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  مالسلا 

.دـنهد تکرح  ـالبرک  زا  ار  هلفاـق  اـت  داد  روتـسد  دعـس  نبا  دیـسر  ارف  مّرحم  مهدزاـی  زور  نوچ  : » دـنا هدرک  لـقن  نارگید  يربـط و 
ناریـسا دننامه  ار  نانآ  .دندوب  هلفاق  نآ  رد  بنیز  اب  ترـضح  نارتخد  نارهاوخ و  نادـنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارـسمه 

ندب رب  ار  ناریـسا  .دـیهد  روبع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگلتق  رب  ار  ام  ادـخ  قح  هب  ار  امـش  دـنتفگ : نانز  .دـنداد  تکرح  مور  كرت و 
هدرک و نویش  هحیص و  داتفا  اه  هتشک  هب  نانز  هاگن  نوچ  .دنداد  روبع  دندوب  هداتفا  نیمز  يور  رب  هک  یلاح  رد  شباحـصا  نیـسح و 

.دندز دوخ  تروص  رب 

98 ص :

ص 256. ج 6 ، يربط ، خیرات  ص 33 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 115 ؛  نییبلاطلا ، لتاقم  . 128 - 1
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لد نیزح و  توص  اب  درک و  یم  هبدن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  منک  یمن  شومارف  ار  بنیز  دنگوس ! ادخ  هب  دـیوگ : یم  يوار 
هَّللا یلا  ایابس ، کتانب  و  ءاضعالا ، عّطقم  ءامدلاب ، لّمرم  کنیسح  اذه  ءامسلا ، کیلم  کیلع  یّلص  هادّمحم ، ای  : » داد یم  ادن  هتسکش 

نیـسح اذه  هادّمحم ، ای  .ءادهـشلادیس  هزمح  یلا  و  ءارهزلا ، همطاف  یلا  یـضترملا و  یلع  یلا  یفطـصملا و  دمحم  یلا  و  یکتـشملا ،
باحـصا ای  هَّللا ، لوسر  يدج  تام  مویلا  هَّللادبعابا ، ای  کیلع  هابرکاو  هانزحاو ، ایاغبلا ، دالوا  لیتق  ابـصلا ، حیر  هیلع  یفـست  يرعلاب ،

تسوت نیسح  نیا  دنا ، هداتسرف  دورد  وت  رب  نامسآ  ناگتشرف  هک  دمحم ! يا  « ؛» ایابسلا قوس  نوقاسی  یفطـصملا  هّیرذ  ءالوه  دّمحم !
یضترم و یلع  یفطصم و  دّمحم  ادخ و  يوس  هب  .دنا  هتفر  تراسا  هب  شنارتخد  هدش و  عطق  شیاضعا  .تسا  رو  هطوغ  نوخ  رد  هک 

هتشک وا  .دزو  یم  وا  رب  ابـص  داب  هک  نابایب  نیا  رد  تسا  نیـسح  نیا  دمحم ! يا  .منک  یم  تیاکـش  ادهـشلادیس  هزمح  ارهز و  همطاف 
باحـصا يا  .دومن  تلحر  ادخ  لوسر  مدـج  زورما  هَّللادـبعابا ! يا  وت  رب  تبیـصم  وت و  نزح  زا  ناما  .تسا  انز  دالوا  تسد  هب  هدـش 

« .دنرب یم  ناریسا  دننامه  هک  دنشاب  یم  یفطصم  هّیرذ  نانیا  دمحم !

(1) .دروآرد هیرگ  هب  ار  یتسود  نمشد و  ره  بنیز  ماگنه  نآ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : یم  يوار 

سابع نبا  ییارس  هیثرم   - 10

یلع ینثحت  کترصن و  ینلأست  ّکنا  : » دیوگ یم  دیزی  هب  باطخ  سابع  نبا 

99 ص :

ص 189. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 32 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 465 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  . 129 - 1
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نیلّمرم دحاو ، دیعـص  یف  كرمأب  کلویخ  مهترداغ  مالعالا ، موجن  يدهلا و  حیباصم  بلطملادبع  نایتف  ًانیـسح و  تلتق  دق  كّدو و 
ینک یم  راداو  دوخ  اب  یتسود  رب  ارم  منک و  تا  يرای  هک  یهاوخ  یم  نم  زا  وت   » (1) ؛» ...ءامّظلاب نیلوتقم  ءارعلاب ، نیبولسم  ءامّدلاب ،

و يدـناسر ، لتق  هب  دـندوب  اـمنهار  ناگراتـس  تیادـه و  ياـه  غارچ  هک  ّبلطملادـبع  ناـناوج  نیـسح و  هک  يدوب  وت  هک  یلاـح  رد 
ار نانآ  ياه  سابل  و  دـنتخیر ، نیمز  رب  ار  ناشیاه  نوخ  هدرک ، تراغ  ار  اه  نآ  نیمزرـس  کی  رد  وت  ناـمرف  روتـسد و  هب  نایرکـشل 

 ...«. دنتخاس ادج  ندب  زا  ار  ناشیاهرس  هنشت  بل  دندوبر و 

مقرا نب  دیز  ییارس  هیثرم   - 11

اب ندز  هب  عورش  وا  دندراذگ ، هفوک  رد  دایز  نبا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  یماگنه  دنا : هدرک  لقن  نارگید  رجح و  نبا 
، کبیـضق عفرا  : » تفگ دایز  نبا  هب  دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  مقرا  نب  دیز  .دومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  نادـند  رب  یتسد  بوچ 
ار دوخ  یتـسد  بوچ   » (2) ؛» یکبی دـیز  لعج  مث  نیتفـشلا ، نیتاه  نیب  ام  لـّبقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیأر  اـملاطل  هَّللاوف !
نآ .دیـسوب  یم  ار  اه  بل  ود  نیا  نیب  ام  هک  مدرک  هدهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يدایز  تدم  دنگوس ! ادـخ  هب  رادرب ،

« .درک هیرگ  هب  عورش  هاگ 

100 ص :

ص 18. ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ص 25 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 50 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 130 - 1
ص 349. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 231 ؛  صاوخلا ، هرکذت  ص 118 ؛  هقرحملا ، قعاوص  . 131 - 2
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يرصب نسح  ییارس  هیثرم   - 12

نبا تلتق  هّما  ّلذا  لاق : مث  هاغدص ، جلتخا  یتح  یکب  نیسحلا  لتق  يرـصبلا  نسحلا  غلب  اّمل  : » دنک یم  لقن  يرهز  زا  يزوج  نب  طبس 
هب نیسح  ندش  هتشک  ربخ  نوچ   » (1) ؛» هناجرم نبا  نم  هوبا  هّدج و  هل  ّنمقتنیل  مث  هدسج ، یلا  نیـسحلا  سأر  ندریل  هَّللا  و  اهّیبن ، تنب 

ار شربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یتما  داب  راوخ  تفگ : هاگ  نآ  .دش  بوطرم  شا  هنوگ  ود  ره  هک  تسیرگ  نادنچ  دیـسر  يرـصب  نسح 
ار وا  ماقتنا  هناجرم  رـسپ  زا  شردـپ  دـج و  هاگ  نآ  ددرگ ، یمزاب  شدـسج  هب  نیـسح  رـس  دـنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  هدـناسر  لـتق  هب 

« .تفرگ دنهاوخ 

101 ص :

ص 240. صاوخلا ، هرکذت  . 132 - 1
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رعش هب  ییارس  هیثرم 

حیضوت

رثا میهد  رارق  رعـش  بلاق  رد  ار  بلاطم  اـم  رگا  اذـل  و  دراد ، ناـسنا  فطاوع  ناور و  حور و  رب  ییازـسب  ریثأـت  رعـش  هک  تسین  یکش 
.تشاد دهاوخ  مدرم  سوفن  بولق و  رد  يرتشیب 

رد ییازسب  ریثأت  دناوت  یم  دیآرد  رعش  بلاق  رد  رگا  تسا  ناناملـسم  فطاوع  تاساسحا و  كّرحم  دوخ  يدوخ  هب  هک  البرک  هعقاو 
.دـنوش رت  کیدزن  وا  فادـها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مدرم  هار  نیا  زا  ات  دـشاب  هتـشاد  مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  کـیرحت 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  یعرش  مکح  ظاحل  هب  ار  هلأسم  نیا  کنیا 

رعش هب  ییارس  هیثرم  ناحجر  زاوج و  هلدا 

هراشا

: دومن کسمت  دنچ  يا  هلدا  هب  ناوت  یم  بلطم  نیا  تابثا  يارب 

هحابا لصا   - 1

زا .دشابن و  نآ  فالخ  رب  یلیلد  هک  یمادام  تسا ، يراج  زین  ییارـس  هیثرم  دروم  رد  رما  نیا  تسا ، هحابا  ءایـشا  مامت  رد  یلّوا  لصا 
رما نیا  هک  اج  نآ 

102 ص :
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.تسا زاوج  هحابا و  یلّوا  لصا  رد  لخاد  اذل  دراد  دوجو  نآ  ناحجر  رب  لیلد  هکلب  هدشن  عقاو  یهن  دروم 

ینید رئاعش  میظعت   - 2

یم دـیآ ، یم  باسح  هب  هعماج  ناربهر  زا  هدوب و  یهلا  ياـیلوا  زا  هک  یتروص  رد  دوش  هدـناوخ  هیثرم  وا  يارب  تسا  رارق  هک  یـسک 
هبون هب  لـمع  نیا  هک  میهد  یم  قوس  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هجیتـن  رد  هدرک  بذـج  وا  هب  ار  مدرم  تاـساسحا  ییارـس  هیثرم  اـب  میناوت 

میظعت زراـب  قیداـصم  زا  ییارـس  هیثرم  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  دوب ، دـهاوخ  صخـش  نآ  زا  يوریپ  تعباـتم و  هب  مدرم  قیوشت  دوخ 
گرزب ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و   » (1) ؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئعَش  ْمِّظَُعی  نَمَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یهلا  رئاعش 

« .تساه لد  ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ،

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  ییارس  هیثرم   - 3

وا يارب  ترضح  دیناسر  لتق  هب  ار  شردارب  مدآ  دنزرف  نوچ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شدنـس  هب  يربط 
: درک ییارس  هیثرم  نینچ  تسیرگ و 

اهیلع نم  دالبلا و  تّریغت 

حیبق ّربغم  ضرالا  نولف 

نول معط و  يذ  ّلک  ّریغت 

(2) حیلملا هجولا  هشاشب  ّلق  و 

103 ص :

هیآ 32. جح ، هروس  . 133 - 1
ص 43. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 37 ؛  ج 1 ، يربط ، خیرات  . 134 - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  رعش  هب  ییارس  هیثرم   - 4

: دندرک ییارس  هیثرم  رعش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  گوس  رد  نارگید  هباحص و  زا  يرایسب  تعامج 

؛ مالسلا اهیلعارهز  ترضح  ییارس  هیثرم  فلا )

: درک ضرع  داتسیا و  شردپ  ربق  يالاب  رب  همطاف  دنک : یم  لقن  هبردبع  نبا 

اهلباو ضرالا  دقف  كاندقف 

بتکلا یحولا و  اّنع  تبغ  ذم  باغ  و 

انفداص توملا  ناک  کلبق  تیلف 

(1) بثکلا کنود  تلاح  تیعن و  اّمل 

: ّبلطملادبع رتخد  هیثرم  ب )

انءاجر تنک  هَّللا  لوسر  ای  الأ 

ًایفاج کت  مل  ًاّرب و  انب  تنک  و 

ًامّلعم ًایداه و  ًامیحر  تنک  و 

(2) ًایکاب ناک  نم  مویلا  کیلع  کبیل 

: تباث نب  ناّسح  هیثرم  ج )

یتلا همعنلااذ  نیکبتال  کلام  و 

دّمغتی غئاس  اهنم  سانلا  یلع 

یلوعأ عومدملاب و  هیلع  يدوجف 

دجوی رهدلا  هلثمال  يذلا  دقفل 

دّمحم لثم  نوضاملا  دقف  ام  و 

دقفی همیقلا  یّتح  هلثم  و ال 
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؛ ثراح نب  نایفسوبا  هیثرم  د )

: تفگ نینچ  وا  ياثر  رد  تسیرگ و  رایسب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گوس  رد  ثراح  نب  نایفسوبا  دیوگ : یم  قاحسا  نبا 

104 ص :

ص 218. ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  . 135 - 1
ص 312. ج 4 ، هباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا  . 136 - 2
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لوزیال یلیل  تابف  تقّرأ 

لیوط هیف  هبیصملا  یخا  لیل  و 

امیف كاذ  ءاکبلا و  یندعساف 

لیلق هب  نوملسملا  بیصا 

تلج انتبیصم و  تمظع  دقل 

(1) لوسرلا ضبق  دق  لیق : هیشع 

: یلذه بیؤذوبا  هیثرم  ه )

اهردب موجنلا و  هعرصمل  تفسک 

حطبألا نطب  ماطآ  تعزعزت  و 

اهّلک برثی  لابجا  تعزعزت  و 

(2) حدفم بطخ  لولحل  اهلیخن  و 

: ناهّیت نب  مثیهلا  یبا  هیثرم  و )

انفونا انناذآ و  تعدج  دقل 

(3) دّمحم ّیبنلاب  انئجف  هادغ 

: هیریشق هلعر  ما  هیثرم  ز )

اهتحاس رومعملا  همطاف  راد  ای 

(4) راد نم  تییح  ًانزح  یل  تجیه 

: لیفط نب  رماع  هیثرم  ح )

ونلا یلع  ءامسلا  ضرالا و  تکب 

ًاجارس دابعلل  ناک  يذلا  ر 
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حلا لبس  یلا  هب  انیده  نم 

(5) اجاهنملا فرعنال  اّنک  ق و 

: براق نب  داوس  هیثرم  ط )

انؤامس انضرا و  هیلع  تکب 

دابکالا هب  ًادجو  تعّدصت  و 

ًادمحم ّیبنلا  نودفت  لیق : ول 

دالوالا لاومالا و  هل  تلذب 

105 ص :

ص 134. ج 4 ، باعیتسالا ، . 137 - 1
ص 98. ج 4 ، نامه ، . 138 - 2

ص 186. ج 4 ، هباصالا ، . 139 - 3
ص 276. نامه ، . 140 - 4

ص 54. ج 3 ، نامه ، . 141 - 5
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  هباحص  یثارم  ریرقت   - 5

راک نیا  زا  ار  نانآ  اهنت  هن  ترضح  دندرک و  ییارس  هیثرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  رد  دارفا  زا  يرایـسب  گوس  رد  هباحص 
.درک قیوشت  راک  نیا  رب  زین  ار  نانآ  هکلب  دومرفن  یهن 

؛ ّبلطملادبع نب  هزمح  يارب  هیثرم  فلا )

: دیوگ یم  بلطملادبع  رتخد  هیفص 

هفاخم دحأ  باحصا  هلئاسأ 

ریبخ مجعا و  نم  یبا  تانب 

يوث دق  هزمح  ّنا  ریبخلا  لاقف 

ریزو ریخ  هَّللا  لوسر  ریزو 

هوعد شرعلاوذ  ّقحلا  یلا  هاعد 

(1) رورس اهب و  ایحی  هّنج  یلا 

: دیوگ یم  هزمح  گوس  رد  کلام  نب  بعک 

يزجعتال یموق و  هّیفص 

هزمح یلع  ءاسنلا  یّکب  و 

اکبلا یلیطت  نا  یمأستال  و 

هّزهلا یف  هَّللادسا  یلع 

انماتیأل ًاّزع  ناک  دقف 

هّزبلا یف  محالملا  ثیل  و 

دمحا اضرلا  كاذب  دیری 

(2) هّزعلا شرعلا و  يذ  ناوضر  و 
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؛ بلطملادبع نب  ثراح  نب  هدیبع  يارب  هیثرم  ب )

: تفگ وا  گوس  رد  نانک  هیرگ  يراصنا  کلام  نب  بعک  دیسر ، تداهش  هب  ردب  رد  هدیبع  نوچ 

106 ص :

ص 167. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  . 142 - 1
ص 158. نامه ، . 143 - 2
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یلخبتال يدوج و  نیع  ایا 

يرزنتال ًاقح و  کعمدب 

هلَلُه انّده  دّیس  یلع 

(1) رصنعلا دهاشملا و  میرک 

؛ هتوم يادهش  بلاط و  یبا  نب  رفعج  يارب  هیثرم  ج )

: دیوگ یم  تباث  نب  ناّسح 

اوعباتت یلتق  هَّللا  ندعُبیالف 

رفعج نیحانجلاوذ  مهنم  هتؤمب 

اوعباتت نمیف  هَّللادبع  دیز و  و 

(2) رطخت هّینملا  باحصا  ًاعیمج و 

: دیوگ یم  يراصنا  کلام  نب  بعک 

لمهی کنیع  عمد  نویعلا و  مان 

لّضخملا بابطلا  ّفک  امک و  ًاّحس 

اهمومه ّیلع  تدرو  هلیل  یف 

لملمتأ هرات  نحأ و  ًاروط 

مهسوفن هلإلل  هتؤمب  اوربص 

اولکنی نا  هفاخم  يدرلا و  رذح 

هئاول رفعجب و  نودتهی  ذا 

(3) لّوالا معنف  مهلّوا  ماّدق 

؛ عیجر زور  ناگدش  هتشک  هیثرم  د )
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اهنآ هقطنم  هب  مالـسا  ماـکحا  میلعت  يارب  ار  یهورگ  اـت  دنتـساوخ  ناـشیا  زا  هدـمآ و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  یتعاـمج 
.داتسرف اه  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  رفن  شش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دتسرفب 

.دندرک هلمح  رفن  شش  نیا  رب  لیذه  هلیبق  زا  نتفرگ  کمک  اب  .دندیسر  دوب  لیذه  هلیبق  يارب  یبآ  هک  عیجر  همـشچ  هب  هک  یماگنه 
: دنتفگ ادتبا  رد  نانآ 

107 ص :

ص 25. نامه ، . 144 - 1
ص 384و385. ج 4 ، نامه ، . 145 - 2

ص 386. نامه ، . 146 - 3

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ اب  رفن  شش  نآ  زا  یخرب  .میریگب  هزیاج  ات  مینک  میلست  هکم  لها  هب  ار  امـش  میهاوخ  یم  هکلب  میـشکب  ار  امـش  میهاوخ  یمن  ام 
هک دشکب  ریشمش  نانآ  رب  هک  تساوخ  وا  هارمه  هار  نیب  رد  .دندرک  میلست  ار  دوخ  وا  هارمه  بیبخ و  یلو  دندش  هتـشک  ات  دندیگنج 

ناسح .دنتخیوآ  راد  هب  ار  وا  هکم  لها  دندومن و  میلست  هکم  لها  هب  ار  بیبخ  مه  رخآ  رد  .دندناسر و  تداهش  هب  گنس  اب  زین  ار  وا 
: دیوگ یم  نانآ  هرابرد 

اوعباتت نیذلا  یلع  هلإلا  یّلص 

اوبیثا اومرکاف و  عیجرلا  موی 

مهریما دثرم و  هیرسلا  سأر 

(1) بیبُخ مهماما و  ریکبلا  نبا  و 

: دیوگ یم  نانک  هیرگ  نانآ  گوس  رد  زین  و 

اهعمادم أقرتال  کنیع  لاب  ام 

قلقلا ؤلؤلا  لثم  ردصلا  یلع  ًاّحس 

اوملع دق  نایتفلا  یتف  بیبُخ  یلع 

(2) قزنال هاقلت و  یّتح  لشفال 

؛ شرسمه گوس  رد  معن  هیثرم  ه )

: دیوگ یم  وا  گوس  رد  شرسمه  دوب  دحا  نادیهش  زا  هک  وا 

ساسبا ریغ  ضیفب  يدوج  نیع  ای 

(3) ساّبل نایتفلا  نم  میرک  یلع 

؛ ذاعم نب  دعس  يارب  هیثرم  و )

: دیوگ یم  دوب  قدنخ  گنج  ناحورجم  زا  هک  دعس  دروم  رد  راصنا  زا  يدرم 

108 ص :

ص 183. ج 3 ، نامه ، . 147 - 1
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ص 177. نامه ، . 148 - 2

ص 168. نامه ، . 149 - 3
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کله توم  نم  هَّللا  شرع  ّزتها  ام  و 

(1) ورمع یبا  دعسل  ّالا  هب  انعمس 

: دیوگ یم  دعس  تبیصم  رد  نایرگ  تباث  نب  ناّسح 

هربع ینیع  عمد  نم  تمجس  دقل 

دعس یلع  ضیفت  نا  ینیعل  ّقح  و 

هب تعجف  كرعم  یف  يوث  لیتق 

(2) دجولا همئاد  عمدلا  يراوذ  نویع 

؛ هنوعم هاچ  يادهش  يارب  هیثرم  ز )

ناـنآ هک  دور  یم  دـیما  یتسرفب ، دـجن  لـها  هب  ار  تباحـصا  زا  یناـسک  رگا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ءاّرب  وبا 
دورف هنوعم »  » هاـچ راـنک  رد  هدرک و  تکرح  ناـنآ  داتـسرف ، دـجن  هب  ار  یتعاـمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـنریذپب  ار  وـت  توـعد 

دیناسر و لتق  هب  ار  هداتـسرف  مه  و  درکن ، رظن  نآ  رد  وا  یلو  دنداد  لیفط  نب  رماع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  همان  .دندمآ 
.دنتشک ار  دندوب  هدش  هداتسرف  دجن  هب  هک  ناناملسم  زا  هدع  نآ  رگید ، لیابق  کمک  اب  مه 

: دیوگ یم  هتسیرگ ، هعقاو  نیا  يادهش  زا  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدب  نب  عفان  رب  هحاور  نب  هَّللادبع 

لیدب نب  عفان  هَّللا  محر 

داهجلا باوث  یغتبملا  همحر 

ام اذا  ّیفو  قداص  رباص 

(3) دادسلا لوق  لاق  موقلا  رثکا 

: دیوگ یم  نانآ  هرابرد  نانک  هیرگ  تباث  نب  ناسح 

109 ص :

ص 54. ج 4 ، نامه ، . 150 - 1
ص 296. نامه ، . 151 - 2

ص 188. ج 3 ، نامه ، . 152 - 3
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یّلهتساف هنوعم  یلتق  یلع 

(1) رزن ریغ  ًاحس  نیعلا  عمدب 

؛ نوعظم نب  نامثع  يارب  هیثرم  ح )

: تفگ نینچ  وا  هرابرد  شرسمه  درک ، تلحر  ایند  زا  نوعظم  نب  نامثع  نوچ 

نونمم ریغ  عمدب  يدوج  نیع  ای 

نوعظم نب  نامثع  هّیزر  یلع 

هقلاخ ناوضر  یف  ناک  ئرما  یلع 

(2) نوفدم صخشلا  دیقف  نم  هل  یبوط 

؛ هریغم نب  دیلو  نب  دیلو  يارب  هیثرم  ط )

: دیوگ یم  دیلو  يارب  نانک  هیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسمه  هملس  ما 

هریغم نب  دیلولا  نب  دیلولل  یکباف  نیع  ای 

(3) هریم انیف و  همحر  نینسلا و  یف  ًاثیغ  ناک  دق 

؛ باطخ نب  رمع  نب  دیز  يارب  هیثرم  ي )

؛ دیوگ یم  دش ، هتشک  يدع  ینب  گنج  رد  هک  وا  هیثرم  رد  ریکب  نب  سایا 

یندلت مل  یّما  تیل  ای  الأ 

عیقبلا يدل  هازغلا  یف  كا  مل  و 

دیز ریخلا  نب  عرصم  رأ  مل  و 

(4) عیرص نم  کل  انه  هتّده  و 

؛ مالسلا اهیلع  همطاف  گوس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هیثرم  ك )

تسناوتن دوب  هدش  شریگولگ  اه  ضغب  اه و  هصغ  هک  یلاح  رد  هداتسیا و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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نازوس بلق  زا  یشان  کشا  يولج 

110 ص :

ص 189. نامه ، . 153 - 1
ص 630. ج 3 ، باعیتسالا ، . 154 - 2

.نامه . 155 - 3
ص 102. ج 1 ، نامه ، . 156 - 4

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دریگب ، ار  دوخ 

هقرف نیبلیلخ  نم  عامتجا  لکل 

لیلق تامملا  نود  يذلا  ّلک  و 

دحاو دعب  ًادحاو  يداقتفا  ّنا  و 

(1) لیلخ مودیال  نأ  یلع  لیلد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  رعش  هب  ییارس  هیثرم 

ارعش  » (2) ؛» مهنم هیشخ  هیما و  ینب  نم  هفاخم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ءاثر  یلع  مدقتال  ءارعـشلا  تناک  : » دیوگ یم  یناهفـصا  جرفلاوبا 
« .دندرک یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ییارس  هیثرم  هب  مادقا  نانآ  زا  ساره  هیما و  ینب  سرت  تهج  هب 

ّنا : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  يّدس  زا  يزوج  نب  طبس  دندورس : رعش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گوس  رد  یهورگ  لاح  نیع  رد  یلو 
ورمع نب  هبقع  درک  ییارس  هیثرم  نیسح  گوس  رد  هک  یـسک  لّوا   » (3) ؛» یسبعلا ورمع  نب  هبقع  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  یثر  نم  لّوا 

« .دوب یسبع 

هب کنیا  دـنا  هدورـس  رعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  هرابرد  هک  دـنا  هدوب  ییارعـش  هک  میرب  یم  یپ  یخیرات  بتک  رورم  اب 
: مینک یم  هراشا  نانآ  زا  یخرب 

هّتق نب  نامیلس   - 1

رد دـمآ  یم  باسح  هب  نیعباـت  زا  هدوب و  مشاـه  ینب  نارادـفرط  زا  يؤل و  نب  بعک  نب  هّرم  نب  میمت  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  هک  وا 
: تسا نینچ  نآ  لّوا  هک  دراد  يرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیثرم 

111 ص :

ص 9. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  . 157 - 1
ص 90. نییبلاطلا ، لتاقم  . 158 - 2

ص 286. صاوخلا ، هرکذت  . 159 - 3
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دّمحم لآ  تایبا  یلع  تررم 

(1) ّتلح موی  اهدهعک  اهرأ  ملف 

یعازخ حجرلاوبا   - 2

هیلع نیسح  هرابرد  يا  هیثرم  وا  يارب  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف  رب  یعازخ  حجرلاوبا  دیوگ : یم  ینابزرم 
: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  درک  تئارق  مالسلا 

هربع بئاجس  ینیع  یلع  تلاجأ 

ّتلعمرا ّیتح  عمدلا  دعب  ّحصت  ملف 

دمّحم ّیبنلا  لآ  یلع  یکبت 

(2) ّتلقا لب  عمدلا ال  یف  ترثکا  ام 

مالسلا امهیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز   - 3

نوریب اه  هناخ  زا  نانک  هیرگ  نانز و  هّجـض  هنیدـم  لها  همه  دیـسر ، هنیدـم  هب  ارـسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  كراـبم  رـس  نوچ 
او هالهأ ، او  هاتوخا ، او  هانیسح ، او  دز : یم  دایرف  نانک  هحیص  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  ماگنه  نیا  رد  .دنتخیر 

: دومرف هاگ  نآ  .هادّمحم 

مکل ّیبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام 

ممألا رخآ  متنا  متلعف و  اذام 

مکل امأ  يدالوا  یتیب و  لهأب 

ممذلاب نوفوت  متنأ  امأ  دهع 

هعیضمب یّمع  ونب  یتّیرذ و 

مدب اوجّرض  مهنم  يراسأ و  مهنم 

مکل تحصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام 

(3) یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 
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112 ص :

ص 91. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 91 ؛  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 160 - 1
ص 232. ءارعشلا ، مجعم  . 161 - 2

ص 275. صاوخلاهرکذت ، ص 198 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 293 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  . 162 - 3
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نافع نب  رفعج   - 4

: دیوگ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  هک  وا 

ًایکاب ناک  نم  مالسالا  یلع  کبیل 

ّتلحتسا هماکحا و  تعّیض  دقف 

هیرذ حامرلل  نیسح  هادغ 

ّتلع فویسلا و  هنم  تلهن  دق  و 

ًادّدبم ًامحل  ءارحصلا  یف  ردوغ  و 

تلظ تقاب و  ریطلا  قانع  هیلع 

اعد ذا  ءوسلا  هّما  هترصن  امف 

(1) ّتلض اهنم و  مالحالا  تشاط  دقل 

یعفاش سیردا  نب  دمحم   - 5

نب لضف  مساقلاوبا  زا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  رد  ثیدح  خیـش  يدنرز -  نسح  نب  فسوی  نیدـلاّزع  نب  دّـمحم 
یعفاش هک  هدیسر  ربخ  وا  هب  هک  هدرک  لقن  ّبیط  نب  نارکب  مساقلاوبا  زا  وا  دمحم و  نب  لهس  رکبوبا  یـضاق  زا  وا  یلمتـسم و  دمحم 

: تسا هدناوخ  یم  ار  راعشا  نیا 

بیئک داؤفلا  ّیمه و  بّوأت 

بیرغ داقرلا  ینیع و  قّرأ  و 

یتُّمل ّبیش  یمون و  یفن  اّمم  و 

بوطخ ّنهل  ماّیا  فیراصت 

ّدمحم لآل  ایندلا  تلزلزت 

بوذت لابجلا  ّمص  مهل  تداک  و 

بئاوذ تّرعشقا  موجن و  تراغ  و 
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بویج ّقش  راتسا و  کّته  و 

ّهنر حمّرلل  لاوعإ و  لصنللف 

بیحن لیهّصلا  دعب  نم  لیخلل  و 

ًهلاسر نیسحلا  ّینع  غلبم  نمف 

بولق سفنا و  اهتهرک  نا  و 

هصیصق ّنأک  مرجالب  لیتق 

بیضخ ناوجرُألا  ءامب  غیبص 

113 ص :

ص 144. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 163 - 1
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مشاه لآ  نم  راتخملا  یلع  یّلُصی 

بیجعل اذ  ّنا  هونب  يزُغی  و 

دّمحم لآ  ّبح  یبنذ  ناک  نئل 

بوتا هنع  تسل  بنذ  کلذف 

یفقوم يرشح و  موی  یئاعفش  مه 

(1) بونذ ّیعفاشلل  مهّبح  و 

نیدلادضع ریما   - 6

مالسلا و هیلع  یلع  نب  نیسح  هیثرم  رد  هک  هدرک  لقن  ریزو  هَّللادبع  نب  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادضع  ریما  زا  يدنرز 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدورس  نآ  زا  رت  قیقر  هکلب  لالز  بآ  دننامه  یتایبا  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها 

البلا برکلا و  نم  يألم  البرک  تدب 

یکبن افق  اهضرا و  یف  یعم  اموقف 

ٍدمحم ّیبنلا  طبس  اولتق  اهب 

کلُملا لاملاب و  دشّرلا  كاذه  اوعاب  و 

ٌهزیزع قارعلاب  ٌءامد  تعاض  و 

کسملا نم  ًامار  ناک  ذا  ٌهمّرکم 

اوضّرعت هاغط  ماوقا  لیوایف 

(2) کفسلاب تاّیمطافلا  ءامدلا  کلتل 

يزوج نب  طبس  ّدج   - 7

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  ار  يراعشا  شّدج  زا  يزوج  نب  طبس 

ّهلذم هایحلا  ضعب  اوأر  اّمل  و 
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مّرحم ریغ  توملا  ّزع  مهیلع و 

عقاو ّلذلا  شیعلا و  اوقوذی  نأ  اوبأ 

(3) ممذت مل  هتیم  اوتام  هیلع و 

114 ص :

ص 126. ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 80 ؛  يدنرز ، لوصولا ، جراعم  . 164 - 1
ص 81. نامه ، . 165 - 2

ص 373. صاوخلا ، هرکذت  . 166 - 3
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر   - 8

وا یلو  دش  يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  بابر  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبلک  ماشه  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا 
رد ار  تاـیبا  نیا  هاـگ  نآ  .درک  مهاوخن  جاودزا  یـسک  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  زا  دـعب  نم  دومرف : دومن و  عاـنتما 

: دورس مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس 

هب ءاضتسی  ناک  يذلا  ّنا 

نوفدم ریغ  لیتق  ءالبرکب 

هحلاص هَّللا  كازج  ّیبنلا  طبس 

نیزاوملا نارسخ  تبّنج  اّنع و 

هب ذولأ  ًابعص  ًالبج  یل  تنک  دق 

نیدلا محرلاب و  انبحصت  تنک  و 

نم نیلئاسلل و  نم  یماتیلل و  نم 

نیکسم لک  هیلا  يوؤی  ینغی و 

مکرهصب ًارهِص  یغتبا  هَّللا ال  و 

(1) نیطلا لمرلا و  نیب  ّبیغا  ّیتح 

یفعج ّرح  نب  هَّللادیبع   - 9

یناسک هلمج  زا  یفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع  دیسر ، لتق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تفر و  ایند  زا  هیواعم  نوچ  : » دسیون یم  ریثا  نبا 
تسج هب  عورش  دایز  نبا  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  .دوب  هدرک  یفخم  ار  دوخ  ًادمع  هدرکن و  تکرش  ماما  لتق  رد  هک  دوب 

هب دایز  رسپ  .دش  دراو  دایز  نبا  رب  ّرح  نب  هَّللادیبع  دوخ  هک  نیا  ات  دیدن ، ار  ّرح  نب  هَّللادیبع  یلو  دومن  هفوک  لها  زا  فارشا  يوج  و 
.مدوب ضیرم  تفگ : وا  يدوب ؟ اجک  تفگ : وا 

ّتنم نم  رب  دـنوادخ  دوـب و  ضیرم  مندـب  یلو  تسا ، هدوـبن  ضیرم  مبلق  تـفگ : وا  ندـب ؟ ضرم  اـی  بـلق  ضرم  تـفگ : داـیز  نـبا 
ار نآ  هدراذگ و 

115 ص :
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ص 141و142. ج 16 ، یناغألا ، . 167 - 1
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.يدوب ام  نانمشد  اب  وت  یلو  یتفگ ، غورد  تفگ : دایز  نبا  .دیشخب  تیفاع 

.يدوب هتفای  زین  ارم  مدوب  اه  نآ  اب  نم  رگا  تفگ : وا 

لاؤس وا  هرابرد  دایز  نبا  .تخیرگ  دش و  بسا  رب  راوس  هدمآ و  نوریب  هرامالاراد  زا  وا  اذل  و  دش ، لفاغ  رح  نب  هَّللادـیبع  زا  دایز  نبا 
.دیروآ نم  دزن  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  .تسا  هدش  شبسا  رب  راوس  وا  دنتفگ : درک ،

نآ .دـمآ  مهاوخن  وا  دزن  دوخ  لیم  اب  زگره  دـیهد  ربخ  وا  هب  تفگ : .نک  تعاطا  ار  ریما  رما  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  رـس  تشپ  نارومأم 
.دنتفرگ ار  وا  رود  شباحصا  .دش  دراو  یئاط  دایز  نب  دمحا  لزنم  رب  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  شبسا  هاگ 

رب تخادنا و  شهارمه  ناگدش  هتـشک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هاگلتق  رب  رظن  .دیناسر  البرک  هب  ار  دوخ  دش و  جراخ  هناخ  زا  هاگ  نآ 
: دیوگ یم  يا  هدیصق  رد  هتفخ ، نوخ  هب  نادیهش  گوس  رد  يو  .دمآ  نیادم  فرط  هب  سپس  .دومن  رافغتسا  نانآ 

رداغ نبا  رداغ و  ریما  لوقی 

همطاف نب  نیسحلا  تلق  تنک  الأ 

هلازتعا هنالذخ و  یلع  یسفن  و 

همئال دهعلا  ثکانلا  اذه  هعیب  و 

هترصن نوکا  نا ال  یمدن  ایف 

همدان ددستال  سفن  ّلک  الأ 

هتامح نکأ  ما  ینأل  ینإ  و 

همزال قرافت  نا  ام  هرسح  وذل 

اورزآت نیذلا  حاورا  هَّللا  یقس 

همئاد ثیغلا  نم  ًایقس  هرصن  یلع 

مهلاحم مهثادجا و  یلع  تفقو 

(1) همجاس نیعلا  ضقنی و  اشحلا  داکف 

116 ص :
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ص 288. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 168 - 1
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نتسیرگ

هراشا

118 ص :
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تایاور نآرق و  هاگدید  زا  نتسیرگ 

120 ص :
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، دوش یم  نشور  نتخیر  کشا  هیرگ و  هرابرد  اـم  يارب  یناوارف  ناـهن  راکـشآ و  قیاـقح  تاـیاور ، میرک و  نآرق  تاـیآ  هعلاـطم  اـب 
: مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  هب  کنیا 

نآرق تایآ  فلا )

قیاقح كرد  هناشن  هیرگ   - 1

اَّنَمآ اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمِّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يرَت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
نامـشچ زا  کشا  هک  ینیب  یم  دنونـشب ، هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  ار  یتایآ  هاـگ  ره  و   » (1) ؛» َنیِدِهَّشلا َعَم  اَْنُبتْکاَف 
ناهاوگ اب  ار  ام  مان  سپ  میدروآ ، نامیا  اراگدرورپ ! دـنیوگ : یم  ناـنآ  .دـنا  هتفاـیرد  هک  یتقیقح  رطاـخ  هب  دوش ، یم  يراـج  ناـنآ 

« .سیونب

زا نیملسم  ترجاهم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  هک  تسا  هشبح  رادمامز  یـشاجن  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
.دش رجاهم  ناناملسم  ياریذپ  هشبح  يوس  هب  هکم 

121 ص :

هیآ 83. هدئام ، هروس  . 169 - 1

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
http://www.ghaemiyeh.com


تازاجم هیرگ   - 2

رایـسب دندنخب و  رتمک  دـیاب  نانآ  سپ   » (1) ؛» َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیلَو  ًالِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
« .دنداد یم  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  يازج  نیا  دنیرگب ،

یم يراددوخ  داهج  رد  تکرش  زا  اوه  يامرس  ای  امرگ  هناهب  هب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رـصع  نیقفانم  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
.دنتشاد یمزاب  داهج  رد  تکرش  زا  زین  ار  مدرم  دندرک و 

يدنمدرخ هناشن  ادخ ، يارب  کشا   - 3

یم  » (2) ؛» ًاعوُشُخ ْمُهُدـیِزَی  َنوُْکبَی َو  ِناَقْذَْأِلل  َنُوّرِخَی  َو  ًالوُعْفََمل *  اَنِّبَر  ُدـْعَو  َناَک  ْنِإ  اَـنِّبَر  َناَْحبُـس  َنُولوُقَی  َو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
توالت دـننک و [ یم  هیرگ  دـنتفا و  یم  نیمز  هب  نانآ  .تسا  یندـش  ماجنا  ًانیقی  شیاه  هدـعو  هک  اـم  راـگدرورپ  تسا  هزنم  دـنیوگ :

« .دیازفا یم  نانآ  عوشخ  رب  هراومه  یهلا  تایآ 

یهلا يایبنا  هریس  ادخ ، يارب  کشا   - 4

یناسک  [ ناگتفای تیادـه  یهلا و  ناربمایپ   ] نانآ  » (3) ؛» ًاّیُِکب ًادَّجُـس َو  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتاَیآ  ْمِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإ  دیامرف ...« : یم  دـنوادخ 
نایرگ دـندرک و  یم  هدجـس  هک  یلاح  رد  دـنداتفا  یم  كاخ  هب  دـش  یم  هدـناوخ  نانآ  رب  نامحر  دـنوادخ  تاـیآ  یتقو  هک  دـندوب 

« .دندوب

122 ص :

هیآ 82. هبوت ، هروس  . 170 - 1
تایآ 108 و 109. ءارسا ، هروس  . 171 - 2

هیآ 58. میرم ، هروس  . 172 - 3
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ناهارمگ هراچ  هار  تمادن ، کشا   - 5

(1) ؛» َنوُْکبَتال َنوُکَحْـضَت َو  َو  َنُوبَْجعَت *  ِثیدَْحلا  اَذه  ْنِمَفَأ  ٌهَفِـشاک *  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اَهل  َْسَیل  ُهَفِزْالا *  ِتَفِزَأ  : » دیامرف یم  دـنوادخ 
زا ایآ  .دزاس  فرط  رب  ار  نآ  ياه  یتخـس  دناوت  یمن  ادخ  زج  سک  چـیه  تسا و  هدـش  کیدزن  تمایق ،   ] دوش کیدزن  دـیاب  هچنآ  »

« .دیوش یمن  نایرگ  دیدنخ و  یم  دینک و  یم  بجعت  نخس  نیا 

تایاور ب )

: تسا هدش  نایب  یصاخ  شزرا  کشا  هیرگ و  يارب  زین  یمالسا  تایاور  رد 

دنوادخ فطل  هناشن  کشا ،  - 1

زا ادـخ ] زا   ] اه لد  سرت  اـه و  مشچ  کـشا   » (2) ؛» هَّللا همحر  نم  بولقلا  هیـشخ  نویعلا و  ءاـکب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
« .دور یم  رامش  هب  دنوادخ  تمحر 

ناسنا هب  ادخ  هیده  نیلّوا  کشا ،  - 2

ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتمحر  کشا  انامه   » (3) ؛» هدابع بولق  یف  اهلعجی  همحر  یه  اّمنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .دهد یم  رارق  شناگدنب  دوجو  رد 

لد ّتینارون  لماع  کشا ،  - 3

فوـخ زا  ندرک  هیرگ   » (4) ؛» بنذـلا هدواـعم  نم  مصعی  بلقلا و  رینی  هَّللا  هیـشخ  نم  ءاـکبلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
« .دراد یمزاب  هانگ  باکترا  هب  تشگزاب  زا  ینارون و  ار  بلق  ادخ ،

123 ص :

تایآ 60-57. مجن ، هروس  . 173 - 1
ص 336. ج 90 ، راونألاراحب ، ص 317 ؛  یسربط ، قالخألا ، مراکم  . 174 - 2

ح 43. ص 91 ، ج 79 ، راونألاراحب ، . 175 - 3
ح 36. ص 245 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  . 176 - 4
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کشا هطساو  هب  لد  ندش  مرن   - 4

نیعلا و دومج  ءاقـشلا : نم  لاـصخ  عبرا  ّیلع ! اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  دوـخ  تیـصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
، لد یتخـس  مشچ ، یکـشخ  تسا : تواقـش  یتخبدـب و  زا  یگژیو  راـهچ  یلع ! يا   » (1) ؛» ءاقبلا ّبح  لـمالا و  دـُعب  بلقلا و  هواـسق 

« .اقب نتشاد  تسود  زارد ، يوزرآ 

باذع زا  ییاهر  لماع  کشا ،  - 5

« .تسا خزود  زا  ییاهر  بجوم  ادخ  فوخ  زا  نتسیرگ   » (2) ؛» رانلا نم  هاجن  هَّللا  هیشخ  نم  ءاکبلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یهلا میظع  شاداپ  و  کشا ،  - 6

راک و ره   » (3) ؛» بّرلا بضغ  یفطت  اّهناف  هعمدـلا ، ّالا  باوث  نزو و  هل  ّـالا و  لـمع  نم  اـم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
« .دناشن یم  ورف  ار  یهلا  مشخ  شتآ  مشچ  کشا  انامه  سپ  کشا ، رگم  تسا ، باوث  شاداپ و  ياراد  ینّیعم  هزادنا  هب  یکین  لمع 

دیهش نوخ  لداعم  مشچ ، کشا   - 7

داوس یف  عمد  هرطق  و  هَّللا ، لـیبس  یف  مد  هرطق  نیترطق : نم  هَّللا  یلا  ّبحا  هرطق  نم  اـم  و  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
هرطق و  دوش ، هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  هرطق  تسین : هرطق  ود  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  يا  هرطق  چـیه   »... (4) ؛» هَّللا هیشخ  نم  لیللا 

« .ددرگ يراج  هدید  زا  ادخ  میب  زا  بش  یکیرات  رد  هک  یکشا 

124 ص :

ح 21. ص 164 ، ج 70 ، راونألاراحب ، ص 360 ؛  ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 177 - 1
ح 35. ص 245 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  . 178 - 2

ص 240. ج 11 ، نامه ، . 179 - 3
ح 8. ص 11 ، دیفم ، خیش  یلاما ، . 180 - 4
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نتسیرگ راثآ 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ  یتاریثأت  راثآ و  نتسیرگ  يارب  نادنمشناد  املع و 

نطاب هیفصت   - 1

هک یکـشا  اریز  دننک ؛ یم  ادیپ  یـسرتسد  یناوارف  يونعم  جـیاتن  هب  دـنرب  یم  هرهب  هآ  کشا و  زا  ّقح  ّتیدوبع  ریـسم  رد  هک  یناسک 
مکاح نآ  رد  یهلا  یناحور و  یتلاح  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، یم  يراج  ناگدید  راس  همـشچ  زا  یهلا  يایلوا  هودنا  رد  ای  ادـخ  يارب 

دنوادخ هب  لیمک  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اذل  .دشاب  یم  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  ّتیونعم  ّتینارون و  زا  تسا 
اقآ راگدورپ و  يا  « ؛» یکبأ ّجضا و  اهنم  امل  اوکـشا و  کیلا  رومألا  ّيأل  يالوم ، يدیـس و  ّیبر و  یهلا و  ای  : » دنک یم  ضرع  لاعتم 

« .میامن يراز  هیرگ و  اه  نآ  زا  نیمادک  يارب  مروآ و  وت  يوس  هب  هوکش  دوخ  روما  زا  نیمادک  يارب  نم ! يالوم  و 

هیرگ هدرک  مگ  زیزع  هیرگ  دـننامه  وت  يرود  زا  نم  هتبلا  و  « ؛» نیدـقافلا ءاکب  کیلع  ّنیکبأل  و  : » دـنک یم  ضرع  رگید  ییاج  رد  و 
« .منک یم 

125 ص :
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يراودـیما شا  هیامرـس  هک  یـسک  هب  نک  محر  « ؛» ءاـکبلا هحالـس  ءاـجرلا و  هلاـم  سأر  نم  محرا  : » دـیوگ یم  اـعد  رخآ  زارف  رد  و 
« .تسا يراز  هیرگ و  شا  هحلساو 

يزاسدوخ حالس  کشا ،  - 2

هیلع یلع  ترضح  اذل  .دشاب  هتشاد  ام  هب  ینایاش  کمک  يزاسدوخ  هار  رد  دناوت  یم  هک  هدنُّرب  يوق و  تسا  یحالـس  هیرگ  کشا و 
داهج ههبج  ینعی  ینورد ، نمـشد  اب  گنج  رد  ءاکبلا .» هحالـس  ءاجرلا و  هلام  سأر  نم  محرا  : » دیامرف یم  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا 

هتسشن مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يازع  سلجم  رد  هک  دنتسه  یناسک  .ریشمش  هن  تسا  هیرگ  نهآ ، هن  تسا  هآ  ناسنا  هحلسا  ربکا ،
هک نیا  هچ  تسین ، نانآ  رد  لد  شمرن  دنـشاب  هتـشاد  كرد  هک  مه  ضرف  رب  و  دنزیرب ، کشا  ات  دنرادن  ار  كرد  رنه و  نآ  اما  دنا ،

.ددرگ وا  بیصن  هک  تسین  یسک  ره  راک  لد ، شمرن  لیصحت 

، دـش التبم  یلد  تخـس  بلق و  تواسق  هب  یتقو  ناسنا  .تسا  بلق  تواسق  اه  تیاـنج  زا  يرایـسب  هشیر  قـالخا  ياـملع  هاگدـید  زا 
و دپت ، یم  یسک  رهم  رد  شلد  هن  دوش و  یم  رثأتم  نارگید  مالآ  زا  هن  هک  يروط  هب  دهد ، یم  تسد  زا  ار  يرطف  بهاوم  زا  يرایسب 

هلیـسو نیرتـهب  هک  تسا  یهیدـب  .دـنک  یم  ساـسحا  دوخ  رد  مدرم  اـب  ّتبحم  هب  لـیامت  هن  دراد و  ادـخ  اـب  زاـین  زار و  هب  یتـبغر  هن 
.تسا هیرگ  کشا و  هنیمز ، نیا  رد  اوادم  ای  يریگشیپ 

قشع هب  ندیسر  يارب  یهار  کشا ،  - 4

ثّدحم .تسا  یهاوخرطاخ »  » و یگدادلد »  » يانعم هب  تغل  رد  قشع 

126 ص :
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(1) «. ّتبحم رد  يور  هدایز  زا  تسا  ترابع  قشع  : » دیوگ یم  یمق 

زاین تسا ، -  ادـخ  ینعی  ملاـع  بوبحم  هب  قشع  ناـمه  هک  یقیقح -  قشع  هب  لوصو  يارب  هک  یلیاـسو  رازبا و  نیب  رد  عطق  روط  هب 
کشا و زا  یلو  دـشاب  تقیقح  هب  ندیـسر  قاتـشم  ناسنا ، رگا  نیاربانب  .تسا  هیرگ  کـشا و  تفرعم ، تخانـش و  زا  سپ  دـشاب  یم 

.دیآ یمن  دیدپ  وا  رد  ّرثؤم  عیسو و  يونعم  لّوحت  زگره  دریگن  ددم  هیرگ 

، دراد روضح  قشع  دزیر  یم  درد  ساسحا و  يور  زا  یکـشا  هک  اجنآ  .تسا  مشچ  قشع ، نامجرت  یلو  تسا  لقع  ناـمجرتم  ناـبز 
تالالدتـسا هک  روط  نامه  نیاربانب ، .تسا  رـضاح  لقع  دزاس ، یم  یقطنم  ياه  هلمج  دوخ  مظنم  شدرگ  اـب  ناـبز  هک  اـج  نآ  یلو 

نالعا دـناوت  یم  زین  کشا  هرطق  دزاس ، راکـشآ  بتکم  نآ  ناربهر  فادـها  اب  ار  هدـنیوگ  یگتـسبمه  دـناوت  یم  هدـنبوک  یقطنم و 
.ددرگ بوسحم  بتکم  نانمشد  ّدض  رب  یفطاع  گنج 

ییادـج تامزالم  زا  اه  کشا  اهوزرآ و  اه ، هآ  اهایؤر ، اـه ، هشیدـنا  : » دـیوگ یم  یـسیلگنا  رعاـش  هدنـسیون و  دنمـشناد ، ریپسکش ،
«. دنتسه قشع  ریذپان 

دهاوخ اـبیز  زیمت و  هزیکاـپ و  هشیمه  دوش ، هداد  وـش  تسـش و  مشچ  ياـه  کـشا  اـب  هک  یقـشع  : » دـیوگ یم  رگید  يا  هلمج  رد  و 
(2) «. دنام

یسک تخبشوخ  : » دیوگ یم  یبرغ  فورعم  هدنسیون  وگوه ، روتکیو 
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(1) «. تسا زادگ  زوس و  قشع و  هتسیاش  هک  هدیشخب  یلد  وا  هب  ادخ  هک  تسا 

ناسنا یتمالس  رد  نتسیرگ  ریثأت   - 5

هراشا اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یفلتخم  یّبط  صاوخ  کشا  يارب  یکـشزپ ، مولع  ناقّقحم  یبرجت و  مولع  نادنمـشناد  هدـیقع  هب 
: مینک یم 

.دنک یم  ینوفع  ّدض  ار  نآ  فارطا  مشچ و  هک  دوش  یم  جراخ  یمیزنآ  کشا  هارمه   - 1

.دنوش یم  راچد  رشع  ینثا  هدعم و  ياه  مخز  هب  رتمک  دننک  یم  هیرگ  رتشیب  هک  نانآ  هدمآ ، لمع  هب  تاشیامزآ  قباطم   - 2

.دراد یبیجع  رایسب  ریثأت  یناور  یحور و  ياهراشف  و  ینورد ، مالآ  شهاک  رد  نتسیرگ ، هک  دندقتعم  نادنمشناد   - 3

هب اذل  تسا و  ندب  نوخ  زا  هدش  فاص  هیام  مشچ  کشا  نوچ  داد ، صیخشت  ار  اه  يرامیب  زا  یخرب  ناوت  یم  هیرگ  کشا و  اب   - 4
.درک ییاسانش  ار  ناطرس  زا  یفلتخم  ياه  هنوگ  ناوت  یم  نآ  کمک 
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لقع هاگدید  زا  یهلا  يایلوا  گوس  رد  هیرگ 

راثآ و ياراد  هدوب و  میلـس  لقع  اب  قفاوم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  نادیهـش  رالاس  رب  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  گوس  رد  هیرگ 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرایسب  دیاوف 

رما نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نانآ  هب  ّتبحم  رهاظم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هیرگ   - 1
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زین  لقع  هدومن و 

.میراد یم  اپ  هب  ار  نانآ  ياهراعش  تقیقح  رد  لمع  نیا  اب  اریز  تسا ، یهلا  رئاعش  میظعت  قداصم  زا  کشا  نیا   - 2

ماما رب  هیرگ  اریز  تسا ، اه  یبوخ  مامت  هب  عوجر  دنوادخ و  يوس  هب  هبانا  هبوت و  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ   - 3
یبوخ مامت  ياراد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هکلب  درادن ، یصخش  تهج  مالسلا  هیلع  نیـسح 

اب طابترا  تشگزاب و  هبانا و  يدارفا  نینچ  يارب  هیرگ  سپ  .تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  هنامولظم  یهلا  نید  يایحا  هار  رد  هک  تساـه 
دنایرگب ای  دنک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  سک  ره  تسا : هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  .تساه  یبوخ 
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هبوت و تقیقح  رد  شیارگ  نیا  اب  هیرگ  هنوگ  نیا  اریز  ددرگ ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ) یکابت   ) دـهد ناشن  نایرگ  ار  دوخ  اـی 
.تسا لاعتم  دنوادخ  هب  عوجر  هبانا و 

یمن شلد  دنکن ، ادیپ  طابترا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاصوصخ  ادخ  ّیلو  اب  قیرط  نآ  زا  دنکن و  عوجر  دوخ  نطاب  هب  ات  ناسنا   - 4
اب دودحم  يدوجو  نیب  نطاب  هار  زا  طابترا  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  سپ  .ددرگ  یمن  يراج  شکـشا  دنکش و 
هک هنوگ  نامه  .دش  دـهاوخ  دودـحمان  زین  دودـحم  ناسنا  طابترا ، نیا  اب  هک  تسا  حـضاو  رپ  .تسا  دودـحمان  نارک و  یب  يدوجو 
هب ای  هدـیدنگ و  بآ  یکدـنا  تدـم  رد  میزاسن ، طبترم  لصتم و  نارک  یب  ياـیرد  هب  ار  نآ  دـشاب و  يا  هکرب  رد  دودـحم  بآ  رگا 

ایرد دننام  هب  تروص  نیا  رد  هک  مییامن  لصتم  نارک  یب  يایرد  هب  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـش ، دـهاوخ  دوبان  اوه ، یمرگ  تّدـش  لیلد 
.دش دهاوخ  يدوبان  نّفعت و  بورکیم و  عون  ره  زا  نوصم  مصاع و 

ّیـصو و ماما و  هدوب و  موصعم  هک  یـسک  ًاصوصخ  دومن ، دـهاوخ  مولظم  عفادـم  و  هدرک ، یـساسحا  ار  ناـسنا  مولظم ، رب  هیرگ   - 5
زا عافد  رکف  هب  یمولظم  ره  ندید  اب  نینچ  مه  .دش  دهاوخ  تعیرش  عفادم  ناسنا  ماگنه  نیا  رد  هک  دشاب ، تعیرش  بحاص  نیـشناج 

هرهب ببـس  هب  نایعیـش  هک  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  .دنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  ناسانـش  ناور  هک  تسا  یبلطم  نیا  دمآ و  دهاوخ  رب  وا 
تشپ و یماح و  خیرات  لوط  رد  هراومه  تسوا  ّتیمولظم  مالسلا و  هیلعءادهشلادیس  رب  هیرگ  نامه  هک  مظعا  ریـسکا  نیا  زا  يرادرب 

.دنا هدوب  نامولظم  هانپ 
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نآ رب  هک  یبیاصم  تهج  هب  هک  تسا  يا  هتخوس  ياه  بلق  شخب  مارآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ًاـصوصخ  ادـخ  ّیلو  رب  هیرگ   - 6
.دوب دهاوخ  نانآ  لد  رب  یمحرم  کشا ، ياه  هرطق  هدش و  رو  هلعش  نآ  زا  شتآ  هدش ، دراو  مالسلا  هیلع  ترضح 

راوـنا دورو  يارب  ار  هنیمز  دـنک و  یم  رود  ناـسنا  زا  ار  تواـسق  هدـش و  بلق  ّتقر  ببـس  یهلا  ياـیلوا  يارب  ًاـصوصخ  کـشا ،  - 7
.تسا لد  راگنز  هدننک  یلقیص  هدش  هیجوت  ِکشا  اریز  دزاس ، یم  مهارف  ناسنا  لد  رد  دنوادخ 

دننک یم  دومناو  لمع  نیا  اب  ینعی  تسا ، رئاج  نامکاح  اب  یلمع  یفنم و  هزرابم  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  کشا   - 8
زا دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شردپ  تافو  زا  دعب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دنرازیب ، نانآ  راتفر  زا  هک 
هک نآ  اب  دـیرگ ؟ یم  تسا و  تحاران  ادـخ  لوسر  رتخد  هچ  يارب  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  ات  درک ، یناوارف  ياه  هیرگ  هفیقـس »  » هعقاو

.دنا ییابیکش  تماقتسا و  يرابدرب و  رهظم  ربص و  يوگلا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

مه تسا ؛ ناراوگرزب  نآ  هار  نتشاد  هگن  هدنز  نداد و  همادا  ِمالعا  نادیهـش  رورـس  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  کشا   - 9
ناینیـسح مالـسلا و  هیلع  نیـسح  وریپ  قفاوم و  هدوب و  نایدیزی  دـیزی و  فلاخم  خـیرات  لوط  رد  ام  هک  تسا  بلطم  نیا  مالعا  نینچ 

.میتسه ناشیاهراعش  نامز و 
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خیرات هاگدید  زا  ایلوا  گوس  رد  هیرگ 

حیضوت

تمرح ینعی  نآ  فالخ  رب  یلیلد  هک  یمادام  تساجرباپ  لصا  نیا  .تسا و  هحابا  لصا  رد  لخاد  یهلا  ياـیلوا  گوس  رد  نتـسیرگ 
گوس رد  نتسیرگ  تهارک  ای  تمرح  رب  یلیلد  چیه  هک  درک  میهاوخ  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  .دشاب و  هتـشادن  دوجو 
گوس رد  نتـسیرگ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دومن  لیلد  هماقا  نآ  ناحجر  بابحتـسا و  رب  ناوت  یم  هکلب  درادن ، دوجو  یهلا  يایلوا 

: مینک یم  هراشا  یهلا  يایلوا 

لیباه گوس  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نتسیرگ   - 1

دنزرف نوچ   » (1) ؛»...  مدآ هاکب  هاخا  مدآ  نبا  لتق  اّـمل  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  شدنـس  هب  يربط 
«. ...تسیرگ وا  رب  مدآ  دیناسر ، لتق  هب  شردارب  ار  مدآ 

فسوی قارف  رد  بوقعی  هیرگ   - 2

ْوَأ ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت   » هیآ ریسفت  رد  يربط 
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عجر موی  یلا  بوقعی  دـنع  نم  فسوی  جرخ  ذـنم  ناک  : » تفگ هک  هدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  شدنـس  هب   (1) «، َنیِِکلْهلا َنِم  َنوُکَت 
نم هَّللا  یلع  مرکا  هفیلخ  ذـئموی  ضرالا  یلع  اـم  هَّللاو  نسحلا : لاـق  هرـصب ، بهذ  یتح  یکبی  هبلق ، نزحلا  قراـفی  مل  هنـس ، نوناـمث 

.دیشک لوط  لاس  داتشه  تشگزاب ، هک  يزور  ات  دش  جراخ  بوقعی  دزن  زا  فسوی  ترضح  هک  ینامز  زا   » (2) ؛» مالسلا هیلع  بوقعی 
ادخ هب  دیوگ : یم  يرـصب  نسح  .دش  روک  شنامـشچ  هکنیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  .درکن  تقرافم  بوقعی  لد  زا  نزح  ماگنه  نیا  رد 

« .دوبن بوقعی  زا  ادخ  رب  رت  میرک  یقولخم  نیمز  يور  زور  نآ  رد  دنگوس !

هزمح رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 3

مث یکب  هانیع و  تفرذـف  یلتقلا ، یلع  حاونلا  ءاکبلا و  عمـس  هنیدـملا  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عجر  اّمل  : » دـیوگ یم  ماشه  نبا 
(3) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّمع  یلع  نیکبف  کلذ ، اوعمـس  اّمل  لهـشالادبع  ینب  ءاسن  ءاجف  هل ." یکاوب  هزمح ال  نکل  : " لاق

کشا زا  رپ  ترضح  نامشچ  دیسر ، ششوگ  هب  ناگتشک  رب  هلان  هیرگ و  يادص  تشگزاب ، دحا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچ  »
هیرگ هب  عورش  دندینش ، ار  ادن  نیا  نوچ  لهـشألادبع  ینب  نانز  .درادن " يا  هدننک  هیرگ  هزمح  یلو  : " دومرف سپـس  .تسیرگ  دش و 

« .دندرک هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يومع  رب 

نم ّدشا  ًایکاب  هَّللا  لوسر  انیأر  ام  : » تفگ هک  هدرک  لقن  دوعسم  نبا  زا  زین  وا 

133 ص :

هیآ 85. فسوی ، هروس  . 185 - 1
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ص 105. ج 3 ، هّیبلحلا ، هریسلا  . 187 - 3
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هللا یلصادخ  لوسر  هیرگ  ام   » (1) ؛» یشغلا هب  غلب  یتح  قهش  يا  بحتنا  هتزانج و  یلع  فقو  مث  هلبقلا ، یف  هعضو  هزمح ، یلع  هئاکب 
هزانج نیلاب  رب  هاگ  نآ  دومن ، هلبق  فرط  هب  ار  وا  ترضح  .میدیدن  هزمحرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نتـسیرگ  دننام  هب  ار  هلآو  هیلع 

« .دوش شوهیب  دوب  کیدزن  هک  دز  يا  هحیص  داتسیا و  وا 

شترتع رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیرگ   - 4

زا یتعامج  ناهگان  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  يزور  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  شدنـس  هب  هبیـش  یبا  نبا 
رد اـم  مدرک : ضرع  وا  هب  .درک  رییغت  شگنر  هدـش ، ناـیرگ  شنامـشچ  درک  هدـهاشم  ار  ناـنآ  ترـضح  نوچ  دـندمآ ، مشاـه  ینب 

یلع هرخآلا  انل  هَّللا  راتخا  تیب  لها  ّانا  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هدننک  تحاران  امـش  يارب  هک  مینک  یم  هدهاشم  يزیچ  امـش  تروص 
.تسا و هدرک  باختنا  ایند  رب  ار  ترخآ  ام  يارب  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  اـنامه   » (2) ؛» ءالب نوقلیـس  یتیب  لهأ  ّنا  و  ایندلا ،

« .دسر ارف  الب  ار  متیب  لها  هک  تسا  دوز  انامه 

بّلطملادبع شّدج  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 5

لوسر  » (3) ؛» یکبی وه  و  بلطملادـبع -  يا  هریرـس -  تحت  یـشمی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیأر  اـنا  : » دـیوگ یم  نمیا  ما 
« .درک یم  تکرح  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  ّبلطملادبع  توبات  ریز  هک  مدرک  هدهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

134 ص :

ص 323. ج 2 ، نامه ، . 188 - 1
ص 697. ج 8 ، فّنصملا ، . 189 - 2

ص 7. صاوخلا ، هرکذت  . 190 - 3
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هتوم گنج  يادهش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 6

ذخا : " لاق مهربخ و  مهیتأـی  نا  لـبق  ساـنلل  هحاور  نبا  ًارفعج و  ًادـیز و  یعن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ّنا  : » دـنک یم  لـقن  يراـخب 
زا لبق  ار  هحاور  نبا  رفعج و  دیز و  تداهش  ربخ   » (1) ؛» نافرذت هانیع  و  بیصاف ،" هحاور  نبا  ذخا  مث  بیصاف ، رفعج  ذخا  مث  هیارلا ،

رفعج سپـس  داـتفا ، نیمز  رب  و  تفرگ ، دـیز  ار  مچرپ  دوـمرف : داد و  ناـنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوـخ  دـسرب  مدرم  هب  هک  نآ 
« .دوب نایرگ  شنامشچ  هک  یلاحرد  تفگ  یماراه  نیا.داتفا  نیمزربزینواو  تفرگ  هحاور  نبا  هاگ  نآ  داتفا ، نیمز  رب  زین  وا  تفرگ 

رفعج رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 7

ار نانآ  .دیبلط  ار  رفعج  نادنزرف  دش و  وا  هناخ  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دندیـسر ، تداهـش  هب  شباحـصا  رفعج و  نوچ 
هدروآرد هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  ترضح  هب  ءامسا  شرسمه  .دش  نایرگ  شنامـشچ  دییوب و 

یم ءامسا  .دندیـسر  تداهـش  هب  نانآ  زورما  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدیـسر  امـش  هب  شباحـصا  رفعج و  زا  يربخ  ایآ  تسا ؟
هک یلاح  رد  دش  لخاد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ماگنه  نیا  رد  .مدرک  عمج  دوخ  رود  رب  زین  ار  نانز  متـسیرگ و  مدش و  دنلب  نم  دیوگ :

.هاّمعاو دومرف : یم  درک و  یم  هیرگ 

« .دنیرگب ناگدننک  هیرگ  دیاب  رفعج  لثم  رب   » (2) ؛» یکاوبلا کبتلف  رفعج  لثم  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

135 ص :

.دلاخ بقانم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ص 240 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  . 191 - 1
ص 90. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 192 - 2
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شردام گوس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 8

ربق ترایز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   » (1) ؛» هلوح نم  یکبا  یکبف و  هّما  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  راز  : » دـیوگ یم  هریرهوبا 
« .دروآرد هیرگ  هب  زین  دوب  وا  فارطا  رد  هک  ار  یسک  ره  تسیرگ و  تفر و  شردام 

دسا تنب  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 9

.تسیرگ و دراذگ و  ربق  رد  ار  وا  هدناوخ ، زامن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ردام  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  تیاور 
ریخ يازج  يدرک -  نم  قح  رد  هک  يرداـم -  تهج  هب  ار  وـت  دـنوادخ   » (2) ؛» ّما ریخ  تنک  دـقلف  ًاریخ ، ّما  نم  هَّللا  كازج  : » دوـمرف

« .يدوب يردام  بوخ  وت  متح  روط  هب  .دهد 

نوعظم نب  هَّللادبع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیرگ   - 10

(3) ؛» یکبی وه  ّتیم و  وه  نوعظم و  نب  ناـمثع  لـّبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنا  : » هک دـنک  یم  لـقن  هشیاـع  زا  شدنـس  هب  مکاـح 
« .درک هیرگ  دیسوب و  دوب  هدرم  هک  یلاح  رد  ار  نوعظم  نب  نامثع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  »

نتسیرگ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تصخر   - 11

ماگنه هیرگ  هب  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   » (4) ؛» ءاکبلا یف  انل  صّخر  : » دنیوگ یم  بعک  نب  هظرق  دیز و  نب  تباث  دوعسم و  نبا 
« .داد تصخر  تبیصم 

136 ص :

ح 108. باب 36 ، زئانجلا ، باتک  ص 671 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 193 - 1
ص 56. یبقعلا ، رئاخذ  . 194 - 2

ص 361. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  . 195 - 3
ص 268. ج 3 ، فّنصملا ، . 196 - 4

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_136_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_136_4
http://www.ghaemiyeh.com


دوب تکرح  لاح  رد  يا  هزانج  لابند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هریره  وبا  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
یلصادخ لوسر  .تشادزاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  و  دینش ، ار  نانز  هیرگ  يادص  رمع  .درک  یم  تکرح  وا  هارمه  زین  باطخ  نب  رمع  و 

مـشچ اریز  نک ، اهر  ار  نانآ  رمع ! يا   » (1) ؛» بیرق دـهعلا  هباصم و  سفنلاو  هعماد ، نیعلا  ّناف  ّنهعد ، رمع ! اـی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا 
« .تسا کیدزن  دهع  هدید و  تبیصم  سفن  راب و  کشا 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  گوس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هیرگ   - 12

هیلع یلع  دومن ، تلحر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  زا  یکلاـم  غاّبـص  نبا 
ربق يور  رب  ار  دوخ  دـمآ و  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  .دـمآ  یم  وا  تراـیز  هب  زور  ره  مالـسلا 

: دومن ءاشنا  ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  دنکفا و  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

ًامّلسم روبقلا  یلع  تررم  یل  ام 

یباوج ّدری  ملف  بیبحلا  ربق 

ًایدانم بیجتال  کلام  ربق  ای 

(2) بابحألا هّلخ  يدعب  تللمأ 

.دهد یمن  ار  مباوج  یلو  مهد  یم  مالس  مبیبح  تسود و  ربق  رب  منک و  یم  رذگ  روبق  رب  هک  هدش  هچ  ارم  »

.»؟ يا هدش  هتسخ  لولم و  ناتسود  اب  ترشاعم  زا  نم  زا  دعب  ایآ  یهد ؟ یمن  ار  هدنهد  ادن  باوج  هک  هدش  هچ  ار  وت  ربق ! يا 

137 ص :

ص 333. ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 190 ؛ ج 4 ، یئاسن ، ننس  ص 381 ؛ ج 1 ، مکاح ، كردتسم  . 197 - 1
ص 130. همهملا ، لوصفلا  . 198 - 2
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رامع گوس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هیرگ   - 13

يا « ؛»؟ رـسای نب  رامع  لتق  يدـع ! ای  : » دومرف يدـع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیـسر ، لتق  هب  رامع  نوچ  : » دـیوگ یم  هبیتق  نبا 
بجوتسا ! رامع ای  هَّللا  کمحر  : » دومرف تسیرگ و  ترضح  هاگ  نآ  .يرآ  درک : ضرع  يدع  دش »؟ هتشک  رسای  نب  رامع  ایآ  يدع !

« .دوب میرک  قزر  یناگدنز و  بجوتسم  وا  رامع ! يا  ار  وت  دنک  تمحر  ادخ   » (1) ؛» ...میرکلا قزرلا  هایحلا و 

هبتع نب  مشاه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هیرگ   - 14

لعج و  امهیلع ، یّلـص  امهیلع و  یلع  یکبف  صاقو ، یبا  نب  هبتع  نب  مشاه  ًاضیا  مویلا  کـلذ  یف  لـتق  : » دـیوگ یم  يزوج  نب  طـبس 
زین صاـقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاـه  نیفـص ، ینعی  زور  نآ  رد   » (2) ؛» امهلـسغی مل  هلبقلا و  یلی  اّمم  هبتع  نب  مشاه  و  هیلی ، اّـمم  ًاراـمع 

و دومن ، هلبق  فرط  هب  ار  هبتع  نب  مشاه  دوخ و  فرط  هب  ار  رامع  .درازگ و  زامن  ناـنآ  رب  تسیرگ و  ود  ره  رب  ترـضح  .دـش  هتـشک 
« .دادن لسغ  ار  ود  نآ 

رکبوبا نب  دّمحم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هیرگ   - 15

یلع هب  رکبوبا  نب  دمحم  ندش  هتشک  ربخ   » (3) ؛» هلتاق نعل  هیلع و  فّسأت  یکبف و  دّمحم  لتق  ًایلع  غلب  و  : » دیوگ یم  يزوج  نب  طبس 
« .داتسرف تنعل  شلتاق  رب  دومن و  فسأت  راهظا  وا  رب  تسیرگ و  دیسر و  مالسلا  هیلع 

138 ص :

ص 110. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  . 199 - 1
ص 94. صاوخلا ، هرکذت  . 200 - 2

ص 107. نامه ، . 201 - 3
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شردپ گوس  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیرگ   - 16

نآ  » (1) ؛» هب تقحل  یّتح  یکبت  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  بدنت  لزت  مل  موقلا و  تلزتعا  اّهنا  ّمث  : » دیوگ یم  يزوج  نب  طبس 
قحلم ترـضح  نآ  هب  ات  تسیرگ  یم  درک و  یم  هبدـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ًامئاد  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  همطاف  هاـگ 

« .دش

شردام رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیرگ   - 17

(2) ؛»؟ یّما نیا  لوقت : یکبت و  یه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  قلعتت  همطاف  تلعج  هجیدخ  تیفوت  اّمل  و  : » دـیوگ یم  یبوقعی 
تـساجک تفگ : دیناسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  همطاف  دومن  تلحر  هجیدخ  نوچ  »

.»؟ مردام تساجک  مردام ؟

هیقر رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیرگ   - 18

هللا یلص  هَّللا  لوسر  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  هیقر  تتام  امل  : » تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنـس  هب  هّبـش  نبا 
عومدلا حسمی  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لعجف  ربقلا ، ریفش  یلع  همطاف  تکبف  ...نوعظم  نب  نامثع  ریخلا  انفلـسب  ینقحلا  هلآو : هیلع 

هب : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  درک ، تلحر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  هیقر  نوچ   » (3) ؛» هبوث فرطب  اهینیع  نع 
کـشا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسیرگ و  ربق  رانک  همطاف  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  ...داـب " قحلم  نوعظم  نب  ناـمثع  اـم  ریخ  فلس 

« .درک كاپ  شنامشچ  زا  شسابل  هشوگ  اب  ار  وا  ياه 

139 ص :

ص 318. نامه ، . 202 - 1
ص 35. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 203 - 2

ص 103. ج 1 ، هرّونملا ، هنیدملا  خیرات  . 204 - 3
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رفعج گوس  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیرگ   - 19

تبیـصم نیا  هب  وا  رب  داد و  وا  هب  ار  رفعج  تداهـش  ربخ  دش و  دراو  ءامـسا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنک : یم  لقن  ریثا  نبا 
(1) .درک هیرگ  هب  عورش  دش و  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  .تفگ  تیلست 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  گوس  رد  هفوک  لها  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هیرگ   - 20

، مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اهیف  ضبق  یتلا  هلیللا  هحیبص  یف  بطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ّنا  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هکردی مل  نولوالا و  هقبسی  مل  لجر  هلیللا  هذه  یف  ضبق  دقل  لاق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثا  هَّللا و  دمحف 

هنیمی نع  لیئربج  هفنتکیف  هتیارب  ههجوی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  و  هسفنب ، هیقیف  هَّللا  لوسر  عم  دهاجی  ناک  دقل  نورخالا 
نب عشوی  ضبق  اهیف  و  میرم ، نب  یسیعب  اهیف  جرع  یتلا  هلیللا  یفوت  دقل  .هیدی و  یلع  هَّللا  حتفی  یتح  عجری  الف  هلامش ، نع  لیئاکیم  و 

یکبف و ءاکبلا  هقنخ  مث  هلهال ، ًامداخ  اهب  عاتبی  نا  دارا  و  هئاطع ، نم  تلـضف  مهرد  هئامعبـس  ّالا  ءاضیب  ءارفـص و ال  فلخ  ام  و  نون ،
داریا يا  هبطخ  دومن ، تلحر  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یبـش  نآ  حبـص  رد  یلع  نب  نسح   » (2) ؛» ...هعم سانلا  یکب 

وا رب  ناینیـشیپ  هک  دومن  تلحر  يدرم  بش  نیا  رد  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  درک و 
ناج اب  درک و  یم  داهج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه  هشیمه  وا  .درک  دـنهاوخن  كرد  ار  وا  زین  ناگدـنیآ  هتفرگن و  تقبس 

زا دوخ 

140 ص :

ص 90. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  . 205 - 1
ص 11. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 206 - 2

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_140_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_140_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد لیئاکیم  وا و  تسار  فرط  رد  لیئربج  .درک  یم  ییاـمنهار  شمچرپ  اـب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دومن  یم  عاـفد  وا 
هک تفاـی  تاـفو  یبش  رد  وا  .داد  یم  رارق  وا  ناتـسد  رب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  اـت  تشگ  یمن  زاـب  گـنج  زا  و  دـندوب ، وا  پچ  فرط 

ياـج رب  ار  يا ) هرقن  ـالط و   ) يدیفـس يدرز و  چـیه  .تفاـی و  تاـفو  نوـن  نب  عـشوی  و  دوـمن ، جورع  نامـسآ  هب  مـیرم  نـب  یـسیع 
وا يولگ  ضغب  هاگ  نآ  .دنک  هیهت  شا  هداوناخ  يارب  یمداخ  نآ  اب  تساوخ  یم  هک  شلاوما  يدایز  زا  مهرد  دصتفه  زج  تشاذگن 

«. ...دنتسیرگ وا  اب  زین  مدرم  تسیرگ و  درشف و  ار 

مالسلا هیلع  سابع  شردارب  گوس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ   - 21

: لوقی وه  ضرالا و  یلع  عقوف  هتماه  قلفف  فیرـشلا  هسأر  یلع  دیدح  نم  دومعب  مهنم  لجر  هبرـضف  : » دنک یم  لقن  یفنح  يزودـنق 
هلمح هیلا و  لزن  هنع و  مهفـشک  مهیلع و  لمح  هابلق و  هجهماو  هاسابعاو ، مامالا : لاقف  .مالـسلا  یّنم  کـیلع  نیـسح ! اـی  هَّللادـبعاباای !

رـس رب  نهآ  زا  يدومع  اـب  يدرم   »... (1) ؛» ...ءازجلا ریخ  یّنع  هَّللا  كازج  لاـق : ًادـیدش و  ًاءاـکب  یکب  همیخلا و  هلخداـف  هداوج  یلع 
وت رب  نم  مالس  نیـسح ! يا  هَّللادبعابا ! يا  دروآرب : دایرف  داتفا و  نیمز  رب  تفاکـش و  ار  شقرف  هک  دیبوک  مالـسلا  هیلع  سابع  فیرش 
نآ رب  ار  وا  دش و  هدایپ  بسا  زا  .دز  رانک  ار  نانآ  هدرک ، هلمح  رکـشل  رب  هاگ  نآ  .ملد  نوخ  رب  ياو  مسابع ، رب  ياو  دومرف : ماما  .داب 

«. ...دیامرف تیانع  ازج  نیرتهب  ار  وت  نم  تهج  هب  دنوادخ  دومرف : تسیرگ و  رایسب  دومن و  همیخ  لخاد  درک و  راوس 

141 ص :

ص 409. هدوملا ، عیبانی  . 207 - 1
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لیقع نب  ملسم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ   - 22

هفوکلا لها  نم  لجر  هیلع  مدق  ّهنا  کلذ  و  لتق ؛ دق  لیقع  نب  ملـسم  ّناب  یلع  نب  نیـسحلا  غلب  و  : » دسیون یم  یفوک  مثعا  نب  دـمحا 
هورع نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم  ترظن  یتـح  تجرخ  اـم  و  هفوـکلا ، نم  لاـق : تلبقا ؟ نـیا  نـم  مالـسلا : هـیلع  نیـسحلا  هـل  لاـقف 

ربعتـساف لاق : .هیواعم  نب  دیزی  یلا  امهیـسأرب  هجو  دـق  و  نیباصقلا ، قوس  یف  نیـسکنم ، نیبولـصم ، نیلیتق ، هَّللا  امهمحر  یجحذـملا 
هدش هتشک  لیقع  نب  ملسم  هک  دیسر  ربخ  یلع  نب  نیـسح  هب   » (1) ؛» » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو    ِ ِهَّلل اَّنِإ  : » لاق مث  ًایکاب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

زا تفگ : يا ؟ هدمآ  اجک  زا  دومرف : وا  هب  ترضح  .دش  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هفوک  لها  زا  يدرم  هک  قیرط  نیا  هب  .تسا 
راد هب  هدش و  هتـشک  ود  ره  هک  مدرک  رظن  یجحذم  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  رب  هک  نیا  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  .هفوک 

.دنداتسرف هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  ود  نآ  رس  .دندش و  یم  هدیشک  نیمز  يور  رب  ناباصق  رازاب  رد  هتخیوآ و 

« .« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو    ِ ِهَّلل اَّنِإ  : » دومرف هاگ  نآ  .تسیرگ  دیشک و  یهآ  ترضح 

شراوخریش لفط  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ   - 23

رب رارـصا  دعـس  نب  رمع  رکـشل  هک  درک  هدهاشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  : » دنک یم  لقن  دّمحم  نب  ماشه  زا  يزوج  نب  طبس 
ادخ باتک  امش  نیب  نم و  نیب  داد : ادن  تشاذگ و  رس  يور  رب  تشادرب و  ار  نآرق  دراد ، وا  نتشک 

142 ص :

ص 110. ج 5 ، حوتفلا ، . 208 - 1
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ربمایپ رتخد  دنزرف  نم  ایآ  دیرامش ؟ یم  لالح  ارم  نوخ  یمرج  هچ  هب  موق ! يا  .دشاب  مکاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  و 
؟ تسا هدیسرن  امش  هب  دنتـشهب » راوگرزب  ناناوج  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف هک  مردارب  نم و  ّقح  رد  مّدج  راتفگ  ایآ  متـسین ؟ امش 

؟ تسین نم  يومع  راّیط  رفعج  ایآ  .دینک  لاؤس  يردخ  دیعسوبا  مقرا و  نب  دیز  رباج و  زا  دینک  یمن  قیدصت  ارم  رگا 

محر نم  هب  رگا  موق ! يا  دز : ادـص  .دوـمن  بلج  دوـخ  هب  ار  وا  هجوـت  درک  یم  یباـت  یب  شطع ، تهج  هب  هک  یلفط  ماـگنه  نیا  رد 
هیرگ هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دومن  حبذ  ار  وا  دز و  وا  رب  يریت  موق  نایم  زا  يدرم  .دـینک  محر  لفط  نیا  هب  لقاال  دـینک  یمن 

(1) ؛» هّنجلا یف  ًاعـضرم  هل  ّناف  نیـسح ! ای  هعد  ءاوهلا : نم  يدونف  .انولتقف  انورـصنیل  انوعد  موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  : » تفگ درک و 
زا .دـندناسر  لتق  هب  ار  ام  ضوع  رد  یلو  دـننک  نام  يراـی  اـت  دـندرک  توعد  ار  اـم  هک  نک  مکح  یموق  نیب  اـم و  نیب  ایادـخ ! راـب  »

« .تسا تشهب  رد  يا  هدنهدریش  وا  يارب  اریز  نک ؛ اهر  ار  وا  نیسح ! يا  دش : هداد  ییادن  نامسآ 

رّهسم نب  سیق  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ   - 24

انل و لعجا  مهللا  : » دومرف هاگ  نآ  .تسیرگ  دیشک و  یهآ  ترضح  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  سیق  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
ام يارب  ایادخ ! راب   » (2) ؛» ریدق یش ء  ّلک  یلع  ّکنا  کتمحر ، ّرقتسم  یف  مهاّیا  اننیب و  عمجا  كدنع و  ًامیرک  ًالزنم  انتعیشل 

143 ص :

ص 252. صاوخلا ، هرکذت  . 209 - 1
ص 145. ج 5 ، حوتفلا ، . 210 - 2
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« .ییاناوت يراک  ره  رب  وت  اریز  نک ، عمج  تتمحر  ّرقتسم  رد  نانآ  نیب  ام و  نیب  و  هد ، رارق  دوخ  دزن  یمیرک  لزنم  ام  نایعیش  و 

یحایر دیزی  نب  ّرح  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ   - 25

زا ار  شرس  دش ، هتشک  سپس  تشک و  ار  رفن  هاجنپ  نانآ  نایم  زا  دش و  رو  هلمح  هفوک  لها  رب  ّرح  دنک ...« : یم  لقن  یفنح  يزودنق 
يور زا  ار  نوخ  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  نماد  هب  ار  وا  رـس  ترـضح  .دـندومن  باترپ  ماـما  فرط  هب  هدرک ، ادـج  نت 

ادخ هب   » (1) ؛» هرخآلا یف  دیعس  ایندلا و  یف  ّرح  ّکناف  ًاّرح  کتّمـس  ذا  کّمأ  تأطخا  ام  هَّللاو  : » دومرف یم  درک و  یم  كاپ  شتروص 
« .یترخآ رد  تداعس  اب  ایند و  رد  ّرح  وت  اریز  دیمان ، ّرح  ار  وت  هک  ینامز  درکن  هابتشا  تردام  دنگوس !

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 26

ضبق اولاق : هم ؟ تلقف : .مارحالاب  اولها  جـیجحلا  جیجـضک  ءاکبلاب  جیجـض  اـهلهال  هنیدـملا و  تمدـق  : » دـیوگ یم  یلذُـه  بیؤذوبا 
یم جراخ  مارحا  زا  نایجاح  هک  هنوگ  نامه  دوب  دنلب  هیرگ  هّجـض و  يادص  مدش ، هنیدم  دراو   » (2) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

« .تسا هدرک  تلحر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنتفگ : تسا ؟ هدش  ربخ  هچ  متفگ : .دنوش 

144 ص :

ص 414. هدوملا ، عیبانی  . 211 - 1
ص 371. ج 2 ، هباحصلا ، هایح  ص 265 ؛  ج 7 ، لامعلا ، زنک  . 212 - 2

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_144_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_144_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نسح  ماما  گوس  رد  هنیدم  لها  هیرگ   - 27

ءاسنلا و ًاعبـس  هنیدملا  هکمب و  یلع  نب  نسحلا  یلع  یکب  : » تفگ هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  حـیجن  یبا  نبا  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا 
مالـسلا اـمهیلع  یلع  نب  نسح  رب  زور  تفه  تّدـم  هب  كدوـک ، درم و  نز و  زا  مـعا  هنیدـم ، هـکم و  لـها   » (1) ؛» لاجرلا نایبصلا و 

« .دنتسیرگ

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رب  هریرهوبا  هیرگ   - 28

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  باب  یلع  ًامئاق  هریرهابا  تیأر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  دعـس  ینب  یلوم  رواسم  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّبح  مویلا  تام  سانلا ! اهیا  ای  هتوص : یلعاـب  يداـنی  یکبی و  یلع و  نب  نسحلا  تاـم  موی  هلآو  هیلع 
یلع نب  نسح  تلحر  زور  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دجـسم  ِرد  رب  هـک  یلاـح  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  هریرهوـبا   » (2) ؛» اوکباف

تلحر هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بوبحم  زورما  مدرم ! يا  دهد : یم  ادن  دنلب  يادص  اب  دـیرگ و  یم  هداتـسیا و  مالـسلا  امهیلع 
« .تخادنا هیرگ  هب  ار  همه  تاملک  نیا  اب  وا  .دومن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  گوس  رد  صاع  نب  دیعس  هیرگ   - 29

نبا وه  لوالا و  عیبر  نم  نولخ  سمخل  نیـسمخ  هنـس  یلع  نب  نسحلا  تام  : » دنک یم  لقن  براحم  نب  هملـسم  زا  شدنـس  هب  مکاح 
هاجنپ هک  یلاح  رد  یلع  نب  نسح   » (3) ؛» هیلع یکبی  ناک  و  صاعلا ، نب  دیعس  هیلع  یّلص  و  هنس ، نیعبرا  تس و 

145 ص :

ص 235. مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  . 213 - 1
ص 229. مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  همجرت  قشمد ، خیرات  ص 277 ؛  ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 214 - 2

ص 173. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 215 - 3
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وا رب  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  صاع  نب  دیعس  .دومن و  تلحر  تشاد  لاس  شـش  لهچ و  دوب و  هتـشذگ  لوالا  عیبر  زا  زور  جنپ  و 
« .داتسرف دورد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رب  هفینح  نب  دّمحم  هیرگ   - 30

کمحر لاق : ًایکاب و  هربق  یلع  هیفنحلا  نب  دـمحم  هوخا  ماق  یلع -  نب  نسحلا  نفد -  اّمل  و  : » دـنا هدرک  لقن  نارگید  ّهبردـبع و  نبا 
دنوادخ درک : ضرع  داتـسیا و  وا  ربق  يالاب  رب  نایرگ  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  دش  نفد  یلع  نب  نسح  نوچ   » (1) ؛» دمحمابا ای  هَّللا 

!«. دمحمابا يا  دنک  تمحر  ار  وت 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يروآدای  ماگنه  هنیدم  لها  هیرگ   - 31

نَا کل  نَا  اما  لالب ؟ ای  هوفجلا  هذـهام  : » دومرف وا  هب  هک  یلاح  رد  دـید  باوخ  ار  ربمایپ  ایؤر  ملاـع  رد  لـالب  دـنک : یم  لـقن  يرزج 
دـش رادیب  دوب  نوزحم  هک  یلاح  رد  لالب  ییایب .»؟ ام  ترایز  هب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  لالب ! يا  تسا  ییافج  هچ  نیا  « ؛»؟ انروزت

ار دوخ  درک و  هیرگ  هب  عورش  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  فرط  هب  ًامیقتسم  دمآ و  هنیدم  يوس  هب  هدش ، بکرم  رب  راوس  و 
لالب هب  ود  نآ  .دنابـسچ  یم  دوخ  هب  دیـسوب و  یم  ار  ود  نآ  لـالب  .دـندمآ  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  .دـیلام  ترـضح  ربق  هب 

زا هنیدـم  ربکا .» هَّللا  ربکا ، هَّللا  : » تفگ نوچ  .تفر  دجـسم  ماب  يالاب  لالب  .ییوگب  ناذا  رحـس  ماـگنه  وت  میهاوخ  یم  اـم  دـندومرف :
لوسر ًادّمحم  ّنا  دهـشا  تفگ : نوچ  .دش  رتشیب  هنیدم  لها  نویـش  هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشا  تفگ : نوچ  .دیزرل  دوخ  رب  مدرم  هیرگ 

(2) .دنشاب هتسیرگ  نانز  نادرم و  هنوگ  نیا  هک  دشن  هدید  زور  نآ  دننام  هب  يزور  و  دنتخیر ، نوریب  اه  هناخ  زا  نانز  هَّللا ،

146 ص :

ص 213. صاوخلا ، هرکذت  ص 8 ؛  ج 2 ، دیرفلا ، دقع  . 216 - 1
ص 208. ج 1 ، هباغلادسا ، . 217 - 2
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  نتسیرگ 

گوس رد  تما ، ناگرزب  نیعبات و  هباحص و  مالسلا و  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  ربمایپ و  هک  میرب  یم  یپ  ثیدح  خیرات و  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  هدش ، حیرصت  نآ  هب  تنس  لها  بتک  رد  هک  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دنا  هتسیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیرگ   - 1

وه هرهظ و  یلع  كربف  هیلا ، یحوی  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لخد  : » دیوگ یم  هشیاع 
ءاضیب هبرتب  هاتاف  هدی  ّدم  .كدعب و  اذه  کنبا  لتقی  كدعب و  نتفتـس  کتما  نا  دمحم ! ای  لیئربج : لاقف  .هرهظ  یلع  بعل  و  ّبکنم ،

یف هبرتلا  هباحصا و  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  لیئربج  بهذ  اّملف  .ّفطلا  اهمـسا  کنبا  لتقی  ضرالا  هذه  یف  لاق : و 
نا لیئربج  ینربخا  لاقف : هَّللا ! لوسر  ای  کیکبی  ام  اولاقف : یکبی  وه  رذوبا و  رامع و  هفیذـح و  یلع و  رمع و  رکبوبا و  مهیف  و  هدـی ،

نیسح  (1) ؛» هعجضم اهیف  ّنا  ینربخاف  هبرتلا  هذهب  ینءاج  فطلا و  ضراب  يدعب  لتقی  نیسحلا  ینبا 

147 ص :

كردتسم ص 364 ؛ ج 5 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 164 ؛ ج 2 ، ظاّفحلا ، هرکذـت  و 30 ؛ صص 29  ج 11 ، ریثک ، نبا  خـیرات  . 218 - 1
ص 342. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 176 ؛ ج 3 ، مکاح ،
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تشپ رب  تفر و  الاب  وا  رمک  زا  دش و  دراو  دوب  هدش  لزان  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
لتق هب  ار  تدنزرف  نیا  دننک و  هنتف  وت  زا  دعب  تتما  هک  تسا  دوز  انامه  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  لیئربج  .دومن  يزاب  وا 

، دش دـهاوخ  هتـشک  تدـنزرف  هک  تسا  نیمزرـس  نیا  رد  تفگ : داد و  وا  هب  ار  تبرت  زا  یتشم  درک و  زارد  تسد  هاگ  نآ  .دـنناسرب 
رب دوب  شتـسد  رد  تبرت  نآ  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفر ، لیئربج  نوچ  .تسا  ّفط "  " نآ مسا  هک  ینیمزرس 

: دندرک ضرع  .درک  هیرگ  هب  عورش  ترـضح  .دندوب  رذوبا  رامع و  هفیذح ، یلع ، رمع ، رکبوبا ، نانآ  نایم  رد  .دش  دراو  شباحـصا 
مدنزرف انامه  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : ترضح  هلآو !؟ هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  تسا  هدروآرد  هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ 

دهاوخ وا  نفد  ّلحم  اج  نآ  رد  هک  داد  ربخ  دروآ و  ار  تبرت  نیا  نم  يارب  .دش و  دهاوخ  هتشک  ّفط  نیمزرس  رد  نم  زا  دعب  نیسح 
« .دوب

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هیرگ   - 2

ترـضح دیـسر ، دوب  نیفـص  هار  رد  هک  اونین  هب  نوچ  .میدرک  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  هک  دنک  یم  لقن  یجن  زا  رکاسع  نبا 
موی تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  تلخد  لاق : كاذ ؟ ام  و  تلق : .تارفلا  ّطشب  هَّللادبعابا  ای  ربصا  هَّللادبعابا ! ای  ربصا  : » داد ادن 

ّنا ینثّدـحف  دـما  لبق  لیئربج  يدـنع  نم  ماق  لب  لاق : ناضیفت ؟ کینیع  نأش  ام  دـحا ، کبـضغا  هَّللا ! ّیبن  ای  تلق : ناـضیفت ، هاـنیع  و 
بارت هنم  هضبق  ضبقف  هدـی  ّدـمف  معن ، تلقف : لاق : هتبرت ؟ نم  کّمـشا  نا  یلا  کـل  لـه  لاـقف : لاـق : .تارفلا  ّطـشب  لـتقی  نیـسحلا 

اهیناطعاف

148 ص :
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يارب مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار  .تارف  ّطش  رد  هَّللادبعابا  يا  نک  ربص  هَّللادبعابا ! يا  نک  ربص   » (1) ؛» اتضاف نا  ّینیع  کلما  ملف 
هیلع هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  .دوب  نایرگ  شمـشچ  ود  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ربمایپ  رب  يزور  دومرف : ترـضح  هچ ؟

اجنیا لیئربج  لبق  یتاظحل  دومرف : ترضح  تسا ؟ رابکشا  ناتنامشچ  هک  هدش  هچ  تسا ؟ هدروآرد  بضغ  هب  ار  وت  یـسک  ایآ  هلآو !
یم ایآ  دومرف : نم  هب  ترضح  دیوگ : یم  یجن  .دیسر  دهاوخ  لتق  هب  تارف  ّطش  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و 

تشادرب كاخ  زا  یتشم  هدرک و  زارد  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  .يرآ  مدرک : ضرع  ییامن ؟ مامشتسا  ات  مهد  وت  هب  شتبرت  زا  یهاوخ 
« .دش يراج  مکشا  اذل  مریگب ، ار  دوخ  يولج  متسناوتن  نم  .دومن  اطع  نم  هب  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هیرگ   - 3

هیلع بوقعی  ناف  ینومولتال ، لاقف : هئاکب  هرثک  نع  نیسحلا  نب  یلع  لئس  : » هک هدرک  لقن  دّمحم  نب  رفعج  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا 
یتیب لها  نم  ًالجر  رـشع  هعبرا  یلا  ترظن  دق  و  تام ، هنا  ملعی  مل  نزحلا و  نم  هانیع  تضیبا  یتح  یکبف  هدلو  نم  ًاطبـسدقف  مالـسلا 

رد مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نـب  یلع  زا   » (2) ؛» ًادبا یبلق  نم  بهذی  مهنزح  نورتفأ  هدـحاو  هادـغ  یف  نوحبذـی 
دوقفم شنادنزرف  زا  یکی  بوقعی  اریز  دینکن ؛ تمالم  ارم  دومرف : ترضح  دش ؟ لاؤس  شنتسیرگ  ترثک  دروم 

149 ص :

؛  ص 85 ج 1 ، دـمحا ، دنـسم  ص 300 ؛  ج 2 ، بیذـهتلا ، بیذـهت  ص 238 ؛  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  قشمد ، خـیرات  . 219 - 1
ص 105. ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا 

ص 138. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 56 ؛  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  همجرت  قشمد ، خیرات  . 220 - 2
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لها زا  رفن  هدراهچ  هب  نم  یلو  .تسا  هدرمن  وا  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  دش  دیفـس  شمـشچ  ود  هک  نیا  ات  تسیرگ  ردـق  نآ  دـش ،
»؟ دور نوریب  مبلق  زا  نانآ  نزح  هک  دیهاوخ  یم  امش  ایآ  دندش ، حبذ  یگمه  زور  کی  حبص  رد  هک  مدرک  رظن  متیب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هیرگ   - 4

هک مدوب  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  دزن  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  یمیمت  لیعامـسا  زا  شدنـس  هب  یناهفـصا  جرفلاوبا 
تـشپ ار  دوخ  تیب  لها  .دوش  دراو  هک  داد  روتـسد  ترـضح  .تفرگ  دورو  هزاجا  ترـضح  زا  رعاش -  يریمح -  دیـس  يارب  مداـخ 

نیا يریمح  .دناوخب  رعـش  ات  تساوخ  وا  زا  ترـضح  .تسـشن  يا  هشوگ  رد  درک و  مالـس  دـش و  دراو  يریمح  دیـس  .داد  رارق  هدرپ 
: دورس مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  ار  راعشا 

نیسحلا ثدج  یلع  ررمأ 

هّیکزلا همظعأل  لقف 

نم تلزال  ًامظعأآ 

هّیور هبکاس  ءافط  و 

هربقب تررم  اذا  و 

هّیطملا فقو  هب  لطأف 

رّهطملل رّهطملا  کبا  و 

هیقنلا هرّهطملا  و 

تتأ هلوعم  ءاکبک 

هّینملا اهدحاول  ًاموی 

ترـضح هناخ  زا  نویـش  يادص  و  دوب ، ریزارـس  شیاه  هنوگرب  دّمحم  نب  رفعج  ياه  کشا  هک  مدرک  هدـهاشم  دـیوگ : یم  يریمح 
(1)  . ...دندش تکاس  زین  نانآ  .دنداد  يراددوخ  هب  روتسد  ماما  هک  يّدح  هب  دش ، دنلب 

150 ص :

ص 240. ج 7 ، یناغالا ، . 221 - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  سابع  نبا  هیرگ   - 5

روک شمشچ  هک  نیا  ات  تسیرگ  یم  وا  رب  سابع  نبا  ًامئاد  دش ، هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  تسا : هدرک  لقن  يزوج  نب  طبس 
(1) .دش

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  کلام  نب  سنا  هیرگ   - 6

داد و رارق  یتشت  رد  ار  نآ  دندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رـس  نوچ  : » دیوگ یم  یفنح  يزودنق 
، دوب وا  دزن  سَنَا  .مدـیدن  ار  اه  نادـند  نیا  لثم  تفگ : یم  دومن و  ترـضح  نآ  ياه  نادـند  هب  ندز  هب  عورـش  شا  یتسد  بوچ  اـب 

(2) .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  مقرا  نب  دیز  هیرگ   - 7

هک ما  هدید  تاعفد  هب  دنگوس ! ادخ  هب  رادرب ، ار  تبوچ  تفگ : وا  هب  دوب ، دایز  نبا  دزن  مقرا  نب  دیز  هک  هدرک  تیاور  ایندلا  یبا  نبا 
(3) .درک هیرگ  هب  عورش  هاگ  نآ  .دیسوب  یم  ار  بل  ود  نیا  نیب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  هملس  ما  هیرگ   - 8

یشغ یتح  تکب  مث  ًاران ، مهروبق  هَّللا  ألم  اهولعف ؟ دق  وأ  : » تفگ دیسر ، هملس  ما  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
ار راک  نیا  ایآ   » (4) ؛» اهیلع

151 ص :

ص 152. صاوخلا ، هرکذت  . 222 - 1
.يذمرت زا  لقن  هب  ص 389 ، هدوملا ، عیبانی  . 223 - 2

ص 434. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 315 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 21 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، . 224 - 3
ص 196. هقرحملا ، قعاوص  . 225 - 4
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« .درک شغ  هک  نیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  هاگ  نآ  .دنکرپ  شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  دنوادخ  دندرک !؟

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  يرصب  نسح  هیرگ   - 9

(1) ؛» ...اهّیبن تنب  نبا  تلتق  هما  ّلذا  و  لاق : مث  هاغدـص  جـلتخا  یتح  یکب  نیـسحلا  لتق  يرـصبلا  نسحلا  غلب  اّمل  : » دـیوگ یم  يرهز 
: تفگ هاگ  نآ  .دش  کشا  زا  رپ  شیاه  هنوگ  ود  هک  يّدح  هب  تسیرگ ، دیسر ، يرصب  نسح  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  ربخ  نوچ  »

!...«. تسا هدناسر  لتق  هب  ار  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یموق  داب  لیلذ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  میثُخ  نب  عیبر  هیرگ   - 10

اّمل : » دنک یم  لقن  يزوج  نب  طبـس  .تسا  میثخ  نب  عیبر  تسیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  گوس  رد  هک  نیعبات  هلمج  زا 
و هدـیب ، مهمعطا  مهّبحـال ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مهآر  ول  هیتـف  اولتق  دـقل  لاـق : یکب و  نیـسحلا  لـتق  میثـخ  نب  عیبرلا  غـلب 
هک دنتشک  ار  یناناوج  نانآ  تفگ : تسیرگ و  دیسر  عیبر  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ   » (2) ؛» هذخف یلع  مهسلجا 

دوخ يوناز  رب  داد و  یم  ماعط  ار  نانآ  دوخ  ناتسد  هب  تشاد و  یم  تسود  دید  یم  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگ  ره 
« .دناشن یم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  هفوک  لها  هیرگ   - 11

نادناخ نانز  ندید  هب  یگمه  مدرم  دیسر ، هفوک  هب  ارُسا  بکرم  نوچ 

152 ص :

ص 127. ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 227؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 265؛ صاوخلاهرکذت ، . 226 - 1
ص 268. صاوخلا ، هرکذت  . 227 - 2
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رد نانک  هبدن  هفوک  نانز  .دوب  دنلب  ییارس  هیثرم  ادص و  رس و  نویش و  هآ و  يادص  فرط  ره  زا  .دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.(1) ...دنتسیرگ یم  ناریسا  رب  نادرم  یهارمه  اب  دنداد ، یم  كاچ  نابیرگ  هک  یلاح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  نیباّوت  هیرگ   - 12

« مالـسلا هیلع  نیـسحلا  تاراثلای   » هب نیباوت  هحیـص  هک  دوب  هدشن  لخاد  يرجه  جنپ  تصـش و  لاس  : » دـیوگ یم  یطاشلا  تنب  هشیاع 
رد دـنداتفا ، هار  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  فرط  هب  دوخ  ياه  هحلـسا  اـب  هفوک  لـها  و  دروآرد ، هزرل  هب  هیما  ینب  ياـپ  ریز  ار  نیمز 

ربـق دزن  نوچ  . (2)« مُِکئِراـَب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَـف  ْمُِکئِراـَب  َیلِإ  اوـُبُوتَف  : » دـندرک یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاـح 
عّرضت هدرک و  تماقا  اج  نآ  رد  زور  هنابـش  کی  نانآ  .دندیدن  زور  نآ  زا  رت  نایرگ  ار  مدرم  .دندز و  يا  هحیـص  یگمه  دندیـسر ،

(3) «. ...دندومن

153 ص :

ص 734. یطاشلا ، تنب  هشیاع  رتکد  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لآ  هعوسوم  . 228 - 1
راک نیا  دیناسرب ، لتق  هب  ار ) رگیدکی   ) ار دوخ  دـیدرگ و  زاب  دوخ  قلاخ  يوس  هب  و  دـینک ؛ هبوت  سپ  هیآ 54 ، هرقب ، هروس  . 229 - 2

.تسا رتهب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  رد  امش  يارب 
ص 451. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 764 ؛  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لآ  هعوسوم  . 230 - 3

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 181 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_153_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_153_3
http://www.ghaemiyeh.com


نیفلاخم هلدا  یسررب 

دروم ار  اه  نآ  هک  دـنا  هدرک  کسمت  دـنچ  يا  هلدا  هب  دنتـسه ، تاوما  رب  نتـسیرگ  ناحجر  زاوج و  رکنم  تنـس  لها  زا  هک  یناسک 
: میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و 

ّتیم رب  نتسیرگ  زا  یهن  تایاور و   - 1

یمن ایآ  مکرتخد ! يا  شاب ، مارآ  تفگ : وا  هب  رمع  .تسیرگ  رمع  رب  هصفح  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  هَّللادـبع  زا  نارگید  ملـسم و 
« .دهد یم  باذع  ار  وا  تیم ، هداوناخ  هیرگ   » (1) ؛» هیلع هلها  ءاکبب  بّذعی  ّتیملا  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یناد 

ایآ تفگ : دمآ ، شوه  هب  نوچ  .دندومن  دنلب  نویـش  هب  ادص  وا  رب  .دش  شوهیب  دروخ  هزین  رمع  نوچ  هک  هدش  لقن  رمع  نبا  زا  زین  و 
یم باذع  هدـنز  هیرگ  رب  هدرم ، انامه   » (2) ؛» ّیحلا ءاکبب  بذـعیل  تیملا  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـیناد  یمن 

« .دوش

154 ص :

.هیلع هلها  ءاکبب  بذعی  تیملا  باب  زئانجلا ، باتک  ص 639 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  . 231 - 1
.نامه . 232 - 2
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خساپ

.تسا ضراعم  دراد ، هیرگ  ناحجر  ای  زاوج  رب  تلالد  همه  دش و  رکذ  ًالبق  هک  یثیداحا  اب  ثیداحا  نیا  ًالّوا :

بیهص اریز  تسا ، هدرک  هابتشا  شدروم  رب  يوبن  ثیدح  نیا  قیبطت  رد  باطخ  نب  رمع  هک  دوش  یم  هدافتسا  رگید  ثیداحا  زا  ًایناث :
هـشیاع .مدرک  وگزاب  وا  يارب  مدوب  هدینـش  رمع  زا  هچ  نآ  متفر و  هشیاـع  دزن  رمع ، زا  ثیدـح  نیا  ندینـش  زا  دـعب  نم  : » دـیوگ یم 

ّنا : » دومرف هکلب  دوش ، یم  باذع  یـسک  هیرگ  هب  ّتیم  هک  دومرفن  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب  هن  تفگ :
هب ار  رفاک  باذع  دنوادخ  انامه   » (1) ؛» يرخا رزو  هرزاو  رزتال  و  یکبأ ، کحـضا و  وهل  هَّللا  ّناو  ًاباذع ، هلها  ءاکبب  هَّللا  هدیزی  رفاکلا 

« .دنک یمن  لمح  ار  يرگید  راب  یسک  چیه  دنایرگ ، یم  دنادنخ و  یم  دنوادخ  انامه  .دنک و  یم  دایز  شلها  هیرگ  ببس 

هـشیاع دوش ، یم  باذع  وا  رب  شلها  هیرگ  هب  تیم  هک  دش  لقن  رمع  نبا  لوق  هشیاع  دزن  هک  دنک  یم  لقن  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه 
لوسر رانک  زا  ار  يدوهی  درم  هزانج  يزور  .تسا  هدرکن  ظفح  یلو  هدینـش  ار  يزیچ  وا  ار ، نمحرلادبعابا  دنک  تمحر  ادخ  تفگ :

ّهنا نوکبت و  متنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـسیرگ  یم  وا  رب  شلها  هک  یلاـح  رد  دـنداد  روـبع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
« .دوش یم  باذع  وا  دینک و  یم  هیرگ  امش   » (2) ؛» بذعیل

155 ص :

ح 22 و 23. باب 9 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  ص 155 ؛ ج 1 ، زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  . 233 - 1
ص 156. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ثیدح 25 ؛  باب 9 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  . 234 - 2
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هللا یلـصادخ  لوسر  یلو  درک ، عنم  ّتیم  رب  نانز  هیرگ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  رمع  هک  میدرک  هراشا  یتیاور  هب  ًالبق  ًاـثلاث :
مـشچ اریز  نک ، اهر  ار  ناـنآ  رمع ! يا  « ؛» بیرق دـهعلا  باـصم و  بلقلا  هعماد و  نیعلا  ّناـف  رمع ! اـی  ّنهعد  : » دومرف وا  هب  هلآو  هیلع 

« .تسا بیرق  دهع  هدید و  تبیصم  بلق  نازیر و  کشا 

چیه  » (1) ؛  يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَتـال  َو  : » دــیامرف یم  دــنوادخ  اریز  درادــن ؛ يراـگزاس  نآرق  تاـیآ  رهاـظ  اـب  تـیاور  نـیا  ًاـعبار :
« .دشک یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهانگ 

ّتیم رب  هیرگ  زا  رمع  یهن   - 2

.تسا زاوج  مدع  رب  لیلد  وا  یهن  اذل  تسا ، هدرک  یم  یهن  تاوما  رب  نتسیرگ  زا  باطخ  نب  رمع  دنیوگ  یم  یهاگ 

خساپ

.دراد ناحجر  هکلب  زاوج  رب  تلالد  هک  تسا  یصوصن  لباقم  رد  وا  یهن  ًالّوا :

.درادن يرابتعا  ام  دزن  رمع  ّتنس  ًایناث :

.تسا هتفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفلاخم  دروم  هدش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  وا  یهن  ًاثلاث :

شدوخ هک  یلاح  رد  هدرک  یهن  تاوما  رب  نتسیرگ  زا  رمع  هنوگچ  ًاعبار :

156 ص :

هیآ 18. رطاف ، هروس  . 235 - 1
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(4) .تسا هدومن  دیلو  نب  دلاخ  رب  هیرگ  هب  رما  زین  .تسا و  هتسیرگ  ، (3) دیلو نب  دلاخ  (2) و  باطخ نب  دیز  ، (1) نرقم نب  نامعن  رب 

تاوما رب  هیرگ  یهن  و  تاروت ،

لها اـب  هک  اـج  نآ  زا  رمع  و  دراد ، تاروـت  رد  هشیر  ناـگدرم ، گوـس  رد  هیرگ  زا  یهن  هک  میرب  یم  یپ  دوـهی  بتک  رد  یلمأـت  اـب 
.تسا هتشاذگ  ارجا  هب  مالسا  رد  ار  مکح  نیا  اذل  تسا  هدرک  یم  تئارق  ار  نانآ  ياه  باتک  هتشاد و  طابترا  دوهی  ًاصوصخ  باتک 

تناکشا نکم و  هیرگ  هحون و  سپ  مریگ ، یم  تبرض  کی  اب  ار  تنامشچ  ود  توهش  وت  زا  دنزرف ! يا  : » میناوخ یم  دوهی  بتک  رد 
(5) «. ناوخن تاوما  رب  هحون  و  شاب ، تکاس  هتفرگ و  مارآ  .زاسم  يراج  ار 

ناملاظ رصع  هب  نتسیرگ  تایاور  صاصتخا   - 3

مّهوت : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  تلیـضف  تایاور  لیذ  راونألاراحب »  » باتک رب  دوخ  هقیلعت  رد  يدوبهب  رقاب  دّمحم 
حاحص نیب  ثیداحالا -  هذه  ّنا  قحلا  ...راکنإلا و  ّدشا  ضعب  اهرکناف  نامز ، فرظ و  لک  لمشی  ًاقالطا  ثیداحألا  هذهل  ّنا  لاهجلا 
ءاکبلا نیـسحلا و  رکذ  ناک  امنیح  تردـص  اهّنکل  لیوأتلا ، حرجلا و  دـی  اهیلا  قرطتت  هرتاوتم ال  لب  هضیفتـسم  فاعـض -  ناسح و  و 

هیلع

157 ص :

ص 344. ج 3 ، فّنصملا ، . 236 - 1
ص 191. ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  . 237 - 2
ص 731. ج 15 ، لامعلا ، زنک  . 238 - 3

ص 175. ج 7 ، فّنصملا ، . 239 - 4
هرقف 18-16. حاحصا 24 ، لایقزح ، رفِس  . 240 - 5
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ًامده موشغلا و  هملاظلا  هیما  ینب  هَّللا : ءادعا  عم  هبراحم  و  هَّللا ، لیبس  یف  هدهاجم  رکنملل و  ًاراکنا  هیف  رعشلا  داشنا  هئاثر و  هترایز و  و 
...لوسرلا نآرقلاب و  هرفاکلا  مهتریس  نم  ًاریفنت  ًاحیبقت و  مهساسأل و 

ثیحف ...داهجلا  ناونع  هیلع  ءاکبلا  نیـسحلا و  رکذ  یلع  قدصی  الف  اذه  اننامزک  مهئادعا  تیبلا و  لها  نیب  هبراحم  نامز ال  یف  اّما  و 
هرجفلا هقسفلا  کبیلف  .اذک  اذک و  باوث  الف  سفن  فوخ  لاکن و ال  باذع و ال  ثیح ال  و  هنجلاب ، دعو  الف  هیلع  ءاکبلا  یف  داهج  ال 

نسح و حیحـص و  تیاور  ثیداحا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  قح  و   » (1) ؛» ...هتّنج نم  عدخی  هَّللا ال  ّنا  مهلامعا  ییـسب ء  نوذوخأم  مّهنا 
تایاور نیا  یلو  درادـن  هار  اه  نآ  رد  لیوأت  حرج و  تسد  هک  تسا  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  لاـح  نیع  رد  یلو  دراد  دوجو  فیعض 

هار رد  هدـهاجم  رکنم و  راکنا  وا  هرابرد  رعـش  تئارق  یناوخ و  هیثرم  ترایز و  وا  رب  هیرگ  نیـسح و  رکذ  هک  هدـش  رداـص  یماـگنه 
زا ریفنت  حیبقت و  اه و  نآ  ناینب  ساسا و  مده  بجوم  هدمآ و  یم  باسح  هب  بصاغ  ملاظ و  هیما  ینب  ادخ  نانمـشد  اب  گنج  ادـخ و 

...تسا هدمآ  یم  باسح  هب  لوسر  نآرق و  هب  تبسن  اه  نآ  زیمآرفک  شور 

قداص داهج  ناونع  وا  رب  هیرگ  نیسح و  رکذ  رب  رگید  نامز ، نیا  لثم  هدوبن  یگنج  ناشنانمـشد  تیب و  لها  نیب  هک  ینامز  رد  اّما  و 
ناج رب  سرت  يراتفرگ و  باذع و  هک  یماگنه  و  دشاب ، یمن  تشهب  هب  يا  هدعو  سپ  تسین  وا  رب  هیرگ  رب  يداهج  نوچ  ...تسین و 

، هدمآ تایاور  رد  هک  مه  ییاه  باوث  سپ  تسین 

158 ص :

ص 296-293. ج 44 ، راونألاراحب ، . 241 - 1
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یمن بیرف  شتـشهب  رد  دنوادخ  اریز  دنوش  یم  هذـخاؤم  ناشدـب  لامعا  تهج  هب  نانآ  دـنیرگب ، رجاف  قساف  دارفا  دـیاب  سپ  .تسین 
«. ...دروخ

خساپ

ره ناکم و  نامز و  ره  لماش  تسا و  قلطم  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  رب  هیرگ  باوث  دروم  رد  هک  یتایاور  ًالوا :
.تسا یتلاح 

اننزحل و نزحاف  نانجلا  نم  یلُعلا  تاجردـلا  یف  انعم  نوکت  نا  كّرـس  نا  بیبش ! نبای  : » دومرف بیبش  نبا  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
اب هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا   » (1) ؛» همیقلا موی  هعم  هَّللا  هرـشحل  ًارجح  ّیلوت  ًالجر  ّنا  ولف  انتیالوب ؛ کیلع  اـنحرفل و  حرفا 
ار یگنس  یـسک  رگا  اریز  ام ؛ تیالو  هب  داب  وت  رب  .شاب و  داش  ام  يداش  رد  نوزحم و  ام  نزح  رد  یـشاب  تشهب  یلاع  تاجرد  رد  ام 

« .دنک یم  روشحم  گنس  نامه  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  درادب  تسود 

لها نم  نودـعی  نیذـلا  نم  ّکنا  اما  کتعمد ، هَّللا  محر  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  کلملادـبع  نب  عمـسم 
وت انامه  شاب ! هاگآ  .دتـسرف  تمحر  وت  رب  تناکـشا  تهج  هب  دنوادخ   » (2) ؛» اننزحل نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذـلا  و  انل ، عزجلا 

« .دنکانهودنا ام  نزح  رد  داش و  ام  يداش  رد  هک  یناسک  دنک و  یم  عزج  ام  يارب  هک  یتسه  یناسک  ءزج 

رد هیرگ  هک  تسا  هیما  ینب  نامز  صوصخم  تایاور  هنوگ  نیا  رگا  ًایناث :

159 ص :

.رازم باوبا  زا  باب 64  ح 5 ، ص 393 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  . 242 - 1
ح 16. رازملا ، باوبا  زا  باب 66  ص 393 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  . 243 - 2
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مالـسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هک  دنراد  دوجو  نایباهو  نیب  رد  ماش  هسردـم  ناوریپ  زا  هیما  ینب  ناثراو  زین  نالا  تسا ، هدوب  داهج  مکح 
گوس رد  هیرگ  نامز  نیا  رد  تهج  نیا  زا  اذـل  دوش و  هدرب  يرکذ  دای و  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  دـنهاوخ  یمن  لـقاال  دـنا و  نمـشد 

.دیآ یم  باسح  هب  داهج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

هب هیما  ینب  زوـنه  هک  تسا  هدرک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  یناـمز  رـصع و  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ًاـثلاث :
.دیآ رامش  هب  نانآ  ّدض  رب  داهج  مکح  رد  هیرگ  ات  دوب  هدیسرن  تموکح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  یلع  تلخد  اـّهنا  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  ثراـح  رتـخد  لـضفلا  ما  زا  شدنـس  هب  يروباـشین  مکاـح 
نم هعطق  ّنأک  تیأر  تلاـق : وهاـم ؟ و  لاـق : .دـیدش  ّهنا  تلاـق : وه ؟ اـم  و  لاـق : .هلیللا  ًارکنم  ًاـملح  تیأر  ّینا  هَّللا ! لوسر  اـی  تلاـقف :

نوکیف ًامالغ  هَّللا -  ءاش  نا  همطاف -  دلت  ًاریخ ؛ تیأر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  .يرجح  یف  تعـضو  تعطق و  كدـسج 
یلص هَّللا  لوسر  یلا  ًاموی  ُتلخدف  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  امک  يرجح ، یف  ناکف  نیسحلا ، همطاف  تدلوف  .كرجح  یف 
ّیبن ای  تلقف : .عومدلا  نم  ناقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ًانیع  اذاف  هتافتلا  یّنم  تناح  مث  هرجح ، یف  هتعـضوف  هلآو ، هیلع  هللا 

: لاقف اذـه ؟ تلقف : .اذـه  ینبا  لتقتـس  یتّما  ّنا  ینربخأف  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  لیئربج  یناتأ  لاق : کل ؟ ام  یّما ، تنا و  یبأـب  هَّللا !
بـش ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  هدش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  يزور   » (1) ؛» ءارمح هتبرت  نم  هبرتب  یناـتا  و  معن ،

، مدرک ضرع  تسیچ ؟ باوخ  نآ  دومرف : ترضح  .مدید  يدب  باوخ  هتشذگ 

160 ص :

ص 194. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 244 - 1

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 188 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
http://www.ghaemiyeh.com


نم ناماد  رد  هدش و  ادج  امش  ندب  زا  یتمسق  ایوگ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ دومرف : ترـضح  .تسا  يدب  باوخ 
وت ناماد  رد  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  يرـسپ  دهاوخب  ادـخ  رگا  مرتخد )  ) همطاف .يا  هدـید  یبوخ  باوخ  دومرف : ربمایپ  .تفرگ  رارق 

.دش دهاوخ  گرزب 

لوسر هک  هنوگ  ناـمه  دوـب ، نم  ناـماد  رد  وا  دروآ و  اـیند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـیوگ : یم  لـضفلا  ما 
.مدراذگ شنماد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  نآ  ات  دومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

، تیادف هب  مردام  ردپ و  ادخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  .دش  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  مدید  ناهگان  مدرک ، هجوت  ترـضح  هب 
یم تداهـش  هب  ار  وا  يدوز  هب  متما  هک  داد  ربخ  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : ترـضح  منیب ؟ یم  نایرگ  ار  امـش  هک  هدـش  هچ 

« .داد نم  هب  ار  ترضح  نآ  نینوخ  تبرت  زا  یتمسق  هاگ  نآ  .يرآ  دومرف : ترضح  ار ؟ دنزرف  نیا  مدرک : ضرع  .دنناسر 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  گوس  رد  هیما  ینب  تلود  ییاـپرب  زا  لـبق  هباحـص  زا  يرایـسب  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم  نینچمه  ًاـعبار :
.دومن یسایس  لئاسم  رب  لمح  ار  نآ  ناوت  یمن  متح  روط  هب  هک  دنتسیرگ 

ترـضح دیـسر ، دوب  نیفـص  هار  رد  هک  اونین  هب  نوچ  .میدرک  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  هک  دنک  یم  لقن  یجن  زا  رکاسع  نبا 
: دومرف ترـضح  هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار  .تارف  ّطش  رد  هَّللادبعابا  يا  نک  ربص  هَّللادـبعابا ! يا  نک  ربص  داد : ادـن 

نایرگ شمشچ  ود  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  ربمایپ  رب  يزور 

161 ص :
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ترـضح تسا ؟ رابکـشا  ناتنامـشچ  هک  هدـش  هچ  تسا ؟ هدروآرد  بضغ  هب  ار  وت  یـسک  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع  .دوـب 
.دیسر دهاوخ  لتق  هب  تارف  ّطش  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و  اجنیا  لیئربج  لبق  یتاظحل  دومرف :

هاـگ نآ  .يرآ  مدرک : ضرع  ییاـمن ؟ مامـشتسا  اـت  مهد  وت  هب  شتبرت  زا  یهاوخ  یم  اـیآ  دوـمرف : نم  هب  ترـضح  دـیوگ : یم  یجن 
يراج مناکـشا  اذـل  مریگب ، ار  دوخ  يولج  متـسناوتن  نم  .دومن  اـطع  نم  هب  تشادرب و  كاـخ  زا  یتشم  هدرک و  زارد  ار  دوخ  تسد 

(1) .دش

روک شمشچ  هک  نیا  ات  تسیرگ  یم  وا  رب  سابع  نبا  ًامئاد  دش ، هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  تسا : هدرک  لقن  يزوج  نب  طبس 
(2) .دش

داد و رارق  یتشت  رد  ار  نآ  دندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رـس  نوچ  : » دیوگ یم  یفنح  يزودنق 
، دوب وا  دزن  سَنَا  .مدـیدن  ار  اه  نادـند  نیا  لثم  تفگ : یم  دومن و  ترـضح  نآ  ياه  نادـند  هب  ندز  هب  عورـش  شا  یتسد  بوچ  اـب 

(3) .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش 

: تفگ وا  هب  دوب ، دایز  نبا  دزن  مقرا  نب  دیز  هک  هدرک  تیاور  ایندلا  یبا  نبا 

162 ص :

؛  ص 58 ج 1 ، دـمحا ، دنـسم  ص 300 ؛  ج 2 ، بیذـهتلا ، بیذـهت  ص 238 ؛  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  قشمد ، خـیرات  . 245 - 1
ص 105. ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا 

ص 152. صاوخلا ، هرکذت  . 246 - 2
.يذمرت زا  لقن  هب  ص 389 ، هدوملا ، عیبانی  . 247 - 3
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هاگ نآ  .دیـسوب  یم  ار  بل  ود  نیا  نیب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ما  هدـید  تاعفد  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  رادرب ، ار  تبوچ 
(1) .درک هیرگ  هب  عورش 

شتآ زا  ار  ناشیاهربق  دنوادخ  دندرک !؟ ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : دیسر ، هملـس  ما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
(2) .درک شغ  هک  نیا  ات  تسیرگ  ردق  نآ  هاگ  نآ  .دنکرپ 

هک اج  نآ  تسا  هداد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  دوخ  هیرگ  زا  ربخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تایاور  زا  یخرب  قباطم  ًاسماخ :
« .منک یم  هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  وت  يارب  هک  قیقحت  هب  و   » (3) ؛» ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  : » دیامرف یم 

نیسح ماما  شدج  تبیصم  رد  دوخ  دایز  هیرگ  هب  هدرک  یم  یگدنز  یسابع  يافلخ  رصع  رد  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رگم  ًاسداس :
برک و ضرأب  انزیزع  ّلذا  انعومد و  لبـسا  اننوفج و  حرقا  نیـسحلا  موی  ّنا  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ؟ هدرکن  هراشا  مالـسلا  هیلع 
ار ام  ناکشا  هدرک و  مخز  ار  ام  ياه  کلپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  انامه   » (4) ؛» ...ءاضقنالا موی  یلا  ءالبلا  برکلا و  انثروا  و  ـالب ،

هدراذگ ثرا  هب  ام  يارب  تمایق  زور  ات  ار  الب  هصغ و  .تسا و  هدرک  لیلذ  الب  برک و  نیمزرس  رد  ار  ام  زیزع  هدومن و  نازیر 

163 ص :

ص 434. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 315 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ، مالعاریس  ص 21 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، . 248 - 1
ص 196. هقرحملا ، قعاوص  . 249 - 2

ص 260و261. تارایزلا ، لماک  . 250 - 3
ص 284. ج 44 ، راونألاراحب ، . 251 - 4
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  عزج 

.تسا تبیصم  درد و  نزح و  راهظا  يانعم  هب  ربص و  ضیقن  عزج » »

« .تسا ربص  ضیقن  عزج  و   » (1) ؛» ربصلا ضیقن  عزجلا  و  : » دیوگ یم  روظنم  نبا 

« .تسا هدومن  نزح  راهظا  هدرکن و  ربص  وا   » (2) ؛» نزحلا رهظاف  ربصی  مل  : » تسا هدمآ  عزج »  » ریسفت رد  دراوملا » برقا   » رد

.تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  دجنملا »  » رد

: تسا یماسقا  عاونا و  ياراد  نزح  راهظا 

.دنیوگ یم  ییارس  هحون  نآ  هب  هک  هیرگ  هارمه  هب  ادص  ندرک  دنلب   - 1

.دنیوگ یم  لیوع  نآ  هب  هک  نویش  هارمه  هیرگ   - 2

.دنیوگ یم  هبدن  نآ  هب  هک  هتفر  ایند  زا  صخش  نساحم  ندرمش  اب  هارمه  هیرگ   - 3

 . ...و الیواو  نتفگ  لثم  تسا  لوق  اب  مه  یهاگ   - 4

.دنک یم  عزج  دنز و  یم  شا  هنیس  ای  تروص و  ای  یناشیپ  رب  ار  شتسد  هک  نیا  هب  تسا  لمع  اب  هارمه  مه  یهاگ   - 5

164 ص :

ص 184. ج 1 ، برعلا ، ناسل  . 252 - 1
ص 120. ج 1 ، دراوملا ، برقا  . 253 - 2
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تایاور رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  عزج  قیداصم  زا  دشاب  نآ  راهظا  نزح و  هبلغ  راثآ  زا  هک  يراتفگ  رادرک و  ره  لاح  ره  رد 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین 

مطل لیوعلا و  لیولاب و  خارـصلا  عزجلا  ّدشا  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟ عزج  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  دیوگ : یم  رباج 
يولج زا  وم  ندنک  هنیـس و  تروص و  هب  ندز  الیواو و  هب  دایرف  عزج  نیرتدیدش   » (1) ؛» ...یصاونلا نم  رعشلا  ّزج  ردصلا و  هجولا و 

«. ...تسا رس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  عزج 

نیـسحلا یلع  ءاکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  ّلک  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  هیواـعم 
« .مالسلا هیلع  نیسح  رب  هیرگ  عزج و  زج  هب  تسا  هورکم  هیرگ  عزج و  عاونا  مامت   » (2) ؛» مالسلا هیلع 

ءاکبلا و الخ  ام  عزج  ام  لک  یف  دـبعلل  هورکم  عزجلا  ءاکبلا و  ّنا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هزمح  نب  ّیلع 
هورکم دوش  یم  عزج  هچ  ره  رد  ناسنا  يارب  عزج  هیرگ و  اـنامه   » (3) ؛» روجأم هیف  ّهناف  مالسلا ، امهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  یلع  عزجلا 

« .دراد باوث  دروم  نیا  رد  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  عزج  هیرگ و  زج  هب  تسا 

یلع تاـیمطافلا  دودـخلا  نمطل  بویجلا و  نققـش  دـقل  و  دوـمرف ...« : هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریدـس  نب  دـلاخ 
نب نیسح  يارب  ار  نابیرگ  یمطاف  نانز  انامه  و   »... (4) ؛» بویجلا ّقشت  دودخلا و  مطلت  هلثم  یلع  و  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسحلا 

165 ص :

.نفد باوبا  زا  باب 83 ، ح 1 ، ص 915 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  . 254 - 1
سلجم 6. ح 20 ، ص 162 ، یسوط ، یلاما  . 255 - 2
باب 32. ح 2 ، ص 201 ، ترایزلا ، لماک  . 256 - 3

.تارافک باوبا  زا  باب 31 ، ح 1 ، ص 583 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  . 257 - 4
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« .داد كاچ  اه  نابیرگ  دز و  اه  تروص  رب  دیاب  وا  لثم  رب  و  دندز ، تروص  رب  هداد و  كاچ  مالسلا  امهیلع  یلع 

؟ -  مالسلا هیلع  نیسحلا  هب -  عنُص  ام  رکذت  اما  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  يرصب  نیدرک  هَّللادبع  نب  عمـسم 
یف کلذ  نیبتسی  یتح  ماعطلا  نع  عنتماف  ّیلع ، کلذ  رثا  یلها  يری  یتح  کلذل ، ربعتـساو  هَّللاو ، يا  تلقف : عزجتف ؟ لاق : .معن  تلق :

نوفاخی اننزحل و  نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذلا  انل و  عزجلا  لها  نم  نوّدُعی  نیذـلا  نم  ّکنا  اما  کتعمد ، هَّللا  محر  لاق : .یهجو 
دنگوس و ادخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  دای  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  ار  هچنآ  ایآ   » (1) ؛» اّنمأ اذا  نونمأی  انفوخل و 

راک نیا  رثا  مشک و  یم  تسد  اذغ  زا  اذل  دننک و  یم  هدـهاشم  نم  رد  ار  نآ  رثا  متیب  لها  هک  يّدـح  هب  موش  یم  كانهودـنا  نآ  زا 
ام يارب  هک  ییآ  یم  باسح  هب  یناسک  زا  وت  شاب ! هاـگآ  تناکـشا ، رب  ادـخ  تمحر  دومرف : ترـضح  .دوش  یم  ناـیامن  متروص  رد 
رد میناما  نما و  رد  ام  هک  یماگنه  فئاخ و  ام  فوخ  هب  دـننوزحم و  ام  نزح  رد  داش و  ام  يداـش  رد  هک  یناـسک  دـننک و  یم  عزج 

« .دنناما

تسلجف هتیب ، یف  هالصم  یف  هتدجوف  تلخدف  لخدا  یل : لیقف  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  یلع  تنذأتـسا  : » دیوگ یم  بهو  نب  هیواعم 
وا رب  ات  متفرگ  هزاجا  هَّللادـبعوبا  زا   » (2) ؛» ...همارکلاب انّصخ  نم  ای  ّمهّللا  لوقی : وه  ّهبر و  یجانی  وه  هتعمـسف و  هتالـص ، یـضق  یتح 

دوش مامت  ناشزامن  ات  متسشن  .مدرک  هدهاشم  شبارحم  رد  هرجح  رد  ار  ترضح  مدش و  دراو  نم  .دش  هداد  دورو  هزاجا  موش ، دراو 
وا زا 

166 ص :

باب 32. ح 7 ، ص 206-203 ، تارایزلا ، لماک  . 258 - 1
باب 40. ح 2 ، ص 228 ، تارایزلا ، لماک  . 259 - 2
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مـشچ نآ  رب  ...يداد  صاصتخا  تمارک  هب  ار  ام  هک  یـسک  يا  ایادخراب ! تشاد : یم  هضرع  شراگدرورپ  اب  تاجانم  رد  هک  مدینش 
تـسا هتخوس  ام  يارب  هدرک و  عزج  هک  ییاه  بلق  نآ  رب  زین  .نک و  محر  هدـش  يراـج  ناشکـشا  اـم  رب  تمحر  تهج  هب  هک  ییاـه 

« .امرف دوخ  تمحر  لومشم  هدش  هدز  ام  يارب  هک  ار  ییاه  نویش  اهدایرف و  نآ  تسرف و  تمحر 

نم هعم  ناک  نم  لتق  مالـسلا و  هیلع  یبا  لتق  انباصا و  ام  ّفطلاب  انباصا  اّمل  ّهناف  دـیامرف ...« : یم  هدـئاز »  » هب مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما 
مظعف اوراوی ، مل  یعرـص و  مهیلا  رظنا  ُتلعجف  هفوکلا ، اـنب  داری  باـتقألا ، یلع  هؤاـسن  همرح و  تلمح  هلها و  رئاـس  هتوخا و  هدـلو و 

اهیلع ّیلع  تنب  يربکلا  بنیز  یتّمع  یّنم  کـلذ  تنّیبت  و  جرخت ، یـسفن  تداـکف  یقلق ، مهنم  يرا  اـمل  ّدتـشا  يردـص و  یف  کـلذ 
یتوخا يدّیس و  يرا  دق  علها و  عزجا و  فیک ال  و  تلقف : یتوخا ؟ یبا و  يّدج و  هیقب  ای  کسفنب  دوجت  كارا  یلام  تلاقف : مالسلا 
تبیصم نآ  نوچ   »... (1) ؛» ...نوراویال نونفکی و  ال  نیبّلـسم ، يرعلاب ، نیلّمرم  مهئامدب ، نیعّرـصم  یلها  یّمع و  دـلو  یتمومع و  و 

مرح و لها  دندیـسر و  تداهـش  هب  شتیب  لها  ریاس  ناردارب و  دـالوا و  زا  هک  یناـسک  مردـپ و  دـش و  دراو  ـالبرک  رد  اـم  رب  گرزب 
هداتفا و نیمز  يور  رب  هک  مدرک  یم  رظن  اه  هزانج  هب  نم  دـننک ، دراو  هفوک  هب  ار  اه  نآ  ات  دـندش  هدرب  تراـسا  هب  نارتش  رب  شناـنز 

ناج هک  دوب  کیدزن  دمآ و  نارگ  میارب  رما  مدید  هنوگ  نیا  ار  نانآ  نوچ  درک و  ینیگنس  ما  هنیس  رب  عوضوم  نیا  .دندوب  هدشن  نفد 
هچ ار  وت  تشاد : هضرع  درک  هدهاشم  نم  زا  ار  تلاح  نیا  نوچ  مالسلا  امهیلع  یلع  رتخد  بنیز  ما  همع  .دوش  جراخ  منت  زا 

167 ص :

.266 ص 260 -  تارایزلا ، لماک  . 260 - 1
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اقآ و هک  یلاح  رد  منکن  عزف  عزج و  هنوگچ  متفگ : نم  مناردارب ؟ ردپ و  دـج و  هدـنامیقاب  يا  ینک  یم  يزاب  دوخ  ناج  اب  هک  هدـش 
نآ ياه  سابل  دنا و  هداتفا  كاخ  هب  البرک  نیمزرس  رد  هدیطلغ و  نوخ  هب  هک  منیب  یم  ار  متیب  لها  اهومعرسپ و  اهومع و  ناردارب و 

«. ...دیامن نفد  دنک و  نفک  ار  اه  نآ  هک  تسین  یسک  هدرب و  تراغ  هب  ار  اه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  عزج  تهارک  مدع  يانعم 

تسا هورکم  هیرگ  عزج و  عاونا  همه  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  هیواعم  تیاور  حرـش  رد  ینارحب  فسوی  خیش 
رجألا باوصلا و  بترت  مدـع  انه  ههارکلاب  دارملا  ّنا  رهاظلاف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رد  هیرگ  عزج و  رگم 

لثم لیمجلا  رجألا  لیزجلا و  باوثلا  بجویام  ءاکبلا  دارفا  نم  یـش ء  یف  سیل  ّهناف  کلذ  و  ّمذـلل ، هبجوملا  ههارکلا  ال  ًازاـجم ، هیلع 
دارم هک  تسا  نآ  رهاظ  سپ   » (1) ؛» تاحابملا لیبس  هلیبس  ّنا  مهریغ  یلع  ءاکبلا  يراصق  و  هئانبا : هئابآ و  یلع  ءاـکبلا  هیلع و  ءاـکبلا 

هک تسا  نیا  نآ  تهج  ددرگ و  تمذـم  بجوم  هک  یتهارک  هن  دـشاب ، هیرگ  رب  رجا  باوث و  ّبترت  مدـع  ًازاجم  اجنآ  رد  تهارک  هب 
رب هیرگ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  دـننامه  تسین ، دوش  ابیز  رجا  دنمـشزرا و  باوث  بجوم  هک  يزیچ  هیرگ  عون  چـیه  رد 

دوش یم  نارگید  رب  هیرگ  رب  بترتم  هک  یمکح  تیاهن  .دراد و  يرجا  باوث و  نینچ  هک  مالـسلا  مهیلعوا  نادنزرف  دادـجا و  ردـپ و 
« .دشاب حابم  هک  تسا  نآ 

168 ص :

ص 164. ج 4 ، هرضانلا ، قئادحلا  . 261 - 1

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
http://www.ghaemiyeh.com


یهلا يایلوا  گوس  رد  یکابت 

هیرگ شزرا  باوث و  هب  دننک  مه  یکابت  رگا  نانیا  .دـننک  هیرگ  دـنناوت  یم  رتمک  دراد  ناشبلق  هک  یـصاخ  ّتیعـضو  رطاخ  هب  یخرب 
.دیسر دنهاوخ 

رب ار  ًارَمُز » َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َقیـسَف   » رمز هروـس  رخآ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
یلو دماین ، نوریب  يا  هرطق  نم  مشچ  زا  درک : ضرع  ناوج  .دنتسیرگ  نانآ  زا  یناوج  زج  هب  یگمه  .درک  توالت  راصنا  زا  یتعامج 

« .تسا تشهب  وا  يارب  دنک  یکابت  سک  ره   » (1) ؛» هّنجلا هلف  یکابت  نم  : » دومرف ترضح  .مدرک  یکابت 

هلف یکاـبت  نم  هّنجلا و  هلف  یکب  نم  ُْرثاَـکَّتلا » ُمُکْهلأ   » مکیلع ئراـق  ّینا  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ریرج 
سک ره  دوـش و  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  تسیرگ  سک  ره  مناوـخ ، یم  ار  ُْرثاَـکَّتلا » ُمُکْهلَأ   » هروـس امـش  رب  نـم  اـنامه   » (2) ؛» هّنجلا

« .تسا بجاو  تشهب  وا  رب  زین  درک  مه  یکابت 

169 ص :

لامعلازنک ج 1 ص 147 . 262 - 1
ص 148. نامه ، . 263 - 2
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(1) «. ایر نودب  یلو  دراداو ، هیرگ  هب  تمحز  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  یکابت  : » دیوگ یم  هدبع  دّمحم  خیش 

رگا « ؛» اوکابتف اوکبت  مل  نا  : » دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  یکابت  رد  لصا  : » دیوگ یم  یناجرج  فیرـش  دیـس  ریم 
هک یسک  لفاغ و  یکابت  هن  تسا ، هیرگ  ّدعتـسم  هک  تسا  یـسک  زا  یکابت  هلمج  نیا  زا  دوصقم  .دینک » یکابت  سپ  دینک  یمن  هیرگ 

(2) «. دنک یم  نینچ  نیا  وهل  يور  زا 

.دراد تیبولطم  زین  هجوت  اب  یکابت  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا 

« .تسا تشهب  وا  يارب  دنک  یکابت  سک  ره   » (3) ؛» هّنجلا هلف  یکابت  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دناوخب و يرعش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  سک  ره  و   »... (4) ؛» هنجلا هلف  یکابتف  ًارعـش  نیـسحلا  یف  دـشنأ  نم  و  دومرف ...« : زین  و 
« .تسا بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  یکابت 

170 ص :

ص 301. ج 8 ، رانملا ، ریسفت  . 264 - 1
ص 48. تافیرعتلا ، . 265 - 2

سلجم 29. ص 86 ، قودص ، یلاما  . 266 - 3
ص 282. ج 44 ، راونألاراحب ، . 267 - 4
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نتسیرگ یسانش  ناور 

حیضوت

رد زین  ناگدننک  تکرـش  رتشیب  تسا و  یناور  تاریثأت  دراد  ناگدننک  تکرـش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأت  نیرت  مهم  نیرتشیب و 
فلتخم ياه  تبـسانم  هب  لاـس و  لوط  رد  مسارم  نیا  شرتسگ  يرادازع و  دـنیوگ : یم  یخرب  اذـل  .دنتـسه  تاریثأـت  عون  نیمه  یپ 

هعماج رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاب  هجیتن  رد  دـنک و  ینیگمغ  ساسحا  رتشیب  دـشاب و  رود  اه  يداش  زا  هعماـج  هک  دوش  یم  ثعاـب 
.دوش

هیرگ بتارم 

ياه كّرحم  قیرط  زا  یناور  تاریثأت  دـیاب  ینعی  تسا ؛ کیژولویزیف  رما  کی  نآ  رهاظ  .نطاب  کی  تسا و  رهاظ  کی  ياراد  هیرگ 
شخب ماـگنه  نیا  رد  .دوش  باـصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تارثأـت  نیا  سپـس  دریگ ، لکـش  رّکفت  لـثم  ینورد  اـی  ینوریب 

نآ ام  هک  دنک  یم  ادیپ  نایرج  کشا  تارطق  تیاهن  رد  و  دهد ، یم  تیلاعف  نامرف  ار  مشچ  یکشا  ددغ  هدش و  لاّعف  زغم  زا  یصاخ 
رادـمریاد زین  هیرگ  ياهدـمایپ  باب  رد  ام  يرواد  یتخانـش و  ناور  هاگن  .تسا  ینورد  تاّرثأت  نامه  هیرگ  نطاب  .میمان  یم  هیرگ  ار 

يازع مسارم  رد  نتفرگ  دوـخ  هب  هیرگ  تلاـح  ندـنایرگ و  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  رگا  .تـسا  یفطاـع  تارثأـت 
تارثأت هب  تسا ، يورخا  يویند و  رثا  أشنم  ینیسح 
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عون راهچ  رب  هیرگ  نطاب  .تشاد  نایرگ  ینامشچ  ناوت ، یم  مه  ییایمیش  داوم  اب  ای  یعونـصم و  تروص  هب  هنرگو  دراد  رظن  ینورد 
تبثم یگتسب  مه  یگدرسفا  اب  دناوت  یم  تسا و  دوخ  هدش  بوکرـس  ياهزاین  دوخ و  هب  فوطعم  نآ  عون  کی  هک  دوش  یم  میـسقت 
هطبار نیرفآ و  تکرح  تـسا و  شخبدـیما  رگید ، عوـن  هـس  اـّما  دزاـس ، لـتخم  ار  درف  یعاـمتجا  ارو  شنکاو  شنک و  دـشاب  هتـشاد 

مـسارم رد  هچ  رگا  دنتـسین  یعقاو  گوـس  رگید  عوـن  هس  اـّما  تسا ، یعقاو  گرم  زا  یـشان  لّوا  عوـن  دراد ؛ یگدرـسفا  اـب  سوـکعم 
: زا دنترابع  عون  راهچ  نیا  .دریذپ  یم  ماجنا  يراوگوس 

هقالع طابترا و  زا  یشان  هیرگ   - 1

نیا .ددرگ  یم  يراـج  هدارا  یب  ًـالومعم  و  تسین ، يراـیتخا  دوش و  یم  لـصاح  یگدـید  غاد  تبیـصم و  مغ و  ماـگنه  هب  هیرگ  نیا 
وا هدـش  هتفوکرـس  ياهزاین  درف و  دوخ  هب  تسا و  یناـجیه  یناور -  هیلخت  نارگ ، ناـمرد  ناور  ناسانـش و  ناور  حالطـصا  هب  هیرگ 

.ددرگ یمزاب 

هدیقع زا  یشان  هیرگ   - 2

هـشیر هیرگ  عون  نیا  .تسا  هدنیآ  لاح و  هب  رظان  هک  .دوش  یم  يراج  ناسنا  زا  تاجانم  ماگنه  هک  تسا  یکـشا  لثم  هیرگ  عون  نیا 
.تسین هّرمزور  یگدنز  يویند و  ياه  سرت  هب  طوبرم  دراد و  تاداقتعا  رد 
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یهاوخ لامک  زا  یشان  هیرگ   - 3

ماما ربمایپ و  قالخا و  ّیبرم  مّلعم و  نادـقف  رد  هک  يا  هیرگ  لثم  تسا ، یهاوخ  لامک  یبلط و  تلیـضف  زا  یـشان  اه  هیرگ  زا  یخرب 
، تالامک نآ  ندوب  زا  مینک و  یم  نیسحت  ار  دشر  لامک و  نامدوجو  قمع  رد  ام  هک  تسا  تهج  نآ  زا  عون  نیا  .دهد  یم  خر  ...و 

.دراد دوجو  عون  نیا  زا  ییاه  هیرگ  يرادازع  مسارم  رد  یهاگ  .میدرگ  یم  تحاران  اه  نآ  نادقف  زا  میوش و  یم  هدز  قوذ 

مولظم رب  هیرگ   - 4

.مییرگ یم  هدش  دراو  نانآ  رب  هک  یبیاصم  نادیهش و  رالاس  ًاصوصخم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هک  نیا  لثم 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  هیرگ  اب  یبهذم  لّوحت 

هراشا

هدوبن ترضح  نآ  نییآ  رد  لخاد  هک  یناسک  ات  هدش  ثعاب  هکلب  تسا ، هدش  ّتیرشب  مومع  بولق  رد  ریثأت  أشنم  اهنت  هن  البرک  هعقاو 
.دهد قوس  ترضح  نآ  يوس  هب  هدرک و  جراخ  هیواعم  نییآ  نید و  زا  دزاس و  نومنهر  نآ  يوس  هب  ار  دنا 

هدش ناشراصبتـسا  بجوم  هدـش و  ادـیپ  نانآ  رد  یبهذـم  لّوحت  اروشاع  هعقاو  ندینـش  ای  ندـناوخ  اب  هک  یناسک  زا  یخرب  هب  کنیا 
: مینک یم  هراشا 

دیجملادبع فورعم  فیرشوبا ، يرصم ، داتسا   - 1

سلاج انا  ریغص و  عایذم  يدی  یف  هرهاقلا و  هعاذإ  نع  ثحبا  تنک  موی  تاذ  : » دسیون یم  ینیسح  يابطخ  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  وا 
تایئاضفلا نکت  مل  يرعاشم و  یلع  یلوتـسی  یبلق و  زمغی  اهیلا  قوشلا  ناک  و  رـصم ، جراخ  اهنیح  شیعأ  تنک  یتفرغ ، یف  يدـحو 

.دعب ترهظ  دق 

، لبق نم  هتعمـس  ءادا  لـک  نع  ًاـمامت  ًاـفلتخم  ءادـألا  ناـک  عایذـملا ، رـشؤم  تفقواـف  بذـع ، میخر  توص  ینذا  یلا  یهاـنت  هأـجف  و 
ثدحتی لجرلا  ناک  .یتشهد  تدادزاف 
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یف اّنک  اّمبر  و  اّنک ، روهشلا  نم  رهش  ّيا  یف  يردا  ال  ءالبرک ، یف  تعقو  یتلا  هعیرملا  هثراکلا  نع  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  مامالا  نع 
.مرحم رهش 

نزح اهرمغ  دق  یسفن  تدجو  ینّنکل  ءاکبلا و  اذه  ینعم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  ُدعب  تفرع  دق  نکا  مل  مایألا  کلت  یف 
نم اهدـهعا  مل  هقرح  هرارمب و  یکبا  تحر  و  هدارا ، نود  هرارح  هرازغب و  ینویع  نم  عومدـلا  تضاـف  و  ءاـکبلاب ، تشهجاـف  دـیدش ،

مهیلعراهطألا تیبلا  لها  هبیـصم  یمامأ  تدـسجت  دـق  و  ریثألا ، ربع  ًامداق  یحناوج  یلع  یلوتـسا  يذـلا  ثیدـحلا  یهتنا  نا  یلا  لبق ،
، هیادـبلا یف  هرکذ  دـق  ناـک  عبطلاـب  هّلعل  و  ثدـحتملا ، مسا  رکذـی  مل  هّنکل  و  نارهط ، هعاذا  یه  هعاذـإلا  ّناـب  عیذـملا  نـلعا  مالـسلا 

...راتسألا بجحلا و  فلخ  نم  مداقلا  توصلا  اذه  بحاص  هفرعمل  قوشلا  هدش  یف  تنک  یّننأل  دیدشلا ؛ فسألاب  ترعشف 

رد هک  یلاح  رد  زور  کی   » (1) ؛» مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  تاربعلا  لیتق  یلع  هعساو  هدیدج  قافآ  یتریصب  ماما  تحتفنا  نا  ناک  و 
مدـناخرچ یم  ار  جوم  هک  لاـح  ناـمه  رد  مدوب ، هتـسشن  مقاـتا  رد  اـهنت  .مدوب  هرهاـق  جوم  لاـبند  هب  دوب  یکچوک  يویدار  مناتـسد 

هدینـش ًالبق  هک  ییاهادـص  مامت  اب  ادـص  نیا  .متـشاد  هگن  نآ  رب  ار  ویدار  جوم  دروخ ، مشوگ  هب  زیگنا  لد  اراوگ و  ییادـص  ناهگان 
زا مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  یـصخش  مدیمهف  مدرک ، تقد  .درک  بلج  شدوخ  هب  ار  ما  هّجوت  مک  مک  .درک  یم  قرف  مدوب 

مّرحم هام  رد  منامگ  دوب ، لاس  ياه  هام  زا  یهاـم  هچ  رد  مناد  یمن  .دـیوگ  یم  نخـس  تسویپ  عوقو  هب  ـالبرک  رد  هک  یخلت  هثداـح 
.دوب
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رد بیطخ  نآ  زا  البرک  هعقاو  زا  یـشخب  ندینـش  اب  یلو  .متـسناد  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هلأسم  زونه  نم  مایا  نآ 
، ترارح تّدـش و  اـب  هدارا و  نودـب  مناگدـید  زا  مناکـشا  متــسیرگ و  راز  راز  ماـگنه  نآ  رد  .مدوـمن  ساـسحا  دـیدش  ینزح  مـلد 

دوجو رد  تلاح  نیا  مرادن ، دای  ار  نآ  لثم  مرمع  لوط  رد  زگره  هک  متـشاد  شزوس  اب  خـلت و  يا  هیرگ  نانچ  نم  .تشاد  شـشوج 
تیب لـها  تبیـصم  تشاذـگ و  ریثأـت  نآ  رد  هتفرگرب و  رد  ارم  دوـجو  ماـمت  هک  یتلاـح  تـشاد ، هـمادا  بـیطخ  مـالک  رخآ  اـت  نـم 
رکذ ار  نارنخس  مسا  یلو  تسا ، نارهت  يادص  ادص  نیا  هک  درک  مالعا  ویدار  .تخاس  مسجم  نم  يولج  رد  ار  مالـسلا  مهیلعراهطا 
نیا بحاص  هک  متـشاد  يدایز  قایتشا  اریز  مدرک ؛ ساسحا  يدـیدش  فسأت  دوخ  رد  نم  .دوب  هدرب  ادـتبا  زا  ار  وا  ماـن  اـیوگ  درکن و 

...مسانشب اه  هدرپ  اه و  باجح  نیا  تشپ  زا  ار  ادص 

زاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اه ، کشا  هدش  هتـشک  هب  تبـسن  منامـشچ  شیپ  رد  هدرتسگ  دیدج و  ياه  قفا  هک  دوب  نامز  نیا  زا  دعب 
« .دش

.دوش یم  نویزیولت  نایرجم  زا  یکی  ناریا  هب  رفس  اب  هدرک و  باختنا  ار  عّیشت  هعقاو ، نآ  زا  دعب  وا 

دیمحلادبع بئاص  داتسا   - 2

نیسحلا عم  هیادبلا ، تناک  اذکه  معن ، : » دنک یم  وگزاب  نینچ  ار  دوخ  راصبتسا  هصق  یبهذملا » ءامتنالا  یف  جهنم   » دوخ باتک  رد  وا 
یتلا یه  اّمنا  انا و  اهدصقا  مل  هیادب  .عورشلا  ناک  هاجنلا  هنیفس  نیسحلا  عم  و  هیادبلا ، تناک  يدهلا  حابصم 
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...اهتابتع یلا  يدیب  ذخا  اهلابقتسا و  نسحل  هَّللا  ینقّفوف  ینتدصق 

هنود تلدـسا  اهفرطب و  تلام  هنع و  ْتضغأف  ًاریثک  لبق  نم  اهقرط  دـق  ناک  اّمبر  ّیجـش ، توص  یعماسم  ّیلع  کلم  موی  ناک  کـلذ 
نم یفطاوع  یساسحا و  لک  هتحنم  يرعاشم و  هل  تزتهاف  اههبـش ، وا  هولخ  یف  انا  هرملا و  هذه  یناعد  یتح  هیلع ، تصعأ  اهرئأتس و 

هل عاصنا  هیدی و  نیب  یئایربک  تباذ  یتح  هریاطتملا ، هبیهل  هنـسلا  و  هرداهلا ، هجاوما  ینلدابتت  هیلا ، ینبذـجف  ...يردا  يردا و ال  ثیح 
تناک کلت  .هیاهنلا  یتح  یطخلا  عباتا  و  اوّطح ، اذا  ّطحا  نیلحارلا و  عم  ریسا  اهیف ، بوذا  ثادحألا و  شیعا  هعم  تحرف  هیلع ، ّيوتع 

.هرجهلل هنـس 1402  نم  مارحلا  مّرحم  نم  رـشاعلا  یف  یبعکلا ؛ ءارهزلادـبع  خیـشلا  توصب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ماـمالا  لـتقم  هصق 
، هروثلا ّهنأک  یمد  یف  یش ء  هربعلا و  هعمدلا و  عم  یحراوج  دعترت  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاءادنل  ءاغصا  امّیا  هدنع  تیغـصاف 

ثعبناف ًابوجحم ، ناک  رون  ّهناک  یهتنت و  داکت  هلأسا ال  ینهذ  یف  قلطنت  و  هَّللا ! لوسر  نبای  يدیـس  ای  کـیبل  یحراوج : یف  فاـته  و 
ثعبنت هّلک  مالسالا  هقالطنا  .نیدلا  ملع  هّمألا و  سأر  و  یفطـصملا ، هیقب  نیـسحلا ، اهمؤی  هقالطنا  .هدحاو  هعفد  بیحرلا  ءاضفلا  ّقشی 

.مالسلا هیلع  نیسحلا  هطبس  هتناحیر و  صخشب  دیدج ، نم  اهدوقی  هَّللا  لوسر  دیدج و  نم 

.اهاوس یف  ینعم  مالسالل  فرعی  اهفرعی و ال  عیمجلا  ّلح و  امنیا  اهّثبی  مالسالا  تاءادن  هذه  و 

مالسلا هیلع  نیسح  اب  نآ ، عورش  دوب  نینچ  نیا  يرآ   » (1) ؛»...! لوسرلا ءانبا  عراصم  و 
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وا هکلب  مدوب ، هدرکن  دصق  ار  نآ  نم  هک  یعورش  .دش  عورش  تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  .دوب و  نآ  عورـش  تیاده ، غارچ 
يزور نآ ، ...دیناسر و  نآ  ياه  هبتع  هب  هتفرگ و  ارم  تسد  دینادرگ و  ّقفوم  نآ  زا  لابقتـسا  نسح  هب  ارم  دنوادخ  و  دومن ، دصق  ارم 

رذـگ هّجوت  یب  نآ  زا  یلو  دوب  هدیـسر  مشوگ  هب  اـهراب  زین  نآ  زا  لـبق  ادـص  نآ  اـسب  هچ  .دروخ  مشوگ  هب  نیزح  ییادـص  هک  دوب 
نم هک  یلاح  رد  دومن  توعد  دوخ  هب  ارم  راـب  نیا  یلو  .درک  یهّجوت  یب  نم  هب  زین  وا  متخادـنا ، اـه  هدرپ  نآ  يور  رب  مدوب و  هدرک 

ار مفطاوع  ساسحا و  مامت  زین  نم  دمآرد و  هزرل  هب  نم  ّساوح  رعاشم و  مامت  ادص  نآ  تهج  هب  .مدوب  نآ  هیبش  ای  یتولخ  ياج  رد 
 . ...مداد رارق  وا  رایتخا  رد  رایتخا  یب 

هب ات  .دومن  یم  تباصا  نم  رب  هظحل  ره  شا  هدنکارپ  هلعـش  ياه  هنابز  مطالتم و  جاوما  ...درک و  بذـج  دوخ  يوس  هب  ارم  ادـص  نآ 
نآ اـب  نم  .تخاـس  هّجوتم  دوخ  هب  هدرک و  شوگ  رـسارس  ار  مدوجو  ماـمت  دوـمن و  بوذ  دوـخ  دزن  ار  مدوـجو  ياـیربک  هک  يّدـح 

و مدومن ، یم  ریـس  هلفاق  نآ  اب  ...مدش و  یم  بوذ  اهنآ  رد  هدرک ، یگدنز  درک  یم  لقن  هک  یعیاقو  اب  مدـمآرد و  تکرح  هب  توص 
.مدومیپ ار  هار  هتشادرب و  ار  دوخ  ياه  ماگ  رخآ ، هب  ات  نانآ  لابند  هب  مدمآ و  یم  دورف  زین  نم  دندمآ ، یم  دورف  هک  اجک  ره 

يرجه لاس 1402  مارحلا  مّرحم  هام  زا  مهد  زور  رد  یبعک ؛ ارهزلادبع  خیش  يادص  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتقم  هصق  هعقاو ، نآ 
تلاح نیا  و  دیزرل ، یم  نآ  زا  محراوج  مامت  مداد و  یم  شوگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهادن  مامت  هب  نم  .دوب 
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!... هَّللا لوسر  نبای  يدیس ، ای  کیبل  هک  ...محراوج  رد  ییادن  بالقنا و  ایوگ  ...منوخ  رد  يزیچ  و  دوب ، تربع  کشا و  اب  هارمه 

مامت هعفد  کی  تخورفارب و  رون  نیا  .تسا  هدوب  روتـسم  بوجحم و  لبق  زا  هک  يرون  ایوگ  و  دوب ، ناـیاپ  یب  ییاـه  لاؤس  منهذ  رد 
تّما و گرزب  یفطصم و  راگدای  هک  ینیسح  تشاد ، رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ءادتقا  يوریپ و  هک  یـشزورف  .تفاکـش  ار  اضف 

.دوب نید  ناربهر  زا 

شطبـس هناحیر و  صخـش  طّسوت  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تخیگنارب و  ون  زا  هک  اـنعم  ماـمت  هب  مالـسا  زا  یـشزورف 
.دومن يربهر  ون  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

نآ زج  هب  ییانعم  مالـسا  يارب  و  دنـسانش ! یم  ار  اه  نآ  همه  دوش و  یم  هدـنکارپ  دـیآ  دورف  اجک  ره  هک  تسا  مالـسا  ياهادـن  نیا 
.دوش یمن  هتخانش 

!...«. ادخ لوسر  نادنزرف  ندروخ  نیمز  رب  ياه  ناکم  يرآ ،

یبرغم ینیسح  سیردا  داتسا   - 3

بتکلا ّيا  کعّیـش و  يذـلا  نم  ًاموی : نیبرقملا  دـحا  یل  لاـق  : » دـسیون یم  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  ینعّیـش  دـقل   » دوخ باـتک  رد  وا 
يراخبلا و حیحـص  ینعّیـش  دقف  بتکلا  نع  اّما  .همیلألا و  هتاسأم  نیـسحلا و  يّدج  ّهناف  ینعّیـش ، نمل  هبـسنلاب  اّما  هل : تلق  اهتدمتعا ؟

.يرخألا حاحصلا 

هّمألا ّنا  کتیُغب ! دجتـس  كاذ  ذا  ...ًایلم  اهدـنع  تفقو  ّالا  هناطر  هتیـصحا و ال  ّالا  ًاضقانت  عدـت  اهأرقا و ال  هل : تلق  کلذ ؟ فیک  لاق :
ثادحألا هذه  لّووأ  نا  یننکمی  و ال  ًاقلطم ، اهب  هقثلا  یننکمی  نیرهاطلا ال  هلها  تبس  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ِتلتق  یتلا 
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ءامد یه  اّمنا  هّیرهن ، هایم  تسیل  تلاس  یتلا  ءامدلا  هذـه  .یعیبطلا  ءاملاب  رهاطلا  مدـلا  لیوأت  عیطتـسا  املثم ال  دـئاسلا ، رکفلا  حـلاصل 
ّناب ینوعنقی  نل  مّهناف  اولاق  امهم  و  اهسفن ، یف  هقثلا  همألا  ینتدقفأ  همألا ، هذه  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  مهب  یـصوا  نم  فرـشا 

همالا .ًانسح  ًالماعت  مهعم  هعامجلا  هنسلا و  همئا  لماعت  ناک  و  هیمالسالا ، همألا  اومکح  نیملسم  دیب  قَُری  مل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مد 
لوألا دـهعلا  یف  نیملـسملا  ّنا  لق : .تئـش  ام  لق  هدـعب ، هتّنـس  عرت  نا  نکمی  هدـعب ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  ءانبا  عرت  مل  یتلا 

خیراتلا یف  اهل  هقیقح  هلیخد و ال  هعیـشلا  بتک  یف  تدرو  یتلا  راکفألا  هذـه  ّنا  لق : مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـها  لـتق  یف  اودـهتجا 
ًامولظم ًادیهش  تمَی  مل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّنا  یعّدی  نا  طیحملا  یلا  طیحملا  نم  نیملسملا  نم  دحاو  عیطتسی  له  نکل  یمالسالا ،

رکف اهیف  عرعرت  هعیب  یف  دقاحلا ، يومألا  شیجلا  فویس  یضاقلا و  حیرش  نم  هیمسر  يوتفب  هیواعم و  نب  دیزی  نینمؤملاریما  نم  رمأب 
نب دیزی  بصُنی  ثیح  ضوضع ، کُلم  یلا  هفالخلا  لیوحت  ثدـح  وه  مالـسالا  خـیرات  یف  هعون  نم  دـیرف  ثدـح  رثإ  یلع  هماعلا و 
ول نیفعضتسملا و  ایاضقل  ًانیما  یقبی  نا  ّالا  یبأ  خیراتلا  ّنال  کلذ ؛ عیطتسی  دحا  الف  اّلک ، فلا  اّلک و  ...نیملـسملا  یلع  ًابـصغ  هیواعم 
رد نم  يدومن ؟ دامتعا  ییاه  باتک  هچ  هب  و  دومن ، هعیش  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : نم  هب  مناکیدزن  زا  رفن  کی   » (1) ؛» نودسفملا هرک 

هعجاف مالسلا و  هیلع  نیـسح  مّدج  صخـش  نآ  میوگب : دیاب  دومن  هعیـش  ارم  یـسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  اّما  متفگ : وا  باوج 
میوگب دیاب  مدرک ، دامتعا  هراب  نیا  رد  یباتک  هچ  هب  هک  لاؤس  نیا  هب  تبسن  اّما  .داتفا و  قافتا  وا  رب  هک  دوب  يراوگان 
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ار حاحص  متفگ : وا  هب  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا  درک : لاؤس  وا  .دندومن  هعیش  تنـس ، لها  رگید  حاحـص  يراخب و  حیحـص  ارم  هک 
...ییامن لّمأت  نآ  رد  هک  نآ  زج  رذگم  یمالک  زا  زین  .ییامن و  هرامـش  ار  اه  نآ  هک  نآ  زج  رذـگم  نآ  تاضقانت  زا  و  نک ، هعلاطم 

.دیسر یهاوخ  دوخ  يوزرآ  هب  ماگنه  نیا  رد 

.تسین و دامتعا  لباق  زگره  درب  تراـسا  هب  ار  وا  نیرهاـط  تیب  لـها  دـناسر و  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتّما  متح  روط  هب 
بآ اب  ار  كاپ  نوخ  مناوت  یمن  نم  هک  هنوگ  نامه  دنک ، هیجوت  ار  ثداوح  نیا  ات  درادن  ناکما  بّصعت  یب  دازآ و  رکف  يارب  زگره 
هللا یلصربمایپ  هک  دوب  یناسک  نیرت  فیرش  ياه  نوخ  هکلب  دوبن ، رهن  ياه  بآ  دش  يراج  هک  ییاه  نوخ  نیا  .میامن  لیوأت  یعیبط 

دنیوگب هچ  ره  و  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشرابتعا  هک  دـندش  ثعاب  دوخ  تّما  نیا  .دوب  هدومن  ّتیـصو  تّما  نیا  رد  نانآ  رب  هلآو  هیلع 
ینارمکح یمالسا  تّما  رب  هک  دش  هتخیر  نیمز  رب  يدارفا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هنوگچ  هک  دننک  عناق  ارم  دنناوت  یمن 

! دنتشاد یبوخ  راتفر  نانآ  اب  تعامج  تنس و  لها  ياملع  دنا و  هدرک  یم 

یهاوخ یم  هچ  ره  دنک ، وا  زا  دعب  ار  شتّنـس  تاعارم  دناوت  یمن  زگره  درادن  وا  زا  دعب  ار  شربمایپ  نادـنزرف  لاح  تیاعر  هک  یتّما 
هک راکفا  نیا  وگب : و  دندرک ! داهتجا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نتـشک  رد  لّوا  دـهع  رد  ناناملـسم  هک  وگب  وگب ، لمع  نیا  هیجوت  رد 

فرط نیا  زا  ناناملـسم  زا  رفن  کی  ایآ  یلو  درادن ، یتقیقح  مالـسا  خیرات  رد  تسا و  یگتخاس  یگمه  دراد  دوجو  هعیـش  بتک  رد 
نب دیزی  رما  هب  هنامولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنک  راکنا  دناوت  یم  سونایقا  فرط  نآ  ات  سونایقا 
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دـشر هماع  رکف  نآ  رد  هک  يا  هعماج  دش  هتـشک  زوت  هنیک  يوما  رکـشل  ياهریـشمش  یـضاق و  حیرـش  زا  یمـسر  ياوتف  هب  هیواعم و 
هب تفالخ  لیوحت  زا  ترابع  هک  يا  هثداح  تسویپ ، عوقو  هب  مالسا  خیرات  رد  دوخ  عون  زا  درف  هب  رـصحنم  يا  هثداح  یپ  رد  هدرک و 

...دش بوصنم  ناناملسم  رب  هنابصاغ  روط  هب  هیواعم  نب  دیزی  نآ  زا  دعب  هک  .دوب  تنطلس  یهاشداپ و 

هک تسا  نآ  خیرات  ّتنـس  اریز  دـیامن ؛ هیجوت  ای  راکنا  ار  عوضوم  نیا  هک  درادـن  ناوت  تأرج و  سک  چـیه  ...زگره  رازه  و  زگره ،
« .دنشاب هتشاد  تهارک  نیدسفم  هچرگ  دنکن ، یهاتوک  هدش  دراو  نیفعضتسم  رب  هک  ییایاضق  عیاقو و  هب  تبسن 

یلع مثاجلا  يومألا  نایکلا  ّدض  هروثلل  اهکّرحی  و  اهدومج ، نم  همألا  لشتنی  نا  دـیری  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ناک  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(1) ؛» نولذخی اولازام  هتیـضق و  اولذخ  نیذـلا  موقلا  سوفن  یف  َثدـُحیل  قاُری ؛ فیرـش  مد  نم  ّدـبال  و  هیحـضت ، نم  ّدـبال  و  هطلـسلا ،
هک يوما  نایک  ّدض  رب  یبالقنا  يارب  ار  وا  دناهرب و  هدرک  ادیپ  هک  يدومج  زا  ار  تّما  ات  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تساوخ  »
ات دوش ، هتخیر  هک  دوب  ینوخ  هب  جایتحا  و  تشاد ، يراکادـف  یناشفناج و  هب  جایتحا  راک  نیا  .دـیامن و  کیرحت  هدز  هیکت  هطلـس  رب 

«. ...دروآ دیدپ  مدرم  سوفن  رد  ار  یبالقنا 

دقل ...اهلالذا  دـیزی و  نود  لوحی  و  اهتحلـصم ، همألا و  همارک  یلع  صرحی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  ناک  : » دـنک یم  هفاـضا  يو 
ّسما یف  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  لذُخ 
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یهارمگ دـیزی و  لباقم  رد  دوب و  نانآ  تحلـصم  تما و  تمارک  رب  صیرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   » (1) ؛» هرصنی نم  یلا  هجاحلا 
«. دننک يرای  ار  وا  ات  تشاد  یناسک  هب  دیدش  جایتحا  هک  یلاح  رد  دش  راوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  يرآ  ...داتسیا  یم  وا  ياه 

ارم مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا » هیلع  نیسحلا  ینعّیش  دقل   » هکدسر یم  هجیتن  نیا  هب  راصتخا  تروص  هب  اروشاع  هعقاو  نییبت  زا  دعب  وا 
یف نازحألاب  ینیّنُمی  یتاسادق ، سدقا  یف  كّرحتی  هادص  لازی  يذـلا ال  دهـشملا  ّهنا  يرمعل ، و  دـیوگ ...« : یم  سپـس  .دومن و  هعیش 
انه نم  و  يرکف ، یسفن و  یف  ءالبرک  تماق  یتح  هیواسأملا  اهلیـصافتب  ءالبرک  هحبذم  هءارق  نم  تصلخ  نا  ام  .اهکّرحتأ  هکرح  ّلک 

...یلقع یحور و  لخاد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هروث  هثوروملا ، یتامّلسم  یمیهافم و  لک  یلع  هروثلا  هروثلا ، هطقن  ْتأدب 

خیراتلا یلع  رـصتنا  لب و  فیـسلا ، یلع  مدـلا  رـصتنا  مدـلاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ءاج  و  فیـسلاب ، هفوکلا  ماشلا و  لها  ءاـج  دـقل 
.فیرحتلا مَلُظ  هّطغت  مل  ًارون  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ناکف  يوطالبلا ،

ّالا هتاناعم ، ّلک  مْهتَْسنَأ  دق  همیعن  نم  هرطق  ّنا  و  ّقح ، یلع  یضم  دق  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  ّنا  ملعن  هاسأملا و  هذه  یعنن  نحن  و 
عرولا نم  جذامن  هوسا و  مهل و  هودق  هیلذاخ  مهراصنا و  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  یلتاق  نم  اوذختا  نیذلا  نیلّفغملا  کئلوا  یکبن  اّننا 

یف اوکرتشا  نیذلا  کئلوا  نیب  نم  تناک  هیخیرات  تایصخشل  ًاحدم  تفزُع  یتلا  ریمازملا  تعُرق و  یتلا  لوبطلا  رثکا  ام  .اهب و  يدتقی 
! هّسخب هعاتم  بهن  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  سأر  زارتحا 

183 ص :

ص 303. نامه ، . 272 - 1

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 211 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
http://www.ghaemiyeh.com


يذلا ماطحلا  یف  ًاعمط  ّالا  هولتقام  و  نیملـسملا ، برعلا و  دیـس  مهریما و  نم  ریخ  ّهنا  نوملعی  مه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  اولتق  نیذلا 
؟ ماطحلا سفن  نع  ًاثحب  ثیداحألا  قالتخا  مالسالا و  فیرحت  یلع  نیرداق  اوسیلا  دیزی ، هب  مهانمأ 

یه و  هطیبعلا ، هئامدـب  ینعّیـش  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  وه و  اهدـهاش  یتلا  هاسأملا  لـالخ  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ینعّیـش  دـقل 
هنیزح و هعمد  ینیع  نم  تبکـسنا  دـق  تیدان و  اهموی  .ءاسنلا  حاون  لافطألا و  خارـصبو  فوفطلا  ضراب  رفـصألا  لمرلا  یلع  باـسنت 

: نازحألا هقّزمت  بلقلا  تلق و  هقیقر ،

نوجشلا ایند  کبابر  یثرَی  و 

اسرلا ضیف  حاونلا و  عمد  و 

 - هارا تلزام  و  نیرغاص ، خیراتلا  هربقم  اولخدیل  ریماسملاب  مهشوعن  اّوقد  مهروبق و  اورفح  نا  يوس  هتومب  ءادعألا  عنص  یش ء  ّيا  و 
؛ رطعلا ّیکزلا  همدب  هایحلا  رّون  دقل  خیراتلا ، نیع  یف  ًاریبک  هَّللادبعابا - 

سومشلا ْضمَوک  ًاقیرب  تعطس 

ءامسلا قربک  كانس  عاش  و 

دق اهیدل  هافلا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  و  یـسافنا ، یلا  یـسافنا  دوعت  مث  ًادیعب ، هبذجلا  ینذخأت  یتح  ءالبرک  لیـصافت  نع  أرقأ  نإ  ام  و 
.هرهاطلا هئامدب  عبرت 

هـسفن یف  ًاعقو  هیخیراتلا  همیرجلل  يری  نم ال  ینمهفی  دـق ال  ینمهفَی و  نم  كانه  کلت  یف  .ًامیظع و  ًازوف  زوفأف  هعم ، تنک  ینتیلایف 
.اهقحلت یتلا  ثادحألا  تابّرجم  یف  و 

فهرم بیدا  هبذج  وا  بلقلا ، قیقر  یفوص  هبذج  اهیلا  بذجُأ  فیکف ال  مالـسالا ، یلا  هقیقحلا ، یلا  خـیراتلا ، یلا  یلخدـم  ءالبرکف 
یتلا هّطحملا  یه  کلت  و  روعشلا ،
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هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  لسن  ّدـض  هیخیراتلا  همیرجلا  فورظ  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لآ  هاناعم  لمجم  نع  یمـالک  اـهب  یهنُأ  نا  تدرا 
هدمآرد و ادص  هب  نم  تاسدقم  نیرت  سّدقم  رد  وا  دایرف  هشیمه  هک  تسا  یـسک  دهـشم  نیا  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب   »... (1) ؛» هلآو

.تسا هدومن  نوزحم  ارم  متاکرح  تالاح و  مامت  رد  .تسا و  تکرح  رد 

هطقن اج  نیا  زا  .دومن و  مایق  مرکف  سفن و  رد  البرک  هک  نآ  زج  متفاین  یـصالخ  شهاکناج  لیـصافت  اب  البرک  راتـشک  تئارق  زا  نم 
هیلع نیـسح  بالقنا  يرآ ، ناگتـشذگ ، زا  نم  يارب  هتـشاذگ  ثرا  هب  تامّلـسم  میهافم و  مامت  ّدض  رب  یبالقنا  دش ، عورـش  بالقنا 

 . ...ملقع حور و  لخاد  مالسلا 

خیرات رب  هکلب  دش ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  و  دمآ ، دوخ  نوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـندمآ ، ریـشمش  اب  هفوک  ماش و  لها 
تبیـصم و نیا  ام  .دـیناشوپ  دـهاوخن  ار  وا  فیرحت ، ياه  یکیراـت  هک  تسا  يرون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اذـل  تشگ ، زوریپ  فارحنا 
هب ار  نانآ  مامت  وا  نوخ  زا  يا  هرطق  اهنت  دـش و  هتـشک  قح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میناد  یم  میراد و  یم  یمارگ  ار  هعجاـف 

وگلا و ار  وا  راصنا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ناگدننکراوخ  نالتاق و  هک  مییرگ  یم  یلفاغ  دارفا  رب  ام  یلو  درپس ، خیرات  یـشومارف  هتوب 
تداهـش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یناسک  ...دنیامن  یم  ادـتقا  نانآ  هب  دـنا و  هتـشادنپ  عرو  زا  يا  هنومن  و  هداد ، رارق  دوخ  ربهر 
دنتشکن ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نانآ  .تسا  ناناملـسم  برع و  دّیـس  وا  تسا ، رتهب  ناشریما  زا  وا  دنتـسناد  یم  هک  یلاح  رد  دندناسر 

نانآ هب  ار  شتراشب  دیزی  هک  ییایاده  رطاخ  هب  زج 
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؟ دنتشادن دیزی  يایاده  هب  ندیسر  تهج  هب  ار  ثیداحا  لعج  مالسا و  فیرحت  رب  تردق  نانآ  ایآ  .دوب  هداد 

نوخ اب  ارم  .دومن  هعیش  دندش ، التبم  نآ  هب  شتیب  لها  وا و  هک  یتبیـصم  نیا  يال  هبال  زا  ارم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  يرآ ،
ارم وا  .تخیر  نیمز  رب  البرک )  ) فط نیمزرس  رد  درز  ياه  هزیر  گنـس  يور  رب  هک  يا  هزات  ياه  نوخ  .دومن  هعیـش  شا  هزات  ياه 

نزح و اب  هارمه  یکشا  مناگدید  زا  هک  یلاح  رد  مدروآرب  دایرف  زور  نآ  دای  هب  نم  .دومن  هعیـش  نانز  ياه  هحون  لافطا و  يادص  اب 
: متفگ دومن  یم  هراپ  ار  نآ  اه  هودنا  هک  یبلق  اب  .دوب و  يراج  بلق  ّتقر 

نوجّسلا ایند  کبابر  یثرَی  و 

امدلا ضیف  حاونلا و  عمد  و 

رد شنوخ  نازیر و  شا  هنارگ  هحوـن  ِکـشا  هک  یلاـح  رد  تسا  نمؤـم  نادـنز  هک  ییاـیند  زا  وـت  باـبر  دـنک  یم  ییارـس  هیثرم  «و 
«. دشاب یم  ششوج 

دندرک دروخ  دگل  اب  ار  دوخ  ياه  شعن  هدنک و  ار  دوخ  ياهروگ  هک  نآ  زج  دندرک ، هچ  وا  نانمشد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرم  اب 
هب یگدنز  تایح  .منیب  یم  گرزب  خیرات  مشچ  رد  ار  وت  هشیمه  نم  هَّللادبعابا ! يا  .دنوش  نفد  خـیرات  هربقم  رد  ّتلذ  يراوخ و  اب  ات 

.دش ینارون  وت  رّطعم  كاپ و  نوخ 

سومشلا ِْضمَوک  ًاقیرب  َتعطس 

امسلا ربک  كانس  َعاش  و 

«. تفرگارف ار  نامسآ  هدرتسگ  هنهپ  وت  رون  عاعش  اهدیشروخ و  كدنا  عاعش  ربارب  رد  دش  عطاس  وت  رون  »

يوس هب  ارم  يا  هبذج  رود  زا  منک  یم  تئارق  ار  البرک  لیصافت  هاگ  ره  نم 
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يا .تسا  رو  هطوغ  شکاپ  نوخ  هب  هک  مبای  یم  دوخ  رانک  رد  ار  نیـسح  دـیآ و  یمرد  شپت  هب  میاـه  سفن  هاـگ  نآ  درب ، یم  دوخ 
هک تسا  یـسک  اج  نآ  رد  يرآ  مدـش .! یم  وحم  شـشک  هبذـج و  نآ  رد  و  متـشگ .! یم  لئان  میظع  زوف  هب  مدوب و  وا  اب  نم  شاـک 

سفن رد  یخیرات  میظع  هعقاو  نآ  دمهفن و  مدیمهف  نم  هچ  نآ  هک  دشاب  یـسک  تسا  نکمم  و  دـمهف ، یم  مدـیمهف  نم  هک  ار  هچنآ 
...دراذگن يرثا  وا 

قیقر یفوص  هبذـج  دـننامه  هنوگچ  .تسا  مالـسا  هب  دورو  تقیقح و  هب  دورو  تسا ، خـیرات  هب  نم  دورو  نامز  ّلحم و  البرک  يرآ ،
يا هعقاو  نیا  يرآ  .مدرگن  یناف  تسا  هدـمآ  ناـجیه  هب  شروعـش  هک  یبیدا  هبذـج  دـننامه  اـی  موشن ، بذـج  تقیقح  نیا  هب  بلقلا 
هللا یلصربمایپ  لسن  ّدض  رب  خیرات  مرج  مالسلا و  مهیلع  تیب  لآ  بیاصم  زا  لامجا  رـصتخم و  روط  هب  مدمآ و  دورف  نآ  رب  هک  تسا 

« .مناسر نایاپ  هب  ار  ممالک  مهاوخ  یم  نآلا  متفگ و  نخس  هلآو  هیلع 

یسنوت یناجیت  دمحم  رتکد   - 4

هیلع نیـسحلا  اندّیـس  هنحم  انـشع  كانه  و  ءالبرک ، یلا  انرفاس  معنم و  یقیدـص  ءاـج  : » دـسیون یم  تیدـها » ّمث   » دوخ باـتک  رد  وا 
هحیرـض لوح  نوّصارتی  نومحازتی و  سانلاف  تمی ، مل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اندیـس  ّناب  ذئتقو  تملع  و  هتعیـش ، اهـشیعیامک  مالـسلا 

.نآلا دهشتسا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ّناکف  ًالیثم ، دهشا  مل  هفهل  هقرحب و  نوکبی  تاشارفلاک و 

هسفن و کسمی  نا  مهل  عماسلا  داکی  بیحن و ال  حاون و  یف  ءالبرک  هثداحل  مهدرسب  سانلا  روعـش  نوریثی  كانه  ءابطخلا  تعمـس  و 
.راهنی یتح  کسامتی 

هحارب تسسحا  هتوبکم و  تناک  اّهنأک  اهنانع و  یسفنل  تقلطا  تیکب و  دقف 
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هباحصا و یلا  هأجف  تبلقنا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ءادعا  فوفـص  یف  تنک  ّیناک  و  مویلا ، کلذ  لبق  اهفرعا  تنک  ام  هریبک  هیـسفن 
.مهحاوراب هنودفی  نیذلا  هعابتا 

شعتری هکرعملا  یف  فـقو  هّنکل  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  لاـتقب  نیفّلکملا  هداـقلا  دـحا  وـه  ّرحلا و  هصق  ضرعتـسی  بیطخلا  ناـک  و 
زمه مث  .رانلا  هّنجلا و  نیب  یسفن  ّریخا  ینّنکل  و  هَّللاو ، ال  ّرحلا : هباجا  توملا ؟ نم  تنا  فئاخا  هباحـصا : ضعب  هلأس  اّمل  و  هفعـسلاک ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  ؟ هَّللا لوسر  نبای  هبوت  نم  له  ًالئاق : مالسلا  هیلع  نیسحلا  یلا  قلطنا  هداوج و 

هبوت نم  له  مالسلا : هیلع  نیسحلا  نم  بلطا  و  ّرحلا ، رود  لّثمأ  ّینأک  و  ًایکاب ، ضرألا  یلع  تطقـس  نا  اذه  عامـسدنع  کلامتا  ملو 
.هَّللا لوسر  نبای  ینحماس  هَّللا ؟ لوسر  نبای 

، ًاقناعم ّیلع  ّبکنا  یحایـص و  یقیدص  عمـس  کلذ  دنع  .بیحنلا  ءاکبلاب و  سانلا  تاوصا  تعفترا  و  ًارثؤم ، بیطخلا  توص  ناک  و 
ءاکبلا اهیف  تفرع  تاظحل  قئاقد و  تناک  .نیـسح  اـی  نیـسح ، اـی  دّدری : وه  اهدـلو و  مـألا  ّمضت  اـمک  هردـص ، یلا  ینّمـض  و  ًاـیکاب ،

ترفاسم البرک  هب  مه  اب  دمآ و  معنم  متسود   »... (1) ؛» لخادلا نم  يدسج  ّلک  یبلق و  تلسغ  یعومد  ّنأک  تسـسحا و  و  یقیقحلا ،
هدرمن مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  مدیمهف  هزات  مدرب و  یپ  نایعیش -  دننام  نیـسح -  نامرورـس  تبیـصم  هب  اج  نآ  رد  میدرک و 
هدـیدن زگره  شریظن  هک  يزادـگ  زوس و  اب  دـندیخرچ و  یم  راو  هناورپ  شهاـگمارآ  درگادرگ  دـندرک و  یم  ماـحدزا  مدرم  .تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  نونکا  مه  ییوگ  هک  دندومن  یم  یباتیب  دندرک و  یم  هیرگ  مدوب ،
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ار نانآ  دنتخیگنا و  یمرب  ار  مدرم  تاساسحا  البرک  هعجاف  ندرک  وگزاب  اب  هک  مدینش  یم  ار  نانارنخـس  .تسا و  هدیـسر  تداهـش  هب 
لاح زا  رایتخا  یب  هکلب  دنک ، لمحت  دونشب و  ار  ناتـساد  نیا  دناوت  یمن  يا  هدنونـش  چیه  دنتـشاد و  یم  او  گوس  نویـش و  هلان و  هب 

.دوش یم  رجفنم  نونکا  و  دوب ، هدنام  میولگ  رد  هّصغ  اه  لاس  ییوگ  هک  متسیرگ  ردق  نآ  متسیرگ و  متسیرگ و  مه  نم  .دور  یم 

هیلع نیسح  نانمشد  فص  رد  ییوگ  وت  .مدوب  هدیدن  يزیچ  نانچ  زور  نآ  زا  شیپ  هک  مدرک  یـشمارآ  ساسحا  نویـش ، نآ  زا  سپ 
ار دوخ  ناـج  هک  ترـضح  نآ  ناوریپ  ناراـی و  هورگ  رد  مدوب و  هدـش  بلقنم  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  نوـنکا  ما و  هدوـب  مالـسلا 

نارـس زا  یکی  ّرح  .درک  یم  یـسررب  ار  ّرح  ناتـساد  نارنخـس ، تاظحل ، نامه  رد  هک  بلاج  هچ  .متفرگ و  یم  رارق  دـندرک ، شراثن 
وا زا  شباحـصا  یتقو  دیزرل و  دوخ  رب  دربن  نادیم  رد  هرابکی  یلو  دوب ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  هک  دوب  فلاخم  هاپس 

یساره گرم  زا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  وا  یساره ؟ یم  گرم  زا  هک  دنکن  تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  هک  دندرک  لاؤس 
تکرح مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  ناهگان  وا  .ار  خزود  ای  منیزگرب  ار  تشهب  هک  منیب  یم  ّریخم  ار  دوخ  یلو  مرادن 

.»؟ تسه میارب  هبوت  هار  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » درک ضرع  نانک  هیرگ  تفاتش و  وا  رادید  هب  داد و 

یم هدایپ  ار  رح  شقن  ایوگ  و  مدنکفا ، نیمز  رب  ار  دوخ  نانک  نویـش  مروایب و  تقاط  متـسناوتن  رگید  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 
لوسر نبای  تسه ؟ میارب  يا  هبوت  ایآ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا   » هک متساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  مدرک و 
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متسود .دش  دنلب  مدرم  نویش  هیرگ و  هک  دوب  هتشاذگ  ناگدنونـش  رد  يریثأت  نانچ  ظعاو  يادص  شخبب .» ارم  رذگرد و  نم  زا  هَّللا !
رارکت دریگ و  یم  ربرد  ار  شدنزرف  يردام  هک  هنوگ  نامه  .درک  هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  هیرگ  اب  دینـش ، ار  مدایرف  يادـص  هک 

میاه کشا  هک  مدرک  یم  ساسحا  و  مدوب ، هدرک  كرد  ار  یعقاو  هیرگ  نانآ  رد  هک  دوب  یتاظحل  نیسح .»! ای  نیـسح ! ای  : » درک یم 
« .دننک یم  ریهطت  نورد  زا  ار  مندب  مامت  دنهد و  یم  وش  تسش و  ار  مبلق 

ینیسح رجاه  مناخ   - 5

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  قشع  اب  نم  : » دیوگ یم  شندش  ناملسم  تلع  هرابرد  هدوب  اکیرمآ  ياینیجریو  یلاها  زا  یحیـسم و  هک  وا 
ثیدح رد  .مدید  یم  هصالخ  ناشیا  رد  ار  قیاقح  مامت  نوچ  مدرک  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .مدش  ناملـسم  متفر و  ولج 

نید مامت  عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ نم  زا  نیسح  متـسه و  نیـسح  زا  نم  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  میراد  يوبن 
لح مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هقـالع  اـب  ناوت  یم  ار  تالکـشم  ماـمت  هک  تسا  نیا  مروظنم  .دوش  یم  هصـالخ  ناـشیا  رد  مالـسا 

(1) «. ...درک

یندرا بوقعی  نیسح  دمحا   - 6

ترایز نم  ياه  همانرب  هلمج  زا  : » دـیوگ یم  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تافو  درگلاس  تبـسانم  هب  يرفـس  رد  هک  وا 
زا یهوبنا  اب  متفر و  وا  حیرض  ترایز  هب  زور  نآ  حبص  .دوب  وا  تافو  درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  حیرض 

190 ص :

ص 8. ، 1380 نیدرورف ،  18 هبنش ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 275 - 1
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دوخ ياه  تسد  هتفرگ و  لغب  رد  يا  هقلح  دننامه  ار  وا  حیرض  هک  مدش  هجاوم  دوبن  نز  درم و  رفن  نویلیم  هس  زا  رتمک  هک  ّتیعمج 
هک نک  همجرت  قیقد  روط  هب  نم  يارب  متفگ : دوخ  مجرتم  هب  .دنهد  یم  یسراف  هب  ییاهراعش  مه  اب  هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار 

میتسه وت  اب  ام  دندراذگ ، اهنت  ار  دوخ  ماما  هک  میتسین  یـصاخشا  دننامه  ام  دنیوگ : یم  نانآ  تفگ : وا  دیوگ ؟ یم  هچ  ّتیعمج  نیا 
!. ماما يا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامه  دنک  هلتاقم  وا  اب  تفالخ  رکـشل  ات  دنتـشاذگ  اهنت  ار  وا  هک  یماما  مدیمهف  و  مدش ، رجفنم  هیرگ  زا  نم 
علّطم هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  .میآرب و  ـالبرک  هعقاو  اـب  هطبار  رد  یفیلأـت  رکف  هب  هک  درک  روطخ  مبلق  نهذ و  هب  زور  نآ  رد  تسا !!

ندناوخ و هب  عورـش  مدرک و  رذـن  عوضوم  نیا  يارب  ار  متقو  زا  یـشخب  اذـل  .دراد و  ترورـض  البرک  هعقاو  تایئزج  زا  مدرم  ندرک 
 . ...منزب فیلأت  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هجیتن  رد  ات  مدومن  اهنآ  ندرک  یناگیاب  بلاطم و  عمج 

زا .مدوب  نوزحم  رتـشیب  ماـیا  همه  زا  قلطم  روط  هب  هک  دوب  ییاـه  تیعقوـم  مدوـب ، هراـب  نیا  رد  مباـتک  فیلأـت  لوغـشم  هک  یماـگنه 
فلتخم ياه  شخب  رب  هک  تسا  یناسنا  هچ  .متـسیرگ و  یم  زور  لوط  رد  دایز  تاعفد  هب  و  مدـش ، یم  ّرثأتم  دوب  هداتفا  هک  یتاـقافتا 

(1) «. ...دیرگن البرک  هعقاو 

.تسا هدرک  فیلأت  بهذم  نیا  زا  عافد  رد  ییاه  باتک  عّیشت  باختنا  زا  دعب  هک  تسا  ینیرصبتسم  هلمج  زا  وا 

191 ص :

ص 7و8. بوقعی ، Ơ سح دمحا  هاسأملا ، هروثلا و  ءالبرک ، . 276 - 1
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هتاّحش نسح  دمحم  رتکد  همالع   - 7

رد هدرب و  هقرف  نیا  تیناّقح  هب  یپ  هیماما ، هعیش  اب  هطبار  رد  ناوارف  تاعلاطم  زا  سپ  زین  تسا  رهزالا  هاگشناد  قباس  دیتاسا  زا  هک  وا 
زا هک  دش  ببـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نم  قشع  : » دـیوگ یم  زاوها  مدرم  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفس 

«. مرادرب تسد  متشاد  هک  ییاه  ّتیعقوم  یمامت 

تفای ناوت  یم  قرش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننک : لاؤس  نم  زا  رگا  : » دیوگ یم  شنانخس  زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  وا 
ماما تحاس  هب  فّرـشت  قیفوت  دـنوادخ  .دـید و  نم  بلق  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد  یم  باوج  نم  برغ ؟ ای 

(1) «. تسا هداد  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

تنس لها  هشیدنا  رد  اروشاع  هعقاو 

داقع دومحم  سابع   - 1

192 ص :

هرامش 6771. یمالسا ، روهمج همانزور  زا  لقن  هب  . 277 - 1
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: دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  دـیآ  یم  باسح  هب  برع  مان  هب  ناگدنـسیون  زا  رـصم و  رد  برع  تایبدا  داتـسا  هک  وا 
(1) «. دروآ يور  مالسلا  هیلع  نیسح  دننامه  يراک  هب  دناوتب  هک  تسا  هدیسرن  مه  هب  يدنزرف  ار  مدآ  زونه  دینک  رواب  »

(2) «. دنا هدید  یم  یناسنا  فطاوع  ظفاح  اهنت  يراگتسر و  هیام  اتکی  ار  وا  ناناملسم  همه  : » دیوگ یم  زین  وا 

يارب نیملسم  ریغ  دنیآ و  یم  نآ  ترایز  هب  يروآ  دای  تربع و  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  یمرح  البرک  نیمزرـس  : » دیوگ یم  زین  وا 
دوخ عون  يارب  هک  داد  رارق  یناسنا  ره  هاگ  ترایز  ار  نآ  دیاب  دوش  ادا  نیمزرـس  نیا  ّقح  هک  دشاب  انب  رگا  یلو  دـیدزاب ، هدـهاشم و 

ياراد نینچ  نیا  البرک  دـننام  هب  نیمز  زا  يا  هعطق  هک  میرادـن  دای  هب  ام  اریز  تسا ، لـئاق  تلیـضف  زا  يا  هرهب  تسادـق و  زا  یبیـصن 
نیجع نورقم و  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگلزنم  البرک و  مسا  اب  نیمزرـس  نیا  هک  نآ  تهج  هب  رگم  تسین  نیا  .دشاب  تبقنم  تلیـضف و 

(3) «. تسا هدش 

193 ص :

ص 118. ءادهشلاوبا ، . 278 - 1
ص 64. نامه ، . 279 - 2

ص 145. ادهشلاوبا ، . 280 - 3
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هدبع دمحم  خیش   - 2

؛ دوب بجاو  دیزی  دض  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هرابرد  تسا  يرصم  هدنـسیون  هک  وا 
لیطعت ار  تاروتـسد  نآ  راک  متـس  تموکح  هتـشاد و  دوجو  مالـسا  تاروتـسد  ندرک  هدایپ  يارب  لدـع  تموکح  هک  یماگنه  اریز 

ماما مایق  تهج  نیا  زا  .دننک  رانکرب  راک  زا  ار  راک  متس  هدرک و  کمک  لدع  تموکح  هب  تسا  بجاو  نیملـسم  همه  رب  دشاب  هدرک 
ینعی دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  نیملسم  روما  هک  متس  ملظ و  ياوشیپ  ّدض  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(1) «. دوب وا  یتّمه  دنلب  زا  بجاو و  دنک ، راوخ  ار  شناراک  کمک  وا و  دنوادخ  هک  هیواعم  نب  دیزی 

يواطنط خیش   - 3

هار رد  يراکادف  هب  ار  ناگدازآ  قشع  ینیـسح ، ناتـساد  : » دیوگ یم  اروشاع  هعقاو  هرابرد  دیآ  یم  باسح  هب  رـصم  ياملع  زا  هک  وا 
یـشیپ رگیدـکی  رب  هاـگنابرق  هب  باتـش  يارب  هکنادـنچ  دروآ ، یم  رامـش  هب  اـهوزرآ  نیرتهب  ار  گرم  لابقتـسا  دزیگنا و  یمرب  ادـخ 

(2) «. دنیوج

راحسلا هدوج  دیمحلادبع   - 4

هب دنک و  تعیب  دیزی  اب  تسناوت  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  هدنـسیون  هک  وا 
رد اریز  دهد ؛ نت  وا  تموکح 

194 ص :

ص 267. ج 1 ، رانملا ، . 281 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 283 ، اروشاع ، گنهرف  . 282 - 2

يرادازع www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 222 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/670/AKS BARNAMEH/#content_note_194_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم نیکمت  لطاب  ییاورنامرف  رب  تخاس و  یم  مکحم  ار  نایغط  ملظ و  ناکرا  تشاذگ و  یم  دـییأت  رهم  روجف  قسف و  رب  تروص  نآ 
هتـشک شناراـی  دوخ و  دـنور و  تراـسا  هب  شلاـیع  لـها و  هچرگ  دـش  یمن  یـضار  اـهراک  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .دومن 

(1) «. دنوش

یم تواضق  هدومن و  یـسررب  دوخ  نیب  تقیقح  مشچ  هچیرد  زا  ار  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا ، رب  هوـالع  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  هدـیقع و  دـنناوت  یمن  هدومن  رک  ار  ناشـشوگ  روـک و  ار  ناـشنطاب  مشچ  تساـیر  ّبح  هک  يدارفا  .درک 

یجراخ ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لایع  لها و  یتح  ریذپان ، یتشآ  دربن  نیا  رد  .دنراذگب  مدق  نآ  هار  رد  هدومن و  كرد 
دیزی و مان  اما  دوش ، یم  رکذ  مارتحا  اب  وا  نادـیواج  مان  دتـسرف و  یم  دورد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ایند  زورما  اما  دـندرب ، يریـسا  هب 

(2) «. تسا هدش  نیرق  یگشیمه  راجزنا  گنن و  اب  وا  شوگ  هب  هقلح  نامالغ  ناراوخ و  هریج 

يدیبعلا  - 5

نآ نیببسم  هک  نانچمه  تسا ، يا  هردان  رشب  خیرات  رد  البرک  هعجاف  : » دیوگ یم  البرک  هعجاف  هرابرد  هدوب  لصوم  رهش  یتفم  هک  وا 
هب نآرق و  رد  دنوادخ  نامرف  ربانب  ار  مومع  حلاصم  مولظم و  قح  زا  عافد  تنـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ...دنراگزور  هردان  زین 

ببس نیدب  و  دید ، شیوخ  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابز 

195 ص :

.نامه . 283 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 99 ، اه ، ناسنا  ياوشیپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  . 284 - 2
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هچنآ هب  تقیقح  رد  دـمآ و  باسح  هب  ناـبلط  حالـصا  ياوشیپ  خـیرات  لوط  رد  دـش و  بوسحم  نادیهـش  رورـس  راـگدرورپ  دزن  زین 
(1) «. تفای تسد  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دوب  هتساوخ 

یلئالع هَّللادبع  خیش   - 6

تباث راگزور  نآ  ناملسم  نارکفتم  همه  يارب  : » دسیون یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  نانبل  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  وا 
نآ رد  توکـس  یناملـسم  چـیه  يارب  تسا و  يا  هلیـسو  ینانچنآ ، صخـشم  تیبرت  صاخ و  قالخا  هب  هجوت  اب  دـیزی  هک  دوب  هدـش 

تقیقح رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـیق  تروص  نیا  رد  .دوب  راکـشآ  ضارتعا  تفلاـخم و  ناـنآ  هفیظو  هدوبن و  زیاـج  زگره  تیعقوم 
اعدا نیا  هاوگ  .تفر  یم  رامـش  هب  دـیزی  تیالو  هب  ضارتعا  زیچ ، ره  زا  شیب  ًاتاذ و  هکلب  دوبن ، تموکح  يارب  دوخ  يدزماـن  مـالعا 

راکشآ ادخ  يارب  شقسف  هک  تسا  یقساف  دیزی  تفگ : دنک  تعیب  تساوخ  وا  زا  نوچ  هک  تسا  دیلو  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  راتفگ 
(2) «. دشاب یم 

زور یتشاد ؛ زور  کی  اهنت  نیـسح  يا  وت  یلو  ندرم ، زور  ندش و  هدنز  زور  دراد ؛ زور  ود  یگدنز  رد  سک  ره  : » دـیوگ یم  زین  وا 
شیوخ سدقم  نامرآ  گرزب و  فدـه  كاپ و  هدـیقع  رـس  رب  ار  دوخ  نیریـش  ناج  وت  يدرمن و  زگره  اریز  تایح ؛ ندـش و  هدـنز 

رد مالسا  تقیقح و  قح و  ات  لیلد  نیمه  هب  .يداد 

196 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 282 ، اروشاع ، گنهرف  . 285 - 1
ص 88. یلئالع ، داهن ، نیرترب  رد  فده  نیرترب  . 286 - 2
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(1) «. يا هدنز  مه  وت  تسا  هدنز  ناهج 

یطاشلا تنب  مناخ   - 7

تذل مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رهاوخ  بنیز  : » دیوگ یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هرابرد  تسا  يرـصم  ناگدنـسیون  زا  هک  وا 
زا سپ  یـسایس  ثداوح  همه  رد  و  تخیر ، رهز  تارطق  نانآ  يزوریپ  ماج  رد  درک و  خـلت  هیما  ینب  داـیز و  نبا  ماـک  رد  ار  يزوریپ 

، عیـشت بهذم  ندـش  مکحم  نایـسابع و  تموکح  ییاپرب  نایوما و  تلود  طوقـس  ریبز و  نب  هَّللادـبع  راتخم و  مایق  نوچمه  اروشاع 
(2) «. تشاد ییازسب  شقن  البرک  نامرهق  مالسلا  اهیلع  بنیز 

يواقرش نمحرلادبع   - 8

هار دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  نارعاش  نابیدا و  ناگدنـسیون و  زا  هک  يو 
راختفا فیرـش  مان  نیا  هب  دیاب  ایند  نادرمدازآ  مامت  هکلب  دـلابب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هب  دـیاب  هعیـش  اهنت  هن  تسا  یگدازآ  نید و 

(3) «. دننک

ملعوبا قیفوت   - 9

دصق مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  رـصم  رد  هسیفن  هدیـس  دجـسم  هرادا  سیئر  هک  وا 
وا يارب  هک  دنچ  ره  دیامن ، يراددوخ  دیزی  اب  تعیب  زا  رگید  يوس  زا  دنزب و  مایق  هب  تسد  وس  کی  زا  ات  درک  البرک 

197 ص :

.نامه . 287 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 281 ، اروشاع ، گنهرف  . 288 - 2

ص 283. وا ، زا  لقن  هب  اروشاع ، گنهرف  . 289 - 3
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ندروآ دوجو  هب  ددـصرد  دـیزی  درک  یم  تعیب  دـیزی  اب  وا  رگا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  رجنم  وا  لتق  هب  عاـنتما  ماـیق و  نیا  هک  دوب  نشور 
دوخ و نیـسح ، دنا : هتفگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .داهن  یم  انب  ار  يدایز  ياه  تعدب  دمآ و  یمرب  مالـسا  نید  رد  یـساسا  تارییغت 

(1) «. دش یمن  لزلزتم  وا  لتق  اب  زج  مه  هیما  ینب  تموکح  ناکرا  درک و  شدج  يادف  ار  شنادنزرف  هداوناخ و 

یقابلادبع دمحم   - 10

هک تیصخش  یب  قساف  دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  هدنـسیون  هک  وا 
اه نومیم  اه و  گس  ندرگ  هب  هدرک و  لیدبت  بارـش  هقلح  زاوآ و  زاس و  سلجم  هب  ار  تفالخ  هاگیاج  دوب و  راکبان  رمخ و  براش 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  دندوب ، مورحم  هنـسرگ و  ناملـسم  رازه  اهدص  هک  یلاح  رد  دوب  هدومن  نازیوآ  الط 
ناونع هب  وا  توکـس  یتح  دـش و  یم  بکترم  دـیزی  هک  ییاـهراک  ماـمت  رب  دوب  یتیاـضر  دـییات و  رهم  وا  لـمع  نیا  درک ، یم  تعیب 

(2) «. دوب درف  هب  رصحنم  صخش  برعلا  هریزج  هبش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اریز  دمآ ؛ یم  باسح  هب  شتیاضر 

دلاخ دمحم  دلاخ   - 11

هَّللادبعابا زا  رتهب  تسناوت  یم  یسک  هچ  : » دیوگ یم  اروشاع  هعقاو  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  تسا  يرـصم  هدنـسیون  هک  وا 
يربهر مالسلا  هیلع  نیسحلا 

198 ص :

ص 119. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  ءادهشلاوبا ، . 290 - 1
ص 79. مالسالا ، یف  لوالا  رئاثلا  . 291 - 2
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...شـشخب ینامرهق و  يراکادـف و  هداوناخ  زا  ثراو  نیرت  هتـسجرب  ...ردـپ  نیرتهب  زا  دـنزرف  نیرتهب  دریگ ...؟ هدـهعرب  ار  ناگدازآ 
یم زور  نیمادک  اروشاع  زج  زور  نیا  دـناشوپب و  لمع  هماج  دوخ  هفیظو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـسرارف  دـیاب  يزور  نیاربانب ،

(1) .»!؟ تسا يراکادف  زور  زور ، هچ  سپ  دشابن  يراکادف  زور  زورما  رگا  .تسا  يراکادف  زور  اروشاع  زور  سپ  دشاب ؟ دناوت 

دننام یصخش  گنج  هب  اهنت  لماک ، تریصب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  نشور  يدرف  ره  يارب  هیـضق  تقیقح  : » دیوگ یم  زین  وا 
(2) «. تشاد گنج  رس  هیواعم  رکف  اب  شراوگرزب  ردپ  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دیزی  رکف  اب  هزرابم  شفده  هکلب  تفر  یمن  دیزی 

...دوب دوجوم  وا  داهن  رد  اه  یهارمگ  ّدض  رب  شروش  لماوع  همه  ام ، هدـیقع  هب  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  زین  وا 
ینابرق دیاش  يراکادف و  هب  جایتحا  مالسا ، نیبم  نید  يرادهگن  يارب  هک  تسناد  یم  وا  ...دوب  وا  حیحص  كاردا  دولوم  میمصت  نیا 

یناگدنیامن یتح  دننک و  تعیب  يو  اب  ات  دـندوب  هدرک  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  هک  تفرگن  نیا  يارب  ار  میمـصت  نیا  وا  .دراد  ندـش 
يربهر تحت  دـننک و  شروش  دـیزی  دـض  رب  دنتـساوخ  یم  هفوک  مدرم  هتبلا  ...دـندوب  هداتـسرف  شترـضح  يوس  هب  روظنم  نیا  يارب 

هک دهد  هزاجا  تسناوت  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ...يرآ  .دنیامن  هزرابم  يو  تموکح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

199 ص :

ص 110-108. دلاخ ، دمحم  دلاخ  البرک ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادنزرف  . 292 - 1
ص 41. نامه ، . 293 - 2
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تبرـض ات  درک  یم  هدامآ  نادیلپ  تموکح  اب  هزرابم  تمواقم و  يارب  ار  دوخ  وا  .دشاب  دـیزی  تسد  هچیزاب  مدرم  يایند  ادـخ و  نید 
يادـن هب  تسناد و  یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیلوئـسم  وا  دنـشاب ، هدرکن  اـی  هدرک  توعد  ار  وا  هفوک  مدرم  هاوخ  ...دـنزب  ار  دوخ  عطاـق 
دییاـت یتح  قیوشت و  هب  جاـیتحا  اریز  دـنک ؛ کـیرحت  قیوشت و  ار  وا  هک  دوبن  مه  یجراـخ  يورین  چـیه  ...داد و  یم  شوگ  نادـجو 

(1) «. ...تشادن مه  یجراخ 

دشاب و ناناملـسم  قشمرـس  هشیمه  يارب  دیاب  هک  تسا  هدـیقع  هار  رد  يراکادـف "  " عقاو رد  البرک  گرزب  سرد  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(2) «. دریگ رارق  شیاتس  دروم 

یندم دومحم  دمحم  خیش   - 12

نادهاجم هتسجرب  هنومن و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دیوگ یم  تسا  رصم  رهزالا  هاگشناد  تعیرش  هدکشناد  سیئر  داتسا و  هک  وا 
رسپ توبن  تخرد  خاش  هک  دید  ار  دوخ  .تسا  هتسب  نآ  رب  ار  هار  وس  ره  زا  لطاب  هتـسکش و  قح  رپ  لاب و  هک  درک  هدهاشم  ادخ  هار 

.تخادنین ریز  هب  رس  تلذ  میب  زا  زگره  هک  تسا  یلد  ریش  ماما  نآ 

.تسا هدش  هتـساوخ  وا  زا  هدش و  هداد  هلاوح  وا  هب  اه  یکیرات  نیا  ندرب  نایم  زا  هودنا و  نزح و  نیا  ندرک  فرطرب  هک  دید  ار  دوخ 
قامعا زا  ییادص 

200 ص :

ص 104. نامه ، . 294 - 1
ص 35. نامه ، . 295 - 2
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.یتسه دیادش  نیا  عفر  يارب  ربمایپ ! رسپ  يا  وت  داد : یم  ادن  ار  وا  شدوجو 

ِهَّللا ُرْـصَن  َءآَج  اَذِإ   » دـش لزان  وا  رب  ات  تخاـس  دوباـن  ار  لـطاب  رهاـظ و  ار  قح  فرطرب و  ار  اـه  یکیراـت  وت  ّدـج  هطـساو  هب  دـنوادخ 
ياه ندرگ  ات  تفرن  ماین  رد  هک  دوب  یعطاق  هدنرب و  ریـشمش  نامه  وت  ردپ  .دندش  لخاد  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  و  ُحـْتَْفلاَو »

.درک دیحوت  لیلذ  ار  ناکرشم 

ملظ و يدیلپ  زا  ار  نیمز  امن و  عفد  ار  ناراکمتـس  امن و  تیامح  ادخ  نید  زا  نک و  داهج  تدج  ردـپ و  دـننام  هَّللادـبعابا  يا  زیخرب 
...زاس كاپ  متس 

قامعا زا  ار  ادص  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ییوگ  .همطاف  یلع و  رسپ  يا  ینکن  مایق  وت  رگا  دنک  یم  مایق  تما  تاجن  يارب  یـسک  هچ 
خساپ زج  يا  هراچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .دیزرو  یم  رارـصا  وا  رب  زور  بش و  داد و  یم  ادص  ادن  نیا  هب  هک  دینـش  یم  شدوجو 

تواسق تدش و  دومرفن و  یتافتلا  دندناسرت  یم  هتـشاد و  زاب  مایق  زا  ار  وا  هک  یناسک  هب  و  تشادـن ، ادـص  نیا  تباجا  ادـن و  نیا  هب 
رما هب  هک  دوب  يدهاجم  وا  اریز  تشادن ؛ زاب  ادخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وا  توبن  نادـناخ  مارتحا  هب  وا  ییانتعا  یب  تراسج و  نمـشد و 
ْلَه  » دوب تفارـش  شیارب  تروص  ود  ره  نوـچ  روـصنم ؛ اـی  دـشاب  بوـلغم  رهاـظ  هب  هک  تشادـن  یتواـفت  وا  يارب  درک و  ماـیق  ادـخ 

راتفرگ مدرم  هکئالم و  مامت  ادـخ و  تنعل  هب  شنالتاق  دـش و  دیهـش  قح  ادـخ و  هار  رد  وا  سپ  ِْنیَیَنْـسُْحلا .» يَدْـحِإ  اَّلِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت 
ُهَّللا َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم   » .دش راگتسر  شیادخ  دزن  رد  تاجرد  نیرتگرزب  هب  وا  دندش و 

201 ص :
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(1) « «. َنیِِحلاّصلاَو ِءآَدَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  ِِیبَّنلا  َنیّ ِم  َنّ مِْهیَلَع 

اشاپ لولغز  دمحم   - 13

هب راک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دیوگ یم  اه  یناریا  هینیسح  رد  دوخ  ینارنخس  رد  تسا  يرـصم  ياه  تیـصخش  زا  یکی  هک  وا 
هدارا توق  هیام  دهد و  یم  شرورپ  مدرم  رد  ار  تماهش  حور  يرادازع ، سلاجم  هنوگ  نیا  درک و  مایق  دوخ  یـسایس  ینید و  بجاو 

(2) «. ددرگ یم  تقیقح  قح و  هار  رد  اه  نآ 

یقیدص میلک  رتکد   - 14

تهج رد  رثؤم  ماگ  نیتسخن  عیـشت ، لها  دزن  : » دـیوگ یم  ینیـسح  مایق  زا  ماهلا  اب  تسا  ناتـسلگنا  ناناملـسم  ناـملراپ  سیئر  هک  وا 
هـشیر دـیدرگ و  یلجتم  دوجوم  ياه  ماظن  اب  شزاس  هنوگره  یفن  ّدر و  بلاق  رد  دـش و  هتـشادرب  نانآ  خـیرات  لیاوا  نامه  حـیحص ،
ناعذا دیاب  .ددرگ و  یمزاب  البرک  رد  ناشیا  تداهش  نآ  بقاعتم  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  زا  دیزی  تیمکاح  ّدر  هب  نآ  ياه 

(3) «. تسا هدشن  زاغآ  زونه  یحالصا  هلحرم  نیا  ننست  لها  نایم  رد  هک  درک 

ردنکسا دمحا   - 15

نیسح : » دسیون یم  هدرک  رـشتنم  هَّللا » راث   » مان هب  رـصم  هیروهمجلا »  » همانزور رد  هک  يا  هلاقم  رد  تسا  يرـصم  يا  هدنـسیون  هک  وا 
.دنام تداهش  زمر  هشیمه  يارب  یلو  دش  هدیرب  شرس  .دیدرگ  گرزب  یتلاسر  وا  مالک  یلو  دش  هتشک 

202 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 112 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  . 296 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 283 ، اروشاع ، گنهرف  . 297 - 2

ص 21. ج 3 ، اپورا ، هراق  ياه  نیمزرس  رد  اروشاع  . 298 - 3
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هک ...دروآرب  داـیرف  نازراـبم  ناـنمؤم و  شوگ  رد  هک  دـش  يداـیرف  اهرـصع  همه  شیوخ و  رـصع  رد  یلو  تخیر  نیمز  هب  شنوخ 
شیوخ نورد  زا  ار  یتسپ  دیدرت و  فعض و  لماوع  دیرگنب و  دنا  هدرک  هرصاحم  ار  امش  هک  يرارشا  هب  دینک و  زاب  ار  دوخ  نامشچ 

(1) «. دیزاس نک  هشیر 

حانج یلع  دمحم   - 16

نیسح ریظن  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  دیدرگ  روشک  نآ  تموکح  سیئر  نیتسخن  ناتسکاپ  لالقتسا  زا  سپ  هک  وا 
نیا زا  دیاب  نایناهج  همه  ناناملـسم و  همه  نم  داقتعا  هب  .تفای  ناوتن  دوجو  ناهج  رـسارس  رد  تماهـش  تعاجـش و  رد  مالـسلا  هیلع 

(2) «. دنریگب تربع  قشمرس و  تقیقح  قح و  ریظن  یب  ییادف  دنوادخ و  هار  دیهش 

يراغل ناخ  دمحا  قوراف   - 17

هار ام  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  یگدنز  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  دوب  ناتـسکاپ  روهمج  سیئر  هک  وا 
(3) «. مینک یثنخ  ار  نانمشد  ياه  هئطوت  میناوت  یم  هار  نیا  زا  يوریپ  اب  تسا و  تیاده 

وتوب ریظن  یب  مناخ   - 18

لمع مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  هب  دیاب  ینسوب  ریمشک و  نیطسلف ، ناناملسم  : » دیوگ یم  دوب  ناتسکاپ  ریزو  تسخن  ینامز  هک  وا 
(4) «. دنیامن

203 ص :

خیرات 18/12/1972. هیروهمجلا ، همانزور  . 299 - 1
ص 376. ج 3 ، نایاپ ، یب  رازلگ  هعومجم  . 300 - 2

ص 25. دنه ، هراق  هبشو  ناریا  ياه  نیمزرسرد  اروشاعزا  لقن  هب  ناتسکاپ ، گنج ، همانزور  . 301 - 3
.نامه . 302 - 4
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204 ص :
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نایحیسم هشیدنا  رد  اروشاع  هعقاو 

هراشا
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ناوارف دیکأت  نآ  رب  هدیسر و  هجیتن  کی  هب  كارتشا و  هطقن  هب  مه  اب  یحیسم  یمالسا و  رکف  هک  یتدیقع  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی 
طخ ود  نیا  ردصم  عبنم و  .تسا  هدیقع  نامیا و  اب  هارمه  نآ  هار  رد  يراکادف  تلاسر و  يادن  توعد و  تباجا  قح و  هلأسم  دنراد ،

رـشب يارب  قالخا  مراکم  تهج  هب  هک  تسادـخ  هیحاـن  زا  نآ  ینامـسآ  تلاـسر  اریز  درادـن ؛ یقرف  نآ  یخیراـت  ریـس  تسا و  یکی 
تلاسر مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  تلاسر  اه  تلاسر  نیا  هلمج  زا  .دناهرب و  ملظ  تلاهج و  زا  ار  نانآ  ات  تسا  هدـش  هداتـسرف 

، دشاب نینچ  هک  دـیاب  .تسا و  هتـشاذگ  ییازـس  هب  ریثأت  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  ناهج  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
هب ات  تسا  جاتحم  صلاخ  یفاص و  عبنم  نینچ  هب  هشیمه  عامتجا  هعماج و  تسا ، رشب  تاجن  يارب  ینامـسآ  يا  هیده  ود  نیا  هک  ارچ 

نیسح ماما  و  ددرگ ، لیان  دوخ  یلاع  فادها  هب  هار  نیا  زا  هدیسر و  اراوگ  یناگدنز  تمارک و  تلیضف و  کین و  قالخا  عاونا  مامت 
هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  شّدج  تلاسر  هدنهد  همادا  هک  تسا  یتیصخش  شربمایپ  تلاسر  مالـسا و  نید  رد  مالـسلا  هیلع 

حیسم ترـضح  هک  هنوگ  نامه  هدومن ، حالـصا  دوب  هدش  هدیـشک  فارحنا  هب  هک  ار  تما  ریـسم  شا  يراکادف  تضهن و  اب  هک  هدوب 
ار قح  هملک  دوخ  يربهر  اب  مالسلا  هیلع 
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نآ زا  ار  ملظ  لهج و  ات  دش  ثعاب  داد  ناشن  دوخ  زا  هک  یناشفناج  يراکادـف و  اب  درک و  هدایپ  لیئارـسا  ینب  موق  زور  نآ  هعماج  رد 
قح دیشروخ و  رون  ات  دنتساوخ  یم  یخرب  دوب ، ینامـسآ  تلاسر  تمارک  تهج  هب  دید  هک  ار  یتالکـشم  مامت  اذل  و  دیادزب ، هعماج 
دوب هنوگ  نیا  .دـنیآ و  لیان  دوخ  موش  فادـها  هب  دنتـسناوتن  اذـل  تساوخن و  دـنوادخ  هک  دـننک  شوماخ  فلتخم  ياـه  هلیح  اـب  ار 

.مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  تیعضو 

هار رد  دومن و  هقناعم  هزین  اب  هدرک و  هحفاصم  ریـشمش  اب  تفرگ  شیپ  رد  هک  يراکادـف  ریـسم  هار و  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تشگ لیان  تسا  یمالسا  فادها  نامه  هک  دوخ  یلاع  فادها  هب  درب و  اه  هرهب  هار  نیا  زا  درک و  ادف  تشاد  هک  ار  هچ  ره  هدیقع 

اراب ناوطنا   - 1

و لوسرلا ، هدـج  اهأدـب  یتلا  یلوألا  هلحرملا  دـعب  مالـسإلل  هیناثلا  هلحرملا  لجر  وه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ناک  نذا  : » دـیوگ یم  وا 
نیذلا تیبلا  لهأ  سماخ  وه  مالسلا  هیلع  سیلأ  َِمل ال ؟ .میقتسملا و  طارـصلا  یلا  هدیقعلا  هریـسم  هداعإل  يّدصتت  هریبک  هتّمهم  تناک 

هؤدب هیف : لیق  يذلا  مالـسإلل  میوقتلا  هداعا  هیرارمتـسالا و  لجر  نوکی  نأل  هنم  ردجا  ناک  نم  ...مهتراهطب و  میرکلا  نآرقلا  حرص 
، تسا لوا  هلحرم  زا  دـعب  مالـسا  يارب  مود  هلحرم  درم  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـگنه  نـیا  رد   » (1) ؛» ینیـسح هؤاقب  يدّمحم و 

تسا هدرک  عورش  ار  نآ  لوسر  شدج  هک  يا  هلحرم 
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نینچ ارچ  .تسا و  میقتـسم  هار  هب  هدـیقع  ندـنادرگزاب  ناـمه  هک  دراد  شود  هب  ار  یگرزب  فیلکت  هفیظو و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و 
يارب رتراوازـس  وا  زا  یـسک  هچ  ...دراد و  حیرـصت  اه  نآ  تراهط  هب  میرک  نآرق  هک  تسین  یتیب  لها  زا  رفن  نیمجنپ  وا  ایآ  دـشابن ؟

هک یمالـسا  دشاب ، مالـسا  هب  ماکحتـسا  هدننادرگزاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  يدّـمحم  فادـها  هدـنهد  همادا  رارمتـسا و  درم  هک  نیا 
« .تسا ینیسح  شئاقب  يدّمحم و  شعورش  هک  هدش  هتفگ  نآ  هرابرد 

تءاج دقف  انرئامض ، تاثفن  نم  ًاءزج  دیهشلا  نیسحلا  ّبح  ادغ  ...رشبک و  انیلع  ابجاو  رئاثلا  نیـسحلا  ّبح  ادغ  دیوگ ...« : یم  زین  وا 
هبحملا و یه  نایدألا  فادـها  ّنا  ذا  ...يوضنا  هدـیقع  هیأ  تحت  رـصم و  رـصع و  ّلک  یف  ناـسنالا  ینبل  ًاـساربن  مالـسلا  هیلع  هتحیص 

هیلع نیسح  نیا  نتشاد  تسود   »... (1) ؛» ًایناث هیخأب  ًالوا و  ّهبرب  درفلا  هقالع  میظعتل  يرشبلا  یخآتلا  یلا  هوعدلا  لئاضفلاب و  کسمتلا 
ینورد تالاح  زا  یئزج  دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسح  تبحم  زین  ...هدش و  بجاو  رـشب  دارفا  زا  یکی  ناونع  هب  ام  يارب  یبالقنا  مالـسلا 

ره تحت  ناـکم و  رـصع و  ره  رد  اـه  ناـسنا  عون  يارب  يا  هدـنزرا  تقیقح  وا  يادـص  متح  روط  هب  .دراد  زورب  روـهظ و  هک  تساـم 
تهج هب  ناهج  حطـس  رد  يردارب  هب  توعد  لئاضف و  هب  کـسمت  تبحم و  ناـمه  ناـیدا  فادـها  اریز  ...تسا ؛ هدـیچیپ  يا  هدـیقع 

« .دشاب یم  دعب  هبترم  رد  شعون  مه  ناردارب  هب  لوا و  هبترم  رد  شراگدرورپ  اب  درف  هقالع  میظعت 

ریمض هّلثمم  تءاضا  ...مالسالا  هعمش  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ناک  دقف  : » دیوگ یم  زین  وا 
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داهن هدنیامن  ناونع  هب  هک  دوب  مالـسا  يارب  ینارون  یلعـشم  دـننامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  متح  روط  هب   » (1) ؛» روهدلا دـبا  یلا  نایدألا 
« .تسا راگزور  نایاپ  ات  نایدا  همه 

مالـسالا ناکل  اهالول  یتلا  هیمالـسالا و  هدیقعلا  ریـسم  یف  رثألا  ریطخلا  یحورلا ، فطعنملا  هکرحلا  تلکـش  دـقل  : » دـیوگ یم  زین  وا 
متح روط  هب   » (2) ؛» ملـسم ّلک  نادجو  یف  عرتی  ًانامیا  رودصلا و  قامعأ  یف  هخـسار  هدـیقعال  سوؤرلا  رهاظ  یف  نکری  ًاتهاب  ًابهذـم 
رگا هک  یتکرح  تسا ، هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هدرک و  میسرت  یمالسا  هدیقع  ریسم  رد  ار  يدنمشزرا  رثا  یحور  یفطاع و  تکرح 

اه و هنیـس  قامعا  رد  خسار  يا  هدیقع  هن  تفرگ  یم  رارق  اهرـس  رهاظ  رد  اهنت  هک  دـمآ  یم  باسح  هب  فرِـص  یبهذـم  مالـسا  دوبن ،
«. دریگ رارق  یناملسم  ره  نادجو  رد  هک  ینامیا 

نایک ظفح  یلا  تمر  هضافتنا  هّیا  ...رایخألا و  هتیب  لآ  ّیبنلا و  هرتع  نم  اهثادـحا  دوقو  تدمتـسا  یه  همحلم  هّیأف  : » دـیوگ یم  زین  وا 
همارکلا زمر  ملسملا  رطاخ  یف  تلظ  همحلم  اهنع ؟ نیکهتنملا  يذا  ّبذ  هسدقملا و  هنـسلا  هیامح  ملـسملا و  هدیقع  نوصو  دّمحم  هما 
هرّطـسم فیّزلا ، ّقرلا و  هیدوبعلا و  لاکـشا  نم  هیراع  ءاضیب  هحفـص  هتدیقع ، هریـسم  نم  هدیدج  هحفـص  اهلالخ  نم  دهاش  هینیدـلا ،

(3) ؛» ناسناک هب  هریدجلا  نامألا  هطقن  غلبیل  اهکلاسم  یف  ریـسلا  هیلع  بجوتی  یتلا  همیوقلا  لبـسلا  یلا  هنادجو  يدهت  هئیـضم  فرحأب 
بوچراچ تامدقم و  هک  تسا  هسامح  نیمادک  سپ  »
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شفدـه هک  تسا  یبالقنا  نیمادـک  ...تسا و  هدرک  دادمتـسا  هتفرگ و  تأـشن  شا  هدـیزگرب  تیب  لـها  ربماـیپ و  ترتع  زا  شثداوح 
یناسک رازآ  زا  نآ  هلباقم  سدـقم و  تنـس  زا  تیامح  ناملـسم و  هدـیقع  يرادـهگن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  نایک  ظـفح 

يال هبال  زا  دیآ و  یم  باسح  هب  ینید  تمارک  زمر  ناونع  هب  ناملـسم  هرطاخ  رد  هک  يا  هسامح  دننک ؟ یم  تمرح  کته  هک  دـشاب 
یگدرب و یگدـنب و  ياه  لکـش  زا  یلاـخ  دیفـس و  يا  هحفـص  تسا ، هدرک  هدـهاشم  ار  شا  هدـیقع  ریـسم  زا  يدـیدج  هحفـص  نآ 

ریـس اب  هک  ییاه  هار  دنک ، یم  تیاده  مکحم  ياه  هار  هب  ار  یناملـسم  ره  هدش و  هتـشون  نشور  فورح  اب  هک  يا  هسامح  فارحنا ،
« .دناسر یم  تسا  ناسنا  قحتسم  هک  یشمارآ  ناما و  هطقن  هب  ار  وا  متح  روط  هب  اه  نآ  رد 

هیحورلا و اهتبیکرتب  أدبملا  رخصلا و  هبالص  اهل  ّنا  ّالا  هیداملا ، اهبیکرتب  هفیعض  هروث  تناک  : » دیوگ یم  ینیسح  تضهن  هرابرد  زین  وا 
.ءالبرک و هحبذـم  نم  همالـسلا  راثیاب  هغلبیل  نکی  ملام  هدـیقعلل  رارمتـسالا  رـصنلا و  اهب  غلاـب  ّهناـب  ملعی  مالـسلا  هیلع  ناـک  و  هیزمرلا ،

اهفادها تناک  لب  هینمز ، وا  هیدرف  هدعاق  نم  هتاقلطنم  نکت  مل  ذا  مکحلا ؛ یسرک  لاون  لجأل  رثی  مل  راث  ام  دنع  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 
بیکرت ظاحل  هب  هکنآ  زج  دیسر  یم  رظن  هب  فیعض  يدام  بیکرت  ظاحل  هب  وا  تضهن   » (1) ؛» همداقلا لایجألا  باقعألا و  یلا  هادعتت 

هدـیقع يریگیپ  ترـصن و  هب  هک  تسا  هار  نیا  زا  اـهنت  هک  تسناد  یم  وا  .دوـب  يا  هـشیر  مـکحم و  یتبالـص  ياراد  يزمر  یحور و 
البرک هکرعم  زا  ندمآ  نوریب  ملاس  اب  زگره  هک  یفده  دیسر ، دهاوخ 
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؛ دوبن تفالخ  تخت  جات و  هب  ندیسر  شفده  درک  عورـش  ار  دوخ  تضهن  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .تفای و  دهاوخن  ققحت 
ياه لسن  ناگدنیآ و  يارب  هتشذگ و  نامز  صاخ و  صخش  زا  وا  فادها  هکلب  دوبن ، صاخ  نامز  هب  طوبرم  ای  يدرف  وا  فده  اریز 

« .دوب رگید 

: لوألا امهل ؛ ثلاث  نافده ال  اهل  ناک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هکرح  و  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هیجوت  رد  زین  وا 
هیئاهنلا و سـسألا  عضو  یناثلا : و  ییاـهن ، وا  یلحرم  سیل  یئدـبم و  فدـه  اذـه  و  هیمالـسالا ، همـألا  ناـیک  یف  هفینع  هّجر  ثادـحا 

وه اذه  و  نیطالـس ، وا  دارفا  دی  یلع  ّلحمـضت  وا  فعـضت  وا  لزت  نا  اهب  ًارذاحم  دبألا  یلا  هدـیقعلا  نایک  ظفحل  هیرورـضلا  ئدابملا 
فده تشادن ؛ یموس  فده  دوب و  فده  ود  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تکرح  و   » (1) ؛» یساسألا یـسیئرلا و  يرهوجلا و  اهفده 
نیمود .دـمآ و  یم  باسح  هب  ییاهن  ای  يا  هلحرم  هن  ییادـتبا و  یفدـه  نیا  و  دوب ، یمالـسا  تما  نایم  رد  يدـنت  تکرح  داجیا  لوا 

ای شزغل  زا  نآ  هطـساو  هب  ات  دمآ  یم  باسح  هب  هدیقع  نایک  ظفح  يارب  يرورـض  يدابم  ییاهن و  ياه  ساسا  نداد  رارق  وا  فدـه 
یـساسا یـسیئر و  يا و  هشیر  فدـه  نامه  نیا  و  دوش ، يریگولج  نیطالـس  اـی  دارفا  تسد  هب  هدـیقع  ناـیک  لالحمـضا  اـی  فعض 

« .دوب وا  تضهن 

یلص ّیبنلا  ّناب  هداهش  فیلکت ؛ هداهش و  اهیف  هّبحا ، ّیناف  هّبحا  مهّللا  نیسح ، نم  انأ  یّنم و  نیـسح  لوسرلا : هلوق  و  : » دیوگ یم  زین  وا 
لزنا يذلا  مالسالا  هیارب  دهع  دق  هلآو  هیلع  هللا 
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ًاعافد هدیقعلل و  ًانوص  داهشتسالاب  هّبحی  نا  ّهبر  نم  بلط  هّبحأ و  يذلا  نبإلل  فیلکت  .هنم و  هعضب  وه  يذلا  نیـسحلا  هطبـس  یلا  هیلع 
مخضلا ناونعلا  امه  فیلکتلا  اذه  هداهشلا و  هذه  تناکف  هلالحمضا  یلا  نایدؤی  اداک  نیذلا  راتهتـسالا  ثبعلا و  نم  نیدلا  حور  نع 

يدّمحم و هؤدب  مالـسالا   " لوق يزغم  هرادج  نع  قحتـسا  یتح  ّدجلا ، هدـیقع  یلع  ظافحلا  لیبس  یف  نبالا  هضهنل  دـلاخلا  زومرلا  و 
تسود ار  وا  نم  هک  اریز  رادب  تسود  ار  وا  ایادخ ! راب  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیسح  : " دومرف لوسر  هک  نیا   » (1) ؛»" ینیسح هؤاقب 

هب ار  هدـش  لزان  وا  رب  هک  یمالـسا  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  رب  تسا  یهاوگ  تسا ؛ فیلکت  یهاوگ و  نآ  رد  مراد "
شراگدرورپ زا  دراد و  تسود  ار  وا  هک  يدنزرف  هدهع  رب  تسا  یفیلکت  .تسا و  هدرپس  شدوجو  زا  يا  هراپ  نیسح ، شا  هون  تسد 

بجوم هک  يرما  ود  فارحنا ، یگدوهیب و  زا  نید  حور  زا  عافد  هدیقع و  ظفح  هار  رد  تداهـش  اب  درادب  تسود  ار  وا  ات  دهاوخ  یم 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  تضهن  رد  نادـیواج  زمر  مهم و  ناونع  ود  فیلکت  نیا  یهاوگ و  نیا  اذـل  .دوـش  یم  نآ  يدوباـن 

يدّمحم و شعورـش  مالـسا  : " هک تسا  زغمرپ  یمالک  قحتـسم  وا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دشاب ؛ یم  شّدج  هدیقع  هار  رد  هلآو 
".« تسا ینیسح  شئاقب 

ّیبنلا نید  داعا  دّمحم و  لآ  هیمولظم  زربا  فینحلا و  هنید  یف  هقلخ و  یف  هَّللا  هجح  ّمتا  ...هنجلا  لها  بابـش  دیـس  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هطارص یلا  هب  رّشب  يذلا 
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ار تجح  يدیحوت  نید  رد  ادـخ و  قلخ  رد  هک  یـسک  ...یتشهب  ناناوج  رورـس   » (1) ؛» لیبسلا اذـه  یف  هلها  هتاذ و  ینفاف  میقتـسملا ،
ناج و و  دـنادرگزاب ، میقتـسم  هار  هب  دوب  هدـش  هداد  تراشب  نآ  هب  هک  ار  ربمایپ  نید  زاربا و  ار  دّـمحم  لآ  تیمولظم  هدومن و  ماـمت 

« .تشاذگ هار  نیا  رد  ار  شلها 

ضرا فصی  هیلتاق و  نعلی  نیسحلا و  لتق  نع  ئبُنیف  البرک  ضرأب  ّرمی  مالسلا  هیلع  یسیع  هیحیسملا  دیهـش  وه  اهف  : » دیوگ یم  زین  وا 
...ربدم ریغ  ًالبقم  ءایبنألا  عم  دیهشلاک  حبصیف  هعم ، لاتقلاب  همایا  كردا  نم  یصوی  ریخلا و  هریثک  هعقبلاب  ّفطلا 

دیهش هرایز  یف  لوقعملا  ریغ  وهام  و  نیع ؟ هفرطب  ءالبرک  یلا  لوصولا  هیلع  عیطتسی  له  ...هقراخ  تازجعمب  هَّللا  هدّیا  یـسیعک  ّیبن  و 
دیهش وا  يرآ   » (2) ؛»...  لدعلا قحلا و  هداهش  مّمتیل  نورق  دعب  یتأیس  يذلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هداهش  سأر  طقـسم  یلا  هیحیـسملا 

شنالتاق دهد و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  ربخ  دنک و  یم  رذگ  البرک  نیمزرس  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تیحیـسم 
ار وا  راگزور  هک  یناسک  هب  و  دنک ، یم  فیصوت  تسا  رایسب  ریخ  ياراد  هک  ینیمز  هب  ار  البرک )  ) ّفط نیمزرس  دیامن و  یم  نعل  ار 
هن هدرک  یم  هلمح  هک  دنوش  ایبنا  هارمه  دیهـش  دننام  هب  قیرط  نیا  زا  دننگنجب و  وا  زا  عافد  هب  ات  دنک  یم  شرافـس  دـننک  یم  كرد 

...دنا هدرک  یم  رارف  هک  نآ 

دییأت هداعلا  قراخ  تازجعم  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  حیسم  نوچمه  يربمایپ  و 
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هک دـسر  یمن  رظن  هب  لوقعمریغ  يرما  يرآ ، دـناسر ؟ ـالبرک  هب  ار  شدوخ  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  اـب  هک  هتـسناوت  یم  اـیآ  ...هدرک 
ات دمآ  دـهاوخ  وا  زا  اه  نرق  زا  دـعب  هک  یتیـصخش  نآ  دـشاب ، هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ّلحم  ترایز  هب  تیحیـسم  دـیهش 

 ...«. دیامن لیمکت  ار  تلادع  قح و  تداهش 

تشُقن هیهلإلا  ایاصولا  رفِس  یف  یه  لب  اهتعاس  هدیلو  تسیل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هروث  و  : » دیوگ یم  ینیسح  مایق  تلع  هرابرد  زین  وا 
هذـه هل  ضرعتتـس  امب  یلاعت  ملعی  ناک  ذا  تالاسرلا ؛ ثعاب  ناوکـألا و  ّبر  دـنع  کـلذ  ملع  و  هیدّـمحملا ، هلاـسرلا  لوزن  لـبق  هیلع 

مالسلا هیلع  نیـسح  تضهن  و   » (1) ؛» نوکی نا  لبق  نیـسحلا  اهل  أیهف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلع  اهلوزن  دـعب  زازتها  نم  هلاـسرلا 
رد هتـسب و  شقن  يدّـمحم  تلاسر  لوزن  زا  لبق  یهلا  يایاصو  باـتک  رد  تضهن  نآ  هکلب  دوبن ، تقو  ناـمه  دولوم  هعاـسلا و  قلخ 
زا دـعب  تلاسر  نیا  تسا  دوز  هک  تسناد  یم  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  دوب ؛ تباـث  اـه  تلاـسر  هدـننک  ثوعبم  ملاـع و  راـگدرورپ  ملع 

« .درک هدامآ  نآ  يارب  دوش ، هدیرفآ  هک  نآ  زا  لبق  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اذل  و  دیآرد ، هزرل  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  شلوزن 

ینیـسح و اهؤدـب  نیـسحلا  هروث  ًاضیا : لاقی  نا  ردـجألاف  ینیـسح  هؤاقب  يدّـمحم و  هؤدـب  مالـسالا : یف  لیق  اذاف  : » دـیوگ یم  زین  وا 
راوازس سپ  تسا  ینیسح  شئاقب  يدّمحم و  شعورش  مالسا  هک  دوش  یم  هتفگ  هاگ  ره   » (2) ؛» یبنیز اهرارمتسا 
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« .تسا یبنیز  شرارمتسا  ینیسح و  شعورش  نیسح  تضهن  دوش : هتفگ  هک  تسا 

هدج هب  رّشب  امک  مالسالا  یلع  یقبأف  هّدج ، همهم  نع  هیمهأ  ًارطخ و  ّلقتال  همهمب  ماق  هیلوسرلا  هعـضبلا  نیـسحلاف  : » دیوگ یم  زین  وا 
یلغا ردــنأک و  اــهیلع  ظاــفحلا  بوــجوب  مهدوــعق  مهموــن و  یف  مـههبنت  هـنیمث  هـعیدو  نیملــسملا  رودــص  یف  عدوا  و  مـیرکلا ،

ّمهم راک  زا  نآ ، تیمها  رطخ و  هک  درک  مایق  یمهم  راک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  نت  هراپ  مالسلا  هیلع  نیسح   » (1) ؛» نوکلمیام
هعیدو ناناملـسم  ياه  هنیـس  رد  و  دوب ، هداد  تراشب  نآ  هب  شمیرک  ّدج  هک  هنوگ  نامه  دش  مالـسا  ياقب  هیام  دوبن و  رتمک  شّدـج 
هاـگآ ناـشفیاظو  رب  ار  اـه  نآ  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  دومن و  رادـیب  یکرحت  یب  باوخ و  زا  ار  ناـنآ  هک  تشاذـگ  ار  ییاـهب  نارگ 

« .درک

تایرذـلا رهاطلا و  يرثلا  تاذ  ضرألا  ...راهطألا  هبحـص  تیبلا و  لآ  هرتع  نیـسحلا و  لتقم  دـعب  ءالبرک  تراص  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ملظ بذُع و  نا  دعب  نیمولظملا  نیبذـعملل  أجلم  تراص  بائذـلا ، نالـسعلا و  اهتالف  یف  عترت  ءاوخ  ءارحـص  تناک  نا  دـعب  هیـسدقلا 

زا دعب  البرک   » (2) ؛» نیمولظملا نیبذعملل و  ًاذالم  ملظلا  باذـعلا و  ضرا  نم  لعجی  فیک  هَّللا  ناحبـسف  رایخألا ، هرربلا  اهـضرأ  قوف 
ییارحـص هکنآ  زا  دعب  دش  سدـقم  هیرذ  كاپ و  يدارفا  ياراد  ینیمزرـس  ...وا  كاپ  باحـصا  تیب و  لآ  ترتع  نیـسح و  تداهش 

یلو دندیرچ ، یم  نآ  رد  اه  گرگ  اه و  هدنرد  دوب و  کشخ 
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.دندش عقاو  ملظ  دروم  هدید و  باذع  ریخ  لها  کین و  يدارفا  نآ  نیمز  يور  رب  هکنآ  زا  دعب  دش  مولظم  بذعم و  دارفا  هانپ  اهدـعب 
هدـش ملظ  اه  نآ  هب  هدـش و  عقاو  باذـع  رد  هک  دـهد  یم  رارق  یناسک  هانپ  ّلحم  ار  ملظ  باذـع و  نیمز  هک  ییادـخ  نآ  تسا  هزنم 

« .تسا

مدقا یتلا  هداهشلا  و  اهدجم ، هیرـشبلل  تلجـس  ًانرق  رـشع  هعبرأ  ذنم  ءالبرک  يرث  قوف  تقرهأ  یتلا  هیکزلا  ءامدلاف  : » دیوگ یم  زین  وا 
زا لبق  البرک  نیمز  يور  هک  يا  هزیکاـپ  كاـپ و  ياـه  نوخ   » (1) ؛» رـصتنی یتح  ًامولظم  نوکی  فیک  ناسنالا  تمّلع  نیـسحلا  اهیلع 

هنوگچ هک  تخومآ  ناسنا  هب  دومن  مادقا  نآ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتداهش  و  دش ، تیرشب  دجم  ثعاب  دش  هتخیر  نرق  هدراهچ 
« .دوش زوریپ  ات  دشاب  مولظم 

: دروآ یم  ار  رعش  تیب  ود  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  شباتک  رخآ  رد  وا 

نیسحلا سأر  اوبلطت  و ال 

برغب وا  ضرا  قرشب 

اوجّرع عیمجلا و  اوعد  و 

یبلقب هدهشمف  يوحن 

دهشم هک  اریز  دیوش ؛ هناور  نم  يوس  هب  دییامن و  اهر  ار  همه  دینکن ، وجتـسج  ملاع  برغ  ای  قرـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  »
« .تسا نم  بلق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

ناملکورب لراک   - 2

یتلا ءادهشلا  هتیم  ّنا  قحلا  : » دیوگ یم  ناملکورب » لراک   » یناملآ قرشتسم 
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تسا نآ  قح   » (1) ؛» هجحم سدقا  ءالبرک  یف  نیسحلا  حیرض  نم  تلعج  ّیلع و  بزحل  ینیدلا  روطتلا  یف  تلجع  دق  نیـسحلا  اهتام 
ییازـسب ریثأـت  مالـسلا  هیلع  یلع  بزح  تفرـشیپ  هب  ندیـشخب  تعرـس  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يربـهر  اـب  هک  ادهـش  گرم  هک 

« .دمآ دیدپ  تجح  نیرت  سدقم  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  حیرض  زا  تشاذگ و 

ستفول میلو   - 3

یلا هتاسأمب  عفترا  هیناسنالا و  خیرات  یف  هداهش  غلبا  مّدق  ّیلع  نب  نیسحلا  ّنا  : » دیوگ یم  ستفول » میلو   » یسیلگنا خّروم  هدنـسیون و 
اب درک و  میدـقت  تیناـسنا  خـیرات  رد  ار  یناـشفناج  تداهـش و  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـنامه   » (2) ؛» هذـفلا هلوطبلا  همق 

« .دش هنومن  دومن و  دوعص  يدرمناوج  هّلق  هب  دش  لمحتم  هک  ییاه  تبیصم 

راکوه ج ، رتکد ،  - 4

یتلا فطاوعلا  ءالبرک و  یف  نیسحلا  دهشم  یلا  لحرت  یتلا  راوزلا  فونص  ّتلد  : » دیوگ یم  راکوه » ج ، رتکد ،  » یسیلگنا قرـشتسم 
نیسیدقلا عفنی  توملا  ّنا  یلع  ّلدتل  ترمتسا  رهاظملا  هذه  لک  ...هرسأب  یمالـسالا  ملاعلا  یف  مرحم  نم  رـشاعلا  یف  اهججؤت  لازتام 

رد هک  یفطاوع  دنور و  یم  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دهشم  يوس  هب  هک  نارئاز  ياه  هتـسد   » (3) ؛» هعمتجم مهتایح  مایا  نم  رثکا 
رهاظم نیا  مامت  ...تسا  دنلب  یمالسا  ملاع  مامت  رد  مرحم  زا  اروشاع  زور  رد  تضهن  نیا  خیرات  لوط 
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« .دهد یم  عفن  سدقم  دارفا  هب  یگدنز  نیا  زا  شیب  گرم  هک  دهد  ناشن  هک  نیا  ات  هدرک  ادیپ  رارمتسا 

ماینیورگ واتسوگ   - 5

هروصلا ترثأ  دـقلف  هینوک ، هیمها  تاذ  ءالبرک  هعقو  ّنا  : » دـیوگ یم  البرک  هعقاو  هرابرد  ماینیورگ » واتـسوگ   » ییاـکیرمآ قرـشتسم 
هعقاو انامه   » (1) ؛» يرخأ هملـسم  هیـصخش  هیأ  هغلبت  مل  ًاریثأت  نیملـسملا  یف  عاجـشلا  لیبنلا  لجرلا  کلذ  نیـسحلا ؛ لـتقمل  هنزحملا 

ناناملـسم نیب  رد  عاجـش ، هنومن و  درم  نآ  نیـسح ، لتقم  زیگنا  نزح  تروص  نآ  متح  روط  هب  تسا و  یتایح  تیمها  ياراد  ـالبرک 
« .تسا هتشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يریثأت  نینچ  رگید  ناملسم  تیصخش  چیه  هک  هتشاذگ  يریثأت 

نیبرام  - 6

صاوخ همامعا و  ینب  هتوخا و  ینب  هتوخا و  هدالوا و  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بلط  : » دـیوگ یم  یناـملآ  فوسلیف  نیبراـم ، مناـخ 
هسفن و هیحـضت  هبلق و  هوق  هتـسایس و  نسح  یلع  هلالد  اذه  یف  ...هیما و  ینب  حضف  یف  هتبغر  یلا  ًادـیحو  هکرت  فارـصنالا و  هبحص ،

نادـنزرف ناردارب و  دالوا و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح   » (2) ؛» هل هّدـعت  هیهلإلا  هیانعلا  تناک  يذـلا  دـصقملا  یلا  لوصولا  لیبس  یف  هلها 
نامه هک  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  رد  ار  وا  دندرگرب و  ات  تساوخ  شباحصا  صاوخ  اهومع و  نادنزرف  ردارب و 

219 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 174 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 321 - 1
.وا زا  لقن  هب  ص 250  یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 322 - 2
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هار رد  شتیب  لها  وا و  یناشفناج  بلق و  توق  تسایس و  نسح  رب  تلالد  شور  نیا  ...دنراذگ و  اهنت  تسا  هیما  ینب  ندرک  حضتفم 
« .تسا هدرک  هدامآ  وا  يارب  یهلا  تیانع  هک  دراد  یفده  دصقم و  هب  ندیسر 

یف نیسحلا  لمع  : » دیوگ یم  دربن  نادیم  هب  ار  مالسلا  هیلعرغصا  یلع  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندروآ  تلع  هرابرد  زین  وا 
مومهلا هنزحملا و  بئاصملا  کلت  عم  یلاعلا  دـصقملا  کلذ  نع  هرظن  فرـصی  مل  هفـسالفلا و  لوقع  ّریح  ًالمع  هتایح  تاعاس  رخآ 

عفر ...ًاریغص  هل  نومحری  هیما ال  ینب  ّنا  ملعی  نیسحلا  ناک  اّملف  عیضرلا ، هَّللادبع  هصق  وه  و  تاحارجلا ، شطعلا و  هرثک  همکارتملا و 
نم نیسحلا  ضرغ  ّنا  ّنظلا  یلع  بلغی  .مهسلاب و  ّالا  هوبیجی  ملف  هل  ءاملا  بلط  هبیـصملل و  ًامیظعت  موقلا  مامأ  هدی  یلع  ریغـصلا  هلفط 

لجأل هعجفملا  لامعألا  کلت  یلع  ًاروبجم  ناک  دیزی  ّنا  دـحا  ّنظیال  و  مشاه ، ینبل  هیما  ینب  هوادـع  هدـشب  ملاعلا  میهفت  لمعلا  اذـه 
دعاوقل هیفانم  هیعبـس  هوادـع و  شحوت و  ّالا  وه  سیل  ...هیفیکلا  کلتب  لاحلا و  کلت  یف  عیـضرلا  لفطلا  لتق  ّنـال  هسفن ؛ نع  عافدـلا 

هیلع نیسح   » (1) ؛»...  دّـمحم لآ  هدابا  یلا  هیلهاج  هیبصعب  یعـسلاب  مهماهتا  مهحاضتفال و  هیفاک  تناـک  هذـه  و  هعیرـش ، نید و  لـک 
نزح ياه  تبیـصم  همه  نآ  اب  تشاداو و  تریح  هب  ار  هفـسالف  ياه  لقع  هک  درک  يراک  شا  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا 

نآ و  تشادـن ، زاب  دـنلب  فدـه  نآ  زا  ار  دوخ  رظن  زگره  تشاد ، هک  یتاـحارج  ناوارف و  شطع  مکارتم و  ياـه  يراـتفرگ  زیگنا و 
هب هیما  ینب  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  .تسا  راوخریش  هَّللادبع  هصق 

220 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 257 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 323 - 1
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نمشد موق  ولج  تبیصم  نداد  ناشن  گرزب  تهج  هب  تفرگ و  تسد  رب  ار  دوخ  کچوک  لفط  اذل  ...دننک  یمن  محر  یکدوک  چیه 
هیلع نیـسح  ضرغ  هک  تسا  نیا  منامگ  .دـنداد و  ریت  اب  اهنت  ار  شباوج  اـه  نآ  یلو  درک  بآ  ياـضاقت  وا  يارب  دروآ و  هیما ) ینب  )
یمن نامگ  سک  چـیه  .دـنراد و  ینمـشد  مشاه  ینب  اب  رادـقم  هچ  ات  هیما  ینب  دـنامهفب  نایناهج  هب  هک  تسا  نیا  راک  نیا  زا  مالـسلا 

اب لاح و  نآ  رد  راوخریـش  لفط  نتـشک  اریز  تسا ؛ هدوب  روبجم  دوخ  زا  عافد  تهج  هب  شارخلد  لامعا  هنوگ  نیا  رب  دیزی  هک  دـنک 
يارب ییاهنت  هب  نیا  دراد و  تافانم  یتعیرـش  نید و  ره  دعاوق  اب  هدوبن و  ییوخ  هدنرد  ینمـشد و  يرگ و  یـشحو  زج  ...تیفیک  نآ 

« .تسا یفاک  دّمحم  لآ  نداد  چوک  اب  تیلهاج  تابصعت  هار  رد  ششوک  هب  نانآ  ماهتا  ندرک و  حضتفم 

رثا و مهنم  قبی  مل  ًایـسنم و  ًایـسن  مهلعجف  هیما ، ینب  نم  ردـص  یـسایس  أطخ  مظعا  نیـسحلا  لتق  یلع  دـیزی  مادـقا  : » دـیوگ یم  زین  وا 
هتوب هب  ار  اه  نآ  راک  نیا  اذل  و  دزرـس ، هیما  ینب  زا  هک  دوب  یـسایس  هابتـشا  نیرت  گرزب  نیـسح  نتـشک  هب  دـیزی  مادـقا   » (1) ؛» ریخال

« .دراذگن یقاب  يربخ  رثا و  نانآ  زا  درپس و  یشومارف 

هیلع نیـسح  هراـبرد  هعیـش  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  : » دـیوگ یم  وا  يارب  يرادازع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هراـبرد  زین  وا 
لّمحتم حیسم  مییوگ  یم  ام  هک  هنوگ  نامه  اریز  دندقتعم ؛ دنراد ، هدیقع  مالسلا  هیلع  حیسم  هرابرد  نایحیسم  هچنآ  زا  شیب  مالـسلا 

نینچمه دشاب ، ناهانگ  زا  یتشذگ  وفع و  ات  دش  يرایسب  ياه  تّقشم 

221 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 275و276 ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  . 324 - 1
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(1)  ...«. دشاب یم  قلطم  عفاش  تمایق  رد  وا  هک  تسا  دقتعم  دیوگ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  ار  بلطم  نیا  هعیش 

دوخ ناج  هدنیآ  رد  شدنلب  فادها  هب  ندیسر  تهج  هب  هک  ار  ینید  بحاص  ای  یناحور  کی  درادن  غارـس  خیرات  : » دیوگ یم  زین  وا 
ناهج خیرات  رد  يریظن  نآ  يارب  اذل  هدوب و  تسایـس  تمکح و  ملع و  يور  زا  نیـسح  هعقاو  یلو  ...دـهدب  دـمع  ملع و  يور  زا  ار 

دوب يّدج  یلاع و  بلطم  کی  هب  وا  هجوت  مامت  دوب و  ندش  هتشک  هدامآ  هشیمه  شیپ  ياه  لاس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  انامه  .تسین 
(2)  ...«. دهدب دمع  ملع و  يور  زا  نید  دییأت  يارب  ار  شناج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ریغ  یسک  هک  درادن  دای  هب  خیرات  و 

نیـسح و بئاصم  یگرزب  تهج  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  صتخم  خـیرات  رد  یپایپ  ياهالب  نیا  موجه  و  : » دـیوگ یم  زین  وا 
ياهراک دش و  فشکنم  هیما  ینب  فادها  هبترم  کی  هک  دوب  وا  نارتخد  نانز و  تراسا  تسا و  زیگنا  نزح  هک  یقافتا  ندش و  هتشک 

ینب دیزی و  دض  رب  یـشکرس  تفلاخم و  اذل  دش و  راکـشآ  ناناملـسم  نیب  رد  بالقنا  هشیر  تسایـس و  تشگ و  رهاظ  اه  نآ  تشز 
(3)  ...«. دنشاب یم  مالسا  يدوبان  ددصرد  نانآ  هک  دندیمهف  مدرم  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  هیما 

مامت زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  تبیصم  هک  هنوگ  نامه  : » دیوگ یم  زین  وا 

222 ص :

ص 58. فزوژ ، رتکد  نیبرام ، ینیسح ، تسایس  . 325 - 1
.نامه . 326 - 2
.نامه . 327 - 3
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ياه بالقنا  رب  یتّیزم  ياراد  دـمآ  دوجو  هب  اروشاع  مایق  زا  دـعب  هک  ییاه  بالقنا  نینچمه  دوب  رت  گرزب  ناینیـشیپ  ياـه  تبیـصم 
مامت رد  يا  هناشن  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تیمولظم  تهج  نیا  زا  اذـل  و  تسا ، هدوب  رتشیب  اه  نآ  راثآ  تدـم و  هدوب و  ناگتـشذگ 

«. دش ناهج 

نادیز یجرج   - 7

مّلظت اذا  ورغال  و  ملاعلا ، خـیرات  یف  اهنم  عظفأ  ثدـحی  مل  يربک  همیرج  نیـسحلا  لتقب  بکترا  دایز  نبا  ّنا  کش  ال  : » دـیوگ یم  وا 
هک تسین  یکش   » (1) ؛» ًامولظم لتق  ّهنال  هیلع ؛ ًافـسا  مهوردـص  اوعرق  مهبویج و  اوقزم  و  ماع ، لک  یف  هوکب  نیـسحلا و  لتقل  هعیـشلا 

یکاب اذل  .تسا و  هدشن  عقاو  ملاع  خیرات  رد  نآ  زا  رت  عیجف  هک  دش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  مالسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  اب  دایز  نبا 
اب و  دهد ، كاچ  نابیرگ  و  دیرگب ، لاس  ره  رد  وا  رب  هدرک ، ملظ  راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  تهج  هب  هک  هعیـش  رب  تسین 

« .دش هتشک  هنامولظم  وا  اریز  دنز ؛ دوخ  ياه  هنیس  هب  وا  رب  فّسأت  راهظا 

گنیوریا نتگنشاو  روسفورپ   - 8

دوب نکمم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  تسا  ییاکیرمآ  سانشرواخ  دنمشناد و  هک  وا 
هب ار  دیزی  داد  یمن  هزاجا  زگره  تضهن  تسایر  ییاوشیپ و  تیلوئـسم  اما  دهد ، تاجن  دیزی  هدارا  لباقم  رد  ندش  میلـست  اب  ار  دوخ 

راهق لاگنچ  زا  ناناملسم  ییاهر  يارب  دسانشب و  تفالخ 

223 ص :

.نادیز یجرج  زا  لقن  هب  ص 30 ، ج 2 ، هحاینلا ، خیرات  . 328 - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  كانبات  ناور  يرآ  .تفریذپ  ار  تبیصم  تقـشم و  هنوگ  همه  یگدازآ  تماهـش و  لامک  رد  نایوما  متـس  ملظ و 
.تسا دیواج  يدمرس و 

باـتفآ ریز  رد  هک  تسوـت  حور  نیا  داـب ، وـت  رب  دورد  نیـسح ! يا  هدازآ ، راوسهـش  يا  تماهـش و  هنوـمن  يا  گرزب و  ناـمرهق  يا 
راثن نایناهج  همه  مالس  نیسح ، نم  نامرهق  گرزب  يا  ناولهپ و  يا  .تساپرب  تیدبا  ات  ریذپان و  انف  ناتسبرع  مرگ  کشخ و  نازوس 

(1) «. داب وت  ناور 

مرادـن تسود  هعقاو ، نآ  یکانلوه  يراوگان و  تلع  هب  هک  تسا  یتشذگرـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  : » دـیوگ یم  زین  وا 
نانمؤمریما ندـش  هتـشک  هچ  رگا  .تسا  هتـسویپن  عوقو  هب  نآ  زا  رت  تشز  يراک  مالـسا  رد  اریز  منک ؛ ینالوط  شدروم  رد  ار  نخس 

ار تراسا  ندرک و  هلثم  عیجف و  راتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  تشذگرس  نکیل  دمآ ، یم  رامش  هب  یگرزب  رایسب  تبیـصم  مالـسلا  هیلع 
(2) «. ...تسا اه  تبیصم  نیرتروهشم  زا  هک  اریز  ...دتفا  یم  هزرل  هب  ناسنا  ندب  نآ  ندینش  زا  هک  تشادرب  رد 

رلشیرف تروک   - 9

وا دوب و  هدرک  هدامآ  ندش  هتشک  يارب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  میناد  یم  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هرابرد  وا 
ریشمش تخات و  یم  بسا  مئاد  ارچ  دنناسرب و  شلتق  هب  ات  درکن  فقوت  ارچ  دیامن  ادف  ار  شیوخ  تشاد  مزع  هک 

224 ص :

ص 375. ج 3 ، نایاپ ، یب  رازلگ  هعومجم  . 329 - 1
ص 5. يرخف ، خیرات  . 330 - 2
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زا تسناوـت  دـهاوخن  دـنزب  ریـشمش  تسد  هد  ره  اـب  دـشاب و  هتـشاد  تسد  هد  تسد  ود  ياـج  هب  رگا  هک  تسناد  یمن  رگم  دز ؟ یم 
؟ درب ردب  ملاس  ناج  دوب  نت  رازه  راهچ  شناراوس  هرامش  لقادح  هک  یهاپس 

یگنادرم و زا  رود  ار  ندـش  هتـشک  يارب  فقوت  نتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  داریا  نیا  باوـج 
هک نیا  ات  نداد  اـضق  هب  ندرگ  ندرک و  فقوت  اـج  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رظن  رد  .تسناد  یم  دوخ  بیـشن  رپ  هار  رد  داـهج 

(1) «. دوش یم  بوسحم  یشکدوخ  دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  دنوش و  کیدزن  نارگید 

همالس سلوب   - 10

عمتجا ام  مهنم  دحاول  عمتجی  مل  دیوگ ...« : یم  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  یلع و  ماما  هرابرد  تسا  ینانبل  یحیـسم و  يرعاش  هک  وا 
هنع دایذلل  هفیس  دّرج  ّقحلل و  بالا  شاع  دقف  نیسحلا ؛ نم  عجشا  نیملاظلا  هجو  یف  مقی  مل  و  حالـصلا ، ملعلا و  هلوطبلا و  نم  ّیلعل 
چیه يارب   »... (2) ؛» هنم هذـلف  یناثلا  دّـمحم و  بیبر  لّوالاف  ورغ  و ال  ءالبرک ، موی  هیرحلا  لیبس  یف  نبالا  دهـشتسا  و  ردـب ، موی  ذـنم 

لباقم رد  و  تسا ، هدـشن  مهارف  هدـش ، عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  حالـص  ملع و  تعاجـش و  زا  هچنآ  خـیرات  نادرمناوج  زا  کـی 
زور زا  نآ  زا  عافد  تهج  هب  درک و  یگدنز  قح  تهج  هب  ردپ  نآ  تسا ؛ هداتسیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رت  عاجـش  یـسک  نیملاظ 

نیا و  دیشک ، ریشمش  ردب 

225 ص :

ص 444. ناریسا ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  . 331 - 1
 . ص 18 همالس ، سلوب  ریدغلا ، دیع  . 332 - 2
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هدـش تیبرت  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) یلوا هک  ارچ  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  دـیعب  چـیه  و  دیـسر ، تداهـش  هب  ـالبرک  زور  يدازآ  هار  رد  رـسپ 
« .تسوا هشوگ  رگج  نت و  هراپ  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) یمود دمحم و 

قادرج جروج   - 11

نیسح لتق  هب  قیوشت  ار  مدرم  دیزی  یتقو  : » دسیون یم  اروشاع  هعقاو  هرابرد  تسا  یحیسم  سانشرس  راگن  همانزور  هدنسیون و  هک  وا 
رگا میتسه ، وت  اب  ام  دـنتفگ : وا  هب  نیـسح  راصنا  اـما  یهد ؟ یم  لوپ  رادـقم  هچ  دـنتفگ : یم  اـه  نآ  درک  یم  يزیرنوخ  هب  رومأـم  و 

(1) «. میوش هتشک  مینک و  گنج  تباکر  رد  هک  میهاوخ  یم  زاب  میوش  هتشک  راب  داتفه 

، تسا دـنلب  نامـسآ  نوچ  یقالخا  سایقم  رد  هک  دـنک  یم  تباـث  دـید  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یثداوح  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(2) «. تسا تسپ  رایسب  یقالخا  سایقم  رظن و  زا  دنک  یم  تباث  دروآ  دوجو  هب  دیزی  هک  یثداوح  هک  هنوگ  نامه 

کیراسام ساموت   - 12

بئاصم رکذ  زا  مه  ام  ناشیـشک  هچرگ  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  تمظع  هرابرد  تسا  قرـشتسم  کـی  هک  وا 
ناوریپ رد  دوش  یم  تفاـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوریپ  رد  هک  یناـجیه  روش و  نآ  یلو  دـنزاس ، یم  رثاـتم  ار  مدرم  حیـسم  ترـضح 

هک دشاب  نیا  ببس  ایوگ  دش و  دهاوخن  تفای  حیسم 

226 ص :

ص 281. اروشاع ، گنهرف  . 333 - 1
ص 49. ج 5 ، یناسنا ، تلادع  توص  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  . 334 - 2
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(1) «. رکیپ میظع  هوک  لباقم  رد  تسا  یهاک  رپ  دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  بئاصم  ربارب  رد  حیسم  بئاصم 

سکیاس یسرپ  رس   - 13

هدع نیا  هک  يروالد  تعاجش و  نآ  ًاتقیقح  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  تسا  یسیلگنا  لارنژ  سانـشرواخ و  هک  وا 
هب ناـبز  راـیتخا  یب  دینـش  ار  نآ  هک  یـسک  ره  يداـمتم  نورق  نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  هدوـب  يا  هجرد  هب  دـنداد  زورب  دوـخ  زا  لـیلق 

ياج هب  دبا  ات  دوخ  يارب  لاوز  لباق  ریغ  دنلب و  یمان  لیپومرت ، ناعفادم  دننام  دنمتریغ  ریلد  مدرم  هدع  نیا  .دوشگ  نیرفآ  نیـسحت و 
(2) «. دنتشاذگ

تلوزور  - 14

نییعیشلا ریغ  نم  هقیقـشلا  راطقالا  نم  لاجرلا  رابک  ّنا  انثدح  دقل  : » دنک یم  لقن  دوش  یم  رـشتنم  هرهاق  رد  هک  مالـسالا » ءاول   » هلجم
اهنراقی مالسالا و  یف  برحلا  بدا  هل  حرـشی  ذخا  و  اهتالیو ، برحلا و  یلع  امهنیب  ثیدحلا  رادف  ریغـصلا ، تلفزور  رتسمب  یقتلا  ّهنا 

نبا انلتق  اّننا  اّنع  عمـسی  مل  اّنناف  ءادتعالا  هیـشحولا و  نم  نوبراحملا  غلب  امهم  تلفزور : هل  لاقف  .هیبرغلا  لودلا  نیب  بورحلا  هیـشحوب 
ربخ ام  هب   » (3) ؛» ملکتا مل  تمجوف و  انثّدحم : لاق  .نیمرکم  ریغ  ایابـس  مهانذـخا  مهبایث و  نم  هلآ  یبنلا و  اندّرج  هیلا و ال  بسنن  یبن 

ياهروشک زا  یعیش  ریغ  ناگرزب  هک  هدیسر 

227 ص :

.وا زا  لقن  هب  ص 280 ، اروشاع ، گنهرف  . 335 - 1
ص 282. اروشاع ، گنهرف  . 336 - 2

ص 67. 1367 ه ،  یناثلا ، عیبر  متشه ، هرامش  هرهاق ، مالسالا ، ءاول  هلجم  . 337 - 3
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ياملع .دمآ  نایم  هب  نخس  نآ  راثآ  گنج و  هرابرد  اه  نآ  وا و  نیب  دندرک و  تاقالم  کچوک » تلوزور  رتسم   » اب یماگنه  تسود 
یم هسیاقم  گنج  رد  یبرغ  ياه  تلود  ياه  يرگ  یشحو  اب  هدرک و  مالسا  هاگدید  زا  گنج  بادآ  حرـش  هب  عورـش  بهذم  ینس 

هک هدشن  هدینش  ام  زا  یلو  دسرب  هک  يرادقم  ره  هب  ام  نایوجگنج  زواجت  يرگ و  یـشحو  تفگ : نانآ  هدنیامن  هب  تلوزور  .دندومن 
ار نانآ  میدرواینرد و  وا  لآ  ربمایپ و  نت  زا  سابل  زین  و  مینک ، یم  بوسنم  وا  هب  ار  دوخ  هک  میناسرب  لتق  هب  ار  يربمایپ  دـنزرف  زگره 

« .میتفگن ینخس  چیه  هدش و  تکاس  ام  دیوگ : یم  ام  يوگنخس  .میدربن  يریسا  هب  روز  هب 

228 ص :
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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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