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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همانشناد 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  16همانشناد 

باتک 16تاصخشم 

16همدقم

نادنواشیوخ دادجا و  لوا : 17لصف 

نادنواشیوخ نیدلاو و  17دادجا و 

وا دادجا  دسا و  نب  دلیوخ  هجیدخ : 18ردپ 

شیرق دسا  ینب  هفیاط  زا  هجیدخ  18ردپ 

شیرق مرتحم  ناگرزب  زا  دسا  نب  19دلیوخ 

مود راجف  گنج  رد  دسا  هفیاط  19سییر 

( اه لیلحت  عبت و  اب  هجیدخ  ردپ  عازن   ) نمی هب  دوسالا  رجح  لاقتنا  زا  يو  21تعنامم 

هجیدخ ردپ  دسأ  نب  دلیوخ  هجیدخ و  گرزب  ردپ  يزعلا ، دبع  نب  21دسا 

لوصفلا فلح  وضع  دلیوخ  ردپ  دسا ) )23

دلیوخ ردام  هرثنح  نب  ورمع  تنب  23هرهز 

لهاک ینب  هفیاط  زا  دلیوخ  25ردام 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  25دادجا 

25یصق

یصق 26تاماقم 

هجیدخ ردام  28همطاف 

وا دادجا  هدیاز و  تنب  همطاف  هجیدخ : 28ردام 

29نیدلاو

شیرق رماع  ینب  زا  همطاف  29ردپ 

برع ياه  هداوناخ  نیرت  لیصا  29زا 
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كرزب ردام  دعس  تنب  29هبالق 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بقل  دلوت و  مود : 29لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت  29خیرات 

: راوگرزب نآ  31باقلا 

31هراشا

هرهاط هب  وا  ترهش  تلع  هرهاط و  (- 132

هقیدص (- 235

هکرابم (- 335

ننیمؤملا ما  (- 435

ناوناب يوناب  (- 535

باقلا رگید  (- 637

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يراجت  ياهتیلاعف  موس : 37لصف 

راگزور نز  37نیرتدنمتورث 

تراجت 40یگنوگچ 

نارازگراک 40مادختسا 

بهار بهیوموبا  ناتساد  يرصب و  رازاب  رد  نارازگراک  40مادختسا 

راکتسردو نمادکاپ  نادرم  42مادختسا 

ماش هب  43رفس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رازگراک  43هرسیم 

هشابح رازاب  رد  هجیدخ  43نارازگراک 

ماش رد  هجیدخ  44نارازگراک 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  نابز  زا  هجیدخ  44تراجت 

رامع زا  لقن  هب  ربمایپ  ندشن  44ریجا 

تراجت رد  وا  هیامرس  هجیدخ  44تورث 
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ناتسمز ناتسبات و  رد  تراجت  جاودزا و  45تراجت و 

تراجت رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياه  45یگژیو 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تفارش  هنامیرک و  45قالخا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  47تورث 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هلفاق ي  هلفاق ، 48نیرتگرزب 

نادنزرف جاودزا و  مراهچ : 48لصف 

48هراشا

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  51ایآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  52کی 

لاوئس ود  هب  54خساپ 

؟ دندوب هدرک  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  55ما 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  57هویب 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : 57دروم 

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : 60دروم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تفرعم  ملع و  مجنپ : 68لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخانش  68فلا )

68هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يرادتناما  زا  (- 169

بلاطوبا 69داهنشیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمارک  قیرط  زا  (- 269

تثعب هب  یهاگآ  70ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  لفون  نب  هقرو  اب  هجیدخ  يوگتفگ  نامز و  نادنمشناد  قیرط  70زا 

هقرو 72راعشا 

توبن تیناقح  هب  74یهاگآ 
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یحو لوزن  ماگنه  هب  ناحتما  قیرط  74زا 

ناحتما نیا  شرازگ  ندوب  یلعج  زا  77یلیلحت 

هجیدخ هقداص  شخب و  دیون  78يایؤر 

راوتسا هشیدنا ي  ياراد  دنمدرخ و  ییوناب  اهیلع  هللا  مالس  79هجیدخ 

میهاربا یتسرپاتکی  نید  هب  79نامیا 

جاودزا زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تراجت  مشش : 79لصف 

79هراشا

تراجت يراکمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  82توعد 

يراکمه 82تلع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  82تراجت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  85تخانش 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  داهنشیپ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  86تقفاوم 

وااب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يراکمه  تساوخرد  زا  هجیدخ  ترضح  86یلاحشوخ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  تورث  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  87يرگناوت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  تراجت  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلام  تیعضو  87دوبهب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تراجت  88دوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینمی  شوخ  تامارک و  90زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يدنم  هقالع  متفه : 90لصف 

يدنم هقالع  90ببس 

هرسیم شرازگ  (- 190

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  طسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمارک  هدهاشم  (- 292

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یهاگآ  (- 393

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یگژیو  (- 493

ربمایپ هب  هجیدخ  هقالع  ساسحا  زا  يدارفا  95یهاگآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هقرو 95هسیفن و 

يو یقیقح  قشع  رگنایب  ربمایپ  رانک  رد  هجیدخ  یگدنز  95هعلاطم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يراگتساوخ  متشه : 95لصف 

يراگتساوخ للع  ربمایپ و  ياه  95یگژیو 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يراگتساوخ  97تیفیک 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  روآ  مایپ  ياه  97باوخ 

لفون نب  هقرو  اب  وا  تروشم  ربمایپ و  تثعب  زا  هجیدخ  98یهاگآ 

هسیفن تطاسو  اب  ربمایپ  زا  هجیدخ  يراگتساوخ  103یگنوگچ 

؟ تسا هدوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  راوگرزب  ود  نآ  نایم  جاودزا  رد  هطساو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  جاودزا  هرابرد  رسای  رامع  نانخس 

يراگتساوخ ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حدم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  105راعشا 

یسورع يراگتساوخ و  106مسارم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  بلاطوبا  106يوگتفگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هنامرحم  106يوگتفگ 

جاودزا يزاس  رارقرب  يارب  هسیفن  هیفص و  دمآ  111تفر و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لاح  115نابز 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  116يارجام 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  جاودزا  هبطخ ي  118مسارم و 

نآ همیلو ي  و  یسورع ، میظع  122نشج 

یسورع بش  رد  ناوناب  هیفص و  123یناوخدورس 

رطس دنچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همع ي  هیفص  125یفرعم 

ادخ يرازگساپس  كرابم و  127زور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیقرشتسم  ماهتا  در  رد  باوج  نیرتهب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  130يراگتساوخ 

: هیهاو 130ماهوا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  مهن : 130لصف 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  130نادنزرف 

ماشه نبا  نیما و  نسحم  دیس  همالع  133هیرظن ي 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  باختنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  135مارتحا 

لیلحت هیزجت و  136یسررب و 

شنارسپ تافو  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  139یلست 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  گرزب  ناوناب  مارتحا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  141تدالو 

رمقلا قش  يارجام  رد  شردام  هب  محر ، رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رطاخ  143یلست 

ادخ روتسد  مالعا  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  145رذن 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياه  یگژیو  مهد : 146لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  یفطاع  146تیصخش 

جاودزا زا  لبق  مالسا ، روهظ  هب  مالسلاهیلع )  ) هجیدخ یبلق  147نامیا 

دنمشوه هاگآ و  یبیدا  اهیلع  هللا  مالس  148هجیدخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نارکیب  150تورث 

مالسا دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  شقن  مهدزای : 152لصف 

152هراشا

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لاوما  ياه  153فرصم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  كرتشم  یگدن  نامز  رد  مهم  یخیرات  ثداوح  مهدزاود : 157لصف 

درک مهارف  ار  نآ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  یتکرب  رپ  157ياذغ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هنییآ ي  رد  اهیلع  هللا  مالس  159هجیدخ 

159هراشا

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رب  ادخ  مالس  - 1160

جارعم زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  دنویپ  - 2160

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تدالو  زیگنا  تفگش  همشچرس ي  - 3161

تثعب زاغآ  تخس  ياهلاس  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زامن  164مالسا و 
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لفون نب  هقرو  ندش  168ناملسم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبالص  رپ  تمواقم  172راثیا و 

يداصتقا دیدش  هرصاحم ي  رد  لاس  هس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  175ترضح 

هرصاحم زا  مشاه  ینب  ياسآزجعم  178يدازآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يونعم  تلزنم  مهدزیس : 181لصف 

نآرقلا یف  مالسلا  اهیلع  181هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)181

8/ یحض هروس  (- 2)183

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)185

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)186

رطاف 22-19 هروس  (- 5)188

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)190

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)190

مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  وا  تعیب  و  مالسا ، ياهروتسد  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  191قیدصت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنمجرا  193ماقم 

ترخآ ایند و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  اهیلع  هللا  مالس  200هجیدخ 

مالسلاامهیلع ارهز  میرم و  هیسآ ، ماقم  هب  200یهاگن 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  هیسآ  201ترضح 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  میرم  202ترضح 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  ارهز  202ترضح 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  فیرش  دوجو  هب  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  ناماما  204تاهابم 

وا دنمورین  داقتعا  دنوادخ و  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  قیمع  208طابترا 

تلحر رتسب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مهدراهچ : 209لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تلحر  زور  هام و  209لاس ،
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  210يرادلد 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  یسورع  بش  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  211تیصو 

گرم زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  212فوخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زوسناج  212تلحر 

ردام گوس  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  دنوادخ  213يرادلد 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يارب  ادخ  يوس  زا  نفک  213ندروآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  قارف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاکناج  214هودنا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رهطم  215دقرم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  بلاطوبا  قارف  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ 216یناشیرپ 

مالسلاهیلع هجیدخ  بلاطوبا و  تلحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یناوخ  217گوس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ربق  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زاین  زار و  218هیرگ و 

( جع  ) مئاق ترضح  روهظ  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  219تعجر 

خزرب ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  220هوکش 

220هراشا

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رصق  - 1220

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنمهوکش  همیخ ي  - 2221

مالسلا هیلع  یلع  حور  زا  لابقتسا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  راظتنا  - 3221

باوخ ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هنیکس  نیلاب  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ندمآ  - 4222

البرک هب  ناهارمه  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دنمهوکش  دورو  - 5222

تمایق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنمجرا  225ماقم 

225هراشا

فارعا زارف  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 1225

تشهب هاگرد  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  شیپاشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 2227

رادمچرپ هتشرف ي  رازه  داتفه  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 3228
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! هجیدخ يا  وت  هب  تادوجوم  همه ي  ادخ و  229مالس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هناخ  تیعقوم  مهدزناپ : 229لصف 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  229هناخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  كرابم  231هناخ ي 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگشیمه  232دای 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  یسورع  هسلج ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  234هیرگ ي 

هام کی  لوط  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یپایپ  237دیجمت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنبندرگ  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رابکشا  238مشچ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هیرهم ي  ياج  هب  239كدف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يارس  هوکش  تیونعم و  241زار 

يدازآ تیونعم و  241هناخ ي 

هناخ نیا  تکرب  تیونعم و  244زار 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هرابرد  نادنمشناد  ناگرزب ، نانخس  مهدزناش : 248لصف 

248هراشا

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هملس  ما  -1249

: تسا هتفگ  راکب  نب  ریبز  -2249

: تسا هتفگ  قاحسا  نبا  -3249

: دیوگ ومه  -4250

: تسا هتفگ  دمحم  نب  ماشه  -5250

: دسیون یم  ۀیوبنلا » ةریسلا   » فورعم باتک  بحاص  ماشه  نبا  -6250

: تسا هتفگ  ریثا  نبا  -7250

: تسا هتفگ  هماع  نویلاجر  زاتشیپ  یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  -8250

: دسیون یم  ومه  -9251

: تسا تفگ  يزوج  نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا ، نیدلا  لامج  -10251
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: تسا هتفگ  ماشه  نب  کلملادبع  -11251

: تسا هتفگ  هیوبنلا ) هرتعلا  ملاعم   ) مان هب  دوخ  باتک  رد  یلبنح  يِذبانَج  زیزعلادبع  ظفاح  -12251

: تسا هتفگ  يدنه  یلع  فرشا  -13252

: تسا هتفگ  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  -14252

: تسا هتفگ  یلیالع  هللادبع  -15252

: تسا هتفگ  رصنوبا  رمع  -16252

: تسا هتفگ  نسح  میهاربا  یلع  رتکد  -17253

: تسا هتفگ  هلاحک  اضر  رمع  -18253

: تسا هتفگ  لوسر ) مان (  هب  دوخ  باتک  رد  یلدوب ، -19253

: تسا هتفگ  یناتک  نامیلس  -20253

: دیوگ یلیهس  -21254

: دیوگ ومه  -22254

: دیوگ رجح  نبا  -23254

: دیوگ ومه  -24254

: دیوگ ومه  -25254

ههبش لاوئس و  دنچ  هب  خساپ  مهدفه : 255لصف 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  255مالسا 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  260هیرهم 

؟  مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدنروآ  نامیا  مالسا و  نیتسخن  مهدجه : 262لصف 

262هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  265ترضح 

 : تنس لها  ناخروم  ناثدحم و  265زا 

 : دیوگ ¬ یم 151ه ق )  قاحسا (  265نبا 

 : دیوگ یم  346ه ق )  266يدوعسم ( 
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 ( : 463ه ق يدادغب (  266بیطخ 

 ( : 597 ه ق يزوج (  266نبا 

 ( : 630 ه ق يرزج (  ریثا  نبا  266نیدلاّزع 

 : دیوگ ¬ یم 764 ه ق )  268يدفص ( 

 ( : 852 ه ق ینالقسع (  رجح  268نبا 

ذخام 268عبانم و 

زکرم 285هرابرد 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همانشناد 

باتک تاصخشم 

1392، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  اهیلع / هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همانشناد  روآدیدپ : مان  ناونع و 

هزوح يریجمل و  يریشب  یلع  یناهفصا -  یلازغ  نیـسح  یئاباباقآ -  يدهم  يوبن -  دیجم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  زا  رکـشت  اب  و 
نارهت اهیلع - ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  هیملع 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یپاچ :  رشان 

.1392 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا یلاتیجید : رشن  تاصخشم 

. باتک هنایار و  هارمه ، نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

. همانشناد اهیلع –  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  عوضوم :

ص:1

همدقم
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ص:2

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زکرم هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  سدـقم  ناتـسآ  هب  يرازگتمدـخ  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  لاس  نیدـنچ 
هب دـنراد  یعـس  راوگرزب  يوناب  نآ  هب  رفاو  هقالع ي  اب  زکرم  نیا  نیققحم  نادـنمراک و  تسا و  هداد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت 
رد ار  دوخ  نیَد  زا  یشخب  يربیاس  ياضف  ًاصوصخم  يزورما  هتفرشیپ ي  ياه  هلیسو  يژولونکت و  اب  یناگدنز  رـشن  تاقیقحت و  هلیـسو ي 

. دننک ادا  هنیمز  نیا 

ناوــنع اــب  یتــنرتنیا  هاــگیاپ  داــجیا  رب  هوــالع  زکرم  نــیا  دنتـــشاد  هــنیمز  نــیا  رد  دـــنمتریغ  نــیّریخ  زا  یـــضعب  هــک  یتیاــنع  اــب 
. دومن يزاجم  ياضف  رد  هدش  دیلوت  راثآ  رشن  هب  مادقا  یسیلگنا  یبرع و  یسراف ، نابز  هس  هب   www.khadijeh.com

لاس کی  زا  شیب  شالت  لصاح  هک  تسا  يرگید  گرزب  یقیقحت  یملع و  راک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  همانـشناد ي 
. تسا هدیدرگ  میظنت  لصف  رد 18  هک  دشاب  یم  زکرم  نیققحم  زا  یهورگ 

هب طوبرم  بلاـطم  اـهنآ  ناـیم  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  باـتک  دـلج  زا 1200  شیب  دودـح  يروآدرگ  نیودـت و  ریــسم  رد 
. تسا هدش  هئارا  همانشناد  هعومجم ي  رد  هک  هدش  يرادرب  شیف  جارختسا و  باتک ، دلج  نایم 400  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

هعومجم کی  رد  رـضاح ، رـصع  ات  مالـسا  ردص  هیلوا  نورق  یخیرات  بتک  یخرب  رد  دوجوم  بلاطم  هک  تسا  هدش  شالت  قیقحت  نیا  رد 
. دنوش انشآ  مالسا  گرزب  يوناب  نآ  سرد  رسارس  یناگدنز  اب  دنناوتب  ناگمه  ات  دریگ  رارق  مومع  سرتسد  رد  هدش و  يروآ  درگ 

. تسا هدش  هداد  خساپ  هراشا و  راوگرزب  نآ  نوماریپ  تاهبش  زا  يرایسب  هب  رثا  نیا  رد 

. دوش هتسارآ  زین  پاچ  رویز  هب  هعومجم  نیا  شیدنا ، ریخ  دارفا  تمه  اب  تسا  دیما 

رکشت دندومن  يرای  ار  ام  نیما  يادیش  رازفا  مرن  اب  هک  نارهت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هیملع  هسردم  نیققحم  زا  دراد  اج  اجنیا  رد 
. مینک

قیفوت هللا  نم  و 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

نادنواشیوخ دادجا و  لوا : لصف 

نادنواشیوخ نیدلاو و  دادجا و 
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ص:3

(1). بلاغ نب  يؤل  نب  بعک  نب  هرم  نب  بالک  نب  هیدسالا  یصق  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  تنب  هجیدخ 

نب بلاـغ  نب  يؤل  نب  رماـع  نب  صیعم  نب  دـبع  نب  رجح  نبا  مرهلا  هحاور  نب  بدـنج ) همـسا  و   ) مصا نب  هدـئاز  تنب  همطاـف  شرداـم : و 
(3). شیرق نم  هنانک  نم  رضنلا  نب  کلام  نب   (2) رهف

وا دادجا  دسا و  نب  دلیوخ  هجیدخ : ردپ 

یم مه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  بسن  اب  وا  بسن  یصق  رد  هک  تسا  یـصق  نب  يزعلادبع  دسا  نب  دلیوخ  رهگالاو ، نآ  ردپ 
(4). ددنویپ

(5). ًاما ًابا و  هیشرق  یهف  اهما  ههج  نم  يؤل  یف  اهیبا و  ههج  نم  یصق  یف  فیرشلا  بسنلا  یف  هللا  لوسر  عم  عمتجت  »

شیرق دسا  ینب  هفیاط  زا  هجیدخ  ردپ 

(6). دشاب یم  يدسا  یشیرق  دلیوخ  دنا : هتفگ  يا  هدع 

: دسیون یم  هعیشلا  نایعا  باتک  بحاص 

(7) .« اهیلع هناوضر  همالس و  هللا و  تاولص  نینمؤملا  ما  يدسالا  ۀیشرقلا  یصق  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  تنب  هجیدخ  »

ص 59. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  لآ  هبحم  مکدالوا  اوملع  - - 1
ص59. نامه ، - - 2

ص 75. نهتایورم ، نهریس و  یف  هسارد  نینمؤملا  تاهما  هعوسوم  - - 3
ص 8. يربک ، هجیدخ  ص 201 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - - 4

ج8، دعس ، نبا  تاقبط  ص 187-189 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 59 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  تیب  لآ  هبحم  مکدـالوا  اوملع  - - 5
ص 14؛

دافحا و ءانبا و  تاجوز و  هیلی  میرکلا و  نآرقلا  یف  تادـلاخ  ءاـسن  ص 157 ؛ هعیش ، تاثدحم  ص 41 ؛ ج2 ، ءاسنلا ، مـالعا  مجارت  - - 6
ص 109. ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص23 ؛ نینمؤملا ، تاهما  بقانم  یف  نیمثلا  طمسلا  ص 66 ؛ رانلا ، هنجلا و  نیب  هوخا 

ص 308. ج6 ، هعیشلا ، نایعا  - - 7
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ص:4

(1). دشاب یم  يدسا  دلیوخ  هک : دنا  هتفگ  مه  يا  هدع 

(2). دمآ ایند  هب  یشیرق  يردام  ردپ و  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک : دنیوگ  یم  مه  نیققحم  زا  یضعب  و 

(3). دنشاب یم  ًاما » ًابا و  ۀیشرق   » یشیرق ترضح  ردام  ردپ و 

شیرق مرتحم  ناگرزب  زا  دسا  نب  دلیوخ 

یلام تیعضو  وا  دوب ، میهاربا  نییآ  وریپ  شیرق و  هتـسجرب ي  ياه  تیـصخش  ناگرزب و  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ردپ  دلیوخ 
(4). دوب يرایسب  مارتحا  مان و  بجاص  مدرم  نیب  رد  هتشاد و  یبوخ  رایسب 

(5). دوب دوخ  هفیاط ي  رتهم  تیلهاج  هرود ي  رد  وا  تسا . شیرق  زا  فورعم و  يا  هریت  زا  دلیوخ 

داماد ریبز و  ردـپ  ماّوع  هجیدـخ . هلاه و  ماّوع و  ياهمان  هب  دـنزرف  هس  ياراد  هّکم و  نارگناوت  شیرق و  ناـگرزب  زا  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ 
رـسپ وس  کی  زا  تشاد  تبـسن  ارهز  هنمطاف  اب  يوس  ود  زا  ریبز  ور  نیا  زا  دوب . ربمایپ ) ياین   ) بلطملا دبع  ینعی  شیرق  گرزب  تیـصخش 

. دشاب یم  وا  همع  رسپ  رگید  يوس  زا  دوب و  يو  ییاد 

همطاف ردام  نآ ، فادها  بتکم و  ققحت  هار  رد  راکادف  مالـسا و  نید  یماح  ناملـسم و  نز  نیتسخن  نینمؤملا و  ما  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ 
. دوب

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رادید  يارب  تاقوا  زا  هاگ  دوب و  هدنز  مه  ترجه  زا  سپ  ات  وا  دوب . هجیدـخ  رهاوخ  دـلیوخ و  رتخد  هلاه  اما 
اما داهن . یم  جرا  رایـسب  ار  وا  تشاد  شراکادـف  زوسلد و  رـسمه  هجیدـخ ، اب  هلاه  هک  یتبـسن  رطاخ  هب  زین  ربماـیپ  دـمآ . یم  هنیدـم  هب  هلآ 

دش و یم  تداسح  یتحاران و  شوختـسد  تباب  نیا  زا  دننک ، یم  تداسح  ناشنارهوش  نارـسمه  ریاس  هب  هک  ینانز  رگید  دننام  هک  هشیاع 
دـش یم  ببـس  نآ  بجوم  هب  هک  ار  هجیدخ  يالاو  تیعقوم  هاگیاج  تشاد و  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ربمایپ  دوشگ . یم  ضارتعا  هب  نابز 

(6). درک یم  حیرشت  دهد ، رارق  یصاخ  مارتحا  دروم  ار  شرهاوخ  ات 

مود راجف  گنج  رد  دسا  هفیاط  سییر 

ص 14. ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 237 ؛ ج1 ، مالعالا ، ریهاشملا و  تایفو  مالسالا و  خیرات  - - 1
خیرات ص 68 ؛ امهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  همطاف  يربک و  هجیدـخ  همان  یگدـنز  ای  نامیا  ناریما  ص 68 ؛ اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  همطاف  - - 2

ص 13. مالسا ، ربمایپ 
ج8، دعس ، نبا  تاقبط  ص 187-189 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 59 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  تیب  لآ  هبحم  مکدـالوا  اوملع  - - 3

ص 82. قاحسا ، نب  يزاغملا  ریسلا و  ص 282 ؛ ص 68 و ج7 ، ج2 ، یقهیب ، هوبنلا  لئالد  ص 182 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، ص 14 ؛
ص 37. ج 1 ، یمطاف ، ياه  ینتسناد  - - 4

ص 21. اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  همطاف  یناگدنز  - - 5
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مان هدـهاشم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  جاودزا  زا  شیپ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  یگدـنز  زا  خـیرات  رد  هاـتوک  ییاـه  تراـشا  دوجو 
يّزعلا دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  هرابرد  یشرازگ  و  ثداوح . زا  يا  هراپ  اب  هطبار  رد  لوا  تسد  رداصم  رد  يو  هدازومع  وا و  ردپ  هجیدخ و 

گنج رد  دـسا  هفئاط  سیئر  دوخ و  هفئاط  رتهم  تیلهاج  هرود  رد  دـلیوخ  شیرق و  ناـمرتحم  زا  فورعم و  يا  هریت  زا  وا  هجیدـخ و  ردـپ 
. مود راجف 

. تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  وا  ردان  مالسا و  ربمغیپ  ادخ ، لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  میناد  یم  هکنانچ 
رداصم رد  میرادن . تسد  رد  هاتوک  ییاه  تراشا  زج  دیآ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  جاودزا  هب  هکنآ  زا  شیب  هجیدخ  یناگدـنز  زا 

نب دـسا  نب  دـلیوخ  دوش . یم  هدـید  اه  هثداح  يا  هراپ  اب  نانآ  طاـبترا  تبـسانم  هب  وا  هدازومع ي  ردـپ و  وا و  من  هاـگ  هب  هاـگ  لوا  تسد 
رد دوب . دوخ  هفیاط ي  رتهم  تیلهاج  هرود ي  رد  دـلیوخ  تسا . شیرق  نامرتحمزا  فورعم و  يا  هریت  زا  يالک ، نب  یـصق  نب  يزعلادـبع 

ار دـسا  هفئاط  تسایر  دـش ، هنانک  اب  گنج  هدامآ  شیرق  زور  نآ  رد  و  تسا ، فورعم  هَطمَـش  مان  هب  هک  يزور  رد   ، (1) مود راِجف  گنج 
(2). تشاد

( اه لیلحت  عبت و  اب  هجیدخ  ردپ  عازن   ) نمی هب  دوسالا  رجح  لاقتنا  زا  يو  تعنامم 

هب و  تساخرب . راکیپ  هب  دربب ، نمی  هب  ار  دوسالا  رجح  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  نمی ) مکاـح   ) رخآ عبت  اـب  هک  تسا  یـسک  دـلیوخ  شردـپ 
هب هک  تسا  لفون » نب  هقرو   » زین هجیدخ  مع  رـسپ  و  دیـسارهن . عبت  هاپـس  يرایـسب  يدنمورین و  زا  ینید ، تدابع  نییآ و  هب  یگتفیـش  ببس 

دوهی و اب  يو  هک  دوب  تهج  نادب  هن  نیا  و  تفرگ . یم  راک  هب  دید  یم  وکین  اهنآ  زا  هچنآ  تشاد و  لاغتشا  دوهی  يراصن و  بتک  یسررب 
یم رخسمت  داب  هب  ار  یتسود  منـص  یتسرپ و  تب  وا  هک  دوب  ببـس  نادب  هکلب  دوب ، تلم  ود  نآ  هاگرارق  هکم  ای  تشاد ، ترـشاعم  يراصن 

. دوب شخب  مارآ  ینییآ  يایوج  تفرگ و 

هب ارح  راغ  رد  ار  يربمایپ  راثآ  نیتسخن  ربمغیپ ، هک  راگزور  نآ  رد  هک : دـنیوگ  یم  نینچ  لوسر  یگدـنز  ناگدنـسیون  ناراگن و  خـیرات 
رـسمه هب  ار ، دوخ  ياه  هدینـش  هدید و  دمآ و  یم  هناخ  هب  شیوخ ، ياه  یندید  زا  هدزمیب  دینـش ، یم  ار  یحو  همغن ي  و  دـید ، یم  مشچ 

زا داد و  یم  هدژم  درک ، دهاوخ  نوگرگد  ار  رـشب  خیرات  هک  دنمهوکـش ، يا  هدـنیآ  هب  ار  يو  هقرو ، تفگ و  یم  زاب  شنیتسار  راکادـف و 
. تفگ یم  نخس  دیسر  دهاوخ  يو  هب  مدرم  زا  هک  ییاه  متس  همدص و 

هب دوخ  اب  ار  دوسالا  رجح  تشاد  دـصق  هک  ماگنه  نآ  نمی ، ناهاش  زا  رخآ » عّبت   » اب هک  تسا  ناـمه  دـسا  نب  دـلیوخ  دـسیون : یم  یلیهس 
راک نیا  ،ا ز  دـش ضراع  وا  رب  ایؤر  ملاع  رد  هک  یبعر  رثا  رد  عبت ، ماجنارـس  و  تشاد ؛ رذـحرب  راـک  نی  زا  ار  وا  دـش و  ریگ  رد  دربب ، نمی 

(3). دیدرگ فرصنم 

هجیدخ ردپ  دسأ  نب  دلیوخ  هجیدخ و  گرزب  ردپ  يزعلا ، دبع  نب  دسا 

ضعب هک  دش  هدناوخ  مان  نیدب  تهج  نآ  زا  دـنا  هتفگ  هداد و  خر  مارح  ياه  هام  رد  هک  دـنیوگ  راجف  زور  نآ  ار  گنج  نیا   - 14 - - 1
(. برعلا مایا  لصف  ینادیم ، لاثمالا  عمجم  ص 201 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  . ) دندرمش لالح  گنج  نآ  رد  ار  تامرحم 

. فراعملاراد پاچ  ص 102 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا  ص 593. ج1 ، ریثا ، نبا  - - 2
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ص 239. ج2 ، فنالا ، ضور  - - 3
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(2). تسا هرم  نب  میت  نب  دعس  نب  بعک  تنب  ءایظحلا  یه  هطیر و  دسا  ردام   (1). دشاب یم  يدسا  یشیرق  دسا 

لوصفلا فلح  وضع  دلیوخ  ردپ  دسا ) )

دنزرف دـسا »  » بانج مالـسا ، زورفا  ناهج  دیـشروخ  عولط  ربمایپ و  تثعب  زا  شیپ  ناراگزور  رد  برع  ناهج  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  یکی 
. دوب يّزعلادبع » »

راگزور ذوفن  اب  رادمان و  ياه  هرهچ  زا  تسیز و  یم  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناهج  تلاسر  زاغآ  زا  شیپ  ههد  ود  دودـح  وا 
: هنومن يارب  تفر ؛ یم  رامش  هب  شیوخ 

يرات هریت و  راگزور  رد  رشب  قوقح  زا  عافد  نمجنا  لیکشت  رد  هناشنمدازآ  هناهاوخ و  يدازآ  شالت  وا ، زیگنارب  نیـسحت  ياهراک  زا  (- 1
نتسیز ندیشیدنا و  باختنا و  قح  تینما و  يربارب و  يدازآ و  هن  دش و  یم  هتخانش  تیمـسر  هب  یتمارک  قوقح و  هن  ناسنا ، يارب  هک  دوب 

و یـسایس ، یعامتجا و  یگداوناخ و  يدرف و  تشونرـس  رب  تیکاح  قح  لالقتـسا و  زا  رادروخرب  روعـش و  بحاـص  يدوجوم  تروص  هب 
رادنادیم يرادـمروز  دادبتـسا و  و  دوب ، تاناکما  اه و  تصرف  زا  يدـنم  هرهب  یگرزب و  رایعم  تیـصخش و  كالم  ریوزت  روز و  رز و  اهنت 

تـسود رـشب  هاوخ و  يدازآ  شیدـناون و  ناتـسود  زا  یهورگ  هارمه  هب  دـسا » ، » ناسنا تبرغ  راگزور  نآ  رد  يرآ ، اه ؛ هعماج  اه و  هناخ 
، نآ فارطا  هکم و  رد  رگا  هک  دوـب  نیا  شا  هماـنرب  هماـنمارم و  زا  هک  داـهن  داـینب  ار  ینمجنا  ادـخ  هناـخ ي  راـنک  رد  هکم و  رد  شیوـخ ،
وا هب  دـنریگب و  نایوگروز  ناراکمتـس و  زا  ار  وا  داد  دنباتـشب و  وا  يراـی  هب  ناـکما  تردـق و  همه ي  اـب  دومن ، یهاوخداد  يا  هدـیدمتس 

. دنهد هانپ  دنشخب و  تینما 

فلح  » ناونع هب  يدوز  هب  دنتشاد ، مان  لضف » ، » شا یلصا  يزکرم و  وضع  هس  هک  لیلد  نادب  رـشب  قوقح  عفادم  هاوخ و  یقرت  نمجنا  نیا 
(3). تفای ترهش  برع  نادرمناوج  نامیپ  ای  لوضفلا »

نامیپ نیا  دنا : هتفگ  هکنانچ  .(4) و  دوب لوضفلا » فلح   » فورعم نامیپ  ياضعا  هلمج  زا  يزعلادبع ، نب  دسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دج 
. دوب هدش  دقعنم  ملاظ  زا  مولظم  قح  نتفرگ  يارب  تیلاج  نامز  رد  هک  تسا  ینامیپ  نیرتهب  نیرتفیرش و 

دلیوخ ردام  هرثنح  نب  ورمع  تنب  هرهز 

( يردپ ردام   ) (5). دوش یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  گرزب  ردام  هک  دشاب  یم  هرثنح  نب  ورمع  تنب  هرهز  دلیوخ  ردام 

: هلوق یف  يدسالا  کیرش  ۀلاضف ن  ینع  اهایا  و 

ص 68. بسنلا ، هرهمج  ص 206 ؛ شیرق ، بسن  ص 308 ؛ ج6 ، هعیشلا ، نایعا  - - 1
ص 419. ج9 ، فارشالا ، باسنا  - - 2

ص 83 و 84. اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  - - 3
ص 141. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - - 4
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ص 419. ج9 ، فارشالا ، باسنا  ص 207 و 208 ؛ شیرق ، بسن  ص68 ؛ بسنلا ، هرهمج  - - 5
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یباکر وندا  یتلمغل  لوقا 

ءاوس یف  هکم  نطب  قرافا 

قرع تاذ  عطقا  نیح  یلام  و 

داعم نم  هیلهاکلا  نبا  یلا 

لهاک ینب  هفیاط  زا  دلیوخ  ردام 

. دشاب یم  لهاک  ینب  زا  دلیوخ ) ردام   ) هجیدخ گرزبردام  رثنح  نب  ورمع  تنب  هرهز 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دادجا 

یصق

دنتفگ یم  یصق  وا  هب  ور  نیا  زا  دش ، یم  هدناوخ  هریغملاوبا  هینک  اب  دیز و  وا  مان  دشاب . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراهچ  دج  یـصق 
فارطا رد  هرذع  نیمزرس  هکم  زا  ار  وا  و  درک ، جاودزا  بالک  توف  زا  دعب  یصق  ردام  همطاف  اب  هرذع » ینب  هفیاط «  زا  مازح  نب  هعیبر  هک 

هارمه هک  دیز  رب  تسا ، رود  ینعم  هب  یـصق  هژاو ي  هک  اجنآ  زا  دروآ و  هرذع  هب  شردام  هارمه  دوب  كدوک  هک  زین  یـصق ر  و  درب ، ماش 
. تشاذگ ياج  هب  هکم  رد  ار  بالک  نب  ةرهز  شگرزب  رسپ  همطاف  اما  دیدرگ ، قالطا  دوب ، هدش  رود  هکم  زا  شردام 

رد یـصق  دـشاب . یم  یـصق  يردام  ردارب  حارز  دنتـشاذگ ، حارِز »  » وا مان  هک  دروآ  وا  زا  يدـنزرف  درک ، جاودزا  هعیبر  اب  همطاـف  هک  یتقو 
هکم رد  تسویپ و  هرهز  شردارب  هب  دـمآ و  هکم  هب  ماش  زا  هعاضق  هفیاط  نایجاح  هارمه  هکنیا  ات  دـش  گرزب  شردام  رهوش  هعیبر ، راـنک 
یصق هتفر  هتفر  دوب ، هبعک  راد  دیلک  نامز  نآ  رد  لیلح  هکینا  هب  هحوت  اب  درک ، جاودزا  یعازخ  لیَلُح  رتخد  یّبُح »  » اب سپـس  دومن ، تماقا 

تیعقوم دش و  هدوزفا  یـصق  تورث  رب  سپ  نآ  زا  دـش و  یـصقلادبع  يّزعلادـبع و  فانمدـبع ، رادـلادبع ، ياهمان : هب  دـنزرف  راهچ  ياراد 
. دروآ تسد  هب  یبوخ  یعامتجا 

هب زین  یّبح  دنیامن ، راذگاو  یّبح »  » شرتخد هب  ار  هبعک  يراد  دیلک  هک  دوب  هدرک  تیـصو  وا  تفر ، ایند  زا  شنز  ردپ  لیلح  یتدـم  زا  سپ 
. درپس ناشبغوبا »  » شرهوش هدناوخ ي  رسپ  هب  ار  هبعک  يراددیلک  ددنبب ، دنک و  زاب  ار  هبعک  رد  دنا  وت  یمن  هکنیا  لیلد 

رد اهراغ ، ياه و  هوک  اه و  نابایب  نایم  زا  ار  دوخ  هفیاـط ي  درک و  جراـخ  هکم  زا  ار  هعازخ  هفیاـط  هک  دوب  نیا  یـصق  ياـهراک  زا  یکی 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  رعاش  هک  دنتفگ  هدنروآرگ )  ) عّمجم ور  نیا  زا  دروآ ، درگ  هکم 

رهف نم  لیابقلا  هللا  عمج  هباعمجم  یعدی  ناک  یصق  مکوابا 
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(1) دروآ ». مه  درگ  هب  یگدنکارپ  زا  ار  لیابق  وا  هلیسو ي  هب  دنوادخ  دوش ، یم  هدناوخ  عّمجم  ناونع  هب  هک  یصق  امش  ردپ  »

یصق تاماقم 

نیتـسخن یـصق  دـندومن ، باـختنا  دوخ  سییر  ناونع  هب  ار  وا  نایـشیرق  درک ، عمج  نآ  فارطا  هکم و  هب  ار  نایـشیرق  یـصق  هک  یماـگنه 
راذگاو وا  هب  مهم  ماقم  جنپ  دندرک ؛ یم  يوریپ  وا  تاروتـسد  نامرف و  زا  موق  دش و  موق  سییر  هک  دوب  يؤل  نب  بعک  نادنزرف  زا  صخش 

: زا دنترابع  هک  دیدرگ 

؛) هبعک يراددیلک   ) تباجح (- 1

؛) نایجاح هب  یناسربآ   ) تیاقس (- 2

؛) نایجاح هب  یناسر  اذغ  ماعطا و  تدافر (  (- 3

؛) هودنلا ریما   ) هودن ياروش  سلجم  سییر  (_ 4

. گنج ناراد  مچرپ  هب  نداد  مچرپ  (- 5

. دیدرگ شیرق  یسایس  یعامتجا و  تازایتما  مامت  یتسرپرس  راد  هدهع  یصق  بیترت ، نیا  هب 

دنتساوخ یصق  زا  اهآ  دنتخاس ، اه  هناخ  هکم  رد  نایشیرق  درک ، میـسقت  دوخ  نیب  تمـسق  راهچ  هب  ار  هکم  رهـش  هکنیا : یـصق  ياهراک  زا 
رد اهنآ  دادـن ، يا  هزاجا  نینچ  اهنآ  هب  وا  یلو  دـننک ، عطق  اهنآ ) ياج  رد  يزاس  نامتخاس  يارب   ) ار هکم  ياه  تخد  اـت  دـهدب  هزاـجا  هک 

. دنتخادرپ اه  تخرد  عطق  هب  تفر ، ایند  زا  یصق  هکنآ  زا  سپ  دنتخاس و  هناخ  دندوب ، دووخ  ياجرس  ناهایگ  اهتخرد و  هک  یلاح 

تروشم يرما  چـیه  رد  و  وا ، هناخ ي  رد  رگم  تفرگ  یمن  تروص  یجاودزا  پیه  درمـش ، كرابم  ار  یـصق  يرورـس  تسایر و  شیرق ،
یماگنه يزینک  چیه  دش و  یم  هتـسب  شنارـسپ  زا  یکی  تسد  هب  وا  هناخ ي  رد  نمـشد ، اب  گنج  مچرپ  و  وا ، لزنم  رد  رگم  دـندرک  یمن 

رد وا  تاروتسد  دیشوپ و  یم  وا  هناخ ي  رد  ار  سابل  نآ  هکنیا  رگم  دوبن  دشپب ، یصوصخم  سابل  تسیاب  یم  هک  دیـسر  یم  يدح  هب  هک 
. دش یم  ارجا  شموق  نایم  رد  ینید  تاروستد  دننام  شتامم  تایح و 

یعامتجا روما  نایشیرق  داد ، رارق  مارحلا  دجسم  ار  نآ  ِرد  و  دومن ، سیسأت  اروش ) سلجم   ) هودنلاراد هبعک ، رانک  رد  هکنیا : وا  ياهراک  زا 
. دنداد یم  ناماس  سلجم ، نآ  رد  ار  دوخ 

ياراد ردـپ  ناـمز  رد  فانمدـبع  شرگید  رـسپ  یلو  دوب ، یفیعـض  مدآ  رادـلادبع  شگرزب  رـسپ  دیـسر ، يریپ  نس  هب  یـصق  هک  یماـگنه 
. دنتشاد یبوخ  تیعقوم  شنارسپ  ریاس  نینچمه  و  دوب ، یبوخ  تیعقوم 

ص 27-25. رصبلا ، لحک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  غورف  رپ  يامیس  - - 1
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ور نیا  زا  دنیوج » يرترب  وت  رب  اهنآ  مراذگ  یمن  منک و  یم  تناردارب  نامـسه  ار  وت  ادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ رادـلادبع  شرـسپ  هب  یـصق 
راذگاو رادلادبع  هب  ار  یناسربآ  تیاقـس و  ماقم  نینچمه  و  رکـشل ، نارمیا  يارب  مچرپ  بصن  يراددـیلک و  هودـنلاراد و  یتسرپرـس  ماقم 

(1). دومن

رفح هکم  رد  شیرق  هک  دوب  یهاچ  نیتسخن  نآ  و  داـهن ، لوُجَع » هاـچ   » ار هاـچ  نآ  ماـن  هک  دوب  یهاـچ  رفح  هکم ،  رد  یـصق  ياـهراک  زا 
(2) (. دومن ثادحا  هناخزپشآ  و   ) درک هیهت  شتآ  ینم ) یکیدزن   ) هفلدزم نیمزرس  رد  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  یصق  زین  و  دومن ،

دـنزاسب و هناـخ  تیب »  » فارطا داد  روتـسد  داد و  ناکـسا  هکم  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ناـشیوخ  ماـمت  دوـب ، هتفرگ  بقل  مرح » دیـس   » یـصق
يرد دنتخاس و  هناخ  تهج  راهچ  ره  رد  تفرگ ، الاب  برع  نایم  رد  نانآ  تزع  تهبا و  راک  نیا  اب  دنارذگب . یلاخ  فاوط  يارب  يرادقم 
«. مهس ینب   » يارب يرد  موزخم ،» ینب   » يارب يرد  حمج ،» ینب   » يارب يرد  هبیش ،» ینب   » يارب يرد  دندراذگ . تهج  ره  يارب  صوصخم 

- سلجم عمجم - نآ  هب  هک  دوب  مهافت  هرکاذم و  هرواشم ، روظنم  هب   (3)« هودنلاراد  » مان هب  یلحم  نتخاس  یصق  يراکتبا  ياهراک  هلمج  زا 
. دندمآ یم  درگ  مهم  روما  یسررب  تروشم و  يارب  اجنآ  رد  دنتفگ . یم  زین 

: تفگ نینچ  شیرق  هلیبق  هب  جح  مسوم  رد  راب  نیلوا  يارب  دندرب . یم  اه  هرهب  وا  ياهدومنهر  تارظن و  زا  وا  تایح  لوط  رد  مدرم 

يزیچ نم  دنرگن و  یم  امـش  هب  مارتحا  هدید  اب  نانآ  دـینک . یم  هچ  امـش  دـنیبب  ات  تسا  شوگ  هب  برع  تسا . نایجاح  ندـمآ  زاغآ  لاح  »
«. دهدب یلام  دنک و  تکراشم  نایجاح  ماعطا  رد  دیاب  امش  زا  کی  ره  سپ  مناد  یمن  برع  دزن  ماعطا  ییایریذپ و  زا  رتهب 

ینابرق زین  هکم  رد  دنتشاد و  یم  یمارگ  دندمآ  یم  هک  یهار  ره  زا  ار  نایجاح  مدقم  دمآ ، مهارف  يرایسب  لام  دنتفریذپ و  شیرق  هلیبق ي 
(4). تسا ییاریذپ  هدامآ  ییارسنامهم  مه  اجنآ  رد  دننادب  مدرم  ات  دنتخورفا  شتآ  زین  مارحلا  رعشم  رد  دندرک و  اه 

یم ینم  رد  لاس  ره  ناتسبرع  ناهاش  هک  یتفایض  دنام ، ياج  هب  مالسا  روهظ  ات  وا  لسن  رد  تنس  نیا  داد و  اه  ینامهم  نایجاح  اب  ینم  رد 
یصق تیصخش  ربارب  رد  هعازخ  هلیبق ي  مینک  یم  هظحالم  ور  نیا  زا   (5). تسوا راکتبا  زا  يوریپ  هب  دنهد 

.29 ص 27 - رصبلا ، لحک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  غورف  رپ  يامیس  - - 1
.31 ص 30 - نامه ، - - 2

. تسناد زورما  یتروشم  ياه  سلجم  هیبش  ار  نآ  ناوت  یم  - - 3
ص 9 – 15. ج1 ، هیبلح ، هریس ي  - - 4

ص 95. ج1 ، هیبلح ، هریس ي  ص 31-33 ؛ مالسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا  ص 185.28 -  ج2 ، يربط ، خیرات  - - 5
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وا هب  دوب  لیلح  رایتخا  رد  هکنآ  زا  دعب  ار  تیب  يرادرب  هدرپ  تمدخ و  مرح و  روما  هرادا  وا ، رتشیب  تشادگرزب  روظنم  هب  هدومن و  ینتورف 
. درک راذگاو 

تسا و هدوب  یصق  رسمه  هک  يو  رتخد  دزن  تثارو  هب  ای  هدش  راد  هدع  گرم  ماگنه  هب  لیلح  تیصو  ظاحل  هب  ار  هبعک  يراد  هدرپ  یـصق 
. تسا هدیدرگ  راد  هدهع  ار  راک  نیا  یصق  وا  رهوش  هدوب  یتخس  راک  يراد  هدرپ  تمدخ و  نوچ 

هماج و دنچ  نداد  دتس و  داد و  کی  اب  یصق  هدوب و  مهم  راک  نیا  ماجنا  يارب  لیلح  یـصو  یعازخ  ناشبغوبا  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
. تسا هتفرگ  لیوحت  وا  زا  ار  نآ  وا ، هب  رتش  دنچ 

یلـص ناربمایپ  متاخ  سدقا ، لوسا  نآ  دادجا  یکاپ  هب  لقع  هک  یـصق  طسوت  تیب  يراد  هدرپ  يردـصت  رد  دامتعا  لباق  تسرد و  بلطم 
یعازخ ناـشبغوبا  زا  بارـش  نداد  اـب  ار  تیب  يراد  هدرپ  دـنا : هتفگ  هک  یناـخروم  نیارباـنب  تسا و  نیمه  دـنک  یم  مکح  هلآ  هـیلع و  هللا 

نآ نمث  مارح و  نایدا  مامت  رد  هکلب  مالـسلا ، هیلع  لـیلخ  میهاربا  تعیرـش  رد  اـهنت  هن  بارـش  اریز  تسین . داـمتعا  لـباق  دودرم و  تفرگ ،
نآ ربارب  رد  ات  دریگب  رظن  رد  یشزرا  بارش  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راوگرزب  دج  تسا  نکمم  هنوگچ  هدش ، هدرمـش  مارح 

: تفگ یم  دوخ  هلیبق  نادنزرف و  هب  هک  تسا  يدحوم  درم  نآ  یصق  دنهدب . وا  هب  ار  تیب  يراد  هدرپ 

«. دنک یم  دساف  هابت و  ار  لقع  تسین و  اهندب  هتسیاش  هک  دیزیهرپب  بارش  زا  »

دوخ بولطم  هتساوخ و  هب  بارش  هلیسو  هب  دراد  نیقی  هک  یگرزب  دناد . یم  دتـس  داد و  لباق  يالاک  ار  بارـش  یحلاص  درم  نینچ  هنوگچ 
هک یـسک  دوش . یم  يدیلپ  یتشز و  راتفرگ  درمـشب  وکین  ار  اه  يدـیلپ  اه و  یتشز  هک  یـسک  : » هک دوب  دـتقعم  هک  يا  هنازرف  دـسر ، یمن 

ییاوسر و درواـین ، حالـصا  هب  تمارک  ار  سک  ره  تسا . هدرک  وا  کیرـش  تماـئل  یتسپ و  رد  ار  دوخ  درادـب  یمارگ  ار  یتسپ  هیاـمورف و 
ناسنا ره  ییرمان  ناهنپ و  نمشد  دوسح  تسا و  تیمورحم  راوازس  دهاوخب  دوخ  هزادنا  زا  شیب  هک  یسک  دنک . یم  حالـصا  ار  وا  يراوخ 

«. تسا

هزانج دندرک ، لابند  ار  وا  همانرب ي  دندش و  وا  تاماقم  تسرپرس  شنادنزرف  وا  زا  سپ  تفر و  ایند  زا  ماجنارس  یصق  هکنآ : نخس  هاتوک 
(1). دندومن یم  وا  ربق  هب  ینایاش  مارتحا  ددناد و  رارق  دوخ  هاگترایز  ار  وا  ربق  دندرپس ، كاخ  هب  هکم  رد  نوجح  ناتسربق  رد  ار  وا  ي 

هجیدخ ردام  همطاف 

وا دادجا  هدیاز و  تنب  همطاف  هجیدخ : ردام 

لوسر ترـضح  اب  ّيؤل  رد  زین  وا  هک  تسا  يؤل  نب  رماع  نب  صیعم  نب  دبع  نب  رجح  نب  هحاور  نب  مصا  نب  هدئاز  تنب  همطاف  ناشیا  ردام 
(2). ددرگ یم  داژن  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص 30. نامه ، - - 1
ص 201. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - - 2
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دـشر یگدـنز و  تاناکما  توث و  زا  يرو  هرهب  بسن و  بسح و  رظن  زا  برع  ياـه  نادـناخ  اـه و  هناـخ  نیرت  لیـصا  زا  یکی  رد  همطاـف 
. تفای شرورپ  دنموربآ  شیدنا و  کین  يردام  ردپ و  رانک  رد  و  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  یقالخا  یناسنا و  یگنهرف و 

ياه نادناخ  رد  نارتخد  نانز و  هک  یگدنز –  راوشد  طیارـش  نآ  رد  هک ، دوب  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دنمجرا  ردام  ياه  یگژیو  زا 
دندوب یفارخ  راب و  تلذ  ياه  شتـسرپ  تراسا  رد  سوه و  اوه و  دنمک  رد  قرب و  قرز و  رد  قرغ  تاناکما  تردق و  بحاص  دنمتورث و 

كاپ ار  راتفر  هشیدنا و  ناماد و  لد و  دوب و  هدرک  يرازیب  مالعا  زوس  تصرف  رابت و  راسا  دنـسپان و  یفنم و  ياه  شزرا  زا  ییوس  زا   –وا 
، شیوخ هاوختلادع  ارگدـیحوت و  ناردـپ  نییآ  نید و  هب  تحاس و  یم  هتـسارآ  اه  شزرا  هب  ار  دوخ  دوج  يایند  وس  رگد  زا  تشاد و  یم 

(1). تشاد نامیا  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ترضح 

نیدلاو

شیرق رماع  ینب  زا  همطاف  ردپ 

زا يؤل  نب  رماع  ینب  زا  هدئاز  رتخد  همطاف  یـشیرق و  هنانک  نادنزرف  زا  بالک  نب  یـصق  نب  يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 
بجوم یـصق  نب  رادلا  دبع  ینب  اب  وا  ندش  نامیپ  مه  راید و  نآ  نادـنمتورث  زا  هکم و  فارـشا  زا  هجیدـخ  ردـپ  هجیدـخ و  ردام  شیرق ،

نالیع و سیق  شیرق و  نایم  مارح  ياههام  رد  تیلهاج  رد  یگنج  راجف ، گنج  . ) راجف گـنج  رد  يو  تشذـگرد  وا و  تفارـش  شیازفا 
( گنج نیا  رد  یگلاس  نس 15  رد  ربمایپ  تکرش 

برع ياه  هداوناخ  نیرت  لیصا  زا 

هداوناخ تورث  و  راختفارپ . يدادجا  ءابآ و  لیـصا و  یبسن  زا  رادروخرب  وا  یفارـشا و  يا  هداوناخ  رد  دلیوخ  تنب  هجیدخ  شرورپ  دشر و 
(2) راجف . گنج  رد  هجیدخ  ردپ  ندش  هتشک  بارعا و  نایم  رد  فورعم  وا 

كرزب ردام  دعس  تنب  هبالق 

نب يؤل  نادنزرف  زا  مصا  نب  هدئاز  رتخد  همطاف  بالک و  نب  یّـصق  نب  يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  سابع : نبا  زا  لقن  هب 
گرزبردام ردام  مهـس  نب  دیعـس  رتخد  هبالق  هجیدـخ و  ردام  ردام  ذـقنم ، نب  ثراح  نب  فانم  دـبع  رتخد  هلاه  هجیدـخ و  رداـم  بلاـغ ،

... هجیدخ و

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بقل  دلوت و  مود : لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت  خیرات 

ص 91. مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  - - 1
هساردلا ص 68 و  ارهز ، همطاف  يربک و  هجیدخ  همان  یگدـنز  ای  نامیا  ناریما  ص 60 و 63 ؛ مکدالوا ، اوملع  ص 12 ؛ یبنلا ، ءاسن  - - 2
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ارهز ترضح  نابرهم  ردام  ناملسم و  يوناب  نیتسخن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راکادف  رـسمه  نیلوا  يربک ، هجیدخ  نینمؤملا  ما 
. تسا اهیلع  هللا  مالس 

هک دـنرواب  نیا  رب  رگید  یهورگ  یلو   (1). تسا هتفای  تدالو  هکم  رهـش  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس   68 ناخروم ، زا  رایـسب  داقتعا  هب  ناشیا 
(2). تسا هدمآ  ایند  هب  ترجه  زا  شیپ  لاس  وناب 56  نآ 

هتـسجرب تافـص  اب  هدینـسپ و  قالخا  اب  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  راوگرزب  گرزب و  ینادـناخ  رد  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  هجیدخ 65 
نآ زا  تیلهاج  رات  ریت و  راگزور  رد  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ؛ هتسارآ  يراکتـسرد  ینمادکاپ و  یـشوهزیت و  يدنمـشیدنا و  هب  تفای و  تیبرت 

(3). دش یم  دای  شور  كاپ  شنم و  كاپ  تخد  ای  هرهاط  ناونع  هب  شرهش  مدرم  هعماج  هلیبق و  نایم  رد  لامک  يوناب 

دوب ترضح  نآ  نادنزرف  ردام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  يدسا ، یـشرق  یـصق  نب  يزعلادبع  نبدسا  نب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 
(4). دمآ ایند  هب  لیفلا ) ماع  زا  لبق  لاس   15  ) ترجه زا  لبق  لاس 68  رد  هک 

زا رتگرزب  لاس  هدزناپ  هجیدـخ  هک  درب  یپ  ناوت  یم  هداتفا  قافتا  لیفلا » ماع   » هعقاو نامه  رد  مرکا  لوسر  دـالیم  هک  دـنیوگ  یم  يا  هدـع 
. تسا هدوب  ربمایپ 

وا هدش و  هداز  لیف  لاس  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  هجیدخ  هک  میدقتعم  دنتسه  ام  شیپ  هک  ملع  لها  همه  ام و  دیوگ  یم  يدقاو  رمع  نب  دمحم 
ترـضح نس  هک  دروآ  میهاوـخ  جاودزا  ثحبم  رد  هللا  ءاـشنا   (5). تسا هدوب  هلاس  لـهچ  تسا  هدومرف  جاودزا  وا  اـب  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

. تسا هدوب  لاس  یلا 27  لاس  جاودزا 25  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

: راوگرزب نآ  باقلا 

هراشا

ص ج2، نیقرشتسملا ، نیبرعتسملا و  برعلا و  نم  ءاسنلا  لاجرلا و  رهشال  مجارت  سوماق  مالعالا ، ص 132 ؛ ج1 ، دعس ، نبا  تاقبط  - - 1
ص 302.

ص 7. اهیلع ، هللا  مالس  يربک  هجیدخ  - - 2
ص 40. زاجح ، نامسآ  غورف  ص 187 ؛ یفطصملا ، بق  هجهب  ارهزلا  همطاف  - - 3

ص 325. تایباحصلا ، ةایح  هعوسوم  ص 308 ؛ ج6 ، هعیشلا ، نایعا  ص 157 ؛ هعیش ، تاثدحم  - - 4
ص 54. خیرات ، هریس و  هدالوا ، یبنلا و  تاجوز  ص 12و 13 ؛ ج8 ، یسراف ، ریبکلا ، تاقبطلا  - - 5
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، دنک یم  تیاکح  ترـضح  نآ  نایاپ  یب  تسادق  نارک و  یب  تمظع  زا  هک  تسا  یناوارف  باقلا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يارب 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک 

هرهاط هب  وا  ترهش  تلع  هرهاط و  (- 1

(1). دشاب یم  هرهاط  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  باقلا  زا  یکی 

یمسج و دشر  زا  سپ  یناوجون و  یکدوک و  نارود  نداهن  رس  تشپ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  زاجح  هنازرف  تخد  ياه  بقل  نیرت  هتـسجرب  زا 
يوس زا  هاگ  نآ  و  شیوخ ، نادناخ  شیدنا  تسرد  هتسجرب و  ياه  هرهچ  يوس  زا  تسخن  ییافوکـشدوخ ، يزاسدوخ و  زا  سپ  یلقع و 
نایم رد  هک  نیا  اب  اورپ  درخ و  ِتخد  نآ  هک  ارچ  دـیدرگ ؛ رختفم  شنم  كاپ  تشرـس و  كاپ  ای  هرهاط »  » هژاو ي هب  هکم ، مدرم  شیرق و 

هداوناخ نینچ  زا  يرایـسب  ناج  تفآ  اه  نیا  و  دوب ، يدام  قرب  قرز و  یگدـنز و  هدرتسگ ي  تاناکما  یگداوناخ و  رابتعا  تمعن و  زان و 
شوختـسد ار  شنم  كاپ  وج و  لامک  شیدـناون و  ناوج  نآ  تسناوتن  زگره  اه  تمعن  تاناکما و  نیا  ددرگ ، یم  اهنآ  ناوج  لسن  اـه و 
. درب نوریب  یبلط  لامک  تیونعم و  زرم  زا  دزاس و  نآ  هدیجنسان  هتخپان و  ياه  شزیگنا  یناوج و  ای  روز و  رز و  یتسم  تلفغ و 

، زاجح هکم و  زور  نآ  طیحم  رد  و  دوب ، هدرک  دشر  هتفای و  تدالو  يرابتعارپ  دنمتورث و  لیماف  نادناخ و  رد  هک  نیا  اب  وا  رگید  يوس  زا 
دنتـسشن و یم  مه  درگرب  هانگ  شزغل و  زا  هدـنکآ  اطخرپ و  ياه  ینیـشن  بش  رد  تاناکما ، رابتعا و  بحاـص  فارـشا و  ناـنز  نارتخد و 
رد هن  هشیدـنا ، تیونعم و  ِتخد  نآ  دـنتخاس ، یم  مرگرـس  دولآ  هانگ  ياه  ینارذگـشوخ  رابت و  راقح  هدوهیب و  ياهراک  عاونا  اب  ار  دوخ 

اه و هشیدنا  رد  یقرتم  بولطم و  ینوگرگد  داجیا  ِناکما  دیما  ینیب و  شیپ  تروص  رد  زج  انشآ –  لیماف و  نارتخد  نانز و  ياه  تسـشن 
هن و  دیدنسپ ، یم  ار  شیوخ  يارگسپاو  رات و  هریت و  يایند  هعماج و  طحنم  شور  يا  هظحل  هن  تسج و  یم  تکرش  اهراتفر –  اه و  شنم 

شزغل رپ  هسوسو و  رپ  طیحم  نآ  رد  ییاسآ  هزجعم  تروص  هب  وا  هکلب  داد ؛ یم  مکاح د ل  نایارگـسپاو  جـیار  موسر  بادآ و  هب  يا  هرذ 
كاپ ار  وا  هناگیب  انشآ و  هک  تسیز  یم  دنمتردق  راکتسرد و  رادتناما و  شنم و  كاپ  شور و  كاپ  تشرس و  كاپ  يا  هنوگ  هب  رطخ ، و 

زا تفاتش و  یم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يارـس  يوس  هب  دومن ، یم  تیونعم  لامک و  ياوه  يرتخد  ای  نز  هاگره  دندناوخ و  یم  هزیکاپ  و 
سرد تفرگ و  یم  ماهلا  وا  تیریدم  تردق  رنه و  هبرجت و  درِخ و  شناد و  یقرتم ، شور  یناسنا و  قالخا  كاپ ، شنم  دنلب و  هشیدنا ي 

. تخومآ یم 

تنب هجیدخ  ص 263 ؛ ج1 ، سیفن ، سفنا  لاوـحا  یف  سیمخلا  خـیرات  ص 421 ؛ ج1 ، رـشب ، دارفا  رابخا  یف  ریـسلا  بیبح  خـیرات  - - 1
ص 11 و 12. دلیوخ ،
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رد اما  تشاد ، یناروای  رای و  درگاش و  تسـشن و  مسر و  هار و  دوخ  يارب  هتفرگ ، یگدنام  بقع  هانگ و  رابغ  هتـسب و  ياضف  نآ  رد  زین  وا 
رطع دش ، یم  هدنار  اه  نابز  رب  هدـنزومآ  يدـج و  نانخـس  دـیزو و  یم  لامک  تیونعم و  میـسن  شنارای ، ناراداوه و  هقلح ي  وا و  يارس 

رب وا  يارـس  لفحم و  رد  تسیاشان  فلج و  تاکرح  اه و  هتفاب  زگره  و  تخاس ، یم  نیگآرطع  ار  ناج  ماشم  نافرع ، هحیار ي  قـالخا و 
(1). دش یمن  يراج  یسک  نابز 

: دنا هتشون  دوخ  بتک  رد  نادنمشناد 

.« دوب هرهاط »  » ای شنم  كاپ  شور و  كاپ  زین ، تیلهاج  رات  هریت و  راگزور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ةرهاطلا ؛ ۀـیلهاجلا  یف  تناـک  «و 
(2)

: دسیون یم  يرگید  و 

(3) تسا ». هدوب  هرهاط  تیلهاج  رد  شمان  ةرهاطلا ؛ ۀیلهاجلا  یف  یعُدت  هجیدخ  َتناک  َو  »

: ۀلاحک اضر  رمع  لاق 

یف اهموق  اـهاعد  یتح  ۀـفعلا ، لـقعلا و  مزحلاـب و  تفـصتا  و  هدـیمحلا ، قـالخالاب  قلختلا  یلع  تأـشنف  ۀـسایر ، ددؤس و  دـجم و  تیب  نم 
(4). ةرهاطلا ۀیلهاجلا 

همه زا  داد و  یمن  ماجنا  ار  یلهاج  هرود ي  نانز  ياهراک  هکنیا  هطـساو ي  هب  اهنع  هللا  یـضر  هجیدخ  هک  تسا  هدمآ  هیندـللا  بهاوم  رد 
(5). دش فورعم  هرهاط  هب  دوب  كاپ  اه  یگدولآ  ي 

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یکی 

 ...« اهفافع ةدشل  هرهاطاب  هیلهاجلا  یف  یعدت  تناک  «و 

یم هدـناوخ  هرهاـط  اـی  شنم ، كاـپ  شور و  كاـپ  شرایـسب - تیونعم  اورپ و  رطاـخ  هب  زین -  تیلهاـج  راـت  هریت و  راـگزور  رد  هجیدـخ 
(6). دش

.38 ص 36 - اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح ، نامسآ  غورف  - - 1
ص 218. ج9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - - 2

تابر تاقبط  یف  روثنملا  ردـلا  ص 12 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، ص 15 ؛ ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  ص 175 ؛ ج2 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  - - 3
نونف یف  برالا  هیاـهن  ص 55 ؛ ج1 ، یمزراوخلل ، مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  ص 71 ؛ نییـشرقلا ، باسنا  یف  نییبتلا  ص 180 ؛ رودخلا ،

ص 77. ج3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 111 ؛ ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 157 ؛ هعیش ، تاثدحم  ص 151 ؛ ج3 ، یسراف ، بدالا ،
ص 326. ج1 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 44 ؛ دلیوخ ، تنب  هجیدخ  - - 4
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ص 151. ج3 ، یسراف ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  - 5
ص 199. ج1 ، هیندللا ، بهاوملا  حرش  - 6
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زین نآرق  دورف  مالـسا و  روهظ  زا  شیپ  و  ادـخ ، يوس  زا  ربمایپ  شزیگنا  زا  شیپاورپ  درخ و  تخد  نآ  هک : تسا  هدروآ  يرگید  دنمـشناد 
. تسیز یم  شنم  كاپ  شور و  كاپ 

(1) «. ةرهاطلا ۀَثِعبلا ، َلبَق  یعُدت  َتناک  »

(2). مالسا رد  مه  تیلهاج و  رد  مه  دنتسه ، هرهاط  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

هقیدص (- 2

هب اهبلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  زا  تارهاط ، تاجوز  رب  دورد  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هماـنترایز ي  زا  يزارف  رد 
ترضح (4) و  اهیلع هللا  مالس  میرم  ترضح  دروم  رد  مه  نآ  هتفر و  راک  هب  راب  کی  نآرق  رد  هژاو  نیا  (3) و  هدش ریبعت  هقیدصلا »  » ناونع

(5). تسا هدومرف  نایب  موصعم  يانعم  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص 

هکرابم (- 3

(6). تسا هکرابم  يوناب  زا  نامزلارخآ  ربمایپ  لسن  هک  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  ناّنم  دنوادخ 

(7). تسا هدرک  تیاور  لیجنا »  » زا ار  ینعم  نیا  زین  نامیلس  نب  هللادبع 

ننیمؤملا ما  (- 4

هتفاـی بقل  نینمؤملا » ما   » نآرق قطنم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  اـهنآ  سأر  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارـسمه 
(9). دشاب یم  نانآ  نیرتهب  نیرترب و  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرصت  هب  یلو   (8). دنا

ناوناب يوناب  (- 5

ةدیـس  » ناونع هب  وا  زا  دـنا ، هدورـس  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  همانگوس ي  ناونع  هب  هک  يا  هماـکچ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
(10). دنا هدرک  ریبعت  ناوناب ) يوناب  «، ) ناوسنلا

ص 281. ج4 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  - 1
ص 244. ج2 ، ماشه ، نبال  هیوبنلا  هریسلا  حرش  یف  فنالا  ضورلا  - 2

ص 189. ج 100 ، راونالاراحب ، - 3
.75 هدئام / - 4

ص 13. يربک ، هجیدخ ي  نینمؤملا  ما  رثوک  همشچرس  - 5
ص 70. رصبلا ، لحک  - 6

ص 22. ج 43 ، راونالاراحب ، - 7
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.6 بازحا / - 8
ص 226. هعطاسلا ، راونالا  - 9

ص 70. ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 10
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(1). دنا هدرک  دای  شیرق » هدّیس   » هب وا  زا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2). دناوخ یم  نیملاعلا » ءاسن  هدیس   » ار وا  زین  سیمع  تنب  ءامسا 

(3). دندناوخ یم  شیرقلا » ءاسن  هدیس   » ار وا  یلهاج  دهع  رد  و 

باقلا رگید  (- 6

هدش ریبعت  زین  هیکز  هیضرم و  هیـضار ، ناونع : هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همان ي  ترایز  رد 
(4). تسا

یف تأشن  و  ۀعرولا . و  هیقنلا ، هرهاطلا ، نینمؤملا ، ما  دسا ...  نب  دلیوخ  تنب  هجیدخ  دـسیون : یم  لوسرلا  لوح  تایباحـص  باتک  بحاص 
هیقن ار  ترضح  باقلا  زا  یکی  هلمج  نیا  رد   (5). اهلام یف  لاجرل  رجأتـست  رفاو ، لامج  ریثک و  لا  تاذ  تناک  و  ٍددؤس . ٍّزع و  ٍدجم و  تیب 

. دمان یم 

(6). تسا هدمآ  شیرق  ناوناب  يوناب  ینعی  شیرق –  ءاسن  هدیس  هکرابم و  هرهاط ،

يوناب هبترم ، دـنلب  يوناب  یتسرد ، یتسار و  يوناـب  یتیگ ، ناـنز  رـالاس  كراـبم ، تکربرپ و  يوناـب  شنم  كاـپ  وناـب  نآ  باـقلا  رگید  زا 
هنامیکح ي ریدقت  ریبدت و  زا  دونشخ  ای  هیضار  و  ادخ ، دنـسپ  دروم  يوناب  ای  هیـضرم  هدنلاب ، شنم و  كاپ  يوناب  ای  هیکز  تیونعم ، زارفرپ 

(7). دشاب یم  ادخ 

ای ارهَّزلا » ُُّما   » ار وا  زین  تـقلخ  يراـج  رثوـک  و  نینمؤـملا » ُُّما  ار «  وا  ناـنمؤم  کیلاعــصلا ،» ُُّما   » ار وا  ناـیاونیب  یماــتیلا ،» ُُّما   » ار وا  ناــمیتی 
(8). دنتسناد یم  رثوک  همشچرس ي 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يراجت  ياهتیلاعف  موس : لصف 

راگزور نز  نیرتدنمتورث 

ص 325. يریمح ، داسنالا ، برق  - 1
ص 145. ینیوزق ، دحللا ، یلا  دهملا  نم  ارهزلا  همطاف  - 2

ص 199. ج1 ، یناقرز ، هّیندللا ، بهاوم  حرش  - 3
ص 189. ج 100 ، راونالاراحب ، - 4

ص 3. ج ، لوسرلا ، لوح  تایباحص  - 5
ص 78. ج7 ، هباغلادسا ، ص 351 ؛ ج 21 ، راونالاراحب ، ص 244 ؛ ج2 ، فنالا ، ضورلا  - 6

ات 70. ص 36  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح ، نامسآ  غورف  - 7
ص 15. يربک ، هجیدخ ي  نینمؤملا  ما  رثوک  همشچرس  - 8
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، دنتشاد تنکم  تورث و  هک  دوب  یناسک  نآ  زا  رهـش ، نآ  رد  تردق  تزع و  و  دنتـشاد ، لاغتـشا  تراجت  هفرح  هب  هکم ، رهـش  مدرم  بلاغ 
تورث هب  ندیسر  يارب  هک  ییاج  ات  دوب ، نانمتورث  اب  تیولوا  هعماج  نآ  رد  دایز ، ای  دندوب  مک  تارفن  دادعت  رظن  زا  دوخ ، هلیبق  رد  هچ  رگ 
ندروخ اه و  هبیرغ  هب  ضرعت  دوب ، ابر  نتفرگ  اـی  فیعـض و  میتی و  لاـم  ندروخ  تمیق  هب  رگا  یتح  دـندرک ، یمن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا 

رد هک  لوضفلا ،» فلح   » مان هب  دنداد  لیکشت  ار  یهورگ  دندش و  عمج  فاصنا  لها  زا  يا  هدع  هک  دوب  هدش  جیار  يدح  هب  ءافعض  لاوما 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  دنوش ، هکم  نایوگروز  لواپچ  زا  عنام  دننک و  عافد  ماتیا  افعـض و  قح  زا  دـندش  نامیپ  مه  نآ 

. دندرک یم  دای  یکین  هب  نامیپ  نآ  رد  دوخ  تکرش 

ياراد یناوـج  رد  هک  دـشاب  ینز  تیـصخش ، نیرت  تمظع  اـب  درف و  نیرتدـنمتورث  هک  دوـب  نـیا  رب  یلاـعتقح  هدارا ي  یطیحم ، نـینچ  رد 
ترـضح نینمؤملا  ما  زج  تسین  یـسک  ینز  نآ  و  دـشیدناین ، يو  اب  تباقر  هب  زین  دوخ  لایخ  رد  هکم  درم  نیرتدـنمتورث  هک  تسا  یتورث 

. دشخرد یم  نازورف  دیشروخ  نوچ  خیرات  هحفص ي  رد  يو  مان  هک  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 

شـشوک و هب  و  دوب ، يو  دوخ  جنرتسد  لصاح  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تورث  دـیآ ، یم  رب  خـیرات  هعلاطم ي  زا  هک  هنوگ  نآ 
روما و رد  یفرـصت  تلاـخد و  هنوگ  چـیه  شیومع  ردـپ و  تهج  نیمه  هب  دوبن ، يربخ  ثاریم  ثرا و  زا  دوب و  هدـش  مهارف  ناـشیا  تمه 

نایب زا  رادـقم  نیا  و  میبای ، رد  ار  نخـس  تمظع  زا  يردـق  ات  مینک  هراشا  ناشیا  تورث  زا  يا  هشوگ  هب  تسین  دـب  دنتـشادن . ناـشیا  لاوما 
هب هتشذگ و  تمالس  هب  نازوت ، هنیک  نادوسح و  ناهاوخدب و  گنچ  زا  تسا و  هتـشاد  هگن  ام  يارب  خیرات  هک  تسیدح  رد  ناشیا ، تورث 

(1) ۀمیظع هکلم  هب  ناشیا  زا  هک  تسیفاک  هلمج  نیمه  دـشاب . یم  اهفرح  نیا  زا  شیب  ناشیا  تنکم  تورث و  ًانیقی  هنرگ  تسا و  هدیـسر  ام 
. تمظع تیاهن  رد  دوب  يا  هکلم  وا  دنا ، هدرک  ریبعت 

يددـع دنفـسوگ ) رتش و  بسا و  زا  معا   ) نایاپراهچ لاوما و  زا  ناشیا  يارب  ؛(2)  یصحی ءیش ال  یـشاوملا ، لاومالا و  نم  اهل  ناک  فلا )
کلمت د رد  هک  ینایاپراهچ  لاوما و  هب  هراشا  دـننک ، ناـیب  ار  یـصخش  تورث  دنتـساوخ  یم  یتقو  ناـمز  نآ  رد  دوب ، شرامـش  لـباق  ریغ 

هللا مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  یلو  دراد ، رتش  رفن  ردقچ  بسا و  سأر  ود  دنفسوگ ، سأر  دص  صخش  نالف  ًالثم  هک  دندرک ، یم  تشا 
. درمش ناوت  یمن  هک  دراد  مشح  لام و  ردق  نآ  دنتفگ  یم  تشادن و  دوجو  یصاخ  رامآ  ماشحا ، لاوما و  ترثک  تهج  هب  اهیلع ،

ص 20. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 20. نامه ، - 2
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زا یسک  دندوب ، لوغـشم  تراجت  هشیپ ي  رد  نآ  لها  رثکا  هک  هکم ، رهـش  رد  ؛(1)  اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  نم  ًالام  رثکا  ۀکمب  سیل  ب )
يراگتساوخ هب  شیرق  ناگرزب  هک  دوب  تهج  نیدب  و  تسا ، ناشیا  تورث  يایوگ  ترابع  نیمه  و  دوبن ، رتدنمتورث  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 

هک دندمآ  یم  ناشیا  يراگتساوخ  هب  هک  یناسک  تفریذپ . یمن  دید ، یمن  شیوخ  نأش  مه  ار  یسک  ترـضح  نآ  نوچ  و  دندمآ ، ناشیا 
(2). دنتشاد مالغ  زینک و  دصراهچ  دسیون : یم  ناش  تورث  رد  خیرات 

یم بابرا  نآ  تورث  رگنایب  نیا  دـنک و  یم  لیمحت  اهنآ  بابرا  رب  ار  يا  هنیزه  هچ  مالغ  زینک و  دـصراهچ  يرادـهگن  هک  تسا  مولعم  (و 
. دیوگب نخس  نانآ  اب  تفریذپ  یمن  یتح  ناشیا  و  دشاب )

و ناکم ، لک  یف  ۀقرفتم  لمج  فلا  نینامث  نم  دیزا  اهل  نا  لیق : یتح  یـشاوم ، دـیبع و  ۀـیحان  لک  یف  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخل ناک  ج )
وس و ره  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يارب  ؛(3)  اهریغ ۀـشبحلا و  رـصم و  لثم  لام ، دـلب  لک  یف  ةراجت و  ۀـیحان  لک  یف  اهل  ناک 

قطانم رد  رتش  رازه  داتـشه  زا  شیب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يارب  دـش : هتفگ  هک  ییاج  ات  دوب ، مانغا  ماشحا و  نامالغ و  هیحان ،
ناشیا يارب  يا  هدـع  دنتـشاد و  هناخ  تراجت  هشبح  رـصم و  نوچ  یفلتخم  قطاـنم  رد  اـهنیا  زا  ریغ  هب  تشاد ، رارق  تراـجت  يارب  فلتخم 

زاب هک  دوش  یم  نشور  رتش ، رازه  داتـشه  زا  شیب  لمج ؛» فلا  نینامث  نم  دیزا  : » هلمج نیا  هب  ندومن  تقد  اب  دـندوب . تراجت  هب  لوغـشم 
هجوت هک  یماگنه  و  دور ، یم  رازه  داتـشه  زا  شیب  هب  اه  نامگ  تسین و  تسد  رد  ترـضح  نآ  يراجت  نارتش  دادـعت  زا  یقیقد  رامآ  مه 
هجیدخ ترضح  تورث  زا  يرهاظ  هب  یپ  دنتسه ، اهراک  نیا  يدصتم  هک  ینامالغ  دادعت  نارتش و  نیا  تیاعر  يرادهگن و  هلئسم  هب  مینک 

رـصم و نوچ  یفلتخم  ياهروشک  اهرهـش و  رد  هک  هدوب  ترـضح  نآ  یناهج  تراـجت  رگناـشن  تارقف ، نیا  و  میرب ، یم  اـهیلع  هللا  مـالس 
نآ عیسو  شناد  زا  یشان  زین  نآ  دراد و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یتیریدم  يالاب  تردق  رب  تلالد  نیا  دنتشاد و  هناختراجت  هشبح 

رگید و  تسا . هدوبن  يداع  ینز  وا  ًاتقیقح  دـندوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  غوبن  زا  ترـضح ، نآ  ناوج ، ینـس  اـب  هک  دـش ، یم  راوگرزب 
، نآ زا  هلصاح  ياهدوس  دتس و  داد و  هب  بترم  یـسرباسح  و  نامز ، نآ  رد  یتراجت  ياهورین  اب  طابترا  ظفح  هک  تسین  حیـضوت  هب  يزاین 

نکمم لکش  نیرت  یلاع  نیرتهب و  هب  مه  نآ  ار ، یلاع  ياه  تفـص  نآ  مامت  یناوج ، نس  رد  نز  کی  هک  دبلط ، یم  هطاحا  ناوت و  ردقچ 
. دزاس لدبم  هکم  درف  نیرترب  هب  ار  وا  هک  دشاب  اراد 

هک دوب  یگرزب  عیسو و  لزنم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  يارب  ؛(4)  ًاعیمج ۀکم  لها  عست  ۀعساو  ًاراد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخل ناک  د )
گنر یبآ  مشیربا  زا  يدبنگ  لزنم  نیا  يالاب  رد  هک  قرزالا ؛ ریرحلا  نم  ۀـبق  اهالعا  تلعج  دـق  و  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  هکم  مدرم  یمامت 

هدش شقنم  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  ياه  شقن  نآ  رد  و  موجنلا ؛ رمقلا و  سمـشلا و  ۀفـص  اهبناوج  یف  تمقر  دق  و  دندوب ، هداد  رارق 
مکحم دالوف ، زا  ییاه  خیم  مشیربا و  زا  ییاه  بانط  اب  ار  ابیز  یمـشیربا  دبنگ  نآ  و  دالوفلا ؛ داتوا  مسیربالا و  لابح  نم  هتطبر  دـق  و  دوب ،

. دندوب هدرک 

ص 21. نامه ، - 1
ص 215. و ج 108 ، ص 63 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
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اذلف دشاب ، وا  نأش  ماقم و  روخ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هناخ  دیاب  نآ ، صخـش  نیرتدـنمتورث  هکلب  هکم ، نز  نیرتدـنمتورث  دـینک ، روصت 
ماـمت نآ  رد  و  تسا . هدـشن  فصو  ناـشیا  ریغ  يارب  يا  هناـخ  نینچ  هکم  خـیرات  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ریظن و  یب  زین  ناـشیا  هناـخ ي 

.(1)و(2) دوب مهارف  نانامهیم  ییاریذپ  يارب  هراومه  ماش  فئاط و  زا  تاج  هویم  اه و  یکاروخ  عاونا  فانصا و 

تراجت یگنوگچ 

نارازگراک مادختسا 

. دننک تراجت  هبراضم  هب  هک  داد  یم  هیامرس  اهنآ  هب  تفرگ و  یم  هراجا  هب  ار  نادرم  يو  دوب . دنمتورث  فرش و  اب  رجات و  ییوناب  هجیدخ 
رد يا  هیامرس  ات  دنتساوخ  يو  زا  دنتفر و  هجیدخ  دزن  دنریگب ، ترضح  نآ  يارب  يرسمه  دنتشاد  دصق  هک  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياهومع 

(3). دنک جاودزا  تراجت  نیا  زا  لصاح  دوس  اب  دور و  تراجت  هب  نآ  اب  ات  دهد  رارق  دمحم  رایتخا 

نوچ دوب . دزنابز  يدنمدرخ  ییوخـشوخ و  هب  دمآ و  یم  رامـش  هب  زاجح  رگناوت  يوناب  شا ، هدرتسگ  تراجت  ناوارف و  تورث  اب  هجیدـخ 
، هتـسیاش كاپ و  ینادـنزرف  شرورپ  رد  زین  هناـخ و  جراـخ  لـخاد و  هب  طوبرم  روما  ریبدـت  رد  تسب ، ییوشاـنز  دـنویپ  ربماـیپ  اـب  هجیدـخ 

. دش یم  دادملق  هنومن  يرسمه 

مالـسا دنمـشزرا  میلاـعت  اـب  ار  دوخ  دـیورگ و  مالـسا  هب  يرگید  سک  ره  زا  شیپ  هجیدـخ  دـش ، ثوعبم  تلاـسر  هب  مرکا ، ربماـیپ  نوـچ 
ار دوخ  تورث  همه ي  نینچمه  يو  درکن . يراذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  مالـسا  شرتسگ  غیلبت  رد  ریظن  یب  يراکتـشپ  اب  درک و  گنهامه 
، دهاوخ یم  دناد و  یم  دوخ  هک  هنوگره  ترضح  نآ  ات  داد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  رد  ادخ و  هار  رد  مالـسا  دربشیپ  يارب 

. دنک فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ 

، تواخـس لامک  اب  ادـخ  لسور  دـندوب . تسدـیهتو  دنمتـسم  مدرم  دـندیورگ ، ربمایپ  توعد  هب  هک  یناسک  نیتسخن  زاغآ  رد  هک  اجنآ  زا 
ِناسک هطساو ي  هب  ای  ًامیقتـسم و  هجیدخ  لوپ  اب  ار  ناگدرب  دناسز و  یم  تسدگنت  ناناملـسم  هزات  یگدنز  فرـصم  هب  ار  هجیدخ  تورث 
تورث اـب  رکبوـبا  هک  دنتـسناد  یم  زین  شیرق  نارگناوـت  درک . یم  ناـشدازآ  دـیرخ و  یم  دوـب ، رگناوـت  يدرم  هک  رکبوـبا ، نوـچ  يرگید 

. دزادرپ یم  ناگدرب  دیرخ  هب  مرکا  لوسر  روتسد  هب  هجیدخ و 

ات تفگ  یمن  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  مه  همیک  کی  یتح  هک  دوب  هدش  میدـقت  ربمایپ  هب  هجیدـخ  يوس  زا  ریذـپان  نایاپ  شـشخب  نیا 
دوب نآ  تقیقح  نیا  تسا . رگ  هولج  زیمآ  راختفا  یناشن  نانوچ  بتکم ، شود  رب  کنیا  هک  یتقیقح  دزاس . راکـشآ  ار  تقیقح  کـی  رگم 

(4) .« دش راوتسا  هجیدخ  تورث  یلع و  ریشمش  هب  مالسا  : » دومرف ربمایپ  هک 

بهار بهیوموبا  ناتساد  يرصب و  رازاب  رد  نارازگراک  مادختسا 

ص 25. ج 16 ، نامه ، - 1
ص 8-4. راگزور ، نز  نیرتدنمتورث  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  - 2

ص 157. هعیش ، تاثدحم  - 3
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هنانک و نب  ةانم  دـبع  تفر ، ماش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاس  نآ  رد  دـنک  یم  لقن  شناردـپ  زا  یعجـشا  هللادـبع  نب  رکب 
: دیسرپ نانآ  زا  درک و  تاقالم  بهار  بهیوموبا »  » ار نانآ  دنتفر . ماش  هب  تراجت  يارب  زین  هیواعم  نب  لفون 

؟ دیتسیک امش 

. میتسه شیرق  زا  مرح  لها  زا  ینارجات  دنتفگ :

. دنداد ار  وا  خساپ  شیرق ؟ هریت ي  مادک  زا  دیسرپ :

؟ تسا هدمآ  مه  امش  زا  ریغ  شیرق  زا  یسک  دیسرپ : زاب 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  هب  مشاه  ینب  زا  یناوج  يرآ ، دنتفگ :

. متساوخ یم  ار  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : بهیوموبا 

« هجیدـخ  » مان هب  ینز  ریجا  نونکا  وا  دـنیوگ و  یم  شیرق » میتی   » ار وا  تسین و  وا  طا  رت  مانمگ  شیرق  ناـیم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ :
؟ يراد راکچ  وا  اب  تسا .

وا هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  تساوـخ  ود  نآ  زا  سپ  تسوا ، تفگ : یم  داد و  یم  ناـکت  ار  دوـخ  رـس  بهار  ماـگنه  نیا  رد 
. دنهد ناشن 

نیا تفگ : بهار  دش ، نایامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دوب  نتفگ  نخس  لوغشم  میدرک و  اهر  يرـصب » رازاب   » رد ار  وا  دنیوگ : یم 
دیـسوب و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مشچ  ود  نایم  سپـس  تفگ . نخـس  يو  اب  یـشوگ  رد  درک و  تولخ  وا  اب  یتدـم  و  تسا . نامه 
: تفگ ام  هب  دش ، ادج  وا  زا  هک  یتقو  تفریذپن . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلو  دوب ، هچ  نآ  میدیمهفن  هک  دروا  رد  دوخ  بیج  زا  يزیچ 

یم توعد  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ اـب  ار  مدرم  دوش و  یم  ثوعبم  يدوز  هب  تسا و  رـصع  نیا  ربماـیپ  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دیونـشب  نم  زا 
(1). دینک يوریپ  وا  زا  دیدید  هنوگ  نیا  یتقو  دنک ،

راکتسردو نمادکاپ  نادرم  مادختسا 

هب یگدیـسر  يارب  ار  نمادکاپ  اکتـسرد  نادرم  دوب و  يدنمتورث  تفارـش و  اب  تفع و  اب  نادراک  دـنمدرخ  نز  هک  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 
دوخ نآ  زا  ردقچ  نانآ و  هب  قلعتم  تراجت  دوس  زا  ردقچ  هک  تسب  یم  دادرارق  نانآ  اب  درک و  یم  ریجا  یناگرزاب  ماجنا  دوخ و  ياهراک 

نآ زا  دـش  هاـکآ  كراـبم  دوجو  نآ  هدـیمح ي  قـالخا  زا  دینـش و  ار  مرکا  ربمغیپ  تناـما  یتسرد و  تثعب  زا  شیپ  هک  نیمه  و  دـشاب . وا 
نالماع ریاس  زا  شیب  نورب و  ماش  هب  یناگرزاب  يارب  دنشاب و  يو  لماع  هک  تساوخ  ترضح 

ص 757. یسراف ، هدیزگرب  حئارجلا  جئارخلا و  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  زاجعا  ياه  هولج  - 1
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ترـضح نآ  هب  يربک  هجیدـخ ي  دـنداد ، ماجنا  تناما  اب  بولطم و  روط  هب  ار  تراجت  ترـضح  نآ  نوچ  دـنراد و  تفاـیرد  لـمعلا  قح 
(1). دندش رسمه  يو  اب  هتفریذپ و  ار  گرزب  يوناب  نآ  داهنشیپ  لوسر  ترضح  داد و  جاودزا  داهنشیپ 

ماش هب  رفس 

هیامرس اب  زا  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  داتـسرف و  يو  دزن  تفای ، ربخ  ادخ  لوسر  قالخا  مراکم  تناما و  ییوگتـسار و  زا  هجیدخ  هک  نیمه 
. داد دـهاوخ  يو  هب  تسا  هداد  یم  نارگید  هب  هچنآ  زا  رت  شیب  دوش  راپـسهر  ماش  تراجت  يارب   (2)« هرسیم  » يو مالغ  هارمه  و  هجیدخ » »

(3). دیسر ماش  هب  ات  دش  راپسهر  هرسیم »  » اب تفریذپ و  ادخ  لوسر 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رازگراک  هرسیم 

: لاق و  هدیب ، ذخا  ءاجف و  هتفصب ، هفرعف  بهارلا  اریحب  هآرف  يرُصب  غلب  یتح  ماشلا  یلا  بلاط  یبا  همع  عم  جرخ  ۀنـس ، ةرـشع  یتنثا  غلب  املف 
نم متلبقا  نیح  مکنا  لاق : کلذـب ؟ کملع  ام  و  هل : لیقف  نیملاعلل . ۀـمحر  هللا  هثعبی  اذـه  نیملاعلا ، بر  لوسر  اذـه  نیملاـعلا ، دیـس  اذـه 
مث دوهیلا . نم  هیلع  افوخ  هدرف  بلاطابا ، لأس  و  انبتک . یف  هدجن  انا  و  یبنل ، الا  نادجسی  ًادجاس و ال  ّرخ  الا  رجح  هرجـش و ال  قبی  مل  هبقعلا 

(4). هتراجت عابف  يرصب ، قوس  یلا  غلب  یتح  اهجوزتی  نا  لبق  اهل  ةراجت  هجیدخ ي  مالغ  ةرسیم  عم  ماشلا  یلا  ًایناث  جرخ 

هشابح رازاب  رد  هجیدخ  نارازگراک 

و هشاـبح ، قوس  یلا  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  هترجاتـسا  لاـم  ریثـک  هل  سیل  و  هدـشا ، غـلب  يوتـسا و  اـمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نا 
الا و یبحاص  انا و  عجرن  انک  ام  هجیدخ  نم  ًاریخ  ۀبحاص  تیأر  م  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  شیرق ، نم  ًالجر  هعم  ترجاتـسا 

« انل هوئبخت  ماعط  نم  ۀفحت  اهدنع 

و هرفس ، یف  ۀکربلا  هقلخ و  هنمی و  نم  ةرسیم  يأرف  هرفـس . نم  عجر  اذا  هرـسیم  اهمالغ  هیلا  هعفدی  بقـسب  هترجأتـسا  هثیدح : یف  ثیللا  لاق 
نم يأر  ام  و  حبرلا ، رفظل و  نم  باصا  ام  ربخ  اهربخأف  ۀـجیدخ  یلا  قبـسف  هب ، فتهی  وه  مدـقف و  هایا ، هیح  هب  دتـشا  ام  حـبرلا  یف  ةدایزلا 
ُهَقلع رخآ و  ٍبقسب  هل  ترماف  هعم . ریـست  هلظت و  ۀباحـس  اذا  و  هیلا ،  اهل  راشا  ریعلا  تلبقا  املف ، هینرأف  تلاق : هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوس 

. هداعسلا نم  اهب  هللا  دارا  امل  اهبلق 

یف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لزنف  ماشلا ، امدق  یتح  ةرسیم  اهمالغ  هعم  جرخ  و  ماشلا ، یلا  هترجاتسا  هیبا : نع  هثیدح  یف  ماشه  لاق  و 
ام لاق : مرحلا . لها  نم  شیرق  نم  لجر  لاقف : ةرجشلا ؟  حت  لزن  نم  لاق : ةرسیم و  یلا  بهارلا  علطاف  بهار ، نم  ًابیرق  ۀعموص  ةرجـش  لظ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  و  لاق : یبن ، الا  طق  ةرجشلا  هذه  تحت  لزن 

ص 921. مالسا ، ندمت  خیرات  - 1
ص 203. ج1 ، یبنلا ،  هریس  - 2

ص 68. مالسا ، ربمایپ  خیرات  - 3
ص 24. ملس ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جاوزا  باتک  نم  بختنملا  - 4
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نم يأر  ام  و  بهارلا ، لوقب  اهربخا  ۀـجیدخ  یلع  ةرـسیم  مدـق  املف  سمـشلا . نم  هنالظی  ناکلم  لزی  مل  رحلا  دتـشاو  ةریهظلا ،  تناـک  اذا 
(1). کیف تبغر  دق  ینا  مع  نبای  تلاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  تثعبف  نیکلملا ،

ماش رد  هجیدخ  نارازگراک 

(2). درک یم  تراجت  ماش  اب  دیآ  رد  ربمایپ  جاودزا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اهلاس  زا  هجیدخ 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  نابز  زا  هجیدخ  تراجت 

دتشا دق  یل و  لام  لجر ال  انا  بلاطوبا : هل  لاق  هنس  نیرشع  ًاسمخ و  غلب  املف  ۀنس  ةرـشع  یتسا  نبا  وه  بلاط و  یبا  عم  جرخ  هنا  انرکذ  دق 
ایلع کسفن  تضرعف  اـهتئج  ولف  کـموق ،  نم  ًـالاجر  ثعبت  هجیدـخ  ماـشلا و  یلا  اـهجورخ  رـضح  دـق  کـموق  ریع  هذـه  ناـمزلا و  اـنیلع 

. کیلا تعرسال 

(3). کیلا هللا  هقاس  دق  قزر  اذه  بلاطوبا : لاقف  کموق . نم  الجر  یطعا  ام  فعض  کیطعا  انا  لاقف : بلاطوبا  هل  لاق  ام  هجیدخ  غلب  و 

رامع زا  لقن  هب  ربمایپ  ندشن  ریجا 

وحنلا اذه  یلع  اهنم  هجور  ثیدح  دروا  امک  ًادبا ، دحال  ًاریجا  نکی  مل  اهتراجت و  یف  هرجأتست  مل  اهنا  کلذ  یلا  رـسای  نب  رامع  فاضا  و 
(4). نیثدحملا نیب  ۀعئاشلا  یلوالا  ةروصلا  دروا  نا  دعب  هخیرات  یف  ریثک  نبا 

تراجت رد  وا  هیامرس  هجیدخ  تورث 

(5). دندرک یم  تراجت  وا  لام  هیامرس و  اب  نادرم  هک  دوب  دنمتورث  هلقاع و  ینز  هجیدخ 

وا ندید  هب  تساوخ  دمحم »  » زا ًاصخش  دوب ، هدینش  نیما » دمحم   » ناونع هب  ار  هکم  بوبحم  ناوج  هللادبع » نب  دمحم   » فصو هک  هجیدخ 
رهم و موش و  وت  هتفیش ي  نم  تسا  هدش  بجوم  هچنآ  تفگ : هجیدخ  دمآ . دمحم »  » یتقو دورب ،

هب هچنآ  ربارب  ود  يا  هیامرـس  مرـضاح  تهج  نیمه  هب  تسا . وت  هدوتـس ي  قالخا  تناما و  تقاـص و  مریگ ، لد  هب  هناـقداص  ار  وت  تبحم 
رفـس نیا  رد  ات  مراپـس  یم  وت  هب  زین  ار  دوخ  مالغ  ود  هوـالع  ینک . تراـجت  هب  مادـقا  ًاصخـش  اـت  مراذـگب  تراـیتخا  رد  مهد  یم  نارگید 

. دنیامن يرای  ار  وت  اهراک  رد  دنشاب و  وت  هارمه  يراجت 

ص 23 و 24. ملس ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جاوزا  باتک  نم  بختنملا  - 1
ص 12. مالسا ، دادماب  - 2

ص 71. ج1 ، هوفصلا ، هفص  - 3
ص 46. ج1 ، رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  - 4

ص 856. ج2 ، یمالسا ، تاحالطصا  مالعا و  مولع ، خیرات ، قالخا ، ماکحا ، لماش  فیراعم  فراعم و  - 5
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شرازگ دـنا ، هدـید  رفـس  رد  يو  زا  هچ  ره  تشگزاب  ماگنه  و  دنـشاب ، دـمحم »  » نامرف تحت  ًالماک  داد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  هجیدـخ 
. دنهد

صوصخ هب  دندرب ، دوس  راجت  همه ي  رفـس  نیا  رد  دـش  ماش  رفـس  یهار  هکم  ناناگرزاب  ریاس  هارمه  هجیدـخ  هراجتلا ي  لام  اب  دـمحم » »
: تفگ دوب ، هدـش  ایوج  رفـس  رد  دـمحم  ياهراک  زا  يو  هب  هجیدـخ  مالغ  هرـسیم »  » تشگزاب رد  درب . دوس  نارگید  زا  شیب  هک  دـمحم » »
هب تساوخ  دمحم  زا  راجت  زا  یکی  یتقو  هک  داد  حیـضوت  هرـسیم  تسا . تیارد  لقع و  ساسا  رب  مظنم و  هدـش و  باسح  وا  ياهراک  مامت 

(1) تسین ». يزع  تال و  زا  رت  تسپ  نم  دزن  رد  يزیچ  : » تفگ دمحم  دنک ، دای  دنگوس  يزع »  » و تال »  » تب ود 

شوگ هب  دوب  ناگمه  دزنابز  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یقلخ  شوخ  تناماو و  ییوگتسار  نوچ  هک  دنا  هتـشون  نارگیدو  يربط 
ضوع رد  دور و  ماش  هب  تراجت  يارب  هرـسیم  وا  مالغ  اب  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  ار  یـسک  دیـسر  مه  هجیدـخ 

دق ٌقزر  اذه  تفگ : زین  وا  دیناسر  بلاطوبا  دوخ  مع  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  ادـخ  لوسر  دـنک  تفایرد  تفایرد  نارگیدزا  رتشیب  یمهس 
(2). تسا هدناشک  وت  يوس  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یقزر  يزور و  بجوم  راک  ینا  ینعی  کیلا ؛ هللا  هقاس 

هار زا  شیوخ  تورث  دایدزا  يارب  طـقف  يو  تناـما  دوجو و  زا  هک  دوبن  نیا  يارب  ماـش  هب  ترـضح  نآ  نداتـسرف  زا  هجیدـخ  دوصقم  اـما 
هتفیـش ي یناحور  يونعم و  رظن  زا  دوب  هدروآ  تسد  هب  وا  هدنیآ ي  هرابرد ي  ًالبق  هم  یتاعالطا  هجیتن ي  رد  هکلب  دـنک  هدافتـسا  تراجت 
هدینـش و دوب  ماش  مزاع  بلاطوبا  شیومع  هارمه  هک  لوا  رفـس  رد  اریحب  اب  ار  وا  هبحاصم  زین  هجیدـخ  اریز  دوب  هدـیدرگ  بانج  نآ  دوجو 

هدروآ تسد  هب  یتاعالطا  زین  رگید  ياهاج  زا  هتخیرگ  هتـسج و  نآ  رب  هولاع  تسوا و  راظتنا  رد  یناـشخرد  هدـنیا ي  هچ  هک  تسناد  یم 
(3). دوب

ناتسمز ناتسبات و  رد  تراجت  جاودزا و  تراجت و 

فدـه يارب  ار  وا  ریدـقت  تسد  هچ  رگ  تشاذـگ و  یم  رـس  تشپ  مک  مک  ار  یناوـج  نارود  ياـهلاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هب هدیـسر و  توبن  ماـقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  داد  یم  شرورپ  دوـب  هتفهن  نآ  رد  تیرـشب  تداعـس  تاـجن و  هک  يرت  یلاـع  رتـگرزب و 

. دوب ریزگان  هداوناخ  لیکشت  تشیعم و  بسک  هب  طوبرم  روما  ماجنا  زا  مدرم  ریاس  دننام  دزیخرب  نایناهج  يربهر 

نمی هب  اه  ناتسمز  ماش و  هب  اه  ناتسبات  دندرک  یم  ترفاسم  ناتسبرع  زا  جراخ  هب  هبترم  ود  لاس  رد  تراجت  يارب  هکم  ناناگرزاب  راجت و 
«. فیصلا ءاتشلا و  ۀلحر  مهفالیا  شیرق  فالیال   » (4). تسا هدش  هراشا  نادب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  دندش  یم  هناور 

تراجت رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياه  یگژیو 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تفارش  هنامیرک و  قالخا 

ص 69. ترجه ، ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  - 1
ص 130. ج1 ، يربکلا ، تاقبط  - 2

ص 143. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  ترضح   ) نایملاع تمحر  - 3
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ص 141. نایملاع ، تمحر  - 4
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هدوب دنفسوگ  ناپوچ  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : یم  هریرهوبا 
لها يارب  گناد  مین  ترجا  لباقمر  نم د  يرآ  دومرف : ربمایپ  دـیا ؟ هدوب  دنفـسوگ  ناـپوچ  مه  امـش  اـیآ  تفگ : باحـصا  زا  یکی  تسا ،

. تسا هدومن  لقن  مه  يراخب  ار  ثیدح  نیا  مدرک . یم  یناپوچ  هکم 

. دوب يرتش  هدام  کی  ره  ترجا  هک  مداد  ماجنا  هجیدخ  يارب  رفس  ود  تفگ  یم  ربمایپ  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج 

قیرط هب  وا  يارب  هک  درک  یم  ریجا  ار  نادرم  هک  دوب  ناگرزاب  دنمتورث و  فیرـش و  ییوناب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  دـیوگ : یم  قاحـسا  نبا 
تناما یتسار و  عوضوم  نوچ  ندندوب ، ناگرزبا  يا  هلیبق  ًالصا  هک  مه  شیرق  درک ، یم  نیعم  مه  یمهـس  اهنآ  يارب  دننک و  راک  هبراضم 
دهاوخ ترضح  نآ  هب  يرتشیب  همحزلا  قح  هک  دومن  داهنشیپ  داتسرف و  وا  شیپ  یسک  دینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  قالخا  و 

ياهالاک هارمه  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومن . دـهاوخ  وا  هارمه  مه  ار  هرـسیم  دوخ  راکتمدـخ  تخادرپ و 
هرـسیم زا  بهار  دـمآ ، دورف  یتخرد  هیاس ي  ریز  ربمایپ  یبهار  هعموص  کیدزن  ماش  دودـح  تفر و  ماـش  هب  هرـسیم  هجیدـخ و  یناـگرزاب 

یمن ناربمایپ  زج  یـسک  تخرد  نیا  هیاس ي  ریز  تفگ : بهار  تسا . شیرق  هلیبق ي  زا  هکم و  لها  زا  يدرم  تفگ : تسیک ؟ نیا  دیـسرپ 
هارمه هک  هرسیم  دیدرگ ، ناور  هکم  هب  ناوراک  اب  دیرخ و  دوب  مزال  هچنآ  تخورف و  ار  هجیدخ  يالاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیـشن ،

ار هار  دوب و  راوس  دوخ  رتش  رب  نانچمه  وا  دـندنکفا و  یم  هیاس  ربمایپ  رب  دوخ  ياهلاب  اب  هتـشرف  ود  امرگ  رهظ و  ماـگنه  دـیوگ  یم  دوب  وا 
. دوم نیم  عطق 

رگید ياهرفـس  ربارب  ود  هب  کیدزن  ای  ربارب  ود  رفـس  نیا  دوس  تخورف و  دوب  هدروآ  ماـش  زا  هک  ار  ییـالاک  ربماـیپ  دندیـسر  هکم  هب  نوچ 
ییوناب هجیدخ  تفگ ، هجیدخ  يارب  ار  هتشرف  ود  ندرتسگ  هیاس  عوضوم  بهار و  راتفگ  مه  هرسیم  دوب .

غارـس هب  یـسک  بلاطم ، لـقن  زا  سپ  هک  دوب  نیا  درادـب ، یمارگ  ار  وا  هک  تساوخ  مه  دـنوادخ  دوب ، فیرـش  شیدـنارود و  دـنمدرخ و 
تناما و موق و  نایم  رد  وت  شزرا  وت و  يراوگرزب  فرـش و  يدنواشیوخ و  هطـساو ي  هب  نم  ومع  رـسپ  يا  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ربمایپ 

نآ دوب . رترادـلام  رت و  فیرـش  رت و  مرتحم  همه  زا  شیرق  نانز  نایم  مه  هجیدـخ  متـسه . وتاـب  جاودزا  هب  لـیام  وت ، قلخ  نسح  یتسار و 
(1). دنا هدوب  وا  اب  جاودزا  دنموزرآ  راتساوخ و  شیرق  نادرم  همه  هک  نانچ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تورث 

تورث لاـم و  هک  دوـبن  یـسک  نمـشد  تسود و  فارتـعا  هب  زین  ترـضح  دیـشخب و  ربـمغیپ  هب  تشاد  هچ  ره  هجیدـخ  تسا  ملـسم  هـچنآ 
دارفا نادنمتـسم و  لاـح  زا  تـشگ . یمن  رب  یلاـخ  تـسد  دروآ ، یم  يور  وا  هـب  سک  ره  درادـهگن . اداـبم  زور  يارب  يزیچ  و  دزودـنیب ،

زاب تسا ، هدش  وا  رسمه  هکم  هنومن ي  درم  هک  کنیا  دوب . نینچ  زین  دوخ  هجیدخ  دوبن . ربخ  یب  تسدیهت 

ص 214 و 215. ج1 ، هوبنلا ، لئالد  - 1
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هب یتخس  رد  هیداب  لها  ناراب  ندماین  هطـساو ي  هب  هک  الغ  طحق و  عقاوم  رد  تسا . نادنمدرد  دیما  هیام ي  نادنمزاین و  أجلم  يو  هناخ ي 
یم زیزع  تخس  ار  وا  نیما  دمحم  و  دز ، یم  رـس  دوخ  هدادریـش ي  دنزرف  هب  دمآ و  یم  هکم  هب  ربمایپ  یعاضر  ردام  همیلح  دندرب ، یم  رس 
يو هب  يا  هتـسیاش  وحن  هب  درک  یم  تشگزاب  گنهآ  نوچ  تسـشن و  یم  وگتفگ  هب  يو  اب  درک و  یم  نهپ  وا  ياپ  ریز  ار  شیابع  تشاد .

(1). دومن یم  تدعاسم 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هلفاق ي  هلفاق ، نیرتگرزب 

نیرتگرزب دندومن و  یم  فلتخم  ياهروشک  هب  یتراجت  ياهرفـس  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  لام  اب  مدرم  هک  منادـب  مه  ار  نیا  و 
. دوب ترضح  هلفاق ي  هلفاق 

. اهتمس ماظتناب  اهلاحر و ال  ةدوجب  ال  لفاوقلا ؛ نیب  یلوالا  نکت  مل  هجیدخ –  هلفاق  طخلا  یلع  تناک  و 

فنأتسیف دوعیل  رفسلا ، ءاثع  هیفتک و  نع  ضفنی  و  رابغلا ، لاح  وا  اهکاروا  نع  حسمیل  برثی  یلع  اهب  جرعف  ةرسیم )  ) اهدقع مظن  املامطل  و 
یلع هیلا  قلزنت  هبیطر  تامیـسنب  اسنأتـسم  ناحرـس  يداو  یف  بکنیل  رتولا ، سبای  ّفخلا ، فشان  مصا ، دح و  یلع  يداوبلا  بلق  یف  ریـسلا 
دالب اهـشرتفت  یتلا  هیـسدنسلا  لماخمل  ۀـّیطوغلا و ا  قساوبلا  یلع  ءانع - لوط  دـعب  فرـشیل –  رمحالا ، رحبلل  مخاـتملا  لـحاسلا  اذـه  لوط 

. ماشلا

طوطخ دـجن  ةدـیرب  هّمرلا و  يداو  دـهاش  املاطف  قارعلا ، هکم و  نیب  وا  هطوغلا ، هکم و  نیب  يوـالا  هلفاـقلا  هجیدـخ  هلفاـق  نکت  ملا  لـجا -
. لبالا ناذآ  هتبذعتسا  ةریزجلا و  ۀیدوا  هتلجاست  بیتر  دح و  یلع  ۀقاسنم  لفاوقلا 

هموهفم نم  كاکتحالاب  لقتنتـس  یتلا  یه  حاتفنالا ، ینعم  هقفتـس  یتلا  یه  لفاوقلا ، نیع  حبـصتس  یتلا  هلفاـقلا  یه  هجیدـخ  ۀـلفاق  نکل  و 
. ةریزجلا ءاوجا  عسوی  يذلا  بحرالا  يدملا  یلا  بجرلا - يدملا  یلا  حوتفملا - عساولا  ریخلا  هقالطنا  یلا  ددحملا  يداملا  يراجتلا 

جیلخلا یلا  ندعلا  جیلخ  نم  فارطالا : ۀیمارتملا  دودحلا - ۀمئاهلا  ۀحوتفملا ، ۀعـساولا ، تاذـلاب ، ةریزجلا  ةریزجلا - ةریزجلا - ءاوجا  لجا -
اهیف و ام  لک  عم  ذوفنلا ... ءامیت  یلا  زاجحلا ، یلا  ءامهدلا ، یلاخلا ، عبرلا  یلا  فاقحالا - یلا  تومرضح ، نم  ۀبقعلا - جیلخ  یلا  یسرافلا ،

. دیلاقت تاثارو  شیع و  طامنا  لئابق و  رئاشع و  نم  اهیلع  ام 

(2). هفایقلا بیتر  باهالا  حمس  ًایعمتجم  ًانول  هیلع  غبسی  ًابعش و  عمجی  نا  نم  قیشا  ناک  عسولا  کلذ  لک 

(3). دنا هدوب  تالوصحم  هدننک ي  دراو  هدننک و  رداص  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارومأم  و 

نادنزرف جاودزا و  مراهچ : لصف 

هراشا

ص 80. ترجه ، ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  - 1
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نیا رد  دوب و  هدرکن  يرهوش  ًالبق  هدوب و  هرکاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
: دیوگ یم  هک  دنا  هتسج  کسمت  هدرک  تیاور  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  هک  یثیدح  هراب 

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  نا  صیخلتلا : یف  رفعجوبا  یفاشلا و  یف  یـضترملا  امهیباتک و  یف  یفوکلا  مساقلاوبا  يرذالبلا و  دـمحا  يور  و  »... 
...« ءارذع تناک  اهب و  جوزت  هلآ 

(1) «. هجیدخ تخا  هلاه  یتنبا  اتناک  بنیز  هیقر و  نا  عدبل : راونالا و  یباتک  یف  رکذ  ام  کلذ  دکؤی  »

صیخلت باتک  رد  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  یفاش و  باتک  رد  یـضترم  دیـس  دوخ و  ياهباتک  رد  یفوک  مساـقلاوبا  يرذـالب و  دـمحا  ینعی 
نیا دـییأت  و  دوب ، هرکاب  همرتحم  يوناب  نآ  درک  جاودزا  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
دوخ هن  دنا  هدوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه »  » نارتخد بنیز  هیقر و  هک  هدش  تیاور  عدبلا  راونالا و  ياهباتک  رد  هک  تسا  يرگید  بلطم  راتفگ 

... هجیدخ

: دیوگ هک  دنا  هدرک  داهشتسا  هثاغتسالا  باتک  بحاص  راتفگ  هب  زین  و 

شیرق و فارـشا  زا  يدرم  هک  دنراد  عامجا  تنـس  لها  هعیـش و  زا  هدـنام  ياج  هب  اهنآ  زا  تایاور  هدرک و  لقن  رابخا  هک  یناسک  همه  »... 
هب در  خساپ  ای  هدنادرگزاب و  ار  اهنآ  همه ي  هجیدخ  و  دیاینرب . نآ  ددصرد  دورن و  هجیدخ  يراگتـساوخ  هب  هک  دوب  هدـنامن  اهنآ  ياسؤر 

يریگ هرانک  وا  زا  هدرک و  مشخ  وا  رب  شیرق  نانز  دروآ  رد  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  وا  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  داد و  اـهنآ 
يرـسمه هب  يدماین و  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  يرـسمه  هب  دـندرک و  يراگتـساوخ  وت  زا  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  دـنتفگ : وا  هب  دـندرک و 

؟(2) يدمآ رد  درادن  یلام  تسا و  يریقف  درم  هک  بلاطوبا  میتی  دمحم ،

ناـگرزب و زا  یلو  دـیامن  جاودزا  میمت  ینب  زا  يودـب  يدرم  اـب  هجیدـخ  هک  تسا  نکمم  مهف  لـها  رظن  رد  هنوـگچ  دـنیوگ  یم  يا  هدـع 
اب و  دنناد ؟ یمن  حضتفم  ینخس  لاحم و  ار  نیا  نادنمشیدنا ، نارظن و  بحاص  ایآ  دزرو ؟ عانتما  شیرق  فارشا 

ص 10 و 12. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 35 و 36. ج2 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  - 2
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رد ام  هک  دسر . یم  رظن  هب  نهذ  زا  رود  دنامب و  رـسمه  نودـب  ار  ینالوط  یتدـم  ابیز ، فیرـش و  نینچ  ینز  درادـن  ناکما  هکنیا  هب  هجوت 
شابن نب  دنه  مان  هب  رفن  ود  نآ  اب  ًالبق  دنا و  هدوب  هرکاب  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  ترضح  هک  مییامن  یم  تابثا  لماک  روط  هب  اجنیا 

نوماریپ يرگنزاب  کی  دـنا و  هدومن  جاودزا  رفن  ود  ینا  اـب  هک   (2). دـیدرگ موزخم  ینب  زا  ذـئاع  نب  قیتع  نز  نآ  زا  سپ  (1) و  هرارز نب 
. مییامن یم  بلج  نآ  هب  ار  امش  هجوت  هک  میا  هدومن  ترضح  نادنزرف 

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ایآ 

نآ نارادفرط  تسا و  تسـس  یهاگدـید  دـنا  هدـناوخ  دـنزرف  بحاص  يوناب  ار  وا  ناخرومو  ناراگن  ثیدـح  زا  يا  هراپ  هک  عوضوم  نیا 
رتخد نادنزرف  ياراد  وا  و  تشاد ، هلاه »  » مان هب  يرهاوخ  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  دنا  هدش  هابتشا  نیا  شوختـسد  تهج  نادب 

، وا هدرتسگ ي  تاناکما  تیریدم و  یهاگآ و  لیلد  هب  و  شیوخ ، رهم  رپ  دنمـشیدنا و  هلاخ ي  يافـص  رهم و  رطاخ  هب  نانآ  دوب و  رـسپ  و 
شیوخ نادـناخ  هناخ و  ردام و  رب  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب ؛ وا  تیبرت  تبقارم و  تیریدـم و  ورملق  رد  ترـضح  نآ  هناخ ي  رد  رتشیب 
تیاعر تیارد و  اب  فیرظ و  هنادنمدرخ و  يا  هنوگ  هب  نانآ  تیـصخش  ییافوکـش  یگدنزاس و  تیبرت و  يارب  زین  وا  و  دنداد ! یم  حیجرت 

نادنزرف ار  نانآ  مدرم  هک  دیـشوک  یم  نانآ  يراگتـسر  دـشر و  تهجر  رد  يا  هنوگ  هب  دومن و  یم  راتفر  نانآ  اب  یفطاع  یتیبرت و  تاکن 
(3). وا رهاوخ  هلاه  هن  دنتشادنپ  یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

: هنومن يارب 

هدرتسگ شهوژپ  زا  دسیون : یم  ماجنا  رس  تسا ، هدومن  بلاج  دنتـسم و  یلیلحت  هدرتسگ ،  شهوژپ  ربمایپ  نارتخد  دروم  رد  يرگـشهوژپ 
ییادـج هاگ  نآ  بهلوبا ، نارـسپ  اب  موثلک  هیقر و  جاودزا  هک  تفاـیرد  نینچ  ناوت  یم  تسا  هدـش  ماـجنا  ربماـیپ  نارتخد  دروم  رد  هک  يا 

ود نآ  اب  نامثع  جاودزا  و  وا ، نییآ  تلادع و  يدازآ و  ربمایپ  اب  ینمـشد  رد  ناشنارهوش  یگدـند  کی  یـشیدنا و  کیرات  رطاخ  هب  نانآ 
(4). درادن تیعقاو  يرگید  زا  سپ 

یب ار  شدـنزرف  ود  تفر و  ایندزا  شرـسمه  هک  تشاد  هلاه »  » ماـن هب  يرهاوخ  هجیدـخ » : » دـسیون یم  دروم  نیا  رد  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
ياه هدازرهاوخ  رهاوخ و  یتسرپرس  دوب –  راشرس  يا  هفطاع  شوه و  تیارد و  رایسب و  یتورث  ياراد  هک  ترضح  نآ  و  داهن ، تسرپرس 

رهم و دروم  نانچمه  اه  هدازرهاوخ  زین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدـنز  نامیپ  ياضما  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  دوخ 
شا هناراگزومآ  هناردام و  تبقارم  یتسرپرس و  ورملق  رد  وا و  تبحم 

ص 106. فارشالا ، باسنا  - 1
ص 8. ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط ، - 2

ص 138و 139. زاجح ، نامسآ  غورف  ص 431 ؛ ج10 ، لاجرلا ، سوماق  ص 77 ؛ ج3 ، لاقملا ، حیقنت  - 3
، راونالاراحب ص 160 ؛ ج1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  زا  لـقن  هب  و 41 ص 140  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  زاجح  نامـسآ  غورف  - 4

ص 59. ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 191 ؛ ج22 ،

ياراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ایآ 
؟ تسا هدوب  دنزرف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 288ناهفصا   هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:28

(1) «. هلاه  » هن دنتشادنپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نارتخد  ار  نانآ  مدرم ، زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  دندوب ،

نارتخد هن  ثیدح ،  ناگدـنروآ  ناراگن و  خـیرات  زا  یخرب  رادـنپ  فالخ  رب  هیقر  بنیز و  دـسیون : یم  دروم  نیا  رد  يرگید  هدنـسیون ي 
و هلاه »  » یمانگ رطاخ  هب  اما  دندوب ، هلاه  نادنزرف  هجیدـخ و  ياه  هداز  رهاوخ  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  وا  هاوختلادـع  رـسمه  ربمایپ و 

(2). دنا هدش  هداد  تبسن  وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  برع ، يارگون  دنمدرخ و  يوناب  یناهج  ترهش 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  کی 

یلیلحت و دنتسم و  یباتک  هک   (3) هدومن فیلات  هبئابرلا »؟ ما  یبنلا  تانب   » مان هب  یباتک  یلماع  یـضترم  رفعج  ینانبل ، دنمـشناد  ققحم  ًاریخا 
یم هجیتن  نینچ  نوگانوگ  ياه  - یـسررب ننـست و  لها  هعیـش و  ياهباتک  زا  فلتخم  تایاور  لـقن  زا  سپ  باـتک  نیا  رد  وا  تسا ، بلاـج 

: دریگ

هدـشن تباث  تسا و  یهاو  روما  زا  نامثع  اب  سپـس  بهلوبا ، نارـسپ  اـب  موثلک  ما  هیقر و  جاودزا  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم  اـه  یـسررب  زا  -1
(4). تسا هدیدرگ  هابتشا  نیا  بجوم  یمسا  هباشت  نامثع ، دروم  رد  تسا و 

هللا یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  تسا و  هدرکن  جاودزا  ربمایپ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  دراد  دوجو  يددعتم  دهاوش  -2
هجیدخ و جوزتدـق  یبنلا  نا  : » دـسیون یم  هک  دـنک  یم  لقن  بوشآ ) رهـش  نبا   ) يروس همالع ي  زا  .(5) و  تسا هدوب  هزیـشود  هلآ  هیلع و 
و راونالا »  » باتک ود  هکنانچ  درک . جاودزا  دوب  هزیـشود  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنامه  ءارذـع » یه 

(6). دنا هدوب  هجیدخ  نارهاوخ  هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش : لقن  اهنآ  رد  هک  اجنآ  دنک  یم  دیکأت  ار  بلطم  نیا  عدبلا » »

یلع ترـضح  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تس  یثیدح ا  دـنک  یم  دـییأت  ار  قوف  بلطم  هک  يروما  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع 

« یلثم انا  توا  مل  یلثم و  ًارهم  تیتوا  ان ، دحا و ال  نهتوی  مل  ًاثالث  تیتوا  یلع  ای  »

: دشن ینازرا  نم  هب  یتح  مدرم  زا  رگید  سکچیه  هب  هک  دیدرگ  ینازرا  یگژیو  زایتما و  هس  یگدنز  رد  وت  هب  ناج  یلع 

. مرادن وت  ناسب  يرسمه  ردپ  نم  هک  یلاح  رد  دش  هداد  نم  يداماد  راختفا  وت  هب  -1

ص 268. ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
ص 11. لیخد ، مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  - 2

رتفد فرط  زا  هحفص  رد 148  یعقر  عطق  هب  1375ه.ش )  ) لاس 1416 رد  نآ  مود  پاچ  هتفای و  فیلات  لاس 1413 ه.ق  رد  باتک  نیا  - 3
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  مق  هیملع  هزوح  تاغیلبت 

ص 75 و ص 124. یبنلا ، تانب  - 4
ات ص 93. ص 88  نامه ، - 5
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ص 159. ج1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 6
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وا نزومه  ناسب و  یلدمه  اتمه و  نم  هب  هک  یلاح  رد  دش  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ما  هنازرف  رتخد  دنننامه  يرـسمه  اتمه و  وت  هب  -2
. دیدرگن ینازرا 

امش اما  دشن ، تیانع  نم  هب  اما  دیدرگ ، تیانع  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دننامه  زاس  خیرات  دنمجرا و  ینارسپ  هطساو  نودب  وت  هب  -3
(1). امش زا  نم  دیتسه و  نم  زا 

نینموملاریما ترضح  نآ  تشاد و  داماد  کی  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدیمهف  لوا  یگژیو  هب  هجوت  اب  تیاور  نیا  زا 
. دوب مالسلا  هیلع  یلع 

ور نیا  زا  نامثع  نارسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  هیقر  موثلک و  ما  دروم  رد  یخرب  رارصا  هک  دنرواب  نیا  رب  یضعب 
نیرونلاوذ ناونع  هب  ار  ناـمثع  ور  نیا  زا  دـننک ، گـنر  مک  یـشارت  بیقر  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صوـصخم  لـئاضف  هک  تسا 

ناهج ود  نانز  نیرترب  همه ، داقتعا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هکنیا  اب  یلو  دنناوخ  یم  هیقر ) موثلک و  ما  رون  ود  رـسمه  بحاص و  )
(2). دنهد یمن  ترضح  نآ  هب  ار  نآ  لاثما  ای  بقل  نینچ  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رسمه  دوب و 

لاوئس ود  هب  خساپ 

اب سپس  بهلوبا و  نارسپ  اب  میئوگب  ات  تشادن ، ینارتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هکنیا : تسخن  دیآ  یم  شیپ  لاوئـس  ود  اجنیا  رد 
ای  » میناوخ یم  هک  اجنآ  تسا  هدمآ  نایم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  نخـس  نآرق  رد  ارچ  سپ  دندرک ، جاودزا  نامثع 

ورف شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياهرـسور  وگب : نانموم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  کـتانب »... کـجاوزال و  لـق  یبنلا  اـهیا 
(3) .( دننک تیاعر  ار  باجح  و   ) دننکفا

: هدمآ ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  ًالثم  هدمآ  نایم  هب  ربمایپ  نارتخد  زا  نخس  تایاور  ای  اهاعد  زا  یضعب  رد  نینچمه  و 

«. تربمایپ رتخد  ود  موثلک و  ما  هیقر و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  کیبن ؛... یتنبا  موثلک  ما  هیقر و  یلع  لص  مهللا  »

اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  ناوناب  نیا  هکنیا : نآ  دـش و  هراشا  ًالبق  هک  میئوگ  یم  ار  ناـمه  لاوئـس  ود  ره  هب  خـساپ  رد 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  و  دندمآ ، رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تلافک  تحت  ناشردپ  ندرم  زا  سپ  دندوب و 
هب ترجه  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  دندش و  هدناوخ  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  دـنتفرگ و  رارق  ربمایپ  یتسرپرـس  تحت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

... دندرک و هنیدم 

ص 50. یعفاش ، هللادبع  بقانم ، ص74 ؛ ج5 ، قحلا ، قاقحا  - 1
ص 119 و 120. هبئابر ،؟ ما  ینبلا  تانب  - 2

.59 بازحا / - 3
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روظنم ای  دنـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هدناوخ  رتخد  روکذـم ، ياعد  هیآ و  رد  نارتخد  زا  روظنم  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب 
(2). دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت   (1) هلهابم هیآ  نوچمه  روکذم  هیآ  زا 

هدرک جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب

ادـخ لوسر  اب  ناشیا  جاودزا  نس  هلاسم  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  ترـضح  یگدـنز  رد  فیرحت  دراوم  زا  رگید  یکی 
. دشاب یم  هکم  رافک  زارفن  ود  اب  ناشیا  یلبق  ياه  جاودزا  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب 28 لئاق  مه  يا  - هدع .(3) و  تسا هدوب  لاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نس 
(4). دنتسه یگلاس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هجیدخ  ترـضح  هک  دننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا 
(5). تسا هتشاد  لاس  طقف 28 

؛ دنتـشادن ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  يارب  بقانم  لئاضف و  همه  نیا  لمحت  ناقفانم  تشذـگ ، زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
، دوبن تازایتما  نیا  زا  مادـک  چـیه  ياراد  اهنت  هن  هک  دـندرک  یم  ملع  ار  يا  هشیاع  تسیاب  یم  ناـشیا ، لـباقم  فرط  رد  هکنیا  ًاـصوصخم 

یم فذـح  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  لئاضف  تسیاب  یم  فرط  کـی  زا  سپ  تشاد . مه  يرایـسب  نعاـطم  سکع ، رب  هکلب 
دق ناشیا  لباقم  رد  دناوتب  هشیاع  هک  دندومن  یم  یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  ناشیا  خیرات ، فیرحت  تیاور و  لعج  اب  رگید  فرط  زا  دـندرک و 

. دنک يزارفرس  هدرک و  ملع 

یلص ادخ  لوسر  هب  نانآ  باستنا  هیجوت  هناگ و  هس  يافلخ  تفالخ  نتخادنا  اج  يارب  زین  ًالبق  دوب ، نانآ  درگـش  راک  نیا  تشذگ  هکنانچ 
، نانآ شحاف  عرـش  نید و  فالخ  لاـمعا  تاهابتـشا و  ربارب  رد  ماوع  ناـهد  نتـسب  مدرم و  دزن  رد  لوسرلا  هفیلخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

ناونع هب  هللااـبذوعن –  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  لوسر  نآ  هطـساو  هب  هک  دـندز  یخیراـت  تاـیاکح  تاـیاور و  لـعج  هب  تسد 
هب انشآ  ارچ  ای  دشون و  یم  ذیبن  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  افلخ  هب  يدرف  رگا  ات  دندرک  یفرعم  بعل  وهل و  هب  لیامتم  دنب و  دیق و  یب  یناملسم 
هب يروتـسد  ارچ  ای  دننک و  یم  لعج  يا  هزات  مکح  ای  دننک و  یم  ضوع  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  زور  ره  ارچ  ای  دنتـسین و  نید  ماکحا 

ادخ لوسر  نامز  رد  هدش  درط  ناقفانم  ای  دنهد و  یم  ناهانگ  یب  لتق 

.61 نارمع / لآ  - 1
.251 ص 248 - تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  ص 269 و  ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 2

حابصم ص 140و  ج1 ، هیبلح ، ¬ي  هریـس رد  یبلح  ص 94 ؛ ج2 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  ص7 ؛ ج2 ، هوینلا ، لـئالد  رد  یقهیب  - 3
ص 723. دجهتملا ،

ص ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 99 ؛ ج16 ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاـهن  ص 98 ؛ ج1 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا  ص79 ؛ ربحملا ، - 4
، هیبلح هریس  ص 41 ؛ ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص 294 ؛ ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 48 ؛ ج1 ، لفاحملا ، هجهب  ص12 ؛ ياطلغم ، هریس  82 ؛

دندومن و جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب هدرک  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ 
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ص 275. ج2 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  رد  رکاسع  نبا  ص 140و  ج1 ،
ص 198. ج1 ، فارشالا ، باسنا  ص 14 ؛ ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص 149 ؛ همهملا ، لوصفلا  ص136 و 139 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  - 5

دندومن و جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب هدرک  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ 
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درط ار  ناشیا  یعقاو  هباحـص  نارای و  ضوع ، رد  دـنهد و  یم  ماقم  بصنم و  ناـنآ  هب  دـنهد و  یم  هار  دوخ  دزن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رت و هابتـشا  رپ  شیافلخ  زا  بتارم  هب  هک  دننک  یفرعم  ار  يربمایپ  باوج ، رد  دننک ، یم  رداص  ار  ناشیا  لتق  روتـسد  ای  دننک و  یم  دـیعبتو 
دـنک و یم  لمع  طلغ  اه  يریگ  میمـصت  رد  ًامئاد  هکلب  تسین ، يوهلا » نع  قطنی  ال   » قادـصم اهنت  هن  هک  يربمایپ  تسا ؛ رت  لیامتم  ایند  هب 

نکمم هک  متسه  امش  دننام  يدرف  هب  نم  دیوگ  یم  ًامئاد  تسین و  لئاق  يرابتعا  دارفا ، ربارب  رد  دوخ  ياهدروخرب  اه و  يریگعـضوم  يارب 
. مشاب هدرک  هابتشا  نانآ  هرابرد  تواضق  دارفا و  درط  ای  بذج و  رد  تسا 

همئا زا  هدراو  تایاور  دوبن  رگا  نآرق و  تایآ  دوبن  رگا  الکو  اشاح  اـما  دـنا ، هدرک  یفرعم  ناـشدوخ  عاـبتا  هب  ار  يربماـیپ  هنوگ  نیا  ناـنآ 
کی هجرد  نانمشد  فیراعت  هب  طقف  ناشیا  تخانش  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیـصخش  ماقم و  نییبت  رد  راهطا 

تمظع تخانـش  رد  دـش ، یم  ءافتکا  ناشیا  نانمـشد  رگید  نارجن و  نایحیـسم  هنیدـم و  رد  نکاس  نایدوهی  شیرق و  راـفک  ینعی  ناـشیا ،
. درک یم  تیافک  ناقفانم  ياه  هتفاب  زا  ناشسدقم  تحاس  ندوب  اربم  ناشیا و  يدوجو 

رد هک  يدیلپ  موش و  فادها  هب  ندیسر  يارب  مدرم  راظنا  رد  نید  ناگرزب  ماقم  ندروآ  نییاپ  ینعی  شور ، نیا  هک  دینک  یم  هظحالم  سپ 
هب رود و  تقیقح  هب  لوصو  زا  ار  مدرم  ردقچ  دناد  یم  ادخ  طقف  نآ  هطساو  هب  هک  يدرگش  دوب ؛ نانآ  درگش  دنتـشاد ، دوخ  راک  روتـسد 

. دومن بذج  نانآ  تمس 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب 

نیمه جیاتن  زا  زین  ناشیا  ندوب  هویب  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  رد  نینمؤملا  ما  ندوب  هلاس  لهچ  تبـسن 
اب تبـسن  نیا  ًالوا  اریز  دراد . يرایـسب  هلـصاف  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  یگدـنز  تیعقاو  اب  اوران  تمهت  نیا  اـما  تسا . نیقفاـنم  درگش 

لیـصفت هب  همادا  رد  هک  دشاب  یم  یفاک  رابتعا  تهاجو و  دقاف  زین  یخیرات  ظاحل  زا  ًایناث  دراد و  تافانم  يراگزاسان و  هقح  بهذم  دیاقع 
: میزادرپ یم  دروم  ود  نیا 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : دروم 

تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  تمصع  مالسلا - هئابآ  یلع  هیلع و  يرفعج -  هقح  بهذم  يداقتعا  تایرورـض  زا  یکی 
، دوش یم  دراو  نهذ  رد  هملک  نیا  زا  هک  يا  هیلوا  يانعم  دشاب . یم  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  ینعی  ناشیا ،

موهفم مامت  هدنریگرب  رد  اما  تسا ، يداقتعا  نیزاوم  اب  قباطم  تسرد و  ییانعم  هچ  رگا  هک  دـشاب  یم  نآ  رکف  هابتـشا و  هانگ و  زا  يرود 
ادخ لوسر  تیب  لها  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ   (1). تسا هدش  دراو  ریهطت  هیآ  رد  دیجم ، نآرق  رد  تمـصع  يانعم  نیرتلماک  دـشاب . یمن  نآ 

. تسا هدرک  یفرعم  یمئاد  ریهطت  ماقم  ياراد  يدیلپ و  یکاپان و  هنوگره  زا  اربم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.33/ بازحا - 1
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زا رگید  یعون  هیآ  نیا  اما  دشاب ، یم  ریهطت  هیآ  يانعم  زا  تمـسق  کی  هدـنریگرب  رد  هابتـشا ، زا  تمـصع  هانگ و  رکف  هانگ و  زا  تمـصع 
زا تسا  ترابع  هک  دوش  یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  تمـصع  يانعم  نایب  رد  بلغا  هک  دنک  یم  ناراوگرزب  نیا  هجوتم  زین  ار  تمـصع 

مهیلع نیموصعم  دادجا  ءابآ و  یگدولآ  قیداصم ، نآ  زا  یکی  هک  دشاب  یم  يرایـسب  قیداصم  ياراد  یکاپان  نیا  یکاپان . هنوگره  يرود 
تـسا یتارابع  یعدم  نیا  رد  ام  دّیؤم  تسا . هدش  یفن  هلاسم  نیا  یلک  روط  هب  هیآ  نیا  رد  هک  دشاب  یم  تیلهاج  نامز  ساجنا  هب  مالـسلا 

ماحرالا هخماشلا و  بالـصا  یف  ًارون  تنک  دـنا « : هدومرف  هک  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  ياـه  هماـن  تراـیز  بلاـغ  رد  هک 
هک كاـپ  ناـنز  ياـه  محر  رد  هبترم و  دـنلب  نادرم  ياهبلـص  رد  دـیدوب  يروـن  امـش  ینعی  ؛(1)  اهـساجناب هیلهاجلا  کـسجنت  مل  هرهطملا 

(2) .« دولاین دوخ  ياه  یگدولآ  اب  ار  امش  تیلهاج ،

رد دشاب  تیلهاج  ساجنا  هب  هدولآ  تراهط و  زا  يراع  ناراوگرزب  نیا  يردام  ای  يردپ  دادجا  زا  یکی  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا  لاح 
ما ندوب  هویب  يراگزاسان  هجو  رگید  همدقم ، نیا  نایب  اب  دوش . یم  جراخ  نید  هریاد  زا  هتفرگ و  رارق  نید  يرورـض  لصا  نیا  راکنا  ریـسم 
هللا مالس  نینمؤملا  ما  هدش ، دراو  ناشیا  دروم  رد  فّرحم  خیراوت  رد  هچنآ  ربانب  اریز  دوش . یم  راکـشآ  حضاو و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 

جاودزا هلاهوبا  یموزخم و  ذـئاع  نب  قیتع  ياه  مان  هب  تسرپ  تب  رفاـک  ود  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  جاودزا  زا  لـبق  اـهیلع 
. تسا هعیش  يداقتعا  ینابم  فالخ  رب  تسرد  نیا  هک  دندوب  هدش  دالوا  بحاص  نانآ  زا  هدومن و 

اهیلع و هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  يردام  تیلباق  هدرک و  جراخ  تراهط  هریاد  زا  ار  ناشیا  تسرپ ، تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  اریز 
قیداصم زا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هکنآ  تلع  هب  دنک ؛ یم  بلـس  ناشیا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا 
یگدولآ هب  ناشیا  ناردام  ناردپ و  یگدولآ  اه ، یکاپان  نآ  زا  یکی  هک  دنشاب  اربم  یکاپان  هنوگره  زا  تسیاب  یم  دنشاب و  یم  ریهطت  هیآ 

. دشاب یم  تیلهاج  ياه 

رفاک و اب  دحوم  جاودزا  يدیحوت  ياه  تعیرـش  قبط  دنا . هدوب  يوسیع  تعیرـش  عبات  دحوم و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هک  نیا  ًافاضم 
ما جاودزا  باسح  نیا  اب  دوش . یم  بوسحم  لطاب  دریگب  تروص  یجاودزا  نینچ  نید  روتـسد  فالخ  رب  رگا  دـشاب و  یم  مارح  كرـشم 

جاودزا هن  نیا  نآ ، عوقو  تروص  رد  مارح و  ینید  ظاحل  زا  دـنا  هدوب  تسرپ  تب  رفاک  ود  هک  هلاهوبا  قیتع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 
. دشاب یم  تراهط  یکاپ و  یفان  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدش  یم  بوسحم  یعرش  ریغ  يرما  هکلب  یعرش ،

یم رارق  دـییات  دروم  ار  هلاهوبا  قیتع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ياه  جاودزا  فرحم ، خـیرات  هب  هجوت  اب  هک  يدارفا  اـجنیا  رد  لاـح 
نآ لوبق  اب  هک  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  رب  ینبم  خیرات  ياعدا  لوا  دنریگ ؛ یم  رارق  ضقانتم  هیـضق  ود  لباقم  دنهد ،

مهیلع نیموصعم  يردام  يارب  تیلباق  مدع  تراهط و  زا  ناشیا  جورخ  هب  دقتعم  تسیاب  یم 

حیتافم (. ) دشاب یم  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  نمؤم ، هعیش و  مئالع  زا  یکی  . ) ثراو ترایز  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  ترایز  - - 1
(. نانجلا

يزیچ ره  دیوگ : ¬ یم یباراف  ص 219 ؛) ،ج1 ، رینملا حابـصملا  .) تسا يدیلپ  يانعم  هب  سجر  دیوگ : ¬ یم یمویف  دمحم  نب  دـمحا  - 2
ص نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  . ) تسا دیلپ  زیچ  سجر  دسیون : ¬ یم یناهفصا  بغار  و  دوش . ¬ یم هدیمان  سجر  دوش  - یم هدرمش  دیلپ  هک 
؛) 190/ هدئام ( ) ییامزآ تخب  یعون   ) مالزا اه و  تب  رامق ، بارش ، يانعم  رد  سجر  - 1 دراد : فلتخم  قیداصم  نآرق  رد  سجر  و  ( 342
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هک مالسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب  تمصع  يداقتعا  لصا  مود  و  دنشاب . یم  ناراوگرزب  نیا  ردام  عقاو  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  دنشاب ، مالسلا 
زا هک  تمـصع  يداقتعا  لصا  لوا ، هیـضق  لوبق  اب  نیارباـنب  دنـشاب . ناـشیا  نارداـم  ناردـپ و  یکاـپ  هب  دـقتعم  تسیاـب  یم  نآ  هطـساو  هب 
هب لاحم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  یخیرات  هلاسم  تمـصع ، لصا  لوبق  اـب  دوش و  یم  هدراذـگ  اـپ  ریز  تسا ، نید  تاـیرورض 

. دیآ یم  رظن 

یخیرات ًافرـص  يا  هلئـسم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  ًـالوا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  اـم  يارب  ضقاـنتم  هلأـسم  ود  نیا  رد  هچنآ 
همئا مرکا و  یبـن  تنـس  رد  هن  ادـخ و  باـتک  رد  هن  ینعی  دـشاب ؛ یمن  یعرـش  تیجح  راـبتعا و  هنوگچیه  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا 

هک نیا  ًاـصوصخ  دوشب ؛ تیجح  راـبتعا و  ياراد  نآ  هطـساو  هب  هک  دوش  یمن  تفاـی  يدـیوم  نآ  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  يدـه 
یمن تفای  فّرحم  خیرات  نآ  هب  ءاکتا  يارب  ییالقع  هجو  چیه  رگید  بلطم ، نیا  هب  هجوتاب  هک  تسا  فیرحت  زا  ولمم  مالسا  ردص  خیرات 

. دوش

بجوم نآ  هب  داقتعا  مدع  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  هک  دـشاب  یم  نید  يرورـض  لصا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دادـجا  ءابآ و  تراهط  ًایناث 
لـصا دوش ، یم  عقاو  لوبق  دروـم  هچنآ  نآ  اـب  هباـشم  داروـم  هیـضق و  ود  نیا  ههجاوـم  رد  باـسح  نیا  اـب  سپ  ددرگ . یم  نید  زا  جورخ 
ماگنه رد  يداـقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  نیا –  دـشاب و  یم  نآ  اـب  ضقاـنتم  یخیراـت  لـئاسم  ددرگ ، یم  درط  هچنآ  يداـقتعا و 

اریز دشاب  یم  یتدیقع  تافارحنا  زا  رارف  فّرحم و  خـیرات  رد  هدـش  دراو  تافیرحت  مهف  هار  اهنت  مالـسا –  ردـص  خـیرات  قیقحت  هعلاطم و 
تقیقح زا  نانآ  نتـشاد  هگن  رودو  یتدـیقع  لوصا  زا  نآ  ناـبطاخم  ندرک  فرحنم  زج  خـیرات ، فیرحت  هلاـسم  رد  نید  نانمـشد  فدـه 

دمآ راکان  نانآ  شالت  نیا  نآ ،  قیقحت  هعلاطم و  نیح  رد  يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  هک  تسا  هدوبن  نید  ياـیلوا  یگدـنز 
(1). ددرگ یم 

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : دروم 

تسا مالسا  نیبم  نید  يداقتعا  لوصا  اب  ریاغم  تیلهاج ، نامز  رد  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  هب  نتشاد  داقتعا  هچ  رگا 
، هدیدرگ رداص  نانآ  زا  اعدا  نیا  هک  يا  هیلوا  عبانم  هک  تسابیز  زین  بلطم  نیا  هب  هراشا  اما  تشاد ، دـیابن  نآ  نالطب  رد  يدـیدرت  چـیه  و 

اعدا نیا  زا  ییاپدر  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  کی  چـیه  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  متح  روط  هب  دراد و  ننـست  لها  هب  تشگرب  یمامت 
هتـشاد يا  هعجارم  كدـنا  ننـست  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  هب  یـصخش  رگا  اریز  دراد . رایـسب  لمأت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یمن  تفای 

فرط زا  هکلب  هعیش ، قیرط  زا  طقف  هن  نانآ  رابتعا  هک  دنتسه  يرایسب  ضقانتم  داضتم و  دراوم  ياراد  اهباتک  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  دشاب 
یـصاخ راتبعا  زا  حاحـص  بتک  ننـست ، لها  ییاور  بتک  همه  نآ  نیب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـشاب ؛ یم  هشدـخ  دروم  زین  ننـست  لها  ياـملع 

لها دوش  اـعدا  رگا  هک  یتروص  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رتـشیب  يراـخب  حیحـص  حاحـص ، بتک  همه  نیب  رد  تسا و  رادروـخرب 
بتک لاح  نیا  اب  اما  تسین ، یفازگ  ياعدا  دـنهد ، یمن  رارق  هجوت  دروم  يراـخب  حیحـص  هزادـنا  هب  ار  یباـتک  چـیه  نآرق ، زا  دـعب  ننـست 

، هعونصم ثیداحا  اریز  دهد . یم  رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  هدش  هتـشون  يراخب  حیحـص  ثیداحا  حیقنت  رد  يدایز 
یلعج و

ص88. خیرات ، فیرحت  - 1
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هللا یلـص  مالـسا  مرکا  یبن  تیب  لها  اب  ینمـشد  دانع و  بصعت و  هک  تسا  هدـش  دراو  بتک  نیا  رد  يدایز  فّرحم  یخیرات  ياه  لقن  زین 
هک یمیخو  عاضوا  اب  لاح  تسناد . بتک  نیا  هب  یخیرات  ياه  لقن  ثیداـحا و  نیا  دورو  لـعج و  هلدا  نیرتمهم  زا  ناوت  یم  ار  هلآ  هیلع و 

. دشاب یم  لمأت  لباق  ننـست  لها  قیرط  زا  طقف  هلاسم  نیا  لقن  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  رگید  دراد ، ننـست  لها  یخیرات  ییاور و  بتک  رد 
هک دـندز  نید  خـیرات  نید و  فیرحت  لـعج و  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  دوخ  عضوم  تاـبثا  يارب  تفـالخ ، نابـصاغ  فارحنا و  ناـیناب  اریز 

. دومن هدهاشم  ننست  لها  ینعی  نانآ ، يایاقب  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  ناوت  یم  زورما  ار  نآ  هجیتن 

دیاـب باوـج  رد  هک  هدـش  دراو  زین  هعیـش  یخیراـتو  ییاور  بتک  زا  یخرب  رد  هلاـسم  نیا  هک  دوـش  حرطم  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  هـتبلا 
: تفگ

یم رابتعا  تهاجو و  دـقاف  ننـست  لها  عبانم  هب  تشگرب  تلع  هب  زین  هراب  نیا  رد  هعیـش  یخیراـت  ییاور و  بتک  رد  هدراو  ياـه  لـقن  ًـالوا 
. دشاب

ننـست لها  ءاملع  زا  يرذالب  يرکب و  دمحا  نینچمه  (1) و  یفوک مساقلاوبا  ، یسوط خیش  یضترم ، دیس  دننامه  هعیـش  املع  ناگرزب  ًایناث : 
مرکا یبن  اب  جاودزا  نیح  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ندوب ) هرکاـب   ) ندوب ءارذـع  دـنا و  هتفرن  هلأـسم  نیا  راـب  ریز  دوخ  فیناـصت  رد 

موحرم مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  يایرد  صاوغ  دش ، هتفگ  هچنانچ  .(2) و  دنا هداد  رارق  دیکات  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  لوسر  اب  يربک  هجیدخ  جاودزا  نس  یتیاور  رکذ  اب  راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  هر )  ) یسلجم همالع 

(3). تسا هدرک  نایب  لاس   28

ادـخ لوسر  یعقاو  بوبحم  مدرم  رظن  رد  ار  هشیاع  لئاسم  هنوگ  نیا  حرط  اـب  دـنناوت  یم  هک  دنتـشادنپ  یم  دوخ  لاـیخ  هب  نابـصاغ  يرآ !
لطاب و ار  نانآ  لایخ  نیا  یعیش  يداقتعا  ینابم  هکنآ  لاح  دنهد ؛ هولج  ینز  هویب  اهنت  ار  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا هدومن  همیب  تافارحنا  هنوگ  نیا  رطخ  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  یعقاو  ناوریپ 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  یمامت  نایم  رد  هشیاع  ارچ  هک  تسا  نآ  دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  نآ  رکذ  ثحب  زا  همتاخ  رد  هچنآ 
دنرب و یم  تسد  خـیرات  رد  دـننک و  یم  شالت  یعـس و  همه  نآ  وا ، ندرک  حرطم  رطاخ  هب  هک  تسا  شزرا  اب  ناقفانم  يارب  ردـق  نآ  هلآ 

لکش ساسا  هب  میشاب  هتـشاد  یتشگرب  دیاب  رما  نیا  تلع  نایب  يارب  تسا ؟ نایم  نیا  رد  يرـس  هچ  یتسار  هب  دننک و ؟...  یم  لعج  تیاور 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نایم  رد  نیقفانم  هتسد  نتفرگ 

هلیـسو هب  نآ  غالبا  دـنوادخ و  فرط  زا  ناشیا  نیـشناج  ادـخ و  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باختنا  زا  دـعب  ناقفانم 
ندیسر زا  يریگولج  يارب  دشاب ،) یم  مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  نآ  نیرتروهـشم  هک   ) نکمم نامر  زه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

عمج دوخ  درگ  ار  دنتشاد  یگژی  ود  هک  يا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  هب  ناشیا 

ات ص 72. ص 69  هثاغتسا ، - 1
ص يزاریش ،) دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ   ) نینمؤملا تاهما  ص 159 ، ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 191 ؛ ج22 ، راونالاراحب ، - 2

.90

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : www.Ghaemiyeh.comدروم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 12. ج16 ، راونالا ، راحب  - 3
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هیلع نانموملاریما  تفالخ  بضغ  یگنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداهـش  زا  لبق  نانآ  یهارمه  کمک و  هلیـسو  هب  دندرک و 
 : ًالوا دارفا  نیا  یگژیو  دندروآ .. رد  ارجا  وم  هب  وم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تداهش  زا  دعب  هدرک و  يزیر  حرط  ار  مالـسلا 

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مدع  ًایناث : ناشیا .  اب  ینمشد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  ضغب 

. ددرگ نشور  رتشیب  بلطم  تیعقاو و  ات  میزادرپ  یم  هنوعلم  هفیحص  رارسا  ياشفا  ناتساد  هب  اجنیا  رد 

؟ دشاب هتشاد  روضح  بلطم  نیا  رد  وت  اب  هک  تسه  ربمایپ  باحصا  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ... 

ذاعم هفیذح و  یبا  یلوم  ملاس  هدیبعوبا و  تفگ : رکبوبا  هک  روطنامه  مدینـش  ربمایپ  زا  مه  نم  دیوگ  یم  تسار  ربمایپ  هفیلخ  تفگ : رمع 
. میدینش ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  ام  دیوگ  یم  تسار  دنتفگ : لبج  نب 

ار دـمحم  دـنوادخ  رگا  : » دـیدش ناـمیپ  مه  نآ  رب  هبعک  رد  هک   (1) يا هنوعلم  هفیحـص  هب  دـیدرک  افو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.« دیریگب تیب  لها  ام  زا  ار  تفالخ  رما  دریمب  ای  دشکب 

! میدوب هدرکن  علطم  نآ  زا  ار  وت  ام  یتسناد ؟ ار  بلطم  نیا  اجک  زا  تفگ : رکبوبا 

نینچ ¬شا  هصالخ هک  هدرک  لـقن  هفیذـح  زا  لـقن  هب   111 ص 96 - ج 28 ، راونالا ، راـحب  رد  ار  هنوعلم  هفیحـص  ناتـساد  لیـصفت  - - 1
ریاس دنتـسب و  نامیپ  نآ  قبط  هک  ¬يا  هیاپ ساـسا و  دـندوب و  یمود  یلوا و  دـندش  ناـمیپ  مه  تفـالخ  بصغ  رب  هک  یناـسک  لوا  تسا :

میتسه ام  ات  هک  يروط  هب  میریگب  شتیب  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  دوش  هتـشک  ای  دریمب  دـمحم  رگا  هک «  دوب  هیاپ  نآ  رب  مه  ناـشیاهنامیپ 
نانآ هب  مه  هفیذـح  یبا  یلوم  ملاس  رخآ  رد  لبج و  نب  ذاعم  حارج و  ¬ي  هدـیبعوبا نآ  زا  دـعب  دـباین . تسد  تفالخ  هب  ناـنآ  زا  يدـحا 

ای دریمب  دمحم  رگا  : » هک دنتشون  هراب  نیا  رد  ¬يا  هتشون دوخ  نیب  رد  دنتفر و  هبعک  لخاد  دندش و  عمج  نانیا  دندش . رفن  جنپ  دنتسویپ و 
رمع رکبوبا و  سپس  دندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  ناشناردپ  ناسوساج  هصفح  هشیاع و  ایاضق  نیا  مامت  رد  و  دوش »... هتشک 

ماگنه هک  دندش  قفتم  يأر  نیا  رب  دندرک و  یهاوخرظن  تروشم و  دوخ  نیبام  دنداتـسرف و  ناگدشدازآ  نیقفانم و  غارـس  دـندش و  عمج 
ار ترـضح  رتش  تسا  هفجح  یکیدزن  رد  هکم ، هار  رد  هک  یـشره »  » -ي هندرگ رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـبپ  تشگزاـب 
مه كوبت  گنج  رد  هک  دندوب  رفن  راهچ  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  هشقن  يارجا  هک  یناسک  دـنناسرب . لتق  هب  ار  ترـضح  قیرط  نیا  هب  دـننامرب 

دش و بوصنم  مخ  ریدغ  رد  دنوادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش . بآ  رب  نانآ  هشقن  نیا  یلو  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  شقن  نیمه 
راب نیا  یلو  دندش ، ناهنپ  هار  رس  رب  دنتفر و  رتولج  هدع  نآ  دیسر و  یشره »  » هندرگ هب  ات  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
نیب رد  و  دندش ، عمج  رکبوبا  ¬ي  هناخ رد  یگمه  دندش  هنیدم  دراو  یتقو  دومن . ظفح  ار  شربمایپ  درک و  حـضتفم  ار  نانآ  دـنوادخ  مه 

تیالو نامیپ و  نتسکش  نآ  بلطم  نیلوا  و  دندرک ، رکذ  نآ  رد  دندوب  هدرک  دهعت  تفالخ  ¬ي  هرابرد هچنآ  دنتشون و  ¬يا  هتـشون دوخ 
جراخ هدـع  نیا  زا  تسا و  نانآ  اب  زین  ملاس  تسا و  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  نآ  زا  تفالخ  هکنیا  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
دندوب ترابع  هک  دندوب  یشره  ¬ي  هندرگ رد  ناگدننک  نیمک  نامه  رفن  هک 14  دندرک  ءاضما  رفن  ار 34  مود  هفیحص  نیا  دوش . ¬ یمن

، لبج نب  ذاعم  هفیذـح ، یبا  یلوم  ملاس  فوع ، نب  نامحرلادـبع  حارج ، هدـیبعوبا  هحلط ، صاع ، ورمع  هیواعم ، ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، زا :
رسپ همرکع  نایفـسوبا ، زا : دندوب  ترابع  رگید  رفن  تسیب  ناثدح و  نب  سوا  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هبعـش ، نب  هریغم  يرعـشا ، یـسوموبا 
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شایع صاع ، نب  دیعس  هیما ، نب  ناوفص  یملسا ، روعالاوبا  نانس ، نب  بیهـص  ورمع ، نب  لیهـس  دیعـس ، نب  ریـشب  دیلو ، نب  دلاخ  لهجوبا ،
هک دنتـشاد  دوخ  لابند  هب  ار  یمیظع  تیعمج  ناـنیا  زا  مادـک  ره  رگید  رفن  دـنچ  يردـم و  دوسا  نب  عیطم  مازح ، نب  میکح  هعیبر ، یبا  نب 

لاس 10 مرحم  رد  دوب و  يوما  صاع  نب  دیعـس  هفیحـص  نیا  ¬ي  هدنـسیون دندرک . ¬ یم تعاطا  نانآ  زا  دـنتفریذپ و  ¬ یم ار  ناشنانخس 
ات دوب  نوفدم  هبعک  رد  نانچمه  هفیحـص  نآ  داتـسرف ، هکم  هب  ار  نآ  وا  دندرپس و  حارج  هدیبعوبا  هب  ار  نآ  سپـس  دنتـشون ، ار  نآ  ترجه 

. دروآ نوریب  سلجم  زا  ار  نآ  هک  رمع  نامز 
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ربمایپ زا  ایآ  مسرپ  یم  مالسا ،  هب  ادخ و  هب  ار  امـش  دادقم ، يا  وت  رذابا و  يا  وت  ناملـس و  يا  وت  ریبز و  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح 
دوخ نیب  ام  درب - مان  ار  رفن  جـنپ  نیمه  ترـضح  هکنآ  ات  ینالف - ینالف و  : » دومرف یم  امـش  روضح  رد  هک  دیدینـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟»... مریمب ای  موش  هتشک  نم  رگا  هک  دنا  هدروخ  اه  مسق  دنا  هدرک  هک  يراک  رب  دنا و  هدش  نامیپ  مه  نآ  رد  دنا و  هتشون  يا  هتشون 

هدـهاعم دـنداد  ماجنا  هچنآ  رب  نانآ   » هک دومرف  یم  وت  هب  ار  بلطم  نیا  هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  اـم  يرآ  دـنتفگ : ناـنآ 
نیا دنوش و  دحتم  یلع  يا  وت ، هیلع  رب  مدرم ، ای  مدش  هتـشک  نم  رگا  هک  دنا  هتـشون  يدادرارق  دوخ  نیب  رد  و  دنا ، هدش  نامیپ  مه  هدرک و 

؟ منک هچ  یهد  یم  روتسد  دش  نینچ  هاگره  هللا ، لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  یتفگ : وت  دنریگب .» وت  زا  ار  تفالخ 

. امن ظفح  ار  دوخ  نوخ  نک و  تعیب  یتفاین  ینارای  رگا  و  امن ، گنج  مالعا  نک و  داهج  اـهنآ  اـب  یتفاـی  ناـنآ  هیلع  رب  یناراـی  رگا  دومرف :
یم داهج  امـش  اب  ادخ  هار  رد  دندومن  یم  افو  دـندرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(1). درک دهاوخن  ادیپ  تسد  تفالخ  هب  تمایق  زور  ات  امش  لسن  زا  يدحا  هک  دینادب  مسق  ادخ  هب  یلو  مدرک .

زج يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هنابـصاغ  ياهتموکح  يریگ  لکـش  هفیقـس و  ساسا  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  اذـل 
ینمـشد مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  نانآ  نایفارطا  هنابـصاغ و  ياهتموکح  نابحاص  نابـصاغ و  ینعی  دوبن ؛ دروم  ود  نیا 

رد ردق  نآ  هلاسم  نیا  دنتشادن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مه  دنتـشاد و  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  اب  یقیمع 
. دشاب یمن  هینمز  نیا  رد  كردم  لیلد و  هئارا  هب  جایتحا  هک  تسا  حضاو  ناشیا  رادرک  راتفگ و  مالک و 

یعیبط رایسب  هتفرگ  لکش  رکفت  نیا  اب  یلصا  ریـسم  زا  نآ  ندش  فرحنم  مالـسا و  ریـسم  رییغت  تفالخ و  بصغ  هفیقـس و  ساسا  هک  لاح 
نیمه رکفت و  نیمه  زین  نانآ  درن  زا  ندش  درط  نانآ و  زا  يرود  نینچمه  نانآ و  دزن  رد  ندش  بوبحم  نانآ و  هب  یکیدزن  رایعم  هک  تسا 

، دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  دورطم  هچ  رگا  دشاب ؛ وا  دوجو  رد  رتشیب  یگژیو  ود  نیا  هک  سک  ره  ینعی  دشاب ؛ یگژیو  ود 
مود هفیلخ ي  هاگرد  بوبحم  اما  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دورطم  هک  هیما  ینب  دننام  دوب ؛ دهاوخ  نابـصاغ  هاگرد  بوبحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه  دش . نامثع  هاگرد  بوبحم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دورطم  هک  ناورم  ای  دندش و 
(2). دنتسج تئارب  دیلو  نب  دلاخ  زا 

ص 232 و 233. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  - 1
دنـسم ءاعدلا ، یف  يدیالا  یف  يدـیالا  عفر  باب  ص 104 ، دـیلولا و ج4 ، نب  دـلاخ  یبنلا  ثعب  باب  ص61 ، ج3 ، يراخب ، حیحـص  - - 2

ص 150. ج2 ، لبنح ، نب  دمحا 
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لتق ار  ادخ  لوسر  هباحـص  نیملـسم و  زا  يدایز  هدع  زور  کی  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ ، تلالج  ماقم و  بحاص  رکبوبا  هاگرد  رد  اما 
(1). دش مه  قیوشت  رکبوبا  فرط  زا  لمع  نیا  رطاخ  هب  درک و  انز  نانآ  سیئر  هریون  نب  کلام  نز  اب  درک و  ماع 

رکبوبا درک . لوبق  ار  مالسا  رهاظ  هب  صاع  ورمع  هارمه  هب  ترـضح  نآ  یناگدنز  رخاوا  رد  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  لاس  تسیب  دیلو  نب  دلاخ 
(2). دش نوفدم  اجنامه  رد  درم و  صمح  رهش  رد  یتدم  زا  سپ  درک  لزع  ار  وا  رمع  درک و  ماش  مکاح  ار  وا 

. دنتسج يرازیب  دلاخ  ياهراک  زا  ربمایپ  يدراوم  رد 

« دـشکب ار  وا  دراد  تسد  رد  يریـسا  سک  ره  تفگ « : درک و  ریـسا  ار  ¬يا  هدـع دـناسر و  لتق  هب  ار  همیزج  ینب  ربماـیپ  هزاـجا  نودـب  وا 
نم ایادخ  : » دومرف راب  ود  درک و  دنلب  ار  كرابم  ناتسد  ترضح  نآ  دنداتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  ءارـسا  راصنا  رجاهم و 

(3) «. تسا هدرک  دلاخ  هک  يراک  زا  وت  يوس  هب  میوج  ¬ یم يرازیب 

(4) .« دنک - یم بس  ار  وا  دنوادخ  دنک ، بس  ار  رامع  سک  ره  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ . ازسان  رامع  هب  دلاخ 

يولگ تشگنا  ود  اب  دندش و  هجوتم  ترضح  نآ  یمادقا  ره  زا  لبق  یلو  دناسرب  تداهش  هب  ار  نینموملاریما  تساوخ  رکبوبا  روتـسد  هب  وا 
ارم ینالف  ینالف و  تفگ : هاگنآ  درک . سجن  ار  شـسابل  دلاخ  دندرک و  رارف  مدرم  دیـشک و  هرعن  دلاخ  هک  دنداد  راشف  نانچ  نآ  ار  دلاخ 
نبا دروآ . ار  سابع  نیا  دنداتـسرف و  رمع  رکبوبا و  هکنآ  ات  هدرکن  اهر  ار  وا  ترـضح  نآدش  هطـساو  سک  ره  دنا  ¬ هدرک رما  راک  نیا  هب 
اهر ار  وا  ترـضح  داد و  مسق  مالـسلا  اهیلع  هقیدص  ترـضح  شنادـنزرف و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ربق  هب  ار  ترـضح  سابع 

. درک

یلص ادخ  لوسر  دزن  مه  دنچ  ره  هتشاد ، یم  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بح  هدوب و  اربم  یگژیو  ود  نیا  زا  سک  ره  لباقم ، رد 
دیآ یم  باسح  هب  لتقلا  بجاو  یهاگ  یجراـخ و  دورطم ، تفـالخ  نابـصاغ  دزن  رد  هدوب ، مارتحا  شزرا و  ماـقم و  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا 

هب ای  دندش و  دیعبت  ای  هک  دنتـسه  دراوم  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یباحـص  رگید  هریون و  نب  کلام  دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، هک 
. دندیسر لتق 

يارب هشیاع  هزادنا  هب  مادـک  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  نایم  رد  ارچ  هک  دوش  یم  صخـشم  رایعم ، نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
هدوبر نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  ینمشد  رد  اریز  دنشاب ؛ یمن  یتمیق  شزرا و  ياراد  ناقفانم 
يراج ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  کشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  اـهراب  هک  ومه  دوب .

هدرک مهارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رازآ  تیذا و  بابـسا  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  هب  نیهوت  اب  اهراب  هک  دوب  ومه  دوب و  هدرک 
ادخ لوسر  هناخ  هظحل  هظحل  یمامت  زا  هک  دوب  سوساج  ومه  دوب و 

ص 414 و 475. لوالا ، مسق  ج1 هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ص 502 ، ج2 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 1
ص 96. ج2 ، هباغلادسا ، - 2

ص 107. ج5 ، يراخب ، حیحص  341 ؛ ص 337 - فلسلا ، نم  هعبس  - 3
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هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  مشخ  دروم  دوخ  راـک  نیمه  رطاـخ  هب  تسرد  هک  داد  یم  شرازگ  رکبوبا )  ) شردـپ يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دش عقاو  هلآ  هیلع و 

هچنآ وا  هطـساو  هب  دوب  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  لاس  زا 9  شیب  هک  یـسک  دوب !؟ نیقفانم  هجوت  دروم  نز  نیا  ردـقچ  هک  دـینک  تواضق  امش 
هب نیرق  نینمؤملا  ما  نانآ  بتک  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسرد  دندرک . دراو  تعدـب  ادـخ  نید  رد  دـندرک و  لعج  تیاور  دنتـسناوت 
زا مک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ضغب  رد  هک  مه  هصفح  زا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نانز  رگید  زا  هدش و  هشیاع  مان 

هنازوسلد و ات  دوش  یمن  تفای  يردام  وا  زا  رتهب  قافن ، رفک و  نابحاص  ماوع و  ناناملسم  يارب  اریز  تسا  هدش  هدرب  مان  رتمک  داردن  هشیاع 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  ات  هتفرگ  خیرات  زا  تاداقتعا و  ات  هتفرگ  ماکحا  زا  نید  نوئـش  یمامت  رد  نانآ  يارب  هناردام 

هک دوش  یم  صخـشم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  یعقاو  شزرا  هک  تسا  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اب  دنک ، نید  دراو  تعدـب  دـنک و  لعج 
درکلمع فالخ  تهج  رد  تفرـشیپ  دشر و  هک  دنتـشاد  دـیکات  هلأسم  نیا  رب  دـندومن و  یم  ناشیا  ياه  هسیـسد  هجوتم  ار  نایعیـش  هشیمه 

. دشاب یم  نانیا 

(1). دوب هدرک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  دلاخ  رمع ، هکنیا  هچ  وت !» اب  تروشم  هجیتن  مه  نیا  : » تفگ رمع  هب  رکبوبا 

اب بش  نامه  رد  تشک و  رکبوبا  اب  ندرکن  تعیب  مرج  هب  وا  ¬ي  هلیبق زا  يدایز  ¬ي  هدـع اب  ار  هریون  نب  کـلام  دـیلو  نب  دـلاخ  نینچمه 
(2) «. دادن ماجنا  ار  راک  نیا  یلو  منک ، ¬ یم راسگنس  ار  وت  : » تفگ دینش ، ار  هیضق  نیا  رمع  یتقو  دش  فالخ  بکترم  کلام  رسمه 

ار نانآ  درک و  عمج  لحم  رد  ار  هلیبق  نادرم  زا  ¬يا  هدع داتـسرف ، میلـس  ینب  ¬ي  هلیبق يوس  هب  ار  وا  رکبوبا  هک  یماگنه  رگید  دروم  رد 
(3). دینازوس شتآ  هب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تفرعم  ملع و  مجنپ : لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخانش  فلا )

هراشا

ص 302 و 303. ج3 ، یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 179. ج1 ، یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 346-348 ؛ فلسلا ، نم  هعبس  - 2

ص 347. فلسلا ، نم  هعبس  ص 110-112 ؛ هعیش ، میوقت  - - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تامارک  لئاضف و  زا  یهاگآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يرادتناما  زا  (- 1

بلاطوبا داهنشیپ 

ار وا  هداز ، ردارب  یگدـنز  راوشد  عضو  تشاد ؛ تیفورعم  عبط  ِتعانم  تماهـش و  تواخـس و  هب  دوب و  شیرق »  » گرزب دوخ  هک  بلاطوبا 
زا هک  دلیوخ ،»  » رتخد هجیدـخ » : » درک داهنـشیپ  نینچ  دوخ  هدازردارب ي  هب  ظاحل ، نیا  زا  دریگب . رظن  رد  یلغـش  يو  يارب  هک  دومن  راداو 

« شیرق  » یناگرزاب ناوراک  رد  وا  ِفرط  زا  و  دریگب ، هدـهع  رب  ار  وا  تراجت  مامز  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لابند  تسا ؛ شیرق  ناناگرزاب 
(1). ییامن یفرعم  يو  هب  ار  دوخ  دمحم  يا  رتهب ،  هچ  دناسرب ، شورف  هب  ماش  رد  ار  وا  هراجتلا  لام  و  دنک ، تکرش 

زا دنک . يداهنشیپ  نینچ  دورب و  هجیدخ »  » شیپ یتساوخرد ، هقباس و  چیه  نودب  ًامیقتسم  هک  دوب  زا آ « عنام  ربمایپ ، حور  يدنلب  تعانم و 
فورعم نیما »  » بقل هب  مدرم  نایم  رد  وا  تسناد  یم  اریز  دتـسرفب ، نم  لابند  هجیدخ  دوخ  دـیاش  تفگ : نینچ  دوخ  يومع  هب  ظاحل  نیا 

ربمایپ لابند  ار  یـسک  ًاروف  درک ؛ ادـیپ  یهاگآ  ربمایپ  اب  بلاـطوبا  تارکاذـم  زا  هجیدـخ »  » یتقو دـش . روط  یمه  زین  ناـیرج  ًاـقافتا  تسا .
مرضاح نم  و  تسا ، وت  هدیدنـسپ ي  قالخا  يراد و  تناما  ییوگتـسار ، نامه  تسا ، هدومن  وت  هتفیـش ي  ارم  هک  يزیچ  تفگ : داتـسرف و 

(2). دنشاب وت  رادربنامرف  لحارم  مامت  رد  هک  متسرفب  وت  هارمه  ار  دوخ  مالغ  ود  مهدب و  وت  هب  مداد ، یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود 

نآ ادخ  هک  یگدنز  يارب  تسا  يا  هلیـسو  دمآ  شیپ  نیا  تفگ : نینچ  خـساپ  رد  يو  درک . نایب  دوخ  يومع  يارب  ار  نایرج  ادـخ  لوسر 
(3). تسا هداتسرف  وت  يوس  هب  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمارک  قیرط  زا  (- 2

ص 22. ج16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 24. ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 158 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  هریس ي  - 2

ص 190. ج1 ، تیدبا ، غورف  - 3
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، دلیوخ رتخد  هجیدخ  مان  هب  وا ، رود  ناگتسب  زا  یکی  تفای . رییغت  ناهگان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لابقا  تخب و  يدالیم  لاس 595  رد 
. دوب هداد  ار  يراجت  ياه  تیلاعف  هزاجا  نانز  زا  یضعب  هب  يرهش  یناگدنز  دنک . تیاده  هیروس  هب  ار  وا  يراجت  ناوراک  ات  تساوخ  وا  زا 
. تسب رفس  راب  هشیمه  زا  رت  ممـصم  تفریذپ و  ار  وا  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوب . هکم  زا  یلو  نانآ  زا  يدننامه  زین  هجیدخ 
: تفگ وا  درک . وگزاـب  هجیدـخ  يارب  ار  یبیجع  ياـه  ناتـساد  رفـس  نیا  زا  درک ، یم  یهارمه  ار  وا  هک  هرـسیم ، هلفاـق ، ناـنابهگن  زا  یکی 
زا نم  اریز  تسوا ، رظتنم  هناقاتشم  ناتـسبرع  هک  تسا  يربمایپ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیا  تفگ : دیـشک و  رانک  هب  ارم  یبهار  »

.« دننک یم  تظفاحم  باتفآ  زا  ار  وا  وا ، رس  زارف  رب  هتشرف  ود  هک  مدید  یم  رود 

درک یم  هعلاطم  ار  ینامسآ  بتک  هدش و  یحیسم  الاح  هک  فینح ، )  ) لفون نب  هقرو  غارس  هب  ًامیقتـسم  اه  ناتـساد  نیا  ندینـش  اب  هجیدخ 
، دشاب هتـشاد  تقیقح  اهنیا  رگا  : » تفگ اه  ناتـساد  نیا  ندینـش  زا  سپ  دوب ، بارعا  ربمایپ  روهظ  رظتنم  هناقاتـشم  زین  دوخ  هک  هقرو ، تفر .

.« تسا مدرم  نیا  ربمایپ  ًامتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نادب 

ناوج نیا  رد  وا  دوبن . هقرو  ياه  تبحص  طقف  راک  نیا  رد  وا  هزیگنا  داد . جاودزا  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  هجیدخ  ترضح 
: مراد تسود  لیلد  دنچ  هب  ار  وت  نم  : » تفگ هجیدخ  و  تخاس . یم  وا  هتفیـش  ار  هجیدخ  هک  دید  یم  ییاه  ییاناوت  راکتـشپ و  تقادـص ،

(1) «. یتسه نم  دنواشیوخ  هکنیا  ًاتیاهن  مدرم و  نیب  رد  رابتعا  نسح  تقادص ، يراد ، تناما 

تثعب هب  یهاگآ  ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  لفون  نب  هقرو  اب  هجیدخ  يوگتفگ  نامز و  نادنمشناد  قیرط  زا 

مه هجیدخ  درک و  یم  روبع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لزنم  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يزور  دسیون : یم  هر )  ) یـسلجم همالع 
وا اهنز   ) دوب اهنآ  نایم  رد  زین  دوهی  نادنمشناد  زا  یکی  هتـسشن و  دوخ  هناخ ي  یناقوف  هقبط  رد  شیوخ  نازینک  برع و  نانز  زا  یعمج  اب 
هب دید  ار  وا  يدوهی  درم  درک . یم  رذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  عقوم  نیا  رد  دندوب ) هدرک  توعددوخ  علاط  ندـید  يارب  ار 

. دـینک توعد  اجنیدـب  هظحل  دـنچ  يارب  دومن  روبع  هناـخ  ولج  زا  هک  ار  ناوج  نیا  دـشاب  نکمم  رگا  تفگ : هجیدـخ  هب  تسیرگن و  تقد 
صخـش نیا  وت  دوصقم  ایآ  دیـسرپ  يدوهی  زا  هجیدخ  دش . هناخ  لخاد  دـمآ و  ترـضح  داسترف و  وا  لابند  ار  ناکزینک  زا  یکی  هجیدـخ 

ادـخ لوسر  دزاس  هنهرب  شا  هناـش  هک  دومن  اـضاقت  باـنج  نآ  زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  نیا  يرآ  تفگ : دوب ؟
هجیدخ تسا  توبن  رهم  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تسیرگن . وا  فتک  هب  نوچ  يدوهی  دز . الاب  هناش  يور  زا  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا ياهومع  اریز  تفرگ  یم  تخـس  وت  يارب  یتسه  وا  ندـب  يوجتـسج  رد  وت  هک  دـید  یم  دوب و  رـضاح  اجینا  رد  وا  يومع  رگا  تفگ :
! دنناساره دوهی  زا  وا  دوجو  رب  ناوج 

ص 102. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسا  ربمایپ  همان  یگدنز  - 1
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راختفا هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا و  نامزلارخآ  ربمغیپ  نیا  دنگوس ! ادخ  میلک  هب  دنزب  همدص  وا  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  تفگ : يدوهی 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  بجعت  نخس  ینا  زا  هجیدخ  تشاد . دهاوخ  ار  ایند  نید و  فرـش  هک  دشاب  هتـشاد  ار  وا  يرـسمه 

دوـمن و تـبحم  هقـالع و  ساـسحا  ترـضح  نآ  هـب  تبـسن  شیوـخ  لد  رد  نخـس ) نـیا  ندینـش  زا   ) هجیدـخ تـفر و  نوریب  هناـخ  زا  زین 
؟ تسا ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیا  هک  یتخانش  اجک  زا  وت  دیسرپ  يدوهی  دنمشنادزا 

شیومع دـج و  دـنریم و  یم  شردام  ردـپ و  دوش و  ثوعبم  ناـمزلارخآ  رد  هک  ما  هدـید  تاروت  رد  ار  وا  تایـصوصخ  تافـص و  تفگ :
هجیدخ هب  دوخ  تسد  اب  هلمج ) نیانتفگ  نمـض   ) دریگ و یم  تسا  هلیبق  گرزب  هک  شیرق  زا  ار  ینز  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  يو  تلافک 

ور هجیدخ  هب  هرابود  دوش  جراخ  لزنم  زا  تساوخ  یم  هک  یعقوم  و  شاب ! هتشاد  رطاخ  هب  نم  زا  ار  نخس  نیا  تفگ : سپس  دومن و  هراشا 
. تسوا دوجو  رد  ترخآ  این و  تفارش د  هک  دورن  تتسد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  نک  یعس  تفگ : دومن و 

رد هک  ار  يربمغیپ  تافص  دوب و  دنمشناد  ملاع  هدناوخ و  ار  نیشیپ  ياهباتک  مامت  هک  لفون  نب  هقرو  مان  هب  تشاد  ییومع  رـسپ  هجیدخ  و 
ار شلام  زین  نز  نآ  دنک و  یم  جاودزا  تسا  موق  گرزب  هک  یـشرق  ینز  اب  وا  هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  دـنک  یم  روهظ  نامزلارخآ 

دنمتورث هجیدـخ  دـننام  هک  تسین  ینز  هکم  رد  هک  تسناد  یم  زاب  دـیامن و  یم  تدـعاسم  ار  وا  اهراک  ماـمت  رد  هدرک و  قاـفنا  وا  ار  رد 
فیرـش هک  ینک  یم  تلـصو  يدرم  اب  وت  هجیدخ ! يا  : » تفگ یم  وا  هب  اذل  دشاب  هجیدخ  نز  نآ  هک  تشاد  دیما  هقرو  تهج  نیدب  دشاب 

(1) .« تسا نامسآ  نیمز و  لها  نیرت 

ماش هب  تراجت  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لسور  هک  نآ  زا  شیپ  هجیدـخ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هتـشذگ  بلاـطم  داـفم  زا 
بناج زا  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسناد  یم  دوب و  هدش  دنم  هقالع  ودب  تسا  یناحور  يونعم و  يرما  هک  دقاتعا  نامیا و  رظن  زا  دتـسرفب 

دوب وا  اب  جاودزا  يارب  يا  همدقم  يراجت  دادرارق  نیا  هکلب  داتسرف  یمن  ماش  هب  ار  وا  يو  تناما  رطاخ  هب  ًافرـص  دش و  دهاوخ  ثوعبم  ادخ 
نب ۀبقع  دننام  شیرق  ناگرزب  زا  يرایسب  دینش و  یم  یفنم  خساپ  درک  یم  يراگتـساوخ  يو  زا  برع  دیدانـص  زا  سک  ره  تهج  نیدب  و 

. تفریذپن ار  اهنآ  زا  کی  چیه  وا  یلو  دندش  وا  اب  جاودزا  راتساوخ  نایفسوبا  لهجوبا و  باهی و  یبا  نب  تلص  طیعم و  یبا 

اب دوب  هتفریذپ  ماش  هب  تمیزع  يارب  ار  هجیدخ  داهنـشیپ  هک  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـش  تکرح  هدامآ  شیرق  ناوراک  يراب 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اهلزنم  زا  یکی  رد  دش  راپسهر  ماش  يوس  هب  مود ) راب  يارب   ) هتشادرب و ار  هراجتلا  لام  وا  مالغ  هرسیم 

هرسیم يوس  هب  دید  ار  ترضح  نآ  هک  بهار  دوب ) نیـشیپ  بهار  اریحب  زا  ریغ  بهار  نیا   ) دمآ دورف  یبهار  ریَد  کیدزن  یتخرد  هیاس ي 
؟ تسیک دمآ  دورف  تخرد  ریز  رد  هک  صخش  نیا  تفگ : دینادرگرس و 

. تسا هکم  لها  زا  یشرق و  تسا  يدرم  تفگ : هرسیم 

نیشیپ ياهباتک  رد  ار  اهنآ  هک  ترضح  نآ  مئالع  زا  بهار  . ) تسا ربمغیپ  تسا  هتـسشن  تخرد  نیا  ریز  هک  یـسک  ادخ  هب  تفگ : بهار 
هب ندیسر  زا  سپ  هداد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخانش ) ار  وا  دوب  هدناوخ 

ص 20 و 21. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1

تثعب هب  یهاگآ  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:42

لوط رد  هرسیم  دومن  تعجارم  هکم  هب  شیرق  ناوراک  اب  هدرک و  يرادیرخ  دوب  زاین  دروم  هچنآ  ضوع  رد  تخورفب و  ار  هراجتلا  لام  ماش 
ود دومیپ  یم  هار  هدوب و  رتش  راوس  هک  هنوگنامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  امرگ  تدـش  رهظ و  ماـگنه  هک  درک  یم  هدـهاشم  هار 

(1). دننک یم  ینابیاس  شیارب  وا  رس  يالاب  هتشرف 

رد یتدـم ، تشذـگ  زا  دـعب  و  تسا . تما  یبن  يو  تفگ : وا  داد ، ربخ  هقرو  هب  ار  هیـضق  هجیدـخ ، هکنآ  زا  دـعب  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد 
مه ربمایپ  و  درک ، لاوئس  دوب  هدینش  هدید و  وا  هک  هچنآ  زا  هقرو  دندومن ؛ تاقالم  ار  رگیدکی  دندوب ، فاوط  لوغشم  وا  ربمایپ و  هک  یلاح 

(2). تسا تما  نیا  ربمایپ  وا  تفگ : هقرو  هاگ  نآ  داد . ربخ  يو  هب 

هقرو راعشا 

ناک اهمع و  نبا  ناک  و  یـصق - نب  يزعلادـبع  نب  دـسا  نب  لـفون  نب  هقرول  ترکذ  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  تناـک  دـق  و  قاحـسا : نبا  لاـق 
: هقرو لاقف  هنالظی –  ناکلملا  ناک  ذا  هنم  يری  ناک  ام  بهارلا و  لوق  نم  اهمالغ  اهل  رکذ  ام  سانلا  ملع  نم  ملع  بتکلا و  عبتت  دق  اینارصن 

هقرو لعجف  لاق - امک  وا  هنامز - اذه  رظتنی  یبن  ۀمالا  هذهل  نئاک  هنا  تفرع  دق  ۀکالا ، هذه  یبنل  ًادـمحم  نا  هجیدـخ  ای  ًاقح  اذـه  ناک  نئل 
: کلذ یف  لاق  و  یتم ؟ یتح  لوقی  رمالا و  ءیطبتسی 

اجیشنلا ثعب  ام  لاط  ّمهلاجوجل  يرکذلا  یف  تنک  تججل و 

اجیدخ ای  يراظتنا  لاط  دقف  فصو  دعب  هجیدخ  نم  فصو  و 

اجورخ هنم  يرأ  نا  کثیدح  یئاجر  یلع  نیتکملا  نطبب 

اجوعی نا  هرکا  نابهرلا  نمسق  لوق  نم  انتربخ  امب 

اجیجح هل  نوکی  نم  مصخی  وًاموق  دوسیس  ادمحم  ناب 

اجومت نا  هیربلا  هب  موقیرون  ءایض  دالبلا  یف  رهظی  و 

اجولف هملاسی  نم  یقلی  وًاراسخ  هبراحی  نم  یقلیف 

اجولو مهلوا  تنک  تدهشمک و  اذ  ناک  ام  اذا  ینتیلایف 

اجیجع اهتکمب  تجع  ول  وشیرق  تهرک  يذلا  یف  ًاجولو 

اجورع اولفس  نا  شرعلا  يذ  یلاًاعیمج  اوهرک  يذلاب  یجرا 

ص 143 و 144. هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  ترضح   ) نامیلاع تمحر  - 1
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اجوربلا کمس  راتخی ن  نمبرفک  ریغ  ۀلافسلا  رما  له  و 

ًاجیجض اهل  نورفاکلا  ّجضیروما  نکی  قبا  اوقبی و  ناف 

(1). ًاجورخ ۀفلتم  رادقالا  نمیقلیس  یتف  لکف  کلها  نا  و 

توبن تیناقح  هب  یهاگآ 

یحو لوزن  ماگنه  هب  ناحتما  قیرط  زا 

یحو لوزن  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  روضح 

هک دنا  هدرک  لقن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  ربیزلا  یلوم  میکح  یبا  نب  لیعامسا  زا  دوخ  دنس  هب  یثیدح  یـسلجم  ربلادبع و  نبا  ریثا ،  نبا 
: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

نا عیطتـست  مع ! نب  ای  هتوبن : نم  هب  هللا  همرکا  امم  هتبثی  امیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تلاق  اهنا  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  نع  ثدح  هنا 
ذا اهدنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امنیبف  ینربخاف ، كءاج  اذا  تلاق  معن ،» : » لاق كءاج ؟ اذا  کیتأی  يذلا  اذـه  کبحاصب  ینربخت 

«، لیئاربج اذه  ۀجیدخای ! : » لاقف هللا  لوسر  هآرف  مالسلا  هیلع  لیئاربج  ءاج 

، معن لاقف : نآلا ؟ هارتا  تلاق :

سلجف لوحتف  نامیالا  یقش  یلا  سلجاف  تلاق :

؟ نآلا هارتا  تلاقف :

. معن لاق :

سلجف لوحتف  يرجح ، یف  سلجاف  لوحتف  تلاق :

؟ نآلا هارتا  تلاقف :

، اهرجح یف  سلاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهرامخ و  تقلا  اهسأر و  نع  ترسحف  معن ، لاق :

؟ نآلا هارت  له  تلاقف :

ال. لاق :

(2). قحلا هب  ءاج  يذلا  نا  تدهش  هب و  تنمآ  مث  رشبا ، تبثاف و  مع ! نبای  کلملا ، اذه  نا  ناطیشب ! اذه  ام  تلاق :
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یلص ادخ  لوسر  دمآ ، لیئربج  یتقو  ینک ؟ هاگآ  ارم  دیآ ، یم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تبحاصم  هک  یماگنه  ین  اوت  یم  ایآ  ومع ! رـسپ  يا 
. تسا هدمآ  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

هجیدـخ يولهپ  پچ  تمـس  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نیـشنب . نم  پچ  تمـس  زیخرب و  وـمع  رـسپ  تفگ : هجیدـخ 
. تسشن

؟ ینیب یم  ار  وا  تفگ : هجیدخ 

. هلب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. داد رییغت  ار  شیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  نیشنب . نم  تسار  تس  رب  زیخرب و  تفگ : هجیخ 

؟ ینیب یم  ار  وا  ایآ  تفگ : هجیدخ 

. هلب دومرف :

. تسن ربمایپ  نیشنب . نم  نماد  رب  تفگ : هجیدخ 

؟ ینیب یم  ار  وا  تفگ : هجیدخ 

. هن دومرف :

(1). تسین ناطیش  تسا و  يا  هتشرف  وا  هک  مسق  ادخ  هب  هکنآ  هچ  ار  وت  داب  تراشب  شاب و  تباث  ومعرسپ ! تفگ : هجیدخ 

؟ ینیب یم  ار  وا  ایآ  دیـسرپ : ودنکفا  رانک  ار  دوخ  يرـسور  تخاس و  هنهرب  ار  دوخ  رـس  هجیدـخ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  و 
(2). هن دومرف : ربمایپ 

هللا یلـص  ربمایپ  هنرگ  داد و  یم  ماجنا  دوخ  ظاحل  زا  بلطم  ندـش  تباث  دوخ و  رطاخ  نانیمطا  يارب  هجیدـخ  ار  اهراک  نیا  تسا  یهیدـب 
نداتـسرف دورد  لیبق  زا  تفرگ  یم  تروص  هک  یتازجعم  اه و  هناشن  تشاد و  لماک  نانیمطا  دوب  هدـش  هتفگ  وا  هب  هک  هچنآ  هب  هلآ  هیلع و 

نیا دـیؤم  دـندرک  یم  بیذـکت  ار  وا  شیرق  موق  هک  یماگنه  روتـسد و  هب  تخرد  ندرک  تکرح  ای  و  ترـضح ، نآ  رب  تخرد  گـنس و 
(3). تسا عوضوم 

ص 164 و 165. هعیش ، تاثدحم  - 1
ص 173. ج1 ، یسراف ، برالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  - 2

دک 66) . ) ص 265 ج1 ، هوبنلا ، لئالد  - 3
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عفر ببـس  رما  نیا  یحو و  هتـشرف  لوزن  نیح  دوخ  باجح  نتـشادرب  قیرط  زا  لیئربج  ّتیناقح  زا  دوخ  یهاگآ  هراـبرد  هجیدـخ  ثیدـح 
. دشاب یم  یلعج  ثیداحا  زا  یکی  نیا  هک  دناسرب . دهاوخ  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توبن  تحص  هب  نیقی  يو و  زا  کش 

ناحتما نیا  شرازگ  ندوب  یلعج  زا  یلیلحت 

تقیقح زا  ندش  فقاو  يارب  هجیدخ  يواکجنک  تسا : هدمآ  دیدج  میدق و  عبانم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یجردـنم  یلعج  شرازگ  نیا 
سپس لیئربج  لوزن  ماگنه  يو  ندرک  علطم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  زا  تساوخرد  نیاربانب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعدا 
يارب تساوخرد  سپس  لیئربج . روضح  وا و  پچ  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نتـسشن  يارب  هجیدخ  تساوخرد  لیئربج و  لوزن 

رب هجیدخ  تراشب  لیئربج و  تبیغ  دوخ و  رس  زا  شوپور  نتشادرب  سپـس  لیئربج  روضح  مه  زاب  وا ، تسار  رانک  رد  دّمحم ص  نتـسشن 
. ناطیش هن  دّمحم و  رب  یحو  هتشرف  لوزن 

یفیخس ياهناتساد  هجیدخ  شنکاو  یحو و  هتشرفاب  لوسر  ترضح  هیلوا  تاقالم  باب  رد  دسیون : یم  مالسا  ردص  خیرات  باتک  بحاص 
راغ زا  ربمایپ  نوچ  تایلعج ، نیا  بجوم  هب  تسا . هتفای  هار  زین  یعیـش  عبانم  یخرب  تنـس و  لها  عبانم  بلاغ  رد  هنافـساتم  هک  دـنا  هتخاـس 

هجیدخ اب  تسا  ناطیـش  ای  هتـشرف  تسناد  یمن  هک  یـسک  اب  ار  شیوخ  تاقالم  يارجام  شیوخ  هتفای  رد  دیدرت  اب  تشگزاب ، هناخ  هب  ارح 
نوبز راوخ و  ار  وت  زگره  دنادخ  تسین . ینارگن  ياج  رادم ، میب  دمحم  يا  تفگ : داد و  يرادلد  دمحم  هب  هجیدـخ  تشاذـگ و  نایم  رد 

رد ینک و  یم  يزاون  ناـمهم  يزادـنا ، یم  جـنر  هب  ار  نتـشیوخ  ییوـگ ، یم  تسار  نخـس  ینک ، یم  محر  هلـص  وـت  اریز  درک ، دـهاوخن 
. یهد یم  يرای  ار  مدرم  اه  یتخس 

يومع رـسپ  لفون  نب  ۀـقرو  غارـس  هب  ناباتـش  تفرگرب و  شیوخ  هماج ي  هجیدـخ  زور  ناـمه  هک  دـنهد  یم  همادا  شرازگ  نیا  نلاـعاج 
هک داد  هدژم  هجیدـخ  هب  ارجاـم  ندینـش  زا  سپ  هقرو  درک . یهاوـخ  رظن  يو  زا  تفگ و  وا  هب  ار  ارح  رد  دـمحم  ناتـساد  تفر و  شیوـخ 

ندینـش اب  دمحم  تسین . ینارگن  میب و  چیه  ياج  هتـشگ و  لزان  دـمحم  رب  دـمآ ، یم  دورف  یـسیع  یـسوم و  رب  هک  يربکا  سومان  نانامه 
وا مه  زاب  دید و  فاوط  لاح  رد  ار  ربمایپ  هقرو  دعب ، زور  دـنچ  ای  دـعب ، زور  تفای . نانیمطا  شیوخ  تلاسر  هب  تفرگ و  مارآ  هقرو  نخس 

. درک دیکات  شتوبن  هب  داد و  دمیا  ار 

؟ تسیک دـیآ  یم  شدزن  هک  يا  هتـشرف  سرپب  يو  زا  تفگ : هجیدـخ  هب  دومن ، دـییأت  ار  ربمایپ  تثعب  هقرو  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لقن  یخرب 
دهاوخ نتفرگ  هدرب  نتـسب و  نامرف  وا  هب  دشاب  لیئربج  هچنانچ  یلو  دروآ ، دهاوخ  شیاسآ  شمارآ و  روتـسد  وا  يارب  دشاب  لیئاکیم  رگا 
ناطیـش ای  هدـش  لزان  وا  رب  هتـشرف  ایآ  هک  تسناد  یمن  ًالبق  هک  يربمایپ  درک و  لاوئـس  لوسر  ترـضح  زا  باـب  نیا  رد  مه  هجیدـخ  داد .

. دز یناشیپ  هب  تسد  هجیدخ  هاگ  نآ  تسا . لیئربج  داد  خساپ 

ربمایپ ياعدا  تقیقح  هب  هکنآ  يارب  هجیدخ  تسا ، هتفای  هار  دیدج  میدق و  عبانم  زا  يرایسب  رد  مه  نآ  هک  يرگید  یلعج  شرازگ  قباطم 
علطم ار  هجیدخ  دش ، راکـشآ  يو  رب  یتقو  ات  تساوخ  وا  زا  ناطیـش ، ای  تسا  هدش  لزا  هتـشرف ن  دـمحم  رب  هک  دـنک  مولعم  دوش و  فقاو 
لوسر نیـشنب . نم  پچ  رانک  رد  زیخرب و  تفگ : دمحم  هب  هجیدخ  داد . عالطا  هجیدخ  هب  زین  ربمایپ  دـمآ و  دورف  لیئربج  دـعب  یمک  . دـنک

. دید یم  ار  لیئربج  نانچمه  درک و  نینچ  ادخ 
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. دش یم  هدید  لیئربج  مه  زاب  نیشنب ، نم  تسار  فرط  رد  زیخرب و  تفگ : هجیدخ 

رـس و زا  شوـپور  هجیدـخ  لاـح  نیا  رد  دـید . یم  ار  هتـشرف  ناـنچمه  درک و  نینچ  دـمحم  نیـشنب . منماد  رد  زیخرب و و  تفگ : هجیدـخ 
؟ ینیب یم  را  وا  مه  زاب  ایآ  دیسرپ : و  تفرگرب . تروص 

! هن داد : خساپ  دمحم 

. تسین ناطیش  تسا و  هتشرف  وا  هک  شاب  مدق  تباث  دمحم ! يا  تفگ : هجیدخ 

شیوخ تلاسر  هب  مالسا  ربمایپ  هیلوا ي  نیقی  رواب و  زا  هک  یتایاور  اب  اهنآ  داضت  روکذم و  تایور  دنس  لاجر  راکشآ  فعض  زا  هتـشذگ 
ندوـب یعقاو  باـب  رد  يا  هدـیدع  ناـققحم  مینادـب  تسا  مزـال  مالـسا ، ربماـیپ  تثعب  تیناـقح  هب  هجیدـخ  نـیقی  زین  دـنک و  یم  تیاـکح 

تایح تیصخش و  هب  طوبرم  تایاور  یگتفـشآ  زا  دیدرت  نیا  دنراد . دیدرت  تثعب  هرود  رد  شتایح  لقادح  ای  لفون و  نب  هقرو  تیـصخش 
هاگ تسا ، هتـشذگ  رد  تیحیـسم  نییآ  رد  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  هقرو  هک  تسا  هدش  شرازگ  هاگ  تایاور  نیا  رد  تسا . هتفرگ  تأشن  هقرو 

حدم ار  لوسر  ترضح  دروآ  مالـسا  هقرو  هک  دنا  هتـشون  زین  یلیلق  دیورگن ، مالـسا  هب  یلو  درک ، كرد  ار  ربمایپ  تثعب  وا  هک  دنا  هتـشون 
(1). درک

هجیدخ هقداص  شخب و  دیون  يایؤر 

رد یبش  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يوخ  قلخ و  رتشیب  تخانـش  هشیدـنا ي  رد  هک  يزاگزور  نامه  رد  زاجح ، تیونعم  اـب  تخد 
دورف وا  يارـس  رد  جیردت  هب  دیخرچ و  یم  ییابرلد  یمارآ و  هب  ادخ ، هناخ ي  هکم و  زارف  رب  ناسمآ  نازورف  دیـشروخ  هک  دید  ایؤر  ملاع 

. دیامن ریبعت  شیارب  ار  نآ  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  نایب  هقرو »  » شیومع يارب  ار  دوخ  بیجع  باوخ  دمآ !

اب هک  مرگن  یم  نینچ  مرتخد ! تفگ : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  باوخ  مایپ  دروم  رد  رایـسب  يا  هشیدنا  زا  سپ  وجادخ  شیدناون و  درم  نآ 
(2). تسب یهاوخ  كرتشم  یگدنز و  نامیپ  دش - دهاوخ  رتسگ  ناهج  شا  تیبوبحم  ترهش و  هک  هزاوآ –  دنلب  گرزب و  يدرم 

بحاص يونعم  یملع و  ساسح  هتـشر ي  نیا  رد  زاجح  دـنمدرخ  يوناب  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدیـسر  تایاور  خـیرات و  هک  تسا  بلاـج 
ریـسفت زیگنا و  تفگـش  ياـه  باوخ  ریبـعت  شیوخ ، یگتخیگنارب  هناتـسآ ي  رد  تثعب و  زا  شیپ  یمارگ  ربماـیپ  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ رظن 

اب هاگ  اهنآ ، ریـسفت  لیوأت و  لیلحت و  رب  نوزفا  زین  گرزب  يوناب  نآ  و  داهن ، یم  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  ماـیپ  ياراد  یناـمحر و  ياـهایؤر 
: هنومن يارب  تسشن ؛ یم  وگ  تفگ و  هب  دوب –  شیدنا  تسرد  ییاسراپ  مان و  هب  یشیشک  هک  هقرو –  شدنمشناد  يومع 

ص 224. مالسا ، ردص  خیرات  - 1
ص 159. اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح ، نامسآ  غورف  ص 104 ؛ ج6 ، راونالاراحب ، - 2
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تشاد و یم  تفایرد  ار  یقیاقح  ایؤر  هنیآ ي  رد  ادخ ، مایپ  تفایرد  تلاسر و  لحرم  نیزاغآ  رد  ربمایپ  هک : تسا  هدروآ  یـسلجم  همالع 
ریـسفت نمـض  وا  داهن و  یم  نایم  رد  لیوأت  ریـسفت و  يارب  لاک  شناد و  يوناب  اب  ار  اهنآ  داد و  یم  مایپ  هدنیآ  زا  هک  دید  یم  ار  ییاهزیچ 

: هک داد  یم  دیون  ربمایپ  هب  اهنآ ،

(1) ...« ًاریخ الا  کب  عنصی  هللا ال  ناف  رشبا  »

.د. روآ یمن  شیپ  دهاوخ و  یمن  وت  يارب  یکین  ریخ و  زج  ادخ  هک  ارچ  داب ، تا  هدژم 

هاگ و  رشبا » : » تفگ یم  ربمایپ  باوخ  قیقد  ندینش  زا  سپ  هاگ  هک  ترضح ، نآ  ياه  باوخ  ریـسفت  ربمایپ و  خساپ  رد  هجیدخ  ياهریبعت 
هن رگ  تساهباوخ و  لیوأت  زا  وا  یهاگآ  رگنلاشن  داد ، یم  ار  تیونعم  دشر و  جوا  دـیون  وا  هب  ناس  نیدـب  و  رـشباف » ریخ  اذـه  : » دومرف یم 

(2). دهد خساپ  ربمایپ  هب  هنوگ  نیا  دناوت  یمن 

راوتسا هشیدنا ي  ياراد  دنمدرخ و  ییوناب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

: نسح میهاربا  یلع  روتکدلا  لاق 

یف ۀمیظعلا  ةدیـسلا  هذه  نینمؤملا ؛ ما  هجیدخ  نم  ًاریخ  دـجن  دـقف ال  ۀـلقاعلا ، ۀـنیزرلا  ةارملاو  ۀـحلاصلا ، ۀـصلخملا  ۀـجوزلل  ًالاثم  اندرا  اذا 
، لامکلا لامجلا و  لاملا و  نیب  تعمجف  ةرهاطلا ، تیمس  یتح  زاتمم ، زکرم  امهیلک  یف  اهل  ناک  و  مالسالا ، ۀیلهاججلا و  تکردا  اهتیلقع ،

(3). هجیدخ نأش  ناک  اذکه  و  ۀعفرلا ، ومسلا و  نم  ًاناولا  هأرملایلع  یفضت  اهناف  عمتجت - املق  و  تعمتجا - اذا  ثالثلا  تافصلا  هذه  و 

يدنمدرخ و ثیح  زا  گرزب  ییوناب  لیـصا و  راوتـسا و  يا  هشیدنا  اب  لقاع  يوناب  کی  هنومن  هجیدخ  نسح : میهاربا  یلع  رتکد  زا  لقن  هب 
. تسا تینالقع 

میهاربا یتسرپاتکی  نید  هب  نامیا 

میهاربا یتسرپاتکی  نید  اب  نآ  يراگزاسان  یتسرپ و  تب  ندوب  رمث  یب  رب  وا  شناد  برع و  لیابق  شیرق و  یتسرپ  تب  اب  هجیدخ  تفلاخم 
هجیدـخ و  لیجنا - تاروت و  رد  هدـش  هداد  تراشب  نامزلا - ، رخآ  ربمایپ  روهظ  راـظتنا  رد  هقرو  هجیدـخ و  مالـسلا و  اـمهیلع  لیعامـسا  و 
یتسرپ تب  مدـع  هرابرد  هرـسیم  نانخـس  رب  وا  لمأت  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  گرزب  يایاجـس  تقادـص و  قالخا و  ریثأـت  تحت 

(4). ندوب نامزلا  رخآ  ربمایپ  ناکما  هرابرد  هجیدخ  هشیدنا  جیار و  ناهانگ  هب  وا  یگدولآ  مدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

جاودزا زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تراجت  مشش : لصف 

هراشا

ص 350 و 351. اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح ، نامسآ  غورف  - 1
ص 324. هرهاطلا ، ءارغلا  نم  هعطاسلا  راونالا  - 2
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يوناب دلیوخ  رتخد  هجیدخ  زا  بلاطوبا  دینارذگ ، یم  ار  یگلاس  جنپ  تسیب و  ات  تسیب  نینس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینارود  رد 
کیرـش ربمغیپ  اب  بالک ) نب  یـصق   ) مراهچ ياین  رد  رادروخرب و  ناوارف  تیارد  مهف و  لقع و  تلاصا و  تباـجن و  زا  هک  شیرق  رادـمان 

دننام هک  مه  هجیدخ  دزرو . لاغتشا  تراجت  راک  هب  دوخ  زین  وا  ات  دراذگب ، دمجم »  » شا هدازردارب  رایتخا  رد  يا  هیامرس  دومن  اضاقت  دوب ،
. دننک دتس  داد و  وا  هیامرس ي  اب  ات  تفرگ  یم  یناگدنیامن  هک  انعم  نیا  هب  درک  یم  تراجت  هکم  نانز  زا  رگید  يرایسب 

وا ندید  هب  تساوخ  دمحم »  » زا ًاصخش  دوب ، هدینش  نیما » دمحم   » ناونع هب  ار  هکم  بوبحم  ناوج  هللادبع » نب  دمحم   » فصو هک  هجیدخ 
، مریگ لد  هب  هناـقداص  ار  وت  تبحم  رهم و  موش و  وت  هتفیـش ي  نم  تسا  هدـش  بجوـم  هچنآ  تفگ : هجیدـخ  دـمآ  دـمحم »  » یتـقو دورب ،

تراـیتخا رد  مهد  یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  يا  هیامرـس  مرـضاح  تهج  نیمه  هب  تـسا . وـت  هدوتـس ي  قـالخا  تناـما و  تقادـص و 
اهراک رد  دنشاب و  وت  هارمه  يراجت  رفس  نیا  رد  ات  مراپـس  یم  وت  هب  زین  ار  دوخ  مالغ  ود  هوالع  ینک . تراجت  هب  مادقا  ًاصخـش  ات  مراذگب 

. دنیامن يرای  ار  وت 

شرازگ دـنا ، هدـید  رفـس  رد  يو  زا  هچ  ره  تشگزاب  ماگنه  و  دنـشاب ، دـمحم »  » نامرف تحت  ًالماک  داد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  هجیدـخ 
. دنهد

صوصخ هب  دندرب ، دوس  راجت  همه ي  رفـس  نیا  رد  دـش  ماش  رفـس  یهار  هکم  ناناگرزاب  ریاس  هارمه  هجیدـخ  هراجتلا ي  لام  اب  دـمحم » »
. درب دوس  نارگید  زا  شیب  هک  دمحم » »

مظنم و هدش و  باسح  وا  ياهراک  مامت  تفگ : دوب ، هدش  ایوج  رفس  رد  دمحم  ياهراک  زا  هک  يو  هب  هجیدخ  مالغ  هرسیم »  » تشگزاب رد 
. تسا تیارد  لقع و  ساسا  رب 

دزن رد  يزیچ  : » تفگ دمحم  دنک ، دای  دنگوس  يزع »  » و تال »  » تب ود  هب  تساوخ  دـمحم  زا  راجت  زا  یکی  یتقو  هک  داد  حیـضوت  هرـسیم 
ياعدا تفگ : درم  نآ  نک . ضارعا  يزع  وتال  زا  مه  وت  مور  یم  نم  و  تسین . يزع  تال و  زا  رت  تسپ  نم 
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هدـید دوخ  ياهباتک  رد  ار  وا  تافـص  ام  نادنمـشناد  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هرـسیم  هب  تسا و  تسرد  اـمش 
(1). دنا

تراجت يراکمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  توعد 

يراکمه تلع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تراجت 

هینم تنب  هسیفن  یلا  هعفر  دنسب  هجیدخ  لامب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اندیس  هراجت  ربخ  نویعلا  یف  هللا - همحر  سانلا –  دیـس  نبا  يور 
نم هیف  تلماکت  امل  نیمالا  الا  مسا  ۀکمب  هل  سیل  و  هنس ، نیرشع  ًاسمخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  غلب  امل  لاق : هینم  نب  یلعی  تخا 

ةدا و ال انل  سیل  و  ةرکنم ، نونـس  انیلع  تحلا  و  انیلع ، نامزلا  َّدتـشا  دـق  و  یل ، لام  لجر ال  انا  یخا ، نبا  ای  بلاطوبا : هل  لاق  ریخلا ، لاصخ 
یف اهل  نورجتیف  اهتاریع ، یف  کموق  نم  الاجر  ثعبت  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  و  ماشلا ، یلا  اـهجورخ  رـضح  دـق  کـموق  ریع  هذـه  و  ةارجت ،
نا و  کتراهط ، نم  کنع  اهغلبی  امل  كریغ  یلع  کتلـضف  کیلا و  تعرـسال  اهیلع ، کسفن  تضرعف  اهتئج  ولف  عفانم ، نوبیـصی  و  اـهلام ،

. ًادب کلذ  نم  دجن  نکل ال  و  دوهی ، نم  کیلع  فاخا  و  ماشلا ، یتأت  نا  هرکال  تنک 

و شیرق ، ریع  ۀـماعکاهریع  نوکتف  ماشلا  یلا  اهب  ثعبت  و  ةراجت ،  ریثک و  لاـم  فرـش و  تاذ  ةرجاـت  ةارما  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  تناـک  و 
؛ ءیـشب مهدـنع  سیلف  شیرق  نم  ًارجات  نکی  مل  نم  و  ًاراجت ، ًاموق  شیرق  تناک  و  ۀـبراضم ، لاملا  مهیلا  عفدـت  و  لاجرلا ، رجأتـست  تناک 

« کلذ یف  یلا  لسرت  اهلعلف   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 

نم اهغلب  ام  اهغلب  کلذ  لبق  و  هل ،  همع  هرواحم  نم  ناک  ام  هجیدـخ  غلب  .و  ًاربدـم ًارما  بلطتف  كریغ  یلوتنا  فاـخا  ینا  بلاـطوبا :  لاـقف 
ام کیلا  ۀـثعبلا  یلا  یناعد  هنا  تلاقف :  هیلا ،  تلـسرا  مث  اذـه ، دـیری  هنا  تملع  ام  تلاقف : هقـالخا ، مرک  و  هتناـما ، مظع  و  هثیدـح ، قدـص 

. کموق نم  ًالجر  یطعا  ام  فعض  کیطعا  انا  و  کقالخا ، مرک  و  کتناما ،  مظع  و  کثیدح ، قدص  نم  ینغلب 

. کیلا هللا  هقاس  قزرل  اذه  نا  لاقف :  کلذ ، هل  رکذف  بلاطابا ، یقل  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعفف 

ةرجـش لظ  یف  يرـصب  قوس  یف  الزنف  ماشلا . مدـق  یتح  ریعلا ، لها  هب  نوصوی  هتمومع  لعج  و  ماشلا ، مدـق  یتح  ةرـسیم  اهمالغ  عم  جرخف 
هذـه تحت  لزن  يذـلا  اذـه  نم  ةرـسیم ، ای  لاقف : هفرعی - ناک  هرـسیم – و  یلا  بهارلا  علطاف  ًاروطـسن ، هل : لاـقی  بهار  ۀـعموص  نم  ًاـبیرق 

؟ ةرجشلا

118 و 119. ج 1 ، یسراف ، ریبکلا ، تاقبطلا  ص 68 و 69 ؛ ترجه ، ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  - - 1
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. مرحلا لها  نم  شیرق  نم  لجر  ةرسیم : لاقف 

. یبن الا  ةرجشلا  هذه  تحت  لزن  ام  بهارلا : هل  لاقف 

؟ ةرمح هینیع  یف  هل : لاق  مث 

. هقرافت ال  معن ، ةرسیم : لاق 

. جورخلاب رمؤی  نیح  هکردا  ینا  تیل  ای  ءایبنالا و  رخآ  وه  و  وه ، وه  بهارلا : لاق 

لجر نیب  هنیب و  ناکف  يرتشا ، اهب و  جرخ  یتلا  هتعلـس  عابف  يرـصب ، قوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضح  مث  هرـسیم ، کلذ  یعوف 
. يزعلا تاللاب و  فلحا  لجرلا : لاقف  ۀعلس ، یف  فالخ 

« امهنع ضرعاف  رمال  ینا  طق و  امهب  تفلح  ام  هلآ « : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 

. کلوق لوقلا  لجرلا : لاقف 

. ًاعیمج ریعلا  لها  فرصنا  مث  هرسیم ، كذ  یعوف  مهبتک . یف  ًاتوعنم  انرابحا  هدجت  یبن  اذه  هرسیم  ای  هب : - الخ  و  هرسیمل - لاق  مث 

هللا ناـک  و  هریعب ، یلع  وـه  سمـشلا و  نم  هنـالظی  نـیکلم  يری   (1) ةرجاـهلا تناـک  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يری  ةرـسیم  ناـک 
اوعاب و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  دـبع  هناـک  ناـکف  ةرـسیم ، نم  ۀـبحملا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  یقلا  دـق  لـجوزع 

امب اهربخاف  ۀجیدخ  یلا  قلطنا  دـمحم ، ای  ةرـسیم : لاق   (2)، نارهظلا رمب  اوناکف  اوعجر  املف  نوحبری ، اوناک  ام  فعـض  اوحبر  و  مهتراـجت ،
. کلذ کل  فرعت  اهناف  کهجو  یلع  اهل  هللا  عنص 

تأرف ۀینم - تنب  ۀسیفن  نهیف  ءاسن  اهعم  اهل  ۀیلع  یف  هجیدخ  ةریهظلا – و  ۀعاس  یف  هکم  لخد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدقتف 
اهیلع کلذ  و  کلذـل ، نبجعف  اهءاسن ، هترأـف  هیلع ، نـالظی  ناـکلم  و  هریعب ، یلع  بکار  وه  لـخد و  نیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

و اروطسن ، بهارلا  لوقب  اهربخا  و  ماشلا ، نم  انجرخ  ذنم  اذه  تیأر  دق  ةرسیم : اهل  لاقف  تأر ، امب  اهربخف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
ام فعـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تفعـضا  و  حـبرت ، تناک  ام  فعـص  اهتراجت  یف  تحبر  و  عیبلا ، یف  هفلاـخ  يذـلا  رخـآلا  لوق 

(3) .... هل تّمس 

جنپ تسیب و  هب  ملـس  هلآ و  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : تفگ  هسیفن  هک  دوـب  هّبنم  تنب  یلعی  رهاوـخ  هک  هّبنم  تنب  هسیفن 
ناوراک درذگ و  یم  راقتفا  تدس و  هب  راگزور  تسین و  تسد  رد  یلاوم  ارم  تفگ : ار  وا  بلاطوبا  دیسر  یگلاس 

. رحلا دادتشا  ةرجاهلا : - 1
. هکم نم  بیرق  داو  - 2

ات 24. ص 22  یبنلا ، تادیفح  یبنلا ، يرارس  یبنلا ، تانب  یبنلا ، ءاسن  ثیدحلا : نآرقلا و  ءوض  یف  تیبلا  لها  ءاسن  - 3
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لوبق يرودزم  هب  ار  وت  هنیآ  ره  ینک  ضرع  وا  رب  ار  دوخ  وت  رگا  دتـسرف ، یم  وت  موقا  زا  ار  یعمج  هجیدخ  دـندرگ و  یم  ماش  هجوتم  موق 
. دتسرف ماش  هب  دنک و 

نارودزم هک  نادنچ  ود  ار  وت  هک  داتسرف  لوسر  شیپ  سکدیسر  هجیدخ  هب  ملس  هلآ و  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  بلاطوبا و  ترواحم 
. داتسرف وت  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  یقزر  نیا  بلاطوبا : اب  دنتفگ : یشاب . ناشیا  اب  مهدب و  موق  زا  ار 

ناش رد  ار  هلفاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مامعا  دندش . مزاع  مان ، هرـسیم  هجیدخ ، مالغ  اب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دـندرک لوزن  یتخرد  هیاـس ي  رد  دندیـسر ، ماـش  يارـُصب  هب  اـت  ود  ره  دـنتفر  یم  دـندومن  تیـصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تیاـعر 
ای تسه  یترمح  ناوج  نیا  مشچ  رد  تفگ : هرسیم  اب  بهار  سپ  يربمغیپ . الا  دماین  ورف  تخرد  نیا  ریز  رد  هک : تفگ  بهار  ياروطـسن 

؟ هن

. یلب تفگ :

(1). دنتخورفب عاتم  سپ  تسایبنا ، رخآ  تسا و  ربمغیپ  وا  هک  يوشن  ادج  زا و  راهنز  هک : داد  باوج 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تخانش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قالخا  مراکم  زا  یهاگآ 

. دننک تراجت  هبراضم  هک  داد  یم  هیامرـس  اهنا  هب  تفرگ و  یم  هراجا  هب  ار  نادرم  يو  دوب . دننمتورث  فرـش و  اب  رجات و  ییوناب  هجیدـخ 
هیامرس ات  دنتساوخ  يو  زا  دنتفر و  هجیدخ  دزن  دنریگب ، ترضح  نآ  يارب  يرسمه  دنتشاد  دصق  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهومع 

(2). دنک جاودزا  تراجت  نیا  زا  لصاح  دوس  اب  دور و  تراجت  نآ ب  اب  ات  دهد  رارق  دمحم  رایتخا  رد  يا 

هب دوب  ناـکمه  دزناـبز  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یقلخ  شوخ  تناـما و  ییوگتـسار و  نوچ  هک  دـنا  هتـشون  نارگید  يربط و 
رد دور و  ماش  هب  تراجت  يارب  هرـسیم  وا  مالغ  اب  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  ار  یـسک  دیـسر  مه  هجیدـخ  شوگ 
وا دیناسر و  بلاطوبا  دوخ  مع  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنک . تفایرد  نارگید  زا  رتشیب  یمهـس  ضوع 

(3). تسا هدناشک  وت  يوس  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یقزر  يزور و  بجوم  راک  نیا  کیلا ؛ هللا  هقاس  دق  قزر  اذه  : » تفگ زین 

هار زا  ار  شیوخ  تورث  دایدزا  يارب  طقف  يو  تناما  دوجو و  زا  هک  دوبن  نیا  يارب  ماش  هب  ترـضح  نآ  نداتـسرف  زا  هجیدـخ  دوصقم  اـما 
هتفیـس ي یناحور  يونعم و  رظن  زا  دوب  هدروآ  تسد  هب  وا  هدینآ ي  هرابرد ي  ًالبق  هک  یتاعالطا  هجیتن ي  رد  هکلب  دنک  هدفاتـسا  تراجت 

شیومع هارمه  هک  لوا  رفس  رد  اریحب  اب  ار  وا  هبحاصم  زین  هجیدخ  اریز  دوب  هدیدرگ  بانج  نآ  دوجو 

ات 24. ص 22  یبنلا ، تادیفح  یبنلا ، يرارس  یبنلا ، تانب  یبنلا ، ءاسن  ثیدحلا : نآرقلا و  ءوض  یف  تیبلا  لها  ءاسن  - 1
ص 157. هعیش ، تاثدحم  - 2

ص 130. ج1 ، يربکلا ، تاقبط  - 3
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ياهاج زا  هتخیرگ  هتـسج و  نآ  رب  هوالع  تسوا و  راظتنا  رد  یناـشخرد  هدـنیآ ي  هچ  هک  تسناد  یم  هدینـش و  دوب  ماـش  مزاـع  بلاـطوبا 
(1). دوب هدروآ  تسد  هب  یتاعالطا  زین  رگید 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  داهنشیپ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تقفاوم 

ار وا  هداز ، ردارب  یگدـنز  راوشد  عضو  تشاد ؛ تیفورعم  عبط  تعانم  تماهـش و  تواخـس و  هب  دوب و  شیرق »  » گرزب دوخ  هک  بلاطوبا 
زا هک  دلیوخ ، »  » رتخد هجیدخ » : » درک داهنشیپ  نینچ  دوخ  هدازردارب ي  هب  ظاحل ،  يا  زا  دریگب . رظن  رد  یلغـش  يو  يارب  هک  دومن  راداو 

« شیرق  » یناگرزاب ناوراک  در  وا  فرط  زا  دریگب و  هدـهع  رب  ار  وا  تراجت  مامز  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لاـبند  تسا ؛ شیرق  ناـناگرزاب 
(2). ییامن یفرعم  يو  هب  ار  دوخ  دمحم  يا  رتهب ، هچ  دناسرب ، شورف  هب  ماش  رد  ار  وا  ةراجتلا  لام  ودنک  تکرش 

زا دنک . يداهنشیپ  نینچ  ودورب  هجیدخ »  » شیپ یتساوخرد ، هقباس و  چیه  نودب  ًامیقتسم  هک  دوب  نآ  زا  عنام  ربمایپ ، حور  يدنلب  تعانم و 
فورعم نیما »  » بقل هب  مدرم  نایم  رد  وا  تسناد  یم  اریز  دتـسرفب ، نم  لابند  هجیدخ  دوخ  دـیاش  تفگ : نینچ  دوخ  يومع  هب  ظاحل  نیا 

ربمایپ لابند  ار  یـسک  ًاروف  درک ؛ ادـیپ  یهاگآ  ربمایپ  اب  بلاـطوبا  تارکاذـم  زا  هجیدـخ »  » یتقو دـش . روط  نیمه  زین  ناـیرج  ًاـقافتا  تسا .
مرضاح نم  و  تسا ، وت  هدیدنـسپ ي  قالخا  يراد و  تناما  ییوگتـسار ، نامه  تسا ، هدومن  وت  هتفیـس ي  ارم  هک  يزیچ  تفگ : داتـسرف و 

. دنشاب وت  رادربنامرف  لحارم  مامت  رد  هک  متسرفب  وت  هارمه  ار  دوخ  مالغ  ود  مهدب و  وت  هب  مداد ، یم  نارگید  هب  هچنا  ربارب  ود 

. درک نیاب  دوخ  يومع  يارب  ار  نایرج  ادخ ،  لوسر 

(3). تسا هداتسرف  وت  يوس  هب  ار  نآ  ادخ  هک  یگدنز  يارب  تسا  يا  هلیسو  دمآ  شیپ  نیا  تفگ : نینچ  خساپ  رد  يو 

وااب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يراکمه  تساوخرد  زا  هجیدخ  ترضح  یلاحشوخ 

و هوباجاف ، کلذ  یف  کلذ  یف  اهنوثداحی  هجیدخ  راد  یلا  هعم  اوبهذـی  نا  مهنم  بلط  و  کلذ ، مهیلع  ضرع  هتوخا و  یلا  بلاطوبا  ثعبف 
!... اهراد یلا  مهتقو  نم  اوماق 

اذا و  بابلا ، تحتف  ۀیراجلا و  تلزن  املف  بابلاب ، نم  يرظنا  یلزنا و  اهیتراجل : لوقت  ۀعرسم  تردابف  بابلا  اوقرط  اهراد ، یلا  اولـصو  امل  و 
دالوا برعلا ، تاداس  بابلاب  نا  یتدیـس  ای  لوقت : ۀعرـسم ،  ۀـیراجلا  تعجرف  ۀـهجیدخب ، عامتجالا  نودـیری  اولبقا  دـق  بلطملادـبع  دالوا 

. دئاسولا دناسملا و  مهل  دعب  نا  ةرسیم  يربخ  بالا و ا  مهل  یحتفا  نا  اهب  تحافص  بلطملادبع ، 

ص 142. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  ترضح  نایملاع ، تمحر  - 1
ص 22. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
ص 190. ج1 ، تیدبا ، غورف  - 3
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مهل مّدـق  سلجملا  مهب  ّرقتـسا  زا  دـعب  و  مهـسلاجم ، اوذـخا  اولخدـف و  هریغ ، شارف و  نم  ۀـنیزلا  عاوناـب  سلجملا  نییزت  یلا  ةرـسیم  رداـبف 
تادـس ای  تلاق : باجحلا و  ءارو  نم  ۀـجیدخ  مهتدان  ماعطلا  لوانت  نم  اوهتنا  نا  دـعب  و  دـلب ) مسا   ) فئاطلا هکاوف  ماعاطلا و  نم  فانـصا 

.!؟ ۀئیضم مکلیدانق  و  هیضقم ، مکجئاوح  ناف  یضمتف ، ۀملم  وا  یضقتف ، ۀجاح  مکل  لعل  راونالا  مکب  تمع  و  رایدلا ، مکب  تءاضا  ۀکم 

 !.. کیلع اهتکرب  و  کیلا ، اهعفن  دوعی  ۀجاح  یف  كانئج  ۀجیدخ  ای  هلوقب : بلاطوبا  اهباجاف 

؟ کلذ ام  يدیس و  ای  تلاق :؟

! دمحم یخا  نبا  رما  یف  كانئج  لاق :

ًانیمی هبلط  یف  رودی  حطبالا  یلا  یضم  و  هب ، مکیتآ  انا  لاق : سابعلا و  صهنف  لوقی ؟ ام  عمسن  یتح  دمحم  نیا  يدیـس  ای  ۀجیدخ : تلاق  مث 
هوسلجا هل و  امارتحا  همامعا  ضهن  رـضح  امل  ءارح و  یف  كانه  هدجو  لبجلا و  وحن  ردابف  ءارح  لبج  یف  هنا  هل : لیف  هدـجی ، ملف  ًالامـش  و 

(1) راطقالا و ...  کب  تءاضا  رایدلا و  کب  تسنا  يدیس  ای  ۀجیدخ : هل  تلاق  هلوانت ، نم  غرف  ههکافلا و  ماعطلا و  هل  مدق  نا  دعب  و  مهنیب ،

مالسلا اهیلع  هجیدخ  تورث  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يرگناوت 

هجیدخ ترضح  مالغ  هرسیم  ناوراک  رد  بلاطوبا  شیومع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  دیوگ : بیـسم  نب  دیعس 
سپ درب . ردـب  هار  زا  تفرگ و  ار  رتـش  راـهم  دـمآ و  ناطیـش  یکیراـت  بش  دوب  راوس  وا  هک  هار  ناـیم  رد  دومن و  ترفاـسم  ماـش  يوـس  هب 
تنم وا  رب  ببـس  نیا  هب  دـنوادخ  سپ  دـینادرگرب . ناوراک  هب  ار  ترـضح  نآ  دومن و  ترپ  هشبح  هب  ار  وا  ناطیـشب ه  دـیمد  دـمآ  لییربج 

. دراذگ

هب دومن  ناشداشرا  تخانـشب و  دومن  تیاده  ار  ناشیا  سپ  ار ، وت  قح  دنتخانـش  یمن  هک  تموق  نایم  رد  مانمگ  تفای  ار  وت  ینعی  هکنیا  و 
سپ يدوبن . هتخانش  دندرک و  یمن  دای  ار  وت  يدوب و  مان  یب  ناشیا  نایم  رد  وت  هکنیا  دوصقم  و  وت ، ییوگتـسار  هب  فارتعا  ماقم و  لضف و 

. ار وت  دندرک  میظعت  دنتشاد و  گرزب  دنتخانش و  ار  وت  ات  درک  یفرعم  مدرم  هب  ار  وت  ادخ 

. دوبن یلام  وت  يارب  هک  یتسدیهت  ار  وت  تفای  ینعی  ًالئاع » كدجو  «و 

(2). تخاس رگناوت  یگنج  مئانغ  هجیدخ و  لام  هب  ار  وت  ینعی  ینغاف » »

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  تراجت  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلام  تیعضو  دوبهب 

ص 11 – 13. ج12 ، برعلا ، هریس  هعومجم  - 1
ص 145. ج27 ، یسراف ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - 2

مالسلا اهیلع  هجیدخ  تورث  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  www.Ghaemiyeh.comيرگناوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:54

راک عضو  دوب . دـنمزاین  بلاطوبا  دوخ  يومع  یلام  ياه  کمک  هب  زونه  و  دوبن ؛ بترم  یمارگ  لوسر  يداصتقا  یلام و  عضو  زور  نآ  اـت 
. دهد هلئاع  لیکشت  دنک و  باختنا  يرسمه  دناوتب  هک  دوبن ، راد  هشیر  نادنچ  ًارهاظ  وا ، بسک  و 

عـضو يدح  ات  هجیدـخ ، )  ) شیرق سانـشرس  نکمتم  نانز  زا  یکی  فرط  زا  یگدـنیامن  تلاکو و  زرط  هب  مه  نآ  ماش ، هب  يو  ریخا  رفس 
هوالع ار  یغلبم  هک  دش  رضاح  تفرگ . رارق  هجیدخه  باجعا  دروم  شیرق  ناوج  ینادراک  يروالد و  دومن . تیبثت  ار  وا  يداصتقا  یلام و 

هار سپـس  دومن و  تفایرد  دوب  هدـش  نیعم  راـک  زاـغآ  رد  هک  ار  یترجا  طـقف  شیرق ، » ناوج   » یلو دزادرپب . هزیاـج  ناونع  هب  دادرارق ، رب 
همه دیآ ؛ دیدپ  بلاطوبا  یگدنز  عضو  رد  یـشیاشگ  هکنیا  يارب  دوب ، هدروآ  تسدـهب  هار  نیا  رد  هچنآ  تفرگ و  شیپ  ار  بلاطوبا  هناخ 

. دراذگ وا  رایتخا  رد  ار 

زا و  دز ؛ هقلح  وا  نامـشچ  رد  قوش  کشا  دوب ، ردارب  و  بلطملادـبع )  ) ردـپ راگدای  هک  دوخ  هدازردارب ي  ندـید  اب  هار ، هب  مشچ  يومع 
راـیتخا رد  رتـش  ود  بسا و  ود  هک  دـش  رـضاح  تشگ و  لاحـشوخ  رایـسب  دوب  هتـشگ  وا  دـیاع  هک  يدوس  تراـجت و  راـک  رد  وا  يزوریپ 

، دوب هدراذـگ  ومع  رایتخا  رد  ار  همه  هدروآ و  تسد  هب  رفـس  نیارد  هک  یلوپ  زا  و  دـهد ، همادا  یناگرزاب  لغـش  هب  ات  دراذـگب ، هدازردارب 
. دنک باختنا  وا  يارب  يرسمه 

یلو دیامن . باختنا  یگدنز  کیرـش  ناونع  هب  يرـسمه  هک  تفرگ  عطاق  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  طیارـش ،  نینچ  رد 
«، طیعم یبا  نب  ۀبقع   » ننام ار  شیرق  لاجر  نیرتذفنم  نیرتدنمتورث و  داهنشیپ  ًالبق  هک  یلاح  ردئ  داتفا  هجیدخ  مان  هب  هعرق  نیا  دش  روطچ 
هب دندوب  فلتخم  ًالماک  یگدنز  رظن  زا  هک  ار  صخش  ود  نیا  ییلع  هچ  دوب و  هدرک  در  دوخ  اب  جاودزا  هرابردار  نایفـسوبا »  » و لهجوبا » »

دمحم رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  هجیدـخ  هک  دروآ  دـیدپ  نانآ  نایم  تیونعم  تبحم و  تفلا و  هطبار و  نانچ  نآ  درک و  کیدزن  مه 
ناشن و جاع  ياه  یـسرک  ار  نآ  فارطا  هک  يا  هناخ  دیدرگ . فرـصم  حـهملک ق  ءالعا  دـیحوت و  هار  رد  دراذـگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دش ناناملسم  هاگهانپ  هرخالاب  دوب ، هداد  شیارآ  ناریا  تفبرز  ياه  هدرپ  دنه و  ياهریرح  دوب و  هدرکرپ  ناشن  فدص 

تشذـگ و عوـن  نیا  هک : تسا  نیا  تسا  ملـسم  هک  يزیچ  دوـمن . وجتـسج  هجیدـخ  یناگدـنز  خـیرات  رد  دـیاب  ار  ثداوـح  نیا  هـشیر ي 
(1). دریذپ یمن  تروص  دشاب ، هتشادن  يونعم  كاپ و  تباث و  هشیر  ات  يراکادف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تراجت  دوس 

یناحور يونعم و  يرما  هک  داقتعا  نامیا و  رظن  زا  دتـسرفب  ماش  هب  ترات  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ 
ار وا  يو  تناما  رطا  خهب  ًافرـص  دش و  دها  ثوعبم خ. ادخ  بناج  زا  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسناد  یم  دوب و  هشد  دنم  هقالع  ودـب  تسا 

يو زا  برع  دیدانــص  زا  سک  ره  تـهج  نیدــب  دوـب و  وا  اـب  جاودزا  يارب  يا  همدــقم  يراـجت  دادرارق  نـیا  هـکلب  اتــسرف  یمن  ماـش  هـب 
لهجوبا و باهی و  یبا  نب  تلـص  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  دننام  شیرق  ناگرزب  زا  يرایـسب  دینـش و  یم  یفنم  خـساپ  درک  یم  يراگتـساوخ 

. تفریذپن ار  اهنآ  زا  کی  چیه  وا  یلو  دندش  وا  اب  جاودزا  راتساوخ  نایفسوبا 

ص 192 و 193. ج1 ، تیدبا ، غورف  - 1
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اب دوب  هتفریذپ  ماش  هب  تمیزع  يارب  ار  هجیدخ  داهنـشیپ  هک  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . تکرح  هدامآ  شیرق  ناوراک  يراب 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اهلزنم  زا  یکی  رد  دش  راپسهر  ماش  يوس  هب  مود ) راب  يارب   ) هتشادرب و ار  هراجتلا  لام  وا  مالغ  هرسیم 

هرـسیم يوس  هب  دید  ار  ترـضح  نآ  هک  بهار  دوب ) نیـشیپ  بهار  اریُحب  زا  ریغ  بهار  نیا   ) مآ دورف  یبهار  ریَد  کیدزن  یتخرد  هیاس ي 
. تسا هکم  لها  زا  یشرق و  تسا  يدرم  تفگ : هرسیم  تسیک ؟ دمآ  دورف  تخرد  ریز  رد  هک  صخش  نیا  تفگ  دینادرگرس و 

نیشیپ ياهباتک  رد  ار  اهنآ  هک  ترضح  نآ  مئالع  زا  بهار  . ) تسا ربمغیپ  تسا  هتـسشن  تخرد  نیا  ریز  هک  یـسک  ادخ  هب  تفگ : بهار 
تخورفب ار  هراجتلا  لام  ماش  هب  ندیسر  زا  سپ  هداد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخانـش ) ار  وا  دوب  هدناوخ 

هک درک  یم  هدـهاشم  هار  لوط  رد  هرـسیم  دومن  تعجارم  هک  هب  شیرق  ناوراـک  بو ا  هدرک  يرادریرخ  دوب  زاـین  دروم  هچنآ  ضوع  رد  و 
شیارب وا  رـس  يالاب  هتـشرف  ود  دومیپ  یم  هار  هدوب و  رتش  راوس  هک  هنوگنامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  امرگ  تدش  رهظ و  ماگنه 

. دننک یم  ینابیاس 

يدایز دوس  خورفب و  ربارب  ود  زا  رتشیب  هب  دوب  هدرک  يرادیرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک  ار  یلاوما  هجیدخ  دندیسر  هکم  هب  نوچ 
. دومن فیرعت  هجیدخ  يارب  ار  ناگتشرف  ینابیاس  بهار و  نخس  زین  هرسیم  دروآ  تسد  هب 

نمادـکاپ نز  نادـب  يرتشیب  تمظع  تیـصخش و  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  یلاعت  يادـخ  هدارا ي  یفرط  زا  دوب و  اـناد  همرتحم و  ینز  هجیدـخ 
( ار هسیفن  شتسود  ای  دوخ و  رهاوخ  یضعب  لقن  هب   ) ار یسک  اذل  دیدرگ  تلع  رب  دیزم  درک  وگزاب  هرسیم  هک  مه  ینانخـس  دیامرف  تیانع 
هک وت  یقلخ  شوخ  تناما و  تفارش و  تهج  هب  وت و  اب  يدنواشیوخ  تلع  هب  زیزع  يومع  رـسپ  داد : ماغیپ  نینچ  داتـسرف و  رـضح  نآ  دزن 

(1). دیناسر بانج  نآ  عمس  هب  جاودزا  روظنم  هب  ار  دوخ  قایتشا  هقالع و  بیترت  نیدب  منک و  جاودزا  وت  اب  ملیام  يراد  شیرق  نایم  رد 

؟ ینک یمن  جاودزا  وت  هک  تسا  راک  رد  یعنام  هچ  هک  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هسیفن  تاقبط  رد  دعس  نبا  لقن  هب 

لام لامج و  ياارد  هک  ار  یسک  نم  رگا  تفگ : هسیفن  منک . رایتخا  يرسمه  مناوتب  ات  مرادن  تسد  رد  ایند  لام  زا  يزیچ  دومرف : ترـضح 
؟ يریذپ یم  منک  یفرعم  تیارب  تسا  تزع  تفارش و  و 

؟ تسا یسک  هچ  وا  دومرف :

! هجیدخ تفگ :

؟ دریذپ ماجنا  يراک  نینچ  هنوگچ  مرادن ) يزیچ  مه  نم  تسا و  دنمتورث  هک  وا  دومرف : ربمغیپ 

.122 ص 120 - ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  همجرت  ص 833 ؛ ج3 ، مجرتم ، يربط  خیرات  - 1
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مامعا اب  هک  دا  تلاکو  ار  دـسا  نب  ورمع  شیومع  زین  وا  تفگ و  هجیدـخ  هب  ار  رما  نایرج  هاـگنآ  تسا و  نم  اـب  نآ  ماـجنا  تفگ : هسیفن 
(1). دننک وگتفگ  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ینمی  شوخ  تامارک و  زا 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  طسوت  شا  هداوناخ  هارمه  هب  هرسیم  يدازآ  تلع 

!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  هومتنیاع  يذلا  ام  كرفس و  ناک  فیک  ینثدح  هل : تلاق  و 

!؟ هنم تنیاع  ام  هتافص و  نم  ًاضب  کل  فصا  نا  قیطا  له  یتدیس و  ای  لاق :

!. هلیبنلا لاجرلا  یناعم  لک  نع  هئافو و  هلقع و  هقدص و  نع  هرکذ  نم  نکمت  ام  اهل  رکذی  ذخا  مث 

فالآ ةرـشعب  هقتع  یلا  ًافاضم  هیلع  تکعنا  و  كدالوا ، کتجوز و  عم  هللا  هجول  ٌرح  تناف  هب  ًابح  ینتدز  دـقل  ةرـسیم  ای  کبـسح  لاـق : مث 
(2). ءاضیبلا دیلا  هذه  اهل  رکش  ًارورس و  ًاحرف و  ألتماف  ۀینس  ۀعلخ  نیتلحار و  مهرد و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يدنم  هقالع  متفه : لصف 

يدنم هقالع  ببس 

هرسیم شرازگ  (- 1

ص 144 و 145. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نایملاع  تمحر  - 1
ص 26. ج 12 ، برعلا ، هریس  هعومجم  - 2
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مالغ  ) هرسیم رفس  یط  رد  داتسرف . ماش  هب  تراجت  يارب  ار  ترـضح  نآ  دش ، فقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تافـص  هب  نوچ  هجیدخ 
زا سپ  هرسیم  تسا . ادخ  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دینش  یبهار  زا  درک و  هدهاشم  ترضح  زا  یتامارک  تازجعم و  هجیدخ )

. دناسر هجیدخ  عالطا  هب  دوب  هدینش  هک  ار  هچنآ  همه  تشگزاب 

تشاد و زاربا  ار  شیوخ  هقـالع  تدارا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تیاـهن  رد  دـش و  رتشیب  ترـضح  هب  هجیدـخ  تبغر  قوش و 
. درک جاودزا  داهنشیپ 

کتناما کموق و  یف  کفرش  ینم و  کتبارقل  کیف  تبغر  دق  ینا  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ 
قالخا و  تموق ، نایم  رد  تیرادتناما  یگرزب و  فرـش و  و  نم ، اب  تیدـنواشیوخ  ببـس  هب  کثیدـح ؛ قدـص  کقلخ و  نسح  مهدـنع و 

. منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تا  ییوگتسار  وکین و 

(1) هیقوا هدزیـس  ای  هیقوا  هدزاود  هیرهم ي  اب  تشذگ  یم  شکرابم  نس  زا  لاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ماجنارس 
نیلوا مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دمآ . رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اخ  لوسر  حاکن  هب  تفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تخادرپ  تنامـض  دوخ  هک 

نید هار  رد  لام  ناج و  لذب و  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرسمه  نابیتشپ  یماح و  هراومه  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک 
(2). دومرفن غیرد  شربمایپ  ادخ و 

: هک دنسیون  یم  ناخروم 

هافر و نادرم  نیا  یمامت  دندوب . دلیوخ  رتخد  تلـصو  بلاص  هکم  زا  یناگرزب  هک  داد  ناشن  تبغر  دمحم  يرـسمه  هب  یلاح  رد  هجیدـخ 
وا اما  دندرک ؛ یم  میدقت  يو  هب  ار  یفعاضم  لالج  هاج و  نازینک و  نامالغ و  دنتشاد و  یم  ینازرا  يو  هب  ار  نانز  بلاغ  بولطم  شیاسآ 

هن هک  دیزگرب  ار  يدرم  دوب ، هدنام  رود  هب  هکم  نیکرشم  مشچ  زا  هک  دمحم  حور  تخانش  اب 

(. ادخهد همان  تغل  . ) تسا مهرد  فراعتم 71  هزورما  تسا . هدوب  لاقثم  تفه  لداعم  هنزو  هیقوا  - 1
ص 158. هعیش ، تاثدحم  - 2
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اهنت هن  دمحم  داد . داب  هب  رثاکت  لها  معز  هب  زین  ار  نآ  مامت  دوزفین و  رـسمه  تورث  رب  زین  هاگ  چیه  هک  دوب  تسدـیهت  زاغآ  نامه  رد  اهنت 
نوچمه دناوخ و  دوخ  هدناوخ ي  رسپ  یفارشا ، تنس  فالخ  هب  ار  واو  درک و  دازآ  زین  ار  دیز  هک  دوزفین  هجیدخ  هناخ  رد  يزینک  مالغ و 

(1). دناشن هجیدخ  هرفس ي  رس  رب  یعقاو  يدنزرف 

: دنیوگ یم  ناسیون  خیرات 

ياهدادیور مه  هرـسیم  دوب و  هدـید  گرزب  ار  دـمحم  تافـص  همه ي  تقادـص و  تباجن و  هک  هجیدـخ  زیمآ ، تیقفوم  رفـس  نیا  زا  سپ 
شکیدزن هدینآ ي  هب  تفر و  رتسب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راک  رد  هشیدنا  هب  ار  بش  دوب ، هدرک  وگزاب  شیا  ربار  رفـس  نیا  بیرغ 

رمع و هدـنام ي  یقاـب  نیا  رد  هک  درک  یم  وزرآ  دـنارذگ و  یم  رظن  زا  ار  يو  شوخ  بوخ و  راـتفر  ارآ و  لد  هرهچ ي  و  دیـشیدنا ، یم 
یم دمآ  دهاوخ  شیپ  نایم  نیا  رد  هک  ییاهدادیور  هب  هاگنآ  ددرگ . ربمغیپ  یگدنز  کیرـش  شناراگتـساوخ ، رب  ندناشفا  نیتسآ  زا  سپ 

(2). دیشیدنا

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  طسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمارک  هدهاشم  (- 2

هک مان  روطسن  یبهار  دندیزگ  لزنم  یتخرد  ياپ  رد  دندیسر و  اریحب  رید  هب  کیدزن  نچ  هدرک  هدهاشم  تاداع  قراوخ  رشبلاریخ  زا  رفس 
رید ماب  زا  بربمغیپ  رگم  دنیـشنن  هرجـش  نآ  هیاس ي  رد  هک  تشاد  مولعم  يوامـس  بتک  زا  دوب و  هتـشگ  شماقم  میاق  اریحب  توف  زا  دـعب 

یضعب هتشگ  تلاسر  ناتسش  عمش  نآ  درگرب  هناورپ  دننام  دیود و  ورف  لاحلا  یف  هدید  ار  تخرد  نآ  ترضح  ترـضح و  نآ  هدرک  لوزن 
رد هک  يربن  ماش  هب  ار  وا  هک  درک  تیصو  هداد و  مالغعا  ترضح  نآ  لاح  تقیقح  زا  ار  هرسیم  هدومن و  ققحت  ار  توبن  تامالع  زا  رگید 

هیلع و هللا  یلص  مانالاریخ  تعلط  حبـص  علطم  ماش  يرـصب  نآ  زا  دعب  هصقلا  دشیدنا . يدصق  یـسک  هک  ادابم  دراد  رایـسب  نمـشد  رای  دنآ 
هب يزور  مین  رد  هدومرف  تعجارم  اقفر  قافتا  هب  ترضح  نآ  دش و  هتخورف  مامت  ءاهب  هب  دوب  هداتـسرف  هجیدخ  هک  یعاتم  ره  تشگ و  هلآ 
یم ماش  بناج  زا  یتیعمج  دید  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  يا  هفرغ  رد  اسن  زا  یتعامج  اب  يربک  هجیدـخ  نامز  نآ  رد  دندیـسر و  مرح  یحاون 

. دنا هدرک  هیاس  هتفای  رپردرپ  مدرم  نآ  زا  یکی  رس  رب  گزرب  غرم  ود  دنیآ و 

هیلع تانئاک  دیـس  زا  هک  یتامارک  بهار و  روطـسن  نانخـس  دیـسر و  تمدخ  هب  هرـسیم  هظحل  نامه  هتـشگ  بجعتم  ینعم  نیا  زا  هجیدخ 
حوضو هب  لاوما  هعتما و  باسح  زا  سپ  هدش  دایز  هجیدخ  بجعت  دیناسر  ضرع  هب  دوب  هدید  رفس  نآ  رد  تایحتلا  لمکا  هولصلا و  لضفا 

تادوجوم هصاخ ي  تبحم  تامدقم  نیاربانب  هتشگ  لوصوم  لوصح  هب  ناوارف  جنر  هدوب  رشبلاریخ  فرصت  رد  هک  یتاهج  زا  هک  تسویپ 
. دش ایوگ  لاقم  نیا  ياوحف  هب  شلاح  نابز  هتفرگ  اج  هجیدخ  لد  رد  تایحتلا  لضفا  هیلع 

یعابر

ص 289. توبن ،) رصع   ) مالسا ردص  خیرات  - 1
ص 71 و 72. نامیا ، ناریما  - 2
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مارخ درک  رتبوخ  مادک  ود  نیز  اتماف  انیم  کلف  يا  هدب  فاصنا 

ماش بناج  زا  نم  درگناهج  هام  ایحبص  بناج  زا  وت  باتناهج  دیشروخ 

(1). تخاس هطساو  ار  هنومیم  تنب  هسیفن  داد  رارق  رخاوا  لیاوا و  دیس  جاودزات  رب  رطاخ  هاگ  نآ 

هجیدخ ترضح  رهاوخ  دنیوگ : یم  مه  يا  هدع  و  تسا . هدوب  هجیدخ  ترضح  دوخ  جاودزا  رد  هطساو  هک  دنیوگ : یم  مه  يا  هدع  هتبلا 
. تسا هدوب  هلاه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یهاگآ  (- 3

هب تسا  یناحور  يرما  هک  داقتعا  نامیا و  رظن  زا  دتسرفب  ماش  هب  تراجت  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ 
ماش هب  ار  وا  يو  تناما  رطاخ  هب  ًافرـص  دش و  دهاوخ  ثوعبم  ادخ  بناج  زا  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسناد  یم  دوب و  هدش  دنم  هقالع  ود 

يراگتساوخ يو  زا  برع  دیدانص  زا  یسک  ره  تهج  نیدب  وا  دوب و  وا  اب  جاودزا  يارب  يا  همدقم  يراجت  دادرارق  نیا  هکلب  داتـسرف  یمن 
نایفـسوبا لـهجوبا و  باـهی و  یبا  نب  تلـص  طـیعم و  یبا  نب  هبقع  دـننام  شیرق  ناـگرزب  زا  يرایـسب  دینـش و  یم  یفنم  خـساپ  درک  یم 

(2). تفریذپن ار  اهنآ  زا  کی  چیه  وا  یلو  دندش  وا  اب  جاودزا  راتاسوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یگژیو  (- 4

دتس داد و  وا  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ییوناب  دیـسر ، یگلاس  نس 25  هب  ًابیرقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  یتقو 
هجیدخ وناب  نیا  مان  و  درک . جاودزا  وا  اب  و  دندناوخ ) یم  نیما »  » بقل هب  ار  دـمحم   ) دـش يو  تقادـص  يراد و  تناما  هتفیـش ي  درک  یم 

(3). دوب یتخبشوخ  اب  مأوت  ناشجاودزا  دوب و 

يوخ قلخ و  هتفیش ي  نز  نیا  یلو  دنک  يراگتـساوخ  دیاب  درم  هتبلا  دنک . یم  يراگتـساوخ  وا  زا  هجیدخ  ًانعم  یگلاس ،  جنپ  تسیب و  رد 
نم زا  دیایب  هک  دینک  راداو  ار  ناوج  نیا  هک  دـنک  یم  کیرحت  ار  يدارفا  شدوخ  تسا ؛ لوسر  ترـضح  زیچ  همه  ییابیز و  تیونعم و  و 

(4). دنک يراگتساوخ 

تناما رد  هک  یترهش  زاتمم و  تیصخش  تقایل و  دادعتـسا و  و  دوب ، مشاه » ینب  برع « لیابق  نیرت  لیـصا  زا  هک  هللادبع  نب  دمحم  تباجن 
مأوت اه  شرازگ  رابخا و  نیا  دش . یم  هدناوخ  نیما » دـمحم   » اج همه  رد  هک  يروط  هب  دوب . هدرک  ماع  صاخ و  دزنابز  ار  وا  تشاد ، يراد 

هایس و ناگدید  اب  ای  تفگ ، یم  نخـس  یـسک  اب  نوچ  هک  يو  ینتـشاد  تسود  ابیز و  راسخر  بیکرت و  شوخ  هفایق ي  نوزوم و  تماق  اب 
بسن بسح و  هتفیـش ي  هجیدخ  هک  دش  ثعاب  یگمه  درک ، یم  تبحم  دیلوت  فرط ، لد  رد  تسیرگن ، یم  یـسک  هب  دوخ ، ذفان  قارب و 

زین تاهج  نیمه  دوش . وا  هدیدنسپ ي  لاصخ  تیصخش و  تقایل و  و 

ص 304. ج1 ، رشب ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  خیرات  - 1
ص 144. نایملاع ، تمحر  - 2
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ص 13. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  - 3
ص 275. يوبن ، هریس ي  رد  يریس  - 4
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هیلع و هللا  یلـص  دمحم  اب  جاودزا  يارب  ار  وا  یگدامآ  ات  دهد  رارق  هطـساو  ار  هیلع »  » رتخد هسیفن »  » مان هب  ینز  هجیدخ  هک  دیدرگ  بجوم 
(1). دناسرب يو  عالطا  هب  هلآ 

ربمایپ هب  هجیدخ  هقالع  ساسحا  زا  يدارفا  یهاگآ 

هقرو هسیفن و 

سپ دوخ  نورد  زار  نایب  هب  یتسود  یناـبرهم و  يور  زا  هسیفن  رارـصا  اـما  هسیفن  هب  شنورد  لاوحا  تاـساسحا و  ناـیب  زا  هجیدـخ  عاـنتما 
مدع جاودزا و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  عانتما  تلع  زا  هجیدخ  شسرپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلا  دبع  نب  دمحم  هب  تبحص  ندیـسر 

. وناب يوزرآ  ندروآرب  هب  هسیفن  هدعو  سپس  هکم  فارشا  نوچمه  يو  زا  يراگتساوخ 

دوخ ناراگتساوخ  همه  هب  وا  ّدر  باوج  مغریلع  شیوخ . ساسحا  لرتنک  رد  وا  ییاناوت  مدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  قشاع  هجیدخ 
هللا یلـص  دّمحم  اب  جاودزا  هب  دوخ  هقالع  هرابرد  هقرو  اب  وا  تروشم  سپ  شتورث  هب  نادرم  عمط  زا  يو  سرت  ببـس  هب  شیرق  ناگرزب  زا 

زورما و رد  هتـشذگ  ياـیؤر  ققحت  هب  هقرو  خـساپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ندوب  رتـکچوک  ینـس و  فـالتخا  دوـجو  اـب  هلآ  هیلع و 
. ملاع همه  هکم و  رب  دیشروخ  نیا  رون  هطاحا  هجیدخ و  هناخ  هب  ناشخرد  دیشروخ  دورو  اب  نآ  لیوأت  يو و  يایؤر  يروآدای 

يو یقیقح  قشع  رگنایب  ربمایپ  رانک  رد  هجیدخ  یگدنز  هعلاطم 

هّکم و یفارشا  ماظن  ياهرایعم  فلاخم  وا ، اب  یگدنز  همادا  يرـسمه و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  باختنا  رد  هجیدخ  رایعم  كالم و 
دّمحم هب  هجیدـخ  صلاخ  قشع  اب  لیلحت  لباق  طقف  رقف  هب  هافر  زا  رذـگ  رد  هجیدـخ  یگدـنز  یلومعم و  ياه  هداوناـخ  یگدـنز  اـب  یتح 

. دشاب یم  نوزف  تفرعم  ازفا و  یگنشت  یقشع  هکلب  لاصو  قشع  هن  مه  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يراگتساوخ  متشه : لصف 

يراگتساوخ للع  ربمایپ و  ياه  یگژیو 

ص 70. ترجه ، ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  - 1
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مالغ  ) هرسیم رفس  یط  رد  داتـسرف  ماش  هب  تراجت  يارب  ار  ترـضح  نآ  دش ، فقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تافـص  هب  نوچ  هجیدخ 
هرـسیم تسا . ادخ  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دینـش  یبهار  زا  درک و  هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  یتامارک  تازجعم و  هجیدـخ )

هب تیاهن  رد  دـش و  رتشیب  ترـضح  هب  هجیدـخ  تبغر  قوش و  دـناسر . هجیدـخ  عالطا  هب  دوب  هدینـش  هک  ار  هچنآ  همه  تشگزاـب  زا  سپ 
. درک جاودزا  داهنشیپ  تشاد و  زاربا  ار  شیوخ  هقالع  تدار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

نسح مهدنع و  کتناما  کموق و  یف  کفرـش  کتبارقل و  کیف  تبغر  دق  ینا  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هجیدخ 
ییوگتـسار وکین و  قالخا  تموق و  نایم  رد  تیرادتناما  یگرزب و  فرـش و  نم و  اب  تیدنواشیوخ  ببـس  هب  کثیدح » قدـص  کقلخ و 

. منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تسا 

ای هدزاود  هیرهم  اب  تشذـگ  یم  شکرابم  نس  زا  لاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ماجنارس 
مالس هجیدخ  ترضح  دمآ . رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حاکن  هب  تفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تخادرپ  تنامـض  دوخ  هک  هیقوا  هدزیس 

لام ناج و  لذب  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرسمه  نابیتشپ  یماح و  هراومه  دروآ و  مالسا  هک  دوب  یسک  نیلوا  اهیلع  هللا 
(1). دومرفن غیرد  شربمایپ  ادخ و  نید  هار  رد 

بوسحم اهنآ  نیرتابیز  نیرتدنمتورث و  زین  و  تفر ؛ یم  رامش  هب  شیرق  نانز  نیرتهب  زا  تفارش  ظاحل  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
شنادـنواشیوخ مامت  و  دـنتفگ ، یم  شیرق ) يوناـب  « ) شیرق هدیـس ي   » وا هب  دـش و  یم  هدـناوخ  هراـط » ، » تیلهاـج رـصع  رد  تشگ . یم 

. دنتشاد وا  اب  جاودزا  هب  يدیدش  لیمامت 

ص 158. هعیش ، تاثدحم  - 1
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«، باهی یبا  نب  تلـص  «، » طیعم یبا  نب  هبقع  : » هلمج زا  دنتـشاد ؛ لوذبم  ودب  یناوارف  ياهلام  دـنومن و  يراگتـساوخ  وا  زا  شیرق  ناگرزب 
تفارـش همیرک ، قالخا  رطاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک و  درط  ار  همه  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ   . (1)« نایفسوبا  » و لهجوبا » »

هک میراد  عطق  ناوارف  تاـیاور  دانتـسا  هب  اـم  و  دومن . باـختنا  تشاد ، غارـس  وا  رد  هک  يا  هیلاـعتم  تافـص  هدیدنـسپ و  تاـکلم  و  سفن ،
(2). دومن راهظا  ربمایپ  اب  جاودزا  هب  ار  شیوخ  لیامت  تسخن 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يراگتساوخ  تیفیک 

ًاـصخش هجیدـخ ،  هک : دـنک  یم  لقن   (3) ماـشه نبا  یتـح  تسا . هدوب  هجیدـخ  دوـخ  فرط  زا  ادـتبا  داهنـشیپ ، هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق 
نایم هک  یتزع  تمظع و  نآ  تسا و  رارقرب  وت  نم و  نایم  هک  یـشیوخ  رثا  رب  نم  هدازومع ! تفگ : نینچ  درک و  راـهظا  ار  دوخ  تـالیامت 

داد خساپ  وا  هب  شیرق » نیما  . » منک جاودزا  وت  اب  ملیام  ًادـج  تسا ؛ دوهـشم  وت  زا  هک  ییوگتـسار  قلخ و  نسح  تناما و  يراد و  دوخ  موق 
. دهد ماجنا  ار  راک  نیا  اهنآ  تروشم  اب  دزاس و  هاگآ  راکنیا  زا  ار  دوخ  ياهومع  تسا  مزال  هک :

: دناسر ریز  زرط  هب  ربمایپ  هب  ار  هجیدخ  مایپ  هیلع »  » رتخد هسیفن ، هک  دندقتعم  ناخروم  رتشیب 

توعد تزع  تفارـش و  تورث ،  ییابیز و  هب  ار  وت  نم  هاگره  ینک ؟ یمن  نشور  رـسمه  غارچ  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  ناتـسبش  ارچ  دـمحم ! »
؟ يریذپ یم  منک 

؟ تسیک تروظنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. درک یفرعم  ار  هجیدخ »  » و

؟ دراد يدایز  قرف  وا  اب  نم  یگدنز  عضو  هکنیا  اب  دوش ؛ یم  رضاح  راک  نیا  هب  هجیدخ )  ) ایآ دومرف : ترضح 

امـش و اـب  دـسا ) نب  ورمع   ) وا لـیکو  هک  نک ، نیعم  ار  یتقو  وت  منک . یم  رـضاح  ار  وا  نم  و  تسا ، نم  تسد  رد  وا  راـیتخا  تفگ : هسیفن 
. دوش رازگرب  نشج  مسارم و  هدمآ و  درگ  مه  رود  ناتماوقا 

رد ار  شیرق  گرزب  ياه  تیـصخش  هک  یهوکـش  اب  سلجم  . درک هرکاذـم  ار  نایرج  بلاطوبا )  ) دوخ راوگرزب  ياهومع  اب  یمارگ  لوسر 
(4). درک یفرعم  ار  دوخ  هداز ي  ردارب  تسادخ و  يانث  دمح و  نآ  زاغآ  هک  دناوخ  يا  هبطخ  بلاطوبا  تسخن  دیدرگ . لیکشت  تشادرب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  روآ  مایپ  ياه  باوخ 

ص 22. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 141. ج1 ، یسررب ، لیلحت ، هیزجت ، هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  حیحص  هریس  - 2

ص 204. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 3
ص 197. ج1 ، تیدبا ، غورف  - 4
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رد : » درک نایب  نینچ  ار  نآ  دـمآ و  لفون  نب  هقرو  شیومع  رـسپ  دزن  دـید ، بیجع  یباوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ماـیا  نیا  رد 
.« دش هراپ  تفه  سپس  داتفا ، نم  رانک  رد  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  هام  مدید  باوخ 

ياراد وا  زا  و  يدرگ ، لیان  وا  يرسمه  تداعـس  هب  وت  و  دنک ، جاودزا  وت  اب  نامزلارخآ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  باوخ  نیا  ریبعت  : » تفگ هقرو 
(1) .« يدرگ یم  دنزرف  تفه 

.« تسشن ورف  نم  هناخ ي  رد  دمآ و  نییاپ  مک  مک  دیخرچ و  هبعک  يالاب  رد  دیشروخ  مدید  باوخ  رد  : » تفگ زین 

(2) .« درک یهاوخ  جاودزا  دبای ، یم  یناهج  ترهش  هک  گرزب  يدرم  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نینچ  باوخ  نیا  ریبعت  : » تفگ هقرو 

یگرزب تداعـس  نانچ  هب  هک  تفای  نانیمطا  دیـسر ، یم  وا  هب  باوخ ، يرادـیب و  رد  هک  اهییوگـشیپ  هنوگ  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
ییوگ هک  هنوگ  نآ  دـسرب ، ریظن  یب  راختفا  نیا  هب  وا  ددرگ ، مهارف  جاودزا  تامدـقم  ات  دوب  تصرف  راـظتنا  رد  ور  نیا  زا  دوش ، یم  لـیان 

: دبای تسد  نآ  هب  ات  تسا  وا  يایوج  دراد و  ییا  هدشمگ 

دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاعدوب  هدنب  رس  رب  قح  هیاس ي 

یسک يور  مه  وت  ینیب  تبقاعیسک  يوک  رس  رب  ینیشن  رگ 

(3) كاپ بآ  رب  یسر  ردنا  تبقاعکاخ  وت  يدنچ  ینکرب  یهاچ  رگ ز 

لفون نب  هقرو  اب  وا  تروشم  ربمایپ و  تثعب  زا  هجیدخ  یهاگآ 

رـسپ هک  لفون  نب  هقرو  دزن  هب  هاـگنآ  درک  دازآ  دوب  هداد  هرـسیم  هب  هک  يا  هدژم  رطاـخ  هب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هکنیا  زا  سپ 
تفر و تشاد  ینید  ياهباتک  رد  يدایز  تاعلاطم  درک و  یم  یگدنز  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  نید  هب  دوب و  هجیدخ  يومع 
هک هجیدخ  نانخـس  درک . فیرعت  وا  يارب  ار  همه  دوب  هدینـش  هدید و  ار  هچنآ  ماش و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترفاسم  ناتـساد 
زا مه  نم  دوب و  دهاوخ  تما  نیا  ربمایپ  دمحم  هکنادب  دشاب  تسار  یتفگ  ار  هچنآ  رگا  هجیدخ ! يا  تفگ : ودـب  لفون  نب  هقرو  دـش  مامت 

روهظ و نامز  نونکا  هک  تسا  يربمایپ  ار  تما  نیا  هک  مناد  یم  متسه  يربمغیپ  نینچ  روهظ  رظتنم  ما  هدروآ  تسد  هب  هک  یتاعالطا  يور 
. تسا وا  ندمآ 

درک و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يرسمه  قاتـشم  شیپ  زا  شیب  ار  وا  دوب  هدمآ  هجیدخ ش  يارب  یمک  هلـصاف ي  هب  هک  تانایرج  نیا 
هداد و یفنم  خساپ  دندوب  هداتسرف  هک  یناراگتساوخ  هب  دنتشاد و  ار  وا  يرسمه  يوزرآ  شیرق  ناگرزب  هکنیا  اب 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دش و  راکشآ  باوخریبعت  ص 36 - راعش ، رفعج  رتکد  قیقحت  اب  ، یفوع دمحم  ، تایاکحلا عماوج  - 1
همطاف موثلک و  ما  هیقر ، بنیز  رهاط ، بیط ، مساق ، ياـه : ماـن  هب  رتخدراهچورـسپ ) هس   ) دـنزرف تفه  ياراد  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخزا

(. ،ص 38 نامه . ) دیدرگ اهیلع ) هللا  مالس  )
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ص 6. ،ج 5 ، نیما نسحم  دیس  همالع  زا  هینسلا ، سلاجملا  - 2
ص 41. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 3
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ترـضح نآ  عالطا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  جاودزا  هب  ار  دوخ  هقالع ي  يا  هلیـسو  خب  ات  دـمآرب  ددـص  رد  دوب  هدرک  در  ار  همه 
رد د یـصوصخ  روط  هب  داتـسرف و  دوب - هجیدخ  ناتـسود  شیرق و  نانز  زا  یکی  هک  هینم »  » رتخد هسیفن - »  » لابند هب  ور  نیا  زا  و  دناسرب ،

نآ اـب  ار  عوضوم  دـناد  یم  حالـص  دوخ  هک  هنوگره  دورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دزن  اـت  تساوخ  وازا  تفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لد 
. دیوگب ترضح 

: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزن  هب  هسیفن 

؟ يریگ یمن  نز  ارچ  دمحم ! يا 

: داد خساپ  ترضح 

! مریگب نز  نآ  کمک  هب  هک  مرادن  يزیچ 

: تفگ هسیفن 

؟ یتسه جاودزا  هب  رضاح  منک  ادیپ  وت  يارب  لیصا  فیرش و  يا  هاوناخ  زا  ابیز  راد و  لام  ینز  منک و  فرطرب  ار  راک  لاکشا  نم  رگا 

؟ منک ادیپ  مناوت  یم  ینز  نینچ  اجک  زا  تفگ :

. دنهدب ار  راک  بیترت  دش  رارق  دمآ و  هجیدخ  دزن  هب  سپس  منک . یم  هدامآ  راکنیا  يارب  ار  هجیدخ  درک و  مهاوخ  ار  راکنیا  نم  تفگ :

ورمع اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يومع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهومع  عالطا  هب  دمآ و  نوریب  یـصوصخ  تروص  از  عوضوم 
(1). دش هداد  دقع  يراگتساوخ و  سلجم  بیترت  دیسر و  ناکیدزن  رگید  دسا و  نب 

یم نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  جاودزا  تراجت و  هرابرد  نایملاع  تمحر  باتک  بحاص 
: دسیون

دوس تخورفب و  ربارب  ود  زا  رتـشیب  هب  دوب  هدرک  ریادـیرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  هک  ار  یلاوـما  هجیدـخ  دندیـسر  هکم  هب  نوـچ 
. دومن فیرعت  هجیدخ  يارب  ار  ناگتشرف  ینابیاس  بهار و  نخس  زین  هرسیم  دروآ  تسد  هب  يدایز 

نمادـکاپ نز  نادـب  يرتشیب  تمظع  تیـصخش و  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  یلاـعت  يادـخ  هدرا ي  یفرط  زا  دوب و  اـناد  همرتحم و  ینز  هجیدـخ 
هسیفن شتسود  ای  دوخ و  رهاوخ  یـضعب  لقن  هب  ار (  یـسک  اذل  دیدرگ . تلع  رب  دیزم  درک  وگزاب  هرـسیم  هک  مه  ینانخـس  دیامرف  تیانع 

: داد ماغیپ  نینچ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  ار )

ص 22 و 23. ج2 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  - 1
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جاودزا وت  اب  ملیام  يراد  شیرق  نایم  رد  هک  وت  یقلخ  شوخ  تناما و  تفارش و  تهج  هب  وت و  اب  يدنواشیوخ  تلع  هب  زیزع  يومع  رـسپ 
(1). دیناسر بانج  نآ  عمس  هب  جاودزا  روظنم  هب  ار  دوخ  قایتشا  هقالع و  بیترت  نیدب  منک و 

؟ ینک یمن  جاودزا  وت  هک  تسا  راک  رد  یعنام  هچ  هک  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هسیفن  تاقبط  رد  دعس  نبا  لقن  هب 

. منک رایتخا  يرسمه  مناوتب  ات  مرادن  تسد  رد  ایند  لام  زا  يزیچ  دومرف : ترضح 

؟ يریذپ یم  منک  یفرعم  تیارب  تسا  تزع  تفارش و  لام و  لامج و  ياراد  هک  ار  یسک  نمرگا  تفگ : هسیفن 

؟ تسا یسک  هچ  وا  دومرف :

! هجیدخ تفگ :

؟ دریذپ ماجنا  يراک  نینچ  هنوگچ  مرادن ) يزیچ  مه  نم  تسا و  دنمتورث  هک  وا  : ) دومرف ربمغیپ 

مامعا اب  هک  داد  تلاکو  ار  دـسا  نب  ورمع  شیومع  زین  وا  تفگ و  هجیدـخ  هب  ار  رما  نایرج  هاگنآ  تسا و  نم  اـب  نآ  ماـجنا  تفگ : هسیفن 
(2). دننک وگتفگ  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

لاـم دوس  زا  یمهـس  یلبق  دادرارق  قبط  هجیدـخ  دوب  رارق  هک  ماـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تعجارم  زا  سپ  رگید  یلقن  هب  و 
؟ دومن یهاوخ  فرصم  يراک  هچ  هب  ار  لوپ  نیا  هک  دیسرپ  يو  زا  دهدب  ترضح  نادب  ار  هراجتلا 

. مهد هداوناخ  لیکشت  دنک و  حاکن  يرسمه  نم  يارب  میومع  هک  تسا  رارق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ منک هبطِخ  ینز  وت  رهب  زا  نم  هک  یتسین  یضار  ایآ  تفگ : هجیدخ 

. مشاب یضار  دومرف : ترضح 

بسن رد  تسا و  رترب  رتهب و  هکم  نانز  همه  زا  تراهط  لامک و  تفع و  لامج و  رد  هک  وت  موق  زا  مناد  یم  وت  رهب  زا  ینز  تفگ : هجیدخ 
ود وت  زا  شیپ  یکی  دوب  بیع  ود  ار  وا  اما  دـشاب . یـضار  یلیلق  هب  وت  زا  دوب و  رـصان  نیعم و  رای و  وت  اب  اهراک  رد  دـشاب و  کـیدزن  وت  اـب 

اهیلع هجیدخ  ترضح  هک  میا  هداد  یلبق  ياه  لصف  رد  ار  بلطم  ود  نیا  باوج  ام  ! ] تسا رتنوزف  وت  زا  شنـس  هکنیا  رگید  هدرک و  رهوش 
[ دندوب هدومنن  مه  يرهوش  دندوب و  ءارذع  دنا و  هدوب  هلاس  یلا 27  ادخ 25  لسور  اب  جاودزا  ماگنه  مالسلا 

لام تورث و  ار  وت  دومرف : اـیح  مرـش و  لاـمک  اـب  اذـل  تسوا  دوخ  دوصقم  ستناد  هجیدـخ  ناـیب  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا یهت  متسد  ایند  لام  زا  نم  تسا و  ناوارف 

.122 ص 120 - ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  همجرت  ص 833 ؛ ج3 ، يربط ، خیرات  - - 1
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ارم دـنورب و  مردـپ  دزن  هب  وگب  اهنادـب  ورب و  دوخ  ناشیوخ  مامعا و  دزن  هب  نونکا  مه  تسوت و  رایتخا  رد  تسا  ارم  هچنآ  تفگ : هجیدـخ 
(1). داد مهاوخ  دوخ  لام  زا  ار  نآ  نم  هک  نکم  میب  گرزب  نیباک  زا  دننک و  يراگتساوخ  وت  يارب 

اما و  تسا . هدوب  هجیدخ  هیحان ي  زا  هدوب  هک  یتروص  ره  هب  جاودزا  داهنشیپ  هک  دوش  یم  نشور  دروم  نیا  رد  هدراو  تایاور  نومضم  زا 
جاودزا هراب  رد  هک  یـسک  دوب و  هدـش  هتـشک  راِجف  ياهگنج  رد  هدوبن و  تاـیح  لاـح  رد  عقوم  نآ  رد  هجیدـخ  ردـپ  نیخروم  لـقن  ربارب 

يومع رـسپ  لـفون  نب  هقرو  یخرب  تسا و  هدوب  دـسا  نب  ورمع  يو  يوع  هدومن  هرکاذـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ماـمعا  اـب  هجیدـخ 
: تفگ هقرو  تساوخ  ار  هقرو  رظن  يأر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لسور  هرابرد  هجیدخ  یتقو  هک  دنا  هتشون  ار  هجیدخ 

هّدق تقاشر  یلع  بیضقلا  یکحیهدعس  ۀیاهن  یف  لماکت  رمق 

هّدخ قئاقش  یف  برغت  سمشلا  وهنیبج  ضایب  نم  علطی  ردبلا 

(2) هدنع نم  اهلک  ۀیربلا  نسحامناکف  اهرساب  لامکلازاح 

نادـنزرف ریاـس  بلاـطوبا و  دوـمن و  هاـگآ  هجیدـخ  داهنـشیپ  زا  ار  بلاـطوبا  دوـخ  يوـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لاـح  ره  هب 
رد دش و  هدناوخ  بلاطوبا  هلیـسو ي  هب  دقع  هبطخ ي  قفاوت  لوصح  همزال و  ارکاذم  زا  سپ  دنتفر و  هجیدـخ  يومع  دزن  هب  بلطملادـبع 

(3). تسا هدش  هراشا  بیترت  نیدب  یمارگ  یبن  زاتمم  تیصخش  یفرعم  هب  زین  هبطخ  رخآ 

هسیفن تطاسو  اب  ربمایپ  زا  هجیدخ  يراگتساوخ  یگنوگچ 

دمحم راک  رد  هشیدنا  هب  ار  بش  دوب ، هدرک  وگزاب  اهیلع ) هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح   ) شیارب ار  رفـس  نیا  بیرغ  ياهدادیور  هک  هرـسیم 
یم رظن  زا  ار  يو  شوـخ  بوـخ و  راـتفر  ارـالد و  هرهچ ي  و  دیـشیدنا ، یم  شکیدزن  هدـنیآ ي  هب  تفر و  رتـسب  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
نآ ددرگ . ربمغیپ  یگدنز  کیرـش  شناراگتـساوخرب ، ندناشف  نیتسآ  زاسپ  و  رمع ، هدـنام ي  یقاب  نیا  رد  هک  درک  یم  وزرآ  دـنارذگ و 

: تفگ یم  دوخ  اب  دیشیدنا و  یم  دمآ  دهاوخ  شیپ  نایم  نیا  دهک ر  ییاهدادیور  هب  هاگ 

نابرهم و ینز  هویب  تساوخرد  هب  شزیوآ ، شوگ  زیگنا و  لد  دـنلب  هزاوآ ي  باذـج و  يدرمناوج  یناوج و  طاشن  نآ  اب  هللادـبعروپ  اـیآ 
هلاخ نوچمه  وا  يارب  هک  ینز  هب  و  تشذگ ؟ داوخ  یمشاه  نایورهم  ناگزیشود و  زا  داد و  دهاوخ  دعاسم  خساپ  هلاس  لهچ  لاس و  نایم 
نخس نآ  هرابرد  نیـشیپ  ياه  لصف  رد  هک  دشاب  یم  هیما  ینب  نامه  ربمایپ  نانمـشد  زا  مالک  هکت  نیا  ( ؟ دروآ دهاوخ  يور  تسا ، ردام  و 

( میتفگ

. تشادن لاس  لهچ  زا  شیب  دوب ، هدنز  زورما  بهو » تنب  هنمآ   » رگا یتسار 

ص 235. ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
ص 239. ج2 ، نامه ، - 2

ص 145 و 146. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نایملاع ، تمحر  - 3
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هدوهیب ششوک  نیا  اما  ددرگرب ، دوخ  تعیبط  هب  هک  دیـشوک  وا  ودمآ  شندید  هب  دوب  شناتـسود  زا  هک  هبنم  رتخد  هسیفن  ماگنه  نیمه  رد 
. تفرن وا  شیپ  زا  تفرگنرب  شزار  زا  هدرپ  ات  دنامن و  ناهنپ  هسیفن  زا  شنورد  ینارگن  یناشیرپ و  اریز  دوب ،

ندـناسر يارب  دـشاب و  دـنویپ  نیا  ياـشگ  هرگ  هک  درک  دـهعت  دومن و  ناـسآ  هجیدـخ  رب  ار  قشع  نیا  تفاـی ، ربـخ  ارجاـم  زا  نوچ  هسیفن 
. دزرون غیرد  يدنم  هشیدنا  یشیدنا و  هراچ  چیه  زا  شا ، هدنزرا  يوزرآ  هب  هجیدخ 

يرهم و یب  ببـس  وا  زا  درک و  نخـس  زاغآ  تفاـی ، اـهنت  ار  وا  نوچ  تفاتـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رادـید  هب  گـنرد  یب  هاـگنآ 
زا زیربل  ار  شیایند  دشخب و  ششمارآ  هک  تسا  ینز  دنمزاین  دراد و  لاس  تسیب  زا  شیب  هکنآ  اب  ارچ  هک  دیسرپ  ییوشانز  زا  شیراددوخ 

تـشاد شیوخ  يرادان  یمیتی و  جاودزا و  ياه  يراوشد  هشیدـنا ي  زا  زیربل  ینورد  هک  یلاح  رددـمحم  و  دریگ ؟ یمن  نز  دـنک ، يداـش 
راتفر و اب  هرخالاب  دـهد  یخـساپ  دـمحم  اـت  داد  همادا  نخـس  هب  زین  هسیفن  دومن . یم  دـنم  هشیدـنا  شوماـخ و  ناـنچمه  داد و  یمن  باوج 

. مریگب نز  هک  مرادن  یلوپ  ادخ  هب  دومرف : دز و  يدنخبل  دمحم  ات  داد  رارق  انگنت  دار ر  ترضح  شرارصا 

؟ يریذپ یم  دنناوخارف  يزاین  یب  لام و  فرش و  لامج و  هب  ار  وت  رگا  تفگ : تفای و  تسد  بلطم  حیرصت  يارب  یهاگزیرگ  هب  هسیفن 

. تسین يربارب  يارای  وا  اب  ار  یکم  یشرق و  نز  چیه  هک  تسا  هجیدخ  نیا  کنیا 

رب يدنخبل  و  دـش ، افوکـش  ربخ  نیازا  زین  بلاطوبا  هرهچ  تشاذـگ . نایرج  ردار  بلاط  یبا  شمع  دـش و  نامداش  داهنـشیپ  نیا  زا  دـمحم 
ینامز رد  دـش . رطاـخ  هدوسآ  دیـشیدنا  یم  شا  هراـبرد  شیوخ  نادـنزرف  زا  شیب  هک  دوخ  هداز ي  ردارب  هب  تبـسن  تسب و  شقن  شناـبل 
هجیدخ هناخ ي  هب  هزمح ، بلاطوبا و  شیومع  ود  هارمه  هب  دـمحم  و  دـمآ . دـیدپ  هیناج  همه  یمهافت  هدـنیآ ، رـسمه  ود  نیا  نایم  هاتوک 

ياه لاس  تلاسر  ندرب  نایاپ  هب  رد  ربمغیپ  روای  هجیدخ  ات  دش  هدامآ  دوب  هتفر  ادخ  تیشم  ملق  رب  هک  ییوشانز  نیا  يارب  زیچ  همه  دمآ و 
، نامز فراعتم  نییآ  هب  هک  هاتوک  يا  هبطخ  اب  دـنا ، هدروآ  لوسر  تریـس  ناگدنـسیون  ناراـگن و  خـیرات  هک  ناـنچ  نآ  ددرگ و  يو  دـعب 

(1). تفریذپ نایاپ  دنویپ  نیا  دناوخ  يراگتساوخ  سلجم  رد  بلاطوبا 

ياهدادیور رایـسب و  دوس  ماش و  هب  ربمغیپ  یناگرزاب  رفـس  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ناسیون  هریـس  زا  یهورگ  هک  جیار  تیاور  نیا  رانک  رد 
هجیتن ي جاودزا ، نیا  هک  دننآ  رب  رگید  یهورگ  دش ، میتفگ  هک  یتروص  هب  ربمغیپ  جاودزا  يارب  هجیدخ  یگدامآ  لماع  رفـس ، نیا  رگید 
وا تساوخ  رد  هب  هک  تسا  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه  هیـضق  هطـساو ي  هکلب  هدوبن ، هبنم  رتخد  هسیفن  يدرمیاپ  اب  ماش و  هب  ربمغیپ  تراـجترفس 

. تفرگ ماجنا  دنویپ  نیا 

راوگرزب ود  نآ  نایم  جاودزا  رد  هطساو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  جاودزا  هرابرد  رـسای  رامع  نانخس 
؟ تسا هدوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه 

ص 72 و 73. مالسلا ، امهیلع  ارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  همان  یگدنز  ای  نامیا  ناریما  - 1

رد هطساو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  جاودزا  هرابرد  رسای  رامع  نانخس 
؟ تسا هدوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  راوگرزب  ود  نآ  نایم  جاودزا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 288ناهفصا   هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:68

تـسود نم  اریز  مرت ، هاگآ  دلیوخ  تخد  هجیدخ  جاودزا  هب  همه  زا  نم  دـیوگ : یم  وا  هک  تسا  هدـمآ  رـسای  رامع  زا  یبوقعی  خـیرات  رد 
شرهاوخ دید ، ار  ادخ  لوسر  هجیدخ  نوچ  میدروخرب . هلاه  شرهاوخ  هجیدخ و  هب  میتشذـگ و  یم  هورم  افـص و  زا  يزور  مدوب . ربمغیپ 

؟ تسین هجیدخ  راتساوخ  دمحم  تتسود  ایآ  رامع ! يا  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  هلاه 

زور نآ  نوچ  راذگب و  رادید  رارق  ار  يزور  درگرب و  دومرف : متفگ : ار  ارجام  مدمآ و  ربمغیپ  تمدخ  هب  سپـس  مناد . یمن  ادـخ  هب  متفگ :
رد شیاهومع  اب  زین  ادـخ  لوسر  دـنکفا . شـشود  هب  ابیز  ییابید  تساراـیب و  ار  وا  يور  يوم  داتـسرف و  شمع  دزن  هب  هجیدـخ  دیـس  رارف 

. تفریذپ نایاپ  جاودزا  راک  دناوخ و  هبطخ  نمجنا  نآ  رد  بلاطوبا  دندمآ و  رضاح  دوب  شیپاشیپ  بلاطوبا  هک  یلاح 

يدحا رودزم  دمحم  داتـسرفن و  ماش  یناگرزاب  رد  يرازگراک  هب  ار  دمحم  هاگ  چیه  هجیدخ  هک  تسا  هدوزفا  نینچ  ناتـساد  نیا  هب  رامع 
. تسا هدوبن 

هب ار  دـنویپ  نیا  ناتـساد  هدرک  رکد  ار  ربمغیپ  جاودزا  رد  ناثدـحم  ناـیم  روهـشم  نیتسخن و  تروص  هکنآ  زا  سپ  شخیراـت  رد  ریثک  نبا 
. تسا هدروآ  زین  تفگ  رامع  هک  وحن  نیمه 

هجیدخ داد ، ار  رفـس  ياهدادیور  شرازگ  هرـسیم  تشگرب ، ماش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ءادف  یبا  خـیرات  رد 
(1). تفرگرس جاودزا  نیا  ور ز  تسیب  زا  سپ  درک و  يراگتساوخ  داد و  ربمغیپ  هب  ار  دنویپ  داهنشیپ  دوخ 

يراگتساوخ ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حدم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  راعشا 

ای ۀیناث  لوقلا  هیلع  تداعأف  مالکلا –  نع  کسما  هنیبج و  قرع  یتح  اهنم  ًاءایح  هسأر  قرطاف  هجیدخ  کتکولمم  یه  تلاق  اهتیمس  لاق  .. 
: لوقت تلعج  ًارما و  کل  فلاخا  ینا ال  بیبح و  یل  هللا  تنا و  بیجت و  کلام ال  يدیس 

كانه ینم  عاض  ًابیلق  دشناکارالا  يداوب  تزج  نا  دعس  ای 

كاکف مهنم  بحلا  ریس  لهًالئاس ال  یقتلا  نالزغ  تفتسا  و 

كاذب یل  نم  ینع و  مهلئاسیمحلا  يداوب  ًابکر  يرت  نا  و 

كارت نا  یهتشت  ینیع  نآلافیرظان  اوبحصتسا  اورس و  معن 

كاوه هیف  بکر  دق  الالصفم و  وضع و ال  نم  یف  ام 

كاذب اذه  ناک  ام  يدیس  ایافجلا  دعب  لصولاب  ینتدع  وا 

ص 74. نامیا ، ناریما  - 1

ماگنه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حدم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  راعشا 
يراگتساوخ
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(1) كاضر الا  هیضری  بلقلافیضرت ال  ام  تئش و  امب  مکحاف 

یسورع يراگتساوخ و  مسارم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  بلاطوبا  يوگتفگ 

اهتمارک و اب  هک  ماش ، یتراجت  رفس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تشگزاب  يارجام  زا  سپ  میناوخ : یم  ثیداحا  رگید  قرو  رد 
ترـضح نآ  رادید  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دمآ ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ ي  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوب ، هارمه  تازجعم 

ناونع هب  هک  هچنآ  رب  هوالع  نم  دزن  رد  وت  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ینالوط ، ياهوگتفگ  زا  سپ  و  دش ، دنسرخ  رایسب 
.« يراد زین  يرگید  لاوما  ما ، هدرک  نییعت  رفس  ترجا 

زا بلاطوبا  دـمآ ، بلاطوبا  شیومع  روضح  هب  دـش و  جراخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هناـخ ي  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
يور زا  و  تفگ ، کیربت  دمآ و  شوخ  شا  هدازردارب  هب  و  دش ، دنسرخ  رایسب  ماش ، یتراجت  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يزوریپ 

. دیسوب ار  ترضح  نآ  مشچ  ود  نیب  هقالع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  بلاـطوبا و  نیب  هاـگنآ  دنتـسشن ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  راـنک  رد  و  دـندمآ ، اـهومع  سپس 
: داد خر  ریز  يوگتفگ 

»؟ داد وت  هب  يزیچ  هچ  یتراجت ، رفس  ترجا  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  : » بلاطوبا

. دهدب رتدایز  هک  داد  هدعو  هوالع  هب  داد ، دوب  وا  نم و  نیب  دادرارق  هک  ار  نامه  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

اهنآ هلیـسو ي  هب  اـت  مهدـب ، وت  هب  يراوـس  رتـش  ود  شکراـب و  رتـش  ود  هک  مراد ، میمـصت  نم  تسا ، گرزب  رایـسب  تمعن  نیا  بلاـطوبا :
اب ار  وت  جاودزا  همانرب ي  تسا ) هداد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هک  هرقن  الط و   ) مهرد راـنید و  لوپ  نآ  اـب  یهد ، ناـماس  ار  دوخ  یگدـنز 

. تشاد مهاوخن  همهاو  دیآ  مغارس  هب  تقو  ره  گرم ، زا  رگید  مهم ، رما  نیا  ماجنا  زا  سپ  و  مهد ، ماجنا  شیرق  نانز  زا  یکی 

. هدب ماجنا  يراد  لیم  هک  هنوگره  ناج ! ومع  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هنامرحم  يوگتفگ 

دیشوپ و ار  دوخ  سابل  نیرتهب  و  دومن ، وشتسش  رفـس  رابغ  درگ و  زا  ار  شندب  تفر و  مامح  دادماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دزن  رد  دمآ ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ ي  هب  سپس  دومن و  وبشوخ  رطع  اب  ار  دوخ 

ص 42. ج2 ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت  - 1
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دونشخ رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ندید  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دیدن ، ار  هجیدخ ) صوصخم  مالغ   ) هرـسیم زج  یـسک 
: دوب ظفاح  راعشا  نیا  نآ  یسراف  لداعم  ییوگ  هک  دناوخ  ترضح  نآ  رادید  تنمیم  هب  يراعشا  و  دش ،

بات خزود  رارش  داد  وت  رجه  بات  زبآ  ناوضر  ضایر  دبای  وت  لصو  غاب  ز 

باوخ ردنا  دنیب  وت  تسم  سگرن  لایختشهب  غاب  رابیوج  بش  همه  نم  مشچ  وچ 

باب ره  رد  هدرک  وت  لیمج  رکذ  تشهبلصف  ره  رد  هداد  وت  لامج  حرش  راهب 

باتملاع باتفآ  زا  دوش  یم  دیدپلعل  رهوج  هک  نیقی  دش  تبل  رود  هب  ارم 

هراومه دشاب و  تکرب  ریخ و  هب  تحبـص  نم  ياقآ  يا  : » درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  و  تفگ ، دمآ  شوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  سپس 
»؟ مروآرب ات  يراد  یتجاح  ایآ  یشاب ، ناوارف  ياه  تمعن  يداش و  زا  راشرس 

قرع ياه  هرطق  شیناشیپ  زا  و  تخادنا ، نییاپ  ار  شرس  دش و  راکشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هرهچ ي  زا  مرزآ  مرـش و  راثآ 
. تشگ ریزارس 

؟ یهد یم  ارم  خساپ  مدرک ، یلاوس  وت  زا  نم  رگا  ایآ  درک : ضرع  تبحم  لامک  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

. يرآ ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

؟ ینک راک  هچ  اهنآ  اب  یهاوخ  یم  یتفرگ  نم  زا  ار  لام  رتش و  هک  یتقو  هجیدخ :

؟ تسیچ لاؤس  نیا  زا  امش  روظنم  دمحم : ترضح 

. میازفیب نآ  رب  مهاوخ  یم  هجیدخ :

هب و  دهدب ، نم  هب  لوپ  يرادـقم  يراوس و  رتش  ود  شکراب و  رتش  ود  هک  هدرک  هراشا  نم  هب  بلاطوبا  میومع  هک  نادـب  دـمحم : ترـضح 
تمحز هب  مرادـن ، ار  شناوت  هک  يزیچ  هب  ارم  و  دـشاب ، عناق  كدـنا  لیاسو  هیرهم و  هب  هک  منک  جاودزا  شیرق  زا  ینز  اـب  اـهنآ  هلیـسو ي 

. دنکفین

؟ دنک رورسم  ار  مبلق  ات  منک  يراگتساوخ  ار  ینز  وت  يارب  هک  يرادن  تسود  ایآ  نم ! رورس  يا  هجیدخ :

. مهاوخ یم  يرسمه  نینچ  يرآ  دمحم : ترضح 

نانز همه ي  زا  ینمادکاپ  و  تواخس ، تفع ، لامک ، لامج ، لام ، رظن  زا  هک  ما ، هتفای  هکم  یلاها  زا  وت  موق  زا  وت  يارب  يرـسمه  هجیدخ :
کیدزن ناشیوخ  زا  وا  تسین ، عناق  رایـسب  هب  وت  ریغ  زا  و  تسا ، عناق  كدنا  هب  وت  زا  دـنک ، یم  يرای  یگدـنز  روما  رد  ار  وت  دراد ، يرترب 
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زین یبیع  متفگ  ار  وا  ياـه  یکین  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  دـنزرو ، یم  تداـسح  وت  رب  وا  دوجو  رطاـخ  هب  برع  ناـگرزب  ناـهاش و  تسا ، وت 
. دراد
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؟ تسیچ وا  بیع  دمحم : ترضح 

(1). تسا رتشیب  وت  نس  زا  وا  نس  و  هدرک ، رهوش  ود  البق  هک  تسا  نیا  وا  بیع  هجیدخ :

؟ تسیچ مان  دمحم : ترضح 

.« دراد مان  هجیدخ  وت  زینک  وا  هجیدخ ؛ کتک  ولمم  یه  : » هجیدخ

ریزارس شیناشیپ  زا  تلاجخ  قرع  دنکفا ، نییاپ  ار  شرس  مرزآ ، مرش و  تدش  زا  نخس  نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
. تفر ورف  توکس  يایرد  رد  و  دش ،

نم لد  بوبحم  وت  ادخ  هب  دنگوس  یهد ، یمن  ارم  خساپ  ارچ  نم ! ياقآ  يا  : » درک ضرع  تفگ و  نخس  رگید  راب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
: دناوخ دوب [ گنهامه  ظفاح  راعشا  نیا  اب  هک   [ يراعشا هاگنآ  متسه ، وت  عیطم  اپارس  و  منکن ، تفلاخم  وت  اب  يراک  چیه  رد  نم  و  یتسه ،

بشما مرادلد  ناهگان  دمآ  هکبشما  مراد  تلود  هچ  هللا  یلاعت 

بشما مرادرک  وکن  هللادمحبمدرک  هدجس  شیوخ  يور  مدید  وچ 

بشما مرادروخ  رب  شیوخ  تخب  زدروآرب  شلصو  زا  مربص  لاهن 

بشما مراد  رس  رد  هک  يروش  نیا  زا  ددرگ . وحم  هجیدخ   (2) مسرت یمه 

؛ كاضر الا  هیضری  ام  بلقلافیضرت  ام  تئش و  امب  مکحاف  »

.« ددنسپ یمن  ار  وت  ياضر  يدونشخ و  زج  نم  بلق  نک ، مکح  ار  نامه  يدنسپ  یم  يراد و  تسود  هک  ار  هچنآ 

. دیوگب نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ات  درک  رارصا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

وت دـننام  ینز  مرادـن ، ار  وت  اـب  یگدـنز  ناوت  و  مشاـب ، یم  تسد  یهت  نم  یلو  یتسه  دـنمتورث  ینز  وت  ومع ! رتخد  يا  دـمحم : ترـضح 
تداع یتسیز  هداس  هب  نم  دننام  و  دشاب ، مدوخ  حطـس  رد  یلام  رظن  زا  هک  متـسه  ینز  يایوج  نم  دش ، دهاوخن  نم  دـننام  يدرم  قاتـشم 

. دنشاب ناهاش  دیاب  تیاتمه  هک  یتسه  يا  هکلم  وت  یلو  دشاب ، هدرک 

ندرک ادف  زا  دنک  تیادف  ار  شناج  تسا  رضاح  هک  یـسک  و  تسا ، رایـسب  نم  تورث  تسا ، كدنا  تتورث  رگا  ادخ  هب  دنگوس  هجیدخ :
هب دـنگوس  مهد ، رارق  وت  راـیتخا  رد  ار  همه  تسه  مراـیتخا  رد  هک  یلاوما  همه ي  نازینک و  ناـمالغ و  نم و  دومن ، دـهاوخن  غیرد  تورث 

. دزادنیب هلصاف  وت  نم و  نیب  يزیچ  هک  مرادن  ار  نآ  نامگ  هبعک  يادخ 

. تسا هدوبن  هزیشود  ماگنه  نیارد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ مییوگب  هک  تسا  لوق  نآ  ساسارب  لوق  نیا  - 1
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...«. ددرگوحم ظفاح  هک  مسرت  یمه  : » هدمآ نینچ  ظفاح  ناویدرد  - 2
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: دوب نینچ  ظفاح [ راعشا  رد  نآ  لداعم   [ هک دناوخ  يراعشا  دش و  ریزارس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نامشچ  زا  کشا  تارطق  سپس 

تساغوغ رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هکتسیچ  منادن  لد  هتسخ  نم  نوردنا  رد 

تساون هب  ام  راک  هدرپ  نیا  زا  هک  ناه  لانببرطم  يا  ییاجک  دش  نورب  هدرپ  ملد ز 

تسارآ ششوخ  نینچ  نم  رظن  رد  وت  خردوبن  تافتلا  زگره  ناهج  راک  هب  ارم 

تسادص رپ ز  زونه  ظفاح  هنیس ي  ياضفدنداد  نوردنا  رد  مشود  وت  قشع  يادن 

نیا رد  نم  و  تسا ، هاگآ  رارسا  تقیقح  هب  تسا و  ناهنپ  اه  مشچ  دید  زا  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  تفگ : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  سپس 
ینیگنس زا  و  دننک ، يراگتساوخ  وت  يارب  نم  زا  وگب  ورب و  دوخ  ياهومع  دزن  کنیا  مرتراوازس ، وت  هب  یسک  ره  هب  هداوناخ ) لیکشت   ) رما

هتـسیاش ي هک  يدروم  نیا  رد  ورب و  مریگ . یم  هدـهع  رب  نم  زین  ار  روـما  ریاـس  نداد  ناـماس  و  دـشاب ، نم  هدـهع  رب  هیرهم  سرتـن ، هیرهم 
. شاب هتشاد  نانیمطا  تسا ، نظ  نسح 

يراگتساوخ يارب  اهومع  وت و  نونکا  مه  : » تفگ بلاطوبا  درک ، نایب  ار  ارجام  دمآ و  بلاطوبا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
(1) .« دیورب وا  هناخ ي  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

جاودزا يزاس  رارقرب  يارب  هسیفن  هیفص و  دمآ  تفر و 

یلص ربمایپ  اب  جاودزا  ققحت  يارب  لماک  روط  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دش ، رکذ  اهنآ  زا  یـشخب  هک  ییاهارجام  ثداوح و  زورب  زا  سپ 
، دندرک يراگتساوخ  وا  زا  برع ، گرزب  ناراد  هیامرس  نارادمدرـس و  هکنیا  اب  درب ، یم  رـس  هب  نآ  راظتنا  رد  و  دش ، هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا 

یم شبلق  تشادن  يزیچ  ایند  لام  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اب  جاودزا  يارب  کنیا  داد ، یفنم  خـساپ  اهنآ  هب  هناعطاق  وا 
. درک یم  يرامش  هظحل  نآ ، هب  لوصو  يارب  و  دیپت ،

هب ار  شلد  فرح  و  دیبلط ، روضح  هب  دوب ، هبنم  رتخد  شیرق و  نانز  زا  هک  ار  هسیفن »  » مان هب  دوخ  ناتسود  زا  یکی  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
راوتـسا حرطم و  ار  وا  اب  نم  جاودزا  عوضوم  و  ورب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دزن  دومرف  وا  هب  و  تفگ ، وا  هب  یـصوصخ  روط 

. نک

»!؟ يریگ یمن  نز  ارچ  دمحم ! يا  : » درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  روضح  هب  هسیفن 

. مزاس رارقرب  ار  جاودزا  مسارم  نآ  هلیسو  هب  ات  تسا ، یهت  ایند  لام  زا  متسد  دمحم : ترضح 

امـش يارب  ار  فیرـش  لیـصا و  نادناخ  زا  دنمتورث  لامکو و  لامج  اب  ییوناب  و  مزاس ، فرطرب  ار  وت  لکـشم  نیا  هک  ما  هدامآ  نم  هسیفن :
. منک یفرعم 
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؟ ینک ادیپ  ار  ییوناب  نینچ  یناوت  یم  اجک  زا  دمحم : ترضح 

. منک یم  هدامآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  فیرش ، يوناب  راک  نیا  يارب  نم  هسیفن :

دمآ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  روضح  هب  هیسفن  داد ، هسیفن  هب  تبثم  باوج  دوخ ، راد  ینعم  توکس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
. دیشوک سدقم  جاودزا  نیا  يرارقرب  يارب  و  دومن ، غالبا  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تیاضر  و 

هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يومع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهومع  عالطا  هب  و  دمآ ، نوریب  یـصوصخ  تروص  زا  عوضوم  نیا 
(1). دیسر ناکیدزن  ریاس  دسا و  نب  ورمع  مان 

ترـضح نوچمه  يریقف  درم  اب  جاودزا  يارب  یگدامآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ایآ  هک  دندوب  ریحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهومع 
؟ هن ای  دراد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

وا هک  دـیورب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يراگتـساوخ  يارب  دـیزیخرب و  : » تفگ اهنآ  هب  تحارـص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
.« تسا هدرک  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ 

هناخ ي هب  قیقحت  يراگتـساوخ و  يارب  ار  ربمایپ ) همع   ) هیفـص ناشرهاوخ  هاگنآ  دـندرک ، قیدـصت  ار  وا  راـتفگ  ترـضح ، نآ  ياـهومع 
کیدزن رد  درک ، تکرح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ  يوس  هب  و  دیشوپ ، ار  دوخ  سابل  نیرتهب  هیفص  دنداتـسرف . اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

ار هیفص  ندمآ  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دزن  باتش  اب  زینک  دومن ، تاقالم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ ي  نازینک  زا  یـضعب  اب  هناخ 
. داد ربخ  وا  هب 

سابل نییاپ  هب  شیاپ  تفاتش ، هیفص  لابقتسا  هب  هک  یماگنه  دش ، یئاریذپ  هدامآ ي  درک و  یلاخ  ار  هناخ  گنردیب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
: تفگ ماگنه  نیا  رد  دیزغل ، درک و  ریگ 

.« دش دهاوخن  راگتسر  دنک  ینمشد  وت  اب  هک  یسک  نآ  دمحم ! يا  دمحم ؛ ای  كاداع  نم  حلفأ  الا  »

اب تلـصو  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يدونـشخ  رب  یکین  لیلد  نیا  : » تفگ دوخ  اـب  تفرگ و  کـین  لاـف  هب  دینـش و  ار  نخـس  نیا  هیفص 
.« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

اب دمآ و  هیفـص  لابقتـسا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دیبوک ، ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ ي  رد  هقلح ي  اهیلع  هللا  مالـس  هیفـص  سپس 
: تفگ هیفص  دروایب ، اذغ  هیفص  يارب  تساوخ  درک ، هناخ  دراو  ار  هیفص  لیلجت ، مارتحا و  لامک 

»؟ هن ای  تسا  تسرد  ایآ  هک  منک  لاؤس  یعوضوم  دروم  رد  وت  زا  ما  هدمآ  ومع  رتخد  يا  هکلب  ما ، هدماین  اجنیا  هب  اذغ  ندروخ  يارب  نم  »

،ص 97. یلوسر مشاهدیس  هللا  تیآ  فیلأت  (، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  یناگدنز  - 1
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دمحم زا  نم  امرف ، راکـشآ  ای  نک  ناـهن  ار  نآ  یهاوخ  رگا  تسا ، تسرد  يرآ  : » تفگ تفاـیرد و  ار  عوضوم  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
وا رگا  ما ، هتفرگ  هدهع  رب  مدوخ  لام  زا  ار  وا  اب  جاودزا  هیرهم  و  ما ، هدرک  يراگتساوخ  رسمه ، ناونع  هب  مدوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

فرط زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  مناد  یم  یبوـخ  هب  نـم  دـینکن ، بیذـکت  ار  وا  نخـس  هدوـمرف ، دروـم  نـیا  رد  يزیچ 
.« دوش یم  دییأت  نامسآ  راگدرورپ 

زا رت  هدنـشخرد  يرون  ادخ  هب  دنگوس  یتسه ، هدوتـس  روذـعم و  يداد  هک  یتبثم  خـساپ  رد  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : دومن و  دـنخبل  هیفص 
يراعشا سپس  ما ، هدینشن  ار  ما  هدازردارب  نخس  زا  رتابیز  رتنیریش و  ینخس  و  ما ، هدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هرهچ ي 

: دوب نینچ  نآ  نومضم  هک  دناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نأش  رد 

تیور تیالو  لها  هلسلس ي  يوتیور  یهلا  تایآ  فحصم  يا 

تیوربا نافراع  زامن  بارحمتیوجلد  بل  یگدنز  همشچرس ي 

يرخاف سابل  سپس  نک ، ربص  یکدنا  تفگ : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دیآ ، نوریب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ  زا  تساوخ  هیفـص  هاگنآ 
: دومرف دینابسچ و  شا  هنیس  هب  یتسود  ناشن  هب  ار  هیفص  هظحل  نیا  رد  دومن ، ادها  وا  هب  دروآ و  هیفص  يارب 

؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاصو  یلع  ینتیعا  الا  کیلع  هللااب  هیفص  ای  »

.« ینک يرای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  لاصو  هب  لوصو  رد  ارم  وت  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هیفص ! يا 

. درک مهاوخ  ار  راک  نیا  امتح  يرآ  تفگ : هیفص 

»؟ ربخ هچ  : » دـنتفگ اهنآ  دـیناسر ، اهنآ  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  شیاهردارب  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هناخ  زا  لاحـشوخ  هیفص 
هتفیـش ي قاتـشم و  نانچ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ادخ  هب  دنگوس  دیزیخرب ، دـیراد  مادـقا  يانب  رگا  مناردارب ! يا  : » تفگ هیفص 

.« تسین فصو  لباق  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  امش  هدازردارب ي 

رد و  ترـضح ، نآ  ياهومع  هاگنآ  دندش . دونـشخ  تداسح - يور  زا  بهلوبا  زج  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهومع  همه ي 
هناخ ي يوس  هب  یـسورع  دـقع و  مسارم  ماجنا  يراگتـساوخ و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب  ردـپ   ) بلاطوبا ترـضح  اهنآ  شیپاـشیپ 

بـسانمان راـتفگ  وا  زا  نوـچ  و  دـندمآ ، اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ  دزن  تسخن  دـندش ، راپـسهر  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ ي 
(1). دندینش

نایبو حرـشزا  سپ  یلو  ، دوب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  ندوبریقفرطاخ  هب  دلیوخ  تفلاخم  ، میتفگ البق  هک  نانچ  - - 1
جاودزادقع هبار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ، دـلیوخ صخـش  ، تایاورزا یـضعب  قبطو  ، دیدرگدونـشخو یـضار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ

(. ،ج،ص 42 بلاطیبا لآ  بقانم  ، ) دروآرد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح 

جاودزا يزاس  رارقرب  يارب  هسیفن  هیفص و  دمآ  www.Ghaemiyeh.comتفر و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:75

شوخ اهنآ  هب  درک و  لابقتـسا  اهنآ  زا  مارتحا  لامک  اب  هقرو  دنتفر ، لفون  نب  هقرو  شیومع  رـسپ  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ییامنهار  اب 
(1). دیدرگ مهارف  دقع  مسارم  تامدقم  داد ، خر  هقرو  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نیب  هک  ییوگتفگ  زا  سپ  و  تفگ ، دمآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لاح  نابز 

یم هک  دناوخ ، یم  ار  اهنآ  شدوجو ، قامعا  اب  دورـس و  يراعـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاصو  هب  قشع  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ترضح  نآ  لاح  نابز  ناونع  هب  هک  درک  رکذ  راعشا  نامه  نادرگ  هب  ار  ریز  راعشا  ناوت 

دمحم يور  هتفشآ ي  ملد 

دمحم يوک  هتشک  رسارس 

دمحم يوربا  قاط  مدید  وچنیسوق  باق  رس  فقاو ز  مدش 

دمحم يوب  زا  تسمرس  موشرطاخ  هب  مرآ  دای  وچ  شیور  لگ 

دمحم يوس  رب  هدنکفا  رظنرادید  قوش  زا  ءایبنا  مامت 

دمحم يودنه  لاخ  مالغتحالم  نسح و  اب  رصم  زیزع 

دمحم يوسیگ  رات  ریساقاشع  ياهلد  زا  رگشل  نارازه 

دمحم يوخ  هخفن ي  رطع  زتنج  تشه  مزب  هتشگ  رطعم 

دمحم يوج  زا  هدیدرگ  ناورمینست  رهن و  لیبسلس و  لالز 

دمحم يوه  ای  دندینشب  وچرّانُز  رات  ناتسرپ  تب  هتسسگ 

دمحم رون  رپ  مشچ  زوس  زدندوس  كاخ  رب  ناتب  ار  دوخ  رس 

رد يونعم  ینافرع و  قشع  هکلب  دوبن ، دریگ ، یم  تأشن  یناسنا  ياهـسوه  زا  هک  يزاجم  قشع  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تاساسحا  زاربا 
نینچ رد  هک  توسان ، ياضف  هن  دوب  توکلم  ياضف  اضف ، تشاد ، رارق  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  بلق  ياـج  ياـج  رد  هک  دوب  ـالاب  حـطس 

: تفگ یم  هک  دندینش  ار  ینامسآ  يادن  نیا  لد  لها  ساسا  نیمه  رب  تسین ، یهار  ار  یناویح  قشع  ییاضف 

.« دومن نیتسار  كاپ و  يدرم  رسمه  ار  كاپ  يوناب  دنوادخ  انامه  قداصلا ؛ رهاطلاب  هرهاطلا  جوز  هللا  نا  »

،ج 16،ص 57 و 58. راحبزا سابتقا  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دـقع  سلجم  رب  یتشهب  نایروح  تفر ، رانک  اه  مشچ  ولج  زا  هدرپ  ماگنه  نیا  رد 
(1) .« تسا هتفرگ  همشچرس  درم ، كاپ  نیا  دوجو  زا  شوخ  يوب  نیا  بیط ؛ نم  اذه  : » دنتفگ همه  و  دندرک ، یناشفارطع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  دروم  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  تایاور ؛ زا  يا  هراپ  قباطم  جاودزا  ققحت  يارب  هلاه  رامع و  تطاـسو 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  فورعم  یباحـص  رـسای » رامع   » اهیلع و هللا  مالـس  هجیدخ  رهاوخ  هلاه »  » دنا هدرک  تطاسو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

لصا تسا ، هتشاد  غیلب  یعس  سدقم ، جاودزا  نیا  ققحت  يارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  تسا  یکاح  تیاور  نیا  و  دنا ، هدوب  هلآ  هیلع و 
: تسا نینچ  تیاور 

اب اریز  متـسه ، رتهاگآ  همه  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جاودزا  یگنوگچ  هب  نم  دـیوگ : یم  رـسای  راـمع 
هاگان مدرک  یم  روبع  هبعک ) رانک  رد   ) هورم افص و  هار  رد  يزور  ور ، نیا  زا  مدوب ، مدمه  تسود و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

وت رظن  هب  : » دیـسرپ نم  زا  دمآ و  نم  دزن  هلاه  داتفا ، نم  هب  نانآ  مشچ  هک  نیمه  مدید ، هلاه »  » شرهاوخ هارمه  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
»؟ تسا هنوگچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جاودزا 

ار يزور  اهنآ  اب  درگرب و  : » دومرف مداهن ، نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  روضح  هب  سپـس  مناد ، یمن  متفگ :
نب ورمع  شیومع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دیسر ، ارف  دوعوم  زور  مدرک ، نینچ  نم  میوش » تبحص  دراو  اهنآ  اب  دروم  نیا  رد  ات  نک  نییعت 

، قفاوت وگتفگ و  زا  سپ  دندش ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  بلاطوبا  شیاهومع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  و  درک ، رـضاح  ار  دسا 
(2). تفرگ ماجنا  جاودزا  و  دش ، هدناوخ  بلاطوبا  طسوت  دقع  هبطخ ي 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  يارجام 

وا دقع  سلجم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  يراگتـساوخ  دروم  رد  ارچ  تشاد  دوجو  دلیوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ردپ  هکنیا  اب 
!؟ تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  لفون » نب  هقرو  مالسلا  هیلع  هجیدخ  يومع  رسپ  زا  رتشیب  و  تسین ؟ وا  زا  نخس  و ...

: ددرگ یم  نشور  ارجام  نیا  راد  هتشررس  ناونع  هب  دلیوخ  ندوبن  زار  نآ  هب  هجوت  اب  هک  هدش ، هتفگ  یبلاطم  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

(3)، دوب هدش  هتشک  لبق  اهلاس  راجف  ياهگنج  زا  یکی  رد  دلیوخ  - 1

،ج 2،ص 246. هعیرشلا نیحایر  - - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یفطصملاهریس « رشع ینثالاهمئالاهریـس   » باتکرد فورعم  مشاه  ققحمدنمـشناد  ،ج 2،ص 16 - یبوقعی خـیرات  - 2

. تسا هداد  حیجرت  تایاور  ریاسربار  تیاور  نیا  ملسو )
،ج 16،ص 12. راحب - - 3
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ار اهراک  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  باختنا  اب  دوب  يدنمـشناد  درم  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يومع  رـسپ  لـفون  نب  هقرو  ور  نیا  زا 
. داد یم  ماجنا 

، دوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لوبق  دروم  عالطا و  لها  دنمشوه و  يدنمشناد  هقرو ، شا  هدازردارب  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوب ، هدنز  دلیوخ  - 2
(1). دومن دقع  يارجا  یگدیسر و  يارب  لیکو  ار  وا  و  دومن ، راذگاو  وا  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  جاودزا  مهم  هلأسم 

رفن کی  رد  تنوشخ  تعاجش و  تفص  ود  رگا  هک  تسا  نشور  دیسر ، یم  رظن  هب  هدزباتش  نشخ و  يدرم  تعاجش ، رب  هوالع  دلیوخ  - 3
. دسر یمن  هجیتن  هب  هنیهب  لوقعم و  هنوگ  هب  اهراک  دوش ، عمج 

ریقف هب  هجوت  اب  وا  ور  نیا  زا  دـهد ، حـیجرت  تیداـم  هلأـسم  رب  ار  تیونعم  هلأـسم ي  هک  دوبن  يا  هجرد  نآ  هب  دـلیوخ  شناد  تفرعم و  - 4
يارب تلذ  عون  کی  هکلب  بسانمان  ار  ود  نیا  جاودزا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ندوب  دنمتورث  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ندوب 
حرـش زا  سپ  میتفگ  البق  هکنانچ  یلو  داد ، یمن  هزاجا  ار  كدنا  هیرهم  اب  یجاودزا  نینچ  ور  نیا  زا  تسناد ، یم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

. درک مادقا  نآ  هب  دوخ  دش و  یضار  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  نایب  و 

هک وا  و  دنتـشاد ، یم  زاـب  دروم  نیا  رد  قفاوت  زا  ار  وا  دنتـشاد و  ذوفن  وا  رد  وا ، لاـثما  لـهجوبا و  نوـچمه  شکندرگ  دوـسح و  دارفا  - 5
هب هجوت  و  خساپ ، نیا  لیمکت  يارب  تفرگ . یم  رارق  ناتـسرپایند  ریثأت  تحت  تشاگنا ، یم  هدـیدان  ار  يونعم  دـنلب  لئاسم  و  دوب ، نیبرهاظ 

: مینک یم  بلج  ریز  يارجام  هب  ار  امش  رظن  هلأسم ، يایاوز 

اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  هناـخ ي  هب  دـقع  سلجم  وـگتفگ و  يارب  بلاـطوبا  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهومع  هک  یماـگنه 
ناونع هب   ) الط سیبقوبا  هوک ، هزادنا ي  هب  رگا  : » تفگ هک  اجنآ  ات  درک ، یتیاضران  راهظا  و  دـش ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  دـلیوخ  دـندمآ ،

...« موش یمن  یضار  جاودزا  نیا  هب  نم  دیزادرپب ، هیرهم )

يدروم اجنیا  رد  ام  نتسشن  رگید  تفگ : ناردارب  ریاس  بلاطوبا و  هب  هزمح  دندرک ، هاگن  رگیدمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهومع 
بلاطوبا درک ، هراشا  بلاطوبا  هب  دـش و  سلجم  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نازینک  زا  یکی  هظحل  نیمه  رد  میورب ، میزیخرب و  درادـن ،

هاگنآ تفگ ، دـمآ  شوخ  وا  هب  و  درک ، مالـس  بلاطوبا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تفر ، باـجح  هدرپ  تشپ  هب  زینک  هارمه  تساـخرب و 
يواح هک  يا  هسیک  سپـس  دوش ، یم  عناق  كدـنا  زیچ  هب  وا  نکن  انتعا  مردـپ  شورخ  شوج و  هب  مرح ! رورـس  يا  : » دومرف وا  هب  هنامرحم 

.« دش دهاوخ  یضار  نآ  ندید  اب  وا  هک  هدب  مردپ  هب  ریگب و  ار  لوپ  نیا  تفگ : داد و  بلاطوبا  هب  دوب  رانید  رازه 

: تفگ تخیر و  دـلیوخ  نماد  يور  هب  ار  نآ  ياـه  لوپ  دوشگ و  ار  هسیکرـس  يا  هظحل  زا  سپ  تشگزاـب ، یموـمع  سلجم  هب  بلاـطوبا 
.« دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترتخد  هیرهم  زا  ریغ  هک  تسوت ، يارب  ما  هدازردارب  هیده ي  نیا  »

زا وا  تیاـضر  بـلج  هـکلب  ، دوـبن طرــشردپ  تیاـضر  ، دوـب هدرک  جاودزا  ـالبق  اـهیلع ) هللا  مالــس   ) هجیدــخ نوـچ  هـکنیا  هـب  هجوتاـب  - 1
. دوب بولطم  ، یقالخارظن
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شنابز رب  تقیقح  تسـشن و  دوخ  ياجرب  زاب  يا  هرهچ  اب  تساـخرب  و  تسـشن ، ورف  شمـشخ  شتآ  دـید ، ار  اـهلوپ  نآ  دـلیوخ  هک  یتقو 
تـشپ هب  نیمز  هدنکفین و  هیاس  دوبک  نامـسآ  ادخ  هب  دنگوس  موق ، ناگرزب  برع و  هورگ  يا  : » تفگ نارـضاح  هب  باطخ  و  دـش ، يراج 

وا ددرگ و  وا  رـسمه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مرتخد  هک  مدش  یـضار  نم  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  رترب  هک  ار  يدرم  هتفرگن 
(1). دیدرگ مهارف  دقع  يارجا  يارب  زیچ  همه  و  دش ، لح  دلیوخ  یشارت  عنام  هلأسم ي  بیترت  نیا  هب  دوش ». مرتخد  رهوش 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  يارب  هیرهم  ناونع  هب  رانید  رازهراهچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  میناوخ : یم  ثیداحا  رگید  قرو  رد 
سابل تعلخ و  هوالع  هب  دهدب ، مردـپ  هب  هنامرحم )  ) وا ات  هدـب  سابع  تیومع  هب  ار  غلبم  نیا  نم ! رورـس  يا  درک : ضرع  و  داتـسرف ، هلآ  و 

. دنداد وا  هب  دندروآ و  دلیوخ  دزن  ار  غلبم  تعلخ و  نآ  بلاطوبا  هارمه  سابع  داتسرف ، زین  یلماک 

هداتسرف هک  تسا  وت  هیرهم  نیا  نک . یسورع  يارب  هدامآ  ار  دوخ  : » تفگ دمآ و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ ي  هب  تعاس  نامه  دلیوخ 
لامج و رد  وت  رهوش  دننامه  يرهوش  هک  هدرکن  جاودزا  سکچیه  ادخ  هب  دنگوس  دـنا . هداد  نم  هب  ار  هدـیزگرب  سابل  تعلخ  نیا  و  دـنا ،

.« دشاب هتشاد  لامک 

هدوب و ساسح  رایسب  دروم  نیا  رد  دوب  هدش  هداد  یفنم  خساپ  وا  هب  و  دوب ، هدرک  يراگتساوخ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  البق  هک  لهجوبا 
جاودزا اه  ینکـش  راک  نیا  اب  تساوخ  یم  وا  تسا . اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لام  زا  تعلخ  لوپ و  نیا  هکدرک  عیاش  دیزرو ، یم  تداسح 

. دنزب مه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نیب 

: تفگ بلاطوبا  دندرک ، عامتجا  اجنآ  رد  مدرم  زا  يرایسب  دمآ ، حطبا  نیمزرس  هب  دوب ، هدرک  لیامح  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  بلاطوبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسین ، بیع  نیا  دنوش ، یم  ام  بجاو  قح  يادا  راد  هدهع  نانز  رگا  میدینـش ، ار  وج  بیع  نخـس  مدرم ! يا  »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دراد و  همادا  مسر  نیا  نانمـشد ، مشچ  يروک  هب  و  دوش ، یم  هداد  هیدـه  وا  هب  هک  تسا  یتیـصخش 

(2) .«. تساه تبهوم  نینچ  هتسیاش 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  جاودزا  هبطخ ي  مسارم و 

دمحم ترـضح  جاودزا  دـقع  سلجم  مسارم و  ماش ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یتراجت  رفـس  زا  سپ  هام  ود  ای  زور  هدزناپ 
نت دنچ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهومع  سلجم  نیا  رد  دش . رارقرب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3). دنتشاد روضح  هکم  شیرق  ناگرزب  زا  يا  هدع  لفون و  نب  هقرو  شیومع  رسپ  هملج  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ناگتسب  زا 

.69 ،ج 16،ص 68 ، راحب - 1
،ص 70 و 71. كردم نامه  - 2

. دوب هدیسر  لتق  هبالبق  ، راجف گنجرد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخردپ دلیوخ  ، میتفگالبق هک  نانچ  - 3
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لقن نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  عورف  باتک  رد  ای 329 ه.ق ) لاس 328  هتفای  تافو   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  ریبخ  ثدـحم 
: دنک یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا  دومن ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  جاودزا  هدارا ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
. دندش دراو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يومع  رسپ ) « ) لفون نب  هقرو   » رب شیرق  زا  نت  دنچ  هارمه  دوخ  نادناخ  دارفا  اب 

: دناوخ نینچ  ار  دقع  هبطخ ي  بلاطوبا ، ترضح  هاگنآ 

یف انل  كراب  و  سانلا ، یلع  ماکحلا  انلعج  و  انمآ ، امرح  انلزناو  لیعامـسا ، هیرذ  و  میهاربا ، عرز  نم  انلعج  يذلا  تیبلا  اذـه  برل  دـمحلا  »
یف هل  لدع  و ال  هنع ، مظع  الا  لجر  هب  ساقی  و ال  هب ، عجر  الا  شیرق  نم  لجرب  نزوی  نمم ال  اذـه  یحا  نبا  نا  مث  هیف ، نحن  يذـلا  اندـلب 

کیلا اهبطخنل  كانئج  دـق  و  هبغر ، هیف  اهل  و  هبغر ، هجیدـخ  یف  هل  و  لئاز ، لظ  و  رئاج ، دـقر  لاملا  ناف  لاملا  یف  القم  ناـک  نا  و  قلخلا ،
؛(1) لماک يأر  عئاش و  نید  میظع و  ظح  تیبلا  اذه  بر  هل و  و  هلجا ، هلجاع و  هومتلأس  يذلا  یلام  یف  یلع  رهملا  و  اهرما ، اهاضرب و 

رد ار  ام  دادرارق . مالسلا  هیلع  لیعامسا  داژن  مالسلا و  هیلع  میهاربا  لسن  زا  ار  ام  هک  تسازس  ار  هبعک  هناخ ي  نیا  دنوادخ  ساپـس  دمح و 
. دومرف ینازرا  ام  رب  میتسه . هک  يرهش  نیا  رد  ار  شتاکرب  و  دومن . مدرم  رب  نامکاح  ار  ام  و  دروآ . دورف  نما  مرح 

مادک ره  اب  و  دیآ ، رترب  وا  زا  دوش  هدیجنس  شیرق  زا  يدرف  ره  اب  شماقم  رگا  هک  تسا . نم  هدازردارب ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیا 
یلو تسا ، تسد  یهت  یلام  رظن  زا  وا  هچرگ  درادـن ، ریظن  اهناسنا  نایم  رد  هک  یـصخش  دـشاب ، رتنوزف  رتالاب و  وا  زا  دوش ، هسیاقم  اهنآ  زا 

وا تسا . یتیراع  ارذـگ و  هیاس ي  روبع و  تئیه  نوچمه  نآ  و  دوش . یم  هداد  دارفا  هب  زاـین  ردـق  هب  هک  تسا  یهلا  ياـطع  تورث ، لاـم و 
] لفون نب  هقرو   [ وت دزن  کنیا  تسا . دنمقالع  جاودزا  نیا  هب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و  تسا . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  جاودزا  قاتشم 

دیتساوخ هچره  تسا  نم  هدهع ي  رب  وا  هیرهم ي  و  مینک . يراگتساوخ  امش  زا  ار  وا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رما  تیاضر و  اب  ات  میا  هدمآ 
هشیدنا روهشم و  ینید  گرزب و  يا  هرهب  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هبعک ، نیا  راگدرورپ  هب  دنگوس  میزادرپ . یم  هیـسن  دقن و  زا 

.« تسا لماک  يا 

نخـس همادا ي  زا  و  درک ، ادـیپ  ناـبز  تنکل  نتفگ ، نخـس  رد  یلو  تفگ  نخـس  لـفون  نب  هقرو  هاـگنآ  دوـمن ، توکـس  بلاـطوبا  سپس 
. دوب حیسم  ناشیشک  زا  یکی  هکنیا  اب  دش ، هدنامرد 

: تفگ هقرو  شیومع ) رسپ   ) هب باطخ  دمآ و  نابز  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ماگنه  نیا  رد 

هدش لقن  هحفـصرد 234  ، توافت یکدنااب  ، قالخألا مراکم  باتکو  ،ج 14،ص 70، دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـشرد  هبطخ  نیا  - 1
،ج 103،ص 26. راحب دوب . هتفرگتسدابار  هناخرد  بوچراهچود  هبطخ  ندناوخ  ماگنه  بلاطوبا  هک  هدشرکذاجنآردو 
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(1)! دمحم يا  یتسین ، رتمدقم  نم  ناج  زا  یلو  یتسه ، رتمدقم  نم  زا  مدرم  روضح  سلجم و  رد  وت  هچرگا  ومع ! يا  »

ینابرق يرتش  اـت  هد  روتـسد  بلاـطوبا )  ) تیومع هب  متفرگ ، هدـهع  رب  مدوخ  ار  نآ  هیرهم ي  و  مدروآ ، رد  وت  جاودزا  دـقع  هب  ار  دوخ  نم 
.« یتسه دوخ  رسمه  رایتخا  بحاص  مه  وت  و  دزاس ، رارقرب  ار  یسورع  نشج  و  دنک ،

تفریذپ و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  جاودزا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  دیهد  یهاوگ  : » تفگ نارضاح  هب  بلاطوبا  ماگنه  نیا  رد 
.« تفرگ دوخ  هدهع ي  رب  ار  نآ  هیرهم 

.« دریگ دوخ  هدهع ي  رب  ار  شجاودزا  هیرهم  ینز  هک  میدوب  هدیدن  نونکات  ابجع ! : » تفگ دوب  شیرق  زا  هک  نارضاح  زا  یکی 

: تفگ هاگنآ  درک ، هضبق  ار  سلجم  وا  هوکـش  تبیه و  تساخرب ، مشخ  لاح  رد  دش و  نیگمـشخ  تدش  هب  وا  نخـس  هب  تبـسن  بلاطوبا 
رگا یلو  دنیابرب ، هیرهم  نیرت  نیگنـس  اهب و  نیرتنارگ  اب  ار  وا  دنـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ما  هدازردارب  دـننامه  نادرم  رگا  يرآ  »

.« درک دنهاوخن  جاودزا  نیگنس  هیرهم ي  هب  زج  امش  اب  دنشاب ، امش  لاثما 

هللا مالـس  هجیدخ  شرـسمه  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دومن ، رارقرب  ار  یـسورع  همیلو  درک ، ینابرق  يرتش  بلاطوبا  هاگنآ 
. دش دراو  اهیلع 

: دناوخ ار  ریز  راعشا  نایشیرق  زا  یکی  منغ  نب  هللادبع  ماگنه  نیا  رد 

دعساب کنم  ناک  ام  یف  ریطلا  کلترج  دق  هجیدخ  ای  ائیرم  ائینه 

دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نم  واهلک  هیربلا  ریخ  هتجوزت 

دعوم برق  ایف  نارمع  نب  یسوم  ومیرم  نب  یسیع  ناربلا  هب  رشبو 

دتهم داه و  ءاحطبلا  نم  لوسرهنأب  امدق  باتکلا  هب  ترقا 

. دمآ رد  زاورپ  هب  یتخبشوخ  تداعس و  يوک  يوس  هب  تتخب  يامه  هدنرپ ي  هک  ار  وت  داب  كرابم  اراوگ و  هجیدخ ! يا  ینعی :

یلاع تاـماقم  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نوچمه  مدرم  ناـیم  رد  یـسک  هچ  يدومن ، جاودزا  اـهناسنا  همه ي  نیرترب  اـب  هک  ارچ 
؟ تسا

ردقچ روهظ  نامز  و  دنا ، هداد  هدژم  وا  روهظ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترـضح  ینعی  راکوکین  وگتـسار و  ود 
. تسا هدش  کیدزن 

(2) .« درک دهاوخ  عولط  هدش  تیاده  امنهار و  يربمغیپ  ءاحطب ، نیمزرس  رد  هک  دنا  هدرک  رارقا  ناگدنسیون  شیپ ، ناراگزور  زا 
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. تسا هتشادروضحدقع  سلجمرد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  یکاح  باطخ ، نیا  - 1
،ج 16،ص راحبردو ص 42، ،ج 1، بلاـطیبا لآ  بقاـنمرد  تواـفت  یکدــناابروکذم  هـبطخ ي  و 375، ص 374  ،ج 5، یفاــک عورف  - 2

وداد خساپاردقع  هبطخ  « دسا نبورمع  ( » اهیلع هللا  مالـس   ) هجیدخ يومع  دسیون : یم  بقانم  باتکرد  يورـس  ثدحم  تسا . هدشرکذ  ،19
اهانجوز و : » تفگ دوبرـضاح  سلجمرد  هک  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخردپ دـلیوخ  دـسیون : یم  سپـس  درک ». مـالعاار  جاودزا  شریذـپ 

هیلع هللا  یلـص   ) دمحم يرـسمه  هبو  ، میتفریذپار ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحماب اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ جاودزا  دقعام  ؛ هبانیـصو
(. ،ج 1،ص 41 و 42 بلاطیبا لآ  بقانم  .« ) میدشدونشخو یضار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ يارب  ملسو ) هلآو 
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ناگرزب و  درک ، لوبق  ار  جاودزا  دقع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  تلاکو  هب  دناوخ و  يا  هبطخ  زین  لفون  نب  هقرو  تایاور ، زا  یـضعب  قبط 
ینابرق يرتش  بلاطوبا  و  دـندومن ، اـپرب  ار  یـسورع  نشج  دومرف  نازینک  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  سپـس  تفرگ ، یهاوگ  هب  ار  شیرق 

(1). دنتفر یم  دنتفگ و  یم  داب  كرابم  دندروخ و  یم  اذغ  زا  دندمآ و  یم  مدرم  و  دومن ، ماعطا  مدرم  هب  و  درک ،

وا هیرهم  رگید  تیاور  قبط  و  داد ، رارق  رتش  تسیب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هیرهم  بلاطوبا  تایاور ، زا  يا  هراپ  قبط  هک  دـنامن  هتفگان 
. دوب لوپ  رانید  ای  مهرد  دصناپ 

هللا مالـس  هجیدخ  ددرگزاب ، شا  هناخ  هب  بلاطوبا  هارمه  ات  تساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نشج ، دـقع و  مسارم  زا  سپ 
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  تبحم  رهم و  لامک  اب  اهیلع 

؛(2) کتیراج انا  و  کتیب ، یتیبف  کتیب ، یلا  »

.« متسه وت  زینک  نم  تسوت و  هناخ ي  نم ، هناخ  تدوخ ، هناخ ي  هب  امرفب 

هک تسا  وا  يدنمدرخ  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  راثیا  صالخا ، عضاوت ، تیاهن  رگنایب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نخـس  نیا  هک  یتسار  هب 
. دروآ نییاپ  زینک  دح  رد  ترضح  نآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدومن و  عضاوت  شرسمه  ربارب  رد  هنوگ  نیا 

تزع و لامک  اب  ود  ره  و  درک ، جاودزا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  تثعب  زا  لبق  لاس  هدزناپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بیترت  نیا  هب 
ات تفگ  ناوت  یم  هک  دندومن ، لیکشت  رهم  رپ  ابیز و  مرگ و  رایـسب  ار  دوخ  هداوناخ ي  نوناک  و  دنداد ، همادا  ار  ییوشانز  یگدنز  تبحم 

هدش يزیر  یپ  اهشزرا  اهتلاصا و  ساسا  رب  ناشجاودزا  هک  دندوبن  ود  نیا  نوچمه  یتخبشوخ  رهوش  نز و  دوبک ، نامسآ  ریز  رد  زور  نآ 
. دوب

نآ همیلو ي  و  یسورع ، میظع  نشج 

وا هب  و  ربب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  روضح  هب  ار  اهنیا  تفگ : داد و  ینالک  لاوما  لوپ و  هقرو ، شیومع  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
زا هک  ار  هچره  و  نک ، فرصت  نآ  رد  یهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره  تسامش و  هاگشیپ  هب  يا  هیده  اهنیا  همه ي  وگب 

،ج 16،ص 19. راحب - 1
لاس  40 اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخو ، لاس  25 ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ماگنه  نیارد  هک  تسا  نیا  فورعم  ،ج،ص 4 - راحب - 2

. تشاد
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. مدیشخب ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  لیلجت  مارتحا و  هب  ار  همه  مراد  اه  تورث  كالما و  نازینک ، نامالغ و 

هجیدخ هک  دینادب  برع ! يا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  مزمز و  نیب  رد  و  دـمآ ، هبعک  رانک  لفون  نب  هقرو 
هب ار  شیایاده  هیرهم و  اه ، ماد  كالما ، نازینک ، نامالغ ، زا  دوخ  تورث  همه ي  دوخ و  هک  دـبلط  یم  یهاوگ  هب  ار  امـش  اهیلع  هللا  مالس 
راک نیا  و  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  تسا  يا  هیده  اهنآ  همه ي  و  تسا ، هدیشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

دروم نیا  رد  و  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبحم  قشع و  هقالع و  رطاخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
...« دیهد یهاوگ  دیشاب و  هاوگ 

همیلو بلاطوبا  داتسرف ، بلاطوبا  يارب  ناوارف  روط  هب  ار  مزاول  ریاس  رطع و  سابل ، لوپ ، رایسب ، نادنفسوگ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  سپس 
ياهومع هک  یلاح  رد  دندومن ، تکرـش  همیلو  سلجم  رد  دـندش و  توعد  مدرم  همه ي  تفای ، همادا  هس  زور  هک  داد ، بیترت  یمیظع  ي 

. دندومن یم  ییاریذپ  ناگدش  توعد  زا  دندومن و  یم  تمدخ  سلجم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

، اه عمـش  عاونا  اب  ار  نشج  سلجم  دندمآ و  اهنآ  درک ، توعد  ار  فئاط  رهـش  نادنمرنه  نارگتعنـص و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
هللا مالس  هجیدخ  ترضح  فافز ، بش  رد  دندرک و  عامتجا  نانز  دنتـسارآ ... ینییزت  مزاول  ریاس  کشم و  زا  ییاهلاثمت  و  اهرطع ، اهربنع ،

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همع  هیفـص  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هناخ ي  هب  تمظع  هوکـش و  لامک  اب  ار  اـهیلع 
. دناوخ راعشا  سدقم  جاودزا  نیا  تنمیم 

. تفرگ رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  روضح  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دندرک و  تولخ  ار  هناخ  سپس 

هکم ياههوک  رب  ریگرب و  اجنآ  زا  ربنع  کـشم و  زا  يرادـقم  و  يآ ، دورف  تشهب  هب  درک  یحو  لـیئربج  هب  دـنوادخ  هکنیا : اـه  ینتفگ  زا 
رـسارس یتشهب  رطع  زیگنا  لد  يوب  دـیراب ، هکم  ياههار  اه و  هناخ  اـههوک و  رب  رطع  ناراـب  درک ، لـمع  روتـسد  نیا  هب  لـیئربج  ناـشفیب ،

؟ تساجک زا  شوخ  يوب  نیا  دیسرپ : یم  شرسمه  زا  درک ، یم  تاقالم  شرسمه  اب  يدرم  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ ، ارف  ار  هکم  ياضف 
: تفگ یم  باوج  رد  رسمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  جاودزا  شوخ  يوب  زا  زیگنا  لد  يوب  نیا  دمحم ؛ هجیدخ و  بیط  نم  اذه  »
(1) .« تسا

یسورع بش  رد  ناوناب  هیفص و  یناوخدورس 

زورب ناشخرد  هوکشاب  ياه  هولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دنمهوکـش  یـسورع  بش  رد 
رد دناوخ ، سلجم  هب  نداد  هوکـش  و  دورـس ، ناونع  هب  ار  يراعـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همع  هیفـص  موس ، مود و  هولج ي  رد  درک ،

: هدش لقن  نینچ  مود  هولج ي  دروم 

،ج 16،ص 75 و 77. راحبزا سابتقا  - 1
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دراو تفرگ ، یم  تأشن  ترـضح  نآ  دوجو  زا  هک  یناشخرد  تینارون  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هارمه  هب  مشاه  ینب  ناوناب 
لباقم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همع ي  هیفص  نایم  نیا  رد  دندوب ، هدیشوپ  گنراگنر  رخاف و  ياهـسابل  اهنآ  دندش ، یـسورع  سلجم 

: دناوخ ار  دورس  نیا  داتسیا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ناشخرد  هرهچ ي 

حرتلا عم  سوحنلا  یضم  وحرفلا  عم  دورسلا  ءاج 

حجن دق  اهیف  لاحلاوتلبقا  دق  انراونا 

حطبلاو زوافملا  لکیف  روکذملا  دمحمب 

حجر مهلک  قلخلابدمحا  نزاوی  نا  ول 

حضو دق  رما  شیرقلهلضف  نم  ادب  دقلو 

حری ام  هنع  دعسلاودمحال  دوعسلا  مث 

حفط اهلیان  رحب  ولامکلا  تنب  هجیدخب 

حضتم اهنم  ملحلاواهیلح  یف  اهنسح  ای 

حلک هحئادم  یف  امدمحم  نیمأل  اذه 

حفص دق  مکنع  هللاواودعست  هیلع  اولض 

یماکداش لصف  و  تخورفارب ، هرهچ  ام  نابات  ياهرون  دـش ، فرطرب  يراوگان  تسوحن و  هنوگره  و  دیـسر ، ارف  شیاشگ  اب  يداش  : » ینعی
یم دای  یکین  هب  اج ) همه  رد   ) ءاحطب نیمزرس  تشد و  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دوجو  رطاخ  هب  درک ، هولج  تداعـس  و 

. دوش

دمحم هوکـش  تمظع و  شیرق ، هلیبق ي  يارب  و  دبای ، همه  رب  يرترب  وا  دوش ، هسیاقم  قیالخ  همه ي  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  هاگره 
. دمآ رد  زاورپ  هب  یگشیمه  تداعس  یتخبشوخ و  يامه  وا و  دوجو  لیفط  هب  و  تشگ ، راکشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا هب  یبای  تسد  هک  تسا  یتلیضف  يایرد  نامه  هجیدخ  تسویپ ، اهشزرا  تالامک و  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  هک  يا  یتخبـشوخ 
. تسا تالامک  اهشزرا و  زا  ندش  زیربل  بجوم 

. دشاب یم  ریگمشچ  نابات و  ردقچ  وا  شمارآ  ملح و  و  تسا ، هتسارآ  دنمهوکش و  يوناب  ردقچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یتسار  هب 
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تخبـشوخ دینک و  دوعـص  ات  دیتسرفب  دورد  وا  هب  و  تسین ، یکیرات  هطقن ي  هنوگ  چیه  شفـصو ، حدـم و  رد  هک  تسا  نیما  دـمحم  نیا 
.« دهد رارق  شراشرس  فطل  ششخب و  دروم  ار  امش  وا ، دوجو  تکرب  هب  دنوادخ  و  دیوش ،

و دندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  لباقم  هب  سلجم  نامه  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  مشاه  ینب  ناوناب  سپس 
يداش و و  دنداهن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  رب  دنتـشادرب و  دوب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  رـس  رب  هک  ار  یـسورع  صوصخم  جات  نآ 
زا هک  يا  هتفای  صاصتخا  يرما  هب  وت  بشما  هجیدـخ ! يا  : » دـنتفگ هدرک و  باطخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  و  دـندومن ... یلاحـشوخ 

نیا و  داب ، كرابم  وت  رب  تبهوم  نیا  تسا ، هدیـسرن  ماقم  نآ  هب  وت  زج  و  هتفاین ، صاـصتخا  نآ  هب  وت  زج  سک  چـیه  مجع  برع و  لـیابق 
.« مینک یم  ضرع  کیربت  وت  هب  ار  تنمیم  رپ  تفارش  تزع و  راختفا و 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  رانک  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  سپس  دناوخ ، يداش  دورس  ناونع  هب  يراعشا  هیفـص  زین  موس  هولج ي  رد 
هللا یلص  دمحم  ترضح  رـضحم  رد  لاح  نیرتنامداش  نیرتهب و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دندش ، جراخ  هناخ  نآ  زا  همه  و  دندناشن ، هلآ 

. تسشن هلآ  هیلع و 

اههوک و همه ي  هکم  نامـسآ  زا  دـمآ و  هکم  نیمزرـس  هب  تفرگرب و  ار  یتشهب  رطع  اجنآ  زا  تفر و  تشهب  هب  ادـخ ، ناـمرف  هب  لـیئربج 
رطاـخ هب  ار  تبهوم  نیا  همه  و  دـیچیپ ، اـج  همه  رد  تشهب  شوخ  يوب  هک  يروط  هب  درک . یناـشفا  رطع  ار  هکم  ياـه  هناـخ  اـه و  هچوک 

(1). دنتسناد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یسورع  نشج 

رطس دنچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همع ي  هیفص  یفرعم 

شقن اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میظع  جاودزا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همع ي  هیفـص  هکنیا  هب  رظن 
ام دیدرگ ، ناشن  رطاخ  البق  هک  رما  نیا  رد  وا  يراد  نادیم  یناوخدورـس و  و  جاودزا ، ققحت  يارب  وا  دمآ  تفر و  تطاسو و  تشاد ، مهم 

: مینک یفرعم  ریز  رطس  دنچ  رد  ار  عاجش  دنمشوه و  يوناب  نیا  ات  تشاد  نآ  رب  ار 

هکم رد  هک  دوب  عاجش  تبالص و  رپ  رایسب  نانز  زا  ریبز  ردام  بلطملادبع ، رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاخ ي  رتخد  همع و  هیفص 
رد عیقب  ناتـسربق  رد  شدـقرم  تفر ، ایند  زا  یگلاس  رد 73  ترجه  لاس 20  رد  هکنیا  ات  دنام  راوتـسا  مالـسا ، هار  رد  دیورگ و  مالـسا  هب 

. تسا هنیدم 

: هکنیا وا  تعاجش  زا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاسمه ، ابیرقت  وا 

هعلق فارطا  رد  يدوهی  رفن  کی  هکدـش  هجوتم  هاگان  دـندوب ، هتفرگ  اج  عراف  هعلق ي  رد  ناـنز  زا  یعمج  اـب  قدـنخ ، گـنج  يارجاـم  رد 
تفرگ تسد  هب  یبوچ  تسب و  رمک  هب  ار  شرداچ  دهد ، ربخ  نایدوهی  هب  دبای و  عالطا  ادابم  ات  دش  كوکـشم  وا  هب  دنک ، یم  یناب  هدـید 

(2). دیناسر تکاله  هب  ار  وا  درک و  هلمح  يدوهی  نآ  رب  و 

،ج 16،ص 75 و 76. راحبزا سابتقا  - 1
،ج 20،ص 244. راحب - 2
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هک درک  یم  شنزرس  ار  اهنآ  و  تسب . یم  دندرک  یم  ارف  هک  یناناملسم  رب  ار  هار  نآ ، اب  تفرگ و  تسد  هب  يا  هزین  دحا ، گنج  رد  هیفص 
؟(1) دیوش یم  هدنکارپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  زا  ارچ 

ینعی  ) دندرک هلثُم  ار  وا  نانمشد  و  دیسر ، تداهش  هب  هیفص  ردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  هکنآ  زا  سپ  دحا  گنج  رد 
زا ار  هیفص  دش ، نیگهودنا  رایسب  و  دمآ ، مالسلا  هیلع  هزمح  ترضح  هزانج ي  رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیرب ،) ار  شندب  ءاضعا 

.« درگنب ار  مالسلا  هیلع  هزمح  هراپ  هراپ  رکیپ  و  دیایب ، اجنیا  هب  تردام  راذگن  ورب  : » دومرف ریبز  دید ، رود 

. ددرگ زاب  هک  تساوخ  وا  زا  دیناسر و  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مایپ  دمآ و  ردام  دزن  ریبز 

نیا لیلق ؛... هللا  یف  کلذ  و   » یلو دـنا  هدرک  هلثم  ار  مردارب  هک  تسا  تسرد  دـیراد ، یم  زاب  هزمح  مردارب  ندـید  زا  ارم  ارچ  تفگ : هیفص 
.« مینک یم  ربص  میراذگ و  یم  ادخ  باسح  هب  میتسه و  دونشخ  هداد  خر  هچنآ  هب  تسا ، كدنا  زیچان و  ادخ ، هار  رد  هثداح 

: دومرف دید ، الاب  حطس  رد  هنوگنیا  ار  وا  هیحور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یتقو 

.« دیایب دیراذگب  دازآ  ار  وا  »

دورس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گوس  رد  يزوسناج  راعـشا  دوب ، تلاسر  نادناخ  ءزج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هیفص 
(2). دناوخ و 

(3). درک یم  تیامح  وا  زا  زوسلد ، يردام  نوچمه  و  دوب ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  رانک  رد  هراومه  وا 

لوسر رتخد  همطاف  يا  : » دومرف هدومن و  هیفص  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  هب  باطخ  صوصخ  هب  تلحر ، رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تـسا تاجن  بجوم  حـلاص  لمع  هک   ) دـیهد ماجنا  کین  ياهراک  تسادـخ ، دزن  رد  هچنآ  يارب  ادـخ ، لوسر  همع ي  هیفـص  يا  و  ادـخ ،

.« منک عافد  امش  زا  مناوت  یمن  ادخ  دزن  رد  نم  هنرگو )

ادخ يرازگساپس  كرابم و  زور 

تاکرب راثآ و  أشنم  هک  دوب  ینومیم  كرابم و  رایسب  زور  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  زور  دیدرت  نودب 
ات مدرم  و  دمآرد ، هویم  رپ  باداش و  تخرد  تروص  هب  هک  دش  یلاهن  نتشاک  بجوم  و  دیدرگ ، خیرات  لوط  رد  ناوارف 

،ج 5،ص 492. هباغلادسا - 1
،ج 2،ص 46 و 95. دعس نبا  تاقبط  - 2

. كردم نامه  - 3
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هرمث ي زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزای  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دننک ، یم  هدافتـسا  نآ  يونعم  نوگانوگ  ياه  هویم  زا  تمایق 
(1). تسا تخرد  نیا 

يزور نینچ  رد  و  درک ، دـیدجت  هشیمه  دـش ، رایـسب  ياه  تکرب  ریخ و  همـشچرس ي  هک  ار  يزور  نینچ  هرطاخ ي  دـیاب  ساسا  نیمه  رب 
. تسا هدوب  لوالا  عیبر  مهد  زور  زور ، نیا  درک ، يرازگساپس  يزور  نینچ  ندمآ  دیدپ  يارب  گرزب  يادخ  زا  تفرگ و  نشج 

لهچ هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اب  تشاد ، لاس  جنپ  تسیب و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  نیا  رد  هدمآ : ام  تایاور  رد  ور  نیا  زا 
(2). درک جاودزا  تشاد  لاس 

هللا یلص  ربمایپ  نیب  جاودزا  تداعس  قیفوت  هک  دنیامن ، يرازگرکـش  ار  دنوادخ  ات  دنریگب  هزور  زور  نیا  رد  نامیا  اب  دارفا  تسا  بحتـسم 
(3). تسا هدومرف  اطعا  نایناهج  هب  ار  كاپ  هدیدنسپ و  هجیدخ  هلآ و  هیلع و 

ار زور  نآ  دای  مینک و  یناـبرق  و  میروآ ، اـجب  رکـش  زاـمن  یهلا ، گرزب  ياـهتمعن  ربارب  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  مالـسا  رد  یلک  روط  هب 
. دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  نآرق ) هروس ي  نیمتشه  دص و   ) رثوک هروس ي  هکنانچ  مییامن ، دیدجت 

ار نمیا » ما   » هلمج زا  دومن ، رایسب  کین  ياهراک  تخادرپ و  ادخ  يرازگرکش  هب  كرابم ، جاودزا  نیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(4). دومن دازآ  دوب ، هدیسر  وا  ثرا  هب  ردام  زا  سپ  و  دوب ، شردام  زینک  هک 

(5). دیشخب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  زینک  وا  یضعب  هتفگ ي  هب  و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ییوج  بیع  هب  شیرق  ضرغم  لهاج و  نانز  زا  یهورگ  ضرتعم  نانز  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هنادنمدرخ  خساپ 
تمـشح و همه  نآ  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  : » دـش یم  هصالخ  اه  هلمج  نیا  رد  اهنآ  شنزرـس  دـندرک ، یم  شنزرـس  ار  وا  دـنتخادرپ ،

»...!؟ تسین گنن  راع و  نیا  ایآ  هدرک ، جاودزا  تسا  ریقف  تسد و  یهت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بلاطوبا ، میتی  اب  تکوش 

و دندرک ، هدامآ  یعوبطم  ياذغ  داد  روتسد  دنمدرخ  يوناب  نآ  دیسر ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  اه  ییارـس  هوای  اه و  شنزرـس  نیا  ربخ 
درک و ور  اهنآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دندروخ ، اذغ  زا  هدرک و  عامتجا  اهنآ  هک  یتقو  دومن ، توعد  راهن  فرص  هب  ار  نانز  نآ  هاگنآ 

: تفگ نینچ 

(. 25 میهاربا - ...« ) دهد یم  شراگدرورپ  نذا  هب  ار  دوخ  هویم ي  نامز  ره  اهبر ؛ نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  - »... 1
، تثعب زا  لبق  لاس  هدزناش  جاودزا 1 - نیا  هکنیا : دـننام  دـشاب ، یم  نوگانوگ  هراب  نیا  رد  تایاور  یلو  تسا ، فورعم  لوق  لوق ، نیا  - 2
رد یقهیب  هکنیاو  داد ، خر  تثعب  زا  لبق  لاـس  هس  - 5 تثعب ، زا  لبق  لاس  جنپ  - 4 تثعب ، زا  لبق  لاس  هد  - 3 تثعب ، زا  لبق  لاس  تسیب  - 2

راگزاس رخآ  لوق  اب  تفر ، ایند  زا  یگلاس  هاجنپ  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  هدرک  لقن  ص 71 ) ج 1 ،  ) همامالا لئالد  باتک 
.(. دوش هعجارم  ددعتم ، كرادم  زا  لقن  هب  ات 75 ، ص 73  یلماعلا ، یضترم  رفعج  فیلأت  یبنلا ،» تانب   » باتک هب  هراب  نیا  رد  تسا 

ص 357. ج 98 ، راحب ، - - 3

ادخ يرازگساپس  كرابم و  www.Ghaemiyeh.comزور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 118. ج 15 ، نامه ، - 4
ص 327. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 5
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هدومن ییوج  بیع  دیا و  هتفرگ  هدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  نم  جاودزا  دروم  رد  امش ) و   ) امـش نارهوش  مدینـش  نانز ! هورگ  يا  »
فارطا هکم و  رـسارس  رد  ایآ  دراد ؟ دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ریظن  یـصخش  امـش  نایم  رد  ایآ  منک ، یم  لاؤس  امـش  زا  نم  دیا ،
تالامک نیا  رطاخ  هب  نم  دیبای ؟ یم  کین  قالخا  لیاضف و  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دننامه  لامک  لامج و  اب  یتیصخش  نآ ،

نخـس هدوهیب  امـش  تسین  راوازـس  نیاربانب  تسا ، زاتمم  رایـسب  هک  ما  هدـید  هدینـش و  وا  زا  ییاـهزیچ  و  ما ، هدومن  تلـصو  وا  اـب  وا  یلاـع 
.« دیهدب اوران  تبسن  یسک  هب  هناهاگآان  و  دییوگب ،

ار اخیلز  ینک  تمالم  هک  دوب  اوریسانشب  جنرت  زا  تسد  ینیبب و  شوگ 

(1). دنتسب ورف  مد  دندرک و  توکس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نیشنلد  نیتم و  راتفگ  ربارب  رد  نانز 

يا هنادنسپ  ادخ  هنادنمدرخ و  الماک  راک  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و  دنرادن ، نتفگ  يارب  ینخس  هک  دوب  نآ  رگنایب  اهنآ  یـشوماخ  نیمه  و 
. تسا هداد  ماجنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیقرشتسم  ماهتا  در  رد  باوج  نیرتهب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يراگتساوخ 

: هیهاو ماهوا 

(2)! اهردص یلا  هتمـضف  هدی  تذخاف  جیوزتلا ، لبق  هجیدـخ  یلع  لخد  هنا  هتریـس : یف  یبلحلا  هلقن  ام  قدـصت  نا  اذـه  ینعم  سیل  نکل  و 
، رمخلا هتقـس  یتح  یه  هیلع  تلاتحاف  بلاط  یبا  میتی  دـمحم  نم  اهجوزی  نا  نم  فنأی  ناک  اهمع  نا  هلقن : اـم  بذـک  یف  کـشن  ـال  اـمک 
میرکلا و لوسرلا  قالخا  ضقاـنتی و  اـمم   (3) لوبقلا نم  ًاّدـب  دـجی  مل  عقاولا  رمالا  ماما  هسفن  دـجو  قافا و  املف  هرکـس ، لاـح  یف  اـهجوزف 

ءادـعا لبق  نم  هصیقنت  میرکلا و  یبنلا  ۀـمارک  نم  عضولا  طحلا و  يوس  هب  دـصقب  مل  ًاـعوضوم  ًابذـک  ـالا  هارن  ـال  و  ننیمؤملا ، ما  هجیدـخ 
(4). ءارهلا اذه  نم  هللااب  ذوعن  و  نیلفغملا . یقمحلا و  وا  مالسالا 

ضعب تاملک  یف  ءاج  امل  باوج  ریخل  اهدی ، بلطب  مدقت  يذلا  وه  نکی  مل  هنا  و  یبنلا ، یلع  اهـسفن  تضرع  یتلا  یه  هجیدخ  نوک  نا  و 
. اهلام یف  ًامعط  هجیدخ  جوزت  امنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هناب  لطاب  ماهتا  نم  نیقرشتسملا 

یتح اهتامم ، دعب  اهتایح و  مایا  یف  اهل  ریدقتلا  بحلاب و  یبنلا  هلباق  لب  دحاو ، فرط  نم  یبنلل  هجیدخ  نم  بحلا  ریدقتلا و  اذـه  قبی  مل  و 
(5). هیهاولا يوعدلا  هذه  نالطب  یلع  رخآ  ًالیلد  اذه  نیسای  لآ  خیشلا  يری  و  هجاوزا . ضعب  ریثی  کلذ  ناک  دقل 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  مهن : لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف 

ص 81. ج 16 ، راحب ، - 1
ص 140. ج1 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 2
ص 138 – 140. ج1 ، نامه ، - 3
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. دراد یسررب  هب  زاین  هک  تسا  هدش  لقن  فلتخم  تایاور  نوگانوگ و  نانخس  اهنآ  دادعت  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد ي 

تشاد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندوب  هللادبع  مساق و  ياهمان  هب  هک  رسپ  ود  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک : تسا  نیا  فورعم 
رهاط بیط و  بقل  اب  ار  هللادبع  و  دنتفر ، ایند  زا  تثعب  زا  دـعب  هللادـبع  تثعب و  زا  لبق  مساق  ای  تثعب  زا  لبق  یکدوک ، نارود  رد  ود  ره  هک 

. دندناوخ یم 

هجیدخ ترضح  نیاربانب  اهیلع . هللا  مالـس  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ، هیقر ، زا : دنترابع  بیترت  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نارتخد 
. تسا نیمه  ناثدحم  نیب  روهشم  هکنانچ  دوب ، دنزرف  شش  ياراد  اهیلع  هللا  مالس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  دنزرف  مان  ای  مساق ، بقل  يرگید  تسا و  هللادبع  بقل  یکی  دنا ، هدرمـش  رفن  ود  ار  رهاط  بیط و  یـضعب 
(1). دش دنهاوخ  رفن  تفه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  نیاربانب  تسا ،

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دوب ، نادنزرف ) دلوت  يارب  یگدامآ  ياراد  « ) دولو  » يوناب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  یلک  روط  هب 
هـشیاع هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دیجمت  رد  يراتفگ  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش : تیاور  هکنانچ  دوتـس ، رطاخ  نیمه  هب 

: دومرف

یگژیو نیا  ياراد  مرگید ) نارـسمه   ) امـش هک  یلاـح  رد  دروآ ، ینادـنزرف  نم  يارب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  مـتمقع ؛ ذا  یل  تدـلو  «و 
(2) .« دیدوب ازان  دیدوبن و 

، موثلک ما  بنیز ، هیقر ، زا : دنترابع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ نادنزرف  : » دسیون یم  ماشه  نبا  - 1
(. ص 202 ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   ) رهاط بیط و  مساق ، همطاف ،

ياراد اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ زا  اهنت  دوخ ، ددعتم  نارـسمه  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ص 73 - ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2
. تشاد هیطبق » هیرام ي   » شرگید رسمه  زا  میهاربا  مان  هب  زین  دنزرف  کی  و  دوب ، دنزرف 
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يزور دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخ  باتک  رد  قه ) لاس 381  هتفای ي  تافو   ) قودص خیـش  موحرم  زین 
رتخد يا  : » دیوگ یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هب  داد  غیج و  اب  هشیاع  دید  هاگان  دـش  دراو  دوخ  هناخ ي  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.« تسا ام  ناسمه  زین  وا  دراد ؟ ام  رب  يرترب  هچ  وا  دراد ، يرترب  ام  رب  تردام  هک  ار  نیا  رگم  ینک  یمن  روصت  وت  ادخ  هب  دنگوس  هجیدخ !

یلص ربمایپ  درک ، هیرگ  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یتقو  دینش ، ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب ار  هشیاع  ییوگاوران  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  يا  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف هشیاع  هب  باطخ  دش ، نیگمشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

و رهطملا ، وه  هللادبع و  وه  ارهاط و  ینم  تدلو  هللا  اهمحر  هجیدـخ  نا  و  دولولا ، دودولا  یف  كراب  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  ءاریمح  ای  هم  »
! اریمح يا  شاب  شوماخو  تکاس  ائیـش ؛ يدـلت  ملف  همحر ، هللا  مقعا  نمم  تنا  و  بنیز ، موثلک و  ما  هیقر و  همطاف و  مساقلا و  ینم  تدـلو 

شتمحر شیادخ  اهیلع - هللا  مالـس  هجیدخ  هک  نادب  دومرف ، اطع  تکرب  هدنیاز  ینتـشاد و  تسود  رایـسب  يوناب  رد  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
و موثلک 6 - ما  هیقر 5 - همطاف 4 - مساق 3 - دشاب 2 - یم  هزیکاپ  تسا و  هللادـبع  نامه  هک  رهاط  - 1 دننام : ینادنزرف  ياراد  نم  زا  دنک -

(1) .« يدرواین يدنزرف  هک  داد ، رارق  ازان  ار  وت  محر  دنوادخ  یلو  دیدرگ ، اهیلع  هللا  مالس  بنیز 

ماشه نبا  نیما و  نسحم  دیس  همالع  هیرظن ي 

: زا دنترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رمایپ  نادنزرف  دسیون : یم  هللا  همحر  نیما  نسحم  دیس  همالع 

هکم رد  تفر و  یم  هار  هک  يدح  ات  دوب  هدنز  وا  تسا ، هدش  ذـخا  مان  نیمه  زا  مساقلاوبا )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هینک  هک  مساق  - 1
. تفر ایند  زا  تثعب  زا  لبق 

ایند زا  هکم  رد  ماجنارـس  و  دمآ ، ایند  هب  تثعب  زا  دعب  وا  هک  دوب  ور  نیا  زا  بقل  نیا  دش ، یم  هدناوخ  رهاط  بیط و  بقل  اب  هک  هللادبع  - 2
. تفر

جاودزا ترجه  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  نیرتکچوک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  - 3
. درک

مالس هجیدخ  رهاوخ  هلاه ، دنزرف  عیبر  نب  مساق  صاعلاوبا  اب  مالسا  زا  لبق  هک  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  رتخد  هک  بنیز  - 4
. درک جاودزا  اهیلع  هللا 

اهیلع هللا  مالس  هیقر  - 5

ص 3. ج 16 ، راحب ، ص 37 و 38 ، قودص ، خیش  لاصخ  ص 239 ؛ تمواقمو ، راثیا  هروطسا  - 1
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یماگنه دومن ، بهلوبا  شیومع  رـسپ  ود  هبیتُع  هبتُع و  رـسمه  ار  موثلک  ما  هیقر و  تثعب ، زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  موثلک ، ما  - 6
یلص دمحم  رتخد  : » دنتفگ صاعلاوبا  هب  دندش ، تخسرس  نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  شیرق  ناکرـشم  و  درک ، عولط  مالـسا  هک 

. تفریذپن ار  اهنآ  داهنشیپ  صاعلاوبا  مینادرگ ». وت  رسمه  یتساوخ  ار  شیرق  نارتخد  زا  مادک  ره  ات  هدب  قالط  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

نامثع دنداد ، قالط  ار  موثلک  ما  هیقر و  دوخ  نانز  دنتفریذپ و  اهنآ  دندرک ، بهلوبا  نارسپ  ود  هبیتع  هبتع و  هب  ار  داهنـشیپ  نیمه  ناکرـشم 
هللا مالس  هجیدخ  رفن  شـش  نیا  همه ي  ردام  دومن ، جاودزا  موثلک  ما  اب  تفر ) ایند  زا  هیقر  هک  یتدم  زا  سپ   ) سپـس درک  جاودزا  هیقر  اب 

رد دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی   ) هیطبق هیراـم  دـنزرف  میهاربا  - 7 دوب . اهیلع 
(1). تفر ایند  زا  هنیدم  رد  یگهام  هدجیه  نس 

زا تثعب  زا  لبق  رهاط ، بیط و  مساق ، دسیون : یم  دش ) رکذ  البق  هکنانچ   ) هجیدخ يارب  دنزرف  تفه  رکذ  زا  سپ  دوخ  هریـس  رد  ماشه  نبا 
رـسپ دندومن ، ترجه  هنیدم  هب  هدش و  ناملـسم  همه  و  دندرک ، كرد  ار  مالـسا  رـصع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  اما  دنتفر ، ایند 

(2). دوب هیطبق  هیرام ي  زا  میهاربا  شرگید 

ياراد اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف : هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دانـسالا  برق  باـتک  رد 
مالـس همطاف  اب  اهیلع  هللا  مالـس  یلع  ترـضح  اهیلع ، هللا  مالـس  بنیز  همطاف و  هیقر ، موثلک ، ما  رهاط ، مساق ، زا : دنترابع  هک  دش  ینادنزرف 

وا اب  زونه  دومن ، جاودزا  موثلک  ما  اب  نامثع  درک ، جاودزا  بنیز  اب  دوب ، هیما  ینب  زا  هک  عیبر  نب  مساق )  ) صاعلاوبا درک ، جاودزا  اـهیلع  هللا 
(3). دومن نامثع  رسمه  ار  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  وا ، ياج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  هک  دوب  هدرکن  شزیمآ 

هیقر داد ) خر  ترجه  مود  لاس  رد  هک   ) ردب گنج  يارب  ردـب ، نیمزرـس  هب  روبع  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید : تیاور  قبط  و 
. دروآ رد  نامثع  يرسمه  هب  ار 

كون وا  مشچ  رب  یسورخ  هک  تشاد  لاس  شـش  زا  رتمک  دنداهن ، هللادبع  ار  وا  مان  هک  دش  يدنزرف  ياراد  نامثع  زا  هیقر  هدش : تیاور  زین 
(4). دیدرگ وا  توف  ثعاب  نیمه  و  دز ،

شرگید رـسپ  تفر ، ایند  زا  هکم  رد  هک  دوب  مساق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  نیتسخن  هدـش : لقن  سابع  نبا  زا  هک  نیا  اه  ینتفگ  زا 
دمحم لسن  تفگ : فورعم ) ناکرـشم  زا  یکی   ) لئاو نب  صاع  ماـگنه  نیا  رد  تفر ، اـیند  زا  تثعب ) زا  سپ   ) هکم رد  زین  وا  دوب ، هللادـبع 

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  وا  در  رد  دنوادخ  تسا ، بقع ) یب  لسن و  هدیرب   ) رتبا وا  دش ، عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ جارعم  يارجام  ندینـش  زا  سپ  هبتع  تایاور  زا  يا  هراپ  قباـطم  ص 223 - ج 1 ، داشرا ، پاچ  هعیـشلا ، نایعا  - 1
ص 172. ج 7 ، نایبلا ، عمجم   ) داد قالط  ار  هیقر  شرسمه  و  دش ، ینابصع  درک و  راکنا  ار  نآ  ملس ) هلآ و 

ص 202. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
ص 6 و 7. دانسالا ، برق  - 3

ص 152. ج 22 ، راحب ، - 4
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(1) .« تسا بقع  یب  لسن و  هدیرب  ًاعطق  وت  نمشد  انامه  رتبالا ؛ وه  کئناش  نا  »

ار وا  مان  هک  دش  يرتخد  ياراد  عیبر  نب  مساق  صاعلاوبا  شرهوش  زا  هکنیا : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  تشذگرـس  زا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  داتفا ، ییادج  اهنآ  نیب  سپـس  درک ، جاودزا  وا  اب  لفون  نب  هریغم  دش ، گرزب  هماما  هک  یتقو  دنتـشاذگ ، هماما » »
مالـسلا هیلع  یلع  هب  تافو  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اریز  دومن ، جاودزا  وا  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب 

(2). تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  بنیز  دوب . هدرک  تیصو  نینچ 

ترجه هنیدم  هب  زین  صاعلاوبا  اهدعب  درک و  ترجه  هنیدم  هب  دش و  ادج  صاعلاوبا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هک  دـیدرگ  ناشن  رطاخ  البق 
. داد همادا  رمع  رخآ  ات  ار  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  يرسمه  دیدج ، دقع  اب  تفریذپ و  ار  مالسا  و  دومن ،

هللا مالـس  هجیدـخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  ماگنه  هک  دـندقتعم  یـضعب  دـش ، يروآدای  لوا  لصف  زاغآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
اهنآ زا  هک  دـندوب ، هلاـه  شرهاوخ ، نارتـخد  زا  هیقر  بنیز و  و  دوب ، هدرکن  رهوش  ـالبق  و  دوـب ، هزیـشود  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـهیلع ،

(3). دومن یم  یتسرپرس 

(4). دش هتشک  نامثع  تسد  هب  نامثع ، رسمه  هیقر  هکنیا : اه  ینتفگ  زا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  باختنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا 

رتخد بنیز  زا  صاـعلاوبا  هک  یتقو  تشاد ، یم  تسود  شدـنزرف  دـننام  ار  صاـعلاوبا  شا  هدازرهاوخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
هللا مالس  بنیز  اب  صاعلاوبا  جاودزا  زا  و  لیام ، يراگتساوخ  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و  درک ، يراگتساوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
یم تقفاوم  وا  باختنا  اب  درک و  یمن  تفلاخم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اب  تثعب ، زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب ، دونـشخ  اـهیلع 

(5). دومن

. دش بنیز  صاعلاوبا و  نیب  جاودزا  هطساو ي  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تقیقح  رد  و 

ییاتکی هب  یهاوگ  دنتفریذپ و  ار  مالسا  زین  شنارتخد  همه ي  تفریذپ ، ار  مالسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و  درک ؛ عولط  مالسا  هک  یماگنه 
(6). دنداد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  قدص  ادخ و 

.3 رثوک /  - 1
ص 166 و 167. ج 22 ، راحب ، - 2

. تسا هدومن  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ص 77  لاقملا ج 3 ، حیقنت  رد  یناقمام  همالع  هکنانچ  - 3
ص 270. ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 163 ، ج 22 ، راحب ، - 4

ص 189. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 5
ص 348. ج 19 ، راحب ، - 6
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« ءادـف  » نداد اب  ناریـسا  هک  دـش  نیاربانب  دـیدرگ ، ناناملـسم  ریـسا  ردـب  گنج  رد  ات  دوب ، یقاب  دوخ  كرـش  رد  ناـنچمه  صاـعلاوبا  یلو 
بـش رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  شردام  هک  يدـنبندرگ  هارمه  هب  لام  يرادـقم  هکم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  دـندرگ ، دازآ  همیرج ) )

نآ ندـید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داتـسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ءادـف  ناونع  هب  ار  دوب  هداد  وا  هب  یـسورع 
، دیـشخب ار  ءادف  زا  دوخ  هیمهـس  سپـس  دـیدرگ ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  داتفا و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ياهتبحم  دای  هب  دـنبندرگ 

سپ و  تشگزاب ، هکم  هب  دش و  دازآ  صاعلاوبا  هجیتن  رد  و  دندیشخب ، ار  دوخ  ماهس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  ناناملـسم 
(1). دش بنیز  رسمه  رگید  راب  و  دیدرگ ، ناملسم  و  دمآ ، هنیدم  هب  ماش  رفس  رد  یتدم  زا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تثعب ، زا  لبق  راب  نیتسخن  : » هدش لقن  هداتق  زا  هکنیا : هلمج  زا  دراد ، دوجو  زین  يرگید  تایاور  اجنیا  رد 
هللا مالس  همطاف  هیقر و  بنیز ، موثلک ، ما  ياهمان : هب  رتخد  راهچ  و  هللادبع ، مساق و  ياهمان  هب  رسپ  ود  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 

(2) .« دیدرگ اهیلع 

رهاط مساق 5 - هیقر 4 - بنیز 3 - هللادبع 2 - - 1 بیترت : نیا  هب  دش  دنزرف  هد  ياراد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  و 
(3). دوب رتکچوک  همه  زا  وا  نس  هک  همطاف  موثلک 10 - ما  بیطم 9 - بیط 8 - رهطم 7 - - 6

و دنا ، هتـسناد  رفن  هدزاود  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نادنزرف  يرکبراید ، ینالطـسق و  ننـست ، لها  فورعم  ثدـحم  ود  هک  تسا  ینتفگ 
(4). دنا هدش  دلوتم  تثعب  زا  دعب  اهنآ  هیقب ي  فانمدبع ، زج  دنا  هتفگ 

لیلحت هیزجت و  یسررب و 

مالس هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسپ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  نادنزرف  یگنوگچ  یـسررب و  رد 
، مساق ياه  مان  هب  رفن  هس  ار  اهنآ  یـضعب  و  دوب .) بیط  رهاط و  هب  بقلم  هللادـبع  هک   ) دـندوب هللادـبع  مساق و  ياه : مان  هب  رفن  ود  اهیلع  هللا 

(5). دنا هتسناد  رهاط  هللادبع و 

: تسا هدش  هتفگ  لوق  هس  اهیلع - هللا  مالس  همطاف  زج  اهیلع - هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارتخد  دروم  رد  و 

مالس ارهز  ترضح  ندوزفا  اب  و  دنتـسه ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  هیقر  بنیز و  موثلک ، ما  - 1
تلالد بلطم  نیا  رب  رگید  تایاور  و  دش ، رکذ  البق  هک  لاصخ ، باتک  رد  قودص  خیـش  تیاور  هکنانچ  دنوش ، یم  رتخد  راهچ  اهیلع  هللا 

. دنراد

ص 363 و 364. ج 20 ، نامه ، - 1
ص 272. ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 139 ، ص 16 و ج 6 ، ج 5 ، خیراتلاو ، ءدبلا  - 2

ص 404. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ص 263 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  - 3
ص 23. یبنلا ، تانب  ص 272 ، ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 196 ، ج 1 ، هیندللا ، بهاوملا  - 4

ص:38 یفوع ، دمحم  تایاکحلا  عماوج  ص 223 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - 5
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هکنیا هب  رظن  و  دنتـسه ، شلبق  نارهوش  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نارتخد  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  هیقر  بنیز و  شرهاوخ  ود  موثلک و  ما  - 2
ناونع هب  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسرپرـس  تحت  اهنآ  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  زا  دـعب 

. دندش یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هدناوخ  رتخد 

نیا اـب  دنـشاب ، یم  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  رهاوخ  هلاـه »  » نارتـخد اـهیلع  هللا  مالـس  هیقر  بنیز و  شرهاوخ  ود  موثلک و  ما  - 3
رد هلاه  تفر ، ایند  زا  سپـس  دـش ، هیقر  بنیز و  ياـهمان : هب  ینارتخد  ياراد  وا  دوب ، موزخم  ناـمدود  زا  يدرم  رـسمه  هلاـه  هک : حیـضوت 
ود و  هلاه ، شرهاوخ  یتسرپرس  دوب ، دنمتورث  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هکنیا  هب  رظن  دش ، نارگن  ناشیرپ و  شنارتخد ، یتسرپرـس  یب  دروم 
نآ لومعم ، روط  هب  درک ، جاودزا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنآ  زا  سپ  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  هلاـه  رتخد 
رکذ ار  بلطم  نیا  ص 16 ) ج2 ،  ) دوخ خیرات  رد  یبوقعی  هکنانچ  دـندش ، هدـناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  نارتخد 

(1). تسا هدومن 

دنه مان  هب  يرتخد  قیتع ، مان  هب  شلوا  رهوش  زا  دوب ، ینادنزرف  ياراد  شلبق  رهوش  ود  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین 
هکنانچ تشاد ، دنه  هلاه و  ياه : مان  هب  رـسپ  ود  هرارز ،) نب  دنه  ای  شابن . نب  هرارز  ای :  ) هرارز نب  شابن  مان  هب  شمود  رهوش  زا  و  تشاد ،

. تسا هدوب  دنزرف  هن  ای  هد  ياراد  عومجم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نیاربانب  دش ، رکذ  لوا  لصف  زاغآ  تمسق  رد 

راتفگ هراب  نیا  رد  تشاد ؟ رگید  نارـسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرـسمه  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـیآ  هکنیا : رگید  بلطم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  يددـعتم  تایاور  تسا ، هدـش  هئارا  نوگاـنوگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  جاودزا  زا  لـبق  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هک : تسا  نیا  روهـشم  فورعم و  هکناـنچ  دـش ، رهوش  ود  ياراد 
هب روهشم  يدیسا » شابن  نب  هرارز   » مان هب  یصخش  اب  وا ، توف  زا  سپ  و  درک ، جاودزا  یموزخم » ذئاع  نب  قیتع   » مان هب  یصخش  اب  تسخن 

. دومن جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  وا  توف  زا  سپ  و  دومن ، جاودزا   (2) هلاهوبا

یضترم دیس  و  دوخ ، ياهباتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  يرذالب و  دمحا  دننام : عیشت  ننـست و  لها  زا  یگرزب  فورعم و  نیثدحم  املع و  یلو 
دوب هزیـشود  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  صیخلت  رد  رفعجوبا  و  یفاـش ، باـتک  رد 

(3). درک جاودزا 

لقن راونالا »  » و عدبلا »  » باتک ود  رد  هک  هچنآ  دنک  یم  دییأت  دـیکأت و  ار  بلطم  نیا  : » دـسیون یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  یـسلجم  همالع 
اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  رهاوخ  هلاه  نارتخد  دـنمان ) یم  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نارتخد  ار  اـهنآ  هک   ) بنیز هیقر و  هک  هدـش 

(4). دندوب

ص 268 ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
فشک ص 131 - ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) دندناوخ هرارز  نب  دنه  ای  هرارز ، نب  شابن  ار  صخش  نیا  مان  یضعب  - - 2

ص 76. ج 2 ، همغلا ،
ص 269. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 191 - ج 22 ، راحب ، - 3
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ص 159. ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ص 191  ج 22 ، راحب ، - 4
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مالس هجیدخ  ترضح  هجرد ي  ولع  و  هلاه ، یمانمگ  رطاخ  هب  هیقر  بنیز و  هدمآ : بلطم ، نیا  رکذ  زا  سپ  هثاغتسالا »  » باتک رد  هکنانچ 
(1). دنا هدش  هداد  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  اهیلع  هللا 

رد و  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارتـخد  هیقر  بنیز و  تفگ : عطاـق  روط  هب  ناوت  یمن  تسا ، نوگاـنوگ  تاـیاور  هکنیا : هجیتـن 
دهاوخ لح  بسانمان ، دارفا  اب  اهنآ  جاودزا  اب  هطبار  رد  تالاکشا  زا  یـضعب  دنا ، هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  اهنآ  هک  یتروص 

. دش

نادـنزرف ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  و  دوب ، یتکرب  رپ  يوناب  زین  اتـسار  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  لاح  ره  هب 
ردام هک  تفای  ار  نآ  تقایل  هک  تسا ، ناهج  ود  ناوناب  رورـس  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اهنآ  زا  یکی  هک  دـیدرگ ، ددـعتم 
مالـس همطاف  هک  درک  ادیپ  ار  نآ  تیفرظ  دوب و  تقایل  نیا  أشنم  ردام و  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  و  دوش ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

(2). دنیآ دیدپ  وا  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزای  اهیلع و  هللا 

شنارسپ تافو  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  یلست 

مساق ياهمان : هب  رسپ  ود  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  فورعم ، لوق  ربانب  دش  ناشن  رطاخ  هکنانچ 
. دنتفگ یم  رهاط  بیط و  وا  هب  دمآ ، ایند  هب  تثعب  زا  دعب  هللادبع  نوچ  و  دش ، هللادبع  و 

ایند زا  لاس  راهچ  زا  سپ  مساق  دـنتفگ : یـضعب  تسا ، هدـش  هتفگ  ینوگانوگ  بلاطم  دـنتفر ، ایند  زا  تقو  هچ  دـنزرف  نیا  هکنیا  دروم  رد 
(3). تفر ایند  زا  وا  زا  دعب  هام  کی  هللادبع  تفر و 

(4). درک تافو  تثعب  زا  دعب  لاس  کی  هللادبع  و  دنتفر ، ایند  زا  یگلاس  تفه  رد  هللادبع  مساق و  یضعب  هتفگ ي  هب  و 

(5). تفر ایند  زا  دوب  هلاس  ود  داتفا و  هار  هب  هک  یماگنه  مساق  یضعب  لقن  هب  و 

یم دییأت  دهاوش  نیارق و  یلو  تسا . هدش  لقن  فالتخا  هب  تثعب ، زا  دـعب  ای  دـنتفر  ایند  زا  تثعب  زا  لبق  رـسپ  ود  نیا  ایآ  هکنیا  دروم  رد  و 
. تسا هدوب  تثعب  زا  دعب  هک  دننک 

تاـفو یکدوک  نارود  رد  شنارـسپ  هک  دوـب  نیا  دـید ، یگدـنز  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هک  يزوسناـج  ياـهجنر  زا  یکی 
مالس هجیدخ  دید  دش  هناخ  دراو  دوب  هدرک  تلحر  مالسلا  هیلع  مساق  هک  یمایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک ،

ص 11. لیخد ، یلع  دمحم  فیلأت  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  - 1
ص 248. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2

ص 297. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 3
ص 166. ج 22 ، راحب ، - 4

ص 39. يرذالب ، فارشالا  باسنا  - 5

تافو دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  یلست 
شنارسپ
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دای هب  دش ، يراج  مریش  درک و  گر  مناتسپ  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دنک ، یم  هیرگ  اهیلع  هللا 
.« مدرک هیرگ  مداتفا و  مساق 

رد كدوک  نآ  یـسرب ، تشهب  رد  ولج  دوش  تمایق  زور  هاگره  يوش  یمن  دونـشخ  ایآ  هجیدـخ ! يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
، دراد دوجو  ینامیا  اب  ناسنا  ره  يارب  همانرب  نیا  دهد ؟ ياج  تشهب  هناخ ي  نیرت  یلاع  هب  ار  وت  و  دریگب ، ار  تتسد  دشاب و  هداتسیا  اجنآ 

ادخ دروآ و  باسح  هب  ادـخ  هار  رد  و  دـیامن ، لمحت  ربص و  وا  دریگب و  ار  ینمؤم  لد  هویم ي  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  لاعتم  دـنوادخ 
(1) »!؟ دنک باذع  ار  وا  ادخ  فصو  نیا  اب  دنک ، رکش  دمح و  ار 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  هللادبع )  ) رهاط هک  یماگنه  هدش : لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  - 2
يا يرآ  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  درک ، یهن  وا  ندرک  هیرگ  زا  داد و  يرادـلد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ، هیرگ 

رایتخا یب  مداتفا و  رهاط  دای  هب  دش ، يراج  نآ  زا  ریش  درک و  گر  مناتسپ  یلو  درک ، ربص  لمحت و  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.« متسیرگ

ار تتسد  دید ، ار  وت  یتقو  يرگنب ، هداتسیا  تشهب  رد  رانک  رد  ار  رهاط  تمایق ، رد  يرادن  تسود  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
»؟ دنادرگ تشهب  تاجرد  نیرتکاپ  نیرتیلاع و  دراو  ار  وت  دریگب و 

زا رتراوگرزب  لاعتم  دنوادخ  يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش ؟ دهاوخ  نینچ  یتسار  هب  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
اب دروآ ، ياج  هب  ار  یهلا  رکـش  دراذگب و  ادخ  باسح  هب  ار  نآ  و  دـنک ، لمحت  ربص و  وا  و  دریگب ، ار  يا  هدـنب  لد  هویم ي  هک  تسا  نآ 

(2) .« دنک باذع  ار  وا  دنوادخ  فصو  نیا 

هب وا  هزانج ي  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگن  تفر ، ایند  زا  یگلاـسراهچ  رد  مساـق  دـنک  یم  لـقن  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  - 3
دـش یم  دراو  وت  رب  رگا  دـش ، دراو  مساـق  گرم  دروـم  رد  نم  هب  هچنآ  هوـک ! يا  : » دوـمرف نآ  هب  باـطخ  داـتفا و  هکم  ياـههوک  زا  یکی 

ربمایپ هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تفر ، ایند  زا  دوب  هدـشن  هتفرگ  ریـش  زا  زونه  هک  هللادـبع  مساق ، زا  دـعب  هام  کی  و  يدـش ». یم  یـشالتم 
: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش » یم  هتفرگ  ریش  زا  ات  دنام  یم  یقاب  هللادبع  شاک  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.« دوب دهاوخ  تشهب  رد  وا  نتفرگ  ریش  انامه  هنجلا ؛ یف  هماطف  ناف  »

»؟ دنتسه اجک  وت  زا  نم  نادنزرف  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

.« دنتشهب رد  : » دومرف خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ لمع نودب  ایآ  تفگ : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

ص 15 و 16. ج 16 ، راحب ، ص 168 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  - 1
ص 2ص 23. راونالا ، هاکشم  كردم و  نامه  - 2

تافو دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  یلست 
شنارسپ
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(1) .« دنداد یمن  ماجنا  حلاص  لمع  زج  دندنام ، یم  هدنز  اهنآ  رگا  هک  دراد  یهاگآ  ادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تسیرگ و  یم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مساق ، توف  زا  سپ  دنک : یم  تیاور  نینچ  یلیهـس  - 4
.« دوب ناسآ  میارب  وا  گرم  مداد ، یم  ریش  وا  هب  لماک  روط  هب  ات  دنام  یم  هدنز  وا  رگا  مداتفا ، مساق  دای  درک و  گر  مناتسپ  : » درک

. درک دهاوخ  لیمکت  ار  وا  نداد  ریش  و  دراد ، هدنهد  ریش  هیاد ي  تشهب  رد  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.« دش یم  ناسآ  میارب  وا  گرم  متسناد ، یم  ار  عوضوم  نیا  رگا  : » تفگ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

»؟ مناونشب وت  عمس  هب  تشهب  رد  ار  وا  يادص  یهاوخب  رگا  : » دورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: تفگ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

(2) .« منک یم  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  هلوسر ؛ هللا و  قدصا  »

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  شرسمه  ياه  مغ  کیرش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نوچمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیترت  نیا  هب 
یم باداـش  مارآ و  ار  وا  نیگهودـنا  بلق  ترخآ ، مـیظع  ياـه  شاداـپ  يروآداـی  اـب  و  داد ، یم  يرادـلد  اـهجنر  بیاـصم و  رد  وا  دوـب ،

(3). دومن

هللادبع مساق و  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـناوت  یم  هدرک »... گر  مناتـسپ  : » هکنیا هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ریبعت  هکنیا : هجوت  لباق 
. دسر یم  رظن  هب  رتحیحص  دنتفر ، ایند  زا  یگراوخریش  رد  اهنآ  هکنیا  هب  لوق  نیاربانب ، دنا ، هتفر  ایند  زا  یگراوخریش  ماگنه 

: دنا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسپ  توف  دروم  رد  یلک  روط  هب  یضعب  هکنانچ 

(4) .« دنتفر ایند  زا  مک  نس  یکدوک و  رد  ادج ؛ اراغص  اوتام  »

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  گرزب  ناوناب  مارتحا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تدالو 

همطاف تدالو  مدیسرپ ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاما  باتک  رد  قودص  خیش 
لوسر اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  یماگنه  دومرف : خساپ  رد  دش ؟ ماجنا  هنوگچ  اهیلع  هللا  مالس 

ص 32. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص 214. ج 1 ، یلیهس ، فنالا  ضورلا  - 2

ص 255. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 3
ص 16. برعلا ، باسنا  هرهمج  - 4
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وا هناخ ي  هب  دندرک ، یم  يرود  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  مالـسا ) اب  دانع  يور  زا   ) هکم ياهنز  دومن ، جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هللا مالس  هجیدخ  رب  ساره  تشحو و  دیامن ، تاقالم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  ینز  دنتشاذگ  یمن  دندرک ، یمن  وا  رب  مالس  دنتفر و  یمن 

هجیدخ هک  یماگنه  دنناسرب ، یبیسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ادابم  هک  نیا  زا  دوب  بات  یب  نیگمغ و  تخس  و  دروآ ، ور  اهیلع 
و داد ، یم  يرادلد  ار  وا  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  ردام  محر  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دش ، رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  اهیلع  هللا  مالس 

هناخ دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  تشاد ، یم  ناهنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  عوضوم  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
وگتفگ یسک  هچ  اب  دومرف : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  دیوگ ، یم  نخـس  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دینـش  دش ،

؟ ینک یم 

.« تسا نم  سنوم  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  مراد  محر  رد  هک  يدنزرف  : » درک ضرع  هجیدخ 

و تنمیم ، رپ  كاپ  لسن  تسا  وا  و  تسا ، رتخد  دنزرف ، نآ  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  تسا  لیئربج  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ءاـصقنا زا  سپ  دـنوادخ  هک  دـنیآ ، یم  دوجو  هب  وا  لـسن  زا  مالـسلاامهیلع  ناـماما  و  داد ، دـهاوخ  رارق  وا  زا  ارم  لـسن  يدوز  هب  دـنوادخ 

. دهد یم  رارق  ادخ ) لوسر   ) نانیشناج افلخ و  ار  اهنآ  یحو ،

يارب دش ، کیدزن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تدالو  هکنآ  ات  دنارذگ  یم  ار  يرادراب  مایا  بیترت  نیمه  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
کمک یتقو  نینچ  رد  ار  نانز  ناوناب ، هک  هنوگ  نامه  دـینک ، يرای  لمح  عضو  رد  ارم  دـیایب و  هک  داتـسرف  مایپ  مشاه  ینب  شیرق و  نانز 

. دننک یم 

میتی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يدرک و  در  ار  ام  نخـس  يدینـشن و  ار  ام  فرح  وت  هک  دنداد  مایپ  وا  يارب  نارگید  شیرق و  نانز  یلو 
ناـقفخ هچ  یتـسار  هب   ) درک میهاوـخن  يراـی  ار  وـت  هجو  چـیه  هب  مییآ و  یمن  وـت  دزن  ور  نیا  زا  يدوـمن ، جاودزا  دوـب  ریقف  هک  بلاـطوبا 

نینچ رد  یتح  هک  دوب  بیرغ  هزادـنا ، هچ  اـت  مالـسا  و  تشاد ، نمـشد  ردـقچ  تثعب  زاـغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دوب ، یبیجع 
!( دندش یمن  تبحص  مه  وا  اب  دندرک و  یم  يریگ  هرانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  زا  یتلاح ،

راهچ دید  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ناهگان  تشاذگن ) اهنت  ار  وا  دنوادخ  یلو  دش  نیگمغ  تحاران و  مایپ  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
يا تفگ : اهنآ  زا  یکی  دش ، كانـساره  اهنآ  ندید  زا  هجیدخ  دندش ، دراو  دندوب  مشاه  ینب  نانز  هیبش  هک  تماق  دـنلب  نوگمدـنگ و  نز 

ام میا ، هدمآ  وت  يوس  هب  ادخ  رـسمه   ) هراس نم  میتسه ، وت  نارهاوخ  ام  میا ، هدمآ  وت  يوس  هب  ادـخ  فرط  زا  ام  شابم ، نوزحم  هجیدـخ !
يرگید نآ  تسا ، وت  نیشنمه  تشهب  رد  هک  تسا  محازم  رتخد  هیسآ  نیا  و  متسه ، لیلخ ) میهاربا  رـسمه   ) هراس نم  میتسه ، وت  نارهاوخ 

، لمح عضو  ماگنه  رد  ات  هداتسرف  وت  دزن  ار  ام  دنوادخ  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رهاوخ  ُمثلُک  یکی  نآ  و  تسا ، نارمع  رتخد  میرم 
. مینک يرای  ار  وت 

رارق رـس  تشپ  یمراهچ  و  وربور ، یموس  تسـشن ، پچ  تمـس  رد  يرگید  تسـشن ، هجیدخ  تسار  بناج  رد  اهنآ  زا  یکی  تقو  نیا  رد 
هک تساخرب  وا  زا  یکانبات  رون  تفرگ ، رارق  نیمز  هب  یتقو  و  دمآ ، ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ماگنه  نیا  رد  دـنتفرگ و 

اهنآ زا  کی  ره  تسد  رد  هک  یتشهب  نایروح  زا  نت  هد  هاگان  دیبات ، هکم  ياه  هناخ  همه ي  رب 
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هللا مالس  همطاف  دوب ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يور  شیپ  رد  هک  ییوناب  نآ  دندش ، دراو  دوب ، رثوک  بآ  زا  رپ  يا  هباتفآ  تشهب و  زا  یتشط 
ندب دروآ ، نوریب  دوب  رتوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  دیفس ، هماج ي  ود  و  داد ، وشتـسش  رثوک  بآ  اب  تفرگ و  ار  اهیلع 
نخـس هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  سپـس  داد ، رارق  وا  يرـسور  هعنقم و  ار  يرگید  و  دـیناشوپ ، اهنآ  زا  یکی  اب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 

نینچ و  داد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاسر  ادـخ و  ییاـتکی  هب  دوشگ و  ناـبز  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  درک ، توعد  نتفگ 
: تفگ

؛ طابسالا هداس  يدلو  و  ءایصوالا ، دیس  یلعب  نا  و  ءایبنالا ، دیس  هللا  لوسر  یبا  نا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهشا  »

و دشاب ، یم  ءایـصوا  رورـس  مرهوش  و  تسا ، ناربمایپ  ياقآ  ادـخ و  لوسر  مردـپ  و  تسین ، اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 
.« دنتسه اه  طبس  ياقآ  ود  منادنزرف 

هجوت دروم  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نادنخ ، داش و  يور  اب  اهنآ  و  دناوخ ، مان  هب  ار  اهنآ  و  درک ، مالـس  نز  راهچ  نآ  زا  کی  ره  هب  سپس 
دش راکشآ  يرون  نامـسآ  رد  و  دنداد ، یم  رگیدکی  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تدالو  هدژم ي  نامـسآ ، لها  نایروح و  و  دنداد ، رارق 

. دندوب هدیدن  ار  يرون  نینچ  نآ ، زا  لبق  ناگتشرف ، هک 

یم تکرب  رپ  لسن  ياراد  تسا و  كرابم  تنمیم و  رپ  هزیکاپ ، كاپ ، هک  ار  دوخ  دنزرف  دـنتفگ : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  ناوناب  هاگنآ 
، تشاذگ وا  ناهد  رد  ناتـسپ  و  تفرگ ، شوغآ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  یلاحـشوخ ، يداش و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ریگب ، دـشاب 
، ناکدوک ریاس  لاسکی  دـشر  قباطم  هام  ره  رد  و  هام ، کی  دـشر  قباطم  زور  ره  رد  سپ  نآ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  دـش ، يراـج  ریش 

(1). دش یم  گرزب 

رمقلا قش  يارجام  رد  شردام  هب  محر ، رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رطاخ  یلست 

تثعب و مراهچ  لاس  فورعم  ربانب  دوب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  شردام  محر  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  هاـگنآ  هکنیا : اـه  یتفگـش  زا 
، دوب هدش  مالسا  هب  توعد  ندومن  راکشآ  هب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یطیارـش  رد  ینعی  دوب ، تثعب  مجنپ  لاس  زاغآ  ياههام 

تسا یعیبط  دوب ، راوگان  تخس و  رایسب  طیارش  دش ، یم  رادیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ناکرـشم  هیحان ي  زا  یخلت  ثداوح  و 
رس هب  دیدش  جنر  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهمغ  کیرش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمـسه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک 

. درب یم 

رکذ البق  نآ  زا  يا  هنومن  هک  داد ، یم  يرادـلد  ار  وا  تفگ و  یم  نخـس  ردام  اب  ردام ، محر  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ماـیا  نیا  رد 
. دوب رمقلا  قش  يارجام  رد  داد ، یم  يرادلد  شردام  هب  ردام ، محر  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  يدراوم  هلمج  زا  دش ،

ادخ ربمایپ  وت  ییوگ  یم  تسار  رگا  : » دنتفگ دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ناکرشم  روهشم  تایاور  قبط  هکنآ : حیـضوت 
.« نک هراپ  ود  ام  يارب  ار  هام  یتسه ،

ص 2. ص 247 و ج 43 ، ص 80 و 81 و ج 6 ، ج 16 ، راحب ، ات 232 ؛ ص 230  تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 1
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یلص ربمایپ  دوب ، هام  بش 14  بش ، نآ  يرآ . دندرک : ضرع  دـیروآ ؟ یم  نامیا  منک  ار  راک  نیا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، دیسر تباجتسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  دوش ، ماجنا  دنا  هتـساوخ  ناکرـشم  هچنآ  ات  درک  اضاقت  ادخ  هاگرد  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
(1). دیهد یهاوگ  دینیبب و  دومرف  یم  دز و  یم  ادص  کی  کی  ار  ناکرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دش ، هراپ  ود  هب  هام  ناهگان 

هس هکنانچ  تسا ». رحس  نیا  : » دنتفگ دندوزفا و  دوخ  رفک  هب  اهنآ  زا  يرایسب  لاح  نیع  رد  دندید ، ار  هام  ندش  هراپ  ود  ناکرـشم  هکنیا  اب 
. دراد تلالد  بلطم  نیا  هب  رمق  هروس ي  زاغآ  هیآ ي 

مرگ لابقتسا  اب  ماگنه  نیا  رد  تشگزاب ، دوخ  هناخ ي  هب  هنابش  و  دش ، رطاخ  هدرزآ  جوجل  ناکرشم  راتفگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، هناخ زارف  رب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  دوب  نامداش  هک  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دـش ، وربور  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

یلـست مدوب  بارطـضا  رد  هک   ) نم هب  تسا  نم  محر  رد  هک  كدوک  نیا  هکنیا  رتزیگنا  تفگـش  نآ  زا  و  مدرک ، هدـهاشم  ار  امـش  هزجعم 
: تفگ و  داد ) رطاخ 

؛ براغملا قراشملا و  بر  هعم  و  یبا ، یلع  یشخت  ال  هاما ! ای  »

.« تسا وا  اب  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هک  ارچ  شاب ، هتشادن  ینارگن  فوخ و  مردپ ، دروم  رد  مردام !

.« دومرف اطع  نم  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دادن  يا  هزجعم  يربمایپ  چیه  هب  دنوادخ  : » دومرف هدز و  دنخبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2). دناوخ رمقلا  قش  هزجعم  نأش  رد  يراعشا  بلاطوبا  هاگنآ 

ادخ روتسد  مالعا  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  رذن 

: درک رذن  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح  ردام  هنح »  » دننام دش ، رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  یماگنه 
رد هک  ار  یکدوک  نیا  دشاب ، یم  رترب  میرم  ردام  رهوش  نارمع  زا  نم  رهوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مرتهب و  میرم  ردام  زا  نم  ایادخ  »
زا دشاب و  نید  دجـسم و  تمدـخ  رد  رمع  رخآ  ات  غولب  دـشر و  زا  سپ  هک  مدومن  دازآ  صالخ و  ینعی   ) مدرک ررحم  وت  يارب  مراد  محر 

( دوش دجسم  ناگدننک  تدابع  نادهاز و 

: دیامرف یم  دنوادخ  دییامرفب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ادخ  فرط  زا  لیئربج 

ص 186. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 265. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  زا  سابتقا  - 2
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نیا تسین ، اور  تیکلم  زا  لبق  ندرک  دازآ  رانلا ؛ نم  یقیتع  همئالا و  ما  یه  اهکلما و  ناف  یتیفص ، نیب  ینیب و  یلخ  کلملا ، لبق  قاتعا  «ال 
(1) .« ما هدرک  دازآ  شتآ  زا  ار  وا  نم  تسا و  مالسلاامهیلع  ناماما  ردام  نم و  هکولمم ي  همطاف )  ) وا راذگاو ، نم  هب  ار  ما  هدیزگرب  دنزرف 

رذن و اهیلع  هللا  مالـس  میرم  ردام  نوچمه  هتـشذگ ، ياهنامز  رد  ادخ  ءایلوا  لومعم  قبط  تساوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هکنیا : حیـضوت 
درک یم  روصت  و  تسا ، هدوب  لومعم  لوقعم و  البق  يراک  نینچ  و  دیامن ، مارحلادجـسم  هب  يرازگتمدخ  فقو  ار  شدنزرف  هک  دنک  دـهع 

زا ریغ  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هک  تسا  نآ  رگناـیب  لـیئربج  نخـس  تسا ، گرزب  تابحتـسم  زا  زین  مالـسا  تعیرـش  رد  يراـک  نینچ  هک 
یلصا فده  یهگناو  دینک ، يرذن  نانچ  وا  دروم  رد  دیناوتب  ات  امش  هکولمم  هن  تسا ، گرزب  دنوادخ  هکولمم ي  وا  تسا ، رگید  نارتخد 
فده نیا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تسا ، خزود  شتآ  زا  يدازآ  لماک و  یگدنب  ادخ ، هناخ ي  يرازگتمدخ  يارب  دنزرف  ندومن  رذن  زا 

.... تسا مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ردام  وا  و  تسا ، دازآ  خزود  شتآ  زا  یگدنب  رثا  رب  وا  و  هدیسر ،

مالـس ارهز  ترـضح  دروم  رد  البق  رذن ، نیا  فادها  هک  ارچ  دش ، فرـصنم  يدهع  رذن و  نینچ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  بیترت  نیا  هب 
. دوب هتفای  ققحت  ادخ  هاگشیپ  رد  اهیلع  هللا 

يدنزرف ياراد  اهیلع  هللا  مالس  میرم  رگا  هک  دشاب  هتشاد  تهج  نیا  هب  هراشا  دیاش  تسا » مالـسلا  مهیلع  ناماما  ردام  همطاف   » هک ریبعت  نیا 
زا همه  هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزای  ياراد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دش ، مزعلاولوا  ربمایپ  موصعم و  ربهر  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دننام 

(2). دیدرگ دهاوخ  دنتسه  وا  نادنزرف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياه  یگژیو  مهد : لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  یفطاع  تیصخش 

ص 255 و 256. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  لقن  قبط  نیقداصلا ، جهنم  ریسفت  - - 1
ص 236. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2
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زاتمم تیصخش  ياراد  وا  هکنیا  هلمج  زا  تشاد ، دنمشزرا  الاو و  یتیصخش  یناسنا ، نوگانوگ  داعبا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
یم ار  یناوجون  نارود  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تشاد ، نافعضتسم  هب  صوصخ - هب  يا - هژیو  تبحم  رهم و  دوب . یفطاع 

، دنتخادرپ تراجت  هب  هماهت  رازاب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  زا  یگدـنیامن  هب  دوب ، شیرق  زا  هک  شناتـسود  زا  یکی  اب  يزور  دـینارذگ ،
شتسود هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  هدومن و  هدامآ  یعوبطم  ياذغ  دوب  هداد  روتـسد  یلبق  دادرارق  نودب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

هک داد  یم  ناشن  نیا  و  درک ، يرازگساپس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  فطل  رهم و  همه  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنتـسرفب ،
. تسا رادروخرب  ییالاب  رایسب  یفطاع  تیصخش  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

: دومرف یم  هدرک و  دای  نآ  زا  یهاگ  درک ، یمن  شومارف  ار  زیگنارهم  هرطاخ ي  نیا  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا 

؛ انل هأبخت  ماعط  نم  هفحت  اهدنع  اندجو  الا  یبحاصو  انا  عجرن  انک  ام  هجیدخ  نم  ًاریخ  ریجال  هبحاص  نم  تیأر  ام  »

يارب اراوگ  ییاذغ  مدید  یم  میتفر  یم  وا  دزن  راک  زا  سپ  متـسود  نم و  تقو  ره  مدیدن ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  رتهب  ییامرفراک  نم 
(1) .« درک یم  هیده  ام  هب  هدرک و  هدامآ  ام 

جاودزا زا  لبق  مالسا ، روهظ  هب  مالسلاهیلع )  ) هجیدخ یبلق  نامیا 

هقرو شیومع  رـسپ  دننام  تشاد ، باتک  لها  نایحیـسم و  اب  هک  ییاه  سامت  رد  وا  هکنیا : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ياهیگژیو  زا 
یلص نامزلارخآ  ربمایپ  روهظ  هب  اهباتک  نآ  ياهتراشب  ینامسآ و  ياهباتک  هب  یعیسو  تاعالطا  و  دوب ، یحیسم  نادنمشناد  زا  هک  لوفن  نب 
نیا رد  و  تشاد ، مالسا  روهظ  هب  نانیمطا  دوب ، هدید  ًاصخش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  ییاه  باوخ  زا  نینچمه  و  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا 

شدوجو دیشروخ  دنک و  یم  روهظ  هکم  رد  يربمایپ  هک  دوب  هتفایرد  اتسار 

ص 9 و 10. ج 16 ، راحب ، - 1
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هعماج یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا و  ياه  یناماسبان  نآ ، وترپ  رد  ات  دوب ، يروهظ  نانچ  نارظتنم  ءزج  ور  نیا  زا  دـش ، دـهاوخ  باتملاع 
. دنبای تاجن  تیلهاج  هدولآ ي  ياه  همانرب  ياه  تبکن  زا  مدرم  و  دبای ، ناماس 

رد هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  درک ، یم  لاؤس  ررکم  روط  هب  ربمایپ  نآ  ياه  هناشن  دروم  رد  هقرو ، شیومع  رـسپ  زا  نادنمـشناد و  ور  نیا  زا 
یلص دمحم  ترضح  يربمایپ  يرهاظ  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  توبن  رهُم  زا  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  هناتـسآ ي 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اب  يدنمدرخ  یهاگآ و  لامک  اب  وا  تقیقح  رد  ،(1) و  درک تراـیز  ار  نآ  و  دیـسرپ ، دوب  هلآ  هیلع و  هللا 
. درک وا  نامرآ  وا و  يادف  ار  دوخ  یتسه  همه ي  و  دومن ، جاودزا  هلآ 

دنمشوه هاگآ و  یبیدا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

یب لهج و  هک  تیلهاج  رـصع  نامه  رد  و  دوب ، رادروخرب  يراشرـس  ریبدت  لقع و  شوه ، زا  هکنیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ياهیگژیو  زا 
مورحم و یگدـنز  ياـیازم  رتـشیب  زا  و  هدوب ، حرطم  ناویح  ناـسنا و  نیب  يدوجوم  ناونع  هب  ناـنز  هژیو  هب  دوب ، هتفرگ  ار  اـج  همه  يداوس 

. دوب الاب  حطس  رد  لقع  نامیا و  بدا ، لامک ، ياراد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دندوب ، هدش  درط 

لبق لاس  هدزناپ  دودح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نأش  رد  وا  يونعم  یبدا و  ياهتفارظ  زا  نوحشم  ياه  هدیصق  راعـشا و  هکنانچ 
. تسا بلطم  نیا  يایوگ  دهاش  هدناوخ ، هدورس و  تثعب  زا 

هتخاس ناشن  رطاخ  ار  اهنآ  يانعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  جاودزا  يارجام  رد  ام  و  تسا ، رایـسب  راعـشا ، نیا 
ترضح هک  ریز ، هعطق ي  ود  هب  ار  امـش  رظن  میهد ، رارق  هجوت  دروم  نطاب  رهاظ و  رظن  زا  ار  راعـشا  نآ  زا  يا  هنومن  هکنیا  يارب  یلو  میا ،

یم بلج  هتفگ  ماش  یتراجت  رفـس  زا  تعجارم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اب  دوخ  تاقالم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
: مینک

هرساکالا کلم  ایندلا و  یل  تماد  وهمعن  لک  یف  تیسما  یننا  ولف 

هرظان کنیعب  ینیع  نکت  مل  اذاهضوعب  حانج  يدنع  تیوس  امف 

همه ي دـشاب ، نم  يارب  هشیمه  ناریا ، گرزب  ناهاش  تنطلـس  ایند و  و  مناسر ، بش  هب  اه  تمعن  همه ي  ناـیم  رد  ار  زور  نم  رگا  : » ینعی
.« دنرادن شزرا  يا  هشپ  لاب  هزادنا ي  هب  نم  يارب  دنزادرپن ، وت  نامشچ  ياشامت  هب  مناگدید  رگا  اهنیا 

یم ام  هک  تسا  نآ  دننامه  ریبعت  نیا  ! ) وت هرهچ ي  هب  نم  هاگن  کی  يادـف  هب  دـشاب - یمئاد  هچرگ  لانم - کلم و  ناهج و  همه ي  ینعی 
( مهد یمن  ملاع  همه ي  هب  ار  وت  يوم  خال  کی  مییوگ 

: تسا فورعم  یعابر  نیا  دننامه  رعش  نیا  تقیقح  رد 

تیوم تیالو  لها  هلسلس ي  يوتیور  یهلا  تایآ  فحصم  يا 
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ص 207. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  زا  سابتقا  - 1
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تیوربا نافراع  زامن  بارحم  تیوجلد  بل  یگدنز  همشچرس ي 

: دیوگ یم  هدورس ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  رگید  راعشا  رد  و 

املظ هب  تلتق  یتح  ینفداصفامهس  هبجاح  سوق  نم  یفرف  یند 

(1) املظ هلیل  یف  ردبلا  یهابی  تابفهرعش  لبسا  هجو و  نع  رفسا  و 

: تسا نینچ  بیرقت  راعشا  نیا  همجرت 

دنا هتخاس  نامک  ریت  ام  لد  دیص  رهبدنا  هتخاس  ناگژم  زا  ار  وت  يوربا  هک  ات 

دنا هتخاس  ناج  تراغ  وت  رگوداج  مشچدندرک  اهلد  تفآ  ار  وت  يودنه  لاخ 

دنا هتخاس  نارگن  مشچ  مدرم  نآ  ردنا  ودندرک  ناج  هنیآ ي  ار  وت  يابیز  يور 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نارکیب  تورث 

زا يداـصتقا ، روـما  تراـجت و  رد  شـشوک  یعـس و  ریبدـت و  رثا  رب  هک  دوـب  نـیا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ياـهیگژیو  زا  یکی 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تورث  درک ، قافنا  ار  دوخ  تورث  همه ي  مالـسا ، ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  وا  دوب . دوخ  رـصع  ریظن  یب  نادنمتورث 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دوب ، مهم  دیفم و  رایسب  مالسا ، دربشیپ  يارب 

نم هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تورث  هک  دیـشخبن  دوس  هنوگ  نآ  ارم  زگره  یتورث  چـیه  هجیدـخ ؛ لام  ینعفن  ام  لثم  طق  لام  ینعفن  اـم  »
(2) .« دیشخب دوس 

هکنیا رب  هوالع  دوب ، دنمـشوه  ینز  وا  دنا : هدرک  نییبت  نینچ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ناوارف  تورث  لماوع  ناسیون  خـیرات  ناثدـحم و 
دکار ار  اـه  تورث  نآ  وا  دیــسر ، وا  هـب  یتـفگنه  ثرا  زین  اـهنآ  هیحاـن ي  زا   (3) شرهوـش ود  توـف  زا  سپ  تشاد ، نـالک  یتورث  دوـخ 

يرایـسب ناگدرب  رگید  يوس  زا  و  داد ، هبراضم  ناونع  هب  فلتخم  شانرـس  نادنمتورث  هب  ار  دوخ  تورث  يا  هژیو  ریبدت  اب  هکلب  تشاذگن ،
هجیدـخ تورث  رب  زور  هب  زور  هک  دـش  ثعاب  اه  نیمه  دنتـشاد . يدـمآراک  شقن  یتراجت ، ياهـشالت  اهناوراک و  تکرح  رد  تشاد ، هک 

زا زور  نآ  ناهج  يداصتقا  زکارم  هب  ار  وا  يراجت  لاوما  ددعتم ، ياهناوراک  رد  رتش ، رازه  داتـشه  هک  يروط  هب  دوزفا ، یم  اهیلع  هللا  مالس 
. دندومن یم  لقن  لمح و  نیطسلف و ... هشبح ، نامع ، نیرحب ، قارع ، فئاط ، ماش ، رصم ، نمی ،

: دنا هدرک  هصالخ  لیذ  دروم  هس  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  رهاظم  ناسیون  خیرات 

. تسا هدش  رکذ  ص 25 و 28 و 29 و 50  ج 16 ، راحب ، رد  راعشا ، نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  كردم ، نامه  - - 1
ص 63. ج 19 ، راحب ، - - 2
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لمح و ماش و ... مور و  هشبح و  رـصم و  زا  نآ  زا  جراخ  برعلا و  هریزج  فاـنکا  فارطا و  هب  ار  وا  یتراـجت  لاوما  رتش ، رازه  داتـشه  - 1
. دندرک یم  لقن 

، درم نز و  زا  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  اجنآ  رد  و  دوب ، هتـشارفارب  شهوکـش  اب  هناخ ي  ماب  رب  مشیربا  ياهبانط  اـب  زبس  ریرح  زا  یهاـگراب  - 2
. دومن یم  نایاش  ياهکمک  ناتسدریز  هب  وا  و  دش ، یم  ییاریذپ 

هللا مالس  هجیدخ  یگدنز  لیوط  ضیرع و  هاگتـسد  و  دندرک ، یم  یتسرپرـس  یگدیـسر و  ار  وا  یگدنز  روما  زینک ، مالغ و  دصراهچ  - 3
. دندومن یم  هرادا  ار  اهیلع 

هللا مالس  هجیدخ  تورث  اب  هسیاقم  رد  نایفسوبا و ... باهی ، یبا  نب  تلص  طیعم ، یبا  نب  هبقع  لهجوبا ، دننام : رصع  نآ  نادنمتورث  تورث 
(1). دوب زیچان  رایسب  اهیلع 

رد و  دنتفرگ ، یم  ياج  نآ  رد  هکم  مدرم  همه ي  هک  تشاد ، یعیـسو  نانچ  نآ  هناخ ي  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هدـمآ : رگید  تیاور  رد 
هاگراب نیا  و  دندوب ، هدیشک  ار  ناگراتس  هام و  دیشروخ ، ياه  سکع  نآ ، ياهراوید  حطـس  رد  و  دوب ، گنر  یبآ  هاگراب  هناخ  نآ  يالاب 

. تشاد یصاخ  هوکش  دوب و  هدش  هتسب  دالوف ، ياه  خیم  اب  مشیربا  ياهبانط  اب 

و دندوب ، زینک  مالغ و  دصراهچ  ياراد  مادک  ره  هک  باهی  یبا  نب  تلـص  طیعم و  یبا  نب  هبقع  دننام  رـصع ، نآ  فورعم  ياه  تیـصخش 
تساوخرد تحارص  اب  هکلب  دادن ، اهنآ  هب  تبثم  باوج  وا  دندرک ، يراگتساوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  نایفـسوبا  لهجوبا و  نینچمه 

(2). درک در  ار  اهنآ 

مالسا دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  شقن  مهدزای : لصف 

هراشا

ص 130. ج 1 ، ناضمر ،)  ) ثداوحلاو عیاقولا  - 1
، ناکما دحرس  ات  هکلب  دوبن . يزودنا  تورث  تراجت ، رد  اهیلع ،) هللا  مالس   ) هجیدخ فده  هک  دنامن  هتفگان  ص 22 - ج 16 ، راحب ، - - 2

ردام « ) یماتیلا ما   » و نایاونیب ) ردام  « ) کیلاعـصلا ما   » ناونع اب  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  کمک  نامیتی ، ناگدـنامرد و  ناـیاونیب و  هب 
. درک فرصم  مالسا  هار  رد  ار  شلاوما  همه ي  تفگ ،) میهاوخ  هکنانچ   ) ماجنارس و  دندناوخ ، نامیتی )
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هریزج صخـش  نیرتدنمتورث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  دـیدرگ  ناشن  رطاخ  البق 
تکرح رد  دالب  ریاس  رـصم و  ماش ، نمی ، فئاط ، رد  زور  بش و  وا  یتراجت  ياهناوراک  تشاد و  رتش  رازه  داتـشه  دودـح  و  دوب ، برعلا 

. دنتشاد لاغتشا  تراجت  هب  هک  تشاد ، رایسب  ياه  هدرب  دندوب ،

ار شلاوما  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هکنیا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  بیجع  رایـسب  يراکادف  راثیا و  زا 
ادخ هار  رد  ار  لاوما  نآ  تساوخ  هک  هنوگره  ترضح  نآ  ات  تشاذگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رایتخا  رد  نآ ، زا  دعب  مالـسا و  زا  لبق 

. دناسرب فرصم  هب 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دوخ  ياهتمعن  نایب  ماقم  رد  دنوادخ  و  دش ، زاین  یب  دوب ، ریقف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب 
: دیامرف یم  هلمج  زا  هلآ  و 

(1) .« دومن زاین  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  دنوادخ  ینغاف ؛ الئاع  كدجو  «و 

(2). درک زاین  یب  ار  وت  هجیدخ ، تورث  اب  ینعی  تایاور ، قباطم 

: دینک هجوت  ریز  تیاور  هب  بلطم ، ندش  نشور  يارب  هطبار  نیا  رد 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لاوما  ياه  فرصم 

دوس نم  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تورث  هک  هنوگ  نآ  دیـشخبن  دوس  نم  هب  زگره  یلام  چـیه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(3) .« دیشخب

.8 یحض / - 1
ص 425. ج 35 ، راحب ، ص 321 ، ج3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  - 2

ص 63. ج 19 ، راحب ، - 3
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هب ییاههار  هچ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نـالک  تورث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوش ، یم  حرطم  اـجنیا  رد  لاؤس  نیا  کـنیا 
: ددرگ یم  نشور  ریز  روما  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ  دیناسر ؟ فرصم 

یم کمک  ناتسدیهت  هب  و  درک ، یم  دازآ  يراکهدب  دیق  زا  ار  ناراکهدب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لاوما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 1
یم هرداصم  ار  اهنآ  لاوما  ناکرشم  دندومن ، یم  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  یناناملـسم  درک ، یم  یگدیـسر  نامیتی  نایاونیب و  هب  دومن ،

نخـس هاتوک  دنناسرب ، هنیدم  هب  ار  دوخ  ات  درک  یم  کمک  اهنآ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لاوما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندومن ،
(1). دومن یم  هدافتسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لاوما  زا  تسناد  یم  حالص  هک  هنوگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ :

ردام هیدعـس  همیلح  درک ، جاودزا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اب  يربمایپ [ زا  لبق  لاـس  هدزناـپ   [ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  - 2
، درک تیاکش  لاس  نآ  یلاسکشخ  یطحق و  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هکم  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یعاضر 
هب رتش  دنفسوگ و  لهچ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تشاذگ ، نایم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اب  ار  عوضوم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هدـمآ و هکم  هب  شرهوش  همیلح و  مالـسا ، عولط  زا  دـعب  سپـس  تشگزاب ، شنادـناخ  يوس  هب  ینامداش  اـب  وا  دیـشخب ، هیدعـس  همیلح ي 
(2). دندش ناملسم 

. تسا هدوب  دراوم  هنوگ  نیا  اه ، فرصم  زا  یکی  نیاربانب 

يومع رسپ   ) لفون نب  هقرو  هک  یتقو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاودزا  هناتسآ  رد  دیدرگ : ناشن  رطاخ  البق  - 3
: تفگ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دروآ ، نایم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رقف  زا  نخس  هجیدخ )

؛ ریثک یلامف  الیلق  هلام  ناک  اذا  »

.« تسا رایسب  نم  لام  تسا ، كدنا  وا  لام  رگا 

: تسا نیا  شمود  عرصم  هک  دناوخ  يرعش  و 

؛ رافظالا ملق  لثم  الا  لاملا  امفن 

(3) .« تسین اه  نخان  نتفرگ  لثم  زج  وا  ربارب  رد  تورث 

. مهد یم  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  همه  هدرک و  ادج  دوخ  زا  ار  متورث  ینعی 

: هدمآ تیاور  نتم  رد  دوش ) یم  ناشن  رطاخ  هکنانچ   ) بلاطیبا بعش  هرصاحم ي  لاس  راهچ  ای  هس  يارجام  رد  - 4

؛ امهلام عیمج  هجیدخ  بلاطوبا و  قفنا  «و 

.63 ص 62 ، نامه ، - 1
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ص 401. ج 15 ، راحب ، - 2
ص 61. ج 16 ، راحب ، - 3
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(1) .« دندومن قافنا  ناگدش ، هرصاحم  مالسا و  ظفح  يارب  ار  دوخ  لاوما  همه ي  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  بلاطوبا 

هجیدخ و  دـنامن ، یقاب  يزیچ  رگید  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  لاوما  زا  هرـصاحم ، يارجام  رد  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هکنآ : نخـس  هاتوک 
یم رارق  دوخ  زادـناور  ار  يرگید  زادـنا و  ریز  ار  یکی  تحارتـسا  ماـگنه  هک  هدـنامن  یقاـب  تسوپ  ود  زج  يزیچ  تفگ : اـهیلع  هللا  مـالس 

.« میهد

: دومرف هک  هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هلمج  نیا  هک  تساجنیا 

(2) .« دشن اپرب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  مالسلا و  هیلع  یلع  ریشمش  هب  زج  مالسا  هجیدخ ؛ هورث و  یلع و  فیسب  الا  مالسالا  ماق  ام  »

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  مشاه و  ینب  هک  ارچ  دیسر ، فرصم  هب  هرصاحم  لاس  راهچ  ای  هس  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  رتشیب  يرآ ،
ار اهرتش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  داماد  عیبر ، نب  صاعلاوبا  تدم  نیا  رد  دندوب ، ناکرشم  دیدش  هرصاحم ي  رد  بلاطیبا ، بعش  رد  هلآ  و 
رد ناگدـش  هرـصاحم  دـیناسر ، یم  مشاه  ینب  هب  ار  اهنآ  دایز ، رطخ  تمحز و  اـب  و  درک ، یم  لـمح  اـمرخ  مدـنگ و  اـهنآ  اـب  دروآ و  یم 
هللا مالس  هجیدخ   (3) اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  لاوما  زا  اهنآ  هلاس ي ) راهچ  ای   ) هلاس هس  فراصم  و  دنتـشادن ، یماـعط  هنوگ  چـیه  بعش ،

تظافح دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناعفادـم  هک  مشاه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  زا  تمواقم ، راثیا و  لامک  اب  اهیلع 
. دیناسر فرصم  هب  هار  نیا  رد  تشاد ، ار  هچنآ  و  درک ، یم 

، تخاس ربارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریـشمش  اب  مالـسا  دربشیپ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تورث  قافنا  هک  دوب ، يراثیا  نینچ  يرآ 
سنا نج و  تدابع  زا  رتهب  قدـنخ ، گـنج  زور  رد  نآ  هبرـض ي  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف ي  قبط  هک  يریـشمش  ناـمه 

...( لاعفنا و هبوت و 72  44 و 81 و 88  ءاسن ، و 95  فص ، هیآ 11  دننام   ) نآرق زا  يددـعتم  تایآ  رد  لام  اب  داهج  هکنانچ   (4). دش یفرعم 
. تسا هدش  هداد  رارق  زارطمه  مه ، رانک  رد  ناج ، اب  داهج  اب 

: دسیون یم  لاقملا  حیقنت  لاجر  بحاص  یناقمام  همالع  ساسا  نیمه  رب 

؛ ًارتاوتم يور  امک  بلاطیبا  نب  یلع  فیس  اهلامب و  الا  مقی  مل  مالسالا  نا  فرش  قوف  اقرش  اهافک  «و 

ص 16. ج 19 ، راحب ، - 1
ص 112. یناتک ، نامیلس  زا  دمحم ، یقرت  ارهزلا و  همطاف  - - 2

ص 211. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  زا  سابتقا  - 3
(. ددعتم كرادم  زا  لقن  هب  ص 54 و 55 ، ج 6 ، قحلا ، قاقحا  « ) نیلقثلا هدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  هبرض  - -» 4
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تـسار رمک  و  تفرگن ، اپ  مالـسا  نییآ  هک  سب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يارب  تسا  تفارـش  راختفا و  نیرترب  هک  تفارـش  راختفا و  نیمه 
ملع بجوم  هک  رایسب  ینعی   ) رتاوتم روط  هب  بلطم  نیا  هکنانچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ریـشمش  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  تورث  اب  رگم  درکن .

(1) .« تسا هدش  لقن  تسا )

دراوم نامه  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تورث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تفگ  ناوت  یم  تاـیاور  یـسررب  اـب  یلک  روط  هب  - 5
، ناتـسدیهت ناریقف ، : » زا دنترابع  هک  دیناسر  فرـصم  هب  تسا  هدمآ  هبوت  هروس ي  هیآ 60  رد  تاکز  فرـصم  دروم  رد  هک  يا  هناگتـشه 

ناگدـناماو هار  رد  و  ادـخ ، نییآ  تیوقت  ناراکهدـب ، نیَد  يادا  ناگدرب ، يدازآ  نافلاخم ، تبحم  بلج  تاـکز ، يروآ  عمج  ناـنکراک 
.« هار

، دوش یم  ریبعت  مهبولق  هفلؤملاو   » هب نآ  زا  هک  تسا  نارفاـک  ياـهلد  بذـج  و  تبحم ، بلج  اـهنآ  زا  یکی  فرـصم ، تشه  نیا  ناـیم  رد 
هللا مالـس  هجیدخ  لاوما  مالـسا ، ياه  هناوتـشپ  تیوقت  و  مالـسا ، هب  نارفاک  ناکرـشم و  شیارگ  يارب  اسب  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زین عوضوم  نیا  هکنیا : هجوت  لباق  - 6 دوب . نیمه  رطاخ  هب  زین  وا  ياه  جاودزا  زا  یضعب  هکنانچ  داد . یم  اهنآ  زا  فلتخم  دارفا  هب  ار  اهیلع 

اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  یناگرزاب  ياهـشالت  همادا ي  زا  مالـسا  نانمـشد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ندش  ناملـسم  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط 
دروم نیا  رد  يزیچ  هدنراگن  هچرگ  دنزادرپب . وا  لاوما  تراغ  هب  هکلب  دنیامنن ، يراکمه  وا  اب  اهنت  هن  رتالاب ، نیا  زا  هکلب  دننک ، يریگولج 

. تسا یعیبط  ثداوح  زا  هدز  وج  طیارش  نآ  رد  يراک  نینچ  اما  هتفاین ، تایاور  خیرات و  زا 

ياه فرصم  هب  ار  نآ  وا  و  دیـشخب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  تورث  همه  نآ  هک  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لاح  ره  هب  یلو 
اهنویلیم ناهج  ياه  جنگ  همه ي  زا  هک  ار  مدرم  دوخ و  تیاده  هلأسم ي  هک  دوب  نیا  شساسحا  هکلب ، تشادن ، ساسحا  دیناسر ، حیحص 

(2). تسا هدومن  شتورث  نیزگیاج  دراد ، يرترب  ربارب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  كرتشم  یگدن  نامز  رد  مهم  یخیرات  ثداوح  مهدزاود : لصف 

درک مهارف  ار  نآ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  یتکرب  رپ  ياذغ 

ص 77. ءاسنلا ، لصف  ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  - 1
ص 176. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - - 2

اهیلع و هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  كرتشم  یگدن  نامز  رد  مهم  یخیرات  ثداوح  مهدزاود : لصف 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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: دش لزان  ءارعش  هروس ي  هیآ 214  تشذگ ، تثعب  زاغآ  زا  لاس  هس 

.« نک راذنا  توعد و  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  نیبرقالا ؛ کتریشع  رذنا  «و 

يارب بلاطوبا  هناخ ي  هب  ار  مشاه  ینب  ریاس  شناگدازومع و  اهومع و  دـننام  شناگتـسب  زا  رفن  لهچ  دودـح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
توعد دومن ، هیهت  ریـش  تشوگ و  زا  ییاذـغ  داد ، روتـسد  تشاد ، لاس  هدزیـس  ماگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  درک ، توعد  راـهن 

اب تساخرب و  بهلوبا  دنک ، راکشآ  ار  شتوعد  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیمه  اذغ ، فرـص  زا  سپ  دندش و  دراو  ناگدش 
مالسلا هیلع  یلع  طسوت  زین  ار  زور  نآ  يادرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگ ، زور  نآ  دز ، مه  هب  ار  سلجم  کبـس ، هدوهیب و  راتفگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، رـضاح  ناگدـش  توعد  دومن ، مهارف  ار  اذـغ  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درک ، توعد  راـهن  هب  ار  شناگتـسب 
: دومرف يراتفگ  نمض  رد  درک و  زاغآ  ار  دوخ  توعد  دومن و  یتسدشیپ 

، متـسه امـش  ترخآ  اـیند و  تداعـس  ناـهاوخ  نم  تسا ، هدرواـین  ما ، هدروآ  نم  هک  ار  هچنآ  زا  رتـهب  يزیچ  شناگتـسب ، يارب  سکچیه  »
یم کمک  هار  نیا  رد  ارم  امش  زا  یسک  هچ  میامن ، توعد  شیوخ  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  شریذپ  هب  ار  امش  ات  هداد  نامرف  نم  هب  میادخ 

(1) »؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  هدنیامن ي  یصو و  ردارب و  ات  دنک ،

یم يرای  ار  وت  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ تسکش و  ار  توکس  لفق  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دوب ، هتفرگ  ار ، سلجم  توکس 
« منک

. درشفب يرادافو  يراکادف و  تعیب  ناونع  هب  ات  درک  زارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  ار  شتسد  سپس 

.؟ یتفیلخ ییصو و  یخا و  نوکی  نا  یلع  ینرزاوی  مکتاف  - ... 1

اهیلع و هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  كرتشم  یگدن  نامز  رد  مهم  یخیرات  ثداوح  مهدزاود : لصف 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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. تسشن مالسلا  هیلع  یلع  نیشنب ، دومرف : یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نیا دومن ، رارکت  ار  شنانخس  نامه  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  زاب  درک ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  مود  راب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ماگنه نیا  رد  درکن ، یگدامآ  مالعا  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  سک  چـیه  زین  موس  راـب  نیـشنب ، دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـب 

مالـسلا هیلع  یلع  ندرگ  رب  تسد  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم  و  دز ، مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دومرف نینچ  مشاه ، ینب  ییانثتسا  سلجم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  دنکفا و 

دیونشب و ار  وا  نخس  تسا ، امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  نیا  هوعیطا ؛ هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  اذه  نا  »
(1) .« دینک تعاطا  ار  شنامرف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  هدوزفا  زین  هلمج  نیا  یبلح  هریس ي  رد  و 

.« دشاب نم  ثراو  ریزو و  و  یثراو ؛ يریزو و  «و 

یلص ربمایپ  روتسد  قبط  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، هدامآ  تخپ و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ار  نانامهم  نیا  ياذغ  هکنیا : هجوت  لباق 
. درک مهارف  ار  اذغ  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نک ». مهارف  اذغ  نانامهم  يارب  : » تفگ دمآ و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  : » تفگ لهجوبا  دمآ ، دایز  زاب  دندروخ ، نآ  زا  رفن  لهچ  دننک ، یم  هدامآ  رفن  راهچ  ای  هس  يارب  الومعم  هک  ییاذغ 
رحس نیا  ادخ  هب  دنگوس  دمآ ، دایز  زاب  دندروخ  ریس  نآ  زا  رفن  لهچ  تسا ، رفن  راهچ  ای  هس  يارب  هک  ییاذغ  هدرک ، رحـس  ار  امـش  هلآ  و 

(2) .« تسا

تیامح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  و  تشاد ، شقن  زین ، بیجع  يارجام  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يرآ ،
. دنداد یم  رارق  دیدش  رطخ  رد  ار  دوخ  مالسا ، دربشیپ  يارب  دندرک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هنییآ ي  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

هراشا

هب هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  عوضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ناشخرد  یگدنز  مهم  رایـسب  ياه  هدیدپ  زا  یکی 
(3). داد خر  تثعب  مهد  ای  موس  لاس  رد  فورعم  لوق  رب  انب  هک  تسا  اهنامسآ  هب  اجنآ  زا  و  سدقملا ، تیب 

: هکنیا تسا  بسانم  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  هچنآ 

ص 117. ج 2 ، يربط ، خیرات  دعب ؛ هب  ص 62  ج 4 ، قحلا ، قاقحا  - 1
ص 231. ج 17 ، راحب ، ص 171 و  تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2

(. ص 64 یبنلا ، تانب  ، ) داد خر  تثعب ، موس  ای  مود  لاس  رد  جارعم  هک  تسا  نیا  حجرا  رهظا و  : » دنیوگ ناققحم  زا  یضعب  - - 3
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هناخ ي رد  زین  نآ  تشگزاب  و  دـش ، زاغآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هناخ ي  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  اه ، لقن  زا  يا  هراپ  قبط 
. داد يور  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

هب هناخ  نآ  رد  دروآ ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ ي  رد  رانک  هنابـش  ار  قارب  بکرم  لیئربج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدش : تیاور 
تیب يوس  هب  هکم  زا  هدومن و  راوس  قارب  بکرم  رب  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  ترضح  نآ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم 

(1) ...« داد ریس  تسا ) جارعم  لوا  تمسق  هک   ) سدقملا

. دمآ دورف  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ ي  رد  زین  جارعم  زا  تعجارم  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیارق ، دهاوش و  زا  يا  هراپ  قباطم 

رظن میربب  یپ  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هلأسم ي  اب  هطبار  رد  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ناشخرد  ماقم  هب  هکنیا  يارب 
: منک یم  بلج  ریز  تیاور  ود  هب  ار  امش 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رب  ادخ  مالس  - 1

ریـس درب و  اهنامـسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  يردخ  دیعـسوبا 
»؟ يراد یتجاح  ایآ  : » متفگ لیئربج  هب  تعجارم  ماگنه  داد ،

.« یناسرب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  : » تفگ لیئربج 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  درک ، غالبا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالس  دیسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: تفگ

؛ مالسلا لیئربج  یلع  و  مالسلا ، هیلا  و  مالسلا ، هنم  و  مالسلا ، وه  هللا  نا  »

(2) .« داب مالس  لیئربج  رب  ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالس  و  مالس ، تسا  وا  زا  و  تسا ، مالس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه 

. تسا ادخ  هاگشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ماقم  جوا  رگنایب  بلطم  نیا 

جارعم زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  دنویپ  - 2

رون زا  یتخرد  هاگان  درب ، دـیواج  تشهب  هب  ارم  لیئربج  هک  یماگنه  دومرف : جارعم  ياهارجام  نایب  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
عمج و  دنتسارآ ، یم  ار  ییاهرویز  هک  مدید  ار  هتشرف  ود  تخرد ، نآ  هیاپ ي  رانک  رد  درک ، هدهاشم  اجنآ  رد 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هدوب  یسک  هناگی  ماگنه  نیا  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هک  تسا  یعیبط  ص 378 - ج 18 ، راحب ، - - 1
. تسا هدومن  هقردب  اهنامسآ ، هب  رفس  يارب  ار  ملس ) هلآ و  و 

ص 385. ج 18 ، ص 7 ، ج 16 ، راحب ، ص 133 - ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2
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تمایق زور  ات  هتـشرف  ود  نیا  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  تردارب  نآ  زا  : » تفگ تسیک ؟ نآ  زا  تخرد  نیا  متفگ : لیئربج  هب  دندرک ، یم 
.« دنیچیپ یم  هدرک و  عمج  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  اهرویز  نآ 

و کشم ، زا  رتوبـشوخ  و  نغور ، زا  رتمرن  هک  مدـید  فیطل  يامرخ  هشوخ ي  تخرد  نآ  زا  مدیـسر ، یتخرد  هب  هاگان  متـشذگ ، اـجنآ  زا 
جارعم زا  هکنآ  زا  سپ  دمآ ، رد  نم  بلص  رد  یبآ  تروص  هب  امرخ ، نامه  مدروخ ، مدیچ و  نآ  زا  امرخ  ددع  کی  دوب ، لسع  زا  رتنیریش 

رارق اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  محر  رد  امرخ ، نآ  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رون  مدش ، رتسب  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مرـسمه  اب  متـشگزاب 
. تفرگ

ناسنا تروص  هب  هک  تسا  یتشهب  يوناب  همطاف  سپ  اهیلع ؛ هللا  مالس  همطاف  هحئار  تممـش  هنجلا  یلا  تقتـشا  اذاف  هیـسنا ، ءاروح  همطافف  »
(1) .« میوب یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دوجو  شوخ  يوب  مدرگ  یم  تشهب  قاتشم  هاگره  هدمآرد ، نیمز  يور 

. دوش یم  ناشنرطاخ  دعب  ناونع  رد  هک  تسه ، زین  يرگید  تایاور  تیاور ، نیا  ریظن 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تدالو  زیگنا  تفگش  همشچرس ي  - 3

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تدالو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ناشخرد  یگدنز  رد  زیگنا  تفگـش  هدنزومآ و  ياهارجام  زا  یکی 
ایند و نز  نیرتهب  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دننام  يدنزرف  ات  تفای  ار  نآ  تقایل  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  ور  نیا  زا  تسا ، وا  زا 
هب باطخ  دنوادخ  هک  ییوناب  تفای ، دـلوت  وا  زا  دـسر و  یمن  وا  ماقم  هب  نآ  نایاپ  ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  ییوناب  چـیه  ماقم  و  تسا ، ترخآ 

: دومرف شربمایپ 

یلع رگا  و  مدـیرفآ ، یمن  ار  تادوجوم  يدوبن  وت  رگا  امکتقلخ ؛ امل  همطاف  الولو  کتقلخ  امل  یلع  الولو  كـالفالا  تقلخ  اـمل  كـالول  »
(2) .« مدیرفآ یمن  ار  یلع ) ربمایپ و   ) رفن ود  امش  دوبن  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رگا  و  مدیرفآ ، یمن  ار  وت  دوبن  مالسلا  هیلع 

، اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تدالو  يارجام  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  محر  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رون  داقعنا  یگنوگچ  دروم  رد 
ارهز ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنمجرا  ماقم  زا  یـشخب  رگنایب  مادک  ره  هک  هدش  لقن  يددعتم  یمالـسا  تایاور  روما و 

: مینک یم  بلج  تیاور  دنچ  رکذ  هب  ار  امش  رظن  بلطم ، ندش  نشور  يارب  تسا ، اهیلع  هللا  مالس 

: دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  تارف  ریسفت  رد  - 1

ص 119. ج 3 ، نیلقثلارون ، ص 72 ، عیارشلا ، للع  - 1
ص 239. و ج 8 ، ص 335 ، ج 3 ، راحبلا ، هنیفسلا  كردتسم  - 2
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(1) .« دنتسه ماجنارس  نیرتهب  یگدنز و  نیرت  هزیکاپ  ياراد  دنتسه ، هتسیاش  ياهراک  نامیا و  ياراد  هکنانآ  بآم ؛ نسح  مهل و  یبوط  »

»؟ تسیچ یبوط »  » زا روظنم  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دادقم  ینعی  باحصا  زا  یکی 

ریـس نآ  هیاس  رد  لاس  دـص  راوهار ، بسا  اب  يا  هراوس  رگا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
...« دسر یمن  نآ  رخآ  هب  دنک 

ربمایپ ياهنز  زا  یکی  داد ، یم  ناشن  رایسب  هقالع ي  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  ناملس 
ار تنادـناخ  دارفا  زا  کیچیه  هک  يراد  تسود  ردـقنآ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

»؟ يرادن تسود  هنوگ  نآ 

یبوط تخرد  رانک  ارم  لیئربج  مدش ، هداد  ریـس  اهنامـسآ  هب  جارعم  بش  رد  نم  هک  یماگنه  دومرف : خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف هاگنآ  دیـشک ، ما  هناش  ود  نایم  رب  ار  شتـسد  سپـس  مدروخ ، ار  نآ  داد ، نم  هب  دـیچ و  ار  تخرد  نآ  ياـه  هویم  زا  يا  هویم  درب ،

.« دهد یم  هدژم  وت  هب  راهیلع ا  هللا  مالس  هجیدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تدالو  لاعتم  دنوادخ  دمحم ! يا  »

هللا مالـس  هجیدخ  محر  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رون  مدش ، رتسبمه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اب  و  متـشگزاب ، نیمز  هب  جارعم  زا  هک  یتقو 
یم وا  زا  ار  تشهب  يوب  مروآ و  یم  دوخ  کیدزن  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  موش ، یم  تشهب  قاتـشم  هاگره  ور  نیا  زا  تفرگ ، رارق  اهیلع 

(2) .« تسا ایند  ناسنا  تروص  هب  یتشهب  نز  هیسنا ؛ ءاروح   » وا مونش ،

دیسوب و یم  رایسب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ ؛ رگید  تیاور  رد  - 2
ارهز ترـضح  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیدش  هقالع ي  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی   ) هشیاع دـییوب ، یم 

همطاف هب  دوخ  هقالع ي  زار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسناد ، یم  راوگاـن  دوخ  يارب  ار  نآو  درک ، یم  یتحاراـن  زاربا  اـهیلع  هللا  مـالس 
تشهب دراو  اج  نآ  رد  دندرب ، اهنامسآ  هب  ارم  جارعم  بش  رد  هک  یماگنه  هشیاع ! يا  : » دومرف میسرت  نینچ  هشیاع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس 

ار اه  هویم  نامه  هراصع ي  دـنوادخ  مدروخ ، اهنآ  زا  داد ، نم  هب  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  و  درب ، یبوط  تخرد  راـنک  ارم  لـیئربج  مدـش ،
هللا مالس  هجیدخ  ماگنه  نامه  مدش ، رتسب  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مرسمه  اب  نیمز  هب  تشگزاب  زا  سپ  درک ، لیدبت  یبآ  هب  متـشپ  رد 

زا ار  تشهب  یبوط  تخرد  شوخ  يوب  هکنیا  رگم  ما  هدیسوبن  ار  همطاف  زگره  ور  نیا  زا  دش ، رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دوجو  هب  اهیلع 
(3) .« مونش یم  وا  دوجو 

.29 دعر /  - 1
ص 151. ج 8 ، راحب ، ص 211 ، تارف ، ریسفت  - - 2

هدش لقن  زین  ننـست  لها  بتک  رد  و  تسا ، هدمآ  ص 116  ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  رد  ثیدـح  نیا  ریظن  ص 341 ، یمقلا ، ریـسفت  - - 3
(. ص 23 ج 13 ، نازیملا ،  ) تسا
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امش : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باحـصا  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 3
نینچ ترگید  نارتخد  اب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  اب  امش  هویش ي  و  دیهد ؟ یم  ناشن  هقالع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هب  همه  نآ  ارچ 

»؟ تسین

نم بلـص  رد  نآ  بآ  مدروخ ، ار  نآ  داد ، نم  هب  ار  یتشهب  ياه  بیـس  زا  یبیـس  و  دمآ ، نم  دزن  لیئربج  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  نآ 
اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  محر  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رون  مدش ، رتسب  مه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مرـسمه  اب  تقو  نآ  رد  تفرگ ، رارق 

(2). تسا بلطم  نیا  رگنایب  زین  يرگید  تایاور   (1). مونش یم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دوجو  زا  ار  تشهب  يوب  نونکا  نم  و  تفای ، داقعنا 

دنوادخ نسحلاوبا ! يا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يزور  دـیوگ  یم  يراتفگ  نمـض  رد  رـسای  رامع  - 4
، تخرد نآ  داهن ، هعیدو  هب  تشهب  ناتخرد  زا  یکی  رد  ار  رون  نآ  دنوادخ  سپـس  درک ، یم  حیبست  ار  ادخ  نم  رون  دیرفآ ، ارم  رون  لاعتم 
زا هک  درک  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  دیدرگ ، تشهب  دراو  جارعم ) بش  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  هک  یماگنه  دـش ، ناشخرد 

، داد رارق  مردپ  بلص  رد  ارم  رون  دنوادخ  داد ، ماجنا  ار  ادخ  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روخب ، ار  نآ  و  نیچب ، تخرد  نآ  هویم ي 
نامه زا  نم  و  دروآ ، ایند  هب  ارم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  و  داهن ، هعیدو  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  مردام  محر  رد  ار  نآ  دـنوادخ  سپس 

یم لاـعتم  دـنوادخ  رون  اـب  نمؤم  نسحلاوبا ! يا  مراد ، یهاـگآ  داد ، دـهاوخ  خر  ًادـعب  هدوب و  ـالبق  هک  ثداوـح  زا  هچنآ  هب  متـسه ، روـن 
(3) .« درگن

نآ يور  شیپ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  متفر  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  روضح  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ناملس  زا  ناذاش  نب  لضف  - 5
، دمآ اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  یکدنا  مدـش ، دونـشخ  رایـسب  اهنآ  رادـید  اب  دـندرک ، یم  يزاب  ترـضح 

.« دیازفیب اهنآ  هب  تبسن  ام  یتسود  رب  ات  امرفب  یبلطم  تنادناخ  نیا  تلیضف  زا  ادخ ! لوسر  يا  : » مدرک ضرع 

یماگنه متفای ، تشهب  رد  اهنامـسآ و  رد  ار  لیئربج  هاگان  داد ، ریـس  نامـسآ  يوس  هب  ارم  دنوادخ  هک  جارعم  بش  رد  ناملـس ! يا  دومرف :
لیئربج هب  مدش ، هدز  تفگـش  هک  مدرک ، مامـشتسا  ار  یـشوخ  رایـسب  يوب  ناهگان  مدوب ، تشهب  ياهغاب  اهرـصق و  زا  رادـید  لوغـشم  هک 

يوب نیا  دـمحم ! يا  : » تفگ لـیئربج  تسیچ »؟ هدـش  هریچ  تشهب  رطعم  ياـهوب  همه ي  رب  هک  یـشوخ  يوب  نیا  نم ! بیبـح  يا  : » متفگ
نیا شنیرفآ  زا  دنوادخ  فده  هک  مناد  یمن  هدیرفآ ، شتردق  تسد  اب  ار  نآ  دنوادخ  تسا  لاس  رازه  دصیـس  هک  تسا  یبیـس  زا  شوخ 

»؟ تسیچ بیس 

یم مالس  وت  هب  و  تسا ، مالس »  » ام راگدرورپ  دمحم ! يا  : » دنتفگ دندروآ و  نم  دزن  ار  بیس  نامه  هک  مدید  ار  یناگتشرف  ماگنه  نیا  رد 
.« دهد یم  هیده  وت  هب  ار  بیس  نیا  دناسر و 

ص 222. تمواقم ، وراثیا  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 1
. دینک هعجارم  ات 6  ص 2  ج 43 ، راحب ، هب  هراب  نیا  رد  - - 2

ص 8. ج 43 ، راحب ، - 3

هللا مالس  هجیدخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تدالو  زیگنا  تفگش  همشچرس ي  - 3
اهیلع
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، دمآ دورف  نیمز  هب  لیئربج  هک  یتقو  متشاذگ ، لیئربج  رپ  ریز  رد  و  متفرگ ، ار  بیس  نآ  نم  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
بآ نامه  زا  وا  مدش ، رتسب  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اب  دش ، عمج  نم  تشپ  رد  نآ  بآ  مدروخ ، متـشادرب و  ار  بیـس  نآ  نم 

... دوش یم  تیانع  وت  هب  ناسنا  تروص  هب  یتشهب  هیروح  هک  درک  یحو  نم  هب  دنوادخ  دش ، رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دوجو  هب  بیس ،
(1). دوب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نامه  هیروح  نیا 

تثعب زاغآ  تخس  ياهلاس  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زامن  مالسا و 

: دیامرف یم  نینچ  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  و  يریغ ، هاری  هاراف و ال  ءارحب ، هنـس  لک  رواجی  ناک  دقل  «و 
؛ هوبنلا حیر  مشا  هلاسرلا و  یحولا و  رون  يرَا  امهثلاث ، انا  هجیدخ و 

هدهاشم ار  وا  نم  اهنت  دیدرگ ) یم  تدابع  لوغـشم  ارح  راغ  رد  و  ، ) دـش یم  ارح  هوک  رواجم  لاس ، زا  یتدـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هار نآ  رد  مالسا  هک  يا  هناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ ي  زا  ریغ  زور  نآ  رد  دید ، یمن  ار  وا  یـسک  نم  زا  ریغ  و  مدرک . یم 

هتفریذـپ ار  مالـسا  اـهنآ ، موس  رفن  نم  اـهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  وا و  هک  دوب  ترـضح  نآ  هناـخ ي  اـهنت  تشادـن . دوـجو  دـشاب ، هتفاـی 
(2) .« میدوب

: هلمج زا  دننک ، یم  دییأت  ددعتم ، تایاور  ار  بلطم  نیا 

لاس هس  و  متفریذپ ، ار  مالـسا  هک  مدوب  یـصخش  نیتسخن  نم  : » دومرف يدوهی ، يدرم  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 1
هب دناوخب و  زامن  هک  دوبن  دـنک ، شتمحر  شیادـخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نم و  زج  سکچیه  لاس  هس  نیا  رد  تشذـگ ، ارجام  نیا  زا 

(3) .« دهد یهاوگ  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(4) دنک یم  تیاور  يدنِک  سیق  نب  فیفُع  شردپ  زا  وا  ییحی و  زا  یلجب  هللادبع  نب  دسا  - 2

تایرطع و زا  ما  هداوناخ  يارب  متـساوخ  یم  متفر ، هکم  هب  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زاغآ   ] تیلهاج ناـمز  رد  تفگ : هک 
یلاح رد  و  مدرک ، یم  هاگن  هبعک  هب  متسشن ، وا  دزن  درک ، یم  تراجت  وا  متفر و  ربمایپ ) يومع   ) سابع دزن  منک ، يرادیرخ  هکم  ياهسابل 

يرسپ یکدنا  زا  سپ  داتسیا ، هلبق  يوس  هب  سپس  تخود ، نامسآ  هب  مشچ  دمآ و  هبعک  رانک  یناوج  مدید  هاگان  دوب ، بورغ  کیدزن  هک 
نآ ناوجون و  نآ  ناوج و  نآ  داتسیا ، ود  نآ  تشپ  رد  دمآ و  ییوناب  یکدنا  زا  سپ  داتـسیا ، وا  تسار  فرط  رد  دمآ و  هلاس ) هد  دودح  )

. دنتفر دوجس  عوکر و  هب  دندش و ) زامن  لوغشم   ) مه اب  هس  ره  نز 

؟ تسیچ نیا  منیب ، یم  یمیظع  بیجع و  رما  متفگ : سابع  هب 

ص 361. ج 36 ، راحب ، - 1
(. هعصاق هبطخ   ) هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  - - 2
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؟ تسیک ناوج  نیا  یناد  یم  ایآ  میظع ، تسا  يرما  يرآ  تفگ : سابع 

. هن متفگ :

رگید هدازردارب ي  یلع  وا  تسیک ؟ ناوجون  نآ  یناد  یم  ایآ  تسا ، نم  هدازردارب ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  نیا  تفگ :
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  رسمه  دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نیا  تسیک ؟ نز  نیا  یناد  یم  ایآ  تسا ، بلاطوبا ) رسپ   ) نم

ینید نیا  رب  ار  وا  نیمز ، نامـسآ و  دنوادخ  وا ، راگدرورپ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ما  هدازردارب  تسا ، هلآ 
. تسا هداد  نامرف  دراد  هک 

؛ هثالثلا ءالؤه  ریغ  نیدلا  اذه  یلع  دحا  اهلک  ضرالا  یلع  ام  هللاو  الو  »

(1) .« دنشاب یمن  نید  نیا  رب  رگید  یسک  نت  هس  نیا  زج  نیمز ، رسارس  رب  ادخ  هب  دنگوس 

: دـیوگ یم  وا  تسا ، بلاج  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  هدـش  لقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  تواـفت  یکدـنا  اـب  ارجاـم  نیمه  رگید  تیاور  رد  - 3
و میدش ، هکم  دراو  ما  هلیبق  زا  یهورگ  میاهومع و  اب  هک  دوب  نیا  متسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسا و  زا  هک  يزیچ  نیتسخن 
رب وا  میتفر ، وا  دزن  دـندرک ، ییاـمنهار  تخورف ) یم  رطع  هک   ) بلطملادـبع نب  ساـبع  هب  ار  اـم  مینک ، يرادـیرخ  يرطع  میتـشاد  رظن  رد 
رد مارحا ) دننام   ) دیفـس هماج  ود  هک  يدرم  هاگان  میدوب ، هتـسشن  وا  دزن  رد  ام  هک  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هتـسشن  هبعک  رانک  مزمز  هاچ  يالاب 

باب زا  دیـشخرد  یم  نابات  هام  نوچمه  شیاـبیز  هرهچ ي  تشاد و  ناـشخرد و ... دیفـس و  ياهنادـند  رپ و  شیر  ناوسیگ و  تشاد و  نت 
ياراد هک  ییوناب  اهنآ  رس  تشپ  و  مدید ، يورابیز  یناوجون  شتسار  فرط  رد  دش ، مارحلادجسم  دراو  هورم ) افص و  هیحان ي  رد   ) افـصلا

وا زا  سپ  ناوجون و  نآ  سپس  دیشک ، تسد  دوسالارجح  رب  درم  نآ  تسخن  دنتفر ، دوسالارجح  رانک  اهنآ  درک ، یم  تکرح  دوب  ششوپ 
رجح رانک  هاگنآ  دندرک ، فاوط  ار  نآ  راب  تفه  دنتخادرپ و  هبعک  فاوط  هب  رفن  هس  ره  سپـس  دـندرک ، مالتـسا  ار  دوسالارجح  وناب ، نآ 
وناب نآ  و  تشاد ، رارق  وا  تسار  بناج  رد  ناوجون  نآ  دوب ، هداتـسیا  ولج  درم  نآ  دندناوخ و  تعامج  زامن  يرفن  هس  دندمآ  لیعامـسا ) )

ات ار  شیاهتـسد  ریبکت  ماگنه  درم  نآ  دوب . اهنآ  رـس  تشپ  وناـب  نآ  و  تشاد ، رارق  وا  تسار  بناـج  رد  ناوجون  نآ  دوب . اـهنآ  رـس  تشپ 
. دیسر نایاپ  هب  زامن  هکنیا  ات  دندومن  ینالوط  ار  تونق  دندیسر ، زامن  تونق  هب  ات  درک ، یم  دنلب  ششوگ  يذاحم 

! سابع يا  : » میتفگ میدـمآ و  سابع  دزن  ناـهارمه  اـب  مدرمـش ، بیجع  سونأـمان و  ار  يا  هرظنم  ناـنچ  مدوب ، هدـیدن  يزیچ  نینچ  هک  نم 
»؟ تسیچ نید  نیا  میتخانش ، یمن  هکم  رد  ار  ینید  نینچ 

بلاـطیبا نب  یلع  مرگید  هدازردارب ي  ناوـجون  نآ  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ما  هدازردارب  درم  نیا  تفگ : ساـبع 
. تسا دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رسمه  وناب ، نآ  و  تسا ، مالسلا  هیلع 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  و  ص 21 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  هلمج  زا  ننـست ، لها  ددـعتم  كرادـم  زا  لقن  هب  ص 226 ، ج 3 ، ریدـغلا ، - 1
: تفگ بلاطوبا  دسیون : یم  ص 208 ) ج 13 ،  ) دوخ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  هکنیا : هجوت  لباق  ص 226 ، ج 13 ، دیدحلا ،

نیا زج  هک  مسانـش  یمن  ار  يدحا  نیمز  همه ي  رد  ادخ  هب  دنگوس  هثالثلا ؛ ءالؤه  ریغ  نیدلا  اذـه  یلعأ  دـحا  اهلک  ضرالا  یلع  ملعا  ام  »
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؛ هثالثلا ءالؤه  الا  نیدلا  اذهب  نیدی  دحا  ضرألا  هجو  یلع  ام  هللاو  »

(1) .« دنراد نید  نیا  هب  داقتعا  هک  تسین  رفن - هس  نیا  زج  سک - چیه  نیمز  رسارس  رد  ادخ  هب  دنگوس 

یلع ترضح  دندناوخ ، یم  زامن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش : لقن  سابع  نب  هللادبع  زا  رگید  تیاور  رد  - 4
»؟ تسیچ نیا  دمحم ! يا  : » درک ضرع  و  دمآ ، اهنآ  دزن  مالسلا  هیلع 

.« تسا مالسا  نید  ياه ) همانرب  زا  يا  همانرب   ) نیا : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ربخ اب  ناکرـشم  و  دش ، شاف  اهنآ  زامن  عوضوم  هکنیا  ات  دـش ، قحلم  اهنآ  هب  و  درک ، قیدـصت  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
لزان نآرق ) هروس ي  نیمتـشه  تصـش و   ) ملق هروس ي  ماگنه  نیا  رد  تسا ». هدش  نونجم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  : » دنتفگ دـندش و 

: هدمآ نآ  مود  هیآ  رد  هک  دش 

؛ نونجمب کبر  همعنب  تنا  ام  »

(2) .« یتسین نونجم  تراگدرورپ  تمعن  هب  وت 

(3). دناوخ زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دراد  دوجو  زین  يددعتم  تایاور  هتبلا 

لفون نب  هقرو  ندش  ناملسم 

هللا مالـس  هجیدخ  ترـضح  يارب  کین  ياهییامنهار  بجوم  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يومع  رـسپ  لفون  نب  هقرو  راک  تبقاع  دروم  رد 
: مینک یم  بلج  ود  ره  هب  ار  امش  رظن  هک  هدش  لقن  تیاور  هنوگ  ود  دش ، اهیلع 

هقرو دزن  مه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يزور  دوب ، هدـش  اـنیبان  هدروخلاـس و  ریپ  لـفون  نب  هقرو  - 1
.« ونشب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تا  هدازردارب  نخس  ومع ! رسپ  يا  : » تفگ وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دندمآ ،

»؟ يا هدید  هچ  هدازردارب  يا  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هقرو 

. دناسر نم  هب  ار  یهلا  یحو  و  دش ، لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص 225 و 226. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 202. ج 38 ، راحب ، - - 2

ص 147. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 3
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نوچ نم  شاک  يا  درک ، لزان  مالسلا  هیلع  یسیع  مالسلا و  هیلع  یسوم  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ربکا  سومان  نامه  لیئربج  تفگ : هقرو 
لماک عافد  يرای و  هب  دننک  یم  جارخا  رهش  نیا  زا  ار  وت  تموق  هک  ماگنه  نآ  رد  ات  مدوب ، راوتسا  دنمورین و  ناوج و  لخن ، تخرد  هنت ي 

. متخادرپ یم  وت  زا 

؟ دننک یم  جارخا  رهش  زا  ارم  اهنآ  ایآ  ربمایپ :

كرد ار  وت  تلاسر  غالبا  رـصع  نم  رگا  دندرک ، جارخا  ار  وا  دش ، دراو  شموق  رب  یهلا  ياه  همانرب  اب  وت  دـننام  یـصخش  ره  يرآ . هقرو :
. میامن يرای  ار  وت  دوجو  مامت  اب  منک و  عافد  وت  میرح  زا  منک ،

(1). تفر ایند  زا  دبای  قیفوت  مالسا  شریذپ  هب  اراکشآ  هقرو  هکنآ  زا  لبق  یلو 

: دیسرپ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدمآ : تیاور  نآ  رد  و  هدش ، لقن  هک  یتیاور  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  و 
»؟ دیشک اجک  هب  مالسا  اب  هطبار  رد  هقرو  راک  »

.« تفر ایند  زا  دنک ، مالسا  راهظا  هکنآ  زا  لبق  دادن ، تلهم  شلجا  یلو  درک ، قیدصت  ار  وت  وا  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

رگید هماج ي  دوب ، خزود  لها  وا  رگا  تشاد ، نت  رب  دیفس  نهاریپ  مدید ، باوخ  ملاع  رد  ار  وا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.« دندناشوپ یم  وا  هب 

و تسا ، نید  زا  هیاـنک  باوخ ، ملاـع  رد  نهاریپ  دـنیوگ : باوـخ  ناگدـننک  ریبـعت  : » دـیوگ یم  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  یـسلجم  همـالع 
(2) .« دشاب یم  تافارحنا  داسف و  زا  وا  نید  یکاپ  زا  هیانک  نآ  يدیفس 

یـسرک کی  اهنآ  دـید . رایـسب  ناگتـشرف  هارمه  لیئاکیم  هارمه  شدوخ  تروص  هب  ارح  راغ  رد  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 2
رب دنتفگ : وا  هب  دنداهن ، شرس  رب  ار  توبن  جات  دنداد و  ار  دمح  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دندوب ، هدروآ  یتشهب  هیاپ ي ) راهچ  )
زا هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ... نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وگب . ساپس  دمح و  ار  ادخ  و  ورب ، یـسرک  يالاب 
یم دـندرک و  میظعت  شربارب  رد  تخرد ... گنـس و  ره  هار  ریـسم  رد  دوب ، راپـسهر  هناـخ  يوس  هب  و  دـمآ ، یم  نییاـپ  هب  ارح  هوک  يـالاب 

!« ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  : » دنتفگ

، هتفرگ ارف  ار  برغم  قرشم و  رسارس  شرپ  لاب و  و  دوب ، نامسآ  رد  شرس  نیمز و  رب  شیاهاپ  هک  دید  یتروص  هب  ار  لیئربج  ترضح  نآ 
: دوب هدش  هتشون  اه  هلمج  نیا  شمشچ  ود  نیب  و 

.« هللا لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  «ال 

ص 228. راحب ج 18 ، - 1
ص 227. ج 6 ، راحب ، - 2
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هب و  وت ، تمظع  هب  ار  یصخش  تاقولخم  نایم  رد  زگره  نم  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک ، وت  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
»؟ ما هدیدن  وت  هرهچ  نوچمه  تروص  ییابیز 

.« موش یم  لزان  ادخ  لوسر  ناربمایپ و  همه ي  رب  هک  متسه  نیما  حور  لیئربج  نم  : » تفگ میظع  هتشرف ي  نآ 

. درک فیرعت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يارب  ار  بیجع  يارجام  نیا  دمآ ، هناخ  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. داد حرش  ار  ارجام  نیمه  تفر ، هقرو  شیومع  رسپ  دزن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

: دناوخ دورس و  ار  راعشا  نیا  هاگنآ  تسا ، ربکا  سومان  نامه  هتشرف  نیا  هک  داب  هدژم  وت  رب  : » تفگ هقرو 

حطابالا هیلع  تمض  نم  لک  یلالسرم  دمحا  هللادبع  نبا  نا  »

حلاص حون و  نادبعلا  لسرا  امکاقداص  ثعبی  فوس  نا  هب  ینظ  و 

؛ حضاو رکذلا  نم  روشنم  ءاهبهل و  يری  یتح  میهاربا  یسوم و  و 

. تسا هدش  هداتسرف  نآ  فارطا  حطبا و  مدرم  همه ي  يوس  هب  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  نالوسر  زا  هللادبع  دنزرف  دمحا 

حلاص حون و  شا  هدـنب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دوش ، راکـشآ  يراوتـسا  یتسار و  لامک  اب  يدوز  هب  وا  يربمایپ  هک  تسا  نم  رواب  نیا  و 
اب شدـنمجرا  ماقم  و  تسا ، مالـسلاامهیلع  میهاربا  یـسوم و  دـننام  نینچمه  داتـسرف و  مدرم ، ناـیم  هب  تلاـسر  ناونع  هب  ار  مالـسلاامهیلع 

(1) .« دبای یم  روهظ  اج  همه  رد  شنشور ، ینامسآ  باتک  اه و  همانرب 

ماگنه هعقاو ، نیا  زا  دـعب  زور  کی  هکنیا  ات  تسا ، هدیـسر  تلاسر  ماـقم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  تفاـی  رواـب  ناـنیمطا و  هقرو 
هللا یلص  ربمایپ  هب  باطخ  دومن و  راکشآ  نینچ  ار  دوخ  نامیا  مالسا و  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  هبعک ، فاوط 

: تفگ هلآ  هیلع و 

ات دـهد  فافک  مرمع  شاک  يا  يدرگ ، یم  رومأم  ناکرـشم  اب  هزرابم  داهج و  هب  يدوز  هب  و  یتسه ، تما  نیا  ربمایپ  وت  ادـخ  هب  دـنگوس  »
.« منک گنج  تنانمشد  اب  وت  باکر  رد 

ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رس  تساخرب و  هقرو  هدش : لقن  نآ  رخآ  تمـسق  رد  و  هدمآ ، بلطم  نیا  ریظن  رگید  تیاور  رد  - 1
ربمایپ وت  و  دنداد ، تراشب  وا  ندمآ  هب  مالسلاامهیلع )  ) یسیع یسوم و  هک  یتسه  يربمایپ  نامه  وت  وت ، هب  داب  هدژم  : » تفگ سپس  دیسوب ،

دورس و يراعشا  درک و  ور  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  هاگنآ  يدرگ ، یم  رومأم  داهج  نامرف  هب  ادخ  يوس  زا  يدوز  هب  و  یتسه ، لسرم 
غالبا اب  لیئاکیم  لیئربج و  دشاب ، یم  لسرم  دمحا  تسا و  قح  وا  اه ، هناشن  نیا  توبث  اب  هجیدخ ! يا  : » تسا نینچ  شا  همجرت  هک  دناوخ 

هک سک  نآ  و  دوش ، راگتـسر  دبای و  تسد  تزع  جوا  رب  دروآ ، نامیا  وا  هب  هک  سک  ره  دنوش ، وا  ردص  حرـش  بجوم  وا  هب  یهلا  یحو 
رد وا  هب  نتـسویپ  رثا  رب  هورگ  کـی  دنتـسه ، هورگ  ود  وا  اـب  هطبار  رد  مدرم  و  دوـب ، دـهاوخ  هارمگ  تخب و  هریت  ددرگ ، فرحنم  وا  هار  زا 

لفون نب  هقرو  ندش  www.Ghaemiyeh.comناملسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


.( ص 195 ج 18 ، راحب ، . ) دنشاب یم  خزود  تخس  ياهدنب  راچد  وا ، زا  فارحنا  رثا  رد  رگید  هورگ  دنتشهب ،

لفون نب  هقرو  ندش  www.Ghaemiyeh.comناملسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:120

زا زور  دنچ  زا  سپ  دوب ، هدش  انیبان  ریپ  ماگنه  نیا  رد  وا  دیدرگ ، ناملسم  دیسوب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  دمآ  شیپ  هب  سپس 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  و  تفرگ ، یشیپ  رفن - دنچ  زج  هکم - مدرم  همه  زا  مالسا ، شریذپ  رد  دوب  یحیسم  ياملع  زا  هکنیا  اب  وا  تفر ، ایند 

: دومرف نینچ  وا  نأش  رد  هلآ 

؛ ینقدص و  یب ، نمآ  هنأل  رضخ ، ثایث  هیلع  هنجلا ، یف  سقلا  تیأر  دقل  »

(1) .« دومن قیدصت  ارم  تلاسر  و  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  اریز  تشاد ، نت  رب  یتشهب  زبس  هماج  هک  مدید  تشهب  رد  ار  هقرو )  ) شیشک نم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبالص  رپ  تمواقم  راثیا و 

: دنا هتفگ  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نأش  رد  مالسا  ناققحم 

لوسر و  دوب ، مالـسا  نیتسار  ریزو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اهیلا ؛ نکـسی  هللا  لوسر  ناک  و  مالـسالا ، یلع  قدص  هریزو  هجیدخ  تناک  «و 
(2) .« درک یم  ادیپ  رطاخ  یلست  و  تفای ، یم  شمارآ  وا  ياه ) تبحم  اه و  تیامح  اه و  يرای   ) هلیسو ي هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ییایاپ و لمحت ، راکتـشپ ، تمواقم ، جوا  و  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هناصلخم ي  هنادنمتواخـس و  راثیا  جوا  هب  دیهاوخ  یم  رگا 
: دینک هجوت  ریز  بیجع  يارجام  هب  دیربب  یپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ییایوپ 

(3). مالسا ندومن  راکشآ  دروم  رد  رجح  هروس ي  هیآ ي 94 و 95  لوزن  زا  سپ  تثعب  مجنپ  ای  مشش  لاس  رد 

: دومرف راب  هس  دنلب  يادن  اب  دمآ . افص  هوک  يالاب  رب  جح  مسوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛ نیملاعلا بر  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  »

.« متسه نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  لوسر  نم  مدرم ! يا 

. دنتخود مشچ  ترضح  نآ  يوس  هب  مدرم 

: دومرف دنلب  يادص  اب  راب  هس  داهن و  ششوگ  رب  ار  شتسد  دمآ و  هورم  هوک  يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

.« متسه ادخ  لوسر  نم  مدرم ! يا  هللا ؛ لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  »

ص 258 و 259. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 1
ص 11. ج 16 ، راحب ، - - 2

روهشم نکن ». انتعا  ناکرشم  ینکشراک )  ) هب و  نک ، نایب  اراکشآ  یتسه  رومأم  ار  هچنآ  نیکرـشملا ؛ نع  ضرعا  اورمؤت  امب  عدصاف  - -» 3
. دش لزان  تثعب  راهچ  لاس  زاغآ  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبالص  رپ  تمواقم  راثیا و 
ملس هلآ و 
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نیب هک  تخادنا ، ترضح  نآ  يوس  هب  گنس  نانچ  نآ  لهجوبا  دنتخود ، مشچ  وا  هب  دولآ ، مشخ  هرهچ ي  اب  ناتـسرپ  تب  ماگنه  نیا  رد 
. دندومن نارابگنس  ار  ترضح  نآ  لهجوبا ، لابند  هب  زین  ناکرشم  ریاس  دش ، هتفاکش  شنامشچ  ود 

نانچمه ناکرشم  درک ، هیکت  یگنس  هب  اجنآ  رد  و  تفر ، نآ  زارف  رب  و  تفاتش ، هوک  فرط  هب  تعرس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دندیود یم  وس  ره  هب  ترضح ، نآ  يوجتسج  رد 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  : » تفگ دمآ و  تشاد [ لاس  هدزیس  دودح  ماگنه  نآ  رد  هک   [ مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دزن  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
.« دش هتشک  هلآ 

دمآ و رد  تشپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دیبوک ، ار  رد  و  دیود ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هناخ  يوس  هب  همیسارس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
؟ تسیک دومرف :

. متسه نم  مالسلا : هیلع  یلع 

؟ تساجک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هجیدخ :

. دندرک نارابگنس  ار  وا  ناکرشم  هک  متفای  عالطا  یلو  مرادن ، ربخ  یلع :

درآ نغور و  امرخ و  زا  دوب و  اولح  عون  کی  هک  « ) سیح  » ياذغ بآ و  يرادقم  تسا ؟ هدش  هتـشک  ای  تسا  هدنز  وا  هک  مناد  یمن  کنیا 
. تسا هنسرگ  هنشت و  وا  نونکا  هک  میزادرپب ، وا  يوجتسج  هب  ات  ایب  نم  اب  هدب و  نم  هب  دش ) یم  تسرد 

هوک هب  ات  دندومن ، تکرح  هوک  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  بآ ، اذغ و  نتـشادرب  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
. مور یم  هوک  يالاب  هب  نم  و  ورب ، هوک  هرد  فرط  هب  وت  دومرف : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندیسر ،

»؟ يا هداتفا  هشوگ  مادک  رد  و  یتسه ؟ اجک  تیادف  هب  مناج  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  : » دز یم  دایرف  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ هاکناج  یهآ  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

؛ مساقلاابا یل  سحا  نم  هللا ؟ یف  دورطملا  یل  سحا  نم  یضترملا ؟ عیبرلا  یل  سحا  نم  یفطصملا ؟ یبنلا  یل  سحا  نم  »

هک صخش  نآ  زا  یسک  هچ  دهد ؟ یم  عالطا  نم  هب  هدیدنسپ ي  راهب  زا  یسک  هچ  دروآ ؟ یم  ربخ  نم  يارب  هدیزگرب  ربمایپ  زا  یـسک  هچ 
»!؟ دیامن یم  ربخ  اب  ارم  مساقلاوبا  زا  یسک  هچ  دنک ؟ یم  هاگآ  ارم  هدش  هدنار  ادخ  هار  رد 

ریزارس شنامشچ  رد  کشا  دید  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یتقو  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
.« دندومن هلمح  نم  هب  دندنار ، هعماج  زا  دندرک و  بیذکت  ارم  دندرک ؟ هچ  نم  اب  نم  موق  هک  ینیب  یم  : » دومرف دش و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبالص  رپ  تمواقم  راثیا و 
ملس هلآ و 
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شرف و  دناشن ، هوک  يالاب  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  لیئربج  هاگنآ  هدب ». نم  هب  ار  تتـسد  دمحم ! يا  : » درک ضرع  لیئربج 
هاـگنآ و  دـیناشن ، نآ  يور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دـینارتسگ ، هوک  نیمز  رب  ار  نآ  و  دروآ ، نوریب  شرپ  ریز  زا  یتـشهب  یلمخم 

دوبان و ار  ناکرـشم  ات  دنتـساوخ ، هزاجا  وا  زا  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  يرگید  زا  سپ  مادـک  ره  برقم  ناگتـشرف 
نایناهج يارب  تمحر  ناونع  هب  هکلب  ما ، هدشن  ثوعبم  یناسر  باذع  ناونع  هب  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دننک ، كاله 

: ما هدش  هتخیگنارب 

.« دنتسه هاگآان  اهنآ  دیراذگاو ، دوخ  هب  ار  مموق  نم و  نوملعی ؛ هناف ال  یموق  ینوعد و  »

ادخ لوسر  هب  دوب ، دوخ  هدشمگ ي  يوجتسج  رد  هوک  يداو  رد  هک  درک  هاگن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
مالس و  ناوخب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنتسیرگ ، وا  هیرگ ي  زا  نامسآ  ناگتشرف  هک  يرگن  یمن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  ایآ  : » درک ضرع 

نیرولب هعطق ي  کی  زا  هک  يا  هناخ  ياراد  تشهب  رد  هک  هدب  هدژم  ار  وا  و  دناسر ، یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  وگب  وا  هب  و  ناسرب ، وا  هب  ارم 
(1). تسین ینارگن  جنر و  هنوگچیه  نآ  رد  هک  دشاب ، یم  تسا ، الط  هب  هتسارآ  هدش و  هتخاس 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تروص  زا  هک  یلاح  رد  دناوخارف ، ار  وا  داتفا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  شمشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 
و دوب ، ریزارس  نیمز  يوس  هب  دوب ) هدش  ادیپ  لهجوبا  ندز  گنس  هیحان ي  زا  هک  شمـشچ  ود  نیب  فاکـش  رثا  رب   ) نوخ ياه  هرطق  هلآ  و 

. درک یم  كاپ  ار  اه  نوخ  نآ  وا 

ردپ : » تفگ هاکناج  یهآ  اب  دید ، ار  وا  نینوخ  هرهچ  دش و  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
.« دزیرب نیمز  رب  تا  هرهچ  نوخ  تارطق  راذگب  تیادف  هب  مردام  و 

.« دنک بضغ  نیمز  لها  رب  نیمز  راگدرورپ  مسرت  یم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  یلع  هارمه  هدرک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، بش  هب  زور  نآ 
. دنتشگزاب هناخ 

نآ فقس  و  داد ، ياج  دوب ، هدش  هتخاس  گنس  اب  شیاهراوید  هک  يا  هرجح  رد  ار  ترضح  نآ  دوخ ، هناخ ي  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
يوس هب  دندمآ و  ناکرـشم  درک ، ناهنپ  شا  هماج  هلیـسو ي  هب  ار  وا  داتـسیا و  ترـضح  نآ  يوربور  رد  دـیناشوپ و  ییاهگنـس  هتخت  اب  ار 

زا رپس ، نوچمه  هاگیاج ، یگنس  فقس  اهراوید و  دیراب ، یم  گنس  وس  ره  زا  و  دنتخادنا ، یم  گنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج 
اهگنس نآ  رپس  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دش ، یم  هدنکفا  وربور  فرط  زا  هک  ییاهگنس  نآ  و  دندومن ، یم  يریگولج  اهگنـس  ذوفن 

هورگ يا  : » دز یم  دایرف  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ماگنه  نیا  رد  و  دننکن ، تباصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینزان  ندب  هب  ات  داد  یم  رارق 
»؟ دینک یم  نارابگنس  دوخ  هناخ ي  رد  ار  دازآ  نز  ایآ  شیرق !

یتقو دروآ ، یم  هدیـشوپ  ار  نآ  هک  اذغ  فرظ  شهارمه  هک  تسا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ نیا  : » تفگ لیئربج  رگید ، تیاور  قبط  - 1
(. ص 8 ج 16 ، راحب ، ..« ) ناسرب مالس  وا  هب  نم  ادخ و  فرط  زا  دمآ  هک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادساپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تبالص  رپ  تمواقم  راثیا و 
ملس هلآ و 
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جراخ هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دعب  زور  دادماب  دنتفر . اجنآ  زا  دندش و  فرـصنم  دندینـش ، ار  ادن  نیا  ناکرـشم  هک  یتقو 
(1). تخادرپ ادخ  اب  زاین  زار و  هب  و  داتسیا ، زامن  هب  اجنآ  رد  تفر و  هبعک  رانک  و  دش ،

يداصتقا دیدش  هرصاحم ي  رد  لاس  هس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

خر لاس  راهچ  یلوق  هب  لاس و  هس  دودـح  لوط  رد  ینعی  تثعب ، هد  ات  تفه ) ای   ) شـش لاس  رد  هک  يزوسناـج  رایـسب  ياـهارجام  زا  یکی 
راهچ رد  زج  اهنآ  دوب ، بلاطیبا  بعش  رد  دندوب ) رفن  لهچ  هک   ) شناعفادم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يداصتقا  دیدش  هرصاحم ي  داد ،

، لـیاسو هنوگ  ره  نودـب  فلع  بآ و  یب  کـشخ  ناـبایب  نآ  رد  ناتـسبات  غاد  ياـمرگ  دـندوب ، روصحم  هرد ، نآ  رد  لاـس ، رد  مارح  هاـم 
شرمع زا  لاس  ات 65  هک 63  ییوناب  کی  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دندرک ، لمحت  ار  اسرف  تقاط  یگنـشت  و  دیدش ، یگنـسرگو 

رثا رب  دیدرگ ، دازآ  هرصاحم  زا  یتقو  و  دش ، فرصم  لاسراهچ  ای  هس  نیا  رد  شلاوما  رتشیب  تفرگ ، رارق  يا  هرصاحم  نینچ  رد  هتـشذگ ،
هب ار  امش  رظن  بلطم ، ندش  نشور  يارب  دیسر ، تداهـش  هب  تقیقح  رد  و  تفر ، ایند  زا  دعب ، هام  ود  تخـس ، ياه  هجنکـش  اه و  جنر  نآ 

: منک یم  بلج  هرصاحم  ثیدح 

مالسا بیجع  عیرس و  تفرـشیپ  دهاش  زور  ره  و  دنام ، هجیتن  یب  دندیـشک ، مالـسا  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  هک  يا  هشقن  ره  ناکرـشم 
يأر رایسب ، يوگتفگ  زا  سپ  سلجم  نآ  رد  دنداد  لیکشت  یـسلجم  مالـسا  يزادنارب  يارب  دیدش  عطاق و  میمـصت  کی  يارب  اهنآ  دندوب ،

. دنهد رارق  يداصتقا  تخس  هرصاحم  رد  ار  وا  ناعفادم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنتفرگ 

(2). دنتفگ یم  بلاطیبا  بعش  مشاه و  ینب  بعش  ار  نآ  هک  دوب  سیبقوبا ) هوک  رانک  هرد   ) بعش رد  مشاه  ینب  ياه  هناخ  رتشیب 

اهنآ اب  سامت  و  دـشاب ، هتـشاد  طابترا  مشاه  ینب  اب  درادـن  قح  سک  چـیه  هکنیا  رب  ینبم  دـندرک  میظنت  ینامیپ  هماـنعطق و  سلجم  نآ  رد 
. تسا عونمم 

نازیوآ هبعک  لـخاد  دـندیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  ار  نآ  سپـس  دـندرک و  اـضما  ار  نآ  ياـپ  رفن  داتـشه  هماـنعطق ، نیا  هـب  نداد  راـبتعا  يارب 
(3) !« دنک ینامیشپ  راهظا  دوخ  نییآ  زا  تا  هدازردارب  هکنیا  رگم  دوش ، ارجا  همانعطق  نیا  دیاب  امتح  : » دنتفگ بلاطوبا  هب  و  دندومن ،

: میناوخ یم  هرصاحم  ياهجنر  تدش  دروم  رد  تایاور  خیرات و  رگید  قرو  رد 

ناکدوک نانز و  مشاه و  ینب  رب  تدم  نیا  رد  تفای ، همادا  لاس  راهچ  ای  لاس  هس  دش و  عورـش  تثعب  متفه  لاس  مرحم  زاغآ  رد  هرـصاحم 
.... دندناسر یم  اذغ  اهنآ  هب  یضعب  هنایفخم ، یهاگ  تشذگ ، تخس  رایسب  اهنآ 

ص 241 و 243. ج 8 ، راحب ، ص 157-160 ؛ تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - - 1
. تسا فورعم  مالسلا ) هیلع   ) یلع بعش  مان  هب  نونکا  و  هتفرگ ، رارق  سیبقوبا  هوک  تشپ  رد  هک  تسا  يا  هرد  بعش  نیا  - 2

ص 2. ج 19 ، راحب ، - 3
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یلـص ربمایپ  ینابهگن  رکف  رد  زور  بش و  مالـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب  ردپ  بلاطوبا  هک  دوب ، نیا  هرـصاحم  يارجام  رد  مهم  روما  زا  یکی 
ياج رد  ار  وا  و  دیناباوخ ، یم  وا  رتسب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  ابلاغ  درک و  یم  ضوع  ار  وا  رتسب  ررکم  اهبش  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا 

هب سیبقوبا  هوک  يالاب  زا  ای  دنناسرب ، بیسآ  ترضح ، نآ  هب  گنرین  رکم و  اب  ناکرشم  ددرگ و  هتخانش  ترـضح  نآ  رتسب  ادابم  ات  رگید ،
. دننک باترپ  گنس  وا ، رتسب  يوس 

ترضح نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  و  دیباوخ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  صولخ  تماهش و  لامک  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(1). درک یم 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هنابش  یناسر  بیسآ  نمشد و  نوخیبش  دروم  رد  ابلاغ  بلاطوبا  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
(2) .« دیناباوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شرسپ  تساخ و  یم  رب  باوخ  زا  بش  دوب ، ساره 

نیا كرد  يارب  دوب ، اسرف  تقاط  رایسب  هلیسو ، نودب  نازوس ، يا  هرد  رد  لاس ، هس  زا  شیب  مه  نآ  بلاطیبا ، بعش  رد  هرـصاحم  يارجام 
: دینک هجوت  ریز  تیاور  هب  بلطم 

تدـش زا  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  نوریب  هرد  زا  یبـش  : » دـیوگ یم  صاـقو  دعـس  هک  دیـسر  يدـح  هب  یگنـسرگ  راـشف  نازوـس ، هرد  نآ  رد 
مدـنازوس و متـسش و  متـشادرب و  ار  نآ  مدـید ، ار  يرتـش  هدیکـشخ ي  تسوپ  ناـهگان  مدوـب ، هداد  تسد  زا  ار  میورین  ماـمت  یگنـسرگ ،

(3) .« مدرب رس  هب  زور  هس  قیرط  نیا  زا  مدروخ و  مدرک و  ریمخ  يرصتخم  بآ  اب  مدیبوک و 

نینچ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیامح  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسپ  بلاـطوبا و  اـهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يرآ 
رادـیاپ هنوگ  نیا  ار  اـهنآ  تسناوت ، یم  صـالخا » ناـمیا و   » زج یلماـع  اـیآ  دنتـشادنرب ، وا  تیاـمح  زا  تسد  یلو  دـنتفرگ ، رارق  يراـشف 

؟ درادهگن

اریز دوب ، رطخ  رد  رتشیب  همه  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناج  یطیارـش  نینچ  رد 
ـالاب و زا  هک  تفر  یم  لاـمتحا  هظحل  ره  دـیباوخ ، یم  ترـضح  نآ  رتـسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ظـفح  يارب  مالـسلا  هـیلع  یلع 
زا دوش ، هدرب  موجه  رتسب  نآ  هب  كرشم ، نادالج  نوخیبش  اب  ای  و  ددرگ ، باترپ  رتسب  نآ  يوس  هب  یگرزب  گنس  سیبقوبا ، هوک  هاگرمک 

: تفگ شردپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یبش  ور  نیا 

(4) .« متسه یندش  هتشک  نم  لوتقم ؛ ینا  »

سیبقوبا هوک  تشپ  زا  مشاه ، ینب  ناکدوک  هیرگ  يادص  هک  دوب  هدنهد  ناکت  يردق  هب  هرـصاحم  ياهراشف  یگنـسرگ و  نازوس و  یغاد 
. دیسر یم  ناگدننک  فاوط  شوگ  هب  هبعک  رانک  ات 

ص 161 و 162. ج ، فورعم ،) مشاه   ) رشع ینثالا  همئالا  ص 93 ؛ ج 35 ، راحب ، - 1
كردم نامه  - 2
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ص 79. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 379 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 3
ص 64. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 93 ؛ ج 35 ، راحب ، - 4
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رارق یطیارـش  نینچ  رد  لاس  راهچ  ای  هس  دوب ، هتـشذگ  شرمع  زا  لاـس  تصـش  زا  شیب  هک  ییوناـب  کـی  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يرآ 
. تفرگ

یلام ياه  هتخودنا  زا  ار  هچنآ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  بلاطوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیسر  ییاج  هب  هرصاحم  یتخـس  يرآ ،
زا یگنسرگ  تدش  زا  دیسر ، یمن  اذغ  اهنآ  هب  هنایفخم  رگا  و  دندناسر ، فرـصم  هب  دنتـشاد  بلاطوبا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  لاوما  زا 

عضو نیا  دوب ، شیرق  نادالج  روسناس  لرتنک و  تحت  تدش  هب  دش ، یم  یهتنم  بعش  هب  هک  ییاههار  دندرک . یم  هدافتسا  ناهایگ  گرب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بلاـطوبا و  بجر ) مرحم و  هجحیذ ، هدـعقیذ ،  ) مارح ياـههام  رد  اـهنت  تـشاد ، هـمادا  ناـنچمه  راـب  تـقر 

ههبج ربماـیپ و  زا  يرادـساپ  هدـمع ي  شقن  دـنتخادرپ ، یم  مالـسا  غیلبت  هب  جـح  هرمع و  مسوـم  رد  هدرک و  هدافتـسا  يدازآ  زا  ناـهارمه 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ظفح  رد  بلاطوبا  يراکادـف  جوا  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب  ردـپ  بلاطوبا  تسد  رد  شیرق  اب  يریگ 

رادـیب و نابهگن  کی  نوچمه  بعـش ، رد  اهبـش  نمـشد ، هسیـسد ي  هئطوت و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ظـفح  يارب  هک  دیـسر  ییاـج 
. دوب هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  رایشوه 

: دسیون یم  برع  فورعم  دنمشناد  یطاشلا  تنب 

یگنت اب  یگدـنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  و  دـشاب ، ناسآ  وا  رب  یتخـس  جـنر و  لمحت  هک  دوبن  ینینـس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  »
هک ار  ییاه  یتخس  یگدروخلاس  تلوهک و  دوجو  اب  لاح  نیع  رد  وا  اما  دشاب ، هتفرگوخ  هدمآ و  راب  اه  یماک  خلت  اهتیمورحم و  تشیعم ،

(1) .« درک لمحت  گرم  دح  رس  ات  دش ، لیمحت  وا  رب  شیرق  فرط  زا  بلاطیبا  بعش  رد  هرصاحم  رثا  رد 

هرصاحم زا  مشاه  ینب  ياسآزجعم  يدازآ 

نایم رد  هتفر و  هنایروم  هک  درک  یحو  وا  هب  تشاذگن ، اهنت  ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا  ات  تشذـگ  نایرج  نیا  زا  لاس  راهچ  ای  هس  دودـح 
. تسا هدنام  یقاب  مهللا » کمساب   » دندوب هتشون  نآ  رد  هک  ار  ادخ  مسا  طقف  هدرک و  دوبان  ار  شیرق  همانعطق ي  هبعک 

دراو هار  نیمه  زا  تفرگ  میمـصت  دـش ، لاحـشوخ  رایـسب  ربخ  نیا  زا  بلاطوبا  دومرف ، بلاطوبا  هب  ار  ربخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
عاـمتجا هبعک  فارطا  رد  هک  شیرق  هفیاـط ي  درک ، تکرح  مارحلادجـسم  فرط  هب  تین  نیا  اـب  دـنک . وغل  ار  شیرق  هماـنعطق ي  و  دوـش ،

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ندومن  میلـست  حلـص و  يارب  هدمآ و  گنت  هب  یتخـس  راشف و  زا  وا  هک  دندرک  رکف  بلاطوبا  ندید  اب  دندوب ، هدرک 
دندید ناهگان  دـیوگ ؟ یم  هچ  بلاطوبا  دـننیبب  دـندوب  رظتنم  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  هشیمه  فالخ  رب  دور ، یم  اهنآ  يوس  هب  هلآ 

. دنداتفا تشحو  هب  یبیغ  ربخ  نیا  زا  اهنآ  دیشک ، نایم  هب  ار  همانعطق  بیجع  يارجام  بلاطوبا 

یم دازآ  هرصاحم  زا  ار  امش  دشاب ، تسار  ربخ  نیا  رگا  : » دنتفگ هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناکرـشم  يردق  هب  بیجع  هزجعم ي  نیا  ربخ 
.« مینک

ص 181. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 1
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. منک یم  میلست  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دشاب ، غورد  ربخ  نیا  رگا  : » تفگ بلاطوبا 

مسا هک  اجنآ  اهنت  هدروخ و  هنایروم  ار  اه  هتشون  همه ي  دندید  دندرک  زاب  یتقو  دندروآ ، نییاپ  هبعک  زا  ار  همانعطق  دنتـساخرب و  رفن  دنچ 
. دشاب اهنآ  يارب  یتربع  نیمه  ات  هدشن ، دوبان  دوب  هدش  هتشون  ادخ 

دندوزفا دوخ  تجاجل  رب  هکلب  دنداد  همادا  دوخ  یگـشیمه  همانرب ي  هب  اهنت  هن  اهنآ  رثکا  یلو  دندروآ  نامیا  هزجعم  نیا  ندید  اب  يا  هدـع 
.« تسا هتفرگ  همشچرس  رحس ، زا  هعقاو  نیا  : » دنتفگ و 

تلاح هب  اهنآ ، يریگ  ههبج  هک  يروط  هب  دز ، مه  هب  هرـصاحم  همادا ي  رب  ینبم  ار  اهنآ  عطاق  میمـصت  داحتا و  هار  نیمه  زا  بلاـطوبا  یلو 
. دندش دازآ  هرـصاحم  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلاطوبا و  مشاه و  ینب  هجیتن  رد  دش ، لیدـبت  یتوافت  یب 

(1). دورس يراعشا  بیجع  گرزب و  هثداح ي  نیا  هرابرد ي  بلاطوبا 

نایم رد  تشاد  لاس  شـش  ات  هس  دودـح  تقو  نآ  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هلمج  زا  مشاه  ینب  ناـکدوک  هک  دـنامن  هتفگاـن 
. دندوب ناگدش  هرصاحم 

. دندیشک یم  غیج  و  دندرک ، یم  هیرگ  یگنسرگ  تدش  زا  مشاه  ینب  ناکدوک  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  هرصاحم 

همع يارب  بعـش  هب  هنایفخم  روط  هب  ماعط  يرادقم  ات  درک  ریجا  ار  یـصخش  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هدازردارب ي  مازح  نب  میکح  يزور 
یم زاب  بعـش  يوس  هب  نتفر  زا  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ وا  هب  دـید و  ار  مازح  نب  میکح  لهجوبا  دربب ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  شا 

.« مزاس اوسر  ار  وت  شیرق  نایم  رد  ات  مراد 

دوخ لاوما  زا  مه  نآ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  شا  همع  يارب  ندرب  اذغ  زا  ار  وا  ایآ  : » تفگ لهجوبا  هب  كرـش ، نارـس  زا  یکی  يرتخبلاوبا 
»؟ يراد یم  زاب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

رس رب  تشادرب و  دوب  هداتفا  اجنآ  رد  هک  ار  يرتش  ياپ  ناوختسا  يرتخبلاوبا  و  دش ، يریگرد  اهنآ  نیب  مراذگ ، یمن  يرآ ، تفگ : لهجوبا 
. داد رارق  متس  برض و  دروم  ار  وا  و  تفاکش ، ار  وا  رس  دز و  لهجوبا 

بعـش هرـصاحم ي  زا  شناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  ات  تشاد ، همادا  نانچمه  هدـنکارپ  روط  هب  اه  يریگرد  نیا 
(2). دندش دازآ 

هللا مالس  هجیدخ  داماد  هدازرهاوخ و  عبیر » نب  صاعلاوبا  ، » درک رایـسب  شالت  ناگدنوش  هرـصاحم  هب  یناسراذغ  يارب  هک  يدارفا  زا  یکی 
وا هب  تبـسن  ناکرـشم  و  تفرگ ، یمن  رارق  بیقعت  دروم  نادـنچ  دوب ، نارفاـک  زا  هیما و  ینب  زا  وا  هک  اـجنآ  زا  دوب ، بنیز ) رهوـش   ) اـهیلع

تورث زا  ات  درک  یم  یعس  دوخ ، ناوت  نیرخآ  ات  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لاوما  زا  یشخب  تسرپرـس  ایوگ  وا  دنتـشادن . تیـساسح 
رب هک  بیترت  نیا  هب  دناسرب ، اذغ  ناگدنوش ، هرصاحم  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
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ص 364. ج 7 ، ریدغلا ، ص 2 و 18 و 19 ، ج 19 ، راحب ، ات 377 ؛ ص 35  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس ي  - - 1
ص 59. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 19 ؛ ج 19 ، راحب ، - 2
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اهراب نآ  دنتفر و  یم  مشاه  ینب  دومن ، یم  اهر  اجنآ  رد  دروآ و  یم  بعـش  کیدزن  ات  ار  اهنآ  و  درک ، یم  راب  امرخ  مدـنگ و  دوخ  نارتش 
(1). دندومن یم  هیهت  اذغ  دوخ  يارب  دنتفرگ و  یم  ار 

رایسب تاناکما ، ریاس  اذغ و  بآ و  رظن  زا  امرگ و  امرس و  ناکم و  اج و  رظن  زا  دندوب ، بعش  هرصاحم ي  رد  هک  یتدم  نیا  رد  مشاه  ینب 
هجنکش نیمه  و  دندومن ، یم  تمواقم  تامیالمان ، مامت  اب  دندرب و  یم  رـس  هب  هجنکـش  رپ  ینادنز  رد  اهنآ  تقیقح  رد  دندوب ، هقیـضم  رد 

هک دندرک ، تلحر  هرصاحم ، زا  يدازآ  زا  دعب  هام  ود  ای  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  امهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  بلاطوبا و  هک  دش  ثعاب  اه 
. دندیسر تداهش  هب  تفگ  دیاب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يونعم  تلزنم  مهدزیس : لصف 

نآرقلا یف  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)

(. عبیر نب  مساق  صاعلاوبا ، لاح  حرش  ، ) ج 5 هباغلادسا ، - 1
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« ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  َو  »

!« نادرگ اوشیپ  ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  و  هد ، رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  هک  یناسک  و 

. هیآلا انل » به   » یلاعت هلوق  یف  دیعس  یبا  نع  یفنحلا  یناکسحلا  مکاحلا  نع  و 

؟ انجاوزا نم  لیئربج  ای  تلق : هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

. هجیدخ لاق :

؟ انتایرد نم  لاق :

«. نیع هرق   » همطاف و لاق :

. نیسحلا نسحلا و  لاق :

« اماما نیقتملل  انلعجاون  لاق :

(1). مالسلا هیلع  یلع  لاق :

( هر  ) یسلجملا هرکذ  و 

ص 117. ج2 ، یمق ، ریسفت  ؛  ص 385 ج1 ، هرهاطلا ،  تایآلا  لیوات  ص 416 ، ج1 ، لیزنتلا ، دهاوش  - 1
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(1). دنا هدومن  رکذ  ار  تیاور  نیمه  هیبش  هر )  ) یسلجم همالع  و 

اهنم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدالوا  عیمج  ناف  اهنع  هللا  یـضر  هجیدخب  نآرقلاب و  هوبنلاب و  ًاضیا  رـسف  و  هر )  ) یناشاکلا ضیفلا  میکحلا  نع  و 
. میهاربا يوس 

(2). هجیدخ انجاوزا )  ) ناقرفلا هروس  هر ) ) یمقلا ریسفت  یف  و 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ننست  لها  رادمان  ناهوژپ  نآرق  زا  یناکسح  مکاح 

؟ تسیک انجاوزا »  » زا روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ 

رد دنتـسه و  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شا  هدید  رون  ود  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  انتایرذ »  » و تسا . مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  داد : خـساپ 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  روظنم  اماما » نیقتملل  انلعجا  و   » هلمج ي

صالخا رپ  رواشم  رای و  فیرـش و  نآرق  تلاسر ، يالاو  ماقم  نآ ،  زا  روظنم  دـسیون « : یم  هیآ  نیمه  لیوات  رد  یناـشاک » ضیف   » موحرم
(3). تسا وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوازس  لسن  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ربمایپ 

(4). تسا مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  ثحب  دروم  هیآ ي  رد  انجاوزا »  » هژاو ي زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  زین  یمق  ریسفت  و 

8/ یحض هروس  (- 2)

« ینْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  »

!؟ داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ 

«. يوآف ًامیتی  كدجی  ملا   » لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق : سابع  نبا  نع  فیرشلا  هماقم  هللا  یلعا  قودصلا  نع  و 

ملا  » هتمعنب هیلع  ًانتمم  لجوزع  هللا  لاـقف  نیرخـآلا . نم  ـال  نیلوـالا و  نم  ضرـالا  هجو  یلع  ریظن  هل  نکی  مل  هنـال  ًاـمیتی  یمـس  اـمنا  لاـق :
دنع ًاریقف  لوقی  ًالئاع » كدـجو  و  كوفرع «  یتح  کلـضف  مهفرع  سانلا و  کیلا  يواف »  » کل ریظن  ًادـیحو ال  يا  يوآـف » ًاـمیتی  كدـجی 

(5) ... هجیدخ لامب  هللا  كانغاف  کل  لام  نولوقی ال  کموق 

یب یتسه  نارک  ات  نارک  رد  هک  دش  هدناوخ  میتی »  » ترـضح نآ  لیلد  نادـب  دـسیون : یم  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هر ) ) قودـص خیـش  موحرم 
هب هراشا  اب  ادخ  تهج  نیمه  هب  تسا . هدمآدننامه  یب  موهفم  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا ، هخسم  کت  ریظن و 

ص 263. ج66 ، راونالاراحب ، - 1
ص 117. ج2 ، یمق ، ریسفت  - 2

ص 986. ج2 ، نیدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  ملع  - 3
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. ناقرف هروس  هیآ 74  لیذ  یمق / ریسفت  - 4
ص 53. رابخالا ، یناعم  - 5
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مدرم هب  ار  وت  هوکـش  يرترب و  داد و  هاـنپ  و  تفاـین ؛ دـننامه  یب  هخـسن و  کـت  ار  وـت  تیادـخ  اـیآ  دـسرپ : یم  وا و  هب  شنارگ  ياـهتمعن 
(1). دینادرگ زاین  یب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تفگنه  تورث  هلیسو ي  هب  و  تفای ،  تسدگنت  ار  وت  و  تخاس !؟ هزاوآ  دنلب  ار  وت  دناسانش و 

هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدوب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرگناوت  هک  دننآ  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب 
(2). تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  هجیدخ و  زا  هیانک  هب 

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)

ِِکئارَأـْلا یَلَع  ٍمیعَن * یَفل  َراْربَأـْلا  َّنِإ  َنُوبَّرَقُْملا *  ُهُدَهْـشَی  ٌمُوقْرَم * ٌباـتِک  َنوُّیِّلِع * اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنیِّیِّلِع *  یَفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  َّـالَک  »
ْنِم ُهُجاِزم  َو  َنوُِسفانَتُْملا * ِسَفانَتَْیلَف  َکـِلذ  یف  َو  ٌکْـسِم  ُهُماـتِخ  ٍمُوتْخَم * ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  ِمیعَّنلا * َهَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  یف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنَی *

« َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ٍمینْسَت *

همان تسیچ * ! نیّیلع »  » یناد یم  هچ  وت  و  تسا * ! نیّیلع »  » رد ناکین  لامعا  همان  هکلب  دـنرادنپ ، یم  داعم ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  ناـنچ 
یتشهب يابیز  ياهتخت  رب  دنا * : تمعن  عاونا  رد  ناکین  ًامّلسم  دننآ * ! دهاش  نابرقم  هک  یعطق *، تسا  یتشونرس  هدروخ و  مقر  تسا  يا 

بارـش زا  اهنآ  یـسانش * ! یم  ینیب و  یم  ار  تمعن  طاشن  توارط و  ناشیاه  هرهچ  رد  دـنرگن * ! یم  تشهب ) ياهییابیز  هب   ) هدرک و هیکت 
یتشهب ياهتمعن  نیا  رد  تسا و  کشم  زا  هدـش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  دـنوش * ! یم  باریـس  يا  هتـسبرس  هدروخن و  تسد  لالز  روهط ) )

. دنشون یم  نآ  زا  نابّرقم  هک  يا  همشچ  نامه  تسا *، مینست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارش نیا  دنریگ * ! یشیپ  رگیدکی  رب  دیاب  نابغار 

: لاق مینست » نم  هجازمو  : » لجوزع هلوق  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هنع  هللا  یضر  هللادبع  نب  رباج  نع  هر )  ) یسلجملا نع  و 

. نوبرقملا مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هبرشی  هنجلا  یف  بارش  فرشا  وه 

مهوعبتا نیذـلا  مهتیرذ  مهیلع و  هللا  تاولـص  هجیدـخ  همطاف و  همئـالا و  بلاـطیبا و  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوقباـسلا :
(3). مهرود یلاعا  نم  مهیلع  منستی  نامیاب 

، نانمومریما ربمایپ ، زا : دنترابع  يدازآ  نلادع و  هار  نازاتـشیپ  ادخ و  هاگراب  نابرقم  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دلیوخ تنب  هجیدخ  هللا و  لوسر  رتخد  همطاف  دمآ ، دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  هک  تیب ، لها  ناماما 

ص 1045. ج3 ، حیارجلا ، جئارخلا و  ص 569 ؛ تارف ، ریسفت  ص 142 ؛ ج16 ، راونالاراحب ، ص 53 ؛ رابخالا ، یناعم  - 1
ص ج4 ، فاشکلا ، ص 506 ؛ ج 10 ،  ناـیبلا ، عمجم  ص 115 ؛ ج 12 ، حوتفلاوبا ، ریـسفت  ص 320 ؛ ج3 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  - 2

.768
ص 3. ج24 ، راونالاراحب ، - - 3
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بلاطیبا نب  یلع  هجیدخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوبرقملا » کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  ( » هر  ) مشاه نب  میهاربا  نب  یلع  نع  و 
(1). اجوزمم نینموملا  رئاس  ًافرص و  ًاتحب  مینست  نم  نوبرشی  نوبرقملا  و  مهتیرذ » مهب  انقحلان  لجوزع  هللا  لوقی  مهب  قحلت  مهتایرذ  و 

« تانموملاو  » هباحصا هیلع و  هللا  تاولص  یلع  مه  و  نینموملل » کبنذل و  رفغتساو  هللا  الا  هلا  هنا ال  ملعاف   » یلاعت هلوق  هر )  ) یسلجملا نع  و 
(2) .... اهتابحیوص هجیدخ و  یه  و 

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)

« َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو  »

هداد يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  ادـخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و
. تسا

وه اهنامز و  یملاع  یلع  حیرج  نبا  نسحلا و  لاق  نیملاعلا » ءاسن  یلع  كافطص  او  فیرشلا «  هماقم  هللا  یلعا  یسوطلا  هفئاطلا  خیش  نع  و 
(3). نیملاعلاءاسن هدیس  همطاف  نال  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوق 

. نیملاعلا ءاسن  یلع  میرم  تلضف  امک  یتما  ءاسن  یلع  هجیدخ  تلضف  لاق : هنا  یبنلا  نع  يور  و 

. دش هداد  يرترب  نم  تما  نانز  رب  زین  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دش ، هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه 

نارمع تنب  میرم  نوعرف و  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  عبرا :  الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  لاجرلا  نم  لمک  یبنلا  نع  يرـشخمزلا و  نع  و 
(4)  ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  و 

 ، مالسلا اهیلع  هیسآ  دنتـسه : جوا  دشر و  هنومن  نز  راهچ  نیا  نانز  نایم  زا  اما  دنتفرگ ، جوا  لامک  يوس  هب  یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایـسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلصدمحم  تنب  همطاف  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  مالسلا ،  اهیلع  میرم 

(5). اهنع هللا  یضر  هجیدخ  اهئاسن  ریخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  يوغبلا  نع  و 

محازم و تنب  هیـسآو  نارمع  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  هوسن  عبرا  لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یـسولآلا : نع  و 
(6). همطاف ًاملاع  نهلضفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ 

ص 439. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  - 1
ص321. ج24 ، راونالاراحب ، - 2

ص 456. ج2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  - 3
ص 573. ج4 ، فاشکلا ، - 4

ص 180. ج3 ، نایبلا ، عماج  ص 464 ؛ ج1 ، لیزنتلا ، ملاعم  - - 5

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com
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میرم دندش ، راگزور  نانز  رالاس  نز  راهچ  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یـسولآ 
. دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اهنآ  نیرت  لضفا  همطاف و  هجیدخ و  محازم ، تنب  هیسآ  نارمع ، تنب 

هللا یلـصدمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  هنجلا  لها  ءاسن  لضفا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  یبطرقلا :  نع  و 
. محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  هلآ و  هیلع و 

(1). محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  دمحم ، تنب  همطاف  هجیدخ ، زا : دنترابع  تشهب  نانز  نیرت  تلیضفرپ  نیرترب و 

اهئاسن ریخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع  ریثک  نبا  نع  و 
(2). دلیوخ تنب  هجیدخ 

رطاف 22-19 هروس  (- 5)

ْنَم ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو َال  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو  ُروُرَْحلا * َو َال  ُّلِّظلا  َو َال  ُروُّنلا *  َو َال  ُتاُملُّظلا  َو َال  ُریـصَْبلا *  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو  »
« ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشَی 

ناگدـنز ناگدرم و  زگره  و  ! * نازوس غاد و  داب  و  شخبمارآ )  ) هیاس هن  و  ،* ییانـشور اهتملظ و  هن  و  دنتـسین * ، ربارب  زگره  انیب  انیبان و  و 
روگ رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یمن  وت  و  دناسر ، یم  دهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ  دنتـسین ! ناسکی 

! یناسرب دنا  هتفخ 

: لاق سابع  نبا  نع  نیفلاخملا  قیرط  نع  هر )  ) ینارحبلا مشاه  همالعلا  رحبتملا  دیسلا  رکذ 

. ریصبلاو یمعالا  يوتسی  ام  و  لجوزع : هلوق 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  ریصبلا  و  لهجوبا ، یمعالا  لاق :

 . مالسلا هیلع  نینموملاریما  رونلا  لهجوبا و  تاملظلاف  رونلا ، تاملظلا و ال  و ال 

. لهج یبال  منهج  ینعی  رورحلا  هنجلا و ال  یف  مالسلا  هیلع  نینموملاریمال  لظ  لظلا  و  رورحلا ، لظلا و  و ال 

اهیلع هجیدـخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلاو و  رفعج  هزمح و  یلع و  ءایحالاف  تاومالاال  ءایحالا و  يوتـسی  ام  و  لاقف : ًاـعیمج ، مهعمج  مث 
(3). هکم رافک  تاومالا  و  مالسلا ،

لقن سابع  نبا  زا  ریـصبلا » یمعالا و  يوتـسی  ام  و   » دنوادخ لوق  هرابرد  تنـس ) لها   ) نیفلاخم قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  رحبتم  همالع 
شنیب تریصب و  بحاص  زا  روظنم  دشاب و  یم  لهجوبا  لدروک  روک و  زا  روظنم  تفگ : هک  دنک  یم 

ص 9. ج43 ، راونالاراحب ، ص 1325 ؛ ج2 ، یبطرقلاریسفت ، - - 1
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ص 312. ج1 ، میظعلا ، نآرقلاریسفت  - 2
ص 361. ج3 ، ناهربلا ، - 3
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زا روظنم  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییانـشور  رون و  زا  روظنم  لـهجوبا و  اـه ، یگریت  تاـملظ و  زا  روظنم  دـشاب . یم  نینموملاریما 
، خزود هلعـش  شتآ  راـبگرم  تخـس و  ياـمرگ  زا  روـظنم  ناـنمومریما و  يارب  تشهب  رد  تسا  يا  هیاـس  شخب  مارآ  زیگنا و  لد  هیاـس ي 

. دشاب یم  لهجوبا 

رفعج و هزمح ، یلع ، ترـضح  هیآ  نیا  رد  یقیقح  یناگئمز  زا  روظنم  تفگ : تاومالا » ـال  ءاـیحالا و  يوتـسی  اـم   » هیآ دروم  رد  ماـجنارس 
. دنشاب یم  هنیدم  رافک  ناگدرم ، زا  روظنم  دنشاب و  یم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  و  همطاف ، نیسح ،  نسح و 

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)

 « َنیَملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »

. داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،

هشئاع و مالـسلا و  اهیلع  ارهزلا  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  لاق : ینـالوخلا ، ملـسم  یبا  نع  هارث  باـط  یفوکلا  تارف  نع 
. هاتربخاف امهربخ ،  نع  امهلاسف  امههوجو  ترمحا  دق  نارختفت و  امه 

نیسحلا نسحلا و  ًایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تلمع  ام  وا  هشئاع  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
(1). نیملاعلا یلع  هجیدخ  همطاف و  ًارفعج و  هزمح و  و 

، هزمح نیـسح ، نسح و  نینموملاریما ، دوجو  نارم  عنادناخ  میهاربا و  نامدود  حون ، مدآ ، ادـخ  هک  یناد  یمن  ایآ  هشیاع  يا  دومرف : ربمایپ 
. دیزگرب نایناهج  رب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هجیدخ و  رفعج ،

(2). روثنملا ردلا  هنومضم  نم  ًابیرق  رکذ  و 

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)

َو َنوُعَمْطَی *  ْمُه  َو  اهُولُخْدَـی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدان  َو  ْمُهامیـِسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو  »
ْمُهامیـِسب ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  َنیِملاَّظلا *  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعْجَت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراـْصبَأ  ْتَفِرُـص  اذِإ 

ُْمْتنَأ َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َهَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍهَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْسقَأ ال  َنیذَّلا  ِءالُؤه  َأ  َنوُِربْکَتْـسَت *  ُْمْتنُک  ام  َو  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق 
« َنیِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضیفَأ  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  َو  َنُونَزْحَت * 

دنـسانش یم  ناش  هرهچ  زا  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا »  » رب تسا و  یباجح  نایخزود ،] نایتشهب و   ] ود نآ  نایم  رد  و 
. دنراد ار  نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوش ، یمن  تشهب  لخاد  اّما  داب »! امش  رب  دورد  : » هک دننز  یم  ادص  نایتشهب  هب  و 

ص 63. ج 37 ، راونالاراحب ، ص 80 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  - - 1
ص 23. ج1 ، روثنملا ، ردلا  - 2
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، فارعا باحـصا  و  هدـم *»! رارق  نارگمتـس  هورگ  اب  ار  ام  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  دـتفا  یم  ناـیخزود  هب  ناشمـشچ  هک  یماـگنه  و  * 
لام و زا   ) امـش يروآدرگ  هک ) دیدید  : » ) دـنیوگ یم  دـننز و  یم  ادـص  دنـسانش ، یم  ار  اهنآ  ناشیامیـس  زا  هک  ار ) نایخزود  زا   ) ینادرم

دای دنگوس  هک  دنتـسین  نانامه  فارعا ] رب  ناگدـناماو  نیا   ] اهنیا ایآ  دادـن *»! يدوس  ناتلاح  هب  امـش ، ياهّربکت  و  دـنزرف ) نآ و  تورث و 
مه دیـشخب  ار  اهنآ  ناشریخ ، لامعا  یـضعب  نامیا و  رطاخ  هب  دـنوادخ  یلو  ( !؟ دـش دـهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  ادـخ  تمحر  دـیدرک 
یم ادـص  ار  نایتشهب  نایخزود ، و  دـیوش * ! یم  كانمغ  هن  دـیراد و  یـسرت  هن  هک  دـیوش ، تشهب  لخاد  دوش ): یم  هتفگ  اـهنآ  هب  نونکا 

دنوادخ : » دنیوگ یم  خساپ ) رد   ) اهنآ دیـشخبب »! ام  هب  هداد ، يزور  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  ای  بآ ، يرادـقم  و  دـینک ) ّتبحم  : » ) هک دـننز 
!« تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا 

امهنیب و  لجوزع « : هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  بیبح  نب  رـشب  نع  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  ًاـضیا  ینارحبلا  نع  و 
: لاق لاجر » فارعالا  یلع  باجح و 

انتعیـش نیا  انوبحم  نیا  نودانیف  مالـسلا ، اهیلع  يربکلا  هجیدخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دـمحم و  هیلع  رانلا  هنجلا و  نیب  روس 
مهب نوزوجیف  مهیدـیاب  نوذـخایف  مهئاوساب  يا  مهامیـسب  ًالک  لجوزع  هلوق  کلذ  و  مهئابا ، ءامـسا  مهئامـساب و  مهنوفرعیف  مهیلا  نولبقیف 

(1). هنجلا نولخدی  طارصلا و 

تسا يدنلب  ژد  هاگرذگ و  نآ  زا  روظنم  دومرف : هک  دش ، هدیـسرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  باجح  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: هک دنهد  یم  ادن  اجنآ  زا  دنراد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  هجیدخ  همطاف و  نیـسح ، نسح ، یلع ، ربمایپ ، نآ ، زارف  رب  هک  خزودو  تشهب  نایم 

مان مان و  اب  ار  نانآ  دنور و  یم  نانآ  يوس  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  ناتـسود و  هاگنآ  ؟ دنتـسه اجک  ام  نایعیـش  نارادتـسود و  »
. دیامن یم  تشهب  دراو  دننارذگ و  یم  تخس  هاگرذگ  نآ  زا  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  دنسانش و  یم  ناش  یگداوناخ 

مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  وا  تعیب  و  مالسا ، ياهروتسد  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  قیدصت 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  دیوگ : یم  دافتسم  نب  یسیع 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  زا  دومرف : نک . نایب  میارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  مالـسا  يادـتبا  یگنوگچ 
: دومرف مدرک ، لاؤس  هراب 

: دومرف دـیبلط و  روضح  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، ناملـسم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
مالسا اب  ندرک  تعیب  هب  ار  امش  تسا ، نم  دزن  لیئربج  نونکا  دیتسه ، دنوادخ  نامرف  میلست  ادخ  يارب  دیا و  هدش  ناملسم  ادخ  يارب  امش  »

.« دیوش تیاده  ات  دینک  مالسا  زا  تعاطا  و  دیبای ، تمالس  ات  دینک ، تعیب  مالسا  اب  سپ  دناوخ ، یم  ارف 

ص 176. ج1 ، هرهاطلا ، تایآلا  لیوات  فتاجردلا ص 53 ؛ رئاصب  رصتخم  ص 255 ؛ ج24 ، راونالاراحب ، ص 355 ؛ مارملا ، هیاغ  - 1
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! ادخ لوسر  يا  میدرک  تعاطا  تعیب و  هجیدخ : یلع و 

طرش امـش  رب  شلوسر  دوخ  يارب  دنوادخ  ار  هچنآ  دروم  رد  تسخن  تسا ، اه  نامیپ  اه و  طرـش  ياراد  مالـسا  دیوگ : یم  لیئربج  ربمایپ :
. دیهد یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  دینک و  رارقا  هدرک ،

يدنوادخ تسین ، اتمه  یب  اتکی و  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  یلع و  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  هک  میهد  یم  یهاوگ  و  مینک ، یم  فارتعا  وا  ییاتکی  هب  هناصلاخ  تسا ، هتفرگن  يرـسمه  دنزرف و  دوخ ، يارب  هک 
هک میهد  یم  یهاوگ  و  تسا ، هداتـسرف  تمایق  ندـش  اـپرب  اـت  ناـهج  مدرم  همه ي  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  وا  لوسر  دـبع و  هلآ 

دهاوخب ار  هچنآ  دـنک و  یم  زاین  یب  دـنمزاین و  دروآ ، یم  نییاپ  درب و  یم  الاب  ار  دارفا  تاجرد  و  دـنک ، یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـنوادخ 
. دزاس یم  هدنز  جراخ و  اهربق  زا  ار  اهناسنا  تمایق  زور  و  دهد ، یم  ماجنا  شتیشم  قبط 

، دنداد یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میلعت  قبط  مالـسا  ناکرا  لوصا و  ریاس  تیناقح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  یلع 
. دنتسج يرازیب  اهنآ  نانمشد  زا  دندومن و  فارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  ناماما  تماما  هب  هلمج  زا 

؟ یتفایرد هدومن  وت  یهاوخ  مالسا  يارب  دنوادخ  هک  ار  یطورش  ایآ  دومرف : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: درک ضرع  هجیدخ 

؛ تملس تیضر و  تقدص و  تنمآ و  معن و  »

.« متشگ میلست  و  مدش ، یضار  و  مدرک ، قیدصت  مدروآ و  نامیا  يرآ و 

. تشاد زاربا  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

یم تعیب  نم  اب  هتفرگ  نامیپ  شماجنا  يارب  امش  زا  دنوادخ  هک  یطرش  نیا  رد  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟ ینک

. يرآ درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

اب یلع ! يا  : » دومرف داهن و  دوخ  تسد  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  و  دوشگ ، ار  شتـسد  فک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
.« نک عافد  ینک  یم  عافد  دوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  نم  زا  و  نک . تعیب  مدرک  طرش  وت  اب  هچنآ  رد  نم 

اب تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  : » تفگ درک و  هیرگ  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  ریثأت  تحت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.« مدرک تعیب  تسادخ ، كاپ  تاذ  صوصخم  هک  یهلا  توق  لوح و  هب  هیکت 
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مالس هجیدخ  نک ، تعیب  نم  اب  و  هدب ، رارق  متسد  يالاب  رب  ار  تتسد  دومرف : اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
. تسین نانز  يارب  داهج  هک  توافت  نیا  اب  درک ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دننامه  اهیلع  هللا 

وت و يالوم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  هجیدـخ ! يا  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  ماـگنه  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.« تسا نم  زا  دعب  اهنآ  ماما  نانمؤم و  يالوم 

و مهد ، یم  یهاوگ  و  مدوـمن ، تعیب  وا  اـب  دوـمرف ، وا  نأـش  رد  هچنآ  قـبط  و  مدرک ، قیدـصت  ار  وا  درک : ضرع  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
(1). تسا هاگآ  یفاک و  یهاوگ ، يارب  دنوادخ  هک  مریگ  یم  یهاوگ  هب  عوضوم  نیا  رب  ار  وت  دنوادخ و 

هدرک و فارتعا  نامیا  لامک  تاجرد  هب  وا ، اب  گنهامه  مالـسلا و  هیلع  یلع  فیدر  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  بیترت  نیا  هب 
. دندومن دیدجت  ار  دوخ  راوتسا  نامیپ  تعیب و  دنداد و  یهاوگ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنمجرا  ماقم 

نأش رد  مالسلاامهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  هدش ، لقن  ننست  لها  هعیش و  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تایاور  رد 
(2). تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  دنمجرا  ماقم  و 

نآ زا  شیب  هدمآ ، تایاور  فلتخم  باوبا  رد  هک  اهیلع » هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لیاضف   » راحبلا هنیفـس  كردتـسم  بحاص  هتفگ ي  هب 
(3) .« دشاب شرامش  هک  تسا 

ریـسم رد  وا  زا  و  میـسانشب ، ار  وا  ياه  یگتـسیاش  و  میربب ، یپ  دنمجرا  يوناب  نیا  ماقم  تمظع  ياهزار  هب  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  مایپ 
. مینک يوریپ  وگلا ، نیرترب  ناونع  هب  لماکت 

: مینک یم  بلج  راتفگ  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  ار  امش  رظن  اجنیا  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرک  لوسر ا  - 1

؛ نارمع هنبا  میرم  اهئاسن  ریخ  هجیدخ و  اهئاسن  ریخ  »

(4) .« تسا نارمع  رتخد  میرم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ایند  نانز  نیرتهب 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تما  نیا  نانز  نیرتهب  اهیلع و  هللا  مالس  میرم  هتشذگ  تما  نانز  نیرتهب  ای :

ص 232 و 233. ج 18 ، راحب ، ص 6 ، ج 4 ، سوواط ، نب  دیس  فرطلا  - 1
ترـضح يرترب  رد  ثیدح  تفه  دـلیوخ » تنب  هجیدـخ  هدیـسلا  لضف  ، » ص 377 ج 3 ، حاحـصلا » لوصال  عماـجلا  جاـتلا   » بتک رد  - 2

. تسا هدمآ  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ
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ص 216. ج 2 ، يزامن ، همالع  راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 3
ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 64 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 4
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: دومرف زین  - 2

؛(1) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  و  محازم ، تنب  هیسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  ریخ  »

ترـضح رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دـنترابع  نایناهج  نانز  نیرتهب 
.« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

؟ تسیچ اه  طخ  نیا  دـیناد  یم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک ، طخ  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : یم  سابع  نبا  - 3
: دومرف تسا . رتاناد  شلوسر  ادخ و  میتفگ :

، تشهب نانز  نیرتهب  نوعرف ؛ هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  و  دمحم ، تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  و  نارمع ، تنب  میرم  هنجلا  ءاسن  ریخ  »
(2) .« تسا نوعرف  رسمه  محازم ، رتخد  هیسآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نارمع ، رتخد  میرم 

: دومرف دوب ، اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  ییوج  يرترب  لاح  رد  هک  هشیاع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 4

یلع هجیدـخ  همطاف و  ارفعج و  هزمح و  نیـسحلاو و  نسحلاو  ایلع  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تملع  اـموا  »
؛ نیملاعلا

، رفعج هزمح ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مالـسلا ، هیلع  نسح  مالـسلا  هیلع  یلع  نارمع ، لآ  میهاربا ، لآ  حون ، مدآ ، دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ 
(3) .« دیزگرب نایناهج  رب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف 

وت دزن  هاگره  تسا ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 5
: ناسرب مالس  نم ، فرط  زا  شراگدرورپ و  يوس  زا  وا  رب  دمآ ،

جـنر و نآ  رد  هک  تشهب  رد  دـجربز ) زا   ) هعطق کی  زا  يا  هناـخ  هب  ار  وا  و  بصن ؛ ـال  تخـص و  ـال  بصق  نم  هنجلا  یف  تیبب  اهرـشی  «و 
(4) .« هدب هدژم  تسین  یمارآان 

هک تسا  یلاخوت  رهوگ  کی  زا  رصق  نآ  همه ي  هک  تسا  يرصق  ياراد  تشهب  رد  وا  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم  یـضعب  هتفگ  هب 
روظنم دیسرپ : ص )  ) ربمایپ زا  هریرهوبا  تایاور  زا  یضعب  قباطم   (5). دشاب هدش  هتخاس  فلتخم  ياه  هعطق  زا  هکنیا  هن  تسا  هعطق  کی  زا 

(6)« تسا یلاخوت  رهوگ  نآ  زا  روظنم  : » دومرف ص )  ) ربمایپ تسیچ ؟ بصق  زا  يا  هناخ  زا 

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، - 1
ج 2، باعیتسا ، و  كردم ، نامه  ، ) تسا هدمآ  هنجلا »... لها  ءاسن  لضفا   » تارابع زا  یضعب  رد  ص 2 - ص 162 و 16 ، ج 13 ، راحب ، - 2

(. ص 720
ص 63. ج 37 ، راحب ، - 3
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ص 438. ج 5 ، هباغلادسا ، - 4
ص 8. ج 16 ، راحب ، - 5

ص 27. هدازدامع ، فیلأت  ارهزلا ، همطاف  - 6
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: دومرف ترضح  نآ  تایاور ، زا  یضعب  قباطم  و  دشاب . دجربز  نامه  هک  هدمآ   (1)« درمزلا بصق  نم   » تایاور زا  یضعب  رد 

نآ رد  هک  نیرولب  يا  هناخ  هب  مهدب  هدژم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  ما  هدش  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  تیبب ؛... هجیدخ  رشبا  نا  ترما  »
(2) .« تسین یمارآان  جنر و 

: دومرف زین  - 6

نهلـضفا و  دـمحم ، تنب  همطاف  و  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  و  محازم ، تنب  هیـسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نهملاع  تاداـس  تادیـس  هوسن  عبرا  »
دلیوخ و رتخد  هجیدخ  محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  هک  دنشاب  یم  دوخ  ناهج  نانز  رورـس  نز  راهچ  همطاف ؛ املاع 

(3) .« تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ناهج  تهج  زا  اهنآ  نیرتهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف 

: دومرف زین  - 7

تنب هیـسآ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  همطاف  و  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نم  کبـسح  »
هیسآ ترـضح  همطاف و  ترـضح  هجیدخ ، ترـضح  میرم ، ترـضح  تسا : یفاک  لامک  تلیـضف و  رد  ناهج ، ود  ناوناب  نایم  رد  محازم ؛

(4)  « مالسلاامهیلع

: دومرف زین  - 8

، میرم زا : دـنترابع  هک  دـیزگرب  ار  نز  راهچ  نانز ، زا  دـنوادخ  انامه  همطاف ؛ هجیدـخ و  هیـسآ و  میرم و  اـعبرا ؛ ءاـسنل  نم ا  راـتخا  هللا  نا  »
(5) .« همطاف هجیدخ و  هیسآ ،

نآ زا  نابرقم  هک  یتشهب  همـشچ ي  نامه  نوبرقتملا ؛ اهب  برـشی  انیع  ( » نیففطم هیآ 27   ) ریـسفت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 9
: دومرف دنشون ». یم 

هب نانز  زا  و  دندیـسر ، لامک  دح  هب  يرایـسب  نادرم  زا  دمحم ؛ تنب  همطاف  و  همئألاو ، بلاطیبا  نب  یلع  و  هللا ، لوسر  نوقباسلا ؛ نوبرقملا  »
(6)« اهیلع هللا  مالس  همطاف  هجیدخ و  میرم ، هیسآ ، زا : دنترابع  هک  نز  راهچ  رگم  دندیسرن  لامک  رخآ  هجرد ي 

ص 131. ج 43 ، راحب ، - 1
ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2

ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  - 3
ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 7 ؛ ج 16 ، راحب ، - 4

ص 2. نامه ، - 5
ص 320. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 6
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مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هکنیا  هب  مهدن  تراشب  ار  وت  ایآ  تفگ : اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هب  هشیاع  يزور  - 11
(1) »؟ مالسلاامهیلع هیسآ  و  هجیدخ ، همطاف ، میرم ، زا : دنترابع  هک  دنتسه  وناب  راهچ  تشهب  نانز  رورس  : » دومرف

يرمسه نانچ  نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دننام  يرسمه  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  - 12
(2) .« مرادن ینز  ردام  نینچ  نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لثم  ینز  ردام  وت  مرادن ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  - 13

؛ نارمع تنب  میرم  و  محازم ، تنب  هیـسآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  عبرا : نیملاعلا  ءاـسن  تاداـس  »
(3)« میرم هیسآ و  همطاف ، هجیدخ ، زا : دنترابع  هک  تسا  وناب  راهچ  ناهج  ود  ناوناب  رورس 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دش ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يایوج  و  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  يزور  هدش : تیاور  - 14
(4) .« دناسر یم  مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدب  ربخ  وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو  : » تفگ لیئربج  تفاین ، ار  وا  هلآ  و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هب  رسای  رامع  طسوت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  لازتعا  زور  هنابـش  لهچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 15
: داد مایپ  نینچ 

؛ ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  لجوزع  هللا  نا  »

(5) .« دنک یم  راختفا  شگرزب  ناگتشرف  هب  ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه 

: دومرف هکنیا  ات  درک ، یفرعم  ار  دنوادخ  ناگدیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  - 16

؛ دلیوخ تنب  هجیدخ  و  ءارهزلا ، همطاف  و  نوعرف ، هأرما  محازم  تنب  هیسآ  و  نارمع ، تنب  میرمف  ءاسنلا  نم  هتریخ  «و 

(6) .« مالسلاامهیلع هجیدخ  همطاف و  هیسآ ، میرم ، زا : دنترابع  نانز  زا  ادخ  ناگدیزگرب 

رتلماک ناگمه  رب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هجیدخ و  میرم ، هیسآ ،  ) نز راهچ  نیا  یلو  دنرایـسب ، ناهج  رد  هنومن  نانز  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نآ میرب و  یم  یپ  نآ  ندوب  رترب  مهم  یلـصا و  ياهزار  زا  یکی  هب  وناـب  راـهچ  نیا  ناـشخرد  یگدـنز  یـسررب  رد  دـنراد ، يرترب  هدوب و 
هللا مالس  میرم  اب  هطبار  رد  یسیع  اهیلع ، هللا  مالس  هیسآ  اب  هطبار  رد  یسوم   ) قح يربهر  يراوتسا  دروم  رد  اهنآ  تسا ، يربهر  زا  تیامح 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هطبار  رد  مالسا  ربمایپ  اهیلع ،

همغلا فشک  - 1
ص 68. ج 40 ، راحب ، - 2

ص 266. ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 3
ص 72. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 8 ؛ ج 16 ، راحب ، - 4
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. دش دهاوخ  ناشن  رطاخ  ًادعب  نآ  حورشم  هکنانچ  ص 78 - نامه ، - 5
ص 48. ج 897 ، راحب ، - - 6

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنمجرا  www.Ghaemiyeh.comماقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:140

يامظع ماقم  يراوتـسا  يارب  رفن  راهچ  ره  هک  اجنآ  ات  دـندومن ، ار  راثیا  يراکادـف و  یعـس ، تیاهن  مالـسلا  هیلع  یلع  يربهر  اـب  هطبار  رد 
تداهش یلو  دندش ، دیهش  اراکشآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالـس  هیـسآ  هک  قرف  نیا  اب  دندیـسر ، تداهـش  هب  نیتسار ، يربهر 

زمر زار و  نیتسار ، يربهر  زا  تیامح  نیاربانب  دـش ، ماجنا  رایـسب ، ياه  تنحم  لمحت  زا  سپ  جـیردت و  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  میرم و 
. تسا زاتمم  یشزرا  لوصا  زا  و  تسا ، يرترب  جوا 

هدـمآ نینچ  هدـش ] لقن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  ًارهاـظ  هک   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـه  هماـنترایز  زا  یکی  زا  يزارف  رد  - 17
: تسا

ما يربکلا  هجیدخ  هیـضرملا ، هیـضارلا  هیکزلا  هرهاطلا ، هقیدـصلا  اصوصخ  نینمؤملا ، تاهما  تاریخلا ، تارهاطلا  کجاوزا  یلع  مالـسلا  »
، هدیدنسپ دونشخ و  هزیکاپ ، كاپ و  نیتسار و  يوناب  رب  مالـس  صوصخ  هب  نانمؤم  ناردام  وت ، کین  كاپ و  نارـسمه  رب  مالـس  نینمؤملا ؛

(1) .« نانمؤم ردام  گرزب ، يوناب  هجیدخ 

مارح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  تسا  ور  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  زا  نانمؤم  ناردام  هب  ریبعت 
. درکن جاودزا  اهنآ  اب  و  داهن ، مارتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهنآ و  تمحر  میرح  هب  دیاب  تسا ،

: هدش ریبعت  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  رگید  ياه  همانترایز  زا  يزارف  رد  و 

(2) .« نایناهج نانز  رورس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رب  مالس  نیملاعلا ؛ ءاسن  هدیس  هجیدخ  یلع  مالسلا  »

ترخآ ایند و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تنب هجیدـخ  و  هنجلا ، یف  یبـنلا  هجوز  یه  نوـعرف و  هجوز  محازم  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  ءاـسنلا : نم  عـبرا  یلا  هنجلا  تقاتـشا  »
؛ دمحم تنب  همطاف  و  هرخآلا ، ایندلا و  یف  یبنلا  هجوز  دلیوخ 

: تسا نز  راهچ  قاتشم  تشهب 

رتخد هجیدخ  - 3 تسا . تشهب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هک  نوعرف ، رـسمه  محازم ، رتخد  هیـسآ  - 2 نارمع ، رتخد  میرم  - 1
(3) .« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  - 4 ترخآ . ایند و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  دلیوخ 

مالسلاامهیلع ارهز  میرم و  هیسآ ، ماقم  هب  یهاگن 

ص 189. ج 100 ، راحب ، - 1
ص 272. ج 102 ، نامه ، - 2

ص 53 و 54. ج 43 ، راحب ، - 3
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میرم و ترضح  هیسآ و  ترـضح  مان  رانک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  مان  ددعتم ، دراوم  رد  هدش  رکذ  تایاور  رد  هکنیا  هب  رظن 
اهیلع هللا  مالس  میرم  اهیلع و  هللا  مالس  هیـسآ  ماقم  رکذ  هب  هدرـشف  روط  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  هدش ، رکذ  مالـسلاامهیلع  همطاف  ترـضح 

: مینک یم  بلج 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  هیسآ  ترضح 

یم ار  یقیقح  يادخ  یفخم  روط  هب  دوب و  لیئارـسا  ینب  مرتحم  دنمجرا و  رایـسب  ناوناب  زا  نوعرف  رـسمه  اهیلع  هللا  مالـس  هیـسآ  ترـضح 
و دومن ، مالسلا  هیلع  یسوم  هب  رایسب  ياه  تمدخ  و  دیدرگ ، ناینوعرف  تسد  هب  ندش  هتشک  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  تاجن  بجوم  دیتسرپ .
دـمآ و وا  دزن  نوعرف  هک : بیترت  نیا  هب  دیـسر ، تداهـش  هب  شرهوش  تسد  هب  ماجنارـس  دوب ، نوگانوگ  ياهکیتکات  اب  وا ، نابهگن  هناـگی 

. داد ربخ  وا  هب  ار  شنادنزرف  رگشیارآ و  تداهش  يارجام 

؟ ینک یخاتسگ  یبای و  تأرج  لاعتم  دنوادخ  رب  هنوگ  نیا  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  نوعرف ! يا  وت  رب  ياو  هیسآ :

!؟ يا هدش  هناوید  رگشیارآ  نآ  دننام  زین  وت  ایوگ  نوعرف :

. نایناهج راگدرورپ  وت و  راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپ  لاعتم ، دنوادخ  هب  مراد  نامیا  هکلب  ما ، هدشن  هناوید  هیسآ :

هیلع یـسوم  ادخ  هب  ای  منازوسب ، ار  وا  شتآ  اب  ای  ما ، هدرک  دای  دنگوس  هدـش ، هناوید  ترتخد  : » تفگ وا  هب  دـیبلط و  ار  هیـسآ  ردام  نوعرف 
.« ددرگ رفاک  مالسلا 

ار ردام  هدوهیب ي  نخـس  هیـسآ ، یلو  نک ... قفاوت  ترهوش  اب  هدـن ، نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  درک ، تبحـص  هیـسآ  اب  تولخ  رد  هیـسآ  ردام 
.« دش مهاوخن  رفاک  لاعتم  دنوادخ  هب  زگره  : » تفگ درکن و  شوگ 

(1). دنتسب دندوب ، هدرک  بصن  نیمز  رد  هک  یخیم  راهچ  هب  ار  هیسآ  ياهاپ  اهتسد و  داد  نامرف  نوعرف 

رد دیشک و  یم  سفن  همین  همین  وا  دنتشاذگ . شا  هنیـس  يور  ار  یگرزب  رایـسب  گنـس  و  دنداهن ، دیـشروخ  نازوس  شبات  ربارب  رد  ار  وا  و 
. تشاد رارق  یتخس  رایسب  هجنکش ي  ریز 

اعد وا  يا  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  دومن ، دادمتسا  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  شناتشگنا  تکرح  اب  وا  درک ، روبع  وا  رانک  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم 
تـشهب رد  يا  هناخ  ایادخ ! : » درک ضرع  دش و  هجوتم  ادخ  هب  درکن و  درد  ساسحا  رگید  وا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ياعد  تکرب  هب  درک و 

.« زاس مهارف  نم  يارب 

(. 89 رجف ،  ) تسا هدش  دای  اهخیم ) بحاص  « ) داتوالاوذ  » ناونع هب  نوعرف  نآرق ، رد  ور  نیا  زا  - 1
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ترس درک : یحو  وا  هب  دنوادخ  دیشون : یم  دروخ و  یم  تشهب  ياه  یندیشون  اهاذغ و  زا  وا  درب ، تشهب  هب  ار  وا  حور  مد  نامه  دنوادخ 
، دیدنخ یلاحـشوخ  زا  درک و  هدهاشم  دوب . هدش  هتخاس  دیراورم  زا  هک  تشهب  رد  ار  دوخ  هناخ ي  درک و  دـنلب  ار  شرـس  وا  نک ، دـنلب  ار 

!« ددنخ یم  یتخس  هجنکش ي  نینچ  راشف  ریز  رد  دینیبب  ار  نز  نیا  یگناوید  : » تفگ نارضاح  هب  نوعرف 

تاجن نمشد  دنزگ  زا  نوگانوگ  دراوم  رد  ار  وا  تشاد و  مالسلا  هیلع  یسوم  رب  رایـسب  قح  هک  ینابرهم  مواقم و  يوناب  نیا  بیترت  نیا  هب 
(1). دیسر تداهش  هب  دوب ، هداد 

هکنانچ تسا ، هدش  دای  هنومن  زاتمم و  ناوناب  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترـضح  زا  وا و  زا  میرحت ) هروس ي  هیآ 11 و 12   ) نآرق رد 
. دش رکذ  راتفگشیپ  رد 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح 

مان هب  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ردپ  دوب ، لیئارسا  ینب  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هنازرف و  ناوناب  زا  نارمع  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح 
. دمآ یم  رامش  هب  لیئارسا  ینب  دباع  اسراپ و  هتسجرب و  ياملع  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  لسن  زا  نارمع 

هب هیآ 36  ات  نآ  زاـغآ  زا  هک  تسا ، میرم  ماـن  هب  مهدزون ) هروس   ) نآرق هروس  کـی  و  هدـمآ ، راـب  نآرق 34  رد  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  ماـن 
. دزادرپ یم  شتوعد  یگنوگچ  یگدنز و  زا  یشخب  و  هراوهگ ، رد  وا  نتفگ  نخس  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  تدالو  يارجام 

تیـصخش و  دنداد ، هدژم  وا  دلوت  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  دـنوادخ  بناج  زا  ناگتـشرف  دوش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هکنآ  زا  لبق 
: میناوخ یم  نارمع ، لآ  هروس ي  هیآ 45  رد  هکنانچ  دندرک ، یفرعم  ار  مالسلا  هیلع  یسیع 

دای هب  نیبرقملا ؛ نم  هرخآلاو و  ایندـلا  یف  اـهیجو  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  هملکب  كرـشبی  هللا  نا  میرم  اـی  هکئـالملا  تلاـق  ذا  »
یم هدژم  دوخ  فرط  زا  یتمظع ) اب  دوجو   ) يا هملک  هب  ار  وت  دنوادخ  دنتفگ : میرم  هب  ادـخ ) بناج  زا   ) ناگتـشرف هک  ار  یماگنه  دـیروآ 

.« دوب دهاوخ  ادخ  هاگرد  نابرقم  زا  هتسجرب و  ناسنا  ناهج  ود  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، میرم  نب  یسیع  حیسم ، شمان  هک  دهد 

نایاسراپ و نادباع و  سلجم  هب  یگلاس  هدزاود  نس  رد  دـش ، گرزب  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  شردام  یتسرپرـس  تحت  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هدید شا  هرهچ  رد  یناوجون  نامه  رد  هداعلا ، قوف  تفرعم  تمظع و  راثآ  تخادرپ ، هرظانم  هثحابم و  هب  اهنآ  اب  و  تفای ، هار  نادنمـشیدنا 

. دش یم 

ماقم ياراد  هراوهگ ، رد  یکدوک  ماـگنه  میرم ، هروس ي  هیآ 30  قبط  هچرگ  دش ، تلاسر  هب  ثوعبم  یگلاس  یس  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع 
(2). دوب دعب  هب  یگلاس  یس  زا  شتلاسر  تیمسر  یلو  دوب ، توبن 

؟ تسیک اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

ص 164. ج 13 ، راحب ، ص 319 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
.326 ص 250 - ج 14 ، راحب ، رد  رتشیب  حرش  - 2
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اجنیا رد  دراد ، لقتسم  باتک  هب  زاین  تسا و  نشور  يدودح  ات  تسا و  رایسب  نخس  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ماقم  تمظع  دروم  رد 
: مینک یم  تیافک  ثیدح  نیا  رکذ  هب  اهنت 

تخرد هیبش  سآ   ) درُوم تخرد  يوب  تشهب ، ناوناب  يوب  تسا ، هب »  » يوب ناربمایپ ، شوخ  يوب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
سآ و هب و  يوب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  مرتخد  يوب  و  تسا ، خرـس  لگ  يوب  ناگتـشرف  يوب  دشاب ، یم  دراد ) وبـشوخ  لگ  گرب و  هک  رانا 

(1) .« تسا خرس  لگ 

: رعاش لوق  هب 

يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآیراد  ابیز  خر  یسیع ، مد  ءاضیب  دی 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  فیرش  دوجو  هب  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  ناماما  تاهابم 

هللا مالـس  هجیدخ  ترـضح  ناهج  دـنمجرا  يوناب  دوجو  هب  ددـعتم  دراوم  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دینک هجوت  ریز  تایاور  هب  اتسار  نیا  رد  دنا ، هدومن  راختفا  تاهابم و  اهیلع 

هلمج زا  و  دومرف ، یبلاطم  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  نأش  رد  مدرم  روضح  رد  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  فلا :
: تفگ نینچ 

»؟ هدج دج و  تهج  زا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم ! يا  هدجو ؛ ادج  سانلا  ریخب  مکربخا  الا  سانلا ! اهیا  »

: دومرف هدب »! ربخ  يرآ ، : » دندرک ضرع  نارضاح 

؛ دلیوخ تنب  هجیدخ  امهتدج  هللا و  لوسر  امهدج  نیسحلاو ، نسحلا  »

هللا مالـس  هجیدخ  اهنآ  هدج ي  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادـخ  لوسر  ناشدـج  هک  دنتـسه  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  اهنآ 
(2) .« دشاب یم  دلیوخ  رتخد  اهیلع 

، دنگوس ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف درک ، یم  یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ  نمض  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ب :
(3) »...؟ تسا دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نم  هدج ي  هک  دیناد  یم  ایآ 

(4) »؟ متسه اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  امش  ربمایپ  رسمه  دنزرف  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف نمشد  هب  باطخ  زین  و 

ص 177. ج 66 ، راحب ، - 1
. تسا هدمآ  ص 61 و 90  رد ج 37 ، توافت ، یکدنا  اب  ثیدح ، نیا  ریظن  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، - 2

ص 318. ج 44 ، راحب ، - 3
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: درک یفرعم  ار  دوخ  نینچ  شزارف  رد  شفورعم  هبطخ ي  نآ  رد  قشمد ، رد  دیزی  هناهاش  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ج :

(1) .« متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ  رسپ  نم  يربکلا ؛ هجیدخ  نب  انا  »

(2). داد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  دنمجرا ) گرزب و  « ) يربک  » بقل هکنیا : هجوت  بلاج 

یم نینچ  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  هب  هجوت  اب  يزارف  رد  هدـش ، رداص  جـع )  ) نامز ماما  هسدـقم ي  هیحان ي  زا  هک  هبدـن  ياـعد  رد  د :
: میناوخ

یلع رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدیزگرب  ربمایپ  رـسپ  تساجک  ءارغلا ؛ هجیدـخ  نبا  و  یـضترملا ، یلع  نبا  و  یفطـصملا ، یبنلا  نبا  نیا  »
»؟ اهیلع هللا  مالس  ماقم  دنلب  هجیدخ  رسپ  مالسلا و  هیلع  هدیدنسپ 

. تسا هدش  رکذ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  تفص  ناونع  هب  اجنیا  رد  هک  تسا ، دنمجرا  خماش و  ینعم  هب  ءارغ »  » هژاو ي

و دمآ ، نادیهش  هراپ ي  هراپ  ياهرکیپ  رانک  هک  یماگنه  لاس 61 ه.ق . مرحم  مهدزای  زور  رد  البرک  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  ه :
درک و دای  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاطم 

(3) .« داب گرزب  يوناب  هجیدخ ي  يادف  هب  مردپ  يربکلا ؛ هجیدخ  یباب  : » دومرف

زا هدش ، میظنت  مالسلا  مهیلع  ناگدازماما  ناماما و  يارب  ادخ  ءایلوا  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  فرط  زا  هک  ییاه  همانترایز  رثکا  رد  و:
دیدجت اه  هرطاخ  رد  وا  دای  هراومه  ات  تسا ، هداد  مالس  وا  هب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هب  مالس  زا  سپ  هدش و  دای  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 

. دنهد رارق  هطساو  دنوادخ  هناخ ي  رد  ار  وا  و  دننک ، ضرع  مالس  وا  هاگشیپ  هب  نامیا  اب  نارئاز  و  ددرگ ،

( يوما هفیلخ ي  نیمهد   ) کلملادبع نب  ماشه  یتوغاط  تموکح  دض  رب  یمیظع  شروش  بالقنا و  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نب  دیز  ز :
: دنک یم  جاجتحا  نینچ  نمشد ، ربارب  رد  ینخس  رد  دیسر ، تداهش  هب  ماجنارس  و  دومن ،

هللا یلص  ادخ  لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه ، یتسود  تدوم و  هب  رتراوازـس  ام  و  هجیدخ ؛... انتدجو  هللا  لوسر  انوبا  هدوملاب ، قحا  نحن  «و 
(4) .« تسا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یلع  ام  ردپ  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  ام  ردام  و  تسا ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ام  هدج ي  هلآ و  هیلع و 

ص 174. ج 44 ، راحب ، - 1
ص 300. ج 21 ، ادخهد ، همانتغل  - 2

ص 59. ج 45 ، راحب ، - 3
ص 207. ج 27 ، نامه ، - 4
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شا همع  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  سابع ، نبا  اب  ییوگتفگ  رد  درک ) ینمـشد  تلاسر  نادـناخ  اب  هکنیا  اب   ) ریبز نب  هللادـبع  ح :
: دیوگ یم  هدومن و  راختفا 

(1) »؟ تسا اه  ناهج  ناوناب  رورس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ما  همع  هک  یناد  یمن  ایآ  نیملاعلا ؛ ءاسن  هدیس  هجیدخ  یتمع  نا  ملعت  تسلا  »

نایرگ ناشیرپ و  رایسب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  ط :
. دوب

ياهیگژیو ياراد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تکرب  رپ  دوجو  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: هک راد  شوخ  لد  دومرف : درک و  دای  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  شردام  زا  يزارف  رد  و  داد ، يرادلد  تسا  هتسجرب 

تما نیا  زا  صخـش  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  کما ؛ هجیدـخ  وه و  همالا ، هذـه  نم  هلوسر  لجوزع و  هللااـب  نمآ  نم  لوا  اـیلع  نا  »
(2) .« دنتسویپ مالسا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  وا و  دروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا 

، دنام هفوک  رد  زور  دنچ  دمآ و  هفوک  هب  دش ، طلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تفالخ  رـصع  رد  ي :
سدقم تحاس  هب  تسناوت  هچنآ  هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  راک  نایاپ  زا  سپ  تفرگ ، تعیب  دوخ  يارب  مدرم  زا  و 

، دـندوب رـضاح  سلجم  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هکنیا  اب  تفگ ، ازـسان  درک و  تراـسج  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
: دومرف تساخرب و  دوخ  دیناشن و  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دهدب ، ار  هیواعم  خساپ  ات  تساخرب  اهیلع  هللا  مالس  نیـسح 
، دشاب یم  رخـص  تردپ  هیواعم و  ییوت  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  نسح و  منم  يدرک ؟ دای  يدب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  يا  »

. تسا برح  وت  دج  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  تسا ، دنه  وت  ردام  تسا و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نم  ردام 

. تسا تیلهاج ) راکتـشز  نز   ) هلیتف وت  هدج ي  یلو  مالـسا ) گرزب  يوناب   ) هجیدـخ نم  هدـج ي  هلیتف ؛... کتدـجو  هجیدـخ  یتدـج  «و 
.« تسا قافن  رفک و  ياراد  و  دب ، شا  هقباس  تسپ و  شبسن  بسح و  دیلپ و  شمان  هک  سک  نآ  ام  زا  دنک  تنعل  دنوادخ 

(3). نیمآ دنتفگ : دندوب  دجسم  رد  هک  یفلتخم  ياههورگ 

ص 325. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 502. ج 22 ، راحب ، ص 201 ؛.. تمواقمو ، راثیا  هروطسا  - 2

ص 173. دیفم ، خیش  داشرالا  - 3
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هلمج زا  دومرف ، ار  قوف  قباطم  تساخرب و  هیواعم  ربنم  ياپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  داد ، خر  یبنلادجسم  رد  هنیدم  رد  قوف  هثداح ي  ریظن 
: دومرف هدرک و  راختفا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شا  هدج  دوجو  هب 

(1) .« تسا هلیثن  وت  هدج ي  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نم  هدج ي  هلیثن ؛ کتدجو  هجیدخ  یتدج  «و 

هداز و كاپان  نیب  تسا  قرف  و  متسه ، اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  لسن  زا  نم  یلو  يا ، هدمآ  دوجو  هب  كاپان )  ) هلیثن لسن  زا  وت  ینعی 
. هداز كاپ 

وا دنمورین  داقتعا  دنوادخ و  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  قیمع  طابترا 

راوتسا مکحم و  بلق  توق  ياراد  ور  نیا  زا  تشاد ، دنوادخ  هاگرد  اب  ییالاب  حطس  رد  قیمع و  طابترا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
، تخاس یم  رارقرب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ي  هراومه  زرح  نآ  وترپ  رد  دوب و  ادخ ) هب  یگدـنهانپ  ياوتحم  رپ  تاملک   ) زرح ياراد  وا  دوب ،
ار امش  رظن  هک  هدرک  لقن  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هب  طوبرم  زرح  ود  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  گرزب  ملاع 

: مینک یم  بلج  نآ  هب 

هب هلک ؛ ینأش  یل  حلصا  و  ادبا ، نیع  هرط  یسفن  یلا  ینلکت  و ال  ینثغاف ، ثیغتـسا  کتمحرب  مویق ، ای  یح  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  - » 1
کی هزادنا ي  هب  زگره  ارم  و  هدب ، هانپ  نم  هب  مدش ، هدنهانپ  تتمحر  هب  راوتـسا ! هدنز و  يادخ  يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب ي  دـنوادخ  مان 

.« شخب ناماس  ارم  یگدنز  لاح و  همه ي  راذگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب  مشچ 

يا ناـبهگن ، يا  ادـخ ، يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب ي  دـنوادخ  ماـن  هب  بیقر ؛ اـی  ظـیفح  اـی  ظـفاح  اـی  هللا  اـی  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  - » 2
(2) .« رادساپ بقارم و  يا  هدنرادهگن و 

طابترا نامیا و  ترـضح ، نآ  قدـص  ياه  هناشن  تازجعم و  ندـید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تبحاـصم 
مالسا هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  تورث و  همه ي  دوش  یم  رضاح  هک  ییوناب  اعطق  دوب ، هدومن  رتمکحم  ادخ  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

. تسا رادروخرب  مکحم  قیمع و  رایسب  داقتعا  زا  وا  هک  تسا  نآ  رگنایب  درذگب  اتسار  نیا  رد  شیتسه  همه  زا  و  دهدب ،

ربمایپ يزور  درک ، یم  يرادهگن  وا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اهتدم  و  دوب ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  روضح  رد  انیبان  ینز  هدـش : تیاور 
ود اعطق  : » تفگ انیبان  يوناب  نآ  هب  باطخ  درک و  هدافتـسا  دوخ  تیالو  يورین  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.« دنبای زاب  ار  دوخ  یتمالس  دیاب  وت  نامشچ 

. دش انیب  مشچ  ود  ره  زا  وا  مد  نامه 

: دننام هدش ، رکذ  هنوگ  دنچ  هیواعم  هدج ي  مان  دروم  رد  ص 47 - ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 90 ؛ ج 44 ، راحب ، - 1
. هلیتف هلیقن و  هلیثن ،

ص 6. تاوعدلا ، جهم  - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تکرب  رپ  ياعد  هجیتن ي  ییانیب ، نیا  كرابم ؛ ءاعد  اذه  : » تفگ هرظنم  نیا  ندـید  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
.« تسا

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) .« میداتسرفن نایناهج  يارب  تمحر  زج  ار  وت  ام  و  نیملاعلل ؛ همحر  الا  كانلسرا  ام  «و 

. تشگ یم  رتراوتسا  رتقیمع و  مالسا  هار  رد  و  دوزفا ، یم  شداقتعا  نامیا و  رب  اه ، تمارک  هنوگ  نیا  ندید  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

تلحر رتسب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مهدراهچ : لصف 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تلحر  زور  هام و  لاس ،

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  لاس  راهچ  ای  لاس  هس  دودح  هار ، نیا  رد  تمواقم  و  یهاوخ ، مالسا  لیلد  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
. تفرگ رارق  يداصتقا  دیدش  هرصاحم ي  رد  بلاطیبا ، بعش  رد  مشاه ، ینب  هلآ و  و 

رارق يریپ  نینـس  نارود و  رد  ینعی  دـینارذگ ، یم  ار  یگلاـس  ات 65  نارود 63  تقو  نیا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
هدروخلاس دارفا  رب  صوصخ  هب  ناگدنوش ، هرصاحم  رب  هرصاحم  ماگنه  هک  یحور  یمسج و  نوگانوگ  تخس و  رایـسب  ياهراشف  تشاد ،

راثیا و دوب . هدننک  درخ  نکـشرمک و  یتسار  هب  دش ، دراو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  راوگرزب  ردـپ  بلاطوبا  دـننام  يا 
ناگدنوش هرصاحم  و  دوب ، یجیردت  گرم  هجنکش و  عون  کی  هرصاحم  تخس  طیارـش  هنرگو  دندنام . هدنز  هک  دش  ثعاب  اهنآ  تمواقم 

. دروآ یم  رد  ياپ  زا  ار 

بلاطوبا و هک  تشذـگن  نادـنچ  يدازآ ، زا  سپ  دـندرک ، مالعا  ار  هرـصاحم  نارود  نایاپ  ناکرـشم ، هک  یتقو  تایاور  قباـطم  ور  نیا  زا 
تداهـش هب  تقیقح  ردو  دندرک ، تلحر  یتدم  كدنا  زا  سپ  و  هداتفا ، تلحر  رتسب  رد  زور  دنچ  هلـصاف  اب  ود  رهاهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

. دندیسر

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زور  هس  زا  سپ  و  تفر ، ایند  زا  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هرصاحم ، زا  يدازآ  زا  سپ  هام  ود  تایاور ، زا  يا  هراپ  قبط 
هام شـش  ای  هام ، کی  ای  زور  جـنپ  یـس و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  بلاطوبا و  تلحر  نیب  هلـصاف ي  رگید  لقن  قباطم  و  درک . تلحر  زین 

(2). تسا هدوب 

ص 17. ج 18 ، راحب ، 107 ؛ ءایبنا / - 1
ص 5 و 58 و 14 و 24. ج 19 ، راحب ، - 2
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دعب زور  جنپ  یس و  تفر ، ایند  زا  تثعب  مهد  لاس  لاوش  همین ي  رد  بلاطوبا  : » هدمآ ددعتم  كرادم  زا  لقن  هب  ریدغلا  دنمشزرا  باتک  رد 
ضراع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  يدیدش  نزح  افواب ، رای  ود  نیا  تلحر  اب  درک . تافو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  وا : تلحر  زا 

(1). دیمان هودنا ) مغ و  لاس  « ) نزحلا ماع   » ار لاس  نآ  ترضح ، نآ  ور  نیا  زا  دش ،

. درک تلحر  تثعب  مهدزای  لاس  زاغآ  رد  بلاطوبا  هک  دنک  یم  لقن  ننست  لها  فورعم  ملاع  دیدحلا ، یبا  نبا 

یم لقن  يدـنوار  ثدـحم  و  تفر ». ایند  زا  تثعب  زا  هام  تشه  لاس و  هن  تشذـگ  زا  سپ  بلاطوبا  : » دـسیون یم  بقانم  رد  يورـس  همالع 
(2) .« درک تافو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  وا ، زا  دعب  زور  هس  هدومن و  تلحر  تثعب  مهد  لاس  رخآ  رد  بلاطوبا  دنک :

هجیدخ نیلاب  رد  هراومه  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  یماگنه 
هک اهنآ  زا  یخرب  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  هک  داد  خر  ییاـهارجام  تدـم  نیا  رد  دـندرک ، یم  يراتـسرپ  وا  زا  و  دـندوب ، اـهیلع  هللا  مـالس 

: مینک یم  بلج  میا  هتفای  تسد 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نداد  يرادلد 

ندرپس ناج  لاح  رد  وا  دـید  دـمآ ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نیلاب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هدـش  لقن  لبج  نبذاعم  زا 
: دومرف تسا ،

؛ مالسلا ینم  له  أرقاف  كرئارض  یلع  تمدق  اذاف  اریثک  اریخ  هارکلا  یف  هللا  لعج  دقو  هجیدخ ، ای  کب  لزن  ام  هرکا  »

رایـسب ریخ  هودنا ، جنر و  رد  دنوادخ  یلو  متـسه ، نیگهودنا  نارگن و  هدـمآ  شیپ  وت  يارب  هک  هودـنا  جـنر و  زا  هچنآ  يارب  هجیدـخ ! يا 
.« ناسرب اهنآ  هب  ارم  مالس  يدش . دراو  دوخ  ياه  مدمه  اهوشمه و  دزن  هب  هک  یماگنه  تسا ، هداد  رارق 

»؟ دنتسیک اه  مدمه  نآ  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

.« یسوم رهاوخ  مثلک )  ) همیلک محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  اهنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: تفگ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

(3) .« ادخ لوسر  يا  داب  كرابم  اراوگ و  هللا ؛ لوسر  ای  نینبلا  ءافرلاب و  »

ص 372. ج 7 ، ریدغلا ، - 1
ص 61. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2

( توافت یکدنا  اب   ) ص 20 و 24 ج 19 ، راحب ، ص 30 ، ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
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نآ یسراف  لداعم  ابیرقت  دش ، یم  هتفگ  داب  كرابم  ناونع  هب  اه  یسورع  رد  رـصع  نآ  رد  هک  تسا  یحالطـصا  نینبلاو » ءافرلاب   » هلمج ي
« داب رمث  رپ  كرابم و  رادید ، نیا  زا  هب  هب  : » تسا نینچ 

وت رـسمه  تشهب  رد  ارم  دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهزور  نیا  زا  یکی  رد 
(1) »!؟ تسا هدومن 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  یسورع  بش  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تیصو 

: دیوگ یم  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ما  زا  ریغ  و  دش ، یم  هدناوخ  هملـس  ما  هینک  اب  هک   (2) نکس نب  دیزی  تنب  ءامسا 
رد ایآ  : » متفگ درک  هیرگ  دید  ارم  هک  یتقو  متفر ، شتدایع  هب  تفرگ  رارق  تلحر  رتسب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه 

نابز اب  ترـضح  نآ  و  یتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  و  ناهج ، ود  نانز  رورـس  وت  هکنیا  اب  ینک ، یم  هیرگ  گرم  دروم 
»؟ تسا هداد  هدژم  تشهب  هب  ار  وت  دوخ 

دوخ فافز  بش  رد  يرتخد  ره  تسا ، اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دروم  رد  هکلب  تسین ، گرم  يارب  ما  هیرگ  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
گرزب زونه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  یلو  دزاس ، فرطرب  ار  وا  ياهزاین  و  دشاب ، وا  رارـسا  محرم  دنک و  کمک  وا  هب  ات  دراد  ییوناب  هب  زاین 

.« دنک یتسرپرس  يردام و  وا  زا  نم  ياج  هب  ات  دشابن  یسک  شیسورع  بش  رد  هک  منارگن  هدشن ،

يارب وت  ياج  هب  داد ، رمع  نم  هب  تقو  نآ  ات  دنوادخ  رگا  هک  منک  یم  دـهع  ادـخ  اب  نم  نم ! مناخ  يا  : » مدرک ضرع  دـیوگ : یم  ءامـسا 
.« منک يردام  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

یسورع بش  ماجنارس  و  دمآ ، شیپ  هب  هنیدم  هب  ترجه  درک ، تلحر  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دوب ، مرطاخ  رد  نانچمه  دهع  نیا 
مـسارم ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، ارف  ردـب ) گنج  زا  دـعب  یکدـنا  ترجه ، مود  لاس  رد   ) اـهیلع هللا  مالـس  همطاـف 

متشاد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  هک  يدهع  قبط  نم  یلو  دنتفر ، همه  دنورب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  هک  داد  روتـسد  نانز  همه ي  هب  یـسورع ،
هناخ زا  هک  مدادـن  روتـسد  رگم  : » دومرف متـسه . ءامـسا  متفگ : یتسیک ؟ دومرف : دـید ، ارم  یکیرات  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدـنام ،

»؟ دیورب نوریب 

اب یلو  مرادن ، ار  وت  روتـسد  اب  تفلاخم  دصق  نم  و  يدومرف ، روتـسد  نینچ  يرآ  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 
. مدرک نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  نامیپ  دهع و  ناتساد  هاگنآ  ما ، هتسب  ینامیپ  دهع و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

ص 36. هدازدامع ، زا  ءارهزلا ، همطاف  یناگدنز  - 1
رایط رفعج  رسمه  ماگنه  نآ  رد  سیمع  تنب  ءامسا  اریز  تسا  هابتشا  نیا  و  هدمآ ، سیمع » تنب  ءامـسا  ، » نتم رد  هک  نیا  هجوت  لباق  - - 2

: دنا هتفگ  یضعب  ور  نیا  زا  درب ، یم  رس  هب  هشبح  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف یـسورع  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ تلحر  ماگنه  و  دوب ،
، نآ یقرواپ  هب  هجوت  اب  ص 134  ج 43 ، راحب ، هب  هراب  نیا  رد   ) دش یم  هدناوخ  هملـس  ما  هینک  اب  هک  تسا  نکـس » نب  دـیزی  تنب  ءآمـسا  »

( دوش هعجارم 
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هب يافو  يارب  ادخ  هب  ار  وت  : » دومرف نم  هب  هاگنآ  درک ، هیرگ  رایتخا  یب  دینش ، ار  وا  تیصو  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  مان  ات  ترـضح  نآ 
»؟ يا هدنام  اجنیا  رد  تدهع 

. يرآ ادخ  هب  دنگوس  مدرک : ضرع 

(1). درک ریخ  ياعد  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

گرم زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  فوخ 

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  ررکم  روط  هب  و  دومن ، مالسا  يارب  ار  يراکادف  تیاهن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هکنیا  اب 
کـچوک و هدـنب ي  ار  دوخ  و  دوب ، ناـساره  ادـخ  سرت  زا  گرم ، هناتـسآ ي  رد  و  دوب ، فئاـخ  لاـح  نیع  رد  دـش ، هداد  تشهب  هدژم ي 
اعد و ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ددرگ ، دونـشخ  خزرب  ربق و  ملاع  رد  هک  تساوخ  یم  ادخ  هاگرد  زا  و  تسناد ، یم  يزیچان 
رد دـهد ، رارق  صاخ  فطل  دروم  ار  وا  يراپـس ، كاخ  گرم و  ماـگنه  هک  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  و  تشاد ، ندومن  ترفغم  بلط 

.... دزاس و ربق  دراو  ار  یهلا  تمحر  راک ، نیا  اب  و  دباوخب ، شربق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تشاد  مرـش  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ایوگ  تشاد ، لاس  جـنپ  دودـح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ماـگنه  نآ  رد 
زا یکی  اب  ار  مرکیپ  هاوخب  وا  زا  و  ورب ، ردپ  دزن  ناج ! رتخد  : » دومرف وا  هب  داد ، رارق  هطـساو  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دنک ، رگید  ياضاقت 

(2) .« دناشوپب هدومن و  نفک  دوخ  ياهشوپور 

ورنیا زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياضاقت  نیا  دیدرگ . اور  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياضاقت  نیا  و  دـش ، هطـساو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
. دزاس دونشخ  تمایق  زور  خزرب و  ملاع  رد  ار  وا  ددرگ و  یهلا  تمر  زا  ییاهرون  بجوم  سابل  نآ  ات  دوب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زوسناج  تلحر 

كدنا هلصاف  اب  لاس  نیا  رد  تفر . ایند  زا  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  مهد  زور  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  فورعم ، لقن  قباطم 
. دندرک تلحر  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  بلاطوبا  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صلخم  راوتسارای و  ود 

. دیمان هودنا ) لاس  « ) نزحلا ماع   » ار لاس  نآ  و  دش ، نیگمغ  تحاران و  رایسب  اهنآ  تلحر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دسیون یم  یسربط  همالع 

ص 138. ج 43 ، راحب ، همغلا ، فشک  - 1
ص 132. ج 1 ، ثداوحلاو ، عیاقولا  زا  سابتقا  - 2
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میظع هعجاف ي  ود  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  مالـسلا و  هیلع  بلاطوبا  تلحر  اب  ادـیدش ؛ اعزج  عزج  نامیظع و  نارما  هللا  لوسر  یلع  درو  »
(1) .« دیدرگ نیگهودنا  بات و  یب  تدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يروط  هب  داد . خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب 

یم نوریب  هناخ  زا  رتمک  وا  دش . نیـشن  هناخ  ماگنه  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جورخلا ؛ لقا  هتیب و  مزلف   » یـسلجم همالع  لقن  هب  و 
(2) .« دمآ

ردام گوس  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  دنوادخ  يرادلد 

: درک تلحر  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛؟ یمأ نیا  هبا ! ای  لوقی  و  هلوح ، رودت  هللا و  لوسرب  ذولت  همطاف  تلعج  »

(3) »؟ تساجک مردام  اباب ! يا  تفگ : یم  دیخرچ و  یم  ردپ  فارطا  و  درب ، هانپ  ردپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

هللا مالـس  همطاف  هب  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
الط و زا  شا  هیاپ  هک  هدـش ، هتخاس  نیرولب  هعطق ي  کـی  زا  هک  تسا  تشهب  رد  يا  هناـخ  رد  ترداـم  وگب : وا  هب  ناـسرب و  مالـس  اـهیلع 

.« تسا هتفرگ  رارق  اهیلع  هللا  مالس  نارمع  رتخد  میرم  اهیلع و  هللا  مالس  هیسآ  نیب  و  دشاب ، یم  خرس  توقای  زا  شنوتس 

(4) .« تسا مالس  وا  يوس  هب  و  مالس ، تسا  وا  زا  و  تسا ، مالس  ادخ  : » تفگ اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

؛ بصق نم  تیب  یف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساجک ؟ مردام  درک : ضرع  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هدمآ : رگید  لقن  رد 
روظنم ایآ  : » دیسرپ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تسا » اهیلع  هللا  مالس  هیـسآ  میرم و  رانک  رد  یمارآان  جنر و  هنوگره  نودب  نیرولب  يا  هناخ  رد 

.« تسا هدـش  میظنت  هتـسارآ و  توقای ، ؤلؤل و  رهوگ و  اب  هناخ  نآ  هن ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا »؟ اـه  ین  نیمه  بَصَق  زا 
(5)و (6)

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يارب  ادخ  يوس  زا  نفک  ندروآ 

ص 62 و 63. يرولا ، مالعا  - 1
ص 21. ج 19 ، راحب ، - - 2

ياراد رـصق  نآ  هک  تسا  يرـصق  رد  تردام  : » دومرف وا  باوج  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تاـیاور ، زا  یـضعب  قبط  - - 3
.( ص 509 ج 22 ، راحب ، .« ) دنوش یم  هدوشگ  تشهب  هب  اهرد  نآ  تسا و  رد  راهچ 

ص 1. ج 16 ، راحب ، دیفم ص 110 ، خیش  سلاجملا  - 4
ص 27. هدازدامع ، زا : ءارهزلا ، همطاف  یناگدنز  لقن  قبط  يراخب ، حیحص  - - 5

ات 264. ص 258  تمواقم ، راثیا و  هوسا  - 6
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ناگتـشرف درک ، تلحر  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هک  یماگنه  روهـشم ، تیاور  قبط  هدـش : لقن  هیمطافلا » صئاصخلا   » باتک رد 
رب هوالع  نیا  و  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يارب  یـصوصخم  نفک  دـنوادخ  بناج  زا  تمحر 

ناونع نیا  هب  و  دـیدرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رطاخ  یلـست  هیام ي  دوب ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يارب  تکرب  هیاـم ي  هکنیا 
. دمآ لمع  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هب  دنوادخ  فرط  زا  یبلاج  لیلجت  ریرقت و 

هب ناهارمه  اب  ار  وا  هزانج ي  سپس  دیناشوپ ، نفک  نآ  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رهطم  رکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هب اهیلع  هللا  مالـس  هنمآ  ترـضح  شردام  رانک  رد  ات  دـندرب ، هتفرگ  رارق  هکم  يالاب  رد  نوجح  هوک  هنماد ي  رد  هک  یلعم  ناتـسربق  يوس 

(1). دراپسب كاخ 

سپس دیباوخ ، تفر و  ربق  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک ، هدامآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يارب  يربق  اجنآ  رد 
(2). درپس كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  كاپ  رهوگ  نآ  دمآ و  نوریب 

هجیدـخ رب  تیم  زامن  ور  نیا  زا  دوب ، هدـشن  بجاو  تیم  زامن  تقو  نآ  رد  زونه  : » دنـسیون یم  نارگید  راونالاراحب و  رد  یـسلجم  همـالع 
(3) .« درپس كاخ  هب  ار  وا  دش و  ربق  دراو  ربق ، ندش  هدامآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشن ، هدناوخ  اهیلع  هللا  مالس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  قارف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاکناج  هودنا 

مالس هجیدخ  ترضح  هک  ارچ  دش ، نیگهودنا  رایسب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  قارف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میتفگ  هکنانچ 
صلخم رای  سنوم و  مدمه و  زور  بش و  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدنز  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  اهیلع  هللا 

هیلع بلاطوبا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  رطاخ  هب  هک  دـندوب  يدارفا  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهمغ  کیرـش  و 
تـسد مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  تافو  زا  دـعب  یلو  دـندناسر ، یمن  یبیـسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مالـسلا 
ترضح رادید  هناخ و  يوس  هب  ناتسربق  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسار  هب  و  دیدرگ . زاب  ترـضح  نآ  هب  ناشرازآ 

سپ ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یلاخ  ياج  تسناوت  یم  هنوگچ  و  تشاد ، یتلاح  هچ  دوب ، لاسدرخ  تقو  نآ  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
رد هک  تفگ  ناوتب  دیاش  و  دناد . یمن  گرزب  يادخ  زج  ار  هعجاف  تبیـصم و  نیا  تمظع  درگنب ؟ تمواقم ، راثیا و  لاس  جـنپ  تسیب و  زا 

ترـضح زوسناج  تلحر  دننامه  ترـضح ، نآ  يارب  یخلت  هثداح ي  تبیـصم و  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  یگدنز 
رد یمهم  لماع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  دوجو  هک  ارچ  دوب . نکـشرمک  زوسرگج و  قح  هب  هک  دوبن ، اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

هجیدخ دوجو  رگا  دوب ، تثعب  زاغآ  ياهلاس  رد  مالسا ، تفرشیپ  تایح و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشخرد  یگدنز  راتخاس 

نیب ءاوبا »  » نیمزرس رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ردام  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هنمآ ترـضح  ربق  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هچرگ  - 1
نوجح رد  هداد و  لاقتنا  اجنآ  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هنمآ رکیپ  هک  تسا  نیا  قح  : » دسیون یم  یتالحم  ثدحم  یلو  تسا ، هکم  هنیدم و 

(. ص 412 ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  .« ) دندرپس كاخ  هب 
ص 79. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 271 - ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 2

ص 76. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 13 ، ج 16 ، راحب ، - - 3
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ریذـپان فصو  هودـنا  رثأت و  همه  نآ  بجوم  وا  نادـقف  دوبن ، میظع  ریثأت  نیا  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـنک  رد  اـهیلع  هللا  مـالس 
« نزح لاس   » ار شگرم  لاس  و  تشگ ، یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یبات  یب  بجوم  وا  گرم  و  دش ، یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب وا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تلحر  زا  دـعب  زارد  ياهلاس  دـیدرگ ، ناشن  رطاخ  هکنانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومن . یمن  مـالعا 
نآ ایآ  تخیر ، یم  کشا  شتارطاخ  دای  شگوس و  رد  و  دومن ، یم  يروآدای  هراومه  مالسا ، دربشیپ  رد  ار  وا  مهس  و  درک ، یم  دای  مظع 

!؟ تسیچ رگنایب  يروآدای  رثأت و  همه 

وا دوب ، مالسا  شرتسگ  میکحت و  مهم  لماوع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسا و  زا  عافد  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياهیریگ  عضوم 
هللا یلص  ربمایپ  هنوگچ  دمآ . یم  باسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ریـشمش  زارطمه  شتمواقم  راثیا و  و  دوب ، ناملـسم  يوناب  نیلوا 

!؟ دیامن یقلت  یلومعم  هثداح ي  کی  ار  شزوسناج  تلحر  و  دنک ، شومارف  ار  وا  ياه  يراکادف  همه  نآ  هلآ  هیلع و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ياه  تمواقم  اه و  يراکادف  راثیا ، تمظع  رگنایب  وا ، قارف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاکناج  هودنا 
، بلاطوبا شارخلد  تافو  و  تخاس ، ناریو  ار  مالسا  مکحم  راوتـسا و  ياه  نوتـس  زا  یکی  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تلحر  هک  ارچ  تسا ،
رپ راوتـسا و  رای  ود  نیا  نداد  تسد  زا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دوب . يرگید  نکـشرمک  هعجاف ي  زین  وا  زا  لبق  زور  دـنچ 

. دش هنیدم  يوس  هب  ترجه  هب  ریزگان  لیلد  نیمه  هب  دهد ، همادا  هکم  رد  دوخ  یگدنز  هب  تسناوت  یمن  رگید  تبالص ،

یلص ربمایپ  قیمع  هودنا  رثأت و  ناوت  یم  هنوگچ  مینک ، میـسرت  ار  بلطم  مرازهکی  میناوت  یمن  و  میا ، هتفگ  مک  مییوگب  هچره  هراب  نیا  رد 
؟(1) تشادرب ار  ایرد  بآ  یلومعم  ناویل  کی  اب  ناوت  یم  ایآ  درک ؟ نایب  ملق  نابز و  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  قارف  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رهطم  دقرم 

، دراد رارق  تسا  فورعم  یلعم » ناتسربق   » مان هب  زورما  هک  نوجح  ناتـسربق  رد  هکم  يالاب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هیدخ  ترـضح  رهطم  دقرم 
. دنتسه رتم  ود  یکی  هلصاف ي  اب  مه  رانک  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  بلاطوبا و  بلطملادبع و  ياهربق 

وا ربق  رانک  ناریاز  ریاس  هکم و  مدرم  دندرک ، انب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رونم  دقرم  رـس  رب  یهاگراب  لاس 727 ه.ق  رد  ناناملسم 
یم صولخ  بدا و  راهظا  و  دندرک ، یم  ادخ  اب  زاین  زار و  دندش و  یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هب  لسوتم  اجنآ  رد  دندمآ و  یم 

ییاه حول  رد  دندوب ، هدورس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نأش  رد  برع  نابیدا  هک  اوتحم  رپ  حیـصف و  رایـسب  ياه  هدیـصق  و  دندومن ،
نآ رونم  دـقرم  يوـس  هب  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تدـالو  زورلاـس  رد  و  دـندومن ، یم  بصن  هاـگراب  نآ  رد  هتـشون و 

طلست اب  لاس 1344 ه.ق  رد  هکنیا  ات  تشاد  همادا  لاونم  نیمه  هب  ارجام  و  دـندومن ، یم  یناـمداش  طاـشن و  راـهظا  دـنتفر و  یم  ترـضح 
- ار سدقم  ياههاگراب  نآ  همه ي  زغم  کبس  محر و  یب  نایباهو 
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هجیدـخ ترـضح  رونم  دـقرم  نونکات  نامز  نآ  زا  و  دـندرک ، ناریو  تسا - كرـش  عون  کی  اهنآ  هب  لسوت  هکنیا  رب  ینبم  لطاب  هناـهب  هب 
دنموربآ تروص  هب  اهربق  ریمعت  زا  نایباهو  و  تسا ، بورخم  روجهم و  هنیدـم  رد  عیقب  ناتـسربق  نوچمه  ناگرزب  ریاس  اـهیلع و  هللا  مـالس 

یگنـس راوید  تشپ  رد  میتفر ، یلعم  ناتـسربق  هب  ناوراک  هورگ  اب  دش ، مبیـصن  هرمع  ماجنا  قیفوت  هک  هتـشذگ  لاس  دنیامن . یم  يریگولج 
دنداد ناشن  ام  هب  ار  مالسلا و ... هیلع  بلاطوبا  ربق  وا و  ربق  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ربق  ات  رتم  دص  دودح  هلصاف ي  اب  هداج ، رانک 

دیاب یک  ات  یتسار  هب  تسا ؟ مادک  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  فیرش  ربق  هک  دشن  صخـشم  تسرد  ام  يارب  و  میدناوخ ، همانترایز  اجنامه  و 
نوچمه یناراوگرزب  دقرم  رانک  دـنناوتن  دـندرگ و  هتخوسلد  اهنآ  و  دوش !؟ ملظ  افج و  تلاسر  نادـناخ  هتفیـش ي  ناناملـسم  هب  هنوگ  نیا 

!؟ دنورب مالسلا  هیلع  بلاطوبا  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ 

و دـننک ، یم  هچ  ام  اب  نیبب  تسا ، بابک  مالـسا  هب  بوسنم  نالهاان  نآ  تسد  زا  ترگج  مناد  یم  هک  قح ! رب  تجح  يا  يرکـسعلا  نباـی 
رپ دقرم  رانک  رد  و  میـشکب ، ناهج ، ود  گرزب  يوناب  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تا  هدج  دـنمجرا  ربق  رب  یتسد  دـنراذگ  یمن 

. مینک زاین  زار و  گرزب  يادخ  اب  وا  تکرب 

میدیرد ربص  نهریپ  ام  وت  رجه  زکنکفارب  راسخر  هدرپ ز  قح  تجح  يا 

میدیمخ وت  رجه  هک ز  ار  ام  تماق  مهار  نید  تماق  دنک  تسار  تجک  ریشمش 

میدیشچن دوخ  لد  نوخ  زا  زج  هب  یبآریحتم  ایرد  بل  ردنا  بل  هنشت  ام 

. روج ملظ و  همه  نآ  زا  ناغف  هآ و  . تیمورحم نیا  زا  هافسا ! او 

تـشپ رد  هبعک  کیدزن  بلاطوبا  بعـش  اریز  تسا ، بلاطوبا  بعـش  زا  ریغ  بلاطوبا  ناتـسربق  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـجنیا  رد 
(1). تسا هتفرگ  رارق  هبعک  زا  رترود  رتمولیک  کی  زا  شیب  هبعک ، يالاب  رد  یلعم )  ) بلاطوبا ناتسربق  یلو  دراد ، رارق  سیبقوبا  هوک 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  بلاطوبا  قارف  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یناشیرپ 

یمن مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبرهم  راـی  ود  زوسناـج  تلحر  زا  يزور  دـنچ 
زا یکی  هاگان  درک ، یم  روبع  هکم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دـنتفای . رتشیب  تأرج  نارفاـک  هک  تشذـگ ،
هب داد  یم  خر  ربمایپ  يارب  یخلت  ثداوح  نینچ  تقو  ره  تخیر ، ترـضح  نآ  يور  رـس و  رب  ار  هبورکاـخ  زا  رپ  یفرظ  یـشیرق  نارودزم 
رپ ياـهدروخرب  و  تسـش ، یم  ار  ترـضح  نآ  تروص  رـس و  تبحم ، رهم و  لاـمک  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تشگ و  یم  زاـب  هناـخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مخز  رب  یمهرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفوطع 
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یلص ربمایپ  هک  یتسار  هب  درگن ، یم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یلاخ  ياج  یلو  هتشگزاب ، هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کنیا  دوب ،
رد دوب - اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دیاش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد  زا  یکی  دش ... رطاخ  هدیجنر  رایسب  لاح ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

ربمایپ دـیوشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  رـس و  ات  دروآ  بآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  شردام  ياج  هب  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح 
(1) ...« درک دهاوخ  عفد  تردپ  زا  ار  نمشد  دنزگ  دنوادخ  نکن ، هیرگ  مرتخد ! : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دوب ، روآدرد  زوس و  ناج  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  قارف  يرآ 
. دومن یم  ینادردق  وا  هبئاش  یب  ياه  تبحم  زا  تاساسحا ، زاربا  روش و  کشا و  اب  و  درک ، یم  دای  وا  زا  هشیمه 

مالسلاهیلع هجیدخ  بلاطوبا و  تلحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یناوخ  گوس 

الثم مهل  يرت  نیکل ال  اه  یلعامکیف  هللا  كراب  ادوج  ینیعا 

یلص نم  لوا  ناوسنلا  هدیس  واهسیئر  نبا  ءاحطلا و  دیس  یلع 

الضفلا هل  قاس  هللاو  هکرابماهمیخ  هللا  بیط  دق  هبذهم 

اوهلا دوجلا  یلا  یحدا  امهباصمالکثلاو  مهلا  یساقا  تبف 

الا ایعر  دق  نیدلا  یف  یغب  نم  یلعدمحم  نید  هللا  یف  ارصن  دقل 

یب هک  مالـسلاامهیلع  هجیدخ  بلاطوبا و  تلحر  دروم  رد  دـنک  كرابم  امـش  دروم  رد  ار  نآ  ادـخ  دـیزیرب  کشا  منامـشچ ! ود  يا  ینعی 
. دندوب ریظن 

نیتسخن هک  ومه  نانز ، رورـس  زوسناج  تلحر  يارب  و  بلاطوبا )  ) هکم سییر  دـنزرف  ءاحطب و  رورـس  زوسناج  تلحر  هراـبرد ي  دـییرگب 
. دناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  زامن  هک  دوب  ینز 

هدومن اه  يرترب  لیاضف و  ورهر  ار  وا  دـنوادخ  هک  یتکربرپ  يوناب  هتخاس ، كاپ  ار  وا  نوماریپ  جدوه و  دـنوادخ  هک  ییوناب  كاپ  ناـمه 
. تسا

هریت و ارم  زور  هنابش  اهنآ ، زوس  ناج  تبیـصم  و  مدش ، اهنآ  قارف  راوگرزب و  ود  نیا  تلحر  هاکناج  هودنا  راچد  هک  یلاح  رد  مدرک  بش 
. تسا هتخاس  رات 
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(1). دندومن هزرابم  ناوت  نیرخآ  اب  نایغای ، ناراکمتس و  اب  و  دندرک ، يرای  ادخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نییآ  صخش  ود  نیا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ربق  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زاین  زار و  هیرگ و 

زا یکی  رد  هدش  تیاور  درک ، ترفاسم  هرمع  جح و  مسارم  ماجنا  يارب  هکم  هب  هنیدـم  زا  هدایپ  راب  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  فیرش  دقرم  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگ : یم  وا  دوب ، ترـضح  نآ  هارمه  کلام  نب  سنا  اهرفس 

نم زا  دومرف : نم  هب  سپس  درک  هیرگ  دش ) وا  هب  هک  ییاه  ملظ  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ياه  يراکادف  تارطاخ  دای  هب   ) اجنآ رد  دمآ و 
دوخ زامن  رد  وا  مدینـش  دیـشک ، لوط  هب  شزامن  دـش ، زامن  لوغـشم  مدـش ، ناهنپ  يرانک  رد  وا  کیدزن  رد  متفر ، راـنک  نم  ریگب ، هلـصاف 

. درک یم  تاجانم  ادخ  اب  نینچ 

هاجلم کیلا  ادیبع  محرافهالوم  تنا  بر  ای  بر  ای 

هالوم تنا  تنک  نمل  یبوطیدمتعم  کیلع  یلاعملا  اذ  ای 

هاولی لالجلا  يذ  یلا  اوکشیاقرا  افئاخ  ناک  نمل  یبوط 

هالومل هبح  نم  رثکامقس  هلع و ال  هب  ام  و 

هابل مث  هللا  هباجاهتصغ  هثب و  یکتشا  اذا 

هاندا مث  هللا  همرکاالهتبم  مالظلاب  یلتبا  اذا 

گرزب يادخ  يا  نک . محر  یتسه  وت  شهاگهانپ  هک  یکچوک  هدنب ي  هب  یتسه  شرورـس  الوم و  وت  هک  ییادخ  راگدرورپ و  يا  ینعی :
هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  یتسه . شرورـس  الوم و  وت  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  منک ، یم  هیکت  وت  رب  لـالج ، لاـمک و  تافـص  بحاـص  و 

نینچ دراد . ار  نآ  عفر  ياـنمت  وت  زا  هدروآ و  وت  يوس  هب  ار  دوخ  ياـه  يراـتفرگ  تیاکـش  و  تسا ، راد  هدـنز  بش  ناـسرت و  وـت  هاـگرد 
، دـبلط یم  ادـخ  هاگرد  زا  ار  شیاه  يراتفرگ  اـهجنر و  عفر  هاـگره  تسین . شیـالوم  هب  شقـشع  زا  شیب  شیراـمیب ، يراـتفرگ و  یـسک 
اب دش ، راچد  راتفرگ و  نارگمتـس  متـس  هب  هک  یماگنه  دهد . یم  تبثم  باوج  وا  يانمت  هب  هدناسر و  تباجا  هب  ار  وا  هتـساوخ ي  دنوادخ 

.« دزاس کیدزن  دوخ  هاگرد  هب  ار  وا  سپس  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  دنوادخ  هاگنآ  هدروآ ، وت  يوس  هب  ور  عرضت 

زا هک  دش  هدینش  وا  خساپ  رد  ییادن  دیـسر ، اجنیا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ربق  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاجانم  هکنآ  زا  سپ 
: تفگ یم  نینچ  وا  هب  یهلا  هاگرد 

هانملع دق  تلق  املک  ویفنک  یف  تنا  کیبل  کیبل 
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هانعمس دق  توصلا  کبسحف  یتکئالم  هقاتشت  کتوص 

هانرفس دق  رتسلا  کبسحف  بجح  یف  لوجی  يدنع  كاعد 

هاشغت امل  اعیرص  رخ  هبناوج  یف  حیرلا  تبه  ول 

هللا انا  ینا  باسح  وبهر ال  هبعر و ال  الب  ینلس 

. میراد یهاگآ  نآ  هب  یتفگ  ار  هچره  و  یتسه ، نم  هانپ  رانک و  رد  وت  یلب  یلب  ینعی :

. میونش یم  ار  نآ  ام  هک  سب  نیمه  وت  زاین  زار و  شزرا  يارب  دنراد ، قایتشا  وت  يادص  هب  مناگتشرف 

راکـشآ اه  باجح  نایم  زا  ار  نآ  ام  هک  سب  ار  وت  نیمه  و  دـننک ، یم  شدرگ  نالوج و  رون ) (ي  اهباجح نایم  رد  نم  هاگرد  رد  تیاـعد 
. مینک یم 

هوکـش و راونا  وترپ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب ، يدرم  ماـقم  نآ  رد  رگا  هک  دـنریگ  رارق  یماـقم  رد  دوـخ  شدرگ  رد  اـهاعد  نآ  هاـگره 
یم رب  رد  ار  نآ  راونا  نآ  هتفرگ و  رارق  یهلا  ناشخرد  راونا  نورد  رد  اـعد  نآ  ینعی  . ) دـتفیب شوهدـم  وا  دـنوش ، شوهدـم  یهلا  تمظع 

هدـنروآ ي رب  دـنوادخ  منم  هک  نک  اـضاقت  نم  هاـگرد  زا  باـسح ، تـشحو و  سرت و  نودـب  دـنوش ). یم  نآ  شزرا  بجوـم  و  دـنریگ ،
(1). تاجاح

( جع  ) مئاق ترضح  روهظ  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تعجر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  ادخ و  ءایلوا  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جع ،)  ) مئاق ماما  روهظ  ماگنه  رایسب ، تایاور  قباطم 
نیا رد  دیامن . یم  یگدـنز  ایند  رد  هرابود  یتدـم  دـنریگ و  یم  ماقتنا  نانمـشد  زا  روهظ ، ناشخرد  رـصع  رد  هدومن و  هعجارم  ایند  هب  و ...

: مینک یم  بلج  رمع  نب  لضفم  مان  هب  شفورعم  نادرگاش  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  زا  يزارف  هب  ار  امش  رظن  اتسار 

لوسر هک  یماگنه  دنوش ، یم  رهاظ  البرک  نادیهش  ریاس  هارمه  تسا  نیگنر  شنوخ  هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  »... 
تسار بناج  رد  دنیرگ ... یم  وا  هیرگ ي  زا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  دنک ، یم  هیرگ  درگن  یم  عضو  نآ  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ماگنه  نیا  رد  دننک ، یم  تکرح  رایط  رفعج  ترضح  وا  پچ  فرط  ردو  هزمح ، ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مالـسلا هیلع  یلع  ردام   ) دسا تنب  همطاف  هارمه  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دیهـش  دـنزرف   ) نسحم هک  یلاح  رد  دـیآ  یم 

: دنز یم  دایرف  دیآ و  یم  اهنآ  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  نسحم  ردام  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دننک ، یم  هیرگ  دنلب  دنلب  دنیآ و  یم 

ص 193. ج 44 ، راحب ، ص 69 ، ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  - 1
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(1) .« دش یم  هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  نودعوت ؛ متنک  يذلا  مکموی  اذه  »

ینالوط هیرگ ي  زین  لضفم  دش ، سیخ  شمـشچ  کشا  زا  شنـساحم  هک  يروط  هب  درک ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هاگنآ 
(2) ... دومن

خزرب ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هوکش 

هراشا

ترخآ تمایق و  ملاع  خزرب 3 - ملاع  ایند 2 - ملاع  - 1 دراد : دوجو  ملاع  هس  یتسه ، ناهج  رد 

: میناوخ یم  نونمؤم  هروس ي  هیآ 100  زا  يزارف  رد  هکنانچ  تسا ، تمایق  ندش  اپرب  ات  گرم  زاغآ  نیب  لصاف  دح  خزرب  ملاع 

.« تمایق زور  ات  تسا  یخزرب  گرم ) زا  سپ   ) اهنآ رس  تشپ  و  نوثعبی ؛ موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  «و 

، دـنرب یم  رـس  هب  یهلا  باذـع  رد  نامرجم  نارفاک و  یلو  دنتـسه ، دـنوادخ  ياهتمعن  فاطلا و  لومـشم  صلاخ  ناـنمؤم  خزرب ، ملاـع  رد 
. دنراد تلالد  بلطم  نیا  رب  ددعتم  تایاور  تایآ و  هکنانچ 

دنچ هب  ار  امش  رظن  اجنیا  رد  تسا  خزرب  ملاع  رد  ترضح  نآ  ماقم  تمظع  رگنایب  تایاور  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  اب  هطبار  رد 
: مینک یم  بلج  دروم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  رصق  - 1

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  دومیپ ، یم  ار  رمع  رخآ  تاـعاس  تفرگ و  رارق  تلحر  رتـسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  یماـگنه 
: دیسرپ هلمج  زا  درک ، ییاهشسرپ  دمآ و  شنیلاب  هب  اهیلع 

؛ هجیدخ یتدلاو  نیاف  »

»؟ تساجک رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مردام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(3) .« دنوش یم  هدوشگ  تشهب  هب  اهرد  نآ  تسا ، رد  راهچ  ياراد  رصق  نآ  هک  تسا  يرصق  رد  وا  هنجلا ؛ یلا  باوبا  هعبرا  هل  رصق  یف  »

.103 ءایبنا / - 1
ص 23. ج 53 ، راحب ، - 2

ص 509. ج 22 ، راحب ، ص 387 ، قودص ، یلاما  - 3
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. تسا خزرب  ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنمجرا  ماقم  رگنایب  خساپ ، نیا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنمهوکش  همیخ ي  - 2

يا هفـشاکم   ] مدید ییایرد  هاگان  داد ، تکرح  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
مدش و راوس  زین  نم  دش ، یتشک  رب  راوس  ترـضح  نآ  مدرک ، هدهاشم  هرقن  زا  ییاه  یتشک  اجنآ  رد  متفای ] خزرب  ملاع  رد  ار  دوخ  دـش و 

دراو اه  همیخ  زا  یکی  هب  ترضح  نآ  دیسر ، تشاد  دوجو  دنمهوکش )  ) هرقن زا  ییاه  همیخ  اجنآ  رد  هک  یلحم  هب  ات  درک  تکرح  یتشک 
همیخ نآ  دومرف : يرآ ، مدرک  ضرع  يدید ؟ مدش  نآ  دراو  تسخن  هک  ار  يا  همیخ  نآ  ایآ  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دمآ ، نوریب  سپـس  دش ،

همیخ ي تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  همیخ ي  نیا  دومرف ): داد و  ناشن  ار  يرگید  همیخ  ، ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ي 
هیلع نسح  ماما  همیخ  مجنپ  همیخ ي  تسا ، اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  همیخ ي  مراـهچ  همیخ ي  تسا  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  همیخ  موس 

متشه همیخ ي  تسا ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  همیخ ي  متفه  همیخ ي  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همیخ ي  مشـش  همیخ ي  مالـسلا ،
میتسه يا  همیخ  ياراد  میور ، یم  ایند  زا  هک  ام  زا  کی  ره  تسا ، نم  همیخ ي  مهن  همیخ ي  تسا ، مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردـپ  همیخ ي 

(1) .« مینک یم  تنوکس  نآ  رد  هک 

مالسلا هیلع  یلع  حور  زا  لابقتسا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  راظتنا  - 3

. دندرک یم  هیرگ  دندوب و  شنیلاب  رد  شنادنزرف  تفرگ ، رارق  تداهش  رتسب  رد  دروخ و  تبرض  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه 
یم دنک و  یم  هیرگ  هک  دید  شنیلاب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  دوشگ و  مشچ  راب  کی  دـش ، یم  شوهدـم  یهاگ  راوگرزب  نآ 

: داد يرادلد  نینچ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مرگنب ». هنوگنیا  ار  وت  هک  تسا  تخس  رایسب  نم  رب  دش ، عطق  مرمک  هآ  : » دیوگ

نیعلا راوحلاو  ءارهزلا ، همطاف  کما  و  يربکلا ، هجیدخ  کتدج  یفطـصملا و  دمحم  كدـج  اذـه  مویلا ، دـعب  کیبا  یلع  عزج  ینب ال  ای  »
؛ ءاکبلا نع  فکو  انیعرق ، و  اسفن ، بطف  کیبا ، مودق  نورظتنم  نوقدحم 

وت هدج ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  هدیزگرب  دمحم  وت  دج  نیا  تسین ، تردپ  يارب  یتحاران  هودنا و  رگید  زورما ، زا  سپ  ناج ! رـسپ 
دنا هتخود  راظتنا  مشچ  هک  دنتسه  تشهب  نایروح  و  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  همطاف  تردام  و  اهیلع ، هللا  مالس  مالـسا  گرزب  يوناب  هجیدخ 

.« نکن هیرگ  و  داب ، نشور  تمشچ  و  نک ، دونشخ  مارآ و  ار  دوخ  دنتسه ، خزرب ) ملاع  هب   ) تردپ دورو  راظتنا  رد  و 

ص 24. و ج 6 ، ص 91 ، ج 47 ، راحب ، ص 119 ، ج 8 ، تاجردلا ، رئاصب  - - 1
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رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  دـید  و  درک ، زاب  مشچ  ترـضح  نآ  داد ، خر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  بلطم  نیمه  ریظن 
(1) .« داد يرادلد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  قوف ، راتفگ  نامه  اب  دنک ، یم  زوسناج  هیرگ ي  هتسشن و  شنیلاب 

باوخ ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هنیکس  نیلاب  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ندمآ  - 4

رد دش ، ماش  دراو  ناهارمه  اب  ریسا  تروص  هب  البرک ، يارجام  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هنیکـس  هک  یماگنه 
جنپ و  تسـشن ، نیمز  هب  نامـسآ  زا  رون  زا  هدرپارـس  جنپ  مدید  هاگان  دومرف : هدمآ  نآ  زا  يزارف  رد  هک  دـید  ینالوط  باوخ  باوخ ، ملاع 

اوح یلوا  تفگ : درک  یم  یفرعم  هک  یصخش  دنتسیک ؟ ناوناب  نیا  مدیسرپ : دندمآ ، نم  يوس  هب  دندش و  جراخ  اهنآ  نایم  زا  دنمجرا  نز 
هک تسیک  مجنپ  نز  نیا  مدیـسرپ  تسا  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  یمراهچ  نارمع ، رتخد  میرم  یموس  محازم ، رتخد  هیـسآ  یمود  رـشب ، ردام 

رتخد اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نیا  : » تفگ دزیخ  یم  رب  یهاگ  دـتفا و  یم  نیمز  رب  یتحاران ) تدـش  زا   ) یهاگ هداهن ، رـس  رب  ار  شیاهتـسد 
.« دشاب یم  تردپ  ردام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

باتـش و اـب  مناـسر ، یم  وا  عـالطا  هب  هدـمآ  شیپ  اـم  يارب  هک  ار  یثداوح  ماـمت  مور و  یم  شروضح  هب  ادـخ  هب  دـنگوس  متفگ : دوخ  اـب 
: متفگ مداتسیا و  مدرک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  شیور  شیپ  رد  مدیسر و  وا  هب  ات  متفر  وا  دزن  تعرس 

؛ انابا نیسحلا  هللاو  اولتق  هاتما  ای  انمیرح ، هللاو  اوحابتسا  هاتما  ای  انلمش ، هللاو  اوددب  هاتما ! ای  انقح ، هللاو  اودحج  هاتما ! ای  »

! ناج ردام  يا  دـنتخاس ، هدـنکارپ  ار  ام  عمج  ادـخ  هب  دـنگوس  ناج ! ردام  يا  دـندرک ، راکنا  ار  اـم  قح  ادـخ  هب  دـنگوس  ناـج ! رداـم  يا 
.« دنتشک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نامردپ  ادخ  هب  دنگوس  ناج ! ردام  يا  دندومن ، حابم  هتسکش و  ار  ام  تمرح  میرح  ادخ  هب  دنگوس 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

! مناج هنیکس  هب ؛ هللا  یقلا  یتح  ینقراف  يال  نیسحلا  کیبا  صیمق  اذه  يدبک  تحرقا  و  یبلق ، طاین  تعطق  دقف  هنیکس ، ای  کتوص  یفک  »
نم زا  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  نهاریپ  نیا  يدومن ، رو  هلعـش  ار  مرگج  يدرک و  هراپ  ار  مبلق  گر  اریز  وگن ، نخـس  رگید 

(2) .« منک تاقالم  ار  ادخ  نآ  اب  ات  دش  دهاوخن  ادج 

البرک هب  ناهارمه  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دنمهوکش  دورو  - 5

شمعا نامیلس  هدش  تیاور  دنک : یم  لقن  ریبکلا » رازملا   » باتک رد  مشـش ه ق ). نرق  ياملع  زا   ) يدهـشم رفعج  نب  دمحم  ربیخ  ثدحم 
نیسح ماما  دقرم  ترایز  دروم  رد  وت  رظن  : » متفگ وا  هب  يزور  مدوب ، روشحم  دایز  وا  اب  متشاد ، ننـست  لها  زا  يا  هیاسمه  هفوک  رد  تفگ :

»؟ تسیچ مالسلا  هیلع 

.« دشاب یم  منهج  رد  لوخد  یهارمگ و  بجوم  تعدب  و  تسا ، تعدب  : » تفگ نم  خساپ  رد  لوا 

ص 83. ج 42 ، راحب ، - 1
( صیخلت اب   ) ص 140 و 141 ج 45 ، راحب ، ص 220 ، سوواط ، نب  دیس  فوهل  - 2
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یم وا  دزن  دوز  دادماب  متفگ : دوخ  اب  و  متفر ، متـساخرب و  وا  دزن  زا  لاح  نیمه  اب  مدـش . نیگمـشخ  تحاران و  رایـسب  وا  ياوران  خـساپ  زا 
ار شبلق  ینعی  .« ) دنک نیگهودنا  ار  وا  ياهمـشچ  دنوادخ  لیاضف ، نیا  نایب  اب  هک  منک  یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لیاضف  مور و 

(. دشاب ادیپ  شنامشچ  رد  نآ  راثآ  ات  دنک  مغ  زا  رپ 

( ما هیاسمه   ) صخـش نآ  : » تفگ یم  هک  مدینـش  رد  تشپ  زا  ییادص  هاگان  مدز ، ار  رد  هبوک ي  متفر ، وا  هناخ ي  رد  هب  دیـسر  ارف  دادماب 
.« تسا هدرک  تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  دصق  هب  بش  لوا 

هب زامن  زا  سپ  دوب ، زامن  لوغشم  هک  مدید  اهنآ  نایم  رد  ار  هیاسمه  نامه  مدناسر  نارئاز  ناوراک  هب  ار  دوخ  هدرک  تکرح  تعرس  اب  نم 
یم وا  دـقرم  ترایز  هب  نونکا  روطچ  یلو  تسا ... تعدـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  تراـیز  یتفگ  یم  هتـشذگ  بش  وت  : » متفگ وا 

»؟ يور

نم و  یتفر ، مدزن  زا  هک  یتقو  متـشادن ، داقتعا  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  ناماما  تماما  هب  متفگ ، نخـس  وت  اب  ماـگنه  نآ  نم  تفگ :
. متشگزاب دوخ  لبق  هدیقع ي  زا  و  مدش ، هدز  تشحو  هک  مدید  ییاهزیچ  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ،

؟ يدید یباوخ  هچ  متفگ :

رب يرگید  دنمهوکش  صخش  وا  شیپاشیپ  رد  و  مدید ، هراوس  نانچ  نینچ و  یفاصوا  ياراد  يدنمهوکش  صخـش  باوخ  ملاع  رد  تفگ :
؟ دنتسیک اهنیا  مدیسرپ  دوب ، بسا 

ار ممـشچ  ماگنه  نیا  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیـصو  يرگید  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دنتفگ : نم  هب 
هدرپارس رتش و  نیا  مدیسرپ  دندوب ، هداهن  رتش  تشپ  رب  يا  هدرپارس  و  دوب ، رون  زا  يرتش  هرظنم  نآ  رد  مدید ، اضف  رد  يا  هرظنم  مدیـشک و 

: دش هداد  خساپ  نینچ  نم  هب  دننایک ؟ هدرپارس  نانیشنرس  و  تسیک ؟ نآ  زا 

؛ دمحم تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخل  »

.« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  لام  رتش  هدرپارس و  نیا 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دنتفگ : تسیک ؟ اهنآ  هارمه  ناوج  نیا  مدیسرپ  مدید ، اهنآ  هارمه  یناوج 

.« دنور یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  البرک  دیهش  مولظم و  ربق  ترایز  هب  اهنیا  : » دنتفگ دنور ؟ یم  اجک  اهنیا  مدیسرپ :

يوس زا  همان  ناما  اه ، همان  نآ  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  هب  اضف  زا  تخرد ) قرو  دننام   ) ییاه همان  مدید  هاگان  متفر ، هدرپارس  نآ  فرط  هب 
. دندوب منهج  شتآ  زا  هعمج  ياهبش  رد  نیسح  نارئاز  يارب  ادخ 

.« میتسه تشهب  یلاع  هجرد ي  رد  نامنایعیش  ام و  دیشاب ، هاگآ  : » درک ادن  نینچ  نیا  يدانم  مدینش  هاگان  ماگنه  نیا  رد 
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(1). دش مهاوخن  ادج  سدقم  ناکم  نیا  زا  منک و  یمن  اهر  رمع  رخآ  ات  ار  البرک  ترایز  زگره  باوخ ، نیا  زا  سپ  نامیلس ! يا 

تمایق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنمجرا  ماقم 

هراشا

رایـسب تمایق  زور  رد  مالـسا ، نید  تفرـشیپ  هار  رد  شیاهجنر  راثیا و  رطاخ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ماقم  تایاور ، زا  يا  هراپ  قباـطم 
: منک یم  بلج  ریز  تیاور  دنچ  هب  ار  امش  رظن  بلطم ، نیا  تفایرد  يارب  تسا ، دنمجرا 

فارعا زارف  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 1

مهم هاگرذگ  تشپ  رد  ناریح  هدـنامرد و  یتیعمج  دـنور ، یم  خزود  هب  نایخزود  و  تشهب ، هب  نایتشهب  هک  ماگنه  نآ  رد  تمایق  زور  رد 
ینعم هب  فرع  هدـش و  هتفرگ  فرع  زا  فارعا  هملک ي  اریز   ) تسا فارعا »  » دـنلب مهم و  هاگرذـگ  نآ  ماـن  دـننام ، یم  فـقوتم  یگرزب  و 

زارف رب  هک  نانآ  اریز  تسا ، تخانش  ینعم  هب  ای  تسود و  دنتسه ، فارعا  زارف  رب  هک  نانآ  اریز  تسا ، تخانـش  ینعم  هب  ای  و  تسا ، يدنلب 
لئاح نایخزود  نایتشهب و  نیب  هک  تسا  يدـنلب  عفترم و  ژد  کی  فارعا ، تقیقح  رد  دنـسانش ) یم  ار  نمـشد  تسود و  دنتـسه ، فارعا 
یعمج فارعا  زارف  رب  و  دننیب ، یمن  ار  رگیدمه  یلو  دنونش  یم  ار  رگیدمه  يادص  اهنآ  تسا ، اهنآ  نیب  باجح  و  هتخادنا ، هلصاف  هدش و 

نآ زا  دـنتاجن ، لها  هک  ار  نانآ  ءایلوا  اـهنآ  و  دنـسانش ، یم  ناـشیاه  هرهچ  زا  ار  ناـیتشهب  ناـیخزود و  هک  دنتـسه  ادـخ  گرزب  ءاـیلوا  زا 
هلأسم دروم  رد  فارعا  هروس ي  هیآ 46 و 47  رد  نآرق  رد  دنزاس ، یم  هناور  تشهب  يوس  هب  دننارذگ و  یم  تخس  هندرگ ي  هاگرذگ و 

: میناوخ یم  نینچ  فارعا  ي 

اذا و  نومعطی - مه  اهوخدی و  مل  مکیلع  مالس  نا  هنجلا  باحـصا  اودان  مهامیـسب و  الک  نوفرعی  لاجر  فارعألا  یلع  باجح و  امهنیب  «و 
؛ نیملاظلا موقلا  عم  انلعجت  انبر ال  اولاق  رانلا  باحصا  ءاقلت  مهراصبا  تفرص 

زا ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  هک  دنتـسه  يدـنمجرا )  ) نادرم فارعا  زارف  رب  و  دراد ، رارق  یباـجح  ناـیخزود ) ناـیتشهب و   ) ود نآ  ناـیم  رد  و 
. دنسانش یم  ناشاه  هرهچ 

هک یماـگنه  و  دـنراد - ار  نآ  دـیما  هک  یلاـح  رد  دـنوش . یمن  تشهب  لـخاد  اـما  داـب ». امـش  رب  دورد   » هک دـننز  یم  ادـص  ناـیتشهب  هب  و 
.« هدم رارق  نارگمتس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ  دنیوگ : یم  دتفا  یم  نایخزود  هب  ناشمشچ 

نآ : » دومرف خـساپ  رد  ترـضح  نآ  تسیچ »؟ نایخزود  نایتشهب و  نیب  باجح  زا  روظنم  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـصخش 
: دومرف سپس  خزود ». تشهب و  نیب  تسا ) يدنلب  ژد  هندرگ و  هاگرذگ و  ینعی   ) تسا يروس  باجح ،

مهنوفرعیف میلا ، نولبقیف  انتعیـش ؟ نیا  انوبحم ؟ نیا  نودانیف  مالـسلا ، مهیلع  هجیدخ  همطاف و  نیـسحلاو و  نسحلا  یلع  دـمحم و  هیلع  مئاق  »
نسح و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  فارعا )  ) روس نآ  زارف  رب  مهئابا ؛ ءامسا  مهئامساب و 

ص 58. ج 101 ، ص 107 ، ریبکلا ، رازملا  - 1
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ناتسود و دنیاجک ؟ ام  نایعیش  دنیاجک ؟ ام  ناتسود  دننز : یم  دایرف  دنراد ، رارق  مالسلاامهیلع - هجیدخ - همطاف و  مالـسلا ، مهیلع  نیـسح 
بلطم نیا  دنـسانش ، یم  ناشناردـپ  ياهمان  ناشدوخ و  ياهمان  اب  ار  ناشناتـسود  نایعیـش و  اهنآ  دـندرگ ، یم  هناور  اهنآ  يوس  هب  نایعیش 

هاگرذـگ و زا  ار  اهنآ  دـنریگ و  یم  ار  ناشناتـسود  نایعیـش و  تسد  هاـگنآ  تسا ) روکذـم  هیآ  ...« ) مهامیـسب ـالک  نوفرعی   » هیآ ي ینعم 
(1) .« دنزاس یم  تشهب  هناور ي  دننارذگ و  یم  طارص  لپ  و  فارعا ، هندرگ ي 

نیسح نسح و  مالسلا و  هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  تمایق ، رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هکنیا : هجیتن 
دید ضرعم  رد  اجنآ  رد  شدنمجرا  ماقم  و  دیآ ، یم  ناتسود  تعافـش  يارب  فارعا ، روس  زارف  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مالـسلا و  مهیلع 

(2). تسا الاب  حطس  رد  ناگدننک  تعافش  ءزج  و  دریگ ، یم  رارق  ناگمه 

تشهب هاگرد  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  شیپاشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 2

ربمایپ نالوسر و  يارب  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
زا ییاهربنم  ءایـصوا  يارب  نینچمه  و  تساهربنم ... نیرتدنلب  تمایق  رد  نم  ربنم  و  ددرگ ، یم  بصن  رون  زا  ییاهربنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رون زا  ییاـهربنم  ناربماـیپ  نادـنزرف  يارب  نینچمه  و  تسا ، رتدـنمجرا  همه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ربـنم  هک  دوش ، یم  بصن  روـن 
نسح و مالـسلا و  هیلع  یلع  نم و  تسا ، رت  هوکـش  اـب  اـهنآ  همه ي  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ربـنم  هک  دوش  یم  بصن 

. میناوخ یم  هبطخ  ادخ  نامرف  هب  مالسلا  مهیلع  نیسح 

میرم تساجک  دلیوخ ؟ رتخد  هجیدخ  تساجک  اهیلع ؟ هللا  مالـس  دمحم  رتخد  همطاف  تساجک  : » دنز یم  دایرف  لیئربج  ادخ  يدانم  سپس 
»؟ ایرکز نب  ییحی  ردام  موثلک  ما  تساجک  محازم ؟ رتخد  هیسآ  تساجک  نارمع ؟ رتخد 

»؟ تسیک نآ  زا  يراوگرزب  ماقم و  یگرزب  زورما  رشحم ! مدرم  يا  : » دیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  دنوادخ  دنزیخ ، یم  رب  همه 

ماقم نم  رـشحم ! مدرم  يا  : » دیامرف یم  دنوادخ  تساناوت » اتکی و  يادخ  نآ  زا  : » دنیوگ یم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، ربمایپ ،
، مداد رارق  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا ، هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يارب  ار  يدنمجرا 

.« دنک یم  روبع  تشهب  يوس  هب  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نیا  کنیا  هک  دیناباوخ ، ورف  ار  اهمشچ  دینک و  نابیرگ  رد  ار  اهرس 

رد هتـشرف  رازه  دـص  هک  یلاح  رد  هدـش  راوس  نآ  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  دروآ ، یم  ار  تشهب  ياـهرتش  زا  دنمهوکـش  يرتش  لـیئربج 
نآ هکنیا  ات  دنهد ، یم  رارق  رتش  نآ  ياپ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهرپ  هتشرف  رازه  دص  و  وا ، پچ  بناج  رد  هتشرف  رازهدص  و  وا ، تسار  بناج 

. دنناسر یم  تشهب  هاگرد  هب  ار  ترضح 

.« ناسانشب رشحم  لها  هب  ارم  ماقم  : » دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اجنآ  رد 

ص 89. دئاوفلازنک ، - 1
ص 283. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2

هاگرد رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  شیپاشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 2
تشهب
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.« نک تشهب  دراو  ریگب و  ار  وا  تسد  تسا ، وت  هیرذ ي  ناتسود  وت و  ناتسود  زا  سک  ره  هک  رگنب  : » دیامرف یم  وا  هب  دنوادخ 

هناد نایم  زا  ار  کین  ياه  هناد  هک  یغرم  دننام  ار  شناتسود  نایعیش و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ادخ  هب  دنگوس  : » دوزفا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) .« دیامن یم  تشهب  دراو  ار  اهنآ  هدرک و  تعافش  اهنآ  زا  و  دنک ، یم  ادج  دنیچ ، یم  رب  نوگانوگ  ياه 

يوس هب  نابجاح  نالوارقشیپ و  دننامه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شیپاشیپ  رد  مالسلاامهیلع  هجیدخ  میرم و  هیـسآ ، هدمآ : ثیدح  رد 
(2). دندرگ یم  هناور  تشهب 

رادمچرپ هتشرف ي  رازه  داتفه  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 3

، دیسرپ تلع  زا  تفای ، نیگهودنا  ار  وا  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  دومرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
. مدش نیگمغ  زور  نآ  یتخس  يارب  مداتفا ، رشحم  رد  نایرع  فوقو  تمایق و  دای  هب  درک : ضرع  همطاف 

هتـشرف ي دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک ... داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  یلو  تسا ، گرزب  زور  زور ، نآ  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یم ار  نآ  شوپب ، ار  اهـسابل  نیا  زیخرب و  دـیوگ ، یم  وت  هب  وا  دتـسرف ، یم  همطاف ) يا   ) وت دزن  رون  زا  رخاف ) سابل   ) هّلُح هس  هب  ار  لیفارـسا 

يوس هب  هدش و  جراخ  دوخ  ربق  زا  رایسب  ناگتـشرف  اهنآ و  هارمه  وت  دنوش ، دنـسرخ  وت  رادید  اب  دنیآ و  وت  دزن  هیروح  رازه  داتفه  یـشوپ ،
هب دـنک و  مالـس  وت  هب  وا  دـنیآ ، وت  دزن  رگید  هیروح  رازه  داتفه  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح  هار  ریـسم  رد  يوش ، یم  هناور  تشهب 

. دندنویپ یم  تناهارمه 

؛ ریبکتلا هیولا  مهیدیاب  کلم  فلا  نوعبس  اهعم  و  هلوسرب ، هللااب و  تانمؤملا  لوا  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  کما  کلبقتست  مث  »

هک هتشرف  رازه  داتفه  هارمه  دروآ ، شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  ینز  نیتسخن  نامه  دلیوخ ، رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تردام  سپس 
. دنباتش یم  وت  لابقتسا  هب  تسا  ربکا ) هللا   ) ریبکت ياه  مچرپ  اهنآ  تسد  رد 

ات دننک  یم  تکرح  وت  هارمه  دنیآ و  یم  تشهب ) ناوناب   ) هیروح ي رازه  داتفه  هارمه  اهیلع  هللا  مالس  هیـسآ  اهیلع و  هللا  مالـس  اوح  سپس 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  ات  دیناباوخ  ورف  ار  دوخ  ياهمـشچ  دنک  یم  ادن  شرع  ریز  رد  قح  يدانم  دیـسر ، یم  رـشحم  عامتجا  زکرم  هب  مه  اب 

هیلع یلع  مالسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  زج  زور  نآ  رد  دنناباوخ ، ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  اهنآ  دنک ، روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد 
. درگن یمن  وت  هب  یسک  مالسلا 

رب وت  ددرگ و  بصن  رون  زا  يربنم  سپـس  دنتـسه ، وت  شیپاشیپ  رد  تردام ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هارمه  اهیلع  هللا  مالـس  اوح  ترـضح 
بلط توبن  نادناخ  هب  ناملاظ  زا  ار  دوخ  قح  وت  هاگنآ  يراد »؟ تجاح  هچ  : » دنک یم  ضرع  دـیآ و  وت  دزن  لیئربج  يریگ . رارق  نآ  زارف 

... دزادنا خزود  هب  ار  اهنآ  همه ي  دنوادخ  ینک ،

(. صیخلت اب   ) ص 64 و 65 ج 43 ، راحب ، - 1
ص 37. نامه ، - 2
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منایعیـش هعیـش ي  منادـنزرف و  نایعیـش  منایعیـش و  داد  هب  اراگدرورپ ! : » ییوگ یم  وت  وگب » ار  دوخ  تجاح  زاب  : » دـیوگ رگید  راب  لیئربج 
.« سرب

یم تشهب  دراو  لالج  هوکـش و  اب  وت  هارمه  دز ، گنچ  وت  هاگرد  هب  دومن و  لسوت  وت  هب  هک  سک  ره  مدیـشخب ، ار  اهنآ  دسر  یم  باطخ 
(1) .« دوش

! هجیدخ يا  وت  هب  تادوجوم  همه ي  ادخ و  مالس 

مهیلع ناماما  ناربمایپ و  دورد  مالس و  نارازه  و  افواب ، رگراثیا و  دنمدرخ ، يوناب  هجیدخ ! يا  وت  رب  گرزب  دنوادخ  دورد  مالس و  نارازه 
دیفسور ار  تیناسنا  دوخ ، هنانامرهق ي  شنیزگ  اب  هک  يراکادف ، تمواقم و  هروطسا ي  هوسا و  يا  وت  رب  نادیهـش  ادخ و  يایلواو  مالـسلا 

دمحم ادـخ  هدـیزگرب ي  رـسمه  يا  يدرک ، تیانع  وربآ ، وا  هب  تیـصخش و  ناهج ، ناوناب  هب  و  يداد ، ینعم  اـفو ، قدـص و  هب  و  يدرک ،
مهیلع موصعم  ماما  هدزاود  هدـج ي  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤمریما  نز  ردام  اهیلع و  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  رداـم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

! مالسلا

. مرگ صلاخ و  یمالس 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  همان  ترایز  زا  يزارف  رد  و 

اهیلع ملس  نم  ای  کیلع  مالسلا  ءادعالا  هنع  تعفاد  و  تعاطتـسا ، ام  هترـصن  ءایبنالا و  دیـس  هرـصن  یف  اهل  ام  تقفنا  نم  ای  کیلع  مالـسلا  »
؛ لضف نم  هللا  كالوا  امب  کل  ائینهف  لیلجلا ، هللا  نم  مالسلا  اهغلب  لیئربج و 

و دومن ، تیامح  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  ار  ترـضح  نآ  و  درک . راثیا  ناربماـیپ ، رورـس  يراـی  هار  رد  ار  شتورث  هک : یـسک  يا  وت  رب  مـالس 
. درک رود  ترضح  نآ  زا  ار  نانمشد  دنزگ 

نیا وت  رب  داـب  اراوـگ  درک ، غـالبا  وا  هب  ار  گرزب  دـنوادخ  مالـس  و  دوـمن ، مالـس  وا  رب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک : یـسک  يا  وـت  رب  مـالس 
(2) .« دیشخب يرترب  نارگید  رب  اهنآ  رطاخ  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتاراختفا  تازایتما و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هناخ  تیعقوم  مهدزناپ : لصف 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  هناخ 

ص 53 و 55. ج 8 ، راحب ، - 1
ص 287. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2
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دلوت لحم  هجیدخ و  شرسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرتشم  یگدنز  لحم  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هب  بوسنم  هناخ ي 
هدش یم  هتخانش  هکم  ياه  ناک  نیرتهب  زا  یکی  هدوب و  ناناملـسم  هجوت  تیانع و  دروم  هناخ  نیا  تسا . هدوب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 

صخشم نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دلوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يالـصم  دراد ، دوجو  هناخ  نیا  زا  هک  يا  هشقن  رد  تسا .
دای هناخ ي  هک  هدوب  هجیدخ  شردام  هناخ ي  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دلوت  لحم  یخیر ، ات  ياه  لقن  ساسا  رب  تسا . هدـیدرگ 

. تسا هتشاد  رارق  بلاط  یبا  بعش  رد  زین  هدش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  وا  زا  رت  کیدزن  ایوگ  درک ؛ فرـصت  ار  هناخ  نیا  لـیقع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ 
لیدبت ار  نآ  دیرخ و  لیقع  زا  ار  هدش  دای  هناخ ي  هیواعم  اهدعب  دنک . فرصت  ار  هناخ  شیرق ، راشف  صیب  صیح و  نآ  رد  ات  هدوبن  یـسک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  نیا  تسا . هتشاد  يا  هناخ  زین  نایفسوبا  هناخ ، نیمه  یکیدزن  رد  درک . دجسم  هب 
(1) «. نمآ وهف  نایفس  یبا  راد  لخد  : » دومرف هکم  حتف  رد 

ناونع هب  هک  تسا  ییانب  اهنآ  نیرخآ  هدش و  هتخاس  یناوارف  ياهانب  خـیرات ، رذـگ  رد  لحم ، نیا  يور  يدرک ، رهاط  دـمحم  هتـشون ي  هب 
، يرمق لاس 1368  هب  هک  هدوب  هکم  رادرهـش  ناطق  سابع  خیـش  زین  انب  نیا  یناب  دنا . هتخاس  اهیلع » هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تدالو  لحم  »

هدوب رارقرب  نآرق  ظفح  هسردـم ي  ناونع  هب  يدرک ،  باتک  فیلات  نامز  ات  اـنب  نیا  درک . اـنب  نآرق  تئارق  ظـفح و  يارب  یلحم  اـجنآ  رد 
ترهـش همطاف » ةدیـسلا  ۀـیکت   » مان هب  هک  دوب  هدـش  هتخاس  يا  هیمت  هجیدـخ ، هناخ  لـحم  رد  ناـمثع ، هرود ي  رد  نیا ، زا  شیپ   (2). تسا

(4). تسا هتفر  نایم  زا  هدش  دای  هسردم ي  هجیدخ و  هناخ ي  لحم  ریخا ، ياه  يزاسزاب  رد   (3). تشاد

ص 103. ج21 ، راونالاراحب ، ص 136 ؛ ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ص 174. میوقلا ، خیراتلا  - 2

. نامه - 3
ص 155. هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  - 4
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یم یحولا  ۀـبق  ار  نآ  هک  ییاج  مود  هطاـف ،» دـلوم   » تسخن دوش : یم  تراـیز  هک  دراد  دوجو  هناـخ  نیا  رد  هطقن  هس  دـسیون : یم  یـساف 
نیا يربط ،  نیدـلا  بحم  لقن  هب  دراد . دجـسم  تروص  هک  تسا  يرگید  ياهاج  نآ ، رد  دـیازفا : یم  سپـس  يو  أبخملا .»  » موس دـنمان و 

(1). تسا مارحلا  دجسم  زا  سپ  اه ، ناکم  نیرتهب  هناخ 

(2). دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  تدالو  ناکم  هناخ  نیا 

ًادجـسم هلعجف  رکذ - امیف  هیواعم ، هارتشاف  ۀجیدخ ، لزنم  لاقیف : مویلا ، اهب  فرعی  يذلا  لزنملا  ذـئموی  ۀـجیدخ  لزنم  ناک  و  رفعجوبا : لاق 
هللا لوسر  ناف  تیبلا ، لخدی  نم  راسی  نع  تیبلا  باب  یلع  يذـلا  رجحلا  اما  و  ریغی . مل  مویلا  هیلع  وه  يذـلا  یلع  هانب  و  سانلا ، هیف  یلـصی 
نبا راد  فـلخ  یفقثلا  ءارمح  نب  يدـع  راد  و  بهل ، یبا  راد  نم  هءاـج  اذا  یمرلا  نـم  هـب  رتتـسی  هـتحت  سلجی  ناـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

. عارذ یف  ربش  عارذ و  رجحلا  و  همقلع ،

نیدلا اذه  لیبس  یف  مالسالا و  یلا  ةوعدلا  یلع  امنا  هلآ و  وهیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  سیل  ۀبغار ، هعئاط  اهلاوما  لک  ۀجیدخ  تقفنا  دقل  و 
لاومالا کلت  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  قفنا  دق  و  اهلک ...  هیبرعلا  هریزجلا  یف  داصتقالا  بصع  کلتمت  تناک  اهنا  ضعبلا : يری  و  ... 

. مهل يداصتقالا  اهراصح  شیرق و  داهطضا  نّابا  اهوهجاو ، یتلا  ۀجرحلا  فورظلا  یف  نیملسملا  یلع 

ینعم اذـه  و  مهتدـیقع ...  مهمالـسا و  لیبس  یف  مالآلا ، قاشملا و  مظعا  نوناعی  نیذال  نیملـسملا ، قمر  دـسل  قفنت  لاومالا  کلت  تناک  و 
(3). ۀجیدخ لاوماب  ماق  مالسالا  نا  مهلوق :

ارفا ياه  ینارپ  گنس  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگهانپ  هجیدخ  هناخ  پچ  تمس  رد  يدورو  برد  گنـس  رفعجوبا : زا  لقن  هب 
(4). دشاب یم  عارذ  کی  رد  بجو  کی  عارذ و  کی  گنس  نیا  تحاسم  تسا و  یفقث  ءارمح  نب  يدع  بهلوبا و  هناخ 

(5). دشاب یم  يو  اب  كرتشم  یگدنز  زا  دعب  لاس  هدزناپ  ینامسآ  تلاسر  زاغآ  ماگنه  هناخ  نیمه  رد  ربمایپ  زا  هجیدخ  لابقتسا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  كرابم  هناخ ي 

ياهراک نوناک  هناخ  نیا  اریز  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هناخ ي  هکم  رد  اهناکم  نیرتسدـقم  زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
، نایاونیب نادنمتسم و  هب  هناخ  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياهراثیا  اه و  تبحم  دننام : دوب ، زاس  تشونرـس  گرزب و  ثداوح  کین و 

نآ رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  زاغآ  هناخ ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاودزا 

ص 98. ج1 ، نیمثلا ، دقعلا  - 1
ص 7. ج4 ، هکم ، رابخا  یهکاف ، ص 113 ؛ ج1 ، هحیحصلا ، هیوبنلا  هریسلا  - - 2

ص 67. خیرات ، هریس و  هدالوا ، ملس و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاجوز  - - 3
ص 67. نامه ، - 4

ص 455. مالسا ، ةالصلا و  هیلع  یبنلا  لآ  هعوسوم  - 5
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هجیدخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهتدابع  هناخ ، نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هلمج  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  تدالو  هناخ ،
. درک زورب  مالسا  عفن  هب  هناخ  نآ  زا  هک  یکین  راثآ  اهدص  هناخ و  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس 

، تسا فورعم  صخـشم و  هکم ، رد  زورما  هناخ  نیا  ناکم  هک : دـنک  یم  لـقن  یفطـصملا » دـلوم  یف  یقتنملا   » باـتک زا  یـسلجم  همـالع 
(1). درک انب  اجنآ  رد  دجسم  ناونع  هب  ینامتخاس  و  دومن ، دجسم  هب  لیدبت  دیرخ و  ار  نآ  دوخ  تفالخ  رصع  رد  هیواعم  دنیوگ 

رازاب دراو  هک  یتقو  هتفرگ ، رارق  نایفـسوبا  رازاـب  رد  نونکا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هناـخ ي  تفگ : یم  عـالطا  لـها  زا  یکی 
. تسا هتسب  نآ  رد  الومعم  و  تسا ، اجنآ  رد  هناخ  نیا  هتفرگ ، رارق  يا  هچوک  تسار ، بناج  رد  و  میدش ،

زا سپ  دـننکن ، شومارف  ار  هناـخ  نیا  تراـیز  هک ، تسا  راوازـس  دوخ ، هرمع  جـح و  رفـس  رد  ناـیجاح ، ادـخ و  هناـخ  نارئاز  لاـح  ره  هب 
و دنیامن ، ترایز  صالخا  اب  ار  هرطاخ  رپ  سدقم و  رایـسب  ناکم  نآ  و  دنزادرپ ، اعد  زامن و  هب  اجنآ  رد  دننک و  ادیپ  ار  نآ  لحم  شـسرپ ،
، يونعم لماکت  لد و  يافص  يارب  تلاح ، نیا  هک  دنتفیب ، اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح  غیرد  یب  ياه  يراکادف  دای  هب  اجنآ  رد 

هجیدـخ ياه  يراکادـف  همه  نآ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  كاپ  ناور  رب  دوخ  هناصلاخ  ياهدورد  اب  و  تسا ، دـیفم  شخب و  رثا  رایـسب 
. دنیامن لیلجت  اهیلع  هللا  مالس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگشیمه  دای 

هدزاود وا  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  تثعب  مهد  لاس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تفگ  میهاوخ  هکناـنچ 
نیریش تارطاخ  و  درک ، یم  دای  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  هراومه  تدم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومن ، یگدنز  يدنا  لاس و 

شناگدـید زا  کشا  کشرـس  هک  دـش ، یم  ساسحا  رپ  نانچنآ  داتفا  یم  وا  دای  هب  یتقو  یهاگ  تشاد ، یم  یمارگ  ار  وا  هنارگراـثیا ي  و 
اه تبحم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  تخیر . یم  قارف  کشا  ای  قوش  کشا  تشگ ، یم  يراج 

تسا رایسب  دشاب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دای  نیا  رگنایب  هک  یخیرات  دهاوش  دوب ، هدید  راشرس  ياه  فطل  و 
: مینک یم  بلج  ریز  هنومن  دنچ  رکذ  هب  ار  امش  رظن  اجنیا  رد  ام 

، دمآ نایم  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  نخس  هاگان  دوب ، دوخ  نارسمه  زا  رفن  دنچ  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  - 1
. تشگ ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  ياه  هرطق  هک  دش  ساسحا  رپ  هتفشآ و  نانچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هللا یلـص  ربمایپ  درک »؟ هیرگ  دیاب  دسا ، نادنزرف  زا  نوگمدـنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  هشیاع 
: دومرف وا  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و 

و درک ، قیدـصت  دـیدرک ، یم  بیذـکت  ارم  امـش  هک  یماـگنه  وا  متمقع ؛ ذا  یل  تدـلو  و  مـترفک ، ذا  یب  تـنمآ  و  متبذـک ، ذا  ینتقدـص  »
(2) .« دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ، رفاک  هک  یماگنه 

ص 167. ج 22 ، راحب ، - 1
ص 72. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 8 ؛ ج 16 ، راحب ، - - 2
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  ترایز  يارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  يرگید  زور  - 2
هـشیاع تفر ، هلاه  هک  یتقو  دـیزرل ، دوخ  رب  هودـنا  تدـش  زا  داتفا ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  شا  هتفر  تسد  زا  دای  هب  وا  رادـید  اـب  هلآ  و 
نونکا هک  یتروص  رد  ینک !؟ یم  داـی  دوب  هدرک  خرـس  نیکورچ و  ار  شتروص  یگدروخلاـس ، هک  شیرق  نزریپ  زا  ردـقچ  : » درک ضرع 

»؟ تسا هدومرف  اطع  امش  هب  وا  زا  رتهب  يرسمه  ادخ  و  هدرک ، دوبان  ار  وا  راگزور 

هک ادخ  هب  دنگوس  هن ! هن  : » دومرف وا  هب  رطاخ  یگدیجنر  اب  دش و  هتخورفارب  اوران  نخـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راسخر  گنر 
تورث اب  یماگنه  و  دندرک ، یم  بیذکت  ارم  مدرم  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  دشن ، مبیصن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  رتهب  هاگچیه 

(1) .« دنتخاس مورحم  ارم  نارگید  هک  تفاتش  نم  يرای  هب  شدوجو  مامت  و 

: تسا هتفگ  هشیاع  - 3

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دای  اب  هراومه  اهرکذب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  برقتا  تلز  ام  »
دوب يا  هلیسو  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مان  ینعی   (2) .« مدش یم  کیدزن  متسج و  یم  برقت  هلآ 

. دهد رارق  وا  راشرس  فطل  لومشم  دزاس و  کیدزن  ترضح  نآ  هب  ار  ناسنا  هک 

، تفر نزریپ  نآ  یتـقو  داد ، رارق  راشرـس  فطل  دروـم  ار  وا  ترـضح  نآ  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دزن  ینزریپ  يزور  - 4
: دومرف باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نزریپ  هب  ینابرهم  همه  نآ  تلع  هشیاع 

یم ام  هناخ ي  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  یگدنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا  نامیالا ؛ نم  دهعلا  نسح  نا  و  هجیدخ ، نمز  یف  انیتأت  تناک  اهنا  »
(3) .« تسا نامیا  زا  هقباس ، دهع و  يرادهگن  کین  انامه  دوب ) رادروخرب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  راشرس  فاطلا  اه و  کمک  زا  و   ) دمآ

ناتسود يارب  شتشوگ  زا  دومرف : یم  درک ، یم  حبذ  يدنفـسوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  : » تفگ هشیاع  رگید  تیاور  قباطم  و 
: دومرف متفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

(4) .« مراد تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تسود  نم  اهبیبح ؛ بحال  ینا  »

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  یسورع  هسلج ي  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ ي 

ج 10 ص 432. لاجرلا ، سوماق  - - 1
. كردم نامه  - - 2

ص 108. ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 72 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  كردم ، نامه  - - 3
ص 206. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 4
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لیقع يزور  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تنمیم  رپ  جاودزا  هناتـسآ ي  رد  ترجه  مود  لاس  لیاوا  رد  - 5
اب امش  جاودزا  زا  هک  موش  یمن  نامداش  ردقنآ  يزیچ  چیه  دروم  رد  مردارب ! : » درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شردارب  دزن 

نیا تنمیم  هب  ممـشچ  ات  ینک ؟ یمن  مادـقا  نآ  ماجنا  يارب  ارچ  سپ  مدرگ ، یم  داش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  هیلع  همطاف 
.« ددرگ نشور  جاودزا ،

لوسر هب  ار  عوضوم  میقتـسم  مدوخ  منک  یم  مرـش  یلو  دوش ، ماجنا  يدوز  هب  راـک  نیا  مراد  تسود  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.« منک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

تبحـص هراب  نیا  رد  اـت  میورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  هب  مه  اـب  زیخرب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  : » درک ضرع  لـیقع 
. مینک

نمیا ما  اب  هار  ریسم  رد  دندرک ، تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تاقالم  دصق  هب  لیقع  شردارب  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردام  هنمآ  ترضح  زینک  البق  و  دوب ، دنمجرا  رایسب  ناوناب  زا  هک   [ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش ي  دازآ  زینک 

دندومن تاقالم   (1). درک دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر و  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هنمآ ، تافو  زا  سپ  و  دوب ،
تبحص هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میورب  ام  ات  دیراذگاو ، نانز  ام  هب  ار  راک  نیا  : » تفگ اهنآ  هب  نمیا  ما  دنتفگ : وا  هب  ار  ارجام  و 

.« تسا رت  شخب  رثا  دروم ، نیا  رد  نانز  نخس  اریز  مینک ،

هللا یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ریاس  و  تفگ : وا  هب  ار  ارجام  و  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هملـس  ما  دزن  نمیا  ما  هاگنآ 
ضرع نینچ  قافتا  هب  و  دندومن ، عامتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  هناخ  کی  رد  اهنآ  همه ي  درک ، هاگآ  ار  هلآ  هیلع و 

: دندرک

يا تیادف  هب  نامناردام  ناردپ و  اهنیع ؛ کلذب  ترقل  ءایحالا  یف  هجیدـخ  نا  ول  رمال  انعمتجا  دـق  هللا  لوسر  ای  انتاهما  انتایآب و  كانیدـف  »
مالـس هجیدخ  رگا  هک  میا  هدومن  عامتجا  اجنیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  جاودزا   ) یعوضوم نوماریپ  تبحـص  يارب  ادخ ! لوسر 

.« دیدرگ یم  نشور  نآ  يارب  شمشچ  دوب و  ام  نایم  رد  اهیلع  هللا 

، درک هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدروآ ، نایم  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مان  میتفگ و  ار  نخس  نیا  ات  دیوگ : یم  هملـس  ما 
: دومرف سپس 

رـشبا نا  یف  رما  لجوزع  هللا  نا  اهلامب ، هیلع  ینتناعا  هللا و  نید  یلع  ینترزاو  و  سانلا ، ینبذک  نیح  ینتقدص  هجیدخ  لثم  نیا  هجیدـخ و  »
یم بیذکت  ارم  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  هجیدخ ؟ دننامه  تساجک  هجیدخ ! بصن ؛ هیف و ال  بخـصال  بصق  نم  هنجلا  یف  تیبب  هجیدـخ 

، درک کمک  نید  دربشیپ  يارب  ارم  دوخ  تورث  اب  و  دومن ، يرایمه  يراکمه و  نم  اـب  ادـخ  نید  يارب  وا  و  درک . قیدـصت  ارم  وا  دـندرک ،
رد یمارآان  جنر و  هک  تشهب  رد  رهوگ  کی  زا  يا  هناخ  نتـشاد  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لاعتم  دنوادخ 

.« مهدب هدژم  تسین  نآ 
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( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  ار  وا  دوب ، اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ رهاوخ  زینک  وا  یلوق  هب  و  ص 116 - ج 15 ، راـحب ، - - 1
. دیشخب
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ییامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دروم  رد  هچنآ  ادـخ ! لوسر  يا  تیادـف  هب  ناـمناردام  ناردـپ و  میدرک  ضرع  دـیوگ : یم  هملـس  ما 
رانک رد  شناوضر  تشهب و  تاجرد  رد  زین )  ) ار ام  دـنوادخ  تسا ، هتفرگ  رارق  یهلا  تاـکرب  تمحر و  شوغآ  رد  وا  یلو  تسا ، تسرد 

روتسد ات  میا ، هدرک  عامتجا  اجنیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  عوضوم  يارب  کنیا  دهد ، رارق  وا 
. ددرگ مادقا  نآ  هب  ییامرفب 

رارقرب ار  نآ  نشج  جاودزا و  مسارم  داد و  ییاهروتـسد  نارگید  هب  سپـس  وا و  هب  دـیبلط و  ار  نمیا  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(1). دندرب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هناخ ي  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هدومن و 

هام کی  لوط  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یپایپ  دیجمت 

یم اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  دـیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هشیاع  - 6
تباـقر و دوتـس ، یم  ار  وا  يزور  دـش . یمن  هتـسخ  تـهج  نـیا  رد  و  درک ، یم  تـمحر  بـلط  وا  يارب  و  دوتـس ، یم  ار  وا  هراوـمه  داـتفا 

!« تسا هداد  وت  هب  یناوج  نز  دنوادخ  دوب  هدروخلاس  هک  وا  ياج  هب  : » متفگ ترضح  نآ  هب  هک  دش  بجوم  يرگووه  تداسح 

زا نم  دش ، نیگمشخ  تخس  دوب ) هدش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ماقم  هب  ینمض  تناها  هک   ) نخس نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رارکت ار  ینخس  نانچ  زگره  راب  رگید  دناشن ، ورف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشخ  رگا  هک  مدرک  دهع  ادخ  اب  مدش و  نامیشپ  ما  هتفگ 

. منکن

هب یماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ادخ ، هب  دنگوس  یتفگ ؟ ار  نخس  نیا  هنوگچ  : » دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
هک دومن  قیدصت  یماگنه  ارم  دندوب ، هدرک  درط  كرت و  ارم  همه  هک  داد  هانپ  یماگنه  ارم  دندوب ، رفاک  مدرم  همه ي  هک  دروآ  نامیا  نم 

(2) .« دیدنادرگ مورحم  دنزرف  نتشاد  زا  ارم  رگید ، نانز  امش  هک  یلاح  رد  مدش . ینادنزرف  ياراد  وا  زا  و  دندرک ، یم  بیذکت  همه 

مامت هام  کی  زور ، هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارهـش ؛ اهب  یلع  حارو  ادـغف  : » تفگ هشیاع  هدـمآ ؛ تیاور  نیا  لیذ  رد  هکنیا  بلاج 
.« تفگ یم  نم  هب  ار  نخس  نیا 

رایـسب ص )  ) ربمایپ مدـناوخ ، کچوک ) نز  « ) هجیَدُـخ  » ار وا  هدرک و  ریقحت  ار  س )  ) هجیدـخ ص ،)  ) ربمایپ دزن  رد  يزور  دـیوگ : هشیاـع 
(3). منکن رارکت  رگید  ات  داد  تخس  رادشه  نم  هب  دش و  نیگمشخ 

ات درک ، یم  تبحم  اهنآ  هب  و  تشاد ، یتسود  هطبار ي  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ناتـسود  اـب  رمع  رخآ  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 7
هللا مالس  هجیدخ  ترضح  رهم  رپ  هرطاخ ي  وا  داتسرف  یم  اهنآ  يارب  درک ، یم  حبذ  يدنفسوگ  هاگره  هک  ییاج 

(. صیخلت اب   ) ص 130 و 131 ج 43 ، راحب ، - 1
ص 79. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 12 - ج 16 ، راحب ، ص 211 ؛ تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 2

ص 33. هدازدامع : زا  ارهزلا ، همطاف  یناگدنز  - 3

کی لوط  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یپایپ  دیجمت 
هام
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هک  یتقو  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سنا  دروم ، نیا  رد   4. درک یم  داش  ار  وا  لد  و  دومن ، یم  دـیدجت  ار  اهیلع 
مالس هجیدخ  هب  دوب و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تسود  وا  اریز  دیربب ، وناب  نالف  هناخ ي  هب  ار  هیده  نیا  دومرف : یم  دندروآ ، یم  هیده  هلآ 

(1)« تشاد هقالع  اهیلع  هللا 

سپ نآ  زا  دوب ، هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  وا  رافـس  تشاد ، يا  هیاسمه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هدـش : لـقن  ناـمور  ما  زا  و 
(2). دندرب یم  هیاسمه  نآ  يارب  ار  اذغ  نآ  زا  یشخب  داد  یم  روتسد  دندروآ ، یم  اذغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هاگره 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  دنبندرگ  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رابکشا  مشچ 

یم تسود  دوخ  نادـنزرف  دـننام  ار  وا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دوب ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  رهاوخ  هلاـه  دـنزرف  عیبر  نب  صاـعلاوبا  - 8
وا رسمه  ار  هجیدخ ) نارتخد  زا  یکی   ) بنیز و  دریذپب ، دوخ  يداماد  هب  ار  وا  درک  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ور  نیا  زا  تشاد ،

رـسمه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  بنیز  و  تفریذـپ ، ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ياـضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنادرگ ،
. دیدرگ صاعلاوبا 

رهوش هکم  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  بنیز و  مان  هب  شنارتخد  زا  رفن  ود  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
. دندنام هکم  رد  دنتشاد 

نیا رد  وا  دوب ، نمشد  رگـشل  ءزج  صاعلاوبا  داد ، خر  ناکرـشم  هاپـس  مالـسا و  هاپـس  نیب  ترجه ) مود  لاس  رد   ) ردب گنج  هک  یماگنه 
. دمآرد مالسا  هاپس  تراسا  هب  هک  دوب  يرفن  داتفه  زا  یکی  گنج 

( دوب هدـش  نییعت  یغلبم  هک  هیدـف  ای   ) ءادـف نتفرگ  اب  ار  رافک  ناریـسا  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتقو  یتدـم  زا  سپ 
. ددرگ دازآ  نآ  نداد  اب  ات  دتسرفب  هنیدم  هب  هیدف  ناونع  هب  ار  یلاوما  هک  داتسرف  مایپ  بنیز  يارب  صاعلاوبا  دنک ، دازآ 

نآ رـس  رب  دوب ، هتخیوآ  شندرگ  رب  یـسورع  بش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  شردام  هک  ار  دوخ  دـنبندرگ  درک ، مهارف  ار  یلاوما  بنیز 
. داتسرف صاعلاوبا  يارب  داهن و  لاوما 

. دزاس دازآ  ار  دوخ  هدرک  میدقت  ءادف  ناونع  هب  ات  دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  ار  دنبندرگ  لاوما و  نآ  صاعلاوبا 

نوچ کشا  تارطق  تخیر و  ورف  شبلق  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  دای  هب  داتفا ، دنبندرگ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشچ  هک  نیمه 
: دومرف دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  دیراورم  ياه  هناد 

ص 217. ج2 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 1
ص 36. هدازدامع ، زا  ءارهزلا ، همطاف  یناگدنز  - 2
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مالـس هجیدخ  هک  تسا  يدنبندرگ  نیا  دنک ، تمحر  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دنوادخ  اهب ؛ اهتزهج  یه  دئالق  هذه  هجیدخ ، هللا  محر  »
.« تسا هداد ) رارق  وا  هیزیهج  زج  و   ) هدرک مهارف  بنیز  يارب  ار  نآ  اهیلع  هللا 

دیامنن تعنامم  هنیدم  هب  وا  ترجه  زا  دراذگب و  دازآ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هک  طرـش  نیا  هب  ار  صاعلاوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(1). دومن افو  دوخ  دهع  هب  و  درک ، لمع  طرش  نیا  هب  دش و  دازآ  صاعلاوبا  درک ، دازآ 

رب هکنیا  لثم  : » دومرف تسیرگ ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  میناوخ : یم  خیرات  رگید  زارف  رد 
(2) .« تسا هداتسرف  ام  يارب  هدوشگ و  ندرگ  زا  ار  شردام  راگدای  هک  هتشذگ  تخس  رایسب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز 

، میتشذگ دوخ  قح  زا  ام  ادخ ! لوسر  يا  : » دندرک ضرع  دندومن  هدـهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  لاح  نیا  هک  یتقو  ناناملـسم 
.« دیتسرفب بنیز  يارب  ار  نآ  دیهاوخ ، یمن  رگا  و  دیرادهگن ، دوخ  يارب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  رگا  امش ، اب  دنبندرگ  نآ  رایتخا 

. دنداد ار  قوف  خساپ  ناناملسم  تساوخ ، هزاجا  ناناملسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید : لقن  هب  و 

هب بنیز  هک  نادب  : » دومرف صاعلاوبا  هب  داتـسرف و  بنیز  يارب  ار  دنبندرگ  وا و  لاوما  درک و  دازآ  ار  صاعلاوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.« تسرفب نم  دزن  ار  بنیز  یتفر ، هکم  هب  هاگره  یشاب ، یم  رفاک  وت  تسا و  ناملسم  وا  اریز  تسین ، لالح  تندوب ) رفاک  رطاخ  هب   ) وت

، داتسرف هکم  هب  بنیز  ندروآ  يارب  ار  هثراح  نب  دیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفریذپ ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طیارش  صاعلاوبا 
اب دیدج ، دقع  اب  دمآ و  هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  لبق  صاعلاوبا  ماجنارـس  درک . هناور  هنیدم  هب  دیز  هارمه  ار  بنیز  صاعلاوبا 

(3). تفر ایند  زا  ترجه  مهدازود  لاس  رد  صاعلاوبا  دنداد ، همادا  یگدنز  هب  هدومن و  جاودزا  بنیز 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هیرهم ي  ياج  هب  كدف 

مه رد  ار  نایدوهی  درک و  حتف  ار  ربیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالسا  هاپـس  هکنآ  زا  سپ  ترجه ، متفه  لاس  رد  - 9
هب ار  نون  نب  عشوی  دوخ ، سیئر   (4) كدف نانکاس  نادلبلا ، حوتف  رد  يرذالب  هتشون ي  قباطم  تسکش ،

ص 241 و 249. ج 19 ، راحب ، ص 226 ، ج 5 ، هباغلادسا ، - 1
، دراد اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  هب  یـصاخ  هقالع ي  تدارا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسناد  یم  بنیز  ییوگ  - 2

. داد رارق  شرهاوخ  يدازآ  هطساو ي  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  بوسنم  دنبندرگ  نآ  ور  نیا  زا 
ص 121 و 126. ج 4 ، هباصالا ، ص 236 ، ج 5 ، هباغلادسا ، - 3

، دندوب نکاس  نآ  رد  يدارفا  و  تشاد ، رارق  هنیدـم  يرتمولیک  رد 140  ربیخ  یکیدزن  رد  هک  دوب  يزیخلصاح  یعارز  نیمزرـس  كدف  - 4
رازه لداعم 48  كدف  يزرواشک  تالوصحم  هنایلاس ي  دمآرد  تایاور ؛ زا  يا  هراپ  قباطم  دنتفگ ، یم  كدـف  ياتـسور  نآ  هب  ور  نیا  زا 

ياهراک همه ي  ات  دـندرک ، هعطاقم  نآ  دـمآرد  فصن  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ار  نآ  ناـیدوهی  یتدـم  هک  دوب ، راـنید 
جهن حرـش  كدـف ، هژاو  نادـلبلا ، مجعم  . ) دـنزادرپب ربمایپ  هب  ار  نآ  فصن  لوصحم ، تشادرب  ماـگنه  و  دـنهد ، ماـجنا  ار  نآ  يزرواـشک 

(. ج 16 ص 346 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هیرهم ي  ياج  هب  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  هیرهم ي  ياج  هب  www.Ghaemiyeh.comكدف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:174

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  كدف  هک  دوب  نیا  دادرارق  نآ  و  دنداتـسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  حلـص  دادرارق  ناونع 
.... دنشاب تینما  رد  مالسا ، مچرپ  تحت  رد  ات  دنهدب  هلآ 

تیب زا  هن   ) ربمایپ هصلاخ ي  لاوما  زا  و  هتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رایتخا  رد  حلـص  هار  زا  موجه ، نودب  كدف ، بیترت  نیا  هب 
(1). دیدرگ یمومع ) لاوما  لاملا و 

نادنمتسم نامیتی و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگتسب  لوسر و  ادخ و  لام  ءیف »  » ناونع هب  كدف  رـشح ، هروس ي  هیآ ي 7  لوزن  اب  و 
. تسا هار  ناگدنامرد  و 

: دش لزان  ءارسا  هروس ي  هیآ ي 26  هکنیا  ات  دوب  رایتخا  رد  نانچمه  كدف 

.« زادرپب ار  هار  هدنامرد ي  دنمتسم و  نادنواشیوخ و  قح  لیبسلا ؛ نبا  نیکسملاو و  هقح  یبرقلااذ  تآ  «و 

هللا مالس  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دنا : هدرک  لقن  ینس  هعیش و  زا  رایسب  ناثدحم  نارسفم و 
(2). دیشخب وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  اهیلع 

هللا یلـص  ربمایپ  رایتخا  رد  كدف  هکنآ  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا : تسا  هجوت  دروم  باتک  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  هچنآ 
نارفاـک زا  ار  كدـف  دـنوادخ  مرتخد ! : » دومرف دـمآ و  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  دزن  تشگزاـب  هنیدـم  هب  هک  یتقو  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و 

: دومرف سپس  نک ». هدافتسا  نآ  زا  یتساوخ  هک  هنوگره  داد ، رارق  نم  صوصخم  لاوما  زا  و  داهن ، نم  رایتخا  رد  دینادرگرب و 

؛ كدعب كدلول  کل و  نوکت  اهایا ، کلحتاو  کلذب ، کل  اهلعج  دق  كابا  نا  و  رهم ، کیبا  یلع  هجیدخ  کمال  ناک  دق  هنا  «و 

وت رایتخا  رد  تلع  نیمه  هب  ار  كدف  نیمه  تردپ  کنیا  تسا . هیرهم  ياراد  تردـپ  هدـهع ي  رب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تردام  انامه 
(3) .« دشاب وت  زا  دعب  وت  نادنزرف  يارب  و  وت ، يارب  ات  دیشخب ، وت  هب  ار  نآو  داد . رارق 

(4). تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهع  نسح  تیاعر  هرطاخ و  دیدجت  رگنایب  زین  ارجام  نیا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  يارس  هوکش  تیونعم و  زار 

يدازآ تیونعم و  هناخ ي 

ص 33. ینیوزق ، نسح  دمحم  دیس  همالع  فیلأت  كدف ، باتک  - 1
. ددعتم ناثدحم  زا  لقن  هب  ص 177 ، ج 4 ، روثنملا ، ردلا  ریسفت  - 2

هکنانچ  ) ار دوخ  هیرهم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هچرگ  دوش : هداد  حیـضوت  نینچ  اجنیا  رد  تسا  نکمم  ص 378 - راـحب ج 17 ، - - 3
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوب ، ریقف  ماـگنه  نآ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اریز  تخادرپ ، دوخ  لاـم  زا  میتفگ )

یشخب و  هدرک ، داش  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  وا ، زا  سپ  وا  نادنزرف  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هب  كدف  ندیشخب  اب  تساوخ 
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هصلاخ ي لاوما  زا  هکلب  دوبن ، لاملا  تیب  زا  كدـف  هکنیا : هب  هجوت  اب  دـشاب . هدومن  ناربج  ار  وا  یلام  ياه  قاـفنا  هژیو  هب  وا  ياـهراثیا  زا 
. دوب ترضح  نآ 

ص 216. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 4
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یگدازآ یکاپ و  هب  هدوشگ و  يا  هژیو  باسح  یناسنا ، یقالخا و  ياه  شزرا  يارب  جیردت  هب  لامک  دشر و  هار  رد  اه  ندمت  اه و  هعماج 
يارب دنریگ و  یم  رارق  مارتحا  لیلجت و  دروم  اه  نامز  اه و  ناکم  یخرب  هک  تسا  هار  نیا  رد  دنهد و  یم  اهب  اه  تلیـضف  هب  ناگتـسارآ  و 

: هنومن يارب  دوش ؛ یم  هتفرگ  رظن  رد  یتمرح  میرح و  اهنآ 

ریزگان هب  شیوخ ، ياهراک  ماجنا  هار  رد  یـسایس  ملاس  ياهتأیه  اه و  هناخترافـس  هب  يا  هژیو  تاررقم  عضو  اب  کنیا  رـصاعم  ناـهج  (- 1
. دشخب یم  تینوصم 

ياه شالت  ینامرد ، یتشادهب و  زکارم  یـشهوژپ ، یملع و  زکارم  اه و  اگـشناد  تینما  يدازآ و  يا ، هژیو  تاررقم  نیناوق و  میظنت  اب  (- 2
. دیامن یم  نیمضت  ار  رشب  قوقح  زا  عافد  ياه  نمجنا  هناتسودرشب و 

هب زواجت  مجاهت و  هتـشاد و  یمارگ  ار  شیاین  تدابع و  زکارم  یبهذـم و  ياه  هاگیاپ  تینما  يدازآ و  یقـالخا ، یقوقح و  ریبادـت  اـب  (- 3
. دبات یمن  رب  ار  اهنآ  میرح 

نیا هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  نامیا  تقیقح  نیا  هب  رایسب  ياه  ینابرق  اه و  نایز  اه و  بیـشن  زارف و  زا  سپ  گنیا  رـصاعم  ناهج  يرآ ،
اه ندمت  اه و  هعماج  هرامه  ینامـسآ ، نایاوشیپ  ناربمایپ و  هدوب و  ادخ  تیانع  دروم  شنیرفآ  مد  هدیپس  زا  شخبدشر ، تیفرظ و  تیعقاو 

. دنا هداد  رادشه  ناگماکدوخ  نارادم و  روز  هب  هداد و  هجوت  فیرظ  تقیقح  نیا  هب  ار 

و تسا ، هجوت  لامک  دروم  مارحلادجـسم »  » هژی هب و  اهدجـسم –  همه ي  یمالـسا  شرگن  رد  هک  تسا  زاسخیرات  تیعقاو  نیمه  ساسا  رب 
كرـش و ياـبو  هب  ناـگدولآ  دورو  زا  اـهنآ  بجوـم  هب  هـک  یتاررقم  بادآ و  تـسا ؛ هدیـسر  يا  هژیو  تاررقم  نآ ، تـمرح  ظـفح  يارب 

زکارم نآ  هب  یکاـپان  تلاـح  رد  دورو  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ؛ یم  يریگولج  اـهنآ  تحاـس  هب  يزیتس  قح  رفک و  نیرفآ  طاـطحنا  برکیم 
؛ تسا هدش  هتخانش  عونمم  زین ، سدقم 

هک تسا  هداد  هازاجا  ادخ  هک  یهوکشرپ  ياه  هناخ  رد  ؛(1)  لاصالا ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی  همـسا  هیف  رکذی  عفری و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  »
ار وا  اهنآ  رد  هاگماش  دادماب و  ره  و  هدش ، هدرب  اهنآ  رد  ادـخ  تمظع  اب  مان  دریگ و  جوا  اهنآ  تلزنم  تردـق و  دنـشاب و  هتـشارفارب  هرامه 

.« دننک شیاتس 

زا و  ددرگ ، یم  میرحت  اهنآ  نتخاـس  هدولآ  هک  تسا  يونعم  يرکف و  يداـبع و  سدـقم  زکارم  نیا  تمرح  تنایـص و  ظـفح  هار  رد  زین  و 
ییاج ات  مارحل » ادجـسم   » هژیو هب  اهنآ  تمرح  دوش و  یم  یهن  تساهنآ ، تمرح  ندش  راد  هشدـخ  ای  تن و  اها  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا 

. ددرگ یم  مالعا  اوران  یهقف - طیارش  قبط  نآ –  ورملق  رد  تاناویح  ای  ناگدنرپ  راکش  هک  تسا 

.36 رون / - - 1
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(3). تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  يا  هژیو  تمرح   (2)، اه هدیدپ  یخرب  و  ، (1) اه بش  اهزور و  زا  يا  هراپ  هب  هنوگ  نیمه 

هناخ نیا  تکرب  تیونعم و  زار 

ناکم زا  زاس  تداعس  تداعس و  يارس  نیا  هک  ارچ  تسا ، هتسارآ  يا  هژیو  تیونعم  تسادق و  هب  اهلع  هللا  مالس  هجیدخ  هوکشرپ  هناخ ي 
: هک تسا  يزاس  خیرات  سدقم و  ياه 

هناخ ي زین ، ربمایپ  تثعب  یحو و  دورف  مالـسا و  دیـشروخ  عولط  زا  شیپ  كرابم  هناخ ي  نیا  ناراـگن  خـیرات  ناثدـحم و  یهاوگ  هب  (- 1
یم هرهاط »  » شنم و كاـپ  شور و  كاـپ  ار  وا  گرزب  کـچوک و  هناـگیب و  انـشآ و  هک  تسیز  یم  یـسک  اـجنآ  رد  دوب و  اورپ  یکاـپ و 

. دندناوخ

: دهد یم  یهاوگ  هنوگ  نیا  تقیقح  نیا  رب  هجیدخ ...  زوسناج  گوس  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ًالثم امهل  يرت  نیکلاه ال  یلعامکیف  هللا  كراب  ادوج  ینیعا 

یلص نم  لوا  ناوسنلا  ةدیس  واهسیئر  نبا  ءاحطبلا و  دیس  یلع 

الضفلا اهل  قاس  هللا  هکرابماهمیخ و  هللا  بیط  دق  هبذهم 

(4)  ... الکثلا مهلا و  یساقا  ثبف 

ود نآرق و  مالـسا و  راکادف  رایود  گوس  رد  ار  کشا  ناراب  نیا  ادخ  دیرابورف ، مناگدید  نامـسآ  زا  کشا  ناراب  نم ! مشچ  ود  يا  ناه 
. دندوب يریظن  یب  ياه  ناسنا  یتسار  هب  ود  نآ  هک  ارچ  دزاس ؛ كرابم  امش  رب  يدازآ  ِربمایپ  دننامه  یب  نابیتشپ 

هک نانز - رالاس  زوسناج  تلحر  رد  زین  بلاطوبا و  باـنج  هکم ، رـالاس  دـنزرف  زاـجح و  رـالاس  راـبمغ  گوس  رد  نم ! مشچ  ود  يا  ناـه 
- تسـشن یم  شیاین  هب  درازگ و  یم  زامن  ادـخ  ربمایپ  اـب  و  دوب ، تیونعم  يدازآ و  هار  رد  نز ، نیرتزاتـشیپ  ارگدـیحوت و  يوناـب  نیتسخن 

. دیراب ورف  کشا  ناراب 

. تسا هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  شدرگادرگ  وا و  يارس  همیخ و  ادخ  هک  یشنم  كاپ  شور و  كاپ  هتخاس و  دوخ  يوناب  نامه  رب 

. تسا هدومن  هار  اه  ییالاو  اه و  تلیضف  هارهاش  هب  شیرادرک  هتسیاش  یشیدناون و  رطاخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  یتکربرپ  يوناب 

.5-1 ردق / - 1
.15-11 سمش / - 2
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هتسیاش و ياهراک  ماجنا  هعماج و  ناگدنامرد  نامورحم و  هب  یگدیـسر  قافنا و  هب  مدرم  شزیگنا  رد  تایآ  دورف  زا  شیپ  هناخ ، نیا  (- 2
قافنا و رد  اهنآ ، زا  ماهلا  اب  ینامـسآ و  ياه  باتک  نیـشیپ و  ناربمایپ  ياه  هزومآ  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  یهاـگآ  لـیلد  هب  هتـسیاب ،

. دوب ماگشیپ  نامورحم  هب  یگدیسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  تبحم  رهم و  نوناک  هک  تشاد  ار  تقایل  تداـسه و  نیا  زین  مالـسا  زا  شیپ  تیونعمرپ ، هناـخ ي  نیا  (- 3
، بلاطوبا هناخ ي  زا  سپ  زین  وا  دومن و  توعد  كرابم  دنویپ  كرتشم و  یگدنز  هب  ار  ترضح  نآ  صالخا  افـص و  تیاهن  اب  و  دیدرگ ، 

. دیزگرب یگداوناخ  یگدنز  يارب  ار  اجنآ 

، رشب يراگتسر  يدازآ و  هعماج و  حالـصا  يربمایپ و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شزیگنا  زا  سپ  یگدازآ ، يدازآ و  يارـس  نآ  (- 4
زا نامیا  يدازآ و  درم  گرزب  نآ  هب  ارـس ، نآ  بحاـص  دـش و  لیدـبت  ناشیدـنا  کـیرات  ناـمیخژد و  دـنزگ  زا  ترـضح  نآ  هاـگهانپ  هب 

یسک تینما  تمالس و  نیکأت  يارب  ار  دوخ  یقالخا  ذوفن  تاناکما و  تهاجو و  رابتعا و  همه ي  داد و  هانپ  نآ  لماوع  دادبتـسا و  ترارش 
قانتخا و نامیخژد  شروی  ماگنه  هب  هاگ  و  تفرگ ، راک  هب  وا  زیتس  متـس  يدـیحوت و  توعد  زا  تیامح  تهج  رد  دوب و  هداد  شهاـنپ  هک 

. تفرگ هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  یمارگ  ناج  زا  ینابهگن  تسارح و  دوخ  يدازآ  ربمایپ  هب  هماکدوخ  راک و  هظفاحم  تیفارشا 

دجسم  » هب اجنآ  زا  ترضح  نآ  و  ، (1) دوب جارعم  ياهرفس  ای  رفس  هب  ربمایپ  جورع  ناکم  تیونعم  هوکش و  يارـس  نآ  نیا ، رب  نوزفا  (- 5
(2). دوب هناخ  نامه  شهاگدورف  زین  تشگزاب  زا  سپ  دما و  رد  زاورپ  هب  الاب  ملاع  اه و  نامسآ  هب  جورع  يارب  یصقالا »

. دش لیدبت  ناناملسم  هاگهانپ  دیما و  يارس  هب  مالسا  ششخرد  زاغآ  رد  هناخ  نآ  زین  و  (- 6

تشهب و تخد  نآ  تیونعم  رپ  تیصخش  ییافوکـش  دشر و  ناکم  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  هاکتدالو  يراگتـسر ، یتسار و  يارـس  نآ  (- 7
یکدوـک و نارود  ياـه  جـنر  شخب و  ماـهلا  تارطاـخ  هناـخ ي  اـهیلع و  هللا  مالــس  هجیدـخ  شدـنمجرا  ماـم  اـب  وا  تـفلا  سنا و  يارس 

. تسوا یلاسدروخ 

هیلع یلع  یناوج  یناوجون و  راگزور  هاگـشناد  نیلوا  یکدوک و  یلاسدرخ و  نارود  هاگـشزومآ  نیتسخن  بحم ، رهم و  هناـخ ي  نآ  (- 8
: دیامرف یم  یندنامدای  هب  ناشخرد و  راگزور  نآ  زا  شتارطاخ  رد  دوخ  هک  تسوا ، تیبرت  دشر و  نوناک  مالسلا و 

ِهِّمُأ ََرثَأ  ِلیِصَْفلا  َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََقل  َو  هَصیِـصَْخلا ...  َِهلِْزنَْملا  َو  ِهَبیِرَْقلا  َِهباَرَْقلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  »
َال َو  ُهاَرَأَف  َءاَرِِحب  ٍهَنَس  ِّلُک  ِیف  ُرِواَُجی  َناَک  ْدََقل  َو  ِِهب  ِءاَِدْتقالِاب  ِینُُرمْأَی  َو  ًامَلَع  ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ءایبنالا  متاخ  یفطـصملا و  نا  مالـسلا  اهیلع  اهلئاضف  نم  و  . » ص 299 هرهاطلا ، ءارغلا  نم  هعطاسلا  راونـالا  - 1
ام تناک و  یتلا  رادلا  هذه  مالـسالا  نامز  یف  ۀیلهاجلا و  نامز  یف  نانبلاب  اهیلا  راشی  یتلا  ۀفیرـشلا  رادـلا  هذـه  اهراد  نم  ءامـسلا  یلا  جرع 

أدب اهنم  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  شاع  اهیف  نیبرقملاۀکئالملا و  یحولل و  ًاطبهم  تناک  ۀفیرشلا  اهتایح  نم  ۀظحل  رخآ  یلا  تلاز 
. مالسلا اهیلع  اهراد  باب  یف  خفقوی  قاربلاب و  مالسلا  هیلع  لیئربج  یتأی  ثیح  عاذ  عاش و  مالسالا و 

.1/ ارسا - 2
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َحیِر ُّمُشَأ  َو  َِهلاَسِّرلا  َو  ِیْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث  اـَنَأ  َو  َهَجیِدَـخ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْریَغ  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ٍذـِئَمْوَی  ٌدِـحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  َو  يِْریَغ  ُهاَرَی 
(1) ...« ِهَُّوبُّنلا

یم شیوخ  رانک  رد  ارم  ربمایپ  دـیناد ، یم  ما  هژیو  تلزنم  ماقم و  رد  کیدزن و  يدـنواشیوخ  رد  ادـخ  ربماـیپ  هب  تبـسن  ارم  تیعقوم  اـمش 
... دناباوخ یم  شیوخ  يردپ  تبحم و  رتسب  رد  تفرگ و  یم  شرهم  شوغآ  رد  ارم  مدوب ، كدوک  هک  یلاح  رد  دناشن و 

تسرد مدوب ؛ ربمایپ  اب  هرامه  یگدنز ؛، رد  نم  دیدن ... یهابتـشا  شزغل و  مرادرک ، رد  تفاین و  یغورد  نم  راتفگ  رد  زگره  ترـضح  نآ 
و تخاس ، یم  راکشآ  میارب  ار  الاو  شنم  وکین و  قالخا  زا  يا  هزات  هناشن ي  زور  ره  ربمایپ  تسا . ردام  هارمه  هب  هرامه  هک  يدنزرف  ناسب 

. منک ادتقا  وا  هب  ات  داد  یم  نامرف  نم  هب 

نآ رد  دـید . یمن  ار  وا  نم  زج  یـسک  مدـید و  یم  ار  وا  نم  اهنت  اجنآ  رد  دـینارذگ ، یم  ارح »  » راغ رد  ار  لاس  زا  هاـم  دـنچ  ترـضح  نآ 
نامیا مالـسا و  وب - اجنآ  رد  مه  هجیدـخ  يدازآ ، يدازآ و  يوناب  گرزب  هک  ربمایپ - هناخ ي  زج  يا  هناخ  چـیه  رد  رات ، هریت و  ياـهزور 
نتخاـس بولطم و  لوحت  هار  رد  هک  مدوب  شنم  گرزب  ارگدـیحوت و  ناـسنا  ود  نآ  نیموس  راوـشد  طیارـش  نآ  رد  نم  و  دوـب ، هتفاـین  هار 

. مدوب وپاکت  شالت و  رد  دابآ  دازآ و  ون و  ییایند  هعماج و 

. دوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تکربرپ  هناخ ي  نامه  نامز ، نآ  رد  ربمایپ  هناخ ي  هک  مناد  یم  کین  و 

هورگ هک  تسا ، ناگتـشرف  دش  دمآ و  لحم  یحو و  هتـشرف ي  یحو و  هاگدورف  تیونعمرپ  هناخ ي  نآ  رتالاب ، رترب و  اهنیا  همه ي  زا  (- 9
. دنتفر یم  دندمآ و  یم  ربمایپ  روضح  هب  هورگ 

هعماج ینوگرگد  لوحت و  نافلاخم  ناراک و  هظفاحم  نایارگ و  كرـش  هک  تثعب - ياه  لاس  اه و  هام  نیزاـغآ  هوکـش ، يارـس  نآ  (- 10
مارآ تولخ و  هاگـشتسرپ  ناما و  نما و  نوناک  دـندرب - یم  شروی  وا  تینما  يدازآ و  رب  دـنتفات و  یمن  رب  ار  ربماـیپ  قوقح  نیرت  ییادـتبا 

. دوب رگید  ناماگشیپ  زا  یخرب  مالسلا  مهیلع  یلع  هجیدخ و  ترضح و  نآ 

رد ار  ناج  نانمؤمریما  ربمایپ ، ترجه  هرطاخرپ ي  رطخ و  رپ  بش  هک  تسا  یـسدقم  ناکم  نامه  زاسخیرات  یخیرات و  هناخ ي  نآ  (- 11
دروخ مقر  وا  يارب  هرامه  گرزب و  راختفا  نآ  دـیباوخ و  وا  رتسب  رب  يدازآ ، ِربمایپ  تینما  تمالـس و  نیمـضت  يارب  داهن و  صـالخا  قبط 

: هک

(2)« دابعلاب فوئر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  «و 

نابرهم ناگدـنب  نیا  رب  ادـخ  و  دنـشورف ، یم  دـننک و  یم  ادـف  ار  شیوخ  ناـج  ادـخ  يدونـشوخ  نردوآ  تسد  هب  يارب  مدرم  زا  یخرب  و 
. تسا

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  - 1
.203 هرقب / - 2
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رد هک  تسا  يا  هناخ  نامه  ترجه و  أدبم  نامیا ، يارس  مالـسا ، هناخ ي  نامه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هناخ ي  هکنیا  ماجنارـس  و  (- 12
تمالـس و ردـپ و  يرود  هشیدـنا ي  رد  ییوس  زا  هک  تسا ، اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  اه ي  هرهلد  اه و  هغدـغد  دـهاش  هرطاـخم  رپ  بش  نآ 
هنادرمناوجان ي موجه  راظتنا  رد  هظحل  ره  رگید  فرط  زا  و  ردپ ، راکادف  رای  یتمالس  هشیدنا ي  رد  وس  رگد  زا  دوب و  ترضح  نآ  تینما 
، شردپ دض  رب  ناتخب  هریت  نآ  دولآرفک  زیمآ و  كرـش  ياه  هتفاب  لاجنج و  وهایه و  دهاش  لاح  نامه  ردو  دوب  هناخ  هب  ناشیدنا  کیرات 
، دادبتـسا كرـش و  محر  یب  نشخ و  نامیخژد  نیرت  كاّفـس  زا  نت  لهچ  زا  رتارف  یخیرات ، بش  نآ  رد  هک  ارچ  تلادع ؛ يدازآ و  ِربمایپ 
هنیک و ياهریـشمش  اب  ار  وا  ترـضح ، نآ  هاگتماقا  هب  اسآ  قرب  عقوم و  هب  موجه  اب  ات  دنتـشاد  میمـصت  و  هدز ، هقلح  ربمایپ  هناخ ي  درگرب 

زیمآ تیقفوم  جورخ  زا  سپ  مالسا  گرزب  ياوشیپ  دیباوخ و  ربمایپ  هاگیاج  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تخـسبش ، نآ  رد  دنرآ . رد  اپ  زا  بصعت 
شا هیامنارگ  تخد  و  دـیامن ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  اجنآ  زا  ات  تفر  ارح »  » راغ يوس  هب  رکف ، کـیرات  نمـشد  هرـصاحم ي  هقلح ي  زا 

یندنامدای هب  تخس و  بش  نآ  رد  هک  دناد  یم  ادخ  دنام و  تلادع  نامیا و  هناخ ي  نآ  رد  هدیچیپ  نارحب  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
هرهب يراشرـس  شوه  تیارد و  زا  اما  دوب ، ناوجون  هچرگ  وا  هک  ارچ  دوب ؟ هدـنکفا  هیاس  شا  هیاـمنارگ  دوجو  رب  يا  هرهلد  تشحو و  هچ 

. دوب رو 

کیراـت لدروـک و  ناـیارگ  كرـش  یلدگنـس  تنوـشخ و  زا  مه  درک و  یم  كرد  یبوـخ  هب  ار  رطخرپ  ساـسح و  تیعقوـم  نآ  مـه  وا ،
تارطخ تفر و  یم  امش  هب  اهنآ  نیرت  کیدزن  شرظن  رد  تالامتحا  نیرتدب  تهج  نیمه  هب  و  دوب ، هاگآ  یبوخ  هب  زیتس  حالصا  ناشیدنا 

. تفر یم  هژر  شنامشچ  ربارب  رد  هظحل  ره  نیگمهس ،

ناهج رب  ار  دوخ  ینکفا  غورف  اجنآ  زا  مالسا  دیشروخ  هک  تسا  يرابهوکش  هاگشورف  نامه  كرابم  هناخ ي  نیا  هکنیا  ماجنارـس  و  (- 13
راثآ کین و  راک  شخب و  تاجن  رورپ و  ناـسنا  هماـنرب ي  اهدـص  و  دومن ، زاـغآ  یگدـنام  بقع  لـهج و  زا  هدـنکآ ي  هدرم و  هدرـسفا و 

یگدازآ یگدنز و  سرد  شخب و  ماهلا  هرطاخ ي  زا  ریذپان  نایاپ  راختفارپ و  خیرات  کی  و  دش ، هداد  ناماس  اجنآ  زا  راگدـنام  هتـسیاش و 
زا داب - نانآ  رب  وج  لامک  مدرم  ادـخ و  دورد  هک  همطاـف –  هجیدـخ و  یلع ، ربماـیپ ، هلیـسو ي  هب  ریذـپان  فضو  غیرد و  یب  يراکادـف  و 

. تفر ولبات  هب  دیدرگ و  نایب  خیرات  هعماج و  دشر  ناسنا و  يراگتسر  يارب  اجنآ 

یگتـسیاش و هچ  ياراد  وا  هناـخ ي  هجیدـخ و  هک  تسا  نآ  رگناـشن  مادـک  ره  ارـس ، نـیا  دروـم  رد  زاـس  تشونرـس  مـهم و  تاـکن  نـیا 
ینامسآ سدقم و  ياهدادیور  نیا  يدیدرت  چیه  یب  هک  ارچ  تسا ؛ هداد  يور  اجنآ  رد  گرزب  ياهدادیور  نیا  هک  تسا  هدوب  یگدنزارب 

مدرم هک  تسا  هدـنبیز  رایـسب  رواب ، نیا  رب  اه ؛ یگژیو  نیا  اب  زج  ییاج  رد  هن  دـنیاشگ ، یم  خر  تیونعم  اـب  هزیکاـپ و  كاـپ و  ناـکم  رد 
بـسک اب  ات  دـنهاوخب  نیـشن  نالمـسم  ياهروشک  نارادـمامز  زین  ناـگتخیهرف و  ناـملاع و  زا  راکتـشپ  تیارد و  اـب  شنمدازآ  وجادـخ و 

هناخ ي نارئاز  ات  دـنزاسب ، ار  نآ  هتـسیاش  يا  هنو  هب  و  دـنبایب ، قیقد  روط  هب  ار  تیونعمرپ  هاگتماقا  نیا  زاجح ، تلود  يراگمه  تقفاوم و 
يارـس نآ  هنارکفتم ي  هناصلاخ و  تراـیز  نمـض  دننیـشنب و  وا  اـب  شیاـین  ادـخ و  شتـسرپ  هب  زین  اـجنآ  رد  هرمع ، جـح و  رفـس  رد  ادـخ 

رگد یـشیدنا و  رگد  هب  وا ، گرزب  درخ  تیارد و  هب  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  یهاوخ  يدازآ  یـشیدناون و  هب  شخب ، ماـهلا  هرطاـخرپ و 
هب نامیا ، مالـسا و  رد  شیزاتـشیپ  هب  هدنام ، بقع  ملاظ  هعماج ي  طیحم و  رد  شندشن  مضه  ییوج و  نامرآ  یبلط و  لالقتـسا  یتسیز و 

هناتسودرشب ي ینامسآ و  توعد  زا  تیامح  تعیب و  رد  شیماگشیپ 

هناخ نیا  تکرب  تیونعم و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:180

نمـض دنـشیدنیب و  زاـسخیرات  نز  نآ  يرادـیاپ  راـثیا و  هناـنامرهق ، بیکـش  بـیجع ، يراکادـف  دـنلب ،  تـمه  هـناریلد ، داـهج  هـب  ربماـیپ ،
؟ دنزاسب کبس  نیمادک  اب  دنبایرد و  دنسانشب و  ار  دوخ  يایند  دوخ و  دیاب  هنوگچ  هک  دنرگنب  وا ، تشادگرزب 

رد هب  ار  هژیو  بکرم  نآ  یحو  هتشرف ي  جارعم ، ریذپان  فضو  رفـس  هظحل ي  ندیـسرارف  مانه  هب  هک : دنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
نانآ شیپاشیپ  میهاربا  هک  ادخ - ناربمایپ  اجنآ  رد  تفر و  فیرـش  سدق  يوس  هب  نآ  رب  نتـسشن  زا  سپ  ربمایپ  و  دروآ ...  هجیدخ  يارس 

 ... دندناوخ زامن  دندومن و  ادتقا  رمبایپ  رب  یگمه  یحو ، هتشرف ي  نذا  اب  دندمآ و  ترضح  نآ  زاوشیپ  هب  دوب -

(1)  ...« ۀجیدخ باب  یلع  قاربلاب ...  مالسلا  هیلع  لیئربج  لزن  هب  يرسا  امل  هللا  لوسر  نا  »

: دسیون یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تیونعماب  يارس  دروم  رد  يراصنا  خیش  موحرم 

(2)« هجیدخ لزنم  یف  فرشتلا  هکم  یف  بحتسم  «و 

. تسا نآ  ترایز  هجیدخ و  هرطاخرپ ي  هناخ ي  زا  رادید  هکم ، هب  فرشت  جح و  مسارم  رد  هدیدنسپ  ياهراک  زا  و 

: دسیون یم  هطوطب  نبا 

(3) نینمؤملا ».. ما  ۀجیدخ  راد  یف  یه  یحولا و  ۀبق  مارحلا  دجسملا  نم  ۀبرقمب  هسدقملا  دهاشملا  نمو  »

ماـم هجیدـخ ، تیوـنعمرپ  يارـس  رد  هک  تسا  یحو  هاـگدورف  ادـخ ، هناـخ ي  یکیدزن  رد  هکم و  رد  سدـقم  ياـه  ناـکم  هـلمج ي  زا  و 
(4). دراد رارق  نایارگدیحوت  دنمجرا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هرابرد  نادنمشناد  ناگرزب ، نانخس  مهدزناش : لصف 

هراشا

ص 301. هرهاطلا ، ءارغلا  نم  هعطاسلا  راونالا  زا  لقن  هب  ص 84  ج1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - 1
ص 299. یقرواپ ، هعطاسلاراونالا ، لقن  هب  ص 127  هیمالسا ، عبط  يراصنا ، خیش  جحلا ، کسانم  - - 2

ص 299. یقرواپ ، هعطاسلاراونالا ، لقن  هب  ص 161  ۀیملعلا ، بتکلاراد  عبط  يراصنا ، خیش  جحلا ، کسانم  - - 3
.192-181 صص اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  - 4
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، وناب نیا  ماقم  تعفر  و  هجرد ، ولع  يارب  اریز  میربب ، الاب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  نینموملا  ما  تلزنم  نانخـس ، نیا  اـب  هک  میتسین  نیا  ددـص  رد 
. میناوخب ار  تسا  هدیدرگ  تیاور  وا  يالاو  ماقم  نایب  تلیضف و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  نآ  تسا  یفاک 

فالتخاو راودا ،  تشذگ  اب  ناخروم ، ناگدنـسیون و  نادنمـشناد و  هک  دنک  سمل  یمارگ  هدـنناوخ  هک ، تسا  نآ  نانخـس  نیا  زا  ضرغ 
يارب دنا ، هدرک  دای  یکین  لامک  اب  ار  هجیدخ  اهنآ  همه ي  دنراد . رظن  قافتا  وناب  نیا  ندرمـش  سدـقم  شیاتـس و  رد  اه ، هقرف  بهاذـم و 

یم هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  هدهاشم  أدـبم  هار  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  راوتـسا و  نامیا  قداص و  هدـیقع ي  وا  دوجو  رد  هکنآ 
کی چیه  هک  دنیامن ، یم  هراشا  ییاه  يریگ  عضوم  اهتیعقوم و  هب  اهنآ  رد  و  دـننک ، یم  دای  داقتنا  نعط و  اب  ار  ربمغیپ  نانز  زا  یخرب  مینیب 

. دراد دوجو  هجیدخ  اهنآ و  نایم  هک  تسا  یتازایتما  اهقرف و  نامه  نیا  تسین و  دسح  کشر و  ياج  اهنآ  زا 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هملس  ما  -1

دنوادـخ سپ  تفاتـش . شراگدرورپ  يوس  هب  هکنیا  زج  ییوگ . یم  هک  دوب  نانچنآ  وا  هکنیا  رگم  ینک ، یمن  رکذ  ار  يرما  هجیدـخ  زا  وت 
(1). دروآ درگ  دوخ  تشهب  رد  ار  وا  ام و  نایم  و  دنک ، اراوگ  وا  يارب  ار  نیا 

: تسا هتفگ  راکب  نب  ریبز  -2

(2). دش یم  هدناوخ  هرهاط  تیلهاج  رد  هجیدخ 

: تسا هتفگ  قاحسا  نبا  -3

ص 79. ج 15 ، هعیشلا ، نایعا  - - 1
ص 273. ج4 ، هباصالا ، ص 435 ؛ ج5 ، هباغلادسا ، ص82 ؛ ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - - 2
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(1). دوب تقادص  ریزو  مالسا  يارب  هجیدخ 

: دیوگ ومه  -4

(2). دوب هتساوخ  وا  يارب  ار  نآ  راگدرورپ  هک  یتمارک  نآ  اب  دوب ، دنمدرخ  فیرش و  شیدنا و  رود  ینز  هجیدخ 

: تسا هتفگ  دمحم  نب  ماشه  -5

وا درک . یم  تروشم  وا  اـب  اـهراک  همه ي  رد  و  تشاذـگ ، یم  مارتحا  وا  هب  و  تشاد ، تسود  ار  هجیدـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
زگره تشاد ، تاـیح  هجیدـخ  هک  یناـمز  اـت  ربمغیپ  و  دروآ ، ناـمیا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  و  دوب ، یتـسار  قدـص و  ریزو 

(3). دنا هجیدخ  زا  میهاربا  زج  ترضح  نآ  نادنزرف  همه ي  دیزگنرب . يرگید  رسمه 

: دسیون یم  ۀیوبنلا » ةریسلا   » فورعم باتک  بحاص  ماشه  نبا  -6

هب مازتلا  تناـما و  ظـفح  هب  شیرق  ناوناـب  نیرت  صیرح  تورث و  نیرتشیب  بحاـص  تفارـش ، نیرترب  ياراد  ـالاو ، بسن  بحاـص  هجیدـخ 
. دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  فرش  هلق ي  نیرتدنلب  اذل  دوب و  یناسنا  تمارک  تفع و  یقالخا ، ياهرایعم 

: تسا هتفگ  ریثا  نبا  -7

هجیدخ سپ  دوب . هدرک  هدارا  وا  يارب  راگدرورپ  هک  یتمارک  يراوگرزب و  همه  نآ  اب  دوب ، فیرش  دنمدرخ و  شیدنا و  رود  ینز  هجیدخ 
بسن ظاحل  زا  شیرق  نانز  نیرت  فیرـش  وا  دومن . داهنـشیپ  وا  رب  ار  دوخ  جاودزا  داتـسرف و  سک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب 

(4). دنتشاد تردق  رما  نیدب  رگا  دندوب ، صیرح  وا  اب  جاودزا  رب  وا  موق  همه ي  دوب . رت  فیرش  رتدنمتورث و  اهنآ  همه ي  زا  و  دوب ،

: تسا هتفگ  هماع  نویلاجر  زاتشیپ  یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  -8

شیرق بالک  نب  یـصق  نب  يزعلادبع  نب  دـسا  نب  دـلیوخ  رتخد  مساقلا ، ما  وا  تسا و  شیوخ  نامز  نایناهج  نانز  رورـس  ینینمؤملا و  ما 
ار ربمغیپ  سک  ره  زا  شیپ  و  دروآ ، مالـسا  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  يو  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ردام  و  يدـسا ،

. درب هقرو  شیوخ  يومع  رسپ  دزن  هب  ار  واو  داد ، تعاجش  یلد و  رپ  وا  هب  دومن و  قیدصت 

نیدـتم و لالج و  اـب  دـنمدرخ و  وا  تسا . هدیـسر  لاـمک  هلحرم ي  هب  هک  تسا  یـسک  ناـنز  ناـیم  زا  وا  و  تسا ، ناوارف  هجیدـخ  بقاـنم 
نانز رگید  رب  و  درک ، یم  شیاتس  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوب . تشهب  لها  زا  راوگرزب و  نمادکاپ و 

ص 439. ج5 ، هباغلادسا ، - - 1
ص 200. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - - 2

ص 312. صاوخلا ، هرکذت  - 3
ص 14. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 4
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دسح هجیدخ  هب  هک  نانچنآ  مدربن  کشر  ینز  هب  تفگ : یم  هشیاع  هک  ییاج  ات  تشاد ، یم  گرزب  رایـسب  ار  وا  داد و  یم  يرترب  نانموم 
. درک یم  دای  رایسب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربکایپ  هک  اریز  مدیزرو ،

ياراد وا  زا  ربمغیپ  دومنن . جاودزا  ینز  اب  وا  زا  شیپ  ترضح  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  هجیدخ  ندوب  یمارگ  رب  لیلد 
نادقف زا  ربمایپ  سپ  تفگ . کیبل  ار  قح  توع  وا  هکنیا  ات  تفرگن ، يزیننک  و  درکن ، باختنا  يرگید  رـسمه  وا  دوجو  اب  و  دـش ، ینانزرف 

تراجت وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  درک ، یم  قافنا  ربمایپ  هب  شیوخ  لام  زا  دوب . دنواشیوخ  نیرتهب  وا  اریز  تشگ ، نیگمغ  وا 
دـشابن یهودنا  جنر و  و  ییادص ، رـس و  نآ  رد  هک  تشهب ، رد  نیدجربز  يا  هناخ  هب  ار  هجیدخ  هک  داد  نامرف  وا  هب  دنوادخ  و  دومن ، یم 

(1). دهد تراشب 

: دسیون یم  ومه  -9

زا یکی  یتشهب و  ناوناب  زا  راوگرزب ، راد ، نتشیوخ  نیدتم ، ردقلا ، لیلج  دسا ، هریت ي  زا  شیرق ، هنازرف ي  تشهب ، ناوناب  رورـس  هجیدخ 
(2). دندوب هدیسر  لامک  هلق ي  هب  هک  دوب  یناوناب 

: تسا تفگ  يزوج  نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا ، نیدلا  لامج  -10

جاودزا رگید  نز  اب  مه  ربمغیپ  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  هک  تسا  ییوناـب  نیتسخن  وا  دـیورگ . مالـسا  هب  هجیدـخ  دـش ، رهاـظ  توبن  رما  نوچ 
(3). دنا هجیدخ  زا  میهاربا  زج  ترضح  نآ  نادنزرف  همه ي  تفر . ایند  زا  وا  هکنیا  ات  دومنن ،

: تسا هتفگ  ماشه  نب  کلملادبع  -11

هودنا راب  رما  نیدب  راگرورپ  سپ  درک . قیدصت  دوب  هدمآ  ربمغیپ  هب  دنوادخ  زا  هک  ار  هچ  نآ  و  دروآ ، نامیا  وا  هب  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 
دنوادخ هکنیا  رگم  دنیـشن ، دنک  نیگمغ  ار  وا  هک  شتلاسر  يارب  زا  یبیذـکت  دـنیاشوخان و  یناوج  ربمغیپ  و  درک ، کبـس  شربمغیپ  زا  ار 

(4). تشگرب وا  دزن  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  تخاس ، فرط  رب  هجیدخ  دوجو  هب  ار  نآ 

: تسا هتفگ  هیوبنلا ) هرتعلا  ملاعم   ) مان هب  دوخ  باتک  رد  یلبنح  يذِبانَج  زیزعلادبع  ظفاح  -12

نیرت و فیرـش  شیرق و  نیرتکاـپ  بسن  ظاـحل  زا  زور  نآ  رد  وا  دوـب . فیرـش  دـنمدرخ و  شیدـنارود و  ینز  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
جاودزا و  دیزرو ، يراددوخ  وا  یلو  دندوب ، صیرح  وا  اب  جاودزا  رب  تخس  شموق  همه ي  دوب . اه  نآ  نیرتدنمتورث 

ص 81. ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص 109. ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2

ص 2. ج2 ، هوفصلا ، هوفص  - 3
ص 275. ج1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 4
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زا وت  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  مراد ، تبغر  لیم و  وت  هب  نم  میومع  رـسپ  يا  تفگ : و  درک ، داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  ار  دوخ 
(1). تراتفگ یتسار  تیقالخا و  شوخ  اهنآ و  دزن  تتناما  تموق و  رد  وت  فرش  و  نم ،

: تسا هتفگ  يدنه  یلع  فرشا  -13

زاو دیـسرپ ، یم  شیومع  رـسپ  زا  ار  رما  نیا  دوب و  ربمغیپ  توبن  راظتنا  رد  وا  .و  دوب ودب  اهنآ  نیرتبوبحم  ربمغیپ و  نانز  نیرتهب  زا  هجیدخ 
. تسا رظتنم  یبن  وا  راگدرورپ ، هب  دنگوس  تفگ : یم  داد و  یم  ربخ  وا  هب  ار  نیا  و  درک ، یم  لاوئس  تخانش  یم  را  اهنآ  هک  یلیالد 

: تسا هتفگ  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  -14

سک نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  و  وا ، باتک  قیدصتو  راگدرورپ ، هب  نامیا  ثیح  زا  و  تما ،  نیا  هقیدص ي  هجیدخ 
یم یقاب  تایح  رد  رگا  و  درک ، یگدـنز  دـشاب  کیرـش  وا  یگدـنز  رد  رگید  ینز  هکنآ  یب  ربمغیپ  اب  لاس  جـنپ  تسیب و  تدـم  وا  تسا .
اریز دوب . ربمغیپ  جنر  درد و  کیرش  ییوشانز  یناگدنز  لوط  مامت  رد  وا  درک . یمن  باختنا  وا  يارب  يرگید  کیرس  مه  زاب  ربمغیپ  دنام ،

هار رد  نارفاک  درد  باذع و  زا  هک  ار  هچنآ  وا  هب  و  دومن ، یم  عافد  وا  زا  رادرک  راتفگ و  مامت  اب  و  دیـشخب ، یم  ورین  وا  هب  دوخ  لام  اب  هک 
(2). دش لزان  یحو  راب  نیلوا  هک  یماگنه  دوب ، ارح  راغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  وا  داد . یم  یلست  دندرک  یم  شبیصن  نآ  ياداو  تلاسر 

: تسا هتفگ  یلیالع  هللادبع  -15

اب شوداشود  راکیپ  هداجم و  نیا  جاوما  رد  و  درک ، یم  لابقتـسا  دش  یم  دراو  نآ  رد  ربمغیپ  نیـشنمه  هک  يا  هزرابم  ياهدرد  زا  هجیدخ 
زا هکلب  دهد . هار  لد  هب  یـساره  ای  دوش  تسـس  هگنآ  یب  تشگ ،  یم  رو  هطوغ  ییوجادخ  تیعطاق و  ییابیکـش و  تیلاعف و  لامک  رد  وا 

ناگدنزاس زا  زج  نیا  ریظن  هک  نانچ  نآ  درک ، یم  روبع  تمظع  يراوگرزب و  زا  یمسبت  اب  نیگنـس ، ثداوح  و  هودنا ، مغ و  ياه  لپ  نیا 
هکنآ یب  درک ، یم  لابقتـسا  ثداوح  نافوط  زا  دوخ  نامیا ، زا  رو  هلعـش  تماق  هداشگ و  زاب و  هنیـس ي  اب  وا  تسا . هتـشادن  هقباـس  خـیرات 

(3). دشاب هتشاد  هقعاص  نوچ  یبارطضا  ای  و  رگناریو ، یباتزاب  زا  یساسحا 

: تسا هتفگ  رصنوبا  رمع  -16

ص 133. همهملا ، لوصفلا  - 1
ص 20. یحولا ، هلیقع  - 2

ص 98. دلیوخ - تنب  هجیدخ  یلعالا –  نهلثم  - 3
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متخ لام  یناوارف  و  هریـشع ، تزع  و  هلیبق ، يرورـس  و  رهوگ ، تمارک  بسن و  فرـش  برع  ردقلا  لیلج  يوناب  دلیوخ ، رتخد  هجیدـخ ، هب 
رد هجیدـخ  سپ  دـیناشوپ . یم  ار  هنهرب  و  دومن ، یم  ماعطا  ار  هنـسرگ  و  درک ، یم  هدروآرب  ار  تسدـیهت  زاـین  تلع  نیمه  هب  تسا . هدـش 

(1). دوب رصحنم  هناگی و  شنانگمه  دوخ و  موق  نایم  شتورث  بسنو و  قالخا 

: تسا هتفگ  نسح  میهاربا  یلع  رتکد  -17

ردام نینموملا (  ما  هجیدخ  زا  رتهب  میهد ، ناشن  دنمدرخ  راقو و  اب  ینز  نمادکاپ و  صالخا و  اب  رـسمه  کی  زا  يا  هنومن  میهاوخب  هاگره 
هرهب زاتمم  یتلزنم  زا  هرود ، ود  ره  رد  و  درک ، كرد  ار  مالـسا  تیلهاـج و  دـنمدرخ ، رایـسب  يوناـب  نیا  مینک . ادـیپ  میناوت  یمن  ناـنموم )
هاگره هناگ  هس  تافـص  نیا  و  درک ، عمج  اج  کی  رد  ار  لامک  لامج و  لام و  نایم  وا  سپ  دـش . یم  هدـیمان  هرهاط  هک  ییاج  اـت  تشاد ،

. دوب نینچ  نیا  هجیدخ  لاح  و  دنهد ، یم  ماقم  يدنلب  تمظع و  زا  يراثآ  نز  هب  دننک ، یم  عامتجا  مک  ًالومعم  هک  دنوش ، عمج  اجکی  رد 

، درازگ یم  زامن  شرسمه  اب  نامز  نامه  زا  و  دیورگ ، مالسا  هب  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینچمه  تسا : هتفگ  وا  و 
یم نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیشخب . یم  ورین  يراوتـسا و  وا  دوخ  حور  زا  و  دومن ، یم  يرای  ار  وا  نداد  تعاجـش  قیوشت و  اب  و 
یم رب  هناخ  هب  دـیماان  نیگمغ و  سپ  دروآ . یمن  تسد  هب  تناـها  بیذـکت و  زج  اـهنآ  زا  یلو  دـهد ، تراـشب  موق  هب  ار  مالـسا  اـت  تفر ،
یم ناـسآ  وا  رب  ار  راـک  و  تخاـس ، یم  لدـبم  دـیما  هب  ار  شیدـیما  اـن  و  دودز ، یم  وا  هرهچ ي  زا  ار  مغ  هک  دوـب  هجیدـخ  نیا  و  تشگ ،

(2). درک

: تسا هتفگ  هلاحک  اضر  رمع  -18

و درخ ، یـشیدنا و  رود  هب  و  تفای ، شرورپ  هدیدنـسپ  قالخا  رب  و  دـش ، دـلوتم  يرورـس  دـجم و  هناـخ ي  زا  يرجه  لاس 68  هب  هجیدـخ 
(3). دندیمان هرهاط  تیلهاج  رد  ار  وا  شموق  هکنیا  ات  دیدرگ ، فصتم  ینمادکاپ 

: تسا هتفگ  لوسر ) مان (  هب  دوخ  باتک  رد  یلدوب ، -19

هک تسا  يدامتعا  وج  هدـنیازفا ي  مد ، نیـسپاو  اـت  وا ، هب  ناـمیا  و  وا ، قیدـصت  ،و  تشاد یم  تسود  ار  وا  هک  يدرم  هب  هجیدـخ  ناـنیمطا 
(4). تسا نآ  نویدم  ملاع  نانکاس  رفن  شش  زا  رفن  کی  ره  زورما  هک  یلحارم  نآ  تشاد ، دوجو  هدیقع  لحارم  نیتسخنرد 

: تسا هتفگ  یناتک  نامیلس  -20

ص 6. دمحم ، تنب  همطاف  - 1
.23 ص 21 - بیصن ، یمالسالا  خیراتلا  یف  ّنهل  ٌءاسن  - 2

ص 326. ج1 ، ءاسنلا ، مالعا  - 3
ص 14. ءالبرک ، هلطب  - 4
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یم وا  زا  یتسود  تبحم و  درک  یم  ساسحا  هکلب  درک ، یمن  ششخب  ساسحا  هکنآ  لاح  و  دیشخب ، شرسمه  هب  ار  دوخ  یتسود  هجیدخ 
ساسحا نیا  هکلب  دشخب ، یم  هک  تشادن  ساسحا  هکنآ  لاح  دیشخب و  وا  هب  ار  شتورپ  دنک . بسک ي  وا  زا  ار  تداعس  همه ي  و  دریگ ،

یتـسود و وا  هب  دوـخ  هبوـن ي  هب  ربـمغیپ  دـیامن . یم  بسک  دراد  يرترب  نیمز  يور  ياـهجنگ  همه ي  رب  هک  ار  تیادـه  وا  زا  هک  تشاد ،
یم هکلب  تسا ، هداد  هجیدـخ  هب  ار  نآ  هک  درک  یمن  ساـسحا  مخه  وا  و  دـیناسر ، هجرد  نیرتیلاـع  هب  ار  وا  رما  نیمه  ه  ، : داد یـسانشردق 

نیرتهب رمع و  ربمغیپ  دشن .) اپ  رب  هجیدخ  تورث  و  یلع ، ریـشمش  هب  زج  مالـسا  هجیدـخ ( ؛» هورث  یلع  فیـسب  الا  مالـسالا  ماق  ام  تفگ « :
ربمغیپ و  دیشک ، كاخ  باقن  رد  يور  وا  هکنیا  ات  درکن ، باختنا  مه  يرگید  رـسمه  وا  ياج  هب  و  دیـشخب ،  وا  هب  ار  دوخ  یناوج  هرود ي 

. تسا هدادن  ضوع  وا  زا  رتهب  ارم  راگدرورپ  دنگوس ، هن ، تفگ : یم  هکلب  تسا ، هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  هک  تشادن ، ار  ساسحا  نیا  مه  زاب 
هدرک مورحم  ارم  نارگید  هک  یماگنه  دومن . يرای  ارم  شیوخ  لام  اـب  و  دـندرک ، بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ ، ناـمیا  نم  هب  وا 

(1). دنا

: دیوگ یلیهس  -21

(2). دوبن وا  هناخ ي  زج  نیمز  يور  رب  مالسا  هناخ ي  دروآ ، نامیا  وا  هک  هاگ  نآ  و  دوب . مالسا  هناخ ي  بحاص  هجیدخ 

: دیوگ ومه  -22

(3). دوب بّقلم  هرهاط »  » هب مالسا  تیلهاج و  رد  دوب ، شیرق  ناوناب  رورس  هجیدخ  ترضح 

: دیوگ رجح  نبا  -23

دش و گرزب  هجیدخ  هناخ ي  رد  مه  یلع  و  تسوا . رتخد  همطاف  دنا و  همطاف  زا  نینسح  اریز  وا . زج  هن  تسا  هجیدخ  تیبلا  لها  أشنم  رس 
(4). درک جاودزا  وا  رتخد  اب  سپس 

: دیوگ ومه  -24

مشخ و بجوم  هک  دـشن  هدـید  يزیچ  وا  زا  زگره  و  دـیامن . بلج  نکمم  لکـش  ره  هب  ار  ربمایپ  تیاضر  هک  دوب  صیرح  نیا  رب  هجیدـخ 
(5). دش هدید  نارگید  زا  هکنانچ  دوش ، ترضح  نآ  بضغ 

: دیوگ ومه  -25

ص 112. دمغ ، یفرت  ءارهزلا و  همطاف  - 1
ص 426. ج2 ،  فنالا ، ضور  - 2

ج1،ص 215. فنالا ، ضورلا  - - 3
ص 138. ج8 ، يرابلا ، حتف  - 4

ص 138. نامه ، - 5
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رفاو و لقع  لماک ،  نیقی  رگناشن  وا  مدق  تابث  خسار و  داقتعا  دومن ، قیدصت  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  تثعب ، تاظحل  نیتسخن  رد  هجیدخ 
(1). دوب وا  خسار  مزع 

ههبش لاوئس و  دنچ  هب  خساپ  مهدفه : لصف 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  مالسا 

ص 134. ج8 ، يرابلا ، حتف  - 1

ههبش لاوئس و  دنچ  هب  خساپ  مهدفه : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:188

تهج رد  وا  یلاـم  ياـه  کـمک  رکبوبا و  تورث  ناـیرج  دـنا  هدرک  دراو  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  نیقفاـنم  هک  یتاـفیرحت  زا  رگید  یکی 
(1) و دنشارتب وا  يارب  یتلیضف  هلیسو  نیدب  هکنآ  لوا  دندرک : یم  لابند  ار  یساسا  فده  ود  راک  نیا  اب  نیقفانم  دشاب . یم  مالسا  تفرشیپ 

مالـسلا اهیلع  نینمؤملا  ما  تامدخ  راک  هکنآ  مود  و  دننک . یفرعم  دنمـشزرا  تامدخ  بحاص  رثؤم و  يدرف  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  ار  وا 
. دنراذگ شوپرس  نآ  رب  ای  هدش و  رکنم  ار  مالسا  تفرشیپ  تهج  رد 

: دوش یم  بوسحم  یخیرات  تافیرحت  ءزج  تسا و  ساسا  یب  يددعتم ، لئالد  هب  اعدا  نیا  اما 

هار زا  هدوب و  دایص  یناوج  رد  هفاحق  یبا  شردپ  دشاب . یم  شیرق  هلیبق  فئاوط  زا  یکی  میت ، هفیاط  زا  هفاحق  یبا  دنزرف  رکبوبا  لوا : لیلد 
يارب یلاـم  ییاـناوت  رکبوـبا  نوـچ  دــش و  اـنیبان  يریپ  نـس  رد  يو   (2). هدـنارذگ یم  ار  دوـخ  یگدـنز  ناـنآ  شورف  ناگدـنرپ و  راـکش 

نب هللادـبع  تمدـخ  هب  دوخ  هنازور  توـق  ندروآ  تسد  هب  يارب  مرجـال  تشادـن ، ار  وا  یتـشیعم  روـما  هب  یگدیـسر  يو و  زا  يرادـهگن 
هطساو نیدب  درک و  یم  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  ار  مدرم  داتسیا و  یم  وا  هرفـس  رـس  رب  دمآ و  رد  دوب  هکم  فارـشا  زا  یکی  هک  ناعدج 

دوب یلاح  رد  نیا  ؛(4)  تفرگ یم  دزم  دوخ  تومیال  توق  هزادنا  هب   (3) ناعدج نب  هللادبع  زا 

شوختـسد یخیراـت  ملـسم  قیاـقح  زا  يرایـسب  و  هدوب ، نارادـمروز  تمدـخ  رد  ناـسولپاچ و  تسد  رد  خـیرات  لوط  رد  هراوـمه  ملق  - 1
يور زا  هدرپ  دوخ  یملع  ياه  ¬ هتفاـی ساـسا  رب  يرگـشهوژپ  رگا  هک  ییاـج  اـت  هتفرگ  دوخ  هب  یخیراـت  تیعقاو  گـنر  هدـش و  فیرحت 

راغ رای  اهنت  هک  هدرک  تابثا  نقتم  لـیالد  اـب  رـصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی  دوب . دـهاوخ  ناـگمه  تفگـش  بجوم  درادرب ، اـه  ¬ تیعقاو
( دشاب ¬ یم رکبوبا  روظنم  ) يرگید صخش  هدش و  لعج  راغ  ناتـساد  وا  لوپ  اب  هیواعم و  دهع  رد  هدوب و  طقیرا  نب  رکب  نب  هللادبع  ربمایپ ،

ص 61) راغ ، رای  . ) تسا هدش  یفرعم  راغ  رای  هللادبع  ياج  هب 
ص 49 و 50. یکجارک ، حتفلاوبال  بجعتلا  - 2

زا یعمج  تثعب  زا  لبق  لاس  تسیب  دودح  هک : هدمآ  خیرات  رد  دـش . هتـسب  لوضفلا » فلح  نامیپ «  وا  ¬ي  هناخ رد  هک  تسا  یـسک  - - 3
هکم و تینما  ظفح  يارب  دوب ، مالـسلا ) اهیلع  هجیدخ  ترـضح  يردپ  دج  « ) يّزعلادـبع نب  دـسا  » اهنآ زا  یکی  هک  هکم  ياه  ¬ تیـصخش

نوچ دنیامن و  يریگولج  نارگمتس  ملظ  زا  دننک و  یگدیـسر  نامولظم  قح  هب  ات  دندش  نامیپ  مه  دنداد و  لیکـشت  یـسلجم  نآ ، فارطا 
« لوضفلا فلح   » ار نامیپ  نیا  مان  دندوب  ثراح » نب  لیـضف  هعارو و  نب  لضف  هلاصف ، نب  لضف   » ياهمان هب  نآ  يزکرم  ياضعا  زا  رفن  هس 

تشاد لاس  تسیب  ماگنه  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . نامیپ  دنگوس و  ینعم  هب  فلح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـشاذگ ،
هب ارم  زین  نونکا  رگا  دومرف : یم  تثعب  زا  سپ  دومن و  یم  ینایاش  مارتحا  ناـمیپ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسویپ . هورگ  نیا  هب 

مدرک تکرش  ینامیپ  رد  معنلا » رمح  هب  یلا  بحا  ام  اقلخ  تدهش  دقل  دومرف « : یم  زین  و  مریذپ . یم  دننک  توعد  نامیپ  نآ  رد  تیوضع 
هروطسا هجیدخ  ترضح  . ) دنهدب نم  هب  ار  اه ) تمعن  نیرتاهبنارگ   ) زاجح يوم  خرس  نارتش  ضوع  رد  منکشب و  ار  نآ  متسین  رضاح  هک 

ص24-23) تمواقم ، راثیا و 
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یبلک ، بلاثم  كردـم  زا  لقن  هب  ات 407  ص405  ج2 ، فئارطلا ، ص66 ، ج30 ، راونـالاراحب ، - - 4

ص 270. ج13 ،
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نادـنزرف میلعت  هطـساو  هب  دوب و  نایدوهی  ياه  هسردـم  ملعم  مالـسا ، زا  لبق  ات  اریز  دوبن . هفاـحقوبا  زا  رتهب  شتیعـضو  زین  رکبوبا  دوخ  هک 
هب ار  راک  نیا  تسد  لصاح  دروآ و  يور  یطایخ  هب  زین  مالـسا  زا  دـعب  درک و  یم  روما  نارذـگ  تفرگ و  یم  ناـشیا  زا  ار  یقوقح  ناـنآ 

یلام تیعـضو  نیا  . (1) تخورف یم  دـندمآ ، یم  اـجنآ  هب  هک  يراـجت  هـب  درک و  یم  نـهپ  يراتـسد  اـجنآ  رد  دروآ و  یم  مارحلادجـسم 
هناخ هیهت  شاعم و  يارب  هنیدم  رد  يو  ننـست  لها  تداهـش  هب  اریز  تشادـن . نیا  زا  رتهب  یتیعـضو  مه  هنیدـم  رد  اما  دوب . هکم  رد  رکبوبا 

. دوب راصنا  کمک  هب  جاتحم 

رد يدنمـشزرا  تامدـخ  لام ، راثن  اب  دـنک و  یم  ینغتـسم  دوخ  تورث  زا  ار  مالـسا  یلام ، كانفـسا  عاضوا  نیا  اب  یـصخش  هنوگچ  لاح ،
. دنهدب ار  نآ  باوج  تسیاب  یم  نآ  نایعدم  هک  تسا  یلاوئس  دهد !؟ یم  ماجنا  نآ  دربشیپ  تهج 

هقیرط نینچمه  هنیدم و  رد  يو  روضح  نامز  رد  رکبوبا  یلام  رقف  رب  ینبم  ناشیاه  باتک  رد  يدایز  تیاور  ننست  لها  دوخ  هک  یلاح  رد 
؟ دنام - یم یقاب  اعدا  نیا  ندوب  غورد  رد  يا  ههبش  کش و  ياج  هچ  رگید  دنا ، هدروآ  هکم  رد  يو  یگدنز  نارذگ 

: هک تسا  هدش  دراو  هریرهوبا  زا  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  رد 

هچ دندومرف : نانآ  هب  داتفا و  رکبابا  رمع و  هب  ناشیا  كرابم  مشچ  ناهگان  دـندش ، جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
(2). یگنسرگ دنتفگ : باوج  رد  نانآ  تسا ؟ هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  امش  تقو  نیا  رد  يزیچ 

هب نینچمه  درگنب و  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  هب  فصنم  يدرف  رگا  لاـح  تسا . هدـش  دراو  ننـست  لـها  دوـخ  ییاور  بتک  رد  تیاور  نیا 
، دنا هتـشاد  ار  نآ  تابثا  رد  یعـس  نکمم  هار  ره  زا  هک  دـنک  هجوت  زین  رکبوبا  يارب  یلام  نکمت  تورث و  تابثا  هار  رد  ناقفانم  ياه  هتفاب 

. دنام یمن  یقاب  ناقفانم  ياهاعدا  ندوب  غورد  رد  یکش  چیه  رگید 

زین يرگید  لاوئس  هکلب  تسا ، هدرک  لکشم  راچد  ار  مالـسا  هب  يو  یلام  تامدخ  نایعدم  هک  تسین  رکبوبا  یلام  نکمت  تابثا  طقف  هتبلا 
یلام ياه  کمک  نیا  هکنیا  نآ  دـنام و  یم  باوج  یب  نانآ  فرط  زا  مه  زاب  يو ، يدـنمتورث  تاـبثا  ضرف  رب  هک  تسا  حرطم  اـجنیا  رد 

رب رد  ار  یجیاتن  راثآ و  هچ  دـش و  زاب  اه  کمک  نیا  اب  نیملـسم  راک  زا  هرگ  مادـک  دـش و  فرـص  یتهج  هچ  رد  یناـمز و  هچ  رد  رکبوبا 
هار رد  نآ  ندرک  راـثن  مالـسلا و  اـهیلع  يربـک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  رـصح  دـح و  یب  تورث  زا  تبحـص  هاـگره  لاـثم ، ناونع  هب  تشاد ؛

ریثات دوش  یم  رکذ  نآ  يارب  هک  یجیاتن  زا  یکی  دیآ ، یم  نایم  هب  یتبحص  مالسا  تفرشیپ 

ص 213 و 214. دیفم ، خیش  موحرم  حاصفالا ، - 1
. نیحیحصلا نیب  عمجلا  زا  لقن  هب  ص 407 ،  ج2 ، فئارط ، - 2
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یبا بعش  رد  ناشیا  باحصا  هداوناخ و  دارفا  زا  يدایز  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  لاس  هس  ياه  يراتفرگ  عقاو  رد  نآ 
ترـسع یتخـس و  اب  دـندوب و  هجاوم  هکم  رافک  هبناج  همه  میرحت  اب  ناشناهارمه  ناشیا و  لاـس ، هس  نیا  لوط  رد  اریز  دـشاب . یم  بلاـط 

یم ناشیا  يدام  تالکـشم  زا  هرگ  مایا  نآ  رد  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  نینمؤملا  ما  ییاراد  طقف  دـندنارذگ و  یم  ناکم  نآ  رد  ار  یگدـنز 
. درک یم  رسیم  ناشیا  يارب  ار  ناکم  نآ  رد  تایح  همادا  دوشگ و 

؟ نامز زا  يا  ههرب  هچ  رد  هنیدم ؟ رد  ای  هکم  رد  دـش ؟ مالـسا  تفرـشیپ  فورـصم  یناکم  اج و  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  رکب  یبا  تورث  اما 
شهاگرد هب  زاین  تسد  دوخ  تراجت  يارب  شیرق  فارـشا  هک  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  نینمؤملا  ما  یندز  لاثم  تورث  دوجو  اب  هکم  رد  ایآ 

هنوگره زا  ینغتـسم  ار  نآ  راوگرزب  ربماـیپ  مالـسا و  راـفک ، اـب  گـنج  زا  هدـمآ  تسد  هب  مئاـنغ  هطـساو  هب  ادـخ  لوسر  دـندرک  یم  زارد 
نیا نایعدم  درک ؟ لح  ار  لکشم  مادک  دیـسر و  مالـسا  دایرف  هب  رکبوبا  یلام  ياه  کمک  نامز  زا  ههرب  مادک  رد  دومن ؟ یلام  تاجاتیحا 

. تسا هدشن  هداد  تالاوئس  نیا  هب  یخساپ  نونکات  اما  دنشاب ؟ لاوئس  نیا  يوگ  باوج  دیاب  بیذاکا  هنوگ 

نینچمه هنیدـم و  رد  رـضاح  ناناملـسم  نامیا  ییاسانـش  يارب  یگرزب  کـحم  مکح  عقاو  رد  هک  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  یکی  مود : لـیلد 
هیآ نیا  رد  دـنوادخ  دـشاب . یم  يوجن »  » هیآ دراد ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نانآ  هقالع  قشع و  تفرعم و  ندـش  صخـشم 

تسا ناشیا  اب  تاقالم  هب  لیام  سک  ره  هک  دهد  - یم رارق  نیملسم  يور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تاقالم  يارب  ار  یطرش 
تمدخ هب  تقو  یب  تقو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق   (1). دهدب هقدـص  تاقالم  زا  لبق  تسیاب  یم 

هیآ نیا  لوزن  اب  اما  دندرک ، یم  مهارف  ار  ناشیا  تیذا  تابجوم  دوخ  دروم  یب  ررکم و  ياه  هعجارم  اب  یهاگ  یتح  دندیـسر و  یم  ناشیا 
فرـشا روـضح  هب  ندیـسر  يارب  دـندوبن  رـضاح  اریز  دندیـسرن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  روـضح  هب  ناـشیا  زا  کـی  چـیه  رگید 

یئاور بتک  رد  هدراو  تایاور  تداهـش  هب  اهنت  دنهدب . هقدص  هدومن و  جرخ  ار  یلوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ، تانئاک
- یم ناـشیا  روـضح  هب  دـنداد و  یم  هقدـص  زور  ره  هقلخ  عـیمج  هلـسر و  هتکئـالم و  هللا  مالـس  نینمؤـملاریما  طـقف  ننـست ، لـها  هعیش و 

(2). دندیسر

دـش صخـشم  نایملاع  رب  هک  دوب  نیا  دنام  ياج  هب  نآ  زا  هک  يا  هرمث  دش و  خسن  یهاتوک  تدم  زا  دعب  هیآ  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا 
یسک مه  نآ  دراد و  شیوخ  تلاسر  غالبا  هار  رد  رصان  کی  روای و  کی  قشاع ، کی  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک 
هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نابیتشپ  یماح و  طیارش  نیرت  تخس  رد  هک  يراوگرزب  نامه  مالسلا ؛  هیلع  یضترم  یلع  زج  تسین 

. تفای تاجن  يدوبان  رطخ  زا  دش و  روراب  نید ، ياپون  لاهن  هک  دوب  وا  ترصن  اب  طقف  و 

رکب یبا  مینک  ضرف  رگا  اریز  دـشاب . یم  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  تانایرج  هیآ و  نیمه  تسرد  رکبوبا ، یلاـم  کـمک  در  رد  اـم  مود  لـیلد 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ندیسر  هک  مه  نامز  نیا  رد  تسیاب  یم  سپ  دشاب ، هدرک  نآ  تفرشیپ  مالسا و  راثن  ار  دوخ  لاوما 

هب هقدص  نداد  اب  هک  مینیبب  یناسک  نیلوا  زا  ار  يو  دراد ، نداد  هقدص  لام و  فرص  هب  جایتحا  هلآ 

.12/ هلداجم - 1
ص 218. فلئاسولا ج5 ، كردتسم  - - 2
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دراد یگتشذگدوخ  زا  تعاجش و  ردق  نآ  هک  یسک  اریز  تسا . هتشاد  تموادم  نآ  رب  هیآ  نیا  خسن  نامز  ات  هدیسر و  یم  ناشیا  تمدخ 
رد هنیدم و  رد  تسیاب  یم  متح  روط  هب  دنک ،  نیملـسم  مالـسا و  جرخ  ار  یتفگنه  تورث  رفک  هبلغ  مالـسا و  تبرغ  نامز  رد  هکم  رد  هک 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  تمدخ  هب  ندیسر  يارب  هتشادنرب و  يزابلد  تسد و  زا  تسد  زین  نیملسم  مالـسا و  نتفرگ  تردق  نامز 
. دنزب ار  ناشیا  اب  تاقالم  دیق  هیآ  نیا  لوزن  رطاخ  هب  هکنیا  هن  دهدب  هقدص  هلآ 

تمدخ ندیـسر  يارب  هقدص  نداد  رب  تردق  هدوب و  ریقف  هنیدم  رد  رکب  یبا  هک  دـنیوگب  باوج  رد  بلطم  نیا  نایعدـم  تسا  نکمم  هتبلا 
نیرجاهم رثکا  هکلب  هدوبن  وا  هب  صتخم  هنیدم  رد  رقف  ًالوا  هک  تفگ  دیاب  نانآ  باوج  رد  هک  هتـشادن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مایا نآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایاور ، تداهـش  هب  ًایناث  دش و  لزان  هیآ  نیا  زین  طیارـش  نامه  رد  دـنا و  هدوب  ریقف  زور  نآ  رد 
هب دنداد و  یم  هقدص  دنتفرگ و  یم  ضرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ندیسر  يارب  هدوب و  یلاخ  یلام  ییاراد  زا  ناشتسد 

. دندیسر یم  ناشیا  تمدخ 

تفرشیپ يارب  دنا و  هتشاذگ  هیام  دوخ  لامو  ناج  زا  مالسا  رطاخ  هب  هک  يدارفا  زا  يددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  موس : لیلد 
مالـسلا اهیلع  هجیدخ  نینمؤملا  ما  یلام  غیرد  یب  ياه  کمک  زا  ریدـقت  يارب  ًالثم  تسا ؛ هدرک  دای  دـنا ، هدرکن  غیرد  یکمک  چـیه  زا  نآ 

دای تورث  نآ  هطساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزاین  یب  ناشیا و  تورث  زا  ینغاف » ًالئاع  كدجوو   » هیآ رد  یحضلا »  » هروس رد 
امنا  » هیآ دندوب ، هداد  هقدص  ریقف  هب  ار  يرتشگنا  زامن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریدقت  رطاخ  هب  دـنوادخ  ًالثم  ای  .(1) و  دنک یم 
. تسا رایسب  دیجم  نآرق  رد  تایآ  نیا  لاثما  درک . لزان  ار  نوعکار » مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو 

نیا هک  يا  هنوگ  هب  هدومن ، جرخ  مالسا  هار  رد  ار  نآ  هدوب و  يرایـسب  ییاراد  لاوما و  بحاص  رکبوبا  ًاعقاو  رگا  هک  تساجنیا  لاوس  لاح 
لزان يو  لمع  نیا  زا  ریدقت  رد  يا  هیآ  هدرکن و  دای  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  ارچ  سپ  هدـیدرگ ، مالـسا  تفرـشیپ  ببـس  لام  راثن 

. دنشاب نآ  يوگ  باوج  تسیاب  یم  نیقفانم  هک  تسا  ییاهلاوئس  تسد  نآ  زا  مه  نیا  تسا ؟ هدشن 

تثعب رما  ودب  رد  دیدرگ » زاغآ  ییاهنت  تبرغ و  اب  مالـسا  : » دندومرف ناشیا  هک  تسا  هدـش  دراو  يوبن  فیرـش  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه 
یهارمه کمک و  مالسا و  لوبق  هب  رضاح  نآ  ناگرزب  فارشا و  هکم و  نیذفنتم  زا  کی  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
ناگرزب نایم  رد  اهنت  دندومن و  یم  مدرم  نایم  رد  نآ  جـیورت  زا  يریگولج  رد  یعـس  هراومه  دـندشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هجیدخ ترضح  نینچمه  مالـسلا و  امهیلع  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  بلاط و  یبا  ترـضح  ینعی  ناشیا ،  یمارگ  يومع  ود  شیرق ، 
تسا رکذ  لباق  هتبلا  دندوب . رما  نیا  رد  ناشیا  نابیتشپ  یماح و  روای و  هدوب و  ناشیا  رانک  رد  غیلبت  تاظحل  یمامت  رد  مالسلا  اهیلع  يربک 

اب دـندوب و  ناشیا  تثعب  رظتنم  يزارد  نایلاس  دـندوب و  دـقتعم  راوگرزب  نآ  تلاسر  هب  ناـشیا  تثعب  زا  لـبق  رد  ناراوگرزب  نیا  هس  ره  هک 
. دنتشاد مالعا  ار  ناشیا  هب  دوخ  نامیا  گنرد  یب  دنوادخ ، بناج  زا  ناشیا  هب  تلاسر  غالبا 

ص 33. ج43 ، راونالاراحب ، - 1
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، هکم فارـشا  تشادـن و  يرگید  روای  چـیه  هکم ،  ناگرزب  نایم  رد  ناراوگرزب  نیا  زا  ریغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
تروص هب  نانآ  راک  نیا  دندومن و  یم  نید  غیلبت  ریـسم  ندرک  دنک  يزادنا و  گنـس  رد  یعـس  بهلوبا و ...  لهجوبا و  نایفـسوبا ، دـننام 

زا رتشیب  مایا  نآ  رد  هک  ناشیا  ناوریپ  ناناملـسم و  یهاگ  دـنتفرگ و  یم  ناشیا  رورت  رب  میمـصت  یهاگ  تفای ؛ یم  زورب  ینوگاـنوگ  ياـه 
ناشناوریپ عیمج  ناشیا و  هبناج  همه  میرحت  اب  مه  ینامز  دندرک و  یم  رازآ  تیذا و  هجنکـش و  ار  دـندوب  تسدـگنت  ریقف و  ياه  هداوناخ 

. دندومن مهارف  بلاط  یبا  بعش  هب  ار  ناشیا  ترجه  بابسا 

ياه ترارم  اه و  یتخـس  اب  نآ  هظحل  هظحل  هک  دندوب  لوغـشم  ادـخ  نید  غیلبت  رما  هب  هکم  رد  لاس  هدزیـس  هنیدـم  هب  تثعب  زا  دـعب  ناشیا 
رد ناشیا  یلام  ياه  کمک  نینچمه  ناشیا و  رانک  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  دوج  يذ  دوجو  اـما  دوب ، هارمه  يداـیز 
نآ اب  هکم  رد  روضح  هک  دوب  ناـشیا  یمارگ  يومع  ود  غیرد  یب  ياـه  تیاـمح  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ماـیا  نآ 

يارب هکم  رگید  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ما  بلاطوبا و  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  يا  هنوگ  هب  دومن ، رـسیم  ناـشیا  يارب  ار  تخـس  طـئارش 
هدرک ریدقت  ناشیا  تامحز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  بوخ  هچ  دـندومن و  ترجه  هنیدـم  هبو  دوبن  ینما  ياج  ناشیا 
اهیلع يربک  هجیدخ  ییاراد  یکی  ار  نیقفانم  رافک و  ياه  هئطوت  همه  نآ  لباقم  رد  مالـسا  تماقتـسا  يرادیاپ و  ببـس  هک  یماگنه  دـنا ،

. دندومن نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریشمش  رگید  مالسلا و 

(1)  «. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  فیس  هجیدخ و  لام  نیئیشب : الا  ینید  ماقتساال  ماق و  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

ترضح ریشمش  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  لاوما  زیچ : ود  هب  الا  دشن  مدقم  اپ و  رب  نم  نید  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2). مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  هیرهم 

ترـضح دشاب ، یم  رانید  هجیدـخ 4000  هیرهم  تفگ : هجیدـخ  يومع  رـسپ  لفون  نب  هقرو  دیـسر ، ناـیاپ  هب  يراگتـساوخ  مسارم  نوچ 
اب رانید  رازه  راهچ  غلبم  دنتفرگ ، هدـهع  هب  ار  غلبم  نآ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دـندش . اریذـپ  يدنـسرخ  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا 

یلو (3) دنک . میدقت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  ردپ  دلیوخ  هب  یمسارم  تحت  ار  نآ  ات  داتـسرف  ربمایپ  يومع  سابع  تمدخ  هب  یتعلخ 
(4). دشاب هنسلارهم  ات  داتسرف ، هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  زا  مهرد  طقف 500  مرکا  ربمایپ 

مالعا دنک و  میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  ار  نآ  هک  داد  روتسد  هقرو  هب  دیسر  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  تسد  هب  هیرهم  نوچ 
ماقم مزمز و  نایم  رد  لفون  نب  هقرو  تسا . قلعتم  ترضح  نآ  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لاوما  همه  هک  دنک 

ص 103-95. خیرات ، فیرحت  - - 1
ص312. ج6 ، هعیشلا ، نایعا  ص 77 و  ج3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 233 ؛ ج2 ، یبوط ، هرجش  ص 164 ؛ هعطاسلاراونالا ، - 2

ص 374. ج5 ، یفاکلا ، - 3
ص 73. ج3 ، یلح ، همالع  دعاوقلا ، - 4
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نامالغ و لاوما ، همه  اب  ار  غلبم  نیا  هک  دریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  هجیدخ  برع ، تما  يا  ناه  درک : مالعا  اسر  يادـص  اب  داتـسیا و  میهاربا 
(1). دبلط یم  یهاوگ  هب  ار  امش  دراد و  یم  میدقت  نیما  دمحم  هب  شنازینک 

یسک هدرکن ، لمح  دوخ  زارف  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ  برع ، رشعم  يا  دومرف : دقع  مسارم  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ردپ  دلیوخ 
(2). متسه رختفم  سدقم  دنویپ  نیا  هب  مدیزگرب و  دوخ  يداماد  هب  ار  وا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دشاب  رترب  دمحم  زا  هک  ار 

مالـسلا هیلع  بلاطوبا  ترـضح  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هماـج  تاـیرطع و  ماـشحا ، ماـنغا ، لاوما ، مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هاـگنآ 
هکم و یلاها  مامت  زور  هس  درتسگ و  یهوکشاب  رایسب  هرفس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  دریگب . هدهع  رب  ار  یـسورع  همیلو  ات  تشاذگ 

(3). درک نامهیم  ار  نآ  نوماریپ 

(4). دش هداد  بیترت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  هک  دوب  يا  همیلو  نیتسخن  نیا  و 

هیرهم ي وزج  دوخ  لام  زا  زین  ناوج  رتش   20 هدش ، دای  هیرهم ي  رب  هوالع  مالسلا ،  هیلع  بلاطوبا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  هیبلح  هریس  رد 
(5) مین هدزاود و  مالسلا 5/12  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هیرهم ي  هک  دنک  یم  حیرصت  یسربط  یلو  داد . رارق  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

(6). دوب رادقم  نیمه  شنارسمه  رگید  هیرهم ي  هک  دوب ، هنسلا ) رهم  نامه   ) هیقوا

: دنا هدومرف  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

.« هیقوا فصن  ینعی  شن  هیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هئاسن  نم  ًائیش  جوزت  هتابن و ال  نم  ًائیش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جوز  ام  »

هیقوا و هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کـی  چـیه  هن  دوخ و  نارتخد  زا  کـی  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکن  جـیوزت  ینعی 
(7). مین

: تسا هدمآ  زین  یسابع  نومام  رتخد  اب  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  جاودزا  ناتساد  رد  و 

...« هئام سمخلا  مامت  یلع  شن و  هیقوا و  هرشع  اتنثا  وه  هجاوزال و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هلذب  ام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  و  »... 

ص 87. يزاریش ، هللا  تیآ  نیموصعملا ، تاهما  - 1
ص 7. مرقم ، قازرلادبع  دیس  ارهزلا ، ةافو  - 2

ص 397. ج3 ، هیقفلا ، رضحیال  نم  - 3
ص 40 معنملادبع ، هجیدخ ، نینموملا  ما  زا  لقن  هب  ص 36  رثوک ، همشچرس  - 4

. تسا مهرد  اب 40  ربارب  هیقوا  ره  - 5
ص 10 و 12 و 219. ج16 ، راونالاراحب ، ص 275 ؛ ج1 ، یسربط ، يرولا ، مالعا  - 6

ص 147. يرولا ، مالعا  - 7
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یمامت هک  دوب  مینو  هیقوا  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مداد  رارق  نامه  ار  وا  قادص  نم  ینعی 
(1). تسا نم  همذ  رب  مهرد  دصناپ 

؟  مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدنروآ  نامیا  مالسا و  نیتسخن  مهدجه : لصف 

هراشا

ص 398. ج3 / هیقفلارضحی /  نم ال  - 1
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زا ًادـیدج  ار  دوـخ  ناـمیا  هکنیا  اـت  تسا  هدـیزرون  كرـش  ادـخ  هب  زگره  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  مدرم  نیب  روهـشم 
يدح هب  هلحرم  نیا  رد  وا  دوب  دوخ  لاعفا  لامعا و  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدننک  ادتقا  عبات و  وا  هکلب  دشاب  هتفرگرس 

(1). دمآ لئان  تمصع  ماقم  هب  ات  داد  قیفوت  يرای و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیسر 

هدنب ي نم  : » دیوگ - یم هک  تسا  يا  هدنیوگ  نامه  وا  تسا و  هدروآ  مالـسا  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 
ربمایپ اب  نم  دـشاب  رگارتفا  وگغورد و  هکنآ  زج  دـیوگ  یمن  ار  هملک  نیا  سک  چـیه  مربکا » قیدـص  نم  متـسه و  وا  ربماـیپ  ردارب  ادـخ و 

(2). مدرازگ زامن  مدرم  زا  رتولج  لاس  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

تسا و هروآ  مالسا  هک  تسا  یناملسم  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  دنیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  هب  نازرودسح  زا  یخرب  یلو 
(3). تسا هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  تسا  یقولخم  نیتسخن 

. دشاب یم  نانز  رشق  زا  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو 

تیاور نیا  نوچ  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  دشاب  یم  مدرم  زا  درف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دعب  مه  نآ  و 
(4). دنا هدش  مزلم  نآ  هب  زین  يرهز  قاحسا و  نبا  تسا و  هدمآ  مقرا  نب  دیز  يردخ ، دیعسوبا  بانج  رذوبا ، ناملس ، زا 

ص 276. ج2 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 57. ج2 ، ریثا ، نبا  خیرات  - 2

ص 267. ج1 ، یبلح ، هریس  - 3
ص 66. ج1 ، ءایلوالا ، هیلح  275 ؛ ص 268 - ج1 ، یبلح ، هریس  20 ؛ ص 18 - یمزراوخ ، بقانم  ص 124 ؛ ج1 ، رثالا ، نویع  - 4

ترضح ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدنروآ  نامیا  مالسا و  نیتسخن  مهدجه : لصف 
؟  مالسلا اهیلع  هجیدخ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 288ناهفصا   هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:196

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ   (1). دنا هداد  رارق  دیکأت  دـییأت و  دروم  ار  ینعم  نیا  يوما  دـهع  زا  شیپ  نیتسخن  هباحـص  و 
(2) .« دشاب یم  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هدنروآ  مالسا  درف  نیتسخن  رثوک و  ضوح  رد  نم  هب  هدنوش  دراو  نیتسخن  »

اهیلع هجیدخ  هب  یتسود  تبحم و  يور  زا  هن  دنیامن  یفرعم  ناملـسم  صخـش  نیتسخن  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هک  دـنا  هدیـشوک  نایوما 
هللا یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نانمشد  نانآ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  ترـضح  لئاضف  رب  ندراذگ  شوپرـس  ناونع  هب  هکلب  مالـسلا ،

. دنشاب یم  هلآ  هیلع و 

ءاعدا ءاملع  نوچ  تسا  هدش  هدناشک  يدوبان  هب  نانآ  ياعدا  نیا  ًامومع  دنرادب  مدقم  وا  رب  ار  رکبوبا  ندروآ  مالـسا  دـنا  هدیـشوک  سپس 
زا رفن  زا 50  شیب  ندروآ  مالــــسا  زا  سپ  ینعی   (3). تسا هداد  خر  يوـبن  تـثعب  زا  سپ  اـهلاس  رکبوـبا  ندروآ  مالـسا  هـک  دـنا  هدوـمن 

رکبوبا ینعی  تسا  هداد  خر  يدقاو ، تیاور  هب  انب  ترجه  زا  لبق  مین  لاس و  کی  هک  جارعم  ءارـسا و  هعقاو ي  زا  دعب  ًاقیقد   ، (4) ناناملسم
(5). ترجه زا  شیپ  مین  لاس و  کی  ًاقیقد  تسا  هدوب  لاس  مالسلا 21  هیلع  یلع  نس  هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  مالسا 

زامن نم  اـب  دومن و  قیدـصت  ارم  هک  تسا  نم  هدـنروآ ي  ناـمیا  نیتسخن  هک  تسا  یلع  نیا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
(6)« دناوخ

(7)« دروآ مالسا  ادخ  لوسر  تثعب  زا  لاس  تفه  زا  سپ  رکبوبا  : » دیوگ یفوک  مساقلاوبا  مییوگب  وا  ندروآ  مالسا  زا 

هدرک فانیتسا  دوخ ، مالسا  اب  ات  دیزرون  كرش  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  مدرم  زا  يرایسب  دیوگ : یم  يدوعسم 
تیعـضو نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  غلاب  وا  دوب  وا  هب  هدـننک  ادـتقا  ربمایپ و  وریپ  عبات و  دوخ ، لامعا  لاعفا و  ماـمت  رد  وا  هکلب  دـشاب ،

زا یخرب  دومرف و  تیاـنع  ار  ادـخ  ربماـیپ  زا  يوریپ  تیعبت و  قیفوت  ار  وا  دومن و  مکحم  ار  شبلق  تشاد و  هگن  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دوب .
رد وا  هک  یلاـح  رد  دومن  مالـسا  هب  توعد  ار  وا  ادـخ  ربماـیپ  تسا و  ادـخ  لوـسر  هب  هدـنروآ  ناـمیا  نیتـسخن  وا  هک  دنتـسه  نآ  رب  مدرم 

(8)« نیبرقالا کتریشع  رذناو   » لجوزع يادخ  لوق  رهاظ  اب  دوب  فیلکت  هاگیاج 

.515 ص 513 - ج2 ، هباحصلا ، هایح  ص 195 ؛ ج1 ، لئاوالا ، ص 136 ؛ ج3 ، مکاحلا ، كردتسملا  - 1
ص 515-513. ج2 ، هباحصلا ، هایح  ص 195 ؛ ج1 ، لئاوالا ، ص 136 ؛ ج3 ، مکاحلا ، كردتسملا  - 2

ص 273. ج1 ، یبلح ، هریس  - 3
ص60. ج2 ، يربط ، خیرات  ص 28 ؛ ج3 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 4

ص 76. ج1 ، دئاوزلا ، عمجم  - 5
ص 224. ج4 ، دادغب ، خیرات  ص 225 ؛ ج 13 ، یلزتعم ، هغالبلا  جهن  حرش  - 6

ص 31. ج2 ، هثاغتسالا ، - 7
.214/ ءارعشلا - 8
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نیرت عیطم  ادخ و  لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن  نوچ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نآ  زاغآ  امن و  راذنا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ 
(1). دوب نانآ 

(2). دنا هدومن  لقن  عامجا  رما  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  دشاب و  یم  هدنروآ  مالسا  درف  نیتسخن  یلع  تسا : هتفگ  زین  یطویس  و 

نیلوا صخـش  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنیوگ : یم  ناملـس  رذوبا و 
گرزب و يوگتـسار  تسوا  دهن و  یم  نم  تسد  رد  تسد  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  هدروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک 

(3). نانموم ياوشیپ  تما و  نیا  زا ] لطاب  قح و   ] هدننکادج

(4). دروآ مالسا  هک  دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک : دنک  یم  تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تمایق زور  رد  هک  دشاب  یسک  لوا  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دشاب  یسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(5). تسا لطاب  زا  قح  هدننکادج ي  ربکا و  قیدص  وا  و  دهد ، نم  تسد  هب  تسد  دیامن و  هحفاصم  نم  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

دنرواب نیا  رب  تنس  لها  ناخّروم  ناثّدحم و  زا  يرایسب  نیعبات و  هباحص و  ناگرزب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  مالـسا  مّدقت  هب  نیلئاق 
هللا تاولـص  یبتجم - نسح  ماما  یلع و  ترـضح  صخـش  مرکا و  ربمایپ  دشاب .  یم  ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک 

 . دنناد یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  ناملسم  نیتسخن  نیعمجا - مهیلع 

نب رباج  يرافغ ،  رذوبا  يراصنا ،  بویا  وبا  یـسراف ،  ناملـس  کلام ،  نب  سنا  سابع ،  نب  هللا  دبع  مقرا ،  نب  دـیز  نیعبات :  هباحـص و  زا 
نبا يدیهارف ،  دمحا  نب  لیلخ  يدنک ،  فیفع  يردخ ،  دیعس  وبا  يراصنا ،  بعک  نب  دمحم  ترا ،  نب  باّبخ  دادقم ،  يراصنا ،  هللادبع 
یم يرـصب و . . .  نسح  يرعـشا ،  یـسوم  وبا  فوع ،  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو ،  یبا  نب  دعـس  باطخ ،  نب  رمع  قاحـسا ،  وبا  یلیل ،  یبا 

. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  ثیداحا  هب  هک  دنشاب 

 : تنس لها  ناخروم  ناثدحم و  زا 

 : دیوگ ¬ یم 151ه ق )  قاحسا (  نبا 

ص 276. ج2 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 81؛ ج2 ، يدادغب ، بیطخ  ص 66 ؛ ج1 ، ءایلوالا ، هیلح  ص136 ؛ ج3 ،  مکاح ، كردتسملا  ص 185 ؛ یطویـس ، ءافلخلا  خیرات  - 2

.28 راغ ص 26 - رای  ص318 ؛ ج1 ،  یبلح ، هریس 
ص 455. ج1 ، یسوط ، خیش  یلاما  - 3

ص 767. ج1 ، نامه ، - 4
ش3. ص 39 ، ج1 ، ینیومح ، نیطمسلادئارف  - 5
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یم هثراـح  نب  دـیز  وا  زا  دـعب  مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  دروآ ،  ناـمیا  وا  هب  درک و  يوریپ  ربماـیپ  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
(1). دشاب

 : دیوگ یم  346ه ق )  يدوعسم ( 

(2). دشاب یم  رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانآ  ناوریپ  تیب و  لها  لوق  قبط 

(3). تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  354ه ق )  ناّبح (  نبا 

(4). دناد یم  ناملسم  نیتسخن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زین  458ه ق )  یقهیب ( 

 ( : 463ه ق يدادغب (  بیطخ 

(5). تسا هدرک  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  لوا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

 : دیوگ یم  463ه ق )  یبطرق (  ّربلا  دبع  نبا 

هب هک  تسا  ینز  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
(6). دروآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و 

 ( : 597 ه ق يزوج (  نبا 

(7). دنتسه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  مالسا  رد  ناماگشیپ 

 ( : 630 ه ق يرزج (  ریثا  نبا  نیدلاّزع 

(8). دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  اب  مالسا  رد  مّدقت 

(9). دشاب یم  ناملسم  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناگرزب  املع و  زا  يرایسب  رظن  قبط  دیوگ  یم  رگید  ياج  رد 

ص 540 ج1 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ص 168 ؛ فراعملا ، - 1
ص 198 فارشالا ، هیبنتلا و  - 2

 . ص 52 ج1 ، تاقثلا ، باتک  ص 67 و 68 ،  ج1 ، ءافلخلا ، رابخا  هیوبنلا و  هریسلا  - 3
 . ص 570 ج1 ، ریغصلا ، ننسلا  ص 365 ،  ج2 ، يرغصلا ، ننسلا  ص 94 و 95 ،  ج9 ، يربکلا ، ننس  - 4

ص 133. ج1 ، دادغب ، خیرات  - 5
 . ص 197 ج3 ، باعیتسالا ، - 6

صص 163 و 164. یفطصملا ، لاوحاب  ءافولا  - 7
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 . صص 484 و 485 ج1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 8
 . ص 16 ج4 ، هباغلا ، دسا  - - 9
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(1). دناد یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  زین  654 ه ق )  يزوج (  نب  طبس 

(2). دراد هطبار  نیا  رد  یلصفم  ثحب  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  656 ه ق )  دیدحلا (  یبا  نبا 

 : دیوگ ¬ یم 764 ه ق )  يدفص ( 

يرترب ناگمه  رب  هدوب و  ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسا  نب  دـیز  باّبخ و  دادـقم ،  رذوبا ،  ناملس و 
(3). دراد

(4). تسا رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  یلع  ترضح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  808ه ق )  يرَْیمِد ( 

 ( : 852 ه ق ینالقسع (  رجح  نبا 

لوا ناشیا  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دـشاب . . .  یم  ناشیا  داـماد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
(5). دشاب ناملسم 

 : دیوگ یم  رگید  ياج  رد 

(6). تسا هدروآ  مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  ناشیا  ملع  لها  رثکا  لوق  قبط 

(7). دنشاب یم  ناگمه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  نیرخأتم  زا  یهورگ 

ذخام عبانم و 

ص 26 صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص148 ج13 ، ص319 ؛  ج4 ، ص32 ؛  ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

ص 270 و 269 ج21 ، تایفولاب ، یفاولا  - 3
 . ص 79 ج1 ، يربکلا ، ناویحلا  هایح  - 4

فیرحت ار  ینالقـسع  رجح  نبا  مـالک  بیذـهتلا ،  بـیرقت  دـیدج  پاـچ  رد  تـسا ،  نـیا  بلاـج  ص39 .  ج2 ، بیذـهتلا ، بـیرقت  - - 5
« تسا مالـسلا  هیلع  بلاـط  ¬ یبا نب  یلع  دـیورگ  مالـسا  هب  هک  رفن  نیلوا  دـنیوگ :  ¬ یم یعمج   : » دـنا ¬ هتـشون هنوگ  نیا  دـنا و  ¬ هدرک

 . ص 231 ج3 / بیذهتلا ، بیرقت  ریرحت 
 . ص 506 ج2 ، هباصالا ، - 6

 . ص21 لوسرلا ، لوح  بابش  ص 269 ؛  ج1 ، یمالسالا ، هقفلا  هعوسوم  - 7
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میرک نآرق 

یملع تراشتنا  تکرش  نارهت ، يدیهش ، رفعج  همجرت  یضر ، فیرش  يروآدرگ : مالسلاامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  لوا ، ماما  هغالبلا ، جهن 
لاس 1383ش. موس ، تسیب و  پاچ  یگنهرف ، و 

1122ق. یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  تاقیلعت  اب  م 1019ق ، یشعرم ، يرتشوش  فیرش  دمحم  نب  هللا  رون  قحلا ، قاقحا 

1965م. 1385ق ، مق ، هفاقثلاراد ، یقزرا ، هللادبع  نب  دمحم  دیلولا  یبا  هکم ، رابخا 

1351ش. نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  دیفم ، خیش  دمحم ، نب  دمحم  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا 

1373ش. نارهت ، یملعا ، تاراشتنا  یفوک ، مساقلا  یبا  هب  فورعملا  دمحا  نب  یلع  هثالثلا ، عدب  یف  هثاغتسا 

، لوا پاـچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحالاراد  م 463ق ، ربلادـبع ، نب  هللادـبع  نـب  فـسوی  رمع  یبا  باحـصالا ، ءامـسا  یف  باـعیتسالا 
1328ق.

، توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  ۀنـس 630 ق ، یفوتملا  ریثا ، نبا  هب  فورعم  يرزجلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدـلازع  هباغلادـسا ،
1996م. 1416ق ، لوا ، پاچ 

پاچ ام ، لیلد  تاراشتنا  ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  لیعامسا  یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارـسا 
زییاپ 1380ش. لوا ،

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ۀنس 852ق ، یفوتملا  ینالقسع ، رجح  نب  یلع  نب  دمحا  هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا 

لآ هسسؤم  مق ، ثارتلا ، ءایحال  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت  م 548ق ، یـسربط ، نسح  نب  لضف  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا 
1417ق. لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحال  ماللسا  مهیلع  تیبلا 

نیقرشتسملا نیبرعتسملا و  برعلا و  نم  ءاسنلا  لاجرلا و  رهشال  مجارت  سوماق  مالعالا ،

1983م. 1403ق ، توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  م 1952م ، نمیا ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا 

خیش هب  فورعم  يرئاحلا  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نامیا  هیلی  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هماما  یف  حاصفالا 
1412ق. لوا ، پاچ  مق ، هثعبلا ، هسسوم  م 413ق ، دیفم ،
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، مق ۀفاقثلاراد ، ۀثعبلا ، هسـسؤم  هیمالـسالا ، تاساردلا  مسق  قیقحت  م 460ق ، یـسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  یـسوط ، خیـش  یلاما 
1372ش. لوا ، پاچ 

یملعالا هسـسؤم  م 381ق ، قودـص ، خیـش  هـب  فورعم  یمقلا  هیوباـب  نـب  نـسحلا  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  قودـص ، خیــش  یلاـما 
1980م. 1400ق ، مجنپ ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ،

نیموصعملا تاهما 

. يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  نینمؤملا ، تاهما 

، یمالـسالا خیـش  یلع  مجرتم : ینـسحلا ، فورعم  مشاه  امهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  يربک و  هجیدـخ  هماـن  یگدـنز  اـی  ناـمیا  ناریما 
1360ش. مود ، پاچ  نارهت ، تثعب ، داینب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هسسؤم 

1375ش. 1996م ، 1417ق ، لوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، يرذالبلا ، رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  يرذالب ، فارشالا  باسنا 

1421 ه یلوالا ، ۀعبطلا  هیملعلا ، ۀعبطملا  فلؤم ، رشانلا : يوالیـسلا ، بلاغ  خیـشلا  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  هرهاطلا  ءارغلا  نم  ۀعطاسلا  راونالا 
ق.

1382ش. مشش ، پاچ  نارهت ، رعشم ، رشن  نایرفعج ، لوسر  هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ 

1379ش. مق ، حیاصن ، تاراشتنا  يدمحا ، يدهم  دمحم  نیمرحلا ، بادآ 

1379ش. مهن ، پاچ  نارهت ، ریبک ، ریما  تاراشتنا  بوک ، نیرز  نیسحلادبع  مالسا ، دادماب 

1983ش. 1403ق ، توریب ، اضرلاراد ، ، ءافولاراد هسسؤم  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  م 1111ق ، یسلجم ، یقتدمحم  راونالاراحب ،

. توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  ۀنس 322ق ، یفوتملا  یخلبلا ، لهس  نب  دمحا  خیراتلاو ، ءدبلا 

، نارهت هگآ ، رـشن  ینکدک ، یعیفـش  اضر  دمحم  همجرت : همدقم و  یـسدقم ، رهاط  نب  رهطم  خیرات ، شنیرفآ و  یـسراف ، خیراتلا ، أدـبلا و 
1374ش. لوا ، پاچ 

. توریب یبرعلا ، خیراتلا  ۀسسؤم  ۀنس 774ق ، یفوتملا  یقشمدلا ، ریثک  نب  لیعامس  ریثک ، نبا  خیراتلا ، یف  هیاهنلا  هیادبلا و 

پاچ نارهت ، تثعب ، داینب  رـشان : مق ، هثعبلا - هسـسوم  هیمالـسالا  تاساردـلا  مسق  قیقحت : ینارحب ، مشاه  دیـس  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا 
1416 ق. لوا ،

2006م،1385.ش 1427ق ، مق ، یمالسالا ، باتکلاراد  تاراشتنا  هینغم ، داوج  دمحم  ءالبرک ، هلطب 
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1372ش. 1403ق ، لوا ، پاچ  مق ، رشنلا ، زکرم  یمالسالا  مالعالا  بتکم  هیملعلاةزوحلا ، لایریلناع  یضترم  رفعج  هبئابر ؟ ما  یبنلا  تانب 

. توریب رداصراد ،  هبعطم  ینمی ، رخشا  رکب  یبا  نبدمحم  لفاحملا ، هجهب 

1373ش. متشه ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیمع  هزوح  نیسردم  هعماج  یناود ، یلع  ترجه ، ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات 

، يرمدـت مالـسلادبع  رمع  قـیقحت  یبهذـلا ، ناـمثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  مـالعالا ، ریهاـشملا و  تاـیفو  مالـسالا و  خـیرات 
1990م. 1407ق ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد 

. توریب یملعالا ، ۀسسؤم  ۀنس 310 ق ، یفوتملا  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبال  كولملا ، ممالا و  خیرات 

. رصم هدحتملا ، رادلا  ۀنس 911ق ، یفوتملا  یطویسلا ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  ءافلخلا ، خیرات 

1283ق. توریب ، نابعش ، هسسؤم  يرکب ، رایدلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نسح  سیفن ، سفنا  لاوحا  یف  سیمخلا  خیرات 

2000م. توریب ، رضخراد ، هبعطم  يدرک ، رهاط  دمحم  میوقلا ، خیراتلا 

1362ش. پاچ ، وتاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یتیآ ، میهاربا  دمحم  مالسا ، ربمایپ  خیرات 

1369ش. مشش ، پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  م 1914ق ، مالک ، رها  یلع ج. شراگن :  همجرت و  نادیز ، یجرج  مالسا ، ندمت  خیرات 

، نارهت مایخ ، یشورفباتک  م 942ق ، ریم ، دناوخ  هب  وعدملا  ینیسحلا  نیدلا  مامه  نب  نیدلا  ثایغ  رشب ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  خیرات 
1333ش. لوا ، پاچ 

، لوا پاچ  نارهت ، اه ، هاگشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  داژن ، يرگرز  نیسحمالغ  توبن ، رـصع  مالـسا ، ردص  خیرات 
1378ش.

1387ق. مود ، پاچ  توریب ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : نادیوس ، راد  م 310ق ، يربط ، ریرج  نب  دمحا  يربطلا ، خیرات 

1374ش. متفه ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  یتیآ ، میهاربا  دمحم  همجرت  بوقعی ، یبا  نب  دمحا  یبوقعی ، خیرات 

رشنلا هسسؤم  رشان : یلو ، داتسا  نیـسح  ححـصم : ققحم و  م 940 ق ، يدابآرتسا ، یلع  هرهاطلا ، هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تاـیآلا  لـیوأت 
1409 ق. لوا ، پاچ  مق ، یمالسإلا ،
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ینارهت و گرزباغآ  خیـش  همدقم  اب  قیقحت : توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  رـشان : یـسوط ، نسح  نب  دمحم  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا 
. لماعریصق دمحا  قیقحت 

، هیبرعلا هضهنلا  هبتکم  بتکلا ،  ماع  یسدقملا ، همادق  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هللادبع  دمحم  یبا  نیدلا  قفوم  نییـشرقلا ، باسنا  یف  نییبتلا 
13267ش. 1988م ، 1408ق ، مود ، پاچ  توریب ،

1384ش. لوا ، پاچ  مق ، یقتلا ، مالعا  تاراشتنا  يدمحا ، یسوم  دیس  خیرات ، فیرحت 

بیذهتلا بیرقت  ریرحت 

1981م. 1401ق ، توریب ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هسسوم  م 654ق ، يزوج ، نب  یلغوازق  نب  فسوی  صاوخلا ، هرکذت 

1987م. 14017ق ، لوا ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  يرئاحلا ، یملعالا  نیسح  دمحم  ءاسنلا ، مالعا  مجارت 

1421 ق. لوا ، پاچ  مق ، ریدغلا ، راد  رشان : سراف ، میرک  نوسح ، ححصم : ققحم /  م 449 ق ، یکجارک ، یلع  نب  دمحم  بجعتلا ،

پاچ مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج ي  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : ییابطابط ، نیـسح  دمحم  دیـس  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا 
1417 ق. مجنپ ،

پاچ مق ، نایلیعامـسا ، تاراشتنا  رـشان : یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  قیقحت : يزیوح ،  یـسورع  هعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلا ، رون  ریـسفت 
1415 ق. مراهچ ،

، هیملعلا بتکلا  راد  رشان : نیدلا ، سمش  نیـسح  دمحم  قیقحت : یقـشمد ، ریثک  نبا  ورمع  نب  لیعامـسا  ریثک ،) نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریـسفت 
1419 ق. لوا ، پاچ  توریب ، نوضیب ، یلعدمحم  تاروشنم 

1364 ش. لوا ، پاچ  نارهت ، پاچ : ناکم  ورسخ ، رصان  تاراشتنا  یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  یبطرقلاریسفت ،

، مق باتکلا ، راد  رشان : ّبیط ، يرئازج ، يوسوم  ححصم : ققحم /  نرق 3 ق ، م  یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا ، ریسفت 

1404 ق. موس ، پاچ 

، یمالسالا داشرالا  ۀفاقثلا و  ةرازول  ۀعباتلا  رشنلا  عبطلا و  هسسؤم  یفوک ، تارف  نب  میهاربا  نبا  تارف  نب  مساقلا  یبا  یفوکلا ، تارف  ریـسفت 
1990م. 1410 ق ، یلوالا ، هعبطلا 

لاس 1336 ش. نارهت ، یملع ، نسح  دمحم  یشورفباتک  رشان : یناشاک ، هللا  حتف  الم  نیفلاخملا ، مازلا  یف  نیقداصلا  جهنم  ریسفت 
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1937م. 1356 ق ، روشکلون ، یشنملا  عبطم  ونکلا : ینالقسع ، رجح  نبا  یلع  نب  دمحا  بیذهتلا ، بیرقت 

ناتسمز 1385ش. موس ، پاچ  مق ، ام ، لیلد  تاراشتنا  يروباشین ، نیسحلادبع  هعیش ، میوقت 

1965م. توریب ، طایخ ، هبتکم  يدوعسملا ، نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا  فارشالا ، هیبنتلا و 

1352ق. فجن ، هیوضترملا ، هبعطم  یناقمام ، هللادبع  لاقملا ، حیقنت 

پاـچ نارهت ، هیمالـسإلا ، بتکلا  راد  رـشان : ناـسرخ ، يوسوملا  نسح  ققحم : م 460 ق ، یـسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  ماکحألا ، بیذـهت 
1407 ق. مراهچ ،

1407ق. لوا ، پاچ  توریب ، هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  م 354ق ، نابح ، نب  دمحم  تاقثلا ،

1971م. هرهاق ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  نایبلا ، عماج 

نیـسحمالغ مجرتم : يدنوار ، بطق  هللا  هبه  نب  دیعـس  یـسراف ، هدیزگرب  حئارجلا  جـئارخلا و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  زاجعا  ياه  هولج 
1376ش. لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یمرحم ،

1407ق. لوا ، پاچ  نوریب ، هیبرعلا ، هضهنلا  هبتکم  بتکلا ، ماع  یبلکلا ، نب  دمحم  نب  مشاه  بسنلا ، هرهمج 

. راعش رفعج  رتکد  قیقحت  اب  یفوع ، دحم  تایاکحلا ، عماوج 

ناتسمز 1377ش. لوا ، يوبن ، تاراشتنا  هسسؤم ي  رشان : يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح 

هامدادرم 1389ش. يردیح ، دمحم  دیس  راگزور ، نز  نیرتدنمتورث  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح 

1354ق. توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  یناهفصا ، میعنوبا  هللادبع  نب  دمحا  ءایلوالا ، هیلح 

. توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  يولهدناکلا ، فسوی  دمحم  هباحصلا ، هایح 

. مق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  ۀنس 808ق ، یفوتملا  يریمدلا ، یسوم  نب  دمحم  يربکلا ، ناویحلا  هایح 

1361ش. لوا ، پاچ  نارهت ، ریبکریما ، ترااشتنا  هسسؤم  یچریرح ، زوریف  همجرت  لیخد ، یلع  دمحم  یلع  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ 

1979م. 1399ق ، توریب ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هسسؤم  لیخد ، یلع  دمحم  یلع  دلیوخ ، تنب  هجیدخ 

1373ش. مود ، پاچ  فراعم ، کین  تاراشتنا  يوسوم ، دمحا  دیس  اهیلع ، هللا  مالس  يربک  هجیدخ 
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: رـشان مالـسلا ، هیلع  يدهملا  مامإلا  هسـسؤم  ححـصم : ققحم /  م 573 ق ، هللا ، هبه  نب  دیعـس  يدنوار ، نیدـلا  بطق  حـئارجلا ، جـئارخلا و 
،1409 ق. لوا پاچ  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسسؤم 

، مق هیملعلا ، ةزوحلا  یف  نیـسردملا  هعاـمج  م 381ق ، قودـص ، خیـش  یمق ، هبوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  لاـصخلا ،
1362ش. 1403ق ،

، نارهت نادـیواج ، تاراشتنا  پاچ و  ناـمزاس  م 381ق ، قودـص ، خیـش  یمق ، هبوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  لاـصخ ،
1352ش.

1389ش. لوا ، پاچ  مق ، ترتع ، رطع  تاراشتنا  یناهفصا ، یلازغ  یلع  یمطاف ، ياه  ینتسناد 

، یلماعلا زاوف  فسوی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  نسح  نب  هللادیبع  نب  نیـسح  نب  یلع  تنب  بنیز  رودـخلا ، تابر  تاقبط  یف  روثنملا  ردـلا 
1271ق. رصم ، هیریمالا ، يربکلا  هعبطم 

1990م. لوا ، پاچ  دادغب ، قئاثولا ، بتکلاراد و  يدیعسلا ، رصتحملا  داوج  دمحم  هدالوا ، یبنلا و  ءاسن  لوح  هیخیراتلا  هساردلا 

1367ش. لوا ، پاچ  مق ، مالسا ، رادساپ  همانهام  یتالحم ، یلوسر  مشاه  مالسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد 

. توریب هیملعلا ، بتکلاراد  ۀنس 458 ق ، یفوتملا  یقهیبلا ، نیسح  نب  دمحا  هوبنلا ، لئالد 

. ات یب  توریب ، هفرعملاراد ، م 694 ق ، يربطلا ، هللادبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  یبرقلا ، يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ 

. ات یب  لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  یناپمک ، هللا  لضف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  ترضح   ) نایملاع تمحر 

نرق 13. توریب ، رکفلاراد ، م1270ق ، یسولآ ، هللادبع  نب  دومحم  یناعملا ،  حور 

و توریب . یبرعلا ، ثارتـلا  ءاــیحا  راد  م 581 ق ، یلیهـسلا ، هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  ماشه ، نبال  هیوبنلا  هریـسلا  حرـش  یف  فنـالا  ضورلا 
1387ق. لوا ، پاچ  هرهاق ، هعابطلل ، رصنلاراد 

.1385 متفه ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، باتکلاراد  یتالحم ، هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر 

، مراهچ پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  یناگدنز 
1382ش.

1990م. 1411ق ، توریب ، رشنلا ، هعابطلل و  نیدلازع  هسسؤم  ینایخلا ، انهم  ریما  خیرات ، هریس و  هدالوا ، یبنلا و  تاجوز 

1391ش. مراهچ ، یس و  پاچ  مق ، يدابآزوریف ، ءایض  تاراشتنا  يدابآزوریف ، ینیسح  یضترم  فلسلا ، نم  هعبس 
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. ات یب  اج ، یب  هیقیفوتلا ، ۀبتکملا  م 694ق ، يربطلا ، هللادبع  نب  دمحا  يربط ، نیدلا  بحم  نینمؤملا ، تاهما  بقانم  یف  نیمثلا  طمسلا 

1410ق. لوا ، پاچ  ءافولاراد ، هروصنم : هیمالسالا ؛ تاساردلا  هعماج  ناتسکاب ، یشتارک ، یقهیب ، نیسح  نب  دمحا  ریغصلا ، ننسلا 

. توریب يورسک ، نسح  يرادنبلا ، نامیلس  رافغلادبع  قیقحت  یئاسنلا ؛ بیعش  نب  دمحا  نمحرلادبع  یبا  يربکلا ، ننس 

1987م. 1401ق ، توریب ، هلاسرلا ، هسسوم  م 748ق ، یبهذلا ، نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ءالبنلا ، مالعا  ریس 

، نارهت یمالسا ، فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  راکز ، لیهس  قیقحت  قاحـسا ، نباب  ریـشهلا  یبلطملا  قاحـسا  نب  دمحم  يزاغملاو ، ریـسلا 
1368ش. 1420ق ،

رصم 1355 ق. یبلحلا ، ۀکرش  ماشه ، نب  کلملادبع  دمحم  یبال  ماشه ، نبا  ةریس 

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یفوتملا 1304ق ، نالحد ، ینیز  دمحا  هیوبنلا ، هریسلا 

1411ق. مشش ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  ینسحلا ، فورعم  مشاه  رشع ، ینثالا  همئالا  هریس 

1413ق. مراهچ ، پاچ  هنیدم ، مکحلا ، مولعلا و  ۀبتکم  يرمعلا ، ءایض  مرکا  هحیحصلا ، هیوبنلا  هریسلا 

، ملعلاراد هبهشوبا ، دمحم  نب  دمحم  ثیدحلا ،» هدج  میدقلا و  هلاصا  نیب  تعمج  هررحم ، هسارد  ، » هنسلا نآرقلا و  ءوض  یف  هیوبنلا  هریسلا 
1988م. 1409ق ، لوا ، پاچ  قشمد ،

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ۀنس 1044ق ، یفوتملا  یعفاشلا ، یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هیبلحلا ، هریسلا 

یتاراشتنا یگنهرف  هسـسؤم  يدابآ ، جات  نیـسح  مجرتم  یلماع ، یـضترم  رفعج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  حیحـص  هریس 
1373ش. مود ، پاچ  مق ، کیفارگ ، دازآ 

1416ق، قشمد ، ملقلاراد ، جیلق ، نب  ياطلغم  ظفاحلا  فینصت  افلخلا ،) نم  هدعب  نم  خیرات  یفطـصملا و  هریـس  یلا  هراشالا   ) ياطلغم هریس 
1375ش. 1996م ، 

. ات یب  توریب ، هیمالسالا ، ۀبتکملا  م 1044ق ، یبلح ، میهاربا  نب  یلع  هیبلحلا ، هریسلا 

1382ش. مشش ، تسیب و  پاچ  نارهت ، اردص ، تاراشتنا  م 1358ش ، يرهطم ، یضترم  يوبن ، هریس  رد  يریس 

رصبلا لحک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  غورف  رپ  يامیس 

1987م. 1407ق ، لوا ، پاچ  توریب ، هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  م 354ق ، نابح ، نب  دمحم  ءافلخلا ، رابخا  هیوبنلا و  هریسلا 
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1374ش. 1415ق ، مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاراشتنا  يرئاح ، يدهم  دمحم  یبوط ، هرجش 

، توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  م 1089ق ، یلبنحلا ، دامعلا  نب  دمحا  نب  قحلادبع  حالـصلاوبا  بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذـلا  تارذـش 
. ات یب 

1326ق. لوا ، پاچ  هرهاق ، هیرصملا ، هیرهزالا  هبطملا  یناقرز ، یقابلادبع  نب  دمحم  هیندللا ، بهاوملا  حرش 

. توریب رکفلا ،  راد  ۀعبط  و  رصم ، هاکرش ، یبلحلاراد و  یلزتعملا ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

، هیمالسإلا هفاقثلا  ءایحإ  عمجم  یمالسإلا ، داشرإلا  هفاقثلا و  هرازول  هعباتلا  رشان : م 490 ق ، یناکسح ، هللادبع  نب  هللا  دیبع  لیزنتلا ، دهاوش 
1411 ق. لوا ، پاچ  نارهت ،

1995م. 1415ق ، لوا ، پاچ  بلح ، بلحب ، یبرعلا  ملعتلاراد  یحزای ، یفطصم  ریهز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لوح  تایباحص 

1309ق. توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  يراخبلا ، لیعامسا  نب  دمحم  هللادبعوبا  يراخب ، حیحص 

1986م. 1406ق ، مراهچ ، پاچ  توریب ، هفرعملاراد ، م 597ق ، يزوج ، نب  یلع  نب  نامحرلادبع  هوفصلا ، هوفص 

1421ق، لوا ، پاـچ  هرهاـق ، یجناـخلا ، ۀـبتکم  رمع ، دـمحم  یلع  قیقحت  يرهزلا ، عـینم  نب  دعـس  نب  دـمحم  یـسراف ، ریبـکلا ، تاـقبطلا 
1380ش. 2001م ،

1400 ق. لوا ، پاچ  مق ، مایخ ، رشان : م 664 ق ، سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  فئاوطلا ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا 

پاچ لد ، مارآ  تاراشتنا  روالول ، زیورپ  مجرتم : مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  دیس  مشاه ، ینب  رمق  یناگدنز  مالسلاامهیلع ، یلع  نب  سابعلا 
1389ش. مود ،

زکرم مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  بهذمل  اقبط  یمالسالا  هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسـسوم  م 1250ق ، یناکوش ، یلع  نبدمحم  نیمثلا ، دقعلا 
1378ش. 1999م ،. 1419ق ، توریب ، ، هیمالسالا تاساردلل  ریدغلا 

1385.ش. 1427ق ، مق ، ام ، لیلد  تاراشتنا  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  یحولا ، هلیقع 

1966 م. 1385 ش /  لوا ، پاچ  مق ، يرواد ، یشورف  باتک  رشان : م381 ق ، هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  عئارشلا ، للع 

. توریب هغالبلاراد  نیدلا ، لوصا  یف  نیقیلا  ملع 

مولع هسـسؤم  قشمد ، هکم ، هیمالـسالا ، هیفاقثلل  ۀـلبقلاراد  ینامی ، هدـبع  دـمحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تیب  لآ  هبحم  مکدالوا  اوملع 
1992م. 1412ق ، مود ، پاچ  نآرقلا ،
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1413ق. لوا ، پاچ  توریب ، قشمد  هنیدم ، ثارتلا ، ۀبتکم  م 734ق ، يرمعیلا ، سانلا  دیسلا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  رثالا ، نویع 

، نارهت ناهج ، رـشن  رـشان : يدهم ، يدروجال ، ححـصم : ققحم /  م381 ق ، هیوباب ، نبا  یلع  نب  دـمحم  مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع 
1378 ق. لوا ، پاچ 

. ات یب  لوا ، پاچ  مق ، يروادلا ، هبتکم  رشان : نرق 5 ، م  باهولا ، دبع  نب  نیسح  باهولا ، دبع  نبا  تازجعملا ، نویع 

1380ش. 1422ق ، 2001م ، توریب :  یبرعلا ،  خیراتلا  هسسؤم  م 1107ق ، ینارحب ، نامیلس  نب  مشاه  مارملا ، هیاغ 

1384ش. 1426 ق ، مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  بهذمل  اقبط  یمالسالا  هقفلا  فراعملا  هرئاد  هسسوم  ینیما ، نیسحلادبع  ریدغلا ،

1979م. 1399ق ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  یناتک ، نامیلس  دمغ ، یف  رت  ارهزلا و  همطاف 

1381ش. متفه ، پاچ  نارهت ، مالسا ، تاراشتنا  هداز ، دامع  نیسح  ارهزلا ، همطاف 

راهب مراهچ ، پاچ  نارهت ، ردب ، تاراشتنا  هداز ، راختفا  نیسح  دیس  مجرتم : ینادمه ، ینامحر  دمحا  یفطـصملا ، بلق  هجهب  ارهزلا  همطاف 
1381ش.

1382ش. مراهچ ، پاچ  یضترم ، رشن  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دیس  دحللا ، یلا  دهملا  نم  ارهزلا  همطاف 

رقاـب دـمحم  قیلعت  قیقحت و  م 722ق ، یناـسارخلا ، ینیوجلا  دـمحم  نب  یلع  نب  هللادـبع  نبدـیولما  نبا  دـمحم  ینیوـمح ، نیطمـسلادئارف 
1378ش. نارهت ، دوواد ، رشن  يدومحملا ،

لاس 1372ش. متشه ، پاچ  مق ، تاراشتنا ، زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یملع ، هزوح  يزیربت ، یناحبس  رفعج  تیدبا ، غورف 

ناتسمز 1385ش. مراهچ ، پاچ  مق ، راظتنا ، میسن  یگنهرف  رتفد  رشان  یندیرق ، یمرک  یلع  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف 

پاچ فجن ، هیردـیحلاۀبتکملا ، تاروشنم  م 855 ق ، غابـص ، نب  دمحم  نب  یلع  مالـسلا ، مهیلع  همئالا  لاوحا  ۀـفرعم  یف  همهملا  لوصفلا 
1962م. 1381ق ، موس ،

1431ق. هثلاثلا ، هعبطلا  مق ، هفرشملا ، مقب  نیسردملا  ۀعامجل  ۀعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  يرتست ، یقنت  دمحم  لاجرلا ، سوماق 

لآ هسسؤم  رشان : مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  ححـصم : ققحم /  نرق 3 ق ، مود  همین  م  يریمح ، رفعج  نـب  هللا  دـبع  دانـسإلا ، برق 
1413 ق. لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا 
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. مق یمالسإلا ، رشنلا  هسسؤم  مقب ، هیملعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  رشان  م 726ق ، یلح ، همالع  فسوی  نب  نسح  دعاوقلا ،

1407 ق. مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  رشان : م 329 ق ، قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک ، یفاکلا ،

لاس 1385ق. مشش ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  م 630 ق ، ینابیشلا ، مرکلا  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  ریثالا  نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا 

1356ش. 1977م ، لاس 1397ق ،. مود ، پاچ  هرهاق ، هعابطلل ، ملعملاراد  م 1339ق ، يرئاح ، ینیوزق  نسح  دمحم  دیس  كدف ،

1406ق. توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  م 528ق ، يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  فاشکلا ،

1981م. 1401ق ، توریب ، یمالسالا ، باتکلاراد  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  مالسلا ، مهیلع  همئالا  ۀفرعم  یف  همغلا  فشک 

1368ش. 1410ق ، لوا ، پاچ  مق ، رئاخذلاراد ، یکجارک ، یلع  نب  دمحم  دئاوفلا ، زنک 

ادخهد همانتغل 

، نارهت ناهج ، رشان : ، دمحا یناجنز ، يرهف  مجرتم : م 664 ق ، سوواط ، نب  یـسوم  نب  یلع  يرهف ،  همجرت  فوفطلا /  یلتق  یلع  فوهللا 
1348 ش. لوا ، پاچ 

. ات یب  دادغب ، لالهلا ، هعبطم  یلئالع ، هللادبع  دلیوخ ،  تنب  هجیدخ  یلعالا  نهلثم 

1386ش. 2007م ، ،1428ق ، مود پاچ  مق ، هیردیحلا ، هبتکملا  نیما ، نسحم  دیس  هیوبنلا ، هرتعلا  بئاصم  بقانم و  یف  هینسلا  سلاجملا 

1359ش. مود ، پاچ  نارهت ، یناهارف ، تاراشتنا  هسسؤم  م 548 ق ، یسربط ، نسح  نب  لضف  یسراف ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم 

، هیملعلا بتکلاراد  اطع ، دمحارداقلادبعدمحم  قیقحت  م 807 ق ، يرصملا ، یمثیهلا  نامیلس  نبرکب  یبا  نب  یلع  نیدلارون  دئاوزلا ، عمجم 
1380ش. 2001م ، 1422ق ، توریب ،

1982م. توریب ، ینانبلا ، باتکلاراد  هینغم ، دمحا  برعلا ، هریس  هعومجم 

. ات یب  توریب ، يراجتلا ، ۀبتکم  بیبح ، نب  دمحم  ربحملا ،

1375ش. نارهت ، سردم ، تیبرت  هاگشناد  ینیئان ، يورغ  الهن  هعیش ، تاثدحم 
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، نارهت یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  یتوهال ، نسح  مجرتم  م 2003م ، لمیش ، يرام  هنآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم 
1384ش. مود ، پاچ 

، لوا پاچ  مق ، یمالـسإلا ، رـشنلا  هسـسؤم  رـشان : قاتـشم ، رفظم ، ححـصم : ققحم /  یلح ، دمحم  نب  نامیلـس  نب  نسح  رئاصبلا ، رـصتخم 
1421 ق.

. قشمد رکفلاراد ، روظنم ) نبا   ) مرکم نب  دمحم  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  رصتخم 

. توریب سلدنالاراد ، يدوعسملا ، نیسحلا  نب  یلع  بهذلا ، جورم 

تاراشتنا رتفد  رشان : یناهفصا ، یمویق  داوج  ححصم : ققحم /  م 610 ق ، رفعج ، نب  دمحم  يدهشم ، نبا  يدهشملا ،) نبال  ریبکلا (  رازملا 
1419 ق. لوا ، پاچ  مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا 

. توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  یفوتملا 405ق ، يروباشین ، هللادبع  نب  دمحم  مکاحلا  كردتسملا ،

. مق نیسردم  هعماج  يدورهاش ، يزامن  راحبلا ، هنیفسلا  كردتسم 

، مالـسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  ححـصم : ققحم /  م 1320 ق ، يرون ، یقت  دمحم  نب  نیـسح  لئاسملا ، طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم 
1408 ق. لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشان :

. توریب رداص ، راد  هعبطم  لبنح ، نب  دمحا  لبنح ، نب  دمحا  دنسم 

1344 م /   1965 1385 ق /  مود ، فجن ، هیردیحلا ، هبتکملا  رـشان : م 600 ق ، یـسربط ، نسح  نب  یلع  رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکـشم 
ش.

1411 ق. لوا ، پاچ  توریب ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  رشان : م 460 ق ، یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  دّبعتملا ، حالس  دّجهتملا و  حابصم 

1405ق. لوا ، پاچ  مق ، ةرجهلاراد ، هسسؤم  دمحا ، نب  دمحا  یمویف ، رینملا ، حابصملا 

، نایلیعامسا تاراشتنا  یتشد ، ینیـسح  یفطـصم  یمالـسا ، تاحالطـصا  مالعا و  مولع ، خیرات ، قالخا ، ماکحا ، لماش  فیراعم  فراعم و 
لوا 1369ش. پاچ  مق ،

، يوغبلا دوعسم  نب  نیسح  لیزنتلا ، ملاعم 

هعماج هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم : ققحم /  م 381 ق ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  رابخألا ، یناعم 
1403 ق. لوا ، پاچ  مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 
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. مق يدهلا ، راونا  راد  ۀنس 568 ق ، یفوتملا  یمزراوخلا ، یکملا  دمحا  نب  قفوملا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم 

هب هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : يرافغ ، ربکا  یلع  ححـصم : ققحم و  م381 ق ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال 
1413 ق. مود ، پاچ  مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

. ات یب  مق ، هملاع ، تاراشتنا  هسسؤم  هیملعلا ، ۀعبطم  م 588 ق ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم 

. مق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  ۀنس 568 ق ، یفوتملا  یمزراوخلا ، یکملا  دمحا  نب  قفوملا  بقانملا ،

یعفاش هللادبع  بقانم /

پاچ توریب ، ةاسرلا ، هسسؤم  یباهشلا ، هنیکـس  قیقحت : م 256م ، راکب ، نب  ریبز  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  جاوزا  باـتک  نم  بختنملا 
1983م. 1403ق ، لوا ،

هیندللا بهاوملا 

1417ق. لوا ، پاچ  مق ، یمالسالا ، رکفلا  عمجم  يورغ ، یفسوی  يداه  دمحم  یکملا ، دهعلا  يوبنلا ، رصعلا  یمالسالا ، خیراتلا  هعوسوم 

یمالسالا هقفلا  هعوسوم 

1412ق. لوا ، پاچ  هرهاق ، یبرعلا ، مالعالا  ارهزلا  نیهاش ، روبصلادبع  نهتایورم ، نهریس و  یف  هسارد  نینمؤملا  تاهما  هعوسوم 

1387ق. لوا ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  یطاشلاتنب ، هشئاع  مالسلا ، ةالصلا و  هیلع  یبنلا  لآ  هعوسوم 

1410ق. لوا ، پاچ  هیروس ، )  ) بلدا یلازغلا ، ۀبتکم  ضیبم ، دیعس  دمحم  تایباحصلا ، ةایح  هعوسوم 

تاراشتنا تکرش  یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  ینورزاک ، دوعسم  نب  دمحم  لوسرلا ، هیاور  یف  لوئسملا  هیاهن  یسراف ،)  ) یبنلا دلوم 
1366ش. لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و 

. ات یب  نارهت ، ییانس ، هناخباتک  م 664ق ، سوواط ، نب  یلع  نیدلا  یضر  تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم 
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لوا 1994م. پاچ  توریب ، لالهلا ، ۀبتکملارد  یلیمج ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ءاسن 

لیلخ دـمحا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تادـیفح  یبنلا ، يرارـس  یبنلا ، تانب  یبنلا ، ءاسن  ثیدـحلا : نآرقلا و  ءوض  یف  تیبلا  لها  ءاـسن 
1996م. 1417ق ، مود ، پاچ  عیزوتلا ، رشنلا و  هعابطلل و  همامیلا  توریب ، قشمد  هعمج ،

تاـیلکلا ۀـبتکم  لاعلادـبع ، لاـمج  دـمحا  راـنلا ، هنجلا و  نیب  هوخا  داـفحا و  ءاـنبا و  تاـجوز و  هیلی  میرکلا و  نآرقلا  یف  تادـلاخ  ءاـسن 
1407ق. هرهاق ، هیرهزالا ،

1970م. هرهاق ، هیرصملا ، ۀضهنلا  ۀبتکم  نسح ، میهاربا  یلع  بیصن ، یمالسالا  خیراتلا  یف  ّنهل  ٌءاسن 

. ات یب  موس ، پاچ  رصم ] ، ] فراعملاراد م 236ق ، هللادبع ، نب  بعصم  شیرق ، بسن 

، نارهت ریبـکریما ، یناـغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت  م 733ق ، يریون ، باهولادـبع  نب  دـمحا  یـسراف ، بدـالا ، نونف  یف  برـالا  هیاـهن 
1364ش.

اهسسا هیمالسالا  تارشنلا  زنیاتش ، زنارف  رشنلاراد  ناملآ ] ، ] تراکتوتش ندابـسسیق ، تاراشتنا  يدفـصلا ، کییا  نب  لیلخ  تایفولاب ، یفاولا 
1962م. 1381ق ، رتیر ، تومله 

، لوا پاـچ  توریب ، هـیملعلا ، بـتکلاراد  م 597ق ، يزوـج ، نب  یلع  نب  نامحرلادـبع  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  لاوحاـب  ءاـفولا 
1408ق.

1370ق. فجن ، هیردیح ، مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  دیس  ارهزلا ، هافو 

1341ش. مق ، درف ، یشورفباتک  یبوبلم ، رقاب  دمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و 

نابحم تاراشتنا  یتعیرش ، قداص  دمحم  مجرتم : یـسردم ، یقت  دمحم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  همان  یگدنز  رون ، هار  نارگتیاده 
1380ش. لوا ، پاچ  نارهت ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا 

1382ش. لوا ، پاچ  ندنل ، توریب - ثارتلا ، ءایحال  يدهلاراد  رشان : ییاطلا ، حاجن  رگید ، يدرف  ای  رکبوبا  راغ ، رای 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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