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تسا دنم  هرهب  یبیغ  دادما  ماهلا و  زا  هتسویپ  مالسلا  هیلع  39ماما 

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  کیرش  مالسلا  هیلع  40ماما 

تماما هاگیاج  41كرد 

رَذ ملاع  رد  تماما  تیالو و  هب  42رارقا 

مالسلا مهیلع  همئا  حاورا  زا  نایعیش  حاورا  شنیرفآ  43تیفیک 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  یگژیو  فاصوا و  مراهچ : 47لصف 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  یگژیو  47فاصوا و 

تسا تمصع  ياراد  مالسلا  هیلع  50ماما 

مالسلا هیلع  موصعم  راصحنا  رد  تعیب  52یگتسیاش 

دوخ نامز  هناگی  مالسلا  هیلع  54ماما 

دعب ماما  هب  لبق  ماما  زا  تماما ، بصنم  لاقتنا  55تیفیک 

دنک یم  یفرعم  ار  دعب  ماما  ادخ  رما  هب  مالسلا  هیلع  نیشیپ  56ماما 

دوخ زا  لبق  ماما  تشذگرد  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  57هوحن 

تسا یگشیمه  مالسلا  هیلع  ماما  58ملع 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هناگ  هس  59تاهج 

دزومآ یم  وا  هب  ادخ  دنادب ، ار  يزیچ  دهاوخب  هاگره  مالسلا  هیلع  60ماما 

وا تیمولظم  مالسلا و  هیلع  ماما  هداعلا  قوف  تردق  60ملع و 

نایعیش لاح  تیاعر  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  62هیقت 

مالسلا هیلع  ماما  تلزنم  نأش و  مجنپ : 65لصف 

65هراشا

قلخ رب  دهاش  رظان و  مالسلا  هیلع  67ماما 

تسا مالسلا  مهیلعایبنا  همه  ثراو  مالسلا  هیلع  70ماما 

دراد یهاگآ  دشاب  هک  ینابز  ره  هب  ینامسآ  بتک  همه  هب  مالسلا  هیلع  72ماما 

تسا نآرق  لماح  یحو و  بطاخم  مالسلا  هیلع  73ماما 

یهلا یحو  یقیقح  مجرتم  مالسلا  هیلع  74ماما 

تسوا ملع  راد  هنازخ  ادخ و  رما  یلو  مالسلا  هیلع  76ماما 
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مالسلا هیلع  ماما  تعاطا  76بوجو 

تماما راثآ  مشش : 79لصف 

تماما 79راثآ 

مالسلا هیلع  ماما  دوجو  تکرب  هب  نیمز  تابث  82رارقتسا و 

یهلا ضیف  هطساو  مالسلا  هیلع  82ماما 

مالسلا هیلع  ماما  تمارک  83زاجعا و 

اه ناسنا  رگ  تیاده  مالسلا  هیلع  85ماما 

قلخ رب  ادخ  تّجح  مالسلا  هیلع  86ماما 

مالسلا هیلع  ماما  شریذپ  تخانش و  رد  یهاتوک  87هجیتن 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  متفه : 89لصف 

89هراشا

يرواب يدهم  91هنیشیپ 

یناهج یمالسا و  ارف  هدیا  يرواب » يدهم  »91

91حیضوت

نایدوهی سدقم  بتک  95فلا )

يراصن لیجانا  96ب )

نایتشدرز سدقم  بتک  96ج )

نیلقث هنییآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  99يامیس 

نآرق رد  دوعوم  99یجنم 

ثیداحا رد  مالسلا  هیلعدوعوم  103يدهم 

هباحص زا  مالسلا  هیلع  يدهملا  ثیداحا  103نایوار 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  104رابِخا 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  ترضح  105تدالو 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  106یفرعم 

111همانباتک

113یسانشباتک
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  115تسرهف 

زکرم 127هرابرد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین 

باتک تاصخشم 

1341 دمحم ، يولوم ، هسانشرس : 

.يولوم دمحم  یفاک / لوصا  هجحلا  باتک  ثیداحا  هب  یلامجا  یهاگن  مالسلا : هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  106 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-014-973-964-978 9000 کباش : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  106 ؛ [ - 103  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین  دلج :  يور  ناونع 

ثیداحا .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ثیداحا راظتنا -- تیودهم -- عوضوم : 

ثیداحا تماما --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

م9 م83 1387  / BP141/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

1092894 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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همدقم

؟ دنناد یم  ار  تماما  هاگیاجو  مالسلا  هیلع  ماما  تلزنم  ردق و  مدرم  ایآ 

، هّجوت تسا  هدمآ  یلصفم  ثیدح  نمـض  رد  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ثیدح  زا  یـشخب  هب  ات  تسا  مزال  خساپ ، نیا  تفایرد  يارب 
: دییامرف

اوُمیِقی ْوَأ  ْمِِهئاَرِآب  اَهُولاَنی  ْوَأ  ْمِِهلوُقُِعب  ُساَّنلا  اَهَُغْلبی  ْنَأ  ْنِم  ًارْوَغ  ُدَْـعبَأَو  ًاِبناَج  ُعَْنمَأَو  ًاناَکَم  یَلْعَأَو  ًانْأَش  ُمَظْعَأَو  ًارْدَـق  ُّلَجَأ  َهَماَـمِإلا  َّنِإ 
ار نآ  ناوتب  يداع  هشیدـنا  لقع و  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو  رترب و  تماـما ، هاـگیاج  تلزنم و  ردـق و  اـنامه  ؛(1)  ...ْمِهِراِیتْخِاب ًاماَمِإ 

 . ...درک نییعت  ار  نآ  مدرم  باختنا  نییعت و  هب  ای  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  مدرم  رظن  يأر و  اب  ای  تخانش 

ناوت لقع و  ّدح  رد  تماما  مالـسلا و  هیلع  ماما  تخانـش  لابند  هب  ناسنا  هک  دوش  نآ  بجوم  دیابن  بلطم  نیا  تشاد ، هجوت  دیاب  اما 
نید لوصا  زا  یلصا  هک  یسانش  ماما  یپ  رد  دوخ  عسو  ّدح  رد  فّلکم  لقاع و  ناسنا  ره  دنک  یم  باجیا  هفیظو  هکلب  دورن ؛ شیوخ 

.دورب تسا 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مراشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

ص:9

ح 518. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردقب  مه 

فاصوا و تماما ، راثآ  یـسانش ، ماما  تماما و  تیمها  ترورـض و  تماما ، فیرعت  هرابرد  یثحاـبم  هب  رـضاح ، باـتک  رد  نیارباـنب 
باتک رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  ثیداحا  زا  يریگ  ماهلا  اب  ...و  مالـسلا  هیلع  ماما  نوؤش  مالـسلا ، هیلع  ماما  ياه  یگژیو 

یـسررب دروم  ار  هطوبرم  تایاور  هتخادرپ و  تسا ، رادروخرب  یّـصاخ  رابتعا  زا  هدـش و  فیلأت  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  هّجحلا » »
.میهد یم  رارق 

(1) .دشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ثیدح  يواح 1015  هک  دراد ، باب  زا 130  شیب  هّجحلا »  » باتک

.هَّللا ءاش  نا  دوش ، عقاو  دیفم  مالسلا ، هیلعرصع  ماما  تفرعم  رد  هدنراگن  يارب  همه  زا  شیب  تسا  دیما 

حون یتشک  نیا  تلود  هدم  تسد  زا  ظفاح 

تداینب دربب  ثداوح  نافوط  هنرو 

نیَِملاْعلا   ّ ِبَر   ِ ِهَّللُدْمَْحلاَو

يولوم دّمحم 

ص:10

.تسا هّجحلا  باتک  هب  طوبرم  {، 505  ) {ص اهتنا ات  ادتبا  زا  و ج 2 ، باتک ، رخآ  ات  ص 236  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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تایلک لّوا : لصف 

هراشا

ص:11
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تماما فیرعت 

: تسا هدرک  ریسفت  نینچ  ار  ماما »  » هژاو تادرفم » باتک   » رد بغار 

(1) ؛» هَِّمئَا ُهُعْمَجَو  ًالِْطبُم ، ْوَا  َناک  ًاّقُِحم  ِْکلذ ، ریَغ  ْوَا  ًَاباتِک  ْوَا  ِِهْلِعف ، ْوَا  ِِهلْوَِقب  يِدَتْقی  َناک  ًاناْسنِا  ِِهب  ُّمَتؤُملا  مامِالَا  »

ای راتفگ و  ظاحل  زا  هک  دـشاب  ناسنا  زیچ ، نآ  هک  دـنک  یمن  یتوافت  لاح  دوش ، يوریپ  تسیاب  یم  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  ماـما  »
هچنآ هک  دـنک  یمن  توافت  هژاو  نیا  قدـص  رد  نینچمه  .دـشاب  رگید  زیچ  اـی  باـتک و  هک  نیا  اـی  دریگ و  رارق  يوریپ  دروم  رادرک 

(2)« ...لطاب ای  دشاب و  قح  دریگ ، یم  رارق  يوریپ  دروم 

هرس سدق  يرهطم  دیهش  هاگدید  زا  ماما  هژاو  ریسفت 

.تسا یبرع  رد  ماما »  » هملک یظفّللا  تحت  همجرت  نامه  یسراف ، رد  اوشیپ »  » هملک اوشیپ ، ینعی  ماما »  » هملک »

هک نآ  زا  معا  .دنتسه  وا  وریپ  عبات و  يا  هّدع  تسا و  ورـشیپ  هک  یـسک  ینعی  اوشیپ  .درادن  یـسّدقم  موهفم  اوشیپ  ای  ماما  هملک  دوخ 
.هارمگ لطاب و  ای  دشاب  راتفر  تسرد  هتفای و  هار  لداع و  اوشیپ ، نآ 

: تسا هدرک  قالطا  دروم  ود  ره  رد  ار  ماما  هملک  نآرق  هنیمز ، نیا  رد 

ص:13

ص 24. بغار ، تادرفم  - 1
ص 9. يربهر ، تماما و  هفسلف  - 2
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(1) ؛» ...ْمِهَیِلا انیَحْوَاَو  انِْرمَِاب  َنُودْهی  ًهَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  اج  کی  رد 

«. ...دننک یم  تیاده  ار ) مدرم  ، ) ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  «و 

(2) ؛» ...نورُْصنیال ِهَمایْقلا  َمْویَو  ِراّنلا  یِلا  َنوُعْدی  ًهَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

«. ...دننک یم  توعد  خزود )  ) شتآ هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  «و 

(3) «. ...اوشیپ ینعی  ماما  هملک  سپ 

نیا رد  ثیدح  ود  هک  تسا  یفاک  باتک  رد  شتآ ) ياوشیپ  رون و  ياوشیپ  ) دنا هتـسد  ود  نایاوشیپ  هک  صوصخ ؛ نیمه  رد  زین  یباب 
(4) .تسا هدش  هداد  صاصتخا  دروم 

یسانش ماما  تیمها  ترورض و 

هراشا

.ددرگ یم  حرطم  بتکم ، نیا  ناوریپ  دیاقع  رد  یساسا ، لصا  کی  ناونع  هب  دراد و  يا  هژیو  تیمها  عیشت ، بتکم  رد  تماما 

؛ تسا تابجاو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  يارب  قیقحت  یلقن ، یلقع و  لیلد  ود  هب 

یلقع لیلد  فلا :

يادخ هک  دـهد  یم  ار  لامتحا  نیا  سک  ره  لقادـح  هک  تسا  مزال  بجاو و  تهج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نتخانـش  يارب  قیقحت  »
.دشاب هدرک  بجاو  ار  وا  زا  تعاطا  نییعت و  ار  یصخش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  مدرم ، يربهر  يارب  لاعتم 

ص:14

هیآ 73. ءایبنا ، هروس  - 1
هیآ 41. صصق ، هروس  - 2

ص 46. يربهر ، تماما و  - 3
ح 561،562. ج 1،ص 313 ، یفاک ، لوصا  - 4
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هحماـسم هفیظو  نیا  رد  رگا  اریز  مییاـمن ؛ ییاسانـش  ار  وا  میزادرپب و  قیقحت  هب  نآ  نوماریپ  میفّظوم  لـقع  مکح  هب  لاـمتحا ، نیا  اـب 
هک میراد  ینادجو  یلقع و  مازلا  سپ  تشاد ، میهاوخن  يرذع  میشاب ، هتخانشن  ار  وا  ام  دشاب و  هتشاد  دوجو  یـصخش  نینچ  و  مینک ،

.میسرب نآ  تابثا  ای  یفن  هب  ات  میریگب  ار  لامتحا  نیا  لابند 

رد هک  نیا  زا  سک  چـیه  و  تسا ، يراج  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  دـنوادخ و  تخانـش  يارب  قیقحت  موزل  رد  نایب ، نیمه 
: دشاب هتشاد  خساپ  لیذ  ياه  شسرپ  زا  کیره  يارب  دیاب  تسین و  روذعم  دنامب  توافت  یب  لئاسم  هنوگ  نیا  ربارب 

؟ تسیک نآ  هدننیرفآ  ناهج و  نیا  بحاص  - 1

شخبدیما و قحرب و  اوتحم ، اب  ای  هدش  هدیرفآ  هدننک  دـیماان  لطاب و  وغل و  چوپ و  یتسه  ملاع  یلک  روط  هب  و  تایح ، یگدـنز و  - 2
؟ دراد رارق  لامک  اقب و  ریسم  رد 

یلقع و ياه  تیاده  نامه  هب  ایآ  تسا ، هدرک  تیاده  هنوگچ  دنراد  ییامنهار  تیادـه و  هب  هک  يزاین  همه  اب  ار  ناگدـنب  ادـخ  - 3
، راک نیا  اب  هداتـسرف و  نانآ  تیاده  يارب  یلمع  یقالخا و  يداقتعا ، ياه  همانرب  اب  ار  یناربمایپ  نآ  رب  هوالع  ای  هدومن ، افتکا  يرطف 

؟ تسا هدرک  لماک  نانآ  يارب  ار  شفطل 

یناسک هچ  هدش  نییعت  دارفا  هدرک ، نیعم  رگا  و  تسا ؟ هدرک  نیعم  ار  يدارفا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  يربهر  يارب  ایآ  - 4
؟ دنتسه

.دنکن تالاؤس  نیا  هب  هجوتم  ار  وا  یسک  هچرگ  دوش ؛ یم  حرطم  یناسنا  ره  يارب  دوخبدوخ  اه  شسرپ  نیا 

یلقن لیلد  ب :

.دنراد تحارص  تلالد و  زین  ثیداحا  نآرق و  مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  موزل  دروم  رد 

ص:15
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: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(1) ؛» ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلُواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَاَو  َهَّللا  اوُعیِطَا  اُونَما  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  »

«. دینک تعاطا  زین  ار  مالسلا  هیلعرمالا  یلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

هیلع ماما  نتخانش  ور  نیا  زا  تسین ، نکمم  وا  تخانش  نودب  راک  نیا  و  تسا ، بجاو  رما  یلو  زا  تعاطا  هیآ  نیا  قبط  تسا  نشور 
.تسین روذعم  مالسلا  هیلع  ماما  تفرعم  تخانش و  كرت  رد  سکچیه  و  دشاب ، یم  بجاو  تسا  رما  یلو  نامه  هک  مالسلا 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  زین  ثیداحا  رد 

(2) ؛» ًهِیلِهاج ًهَتیِم  َتام  ُهَماِما  ُفِْرعیال  َتام  ْنَم  »

«. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  »

هیلع ماما  نوماریپ  قیقحت  موزل  تسا  هدـش  طبـض  ثیدـح  ياه  باتک  رد  نئمطم  دنـس  اـب  فلتخم و  ياـهریبعت  هب  هک  تیاور  نیا  زا 
(3) «. دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  وا  تخانش  مالسلا و 

نکم رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق 

(4) یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ 

ص:16

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
{. هّجحلا باتک  ، } ح 971 ص 208 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دّمحم  هرس ، سدق  ینیلک  - 2

.مود سرد  ص 11 ، تماما ، اضر ، يداتسا ، - 3
.ظفاح - 4
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زاین رارطضا و  مّود : لصف 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  یهلا و  تّجح  هب 

ص:17
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دیفس

ص:18
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تماما ترورض 

يرادولج ییاوشیپ و  ناـمه  هک  تماـما  .تسا  هعماـج  يربـهر  ییاوـشیپ و  اـه ، نآ  زا  یکی  هک   (1) دراد ینوؤش  مالـسلا  هیلع  ماما  »
هیلع موصعم  ماما  هب  زاین  دراد ، یحو  هب  زاین  هک  نانچ  مه  یمدآ ، هعیش ؛ هاگن  رد  .تسا  هعماج  هرادا  يارب  هعیش  یـسایس  حرط  تسا ،

.دراد زین  مالسلا 

رظنم زا  هلأـسم  نیا  هب  هاـگن  دوـش ، یم  هدروآ  اـجنیا  رد  هچنآ  .تسا  لالدتـسا  لـباق  یفلتخم  ياـه  هار  زا  ترورـض  رارطـضا و  نـیا 
تموکح فادها  تسخن ، تسا ؛ هدش  یسررب  رگید  قیرط  ود  زا  تّجح  هب  رارطضا  تماما و  ترورـض  هاگن ، نیا  رد  .تسا  يرگید 

.تموکح ورملق  يرگید ، و 

تموکح فادها 

اه تموکح  فادها  رگا  .دوش  یم  هصالخ  شزومآ  تشادـهب و  هافر و  يرهاظ و  تینما  يدازآ و  رد  اه ، تموکح  فادـها  هزورما 
فادها رگا  اما  تسا ؛ اشگ  هار  باختنا ، اروش و  نامه  تسین و  هعیـش  هاگدید  زا  يربهر  تماما و  هب  یجایتحا  دـشاب ، اه  نیمه  طقف 

یمدآ هب  هک  نیا  ات   (2)، دنک یم  دزشوگ  نآرق  هک  نامه  ینعی  مینادب  اهدادعتسا  داعبا و  یمامت  رد  اه  ناسنا  دشر  ار  تموکح 

ص:19

، ریذن رشبم ، هالو ، هاده ، ءادهش ، اه  نآ  .دنتـسه  تراشب  تمحر و  رکذ ، حالف ، رون ، تمارک ، نما ، نایب ، تیاده ، هلیـسو  اه  نآ  - 1
 - صص 283 يوفطـصم ، داوج ، دیـس  همجرت ، هجحلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك.ر ؛ .دنتـسه  یحو  لماح  ملعم و  امرف ، ناـمرف 

ح 518. ، 290
.«. 10، نج ) ًادَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َداَرَا  « ؛»} 10 ،) فهک } ًادَشَر اَنِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ییَهَو ْء  :» میرک نآرق  - 2
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يارب ار  وا  دننک و  ینازرا  ار  نآرق  تیادـه  وا  هب  دـنک و  دروخرب  دوخ  لایخ  لقع و  رکف ، ساسحا ، ساوح ، اب  هنوگچ  هک  دـنزومایب 
يربهر و نیا  .درادن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هعیـش و  تماما  اب  دـنویپ  زج  يا  هراچ  تقو  نآ  دـنزاس  هدامآ  لامک  ياه  هار  یمامت 

ندرک افوکـش  يراگزومآ و  فده  اب  يربهر  نیا  .دراد  يراتـسرپ  هافر و  زا  رتالاب  يرادـساپ و  تینما و  زا  رتالاب  یفدـه  یتسرپرس ،
.تسا هارمه   (1) طسق ساسا  رب  یناسنا  هعماج  لیکشت  فده  اب  ناسنا و  ياهدادعتسا 

هیلع ماما  ربمایپ و  باتک ، یحو ، هب  اهنت  هن  دـنروآ ، یم  نییاپ  یناویح  هعماج  کی  دحرـس  اـت  ار  یناـسنا  هعماـج  هک  ییاـه  تموکح 
هتـشادن و یموزل  مه  لقع  دوجو  هک  دندقتعم  هتـسنادن و  مزال  ار  تسا  باختنا  شجنـس و  هوق  هک  لقع  هکلب  دـنرادن  يزاین  مالـسلا 

....تسا یفاک  ناسنا  يارب  هبرجت  زیارغ و  اهنت 

میروایب يور  یـسک  هب  دیاب  تقو  نآ  مینادـب ، وا  حور  لقع و  رکف ، سح ، ِداعبا  یمامت  رد  ناسنا  تیادـه  ار  تموکح  فادـها  رگا 
رد هک  تسا  یتمـصع  ناـمه  يدازآ  یهاـگآ و  بیکرت  .تسا و  دازآ  اـه  هبذاـج  اـه و  شـشک  یماـمت  زا  هاـگآ و  داـعبا  نیا  هب  هک 

دنهاگآ اه  لد  زا  هن  نوچ  دنرادن ؛ هار  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  یمکاح  ِباختنا  كالم  تمصع ، تسا و  حرطم  هعیش  یسایس  گنهرف 
.دنتسه ّطلسم  ادرف  رب  هن  و 

وا ّتبحم  تسا و  يدوجو  يدوهـش و  وا  یهاـگآ  نوچ  .تسا  رت  ناـبرهم  رت و  هاـگآ  ناـم  حـلاصم  اـم و  هب  اـم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسین دودحم  يزیرغ و 

ص:20

طیارـش رد  تاواسم و  يانعم  هب  لدـع  .تسا  روج  ربارب  رد  طسق  ملظ و  ربارب  رد  لدـع  .تسا  نآ  زا  رتالاب  لدـع و  زا  ریغ  طـسق  - 1
.16 تشون ، یپ  ص 64 ، ش 1 ، راظتنا ، هلجم  ك.ر ؛ ...تسا  بیصن  هرهب و  يانعم  هب  طسق  تسا و  ندرک  دروخ  رب  يواسم  ناسکی ،
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تموکح ورملق 

ات یتسه و  تعـسو  رد  ای  تسا  نام  ییایند  یگدـنز  لاس  داتفه  هعماج و  هناخ و  هدودـحم  رد  اهنت  ایآ  تساجک ؟ ات  تموکح  ورملق 
یحو و هب  هکلب  تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يزاین  چـیه  اهنت  هن  دـشاب ، ایند  هدودـحم  رد  اهنت  رگا  دـشاب ؟ یم  ناسنا  رمُع  تیاـهن  یب 

یلاع یعامتجا و  يدرف و  ياهدادعتـسا  همه  نیا  هب  زاین  هدودـحم ، نیا  نوچ  تسین ؛ يزاـین  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باـتک و 
اب دـنویپ  زج  يا  هراچ  نّقیتم  ملاوع  یمامت  اب  طبترم  دودـحمان و  ناسنا  يارب  اّما  دـنک ؛ یم  تیافک  ار  نآ  یناـسنا  زیارغ  هکلب  درادـن 

.تسین دشاب ، هاگآ  هعومجم  نیا  یمامت  هب  هک  یمولع 

یم یمکاـح  تساـیند و  هعماـج و  هناـخ و  نآ و  زا  رت  عیـسو  نآ  رب  تموکح  ورملق  سپ  تسین  اـیند  لاـس  داـتفه  نیمه  یمدآ  رْمُع 
.ددرگ ّطلسم  هعومجم  نیا  رب  دشاب و  هاگآ  هعومجم  نیا  رب  هک  دهاوخ 

نیا رد  مه  دراد و  رارمتـسا  مه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هلأسم  .تسا  حرطم  یناهج  ماظن  لـک  یتسه و  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.یتسه ماظن  لک  هعماج و  اب  يدنویپ  دراد ، دنویپ  لاصتا و  رارمتسا 

هک تسا  دودـحم  طلغ و  حرط  نیمه  دوش ، حرطم  ایند  لاس  داتفه  هعماـج و  هدودـحم  رد  طـقف  ناـسنا  هک  تسا  یمـشچ  گـنت  نیا 
یتسه لک  رد  ار  ناسنا  میراذگب و  رانک  ار  ...دید  نیا  رگا  .دزاس  یم  کیرات  دودحم و  يربهر  تموکح و  هلأسم  رد  ار  وا  هاگدید 

دراد زاین  یمکاح  هب  دشاب و  یتسه  ماظن  اب  گنهامه  هک  دراد  زاین  یتموکح  هب  طابترا  دنویپ و  نیا  اب  ناسنا  نیا  راچان  مینک ، حرطم 
، یمدرم یمکاح ، نوناق و  تموکح و  نینچ  نیا  .تیعقاو  ماظن و  نیا  زا  ثعبنم  دراد  زاین  ینوناـق  هب  دـشاب و  ماـظن  نیا  هب  هاـگآ  هک 

دهاوخ یقیقح  یعقاو و  یناسنا ،

ص:21
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، شنیب نیا  رد  .دوش  یم  هدـیمهف  دریگ و  یم  ناج  هعیـش  تماما  حرط  هک  تسا  یقرتم  عیـسو و  شنیب  نیا  اب  هاگدـید و  نیا  رد  .دوب 
.یتسه ماظن  لک  اب  گنهامه  ینوناق  نوناق ، موصعم و  ماما  مکاح ، تسا و  تماما  تموکح ،

ینعی تمـصع ، كالم  اب  ار  وا  هک  هدرک  باختنا  یمکاح  دراد ، هطبار  ماـظن  لـک  اـب  هدـش و  حرط  یتسه  رد  هک  یناـسنا  يارب  ادـخ 
.دنزاس مهارف  ار  شیاه  هرهم  دنزیخ و  اپ  هب  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  هرود ، ره  رد  ات  تسا  هتخاس  هارمه  يدازآ  یهاگآ و 

هدرک حرطم  تاقولخم  فرـشا  يالاو  هاگیاج  رد  ار  ناسنا  دـنا و  هدـنامن  ایند  بوچ  راهچ  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  نآ  حرط  تماـما ،
، ییاه تیعقاو  ساسارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  .دـنهاوخ  یم  ار  ناـمز  زا  رتولج  هک  تسا  یناـسک  رادولج  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنا و 

نوچ تسا ؛ ناسنا  یهاگآ  نامز و  ملع و  زا  رتولج  دـنا و  هدرکن  فشک  ار  نآ  یناـسنا  مولع  زونه  هک  دـنک  یم  يربهر  تموکح و 
.یشاب شندمآ  زاس  هنیمز  یسانشب و  دیاب  وت  ار  یماما  نینچ  دراد و  دوجو  سپ  .دراد  ترورض  یماما  نینچ  دوجو 

ییاه تموکح  اه و  تردق  یمامت  دنروشب و  نآ  رب  خـیرات  یمامت  رگا  یتح  تسا ، ترورـض  کی  یماما  نینچ  دـلوت  شنیب ، نیا  اب 
ات ار  اه  نآ  دنا و  هدیشک  يراگیب  هب  ار  اه  ناسنا  دنتسه و  نارمکح  ایند  لاس  داتفه  هدودحم  رد  ای  شیوخ و  عفانم  هبوچراچ  رد  هک 

.دنهاوخن ار  نآ  دنا ، هتخادنا  خرچ  هب  هتسب  يرادم  رد  دنا و  هدناشک  لاذتبا  هب  يرورپ  ماد  هعماج  کی  ّدح  رس 

.دراد دوجو  سپ  دراد  ترورض  ماما  نیا 

خیرات تداهش  خیرات و  ناهد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  یماما  نینچ  دلوت  ام 

ص:22
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اه هطبار  نیا  هب  دراد و  هطبار  دـنویپ و  یتسه ، نیا  رد  ناسنا  هک  میا  هدرک  رواـب  میا و  هدینـش  ترورـض  نیمه  تداهـش  زا  میونـشب ،
نآ رادولج  لسن  ره  رد  هک  یتماما  دروایب و  ار  اه  هطبار  نیا  نوناق  هک  یتلاسر  یتماما ؛ دـهاوخ و  یم  یتلاسر  سپ  .درادـن  یهاـگآ 

.دشاب ناش  نامز  ماما  اه و 

نامیپ میظع و  قح  نیا  هار  رد  دوخ  لام  ناـج و  زا  دـنناوت  یم  دـنا ، هدرک  ساـسحا  ار  یلو  هب  زاـین  ترورـض  هنوگ  نیا  هک  یناـسک 
، گرم وا  دوجو  اب  تسا و  روک  دودحم و  یگدنز  یلو ، نودب  هک  ...دننک  مالـسلا  هیلع  ماما  يادـف  ار  دوخ  یتسه  دـنرذگب و  یهلا 

(1) .تسا دیواج  یتایح  رارمتسا و 

تسایـس و قالخا و  تیبرت و  رب  هک  تسا  رثؤم  تّجح  يارب  ام  راظتنا  تّجح و  زا  ام  راظتنا  رب  اهنت  هن  دراد و  يدایز  راثآ  شنیب ، نیا 
(2) «. ...دبلط یم  ار  يرگید  قالخا  تیبرت و  تسا و  راذگریثأت  زین  داصتقا  قوقح و 

رد و  هدـش ، يراذـگ  مان  ِهَّجُحلا » َیلِإ  ِرارِطْـضِْالا  ُباب   » ناونع اب  زین  یفاک  لوصا  هّجحلا  باتک  باب  نیلّوا  عوضوم ، تیمها  ظاحل  هب 
(3) ..تسا هدش  هدروآ  باب  نیا  رد  لصفم  یلالدتسا و  یثیداحا  هنیمز  نیا 

ادخ تّجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ 

ادخ بناج  زا  یماما  ًامتح  دشاب ، هتشاد  دوجو  یناسنا  دشاب و  یقاب  ناهج  ات  تسا ؛ یگشیمه  ادخ  تّجح  مالـسلا و  هیلع  ماما  دوجو 
دهاوخن تّجح  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماـما  نودـب  يا  هظحل  يارب  یّتح  زگره  یتسه  ناـهج  نیارباـنب.تشاد  دـهاوخ  دوجو  نآ  رد 

.دوب

ص:23

ص 64. ش 1 ، راظتنا ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 137 ، راونالاراحب ج 65 ، ًادیِهَش .» َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ    ّ ِبُح یلَع  َتام  ْنَم  - 1
.64 صص 54 ، ش 1 ، راظتنا ، هلجم  {، 1 }) تیودهم يداقتعا  ینابم  هلاقم  دوعسم ، ییاقآ ، دیس  روپ  - 2

.5 ح 1 -  ، 245 صص 236 -  هّجحلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(1) ؛» ِِهلْهَِاب ُرْحَْبلا  ُجوُمی  امَک  اِهلْهَِأب  ْتَجاَمل  ًهَعاَس  ِضْرَْألا  َنِم  َِعفُر  َمامِْالا  َّنَا  َْول  »

«. دش دهاوخ  مارآان  جاوم و  يایرد  دننامه  ددرگ و  برطضم  شلها  اب  نیمز  دنامب ، مالسلا  هیلع  ماما  یب  نیمز  يا  هظحل  رگا  »

؟ رایتخا هچ  ار  رمق  رود  رهپس و  ریس 

تسود رایتخا  بسح  رب  دنشدرگ  رد 

« ظفاح »

(2) .دشاب یم  ثیدح  ياراد 13  هک  هدمآ  یفاک ، فیرش  باتک  رد  یباب  زین  صوصخ  نیا  رد 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

(3) ؛» َهَّجُْحلا امُهُدَحَا  َناَکل  ِناْنِثا  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َْقبی  َْمل  َْول  »

«. تسا تّجح  مالسلا و  هیلع  ماما  ود  نآ  زا  یکی  دنشابن  یقاب  رفن  ود  زج  نیمز  رد  رگا  »

(4) .میا هداد  عاجرا  یقرواپ  رد  هک  تسا  هدمآ  زین  قوف ، ثیدح  ناونع  اب  یباب  تحت  رگید  تیاور  دنچ  نومضم  نیمه  هب  و 

دنتسه نیمز  ناکرا  مالسلا  مهیلع  ناماما 

نیموصعم زا  لقن  هب  باب  نیا  رد  .دـشاب  یم  عماـج  لـصفم و  ثیدـح  لماش 3  هک  هدـش ، زاب  ناونع  نیمه  اب  یباـب  یفاـک  لوصا  رد 
هچنآ هب  تسا : هدمآ  مالسلا  مهیلع 

ص:24

.253 صص 251 -  ، 452 ياه 442 -  تیاور  و  ح 453 ، ص 253 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.454 ياه 443 -  تیاور  ، 253 صص 251 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  دریم  یم  هک  يدرف  نیرخآ  هدومرف  زین ح 457 ، و  ح 455 ، ص 353 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 353 و 354. ، 459 ياه 456 -  تیاور  ج 1 ،  یفاک ، لوصا  - 4
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یلصدّمحم يارب  هک  یتلیضف  ره  میتسه ، ضحم  عیطم  ینعی  میتسیا  یم  زاب  هدومرف  یهن  هچنآ  زا  تعاطا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
، هتفرگ هدرخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شلوسر  ادخ و  رب  دریگب  هدرخ  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هکره  تسه و  زین  وا  يارب  دشاب  هلآو  هیلع  هللا 

باب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسادخب ، كرـش  زرم  رد  دنک  در  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  گرزب  ای  کچوک  یعوضوم  رد  سک  ره  و 
همئا يارب  زین  تازایتما  نیا  و  دوش ، كاله  دیوپب  ار  هار  نیا  زج  هکره  تسادخب ، ندیسر  يوس  هب  هار  تسا و  یسانش  ادخ  رـصحنم 

: تسا هدمآ  نینچ  باب  لّوا  تیاور  همادا  رد  .تسیراج  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  يده 

َقْوَف ْنَم  یلَع  َهَِغلاْبلا  ُهَتَّجُحَو  اِهلْهَِأب  َدیِمَت  ْنَأ  ِضْرَْالا  َناکْرَأ  ُهَّللا  ُمُهَلعَج  َلاق ...: مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َرَمُع ، ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  »
(1) ؛»...  يرَّثلا و َتْحَت  ْنَمَو  ِضْرَْألا 

ات هداد  رارق  نیمز  ناکرا  ار  مالـسلا - مهیلع  همئا  ناشیا -  دنوادخ  دندومرف ...: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  رمع  نب  لضفم  »
نیمز يور  مدرم  يارب  داد  رارق  شیوخ  ياسر  تّجح  و  دیاین ) شیپ  یمومع  ینادرگرس  ماظن و  رد  لالتخا   ) دنابنجن ار  شلها  نیمز 

(2) (...«. نیمز يورنآ  نانکاس  ای  ناگدرم   ) كاخ ریز  و 

*****

ص:25

.دعب ثیدح  ود  زین  و  ح 515 ، ص 280 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
یبلاج بلاطم  باب  ثیداحا  ثیدح و  نیا  حرـش  رد  ص 366 ، ج 2 ، هللا ، همحر  یـسلجم  همالع  لوقُْعلا ، ُهآِرم  باـتک  هب  ك.ر ؛ - 2

.دندومرف نایب 
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ص:26
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تماما تمظع  موس : لصف 

هراشا

ص:27

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:28

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


تماما ماقم 

باستکا اذـل  .دـشاب و  یم  يدادادـخ  یگتـسیاش  کی  هک  تسا ، يا  هژیو  تقایل  دادعتـسا و  کـی  هب  طوبرم  عیفر ، عینم و  ماـقم  نیا 
.درادن یشقن  نآ  ققحت  رد  مدرم ، باصتنا  باختنا و  ای  صخش ،

: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلعاضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

، ِمامِْإلا َهَفِْرعَم  ُُغْلبی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  باّهَْولا ، ِلِّضَفُملا  َنِم  ٌصاِصتِْخا  َْلب  ٍباِستِْکا ، الَو  َُهل  ُْهنِم  ٍبَلَط  ِریَغ  ْنِم  ِلُک  ِهّ ِلْـضَفلِْاب  ٌصوُصْخَم  »... 
(1) ؛»!! َتاهیَه َتاهیَه ، ُهُرایتِْخا ، ُُهنِکْمی  ْوَأ 

نیا اب  شالت  شهاوخ و  نودـب  تساراد ، قح  نایاپ  یب  ضیف  لضف و  زا  ار  دوخ  تالامک  لیاضف و  همه  مالـسلا  هیلع  ماـما  يرآ  »... 
یهز دنز ؟ مد  مالـسلا  هیلع  ماما  بصن  باختنا و  زا  ای  دسانـشب ، دـیاب  هک  نانچ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـسر  ار  یـسک  هچ  فصو ،

(2) !!«. لطاب لایخ  تسردان و  نامگ 

هیلع مامالا  هفرعم  یلا  لوقعلا  دـُْعب   » ینعی لّوا  تاـهیه  هکلب  تسین ، لّوا  تاـهیه  رارکت  مّود  تاـهیه  دـندومرف : ناـگرزب  زا  یـضعب  )
يوس زا  هن  تسا  دـنوادخ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  باختنا  ینعی  مالـسلا » هیلع  مامالا  رایتخالا  دـُعب   » ینعی مّود  تاـهیه  و  مالـسلا »

(3) (. مدرم

ص:29

و 495، ح 518 ، هّجحلا ، باتک  ص 287 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دّمحم  هرس ، سدق  ینیلک  - 1
ص 17. ییحی ، یبرثی ، تماما ، هفسلف  باتک  زا ؛ سابتقا  - 2

ج 2، یفاک ،} لوصا  حرش  «،} هلآو هیلع  هللا  یلص  لوُسَّرلا  لاِرابْخَا  ِحْرَش  ِیف  لوقُعْلا  ُهآِرم  ، » رقابدّمحم هللا ، همحر  یسلجم  همالع  - 3
.1379 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ثیدح 518 ، حرش  ص 386 ،
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!! دننک یم  هسیاقم  دوخ  اب  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  مدرم ، زا  یضعب 

رشب نانیا  رشب ، ام  کنیا  هتفگ 

روخ میباوخ و  هتسب  ناشیا  ام و 

امع زا  ناشیا  دنتسنادن  نیا 

« يولوم  » اهتنا یب  نایم  رد  یقرف  تسه 

دنوادخ بناج  زا  مالسلا  هیلع  ماما  باختنا  بصن و 

نیا زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تافـص  تماما و  هتـشاد ، ار  ماقم  نیرتالاب  يدوجو ، هجرد  ثیح  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ 
هیلعاضر ماما  هطبار  نیا  رد  .تشاد  دـهاوخن  یـشقن  نآ  ققحت  رد  مدرم  باصتنا  باـختنا و  .دـنریگ و  یم  همـشچرس  دوجو ، هجرد 

: دنیامرف یم  نینچ  مالسلا 

ًاَِبناج ُعَْنمَأَو  ًاَناکَم  الْعَأَو  ًاَنْأَش  ُمَظْعَأَو  ًاَرْدَـق  ُّلَجَأ  َهَمامِالا  َّنِإ  ْمُهُراِیتِْخا !؟ اهِیف  َزوُجیَف  ِهَّمُـْالا  َنِم  ِلَحَمَو  اـهّ ِهَماـمِْالا  َرْدَـق  َنُوفِْرعی  ْلَـه  »...
یِه َهَمامِْإلا  َّنِإ  ُلاّهُْجلا !؟ ِءآلؤه  ُراتْخی  َنیَأ  ْنِمَف  ...ْمِهِراِیتْخِِاب  ًاَـماِما  اوُمیِقی  ْوَأ  اـهُولانی  ْوَأ  ْمِِهلوُقُِعب  ُساـّنلا  اَـهَُغْلبی  ْنَأ  ْنِم  ًاَرْوَغ  ُدَْـعبَأَو 

ُثاریِمَو مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمأ  ُماقَمَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُهَفالِخَو  ِهَّللا  ُهَفالِخ  َهَمامِْإلا  َّنِإ  ءآیِـصْوَْألا ، ُثِْراَو  ءاِیْبنْالا  َُهلِْزنَم 
(1) ؛» ثیدحلا ...مالسلا  امهیلع  ِنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا 

تلاخد قح  هزاجا و  نآ ، شنیزگ  باختنا و  رد  ات  دنناد  یم  یتسردـب  تّما ، نایم  رد  ار ، تماما  هاگیاج  تلزنم و  نأش و  مدرم ، ایآ  »
لقع و نازیم  اب  اهنت  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  یـسب  تمظع  تیمها و  هاـگیاج ، نأـش ، ظاـحل  زا  تماـما ، دنـشاب !؟ هتـشاد 

هنوگچ درخ  یب  نادان و  هورگ  نیا  اذل  ...دنراد و  اپرب  هدومن و  نییعت  ار  نآ  شیوخ  باختنا  يأر و  اب  هدیـسر ، نآ  هب  دوخ ، هشیدـنا 
يارب لیلد  هچ  هب  و 

ص:30
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يایـصوا ثاریم  ماقم  نیا  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  هاگیاج  تماما ، هاگیاج  انامه  دـننک !؟ یم  باختنا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ 
امهیلع نیسح  نسح و  ثاریم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  تفالخ و  تماما ، .تسا  ناشیا 

.تسا مالسلا 

هب ار  نآرق  هدیزگرب و  شناگدنب  نایم  زا  ادـخ  هک  ار  یناسک   » ناونع تحت  یباب  یفاک  لوصا  هّجحلا » باتک   » رد هرـس  سدـق  ینیلک 
(1) .تسا هداد  صاصتخا  ثیدح  لماش 3  دنشاب » یم  مالسلا  مهیلع  همئا  هداد ، ناشثرا 

تسا دنم  هرهب  یبیغ  دادما  ماهلا و  زا  هتسویپ  مالسلا  هیلع  ماما 

رد مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسور  نیا  زا  .دریگ و  یم  رارق  دییأت  تیامح و  دروم  یبیغ  ياهدادما  اب  رمتـسم ، روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یهاگآ مدرم  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  مزـال  رارـسا  حـلاصم و  همه  زا  تسا و  رادروخرب  یملع  هجرد  نیرتـالاب  زا  يرـصع ، ره 

: دییامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  لیذ  ثیدح  هب  .دراد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

هَّللا ُمُهُقِّفَوی  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َهَِّمئَْالاَو  َءاِیْبنَْألا  َّنِإ  ِهَّللا  ِنیِدـِل  ٌِظفاح  هَّللاِدابِِعل ، ٌحِصان...ِهَسایِّـسلِاب  ٌِملاع  ِهَماـمِْإلاب ، ٌِعلَطْـضُم  ...ُماـمِْالاَو  »
(2) ؛» ...ِنامَّزلا ِلْهَأ  ِْملِع  َقْوَف  ْمُهُْملِع  ُنوُکیَف  ْمُهَریَغ ، ِهِیتْؤیال  ام  ِهِمَکِحَو  ِهِْملِع  ِنَزْخَم  ْنِم  ْمِهِیتْؤیَو 

ناربمغیپ و ادـخ  تسا ، نید  نابهگن  و  ادـخ ، ناگدـنب  هاوخریخ  ...تسا  ملاع  تسایـس ، رد  يوق و  تماما ، رد  ...مالـسلا  هیلع  ماـما  »
ملع هنازخ  زا  هدیشخب و  قیفوت  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما 

ص:31
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یم ناشنامز  مدرم  ملع  زا  رتالاب  رترب و  اه  نآ  ملع  تهج  نیا  زا  تسا ، هداد  ناـنآ  هب  هدادـن  نارگید  هب  هچنآ  دوخ ، ياـه  تمکح  و 
«. ...دشاب

زین رگید  ياه  تیاور  نمـض  رد  مدرم ، ترخآ  ایند و  حـلاصم  رارـسا و  رب  وا  یهاگآ  بیغ و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تیاـمح  دـییأت و 
(1) .مینک یم  نایب  یقرواپ  رد  ار  اه  نآ  سردآ  اهنت  مینک ، یم  رظن  فرص  اه  نآ  رکذ  زا  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تسا  هدمآ 

: تسا هدمآ  نینچ  زین  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  زا  یتیاور  رد 

(2) ؛» ِسُدُْقلا ُحوُر  ِِهب  اناّقَلَت  یَش ٌء  انایْعَأ  ْنِإَف  »... 

«. دنک یم  ءاقلا  ام  هب  ار  نآ  سدقلا  حور  مینامبرد ، يزیچ  رد  رگا  »... 

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  کیرش  مالسلا  هیلع  ماما 

هب هک  تسا  هدـش  لقن  یفاک  رد  مالـسلا  امهیلع  ( قداص ماما  رقاب و  ماما   ) نیقداص زا  رانا  ثیدـح  هب  فورعم  یثیداـحا  هطبار  نیا  رد 
.مینک یم  افتکا  اه  نآ  زا  یکی  رکذ 

تشهب زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  يارب  مالسلا  هیلع  لیئربج  دندومرف : یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مدینـش  دیوگ : یم  ملـسم  نبدّمحم 
: تفگ درک و  تاقالم  اروا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دروآ ، رانا  ود 

؟ تسیچ يراد  تسد  رد  هک  رانا  ود  نیا 

لوسر سپـس  تسا ، ملع  یکی  نیا  اما  و  يرادن ، يا  هرهب  نآ  زا  وت  هک  تسا  تّوبن  یکی  نیا  اما  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هب ار  یمین  دندرک ، همین  ود  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ص:32

.556  - 551 ، 519 ياهتیاور 518 ، ، 311  - 309 ، 293 صص 283 -  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ك.ر ؛ - 1
یبلاج ثحب  هتشرف }  } حور هب  عجار  . 716 ياه 705 -  ثیدح  ، 20 صص 14 -  زین  و  ح 1034 ؛ ص 249 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
لیئربج زا  رت  گرزب  ادخ  ياه  هدیرفآ  زا  تسا  يا  هدیرفآ  هک  هدـش ، لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ثیدح 711 ، رد  هلمج  زا  دنراد ؛

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  دناسر ، یم  يرای  داد و  یم  ربخ  ار  وا  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هارمه  هک  مالسلا  امهیلع  لیئاکیم  و 
.دوب دهاوخ  هارمه  يرصع  ره  ماما  اب  هتشرف ، نیمه  هلآو 
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وتاب نم  یتسه و  کیرش  نم  اب  وت  رانا ،)  ) نیا رد  دندومرف : سپس  دندومرف ،) لوانت  ) دنتفرگ دوخ  ار  یمین  دنداد و  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مکیرش

: دندومرف نینچ  رانا  تیاور  هلابند  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپس 

َُّمث انَیلِإ ، ُْملْعلا  یَهَْتنا  َُّمث  مالـسلا  هیلعًاِیلَع  ُهَمَّلَع  ْدَـقَو  ّالِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  اّـمِم  ًاـفرَح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهَّللاَو  ْمَْلعی  ْمَلَف  »
(1) ؛» ِهِرْدَص یلَع  ُهَدی  َعَضَو 

هب ار  نآ  هک  نیا  رگم  تخوماـین  یفرح  دومرف ، میلعت  وا  هب  شیادـخ  هچنآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  »
«. دنداهن دوخ  هنیس  رب  ار  ناشکرابم  تسد  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  هاگ  نآ  .دیسر  ام  هب  ملع  نآ  سپس  داد ، میلعت  مالسلا  هیلع  یلع 

تماما هاگیاج  كرد 

هجوت لیذ  ثیدح  هب  .دراد  زاین  رایـسب  یگدامآ  یگتـسیاش و  تسین ، یـسک  ره  راک  مالـسلا  هیلع  ماما  نأش  تلزنم و  ماقم و  تفرعم 
.دییامرف

 : دییامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ؛» ...ٌهَنَسَح ٌقالْخَأ  ْوَأ  ٌهَمِیلَس  ٌبُوُلق  ْوَأ  ٌهَرِینُم ، ٌروُدص  َّالِإ  ُُهلِمَتْحیال  ٌبَعْصَتْسُم ، ٌْبعَص  انَثیِدَح  َّنِإ  »

، وکین ياه  قالخا  ینارون و  فاص و  ياه  هنیـس  نشور و  كاپ و  ياـه  لد  زج  تسا ، راوشد  نیگنـس و  تخـس ، اـم ، راـک  نأـش و  »
«. ...تسین نآ  لّمحت  يارای  ار  یسک 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  رگید  یثیدح  رد 

ص:33
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(1) «. تسا نیگنس  تخس و  زین  بّرقم  هتشرف  يارب  یّتح  ام  رما  لّمحت  »

َءآج امِیف  : » ناونع تحت  یفاک  لوصا  ِهَّجُْحلا » ُباتِک   » رد یباب  هرـس  سدـق  ینیلک  موحرم  عوضوم ، تیمها  ظاحل  هب  تسا ؛ رکذ  لباق 
(2) .دییامرف هعجارم  تسا ، هداد  صاصتخا  لصفم ، ًاتبسن  ثیدح  لماش 5  ٌبَعْصَتْسُم » ٌْبعَص  ْمُهَثیِدَح  َّنَأ 

تمایق سپ  : » ای سانش ...» ار  ناج  ناج ، هار  زا  وش و  ناج  : » لیبق زا  دهد ؛ یم  رارق  دیکأت  دروم  يونثم  رد  ار ، هتکن  نیا  اهراب  يولوم 
«... نیا تسا  طرش  ار  زیچ  ره  ندید  نیبب /  ار  تمایق  وش ،

دسج زا  تسراو  هکنوچ  ابیز  حور 

دسر شمشچ  نینچ  کش  یب  اضق  زا 

دیدپ دش  ششیپ  بیغ  نارازه  دص 

دیدب دنیب  نامرحم  مشچ  هچنآ 

دوب هدناوخرب  بتک  ردنا  وا  هچنآ 

(3) دوشگ رب  نآ  تروص  رب  ار  مشچ 

رَذ ملاع  رد  تماما  تیالو و  هب  رارقا 

.تسا یلکشم  رایسب  راک  مالسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  قبط  تماما  مالـسلا و  هیلع  ماما  ماقم  نأش و  هب  یبایتسد  تخانـش و  هچ  رگا 
.تسا مّلسم  تباث و  تیالو  تماما و  هب و  رارقا  نآ ، زا  يوریپ  ناوت و  ّدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  ترورض  دوخ  ياج  رد  یلو 

رب .دورن و  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  تفرعم  رد  یهاتوک  رطاخ  هب  و  ددرگن ، راتفرگ  تماما  نیغورد  نایعّدـم  هطلـس  ماد  رد  ناسنا  ات 
.دنامب رادافو  رادیاپ و  تفرگ  مالسلا  مهیلع  ناماما  تیالو  رب  رذ  ملاع  رد  نایعیش  زا  دنوادخ  هک  یقاثیم  دهع و 

ص:34

ح 1047. ص 255،256،257 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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ص 40،41. تماما ، هفسلف  یبرثی ، ییحی  دیس  زا ؛ لقن  هب  يونثم ، - 3
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: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  لقن  هب  هطبار  نیمه  رد 

ِّرَّذـلا یَلَع  َقاثیِْملا  َذَـخَأ  َمْوی  ٌّرَذ  ْمُهَو  ِهیالِْولِاب  اِنتَعیِـش  َقاثیِم  َذَـخَأ  َهَّللا  َّنِإ  َلوُقی : مالـسلا  هیلعرَفْعَجُوبَأ  َناک  َلاـق : َنیْعَأ  ِْنب  ِریَُکب  ْنَع  »
(1) ؛» ِهَُّوبُّنلِاب هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمَحُمِلَو  ِهِیبْوبُّرلِاب  َُهل  َراْرقِْالاَو 

نآ تفرگ ، تیالو  ِقاثیم  نامیپ و  ام  نایعیـش  زا  رَذ ، ملاع  رد  دنوادخ  دندومرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگ : یم  نیعَا  نبریَُکب  »
، رفک ناـمیا و  باـتک  رد  رذ ، ملاـع  هب  عجار  «. ) تفرگ رارقا  ناـمیپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّوبن  دوـخ و  تیبوـبر  هب  هک  هاـگ 

(2) (. تسا هدش  ثحب  یفاک  لوصا 

.دنهد یم  طابترا  رَذ  ملاع  هب  تّوبن  دیحوت و  هب  رارقا  نوچمه  زین ، ار  تماما  تیالو و  هب  رارقا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  اذل 

دبا ماش  رخآ  ات  لزا  حبص  مد  زا 

دوب قاثیم  کی  دهع و  کی  رب  رهم  یتسود و 

دش هچ  قشاع  رب  داتفا  رگا  قوشعم  هیاس 

دوب قاتشم  ام  هب  وا  میدوب  جاتحم  وا  هب  ام 

« ظفاح »

مالسلا مهیلع  همئا  حاورا  زا  نایعیش  حاورا  شنیرفآ  تیفیک 

هک ناش  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  همئا  شنیرفآ  تیفیک  هب  عجار  هدومن ، زاب  هطبار  نیا  رد  یباب  یفاک  رد  هرـس  سدـق  ینیلک  موحرم 
.تسا هدرک  لقن  ثیدح  دنچ 

تیب لها  هب  تبسن  نایعیش  یبلق  یتسود  ّتبحم و  هک  درک  اعدا  ناوت  یم 

ص:35

.تسا مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هب  طوبرم  ، 1180  - 1173 ثیداحا ، زین  و  ح 1172 . ص 318 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
.يوفطصم داوج ، دیس  حرش ، همجرت و  هحفص 19 ، ات  باتک  لّوا  زا  ج 3 ، نامه ، ك.ر ؛ - 2
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هک دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  .دریگ و  یم  همـشچرس  قاثیم  دـهع و  یناحور و  طابترا  نیمه  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و 
.تسا تنیط  هیام و  کی  زا  ام  حاورا  اب  ام  نایعیش  حاورا  دنیامرف : یم 

مراد ندب  رد  ناج  ات  هک  ناناج  اب  تسیدهع  ارم 

مراد نتشیوخ  ناج  وچ  ار  شیوک  ناراداوه 

« ظفاح »

: دییامرف هجوت  لیذ  ثیدح  هب  اعدم  دهاش  ناونع  هب 

َقَلَخَو انَقَلَخ  اّمِم  اِنتَعیِش  َبُوُلق  َقَلَخَو  ِلِع  َنییّ یلْعَأ  ْنِم  انَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقی : مالـسلا  هیلعٍرَفْعَجابَأ  ُْتعِمَـس  َلاق : ِیلامثُّلا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  »
امَو ِلِع  َنییّ یَِفل  ِراْربَْالا  َباتِک  َّنِإ  ّالَک  : » هیْآلا ِهِذـه  الَت  َُّمث  ُْهنِم ،   ] انِْقلُخ اّمِم  ْتَِقلُخ  اهَّنَِأل  انَیلِإ ، يِوْهَت  ْمُُهبُولُقَف  َِکلذ ، ِنوُد  ْنِم  ْمُهَنادـْبَأ 

(2) ؛» ...و ٍنیِّجِس  ْنِم  انَّوُدَع  َقَلَخَو   (1) «، َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  ِلِع  َنویّ ام  َكارْدَأ 

نایعیش ياه  لد  و  دیرفآ ، نییلع  یلعأ  زا  ار  ام  دنوادخ  انامه  دندومرف : یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مدینـش  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  »
یم ام  يارب  و  هجوتم ، ام  هب  نایعیش  ياه  لد  ور  نیا  زا  دیرفآ ، شنییاپ  هجرد  زا  ار  اه  نآ  ياهرکیپ  و  دیرفآ ، زیچ  نامه  زا  مه  ار  ام 

نییلع رد  ناکین  همان  ًالصا  : » دندومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپـس  و  ...دنا » هدش  هدیرفآ  میا ، هدش  هدیرفآ  ام  هچنآ  زا  اریز  دپت ؛
«. ...و دیرفآ  نیجس  زا  ار  ام  نانمشد  و  دننآ » دهاش  نابرقم  هک  هدش  هتشون  تسا  یباتک  تسیچ ؟ نییلع  یناد  یم  هچ  وت  تسا ،

ص:36

.21  - 18 هیآ ، {، 83 }) نیفّفطم هروس  میرک ، نآرق  - 1
.دشاب یم  عوضوم  نیمه  صوصخ  رد  زین  باب  ، 1007  - 1005 ثیداحا ، و  ح 1008 ، ص 234 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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زا دنادب ، لیصفت  وحن  هب  ار  نآ  رشب  هتساوخن ، یلاعت  يادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیّجس  نییّلِع و  هک  تسا  نشور  هک ؛ نیا  حیـضوت 
هب مه  دـعب  تسیچ ؟ نیجـس  یناد  یم  هچ  وت  تسیچ ؟ نییلع  یناد  یم  هچ  وـت  دـیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربماـیپ  هب  ور  نیا 

؛ یلمتحم فلتخم و  دیاقع  لاوقا و  نییلع  هملک  ینعم  رد  زین  یمالسا  نارسفم  نادنمشناد و  .دهد  یم  شحیضوت  هدش  هتـشون  باتک 
(1) .دنا هدومن  رکذ  ...و  ناراکوکین  لمع  همان  ادخ ، هب  تاماقم  برقا  بتارم ، فرشا  ناکم ، نیرتالاب  متفه ، نامسآ  لیبق : زا 

ار ضیف  هضافا  تیلباق  دنا ، هدش  هدیرفآ  شیوخ  ناماما  حاورا  زا  هعیـش  حاورا  نوچ  دوش ، یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  زا  هک  نانچ 
فیرـش ثیدـح  همادا  رد  هک  نیا  هچ  درادـن ، ار  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ّتبحم  یتسود و  تیلباـق  یبلق  ره  هنرگو  هدرک  ادـیپ 

 . ...و دنا  هدش  قلخ  نیجس  زا  ام  نانمشد  دندومرف :

: دیوگ یم  نیریش  هچ  ظفاح 

ضیف لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ 

دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلگ  گنس و  ره  هن  رو 

: دیوگ یم  نینچ  زین  رگید  ياج  رد 

دوبن هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

شراقنم هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا 

.دنا هدش  هدرمش  نانمؤم  ناوریپ و  بولق  تینارون  ببس  و  ّلجوَّزع ، دنوادخ  ِرون  مالسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا ، یخرب  رد  نینچمه 

ص:37

.يوفطصم داوجدیس  مرتحم ، دنمشناد  حرش  همجرت و  . 1008 ح 1005 ، حرش ، ص 232،234 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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: تسا هدمآ  نینچ  هنع  هللا  یضردلاخابا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 

َنِینِمْؤُْملا ِبُوُلق  ِیف  ِمامِْإلا  ُرُوَنل  ٍِدلاخ ! ابَأ  ای  ِهَّللاَو  ...هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  مالـسلا  مهیلعِهَِّمئَْالا  ِهَّللاَو  ُروُّنلَأ  ٍدـِلاخ  ابَأ  ای  »...
(1) ؛»...  َنِینِمْؤُْملا و َبُوُلق  َنوُرِّوَنی  ِهَّللاَو  ْمُهَو  ِراهَّنلِاب  ِهَئیِضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَْونَأ 

تمایق زور  اـت  .دنـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  رون ، زا  دوصقم  هک  ادـخ  هب  مسق  دـلاخابا ، يا  »...
رت نشور  دیشروخ  شبات  زا  نانمؤم  ياه  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  هک  دنگوس  ادخب  دلاخابا ، يا  ...دنا  ییانشور  رون و  همشچرس 

«. ...دشخب یم  ییانشور  نانمؤم  ياه  لد  رب  نانآ  هک  ادخب  .تسا 

: دیوگ یم  نینچ  ظفاح 

دتفوا تناج  لد و  هب  قح  قشع  رون  رگ 

يوش رت  بوخ  کلف  تاتفآ  زک  هَّللاب 

: دیوگ یم  زین  رگید  ياج  رد 

تسملاع غارچ  مشچ و  کلف  دیشروخ  هچرگ 

وت ياپ  كاخ  تسوا  مشچ  شخب  ییانشور 

راگزور شدادن  درک و  بلط  ردنکسا  هچنآ 

وت يازفا  ناج  ماج  لالز  زا  دوب  يا  هعرج 

تسین جاتحم  تترضح  میرح  رد  تجاح  ضرع 

وت يأر  غورف  اب  دنامن  یفخم  یسک  زا 

زین فیرش  ثیدح  لماش 6  َّلَجَوَزَع » ُهَّللا  ُرُون  ُمالَّسلا  ُمِهیَلَع  َهَّمئَْالا  َّنَأ   » ناونع اب  یباـب  یفاـک » لوصا   » رد هرـس  سدـق  ینیلک  موحرم 
(2) .تسا هداد  صاصتخا 

ص:38

ح 509. ص 276 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.515 ح 510 -  ، 280 ص 277 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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مالسلا هیلع  ماما  ياه  یگژیو  فاصوا و  مراهچ : لصف 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  یگژیو  فاصوا و 

ص:39
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مالسلا و هیلع  ماما  تخانـش ...، هار  باختنا ، هار  نوؤش ، اه ، یگژیو  فاصوا ، نییبت  یـسررب و  لیلحت و  ثحب ، نیا  زا  یلـصا  فده 
.دریذپ یم  تروص  تایاور  زا  ماهلا  اب  هک  .تسا  تماما  راثآ 

تـسد هب  ار  ماما »  » ناونع هک  نآ  .تسین  هدـنزارب  یتماق  ره  هب  تماما ، يادر  تسین ، سکره  راک  تماما ،) ) یلاع دنـسم  نیا  رب  هیکت 
: مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  هک  تسا  یتلزنم  نأش و  رد  دروآ ، یم 

«. تسا یلومعم  رپ  لاب و  اب  زاورپ ، سرتسد  زا  رود  »

باختنا و رد  ای  .دـنیآرب  نآ  اب  تباقر  ماـقم  هب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دنـسانشب ؛ دـنناوت  یمن  یناـسآ  هب  مدرم  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنشاب هتشاد  یشقن  ماقم  نیا  هب  شندناسر 

ار وا  هنوگچ  میـسانشب ، ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  میناوت  یمن  هک  اـم  .تسین  فیـصوت  لـباق  قشع ، تبحم و  نوـچمه  مالـسلا ، هیلع  ماـما 
!؟ مینک فیصوت 

« ظفاح  » هک میونـشب  مالـسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  مه  ار ، مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  یگژیو  فاصوا و  هک  تسا  نامه  اـم  تسرد  هار  اـهنت 
: دیوگ یم  نینچ 

دنلب دنک  یم  ادن  قشع  هک  ایب  یقاس 

دینش ام  مه ز  ام ، هّصق  تفگ  هک  سک  ناک 

ص:41
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تسا تمصع  ياراد  مالسلا  هیلع  ماما 

اب رصع ، ره  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نیاربانب  .تسا  ناما  رد  یشزغل  اطخ و  هانگ و  ره  زا  هدوب ، تمصع  تفـص  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دراد رارق  يراتفر  یقالخا و  تلیضف  هجرد  نیرتالاب  رد  هدوب ، دوخ  نامز  ناسنا  نیرت  لداع  نیرتاوقت و 

: دنیامرف یم  نینچ  دوخ  لّصفم  تیاور  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما 

ِکُـسُّْنلاَو ِهَراـهِّطلاَو  ِسْدـُْقلا  ُنِدـْعَم  ُلُْـکنیال ، ٍعارَو  ُلَـهْجیال  ٌِملاـع  ُماـمِْالاَو  ِبویُْعلا ...، ِنَع  اّرَبَْـملاَو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُرَّهَطُْملَا  ُماـمِإلَا  »... 
(1) ؛» ...ِهَدابِْعلاَو ِْملِْعلاَو  ِهَداهِّزلاَو 

ماما یسدق  حور  هدوب ، لیاضف  همه  همشچ  رس  مالـسلا  هیلع  ماما  ...تسا ، رود  هب  اه  بیع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  »...
دـهز و تعاطا و  یکاپ و  سدـق و  نوناک  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسا  رود  هب  ییوگ  هفازگ  هابتـشا و  تلفغ و  هنوگره  زا  مالـسلا ، هیلع 

«. ...تسا تدابع  ملع و 

: دییامرف هجوت  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یثیدح  سیق  نب  میلس  هطبار  نیمه  رد  رگید  ياج  رد 

ُُهقِراَُفنال اَنَعَم  َنآرُْقلا  َلَعَجَو  ِنآْرُْقلا  َعَم  انَلَعَجَو  ِهِضْرَا  ِیف  ُهَتَّجُحَو  ِهِْقلَخ  یلَع  َءآَدَهُـش  اَنَلَعَجَو  اَنَمَـصَعَو  اَنَرَّهَط  یلاعَتَو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  »
(2) ؛» اَُنقِراَفیالَو

نیمز يور  رد  شتّجح  ناگدـیرفآ و  رب  شهاوگ  هتـشاد ، موصعم  كاـپ و  ار  اـم  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  »
«. دوش یم  ادج  ام  زا  نآرق  هن  میوش و  یم  ادج  نآ  زا  ام  هن  ام ، اب  ار  نآرق  نآرق و  اب  ار  ام  دادرارق  دینادرگ و 

ص:42

ح 710. ص 17 ، ج 2 ، زین ، همادا ح 518 و  ص 289 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
ياه 686،692 و 694. تیاور  نینچمه ج 2 ، 494 و  زین ح 491 -  و  ح 495 ، ص 271 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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؛ بلطم حیضوت 

: تسا راوتسا  ریز  ینابم  رب  یمالسا  مالک  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  تمصع  »

ای راک  دنوادخ  ینعی  فطل »  » .شناگدنب قح  رد  ادـخ ، فرط  زا  تسا  یتیانع  فطل » هدـعاق   » ساسا رب  نانآ  تمـصع  هک ، نآ  یکی 
رابجا ّدح  هب  هک  طرـش  نیا  اب  .دزاس  کیدزن  یگدنب  ماجنا  هب  هدرک ، رود  هانگ  زا  اه ، نآ  هلیـسو  هب  ار  هدنب  هک  دهد  ماجنا  ییاهراک 
يارب یتلیـضف  هدماین ، فیلکت  باسح  هب  راک  نآ  ماجنا  رگید  دنک ، روبجم  يراک  رب  ار  هدـنب  دـنوادخ  رگا  نوچ   (1) .دسرن ناگدنب 
رماوا زا  تیعبت  و  نانآ ، توعد  شریذپ  رد  ار  ناگدنب  مه ، مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  تمصع  نوچ  .دمآ و  دهاوخن  رامـش  هب  هدنب 

، نانآ فالخ  اطخ و  هدـهاشم  اب  مدرم  ات  دـهد ، رارق  موصعم  ار  نانآ ، هک  تسا  مزال  دـنوادخ  رب  دـناسر ، یم  يرای  ناـشیا  یهاون  و 
 . ...دندرگن یهارمگ  ضارعا و  راتفرگ 

، دنرود هب  ناصقنو  لهجزا  یحو  تیامح  هب  هک  مالـسلا  مهیلعایلوا  ایبنا و  .دـنا  ناصقن  ینادان و  لولعم  اطخ ، هانگ و  هک  نآ  رگید  و 
.دش دنهاوخن  اطخو  هانگ  راتفرگ  ًاعبط 

مالسلا هیلع  ماما  هک  نیا  نآ  .دراد و  يرت  قیقد  موهفم  تسا و  راوتـسا  يرت  ینیع  هیاپ  رب  تمـصع  هیلاعتم ، تمکح  ینابم  هیاپ  رب  اّما 
دهاوخ جوا  رد  مه  يراـتفر  یقـالخا و  تهج  زا  هدوب ، رادروـخرب  رترب  هجرد  نیا  صاوـخ  راـثآ و  زا  دوـجو ، هّلق  نیرترب  ناوـنع  هب 

«. ...دوب

ص:43

، یبرثی ییحی  تماما ، هفسلف  زا  لقن  هب  مق ، رادیب ، تاراشتنا  ص 153 ، هرس ، سدق  یّلح  همالع  توقایلا ، حرش  یف  توکلملاراونا  - 1
ص 89.
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دسرن ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسح و  هب 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ار  وت 

دنا هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا 

دسرن ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسک 

دنرآ تانیاک  رازاب  هب  دقن  رازه 

دسرن ام  رایع  بحاص  هکس  هب  یکی 

« ظفاح »

مالسلا هیلع  موصعم  راصحنا  رد  تعیب  یگتسیاش 

تیربهر ربارب  رد  تیربهر  نایعدـم  زا  يوریپ  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  رـصحنم  شزغل ، اـطخ و  زا  نوصم  يربـهر  هک  اـجنآ  زا  »...
راصحنا رد  ینیوکت ، تیالو  تماما و  هک  اجنآ  زا  زین  هیلاعتم  تمکح  هاگدید  زا  .تسا  قطنم  لقع و  فالخ  رب  مالسلا  هیلع  موصعم 

.دوب دهاوخ  داضت  رد  تسا ، نیوکت  ترطف و  قفاوم  هک  یهلا  عیرشت  اب  نایعدم ، یعیرـشت  تیالو  شریذپ  تسا ، رـصع  موصعم  ماما 
(1) «. تسا مزال  بجاو و  نیوکت ، ماظن  اب  نآ  قباطت  لیلد  هب  مالسلا ، هیلع  موصعم  ماما  یعیرشت  تیالو  شریذپ  نیاربانب 

: دینک تقد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هنیمز  نیا  رد  یثیداحا  هب 

 ّ ِلَُکلَو : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعابَأ  ُْتلَأَس  َلاق : ِلیَضُْفلا  ِنَع  »

ص:44

ص 97. تماما ، هفسلف  ییحیدیس ، یبرثی ، - 1
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(2) ؛» ْمِهِیف َوُه  يِذَّلا  ِنْرَْقِلل  ٍداه  ٍمامِإ  ُّلُک  مالسلا : هیلع  َلاقَف   (1)« ٍداه ٍمْوَق 

: دندومرف مدیـسرپ ، تسا » يربهر  ار  یهورگ  ره  و  : » لجَوَّزع دنوادخ  لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  لیـضف  »
«. تسا شیوخ  رصع  يامنهار  ربهر و  یماما  ره 

هب ناوت  یم  ار  یـسک  هن  دریگ و  یم  رارق  وا  ياج  رد  یـسک  هن  .تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  راصحنا  رد  تیاده  يربهر و  نیا  و 
.تفریذپ يربهر  هب  وا  ياج 

: دییامرف هجوت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هنیمز  نیا  رد 

ِنَم ٌمِیلَأ : ٌباذَع  ْمَُهلَو  ْمِهیِّکَزیالَو  ِهَمایِْقلا  َمْوی  ْمِهَیلِإ  ُهَّللا  ُرُْظنیال  ٌهَثالَث  ُلوُقی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِدبَع  ابَأ  ُْتعِمَس  َلاق : ٍروُفْعی  ِیبَأ  ِْنبِا  ْنَع  »
(3) ؛» ًابیِصَن ِمالْسِْإلا  ِیف  امَُهل  َّنَأ  َمَعَز  ْنَمَو  ِهَّللا ، َنِم  ًامامِإ  َدَحَج  ْنَمَو  َُهل ، ْتَسَیل  ِهَّللا  َنِم  ًهَمامِإ  یعَّدا 

: دندومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگ ، یم  روفعی  یبا  نبا  »

: دنراد كاندرد  یباذع  دزاسن و  ناشکاپ  دنکن و  تیانع  فطل و  رظن  اه  نآ  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  هورگ  هس 

؛ دنک تماما  ياعدا  یگتسیاش ، تیحالص و  نودب  هک  یسک 

؛ دنک راکنا  ار  ادخ  بناج  زا  بختنم  قح و  ماما  تماما  هک  یسک 

«. دنراد يا  هرهب  مالسا  زا  هورگ  ود  نیا  دشاب  دقتعم  هک  نآ  و 

، تیناقح تقیقح ، قح و  لابند  هب  هچنانچ  میورب ، هک  اجک  ره  هب  نیاربانب ،

ص:45

.7، هیآ دعر ، هروس  - 1
.499 ح 696 -  ص 272،273 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.962  - 955 ثیداحا ، زین  و  ح 963 . ص 203 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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.تسا ناتسکرت  هب  هر  نیا ، زا  ریغ  هک  میدرگ ، زاب  مالسلا  هیلع  موصعم  بتکم  هب  دیاب  میشاب ، روآ  نیقی  حیحص و  ملع  تفرعم و 

: دنیامرف یم  نینچ  دندوب ) بهذم  يدیز  ود  ره  هک   ) هبیتع نب  مَکَح  لیهک و  نب  همَلَس  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هنیمز  نیا  رد 

ْنِم َجَرَخ  ًائیَـش  ّالِإ  ًاْملِع  ِنادِـجَت  الَف  ابِّرَغَو  اقِّرَـش  َهَبیَتُع : ِْنب  ِمَکَْحلاَو  ٍلیَهُک  ِْنب  َهَمَلَِـسل  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَجُوبَأ  َلاـق  َلاـق : ْمیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  »
(1) ؛» ِتیَْبلا ِلْهَأ  انِْدنِع 

زج یتسرد  حیحص و  ملع  دیراذگب ) اپ  ریز  ار  نیمز  ، ) دیورب برغم  هب  دیورب و  قرـشم  هب  دندومرف : ود  نآ  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  »
، تسا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  نادناخ و  بتکم و  راصحنا  رد  ملع  «. ) دینک یمن  ادـیپ  دـنک ، شوارت  هداوناخ  ام  زا  هچنآ 

(2) .تسا هدش  لقن  رگید  يریباعت  اب  تیاور  دنچ  زین  هطبار  نیمه  رد  نُوبَهْذَت .) َنیَأَف 

دوخ نامز  هناگی  مالسلا  هیلع  ماما 

هدوب و مدرم  ياـیند  نید و  قلطم  ياورناـمرف  عـجرم و  نیرتـالاب  مالـسلا ، هیلع  ماـما  ناوـنع  هب  رفن ، کـی  اـهنت  يرـصع ، ره  رد  ینعی 
.دوب دهاوخ 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  لّصفم  ثیدح  زا  یشخب  رد 

(3) ؛» ...ٌِملاع ُُهلِداعیالَو  ٌدَحَأ  ِهِینادیال  ِهِرْهَد ، ُدِحاو  مالسلا  هیلع  ُمامِإلَا  »...

«. ...دنکن يربارب  وا  اب  يدنمشناد  دشابن و  وا  زارط  مه  یسک  تسا ، شیوخ  نامز  هناگی  مالسلا  هیلع  ماما  »...

ص:46

ح 1040. ص 251 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
{. تسا هدمآ  نتم  رد  هک  ح 1040  زا ، ریغ  ، } 1042  - 1038 ياه ، ثیدح  ، 252 ص 250 -  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

همادا ح 518. ص 287 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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همئا زج  یـسک  دـننک ، عوجر  اه  نآ  هب  هک  هدـش  شرافـس  مدرم  هب  نآرق  رد  هک  يرکذ  لـها  هک  سب  نیمه  یگژیو  نیا  تیمها  رد 
هدش حرطم  نآرق  رد  هک  ملع  رد  نیخسار  نینچمه  هدش و  ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  نآرق  رد  ملاع  زین  .دنتـسین و  مالـسلا  مهیلع 

یباوبا زین  یفاک  فیرش  باتک  رد  .دنتسه  نآ  درفب  رـصحنم  قادصم  مییوگن  رگا  دنتـسه ، نآ  متا  قادصم  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا 
(1) .تسا هدش  هداد  صاصتخا  نیوانع  نیمه  تحت 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  ود  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  دندرک ، لاؤس  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح 

(2) ؛» ...ٌِتماص امُهُدَحَاَو  ِّالا  ال  »... 

«. ...دشاب هدشن  راذگاو  وا  هب  تماما  ًالعف  ...دشاب و  تکاس  ود  نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  هن ، »... 

دعب ماما  هب  لبق  ماما  زا  تماما ، بصنم  لاقتنا  تیفیک 

هک نآ  هتشاد ، رارق  یهلا  بصنم  ماقم و  نیرتالاو  و  دوجو ، َملاع  هاگیاج  نیرتالاب  رد  هک  یسک  تشذگرد  اب  تسیرورض ، یهیدب و 
ناسنا تیاده  تماما و  يالاو  ماقم  بصنم و  راد  هدهع  و  دریگ ، رارق  وا  یلاخ  ياج  رد  دشاب ، رادوخرب  يا  هجرد  نینچ  زا  وا  زا  دعب 

.ددرگ

ص:47

.551 زا 538 -  ثیدح ، لماش 14  باب   3 ، 309 صص 303 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
ح 923. ج 2،ص 166 ، یفاک ، لوصا  - 2
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: دییامرف هجوت  لیذ  فیرش  ثیدح  هب  .تسا  هدومن  لاؤس  شترضح  زا  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 

؟ ِهَیلِإ ُْرمَْألا  یِهَْتنیَو  ُهَتَمامِإ  ُفِْرعی  یتَم  ُمامِإلَأ  َُهل : ُْتُلق  َلاـق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍطابْـسَأ ، ِْنب    ّ ِیلَع ْنَع  »
(1) ؛» ِلَّوَْألا ِهایَح  ْنِم  ٍهَقِیقَد  ِرَخآ  ِیف  مالسلا : هیلع  َلاق 

ماقم هب  هک  دوش  یم  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  یناـمز  هچ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ ، یم  باحـصا  زا  یکی  »
هب ار  تلاسر  نیا  راب  مالسلا  هیلع  نیشیپ  ماما  یگدنز  هقیقد  هظحل و  نیرخآ  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  تسا ؟ هدیسر  تماما 

«. دریگ یم  هدهع 

دنک یم  یفرعم  ار  دعب  ماما  ادخ  رما  هب  مالسلا  هیلع  نیشیپ  ماما 

بناج زا  دیاب  هدوب و  جراخ  مدرم  هدهع  زا  تسین و  یناس  راک آ  مالسلا  هیلع  ماما  باختنا  تخانش و  دش ، نشور  هتشذگ  ثحابم  زا 
يدـنواشیوخ و هیاپ  رب  هن  یهلا ، نامیپ  دـهع و  فیلکت و  ساسارب  اهنت  دـنوادخ و  نامرف  هب  یماما  ره  نیارباـنب  .دـشاب  قح  ترـضح 

ثیدح کی  هب  .دیامن  یم  یفرعم  شنایعیـش  مدرم و  هب  ار  وا  و  هدرک ، راذگاو  يدـعب  ماما  هب  ار  تماما  ماقم  ینعی  تناما ؛ نیا  هریغ ،
.میهد یم  عاجرا  ار  باب  ثیداحا  هیقب  و  هراشا ، هنومن  ناونع  هب  هنیمز  نیا  رد  هعیش  بتکم  جّورم  زا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ؛»  ِهَیلِإ  ] یِصویَف ِهِدَْعب  ْنِم  ُنوُکی  ْنَم  َمَْلعی  یّتَح  ُمامِْإلا  ُتوُمیال  »

ص:48

.دشاب یم  دعب  ماما  هب  تماما ، هعیدو  ملع و  لاقتنا  اب  هطبار  رد  نآ  زا  لبق  ثیدح  ود  زین  و  ح 719 ، ص 21 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ياه 723 ثیدح  زین  .تسا و  هدش  هتشون  هشورک  لخاد  یفاک  نتم  رد  ِهَیِلا »  » هملک {، 5 ،}) ح 727 ص 24 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

رما هک  نیا  صوصخ  رد  ثیدح ، ياراد 9  لقتسم  باب  ود  ، 35 صص 25 -  ج 2 ، رد ، نینچمه  .دنـشاب و  یم  هنیمز  نیا  رد  ، 730 - 
زا باختنا  قح  یـسک  و  هدوب ، قح  ترـضح  نامرف  رما و  هب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  باختنا  دـنوادخ و  بناج  زا  تسا  يدـهع  تماما 

.تسا هدش  هداد  صاصتخا  درادن ، ار  شیوخ  يوس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/852/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/852/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
http://www.ghaemiyeh.com


(. دنک یفرعم  ار  وا  و  «. ) دنک تیصو  وا  هب  دسانشب و  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  هک  نیا  ات  دریم  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  »

دوخ زا  لبق  ماما  تشذگرد  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  هوحن 

دوش و یم  هاگآ  شیوخ  نیـشیپ  ماما  گرم  هظحل  زا  دـشاب ، هتـشادن  یکیزیف  روضح  دوخ  زا  لبق  ماما  راـنک  رد  هچ  رگا  یماـما ، ره 
: دییامرف تیانع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  نارای  زا  یکی  زا  یثیدح  هب  .دبای  یم  رد  دنوادخ  بناج  زا  ماهلا  اب  ار  تماما  لاقتنا 

؟ یِـضْمی َنیِح  ْوَأ  یـضَمْدَق  ُهَبِحاص  َّنَأ  ُهُُغْلبی  َنیِح  ٌمامِإ ؟ ُهَّنَأ  َمَْلعی  یتَم  ِمامِْالا  ِنَع  ِینِربْخَأ  مالـسلا : هیلعاضِّرِلل  ُْتُلق  َلاق : َناْوفَـص  ْنَع  »
ُهُمِْهلی َلاق : ییَـش ٍء ؟   ّ يَأـِب ُْتُلق : ُُهبِحاـص ، یِـضْمی  َنیِح  َکـِلذ  ُمَْلعی  مالـسلا : هیلع  َلاـق  اـنُهه ؟ َْتنَأَو  َدادـْغَِبب  َِضُبق  ِنَسَْحلا  یبَأ  َلـْثِم 

(1) ؛» ُهَّللا

؟ تسا ماما  وا  دـناد  یم  ینامز  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـییامرفب  نم  هب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب  دـیوگ ، یم  ناوفـص  »
ردـپ  ) هک نیا  لثم  دـنک ؟ یم  تافو  هک  ینامز  نامه  ای  هدرک ، تافو  مالـسلا ) هیلع  قباس  ماما   ) شبحاص دـسرب  ربخ  وا  هب  هک  ینامز 
نامه دندومرف : دیدوب ؟ هنیدم ) رد   ) اجنیا امـش  و  دیـسر ) تداهـش  هب   ) درک تافو  دادـغب  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  امش )

.دنک یم  ماهلا  وا  هب  ادخ  دندومرف : هلیسو ؟ هچ  هب  مدرک : ضرع  دوش ، یم  هاگآ  دریم ، یم  شبحاص  هک  ینامز 

ص:49

.دشاب یم  هنیمز  نیا  رد  ياه 984،985 ، ثیدح  زین  و  ح 983 . ص 217 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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: دیوگ لیضف  نب  نوراه  .دبای  یم  رد  شدوخ ، هب  ار  ماقم  بصنم و  نیا  لاقتنا  ياه  هناشن  تماما ، لاقتنا  هظحل  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دندومرف هک  مدید  ار  مهد  ماما  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  مالسلا ، هیلعداوج  ماما  تداهش ) ) تافو زور 

اجک زا  دندیـسرپ : ترـضح  زا  دـنداد ، ربخ  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  ناشراوگرزب ، ردـپ  تشذـگرد  زا  و  َنوُعِجار » ِهَیلِإ  اـّنِإَو    ِ ِهَّلل اـّنِا  »
؟ دیتسناد

(1) ؛» اُهفِرْعَأ ْنُکَأ  َْمل    ِ ِهَّلل ٌهَّلِذ  ِیُنلِخاُدت  ُهَّنَأل  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یهلا و ماهلا  ناـمه  هب  هراـشا  نیا  و  تشادـن .» هقباـس  میارب  یتلاـح  نینچ  هک  داد  تسد  یعوضخ  ینتورف و  دـنوادخ  هب  تبـسن  ارم  »
.دش هراشا  نآ  هب  لبق  ثیدح  رد  هک  تسا  دنوادخ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  صاخ  طابترا 

تسا یگشیمه  مالسلا  هیلع  ماما  ملع 

تروص نیا  ریغ  رد  .تسا  شیازفا  لاح  رد  ًامئاد  تسا و  یبیغ  همشچرس  هب  لصتم  هدوب و  یگشیمه  یمئاد و  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع 
.تسا هدش  لقن  تیاور  دنچ  مالسلا  امهیلع  نیقداص  زا  هطبار  نیا  رد  .دوش  یم  صقن  بجوم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ؛» انْدَْفنَال ُدادَْزن  ّانَأ  الَْول  »...

«. میدنام یم  ملع  یب  دش  یمن  هدوزفا  ام  شناد  رب  رگا  »...

ص:50

ح 984. ص 218 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

ح 649. ص 374 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  دیوگ ؛ یم  رمع  نب  لضفم 

ربمایپ حور  هعمج  بش  ره  دندومرف : تسیچ ؟ يداش  نآ  دـهد ، شیازفا  شیادـخ  متفگ : تسیرورـس ! يداش و  هعمج  بش  ره  ار  ام 
هب حاورا  نیا  و  دور ، یم  الاب  نانآ  حور  اب  مه  ام  حور  و  دور ، یم  الاب  شرع  ات  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا 

(1) .دش یم  مامت  ام  ملع  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  دیدج ، هزات و  یملع  یتفرعم و  اب  رگم  دندرگن ، زاب  دوخ  ياه  ندب 

(2) .تسا هدش  دراو  رگید  ثیدح  دنچ  نومضم  نیمه  هب  و 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هناگ  هس  تاهج 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما 

: دراد تهج  هبنج و  هس  مالسلا  هیلع  ماما  ملع 

؛ هتشذگ نامز  هب  طوبرم  مولع  - 1

؛ هدنیآ نامز  هب  طوبرم  مولع  - 2

.روهظ ون  دیدج و  ثداح و  مولع  - 3

مولع اما  و  تسا ) هداد  حیضوت  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ار  هتشذگ  رابخا  ینعی   ) تسا هدش  ریسفت  ام  يارب  هتشذگ  مولع  اما 
مالـسلا هیلع  ماما  لد  رب  قح  ماهلا  هجیتن  روهظ ، ون  ثداح و  مولع  اما  )(3) و  تسام دزن  هک  هدش  هتشون  یفحـصم  عماج و  رد   ) هدنیآ

.تسا عون  نیمه  ام  ملع  عون  نیرترب  .تسوا  شوگ  هب  غالبا  و 

ص:51

.دشاب یم  هطبار  نیا  رد  زینو ح 646و648 ، ح 647 . ص 373 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.652 ح 650 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

مالسلا اهیلع  همطاف  فحـصم  رفج و  هفیحـص ، هعماج ، هب  عجار  ثیدح  لماش 8  لقتـسم  یباب  رد  ج 1 ص 344 ، یفاـک ، لوصا  - 3
.تسا هدش  ثحب 
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زیچ مالـسلا  مهیلع  ناماما  ثداح  مولع  ینعی  درک ؛ هابتـشا  تّوبن  اب  دیابن  ار  عوضوم  نیا  هک  دنوش  یم  روآدای  ًادـج  مه  ار  هتکن  نیا 
(1) .رگید زیچ  تّوبن  تسا و  يرگید 

دزومآ یم  وا  هب  ادخ  دنادب ، ار  يزیچ  دهاوخب  هاگره  مالسلا  هیلع  ماما 

هدـش لقن  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  هس  هدـش و  زاب  قوف  بلاطم  ناونع  تحت  یباب  یفاـک  هّجحلا  باـتک  رد 
: دینک تقد  هنومن  ناونع  هب  ثیدح  کی  هب  .تسا 

(2) ؛» َکلذ ُهَّللا  ُهَمَلْعَأ  ًائیَش  َمَْلعی  ْنَأ  ُمامِْإلا  َدارَأ  اذِإ  َلاق : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَا  ْنَع  »

«. تخومآ دهاوخ  وا  هب  دنوادخ  دشاب ، يزیچ  نتسناد  ناهاوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگره  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »

وا تیمولظم  مالسلا و  هیلع  ماما  هداعلا  قوف  تردق  ملع و 

یم ار  شیوخ  گرم  نامز  یتح  هک  تردـق  ملع و  همه  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسه ، حرطم  ناهذا  رد  هراومه  لاؤس  نیا 
لماش 8 ناونع  نیمه  تحت  یباب  یفاک  لوصا  رد  هک  هدوب ، ناشدوخ  رایتخا  باختنا و  هب  ناشگرم  ًالوصا  دنناد و 

ص:52

.دنتسه صوصخ  نیا  رد  ح 682،683  ص 394 ، زین ، ح 681 و  ص 393 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
رد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا  یلـصفم  ثیدح  ح 675 ، زین ص 389 ، و  ، 661 ح 663 -  ص 382،383 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

تعاط و ناحبس  يادخ  هک  تسا  یندرک  رواب  امش  يارب  رگم  تسا ...« : هدمآ  نآ  زا  یتمسق  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  مولع  صوصخ 
هدیـشوپ نانآ  زا  ار  نیمز  نامـسآ و  راـبخا  لاـح  نیع  رد  دـنک و  بجاو  مدرم  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ءاـیلوا و  زا  يرادربناـمرف 

غیرد نانآ  زا  تسا  مدرم  نید  ساسا  هیاپ و  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نیا  هب  مدرم  تاعجارم  هب  طوبرم  مولع  داوم  عبانم و  هتـشاد ،
.»...!؟ دراد
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تداهـش گرم و  ًاـنایحا  و  يرهاـظ )  ) تسکـش هب  هک  دـننز  یم  یمادـقا  هب  تـسد  دراوـم  یـضعب  رد  ارچ   (1)، تسا هدمآ  ثیدـح ،
: دییامرف هجوت  نارمح  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  لّصفم  ثیدح  رخآ  ياهزارف  هب  بسانم  خساپ  تفایرد  تهج  دماجنا !؟ یم  ناشدوخ 

َّلَجَوَّزَع ِهَّللاِْرمَأ  ْنِم  َلََزنام  ْمِِهب  َلََزن  ُثیَح  ُنارْمُحاـی ! ْمُهَّنَأ  َْولَو  ُلوُقی ... : مالـسلا  هیلعٍرَفْعَجاـبَأ  ُْتعِمَـس  َلاـق : یِـساّنَْکلا  ٍسیَرُـض  نَع  »
ًاِذا ْمِهِْکُلم  ِباهِذَو  ِتیِغاوَّطلا  ِْکُلم  َِهلازِإ  ِبَلَط  ِیف  ِهیَلَع  اوَُّحلَأَو  َِکلذ  ْمُْهنَع  َعَفْدـی  ْنَأ  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  اُولَأَـس  ْمِهیَلَع  ِتیِغاوَّطلا  ِراـهِْظاَو 

َِکلذ َناک  امَو  َدَّدَـبَتَف ، َعَطَْقنا  ٍموُْظنَم  ِْکلِـس  ْنِم  َعَرْـسَأ  ْمِهِْکُلم  ِباهِذَو  ِتیِغاوَّطلا  ِهَّدـُم  ُءاضِْقنا  َناک  َُّمث  ْمُْهنَع ، َِکلذ  َعَفَدَو  ْمَُهباـجَال 
َّنَبَهْذَتالَف اهوُُغْلبی ، ْنَأ  َدارَأ  ِهَّللا ، َنِم  ٍهَمارَکَو  َلِزانَِمل  ْنِکلَو  اهِیف ، َهَّللا  اوَُفلاخ  ٍهیِصْعَم  َِهبوُقُِعلالَو  ُهُوفَرَْتقا ، ٍْبنَِذل  ُنارْمُحای  ْمَُهباصَأ  يِذَّلا 

(2) ؛» ْمِهِیف ُبِهاذَملا  َِکب 

عفد و لباق  قح ، هاگرد  زا  نانآ  دوخ  تساوخ  هب  ناشیا  رب  نارگمتس  متس  ناماما و  ياه  يراتفرگ  اه و  تبیصم  همه  نارمح ! يا  »...
( يدنبولگ  ) دیراورم هتشر  کی  یشاپورف  یگداس  هب  نانآ  طاسب  دنناد و  یم  داب  رب  ار  نایتوغاط  تردق  دنتـساوخ  یم  رگا  .دوب  عفر 

.دیشاپ یم  مه  زا  دنشاب  هدیرب  ار  شدنب  هک 

همدقم هکلب  تسا ! دنوادخ  اب  تفلاخم  هانگ و  رفیک  هن  اه  تبیصم  نیا  نارمح ! يا 

ص:53

شیوخ و گرم  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملع  صوصخ  رد  همه  ، 672 ثیداحا 664 -  ، 387 صص 383 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.دییامرف هظحالم  تسا ، ناشدوخ  رایتخا  اب 

هچنآ مالسلا  مهیلع  همئا   » ناونع تحت  یباب  هّجحلا  باتک  رد  هرس  سدق  ینیلک  موحرم  و  ح 675 ، ج 1 ص 390 ، یفاک ، لوصا  - 2
.دشاب یم  باذج  بلاج و  ثیدح  لماش 6  هک  هدروآ ، تسین » یفخم  ناشیا  زا  يزیچ  دنناد و  یم  ار  دوش  یم  هدش و  عقاو 
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رگید ياه  نامگ  ناشیا  هب  تبسن  .دنیآ  لئان  نادب  هتساوخ  ادخ  هک  هدوب ، یتامارک  تاجرد و  هب  مالسلا ) مهیلع  ناماما   ) نانآ ِیلاعت 
!«. يوش یشیدنا  جک  راچد  هک  ادابم  ادابم ، .ربم 

ینک ماع  لتق  هک  یناوت  هزمغ  مین  هب 

! ینک مامت  ار  هزمغ  رگا  هدرکن  ادخ 

نایعیش لاح  تیاعر  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هیقت 

.دربیم نیب  زا  ار  قیاقح  زاربا  هنیمز  نانآ ، دودحم  تیفرظ  هک  دنتـسه  ورب  ور  یناسک  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ادخ و  ءایلوا  یهاگ 
تاقوا یهاگ  .دـننک و  یم  زاربا  ار  نوخ  ناوت  تفرعم و  نانآ ، مهف  لـقع و  نازیم  هب  مالـسلا  مهیلعادـخ  ءاـیلوا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 

داجیا ناش  نایعیش  نارای و  ناشدوخ ، يارب  یلکشم  ات  دنیامن ، يراک  ناهنپ  هک  دنک  یم  باجیا  یسایس ، تاظحالم  تحلـصم و  مه 
.دندومن لمع  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .ددرگن 

، ٌبَضْغُم َوُهَو  انَیلِإ  َجَرَخ  ْذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ِسِلْجَم  ِیف  ٍرِیثَک  ُْنب  ُدُوادَو  ُزاّزَْبلا  ییْحیَو  ٍریَِـصبُوبَأَو  اَنَأ  ُْتنُک  َلاق : ٍریَدُـس  ْنَع  »
ِبْرَِـضب ُتْمَمَه  ْدََـقل  َّلَجَوَّزَع ، ُهَّللا  َّالِإ  َبیَْغلا  ُمَْلعی  ام  َبیَْغلا ،! ُمَْلعَن  ّانَأ  َنوُمَعْزی  ٍماْوقَـال  ًاـبَجَعای  مالـسلا : هیلع  َلاـق  ُهَِسلْجَم  َذَـخَأ  اّـمَلَف 

(1) ؛»...!؟ یِه ِراّدلا  ِتوُیب    ّ يَأ ِیف  ُتِْملَع  امَف  ِنِم  یّ َْتبَرَهَف  َهَنالُف ، ِیتیِراج 

هتسشن سلجم  رد  ریثک  نبدواد  زازب و  يایحی  ریصبوبا و  نم و  دیوگ : یم  ریدس  »

ص:54

مالسلا هیلع  ماما  هک  تسا  باتکلا  ملع  بیغ و  هب  عجار  شا  همادا  تسا ، لصفم  ثیدح  ح 659 ، ص 378 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
زا تیاکح  دوخ  نیا  هک  تسام ، دزن  نآ  همه  هَّللاو  تسام ، دزن  نآ  همه  هَّللاو  دـندومرف : ریدـس  هب  دـیکأت  اب  سلجم  نآ  زا  جراخ  رد 

.دییامرف هعجارم  .دنک  یم  سلجم  نآ  رد  هیقت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/852/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف نینچ  دنتفرگ ، رارق  شیوخ  دنسم  رد  نوچ  دراو و  مشخ  تلاح  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میدوب 

ار مزینک  نالف  متساوخ  یم  نم  .دناد  یمن  بیغ  لجَوّزع  يادخ  زج  یـسک  میناد ! یم  بیغ  ام  هک  دنراد  نامگ  هک  یمدرم  زا  اتفگش 
.»...؟! تسا هدش  ناهنپ  هناخ  ياجک  متسناد  یمن  نم  تخیرگ و  وا  منک ، هیبنت 

.تسا هدش  هراشا  یقرواپ  رد  هک  دراد  همادا  ثیدح 

شیوخ تفرعم  لالز  مالسلا  مهیلع  ناماما  .دشاب  یمن  رارسا  ندوب  مرحم  هتسیاش  و  درادن ، ار  رارسا  همه  لّمحت  سکره  هنیس  يرآ ،
: دیوگ یم  نیریش  هچ  ظفاح  .دنتسب  یم  ورف  بل  رایغا  روضح  رد  اما  هتشاذگ ، نایم  رد  دوخ  سنا  لفحم  نایتولخ  اب  ار 

دناد تراشا  هک  تراشب  لها  تسا  سک  نآ 

؟ تساجک رارسا  مرحم  یسب  تسه  اه  هتکن 

سنا سلجم  تسا  مرحمان  تبحص  ياج  هچ 

.دمآ شوپ  هقرخ  هک  ناشوپب ، هلایپ  رس 

ص:55
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مالسلا هیلع  ماما  تلزنم  نأش و  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:57
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قلخ رب  دهاش  رظان و  مالسلا  هیلع  ماما 

، یهلا دودـح  هماقا  مارح ، لالح و  نایب  تسا ، هعماـج  يربهر  ییاوشیپ و  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  دـنراد ، ینوئـش  مالـسلا  مهیلع  ناـماما 
، دـهاش اه ، نآ  .دنتـسه  ظفاح  نصِح و  قیفـش ، سینا ، ناماما ، .دنتـسه  ادـخ  نیما  هفیلخ و  ملع ، راد  هنازخ  رما ، نایلاو  رگ ، تیادـه 

(1) .دنتسه اه  ناسنا  راتفر  ناهج و  ثداوح  همه  رب  مکاح  رظان و  اه  نآ  .دنتسه  یحو  لماح  ملعم و  امرف ، نامرف  رشبم ،

: تسا یسررب  لباق  هبنج  دنچ  زا  تّما ، رب  مالسلا  هیلع  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندوب  هاوگ  عوضوم 

، دنتـسه تّما  راتفر  قالخا و  راکفا ، لامعا ، رب  رظان  نطاب  رهاـظ و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  ناـماما و  هک  تهج  نیا  زا  یکی   - 1
رد قح  يرواد  يانبم  نانآ ، نیتسار  یهاوگ  تداهـش و  هک  دنتـسه  ام  یگدـنز  لاـمعا و  نادـهاش  ناـهاوگ و  ًـالمع  ناـنآ  نیارباـنب 

روضح ای  یگدـنز ، نارود  لوط  رد  ناماما ، هب  مدرم  لامعا  هضرع  .دوب  دـهاوخ  باقع  تالامک و  شاداپ و  هب  تبـسن  ام  یگتـسیاش 
.دراد فیرظ  هتکن  نیمه  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  اب  نانآ  یلمع  همانرب  متخ  اه و  ناسنا  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  ناـماما 

: دییامرف هجوت  فیرش  ثیدح  هب  هنیمز  نیا  رد 

اذِإ َفیَکَف  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ُوبَأ  َلاق  َلاق : َهَعامَس  ْنَع  »

ص:59

ح 518. ص 283 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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 ّ ِلُک ِیف  ًهَّصاخ ، مالـسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ِیف  َْتلََزن  مالـسلا : هیلع  َلاـق   (1)« ًادیِهَـش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک ْنِم  اْنئِج 
(2) ؛» انیَلَع ٌدِهاش  هلآو  هیلع  هللا  یلصٌدَّمَُحمَو  ْمِهیَلَع  ٌدِهاش  اّنِم  ٌمامِإ  ْمُْهنِم  ٍنْرَق 

ار وت  میروایب و  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  ینامز  دشاب  روطچ  سپ  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  هعامـس  »
: دندومرف نینچ  میروآ » هاوگ  اه  نآ  رب 

ترـضح تسا و  رظان  هاوگ و  ناشیا  رب  اـم  زا  یماـما  ینرق  ره  رد  .دراد  صاـصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  هب  اـهنت  هیآ  نیا 
، دهد یهاوگ  ادخ  دزن  تمایق  زور  تسا و  رظان  ناشیا  رادرک  راتفگ و  رب  ینعی  «. ) تسام رظان  هاوگ و  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

(. دنلوبقم لداع و  نادهاش  ناهاوگ و  هک  دینک  هشیپ  يوقت  دیشاب و  بقارم  سپ 

زاب ثیدح  لماش 6  مالـسلا » مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  لامعا  هضرع   » ناونع تحت  یلقتـسم  باب  یفاـک  لوصا  رد 
(3) .تسا هدش 

ضیف هب  دـیما  مشچ  دـیاب  اهنت  هکلب  .میـشاب  یکتم  رورغم و  دوخ  تاعاط  راتفر و  لاـمعا و  هب  میناوت  یمن  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هتبلا 
.سب میشاب و  هتشاد  ناشوفع 

شیوخ تعاط  دقتعم  مین  هک  هَّلل  َشاح 

مشون یم  یحدق  هگ  هگ  هک  تسه  ردق  نیا 

ازج زور  ودع  مغر  یلع  هک  مدیما  تسه 

مشود رب  هنگ  راب  دهنن  شوفع  ضیف 

« ظفاح »

ص:60

هیآ 41. ءاسن ، هروس  - 1
، ثیدح لماش 5  ِهِْقلَخ » یلَع  ِهَّللاُءادَهُـش  َهَِّمئَْالا  َّنَأ   » ناونع اب  یباب  هّجحلا  باتک  رد  زین  و  ح 491 ، ص 270 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.تسا هدمآ  {، 495  - ) 491}
.579 ثیداحا 574 -  ص 318،319 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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ناهاوگ نانیا  .دـنک و  یم  مامت  نانآ  رب  ار  دـنوادخ  تّجح  قلخ ، نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  روضح  هک  تهج  نیا  زا  رگید   - 2
يا هناهب  رذع و  هنوگ  چیه  يارب  ییاج  رگید  هدومن ، غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  تیاده  نامرف و  هک  .دنتـسه  اه  تّما  رب  دنوادخ  قداص 
نآ زا  يدادعت  دعب  لصف  رد  هک  هدش ، لقن  هّجحلا » باتک   » رد لقتـسم  یباب  ناونع  تحت  ثیدح  دنچ  هنیمز  نیا  رد  .دنام  یمن  یقاب 

(1) .دوش یم  رکذ  اه 

وگلا و ناونع  هب  تسا  ناسنا  کی  هک  تهج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هک  نیا  رگید  هبنج  و   - 3
کی اه ، ناسنا  عسو  ّدـح  رد  ولو  یلماکت ، تیبرت و  نینچ  ناـکما  رب  ًـالمع  هتفاـی ، روضح  مدرم  ناـیم  رد  یهلا ، ینید و  تیبرت  هوسا 

.دیآ رامش  هب  هدنز  دهاش 

: دییامرف هجوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا ، یلوم  زا  بلاج  یثیدح  هب  هطبار  نیا  رد 

ِءآفَعُـضَک یِـسَْبلَمَو  ِیبَرْـشَمَو  یِمَعْطَمَو  یِـسْفَن  ِیف  َریِدْقَّتلا  یَلَع  َضَرَفَف  ِهِْقلَِخل ، ًامامِإ  ِینَلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاق  »
(2) ؛» ُهانِغ ِینَْغلا  یِغْطیالَو  يِْرقَِفب  ُریِقَْفلا  يِدَتْقی  یَک  ِساّنلا ،

كاروـخ و دوـخ ، هراـب  رد  هک  درک  بجاو  نم  رب  و  داد ، رارق  شقلخ  ياوـشیپ  ارم  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  »
شتورث هلیسو  هب  دنمتورث  دنک و  يوریپ  نم  رقف  زا  ریقف  ات  مریگب ، تخس  گنت و  دوخ  رب  دنمتسم ، مدرم  دننام  مکاشوپ ، یندیشون و 

«. دیامنن نایغط  یشکرس و 

ص:61

.441  - 438 ثیداحا ، ص 250 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.تسا صوصخ  نیا  رد  . 1075  - 1072 ثیداحا ، زین  و  ح 1071 ، ص 272 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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تسا مالسلا  مهیلعایبنا  همه  ثراو  مالسلا  هیلع  ماما 

بتک مولع و  قحب  ثراو  مالسلا ، هیلع  ماما  سپ  دراد ؛ لصفالب  طابترا  لاصتا و  تّوبن  اب  و  هدوب ، تّوبن  رارمتسا  تماما ، هک  اجنآ  زا 
يدوجو ینیع و  دنویپ  طابترا و  کی  تلاسر ، تّوبن و  ماقم  اب  تماما ، تیالو و  ماقم  دنویپ  طابترا و  .تسا  مالـسلا  مهیلعءایبنا  همه 

هب رابخا  ثیداحا و  نابز  رد  تثارو  نیا  .دوب  دهاوخ  انـشآ  مالـسلا  مهیلعءایبنا  همه  فراعم  قیاقح و  اب  يرـصع  ره  ماما  اذـل  تسا ،
(1): دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  يدراوم  هب  هک  تسا  هدرک  هولج  نوگانوگ  ياه  تروص 

« ...انِدابِع ْنِم  انیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلعاضِّرلا  ِنَسَْحلاَابَأ  ُْتلَأَس  َلاق : رَمُع  ِْنب  َدَمْحَا  نَع  »
(2) .هیالَا

(3) ؛» ...مالَّسلااَهیَلَع َهَمِطاف  ُْدلُو  مالسلا : هیلع  َلاقَف  َلاق :

لاؤس ...اـنِدابِع » ْنِم  انیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباـتِْکلااَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » هفیرـش هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  دـیوگ : یم  رمُع  نبدـمحا  »
.دنتسه مالسلا  مهیلع  همطاف  نادنزرف  دندومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  ناگدیزگرب  هک  مدرک ،

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلعرَفْعَج  نب  یَسُوم  ماما  زا  یلّصفم  ثیدح  رخآ  زارف  رد  هیآ  نیمه  اب  هطبار  رد 

(4) ؛» یَش ٍء   ّ ِلُک ُناْیِبت  ِهِیف  يِذَّلا  اَذه  انَثَرْوَأَو  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَنافَطْصا  َنیِذَّلا  ُنْحَنَف  ...مالسلا  هیلع  َلاق  »... 

ص:62

ص 65. یبرثی ، ییحی  دیس  تماما ، هفسلف  باتک  زا  سابتقا  - 1
{. میداد ثرا  هب  دوخ  ناگدنب  نایم  زا  ناگدیزگرب  هب  ار  باتک  نیا  ام  هاگنآ  .} هیآ 32 رطاف ، هروس  - 2

ح 559. ص 312 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
ح 599. ،ج 1،ص 329 ، یفاک لوصا  - 4
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هب ام  يارب  دـشاب ، یم  نآ  رد  زیچ  همه  نایب  هک  ار  باتک  نیا  هدرک و  نامباختنا  ّلجوّزع  يادـخ  هک  یناـسک  مییاـم  و  دـندومرف : »... 
.تسا هتشاذگ  ثرا 

: دییامرف ّتقد  هدش ، لقن  یفاک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ابیز  یثیدح  هب  هنیمز  نیا  رد  نینچمه 

يِذَّلا َْملِْعلا  َّنِإَو  ِءاِیْبنَْألا  َنِم  ِیبَن  ْفلَأ  َهَّنُس  مالسلا  هیلع  ِیلَع  ِیف  َّنِإ  ُلوُقی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ابَأ  ُْتعِمَـس  َلاق : ٍراسی  ِْنب  لیَُـضف  ْنَع  »
(1) ؛» ُثَراوَتی ُْملِْعلاَو  ُهُْملِع  َبَهَذَف  ٌِملاع  َتامامَو  ْعَفْری  َْمل  َمَدآ  َعَم  َلََزن 

هچنانچ  ) دوب مالسلا  مهیلعربمغیپ  رازه  تنس  مالسلا  هیلع  یلع  رد  دندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دیوگ ، یم  لیـضف  »
، مالسلا هیلع  میهاربا  ندوب  لیلخ  مالسلا ، هیلع  حون  تدابع  مالسلا ، هیلع  مدآ  ملع  دهاوخ  هک  ره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

مدآ اب  هک  یملع  و  دنک ) رظن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دنیبب ، ار  مالسلا  هیلع  یسیع  دهز  مالسلا و  هیلع  یسوم  تّهبا  راقو و 
«. دوش یم  لقتنم  ثرا  هب  شملع  هکلب  دریم  یمن  شملع  دریمب  یملاع  ره  تفرن و  الاب  دمآ ، دورف  مالسلا  هیلع 

(2) .تسا هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  نیَقداص  زا  زین  يرگید  ثیداحا  هطبار  نیمه  رد 

تحت یفاک  لوصا  هّجحلا » باتک   » رد یلقتسم  باب  ار  مالسلا  مهیلعایـصوا  ایبنا و  مولع  مالـسلا  مهیلع  همئا  ندرب  ثرا  صوصخ  رد 
(3) .دییامرف هظحالم  دوش ، یم  افتکا  سردآ  رکذ  هب  هک  .تسا  هدش  هداد  صاصتخا  فیرش ، ثیدح  رب 7  لمتشم  ناونع  نیمه 

ص:63

ح 588. ص 322 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.592 ح 589 -  ص 322،333 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

رب ینبم  . 635 زا 611 -   ) یثیداحا ، 350 صص 335 -  زا  نینچمه  و  ثیدح } لماش 7  ، } 329 ص 324 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
ياصع تاروت و  حاولا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  حالـس  لیبق ؛ زا  مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  ءایبنا  ياه  هناشن  تاـیآ و  هک  نیا 

همئا دزن  ...و  هعماج  رفج ، هفیحص  هدش ، رهم  ياه  همان  مالسلا ، هیلع  فسوی  نهاریپ  مالسلا ، هیلع  نامیلس  متاخ  مالسلا ، هیلع  یـسوم 
.تسا هدش  لقن  تسا ، مالسلا  مهیلع 
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دراد یهاگآ  دشاب  هک  ینابز  ره  هب  ینامسآ  بتک  همه  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هطاحا فارـشا و  ناگتـشذگ  ینامـسآ  بتک  مولع و  همه  هب  یتسیاب  يدوجو ، لاـمک  ياـضتقم  هب  ادـخ  تّجح  مالـسلا و  هیلع  ماـما 
زا مالـسلا  هیلع  یهلا  تّجح  اذـل  تسین و  عمج  لباق  لاـمک  اـب  صقن  تسا و  صقن  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  نیا  هچ  .دنـشاب  هتـشاد 

.تسا رود  هب  یتساک  صقن و  هنوگره 

: دییامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هب 

ْنِم ًهَثارِو  انَدـْنِع  یِه  مالـسلا : هیلع  َلاق  ...مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  یلِإ  ُهَعَم  َءآج  اَّمل  ُهَّنَأ   (1) ْهیَُرب ِثیِدَـح  ِیف  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماشِه  ْنَع  »
(2) ؛» يِرْدَأ ُلوُقیَف ال  یَش ٍء  ْنَع  ُلَأْسی  ِهِضْرَأ  ِیف  ًهَّجُح  ُلَعْجیال  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق ، امَک  اُهلوُقَنَو  اهوُؤَرَق  امَک  اهُؤَْرقَن  ْمِهِْدنِع 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  دنتـشاد ، ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  فرـشت  دصق  هیُرب  اب  مکح  نب  ماشه  نوچ  »
هب تملِع  هیرب  يا  دندومرف : هیرب  هب  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  درک ، لقن  ترـضح  نآ  يارب  ار  هیرب  ناتـساد  ماشه  دندروخرب ،
نآ تفگ : ینادب ؟ ار  شلیوأت  ینعم و  هک  يراد  نانیمطا  ّدح  هچ  ات  دندومرف : .مناد  یم  ار  نآ  تفگ : تسا ؟ ّدح  هچ  ات  تنید  باتک 

نانیمطا رایسب  مناد و  یم  بوخ  ار 

ص:64

ج لوقعلا ، تآرم  رد  هرس  سدق  یـسلجم  موحرم  .تسا  هدش  طبـض  ههیرب  یفاک  خسن  زا  یـضعب  رد  تسا و  میهاربا  رغَـصم  هیَُرب  - 1
دوب يراصن  هلاس  داتفه  گرزب  نادنمشناد  زا  هیرب  ...دنک  یم  لقن  لیصفتب  هرس  سدق  قودص  دیحوت  زا  ار  وا  ناتـساد  ص 170 ، ، 1

يوجتسج رد  دوب و  هدش  تسـس  مالـسلا  هیلع  حیـسم  نید  هب  تبـسن  شا  هدیقع  هک  دوب  یتدم  وا  دندرک و  یم  راختفا  وا  دوجوب  هک 
یفرعم مکح  هب  ماـشه  هب  ار  وا  نایعیـش  ...دوب  هدرواـین  تسدـب  يزیچ  یلو  هدرک ، هثحاـبم  نیملـسم  زا  يرایـسب  اـب  دوـب و  قـح  نید 

هدمآ ثیدح  همجرت  رد  وا  ناتـساد  هصالخ  . } ص 330 ج 1 ، يوفطـصم ، ياقآ  بانج  همجرت  یفاک ، لوصا  زا  لـقن  هب  ...دـندرک ،
{. تسا

ص 329،330 ح 600. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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يوج تسج و  بلط و  رد  نم  هک  تسا  لاس  هاجنپ  تفگ : هیرب  دندومرف ، لیجنا  ندناوخ  هب  عورش  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  و  مراد ،
، دروآ نامیا  دوب ، وا  هارمه  هک  مه  ینز  دروآ و  نامیا  مه  بوخ  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  وا  تفگ : ماشه  متـسه ، امـش  دـننام  ای  امش 

هیلع نسحلاوبا  ترـضح  نایم  يوگ  تفگ و  ماشه  دـندش ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  نز  نآ  هیرب و  ماشه و  سپس 
(1) ؛» ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَعب  ْنِم  اَهُضَْعب  ٌهیِّرُذ  : » هفیرش هیآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک ، لقن  ار  هیرب  مالسلا و 

تاروت تفگ : هیرب  دندومرف ، تئارق  ار  تساناد » اونش و  ادخ  تسا و  رگید  ضعب  زا  نآ  ضعب  مالسلا  امهیلع  نارمع  میهاربا و  داژن  »
يایبنا ینامـسآ  بتک  همه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدیـسر !؟ امـش  هب  اـجک  زا  مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  بتک  لـیجنا و  و 
دننامه و  میناوخ ، یم  مه  ام  دـندناوخ ، یم  نانآ  هک  نانچ  میا ، هدرب  ثرا  هب  نانآ  زا  ار  اـه  نیا  تساـم ، دزن  مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ 

وا دنـسرپب و  وا  زا  يزیچ  هک  دهد  یمن  رارق  نیمز  يور  رد  ار  یتّجح  چیه  دـنوادخ  مینک ، یم  نایب  زین  ام  دـندرک  یم  نایب  هک  نانآ 
مهیلع ناماما  ایـصوا و  ایبنا و  یقیقح  لاصتا  دنویپ و  ینعم  تسا  نیا  ادـخ .) نذا  هب  دـنناد  یم  ار  زیچ  همه  هکلب   ) مناد یمن  دـیوگب :

.رگیدکی اب  مالسلا 

تسا نآرق  لماح  یحو و  بطاخم  مالسلا  هیلع  ماما 

هدـنز یگـشیمه و  باتک  نآرق  نوچ  و  دـنرادن ، ار  نآ  لمحت  كرد و  تیفرظ  یلومعم ، دارفا  هک  تسا  يزیچ  یهلا ، یحو  تقیقح 
بلق هک  یقیقح  بطاخم  نیا  .دشاب و  هتشاد  دوجو  هشیمه  دیاب  زین  نآ  یقیقح  بطاخم  سپ  تساه ، ناسنا 

ص:65

هیآ 34. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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ماما ات  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  ناماما  زج  یناسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  تسا  یحو  هاگیاج  رتسب و  شحور  و 
.دنشاب دنناوت  یمن  مالسلا  هیلعرصع 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1)« ...ِرْدَْقلا ِهَلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  : » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

نامرف رما و  هدمآ ، دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناگتـشرف و  ردق  بش  رد  نآرق ، ربخ  قبط  هدش و  لزان  ردق  بش  رد  نآرق  : » دـندومرف
بـش رگید  هک  تفگ  دیاب  دوبن ، هدنز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رگا  الاح  .دنروآ  یم  دوخ  اب  فلتخم  دراوم  رد  ار  دنوادخ 

مه زاـب  دـنیوگب  رگا  و  تسا ! درگ  بقع  یعوـن  نیا  .تسا و  هدـش  ناـفلاخم  ریگ  ناـبیرگ  یفارحنا  هاگدـید  نینچ  تـسین !؟ يردـق 
« رما  » لوزن نوچ  و  دیآ ؛ یم  دورف  نیمز  رب  ادخ  فرط  زا  يرما  مه  زاب  هک  دنا  هدرک  رارقا  دوخ  هب  دوخ  دراد ، همادا  ردق  بش  نایرج 

(2) .دنریذپب تسا ، یبیغ  قیاقح  ماهلا و  رما و  بطاخم  نامه  هک  ار  رما » بحاص   » دوجو دیاب  راچان  هب  دنا ، هتفریذپ  ار 

لوزن لحم  لماح و  هک  یـسک  دوجو  شریذـپ  اب  زج  ردـق ، تکرب  اب  بش  نآرق و  رارمتـسا  ءاقب  ماهلا و  یحو و  رمتـسم  ناـیرج  نیا 
.دشاب یم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  نامه  یصخش  نینچ  تسین و  روصت  لباق  دشاب ، اه  نآ  بطاخم  یحو و 

یهلا یحو  یقیقح  مجرتم  مالسلا  هیلع  ماما 

هب تبسن  ًاعبط  دراد ، رارق  يدوجو  تالامک  جوا  رد  يرصع  ره  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

ص:66

هیآ 1. ردق ، هروس  - 1
ِهَلَیل ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِا  ِنْأَش  ِیف   » باـب  645 ثیداحا 637 -  نینچمه  و  ثیدح 498 .. زین  و  ح 640 ، ص 361 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.دشاب یم  هنیمز  نیا  رد  تسا  لصفم  ثیدح  ياراد 9  هک  اهِریِسْفَتَو » ِرْدَْقلا 
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یـسک تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  باتکلا  ملع  مامت  .تسا و  شیوخ  راگزور  درف  نیرتاناد  نآرق ، تالیوأت  نطاب و  رهاظ ، یناـعم 
.دشاب هتشاد  ییاعدا  نینچ  هک  دسرن  ار 

: دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(1) ؛» ءآیِصْوَْالا َریَغ  ِِهنِطابَو  ِهِرِهاظ  ِلُک  ِهّ ِنآرُْقلا  ُعیِمَج  ُهَْدنِع  َّنَأ  یِعَّدی  ْنَأ  ٌدَحَأ  ُعیِطَتْسیام  »

«. تسوا دزن  نآرق  مامت  نطاب  رهاظ و  دنک  اعّدا  هک  تسین  رداق  دناوت و  یمن  یسک  مالسلا  مهیلعربمغیپ  ءایصوا  زج  »

: دیوگ یم  نآرق ، نطاب  رهاظ و  زا  ثحب  رد  هللا  همحراردص  الم 

ناوختـسا تسوپ و  تشوگ و  یتشم  هک  ناسنا  رهاظ  زا  هک  نانچ  .تسا  نطب  تفه  ياراد  ناـسنا ، تقیقح  دـننام  زین  نآرق  تقیقح  »
يداو رهـش و  تفه  هلحرم و  تفه  نطب و  تفه  تسا ، يونعم  يداـم و  قیاـقح  یتـسه و  بتارم  همه  عماـج  هک  وا  نطاـب  اـت  تسا ،

(2) .تسا

نطب هلحرم و  تفه  تسا ، قح  ترـضح  هولج  روهظ و  نیع  هک  نآ  نطاب  اـت  تسا  فرح  توص و  يرادـقم  هک  مه  نآرق  رهاـظ  زا 
هرهب ظفل  توص و  زج  نآرق  زا  تسا ن  یناـسنا  نوطب  زا  سفن  عبط و  ماـقم  رد  هک  نآ  .دراد  یلماـح  یلها و  ینطب  ره  اذـل  .تسا و 

.دـنا و تمکح  بحاـص  هک  ناـنآ  تسا ، تریـصب  ُبل و  لـها  بیـصن  اـهنت  تسا ، تمکح  نیع  هک  نآرق ، ُبل  ّرـس و  اـما  .دربـن  يا 
.دیاین تسد  هب  یهلا  تبهوم  اطع و  هب  زج  تمکح 

ص:67

.607 ياه 604 -  ثیدح  زین  و  ح 603 ، ص 332 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.یفخا یفخ و  رس ، حور ، بلق ، سفن ، عبط ، دنا ، هدرک  ناونع  نینچ  ار  تقیقح  نیا  افرع  - 2
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نیا زا  دوخ  ّدح  رد  دناوتب  یسک  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نوطب ، بتارم و  تاجرد و  نیا  اب  یهلا ، ماع  تمحر  ياضتقا  اب  نآرق ، اّما 
(1) «. دربب یمهس  دروخب و  یقزر  ینامسآ  ناوخ 

تسوا ملع  راد  هنازخ  ادخ و  رما  یلو  مالسلا  هیلع  ماما 

هک تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  يدوجو  فرظ  هک  نیا  قلطم ، لاـمک  يدوجو و  هعـس  ظاـحل  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوؤش  زا  رگید  یکی 
.تسا نامسآ  نیمز و  رد  وا  تفالخ ) تماما و   ) رما یلو  دراد و  ار  ادخ  ملع  يراد  هنازخ  لمحت  شیاجنگ و 

(2) ؛» ِهَّللا یْحَو  ُهَبیَعَو  ِهَّللا  ِْملِع  ُهَنَزَخَو  ِهَّللاِْرمَأ  ُهالُو  ُنَْحن  ُلوُقی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ابَأ  ُْتعِمَس  َلاق : ٍرِیثَک  ِْنب  ِنمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  »

مالسلا هیلع  ماما  تعاطا  بوجو 

دهاوخ بجاو  ًاعرـش  ًالقع و  یماما  نینچ  تعاطا  تعیب و  مدرم ، هن  ادـخ  بختنم  موصعم  ماما  اب  تعیب  یگتـسیاش  راصحنا  ساـسارب 
رد هرـس  سدـق  ینیلک  موحرم  .تسین  هیجوت  لباق  لوقعم و  هجو  چـیه  هب  موصعم  ریغ  زا  يوریپ  موصعم ، يربهر  دوجو  اـب  اریز  .دوب 

ار هیقب  و  افتکا ، باب  ثیداـحا  زا  یکی  رکذ  هب  هک  تسا ، هدرک  زاـب  هَّمئَـْالا » ِهَعاـط  ُضْرَف   » ناونع تحت  یباـب  یفاـک  فیرـش  باـتک 
: دییامرف هجوت  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یثیدح  هب  .میهد  یم  عاجرا 

مالسلا هیلعاضِّرلا  ِْسأَر  یلَع  ًاِمئاق  ُْتنُک  َلاق : يِرَبَّطلا  ٍدیَز  ِْنب  ِدَّمَُحم  نَع  »

ص:68

ص 69،70. یبرثی ، ییحی  دیس  تماما ، هفسلف  زا ؛ لقن  هب  ، 46 ص 36 -  ج 7 ، توریب ، پاچ  هعبرا ، رافسالا  نیهلأتملاردص ، - 1
.584 ح 582 -  زین ص 320،321 ، و  ح 500 ، ص 273 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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َساّنلا َّنَأ  ِینَغََلب  ُقاحْـسِإ ! ای  مالـسلا : هیلع  َلاقَف  یـساّبَْعلا  یـسیِع  ِْنب  یَـسُوم  ْنب  قاحْـسِإ  ْمِهِیفَو  ٍمِشاه  ِیَنب  ْنِم  ٌهَّدِع  ُهَدـْنِعَو  ناسارُِخب 
ِینَغََلبالَو َُهلاق  ِیئابآ  ْنِم  ُُهتْعِمَـسالَو  ُّطَق  ُُهْتُلق  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ِیَتباِرق  ال َو  اَنل ، ٌدـِیبَع  َساّنلا  َّنَأ  ُمَعَْزن  اـّنِإ  َنُولوُقی :

(1) ؛» َِبئآْغلا ُدِهاّشلا  ِلَبْیلَف  ِغّ ِنیِّدلا ، ِیف  اَنل  ٍلاُوم  ِهَعاّطلا ، ِیف  اَنل  ٌدِیبَع  ُساّنلا  ُلُوقَأ : ِنِکلَو  یّ َُهلاق ؛ ِیئابآ  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنَع 

مـشاه ینب  زا  یعمج  مدوب و  هداتـسیا  تمدخ  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  روضح  رد  ناسارخ  رد  نم  دیوگ : یم  يربط  دیز  نب  دّمحم  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دندوب  ترضح  نآ  تمدخ  زین  دوب ، اه  نآ  نایم  رد  یسوم  نب  قاحسا  هک 

هب دـنگوس  هن ، دنتـسه ، اـم  هدرب  مدرم  هک  مـیراد  هدـیقع  اـم  دـنیوگ : یم  تنـس ) لـها  ) مدرم هـک  هدیـسر  ربـخ  نـم  هـب  قاحـسا ! يا 
مالـسلا مهیلع  مناردـپ  زا  هن  ما و  هتفگ  ینخـس  نینچ  نیا  زگره  نم  هن  مراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هک  یتبارق  يدـنواشیوخ و 

ینعی دنتـسه ؛ ام  ربنامرف  نامرف و  هدـنب  مدرم  میوگ  یم  نم  یلو  دنـشاب ، هتفگ  اـه  نآ  زا  یکی  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هن  ما و  هدـینش 
«. سب تسا و  نیا  نخس  دنناسرب  نابئاغ  هب  نارضاح  دننک ، يوریپ  ام  زا  دیاب  تناید  رد  .تسا  بجاو  نانآ  رب  ام  تعاطا 

: تسا هدمآ  نینچ  زین  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  لقن  هب  یثیدح  رد  نیملسم » تلیضف  میلست و   » باب رد  یفاک  هّجحلا  باتک  رد 

َْتنَأ امَو  مالسلا : هیلع  َلاقَف  َلاق : ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُضَْعب  ُأَّرَبَتی  َنیِِفلَتُْخم ، َکِیلاوَم  ُتْکَرَت  ّیِنِإ  مالسلا : هیلعٍرَفْعَج  ِیبَال  ُْتُلق  َلاق : ٍریَدُس  ْنَع  »
: ًهَثالَث ُساّنلا  ِلُک  َفّ امَّنِإ  َكاذَو ،

ص:69

{. 483  ) زجب ح رگید  ثیدح   16 ،} 490 ياه 474 -  ثیدح  ، 269 صص 262 -  زین  و  ح 483 ، ص 265 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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(1) ؛» ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ْمِهَیلِإ  ُدَّرلاَو  ْمِهیَلَع  َدَرَو  امِیف  ْمَُهل  ُمِیلْسَّتلاَو  ِهَِّمئَْألا  ُهَفِْرعَم 

( مدمآ امش  يوس  هب  و   ) مدرک كرت  یلاح  رد  ار  امـش  ناتـسود  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  دیوگ ، یم  ریدس  »
!؟ راکچ نانآ  عضو  اب  ار  وت  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنتسج ، یم  يرازیب  رگیدکی  زا  دنتشاد و  فالتخا  هک 

: دنراد فیلکت  زیچ  هس  هب  مدرم  انامه 

؛ مالسلا مهیلع  ناماما  نتخانش 

؛ ناشنامرف لباقم  رد  ندروآ  دورف  رس 

«. ناشتافالتخا لح  يارب  اه  نآ  هب  هعجارم  و 

ناشن ناج  نایم  رد  ناکاپ  رهم 

ناشکاپ رهم  هب  الا  هدم  لد 

« يولوم »

ص:70

.تسا هظحالم  لباق  ، 1016  - 1010، ياه ثیدح  میلست ، باب  رد  زین  و  ح 1009 ، ص 235 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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تماما راثآ  مشش : لصف 

تماما راثآ 

ص:71
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هلیسو مالسلا  هیلع  ماما  هلمج : زا  دجنگ ؛ یمن  ناسنا  مالک  رد  و  هدوبن ، فیـصوت  لباق  هک  دراد  یپرد  تمظع  اب  سب  يراثآ  تماما ،
هب ندیسر  تمحر ، تمعن ، مامتا  نید ، لامکا  وا ، زا  تعاطا  هیاس  رد  يدبا  یگدنز  تایح و  یهارمگ ، زا  رشب  تاجن  قلخ ، تیاده 

...و يورخا  يویند و  باوث  ضیف و  تمارک ،

زا ناسنا  تاـجن  تداعـس و  بجوم  ترخآ ، اـیند و  هب  طوبرم  روما  رد  نطاـب و  اـی  رهاـظ و  رد  مالـسلا ، هیلع  ماـما  يوریپ  تعاـطا و 
.دوش یم  یهلا  باقع  بجوم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  تفلاخم  و  هدش ، یهلا  باذع 

ًادـِلاَخ ِراَّنلا  یِفَف  اَنَّقَح ، اَنَیلِإ  ِّدَؤی  َْملَو  اَنَـضَْغبَا  ْنَمَو  ِهَّنَْجلِاب ، َُهل  ُهَّللا  یَفَو  اَنل ، یفَو  ْنَمَف  مالـسلا ...: هیلع  هَّللادـبَع  ِیبَأ  نَع  ِیقْرَْبلا ...، ِنَع  »
(1) ؛» ًادَّلَُخم

و دشخب ، یم  تشهب  ار  وا  هدرک ، افو  شا  هدعو  هب  دنوادخ  دشاب ، ام  دـهع  هب  رادافو  سک  ره  دـندومرف ...: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  »
«. دوب دهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  دنکن ، ادا  ار  ام  قح  دراد و  نمشد  ار  ام  هک  ره 

شتآ و زا  تاجن  تسا ، تّما  هدهع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  يدهع  هب  يراد  افو  رثا  هجیتن و  دینک ، یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
.تسا شتآ  رد  ندوب  دلخم  بذعم و  ینکشدهع  ینمشد و  هجیتن  رمث و  باذع و 

ص:73

ح 1046 و 1048. ص 255 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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مالسلا هیلع  ماما  دوجو  تکرب  هب  نیمز  تابث  رارقتسا و 

یم ورف  ار  شلها  هداد ، تسد  زا  ار  شرارقتـسا  نیمز  دشابن ، مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نانچ  تشذـگ  لبق  ياه  لصف  رد  هک  روط  نامه 
زا یتسه ، ناهج  ناماس  تابث و  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیذ  ثیدح  ترابع  زا  .دوش  یم  دوبان  درب و 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  روضح  دوجو و  تکرب  ضیف و 

(1) ؛» ْتَخاَسل ٍماِما  ِریَِغب  ُضْرَألا  ِتیَِقب  َْول  َلاق : مالسلا  هیلع  هَّللاِْدبَع  ِیبَا  ْنَع  »

«. دشاپ یم  ورف  مه  زا  یتسه  ناهج  دشاب ، ماما  نودب  نیمز  رگا  »

نوکس بطق  رد  هن  دوب و  تکرح  مجنا  رد  هن 

(2) دنچ ینانیشن  كاخ  نیمز  هب  يدوبن  رگ 

یهلا ضیف  هطساو  مالسلا  هیلع  ماما 

، هدش عطق  یتسه  ضیف  دشابن ، مالسلا  هیلع  ماما  هچنانچ  هدوب ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  لیفط  هب  ناهج  نیا  تایح  یگدنز و 
: دییامرف تقد  لیذ  ثیدح  هب  دشاپ ، یم  ورف  مه  زا  ناهج 

اَّنِإَف ُْتُلق : ال ؛ مالـسلا : هیلع  َلاق  ٍمامِإ ؟ ِریَِغب  ُضْرَْألا  یْقبَتَأ  َُهل : ُْتُلق  َلاق : مالـسلا  هیلعاـضِّرلا  ِنَسَحْلا  ِیبَأ  ْنَع  ِلیَـضُْفلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  »
هیلع َلاقَف  ِدابِْعلا ، یَلَع  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِلـْهَأ  یلَع  یلاـعَت  ُهَّللا  َطَخْـسی  ْنَأ  ـَّالِإ  ٍماـمِإ  ِریَِغب  یْقبَتـال  اـهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  يوَْرن 

(3) ؛» ْتَخاَسل ًاذِإ  یْقبَت  ال  ال ؛ مالسلا :

ص:74

ح 451. ص 252 ، ،ج 1 ، یفاک لوصا  - 1
ص 87. یبرثی ، ییحی  دیس  تماما ، هفسلف  زا  لقن  هب  هللا ، همحر  يراوزبس  يداهالم  جاح  ناوید  - 2

.تسا هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 453،454 ، زین  و  ح 452 ، ص 253 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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؟ دنام یم  یقاب  ماما  نودب  نیمز  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگ ، یم  لیضف  نب  دّمحم  »

ای نیمز و  رگم  دـشابن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  نودـب  نیمز  هک  هدـش  تیاور  اـم  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  متفگ : هن ، دـندومرف :
.دنریگ یم  رارق  دنوادخ  مشخ  دروم  ناگدنب 

«. دنتفر یم  نیب  زا  همه  دنام ، یمن  یقاب  يرشب  نیمز و  ًالصا  هن ، دندومرف :

هک تسا  تباـث  زین  دوخ  ياـج  رد  .دوب و  دـهاوخ  یتسین  ضحم و  مدـع  یهلا ، ضیف  دادـما و  نودـب  یتسه  ناـهج  هک  تسا  نشور 
.لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  ریغال ، دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یهلا ، ضیف  هطساو 

دنا هدنز  وت  يوب  هب  هلمج  تانیاک ، نوچ 

مه رادم  رب  نم  هیاس ز  باتفآ ! يا 

تسوت نسح  ضیف  لگ  هلال و  يوربآ  نوچ 

(1) مه رابب  یکاخ  نم  رب  فطل ! ربا  يا 

مالسلا هیلع  ماما  تمارک  زاجعا و 

يوس زا  يددعتم ، دراوم  رد  بلطم  نیا  .دنشاب  روط  نآ  دنناوت  یمن  نارگید  هک  تسا  نانچ  لمع ، ملع و  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
و هدوب ، رایسب  هداعلا  قراخ  روما  و  یلمع ...  یملع ، رظن  زا  مالسلا  هیلع  ناماما  يرترب  .تسا  هدش  نایب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
رد دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  حضاو  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ییاه  یگژیو  تافـص و  تمظع ، ماقم ، نأش ، هب  هجوت  اب 

فرصت ناهج  ثداوح  رد  موزل  تروص 

ص:75

.ناوید ظفاح ، - 1
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دنچ هب  راصتخا  تهج  هب  .تشاد  دهاوخ  لابند  هب  يرامـش  یب  راثآ  دوخ  ياج  رد  هک  .دـهد  رییغت  دوخ  هدارا  قبط  ار  اه  نآ  هدومن ،
: مینک یم  هراشا  دروم 

نآ تماما  هب  تخرد  رارقا  مالـسلا و  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  طـسوت  نـالیِغ » ُِّما   » تخرد نتفگ  نخـس  ندروآ و  رد  تکرح  هب  - 
؛(1) مالسلا هیلع  ترضح 

؛(2) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تماما  هب  رارقا  مالسلا و  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تسد  رد  اصع  نتفگ  نخس  - 

؛(3) مالسلا هیلعاضر  ماما  طسوت  دیزی ) نبرَمُع  نب  نیسح   ) رامیب ياپ  ندادافش  - 

(4) ؛) ءاضیب دی   ) دندرک نشور  ار  هناخ  دوخ  تشگنا  رس  اب  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  - 

؛(5) الط شمش  هدام و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  فرصت  - 

؛ راوشد یملع  لئاسم  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  نداد  خساپ  - 

؛ بیغ زا  نانآ  یهاگآ  - 

هعجارم يارب  یخرب ، سردآ  طقف  راـصتخا  ظاـحل  هب  هک  .تسا  هدیـسر  رتاوت  ّدـح  هب  یثیدـح  بتک  رد  نآ  لـقن  هک  تسا  يوحن  هب 
ناونع اب  یباب  و  هدـمآ ، بیغ  تازجعم و  زا  يدراوم  یفاک ، لوصا  زا  ات 670 ، هرامـش 650  ياه  ثیدح  رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  رکذ 

(6) .تسا هدش  هداد  صاصتخا  صوصخ  نیا  رد  زین  هّجحلا » باتک   » رد ِبیَغْلا » ُرْکِذ  ِهِیف  ٌرِدان  »

ص:76

.تسا یندناوخ  بلاج و  لصفم ، ثیدح  هک  ح 920 ، ص 163،164 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ح 921. ص 163،164 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

هیلعاضر ماما  هک  تسا ، بهذم  یفقاو  يدرف  هّجاحم  لاؤس و  صوصخ  رد  ثیدح  ح 922 ، ص 163،164 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
.دنداد شیافش  رامیب  تساوخرد  هب  دعب  لاس  دنداد و  يو  هب  ار  يرامیب  ربخ  وا  لئاسم  خساپ  زا  سپ  مالسلا 

.تسا یبیغ  رابخا  زا  ياه 1291،1293،1294 ، ثیدح  زین  و  ح 1292 ، ص 404 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
.تسا مالسلا  هیلعاضر  ماما  تازجعم  یبیغ و  رابخا  زا  ، 1300 ثیداحا 1297 -  زین  و  ح 1295 . ص 406 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 5

.670 ثیداحا 650 -  ، 387 صص 374 -  .یفاک ج 1 ، لوصا  - 6
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رد يدوجو ، تالامک  رظن  زا  هک  دـنریگ ، یم  همـشچرس  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  زا  يداع ، ریغ  مزاول  راـثآ و  ناونع  هب  اـه  نیا  همه 
تثعب هک  ناـنچ  .تسا  مدرم  یتـفرعم  یملع و  تیادـه  تسا ، بوـلطم  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  هـچنآ  .دراد  رارق  يداـع  ریغ  يا  هـجرد 

راثآ زا  هک  دنتسه  مه  يا  هداعلا  قوف  تردق  ياراد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  ارچ  اما  .تسا  روظنم  نیمه  هب  مالسلا  مهیلعایبنا 
، هتـشاد رگیدمه  هب  یطابترا  هچ  تردق ، نیا  ملع و  نآ  رگید  ترابع  هب  دننک ؟ یم  ریبعت  تمارک »  » ای زاجعا »  » ناونع اب  تردـق ، نیا 

؟ دنتفا یم  قافتا  مه  هارمه  مزال و  ارچ 

ياراد مالـسلا  هیلع  ماما  و   ] هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  مزال  بجاو و  : » دـیوگ یم  اه  نیا  طابترا  هرابرد  هللا  همحرانیـس  نبا 
نیا اب  سپ  دنتسین ، نآ  دجاو  ناشدوخ  هک  دننادب  یتقیقح  ياراد  ار ، وا  مدرم  ات  دنشاب ، هتشادن  ار  نآ  نارگید  هک  دشاب  یتیصوصخ 

(1) «. دشاب هدوب  یتازجعم  ياراد  وا  دیاب  سپ  دنسانشب ، هداد و  صیخشت  رگید  مدرم  زا  ار  وا  تیصوصخ 

اه ناسنا  رگ  تیاده  مالسلا  هیلع  ماما 

يورخا يویند و  تداعس  نامز و  هب  هاگآ  و  هدوب ، نیرخآ  نیلّوا و  مولع  ياراد  لماک و  ناسنا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  هب  تیانع  اب 
تباث زین  ادخ  بختنم  یهلا  تّجح  هب  رارطضا  دوخ  ياج  رد  تسا و  تیاده  دنمزاین  رـشب  یفرط  زا  و  تسا ، تمـصع  ياراد  رـشب و 

.رگید یسک  هن  تسا ، رشب  يداه  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  دش ،

هیآ رد  يِداه »  » و رِْذنُم »  » زا روظنم  هک  دندرک ، لاؤس  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

ص:77

ص یبرثی ، ییحی  دیس  تماما ، هفسلف  زا ؛ لقن  هب  ص 710 ، نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاجن ، مّود و  لصف  مهد ، هلاقم  تایهلا ، افش ، - 1
،111
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؟ تسیچ  (1)( ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌزِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » هفیرش

ْنِم ُهادُْـهلا  َُّمث  ِهَّللا ، ِیبَن  ِِهب  َءآج  ام  یلِإ  ْمِهیِدـْهی  ٍداه  اّنِم  ٍنامَز    ّ ِلُِکلَو ُرِذـْنُْملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  مالـسلا : هیلع  َلاـقَف  »...
(2) ؛» ٍدِحاو َدَْعب  ًاَدِحاو  ُءایِصْوَْألا  َُّمث  ِیلَع  ِهِدَْعب 

تیب لها  ام  زا  يرـصع  ره  رد  مدرم  يارب  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدـنهد ) میب  ، ) رذـنم : » دـندومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  »
زا دعب  ناربهر  دنک ، یم  تیاده  ییامنهار و  تسا ، هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچنآ  هب  ار  اه  نآ  هک  دشاب  یم  يرگ  تیادـه 

«. دنتسه مدرم  يداه  يرگید  زا  سپ  یکی  شنانیشناج  ناشیا  زا  سپ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  لّوا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هک يریذـپ  تیادـه  ینعی  راک ، هجیتن  هب  تقد  لـمأت و  یمک  اـب  یلو  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  نوؤش  هلمج  زا  يرگ  تیادـه  هچرگ 
.دور یم  رامشب  مه  تماما  راثآ  هلمج  زا  هلوقم  نیا  هک  میبای  یم  رد  دراد ، یپ  رد  ار  یهارمگ  زا  یمالسا  تّما  تاجن 

قلخ رب  ادخ  تّجح  مالسلا  هیلع  ماما 

ناوت یمن  دنـشاب ، یم  سوه  اوه و  بضغ ، توهـش ، راتفرگ  هدوب ، نایـسن  اـطخ و  ضرعم  رد  ًاـمئاد  هک  ار  اـه  ناـسنا  تسا ، یهیدـب 
ریسم رد  دناوت  یم  یتقو  تیاده ، لماع  نیا  و  تسناد ، یهلا  باذع  رفیک و  قحتـسم  و  دومن ، هذخاؤم  تجح ، مامتا  تیاده و  نودب 

هلیـسوب زین  دوخ و  زا  لبق  ماما  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یفرعم  اب  هلمج  زا  فلتخم ، قرط  زا  هک  دـشاب  رثؤم  اـه  ناـسنا  تکرح 
ِتلاسر هک  تسا  یسک  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  .دشاب و  ییاسانش  لباق  مدرم  يارب  تمارک  هزجعم و 

ص:78

{. تسا يربهر  ار  یهورگ  ره  يا و  هدنهد  رادشه  وت  ، } هیآ 7 دعر ، هروس  - 1
ياه 496،498و499. تیاور  زین  و  ح 497 ، ص 272 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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رب ادخ  تّجح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دشاب  رادروخرب  تماما  مئالع  زا  و  هدش ، یفرعم  اه  نآ  هب  و  هتشاد ، هدهعب  ار  مدرم  تیاده 
.ددرگ یم  نافلختم  هناهب  رذع و  هنوگره  طوقس  بجوم  .دشاب و  یم  قلخ 

: دندومرف هک  هدش ، تیاور  نینچ  مالسلا  مهیلع  متشه  متفه و  مشش ، ماما  زا  هطبار  نیا  رد 

(1) ؛» َفَْرعی یّتَح  ٍمامِِإب  َّالِإ  ِهِْقلَخ  یلَع    ِ ِهَّلل ُموُقَتال  َهَّجُْحلا  َّنِإ  »...

«. دوش هتخانش  ات  مالسلا  هیلع  ماما  دوجوب  زج  ددرگن ، مامت  شقلخ  رب  ادخ  تّجح  انامه  »

اه نآ  يارب  ایند  رد  هک  نیا  رگم  دیدرکن ، نانچ  دیدرک و  نینچ  ارچ  دیوگب  مدرم  هب  دناوت  یمن  تمایق  رد  دنوادخ  هک ؛ نیا  حیضوت 
، هدـناسر اه  نآ  هب  ار  مدرم  فیاظو  دـشاب و  هدـش  تباث  مدرم  يارب  وا  تماما  تازجعم ، صوصن و  اب  هک  هداتـسرف ، ییاوشیپ  ماـما و 

.دیآ یم  شیپ  نایبالب  باقع  حُبق  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  هدرک  غالبا  یفرعم و  نانآ  يارب  ار  نید  ادخ و 

مالسلا هیلع  ماما  شریذپ  تخانش و  رد  یهاتوک  هجیتن 

لامعا و يرادنید ، کش  یب  دنک ، روصق  نیگنس  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  یسک  رگا  مالسلا  هیلعرون  ماما  تخانش  ترورض  هب  تیانع  اب 
.درادن یتلزنم  ردق و  شزرا و  مالسلا ، هیلع  موصعم  يربهر  زا  يوریپ  شریذپ و  نودب  دشاب ، تمحز  رپ  نیگنس و  دنچ  ره  شتادابع 

یتسیاب ناسنا  .دش  دهاوخ  زین  تریح  یهارمگ و  بجوم  هکلب 

ص:79

شیپ ادخ  تجح  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ح 442 ، زین ؛ و  . 441 ياه 438 -  ثیدح  ص 250 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.دوب دهاوخ  مه  قلخ  زا  دعب  و  دشاب ، یم  قلخ  اب  و  هدوب ، قلخ  زا 
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زین دـنوادخ  تیانع  نیرق  ات  دـیامن  تفرعم  بسک  هنیمز  رد  شالت  یلاع  تمه  اب  سپـس  دـشاب ، شماما  تخانـش  بلاط  شدوخ  ًالوا 
.ددرگ

ظفاح یلاع  تمه  دوبن  ات  ار  هرذ 

دوشن ناشخرد  دیشروخ  همشچ  بلاط 

: دییامرف هجوت  لیذ  ثیدح  هب  هطبار  نیا  رد 

ُریَغ ُهیْعَسَف  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َمامِإ  الَو  ُهَسْفَن  اهِیف  ُدَهْجی  ٍهَدابِِعب  َهَّللا  َناد  ْنَم  ُّلُک  ُلوُقی : مالسلا  هیلعٍرَفْعَجابَأ  ُْتعِمَس  َلاق : ِِملْـسُم  ِْنبِدَّمَُحم  ْنَع  »
(1) ؛» ...ِِهلامْعَال ِیناش ٌء  ُهَّللاَو  ٌریَحَتُم  ٌّلاض  َوُهَو  ٍلُوبْقَم ،

نآ رد  ار  دوخ  هک  یتدابع  اب  دنک  ادخ  يراد  نید  هکره  دـندومرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  مدینـش  دـیوگ : یم  ملـسم  نب  دّـمحم  »
، هدوبن قح  هاگرد  لوبقم  وا  شالت  یعس و  دشابن ، هتـسباو  دقتعم و  ادخ ، بناج  زا  ییاوشیپ  ربهر و  هب  یلو  دنکفا  تمحز  هب  تدابع 

«. تفرگ دهاوخن  رارق  دنوادخ  دنسپ  دروم  شلامعا  و  هدش ، نادرگرس  هارمگ و  وا  و 

(2) .تسا هدمآ  رگید  ياهریبعت  اب  ثیدح  دنچ  لماش  صوصخ ، نیا  رد  یباب  یفاک » لوصا   » رد

ص:80

ح 965. ص 204 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
.968  - 964،966، ياه ثیدح  ، 206 ص 203 -  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  تماما  متفه : لصف 

هراشا

ص:81
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يرواب يدهم  هنیشیپ 

زا يدرم  روهظ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  یبن  تراشب  تیناقح  نونک ، ات  مالسا  دیـشروخ  عولط  مد  هدیپس  زا  ناناملـسم  ... 
یب متس و  ملظ ، زا  ناهج  ندش  رپ  زا  سپ  هک  ومه  دنا ، هتشاد  رواب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  مان  هب  نامّزلا  رخآ  رد  دوخ  فیرش  نادناخ 

.هَّللا ءاش  نا  درتسگ  دهاوخ  یکاخ  هرک  نیا  هنهپ  رب  ار  طسق  لدع و  یتلادع ،

یمالسا تّما  داحآ  نایم  رد  يدامتم  نورق  لوط  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  يارب  يرامـش  هظحل  يراظتنا و  مشچ  نیاربانب 
راچد هتشگ و  ادج  یمالـسا  هعماج  هرکیپ  زا  يرامـش  تشگنا  دارفا  اهنت  دنا و  هدرـشف  ياپ  هدیقع  نیا  رب  ناناملـسم  هتفای و  رارمتـسا 

اه و هتـشون  زا  هنالعفنم  دـیلقت  لوصحم  هک  یفارحنا  .دـنا  هدومیپ  اـطخ  هار  هدـنزاس ن  سدـقم و  هدـیقع  هب  تبـسن  هدـش و  فارحنا 
(1)  . ...تسا هدوب  ناقرشتسم  هناضرغم  تقیقح و  زا  یلاخ  تارظن 

یناهج یمالسا و  ارف  هدیا  يرواب » يدهم  »

حیضوت

هب ناسنا ، تاـیح  خـیرات  یناـیاپ  عطقم  رد  ار  شیاـسآ  شیاـشگ و  و  طـسق ، لدـع و  دوخ ، جورخ  اـب  هک  گرزب  یجنم  روهظ  هدـیا 
هب دروآ و  دهاوخ  ناغمرا 

ص:83

.هدازیلع يدهم  قیقحت : همجرت و  ص 43 ، سونقق ،» راظتنا  رد   » باتک ك.ر ؛ - 1
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هک تسا  يا  هدیقع  داهن ، دـهاوخ  ناینب  ار  يرتسگداد  رورپ و  لدـع  همیرک  تلود  دیـشخب و  دـهاوخ  نایاپ  ...ناملاظ  زواجت  متس و 
.دنراد هتشاد و  نامیا  نادب  للم  ریاس  زا  يریگ  مشچ  شخب  یمیهاربا و  هناگ  هس  نایدا  ناوریپ 

: تسا هدمآ  نینچ  نانجلا  حیتافم  رد  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  ترایز  زا  یشخب  رد  بلطم  نیا  دیؤم  ناونع  هب 

«. ...ًالْدَعَو ًاَطِْسق  َضْرَألا  ِِهب  َأَلْمیَو  َثَعَّشلا  ِِهب  َُّملیَو  َِملَْکلا  ِِهب  َعَمْجی  ْنَأ  َمَمُالا  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللاَدَعَو  يِذَّلا  يِدْهَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا  »...

دنادرگ عمج  ار و  راتفگ  وا  هلیـسو  هب  دنک  عمج  هک  نیا  اه ، تّما  هب  هدومرف  هدعو  ار  وا  لجوّزع  يادخ  هک  نآ  يدهم  رب  مالـس  »... 
(1)« ...داد لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هطساو  هب  دنک  رپ  و  ار ، یگدنکارپ  وا  هلیسو  هب 

هک هنوـگ  ناـمه  دنـشیدنا و  یم  یجنم  کـی  روـهظ  هب  دـندقتعم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تشگزاـب  هب  هک   - نایحیـسم دـننام  ناـیدوهی 
زین اهودنه  دنتسه و  دوعوم  رودوئت  دوخ  هاشداپ  روهظ  هار  هب  مشچ  زین  یشبح  ناینارـصن  دنا ، هاش  مارهب  تعجر  راظتنا  رد  نایتشترز 

ادوب و ندـمآ  زاب  رظتنم  اه  ییادوب  دـنراد و  خـسار  داـقتعا  ردیـشوه  ندوب  هدـنز  هب  اـه  یـسوجم  دـنا و  هتـسب  لد  ونـشیو  جورخ  هب 
هدیا نینچمه  .دنرامش  یم  گرزب  یجنم  ار  زیگنچ  دوخ  ربهر  مه  لوغم  ماوقا  دنتـسه و  کیدور  دوخ  ِگرزب  بقرتم  اه  ییایناپـسا 

(2) .تسا هدش  هدید  زین  ینیچ  نهک  نوتم  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتشاد  جاور  مه  ناتساب  رصم  رد  یجنمروهظ » »

ص:84

هللا ص 956. همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  نانجلا ، حیتافم  - 1
؛ زا لـقن  هب  ،ص 270 ، بلاغ یفطـصم  رتکد  همایقلا ، مئاـق  هماـمالا و  صـص 43،44 ؛ نسح ، دّمحم  دعـس  مالـسالا ، یف  هیدهملا  - 2

صص 44،45. يدهم ، هدازیلع ، سونقق ، راظتنا  رد  باتک 
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دسرن ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسح  هب 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ار  وت 

دنا هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا 

دسرن ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسک 

یکی عنص و  کلک  دیآ ز  رب  شقن  رازه 

دسرن ام  راگن  شقن  يریذپ  لد  هب 

يدهم ماما  روهظ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تراشب  قبط  ناناملـسم  همه  یمالـسا  فلتخم  بهاذم  دوجو  مغریلع 
رت بلاج  .دنا  هدرک  حیرصت  انعم  نیدب  زورما ، ات  يرجه  مّوس  نرق  زا  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  .دنراد  خسار  داقتعا  مالـسلا  هیلع 

...دنا هدناوخ  لتقلا  بجاو  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رکنم  ناملسم  هک  تسا  ناشیا  ياهقف  زا  يا  هدع  ياوتف  نآ ، زا 

يدهم ترضح  روهظ  هب  ناناملسم  داقتعا  زا  ناملسم  رادمان  سانـش  هعماج  خروم و  نودلخ -  نبا  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  ساسا  رب 
: دنک یم  دای  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع 

یلـص تّوبن  نادناخ  زا  يدرم  دیاب  ریزگان  هک  هدوب  نیا  يدامتم  ياه  هدس  لوط  رد  مالـسا  لها  مومع  نایم  جیار  روهـشم و  هدیقع  »
يوریپ يو  زا  یمالـسا  تّما  ات  دزاس  رادـیدپ  ار  تلادـع  دـناسر و  يرای  ار  ادـخ  نید  هک  دـنک  روهظ  ناـمّزلا  رخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا 

(1) «. دوش یم  هدیمان  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  تسا  یسک  وا  ...دنیامن 

كردـم و نودـب  تسین  نکمم  هاگ  چـیه  يرواب ، یجنم  هدـیا  لصا  رب  ...و  هتـشذگ  نایدا  ناوریپ  نایم  يرظن  قافتا  نینچ  ققحت  »...
لیصا راوتسا و  يا  هناوتشپ 

ص:85

ص 46. نامه ، زا ؛ لقن  هب  ص 555 ، لصف 52 ، ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 1
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لیلد دنـس و  دوجو  نودب  ًهداع  یلومـش  ناهج  رظن  تدحو  نینچ  ریاظن  اریز  دنا ) هتـشادنپ  نینچ  ناگدروخ  بیرف  یخرب  هک   ) دشاب
 . ...دنریذپ یمن  تروص  ربتعم  دنسپ و  لقع 

ینامسآ ياه  باتک  تراشب  نامّزلا ، رخآ  رد  یجنم  روهظ  هب  باتک  لها  داقتعا  هاگتساخ  هک  تسین  دیعب  تفگ : دیاب  همه  نیا  اب  اّما 
بتک رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تّوبن  هب  تراشب  هک  هنوگ  نامه  دـشاب -  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  يدـهم  ندـمآ  هب  ناـشیا 

...یکدنا هدع  رگم  دنتخاس ، یفخم  ار  تراشب  نیا  ّربکت ، تجاجل و  يور  زا  نایدا ، نآ  تسرپاوه  ناوریپ  نکیل  دوب -  هدمآ  ناشیا 

روهظ هب  اـه  نآ  رد  هک  تسا  تاروت  رافـسارد  یتارقف  ددرگ ، یم  نومنهر  هتفگ  شیپ  ياعّدـم  يوس  هب  ار  اـم  هک  يدراوم  هلمج  زا 
: تسا هجوت  نایاش  ریز  ياه  هنومن  .تسا  هتفر  یتاراشا  نامزلارخآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يدهم 

: دنک یم  لقن  نینچ  ایمرا » رفِس   » زا نابز  برع  هدنسیون  یندرالا  دّمحم  وبا  . 1

نایدول ریگرپس و  ود  نآ  طوق  شوک و  دنزیخ ؛ اپ  هب  ناروشحلـس  هک  دـیاب  .دـینک  رب  ياج  زا  ار  اه  هباّرا  دـییآ و  زارف  هب  اه  بسا  يا 
ناهاوخ دب  نانمـشد و  زا  ماقتنا  تسا ، ماقتنا  زور  زورما  تسا ، نایهاپـس  رمالا  بحاص  هک  تساقآ  نآ  زور  زورما  ناشک ، نامک  نآ 

(1) .تسا هتشگ  ایهم  ینابرق  کی  تارف ، دور  دزن  لامش و  نیمزرس  رد  ...رورس  نآ  يارب  اریز  ...يو 

: تسا هدروآ  نینچ  لاجّدلا  حیسملا  دوخ  باتک  رد  بویا ، دیعس  ّتنس  لها  ققحم  . 2

بیع چیه  يدهم  رادرک  رد  هک  تسا  هدمآ  ناربمایپ  بتک  رد  دیوگ : یم  بعک 

ص:86

ص 48. نامه ، زا  لقن  هب  ص 155 ، یندرالا ، دّمحموبا  رهجملا ، تحت  سدقملا  باتکلا  - 1
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: دسیون یم  نآ  تشون  یپ  رد  بویا  دیعس  دوخ  سپس  .تسین  یصقن  و 

ار يدـهم  تایاور  رابخا و  باتک  لها  .ما  هتفای  باـتک  لـها  ِسدـقم  نوتم  رد  تروص  نیمه  هب  ار  بلطم  نیا  هک  مهد  یم  تداـهش 
لـسن زا  هک  دنک  یم  دای  ییوناب  زا  ایؤر » رفِـس   » رابخا .دنا  هدرک  لابند  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  شراوگرزب  ّدَج  رابخا  نانوچ 
يوناب نآ  لسن  زا  دروآ و  یم  اـیند  هب  ار  درم  نیمهدزاود  هک  درب  یم  ماـن  يرگید  يوناـب  زا  سپـس  .دـیآ  یم  دوجو  هب  درم  يو 12 

(1)  . ...دهد یم  ربخ  مناخ  نیا  هب  اهرطخ  هطاحا  زا  تسا و  نیتسخن 

یبختنم دنراد ، هراشا  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  دروم  رد  یهلا  هدعو  هب  هک  دراد  دوجو  نایدا  ریاس  سدقم  بتک  رد  يرگید  دراوم 
: مینک یم  رورم  ار  اه  نآ  زا 

نایدوهی سدقم  بتک  فلا )

: تسا هدمآ  یبن  قوقیح »  » باتک متفه  لصف  رد 

شیوخ دزن  ار  اه  تّما  عیمج  هکلب  درک ، دـهاوخن  گنرد  دـمآ و  دـهاوخ  هتبلا  اریز  شاـب ؛ رظتنم  شیارب  دـنک ، ریخأـت  هچ  رگا  و  »...
«. دزاس یم  مهارف  شیوخ  يارب  ار  یمامت  دنک و  یم  عمج 

: میناوخ یم  نینچ  یبن  هانیفص » باتک «  مّوس  لصف  رد 

«. شور کی  هب  ناشیا  ندرک  تدابع  يادخ و  مان  هب  همه  ندناوخ  يارب  هزیکاپ  بل  اه ، موق  هب  منادرگرب  تقو  نآ  رد  »

ص:87

ص 49. نامه ، زا  لقن  هب  13 ؛} ،) 12، ایؤر رفس  زا  لقن   } ص 379،380 بویا ، دیعس  لاجّدلا ، حیسملا  - 1
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يراصن لیجانا  ب )

: مینیب یم  ار  ترابع  نیا  اقول »  » لیجنا مهدزاود  لصف  رد 

تقو ره  ات  ...دنشِک  یم  ار  دوخ  ياقآ  راظتنا  هک  دیشاب  یناسک  دننام  دیراد و  هتخورفا  ار  دوخ  ياه  غارچ  هتسب و  ار  دوخ  ياهرمک  »
«. دیآ یم  ناسنا  رسپ  دیرب ، یمن  نامگ  هک  یتعاس  رد  اریز  ...دینک  زاب  وا  يارب  ار  رد  گنرد  یب  دبوکب ، ار  رد  دیایب و 

: تسا هدمآ  یتوهال » يانحوی   » تافشاکم مهدزاود  لصف  رد 

«. دش ناهنپ  رظن  زا  نامز ، فصن  نامز و  ود  نامز و  کی  يارب  نانمیرها ، دربتسد  زا  یعطق  تظافح  رظنم  هب  دولوم  نآ  «و 

نایتشدرز سدقم  بتک  ج )

: دنک یم  تیاکح  نینچ  یبن  تشترز »  » لوق زا  همان  بساماج  رد  بساماج 

اب شیوخ و  دَـج  نییآ  رب  قاس و  گرزب  نت و  گرزب  رـس ، یگرزب  يدرم  مشاـه ، نادـنزرف  زا  ناـیزات ، نیمز  زا  دـیآ  نوریب  يدرم  »
«. دنک داد  ار  نیمز  دنک و  ینادابآ  دهن و  ناریا  هب  يور  رایسب و  هاپس 

: میناوخ یم  ار  هدنهد  ناکت  حیرص و  هرقف  نیا  همادا ، رد 

هک نادزی  مکح  هب  ایند  رد  دوش  هاشداپ  یـسک  دراد ، ماـن  ناـمز   [ هاـش  ] ماـش ناـهج و  دیـشروخ  هک  ربماـیپ  نآ  رتخد  نادـنزرف  زا  «و 
«. دوش لصتم  تمایق  هب  وا  تلود  دشاب و  هکم  هک  ایند  نایم  رد  .دشاب  ربمغیپ  نآ  ِرخآ  ِنیشناج 

ناودنه سدقم  بتک  د - 

: تسا هدمآ  ینومکاش »  » باتک رد 

ص:88
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برغ قرـش و  ياه  هوک  رب  هک  دـشاب  یـسک  وا  دوش ، مامت  راوگرزب  نشک  ناهج  ود  قیالخ  دیـس  دـنزرف  هب  ایند  تلود  یهاشداپ و  »
(1) «. دشاب مئاق ) ، ) هداتسیا وا  مان  ددرگ و  هدنز  ادخ  نید  دوش و  نید  کی  ادخ  نید  ...دهد  نامرف  دنارب و  مکح  ایند 

دهاوخ تسد  هب  هجیتن  نیا  نیقی  هب  دوش ، هشیدـنا  يرواب  یجنم  هدـیقع  رب  لـلم  رثکا  روآ  تفگـش  قفاوت  نوماریپ  يرادـقم  هچناـنچ 
ربارب رد  تمواـقم  يارب  ناـسنا  هک  دراد  ناـهج  نیا  ریبدـت  رد  تسد  یفرگـش  میظع و  تمکح  یتـسه ، ملاـع  يارواـم  رد  هک  دـمآ 

هب دیما  مشچ  ینمؤم  ناسنا  نینچ  هک  اجنآ  زا  دبلط و  یم  ددم  نآ  زا  اهنت  دنک  یم  هدهاشم  هک  ییاه  یشکرس  اه و  متس  تافارحنا و 
.دوش یمن  یگدروخرس  سأی و  راچد  هاگ  چیه  هتخود ، تلادع  تیمکاح 

یمن زگره  یفالتخا  نینچ  تفگ  دـیاب  زین  دوعوم ، یجنم  مان  صیخـشت  رد  هتـشذگ  للم  نیـشیپ و  عیارـش  فالتخا  صوصخ  رد  اـّما 
نیا مالـسا  سدـقم  تعیرـش  دوخ  هک  نیا  ظاـحل  هب  .دـشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  تراـشب  راـکنا  بجوـم  دـناوت 

شور روهظ و  مئالع  اه و  هناشن  نینچمه  وا و  شنم  راتفر و  هوحن  فاصوا و  تدالو و  بسن و  مان و  هتفرگ و  هدـهعرب  ار  تیلوئـسم 
، تنـس لها  نایوار  ترثک  تلع  هب  هدیـسر و  رتاوت  دح  هب  نآ  رابخا  هک  ییاج  ات  هدومرف ، نایب  تقد  هب  مدرم  يارب  ار  يو  ینارمکح 

باحـصا نایم  زا  هک  هتـشاداو ، حیرـصت  هب  ار  هماع  ناهیقف  ثیدـح و  ناظفاح  ناگرزب و  هک  يوحن  هب  هتفای ، یهّجوت  روخ  رد  راشتنا 
للدم يارب  .دنا  هدرک  تیاور  شترضح  زا  ار  ثیداحا  نیا  رفن  هاجنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ص:89

237،238،241،، تاحفص یقداص ، دّمحم  نیدهع ، تراشب  زا  لقن  ، ) 58 صص 57 -  يدهم ، هدازیلع ، سونقق ، راظتنا  رد  باتک  - 1
.242،243،262،273،277
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(1) .تسین زاین  يرگید  لیلد  هب  یجنم  مسا  نییعت  رد  فلتخم  للم  باتک و  لها  هابتشا  نتخاس 

دوجو ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  یمالـسا و  تّما  نایم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  مسا  نییعت  رد  هک  میزادرپ  یم  یفالتخا  نایب  هب  کنیا 
نیا دوجو  ًاـقافتا  هکلب  دوـش  یمن  تفاـی  اـه  نآ  نادـلقم  ناقرـشتسم و  رادـنپ  يارب  يدـیؤم  چـیه  فـالتخا  نیا  رد  کـش  یب  .دراد 

دوجولا ینیقی  هدیدپ  کی  تایئزج  رـس  رب  عازن  لیبقزا  یفالتخا  نینچ  اریز  دور  یم  رامـش  هب  نانآ  هیلع  ریذـپان  للخ  یلیلد  فالتخا 
رفک رب  هچراپکی  ناشیا  یگمه  هک  یلاح  رد  میرک ، نآرق  ندوب  ثداـح  اـی  میدـق  رـس  رب  ناناملـسم  قِرف  رظن  فـالتخا  دـننام  .تسا 

(2) .تسا نینچ  زین  رگید  دیاقع  یخرب  تایئزج  رد  ناشیا  تافالتخا  ریاس  .دننار  یم  مکح  نآرق  رکنم 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لدیا  هدژم 

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

نم هک  دایرف  هلان و  نکم  درد  مغ و  زا 

دیآ یم  یسر  دایرف  یلاف و  ما  هدز 

سب مّرخ و  منم  هن  نمیا  يداو  شتآ  ز 

دیآ یم  یسبق  دیماب  اجنیا  یسوم 

ص:90

رگید باقلا  اهمان و  و  دیمهم » «،» روترا «،» ونیشو «،» هیـسازرگ  » هب رگید  ياه  نابز  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هک ؛ نیا  حیـضوت  - 1
هب تسا ؛ هدرک  رکذ  ترضح  يارب  مسا  داتشه  دص و  کی  زا  شیب  اجنآ  رد  .دوش  هعجارم  بقاثلا  مجن  باتک  هب  .تسا  هدش  هدناوخ 

ص 26. ج 2 ، هَّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  تیودهم ، تماما و  باتک  زا  لقن 
ص 51. ج 2 ، هَّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  تیودهم ، تماما و  باتک  زا ؛ سابتقا  - 2
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تسین يراک  شاوت  يوک  رد  هک  تسین  سکچیه 

دیآ یم  یسوه  دیماب  اجنیا  سکره 

تسا مغ  رامیب  ندیسرپ  رس  رگ  ار  تسود 

دیآ یم  یسفن  شزونه  هک  شوخ  ایب  وگ 

نیلقث هنییآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس 

نآرق رد  دوعوم  یجنم 

هک یلاح  رد  دـمآ ، یم  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  میرک  نآرق  رد  دـیاب  تشاد ، تحـص  رگا  تیودـهم  دوش : یم  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 
.دوش یمن  هدید  ینامسآ  باتک  نآ  رد  مه  مالسلا  هیلع  يدهم  ظفل  یتح 

: مییوگ یم  خساپ  رد 

حیحـص و بلاطم  رایـسب  هچ  .دشاب  هدـش  نایب  نآرق  رد  شتاصخـشم  تایـصوصخ و  مامت  اب  یحیحـص  عوضوم  ره  تسین  مزال  ًالّوا 
نایب میرک  نآرق  هک  دـنراد  دوجو  یلک  تاعوضوم  ماکحا و  رایـسب  هچ  و  هدـشن ، نآ  ضرعتم  میرک  نآرق  ًالـصا  هک  میراد  یتسرد 

.تسا هدش  نایب  یحو  نیبم  رسفم و  ناونع  هب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  طسوت  اه  نآ  تایئزج  یلو  هتشاد 

مدرم نید و  هب  نانمؤم  هَّللا و  بزح  ناتـسرپ و  قح  هک  دنهد  یم  يزور  هب  دیون  هک  دـنراد  دوجو  ادـخ  باتک  رد  دـنچ ، یتایآ  ًایناث 
تموکح تردق و  ناهج ، هتسیاش 

ص:91

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .ددرگ یم  بلاغ  نایدا  مامت  رب  مالسا  نید  دنریگ و  یم  تسد  هب  ار  نیمز  يور 

هللا یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  رتاوتم  تروص  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  ناناملـسم  داقتعا  نآرق ، کش  نودب 
نیموصعم طسوت  هک  یتایآ  هداد ، رارق  دییأت  دروم  لامجا  یلک و  روط  هب  ولو  یتایآ  اب  هدش ، نایب  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  ę آو هیلع 

قیبطت مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رب  ار  اه  نآ  زین  نارـسفم  زا  يرایـسب  تسا و  هدش  ریـسفت  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هب  مالـسلا  مهیلع 
.دنا هدومن 

مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تسا ، رتاوتم  ینـس  هعیـش و  دزن  هک  نیلقث  ثیدـح  صن  ربانب  هک  تسین  یکـش  رگید  يوس  زا  و 
لیلد دـنا ، هدومرف  لمح  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  روهظ  رب  ناشیا  هک  ار  یتاـیآ  ور  نیا  زا  دنتـسه ، نآرق  ياـتمه  لدِـع و  مالـسلا 

.ددرگ یم  بوسحم  تیودهم  تابثا  يارب  ینآرق 

: دوش یم  هراشا  هیآ  نیدنچ  هب  هنومن  ناونع  هب 

: دیامرف یم  هیآ 105  ایبنا  هروس  رد   - 1

(2) «. دنوش یم  نیمز  ثراو  ام  هتسیاش  ناگدنب  هک  میتشون  روبز  رد  میدوب ، هتشون  تاروت  رد  هک  نآ  زا  دعب  ام  »

: دیامرف یم  هیآ 55  رون  هروس  رد  - 2

هک نانچ  دنادرگ ، نیمز  هفیلخ  ار  نانآ  هک  هداد  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  »
دنادرگ دنمورین  راوتسا و  تسا ، هدیدنسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  دوب و  هدینادرگ  هفیلخ  ًالبق  زین  ار  ناشناگتشذگ 

ص:92

ص 68. ینیما ، میهاربا  ناهج ، رتسگداد  باتک ، زا  سابتقا  - 1
«. نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقلو  - 2
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(1) «. دنهدن رارق  کیرش  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات  دنک  لیدبت  ینمیا  هب  ار  ناش  سرت  و 

: دیامرف یم  هیآ 5  صصق  هروس  رد  - 3

(2) «. مینادرگ ناشنیمز  ثراو  اوشیپ و  هداهن ، ّتنم  نیمز  يافعض  رب  هک  میا  هدرک  هدارا  ام  »

: دیامرف یم  هیآ 9  فص  هروس  رد  - 4

(3) «. دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچ  رگا  ددرگ ، بلاغ  نایدا  مامترب  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  ییادخ  وا  »

...و ریوکت  هروس  فرخز و 15  هروس   61 أبس ، هروس   51 هبوت ، هروس  تایآ 33  نینچمه  و 

نیرتربتعم بسح  رب  دنراد و  تلالد  ملاع  ناشخرد  هدنیآ  رب  نیمز ، رسارس  رد  ادخ  نید  رارقتـسا  رب  هوالع  رگید  تایآ  تایآ و  نیا 
رظتنم ماما  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  يربهر و  هب  هک  یبالقنا  ریظن و  یب  هقباس و  یب  لوحت  هب  ثیداحا  ریسافت و  كرادم و 

لثم هدش ؛ تیاور  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  ثیداحا  نیا  زا  يدایز  دادـعت  هک ، تسا  هدـش  ریـسفت  تفرگ ، دـهاوخ  ماجنا  دوعوم  و 
يروآ عمج  هدـش  لزان  تیب  لـها  نأـش  رد  هک  ار  هیآ  { 210  } هد تسیود و  نآ  رد  هک  یناکـسح  مکاح  لـیزنتلا » دـهاوش   » باـتک

.تسا هدومن  تیاور  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  تیاور  { 1160  } تصش دص و  رازه و  زا  زواجتم  هدرک و 

ص:93

مهنید مهل  نکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هّللا  دـعو  - 1
«. ًائیش یب  نوکرشیال  یننودبعی  ًانما  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یضترا  يذلا 

«. نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  ّنمن  نا  دیرن  و  - 2
«. نوکرشملا هرک  ولو  هّلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  - 3
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مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  هک  یتایآ  يروآ  عمج  رد  ینارحب  مشاه  دیـس  گرزب ، ياملع  رادمان و  نیثدحم  هلمج  زا  و 
ار هیآ  { 100  } دـص کی  زا  زواجتم  باتک  نیا  رد  يو  .تسا  هدرک  فیلأت  هجحلا » مئاقلا  یف  لزن  امیف  هجحملا   » مان هب  یباتک  تسا ،

.تسا هدومرف  رکذ  هدش ، دراو  کیره  ریسفت  رد  هک  یثیداحا  اب 

یتیآ رتمک  نیرب  تشهب  ترد  زا  يا 

یتیاور تکاپ  مدقم  كاخ  رثوک ز 

يوترپ وت  لامج  باتفآ  سمشلا ز  و 

یتیانک تیوم  یهایس  زا  لیللا  و 

يا همش  وت  لامک  يوسوم ز  زاجعا 

یتیآ وت  نابل  يوسیع ز  سافنا 

ار باجح  خر  زا  نکف  يدزیا  لدع  يا 

یتیاکح زج  رثا  تسین  داد  لدع و  زک 

تسادخ تمحر  يا  وت  هب  ام  دیما  مشچ 

یتیانع نک  ترد  كاخ  ناگدنب  رب 

وت میمع  فطل  تیار  ّلظ  مییام و 

یتیار ریز  دورب  یسک  ره  هک  ادرف 

تسین تفگش  زگره  وت  حدم  مزجاع ز  رگ 

(1) یتیاده رهپس  رهم  وت  هّرذ و  نم 

ص:94

{. دشاب یم  هل  مظعم  مرکم  دلاو  یفاص ، هَّللاهیآ  موحرم  زا  راعشا  .} ص 48،49 ج 2 ، تیودهم ، تماما و  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
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ثیداحا رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم 

ربمایپ زا  اه  نآ  ندوب  رتاوتم  هب  ات  تسا  یفاک  ناناملـسم  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  رذـگ  دوز  یلمأت 
نآ رکذ  لاجم  رصتخم  نیا  رد  نکل  و  دنامن ، یقاب  دیدرت  نیرت  کچوک  هک  یلکش  هب  دوش ، لصاح  نیقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 

بتک رد  ار  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  ینایوار  رکذ  هب  هنوگ  رامآ  طقف  تسین ، میظع  مجح  نآ  اـب  ثیداـحا 
: مینک یم  هراشا  دنا  هدروآ  دوخ 

: نیرخأتم نیمدقتم و  زا  تنس ، لها  ناثدحم  املع و  فلا )

.دنا هدرک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  دوخ  بتک  رد  تنس  لها  ءاملع  زا  نت   164

: هعیش ناثدحم  ءاملع و  ب - 

تهج هب  دیآ و  یم  رامـش  هب  عیـشت  بهذم  يداقتعا  لوصا  زا  ناشیا  دزن  رد  تیودـهم  هدـیا  هک  نیا  ظاحل  هب  هک  دنرایـسب  زین  نانیا 
(1) .میروآ یمن  ناشیا  زا  یمان  راصتخا 

هباحص زا  مالسلا  هیلع  يدهملا  ثیداحا  نایوار 

هک دـنا  هدرک  تیاور  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هب  طوبرم  ثیداـحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هباحـص  زا  نت  زا 50  شیب 
نایب اجنیا  رد  راصتخا  تهج  هب  دوش ، هعجارم  موزل  تروص  رد  هدـش ، ناـیب  هحفـص 68 و 69  سونقق » راظتنا  رد   » باتک رد  ناشمان 

.تسا هدشن 

ص:95

.90 صص 65 -  سونقق ، راظتنا  رد  ك.ر ؛ - 1
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یم هدنـسب  دـنا  هدومن  حیرـصت  اه  نآ  رتاوت  ثیداحا و  تحـص  رب  هک  تنـس  لها  گرزب  ءاملع  زا  یخرب  مان  رکذ  هب  اـهنت  اـجنیا  رد 
.دوش

ریثک نبا  یعفاش ، یجنگ  یبهذ ، ظفاح  هیمیت ، نبا  یکلام ، یبطرق  ریثک ، نبا  يوغب ، ماما  یقهیب ، ماما  يذـمرت ، ماما  نوچمه : ییاملع 
(1)  . ...و یناربط  و 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخِا 

دروم عیاش و  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  باحصا  نیملسم و  نیب  رد  تیودهم ، عوضوم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب 
هیلع هللا  یلصربمایپ  ثیداحا  رابخا و  هب  سک ، همه  زا  هک  تّوبن ، رارـسا  مولع و  نیلماح  مالـسلا و  مهیلعربمغیپ  تیب  لها  .دوب  ثحب 

همطاف زا  صوصخ  نیا  رد  .دنداد  یم  خساپ  تالاوئس  هب  دنتفگ و  یم  نخس  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هراب  رد  دندوب ، رتانـشآ  هلآو 
، تماما تدالو ، صوصخ  رد  تحارـص  هب  ثیدـح ) رب 300  غلاب   ) يرایـسب ثیداحا  مالـسلا  مهیلع  ماما  هدزای  مالـسلا و  اـهیلعارهز 

نـسح ماما  زا  بلاج  یثیدـح  طقف  راصتخا  تلع  هب  هک  هدـش ، نایب  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  روهظ  تبیغ و 
رد تایاور  هیقب  هب  هعجارم  يارب  دوش و  یم  هدنسب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناشراوگرزب  دنزرف  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

(2) .ددرگ یم  نایب  سردآ  یقرواپ 

هدومن فالتخا  نم  نیشناج  رد  هک  منیب  یم  ار  امـش  ایوگ  : » دندومرف يدادغب  رفعج  نب  یـسوم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دوش رکنم  ارم  دـنزرف  تماما  اما  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دـعب  ياه  ماما  هب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  یلو  دـیا 

رد دـیامن ، راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دّـمحم  يربمغپ  یلو  دـنک  لوبق  ار  ناربمغیپ  ماـمت  تّوبن  هک  تسا  یـسک  دـننام 
ماما نیلوا  تعاطا  لثم  ام  ماما  نیرخآ  تعاطا  اریز  دنک ، راکنا  ار  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  یسک  لثم  ترضح  نآ  رکنم  هک  یتروص 

دوش رکنم  ار  ام  درف  نیرخآ  سکره  سپ  .تسام 

ص:96

ثیداحا نیا  رتاوت  تحـص و  رب  هک  ییاملع  مان  ثیداحا ، قرط  ناـیب  نمـض  ، 90 صـص 69 -  سونقق ، راظتنا  رد  باـتک  ك.ر ؛ - 1
.تسا هدش  رکذ  زین  دنا  هدرک  حیرصت 

.ربتعم بتک  زا  لقن  هب  . 60 صص 55 -  میهاربا ، ینیما ، ناهج ، رتسگداد  - 2
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عقاو کش  رد  مدرم  هک  دوش  یم  ینالوط  يردق  هب  مدنزرف  تبیغ  هک  دینادب  .دشاب  هدومن  راکنا  ار  ماما  نیلوا  هک  تسا  یـسک  دننام 
(1) .دنک يرادهگن  ار  ناشنامیا  ادخ  هک  يدارفا  رگم  دنوش ، یم 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  ترضح  تدالو 

نکیل تسا ، مالـسا  ملـسم  تاعوضوم  زا  هک  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوجو  لصا  لوبق  اب  هک  دوش  یم  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 
دلوتم دـش ، دـعاسم  ملاع  یمومع  عاضوا  تقو  ره  هدـماین و  اـیند  هب  زونه  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  مییوگب  هک  دراد  یلاکـشا  هچ 

!!؟ دش دهاوخ 

مئاق تجح  زا  نیمز  ینامز ، رـصع و  چـیه  هک  دـش  تاـبثا  یلقن  یلقع و  نیهارب  هطـساو  هب  هتـشذگ  لوصف  رد  مییوگ  یم  خـساپ  رد 
.دوب دهاوخ  هارمه  ناسنا ، عون  ضارقنا  اب  ماما  نادقف  هک  ...و  دنام  دهاوخن  یلاخ  دنوادخ 

يوبن رتاوـتم  فورعم و  ثیدـح  و  تسا ) هدـش  ناـیب  رتاوـت  هب  نیقیرف  قـیرط  زا  هک   ) نیلقث ثیدـح  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هچناـنچ 
نشور حوضوب  ددرگ ، هفاضا  هناگ  هدزاود  يافلخ  ثیدح  و  ...هنامز » ماما  فرعی  ملو  تام  نم   » هلآو هیلع  هللا  یلص  فیرش 

ص:97

ص 59. ناهجرتسگداد ، زا  لقن  هب  ص 427 ؛ ج 6 ، هادهلا ، تابثا  ص 160 و  ج 51 ، یسلجم ، موحرم  ، راونالاراحب - 1
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نـسح ماما   ) مهدزای ماما  دوب  دـهاوخ  بجاو  دـیدرت  کش و  یب  دـشاب ، هدـشن  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ًاـعقاو  رگا  هک  ددرگ  یم 
.دننامب هدنز  تیرشب ، ملاع  یجنم  نآ  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  ات  زین  دنـشاب و  تایح  دیق  رد  نآلا  ات  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 

لاس رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دلوت  هب  هکلب  هدوبن ، ناشیا  ندوب  هدـنز  هب  دـقتعم  ناناملـسم  زا  یـسک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زا رتشیب  عالطا  يارب  .دندقتعم  نونکا  مه  ات  ناشیا  دنزرف  ندـنام  هدـنز  ق.ه و  لاس 260  رد  ناشراوگرزب  ردپ  تداهـش  ق.ه و   255

راظتنا رد  باتک  هب  دـینک  عوجر  ناـشراوگرزب  ردـپ  تداهـش  مالـسلا و  هیلعدوعوم  يدـهم  تدـالو  هب  تنـس  لـها  ياـملع  فارتعا 
.تسا هدش  نایب  الصفم  عبانم  ات 166  صص 160  سونقق 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  یفرعم 

: دوش یم  هراشا  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  ترضح  یفرعم  ثیداحا  زا  یتسرهف  هب  تبسانم  هب  اجنیا  رد 

ثیدح .تسا 91  مالسلا  هیلع  يدهم  ناشرخآ  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناشلوا  دنرفن ، هدزاود  ناماما  - 

ثیدح .تسا 94  مالسلا  هیلع  يدهم  ناشرخآ  و  دنرفن ، هدزاود  ناماما  - 

ثیدح .تسا 107  مالسلا  هیلع  مئاق  نانآ  یمهن  مالسلا و  هیلع  نیسح  لسن  زا  ناشرفن  هن  دنرفن ، هدزاود  ناماما  - 

ثیدح .تسا 389  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ترتع  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 214  مالسلا  هیلع  یلع  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ص:98

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  www.Ghaemiyeh.comزاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح .تسا 192  مالسلا  اهیلع  همطاف  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 185  مالسلا  هیلع  نیسح  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 148  مالسلا  هیلع  نیسح  دالوا  زا  نیمهن  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 185  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 103  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 103  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 99  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالوا  نیمشش  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 101  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 98  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  دنزرف  نیمجنپ  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 95  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  دالوا  نیمراهچ  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 90  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  دالوا  نیموس  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 90  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 145  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

ثیدح .تسا 148  مالسلا  هیلع  نسح  مالسلا  هیلع  يدهم  ردپ  مان  - 

(1) ثیدح .تسا 47  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  مالسلا  هیلع  يدهم  - 

قالخا و ثیح  زا  دشاب ، یم  نم  هینک  مه  مانمه و  نم و  دالوا  زا  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
ینابات هراتـس  دننام  سپـس  .دـندرگ  یم  هارمگ  نادرگرـس و  مایا  نآ  رد  مدرم  هک  دراد  یتبیغ  .تسا  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تقلخ ،

(2) .تسا هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هتشگ ، نایامن 

ص:99

.تسا دوجوم  هیئاصحا  نیا  نیع  یناگیاپلگ ، یفاص  هَّللا  هیآ  ترضح  فیلأت  رثالا ، بختنم  ك.ر ؛ - 1
ص 72. ج 51 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص 87 ؛ ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، - 2
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چیه ياج  هک  دـنا  هدومن  فیـصوت  یفرعم و  ار  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  یتروص  هب  ثیداحا  نیا  دـییامرف  یم  هظحالم  هک  ناـنچ 
!! ضرم مهبولق  یف  هک  نانآ  يارب  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  يدیدرت  کش و  هنوگ 

رد نایعیش  فیاظو  ترضح و  تبیغ  صوصخ  رد  یثیداحا  مالسلا و  هیلعدوعوم  يدهم  تماما  تابثا  ثیداحا و  همه  نیا  هب  هجوتاب 
تادیؤم دهاوش و  هدـمآ و  لیـصفت  هب  تیودـهم  هب  طوبرم  لصفم  بتک  رد  هک  ...و  ترـضح  نآ  روهظ  مئالع  تبیغ و  ریطخ  نامز 

زا یعوضوم  رتمک  رد  قیقحتلا  یلع  تسین ، نآ  ثحب  لاجم  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  رایسب  لیلد ، نیا  ربتعم  دص  رد  دص  یخیرات و 
مهارف دـهاوش  تادـیؤم و  خـیراوت و  ثیداحا و  هب  دانتـسا  رواب و  نیقی و  نامیا و  هنیمز  تیودـهم  هب  داقتعا  دـننام  يداقتعا  لـئاسم 

.تسا

: درک ناونع  هصالخ  روط  هب  ناوت  یم  لیلد  دنچ  رد  ار  ناشیا  تماما  ترضح و  نآ  دوجو  هلدا  ًاراصتخا  نیا ، ربانب 

لثم نیشن  هعیش  طاقن  زا  یضعب  هب  ناشیا  ياه  هیمالعا  ترـضح و  نآ  صاوخ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  صخـش  ربخ  - 1
.مق

.يربک تبیغ  رصع  يرغص و  تبیغ  رصع  شراوگرزب و  ردپ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ترایز  هب  رفن  اهدص  فّرشت  - 2

.رگید ياه  هنوگ  هب  دارفا و  فّرشت  نمض  ای  تالسوت ، رثا  رد  ترضح  نآ  زا  رایسب  تامارک  تازجعم و  رودص  - 3

ربتعم ثیدح  اهدص  نمض  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ياه  تراشب  رتاوتم و  رابخا  - 4
.تسا هدش  تیاور  طبض و  هدش ، فیلأت  يرغص  تبیغ  زا  لبق  ترضح و  نآ  تدالو  زا  لبق  هک  ییاه  باتک  رد  هک 

ص:100
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هیلع ترـضح  نآ  ترایز  هب  فّرـشت  هماع  ياملع  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  باسنا ، ياه  باـتک  دـمتعم و  خـیراوت  لـقن  هرخـالاب  و  - 5
.دنا هدورس  راعشا  رتسگ  تلادع  ربهر  نآ  روهظ  رادید و  تداعس  هب  قایتشا  راهظا  رد  هدرک و  اعدا  ار  مالسلا 

هب ار  نادنمقالع  مینک و  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  هماقا  ترـضح  نآ  تماما  رب  زین  يرگید  هلدا  لیالد ، نیا  رب  هوالع 
« راتسالا فشک  بقاثلا و  مجن  رثالا ، بختنم  و  یسوط ، خیش  تبیغ  ینامعن ، تبیغ  قودص ، نیدلا  لامک   » دننام گرزب ، ياه  باتک 
زا ار  ناهج  تاجن  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  رما  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  لاعتم  دنوادخ  زا  .میهد و  یم  عاجرا  رگید  ياه  باتک  و 

(1) .مییامن یم  تلئسم  فرحنم  ياه  بتکم  اه و  میژر  برغ و  قرش و  تایانج  اه و  هئطوت  تابارطضا و  اه و  ینارگن  نیا 

رمتـسم نایرج  ناسنا ، تادابع  راتفر و  لامعا و  رـسارس  رد  دیاب  تین ، دننامه  تیالو ، اب  دنویپ  نامیا و  هک  دوش  یم  رکذتم  نایاپ  رد 
ادخ دوخ و  نایم  ار  تیانع  ضیف و  هطبار  مینک ، تلفغ  تیالو  هب  میلـست  زا  هک  هاگره  .دریگن  رارق  تلفغ  دروم  يا  هظحل  و  هتـشاد ،

.تسا ریذپان  ناربج  گرزب و  یسب  شنایز  .میا و  هتفرگ  هدیدان 

ترخآ ایند و  يراگتسر  تبقاع و  نسح  تیالو ، رد  يرادیاپ  نید و  رد  مدق  تابث  شهاگرد  زا  میربب و  ادخ  هب  هانپ  هراومه  یتسیاب 
.مینک بلط  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  تماما  تیالو و  هیاس  رد  ار 

ماـما ّصاـخ  بئاـن  نیلوا  هرـس  سدـقورمَعوبا  خیـش  زا  لوـقنم  ياـعد  زا  ییاـهزارف  هب  اتـسار  نیا  رد  باـتک ، ماـتخ  نسح  ناوـنع  هب 
رد دیس ؛ زا  لقن  هب  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  و  عوبـسالا ، لامج  رد  هللا  همحر  سواط  نبدیـس  هک  مالـسلا  هیلعرـصع 

حیتافم

ص:101

ص 94،95. هَّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  تیودهم ، تماما و  - 1
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تقد هجوـت و  تسا ، هدـش  شرافـس  رایـسب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  نآ  ندـناوخ  هب  و  هدوـمرف ، رکذ  ار  نآ  ناـنجلا 
: دییامرف

َْمل ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکـَلوُسَر ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  .َکـِیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـسْفَن ، ِیْنفِّرَع  َّمُهّللَا  »
ِیْبلَق ْغُِزتالَو  ًهِیلِهاج ، ًهَتیِم  ِیْنتُِمتال  َّمُهَّللَا  ینیِد ، ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح ، ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَـتَّجُح ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  .َکَـتَّجُح  ْفِرْعَأ 

،... ِِهلآَو ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َِکلوُسَر ، َدـَْعب  َكِْرمَأ  ِهالُو  ِهیالِو  ْنِم  ُهَتَعاط  یلَع  َتْضَرَف  ْنَم  ِهیالَِول  ِینَتیَدَـه  اـمَکَف  َّمُهَّللَا  ِینَتیَدَـه ، ْذِإ  َدـَْعب 
ُمِهیَلَع ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءآمَـصُخ  ْنِم  ِیْنلَعْجَتـال  َّمُهَّللَأ  َکـِْقلَخ ...، ْنَع  ُهَتْرَتَـس  يِذَّلا  َكِْرمَأ  ِیلَو  ِهَعاـط  یلَع  ِیْنتِّبَثَو  َکـِنید ...، یلَع  ِیْنتِّبَثَف 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َمُهَّللَا  ِینْذِـعَأَف ...، َکـِلذ  ْنِم  َکـِب  ذوَعَأ  ّیِنِإَـف  ُمـالَّسلا ...، ُمِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءآدـْعَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجَتـالَو  ُمـالَّسلا ،
(1) «. َنیَِملاْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنِیبَّرَقُْملا ، َنِمَو  ِهَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  َكَْدنِع  ًاِزئآف  ْمِِهب  ِیْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ،

.تسا یقاب  نانچمه  تیاکح  رتفد ، نیا  دمآ  نایاپ  هب 

رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

رگد تقو  ات  راذگب  نامز  نیا 

ص:102

تاراشتنا نارهت : پاچ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  رد  ءاـعد  ص 1066 ، هللا ، همحر  مق  سابع  خیـش  جاـح  ناـنجلا ، حـیتافم  - 1
.1379 لوا ، چ  تغالب ،
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همانباتک

.يزاریش مراکم  یمظعلا  هَّللاهیآ  همجرت  میرک ، نآرق  . 1

، مق هیملع  هزوح  يالـضف  زا  نت  جنپ  حیحـصت  اب  نایدـمحا ، یـضترم  همجرت ، هللا ، همحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  نانجلا ، حـیتافم  . 2
.ش 1379 تغالب ، تاراشتنا  نارهت ، لوا ، پاچ 

.ش 1378 قح ، هار  رد  تاراشتنا  مق ، موس ، پاچ  تماما ، ، اضر يداتسا ، . 3

.1381 قفش ، تاراشتنا  مق : چ 25 ، ناهج ؛ رتسگداد  میهاربا ؛ ینیما ، . 4

.ق 1404 باتکلارشن ، تاراشتنا  رصم ، مود ، پاچ  بغار ، تادرفم  لضفلا ، نبدّمحم  نیسحلا  مساقلا  یبا  یناهفصا ، بغار  . 5

.ش  1380 مالسلا ، اهیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  مق : چ 2 ، تیودهم ؛ تماما و  هَّللا ؛ فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 6

ماما یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق : چ 1 ، هدازیلع ؛ يدـهم  قیقحت : همجرت و  سونقق ؛ راـظتنا  رد  مشاـه ؛ رماـث  دیـس  يدـیمع ، . 7
(. یمالسالا رکفلا  یف  رظتنملا  يدهملا  یبرع  باتک  همجرت  .) 1379 هرس ، سدق  ینیمخ 

، مشش پاچ  ج 1،2،3 ، يوفطـصم ، داوجدیـس  حرـش  همجرت و  يدلج ،  4 یفاک ، لوصا  بوقعی ، نبدّـمحم  هرـس ، سدـق  ینیلک  . 8
.ش 1348 هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ،

ص:103
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.ش 1371 هیملع ، هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، متشه ، پاچ  يربهر ، تماما و  هفسلف  دّمحم ، يرهش ، ير  يدّمحم  . 9

26 یفاک ، لوصا  حرـش  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  رابخا  حرـش  یف  لوقعلاهآرم  ، رقابدّمحم یلوم  هرـس ، سدق  یـسلجم  . 10
.ش 1379 هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  ج 2 ، یلوسر ، مشاهدیس  حیحصت  يدلج ،

يداـقتعا یناـبم  هلاـقم  تـالاقم ، هعوـمجم  مالــسلا ، هیلعدوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داـینب  همانلــصف ،» ، » راـظتنا هـلجم  . 11
مالـسلا هیلعدوعوم  يدـهم  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق ، مود ، پاچ  ییاقآ ، دیـس  روپ  دوعـسمدیس  دنمـشناد  داتـسا  زا  {، 1} تیودهم

.ش زیئاپ 1380

.ش 1379 اردص ، تاراشتنا  مق ، پاچ 24 ، مود ، شیاریو  يربهر ، تماما و  یضترم ، هرس ، سدق  يرهطم  . 12

.ش  1378 قوثو ، تاراشتنا  مق ، لوا ، پاچ  تماما ، هفسلف  ییحی ، دیس  یبرثی ، . 13

ص:104
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یسانشباتک

، دوش هعجارم  اه  نآ  هب  رتشیب  هدافتسا  يارب  لیامت  تروص  رد  دشاب  یم  تیودهم  ثحب  رـضاح و  هلاقم  عوضوم  نوماریپ  لیذ  بتک 
.دوب دهاوخ  دیفم 

تاراشتنا مق : چ 2 ، نارکمج ؛ تاقیقحت  دـحاو  شیاریو : تاجن ؛ دـیما و  مّسجت  يدـهم  ترـضح  هَّللازیزع ؛ يدورهاش ، يردـیح  . 1
.1381 نارکمج ، سدقم  دجسم 

.1374 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت : چ 2 ، تنس ؛ لها  هاگدید  زا  دوعوم  يدهم  یناهج و  حلصم  يداه ؛ دیس  یهاشورسخ ، . 2

، هیمالـسا هناخپاچ  یـشورف و  باتک  تاراشتنا  نارهت : چ 1 ، نامزلا ؛ بحاص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هّجح  ماما  یـسوم ؛ يورـسخ ، . 3
.1360

.1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تراشتنا  مق : چ 1 ، یهاشورسخ ؛ رقاب  دیس  مامتها  هب  يدهم ؛ هار  اضردیس ؛ ردص ، . 4

.1381 ثدحم ، تاراشتنا  مق : چ 1 ، دیتسه ؛؟ نامز  ماما  دای  هب  ایآ  یقتدّمحم ؛ یفرص ، . 5

.1380 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق : چ 4 ، نارکمج ؛ دجسم  شیاریو : بقاثلا ؛ مجن  نیسح ؛ ازریم  يرون ، یسربط  . 6

ص:105
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تاغیلبت رتفد  مق ، باتک  ناتـسوب  مق : رـشان ، نیا  لّوا  چ 3 ، مالـسلا ؛ هیلع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  نیدـلا ؛ مجن  یـسبط ، . 7
.1380 یمالسا ،

: مق چ 2 ، يا ؛ هیمورا  یلو  دّـمحم  نب  نسح  مجرتـم : ج 1 ؛ راحب ؛) دلج 13  همجرت   ) دوعوم يدهم  رقاب ؛ دّـمحم  یـسلجم ، همالع  . 8
.1379 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا 

: مق چ 1 ، تیودـهم ؛ یـصصخت  ناققحم  زا  یعمج  ناروای ؛ يدـهم  هشوت  هر  مق ؛ زکرم  تیودـهم  یـصصخت  تـالاقم ، هعومجم  . 9
.1381 دوعوم ، يدهم  یگنهرف  داینب  تاراشتنا 

ترضح یگنهرف  داینب  مق : چ 1 ، کین ؛ يردیح  دیجم  هلاقم : ش 4 ؛ راظتنا ، هلجم  الضف ؛ زا  یعمج  تیودهم ، یـصصخت  زکرم  . 10
.1381 مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم 

يدـهم یگنهرف  داینب  مق : چ 1 ، رگراک ؛ میحر  ياقآ  هلاـقم : ش 2 ، راظتنا ؛ هلجم  الـضف ؛ زا  یعمج  تیودهم ، یـصصخت  زکرم  . 11
.1380 مالسلا ، هیلعدوعوم 

.1379 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق : چ 2 ، نارظتنم ؛ فیاظو  تاقیقحت ؛ دحاو  مق ، نارکمج  سدقم  دجسم  . 12

.1380 ناوج ، لسن  تاراشتنا  مق : چ 11 ، مالسلا ؛ هیلع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ؛ يزاریش ، مراکم  . 13

.1380 مالسلا ، هیلعرصع  ماما  یتاراشتنا  هسسؤم  مق : چ 1 ، مالسلا ؛ هیلعرصع  ماما  تخانش  داوجدّمحم ؛ این ، يولوم  . 14

ص:106
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  / میرک نآرق   - 15

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  یفیک )  ) یبیج مین  / میرک نآرق   - 16

هط نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو / میرک نآرق   - 17

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  لباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو / میرک نآرق   - 18

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ، /) میرک نآرق   - 19

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  یبرع  / نانجلا حیتافم  تایلک   - 20

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، يریزو ، /) نانجلا حیتافم  تایلک   - 21

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، / ) نانجلا حیتافم  بختنم   - 22

يا هشمق  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیج ) مین  یبیج ، نانجلا / حیتافم  بختنم   - 23

یتشد دمحم  / هللا همحر  یضر  دیس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن   - 24

يا هشمق  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحص   - 25

نارکمج سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تارایز  هیعدا و   - 26

یمق یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ   - 27

يدمص ربکا  یلع  ناربج  هار  یگدنز و  رد  هانگ  راثآ   - 28

یمحرت دومحم  هانپ  نیرخآ   - 29

تاقیقحت دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ   - 30

يوسوم اضر  دیمح  دیس  يزیمآ  گنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ   - 31

یهللا فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ   - 32

شهوژپ دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   - 33
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تاقیقحت دحاو  ادخ  اب  طابترا   - 34

تاقیقحت دحاو  تیالو  لالز  زا   - 35

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  مالسا   - 36

شهوژپ دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ،  - 37
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تاقیقحت دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   - 38

یلامک نیسح  دّمحم  دیس  قودص  خیش  یلاما  رد  تیالو  تماما و   - 39

فوکیلاسبآ تاملآ  یسور ) ) مالسلا مهیلع  هموصعم  ترضح  يدهم و  ماما  اضر ، ماما   - 40

يولع بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 41

یناوضر رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  ماما   - 42

تاقیقحت دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا   - 43

يردیح هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و   - 44

يدراهتشا يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها   - 45

یناریا نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   - 46

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   - 47

یئافو همطاف )  ) یسمش كدوک  / راهب زا  رتهب   - 48

يدراهتشا يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ   - 49

يربکا اضر  دمحم  تیاده  مچرپ   - 50

یناوضر رغصا  یلع  یبلط  تنونشخ  میسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   - 51
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: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياه  باتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
.دییامن لصاح  سامت 

.ددرگ یم  لاسرا  امش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياه  باتک 

: شورف ياه  یگدنیامن  ریاس 

021  - 66928687  ، 66939083 نارهت :

0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :

0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :

يدنب هحفص  ياهتنا  هحفص  گنیز 112   14

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین  باتک : مان 

يولوم دّمحم  فلؤم :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :

ناتسمز 1385 رشن : خیرات 
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لوا پاچ : تبون 

رورس پاچ :

دلج  3000 ژاریت :

964  - 973  - 014  - 1 کباش :

ناموت  650 تمیق :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 

0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق - 

« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نیاز جهان به امام زمان علیه السلام
	مشخصات کتاب
	اشاره
	مقدمه
	فصل اوّل: کلیات
	اشاره
	تعریف امامت
	تفسیر واژه امام از دیدگاه شهید مطهری قدس سره
	ضرورت و اهمیت امام شناسی
	اشاره
	الف: دلیل عقلی
	ب: دلیل نقلی


	فصل دوّم: اضطرار و نیاز
	به حجّت الهی و امام معصوم علیه السلام
	ضرورت امامت
	اهداف حکومت
	قلمرو حکومت
	خالی نبودن زمین از حجّت خدا
	امامان علیهم السلام ارکان زمین هستند

	فصل سوم: عظمت امامت
	اشاره
	مقام امامت
	نصب و انتخاب امام علیه السلام از جانب خداوند
	امام علیه السلام پیوسته از الهام و امداد غیبی بهره مند است
	امام علیه السلام شریک علم پیامبرصلی الله علیه وآله است
	درک جایگاه امامت
	اقرار به ولایت و امامت در عالم ذَر
	کیفیت آفرینش ارواح شیعیان از ارواح ائمه علیهم السلام

	فصل چهارم: اوصاف و ویژگی های امام علیه السلام
	اوصاف و ویژگی های امام علیه السلام
	امام علیه السلام دارای عصمت است
	شایستگی بیعت در انحصار معصوم علیه السلام
	امام علیه السلام یگانه زمان خود
	کیفیت انتقال منصب امامت، از امام قبل به امام بعد
	امام پیشین علیه السلام به امر خدا امام بعد را معرفی می کند
	نحوه آگاهی امام علیه السلام از درگذشت امام قبل از خود
	علم امام علیه السلام همیشگی است
	جهات سه گانه علم امام علیه السلام
	امام علیه السلام هرگاه بخواهد چیزی را بداند، خدا به او می آموزد
	علم و قدرت فوق العاده امام علیه السلام و مظلومیت او
	تقیه امام علیه السلام برای رعایت حال شیعیان

	فصل پنجم: شأن و منزلت امام علیه السلام
	اشاره
	امام علیه السلام ناظر و شاهد بر خلق
	امام علیه السلام وارث همه انبیاعلیهم السلام است
	امام علیه السلام به همه کتب آسمانی به هر زبانی که باشد آگاهی دارد
	امام علیه السلام مخاطب وحی و حامل قرآن است
	امام علیه السلام مترجم حقیقی وحی الهی
	امام علیه السلام ولی امر خدا و خزانه دار علم اوست
	وجوب اطاعت امام علیه السلام

	فصل ششم: آثار امامت
	آثار امامت
	استقرار و ثبات زمین به برکت وجود امام علیه السلام
	امام علیه السلام واسطه فیض الهی
	اعجاز و کرامت امام علیه السلام
	امام علیه السلام هدایت گر انسان ها
	امام علیه السلام حجّت خدا بر خلق
	نتیجه کوتاهی در شناخت و پذیرش امام علیه السلام

	فصل هفتم: امامت مهدی موعودعلیه السلام
	اشاره
	پیشینه مهدی باوری
	«مهدی باوری» ایده فرا اسلامی و جهانی
	توضیح
	الف) کتب مقدس یهودیان
	ب) اناجیل نصاری
	ج) کتب مقدس زردشتیان

	سیمای مهدی موعودعلیه السلام در آیینه ثقلین
	منجی موعود در قرآن
	مهدی موعودعلیه السلام در احادیث

	راویان احادیث المهدی علیه السلام از صحابه
	اِخبار معصومین علیهم السلام از مهدی موعودعلیه السلام
	ولادت حضرت مهدی موعودعلیه السلام
	معرفی مهدی موعودعلیه السلام

	کتابنامه
	کتابشناسی
	فهرست منشورات مسجد مقدّس جمکران

	درباره مركز

