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همدقم

، هتخاس شیوخ  ریسا  ار  اه  لد  یناف ، ینآ و  ياه  قوشعم  هب  یگدادلد  .تسا  هدرک  هطاحا  ار  اه  ناسنا  یگدنز  یگرمزور ، تلفغ و 
یناـبرق ار  تیونعم  تفرـشیپ ، یقرت و  ماـهوا  رد  برغ  .ددرگب  شلاـبند  هب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  نیرت  بیرغ  نآ ، هب  هّجوت  ادـخ و 
تـسین يزیچ  هار ، نیا  همادا  .دنا  هداتفا  برغ  زا  طلغ  يریگوگلا  رکف  رد  زور  ره  هدش  هتفیرف  برغ  ِرهاظ  هب  مه ، ناناملـسم  هدرک و 

.یناسنا يونعم و  لئاسم  زا  تلفغ  داسف و  بالجنم  رد  نتفر  زج 

هک هداد  رارق  ار  يا  هدـنب  شتاقولخم ، نایم  رد  تسا و  هدومن  توعد  شیوخ  دای  رکذ و  هب  ار  اه  ناـسنا  هشیمه  هک  لاـعتم  دـنوادخ 
.تسا هدوب  يور  ههاریب  تلفغ و  زا  اه  ناسنا  يرود  شفده  تسا ، لوغشم  وا  رکذ  هب  ًامئاد 

، یگتخاس ياهدوبعم  اب  ار  شیوخ  دنا و  هتفر  جک  ار  هار  اّما  دنتـسه ، شمارآ  لابند  هب  همه  اه  ناسنا  تساه و  لد  شمارآ  ادخ ، دای 
.دنا هداد  تقوم  نیکست 
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: مینک یم  یحارط  تهج  دنچ  رد  ار  همدقم 

رد دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  دوش و  یم  لـصاح  ناـیملاع  يادـخ  یعقاو  هّجوت  داـی و  وـترپ  رد  یعقاو  شمارآ  لّوا : تهج 
.شدوخ دای  رکذ و  زج  تسا ؛ هتساوخن  ار  يرما  چیه  ترثک  میرک ، نآرق 

: دومرف اذل  .تسا  نآ  نداد  ماجنا  دایز  زا  رت  بوخ  لامعا  نداد  ماجنا  یعقاو ، دوبعم  يارب 

هک یتبثم  تارثا  لمع و  حور  هک  ارچ  ًالمع ، رثکا  مالسلا  مهیلعدومرفن   (1)« ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکیَأ  ْمُکَُوْلبِیل  َهویَْحلاَو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  »
يور ترثک  هب  شنیریش ، رکذ  بوبحم و  دای  دروم  رد  اّما  .دناسرب  ییاج  هب  ار  ام  دناوت  یم  دوش ، یم  لصاح  تبرق  دصق  هّجوت و  زا 

.تسا هتساوخ  ار  ریثک  رکذ  دروآ و 

(2)« ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأای  »

.تسا هدش  هداد  رّکذت  مه  تایاور  رد  ترثک  رد  شرصح  دروم و  نیا  ییاهنت  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) .تسین ریذپ  نایاپ  يّدح  ار  نآ  هک  ادخ  دای  رگم  دسر ؛ یم  نایاپ  هب  اجنآ  رد  هک  دراد  ّدح  يزیچ  ره 

: شدوخ دای  هب  تسا  هدرک  رما  میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا 

«. دینک دای  ارم  « ؛» ِینوُرُکُْذا »
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مه ار  شهاگرد  نابوخ  شیوخ و  يایلوا  دای  تسا ، هتساوخ  ام  زا  ار  شدوخ  دای  هک  روط  نامه  نایملاع  دنوادخ  هکنیا  مود : تهج 
: تسا هتساوخ  ام  زا 

«. ار بویا  ام  هدنب  نک  دای   » (1) ؛» َبویَأ انَْدبَع  ْرُکْذاَو  »

«. نک دای  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ار ، ام  ناگدنب   » (2) ؛» َبوُقْعیَو َقاحْسِإَو  َمیِهاَْربِإ  انَدابِع  ْرُکْذاَو  »

نآ رب  هراومه  دنتـسناد و  یم  ادخ  دای  زین ، ار  یهلا  هاگرد  نابوخ  ادخ و  یلو  دای  دندوب ، ادخ  دای  رکذ و  رد  ًامئاد  هک  مه  ءایبنا  دوخ 
فسوی هب  شنابز  دوب و  هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  دای  ًامئاد  هک  مالسلا  هیلع  بوقعی  نایرج  رد  .دندرک  یم  رارصا  دای ،

: مینیب یم  ار  نارسپ  خیبوت  تشاد ، همزمز  فسوی ،

رد ات  ینک  یم  فسوی  دای  ردقنآ  وت  ادخ  هب  دنتفگ :  » (3) ؛» َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللات  اُولاق  »
!« يدرگ كاله  ای  يریگ ، رارق  گرم  هناتسآ 

: دراد دیکأت  مه  تمعن  رکذ  رب  هدومرف ، رما  هدرک و  بجاو  ار  شنابوخ  شیوخ و  رکذ  هک  روط  نامه  دنوادخ  هکنیا  موس : تهج 

«. دینک دای  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن   » (4) ؛» ْمُکیَلَع ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذاَو  »

هلصاف ینیمز  ياهزیچ  زا  درب و  الاب  ار  دید  قفا  دیاب  هکلب  تسین ؛ يزبس و ...  رینپ و  نان و  تمعن ، نیا  هک  دنک  یم  يا  هراشا  مه  دعب 
.تفرگ

ص:11
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: دیامرف یم  رما  نیا  نایب  رد  و 

ار ناربمایپ  امـش  نایم  رد  هک  یماگنه  دـینک  دای  ار  ادـخ  تمعن  موق  يا   » (1) ؛» َءآِیْبنَأ ْمُکِیف  َلَـعَج  ْذِإ  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَقاـی  »
«. داد رارق 

: میتسه نآ  دای  رکذ و  هب  رومأم  هک  دنک  یم  رکذ  ار  تمعن  نیرتالاب  رگید  هفیرش  هیآ  رد  و 

«. مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ،  » (2) ؛» ِیتَمِْعن ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  »

تمعن سپ  دوبن ، لماک  اّما  دـیتشاد  تمعن  الاح  ات  ینعی  دـش ، مامت  تمعن  دـش ؛ نالعا  یمـسر  روط  هب  تماـما ، تیـالو و  هک  زورما 
.تمعن نیا  دای  رب  دراد  يرارصا  هچ  ادخ  تسا و  ماما  ادخ ، لماک 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  میروآ ، یم  ار  تسا  هدش  دراو   (3)« ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوی  َُّنلُسَتل  َُّمث   » هیآ دروم  رد  هک  ار  یتیاور  دیکأت  يارب 
مهیلع تیب  لـها  اـم  دوش ) یم  لاؤس  امـش  زا  نآ  دروـم  رد  هک   ) میعن دـندومرف : ماـما  تسیچ ؟ میعن  دیـسرپ ، هک  یـصخش  لاؤـس  رد 

(4) .میتسه مالسلا 

هیلعرـصع ماما  میـشاب ، وا  دای  هب  هک  تسا  هتـساوخ  ام  زا  ناوارف  دیکأت  اب  دـنوادخ  میتسه و  شدای  هب  رومأم  هک  ام  نامز  رد  تمعن  و 
: تسا هدرک  حرطم  قاثیم  هارمه  هب  ار  تمعن  رکذ  يا  هیآ  رد  دنوادخ  .دنشاب  یم  مالسلا 

ار ادخ  تمعن   » (5) ؛» ِِهب مُکَقَثاَو  يِذَّلا  ُهَقاثیِمَو  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذاَو  »
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(«. دینکن شومارف   ) میدرک تعاطا  میدینش و  دیتفگ : امش  تسا و  هتفرگ  نامیپ  نآ  هرابرد  امش  زا  هک  ار  يدهع  دینک و  دای 

.دوش یم  نشور  نامیارب  قاثیم  قادصم  سی  لآ  ترایز  رد  میا و  هدش  رما  قاثیم  رکذ  هب  هیآ  رد  سپ 

هدرک دیکأت  نآ  رب  هتفرگ و  مدرم  زا  دنوادخ  هک  ییادخ  نامیپ  يا  وت  رب  مالس  ؛(1)  هَدَّکَو ُهَذَخَا َو  يّذلا  ِهَّللا  قاثیم  ای  کیلع  مالسلا  »
«. تسا

.میتسه وا  دای  هب  رومأم  ام  تسا و  یهلا  قاثیم  مالسلا  هیلعرصع  یلو  سّدقم  دوجو  نیاربانب 

.دنتسه دوعوم  رون  نآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا و  رون  تمس  هب  تملظ  زا  ام  ییاهر  يارب  همه  همیرک ، تایآ  رد  دیکأت  همه  نیا 

تبیغ و رگید  ام  دنـسر و  یم  رخآ  هب  کی  هب  کی  اهزور  تسا ، هدش  تداع  ام  يارب  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  يرآ ،
يدایتعا میلفاغ ، ناشیا  دوجو  زا  ًالـصا  هک  ارچ  میتسین ؛ نامیالوم  تبیغ  ندـش  ماـمت  رکف  هب  یلیخ  .تسا  هدـش  یکی  ناـمیارب  روهظ 

دای وا و  یب  یگدـنز  میتسین ، يرارف  یکیرات  تملظ و  زا  میا و  هدرک  تداع  رون  دوبن  هب  هکنیا  مه  نآ  هتفرگ و  ارف  ار  هعماج  ریگارف ،
.میا هدش  یضار  میا و  هدرک  تداع  هک  مینک  هچ  اّما  یکیرات ، تسا و  یگدرم  عقاو  رد  شنیریش ،

رد دوجوم  یلاعتم  گرزب و  تایعقاو  ...دوش  یم  مورحم  یعقاو  یگدنز  زا  عقاو  رد  دنک ، تلفغ  شدوجوم  ِدوعوم  زا  هک  یتقو  رشب  »
ار ملاع 

ص:13

.نانجلا حیتافم  سی ، لآ  ترایز  . 13 - 1
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هظحل ره  دریگنرب ، وا  زا  ار  دوخ  رظن  دسانـشب و  ار  شدوخ  دوعوم  هک  یناـهج  ...درک  شومارف  دـیابن  تسا ، یهلا  گرزب  هدـعو  هک 
(1) «. تسا هتشادنپ  یگدنز  ار  اه  یچوپ  رد  ندوب  راتفرگ  الاح  نیمه  درادن ، دوجوم  ِدوعوم  هکنآ  ...تسا و  هدنز 

همه میباـیرد  هک  دـنک  یم  کـیدزن  تلاـجخ  مرـش و  هب  ار  ناـسنا  هاـگنآ  تلفغ ، نیا  .تسا و  حور  یب  وا ، مرگ  روضح  هب  یگدـنز 
.درب یمن  دای  زا  ار  اهنآ  يا  هظحل  دراد و  رظن  دوخ  نایعیـش  لاح  هب  اج  همه  هشیمه و  ینابرهم ، ماما  نانوچ  وا  تسوا و  زا  اـم  یتسه 

: هک دندومرف  بوتکم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد 

یمن شومارف  ار  امـش  دای  مینک و  یمن  لاـمها  امـش ، لاـح  تاـعارم  رد  اـم  ؛(2)  ...مکرکذـل نیـسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  اـنا  »
«. مینک

ار دوخ  میدنبب و  نامدوخ  رب  ار  تیاده  باوبا  ناشیا ، زا  نامتلفغ  اب  ام  ارچ  میشابن ، ناشدای  هب  ام  ارچ  دنتسه  ام  دای  هب  ترضح  یتقو 
؟ میزاس مورحم  ییانشور  رون و  زا 

هتشر مارآ  مارآ  دهاک و  یم  ناشیا  دزن  ام  تلزنم  ماقم و  زا  مالسلا ، هیلعرصع  ماما  سّدقم  تحاس  هب  تبـسن  ام  یهجوت  یب  تلفغ و 
.دشاب دناوت  یمن  نیا  زج  يزیچ  تلفغ  رثا  دز ، دهاوخ  دنویپ  ناطیش  اب  ار  ام  هدرک و  هراپ  ار  ّتبحم 

ص:14

.ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن  ياعد  هداز ، رهاط  رغصا  . 14 - 1
ص 175. ج 53 ، راونالاراحب ، . 15 - 2
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هنوگچ امـش  دزن  نم  تیعقوم  منادب  مهاوخ  یم  اقآ ! تفگ : دش و  فرـشم  شماما  تمدخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  باحـصا  زا  یکی  »
؟ تسا

یم تیمها  وت  هب  مه  ام  یهد ، یم  تیمها  ام  هب  وت  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  .تسا  هزادـنا  هچ  وت  دزن  ام  تلزنم  تیعقوم و  نیبب  دومرف :
(1) «. ...میتسه وت  دای  هب  مه  ام  یشاب ، ام  دای  هب  وت  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  میهد ،

«. منک دای  ار  امش  ات  ارم  دینک  دای   » (2) ؛» ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذا  : » دیامرف یم  مه  لاعتم  دنوادخ 

يزاون و هدـنب  نیا  .درک  دـنهاوخ  داـی  ار  اـم  مه  ناـشیا  مینک ، داـی  ار  ناـشیا  رگا  دنتـسه ، هنوـگ  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
زا رتراوگرزب  رتاقآ و  یگرزب ، هچ  میوش و  یم  لاحـشوخ  هدرک ، دای  ار  اـم  یگرزب  میونـشب  یتقو  دـناسر ، یم  ار  ناـشیا  يراوگرزب 

.مالسلا امهیلع  همطاف  فسوی 

سّدقم دجـسم  رد  هک  تفگ  یم  دوب ، ناهفـصا  رهـش  نیهاش  هعمج  ماما  یتدـم  هک  یلاعت ) هَّللا  هظفح   ) يرتشوش مئاقلادـبع  هَّللا  هیآ 
هب هثاغتـسا  زامن  تعکر  ود  نامـسآ  ریز  دجـسم ، طایح  رد  دـعب  مدـناوخ ، ار  تیحت  زامن  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماـما  زاـمن  نارکمج ،

مزیزع يالوم  دای  هراومه  مدرک و  همزمز  ار  ...ماتلا » لماکلا  هَّللا  مالـس   » ياعد زامن  زا  دعب  مدناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 
مظعالا هَّللا  هیقب  ترضح  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رانک  یلپ  يور  ایؤر  ملاع  رد  مدرک ، تحارتسا  مدمآ و  لزنم  هب  .مدوب 

-

ص:15

ص 153. تیالو ، باتفآ  يدزی ، حابصم  . 16 - 1
هیآ 152. هرقب ، هروس  . 17 - 2
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«. مدرک تدای  يدرک  مدای  : » دندومرف دندز و  نم  هنیس  هب  تشگنا  اب  دندرک و  نم  هب  ور  ترضح  مدرک ، هدهاشم  ار  هادف -  یحور 

همین رگا  .تسا  هدـش  هداد  اه ، لد  بوبحم  نآ  فرط  زا  مه  نآ  هک  تسا  یقیفوت  دوخ  ندوب ، ترـضح  دای  هب  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
.درادن يرثا  دسر و  یمن  ییاج  هب  قوشعم  ششوک  دشابن ، قشاع  فرط  زا  یهاگن 

: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  فیرش  یتیاور  رد 

نابز فیاظو  زا  هن  ادخ  دای  ؛(1)  رکاذلا نم  نأش  روکذـملا و  نم  لّوا  هّنکلو  رکفلا ، مسانم  نم  ناسللا و ال  مسارم  نم  سیل  رکذـلا  »
(«. هدننک دای   ) رکاذ زا  مود  هبترم  رد  و  هدش ) دای   ) تسا روکذم  زا  نآ ، زاغآ  هطقن  هکلب  هشیدنا ؛ مسر  هار و  زا  هن  تسا و 

یششک دشابن  قوشعم  بناج  زا  رگا 

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رکذ و هب  رداق  هدنب  درواین ، هدنب  دای  هب  ار  دوخ  دای  قیفوت  دنوادخ  رگا  هک  دنادب  دیاب  دـنک  دای  ار  یلاعت  يادـخ  دـهاوخ  یم  هک  ره  »
(2) «. تسین وا  دای 

هنیآ ناشیا  تسادـخ و  دای  مه  ناشیا  دای  هک  ارچ  تسا ؛ قداص  هدـعاق  نیا  زین  هادـف -  یحور  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترـضح  دروم  رد 
هب ّقفوم  یسک  وا  هّجوت  نودب  تسا و  يرورض  ترضح  نآ  تیانع  هّجوت و  ناشیا  دای  يارب  سپ  .دنشاب  یم  یهلا  تافص  يامن  مامت 

شدای

ص:16

ص 1858. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  همجرت  . 18 - 1

ص 1859. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  همجرت  . 19 - 2
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روط نامه  تسوا ؛ تیانع  قیفوت  نیا  دـیلک  اّما  تسام ، دوخ  تسد  هب  شتامدـقم  تسا و  يرایتخا  يرما  دای ، رکذ و  هتبلا  .دوش  یمن 
منادب مراد  تسود  ایادخ ! دنتـشاد : هضرع  دنوادخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یتیاور  رد  ادخ  دای  هرابرد  هک 

؟ مرادب شتسود  زین  نم  ات  يراد  تسود  ار  تا  هدنب  مادک 

(1)  . ...مراد شتسود  ما و  هداد  وا  هب  ار  رما  نیا  قیفوت  نم  هکنادب )  ) تسا نم  دای  هب  رایسب  ما  هدنب  يدید  هاگره  دومرف : دنوادخ 

ناشیا هک  ییاهراک  میزاسن و  هدرزآ  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  ناشدای  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تیانع  ندروآ  تسد  هب  هار  اّما 
.میروآ ياجب  دنک ، یم  دونشخ  ار 

«. میوش یم  نیگمغ  هدرزآ و  ام  دنوش ، یم  هانگ  بکترم  ام  نایعیش  یتقو  : » دنا هدومرف  راوگرزب  نآ 

.تسا ناشیا  دای  زا  ندش  مورحم  ثعاب  ادخ ، یلو  ندرزآ  نیمه  و 

: دش دیهاوخ  میلا  باذع  راچد  دینک ، تیذا  ار  ربمایپ  رگا  هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  میرک  نآرق  رد 

باذـع ناشیا  رب  دـننک  یم  تیذا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یناـسک   » (2) ؛» ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر  َنوُذْؤی  َنیِذَّلاَو  »
«. تسا یکاندرد 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  تّوبن  زج  هب  نوؤش  نآ  همه  دـنراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ینأـش  ره  میدـقتعم  اـم  و 
، هفیرش هیآ  قبط  اذل  تسا ، هدیسر 

ص:17

ص 957. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 20 - 1
هیآ 61. هبوت ، هروس  . 21 - 2
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.رهد هناگی  دای  زا  تلفغ  زا  رتالاب  یباذع  هچ  .تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  ار  كاندرد  باذع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رازآ  تیذا و 

هزم ندیـشچن  باذـع ، نیرتالاب  هک  تسا  هدـش  دراو  زین  یتایاور  رد  رـصع ، تجح  نامز و  یلو  اب  طابترا  عطق  زا  رتـالاب  یباذـع  هچ 
.دوب دهاوخ  نارسخ  یتخبدب و  هار  لّوا  نیا  هک  دربن  تّذل  ادخ  یلو  ادخ و  دای  رکذ و  زا  ناسنا  هک  تسا ، تدابع 

اّما میراد ، تسود  یلیخ  ار  ناشیا  هک  مییوگ  یم  لاق  نابز  اـب  میراد و  ار  ترـضح  یتسود  ياـعدا  یگمه  اـم  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هچنانچ  دشاب  لوغشم  تسود  دای  هب  نابز  هک  تسا  نیا  یتسود  هناشن 

«. دوش شنابز  درو  نآ  دای  درادب ، تسود  ار  يزیچ  هک  ره  ؛(1)  هرکذب جهل  ًائیش  ّبحا  نم  »

رگا هک  تسا  هفوک  مدرم  یتسود  لثم  نام  یتسود  دشن ، نامنابز  درو  ترـضح  رکذ  رگا  هدرکن  يادـخ  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن 
مه زاب  ترـضح  تفأر  اّما  میا  هدومیپ  اطخ  هار  دیاش  اهراب  هکنیا  هچ  درک ؛ میهاوخ  اهر  ار  ترـضح  یتحار  هب  دنک  داجیا  ام  تعفنم 

.تسا هتشاد  هگن  ار  ام 

ناـنز و ناـتناردارب و  ناتنادـنزرف و  ناتناردـپ و  رگا   » هـک دـهد  یم  رادـشه  ار  اـه  ناـسنا  شا ، ینامـسآ  هماـن  رد  مـیرک  دـنوادخ  و 
نادنواشیوخ

ص:18

ص 1860. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 22 - 1
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ات دیـشاب  رظتنم  دیراد ، یم  تسود  ادـخ  هار  رد  داهج  لوسر و  ادـخ و  زا  شیب  ار ) اهنیا   ... ) دـیا و هدرک  عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ 
(1) «. درادن تسود  ار  ناقساف  ادخ  دوش و  يراج  ادخ  رما 

زا تسا ، تباث  زین  موصعم  ناماما  يو و  نانیـشناج  يارب  وا  تلزنم  ماقم و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يالاو  هاـگیاج  هک  دـش  هتفگ 
هک هنوگ  نامه  .یتسه  قساف  يرادـب  تسود  رتشیب  تیناحور  ردـپ  زا  ار  تینامـسج  ردـپ  رگا  هک  دـنک  یم  خـیبوت  دـنوادخ  ور  نیا 

.مینک یم  تمذم  ار  اهنآ  همه  ام  دندوب و  هنوگ  نیا  هفوک  مدرم 

زا هدرک و  یلاخ  ناشیا  يارب  ار  نامبلق  میشاب و  شیابیز  مان  رکاذ  دیاب  میهد  ناشن  ترضح  هب  تبـسن  ار  شیوخ  یتسود  هکنیا  يارب 
كاپ اه  لد  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  حوضو ، هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ییوگ  .میزاس  كاپ  رایغا 

ياـهاعد زا  یکی  هک  دـنا  هتخومآ  اـم  هب  هیعدا  رد  درک ، دـنهاوخ  یط  ار  یگدـنز  یتـحار  هب  شداـی ، زا  تلفغ  رد  مدرم  دوـش و  یم 
: هک دشاب  نیا  ام  یگشیمه 

«. ربم ام  رطاخ  زا  ار  شراظتنا  دای و  ادنوادخ ! ؛(2)  ...هَراظتنا هَرکذ و  انِسنت  «ال 

مینیـشنب و رورم  هب  مه  اب  ار  دای  ياهراکهار  ات  میدش  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  دای  رد  دیکأت  همه  نیا  يارو  زا 
شیپ اّما  میسانشب 

ص:19

َنْوَشَْخت ٌهَراِجتَو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاَْومَأَو  ْمُُکتَریِشَعَو  ْمُکُجاَوْزَأَو  ْمُُکناَوْخِإَو  ْمُکُؤآَْنبَأَو  ْمُکُؤَآبآ  َناک  نِإ  ُْلق  « ؛ هیآ 24 هبوت ، هروس  . 23 - 1
َمْوَْقلا يِدـْهی  اـَل  ُهَّللاَو  ِهِْرمَأـِب  ُهَّللا  ِیتْأـی  یَّتَـح  اوُصَّبَرَتَـف  ِِهلِیبَـس  ِیف  ٍداـهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَیلِإ  َّبَحَأ  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَمَو  اـهَداسَک 

«. َنیِقِساْفلا
ح 44. باب 45 ، نیدلا ، لامک  . 24 - 2
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، تیاهن رد  میوش و  یم  رکذتم  ار  ناشیا  دای  زا  تلفغ  یفنم  راثآ  نینچمه  ناشیا و  دای  تاکرب  راثآ و  ترـضح و  دای  تیمها  نیا  زا 
.درک میهاوخ  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  ياهراکهار 

.ناشیا نیریش  دای  يارب  دشاب  يا  هناخ  اه  لد  یمامت  هک  دشاب 

تسین لد  دشابن ، وت  دای  هب  هک  لد  نآ 

تسین لِگ  زج  دپتن ، تقشع  هب  هک  یبلق 

ار وت  يوک  رسب  درادن  هک  سک  نآ 

(1) تسین لصاح  شرمث ، یب  یگدنز  زا 

ص:20

ص 199. ماما ، ناوید  . 25 - 1

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  راثآ  تاکرب و 

هراشا

ناسنا .تشاد  دهاوخ  یتکربرپ  راثآ  هک  تسا  حضاو  تسا ، هدش  هنیمز  نیا  رد  هک  رایـسب  تاشرافـس  ترـضح و  دای  تیمها  رکذ  اب 
مارآ دـشاب ، هانگ  دای  رکف و  رد  یـسک  رگا  هدرکن  يادـخ  .دـنک  یم  ادـیپ  لیامت  قفا  نامه  هب  شحور  رکف و  دـشاب ، هچره  رکف  رد 

قیفوت اهراک ، نامه  هب  زین  وا  دشاب  نارگید  هب  کمک  کین و  ياهراک  رکف  رد  یسک  رگا  دنک و  یم  ادیپ  قوس  هانگ  تمس  هب  مارآ 
.درک دهاوخ  ادیپ 

ریخ و ياـه  تین  زا  رپ  ار  اـهرکف  رون و  زا  رپ  ار  اـه  بلق  هک  مالـسلا  اـمهیلعارهز  فسوی  داـی  زا  رت  ینارون  رتـهب و  يداـی  هچ  لاـح ،
.دنک یم  ینارون 

هنیس نیقی و  رون  زا  ار  مبلق  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ؛(1)  تاینلا رون  يرکف  نامیالا و  رون  يردـص  نیقیلا و  رون  یبلق  ألمت  نا  »... 
«. ینک رپ  ریخ  تاین  رون  زا  ار  ما  هشیدنا  نامیا و  رون  زا  ار  ما 

.دزاس یم  مهارف  ار  وا  حیحص  تیبرت  هنیمز  دزاس و  یم  اهر  تملظ  زا  دنک و  یم  ینارون  ار  ناسنا  ملاع ، صخش  نیرت  ینارون  دای 

ص:21

.نانجلا حیتافم  سی ، لآ  ترایز  . 26 - 1
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ناسنا تیبرت  - 1

ملاع بطق  نوؤش  زا  یکی  .دریگ  یم  رارق  ناـشیا  تیبرت  تحت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا ، هیلعرـصع  یلو  ترـضح  داـی  زراـب  رثا 
دشر و دادعتسا  هک  ییاه  ناسنا  تسا ، دعتسم  سوفن  تیبرت  ءادفلا -  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترضح  ناکما 

: دیامرف یم  هک  سی  لآ  ترایز  زا  زارف  نیا  ریسفت  رد  دنیامن  یم  يریگتسد  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دنراد ، ار  يونعم  یلاعت 

«. ادخ تایآ  ینابر  يا  وت  رب  مالس  ادخ و  هب  اه  ناسنا  هدننک  توعد  يا  وت  رب  مالس  ؛(1)  هتایآ ینّابر  هَّللا و  یعاد  ای  کیلع  مالسلا  »

هک دندیـسرپ  دنتـشاد ، ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  رـضحم  هب  فرـشت  فرـش  اهراب  هک  ریظن  یب  فراع  نیا  ینیدـلا  ءاـهب  هَّللا  تیآ  زا 
؟ هچ ینعی  هتایآ » ینابر  »

مالـسلا هیلع  نامز  ماـما  ناـسنا ، ریغ  ناـسنا و  هدـننک  تیبرت  ینعی  ناـهج ، هدـننک  تیبرت  ینعی  سوفن ، یبرم  ینعی  دـندومرف : ناـشیا 
(2) .تسا

.تسا ناشیا  دای  رکذ و  شا  همدقم  میریگ ، رارق  قالخا ، یبرم  نیرتهب  ِتیبرت  تحت  میهاوخب  رگا  لاح 

ترضح رگا  هک  دوش  یم  تباث  تسادخ ، دای  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  دش  هتفگ  ًالبق  هک   (3)« ْمُکْرُکْذَأ ِینوُرُکْذا   » هفیرش هیآ  قبط 
ماما هک  دش  هراشا  مه  یتیاور  رد  هک  دننک ، یم  دای  ار  ام  ترضح  مینک ، دای  مه  ار 

ص:22

.نانجلا حیتافم  سی ، لآ  ترایز  . 27 - 1
.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  یجنگ ، نیسح  . 28 - 2

هیآ 152. هرقب ، هروس  . 29 - 3
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، میشاب ترضح  دای  رگا  لاح  ره  هب  ...میتسه  وت  دای  هب  مه  ام  یشاب  ام  دای  هب  وت  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  دندومرف ، مالسلا  هیلع  قداص 
رثؤم یتیبرت  رثا  دیاش ، دیاب و  هک  نانچنآ  تالکـشم ، اه و  يراتفرگ  رد  ای  دشاب  تردن  هب  دای ، نیا  رگا  اّما  دننک  یم  دای  ار  ام  ناشیا 

.دوب دهاوخ  ناشیا  یتسرپرس  تیبرت و  تحت  رد  یلاعت  دشر و  نامه  شرثا  دشاب ، هتشاد  موادت  ام  دای  رگا  اّما  درادن ؛

: دنا هدرک  هراشا  یبوخ  هب  هتکن  نیا  هب  يدزی  حابصم  هَّللا  تیآ 

لومـشم میناوت  یم  ءادفلا -  همدـقم  بارتل  انحاورا  نسحلا -  نب  هجح  ترـضح  نامیالوم  ینارون  تحاس  هب  موادـم  هّجوت  وترپ  رد  »
دنویپ عقاو  رد  ادـخ  هجو  نآ  هب  یقیقح  هّجوت  میوش ، شا  هناصلاخ  هژیو و  ياهاعد  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  صاخ  تیانع  تیالو و 

.دزاس یم  لدبم  یگناگی  ینشور و  هب  ار  ام  ییاهنت  یکیرات و  ساسحا  هک  تسا  تینارون  تمظع و  سونایقا  هب  زیچان  يا  هرطق 

ییایند و ياه  تفآ  یناطیـش و  ياه  هسوسو  عیمج  لباقم  ار  ام  هک  تسا  یمکحم  ّدس  تیونعم ، تردـق و  عبنم  نآ  هب  یعقاو  لسوت 
(1) «. دراد یم  هاگن  ظوفحم  نوصم و  یترخآ 

رپ دوجو  نآ  صاخ  تایانع  ناشیا و  هناصلاخ  ياهاعد  لومشم  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  تیالو  تحت  دوش  یم  ثعاب  ام ، موادم  دای 
.نتفرگ رارق  تیبرت  تحت  ینعی  نیمه ؛ میریگ و  رارق  تکرب 

ص:23

ص 143. تیالو ، باتفآ  حابصم ، یقت  دّمحم  . 30 - 1
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هب هّجوت  دای و  هیاس  رد  ددـم  نیا  میرادـن و  تیناسنا  رایعم  زا  ددـم  زج  يا  هراچ  لماک ، ناـسنا  هب  ندیـسر  و  هَّللا ، یلا  ریـس  يارب  اـم 
.دش دهاوخ  لصاح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یهلا ، ءامسا  رهظم 

؛ تسا یهلا  تیالو  بحاص  هک  یماما  .تسا  نیمز  رد  هیهلا  هیلک  تیالو  بحاص  تیالو و  متخ  ماقم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ماـقم  »
هک دنتـسه  ینارادیب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ناقـشاع  اتـسار  نیمه  رد  .دنک  یم  ددم  ار  امـش  نطاب ، قیرط  زا  هک  یـسک  ینعی 

ناشدوخ تسه و  یتسه  رد  یناسنا  ره  ناج  رب  تیناسنا  شزیر  يارب  یبیغ و  ياهددـم  هضافا  تهج  یلماک  ناسنا  کی  دـنا ، هجوتم 
(1) «. دهد یمن  رارق  دوخ  قفا  ار  یعامتجا  ياه  یگّرمزور  دوش ، یناسنا  نیرب  بطق  هجوتم  هک  يا  هعماج  .دنا  هدرپس  وا  هب  ار 

نتـشیوخ دوجو  رد  ار  وا  دای  دیاب  شـصوصخم ، تیانع  يارب  میرادرب و  یمدق  تیونعم  رد  میناوت  یمن  وا  یـسدق  سفن  ددـم  یب  ام 
.هَّللا ءاش  نا  میریگ ، رارق  لماک  ناسنا  تیبرت  تحت  موادم ، دای  هطساو  هب  ات  .میراد  هگن  هدنز 

اه لد  شخب  تنیز  ار  هناگی  نآ  دای  دوش  یم  ینامز  ره  اج و  ره  رد  .دوش  دودـحم  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  هک  تسین  يرما  نیا  و 
.درک رارف  یگدرسفا  یگدرم و  زا  دومن و 

تحاس هب  یبلق  هّجوت  دراد ، ناکما  اج  همه  هشیمه و  هچنآ  »

ص:24

.تیودهم یتفرعم  ینابم  هدازرهاط ، رغصا  . 31 - 1
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یم ظـفح  دروآ و  یم  ناـغمرا  هب  امـش  يارب  ار  اـه  یبوـخ  همه  هک  دیـشاب  نئمطم  دـینک و  نیرمت  ار  نیا  .تـسا  ناـمیالوم  سّدـقم 
(1) «. دنک

نارادتسود يارب  ترضح  رافغتسا  - 2

ترضح يدنسرخ  یلاحشوخ و  ناشیارب  زیچ  نیرت  مهم  دننک  یم  یط  ار  بش  زور و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دای  اب  هک  یناسک 
.دنزاس رّدکم  دنروآ و  درد  هب  ار  راوگرزب  نآ  لد  دنسپان ، لامعا  اب  هک  دنوش  یمن  یضار  هاگ  چیه  اذل  تسا و 

اب ینابرهم ، لامک  رد  راوگرزب  نآ  دنزب ، رس  اهنآ  زا  یشزغل  ای  یهابتشا  رگا  هتـشگ ، نیموصعم  صوصخم  تمـصع ، هک  اجنآ  زا  اّما 
.دنک یم  دنلب  نایعیش ، يارب  نارفغ  بلط  يارب  نامسآ ، يوس  هب  ار  اه  تسد  راب  کشا  ینامشچ 

یفداصت روط  هب  دزیهرپ ، یم  دب  لامعا  زا  هراومه  تسا و  مالسلا  هیلعرـصع  یلو  سّدقم  دوجو  هب  شهجوت  مئاد  هک  یـصخش  رگا  »
یم رافغتسا  اعد و  وا  يارب  ترضح  دنرب ، یم  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  یلو  تمدخ  ار  شلمع  همان  یتقو  دش ، بکترم  یهابتـشا 

(2) «. دیاشخبب ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دنک و 

رد یبش  همین  هک  دیوگ  یم  هماقم ) هَّللا  یلعا   ) سوواط نب  دیس 

ص:25

هحفص 155. تیالو  باتفآ  حابصم ، یقت  دّمحم  . 32 - 1
.تیالو باتفآ  حابصم ، یقت  دّمحم  . 33 - 2
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: دومرف یم  رافغتسا  بلط  نینچ  شنایعیش  ّقح  رد  هک  مدینش  ار  مالسلا  هیلعرصع  ماما  يابیز  تاجانم  يادص  ارماس  سّدقم  بادرس 

هدـش نیجع  ام  تیالو  ياراوگ  بآ  هب  ناشتـشرس  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  ام  تقلخ  كاخ  هفاضا  زا  دـنیام ، زا  ام  نایعیـش  اراگدرورپ !
(1)  . ...دنا هداد  ماجنا  ام  هب  دامتعا  اّکتا و  اب  هک  ار  یناهانگ  ناشیا  رب  ياشخبب  سپ  تسا ،

تحت دننک ، اعد  رافغتسا و  نامیارب  ناشیا  میشاب  هتشاد  راظتنا  یلو  ددنبن  شقن  ناملد  رد  زور  هنابش  رد  ترـضح  زا  يدای  دوش  یمن 
منکن و تیاعر  ار  مباجح  هعیش  رتخد  ناونع  هب  نم  ًالثم  دوش  یمن  دوش ، یمن  تباث  اعّدا  اب  نتفرگ  رارق  مالسلا  هیلعرصع  ماما  تیالو 

یمدـق دـیاب  مریگب ، رارق  ترـضح  ياـعد  لومـشم  مشاـب  هتـشاد  راـظتنا  هاـگنآ  مروآ ، درد  هب  ار  ناـشیا  نینزاـن  بلق  یباجحدـب ، اـب 
.دیآ یم  ام  تمس  هب  مدق  اه  هد  ام ، زا  کچوک  یمدق  هب  نابرهم ، نآ  هک  کچوک  دنچره  تشادرب ،

مالسلا هیلع  نامز  ماما  صاخ  نارای  هرمز  رد  نتفرگ  رارق  - 3

هتشاد هگن  هدنز  صاوخ ، نیمه  طسوت  فراعم ، رتشیب  هک  دنتـشاد  صاخ  نارای  دوخ  يارب  خیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا 
جیورت مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ِّصاخ  نارای  هغدغد  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دنام ، یم 

ص:26

«. انیلع ًالاکتا  هولعف  ام  بونذلا  نم  مهل  رفغاف  انتیالو  بذع  ءام  نم  اونِجُع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انم و  انتعیش  ّنا  ّمهّللا  . 34 - 1
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صاخ نارای  رگید  هصخاش  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندرک  يراـی  .دوب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  جـیورت  تیاـهن  رد  مـالک و  رکف و 
.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  ناماما 

جیورت ار  ناشیا  رکف  دای و  مان و  دـیاب  میـشاب ، تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نارای  صاوخ  زا  میهاوخب  رگا  مه  اـم 
دای و میناوت ، یم  هنوگچ  میـشابن ، بوبحم  ماـن  داـی  هب  رگا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  هک  .تسا  ناـشیا  يراـی  ياـنعم  هب  نیا  مینک و 

.مینک جیورت  ار  شمان 

: دش لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سّدقم  دوجو  زا  فیرش  یتیاور  رد 

هَّللا یلا  داـبعلا  ّصخا  نـکت  هَّللا  رکذ  ْرثـکا  هـلآو : هـیلع  هللا  یلــص  هَّللا  لوـسر  لاـق  یلاـعت ، هَّللا  یلا  ساـنلا  ّصخا  نوـکا  نا  ّبـحا  »
هدـنب نیرت  صاخ  ات  نک  دای  ناوارف  ار  ادـخ  دـندومرف : ترـضح  مشاب ، یلاعت  يادـخ  هدـنب  نیرت  صاخ  هک  مراد  تسود  ؛(1)  یلاعت

«. یشاب یلاعت  يادخ 

: دندومرف مه  ناشدوخ  تسین و  ادخ  رکذ  زا  يادج  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رکذ  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 

«. تسادخ رکذ  زا  ام  رکذ  ؛(2)  هَّللا رکذ  نم  انرکذ  ّنا  »

ادخ و یلو  هک  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دای  یلیخ  مه  یتقو  ًاملـسم  میوش ، یم  صوصخم  ناگدنب  زا  میـشاب  ادخ  دای  یلیخ  یتقو  اذل 
.هَّللا ءاش  نا  .دش  میهاوخ  ادخ  یلو  ناکیدزن  صاوخ و  زا  میشاب ، تسادخ  نیشناج 

ترضح رکذ  هطساو  هب  تاقوا  يدابآ  - 4

مظعا مسا  هب  ار  دنوادخ  لیمک ، فیرش  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:27

ص 1840. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 35 - 1
 . ص 468 ج 72 ، راونالا ، راحب  . 36 - 2
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: دنادرگ دابآ  شکرابم ، دای  رکذ و  تکرب  هب  ار  ناشتاقوا  هک  دنهد  یم  مسق 

(1)« ...هرومعم كرکذب  راهنلا  لیللا و  نم  یتاقوا  لعجت  نا  کئامسا  کتافص و  مظعا  کسدق و  کّقحب و  کلئسا  ّبر  ای  »

: دنیامرف یم  ناشزیزع  رسپ  هب  يا  همان  رد  و 

«. ینادرگ دابآ  ادخ  رکذ  اب  ار  تدوخ  بلق  هکنیا  هب  ار  امش  منک  یم  شرافس  ؛(2)  هرکذب کبلق  هرامع  ...کیصوا و  »

دابم روجهم  هرطاخ  زا  وت  يور  هولج 

دابم رود  منمجنا  زا  وت  دای  وترپ 

نایم هب  دیآ  وت  مان  زجب  هک  ییارس  رد 

دابم رومعم  وت  رجه  زا  هک  هناخ  نآ  مهاوخ 

.تسا ناج  لد و  نارمع  یگدنز و  قنور  ثعاب  یهلا  يایلوا  ادخ و  دای  يرآ ؛

ماجنا ییاهراک  تاظحل ، مایا و  نآ  رد  دنک  یم  ادیپ  تکرب  دوش و  یم  دابآ  ادخ ، مظعا  یلو  ادخ و  دای  رکذ و  اب  ناسنا  زور  بش و 
.دوش یم  يریخب  تبقاع  ثعاب  ترخآ و  هریخذ  هک  دهد  یم 

داـیدزا يارب  دوـش  یم  یگدـنز  هیناـث  هیناـث  زا  دوـش ، یمن  یط  یگدوـهیب  هب  زگره  دراد و  هرمث  شا  هظحل  هب  هظحل  تکرب ، اـب  رمع 
.درک هدافتسا  تفرعم ، لامک و  عون و  مه  هب  تمدخ  نامیا و 

ص:28

.نانجلا حیتافم  لیمک ، ياعد  . 37 - 1
.هغالبلا جهن  همان 31  . 38 - 2
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، ناسنا هدروخ  مسق  نمشد  اذل  .دنک  یم  نادنچود  ار  دشر  تیقفوم و  هدیـشخب و  تکرب  ار  رمع  هک  تسا  يریـسکا  ادخ ، یلو  رکذ 
هچ .دیامنب  نارگید  يزاب  ياشامت  يزاب و  لوغـشم  ار  ام  دهاکب و  اه  هیناث  رمع و  نیا  تکرب  زا  هدـش  يوحن  ره  هب  هک  تسا  رکف  رد 

.دشن بیصن  چیه  تفر و  رده  نویزیولت  ياه  همانرب  زا  یضعب  ياپ  یتکرب ، یب  رطاخ  هب  يردقنارگ  تاظحل 

ار یگدنز  تانایرج  هرابرد  ندرک  رکف  تقو  ات  دـنک  رپ  یمرگرـس  اب  ار  ام  ناوجون  ناوج و  تقو  هک  تسا  نیا  ریپ ، رامعتـسا  همانرب 
اّما دناد ؛ یم  ار  شریغ  هریزج و  زا  معا  یجراخ  ياه  تسیلابتوف  رثکا  مان  ام ، ناوجون  هک  تسا  هدرک  يراک  ام  اب  وا  .میـشاب  هتـشادن 
اهنآ هک  تسناد  دـیاب  .تسا  هدرک  ریگ  شا  یـسرد  بتک  تاـظوفحم  مالـسلا و  اـمهیلع  نیموصعم  همئا  ماـن  یتح  اـی  نید  لوصا  رد 

ییادـج مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  و  ینید ، تفرعم  ام و  ناـناوج  نیب  هک  تسا  نیا  ناـش  هماـنرب  نیمه  رطاـخ  هب  دنتـسین  اـم  زوسلد 
دننک و تیبرت  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ّتبحم  اب  ار  اه  هچب  مک ، نس  زا  هک  اهردام  ردپ و  يارب  تسا  یتیبرت ، رادـشه  نیا  دـننکفیب و 

.دنیامن همیب  راک  نیا  اب  ار  ناشناگدید  رون 

ترضح دای  هیاس  رد  بلق  شمارآ   - 5

ماما دنیوگ  یم  یضعب  هک  تساجک  ارضخ  هریزج  هک  دننک  یم  لاؤس  ارـضخ  هریزج  دروم  رد  هرـس  سدق  تجهب  هَّللا  تیآ  زا  یتقو 
اجنآ رد  مالسلا  هیلع  نامز 

ص:29
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؟ دننامب دنروایب و  بات  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلق  نآ  ارضخ  هریزج  دنهد  یم  باوج  ناشیا  دننک ؟ یم  یگدنز 

: تسا نامبلق  رد  ادخ  ياج  هک  روط  نامه  تسام ؛ بلق  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یلصا  ياج 

«. دیهدن ياج  اجنآ  رد  ار  ادخ  ریغ  تسادخ ، هناخ  بلق  ؛(1)  هَّللا ریغ  هَّللا  مرح  یف  نکست  الف  هَّللا  مرح  بلقلا  »

دنتسه و لاعتم  يادخ  تافص  يامن  مامت  هنیآ  دنراد ، هک  ییادخ  تافص  رطاخ  هب  تسین و  ادخ  ریغ  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  نوچ  و 
: دنشاب یم  هَّللا  هجو  حالطصا  هب 

«. دننک یم  هّجوت  وا  هب  یهلا  يایلوا  هک  ادخ  هجو  تساجک  ؛(2)  ءایلوالا هجوتی  هیلا  یّتلا  هَّللا  هجو  نیأ  »

.دشاب یم  نامبلق  رد  مه  ناشیا  ياج  سپ  دید ، ناوت  یم  تروص  نیا  رد  ار  ادخ  اذل  دنتسه ؛ ادخ  تافص  مامت  زا  یتروص 

يارب ار  شمارآ  نانیمطا و  نآ  دنناوت  یمن  زگره  یناملظ ، دنتـسه و  دودـحم  اهنآ  نوچ  میداد ، ناگناگیب  رایغا و  هب  ار  بلق  رگا  اّما 
.دنتسه يرگید  سک  جاتحم  ناشیاهزاین ، ندروآ  تسد  هب  رد  اهنآ  دوخ  هک  ارچ  دننک ؛ لصاح  ام 

نوریب یمگردرـس  زا  دشاب و  هتـشاد  شمارآ  دناوت  یم  یبلق  دروآ و  یم  یمگردرـس  بارطـضا و  سرت و  هشیمه  یکیرات  تملظ و 
.دشاب هدرک  نکسَم  شبلق  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  سدقا  دوجو  مان  دای و  هک  دیایب 

ص:30

ص 26. ج 67 ، راونالا ، راحب  . 39 - 1
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  . 40 - 2

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_30_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناشیاه هتـساوخ  همه  دنا و  هدیـسر  یهلا  رون  ِمیظع  يایرد  هب  دنا ؛ هدرک  تیوقت  ینارون ، دوجو  نیا  اب  ار  شیوخ  لاصتا  هک  یناسک 
زا هک  تسا  یشمارآ  ینارون ، دای  نیا  هیده  نیرت  کچوک  .تسا و  هتشگ  ققحم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دای  لسوت و  وترپ  رد 

.تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  اه ، ناج  بوبحم  فرط 

تسین لد  دشابن ، وت  دایب  هک  لد  نآ 

تسین لِگ  زج  دپتن ؛ تقشع  هب  هک  یبلق 

هار وت  يوک  رسب  درادن  هک  سک  نآ 

(1) تسین لصاح  شرمث ، یب  یگدنز  زا 

ص:31

ص 199. ماما ، ناوید  . 41 - 1
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مالسلا هیلعرصع  ماما  دای  زا  تلفغ  یفنم  راثآ 

حیضوت

یبولطمان تارثا  تلفغ  اّما  دراد ؛ هارمه  هب  ار  شمارآ  رطاخ و  تینما  دـشخب و  یم  ماظن  ناسنا  ياهراک  هب  یهلا ، يایلوا  ادـخ و  داـی 
.دریگ یم  تروص  یتخس  هب  زین  شناربج  هک  دراذگ  یم  ياجب  یگدنز ، رد 

تخس تقشم و  رپ  یگدنز  - 1

.دراد یپ  رد  ار  تخس  یگدنز  نم ، دای  زا  يرود  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ  میرک  نآرق  رد 

«. تشاد دهاوخ  گنت  یگدنز  دنک  يرود  نم  دای  زا  سک  ره   » (1) ؛» ًاکنَض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  »

انامه  (2) ؛» هَّللا رکذ  نم  انرکذ  ّنا   » هک دـنا  هداد  دای  ام  هب  دنتـسه  میرک  نآرق  تایآ  یقیقح  نارـسفم  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  و 
دای زا  يرود  ام ، نامز  رد  صوصخ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دای  زا  يرود  نیاربانب  تسادخ ؛ رکذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  رکذ 

ناغمرا هب  ناسنا  يارب  گنت  یگدنز  تسا ، هدش  عمج  ناشیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهوزرآ  مامت  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دروآ یم 

ص:33

هیآ 124. هط ، هروس  . 42 - 1
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: دنا هدومرف  هنوگ  نیا  ار  گنت  یگدنز  هنومن  ریسفت  رد 

یم ور  هبور  هتـسب  ياهرد  اب  دـنز  یم  يراک  ره  هب  تسد  دوش و  یم  هتـسب  یلک  هب  ناـسنا  يور  هب  یگدـنز  ياـهرد  دوش  یم  هاـگ  »
نب تسا و  مهارف  راک  ره  تامدـقم  دـنیب ، یم  هدوشگ  ياهرد  ربارب  رد  ار  دوخ  دروآ ، یم  يور  اجره  هب  سکع  هب  یهاگ  و  ددرگ ،

.دوش یم  ریبعت  تشیعم  یگنت  ای  قیض  هب  یلّوا  زا  یگدنز و  تعسو  هب  ریبعت  لاح  نیا  زا  .تسین  وا  ربارب  رد  یهرگ  تسب و 

، تیونعم رالاس  هلفاق  هب  لد  هک  یـسک  (1) و  .تسا یحور  يانغ  ندوبن  يونعم و  ياهدوبمک  رطاخ  هب  رتشیب  یگدـنز  یگنت  ًـالوصا 
تشیعم راچد  زگره  دشاب ، هدرپس  رطاخ  هب  ار  شنیریش  دای  یگدنز ، هظحل  هب  هظحل  رد  دشاب و  هدرپس  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

یهلا هدارا  يارجم  ضیف و  هطساو  هدرپس و  وا  هب  ار  شتردق  ملع و  دنوادخ ، هک  یـسک  هب  ندرپس  لد  .دش  دهاوخن  گنت  یگدنز  و 
.تسا

همئا نوچ   (2) .تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هیآ ، رد  رکذ  زا  دارم  هک  تسا  هدـش  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  مه  تاـیاور  رد 
.درادن دوجو  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا  ضارعا  ای  نینمؤملاریما  زا  ضارعا  نیب  یقرف  چیه  دنتسه ، دحاو  رون  اهنآ  همه  مالسلا  مهیلع 

ص:34

ص 327. ج 13 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  . 44 - 1
ص 329. نامه ، . 45 - 2
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یگدنز رد  طارفا  - 2

یمن زگره  تسا ، هدرک  شومارف  شرای  اـب  ار  دوخ  يرطف  دـهع  لـفاغ و  راـی ، داـی  زا  شناـبز  لد و  هک  سک  نآ  نآرق ، یهاوگ  هب  »
(1) «. دنزاس یم  لوغشم  دوخ  هب  یناسفن  ياه  شهاوخ  یناطیش و  دودحم  ياه  بوبحم  ار  یسک  نینچ  دشاب ؛ یلدتعم  ناسنا  دناوت 

لفاغ دوخ  دای  زا  ار  ناـشلد  هک  یناـسک  زا  اـم )! بیبح  يا   ») (2) ؛» ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناکَو  ُهیَوَه  َعَبَّتاَو  اـنِرْکِذ  نَع  ُهَْبلَق  اـْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  اـَلَو  »
«. تسا یطارفا  ناشیاهراک  دندرک و  سفن  ياوه  يوریپ  هک  اهنامه  .نکن  تعاطا  میدرک ،

لئاق شیوخ  يارب  یتیدودحم  دشاب ، سفن  ياوه  عبات  هک  یسک  تسا و  سفن  ياوه  زا  تیعبت  ادخ ، یلو  ادخ و  دای  زا  تلفغ  هجیتن 
.دروآ یم  رد  طارفا  يور و  هدایز  زا  رس  اذل  تسین و 

اطخ اپ ، زا  تسد  دمع  هب  زگره  دنفقاو ، دوخ  لامعا  زا  ناشیا  تراظن  هب  نآره  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  دای  اب  هک  ییاهنآ  اّما 
.تسا یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  لماکت  دشر و  شا  هرمث  هک  دنهد  یم  رارق  دوخ  هویش  ار  لادتعا  یگدنز  رد  دننک و  یمن 

ترسح - 3

هک یتاظحل  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا  ترسح  مالسلا ، هیلع  نامز  بحاص  يدهم  ناناج  ناج  دای  زا  تلفغ  یفنم  راثآ  زا  رگید  یکی 
تلفغ هب 

ص:35

ص 220. بوبحم ، رهم  ینیسح ، نیسح  دیس  . 46 - 1
هیآ 28. فهک ، هروس  . 47 - 2
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.دوش یم  یناشیرپ  ینامیشپ و  راچد  تسا ، هدرکن  تاظحل  نآ  زا  يا  هدافتسا  چیه  هدنارذگ و 

: دندومرف فیرش  یتیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

دای هب  نآ  رد  درذگب و  مدآ  دـنزرف  رب  هک  يا  هظحل  ره  ؛(1)  همایقلا موی  اهیلع  رـسح  ّالا  اهیف  هَّللا  رکذی  مل  مدآ  نباب  ّرمت  هعاس  نم  ام  »
«. دروخ دهاوخ  سوسفا  هظحل  نآ  يارب  زیخاتسر  زور  رد  دشابن ، ادخ 

رد ًاـقافتا  .تسین  ادـج  هَّللا  داـی  زا  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  باـقلا  یگمه  هک  هَّللا و ...  رون  هَّللا ، نُذا  هَّللا ، نیع  داـی  و 
، سلجم نآ  میوشن  رکذ  ناـماما )  ) اـم ادـخ و  هک  یـسلجم  رد  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  كراـبم  دوجو  زا  یتـیاور 

.دش دهاوخ  ترسح  بجوم 

موی مهیلع  هرـسح  سلجملا  کلذ  ناک  ّالا  انورکذـی  مل  هَّللا و  اورکذـی  مل  سلجم  یف  موق  عمتجا  ام  : » لاق مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 
(2) .همایقلا

اهر تملظ  زا  درک و  رون  بسک  هدـش ، لـیوأت  ناـشیا  هب   (3)« ُءآَشی نَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهی   » هک یماما  دای  اـب  دوش  یم  هک  ار  یتاـظحل 
.تسا ترسح  بجوم  ًانیقی  دوش ، يرپس  یکیرات  بسک  تلفغ و  هب  رگا  دش ،

یهلا باذع  - 4

يرگید تیـصعم  هاـنگ و  هب  رجنم  نآ  ره  تلفغ ، نیا  هک  دراد  هارمه  هب  مـیظع  یتـلفغ  مالـسلا ، هیلعرـصع  یلو  ترـضح  داـی  مدـع 
.دش دهاوخ 

ص:36

ص 1840. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 48 - 1
ص 469. ج 72 ، راونالاراحب ، . 49 - 2

هیآ 35. رون ، هروس  . 50 - 3
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تیذا ثعاب  دنک و  یم  تحاران  ار  هادف -  یحور  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترضح  هدش ، تلفغ  زا  یشان  هک  نایعیـش  دب  لامعا  یفرط ، زا 
همئا نایعیـش ، دـب  ياـهراک  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  رب  لاـمعا  هضرع  ثحب  رد  هـک  ارچ  دوـش ؛ یم  ناـشیا  رازآ  و 

.دنک یم  تحاران  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

یم مه  باذـع ، نیا  هک  دـهد  یم  هدـعو  میلا  باذـع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هدـننک  تیذا  میرک ، نآرق  مه  یفرط  زا 
ریغ دنتسه ؛ اراد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوؤش  مامت  .ترخآ و  رد  مه  دشاب و  ایند  رد  دناوت 

دنمورب دـنزرف  تیذا  رازآ و  نیقی  هب  دراد ، یپ  رد  باذـع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تـیذا  رازآ و  رگا  اذـل  تّوـبن و  ماـقم  زا 
دای اب  ات  تسا  بجاو  اـم  رب  سپ  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  باذـع  نیا  مه  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

.میزیهرپب ناشیا  تیذا  زا  مه  مینک و  تکرب  رپ  ار  شیوخ  یگدنز  مه  ناشیا ،

ص:37
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  دای  شرافس  تیمها و 

هراشا

.مینک یم  ثحب  ناگرزب  تاملک  تایاور و  تایآ و  رد  نآ  نوماریپ  هک 

تایآ رد  - 1

حلاص دبع  دروم  رد   (1) هیآ زا 280  شیب  شیوخ  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  تیمها  يارب 
دای ياهراکهار  ثحب  رد  هک  دنراد  هراشا  ناشیا ، كرابم  دوجو  هب  ریسفت  ای  لیوأت  هب  هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ادخ ؛

.دروآ میهاوخ  هنومن  ناونع  هب  ار  يدادعت  مالسلا ، هیلع  ترضح 

تایآ رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  نآ  دراد و  هاتوک  يا  همدـقم  هب  زاین  میرک  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دای  شرافـس  اـّما 
مهیلع نیرهاط  همئا  دای  هک  میراد  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  مه  یفرط  زا  .تسا  هتـساوخ  شناگدـنب  زا  ار  شیوخ  دای  يرایـسب 

ام هتـساوخ ، ام  زا  ار  شیوخ  دای  هک  روط  نامه  دنوادخ  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  اذل  تسین ؛ ادخ  دای  زا  ادج  تسادخ و  دای  مالـسلا ،
.تسا هدرک  بیغرت  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دای  هب  مه  ار 

ص:39

.دروآ یم  تایآ  لیذ  تیاور  هیآ و 1100   280 هنسلا ، نارقلا و  یف  يدهملا  مامالا  باتک  رد  شاعموبا  دیعس  . 51 - 1
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« ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  : » هیآ قبط  تسا  .بجاو  ادخ  رکذ 

(1)« هَّللا رکذ  انرکذ  اذا  انا  : » تیاور قبط  .تسادخ  رکذ  مالسلا  هیلع  ماما  رکذ 

.تسا بجاو  مالسلا  هیلع  ماما  رکذ  سپ 

رکذ مالـسلا  هیلع  ماما  رکذ  هک  هطـساو  کی  اـب  هک  دـنک ، یم  توعد  ادـخ  رکذ  هب  ار  اـم  ًامیقتـسم  هک  تسا  یتاـیآ  لّوا  هتـسد  سپ 
.میروآ باسح  هب  مه  مالسلا  هیلع  ماما  رکذ  هب  توعد  ار  تایآ  نآ  میناوت  یم  تسادخ ؛

: هنومن ناونع  هب 

(2)« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  »

(3)« ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأای  »

.دنا هتساوخ  ار  تمعن  رکذ  هک  یتایآ  مود : هتسد 

ماما دوجو  تمعن  زا  رتالاب  یتمعن ، چـیه  دـنا و  هدرک  تساوخرد  ار  اه  تمعن  يروآدای  ام  زا  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  یتایآ 
اذل ددرگ و  یم  يزور  ناشیا ، قیرط  زا  یتمعن  ره  دـسر و  یم  تادوجوم  هب  ناشیا  قیرط  زا  یـضیف  ره  هک  ارچ  تسین ؛ مالـسلا  هیلع 

.دنک یم  بلط  ام  زا  ار  ادخ  یلو  يروآدای  اه ، تمعن  ردص  رد  دناوخ  یم  ارف  تمعن  يروآدای  هب  ار  ام  هک  یتایآ 

.میتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تمعن ، زا  دارم  هک  تسا  هدش  فیطل  هتکن  نیا  هب  هراشا  مه  تایاور  رد 

ص:40

ص 259. ج 71 ، راونالا ، راحب  . 52 - 1
هیآ 10. هعمج ، هروس  . 53 - 2

هیآ 41. بازحا ، هروس  . 54 - 3
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: هنومن ناونع  هب 

(1) ؛» ْمُِکبُوُلق َنَیب  َفَّلَأَف  ًءآَدْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  »

«. درک فیلأت  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ناتیاه  بلق  سپ  دیدوب ، نمشد  هک  یماگنه  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  »

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  هک 

زا دعب  نید  رد  درک ، داجیا  تفلا  بولق  نیب  دـنوادخ  ام  هطـساو  هب  ؛(2)  ...هنتفلا هوادع  دـعب  نیدـلا  یف  مهبولق  نیب  هَّللا  ّفلؤی  انب  »...
«. هنتف ینمشد 

: هفیرش هیآ  دوش ، یم  روآدای  ادخ  تمعن  رکذ  هب  ار  ام  هک  يرگید  هیآ 

«. دینک دای  هتفرگ  نامیپ  نآ  هرابرد  امش  زا  هک  ار  يدهع  ادخ و  تمعن   » (3) ؛» ِِهب مُکَقَثاَو  يِذَّلا  ُهَقاثیِمَو  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذاَو  »

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ادـخ ، تمعن  هرابرد  هک  ادـخ  قاـثیم  مود  ادـخ و  تمعن  لّوا  درک : داـی  دـیاب  ار  زیچ  ود  هیآ  نیا  رد 
رد  » (5)« ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوی  َُّنلُسَتل  : » هفیرـش هیآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  هک  یتقو  میتسه .» ام  تمعن  ؛(4)  میعنلا نحن  »

مهیلع تیب  لـها  اـم  لاؤس ، دروم  تمعن  دـندومرف : ماـما  تسیچ ؟ لاؤس  دروم  تمعن  هک  دیـسرپ  دوش » یم  لاؤـس  تمعن  زا  زور  نآ 
.میتسه مالسلا 

سّدقم دوجو  مه  دنوادخ  قاثیم  ناوارف ، تایاور  تلالد  هب  و 

ص:41

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  . 55 - 1
ص 76. هنسلا ، نآرقلا و  یف  يدهملا  شاعموبا ، دیعس  . 56 - 2

هیآ 7. هدئام ، هروس  . 57 - 3
ص 477. ج 2 ، لیصفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  یناکسح ، هَّللادبع  . 58 - 4

هیآ 8. رثاکت ، هروس  . 59 - 5
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: میهد یم  مالس  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هب  ریبعت  نیمه  اب  سی  لآ  ترایز  رد  نیمه  رطاخ  هب  دنتسه ؛ مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ 

(1) «. هدّکو هذخا و  يّذلا  ِهَّللا  قاثیم  ای  کیلع  مالسلا  »

تایاور رد  - 2

مهیلع نیموصعم  یلمع  هریـس  نیا  دوخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماـما  هلأـسم  دوش ، یم  تفاـی  تاـیاور  رد  یناوارف  هب  هک  هچنآ 
.دنا هدرک  بیغرت  ناشیا  رکذ  دای و  هب  میقتسم  ار  ام  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنیا  نمض  .دنک  یم  تابثا  مه  ار  مالسلا 

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دایز  نب  دّمحم  یتیاور  رد 

»؟ دوش یم  بیاغ  مه  یسک  هعیش  ناماما  نایم  رد  ایآ  »

ماما نآ   ] هلب ؛(2)  ...انم رـشع  یناثلا  وه  هرکذ و  نینمؤملا  بولق  نع  بیغی  هصخـش و ال  سانلا  راصبا  نع  َبیغی  معن  : » دـندومرف ماما 
«. تسام زا  ماما  نیمهدزاود  وا  دوش و  یمن  بیاغ  نینمؤم  بولق  زا  شدای  یلو  دوش ، یم  بیاغ  مدرم  نامشچ  زا  شصخش 

امش نامیا  هنرگو  دیشاب  هنوگ  نیا  دیاب  ینعی  تسا ؛ هدش  هدرمش  نینمؤم  ياه  لد  سنوم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دای  تیاور  نیا  رد 
.تسا صقان 

زور بش و  هک  دننک  یم  رما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 

ص:42

.نانجلا حیتافم  سی ، لآ  ترایز  . 60 - 1
ص 255. هنسلا ، نآرقلا و  یف  يدهملا  مامالا  شاعموبا ، دیعس  . 61 - 2
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(1)« ًاءاسم ًاحابص و  جرفلا  اوعّقَوتف  : » دیشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رظتنم 

.تسا هدرک  تساوخرد  ار  راظتنا  هارمه  دای  ام ، زا  مه  تیاور  نیا  اذل  دوبن ؛ رَظتنم  دای  هب  یلو  دوب  رِظتنم  زور  بش و  دوش  یم  رگم 

زا هک  ...هراظتنا » هرکذ و  انـسنت  ال   » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دـنا  هدومرف  لقن  هللا  همحر  قودـص  خیـش  هک  ییاعد  رد 
دناوخ یم  يرعش  رعاش ، لبعد  یتقو  نینچمه  و  درَبَن ، ام  رطاخ  زا  ار  شراظتنا  ار و  وا  دای  هک  مینک  یم  تساوخرد  هنازجاع  دنوادخ 

وت نابز  رب  ار  تایبا  نیا  سدقلا  حور  هک  دـننک  یم  قیوشت  ار  وا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دـنک ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  يدای  و 
اه لد  رد  ءایصوالا  متاخ  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  ناشیا  شالت  زا  یکاح  مالـسلا ، مهیلع  همئا  قیوشت  مارتحا و  نیا  هتخاس  يراج 

.دشاب یم 

ناونع هب  ناشتیب  لها  یمارگ و  ربمایپ  میرک ، نآرق  هتفگ  قبط  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دوخ  یلمع  هریـس  تسا  مهم  هچنآ 
.دنا هدش  هداد  رارق  ام  يارب  هنسح  يوگلا 

«. تسا ییوکین  يوگلا  امش  يارب  ادخ  لوسر   » (2) ؛» ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »

دـندرک و داـی  ناـشیا  زا  هراـشا و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  سّدـقم  دوجو  هب  اـهراب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
یم دای  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا  تبسانم  نیرتمک  اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  دندرک و  دای  ار  ناشیا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نینچمه 

يارب مات  تیدوبع  لدع و  يایحا  هک  دندوب  فقاو  هلأسم  نیا  رب  اهنآ  .دندرک 

ص:43

ج 2. ص 10 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش  . 62 - 1
هیآ 21. بازحا ، هروس  . 63 - 2
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.دش دهاوخ  ققحم  مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  ناشدنزرف  تسد  هب  دندوب ، نآ  لابند  هب  یهلا  يایلوا  مامت  هک  تیرشب 

سوملم یلمع ، هریس  نیا  ات  دنا  هدرک  دای  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا  نیموصعم  مامت  هک  میروآ  یم  ار  یتایاور  هنومن ، ناونع  هب  کنیا 
.دزاس قفوم  رهد  هناگی  نآ  دای  هب  ار  ام  دوش و  رت 

نم و مان  شمان  تسا ، نم  دالوا  زا  يدهم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  - 1
دـندرگ و تریح  راـچد  مدرم  هک  دـنک  یتبیغ  .تسا  رت  هیبـش  نم  هب  سک  همه  زا  شتریـس  تروص و  .دـشاب  یم  نم  هینک  شا  هینک 

(1) .دنوش هارمگ  اه  هقرف  زا  يرایسب 

زا هانپ  یب  مدرم  هب  يو  نداد  هانپ  دندومرف ... : دوب  هدیسرپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  هک  يدرم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2
زا ار  اهنآ  يو ، اب  مدرم  ندرک  تعیب  اب  دـنوادخ  .تسا  رتشیب  همه  زا  ماحرا  هلـص  رد  شدـهج  رت و  نوزفا  امـش  زا  شملع  رتهب ، امش 
وا هب  هاـگره  باتـشب و  وا  يوس  هب  ینک  تاـقالم  وا  اـب  یناوـتب  رگا  دـهد ، تاـجن  یگدـنکارپ  زا  ار  ناناملـسم  دروآ و  نوریب  هودـنا 

(2) .تسوا رادید  قاتشم  ردقچ  هک  دومن  هراشا  دوخ  كرابم  هنیس  هب  هدیشک و  یهآ  هاگنآ  باتم ، يور  وا  زا  يدیسر 

هیلعرقاب ماما  يارب  تسا ، هدـید  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاـف  ملاـع ؛ ود  يوناـب  رـضحم  رد  هک  یحول  زا  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  - 3
ترضح هب  ار  حول  نآ  ناشیا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  حول  نآ  رد  هک  دنک  یم  فیرعت  مالسلا 

ص:44

ص 37. باتفآ ، يامیس  يرهاط ، هَّللا  بیبح  . 64 - 1
ص 341. دوعوم ، يدهم  . 65 - 2
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هک دسر  یم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  ات  دوب  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دروم  رد  دندوب ؛ هدرک  ادـها  مالـسلا  اهیلعارهز 
(1) .تسوا اب  بویا  ییابیکش  یسیع و  تکوش  یسوم ، لامک  .نایناهج  يارب  تسا ، تمحر  وا ] ]

: دندومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  - 4

تردق اب  هاگنآ  .دنادرگ  ینالوط  ار  وا  رمع  تبیغ ، لوط  رد  دنوادخ  .تسا  ناوناب  يوناب  همطاف  رسپ  نیسح  مردارب ، نیمهن  دنزرف  وا 
اناوت زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  دـننادب  همه  ات  دزاس  یم  رهاـظ  دـشاب  هتـشاد  لاـس  لـهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  هب  دوخ  هلماـک 

(2) .تسا

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 5

تسا و مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  اّما  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  زا  یتنـس  مالـسلا و  هیلع  فسوی  زا  یتنـس  نم  دنزرف  نیمهن  رد 
(3) .دیامرف حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  يادخ 

يدهم ماما  هب  نخس  ات  ...دونش  یم  مامه  ماما  نآ  زا  يرابرهوگ  نانخـس  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  زا  یـشسرپ  رد  یلباک  دلاخوبا  - 6
: دسر یم  مالسلا  هیلع 

یلاعت يادخ  اریز  دـنرترب ؛ ینامز  ره  مدرم  زا  دنتـسه  وا  روهظ  رظتنم  تماما و  هب  دـقتعم  هک  ماما  نآ  تبیغ  نامز  مدرم  دـلاخابا ! يا 
(4)  . ...تسا هدهاشم  هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  تسا  هدومرف  اطع  اهنآ  هب  یتفرعم  مهف و  لقع و 

 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصعلا -  بحاص  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  - 7

ص:45

ج 1. نیدلا ، لامک  قودص ، خیش  . 66 - 1
ص 39. باتفآ ، يامیس  يرهاط ، هَّللا  بیبح  . 67 - 2
ص 583. ج 1 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش  . 68 - 3

ج 1. ص 588 ، نامه ، . 69 - 4
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ام رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  رب  اشوخ  دـنک و  تبیغ  ناشماما  هک  دـیآ  مدرم  رب  ینامز  رباج ! يا  دـنیامرف  یم  دـننک و  یم  دای  ار 
 . ...دننامب تباث 

هناـخ ناـبز و  ظـفح  دومرف : تسیچ ؟ دـهد  یم  ماـجنا  نمؤم  ناـمز  نآ  رد  هک  یلمع  نیرترب  هَّللا ! لوـسر  نباـی  متفگ : دـیوگ  رباـج 
(1) .ینیشن

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 8

هک تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن ؛ دشاب ، شا  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دریمب ؛ دـشاب و  رما  نیا  رظتنم  هک  ره 
(2) .دشاب هدز  ریشمش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يوراشیپ 

؟ تسیک رمألا  بحاص  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : یّقر  ریثک  نب  دواد  - 9

(3) .دشاب یم  شردپ  هاوخنوخ  دوخ و  نادناخ  زا  بیاغ  بیرغ و  هناگی و  دورطم و  وا  دومرف :

: مدیسر تایبا  نیا  هب  نوچ  مدناوخ و  ار  دوخ  هدیصق  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دوخ  يالوم  رب  دیوگ : یعازخ  لبعد  - 10

جراخ هلاحم  ماما ال  جورخ 

تاکربلا هَّللا و  مسا  یلع  موقی 

لطاب ّقح و  لک  انیف  زیمی 

تامقنلا ءامعنلا و  یلع  يزجی  و 

لطاب زا  ار  یقح  ره  ام  نایم  رد  ات  دـنک  یم  مایق  وا  تاکرب  ادـخ و  مان  هب  وا  .تسا  یمتح  دـیایب ، تسیاب  یم  راچان  هک  یماما  روهظ  »
«. دیامن اطع  ار  یتمقن  ره  رفیک  تمعن و  ره  شاداپ  دهد و  زیمت 

ص:46

ص 603. ج 1 ، نامه ، . 70 - 1
ص 11. ج 2 ، نامه ، . 71 - 2
ص 43. ج 2 ، نامه ، . 72 - 3
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: دندومرف نم  هب  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  رس  سپس  دنتسیرگ ، یتخس  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما 

؟ درک دهاوخ  مایق  یک  و  تسیک ؟ ماما  نیا  یناد  یم  ایآ  .تسا  هدرک  يراج  وت  نابز  رب  ار  تیب  ود  نیا  سدقلا  حور  یعازخ ! يا 

 ... دزاس و یم  كاپ  داسف  زا  ار  نیمز  دنک و  یم  جورخ  امش  زا  یماما  هک  ما  هدینش  طقف  نم ! يالوم  يا  هن ، متفگ :

نسح و شدنزرف  وا  زا  سپ  یلع و  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا و  دّـمحم  مدـنزرف  نم  زا  سپ  ماما  لبعد ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(1)  . ...دنشاب وا  رظتنم  شتبیغ  نارود  رد  هک  مئاق  تجح  شدنزرف  وا  زا  سپ 

: دومرف ینسح  میظعلادبع  هب  باطخ  مالسلا  هیلعداوج  ماما 

طاقن نیرترود  زا  ردب  باحصا  دادعت  هب  نت  هدزیس  دصیس و  شباحصا  زا  ددرگ و  راومه  شیارب  يراوشد  ره  هک  تسا  یسک  وا  ... 
(2) .دنیآ مهارف  وا  درگ  هب  نیمز 

مایالا اوداعت  ال  : » دومرف هک  يوبن  مالک  دروم  رد  یثیدـح  رد  دـندرک و  دای  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  مه  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
هک تسام  هطـساو  هب  میتسه و  ام  مایا  زا  دوصقم  يرآ ، دندومرف : دش » دهاوخ  ینمـشد  امـش  اب  هک  دینکن  ینمـشد  مایا  اب  مکیداعتف ؛
درگ هب  ناهاوخ  ّقح  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مدنزرف  دنزرف  مان  هعمج  ...تسادخ  لوسر  مان  هبنش  تساپرب ، نیمز  نامـسآ و 

(3) .دنیآ وا 

: دندومرف قاحسا  نب  دمحا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ص:47

ص 62. ج 2 ، نامه ، . 73 - 1

ص 72. ج 2 ، نامه ، . 74 - 2

ص 71. ج 2 ، نامه ، . 75 - 3
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تماما هب  داقتعا  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یـسک  رگم  دبای ، یمن  تاجن  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تشاد  دـهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  ... 
(1) .دزاس قفوم  جرف ، لیجعت  هب  اعد  رد  درادب و  تباث 

دنا و هداد  شزومآ  یلمع ، هریـس  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  دای  ًالمع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تایاور  نیا 
لیوأت ریسفت و  دروم  رد  هک  یتایاور  اهنت.دجنگب  هحفـص  دنچ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دنا ، هتـساوخ  نایعیـش  زا  ار  شرارمتـسا 

یم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  وریپ  ار  دوخ  رگا  اذل  تسا  تیاور  دودح 1100  تسا ؛ مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  تایآ 
میهاوخ یم  رگا  .میشاب  شدای  مان و  جّورم  میراد و  هگن  هدنز  لد  رد  ار ، تبرغ  رد  بیرغ  نآ  ار ، رهد  هناگی  نآ  دای  هک  دیاب  میناد ،
تافـص رهظم  هَّللا و  هجو  هب  یهلا  ءاـیلوا  هک  ارچ  مینک ؛ هّجوت  ادـخ ، قـلطم  یلو  هب  دـیاب  میریگ ، رارق  یهلا  هاـگرد  ناـبوخ  هرمز  رد 

: دننک یم  هّجوت  ادخ ،

«. دننک یم  هّجوت  وا  هب  ءایلوا  هک  ادخ  هجو  تساجک  ؛(2)  ءایلوالا هیلا  هّجوتی  یّتلا  هَّللا  هجو  نیا  »

هیلع مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  رـضحم  هب  هّجوت  داـی و  رد  مه  نیتسار  ياـملع  هک  دـش  ثعاـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هریـس  نیا  و 
هدوب ندرک  اعد  شجرف  يارب  ندوب و  يدـهم  دای  هب  ناشیقالخا ، ياـه  هیـصوت  نیرت  مهم  زا  یکی  دـنراذگب و  ماـمت  گنـس  مالـسلا 

.تسا

ص:48

ص 81. ج 2 ، نامه ، . 76 - 1
.نانجلا حیتافم  هبدن ، ياعد  . 77 - 2
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املع مالک  رد  - 3

: دندومرف تسا  ملاع  درم  نیرتدنمورث  تیونعم ، رظن  زا  ینیدلا ، ءاهب  هَّللا  تیآ  هدومرف  هب  هک  هرس  سدق  تجهب  یمظعلا  هَّللا  تیآ 

، دنک لصاح  فرشت  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع -  یلو  ترـضح  تمدخ  هب  هک  دشاب  نیا  یپ  رد  ناسنا  هک  تسین  مزال 
(1) .دشاب فرشت  زا  رتهب  مالسلا -  مهیلع  همئا -  هب  لسوت  سپس  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  دیاش  هکلب 

هتسراو ملاع  نیا  هک  تسا  ترضح  دای  ّمَتَا  قادصم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  رـضحم  هیده  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  هک  تسا  حضاو 
.دنا هدرک  مهم  رما  نیا  هب  شرافس 

.میتسین ترضح  نآ  رکف  میتسه و  یصخش  جئاوح  رکف  هکنیا  زا  دننک  یم  هلگ  رگید  ياج  رد 

ددرگ و یم  رب  همه  هب  شعفن  هک  ترـضح  نآ  رکف  هب  میتسه و  دوخ  یـصخش  جئاوح  رکف  رد  مادک  ره  تسا و  روط  نیمه  بلطم  »
(2) «. میتسین تسا ، تایرورض  مها  زا 

.میا هدرک  شومارف  ار  ترورض  نیا  ام  هکنیا  زا  هلگ  هدش و  هدرمش  تایرورض  مها  زا  ندوب  ترضح  رکف  هب  ناشیا ، مالک  رد 

: دندومرف يرگید  مالک  رد 

هرظانلا هَّللا  نیع  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  »

ص:49

ص 187. تجهب ، هَّللا  هیآ  رضحم  رد  داشخر ، نیسح  دّمحم  . 78 - 1
ص 111. هناراهب ، نیدلا ، سمش  يدهم  دیس  . 79 - 2
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، لاعفا لاوقا ، زا  تسا و  دنوادخ ) هداشگ  تسد  ایوگ و  نابز  اونش ، شوگ  انیب ، مشچ   ) هطـسابلا هدی  قطانلا و  هناسل  هعماسلا و  هنذا  و 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  صوصخ  هب  و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  ام  ایوگ  کلذ  عم  دراد ، عالّطا  ام  تاین  راکفا و 

لفاـغ ترـضح  نآ  زا  یلک  هب  مـیناد و  یمن  هدـنز  ًالـصا  ّتنـس ) لـها   ) هماـع دـننام  ییوـگ  هـکلب  مـیناد ، یمن  رظاـن  رـضاح و  ار  - 
(1) «. میتسه

یم شرافس  ار  ییاه  هار  ناشیا  دننک  یم  تساوخرد  ار  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  ترایز  رادید و  هار  لیدب ، یب  فراع  نیا  زا  یتقو 
.دراد راعشا  راگزور ، هناگی  نآ  هّجوت  دای و  هب  یگمه  هک  دننک 

: دندومرف ناشیا 

لیجعت ياعد  اب  نورقم  دییامنب ، ترـضح  نآ  سّدـقم  دوجو  هب  ادـها  تاولـص و  دایز  مالـسلا ) هیلع  بیاغ  ترـضح  ترایز  يارب  »)
(2) «. شیاهزامن يادا  اب  دیوش  فرشم  نارکمج  دجسم  هب  دایز  شجرف ،

اهراکهار شخب  رد  هَّللا  ءاـش  نا  هک  دـشاب  یم  هادـف -  یحور  مظعـالا -  هَّللا  هیقب  ترـضح  داـی  ياـهراکهار  زا  دوخ  روما  نیا  همه 
.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت 

يرهطم دیهش  ییابطابط و  هماّلع  نوچ  ییاه  تیـصخش  ءالخ  ناشیا   - » هَّللا هظفح  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  هک  حابـصم  هَّللا  تیآ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  دای  دروم  رد  تسا » هدرک  رپ  ار 

ص:50

ص 22. تجهب ، هَّللا  تیآ  رضحم  رد  داشخر ، نیسح  دّمحم  . 80 - 1
ص 111. هناراهب ، نیدلا ، سمش  يدهم  دیس  . 81 - 2
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دوجو نآ  هب  ام  هّجوت  .میـشاب  هتـشاد  هّجوت  ءادفلا  هل  انحاورا  رـصع  یلو  سّدقم  دوجو  هژیو  هب  ادـخ ، يایلوا  هب  لاح ، همه  رد  دـیاب  »
رادیب وا  دای  هب  حبص  ره  میباوخب و  وا  دای  هب  بش  ره  میشاب ، وا  دای  هب  ماش  حبص و  ره  هکلب  دوشن ، صتخم  رارطـضا  لاح  هب  سّدقم ،

(1) .میا هدش  رت  کیدزن  تمحر  ملع و  رون و  زکرم  هب  مینک  هّجوت  وا  هب  رتشیب  هچره  زور  هنابش  لوط  رد  .میوش 

هب رایـسب  شرافـس  دنتـسه ، نیدـت  دـهز و  یلمع  ناجورم  زا  یکی  ّقح  هب  هک  یلاعت -  هَّللا  هظفح  يدابآ -  تلود  يرـصان  هَّللا  تیآ 
نیا بالط ، يارب  ًاصوصخم  ناشیا ، قالخا  تاسلج  رد  تاّرک  هب  هدـنراگن  .دـنراد  هتـشاد و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  زا  تلفغ  مدـع 

.دش دهاوخ  يریثک  تاکرب  أشنم  هک  دینکن » شومارف  ار  نسحلا  نبای  : » هک ما  هدینش  ناشیا  زا  رایسب  ار  هلمج 

رد هشیمه  دـنوش و  یمن  لفاغ  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تکرب  ریخ و  رپ  دای  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هرمز  رد  قحلاب  ناشیا  دوخ  و 
، همه يارب  دشاب  یسرد  دیاب  هک  دننک  یم  همزمز  کشا ، رپ  یمـشچ  اب  ار  ترـضح  یتمالـس  ياعد  اه ، ینارنخـس  رد  ناشمالک  لّوا 

نید ناگرزب  هویـش  نیا  هک  ار ، ینارنخـس  ربنم و  ًاصوصخم  مینک  عورـش  ترـضح  دای  اب  ار  يراک  ره  هک  مرتحم  ناـغلبم  ًاـصوصخم 
.دشاب یم  هدوب و 

ص:51

.تیالو باتفآ  حابصم ، یقت  دّمحم  . 82 - 1
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مالسلا هیلعرصع  ماما  دای  رکذ و  عناوم 

هراشا

تاظحل دراد و  یم  هگن  هدـنز  ناـسنا  يارب  ار  ناـشیا  رطاـخ  داـی و  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  ناـکما  ملاـع  بطق  هب  یگتـسبلد 
شیارب ایند ، هرطاخ  دای و  دشاب ، ایند  هب  هتـسباو  ناسنا ، لد  رگا  اّما  .دـنک  یم  نایامن  يرتشیب  ياه  هبذـج  اب  رت و  نیریـش  ار  یگدـنز 

زا ار  اهلد  ربلد  دای  هک  دراد  تردـق  ردـق  نآ  لاح  ره  هب  یلو  تسا  یتقوم  بذاک و  ینیریـش  نیا  دـنچره  دوش و  یم  نیریـش  مهم و 
.دزادنیب تلفغ  كانرطخ  يداو  رد  ار  وا  دنک و  بلس  ناسنا 

یم یـسررب  درب  یم  تراغ  هب  ام  زا  ار  رای  دای  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  تلفغ  تسا و  هّجوت  دروم  رتشیب  هچنآ  ایند ، رهاـظم  زا  لاـح 
.مینک

دالوا لام و  - 1

ظفح لاوما و  دایدزا  رکف  رد  ًامئاد  لام ، قشاع  .تسا  دالوا  لام و  هب  رایسب  هقالع  یقیقح ، بوبحم  رکذ  يارب  مکحم  عناوم  هلمج  زا 
هرقن و الط و  شناج ، بوبحم  زا  وگتفگ  سک  ره  اب  دخرچ و  یم  ایند  لاوما  فلتخم  يایاوز  هب  شنابز  تسا و  يویند  فراخز  نآ 

.دروآ یم  نایم  هب  هریغ  رازاب و  داسک  تراجت و 

ص:53
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ُمُه َِکَئلوُأف  َِکلَذ  ْلَعْفی  نَمَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ْمُکُدالْوَأ  َآلَو  ْمُُکلاَْومَأ  ْمُکِْهُلت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهیَأ  ای   » هک دـهد  یم  رادـشه  دـنوادخ  اذـل 
ناراـکنایز زا  دـنک  نینچ  سک  ره  هک  دراد  زاـب  ادـخ  رکذ  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  اـه و  ییاراد  اداـبم  ناـنمؤم ! يا   » (1) ؛» َنوُرِساْخلا

«. تسا

ادخ ددنبب و  شدالوا  لام و  هب  لد  هک  یسک  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شا  ییاراد  مامت  هک  دوش  یم  هتفگ  يراکنایز  هب  رـساخ  ریبعت 
.تسا هدرک  ررض  یعقاو ، يانعم  هب  درادن و  زیچ  چیه  دریگن ، رظن  رد  ادخ  یلو  ار و 

تقایل زگره  دریگ  یم  هدیدان  شلاوما  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مهـس  نادنزرف ، هدـنیآ  لام و  هب  یگتـسبلد  رطاخ  هب  هک  یـسک 
.دش دهاوخ  نارسخ  نیرت  گرزب  راچد  تشاد و  دهاوخن  ار  ترضح  دای  قیفوت 

ماـما لوسر و   ) شا هدـنیامن  ادـخ و  زا  ار  تلاوما  دـنزرف و  رگا  هک  تسا  هداد  ار  رادـشه  نیا  هبوت  هروس  هیآ 24  رد  میرک  دـنوادخ 
رذحرب نینچ  نیا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یگرزب  يالب  هچ  رما  نیا  هک  یشاب  نم  رما  رظتنم  دیاب  يرادب  تسود  رتشیب  مالسلا ) مهیلع 

زا تشهاوخ  اهنت  هک  دـنیامنب  تمایق  زور  ترـسح  راچد  دـننک و  لفاغ  ینادواج  تداعـس  زا  ار  وت  دالوا ، لاـم و  اداـبم  هک  دراد  یم 
لقع ناسنا ، هک  تسا  هتـسیاش  سپ  يدرگرب ، ینک و  ادا  ار  ماما  ّقح  طقف  ات  دـنهدب  وت  هب  ایند  هب  تشگرب  هزاجا  هک  دـشاب  نیا  ادـخ 

ار ادخ  لوسر  دنزرف  نیدت ، هب  دزادنا و  راک  هب  ار  شیوخ 

ص:54

هیآ 9. نوقفانم ، هروس  . 83 - 1
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.دروخب دنویپ  هَّللا  ءاقل  هب  لماک ، ینامیا  اب  ات  درادب  مدقم  شیوخ  دنزرف  رب 

یم ادـخ  نید  ادـخ و  يارب  ار  اـهنآ  یلو  دـشاب  یم  شا  هدـنیآ  رکف  هب  هتـشاد و  تسود  رایـسب  ار  شیوخ  دـالوا  نمؤـم ، ناـسنا  هتبلا 
نآ دـنک و  داجیا  يا  هناشن  ام ، لمع  رد  دـیاب  میهاوخب  شا  یلو  ادـخ و  يارب  ار  دالوا  لام و  اـم  هکنیا  دـنک و  یم  تیبرت  دـهاوخ و 

هیرذ لسن و  هک  دوشن  یمارح  همقل  مه  دـشاب و  شلام  همیب  تکرب و  مه  ات  دـنک  نوریب  شلاوما  زا  ار  ماما  ادـخ و  ّقح  ناسنا  هکنیا ،
.دیامن لدب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نید و  نمشد  هب  ار  شا 

هانگ - 2

.تسا یگدز  ایند  هانگ و  ترضح ، دای  یلصا  عناوم و  زا 

لاح تسا ، بلق  شلزنم  يوأم و  مه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رکذ  دای و  تسا ، نمؤم  بلق  رد  ادـخ  ياج  هک  روط  نامه  میتفگ  ًـالبق 
یمن ادها  يدای  دراذگ و  یمن  یمدق  بلق ، نیا  رد  ضحم  رون  نآ  زگره  دشاب ، هدش  یناملظ  ردـکم و  هانگ  ترثک  زا  بلق  نیا  رگا 

.دیامن

هبوت رگا  .دیآ  دیدپ  شلد  رد  یهایس  هطقن  دنک  یهانگ  یمدآ  هاگره   » هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیرش  یتیاور  رد 
ناز دریگ و  یم  ارف  ار  شلد  همه  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  گرزب  هطقن  نآ  درک  هاـنگ  مه  زاـب  رگا  دوش و  یم  كاـپ  هطقن  نآ  درک 

(1) «. دنیب یمن  ار  يراگتسر  يور  زگره  سپ 

ص:55
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رگا تسا  رو  هطوغ  یناطیـش  ياـهرکف  رد  ًاـمئاد  اذـل  تسا  يدـیلپ  یهایـس و  قشاـع  هک  تسا  ناطیـش  هاـگیاج  هدولآ ، هایـس و  بلق 
هب ناشیا  رون  ات  مینک  يزاسکاپ  هانگ ، یهایـس  تملظ و  زا  ار  ناـشیا  لزنم  دـیاب  میتسه  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  رکذ  داـی و  ناـهاوخ 

.دزاس رونم  شدای  زا  ار  نامدوجو  ياضف  دباتب و  نامبلق  ياهراوید 

.تسین مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  زا  رتالاب  يا  يزور  دنک و  یم  مورحم  يزور  زا  ار  ناسنا  هانگ ،

: دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(1) «. دوش یم  هتفرگ  وا  زا  يزور  نآ  ببس  هب  دنک و  یم  هانگ  هدنب  انامه  »

لد بیـصن  دـنوادخ  هک  تساه  يزور  نیرت  گرزب  زا  ناشیا  دای  هک  میبای  یمرد  مینک  هّجوت  ترـضح  داـی  تاـکرب  راـثآ و  هب  رگا 
رمع لام ، دوجو ، رسارس  تکرب ، دنروآ و  یم  يور  صخـش  نآ  هب  زین  رگید  ياه  يزور  دای ، نآ  عبت  هب  هک  تسا  هدرک  هدامآ  ياه 

.دزاس یم  مورحم  گرزب  تمعن  نیا  زا  ار  ناسنا  هانگ  یلو  دریگ  یم  ارف  ار  شا  هداوناخ  و 

مشچ هانگ  - 3

.دنک یم  يریگولج  بوبحم  دای  زا  یصاخ ، تروص  هب  مشچ  هانگ  گرزب ، ناهانگ  نایم  رد 
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: دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

مشچ زا  رت  ساپـسان  ندب  ياضعا  نایم  رد  ؛(1)  هَّللا رکذ  نع  مکلغـشتف  اهلؤُس  اهوطعت  الف  نیعلا ، نم  ًارکـش  ّلـقا  حراوجلا  یف  سیل  »
«. دراد یم  زاب  ادخ  دای  زا  ار  امش  هک  دیزاسم  هدروآرب  ار  نآ  ياه  هتساوخ  سپ  درادن ، دوجو 

، ضوح نیا  رد  هدولآ  ياه  بآ  رگا  اّما  درب ، یم  رسب  شمارآ  رد  دشاب ، هتشاد  كاپ  لالز و  بآ  رگا  هک  دنام  یم  ار  یضوح  بلق ،
يدورو نیا  رگا  هک  تسا ، بلق  ياه  يدورو  نیرت  مهم  زا  یکی  مشچ  دـنیب ، یمن  ار  شمارآ  یکاـپ و  يور  بلق  نیا  دـنوش ، ناور 

.دوش یم  ناناج  ناج  زا  ییاریذپ  هدامآ  هدش و  حالصا  زین  بلق  ِلاح  دوش ، حالصا 

هک ییاج  .دزاس و  یم  لیامتم  یناسفن  ياـه  شهاوخ  هب  ار  لد  برطـضم و  هتفـشآ و  ار  بلق  دزادـنیب ، هاـگن  وس  ره  هب  هک  یمـشچ 
.دیامرف یمن  هجنر  مدق  رای  دوش ، امرف  مکح  سفن ،

هک دنک  یم  رپ  هدنبیرف ، ياه  هرهچ  زا  ار  بلق  تخادنا ، هاگن  یسکان  سک و  ره  هب  داد و  رارق  دوخ  راعش  ار  یگزره  مشچ ، رگا  اّما 
نآ یگتسیاش  رگید  هراپ  دص  لد  نیا  دزاس و  یم  شیوخ  نآ  زا  تقوم -  هچرگا  ار -  لد  زا  يا  هشوگ  شیوخ ، مهـس  هب  مادک  ره 

لزنم هدرک ، لزنم  ریغ  هک  ییاج  هب  تسا و  رویغ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دشیدنایب ، یعقاو  ربلد  بوبحم و  هب  يا  هظحل  هک  درادـن  ار 
.لد هن  تسا  لگ  دنا ، هدرک  لزنم  نآ  رد  نامرحمان  هک  ییاج  دیآ و  یم  لد  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  .دننک  یمن 
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.دراد یمن  زاب  تسود  دای  زا  ار  ناسنا  توهش ، لثم  يزیچ  چیه  .رو و  هلعش  ار  توهش  دنک و  یم  هناریو  ار  بلق  كاپان ، مشچ 

ناهانگ نایم  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ؛(1)  هَّللا نع  مکلغـشتف  اهوعیطت  الف  هوهـشلا ، عابتا  نم  ّدـشا  یـصاعملا  یف  سیل  »
«. دزاس یم  لفاغ  ادخ  زا  ار  امش  هک  دیربن  نامرف  ار  نآ  سپ  تسین ، توهش  يوریپ  زا  رت  تخس  یهانگ ) )

مه ار  بلق  لرتنک  هتشادن ، ار  هاگن  لرتنک  تردق  نوچ  دنک ، یم  هاگن  یتقو  ناسنا  .تسا  مشچ  توهش ، ندش  رو  هلعش  یلصا  لماع 
.دروخ یم  ترسح  طقف  دشاب ، هاتوک  هتساوخ  نآ  زا  شتسد  رگا  ددنب و  یم  مه  لد  هاگن ، ماگنه  هب  اذل  درادن ؛

بلق شزرا  ددنبب ، لد  نادب  نمؤم  هک  درادن  ار  نآ  شزرا  ایند  فراخز   » .دزاس یم  ایند  زا  رپ  ار  لد  دـشاب  دولآ  توهـش  هک  یهاگن 
کناب هدش ، لوپ  هاگیاج  هک  اجنآ  دریگ ، رارق  يویند  رهاظم  رگید  هناخ  لیبموتا و  لوپ ، هاگیاج  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رایسب  نمؤم 

(2) «. تسا نامحر  دنوادخ  شرع  نمؤم  بلق  نمؤم ، بلق  هن  تسا  ژاراگ  هدش ، لیبموتا  هاگیاج  هک  اجنآ  نم ، لد  هن  تسا 

ار نامهاگن  دیاب  دشابن ، دنا  هدرک  نوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لد  هک  ینابایخ  ياه  هدرک  كزب  هاگیاج  نامبلق  میهاوخ  یم  رگا 
ياه هاگن  اّما  تشاذگ  دهاوخ  نامبلق  يور  ار  یعضو  رثا  هک  دتفیب  اهنآ  هب  دیابن  مه  لّوا  هاگن  نامه  یتح  میناشوپب ، اهنآ  زا  یلک  هب 

مه دنتسه  حابم  هک  رگید 
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ناسنا بلق  رب  يدـب  راثآ  یقالخا ، رظن  زا  اّما  دـنرادن  یعرـش  تمرح  هک  اه و ...  نیـشام  اه و  هزاغم  هب  هاگن  لثم  دـنوش  لرتنک  دـیاب 
.دننک یم  دراو 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح 

«. دشابن يرورض  هک  تسا  یهاگن  زا  رت  شوخ  نم  دزن  ندرم  ؛(1)  بجاو ریغل  هرظن  نم  یلا  ّبحا  توملا  »

طلـست تسا و  ناطیـش  هاگارچ  دشابن ، ادخ  دای  نآ  رد  هک  یبلق  دراد و  یم  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  بلق  هدوهیب ، وغل و  ياه  هاگن  هک  ارچ 
.تسا رت  تخس  مسج ، گرم  زا  ربارب  اهدص  یحور ، گرم  دنک و  یم  راچد  یحور  گرم  هب  ار  وا  ناسنا ، بلق  رب  ناطیش 

نارازه دـنهد و  یم  نالوج  اهور  هدایپ  رد  يزاب ، بش  همیخ  ياه  کسورع  هک  هدـش  نایامن  رایـسب  یعامتجا  بیـسآ  نیا  هنافـسأتم 
گرزب بیـسآ  نیا  يزور  هک  ادخ -  تجح  نآ  دای  زا  دنروآ و  یم  ناغمرا  هب  شیوخ  يارب  ار  یحور  گرم  دولآ  توهـش  هب  هاگن 

.دنوش یم  لفاغ  دنک -  حالصا  ار 

تسا تلفغ  زا  يرود  لد و  شمارآ  بجوم  هک  ار  رصب  ضغ  راکهار  تسا و  هدرک  هراشا  یعامتجا ، بیـسآ  نیا  هب  زین  میرک  نآرق 
: تسا هدومرف  داهنشیپ 

هزیکاپ نانآ  يارب  نیا  هک  ...دنهن  ورف  ار  دوخ  ناگدید  وگب  نینمؤم  هب   » (2) ؛» ْمَُهل یَکْزَأ  َِکلَذ  ...ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  »
«. تسا رت 
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مالـسلا هیلعرـصع  ماـما  تسا و  یهلا  قـالخا  هب  قلخت  ندـش و  ییادـخ  يارب  سفن  هیکزت  تسا و  مشچ  لرتـنک  سفن ، هیکزت  طرش 
.تسا مشچ  ظفح  شا  همدقم  هک  دهاوخ  یم  هیکزت  مه ، ناشیا  تیاضر  ماقم  هب  ندیسر  اذل  دشاب ، یم  یهلا  قالخا  تافص و  رهظم 

: دنراپسب یلصا  بحاص  هب  ار  ناشبلق  ات  دنشاب  اشوک  مشچ  لرتنک  رد  دیاب  زین  اهنآ  دنا ، هدشن  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  نانز 

«. دندنب ورف  ار  شیوخ  مشچ  هک  وگب  نمؤم  ياه  نز  هب   » (1) ؛» َّنِهِراْصبَأ ْنِم  َنْضُضْغی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  »

عماجم رد  شیارآ  مدـع  و  شیوخ ، باجح  اب  .دـینکن و  مهارف  ار  نادرم  کیرحت  لماوع  هک  تسا  هدـش  رما  اـه  نز  هب  هکنیا  نمض 
، مشچ لرتنک  مدع  هک  دراد  هلأسم  نیا  تیمها  زا  ناشن  هک  دـنا  هدـش  مه  مشچ  لرتنک  هب  رما  دـینک ، رود  دوخ  زا  ار  اهدرم  یمومع ،

.دزاس یم  لیدبت  رکیپ  رد و  یب  يا  هبارخ  هب  ار  بلق  دروآ و  دهاوخ  هارمه  هب  ار  تلفغ 

یم رظن  فرـص  اهنآ  زا  راصتخا  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  حرطم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دای  رکذ و  عناوم  ناونع  هب  يرگید  دراوم 
.هَّللا ءاش  نا  .دوب  بلطم  مها  دش  نایب  هچنآ  اّما  مینک 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دای  ياهراکهار 

حیضوت

هار هکلب  دوـش  یمن  لـصاح  اـهنت ، ندینـش  ندـناوخ و  اـب  تسا  هتفرگ  رارق  نید  ناـیاوشیپ  دـیکأت  دروـم  همه  نیا  هک  تفرعم  بسک 
.دزاس یم  کیدزن  یبلق  رواب  هب  دنک و  یم  یجالح  دشخب و  یم  قمع  ار  اه  هتسناد  هک  تسا  رّکفت  .تسا  رّکفت  تخانش ، تفرعم و 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوش ، یم  لزان  نارمع  لآ  هروس  رخآ  تایآ  یتقو  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب 

«. دنکن رّکفت  دناوخب و  ار  تایآ  نیا  هک  یسک  رب  ياو  ؛(1)  اهیف رکفتی  مل  اهأرق و  نمل  لیو  »

هگن راوتـسا  ار  نید  هدـنز و  ار  لد  هک  تسا  تفرعم  بسک  تسا  مهم  هک  هچنآ  دوش و  یمن  لصاح  یتفرعم  اـهنت ، ندـناوخ  هک  ارچ 
.دراد یم 

.دنا هدناوخ  ملع  نیرتهب  ار  رّکفت  مه  یفرط  زا 

«. تسین رّکفت  لثم  یملع  ؛(2)  رکفتلاک ملع  «ال 

.تسا تادابع  لضفا  تدابع و  شخب  حور  دنک و  یم  لیدبت  یبلق  رواب  هب  ار  نتسناد  يروضح و  ملع  هب  ار  یلوصح  ملع  رّکفت 

ص:61
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تردق ادخ و  هرابرد  موادم  ندیشیدنا  تادابع ، نیرترب  ؛(1)  هتردق هَّللا و  یف  رکفتلا  ُنامدا  هدابعلا  لضفا  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق 
«. تسوا

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 

«. تسا یبوخ  تدابع  ادخ ، ياه  تمعن  رد  رّکفت  ؛(2)  هدابعلا معن  هَّللا  ءالآ  یف  رکفتلا  »

نآ ام  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تمعن ، نیرتالاب  هک  میدرک  هراشا  لـبق  ثحاـبم  رد  اـم  و 
.دنک یم  لاؤس  تمعن  نآ  زا  تمایق  زور  دنوادخ  هک  میتسه  یتمعن 

ناشتافـص رد  هک  دهد  رارق  نینمؤم  هرمز  رد  ار  ام  دنک و  رت  نایامن  ام  يارب  ار  شا  یلو  ادـخ و  روضح  دـناوت  یم  دـمآراک  يرّکفت 
: دنا هدومرف 

(3)« رکفلا ریثک  رکذلا  مئاد  نمؤملا  »

بلج تداعـس و  یلـصا  لماع  .تساه و  تدابع  نیرتهب  زا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  نینزاـن  دوجو  نوماریپ  رّکفت  نیا  يریگراـک  هب 
.دشاب یم  یگدنز  رد  تاکرب  تاریخ و 

، دراوم نیا  دوخ  هک  مینک  یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  دنچ  هک  تسا  رایسب  دشاب  ریظن  یب  دوجو  نآ  قلعتم  هک  رّکفت  دراوم  اّما 
.دش دهاوخ  زین  ناکما  ملاع  بطق  رضحم  هب  نامیا  تفرعم و  دایدزا  ثعاب  دای ، راکهار  رب  هوالع  ینعی  دنراد  مه  یتفرعم  دربراک 

ص:62

ص 4710. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  . 94 - 1
.نامه . 95 - 2

ح 1933. ج 2/84 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يدمآ ، . 96 - 3

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_62_3
http://www.ghaemiyeh.com


رّکفت تخانش و  - 1

نایعیش رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  قوقح  نوماریپ  رّکفت  - 1-1

دوجو ّقح  فلا )

.تسا هدـناشوپ  تادوجوم  تماق  رب  دوجو  سابل  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  همئا  رگید  ترـضح و  نآ  دوجو  تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ 
: میناوخ یم  تسا  یسانش  ماما  هرود  کی  هک  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

یم نایاپ  ار ] نآ   ] امـش ببـس  هب  درک و  زاغآ   [ ار ملاع   ] امـش ببـس  هب  دنوادخ  گرزب  ناماما  يا   ] ؛(1) متخی مکب  هَّللا و  حـتف  مکب  »
«. دهد

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  سّدقم  دوجو  زا  نیریش  یتیاور  رد 

(2) «. دیرفآ یمن  ار  نیمز  نامسآ و  خزود و  تشهب و  اوح و  مدآ و  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  »

اپ مه  يرگید  ناسنا  چیه  دوبن  مالسلا  هیلع  مدآ  رگا  درک و  یمن  قلخ  ار  رـشبلاوبا  مدآ  دنوادخ  دندوبن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رگا 
ناراوگرزب نیا  رطاخ  هب  تسه  هچنآ  دنتـسه و  شنیرفآ  فدـه  ییاـغ  ّتلع  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  .تشاذـگ  یمن  دوجو  هصرع  هب 

.تسا هدش  هدیرفآ 

: تسا هدمآ  ءاسک  ثیدح  رد 

ّالا يرـسی  ًاکلف  يرجی و ال  ًارحب  رودی و ال  ًاکلف  ًایـضم و ال  ًاسمـش  ًارینم و ال  ًارمق  هیحدـم و ال  ًاضرا  هینبم و ال  ءامـس  تقلخ  ام  ّینا  »
قلخ نم  ؛(3)  مکتبحم مکلجال و 

ص:63

.نانجلا حیتافم  هریبک ، هعماج  ترایز  . 97 - 1
ص 57. ج 1 ، مراکملا ، لایکم  . 98 - 2

.نانجلا حیتافم  ءاسک ، ثیدح  . 99 - 3
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ناور و يایرد  هن  هدننز و  رود  کلف  هن  يا و  هدنبات  دیشروخ  هن  ینشور و  هام  هن  و  هدش ، هدیشک  نیمز  هن  و  هدش ، انب  نامسآ  مدرکن 
(«. مالسلا مهیلع  تیب  لها   ) امش یتسود  امش و  يارب  زج  هدننک  ریس  یتشک  هن 

، هتفرگ لکش  ناراوگرزب ، نیا  رـس  هقدص  نامدوجو  هک  مینادب  دتفا و  راک  هب  ام  هشیدنا  هک  تسا  نیا  يارب  دنوادخ ، دیکأت  همه  نیا 
ناشیا هک  دوش  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نامز ، رـصع و  ماما  صوصخ  هب  نادـناخ ، نیا  فقو  فرـص و  دـیاب  میراد  هچره  سپ 

.دنتسه راگزور  روحم  رادم و 

: تسا هدمآ  نابعش  همین  بش  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ترایز  رد 

رادهگن ظفاح و  راگزور و  رادم  ...دوش  یمن  شوماخ  هک  تسادخ  رون  ؛(1)  رصعلا سیماون  رهدلا و  رادم  ...وبخی  يّذلا ال  هَّللا  رون  »
«. تسا نامز 

.مینک هشیدنا  تسا  راوگرزب  نآ  دوجو  رطاخ  هب  ام  دوجو  هکنیا  هرابرد  سپ 

ءاقب ّقح  ب )

هکلب میدنام  یمن  هدنز  مه  تعاس  کی  ام  دندوبن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  هک  میزادنیب  نالوج  هب  ار  هشیدـنا  مینک و  هّجوت  دـیاب 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  تایح  هب  طونم  ناشدوجو ، زا  دعب  زیچ  همه  ءاقب  دنام  یمن  یقاب  ایند  نیا  رد  زیچ  چیه 

.مینک یم  لقن  ار  دروم  ود  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  تایاور 

ص:64

.نانجلا حیتافم  نابعش ، همین  لامعا  . 100 - 1
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: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. دشاپ یم  مه  زا  دنامب  ماما  نودب  نیمز  رگا  ؛(1)  تخاسل ماما  ریغب  ضرالا  تیقب  ول  »

: میناوخ یم  مه  هلیدع  ياعد  رد 

هیلع يدهم  ترضح  رظتنم  ماما  مئاق  فلخ  ادخ  تّجح  ؛(2)  ایندلا تیقب  هئاقبب  يّذلا  یجرملا  يدهملا  رظتنملا  مئاقلا  فلخلا  هجحلا  »
«. تسا یقاب  شدوجو  ءاقب  هب  ایند  تسا و  ملاع  دیما  هیام  هک  مالسلا 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 

رطاخ هب  دنک  یم  روک  ماما  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  نطاب  مشچ  دنوادخ  نکیلو  دنام  یمن  یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز  هک  دینادب  و 
(3) .درب یم  ورف  ار  شلها  دنامب  یلاخ  یهلا  تجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  ناشدوخ و  رب  اهنآ  فارسا  روج و  ملظ و 

.مینک هشیدنا  دشاب  یم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  دوجو  هب  نیمز  رد  ام  ياقب  هکنیا  رد  سپ 

ضیف هطساو  تمعن و  ّقح  ج )

بلق شخب  تنیز  ار  ترضح  دای  لبق ، زا  رتشیب  ّقح ، نیا  رب  رّکفت  اب  هک  تسا  هتسیاش  دراد و  ام  رب  ناج  سنا و  ماما  هک  يرگید  ّقح 
.تسا تمعن  ّقح  مینک ، نامیاه 

ص:65

ص 252. يدلج ،}  4  } ج 1 یفاک ، . 101 - 1
.نانجلا حیتافم  هلیدع ، ياعد  . 102 - 2

{. ینامعن تبیغ  زا  لقن   } ص 60 ج 1 ، مراکملا ، لایکم  . 103 - 3
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.دنا هدش  یفرعم  معنلا » ءایلوا   » ناونع هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هریبک ، هعماج  ترایز  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  یفاک  باتک  رد 

هب هدییور و  نیمز  زا  هایگ  هدیراب و  نامسآ  زا  ناراب  هدش و  يراج  اهرهن  هدیسر و  اه  هویم  هدیدرگ و  روراب  اه  تخرد  ام  تکرب  هب  »
«. ...تسا هدش  تدابع  دنوادخ  ام  تدابع 

: هریبک هعماج  رد 

اه یتخس  دوش و  یم  فرطرب  مغ  ّمه و  دیآ و  یم  ناراب  امـش  هطـساو  هب  ؛(1)  رـضلا فشکی  مهلا و  سفنی  مکب  ثیغلا و  لزنی  مکب  »
«. ددرگ یم  ناسآ 

: دومرف یلامث  هزمحوبا  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

ار ناگدـنب  ياـه  يزور  تقو  نآ  رد  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  مرادـن ، شوخ  تیارب  هک  باوخن  باـتفآ  عوـلط  زا  شیپ  هزمحوـبا  يا  »
«. دزاس یم  يراج  ار  اهنآ  ام  تسد  رب  دنک و  یم  میسقت 

.زجاع اهنآ  شرامش  زا  میتسه و  ادخ  ياه  تمعن  قرغ  هک  میبای  یم  رد  مینک  افوکش  ار  هشیدنا  یکدنا  رگا 

«. دینک اصحا  ار  اه  نآ  دیناوت  یمن  زگره  دیرامشب ، ار  ادخ  ياه  تمعن  رگا  و   » (2) ؛» اهوُصُْحت َال  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو  »

، تسا قالطالا  یلع  ضایف  دنوادخ  .تسا  هدیـسر  ام  هب  هادـف -  یحور  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترـضح  هطـساو  هب  اه  تمعن  نیا  همه  و 
نآ ینعی 

ص:66

.نانجلا حیتافم  هریبک ، هعماج  . 104 - 1
هیآ 18. لحن ، هروس  . 105 - 2
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، دنام یمن  یقاب  يزیچ  چـیه  دزیر و  یم  مه  هب  زیچ  همه  دوش  عطق  دـنوادخ  يدوجو  ضیف  يا  هظحل  رگا  دـناسر و  یم  ضیف  نآ  هب 
هک يدوجوم  دنوادخ  اذل  مینک  تفایرد  میقتـسم  روط  هب  ار  ضیف  دودحمان ، دنوادخ  زا  میتسین  رداق  دنوادخ ، دودـحم  تاقولخم  ام 

تاقولخم هب  وا  قیرط  زا  ضیف  هک  تسا ، هدرک  دـشاب  شدوخ  هک  قلاخ  قلخ و  نیب  هطـساو  دراد ، قلاخ  اب  ار  طابترا  طبر و  نیرتشیب 
هدش ام  يزور  هک  یناوارف  ياه  تمعن  هرابرد  ًالّوا  درک : رّکفت  دیاب  نیاربانب  تسوا  فرط  زا  یـضیف  مه  دنوادخ  ياه  تمعن  .دـسرب 

.دراد ضایف  دنوادخ  زا  ار  میقتسم  ضیف  تفایرد  تیفرظ  هک  تسا  یعیسو  حور  دوجو و  هچ  هک  اه  تمعن  هطساو  رد  ًایناث  و 

میورب و مالسلا  مهیلعرگید  همئا  هناخ  رد  ام  رگا  یتح  دنتسه ، ضیف  هطساو  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  رـضاح ، یح و  ماما  ام ، نامز  رد 
.دسر یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قیرط  زا  زیچ  نآ  مه  زاب  میهاوخب  يزیچ  ناراوگرزب  نآ  زا 

نآ تجاح  دـننادب ، حالـص  رگا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش ، یم  لسوتم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  هب  دراد ، یتجاـح  یناوج  لاـثم  ناونع  هب 
هب لـسوتم  اـم  رگا  و  هدروآرب ، ار  ناوـج  نیا  تجاـح  هک  دـننک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  هـب  دـنیامن  هدروآرب  ار  ناوـج 

لـسوتم ام  هب  هک  یـسک  نیا  تجاح  تسا  نکمم  رگا  هک  دـننک  یم  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  اـهنآ  میوش  ناـگدازماما 
.دییامرفب تمحرم  ار  هدش 

هب کی  تخانش ، يارب  ار  اه  تمعن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مینک  یم  داهنـشیپ  ار  لضفم  دیحوت  باتک  اه ، تمعن  تخانـش  يارب 
.دننک یم  یفرعم  کی 

ص:67
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: دنیامرف یم  هنومن  ناونع  هب 

رب هک  یتسوپ  تشوگ و  اـه و  هدـند  اـب  هدـناشوپ و  ار  نآ  یمکحم  هدرپ  اـب  هداـهن و  هنیـس  ناـیم  رد  ار  بلق  یـسک  هچ  لـضفم ! يا  »
(1) «. دراد یم  هگن  همدص  زا  ار  نآ  تساهنآ 

دای هب  ار  ام  ینابز ، یب  نابز  اب  مادـکره  دـننک و  یم  ییامندوخ  روفو  هب  اـه  تمعن  اـم ، دوجو  رد  اـم و  فارطا  هک  مینک  هّجوت  دـیاب 
قلاخ و نایـصع  هار  رد  اه  تمعن  نیا  زا  رگا  لاح  .دـننک  یم  توعد  هدـناسر ، ام  هب  ار  اه  تمعن  هک  يا  هطـساو  اـه و  تمعن  قلاـخ 

!؟ تشاد میهاوخ  يزور  لاح و  هچ  مینک  هدافتسا  تسادخ  نمشد  هک  ناطیش ، تعاطا 

زا ًاـنئمطم  مینک  رطاـخ  هدرزآ  ار  ناـشیا  میرواـیب و  درد  هب  دنتـسه -  تمعن  هطـساو  هک  ار -  رـصع  ماـما  لد  اـه ، تمعن  نیا  اـب  رگا 
.دش میهاوخ  رو  هطوغ  یهایس  تملظ و  رد  هدنام و  رود  تقلخ  ییاغ  فادها 

.مینک نیرمت  ار  ضیف  هطساو  تمعن و  یلو  نوماریپ  رّکفت  میرگنب و  تقد  هب  شیوخ  فارطا  هب  یکدنا  سپ 

یتخـس و رد  اه  ناسنا  ملظ  رطاخ  هب  دوخ  هک  تسا  یماما  هطـساو  هب  تمحر ، ناراب  نیا  هک  میتفیب  رکف  نیا  هب  دـیراب  ناراب  تقو  ره 
.دنک یم  یگدنز  تبیغ 

يردپ ّقح  د )

نادناخ لِگ  هدنامیقاب  زا  نایعیش  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد 

ص:68
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.دیآ یم  دوجو  هب  ردپ  زا  دنزرف  کی  هک  روط  نامه  دنا ، هدش  هدیرفآ  یحو ،

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یفاک  باتک  رد 

«. تسا نابرهم  ردپ  قیفر و  مدمه و  ماما  ؛(1)  قیفشلا دلاولا  قیفرلا و  سینالا  مامالا  »

: دندومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  فورعم  تیاور  و 

«. میتسه تّما  نیا  ناردپ  یلع  نم و  هّمالا ؛ هذه  اوبا  یلع  انا و  »

ردپ کی  هنوگچ  هک  مینک  هشیدنا  دیاب  دنتـسه ، نابرهم  زوسلد و  يردـپ  ناشیا  دراد و  قلعت  مه  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  نأش  نیا 
درک و یبوخ  ردپ  رگا  اّما  ...دنک  یم  مهارف  ار  اهنآ  شیاسآ  دناوت  یم  ات  دنربن و  جنر  يدوبمک  چیه  زا  ات  تسا  شنادـنزرف  رکف  رد 

.دش بلس  دنویپ  نیا  حون  رسپ  زا  هک  روط  نامه  دوش  یم  عطق  دنویپ  نیا  دناسر ، رخآ  ّدح  هب  ار  یلهاان  دنزرف 

«. تسا حلاص  ریغ  یلمع  وا  تسین ! وت  لها  زا  وا  حون ! يا   » (2) ؛» ٍِحلاص ُریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َسَیل  ُهَّنِإ  ُحُونای  »

یم ام  هب  نآرق  هک  تسا  یلک  يا  هدعاق  نیا  دـش و  جراخ  شردـپ  تیبرت  یتسرپرـس و  تحت  زا  حـلاصان ، لامعا  رطاخ  هب  حون  رـسپ 
نامرس رب  حون  رسپ  نوچ  ییالب  هک  میـسرتب  دیاب  میناسرب  رخآ  هب  ار  وا  ینامرفان  مینک و  عطق  نامردپ  اب  ار  نامطابترا  رگا  هک  دزومآ 

.دیایب

ص:69
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.تسا هدرک  یفرعم  دنتسه ، تّما  يونعم  ناردپ  هک  یهلا  ءایبنا  اب  طبترم  ار  حلاص  ناگدنب  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  یفرط  زا 

اه نآ  میهاربا ، هـب  مدرم  نیرتراوازـس   » (1) ؛» َنِینِمْؤُْملا ِیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِیبَّنلا  اذـهَو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِإـِب  ِساـّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  »
یلو و دـنوادخ ، و  دنرتراوازـس ؛) همه  زا   ) دـنا هدروآ  ناـمیا  وا ) هب   ) هک یناـسک  ربماـیپ و  نـیا  و  دـندرک ، يوریپ  وا  زا  هـک  دنتـسه 

«. تسا نانمؤم  تسرپرس 

نیرت هتـسیاش  اذـل  تسا ، ناراوگرزب  نآ  شخب  تایح  نیمارف  زا  تیعبت  هیآ  نیا  قبط  نید ، يایلوا  ماظع و  ءاـیبنا  اـب  کـیدزن  تبـسن 
وا .تسوا  يدنزرف  ياضما  تعاطا ، نیمه  هک  هدوب  ترضح  عیطم  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  هب  تبـسن  ناسنا ،

ار نابیتشپ  نیرتالاب  زین  وا  دنک  یم  هیکت  شردپ  هب  هک  يدنزرف  دننام  دنک  یم  ساسحا  شرـس ، يالاب  ار  ماما  هناردپ  هیاس  یتحار  هب 
.تشاد دهاوخ  یگدنز  رد 

.دش میهاوخ  ریذپان  ناربج  گرزب و  نارسخ  راچد  مینک  عیاض  ار  ینید  يونعم و  ردپ  نیا  ّقح  رگا  و 

مه دعب  شاب  نم  رما  رظتنم  يرادب  تسود  رتشیب  ادخ  لوسر  زا  ار  تردپ  رگا  هک  تسا  هداد  راطخا  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  هک  ارچ 
: هک دنک  یم  هورگ  نیا  ندوب  قساف  هب  هراشا 

رگا  » (2) ؛» َنیِقِـساْفلا َمْوَْـقلا  يِدـْهی  اـَل  ُهَّللاَو  ِهِْرمَأـِب  ُهَّللا  ِیتْأـی  یَّتَـح  اوُصَّبَرَتَـف  ...ِِهلوُـسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَیلِإ  َّبَـحَأ  ...ْمُکُؤآـَبآ  َناـک  نِإ  »
زا رتشیب  ار  ...ناتناردپ 

ص:70
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«. دنک یمن  تیاده  ار  قساف  موق  ادخ  دسرب و  ادخ  رما  ات  دینامب  رظتنم  سپ  دیشاب  هتشاد  تسود  داهج  لوسر و  ادخ و 

یم مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تسا  اراد  ار  تیالو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  تسا  تیالو  تلاـسر و  نأـش  هیآ  رد  لوسر 
.دهد یم  رارق  ناقساف  هورگ  رد  ار  ناسنا  ینید ، يونعم و  ردپ  رب  یبَسَن  ردپ  مدقت  هک  دنشاب 

!؟ یشاب ردپ  نابرهم  نآ  يارب  حلاص  يدنزرف  ینک و  هدروآرب  ار  تماما  يردپ  ّقح  یناوت  یم  هنوگچ  هک  نک  هشیدنا  سپ 

.مینک یم  افتکا  راصتخا  رطاخ  هب  اّما  دش  رکذ  هک  دوب  يدراوم  نیا  زا  رتشیب  ترضح  قوقح 

تسا سک  رگا  هناخ  رد 

تسا سب  فرح  کی 

مالسلا هیلعرصع  ماما  يرای  بابسا  ندرک  مهارف  رد  رّکفت  - 1-2

نآ رد  مینک و  صخشم  شیوخ  يارب  ار  یتاعاس  هک  تسا  نیا  دنک  یم  سونأم  ترـضح  دای  هب  ار  ام  هک  رّکفت  دراوم  زا  رگید  یکی 
.میشیدنیب نآ  تلزنم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هب  تمدخ  ياه  هویش  هب  ینارون ، ِتاظحل 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

«. منک یم  تمدخ  ناشیا  هب  ار  رمع  مامت  منک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  رگا  ؛(1)  یتویح مایا  هتمدخل  ُهتکردا  ول  »

تبهوم هچ  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هب  تمدخ  هک  دیشیدنا  هتکن  نیا  رد  دیاب 

ص:71
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رب ام  یلوا  قیرط  هب  دنرب  رـسب  ناشیا  تمدـخ  رد  ار  ناشرمع  تاعاس  مامت  دـندوب  رـضاح  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  هک  تسا  یگرزب 
نیا مداخ  رکون و  دننک  لوبق  رگا  هَّللا  ءاش  نا  ام  دنتسه و  مه  ام  يالوم  ام و  تمعن  یلو  ترـضح  هک  ارچ  میرتراوازـس ، تمدخ  نیا 

.درک رّکفت  تسیچ  رد  ترضح  يرای  ببس  دوش و  یم  لصاح  يروما  هچ  هب  ترضح  تمدخ  هکنیا  رد  دیاب  سپ  میهاگرد ،

حلـص و ات  دننک  یم  مایق  دـنوش  ادـخ  هدـنب  اه ، ناسنا  هکنیا  يارب  هادـف -  یحور  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترـضح  تسا  ملـسم  هک  هچنآ 
غارچ کت  میناوت  یم  ام  تسا ، یلاخ  تیدوبع  زا  ناـهج  رگا  اذـل  دوش و  مهارف  اـه  ناـسنا  تیدوبع  همدـقم  هدرک  رارقرب  ار  تلادـع 

ینارون مه  ار  شیوخ  فارطا  مارآ  مارآ  مینک و  نشور  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  فده  اب  یهارمه  يارب  ار  نامدوخ  تیدوبع  هناخ 
.میزاس

هب تسا  يرای  تمدخ و  رکف  رد  هک  یسک  سپ  تسا  هتفرگ  رارق  ترضح  يرای  طرـش  یقالخا ، نساحم  عرو و  هب  لمع  تایاور  رد 
.دشاب نیدتم  دیاب  ًاداقتعا  ًالمع و  عقاو ، مامت 

ناشیا نایعیش  ناوریپ و  ناتسود ، هب  تمدخ  هار  زا  ناشیا  هب  تمدخ  هکلب  دوش  یمن  هلأسم  نیا  هب  رـصحنم  ترـضح ، هب  تمدخ  هتبلا 
.تسا ترضح  نآ  هب  تمدخ  تقیقح  رد  ناشیا  تالکشم  عفد  جئاوح و  عفر  .دوش  یم  لصاح  مه 

افوکـش ترـضح ، يرای  بابـسا  تمدخ و  ياه  هار  ندرک  ادیپ  رد  ار  امـش  غوبن  دراداو و  رّکفت  هب  ار  امـش  هلأسم  نیا  يریگارف  دیاب 
.دنک

ص:72
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بتک رشن  فیلأت و  ناشیا ، هرابرد  یتبحم  یتفرعم و  سلاجم  ییاپرب  دناوت  یم  ترـضح  هب  تمدخ  یگنهرف ، باب  رد  لاثم  ناونع  هب 
.دشاب ناتسود و ...  ناگتسب و  هب  ادها  فلتخم و  عطاقم  رد  يودهم  بتک  دیرخ  هیملع ، ياه  هزوح  يانب  هب  کمک  يودهم ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  زا  رتراوگرزب  یـصخش  هچ  مینک و  تمدخ  ناگرزب  هب  دیاب  میوش  گرزب  میهاوخب  رگا 
.مینک مهارف  ار  شیوخ  یگرزب  بابسا  دیاب  سپ  دنتشاد ، ار  ناشیا  هب  ندرک  تمدخ  يوزرآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  - 

فازگ هب  دز  ناوتن  ناگرزب  ياج  رب  هیکت 

ینک هدامآ  همه  یگرزب  بابسا  رگم 

تین هب  درم  دنک و  تمدخ  شرهوش  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تمدخ  تین  هب  هناخ  رد  نز  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  موحرم 
 . ...دنک تمدخ  شنز  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هب  تمدخ 

.دروآ لصاح  ار  مهم  نیا  دناوت  یم  مه  يودهم  ياهراک  رد  تین  نیمه 

ناـمتین هیزیهج و ...  هیهت  نتـشاذگ ، ورگ  وربآ  ندرک ، یلاـم  کـمک  نداد ، ضرق  لـیبق  زا  نینمؤـم  تاـجاح  ندروآرب  رد  رگا  اذـل 
.دوش یم  ققحم  رما  نیا  ًامتح  دشاب ، ناشیا  یلاحشوخ  ترضح و  هب  تمدخ 

ریقف و متخادرپ  یم  ار  نآ  رگا  هک  مدوب  راکهدـب  تایلام  ناونع  هب  ینیگنـس  غلبم  هک  هدرک  لقن  نینچ  ير  رهـش  یلاها  زا  یـصخش  »
هب هک  متفرگ  میمصت  هرخالاب  .دسر  نم  هب  یبیـسآ  ای  موش  ینادنز  ادابم  هک  مدوب  كانمیب  تموکح  هاگتـسد  زا  مدش و  یم  دنمتـسم 

هراچ مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  منامز  ماما  زا  مربب و  هانپ  ادخ  هب  مورب و  جح  رفس 

ص:73
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نینچ رادنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مدیناسر ، ضرع  هب  ار  نایرج  مدش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  هک  یماگنه  منک  ییوج 
: دنتشون

رگم دریگ  یمن  ياج  نآ  رد  هک  دراد  یتمحر  ناـبیاس  شیوخ  شرع  ریز  دـنوادخ  تقیقح  رد  هک  نادـب  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »
تـسوت ردارب  نیا  دزاس و  دراو  يدنـسرخ  رورـس و  وا  لد  رب  ای  درادرب  وا  زا  یهودنا  مغ و  ای  دـیامن  یکین  دوخ  ردارب  هب  هک  یـسک 

«. مالسلاو

هیلعرفعج نب  یسوم  ماما  فرط  زا  یصخش  هک  دنداد  ربخ  رادنامرف  هب  .تفر  رادنامرف  لزنم  هب  تشگزاب و  دوخ  رهش  هب  صخش  نیا 
.تسا هدروآ  وت  يارب  یمایپ  مالسلا 

تشاد هچره  سپس  .دناوخ  دیسوب و  تفرگ ، وا  زا  ار  همان  درب ، هناخ  لخاد  هب  مارتحا  اب  ار  وا  دمآ و  صخش  نآ  لابقتسا  هب  همیسارس 
صخش نآ  زا  ار  تایلام  مامت  دندروآ  ار  رتفد  هک  یماگنه  دیروایب ، ار  تایلام  رتفد  تفگ : هاگنآ  درک ، میـسقت  وا  اب  يواسم  روط  هب 

 . ...تشادرب

منک اعد  شیارب  مسوم  رد  ات  مورب  جح  هب  يرگید  رفـس  متفرگ  میمـصت  رادـنامرف  ياه  ّتبحم  ناربج  روظنم  هب  دـیوگ : صخـش  نآ 
: دومرف ترضح  نآ  مدرک ، لقن  ار  نایرج  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  اقآ  تمدخ  هب  یتقو 

هللا یلصادخ  لوسر  مدج  درک ، لاحشوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تخاس و  دراو  ام  رب  ار  یلاحـشوخ  رورـس و  وا ]  ] مسق ادخ  هب 
(1) .تخاس رورسم  ار  دنوادخ  هتبلا  دومن و  دنسرخ  ار  هلآو  هیلع 

ص:74
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.دراد مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندرک  لاحشوخ  رد  ار  تبثم  تارثا  نیا  وا ، يرای  نمؤم و  یلاحشوخ 

.درک هشیدنا  مالسلا  هیلع  ناکما  ملاع  بطق  هب  تمدخ  ندناسر و  يرای  یگنوگچ  رد  دیاب  سپ 

ناملامعا رب  ترضح  تراظن  نوماریپ  رّکفت  - 1-3

هیلعرـصع ماما  رـضحم  رد  تسادـخ -  رـضحم  رد  هک  روط  نامه  نامیاهراک -  هک  میـسرب  رواب  نیا  هب  رگا  یناـمیا  یملع و  رظن  زا 
هب لامک  دـشر و  هنیمز  دوش و  یم  لصاح  قیفوت  ناشیا ، دای  رد  رایـسب  ددرگ ، یم  هضرع  ناشیا  تمدـخ  دریگ و  یم  لکـش  مالـسلا 

.دسر یم  دوخ  جوا 

داقتعا نیا  دنراد و  ربخ  ام ، لامعا  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  يرایـسب  تایاور  نآرق و  همیرک  تایآ  قبط 
مظعالا هَّللا  هیقب  ترضح  ملاع  بطق  برق  هب  ندیسر  يارب  تسا  يا  هچیرد  هک  اوقت  ماقم  هب  ندیسر  حلاص و  لامعا  ماجنا  رد  ینید ،

.تسا رثؤم  رایسب  هادف -  یحور  - 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  میرک  نآرق  رد 

ادخ و قیقحت  هب  هک  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  وگب  ربمغیپ  يا   » (1) ؛» َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَـسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو  »
«. دننیب یم  ار  امش  لمع  نونمؤم  لوسر و 

.دنا هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  نونمؤم  تایاور  رد 

(2) «. همئالا مه  نمؤملا  : » مالسلا هیلع  هَّللادبعوبا  لاق 

ص:75
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بوخ حلاص و  لامعا  زا  دوش و  یم  هضرع  ناشیا  رب  نایعیش  لامعا  هفیرـش  هیآ  قبط  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  همئالا  متاخ 
ناشیا دای  رتمک  هک  دوش  یم  ثعاـب  یگدرزآ  نیمه  و  دـنوش ، یم  هدرزآ  تحاراـن و  ناشدنـسپان ، لاـمعا  زا  لاحـشوخ و  ناـیعیش ،

.میوش مورحم  ناشیا  تاقالم  رادید و  زا  نآ  عبت  هب  میتفیب و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

تـشز هک  دسر  یم  ام  هب  ییاهزیچ  نانآ  زا  هک  تسا  نآ  مینک  عولط  نایعیـش )  ) نانآ رب  ام  هک  دوش  یم  عنام  عقاو  رد  هک  هچنآ  و  »...
(1) «. میدنسپ یمن  ار  نآ  میناد و  یم 

هدـنورپ ددرگ ، یم  هضرع  ناشیا  تمدـخ  رابود  يا  هتفه  یتایاور  قبط  ام  لامعا  دراد و  ربخ  ام  ياهراک  همه  زا  اـه ، ناـج  بوبحم 
رطاخ هب  سپ  دنک  یم  داش  ار  ناشیا  هک  تسا  یلامعا  هرمز  رد  ناشیا ، زا  ام  ندرک  دای  دنتسه و  ترضح  يداش  مغ و  لماع  ام  ياه 

.میروآرد لرتنک  هب  ار  سفن  ياوه  یکدنا  نامیالوم ، ندرک  داش 

.تسا نیا  رد  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  میشاب  وا  لابند  هب 

.مینک رکف  هلأسم  نیا  تبقاع  رب  دوش و  یم  هضرع  ناشیا  رب  ناملامعا  هک  مینک  ایوپ  هتکن  نیا  رد  ار  هشیدنا  سپ 

دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  مامت  هراصع  ناشیا  هکنیا  رد  رّکفت  - 1-4

مالسلا هیلعرصع  ماما  سّدقم  دوجو  رد  مالسلا  مهیلعءایلوا  ءایبنا و  يوزرآ  همه 

ص:76

ج 5. راظتنا ، هلجم  . 115 - 1

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نسحلا  نب  هجح  رـصع  یلو  تیافک  اب  تسد  هب  فادـها  نآ  همه  دندیـسرن  اهنآ  هب  ادـخ  يایلوا  هک  یفادـها  دوش  یم  هصـالخ 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هدش  یفرعم  ءایلوا  ءایبنا و  همه  هراصع  اذل  ددرگ  یم  ققحم  مالسلا 

: دنیوگ یم  دننز  یم  ادخ  هناخ  هب  هیکت  یتقو  مالسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ 

هب دـهاوخ  یم  سک  ره  .متـسه  ثیـش  مدآ و  نم  سپ  دـنک  هاگن  ثیـش  مدآ و  هب  تسا  هدرک  هدارا  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  مدرم  يا  »
ره .متسه  لیعامسا  میهاربا و  نم  دنک  هاگن  لیعامسا  میهاربا و  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  متسه ، ماس  حون و  نم  دنک  هاگن  ماس  حون و 
دنک هاگن  نوعمش  یـسیع و  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  .متـسه  عشوی  یـسوم و  نم  سپ  دنک  هاگن  عشوی  یـسوم و  هب  دهاوخ  یم  سک 
یم سک  ره  .متسه  یلع  دّمحم و  نم  دنک  هاگن  مالسلا  امهیلع  یلع  دّمحم و  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  .متـسه  نوعمـش  یـسیع و  نم 

مهیلع نیسح  لسن  زا  ناماما  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  .متسه  نیسح  نسح و  نم  دنک  هاگن  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  دهاوخ 
(1) «. متسه نیسح  لسن  زا  ناماما  نم  دنک  هاگن  مالسلا 

لماک ناسنا  نیا  يدوجو  تعـسو  هب  دیآ  راک  هب  یکدـنا  هلقاع  هوق  رگا  و  ندوب ، ءایلوا  ءایبنا و  مامت  دای  هب  ینعی  ندوب ، ناشیا  دای  هب 
اطع ناـشیا  هب  لاـعتم  يادـخ  ار  ییـالاو  تیفرظ  هچ  هک  دوـمن  میهاوـخ  داـی  یهلا ، میظع  هزجعم  زا  درک و  میهاوـخ  فارتـعا  رارقا و 

هک تسا  هدومرف 

ص:77
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.دش دهاوخ  ققحم  ینارون  بلق  نآ  رد  ناکلسم  ادخ  همه  ياه  هتساوخ 

هیلع نامز  ماما  تیاـفک  اـب  تسد  هب  ناراوگرزب  نآ  ثیراوم  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءاـیبنا و  ماـمت  ثراو  ناـشیا  مه  یفرط  زا 
.تسا هدیسر  مالسلا 

ظوفحم دورمن ، شتآ  زا  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نهاریپ  تشاد ، ریخـست  رد  ار  داـب  سنا و  نج و  نآ  اـب  هک  نامیلـس  رتشگنا 
هیام لیئارسا و  ینب  موق  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هب  قلعتم  هک  هنیکـس  توبات  تشاد ، ار  بیجع  تردق  نآ  هک  یـسوم  ياصع  و  دنام ،

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  زین  دوب ، اهنآ  شمارآ  تنوکس و 

(1) .تسا هدیسر  ثرا  هب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  ریشمش  مچرپ و  نینچمه  و 

یم مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدزیـس  ربمایپ و  رازه  يدام 124  يونعم و  تالامک  مامت  ثراو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  مـالک  کـی  رد 
.دنشاب

مامت هراصع  وا  هک  ارچ  دهد !؟ تاجن  متس  ملظ و  زا  ار  ناهج  دناوت  یم  رفن  کی  هنوگچ  هک  تسین  يداعبتسا  زگره  تروص  نیا  رد 
.تسادخ ياهتنا  یب  تردق  تسد  دشاب و  یم  ءایلوا  ءایبنا و  هیلاع  تافص  تالامک و 

یم یگدنزرس  طاشن و  هک  وا  دای  ات  .شیدنیب  نک و  رکف  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  توعد  هدننک  ققحم  هکنیا  میظع و  دوجو  نیا  رد  سپ 
.دشاب امش  اب  شیپ  زا  شیب  دروآ 

ص:78
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ترضح تّبحم  رهم و  نوماریپ  رّکفت   - 1-5

یب تمحر  رهظم  دشاب ، نامحر  يادخ  هدـش  تیبرت  هک  یـسک  .تسا  ّقح  عساو  تمحر  یلجت  یهلا و  يانـسح  يامـسا  رهظم  ماما  »
.تسا هاوخریخ  یهارمه  قیفش و  یمدمه  نابرهم ، يردپ  ماما  .تسا  یهلا  نارک 

هدناسرت نوخ  يوج  ریـشمش و  زا  ار  ام  دنا و  هتفگ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدـهم -  رهق  زا  هراومه ، ام  شوگ  رد  اغیرد !
هک تفگن  ام  هب  سک  چیه  دنا ، هتفگ  مک  دوخ  ِنارظتنم  ناقـشاع و  هب  وا  یـسردایرف  شالت و  اه و  ناسنا  هب  وا  قشع  رهم و  زا  دـنا و 

نادنمدرد هار ، ار  ناگتشگ  مگ  رّکذت ، ار  نالفاغ  مدمه ، ار  ناسک  یب  ناماس ، ار  اه  نامناخ  یب  يریگتـسد ، ار  ناریقف  دیایب ، وا  رگا 
.درک دهاوخ  نیشن  خاک  ار  ملاع  نانیشن  كاخ  مالک ، کی  رد  نامرد و  ار 

مغر یلع  هک  دوب  دـهاوخ  یناتـسرپداژن  نادـناعم و  زا  زیچان  كدـنا و  یتعاـمج  رب  وا  رهق  هکنیا  هچ  تسوا ، ّتبحم  هولج  زین  وا  رهق 
، يو هب  شیادتقا  نامسآ و  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  لوزن  ترـضح و  نآ  تازجعم  اه و  تیاده  و  رـصع ، نآ  رد  اه  ناسنا  يرکف  دشر 

(1) «. دننک یم  داسف  نیمز  رد  دنراذگ و  یمن  ندرگ  ار  شلدع  تموکح  دنزرو و  یم  رفک  وا  هب  مه  زاب 

.دریگ یم  ارف  ار  اه  ناسنا  مامت  تیدبا ، تعسو  هب  وا  ّتبحم  رهم و 

ص:79
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: مینک یم  راثن  یتمالس  مالس و  یهلا ، هعساو  تمحر  نیا  رب  سی  لآ  ترایز  رد 

(1) «. هعساولا همحرلا  ....اهیا  کیلع  مالسلا  »

: مینک یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  بانج  نآ  تفأر  تمحر و  هبدن  ياعد  رد  و 

هیلع يدـهم  ترـضح   ) وا یکین  اعد و  تمحر و  تفأر و  ام  رب  اراگدرورپ ! راـب  ؛(2)  هریخ هءاعد و  هتمحر و  هتفأر و  اـنل  به  ّمهّللا  »
«. امرف تیانع  ار  مالسلا )

ار زیچ  همه  هک  دنک  یم  یفرعم  یهلا  تمحر  ناونع  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  تسا  ییاج  رد  عیـسو  تمحر  نیا  جوا  و 
.تسا هتفرگ  ارف 

تمحر نآ  نم  هتفرگارف و  ار  زیچ  همه  ناـتراگدرورپ  تـمحر  اـنامه  ؛(3)  همحرلا کلت  انا  یـش ء و  ّلـک  تعـسو  مکبر  همحر  ّنا  »
«. متسه یهلا  نارکیب 

، میـشخبب شزرا  تسا  تمحر  رهم و  رـسارس  هک  فیرـش  دوجو  نیا  نوماریپ  رّکفت  فرـص  ار  شیوخ  تاقوا  زا  یناـمز  كدـنا  رگا 
.دوش یم  رتشیب  ناشیا  اب  نامطابترا  سنا و 

رهم هب  ار  ناسنا  بلق  رهم ، تمحر و  هوسا  نیا  دای  .دـشاب  رود  مرک  فطل و  اب  نابرهم و  ناسنا  کی  زا  دـهاوخب  هک  تسین  سکچیه 
.دزاس یم  نیرق  تفوطع  اب  کیدزن و 

رد هنادرمناوجان  يا  هسیـسد  رد  نمـشد  هک  مینادـب  میوش و  انـشآ  رهم  ریم  نیا  اب  رتشیب  ات  میروآ  یم  ار  ینابرهم  نیا  زا  ییاـه  هنومن 
نیا رکف 

ص:80
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.دنهاوخن ار  شروهظ  دنشاب و  يرارف  وا  زا  همه  ات  دنک  میسرت  ام  ناناوج  يارب  ینابرهم  رهم و  ماما  زا  نشخ  يا  هرهچ  هک  تسا 

.دسر یمن  مالسلا  اهیلعارهز  دنزرف  ینابرهم  هب  َملاع  رد  سک  چیه  عقاو ، رد  هک  یلاح  رد 

: دننک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ینیدلا  ءاهب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  فرشت  نایرج  يرهش  ير  مالسالا  هجح  ینیکشم و  هَّللا  تیآ 

ینیدلا ءاهب  ياقآ  هک  دننک  یم  ناشیا  هب  یتبحم  رهم و  رپ  مالس  دنوش و  یم  دراو  قاتا  ياهرد  زا  یکی  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ 
نیا هدنراگن  مدوب .» ینعم  نیا  راظتنا  رد  تسا  لاس   60 : » دندومرف مه  دعب  .مدوب  هدینشن  نونکات  اوتحم  نیا  اب  یمالـس  دندومرف : یم 

(1) .ما هدینش  زین  ینیدلا  ءاهب  هَّللا  تیآ  نادرگاش  رگید  زا  ار  نایرج 

یم یمرگ  هب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناشیا  ترـضح  دـنک و  یم  هولج  رتشیب  ینابرهم  تفوطع و  نیا  يدادـغب  یلع  جاح  ناـیرج  رد 
.دنراشف

درک مالس  دش ، کیدزن  نوچ  .دیآ  یم  نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدید  ار  یلیلج  دیس  مدرک ، یط  ًابیرقت  ار  هار  زا  ثلث  نوچ  »... 
ود ره  میدرک و  هقناـعم  تفرگ و  لـغب  رد  ارم  و  ًالهـس » ًـالها و  : » دوـمرف هقناـعم و  هحفاـصم و  يارب  دوـشگ  ار  دوـخ  ياـه  تسد  و 

(2) «. ...دوب یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  تشاد و  ینشور  زبس  همامع  رس ، رب  میدیسوب و  ار  رگیدکی 

ص:81
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هک زیزع ، ماما  نآ  هناردپ  يریگتسد  رب  تسا  ینشور  دهاش  دوخ  هک  دراد ، ناکما  ملاع  بطق  نآ  یسردایرف  هب  هراشا  يرایسب  دراوم 
تمحر نوماریپ  ندیـشیدنا  تسا  مهم  هچنآ  .مینام  یم  زاب  باتک  ضرغ  زا  میزادرپب ، ماقم  نیا  رد  لّصفم  ياه  ناـیرج  لـقن  هب  رگا 

شیاسآ و هیام  ددـنب و  نیذآ  نامبلق  هب  ار  شنابرهم  دای  دـناوت  یم  هک  تسا  ناـشیا  یـسردایرف  يریگتـسد و  راوگرزب و  نآ  هعـساو 
.دشاب شمارآ 

.ربم دای  زا  شیدنایب و  شیاه  ینابرهم  ینابرهم و  ریما  نوماریپ  رّکفت  سپ 

شقارف ماما و  زا  تلفغ  نوماریپ  رّکفت  - 1-6

مشکب ار  قارف  دتفا  نم  تسدب  رگا 

قارف نامناخ  داب و  هیس  رجه  زور  هک 

بیکش نیشنمه  میلایخ و  لیخ  قیفر 

(1) قارف نارق  مه  نارجه و  شتآ  نیرق 

، دنتسه یهلا  تمعن  ضیف و  هطساو  ناشیا  هظحل  نآ  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رس  هقدص  زا  میرادن ، میراد و  هچ  ره  هک  یماگنه 
.مرک ینابرهم و  همه  نیا  زا  تلفغ  ارچ  ددرگ  یم  عفد  ناشیا  دوجو  تکرب  هب  هعیش ، زا  الب  یتقو 

اهیلعارهز يدهم  نیشنلد  دای  .دیامن  رود  ناناج  ناج  زا  ار  ام  و  دنک ، التبم  زیرگ  نید  یتلفغ  هب  ار  ام  دیابن  تبیغ ، مایا  ندش  ینالوط 
دیاب مالسلا 
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.دوش اه  بلق  نامهم  نزح  هودنا و  ییادج ، قارف و  ببس  هب  دشاب و  راگدنام  هتفیش  ياه  لد  رد  هشیمه 

دوش لصاح  رگا  قارف  درد  رت ، تخس  يدرد ، یب  اّما  تسا  تخس  قارف  تسا ، قارف  نیریش  درد  هب  ندش  التبم  همدقم  ترـضح ، دای 
.دمآ دهاوخ  مه  لصو  هدژم 

تسین نیا  زج  هراچ  دیزاسب  رجه  درد  هب 

تسین نیریش  لاصو  دشابن  رگا  قارف 

رد هک  میرادـن  یماما  ییوگ  میا ، هداتفا  نتـشیوخ  جـئاوح  عفر  رکف  رد  طقف  میا و  هدـش  ـالتبم  یگّرمزور  هب  هک  هدـش  هچ  ار  اـم  اـّما 
.درب یم  رس  هب  تبیغ  تبرغ و 

.دهد رس  هلان  دزوسب و  شنارجه  يرود و  رد  دوش و  وا  هتسباو  هک  دشاب  هتشاد  يربلد  هک  تسا  نیا  هب  لد  شزرا  هکنیا  لاح 

.دنتسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  تادامج  یتح  دراد  نایرج  ملاع  رس  ات  رس  رد  قوشعم  زا  قارف  زوس 

تادامج هلان  فلا )

هب ترضح ، هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  زا  ار  تیاکح  نیا  يرعش ، نمـض  رد  یناریا  فراع  رعاش  يولوم 
.دندرک هدامآ  ترـضح  يارب  یکچوک  ربنم  باحـصا ، یتدم  زا  دعب  .دـندرک  یم  تبحـص  باحـصا  يارب  دـندز و  یم  هیکت  ینوتس 

نیا رد  .دـش  دـنلب  يا  هلان  يادـص  دـندادن ، هیکت  نوتـس  هب  دنتـسشن و  ربنم  يور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  یتقو 
دنتفرگ شوغآ  رد  ار  نآ  دنتفر و  نوتس  فرط  هب  ادخ  لوسر  هظحل 

ص:83
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هلان تمایق  ات  متفرگ  یمن  شوغآ  رد  ار  وا  رگا  دز و  هلان  نم  قارف  ییادج و  زا  هک  دوب  نوتـس  نیا  زا  هلان  يادص  دـندومرف : مه  دـعب 
.هنانح نوتس  هب  دش  فورعم  نوتس  نآ  درک و  یم 

لوسر رجه  زا  هنانح  نتسا 

لوقع بابرا  وچمه  دز  یم  هلان 

لوسر باحصا  هدنام  ریحت  رد 

لوط ضرع و  اب  نوتس  دلان  یم  هچ  زک 

؟ نوتس يا  یهاوخ  هچ  ربمغیپ  تفگ 

نوخ هتشگ  تقارف  زا  مناج  تفگ :

ناج تخاس  نوچ  ارم  وت  قارف  زا 

؟ ناهج ناج  يا  وت  یب  ملانن  نوچ 

شاقب دش  میاد  هک  مهاوخ  نآ  تفگ 

! شابم یبوچ  زا  مک  لفاغ  يا  ونشب 

: دیوگ یم  يولوم  يونعم  يونثم  حرش  رد  يراوزبس  يداهالم 

(1) .ناویح هاوخ  تابن و  هاوخ  دامج و  هاوخ  تسا  لماک  ناسنا  هک  باوبالا  باب  هب  دنا  هّجوتم  همه  هچ 

يدرد یب  رد  روعـش ، لقع و  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  دنـسپان  رایـسب  دـنز ، یم  هلاـن  قارف  درد  زا  هنوگ  نیا  یبوچ  نوتـس  کـی  یتقو 
.دشابن لماک  ناسنا  تیناسنا و  لصا  زا  ییادج  قارف و  دای  رد  چیه  دنک و  ریس  قلطم 

ار هنانح  نتُسا  نآ  یفطصم  رون  تخاونب 

وش هنانح  وش  هنانح  یتسین  یبوچ  رتمک ز 

تاناویح هلان  ب )

.تسا دوبعم  رکذ  لوغشم  ملاع  نیا  رد  هک  يزیچ  ره  تسا و  ساسحا  روعش و  ملاع  ملاع ،
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«. دنتسه لوغشم  ادخ  دمح  حیبست و  هب  زیچ  همه   » (1) ؛» ِهِدْمَِحب ِبَسی  ُحّ اَّلِإ  یَش ٍء  نِم  ْنِإَو  »

.دراد یماو  يراسمرش  تلجخ و  هب  ار  ناسنا  هک  دنراد  یبیجع  يایند  قارف ، درد  لمحت  يزرو و  قشع  هریاد  رد  تاناویح 

.دش دنلب  شا  هلان  يادص  کشا و  زا  رپ  شنامشچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  قارف  رد  هک  تسا  ییانشآ  مان  حانجلاوذ 

: میناوخ یم  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 

يوس هب  دز  یم  ههیش  تسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  نازیرگ  تبسا  ؛(2)  ًایکاب ًامحمحم  ًادصاق ، کمایخ  یلا  ًادراش ، کسرف  عرسا  «و 
«. تفاتش اه  همیخ 

همغن رتشیب  لاس  دشاب 4  سفق  رد  شتفج  رانک  رگا  اّما  دناوخ  یم  لاس  دشاب 20  اهنت  سفق  رد  رگا  یطوط  هک  درک  یم  لقن  يداتسا 
.درادن

هک ردـقنآ  يزیرب ، کـشا  شقارف  رد  راو  بوـقعی  دـیاب  يراد  رفـس  رد  یفـسوی  رگا  هک  دراد  هراـشا  هـتکن  نـیا  هـب  ینآرق  گـنهرف 
.دنیاشگب وت  تمالم  هب  نابز  نارگید 

وت هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : تمالم  هب  نادـنزرف   » (3) ؛» َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسوی  ُرُکْذـَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللات  اُولاـق  »
«. ینک كاله  ار  دوخ  ای  يوش  ضیرم  شقارف  هصغ  زا  ات  ینک  فسوی  فسوی  مئاد  ردقنآ 

.داد تسد  زا  ار  شیوخ  ییانیب  دش و  دیفس  قارف ، کشا  تدش  زا  شنامشچ  هک  داد  همادا  ردقنآ  ار  هیرگ  رکذ و  نیا  و 
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رد  ) شنامشچ مغ ، هیرگ  زا  مزیزع و  فسوی  قارف  رب  افـسا  او  تفگ  و   » (1) ؛» ِنْزُْحلا َنِم  ُهانیَع  ْتَّضْیباَو  َفُسوی  یَلَع  یَفَسَأ  ای  َلاقَو  »
«. دش دیفس  فسوی ) راظتنا 

، ماـما ماـن  داـی و  یب  هک  دیـسر  هتکن  نیا  هب  درک و  كرد  ار  قارف  درد  رتهب  دـیاش  میریگب  سنا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  داـی  اـب  رگا 
یم هنوگچ  دشاب  نادنز  رد  تسوا  زا  يرادن  يراد و  هچ  ره  هک  تا  یگدنز  سک  نیرتزیزع  رگا  تسا ، تخـس  هچ  ندرک  یگدنز 

.یشابن ینادنز  تدم  ندش  مامت  رکف  هب  ًالصا  یشاب و  شوخ  نادنز  زا  نوریب  رد  یناوت 

.دوب یهاوخ  باهتلا  رد  راودنپس  يرود  قارف و  درد  زا  ینیشن و  یمن  مارآ  رگید  يدرک  يرپس  ار  بش  زور و  وا  دای  اب  رگا  اّما 

شقارف رد  تاناویح  تاداـمج و  هک  یـسک  زا  یقارف  یب  ناـمرد و  بحاـص  زا  يدرد  یب  تسا  یفاـصنا  یب  هچ  هک  مینک  رّکفت  سپ 
.دنتسه نالان 

دای هب  رتشیب  ات  مینک  یـسررب  یلمأت ، كدنا  هب  ار  شتبیغ  تبرغ و  تسا و  کشخ  نشخ و  یگدنز ، ردـقچ  وا  نودـب  هک  مینک  لّمأت 
.میوش انشآ  شنیریش 

.مینک رّکفت  شقارف  رد  یکشا  یب  يدرد و  یب  للع  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  یماسا  نوماریپ  رّکفت  - 1-7

شیافلخ دنوادخ و  يراذگمان  تسا و  مالـسلا  مهیلعءایـصوا  ءایبنا و  لاعتم و  يادـخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یماسا  رتشیب 
اذل .دشاب  مسا  يانعم  هظحالم  نودب  تهج و  نودب  هک  تسین  مدرم  ام  يراذگمان  لثم 
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رگا لاثم  ناونع  هب  دنراد ، مه  ار  مسا  نآ  يامـسم  ناشیا  هدـش  نیعم  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  سّدـقم  دوجو  يارب  یمـسا  رگا 
.دنشاب یم  هدننک  تیاده  ناشیا  مه  عقاو  رد  تسا  يداه  ناشیا  مسا 

.دشاب سّدقم  دوجو  نآ  روآدای  دناوت  یم  يودهم ، تفرعم  رد  دیدج  یباب  داجیا  نمض  ناشنیریش ، سّدقم و  یماسا  رد  رّکفت  سپ 

هک دنروآ  یم  مامه  ماما  نآ  يارب  بقل  مسا و  ود  داتشه و  دص و  بقاثلا » مجن   » فیرش باتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم 
.مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  ام 

مالسلا هیلع  يدهم  فلا )

.تسا ترضح  مسا  نیرت  فورعم  هک 

»؟ هدش هدیمان  يدهم  هب  بانج  نآ  ارچ  : » دومن لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناسارخ  دیعس  یبا 

(1) «. دنک یم  تیاده  یفخم  رما  ره  يوس  هب  ار  مدرم  وا  هک  اریز  : » دومرف ماما 

، اهنآ هب  دنک  یم  تیاده  سپس  یناهنپ و  روما  هب  دوش  یم  تیاده  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تایـصوصخ  زا  ینعی  »
(2)  ...«. روبز و لیجنا و  تاروت و  تسا : ناربمغیپ  ادخ و  یلصا  ياه  باتک  ندروآ  تسد  هب  یناهنپ  روما 

مالسلا هیلع  مئاق  ب )

.اومومیلدب باتک  رد  مهدزیس و  روبز  رد  تسا  بانج  نآ  مسا 

ص:87
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، هراشا ضحم  هب  هک  تسا  یهلا  نامرف  يایهم  زور ، بش و  رد  هتسویپ  ترـضح  نآ  اریز  یلاعت ؛ ّقح  نامرف  رد  هدنوش  اپرب  ینعی  مئاق 
(1) .دیامن روهظ 

.تسا بسانم  رایسب  باتک ، دوصقم  اب  مسا  نیا  هب  ترضح  نآ  ندش  هدیمان  ّتلع 

سپس تسیرگ و  تدش  هب  وا  .مدیسرپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  لبق  ماما  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  زا  دیوگ  فلد  یبا  نب  رقـص  »
.تسا رظتنم  ماما  ّقح  هب  مئاق  شدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  دومرف :

؟ دنیوگ یم  مئاق  ار  وا  ارچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :

(2) «. دنک یم  مایق  دنوش  دترم  شتماما  هب  نیدقتعم  رثکا  دورب و  نیب  زا  شدای  هکنآ  زا  سپ  وا  اریز  دومرف :

دای و زا  تلفغ  تبیغ ، نامز  مهم  بیسآ  هک  دوش  یم  نایامن  رتشیب  تیاور  نیا  ندناوخ  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دای  ترورض 
.تسا هدش  یفرعم  راوگرزب  نآ  مان 

: دندومرف هک  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور  رد 

(3) «. شرکذ توم  زا  دعب  دزیخ  یم  رب  وا  هک  اریز  دندیمان ؛ مئاق  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  »

.دنرب یمن  ار  وا  مان  مدرم  شمایق  روهظ و  زا  لبق  هک  تسا  نیا  مسا ، نیا  هب  يراذگمان  هیمست و  ّتلع  سپ 

ص:88
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، هتخیرگ ینعی  دیرش »  » هدش هدنار  ینعی  دیرط »  » زا دنترابع  هک  تسا  ترضح  نیریش  باقلا  زا  رگید  بقل  راهچ  هلأسم ، نیا  رب  دییأت 
.دنشاب یم  اهنت  هّکی و  ینعم  هب  ود  ره  هک  دیحو »  » و دیرف »  » .دننک یمن  انتعا  وا  هب  دنا ، هدرک  درط  ار  وا  مدرم  هک  یسک 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دننک  یم  مایق  دنتـسیا و  یم  مسا  نیا  ندینـش  ماگنه  رد  نایعیـش  هک  تسا  نیا  مسا  نیا  دروم  رد  رگید  هتکن 
: دندومرف هنوگ  نیا  ار  رما  نیا  ّتلع  یتیاور  رد 

راک نیا  ؛(1)  هتبرغب هرـسحلا  هتلودب و  رعـشملا  بقللا  اذهل  هرکذی  نم  لک  یلا  رظنی  هتّبحا  یلا  هفارلا  هدش  نم  هینالوط و  هبیغ  هل  ّنال  »
هب دراد ، دوخ  نارادتسود  هب  تبسن  هک  يدیدش  تفأر  رطاخ  هب  تشاد و  دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  ترضح  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب 

باب زا  هدـننک  دای  هودـنا  ترـسح و  يایوگ  دراد و  ترـضح  نآ  تلود  هب  راعـشا  هک  دـننک  دای  بقل  نیا  اب  ار  وا  هک  یناـسک  ماـمت 
«. دیامرف یم  رظن  تسا ، شنامز  ماما  یبیرغ 

نامشچ اب  شبابرا  یتقو  تسا ، عضاخ  دوخ  بابرا  هب  تبسن  هک  يا  هدنب  تسا  هتـسیاش  هک  دنهد  یم  حیـضوت  نیا ، زا  دعب  ترـضح 
اعد وا  جرف  يارب  دزیخرب و  دوخ  ياـج  زا  ـالوم  هب  تبـسن  مارتحا  يادا  تشادـگرزب و  میظعت و  يارب  دـنک ، یم  هاـگن  وا  هب  كراـبم 

(2) .دنک

 - تجح ترـضح  دناوخ و  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يارب  ار  شا  هدیـصق  لبعد  یتقو  هک  دننک  یم  لقن  ینیما  هماّلع  ریدـغلا  باتک  رد 
هَّللا لجع 

ص:89
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يارب درک و  عضاوت  دوب  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  درک ، رکذ  ار  هجرف -  یلاـعت 
(1) .درک اعد  شجرف 

هَّللا هیقب  ج )

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فورعم  باقلا  زا  یکی 

دراد یم  یقاب  ار  شناگدنب  اهنآ  هلیسو  هب  ادخ  هک  یناسک  ای  ءایـصوا  ءایبنا و  زا  نیمز  رد  ادخ  يافلخ  هدنامزاب  هیقب و  ینعی  هَّللا  هیقب 
(2) .دهد یم  رارق  تمحر  دروم  و 

؟ درک مالس  نینمؤملاریما  ناونع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  مئاق  هب  دوش  یم  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

مان نیا  هب  رفاک  زج  وا  زا  دعب  لبق و  هدیمان و  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یمـسا  نیا  هن ، دومرف :
.دوشن هدیمان 

؟ درک مالس  دیاب  هنوگچ  شترضح  هب  سپ  موش ! امش  يادف  تشاد : هضرع  يوار 

(3) «. َنِینِمُْؤم ُْمتنُک  نِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُتیَِقب  : » دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  هاگنآ  هَّللا » هیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » تفگ دیاب  دومرف :

رَظتنم د )

رد نایعیش  هک  دنمان  یم  رَظتنم  تهج  نآ  زا  ار  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ساسا  نیا  رب  .دنشاب  وا  راظتنا  رد  يا  هّدع  هک  دنیوگ  یـسک  هب 
رس هب  وا  راظتنا 
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.دنباتشب وا  يرای  هب  لاعتم ، دنوادخ  فرط  زا  ترضح  نآ  ندرک  ادیپ  روهظ  نذا  زا  سپ  ات  دنرب  یم 

: هکنیا هلمج  زا  .تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  فرط  زا  یتایاور  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هدیمان  رظتنم  ّتلع  هرابرد 

رَظتنم ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  يدهم  لیلد  هچ  هب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : لاؤس  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یصخش  يزور 
؟ دنا هدیمان 

.تشاد دهاوخ  ینالوط  رایـسب  تبیغ  هرود  ترـضح  نآ  هک  دـنیوگ  یم  رَظتنم  ار  وا  لیلد  نیا  هب  دـندومرف : باوج  رد  ترـضح  نآ 
(1) .درب دنهاوخ  رس  هب  وا  روهظ  راظتنا  رد  دراد  هک  يدایز  ياه  یتخس  دوجو  اب  هرود  نیا  لوط  رد  وا  صلخم  ناوریپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو 

.شاب رَظتنم  دای  هب  زور  بش و  هک  تسا  نیا  شا  همزال  شاب » تبحاص  رما  رِظتنم  زور  بش و  ًاراهن ؛ ًالیل و  کبحاص  رما  عقوت  »

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نامزلا -  بحاص  ه ) 

.مینک یم  لامعتسا  ار  نآ  شرابرپ ، يانعم  هب  هّجوت  نودب  هک  تسا  نامزلا  بحاص  ترضح ، روهشم  باقلا  زا  رگید  یکی 

: تسا هدمآ  دوش  یم  ترایز  نآ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زامن ، زا  دعب  حبص  زور  ره  هک  یترایز  رد 

(2) «. تانمؤملا نینمؤملا و  عیمج  نع  هیلع  هَّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  يالوم  غّلب  ّمهّللا  »

ص:91
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.تسا هدش  مان  نیا  هب  هراشا  هک 

.تسا نامزلا » بحاص   » هملک زا  ذختم  مه  نامز » ماما  »

: دیوگ یم  نینچ  نامز » ماما   » هملک هرابرد  یناسارخ  دیحو  هَّللا  تیآ  ترضح 

تـسا نامز  زا  شیپ  نامز و  يولج  ترـضح  نآ  هکنیا  رد  دینک و  هشیدنا  نامز »  » هب ماما » بحاص و   » هملک ندش  هفاضا  هرابرد  رگا 
چیه ًالصا  اریز  دینک ؛ یم  ادیپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  تبـسن  ار  تفرعم  لامک ، مامت  دینک ، رکف  تسوا  رـس  تشپ  نامز ، و 

.تسا ترضح  نآ  صوصخ  رد  مالسلا و  هیلع  تجح  ترضح  هب  تبسن  طقف  ریبعت ، نیا  تسین و  ریبعت  نیا  زا  ّقدا  يریبعت 

رب مدـقم  مه  ترـضح  نآ  .دوش  یمن  ریپ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ارچ  هک  تسناد  دـهاوخ  دـمهفب ، ار  بلطم  نیا  قـمع  یـسک  رگا 
ار نامز  مامت  دـناوتب  هک  دـسرب  يدرجت  ّدحرـس  هب  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  نامز  تماما  و  نامز .»  » رب مدـقم  مه  تسا و  تاـینامز » »

(1) .تسا نامز  رب  رطیسم  وا  دوجو  سپ  نامزلا » بحاص   » هب تسا  بقلم  ترضح  نآ  اذل  ...دنک  تماما 

، دنتـسه نامز  بحاص  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دیامن و  یم  هدوسرف  ریپ و  ار  ام  دراذگ  یم  رثا  ام  رب  نوچ  نامز  هکنیا  بلطم  هصالخ 
.ناشیا رب  نامز  هن  دنراد  رثا  نامز  رب  ناشیا  دنشاب و  یم  نامز  ِراد  رایتخا  ینعی 
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ص 118. يا ، هنوت  یبتجم  همان ، دوعوم  . 142 - 1
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یم نیریش ، یماسا  نیا  رب  رّکفت  دراد و  يرتشیب  ترورض  تسا ، نایامن  رتشیب  ناشیا  یبیرغ  تبرغ و  هک  نارود  نیا  رد  ترـضح  دای 
.دنک ترضح  نآ  یگدنز  بان  تاظحل  رکذتم  ار  ام  دناوت 

.مینک یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  راصتخا و  هب  ار  ترضح  رگید  یماسا 

.يداه نسحم و  دوعوم ، لمؤم ، روصنم ، میرغ ، حلاص ، تجح ، ناسحا ، حلاصوبا ، دمحا ،

اعد - 2

هراشا

یعادت اب  دوش  یم  اّما  .دشاب  ترـضح  دای  یلمع  راکهار  دناوت  یمن  اعد  سپ  مینک  اعد  شیارب  میناوت  یم  میـشاب  یـسک  دای  هب  یتقو 
.میوش هارمه  زین  ار  ترضح  دای  ترضح ، يارب  اعد  طرش  اعد و  تباجا  ياه  نامز  هب  رّکذت  هلمج  زا  ییناعم 

اعد نیاربانب  تسا  يراج  ادـخ  تمحر  تسا و  زاب  یهلا  تمحر  ياهرد  ناراب ، شراب  ماگنه  هک  میراد  تاـیاور  رد  لاـثم ، ناونع  هب 
.مینک اعد  نامیالوم  جرف  يارب  سپ  تسا  باجتسم  نامز  نآ  رد 

اعد هب  رتشیب  ار  ام  هدوب و  اـشگراک  میوش  رکذـتم  هعلاـطم و  ار  ناشفیرـش  جرف  ترـضح و  يارب  ندرک  اـعد  دـیاوف  رگا  هکنیا  نمض 
.دنک یم  بیغرت 

.دنا هدروآ  تسا ، بترتم  ترضح  نآ  جرف  لیجعت  رد  اعد  هلأسم  رب  هک  یگژیو  هدیاف و  دودح 90  مراکملا  لایکم  باتک  رد 
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: دندومرف هکنیا  هلمج  زا  دنا  هدومرف  شرافس  رما  نیا  رب  رایسب  ترضح  دوخ  هکنیا  نمض 

«. مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  اعدلا  اورثکا  «و 

.دنا هتساوخ  زین  ار  رکذ  دای و  ترثک  دنا  هتساوخ  ار  اعد  ترثک  هکنیا  نمض  ترضح  هک 

دوش و دابآ  نامیاه  لد  ترـضح  دای  هب  اـه ، ناـمز  نآ  ندـمآ  اـب  اـت  میروآ  یم  تسا  هدـش  دـیکأت  اـعد  رما  يارب  هک  يدراوم  لاـح 
.میزاس يراج  نابز  رب  هناصلاخ  ار  ناشیاعد 

بجاو زامن  ره  زا  دعب  - 2-1

هیلع نسحلا  نب  هجح  ادخ  یلو  يارب  هک  تسا  هدـمآ  رما  نیا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هدـش  تیاور  ياهاعد  زا  يرایـسب  رد 
.دنا هدرک  یم  دنلب  نامسآ  تمس  هب  تباجا  تسد  مالسلا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیوگب هبترم  هس  دریگب و  هناچ  هب  تسد  هضیرف  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نایعیش  رب  قوقح  هلمج  زا  »

«. ...دّمحم لآ  جرف  لجع  دّمحم  بر  ای  »

: دندومرف رگید  یثیدح  رد  و 

مالسلا هیلع  مئاق  هکنیا  ات  دریم  یمن  مهجرف » لّجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دیوگب رهظ  حبص و  زامن  زا  دعب  سک  ره 
(1) .دنک یم  رادید  ار 

ص:94

ج 2. مراکملا ، لایکم  . 143 - 1
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مینک و یم  اعد  ناشجرف  يارب  هکنآ  رت  مهم  دوب ، میهاوخ  ترضح  دای  هب  زامن  ره  زا  دعب  راب  زور 5  رد  میهد  تیمها  رما  نیا  هب  رگا 
.میزاس یم  دنسرخ  لمع ، نیا  هطساو  هب  ار  ناشیا 

تمـس هب  ار  شهاوخ  ياه  تسد  ناشزامن  ندـش  مامت  ضحم  هب  يدابآ  تلود  يرـصان  هَّللا  تیآ  هک  مدرک  هدـهاشم  لاـس  ناـیلاس 
زا دعب  دندوب  هدومرف  اهراب  ناشیا  هکنیا  اریز  دندرک  یم  تساوخرد  ار  شا  یلو  جرف  دنوادخ  زا  دننک و  یم  دنلب  نایملاع  راگدرورپ 

.دینکن شومارف  ار  ترضح  دیراد  باجتسم  ياعد  زامن 

بش زامن  تعکر  ود  ره  زا  دعب  - 2-2

رادـیب بش  ياه  همین  و  میباوخب ، رتدوز  ار  بش  هک  دـهد  هزاـجا  نویزیولت  نک  اـضق  بش  زاـمن  ياـه  هماـنرب  دوش و  راـی  رگا  قیفوت 
.میسرب ترضح  دای  يالاب  بتارم  هب  میناوت  یم  میوش ،

کشا اب  هناصلخم و  ار  اه  تسد  بش ، زامن  تعکر  ود  ره  زا  دعب  میشاب و  اه  لد  زیزع  بش  زامن  دای  هب  بش ، تولخ  توکـس و  رد 
.مینک اعد  راوگرزب  نآ  جرف  یتمالس و  يارب  میروایب و  الاب 

: دنا هدروآ  هدش  دراو  بش  زامن  لّوا  تعکر  ود  زا  دعب  هک  ییاعد  ِنمض  رد 

(1) «. کیلو نبا  کیلو و  جرف  لّجعت  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  »... 
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اهزامن تونق  رد  - 2-3

مینک بلط  ار  زیچ  نیرتالاب  هک  تسا  رتهب  سپ  میهاوخب  ادخ  زا  ار  هچره  میراد  هزاجا  هک  تسا  زامن  رد  ام  ياه  هتساوخ  جوا  تونق 
.میشاب ادخ  هدنب  نیرتهب  دای  هب  و 

مورحم گرزب ، ضیف  نیا  زا  ام  ارچ  دـندرک  یم  اـعد  ترـضح  نآ  يارب  ناـشیاهزامن  تونق  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یتقو 
یلو جرف  يارب  ینالوط  ًاضعب  یلاع و  نیماضم  اب  اهاعد  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوخ  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .میـشاب 

.دندومن یم  اعد  مالسلا  هیلعرصع 

.مینک هدنز  شجرف ، يارب  اعد  اب  ار  ادخ  یلو  نآ  دای  تونق ، رد  مه  ام 

.دنا هدومرف  دیکأت  شرافس و  دینک  اعد  میارب  زامن  تونق  رد  هک  رما  نیا  رب  زین  ترضح  دوخ 

ترـضح نامزیزع  رورـس  تونق  رد  دوب  اه  لاس  هک  دنک  یم  لقن  هیلع ) یلاعت  هَّللا  ناوضر   ) ینیدلا ءاهب  هَّللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی 
تاملک و عون  هک  میدـش  هجوتم  ینامز  ناـهگان  هکنیا  اـت  میدینـش ، یم  ار  موسرم  ياـهاعد  ینارون و  تاـیآ  ینیدـلا  ءاـهب  هَّللا  تیآ 
و  ) .دنک یم  اعد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  دنریگ ، یم  تروص  لباقم  ار  دوخ  ناتـسد  نوچ  .تسا  هتفای  رییغت  ناشیا  تارابع 

دندرک هدنسب  هلمج  کی  هب  .مدیسرپ  ناشیا  رضحم  زا  ار  ّتلع  يزور  دنناوخ .) یم  ار  ....نسحلا  نب  هجحلا  کیلول  نک  ّمهّللا  ياعد 
(1) «. دینک اعد  نم  يارب  تونق  رد  دنداد  ماغیپ  ترضح  : » دندومرف و 
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رصع و زامن  ًالثم   ) اه تونق  همه  روشک  مامت  رد  هتفگ و  کیبل  ترـضح  شرافـس  نیا  هب  دجاسم  تعامج  ناماما  هک  تسا  هتـسیاش 
.تفرگ دـنهاوخ  شیپ  ار  هریـس  نیا  زین  راوگرزب  مدرم  تعامج ، همئا  عبت  هب  هک  ...کیلول » نک  ّمهّللا   » ياعد هب  دوش  ینارون  ءاـشع )

.هَّللا ءاش  نا 

هدجس لاح  رد  - 2-4

هب تلاح  نیا  رد  اعد  میراد و  تاـجاحلا  یـضاق  يادـخ  هب  ار  تـالاح  نیرت  کـیدزن  هک  میروآ  داـی  هب  میدوب ، هدجـس  رد  تقو  ره 
رد دوخ  تقو  مالک و  فرـص  اب  مینک و  اعد  شیارب  هک  مالـسلا  اهیلعرهطا  يارهز  دـنزرف  زا  رتهب  یـسک  هچ  تسا و  کیدزن  تباجا 

.میهد شزرا  نامدوخ  هب  ناشیا ، هار 

.تسا رکش  ماسقا  نیرت  مهم  تمعن ، یلو  يارب  اعد  هک  مینادب  میروآ  یم  اجب  رکش  هدجس  هک  زامن  ره  زا  دعب  و 

هعمج بش   - 2-5

هعـساو تمحر  بش  هعمج ، بش  تسا ، شیپ  رد  ینارون  رایـسب  تاظحل  هک  وش  ایهم  دییارگ ، لوفا  هب  هک  هبنـش  جـنپ  زور  دیـشروخ 
.مینک هدنز  لد  رد  ار  شنیریش  دای  ادخ ، یلو  نآ  يارب  اعد  اب  اذل  تسا و  یهلا 

: دوش هتفگ  راب  دص  هک  تسا  نیا  مه  هعمج  بش  لامعا  زا  یکی 

(1) «. نیرخآلا نیلوالا و  نم  سنالا  هنجلا و  نم  مهودع  کلها  مهجرف و  لجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  لص  ّمهّللا  »
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هعمج زور  - 2-6

زامن زا  دـعب  دجـسم و  هب  نتفر  ماگنه  رهظ و  ماگنه  و  حبـص ، زاـمن  زا  سپ  صوصخ  هب  مومع و  روط  هب  نآ  ياـه  تعاـس  ماـمت  رد 
.مینک ناشلاحشوخ  اعد ، هب  هدرک و  دای  ار  ناشیا  هعمج و ...  زامن  رهظ و  زامن  تونق  رد  رصع ،

مالسلا هیلعادهشلادیس  تبیصم  رکذ  زا  دعب  - 2-7

رد دـنک و  یم  كاپ  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  ناهانگ  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  رب  کشا  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  تایاور  زا  هچنآ 
دش يراج  هدید  زا  یکشا  دش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  يرکذ  تقو  ره  تسوکین  سپ  تسا  باجتـسم  اعد  یکاپ  لاح 

.مییامن تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  ار  شجرف  میتفیب و  ترضح  نآ  مقتنم  دای  هب 

ناشیا هدید و  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  وا  هک  دنک  یم  لقن  حلاص  ناتسود  زا  یکی  لوق  زا  مراکملا  لایکم  بحاص 
: هک دندوب  هدومرف 

(1) .منک یم  اعد  دنک  اعد  نم  دییأت  جرف و  لیجعت  يارب  سپس  دوش و  مدیهش  ّدج  تبیصم  روآدای  هک  ینمؤم  يارب  نم 

ناراب لوزن  تقو   - 2-8

.تسا کیدزن  تباجا  هب  اعد  دوش و  یم  زاب  نامسآ  ياهرد  صوصخم  تقو  دنچ  رد 
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نامتمعن یلو  دای  میدید  ار  ناراب  تارطق  نیلوا  ات  نیاربانب  دـنک ، یم  ندـیراب  هب  عورـش  ادـخ  تمحر  ناراب  هک  تسا  یماگنه  یکی 
.مینک دنلب  یهلا ، تکرب  لوزن  لحم  تمس  هب  ناشیا  يارب  اعد  هب  ار  اه  تسد  میتفیب و 

مینک شومارف  ار  دوخ  سپ  تساعد ، تباجا  هظحل  هظحل ، نآ  شاب  نئمطم  يدینـش  نذؤم  زا  ار  ربکا  هَّللا  ات  تسا  ناذا  تقو  يرگید 
.مینک اعد  شفیرش  جرف  يارب  نامولظم  ماما  تبیغ  دای  هب  طقف  و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

نیفـصلا ءاقتلا  دنع  ثیغلا و  لوزن  دنع  ناذالا و  دـنع  نآرقلا و  هءارق  دـنع  عبرا ؛ دـنع  اعدـلا  اومنتغا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  »
ماگنه ناذا ، ماگنه  نآرق ، تئارق  ماـگنه  رامـشب ؛ تمینغ  ار  اـعد  هظحل  راـهچ  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ؛(1)  هداهشلل

«. تداهش يارب  مالسا  رکشل  ییارآ  فص  ماگنه  ناراب و  لوزن 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نایب  اعد و  رکذ و  سلاجم  ییاپرب  - 3

.تسا رکذ  ياه  هقلح  نداد  لیکشت  ترضح ، یلمع  دای  موس  راکهار 

؛(2) رکذـلا ُقَلَح  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  هنجلا ؟ ضایر  ام  اولاقف و  هنجلا  ضاـیر  یلا  اورداـب  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  »
: دومرف دنمادک ؟ تشهب  ياه  غاب  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  .دیباتـشب  تشهب  ياه  غاب  هب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

«. ادخ دای  ياه  هقلح 
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: دنیامرف یم  فیرش  ثیدح  نیا  نایب  رد  یسلجم  هماّلع 

(1) .دوش نایب  اهنآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  مولع  ادخ و  هک  تسا  یسلاجم  رکذ  ياه  هقلح 

.دشاب هتشادن  يرثا  دوش و  داجیا  یحطس  طقف  هکنیا  هن  دشاب  تفرعم  ندرک  دایز  دیاب  رکذ  سلجم  تایصوصخ 

تهج نیا  زا  راکهار  نیا  دـشاب و  یم  یهد  تفرعم  رب  اـنبم  اـه  هقلح  نیا  لیکـشت  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شرافـس  اذـل 
.دنک یم  ادیپ  موادت  ترضح  دای  هدش و  رانک  رب  تلفغ  دش ، لصاح  تفرعم  رگا  هک  ارچ  دراد  تیمها  رایسب 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تیانع  هّجوت و  دروم  تاسلج  نیا  هکنیا  نمض 

: دیوگ یم  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ردقلا  لیلج  نارای  زا  هک  راسی  لیضف 

»؟ نوثدحت نوسلجت و  : » دومرف دمآ و  ام  دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میدرک  یم  وگتفگ  هتسشن و  هعیـش  رفن  دنچ  اب  یـسلجم  رد 
.موش تنابرق  هلب ، مدرک : ضرع  دیا ؟ هدروآ  نایم  هب  ام  زا  نخس  هتسشن و  مه  رود 

.مراد تسود  ار  سلاجم  نیا  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 

نیا نم  دومرف : دهاوخ  دنشاب  شترضح  دوجو  نوماریپ  وگتفگ  لاح  رد  هک  درذگب  یعمج  زا  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  ًانئمطم 
.مراد تسود  ار  سلاجم 

ص:100

.نامه . 150 - 1

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننک هارمه  دننک  بسک  تفرعم  اب  ار  ترضح  دای  هتشامگ و  تمه  راکهار ، نیا  رب  زیزع  ناناوج  تسا  هتسیاش 

نیا اـب  .تسین و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  تفرعم  زج  يزیچ  تقلخ  فدـه  مینادـب  هک  دوـش  یم  ناـیامن  هاـگنآ  هلأـسم  نیا  ترورض 
.دش میهاوخ  کیدزن  زین  فده  نیا  هب  ًالمع  راکهار ،

ندناوخ اب  هتسشن و  مه  رود  رابکی  يا  هتفه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  تیودهم  یتاعلاطم  يریس  زیزع  ناناوج  تسا  هتسیاش  لّوا  هلحرم  رد 
هیلعرصع ماما  زا  زج  تسین  یفرح  هسلج ، نیا  رسارس  رد  ًاملسم  .دهد  حیضوت  ار  باتک  زا  یتمسق  ترضح ، یتمالـس  يارب  ییاهاعد 

.تلفغ زا  يرود  ترضح و  دای  ینعی  نیمه  مالسلا و 

ياه بیـسآ  زا  يرود  يارب  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  هتبلا  ددرگ  یم  یفرعم  شنیرفآ  نیگن  باـتک  باـتک ، نیلوا  يارب  هنومن  ناونع  هب 
.دنشاب سامت  رد  یناحور  کی  اب  تیودهم ،

.تسا رت  بجاو  مه  بش  نان  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  بسک  هک  درک  میهاوخ  رارقا  میبایرد  ار  هلأسم  نیا  تیمها  رگا 

: دندومرف يرایسب  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو 

«. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  ؛(1)  هیلهاجلا هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  »

.دنک یم  مهارف  ار  رما  نیا  رکذ  ياه  هقلح  تسا و  هعلاطم  تفرعم ، يوس  هب  مدق  لوا 
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همانرب فرص  تقو  همه  نیا  دنیوگب  ام  هب  رگا  تشاد  میهاوخن  مالسلا  هیلعرصع  ماما  رـضحم  رد  یباوج  نامرثکا  هعیـش ، ناناوج  يا 
.دیدنارذگن ناتتمعن  یلو  نوماریپ  هعلاطم  هب  ار  زور  رد  یتعاس  اّما  دیدرک  نویزیولت  ياه 

یمن ترخآ  ایند و  راک  هب  هک  میدرک  بسک  ییاهزیچ  طقف  ام  دـش و  يرپس  تفرعم  بسک  نودـب  کی  هب  کی  اهزور  اه و  تعاـس 
راوتـسا مدق  هار ، نیا  رد  میدنبب و  مکحم  ار  تمه  رمک  .تسا  هدش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تلفغ  يرود و  ثعاب  ام ، بسک  دـیآ 

.هَّللا ءاش  نا  دناشن ، دهاوخ  مالسلا  هیلعرصعیلو  ياه  بل  هب  ار  دنخبل  ام 

هک یتایاور  ییامنهار  اب  دـننک و  هعلاطم  مه  اب  تسا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  نأـش  رد  هک  ار  یهلا  تاـیآ  دـنناوت  یم  مود  هلحرم  رد 
.دنسرب یهلا  مالک  روظنم  هب  دننک ، یم  ریسفت  ار  تایآ 

یِمْوَق َّنِإ    ّ ِبَر اـی  : » هکنیا رب  ینبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیاکـش  زا  هدـش و  تیوـقت  تیودـهم  هب  داـقتعا  ثحب ، نیا  رد 
.دنام یم  ناما  رد  دنتفرگ » روجهم  ار  نآرق  نم  موق  نیا  ایادخ   » (1) ؛» ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اذه  اوُذَخَّتا 

رثؤم بانج  نآ  تفرعم  ترضح و  دای  رد  رایسب  دراد  هراشا  مالسلا  هیلعرصعیلو  سّدقم  دوجو  لیوأت  ای  ریسفت  هب  هک  یتایآ  رد  ربدت 
.دوب دهاوخ 

هیآ دودح 280  هنسلا » نآرقلا و  یف  يدهملا  مامالا   » باتک رد 

ص:102
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.تسا هدش  رکذ  دشاب  یم  تیودهم  دنمشزرا  ثحابم  هب  طوبرم  یگمه  هک  تیاور  دودح 1100  رد  دوش و  یم  حرطم 

نداد هیده  - 4

هرمز رد  ّتبحم ، بلج  رطاخ  هب  هک  تسا  هیده  نداد  دراوم  نآ  هلمج  زا  دراد  دیکأت  دنک  ّتبحم  داجیا  هک  يرما  ره  رب  زیزع ، مالسا 
.تسا هدوب  هیده  بحاص  زا  رکشت  هیده و  شریذپ  یناگدنز  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  شور  تسا  هتفرگ  رارق  دکؤم  تابحتسم 

ترـضح تاـحیبست  زاـمن  ره  زا  دـعب  میدـنبب  دـهع  دوخ  اـب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  راوـگرزب ، نآ  داـی  ياـهراکهار  زا  رگید  یکی 
.مییامن هیده  ناشیا  رضحم  هب  مییوگب و  هلجع  نودب  شمارآ و  اب  ار  مالسلا  اهیلعارهز 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ره هدناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  دناوخب  راب  ود  سک  ره  هدناوخ و  ار  نآرق  موس  کی  دناوخب  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  راب  کی  سک  ره  ... 
(1) .تسا هدرک  متخ  ار  نآرق  دناوخب  راب  هس  سک 

ادها قطان  نآرق  هب  نآرق  متخ  کی  يزامن  ره  زا  دعب  دنک و  یگنرز  دیاب  ددرگ  یم  تداعس  ریخ و  لابند  رگا  تسا و  گنرز  نمؤم 
.تسا ینتفگان  ششاداپ  دایز و  رایسب  شتاکرب  هک  دیامن ،

یلع نامز  ماما   ) مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  هریغملا  نب  یلع 

ص:103
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هیده امـش  ناردپ  هب  ار  شباوث  منک و  یم  متخ  نآرق  نم  هک  متـشاد  هضرع  مدیـسر و  دنا ) هدوب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هریغملا  نب 
؟ تسه میارب  یشاداپ  هچ  راک  نیا  ببس  هب  ما  هداد  رارق  امش  يارب  زین  نآرق  متخ  کی  دنک ؟ یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

.یشاب مالسلا  مهیلع  نانآ  اب  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  وت  شاداپ 

؟ تسا نم  يارب  یشاداپ  نینچ  ربکا  هَّللا  مدرک : ضرع 

(1) .يرآ دومرف : هبترم  هس 

.دیامن ادها  ناشیا  هب  ار  شباوث  دتسرفب و  مهجرف » لجع  و   » اب تاولص  دص  يزور  دنک  دهع  هک  دشاب  نیا  دناوت  یم  ایاده  رگید  زا 

.دیامن هیده  ناشیا  هب  ار  شباوث  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دناوت  یم  هک  تسا  زامن  رگید  ثحب  و 

مالسلا مهیلع  ترضح  نآ  دعب  يایـصوا  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  يارب  ار  دوخ  زامن  باوث  سک  ره   » هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
يا دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـیآرب  شندـب  زا  حور  هکنآ  زا  شیپ  ...دـهد و  یم  شیازفا  ردـقنآ  ار  شزاـمن  باوث  دـنوادخ  دـهد ، رارق 

هچنآ هب  داب  نشور  تمشچ  شوخ و  تلد  .تسا  وت  ياه  یکین   ] ندرک یفالت  شاداپ و  زور  زورما  سپ  دیسر ، ام  هب  وت  هیده  نالف !
(2) «. ...دومرف ایهم  تیارب  دنوادخ 

يرپس ناشیا  دای  اب  ار  بش  زور و  میناوخب و  ناکما  ملاع  بطق  هب  هیدـه  زامن  تعکر  ود  هتفرگ و  وضو  باوخ  زا  لـبق  تساـبیز  هچ 
.مینک

ص:104
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«. تسا مَرَک  امش  موسر  بادآ و  ؛(1)  مرکلا مکتیجس  و  : » دنتسه مرک  هداوناخ  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما 

هیده ناشیا ، ناربج  رطاخب  دیابن  ام  دنچره  دیامنن  ناربج  ربارب  دنچ  هب  تسا  لاحم  دنک  تفایرد  هیده  یبوخ و  یـسک  زا  رگا  میرک 
.دنناد یم  یسک  ره  زا  رتهب  ار  يرورپ  هدنب  زمر  ناشیا  اّما  میهد 

خـساپ نودـب  ار  یناـسحا  تسا  لاـحم  میرک  هک  دـناسر  یم  ار  باـن  هـتکن  نـیا   (2)« ُناـسْحِْإلا اَّلِإ  ِناـسْحِْإلا  ُءآَزَج  ْلَـه   » همیرک هیآ 
.دراذگب

ترضح زا  تباین  هب  نداد  هقدص   - 5

.دنک یم  ظفح  ار  ناسنا  نامیا  و  نایامن ، ار  ناسنا  تقادص  هقدص ،

ناونع هب  ار  لمع  نیا  ناوت  یم  اّما  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  تبیغ ، رـصع  رد  فیاظو  زا  یکی 
یم هقدـص  نامنازیزع ، یتمالـس  يارب  هک  روط  نامه  زور  ره  هک  میدـنبب  دـهع  هک  دروآ  رامـش  هب  مه  ترـضح  دای  یلمع  راـکهار 

.میهد هقدص  زین  ناشیا  زا  تباین  هب  مالسلا و  اهیلعارهز  زیزع  یتمالس  يارب  میهد 

، دـشاب ینتورف  عضاوت و  لامک  اب  هک  يا  هقدـص  یلو  درادـن ، یعفن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اـم  ياـه  هقدـص  هک  تسا  تسرد  »
مالسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  یتقو  هک  تسا  یکغرم  نآ  لمع  دننام  ام ، راک  نیا  تسا  ترـضح  هب  ام  هناصلاخ  ّتبحم  هدنهد  ناشن 

شراقنم اب  دنتخادنا ، شتآ  نورد  ار 

ص:105
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: تفگ کغرم  هب  یکلَم  .دیشاپ  یم  شتآ  يور  هب  تشاد و  یم  رب  بآ  يوج  زا  ار  بآ  تارطق 

؟ دراد يرثا  هچ  یهد  یم  ماجنا  وت  هک  يراک  نیا 

ترـضح هب  ار  دوخ  ّتبحم  مهد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـیاب  نم  .تسا  راـک  نیمه  تسا  هتخاـس  نم  زا  هک  يزیچ  تفگ : کـغرم 
هک تسا  نآ  تورم  افو و  طرش  یلو  تسا ؛ زیچان  ترضح  هاگشیپ  رد  ام  ياهراک  هک  تسا  تسرد  .منک  راهظا  مالسلا  هیلع  میهاربا 

(1) «. مینک تدارا  زاربا  زیزع  نآ  هب  شیوخ  عسو  ّدح  رد 

رگا مالسلا  هیلعاضر  ماما  رئاز  میهد ، ماجنا  ترضح  زا  تباین  هب  ار  تابحتسم  یمامت  هکلب  میهدب  هقدص  ترضح  زا  تباین  هب  اهنت  هن 
.دوش رفس  نیا  یهار  ناکما ، ملاع  بطق  زا  تباین  هب  دنیبن و  ار  دوخ  دیاب  دنک  ادیپ  صاخ  شزرا  شترایز  دهاوخ  یم 

لد و رد  ار  هدرک  رفس  زیزع  نآ  دای  داد و  ماجنا  ترضح  زا  تباین  هب  ناوت  یم  همه  همه و  یبحتـسم و ...  ياهزامن  اروشاع ، ترایز 
.تشاد هگن  هدنز  ناج ،

نینمؤم ندرک  لاحشوخ  - 6

.تسا نینمؤم  ندرک  لاحشوخ  رد  ماما  یلاحشوخ  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  تایاور  رد 

ص:106
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب هکلب  هتخاس  لاحشوخ  ار  ام  هَّللاو  هکلب  هدرک ، نامداش  ار  وا  اهنت  دیامن  رورسم  داش و  ار  ینمؤم  هچنانچ  هک  درادنپن  امش  زا  یسک  »
«. تسا هدومن  لاحشوخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ادخ 

هیلع نامز  ماـما  دـنک ، لاحـشوخ  ار  وا  هکنآ  زا  لـبق  وا ، تساوخ  ندروآرب  هک  نادـب  تشاد  یـشهاوخ  امـش  زا  ینمؤم  هاـگره  سپ 
.میزاسب هدروآرب  ار  نمؤم  تجاح  ناشیا ، یلاحشوخ  تین  هب  نیاربانب  .دنک  یم  لاحشوخ  ار  مالسلا 

هک انعم  نیا  هب  میوش  لقتنم  دراد ، ضرق  ناگتسب  ای  اقفر  زا  یکی  میدینـش  ات  دنک ، یم  لاحـشوخ  ار  نینمؤم  هک  يرگید  ياهراک  ای 
مالس و کی  اب  یهاگ  تسا  رایسب  نینمؤم  ندرک  لاحشوخ  ياه  هار  دزاس ، یم  لاحـشوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وا ، ضرق  يادا 

 . ...یهاگ نتفر و  وا  تاقالم  هب  یهاگ  دوش و  یم  لاحشوخ  ینمؤم  مرگ ، یسرپ  لاوحا 

یگنسرگ ندرک  فرطرب  تسا : نمؤم  ندرک  داش  ّلجوّزع  يادخ  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  زا  یکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) .شضرق نتخادرپ  ای  شهودنا ، ندودز  ای  شا ،

فارطا طیحم  ندرک  گنهامه  - 7

دوع هب  اتادنپس  زا  اخیلز  نآ 

دوب هدرک  فسوی  زیچ  هلمج  مان 

ص:107

ص 953. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  . 159 - 1

مالسلا هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  www.Ghaemiyeh.comياهراکهار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/912/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
http://www.ghaemiyeh.com


.هلب تفگ : نیماینب  يا ؟ هدرک  جاودزا  ایآ  دیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  نیماینب ، مالسلا و  هیلع  فسوی  لّوا  رادید  رد 

؟ يراد هچب  دنچ  دومرف : فسوی 

.مد بئذ ، صیمق ، ياه  مسا  هب  هچب  هس  تفگ : نیماینب 

؟ يا هدرک  باختنا  ار  اه  مسا  نیا  ارچ  دیسرپ : بجعت  اب  فسوی 

هدـنز میارب  امـش  دای  منز  یم  ادـص  ار  اه  هچب  زا  یکی  تقو  ره  منکن و  شومارف  ار  ار ) امـش   ) مردارب هکنیا  رطاخ  هب  تفگ : نیماـینب 
(1) .دوش

یم مدای  مدز  ادص  ار  بئذ  تقو  ره  دندروآ  ردپ  يارب  ار  وت  نهاریپ  مناردارب  هک  متفیب  نیا  دای  هب  منز  یم  ادـص  ار  صیمق  تقو  ره 
.دندرک ینوخ  ار  تنهاریپ  هک  مروایب  دای  هب  مدز  ادص  ار  مد  تقو  ره  .دروخ و  گرگ  ار  وت  دنتفگ  هک  دیآ 

ار ام  نآ  ره  هک  مینک  شیارآ  يروط  ار  نامفارطا  طیحم  هک  تسا  نیا  هادـف -  یحور  هَّللا -  هیقب  ترـضح  دای  ياـهراکهار  زا  یکی 
يرعش ای  ابیز  یثیدح  راوید ، يور  رد  میراذگب ، يدهملا » حلاصابا   » مان زا  ابیز  ییولبات  نامزیم  يور  .دزادنیب  یهلا  قلطم  یلو  دای  هب 

.دروایب زیزع  نآ  دای  هب  ار  ام  هک  هدرک  بصن  یلاع ، نیماضم  اب 

یشابن هاش  نآ  زا  لفاغ  ندز  مشچ  کی 

یشابن هاگآ  دنک  یهاگن  هک  دیاش 

: دنیامرف یم  يدزی  حابصم  هَّللا  تیآ 

، دنامب تباث  مالسلا  هیلعرصع  یلو  هب  نامتبحم ، تفرعم و  میهاوخب  ام  رگا  »

ص:108
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(1) «. ...میسیونب نامیاه  باتک  يال  هبال  ای  نامزیم  يور  دوخ ، مشچ  ولج  ار  شسدقم  مان  میراد ؛ هگن  هدنز  ار  شراثآ  دیاب 

.دنک داجیا  ار  گنهرف  نیا  دناوت  یم  دوخ  راک  بسانت  هب  سک  ره 

سرد و ناناج ، ناج  هب  مالس  اب  دنروایب و  بل  رب  ای  هتشون  ار  ترضح  مان  نتشون ، عورش  زا  لبق  یمارگ ، نالـصحم  نازومآ و  شناد 
.درک دهاوخ  داجیا  يرایسب  تاکرب  تارمث و  دوش ، انشآ  ترضح ، مان  دای و  اب  هک  يا  هشیدنا  .دنیامن  زاغآ  ار  شیوخ  هعلاطم 

نتـشون و عورـش  دنناوت  یم  دـنراد  يودـهم  گنهرف  اب  ام  نازومآ  شناد  نتخاس  انـشآ  رد  یناوارف  شقن  هک  زوسلد  زیزع و  ناملعم 
.دننک نیزم  هتخت ، يور  هَّللا » هیقب  ای  کیلع  مالسلا   » يابیز هلمج  اب  ار  سرد 

دای هب  هدـش  هک  مه  يا  هظحل  يارب  ار  نارفاسم  دوخ و  دـنناوت  یم  نیـشام ، لخاد  رد  یکچوک  بسچرب  بصن  اـب  یمارگ  ناگدـننار 
.دننک انشآ  مالسلا  هیلعرصع  ماما 

.میراد هگن  رتشیب  ناشمسا ، رطاخ  هب  ار  نانآ  مارتحا  مینک و  باختنا  نامیاه  هچب  يارب  ار  يدهم  مان 

هک مینک  باختنا  ار  یمـسا  دیابن  سپ  تسا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تکرب  نمی و  هب  تسا  هدرک  ام  يزور  دـنوادخ  هک  يا  هچب  نیا 
.دشابن ناشیا  تیاضر  دروم 
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نویودهم اب  یتسود   - 8

: میبلط یم  يرای  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قارف  رد  هیرگ  هلان و  يارب  هبدن  ياعد  رد  هک  روط  نامه 

»؟ منک ینالوط  ار  هیرگ  هلان و  وا  یهارمه  هب  ات  دنک  يرای  ارم  تسه  یسک  ایآ  ؛(1)  ءاکبلا لیوعلا و  هعم  لیطُاف  نیعم  نم  له  »

.تساوخ کمک  دیبلط و  يرای  ناتسود  زا  دیاب  زین  وا  دای  يارب 

سنا داـی ، نیا  هب  هک  تسا  یناـسک  اـب  یتسود  هادـف -  یحور  مظعـالا -  هَّللا  هیقب  ترـضح  داـی  یلمع  ياـهراکهار  نیرتهب  زا  یکی 
.دهد یم  قوس  يونعم  لئاسم  ترضح و  دای  هب  ار  ناسنا  اهنآ ، اب  ندوب  دنا و  هتفرگ 

یم یعادت  ناسنا  يارب  ار  ادخ  یلو  ادخ و  دای  ملاع ، هب  هاگن  هک  دشاب  تهج  نیمه  رطاخ  هب  زین  بذهم  ِملاع  ترایز  رب  دیکأت  دیاش 
او تکرح  هب  ار  ام  هدش و  رکذتم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دای  ّقح و  ترـضح  قشع  هب  نالـصاو  هلفاق  زا  ار  ام  یگدنام  بقع  .دنک و 

.دراد یم 

دای اب  ار  ناسنا  نانآ ، اب  یهارمه  تسادـیوه و  ناش  هرهچ  رد  رکذ  ماود  تیونعم و  دـهز و  هک  میورب  یناتـسود  غارـس  دـیاب  نیاربانب 
.درک دهاوخ  هارمه  مالسلا  هیلعرصعیلو  ترضح 

: دندیسرپ ناشیا  زا  دندوب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نارای  زا  هک  نییراوح 

؟ مینک تساوخرب  تسشن و  یناسک  هچ  اب  سلاجن ؛؟ نم  »
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دای هب  ار  امـش  شندید  هک  یـسک  دومرف : ؛(1)  هلمع هرخالا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکلمع  یف  دـیزی  هتیور و  هَّللا  مکرکذـی  نم  لاـق : »
«. دنک یم  بیغرت  ترخآ  هب  ار  امش  شلمع  دنک و  یم  دایز  ار  امش  لمع  شتبحص  و  دزادنا ، یم  ادخ 

ادیپ رد  شالت  یلو  تسا ، رمحا  تیربک  مکح  رد  بایمک و  تایـصوصخ  نیا  اب  یـصخش  نامز ، نیا  رد  درک  فارتعا  دـیاب  دـنچره 
ای رادـید و  هک  يرای  دومن ، تساوخرد  ار  یتسود  نینچ  دـنوادخ  زا  دـیاب  هکنیا  نمـض  دوب ، دـهاوخن  رمث  یب  یتسود ، نینچ  ندرک 
ام هب  ار  ام  ياه  بیع  هک  یتسود  .دـیامن  نامرد  رّکذـت  اب  ار  ام  تلفغ  دزادـنیب و  مالـسلا  امهیلع  همطاف  يدـهم  دای  هب  ار  ام  شراتفگ 

.مییآ لئان  شقلطم  یلو  تسود و  ترضح  رکذ  دای و  ماقم  هب  ینطاب  يرهاظ و  بویع  ندرک  فرطرب  اب  ات  دنک  هیده 

يوب گنر و  ناـشیوب  گـنر و  دـنهد و  یم  قوس  هدوهیب  لـئاسم  هاـنگ و  توهـش و  يوس  هب  ار  اـم  هک  یناتـسود  زا  رگید  فرط  زا 
یم تاقالم  ار  ام  نامناتسود  یتقو  هک  میشاب  یناسک  زا  مینک  یعس  مه  ام  دوخ  هکنیا  رخآ  هتکن  تفرگ و  هلصاف  دیاب  تسین  ییادخ 

مالـسلا هیلعرـصع  ماما  دای  ياهراکهار  رد  نیرمت  تفرعم و  بسک  اب  نیا  هک  دنوش  انـشآ  اه  یبوخ  يادخ  اه و  یبوخ  دای  هب  دـننک 
.هَّللا ءاش  نا  .دش  دهاوخ  ریذپ  ناکما 

یلمع ياهراکهار  زا  یکی  دناوت  یم  هک  املع  تاداس و  هب  مارتحا 
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راوگرزب نآ  دای  هب  ار  ام  دنراد  مالسلا  هیلعرصعیلو  ترـضح  هب  هک  یباستنا  ناونع  هب  اهنآ  هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  دیاش  زین  دشاب 
.دننک یم  انشآ 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سابل  ندیـشوپ  هب  ندش  رختفم  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماما  نازابرـس  ناونع  هب  نویناحور  بالط و 
ول میراذـگب و  مارتحا  اهنآ  هب  ناشیالوم ، ناشـسابل و  مارتحا  هب  میراد  هفیظو  ام  دـننک و  ناشیالوم  باـبرا و  هب  رکذـتم  ار  اـم  دـنناوت 

.تسین ترضح  نآ  تیاضر  دروم  هک  دننکب  ییاهراک  دنرادن و  هگن  ار  ناشدوخ  مارتحا  ریقح  لثم  اهنآ  زا  یمک  دادعت 

: دندومرف حابصم  هَّللا  تیآ 

يارب هن  دراد ، تعفنم  مدوخ  يارب  راک  نیا  منک  میرکت  ار  وا  شـسابل  يارب  دیاب  تشادن  زین  یتلیـضف  چـیه  یناحور  کی  رگا  یتح  »
یم رتـشیب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینعی  ساـبل  نیا  بحاـص  هب  متبحم  رت و  يوق  نم  ناـمیا  هک  ارچ  وا ،

(1) «. دوش

هیلعرـصع ماما  اب  دننک ، یم  ناشراثن  هاریب  دـب و  شحف و  یتح  ای  دـنرادن  يراک  نویناحور  املع و  اب  هک  یناسک  دیـشاب  هدـید  دـیاش 
.دنرادن ار  ترضح  دای  قیفوت  دنرادن و  ینادنچ  طابترا  مالسلا 

.میوش لئاق  يرتشیب  مارتحا  تاداس ، نویناحور  هب  تبسن  ًاصوصخم  میراد  هفیظو  ام 

، میراذگب مارتحا  ییاور  بتک  تایاور و  هب  میراد  هفیظو  نینچمه 
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.دشاب یم  راوگرزب  نآ  یمارگ  ناردپ  مالسلا و  هیلعرصع  ماما  هب  بوسنم  تایاور  نیا  هک  تسین  یکش  هک  ارچ 

، تشاد دوـجو  تیاور  یباـتک ، هسفق  نورد  رگا  دیـسوب  یم  ار  نآ  تفرگ ، یم  تسد  هب  ار  تـیاور  باـتک  یتـقو  ییاـبطابط  هماـّلع  »
(1) «. دشابن تیاور  باتک  هب  تشپ  هک  تسشن  یم  يروط 

تارایز اهاعد و  ندناوخ  - 9

هراشا

دوخ لد  رد  ار  وا  ّتبحم  ياه  هشیر  ات  دبای  یم  روضح  دوش  یم  لیکشت  اه  لد  بوبحم  نآ  مان  هب  هک  یـسلاجم  رد  راظتنا  هار  ورهر 
.دنک رت  مکحم 

هدرک و دهع  دـیدجت  وا  اب  زور  ره  هک  تسا  نآ  شروهظ  نارظتنم  یگدـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دای  ياه  هولج  نیرتابیز  زا 
(2) .دننک مالعا  دهع  نآ  رب  ار  دوخ  يراوتسا  دندنبب و  يرادافو  نامیپ 

.دش دهاوخ  نایامن  رتشیب  ینارون ، دای  نیا  زور  لوط  رد  ًانئمطم  مینک  عورش  وا  دای  اب  هناقشاع  ار  حبص  رگا 

دهع ياعد  فلا )

.دنک یم  مهارف  زین  ار  هدش  دای  رکذ  ياه  هقلح  رد  ثحب  ياج  یلاع  نیماضم  اب  ناوارف  تاکرب  نمض  دهع  ياعد 

.میوش دنم  هرهب  يرتشیب  تّذل  زا  توالت  ماگنه  رد  ات  هدرک  هثحابم  مه  اب  ار  اعد  نیا  همجرت  هک  تسا  هتسیاش 
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زا شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  دـهع  نیا  اب  ار  ادـخ  دادـماب  لهچ  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) [. دهد يرای  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  و   ] دروآ نوریب  شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، ترضح  نآ  روهظ 

ياعد ندناوخ  دندومرف : یم  دنتـشاد و  تموادم  اعد  نیا  ندناوخ  رب  ناشفیرـش  رمع  لوط  رد  هیلع ) یلاعت  هَّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما 
.دنک یم  ضوع  ار  ناسنا  تشونرس  دهع ،

سی لآ  ترایز  ب )

رمع هیناـث  هیناـث  ماـمت  هب  تاـظحل ، نآ  ندوب  ینارون  رطاـخ  هب  دوب و  میهاوخ  ترـضح  یگدـنز  هظحل  هظحل  داـی  هب  تراـیز  نیا  رد 
ار ترایز  نیا   ] ام يوس  هب  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  ام  هلیسو  هب  دینک  هّجوت  دیتساوخ  هاگره  دندومرف : .میهد  یم  مالس  ناشفیرش 

(2) [. دیناوخب

.میراد هگن  هدنز  لد  رد  ار  شدای  میهد و  مالس  تبرغ  رد  زیزع  نآ  هب  دنلب  نیماضم  نیا  اب  هتفه  رد  رابکی  لقادح 

.مینک یم  شرافس  زین  ار  ترایز  نیا  یلاع  نیماضم  رد  رّکفت  لّمأت و  هدرک و  هیکت  یتفرعم  ثحب  رب  هکنیا  نمض 

هبدن ياعد  ج )

میوش یم  لگ  قشاع  ام  اه  هعمج 

میوش یم  لسوت  ناراسخاش 

هناقشاع ياهزارف  اب  هبدن  ياعد  دنک ، هطاحا  ار  ناسنا  ِدوجو  مامت  دسرب و  دوخ  جوا  هب  دیاب  ترضح ، نآ  دای  هک  تسا  يزور  هعمج 
هب
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.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  يارب  راکهار  نیرتهب  هلان  هآ و  کشا و  یهارمه 

.میهد یم  عاجرا  نانجلا  حیتافم  باتک  هب  ار  امش  مینک و  یم  هدنسب  اهاعد  تارایز و  زا  كدنا  دراوم  نیمه  هب  ام 

ترضح هب  بستنم  ياه  ناکم  رد  روضح  - 10

ناکم نآ  رد  روضح  اب  هتفه ، ره  مالـسلا  اهیلعارهز  زیزع  ناگدادـلد  ناقـشاع و  تسا و  قشع  هاـگ  هولج  نارکمج  سّدـقم  دجـسم 
.دنیامن یم  اوق  دیدجت  سّدقم ، ضرا  نآ  ینارون  ياضف  زا  نآ  ره  دننک و  یم  هدنز  شیوخ  يارب  ار  زیزع  نآ  دای  ینارون ،

روضح هتـسیاش  دنراد  یـصاخ  تیانع  دجـسم  نیا  هب  زین  ناشیا  دوخ  تسا و  هدش  انب  ترـضح ، دوخ  میقتـسم  روتـسد  اب  هک  یناکم 
.دیشاب زیزع  نآ  دای  هب  شیپ  زا  شیب  سّدقم ، ناکم  اضف و  نآ  رد  ندوب  اب  ات  تسامش  مرگ 

ياه ناکم  زا  یکی  هکنیا  نمـض  دشاب  یم  ناشراوگرزب  ناردپ  دـقرم  دراد و  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  باستنا  مه  هفرـشم  دـهاشم 
، سّدقم ياه  ناکم  نآ  رد  روضح  ضحم  هب  تسا  هتـسیاش  دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق  هفرـشم و  دـهاشم  نیمه  اعد ، تباجا 

.دشاب مالسلا  اهیلعارهز  فسوی  جرف  يارب  اعد  نامراک  نیلوا 

میدرگب و ناناج  ناج  لابند  سی ، لآ  و  بش ، زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  میورب و  ترایز  هب  اه  بش  همین  مالـسلا  هیلعاـضرلا  دهـشم  رد 
اه نحص  اه و  قاور 
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.مینک اعد  مینزب و  هلان  هنازجاع  شجرف ، يارب  مینز و  مدق  لاح ، نیا  اب  ار 

.دش رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  هادف -  یحور  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترضح  دای  یلمع  ياهراکهار 

رخآ نخس 

.دنک رود  هدسفم  نآ  زا  ارم  دای ، نآ  تیصعم ، ماگنه  هک  تسا  نیا  رکذ  دای و  تقیقح 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ار ادخ  درب  نامرف  ار  ّلجوّزع  يادخ  سک  ره  ؛(1)  نآرقلل هتوالت  همایص و  هتالـص و  ّتلق  نا  هَّللا و  رکذ  دقف  ّلجوّزع  هَّللا  عاطا  نم  »
«. دشاب كدنا  شندناوخ  نآرق  نتفرگ و  هزور  ندناوخ و  زامن  دنچره  تسا  هدرک  دای 

مالسلا مهیلعدندومرف   (2)« ُرَبْکَأ ِهَّللا  ُرْکَِذلَو   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(3) .ادخ مارح  لالح و  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  رد  ندوب  ادخ  دای  هب 

نآ زا  تسا  یقیفوـت  تسادـخ و  یلو  ادـخ و  رکذ  داـی و  نیا  یتـشاد ، هگن  ار  تمـشچ  يدوـب و  یمرحماـن  هب  هاـگن  ضرعم  رد  رگا 
.تسا هدش  لصاح  هک  ترضح 

شنابز ولو  تسین  رکاذ  نیا  دنک  تکرش  دوش  یم  شخپ  مارح  یقیسوم  تسا و  هانگ  قرغ  هک  یـسورع  سلجم  رد  هک  یـسک  سپ 
هب ًامئاد 
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ماما دای  رکذ و  دوش  یم  مینک  رازگرب  هانگ  نودب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  رطاخ  هب  ار  یسورع  سلجم  میسناوت  رگا  دشاب  لوغشم  رکذ 
.درک دنهاوخ  دای  ار  ام  مه  ناشیا  شعبت  هب  هک  مالسلا  هیلعرصع 

: مهد یم  نایاپ  مراکملا  لایکم  فیرش  باتک  زا  یتالمج  اب  ار  شیوخ  نخس 

وت لاوحا  زا  دناد و  یم  ار  وت  ياج  وا  یتسین  رود  مالـسلا  هیلع  تیالوم  شوگ  مشچ و  زا  وت  هک  ینادب  نیقی  تسیاب  یم  هکنادب  سپ 
، دـنراد تبظاوم  تسا ، بانج  نآ  هب  تبـسن  ندـش  تیاعر  راوازـس  هک  یبادآ  تیاعر  رب  هک  یـشاب  یناسک  زا  رگا  سپ  .تسا  هاگآ 
، یشاب رورس  نآ  زا  ضارعا  تلفغ و  لها  رگا  و  يا ، هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  راوگرزب  نآ  تیانع  ّتبحم و  لامک  هلیـسو  نیدب 

.تسا فسأت  ياج 

يادخ هک  دریگب  ار  تتسد  ترخآ  ایند و  رد  ات  تیالوم  دای  اب  رگم  ددرگ  یمن  لصاح  نیا  تدوخ و  یصالخ  يارب  نک  باتش  سپ 
: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و 

«. میناوخ یم  ناشماما  اب  ار  مدرم  هک  يزور   » (1) ؛» ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوی  »

راذگب ساپس  ار  وا  سپ  .تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تکرب  هب  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  یگدنز  نیا  هکنادب  سپ  ینک  حبـص  نوچ 
هک شاب  تدوخ  بظاوم  .نک و  رکش  هدومرف  تیانع  وت  هب  هک  یتمعن  رب  ار  یلاعت  يادخ  و 
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ضرعم رد  هچنانچ  سپ  .دـش  دـهاوخ  وت  ینیگنـس  راب  يزور و  هریت  هیام  هک  ییاـمن ، فرـص  وا  ياـضر  ریغ  رد  ار  تمعن  نیا  اداـبم 
ار هانگ  نآ  وا  مارتحا  ساـپ  هب  سپ  .دـنیب  یم  ار  وت  دـب ، تیعـضو  تشز  تلاـح  نیا  رد  تیـالوم  هک  روآداـی  هب  يریگ  رارق  یهاـنگ 

تکرب هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  یهلا ، تسا  یتمعن  نآ  هکنادـب  نک و  تقبـس  نآ  ماجنا  هب  دـیآ  شیپ  یبوخ  راـک  رگا  راذـگاو و 
لاقم لاح و  نابز  اب  .نک و  هیده  تنامز  بحاص  یلوم و  هب  ار  نآ  راذگب و  ساپس  نآ  رب  ار  يادخ  تسا و  هدیـشخب  وت  رب  تیالوم 

: رادب هضرع 

يامرف قدصت  ام  رب  نک و  رپ  ار  ام  هنامیپ  سپ  میا  هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  كدـنا  یعاتم  اب  هدیـسر و  یتخـس  ام  لها  ام و  رب  ازیزع  »
(1) «. دهد یم  شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  دنوادخ  هک 

دادماب و ره  رد  .دشاب  هداتـسیا  شبابرا  تمدـخ  رد  هک  يریقح  نامرف  هب  رـس  مالغ  نوچمه  شاب ، عشاخ  عضاخ و  لاوحا  مامت  رد  و 
زامن ماگنه  نوچ  .تسا و  زادـگ  زوس و  رد  شقارف  زا  تسوا و  رادـید  قاتـشم  هک  یمالغ  مالـس  .نک  مالـس  بانج  نآ  رب  هاـگماش 
عوشخ و  بلق ، روضح  اب  وش و  رکذتم  هلالج -  ّلج  يادخ -  هاگـشیپ  رد  شنداتـسیا  عقوم  رد  ار  تیالوم  لاح  دسر ، ارف  تندناوخ 

.تسین و تیالوم  تکرب  هب  زج  رما  نیا  هب  تنتفای  قیفوت  هکنادب  يوجب و  یسأت  راوگرزب  نآ  هب  هَّللا ، يوسام  زا  یشوپ  مشچ  مسج و 
.دوش یمن  هتفریذپ  وت  زا  ترضح ، نآ  تفرعم  يوریپ و  تالاوم و  هب  زج  تدابع  نیا 
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لوبق وت  زا  ار  نآ  هک  هداد  رارق  عیفـش  هلیـسو و  ّلجوّزع  يادـخ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  یتفای  تغارف  زامن  زا  نوچ  و 
.نک زاغآ  وا  يارب  ندرک  اعد  هب  ییاعد  ره  زا  شیپ  .دیامرف و 

لها رتشیب  لاوحا  بلاغ  هچنانچ  تشگ -  ضراع  تیارب  تاقوا  یضعب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  دای  زا  یـشومارف  ای  تلفغ  هچنانچ  و 
دیک ات  نک  يراز  هدروآ و  يور  دـنوادخ  هاگرد  هب  سپ  .تسا  ناطیـش  ندـش  کـیدزن  زا  تلاـح  نیا  هک  نادـب  سپ  تسا -  ناـمز 

هب دـیاشخبب و  وت  رب  ار  يدـب  نیا  ات  نک  حوصن  هبوت  وا  يوس  هب  امنب و  ترفغم  بلط  یلاعت  يادـخ  زا  دـنادرگ و  زاب  وت  زا  ار  ناطیش 
(1) .دهد قیفوت  لاح  ره  رد  تیالوم  دای 

.ربم ام  دای  زا  ار  شراظتنا  رکذ و  ایادخ  ام : نخس  نیرخآ  و 

مالسلاو
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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 
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لوا
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Info@ghbook.ir لیمیا :
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021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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