




نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  18نآرق و 

باتک 18تاصخشم 

19هراشا

بلاطم 25تسرهف 

45همدقم

47هنیشیپ

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لوا : 49لصف 

49هراشا

51دمآرد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رظنم  زا  نآرق  هاگیاج  51لوا :

51هراشا

نآرق تئارق  باوث  51فلا )

نآرق ملعم  تشادگرزب  51ب )

نآرق يراق  تشادوکن  52ج )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رد  نآرق  شقن  52مود :

52هراشا

تشاد تسود  ار  نآرق  تئارق  52فلا )

نایرگ تلاح  اب  نآرق  ندناوخ  53ب )

ینآرق قالخا  53ج )

اروشاع تضهن  رد  نآرق  شقن  54د )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  نآرق  شقن  54ه ) - 

نآرق هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تامدخ  54موس :

54هراشا
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نآرق مهف  بتارم  نایب  54فلا )

نآرق ریسفت  ياه  شور  نایب  57ب )

نآرق تایآ  ریسفت  58ج )

نآرق هب  لمع  59د )

نآرق زا  ییادز  تیروجهم  60ه ) - 

اروشاع تضهن  ینآرق  ینابم  61مراهچ :

61هراشا

یسانش 61موهفم 

مایق ینابم  نیرت  62مهم 

( هللا هملک  يالتعا   ) ادخ مان  ندرک  دنلب  62لوا :

یهلا تعیرش  تّزع  نید و  يرای  63مود :

مالسا ظفح  يارب  داهج  63موس :

یبلط حالصا  65مراهچ :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  66مجنپ :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  تشادساپ  69مشش :

ترجه 71متفه :

يراکمتس اب  هزرابم  72متشه :

یگدازآ يزاسدازآ و  74مهن :

( يرادم تّزع   ) يریذپان تلذ  77مهد :

یکین ود  زا  یکی  باختنا  79مهدزای :

مدرم تجح  مامتا  هب  قح  ماما  تبثم  خساپ  بوجو  80مهدزاود :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نآرق  تایآ  ریسفت  81مجنپ :

81هراشا

نآرق رد  سانسن ) سان -  هابشا  سان -   ) مدرم هورگ  هس  - 181

نآرق رد  ماحرالاولوا  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 283

هانگ یب  نیمز  - 384
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زیخاتسر رد  تیالو  زا  شسرپ  - 486

صعیهک ریسفت  تیمها  - 592

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  نآ  قیداصم  ریهطت و  هیآ  - 694

یسانشادخ دروم  رد  هیما  ینب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يدروامه  - 794

نیمز رد  زامن  ناگدنراداپ  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 895

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  تلاسر ، شاداپ  - 997

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحصا  ياه  یگژیو  - 1098

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زوت  هنیک  قساف و  نانمشد  - 11103

هنابش تدابع  - 12107

نآرق رد  دوهشم  دهاش و  - 13112

مالسا هام  دیشروخ و  - 14118

یهلا ياه  تمعن  يروآدای  - 15119

« دمص  » ریسفت - 16123

یهارمگ تیاده و  ناماما  - 17129

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ینآرق  ياهداهشتسا  130مشش :

130دمآرد

نتشیوخ هب  يراکمتس  قح ، نتفریذپن  - 1131

( عاجرتسا  ) بئاصم ماگنه  رد  داعم  أدبم و  دای  - 2133

رت كاندرد  باذع  رتشیب و  هانگ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هب  تلهم  - 3136

136هراشا

« ءالما  » نوناق قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  137نانمشد 

یهلا ياضق  هب  یضار  - 4139

139هراشا

یهلا ياضق  هب  یضار  مالسلا  هیلع  نیسح  141ماما 

نافلاخم اب  ناحلاص  هناعاجش  لباقت  - 5142

142هراشا
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البرک رد  نافلاخم  اب  ناحلاص  143لباقت 

یهلا بیجع  تایآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  - 6145

ناهارمگ يرای  زا  يزاین  یب  - 7149

149هراشا

رگ هارمگ  دارفا  يرای  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزاین  151یب 

ناراکمتس زا  ماقتنا  زور  - 8152

: هکم هب  هنیدم  زا  راو  یسوم  ترجه  - 9155

رظتنم نادرم  رادافو و  نادیهش  - 10159

ناملاظ دولآ  باذع  تشونرس  - 11162

ادخ رب  هانپ  - 12163

نایفوک ینکش  نامیپ  - 13166

166هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  نانکش  نامیپ  169ماجرف 

تّزع اب  ربکت  توافت  - 14171

171هراشا

رّبکتم هن  تسا  دنمتزع  مالسلا  هیلع  نیسح  172ماما 

 ( مالسلا هیلع  نیسحلا  تایآ   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  مود : 175لصف 

175هراشا

177دمآرد

یسانش 177موهفم 

فحصم بیترت  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تایآ  179ریسفت 

هرقب هروس  179لوا :

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناربمایپ و  ياه  مان  شزومآ  - 1179

179هراشا

« ءامسأ  » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  182ماما 

مالسلا هیلع  مدآ  هبوت  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  - 2183
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183هراشا

یهلا تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  184ماما 

الب عفد  هبوت و  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  - 3186

186هراشا

الب عفر  هبوت و  شریذپ  لماع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  188لسوت 

یهلا تاکرب  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  - 4189

189هراشا

یهلا تاکرب  لوزن  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  190لّسوت 

مالسا تما  نایدوهی  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  - 5191

191هراشا

دوهی نازیرنوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  193هیبشت 

دوهی اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  ياه  195تهابش 

یهلا تاملک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  - 6195

195هراشا

یهلا تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  198ماما 

یهلا تاروتسد  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  نامیا  - 7199

199هراشا

نآرق تایآ  هب  نامیا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  202نامیا 

ماما تما  يوگلا  هاوگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 8203

203هراشا

( وگلا هاوگ و  « ) دیهش  » قادصم مالسلا  هیلع  نیسح  206ماما 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  زا  ماقتنا  - 9207

207هراشا

ناراکمتس قیداصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  208نانمشد 

نآرق رد  ربمایپ  نیتسار  نادنواشیوخ  - 10209

209هراشا
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ماحرالاولوا قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  210ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تظفاحم  موزل  - 11212

212هراشا

نآرق رد  زامن  نطاب  مالسلا  هیلع  نیسح  213ماما 

یهلا مکحم  هریگتسد  شموصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 12213

213هراشا

رثوک تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  217ماما 

: رثوک تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 13218

218هراشا

نآرق رد  رابرپ  ياه  هشوخ  نطاب  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  220ماما 

نارمع لآ  هروس  220مود :

220هراشا

نآرق لیوأت  هب  هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 14221

221هراشا

نآرق لیوأت  هب  ناهاگآ  ملع و  رد  ناخسار  لمکا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  224ماما 

مالسلا هیلع  میهاربا  لسن  ناگدیزگرب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 15224

224هراشا

یهلا هدیزگرب  میهاربا و  لآ  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  227ماما 

هلهابم نایرج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 16228

228هراشا

« انئانبأ  » يراصحنا قادصم  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  230ماما 

يدعب ياه  لسن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  - 17231

231هراشا

ناشیا نالتاق  هانگ  رد  کیرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  233یضار 

دنبایماک یتشهب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  - 18234

234هراشا
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دنا یتشهب  شنایعیش  ناراگتسر و  لمکا  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  235ماما 

نید نابهگن  رادیاپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 19236

236هراشا

هطبارم ربص و  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  239ماما 

ءاسن هروس  239موس :

هریبک ناهانگ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  - 20239

239هراشا

رئابک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  241لتق 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ناسحا  ترورض  - 21243

243هراشا

« یبرقلا يذ   » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  246ماما 

خزود تخس  باذع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  - 22248

248هراشا

خزود رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  250هاگیاج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  نوچمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاطا  - 23251

251هراشا

رمالاولوا قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  253ماما 

دیهش ناگدشداد  تمعن  زا  ییوکین  قیفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 24254

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  داهج  موزل  - 25257

257هراشا

گنج بوجو  رد  هیآ  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  259نامز 

هدئام هروس  260مراهچ :

مالسلا مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  - 26260

260هراشا

تمعن مامتا  نید و  لامکا  دراوم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  267تیالو 

یهلا هلیسو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت  - 27268
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268هراشا

یهلا هلیسو  وا  لسن  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  270ماما 

دنا هللا  بزح  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 28270

270هراشا

هللا بزح  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  272ماما 

فارعا هروس  272مجنپ :

فارعا رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 29272

272هراشا

فارعا لاجر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  274ماما 

ینامسآ ياه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  - 30275

275هراشا

هدشان فیرحت  لیجنا  تاروت و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  280مان 

لافنا 281مشش :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  یلوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 31281

281هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماحرالاولوا  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  282ماما 

هبوت 282متفه :

تماما نامسآ  هام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 32282

282هراشا

هیآ نطاب  رد  هناگ  هدزاود  ياه  هام  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  285ماما 

ادخ اب  ءادهش  هلماعم  - 33286

286هراشا

درک هلماعم  ادخ  اب  لام  ناج و  لذب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  289ماما 

دیشاب نیقداص  هارمه  - 34290

سنوی هروس  292متشه :

ترخآ رد  گرم و  ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  - 35292
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292هراشا

گرم ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  294رادید 

میهاربا هروس  295مهن :

كاپ تخرد  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 36295

295هراشا

توبن ۀبیط  هرجش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  297ماما 

رجح هروس  299مهد :

تما نارایشوه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 37299

299هراشا

« نیمسوتم  » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  300ماما 

لحن هروس  301مهدزای :

تما ناهاگآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 38301

301هراشا

« رکذ لها   » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  303ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قح  يادا  موزل  - 39303

303هراشا

« یبرقلا يذ   » لماک قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  305ماما 

ءارسا هروس  306مهدزاود :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رد  گرزب  یشکرس  - 40306

306هراشا

تایآ نطاب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ناشیا و  تعجر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  308لتق 

روصنم مولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 41309

309هراشا

مولظم هدش  هتشک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  310ماما 

ترخآ ایند و  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 42311

تشهب هب  ناگدش  هداد  تراشب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 43313
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میرم هروس  315مهدزیس :

نآرق هعطقم  فورح  رارسا  رد  البرک  تضهن  - 44315

315هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تشذگرس  مان و  هب  ربمایپ  يایرکز  315هجوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ و  ییحی  تشذگرس  هباشت  - 45317

تداهش يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 46320

320هراشا

دعولا لیعامسا  يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  322ماما 

هط هروس  322مهدراهچ :

یهلا يوکین  ياه  مان  زا  قتشم  نیسح  مان  - 47322

یهلا مشخ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو  زا  يرود  - 48324

: یهلا دهع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  - 49326

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ینید  تیبرت  تحت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 50328

ءایبنا هروس  329مهدزناپ :

: یهلا هدارا  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رد  تماما  - 51329

نیریش درد و  نودب  تداهش   - 52331

ناحلاص تثارو  تعجر و   - 53334

جح هروس  336مهدزناش :

لطاب قح  ههبج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدیحوت  هزرابم   - 54336

 : مالسلا هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا   - 55338

نامولظم هنالداعریغ  جارخا   - 56340

نونمؤم هروس  342مهدفه :

یقیقح نانمؤم  تافص   - 57342

ناسرت دّحوم و  نانمؤم   - 58348

تماقتسا ربص و  هجیتن  يراگتسر   - 59350

( يدهلا حابصم   ) تیاده غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 60352
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ینارون ياه  هناخ   - 61357

ناقرف هروس  361مهدجیه :

نانآ ربص  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شیامزآ   - 62361

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلالس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 63363

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 64365

ءارعش هروس  366مهدزون :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  یقیقح  ناگدننک  هدجس   - 65366

لمن هروس  370متسیب :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دزن  یهلا  باتک  ملع  - 67370

صصق هروس  مکی : 374تسیب و 

زوریپ نافعضتسم   - 68374

مور هروس  مود : 376تسیب و 

ناماما ياه  یگژیو  - 69376

بازحا هروس  موس : 380تسیب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  - 70380

ءاسک باحصا  ناکاپ و  زا  نیسح  ماما  - 71383

رطاف هروس  مراهچ : 387تسیب و 

يراکوکین ناماگشیپ  - 72387

تافاص هروس  مجنپ : 389تسیب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  یتحاران  - 73389

یهلا میظع  ینابرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 74393

رفاغ هروس  مشش : 398تسیب و 

یهلا شرع  نالماح  - 75398

يروش هروس  متفه : 400تسیب و 

تلاسر شاداپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتسود  - 76400

فرخز هروس  متشه  403تسیب و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  - 77403

ارگ هئطوت  ناقفانم  تاسلج  رد  یهلا و  ملع  رد  اروشاع  مایق   - 78406

ناخد هروس  مهن : 408تسیب و 

نابوخ تداهش  رب  نایرگ  نامسآ   - 79408

فاقحا هروس  ما : 410یس 

يراوگان اب  یکدوک  دلوت   - 80410

روط هروس  مکی : 415یس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ناگدنوش  قحلم   - 81415

415هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ياه  شاداپ  اهدمایپ و  417یخرب 

نمحرلا هروس  مود : 418یس و 

مالسا تما  ياه  برغم  اه و  قرشم   - 82418

اه نآ  ياهرهوگ  ملع و  يایرد  ود  یقالت   - 83419

هعقاو هروس  موس : 421یس و 

421هراشا

یهلا هاگرد  بّرقم  ناماگشیپ   - 84422

دیدح هروس  مراهچ : 424یس و 

تما رون  ناماد  هب  تسد   - 85424

یهلا تمحر  زا  هرهب يا   - 86426

هلداجم هروس  مجنپ : 428یس و 

428هراشا

ناقفانم يّرس  هئطوت  لصاح  البرک  يارجام  - 87429

رشح هروس  مشش : 431یس و 

راگتسر نارگراثیا  - 88431

هقاح هروس  متفه : 435یس و 

یهلا شرع  نالماح  - 89435
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نج هروس  متشه : 436یس و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اب  دارفا  شیامزآ  - 90436

( رهد  ) ناسنا هروس  مهن : 438یس و 

438هراشا

نآ ياه  شاداپ  یگداوناخ و  راثیا  - 91439

تاعزان هروس  447ملهچ :

تعجر رد  هدننازرل  هنحص  - 92447

ریوکت هروس  مکی : 450لهچ و 

؟ دش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  - 93450

نیففطم هروس  مود : 451لهچ و 

تمعن رد  قرغ  ناکین  - 94451

رجف هروس  موس : 455لهچ و 

یضرم یضار و  مارآ  سفن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 95455

دلب هروس  مراهچ : 460لهچ و 

تمظع اب  نادنزرف  ردپ و  - 96460

وا يابیز  نابل  مالسا و  يایوگ  نابز  - 97462

سمش هروس  مجنپ : 466لهچ و 

: مالسا تما  شخب  ینشور  ياهزور  - 98466

نیت هروس  مشش : 471لهچ و 

مالسا يونعم  یملع  ياه  هویم  - 99471

ردق هروس  متفه : 474لهچ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  - 100474

رثوک هروس  متشه : 481لهچ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياطع  ریثک و  ریخ  - 101481

عبانم 486تسرهف 

زکرم 508هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و 

باتک تاصخشم 

-1341 یلع ، دمحم  یناهفصا ، ییاضر  هسانشرس :

[ ؛ یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  شراگن  نآرق / مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نآرق و  روآدیدپ : مان  ناونع و 
(. جع يدهملا ( میرک  نآرق  یشهوژپ  زکرم  يارب ]

.1392 نآرق ، مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  432 يرهاظ : تاصخشم 

ISBN: 978-964-2534-61-6 978-964-2534-61-6 کباش : 

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

ینآرق ياه  هبنج  61ق -   - 4 موس ، ماما  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

ثیداحا 61ق -   - 4 موس ، ماما  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

ثیداحا نآرق - عوضوم : 

( جع  ) يدهملا میرک  نآرق  یشهوژپ  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

ح5ر1392 6  / 104 هرگنک :  يدنب  هدر 

953/297 ییوید :  يدنب  هدر 

3121440 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يدهملا میرک  نآرق  یشهوژپ  زکرم 

نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  رشان :

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  ناونع :

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  فیلأت :

يرفعج ربکا  ییارآ : هحفص  پیات و 
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لوا 1393 ش پاچ : تبون 

يریزو عطق  دلج /   1000 ناگرامش :

لایر  200.000 تمیق :

سدق یفارگوتیل : هناخپاچ و 

: شخپ زکارم 

ریگ مایپ  نفلت ، كالپ 77 . هچوک 4 ، ییاجر ، دیهش  نابایخ  هیمس ، نابایخ  مق ، نآرق : مولع  ریـسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق : . 1
www.quransc.com ، 0251  - 7734094 ربامن : و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ءادها * 

یمالسا بالقنا  يادهش  البرک و  يادهش  هبیط  حاورا  هب 

رکشت * 

تجح هژیو  هب  دندرک  يرای  رثا  نیا  يزاس  هدامآ  رد  ار  ام  هک  يدهملا  میرک  نآرق  یشهوژپ  زکرم  ناراکمه  یمامت  زا  يرازگساپس 
.ینامیلس هللارصن  یغابص و  هللا  تمعن  مالسالا 
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بلاطم تسرهف 

همدقم 17

هنیشیپ 19

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لوا : لصف 

دمآرد 23

مالسلا 23 هیلع  نیسح  ماما  رظنم  زا  نآرق  هاگیاج  لوا :

نآرق 23 تئارق  باوث  فلا )

نآرق 23 ملعم  تشادگرزب  ب )

نآرق 24 يراق  تشادوکن  ج )

مالسلا 24 هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رد  نآرق  شقن  مود :

تشاد 24 تسود  ار  نآرق  تئارق  فلا )

نایرگ 25 تلاح  اب  نآرق  ندناوخ  ب )

ینآرق 25 قالخا  ج )

اروشاع 26 تضهن  رد  نآرق  شقن  د )

مالسلا 26 هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  نآرق  شقن  ه ) -

نآرق 26 هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تامدخ  موس :

نآرق 26 مهف  بتارم  نایب  فلا )

نآرق 28 ریسفت  ياه  شور  نایب  ب )

نآرق 29 تایآ  ریسفت  ج )

نآرق 30 هب  لمع  د )
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نآرق 31 زا  ییادز  تیروجهم  ه ) -
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اروشاع 32 تضهن  ینآرق  ینابم  مراهچ :

یسانش 32 موهفم 

مایق 33 ینابم  نیرت  مهم 

33 هللا ) ۀملک  يالتعا   ) ادخ مان  ندرک  دنلب  لوا :

یهلا 34 تعیرش  تّزع  نید و  يرای  مود :

مالسا 34 ظفح  يارب  داهج  موس :

یبلط 36 حالصا  مراهچ :

رکنم 37 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مجنپ :

ملس 39 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  تشادساپ  مشش :

ترجه 40 متفه :

يراکمتس 41 اب  هزرابم  متشه :

یگدازآ 43 يزاسدازآ و  مهن :

45 يرادم ) تّزع   ) يریذپان تلذ  مهد :

یکین 47 ود  زا  یکی  باختنا  مهدزای :

مدرم 48 تجح  مامتا  هب  قح  ماما  تبثم  خساپ  بوجو  مهدزاود :

مالسلا 49 هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نآرق  تایآ  ریسفت  مجنپ :

نآرق 49 رد  سانسن ) سان -  هابشا  سان -   ) مدرم هورگ  هس  - 1

نآرق 51 رد  ماحرالاولوا  همئا : مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 2

هانگ 52 یب  نیمز  - 3

زیخاتسر 54 رد  تیالو  زا  شسرپ  - 4
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صعیهک 58 ریسفت  تیمها   - 5

59 تیب : لها  زا  نآ  قیداصم  ریهطت و  هیآ   - 6

یسانشادخ 59 دروم  رد  هیما  ینب  و  تیب : لها  يدروامه  - 7

نیمز 60 رد  زامن  ناگدنراداپ  رب  تیب : لها   - 8

62 تیب : لها  یتسود  تلاسر ، شاداپ  - 9

ملس 63 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحصا  ياه  یگژیو  - 10

67 تیب : لها  زوت  هنیک  قساف و  نانمشد  - 11
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هنابش 70 تدابع  - 12

نآرق 75 رد  دوهشم  دهاش و  - 13

مالسا 80 هام  دیشروخ و  - 14

یهلا 81 ياه  تمعن  يروآدای  - 15

84 دمص »  » ریسفت - 16

یهارمگ 90 تیاده و  ناماما  - 17

مالسلا 91 هیلع  نیسح  ماما  ینآرق  ياهداهشتسا  مشش :

دمآرد 91

نتشیوخ 92 هب  يراکمتس  قح ، نتفریذپن  - 1

94 عاجرتسا )  ) بئاصم ماگنه  رد  داعم  أدبم و  دای  - 2

رت 97 كاندرد  باذع  رتشیب و  هانگ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هب  تلهم  - 3

98 ءالما »  » نوناق قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد 

یهلا 99 ياضق  هب  یضار  - 4

یهلا 100 ياضق  هب  یضار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نافلاخم 101 اب  ناحلاص  هناعاجش  لباقت  - 5

البرک 102 رد  نافلاخم  اب  ناحلاص  لباقت 

یهلا 104 بیجع  تایآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  - 6

ناهارمگ 108 يرای  زا  يزاین  یب  - 7

رگ 109 هارمگ  دارفا  يرای  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزاین  یب 

ناراکمتس 110 زا  ماقتنا  زور   - 8
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113 هکم : هب  هنیدم  زا  راو  یسوم  ترجه  - 9

رظتنم 116 نادرم  رادافو و  نادیهش  - 10

ناملاظ 119 دولآ  باذع  تشونرس  - 11

ادخ 120 رب  هانپ  - 12

نایفوک 123 ینکش  نامیپ  - 13

مالسلا 125 هیلع  نیسح  ماما  اب  نانکش  نامیپ  ماجرف 

تّزع 127 اب  ربکت  توافت  - 14

ّربکتم 128 هن  تسا  دنمتزع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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 ( مالسلا هیلع  نیسحلا  تایآ   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  مود : لصف 

دمآرد 133

یسانش 133 موهفم 

فحصم 135 بیترت  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تایآ  ریسفت 

هرقب 135 هروس  لوا :

مالسلا 135 هیلع  مدآ  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  ناربمایپ و  ياه  مان  شزومآ  - 1

138 ءامسأ »  » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا 139 هیلع  مدآ  هبوت  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  هب  لسوت  - 2

یهلا 140 تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

الب 142 عفد  هبوت و  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  هب  لسوت  - 3

الب 144 عفر  هبوت و  شریذپ  لماع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لسوت 

یهلا 145 تاکرب  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  هب  لّسوت  - 4

یهلا 146 تاکرب  لوزن  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت 

مالسا 147 تما  نایدوهی  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   - 5

دوهی 149 نازیرنوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  هیبشت 

دوهی 151 اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  ياه  تهابش 

یهلا 151 تاملک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  - 6

یهلا 153 تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یهلا 154 تاروتسد  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  9 و  تیب لها  هب  نامیا  - 7

نآرق 156 تایآ  هب  نامیا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نامیا 
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ماما 157 تما  يوگلا  هاوگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 8

159 وگلا ) هاوگ و  « ) دیهش  » قادصم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا 160 هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  زا  ماقتنا  - 9

ناراکمتس 161 قیداصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد 

نآرق 162 رد  ربمایپ  نیتسار  نادنواشیوخ  - 10

ماحرالاولوا 163 قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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مالسلا 165 هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  تظفاحم  موزل  - 11

نآرق 166 رد  زامن  نطاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یهلا 166 مکحم  هریگتسد  شموصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 12

رثوک 169 تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

170 رثوک : تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 13

نآرق 172 رد  رابرپ  ياه  هشوخ  نطاب  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

نارمع 172 لآ  هروس  مود :

نآرق 173 لیوأت  هب  هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  تیب : لها  - 14

نآرق 176 لیوأت  هب  ناهاگآ  ملع و  رد  ناخسار  لمکا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا 176 هیلع  میهاربا  لسن  ناگدیزگرب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 15

یهلا 178 هدیزگرب  میهاربا و  لآ  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلهابم 179 نایرج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 16

181 انئانبأ »  » يراصحنا قادصم   8 نیسح نسح و  ماما 

يدعب 182 ياه  لسن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  - 17

دنبایماک 185 یتشهب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  تیب : لها  - 18

دنا 186 یتشهب  شنایعیش  ناراگتسر و  لمکا  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نید 187 نابهگن  رادیاپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 19

هطبارم 190 ربص و  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءاسن 190 هروس  موس :

هریبک 190 ناهانگ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  - 20
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رئابک 192 قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق 

مالسلا 193 هیلع  نیسح  ماما  هب  ناسحا  ترورض  - 21

196 یبرقلا » يذ   » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

خزود 198 تخس  باذع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  - 22

خزود 199 رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هاگیاج 

ملس 200 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  نوچمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاطا  - 23

رمالاولوا 202 قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیهش 203 ناگدشداد  تمعن  زا  ییوکین  قیفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 24
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مالسلا 206 هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  داهج  موزل  - 25

گنج 208 بوجو  رد  هیآ  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز 

هدئام 209 هروس  مراهچ :

209 همئا : مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  - 26

تمعن 216 مامتا  نید و  لامکا  دراوم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو 

یهلا 217 هلیسو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت  - 27

یهلا 219 هلیسو  وا  لسن  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

دنا 219 هللا  بزح  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 28

هللا 220 بزح  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

فارعا 220 هروس  مجنپ :

فارعا 220 رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 29

فارعا 222 لاجر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ینامسآ 223 ياه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  - 30

هدشان 227 فیرحت  لیجنا  تاروت و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان 

لافنا 228 مشش :

ملس 228 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  یلوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 31

ملس 229 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماحرالاولوا  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هبوت 229 متفه :

تماما 229 نامسآ  هام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 32

هیآ 231 نطاب  رد  هناگ  هدزاود  ياه  هام  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ادخ 232 اب  ءادهش  هلماعم  - 33

درک 234 هلماعم  ادخ  اب  لام  ناج و  لذب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیشاب 235 نیقداص  هارمه  - 34

سنوی 237 هروس  متشه :

ترخآ 237 رد  گرم و  ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  - 35

گرم 238 ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید 

میهاربا 239 هروس  مهن :

كاپ 239 تخرد  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 36

توبن 240 ۀبیط  هرجش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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رجح 241 هروس  مهد :

تما 241 نارایشوه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 37

242 نیمسوتم »  » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لحن 243 هروس  مهدزای :

تما 243 ناهاگآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 38

245 رکذ » لها   » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا 245 هیلع  نیسح  ماما  قح  يادا  موزل  - 39

247 یبرقلا » يذ   » لماک قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءارسا 248 هروس  مهدزاود :

مالسلا 248 هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رد  گرزب  یشکرس  - 40

تایآ 250 نطاب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ناشیا و  تعجر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق 

روصنم 251 مولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 41

مولظم 252 هدش  هتشک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ترخآ 253 ایند و  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 42

تشهب 255 هب  ناگدش  هداد  تراشب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 43

میرم 257 هروس  مهدزیس :

نآرق 257 هعطقم  فورح  رارسا  رد  البرک  تضهن  - 44

مالسلا 257 هیلع  نیسح  ماما  تشذگرس  مان و  هب  ربمایپ  يایرکز  هجوت 

مالسلا 258 هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ و  ییحی  تشذگرس  هباشت  - 45

تداهش 260 يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 46
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دعولا 262 لیعامسا  يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هط 262 هروس  مهدراهچ :

یهلا 262 يوکین  ياه  مان  زا  قتشم  نیسح  مان  - 47

یهلا 264 مشخ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو  زا  يرود  - 48

یهلا 266 دهع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  - 49

ملس 268 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ینید  تیبرت  تحت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 50

ءایبنا 269 هروس  مهدزناپ :

یهلا 269 هدارا  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رد  تماما  - 51
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نیریش 271 درد و  نودب  تداهش   - 52

ناحلاص 273 تثارو  تعجر و   - 53

جح 275 هروس  مهدزناش :

لطاب 275 قح  ههبج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدیحوت  هزرابم   - 54

مالسلا 277 هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا   - 55

نامولظم 279 هنالداعریغ  جارخا   - 56

نونمؤم 281 هروس  مهدفه :

یقیقح 281 نانمؤم  تافص   - 57

ناسرت 286 دّحوم و  نانمؤم   - 58

تماقتسا 288 ربص و  هجیتن  يراگتسر   - 59

289 يدهلا ) حابصم   ) تیاده غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 60

ینارون 293 ياه  هناخ   - 61

ناقرف 296 هروس  مهدجیه :

نانآ 296 ربص  و  تیب : لها  شیامزآ   - 62

ملس 298 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلالس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 63

ملس 300 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 64

ءارعش 301 هروس  مهدزون :

ملس 301 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  یقیقح  ناگدننک  هدجس   - 65

لمن 305 هروس  متسیب :

مالسلا 305 هیلع  نیسح  ماما  دزن  یهلا  باتک  ملع  - 67
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صصق 309 هروس  مکی : تسیب و 

زوریپ 309 نافعضتسم   - 68

مور 311 هروس  مود : تسیب و 

ناماما 311 ياه  یگژیو  - 69

بازحا 315 هروس  موس : تسیب و 

مالسلا 315 هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  - 70

ءاسک 318 باحصا  ناکاپ و  زا  نیسح  ماما  - 71

رطاف 322 هروس  مراهچ : تسیب و 

يراکوکین 322 ناماگشیپ  - 72
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هقاح 366 هروس  متفه : یس و 

یهلا 366 شرع  نالماح  - 89

نج 367 هروس  متشه : یس و 
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مالسا 394 تما  شخب  ینشور  ياهزور  - 98
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402 تیب : لها  رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  - 100

رثوک 409 هروس  متشه : لهچ و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  )

(33 بازحا / )

همدقم

(1)

نیلقث ثیدح  ساسا  رب  دندوب و  نیرق  نآرق  اب  صاخ  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماع و  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
یهلا یلمع  یظفل و  باتک  زا  نتفگ  نخس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  زا  نتفگ  نخس  ور  نیا  زا  .دنتسه  یندشانادج  نآرق  زا 

.تسا مّسجم  یلمع و  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا و  یهلا  مالک  یظفل  هولج  نآرق  تسا ،

هیلع نیـسح  ماما  دراد و  هراشا  وا  مایق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نآرق  هیآ  دـص  زا  شیب  ثیداـحا ، ساـسا  رب  هک  تسور  نیا  زا 
یفرعم رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) ینآرق یفدـه  ار  مایق  فدـه  هکلب  درک  داهـشتسا  نآرق  تایآ  هب  اهراب  ماـیق  یط  رد  مالـسلا 

.درک

میلاعت مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوب  یمالسا  هعماج  رد  نآرق  میلاعت  يارجا  يارب  ینآرق و  یمایق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ًالوصا 
.ددرگ ءایحا  دنک و  هدافتسا  یهلا  رون  نیا  زا  دناوتب  تیرشب  ات  درک  همیب  ءایحا و  ار  نآرق 

ًاعقاو سک  ره  دش و  دهاوخ  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  شریسم  دنک  تکرح  نآرق  میلاعت  ياتـسار  رد  ًاتقیقح  هک  یـسک  يرآ 
ادـج مه  زا  تمایق  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  نآرق و  هک  تشاد  دـهاوخ  ینآرق  یگدـنز  دوش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وریپ 

.دوش یمن 

نیملاعلا بر  هَّللدمحلاو 

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم 

یسمش 1390

ص:17

هتشاگن ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  خیرات 1390/9/4  رد  مارحلا و  دجسم  رد  خیرات 1390/8/27  رد  همدقم  نیا  ( . 1 - ) 1
.ددرگ تکرب  اب  هکنآ  دیما  .تفای  ناماس  هنیدم  هکم و  رد  باتک  مظعا  شخب  دش و 
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هنیشیپ

: دراد دوجو  راتشون  هتسد  ود  مالسلا »  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و   » دروم رد 

، نیلقثلارون یشایع ، ریـسفت  لثم   ) نآرق ریـسفت  ياه  باتک  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآرق و  هب  طوبرم  ثحابم  رکذ  لوا :
هیلع نیسح  ماما  يریسفت  تایاور  هک  مالـسلا و )...  هیلع  نیـسحلا  تاملک  ۀعوسوم  راونالاراحب ، لثم   ) یثیدح بتک  و  ناهربلا و )... 

.دنا هدرک  ریسفت  هطوبرم  تایاور  رکذ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  طوبرم  تایآ  ای  دنا  هدرک  لقن  ار  مالسلا 

: هلمج زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  دروم  رد  لقتسم  ياه  باتک  مود :

.ق 1418ه . - یجیهاللا ، تاراشتنا  دهشم ، يدحاولا ، دمحم  دیسلا  نآرقلا ، یف  نیسحلا  - 1

رظن زا  تایاور  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  اهنآ  لیذ  هب  طوبرم  تیاور  هیآ و  باتک 127  نیا  رد 
.میدرب هرهب  رایسب  اهنآ  زا  باتک  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدافتسا  لباق  دراوم  رثکا  یلو  دراد  لکشم  تلالد  ای  دنس 

.ش  1388 مشاه ، ینب  تاراشتنا  ناهفصا ، یمشاه ، ینب  دمحم  دیس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هار  رد  نآرق  یلجت  - 2

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  دنویپ  ینس  هعیش و  ثیداحا  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیا  رد  هینغم ، داوج  دمحم  نآرقلاو ، نیـسحلا  باتک  - 3
.تسا هدش  یسررب  نآرق 

، یسابرکلا دمحم  قداص  دمحم  میظعلا ، نآرقلا  یف  نیسحلا   - 4

.هریزجلاراد مینهد ، لآ  هللادبع  نیسح  قیداصم ،) تایآ و   ) نآرقلا یف  نیسحلا  مامالا   - 5

 ، مالسلا هیلع  نیسحلا  تاملکلا  هعوسوم  - 6

.تسا هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  طسوت  هدش  ریسفت  تایآ  رثکا  باتک  نیا  رد 
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.تسیلاخ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  دروم  رد  دیدج  ياه  شهوژپ  ياج  زونه  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب 

هتبلا مینک  یم  نایب  ار  مادک  ره  رصتخم  ریسفت  میزادرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  تایآ  یـسررب  هب  باتک  نیا  رد  ام 
طسوت هک  یتایآ  زین  .میدرکن و  رکذ  ار  نآ  هتـشاد  دوجو  یلکـشم  هیآ  لیذ  تیاور  دروم  رد  تلالد  ای  دنـس  رظن  زا  هک  يدراوم  رد 

تـضهن ینآرق  ینابم  هک  نآ  رب  هوالع  میدرک  هفاضا  هدش  عقاو  داهـشتسا  دانتـسا و  دروم  ای  هدـش و  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.مینک یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رد  نآرق  شقن  اروشاع و 
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نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لوا : لصف 

هراشا
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دمآرد

یم حیضوت  ترضح  رظن  رد  ار  نآرق  هاگیاج  ینعی  .میزادرپ  یم  نآرق  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درکیور  هب  لصف  نیا  رد 
ماما تامدخ  هاگنآ  ددرگ ، یم  نییبت  اروشاع  تضهن  ینآرق  ینابم  ددرگ و  یم  یسررب  ناشیا  یگدنز  رد  نآرق  شقن  سپـس  میهد ،

.تسا نآرق  هیآ  هدفه  لقادح  ریسفت  اهنآ  نیرتمهم  هک  دوش  یم  نایب  نآرق  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رظنم  زا  نآرق  هاگیاج  لوا :

هراشا

هک تسادیوه  مالـسلا  هیلع  ماما  رادرک  راتفگ و  رد  بلطم  نیا  دهاوش  تشاد ، يدنلب  هاگیاج  نآرق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رظن  زا 
.مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  اج  نیا  رد 

نآرق تئارق  باوث  فلا )

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یثیدح  رد 

ًارشع فرح  لکب  هل  هللا  بتک  هالـصریغ  یف  اهأرق  ناف  هنـسح  هأم  فرح  لکب  هل  بتکی  ًامئاق  هتالـص  یف  هللا  باتک  نم  هیآ  أرق  نم  » 
(1) هنسح . »  فرح  لکب  هل  ناک  نآرقلا  عمتسا  ناف 

زامن ریغ  رد  رگا  و  دوش ، یم  هتشون  هنسح  دص  هدناوخ  هک  یفرح  ره  يارب  دناوخب  شزامن  رد  هداتـسیا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  سک  ره  »
«. دراد هنسح  کی  یفرح  ره  دونشب  تقد  اب  ار  نآرق  رگا  دسیون و  یم  هنسح  هد  فرح  ره  يارب  ادخ  دناوخب 

نآرق ملعم  تشادگرزب  ب )

يارب رانید  رازه  مالسلا  هیلع  ماما  داد و  شزومآ  نآرق  زا  يا  هروس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  یملـس  نمحرلادبع 
.داتسرف (2) هیده  ملعم  نآ 

.تسا ماما  رظن  رد  نآ  شزومآ  نآرق و  تیمها  هدنهد  ناشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  نیا 
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نآرق يراق  تشادوکن  ج )

وا رس  يالاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، دیهش  اروشاع  ۀعقاو  رد  وا  دوب  نآرق  يراق  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالغ  ورمع  نب  ملـسا 
يراج شکشا  دید  دوخ  رس  يالاب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  زاب  مشچ  ملـسا  یتقو  داهن ، شتروص  هب  تروص  درک و  هیرگ  دمآ و 

.دیشک (1) رپ  شراگدرورپ  يوس  هب  دز و  يدنخبل  دش و 

هک يروط  هب  تشاد  یم  یمارگ  رایسب  ار  نانآ  یخرب  ماما  دندوب و  بتارم  ياراد  اروشاع  ۀعقاو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا 
اب هک  نیا  داد و  ماجنا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  اب  هک  نانچ  .تشاذگ  یم  اه  نآ  تروص  هب  تروص  دش و  یم  رـضاح  نانآ  رـس  يالاب 

.تسا نیسح  ماما  رظن  رد  نآرق  يراق  هاگیاج  هدنهد  ناشن  داد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  نآرق  يراق  ورمع  نب  ملسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رد  نآرق  شقن  مود :

هراشا

، راتفر راـتفگ ، رد  .دوب  هتخاـس  يراـج  شیوخ  یگدـنز  داـعبا  ماـمت  رد  ار  نآ  داد و  یم  تیمها  نآرق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تسا هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  نآرق  شقن  ترضح  نآ  مایق  قالخا و 

تشاد تسود  ار  نآرق  تئارق  فلا )

هرثکو هباـتک  هوـالتو  هل  هولـصلا  ّبحا  تنک  ّینا  ملعی  وهف  : » دومرف تساوخ  تلهم  نانمـشد  زا  رگید  بش  کـی  اروشاـع  بش  یتقو 
«. مراد تسود  ار  رافغتسا  اعد و  نآرق ، ندناوخ  و  زامن ، نم  هک  دناد  یم  ادخ  »(2) رافغتسالاو ؛» ءاعدلا 

دـهد و ماجنا  ار  اهراک  نیرتهب  بش  نآ  رد  دـنک  یم  یعـس  دـشاب  یقاب  شرمع  زا  بش  کـی  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن 
.دنک یم  باختنا  ار  اعد  زامن و  نآرق و  تئارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک و  هدروآرب  ار  دوخ  ياهوزرآ 

ص:24
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نایرگ تلاح  اب  نآرق  ندناوخ  ب )

مدیسر مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  لاسنهک (  يدرم  دزن  دیوگ : یم  وا  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هیبلعث  لزنم  رد  یصخش 
.دوب (1) يراج  شنساحم  اه و  هنوگ  زا  کشا  دناوخ و  یم  نآرق  هک 

ینآرق قالخا  ج )

دازآ ادخ  هار  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دروآ  هیده  یلگ  هتسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يزینک  دنک : یم  لقن  سنا  . 1
؟ يدرک دازآ  ار  وا  يزیچان  لگ  هتسد  اب  مدرک  ضرع  ترضح  هب  دیوگ : سنا  .درک 

(2) اهوُّدُر ؛ ) ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  : ) دومرف هک  تسا  هدومرف  بدا  ار  ام  ادـخ  هنوگ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
و  ) دییوگ داب  هدنز  نآ ، زا  رتهب  سپ  دنیامن ) تبحم  راهظا  ای  مالـس  امـش  هب  و   ) دوش هتفگ  داب  هدنز  امـش  هب  يداب  هدنز  اب  هاگ  ره  «و 

رتهب لگ  هتسد  زا  زینک  نآ  ندرک  دازآ  درک : هفاضا  ماما  سپـس  دیهد .» خساپ  ار  نآ  دننامه )  ) ای و  دیهد ) اه  تبحم  هب  يرتهب  خساپ 
دوب (3).

نآ .دننک  بیدأت  ار  وا  داد  روتسد  ترضح  دوب و  رفیک  راوازس  هک  دش  بکترم  یفلخت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامالغ  زا  یکی  . 2
مشخ زا  هک  یناسک  دیامرف ): یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 134  رد  ادخ   ) نم يالوم  يا  َْظیَْغلا ؛ ) َنیِمِظاْکلا  َو   ) يالوم ای  تفگ « : مالغ 

«. دنرب یم  ورف  ار  دوخ  دیدش 

«. دینک اهر  ار  وا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم رد  مدرم  زا  هک  یناسک  دـیامرف ): یم  قوف  هیآ  همادا  رد  ادـخ   ) نم يالوم  يا  ِساّنلا ؛ ) ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو   ) يـالوم اـی  : » تفگ مـالغ 
.دنرذگ

«. مدرک وفع  ار  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تـسود ار  ناراکوکین  ادـخ  دـیامرف ): یم  قوف  هیآ  همادا  رد  ادـخ   ) نم يالوم  يا  َنِینِـسْحُْملا ؛ ُّبُِحی  ُهّللا  يالوم َو  ای  : » تفگ مـالغ 
«. دراد
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(1) تسوت .» يارب  مدیشخب  یم  وت  هب  هچ  نآ  ربارب  ود  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  : » دومرف ترضح 

رب تخاس و  یم  يراس  يراـج و  شیوخ  یگدـنز  رد  ار  نآرق  تاـیآ  دوب و  ینآرق  قـالخا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  قـالخا  يرآ 
.درک یم  لمع  اه  نآ  ساسا 

اروشاع تضهن  رد  نآرق  شقن  د )

.دوش یم  نایب  اروشاع  تضهن  ینآرق  ینابم  ناونع  تحت  يدعب  ثحابم  رد  عوضوم  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  نآرق  شقن  ه ) - 

.دوش یم  نایب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نآرق  تایآ  ریسفت  ناونع  تحت  يدعب  ثحابم  رد  عوضوم  نیا 

نآرق هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تامدخ  موس :

هراشا

خیرات ثیداحا و  ترضح و  نآ  هریـس  یـسررب  اب  دراوم  نیا  تسا و  ناوارف  میرک  نآرق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تامدخ 
: زا دنا  ترابع  تامدخ  اه و  شقن  نیا  نیرت  مهم  زا  یخرب  .دوش  یم  نشور 

نآرق مهف  بتارم  نایب  فلا )

: دنا هدومرف  نآرق  مهف  لحارم  بتارم و  دروم  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  - 

فئاطللاو صاوخلل ، هراشالاو  ماوعلل ، هرابعلاف  قئاـقحلاو ، فئاـطللاو  هراـشالاو  هراـبعلا  یلع  ءایـشا  هعبرا  یلع  ّلـجوّزع  هللا  باـتک  » 
مومع يارب  ترابع  سپ  قیاقح ؛ فیاطل و  تاراشا ، تراـبع ، تسا : زیچ  راـهچ  رب  ادـخ  باـتک   » (2) ءایبنالل ؛ »  قیاقحلاو  ءاـیلوالل ،

«. تسا ءایبنا  يارب  قیاقح  تسا و  ءایلوا  يارب  فیاطل  تسا و  صاوخ  يارب  تاراشا  تسا و  مدرم 

ینطاب ابیز و  يرهاظ  ياراد  نآرق  قیمع »  هنطابو  قینا  هرهاظ  نآرقلا  دـندومرف « : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  زین  و  - 
تسا (3). قیمع 

لـصفم يا  هلاقم  ناوت  یم  نآ  حیـضوت  يارب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يدـنلب  بلاطم  یناـعم و  قوف  تیاور  ود  نداد  رارق  مه  راـنک  زا 
.مینک یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  رصتخم  تروص  هب  اج  نیا  رد  یلو  .تشون 
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نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاـیلوا و صاوخ و  يارب  رتـالاب  بتارم  مدرم و  مومع  يارب  نآرق  رهاـظ  هک  دـنک  یم  هراـشا  نآرق  هبترم  راـهچ  هب  تیاور  ود  نیا  . 1
.تسا ءایبنا 

نآ یلاـع  بتارم  هب  دارفا  یخرب  طـقف  تسا و  یهلا  ملع  رد  هـک  دـنک  یم  هراـشا  نآ  قیاـقح  اـی  نآرق  نطاـب  هـب  تـیاور  ود  نـیا  . 2
.دننک یم  ادیپ  یسرتسد 

هرهب نآ  زا  شیوخ  شالت  دادعتسا و  ساسا  رب  مادک  ره  دنتـسه و  یبتارم  ياراد  نآرق  نابطاخم  هک  دنک  یم  نایب  تیاور  ود  نیا  . 3
قیقد تاراشا  هب  تایآ  رد  تقد  اب  صاوخ  اما  دنرب ، یم  هرهب  نآ ) تئارق  تایآ و  هب  هاگن   ) نآرق رهاظ  زا  طقف  مدرم  ماوع  .دـنرب  یم 

لمع و اـب  ملع  رب  هوـالع  هتخادرپ و  سفن  هیکزت  هب  هک  یهلا  ءاـیلوا  یلو  .تسین  مهف  لـباق  یحطـس  هاـگن  اـب  هک  دـنرب  یم  یپ  نآرق 
ملع هب  هک  یهلا  ءایبنا  .تسین و  مهف  لباق  یلومعم  مولع  اـب  هک  دـننک  یم  كرد  ار  تاـیآ  فیاـطل  یخرب  دـنا ، هدـش  هارمه  تیونعم 

.تسین نارگید  سرتسد  رد  هکدننک  یم  كرد  نآرق  زا  ار  یقیاقح  دنتسه ، لصتم  ظوفحم ) حول   ) یهلا

زین دسرب و  صاوخ  ۀلحرم  هب  ماوع  زا  هک  دنک  یملع  شالت  تسا  مزال  دبای  تسد  نآرق  یلاع  بتارم  مهف  هب  دـهاوخب  رگا  ناسنا  . 4
.دوش دنم  هرهب  نآرق  ینطاب  قیاقح  فیاطل و  زا  دور و  رانک  اه  هدرپ  هک  دورب  اج  نآ  ات  دسرب و  یهلا  ءایلوا  هبترم  هب  ات  دنک  شالت 

رد سک  ره  دراب و  یم  تیرشب  رب  يراشبآ  نوچ  مه  تیونعم  تفرعم و  میظع  يایرد  نیا  دنام ، یمن  هرهب  یب  نآرق  زا  سک  چیه  . 5
.دنک افج  نآ  قح  رد  دشاب و  راکمتس  هک  نآ  رگم  .دوش  یم  باریس  نآ  زا  شیوخ  فرظ  هزادنا  هب  دریگ  رارق  نآ  لحاس 

یتمحر نامرد و  نآ  هک  ار  هچنآ  نآرق ، زا  و  « ؛  1 ًاراسَخ ) ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  َنِینِمْؤُْمِلل َو ال  ٌهَمْحَر  ٌءافِش َو  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  (َو 
«. دیازفا یمن  نایز  زج  ار ، ناراکمتس  یل ] و[ میتسرف ؛ یم  ورف  تسا ، نانمؤم  يارب 

سَخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  لالم  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

نآرق هک  دنک  یم  هراشا  انعم  نیدب  دشاب ، یبن »  » یحالطـصا يانعم  هب  رگا  ریبعت  نیا  دش  هدافتـسا  ءایبنا »  » ریبعت زا  ثیدـح  نیا  رد  . 6
ناربمایپ همه  يارب  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يارب  اهنت  هن 
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دناوت یم  دـشاب  دـهد ) یم  ربخ  مدرم  هب  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  هک  یـسک  « ) یبن  » يوغل يانعم  هب  ءایبنا »  » رگا .تسا و  هدافتـسا  لـباق 
سرتسد رد  نآرق  نطاب  قیاقح و  هک  دـنک  هراشا  انعم  نیا  هب  دـشاب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لماش 

.تساه نآ  همه 

.دراد باوث  اه  نآ  لیترت  توالت و  تئارق  نآ و  هب  هاگن  هک  تسا  نآرق  تاطوطخم  ظافلا و  لماش  نآرق » ترابع  . » 7

رد لّقعت  رّکفت و  ّربدـت و  اب  نیا  تسا و  نآرق  مولع  شزومآ  دـنمزاین  اـه  نآ  مهف  هک  تسا  تاـیآ  قیقد  تاـکن  نآرق » تاراـشا   . » 8
.دوش یم  هدناوخ  ریسفت  ناونع  هب  نآ  جیاتن  دیآ و  یم  تسد  هب  تایآ 

هبترم هب  ناسنا  هک  ات  تسادـخ  اب  صاخ  طابترا  دـنمزاین  یمـسر  مولع  رب  هوـالع  هک  تسا  ینآرق  فیرظ  تاـکن  نآرق » فیاـطل  . » 9
حور و يافـص  دـنمزاین  نآرق  فیاطل  كرد  دـبای  تسد  نآرق  نطاب  زا  یبتارم  هب  دـناوتب  ات  دوش  ادـخ  تسود  دـسرب و  یهلا  يایلوا 

.تسا نطاب 

.تسا هدوب  یهلا  ملع  ینعی  ظوفحم  حول  رد  نآرق » تقیقح  . » 10

هدش ي يراد  هگن  هحفـص ي  رد  هک  تسا  تمظعاب  و ]  ] یندـناوخ نآرق )  ) نآ هکلب   » (1) ٍظوُفْحَم ؛ ) ٍحَْول  ِیف  ٌدـیِجَم  ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  )
«. تسا دوجوم  یهلا ) ملع  )

«. دنریگ یمن  سامت  نآ  اب  ناکاپ  زج  هک   » (2) َنوُرَّهَطُْملا ؛ ) َّالِإ  ُهُّسَمَی  (ال 

هب یناعم  ظافلا و  بلاق  رد  ار  تایآ  ناشیا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  طسوت  دش و  لزان  یهلا  ملع  هبترم  زا  نآرق 
حول هب  دنک و  یط  ار  دوعـص  ریـس  دیاب  دبای  زاب  تقیقح ر  نآ  دـهاوخب  یـسک  رگا  درک و  یط  ار  لوزن  ریـس  ینعی  .درک  غالبا  مدرم 

.دنباین تسد  نآ  هب  موصعم  ناکاپ  زج  هک  تسا  نآرق  ینطاب  هبترم  نیرت  یلاع  نیا  هک  دبای  تسد  ظوفحم 

نآرق ریسفت  ياه  شور  نایب  ب )

دنا هداد  شزومآ  ار  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  حیحص  شور  تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  هک  نآرق  ریسافت  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.دنا هدرک  یهن  يأر  هب  ریسفت  حیحص  ریغ  شور  زا  و 
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شسرپ ناشیا  زا  دمصلا »  » دروم رد  دنتشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  همان  هرـصب  لها  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
: دنتشون خساپ  رد  ترضح  دندرک و 

َنِم ُهَدَـعْقَم  ْأَّوَبَتْیلَف  ٍْملِع  ِریَِغب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َلاَق  ْنَم  ُلوُقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  ْدَـقَف  ٍْملِع  ِریَِغب  ِهِیف  اوُمَّلَکَتَت  َال  » 
ْجُرْخی َْمل  ِْدلی  َْمل  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْملَو  َْدلوی  َْملَو  ِْدلی  َْمل  َلاَقَف  ُهَرَّسَف  َُّمث  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  َدَمَّصلا  َرَّسَف  ْدَق  ُهَناَْحبُس  ُهَّنِإَو  ِراَّنلا 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  مدج  زا  هک  دییوگن  نخس  ملع  نودب  نآرق  دروم  رد  « ؛ (1) ایْشَْألا »  ِِرئاَسَو  َِدلَْولاَک  ٌفِیثَک  ٌءیَش  ُْهنِم 
ار دمـص »  » ناحبـس يادخ  تقیقح  رد  و  تسا ؛ مهارف  شیارب  شتآ  زا  یهاگیاج  دیوگب  ینخـس  ملع  نودـب  نرق  دروم  رد  سک  ره 

هدییاز هن  دیاز  یم  هن  تسا : هدومرف  هدرک و  ریسفت  ار  نآ  سپس  تسا  دمـص  ادخ  .تسا  یکی  ادخ  هدومرف : سپ  تسا  هدرک  ریـسفت 
«. دوش یمن  جراخ  وا  زا  اهزیچ  هیقب  دنزرف و  لثم  یماسجا  ینعی  دیاز  یمن  ادخ  .تسین  وا  دننام  سک  چیه  تسا و  هدش 

ملع نودب  نتفگ  نخس  يأر  هب  ریسفت  یناعم  زا  یکی  هک  تسا  هدش  یهن  يأر  هب  ریـسفت  شور  زا  تیاور  نیا  لوا  شخب  رد  لیلحت :
هنرگو دزادرپـب  هیآ  حیـضوت  هب  یملع  نئارق  ساـسا  رب  رّـسفم  هک  دـشاب  تسد  رد  ینئارق  تسا  مزـال  نآرق  ریـسفت  يارب  ینعی  .تسا 

لمع ار  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  حیحص  شور  تیاور  مود  شخب  رد  .تسا (2) و  هریبک  ناهانگ  زا  هک  دوش  یم  يأر  هب  ریسفت  راتفرگ 
یعون هب  ینعی  دومرف  ریـسفت  ٌدَـحَأ ) ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل   ) دـعب تایآ  کمک  اب  ار  ُدَـمَّصلا ) ُهّللا   ) هیآ تسا و  هدرک 

هیلع نیـسح  ماـما  ماـع و  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تامدـخ  زا  یکی  يرآ  .تسا  هداد  شزوـمآ  ار  ریـسفت  حیحـص  شور 
.تسا یفارحنا  ياه  شور  زا  یهن  ریسفت و  حیحص  شور  شزومآ  صاخ  تروص  هب  مالسلا 

نآرق تایآ  ریسفت  ج )

( دمآ دهاوخ  يدعب  ثحابم  رد  هک  هدش  تیاکح  ترضح  نآ  زا  نآرق  ریسافت  زا  دروم  دودح 20  دروم  نیا  رد  )
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نآرق هب  لمع  د )

هراشا نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  لبق  ثحابم  رد  هک   ) دوب نآرق  تایآ  هب  لمع  یّلجت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یقالخا  یلمع و  یگدـنز 
حیـضوت يدعب  ثحابم  رد  هک   ) دوب نآرق  تاروتـسد  هب  لمع  یعون  تفرگ و  لکـش  ینآرق  ینابم  ساسا  رب  اروشاع  مایق  زین  و  دـش )

( داد میهاوخ 

: مینک یم  هراشا  تسا  نآرق  هب  لمع  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادرک  زا  دراوم  یخرب  هب  کنیا 

: يراکوکین لامک  ماجنا  - 1

ترـضح .دیـسرپ  ار  راک  نیا  تلع  ترـضح  نآ  زا  یـسک  داد ، یم  هقدص  رَکِـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  هک  هدش  تیاکح 
یمن یکین  هب  ( » 92 نارمع / لآ  ( ؛ ) َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  : ) دیامرف یم  دنوادخ  مراد و  تسود  ار  رَکِش  نم  دندومرف :

«. دینک فرصم  ادخ ) هار  رد  ، ) دیراد یم  تسود  هچنآ  زا  ات  دیسر 

: نارگید هب  تبسن  تشذگ  وفع و  - 2

وا باذج  هفایق  شوخ و  يامیس  مدید ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اجنآ  رد  مدش و  هنیدم  دراو  دیوگ : یم  قلطـصم  هب  مامـصع 
دصق هب  و   ) رطاخ نیمه  هب  .تخیگنا  رب  ارم  دسح  مدوب ، هدومن  ناهنپ  وا  ردپ  زا  دوخ  هنیـس  رد  هک  يا  هنیک  تشاداو و  باجعا  هب  ارم 

یلو داد ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یبقل  بارتوبا  ( ؟ یتسه بارتوا  رـسپ  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  نیهوت )
.متفگ ازسان  شردپ  وا و  هب  رایـسب  نم  ماگنه  نیا  رد  .هلب  دومرف : ماما  دندرک .) یم  هدافتـسا  نیهوت  دصق  هب  نآ  زا  نادناعم  زا  یخرب 

، میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  دومرف : درک و  نم  هب  ینابرهم  اب  هنازوسلد و  یهاگن  ترضح  دش ، مامت  نم  ییوگازسان  هکنیا  زا  سپ 
ٌعیِمَـس ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اّمِإ  َنِیلِهاْجلا َو  ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلاـِب َو  ُْرمْأ  َْوفَْعلا َو  ِذُـخ   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

وفع 1 ؛  َنوُرِصُْقی ) َُّمث ال  ِّیَغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخِإ  َنوُرِْصبُم َو  ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  ٌمِیلَع 
سپ درک ، کیرحت  ار  وت  ناطیـش  زا  يا  هسوسو  رگا  و  نادرگ ، يور  نانادان ، زا  هدب و  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  ریگ و  شیپ  ارادـم  و 

سامت اهنآ  اب  ناطیش  زا  يا  هسوسو  هک  یماگنه  ناراد ، هگن  دوخ  نایاسراپ و  یتسار  هب  .تساناد  هدنونـش و  وا  اریز  ربب ؛ هانپ  ادخ  هب 
رّکذتم دریگ ،
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( ناراگزیهرپان  ) ناشناردارب یلو  .دـنوش  یم  انیب  دـننیب و  یم  ار  تسرد  هار  ادـخ ، دای  وترپ  رد  و  دـنتفا ، یم  ادـخ  دای  هب  دـنوش و  یم 
.دنیآ یمن  هاتوک  سپس  دنشک ، یم  یهارمگ  هب  هتسویپ  ار  اهنآ 

، مبلط یم  شزرمآ  دـنوادخ  زا  وت  يارب  مدوخ و  يارب  نم  ریگ ، ناـسآ  تدوخ  رب  دوـمرف : نم  هب  هیآ  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  ترـضح 
ییامنهار ام  زا  رگا  و  میـشخب ، یم  وت  هب  یهاوخب ، یـششخب  ام  زا  رگا  و  درک ، میهاوخ  کمک  ار  وت  یهاوخ ، یم  یکمک  ام  زا  رگا 

.مینک یم  ییامنهار  ار  وت  یهاوخ ، یم 

ُرِفْغَی َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ال  : ) دومرف نم  هب  ترـضح  یلو )  ) .تفرگ ارف  ارم  ینامیـشپ  راثا  يراتفردب ، نآ  رطاخ  هب  دیوگ : یم  ماصع 
.تسا ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  وا  دزرمآ و  یم  ار  امـش  ادـخ  تسین ، امـش  رب  یـشنزرس  زورما  1 ؛  َنیِمِحاّرلا ) ُمَحْرَأ  َوُـه  ْمَُکل َو  ُهـّللا 

ام و ادخ  مراد ، غارس  مزخا  هلیبق  زا  هک  تسا  یتداع  نیا  دومرف : .هلب  متفگ : یتسه ؟ ماش  لها  زا  وت  ایآ  درک ) لاؤس  ترضح  سپـس  )
.تفاـی یهاوخ  دوخ  ناـمگ  نیرتهب  رد  ارم  هللا  ءاـش  نا  وگب ! اـم  هب  تسه  يا  هلئـسم  ره  يراد و  يزاـین  ره  لاـح  دراد ! هگن  ار  اـمش 

ارم هک  متشاد  تسود  دمآ و  گنت  یگدرتسگ  مامت  اب  میارب  نیمز  هک  مدش  هدنمرـش  نانچنآ  هناراوگرزب ، راتفر  نیا  زا  دیوگ : ماصع 
بوبحم نم  دزن  رد  شردپ  وا و  زا  نیمز  يور  رب  سک  چیه  هک  یلاح  رد  مدش ، رود  وا  زا  یناهنپ  هتسهآ و  سپس  .دربب  ورف  دوخ  رد 

دوبن (1). رت 

نآرق زا  ییادز  تیروجهم  ه ) - 

: دنک یم  تیاکش  لاعتم  يادخ  هب  نآرق  تیروجهم  زا  مالسا  ربمایپ 

موق تقیقحرد ، نم !]  ] راگدرورپ يا  : » تفگ ادخ ) (ي  هداتسرفو « ؛  3 ًاروُجْهَم ) َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  (َو 
«. دنا هدیزگ  يرود  نآرق  نیا  زا  نم 

لمع نآرق  ماکحا  هب  دیسر و  جوا  هب  نآرق  تیروجهم  دیزی  هژیو  هب  هیما  ینب  هاگتسد  تیمکاح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـصع  رد 
تشگ و فرحنم  دوخ  ریسم  زا  مالسا  ًالوصا  دش و  یمن 

ص:31

.617 ص618 -  هعوسوم ، مولعلارقاب ، تاقیقحت  دهعم  4 و  ص3 -  رودصملا ، هئفن  یمقلا ، اضر  دمحم  نب  سابع  ( . 2 - ) 1

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
http://www.ghaemiyeh.com


مایق ینآرق  تاروتـسد  ینابم و  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ور  نیا  زا  .دـش  مکاح  ناناملـسم  رب  یلهاج  یتنطلـس و  یتموکح 
.دزاس جراخ  تیروجهم  زا  ار  نآرق  ات  مینک ) یم  نایب  یطوسبم  بلاطم  اروشاع  تضهن  ینآرق  ینابم  ثحابم  رد  دروم  نیا  رد   ) درک

تداهش زا  دعب  دوب و  نآرق  ریسفت ) لمع و   ) هناوتشپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میناوخ  یم  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  دروم  نیا  رد 
هیلع هللا  یلص  لوسرلل  تنک  دش .) هتشاذگ  رانک  ناناملسم  ...و  یعامتجا  یسایس و  هنحـص  زا  و   ) دش روجهم  نآرق  زاب  ترـضح  نآ 

(1) ًاروجهم .  لجوزع  هللا  باتک  داع  ترضح ) نآ  تداهش  زا  دعب  و   ) ًادنس نآرقللو  ًادلو  هلآ  و 

اروشاع تضهن  ینآرق  ینابم  مراهچ :

هراشا

(2)

ماما تضهن  هک  دوش  یم  نشور  اه  نآ  ياه  هزومآ  لیلحت  البرک و  ات  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راتفر  نانخـس و  یـسررب  اب 
نیا هک  دوش  یم  بجوم  ینابم  نیا  تخانـش  زاب  تسا ، راوتـسا  نآرق  یـساسا  تاروتـسد  ساسا  رب  اروشاـع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم صخـشم  خـیرات  لوـط  رد  ار  ناناملـسم  همه  ینآرق  هفیظو  هک  ارچ  دریگ  رارق  نآرق  هب  نادـنمتدارا  ماـمت  يارب  ییوـگلا  تضهن 

ینابم نآ  ساسارب  دـش ، ادـیپ  ناناملـسم  زا  کی  ره  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  طیارـش  لثم  یطیارـش  هاـگره  ینعی  دزاـس 
.دنیامیپب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  دنراد  هفیظو  ینآرق 

دوش و یم  ینآرق  تکرح  هب  لیدـبت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  اروشاـع ، تضهن  ینآرق  یناـبم  طابنتـسا  اـب  رگید  تراـبع  هب 
.ددرگ یم  ناناملسم  همه  يوگلا 

یسانش موهفم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  ياـنبریز  هک  تسا  ینآرق  ياـه  هزومآ  زا  هدـش  هتفریذـپ  ياـه  ضرف  شیپ  ینآرق ، یناـبم  زا  دوصقم 
.اروشاع تضهن  ینآرق  تادنتسم  رگید  ترابع  هب  دیدرگ 

تسا میقتسم  ریغ  ینآرق  ياه  هزومآ  زین  ناناملسم و  همه  هب  نآرق  رد  یهلا  میقتسم  یسایس  یعامتجا و  تاروتـسد  لماش  ینابم  نیا 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  نانخس و  زا  طابنتسا  لباق  نآرق  نوطب  قیبطت و  يرج و  هدعاق  زا  هدافتسا  اب  هک 
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رهاوظ تیّجح  يرج و  هدـعاق  لثم  نآرق  يریـسفت  ياه  شور  دـعاوق و  زا  هدافتـسا  اب  اروشاع  تضهن  زا  ینآرق  ینابم  طابنتـسا  سپ 
: زا دنترابع  اروشاع  تضهن  ینآرق  ینابم  طابنتسا  عبانم  اما  .تسا  ریسفت  رد  ینطاب )  ) يراشا ییاور و  ریسفت  شور  نآرق و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  فلا )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  همان  ب )

( هریس  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راتفر  ج )

.دنتسه مایق  ربهر  هب  دنتسم  تضهن و  نورد  زا  عبانم  ینعی 

مایق ینابم  نیرت  مهم 

( هللا هملک  يالتعا   ) ادخ مان  ندرک  دنلب  لوا :

ندرک دنلب  ار  دوخ  ییاهن  فده  تفگ و  نخس  قدزرف  اب  حافـص  لزنم  رد  البرک  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاکح 
: دومرف درک و  یفرعم  ادخ  مان 

؛ متسه ادخ  نید  يرای  يارب  درف  نیرت  تیافک  اب  نیسح )  ) نم و  نید »  هرصنب  ماق  نم  یلوا  اناو  » 

؛ منک زیزع  ار  وا  تعیرش  هکنیا  و  هعرش »  زازعاو  » 

؛ منک داهج  ادخ  هار  رد  و  هلیبس »  یف  داهجلاو  » 

.دشاب هزاوآرپ ) و   ) دنلب ادخ  مان  ات   (1) ایلعلا ؛ »  یه  هللا  هملک  نوکتل  » 

: دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  هیآ  رب  ینتبم  دنک  یم  نایب  ار  اروشاع  مایق  يانبم  نیرت  یساسا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بلطم  نیا 

«. تسالاو ادخ  همانرب ي ) و   ) راتفگ اهنت  و  « ؛  2 اْیلُْعلا ) َیِه  ِهّللا  ُهَِملَک  (َو 

نارفاک بتکم  هماـنرب و  زا  هک  دـشاب (2)  یهلا  هدارا  تنـس و  راتفگ و  فدـه ، بتکم ، همانرب ، دـناوت  یم  هیآ  رد  هملک »  » زا دوصقم 
.تسا رترب 
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یهلا تعیرش  تّزع  نید و  يرای  مود :

: دومرف قدزرف  هب  حافص »  » نیمزرس رد  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تشذگ  هک  روط  نامه 

؛ متسه ادخ  نید  يرای  يارب  درف  نیرت  تیافک  اب  نیسح )  ) نم و  نید »  هرصنب  ماق  نم  یلوا  اناو  » 

؛ منک زیزع  ار  وا  تعیرش  هکنیا  و  هعرش »  زازعاو  » 

؛ منک داهج  ادخ  هار  رد  و  هلیبس »  یف  داهجلاو  » 

.دشاب هزاوآرپ ) و   ) دنلب ادخ  مان  ات   (1) ایلعلا »  یه  هللا  هملک  نوکتل  » 

تسا نآرق  ددعتم  تایآ  رب  ینتبم  هک  دنک  یم  نایب  ار  اروشاع  تضهن  یساسا  ینابم  زا  یکی  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخـس  نیا 
.تسا مالسا  ینعی  یهلا  نید  يرای  هب  نآرق  یلک  حور  ًالوصا  و 

امـش زا  دوخ )  ) ِنید دروم  رد  رگا  و  دـننک ؛ ترجه  هک  نیا  اـت   » (2) ُرْـصَّنلا ؛ ) ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  اوُرِجاُهی َو  یّتَح  )
«. تسا بجاو ) نانآ   ) يرای امش  رب  سپ  دندیبلط ، يرای 

ُنیِّدـلا َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : ) دـنگنجب نید  تیمکاـح  هنتف و  عفد  يارب  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  میرک  نآرق  یتح 
«. دشاب ادخ  يارب  طقف  نید  دنامن و  یقاب  يرگبوشآ  ات  دینک ، راکیپ  اهنآ  اب  و   » (3) ِهِّلل ؛ )

ریشمش رب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  درک و  يرای  ار  وا  تضهن  زین  لاعتم  يادخ  درک و  يرای  ار  ادخ  نید  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرآ ،
يوگلا هدنز و  اروشاع  تضهن  زونه  نرق  هدراهچ  زا  دعب  تفای و  ققحت  دوب  مالـسا  نید  تزع  هک  وا  فده  دـش و  زوریپ  ناراکمتس 

.دندش دوبان  نوگنرس و  وا  نانمشد  اما  تسا  نایناهج 

مالسا ظفح  يارب  داهج  موس :

: دومرف دش  ور  هبور  ءالبرک  ریسم  رد  قدزرف  اب  هک  یماگنه  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

؛ دنا هدش  ناطیش  تعاطا  هب  مزلم  مدرم  نیا  قدزرف  يا  ناطیشلا »  هعاط  اومزل  موقلا  ءالوه  ّنا  قدزرف  ای  » 
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؛ دنا هدرک  كرت  ار  ادخ  تعاطا  و  نامحرلا »  هعاط  اوکرتو  » 

؛ دنا هدرک  رهاظ  نیمز  رد  ار  داسف  و  ضرالا »  یف  داسفلا  اورهظاو  » 

؛ دنا هدرک  لطاب  ار  یهلا  دودح  و  دودحلا »  اولطباو  » 

؛ دنشون یم  بارش  و  رومخلا »  اوبرشو  » 

؛ دنزای یم  تسد  هنارگراصحنا ) هنادبتسم و   ) نایاونیب ارقف و  لاوما  هب   (1) نیکاسملاو »  ءارقفلا  لاوما  یف  اورثأتساو  » 

؛ متسه ادخ  نید  يرای  يارب  درف  نیرت  تیافک  اب  نیسح )  ) نم و  نید »  هرصنب  ماق  نم  یلوا  اناو  » 

؛ منک زیزع  ار  وا  تعیرش  هکنیا  و  هعرش »  زازعاو  » 

؛ منک داهج  ادخ  هار  رد  و  هلیبس »  یف  داهجلاو  » 

.دشاب هزاوآرپ ) و   ) دنلب ادخ  مان  ات   (2) ایلعلا ؛ »  یه  هللا  هملک  نوکتل  » 

.دناوخارف دیزی  اب  تعیب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنیدم  رد  ناورم  هک  یماگنه  رد  هدش  لقن  زین  و 

يربهر یمالسا  تما  رگا   (3) دیزی . »  لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلعو  دومرف « : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
.تسا مالسا  راک  نایاپ  هاگنآ  دنک  ادیپ  دیزی  لثم 

هک دوب  طیارـش  نیا  رد  .دراد  هراشا  هعماج  رد  ریگارف  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، داسف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  نیا 
نیا .تسا  یهلا  بجاو  نیرت  مهم  مالـسا  ظفح  هک  ارچ  دـش  بجاو  مالـسا  ظفح  يارب  داهج  هجیتن  رد  داتفا و  رطخ  هب  مالـسا  لـصا 

زا یکی  داهج  تسا و  ادخ » هار  رد  داهج   » نامه هک  دراد  هراشا  اروشاع  مایق  مهم  ینابم  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخس 
یـساسا فادها  .تسا  هدرک  یفرعم  تشهب  ار  نادـهاجم  شاداپ  تسا و  هدـش  حرطم  ددـعتم  تایآ  رد  هک  تسا  ینآرق  ياه  هزومآ 

تاجن ناناملـسم 2 . سوماـن  لاـم و  ناـج ، نـید ، ظـفح  يارب  نانمـشد  موـجه  ربارب  رد  عاـفد  . 1 زا : تسا  تراـبع  یمالـسا  داـهج 
.مالسا شرتسگ  ملظ و  كرش و  رفک و  دنب  رد  نافعضتسم 
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.تسا هدرک  لمع  نآرق  تایآ  يانبم  رب  وا  سپ  .دش  دیهش  هار  نیا  رد  درک و  داهج  لوا  فده  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نامیا هک  یناـسک  و  « ؛  1 اقَح ) َنوـُنِمْؤُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  اوُرَـصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  (َو 
«. دنا یقیقح  نانمؤم  نانآ  اهنت  دندومن ، يرای  دنداد و  هانپ  هک  یناسک  دندرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دندومن و  ترجه  دندروآ و 

داهج ناقفانم  نارفاک و  اب  ربماـیپ ! يا  « ؛  2 ُریِـصَْملا ) َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  ْمِْهیَلَع َو  ُْظلْغا  َنیِِقفانُْملا َو  َراّفُْکلا َو  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  )
«. تسا یماجرف  دب  و  تسا ؛ مّنهج  ناشدصقم  و  ریگ ؛ تخس  نانآ  رب  نک و 

یبلط حالصا  مراهچ :

تیصو نیا  رد  .درپس  هیفنح  دمحم  شیوخ  ردارب  هب  هنیدم  رد  تشون و  يا  همان  تیـصو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاکح 
: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  مایق  فادها  همان 

؛ مدرکن مایق  ملظ  داسف و  نایغط ، يارب  نم  ًاملاظالو ؛ »  ًادسفم  الو  ًارطبالو  ًارشا  جرخا  مل  ّینا  » 

؛ مدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  يارب  طقف  و  يّدج ؛ »  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  اّمناو  » 

؛ میامنب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  رکنملا ؛ »  نع  یهناو  فورعملاب  رمآ  نا  دیرا  » 

.منک لمع  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هب  (1) و  بلاط ؛ »  یبا  نب  یلع  یباو  يدج  هریسب  ریساو  » 

 ... يداصتقا و یسایس ، یعامتجا ، يدرف ، داعبا  همه  رد  مدرم  حالصا  .دوب  تما  حالصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  فادها  زا  یکی 

یم مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  لوق  زا  نآرق  .تسا  هدـش  ناـیب  نآرق  رد  هک  هدوب  یهلا  ناربماـیپ  فادـها  زا  یکی  یبـلط  حالـصا 
زج مناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  اریز ) موش ؛ بکترم  ار  نآ  و   ) منک تفلاخم  امـش  اب   » (2) ُْتعَطَتْسا ؛ ) اَم  َحالْصِْإلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  : ) دیامرف

«. مهاوخ یمن  حالصا 
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یبلط حالـصا  یتیبرت و  یناسنا ، يونعم ، وا  هزیگنا ي  هک  دـنک  نایب  دـهاوخ  یم  نانخـس  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بیعش 
.دنناد یمن  نارگید  هک  هدرک  نایب  ار  یقیاقح  وا  يارب  ادخ  تسا و 

زا  (1) دوش ؛ یم  لمع  هدـیقع و  مسج ، رد  حالـصا  لماش  هژاو  نیا  .تسا  یهابت » داسف و  زا  تمالـس   » يانعم هب  لـصا  رد  حالـصا » »
یگنهرف و یقالخا ، يرکف ، یماظن ، يداـصتقا ، یـسایس ، تاحالـصا  ماـمت  لـماش  هیآ  نیا  رد  حالـصا »  » هک تفگ  ناوت  یم  ور  نیا 

.دوش یم  يدرف  لامعا 

، یعاـمتجا طـباور  مدرم و  رادرک  قـالخا ، هدـیقع ، هبناـج  همه  حالـصا  .تسا  حالـصا »  » ینید ناربهر  ناربماـیپ و  فادـها  زا  یکی 
.تسا ینید  ناربهر  فادها  زا  یگمه  نانآ ، يداصتقا  یسایس و 

: دراد طرش  دنچ  یبلط  حالصا 

؛ طیارش رییغت  تردق  رگ و  حالصا  ییاناوت  تیاعر  فلا )

؛ وا زا  قیفوت  تساوخرد  ادخ و  رب  لّکوت  ب )

.ناشتاحالصا (2) قبط  رب  نابلط  حالصا  ندرک  لمع  ج )

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مجنپ :

تـضهن فادها  زا  یکی  تشاذگ  هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  دزن  هک  شروهـشم  همان  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  شیوخ 

؛ مدرکن مایق  ملظ  داسف و  نایغط ، يارب  نم  ًاملاظالو »  ًادسفمالو  ًارطبالو  ًارشا  جرخا  مل  ّینا  » 

؛ مدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  يارب  طقف  و  يّدج »  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  اّمناو  » 

؛ میامنب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  رکنملا »  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  » 

.منک لمع  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هب  (3) و  بلاط ؛ »  یبا  نب  یلع  یبا  يدج و  هریسب  ریساو  » 

هب رما  ور  نـیا  زا  .تساـه  يدـیلپ  زا  هعماـج  رمتـسم  شیـالاپ  هلیـسو  رکنم  زا  یهن  هعماـج و  ياـه  یکین  تشادـساپ  فورعم  هـب  رما 
: درامش یم  بجاو  ار  نآ  تسا و  هدش  دیکأت  اهنآ  رب  اهراب  میرک  نآرق  رد  دیآ ، یم  رامش  هب  نید  عورف  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ص:37

«. حلص  » هدام میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلاو  نآرقلا  بیرغ  یف  تادرفملا  ( . 1 - ) 1
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ص292. ج9 ، رهم ، نآرق  ریسفت  ( . 2 - ) 2
ص 329. راونالاراحب ج 44 ، زا  لقن  هب  ص291  نامه ، ( . 3 - ) 3
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نایم زا  دـیاب  و   » (1) َنوُِحْلفُْملا ؛ ) ُمُه  َکـِئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  (َو 
نانآ اهنت  .دـننک و  عنم  دنـسپان  راک ]  ] زا دـنهد و  نامرف  هدیدنـسپ  راک ]  ] هب دـننک و  توعد  یکین  يوس  هب  ار ) مدرم   ) یهورگ اـمش ،

«. دنراگتسر

.دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینآرق  روتسد  يارجا  لابند  هب  شیوخ  تضهن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ 

: زا دنترابع  هک  دنا  هدرمش  رب  یلحارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  يارب  یمالسا  هقف  رد 

نآ زا  شیوخ  بلق  رد  دـهد  یم  ماجنا  ار  نآ  یـسک  هک  درک  هظحالم  تخانـش و  ار  يدنـسپان  راک  هک  یـسک  ینعی  یبلق : راکنا  . 1
.دوش یم  راکشآ  درف  هرهچ  رد  نآ  راثآ  لومعم  روط  هب  تروص  نیا  رد  هّتبلا  دوش  تحاران  بلطم 

اب لّوا  هّتبلا  دـبوک  یم  دـساف  دارفا  رـس  رب  مالک  نابز و  اب  درک  هدـهاشم  ار  يدنـسپان  راک  هک  یماگنه  نمؤم  ینعی  نابز : اب  راکنا  . 2
.دشک دایرف  درکن  ریثأت  رگا  دنک و  تحیصن  نارگداسف  هب  هنایفخم  یلالدتسا و  مرن و  نابز 

رکنم زا  یهن  يدعب  هلحرم  نارگداسف  مادقا  زا  يریگولج  یشارت و  عنام  هلیسو  هب  تارکنم  زا  یلمع  يریگولج  ینعی  یلمع : مادقا  . 3
.تسا

.دـنکن يریثأت  یلبق  لحارم  هک  دوش  یم  ارجا  یتقو  تسا و  فورعم  هب  رما  هلحرم  نیرخآ  نیا  گنج :)  ) نتـشک اـی  ندز  هب  مادـقا  . 4
زا تسا  مزال  دهد  ماجنا  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  تسا و  نیملسم  رما  تیالو  مالسلا و  هیلع  ماما  تارایتخا  هزوح  رد  هلحرم  نیا  هّتبلا 

.دریگب (2) هزاجا  عرش  مکاح 

یلمع یسایس و  همانرب  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقیقح  رد  ینعی  دوب  ساسا  هیاپ و  نیمه  رب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
نارازگراک تسخن  میدرک  ناـیب  هزراـبم  لـحارم  رد  هک  روطناـمه  درک و  هئارا  رکنم  زا  یهن  بوچراـهچ  رد  ار  توغاـط  اـب  هزراـبم 

.دوب رکنم  زا  یهن  بوچراهچ  رد  اه  نیا  همه  درک و  هناّحلسم  ةزرابم  هب  مادقا  سپس  درک  تحیصن  ار  تموکح 

ص:38

.104 نارمع / لآ  ( . 1 - ) 1
فورعم و هب  رما  باب  دـیلقت ، عجارم  هیلمع  ياه  هلاـسر  هللا -  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  فیلأـت  هلیـسولا ، ریرحت  ك.ر : ( . 2 - ) 2

.رکنم زا  یهن 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  تشادساپ  مشش :

هللا یلص  ربمایپ  تنـس  يوس  هب  ار  مدرم  هدش  لقن  ناشیا  زا  هک  يرگید  نانخـس  شیوخ و  همان  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: درامش یم  ءالبرک  مایق  فادها  زا  یکی  ار  نآ  دناوخ و  یم  ارف  هلآ  هیلع و 

؛ مدرکن مایق  ملظ  داسف و  نایغط ، يارب  نم  ًاملاظالو »  ًادسفم  الو  ًارطب  الو  ًارشا  جرخا  مل  ّینا  » 

؛ مدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  يارب  طقف  و  يّدج »  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  اّمناو  » 

؛ میامنب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  رکنملا »  نع  یهناو  فورعملاب  رمآ  نا  دیرا  » 

.منک لمع  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هب  (1) و  بلاط »  یبا  نب  یلع  یباو  يدج  هریسب  ریساو  » 

؛ منک یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  نآرق و  هب  ار  امش  نم  هیبن »  هنسو  هَّللا  باتک  یلا  مکوعدا  انا  » 

؛ تسا هدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  تقیقح  رد  هک  تتیما »  دق  هنسلا  ناف  » 

.تسا هدش  هدنز  اه  تعدب  (2) و  تییحا »  دق  هعدبلا  ناو  » 

دوش یم  ذخا  نآرق  زا  نید  تایلک  هک  روط  نامه  تسا و  ناناملسم  يامنهار  میرک  نآرق  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنس 
َرْکِّذلا َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو   ) .تسا نآرق  ریسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لمع  نانخس و  دیآ و  یم  تسد  هب  تنس  زا  زین  مالـسا  تایئزج 

ورف وت  يوس  هب  ار  نآرق ) هدـننک (  هاـگآ  و  .میداتـسرف )  ) نیتم ياـه  هتـشون  و   » (3) َنوُرَّکَفَتَی ؛ ) ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ َو  َلُِّزن  اـم  ِساـّنِلل  َنِّیَبـُِتل 
«. دننک رّکفت  نانآ  دیاش  ات  و  ینک ؛ نشور  نانآ  يارب  هدمآ ، دورف  مدرم  يوس  هب  ار  هچنآ  ات  میداتسرف ،

عافد نآ  زا  دـنناوخارف و  نآ  هب  ار  نارگید  دـننک و  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  هک  تسا  مزـال  ناناملـسم  همه  رب  و 
اب تفلاخم  قح  ناناملسم  ًالوصا  تسا و  نید  زا  یتمسق  كرت  نآ  هب  ندرکن  لمع  تسا و  نید  زا  عافد  تنـس  زا  عافد  هک  ارچ  دننک 

.دنرادن ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاروتسد 

«. دینک تعاطا  ار  شا  هداتسرف  ادخ و   » (4) َُهلوُسَر ؛ ) َهّللا َو  اوُعیِطَأ  )

«. دینک تعاطا  ار  ادخ ] [ي  هداتسرف دینک و  تعاطا  ار  ادخ   » (5) َلوُسَّرلا ؛ ) اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  )

ص:39

ص329. ج44 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص291  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 1 - ) 1
ص552؛ ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص306؛ ج3 ، يربط ، خیرات  زا  ص337  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 2 - ) 2

.دنک یم  لقن  ص609  ج11 ، قحلا ، قاقحا 
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.44 لحن / ( . 3 - ) 3
.20 لافنا / ( . 4 - ) 4
.12 نباغت / ( . 5 - ) 5
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ًالالَض َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  یَضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  (َو 
مامت ار  يزیچ  مکح )  ) شا هداتـسرف  ادـخ و  هک  یماگنه  هک  تسین ، نامیا  اب  نز  نامیا و  اـب  درم  يارب  یّقح )  ) چـیه و   » (1) ًانِیبُم ؛ )
هارمگ يراکشآ  یهارمگ  هب  ًامتح  سپ  دیامن ، ینامرفان  ار  شا  هداتسرف  ادخ و  سک  ره  و  دنشاب ؛ هتشاد  يرایتخا  ناشراک  رد  دننک ،

«. تسا هدش 

نآ نتخاس  يراج  نآ و  زا  عافد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  يایحا  یپ  رد  اروشاع  تضهن  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ 
.دوب هتشگ  ادیوه  اه  تعدب  دوب و  هدش  هدز  رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاروتسد  هک  ارچ  .دوب  ناناملسم  یگدنز  رد 

ترجه متفه :

زا هنابش  ترضح  دنک (2)  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دریگ  یم  میمـصت  دیزی  روتـسد  قبط  رب  هنیدم  مکاح  هک  یماگنه 
قارع فرط  هب  دوش و  یم  جراخ  رهـش  نآ  زا  ناشیا  دنـشک  یم  ار  ماما  رورت  هشقن  هّکم  رد  هک  یماگنه  زین  دوش و  یم  جراخ  هنیدم 

ربص سپ  دندرک  نیهوت  میوربآ  هب  : » دیامرف یم  يدش  جراخ  هنیدم  زا  ارچ  دنک  یم  لاؤس  وا  زا  هک  يدرم  باوج  رد  دور (3) و  یم 
(4) .مدرک » رارف  دنتساوخ  ار  منوخ  هک ) یماگنه   ) مدرک و ربص  سپ  دنتساوخ  ار  ملام  مدرک و 

نیرتمک دـنک و  ربص  رگمتـس  لباقم  رد  تسین  زیاج  رگید  داتفا ، رطخ  رد  نمؤم  ناج  یتقو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ماـما  مـالک  نیا  زا 
.دنک ترجه  هک  تسا  نیا  شنکاو 

دنوش یم  ور  هبور  لکشم  اب  دوخ  نیمزرس  رد  هک  یناسک  رب  هک  ارچ  دوب  نآرق  تایآ  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  نیا 
مزال دنوش  یم  ور  هبور  یناج  رطخ  اب  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لثم  ای  و  دنهد ، ماجنا  ار  دوخ  ینید  فیاظو  دناوت  یمن  و 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  .دننک  ترجه  هک  تسا 

ص:40

.36 بازحا / ( . 1 - ) 1
.دنک یم  لقن  هللا  همحر  قودص  یلاما  زا  ص312  ج44 ، راونالاراحب ، ( . 2 - ) 2

ص319 و 321. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 3 - ) 3
(. تبرهف یمد  اوبلطو   ) دنک یم  لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص357  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 4 - ) 4
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ادخ نیمز  ایآ  : » دنتفگ ناگتشرف )  ») (1) ًاریِـصَم ؛ ) ْتَءاس  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف  اهِیف  اوُرِجاُهتَف  ًهَعِـساو  ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاق َأ  )
«. تسا یماجرف  دب  و  تسا ، مّنهج  ناشدصقم  نانآ  سپ  دینک »!؟ ترجاهم  نآ  رد  ات  دوبن  عیسو 

نارجاهم تسادخ و  هدهع  رب  اه  نآ  شاداپ  دـنوش  هتـشک  شیوخ  ترجه  هار  رد  رگا  دارفا  نیا  هک  دـنک  یم  يروآدای  نآرق  سپس 
.دنراد یگرزب  شاداپ 

هار رد  هک  یناسک  و   » (2) َنِیقِزاّرلا ؛ ) ُْریَخ  َوَُهل  َهّللا  َّنِإ  ًانَـسَح َو  ًاقْزِر  ُهّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل  اُوتام  ْوَأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرَجاـه  َنیِذَّلا  (َو 
نیرتهب ادخ  اهنت  ًاملـسم ، و  دهد ؛ یم  يزور  ییوکین  قزر  نانآ  هب  ادخ  ًاعطق ، دندرم ، ای  دندش  هتـشک  سپـس  دـندرک ، ترجه  ادـخ 

«. تسا ناگدنهد  يزور 

ره و   » (3) ًامیِحَر ؛ ) ًاروُفَغ  ُهّللا  َناـک  ِهّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَـقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ًارِجاـهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  (َو 
ششاداپ نیقی  هب  سپ  دریگ ، ارف  ار  وا  گرم  سپـس  دیآ ، رد  هب  شا  هناخ  زا  وا ، هداتـسرف  ادخ و  يوس  هب  ترجاهم  ناونع ] هب   ] سک

«. تسا زرورهم  هدنزرمآ  رایسب  ادخ ، و  تسادخ ؛ رب 

هک یناسک   » (4) َنوُِزئاْفلا ؛ ) ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا َو  َْدنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )
اهنت و  دـنراد ؛ رتالاو  يا  هبتر  ادـخ  دزن  دـندومن ، داهج  ناشیاه  ناج  ناشلاوما و  اب  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  ترجه  دـندروآ و  ناـمیا 

«. دنابایماک نانآ 

يراکمتس اب  هزرابم  متشه :

ربمایپ زا  یثیدح  ّرح ، رکشل  دوخ و  باحصا  يارب  ینارنخس  رد  زین  هفوک و  ناگرزب  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
: دنک یم  قیبطت  هیما  ینب  رب  ار  نآ  سپس  دنک  یم  لالدتسا  نآ  هب  دیامرف و  یم  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لمعی هَّللا  لوسر  هنسل  ًافلاخم  هَّللا  دهعل  ًاثکان  هللا  مرحل  ًالحتسم  ًارئاج  ًاناطلس  يأر  نم  » 

ص:41
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ار يرگمتـس  مکاح  هک  سک  ره  « ؛ »  هلخدم هلخدی  نا  هَّللا  یلع  ًاقیقح  ناک  لعفالو ، لوقب  ریغی  مل  ّمث  ناودـعلاو  مثالاب  هَّللا  دابع  یف 
نیب رد  دنک و  یم  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  اب  هدومن و  ضقن  ار  یهلا  دـهع  هدرک و  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب 

( مّنهج ینعی   ) دوخ لحم  رد  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دنکن  شروش  لمع  نخس و  اب  وا  هیلع  دنک و  یم  لمع  هانگ  ملظ و  هب  مدرم 
(1) دنک .» لخاد 

تایآ زا  هتفرگرب  درک ، یهد  ناماس  ار  ءالبرک  مایق  نآ  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هزومآ  نیا 
لیم و دنک (2) و  یم  یفرعم  نانآ  ملظ  ار  ماوقا  یخرب  باذـع  تلع  دـنک و  یم  شنزرـس  ار  ملظ »  » يدایز تایآ  رد  هک  تسا  نآرق 

.دنک یم  یفرعم  باذع  بجوم  ار  ناراکمتس  رب  هیکت 

متـس هک  یناسک  يوس  هب  و   » (3) َنوُرَْـصُنت ؛ ) َُّمث ال  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  اـم  ُراـّنلا َو  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکْرَت  ـال  (َو 
سپـس تسین ؛ امـش  يارب  یتسرپرـس  چیه  ادخ  زج  هک  یلاح  رد  دیـسر ، دهاوخ  امـش  هب  خزود ]  ] شتآ هک  دیوشن ، لیامتم  دـندرک ،

«. دش دیهاوخن  يرای 

َّنِإ اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : ) دیامرف یم  دهد و  یم  داهج  هزاجا  دندش  عقاو  متس  دروم  هک  یناسک  هب  لاعتم  يادخ  سپس 
دروم نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دش ، هداد  داهج )  ) تصخر هدـش ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب   » (4) ٌریِدََقل ؛ ) ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا 

«. تساناوت نانآ  يرای  رب  ادخ  ًاعطق ، و  دنا ؛ هدش  عقاو  متس 

ماما زا  هک  ینانخـس  رد  .دندوب  هتفرگ  رارق  هیما  ینب  دـیزی و  متـس  دروم  یمالـسا  تما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهلا و  نید  يرآ 
: دنهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  يراکمتس  نیا  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  نیسح 

؛» تسا قساف  يدرم  دیزی  « ؛ »  قساف لجر  دیزیو  » 

؛» دوش یم  بکترم  تشز  لامعا  اراکشآ  « ؛ »  قسفلا نلعم  » 

؛» دشون یم  بارش  « ؛ »  رمخلا برشی  » 

ص:42
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؛» دنک یم  يزاب  ناریش  ناگس و  اب  « ؛ »  دوهفلاو بالکلاب  بعلیو  » 

؛» تسا نمشد  تیب  لها  اب   » (1) لوسرلا ؛ »  لآ  هیقب  ضغبیو  » 

؛» تسا هانگ  یب  دارفا  لتاق   » (2) همرحملا ؛ »  سفن  لتاق  » 

؛» دنک تعیب  دیزی  لثم  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچمه  یتیصخش )  ) هک تسین  اور   » (3) هلثم ؛ »  عیابیال  یلثمو  » 

«. دنا هدش  ناطیش  تعاطا  هب  مزلم  مدرم  نیا  قدزرف  يا  « ؛ »  ناطیشلا هعاط  اومزل  موقلا  ءالوه  ّنا  قدزرف  ای  » 

؛» دنا هدرک  كرت  ار  ادخ  تعاطا  و  « ؛ »  نامحرلا هعاط  اوکرتو  » 

؛» دنا هدرک  رهاظ  نیمز  رد  ار  داسف  و  « ؛ »  ضرالا یف  داسفلا  اورهظاو  » 

؛» دنا هدرک  لطاب  ار  یهلا  دودح  و  « ؛ »  دودحلا اولطباو  » 

؛» دنشون یم  بارش  و  « ؛ »  رومخلا اوبرشو  » 

؛» دنزای یم  تسد  هنارگراصحنا ) هنادبتسم و   ) نایاونیب ارقف و  لاوما  هب   » (4) نیکاسملاو ؛ »  ءارقفلا  لاوما  یف  اورثأتساو  » 

؛» دنا هدرک  مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ارادخ  مارح  و  « ؛ »  هلالح اومرحو  هَّللا  مارح  اولحاو  » 

«. دنا هدرک  دوخ  هب  رصحنم  ار  لاملا  تیب   » (5) یفلاب ؛ »  ورثأتساو  » 

.درک نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک و  هزرابم  داسف  ملظ و  اب  دزیخ و  اپ  هب  هک  تسا  یناملسم  ره  ینآرق  هفیظو  یطیارش  نینچ  رد 

یگدازآ يزاسدازآ و  مهن :

زا .تسا  توافتم  یناعم  ياراد  هژاو  نیا  اما  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  رـشب  خـیرات  رد  هک  تسا  یتاـملک  نیرت  بوبحم  زا  يدازآ  هژاو 
يدازآ رایتخا ، یفسلف ،) يدازآ   ) لالقتسا يانعم  هب  هلمج 
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رکشل يارب  ینارنخس  رد  رد ص360  زین  هفوک و  فارشا  هب  همان  رد  ص137  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 5 - ) 5
.381 راحب 44 /  234 و  یمزراوخلا 1 /  نیسحلا ، لتقم  ، 91 حوتفلا 5 /  زین  وّرح 
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هب يدازآ  و  یللملا ) نیب  یندـم و  قوقح  رد   ) یگدرب ربارب  رد  يدازآ  قوقح ،) هفـسلف  هزوح  رد   ) یقوقح يدازآ  تیبرت ، هزوـح  رد 
.دیآ یم  یقالخا  یگتسراو  يانعم 

و ندادن ) ّتلذ  هب  نت  يانعم  هب  « ) یگدازآ  » لماش هک  تسا  یقالخا  یگتـسراو  يانعم  هب  اروشاع  تضهن  رد  تیّرح  يدازآ و  ثحب 
.دوش یم  مدرم  يزاس  دازآ  یگدازآ و  لماش  هک  روط  نامه  .دوش (1)  یم  يدرمناوج ) « ) یشنم گرزب  سفن و  تمارک   » زین

: مینک یم  افتکا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  طقف  دروم  نیا  رد 

سپ دیـسرت  یمن  تماـیق  زا  دـیرادن و  نید  رگا  دـیامرف : یم  شیوخ  نانمـشد  هب  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  فلا )
هب ار  دوخ  ناردپ  بوخ  تافص  ینعی   ) .دینک لمع  دوخ  ناکاین  تداع  مسر و  هب  دیتسه  برع  رگا  دیـشاب و  هدازآ  ایند  رد  لقادح ) )

( دیروآ دای 

 « نومعزت امک  ًابرع  متنک  نا  مکباسحا  یلا  اوعجراو  هذـه  مکایند  یف  ًارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاختال  متنکو  نید  مکل  نکی  مل  نا  » 
(2) . 

يرطف هار  یلو  دـنک ، متـس  نارگید  هب  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  ناـسنا  هب  دوـش و  یم  اوـقت  بجوـم  داـعم  زا  سرت  نتـشاد و  نید  ینعی 
مارتحا یگدازآ و  يدازآ و  هدـش و  هدـیرفآ  دازآ  یناسنا  ره  هک  تسا  ندوب  هدازآ  نآ  تسه و  ملظ  زا  يریگولج  يارب  مه  يرگید 

.دراد تسود  ار  نارگید  قوقح  هب 

( گنج هب  میمصت  رد  نارای  نتشاذگ  دازآ   ) نارای زا  تعیب  نتشادرب  ب )

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  نینچ  نیا  تسین و  هتفریذـپ  ناهج  ناگدازآ  بتکم  رد  اهنآ ، هدارا  فالخ  رب  نارگید  ندرک  روبجم 
ره هک  درک  مالعا  اهنآ  هب  یّتح  دراذگ و  دازآ  ار  نانآ  تشادرب و  نارای  باحـصا و  زا  ار  دوخ  تعیب  راب  نیدـنچ  هفوک ، هب  هّکم  هار 

.دوش (3) یم  دیهش  دنامب  ام  اب  سک 

.دنامب قشع  هفیظو و  ساسحا  تیاضر و  يور  زا  هناهاگآ و  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  هارمه  سک  ره  تساوخ  یم  ماما  يرآ 

ص:44
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.دنوشن یقالخا  يرکف و  فارحنا  راتفرگ  ات  دزاس ، دازآ  هیما  ینب  ملظ  تراسا و  زا  ار  مدرم  ات  درک  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ج )

نوچ تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآرق و  زا  يوریپ  یعون  مدرم  يزاسدازآ  یگدازآ و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هویـش  نیا 
مالـسا ربمایپ  تلاسر  هدرک و  داـی  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  تلاـسر  زا  یکی  مدرم  يزاـس  دازآ  مسر 

...و متـس  یفارخ و  لامعا  لطاب ، دیاقع  زا  اهنآ  ندرک  دازآ  مدرم و  ياپ  تسد و  زا  اهریجنز  لغ و  نتـشادرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دنک یم  یفرعم 

ِرَْکنُْملا َو ِنَع  ْمُهاْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  )
ُهوُرَـصَن َو ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َِثئابَْخلا َو  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی 

یم يوریپ  هدناوخن ، سرد  ربمایپ  ادخ ،)  ) هداتسرف ي زا  هک  یناسک  نامه ) (« ؛  1 َنوُِحْلفُْملا ) ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا 
نامرف هدیدنسپ  راک ]  ] هب ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دنبای ؛ یم  هتشون  لیجنا  تاروت و  رد  ناشدزن  ار  وا  تافص )  ) هک يربمایپ )  ) نآ دننک ؛

نانآ رب  ار  اه  يدـیلپ  درمـش و  یم  لالح  ار  هزیکاپ  ياه ] یکراوخ   ] ناشیارب دـنک و  یم  عنم  دنـسپان  راک ]  ] زا ار  ناـنآ  و  دـهد ، یم 
دندروآ نامیا  وا  هب  هک  یناسک  و  دراد ؛ یمرب  اهنآ  شود )  ) زا هدوب ، نانآ  رب  هک  ار  ییاه  لغ  ناشنیگنـس و  فیلکت  دنک و  یم  مارح 

اهنت دـندومن ، يوریپ  هدـمآ  دورف  وا  اب  هک  يرون  زا  دـندرک و  شا  يرای  و  دنتـشادزاب ) وا  زا  ار  شنانمـشد  و   ) دنتـشاد شا  یمارگ  و 
«. دنراگتسر نانآ 

47 و هط /   ) دنک یم  یفرعم  نانآ  تاجن  یگدنب و  زا  مدرم  يزاس  دازآ  نوعرف ، اب  هلباقم  ماگنه  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  تلاسر  زین  و 
(. 17 و 22 ءارعش /  80 و 

( يرادم تّزع   ) يریذپان تلذ  مهد :

تسا اروشاع  مهم  ياه  مایپ  اهراعش و  زا  نیا  تسا و  نتفرن  ّتلذ  راب  ریز  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  یـسایس  ياه  هزومآ  زا  یکی 
هنالیلذ یگدنز  رب  ار  تّزع  اب  گرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناورهر  يرآ  .تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  هعیـش  ره  يوگلا  قشمرـس و  هک 

.دنهد یم  حیجرت 
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(1) ّلذ . »  یف  تایح  نم  ریخ  ّزع  یف  توم  » 

هیلع نیـسح  ورهر  ره  مچرپ  راعـش  نیا  يرآ  .دنناد (2)  یم  ملاظ  اب  یگدـنز  رد  ار  تراسخ  تداهـش و  رد  ار  تداعـس  ناینیـسح  و 
.تسا رود  ام  زا  ّتلذ  هک  تسا  مالسلا 

(3) ّهلذلا . »  انم  تاهیه  » 

تسا یهاگدید  نیا  تس و   ّ تالذ تّزع و  رایعم  هکلب  تسین  گرم  یگدنز و  لوپ ، تداعـس ، رایعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بتکم  رد 
هچ ره  گرم  هکارچ  .داد  رییغت  گرم  هب  تبـسن  ار  هدازآ  ياه  ناـسنا  هاگدـید  ینعی  داد  هیدـه  تیرـشب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک 
زا يا  هزات  فیرعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسیچ و  گرم  هب  تبـسن  سک  ره  هاگدـید  هک  تسا  نآ  مهم  اـّما  تسه  همه  يارب  تسه 
رد تاـیح  تسا و  نارگمتـس  اـب  یگدـنز  رد  گرم  هک  تخاـس  نشور  داد و  رییغت  ار  هاگدـید  نـیا  درک و  هـئارا  یگدـنز  گرم و 

.تسا هتفهن  تداهش 

تسا دساف  يدرم  مه  دیزی  تشادن و  هیما  ینب  تموکح  نارازگراک  رد  يریثأت  وا  حیاصن  هک  دنیب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 
تعیب اـی  هک  دنتـسه  وا  لاـبند  هب  اـج  همه  ـالبرک  هّکم و  رد  هک  ارچ  درادـن  هدـیاف  مه  وا  رارف  دـنک و  تعیب  وا  اـب  هک  تسین  زیاـج  و 

: دیوگ یم  دگنج و  یم  سفن  نیرخآ  ات  دتسیا و  یم  هنادرم  نمشد  ربارب  رد  دنشکب  ار  وا  ای  دنریگب 

یمن امـش  اب  تعیب  تسد  لیلذ  دارفا  لثم  مسق  ادخ  هب  هن   » (4) دیبعلا ؛ »  رارف  ّرفا  الو  لیلذـلا  ءاطعا  يدـی  ب ]-  ] مکیطعا هَّللاو ال  ال  » 
«. منک یمن  رارف  ناگدرب  لثم  مهد و 

راگزاس نآرق  ینابم  اب  دراد و  ینآرق  یهاگتـساخ  يریذـپان ، تلذ  يرادـم و  تّزع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراـتفر  هویـش  نیا 
يراوخ تلذ و  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  دنک و  یم  یفرعم  راد  تزع  ار  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  هک  تسا 

.تسا رود  هب  نانمؤم  زا 

شا و هداتـسرف  يارب  ادـخ و  يارب  طقف  تّزع  هک  یلاـح  رد   » (5) َنوُمَْلعَی ؛ ) ـال  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِکل  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُـسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِّلل  (َو 
«. دنناد یمن  ناقفانم  نکیل  و  تسا ، نانمؤم  يارب 
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یکین ود  زا  یکی  باختنا  مهدزای :

زا یکی  تفر  یم  قارع  فرط  هب  دش و  یم  جراخ  رگا  یلو  دش  یم  هتـشک  دنام  یم  هنیدم  ای  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 
عفدی ناف  مهفلخا  نا  هرکا  ًادعوم  موقلا  نیب  ینیب و  نا  دومرف « : ور  نیا  زا  دوب و  یم  ترـضح  راظتنا  رد  نیینـسحلا ) يدحا   ) زیچ ود 

(1) هَّللا . »  ءاش  نا  هداهش  زوفف و  هنم  ّدبال  ام  نکی  نا  یفک و  انیلع و  معنا  ام  ًامیدقف  اّنع  هَّللا 

هب دـش ، یم  طقاس  دـیزی  تموکح  دـندرک و  یم  تیامح  ماما  زا  مدرم  رگا  هک : تسا  نآ  یلقع  لـیلد  یعون  هک  بلطم  نیا  لـصاح 
ترـضح دـندرک  یمن  يرای  ار  ماما  مدرم  رگا  .دوب و  یهلا  تمعن  کی  نیا  تشگ ، یم  لصاح  يزوریپ  دـش و  یم  مامت  مالـسا  عفن 

هنیدم هّکم و  زا  جورخ  تروص ، ره  رد  سپ  .دـش  یم  هدـنز  مالـسا  وا  نوخ  اب  تشگ و  یم  اوسر  دـیزی  تموکح  دـش و  یم  دـیهش 
.دوب ادص  رس و  نودب  ندش  هتشک  ای  تعیب  زا  رتهب 

رد مالسا و  عفن  هب  یمیظع  تاغیلبت  هک  دش  بجوم  میظع  یـشکرکشل  اب  البرک و  يارحـص  رد  هنامولظم  روط  هب  ماما  تداهـش  ینعی 
.دوش نیمضت  خیرات  لوط  رد  مالسا  تایح  دتفا و  هار  هب  هیما  ینب  ملظ  ییاوسر  تهج 

اب گنج  ماگنه  رد  هک  یناسک  ربارب  رد  نآرق  هک  ارچ  تسا ، نآرق  تایآ  قباطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینالقع  یقطنم و  هویش  نیا 
َوُه اَنل  ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِـصی  َْنل  ُْلق  : ) دیامرف یم  دـنتفگ  یم  دنـسپان  نانخـس  دـندرک و  یم  يراتفردـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ام هب  هتـشاد ، ررقم  ام  رب  ادخ  هچنآ  زج  : » وگب  » (2) ِْنیَیَنْـسُْحلا ؛ ) يَدْحِإ  ّالِإ  اِنب  َنوُصَّبَرَت  ْلَه  ُْلق  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  انالْوَم َو 
ای يزوریپ   ) یکین ود  زا  یکی  زج  ام  يارب  ایآ  : » وگب .دننک » لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  سپ  نانمؤم ، و  تسام ؛ تسرپرـس  وا  دسر ؛ یمن 

«. دیراد راظتنا  ار  تداهش )

زوریپ ایند  رد  هچ  میوش و  تشهب  یهار  میـسرب و  تداهـش  زوف  هب  هچ  تسا  کـین  نآ  ماـجرف  قح و  اـم  هار  تروص  ود  ره  رد  ینعی 
.میوش

هب ای  دماجنا  یم  تلذ  ایند و  رد  تسکش  هب  ای  نوچ  دوش  یم  یهتنم  يراکنایزو  تکاله  هب  تروص  ره  رد  نافلاخم  تشونرـس  یلو 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  میهد و  همادا  ار  دوخ  هار  ام  هک  دـنک  یم  مکح  قطنم  لـقع و  سپ  .دوش  یم  یهتنم  مّنهج  ندـش و  هتـشک 

.درک نینچ 
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مدرم تجح  مامتا  هب  قح  ماما  تبثم  خساپ  بوجو  مهدزاود :

هیلع نیـسح  ماما  مینک و  تعیب  وت  اب  میهاوخ  یم  میرادن و  ماما  ام  هک  دیـسر  هفوک  لها  فرط  زا  رّرکم  نادصاق  دّدـعتم و  ياه  همان 
تعیب ملـسم  اب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  دـهد و  شرازگ  ار  عاضوا  دـنک و  ناحتما  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  ار  لـیقع  نب  ملـسم  زین  مالـسلا 

مهلـسرو هفوکلا  لها  بتک  هذه  دومرف « : ور  نیا  زا  دورب و  قارع  هب  هک  دوب  بجاو  وا  رب  دش و  مامت  ماما  رب  یعرـش  تّجح  دـندرک 
اهنآ تباجا  تساهنآ و  نادصاق  هفوک و  مدرم  ياه  همان  نیا  « ؛ (1) هناحبـس »  هَّللا  دنع  ّیلع  رذعلا  مهل  ماقو  مهتباجا  ّیلع  بجو  دقو 

«. دنراد لیلد ) و   ) رذع نم  هیلع  ناحبس  يادخ  دزن  اهنآ  دش و  بجاو  نم  رب 

: » دیامرف یم  درامش و  یم  رب  ار  قح  قیال و  لداع و  ماما  تایصوصخ  شیوخ  ياه  ینارنخس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یفرط  زا 
(2) هَّللا . »  تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  قحلاب  نئادلاو  طسقلاب  ذخالاو  باتکلاب  لماعلا 

نانآ تساوخ  نیا  هب  نم  میرادـن و  ماما  ام  هک  دنتـشون  مدرم  : » هک دـنک  یم  نایب  البرک  هب  شیوخ  ندـمآ  للع  رد  رگید  فرط  زا  و 
(3) .مداد » تبثم  خساپ 

و ( 15 يروش / 149 و 83 و  ماعنا / 150 و  هرقب /  ) تسا هتفگ  نخس  نآ  زا  اهراب  هتخانش و  تیمـسر  هب  ار  لیلد  تّجح و  میرک  نآرق 
.دنک یم  یفرعم  مدرم  رب  تّجح  مامتا  يارب  ار  یهلا  ناربمایپ  نداتسرف  یتح 

«. دشابن ادخ  رب  یتّجُح  مدرم  يارب  ناگداتسرف ، نیا  زا  دعب  ات   » (4) ِلُسُّرلا ؛ ) َدَْعب  ٌهَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  )

مدرم توعد  هب  ساسا  نیمه  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش و  لمع  نآ  قبط  هک  تسا  مزال  دـش  مامت  تجح  هک  یماـگنه  يرآ ،
.درک عورش  ار  اروشاع  تضهن  داد و  تبثم  خساپ  هفوک 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  نآرق  تایآ  ریسفت  مجنپ :

هراشا

دوجو مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  رصع  لثم   ) یملع ياهراک  يارب  تصرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  رد 
هب ءالبرک  نایرج  سپس  یمالسا ، هعماج  تالکـشم  یلخاد و  ياه  گنج  هیما و  ینب  یماظن  ياهراشف  رـصع  نآ  رد  هک  ارچ  تشادن 

.تشاد دوجو  قیمع  یملع  تاسلج  يارب  یلاجم  رت  مک  دمآ و  دوجو 

يریسفت بلاطم  هژیو  هب  ینید  یملع و  بلاطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دمآ  یم  دوجو  هب  یهاتوک  ياه  تصرف  نیب  نیا  رد  هتبلا 
يرایسب دندروآ  دوجو  هب  البرک  مایق  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  دعب  هیما  ینب  هک  یناقفخ  رطاخ  هب  یلو  دندرک  یم  نایب  ار 

زا هک  یثیداحا  نایم  رد  لاح  نیا  اب  اما  .تفر  نیب  زا  اه  نآ  ياه  هتـشون  ای  دش  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  يدـشن  لقن  ثیداحا  نیا  زا 
.مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  ریسفت  نآرق  تایآ  زا  يدادعت  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد یتایآ  یهاگ  لیلد و  دـهاش و  ناونع  هب  تایآ  یخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهریـسفت  رب  هوالع  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال 
.دراد لقتسم  یسررب  ياج  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  ياه  هبطخ  تاملک و  رد  نافلاخم  باوج 

نآرق رد  سانسن ) سان -  هابشا  سان -   ) مدرم هورگ  هس  - 1

هیلع نیسح  ماما  هب  ترضح  دیسرپ و  سانسنلا »  » و سانلا » هابـشا  «، » سانلا  » ریبعت هس  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یـصخش 
ام نآرق ) تایآ  یخرب  رد  مدرم ، سانلا ( »  » زا دوصقم  اما  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهدب و  وا ر  باوج  هک  داد  روتسد  مالسلا 
یم ریزارس  مدرم  هک  ییاج  زا   (1) ُساّنلا ، ) َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  : ) دومرف نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ور  نیا  زا  میتسه 

.دیوش ریزارس  جح ) لامعا  ماجنا  ماگنه  رد  نایجاح  امش   ) دنوش

نیا زا  دنیآ  یم  رامش  هب  ام  زا  ام و  ناتسود  نانآ  دنتسه ، ام  نایعیش  دنتـسه ) مدرم  هیبش  هک  يدارفا  سانلا ( » هابـشا   » زا دوصقم  اما  و 
.تسا نم  زا  تقیقح  رد  دنک  يوریپ  ارم  سک  ره   ، 2 یِّنِم ) ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  : ) دومرف نآرق ) رد   ) مالسلا هیلع  میهاربا  ور 
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تئارق ار  هیآ  نیا  دـندرک و  هراـشا  مدرم  زا  یهورگ  هب  تسد  اـب  نیـسح  ماـما  سپـس  .دنتـسه  مدرم  ماوع  سانـسنلا »  » زا دوصقم  اـما 
(2) - (1) ًالِیبَس . ) ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  : ) دندرک

نب دیعس  نع  هیبأ ، نع  بلاغ ، نب  هللادبع  نع  بوبحم ، نبا  نع  ًاعیمج  هیبأ ، نع  میهاربا ، نب  یلع  لهـس و  نع  هدانـسأب  ینیلکلا  يور 
ًاملاع تنک  نإ  ینربخأ  لاقف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ءاج  ًالجر  ّنإ  : » لوقی مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تعمس  لاق : بیـسملا ،

 : مالسلا هیلع  نیسحلا  لاقف  لجّرلا ، بجأ  نیسح  ای  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف  سانـسنلا ، نعو  سانلا ، هابـشأ  نعو  ساّنلا ، نع 
( ُساّنلا َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  : ) هباتک یف  هرکذ  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق  کلذـلو  سانلا ، نحنف  سانلا ، نع  ینربخأ  کلوق : اّمأ  »

.سانلاب ضافأ  يذلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرف هللا   3

4 یِّنِم .) ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  : ) هیلع هللا  یلص  میهاربا  لاق  کلذلو  اّنم ، مهو  انیلاوم ، مهو  انتعیش ، مهف  ساّنلا ، هابشأ  کلوق : امأو 

6 - 5 ًالِیبَس .) ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  : ) لاق مث  سانلا ، هعامج  یلإ  هدیب  راشأ  و  مظعألا ، داوسلا  مهف  سانسنلا ، کلوق : اماو 

لیلحت

اب مود  هیآ  دروم  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  هراشا  سانلا »  » ربکا قادـصم  هب  لوا  هیآ  دروم  رد  ثیدـح  نیا  رد 
رامش هب  نانآ  زا  سپ  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  همئا  وریپ  هک  هدرمـشرب  هدعاق  نیا  قادصم  ار  نایعیـش  نآرق ، زا  یلک  هدعاق  کی  رکذ 
يدام روما  هب  طقف  هکدنتـسه  ینایاپراهچ  لثم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدرمـشرب  ار  هیآ  قیداصم  موس  هیآ  دروم  رد  .دنیآ و  یم 

.دندسر یمن  یناسنا  ینامیا و  ییافوکش  تریصب و  رکفت و  هلحرم  هب  دنرب  یم  رس  هب  تلفغ  رد  دنهد و  یم  تیمها  دوخ 

.دمآ دهاوخ  نیسحلا  تایآ  ثحبم  لیذ  نآ  لماک  ریسفت  هارمه  هب  هرقب  هیآ 199  يروآدای :
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نآرق رد  ماحرالاولوا  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 2

؛ ) ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو   ) هیآ دروم  رد  ترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندومرف : ...و  دنرتراوازـس » ادخ ، باتک  رد  رگید ،]  ] یخرب هب  تبـسن  نانآ  زا  یخرب  نادنواشیوخ ، و   » (1)

امـش .تسا  هدشن  دصق  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها   ) امـش زا  ریغ  دنگوس  ادخ  هب  دـندومرف : ناشیا  مدیـسرپ و  هیآ  لیوأت  دروم  رد  هلآ 
تفر ایند  زا  تردپ  هک  یماگنه  .تسا و  نم  هاگیاج  نم و  هب  یلوا  یلع  تردـپ  متفر  ایند  زا  نم  هک  یماگنه  دـیتسه  نادـنواشیوخ 

.یتسه نآ  هب  یلوا  وت  تفر  ایند  زا  نسح  هک  یماگنه  تسا و  نآ  هب  یلوا  نسح  تردارب 

؟ تسا نم  هب  یلوا  یسک  هچ  نم  زا  دعب  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع 

سپس یلع  شدنزرف  سپس  یـسوم ، شدنزرف  سپـس  رفعج  شدنزرف  سپـس  دمحم  شدنزرف  سپـس  یلع  تدنزرف  دومرف : ترـضح 
هب یلوا  نانیا  .دوش  یم  بیاغ  هک  تنادنزرف  زا  مهن  شدنزرف  سپـس  نسح  شدنزرف  سپـس  یلع ، شدنزرف  سپـس  دمحم  شدـنزرف 

دروم رد  ارم  هک  یمدرم  ردقچ  تسا  نم  تنیط  زا  نانآ  تنیط  هدرک و  اطع  ار  نم  مهف  نم و  ملع  نانآ  هب  ادخ  دنتسه و  هاگیاج  نیا 
.دناسرن (2) نانآ  هب  ارم  تعافش  ادخ  دننک  یم  تیذا  نانآ 

ِساَّبَْعلا ِْنب  ِدَّمَُحم  انثّدـح  لاـق : يِرَوَنیِّدـلا ، َنوُراَـه  ِْنب  رکبوـبا  ِدَّمَُحم  انثّدـح  لاـق : ِیناَـبیَّشلا ، ِِبلَّطُْملا  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  نَـع 
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  انثّدح  لاق : ِءاَّذَْحلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  انثّدح  لاق : يِراَفِْغلا ، َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  انثّدح  لاق : يِرْـصِْملا ،

ِباتِک ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  : ) َهیْآلا ِهِذَـه  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اََّمل   » مالـسلاامهیلع ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َلاَق  َلاَق :
ِیلَع َكُوبَأَف  ُِّتم  اَذِإَف  ِماَحْرَْألا ، ُولوُأ  ُْمْتنَأَو  ْمُکَریَغ ، اَِهب  یَنَع  اَم  ِهَّللاَو  َلاَقَف : اَِهلیِوْأَت  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَس   3 ِهّللا )

يِدـَْعب ْنَمَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتُلق : ِِهب ، َیلْوَأ  َْتنَأَف  ُنَسَْحلا  یَـضَم  اَذِإَف  ِِهب ، َیلْوَأ  ُنَسَْحلا  َكوُخَأَف  َكُوبَأ  یَـضَم  اَذِإَف  ِیناَکَِمبَو ، ِیب  َیلْوَأ 
؟ ِیب َیلْوَأ 
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ْنِم ِِهناَکَِمب  ِِهب  َیلْوَأ  ٌرَفْعَج  ُُهْنباَف  ٌدَّمَُحم  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ٌدَّمَُحم  ُُهْنباَف  یَـضَم  اَذِإَف  َكِدَْعب ، ْنِم  َِکب  َیلْوَأ  ِیلَع  َُکْنبا  َلاَقَف 
ٌدَّمَُحم ُُهْنباَف  ِیلَع  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنباَف  یَسُوم  یَـضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  یَـسُوم  ُُهْنباَف  ٌرَفْعَج  یَـضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ،
ُنَسَْحلا یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ُنَسَْحلا  ُُهْنباَف  ِیلَع  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنباَف  ٌدَّمَُحم  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ؛ ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ 

ٍمْوَِـقل اَـم  ِیتَـنیِط ، ْنِم  ْمُُهتَنیِط  یِمْهَف ، یِْملِع َو  ُهَّللا  ُمُهاَـطْعَأ  َِکْبلُـص  ْنِم  ُهَعْـسِّتلا  ُهَِّمئَأـْلا  ِهِذَـهَف  َكِدـْلُو ، ْنِم  ِعِـساَّتلا  ِیف  ُهَـبیَْغلا  ِتَـعَقَو 
(1) ِیتَعاَفَش .» ُهَّللا  ُمَُهلاَنَأ  َال  ْمِهِیف ، ِینَنوُذْؤی 

لیلحت

نیسح ماما  ثیدح  نیا  رد  ینعی  درامش  یم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  ماحرالاولوا »  » لماک قیداصم  ثیدح  نیا 
مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان  هک  تسا  نیا  بلاج  دنک و  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هیآ  ریسفت  حیضوت و  مالسلا  هیلع 

.درب یم  ار 

دروم لماک  تروص  هب  تمـسق  نآ  رد  هک  هدـش  رکذ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  طوبرم  تاـیآ  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  يروآداـی :
.میهد یم  رارق  یسررب 

هانگ یب  نیمز  - 3

یم ینیمز  هک  تسا  نآ  دوش  یم  لیدبت  نیمزریغ  هب  نیمز  هکنیا  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
.دش هدناطلغ  دوب و  نیمز  هک  لوا  راب  لثم  درادن  هایگ  هوک و  هک  فاص  نیمز  دوش ، یمن  ماجنا  نآ  رب  هانگ  هک  ددرگ 

اَهیَلَع ْبِسَتْکَت  ْمـَل  ٍضْرَأـِب  ِینْعی   2 ِضْرَأـْلا ) َْریَغ  ُضْرَأـْلا  ُلَّدَُـبت  : ) َلاَـق مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ْنَع  َهَتِخاَـف  ِیبَأ  ِْنب  ِریَوـُث  ْنَع 
.ٍهَّرَم (2) َلَّوَأ  اَهاَحَد  اَمَک  ٌتاَبَن  َال  ٌلاَبِج َو  اَهیَلَع  تَسَیل  ًهَزِراب  َبُونُّذلا ،

لیلحت

.دهد یم  حیضوت  ار  رگید  نیمز  هب  نیمز  لیدبت  يانعم  هک  تسا  میهاربا  هروس  هیآ 48  زا  يریسفت  تقیقح  رد  ثیدح  نیا 

: مینک یم  هجوت  قوف  هیآ  ریسفت  هب  کنیا 
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و نیمز ، نیا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور  رد  (، » 48 میهاربا / ( ؛ )  ِراّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهِّلل  اوُزََرب  ُتاوامَّسلا َو  ِضْرَْألا َو  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی  ) 
«. دنوش رهاظ  هریچ ، هناگی  يادخ  ربارب  رد  مدرم )  ) و دنوش ، یم  لیدبت  يرگید ) ياه  نامسآ  هب   ) اه نامسآ 

اه هراشا  اه و  هتکن 

هاگدید دنچ  نآرق  نارسفم  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  رگید ،» نامسآ  نیمز و  هب  نامـسآ  نیمز و  لیدبت   » دروم رد  . 1
: دنراد

یم اـپرب  تماـیق  دوش و  یم  هدـیرفآ  يرگید  نیمز  دوباـن و  نیمز  نیا  یلک  هب  ینعی  تسا ؛ تاذ  لیدـبت  روـظنم  هک  دـنا  نآرب  یخرب 
.ددرگ

نیمز تمایق ، ۀناتسآ  رد  نامسآ  نیمز و  نیا  یناریو  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ نامـسآ  نیمز و  تافـص  لّدبت  دوصقم  هک  دنا  نآرب  یخرب 
شوماخ و دیـشروخ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  رهاظ  زا  اما  .دنوش  یم  اپرب  رت  هتفای  لماکت  ون و  ینامـسآ  و 
دوش (1) یمن  دوبان  یلک  هب  ناهج  اما  دزیر ، یم  مهرد  ناهج  ینونک  ماظن  دوش و  یم  ادیوه  تخس  ياه  هلزلز  هتفاکش و  اه  نامسآ 

.دنهن یم  ماگ  رت  یلاع  هزات و  ینیمز  هب  مدرم  هکلب 

نوریب ناهج  زیچ  همه  ردام  مکـش  نورد  زا  دهاوخب  هک  یکدوک  نوچ  مه  تسا ؛ لکـشم  ام  يارب  هزات  ِناهج  نآ  لماک  كرد  هتبلا 
.دنک (2) كرد  ار 

: دنا هدومن  ریسفت  هنوگ  دنچ  ار  زیخاتسر  رد  ادخ  ربارب  رد  اه  ناسنا  زوُرب » ، » نارسفم . 2

.تمایق رد  اهربق  زا  اه  ناسنا  ندمآ  نوریب  فلا )

درادن نطاب  رهاظ و  ناسنا  اج  نآ  رد  ینعی  زیخاتسر ؛ هنحـص  رد  شا  ینوریب  ینورد و  ياوتحم  مامت  اب  ناسنا  دوجو  مامت  روهظ  ب )
.دوش (3) یم  راکشآ  وا ) دودحم  ملع  دید  رد  یتح   ) ناسنا زیچ  همه  و 

.تسا زیچ  همه  رب  وا  ةرطیس  ّطلست و  يانعم  هب  ادخ ، ندوب  راّهق » . » 3

ص:53

.لازلز راطفنا و  ریوکت ، ياه  هروس  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.392 ص390 -  ج10 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

تسا ندش  راکشآ  شا  همزال  هک  تسا  عیـسو  ياضف  رد  نتفرگ  رارق  يانعم  هب  عیـسو ) لحم  اضف و  « ) زارب  » ةدام زا  زوُرب » ( . » 3 - ) 3
(. ص385 ج10 ، هنومن ، ریسفت  )
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اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دوش یم  رارقرب  یناهج  نیون  ماظن  زیخاتسر  رد  . 1

(. دیوش هدامآ  زور  نآ  يارب   ) دیوش یم  رهاظ  یهلا  هاگشیپ  رد  دوجو ، مامت  اب  ناگمه ، زیخاتسر ، رد  . 2

زیخاتسر رد  تیالو  زا  شسرپ  - 4

هب نم  هب  تبـسن  رکبوبا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور ) : ) دندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
یلص ربمایپ  تمدخ  زور  نآ  يادرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لد ، هلزنم  هب  نامثع  مشچ و  هلزنم  هب  رمع  تسا و  شوگ  هلزنم 

نیادروم رد  ناج  ردپ  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  .دندوب  رضاح  رفن  هس  نآ  نینمؤملاریما و  مدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا 
؟ دوب هچ  دوصقم  مدینش  يزیچ  تباحصا 

نیا نم  یـصو  زا  يدوز  هب  هک  دنتـسه  نم  لد  مشچ و  شوگ و  ناـنآ  دومرف : درک و  هراـشا  رفن  هس  نآ  هب  سپـس  هلب  دومرف : ربماـیپ 
.دنوش یم  عقاو  لاؤس  دروم  درک ) مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  )

لد هدید و  یئاونـش و  هک  ارچ ] (، »] 36 ءارـسا / ( ؛ )  ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  دیامرف ( : یم  دـنوادخ 
«. دنوش یم  هدیسرپ  نآ  زا  اهنآ  یگمه  نازوس ،) )

( یلع  ) وا تیالو  زا  دنوش و  یم  فقوتم  زیخاتـسر  زور  نم  تما  مامت  مراگدرورپ  تّزع  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
[ ارچ ، ] دـیراد هاگن  ار  نانآ  و  (، » 24 تافاص / ( ؛ ) َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  : ) ّلجوّزع دنوادخ  نخـس  تسا  نیا  .دـنوش و  یم  هدیـسرپ 

«. دنریگ یم  رارق  یسرپزاب  دروم  نانآ  هک 

دایز نب  لهـس  انثدح  لاق : یفوکلا ، هللادبع  یبأ  نب  دمحم  انثّدح  لاق : قاّقدلا ، نارمع  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  نب  یلع  مساقلا  یبأ  نع 
هیبأ نع  یلع ، نب  دمحم  هیبأ  نع  اضّرلا ، یلع  نبا  دّمحم  نب  یلع  يدیـس  ینثّدح  لاق : ینـسحلا ، هللادبع  نب  میظعلادـبع  نع  یمدآلا ،
َّنِإَو ِعْمَّسلا ، َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  ٍرَْکب  َابَأ  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  : » َلاَق مالسلاامهیلع ،  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ِنَع  هئابآ ، نع  اضرلا ،

ُرَمُعَو ٍرَْکبُوبَأَو  َنِینِمْؤُْـملاُریِمَأ  ُهَدـْنِعَو  ِهَیلِإ  ُْتلَخَد  ِدَْـغلا  َنِم  َناَـک  اَّمَلَف  لاـق : .ِداَؤـُْفلا  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َناَْـمثُع  َّنِإَو  ِرَـصَْبلا ، َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َرَمُع 
.»؟ َوُه اَمَف  ًالْوَق  ِءَالُؤَه  َِکباَحْصَأ  ِیف  ُلوُقَت  َُکتْعِمَس  َِتبَأ  ای  َُهل : ُْتلُقَف  ُناَْمثُعَو ،

ص:54

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


َراَشَأَو اَذَه -  مالسلا  هیلع  یِـصَو  ْنَع  نَُولَأْسیَـسَو  ُداَؤُْفلاَو ، ُرَـصَْبلاَو  ُعْمَّسلا  ُمُه  َلاَقَف : ْمِهَیلِإ  َراَشَأ  َُّمث  ْمَعَن ، هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف 
ِهَّزِعَو َلاَق : َُّمث   1 ًالُؤْسَم ) ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  : ) ُلوُقی َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق : َُّمث  مالـسلا -  هیلع  ِیلَع  َیلِإ 

3 - 2 َنُولُؤْسَم .) ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  : ) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  ِِهتیَالَو ، ْنَع  َنُولُوئْسَم  ِهَمایِْقلا َو  َمْوی  َنوُفَقوَُمل  ِیتَّمُأ  َعیِمَج  َّنِإ  یِّبَر 

لیلحت

زا هک  .تسا  هدـش  رفن  هس  رب  قیبـطت  قوف  ثیدـح  رد  یلو  تسا  یلومعم  لد  مشچ و  شوگ و  دروم  رد  ( 36 ءارسا /  ) لوا هیآ  رهاظ 
لماش هک  يروط  هب  تسا  هدش  هداد  لد  شوگ و  مشچدروم و  رد  ییانعم  هعـسوت  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  ینعی  تسا  هیآ  نطب  نایب  عون 

.تسا هاگآ  شزومآ  زا  تسوا و  فارطا  ناسنا  لد  شوگ و  مشچ و  لثم  دوش ك  سکره 

یلـص ربمایپ  اب  دـیدش  تفلاخم  رطاخ  هب  رفن  هس  نآ  هک  تسا  هیآ  نطاب  دوصقم  دـنا : هدومرف  قوف  تیاور  هیجوترد  ناثّدـحم  یخرب 
رب تجح  سپ  دـندش  لد  مشچ و  شوگ و  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  زا  اـه  نآ  عـالطا  روما و  رهاوظ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

.دش (1) رت  مامت  اه  نآ 

دارفا همه  زا  زیخاتـسر  ياه  هاگتـسیا  زا  یکی  رد  هک  دـنک  یم  نایب  زیخاتـسر  دروم  رد  یلک  لصا  کـی  ( 24 تافاص /  ) مود هیآ  اـما 
هک ارچ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هک  دنک  یم  نایب  ار  شـسرپ  قیداصم  نیرت  مهم  زا  یکی  تیاور  یلو  .دوش  یم  شـسرپ 

؟ نایصع ای  دیدرک  تعاطا  ایآ  دیدرک  هچ  نآ  اب  هک  دوش  یم  هدیسرپ  تسا و  یهلا  ياه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  تیالو 

: مینک یم  هجوت  طبترم  تایآ  تافاص و  هروس  ءارسا و 24  هروس  تایآ 36  ریسفت  هب  کنیا 

چیه هک  هـچنآ  زا  و  (، 36 ءارـسا / ( ؛ ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُـک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفْقَت  ـال  َو  - )
.دنوش یم  هدیسرپ  نآ  زا  اهنآ  یگمه  نازوس ،)  ) لد مشچ و  شوگ و  هک  ارچ ] [ ؛ نکم يوریپ  يرادن ، نادب  یملع 

ص:55

ص561. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 4 - ) 1
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اه هراشا  اه و  هتکن 

هن دـینک  تیعبت  ملع  نیقی و  زا  طقف  ...و ) ندرک  يرواد  نداد ، یهاوگ  نتفگ ، نخـس  تاداقتعا ،  ) یعامتجا يدرف و  یگدـنز  رد  . 1
.دوخ نامگ  کش و  تامهوت و  تاعیاش و  اه و  سدح 

دـیآ و یم  تسد  هب  هار  ود  نیا  زا  يرـشب  تامولعم  رثکا  هک  ارچ  دـش ؛ هراشا  مشچ  شوگ و  هب  ناسنا  ساوح  نایم  زا  هیآ  نیا  رد  . 2
هراـشا ناـسنا  يدوجو  دـعب  نیا  هب  داؤف »  » ةژاو هک  دـیآ  یم  تسد  هب  لـقع  حور و  لد ، قـیرط  زا  مه  تاـمولعم  زا  يا  هدـمع  شخب 

.دراد

ریغ دارفا  زا  اـی  نارگید  زا  هچنآ  ربارب  رد  ناـسنا  ینعی   (1) دوش ؛ یم  شـسرپ  ناسنا  لد  لـقع و  شوگ و  مشچ و  زا  زیخاتـسر  رد  . 3
یهاوگ هدیدن  هچنآ  دروم  رد  ای  هدش و  دـقتعم  نادـب  هدرکن و  كرد  مکحم  لیالد  اب  هچنآ  هتفگ و  نخـس  نآ  قبط  هدینـش و  ّقثوم 

.تسا لوئسم  تسا ، هداد 

، يزاس هعیاش  زا  دوش و  یم  فرطرب  یعامتجا  ياه  یناـماسبان  زا  يرایـسب  دـننک ، لـمع  هیآ  نیا  نومـضم  هب  يرـشب  ۀـعماج  رگا  . 4
لالقتـسا قیقحت و  يوس  هب  ناسنا  دوش و  یم  يریگولج  دارفا  يوربآ  قوقح و  ندـش  لامیاپ  هنالوجع و  ياه  تواـضق  يزاـسّوج و 
.تسا (2) هدش  عنم  نامگ  زا  يوریپ  زا  نآرق  تایآ  رد  ور  نیا  زا  دریگ ؛ یم  هلصاف  یشیدنا  هداس  زا  دبای و  یم  قوس  يرکف 

: دندومرف هیآ  نیا  دروم  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  . 5

یم شـسرپ  تسا ، هدـش  دـقتعم  هچنآ  دروم  رد  لـقع  لد و  زا  هدـید و  هچنآ  دروم  رد  مشچ  زا  هدینـش و  هچنآ  دروـم  رد  شوـگ  زا 
.دننک (3)

.دش (4) دهاوخ  شسرپ  وا  زا  دهد  شوگ  زاجم  ریغ  یقیسوم  هب  سک  ره  هک  هدش  نایب  هیآ  نیا  هب  هراشا  اب  يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف هیآ  نیا  هب  دانتسا  اب  ترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

.ییوگب (5) یهاوخ  یم  هچ  ره  یناوت  یمن  وت 

ص:56

.تسا هدش  هراشا  ناسنا  ياضعا  ییوگ  نخس  هب  تلصف  ةروس  ۀیآ 21  رد  هک  روط  نامه  ( . 1 - ) 1
ۀیآ 23. مجن ، ةروس  ۀیآ 36 و  سنوی ، ةروس  ك.ر : ( . 2 - ) 2

و ص193  ج3 ، یفاـص ، ریـسفت  ص167 ؛ ج15 ، هعیـشلا ، لـیاسو  ص37 ؛ ج2 ، یفاـک ، ص292 ؛ ج2 ، یـشایع ، ریــسفت  ( . 3 - ) 3
ص267. ج7 ، راونالاراحب ،

ج8، هعیـشلا ، لئاسو  ص192 ؛ ج3 ، یفاص ، ریـسفت  ص116 ؛ ج1 ، ماکحالا ، بیذـهت  ص80 ؛ ج1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نـم  ( . 4 - ) 4
ص246. ج76 ، راونالاراحب ، ص430 و 
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ج71، و  ص116  ج2 ، راونـالا ، راـحب  ص30 و  ج27 ، و  ص171  ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص605 ؛ ج2 ، عیارـشلا ، لـلع  ( . 5 - ) 5
ص193.
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اه مایپ  اه و  هزومآ 

.تسا نامگ  کش و  مهو و  زا  تیعبت  مدع  ملع و  زا  يوریپ  لصا ، . 1

.دینکن هناملاعریغ  ياهراک  . 2

(. دیشاب بقارم  سپ   ) دنا لوئسم  ناسنا  رادنپ  رادرک و  راتفگ ، ربارب  رد  ناسنا  حراوج  اضعا و  . 3

هک ارچ ] ، ] دـیراد هاگن  ار  نانآ  و  (، » 26-24 تافاص / ( ؛ ) َنوُِملْـسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب  َنوُرَـصانَت  ْمَُکل ال  اـم  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  - )
«. دنا میلست  یپ  رد  نانآ  زورما  هکلب  دینک !؟ یمن  يرای  ار  رگید  کی  هک  هدش  هچ  ار  امش  .دنریگ  یم  رارق  یسرپزاب  دروم  نانآ 

اه هراشا  اه و  هتکن 

یسرپزاب نانآ  زا  ات  دننک  یم  فقوتم  ار  اهنآ  هار  نیب  رد  دنوش ، یم  هداد  تکرح  خزود  يوس  هب  راکمتس  ناکرـشم  هک  یماگنه  . 1
؟ تسیچ يارب  يرگشسرپ  نیا  سپ  تسا ؛ خزود  يارب  تیموکحم  يرواد و  زا  لبق  شسرپ ، ياج  هک  یلاح  رد  دننک ،

: دنا هداد  خساپ  دنچ  دروم  نیا  رد  نآرق  نارسفم 

.تسا ناکرشم  يارب  یناور  تازاجم  شنزرس و  یعون  هکلب  تسین ، يرواد  يارب  شسرپ  نیا  فلا )

.تساهنآ مرج  رادقم  نییعت  يارب  یسرپزاب  اما  تسا ، حضاو  ناکرشم  ندوب  یخزود  ب )

.تسا (1) شسرپ  دراوم  زا  یکی  نیا  هدمآ و  دعب  ۀیآ  رد  هک  تسا  ندیبلط  يرای  مدع  دروم  رد  اهنآ  زا  شسرپ  ج )

: تسا هدش  هداد  لامتحا  دنچ  دوش  یم  ناکرشم  زا  هک  ییاه  شسرپ  دروم  رد  . 2

؛ دوش یم  شسرپ  نانآ  تشز  لامعا  اه و  تعدب  زا  فلا )

؛ دوش یم  شسرپ  دیحوت  زا  ب )

؛ دوش یم  شسرپ  لاوما  رمع و  یناوج ، نوچ  مه  ییاه  تمعن  زا  ج )

هللا یلص  ربمایپ  زا  تسا (2) و  هدمآ  ینس  هعیش و  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  شسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  زا  د )
چیه دریگ  یم  رارق  مّنهج  رب  طارص  هک  زیخاتسر  رد  هک : هدش  تیاور  هلآ  هیلع و 

ص:57

ص36. ج19 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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.دنا هدرک  لقن  هعیش  تنس و  لها  نادنمشناد  زا  هک  ص82 ، تاعجارملا ، ص104 و  ج3 ، قحلا ، قاقحا  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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نکمم هتبلا  تسا (1) ؛ قوف  ۀیآ  دوصقم  نیا  دشاب و  وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زاوج  هک  نآ  رگم  دـنک ، روبع  دـناوت  یمن  سک 
.تسا نآ  مهم  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هک  دوش  شسرپ  ناراکمتس  زا  دراوم  نیا  ۀمه  تسا 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

(. دیشاب هدامآ  زور  نآ  يارب  سپ   ) تسا یسرپزاب  زور  زیخاتسر  . 1

.تسا قح  ربارب  رد  میلست  يروای و  یب  زور  زیخاتسر  . 2

.دیشاب زور  نآ  رد  ییاهنت  زیخاتسر و  یسرپزاب  رکف  هب  . 3

صعیهک ریسفت  تیمها  - 5

ترضح دومن و  شـسرپ  ( 1 میرم /  ( ، ) صعیهک هیآ (  يانعم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يدرف  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
.يور هار  بآ  رب  یناوت  یم  هک ) یبای  یم  تردق  يوش و  یم  هاگآ  ردقنآ   ) منک ریسفت  وت  يارب  ار  نآ  ضرف  رب  رگا  دومرف :

(2) ءاَملا . » یَلَع  َتیَشََمل  ََکل  اَُهترَّسَف  َول  : » هل لاقف   2 صعیهک )  ) ینعم نع  لجر  هلأس  ّهنأ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  نع 

لیلحت

هیآ ثیداحا  یخرب  رد  .دراد و  دوجو  فورح  هنوگ  نیا  ریسفت  رد  يددعتم  ياه  هاگدید  هک  تسا  نآرق  هعطقم  فورح  زا  قوف  هیآ 
.تسا هدش  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  نایرج  البرک و  هب  یتاراشا  قوف 

.دراد هیآ  لیوأت  هب  هراشا  قوف  هیآ  نیاربانب 

نآ تسناوت  یم  ًایناث  .تشاد  عالطا  تایآ  لیوأت  رارسا و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًالوا  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا  هلمجلا  یف 
ناسنا هب  هک  تسا  يرارـسا  ياراد  نآرق  هعطقم  فورح  یخرب  ًاثلاث  .تفرگ  یم  رظن  رد  ار  بطاـخم  تیفرظ  یلو  دـنک  ریـسفت  ار  اـه 

.دهد (3) یم  هداعلا  قوف  ياه  تردق 

.میزادرپ یم  لصفم  هیآ  نیا  ریسفت  تایاور و  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تایآ  ثحبم  لیذ  ام  رکذت :

ص:58

عبانم رد  ص401 و  ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص156 و  ج2 ، بقانملا ، ص144 ؛ یفطصملا ، هراشب  ص290 ؛ یسوط ، یلاما  ( . 1 - ) 1
ص380. ج3 ، دادغب ، خیرات  ص75 و  ج1 ، نازیملا ، ناسل  ص44 ؛ ج1 ، لادتعالا ، نازیم  هماع :

ص432. ج11 ، قحلا ، قاقحا  ص484 و  هدوملا ، عیبانی  ( . 3 - ) 2
هدـنناوخ ربارب  رد  ار  ناربکتـسم  دوش  هدـناوخ  یـصاخ  تروص  هب  رگا  هک  تسا  بّرجم  لقن  قوف  هیآ  دروم  رد  لاثم  يارب  ( . 4 - ) 3
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.دنک یم  عضاخ 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  نآ  قیداصم  ریهطت و  هیآ  - 6

ره رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هط ، هروس  هیآ 132  لوزن  زا  دعب  هام  ُهن  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
ار يدیلپ  دهاوخ  یم  طقف  ادخ  ! » زامن توبن ، تیب  لها  يا  دومرف : یم  دمآ و  یم  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  حبص  زامن  ماگنه  زور 

«. دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دربب و  ربمایپ )  ) نادناخ امش  زا 

هللا یلص  یبّنلا  ناک  : » لاق مالـسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبأ ، نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  نع  و  کلام ، نب  سنأ  نع  یبرقلا  هّدوم  یفو 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   ) هّوبنلا تیب  لهأ  ای  هالصلا  لوقیف : رجفلا  هالـص  دنع  همطاف  باب  ٍموی  َّلک  یتأی  هلآ  هیلع و 

3 - 2 اْهیَلَع .) ِْربَطْصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو   ) تلزن ام  دعب  رهشا  هعست   1 ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 

لیلحت

 ، مالسلااهیلع همطاف  مالـسلا ،  هیلع  یلع   ) تیب لها  ار  ریهطت  هیآ  بطاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا 
.تسا هدرک  یم  قیبطت  نانآ  رب  هتسناد و  یم  مالسلا )  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  لصفم  تروص  هب  ار  بازحا  هروس  هیآ 33  تایاور  ریسفت و  نیسحلا  تایآ  ثحبم  رد  ام  رکذت :

یسانشادخ دروم  رد  هیما  ینب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يدروامه  - 7

( ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه   ) هیآ دروم  رد  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یـصخش  هک  هدش  تیاکح  ثیداحا  یخرب  رد 
.دـییامرفب و نخـس  دـننک .» یم  شکمـشک  ناـشراگدرورپ  هراـبرد ي  هک  دـنرگید  کـی  نانمـشد  هورگ )  ) ود نـیا  (، » 19 جـح / ( ؛
: دـنیوگ یم  هیما  ینب  دومرف و  تسار  ادـخ  مییوگ  یم  ام  .مینک  یم  هزرابم  لجوّزع  يادـخ  دروم  رد  هیما  ینب  ام و  دومرف : ترـضح 

.میتسه زیخاتسر  رد  رگید  مه  مصخ  ود  نانآ  ام و  سپ  تفگ ؛ غورد  ادخ 

ِْنب َدَمْحَأ  انثّدح  لاق : َهَمْـصِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِیلَع  ینثّدـح  : لاق ُْهنَع ، ُهَّللا  یِـضَر  ینِـشوُرْسُْألا  ِنیَـسُْحلا (1)  ُْنب  ُراَّمَع  دمحموبأ  انثّدح 
، ِیلَجَْبلا ٍعاَجُش  ِیبَأ  ِْنب  ِنَسَْحلاوبأ  انثّدح  لاق  هّکمب ، يِرَبَّطلا  ٍدَّمَُحم 

ص:59

.شورطألا نسحلا  ناهربلا : ریسفت  یف  ( . 4 - ) 1
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ُْتُلق َلاَق : ٍکـِلاَم ، ِْنب  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَـس ، ِْنب  َهَقَدَـص  ْنَع  ٍِرباَـج ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمِشاَـه ، ِْنب  ییْحی  ْنَع  یِفَنَْحلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 
(1) ْمِهِّبَر ) ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه   ) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِیْنثِّدَح  ِهَّللاِْدبَع  َابَأ  ای  مالسلاامهیلع :  بلاط  یبأ  نب  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحِلل 

(2) ِهَمایِْقلا .» َمْوی  ِناَمْصَْخلا  ُمُهایِإ  ُنْحَنَف َو  ُهَّللا ، َبَذَک  اُولاَق  َو  ُهَّللا ، َقَدَص  اَْنُلق  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِیف  اَنْمَصَتْخا  َهیَمُأ  ُوَنبَو  ُنَْحن  : » َلاَق

لیلحت

نآ مهم  قیداصم  زا  یکی  قوف  تیاور  یلو  دنک  یم  نایب  نارفاک  ناکرـشم و  اب  نانمؤم  هزرابم  دروم  رد  ار  یلک  بطم  کی  هیآ  نیا 
.تسا هدرک  صخشم  ار  یسانشادخ  دروم  رد  هیما  ینب  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هزرابم  ینعی 

.داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  هیآ  نیا  ریسفت  نیسحلا  تایآ  ثحبم  رد  ام  رکذت :

نیمز رد  زامن  ناگدنراداپ  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 8

( نامه  ») (3) َهالَّصلا ؛ ) اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاـّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا   ) هیآ دروم  رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
«. دنراد یم  اپرب  ار  زامن  میهد ، تاناکما  نانآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  دروم  رد  هیآ  نیا  دندومرف :

مالسلا هیلع  لاق [   4 َهالَّصلا ) اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  : ) یلاعت هلوق  یف  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا  رفعج و  نب  یسوم 
(4) تیبلا .» لهأ  انیف  هذه  [ »

لیلحت

هدـش قیبطت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  صوصخ  رب  قوف  تیاور  رد  اما  دنتـسه  یهلا  رواـی  هک  تسا  مولظم  ناـنمؤم  دروم  رد  قوف  هیآ 
تیب لها  هدش ) هراشا  اه  نادـب  جـح  هروس  لبق 41  تایآ  رد  هک   ) دـنا یهلا  رواـی  هک  مولظم  ناـنمؤم  لـماک  قادـصم  هک  ارچ  تسا 

.دنتسه مالسلا  مهیلع 

ص:60

19 جح / ( . 1 - ) 1
ح2. ص80 ، ج3 ، ناهربلا ، ریسفت  ح35 و  ص42 ، ج1 ، لاصخ ، ( . 2 - ) 2

.41 جح / ( . 3 - ) 3
ص528. ج6 ، قئاقدلازنک ، ح11 و  ص166 ، ج24 ، راونالاراحب ، ص47؛ ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( . 5 - ) 4
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: مینک یم  هجوت  قوف  هیآ  ریسفت  هب  کنیا 

( نامه  ») (1) ِرُومُْألا ؛ ) ُهَِبقاع  ِهِّلل  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َهاکَّزلا َو  اُوَتآ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاـّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  )
هدیدنـسپ راک ]  ] هب و  دـنزادرپ ، یم  ار  تاکز   [ تایلام  ] و دـنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  میهد ، تاناکما  نانآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناـسک 

«. تسادخ يارب  اهنت  اهراک  همه ي  ماجرف  و  دننک ، یم  عنم  دنسپان  راک ]  ] زا و  دنهد ، یم  نامرف 

اه هراشا  اه و  هتکن 

هک هدـش  روآدای  هیآ  نیا  رد  کنیا  داد و  يرای  ترـصن و  ةدـعو  دنتـسه  یهلا  ناروای  هک  مولظم  نانمؤم  هب  ادـخ  لـبق  تاـیآ  رد  . 1
يرای يزوریپ و  نانآ  هکلب  دنروآ ، يور  يراکمتس  رابکتسا و  هب  دننک و  یـشکرس  يزوریپ  زا  دعب  هک  دنتـسین  یناسک  یهلا  ناروای 

.دنهد یم  رارق  هعماج  شیوخ و  نتخاس  يارب  يا  همدقم  ار  یهلا 

: تسا هدش  نایب  ادخ  روای  مولظم  نانمؤم  يارب  یگژیو  راهچ  هیآ  نیا  رد  . 2

.دننک یم  ظفح  زامن  قیرط  زا  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  يزوریپ  زا  سپ  فلا )

یم يدام  کمک  نانآ  هب  تاکز  تخادرپ  قیرط  زا  دـننک و  یم  ظفح  مدرم  اب  ار  ناـشطابترا  نیمز ، تاـناکما  رب  ّطلـست  زا  سپ  ب )
.دننک

.دننک یم  انب  هدیدنسپ  ياهراک  ساسا  رب  يا  هعماج  دنزادرپ و  یم  هعماج  يزاس  ملاس  هب  يزوریپ ، زا  سپ  ج )

یم رارق  دوخ  ناروای  رایتخا  رد  یمـسج  يرکف و  يورین  ملع و  ای  راک و  لـیاسو  رازبا و  نوچ  مه  نیمز ، فلتخم  تاـناکما  ادـخ  . 3
.دنرب یم  هرهب  کین  هار  رد  ناوت  نیا  زا  زین  اهنآ  دهد و 

رب هک  تسا  هدش  ریـسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ای  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هب  قوف  ۀـیآ  ثیداحا ، یخرب  رد  . 4
هدید ملظ  زا  يرثا  هک  يروط  هب  دننک ، یم  دوبان  ار  لطاب  تعدب و  راکشآ و  ار  ادخ  نید  دنوش و  یم  ّطلـسم  نیمز  برغم  قرـشم و 

.دننک (2) یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش و  یمن 
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یناسک ۀمه  لماش  هیآ  تسین و  هیآ  موهفم  تیمومع  عنام  بلطم  نیا  و  دنک ، یم  نایب  ار  هیآ  لماک  قادصم  ثیداحا  هنوگ  نیا  هتبلا 
.دنراد ار  تافص  نیا  دنناسر و  یم  يرای  ار  ادخ  هک  دوش  یم 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز ، زامن ، ادخ ، ناروای  ياه  هناشن  . 1

.دیزادرپب يزاس  هعماج  يزاسدوخ و  هب  دیناسر  يرای  ار  ادخ  دیهاوخ  یم  رگا  . 2

.دینک هجوت  اه  شزرا  يزاسون  يزاس و  ملاس  هب  یهلا ، ۀعماج  نتخاس  رد  . 3

.دینک هجوت  تاکز )  ) یتایلام طباور  میظنت  تیونعم و  تیوقت  هب  یهلا ، ۀعماج  نتخاس  رد  . 4

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسود  تلاسر ، شاداپ  - 9

(، 23 يروش / ( ؛ ) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   ) هیآ دروم  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
«. ناکیدزن دروم )  ) رد یتسود  زج  مبلط ، یمن  تلاسر )  ) نیا رب  یشاداپ  چیه  امش  زا  وگب : »

رارق نآ  رد  اه  یکین  دوش و  هتـشاد  گرزب  نآ  قح  دوش ، محر  هلـص  نآ  دروم  رد  داد  روتـسد  دنوادخ  هک  يدـنواشیوخ  دـندومرف :
.تسا هدش  بجاو  یناملسم  ره  رب  ناشقح  هک  یناسک  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  يدنواشیوخ  دش ، هداد 

ِدیِعَس ْنَع  يِدَع ، ِْنب  ِمَثیَْهلا  ِنَع  یِمَشُْجلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ایِرَکَز ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ییْحی ، ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم 
َّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : ) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  اَمِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ِنَع  ٍریَمُع ، ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْوفَص ، ِْنب 
یَلَع اَنَّقَح  َبَجْوَأ  َنیِذَّلا  ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَُنَتباَرَق  اَهِیف  َریَْخلا  َلَعَج  اَهَّقَح َو  َمَّظَعَو  اَِهتَلِِـصب  ُهَّللا  َرَمَأ  ِیتَّلا  ََهباَرَْقلا  َّنِإ   » َلاَق  1 یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا 

(1) ٍِملْسُم .» ِّلُک 

لیلحت

لها نامه  هک  دنک  یم  صخـشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  قیداصم  هک  تسا  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  قوف  ثیدح 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب 
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: دومرف هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  بلاج  تاکن 

اه یکین  همه  سپ  دراد  یپ  رد  ار  يورخا  يویند و  تداعـس  نوچ  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تشادـگرزب  رد  ریخ  یکین و  ًـالوا 
.تسا هتفهن  نآ  رد 

هداد و ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دنک  ادا  قح ر  نیا  سک  ره  تسا و  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  قح  ًایناث 
.تسا هدرک  مهارف  ار  شیوخ  تیاده  تداعس و  بجوم  نوچ  تسوا  دوخ  عفن  هب  تیاهنرد 

.دوش یم  رولبتم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  محر  هلص  رد  بلطم  نیا  تسا و  تلاسر  دزم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ًاثلاث 

.میروآ یم  لصفم  تروص  هب  ار  يروش  هروس  هیآ 23  ریسفت  نیسحلا ، تایآ  ثحبم  رد  ام  رکذت :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحصا  ياه  یگژیو  - 10

و]  ] نانک عوکر  ار  نانآ  « ؛ ) ًادَّجُـس ًاعَّکُر  ْمُهارَت   ) حـتف هروس  هیآ 29  دروم  رد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدـح  رد 
.تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دروم  رد  هیآ  نیا  دومرف : و  ینیب » یم  نانک  هدجس 

(1) مالسلا .»  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یف  تلُزن   » 1 ًادَّجُس ؛) ًاعَّکُر  ْمُهارَت  : ) هلوق یف  یلع  نب  نیسحلا 

لیلحت

هیلع یلع  ماما  نآ  لماک  قادصم  هک  دـنک  یم  نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صاخ  باحـصا  ياه  یگژیو  حـتف  هروس  هیآ 29 
هیآ 29 مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قوف  تیاور  رد  اما  .تسا  نانآ  دوجس ) عوکر و   ) تدابع نانآ  ياه  یگژیو  زا  یکی  تسا و  مالسلا 

.دنا هداد  ناشن  ار  هیآ  لماک  قادصم  ینعی  تسا  هدرک  قیبطت  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ار  حتف 

هیلع یلع  ماـما  دروـم  رد  هیآ  لوزن  نأـش  هک  دـشاب  نآ  ياـنعم  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  هتف  راـک  هب  تلزن »  » ریبـعت تیاور  نیا  رد  هتبلا 
.دشاب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  قیبطت  يانعم  هب  ای  تسا  مالسلا 

يامن مامت  هنییآ  هک  نآ  قادصم  نیرت  مهم  هک  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحـصا  دروم  رد  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب ، ناشیا  هارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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.مینک یم  هجوت  قوف  هیآ  لماک  ریسفت  هب  کنیا 

ِیف ْمُهامیِـس  ًاناوْضِر  ِهّللا َو  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهارَت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )
ِِهقوُـس یلَع  يوَتْـساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزآَـف  ُهَأْطَـش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلـیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُُهلَثَم  َکـِلذ  ِدوُـجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُـجُو 

یلص دمحم  (، » 29 حـتف / ( ؛ ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ًهَرِفْغَم َو  ْمُْهنِم  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَـعَو  َراّفُْکلا  ُمِِهب  َظـیِغَِیل  َعاّرُّزلا  ُبِْجُعی 
عوکر ار  نانآ  دنزرورهم ؛ دوخ  نایم  رد  و )  ) ریگ تخـس  نارفاک  رب  دنتـسه ، وا  اب  هک  یناسکو  تسادخ ؛ هداتـسرف ي  هلآ  هیلع و  هللا 

رثا زا  ناشیاه  هرهچ  رد  نانآ  هناشن ي  دـنیوج ؛ یم  ادـخ  زا  يا  يدونـشخ  شـشخب و  هک  یلاحرد  ینیب ، یم  نانک  هدجـس  و ]  ] نانک
، هدروآ نوریب  ار  شا  هناوج  هک  یتعارز  دننامه  تسا : لیجنا  رد  نانآ  لاثم  تسا و  تاروت  رد  نانآ  لاثم  نیا  تسا ؛ نایامن ]  ] هدجس

هدز تفگـش  ار  نازرواـشک  هک  یلاـح  رد  دریگ ، رارق  تسار  دوخ  ياـه  هقاـس  رب  سپ  دـنادرگ ، مکحم  هدرک و  تیوـقت  ار  نآ  سپ 
، دـنداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک ]  ] دـندروآ و نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادـخ  دروآ ! مشخ  هب  ناـنآ  رطاـخ  هب  ار  نارفاـک  اـت  دـنک ؛

.تسا هداد  هدعو  ار  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و 

اه هراشا  اه و  هتکن 

لوسر وا  تسا ؛ هدـش  یفرعم  ادـخ  لوسر  ناوـنع  هب  وا  هدـش و  هدرب  ًاحیرـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ماـن  هیآ  نیا  رد  . 1
.دندنسپن هچ  دندنسپب و  مالسا  نافلاخم  ناکرشم و  هچ  دهد  یم  یهاوگ  رما  نیا  هب  ادخ  تسادخ و 

نوچ مه  مالـسا ، نانمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم ، ینعی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوریپ  ناـهارمه و  هک  هدـش  ناـیب  هیآ  نیا  رد  . 2
.دننک یمن  يریگ  تخس  دنتسه و  نابرهم  دوخ  ناملسم  ناردارب  اب  اما  دنا ، هداتسیا  نیدالوف  يّدس 

شاب ریش  يزاب ، هابور  نکم  نیه ! شاب  ریشمش  نوچ  رایغا  رس  رب 

دنا فسوی  ّودع  ناگرگ  نآ  هک  نآ  دنپس ز  وچ  ناگرگ  هب  نز  ردنا  شتآ 

( يولوم )

ربارب رد  میلـست  زمر  ود  نیا  هک  تسا  دوجـس  عوکر و  نآ  یلـصا  نکر  ود  هک  تساهنآ  تدابع  ناناملـسم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  . 3
شنرک وا  ریغ  ربارب  رد  اـت  دـنک  یم  هدجـس  شنرک و  ادـخ  ربارب  رد  ناملـسم  يرآ ؛ .تسا  یهاوخدوخ  رورغ و  ةدـننک  یفن  ادـخ و 

.دنکن

ص:64
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يارب هن  دنهاوخ ؛ یم  وا  زا  ار  دوخ  قزر  شاداپ و  دنتسه و  ادخ  يدونشخ  لابند  هب  هک  تسا  نآ  ناناملسم  تافص  زا  رگید  یکی  . 4
.تسادخ يوس  هب  ناشمشچ  هکلب  دنراد ، مدرم  زا  شاداپ  راظتنا  هن  دنراد و  یم  رب  مدق  يراکایر 

زا دشاب ؛ یهلا  شاداپ  قحتـسم  هک  دـنناد  یم  نآ  زا  رت  مک  ار  دوخ  حـلاص  لامعا  یعقاو  نانمؤم  هک  دـهد  یم  ناشن  لضف »  » ریبعت . 5
.دنهاوخ یم  شاداپ  یهلا  ششخب  لضف و  زا  ور  نیا 

نآ رد  هدجـس  رثا  هک  دـنک  یم  یفرعم  اهنآ  يدابع  ةرهچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناوریپ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  . 6
یهلا يا  هرهچ  نانآ  ینعی  دراد ؛ يرت  هدرتسگ  موهفم  ای  تسا و  یناشیپ  رد  هدجـس  يرهاظ  رثا  نامه  ای  هدجـس  رثا  زا  دوصقم  .تسا 

نانآ یگدنز  دوجو و  مامت  رد  تمالع  نیا  دنتـسه و  میلـست  تلادع  نوناق و  قح ، ادخ ، ربارب  رد  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک  دنراد 
.تسا (1) سکعنم 

رد نآ  تینارون  هک   ) تسا (2) زامن  يارب  بش  يرادـیب  هیآ ، زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  و 
(. دوش یم  نایامن  هرهچ  رد  زور 

.دشاب هیآ  دوصقم  یناعم  نیا  ۀمه  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

نایب هیآ  نیا  رد  هک  یفاصوا  نیمه  تسا و  هدـمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ناوریپ  فصو  لاـثم و  . 7
.دوب هدش  هتفگ  مالسلاامهیلع  یسیع  یسوم و  هب  ًالبق  هدش ،

هدـش فیرحت  رییغت و  شوخ  تسد  باتک  ود  نیا  هک  ارچ  دوشن ؛ تفاـی  ینونک  لـیجنا  تاروت و  رد  فاـصوا  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
.دنا

: تسا هدش  نایب  ناناملسم  يارب  فصو  جنپ  لیجنا  لاثم  رد  . 8

؛ دنوش یم  دایز  دننک و  یم  دشر  دننز و  یم  هناوج  نانآ  فلا )

؛ دوش یم  کمک  نانآ  دشر  هب  دنوش و  یم  تیوقت  ب )

؛ دنوش یم  جراخ  فعض  تلاح  زا  دنوش و  یم  مکحم  ج )

.دننک یم  ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  دننک و  یمن  هیکت  نارگیدرب  دنتسیا و  یم  دوخ  ياپرب  نانآ  د )

ص:65

نوچ مه  زیخاتسر ، رد  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هاگ  هدجس  هک  تسا  نآ  دوصقم  هک  دنا  هتفگ  زین  نارسفم  یخرب  ( . 1 - ) 1
.تسایند رد  ناناملسم  يرهاظ  عضو  نایب  ماقم  رد  قوف  ۀیآ  یلو  ص115 ،) ج22 ، هنومن ، ریسفت   ) دشخرد یم  ردب  هام 
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ص267. ج64 ، راونالاراحب ، ص291 و  حالفلا ، حاتفم  ص473 ؛ ج1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( . 2 - ) 2
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.دنروآ یم  مشخ  هب  ار  نانمشد  تفگش و  هب  ار  ناتسود  هک  درک  دنهاوخ  يروآ  بجعت  ریگ و  مشچ  دشر  ه )-

زا هک  یفاصوا  تشاد و  هراـشا  ناناملـسم  یفطاـع  يرهاـظ و  ياـه  هبنج  هب  رت  شیب  دوب ، هدـش  تیاـکح  تاروت  زا  هک  یفاـصوا  . 9
.دراد هراشا  ناناملسم  عیرس  دشر  تکرح و  ۀبنج  هب  رت  شیب  هدش ، تیاکح  لیجنا 

اهنآ ریغ  رادرک و  هتـسیاش  نانمؤم  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  هک  تسا  هدـش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 10
رد هک  دننام  یم  اجرباپ  نانآ  زا  یهورگ  اما  دـننام  یمن  اجرب  حـلاص  لمع  نامیا و  رب  ناناملـسم  یخرب  ینعی   (1) دنوش ؛ یم  میسقت 

.تسا نانآ  راظتنا  رد  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  تروص  نیا 

ربمایپ اب  هارمه  لمع  قالخا و  رکف ، رد  هک  دراد  یناسک  هب  هراشا  دنتسه » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  هک  یناسک   » ریبعت . 11
یلمع و يرکف و  طخ  زا  هک  دوش  یم  دعب  ياه  نامز  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  مه  باحـصا  لماش  هک  دـندوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرهاظ  هارمه  نامز و  مه  هک  دوش  یمن  ناتفص  قفانم  لماش  یلو  دننک ، یم  يوریپ  ترـضح  نآ  یقالخا 
.دوب توافتم  ترضح  نآ  اب  اهنآ  یلمع  يرکف و  طخ  یلو  دندوب ،

ناشن مه  ربمایپ  زا  دعب  خیرات  دندوب (2) و  قفانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  هک  هدرک  هراشا  اهراب  نآرق  يرآ ؛
ربمایپ گرزب  ۀباحـص  اب  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج  رد  یخرب  یتح  دندوبن و  هار  کی  رد  ناسکی و  باحـصا  ۀمه  هک  دهد  یم 

موصعم لداع و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  ۀمه  ناوت  یمن  سپ  دندیگنج ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تسناد

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دیشاب نابرهم  ناناملسم  اب  ریگ و  تخس  نارفاک  اب  . 1

.تسا ناناملسم  ياه  هناشن  زا  دایز  دشر  نتشاد و  ناحلاص  يامیس  یهاوخادخ ، تدابع ، . 2

.ددرگ لقتسم  ات  دوش  تیوقت  دیاب  ناملسم  . 3

ص:66

بلطم نیا  اب  زین  هیآ  رهاـظ  هک  روط  ناـمه  تسین ، هیناـیب  نم »  » تسا و ضیعبت  يارب  نِم »  » ةژاو مهنم »  » رد تروص  نیا  رد  ( . 1 - ) 1
(. ص118 ج22 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا رتراگزاس 

.دنا هدرک  هراشا  قافن  هدیدپ  هب  هک  یندم  ياه  هروس  زا  يرایسب  نیقفانم و  هروس  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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.دیزاس نیگمشخ  ار  نانمشد  داش و  ار  ناتسود  ات  دیشاب  هتشاد  روآ  باجعا  يدشر  . 4

.دنشاب یهلا  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  راظتنا  رد  رادرک  هتسیاش  نانمؤم  . 5

.دبلط یم  رهق  رهم و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یهارمه  . 6

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زوت  هنیک  قساف و  نانمشد  - 11

منک یمن  شنزرـس  ار  وت  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیلو  يا  : » دندومرف دیلو »  » هب هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
رب ار  یهلا  ّدح  و   ) دز هنایزات  هبرض  داتشه  يراوخ  بارش  دروم  رد  ار  وت  وا  هک  یلاح  رد  يزرو ، یم  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک 
هد رد  هک  یلاح  رد  یهد  یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنوگچ  اما  تشک ، ردـب  گنج  زور  رد  ار  تردـپ  و  تخاس ) يراـج  وت 
ْنَأ اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساـف  ْمُکَءاـج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  .تسا  هدـیمان  قساـف  ار  وت  هدـیمان و  نمؤم  ار  وا  هیآ 
ربخ امش  يارب  ینامرفان ، رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (، » 6 تارجح / ( ؛ ) َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت 

نامیـشپ دـیا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  دـینک و  دروخرب  یهورگ  اب  هتـسنادان  ادابم ) ( ؛ دـینک قیقحت  نآ ) هراـب ي  رد   ) سپ دروآ ، یگرزب 
«. دیدرگ

َهَبْقُع ُْنب  ُدِیلَو  ای  َْتنَأَو  : » هیف لوقی  لیوط  ثیدح  یف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  هللا :  همحر  یـسربطلل  جاجتحالا  باتک  یف 
ُهُّبُسَت َفیَک  ْمَأ  ٍرَْدب ، َمْوی  ِهِدِیب  ًاْربَص  َكَابَأ  َلَتَقَو  ًهَدَلَج ، َنِیناَمَث  ِرْمَْخلا  ِیف  َكَدَّلَج  ْدَقَو  مالسلا  هیلع  ًاِیلَع  َضِْغُبت  ْنَأ  َکَّنَمُولَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف 

ٍَهلاهَِجب ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  : ) ُُهلْوَق َوُهَو  ًاقِـساَف ، َكاَّمَـسَو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍتایآ  ِرْـشَع  ِیف  ًاـنِمُْؤم  ُهَّللا  ُهاَّمَـس  ْدَـقَف 
2 «. 1 َنیِمِدان ) ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف 

لیلحت

عقاو فالخ  ادابم  ات  دینک  قیقحت  نآ  دروم  رد  دنداد  امـش  هب  يربخ  قساف  دارفا  رگا   » هک دـنک  یم  نایب  ار  یلک  لصا  کی  قوف  هیآ 
«. دیوش نامیشپ  دشاب و 

.دندومن هبقع » نب  دیلو   » دروم رد  هیآ  لوزن  نأش  هب  يا  هراشا  تیاور  نیا  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نکیل 

ص:67
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.مینک هجوت  لماک  تروص  هب  هیآ  لوزن  نأش  ریسفت و  هب  کنیا 

يا  » (1) َنیِمِدان ؛ )  ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  (، ) 6 تارجح / )
اب هتـسنادان  ادابم ) ( ؛ دـینک قیقحت  نآ ) هراب ي  رد   ) سپ دروآ ، یگرزب  ربخ  امـش  يارب  ینامرفان ، رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک 

«. دیدرگ نامیشپ  دیا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  دینک و  دروخرب  یهورگ 

لوزن نأش 

عمج يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  اه  نآ  نیرت  بسانم  هک  تسا  هدـش  تیاکح  لوزن  نأش  دـنچ  هیآ  نیا  دروم  رد 
دیلو اما  .دندرک  لابقتـسا  وا  زا  مدرم  داتـسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  هبقُع » نبدیلَو   » مان هب  یـصخش  قلَطـصُملا » یَنب   » هلیبق تاکز  يروآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  وا  .دـنیآ  یم  وا  نتـشک  يارب  مدرم  هک  درک  روصت  تشاد ، ینمـشد  تیلهاج  نامز  زا  هلیبق  نآ  اب  هک 
داد روتسد  دلاخ »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دندرک و  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  نانآ  تفگ : قیقحت ) نودب   ) دمآ و
نآ هک  دش  نشور  درک و  قیقحت  دمآ و  هلیبق  کیدزن  هنابـش  دلاخ  .دهدن  ماجنا  يراک  هدز  باتـش  یلو  دورب ، هلیبق  نآ  غارـس  هب  هک 

.تسا دنلب  اج  نآ  زا  زامن  ناذا و  يادص  دنرادافو و  مالسا  هب  هلیبق 

.دش (2) لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  ربخ  نیا  دلاخ 

اه هراشا  اه و  هتکن 

دیلو ربخ  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـشاد  رارـصا  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  زا  . 1
ینامیـشپ نآ  ماجنارـس  هک  دمآ ، یم  راب  هب  یکاندرد  تبیـصم  تروص  نآ  رد  هک  دگنجب  قلطـصملا  ینب  هلیبق  اب  دنک و  لمع  قساف 

.دوب

.تسا دحاو  ربخ  تیّجح  رب  یلیلد  هیآ  نیا  هک  دنا  نآ  رب  یمالسا  نادنمشناد  زا  یخرب  . 2

ص:68

.6 تارجح / ( . 1 - ) 1
زا سپ  ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  تیاکح  یخرب  هتبلا  .قوف  هیآ  لـیذ  ج9 ، یبطرق ، ریسفت  ص198 و  ج9 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  ( . 2 - ) 2

ص741 و تانیب ، هنومن  ص407 ؛ لوزنلا ، بابسا  .دش  لزان  هیآ  هک  تفرگ  قلطصملا  ینب  اب  گنج  میمصت  دش و  تحاران  دیلو  ربخ 
زین نانمؤم  هب  هیآ  باطخ  اب  تسا و  رود  رایـسب  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نأـش  زا  بلطم  نیا  یلو  . ) ص497 تایآ ، لوزن  نأـش 

عمجم ریسفت  ك.ر :  ) تسا ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هیطبق ، هیرام  دروم  رد  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  زین  یخرب  .تسا ) راگزاسان 
(. ص198 ج9 ، نایبلا ،
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رگا هک  تسا  نآ  نخس  نیا  موهفم  دوش و  نشور  امش  يارب  تقیقح  ات  دینک  وج  تسج و  دیریذپن و  دروآ  يربخ  یقساف  رگا  ینعی 
ینتبم رشب  یگدنز  لئاسم  زا  يرایسب  هکارچ  تسا ؛ ییالقع  رما  کی  نیا  دیریذپب (1) و  ار  نآ  دروآ  ربخ  امش  يارب  یلداع  صخش 

.دوش یمن  هدرمش  هناهیفس  هنالهاج و  اهنآ  هب  لمع  دننک و  یم  تیاکح  نانیمطا  دروم  دارفا  هک  تسا  دحاو  ياهربخ  رب 

یهاگ دوش و  یم  لصاح  قوثو  دروم  ای  لداع  هدنیوگ  زا  نانیمطا  نیا  یهاگ  هک  تسا  نانیمطا  دامتعا و  ربخ ، شریذـپ  رد  رایعم  . 3
.رگید نیارق  زا 

، دوب قساف  دوبن و  ناـنیمطا  دروم  ربخ  ةدـنروآ  رگا  دـنریذپن و  ار  ّقثوم  ریغ  ياـهربخ  هک  دـهد  یم  رادـشه  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  . 4
هک تسا  يزورما  نارگرامعتـسا  اه و  توغاط  یمیدق  ياه  هبرح  زا  یکی  تاعیاش  غورد و  رابخا  رب  هیکت  يرآ ؛ .دـننک  وجو  تسج 

.دنرب یم  جارات  هب  ار  نانآ  یّلم  ياه  هیامرس  دنبیرف و  یم  ار  هاگآان  مدرم  نیغورد ، یتاغیلبت  ياه  گنج  ۀلیسو  هب 

.دوش یم  ینید  یسایس و  یعامتجا ، مهم  رابخا  لماش  تسا (2) و  گرزب  ربخ  يانعم  هب  أبن » . » 5

یم راک  هب  لقع  ربارب  رد  یهاگ  تسا و  یهاگآان  ياـنعم  هب  تروص  نیا  رد  هک  دور  یم  راـک  هب  ملع  ربارب  رد  یهاـگ  تلاـهج » . » 6
.تسا رظن  دروم  لوا  يانعم  هیآ  نیا  رد  تسا و  هنادرخبان  هناهیفس و  راک  يانعم  هب  تروص  نیا  رد  هک  دور 

.تسا (3) قساف  دوش  جراخ  یهلا  ماکحا  نامرف و  ورملق  زا  هک  یسک  ره  . 7

هکلب تسین ، وا  رد  هیآ  موهفم  راصحنا  يانعم  هب  نیا  اما  دوش ، یم  تابثا  دـیلو  ندوب  قساف  هیآ ، لوزن  نأـش  قبط  هک  تسا  نشور  . 8
.دوش یم  یقساف  ناسنا  ره  ربخ  لماش  هیآ  نیا 

نکمم تروص  دـنچ  هب  قساف  ربخ  دروم  رد  راک  نیا  .تسا  ربخ  دروم  رد  قیقحت  ندومن و  نشور  ندرک و  ادـج  يانعم  هب  نیبَت » . » 9
: تسا

؛ تاقیقحت ۀجیتن  ندش  نشور  ات  ندومن  فقوت  قثوم و  ریغ  دارفا  ربخ  ندرکن  لوبق  فلا )

؛ نآ عبنم  زا  ندرک  وجو  تسج  ندشن و  تاعیاش  میلست  ب )

.ربتعم قثوم و  عبانم  زا  اهربخ  نتفرگ  ج )

.دنک یم  ادیپ  يرت  شیب  تیمها  یتینما  یسایس و  رابخا  دروم  رد  بلطم  نیا 

ص:69

.لئاسر لوصالا و  هیافک  هقفلا ؛ لوصا  ك.ر : دراد  دوجو  یناوارف  ياه  خساپ  تالاکشا و  لیالد و  دروم  نیا  رد  ( . 1 - ) 1
ص311. ج18 ، نازیملا ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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«(. قسف  » ةدام نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا   ) تسا نآ  ۀتسوپ  زا  هویم  ۀتسه  ندمآ  نوریب  يانعم  هب  لصا  رد  قِساف » ( . 3 - ) 3
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: تسا هدش  رکذ  نآ ، دروم  رد  ندرکن  قیقحت  قساف و  ربخ  شریذپ  رد  هلجع  يارب  هجیتن  ود  هیآ ، نیا  رد  . 10

؛ مدرم اب  هنالهاج  دروخرب  فلا )

.ینامیشپ ب )

هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  ربص  قیقحت و  ۀجیتن  دندوبن و  راکاطخ  قلطـصملا » ینب   » ۀلیبق دش  مولعم  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  . 11
(1) .تسا » ناطیش  زا  هلجع  و  ادخ ، يوس  زا  ندرک  قیقحت  گنرد و  : » دندومرف ترضح  دش ، نشور  هلآ  هیلع و 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.تسا دروخرب  رد  ندرکن  هلجع  رابخا و  دروم  رد  قیقحت  نامیا ، ۀمزال  . 1

.دینک طایتحا  دیریذپن و  قیقحت  زا  لبق  ار  قساف  دارفا  ياهربخ  . 2

.ددرگ یم  ینامیشپ  هنالهاج و  ياهدروخرب  ببس  ربتعمریغ  ياهربخ  شریذپ  . 3

هنابش تدابع  - 12

هب يزیچ  دراوم  نیا  رد  یـسک  دناوخ ، یم  يرگید  زامن  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  لقن  یثیدـح  رد 
«. تسا هنابش  تدابع  زا  زامن )  ) ود نیا  : » دومرف ناشیا  دومن ) شسرپ  زامن  نآ  دروم  رد  و   ) درک ضرع  ترضح 

نم امُّهنا  : » لاقف کلذ  یف  هل  لیقف  ءاشعلا ، برغملا و  نیب  امیف  یّلصی  يؤر  هنا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  رذنملا  نبا  جرخأو 
(2) هئشاّنلا .»

لیلحت

رت و تخـس  یماگ  بش ، تدابع )  ) هدـیدپ ي اـهنت  تقیقح ، رد  (، » 6 لمزم / ( ؛ )  ًالِیق ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَـشَأ  َیِه  ِلـْیَّللا  َهَئِـشان  َّنِإ  ۀـیآ ( 
هراشا اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنک و  یم  قیوشت  ار  نآ  تسا و  رتراوتسا  هنابش  ترابع  هک  دنک  یم  نایب  تسا .» رترادیاپ  يراتفگ 

زا یکی  قوف  هیآ  هب 

ص:70

هدش لقن  تروص  نیدب  ترابع  هعیـش  عبانم  رد  اما  ص295 ) ج1 ، ءافخلا ، فشک  « ) ناطیـشلا نم  هلجعلاو  هَّللا ، نم  ینأتلا  ( . » 1 - ) 1
(. ص340 ج68 ، راونالاراحب ، ص334 و  راونالا ، هاکشم  ص215؛ ج1 ، نساحم ، « ) ناطیشلا نم  هلجعلا  هللا  نم  هانالا  : » تسا

دعب و  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  ص132  ج87 ، راحبلا ، یف  ص73 و  ج20 ، نازیملا ، ص276؛ ج6 ، روثنملا ، ردلا  ( . 2 - ) 2
.لیللا هئشان  هذه  ِْلیَّللا » َهَئِشان  َّنِإ   » یلاعت هللا  لوق  متعمس  اما  لوقی : و  ءاشعلاو » برغملا  نیب  یّلصی   » هلوق
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یتعکر زامن 2  ود  زامن ) تعکر   11  ) بش هلفان  رب  هوالع  هک  ارچ  .دـنک  یم  نایب  ءاشع  برغم و  نیب  زامن  ار  هنابـش  تدابع  قیداصم 
ماما هک  تسا  هدـش  دراو  هنابـش  یبحتـسم  ياهزامن  ناونع  هب  زین  ءاشع  زامن  زا  دـعب  هتـسشن  زاـمن  تعکر  برغم و 2  هلفاـن  ناونع  هب 
لمزم هیآ 6  ریسفت  بلطم  نیا  .دوش  یم  هدناوخ  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  هک  هدرک  هراشا  برغم  هلفان  زامن  ود  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

.مینک یم  هیجوت  نآ  دعب  لبق و  طبترم  تایآ  هیآ و  لماک  ریسفت  هب  کنیا  .تسا  نآ  قیداصم  یخرب  نییعت  و 

ًالْوَق َْکیَلَع  یِْقُلنَـس  ّانِإ  ًالِیتْرَت  َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  ِْهیَلَع َو  ْدِز  ْوَأ  ًالِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  ِوَأ  ُهَفِْـصن  ًالِیلَق  ّالِإ  َْلیَّللا  ُِمق  ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  اـی   - ) 7-1 لّمزم /
بش هدیچیپ ! دوخ ] هب   ] هماج يا  (، » 7-1 لمزم / ( ؛ )  ًالیِوَط ًاْحبَس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  ًالِیق  ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َهَئِـشان  َّنِإ  ًالیِقَث 

بترم و ًالماک  ار  نآرق  يازفیب و  فصن )  ) نآ رب  ای  اـمن ، مک  ار  نآ  زا  یکدـنا  اـی  ار ، بش )  ) نآ زا  یمین  .زیخاـپ  هب  یکدـنا  زج  ار ،
رت و تخـس  یماگ  بش ، تدابع )  ) هدـیدپ ي اهنت  تقیقح ، رد  .مینک  یم  اقلا  وترب  راـبنارگ  يراـتفگ  يدوز  هب  اـم  هک  ناوخب ؛ مارآ 

«. تسا ینالوط  يدمآ  تفر و  زور  رد  وت  يارب  هک  ارچ ]  ] .تسا رترادیاپ  يراتفگ 

اه هراشا  اه و  هتکن 

نیا زا  دش ؛ میظع  نآرق  لماح  تفرگ و  هدهع  هب  مدرم  يربهر  تیاده و  رد  نیگنس  يا  هفیظو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  . 1
شود هب  ار  نیگنس  راب  تیلوئسم و  نیا  دناوتب  ات  دربب  الاب  ار  دوخ  يدوجو  ياه  تیفرظ  يدابع  نیگنـس  ياه  همانرب  اب  تسا  مزال  ور 

.دشکب

.دنارذگب زامن  نآرق و  توالت  يرادیب ، هب  ار  بش  زا  یساپ  هک  دش  هداد  روتسد  ناشیا  هب  سپ 

مین وچ  دش  بش  زا  زیخ  تعاط  رهب  میلگ  تیشخ  زا  هدیچیپ  دوخ  هب  يا 

( دجم )

بجوم نآ  تئارق  تسا و  رـشب  تیبرت  یگدنزاس و  ۀمانرب  نآرق  هکارچ  دیناوخب ؛ نآرق  بش  رد  هک  هدش  شرافـس  تایآ  نیا  رد  . 2
.ددرگ یم  تماقتسا  نامیا و  تیوقت 

تئارق نامه  زامن ، زا  یمهم  شخب  هک  نآ  رطاـخ  هب  دـیاش  دـنا ، هدرک  ریـسفت  بش  رد  زاـمن  هب  ار  نآرق  تئارق  نارـسفم  یخرب  هتبلا 
.تسا نآرق 

ص:71
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؟ تسیچ لیترت »  » زا دوصقم  . 3

نییبت فورح و  حیحـص  يادا  مظن و  ّینأت و  اب  تایآ  ندناوخ  دوصقم ، هک  تسا  نوزوم » بیترتو  میظنت   » يانعم هب  لصا  رد  لیترت » »
.تسا (1) نآ  جیاتن  رد  هشیدنا  تایآ و  میهافم  رد  لمأت  ّتقد و  و 

: دندومرف لیترت  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما  . 4

.یناوخب (2) ار  نآ  بوخ  يادص  اب  ینک و  لّمأت ) و   ) ثکم نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  نآ  لیترت 

: هدش تیاور  زین  و 

رانک زا  هک  یماگنه  بلطب و  ار  تشهب  ادـخ  زا  نک و  فقوت  تسا ، تشهب  مان  نآ  رد  هک  يرذـگ  یم  يا  هیآ  رانک  زا  هک  یماـگنه 
.ربب (3) هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تسا ، نآ  رد  خزود  مان  هک  يرذگ  یم  يا  هیآ 

هک تسا  هدش  شرافـس  هدش و  عنم  تایآ  ندرک  هدنکارپ  زا  هک  روط  نامه  هدـش ، عنم  نآرق  ندـناوخ  عیرـس  زا  رگید  تایاور  رد  و 
.دشابن (4) هروس  رخآ  هب  ندیسر  امش  دصق  دیناوخب و  حضاو  نشور و  تروص  هب  ار  نآ 

ماـگنه رد   ) ار دوخ  يادـص  درک و  یم  ادـج  رگید  کـی  زا  ار  تاـیآ  هک ، هدـش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـالاح  رد 
.دیشک (5) یم  نآرق ) ندناوخ 

نایب رد  شفورح  نشور  دوش  هک  نانچ  ار  نآرق  وت  ناوخ  ّینأت  اب 

باطخ ردنا  گنرد  ار  فیاطل  نک  باتش  لیجعت و  هب  نآرق  ناوخ  یم 

زیچ ود  هب  هراشا  دناوت  یم  نیا  ربمایپ ؛» يا   » باطخ اب  هن  دوش ، یم  عورش  هدیچیپ » دوخ  هب  هماج  ِصخش  يا   » باطخ اب  تایآ  نیا  . 5
: دشاب

ص:72

ص167. ج25 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص191. ص8 و ج89 ، ج82 ، راونالاراحب ، ص569 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص216. ج89 ، راونالاراحب ، ص569 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص50 ؛ ج2 ، یلاللا ، یلاوع  ( . 3 - ) 3
ص7. ج82 ، راونالاراحب ، ص446 و 447 و  ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص569 ؛ ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 4 - ) 4

ص430. ج1 ، هجام ، نبا  ننس  ص48 و  ج5 ، يراخب ، حیحص  ص569 ؛ ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 5 - ) 5
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ماجنا يارب  یگدامآ  يزاس و  دوخ  مایق و  نارود  هکلب  تسین ، هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینیـشن  هشوگ  ةرود  زورما  فلا )
؛ تسا هدش  عورش  تلاسر 

رد هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  زین  هدیباوخ  نانمؤم  لماش  هکلب  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  هنابـش  يدابع  ۀـمانرب  ب )
یم يراد  هدـنز  بش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـش  هراـشا  نیدـب  هروـس  نیا  متـسیب  ۀـیآ 

.دنتخادرپ

ایر رطخ  تسا و  باوخرد  نارگید  شوـگ  مشچ و  بش  رد  ًـالوا ، هک : تسا  نآ  يارب  تداـبع  يزاـسدوخ و  يارب  بش  باـختنا  . 6
.دیآ یم  دوجو  هب  يرت  شیب  صالخا  هنیمز ي  هدش و  فرطرب  يراک 

.دراد تدابع  يزاسدوخ و  شیوخ و  تیبرت  رکفت و  يارب  يرت  شیب  یگدامآ  ناسنا  دوش و  یم  لیطعت  اهراک  بش  رد  ًایناث ،

دننک زاورپ  تسود  ماب  رد و  درگ  دننک  زار  بش  هب  ناقشاع  هک  زیخ  بش 

دننک زاب  بش  هک  ار  تسود  رد  ّاِلا  دندنب  رد  بش  هب  دُوب  يرد  هک  اج  ره 

تایآ قبط  دنچره  تسا ، هدش  شرافـس  نادب  زین  تایآ  نیا  رد  تسا و  بحتـسم  نآ  رد  زامن  نآرق و  تئارق  يراد و  هدـنز  بش  . 7
ربمایپ لماش  نآ و  ریغ  بش و  زامن  لماش  دـناوت  یم  تایآ  نیا  اما  تسا ، بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  بش  زاـمن  رگید ،

.دشاب (1) بحتسم  تروص  هب  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يراد و هدـنز  بش  هب  ار  نآ  زا  رت  مک  ای  رتدایز  اـی  بش  زا  یمین  هک  دـهد  یم  راـیتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تاـیآ  نیا  . 8
.دزادرپب تدابع 

.دوش یم  نامیا  تیوقتو  لد  يرادیب  يونعم و  تیبرت  حور و  يافص  بجوم  نآ ، رد  نآرق  توالت  زامن و  يراد و  هدنز  بش  يرآ ؛

ناراد و هزور  هب  نداد  راطفا  هنابش ، تدابع  تسا : یهلا  صوصخم  تایانع  زا  زیچ ، هس  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.ناملسم (2) ناردارب  تاقالم 

ص:73

هناگ جنپ  ياهزامن  عیرـشت  زا  لبق  مکح  نیا  هدوب و  بجاو  تایآ  نیا  قبط  يراد  هدـنز  بش  هک  دـندقتعم  نارـسفم  یخرب  ( . 1 - ) 1
رب تلالد  هک  يزیچ  تایآ  رهاظ  رد  یسربط  موحرم  ۀتفگ  قبط  یلو  .تسا  هدش  خسن  سپس  هتـشاد ، همادا  لاس  کی  تدم  هب  هدوب و 

.دروخ یمن  مشچ  هب  دشاب  خسن 
ص143. ص353 و ج87 ، ج71 ، راونالاراحب ، ص172 و  یسوط ، خیش  یلاما  ( . 2 - ) 2
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.درب (1) یم  نیب  زا  ار  زور  ناهانگ  بش  زامن  هدش : تیاور  زین  و 

تروص هب  نآرق  توالت  زامن و  دـنچره  تسا ، باوخ  زا  نتـساخاپ  هب  هکلب  تسین ، نداتـسیا  اپ  يوررب  بش ، رد  ماـیق »  » زا روظنم  . 9
.دوش ماجنا  هتسشن 

تالاح ای  هنابش و  تدابع  زامن و  يارب  مایق  ای  هاگرحـس ) رد  هژیو  هب   ) بش تاعاس  نآ  زا  دوصقم  و  هثداح ،»  » يانعم هب  هئـشان » . » 10
.تسا (2) نآ  یتوکلم  ۀبذج  يونعم و 

.دنرگید کی  موزلم  مزال و  هک  دشاب  هیآ  دوصقم  انعم  هسره  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

.تسا (3) هدش  هراشا  بش  زامن  ینعی  مود ، يانعم  هب  ثیداحا ، رد  دنچره 

: دراد یگژیو  ود  هنابش  تدابع  هک  هدش  نایب  تایآ  نیا  رد  . 11

یم ادیپ  ناسنا  حراوج  اضعا و  نیب  يرت  شیب  قفاوت  نوچ  دراد ؛ ناسنا  ناج  حور و  رد  یخسار  تباث و  تاریثأت  هنابش  تدابع  فلا )
.دراد (4) زین  يرت  شیب  تمحز  دنچ  ره  دنوش ، یم  جیسب  تدابع  هار  رد  همه  دوش و 

شیب تاریثأت  ناسنا  یحور  یگدامآ  رطاخ  هب  تسا و  رتراوتسا  تروص  هب  نآرق  توالت  ادخ و  رکذ  ةدنرادرب  رد  هنابش  تدابع  ب )
.دراد ناسنا  حور  رد  يرت 

مزال دوش و  یم  ادیپ  تدابع  يارب  يرت  مک  تصرف  نیاربانب  تسا ؛ مدرم  تالکـشم  لحو  یگدـنز  روما  لوغـشم  زور  رد  ناسنا  . 12
.دیآرب (5) هنازور  نیگنس  فیاظو  ةدهع  زا  ات  دنک  تیوقت  ار  دوخ  حور  دزاس و  نآ  نیشناج  ار  هنابش  تدابع  هک  تسا 

.دوش هدامآ  نآ  تفایرد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیاب  هک  تسا  هدرک  یفرعم  نیگنـس » نخـس   » ار نآرق »  » تایآ نیا  رد  . 13
هک تسا  نآ  نآرق  ندوب  نیگنس  زا  دوصقم 

؛ تسا میظع  نیگنس و  نآ  تایآ  موهفم  اوتحم و  فلا )

ص:74

ص294. یسوط ، خیش  یلاما  ص162 و  ج2 ، یشایع ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص175. ج25 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص448. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص125 و  ج1 ، نآرقلا ، هقف  ص570 ؛ ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 3 - ) 3
.تسا عمج  لباق  هک  هدش  قوف  ریسفت  هس  أطو » دشا   » دروم رد  ( . 4 - ) 4

ناسنا هک  تسا  ییایرد  نوچ  مه  یناسنا  ۀعماج  زور ، رد  ییوگ  تسا  هدمآ  انـش  دمآ و  تفر و  يانعم  هب  لصا  رد  حبـس » ( . » 5 - ) 5
.دننک یم  انش  نآ  رد  اه 
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؛ تسا روآ  تیلوئسم  نیگنس و  نآ  ياهرادشه  اه و  هدعو  ب )

؛ تسا لکشم  نیگنس و  نآ  غیلبت  ج )

؛ تسا نیگنس  لامعا  يوزارت  رد  زیخاتسر  زور  رد  د )

.تسا نیگنس  نآ  يارجا  تهج  رد  يزیر  همانرب  ه )-

نیگنـس تخـس و  نآ  يارجا  بلاطم و  ياوتحم  اه ، تیلوئـسم  اما  تسا ؛ ناسآ  نیـشن و  لد  ابیز ، ظاـفلا ، رظن  زا  میرک  نآرق  يرآ ؛
.مینک ادیپ  ار  نآ  یگدامآ  تیفرظ و  هنابش  تدابع  اب  دیاب  سپ   (1) دوش ؛ یم  یشالتم  دیآ  دورف  یهوک  رب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ،

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دینک يراد  هدنز  بش  ار  نآ  زا  یساپ  دیباوخن و  ار  بش  ۀمه  . 1

.دیدازآ هنابش  تدابع  يراد و  هدنز  بش  رادقم  دروم  رد  . 2

.دیناوخب نآرق  بش  لد  رد  . 3

.دیناوخب تقد  لّمات و  اب  ار  نآرق  . 4

.تسا مزال  یگدامآ  نادب  لمع  كرد و  يارب  تسا و  ینیگنس  نخس  نآرق  . 5

(. دیوشن لفاغ  نآ  زا  سپ  ، ) تسا رتراذگریثأت  رتراوتسا و  رت ، تخس  هنابش ، تدابع  . 6

.تسا تدابع  تقو  بش  شالت و  تقو  زور  . 7

.دیشاب بش  لحاس  رگشیاین  زور و  يایرد  رگانش  . 8

نآرق رد  دوهشم  دهاش و  - 13

هدنهد و یهاوگ  هب  دنگوس  « ؛ ) ٍدوُهْشَم ٍدِهاش َو  َو   ) جورب هروس  هیآ 3  دروم  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
بازحا هروس  هیآ 45  سپس  تسا  زیخاتـسر  زور  دوهـشم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مّدج  دهاش  دومرف : هدش .»! هداد  یهاوگ 

هیآ زین  و  میداتسرف .» رگرادشه  روآ و  هدژم  هاوگ و  ار  وت  ام  تقیقح ، رد  « ؛ ) ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  ّانِإ  : ) دومرف تئارق  ار 
نآ يارب  مدرم  هک  تسا  يزور  نآ  « ؛ ) ٌدوُهْـشَم ٌمْوَـی  َکـِلذ  ُساـّنلا َو  َُهل  ٌعوُـمْجَم  ٌمْوَـی  َکـِلذ  : ) دوـمرف توـالت  ار  دوـه  هروـس   103

«. ددرگ یم  هدهاشم  هک  تسا  يزور  نآ  و  دنوش ، یم  يروآدرگ 

ص:75
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هیآ ي 21. رشح ، هروس ي  ك.ر : ( . 1 - ) 1
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1 ٍدوُهْشَم .) ٍدِهاش َو  َو   ) یلاعت هلوق  یف  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نع 

( ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  ّانِإ   ) هیآلا ِهِذَه  الَت  َُّمث  ِهَمایِقلا ، ُموی  ُدوُهـشَملاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَج  ُدِهاَّشلَا  : » لاق
4 - 3 ٌدوُهْشَم .) ٌمْوَی  َِکلذ  ُساّنلا َو  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ   ) الَت 2 َو 

لیلحت

ددعتم ياهریسفت  هیآ  نیا  دروم  رد  نارسفم  هک  دمآ  دهاوخ  همادا  رد   ) تسا هدش  نایب  جورب  هروس  هیآ 3  زا  يریسفت  تیاور  نیا  رد 
هک بازحا  هروس  هیآ 45  یکی  دندروآ : ینآرق  هنیرق  ود  ریـسفت  نیا  يارب  و  تخاس ، نیعم  ار  هیآ  لماک  قیداصم  و  دـنا ) هدرک  هئارا 
اب زیخاتـسر  زور  زا  اـج  نآ  رد  هک  دوه  هروـس  هیآ 103  يرگید  تسا و  هدـش  دای  دـهاش »  » ناونع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 

دندرک و ریـسفت  ار  جورب  هروس  هیآ 3  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  شور  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی  .تسا  هدش  دای  دوهـشم »  » ناونع
.تسام هب  ریسفت  شور  شزومآ  عون  نیا 

: مینک هجوت  طبترم  تایآ  جورب و  هروس  هیآ 3  لماک  ریسفت  هب  کنیا 

ام یلَع  ْمُه  ٌدوُُعق َو  اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ِدُوقَْولا  ِتاذ  ِراّنلَا  ِدوُدْخُْألا  ُباحْـصَأ  َِلُتق  ٍدوُهْـشَم  ٍدِهاش َو  ِدوُعْوَْملا َو  ِمْوَْیلا  ِجوُُرْبلا َو  ِتاذ  ِءامَّسلا  (َو 
ْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلَا  ِدیِمَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  ّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  ٌدوُهُـش َو  َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی 

هدنهد و یهاوگ  هب  دنگوس  هدـش ! هداد  هدـعو  ِزیخاتـسر )  ) زور هب  دـنگوس  تساه ! جرب  ياراد  هک  نامـسآ  هب  دـنگوس  « ؛ ) ٌدیِهَـش ٍء 
تخوس ياراد  هک  یـشتآ  ناـمه ) (! ) يزوس مدآ  ياـه  هروک  ناـبحاص  شتآ و   ) لادوگ ناـهارمه  داـب  هتـشک  هدـش ! هداد  یهاوـگ 

نانآ زا  .دـندوب و  هاوگ  دـنداد  یم  ماجنا  نانمؤم  اـب  هچنآ  رب  ناـنآ  و  دـندوب ؛ هتـسشن  نآ  درگ )  ) رب ناـنآ  هک  هاـگ  نآ  دوب ، ناوارف ) )
اه نامسآ  ییاورنامرف  هک  یسک  نامه ) ( ؛ دندوب هدروآ  نامیا  هدوتـس  ریذپان  تسکـش  يادخ  هب  هک  نیا  زج  دنتفرگن ، ماقتنا  هدرخ و 

«. تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  ادخ  و  تسوا ؛ ِنآ  زا  طقف  نیمز  و 
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اه هراشا  اه و  هتکن 

شتآ ياه  لادوگ  رد  ار  نانمؤم  هک  دنک  یم  هراشا  ینازوس  مدآ  نارگ و  هجنکـش  ینعی  دودخا ، باحـصا  يارجام  هب  تایآ  نیا  . 1
.دندرک یم  اشامت  ار  هنحص  يدرس  نوخ  اب  دنتخادنا و  یم 

روهشم یلو  دنراد (1)  یتوافتم  ياه  هاگدید  رظن ، دروم  ناکمو  هدـیدرازآ  نانمؤم  رگ و  هجنکـش  موق  نیا  دروم  رد  نآرق  نارـسفم 
هب يدوهی ،   ِ ساوـنوُذ .تسا  هداـتفا  قاـفتا  نمی  نیمزرـس  رد  ریمِح ، ناـشداپ  نیرخآ  ساوـنوُذ ،»  » ناـمز رد  ارجاـم  نیا  هک  تسا  نآ 

، دراداو دوهی  نییآ  شریذپ  هب  ار  نانآ  هک  درک  شالت  ساونوُذ  دندوب ، یحیسم  اج  نآ  مدرم  هک  دمآ  نمی  لامش  رد  نارجن  نیمزرس 
یکی .دندنکفا  شتآ  رد  هدنز  ار  یهورگ  دندرک و  مهارف  شتآ  زا  یگرزب  لادوگ  داد  روتسد  ور  نیا  زا  دندشن و  رـضاح  نانآ  یلو 
ساون وذ  درک و  یـشکرکشل  نمی  هب  هشبح  هاـشداپ  قیرط  زا  مور  رـصیق  .تساوـخ  کـمک  تفر و  مور  هب  درک و  رارف  نایحیـسم  زا 

.دمآرد (2) هشبح  ةرطیس  تحت  نمی  نیمزرس  دش و  هتشک 

.دراد هراشا  ارجام  نیا  هب  قوف  تایآ  لقن ، نیا  قبط 

ور نیا  زا  تسا و  راکشآ  زیچ  يانعم  هب  لصا  رد  جوُرب »  » .تسا هدرک  دای  دنگوس  نامسآ ، جوُرب »  » هب تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  . 2
ياه تروص  ای  ناگراتس  يانعم  نیمه  اج  نیا  رد  دنیوگ ؛ یم  جورب  دنتسه  راکشآ  هک  نامسآ  ناگراتس  رهش و  يوراب  اهرصق و  هب 

.تسا (3) ناشراگدیرفآ  اهنآ و  تمظع  ۀناشن  اهنآ  هب  دنگوس  هک  تسا  دوصقم  نامسآ  یکلف 

زا نآرق  ۀیآ  اهدص  هداد و  هدعو  ار  نآ  یهلا  ناربمایپ  هک  يزور  تسا ؛ هدـش  دای  دـنگوس  زیخاتـسر  دوعوم  زور  هب  تایآ  نیا  رد  . 3
.تسا مدرم  ۀمه  هاگدعو  دنهد و  یم  ربخ  نآ 

؟ تسیچ تسا  هدش  دای  دنگوس  اهنادب  تایآ  نیا  رد  هک  دوهشم » دهاش و   » زا دوصقم  . 4

: هک نیا  هلمج  زا  دنا ، هداد  يددعتم  تالامتحا  دروم  نیا  رد  نارسفم 

ص:77

سراف و مدرم  ای  هشبح ، مدرم  دروم  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دـنا ، هدرک  نایب  تروص  هد  دودـح  ار ، دودـخا  باحـصا  يارجام  ( . 1 - ) 1
(. 138 ص137 - نآرق ، مالعا   ) دشاب ربمایپ  لایناد  هب  طوبرم  ای  ماش و  مدرم  ای  سوجم و 

ص9- ج26 ، ، ) هنومن ریسفت  یبطرق ؛ ریسفت  یناعملا ؛ حور  ریبک ؛ ریسفت  يزار ؛ حوتفلاوبا  ریسفت  نایبلا ؛ عمجم  ریسفت  ك.ر : ( . 2 - ) 2
ص288. یغالب ، نآرق  صصق  ماشه و  نبا  هریس  337 ؛)

ج6، روثنملا ، ّردلا  « ) .تسا ناگراتس  بکاوک و  جورب ) زا   ) روظنم : » هدش تیاور  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  ( . 3 - ) 3
(. ص331
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اه و ناسنا  لامعا  تمایق و  زور  دوهشم ، و  نابرق ، دیع  هعمج و  زور  ای  اه  ناسنا  ِلامعا  ِناهاوگ  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهاش ،
.تسا هفرع  زور  ای 

یم عقاو  یهاوگ  دروم  هک  دنشاب  ییاهزیچ  همه ي  دوهـشم ،»  » زا دوصقم  هاوگ و  هنوگ  ره  دهاش ،»  » زا دوصقم  هک  درادن  یعنام  هتبلا 
.دشاب اه  نیا  قیداصم  یگمه   (2) دنا ، هتفگ  رگید  نارسفم  ای   (1) هدش ، هراشا  اهنآ  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  قوف  دراوم  دنوش و 

رد ار  نانمؤم  نتخوس  دنتـسشن و  یم  يدرـس  نوخ  اـب  شتآ ، مزیه و  زا  رپ  لادوگرب  نارگ  هجنکـش  هک  دـش  ناـیب  تاـیآ  نیا  رد  . 5
هب یضار  ِیچاشامت  رگ و  هجنگـش  هورگ  ود  هب  هراشا  هیآ  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا  .دندرک (3)  یم  اشامت  يزوس  مدآ  ياه  هروک 

.دشاب (4) نانآ  راک 

.دش (5) هتفرگ  ماقتنا  نانآ  زا  دنتخوس و  دندش و  هجنکش  مرج  نیمه  هب  دنتشاد و  نامیا  ادخ  هب  هک  دوب  نآ  نانمؤم  داریا  اهنت  . 6

ناردپ و طلغ  هار  هدش و  خسن  نایدا  زا  يوریپ  اما  دش ، یم  بوسحم  مرج  تافـص ، هدوتـس  اناوت و  ِریذپان  تسکـش  يادـخ  هب  نامیا 
.دوبن مرُج  تافارخ ،

.دوش یم  هدرمش  هانگ  مرج و  وکین ، دیاقع  اهراک و  دوش ، نوگرگد  هعماج  یشزرا  ماظن  رگا  يرآ ؛

؛ تسا نارگ  هجنکـش  هب  خساپ  یعون  هک  دش ، هراشا  ادخ » ندوب  هاوگ  ییاور و  نامرف  دیمح و  زیزع و   » تافـص هب  تایآ ، نیا  رد  . 7
ریذپان تسکش  يادخ  رب  امش  هک  نانآ  هب  تسا  يرادشه  نمض  رد  و  دوش ؟ یم  بوسحم  مرج  هنوگچ  ییادخ  نینچ  هب  نامیا  ینعی 

یگدیـسر امـش  باسح  هب  يزور  تسامـش و  لامعا  رب  هاوگ  یتسه و  کلام  اور و  ناـمرف  وا  هک  ارچ  دـش ؛ دـیهاوخن  زوریپ  اـناوت  و 
.درک دهاوخ 

ص:78

ص543. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص466 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  24 ؛ رون / 103 ؛ دوه / 45 ؛ بازحا / ك.ر : ( . 1 - ) 1
: ك.ر  ) دنا هتسناد  رگید  ياه  تما  قح و  نآرق ، ار  دوهشم  و  یمالـسا ، تما  قلخ ، دوسالا ، رجح  هکئالم ، ار  دهاش  یخرب  ( . 2 - ) 2

(. ص331 ج26 ، هنومن ، ریسفت 
.دنزورفا یم  شتآ  نآ  اب  هک  تسا  يا  هدام  يانعم  هب  لصا  رد  دوقو »  » لادوگ و يانعم  هب  لصا  رد  دودُخا » ( . » 3 - ) 3

ص335-334. ج26 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 4
.تسا هشیر  نیمه  زا  زین  ماقتنا »  » تسا و نتفرگ  بیع  راکنا و  يانعم  هب  لصا  رد  اومقن » ( . » 5 - ) 5
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يارب يراد  لد  یعون  تماقتسا و  سرد  یفرط  زا  نانمؤم ، تمواقم  نانآ و  يزوس  مدآ  ياه  هروک  دودخا و  باحصا  تشذگرس  . 8
.تسا خیرات  لوط  رد  نانمؤم  همه ي 

.دنتشادنرب قح  زا  تسد  دنتخوس و  نانمشد  مشخ  شتآ  رد  هناعاجش  نامیا ، اب  ياه  هناورپ  نیا  يرآ ؛

زیچ ادـخ  هار  رد  نیا  دـنتفگ : دـنتخوس و  شتآ  رد  كدوـک  هارمه  هب  رداـم  یهاـگ  ارجاـم ، نیا  رد  هـک  هدـش  تـیاور  ثیداـحا  رد 
.تساه تسینویهص  هژیو  هب  ناراکمتس ، نارگ و  هجنکش  يارب  یتربع  سرد  ارجام ، نیا  رگید ، فرط  زا  تسا (1) و  یکچوک 

نانآ ملظ  زین  ام  رـصع  رد  دندش و  راتفرگ  دوخ  دـعب ، اه  نرق  دـندرک ، داجیا  نانمؤم  يارب  يزوس  مدآ  ياه  هروک  هک  یناسک  يرآ ؛
.درک دنهاوخ  یهلا  باذع  راتفرگ  ار  دوخ  تشاد و  دهاوخن  ماود  نیطسلف  تلم  هب 

نکم رازآ  رگد  ار  ناهج  ناتسدریز  سرتب  تافاکم  يوزاب  تسدربز ز  يا 

نکم رات  بش  وت  ار  یسک  ِدیپس  زور  دیپس  زور  دوش  وت  ِرات  ِبش  يراد  لیم 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دینک لمأت  تقد و  یهاوگ ، دراوم  ناگدنهد و  یهاوگ  زیخاتسر و  نامسآ و  ناگراتس  دروم  رد  . 1

.زیتس نمؤم  نارگ  هجنکش  رب  گرم  . 2

.دندنازوس یم  هدیقع  مرج  هب  ار  نانمؤم  هدرکاپ و  هب  يزوس  مدآ  ياه  هروک  ادخ ، نانمشد  . 3

.دنزوس مدآ  زیتس و  هدیقع  رگ ، هجنکش  لد ، تخس  رایسب  ادخ ، هار  نانمشد  . 4

.دوش یم  مرج  مه  ادخ  هب  نامیا  هک  دوش  یم  نوگرگد  اه  شزرا  ردق  نآ  یهاگ  . 5

.دیهدن رازآ  ار  نامیا  اب  دارفا  دینکن و  ینمشد  ناهج  هاگآ  ریذپان و  تسکش  ياور  نامرف  اب  دینک و  هجوت  ادخ  ةدوتس  تافص  هب  . 6

.دیریگب (2) تماقتسا  سرد  يزوس  مدآ  ياه  هروک  ربارب  رد  نانمؤم  تمواقم  زا  . 7

ص:79

ص257. نازیملا ج20 ، ریسفت  ص440 و  ج1 ، راونالاراحب ، ص169 ؛ ج3 ، یشایع ، ریسفت  ص249 ؛ ج1 ، نساحم ، ( . 1 - ) 1
ص147-143. ج22 ، رهم ، نآرق  ریسفت  ( . 2 - ) 2
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مالسا هام  دیشروخ و  - 14

هب مناج  هللا ، لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ثراح  رد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
؛ هدب ربخ  نم  هب  شزور »! مین  شبات )  ) دیشروخ و هب  دنگوس   » (1) اهاحُض ؛ ) ِسْمَّشلا َو  َو   ) هیآ دروم  رد  داب : امش  يادف 

؛ ) اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  : ) مدرک ضرع  تفگ  ثراـح  .تسا  هللا  لوسر  دـمحم  هیآ  نیا  دوصقم  ثراـح ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح 
یم دمحم  زا  دعب  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیا  دومرف : ترـضح  دیآرد .»! نآ  یپ  رد  هک  یماگنه  هام ، هب  دـنگوس  »
نیا دومرف : ترضح  دزاس .»! راکـشآ  ار  نآ  هک  یماگنه  زور ، هب  دنگوس  « ؛ ) اهّالَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  : ) مدرک ضرع  تفگ ، ثراح  .دیآ 

.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق 

هللادـبع ِْنب  ُثِراَْحلا  َلاَـق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رَفْعَج  یبأ  نع  ًاـنعنعم : يرهّزلا  رمع  نب  دّـمحم  نب  یلع  ینثّدـح  لاـق : میهاربا  نب  تارف 
ِسْمَّشلا َو َو  : ) ِنِیبُْـملا ِِهباَـتِک  ِیف  ِهَّللا  ِلْوَـق  ْنَع  ِینِْربْـخَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َْنبا  اـی  مالـسلاامهیلع :  یلع  نب  نیـسحلل  روعـألا 

«. ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُثِراَح  ای  َکَحیَو  : » َلاَق اهاحُض )

(. اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  : ) ُْتُلق َلاَق :

 «. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  ُوْلتی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َكاَذ  : » َلاَق

2 اهّالَج .) اذِإ  ِراهَّنلا  َو  : ) ُُهلْوَق ُْتُلق  َلاَق :

(2) ًاطِْسق .» ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  َِکلَذ  : » َلاَق

لیلحت

رد یلو  .دنک  یم  دای  دـنگوس  اه  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا  یلومعم  زور  دیـشروخ و  هام و  دروم  رد  سمـش  هروس  نیزاغآ  تایآ  رهاظ 
ینارون زور  دیشروخ و  هام و  هب  ییانعم  هعسوت  تایآ و  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  هک  تسا  هدش  هراشا  تایآ  نیا  نطاب  هب  قوف  ثیدح 

خیرات رد  دیـشروخ  هام و  نوچمه  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  هراشا  مالـسا 
.دزاس یم  صخشم  ار  لطاب  قح و  دنک و  یم  ینارون  زور  نوچ  مه  ار  ناهج  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنشخرد و  یم  مالسا 

ص:80

.1 سمش / ( . 1 - ) 1
ح20. ص79 ، ج24 ، راونالاراحب ، ح721 و  ص563 ، تارف ، ریسفت  ( . 3 - ) 2
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.دش دهاوخ  نایب  یبلاطم  نیسحلا  تایآ  ثحبم  لیذ  نآ  رگید  تایاور  قوف و  تایآ  ریسفت  دروم  رد  رکذت :

یهلا ياه  تمعن  يروآدای  - 15

یم هبعک  فاوط  رمع ) نب  هللادبع   ) رمع دنزرف  رانک  رد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ  يدرم  هک  هدـش  لقن  یتیاور  رد 
«، هدـب ربخ  سپ  ار ، تراگدرورپ  تمعن  اـما  و  « ؛ ) ْثِّدَـحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اـّمَأ  َو   ) یحـض هروس  هیآ 11  دروـم  رد  رمع  نبا  زا  دـندرک ؛

.مدیسرپ

«. دنک وگزاب  ار  وا  رب  یهلا  ياه  تمعن  هک  هداد  روتسد  ربمایپ  هب  ادخ  : » تفگ وا 

هک هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  : » دومرف ترـضح  مدیـسرپ ، قوف ) هیآ  دروم  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  زا  سپس 
«. دنک وگزاب  ار  وا  رب  ینید  ياه  تمعن 

ْنِم ٌلُجَر  ِینَثَّدَح  َلاَق : ٍریْـصَن ، ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍدیَمُح ، ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ُءاَّشَْولا ، نع  رفعج ، یباب  یّنکملا  یقربلا  هللادبع  یبا  نب  دمحا 
ِهَمِْعِنب اَّمَأَو  : ) ِهَّللا ُلْوَق  ُْتلُقَف : َرَمُع  َْنبا  ُْتلَأَسَف  .ِتیَْبلِاب  ِناَفوُطی  َرَمُع  َْنبا  هدنعَو  مالسلاامهیلع  ِیلَع  َْنب  َنیَسُْحلا  ُتیَأَر  َلاَق : ِهَرْصَْبلا  ِلْهَأ 
َکِّبَر ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  ِهَّللا َو  ُلْوَق  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحِلل  ُْتُلق  یِّنِإ  َُّمث  ِهیَلَع » ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَِمب  َثِّدَحی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  : » َلاَق  (1) ْثِّدَحَف ) َکِّبَر 

(2) ِهنیِد .» ْنِم  ِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَِمب  َثِّدَحی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  : » َلاَق ْثِّدَحَف 

لیلحت

نیسح ماما  قوف  تیاور  ساسا  رب  یلو  دنک  یم  نایب  ار  یهلا  ياه  تمعن  يروآدای  دروم  رد  یلک  هدعاق  کی  یحـض  هروس  هیآ 11 
يدام ياه  تمعن  زا  هتبلا  هک  تسا ، ینید  ياه  تمعن  نامه  هک  تسا  هدرک  ناـیب  هیآ  رد  ار  تمعن  قادـصم  نیرت  مهم  مالـسلا  هیلع 
هجوت طبترم  تایآ  قوف و  هیآ  ریـسفت  هب  کنیا  .تسا  هیآ  لماک  قادـصم  رب  قیبطت  يرج و  باـب  زا  قوف  تیاور  سپ  .تسا  رت  مهم 

: مینک یم 

رب زاسم و  شراوخ  ، ) سپ ار ، میتی  اما  و  « ؛ ) ْثِّدَـحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأ  ْرَْهنَت َو  الَف  َِلئاّسلا  اَّمَأ  ْرَهْقَت َو  ـالَف  َمِیتَْیلا  اَّمَأَـف  (، ) 11-9 یحض / )
«. هدب ربخ  سپ  ار ، تراگدرورپ  تمعن  اما  و  نارم ؛ شاخرپ  اب  سپ ، ار ، ادگ  اما  و  زروَم ؛ یگریچ  وا )

ص:81

.11 یحض / ( . 1 - ) 1
ص474، ج4 ، ناهربلا ، ریسفت  ح44؛ ص602 ، ج5 ، نیلقثلارون ، ص176، لوقعلا ، فحت  ح11، ص344 ، ج1 ، نساـحملا ، ( . 2 - ) 2

ح9. ص53 ، ج24 ، راونالاراحب ، ثیدح 2؛
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اه هراشا  اه و  هتکن 

رد هک  دـهد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـساسا  روتـسد  هس  یعامتجا  ياه  تاقالم  اـهدروخرب و  دروم  رد  تاـیآ  نیا  رد  . 1
دـنک و کمک  اهنآ  هب  دـشاب و  نابرهم  نایاونیب  نامیتی و  اـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  .تسا  مدرم  همه  يوگلا  قشمرـس و  تقیقح 

رارق شیوخ  يوگلا  ار  وا  مینیبب و  شزومآ  تمحر  ربمایپ  نآ  زا  زین  ام  ات  دـنک ) يرازگ  ساپـس  و   ) دروآ دای  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعن 
.میهد

تسد زا  رطاخ  هب  دنا و  هعماج  ریذپ  بیـسآ  رـشق  اهنآ  اریز  دنا ؛ هدرک  شرافـس  ررکم  نامیتی  هب  تبـسن  مالـسا  نایاوشیپ  نآرق و  . 2
ناـمیتی اـب  ریقحت  هبلغ و  رهق و  اـب  هک  هدـش  شرافـس  هیآ  نیا  رد  ور  نیا  زا  دنتـسه ؛ يرت  شیب  تـبحم  دـنمزاین  رداـم  اـی  ردـپ  نداد 

.دوش ناربج  ناش  یفطاع  ياهدوبمک  ات  نک ) راتفر  نانآ  اب  شزاون  تبحم و  اب  هکلب   ) نکم دروخرب 

یفطاع یحور و  ۀبرض  اهنآ  هب  لقادح  دینک ، یمن  ار  راک  نیا  رگا  اما  تسا  نامیتی  هب  کمک  تبحم و  امش  ۀفیظو  رگید ، ترابع  هب 
.دیزاسن رطاخ  هدرزآ  ار  اهنآ  دینزن و 

هک ییوم  ره  دادعت  هب  دـشکب ، یمیتی  رـس  رب  رگـشزاون  تسد  سک  ره  هک : هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
.تشاد (1) دهاوخ  يرون  زیخاتسر  زور  رد  درذگ ، یم  اهنآ  زا  وا  تسد 

مه راـنک  رد  تشهب  رد  تسد  تشگنا  ود  نیا  لـثم  میتی ، تسرپرـس  نم و  هک : هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.دشاب (2) اوقتاب  راد و  هگندوخ  هک  نآ  طرش  هب  میتسه ، رگید 

شرورپ نتشیوخ  هیاس ي  رد  وت  شرس  زا  تفرب  دوخ  يا  هیاس  رگا 

رب دینارن و  دوخ  زا  دنزادرپ  یم  مدرم  زا  تساوخرد  ییادـگ و  هب  رقف  تدـش  زا  هک  ار  ینایاونیب  هک  هدـش  شرافـس  تایآ  نیا  رد  . 3
یحور و ۀبرـض  اهنآ  هب  لقادـح  دـینک ، یمن  کمک  اـهنآ  هب  رگا  یلو  تسارقف  هب  کـمک  امـش  ۀـفیظو  ینعی  دـینکن  شاـخرپ  ناـنآ 

.دینکن يراتفردب  دینزن و  یفطاع 

شیوخ دنزرف  يور  رب  هسوب  هدم  شیپ  هدنکفارس  یمیتی  ینیب  وچ 

؟ درب شراب  هک  دریگ  مشخ  رگو  درخ ؟ شزان  هک  دیرگب  را  میتی 

ص:82

باوث تسا : هدـش  لقن  نآ  هیبش  زین  مالـسلا  امهیلع  قداـص  ماـما  یلع و  ماـما  زا  یلو  ص767  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  ( . 1 - ) 1
ص60 و ج79، ج74 ، راونـالاراحب ، ص171 و  مالـسلا ،  هیلع  اـضرلا  هقف  ص371 ؛ ج4 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  ص199 ؛ لامعالا ،

ص79.
ص597. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص117 و 157 و  ج35 ، راونالاراحب ، ص336 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارص  ( . 2 - ) 2
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(1) دنک ، یم  شسرپ  يداقتعا  یملع و  لئاسم  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  هیآ  نیا  رد  لئاس »  » زا دوصقم  دنا  هتفگ  نارـسفم  یخرب  . 4
.دنهد خساپ  اهنآ  تالاؤس  هب  دنمشناد  دارفا  یهلا و  ناربهر  دیاب  هک 

.دوشب ود  ره  یملع  يدام و  ریقف  لماش  اج  نیا  رد  لئاس »  » هک تسین  دیعب  هتبلا 

: تسا نکمم  تروص  ود  هب  یهلا  ياه  تمعن  ندرک  وگزاب  و  دینک ؛ وگزاب  ار  یهلا  ياه  تمعن  هک  هدش  شرافس  تایآ  نیا  رد  . 5

یهلا هاگرد  هب  يرازگ  ساپـس  تیاهن  زا  یکاح  یبلط و  يرترب  رورغ و  زا  رود  هب  هک  يراتفگ  هتبلا  مییوگب ؛ ناـبز  اـب  ار  اـهنآ  فلا )
.دشاب

هک یششخب  میشخبب ، تسا  هداد  ام  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  لاوما و  زا  ادخ  هار  رد  ینعی  مینک ؛ دای  یهلا  ياه  تمعن  زا  لمع  اب  ب )
.دشاب ام  يارب  یهلا  ناوارف  تمعن  ةدنهد  ناشن 

دـنناشوپ و یم  ار  اه  تمعن  تورث و  لیخب ، دارفا  یلو  تسادنمتواخـس  میرک و  دارفا  شور  يرازگ ، ساپـس  تمعن و  ندرک  نایب  . 6
.دننک کمک  تساوخرد  نانآ  زا  نارگید  ادابم  ات  دنریگ  یم  دوخ  هب  هناریقف  يا  هرهچ 

داهن دیاب  دنچ  مرد  رب  مرد  داش  میراد  هچنآ  میروخ  ات  ایب 

ناهرمه اب  هار  هشوت  دروخ  ناهج  رد  وک  تسار  یسک  نآ  ناهج 

دیاـب ار  همه  هک  دوشب  نآرق  تّوبن و  نوچ  مه  يونعم  ياـه  تمعن  زین  يداـم و  ياـه  تمعن  لـماش  دـناوت  یم  هیآ  نیا  رد  تمعن  . 7
.درک وگزاب  راکشآ و 

.دنیبب (2) شناگدنب  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  راثآ  هک  دراد  تسود  ادخ ، هک : هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  . 8

ادـخ و نمـشد  دوـشن ، هدـید  وا  رب  شراـثآ  دـسرب و  وا  هب  یکین  سک  ره  هک : هدـش  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.دوش (3) یم  هدرمش  وا  ياه  تمعن  فلاخم 

ةدنب رب  ار  تمعن  راثآ  هک  دراد  تسود  زین )  ) دراد و تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  ادخ  هک : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 
.دنیبب (4) دوخ 

ص:83

ص113. ءزج ، مع  ریسفت  ص107 و  ج27 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص56. لوقعلا ، فحت  ح507 و  هحاصفلا ، جهن  ( . 2 - ) 2

ص8. ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  ح2 و  ص438 ، ج6 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3
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ص299 ص92 و ج76 ، ج10 ، راونالاراحب ، ص103 ؛ قالخالا ، مراکم  ص612؛ ج2 ، لاصخ ، ص438 ؛ ج6 ، یفاک ، عورف  ( . 4 - ) 4
ص5 و 35. ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  و 
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اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دینزن هبرض  نانآ  فطاوع  هب  دیزاسن و  هدرزآ  ار  نایاونیب  تسرپرس و  یب  ناکدوک  . 1

.دینکن يراتفردب  نانآ  اب  مک  تسد  دینک  یمن  کمک  نایاونیب  نامیتی و  هب  رگا  . 2

(. دیروآ اج  هب  ار  اهنآ  ساپس  و   ) دیشاب یهلا  ياه  تمعن  دای  هب  . 3

.تسوکین یهلا  ياه  تمعن  ندومن  راهظا  ندرک و  راکشآ  . 4

« دمص  » ریسفت - 16

همان هرصب  لها  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  .تسا  هدش  لقن  دیحوت »  » هروس ریسفت  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ثیدح  دنچ 
ياه شور  اج  نآ  رد  هک  دـنداد  یلـصفم  باوج  ترـضح  نآ  .دندیـسرپ و  دمـص »  » يانعم دروم  رد  دنتـشون و  ترـضح  نآ  هب  يا 

هک دنتسناد  يزیچ  ار  دمص  .دنتخادرپ و  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  هب  سپس  .دندرک  نایب  ار  نآرق  ریسفت  يأر ) هب  ریسفت   ) لطاب حیحص و 
رارق يزیچ  رب  دـنک و  یمن  لولح  يزیچ  رد  هدـماین و  دوـجو  هب  يزیچ  زا  هک  تسا  يزیچ  دمـص  تسا ، هدـش  هداز  هن  دـیاز و  یم  هن 

.تساه (1) نآ  قلاخ  اهزیچ و  هدننک  داجیا  .دریگ  یمن 

ص:84

ُْنب ُبْهَو  َلاَق  : » تسا هنوگ  نیا  ثیدـح  نیا  نتم  دـمآ ، دـهاوخ  نیـسحلا  تایآ  ثحبم  رد  ثیدـح  نیا  لـیلحت  حیـضوت و  ( . 1 - ) 1
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  اُوبَتَک  هَرْـصَْبلا  َلْهَأ  َّنَأ   » مالـسلا مهیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِرقاَْبلا ، ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  ِینَثَّدَـح  یِـشَرُْقلا َو  ٍبْهَو 

ِهِیف َو اُولِداَُجت  َال  َو  ِنآْرُْقلا ، ِیف  اوُضوُخَت  اَلَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ْمِْهَیلِإ : َبَتَکَف  ِدَـمَّصلا ، ِنَع  ُهَنُولَأْسَی  مالـسلا  امهیلع  ِیلَع 
َنِم ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َلاَق  ْنَم  ُلوُقَی : ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَـس  ْدَـقَف  ٍْملِع ، ِْریَِغب  ِهِیف  اوُمَّلَکَتَت  َال 
ِْدلَی َْمل  ٌدَحَأ .) ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل   ) َلاَقَف ُهَرَّسَف  َُّمث  ُدَمَّصلا ) ُهّللَا  ٌدَحَأ  ُهّللا  : ) َلاَقَف َدَـمَّصلا  َرَّسَف  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  ُهَّنِإَو  ِراَّنلا ،
ُْهنِم ُبَّعَـشَتَی  َالَو  ِسْفَّنلاَک  ٌفیَِطل  ْیَـش ٌء  َالَو  َنِیقُولْخَْملا ، َنِم  ُجُرْخَت  ِیتَّلا  ِهَفِیثَْکلا  ِءاَیْـشَْألا  ِِرئاَـس  ِدـَلَْولاَک َو  ٌفِیثَک  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  ْجُرْخَی  َْمل 

ِعوُْـجلاَو ِهَمْأَّشلاَو ، ِهَبْغَّرلاَو  ِءاَـجَّرلاَو ، ِفْوَْـخلاَو  ِءاَُـکْبلاَو  ِکِـحَّضلاَو  ِهَجْهَْبلا ، ِنَزُْحلا َو  ِّمَْهلا َو  ِهَرْطَْخلا َو  َو  ِمْوَّنلا ، ِهَنِّسلاَـک َو  ُتاَواَدَْـبلا 
ْیَش ٍء ْنِم  ْجُرْخَی  َْملَو  ْیَش ٍء  ْنِم  ْدَّلَوَتَی  َْمل  َْدلُوی :) َْمل   ) .ٌفیَِطل َو ْوَأ  ٌفِیثَک  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  َدَّلَوَتَی  ْنَأ  ْیَـش ٌء َو  ُْهنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ِعَبِّشلاَو ،

ِراَمثألاَو ِعِیباَنَْیلا ، َنِم  ِءاَْملاَو  ِضْرَْألا ، َنِم  ِتاَبَّنلاَو  ِهَّباَّدلا ، َنِم  ِهَّباَّدلاَو ، ْیَّشلا ِء  َنِم  ْیَّشلاَک ِء  اَهِرِصاَنَع ، ْنِم  ُهَفِیثَْکلا  ُءاَیْـشَْألا  ُجُرْخَت  اَمَک 
، ِمَْفلا َنِم  ِقْوَّذلاَو  ِْفنَْألا ، َنِم  ِّمَّشلاَو  ِنُذُْألا ، َنِم  ِعْمَّسلاَو  ِْنیَْعلا ، َنِم  ِرَصَْبلاَک  اَهِزِکاَرَم  ْنِم  ُهَفیِطَّللا  ُءاَیْشَْألا  ُجُرْخَت  اَمَک  َالَو  ِراَجْـشَْألا ، َنِم 

َالَو ْیَـش ٍء ، ِیف  َالَو  ْیَـش ٍء  ْنِم  َال  يِذَّلا  ُدَـمَّصلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  َال  ِرَجَْحلا ، َنِم  ِراَّنلاَک  َو  ِْبلَْقلا ، َنِم  ِزِییْمَّتلاَو  ِهَفِْرعَْملاَو  ِناَـسِّللا ، َنِم  ِماَـلَْکلاَو 
ُمُِکلَذَف ِهِْملِِعب ، ِءاَقَْبِلل  َقَلَخ  اَم  یَْقبَی  َو  ِِهتَئیِـشَِمب ، ِءاَنَْفِلل  َقَلَخ  اَم  یَـشاَلَتَی  ِِهتَرْدُِقب ، ِءاَیْـشَْألا  ُئِْـشنُمَو  اَهُِقلاَخَو ، ِءاَیْـشَْألا  ُعِدـْبُم  ْیَـش ٍء ، یَلَع 

ج5، نیلقثلارون ، ح5 ، ص90 ، دـیحوت ، « ) دَـحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِلاعَتُْملا ، ُرِیبَْکلا  ِهَداـهَّشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاـع  ْدـَلُوی ، َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  يِذَّلا 
، قئاقدلا زنک  ح14 و  ص223 ، ج3 ، راونالاراحب ، ثیدح 9؛ ص525 ، ج4 ، ناهربلا ، ریسفت  ح76 ؛ ص713 ، ح70 و ج5 ، ص711 ،

ص611) ج11 ،
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دروم رد  ترـضح  هک  هدـش  لقن  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  قیرط  زا  يرگید  ثیدـحرد  زین  و 
هکلب دباوخ ، یم  هن  دماشآ  یم  هن  دروخ  یم  هن  .تسا  یگریت  لامک  رد  .تسین  یلاخ  وت  هک  تسا  يزیچ  : » دندومرف دمـص »  » ریـسفت

«. درادن لاوز  هک  تسا  یمئاد 

، َُهل َفْوَج  َال  يِذَّلا  ُدَمَّصلا : : » َلاَق ُهَّنَأ  مالـسلاامهیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِهِیبَأ  ْنَع  َنیِدـِباَْعلا ، ُنیَز  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  مالـسلا َو  هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 
َال ْلَزی َو  َْمل  يِذَّلا  ُِمئاَّدلا  ُدَمَّصلا : َو  ُماَنی ، َال  يِذَّلا  ُدَمَّصلا : َو  ُبَرْـشی ، َال  ُلُکْأی َو  َال  يِذَّلا  ُدَمَّصلاَو : ُهُدَدْؤُس ، یَهَْتنا  ِدَـق  يِذَّلا  ُدَـمَّصلاَو :

(1) ُلاَزی .»

.مینک یم  هجوت  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  ییاور  تاکن  هارمه   ) دیحوت هروس  لماک  ریسفت  هب  کنیا 

هراومه ِيادخ  تساتکی ، ادـخ  وگب : « ؛ ) ٌدَـحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  ُدَـمَّصلا  ُهّللَا  ٌدَـحَأ  ُهّللا  َوُه  ُْلق  (، ) 4-1 دیحوت / )
«. تسا هدوبن  اتمه  وا  يارب  سک  چیه  و  تسا ؛ هدش  هداز  هن  هدییاز و  هن  دوصقم ،

لوزن نأش 

یلص ربمایپ  دنک و  فصو  نانآ  يارب  ار  ادخ  هک  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نارفاک (2)  زا  یهورگ  هک  هدـش  تیاکح 
.درک (3) یفرعم  ار  وا  تافص  ادخ و  دمآ و  دورف  صالخا  ةروس  ات  درک  توکس  زور  هس  هلآ  هیلع و  هللا 

اه هراشا  اه و  هتکن 

هک دزاس  یم  صخشم  ار  وا  بسن  دنک و  یم  یفرعم  مان  اب  ار  ادخ  هروس  نیا  رد  ینعی  دنا ؛ هتسناد  ادخ  ۀمانـسانش  ار  دیحوت  ةروس  . 1
.دنک یم  یفرعم  لماک  تروص  هب  ًاتبسن  ار  ادخ  هاتوک ، یتالمج  رد  درادن و  يدنزرف  ردام و  ردپ و 

ص:85

نمض ص223 ، ج3 ، راونالاراحب ، ص525؛ ج4 ، ناهربلا ، ریسفت  ح68؛ ص711 ، ج5 ، نیلقثلارون ، ح3 ، ص90 ، دـیحوتلا ، ( . 1 - ) 1
ص610. ج1 ، قئاقدلا ، زنک  ص51 و  ج2 ، همکحلا ، نداعم  ح2 ؛

مان دنا و  هدرک  یفرعم  ناکرشم  زا  رگید  یخرب  رد  نایحیـسم و  زا  یخرب  رد  نایدوهی و  زا  ار  رگـشسرپ  تایاور  یخرب  رد  ( . 2 - ) 2
یلو تسا ، رت  يوق  ناکرشم )  ) موس لامتحا  هروس ، ندوب  یکم  هب  هجوت  اب  اما  .دنا  هتفگ  مالس  نب  هَّللادبع  ای  ایروص  نب  هَّللادبع  ار  وا 
کی هورگ  هس  ره  ای  دنشاب  هدرک  شسرپ  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هّکم  رفـس  رد  نایحیـسم  ای  نایدوهی  یخرب  هک  درادن  یعنام 

.دنشاب هدیسرپ  ار  بلطم 
و ص859  ج10 ، ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  ص589 ؛ تاـیآ ، لوزن  نأـش  ص889 ؛ تاـنیب ، هنومن  ص500 ؛ لوزنلا ، بابــسا  ( . 3 - ) 3

ص221. ج3 ، راونالاراحب ،
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وا طقف  تساـه و  یبوخ  اـه و  تردـق  همه ي  همـشچرس ي  وا  اـهنت  و  یتاذ ) دـیحوت   ) تسا یکی  ادـخ  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رد  . 2
دیحوت مالـسا  نید  یلـصا  روحم  تسا و  يراج  ناناملـسم  لامعا  دیاقع و  مامت  رد  يدیحوت  حور  ینعی  تسا ؛ شتـسرپ  هتـسیاش ي 

.تسا هدش  هدیمد  نید  دبلاک  رد  یحور  نوچ  مه  هک  تسا 

ییامن هار  مأوت  هک  هر  نامه  هب  زج  مورن  ییادخ  یکاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم 

ییازس دیحوت  هب  هک  میوگ  وت  دیحوت  همه  میوپ  وت  لضف  زا  همه  میوج ، وت  هاگرد  همه 

( يونزغ ییانس  )

: تسا يددعتم  تامیسقت  ياراد  دیحوت  . 3

: دوش یم  میسقت  هخاشراهچ  هب  دیحوت  میسقت ، کی  ساسارب  فلا )

.درادن ییاتمه  کیرش و  چیه  تسا و  یکی  ادخ  ینعی  یتاذ : دیحوت  . 1

نیع یگمه  هکلب  دنتـسین -  ادج  رگید  مه  زا  تافـص  نیا  هک  روط  نامه  تسین -  ادج  شتاذ  زا  ادـخ  تافـص  یتافـص : دـیحوت  . 2
.دنا تاذ 

.تسا ناهج  رد  یتکرح  دوجو و  ره  یلصا  تلع  ببس و  وا  ینعی  یلاعفا : دیحوت  . 3

اه هخاش  نیا  ۀمه  هب  میرک  نآرق  رد  هتبلا  .تسین  شتسرپ  هتـسیاش ي  وا  ریغ  دنتـسرپب و  ار  وا  اهنت  دیاب  مدرم  ینعی  يدابع : دیحوت  . 4
.تسا هدش  يروآدای  یتافص  یتاذ و  دیحوت  قوف  ةروس  رد  اما  هدش (1)  هراشا  دیحوت  بتارم  و 

، تیکلام رد  دیحوت  يراذگ ، نوناق  رد  دیحوت  تیبوبر ، رد  دیحوت  تیقلاخ ، رد  دیحوت  هخاش  دنچ  هب  دیحوت  يرگید  میسقت  رد  ب )
.تسا (2) هدش  هراشا  بتارم  اه و  هخاش  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  دوش و  یم  میسقت  تعاطا  رد  دیحوت  تیمکاح و  رد  دیحوت 

: مینک یم  يروآدای  ار  اهنآ  طقف  اج  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  هئارا  يددعتم  لیالد  دیحوت  يارب  نآرق  نارسفمو  ناملکتم  هفسالف و  . 4

ص:86
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رد مدع  دنک ، ادیپ  یتیدودحم  رگا  درادن و  يّدحو  طرش  دیق و  چیه  هک  تسا  قلطم  دوجو  ادخ  ینعی  دوجولا : فرِـص  ناهرب  فلا )
.دنک لیمحت  وا  رب  ار  مدع  تیدودحم و  هک  تسین  وا  زا  ریغ  يزیچ  دبای و  یم  هار  وا 

کی طقف  سپ  ددرگ ، یم  دودـحم  دوش و  یم  يرگید  تالامک  دـقاف  یکی  ًامتح  نوچ  دوش ؛ یمن  روصت  مه  دودـحمان  یتسه  ود  و 
.دراد دوجو  دودحم  ان  يادخ 

هک دهد  یم  ناشن  نآ ، يازجا  ماجسنا  نآرب و  مکاح  نیناوق  یتسه و  ماظن  تدحو  ینعی  ناهج : ماجـسنا  ماظن و  تدحو  ناهرب  ب )
زور ره  يرـشب  مولع  تفرـشیپ  اب  ناهرب  نیا  .درادـن  دوجو  اتکی  يادـخ  زج  سپ  تسا ، مکاـح  نآ  رب  هدارا » کـی   » و قلاـخ » کـی  »

.دوش یم  رت  نشور 

تسه هچ  ره  هدننیرفآ ي  ییوت  تسپ  الاب و  تا  هدننیرفآ  همه 

یتساوخ يرگیرای  هک  ناز  نورب  یتسارآ  یبوخ  نیدب  ار  ناهج 

( يوجنگ یماظن  )

.دوش یم  هدیشک  یهابت  داسف و  هب  ناهج  دشاب ، ادخ  کی  زا  شیب  رگا  هک  دش  نایب  ءایبنا  هروس  هیآ 22  لیذ  هک  ُعنامت : ناهرب  ج )

زا ار  ام  داتـسرف و  یم  يربمایپ  دوب ، يرگید  يادخ  رگا  ینعی  تسادخ ؛ کی  يوس  هب  یهلا  ناربمایپ  یمومع  توعد  رگید ، لیلد  د )
.تخاس یم  هاگآ  شیوخ  دوجو 

راهظا هک  دراد  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیظو  هب  یفرط  زا  بلطم  نیا  .دوش  یم  عورـش  وگب ) « ) ُلق  » هژاو اب  دیحوت  هروس  . 5
هژاو یتح  ربمایپ  اریز  نآ ؛ نایب  رد  تقد  یحو و  ظفح  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  مدرم  يارب  یفخم  بلاطم  نایب  يدـیحوت و  بلاطم 

.تسا هدومنن  یحو  رد  یفرصتو  رییغت  هنوگ  چیه  ینعی  تسا ؛ هدرک  لقن  ام  يارب  ار  وگب »  » ي

دودحم و راکفا  سر  تسد  زا  وا  و  تسا ، افخ  تیاهن  رد  هک  دراد  یهلا  سدقم  تاذ  هب  هراشا  هک  تسا  بیاغ  درفم  ریمض  َوُه ،» . » 6
.تسا (1) راکشآ  ناهج  رد  وا  راثآ  دنچ  ره  تسا ، نوریب  رشب  ساوحو  اه  مشچ  دید  زا 

میا هدناوخ  میدینش و  دنا و  هتفگ  هچ  ره  مهو و ز  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا 

میا هدنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچ  مه  ام  رمع  دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

( يدعس )

ص:87
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هک تسا  یسک  ای  قوشعم  دوبعم ، نآ  یلصا  يانعم  دنک و  یم  هراشا  تالامک  مامت  ياراد  تاذ  هب  هک  تسادخ  صاخ  مسا  هَّللا » . » 7
.تسا (1) ناریح  وا  دروم  رد  اه  لقع 

.تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  راب  رازه  زا  شیب  ادخ و  ياه  مان  همه  زا  شیب  هَّللا »  » مان

ملع و تاذ ، تسا ؛ درفنم  ریظن و  یب  تهج  ره  زا  هک  دراد  یتاذ  هب  هراشا  تسا و  ندوب  اتکیو  تدـحو  يانعم  هب  لصا  رد  دَـحَا » . » 8
.دنک (2) یمن  ترثک  لوبق  نهذ  زا  جراخ  رد  نهذ و  رد  هک  ییاتکی  تاذ  درادن ؛ يدننام  تسا و  هناگی  وا  تردق 

دحاو تسا ؟ دحاو  ادخ  ییوگ  یم  ایآ  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يدرم  لَمَج ، گنج  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  . 9
؟ تسانعم هچ  هب 

هب ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اما  دنک ، یم  یشسرپ  نینچ  گنج  هماگنه  رد  ارچ  هک  دندرک  هلمح  درم  نآ  هب  نارای  زا  یخرب 
یم دـیحوت  يارب  ام  و  ! ) میهاوخ یم  نمـشد  هورگ  نیا  زا  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دـهاوخ ، یم  وا  ار  هچنآ  دـیراذگب ؛ دوخ  لاـح 

(. میگنج

دشاب یکی  ادخ  ینعی   ) دشاب يددع  تدحو  هک  نیا  یکی  تسین : حیحص  ادخ  دروم  رد  دحاو ،»  » يانعم ود  هک  دنداد  حیضوت  سپس 
(. درادن عون  ادخ  نوچ   ) دشاب یعون  تدحو  هک  نآ  مود  و  دشاب ) هتشاد  ود  هک 

: تسا حیحص  ادخ  دروم  رد  دحاو  يانعم  ود  و 

.تسین (3) ریذپ  میسقت  لقع  جراخ و  رد  ادخ  تاذ  هک  نآ  مود  درادن و  هیبش  ناهج  رد  ادخ  هک  نیا  يانعم  هب  لوا 

يارب هتبلا  .دـننک  یم  وا  هاگرد  دـصق  مدرم  هک  ور  نآ  زا  دـنیوگ ، یم  دَمَـص  ار  ادـخ  تسا و  دـصق  يانعم  هب  لصا  رد  دَمَـص » . » 10
هب دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  نارگید  هک  یگرزب  اقآ و  ياـنعم  هب  زین  تبالـص و  دـننام  تسا  هدـش  لـقن  زین  يرگید  یناـعم  دمـص » »

هب ای  دنور و  یم  وا  يوس 

ص:88

.تسا ...ای  ِهلَا »  » ای هلو »  » هشیر زا  هَّللا »  » هک میداد  حیضوت  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » ریسفت رد  ( . 1 - ) 1
یمن ترثک  لوبق  هک  دوش  یم  هتفگ  یتاذ  هب  دحَا »  » هک دنا  هتفگ  دنا و  هتـشاذگ  قرف  دحاو »  » و دحَا »  » نیب نارـسفم  یخرب  ( . 2 - ) 2

نیا نیرسفم  یخرب  اما  ص387 ) ج20 ، نازیملا ، ریسفت   ) دوش یم  روصت  نآ  يارب  موس  مود و  دحاو »  » اما تسین  دادعا  لخاد  دنک و 
(. ص453 ج27 ، هنومنریسفت ،  ) دنناد یمن  راگزاس  ثیداحا  نآرق و  رد  ددع  ود  نآ  لامعتسا  دراوم  اب  ار  توافت 

(. صیخلت اب   ) ص206 ج3 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
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هک تسا ، هدـش  نایب  دمـص  يارب  يددـعتم  یناعم  ثیداحا  نارـسفم و  تاملک  رد  ور  نیا  زا  .تسین (1)  یلاخوت  هک  يزیچ  ياـنعم 
.تسا ناوخمه  يوغل  یناعم  اب  ًالومعم 

هدش تیاور  انعم  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد  هدش و  انعم  زین  دشابن » یلاخوت  هک  يزیچ   » هب تغل  رد  دَمَـص  . 11
نیب يرایـسب  یلاخ  ياضف  ینعی  تسا ؛ یلاخوت  هک  دـنا  هدـش  هتخاس  متا  زا  تادوجوم  همه  هک  هدـش  نایب  زین  کیزیف  ملع  رد  .تسا 

.دوش یم  کچوک  رایسب  ماسجا  مجح  دوش  هتشادرب  اه  هلصاف  نیا  رگا  هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  متا  يزکرم  هتسه  اه و  نورتکلا 

یلاـخوت ياـه  متا  زا  تادوـجوم  همه  ینعی  تسادـخ ؛ زا  تینامـسج  یفن  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هـک  دـنا  هتـشون  دارفا  یخرب  ور  نـیا  زا 
.تسین (2) یلاخوت  مسج  متا ، نوچ  مه  ادخ  اما  دنا  هدش  لیکشت 

برع ناکرشم  تسادخ و  رسپ  یـسیع  هک  دندقتعم  زین  نایحیـسم  بلاغ  تسادخ و  رـسپ  ریَزُع  هک  دندوب  دقتعم  نایدوهی  یخرب  . 12
دنک یم  مالعا  دنک و  یم  یفن  ار  یفارخ  دیاقع  نیا  همه  هروس ، نیا  رد  میرک  نآرق  یلو  دنتسناد ، یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  زین 

.درادن يدنزرف  دیاز و  یم  هن  هدش و  هدییاز  هن  ادخ  هک 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  . 13

دنناـم نآ ، نوگاـنوگ  ضراوع  سفن و  دـننام  فـیطل ، زیچ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادـخ  هک  تسا  نآ  دـلوی » ملو  دـلی  مل   » زا دوـصقم 
يدام و زیچ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  زین  دوش و  جراخ  وا  زا  يریـس ، یگنـسرگ و  هیرگ ، هدـنخ ، یلاحـشوخ ، هودـنا ، لایخ ، باوخ ،

.ددرگ (3) دلوتم  فیطل 

زیچ زا  يزیچ  يریگ  هجیتـن  جورخ و  هنوگره  اـت  هداد ، شرتـسگ  ار  دـلوت »  » ياـنعم ینعی  دراد ؛ هیآ  نطب  هب  هراـشا  ثیدـح  نیا  هتبلا 
.دوش لماش  ار  رگید 

يدـننامه ادـخ  ینعی  دوش ؛ یم  هتفگ  يدـننامه  هیبـش و  زیچ  هنوـگره  هب  تسا و  تلزنم  ماـقم و  رد  زارط  مه  ياـنعم  هب  ْوـفُک » . » 14
.دشاب يواسم  وا  اب  ات  درادن  یهیبش  ددرگ و  اتمه  وا  اب  ات  درادن 

ص:89

.نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  هغللا و  سییاقم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
رد یملع  زاجعا  شریذـپ  هتبلا  ص440 ؛) ج27 ، هنومن ، ریـسفت   ) دـشاب نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  دـناوت  یم  هیآ  نیا  و  ( . 2 - ) 2

.درادن ینشور  تلالد  بلطم  نیا  رب  هیآ  نوچ  تسا ، دیعب  لکشم و  دروم  نیا 
ص224 ج3 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
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یتافص یتاذ و  دیحوت  نامه  نیا  دنک و  یم  یفن  وا  زا  ار  تیدودحم  صقن و  هنوگره  تاقولخم و  تافـص  ضراوع و  مامت  هیآ  نیا 
.تسا

ییاین مهو  رد  وت  هک  نتفگ  وت  هبش  ناوتن  یجنگن  مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن 

( يونزغ ییانس  )

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دینک مالعا  ار  مالسا  يدیحوت  مایپ  . 1

.تسا هدرکادخ  گنهآ  یتسه ، . 2

.تساهنت وا  هک  دیدرگن  ادخ  بسن  بسح و  لابند  . 3

.دیسانشب يدننامه  یب  ییاتکی و  هب  ار  ادخ  . 4

یهارمگ تیاده و  ناماما  - 17

ینب زا  یصخش  دیـسر  قرع » تاذ   » لزنم هب  ءالبرک  ریـسم  رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  لقن  تایاور  یخرب  رد 
ترـضح زا  رـشب »  » سپـس دیـسرپ ، يو  زا  قارع  عاضوا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک  تاقالم  ترـضح  اب  بلاغ » نب  رـشب   » ماـن هب  دـسا 

 ( زا یهورگ   ) ره هک  ار  يزور  نک ) دای  (« ؛ ) ْمِهِمامِِإب ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی   ) ءارـسا هروس  هیآ 71  زا  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ :
؟ هدب ربخ  میناوخ ،» یم  ارف  ناشیاوشیپ  اب  ار  مدرم 

دناوخ یم  ارف  تیاده  يوس  هب  هک  تیاده  ماما  دنتسه : ماما  عون  ود  نانآ  يدسا ! ردارب  زا  یلب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ 
ار وا  سک  ره  دناوخ و  یم  ارف  یهارمگ  يوس  هب  هک  یهارمگ  ماما  دوش و  یم  تیاده  تشهب  يوس  هب  دنک  تباجا  ار  وا  سک  ره  و 

«. دوش یم  خزود  لخاد  دنک  تباجا  یهارمگ  يوس  هب 

يروش هروس  هیآ 7  رد  لجوزع  يادخ  مالک  نامه  نیا  : » دومرف هفاضا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
!«. دنا ( شتآ  ) نازورف هلعش  رد  يا  هتسد  دنا و  تشهب  رد  يا  هتسد  « ؛ ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف   ) تسا

1 ْمِهِمامِِإب ؟) ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  : ) یلاعت هللا  لوق  نع  ینربخا  هللا ! لوسر  تنب  نبا  ای  يدسألا : هل  لاقف 

ص:90
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نم يدهف  هلالـض ، یلا  اعد  هلالـض  مامإو  يده ، یلا  اعد  يده  مامإ  نامامإ : مه  دسأ ! ینب  اخأ  ای  مَعَن   : » مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لاقف 
(1) راّنلا .» لخد  هلالّضلا  یلا  هباجأ  نمو  هنجلا ، یلا  هباجأ 

هیلع نیـسحلا  هللادـبع  ابأ  بلاغ  نب  رـشب  هل  لاقی  لجر  لأـس  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  یلإ  هدانـساب  هللا  همحر  قودـصلا  يورو 
(. ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  : ) لجوزع هللا  لوق  نع  ینربخأ  هللا  لوسر  نب  ای  لاقف : مالسلا 

لجوزع هلوق  وهو  رانلا ، یف  ءالؤهو  هّنجلا ، یف  ءالؤه  اهیلا ، هوباجأف  هلالـض  یلا  یعد  ٌماماو  هیلا ، هوباجاف  يدـه  یلا  یعد  ٌماما  : » لاـق
3 . 2 ِریِعَّسلا ) ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  )

لیلحت

( دمآ دهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تایآ  ثحبم  رد  هک   ) دنا هدرک  هئارا  ددعتم  ياهریـسفت  نارـسفم  ءارـسا  هروس  هیآ 71  دروـم  رد 
ود هک  .دنا  هدومرف  هراشایورخا  يویند و  تماما  هطبار  دروم  رد  یبلج  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قوف  تیاور  ساسا  رب  نکیل 
ره وریپ  ایند  رد  سک  ره  هک  یهارمگ  ناماما  و  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها  همئا  لثم   ) تیادـه ناماما  دراد  دوجو  ایند  رد  ماـما  هنوگ 

لـطاب و ناـماما  ناوریپ  دـنور و  یم  تـشهب  يوـس  هـب  تیادـه  ناـماما  ناوریپ  دـید ، دـیهاوخ  ار  نآ  ۀـجیتن  ترخآ  رد  دـشاب  هورگ 
.دنور یم  خزود  يوس  هب  یهارمگ 

.دمآ دهاوخ  یلصفم  بلاطم  نیسحلا  تایآ  ثحبم  رد  نآ  رگید  تایاور  و  ( 71 ءارسا /  ) هیآ نیا  ریسفت  درومرد  رکذت :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ینآرق  ياهداهشتسا  مشش :

دمآرد

هدرک داهـشتسا  ای  دانتـسا  نآرق  تایآ  هب  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  نانخـس و  رد  يددعتم  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا يا  هیآ  نارگید  ای  دوخ  لمع  ای  راتفگ  تبسانم  هب  ای  هدرک  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  لدتسم  دنتـسم و  ار  دوخ  لامعا  یخرب  ینعی  .تسا 

.تسا هدرک  رکذ  دهاش  ناونع  هب  ار  نآرق 

ص:91

هّنجلا یف  يدـهلا  یلا  هباجا  نم  اذـهف و  هیف : ص221 و  ج1 ، یمزراوخلل ، مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  ص77، ج5 ، حوتفلا ، ( . 1 - ) 1
ص217 و ج17 ، ملاوعلا ، ص367 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، ص30 ؛ فوهللا ، ، 42 نازحألا : ریثم  رانلا ، یف  هلالـضلا  یلا  هباجا  نمو  اذهو 

.دیری ام  مکحی  هلوق : یلا  هریخالا  هعبرالا  رداصملا  یف 
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یخرب زین  دـش و  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  طسوت  نآرق  هب  لمع  ینآرق  راتفر  نوچمه   ) یلبق ثحاـبم  لـیذ  دراوم  نیا  زا  یخرب 
هب طوبرم  تایآ  هک  یتایاور  نمض  رد  زین  دراوم  یضعب  دش و  نایب  هدرک  ریسفت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یتایآ  نمـض  رد  دراوم 

اهنآ اجنیا  رد  هک  تفرگ  یمن  ياج  قوف  نیوانع  لیذ  دراوم  یخرب  اما  .دوش  یم  هراشا  دهد  یم  حیضوت  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.مینک یم  نایب  ار 

نتشیوخ هب  يراکمتس  قح ، نتفریذپن  - 1

( َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  انوُمَلَظ َو  اـم  ْمُکاـْنقَزَر َو  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َّنَْملا َو  ُمُْکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  َماـمَْغلا َو  ُمُْکیَلَع  اـْنلَّلَظ  (َو 
؛ میداتـسرف ورف  امـش  رب  ار  هنوگ ] نیچردلب   ] ناغرم و  دننام ] لسع   ] یکاروخ و  میدرک ؛ رتسگ  هیاس  امـش  رب  ار  اهربا  و  « ؛) 57 هرقب / )
، دندرکن متس  ام  رب  دوخ ] یساپسان  اب  نانآ  یل  و[ دیروخب ؛ میا ، هداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا )  ) هزیکاپ ياه ] یکاروخ   ] زا میتفگ ): (و 

« .دندومن یم  متس  ناشدوخ  رب  هراومه  هکلب 

.تسا هدمآ  هیآ 160  فارعا ، هروس  رد  هیآ  نیا  هباشم  رکذت :

اه هراشا  اه و  هتکن 

هاگرد هب  یهورگ  تدـم  نیا  رد  دندنام (1) . انیس  نیمزرـس  رد  لاس  لهچ  نیطـسلف ، هب  رـصم  زا  تکرح  ریـسم  رد  لیئارـسا  ینب  . 1
، دنشاب رازگ  ساپس  دیاش  ات  داد ، وکین  ياهاذغ  نانآ  هب  تخاس و  شیوخ  تمعن  لومشم  ار  لیئارـسا  ینب  ادخ  دندروآ و  يور  یهلا 

.دندرک متس  دوخ  هب  مه  زاب  یساپسان  اب  نانآ  یلو 

.تسا هدش  هراشا  لیئارسا  ینب  هب  تبسن  یهلا  تمعن  دنچ  هب  هیآ  نیا  رد  . 2

نآ هیاس  رد  ات  دنکفا ، یم  هیاس  لیئارسا  ینب  رـس  رب  دش و  یم  ادیوه  اه  نابایب  رد  هرظتنمریغ  تروص  هب  هک  دیپس (2)  ياهربا  فلا )
.دننک رد  هب  نت  زا  ار  ینالوط  ياه  ترفاسم  یگتسخ  دنیاسایب و 

ص:92

.تسا هدمآ   22 تایآ 20 - هدئام ، هروس  رد  ارجام  نیا  ( . 1 - ) 1
مامغ اه  نآ  هب  دـنناشوپ  یم  ار  باتفآاهربا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  ناشوپ »  » ياـنعم هب  مغ »  » هشیر زا  لـصا  رد  ماـمغ »  » هژاو ( . 2 - ) 2

كزان درس و  دیفس و  ياهربا  هب  مامغ »  » دنا هتفگ  یخرب  اما  تسا ، ربا  يانعم  هب  ود  ره  باحس »  » و مامغ »  » هژاو هتبلا  .دوش  یم  هتفگ 
(. هیآ لیذ  یناعملا ، حور  هنومن و  ریسفت  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا   ) دنناشوپ یم  ار  نامسآ  هحفص  هک  دوش  یم  هتفگ 
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معط دنیـشن و  یم  ناتخرد  رب  هک  تسا  منبـش  تارطق  نوچ  مه  کچوک ، تارطق  يانعم  هب  لصا  رد  ْنَم » «. » ْنَم  » ماـن هب  ییاذـغ  ب )
یعبانم نابایب  یشاوح  ياه  ناتسهوک  رد  لیئارـسا  ینب  هک  هدوب  یعیبط  لسع  یعون  دنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  یخرب  دراد و  ینیریش 

.دندروخ (1) یم  ذیذل  ياذغ  نیا  زا  دنتفای و  یم  نآ  زا 

نیچردلب  ) هدنرپ یعون  ار  نآ  نارسفم  زا  يرایـسب  تسا و  یّلـست  شمارآ و  يانعم  هب  لصا  رد  يولـس » «. » يولَـس  » مان هب  ییاذغ  ج )
تشوگ زا  لیئارسا  ینب  دندوب و  سرتسد  رد  یتحار  هب  دندمآ و  یم  انیس  يارحص  هب  دوخ  ترجاهم  ریسم  رد  هک  دنا  هتـسناد  هنوگ )

.دندرک (2) یم  هدافتسا  اهنآ 

نیا هتبلا  تسا ؛ نآ  ندوب  هزیکاپ  لالح و  كاـپ ، نآ  تسا و  هدـش  هراـشا  ییاذـغ  ياـه  تمعن  زا  هدافتـسا  طورـش  هب  هیآ  نیا  رد  . 3
.دنک یم  نیمأت  ار  وا  یتمالس  تسا و  ناسنا  دوس  هب  طورش 

متس ادخ  هب  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  نآ  دننام  یتسرپ و  هلاسوگ  رفک و  یـشکرس و  هار  دندرک و  یـساپسان  هک  یماگنه  لیئارـسا  ینب  . 4
هار رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  هک  دنتـشاد  اور  متـس  دوخ  هب  هکلب  درادن ، مدرم  شتـسرپ  يرادرب و  نامرف  هب  يزاین  ادخ  نوچ  دـندرکن ،

.دنداد رده  ار  اهنآ  دندرکن و  هدافتسا  شیوخ  لامک 

دندرک متس  دوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نافلاخم 

موق نیا  هب  ار  تردارب  تردام و  تردـپ ، تدـج ، هاگیاج  تلزنم و  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  موثلک  ّما  هک  یماـگنه 
مَلَف مُهتَظَعَوَو  اوُرَّکّذی  مَلَف  مُُهترَّکَذ  دومرف : ماما  دـنراد ،) رب  وت  زا  تسد  یتسیک و  وت  دـنمهفب  ات   ) نک يروآدای  دایز ) نبا  نایهاپـس  )

ِربَّصلاَو ِهیرَبلا  ِّبَر  ِهللا  يوقَِتب  َّنُکیِصوا  نَِکل  ًالیدج ، يرَّثلا  یلع  ینوَرَت  نا  َُّدب  الو  ًالیبَس  ِیلتَق  ُریَغ  مَُهل  امَف  یلِوَق ؛ اوُعَمـسی  َملَو  اوُظِعَّتی 
مدومن يروآدای  ناـنآ  هب  َدمَّصلا (3) . َدرفلا  یهلا  مُُکتعَّدَو  دـعو ، َاِمل  َفلُخ  الَو  مُکُّدَـج  َدَـعَو  اذَِـهبَو  ِهیِزَّرلا  ِلوَُزُن  ِمظَکَو  ِهِیلَبلا  یلع 

ار نانآ  دنتفریذپن و  یلو  متسیک ،) هک  )

ص:93

تـسا ییاه  تمعن  مامت  دوصقم  هک  دـنا  هداد  لامتحا  زین  یخرب  تسا و  چراق  یعون  نَم » هک « هدـش  تیاکح  ثیداـحا  رد  ( . 1 - ) 1
بش هک  هدوب  زینشگ  مخت  هیبش  يزیچ  هک  هدمآ  تاروت  رد  تسا و  هدوب  ناتخرد  غمـص  ای  هتـشاذگ و  تنم  لیئارـسا  ینب  رب  ادخ  هک 

(. ص263 ج1 ، هنومن ، ریسفت   ) دندرک یم  تسرد  نان  نآ  اب  هتخیر و  یم  اه 
(. 264 ص263 - نامه ،  ) دنا هتسناد  لسع  يانعم  هب  ار  نآ  زین  یخرب  ( . 2 - ) 2

، هعوسوم مالـسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  ص272 و  ج4 ، هبکاسلا ، هعمدلا  یناهبهبلا ، میرکلادبع  نب  رقاب  دـمحم  ( . 3 - ) 3
ص400.
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هک تسین  يا  هراچ  دنرادن و  نم  نتشک  زج  میمصت  اهنآ  دندینشن و  ار  منخس  دشن و  عقاو  رثؤم  نانآ  رد  نم  زردنا  یلو  مداد ، زردنا 
ناهنپ اهالب و  رب  ییابیکـش  تسا و  قیالخ  راگدرورپ  هک  یهلا  ياوقت  هب  ار  ناوناب )  ) امـش یلو  دـینبب ، رادـیاپ  كاخ  نیا  رب  ارم  اـمش 

یب هناگی  يادخ  هب  ار  امش  نم  .تسین  وا  هدعو  رد  یفالخ  تسامـش و  ّدج  هدعو  نیا  هک  منک  یم  هیـصوت  اه  تبیـصم  دورف  ندومن 
.مدرپس زاین 

ْمُهَـسُْفنَأ اُوناـک  ْنِکل  اـنوُمَلَظ َو  اـم  َو  : ) دوـمرف یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  یلاـح  رد  میتـسیرگ ؛ یتعاـس  سپ  دـیوگ : یم  هـنیکس 
.دنتشاد اور  متس  شیوخ  رب  هکلب  دندرکن ، متس  ام  هب  نانآ   (1) َنوُِملْظَی ؛ )

لیلحت

شوگ نانآ  نکیل  دش  یم  لزان  هفوک  نکش  نامیپ  هاپـس  رب  هک  دوب  یهلا  راشرـس  تمعن  تمحر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ظعاوم 
تیب لها  هب  تبـسن  يراکمتـس  یهارمگ و  هار  دـندرکن و  هجوت  ماما  تارکذـت  اه و  تحیـصن  هب  دـندوب و  هتـسب  ار  دوخ  لد  لقع و 

دـنتخاس و مورحم  تیادـه  زا  ار  دوخ  هک  ارچ  دوب  ناشدوخ  هب  متـس  تقیقح  رد  يراکمتـس  نیا  اـما  .دـنداد  همادا  ار  مالـسلا  مهیلع 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  .دـندش  باذـع  راتفرگ  ترخآ  ایند و  رد  دـندرک و  دوبان  ار  شیوخ  يدوجو  ياه  هیاـمرس 

.دندشن راکنایز  سپ  دندیسر  يدبا  يراگتسر  تداهش و  زوف  هب  ناشیا  باحصا 

مایپ

.تسا هدرک  متس  شیوخ  هب  دنک  یساپسان  تماما ) تمعن  هژیو  هب   ) یهلا ياه  تمعن  ربارب  رد  سکره  - 1

.دینکن متس  نتشیوخ  هب  تماما ) ربارب  رد  يرادربنامرفان  و   ) رفک یساپسان و  اب  - 2

( عاجرتسا  ) بئاصم ماگنه  رد  داعم  أدبم و  دای  - 2

اُولاق ٌهَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِِرباّصلا  ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  (َو 
ِنآ زا  ام  تقیقح  رد  : » دـنیوگ یم  دـسرب ، نانآ  هب  یتبیـصم  هاگ  ره  هک  یناسک  ناـمه ) ( ») 156 هرقب / ( ؛ ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اـّنِإ  ِهِّلل َو  اـّنِإ 

هر نانآ  اهنت  و  داب ، ناـشیا  رب  ناـشراگدرورپ  زا  یتمحر  اـهدورد و  ناـنآ ، .میدرگ » یمزاـب  وا  يوس  هب  طـقف  اـم  عقاو  رد  مییادـخ و 
«. دنا ناگتفای 

ص:94

.نامه مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  نامه و  یناهبهبلا ، میرکلادبع  نب  رقاب  دمحم  ( . 1 - ) 1
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اه هتکن  تاراشا و 

اریز مینکن ؛ عزج  میوشن و  تحاراـن  اـه  تمعن  لاوز  زا  زگره  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  میتـسه » وا  زا  همه   » هک تیعقاو  نیا  هب  هجوـت  . 1
.تسام حالص  هب  ود  ره  دریگ ، یمزاب  رگید  زور  دشخب و  یم  يزور  رگا  میراد و  ّقلعت  ادخ  هب  ام ، دوخ  یتح  بهاوم و  نیا  همه 

ای دوبمک  تسین و  نادیواج  يارس  اج  نیا  هک  دنک  یم  مالعا  ام  هب  میدرگ ،» یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  همه   » هک تیعقاو  نیا  هب  هجوت  . 2
.تسا رذگدوز  همه  اه  تمعن  ترثک 

هجوت نامه  هک  تسا  نآ  حور  تقیقح و  هب  هجوت  هکلب  تسین ، نآ  ینابز  رکذ  اهنت  نوُعجار » هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا   » نتفگ زا  دوصقم  . 3
.تسا داعم  أدبم و  هب 

همه رد  ادـخ  كاپ  تاذ  رب  هیکت  دـیحوت و  ياه  سرد  نیرت  یلاـع  زا  يا  هراـصع  تسا ، روهـشم  عاـجرتسا » هملک   » هب هک  هلمج  نیا 
یم رارکت  ار  هلمج  نیا  تخس  ياه  تبیـصم  زورب  ماگنه  هب  مالـسا  ناگرزب  مینیب  یم  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  نامز  ره  رد  زیچ و 

دییوگب (1). ار  نوعجار » هیلا  ّاناو  هِّلل  ّانا   » هلمج دیدش  هجاوم  یتبیصم  اب  هاگ  ره  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  .دندرک 

: دنتسه هورگ  هس  تالکشم  ربارب  رد  مدرم  . 4

دننک یم  زین  يرازگرکـش  ربص ، رب  هوالع  يرگید  هورگ  دنتـسه و  ابیکـش  رابدرب و  یخرب  دننک (2) ، یم  عزج  دـنربص و  مک  یخرب 
.(3)

.میشاب رازگ  ساپس  نارباص  زا  ام  هک  تسا  رتهب  سپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عاجرتسا 

دومن (4). توالت  ار  عاجرتسا  هفیرش  هیآ  ترضح  داد ، ترضح  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  هبتع ، نب  دیلو  هک  یماگنه 

تعیب دیزی  اب  هک  درک  هیـصوت  ترـضح  هب  مکح  نب  ناورم  هک  دوب  یماگنه  دومن ، توالت  ار  عاجرتسا  هیآ  ترـضح ، هک  رگید  هاگ 
اب مهد  یم  روتسد  تفگ : ترضح  هب  ناورم  .دنک 

ص:95

ص54. ج2 ، رهم ، نآرق  ریسفت  ص531؛ ج1 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
(. 20 جراعم / ( ) ًاعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ( . ) 2 - ) 2

( اروشاع ترایز  « ) مهباصم یلع  کل  نیرکاشلا  دمح  دمحلا  کل  مهّللا  ( . » 3 - ) 3
يردـق اب   ) ص140 ج8 ، هیاـهنلا ، هیادـبلا و  ریثک ، نب  ظـفاحلا  ءادـفلاوبا  ص17 ؛ ج5 ، حوـتفلا ، یفوـکلا ، مثعا  نـب  دـمحا  ( . 4 - ) 4

ص587. ج1 ، هعیشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  فالتخا ؛)
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دق ذإ  مالّسلأ  مالـسإلا  یلعو  َنوُعِجار ) ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : ) دندومرف ترـضح  .تسا  نآ  رد  وت  يایند  نید و  ریخ  هک  ینک  تعیب  دیزی 
دیزی (1). َلثم  ُهمُألا  ِتیُلب 

ماگنه هک  دوب  ییاج  رد  رگید  هبترم  دندومن (2) . توالت  ار  هیآ  نیا  یناه  ملسم و  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  ترـضح  رگید  راب 
ِْهَیلِإ ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : ) دومرف راب  هس  اـی  ود  دـش ، رادـیب  هک  یماـگنه  .دوبر  باوخ  ار  ترـضح  بسا ، يور  رب  لـتاقم  ینب  رـصق  زا  چوک 

تیادف دیـسرپ ، ترـضح  زا  دوب ، بسا  يور  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  َنیَِملاْعلا .) ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا   ) و َنوُعِجار )
یم هک  مدید  ار  يراوس  دوبر و  باوخ  ارم  مدنزرف ! دومرف : ترـضح  يدرک ؟ عاجرتسا  یتفگ و  ساپـس  ار  ادخ  ارچ  ناجردـپ ! موش 

دهد (3). یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متسناد  .دور  یمه  ناشیا  لابند  هب  مه  گرم  دنور و  یم  نانیا  دیوگ :

تسا (4). هدش  لقن  رگید ، عضاوم  یخرب  رد  عاجرتسا ، هفیرش  هیآ  هب  داهشتسا 

: لیلحت

میرک نآرق  دومنهر  ساسا  رب  درک و  یم  هشیپ  ربص  گنج  تالکشم  همه  ربارب  رد  هک  دوب  تما  نارباص  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیلع موصعم  ماما  لعف  نیمه  .تفگ و  یم  َنوُعِجار ) ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) عاجرتسا ...و ) یناه  ملـسم ، تداهـش  لثم   ) بئاصم ماگنه  رد 

.دراد تلالد  بلطم  نیا  ندوب  بولطم  رب  مالسلا 

ص:96

ج44، راونـالاراحب ، یــسلجم ، رقاـب  دـمحم  ص24؛ فوــهللا ، سوواــط ، نـب  دــمحم  نــب  رفعج  نــب  یــسوم  نــب  یلع  ( . 1 - ) 1
ص285. هعوسوم ، مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  ص588 و  ج1 ، هعیشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  ص326؛

ج1، نیظعاوـلا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  نسح  نب  دـمحم  ص72 ؛ ج2 ، داـشرالا ، دـیفملا ، ناـمعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ( . 2 - ) 2
ص47 و فوـهللا ، سوواـط ، نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  ص229 ؛ يرولا ، مـالعا  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  ص177 ؛

ص372. ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم 
ص180؛ ج1 ، نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  نسح  نب  دمحم  ص82 ؛ ج2 ، داشرالا ، دیفم ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ( . 3 - ) 3

ص368. هعوسوم ، ص380 و  ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم 
هک یلاح  رد  نانز  .تساخرب  هفوک  زا  ناغف  نویـش و  يادص  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  كرابم  ندب  عییـشت  ماگنه  هب  ( . 4 - ) 4

راـک نیا  زا  ار  ناـنآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـندمآ و  نوریب  توباـت  لاـبند  هـب  ناـنک  سوـسفا  دـندز ، یم  دوـخ  تروـص  رب  یلیس 
لوحال و ال : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  نآ  رد  .داتـسرف  ناشیاه  هناخ  هب  دومن و  یهن  هیرگ  زا  ار  اه  نآ  تشادزاب و 

ردـپ .یکتـشملا  هللا  یلا  ءاکبلا ، تمّلعت  کلجا  نم  هارهظ ، عاطقنا  هابا و  ای  َنوُعِجار . ) ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  اـّنِإ  «. ) میظعلا یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق 
294 ص295 -  ج42 ، راونالاراحب ،  ) .مرب یم  ادخ  هب  هوکش  متخومآ و  وت  قارف ) غاد   ) رطاخ هب  ار  هیرگ  تسکـش ! مرمک  ياو  ناج !

(. 150 ص151 -  هعوسوم ، و 

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_96_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_96_4
http://www.ghaemiyeh.com


هملک زا  دـعب  دوب ، ناشیا  تداهـش  ربخ  يواح  هک  ندـید  باوخ  ماگنه  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن 
.دشاب لیمج  ربص  ات  درک  هارمه  یهلا  رکش  اب  ار  شیوخ  ربص  ینعی  دومرف ، هللادمحلا » ، » عاجرتسا

دیاش دوبن ، تبیـصم  هیواعم  گرم  هک  یلاح  رد  دومرف ، ار  عاجرتسا  هملک  زین  دـیزی  اب  تعیب  ياضاقت  هیواعم و  گرم  ماگنه  رد  اـما 
ربارب رد  عاجرتسا  هملک  لابند  هب  ور  نیا  زا  .دوب  هار  رد  هک  دـیزی  تموکح  ینعی  رتگرزب  تبیـصم  هب  دوب  يا  هیاـنک  دروم  ود  نیا  رد 

یماگنه دناوخ ) دیاب  ار  مالسا  هحتاف   ) مالس مالسا  رب   « » دیزی لثم  عارب  همالا  تیلب  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  دومرف « : مکح  نب  ناورم 
« .دوش راتفرگ  دیزی  لثم  يربهر  هب  تما  هک 

اه مایپ 

.دییوگ عاجرتسا  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه   ) بئاصم تالکشم و  زورب  ماگنه  رد  - 1

.دوش ناسآ  امش  رب  تالکشم  لّمحت  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه   ) ات دیشاب  داعم  أدبم و  دای  هب  - 2

رت كاندرد  باذع  رتشیب و  هانگ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هب  تلهم  - 3

هراشا

و « ؛) 178 نارمع / لآ  ( ؛ ) ٌنیِهُم ٌباذَـع  ْمَُهل  ًاْمثِإ َو  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  (َو ال 
، میهد یم  تلهم  نانآ  هب  تسوکین ؛ ناشدوخ  يارب  میهد ، یم  تلهم  نانآ  هب  هچنآ  هک  دنرادنپن ، زگره  دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک 

«. تسا هدننک  راوخ  یباذع  نانآ  يارب  و  دنیازفیب ؛ هانگ  رب  تبقاع ]  ] هکنیا يارب  طقف 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یم زاب  قح  هار  هب  دزاس و  یم  رادیب  ناشلامعا ، اب  بسانتم  ياه  تازاجم  نوچ  مه  شابرادـیب ، ياه  گنز  اب  ار  ناراکهانگ  ادـخ  . 1
.دیآ یم  رامش  هب  نانآ  يارب  یتمعن  اه  نآ  ياه  تازاجم  تروص  نیا  رد  هک  دنادرگ (1) 

قرغ هانگ  رد  هک  یناسک  اما  دـنراد ، ار  تیادـه  یگتـسیاش  زونه  دـنا و  هدـشن  هدولآ  هانگ  هب  ًالماک  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  هتبلا 
ادیپ ار  تازاجم  رثکادح  قاقحتسا  دوش و  نیگنـس  ناشهانگ  راب  ات  دراذگ  یماو  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ادخ  دنزرو ، یم  رفک  ای  هدش 

.تسا نداد  تلهم  ای  ءالما »  » نوناق نامه  نیا  و  دننک ؛

ص:97

(. 41 مور / ( ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  ( . ) 1 - ) 1
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هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  .دزاس  یم  دوخ  ياه  تمعن  رد  قرغ  ار ، نارگمتـس  ناراکهانگ و  نارفاک و  زا  یخرب  دـنوادخ ، یهاگ  . 2
ات تسا  هدراذگاو  دوخ  لاح  هب  هدارا ، يدازآ  لصا  نوناق و  تنـس و  نیا  ساسارب  تسا و  هداد  تلهم  هدرک و  ءالما »  » ار اه  نآ  ادخ 

.دنوش تازاجم  رگید  ناهج  رد  دنسرب و  طوقس  هلحرم  نیرخآ  هب 

ادج هک  ارچ  دنشاب ؛ هتـشاد  ار  هجنکـش  رثکادح  ات  دریگ (1)  یم  ناـنآ  زا  ار  زیچ  همه  ناـهگان  یهاـگ  مه  اـیند  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا هدننک  تحاران  رایسب  ناشیارب  دنراد  هک  یهفرم  یگدنز  زا  ندش 

.تسا (2) نانآ  راک  تبقاع  مهم  هک  دینکن  يرواد  دوز  نارفاک  دروم  رد  سپ 

نآ رد  يریخ  دوش ، فرـصم  هاـنگ  رد  هک  يرمع  و  دـشاب ؛ ریخ  دـشر و  قح و  هار  رد  هک  تسا  دـنمدوس  یماـگنه  ینـالوط  رمع  . 3
.تسین

.دننک یم  هانگ  رتدایز  دننامب  رت  شیب  هچ  ره  اریز  تسا ؛ تمعن  کی  نارفاک  يارب  گرم  هک : هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(3)

ناطیش هاگارچ  نم  رمع  رگا  ایادخ  دهاوخ : یم  ادخ  زا  قالخالا » مراکم   » ياعد رد  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  و 
.دنادرگب (4) هاتوک  ار  نآ  دش ، دهاوخ 

.تسا رت  مهم  نآ  تیمک  زا  رمع  تیفیک  رگید ، ترابع  هب  رمع ؛ لوط  هن  تسا ، مهم  رمع  زا  يرادرب  هرهب  عون  يرآ ،

« ءالما  » نوناق قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد 

ْمَُهل ِیلُْمن  اَمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحی  َالَو  : ) أرقیل مالسلا  هیلع  ًانیـسح  ّنإو  انـسرحی  ٍدعـس  نبال  ٌلیخ  انب  ّرمو  هللادبع : نب  كاّحـضلا  لاق 
(5) هیَلَع .) ُْمْتنَأ  اَم  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذِیل  ُهّللا  َناَک  اَم  ٌنیِهُم  ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ًاْمثِإ  اوُداَدْزِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنِإ  ْمِهِسُْفنَأل  ٌریَخ 

ص:98

/ ماعنا ( ) َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یّتَح  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اـم  اوُسَن  اّـمَلَف  ( . ) 1 - ) 1
(. 44

ام : » دوش هنوگ  نیا  هیآ  يانعم  هک  تسین  تیاغ  نایب  يارب  ًاْمثِإ » اوُدادْزَِیل   » ریبعت رد  مال »  » هک دـنا  هتـشون  نارـسفم  زا  یخرب  ( . 2 - ) 2
هب اـم  : » دوش یم  نینچ  هیآ  ياـنعم  هک  تسا  تبقاـع  ناـیب  يارب  قوف  هیآ  رد  مـال »  » سپ .ددرگ » داـیز  نارفاـک  ناـهانگ  میهاوخ  یم 

تلالد قوف  هیآ  ساسا ، نیا  رب  .ددرگ » یم  نیگنـس  نانآ  هانگ  راب  هک  تسا  نیا  نانآ  تبقاع  ماجنارـس و  میهد و  یم  تلهم  نارفاـک 
(. 186 ص185 -  ج3 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا نارفاک  لمع  هدارا و  يدازآ  رب  یلیلد  هکلب  درادن ، ییارگربج  رب 

ص343. ج1 ، نیلقثلا ، رون  ص61 و  ج70 ، راونالاراحب ، ص92 ؛ هیداجس ، هفیحص  ( . 3 - ) 3
ص239. ج2 ، رون ، ریسفت  ( . 4 - ) 4
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ص337 و تارایزلا ، لماک  رد  ثیدـح  نیا  هباشم  ص184 و  نیظعاولا ، هضور  ص3؛ ج45 ، راحبلا ، ص95؛ ج2 ، داشرالا ، ( . 5 - ) 5
ح21. ص173 ، ج45 ، راحبلا ،
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لیلحت

ثیداـحا رد  و  دـنیازفیب ، دوخ  باذـع  رفک و  رب  اـت  تسا  نارفاـک  هب  نداد  تلهم  دروم  رد  یهلا  ياـه  تنـس  زا  یکی  هب  هیآ  نیا  رد 
.تسا قیبطت  يرج و  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  رب  هیآ  تلالد  ینعی  تسا  هدش  نایب  دارفا  هب  نداد  تلهم  نیا  قیداصم 

« رفاک  » قادصم هدش و  جراخ  نید  زا  دندیشک  ریـشمش  قح  رب  ماما  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  هک  تسا  نشور  هتبلا 
.دندیدرگ

مایپ

هک دوش  یم  هدافتسا  تایاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 

.دوش یم  رفک  بجوم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لثم  قح  رب  ماما  اب  ینمشد  ًالوا 

دنهاوخ یم  يراک  ره  ات  تسا  هدرک  اهر  ار  نانآ  ادخ  هک  دننکن  نامگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  نانمـشد  تماما و  نافلاخم  ًایناث 
.دننک هبوت  دنوش و  رادیب  سپ  .دنا  هدش  رت ) كاندرد  باذع  رتشیب و  هانگ  يارب  نداد  تلهم  « ) الما  » نوناق راتفرگ  نانآ  هکلب  دننکب 

یهلا ياضق  هب  یضار  - 4

هراشا

هب هتشاد ، ررقم  ام  رب  ادخ  هچنآ  زج  وگب : « ؛) 51 هبوت /  ( ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  انالْوَم َو  َوُه  اَنل  ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِصی  َْنل  ُْلق  ) 
«. دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  سپ  نانمؤم ، و  تسام ؛ تسرپرس  وا  دسر ؛ یمن  ام 

تاراشا تاکن و 

يالوم يرآ ، .دسر  یم  اه  نآ  هب  هدرک ، ررقم  وا  هچنآ  دنتسه و  ادخ  یتسرپرس  تیالو و  تحت  نانمؤم ، هک  دراد  هراشا  قوف  هیآ  . 1
.دهاوخ یمن  شناگدنب  يارب  یکین  ریخ و  زج  نابرهم  میکح و 

هب هک  اج  نآ  ات  ناسنا  تشونرـس  اریز  درادـن ؛ تافانم  ناسنا  رایتخا  هدارا و  يدازآ  لصا  اـب  دـنک و  یمن  تلـالد  ربج  رب  قوف  هیآ  . 2
هریاد زا  جراخ  بلاطم  یخرب  اما  دنراد (1) ؛ هراشا  بلطم  نیدـب  زین  نآرق  تایآ  تسام و  دوخ  تسد  هب  تسا ، طوبرم  ام  شـشوک 

نیا هتبلا  دوـش ؛ یم  یهتنم  ادـخ  هدارا  تمکح و  ملع ، هب  تیلع ، نوناـق  ساـسا  رب  هک  تـسا  یهلا  ریدـقت  تردـق  تـحت  اـم ، شـالت 
ریدقت بسانتم  تروص  هب  دننک ، یم  بسک  دارفا  هک  ییاه  یگتسیاش  قبط  رب  ناگدنب و  تحلـصم  نسحا و  ماظن  ساسا  رب  تاردقم 

.تسا هدش 

ص:99
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.38 رثدم / ، 39 مجن / ك.ر : ( . 1 - ) 1
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يارب دـننک ، یم  يزیر  همانرب  نتـشیوخ  يارب  صقان  لقع  اب  ناشدوخ  ناقفانم ، رگا  هک  تسا  بلطم  نیا  ناـیب  ددـص  رد  قوف  هیآ  . 3
.دیامن یم  ریدقت  يزیر و  همانرب  تسا ، نابرهم  میکح و  یتسرپرس  الوم و  هک  اه  نآ  يادخ  نانمؤم 

یهلا ياضق  هب  یضار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب درک و  تاقالم  ار  وا  دـمآ ، یم  قارع  زا  هک  عیطم  نب  هللادـبع  داـتفا ، هار  هب  همّرلا » نطب   » زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه 
مرح ادخ و  مرح  زا  هک  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داب  تیادف  مردپ  درک : ضرع  ناشیا  هب  دومن و  مالس  ترـضح 

هک دنراودیما  اهنآ  نوچ  مورب ؛ اهنآ  يوس  هب  هک  دنا  هتساوخ  نم  زا  دنا و  هتـشون  همان  نایفوک  دومرف : ترـضح  يوش ؟ جراخ  تدج 
، ییآ اجنآ  هب  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  این ! هفوک  هب  ادخ  هب  ار  وت  درک : ضرع  عیطم  نبا  .دوش  دوبان  اه  تعدب  هدنز و  قح  ياه  هناشن 

تفر (2). هدرک و  یظفاحادخ  سپس   (1)  ( اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِصی  َْنل  ُْلق  دومن ( : توالت  ترضح  .تشک  دنهاوخ  امتح  ار  وت 

لیلحت

و دـندز (3) . یم  زابرـس  كوبت  گنج  رد  روضح  زا  ییوج  هناهب  اب  هک  دراد  هراشا  ناقفانم  نانخـس  هب  ( 50  - 49 هبوت /  ) لبق تایآ 
ره تسادـخ و  تساوخ  هب  زیچ  همه  هک  دـهد  یم  خـساپ  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  هبوت  هیآ 51  رد  لاعتم  يادخ 
هللا یلص  ربمایپ  نخس  نامه  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ، هدرک  ررقم  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  دتفا  قافتا  ام  يارب  يا  هثداح 

: هک دشاب  نآ  هب  هراشا  ات  دومرف ، عیطم  نب  هللادبع  باوج  رد  دوب  هدمآ  هبوت  هیآ 51  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و 

یهلا ياضق  هب  یـضار  تسا و  هدرک  هدامآ  يا  هثداح  هنوگره  يارب  ار  دوخ  درادن و  یـسرت  گرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًالوا 
.تسا

یم مقر  ادخ  تساوخ  اب  زین  نایدیزی  اب  يریگرد  نایاپ  هفوک و  عاضوا  سپ  تسادـخ  تسد  هب  ناگدـنب  دـب  بوخ و  روما ، همه  ًایناث 
.میسر یم  يورخا  حالف  هب  دومرف  ررقم  ار  تداهش  ادخ  رگا  میسر و  یم  يویند  حالف  هب  درک  ررقم  ار  يزوریپ  ادخ  رگا  دروخ 

ص:100

هبوت 51 - 1
ص341. هعوسوم ، مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  ص185 و  لاوطلا ، رابخالا  يرونیدلا ، دواد  نب  هفینحوبا  - 2

ص232. ج5 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  - 3
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همه هک  دـنک  یم  لکوت  وا  رب  دراذـگ و  یماو  ادـخ  هب  ار  روما  بقاوع  جـیاتن و  و  تسا ، رادـم  هفیظو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاثلاث 
.دوب اهنآ  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاعفا  مایق و  هبوت ، هیآ 51  زا  تیصوصخ  ياغلا  زا  دعب  يرآ ، .تسوا  تسد  هب  اهراک 

اه مایپ 

.دینک لکوت  ادخ  رب  و  رادم ) هجیتن  هن   ) دیشاب رادم  هفیظو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه  - 1

.دیشاب هدامآ  نیریش  خلت و  هثداح  ره  يارب  دیشاب و  یهلا  ياضق  هب  یضار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه  - 2

نافلاخم اب  ناحلاص  هناعاجش  لباقت  - 5

هراشا

ْمُکَْرمَأ َو اوُعِمْجَأَف  ُْتلَّکَوَت  ِهّللا  یَلَعَف  ِهّللا  ِتایِآب  يِریِکْذَـت  یِماـقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  )
يوریپ و   ) ناوخب نانآ  رب  ار  حون  گرزب  ربخ  « ؛) 71/ سنوی ( ؛ ) ِنوُرِْظُنت ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش 

سپ تسا ؛ نارگ  امش  رب  ادخ  تایآ  هب  تبـسن  نم  تارکذت  نم و  هاگیاج  رگا  نم !]  ] موق يا  : » تفگ شمدرم  هب  هک  هاگ  نآ  نک ،)
هدیشوپ چیه  امش  رب  ناتراک  سپس  دینک ؛ عمج  ار  نات  ( دوبعم  ) ياه کیرش  نات و  ( رکف و   ) راک .منک و  یم  لکوت  ادخ  رب  اهنت  نم ) )

«. .دیهدم تلهم  ارم ]  ] دیهد و نایاپ  نم  تایح )  ) هب هاگ  نآ  دنامن ،

اه هراشا  اه و  هتکن 

اب دنمورین ، نانمـشد  ربارب  رد  شیوخ ، كدـنا  نارای  اب  هنوگچ  یهلا ، گرزب  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  حون  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  . 1
.دزاس یم  دراو  نانآ  هب  یناور  يا  هبرض  ناکرشم ، ياه  تب  تردق و  هب  ییانتعا  یب  اب  دتسیا و  یم  تماهش  تعاجش و 

دیدهت ار  نمشد  یتاناکما ، هنوگ  چیه  نودب  هک  دنا  هتـسناد  زاجعا  یعون  ار  مالـسلا  هیلع  حون  تاریبعت  نآرق ، نارـسفم  زا  یخرب  . 2
دهد (1). یم  دیون  ار  دوخ  يزوریپ  دنک و  یم 

هفطاع و ینابرهم و  اب  حون  یلو  دـندرک ، یمن  لّمحت  ار  یهلا  تایآ  وا و  دوجو  حون  نافلاخم  هک  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بلاج  هتکن  . 3
.دیوگ یم  نخس  نانآ  اب  نم » موق  يا   » ریبعت

ص:101

ص348. ج8 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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ِباتک هک  تسا  ییادخ  نم ، ِتسرپرـس  هک  یتسار  هب  « ؛) 196 فارعا / ( ؛ ) َنیِِحلاّـصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َباـتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  )
«. دنک یم  یتسرپرس  ار  ناگتسیاش  وا  و  هداتسرف ؛ ورف  ار  نآرق ] ]

اه هراشا  اه و  هتکن 

یکیدزن و نیا  .دـشابن  هلـصاف  يزیچ  اـهنآ  نیب  هک  دنـشاب  کـیدزن  مه  هب  يروـط  هب  زیچ  دـنچ  اـی  ود  ینعی  لـصا  رد  ّیلو »  » هژاو . 1
يانعم اج  نیا  رد  هک  دشاب (1)  تموکح  یتسرپرـس و  ای  ندرک و  يرای  یتسود ، يراد ، نید  يدنواشیوخ ، رد  تسا  نکمم  تیالو 

.تسا رت  بسانم  يرای  تسرپرس و 

يربهار یتسرپرـس و  ار  شیوخ  ناگدـنب  دتـسرف و  یم  نآرق  نوچ  مه  یباتک  یگدـنز و  همانرب ي  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دوبعم  . 2
.تسا یهلا  تیالو  زا  يدنم  هرهب  زاس  هنیمز  نآرق ، ياهدومنهر  زا  هدافتسا  يرادرک و  هتسیاش  يرآ ؛ .دنک  یم 

.دراد رارمتسا  رب  تلالد  هک  تسا  عراضم  لعف  ّیلوتی »  » نوچ تشاد ؛ دهاوخ  همادا  ناگتسیاش  هب  تبسن  یهلا  تیامح  تیالو و  . 3

البرک رد  نافلاخم  اب  ناحلاص  لباقت 

ار شیوخ  بکرم  ماما  دش ، کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکـشل  هب  درک و  تکرح  دعـس  نبا  هاپـس  هک  یماگنه  اروشاع ، زور  رد 
یتح ینولعجت  الو  یلوق  اوعمـسإ  سانلا  اـهیأ  دومرف « : دندینـش  یم  مدرم  همه  هک  يدـنلب  يادـص  اـب  دـش و  راوس  نآ  رب  تساوخ و 
متنک َفصنلأ ، ینومتیطعأو  یلوق  متقدـصو  يرذُـع  متلبق  نإف  مکیلع ، یمدـقم  نم  مکیلإ  رذـتعأ  یتحو  یَلَع  مَُکل  ُّقََحل  امب  مکظعأ 

َُّمث ال ْمُکَءاکَرُـش  ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف   ) مکـسفنأ نم  فصنلا  اوطعت  ملو  رذعلا  ینم  اولبقت  مل  نإو  لیبس ، یَلَع  نکی  ملو  دعـسأ  کلذب 
هب ًمدرم  يا  3 ؛ » َنیِِحلاّصلا ) یَّلَوَتَی  َوُه  َباتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ   ، ) 2 ِنوُرِْظُنت ) ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی 

امـش يوس  هب  هک  ار  نیا  لیلد  منک و  ادا  ار  امـش  زردنا  قح  هکنیا  ات  دینکم ، باتـش  نم ، اب  راکیپ  يارب  دیهد و  ارف  شوگ  نم  نخس 
تسرد ارم  نخس  دیتفریذپ و  ار  ملیلد  رذع و  رگا  منک ؛ نایب  ما ، هدمآ 

ص:102

«. یلو هدام ي « نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  ( . 1 - ) 1
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رذع رگا  و  دیریگ ) عضوم  نم  لباقم  رد  دیابن  و  ، ) دیرادن یهار  نم  رب  رگید  دیسر و  دیهاوخ  تداعس  هب  فاصنا ، اب  نم  اب  دیدید و 
چیه هک ) نانچ  نآ   ) دینک و عمج  ار  نات  دوبعم )  ) ياه کیرـش  و  ناترکف )  ) راک سپ  دیدماین ، فاصنا  رد  زا  نم  اب  دـیتفریذپن و  ارم 

.دیهدن تلهم  ارم  هداد و  نایاپ  نم  تایح  هب  هاگنآ  دیریگب .) میمصت  نم  هرابرد  ینشور  تیاهن  اب  هکلب   ) دنامن هدیـشوپ  امـش  رب  زیچ 
.دنک یم  یتسرپرس  ار  ناگتسیاش  ومه  هداتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  تسرپرس  هک  یتسار  هب 

هیلع یلع  ترـضح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح  اـب  دوخ  تبـسن  شیوـخ و  یفرعم  هب  هجاـحم ، نیا  رد  نینچمه  ترـضح 
رگید یبلاطم  شدوخ و  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  ربماـیپ  ياـه  هیـصوت  مالـسلا و  هیلع  هزمح  مالـسلا و  هیلع  رفعج  مالـسلا ، 

تخادرپ (1).

لیلحت

فاصنا هب  ار  نانآ  لاح  نامه  رد  یلو  .داتـسیا  نافلاخم  لباقم  رد  تعاجـش  اب  مالـسلا  هیلع  حون  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  .درک  توالت  ار  سنوی  ةروس  هیآ 71 ، ور  نیا  زا  .دنریگب  میمصت  سپس  دنونشب  ار  وا  نانخـس  هک  دناوخارف 

هار همادا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  هک  ارچ  داد ؛ رارق  مالـسلا  هیلع  حون  هاگیاج  رد  ار  دوخ  نارفاک و  هاگیاج  رد  ار  نمـشد  هاـپس 
.تسا رفک  نید و  زا  جورخ  بجوم  ماما  ربارب  رد  تفلاخم  تسا و  یهلا  ءایبنا 

نارفاک اب  ناحلاص  لباقت  ار  نانمـشد  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  لباقت  فارعا  هیآ 196 / توالت  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زین  و 
ناگتسیاش یلو  تسرپرس و  ادخ  هدومرف ، هیآ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  روطنامه  هک  دش  روآدای  .درک و  یفرعم 

.دنرادن ینارگن  ترضح  نآ  دهد و  یم  ناماس  ار  اهنآ  ياهراک  تسا و 

ص:103

ج3، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  يزرج ، ریثا  نـبا  مرکلا  یبا  نـب  یلع  ص424 ؛ ج5 ، يربطلا ، خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  ( . 1 - ) 1
طول ص241 ؛ يرولا ، مالعا  یـسربط ، نسح  نب  لضف  ص97 ؛ ج2 ، داشرالا ، دیفملا ، نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم  418 ؛ ص419 - 

اب عـبنم  هس  نـیا  رد  ( ؛ 7 ص6 -  ج45 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  ص206 ؛ فـطلا ، هعقو  فـنخموبا ،)  ) يدزـالا ییحی  نب 
دهعم و  ص602  ج5 ، هعیـشلا ، ناـیعا  نیمـالا ، نسحم  ص250 ؛ ج17 ، ملاوـعلا ، یناهفـصالا ، ینارحبلا  هللادـبع  یئزج ؛) فـالتخا 

.418 ص420 -  هعوسوم ، مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت 
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اه مایپ 

.دنتسیاب هناعاجش  نمشد  لباقم  رد  مالسلا )  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  حون  نوچمه   ) یهلا ناربهر  - 1

.تسا ناگتسیاش  تسرپرس  ادخ  هک  دیشاب  حلاص  شهاپس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه  - 2

(. دیوشن نامیشپ  هک   ) دینک يرواد  فاصنا  اب  دیونشب و  ار  وا  نخس  دیدرک  ییارآ  فص  یسک  لباقم  رد  رگا  - 3

یهلا بیجع  تایآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  - 6

ْنِم اـِنتآ  اـنَّبَر  اُولاـقَف  ِفْهَْکلا  َیلِإ  ُهَْیتِْفلا  يَوَأ  ْذِإ  ًاـبَجَع  اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  . ) 13-9 فهک /
اُوِثَبل اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ًادَدَع  َنِینِـس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَـضَف  ًادَشَر  انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْئِّیَه  ًهَمْحَر َو  َْکنَُدل 
نارای میقر ( » فهک و  باحـصا   » هک یتشادنپ  ایآ  « ؛ )  ًيدُـه ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُهَأَبَن  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  ًادَـمَأ 

دـندرب و هانپ  راغ  يوس  هب  نادرمناوج  هک  یماگنه  دـندوب !؟ ام  روآ  تفگـش  ياسآ ) هزجعم   ) ياه هناشن  زا  هتـشون ،) نابحاص  راغ و 
ینایلاس راغ ، رد  سپ  زاس » مهارف  يدربهار  ام  يارب  ام  راـک  زا  نک و  اـطع  اـم  هب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  اـم ! راـگدرورپ  يا ] : »] دـنتفگ

، هورگ ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  میراد  مولعم  ات  میتخیگنارب  باوخ ) زا   ) ار نانآ  سپـس  .میدز  باوخ ) هدرپ   ) ناشیاه شوگ  رب  دـنچ 
ناـنآ عقاو ، رد  مینک ؛ یم  تیاـکح  وـت  يارب  یتـسرد  هب  ار  ناـنآ  گرزب  ربـخ  اـم  دـنا  هدرک  باـسح  ار  ناـشگنرد  ِیناـمز ]  ] هلـصاف

«. میدوزفا ناشتیاده  رب  ام )  ) و دندروآ ، نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  ینادرمناوج 

لوزن نأش 

( نادنمـشناد رابحا (  دزن  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياعدا  هرابرد  قیقحت  يارب  ار  رفن  ود  شیرق  هک  هدـش  تیاور 
؟ هن ای  تسا  هدش  هتشون  يزیچ  وا  تّوبن  دروم  رد  ینامسآ  ياه  باتک  رد  دننیبب  ات  دنداتسرف  دوهی 

: دنتفگ اه  نآ  .دننکب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  شـسرپ  دنچ  هک  دنتخومآ  شیرق  ناگداتـسرف  هب  هنیدم  دوهی  نادنمـشناد 
هک دیسرپب  يدرم  ناتساد  دروم  رد  مود  دندش ؛ ادج  دوخ  موق  زا  رود  هتشذگرد  هک  دیسرپب  یناناوج  ناتـساد  دروم  رد  وا  زا  تسخن 

.دیسرپب (1) زیخاتسر  عوقو  نامز  زا  موس  دیسر و  ناهج  برغ  قرش و  هب  دز و  رود  ار  نیمز 

ص:104

، تانیب هنومن  ص353 ؛ ج12 ، هنومن ، ریـسفت   ) تسا هدش  تیاور  شـسرپ  هس  حور  نینرقلاوذ و  فهک ، باحـصا  دروم  رد  ( . 1 - ) 1
(. ص422 ص62 و ج14 ، ج7 ، راونالاراحب ، ص517 و 
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.تسوگ غورد  هنرگ  تسا و  ربمایپ  دادن  خساپ  رخآ  شسرپ  هب  داد و  خساپ  ار  تسخن  ياه  شسرپ  وا  رگا  هک  دندرک  هفاضا  سپس 

دورف فهک  هروس  تایآ  نیا  یتدم  زا  سپ  دندرک و  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  اه  شسرپ  دنتشگزاب و  هکم  هب  ناکرشم 
.درک (1) نایب  ار  نینرقلا  وُذ  فهک ، باحصا  تشذگرس  دمآ و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دندوب دولآ  كرش  دساف و  يا  هعماج  رد  شوهاب ، نمؤم و  ینادرم  ناوج  هک  هدش  نایب  فهک  باحصا  تشذگرس  تایآ  نیا  رد  . 1
رهش زا  دندرک و  مایق  نامز  توغاط  هیلع  شیوخ  يدیحوت  حور  یکاپ و  ظفح  رطاخ  هب  اه  نآ  .دنتـشاد  سونایقد  مان  هب  یهاشداپ  و 

یهلا زیمآزاجعا )  ) ياه هناشن  زا  یکی  دندش و  رادیب  سپـس  دندنام و  باوخ  رد  يدایز  تدم  دندرب و  هانپ  يراغ  هب  دندش و  جراخ 
.دش هتشاذگ  شیامن  هب  نایناهج  يارب 

دیاقع ناج و  تاجن  يارب  هک  دندیمان  مان  نیا  اب  ببـس  نادـب  ار  نادرم  ناوج  نآ  و  تسا ، راغ  نارای  يانعم  هب  فْهَک » باحـصا  . » 2
.دندرب (2) هانپ  يراغ  هب  دوخ 

هک دندش  هدیمان  مان  نیدـب  تهج  نآ  زا  تسا (3) و  فهک  باحـصا  رگید  مان  نتـشون ، يانعم  هب  ْمقَر »  » هدام زا  لصا  رد  میقَر » . » 3
دندرک (4). بصن  راغ  رد  رب  دنتشون و  یحول  رب  ار  نادرم  ناوج  نآ  مان 

باداـش ناوج و  حور  هک  یلاـس  نهک  دارفا  هب  یهاـگ  یلو  تسا ، باداـش » ناوجون   » ياـنعم هب  لـصا  رد  یتَف ، عمج  هیتـِف »  » هژاو . 4
يدرم و ناوج  تماهش ، تافص  رطاخ  هب  حدم  یعون  اب  هک  تسا  درم » ناوج   » لداعم یسراف  رد  هژاو  نیا  .دوش  یم  هتفگ  زین  دنراد ،

.تسا (5) هارمه  قح ، ربارب  رد  میلست 

ص:105

.233 ص232 -  ج3 ، یفاص ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
هدوب ندرا  تختیاپ  نامع  یکیدزن  رد  ای  و  هیکرت ) ریمزا  رهش  یکیدزن  رد   ) سوسفا رهش  کیدزن  راغ  نیا  هک  هدش  تیاور  ( . 2 - ) 2

(. ص400 ج12 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا
تـسین راگزاس  هیآ  رهاظ  اب  نیا  یلو  دـنا ؛ هدوب  فهک  باحـصا  زا  ریغ  يرگید  هورگ  میقر »  » هک دـنا  هداد  لامتحا  یخرب  ( . 3 - ) 3

(. نامه هنومن ، ریسفت  )
باحصا هک  يرهش  مان  ای  تسا و  هدش  عقاو  اج  نآ  رد  راغ  هک  دنناد  یم  ینیمزرس  ای  هوک  مان  ار  میقر »  » زین نارسفم  یخرب  ( . 4 - ) 4

(. ص355 نامه ،  ) دندمآ نوریب  اج  نآ  زا  فهک 
ص357. نامه ، ( . 5 - ) 5
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درمناوج یلو  دـندوب  لاس  نایم  اـی  لاـس  نهک  نادرم  فهک  باحـصا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثیداـحا  رد  و 
تسا (1). درم  ناوج  دیامن ، ییاسراپ  يراد و  هگندوخ  دروایب و  نامیا  ادخ  هب  سک  ره  دندرک ) هفاضا  سپس   ) .دندش هدیمان 

دـندید و یم  هاتوک  اج  همه  زا  ار  دوخ  تسد  هک  دـندوب  ینادرم  ناوج  فهک ، باحـصا  هک  دـهد  یم  ناشن  تاـیآ  نیا  تاریبعت  . 5
.دوب رود  طیحم  دسافم  زا  هک  دنتفای  یمارآ  نما و  طیحم  ار  اج  نآ  دندرب و  هانپ  راغ  هب  نانآ  .دندوب  راودیما  ادخ  تمحر  هب  اهنت 

یم حرش  ار  نآ  سپـس  دنک ، یم  نایب  هاتوک  هتـسبرس و  تروص  هب  ار  بلطم  تسخن  هک  تسا  هنوگ  نیا  نآرق  ییوگ  هصق  شور  . 6
.تسا رترثؤم  بطاخم  تیبرت  ینیرفآ و  قایتشا  رد  شور  نیا  .دهد 

.تسا تقیقح  عقاو و  قباطم  و  تافارخ ، زا  رود  تسرد ، یبلاطم  ینعی  تسا ؛ قح  رب  نآرق ، ياه  هصق  . 7

هک یتموکح  دوب ؛ مکاح  توغاـط  تموکح  یتسرپ و  تب  رفک و  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  یطیحم  رـصع و  رد  فهک ، باحـصا  . 8
رد دـنتفرگ و  مایق  هب  میمـصت  دـندرب و  یپ  مدرم  نییآ  داسف  هب  فهک  باحـصا  نادرمناوج  اما  دوب ؛ تیانج  كرـش و  لهج ، ظـفاح 

.دنداد رس  دیحوت  يادن  دنداتسیا و  سونایقَد  ینعی  راّبج  هاشداپ  ربارب  رد  مدرم و  نایم 

نامیا و رب  ادخ  دنروآ ، نامیا  صالخااب  یهورگ  رگا  ینعی  دراد ؛ دوجو  میقتسم  هطبار  وا  تیاده  یهلا و  ياهدادما  نامیا و  نیب  . 9
.دنک 2 یم  تیاده  شیوخ  تیاده  ياه  هار  هب  دشخب و  یم  ورین  دزاس و  یم  مکحم  ار  اه  نآ  ياه  لد  دیازفا و  یم  اه  نآ  تیاده 

.تسا شیوخ  ناگدنب  هب  ادخ  فطل  تیاهن  نیا 

باحـصا نادرم  ناوج  هک  هدـش  ناـیب  مجنپ  تسیب و  هیآ ي  رد  هدـش و  هراـشا  فهک  باحـصا  ینـالوط  باوـخ  هب  هیآ  نیا  رد  . 10
.دنتشگزاب یگدنز  هب  دندش و  رادیب  یهلا  نامرف  هب  ینالوط  یباوخ  زا  سپ  دندنام و  راغ  نآ  رد  لاس  ُهن  دصیس و  فهک ،

ص:106

 - ص244 ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ص428 و  ج14 ، راونالا ، راحب  ص395 ؛ ج8 ، یفاک ، ص323 ؛ ج2 ، یشایع ، ریـسفت  ( . 1 - ) 1
.245
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مه نانآ  باوخ  ییوگ  .تفر  راک  هب  نتخیگنارب »  » ریبعت ناـنآ  يرادـیب  يارب  هک  دـش  ینـالوط  ردـق  نآ  فهک  باحـصا  باوخ  . 11
.دوب زیخاتسر  نوچ  مه  نانآ  يرادیب  گرم و  نوچ 

رب باوـخ  هدرپ ي  ییوـگ  ینعی  تسا ؛ ندـناباوخ »  » زا یفیطل  هیاـنک ي  برع ، تغل  رد  .میدز » ناـنآ  شوـگ  رب  هدرپ   » هـلمج ي . 12
.دونشن (1) ار  ینخس  ات  دوش  یم  هدنکفا  صخش  شوگ 

ددرگ ققحم  دوش و  مولعم  ات  هک  تسا  نآ  هکلب  دنک ، بسک  يا  هزات  شناد  هتـساوخ  یم  ادخ  هک  تسین  نآ  مَلعَِنل »  » زا دوصقم  . 13
.دننک (2) یم  باسح  رتهب  ار  ناشباوخ  هورگ  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک 

رظن فالتخا  ناـشباوخ  تدـم  دروم  رد  رگید  مه  اـب  يرادـیب  زا  سپ  هک  هدـش  هراـشا  فهک  باحـصا  هورگ  ود  هب  هیآ  نیا  رد  . 14
.دندوب (3) هدیباوخ  يزارد  نایلاس  هک  یلاح  رد  دنتسناد ، یم  زور  مین  یخرب  زور و  کی  ار  نآ  یخرب  .دنتشاد 

تشذگرس لثم  .دراد  دوجو  زین  فهک  باحصا  تشذگرـس  زا  رت  بیجع  ادخ  تایآ  اه و  هناشن  رد  هک  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 15
بیجع دومرف : ای  درک و  تئارق  ار  قوف  هیآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  هدش : لقن  ثیداحا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ماما سدقم  رس  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  مقرا  نب  دیز  لثم  يدارفا  يرآ  .تسا  نم  رس  لمح  نم و  نتشک  يارجام  فهک  باحصا  زا  رت 
.دندرک بجعت  دندینش  مالسلا  هیلع  نیسح 

: َُهلْوَق َغََلب  یَّتَح  َفْهَْکلا  ُأَْرقی  ٌلُجَر  ِهیَدـی  َنَیبَو  َقْشَمِدـِب  اَنَأ  َلِمُح َو  َنیِح  ِنیَـسُْحلا  َْسأَر  ُتیَأَر  ِهَّللا  اَنَأ َو  َلاَق : وٍرْمَع  ِْنب  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  -»
ِباَحْـصَأ ْنِم  ُبَجْعَأ  َلاَقَف : ٍِقلَذ  ٍبِرَذ  ٍناَِسِلب  َْسأَّرلا  ُهَّللا  َقَْطنَأَف   4 ًابَجَع ) اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  )

.ِیلْمَح (4) ِیْلتَق َو  ِفْهَْکلا 

ِْنب ِدیَز  ْنَع  يِوُرَف  اَِهِلئاَبَقَو  ِهَفوُْکلا  ِکَکِس  ِیف  ِِهب  َریِدَف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْسأَِرب  َثََعب  ٍدایِز ، ُْنب  ِهَّللا  ُدیَبُع  َحَبْـصَأ  اََّملَو  ُدیِفُْملا : َلاَق  -
اَّمَلَف ِیل  ٍهَفْرُغ  ِیف  اَنَأَو  ٍْحمُر  یَلَع  َوُهَو  یَلَع  ِِهب  َُّرم  ُهَّنَأ  َمَقْرَأ 

ص:107

.358 ص357 -  ج12 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص358. نامه ، ( . 2 - ) 2

.نامه ( . 3 - ) 3
ص34. ج8 ، قئاقدلازنک ، ح15 و  ص243 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح32؛ ص188 ، ج45 ، راحبلا ، ص557 ؛ ج1 ، جئارخلا ، ( . 5 - ) 4
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ای َکُسْأَر  ُتیَداَن  یَلَع َو  يِْرعِـش  ِهَّللاَو  َّفَقَف  ًابَجَع ) اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ   ) ُأَْرقی ُُهتْعِمَـس  ِیناَذاَح 
(1) بَجْعَأ .! ُبَجْعَأ َو  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا 

َیلِإ ِفْهَْکلا  َهَروُس  َأَرَقَو  ُْسأَّرلا  َحَـنْحَنَتَف  ِهَفوُْکلا  ِیف  ِفِرایَّصلِاب  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ُْسأَر  َِبلُـص  ُهَّنَأ  ِیبْعَّشلا  ِنَع  ٍفَنِْخمُوبَأ  يَوَرَو 
.ًالاَلَض (2) اَّلِإ  َِکلَذ  ْمُهْدِزی  ْمَلَف   2 ًيدُه ) ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ  : ) ِِهلْوَق

لیلحت

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرآ  .درامش  یم  یهلا  بیجع  تایآ  قیداصم  زا  یکی  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارجام  ثیداحا  نیا  رد 
: دوب بیجع  تشاد و  تهابش  تهج  دنچ  زا  فهک  باحصا  و 

.دندوب كاپ  نمؤم و  يدارفا  هورگ  ود  ره  - 1

.دندرک مایق  نامز  توغاط  هیلع  هورگ  ود  ره  - 2

دندرب هانپ  يراغ  هب  فهک  باحصا  هک  ارچ  دوب  رت  بیجع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارجام  نکیل  .دندرک  ترجه  هورگ  ود  ره  - 3
.دش دیهش  داتسیا و  ناج  ياپ  ات  تفر و  نایتوغاط  فاصم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  دنتفای  تاجن  توغاط  ّرش  زا  و 

نایب ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  زیمآزاجعا  ندناوخ  نآرق  ثیداحا  نیا  هک  تسا  نآ  قوف  ثیداحا  دروم  رد  رگید  هتکن 
.تسا روآ  باجعا  يزیچ  دوخ  هک  دنک  یم 

اه مایپ 

( دینک هجوت  نادب  تقد  اب   ) .تسا یهلا  بیجع  تایآ  زا  اروشاع  تضهن  يارجام  - 1

( دیریگب زومآ  تربع  ياه  سرد  و   ) .دینک هسیاقم  ار  فهک  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  - 2

ناهارمگ يرای  زا  يزاین  یب  - 7

هراشا

ار يزور  نک ) دای   ) و « ؛) 51 فهک / ( ؛ ) ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  ْمِهِسُْفنَأ َو  َْقلَخ  ِضْرَْألا َو ال  ِتاوامَّسلا َو  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْشَأ  ام  )
ار اهنآ  توعد ) نانآ  یل  و( دنناوخ ، یم  ار  اهنآ  سپ  .دیهد » ادن  دـیتشادنپ ، یم  نم  ناکیرـش  هک  ار  یناسک  : » دـیوگ یم  ادـخ )  ) هک

«. میداد رارق  یهاگ  تکاله  ناشنایم  دنریذپ و  یمن 

ص:108
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ص34. ج8 ، قئاقدلازنک ، ح1 و  ص121 ، ج45 ، راحبلا ، ص67؛ ج2 ، هّمغلا ، فشک  ص117؛ ج2 ، داشرإلا ، ( . 1 - ) 1
ح16. ص243 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح3 و  ص304 ، ج45 ، راحبلا ، ص61؛ ج4 ، بقانملا ، ( . 3 - ) 2
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اه هراشا  اه و  هتکن 

تسرپرس تسود و  ناونع  هب  ار  یسک  دیهاوخ  یم  امـش  رگا  ینعی  تسا ؛ شنادنزرف  سیلبا و  یتقایل  یب  رب  يرگید  لیلد  هیآ  نیا  . 1
هک یلاح  رد  دنـشابن ؛ هدننک  هارمگ  دنـشاب و  هاگآ  ناهج  دوخ و  شنیرفآ  رارـسا  زا  هک  دـیورب  یناسک  غارـس  هب  دـینیزگرب ، شیوخ 

ربهر تسرپرس و  دنناوت  یمن  دنا و  هدننک  هارمگ  سپ  دنربخ ، یب  دوخ  ناهج و  شنیرفآ  رارـسا  زا  دنا و  هاگآان  شنادنزرف  سیلبا و 
.دنشاب امش  يارب  یبوخ  تسود  و 

.درادن هدننک  کمک  رای  هب  زاین  ادخ  ًالوصا  یلو  دنک ، یمن  باختنا  هدننک  هارمگ  نارایتسد  ادخ  هک  هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  . 2

غارـس هب  میهاوخب و  کمک  رگتیادـه  کین و  كاپ ، دارفا  زا  اهراک  رد  هک  تسام  همه  یهلا و  ناربهر  يارب  يا  هزومآ  هیآ  نیا  سپ 
دـنوش و یم  اه  یماکان  تالکـشم و  تافارحنا و  عاونا  لماع  هکلب  دـننک ، یمن  اـم  هب  یکمک  اـهنت  هن  هک  میورن  هدـننک  هارمگ  دارفا 

.دننک یم  هابت  ار  اه  همانرب 

رگ هارمگ  دارفا  يرای  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزاین  یب 

وا دـناوخ ، ارف  يرای  هب  ار  ّرُح » نب  هَّللادـیبُع   » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  البرک  یخیراـت  تاـیاور  رد  . 3
ار ناهارمگ  ام   » هک درک  توالت  ار  قوف  هیآ  تفریذپن و  ترضح  اما  درک ، مالـسلا  هیلع  ماما  میدقت  ار  شبـسا  ریـشمش و  تفریذپن و 

(1) .میریگ » یمن  رایتسد  ناونع  هب 

لیلحت

دارفا تاناکما  زا  دـیابن  قح  نایرج  زا  تیامح  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  نایرج  رد  هیآ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داهـشتسا 
.دننک یمن  باختنا  شیوخ  يروای  هب  ار  رگ  هارمگ  دارفا  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  .درک  هدافتسا  رگ  هارمگ 

نیرت تریـصب  اب  نیرت و  تلیـضف  اب  نیرت ، هتفای  تیادـه  نیرتهب ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  مینیب  یم  البرک  يارجاـم  رد 
.دندوب شیوخ  راگزور  دارفا 

دننک یم  غـیرد  ادـخ  هار  رد  ناـج  لذـب  زا  یلو  دـنهد  یم  ار  دوـخ  لاوـما  هک  یناـسک  هـک  دـهد  یم  ناـشن  ناـیرج  نـیا  نمـض  رد 
تداهش يراگتسر  هک  دنرادن  تریصب  نانآ  هک  ارچ  دنهارمگ ،

ص:109

ص95. ج8 ، قئاقدلا ، زنک  ص268 و  ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( . 1 - ) 1

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنزاس هارمگ  ار  نارگید  دننک و  هئربت  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  شیوخ  لاوما  نداد  اب  هکلب  دننک ؛ كرد  ار  ادخ  هار  رد 

اه مایپ 

.دنرادن ار  نامز  نیسح  يرای  تقایل  تریصب ) نودب   ) رگ هارمگ  دارفا  - 1

(. دینکن هدافتسا  قح  هار  رد  اهنآ  تاناکما  زا  یتح  و   ) دیریگن شیوخ  رایتسد  روای و  ار  ناگدننک  هارمگ  - 2

ناراکمتس زا  ماقتنا  زور  - 8

اُونَمآ َو َنیِذَّلا  َّالِإ  َنُولَعْفَی  ـال  اـم  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  َنوُمیِهَی َو  ٍداو  ِّلُـک  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْمل  َنوُواـْغلا َأ  ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  . ) 227  - 224 ءارعش /
رعاـش ربماـیپ   ) و « ؛ ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  اوُِملُظ َو  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَـصَْتنا  ًارِیثَـک َو  َهّللا  اوُرَکَذ  ِتاـِحلاّصلا َو  اوـُلِمَع 

هک نیا  و  دـنا ؟ نادرگرـس  ینیمزرـس  ره  رد  نانآ  هک  يا  هدرکن  رظن  ایآ  .دـننک  یم  يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  نارعاش ، اریز ) تسین ؛
دای رایسب  ار  ادخ  هداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک ]  ] هدروآ و نامیا  هک  یناسک  رگم  دنیوگ !؟ یم  دنهد ، یمن  ماجنا  هک  ار  هچنآ  نانآ 

تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  دندرک ، متس  هک  یناسک  و  دندرک ؛) عافد  و   ) دنتسج يرای  دوخرعـش ) زا  ، ) یگدید متـس  زا  دعب  دندرک و 
«. تشگ دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  هک 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نآرق نوچ  دنتسناد ؛) رعـش  باتک  ار  نآرق  و   ) دندناوخ (1) رعاش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهراب  مالـسا ، فلاخم  ناکرـشم  . 1
.تشاذگ یم  ياجرب  مدرم  ياه  لد  رد  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  تشاد و  نیشن  لد  یگنهآ 

.دوبن رعاش  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشادن (2) و  رعش  هب  یتهابش  نآرق  لاحره  هب  یلو 

یم لـها  راـب و  دـنب و  یب  ارگرادـنپ ، يدارفا  دـندرک ، یم  یگدـنز  برعلا  هریزج  یلهاـج  طـیحم  رد  هـک  يدـهعتم  ریغ  نارعاـش  . 2
ار نانآ  نآرق  ور  نیا  زا  دندوب ؛ شون  شیع و  یگراوخ و 

ص:110

.36 تافاص / 5 و  ءایبنا / ك.ر : ( . 1 - ) 1
(. 69 سی / ( ) َُهل یِغَْبنَی  ام  َْرعِّشلا َو  ُهانْمَّلَع  ام  َو  ( . ) 2 - ) 2
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.دننک یم  يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  دننک و  یمن  لمع  دوخ  نانخس  هب  هک  دنک  یم  یفرعم  یفده  یب  دارفا  ار  نانآ  هدرک و  شنزرس 

: تشاد دوجو  دهعتم  ریغ  نارعاش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیب  یساسا  توافت  هس  . 3

دیحوت و نوچ  مه  یلاع  یفادها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دندوب ، نادرگرـس  فده و  یب  دـهعتم  ریغ  نارعاش  فلا )
.تشاد تلادع 

لها دـنتفگ  یم  نخـس  یقالخا  یناسنا و  لیاضف  دروم  رد  رگا  دـندرک و  یمن  لمع  دندورـس  یم  هچنآ  هب  دـهعتم  ریغ  نارعاـش  ب )
.دوب دوخ  نانخس  هب  لمع  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یلاحرد  دندوبن ، اه  نآ  هب  لمع 

مالـسا ربمایپ  ناوریپ  اما  دندوب  ناگدرک  مگ  هر  زین  نانآ  ناوریپ  دندوب ، هدننک  هارمگ  هارمگ و  دـهعتم  ریغ  نارعاش  هک  اج  نآ  زا  ج )
.دوب رگتیاده  هتفای و  تیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  نوچ  دندوب ، ناگتفای  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنوگ نیا  ار  دهعتم  نارعاش  تافـص  هدرک و  میـسقت  دهعتم  ریغ  دهعتم و  هورگ  ود  هب  ار  ناهج  نارعاش  تایآ  نیا  رد  میرک  نآرق  . 4
: تسا هدرمشرب 

؛ دنراد رواب  ار  ادخ  فلا )

؛ دنرادرک هتسیاش  ب )

؛ دنزادنا یم  ادخ  دای  هب  ار  مدرم  دوخ و  ناشراعشا  اب  ج )

.دنتسه نامولظم  یماح  دوخ  راعشا  اب  دنور و  یم  ناراکمتس  گنج  هب  نابز  ریشمش  اب  د )

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  . 5

.دنزیمآرحس (1) نانخس ، زا  يا  هراپ  دنا و  تمکح  راعشا  زا  یخرب 

: دندومرف ترضح  دیسرپ ، رعش  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسا  عفادم  نارعاش  زا  یکی  هک  یماگنه  هدش  تیاور  زین  و 

.دنک (2) یم  داهج  ادخ  هار  رد  شنابز  ریشمش و  ناج و  اب  نمؤم 

ص:111

فحت ص619؛ قودص ، خیـش  یلاما  ص379 ؛ ج4 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  « ) ًارحـسل ناـیبلا  نم  ناو  همکحل  رعـشلا  نم  ّنا  ( . » 1 - ) 1
(. ص9 ج2 ، ریدغلا ، ص55 و  لوقعلا ،

ص116. ج19 ، یغارم ، ریسفت  ص153 و  ج14 ، یبطرق ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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: دندومرف نارعاش  راک  رایعم  دروم  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 

يرابدرب امش ، يوربآ  مکحم  ياهژد  تسا و  بدا  امش  تنیز  دنک و  یم  ظفح  ار  امـش  اوقت  تسا و  نید  امـش  راک  رایعم  هک  دینادب 
.تسا (1)

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

.دنک (2) یم  انب  يا  هناخ  تشهب  رد  وا  يارب  ادخ  دیوگب ، يرعش  تیب  ام  درومرد  سکره 

: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

.دوش (3) دییأت  كاپ ) حور  سدقلا (  حور  هلیسو  هب  هک  نیا  ات  دیوگ  یمن  يرعش  ام  درومرد  يرعاش  چیه 

دای هب  ار  مدرم  دوخ  ياهرعـش  اب  دنرکذ و  لها  دوخ  نانآ  دنتـسه ، ادخ  دای  هب  رایـسب  دهعتم  نارعاش  هک  دـش  هراشا  تایآ  نیا  رد  . 6
.دزاس یمن  لفاغ  قح  دای  زا  ار  مدرم  تسا و  راد  فده  نانآ  راعشا  ینعی  دنزادنا ؛ یم  ادخ 

تـسا مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  ریثک » رکذ   » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
(. تسا هَّللا  ناحبس  هَّللدمحلا و 33  ربکا و 33  هَّللا  رب 34  لمتشم  هک   ) (4)

.تسین دروم  نیمه  رد  رصحنم  وا  رکذ  ادخ و  دای  هنرگ  و  دنک ، یم  نایب  ار  ریثک  رکذ  قیداصم  نیرتهب  زا  یکی  ثیدح  نیا  هّتبلا 

: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  ور  نیا  زا 

تـسادخ تعاطا  رگا  ار  نآ  ات  دوش ، یم  هجاوم  مارح  لالح و  اب  ناسنا  هک  یماـگنه  هب  تسادـخ  ندرکداـی  ریثک ) رکذ  زا   ) دوصقم
.دیوگ (5) كرت  تسا  هانگ  رگا  دهد و  ماجنا 

.دنوش یم  خزود  یهار  دننیب و  یم  ار  دوخ  هناراکمتس  لامعا  هجیتن  يدوز  هب  هک  هداد  رادشه  ناراکمتس  هب  ریخا  هیآ   . 8

ص:112

ص346. ج34 ، راونالاراحب ، ص153 و  ج20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( . 1 - ) 1
ج4، یفاص ، ریسفت  ص231 و  ج26 ، راونالاراحب ، ص208 ؛ یفطصملا ، هراشب  ص7 ؛ ج1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ( . 2 - ) 2

ص56.
.اج نامه  راونالاراحب ، ص57 و  ج4 ، یفاص ، ریسفت  اج ؛ نامه  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ( . 3 - ) 3

ص57. ج4 ، یفاص ، ریسفت  ص331 و  ج82 ، راونالاراحب ، ص193 ؛ رابخالا ، یناعم  ص500 ؛ ج2 ، یفاک ، ( . 4 - ) 4
ص204. ج68 ، راونالاراحب ، ص302 و  یعادلا ، هدع  ص665 ؛ یسوط ، خیش  یلاما  ص80 ؛ ج2 ، یفاک ، ( . 5 - ) 5
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.دوب دهاوخ  نامولظم  ناتسداد  ادخ  دوش و  یمن  اهر  راک  متس  يرآ ؛

تساوخداد هشداپ  زا  دناوتن  هک  تسادخ  سک  نآ  ِداد  هدنناتس 

( يدعس )

هب دندرک  متس  هک  یناسک   » هیآ ریخا  شخب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  اه  هاگ  لزنم  زا  یکی  رد  هک  هدش  لقن  خیرات  رد  . 9
.درک تئارق  ار  تشگ » دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز 

(1) َنُوِبلَْقنی . »  ٍبَلَْقنُم  يَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعیَس  ُْهنِم َو  َعِمُس  هِرَجَّشلا  یَلَع  ُهَسْأَر  اُوبَلَص  اََّمل  ْمُهَّنَأ  ٍَرثَأ  ِیف  َو  » 

هراشا مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  زا  ماقتنا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  هب  قوف  هیآ  رکذ  اـب  زین  ثیداـحا  یخرب  رد  هتبلا 
.تسا (2) هدرک 

لیلحت

ار ناشلامعا  يازس  يدوز  هب  يدیزی  ناراکمتـس  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقمرـس  هطـسوت  هیآ  نیا  تئارق 
.دش هدیچیپ  مه  رد  هیما  ینب  تموکح  راتخم و ...  نیباوت ، مایق  اب  ینعی  دش  هنوگ  نیمه  البرک  هعقاو  زا  دعب  .دید و  دنهاوخ 

دنچ ره  .دراد  هراشا  هیآ  زراب  قیداصم  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  طسوت  هیآ  تئارق  یخیرات و  تیاور  نیا  سپ 
.دنک یم  نایب  ناراکمتس  دروم  رد  ار  یلک  لصا  کی  هیآ  هک 

اه مایپ 

.دنشاب ماقتنا  زور  راظتنا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ناراکمتس  - 1

.درک عافد  وا  زا  دیاب  هک  هک  تسا  یمولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

: هکم هب  هنیدم  زا  راو  یسوم  ترجه  - 9

َنِم ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَـی  َأَـلَْملا  َّنِإ  یـسُوم  اـی  َلاـق  یعْـسَی  ِهَنیِدَْـملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ٌلُـجَر  َءاـج  َو  . ) 22-20 صصق /
َءاوَس ِینَیِدـْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَـم  َءاْقِلت  َهَّجَوَت  اَّمل  َنیِِملاّظلا َو  ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاـق  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئاخ  اـْهنِم  َجَرَخَف  َنیِحِـصاّنلا 

زا ششوک  اب  يدرم  و  « ؛ ) ِلِیبَّسلا
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ح5. ص194 ، ج3 ، ناهربلا ، ( . 2 - ) 2
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زا ، ) سپ دنـشکب ؛ ار  وت  ات  دـننک  یم  یهاوخرظن  وت  درومرد  فارـشا  عقاو ، رد  یـسوم ! يا  : » تفگ و ]  ] دـمآ رهـش  هطقن )  ) نیرترود
( هثداح  ) رظتنم و ]  ] ناسرت هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  رهـش )  ) نآ زا  یـسوم )  ) و .ماوت » ناهاوخریخ  زا  نم  هک  ارچ ] [ ؛ وش جراخ  رهش )
هک تسا  دـیما  : » تفگ داهن ، يور  نیْدَـم  يوس  هب  هک  یماگنه  و  .شخب » تاجن  ناراکمتـس  هورگ  زا  ارم  اراـگدرورپ ! : » تفگ دوب ،

«. دنک ییامن  هار  تسرد  هار  هب  ارم  مراگدرورپ 

: تاکن تاراشا و 

هب ناگرزب  فارـشا و  دیـسر و  نوعرف  خاک  هب  یطبق  درف  ندـش  هتـشک  یـسوم و  تلاخد  نایطبق و  اب  نایطبـس  ياه  يریگرد  ربخ  . 1
یتربع سرد  دنوش و  صالخ  شتـسد  زا  هشیمه  يارب  وا  نتـشکاب  دننک و  رورت  ار  یـسوم  هک  دنتفرگ  میمـصت  دنتخادرپ و  تروشم 

.دنهدب لیئارسا  ینب  هب  زین 

.داد وا  هب  ار  یسوم  رورت  هئطوت  ربخ  دمآ و  شالت  هلجع و  اب  تسدرود  هطقن  زا  يدرم  . 2

رارسا زا  هک  هدوب  لیقزح »  » مان هب  نوعرف  نادنواشیوخ  زا  یکی  وا  هک  دنا  هتشون  نارسفم  اما  هدشن ، صخشم  هیآ  نیا  رد  درم  نیا  مان 
رد دش و  ناینوعرف  نیب  رد  قح  ناب  هدید  درم ، نیا  .تفای  تاجن  یسوم  وا  ربخ  اب  دوب و  یسوم  راد  فرط  اما  تشاد  عالطا  ناینوعرف 

.دیدرگ (1) بالقنا  رد  یسوم  روای  فلتخم  لحارم 

یعیبط تالاح  تایآ  نیا  .دوبرظتنم  ناـسرت و  یـسوم  هک  هدـش  ناـیب  راـب  ود  صـصق  هروس  مکی  تسیب و  مهدـجیه و  تاـیآ  رد  . 3
راـیتخا رد  سرت  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ هدـیهوکن  یعیبـط  سرت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـهد و  یم  ناـشنرطخ  عقوم  رد  ار  ناـسنا 

.دنک ظفح  ار  دوخ  يرایشوه  دشاب و  رابخا  ثداوح و  رظتنم  ناسنا  هک  تسا  مزال  لاح  نامه  رد  یل  و  تسین ، ناسنا 

ناـمه يرآ ؛ .دـهد  تاـجن  ینوعرف  ناراکمتـس  گـنچ  زا  ار  يو  هک  تساوـخ  وا  زا  درب و  هاـنپ  ادـخ  هب  رطخ  ماـگنه  رد  یـسوم  . 4
هداتفا رطخ  هب  نامولظم  زا  تیامح  رطاخ  هب  یسوم  ناج  هک  زین  نونکا  دوب  هداد  تاجن  هدرک و  تیامح  یکدوکرد  ار  وا  هک  ییادخ 

.دهد تاجن  ار  وا  تسناوت  یم  دوب ،
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، دنامب رهش  رد  رگا  دیمهف  دیسرت و  دوخ  ناجرب  دید ، مّود  يریگرد  رد  هک  یمومع  ّوج  هدیـسر و  ياه  شرازگ  ساسارب  یـسوم  . 5
طیارش رد  اوق و  دیدجت  زا  سپ  ات  دورب ، نیْدَم  يوس  هب  دوش و  جراخ  رهش  زا  تفرگ  میمصت  نیاربانب ، دوش ؛ یم  هتـشک  هجیتن  نودب 

.دنک هزرابم  راکمتس  ناینوعرف  اب  یبسانم 

ینعی تشاد ؛ دیما  وا  هب  تساوخ و  تاجن  کمک و  ادخ  زا  زین  دش و  جراخ  رهـش  زا  درک و  شالت  دوخ  ناج  ظفح  يارب  یـسوم  . 6
.تشاد هجوت  راک  ياه  هبنج  همه  هب 

هیلع میهاربا  نادنزرف  زا  نیمزرـس  نآ  مدرم  دوب و  تاماش ) بونج  زاجح و  لامـشرد   ) هبقع جیلخ  قرـش  رد  يرهـش  مان  نیْدَـم » . » 7
.دوش یم  هدناوخ  ناعَم »  » ام رصع  رد  رهش  نیا  .دندرک  یم  تراجت  نیطسلف  نانبل و  رصم و  اب  دندوب (1) و  مالسلا 

هکم هب  دورو  هنیدم و  زا  جورخ  ماگنه  تایآ  ندناوخ 

.دیسر هکم  هب  لاس  نامه  نابعش  موس  رد  دش و  جراخ  هنیدم  زا  يرمق  لاس 60  بجر  هبنشکی 28  بش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد صصق و  هروس  هیآ 21  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  تایاور  یخرب  رد 
هب هک  ارچ  دندوبن  ناسرت  هکم  هب  هنیدم  زا  ترجه  ماگنه  رد  یلو  .دـندرک  یم  تئارق  ار  صـصق  هروس  هیآ 22  هکم  هب  دورو  ماگنه 

ناما رد  دـیزی  تموکح  نارومأم  سرتسد  زا  ات  دورب  هکم  هب  یعرف  ياه  هار  زا  ریبز  نبا  لـثم  دـش  هیـصوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دسر ارف  یهلا  تاردقم  ات  موش  یمن  ادج  یلصا  هار  زا  نم  هک  دروخ  مسق  تفر و  یلصا  هار  زا  درکن و  لوبق  ترضح  .دشاب 

َمَظْعَْألا َقیِرَّطلا  َمَِزلَو  َنیِِملاّظلا ) ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  : ) ُأَْرقی َوُه  َهَّکَم َو  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  ُنیَـسُْحلا  َراَسَف  »
اَم ُهَّللا  یِـضْقی  یَّتَح  ُُهقِراَفُأ  َال  ِهَّللا  َال َو  َلاَقَف  ُبَلَّطلا  َکَقَْحلی  اّلَئل  ِرَیبُّزلا  ُْنبا  َلَعَف  اَمَک  مظعألا  ِقیِرَّطلا  ِنَع  َْتبَّکَنَت  َْول  ِِهتَیب : ُلْهَأ  َُهل  َلاَـقَف 

َهَّجَوَت اَّمل  َو  : ) ُأَْرقی َوُهَو  اَهَلَخَد  َناَبْعَش  ْنِم  َنیَضَم  ٍثاَلَِثل  ِهَعُمُْجلا  هلیل  اَهایِإ  ُُهلوُخُد  َناَک  َهَّکَم  مالسلا  هیلع  ُنیَسُْحلا  َلَخَد  اََّملَو  .ٍضاَق  َوُه 
(2) ِلِیبَّسلا . » ) َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت 

ص:115

مان ار  نیدم »  » مسا زین  نارسفم  یخرب  هّتبلا  .دنناد  یم  میهاربا  لسن  زا  نیدم  دنزرف  یخرب  لیعامـسا و  دنزرف  ار  نانآ  یخرب  ( . 1 - ) 1
(. ص51 ج20 ، یناعملا ، حور  ص573 و  نآرق ، مالعا   ) دنا هدرک  یم  یگدنز  انیس  هوک  ات  هبقع  جیلخ  نیب  هک  دنناد  یم  یمدرم 

ص89 و ج4 ، بقاـنملا ، یف  هوحن  و  ص120 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ح2؛ ص332 ، ج44 ، راونالاراحب ، ص35، ج2 ، داـشرالا ، ( . 2 - ) 2
ص223. يرولا ، مالعا 
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لیلحت

هک تسا  نوعرف  تموکح  نوچمه  دیزی  تموکح  هک  دشاب  هتـشاد  ار  هراشا  نیا  دناوت  یم  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  لوا  هیآ  ندناوخ 
نودـب ندـش  هتـشک  زا  يریگولج  شیوخ و  ناج  تاجن  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  یهلا  ناربهر  ناـج 

نآ هب  هراشا  هیآ  ندناوخ  نمـض  رد  .دبای  تاجن  ناراکمتـس  تسد  زا  ًاتقوم  ات  راو  یـسوم  یترجه  دـنک ، ترجه  تسا  مزال  هدـیاف ،
یم هکم  هب  دورو  ماگنه  رد  مود  هیآ  ندناوخ  متسه و  تموکح  راشف  تحت  هکلب  منک  یمن  ترجه  مدوخ  تساوخ  هب  نم  هک  تسا 

اب هزرابم  يارب  ددـجم  یگدامآ  حیحـص و  هار  هب  تیادـه  زاس  هنیمز  هکم  هبعک و  هب  ندرب  هانپ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  هراـشا  نیا  دـناوت 
.تسا نامز  نوعرف 

.دوب صصق  هروس  هیآ 21 و 22  قادصم  تیصوصخ ، ءاغلا  زا  دعب  هکم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترجه  يرآ ،

اه مایپ 

 ( مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نوچمه   ) دـیتسین دـیفم  يروف و  هلباـقم  هب  رداـق  رگا  ینوعرف ، ياـه  تموکح  اـب  ههجاوم  ماـگنه  رد  - 1
.دینک راو  یسوم  ترجه 

.دوب نآ  اب  هزرابم  يارب  تموکح و  راشف  تحت  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترجه  نوچ  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترجه  - 2

.دیریگب هزرابم  سرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیشیپ و  ناربمایپ  تشونرس  زا  - 3

رظتنم نادرم  رادافو و  نادیهش  - 10

نایم زا  « ؛ ) ًالیِْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  - ) 23 بازحا /
هک تسا  یـسک  نانآ  زا  و  دـنا ؛ هدرک  افو )  ) هناقداص دـنا ، هتـسب  نامیپ  نآ  ساسا )  ) رب ادـخ  اـب  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  ناـنمؤم 

هدادن دوخ ) نامیپ  رد   ) يرییغت چـیه  تسا و  رظتنم  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و  هدیـسر ؛) تداهـش  هب  و   ) هدـناسر نایاپ  هب  ار  شنامیپ 
«. تسا

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نمشد گرزب  هاپس  ندید  اب  هک  ینادرم  تسا ؛ هدش  هدیشک  ریوصت  هب  بازحا  تخس  گنج  ربارب  رد  نانمؤم  شنکاو  هیآ  نیا  رد  . 1
ادخ و ربارب  رد  ددرگ و  یم  هدوزفا  ناشنامیا 

ص:116
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دنرظتنم و زین  یخرب  دننک و  یم  تسود  يادـف  ناج  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنور و  یم  نادـیم  هب  نانآ  نامرف  هب  دـنا و  میلـست  ربمایپ 
: هک تسا  نآ  ناشلاح  نابز 

دیآ نم  رب  تبون  هک  يزور  نآ  شوخ  تبون  هب  تبون  دنور  یم  ناقیفر 

هک رظتنم  راوتسا و  نانمؤم  دندرک و  افو  دوخ  هدعو  هب  هک  نادیهش  ینعی  تسا ؛ هدش  هتفگ  نخس  نانمؤم  هورگ  ود  زا  هیآ  نیا  رد  . 2
.دنتسه دوخ  دهع  رس  رب 

اه نامیپ  همه  ضقن  دشاب  اور  وت  زا  دعب  میتسکشب  همه  دهع  میتسب  رد  وت  دهع  ات 

اه نابرق  هلمج  زا  میشاب  یکی  زین  ام  دیآ  شیر  لد  رب  رگ  تسا  شیک  رد  هک  ریت  ره 

اه ناکیپ  همه  شیپ  دشاب  رپس  هک  دیاب  وربا  نامک  رای  اب  دراد  يرظن  وک  ره 

( يدعس )

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ثیداحا  رد  - 3

یم تداهـش )  ) راظتنا نم  دنگوس  ادخ  هب  و  دندش ) دیهـش  ام  زا  هزمح  نوچ  مه  ینادرم  ًالبق  و  ، ) تسا هدش  لزان  ام  هراب  رد  هیآ  نیا 
.مشک (1)

هب سَنا  هک   ) تسوا (2) نارای  رْضَن و  نب  سَنا  دحأ و  نادیهش  و  ءادهشلا » دیس  هزمح  ، » هیآ دوصقم  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  و 
(. دش دیهش  تیاهن  رد  حورجم و  درکن و  رارف  دحا  گنج  رد  دنک و  تکرش  يدعب  گنج  رد  هک  تسب  نامیپ  دیسرن و  ردب  گنج 

نوچ مه  يدارفا  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  مالـسا  هار  نادیهـش  دـهاجم و  نانمؤم  مامت  دراد و  یعیـسو  ياـنعم  هیآ  نیا  هک  تسا  نشور 
.دنتسه نانآ  سأر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هزمح و 

یناد وت  هک  نانچ  شُکب  یتفرگ  شیوخ  ریسا  تسا  بآ  هنشت و  ثیدح  ام  اب  وت  غیت  لایخ 

( ظفاح )

ص:117

ص5. ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص550 و  ج8 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص446. تایآ ، لوزن  نأش  ص628 و  تانیب ، هنومن  ص159 ؛ ج14 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص6 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( . 2 - ) 2
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امش رس  تشپ  زین  ام  دومرف : یم  شنارای  اب  یظفاحادخ  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  اروشاع  تایاور  رد  و  - 4
.درک تئارق  ار  هیآ  نیا  نادیهش  یخرب  هزانج  رس  رب  زین  درک و  یم  توالت  ار  قوف  هیآ  مییآ و  یم 

هیلع یلع  نب  ساـبعلا  هتیار  یطعاو  هرـسیملا  یف  رهاـظم  نب  بیبـحو  هنمیملا  یلع  نیقلا  نب  ریهز  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـعجف  فلا :
کفلخ و نحن  مالسلا و  کیلع  هبیجیف و  هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالسلا  : لاق نیسحلا و  عّد  جورخلا و  دارأ  نم  ّلک  ناک  و  مالسلا . 

(2) - (1) ُرِظَْتنَی . ) ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : ) أرقی

هجسوع نب  ملسم  عرـصف  ًهعاس  اوبرطـضاف  تارفلا  وحن  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یلع  هباحـصأ  یف  جاّجحلا  نب  ورمع  لمح  ّمث  ب :
ٌقمر هب  اذإف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیلإ  یشمف  ًاعیرـص  ًاملـسم  اودجوف  هربغلا  تعطقناو  هباحـصا  رومع و  فرـصناو  هللا  همحر  يدسألا 

(4) - (3) ًالیِْدبَت . )  اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملسم (  ای  هللا  کمحر  لاقف :

لیلحت

افو دوخ  دـهع  هب  یخرب  هک  دـنک  یم  نایب  دـهاجم  نانمؤم  دروم  رد  ار  یلک  لصا  کی  یلو  تسا  بازحا  گنج  دروم  رد  قوف  هیآ 
.دنتسه رظتنم  یخرب  دنوش و  یم  دیهش  هدرک و 

ار هیآ  دـیدج  قیداصم  درک و  یم  قیبطت  شیوخ  نارای  رب  ار  هیآ  یلک  لصا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  قوف  ثیداـحا  ساـسا  رب 
.دندوب نادیم  رظتنم  یخرب  هدش و  دیهش  یخرب  هک  درک  یم  یفرعم 

اه مایپ 

(. دیشاب هنوگنیا  زین  امش   ) دنراوتسا رظتنم و  یهورگ  دندش و  دیهش  یهورگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوریپ  - 1

.تسا تداهش  راظتنا  ای  تداهش  اب  مأوت  ندوب  ینیسح  - 2

ص:118

.23 بازحا / ( . 1 - ) 1
ح57. ص260 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ص100 و  ج4 ، بقانملا ، ( . 2 - ) 2

.23 بازحا / ( . 3 - ) 3
ح55. ص259 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ص575، لابقالا ، ص103، ج2 ، داشرإلا ، ( . 4 - ) 4
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ناملاظ دولآ  باذع  تشونرس  - 11

؛ )  َنُوبَحُْـسی ُلِـسالَّسلا  ْمِِهقاـنْعَأ َو  ِیف  ُلـالْغَْألا  ِذِإ  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  انَلُـسُر  ِِهب  اْنلَـسْرَأ  اـِمب  ِباـتِْکلِاب َو  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  . ) 71-70 رفاغ /
؛ تسناد دنهاوخ  هدـنیآ  رد  سپ  دنتـشاگنا ؛ غورد  میا  هداتـسرف  نادـب  ار  نامناگداتـسرف  هچنآ  و  یهلا )  ) باتک هک  یناسک  نامه ) »)

«. دنوش یم  هدیشک  نازوس  بآ  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، رارق  نانآ  ياه  ندرگ  رد  اهریجنز  اه و  لُغ  هک  یماگنه 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ثحب و هب  بصعت  تجاجل و  اب  هک  یناسک  نامه  تسا ؛ هدش  هراشا  نارفاک  لیلد  نودب  لطاب و  ياهوگو  تفگ  هب  تایآ  نیا  رد  . 1
یپ رد  هکلب  دنتـسین ، ییوج  قح  لابند  هب  دنزادرپ و  یم  ناربمایپ  تازجعم  ینامـسآ و  ياه  باتک  ادـخ و  ياه  هناشن  دروم  رد  زیتس 

.دننام یم  زاب  قح  زا  دنتسه و  اه  نآ  بیذکت 

.تسایند رد  اه  نآ  لامعا  اب  بسانتم  هک  دنوش ، یم  خزود  ياه  باذع  عاونا  راتفرگ  رگ ، بیذکت  رگ و  هلداجم  نارفاک  . 2

.دندوب بصعت  دیلقت و  ياهریجنز  رد  ایند  رد  هک  روط  نامه  دنوش ، یم  هتسب  ریجنز  لغ و  اب  - 

.دندرک یم  راکنا  ار  یهلا  تایآ  هک  روط  نامه  دنوش ، یم  هدیشک  نازوس  بآ  بناج  هب  - 

ار رفاـغ  هروس  هیآ 71  لـک  هیآ 70 و  زا  یـشخب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقمرـس  هک  هدـش  لقن  یخیرات  تاـیاور  یخرب  رد  - 3
، نکن يراک  نینچ  وت  دومرف : و  دهد ، تاجن  دیاب و  رب  نایدیزی  تسد  زا  ار  ترـضح  رـس  تساوخ  یم  هک  دـناوخ  یـسک  هب  باطخ 

.دننادرگب اهرهش )  ) رد ارم  رس  هک  نیا  زا  دوب  رت  گرزب  ادخ  دزن  نآ  هانگ  هک  دنتخیر  یم  نیمز  رب  ارم  نوخ  نانیا 

: لاق کـلام ، نب  دـمحم  نب  رفعج  اـنربخأ  لاـق : ماّـمه ، نب  دـمحم  یلع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  نوراـه ، نب  دـمحم  نسحلاوبأ  ینربخأو  » 
دمحم نب  هللادبع  نع  قشمدب  ینادمهلا  روصنم  نب  مساقلا  ینثّدح  لاق  رـصم -  نم  انیلع  مدق  یمـشاهلا -  نیـسحلا  نب  دمحأ  انثّدح 

ْمَأ : ) أرقی هتعمـسف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  لـمح  نمف  تنک  لاـق : هدـیکو ، نب  ثرحلا  نع  ناریخ ، یبأ  نـب  دعـس  نـع  یمیمتلا ،
کلذ مهدزی  ملف   1 ًيدُه ) ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ   ) هلوق یلإ  ًابَجَع ) اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح 

ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   ) أرق و  ًالالض ، الإ 

ص:119
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رـشعم ّانأ  تملع  امأ  هدـیکو  نبا  ای  : » یل لاقف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  همغن  عمـسأ  انأ  یـسفن و  یف  ّکـشأ  تلعجف   (1) َنُوِبلَْقنَی . )
دنع مظعأ  یمد  مهکفـس  لیبس ، کلذ  یلإ  کل  سیل  هدیکو ! نبا  ای  : » يانف هسأر ، قرـسأ  یـسفن : یف  تلقف  اّنبر »؟ دنع  ءایحأ  همئألا 

(2) « . 2 َنُوبَحُْسی ) ُلِسالَّسلا  ْمِِهقانْعَأ َو  ِیف  ُلالْغَْألا  ِذِإ  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  انَلُسُر  ِِهب  اْنلَسْرَأ  ، ) يایإ مهرییست  نم  یلاعت  هللا 

لیلحت

قیداصم خیرات  لوط  رد  هک  دـنک  یم  نایب  یهلا  تایآ  نارگ  بیذـکت  دولآ  باذـع  تشونرـس  دروم  رد  یلک  لصا  کی  تایآ  نیا 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  اب  هک  هدـش  قیبطت  ـالبرک  ناراکمتـس  رب  بلطم  نیا  قوف  تیاور  ساـسا  رب  نکیل  .دراد  يداـیز 

.دنرادن خزود  شتآ  زج  یتشونرس  ور  نیا  زا  .دندرک  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  تاروتسد و  دنداتسیا و  یهلا  تماما  ربارب  رد  تقیقح 

.دنک یم  هراشا  اه  نآ  باذع  نارگ و  بیذکت  دیدج  قیداصم  هب  تیاور  نیا  سپ 

مایپ

.دنراد دولآ  باذع  یتشونرس  البرک  ناراکمتس 

ادخ رب  هانپ  - 12

ْمُکِیتآ یِّنِإ  ِهّللا  یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  ٌنیِمَأ َو  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهّللا  َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ  ٌمیِرَک  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  َنْوَعِْرف َو  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اّنَتَف  ْدََـقل  (َو 
نانآ زا  شیپ  نیقی ، هب  و  « ؛) 21  - 17 ناخد / ( ) ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  ِنوُمُجْرَت َو  ْنَأ  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو  ُتْذُـع  یِّنِإ  ٍنِیبُم َو  ٍناْطلُِـسب 

، دینادرگزاب نم  هب  ار  ادخ  ناگدـنب  هک  تفگ ): و  ( ؛ دـمآ ناشغارـس  هب  دـنمجرا  يا  هداتـسرف  هک  یلاح  رد  میدومزآ ، ار  نوعرف  موق 
.مدروآ و راکشآ  یلیلد  امش  يارب  نم  هک  دییوجن ، يرترب  ادخ  رب  هک  نیا  و  متسه ؛ امـش  يارب  راکتـسرد  يا  هداتـسرف  نم  هک  ارچ ] ]
، دیروآ یمن  نامیا  نم  هب  رگا  .دینک و  راسگنس  مهتم و ) ارم   ) هک نیا ) زا   ) مرب هانپ  امش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  تقیقح ، رد 

«. دینک يریگ  هرانک  نم ) زا  ، ) سپ

ص:120

.227 ناقرف / ( . 1 - ) 1
ح316. ص522 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( . 3 - ) 2
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اه هراشا  اه و  هتکن 

یـسررب دروم  صاـخ  يا  هبنج  زا  هروسره  رد  هدمآ (1) و  نآرق  ددـعتم  ياه  هروس  تایآ و  رد  ناینوعرف  یـسوم و  تشذگرـس  . 1
.تسا نآ  ندوب  هدنزومآ  ارجام و  نیا  تیمها  هدنهد  ناشن  بلطم  نیا  .تسا  هتفرگرارق 

نازیم نومزآ  يارب  هک  شیامزآ  هنوگره  هب  سپس  تساه  یصلاخان  هیفصت  يارب  هروکرد  الط  ندادرارق  يانعم  هب  لصا  رد  اَّنَتف » . » 2
.دوش یم  هتفگ  تساه  ناسنا  صولخ 

.دیامزآ یم  ار  اه  ناسنا  مامت  هکلب  هکم ، ناکرشم  ناینوعرف و  ادخ  يرآ ؛

نیا دـندوب و  میظع  یتورث  دـنمورین و  یتـموکح  ياراد  ناـینوعرف  تسا ، هدـش  هراـشا  نوـعرف  موـق  تشونرـس  هب  تاـیآ  نـیا  رد  . 3
.دندیشک رامثتسا  یگدرب و  هب  ار  لیئارسا  ینب  هدرک ، یشکرس  ادخ  ربارب  رد  درک و  رورغم  ار  اهنآ  تاناکما 

: تفگ تفر و  نانآ  غارس  هب  وا  .داتسرف  ناینوعرف  ییامن  هار  لیئارسا و  ینب  تاجن  يارب  یـسوم  مان  هب  راوگرزب  يا  هداتـسرف  ادخ  . 4
.مهد تاجن  منک و  تیاده  ار  اهنآ  ات  دیراپسب (2) ، نم  هب  ار  لیئارسا  ینب 

عناق ناینوعرف  ات  دروآ ، ار  اسآ  هزجعم  ياصعو  دیفـس  تسد  نوچ  مه  نشور  یتازجعم  شیوخ  توبن  ياعدا  تابثا  يارب  یـسوم  . 5
.دنراپسب وا  هب  ار  لیئارسا  ینب  دنوش و 

: درک نایب  بلطم  هس  ناینوعرف  یلامتحا  ياه  شنکاو  زا  يریگ  شیپ  يارب  یسوم  . 6

.دننکن یگداتسیا  وا  رگنشور  لیالد  ربارب  ردو  دنزرون  ّربکت  ادخ  ربارب  رد  هک  داد  دنپ  نانآ  هب  فلا )

دننک (3). راسگنس  ای  دنزاس  مهّتم  ار  وا  هک  نیا  زا  درب  هانپ  ادخ  هب  ب )

دندرک (4). یم  راسگنس  ار  اهنآ  دندز و  یم  رحس  تمهت  یهلا  ناربمایپ  هب  زین  نیشیپ  شکرس  ماوقا  هک  ارچ 

ص:121

 ... . دعب و هب  هیآ 9  هط ، هروس  هیآ 103 ؛ فارعا ، هروس  هیآ 51 ؛ هرقب ، هروس  .ر ك : ( . 1 - ) 1
ربارب رد  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ : ناینوعرف  هب  یسوم  هک  دنا  هتفرگ  نیا  يانعم  هب  ار  هَّللادابع » یلا  اوّدا  نا  نارـسفم « یخرب  ( . 2 - ) 2

(. ص168 ج21 ، هنومن ، ریسفت  دینک ( ادا  تسا  هداد  روتسد  امش  هب  ار  هچنآ  دیوش و  میلست  نم 
.دشاب ندز  تمهت  يانعم  هب  ای  ندرک ) راسگنس   ) مجر يانعم  هب  تسا  نکمم  نومجرت » ( . » 3 - ) 3

.91 دوه / 46 و  میرم / 116 ؛ ءارعش / .ر ك : ( . 4 - ) 4
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.دیوشن مدرم  نامیا  عنام  دینک و  يریگ  هرانک  لقا  دح  دیروآ ، یمن  نامیا  نم  هب  رگا  هک  درک  داهنشیپ  ناینوعرف  هب  ج )

نایدیزی دیزی و  تسد  زا  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرب  هانپ 

نیا دومن و  يروآدای  نانآ  يارب  ار  شیوخ  تیعقوم  درک و  جاجتحا  نایفوک  اب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 
مان دـندوب ، هدومن  توعد  وا  زا  هک  ار  یخرب  دومن و  يروآدای  نانآ  هب  ترـضح ، زا  ار  نانآ  توعد  دـیدن ، رثؤم  اهنآ  رد  ار  ناـنخس 

رـسپ مکح  هب  ارچ  تـفگ : ترـضح  هـب  ثعـشا  نـب  سیق  .مریگ  یم  هاـنپ  يرگید  ياـج  هـب  دـیهاوخ ، یمن  رگا  دوـمرف : سپـس  .درب 
تـسد رد  ّتلذ  تسد  هن  نم  ادخ ! هب  هن  دومرف : هدرک و  راکنا  روا ا  ماما  دـسرن ؟ يدـب  وت  هب  اهنآ  زا  هک  یهن  یمن  ندرگ  تیاهومع 

رد و  1 ؛  ِنوُمُجْرَت ) ْنَأ  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو  ُتْذُـع  یِّنِإ  َو  ! ) ادـخ ناگدـنب  يا  .موش  یم  ناـنآ  میلـست  ناگدـنب  نوـچ  هن  مهن و  یم  ناـشیا 
ِموِیب   ُ ِمؤیال ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  نِم  مُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوعَأ  .دـینک  مهّتم  ارم  هکنیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  امـش  راـگدرورپ  مراـگدرورپ و  هب  نم  تقیقح 
سپـس .مرب  یم  هانپ  امـش  يادـخ  دوخ و  يادـخ  هب  درادـن ، نامیا  باسح  زور  هب  تسا و  ّربکتم  هک  یـسک  ره  زا  نم  ِباسِحلا (1) ؛

درک (2). هلمح  گنهآ  نمشد  ددنبب و  ار  رتش  يوناز  هک  دومرف  ناعمس  نب  هبقع  هب  دش و  هدایپ  بکرم  زا  ترضح 

: لیلحت

لباقت لثم  دیزی  وا و  لباقت  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  تسا  هدرک  داهـشتسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دازآ ار  اهنآ  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دناوخ و  ارف  شیوخ  یگدنب  هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  دـیزی  .تسا  نوعرف  یـسوم و 

.درب یم  هانپ  ادخ  هب  دننز  یم  وا  هب  یشکرس  تمهت  دنناوخ و  یم  ارف  ّربکتم  دیزی  لباقم  رد  میلست  هب  ار  وا  هکنیا  زا  .دنک و 

ص:122

.27 رفاغ / زا  هتفرگرب  ( . 2 - ) 1
، خـیراتلا یف  لـماکلا  يرزج ، ریثا  نبا  مرکلا  یبا  نب  یلع  425 ؛ ص426 -  ج5 ، يربطلا ، خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  ( . 3 - ) 2
ص242؛ يرولا ، مالعا  یـسربط ، نسح  نب  لضف  ص98 ؛ ج2 ، داشرالا ، دیفملا ، نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم  418 ؛ ص420 -  ج3 ،

ینارحبلا هللادبع  206 ؛ ص209 - فطلا ، هعقو  فنخموبا ،)  ) يدزـالا ییحی  نب  طول  ص7 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم 
.420  - ص421 هعوسوم ، مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  250 و  ص251 -  ج17 ، ملاوعلا ، یناهفصالا ،
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اه مایپ 

.دیربب هانپ  ادخ  هب  نافلاخم  ياه  تمهت  اه و  هئطوت  زا  مالسلا )  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  نوچمه  - ) 1

.دیتسیاب هنادرم  دیشوبن و  تلذ  هماج  يدیزی ، ینوعرف و  ناربکتم  لباقم  رد  - 2

نایفوک ینکش  نامیپ  - 13

هراشا

َهّللا ُْهیَلَع  َدَـهاع  اـِمب  یفْوَأ  ْنَم  ِهِسْفَن َو  یلَع  ُثُْکنَی  اـمَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَـف  ِهّللا  ُدَـی  َهّللا  َنوُِعیاـُبی  اـمَّنِإ  َکـَنوُِعیاُبی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  )
( تردق  ) تسد هک  دـننک ، یم  تعیب  ادـخ  اب  طقف  دـننک ، یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  تقیقح ، رد  « ؛) 10/ حتف ( ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف 
اب نآ  رب  هچنادب  هکره  و  دنکش ؛ یم  نامیپ  شدوخ  نایز  رب  طقف  سپ  دنک ، ینکش  نامیپ  سکره  و  تسا ؛ نانآ  ناتـسد  زارفرب  ادخ 

«. داد دهاوخ  وا  هب  گرزب  یشاداپ  يدوز  هب  سپ  دنکافو ، تسا  هتسب  نامیپ  ادخ 

لوزن نأش 

هکم کیدزن  رد  هیبیدح ، هدـکهد  رد  مارحا  سابل  اب  هرمع و  لامعا  ماجنا  يارب  رفن  دـص  راهچ  رازه و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ناکرشم یلو  دنا ، هدماین  گنج  دصق  هب  ناناملسم  هک  دیوگب  نانآ  هب  ات  درک ، هناور  هکم  ناکرشم  فرط  هب  ار  يدصاق  دمآ و  دورف 

ناناملـسم هب  گنج  مالعا  یعون  هک  دش  عیاش  وا  لتق  ربخ  ور  نیا  زا  دندرک و  تشادزاب  ًاتقوم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدنیامن 
.دوب

هب ار  ناناملـسم  مینک و  یم  راـکیپ  موزل  تروص  رد  مینک و  یمن  تکرح  اـج  نیا  زا  اـم  هک  درک  مـالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دننکن و گنج  نادیم  هب  تشپ  زگره  هک  دندرک  تعیب  وا  اب  دندش و  عمج  یتخرد  ریز  ناناملـسم  دناوخارف و  دوخ  اب  تعیب  دـیدجت 

ناناملسم اب  حلص  هب  نت  دندرک و  تشحو  دیسر ، هکم  ناکرـشم  شوگ  هب  هک  ربخ  نیا  .دنـشوکب  ناج  ياپ  ات  نمـشد  یبوکرـس  رد 
.دنداد

دراد (2). هراشا   (1) دش ) هدیمان  ناوضر  تعیب  هک   ) تعیب نیا  هب  قوف  هیآ 

اه هراشا  اه و  هتکن 

تسدرد تسد  نتسب  نامیپو  هلماعم  ماگنه  رد  هک  اج  نآ  زا  تسا و  یسک  زا  يرادرب  نامرف  يارب  نتـسب  نامیپ  يانعم  هب  تعیب » . » 1
نتسب نامیپ  هب  هژاو  نیا  دنتشاذگ ، یم  رگید  مه 
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.دراد هراشا  تعیب  نیا  هب  زین  حتف  هروس  هیآ 18  ( . 1 - ) 1
ص729. تانیب ، هنومن  ( . 2 - ) 2
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یم يرادافو  مالعا  وا  هب  دـنهد و  یم  رارق  يرگید  اب  هلماـعم  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ناـج  تعیب  ماـگنه  رد  ییوگ  .تسا  هدـش  هتفگ 
دننک (1).

؟ تسانعم هچ  هب  .تسا » نانآ  تسد  يالاب  ادخ  تسد   » هلمج سپ  درادن ، تسد  تسین و  مسج  ادخ  رگا  . 2

: دنا هدرک  ریسفت  هنوگ  دنچ  ار  هیآ  نیا  نارسفم 

مـسج ادـخ  هک  میراد  یلقع  لیلد  اریز  تسا ؛ هدـکنفا  هیاس  ناگدـننک  تعیب  رب  هک  تسادـخ  تردـق  ياـنعم  هب  ادـخ » تسد  ( » فلا
تسین (2). ادخ  لثم  زیچ  چیه  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  زین  دش و  یم  قولخم  دودحم و  هنرگ  و  تسین ،

تـسد يالاب  ادـخ  تسد  ایوگ  تسا ؛ یهلا  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تعیب  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  ادـخ » تسد   » ریبعت ب )
تسا (3). یلومعم  برع  نابز  رد  اه  هیانک  هنوگ  نیا  دننک و  یم  تعیب  ادخ  اب  هکلب  شربمایپ  اب  اهنت  هن  تسا و  هتفرگ  رارق  اهنآ 

.تسا مدرم  يرای  زا  رترب  ادخ  يرای  هک  تسا  نآ  دوصقم  ج )

ادـخ تسد  تقیقح  رد  تفرگ  یم  رارق  مدرم  تسد  يالاب  تعیب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  هک  تسا  نآ  دوصقم  د )
همادا رد  هک  نیا  هژیو  هب  تسا ؛ رت  بسانتم  مود  لوا و  لامتحا  اما  دـشاب ، حیحـص  لامتحا  راهچ  ره  هک  درادـن  یعناـم  هتبلا  دوب (4) ،

.دوش یم  عقاو  تردق  زا  هیانک  تسد  تسادخ و  دهع  زا  نخس  هیآ 

هک دـهد  یم  رادـشه  قوف  هیآ ي  .تسا  هتفرراک  هب  زین  ینکـش  ناـمیپ  دروم  رد  تسا و  ندوشگزاـب  ياـنعم  هب  لـصا  رد  َثَکَن » . » 3
نانآ دهع  تعیب و  هب  يزاین  ادخ  نوچ  دنناسر ؛ یم  نایز  ناشدوخ  هب  هکلب  دنناسر ، یم  نایز  ادخ  هب  هک  دننکن  روصت  نانکش  نامیپ 

.دسر یم  مدرم  دوخ  هب  اه  نامیپ  نیا  دیاوف  درادن و 

ص:124

.44 ص43 - ج22 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
(. 11 يروش / ( ) ْیَش ٌء ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ( . ) 2 - ) 2

رد دنک ، یم  یفن  ار  رگید  تالامتحا  و  ( 45 ص44 - ج22 ، هنومن ، ریسفت  دریذپ ( یم  ار  مود  لامتحا  هنومن  ریسفت  بحاص  ( . 3 - ) 3
.دشاب هیآ  ریسفت  رد  تالامتحا  همه  هک  درادن  یعنام  هک  یلاح 

ص39. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ( . 4 - ) 4
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یهلا دیدش  باذع  هب  و   ) دنک یم  كاله  ار  ناسنا  هک  تسا  هانگ )  ) هس هک : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یثیدـح  رد  . 4
مدرم (1). تعامج  زا  ییادج  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  و   ) تنس كرت  تعیب ، نتسکش  دنکفا ،) یم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  نانکش  نامیپ  ماجرف 

« رازیعلا یبا  نب  هبقع   » زا فنخموبا  .دندیـسر  هضیب »  » هب ات  دـندوب  تکرح  رد  ییوس  زا  کی  ره  مالـسلا ،  هیلع  ماما  شنارای و  اـب  ّرح 
يا دومرف : یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  تفگ و  نخـس  ّرح  نارای  دوخ و  ناراـی  يارب  هضیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا : هدرک  لـقن 

نامیپ درامش و  یم  لالح  ار  ادخ  ياه  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلس  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدرم !
اب و  تسا ، هناراکزواجت  دولآ و  هانگ  ادخ ، ناگدنب  نایم  رد  وا  درکلمع  دنک و  یم  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  تنس  اب  دنکش و  یم  ار  ادخ 

نیا هک  دینادب  .دـهد  رارق  اورنامرف  نامه  هاگیاج  رد  ار  وا  دـنوادخ ، هک  تساج  هب  دزیخنرب ، وا  اب  تفلاخم  هب  شیوخ  راتفگ  لمع و 
دنا هدرک  لیطعت  ار  یهلا  دودح  دننک و  یم  داسف  اراکشآ  دنا و  هدومن  یچیپرس  دنوادخ  يربنامرف  زا  دنا و  هدش  ناطیش  عیطم  هورگ 

رد نارگید ، زا  نم  دـنا و  هدرک  مارح  ار  ادـخ  لـالح  هدرک و  لـالح  ار  ادـخ  مارح  دـنا ، هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  لاـملا  تـیب  و 
.مرتراوازس ناشیا  اب  تفلاخم 

راوخ ارم  هدرکن و  نمشد  میلست  ارم  نم ، اب  دوخ  تعیب  اب  امش  هک  دنا  هدمآ  نم  شیپ  امش  ناگداتسرف  دیسر و  نم  هب  امـش  ياه  همان 
ُنباَو یلَع  نب  نیَـسُحلا  اَناَف  .دیـسر  یم  لامک  دشر و  هب  دینامب ،) رادافو  نآ  رب  و   ) هدرک لماک  ار  شیوخ  تعیب  رگا  لاح  .دینک  یمن 

دنزرف یلع و  دنزرف  نیسح  نم  ٌهَوسا ؛  ِیف  مُکَلَف  مکیلها ، عم  یلهَاو  مکـسُفنا  عم  یـسفَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  َهَمِطاف ،
دیدرکن و نینچ  رگا  متسه و  وگلا  امش  يارب  نم  تسامـش ، منادناخ  اب  منادناخ  متـسه و  امـش  اب  مدوخ  .میادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف ،

مردپ اب  ار  يراک  نینچ  امش  .تسین  دیعب  امش  زا  راتفر  نیا  دنگوس ! مناج  هب  دیتشادرب ، تعیب  زا  تسد  دیتسکـش و  ار  شیوخ  نامیپ 
تداعس امش  .دروخب  ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ  لوگ  .دیدرک  ِملسُم  میومع  رسپ  مردارب و  و 

ص:125

ص185. ص266 و ج64 ، ج2 ، راونالاراحب ، ص220 و  ج1 ، نساحم ، ( . 1 - ) 1

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 169 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_125_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاو مکنع ، هللا  ینغیـسو   1 ِهِسْفَن ) یلَع  ُثُْکنَی  اـمَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف   ) .دـیدرک هاـبت  ار  دوخ  یناـمیا  بیـصن  دیتخانـشن و  ار  شیوـخ 
هتاکربو (1). هللا  همحرو  مکیلع 

ماما تفرگ ، عضوم  شلباقم  رد  راوس  بسا  رازه  اـب  دـیزی ، نب  رح  دـمآ و  دورف  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یماـگنه  نینچمه 
و دادش » نب  هعافر   » و هبجن » نب  بیـسم   » و درـص » نب  نامیلـس   » دـننام هفوک  ناگرزب  هب  تساوخ و  ذـغاک  ملق و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نارای يارب  هک  ار  نانخـس  نامه  دننام  تشون و  يا  همان  دنتـسه ) ماما  اب  درک  یم  نامگ  هک   ) نانمؤم زا  یهورگ  و  لاو » نب  هللادـبع  »
مالسلاو (2). مکنع  هللا  ینغیسو  ِهِسْفَن ) یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  : ) تشون نایاپ  رد  تشون و  دوب ، هدومرف  نایب  ّرُح  دوخ و 

لیلحت

البرک رد  سپس  .دندرک  تعیب  وا  اب  لیقع  نب  ملـسم  طسوت  دندرک و  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ددعتم  ياه  همان  اب  نایفوک 
نامیپ هانگ  راتفرگ  ًالوا  هک  ارچ  دوب  ناشدوخ  ررض  رب  ینکش  نامیپ  هویش  نیا  دندیگنج ، مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دنتسکش و  تعیب 

یهلا میظع  شاداپ  زا  ار  دوخ  دـندنامزاب و  دـهع ، هب  يافو  ماما و  تیامح  زا  ًاـیناث  دـنوش  یم  راـتفرگ  نآ  رفیک  هب  هک  دـندش  ینکش 
.دندوب حتف  هیآ 10  رد  ینکش  دهع  قادصم  نایفوک  يرآ  .دنتخاس  مورحم 

اهنآ هب  ار  بلطم  نیا  هفوک ، نایعیـش  يارب  قوف  هیآ  تباـتک  شهاپـس و  ّرح و  ربارب  رد  قوف  هیآ  تئارق  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.درک يروآدای 

اه مایپ 

.تسادخ اب  تعیب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه   ) یهلا ناربهر  اب  تعیب  - 1

.تسا نتشیوخ  هب  نایز  بجوم  مالسلا ،)  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه   ) یهلا ناربهر  اب  ینکش  نامیپ  - 2

.تسا یهلا  گرزب  شاداپ  بجوم  تسام و  دوخ  عفن  هب  مالسلا ،)  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه   ) یهلا ناربهر  اب  يرادافو  - 3
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.360

ص377. هعوسوم ، مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  دهعم  382 و  ص383 -  ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ( . 3 - ) 2

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_126_2
http://www.ghaemiyeh.com


تّزع اب  ربکت  توافت  - 14

هراشا

َنوُهَقْفَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا َو  ُِنئازَخ  ِهِّلل  اوُّضَْفنَی َو  یّتَح  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  ـال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه  )
7/ نوقفانم ( ) َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِّلل  َّلَذَْألا َو  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی 
هک نیا  ات  دـینکن  هنیزه  ار ) ناتلاوما   ) دنتـسه ادـخ  هداتـسرف ي  دزن  هک  یناسک  يارب  : » دـنیوگ یم  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  « ؛) 8 - 

: دنیوگ یم  .دـننک  یمن  قیمع  مهف  ناقفانم  نکیل  و  تسادـخ ، ِنآ  زا  طقف  نیمز ، اه و  نامـسآ  عبانم  هک  یلاح  رد  .دـنوش » هدـنکارپ 
طقف تّزع  هک  یلاح  رد  دـننار »! یم  نوریب  رهـش )  ) نآ زا  ار  دارفا )  ) نیرت لیلذ  دارفا ،)  ) نیرتزیزع ًاعطق ، میدرگزاـب ، هنیدـم  هب  رگا  »

«. .دنناد یمن  ناقفانم  نکیل  و  تسا ، نانمؤم  يارب  شا و  هداتسرف  يارب  ادخ و  يارب 

اه هراشا  اه و  هتکن 

شرافس دوخ  ناتـسود  هب  دنتـشاد و  ار  ناناملـسم  يداصتقا  هرـصاحم  دصق  دندرک و  یم  هیکت  دوخ  تاناکما  تورث و  رب  ناقفانم  . 1
دزادرپب و ار  دوخ  نارای  اه و  گـنج  جراـخم  دـناوتن  اـت  دـنراذگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـیتخا  رد  تاـناکما  هک  دـندرک  یم 

.دنوش هدنکارپ  وا  فارطا  زا  نانمؤم 

بعش رد  هکم  رد  هک  روط  نامه  دندش ، یمن  ادج  وا  زا  يداصتقا  هرصاحم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هک  تسا  نشور  هتبلا 
.دندرک تمواقم  اه  تدم  بلاطوبا 

نآ دنادب  تحلـصم  هنوگره  ادخ  تسادخ و  صوصخم  نیمز  نامـسآ و  یلـصا  عبانم  هک  دـهد  یم  خـساپ  ناقفانم  هب  تایآ  نیا  . 2
یلـص ربمایپ  هب  یـسک  رگا  تساهنآ و  شیامزآ  يارب  دهد  یم  دایز  ای  مک  دارفا  یخرب  هب  رگا  دـنک و  یم  میـسقت  مدرم  نیب  ار  عبانم 
رارق وا  رایتخا  رد  هک  تسادخ  نآ  زا  لاوما  نآ  نوچ  تسا ؛ هدش  وا  بیـصن  یهلا  قیفوت  درک ، یلام  کمک  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا 

.دراذگب ّتنم  هک  نیا  هن  دشاب ، ادخ  رازگ  ساپس  دیاب  سپ  هداد ،

اب دارفا  مییآ ، هنیدم  هب  رگا  تفگ : ناقفانم  هدرکرس  ّیبا  نب  هَّللادبع  هک  تسا  هدمآ  هروس  نیمه  مشـش  مجنپ و  هیآ  لوزن  نأش  رد  . 3
.تسا هداد  خساپ  اهنآ  هب  هدرک و  هراشا  وا  نانخس  هب  هیآ  نیا  .دننک  یم  جارخا  ار  نارجاهم )  ) لیلذ دارفا  تّزع ،

.داد تبسن  ناقفانم  همه ي  هب  ار  نآ  دوب ، ناقفانم  همه  نخس  هَّللادبع  نخس  هک  اجنآ  زا  یلو 
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.دنتسه زیزع  هک  دنرادنپ  یم  طلغ  هب  ناقفانم  تسا و  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ ، صوصخم  تّزع  . 4

هزاجا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  ات  تفگ : دش و  شدورو  عنام  وا  نمؤم  رـسپ  دوش  هنیدم  لخاد  تساوخ  یبا  نب  هَّللادبع  یتقو 
.هدب دورو  هزاجا  وا  هب  هک  داتسرف  مایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوش و  رهش  لخاد  یناوت  یمن  دهدن 

نیا دـشاب (1) و  هدرک  قد  تلذ  نیا  رثا  رد  دـیاش  و  درم ، دـعب  زور  دـنچ  یبا  نب  هَّللادـبع  هک  دـنا  هدرک  تیاکح  نارـسفم  زا  یخرب 
.تسا نیقفانم  تلذ  زا  يا  هنومن 

هللا یلـص  ربمایپ  دیعبت  يداصتقا و  هرـصاحم  اب  دندرک  یم  رکف  زین  ناکرـشم  نانآ  زا  لبق  دوبن ؛ دیدج  هنیدم  ّربکتم  ناقفانم  شور  . 5
ناناملسم يداصتقا  هرصاحم ي  اب  هک  دنرادنپ  یم  ناهج  نارگرامعتساو  ناربکتسم  مه  زونه  دوش و  یم  مامت  مالسا  راک  هلآ  هیلع و 

دنوش و یم  زوریپ  تّزع  اب  ناناملـسم  تیاهن  رد  هک  یلاح  رد  دننک ، لیلذ  ار  ناناملـسم  راهم و  ار  نامیا  مالـسا و  دنناوت  یم  یبالقنا 
.دروخ یم  تسکش  ّتلذ  اب  قافن  كرش و  رفک و 

ار دـنرادن » قیمع  كرد  ناقفانم   » ِریبعت نآ  دروم  رد  تسا ، هدـیچیپ  قیقد و  ناـهج  عباـنم  رب  ادـخ  تیکلاـم  كرد  هک  اـج  نآ  زا  . 6
دروم رد  تساوخ  یمن  يدایز  رکفت  دوب و  راکـشآ  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  تّزع  هک  اج  نآ  زا  یلو  دروآ ،

دروآ (2). ار  دنناد » یمن  ناقفانم   » هلمج نآ 

تسا هدادن  هزاجا  نانآ  هب  یلو  هدرک  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  نانمؤم  روما  همه  ادخ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 7
شدوخ نمؤم  هنوگچ  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  و  دننک (3) . لیلذ  ار  ناشدوخ  هک 

.(4) تسین » هتخاس  وا  زا  هک  دور  یم  يراک  غارس  هب   » هک داد  خساپ  ترضح  دنک ؟ یم  لیلذ  ار 

رّبکتم هن  تسا  دنمتزع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ربکلا هللا لک  دومرف « : مالـسلا  هیلع  ماـما  دراد ؟ دوجو  ربک  وت  رد  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  یـصخش  هک  هدـش  لـقن 
 « نینمؤملل هلوسرلو و  هزعلا  هللا  یلاعت : هللا  لاق  هریغ ، یف  نوکیالو  هدحو 

ص:128

ص453. لوزنلا ، بابسا  ( . 1 - ) 1
(، ص164 ج24 ، هنومن ، ریسفت   ) دروآ توافتم  هلمج ي  ود  رارکت ، زا  زیهرپ  يارب  دیاب  هک  دنا  هداد  لامتحا  زین  یخرب  هتبلا  ( . 2 - ) 2

.دراد دوجو  نآرق  رد  دیکأت و ...  يارب  يرارکت  ياه  هلمج  نوچ  تسا  دیعب  لامتحا  نیا  یلو 
ص72 و ج97، ج64 ، راونالاراحب ، ص50 و  راونالا ، هاکشم  ص179 ؛ ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص63 و 64 ؛ ج5 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3

ص92.
ص336. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص180 و  ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص63 ؛ ج5 ، یفاک ، ( . 4 - ) 4
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شربمایپ و ادخ و  نآ  زا  طقف  تّزع  دومرف : لاعتم  يادخ  دـنزرو ، ّربکت  هک  تسین  وا  ریغ  يارب  تسادـخ و  صوصخم  ییایربک  همه 
تسا (1). نانمؤم 

لیلحت

تّزع .تسا  نمؤم  ياه  ناسنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ ، صوصخم  تّزع  تسا ، قیقد  کیراب و  ربکت ، تّزع و  نیب  توافت 
یـصخش هک  تسا  نآ  يانعم  هب  ّربکت  اما  .دزاـسن  راوخ  يویند  روما  يارب  ار  دوخ  نارگید  ربارب  رد  ناـسنا  ینعی  تسا  ّتلذ  ربارب  رد 

حیحـص وا  دروم  رد  ربکتم  تسا  کین  لامعا  تافـص و  یگرزب و  ياراد  لاعتم  يادـخ  هک  اـجنآ  زا  دـنیبب ، نارگید  زا  رترب  ار  دوخ 
هک ار  يزیچ  کچوک  يدرف  نوچ  تسا  مومذـم  یتفـص  تسادـخ  زا  ناشزیچ  همه  هک  ییاه  ناـسنا  دروم  رد  تفـص  نیا  اـما  تسا 

تفـص ناونع  هب  ربکتم »  » مه نآرق  تایآ  رد  ور  نیا  زا  .دنـشاب  عضاوتم  اه  ناسنا  تسا  مزـال  سپ  دـهد ؛ یم  تبـسن  دوخ  هب  درادـن 
تسا (2). هدمآ  یهلا 

.میتسه زیزع  ام  هک  دش  روآدای  اما  درک  یفن  دوخ  زا  ار  ّربکت  تفص  تسا ، ناناملسم  يوگلا  هک  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مایپ

.دیشابن ّربکتم  اما  دیشاب  دنمتزع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچمه 
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ص198. ج44 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
.23 رشح / ( . 2 - ) 2
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 ( مالسلا هیلع  نیسحلا  تایآ   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  مود : لصف 

هراشا
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دمآرد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ناشطابترا  دروم  رد  یتایاور  اهنآ  لیذ  هک  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  هیآ  زا 100  شیب  لصف  نیا  رد 
یم بلاطم  نیا  حیـضوت  هب  تسخن  هک  يرج و ...  لیوأت ، ریـسفت ، نوچمه  دراد ، یفلتخم  اه  تلالد  تایاور  نیا  .تسا  هدـش  حرطم 

.مینک یم  هراشا  تیاور  نآ  صاخ  هنوگ  هب  نآ  لیلحت  نمض  هیآ  ره  لیذ  سپس  .دوش  نشور  ثحب  شور  ات  میزادرپ 

یسانش موهفم 

: دوش هداد  حیضوت  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  یساسا  هژاو  دنچ  راتشون  نیا  رد 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  رتاوتم  تروـص  هب  دراد و  هیآ  لماش 6200  هک  تسا  ناناملـسم  ینامـسآ  باتک  دوصقم  نآرق : . 1
.دوش یم  رشتنم  مصاع  زا  صفح  تئارق  اب  ینونک  رصع  رد  ًابلاغ  تسا و  هدشن  فیرحت  هدیسر و  ام  تسد 

دصاقم حیضوت  نآرق و  ياه  هلمج  تاملک و  یناعم  فشک  هب  اجنیا  رد  تسا و  يرادرب  هدرپ  فشک و  يانعم  هب  لصارد  ریـسفت : . 2
تایبدا دـعاوق  ساسا  رب  نآ  يّدـج  دارم  ندرک  راکـشآ  نآرق و  تایآ  یلامعتـسا  دارم  نییبت  رگید  تراـبع  هب  تساـهنآ ، فادـها  و 

.تسا (1) هرواحم  یئالقع  لوصا  برع و 

ص:133

ریـسفت و بابرا  یخرب  نییوغل و  نخـس  اجنیا  رد  .تسا  هدـش  ناـیب  يددـعتم  یحالطـصا  يوغل و  یناـعم  ریـسفت  دروم  رد  ( . 1 - ) 1
 - ص192 ج2 ، ناـقتالا ، یطویـس ، ص4 -  ج1 ، نازیملا ، یئاـبطابط ، تادرفم -  یناهفـصا ، بغار  کـن : .دـش  ناـیب  نارظنبحاـص 

شور 39 و  ص35 - نآرق ، یملع  ریـسفت  رب  يدمآرد  ص23 و  نآرق ، ریـسفت  قطنم  هدنراگن  ص13 -  ج1 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ،
.نارگید ییاباب و  نآرق  ریسفت  یسانش 
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هب هک  تسا  ظفل  رهاظ  فالخ  يانعمو  تاـهباشتم ، هیجوت  ياـنعم  هب  یهاـگ  تسا و  نداد  تشگزاـب  ياـنعم  هب  لـصا  رد  لـیوأت : . 3
.دیآ (2) یم  زین  نطاب  يانعم  هب  یهاگ  هک  روطنامه  .دوش (1)  یم  لصاح  هنیرق  هلیسو 

.دیآ یمن  تسدب  مالک  رهاظ  زا  هک  تسا  نآرق  زا  ییانعم  دوصقم  اجنیا  رد  و  تسا ، رهاظریغ  هدیشوپ و  يانعم  هب  لصا  رد  نطب : . 4
هلیسو هب  هک  دنناد  یم  هیآ  زا  هتفرگرب  یّلک ، هدعاق  يانعم  هب  ار  نآ  نارظنبحاص  یخرب  .تسا (3) و  هدش  نایب  ثیداحا  رد  یهاگ  و 

.دیآ (4)(5) یم  تسدب  تیصوصخ  ياغلا 

رب ار  ناـسنا »  » هک یتقو  لـثم  تسا ، یئزج  صاـخ و  درف  رب  یلک  ماـع و  موهفم  کـی  قاـبطنا  ياـنعم  هب  لـصا  رد  يرج :)  ) قیبطت . 5
نادب زین  ثیداحا  یخرب  رد  و  هلاقم ) نیمه  ۀمادا   ) هدش هدافتـسا  يریـسفت  تایاور  رد  هویـش  نیا  زا  .مینک  یم  قیبطت  قالطا و  یلع » »

.دوش (7) یم  دای  قیبطت » يرج و   » هدعاق ناونع  اب  نآ  زا  یهاگ  تسا (6) و  هدش  هراشا 

نآرق ياه  لوزن  نأش  دروم  رد  بلغا  تسا و  صاخ  هعقاو  ای  هثداح  دروم  رد  نآرق  تایآ  لوزن  يانعم  هب  لـصا  رد  تلزن :»  » هژاو . 6
.دیآ (8) یم  زین  یمئاد  یعرش  فیلکت  مکح و  نایب  هتشذگ و  ياه  هصق  دروم  رد  یهاگ  هک  دنچ  ره  .دور  یم  راک  هب 

ص:134

.دش نایب  تسام  دوصقم  نتم  رد  هک  ییانعم  ود  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  نایب  یلامعتسا  يانعم  هد  زا  شیب  لیوأت  ةژاو  يارب  ( . 1 - ) 1
.ریسفتلا ص192 ، ج2 ، یطویـس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  ص13 ، ج3 ، نایبلا ، عمجم  لوا ، ةدام  ینافهـصا ، بغار  تادرفم ، کن :

ص28. ج3 ، تفرعم ، يداهدمحم  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ص13 ، ج1 ، یبهذ ، رتکد  نورسفملاو ،
ص21. ج1 ، ومه ، نورسفملاو ، ریسفتلاو  ص28  ج3 ، تفرعم ، يداهدمحم  نارقلآ ، مولع  یف  دیهمتلا  ( . 2 - ) 2

ص97. ج92 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
ص21. ج1 ، ومه ، نورسفملاو ، ریسفتلا  ص30 و  ج1 ، عماجلا ، يرثالا  ریسفتل  ا  يداهدمحم ، تفرعم ، ( . 4 - ) 4

.تسام دوصقم  نتم  رد  هک  میدرک  نایب  ار  ییانعم  اجنیا  رد  ام  یلو  تسا  هدـش  نایب  زین  رگید  یناعم  نطب »  » هژاو يارب  هتبلا  ( . 5 - ) 5
ثحبم ( 1  ) نآرق ریسفت  قطنم  نطب و  ثحبم  يریسفت ، ياه  شور  ینابم و  مظاک ، دمحم  رکاش ، و  ، 65 ص44 - ج3 ، نازیملا ، کن :

.هدنراگن زا  نطب ،
« رمقلا سمـشلا و  يرجی  امک  يرجی  نکی  ملام  هنمو  یـضم  دـق  ام  هنم  هلیوات  هنطب  هلیزنت و  هرهظ   : » مالـسلا هیلع  رقابلا  نع  ( . 6 - ) 6

(. ص97 ج92 ، یسلجم ، راونالاراحب ، )
ص41. ج1 ، نازیملا ، نیسح ، دمحم  ییابطابط ، ( . 7 - ) 7

ص31 و 32. ج1 ، ناهربلا ، ص254 و  ج1 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ك.ر : ( . 8 - ) 8
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نأش ریغ  رب  صاخ  هیآ  کی  قیبطت  يانعم  هب  یهاگ  فلا : دور : یم  راک  هب  اـنعم  دـنچ  رد  نیـسحلا  تاـیآ  يریـسفت  ثیداـحا  رد  اـما 
زا دـنک و  یم  قیبطت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یکی  رب  ار  يا  هیآ  ثیدـح ، رد  ینعی  دور ، یم  راـک  هب  نآ  لوزن 

.دنک یم  هدافتسا  تلزن »  » ریبعت

.دور یم  راک  هب  هیآ  نطب  لیوأت و  يانعم  هب  تلزن  ریبعت  یهاگ  ب :

.دیآ یم  هیآ  ریسفت  يانعم  هب  مه  یهاگ  تلزن »  » هژاو ج :

.دمآ دهاوخ  نیسحلا  تایآ  حیضوت  نمض  رد  دراوم  نیا  ياه  لاثم 

فحصم بیترت  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تایآ  ریسفت 

هرقب هروس  لوا :

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناربمایپ و  ياه  مان  شزومآ  - 1

هراشا

اه مان  همه  ادخ ]  ] و َنِیقِداص ؛ ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  . ) 31 هرقب /
« .دیهد ربخ  نم  هب  ار  ناشیا  ياه  مان  دییوگ ، تسار  رگا  : » تفگ دومن و  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اه  نآ  سپس  تخومآ ؛ مدآ  هب  ار 

زج یشناد  چیه  ام  وت ! یهّزنم  : » دنتفگ ناگتـشرف ) (« ؛ ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  ّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُـس ال  اُولاق  . ) 32 هرقب /
« .يا هنازرف  و ]  ] اناد وت  اهنت  هک  ارچ ] ، ] میرادن يا  هتخومآ  ام  هب  هچنآ 

ام ُمَلْعَأ  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َلاـق َأ  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اّـمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق  . ) 33 هرقب /
ناشیاه مان  هب  ار  نانآ  مدآ ]  ] هک یماگنه  و  .هد » ربخ  ناشیاه  مان  هب  ار  نانآ  مدآ ! يا  : » دومرف ادـخ ] [ ؛ ) َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  اـم  َنوُدـُْبت َو 

دـینک و یم  راکـشآ  ار  هچنآ  زین )  ) و مناد !؟ یم  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  ناهن  نم  هک  ما  هتفگن  امـش  هب  اـیآ  : » تفگ ادـخ ) ، ) داد ربخ 
« .مناد یم  دیتشاد ، یم  ناهنپ  هراومه  ار  هچنآ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

، دش زوریپ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  هدش  هدیشک  ریوصت  هب  ناگتـشرف  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ناحتما  زا  يا  هنحـص  تایآ  نیا  رد  . 1
.دش نشور  ناگتشرف  رب  ناسنا  يرترب  رگید  راب  دندشن و  قفوم  ناگتشرف  یلو 

ص:135
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دنداد رارق  یتسه ) مولع  رارـسا و  قیاقح و  و   ) اه مان  ربارب  رد  ار  نانآ  ینعی  دوب ؛ یملع  یبایزرا  کی  مدآ ، ناگتـشرف و  شیامزآ  . 2
دوخ دودـحم  يدوجو  فرظ  رطاخ  هب  ناگتـشرف  یلو  درک ، نایب  تخومآ و  ار  اه  نآ  دوخ  عیـسو  يدوجو  فرظ  رطاخ  هب  ناـسنا  و 

.دندروخ تسکش  ناحتما  رد  دننک و  هیهت  ار  یملع  ياه  شسرپ  خساپ  دنتسناوتن 

؟ تسیچ تایآ  نیا  رد  اه » مان   » زا دوصقم  . 3

: دنا هداد  لامتحا  دنچ  دروم  نیا  رد 

رد ار  ثیداحا  نیا   ) .تسوا (1) ياه  تجح  یهلا و  ناربهر  ياه  مان  نامه  اه  مان  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  فلا )
( مینک یم  رکذ  همادا 

.تسا (2) تادوجوم  همه  اه و  هرد  اه ، هوک  اه ، نیمز  اه ، مان  زا  دوصقم  هک  هدمآ  يرگید  ثیداحا  رد  ب )

يراذـگ مان  نیمه  ساسارب  تسا و  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  ادـخ  هک  تساهزیچ  يراذـگ  مان  دادعتـسا  نامه  اه ، مان  نیا  زا  روظنم  ج )
.دوش (3) یم  لقتنم  لسن  هب  لسن  دریگ و  یم  لکش  رشب  مولع  هک  تسا 

شنیرفآ و هب  طوبرم  رارسا  مولع و  نامه  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  اه  مان  نیا  ياّمسم  میهافم و  یناعم و  ياطعا  روظنم  د )
.تاغل (4) فرص  هن  تساهزیچ ، نیازخ  عبانم و  دوصقم ، سپ  تسا ؛ تادوجوم 

یناوت نینچ  ناسنا  اهنت  هداد و  رارق  ناسنا  داهن  رد  ادخ  هک  تساهزیچ  راثآ  قیاقح و  تخانـش  تردق  زا  هیانک  اه ، مان  شزومآ  ه ) -
بلطم نیمه  هجیتن  زین  رـشب  یملع  تاعارتخا  تافاشتکا و  ماـمت  دـشیدنا و  یم  ناـهج  رارـسا  رد  ییاـناوت  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  دراد و 

.تسا (5)

ص:136

ص73. ج1 ، ناهربلا ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
.120 ج1 ، نازیملا ، ریسفت  هیآ و  لیذ  نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص176. ج1 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
ص117. ج1 ، نازیملا ، نامه و  ( . 4 - ) 4

.دش هدینش  هللا  همحر  تفرعم  هللا  تیآ  ترضح  زا  بلطم  نیا  ( . 5 - ) 5
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دزن دنتسه و  ناهج  ياهزیچ  نیازخ  لقاع و  روعشاب و  هک  یقیاقح  دنتـسه ؛ ادخ  هناشن  هک  تسا  ملاع  یبیغ  قیاقح  نامه  دوصقم  و )
.دنا (1) هریخذ  ادخ 

.دشاب هیآ  دوصقم  دناوت  یم  یناعم  نیا  همه  تسین و  لکشم  اه  نآ  عمج  دنرادن و  یتافانم  رگید  مه  اب  یناعم  نیا  هتبلا 

داد رارق  وا  دوجو  داهن و  رد  ینعی  تخومآ ؛ ناسنا  هب  ینیوکت  تروص  هب  ار  مولع  نیا  لاعتم  يادخ  هک  دنا  نآرب  نارـسفم  یخرب  . 4
نیا مهف  دادعتسا  ینعی   (3) داد ؛ میلعت  ناسنا  هب  ینیوکت  تروص  هب  ار  نایب  هک  روط  ناـمه   (2) تخاس ؛ روراب  یهاتوک  تدم  رد  و 

.داد رارق  ناسنا  تشرس  ترطف و  رد  ار  مولع  رارسا و  اه و  مان 

قفوم شیامزآ  رد  دـنزومایب و  مدآ  لثم  دنتـسناوت  یمن  زین  اه  نآ  داد  یم  داـی  ناگتـشرف  هب  ار  اـه  ماـن  مولع و  نآ  ادـخ  رگا  اـیآ  . 5
؟ دنوش

فرظ رد  مولع  اه و  ماـن  نیا  ور  نیا  زا  دنتـشاد ؛ يرت  شیب  يدوجو  تیفرظ  اـه  ناـسنا  هک  دوب  نیا  رد  ناـسنا  اـب  ناگتـشرف  تواـفت 
هک دنتشاد  یـصاخ  تیفرظ  دندوب ، هدش  هدیرفآ  يرگید  فادها  يارب  نوچ  ناگتـشرف  یلو  دش ، روراب  تفرگ و  رارق  نانآ  يدوجو 

ناگتشرف مولع  اما  دبای ، یم  شیازفا  تیقالخ  رکفت و  اب  اه  ناسنا  مولع  رگید  ترابع  هب  دوبن ؛ رارسا  مولع و  همه  نیا  شریذپ  هدامآ 
نانآ هک  دـش  مولعم  شیامزآ  نیا  رد  هک  یماگنه  دـیوگ و  یمزاب  دـنهد  یم  وا  هب  هچ  ره  هک  تسا  يدودـحم  هظفاح  اب  هنایار  لـثم 

میلست دنتفریذپ و  ار  تقیقح  نیا  یبوخ  هب  دنتـسین ، تفالخ  هب  رت  هتـسیاش  رترب و  ناسنا  زا  دنرادن و  ار  اه  مان  رارـسا  مولع و  تیفرظ 
.دندش

زا رتالاب  هک  تسا  هتفر  راک  هب  هضرع »  » ریبعت ناگتـشرف  يارب  اـما  هتفر ، راـک  هب  میلعت »  » ریبعت ناـسنا  شزومآ  يارب  تاـیآ  نیا  رد  . 6
دنتـسناوتن ناگتـشرف  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  سپ  دراد ؛ توافت  یـشزومآ  ملیف  اب  یـشزومآ  راون  هک  روط  نامه  تسا ، شزومآ 

تفایرد و ار  اه  نآ  يرت  لزان  شزومآ  اب  ناسنا  هک  یلاح  رد  دـنبایرد ، دـش  هضرع  نانآ  هب  ریوصت  ادـص و  تروص  هب  هک  ار  يزیچ 
.داد یم  ناشن  ار  ناسنا  يرترب  نیا 
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هتسیاش ار  دوخ  لد ، رد  ناگتشرف ، هک  تسا  نآ  دندرک » یم  یفخم  ناگتشرف  هک  يزیچ   » زا دوصقم  هک  دنا  نآرب  نارسفم  یخرب  . 7
.دندرکن حیرصت  اما  دش ، هراشا  نادب  لبق  هیآ  رد  هک  دوب  یبلطم  نیا  دنتسناد و  یم  نیمز  رد  ادخ  ینیشناج  يارب  ناسنا  زا  رت 

هدجـس ناـسنا  ربارب  رد  تشاد  میمـصت  تشاد و  رارق  ناگتـشرف  فـص  رد  هک  دراد  هراـشا  سیلبا  هب  هیآ  هـک  دـنا  نآرب  رگید  یخرب 
.درک (1) یم  ناهنپ  لد  رد  ار  بلطم  نیا  یلو  دنکن ،

روط نامه  دشاب ، هتشاد  هراشا  ناهنپ  راکشآ و  روما  رد  نآ  نارک  یب  ورملق  یهلا و  عیـسو  ملع  هب  هیآ  نیا  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 
یفخم زیچ  ًامتح  هک  تسین  نآ  نخس  نیا  همزال  و  میناد » یم  ار  امـش  راکـشآ  ناهنپ و  زیچ  همه  ام   » مییوگ یم  دوخ  بطاخم  هب  هک 

.دشاب (2) هیآ  دوصقم  بلطم  هس  ره  هک  درادن  یعنام  هتبلا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو 

« ءامسأ  » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءامـسأ و  هللا ، ءایبنأ  ءامـسأ  اهَّلُک ) َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  : ) لاق مث  مالـسلا :  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا  نع  »
.مهئادعأ هاتع  و  مهتعیش ، نم  لاجر  ءامسأ  و  امهلآ ، نم  نیبیطلاو  نیسحلاو ، نسحلاو  همطاف  یلع و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ِءامْـسَِأب ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف   ) لظألا یف  راونأ  مه  مهحابـشأ و  ضرع  يأ  ِهَِکئـالَْملا ، یَلَع  همئـألا  اـیلع و  ادـمحم و  ضرع  ْمُهَضَرَع (3)  َُّمث 
اوفرعت مل  امکف  يأ  مکدعب ، نم  داریإ  نم  حلصأ  انه  اه  مککرت  نأ  و  نوسدقت ، نوحبست و  مکعیمج  نأ   4 َنِیقِداص ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه 

.اهنورت صاخشأ  ءامسأ  نوفرعت  امک ال  نکی ، مل  اذإ  بیغلا  اوفرعت  نأ ال  يرحلاف  مکلالخ ، یف  نم  بیغ 

6 «. 5 ُمیِکَْحلا )  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  ّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  : ) هکئالملا تلاق 
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لیلحت

دوب ییاه  مان  زا  یکی  نیسح »  » مان ینعی  تسا  هدش  هدرمش  ءامسا »  » قیداصم زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیاور  نیا  ساسا  رب 
ناگتشرف هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهرون  سپـس  .دش  هداد  شزومآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  هک 

.دنتشادن هنیمز  نیا  رد  یملع  نوچ  .دنیوگب  ار  نانآ  مان  دنتسناوتن  ناگتشرف  یلو  .دندرک  هضرع 

مایپ

یهاگآ هک  دهد  یم  ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنلب  هاگیاج  تایاور  هب  هجوت  اب  تایآ  نیا 
.تسا ناگتشرف  رب  ناسنا  زایتما  اه  نآ  ینارون  هبترم  هب  تبسن 

مالسلا هیلع  مدآ  هبوت  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  - 2

هراشا

و دومن ؛ تفاـیرد  ار  یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  و  « ؛ ) ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباـتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  . ) 37 هرقب /
«. تسا زرورهم  و ]  ] ریذپ هبوت  رایسب  وا  اهنت  هک  ارچ ] ، ] تفریذپ ار  وا  هبوت  ادخ ] ]

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  رد  میرک  نآرق  رد  تسا و  تشگزاب »  » يانعم هب  لصا  رد  هبوت » . » 1

.تسادخ زا  شزوپ  بلط  هانگ و  كرت  راکهانگ و  تشگزاب  يانعم  هب  تروص  نیا  رد  هک  مدرم » هبوت  ( » فلا

.تسوا (1) هبوت  شریذپ  راکهانگ و  درف  هب  ادخ  تمحر  تشگزاب  يانعم  هب  تروص  نیا  رد  هک  ادخ » هبوت  ( » ب

مدآ هانگ  دنچ  ره  .دـش  يداشرا  رما  ربارب  رد  تفلاخم  یلوا و  كرت  شزغل و  راتفرگ  ناطیـش  يراکبیرف  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  . 2
هاگرد نابّرقم  زا  وا  هک  ارچ  دوش ؛ یم  هدرمش  گرزب  یکچوک ، شزغل  نینچ  وا  نوچ  مه  يدرف  زا  اما  دوبن ، قلطم  هانگ  مالسلا  هیلع 

.درک هبوت  تساوخ و  شزوپ  دوخ  شزغل  یبسن و  هانگ  زا  ور ، نیا  زا  دوب ؛ هدش  قح  تمعن  لومشم  دوب و  یهلا 
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یهاوخرذـع تیفیک  تشگزاـب و  هبوت و  هنیمز  رد  يا  هبرجت  ببـس  نیمه  هب  دوب و  رـشب  شزغل  نیلوا  عوـنمم  تخرد  زا  ندروـخ  . 3
.تشگزاب ادخ  يوس  هب  يو  تخومآ و  وا  هب  ار  هبوت  هار  داد و  شزومآ  وا  هب  ار  یتاملک  راگدرورپ  نیاربانب  تشادن ؛

داد و وا  هب  هبوت  قیفوت  تشگزاـب و  مدآ  يوس  هب  تمحر  اـب  ادـخ  تسخن  دوب : هارمه  ادـخ  هبوـت  ود  اـب  مدآ  هبوـت  رگید ، تراـبع  هب 
تشگزاب هبوت و  ود  اب  ناسنا  هبوت  ره  يرآ  .تفریذپ  ار  وا  هبوت  ادخ  نایاپ ، رد  درک و  هبوت  مدآ  سپـس  تخومآ ، وا  هب  ار  هبوت  شور 

.تسا (1) هارمه  یهلا  تمحر 

نیرت مهم  هک  تسا  هدمآ  یبلاطم  زین  ثیداحا  رد  دنا و  هداد  یتالامتحا  دـش  هداد  شزومآ  مدآ  هب  هک  یتاملک  دروم  رد  نارـسفم  . 4
: زا تسا  ترابع  اه  نآ 

: دنتفگ هک  هدش  لقن  اوح  مدآ و  زا  رگید  ياج  رد  هک  تسا  ینانخس  نامه  تاملک  نیا  فلا )

.دوب (2) میهاوخ  ناراکنایز  زا  ًامتح  ییامنن  مّحرت  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگاو  میدرک ، متس  نامدوخ  هب  ام  ام ، راگدرورپ  يا 

هک دوب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ینعی  اه ، ناسنا  نیرتهب  ياه  مان  تاملک ، نیا  ب )
( مینک یم  رکذ  ار  هطوبرم  تایاور  همادا  رد   ) .دش هتفریذپ  شا  هبوت  ناراوگرزب  نآ  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  لسوت  اب 

.دوب ادخ  اب  تاجانم  هیعدا و  هلسلس  کی  تاملک  نیا  ج )

.دشاب (3) هیآ  دوصقم  یناعم  نیا  همه  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

شناگدنب هب  تبسن  ادخ  .تسا  هدرک  دای  نابرهم ) زرورهم و  میحر ( »  » و ریذپ ) هبوت  رایسب  باّوت ( »  » تفص ود  اب  ار  ادخ  هیآ  نیا  . 5
یم رهم  دنک و  یم  فطل  نانآ  هب  اه  نآ  ندوشخب  نمـض  دنز  رـس  نانآ  زا  یـشزغل  رگا  تسا و  رت  نابرهم  دـنزرف  هب  تبـسن  ردام  زا 

.دزرو

یهلا تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایاور  دروم  نیا  رد 
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نـسحلاو همطاف  ٍّیلع و  ٍدّـمحم  ّقحب  هلأس  لاق : یلع ، باـتف  ّهبر  نم  مدآ  اـهاّقلت  یتلا  تاـملکلا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لـئس 
.هیلع (1) باتف  ّیلع  تبت  ام  الإ  نیسحلاو 

هیلع لیئربج  هاتأ  هنجلا  نم  جرخأ  مدآب و  هئیطخلا  تلزن  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع 
رخآ یبلـص  نم  مهجرخت  نیذـلا  هسمخلا  قحب  کلأسأ  بر  لق  لاق  وعدأ  ام  لیئربج  یبیبح  ای ]  ] لاق کبر  عدا  مدآ  ای  لاقف  مالـسلا 
یلع قحبو  کیبن  دـمحم  قحب  کلأسأ  بر  لق  لاق  یل  مهمـس  لیئربج  ای  مالـسلا  هیلع  مدآ  هل  لاقف  ینتمحرو  یلع  تبت  الإ  ناـمزلا 
مدآ نهب  اعدـف  ینمحراف ]  ] ینتمحرو یلع  تبت  الإ  کیبن  یطبـس  نیـسحلاو  نسحلا  قحبو  کـیبن  تنب  همطاـف  قحبو  کـیبن  یـصو 
هینلا صلخی  بورکم  دـبع  نم  اـمو   2 ِْهیَلَع ) َباـتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  [ ) هرکذ لـج   ] یلاـعت هللا  لوق  کـلذو  هیلع  هللا  باـتف 

.هل (2) هللا  باجتسا  الإ  نهب  وعدیو 

لیلحت

شزومآ ار  هبوت  شریذپ  لیاسو  دنک و  یم  مهارف  ار  ناگدـنب  ندرک  هبوت  هنیمز  ور  نیا  زا  تسا  زرورهم  ریذـپ و  هبوت  لاعتم  يادـخ 
ساسا رب  و  دوش ، وا  هبوت  شریذپ  هلیـسو  ات  داد  شزومآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  یتاملک  لاعتم  يادـخ  قوف  هیآ  ساسا  رب  دـهد ، یم 

قوف ثیداحا  یخرب  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  تاملک  نیا  قیداصم  زا  یکی  رگید (3)  ددـعتم  ثیداحا  قوف و  تایاور 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  اب  دـنناوت  یم  ینعی  تسارجا  لباق  زین ، صالخا  اب  اـه  ناـسنا  همه  يارب  هویـش  نیا  هک  تسا  هدـمآ 

.دننک مهارف  ار  شیوخ  ياهاعد  هبوت و  شریذپ  هنیمز 

مایپ

زاوج يارب  یلیلد  هکنآ  رب  هوالع  .دـهد  یم  ناشن  راگدرورپ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنلب  هاگیاج  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ 
.تسا اه  ناسنا  هبوت  یلوبق  لماع  ترضح  نآ  هب  لّسوت  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  نیسح  ماما  هب  لّسوت 

ص:141

.تلئس ص465  ج1 ، همغلا ، فشک  یفو  ح20  ص183 ، ج24 ، راونالاراحب ، ص379 ؛ هدمعلا ، ( . 1 - ) 1
ح15. ص333 ، ، 26 راحبلا ، ص57 و  تارفلا ، ریسفت  ( . 3 - ) 2

.89 ص87 -  ص89 ، ج1 ، ناهربلا ، ص245 و  333 و ج44 ، ص325 -  ج26 ، راونالاراحب ، ك.ر : ( . 4 - ) 3
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الب عفد  هبوت و  شریذپ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  - 3

هراشا

ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو  . ) 54 هرقب /
( . ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباتَف  ْمُِکئِراب  َْدنِع 

نتشیوخ هب  نات  ( یتسرپ  ) هلاسوگ باختنا  اب  امش  تقیقح  رد  نم ؛]  ] ِموق يا  : » تفگ شمدرم  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دینک ) دای   ) و
يارب ناتراگدیرفآ  دزن  رد  راک ]  ] نیا هک ] [ ؛ دیـشکب ار  ناتدوخ  نافرحنم )  ) و دیدرگ ؛ زاب  ناتراگدیرفآ  يوس  هب  سپ  دـیدرک ؛ متس 

.تسا زرورهم  و ]  ] ریذپ هبوت  رایسب  وا  طقف  هک  ارچ ] ، ] تفریذپ ار  امش  هبوت  ادخ )  ) سپ .تسا » رتهب  امش 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نیا رد  .دندروآ  يور  یتسرپ  هلاسوگ  كرـش و  هب  دـندش و  فرحنم  دـیحوت  زا  يرماس  يراکبیرف  رثا  رد  لیئارـسا  ینب  زا  یخرب  . 1
هبوت هار  دومن و  شنزرـس  ار  ناتـسرپ  هلاسوگ  درک و  دروخرب  گرزب  فارحنا  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  هدـش  ناـیب  هیآ 

.تفریذپ (1) ار  نانآ  هبوت  ادخ  دندرک و  هبوت  لیئارسا  ینب  داد و  شزومآ  نانآ  هب  ار  نآ  صاخ 

یهلا ياه  تمعن  زا  یکی  دننک ، یم  دروخرب  یعامتجا  یتدیقع و  تافارحنا  اب  هک  یهلا ، ناربهر  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  . 2
.درک يرازگ  ساپس  تسناد و  ار  ناشیاه  ییامنهار  نانآ و  ردق  دیاب  هک  دنا 

هب هک  هدش  هراشا  ئراب »  » مان هب  هیآ  نیا  رد  .دور  یم  راک  هب  يا  هژیو  تبسانم  رد  دراد و  یصاخ  يانعم  ادخ  ياه  مان  زا  کی  ره  . 3
ادج يارب  لیئارسا  ینب  ّصاخ  هبوت  روتـسد  هک  ارچ  دراد ؛ تبـسانم  ًالماک  هیآ  بلاطم  اب  تسا (2) و  هدننک » ادج  راگدـیرفآ   » يانعم

.دوب یعقاو  رگ  هبوت  دارفا  ندرک 

هب متـس  كرـش  دندیزرو و  كرـش  نانآ  هک  ارچ  دندرک ؛ متـس  دوخ  هب  یتسرپ  هلاسوگ  اب  لیئارـسا  ینب  هک  هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  . 4
اهورین و هک  دوش  یم  بجوم  تسا (3) و  شیوخ 

ص:142

.52  - 51 هرقب / ك.ر : ( . 1 - ) 1
راگدـیرفآ و ادـخ  هک  اج  نآ  زا  دـنراد و  یم  شوخان  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  ندرک  ادـج  يانعم  هب  لصا  رد  ئراـب »  » هژاو ( . 2 - ) 2

بیرغ یف  تادرفملا  ك.ر :  ) .دوـش یم  هتفگ  ئراـب  وا  هب  تسا ، رگید  کـی  زا  مدرم  هدـننکادج  زین  كاـخ و  زا  ناـسنا  هدـننکادج 
(. ص189 ج1 ، نازیملا ، ص255 و  ج1 ، هنومن ، ریسفت  ئرب ،»  » هژاو لیذ  نآرقلا ،

(. 13 نامقل / ( ؛) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ( . ) 3 - ) 3
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دوخ هب  كرشم  ناسنا  سپ  ددرگ ؛ نومنهر  باذع  طوقس و  هب  ار  وا  دوش و  جراخ  شلامک  تداعس و  ریـسم  زا  ناسنا  ياهدادعتـسا 
.تسا هتشاد  اور  متس  افج و  شیاهدادعتسا  و 

هب دـش و  یم  بوسحم  فارحنا  نیرت  گرزب  یتـسرپ  هلاـسوگ  نآ و  زا  فارحنا  تسا ، دـیحوت  یهلا  ناـیدا  لـصا  هک  اـج  نآ  زا  . 5
دوخ ياه  تروص  هک  دش  هداد  روتسد  لیئارسا  ینب  هب  ینعی  دوب ؛ یصاخ  روتسد  شیامزآ و  اب  هارمه  لکشم و  شا  هبوت  لیلد  نیمه 

هلاسوگ هب  ناتـسرپادخ  ای  و   ) دـننک هلمح  رگید  مه  هب  ناتـسرپ  هلاسوگ  دـنوش و  رـضاح  هزرابم  هنحـص  رد  هحلـسا  اب  دـنناشوپب و  ار 
(1) دنشکب .) ار  نانآ  دننک و  هلمح  ناتسرپ 

یخرب رد  .دـش (2)  هتفریذـپ  نانآ  هبوت  دـش و  فقوتم  گنج  یهلا ، روتـسد  هب  یتدـم ، زا  دـعب  دـش و  ماـجنا  تخـس  شیاـمزآ  نیا 
.دش (3) هتفریذپ  نانآ  هبوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  لسوت  رثا  رد  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا 

ینب ناتـسرپ  هلاـسوگ  هژیو  تخـس  شیاـمزآ  نیا  تسا و  هدـشن  تیاـکح  رگید  ماوقا  دروم  رد  خـیرات  لوـط  رد  هبوـت  شور  نیا  . 6
یهلا و تمعن  همه  نآ  هک  یناسک  يارب  يرآ ، .دوش  نک  هشیر  نانآ  نهذ  زا  هشیمه  يارب  یتسرپ  هلاسوگ  كرش و  ات  دوب ، لیئارـسا 

دیدش تازاجم  دیاب  دنروآ و  يور  یتسرپ  هلاسوگ  كرش و  هب  رگید  راب  دوبن  راوازس  دندوب ، هدید  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم 
.دندش یم  يزومآ  تربع  و 

هداد تبسن  لیئارسا  ینب  همه  هب  ار  یتسرپ  هلاسوگ  هانگ  ملظ و  هیآ  نیا  ارچ  سپ  دندشن ، تسرپ  هلاسوگ  لیئارسا  ینب  زا  يا  هدع  . 7
؟ تسا هدرک  یفرعم  ناگمه  هفیظو  ار  راتشک  گنج و  هبوت و  تسا و 

نیا ور  نیا  زا  دـندوب ، یـضار  ناتـسرپ  هلاسوگ  راک  زا  هدـع  نیا  یلو  دـندشن ، هانگ  نیا  بکترم  مدرم  زا  يا  هدـع  هک  تسا  تسرد 
.دندوب (4) هدش  تسرپ  هلاسوگ  هک  دوب  يدارفا  يارب  ندرک  هبوت  نتشک و  هفیظو  اما  داد ؛ تبسن  اه  نآ  همه  هب  ار  هانگ 

ص:143

ریـسفت یفاص ، ریـسفت  ك.ر :  ) تسا هدـش  تیاکح  یتوافت  كدـنا  اـب  فلتخم و  ياـه  هنوگ  هب  ناتـساد  نیا  ثیداـحا ، رد  ( . 1 - ) 1
(. قوف هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  نازیملا و  ریسفت  ناهرب ،

یم مولعم  اج  نیا  زا  دش ؛ هتفریذپ  نانآ  هبوت  هک  دندوب  هدشن  هتـشک  نامرجم  همه  زونه  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  ( . 2 - ) 2
(. ص189 ج1 ، نازیملا ، ریسفت   ) تسا هدوب  شیامزآ  روتسد  نیا  هک  دوش 

ص217. ج1 ، ناهربلا ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
.نامه ( . 4 - ) 4
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یم مدرم  هب  شناربمایپ  طسوت  ار  هبوت  هار  هک  يروط  هب  تسا ، نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایـسب  ادخ  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  هیآ  نیا  رد  . 8
.تسا (1) مدرم  حالص  ریخ و  هب  دریگ ، یم  تخس  ییاج  رد  رگا  دریذپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  دوخ  دزومآ و 

الب عفر  هبوت و  شریذپ  لماع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لسوت 

اودـبعی مل  نیذـلا  افلأ  رـشع  ینثا  الإ  فلأ -  هئامتـس  مهو  مهیف -  لتقلا  رحتـسا  املف  مالـسلا ... :  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  ماـمإلا  نع 
نیبیطلا هلآو  دمحمب  لسوتلا  هللا  لعج  دق  سیل  وأ  لاقف : -  مهیلإ ، دـعب  ضفی  مل  لتقلاو  مهـضعبل -  لاقف  مهـضعب ، هللا  قفو  لجعلا ،

.»!؟ لسوتن انل ال  امف  لسرلا ، ءایبنألا و  تلسوت  اذکه  و  هلأسم ؟ هب  درت  الو  هبلط ، هعم  بیختال  ارمأ 

نیسحلاو نسحلا  هاجبو  یلـضفلا ، همطاف  قحبو  مظعألا ، لضفألا  یلع  هاجب  و  مرکألا ، دمحم  هاجب  انبر ، ای  اوجـض : اوعمتجاف و  : » لاق
، انبونذ انل  ترفغ  امل  سیو  هط  لآ  نم  هرهاطلا  هبیطلا  هیرذـلا  هاجب  و  نیعمجأ ، هنجلا  لهأ  بابـش  يدیـس  و  نیلـسرملا ، دیـس  یطبس 

مسقأو ائیش ، مهضعب  ینلأس  دقف  لتقلا ، فک  نأ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  يدون  نیح  كاذف  انع  لتقلا  اذه  تلزأو  انتبوقع ، انل  ترفغو 
ولو هتیدهل ، سیلبإ  اهب  یلع  مسقأ  ولو  هودـبعیال ، یتح  مهتمـصعل  همـصعلا  ینلأس  و  لجعلل ، نودـباعلا  ءالؤه  هب  مسقأ  ول  ائیـش ، یلع 

.هتیجنل نوعرف  وأ  دورمن  یلع  اهب  مسقأ 

انمصعی و  هنتفلا ، رش  انیقی  هللا  ناک  یتح  نیبیطلا  هلآ  دمحمب و  ءاعدلا  اذه  نع  انک  نیأ  انترسح ، ای  نولوقی : اولعجف  لتقلا ، مهنع  عفرف 
(2) مصعلا .»!؟ لضفأب 

لیلحت

نیا .تسا  ناسنا  هبوت  شریذـپ  زاس  هنیمز  ناشیا  هب  لسوت  هک  تسا  یلیاسو  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیاور  نیا  ساـسا  رب 
یخیراـت نییبـت  حیـضوت و  تیاور  نیا  سپ  .تسا  هدـشن  رکذ  هیآ  نتم  رد  هک  هدرک  ناـیب  ار  هبوـت  لـیاسو  قیداـصم  زا  یکی  تیاور 

هیآ تلالد  اب  یتافانم  هعقاو و  نآ  تاـیئزج  زا  تسا (3)  یخیراـت  یبیغ  راـبخا  یعون  هک  هدرک  هئارا  هرقب  هروس  هیآ 54  زا  يدیدج 
.درادن

ص:144

.هرقب هروس  هیآ 54  لیذ  ج1 ، رهم ، نآرق  ریسفت  ( . 1 - ) 1
، ناهربلا ح9 و  ص8 ، ح43 و ج91 ، ص235 ، ج13 ، راحبلا ، ح36 ؛ ص59 ، ج1 ، تایآلا ، لـیأت  ص255 ؛ مامإلا ، ریـسفت  ( . 2 - ) 2

ح1. ص217 ، ج1 ،
تسا مزال  دراد  يدنس  لکشم  هک  مالسلا )  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت   ) تیاور نیا  عبنم  هب  هجوت  اب  هتبلا  ( . 3 - ) 3

.دوش يرتشیب  طایتحا  تقد و 
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مایپ

زاوج نآ  زا  هکنآ  رب  هوالع  دراد  هراشا  راگدرورپ  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماقم  تمظع  هب  قوف  تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا 
.تسا راکاطخ  ياه  ناسنا  هبوت  شریذپ  لماوع  زا  یکی  ناشیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترضح  نآ  هب  لّسوت 

یهلا تاکرب  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  - 4

هراشا

اُولُک َو ْمَُهبَرْشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َهَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْسَتْسا  ِذِإ  َو  . ) 60 هرقب /
[ وا هب   ] و دـیبلط ؛ بآ  شموق  يارب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  دـینک ) داـی   ) و َنیِدِـسْفُم ؛ ) ِضْرَأـْلا  ِیف  اْوَـثْعَت  ـال  ِهّللا َو  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْـشا 

.دنتخانش یم  ار  دوخ  روخشبآ  مدرم ، زا ) یهورگ   ) ره هک  تفاکشب ، نآ  زا  همشچ  هدزاود  و  نزب »! گنس  رب  تیاصع  اب  : » میتفگ

.دینکم داسف  هناراکهبت  مالسلا  هیلع  یمز  رد  و  دیماشایب ؛ دیروخب و  ادخ  ِيزور  زا  میتفگ ): (و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

.دنتساوخ بآ  مالسلا  هیلع  یـسوم  دوخ ، ربهر  زا  دندش و  بآ  یب  هنـشت و  هک  دندرک  یم  تکرح  اه  نابایب  رد  لیئارـسا  ینب  موق  . 1
هزجعم تروص  هب  نزب و  گنـس  رب  ار  دوخ  ياـصع  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـنوادخ  .درک (1)  بآ  بلط  ادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

ات دنتـشاد ، یمرب  بآ  يروخـشبآ  زا  مادـک  ره  دـندوب ، هفیاـط  هدزاود  هـک  لیئارـسا ، ینب  دیـشوج و  نآ  زا  همــشچ  هدزاود  ییاـسآ 
.دوشن (2) داجیا  نانآ  نیب  یفالتخا 

دمآ (3) و نوریب  بآ  مک  مک  دز ، گنـس  هب  ار  دوخ  ياصع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  نآ  زا  سپ  هک  هدش  نایب  فارعا  هروس  رد  . 2
بآ ادتبا  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  ود  نیا  .دیـشوج  همـشچ  هدزاود  تفاکـش و  گنـس  هک  هدـش  هراشا  قوف  هیآ  رد 

.درک ناروف  همشچ  هدزاود  تروص  هب  دش و  دایز  سپس  دیشوج ، مک  مک  همشچ 

يا هراخ  زا  ینیب  مشچ  نارازه  دص  ینز  لد  رب  وا  قشع  ياصع  نوچ 

ص:145

هب دورو  زا  لبق  ار  بآ  ياه  همـشچ  يارجام  هروس  نامه  رد  زین  هدـش و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هیآ 160  فارعا ، هروـس  رد  ( . 1 - ) 1
درامـش یمرب  ار  یهلا  ياه  تمعن  هک  هروس  نیا  رد  یلو  .دشاب  هنوگ  نیمه  دـیاب  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  هدرک  نایب  سدـقملا  تیب 

.تسا هدشن  تیاعر  اهارجام  یعیبط  بیترت 
(. ش 5 و 6 لصف 17 ، جورخ ، رفس   ) تسا هدمآ  زین  تاروت  رد  ارجام  نیا  ( . 2 - ) 2

(. 160 فارعا / ( ) ْتَسَجَْبناَف ( . ) 3 - ) 3
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يراک ماجنا  يانعم  هب  هزجعم  هتبلا  دوب ؛ مالسلا  هیلع  یسوم  تازجعم  زا  یکی  گنس ، زا  بآ  هناگ  هدازود  ياه  همشچ  ندیـشوج  . 3
یمن جراخ  بآ  همـشچ  یگنـس  ره  زا  یعیبط  روط  هب  ینعی  یلقع ؛ لاحم  ماجنا  يانعم  هب  هن  تسا ، تعیبط  يداع  ناـیرج  فـالخ  رب 

نوریب يا  همـشچ  یگنـس  لد  زا  ییاصع  هبرـض  اب  یهلا  روتـسد  هب  هک  تسین  تیلع  نوناق  ضقن  یلقع و  لاـحم  راـک  نیا  یلو  دوش ،
.دهج

یمن ساپـس  رگا  دـینک و  يرازگ  ساپـس  دـیماشایب و  دـیروخب و  یهلا  ياه  تمعن  زا  هک  هدـش  هتفگ  لیئارـسا  ینب  هب  هیآ  نیا  رد  . 4
ار ادخ  یهلا  ياه  تمعن  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  ارجام  نیا  يروآدای  .دینکن  يرگداسف  یـساپسان و  مک  تسد  دـیرازگ ،

.دینکن يرگداسف  یساپسان و  دیشاب و  هتشاد  دای  هب  خیرات  لوط  رد 

یـسایس و یعامتجا ، یقالخا ، داسف  يرآ ، .دـیهدن (1)  همادا  ار  يرگداسف  نیا  دـینکن و  يرگداسف  هک  هدـش  هراـشا  هیآ  نیا  رد  . 5
هک ارچ  تسا ؛ یهلا  ياه  تمعن  ربارب  رد  یـساپسان  یعون  دوش و  یم  هعماج  طاطحنا  بجوم  فارـسا ، ملظ و  لثم  يداـصتقا ، داـسف 

.طوقس طاطحنا و  هار  رد  هن  مینک  هدافتسا  اه  نآ  زا  لامک  هار  رد  ات  هدرک  اطع  ام  هب  ار  اه  هیامرس  اهورین و  نیا  ادخ 

اه همشچ  لیئارسا  ینب  فیاوط  دادعت  هب  درک و  ادج  ار  لیئارسا  ینب  زا  هورگ  ره  مهـس  ادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رد  بلاج  هتکن  . 6
تاـفالتخا زا  دوش و  رارقرب  یعاـمتجا  مظن  دـنراذگب و  مارتـحا  رگیدـکی  قوـقح  هب  اـت  دـندش  هاـگآ  زین  مدرم  تخاـس و  يراـج  ار 

.ددرگ يریگولج 

یهلا تاکرب  لوزن  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت 

ِذِإ  » لیئارـسإ ینب  ای  اورکذاو ،  : » مالـسلا هیلع  لاق   2 ِهِمْوَِقل ) یـسُوم  یقْـسَتْسا  ِذِإ  َو  : ) لج زع و  هَّللا  لاق  يرکـسعلا  نسحلا  مامإلا  نع 
.شطعلاب انکله  اولاق : و  ءاکبلاب ، اوجضو  هیتلا ، یف  شطعلا  نم  مهقحل  امل  ایقسلا ، مهل  بلط  ِهِمْوَِقل » یسُوم  یقْسَتْسا 

و ءایلوألا ، دیس  نسحلا  قحب  و  ءاسنلا ، هدیس  همطاف  قحب  و  ءایصوألا ، دیس  یلع  قحب  و  ءایبنألا ، دیـس  دمحم  قحب  یهلإ  یـسوم : لاقف 
.ءالؤه كدابع  تیقس  امل  ءایکزألا  هداس  مهئافلخ  مهترتع و  قحب  و  ءادهشلا ، لضفأ  نیسحلا  قحب 

ص:146

(. ص273 ج1 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا نآ  همادا  هب  هراشا  اوثعتال »  » داسف و زاغآ  هب  هراشا  نیدسفم »  » هژاو ( . 1 - ) 1
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1 ْمَُهبَرْشَم ) ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َهَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف   ) اهب هبرـضف  َرَجَْحلا ) َكاصَِعب  ْبِرْـضا   ) یـسوم ای  هیلإ : یلاعت  هللا  یحوأف 
.مهبرشم (1) یف  نورخآلا  مهمحازی  الف  مهبرشم ، بوقعی  دالوأ  نم  هلیبق  لک 

لیلحت

لها هب  لّسوت  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  دـنک  یم  نایب  قوف  هیآ  یخیرات  هعقاو  دروم  رد  یبیغ  راـبخا  یعون  هب  تیاور  نیا 
سپ .دـش  اراوگ  بآ  ندـش  يراج  تخـس و  نابایب  رد  مدرم  تاـجن  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.درادن (2) نآ  اب  زین  یتافانم  اما  هدماین  نآ  نتم  رد  هک  هدرک  نایب  هیآ  زا  یخیرات  حیضوت  تیاور 

مایپ

وا هب  مالسلا  هیلع  یسوم  لثم  يربمایپ  هک  دنک  یم  نشور  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عیفر  هاگیاج  قوف ، تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا 
.دوش یم  يراج  لیئارسا  ینب  رب  یهلا  تاکرب  دنک و  یم  ادیپ  لّسوت 

مالسا تما  نایدوهی  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  - 5

هراشا

دای  ) و « ؛ ) َنوُدَهْـشَت ُْمْتنَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َُّمث  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکَـسُْفنَأ  َنوُجِرُْخت  ْمُکَءامِد َو ال  َنوُکِفْـسَت  ـال  ْمُکَقاـثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو   . ) 84 هرقب /
نوریب ناتیاه  هناخ  زا  ار  رگیدکی ]  ] ناتدوخ و  دیزیرم ؛ ار  رگیدـمه  نوخ  : » هک میتفرگ  مکحم  نامیپ  امـش  زا  هک  ار  یماگنه  دـینک )

«. دیهاوگ امش  هک  یلاح  رد  دیدرک ؛ رارقا  نامیپ ) نیا  هب   ) سپس .دینکن »

ْمُکُوتْأَـی ْنِإ  ِناوْدـُْعلا َو  ِْمثِإـْلِاب َو  ْمِْهیَلَع  َنوُرَهاـظَت  ْمِهِراـیِد  ْنِم  ْمُْکنِم  ًاـقیِرَف  َنوُجِرُْخت  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َنُوُلتْقَت  ِءـالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث  . ) 85 هرقب /
ّالِإ ْمُْکنِم  َکـِلذ  ُلَـعْفَی  ْنَم  ُءازَج  اـمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  ِباـتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  ْمُهُجارْخِإ َأ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُـه  ْمُهوُداـُفت َو  يراـسُأ 

ناتدوخ هک  دیتسه  ییاهنآ  امش  سپـس  « ؛ ) َنُولَمْعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَم  ِباذَْعلا َو  ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ 
ار رگیدکی ] ]

ص:147

، ناهربلا ح10 ؛ ص8 ، ح19 و ج91 ، ص184 ، ج13 ، راحبلا ، ص64 ؛ ج1 ، تایآلا ، لـیوأت  ص261 ؛ ج1 ، مامالا ، ریـسفت  ( . 2 - ) 1
ص21. ج2 ، قئاقدلا ، زنک  ص56 و  ج1 ، یجیهاللا ، فیرش  ح1 ؛ ص103 ، ج1 ،

رد تسا  مزال  دراد  يدنس  لکشم  مالسلا )  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت   ) تیاور نیا  عبنم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ( . 3 - ) 2
.دوش طایتحا  تقد و  نآ  دروم 
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رگیدـکی هب  نانآ ، دـض  رب  زواجت  هانگ و  اب  هک  یلاح  رد  دـینار ؛ یم  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  نات  [ دوخ  ] زا يا  هتـسد  و  دیـشک ، یم 
هک یلاح  رد  دـینک ،) یم  دـیرخ  زاب  ار  نانآ  و   ) دـیهد یم  ار  ناشناوات  دـنیآ ، امـش  دزن  تراسا  هب  نانآ )  ) رگا و  دـییامن ؛ یم  کمک 
رفک رگید ]  ] یضعب هب  و  دیروآ ، یم  نامیا  تاروت ]  ] باتک تاروتسد ] زا   ] یخرب هب  ایآ  .دوب و  هدش  مارح  امش  رب  نانآ  ندرک  نوریب 

هب زیخاتـسر  زور  و  تسین ، ایند )  ) تسپ یگدنز  رد  ییاوسر  زج  دهد ، ماجنا  ار  لمع ]  ] نیا هک  امـش  زا  یـسک  رفیک  و  دـیزرو !؟ یم 
«. تسین لفاغ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  ادخ  .دنوش و  یم  هدنادرگزاب  باذع  نیرتدیدش 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

زا هفیاط  ود  یلو  دننکن  دیعبت  دنـشکن و  ار  رگیدـمه  هک  دوب  هتفرگ  مکحم  نامیپ  نایدوهی  زا  لاعتم  يادـخ  قوف  تایآ  ساسا  رب  . 1
دنتـسویپ هنیدم  ناکرـشم  زا  هلیبق  کی  هب  نانآ  زا  مادک  ره  دندرک و  ادیپ  فالتخا  رگید  مه  اب  هک  دندوب  نکاس  هنیدـم  رد  نایدوهی 

یم مه  تسد  هب  تسد  گنج ، زا  دعب  اما  دندرک ، یم  تکرـش  رگیدکی  دض  رب  اه  گنج  رد  تاروت ) ياهروتـسد  فالخرب   ) (1) و
.دـنداد یم  ماجنا  تاروت  تاروتـسد  قبط  ار  ریخا  راـک  نیا  هک   (2) دنوش ، دازآ  ات  دـنتخادرپ  یم  ار  يدوهی  ناریـسا  ناوات  دـنداد و 

.دندرک یمن  لمع  دندیزرو و  یم  رفک  رگید  یخرب  هب  دندرک و  یم  لمع  یهلا  تاروتسد  تایآ و  یخرب  هب  نایدوهی  يرآ ،

: دومرف هکلب  دـینک ، یمن  لمع  یخرب  هب  دـینک و  یم  لمع  یهلا  باتک  تاروتـسد  یخرب  هب  ارچ  هک  دومرفن  نایدوهی  هب  قوف  هیآ  . 2
! دیروآ یمن  نامیا  یخرب  هب  دیروآ و  یم  نامیا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  ارچ 

تاروتـسد هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  نامیا  هناشن  و  يداقتعا ؛ هن  تسا  یلمع  رفک  ناـمیا و  هیآ ، نیا  رد  رفک  ناـمیا و  زا  دوصقم 
.دنک لمع  یهلا 

یماکحا هب  ناقفانم  هک  تسا  نیا  رد  اه  نآ  توافت  اما  دـننک ، یم  لمع  تساـهنآ  دوس  هب  هک  یماـکحا  هب  ود  ره  قفاـنم  نمؤم و  . 3
هنرگو دنتـسه ، یهلا  تاروتـسد  میلـست  هشیمه  نیتسار  نانمؤم  اما  دـننک ، یمن  لـمع  تسا  ناـشنایز  هب  اـی  اـه  نآ  لـیم  فـالخ  هک 

.تسین یهلا  نامرف  زا  تعاطا  هناشن  تسا ، ناسنا  دوس  هب  هک  یتاروتسد  زا  تعاطا 

ص:148

.دنا هتفگ  جرزخ  سوا و  ار  كرشم  هلیبق  ود  مان  ریضن و  ینب  هظیرق و  ینب  ار  دوهی  هفیاط  ود  نآ  مان  ( . 1 - ) 1
.هیآ لیذ  هنومن  ریسفت  رانملا و  نایبلا ؛ عمجم  ( . 2 - ) 2
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هب هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ هدش  یفرعم  باذـع  ییاوسر و  دـنک ، یم  دروخرب  یـشنیزگ  یهلا  تایآ  اب  هک  یـسک  رفیک  تایآ  نیا  رد 
.دنک یمن  لمع  تایآ  مامت  هب  هک  تسا  یسک  نوچ  مه  دنک ، یمن  لمع  تایآ  یخرب 

طقف هک  یتلم  ره  ینعی  دوش ؛ یم  ارجا  اه  تلم  همه  نایدوهی و  دروم  رد  هک  هدرک  هراشا  یهلا  تنـس  نوناق و  کی  هب  تاـیآ  نیا  . 4
گنچ رد  یتدـم  زا  سپ  دراد ، اور  زواجت  هانگ و  دوخ  ناشیک  مه  هب  تبـسن  دـیامن و  يزیرگ  نوناـق  دـشاب و  شیوخ  عفاـنم  رکف  هب 
راتفرگ زین  زیخاتـسر  رد  دـنک و  یم  طوقـس  ییاوسر  يراوخ و  ياه  هّرد  هب  تّزع  ياه  هلق  زا  ایند  رد  دوش و  یم  ریـسا  رت  يوق  یتلم 

.دوش یم  یهلا  باذع 

: زا دنا  ترابع  اه  تلم  یتخانش  هعماج  ياه  بیسآ  قوف ، تایآ  رظنم  زا  . 5

؛ ینکش نامیپ  فلا )

؛ نانآ دیعبت  لتق و  ناشیک و  مه  هب  تبسن  يرگزواجت  ب )

.یهلا نیناوق  یخرب  هب  ندرکن  لمع  يزیرگ و  نوناق  ج )

ینعی تسا ؛ هدـش  هدافتـسا  دـینکن »! دـیعبت  ار  ناتدوخ   » و دیـشکن »! ار  ناتدوخ   » ریبعت زا  تایآ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بلاـج  هتکن  . 6
.تسا یشکدوخ  یعون  ینید ، ناردارب  نتشک  دنتسه و  ناتدوخ  نوچ  مه  امش  ینید  ناردارب 

دوهی نازیرنوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  هیبشت 

یف هیآلا  هذـه  تلزن  اـمل  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلا :  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  ماـمإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا  نع 
هذـه دوهی  نم  مهئهاضی  نمب  مکئبنأ  الف  أ  هللا : -  ءایلوأ  اولتق  و  هللا ، لسر  اوبذـک  و  هللا ، دـهع  اوضقن  نیذـلا ]  ] دوهیلا ءـالؤه  دوهیلا ،

.هللا لوسر  ای  یلب  اولاق : همألا ؟

نولتقی و  یتنـس ، یتعیرـش و  نولدـبی  و  یتمورأ ، بیاطأ  و  یتیرذ ، لضافأ  نولتقی  یتلم ، لهأ  نم  مهنأب  نولحتنی  یتمأ  نم  موق  لاـق :
.ییحی ایرکز و  دوهیلا  ءالؤه  فالسأ  لتق  امک  نیسحلا ، نسحلا و  يدلو 

فویسب مهفرحی  مولظملا ، نیـسحلا  دلو  نم  ایدهم  ایداه  همایقلا  موی  لبق  مهیرارذ  ایاقب  یلع  ثعبی  و  مهنعل ، امک  مهنعلی  هللا  نإ  الأ و 
.منهج ران  یلإ  هئایلوأ 
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.مهتکست هیقت  ریغ  نم  مهنعل  نع  نیتکاسلا  و  مهیرصان ، مهیبحم و  نیسحلا و  هلتق  هللا  نعل  الأ و 

.اقنح اظیغ و  مهیلع  نیئلتمملا  مهئادعأل و  نینعاللا  و  هقفش ، همحر و  یلع  نب  نیسحلا  یلع  نیکابلا  یلع  هللا  یلصو  الأ 

.هتلتق ءاکرش  نیسحلا  لتقب  نیضارلا  نإو  الأ 

.هللا نید  نم  ءآرب  مهب  نیدتقملا  مهعایشأ و  مهناوعأ و  هتلتق و  نإو  الأ 

، ناویحلا ءامب  اهنوجزمیف  نانجلا ، یف  نازخلا  یلإ  نیـسحلا  لتقل  هبوبـصملا  مهعومد  اولقنی  نأ  نیبرقملا  هکئـالملا  رمأـیل  هللا  نإو  ـالأ 
و هیواهلا ، یف  اهنوقلیف  نیـسحلا  لتقل  نیکحاـضلا  نیحرفلا  عومد  نوقلتیل  هکئـالملا  نإ  اهفعـض و  فلأ  اـهبیط  اهتبوذـع و  یف  دـیزتف 

نیلوقنملا یلع  اهب  ددشی  اهفعض ، فلأ  اهباذع  میظع  اهترارح و  هدش  یف  دیزتف  اهنیلسغ ، اهقاسغ و  اهدیدص و  اهمیمحب و  اهنوجزمی 
(1) مهباذع .» دمحم  لآ  ءادعأ  نم  اهیلإ 

لیلحت

مالـسلاامهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نیلتاق  رب  قوف  تیاور  رد  اما  تسا  نایدوهی  يزیر  نوخ  ینکـش و  نامیپ  دروم  رد  قوف  هیآ 
.تسا هدـناوخ  مالـسا  تما  نایدوهی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  هدرک و  هیبشت  رگیدـمه  هب  ار  اه  نآ  ًاحیرـص  هدـش و  قیبطت 
تفـص يدوهی  نایامن  ناملـسم  رب  هیآ  بلطم  دوهی ، یخیرات  نایرج  هیآ و  زا  تیـصوصخ  ياغلا  اـب  قوف  تیاور  تفگ  ناوتب  دـیاش 

.تسا هدرک  قیبطت 

ضقن ناناملـسم  نوخ  ظفح  دروم  رد  ار  دوخ  یمالـسا  یهلا و  نامیپ  نایدوهی ) نوچمه   ) زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاـق  يرآ 
ریـسا و ار  ناشیا  هداوناخ  دندرک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی  ناناملـسم  ماما  هکلب  ناناملـسم  نیرتهب  نتـشک  هب  مادقا  دـندرک و 

.دندرک دیعبت 

اه مایپ 

هیبشت مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  اجنآ  ات  .دهد  یم  ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماقم  تمظع  قوف  تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا 
هک اجنآ  ات  .دهد  یم  ناشن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  فارحنا  زین  .تسا و  هدش  مالسلا  هیلع  ییحی  مالـسلا و  هیلع  ایرکز  هب 

.دندناوخ تما  نایدوهی  ار  نانآ 
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دوهی اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  ياه  تهابش 

زین مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمـشد  دنتخیر ، دوخ  ناردارب  نوخ  دنتـسکش و  ار  یهلا  نامیپ  دوهی  هک  روط  نامه  ینکـش ، نامیپ  - 1
.دنتسکش ار  ناناملسم  نوخ  ظفح  یمالسا  نامیپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  دندرک ، بیذکت  ار  ییحی  ایرکز و  لثم  ناربمایپ  يرخب  نایدوهی  هک  روط  نامه  يرگ ، بیذکت  - 2
.دندش رکنم  ار  ناشیا  تماما  زین 

هیلع نیـسح  ماما  البرک  رد  زین  اهامن  ناملـسم  دنتـشک  ار  ییحی  اـیرکز و  یهلا ، ناربماـیپ  ناـیدوهی  هک  روط  ناـمه  یـشکردارب ، - 3
.دنتشک ار  مالسلا 

.دنتسه تنعل  دروم  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  دندش  عقاو  تنعل  دروم  نایدوهی  هک  روط  نامه  یهلا ، تمحر  زا  يرود  - 4

ماجنا ار  يراک  نوچ  دـندوب  راک  هانگ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  دـندش  هانگ  راتفرگ  نایدوهی  هک  روط  نامه  هانگ ،  - 5
.دوب مارح  اه  نآ  رب  هک  دنداد 

كرت ار  یخرب  دـندرک و  لمع  یهلا  تاروتـسد  زا  یـشخب  هب  نایدوهی  رگید ، یخرب  كرت  ینید و  تاروتـسد  یـضعب  زا  يوریپ  - 6
.دندرک

رب دنتشاگنا و  هدیدان  ار  نید  رگید  تاروتسد  دیزی )  ) هفیلخ زا  تیامح  ینید و  تاروتـسد  هب  لمع  هناهب  هب  زین  مالـسا  تما  نایدوهی 
.دندرک ریسا  دنتشک و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هتساوخ  فالخ 

یهلا تاملک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  - 6

هراشا

( . َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  . ) 124 هرقب /
ادـخ ، ] درک مامت  ار  اه  شیامزآ  ِراک ) یبوخ  هب  وا   ) و درک ، شیامزآ  یتاملک  اب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماگنه  دـینک ) دای   ) و

[ ادـخ .هدـب [ ») رارق  یناماما  زین   ) نم لسن  زا  و  : » تفگ میهاربا ] « ] .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ ] و   ] ماما ار  وت  نم  عقاو  رد  : » دومرف وا ] هب 
« .دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم ، نامیپ  : » دومرف

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نیا رد  .تسا  هدمآ  نآرق  هروس  رد 25  هبترم و  ناشیا 69  مان  تسا و  یهلا  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  . 1
تماما ینعی  دیحوت ، نامرهق  یگدنز  هرود  نیرت  مهم  هب  هیآ 
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و شتآ ، رد  ناشیا  نتخادـنا  نوچ  مه  نوگانوگ ، ياه  شیاـمزآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  .تسا  هدـش  هراـشا  ناـشیا ،
يارب يربهر ، ییاوشیپ و  ماقم  هک  تساوخ  ادخ  زا  دش و  هدیزگرب  مدرم  ییاوشیپ  تماما و  ماقم  هب  ادـخ  بناج  زا  اهنآ ، رد  تیقفوم 

.دوش یثوروم  وا  نادنزرف 

میهاربا لسن  دارفا  همه  هک  ارچ  شنادـنزرف ، همه  دروم  رد  هن  دـش ، هتفریذـپ  وا  موصعم  نادـنزرف  دروم  رد  طقف  تساوخرد  نیا  یلو 
.دیسر دهاوخن  راکهانگ  رگمتس و  دارفا  هب  تماما  دندوبن و  موصعم  مالسلا  هیلع 

هک دوب  لکشم  نیگنـس و  فیاظو  هلـسلس  کی  دش ، هدومزآ  اه  نآ  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک   (1) تاـملک »  » زا دوصقم  . 2
نز و نتـشاذگ  وا ، ندرک  ینابرق  يارب  يّدج  یگدامآ  هاگنابرق و  هب  لیعامـسا  شدنزرف  ندرب  نوچمه : .تشاذگ  وا  شود  رب  ادـخ 

همکاحم رد  هناعاجش  عافد  اه و  نآ  ياه  تب  نتسکش  لباب و  ناتـسرپ  تب  ربارب  رد  مایق  هکم ، بآ  یب  کشخ و  نیمزرـس  رد  دنزرف 
.دوخ يداع  یگدنز  هب  ندز  اپ  تشپ  ناتسرپ و  تب  نیمزرس  زا  ترجاهم  شتآ و  لد  رد  نتفرگ  رارق  نانآ و  یخیرات 

نومزآ رد  يو  تیقفوم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  توبن  زا  سپ  تماما  ماقم  اریز  تسا ؛ تلاسر  توبن و  ماقم  زا  رتالاب  تماما  ماـقم  . 3
.دش هدیشخب  وا  هب  فلتخم  ياه 

تسا تاهج  همه  رد  ناوارف  یگتسیاش  دنمزاین  ماقم  نیا  هب  ندیسر  دوب و  مالسلا  هیلع  میهاربا  یلماکتریس  نیرخآ  تماما  ماقم  يرآ 
.دش لیان  ماقم  نیا  هب  یگتسیاش  تابثا  توبن و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک 

هب یگتـسب  یهلا  بصنم  نیا  هب  ندیـسر  دنک و  یم  بصن  ماقم  نیا  هب  ار  دارفا  ادخ  دوخ  هک  تسا  يدـنلب  ماقم  نانچ  تماما  بصنم 
.دشاب زین  ربمایپ  یماما  ره  تسین  مزال  هک  روط  نامه  تسین ؛ تثارو  نآ  أشنم  دراد و  دارفا  یگتسیاش 

فرط زا  هک  دنتسه  یتاماقم  اه و  تیرومأم  هس  ره  تماما  تلاسر و  توبن ، دیآ ، یم  تسد  هب  ثیداحا  تایآ و  زا  هک  يروط  هب  . 4
: دنراد مه  اب  ییاه  توافت  دنوش و  یم  هداد  دارفا  یخرب  هب  ادخ 
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.دوش یم  لزان  وا  رب  یحو  هک  تسا  یسک  یبن »  » نیا ربانب  ادخ ، بناج  زا  یحو  تفایرد  ینعی  توبن ، ماقم  فلا )

« لوسر  » نیاربانب یـشخب ؛ یهاگآ  شزومآ و  قیرط  زا  مدرم  تیبرتو  ادخ  ماکحا  رـشن  غیلبت و  یحو و  غالبا  ینعی  تلاسر ، ماقم  ب )
.دروآ دوجو  هب  یتدیقع  يرکف و  یگنهرف ، یبالقنا  دوخ  تیرومأم  هزوح  رد  دراد  هفیظو 

ماکحا ات  دشوک  یم  یهلا  تموکح  کی  لیکـشت  اب  هک  تسا  یـسک  ماما »  » نیاربانب قلخ ؛ ییاوشیپ  يربهر و  ینعی  تماما ، ماقم  ج )
.تسا یهلا  ياهروتسد  يارجا  ماما  هفیظو  رگید ، ترابع  هب  دنک ؛ ارجا  ار  تلادع  ادخ و 

نید فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  نطاب و  رهاظ و  رد  دارفا  شرورپ  تیبرت و  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  مه  يرتالاب  يانعم  تماما  هتبلا 
شرون هک  تسا  يدیـشروخ  نوچ  مه  ماـما  .تسا  یعیرـشت  ینیوـکت و  تیادـه  زا  معا  هک  بوـلطم ، فدـه  هب  نارگید  ندـناسر  و 

.دهد (1) یم  شرورپ  ار  تادوجوم 

نیا رب  .دسر  یمن  ملاظ »  » هب تماما ، ینعی  ادـخ ،» دـهع   » ور نیا  زا  تسا ؛ هقباس » نسح  تلادـع و  ، » يربهر طیارـش  نیرت  مهم  زا  . 5
یلع ماما  يرترب  تماما و  تابثا  يارب  يددـعتم  ثیداحا  رد  تسا و  تماما  رد  هعیـش  يرکف  ياه  هناوتـشپ  زا  یکی  قوف  هیآ  ساسا ،

.تشادن  (3) تسا -  شیوخ  هب  متس  یعون  هک  كرش -  یتسرپ و  تب  هقباس  وا  نوچ  .تسا (2)  هدش  دانتسا  نادب  مالسلا  هیلع 

یهلا تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ تاملکلا هذه  ام   4 ٍتاِملَِکب ) ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  : ) ّلجوّزع هللا  لوق  نع  هتلأس  لاق : مالسلا ،  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع 

نسحلا و همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب  کلأسأ  ّبر ، اـی  لاـق : هنأ  وه  و  هیلع ، باـتف  ّهبر  نم  مدآ  اـهاقلت  یتلا  تاـملکلا  یه  : » لاـق
«. میحّرلا باّوتلا  وه  هنإ  هیلع  هللا  باتف  یلع  تبت  الإ  نیسحلا 

ص:153

.440 ص438 -  ج1 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ح1. لسرلا ، ءایبنالا و  تاقبط  باب  ج1 ، یفاک ، ك.ر : ( . 2 - ) 2

(. 13 نامقل / ( ) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ( . ) 3 - ) 3
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؟) َّنُهَّمَتَأَف : ) هلوقب ّلج  ّزع و  ینعی  امف  هللا ، لوسر  نب  ای  هل : تلقف 

.ربخلاو (1) مالسلا ،»  هیلع  نیسحلا  دلو  نم  هعست  امامإ ، رشع  ینثا  مالسلا  هیلع  مئاقلا  یلإ  نهمتأف  ینعی  : » لاق

لیلحت

هک دنتسه  یهلا  تاملک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسا و  ربمایپ  قوف  تیاور  ساسا  رب 
ماقم رب  هوالع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دوب  شیامزآ  نیا  زا  دعب  دندیدرگ و  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  شیامزآ  بجوم 

.دش لئان  تماما  ماقم  هب  توبن 

: درک نایب  ناوت  یم  ار  لامتحا  دنچ  تیاور  نیا  دوصقم  دروم  رد 

دنداد و رارق  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  ناشیا  تیب  لها  مالـسا و  ربمایپ  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا  لسن  رد  هکنیا  زا  دعب  فلا )
.درک ادیپ  ار  يرشب  هعماج  يربهر  تماما و  یگتسیاش  مالسلا  هیلع  میهاربا  دش ، لماک  ناشیا  لسن  زا  ماما  هدزاود  ات  بلطم  نیا 

هیلع نیسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی  وا  هتـسیاش  لسن  هب  هک  ییاه  تبیـصم  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ب )
ماقم هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دعب  هب  نآ  زا  و  دندرک ، شیامزآ  ار  وا  ربص  هلیـسو  نیدب  دش و  هاگآ  دـسر  یم  مالـسلا 

.دیدرگ تماما 

تخس یشیامزآ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ج )
زا دوصقم  دومرف  هک  ارچ  تسا  هدـش  هراـشا  قوـف  تیاور  نتم  رد  یعوـن  هب  بلطم  نیا  .دـش  تماـما  ماـقم  هتـسیاش  تفاـی و  تاـجن 

اجنآ رد  .میدرک  ناـیب  هرقب  هیآ 31  لیذ  هک  دـش  هداد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  هک  تسا  یتاـملک  ناـمه  هیآ  نیا  رد  تاـملک 
.دوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  مدآ و  هبوت  دوصقم 

مایپ

تیاور رد  زین  دوش و  یم  نشور  یهلا  هاگراب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عیفر  هاگیاج  رگید  راب  قوف ، تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
.دیدرگ هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت  زاوج  هب  قوف 

یهلا تاروتسد  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  نامیا  - 7

هراشا

یـسُوم َو َِیتوُأ  ام  ِطابْـسَْألا َو  َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ َو  َلیِعامْـسِإ َو  َمیِهاْربِإ َو  یلِإ  َلِْزنُأ  ام  اْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ام  ِهّللِاب َو  اّنَمآ  اُولُوق  . ) 136 هرقب /
ْمُْهنِم ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  َِیتوُأ  ام  یسیِع َو 
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ص:154

ص177. ج11 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
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( زا ناربمایپ   ) بوقعی و قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدمآ ، دورف  ام  رب  هچنآ  ادخ و  هب  : » دییوگب « ؛ ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو 
نامیا هدش ، هداد  ناشراگدرورپ  فرط  زا  ناربمایپ  هب  هچنآ  و  هدش ، هداد  یسیع  یـسوم و  هب  هچنآ  زین )  ) و هدمآ ، دورف  وا )  ) نادنزرف

«.« میتسه وا  میلست  اهنت  ام  و  میراذگ ؛ یمن  قرف  ناشیا  زا  کی  چیه  نایم  میا ؛ هدروآ 

رگا و  « ؛ ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهّللا َو  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ٍقاقِـش  ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  اْوَدَتْها َو  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  . ) 137 هرقب /
طقف نانآ  سپ  دنتفات ، رب  يور  رگا  و  دنوش ؛ یم  نومنهر  نیقیب  سپ  دیا ، هدروآ  نامیا  نادب  امش )  ) هچنآ دننامه  دنروآ  نامیا  نانآ 

.تساناد و ]  ] اونش وا  و  درک ، دهاوخ  تیافک  وت  زا  ار  نانآ  ّرش ]  ] ادخ يدوزب  .دنتسه و  زیتس ) و   ) ییادج رد 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هب هدمآدورف و  مالسا  ربمایپ  رب  هک  نآرق  ینایحو  تایآ  هب  ام  دنیوگب : دوخ  نافلاخم  هب  هک  دهد  یم  روتسد  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  . 1
تیاده نآ  و  یکی ، اه  نآ  همه  فدـه  اریز  میراذـگ ؛ یمن  اه  نآ  نیب  یقرف  میراد و  نامیا  اه  نآ  ياه  باتک  یلبق و  ناربمایپ  همه 

.تسا تلادع  قح و  صلاخ و  دیحوت  وترپ  رد  رشب 

؛ تسادخ ربارب  رد  میلست  همزال  نامیا  نیا  دشاب و  هتشاد  نامیا  یهلا  ناربمایپ  همه  توعد  دافم  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملسم  . 2
.تسا هداتسرف  ادخ  ار  اه  نآ  همه  اریز 

ینامز عطقم  رد  نانآ  زا  کی  ره  دـنچ  ره  دـنا ، كرتشم  لوصا  ياراد  اه  نآ  همه  هک  ارچ  میراذـگ ؛ یمن  ناربماـیپ  نیب  یقرف  اـم  . 3
سالک نیا  ناملعم  ناربمایپ ، و  خیرات ، لوط  رد  رشب  ياه  سالک  یهلا  نایدا  ینعی  دنا ؛ هتشاد  ییاه  یگژیو  فیاظو و  دوخ ، صاخ 

.تسا مالسا  سالک ، نیرتالاب  نید و  نیرت  لماک  دندوب و  اه 

سانش نافوط  ار  قلخ  نیا  تبحص  سانش  نابیتشک  حون و  ار  یلو »  » ره

( يولوم )

مالسلا هیلع  قاحسا  دنزرف  مالسلا  هیلع  بوقعی  تشاد و  مالـسلاامهیلع  قاحـسا  لیعامـسا و  مان  هب  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  میهاربا  . 4
یهلا تایآ  هک  دندوب  یناربمایپ  لیابق  نیا  نایم  رد  .دندوب  لیئارـسا  ینب  هلیبق  هدزاود  شیادیپ  أشنم  هک  تشاد  دنزرف  هدزاود  هک  دوب 

مالـسلا هیلع  بوقعی  لسن  زا  هک  دنتـسه  لـیابق  نیا  ناربماـیپ  قوف  هیآ  رد   (1) طابـسا »  » زا دوصقم  نیاربانب  دـمآ ؛ یم  دورف  ناـنآ  رب 
.دندوب

ص:155

؛ دنیوگ طبـس  لیماف ، ياه  هخاش  نادـنزرف و  هب  تسا و  يزیچ  ناسآ  شرتسگ  يانعم  هب  طبـس »  » زا لصا  رد  طابـسا »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.دنهد یم  شرتسگ  ار  لسن  اریز 
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یـسک رگا  يرآ ، .تسا  نانآ  ینامـسآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  همه  ادخ و  هب  نامیا  هک  دـنک  یم  هراشا  تیادـه  رایعم  هب  هیآ  نیا  . 5
.تسا هدش  هارمگ  هنرگو  تسا ، تیاده  تاجن و  لها  دشاب ، هتشاد  نامیا  روما  نیا  هب  ناناملسم  نوچ  مه 

نورد تافالتخا  زین  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  توبن  دروم  رد  یتافالتخا  دـنرادن و  يدـحاو  هدـیقع  ناشدوخ  نایحیـسم  ناـیدوهی و  . 6
.دنک یم  عفد  ناناملسم  زا  ار  نانآ  ّرش  ادخ  يدوز  هب  هک  دنسارهن  نانآ  زا  ناناملسم  نیاربانب  دنراد ؛ یهورگ 

نارگن دایز  ناـنآ  هئطوت  زا  دنـسارهن و  باـتک  لـها  ینادرگیور  یناـمیا و  یب  زا  هک  تسا  ناناملـسم  هب  يراد  لد  یعون  هیآ  نیا  . 3
.درک دهاوخ  عفد  ار  نانآ  ّرش  دراد و  رظن  تحت  ار  نانآ  ياهراک  اناد  اونش و  يادخ  هک  دنشابن 

نآرق تایآ  هب  نامیا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نامیا 

 ، مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  مالـس ، نع  نامعنلا ، نبا  دمحم  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  دمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم 
یف مهدـعب  ترج  و  نیـسحلا ، نسحلا و  همطاف و  ایلع و  کلذـب  ینع  امنإ  لاـق « :  (1) اْنَیلِإ . ) َلِْزنُأ  ام  ِهّللاـِب َو  اـّنَمآ  : ) یلاـعت هلوق  یف 

همطاف ایلع و  ینعی   2 ِِهب )  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  سانلا  ینعی (  اُونَمآ ) ْنِإَف  : ) لاقف سانلا ، یف  هللا  نم  لوقلا  عجری  مث ]  ، ] مالسلا مهیلع  همئألا 
(2) « . 3 ٍقاقِش ) ِیف  ْمُه  امَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ  اْوَدَتْها َو  ِدَقَف   : ) مالسلا مهیلع  همئألا  نیسحلا و  نسحلا و  و 

لیلحت

نآرق نیا  رد  و  دـش ، لزان  مالـسا  ربمایپ  رب  نآرق  هک  ارچ  تسا  هدـش  نایب  لزنا » ام   » قیداصم زا  یکی  تیاور  نیا  ساسا  رب  قوف  هیآ 
نامیا نآرق  تایآ  هب  دـهاوخب  سک  ره  نیاربانب  .دراد (3)  هراشا  اه  نآ  عیفر  هاگیاج  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  يددـعتم  تاـیآ 

تسا يرورض  دشاب  هتشاد  لماک 

ص:156

.136 هرقب / ( . 1 - ) 1
ریسفت ح40 ؛ ص152 ، ح6 و ج24 ، ص355 ، ج23 ، راحبلا ، ح107؛ ص62 ، ج1 ، یشاّیعلا ، ح19؛ ص415 ، ج1 ، یفاکلا ، ( . 4 - ) 2

ح3. ص157 ، ج1 ، ناهربلا ، ص175 و  ج1 ، یفاصلا ،
رد هک  يدایز  تایآ  رثوک و  ناسنا ، هروس  ( 59 ءاسن /  ) رمالاولوا هیآ  ( 3 هدئام /  ) لامکا هیآ  ( 33 بازحا /  ) ریهطت هیآ  لثم  ( . 5 - ) 3

.دمآ دهاوخ  راتشون  نیا 
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لماک تیاده  صخش  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب و  هتشاد  نامیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیقب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک 
.تسا هدش 

مایپ

یم سک  ره  تسا و  نآرق  هب  نامیا  زا  یئزج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نامیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
.دروآ نامیا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دوش  تیاده  دهاوخ 

ماما تما  يوگلا  هاوگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 8

هراشا

َْتنُک ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  ًادیِهَـش َو  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ِساّنلا َو  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  . ) 143 هرقب /
ْمُکَنامیِإ َعیُِـضِیل  ُهّللا  َناک  ام  ُهّللا َو  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  ّالِإ  ًهَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ّالِإ  اـْهیَلَع 

امـش رب  ادخ ] هداتـسرف [ و  دیـشاب ؛ هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد ، رارق  هنایم  یهورگ  ار  امـش  هنوگ  نیدب  و  « ؛ ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِإ 
یم يوریپ  ادخ ]  ] هداتسرف زا  هک  یـسک  هکنآ  يارب  زج  میدادن  رارق  يدوب ، نآ  رب  يدنچ )  ) هک ار  سدقملا ] تیب   ] هلبق .دشاب و  هاوگ 

[ ار اهنآ   ] ادخ هک  یناسک  رب  زج  دوب ، راوشد  مکح ]  ] نیا ًاملـسم  .میراد و  مولعم  ددرگ ، یم  رب  دوخ ] هدیقع  زا   ] هک یـسک  زا  دـنک ،
زرورهم ینابرهم  مدرم ، هب  تبـسن ] ، ] ادـخ ًاـعطق  هک  ارچ ] [ ؛ دـنادرگ یمن  هاـبت  ار  امـش  ناـمیا  زگره  ادـخ  .تسا و  هدرک  ییاـمنهار 

«. تسا

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ره ًارهاظ  و  تسا ؛ هدمآ  فیرش » یلاع و  بلاج ، ابیز ،  » يانعم هب  زین  و  زیچ » ود  نایم  طسوتم  دح   » يانعم هب  تغل  رد  طَسَو »  » هژاو . 1
دح رد  دـشاب و  رود  هب  طیرفت  طارفا و  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  رد  ییابیز  تفارـش و  ًالومعم  اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  تقیقح  کی  هب  ود 

.دریگ رارق  لادتعا 

رب هاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  روـط  ناـمه  تسا ، ناـهج  مدرم  رب  یمالـسا  تما  ندوـب  هاوـگ  ياـنعم  هب  ءادهُـش »  » هژاو . 2
دارفا نیب  زا  هشیمه  نادـهاش  ناهاوگ و  هک  ارچ  دـشاب ؛ هتفر  راـک  هب  وگلا  هوسا و  ياـنعم  هب  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  .تسا  ناناملـسم 

.دنوش (1) یم  باختنا  هنومن 

ص:157

رب نتفگ  نخس  اب  ناسنا  یهاگ  .تسا  نداد  یهاوگ  يانعم  هب  تداهـش  زا  لصا  رد  و  دیهـش »  » رـسکم عمج  ءادهـش »  » هژاو ( . 1 - ) 1
نادیهش هب  یهاگ  دنا و  لامعا  رب  ناهاوگ  يانعم  هب  ًابلاغ  نآرق  رد  ءادهش »  » .ندش هتشک  لمع و  اب  یهاگ  دهد و  یم  یهاوگ  يزیچ 
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.دوش یم  قالطا  ادخ  هار  رد 
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دهاش همه  نیاربانب  درادـن ؛ دوجو  اه  ناسنا  همه  رد  طرـش  ود  نیا  تسا و  مزال  یهاـگآ » تلادـع و   » طرـش ود  ندوب  وگلا  يارب  . 3
هب ثیداـحا  هنوـگ  نیا  هتبلا  .دنتـسه (1)  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناـهاوگ ، زا  دوـصقم  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .دنتـسین 

.دنراد هراشا  ناهاوگ  لماک  ياه  قادصم 

، كرش ریصقت و  هار  هن  دنیوپ و  یم  ولُغ  هار  هن  دنا ، لدتعم  دوخ  هدیقع  رد  نانآ  .دنتسه  هنایم  لدتعم و  یتلم  رظن  ره  زا  ناناملسم  . 4
هتـسب و یمدرم  هن  یعامتجا ، رظن  زا  اـیند ؛ كراـت  هن  دـنا و  هدز  اـیند  هن  یقـالخا ، رظن  زا  قلطم ؛ يدازآ  هن  دنتـسه  ربج  راد  فرط  هن 

يوس هب  ار  نارگید  شناد  هار  هن  زین ، یملع  رظن  زا  دنهد ؛ یم  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  تلاصا و  هن  دنرگید و  ياه  تلم  زا  يادج 
.دنوش یم  ییادن  ره  هتخابدوخ  هن  دنا و  هتسب  دوخ 

هنوگ نیا  دننکن و  يوریپ  یمالسا  ياه  هزومآ  زا  ناناملسم  زا  یخرب  تسا  نکمم  تسا و  مالسا  ياضتقم  ساسارب  لادتعا ، نیا  هتبلا 
.دنشابن

تسام یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

نماض وکین و  دوخ  ياـج  رد  مادـک  ره  هک  تسا  کـشزپ  ياـه  هخـسن  نوچ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  تاروتـسد  . 5
هدـنیآ هتـشذگ و  تادابع  رد  یلکـشم  دوش و  یمن  نامیا  ندـش  عیاض  بجوم  هلبق  رییغت  نیارباـنب ، تسا ؛ ناـسنا  لـماکت  تداـعس و 

.دنک یمن  داجیا 

تیب يوس  هب  ًاتقوم  ناناملسم  هک  دش  هداد  روتسد  ور  نیا  زا  دوب ؛ ناکرشم  ياه  تب  نوناک  هبعک  هناخ  مالسا ، شیادیپ  يادتبا  رد  . 6
دندرک و ترجاهم  هنیدم  هب  ناناملسم  هک  یماگنه  اما  دننک  ادج  ناکرشم  زا  ار  دوخ  فوفص  بیترت  نیدب  دنناوخب و  زامن  سدقملا 

تیب فرط  هب  زامن  هماقا  تشادـن  یترورـض  دـش و  ادـج  نارگید  زا  ًالماک  اـه  نآ  فوفـص  رگید  دـنداد ، تلم  تموکح و  لیکـشت 
.دندرگ (2) زاب  دوب  دیحوت  زکرم  نیرت  یمیدق  هک  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هداد  روتسد  دبای و  همادا  سدقملا 

دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  میلست  یناسک  هچ  هک  دش  نشور  دوب ، ناناملسم  يارب  گرزب  یشیامزآ  هک  هلبق  رییغت  اب  . 7
.دندرگ یمزاب  رفک  هب  يا  هناهب  كدنا  اب  دنا و  لزلزتم  یناسک  هچ  و 

ص:158

ص134. ج1 ، نیلقثلارون ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
.487 ص483 -  ج1 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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؛ دنک دشر  تعرس  هب  ناناملـسم  نیب  رد  ایفارغج  تئیه و  ملع  هک  دش  ببـس  هبعک  تمـس  هلبق و  نییعت  هب  ناناملـسم  صاخ  هجوت  . 8
يارب هلبق  نییعت  تاکرب  زا  یکی  نیا  تشادن و  ناکما  مولع  نیا  اب  ییانشآ  نودب  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هلبق  تمس  هبساحم  هک  ارچ 

.دوب ناناملسم 

رد مینادب » ات   » هلمج سپ  تسا ، ربخاب  زیچ  همه  هدنیآ  هتشذگ و  زا  لاعتم  يادخ  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  اج  نیا  رد  . 9
؟ دراد ییانعم  هچ  وا  دروم 

دوصقم اج  نیا  رد  هک  نآ » ینیع  نتفای  ققحت   » و روما » زا  یهاگآ  : » تسا هنوگ  ود  وا  ملع  اما  تسا  ملاـع  ادـخ  هک  تسا  نآ  خـساپ 
.دزاس ققحم  جراخ  رد  دراد و  مولعم  دناد  یم  ار  هچنآ  دهاوخ  یم  ینعی  تسا ؛ ملع  مود  هنوگ 

.دنادب (1) دنیبب و  ار  دوخ  راک  هجیتن  ات  دنک ، یم  ارجا  ار  نآ  هشقن  حرط  زا  سپ  نامتخاس  سدنهم  هک  روط  نامه 

يارب تارییغت  شریذپ  دنراد و  يرت  مک  دبعت  دـنا  هتفاین  لماک  تیادـه  هک  نامیا  تسـس  دارفا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  . 10
.تسا لکشم  نانآ 

( وگلا هاوگ و  « ) دیهش  » قادصم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ْمُْکیَلَع ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ِساّنلا َو  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو   ) یلاعت هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 
یف نیـسحلا  هنامز و  یف  نسحلا  هنامز و  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نامز  لـک  یلع  دیهـش  اـنم  مالـسلا :  هیلع  رفعج  وبأ  لاـق :  2 ًادیِهَش )

.هللا (2) رمأ  یلإ  انم  وعدی  نم  لک  هنامز و 

لیلحت

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  دنک  یم  نایب  ار  هیآ  رد  ءادهـش »  » لماک قیداصم  قوف  تیاور 
تیاور رد  هک  تسا  قیبطت  يرج و  باب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیآ  تلالد  ینعی  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا 

.تسا هدش  نایب 

ص:159

ص489. ج1 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ح7. ص337 ، ج23 ، راحبلا ، ح27 و  ص62 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 3 - ) 2
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مایپ

نید هک  دوش  مهارف  ترضح  نآ  نامز  طیارـش  لثم  یطیارـش  هاگره  هک  تسا  مالـسا  تما  يوگلا  هاوگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دنک يراکادف  مایق و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننامه  هک  تسا  مزال  سک  ره  رب  دریگ  رارق  رطخ  رد  مالسا 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  زا  ماقتنا  - 9

هراشا

؛ دینک راکیپ  اه  نآ  اب  و  « ؛ )  َنیِِملاّظلا یَلَع  ّالِإ  َناوْدُـع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهِّلل  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  . ) 193 هرقب /
[ اور  ] ناراکمتـس رب  زج  يزواجت  چیه  سپ  دندرک ، يراددوخ  رگا  دشاب و  ادـخ  يارب  طقف  نید ، و  دـنامن ، یقاب  يرگبوشآ  هکنیا  ات 

«. تسین

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ندروآ تسد  هب  یتراجت ، ياهرازاب  هیهت  یگنج ، میانغ  ندروآ  تسد  هب  ییاورنامرف ، ییاـشگ ، روشک  گـنج ، زا  مالـسا  فدـه  . 1
.تسین صاخ  داژن  کی  هب  ندیشخب  يرترب  ای  ماخ و  داوم 

تلادـع ندرک  رارقرب  راـگدرورپ و  يدونـشخ  بـلج  وا و  تاروتــسد  يارجا  ینعی  ادـخ ، نـید  يزوریپ  یمالــسا  داـهج  زا  فدـه 
.تسا یتسرپ  تب  كرش و  یهارمگ ، يراکمتس ، يرگ ، هنتف  اب  هزرابم  زین  یعامتجا و 

: دوش یم  میسقت  یساسا  عون  ود  هب  مالسا  رد  داهج  . 2

یم رارق  موجه  زواـجت و  دروم  ناـنآ  دوش و  یم  لـیمحت  یهورگ  اـی  درف  رب  گـنج  یهاـگ  نانمـشد : ربارب  رد  یعاـفد  داـهج  فلا )
نیا دنک و  راکیپ  دزیخاپ و  هب  شیوخ  زا  عافد  يارب  هک  دنهد  یم  قح  ناسنا  هب  يرـشب  ینامـسآ و  نیناوق  مامت  دروم  نیا  رد  .دنریگ 

یخرب و  نیَنُح » «، » كُوبَت «، » هتُوم «، » دـُحا «، » بازحَا  » گنج .دـنمان  یم  یعافد  داهج  ار  اه  گنج  عون  نیا  .تسا  ناـسنا  یعیبط  قح 
.دنتشاد یعافد  هبنج  دندوب و  مسق  نیا  زا  مالسا  ردص  ياه  گنج  زا  رگید 

غالبا مدرم  هب  دوخ  ناربمایپ  طسوت  ار  ناسنا  لماکت  يدازآ و  تداعـس و  ياه  همانرب  لاعتم  يادخ  شخب : يدازآ  ییادتبا  داهج  ب )
دنراد هزاجا  نابلط  قح  دنزاس ، مورحم  قح  يادـن  ندینـش  زا  ار  مدرم  دـنوش و  ناربمایپ  هار  عنام  یهورگ  ای  درف  رگا  لاح  .دـنک  یم 
نتخاس مهارف  يارب  دنزاس و  فرطرب  ار  عناوم  نیا  داهج  روز و  هب  لسوت  اب  دشن  نکمم  رگا  زیمآ و  تملاسم  ياه  هار  زا  تسخن  هک 

.ددرگ یم  نشور  ییادتبا  داهج  ترورض  هک  تساج  نیا  رد  و  دننک ؛ هدافتسا  يا  هلیسو  ره  زا  رشب  يرکف  يدازآ  تامدقم 

ص:160
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تیحیسم تیدوهی و  زا  دوخ  نافلاخم  دیاقع  دنچ  ره  مالسا -  ددرگ ، مکاح  یتسرپ  تب  كرـش و  يا  هعماج  رد  هچنانچ  لاثم ، يارب 
یتسرپ تب  دننک -  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  يدادرارق  قبط  هک  دهد  یم  هزاجا  اه  نآ  ناراد  فرط  هب  یتح  دـنک و  یم  لّمحت  ار 

؛ تسا یقالخا  يرکف و  يرامیب  یعون  هکلب  فارحنا ، هفارخ و  یعون  عقاو  رد  درادـن و  یحیحـص  هشیر  هک  ارچ  دـنک  یمن  لمحت  ار 
عون نیا  هشیر  ییادتبا  داهج  روتـسد  اب  دـشن ، رّـسیم  رگا  دـنک و  یم  هزرابم  نآ  اب  لالدتـسا  قیرط  زا  تملاسم و  اب  مالـسا  ور  نیا  زا 

.دزادنا (1) یمرب  ار  تافارخ  اه و  يرامیب 

هب زین  ناناملسم  دنتـشادرب ، هزرابم  زا  تسد  نانمـشد  رگا  تسین و  بلط  گنج  مالـسا  هک  دوش  یم  روآدای  رگید  راب  هیآ  نیا  رد  . 3
هب دیاب  تسادج و  دنا  هدش  تیرشب  هیلع  تیانج  بکترم  هک  یناراکمتـس  باسح  هتبلا  دننکن ؛ زواجت  اه  نآ  هب  دنهد و  نایاپ  گنج 

.دنسرب دوخ  لامعا  رفیک 

ناراکمتس قیداصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد 

هلتق لسن  یلع  الإ  دحأ ، یلع  هناحبـس  هللا  يدتعی  ال  : » لاق  2 َنیِِملاّظلا ) یَلَع  ّالِإ  َناوْدُع  الَف  : ) تلق لاق : مالـسلاامهیلع ،  امهدحأ  نع 
(2) مالسلا .»  هیلع  نیسحلا 

قداصلا نع  يور  ثیدـح  یف  لوقت  ام  هللا ، لوسر  نبا  ای  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبأل  تلق  لاـق : يورهلا ، نع 
وه  : » مالـسلا هیلع  لاقف  اهئابآ »؟ لاعفب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هلتق  يرارذ  لـتق  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  ماـق  اذإ  : » لاـق هنأ  مالـسلا ،  هیلع 

«. کلذک

هیلع نیسحلا  هلتق  يرارذ  نکل  هلاوقأ ، عیمج  یف  هللا  قدص  : » لاقف هانعم ؟ ام   4 يرْخُأ ) َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  َو ال  : ) ّلجوّزع هللا  لوقف  تلق :
لجر هلتقب  یضرف  قرشملا  یف  لتق  الجر  نأ  ول  و  هاتأ ، نمک  ناک  ائیش  یـضر  نم  و  اهب ، نورختفی  و  مهئابآ ، لاعفأ  نوضری  مالـسلا 
«. مهئابآ لعفب  مهاضرل  جرخ  اذإ  مالسلا  هیلع  مئاقلاب  مهلتقی  اّمنإ  و  لتاقلا ، کیرش  ّلج  ّزع و  هللا  دنع  یضارلا  ناکل  برغملا ، یف 

ص:161
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تیب قارس  مّهنأل  مهیدیأ ، عطقی  هبیش و  ینبب  أدبی  : » لاق مالسلا ؟  هیلع  ماق  اذإ  مهیف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  أدبی  ءیـش  يأب  هل : تلقف  لاق :
(1) ّلجوّزع .» هللا 

لیلحت

رد یهورگ  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  نامه  هک  تسا  هدرمـشرب  ار  نیملاظ   » مهم قیداـصم  زا  یکی  تیاور  نیا 
.دنتسه کیرش  نانآ  راک  رد  ور  نیا  زا  دنتسه  یضار  ترـضح  نآ  نیلتاق  ياهراک  هب  نامزلارخآ  ات  یهورگ  دندش و  رـضاح  البرک 

دنوش یمن  اهر  راکمتس  دارفا  مه  زاب  دوش  اپرب  يدهم  یناهج  تموکح  دوش و  فرطرب  ًالماک  ناهج  زا  اه  هنتف  هک  یماگنه  نیاربانب 
.تسا هدمآ  هیآ  رد  هک  دنتسه  ناراکمتس  نیا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  دنسر و  یم  تازاجم  هب  و 

مایپ

هک دـهد  یم  ناشن  زین  دراد و  همادا  نامزلارخآ  ات  ناینیـسح  نایدـیزی و  طـخ  هک  دـهد  یم  ناـشن  قوف  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا 
.دندرگ نارگید  تربع  ات  دنوش  تازاجم  تسا  مزال  هک  دنتسه  یناراکمتس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد 

نآرق رد  ربمایپ  نیتسار  نادنواشیوخ  - 10

هراشا

ِّلُِکب َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  ْمُْکنِم َو  َِکئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  ُدـَْعب َو  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  (َو 
امش زا  نانآ  سپ  دنا ، هدومن  داهج  امش  هارمه  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  نآ ]  ] زا دعب  هک  یناسک  و  « ؛) 75 لافنا / ( ) ٌمِیلَع ْیَش ٍء 
«. تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  هک  یتسارب  .دنرتراوازس  ادخ ، باتک  رد  رگید ]  ] یخرب هب  تبسن  نانآ ، یخرب  نادنواشیوخ ، و  دنتسه ؛

اه هراشا  اه و  هتکن 

هدنیآ نادهاجم  نارجاهم و  نانمؤم و  همه  يوس  هب  نآ  ياهرد  هکلب  تسین ، يراصحنا  هتسبرادم و  هعماج  کی  یمالـسا ، هعماج  . 1
.دنیآ یم  رامش  هب  یمالسا  هعماج  ءزج  یگمه  تسا و  هدوشگ  زین 

ص:162
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نیمه هب  زین  مالـسا  زاغآ  رد  .دوب  نامیپ »  » و یگدناوخرـسپ » «، » ندوب رـسپ  دنزرف   » هار هس  زا  برع  تیلهاج  نامز  رد  ثرا  نوناق  . 2
نامیپ رگید  کی  اـب  هک  راـصنا ، نارجاـهم و  اـهنت  تفرگ و  ار  نآ  ياـج  یمالـسا » يردارب   » نوناـق هک  نیا  اـت  دـش  یم  لـمع  شور 
نوناق تفای و  میمعت  یببس  یبسن و  نادنواشیوخ  هب  یمالسا  ثرا  یتدم  زا  دعب  دندرب و  یم  ثرا  رگید  کی  زا  دندوب ، هتسب  يردارب 

.دمآ (1) دورف  ثرا  ییاهن 

نوچ مه  یقیداصم  لماش  هک  دنک  یم  هراشا  رگید  کی  هب  تبـسن  نادنواشیوخ  تیولوا  تیالو و  زا  هدرتسگ  ییانعم  هب  هیآ  نیا  . 3
ياج هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  یتح  تیم و  نداد  لسُغ  لـثم  یماـکحا  رد  دارفا  تیولوا  مه ، زا  نادـنواشیوخ  ندرب  ثرا 

هیآ نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  تماما  دروم  رد  ثیداحا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تسا (2) هدش  لالدتسا 

ماحرالاولوا قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛ ) ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو   ) هیآ دروم  رد  ترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندومرف : ...و  دنرتراوازـس » ادخ ، باتک  رد  رگید ،]  ] یخرب هب  تبـسن  نانآ  زا  یخرب  نادنواشیوخ ، و   » (3)

امـش .تسا  هدشن  دصق  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها   ) امـش زا  ریغ  دنگوس  ادخ  هب  دـندومرف : ناشیا  مدیـسرپ و  هیآ  لیوأت  دروم  رد  هلآ 
تفر ایند  زا  تردپ  هک  یماگنه  .تسا و  نم  هاگیاج  نم و  هب  یلوا  یلع  تردـپ  متفر  ایند  زا  نم  هک  یماگنه  دـیتسه  نادـنواشیوخ 

.یتسه نآ  هب  یلوا  وت  تفر  ایند  زا  نسح  هک  یماگنه  تسا و  نآ  هب  یلوا  نسح  تردارب 

؟ تسا نم  هب  یلوا  یسک  هچ  نم  زا  دعب  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع 

سپس یلع  شدنزرف  سپس  یـسوم ، شدنزرف  سپـس  رفعج  شدنزرف  سپـس  دمحم  شدنزرف  سپـس  یلع  تدنزرف  دومرف : ترـضح 
سپس یلع ، شدنزرف  سپس  دمحم  شدنزرف 

ص:163

(. ص266 ج7 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا هدش  هراشا  نوناق  نیدب  بازحا  هروس ي  هیآ 6  قوف و  هیآ  رد  ( . 1 - ) 1
ص317. ج2 ، یفاص ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

.75 لافنا / ( . 3 - ) 3
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نم و ملع  نانآ  هب  ادخ  دنتـسه و  هاگیاج  نیا  هب  یلوا  نانیا  .دوش  یم  بیاغ  هک  تنادنزرف  زا  مهن  شدـنزرف  سپـس  نسح  شدـنزرف 
هب ارم  تعافـش  ادـخ  دـننک  یم  تیذا  نانآ  دروم  رد  ارم  هک  یمدرم  ردـقچ  تسا  نم  تنیط  زا  نانآ  تنیط  هدرک و  اـطع  ار  نم  مهف 

.دناسرن (1) نانآ 

ِساَّبَْعلا ِْنب  ِدَّمَُحم  انثّدـح  لاـق : يِرَوَنیِّدـلا ، َنوُراَـه  ِْنب  رکبوـبا  ِدَّمَُحم  انثّدـح  لاـق : ِیناَـبیَّشلا ، ِِبلَّطُْملا  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  نَـع 
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  انثّدح  لاق : ِءاَّذَْحلا ، ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  انثّدح  لاق : يِراَفِْغلا ، َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  انثّدح  لاق : يِرْصِْملا ،

ِباتِک ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  : ) َهیْآلا ِهِذَـه  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اََّمل   » مالـسلاامهیلع ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َلاَق  َلاَق 
، ِیناَکَِمبَو ِیب  َیلْوَأ  ِیلَع  َكُوبَأَف  ُِّتم  اَذِإَف  ِماَحْرَْألا ، ُولوُأ  ُْمْتنَأَو  ْمُکَریَغ ، اَِهب  یَنَع  اَم  ِهَّللاَو  َلاَقَف : اَِهلیِوْأَت  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَـس   2 ِهّللا )

؟ ِیب َیلْوَأ  يِدَْعب  ْنَمَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتُلق : ِِهب ، َیلْوَأ  َْتنَأَف  ُنَسَْحلا  یَضَم  اَذِإَف  ِِهب ، َیلْوَأ  ُنَسَْحلا  َكوُخَأَف  َكُوبَأ  یَضَم  اَذِإَف 

ْنِم ِِهناَکَِمب  ِِهب  َیلْوَأ  ٌرَفْعَج  ُُهْنباَف  ٌدَّمَُحم  یَـضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ٌدَّمَُحم  ُُهْنباَف  یَـضَم  اَذِإَف  َكِدَْعب ، ْنِم  َِکب  َیلْوَأ  ِیلَع  َُکْنبا  َلاَق 
ٌدَّمَُحم ُُهْنباَف  ِیلَع  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنباَف  یَسُوم  یَـضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  یَـسُوم  ُُهْنباَف  ٌرَفْعَج  یَـضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ،
ُنَسَْحلا یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ُنَسَْحلا  ُُهْنباَف  ِیلَع  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنباَف  ٌدَّمَُحم  یَضَم  اَذِإَف  ِهِدَْعب ؛ ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ 

ٍمْوَِـقل اَـم  ِیتَـنیِط ، ْنِم  ْمُُهتَنیِط  یِمْهَف ، یِْملِع َو  ُهَّللا  ُمُهاَـطْعَأ  َِکْبلُـص  ْنِم  ُهَعْـسِّتلا  ُهَِّمئَأـْلا  ِهِذَـهَف  َكِدـْلُو ، ْنِم  ِعِـساَّتلا  ِیف  ُهَـبیَْغلا  ِتَـعَقَو 
(2) ِیتَعاَفَش .» ُهَّللا  ُمَُهلاَنَأ  َال  ْمِهِیف ، ِینَنوُذْؤی 

لیلحت

نیسح ماما  ثیدح  نیا  رد  ینعی  درامش  یم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  ماحرالاولوا »  » لماک قادصم  ثیدح  نیا 
مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان  هک  تسا  نیا  بلاج  دنک و  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هیآ  ریسفت  حیضوت و  مالسلا  هیلع 

.درب یم  ار 

ص:164

 ... ح15 و ص293 ، ج3 ، ناهربلا ، ریسفت  ح209 و  ص343 ، ج36 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
ج36، راونــالاراحب ، ح15 و  ص293 ، ج3 ، ناهربلا ، ریـسفت  ح552؛ ص545 ، ج2 ، هادـهلا ، هابثا  ص175؛ رثـألا ، هیاــفک  ( . 3 - ) 2

ح209. ص434 ،
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دروم لماک  تروص  هب  تمـسق  نآ  رد  هک  هدـش  رکذ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  طوبرم  تاـیآ  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  يروآداـی :
.میهد یم  رارق  یسررب 

اه مایپ 

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیتسار  نادنواشیوخ  زا  وا  لسن  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  ماقم و  هب  یلوا  وا  لسن  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تظفاحم  موزل  - 11

هراشا

[ رهظ هناـیم [  زاـمن  صوصخب ]  ] اـهزامن و ماـجنا ]  ] رب َنِیِتناـق ؛ ) ِهِّلل  اُومُوق  یطْـسُْولا َو  ِهـالَّصلا  ِتاوَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاـح  . ) 238 هرقب /
.دیزیخ اپ  هب  هنارادربنامرف  هنانتورف و )  ) ادخ يارب  و  دینک ؛ تبظاوم 

لوزن نأش 

يارب راک  نیا  درک و  یم  اپرب  تعامج  اـب  ار  رهظ )  ) زاـمن زور  مین  ياـمرگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاـکح 
.درک (1) دزشوگ  ار  رهظ  زامن  هژیو  هب  یّلک و  روط  هب  ار  زامن  تیمها  دش و  هداتسرف  ورف  قوف  هیآ  .دوب  نیگنس  وا  نارای  یخرب ) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

رد هک  یتایاور  لوزن و  نأش  هیآ و  رهاظ  هب  هّجوت  اب  .دنا  هداد  یفلتخم  تالامتحا  نارسفم  هنایم ) زامن   « ) یطسُو هالَص  دروم «  رد  . 1
هب ثیداحا  یخرب  رد  هتبلا  .دراد  يا  هژیو  تیمها  هک  تسا  رهظ  زامن  نامه  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور   (2) دش ، تیاکح  هنیمز  نیا 

( دمآ دهاوخ  تیاور  نیا  همادا  رد   ) دنتسه (3) مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  هک  هدش  هراشا  هیآ  نطاب 

قداص ماما  زا  یتایاور  دـیآ و  یم  زامن  رد  عوشخ » عوضخ و   » يانعم هب  زین  و  ندرک » تعاـطا  يوریپ و   » ياـنعم هب  نیتناـق »  » هژاو . 2
زا ار  زامن  هک  دهد  یم  روتسد  قوف  هیآ  سپ  دنا ؛ هدرک  ریـسفت  انعم  ود  ره  هب  ار  هیآ  نیا  رد  هژاو  نیا  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع 

یناور لماع  تعاطا ، هزیگنا  اب  ینتورف  دیورن .) زامن  يوس  هب  رابجا  تلاسک و  اب  و   ) دیروآ اج  هب  ینتورف  اب  تعاطا و  يور 

ص:165

ص342. ج1 ، نایبلا ، عمجم  ( . 1 - ) 1
.قوف هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  ناهربلا و  نیلقثلارون و  ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص28. ج1 ، یشایع ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
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.تسا (1) نآ  هب  نداد  تیمها  زامن و  رب  تظفاحم  هنیمز  رد  یّمهم 

زین زامن  .دـشاب  تراـسخ  ناـیز و  بجوم  نآ  تظاـفح  كرت  هک  دور  یم  راـک  هب  دنمـشزرا  ياـهزیچ  دروم  رد  تظاـفح »  » هژاو . 3
.تسا تراسخ  بجوم  زامن  ندروآ  اج  هب  رد  يراگنا  لهس  یشومارف و  هک  ارچ  دراد ؛ تظافح  هب  جایتحا 

نآرق رد  زامن  نطاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

2 َنِیِتناق .) ِهِّلل  اُومُوق  یطْسُْولا َو  ِهالَّصلا  ِتاوَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاح  : ) هلوق یف  مالسلا ،  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع 

َو  ) نینمؤملا ریمأ  یطسولاو : مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  نینمؤملاریمأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تاولصلا : : » لاق
(2) مئألل .» نیعئاط  َنِیِتناق ) ِهِّلل  اُومُوق 

لیلحت

تیاور ساسارب  هیآ  نطاب  اما  دراد  هراشا  رهظ  زامن  هلمج  زا  هنازور  ياهزامن  هب  هیآ  نیا  رهاـظ  رد  تسا  نطاـب  رهاـظ و  ياراد  نآرق 
هب زامن  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  تیاور  نیا  رد  دـیاش  .دراد  هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  قوف 

لماع زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا ، دنویپ  نیا  لماع  زامن  هک  روط  نامه  هک  تسا  هدش  هجوت  قولخم  قلاخ و  نیب  دنویپ  تلاح 
مهیلع تیب  لها  دروم  رد  تسا  مزـال  هک  تسا  هیآ  ینطاـب  قیداـصم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیارباـنب  .دنتـسه  دـنویپ  نیا 

.دننک تعاطا  اه  نآ  تاروتسد  زا  دیآ و  لمع  هب  مزال  تظافح  ناشیا  مالسلا و 

مایپ

هک تسادـخ  اب  مدرم  دـنویپ  لماع  زامن  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  زا 
ناشیا تاروتـسد  زا  دـنوشن و  لفاغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دـنروآ و  لمع  هب  ار  مزـال  تظفاـحم  ناـشیا  دروم  رد  مدرم  تسا  مزـال 

.دننک تعاطا 

یهلا مکحم  هریگتسد  شموصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 12

هراشا

ِهّللِاب ْنِمُْؤی  ِتوُغاّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  . ) 256 هرقب /
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( هار  ) نیقیب هک ) ارچ  ، ) تسین نید  شریذـپ )  ) رد یهارکا  چـیه  « ؛ ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  اَهل َو  َماصِْفنا  یْقثُْولا َال  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف 
هب نیقیب  سپ  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  و  دزرو ، رفک  رگنایغط  ِدوبعم )  ) هب هک  یـسک  نیا  رب  انب  .تسا  هدـش  نشور  یهارمگ ، زا  تیادـه 

«. تساناد ياونش  ادخ  .تسین و  شیارب  ینتسسگ  چیه  هک  تسا ، هتسج  کّسمت  راوتسا  يزیواتسد 

لوزن نأش 

یحیسم دنتفرگ و  رارق  ماش  هقطنم  ناناگرزاب  ریثأت  تحت  هک  تشاد  رسپ  ود  نیَـصُح »  » مان هب  هنیدم  یلاها  زا  یکی  هک  هدش  تیاکح 
.دندرگ راپسهر  یلعف ) هیروس   ) ماش فرط  هب  ناناگرزاب  هارمه  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  یتح  دندش و 

تساوخ ترضح  زا  داد و  عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ار  ارجام  دوب ، هدش  تحاران  تخـس  نایرج  نیا  زا  هک  نیـصح 
(1) منادرگ ؟ زاب  شیوخ  بهذم  هب  رابجا  هب  ار  نانآ  مناوت  یم  ایآ  هک  درک  لاؤس  دنادرگ و  زاب  مالسا  هب  ار  نانآ  هک 

.تسین (2) یهارکا  رابجا و  بهذم ، هب  شیارگ  رد  هک : درک  نایب  دش و  هداتسرف  ورف  قوف  هیآ  ارجام  نیا  لابند  هب 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نید لیمحت  هب  يزاین  دنا ، هدروآ  ناربمایپ  هک  يراکـشآ  تازجعم  یقطنم و  ياه  لالدتـسا  نشور و  لیالد  همه  نآ  نایب  زا  سپ  . 1
باختنا ار  دوخ  هار  دـناوت  یم  سک  ره  تسا (3) و  هتـشگ  راکـشآ  هدش و  ادج  فارحنا  هار  زا  تیاده  دـشر و  هار  هک  ارچ  تسین ؛

.دبای یم  ققحت  وا  يدازآ  هیاس  رد  ناسنا  لامک  دشر و  ًالوصا  دنک و 

هلسلس کی  زا  نید  هک  ارچ   (4) دشاب ؛ يرابجا  یلیمحت و  دناوت  یمن  بهذم  نید و  . 2

ص:167

دندمآ و ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ردپ  زا  تیاکـش  ناونع  هب  نیـصح  دنزرف  ود  هک  دـنا  هدرک  لقن  نارـسفم  یخرب  ( . 1 - ) 1
(. هیآ لیذ  رانملا ، ریسفت   ) دندرگ شتآ  دراو  منادنزرف  هک  مهد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  نم  تفگ : نیصح 

.هیآ لیذ  نایبلا ، عمجم  ص204 و  ج2 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 2 - ) 2
ادـیپ فارحنا   » ياـنعم هب  ّیَغ »  » هژاو تسا و  تیادـه ) « ) عـقاو هب  ندیـسر  یباـی و  هار   » ياـنعم هب  تغل  رظن  زا  دـشُر »  » هژاو ( . 3 - ) 3

.تسا یهارمگ ) « ) عقاو زا  ندش  رود   » و تقیقح » زا  ندرک 
ياـنعم هب  دوـش  لامعتـسا  نآ  ياـهانعم  مه  اـی  بُح »  » هژاو لـباقم  رد  رگا  هک  تسا  هرک »  » هداـم زا  لـصا  رد  هارکا »  » هژاو ( . 4 - ) 4

.تسا رابجا »  » يانعم هب  دوش  لامعتسا  رایتخا »  » ربارب رد  رگا  تسا و  يدنیاشوخان  يدونشخان و 
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رد اّما  دـنک ، رثا  ناسنا  ینامـسج  تاکرح  لامعا و  رد  دـناوت  یم  یماظن  تردـق  ریـشمش و  روز و  دریگ و  یم  هشیر  یبلق  تاداقتعا 
.درادن يرثا  رشب  تاداقتعا  راکفا و 

دیاب تسا و  هتفریذپ  زین  ار  نآ  ماکحا  مزاول و  تفریذپ ، ار  ینید  یـسک  هاگره  یلو  تسین ، نید  شریذـپ  لصا  رد  رابجا  هارکا و  . 3
.دشاب اه  نآ  هب  مزتلم 

بارش لثم  نوناق  فالخ  ینلع  لامعا  هب  دنک و  تیاعر  ار  نآ  یعامتجا  یصخش و  ماکحا  دیاب  تفریذپ ، ار  مالـسا  یـسک  رگا  سپ 
.تسا عونمم  مالسا  رد  هک  ارچ  دنکن ؛ مادقا  تقرس  يراوخ و 

رد مالسا  دننک  یم  روصت  هک  یناسک  هب  تسا  یخساپ  قوف  هیآ  و  درادن ؛ رابجا  هارکا و  هب  يزاین  دراد ، قطنم  ناهرب و  هک  مالـسا  . 4
.تسا (1) هتشاد  يرابجا  یلیمحت و  هبنج  دراوم  زا  یخرب 

دنا ترابع  هک  تسا  هتفریذـپ  ار  روز  هب  لسوت  گنج و  دراوم  یخرب  رد  یلو  تسین ، نآ  رد  یهارکا  تسا و  يدازآ  نید  مالـسا  . 5
: زا

.دننک یم  هلمح  ناناملسم  هب  هک  یناسک  لباقم  رد  یعافد  داهج  فلا )

.دننک باختنا  ار  دوخ  هدیقع  هار و  هنادازآ  قح ، ندینش  اب  دنناوتب  مدرم  ات  غیلبت  يدازآ  بسک  يارب  داهج  ب )

يرامیب و فارحنا و  کی  هکلب  تسین  نید  کی  یتسرپ  تب  مالـسا  رظن  زا  هک  ارچ  یتسرپ ، تب  كرـش و  راثآ  وحم  يارب  داـهج  ج )
.دنوش (2) هدودز  اه  ناسنا  رکف  زا  تراسا  ياهریجنز  ات  دوش  بوکرس  دیاب  هک  تسا  هفارخ 

توغاط دوش ، ّدـح  زا  زواجت  يارب  يا  هلیـسو  هک  يزیچ  ره  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ّدـح  زا  زواجت  يّدـعت و  يانعم  هب  توغاط »  » هژاو . 6
زا دوصقم  .ددرگ و  فارحنا  بجوم  هک  ادـخ  زا  ریغ  يدوبعم  ره  ربکتم و  نارگمتـس  نارگزواـجت ، تب ، ناطیـش ، لـثم  دـنیوگ ؛ یم 

.تسا (3) ماع  يانعم  نیمه  قوف  هیآ  رد  توغاط 

ص:168

.هیآ لیذ  نازیملا ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.208 ص206 -  ج2 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

.تسا ّدح » زا  زواجت   » يانعم هب  نایغط »  » زا هغلابم  هغیص  توغاط » ( . » 3 - ) 3
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؛ ادـخ هب  نامیا  دـعب  تسا و  مزال  توغاط  راکنا  رفک و  لّوا  دوش ؛ یمن  رگ  هولج  دـیحوت  دـنوشن ، یفن  اه  توغاط  هک  یناـمز  اـت  . 7
طرش نیا  تسا و  هدمآ  یقیقح  دوبعم  هب  فارتعا  سپس  نیغورد و  ياهدوبعم  یفن  لّوا  زین  هّللا » ّالإ  هلإ  ال   » هملک رد  هک  هنوگ  نامه 

.تسا مالسا  هب  دورو 

یحور یناور و  رظن  زا  دروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  دزرو و  رفک  توغاـط  هب  هک  یـسک  مکحم ، هریگتـسد  ینعی  یقثولا »  هورُع  هژاو «   . 8
هورع قیداصم «  زا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .تسا  یهلا  مکحم  هریگتـسد  ياـهدومن  زا  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  وا  دوجو  رد  ییورین 

دش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ادخ و  يایلوا  هب  لاصتا  یقثولا » 
.یتسه (1) مکحم  هریگتسد  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک 

.تسا طرش  زین  نآ  نتفرگ  مکحم  یلو  دشاب  مکحم  دیاب  دزای ، یم  تسد  نآ  هب  ناسنا  هک  يا  هریگتسد  هتبلا 

رثوک تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

، هللا عاطأ  دـقف  مهعاطأ  نم  نیـسحلا ، دـلو  نم  همئألا   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
(2) ّلجوّزع .» هللا  یلإ  هلیسولا  مهو  یقثولا ، هورعلا  مه  هللا ، یصع  دقف  مهاصع  نمو 

ّلجوزع هللا  لاق  یتلأ  یقثولا  هللا  هورعب  کّسمتی  نأ  دارأ  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 
.هشرع (3) قوف  نم  امهّبحی  یلاعتو  كرابت  هللا  ّنإف  نیسحلاو  نسحلاو  ٍبلاط  یبأ  نب  یلع  لاوتیلف  هباتک  یف 

لیلحت

رکذ ار  هریگتـسد  نیا  قیداصم  رکذـلا  قوف  تاـیاور  رد  تسا و  هدرک  یفرعم  یهلا  مکحم  هریگتـسد  ار  ادـخ  هب  ناـمیا  قوف  هیآ  رد 
نآ زا  يوریپ  ینعی  نانآ  هب  یلمع  نامیا  هک  دنتـسه  ناشیا  زا  دعب  ناماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اه  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدرک 

ارچ تسا  هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  دنک  نانآ  ینامرفان  سک  ره  .دریگ  رارق  یهلا  نامیا  ریسم  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  اه 

ص:169

ص141. ج1 ، ناهرب ، ریسفت  یقثولا » هورعلا  تنا  ( . » 1 - ) 1
و ح6  ص243 ، ج1 ، ناهربلا ، ح54؛ ص244 ، ج36 ، راحبلا ، ح216؛ ص58 ، ج2 ، مالـسلا ،  هـیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  ( . 2 - ) 2

ح1057. ص263 ، ج1 ، نیلقثلارون ،
ح31. ص270 ، ج43 ، راحبلا ، ص6 و  ج51 ، تارایزلا ، لماک  ( . 3 - ) 3
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.دنتسه ادخ  هب  مدرم  یکیدزن  هلیسو  نانآ  يرآ  .دننک  یم  غالبا  ار  یهلا  تاروتسد  نانآ  هک 

مایپ

ياه هریگتـسد  شموصعم  نادـنزرف  شردـپ و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تایاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
وا زا  دیوج و  کسمت  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  دبای  تاجن  دنز و  گنچ  یهلا  هریگتـسد  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  .دنتـسه  یهلا  مکحم 

.دنک يوریپ 

: رثوک تخرد  ياه  هشوخ  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 13

هراشا

ْنَِمل ُفِعاُضی  ُهّللا  ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  . ) 261 هرقب /
هـشوخ تفه  هک  تسا  يا  هناد  لاثم  دننامه  دننک ، یم  فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  لاثم  « ؛ ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ُءاشَی َو 

ادـخ و  دـنک ؛ یم  ربارب  دـنچ ] اـی   ] ود دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار ] نآ   ] ادـخ و  دــشاب ؛ هـناد  دــص  يا ، هشوـخ  ره  رد  هـک  دــنایورب ؛
«. تساناد يرگشیاشگ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

يارب یـشزومآ  هویـش  نیا  زا  اهراب  میرک  نآرق  تسا و  لیثمت  هیبشت و  زا  هدافتـسا  اه ، ناـسنا  تیبرت  شزومآ و  ياـه  هار  زا  یکی  . 1
نآ هدننک ، قافنا  دشر  رد  نآ  ریثأت  نآ و  شاداپ  قافنا و  تمظع  نایب  يارب  زین  قوف  هیآ  رد  تسا و  هدرک  هدافتـسا  بلاطم  رتهب  نایب 
هچ ره  يرآ ، .تسا  هناد  دص  هشوخ  ره  رب  هک  دنایور  یم  هشوخ  تفه  دننک و  یم  تشک  نیمز  رد  هک  دنک  یم  هیبشت  يا  هناد  هب  ار 

.دوش یم  ربارب  دصتفه  دوش ، هدیشخب  ادخ  هار  رد 

فرـصم ره  لماش  تسا و  کین  ياهراک  ماجنا  مدرم و  هب  شـشخب  ای  داـهج  هار  رد  لاوما  فرـصم  هیآ ، نیا  رد  قاـفنا  زا  روظنم  . 2
.تسا (1) هدش  هراشا  هیآ  يانعم  تیمومع  هب  زین  تایاور  رد  دوش و  یم  یکین 

.نانآ دوخ  هن  دوش ، هیبشت  هناد  هب  اه  نآ  قافنا  دیاب  هک  یلاح  رد  دنا ، هدش  هیبشت  هناد  هب  هدننک  قافنا  دارفا  . 3

لمع ردق  ره  تسوا و  دوجو  زا  يوترپ  ناسنا  ره  لمع  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  بلطم  نیا 

ص:170

داهج صوصخم  ار  هیآ  نیا  رد  قافنا  نارـسفم ، یخرب  هتبلا   ) هیآ لیذ  ناـیبلا ، عمجم  ص234 و  ج2 ، هنومن ، ریـسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
(. تسا صاصتخا  مدع  يارب  يدهاش  روکذم  ثیداحا  تسا و  قلطم  هیآ  ترابع  یلو  دنناد ، یم 
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دنتسه يرمثرپ  ياهرذب  نوچ  مه  ناراکوکین  ناگدننک و  قافنا  ینعی  تسا ؛ هتفای  هعسوت  ناسنا  دوجو  تقیقح  رد  دنک ، ادیپ  هعسوت 
.دنریگ یم  شیوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  اج  همه  دننارتسگ و  یم  هخاش  هشیر و  فرط  ره  هب  هک 

شا هتوب  ره  زا  هک  دنک  یم  دشر  ییاه  مدنگ  قطانم ، یخرب  رد  هک  ارچ  یضرف ؛ هن  تسا  یعقاو  هیبشت  کی  هناد  دصتفه  هب  هیبشت  . 4
یم ششخب  وا  هار  رد  هک  یلاوما  هب  ادخ  ینعی  تسا ؛ یعقاو  زین  ادخ  هار  رد  قافنا  شاداپ  (1) و  دیور ؛ یم  مدنگ  هناد  رازه  زا  شیب 

.دهد یم  شاداپ  تکرب و  ربارب  دصتفه  دوش 

يارب هک  یـششخب  نیارباـنب ،  (2) دـشاب ؛ رمتـسم  ادـخ و  هار  رد  هک  تسا  دنمـشزرا  یناـمز  قاـفنا  هک  دـنک  یم  هراـشا  قوـف  هیآ  . 5
.دراد يرت  مک  شزرا  زین  یعطقم  ششخب  درادن و  شزرا  دشاب  صلاخ  تین  نودب  يراکایر و 

لوغـشم لاوما  تشابنا  هب  مه  زاب  دندنمتورث  هک  رگید  يا  هدع  دنرب و  یمرـس  هب  یتسد  یهت  رقف و  لامک  رد  مدرم  یخرب  هزورما  . 6
هراچ رکف  هب  هراومه  ناهج  يداصتقا  ياه  بتکم  نادنمـشناد و  هک  نیا  اب  دوش و  یم  رت  شیب  زور  هب  زور  یتاقبط  هلـصاف  نیا  .دـنا 

.تسا هدشن  لح  لکشم  نیا  زونه  اّما  دنا 

هب قیوشت  سمخ و  تاکز و  لثم  یمالسا ، ياه  تایلام  بوجو  تسا و  یعامتجا  هنالداعریغ  تافالتخا  عفر  مالسا ، فادها  زا  یکی 
.تسا زورما  تیرشب  يارب  شخب  تاجن  يروتسد  قوف  هیآ  نیاربانب  تساتسار ؛ نیمه  رد  هنسحلا  ضرق  فقو و  قافنا ،

هک دننادب  ناگدننک  قافنا  ات  تسا ، هدش  زیچ  همه  زا  وا  یهاگآ  راگدرورپ و  تردـق  ملع و  تعـسو  هب  هراشا  هیآ  رخآ  هلمج  رد  . 7
.دهدب اه  نآ  هب  تکرب  هنوگ  همه  تسا  رداق  مه  تسا و  هاگآ  اه  نآ  تاین  لمع و  زا  مه  وا ،

ص:171

هتوب ره  رد  هک  دـییور  یمدـنگ  ياه  هتوب  ناریا ، رهـشوب  رد  نارابرپ  لاس  کـی  رد  هک  دـش  شرازگ  تاـعوبطم  یخرب  رد  ( . 1 - ) 1
ریسفت ك.ر :  ) تسا هدش  دییأت  اه  هشوخ  نیا  دوجو  مه  رصم  رد  یغارم ، ریـسفت  شرازگ  هب  زین  .دوب و  مدنگ  هناد  رازه  راهچ  دودح 

(. ص235 ج2 ، هنومن ،
.دراد رارمتسا  رب  تلالد  تسا و  عراضم  نوقفنی »  » هژاو ( . 2 - ) 2
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نآرق رد  رابرپ  ياه  هشوخ  نطاب  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

همطاف هبحلا : : » لاـق  1 َِلبانَـس .) َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَـثَمَک  : ) هللا لوـق  نع  هللا  دـبع  اـبأ  تلأـس  لاـق : یفعجلا ، دـمحم  نب  لـضفملا  نع 
«. مهمئاق مهعباس  اهدلو ، نم  هعبس  لبانس : عبسلا  و  مالسلااهیلع ، 

 ، مالسلا هیلع  نیسحلا  مهلوأ  هعبسلا ، لبانسلا  نم  سیل  نکل  و  هتعاط ، ضرتفم  هللا  نم  مامإ  نسحلا  : » لاق مالسلا ؟  هیلع  نسحلا  تلق :
«. مئاقلا مهرخآ  و 

(1) عبسلا .» ءالؤه  الإ  کلذ  سیل  و  هبلص ، نم  هئام  هفوکلا  یف  مهنم  لجرلا  دلوی  لاق :  2 ٍهَّبَح .) ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  : ) هلوق تلقف :

لیلحت

، دوش یم  زین  دارفا  لماش  هیآ  نطاب  قوف  تیاور  ساسا  رب  اما  تسا  لاوما  شـشخب  قوف  هیآ  رهاظ  تسا ، ینطاب  رهاظ و  ياراد  نآرق 
نیسح نوچمه  رابرپ  يا  هشوخ  دش و  تشک  ادخ  هار  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رثوک  هناد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

تیصوصخ ءاغلا  هیآ  یلام  رهاظ  زا  قوف  تیاور  رد  دیاش  .دمآ  دیدپ  ناشیا  لسن  زا  موصعم  ناماما  هک  دش  دلوتم  وا  زا  مالـسلا  هیلع 
زا شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلااهیلع و  همطاـف  تروـص  نیا  رد  هک  ددرگ  تکربرپ  دوـجوم  ره  لـماش  هـک  هدـش 

همطاف لـسن  زا  تاداـس  رفن  نویلیم  اـه  هد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  رب  هوـالع  نونکاـت  هک  ارچ  .تسا  هیآ  نطاـب  مهم  قیداـصم 
تیاور رد  رگا  ور  نیا  زا  .تسا  هغلابم  يارب  هیآ  نیا  رد  دض »  » و تفه »  » هملک هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنا  هدمآ  دـیدپ  مالـسلااهیلع 

.تسا هدوبن  دارم  یقیقح  ددع  تسا  هدش  قیبطت  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رب 

مایپ

مالسلااهیلع همطاف  رثوک  لسن  زا  تسا  یتکربرپ  هرجش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
.تشاد دهاوخ  هتشاد و  يدایز  عورف  اه و  هخاش  هک 

نارمع لآ  هروس  مود :

هراشا

ص:172

ج2، قئاقدـلازنک ، ح1106 و  ص282 ، ج1 ، نیلقثلارون ، ح6؛ ص253 ، ج1 ، ناهربلا ، ح480؛ ص147 ، ج1 ، یـشایعلا ، ( . 3 - ) 1
ص435.
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نآرق لیوأت  هب  هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 14

هراشا

ٌْغیَز ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  ِباـتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  . ) 7 نارمع / لآ 
ام انِّبَر َو  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  ُهّللا َو  َّالِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  ِِهلیِوْأَت َو  َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف 
اه نآ  هک  تسا ، مکحم »  » تایآ نآ  زا  یتمسق  هک  داتسرف ؛ ورف  ار  باتک  نیا ] ، ] وت رب  هک  تسا  یسک  وا  « ؛ )  ِباْبلَْألا اُولوُأ  ّالِإ  ُرَّکَّذَی 

زاـب بلط  ییوـج و  هنتف  يارب  سپ  تسا  يژک  ناـشیاه  لد  رد  هک  یناـسک  اـّما  .دـنتاهباشتم و  رگید  یتمـسق  .دـنباتک و  نـیا  ساـسا 
شناد رد  ناراوتـسا  ادخ و  زج  ار  )ش  دصاقم  ) هاگتـشگزاب لاح  .دنور و  یم  نآ  تاهباشتم  لابند  هب  دوخ ) هاوخلد  هب   ) شندـنادرگ

و تسام » ، راگدرورپ  بناج  زا  هباشتم ) مکحم و  تاـیآ   ) همه میدروآ ، ناـمیا  نآرق ]  ] نآ هب  : » دـنیوگ یم  هک ) ناـنآ   ) .دـنناد یمن 
«. دنوش یمن  روآ  دای  نادنمدرخ  زج 

لوزن نأش 

: تسا هدش  تیاکح  تروص  ود  هب  هیآ  نیا  لوزن  ناتساد 

مالـسا تّما  ياقب  نارود  هک  دـنداد  یم  ربخ  ملا »  » هعطقم فورح  دَـجبا و  باسح  زا  هدافتـسا  اـب  ناـیدوهی  زا  یخرب  هک  نیا  تسخن 
.دش (1) لزان  قوف  هیآ  دندرک و  ضارتعا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  لاس  کی  داتفه و 

مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  دروم  رد  هّللا ) هملک  لثم   ) نآرق تاریبعت  زا  یخرب  ندادرارق  زیوآ  تسد  اب  نایحیـسم  یخرب  هک  نآ  مّود 
هیآ .دنراگنا  هدیدان  ار  نآرق  حیرص  تایآ  دننک و  هدافتسا  ءوس  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندوب  ادخ  ثیلثت و  هلأسم  يارب  دنتـساوخ  یم  ، 

.داد خساپ  نانآ  هب  دش (2) و  لزان  قوف 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نآ ياـنعم  رد  ثحب  وـگو و  تفگ  ياـج  هک  يردـق  هب  تسا ، نشور  موـهفم  ياراد  هک  تسا  یتاـیآ  مکحم ، تاـیآ  زا  دوـصقم  . 1
« .تسا هناگی  يادخ  وا  وگب  « ؛» دحأ هّللا  وه  ُلق   » هیآ لثم   (3) تسین ؛

ص:173

ص313. ج1 ، نیلقثلا ، رون  ص27 و  ج1 ، یشایع ، ریسفت  ج23 ؛ رابخالا ، یناعم  .ر ك :  ( . 1 - ) 1
ص369. ج1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  .ر ك :  ( . 2 - ) 2

راوتـسا رادیاپ و  تاعوضوم  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدش  هتفرگ  نتخاس » عونمم   » يانعم هب  ماکِحا »  » زا لصا  رد  مکحم »  » هژاو ( . 3 - ) 3
زا ار  یفالخ  لامتحا  هنوگره  هک  عطاق  نشور و  نانخـس  هب  زین  دـننار و  یم  دوخ  زا  ار  يدوبان  لماوع  هک  ارچ  دـنیوگ ، یم  مکحم » »

.تسا رهاوظ  صوصن و  زا  معا  نآرق  تامکحم  .دنیوگ  مکحم » ، » دنزاس یم  رود  دوخ 
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.دنراد ینشور  يانعم  دنتسه و  مکحم  نآرق  تایآ  رت  شیب  هتبلا 

دراد دوجو  اه  نآ  رد  يددعتم  تالامتحا  دنراد و  يا  هدیچیپ  يانعم  رظن  يادتبا  رد  هک  تسا  یتایآ  نآرق ، تاهباشتم  زا  دوصقم  . 2
ادـخ تسد   » ینعی رهاظ  رد  هک   2 ْمِهیِْدیَأ ) َقْوَف  ِهّللا  ُدَـی   ) هیآ لثم  .دوش (1)  یم  نشور  اه  نآ  ریـسفت  مکحم ، تاـیآ  هب  هجوت  اـب  و 

.تسا تردق »  » اج نیا  رد  تسد »  » زا دوصقم  درادن و  تسد  ادخ  هک  یلاح  رد  .تساهنآ ،» ياه  تسد  يالاب 

نـشور نآرق  تامکحم  هب  هعجارم  اب  زین  اه  نآ  يانعم  دنتسه (2) و  ادخ  تافـص  هرابرد  ًالومعم  كدنا و  نآرق ، هباشتم  تایآ  هتبلا 
.دوش یم 

رد ناراوتسا  ار  هباشتم  تایآ  (3) و  دـنرگید ؛ تایآ  ردام  هشیر و  ساسا و  نوچ  دـنیوگ ؛ یم  باتکلا » ُُّما   » نآرق مکحم  تایآ  هب  . 3
هب نآرق  ریـسفت  ياه  هنوگ  زا  یکی  نیا  و  دوش ؛ نشور  اـه  نآ  ياـنعم  اـت  دـننادرگ  یمرب  مکحم  تاـیآ  هب  یهلا ، نادنمـشناد  ملع و 

مهف ندوب  دنمشور  نیا ، دوش و  یم  ریسفت  تامکحم  هب  تاهباشتم  ّدر  اب  دراد و  هتـسویپ  مه  هب  ییانعم  ماظن  نآرق  يرآ  .تسا  نآرق 
.دهد یم  ناشن  ار  نآرق  ریسفت  قطنم  و 

تـسار هار  هب  دـنادرگزاب ، مکحم  تایآ  هب  ار  هباشتم  تایآ  سک  ره  هک : تسا  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  یتیاور  رد 
.تسا (4) هدش  تیاده 

تـسا هدـمآ  مدرم  مومع  تیادـه  يارب  تسا و  قح  رون و  باتک  نآرق  رگا  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  . 4
؟ دراد هباشتم  تایآ  ارچ 

جراخ میهافم  يایوگ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  نآ  ياه  يدـنمزاین  يدام و  ناهج  يارب  اه  ناسنا  یلومعم  ياه  ترابع  ظافلا و  ًالوا ،
نیا زا  تساسران و  سپ  تسین ، ناهج  نیا  زا 

ص:174

هب تهج  نیمه  هب  تسا ، رگیدـکی  هب  هیبش  نآ ، فلتخم  ياـه  تمـسق  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هباـشتم »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.دنیوگ هباشتم  دوش ، یم  هداد  اه  نآ  هراب  رد  فلتخم  تالامتحا  یهاگ  دنراد و  هدیچیپ  يانعم  هک  یتاملک  اه و  هلمج 

یف دیهمتلا  ك.ر :  ) دنا هدرک  رکذ  ددع  تسیود  دودح  ار  نآرق  هباشتم  تایآ  دادعت  رـصاعم ، گرزب  ناهوژپ  نآرق  یخرب  ( . 3 - ) 2
(. ص14 ج3 ، نآرقلا ، مولع 

نادـنزرف هاگهانپ  هداوناخ و  هشیر  اریز  دـنیوگ ؛ ُما »  » هداوناخ ردام  هب  تسا و  يزیچ  ره  ساسا  لصا و  ياـنعم  هب  ُّما »  » هژاو ( . 4 - ) 3
.دنک یم  عوجر  وا  هب  دنزرف  تسا و 

ص319. ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 5 - ) 4
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.درادن شوگ  مشچ و  ادخ  هک  یلاح  رد  میرب ، یم  راک  هب  ادخ  يارب  ار  انیب »  » و اونش »  » نوچ مه  یهباشتم  تاریبعت  هک  تسور 

نیا زا  میتسین و  نآ  كرد  هب  رداق  ناکم ، نامز و  رد  ندوب  روصحم  ببس  هب  ام  هک  دراد  دوجو  يرایسب  یعیبط  ياروام  قیاقح  ًایناث ،
.دوش یم  هباشتم  خزود  تشهب و  دروم  رد  تاریبعت  هک  تسور 

.تسا رشب  رکفت  هوق  نتخادنا  راک  هب  نآرق ، رد  تاهباشتم  دوجو  رارسا  زا  یکی  ًاثلاث ،

ملع رد  ناخـسار )  ) ناراوتـسا يوس  هب  ار  مدرم  هک  دراد  ار  هدیاف  نیا  هباشتم ، تایآ  دوجو  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  ًاعبار ،
ناربهر ناونع  هب  اهنآ ، ناگدرورپ  تسد  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مولع  زا  ات  دوش  یم  نومنهر 

.دننک هدافتسا  تیرشب ، ناملعم  یهلا و  نادنمشناد  و 

رطخ فوخ و  تفآ و  رپ  سب  تسه  رفس  نیا  ریپ  یب  هک  نیزگب  ار  ریپ 

مه .دـنمان  یم  لیوأت  ار  ینخـس  ای  راک  ره  ندـناسر  فدـه  هب  و  تسا ؛ يزیچ » نداد  تشگزاب   » يانعم هب  تغل  رد  لـیوأت »  » هژاو . 5
نخس صاخ  میهافم  رارـسا و  هب  هدش (2) و  هدـید  هک  یباوخ  یجراخ  تیعقاو   (1) هدوبن ، نشور  هک  يراک  ییاهن  فدـه  هب  نینچ 

.دنیوگ لیوأت  تسا ، نخس  نآ  ییاهن  فده  هک  ناسنا 

تاـیآ يارب  یتسرداـن  هیجوت  ریـسفت و  دوـخ  شیپ  زا  نارگید  ندرک  هارمگ  يارب  یـسک  هک  تساـنعم  نیا  هب  قوـف  هیآ  رد  لـیوأت  و 
.دزاسب هباشتم 

تـسه هچنآ  زا  ریغ  یلکـش  هب  ار  هباـشتم  تاـیآ  دـنهاوخ  یم  دـساف ، ضارغا  اـب  فرحنم ، دارفا  هک  تسا  نیا  قوف  هیآ  دوصقم  سپ 
.دننک (3) هیجوت  ریسفت و 

.دنا شناد  ملع و  رد  نارظن  بحاص  نامدق و  تباث  ملع » رد  ناراوتسا   » زا دوصقم  . 6

، تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  روط  ناـمه  اـّما  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  نارکفتم  نادنمـشناد و  همه  تسا و  عیـسو  هملک  نیا  موـهفم  هتبلا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملع ، رد  ناراوتسا  قادصم  نیرت  لماک 

ص:175

(. 8 فهک / ( ) ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْمل  ام  ُلیِوْأَت  َِکلذ  ( . ) 1 - ) 1
(. 100 فسوی /  ( ) ُْلبَق ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوْأَت  اذه  ( . ) 2 - ) 2

.هدنراگن زا  (، 1  ) نآرق ریسفت  قطنم  .ر ك :  تسا ؛ هدش  رکذ  يددعتم  یناعم  لیوأت  دروم  رد  ( . 3 - ) 3
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یم هرهب  نآرق  زا  دوخ  شناد  هزادـنا  هب  کی  ره  نارگید ، دـنا و  هاگآ  نآرق  رارـسا  همه  زا  هک  دنتسه (1)  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
.دنرب (2)

نآرق لیوأت  هب  ناهاگآ  ملع و  رد  ناخسار  لمکا  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نب نارمع  رحلا و  نب  بویأ  نع  دیوس ، نب  رـضنلا  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هدـع  نع  هنعو :
(3) هلیوأت . » ملعن  نحن  و  ملعلا ، یف  نوخسارلا  نحن  : » لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  یلع ،

لیلحت

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  ناخسار  نیا  لماک  قیداصم  ثیداحا  رد  دیوگ و  یم  نخس  ملع  رد  ناراوتـسا  ناخـسار و  زا  قوف  هیآ 
يرآ .دنا  هاگآ  نوطب  بتارم  مامت  نآرق و  لیوأت  هب  هک  دنک  یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  و 

.دنرب یم  دنا و  هدرب  هرهب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  رفس  زا  نآرق  نارسفم  همه  مالسا  خیرات  لوط  رد 

مایپ

زا مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق ، نطاب  رهاظ و  بتارم  مامت  هب  یعقاو  ناملاع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  هب  هجوت  اـب  قوف  هیآ  زا 
.تسا نکمم  نانآ  رون  وترپ  رد  نآ  ياه  لیوأت  مهف  نآرق و  نوطب  زا  لماک  يرادرب  هرهب  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج 

مالسلا هیلع  میهاربا  لسن  ناگدیزگرب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 15

هراشا

ٌعیِمَـس ُهّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  33 و 34 ( . نارمع / لآ 
[ نانآ  ] هک یلاح  رد  .دیزگرب  و ) داد ، يرترب   ) نایناهج رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ ، عقاو  رد  « ؛ )  ٌمِیلَع

«. تساناد ياونش  ادخ  .دن و  [ رگید  ] یخرب زا  اه  نآ  یخرب  هک  دندوب  یلسن 

ص:176

.هیآ لیذ  ناهرب ، و  نیلقثلا ؛ رون  .ر ك :  ( . 1 - ) 1
نآ هجیتن  دنناد و  یمن  لبق  ام  هب  فطع  ار  ملعلا » یف  نوخـسارلاو   » هلمج نازیملا ، رد  ییابطابط  همالع  لثم  نارـسفم  یخرب  ( . 2 - ) 2
یم هَّللا »  » هژاو هب  فطع  ار  قوف  هلمج  هنومن ، ریـسفت  بحاص  لثم  نارـسفم  یخرب  .دـناد  یم  ادـخ  طقف  ار  تایآ  لیوأت  هک  دوش  یم 

هاگدید هتبلا  .دنراد  یلیالد  هورگ  ود  ره  و  دنناد ؛ یم  ار  تایآ  لیوأت  ود  ره  ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  دنناد و 
ربمایپ لثم  ملع  رد  ناخـسار  ملع  زین  ییابطابط  همالع  نوچ  درادـن  یتوافت  ثحب  هجیتن  رد  هک  دـنچ  ره  .دـسر  یم  رظن  هب  رتهب  مّود ،
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.هیآ فطع  هن  دریذپ  یم  ثیداحا  قیرط  زا  ار  نآ  نکیل  دراد  لوبق  تایآ  لیوأت  هب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  ملس و  هیلع و  هللا  یلص 
ص597. ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ( . 3 - ) 3
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

زا ینعی  دیزگرب ؛ نایناهج  زا  يدادرارق ) ینوناق و   ) یعیرـشت رظن  زا  مه  و  يدوجو )  ) ینیوکت رظن  زا  مه  ار  ناربمایپ  لاعتم  يادخ  . 1
هار ندومیپ  رد  دنچ  ره  دیآ -  دوجو  هب  رشب  عون  تیاده  يارب  يدعاسم  هنیمز  ات  داد ، رارق  يزاتمم  شنیرفآ  ار  نانآ  شنیرفآ  زاغآ ،

یباستکا و زایتما  عون  کی  اه ، ناسنا  تیاده  هار  رد  اه  نآ  شالت  اوقت و  ادخ و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  سپس  دندوبن -  روبجم  قح 
.دندمآرد  (1) دیزگرب » ياه  ناسنا   » تروص هب  دش و  هتخیمآ  اه  نآ  یتاذ  زایتما  اب  هک  دندروآ  تسد  هب  ینوناق 

؟ دیآ یمن  رامش  هب  ضیعبت  عون  کی  ناربمایپ  يارب  یتاذ  زایتما  نداد  رارق  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  اج  نیا  رد  . 2

.دنک یم  باجیا  ار  یتوافت  نینچ  دنم ، ماظن  شنیرفآ  هک  تسا  نآ  خساپ 

نآ ندوب  ناسکی  و  ناوختسا ، تخس  ياه  لولس  مه  تسا و  زاین  دروم  مشچ  فیرظ  ياه  لولـس  مه  ناسنا  ندب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.دشاب ییاه  توافت  تسا  مزال  زین  اه  ناسنا  نیب  رد  دزیر ، یم  ورف  مه  رد  ار  ندب  نامتخاس  ماظن  اه 

.دنراد زین  تیلوئسم  دنراد ، زایتما  رشب  ناربهر  هک  تبسن  نامه  هب  ینعی  تسا ؛ میظع  یتیلوئسم  اب  هارمه  ناربمایپ  زایتما  نیا  هتبلا 

.دشاب هارمه  یباستکا  تازایتما  اب  دیاب  تسین و  یفاک  ادخ  هب  ناسنا  یکیدزن  يارب  یتاذ  تازایتما  ندوب  اراد  هتشذگ ، نیا  زا 

دراد و هراـشا  اـه  نآ  زا  یعمج  هب  هکلب  تسین ، ادـخ  ناربماـیپ  ناگدـیزگرب و  ماـمت  شرامـش  ددـص  رد  هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق  . 3
، دوش یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  مالـسلاامهیلع و  یـسیع  یـسوم و  لماش  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا  نادناخ  ناگدیزگرب 
دنتـسین و هدـیزگرب  اه  نآ  همه  هک  ارچ  دوش ، یمن  مالـسلاامهیلع  نارمع  میهاربا و  نادـنزرف  مامت  لـماش  تاریبعت  نیا  دـنچ  ره   (2)
« نارمع لآ   » ریبعت رد  مالـسلاامهیلع  یـسیع  میرم و  هب  ددـجم  هراشا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  رفاک  اه  نآ  نیب  رد  تسا  نکمم  یتح 

.تسا دعب  تایآ  رد  نانآ  لاح  حرش  يارب  يا  همدقم  هیآ  نیا  هک  تسا  تهج  نادب 

ص:177

.تسا يزیچ  صلاخ  تمسق  ندرک  باختنا  يانعم  هب  و  يزیچ ) صلاخ  « ) ْوفَص  » هشیر زا  یفَطِصا »  » هژاو ( . 1 - ) 1
، لها یلو  دوش  یم  هتفگ  فیرـش  گرزب و  دارفا  ناکیدزن  هب  ًالومعم  لآ  اـّما  تسا ، هدـش  هتفرگ  لـها »  » هژاو زا  لآ »  » هژاو ( . 2 - ) 2

لها یلو  دّمحم ) لآ  لثم   ) دوش یم  هفاضا  ناسنا  دارفا  هب  لآ  هژاو  نمـض ، رد  دوش و ، یم  قالطا  همه  رب  دراد و  يرت  عیـسو  يانعم 
(. رهش لها  لثم   ) دوش یم  هفاضا  زین  ناکم  نامز و  هب 
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ردپ دوصقم  اج  نیا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  یلع  ردپ  یـسوم و  ردپ  میرم و  ردـپ  دـندوب : روهـشم  نارمع  مان  اب  نت  هس  خـیرات ، رد  . 4
.دیآ یم  وا  لاح  حرش  دعب  تایآ  رد  هک  تسا  مالسلااهیلع  میرم 

هک ارچ  .تسا (1)  هدـش  لالدتـسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناربماـیپ و  ندوب  موصعم  يارب  قوـف  هیآ  هب  نآرق  ریـسافت  یخرب  رد  . 5
زا زین  مالــسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  دـنک و  یمن  باـختنا  ار  قـسف  رفک و  كرــش ، هـب  هدوـلآ  راـکهانگ و  دارفا  زگره  لاـعتم  يادــخ 

.دنتسه میهاربا  لآ  لسن  ناگدیزگرب 

اه ّتلم  ماـمت  زا  قوف  ناربماـیپ  ینعی  تسا ؛ خـیرات  لوـط  رد  تیناـسنا  هعماـج  هعوـمجم  اـج  نیا  رد  نیملاـعلا »  » هژاو زا  دوـصقم  . 6
میکح يادخ  دنتـسین و  حطـس  کی  رد  اه  ناسنا  همه  يرآ ، .دـنراد  يرترب  خـیرات  لوط  رد  ناهج  مدرم  مامت  رب  دـندش و  هدـیزگرب 

.تسا هدیزگرب  مدرم  يربمایپ  يربهر و  هب  ار  اه  نآ  زا  یضعب 

ياه هخـسن  نوچ  مه  رگیدکی و  دننامه  رـشب ، ییامن  هار  يارب  شالت  اوقت و  یکاپ ، ندوب ، میلـست  رظن  زا  یهلا  هدیزگرب  ناربمایپ  . 7
.دنشاب (2) هدش  سابتقا  يرگید  زا  کی  ره  هک  دندوب  باتک  کی  ددعتم 

هب هلمج  نیا  .تسا  هاگآ  نانآ  لامعا  زا  دونـش و  یم  ار  نانآ  نانخـس  تسا و  ناربمایپ  ياه  تیلاـعف  اـه و  شـشوک  بقارم  ادـخ  . 8
.دراد هراشا  قلخ  ادخ و  ربارب  رد  ناگدیزگرب ، نیگنس  ياه  تیلوئسم 

یهلا هدیزگرب  میهاربا و  لآ  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نسحلا و ایلعو و   3 َنارْمِع ) َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهّللا  َّنِإ   ) تملع ام  وأ  هشئاع ! ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف 
.نیَِملاْعلا (3) یَلَع  هجیدخ  همطاف و  رفعج و  هزمح و  نیسحلا و 

هیا همطاف  نب  نیسح  ای  مالسلا :  هیلع  نیسحلل  يدنکلا  سیق  نب  ثعشأ  نبا  دّمحم  هل : لاقی  ٍدعس  نب  رمع  رکسع  نم  رخآ  ٌلجر  لبقأ 
َلآ َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ   ) هیالا هذـه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  التف  كریغل ؟ تسیل  هللا  لوسر -  نم  کل  همرح 

.دمحم لآ  نمل  هیداهلا  هرتعلاو  میهاربإ  لآ  نمل  ادمحم  نا  هللاو  لاق : ّمث  هیالا :  5 ٍضَْعب ) ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع 

ص:178

ص329. ج1 ، یفاص ، ریسفت  قوف و  هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
نودب نادنزرف  هب  یهاگ  یلو  تسا ، کچوک  نادـنزرف  يانعم  هب  لصا  رد  و  شنیرفآ ، يانعم  هب  رَذ »  » هشیر زا  هّیرُذ »  » هژاو ( . 2 - ) 2

.دوش یم  هتفگ  زین  هطساو  اب  هطساو و 
.34-33 نارمع / لآ  ( . 4 - ) 3
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لیلحت

قیداصم هب  قوف  تایاور  دنتسه و  مالسلا  هیلع  میهاربا  لآ  اه  نآ  زا  مسق  کی  هک  تسا  هدش  هراشا  یهلا  ناگدیزگرب  هب  هیآ  نیا  رد 
مالـسلا هیلع  میهاربا  لسن  ناگدـیزگرب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نوچ  تسا  هدرک  هراـشا  هیآ 

.دنک یم  نایب  قیبطت  يرج و  باب  زا  ار  هیآ  ریسفت  تایاور  نیا  سپ  .دنور  یم  رامش  هب  ناشیا  هیرذ »  » زا زین  دنتسه و 

مایپ

هدیـشخب يرترب  هدیزگرب و  نایناهج  مامت  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادـخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
.دننادب ار  رهوگ  نیا  شزرا  تیرشب  همه  هک  تسا  مزال  سپ  .تسا 

هلهابم نایرج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 16

هراشا

انَـسُْفنَأ َو ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  . ) 61 نارمع / لآ 
( دروم  ) رد یناسک  زاب ) ، ) هدمآ لصاح ]  ] ار وت  هک  یـشناد  زا  دعب  هاگ  ره  و  « ؛ )  َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ 

توعد ار  ناتدوخ ، نامدوخ و  و  ناتنانز ، نامنانز و  و  ناتنارسپ ، نامنارـسپ و  دییایب  : » وگب سپ  دنزیخرب ، زیتس ) و   ) ثحب هب  وت  اب  نآ 
«. میهد یم  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ یم  هلهابم  سپس  مینک ،

لوزن نأش 

نایحیـسم ناگدنیامن  دـش ، نایحیـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیب  هلهابم  زا  نخـس  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد 
دیدرک هدهاشم  رگا  هک  دش  نیا  اه  نآ  هرواشم  هجیتن  و  دننک ؛ تروشم  دنـشیدنیب و  هراب  نیا  رد  ات  دنتـساوخ  تلهم  ربمایپ  زا  نارجن 

ور نیا  زا  تسین و  وا  راک  رد  یتقیقح  اریز  دـینک ، هلهابم  وا  اب  دیـسرتن و  دـمآ ، هلهابم  هب  لاجنج  راـج و  داـیز و  تیعمج  اـب  دـمحم 
زا دمآ ، هاگداعیم  هب  شلاسدرخ  نادـنزرف  دودـحم و  دارفا  اب  دـمحم  هک  دـیدرک  هدـهاشم  رگا  و  تسا ؛ هدـش  يزاساغوغ  هب  لّسوتم 

.تسادخ ربمایپ  وا  هک  دینادب  تسا و  كانرطخ  هک  دیزیهرپب  وا  اب  هلهابم 

دراد و شوغآ  هب  ار  نیـسح  شدـنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندید  دـندمآ ، هاگداعیم  هب  دوعوم  زور  رد  ناگمه  هک  یماگنه 
اعد نم  هاگره  هک  دـنک  یم  شرافـس  اه  نآ  هب  دنتـسه و  وا  هارمه  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتفرگ و  ار  نسح  تسد 

.دییوگب نیمآ »  » امش مدرک 

ص:179
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شریذپ اب  دندش و  هحلاصم  هب  رـضاح  .دندرک و  رظن  فرـص  هلهابم  زا  دـنداتفا و  تشحو  هب  تخـس  هنحـص  نیا  ندـید  اب  نایحیـسم 
.دندش (1) میلست  ناناملسم  طیارش 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

مهم هلأسم  کـی  هراـبرد  هک  رفن  دـنچ  ینعی   (2) تسا ؛ رگیدـکی  هب  رفن  ود  ندرک  نـیرفن  ياـنعم  هـب  هلهاـبم  نآرق  حالطـصا  رد  . 1
دیامن و تنعل  ار  وگ  غورد  هک  دنهاوخب  وا  زا  دننک و  عّرـضت  ادـخ  هاگرد  هب  دـنوش و  عمج  لحم  کی  رد  دـنراد ، فالتخا  یبهذـم 

.دنک تازاجم 

هیلع و هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  توعد  یتسار  نامیا و  هناشن  نارجن ، نایحیـسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هلهابم  نایرج  . 2
هب وا  ياعد  رگا  هک  ارچ  دنک ؛ یمن  راک  نیا  هب  مادقا  دشاب ، هتـشادن  نامیا  هلهابم  هجیتن  دوخ و  توعد  راک و  هب  یـسک  رگا  .دوب  هلآ 
هک تسور  نیا  زا  .تشاد  دهاوخن  ییاوسر  زج  يا  هجیتن  دنوشن ، راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب  هنحص  نامه  رد  نافلاخم  دسرن و  تباجا 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  قدص  ياه  هناشن  زا  یکی  هلهابم  نایرج  دنا  هتفگ 

بیغ زا  ناوت  یم  دشن ، قح  میلست  هزجعم  لالدتسا و  قطنم و  ربارب  رد  یسک  هچنانچ  .تساعد  یعقاو  نانمؤم  هدنرب  گرب  نیرخآ  . 3
.دراد رارق  لالدتسا  قطنم و  زا  دعب  نمـشد ، اب  هزرابم  رد  نیرفن  اعد و  هبتر  اما  .تساخرب  يونعم  يا  هزرابم  هب  وا  اب  تفرگ و  کمک 

(3)

مکح کی  نافلاخم  ربارب  رد  هلهابم  اما  دـنک ، یم  هراشا  نارجن  نایحیـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلهاـبم  هب  طـقف  قوف  هیآ  . 4
توعد هلهابم  هب  ار  نافلاخم  دنناوت  یم  دشن ، راذگریثأت  نمشد  رب  اسراپ  نامیااب و  دارفا  ياه  لالدتـسا  هچنانچ  ینعی  تسا ؛ یمومع 

.تسا (4) هدش  تیاکح  یمالسا  عبانم  رد  زین  یتایاور  دروم  نیا  رد  .دننک 

ص:180

نایرج تنس  لها  هعیـش و  ددعتم  ریـسافت  عبانم و  رد   ) ص257 ج3 ، نازیملا ، ریـسفت  ص762 و  ج2 ، ناـیبلا ، عمجم  ك.ر : ( . 1 - ) 1
(. دمآ دهاوخ  اه  نآ  ياه  سردآ  هک  تسا  هدش  لقن  هلهابم 

هب راک  يراذـگاو  عّرـضت و  يانعم  هب  اعد  رد  لاهتبا  تسا و  ندرک  اـهر  ياـنعم  هب  لـَْهب »  » هشیر زا  تغل  رد  هلهاـبم »  » هژاو ( . 2 - ) 2
هب هدنب  ندرک  راذگاو  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـنا ، هتفرگ  ادـخ » زا  يرود  نعل و  تکاله و   » يانعم هب  ار  نآ  یهاگ  رگا  تسادـخ و 

.دروآ یم  لابند  هب  ار  جیاتن  نیا  دوخ ، لاح 
ص86. ج2 ، رون ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

یم هک  هدـش  تیاکح  زین  هللا  همحر  ییابطابط  همـالع  زا  ص447 . ج2 ، هنومن ، ریسفت  ص351 و  ج1 ، نیلقثلا ، روـن  ك.ر : ( . 4 - ) 4
(. ص128 نآرق ، زاجعا  ك.ر :  ) دنتسه هلهابم  هب  رضاح  زین  رصع  نیا  رد  ناناملسم  دنهاوخب ، مالسا  نافلاخم  رگا  دندومرف 
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رهـش لخاد  نونکا  هک  دش  عقاو  هنیدم  رهـش  زا  نوریب  یلحم  رد  هجحلا ، يذ  هام  مجنپ  تسیب و  ای  مراهچ  تسیب و  زور  رد  هلهابم  . 5
هللا یلـص  یبنلا  دجـسم  يرتمولیک  کی  رد  ًابیرقت  هک  هدش  هتخاس  نآ  ياج  هب  هباجالا » دجـسم   » مان هب  يدجـسم  دراد و  رارق  هنیدـم 

.تسا هلآ  هیلع و 

روضح مالسا  خیرات  ساسح  عقاوم  رد  نانز  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  حرطم  نادرم  رانک  رد  مالسلااهیلع  همطاف  قوف ، هیآ  رد  . 6
.دنا هدرک  کمک  یمالسا  فادها  درب  شیپ  رد  دوخ  مهس  هب  هتشاد و 

ور نیا  زا  تساهنآ ؛ دادعت  زا  رت  مهم  دارفا  تیصخش  تساعد ، یعون  هک  هلهابم ، رد  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  لوزن  نأش  قوف و  هیآ  . 7
.درب هارمه  هب  هلهابم  يارب  ار  زیزع  تیصخش و  اب  راوگرزب و  رایسب  اما  كدنا  يدادعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، دـنا یهلا  تنعل  قحتـسم  ناـیوگ  غورد  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  و  تسا ، یهلا  تمحر  زا  يرود  ياـنعم  هب  تنعل  هژاو   . 8
.دنوش یم  رود  یهلا  تمحر  زا  ینعی 

« انئانبأ  » يراصحنا قادصم  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ماما 

هدـش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ّقح  رد  هلهابم  هیآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها  هعیـش و  ناثدـحم  نارـسفم و 
مالسلااهیلع همطاف  نامه  ام » نانز   » هژاو زا  دوصقم  مالسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  نامه  ام » نادنزرف   » هژاو زا  دوصقم  ینعی  تسا ؛

.تسا (2) هدش  تیاکح  یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد  تسا (1) و  مالسلا  هیلع  یلع  نامه  ام » ياه  ناج   » زا دوصقم  و 

لها رب  سک  چیه  هک  تسا  یتیزم  نیا  .دنناد (3)  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیضف  لیلد  نیرت  يوق  ار  هیآ  نیا  نارـسفم  یخرب  و 
.تسا (4) هدیسرن  تلیضف  نیا  هب  یناسنا  چیه  هتفرگن و  یشیپ  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب 

ص:181

نسح و همطاـف و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ناـمه  دوصقم  یلو  تسا ، عمج  قوـف  هیآ  رد  انـسفنا » اـنئاسن و  اـنئانبا و   » ياـه هژاو  ( . 1 - ) 1
یهاـگ برع  مـالک  نآرق و  رد  ًاـیناث ، و  دراد ؛ دوـجو  دروـم  نیا  رد  یعطق  لوزن  نأـش  ًـالوا  هک  ارچ  دنتـسه ؛ مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

(. 445 ص444 -  ج2 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر :  ) دور یم  راک  هب  هینثت  درفم و  يارب  عمج  تاملک 
؛ هیآ لـیذ  ص192  ج3 ، يربـط ، ریـسفت  ص185 ؛ ج1 ، لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  ص120 ؛ ج7 ، ملـسم ، حیحــص  ك.ر : ( . 2 - ) 2

همالع .دنتسه  تنس  لها  مهم  عبانم  زا  هک  ...و  ص193  ج1 ، فاشک ، ص85 ؛ ج8 ، بیغلا ، حیتافم  ص150 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتسم 
هللا رون  یـضاق  دنا .» هدرک  لقن  رظن  قافتا  هب  هباحـص  زا  رفن  ار 51  هلهابم  يارجام  : » دـسیون یم  ص257  ج3 ، نازیملا ، رد  ییابطابط 
لقن ار  نایرج  نیا  هک  درب  یم  ار  تنـس  لها  ناـگرزب  زا  رفن  تصـش  ماـن   76 ص46 -  ج3 ، قحلا ، قاـقحا  باـتک  رد  زین ، يرتشوش 

.دنا هدرک 
.تسا فاشک  ریسفت  رد  تنس  لها  گرزب  نارسفم  زا  هک  يرشخمز  نخس  نیا  ( . 3 - ) 3

(. ص231 ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ك.ر :  ) دنتفگ نومأم  سلجم  رد  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نخس  نیا  ( . 4 - ) 4
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رکفت کی  رب  تقیقح  رد  دناوخ » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و   » هک انَءانبأ »  » ریبعت اب  قوف  هیآ 
( يرسپ هون   ) رسپ نادنزرف  اهنت  دنتسناد و  یمن  ناسنا  یقیقح  دنزرف  ار  رتخد  نادنزرف  نانآ  هک  ارچ  دیشک ؛ نالطب  طخ  برع  یلهاج 

.دنتسناد یم  دوخ  دنزرف  ار 

لیلحت

هک اجنآ  زا  اما  .دشاب  قیبطت  يرج و  باب  زا  دـناوت  یم  تایاور  ساسا  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  قیداصم  نیا  رب  هیآ  تلالد 
.تسا قیداصم  نیمه  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب  هیآ  رسفت  مییوگب  میناوت  یم  تسا  رصحنم  دراوم  نیا  رد  هیآ  قادصم 

مایپ

هاگیاج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لوزن  نأش  ثیداحا  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  زا 
اعد اه  نآ  تکرب  هب  درک و  رازگرب  هلهابم  ناوت  یم  اه  نآ  روضح  اب  هک  دنا  هتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  دزن  يا  هژیو 

رامش هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکدوش  یم  هدافتـسا  زین  تسا و  باجتـسم  مالـسا  نافلاخم  هیلع 
هتشاذگ مارتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنزرف  درادب  تسود  دراد و  گرزب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سک  ره  سپ  .دور  یم 

.تسا هدناسر  رازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  هب  دناسر  رازآ  وا  هب  سک  ره  تسا و 

يدعب ياه  لسن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  - 17

هراشا

ِیْلبَق ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُْلق  ُراّنلا  ُُهلُکْأَـت  ٍناـبْرُِقب  اـنَِیتْأَی  یّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  ّـالَأ  اـْنَیلِإ  َدِـهَع  َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  . ) 183 نارمع / لآ 
چیه هب  هک  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  زا  ادـخ  تقیقح  رد  : » دـنتفگ هک  یناـسک  « ؛ )  َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلاـِب  ِتاـنِّیَْبلِاب َو 
لیلد اب  یناگداتـسرف  نم ، زا  شیپ  نیقیب  : » وگب .دروخب » ار  نآ  شتآ  هک  دروایب ، يا  ینابرق  ام  يارب  ات  میرواـین ، ناـمیا  يا  هداتـسرف 

.»!؟» دیتشک ار  نانآ  ارچ  دیتسه ، وگتسار  رگا  سپ  دندمآ ، امش  غارس  هب  دیتفگ ، هچنآ  اب  و  نشور ، ياه 

لوزن نأش 

نامیپ ام  زا  تاروت  رد  ادخ  دنتفگ : دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روضح  هب  دوهی  ناگرزب  زا  یخرب  هک  هدش  تیاکح 
دیآ و نامـسآ ) زا   ) یـشتآ دنک و  ینابرق  یناویح  ام  يارب  هک  نیا  رگم  میرواین ، نامیا  دـنک  توبن  ياعدا  هک  یـسک  هب  تسا  هتفرگ 

.میروآ یم  نامیا  وت  هب  ام  ینک ، نینچ  زین  وت  رگا  .دنازوسب  ار  نآ 

ص:182
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.تسا (1) ییوج  هناهب  یعون  نیا  هک  داد  خساپ  نانآ  هب  دش و  هداتسرف  ورف  تبسانم  نیمه  هب  نآ  زا  دعب  هیآ  قوف و  هیآ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هتـشاد صوصخم  يا  هزجعم  دـیاب  ًامتح  دوخ  تیناّقح  تابثا  يارب  یهلا  ناربمایپ  دـندرک  یم  اعدا  نایدوهی  دـنا : هتـشون  نارـسفم  . 1
.دزوسب (2) مدرم  ربارب  رد  ینامسآ  شتآ  هلیسو  هب  هک  دننک  ینابرق  ار  یناویح  دنشاب و 

.دنتساوخ یمن  هزجعم  عقاو ، رد  دندرک و  یم  تجاجل  ییوج و  هناهب  بلطم  نیا  حرط  اب  نایدوهی  اما 

زور ره  مالـسا ، شریذپ  زا  رارف  يارب  هکلب  دنتـشادن ، قیقحت  دصق  زگره  نانآ  هک  درک  یم  تباث  یبوخ  هب  زین  دوهی  هتـشذگ  خـیرات 
باتک رد  یتح  دندروآ و  یمن  نامیا  زاب  دش ، یم  ماجنا  نانآ  داهنـشیپ  رگا  دندرک و  یم  هئارا  يدیدج  داهنـشیپ  دنتفرگ و  یم  هناهب 

.دندز یم  زابرس  قح  لوبق  زا  اما  دندوب ، هدناوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  هناشن  دوخ ، ياه 

: دنا هداد  لامتحا  ود  نایدوهی  طسوت  ناربمایپ  نتشک  دروم  رد  نارسفم  . 2

.دشاب (3) نانآ  تسد  هب  ییحی ، ایرکز و  ترضح  لثم  یهلا ، ناربمایپ  نتشک  دوصقم  فلا )

ماما زا  مود  بلطم  هک  .درک  یم  هدامآ  نارگمتس  تسد  هب  ار  اه  نآ  نتشک  هنیمز  هک  دشاب  یهلا  ناربمایپ  رارـسا  ياشفا  دوصقم  ب )
.تسا (4) هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص 

ص:183

هک دـنا  نآ  رب  رانملا  ریـسفت  بحاص  لـثم  نارـسفم  زا  یخرب  ص197. ج3 ، هنومن ، ریـسفت  ص405 و  ج1 ، یفاص ، ریـسفت  ( . 1 - ) 1
یبهذـم تاروتـسد  رد  هک  دوب  نآ  روظنم  هکلب  دـنازوسب ، ار  ینابرق  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  زیمآزاجعا  یـشتآ  هک  دوبن  نآ  دوصقم 

حرش هک  دندز  یم  شتآ  یـصوصخم  مسارم  اب  دندیرب و  یم  رـس  ار  یناویح  هک  دوب ، ینتخوس  ینابرق  مان  هب  ینابرق  عون  کی  دوهی ،
نییآ ره  رد  ینابرق  روتـسد  نیا  هک  هدرک  دـهع  ام  اب  ادـخ  دـنتفگ : یم  اـه  نآ  .تسا  هدـمآ  تاروت  ناـیوال  رفـس  لوا  لـصف  رد  نآ 
یفارخ لمع  کی  نیا  هک  تسا  نآ  ریـسفت  نیا  دهاش  و   ) میروآ یمن  نامیا  وت  هب  ام  تسین ، مالـسا  رد  نوچ  دوب و  دهاوخ  ینامـسآ 

نیا ص198 ) ج 3 ،  ) هنومن ریـسفت  بحاص  اما  تسین .) شتآ  ندوب  ینامـسآ  زا  نخـس  هیآ  رد  و  دوب ؛ هتفریذـپن  ار  نآ  مالـسا  دوب و 
.تسا هزجعم  هک  تسا  هدش  تانّیب »  » رب فطع  هیآ ، رد  هلمج  نیا  نوچ  دریذپ ؛ یمن  ار  بلطم 

.تسا هدش  هراشا  ناربمایپ  نتشک  هب   5 ش 4 -  باب 18 ، ناهاشداپ ، لوا  باتک  تاروت ، رد  ( . 2 - ) 2
ص404. ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

ص208. ص53 ، ج1 ، یشایع ، ریسفت  ص409 و  ج2 ، یفاک ، لوصا  ص405 ؛ نامه ، ( . 4 - ) 4

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_183_4
http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  قوف  نانخـس  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  دوهی  نیب  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  . 3
یضار ناربمایپ  نتـشک  هب  ربمایپ  رـصع  نایدوهی  هک  اج  نآ  زا  اما  دوب ، هلـصاف  لاس  اهدص  دنتـشک ، ار  ناربمایپ  هک  یناسک  و  دنتفگ ،

.تسا (1) هدش  هداد  تبسن  زین  نانیا  هب  راک  نیا  دندوب ،

ناشیا نالتاق  هانگ  رد  کیرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یضار 

: لاق مکرهظأ .»؟ نیب  نیسحلا  هلتق  نورتف  : » لاق .معن  تلق : هفوکلا ؟» لزنت  : » یل لاق  مالسلا ،  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  طقرألا ، نب  دمحم 
: هللا لوق  یلإ  عمـست  ملأ  لتقلا ، یلو  نم  وأ  لتق ، نم  الإ  لتاقلا  يرت  تنأ ال  نذإف  : » لاـق ادـحأ ! مهنم  تیأر  اـم  كادـف  تلعج  تلق :

یلـص دمحم  ناک  نیذلا  لتق  لوسر  يأف   2 َنِیقِداص ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  ِتانِّیَْبلِاب َو  ِیْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاـج  ْدَـق  ْلـُق  )
(2) یلتاق .» اومسف  کئلوأ  لتق  اوضر  امنإ  لوسر !؟ مالسلاامهیلع  یسیع  نیب  هنیب و  نکی  ملو  مهرهظأ ، نیب  هلآ  هیلع و  هللا 

لیلحت

رد دندوب  یضار  نانآ  یشکربمایپ  هب  یلو  دندرک  یم  یگدنز  لیئارـسا  ینب  زا  دعب  اه  نرق  هک  ینایدوهی  هک  هدش  هراشا  قوف  هیآ  رد 
هیلع نیسح  ماما  نالتاق  دروم  رد  هک  تسا  یلک  هدعاق  کی  نیا  هک  هدش  نایب  قوف  ثیدح  رد  دنتـسه و  کیرـش  لیئارـسا  ینب  هانگ 

کیرش نانآ  هانگ  رد  دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رادرک  هب  یضار  يدعب  راصعا  رد  سک  ره  ینعی  تسا  قداص  زین  مالسلا 
قادصم دهد و  یم  حیضوت  ار  نآ  تیاور  هک  هدرک  هراشا  ار  ییانعم  هعسوت  لتاق  دروم  رد  قوف  هیآ  نیاربانب  .تسا  لتاق  مکح  رد  و 

.دنک یم  صخشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  دروم  رد  ار  نآ  دیدج 

مایپ

هانگ رد  کیرش  دشاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  راک  هب  یـضار  سک  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
.دنک یگدنز  دعب  لاس  اهدص  هچرگا  تسا  نانآ 

ص:184

ص246. ج2 ، رون ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ح461 و ص417 ، ج1 ، نیلقثلارون ، ح6؛ ص328 ، ج1 ، ناهربلا ، ح4؛ ج95 ، ، 97 راحب ، ح165؛ ص209 ، ج1 ، یـشایع ، ( . 3 - ) 2

ح14. ج278 ، ، 3 قئاقدلازنک ،
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دنبایماک یتشهب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  - 18

هراشا

اَم َزاف َو  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ِراّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  اـمَّنِإ  ِتْوَْملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  . ) 185 نارمع / لآ 
هداد امـش  هب  لماک  روطب  ناتیاه  شاداپ  زیخاتـسر ، رد  طقف  و  تسا ؛ گرم  هدنـشچ  یـصخش  ره  « ؛ )  ِروُرُْغلا ُعاتَم  ّـالِإ  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا 

تـسپ یگدنز  تسا و  هدش  بایماک  نیقیب  سپ  دوش ، هدروآ  رد  تشهب  هب  و  هدش ، رود  جیردتب  شتآ ، زا  سک  ره  و  دـش ؛ دـهاوخ 
«. تسین هدنبیرف ، يالاک  زج  ایند ،) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

اب ار  ییاذـغ  ناسنا  تسا  نکمم  اریز  دراد ؛ گرم  لـماک  ندرک  ساـسحا  هب  هراـشا  .تسا ،» گرم  هدنـشچ  یـسفن (1)  ره   » ریبعت . 1
کی زین  گرم  تقلخ ، ماظن  رد  ایوگ  .دـشچب  ار  نآ  هکدوش  یم  لماک  ساسحا  ینامز  یلو  دـنک ، سمل  تسد  اـب  اـی  دـنیبب و  مشچ 

.تسا (2) یمدآ  ياذغ  عون 

.یتسین یمدع و  هن  تسا  يدوجو  گرم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  نمض ، رد 

هک هدش  تیاکح  گرم  نوناق  تیمومع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  . 2

نامرف سپـس  دـننام و  یم  یقاب  لیئارزع  لیئاکیم و  لیئربج و  لثم  یهلا ، ناگتـشرف  یخرب  دـنریم و  یم  ناراد  ناـج  همه  تیاـهن  رد 
دنیاجک هک  دسر  یم  ییادـن  .دریم و  یم  زین  گرم  هتـشرف  هلحرم  نیرخآ  رد  دوش و  یم  رداص  لیئارزع  طسوت  زین  ناگتـشرف  گرم 

.دنداد (3) یم  رارق  کیرش  نم  يارب  هک  یناسک 

.دنوش (4) یم  رود  نآ  زا  جیردت  هب  تمحز و  اب  نانمؤم  دنک و  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ناسنا  شتردق  مامت  اب  خزود  ایوگ  . 3

.دناشک یم  شتآ  يوس  هب  ار  وا  دراد (5) و  هبذاج  یناسنا  ره  يارب  زاجمریغ  ياه  تورث  عورشمان و  تاّذل  اه و  سوه  يرآ ،

ص:185

حور هب  نآرق  رد  یهاگ  دنچ  ره  ص200 ؛) ج3 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا ناج  مسج و  هعومجم  هیآ ، نیا  رد  سفن  زا  دوصقم  ( . 1 - ) 1
.تسا هدش  قالطا  ( 32 هدئام /  ) ندب ای  و  ( 27 رجف / )

ص201. نامه ، ( . 2 - ) 2
(. صیخلت اب   ) 406 ص405 -  ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

.دزاس رود  جراخ و  يزیچ  ششک  هبذاج و  ریثأت  تحت  زا  ار  دوخ  ًاجیردت  ناسنا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  َحِزْحُز »  » هژاو ( . 4 - ) 4
ص201. ج3 ، هنومن ، ریسفت  ( . 5 - ) 5
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: تسا فلتخم  تاهج  زا  ایند  یگدنبیرف  تسا و  هدنبیرف  ییالاک  ایند  . 4

.دیآ یم  رظن  هب  یلاخوت  دسر ، یم  نادب  ناسنا  هک  یماگنه  اما  تسا ، بلاج  رایسب  رود  زا  - 

.دبای یم  ناش  هدولآ  دوش ، یم  کیدزن  اه  نآ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  اما  دنسر ، یم  رظن  هب  صلاخ  رود ، زا  يدام ، ياه  تّذل  - 

.تسا ریذپانف  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  هولج  تابث  اب  ار  دوخ  ایند  - 

هک دهدن ، رارق  دوخ  ییاهن  فده  ار  يدام  ناهج  ناسنا ، هک  تسا  نآ  ایند ، دروم  رد  هدنبیرف » زیمآرورغ و   » ریبعت زا  نآرق  فده  . 5
.تسا یناسنا  لماکت  تقیقح و  زا  ندش  رود  تایانج و  عاونا  رد  ندش  قرغ  شا  هجیتن 

.تسا (1) يرورض  مزال و  هک  تسین ، هدیهوکن  اهنت  هن  یناسنا ، لماکت  هب  لین  يارب  يدام  ناهج  زا  حیحص  هدافتسا  اما 

ایند و نیا  رد  ادـخ  ياه  شاداپ  .دوش (2) و  یم  تخادرپ  زیخاتـسر  رد  ناسنا  لماک  شاداپ  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  تاریبعت  . 6
.تسا لامعا  جیاتن  زا  یتمسق  ای  نآ  زا  يوترپ  خزرب ،

دنا یتشهب  شنایعیش  ناراگتسر و  لمکا  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یعدی مث  شرعلا  نیمی  یلع  ماقی  مث  هیدرو  هلح  یسکیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یعدی  همایقلا  موی  ناک  اذإ  لاق  هللا  دبع  یبأ  نع 
ماقیف هیدرو  هلح  یسکیف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلعب  یعدی  مث  شرعلا ، راسی  نع  ماقیف  ءاضیب  هلح  یسکیف  مالسلا  هیلع  میهاربإب 

هیلع نسحلاب  یعدـی  مث  میهاربإ ، راـسی  یلع  ماـقیف  ءاـضیب  هلح  یـسکیف  لیعامـسإب  یعدـی  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نیمی  یلع 
ماقیف هیدرو  هلح  یـسکیف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  یعدی  مث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نیمی  یلع  ماقیف  هیدرو  هلح  یـسکیف  مالـسلا 

هعیـشلاب یعدـی  مث  هبحاص ، نیمی  یلع  دـحاو  لک  ماـقی  هیدرو و  ـاللح  نوسکیف  همئـألاب  یعدـی  مث  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نیمی  یلع 
نم شرعلا  نانطب  نم  دانم  يدانی  مث  باسح ، ریغب  هنجلا  نولخدیف  اهتعیـش  اهتیرذ و  نم  اهئاسن  همطافب و  یعدـی  مث  مهمامأ  نوموقیف 

مالـسلا و هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  كوخأ و  خألا  معن  میهاربإ و  وه  دـمحم و  ای  كوبأ  بألا  معن  یلعألا  قفألاو  هزعلا  بر  لـبق 
نسحم وهو  کنینج  نینجلا  معنو  نیسحلاو  نسحلا  امه  كاطبس و  ناطبسلا  معن 

ص:186

ص202. نامه ، ( . 1 - ) 1
.تسا لماک  تخادرپ  يانعم  هب  نوَّفُوت »  » هژاو ( . 2 - ) 2
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مه هتیرذ  نم  همئألاو  هیطبـسو  هیـصوو  ادمحم  نإ  الأ  کتعیـش  هعیـشلا  معنو  نالف ، نالف و  مهو  کتیرذ  نم  نودـشارلا  همئألا  معنو 
2 . 1 َزاف ) ْدَقَف  َهَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ِراّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  : ) هلوق کلذو  هنجلا  یلإ  مهب  رمؤی  مث  نوزئافلا 

لیلحت

لها قوف  تیاور  ساسا  رب  هک  دنوش  یم  تشهب  دراو  زیخاتسر  رد  هک  هدش  راگتسر  بایماک و  دارفا  ینعی  نیزئاف »  » زا نخس  هیآ  رد 
همطاف تعافـش  اب  و   ) هتفای تاجن  خزود  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  .دنتـسه  نآ  لـماک  قیداـصم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

هیلع نیـسح  ماما  هک  هدرک  نایب  ار  یتشهب  ناراگتـسر  لماک  قیداصم  تیاور  نیا  تقیقح  رد  .دنوش  یم  تشهب  دراو  مالـسلااهیلع ) 
.تساه نآ  هلمج  زا  مالسلا 

مایپ

زا دراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  دزن  يا  هژیو  هاگیاج  زیخاتسر  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قوف ، تیاور  هیآ و  ساسا  رب 
یتشهب راگتـسر و  دـهاوخ  یم  سک  ره  سپ  دـنوش ، یم  تشهب  لها  زین  ناشیا  نایعیـش  تسا و  یتشهب  ناراگتـسر  لماک  قیداـصم 

.ددرگ مالسلا  هیلع  نیسح  ورهر  دبای  تاجن  شتآ  زاو  دوش 

نید نابهگن  رادیاپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 19

هراشا

! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  . ) 200 نارمع / لآ 
هک دشاب  دینک ، ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] و دیشاب ، اهزرم  نابهگن  دیزرو و  ییابیکش  نانمـشد ] ربارب  رد   ] و دیـشاب ؛ ابیکش 

«. دیوش راگتسر  امش 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ترابع هک  دـنک ، یم  هئارا  ناناملـسم  مومع  يارب  يا  هدام  راهچ  عماج  همانرب  کی  نارمع ، لآ  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  میرک  نآرق  . 1
: زا دنا 

؛ یصخش تالکشم  ثداوح و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  فلا )

؛ نانمشد تماقتسا  ربارب  رد  يرادیاپ  ب )

ص:187
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؛ اهزرم زا  تبقارم  ج )

.اوقت ییاسراپ و  تیاعر  ینعی  یهلا ، باذع  زا  دوخ  ظفح  د )

هنیمز روما  نیا  ینعی  دیوش ؛ راگتـسر  دیناوت  یم  روتـسد ، راهچ  نیا  نتـسب  راک  هب  هیاس  رد  امـش  تسا  هدش  هراشا  قوف  هیآ  نایاپ  رد 
.تشاد دیهاوخن  يراگتسر  يوس  هب  یهار  اه  نآ  زا  فلخت  اب  یلو   (1) دزاس ، یم  مهارف  ار  امش  یبای  ماک 

يونعم يدام و  يزوریپ  هنوگره  یلصا  هشیر  یگدنز ، ثداوح  تالکشم و  عورشمان و  ياه  شهاوخ  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  . 2
.تسا

.تسا (2) ندب  هب  تبسن  رس  لثم  نامیا ، هب  تبسن  ربص  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لباقم رد  ربص  اه و  تبیصم  رد  تماقتـسا  نید و  رب  ربص  يانعم  هب  هیآ ، رد  ربص  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 3
.دننک یم  نایب  ار  ربص  دراوم  قیداصم و  تایاور  نیا  هتبلا  هک   (3) تسا ؛ هدمآ  ناهانگ 

دوخ تماقتـسا  رب  نمـشد  هچ  ره  سپ   (4) تسا ؛ نارگید  تماقتـسا  ربص و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربـص و  ياـنعم  هب  اوُِرباـص »  » هژاو . 4
.میوش زوریپ  ات  مییازفیب  دوخ  تماقتسا  يرادیاپ و  رب  دیاب  زین  ام  دوزفا ،

هب روتـسد  مود  هلحرم  رد  دـننک و  تماقتـسا  دوـخ  یگدـنز  تالکـشم  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  ناـنمؤم  هـب  تـسخن  نآرق  . 5
دناوت یمن  دوشن ، قفوم  دوخ  ینورد  فعض  طاقن  حالصا  سفن و  اب  داهج  رد  یتّلم  ات  نیاربانب ، دهد ؛ یم  نمشد  ربارب  رد  تماقتـسا 

.دوش (5) زوریپ  نمشد  رب 

ص:188

؛ دراد دوجو  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  راـک و  ماـجنا  رد  یطیارـش  هک  دور  یم  راـک  هب  یماـگنه  میرک  نآرق  رد  ّلـعل »  » هژاو ( . 1 - ) 1
یمالسا هدنزاس  ياه  همانرب  رگید و  طیارش  زا  هک  نآ  طرش  هب  تسامش  يراگتـسر  زاس  هنیمز  يا  هدام  راهچ  همانرب  نیا  ماجنا  ینعی 

(. ص236 نامه ،  ) دوشن تلفغ 
، یفاک رد  تیاور  نیمه  ص92 ) ج71 ، راونالاراحب ، ص87 و  ج2 ، یفاک ، « ) دـسجلا نم  سأرلا  هلزنمب  نامیالا  نم  ربصلا  ( . » 2 - ) 2

.تسا هدش  تیاکح  زین  مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ص89  ج2 ،
.412 ص411 -  ج1 ، یفاص ، ریسفت  ص136 و  ص422 و ج79 ، ج74 ، راونالاراحب ، ص302 ؛ ج1 ، داشرالا ، ( . 3 - ) 3

.تسا یفرط  ود  ربص  هلعافم و  باب  زا  اورباص » ( . 4 - ) 4
ص233. ج3 ، هنومن ، ریسفت  ( . 5 - ) 5
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زا تـبقارم  ینعی   (1) دوش ؛ یم  هعماـج  دوخ و  زا  عاـفد  يارب  یگداـمآ  هنوگره  لـماش  دراد و  یعیـسو  ياـنعم  اـهزرم  زا  تبقارم  . 6
زین شکرـس و  ياه  سوه  ناطیـش و  تالمح  ربارب  رد  شاب  هدامآ  تبقارمو و  نمـشد  یلامتحا  موجه  لباقم  رد  ییایفارغج  ياهزرم 

.مدرم دوخ و  یتدیقع  یگنهرف و  ياهزرم  زا  تظفاحم 

زا یثیداحا  رد  (2) و  ماما » اب  طابترا ) رد   ) تبقارم یگتسبمه و   » يانعم هب  اوطبار »  » مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
.تسا (3) هدمآ  يرگید » زا  سپ  یکی  اهزامن  راظتنا   » يانعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اب طابترا  هک  دـنک  یم  هراشا  یتدـیقع  یگنهرف و  ياهزرم  ناظفاحم  نانابهگن و  زراب  قیداصم  دراوم و  یخرب  هب  ثیداحا  هنوگ  نیا 
.دوش یم  ناناملسم  دیاقع  گنهرف و  مالسا و  ظفح  ببس  نانآ 

هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  هدـش  هتفگ  طباُرم »  » زین نادنمـشناد  نید و  ناـملاع  هب  تاـیاور  زا  یخرب  رد  . 8
هک يدارفا  هب  نانآ  ندرک  هلمح  زا  دنا و  هدیـشک  فص  سیلبا  رگـشل  ربارب  رد  هک  دنتـسه  ینارادزرم  دـننامه  ام  ناوریپ  نادنمـشناد 

ناملاع هفیظو  دنک و  یم  هراشا  یمالسا  دیاقع  نانابزرم  قیداصم  هب  زین  ثیداحا  نیا  .دننک (4)  یم  يریگولج  دنرادن ، عافد  تردق 
.دزاس یم  صخشم  ار  ینید 

نانآ تالکـشم  زا  يرایـسب  دوش ، هدایپ  ناناملـسم  یلعف  یگدنز  رد  تسا ، هدـمآ  قوف  هیآ  رد  هک  يا  هناگراهچ  ياه  همانرب  رگا  . 9
تلاح کی  نوچ  دـش ؛ دـهاوخ  يریگولج  دوش  یم  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  رب  هک  یکاندرد  تابرـض  زا  و  دـش ، دـهاوخ  لح 

.دنک یم  داجیا  ناناملسم  رد  یتدیقع ، یگنهرف و  ییایفارغج ، ياهزرم  همه  زا  تظفاحم  يارب  یمومع  شاب  هدامآ 

ص:189

مه ارـس  ناوراک  هب  تبـسانم  نیمه  هب  تسا و  یناکم  رد  يزیچ  نتـسب  يانعم  هب  لـصا  رد  طاـبر ،»  » هداـم زا  اوطبار »  » هژاو ( . 1 - ) 1
اه و بکرم  نازابرـس و  اریز  تساهزرم ، زا  تبقارم  يانعم  هب  هطباُرم »  » و دنتـسب ) یم  نآ  لـخاد  ار  اـه  بسا  نوچ   ) دـنیوگ طاـبر » »

.دنراد یم  هگن  اهزرم  رد  ار  یگنج  لیاسو 
ص174. ج1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص212 و  ج1 ، یشایع ، ریسفت  ح3 ؛ ص81 ، ج2 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2

.نامه یشایع ، ریسفت  نامه و  یفاک ، نامه ؛ یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
ص5. ج2 ، راونالا ، راحب  ص385 و  ص17 و ج2 ، ج1 ، جاجتحا ، ( . 4 - ) 4
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هطبارم ربص و  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اَهُّیَأ ای  : ) هیآلا هذه  نع  هلأسی  نم  هیلإ  ثعب  سابع  نبا  نأ   : » مالسلا مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هیبأ  نع  یلع ، نبا  دمحم  رفعج  یبأ  نع 
اذـهب كرمأ  يذـلا  نأ  تددو  لـئاسلل : لاـق  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  بضغف   1 اوُِطبار ) اوُِرباـص َو  اوُِربْـصا َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 

«. طبارملا انلسن  نم  هیرذ  کلذ  نوکیسو  دعب ، هب  انرمأ  يذلا  طابرلا  نکی  ملو  انیفو ، یبأ  یف  تلزن  لاق : -  مث  هب -  ینهجاو 

ضرألا غبـصتسو  اجاوفأ ، هللا  نید  نم  اماوقأ  نوجرخیـس  منهج ، رانل  تئرذ  هعیدو  ساـبع -  نبا  ینعی  هبلـص -  یف  نإ  اـمأ  : » لاـق مث 
، اوـنمآ نیذـلا  طـباری  و  كردـم ، ریغ  بلطتو  تقو ، ریغ  یف  خارفلا  کـلت  ضهنت  مالـسلا ،  مهیلع  دـمحم  لآ  خارف  نم  خارف  ءامدـب 

«. نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  یتح  نورباصیو  نوربصیو 

لیلحت

قوف ثیدح  رد  دوب و  هدش  هتفگ  نخس  یمالـسا ) روشک  مالـسا و  زا   ) ینابهگن نمـشد و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  زا  قوف  هیآ  رد 
نابهگن نیرت  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ  .دوب  هدش  قیبطت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  بلطم  نیا 

داد و اه  ینابرق  هار  نیا  رد  .درک و  همیب  هدنز و  ار  بان  مالسا  دوخ  نوخ  اب  وا  تسه  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  مالـسا 
زا تسا  هدرب  راک  هب  تلزن »  » ریبعت هک  قوف  تیاور  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قوف  هیآ  لماک  قیداصم  زا  یکی  سپ  .درک  ربص 

.تسا قیبطت  يرج و  باب 

مایپ

ماـما امـش  يوگلا  هار  نیا  رد  دـینک و  یناـبهگن  ربص و  نید  نانمـشد  ربارب  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اـب  قوف  هیآ  زا 
.دوب مالسا  هار  رد  صخش  نیرترادیاپ  نابهگن و  نیرت  گرزب  هک  دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح 

ءاسن هروس  موس :

هریبک ناهانگ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  - 20

هراشا

ص:190
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زا هک  یگرزب  ناـهانگ  زا  رگا  « ؛ )  ًاـمیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  ْمُِکتائِّیَـس َو  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  اـم  َِرئاـبَک  اوـُِبنَتْجَت  ْنِإ  . ) 31 ءاسن /
«. میزاس یم  دراو  يدنمجرا  هاگیاج  رد  ار  امش  و  مییادز ، یم  امش  زا  ار  ناتیاه  يدب  دینک ، يرود  دیوش ، یم  عنم  اه ] ] نآ

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ره ینعم  هب  هریبک »  » هانگ .تسا  یبسن  کچوک  گرزب و  هانگ  سپ  تسا ؛ گرزب  هاـنگ  ادـخ و  ربارب  رد  یناـمرفان  ناـهانگ ، همه  . 1
، لتق لثم : تسا ؛ هدش  هداد  شتآ  هدعو  نآ  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  تسا (1) و  تیمهارپ  گرزب و  مالسا  رظن  زا  هک  تسا  یهانگ 

.تسا هدش  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  زا  یثیدح  رد  .تفع  یفانم  لمع  يراوخابر و 
(2)

هب تشگزاب  گنج و  زا  رارف  میتی ، لام  ندروخ  يراوخ ، ابر  نیدلاو ، قاع  لتق ، رفک ، لماش  هریبک  ناهانگ  تایاور ، زا  یخرب  رد  . 2
.تسا (3) هدش  ترجه ، زا  لبق  تلاح 

تاجرد هب  هراشا  تقیقح  رد  بلاطم  نیا  .تسا  هدش  رکذ  ددع  داتفه  ای  تسیب و  هریبک  ناهانگ  دادعت  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  و 
.تساهنآ (4) قیداصم  هریبک و  ناهانگ 

کچوک و ياهراک   ) (5) مََمل »  » و دـب ،) راک  « ) هئیـس : » نوچ مه  دراد ؛ یتوافتم  تاریبعت  هریغـص » ناـهانگ   » دروم رد  میرک  نآرق  . 3
هانگ ادـخ  ربارب  رد  ینامرفان  هنوگره  هتبلا  کـچوک ،)  ) (6) هریغـص »  » و دـنز ) یم  رـس  ناسنا  زا  هتـساوخان  هک  یهانگ  تیمها و  مک 
یم رگید  مه  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  میماـن  یم  گرزب  ار  یخرب  کـچوک و  ار  یخرب  هک  نیا  اـما  تسا ، گرزب 

.میجنس

ص:191

عمجم  ) .تسا یبسن  یخرب  ندوب  کچوک  ندوب و  گرزب  تسا و  گرزب  ناهانگ  همه  هک  میدقتعم  ام  هدرک : نایب  یسربط  ( . 1 - ) 1
(. هیآ لیذ  ص61 ، ج3 ، نایبلا ،

، یفاص ریسفت  ص315؛ ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص276؛ ج2 ، یفاک ، لوصا  « ) رانلا اهیلع  ّلـجوّزع  هّللا  بجوا  یتلا  رئاـبکلا ، ( . 2 - ) 2
(. ص359 ج3 ، هنومن ، ریسفت  ص473 و  ج1 ، نیلقثلا ، رون  ص444؛ ج1 ،

.نامه یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
.دییامرف هعجارم  رهم  نآرق  ریسفت  رد  مجن  هروس  هیآ 32  لیذ  هب  هریبک  ناهانگ  دروم  رد  رت  شیب  تاعالطا  يارب  ( . 4 - ) 4

.32 مجن / ( . 5 - ) 5
.49 فهک / ( . 6 - ) 6
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عون کی  گرزب ، ناهانگ  زا  زیهرپ  ینعی  دوش ؛ یم  کچوک  ناـهانگ  یگدوشخب  یگدیـشوپ و  بجوم  گرزب  ناـهانگ  زا  زیهرپ  . 4
یم هک  یماگنه  لثم  دیوشب ؛ وا  دوجو  زا  ار  کچوک  ناهانگ  راثآ  دناوت ، یم  هک  دـنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  یناحور » ياوقت   » تلاح

.دربب نیب  زا  ار  اهاذغ  یخرب  بولطمان  راثآ  دناوت  یم  وا  ملاس  جازم  دنک ، زیهرپ  كانرطخ  یمس  داوم  زا  ناسنا  رگا  مییوگ :

گرزب ناهانگ  كرت  هب  قیوشت  یعون  تسا ، هداد  رارق  کچوک  ناهانگ  شـشخب  ار ، گرزب  ناهانگ  كرت  شاداپ  ادـخ  هک  نیا  . 5
.تسا

: دنوش یم  هریبک  ناهانگ  هب  لیدبت  هریغص  ناهانگ  تروص  دنچ  رد  . 6

(1) هریغص ؛ ناهانگ  رارکت  فلا )

(2) هریغص ؛ هانگ  ندرمش  ریقح  کچوک و  ب )

(3) ادخ ؛ نامرف  ربارب  رد  یشکندرگ  ربکت و  يور  زا  هریغص  هانگ  باکترا  ج )

(4) دوش ؛ نارگید  يارب  نآ  ندش  وگلا  بجوم  هک  عامتجا ، هتسجرب  دارفا  طسوت  هریغص  هانگ  ماجنا  د )

(5) چوک ؛ هانگ  ماجنا  رطاخ  هب  یلاحشوخ  ه ) -

.ندروآ (6) رامش  هب  ادخ  تیاضر  رب  لیلد  ار ، هانگ  ربارب  رد  ادخ  عیرس  تازاجم  مدع  و )

رئابک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق 

، میظعلا هللااب  كرـشلا  عبـس : رئابکلا  ربکأ  : » لاق مالـسلا ،  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  ًانعنعم  يرازفلا  دّـمحم  نب  رفعج  ینثّدـح  لاـق : ٌتارف 
و فحزلا ، نم  رارفلا  و  تانـصحملا ، فذـقو  نیدـلاولا ، قوقع  و  میتیلا ، لام  لکأ  و  قحلاب ، الإ  ّلجوّزع  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لـتقو 

.هللا لزنأ  ام  راکنإ 

ص:192

(. ص288 ج2 ، یفاک ، لوصا  « ) رارصإلا عم  هریغص  ال   : » مالسلا هیلع  قداصلا  نع  ( . 1 - ) 1
(. راصق 348 تاملک  هغالبلا ، جهن  « ) هبحاص هب  ناهتسا  ام  بونذلا  دشا   : » مالسلا هیلع  یلع  نع  ( . 2 - ) 2

.37 تاعزان / ( . 3 - ) 3
نم صقنی  اهب ال  لمع  نَم  رزو  اهرزو و  هیلعف  هئیس  هنس  ّنس  نم   : » ملس هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هیآ 30 . بازحا ، هروس  ( . 4 - ) 4

(. ص61 ج7 ، ءاضیبلا ، هجحم  « ) ًائیش مهرازوا 
باوث ص361؛ ج3 ، هنومن ، ریـسفت  كاب » وهو  رانلا  لخد  کحاض  وهو  ًاـبنذ  بنذا  نم   : » ملـس هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ( . 5 - ) 5
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ص185. ج1 ، بولقلا ، داشرا  ص223 و  لامعالا ،
.8 هلداجم / ( . 6 - ) 6
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امأو .هلوسر  یلعو  هللا  یلع  هودرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  و  انیف ، هللا  لزنأ  ام  مکغلب  دـقف  میظعلا  هللااـب  كرـشلا  اـمأف 
نإف نیدلاولا  قوقع  امأو  .هب  اوبهذو  انئیف  انملظ  دقف  یماتیلا  لاومأ  لکأ  امأو  .هباحصأو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقف  مارحلا  سفنلا  لتق 
امأو .هتبارق  یفو  هتیرذ  یف  هوقعف  مهل ، بأ  وـهو   1 ْمُُهتاهَّمُأ ،) ُهُجاوْزَأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) هباتک یف  لاق  لـجوزع 

هعیبلا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  اوطعأ  دقف  فحزلا  نم  رارفلا  امأو  .مهربانم  یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  اوفذق  دقف  تانـصحملا  فذق 
هیف مجاعتی  امم ال  اذه  و  هودحجو ، انقح  اورکنأ  دـقف  لجوزع ، هللا  لزنأ  ام  راکنإ  امأو  .هولذـخ  هنع و  اورف  مث  نیهرکم ، ریغ  نیعئاط 

2 ًامیِرَک .) ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  ْمُِکتائِّیَس َو  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  : ) لوقی هللاو  دحأ ،

لیلحت

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  ار  هریبک  ناـهانگ  مهم  قیداـصم  زا  یکی  قوف  تیاور  دراد و  یلک  هراـشا  هریبک  ناـهانگ  هب  قوف  هیآ 
ناهانگ زا  یکی  لتق »  » هتفگ شیپ  ثیداحا  تایآ و  ساسا  رب  يرآ  .تسا  قیبطت  يرج و  باـب  زا  تلـالد  نیا  سپ  .دـنک  یم  یفرعم 

ماـما نتـشک  یلو  تسا  يداـع  ناـسنا  کـی  نتـشک  يارب  نیا  تسا و  هدـش  هداد  نآ  رب  نادـیواج  شتآ  هدـعو  هک  تسا (1)  هریبـک 
.دوش یم  رفک  دادترا و  بجوم  ماما  اب  گنج  ًالوصا  تسا و  مظعا  شهانگ  نیملسم ،

مایپ

هب هانگ  نیا  دـنا و  هدـش  هریبک  هانگ  بکترم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نـالتاق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  زا 
.دوش یم  نادیواج  باذع  رفک و  بجوم  هک  تسا  گرزب  يردق 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ناسحا  ترورض  - 21

هراشا

ِراْجلا یبْرُْقلا َو  يِذ  ِراْجلا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َهّللا َو ال  اوُُدبْعا  َو  . ) 36 ءاسن /
چیه و  دیتسرپب ؛ ار  ادخ  و  « ؛ )  ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِْنبا  ِْبنَْجلِاب َو  ِبِحاّصلا  ُِبنُْجلا َو 

، کیدزن هیاسمه  و  نایاونیب ، نامیتی و  ناکیدزن و  هب  و  ردام ، ردپ و  هب  دینک  یکین  و  دینادرگم ؛ کیرش  وا  اب  ار  زیچ 
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(93 ءاسن / (. ) اهِیف ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  ( . ) 3 - ) 1
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ِّربکتم هک  ار  یـسک  ادخ  هک  دـیتسه ؛ کلام  امـش  هک  ناگدرب ) زا   ) هچنآ هدـنام و  هار  رد  و  نیـشنمه ،] و   ] تسود و  رود ، هیاسمه  و 
«. دراد یمن  تسود  تسا ، شورف  رخف  و ]  ] زادرپ لایخ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: زا دنا  ترابع  هک  هدش  نایب  یمالسا  ّمهم  روتسد  هد  هیآ  نیا  رد  . 1

هب هّجوت  .تسا  كرـش  كرت  ادخ و  یگدنب  تدابع و  هب  مدرم  توعد  یمالـسا ، ياه  همانرب  مامت  یلـصا  فدـه  ادـخ ؛ تدابع  لوا :
ادا ار  یمالسا  قوقح  هیقب  دناوتب  ات  دنک  یم  يوق  ار  هدارا  صلاخ و  ار  تین  كاپ و  ار  حور  یهلا ، قح  کی  ناونع  هب  ادخ ، شتسرپ 

.دنک

رگید مه  اب  یفن  تابثا و  فرط  ینعی  دشاب ؛ كرش  زا  يرود  اب  هارمه  دیاب  ادخ  تدابع  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  ریبعت  زا  نمض ، رد 
.تسا هتفای  رولبت  هَّللا ) ّالا  هلا  ال   ) دیحوت راعش  رد  هک  روط  نامه  دشاب ،

نیا زا  .تسا (1)  هدـش  عقاو  دـیحوت  هب  شرافـس  زا  دـعب  عوضوم  نیا  نآرق ، تاـیآ  زا  دروم  راـهچ  رد  رداـم ؛ ردـپ و  هب  یکین  مود :
هلحرم رد  تایح  یتسه و  گرزب  تمعن  هک  ارچ  تسا ، دـنویپ  طابترا و  عوضوم  ود  نآ  ناـیم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلاـطم  بیترت 

.دراد طابترا  ردام  ردپ و  هب  يدعب  هلحرم  رد  ادخ و  هیحان  زا  لوا 

.تسا هدش  هدروآ  ادخ  هب  كرش  شود  مه  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  كرت  هک  تسور  نیا  زا 

دنوـیپ ندـش  مکحم  ببـس  هدـش ، دـیکأت  نآ  رب  نآرق  رد  هک  ناـشیوخ ، هب  یکین  محر ؛) هلِـص   ) نادـنواشیوخ همه  هـب  یکین  موـس :
ار رگید  کی  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  ات  دروآ  یم  دوجو  هب  هداوناخ  لیماف و  مان  هب  یلکـشتم  ياهدـحاو  هدـش و  یگداوناـخ 

.دننک عافد  رگید  مه  قوقح  زا  دنهد و  يرای 

زا و  دزادـنا ، یم  رطخ  هب  ار  ناـکدوک  نیا  تشونرـس  یفرط  زا  ناـمیتی ، ندرک  شومارف  تسرپرـس ؛ یب  ناـکدوک  هب  یکین  مراـهچ :
نکمم دوشن ، تبحم  نانآ  هب  دـنوش و  اهر  ناکدوک  نیا  رگا  نوچ  دزاـس ؛ یم  ور  هبور  رطخ  اـب  ار  عاـمتجا  تشونرـس  رگید ، فرط 

.عامتجا هب  یکین  مه  تسا و  درف  هب  یکین  مه  نامیتی  هب  یکین  سپ  دنبای ؛ شرورپ  كانرطخ  يدارفا  دندرگ و  فرحنم  تسا 
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.قوف هیآ  23 و  ءارسا / 151 ؛ ماعنا / 38 ؛ هرقب / ك.ر : ( . 1 - ) 1
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رارق هجوت  دروم  دیاب  دننک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دـنناوت  یمن  هک  ییارقف  ای  هداتفا و  راک  زا  لولعم و  دارفا  نایاونیب ؛ هب  یکین  مجنپ :
.تسا یمالسا  یناسنا و  لوصا  فالخ  رب  نانآ  ندرک  شومارف  دنریگ و 

(1) کیدزن ؛ ناگیاسمه  هب  یکین  مشش :

: هک هدش  تیاکح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یمالسا  تایاور  رد   (2) رود ؛ ناگیاسمه  هب  یکین  متفه :
.دنیآ (3) یم  رامش  هب  ناسنا  هیاسمه  فرط  راهچ  زا  هناخ  لهچ  ات 

درک یم  شرافـس  ناگیاسمه  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردق  نآ  هک : هدش  تیاکح  ناشیا  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
.دنربب (4) ثرا  رگید  کی  زا  ناگیاسمه  دهد  روتسد  دیاش  میدرک  یم  رکف  ام  هک 

دابآ و ار  اه  هناخ  دایز ، ار  قزر  رگید  کی  هب  ناـگیاسمه  ندرک  یکین  هک : میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  و 
.دنک (5) یم  ینالوط  ار  اهرمُع 

، نارفس مه  ناراک ، مه  تقوم ، یمیاد و  ناتسود  لماش  و  دراد ، یعیسو  يانعم  نیـشن » مه  تسود   » ریبعت ناتـسود ؛ هب  یکین  متـشه :
تسا و ترـشاعم  نسُح  يارب  یلک  روتـسد  کی  قوف  هیآ  ینعی  دوش ؛ یم  نارازگ  تمدخ  نارواشم و  نادرگاش ، ناگدننک ، هعجارم 

.تسا هیآ  قیداصم  زا  یکی  نایب  باب  زا   (6) تسا ، هدش  ریسفت  رسمه »  » هب تایاور  یخرب  رد  رگا 

ص:195

؛ دـنا هتـسناد  شیک  مه  ناگیاسمه  دـنواشیوخ و  ناگیاسمه  يانعم  هب  نارـسفم  یخرب  ار  کیدزن » ناـگیاسمه   » ریبعت هتبلا  ( . 1 - ) 1
نامه هیآ ، قایـس )  ) دـعب لبق و  هب  هجوت  اب  اما  دـنا ، کیدزن  ناسنا  هب  بهذـم  نید و  اـی  يدـنواشیوخ  رظن  زا  هک  یناـگیاسمه  ینعی 

ناگیاسمه همه  لماش  هیآ  قالطا  دنچ  ره  (. ص380 ج3 ، هنومن ، ریـسفت   ) تسا رت  بسانم  ناکم ، رظن  زا  کیدزن  ناگیاسمه  يانعم 
.دوش یم  دنواشیوخریغ  دنواشیوخ و  رفاک و  ناملسم و  زا  معا  کیدزن ،

رظن زا  هک  یناگیاسمه  ینعی  دـشاب ؛ ناملـسمریغ  ناگیاسمه  هیآ ، دوصقم  هک  دـنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  زا  یخرب  رکذـت : ( . 2 - ) 2
ناملسم ریغ  ناملـسم و  ناگیاسمه  لماش  هیآ  قالطا  دنچ  ره  تسا ، رت  بسانم  لوا  يانعم  هتبلا  هک  دنراد ، هلـصاف  ناناملـسم  اب  نید 

(. ص381 نامه ، ك.ر :  ) دوش یم 
لماش ار  کچوک  رهش  کی  ای  هناخ و  دودح 5000  تحاسم  ثیدح  نیا  هبساحم ، کی  قبط  ص451 . ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

.دوش یم 
یبطرقریسفت و رانملا ؛ ریـسفت  زین : همان 47 ؛ مالـسلا ،  هیلع  یلع  تیـصو  هغالبلا ، جـهن  ص51 ؛ ج7 ، یفاـک ، لوصا  ك.ر : ( . 4 - ) 4

.تنس لها  زا  يراخب  حیحص 
ص449. نامه ، یفاص ، ریسفت  ص667 ؛ ج2 ، یفاک ، لوصا  ( . 5 - ) 5

.دننک یم  تیاکح  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یبطرق  ریسفت  یناعملا و  حور  رانملا ؛ ك.ر : ( . 6 - ) 6
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دیرادن یتخانش  هنوگ  چیه  دارفا  نیا  هب  تبسن  امـش  هک  دراد  هراشا  هدنام ) هار  رد  « ) هار دنزرف   » ریبعت ناگدنام ؛ هار  رد  هب  یکین  مهن :
.درک ناشتیامح  دیاب  هک  دنا ، جاتحم  هدنام و  هار  رد  ینارفاسم  نونکا  یلو  دنشاب ، دنمتورث  دوخ  نطو  رد  نانآ  تسا  نکمم  و 

همانرب رـشق و  نیا  زا  مالـسا  ياه  تیامح  هدـش و  شرافـس  ناگدرب  دروم  رد  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  ناـگدرب ؛ هب  یکین  مهد :
.دوش نک  هشیر  یمالسا  هعماج  رد  يراد  هدرب  یتّدم ، زا  سپ  هک  دش  ببس  مالسا  رد  نانآ  یجیردت  يدازآ 

دنا شورفرخف  ّربکتم و  يدارفا  دنناسر ، یمن  دادما  نارگید  هب  دننک و  یمن  شنرک  قح  ربارب  رد  دنتـسین و  تسرپادخ  هک  يدارفا  . 2
.دنتسه (1) دوخ  دولآربک  تالیخت  لامعا و  راتفرگ  هک 

نتورف قح  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ّربکت  هک : هدـش  تیاکح  هیآ  نیا  لـیذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  . 3
.دنک (2) ریقحت  ار  اه  نآ  دنادب و  مدرم  زا  رتالاب  ار  دوخ  دشابن و 

یناسردادما يراکوکین ، وکین ، ترـشاعم  دـننام : دوش ؛ یم  کین  راتفر  هنوگره  لماش  تسا و  یعیـسو  موهفم  نارگید  هب  ناسحا  . 4
ناگیاسمه و نامورحم ، نادـنواشیوخ ، هب  تبـسن  ناسنا  يرآ ، ...و .  ییامن  هار  يراک و  مه  یتروشم ، يرکف و  ياه  کمک  يدام ،

.دراد ینیگنس  فیاظو  دوخ  نانیشن  مه 

« یبرقلا يذ   » قیداصم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندومرف : هیآ  نیا  هرابرد  هک  هدش  تیاکح  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  تایاور  یخرب  رد 
(. دوش یکین  نانآ  هب  دیاب  هک   ) دنتسه (3) تما  نیا  ناردپ  مالسلا  هیلع  یلع 

لتقو میظعلا ، هللااب  كرشلا  عبس : رئابکلا  ربکأ  : » لاق مالسلا ،  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ًانعنعم  يرازفلا  دّمحم  نب  رفعج  ینثّدح  لاق : ٌتارف 
ام راکنإو  فحزلا ، نم  رارفلاو  تانـصحملا ، فذـقو  نیدـلاولا ، قوقعو  میتیلا ، لام  لکأو  قحلاب ، الإ  ّلـجوّزع  هللا  مرح  یتلا  سفنلا 

.هللا لزنأ 

ص:196

هژاو و  درادـنپ ؛ یم  گرزب  ار  دوخ  تـالّیخت ، هلـسلس  کـی  اـب  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  لاـیخ »  » هداـم زا  لاـتُخم »  » هژاو ( . 1 - ) 1
ینهذ و دولآربک  تالّیخت  هب  هراشا  یکی  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآ  توافت  و  دنک ؛ یم  یشورف  رخف  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  روخَف » »

(. ص384 ج3 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر :  ) دراد یجراخ  زیمآّربکت  لامعا  هب  هراشا  يرگید 
ص69. ج7 ، ناقرفلا ، ص162 و  ج2 ، روثنملا ، ردلا  ( . 2 - ) 2

ص657. یلاما ، ص160 و  ص55 ، یفطصملا ، هراشب  ص449 ؛ ج1 ، یفاص ، ریسفت  ك.ر : ( . 3 - ) 3

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 246 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_196_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_196_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_196_3
http://www.ghaemiyeh.com


لتق امأو  .هلوسر  یلعو  هللا  یلع  هودرف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  امو  انیف ، هللا  لزنأ  ام  مکغلب  دقف  میظعلا  هللااب  كرشلا  امأف 
نإف نیدـلاولا  قوقع  امأو  .هب  اوبهذو  انئیف  انملظ  دـقف  یماتیلا  لاومأ  لکأ  امأو  .هباحـصأو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـتقف  مارحلا  سفنلا 
امأو .هتبارق  یفو  هتیرذ  یف  هوقعف  مهل ، بأ  وـهو   1 ْمُُهتاهَّمُأ ،) ُهُجاوْزَأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) هباتک یف  لاق  لـجوزع 

هعیبلا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  اوطعأ  دقف  فحزلا  نم  رارفلا  امأو  .مهربانم  یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  اوفذق  دقف  تانـصحملا  فذق 
هیف مجاعتی  امم ال  اذهو  هودحج ، انقح و  اورکنأ  دقف  لج ، زع و  هللا  لزنأ  ام  راکنإ  امأو  .هولذخ  هنع و  اورف  مث  نیهرکم ، ریغ  نیعئاط 

2 ًامیِرَک .) ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  ْمُِکتائِّیَس َو  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  : ) لوقی هللاو  دحأ ،

ًاْئیَش َو ِِهب  اوُکِرُْشت  َهّللا َو ال  اوُُدبْعا  َو  [ ) یلاعت  ] هلوق یف  مالسلا  هیلع  قداصلا ]  ] رفعج نع  انعنعم  یـسمحألا  دیعـس  نب  دمحم  نب  رفعج 
يِذـِب َو  [ ) نیدـلاولا  ] نادـلاولا امه  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاـق   3 ًاناسْحِإ ) ِْنیَِدلاْولِاب 

(1) مالسلاامهیلع .  نیسحلا  نسحلا و  لاق   4 یبْرُْقلا )

لیلحت

هک تسا  يردپ  شقن  نوچ  مه  ماما  ربمایپ و  شقن  تسا ؛ ردام  ردپ و  يونعم  قیداصم  نییعت  ای  نآرق و  نطب  نایب  تایاور  هنوگ  نیا 
.دنراد ام  رب  هناردپ  قح  دنتسه و  مدرم  يونعم  ناردپ  نانآ  سپ  دننک ، یم  تیاده  کمک و  یتسرپرس ، ار  یمالسا  هعماج 

رامش هب  ربمایپ  نارسپ  نانآ  هلهابم  هیآ  قبط  هک  ارچ  دنتسه  تما  نادنواشیوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  اما 
.دنتسه مدرم  همه  رت  گرزب  ردارب  مکح  رد  وا  نادنزرف  تسا  تما  ردپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  زین  دنیآ و  یم 

يدنواشیوخ نیرتالاو  هک  تسا  تما  ردپ  ماما ، دندوب و  ماما  ود  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هکنآ  رب  هوالع 
.دور یم  رامش  هب 

ص:197

ح19. ص269 ، ج23 ، راحب ، ص104 و  تارف ، ( . 5 - ) 1
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نیا زا  .ددرگ  یم  يونعم  دنواشیوخ  ردپ و  لماش  هاگ  نآ  دهد  یم  دنواشیوخ »  » و ردپ »  » يانعم رد  هعسوت  تایاور  هنوگ  نیا  يرآ ،
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اـم  یکین  هک  تسا  نشور  هتبلا  .تسا  مزـال  زین  اـه  نآ  هب  ندرک  یکین  ور 

.تسام دوخ  هب  یکین  تقیقح  رد  سپ  دوش  یم  نامدوخ  رت  شیب  لامک  تیاده و  زاس  هنیمز 

مایپ

وا هب  ناسحا  هک  تسا  مالـسا  تما  دنواشیوخ  ردپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
هیلع نیسح  ماما  هار  رد  تسا  رتشیب  تیاده  لامک و  بلاط  سک  ره  .دیآ و  یم  رامش  هب  محر  عطق  وا  اب  هطبار  عطق  .تسا و  يررض 

.دنک ناسحا  مالسلا 

خزود تخس  باذع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  - 22

هراشا

َناک َهّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  . ) 56 ءاسن /
ره هک  مینازوس ) یم  و   ) مینک یم  دراو  یشتآ  هب  هدنیآ  رد  ار  نانآ  دندیزرو ، رفک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  یتسارب  « ؛ )  ًامیِکَح ًازیِزَع 

؛ دنـشچب ار  یهلا )  ) باذـع ات  میهن ، شیاج  رب  اـه  نآ  زا  ریغ  ییاـه  تسوپ  دزوسب ،) و   ) ددرگ ناـیرب  نآ ) رد   ) ناـشیاه تسوپ  هاـگ 
«. تسا هنازرف  يریذپان  تسکش  ادخ ، هک  یتسردب 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ساـسحا يرت  مک  درد  تسا  نکمم   (1) دـش ، نایرب  تخوس و  نانآ  تسوپ  هک  یماگنه  دـنوش و  یم  خزود  شتآ  دراو  نارفاک  . 1
یمن يداع  نارفاک  رمتـسم  باذع  دیور و  یم  نانآ  ندـب  رب  يا  هزات  تسوپ  دـباین ، فیفخت  نانآ  تازاجم  هک  نآ  يارب  سپ  دـننک ؛

.دوش

تسوپ نتخوس  ایآ  ینعی  ( ؟ تسیچ رگید  ياه  تسوپ  نآ  هانگ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  هک : هدمآ  یثیدح  رد  . 2
( .تسا راگزاس  ادخ  تلادع  اب  هزات  ياه 

دننکـشب و هک  تسا  یتشخ  دـننامه  تسا ؛ نآ  ریغ  لاح ، نیع  رد  قباس و  ياه  تسوپ  ناـمه  ون  ياـه  تسوپ  نیا  : » دومرف ترـضح 
(2) دنروآرد .» يا  هزات  تشخ  تروص  هب  دنزیرب و  بلاق  رد  ار  نآ  هبترم  ود  دننک و  درخ 

ص:198

.تسا ندش  نایرب  يانعم  هب  لصا  رد  تَجِضَن » ( . 1 - ) 1
یبا نبا  هدننک  شسرپ  هک  هدش  تیاکح  . ) ص354 ج2 ، جاجتحا ، و  ص581 ؛ یلاما ، 429 ؛ ص428 -  ج3 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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(. دوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  روهشم  تسیلایرتام  اجوعلا ،
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هب رفیک  شاداپ و  لاقتنا  يارب  يا  هلیـسو  هراومه  مسج  دراد و  طابترا  ناسنا  یکاردا  ياوق  حور و  اـب  تقیقح  رد  رفیک  شاداـپ و  . 3
.تسا (1) ناسنا  حور 

.دیسر دهاوخ  وا  هب  هنالداع  بسانم و  رفیک  مه  زاب  ددرگ ، ون  ای  دوش و  ضوع  یسک  مسج  ای  تسوپ  رگا  سپ ،

.تسا ینامسج  داعم  عوقو  رب  رگید  یلیلد  هیآ  نیا  ینامسج و  مه  تسا و  یناحور  مه  داعم  . 4

خزود رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هاگیاج 

ره هک   (2) دنتسه ، مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  یلع و  ماما  هیآ ، نیا  رد  تایآ »  » زا دوصقم  هک  تسا  هدمآ  ریسافت  یخرب  رد 
.دش دهاوخ  راچد  یتخس  رفیک  هب  دنک ، ناشراکنا  دزرو و  رفک  اه  نآ  هب  سک 

رانلا لهأ  فصن  باذعب  بّذعیو  ٍران  نم  ٍتوبات  یف  لخدی  هلتق  نمو  الأ  ًاناودعو  ًاملظ  لتقی  نیسحلا  يدلو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق 
ًادُولُج ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک   ) کلذب یضر  وأ  عیابو  عیاش  نم  وه  اهنم ، رانلا  لهأ  ذّوعتی  ٌهحئار  هلو  هالجرو  هادی  ّتلغ  دقو 

.منهج (3) باذع  نم  مهل  لیولاف  منهج ، میمح  نم  نوقسیو  ًهعاس  مهنع  رتفیال   3 َباذَْعلا ) اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ 

لیلحت

دنک یم  نایب  ار  یهلا » تایآ   » زراب قیداصم  زا  یخرب  قوف  ثیداحا  یلو  تساه  نآ  كاـندرد  باذـع  نارفاـک و  دروم  رد  قوف  هیآ 
نامه هک  دـنک  یم  نایب  ار  راـفک   » قیداـصم زا  یکی  زین  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناـمه  هک 

هیآ نیا  رد  روکذم  تخس  باذع  راتفرگ  دندیزرو و  رفک  دنداتسیا و  قح  ماما  ربارب  رد  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمـشد 
.دندش

ص:199

.نامه هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص460. ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

، راـبخالا یناـعم  رد  ثیدـح  نیا  هباـشم  و  هنم ) ٌبـیرق   ) ح317 ص495 ، ج1 ، نیلقثلارون ، ح14؛ ص321 ، ج45 ، راـحب ، ( . 4 - ) 3
ح178؛ ص47 ، ج2 ، اـضرلارابخا ، نویع  ح2 ؛ ص321 ، ح19 و ج26 ، ص173 ، ج11 ، راـحب ، ص41 ؛ ءایبنألا ، صـصق  ص109 ؛

ص58. اضرلا ، هفیحص  ص306 و  نیقیلا ، فشک  ص300، ج44 ، راحب ، ح14 ، ص768 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت 
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مایپ

ماما نانمـشد  تسا و  یهلا  گرزب  تاـیآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  قوف  هیآ  زا 
.دوش یم  ون  هب  ون  هک  دنتسه  كاندرد  یباذع  راتفرگ  هک  دنتسه  ینارفاک  مالسلا  هیلع  نیسح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  نوچمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاطا  - 23

هراشا

ْنِإ ِلوُسَّرلا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 59 ءاسن /
هداتـسرف و  دینک ؛ تعاطا  ار  ادخ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ )  ًالیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک 
هداتـسرف ادـخ و  هب  ار  نآ  سپ  دـیدرک ، فالتخا  رگیدـمه  اب  يزیچ  رد  رگا  .دـییامن و  تعاطا  ار  نات  ( دوخ  ) رما ناـبحاص  و  ادـخ ] ]

رتوکین (ش ) ماجرف رتهب و  راک )  ) نیا دـیراد ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیبلطب ) يرواد  اـه  نآ  زا  و   ) دـیهد عاـجرا  شا ) )
«. تسا

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دیاش .ناربهر  ربمایپ و  زا  تعاطا  يارب  راب  کی  ادخ و  زا  تعاطا  يارب  راب  کی  تسا ؛ هدـش  رارکت  هیآ  رد  .دـینک » تعاطا   » ریبعت . 1
.تسادخ (1) نامرف  رطاخ  هب  ربمایپ  تعاطا  یلو  تسا ، یلصا  ادخ  تعاطا  هک  تسا  نآ  يارب  رارکت  نیا 

.تسا (2) عون  ود  عقاو  رد  اما  ناس ، کی  رهاظ  رد  اه  نآ  تعاطا  ینعی 

هتفر راک  هب  راب  کی  یهلا ، ناربهر  و  تسادخ ، هدنیامن  موصعم و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  .دـینک » تعاطا   » ریبعت . 2
یم نشور  سپ  تسا ، مزال  زین  یهلا  ناربهر  زا  تسا ، مزال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یطرـش  دیق و  یب  تعاطا  ینعی  تسا ؛

دننکن و اطخ  دنشاب و  تمصع  ماقم  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لثم  دیاب  هدش ، هراشا  اهنادب  هیآ  رد  هک  یهلا  ناربهر  هک  دوش 
.دشاب بولطم  طرش  دیق و  یب  تروص  هب  نانآ  زا  تعاطا 

دنا هتفگ  تنس  لها  نارسفم  زا  یخرب  .دنا  هدرک  هیارا  یتوافتم  ياهرظن  تنس  لها  هعیش و  نارسفم  رما ،» نابحاص   » هژاو دروم  رد  . 3
ناراد و مامز  دندارفا : نیا  رما  نابحاص  زا  دوصقم  هک 

ص:200

.تسا ریغلاب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  تاذلاب و  ادخ  تعاطا  رگید ، ترابع  هب  ( . 1 - ) 1
ص435. ج3 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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لداع نادنمشناد  دنهدن ، یمالـسا  ماکحا  فالخ  يروتـسد  هک  ینابـصنم  بحاص  ناراد و  مامز  لداع ، هچ  رگمتـس و  هچ  نامکاح ،
.تما عاـمجا  رگـشل (1) و  ناهدـنامرف  ربمایپ ، نارای  هباحـص و  هناگراهچ ، يافلخ  دـنراد ، یهاـگآ  تنـس  باـتک و  ياوتحم  زا  هک 

تعاطا تشذگ ، هک  روط  نامه  هک ، ارچ  دنتـسه ؛ موصعم  دارفا  قوف  هیآ  رد  رما » نابحاص   » زا دوصقم  هک  دنا  نآ  رب  هعیـش  نارـسفم 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  لماش  طقف  قوف  هیآ  سپ  تسا ؛ بجاو  طرش  دیق و  یب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  لثم  اهنآ ،

.دـنا (2) هدرک  تیاکح  زین  تنـس  لها  ناملاع  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  زین  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  بلطم  نیا  .دوش  یم 
.دوش یمن  اه  نآ  لماش  هیآ  سپ  دنتسین ، موصعم  ًالوا ، دندرب ، مان  تنس  لها  نارسفم  هک  ییاه  هورگ  دارفا و  هک  نیا  رب  هوالع 

.تسا راگزاسان  هیآ  قالطا  اب  اهریسفت  نیا  تسا و  هدروآ  طرش  دیق و  یب  قلطم و  تروص  هب  ار  رما  نابحاص  هیآ  ًایناث ، و 

موصعم ناماما  فرط  زا  یناسک  رگا  اما  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  ینعی  یمالـسا ، هعماج  موصعم  ناربهر  طقف  رما » نابحاص  . » 4
هب موصعم و  روتسد  هب  هطساو ، اب  اهنآ ، تاروتسد  تسا و  مزال  اه  نآ  زا  تعاطا  یطیارش  اب  دنوش ، بوصنم  یماقم  هب  مالسلا  مهیلع 

.دوش یم  یهتنم  ادخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

قیرط زا  ای  و  مالـسلا ؛  هیلع  رـصع  ماما  صاخ  نابیان  لثم  دـشاب ، هدـش  ماـجنا  میقتـسم  تروص  هب  دـناوت  یم  بصن  نییعت و  نیا  هتبلا 
ار مدرم  تبیغ ، نامز  رد  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  بیان  صاخ ، یطیارـش  اب  هیقف  تیالو  اهقف و  هک  دـشاب ، ماع  بصن 

.دوب هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ام ، رصع  رد  نآ  لماک  هنومن  هک  دننک ، یم  يربهر 

.تسا نانمؤم  يایند  ای  نید  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاهزیچ  رما » نابحاص   » رد رمَا »  » هژاو زا  دوصقم  . 5

دهد یم  روتسد  نآ  لیذ  دهد و  یم  رما  نابحاص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  زا  قلطم  تعاطا  هب  روتـسد  قوف  هیآ  ردص  . 6
تافالتخا ًالوا ، هک  دوش  یم  نشور  ریبعت  توافت  نیا  زا  .دـنربب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  دزن  ار  تاـفالتخا  ناناملـسم  هک 

هدرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  دزن  یلک  ماکحا  هب  طوبرم 

ص:201
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هب فظوم  ناناملـسم  همه  هعماج ، تموکح و  تایئزج  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هنرگو  تسا ، ربمایپ  ادـخ و  اـب  نآ  عیرـشت  هک  دوش  یم 
.دنتسه (1) یهلا  ناربهر  ربمایپ و  ادخ و  زا  تعاطا 

باتک و نیبم  يرُجم و  زین  ناماما  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  نخـس  ینعی  تنـس » باتک و   » تافالتخا عجرم  ًایناث ، و 
.دوش (2) رارکت  هیآ  لیذ  رد  رمألا  یلوا  ترابع  هک  دوبن  مزال  ور  نیا  زا  دنا ؛ هدرک  نایب  اهراب  هک  هنوگ  نامه  دنتسه ؛ ّتنس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  مکح  تافالتخا ، ماگنه  رد  هک  دنک  یم  نییعت  ناناملـسم  هعماج  يارب  یباطخلا  لصف  قوف  هیآ  . 7
ربمایپ تنـس  نآرق و  ناناملـسم ، رگا  زین  رـضاح  رـصع  رد  دـننک و  تعاطا  نآ  زا  دـیاب  همه  تسا و  رخآ  نخـس  یهلا ، نوناق  ینعی  ، 

لح رتدوز  نانآ  تالکـشم  دـنروآ و  یم  ور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دـننادب ، دوخ  تافالتخا  لـح  عجرم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تساهنآ نامیا  هناشن  رت و  ماجرف  شوخ  رتهب و  نانآ  يارب  نیا  دوش و  یم 

ییاهن رواد  ار  تنس ) نآرق و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نخـس  مدرم  دوش و  تیاعر  یمالـسا  هعماج  یتیریدم  ماظن  رگا   . 8
.ددرگ یم  دنمتداعس  یمالسا  هعماج  و  دوش ؛ یم  فرطرب  يدوز  هب  رت و  مک  هعماج  تافالتخا  دننادب ، دوخ 

رمالاولوا قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تیب لها  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  زین  یتایاور  دنا (3) و  هتفگ  تنس  لها  نارسفم  زا  یخرب 
.تسا (4) هدش  لزان  مالسلا  مهیلع 

هدش هدرب  اه  نآ  کت  کت  مان  دنتسه و  هعیش  ناماما  نامه  رمالا ،» ولُوا   » زا دوصقم  هک  هدش  تیاکح  زین  هعیـش  ددعتم  تایاور  رد  و 
.تسا (5)

ص:202

یلـص ربمایپ  ادخ و  دزن  ار  یفالتخا  هنوگره  ینعی  دوش ، یم  تافالتخا  همه  لماش  تسا و  قلطم  قوف  هیآ  رد  ءیـش »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.دوش یم  یّلک  تافالتخا  لماش  قوف ، هنیرق  اب  یلو  دینک ، لصف  لح و  تنس  باتک و  قبط  دیربب و  ملس  هیلع و  هللا 

ص441. ج3 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
.دنا هدرک  حیرصت  تنس  لها  زا  هدوَملا  ُعیبانَی  طیحملا و  ُرَحب  ریسفت  بحاص  ( . 3 - ) 3

ص116 و 114. هدوملا ، عیبانی  ص443 و  ج3 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 4 - ) 4
لیذ ص103 ، ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ص289؛ ج23 ، راونالا ، راحب  ص282 ؛ بقانم ج1 ، ص253 ؛ ج1 ، نیدـلا ، لامک  ك.ر : ( . 5 - ) 5

ص462. ج1 ، یفاص ، ریسفت  هیآ و 
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َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیبن  یلع  ّلجوّزع  هللا  لزنا  امل  لوقی : هللادبع  نب  رباج  تعمـس  لاق : یفعجلا  دیزی  نب  رباج 
هللا نرق  نیذـلا  رمـألا  اولوأ  نمف  هلوسر  هللا و  اـنفرع  هللا  لوـسر  اـی  تلق :  1 ْمُْکنِم ) ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوـُعیِطَأ  اوـُنَمآ 
مث نسحلا ، مث  بلاط  یبا  نب  یلع  مهل  وأ  يدـعب ، نم  نیملـسملا  همئأ  رباج و  ای  یئافلخ  مه  مالـسلا  هیلع  لاـقف  کـتعاطب ؟ مهتعاـط 
مث مالـسلا ، ینم  هأرقاف  هتیقل  اذاف  رباج  ای  هکردتـس  رقابلاب و  هاروتلا  یف  فورعملا  یلع  نب  دـمحم  مث  نیـسحلا  نب  یلع  مث  نیـسحلا ،
مث یلع ، نب  نسحلا  مث  دمحم ، نب  یلع  مث  یلع ، نب  دمحم  مث  یـسوم ، نب  یلع  مث  رفعج ، نب  یـسوم  مث  دـمحم  نب  رفعج  قداصلا 

قراـشم هیدـی  یلع  هرکذ  یلاـعت  هللا  حـتفی  يذـلا  كاذ  یلع ، نب  نسحلا  نبا  هداـبع  یف  هـتیقب  هـضرأ و  یف  هللا  هـجح  یینک  ییمس و 
.نامیالل (1) هبلق  هللا  نحتما  نم  الا  هتمامإب  لوقلا  یلع  اهیف  تبثی  هبیغ ال  هئایلوأ  هتعیش و  نع  بیغی  يذلا  كاذ  اهبراغم ، ضرألا و 

لیلحت

ناـماما هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  هملک  نیا  لـماک  قیداـصم  قوف  تاـیاور  دـناوخ و  یم  ارف  رمـالاولوا »  » تعاـطا هب  ار  ناـنمؤم  قوف  هیآ 
.دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  موصعم 

مایپ

تسا و بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاـطا  لـثم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تعاـطا  قوف  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ  ساـسا  رب 
.تسین زیاج  ترضح  نآ  تاروتسد  اب  تفلاخم 

دیهش ناگدشداد  تمعن  زا  ییوکین  قیفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 24

َنُـسَح َنیِِحلاّـصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهّللا َو  ِعُِـطی  ْنَم  َو  . ) 69 ءاسن /
 ( . ًاقِیفَر َِکئلوُأ 

نایوگتسار و ناربمایپ و  زا  هداد ، تمعن  نانآ  هب  ادخ  هک  یناسک ، اب  ناشیا  سپ  دننک ، تعاطا  ار  شا ] ] هداتـسرف ادخ و  هک  یناسک  و 
.دنتسه یناقیفر  وکین  هچ  نانآ  و  دوب ؛ دنهاوخ  نیشنمه )  ) ناگتسیاش نادیهش و 

ص:203

ص135، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  یفو  ح331  ص499 ، ج1 ، نیلقثلارون ، ص253؛ نیدلا ، لامک  ح17؛ ص249 ، ج36 ، راحب ، ( . 2 - ) 1
ص385. ج1 ، ناهربلا ، ص251 و  ج1 ، یشایع ، رد  نآ  هباشم  هصیقن ) عم   ) ح16 ص289 ، ج23 ، راحب ، ح13 و 
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لوزن نأش 

ناشیرپ و يزور  تشاد ، ترـضح  هب  يدیدش  تبحم  هک  نابُوث »  » مان هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هک  هدش  تیاکح 
یم رود  امـش  زا  هک  ینامز  تفگ : يو  .دندیـسرپ  شا  یتحاران  ببـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دیـسر  ناشیا  تمدخ  تحاران 
امش هاگیاج  رد  مشاب ، تشهب  لها  نم  رگا  زیخاتـسر ، رد  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  زورما  موش و  یم  تحاران  منیب ، یمن  ار  امـش  موش و 
امـش رادید  زا  تروص  ود  ره  رد  نیاربانب  تسا ؛ نشور  نم  راک  فیلکت  هک  مشابن  تشهب  لها  رگا  دید و  مهاوخن  ار  امـش  متـسین و 

!؟ مشابن هدرسفا  ارچ  سپ  دش ؛ مهاوخ  مورحم 

نیشن مه  زین  تشهب  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ناوریپ  هک  داد  تراشب  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دش و  هداتـسرف  ورف  قوف  تایآ 
.دوب (1) دنهاوخ  ادخ  ناگدیزگرب  ناربمایپ و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دارفا .دنتـسه  یبوخ  ناقیفر  هک  ناحلاص ، ادهـش و  ناقیدـص ، ناربمایپ ، تسا : هدرک  مامت  هورگ  راهچ  رب  ار  دوخ  تمعن  دـنوادخ  . 1
نامه اه  نیا  دوب و  دنهاوخ  نیـشن  مه  نانآ  اب  زین  دننک  یم  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  تاروتـسد  هب  هک  سانـش  هفیظو 
َنیِذَّلا َطارِص  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها   ) دنک تیاده  نانآ  هار  هب  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  اهزامن  رد  زور  ره  هک  دنتـسه  یناسک 

(2) ْمِْهیَلَع . ) َتْمَْعنَأ 

ییوگ تسار  رادرک ، لمع و  اب  هک  یناسک  تسا (3) ؛ یتسرد  یتسار و  ناشدوجو  رسارس  هک  ینایوگ » تسار   » ینعی نیقیدص » . » 2
.دنناسر یم  تابثا  هب  ار  شیوخ 

.تسین یتسار  قدص و  زا  رتالاب  یماقم  توبن ، ماقم  زا  دعب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  ریبعت  زا 

دنتـسه (4)؛ مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  قیدص »  » زا دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  . 3
.تسین راصحنا  يانعم  هب  دننک و  یم  نایب  ار  هیآ  یلاع  نشور و  قیداصم  تایاور ، نیا  هتبلا 

ص:204

ص2. ص87 و ج65 ، ج22 ، راونالاراحب ، ص168 و  لوزنلا ، بابسا  ( . 1 - ) 1
.7-6 دمح / ( . 2 - ) 2

.تسا هغلابم  هغیص  قیدص »  » هژاو ( . 3 - ) 3
.469 ص468 -  ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 4 - ) 4
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فادـها هار  رد  ندـش  هتـشک  لمع و  اب  یهاگ  شیوخ و  نخـس  اب  یهاگ  ناـسنا  .تسا  هاوگ »  » ياـنعم هب  لـصا  رد  دیهـش »  » هژاو . 4
.دهد یم  قح  رب  یهاوگ  كاپ ،

هاوگ دهاش و  زیخاتـسر  زور  رد  هک  دنتـسه  يا  هتـسجرب  دارفا  ای  فده و  هار  رد  ناگدش  هتـشک  ای  قوف ، هیآ  رد  ادهـش »  » زا دوصقم 
.دنتسه (1) اه  ناسنا  لامعا 

يا هتسجرب  تاماقم  هب  ناربمایپ  تاروتـسد  زا  يوریپ  هدنزاس و  تبثم و  ياهراک  ماجنا  اب  هک  دنتـسه  يا  هتـسیاش  دارفا  ناحلاص » . » 5
.دنا هدش  لیان 

نیا هـتبلا   (2) دنتـسه ؛ مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هدـیزگرب  ناراـی  ناـحلاص ، زا  دوـصقم  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  . 6
.دننک یم  نایب  ار  هیآ  زراب  قیداصم  زین  تایاور 

ناربهر تسخن  هتـسیاش ، هعماج  کی  نتخاس  يارب  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـیاش  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هک  يا  هناـگراهچ  لـحارم  . 7
رد دنوش و  یم  لمع  دراو  تسا  گنهامه  مه  اب  ناشلمع  لوق و  هک  قیدـص  ناگدـننک  غیلبت  نانآ ، لابند  هب  و  ناربمایپ ، ینعی  یهلا ،

ندـمآ دوجو  هب  لحارم ، نیا  همه  لوصحم  دـنوش و  یم  دیهـش  ینابرق و  اه  یگدولآ  اـب  هزراـبم  هار  رد  ناـنآ  زا  یخرب  موس  هلحرم 
هدهع هب  ار  تداهـش  غیلبت و  يربهر ، هفیظو  هدـنیآ  لسن  هب  تبـسن  دـنراد و  یم  هاگن  نشور  ار  قح  لعـشم  هک  تسا  حـلاص  يدارفا 

.دنراد (3)

اطع نانآ  هب  بوخ  نانیـشن  مه  نایتشهب ، ياه  تمعن  لیمکت  يارب  زین ، رگید  ناهج  رد  هک  دنا  شزرا  اب  ردق  نآ  بوخ  نارـشاعم  . 8
.دنوش یم 

هک تسا  هار  نیا  رد  ینعی  دنیآ ؛ یم  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  ریـسم  زا  یتشهب  بوخ  ناقیفر  . 9
.دنراد دوجو  ناحلاص  ادهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ،

.دوش نیشن  مه  نانآ  اب  ترخآ  رد  دناوتب  ات  دنراد ، ار  اه  تلصخ  نیا  هک  دشاب  یناقیفر  لابند  هب  ایند  رد  دیاب  ناسنا  يرآ ،

ره هکلب  تسین ، مه  اب  نانآ  ماقم  يربارب  ياـنعم  هب  ناـحلاص ، ادهـش و  ناقیدـص و  ناربماـیپ و  اـب  رادرب  ناـمرف  دارفا  ینیـشن  مه  . 10
.دنراد یهلا  فاطلا  بهاوم و  زا  صاخ  یمهس  دوخ ، ماقم  قبط  مادک ،

ص:205

.461 ص460 -  ج3 ، هنومن ، ریسفت  نامه و  ( . 1 - ) 1
.نامه یفاص ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

.نامه ج3 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 256 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_205_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_205_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_205_3
http://www.ghaemiyeh.com


: قوف هیآ  رد  ءادهش  لماک  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

َنیِِّیبَّنلا َو َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  : ) هناحبـس هللا  لوق  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلأـس  تلاـق : هملـس ، مأ  نع 
(. ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َنیِِحلاّصلا َو  ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو 

َو  » هزمح َنیِِحلاَّصلاَو »  » نیـسحلا نسحلا و  ِءادَـهُّشلاَو »  » بلاط یبأ  نب  یلع  َنیِقیِّدِّصلاَو »  » انأ َنیِیبَّنلا » َنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  : » لاق
(1) يدعب .» رشع  انثالا  همئألا  ًاقِیفَر » َِکئلوُأ  َنُسَح 

لیلحت

مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  هک  هدش  هراشا  ءادهـش  قیداصم  هب  تیاور  نیا  رد  تسا و  هدش  هراشا  ءادهـش  دـنلب  هاگیاج  هب  هیآ  نیا  رد 
لفحم دهاش  یعمـش  نوچمه  دندرک و  ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  .دنتـسه  اه  نآ  لماک  قیداصم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

يرج و باب  زا  تیاور  اما  تسین  مالسلا  هیلع  ماما  ود  نیا  رد  رصحنم  ءادهش  هک  دنچ  ره  سپ  .دندش  ناناملسم  هار  غارچ  تیرـشب و 
.دنک یم  نایب  ار  ءادهش  لماک  قیداصم  قیبطت 

مایپ

تمعن وا  هب  هک  تسا  ییوکین  قیفر  یگرزب و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اـب  قوف  هیآ  زا 
تیاده مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچمه  یناگدـش  هداد  تمعن  هار  هب  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  زامن  ره  رد  هدـش و  هداد  یهلا 
ترخآ ایند و  رد  ییوکین  قیفر  هک  .دوش  تسود  وا  اب  دهن و  ماگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  رد  دبلط  وکین  قیفر  سک  ره  يرآ  .دـنک 

.تسا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  داهج  موزل  - 25

هراشا

َنْوَشْخَی ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اّمَلَف  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْمُکَیِدـْیَأ َو  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  . ) 77 ءاسن /
ٌْریَخ ُهَرِخْآلا  ٌلِیلَق َو  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ُْلق  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاتِْقلا  اَْنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  انَّبَر  اُولاق  ًهَیْـشَخ َو  َّدَـشَأ  ْوَأ  ِهّللا  ِهَیْـشَخَک  َساّنلا 

تـسد داـهج ) زا  ًـالعف  : ») دـش هتفگ  ناـنآ  هب  هّکم ) رد   ) هک یناـسک  يوس  هب  ینک  یمن  رظن  اـیآ  « ؛ ) ًـالِیتَف َنوُـمَلُْظت  ـال  یقَّتا َو  ِنَِمل 
، دش ررقم  نانآ  رب  داهج ) و   ) گنج هنیدم ) رد   ) هک یماگنه  یل ]  ] و .دیزادرپب » تاکز  ِتایلام ]  ] و دیراد ؛ اپ  هب  ار  زامن  و  دیرادهگن ؛

، دندیساره یم  مدرم  زا  نانآ ، زا  يا  هتسد  هاگانب 
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ارچ یتشاد !؟ رّرقم  ام  رب  ار  داهج ) و   ) گنج ارچ  ام ! راگدرورپ  يا ] : »] دنتفگ .رتدـیدش و  ندیـساره  ای  ادـخ ، زا  ندیـساره  دـننامه 
هک یـسک  يارب  و  تـسا ؛ كدـنا  اـیند ، يـالاک  : » وـگب اـهنآ ) هـب  ( »!؟ یتخادـنین ریخأـت  یکیدزن  دمآرــس  اـت  اـم  زا ) ار  ناـمرف  نـیا  )

« .دش دهاوخن  امش  هب  یمتس ، نیرتمک  و  تسا ؛ رتهب  ترخآ ، ياه ) تمعن   ) دشاب رادهگندوخ 

لوزن نأش 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دنتشاد ، رارق  ناکرشم  دیدش  رازآ  راشف و  تحت  هکم  رد  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  هدش  تیاکح 
رازآ دروم  هراومه  دـش و  نوگرگد  اـم  عضو  مالـسا  زا  سپ  اـما  میدوب ، مرتـحم  زیزع و  مالـسا ، زا  لـبق  اـم  دـنتفگ : دندیـسر و  هلآ 

.میبایزاب ار  دوخ  تّزع  ات  میگنج  یم  نمشد  اب  دیهد ، هزاجا  رگا  میراد ؛ رارق  نانمشد 

.متسین هزرابم  هب  رومأم  ًالعف  نم  دنتفگ : هکم  تیعقوم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يارب دارفا  نآ  زا  یخرب  دیدرگ ، رداص  داهج  روتسد  دش و  هدامآ  هناحلسم  هزرابم  يارب  هنیمز  دندمآ و  هنیدم  هب  ناناملـسم  یتقو  اما 
.درک شنزرس  ار  نانآ  دمآ (1) و  دورف  دارفا  نیا  دروم  رد  قوف  هیآ  .دندرک  هحماسم  یهاتوک و  گنج ، رد  تکرش 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یتاساسحا و دوز  هک  نانآ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  هجوت  دـنک و  یم  بلج  دارفا  قباوس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هجوت  هیآ  . 1
مهم ندوب  یبالقنا  .تسا  هدنهد  رادشه  هدنزاس و  يروآدای  نیا  .دنور  یم  ردب  نادیم  زا  دنوش و  یم  درـس  مه  دوز  دنوش ، یم  غاد 

.دومن لمحت  ار  تالکشم  درک و  لرتنک  ار  سردوز  تاساسحا  دیاب  بالقنا  لوا  هلحرم  رد  تسا ؛ مهم  ندنام  یبالقنا  تسین ،

دنویپ زمر  تاکز  و  ادخ ؛ اب  ناسنا  دنویپ  زمر  زامن  اریز  دش ؛ هراشا  تاکز  زامن و  هب  طقف  یمالـسا  تاروتـسد  نایم  زا  هیآ  نیا  رد  . 2
.تسادخ قلخ  اب  ناسنا 

یگدامآ نودب  گنج  داهج و  دینک ؛ داهج  هدامآ  ار  عامتجا  دـیزاسب و  ار  دوخ  حور  مسج و  قلخ ، ادـخ و  اب  دـنویپ  هلیـسو  هب  ینعی 
.تسا تسکش  هب  موکحم  یعامتجا ، مکحم  ياهدنویپ  یمسج و  یحور و 
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زا دوصقم  سپ  تسا ؛ هکم  ناناملسم  هب  طوبرم  قوف  هیآ  اما  دش ، عضو  هنیدم  رد  یعرش  بجاو  ِتایلام  تخادرپ  تاکز و  نوناق  . 3
زین هکم  رد  هک  تسا  ناملسم  نادنمتسم  هب  یلام  ياه  کمک  بجاو و  ریغ  ياه  ششخب  ینعی  بحتسم ، تاکز  هیآ ، نیا  رد  تاکز 

.تسا (1) هتشاد  دوجو 

نارود هکم ، هلاس  هدزیـس  نارود  ینعی  هدوب ؛ توافتم  اهنآ ، یناکم  ینامز و  تایـضتقم  قبط  هنیدـم ، هکم و  رد  ناناملـسم  هماـنرب  . 4
نارود هنیدم  رد  اما  تشاد ، یتدـیقع  هبنج  رت  شیب  هک  دـمآ  دورف  نآرق  هروس  دون  دودـح  هرود  نیا  رد  دوب ، ناناملـسم  یگدـنزاس 

.دش بجاو  دوب ، یمالسا  تموکح  نوئش  زا  هک  تاکز  داهج و  دوب و  ناناملسم  ملاس  عامتجا  يزیر  هیاپ  تموکح و  لیکشت 

ار يدام  ناهج  نیا  زا  دعب  دوش و  رت  عیسو  ناسنا  زادنا  مشچ  رگا  سپ  تسا ؛ يویند  یگتسب  لد  ههبج ، داهج و  كرت  مهم  لماع  . 5
.دوش (2) یمن  هتسب  لد  ایند  كدنا  يالاک  نیا  هب  دنیبب ، مه 

یـسک هب  یمتـس  نیرت  مک  دنـسر و  یم  شیوـخ  ياـه  تمعن  اـه و  شاداـپ  هب  نوـچ  تسا ؛ رتـهب  اوقتاـب  دارفا  يارب  رگید  ِناـهج  . 6
يا هرهب  ترخآ  يوکین  ياه  شاداـپ  زا  نوچ  دـنزود ؛ یم  مشچ  اـیند  نیا  كدـنا  ياـهالاک  هب  اوقت  یب  دارفا  اـما   (3) دش ، دهاوخن 

.دنرادن

گنج بوجو  رد  هیآ  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز 

هک  ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  و  دوب ) ربص  حلـص و  نامز  هک   ) مالـسلا هیلع  نسح  ماما  رـصع  اب  قوف  هیآ  ددـعتم ، ثیداحا  رد 
: هلمج زا  .تسا (4)  هدش  قیبطت  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  مایق  رصع  و  دوب ) گنج  نامز 

: هیآلا هذه  ریسفت  یف  مالسلا ،  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  رفعج ، نب  هللا  دبعل  یلوم  سیردإ  نع 
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َِمل انَّبَر  اُولاق   ) نیـسحلا عم  ُلاـتِْقلا )  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اّـمَلَف  َهـالَّصلا ...  اوُمِیقَأ  َو   ) نسحلا عم  ْمُکَیِدـْیَأ :) اوُّفُک  ْمَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  (َأ 
اْینُّدـلا ُعاتَم  ُْلق  : ) هللا لاق  رفظلاو ، رـصنلا  هعم  نإف  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا  جورخ  یلإ  ٍبیِرَق ) ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاـتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک 

 (. هیآلا یقَّتا  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ٌلِیلَق َو 

لیلحت

هیلع نسح  ماما  حلص  طیارش  رب  ار  نآ  قوف  تایاور  اما  .تسا  هنیدم  رد  گنج  طیارش  هکم و  حلـص  طیارـش  دروم  رد  هیآ  نیا  رهاظ 
هدرک و ذخا  یلک  هدعاق  کی  هیآ  زا  تیصوصخ  ءاغلا  اب  ینعی  .تسا  هدرک  قیبطت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گنج  طیارـش  مالـسلا و 

هیلع نسح  ماـما  رـصع  رد  يرآ  .تسا  هدرک  ناـیب  ار  هیآ  نطب  ینعی  .تسا  هدومن  صخـشم  دـعب  راـصعا  رد  ار  نآ  دـیدج  قیداـصم 
زا ار  مالسا  شنارای  ترضح و  یناشفناج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد  درک و  ظفح  ار  يدمحم  بان  مالسا  ناشیا  حلص  مالسلا 

.داد تاجن  فارحنا 

مایپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رـصع  طیارـش  لثم  مالـسا  ناهج  طیارـش  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  ساسارب 
يدمحم بان  مالسا  ات  درک  ینسح  راک  دیاب  دوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رصع  هکم و  لثم  طیارش  رگا  .درک و  ینـسح  راک  دیاب  دوب 

.دوش ظفح  فارحنا  زا  دنامب و  هدنز 

هدئام هروس  مراهچ :

مالسلا مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  - 26

هراشا

َلَکَأ ام  ُهَحیِطَّنلا َو  ُهَیِّدَرَتُْملا َو  ُهَذُوقْوَْملا َو  ُهَِقنَْخنُْملا َو  ِِهب َو  ِهّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  ِریِْزنِْخلا َو  ُمَْحل  ُمَّدلا َو  ُهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  . ) 3 هدئام /
ْمُهْوَشْخَت َو الَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  ٌقِْسف  ْمُِکلذ  ِمالْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  ِبُصُّنلا َو  یَلَع  َحـِبُذ  ام  ُْمْتیَّکَذ َو  ام  ّـالِإ  ُُعبَّسلا 

ٍْمثِِإل ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍهَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف  ًانیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخا 
ندیرب رس  ماگنه  هب   ] هک ار  هچنآ  و  كوخ ، تشوگ  و  نوخ ، و  رادرم ، ندروخ ) : ) تسا هدش  مارح  امش  رب  « ؛ )  ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف 

هدرپس و ناج  هداتفا و  يدنلب  زا  و  هدرم ، يرامیب ) ای  ، ) ندز رثا  رب  و  هدـش ، هفخ  تاناویح )  ) و هدـش ، هدز  گناب  نآ  رب  ادـخ  ریغ  مان ]
خاش برض  هب 
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رس یگنس  ياه  تب  ناتسآ )  ) رب هچنآ  و  دیُرِبب -  رس  دیبای و ) رد  هدنز   ) ار هچنآ  رگم  هدروخ -  نآ ) زا   ) هدنّرد هچنآ  و  هدش ، هتـشک 
 - .تسا ینامرفان  یگمه ) اهراک   ) نیا يدنب ؛ طرـش  ياه  بوچ  هلیـسوب  ناویح ) تشوگ   ) ندرک میـسقت  زین )  ) و تسا ، هدش  هدـیرب 

، زورما دیسارهب ! نم ) تفلاخم  زا   ) و دیـسارهن ؛ اه  نآ  زا  سپ ، دندش ؛ دیماان  امـش  نید  لاوز )  ) زا دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  زورما ،
سک ره  و  .متفریذپ -  نید  ناونعب ]  ] امش يارب  ار  مالـسا  و  مدومن ؛ مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید 
رایسب ادخ ، هک  ارچ ) دروخب ، اه  نآ  زا  هک  درادن  یعنام   ) سپ دشاب ، هانگ  هب  لیامتم  ریغ  و ] ، ] هنسرگ هک  یلاح  رد  دتفا ، رارطـضا  هب 

«. تسا زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: زا دنا  ترابع  هک  هدش  هراشا  زیچ  هدزای  ندروخ  تیعونمم  هب  هیآ  نیا  رد  . 1

مان هب  ًالوصا  ای  اه و  تب  مان  هب  تیلهاـج  تنـس  قبط  هک  یتاـناویح  تشوگ  مراـهچ : كوخ ؛ تشوگ  موس : نوخ ؛ مود : رادرم ؛ لوا :
اب هک  یتاناویح  تشوگ  مشـش :  (1) دنـشاب ؛ هدش  هفخ  یتروص  ره  هب  هک  یتاناویح  تشوگ  مجنپ : دـنوش ؛ یم  هدـیرب  رـس  ادـخ  ریغ 

تـشوگ متـشه : دنریمب ؛ يدنلب » زا  ندـش  ترپ   » رثا رب  هک  یتاناویح  تشوگ  متفه :  (2) دنراپـسب ؛ ناج  يرامیب  رثا  رد  اـی  هجنکش و 
رد هک  یتاناویح  تشوگ  مهد : دنوش ؛ هتـشک  ناگدـنرد  طسوت  هک  یتاناویح  تشوگ  مهن : دـنریمب ؛ خاش  هبرـض  رثا  رب  هک  یتاناویح 

دنوش (3)؛ ینابرق  بُُصن  گنس  لباقم 

ص:210

هدافتسا نآ  تشوگ  زا  سپس  هفخ و  نداد  راشف  اب  ار  ناویح  هک  دوب  موسرم  نایدوهی  زا  یهورگ  یلهاج و  بارعا  نایم  رد  ( . 1 - ) 1
ص258. ج4 ، هنومن ، ریسفت  ص217 و  ج24 ، هعیشلا ، لئاسو  ك.ر : .دندرک  یم 

ای دیدش  ندز  هب  یهاگ  و  دوش ، گرم  هب  یهتنم  هک  تسا  دیدش  يرامیب  ای  دیدش  ندز  يانعم  هب  ذـقو »  » هدام زا  هذوقوم ،» ( . » 2 - ) 2
ج4، هنوـمن ، ریـسفت  ك.ر :  ) .تسا دارم  لوا  ياـنعم  اـج  نیا  رد  اـما  دوـش ، یم  هتفگ  زین  دوـشن  گرم  هب  یهتنم  هک  دـیدش ، يراـمیب 
ات دـندز  یم  ردـق  نآ  اه  تب  رطاخ  هب  ار  تاناویح  زا  یخرب  دوب ، لومعم  اه  برع  ناـیم  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاـکح  یخرب  (. ص259

(. هیآ لیذ  یبطرق ، ریسفت  ك.ر :  ) دنتسناد یم  تدابع  یعون  ار  لمع  نیا  دنریمب و 
ینابرق نوخ  دـندرک و  یم  ینابرق  اه  نآ  لباقم  رد  دـندوب و  هدرک  بصن  هبعک  فارطا  رد  ییاه  گنـس  تیلهاج  نامز  رد  ( . 3 - ) 3
یصاخ لکش  ياراد  هراومه  اه  تب  هک  دوب  نآ  اه  تب  اب  بُُصن  نیا  توافت  دنتفگ و  یم  بُُصن  اه  نآ  هب  دندیلام و  یم  اه  نآ  هب  ار 

.دنتشادن یصاخ  لکش  اه  گنس  نیا  اما  دندوب ،
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.دوش (1) میسقت  رامق ) و   ) يدنبطرش ياه  هبوچ  اب  هک  یتاناویح  تشوگ  مهدزای :

رارطضا باب  زا  دوش (2) و  هنسرگ  ًادیدش  ناسنا  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  تسا ، زیاج  مارح  ياه  تشوگ  ندروخ  دروم  کی  رد  . 2
تـشوگ ندروخ  رد  مه  ماگنه  نیا  رد  دـشاب و  ناج  ظفح  يارب  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـنک ؛ هیذـغت  عونمم  ياذـغ  زا  هک  دوش  راـچان 

راک ماجنا  يارب  هک  يرفـس  رد  ای  دـنکن و  مهارف  شدوخ  ار  رارطـضا  تامدـقم  ای  درمـشن و  لالح  ار  نآ  دـنکن و  يور  هداـیز  مارح 
.دوشن (3) ترورض  نیا  راچد  هتفرگ  شیپ  رد  یمارح 

؟ تسیچ قوف  ییاذغ  داوم  اه و  تشوگ  تیعونمم  هفسلف  تمکح و  . 3

: دشاب ریز  دراوم  زا  یکی  تیعونمم  نیا  هفسلف  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  خساپ 

، دریمب قوف  لماوع  رثا  رب  دوشن و  هدیرب  رـس  حیحـص  تروص  هب  یناویح  یتقو  لاثم  يارب  تسا ؛ مهم  روما  نیا  یتشادهب  هبنج  فلا )
، دنک هدافتـسا  ناویح  نیا  تشوگ  زا  یـسک  رگا  دوش و  یم  اه  برکیم  دـشر  زکرم  دـنام و  یم  یقاب  وا  ندـب  رد  يدایز  ياه  نوخ 
وا ندب  زا  يدایز  نوخ  دوش و  هدیرب  رس  یمالسا  بادآ  اب  یناویح  رگا  یلو  دریگ ، یم  رارق  تیمومسم  يرامیب و  ضرعم  رد  ًالومعم 

« .دیربب رس  ار  نآ  هک  نآ  رگم  : » دیامرف یم  هیآ  هلابند  رد  هک  تسور  نیا  زا  دوب ؛ دهاوخ  لالح  دوش ، جراخ 

طرش ناویح  ندیرب  رس  عقوم  رد  ندوب  هلبق  هب  ور  ادخ و  مان  رکذ  ور  نیا  زا  هدوب و  هجوت  دروم  روما  نیا  يونعم  یقالخا و  هبنج  ب )
ياه همانرب  رامق و  ياه  نایز  مامت  هک  ارچ  تسا ، هدیدرگ  مارح  هدـش ، هتـشک  مالزا »  » يدنبطرـش رد  هک  یناویح  تشوگ  ای  هدـش و 

ار یفارخ 

ص:211

هاگ نآ  دندیرب ؛ یم  رس  سپس  دندیرخ و  یم  ار  یناویح  دندرک و  یم  يدنبطرش  مه  اب  رفن  هد  هک  دوب  موسرم  تیلهاج  رد  ( . 1 - ) 1
هـسیک رد  دنتـشون و  یم  هدـنزاب »  » ناوـنع ددـع  هس  رب  و  هدـنرب »  » ناوـنع اـه  نآ  ددـع  تفه  رب  دـندرک و  یم  باـختنا  ریت  هبوـچ  هد 
یمهس مادک  ره  هدنرب ، رفن  تفه  دندروآ و  یم  نوریب  رفن  هد  زا  مادک  ره  مان  هب  یشک ، هعرق  تروص  هب  دنتخیر و  یم  یـصوصخم 

تـشوگ زا  یمهـس  هک  نیا  نودـب  دـنتخادرپ ، یم  ار  ناویح  تمیق  موس  کی  مادـک  ره  هدـنزاب ، رفن  هس  دنتـشاد و  یمرب  تشوگ  زا 
ج2، یفاص ، ریسفت  ك.ر :  ) تفر یم  رامش  هب  رامق  یعون  نانآ  راک  دندیمان و  یم  مالزَا »  » ار يدنبطرش  ياه  هبوچ  نیا  .دنشاب  هتشاد 

(. ص8
ای یطحق  ماگنه  رد  دیدش  یگنسرگ  رثا  رد  مکش  یگتفرورف  يانعم  هب  اج  نیا  رد  و  یگتفرورف »  » يانعم هب  هصمخم »  » هژاو ( . 2 - ) 2

.تسا هانگ  هب  لیامت  يانعم  هب  فناجتُم »  » ریبعت تسا و  يراتفرگ 
ص272. ج4 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
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« .تسا راگدرورپ  تعاطا  زا  جورخ  قسف و  لامعا  نیا  مامت   » هک هدـش  هراشا  روما  نیا  میرحت  همادا  رد  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  رب  رد 
(1)

: دنا هداد  لامتحا  ود  .دیربب » رس  امش  ار  ناویح  هک  نآ  رگم   » هلمج دروم  رد  نارسفم  . 4

دـنربب و ار  نانآ  رـس  ندرم  زا  لبق  دنـشاب و  هدرک  هلمح  اه  نآ  هب  ناگدـنرد  هک  دـشاب  یتاناویح  صوصخم  انثتـسا  نیا  هک  نآ  یکی 
.ددرگ (2) یمرب  انثتسا  زا  لبق  هدش  رکذ  ماسقا  مامت  هب  انثتسا  نیا  هک  دندقتعم  نارسفم  رثکا  یلو  دنوش ، لالح 

يدـنلب زا  هتفرگ ، رارق  یگفخ  ضرعم  رد  هک  یناوـیح  لـثم  تسا ، بساـنم  دراوـم  یخرب  يارب  انثتـسا  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو 
.تسین بسانم  كوخ ، تشوگ  لثم  دراوم ، یخرب  يارب  اما  هتفرگ ، رارق  ناگدنرد  هلمح  دروم  هدش و  هدز  خاش  هدش ، ترپ 

ار تشوگ  ندروخ  اهودـنه  یخرب  دـننام  هن  تسا ؛ هتفرگ  شیپ  رد  یلادـتعا  یـشور  تشوگ ، زا  ناـسنا  هدافتـسا  رد  میرک  نآرق  . 5
.تسا هدرک  لالح  ار  اه  نآ  نوخ  رامسوس و  رادرم (3) و  تشوگ  تیلهاج ، نارود  مدرم  یخرب  دننام  هن  هدرک و  مارح  ًاقلطم 

: تسا هدرک  لالح  ریز  طیارش  اب  دننک  یم  هدافتسا  كاپ  هیذغت  زا  هک  ار  یتاناویح  تشوگ  مالسا 

(. دنوش یم  يرامیب  ببس  هدولآ ، ياه  تشوگ  زا  هدافتسا  اب  راوخ  تشوگ  تاناویح   ) دنشاب راوخ  فلع  هک  یتاناویح  فلا )

.دنشابن ناسنا  رفنت  دروم  هک  یتاناویح  ب )

.دنشاب هتشادن  ناسنا  حور  مسج و  يارب  يررض  هک  یتاناویح  ج )

.دنشاب هدشن  ینابرق  یتسرپ  تب  كرش و  ریسم  رد  هک  یتاناویح  د )

.دنشاب (4) كاپ  يونعم  یتشادهب و  رظن  زا  ات  دنشاب ، هدش  هدیرب  رس  یمالسا  تاروتسد  قبط  ه ) -

ص:212

.ددرگ یمزاب  عمج  هب  هک  تسا  درفم  هراشا  ٌقِْسف ،» ْمُِکلذ  ( . » 1 - ) 1
(. ص260 ج4 ، ك.ر :  ) دناد یم  رت  کیدزن  تقیقح  هب  ار  رظن  نیا  هنومن  ریسفت  ( . 2 - ) 2

دراد یعیسو  موهفم  یعرش  حالطـصا  رد  و  دریمب ؛ دوخ  هب  دوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  یناویح  هب  ًالومعم  تغل  رد  هتیم »  » هژاو ( . 3 - ) 3
یعرش هتیم  موهفم  لخاد  یگمه  هیآ ، رد  روکذم  دراوم  سپ  .دوش  یم  لماش  هدشن ، هدیرب  رس  یعرـش  قیرط  هب  هک  ار  یناویح  ره  و 

.تسا هدش  رکذ  هناگادج  ندوب  هتیم  ور  نیا  زا  دراد ؛ دوجو  لامتحا  نیا  لقادح  ای  دنتسین و  يوغل  هتیم  موهفم  لخاد  اما  دنتسه 
ص262. ج4 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 4 - ) 4
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هدرک يراشف  اـپ  اهاذـغ  یخرب  ندوب  مارح  رب  اـهراب  نآرق  ور  نیا  زا  دراد و  يداـیز  ریثأـت  ناـسنا  حور  مسج و  تمالـس  رد  اذـغ  . 6
.تسا هدرک  هجوت  ناسنا  یحور  یمسج و  ياهزاین  همه  هب  تسا و  عماج  ینید  مالسا  يرآ ، تسا ؛

مهم و زور  نیا  زا  دوصقم  دروم  رد  .تسا  راّفک  يدـیُماان  زور  هک  هدـش  تمعن » مامتا  نید و  لامکا   » زور زا  نخـس  قوف  هیآ  رد  . 7
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  مالسا ، زاس  تشونرس 

.تسا هدش  مارح  اه  تشوگ  نیا  هک  تسا  يزور  نامه  فلا )

يرارکت یبلاطم  هدمآ و  زین  لحن  هروس  هیآ 115  هرقب و  هروس  هیآ 173  رد  قوف  هیآ  بلاطم  ًالوا ، نوچ  تسین ؛ حیحص  لامتحا  نیا 
.تسا يدیکأت  و 

زا دعب  هکلب  دنک  لماک  ار  مالسا  نید  ات  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  تسین  یماکحا  نیرخآ  ماکحا  نیا  ًایناث ،
.دمآ دورف  يرگید  ماکحا  هدئام  هروس  نیمه  رد  زین  نآ 

.دزاس سویأم  مالسا  زا  ار  نانآ  هک  دوبن  رثؤم  نارفاک  هیحور  رد  ردق  نآ  ماکحا  نیا  لوزن  ًاثلاث ،

.دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  مالسا و  روهظ  زور  ای  تئارب و  هروس  تایآ  لوزن  زور  ای  هکم ، حتف  زور  ب )

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جح  رفس  نیرخآ  رد  هک  تسا  هفرع  زور  ج )

هکم رد  زور ، نآ  تیعمج  هوبنا  و  دنوش ؛ سویأم  نارفاک  هک  داتفین  یمهم  قافتا  هفرع  زور  رد  نوچ  تسین ؛ حیحـص  زین  لامتحا  نیا 
هللا یلـص  ربمایپ  یلو  دـیدرگ  لزاـن  هفرع  رد  قوف  هیآ  دوش : هتفگ  هک  نآ  رگم  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  زین  ینم  و 

غالبا مدرم  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  نآ  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  تیالو  غالبا  هب  تبـسن  ناقفانم  شنکاو  زا  ساره  لیلد  هب  هلآ  هیلع و 
.تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدئام  هروس  هیآ 67  رد  هک  روط  نامه   (1) دومن ؛

، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  لبق  زور  داتـشه  دودـح  هک  قوف  هیآ  لوزن  ناـمز  اـب  یخیراـت ، رظن  زا  زین ، تـالامتحا  نیا 
.تسین راگزاس 

ص:213

نیمه زین  هللا  همحر  ییاـبطابط  همـالع  هیآ .) لـیذ  یـشایع ، ریـسفت  ك.ر :  ) تسا هدـش  تیاـکح  زین  یتـیاور  دروم  نیا  رد  ( . 1 - ) 1
لزان هفرع  رد  تیالو ) هلأسم   ) هیآ ياوتحم  هک  دراد  دوجو  مه  لاـمتحا  نیا  ص209 .) ج5 ، نازیملا ، ریـسفت   ) دنریذپ یم  ار  هاگدید 

.تسا بلطم  نیا  دهاش  هدئام  هروس  هیآ 67  لوزن  نأش  تایاور  .دیدرگ  غالبا  لزان و  ریدغ  رد  لامکا )  ) قوف هیآ  دش و 
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مخ ریدغ  زور  مویلا »  » زا دوصقم  هک  دنک  یم  دییأت  تنس (2)  لها  هعیش (1) و  زا  يدایز  تایاور  دنا و  هتفگ  هعیش  نارسفم  مامت  د )
هناوتـشپ دـندرک و  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ًامـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماـگنه  ینعی  تسا ؛

هک دندرک  هدهاشم  اریز  دندش ؛ سویأم  مالسا  نانمشد  نارفاک و  دش و  لماک  ادخ  نید  دنتخاس ، مهارف  مالـسا  هدنیآ  يارب  یمکحم 
اب هک  دوب  هنوگ  نیا  .تفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  دنمتردق  اسراپ و  لداع ، ملاع ، يدرف  تسین و  صخش  هب  مئاق  مالسا 

همانرب هک  دوب  زور  نآ  رد  دـش و  مامت  رـشب  رب  ادـخ  ياه  تمعن  تماما ، یهلا  تبهوم  اب  دـش و  لماک  مالـسا  يربهر ، طـخ  لـیمکت 
.دش هتفریذپ  رشب  ییاهن  نییآ  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  یهلا  تیاضر  دروم  مالسا  هدش  لماک 

زا تسا ؛ هدـش  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  مخ و  ریدـغ  اب  قوف  هیآ  طابترا  هب  هعیـش ، تنـس و  لها  زا  یناوارف  تاـیاور  رد  . 8
: زا دنا  ترابع  دنا  هدرک  حیرصت  رما  نیدب  هک  تنس  لها  نایوار  نادنمشناد و  هلمج 

رد مخ و  ریدغ  زور  رد  قوف  هیآ  هک  هدرک  تیاکح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  دیز ، زا  تیالو  باتک  رد  يربط  ریرج  نبا 
.دش لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هراب 

ریدغ زور  رد  هک  هدرک  تیاکح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فورعم  یباحـص  يرْدِـخ ، دیعـس  وبا  زا  زین  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش و  لزان  قوف  هیآ  هک  دندوب  هدشن  قرفتم  مدرم  زونه  تیالو ، هب  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  زا  سپ  مخ و 

.دندرک دنلب  ریبکت  هب  ادص 

وا يالوم  هک  تفگ  کیربت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمُع  ریدغ ، نایرج  زا  سپ  هک  هدرک  تیاکح  هریره  وبا  زا  يدادـغب  بیطخ  یتح  و 
.تسا (3) هدش  یناملسم  ره  يالوم  و 

ص:214

ص198، ج1 ، یفاک ، ص675 و  ص277 و ج2 ، ج1 ، نیدلا ، لامک  ص216 ؛ ینامعن ، هبیغ  ص293 ؛ ج1 ، یشایع ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص290.

و 256. ، 208 ، 207 ، 203 ص202 ، ج1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( . 2 - ) 2
مالعا ص2 ؛ قودص ، یلاما  ص515 ؛ تارف ، ریسفت   ) ملسم لک  الوم  يالوم و  تحبصا  بلاط  یبا  نباای  ّخب  ّخب  تفگ : رمع  ( . 3 - ) 3

ص234؛ ج42 ، یقـشمد ، هنیدم  خیرات  تنـس  لها  عبانم  زا  و  ص5 ؛ يربکلا ، هیادهلا  ص35 ؛ ج29 ، راونالاراحب ، ص165 ؛ يرولا ،
(. 275 و 392 ، 272 ، 233  - 230 ص222 ، ج1 ، ریدغلا ، ص194 و  باطخلا ، نب  رمع  هفیلخلا  هایح  نم 
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قیرط زا  تیاور  هد  نیلقثلا  رون  ناـهرب و   (2) یفاص ، ریـسفت  رد  تیاور (1) و   16 ریدغلا ، باتک  رد  هعیـش ، نایوار  نادنمـشناد و  زا 
.تسا (3) هدش  غالبا  مدرم  رب  ریدغ  زور  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  هدش  تیاکح  فلتخم  ياه 

هلصاف .هروس  نیا  هیآ 3  يرگید  هیآ 67 و  یکی  تسا ، مخ  ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دروم  رد  هدـئام  هروس  زا  هیآ  ود  . 9
ياه هروس  رد  یکم  تایآ  یهاگ  هدشن و  بترم  يروآ و  عمج  تایآ  لوزن  بیترت  قبط  نآرق  هک  تسا  ببس  نادب  هیآ  ود  نیا  دایز 
دراد لامتحا  زین  .دش و  یم  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتـسد  هب  تایآ  ياج  هک  هدش  تیاکح  و  سکع ؛ هب  ای  هدمآ و  یندم 

دش (4). هدناوخ  هیآ 67  هارمه  هب  ریدغ  زور  رد  موس  هیآ  زا  شخب  نیا  سپس  دش ، لزان  اجکی  هدئام  هروس  لوا  شخب  هک 

هب طوبرم  يرارکت  ماـکحا  يـال  هبـال  رد  ریدـغ ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  طوبرم  بلطم  هدـئام  هروس  موـس  هیآ  رد  . 10
هب تمهت  هنوگ  ره  زا  هک  ینافلاخم  .دـنامب  ناـما  رد  ناـفلاخم  فیرحت  سر  تسد  زا  اـت  تسا ، هتفرگ  رارق  مارح  لـالح و  ياهاذـغ 

.دندرکن (5) یهاتوک  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هزرابم  مالسا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یم لماک  نید  وا ، دوجو  اب  تسا و  حیحص  يربهر  هب  مالسا  بتکم  ماوق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، هب  هجوت  اب  هیآ ، نیا  زا  . 11
.دندرگ یم  سویأم  نارفاک  دوش و  یم  مامت  وا  اب  تمعن  دریگ و  یم  رارق  ادخ  تیاضر  دروم  دوش و 

دیابن ناناملسم  هعماج ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  مه  قیال  يربهر  دوجو  اب  سپ  تسا ، مالـسا  ربهر  نادقف  هب  نارفاک  دیما  همه  . 12
.دنریگب (6) هلصاف  تیالو  طخ  زا  مدرم  هک  دوش  یم  دایز  یتقو  نارفاک  رطخ  دنشاب ؛ هتشاد  یسرت  نارفاک  زا 

ص:215

.نامه ریدغلا ، ( . 1 - ) 1
.10 ص9 -  ج2 ، یفاص ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص266. ج4 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
.210 ص209 - ج5 ، نازیملا ، ریسفت  ك.ر : ( . 4 - ) 4

ص270. ج4 ، هنومن ، ریسفت  ( . 5 - ) 5
.21 ص19 -  ج3 ، رون ، ریسفت  ك.ر : ( . 6 - ) 6
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تمعن مامتا  نید و  لامکا  دراوم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو 

، مهسفنأ نم  مهب  یلوأ  و  نینمؤملا ، یلوم  انأ  و  يالوم ، هللا  نإ  سانلا ، اهیأ  مخریدغ - :) یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) لاق مث 
[. هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و   ] هداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

.هسفن نم  هب  یلوأ  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوأ  تنک  نم  یتیالوک ، هالو  لاقف : اذام ؟ هالو  هللا  لوسر  ای  لاقف : یـسرافلا ، ناملـس  هیلإ  ماقف 
(. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) لج زع و  هللا  لزنأف 

.همایقلا موی  یلإ  یئایصوأ  یف  هیف و  معن ، لاقف : هصاخ ؟ یلع  یف  تایآلا  هذه  تلزنأ  هللا ، لوسر  ای  ناملس : لاقف 

نمؤم و لـک  یلو  و  یتما ، یف  یتـفیلخ  و  یثراو ] ییـصو و  و   ] يریزو یخأ و  یلع  لاـقف : یل ، مهمـس  هللا ، لوسر  اـی  ناملـس : لاـقف 
و مهعم ، نآرقلا  و  دحاو ، دعب  ادحاو  هدلو  نم  هعستلا  مث  نیـسحلا ، ینبا  و  نسحلا ، ینبا  هدلو ] نم   ] امامإ رـشع  دحأ  و  يدعب ، هنمؤم 

لوسر نم  کلذ  انعمس  انأ  دهشن  اولاقف : نییردبلا  نم  الجر ]  ] رـشع ینثا  ماقف  ضوحلا .» یلع  اودری  یتح  هنوقرافی  نآرقلا ال  عم  مه 
.هنم صقنت  مل  هیف و  دزت  مل  تلق ، امک  ءاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

.انلضفأ انرایخ و  رشع  انثالا  ءالؤه  و  هلک ، هظفحن  مل  تلق و  امک  انعمس  دق  نیعبسلا : هیقب  لاقو 

(1) ضعب .» نم  ظفحأ  مهضعب  ظفحی ، سانلا  لک  سیل  متقدص  : » لاقف

لیلحت

مهیلع همئا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا .»  » هک دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
.تساه نآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  مالسلا 

تیالو ریدغ و  دروم  رد  هیآ  نیا  ریسفت  نیاربانب  .دنک  یم  نشور  ار  هیآ  ریسفت  هک  تسا  هیآ  لوزن  نأش  نایب  تقیقح  رد  تیاور  نیا 
نینمؤملاریما تماما  اب  مالـسا  نید  هک  روط  نامه  يرآ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هلمج  زا  راـهطا  همئا 

.داد همادا  لامک  اب  ار  دوخ  هار  دش و  ظفح  فارحنا  زا  اروشاع  هسامح  هلیسو  هب  دش  لماک  تفای و  همادا 

ص:216

ص644، ج1 ، نیلقثلارون ، ح18 ؛ ص444 ، ج1 ، ناهربلا ، ص187 ؛ سیق ، نب  میلـس  باتک  ح421 ؛ ص148 ، ج33 ، راحب ، ( . 1 - ) 1
ص633. سوواط ، نبال  نیصحتلا  ح261 و 
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مایپ

مامت وا  نید  دهاوخ  یم  سک  ره  سپ  دش  لماک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماما  اب  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  اب  مالسا  نید 
نید هار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  تیالو و  هک  دهد  همادا  ار  نانآ  هار  دریذـپب و  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  دـشاب  لماک  و 

.تسا تیناسنا  لامک  لامک و 

یهلا هلیسو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لّسوت  - 27

هراشا

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ )  َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َهَلیِسَْولا َو  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 35 هدئام /
«. دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  دینک ؛ داهج  وا  هار  رد  و  دییوج ؛ بّرقت  وا  هب  و  دینک ؛ ظفح  ادخ  باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ! ] دیا

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؛ دوش یم  لماش  دوش ، راگدرورپ  سدـقم  هاگـشیپ  هب  یکیدزن  ببـس  هک  ار  يزیچ  ای  راک  ره  دراد و  یعیـسو  يانعم   (1) هلیسو » . » 1
زین و  قافنا ، محر ، هلـص  ادـخ ، هناخ  ترایز  هزور ، تاکز ، زامن ، داـهج ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  لـثم 

هک ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ و  ماقم  هب  ادخ  نداد  دـنگوس  یتح  اه و  نآ  زا  يوریپ  حـلاص و  ناگدـنب  ناماما و  ناربمایپ و  تعافش 
یمالک رد  .تسادـخ  هب  یکیدزن  برقت و  ثعاب  روما  نیا  همه  هک  ارچ  تسا ؛ هلیـسو »  » عیـسو موهفم  ءزج  تساهنآ ، هب  هقالع  هناشن 

.تسا (2) هدش  هراشا  لّسوت  هلیسو و  دراوم  قیداصم و  نیا  زا  يرایسب  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

.درادن یصاخ  لیلد  قیداصم ، نیا  زا  یخرب  هب  هلیسو »  » موهفم صاصتخا  سپ 

لامعا اـب  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دـهاوخب ، يزیچ  ًالقتـسم  ماـما ، اـی  ربماـیپ  صخـش  زا  ناـسنا  هک  تسین  نآ  لـسوت  زا  دوصقم  . 2
تسا و كرش  هن  تسادخ ؛ هب  هجوت  یعون  تقیقح  رد  نیا  هک  دهاوخب ، يزیچ  ادخ  زا  ماما ، ای  ربمایپ  تعافش  يوریپ و  ای  هتسیاش و 

.تسین جراخ  مه  قوف  هیآ  نومضم  زا  هکلب  نآرق ، تایآ  فالخ  رب  هن 

ص:217

یم يرگید  هب  تبغر  لیم و  اب  برقت  ثعاب  هک  يزیچ  ای  تسا و  نتسج  یکیدزن  بّرقت و  يانعم  هب  لصا  رد  هلیسو »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.دوش

یف داهجلا  هلوسرب و  هب و  نامیالا  یلاعت ، هناحبـس و  هّللا  یلا  نولّـسوتملا  هب  لّسوت  اـم  لـضفا  نا   » هبطخ 110 هغالبلا ، جـهن  ( . 2 - ) 2
ص216. یسوط ، یلاما  ص247 و  ج1 ، عیارشلا ، للع  زین  و  ...هنإف » هلیبس 
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يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رافغتـسا  زا  ءاـسن  هروس  هیآ 64  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدیدنـسپ  هویـش  کـی  ناربماـیپ  هب  لّـسوت  . 3
رد میهاربا  رافغتـسا  زا  هبوت  هروس  هیآ 114  رد  شنادنزرف و  يارب  بوقعی  رافغتـسا  زا  فسوی  هروس  هـیآ 97  رد  مدرم و  زا  یهورگ 

.تسا هدش  هتفگ  نخس  شردپ  دروم 

زا تنس  لها  زا  یخرب  .تسا (1)  هدیسر  رتاوت  دح  هب  دنا  هتفگ  یخرب  تسا و  رایسب  لّسوت  دروم  رد  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  . 4
زین دوش (2) و  هتفریذـپ  وا  هبوت  ات  تسج  لسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  دـنا  هدرک  تیاکح  رمُع 

هب هنوگچ  هک  داد  شزومآ  ییانیبان  درم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  تنـس  لها  فورعم  نادنمـشناد  یخرب 
.دیوج (3) لسوت  اهاعد  رد  ترضح  نآ 

تایح زا  نانآ  هک  ارچ  تسین ؛ مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  تایح و  نیب  یتوافت  تعافـش ، دروم  رد  . 5
.دنا (4) ناگدنز  هک  دیرادنپن  هدرم  ار  نانآ  هک  دنک  یم  حیرصت  ادهش  دروم  رد  نآرق  دنرادروخرب و  یخزرب 

.تسا (5) تشهب  رد  ماقم  نیرتالاب  هلیـسو  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدـح  رد  . 6
.تسا عیسو  هلیسو  موهفم  هن  رگ  دنک و  یم  نایب  ار  هلیسو  قیداصم  تایاور  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 

دوش فرطرب  زین  عناوم  دیاب  ینعی  تسین ؛ نآ  لماک  ّتلع  اما  تسا ، يراگتسر  تداعـس و  زاس  هنیمز  داهج ، تعافـش و  ییاسراپ ، . 7
.میسرب (6) ییاهن  تداعس  هب  ات 

اب داـهج  قوف  هیآ  رد  ینعی   (7) دـنناد ؛ یم  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  اب  داـهج  زا  معا  ار  هیآ  نیا  رد  داـهج  نارـسفم ، زا  یخرب  . 8
.دوش یم  هیصوت  زین  سفن 

ص:218

.370 ص366 -  ج4 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص1371. ج3 ، ءافولا ، ءافو  ( . 2 - ) 2

(. تسا هدرک  تیاکح  یئاسن  يذمرت و  زا   ) ص1372 نامه ، ( . 3 - ) 3
.169 نارمع / لآ  ( . 4 - ) 4

ص293 و ج3 ، نایبلا ، عمجم  دـننک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ص33  ج2 ، یفاص ، ریسفت  ص22 و  ج8 ، یفاک ، ( . 5 - ) 5
.دنا هدرک  لقن  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ص94  ج3 ، ریثک ، نبا 

.همات تلع  هن  تسا ، یضتقم  نایب  يارب  لّعل »  » هژاو ( . 6 - ) 6
ص255. ج2 ، ریسافتلا ، هدبز  ص125 و  ج2 ، لیزنتلا ، راونا  ص33 ؛ ج2 ، یفاص ، ریسفت  ك.ر : ( . 7 - ) 7
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یهلا هلیسو  وا  لسن  زا  ناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هریگتـسد  ) یقثولا هورع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد 
، دمحم هب  هبوت  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دنتسه (1) و  ادخ  يوس  هب  هلیسو  و  مکحم )

.تسج (2) لّسوت  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ،

لیلحت

نایب هلیسو »  » نیا زراب  قیداصم  قوف  ثیداحا  رد  و  دنروایب ، بّرقت » هلیسو   » یهلا هاگرد  هب  هک  هدش  هتـساوخ  نانمؤم  زا  قوف  هیآ  رد 
باب زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  تایاور  هیآ و  نیا  تلالد  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  لّسوت  اه  نآ  زا  یکی  هک  هدش 

.تسا قیبطت  يرج و 

مایپ

هیلع نیـسح  ماما  هب  لّسوت  قیرط  زا  دـییوج  بّرقت  ادـخ  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  قوف  هیآ  زا 
نیـسح ماما  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دیاش  تسا و  بّرقت  ياه  هار  زا  یکی  هک  دـینک  تکرح  مالـسلا 

.تسا (3) تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع 

دنا هللا  بزح  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 28

هراشا

وا و هداتـسرف  ادـخ و  تیـالو  هک  سک  ره  و  « ؛ )  َنُوِبلاـْغلا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإَـف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّلَوَـتَی  ْنَم  َو  . ) 56 هدئام /
«. تسا دنمزوریپ  ادخ  بزح  اهنت ، هک  یتسارب  تسادخ و ) بزح  زا   ) سپ دریذپب ، دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

بزح  » ریبعت هک  ارچ  تسا ؛ روما  رد  فرـصت  قح  يربهر و  یتسرپرـس و  يانعم  هب  تیـالو » ، » لـبق هیآ  نوچ  مه  زین ، هیآ  نیا  رد  . 1
.تسا هتفر  راک  هب  نآ  يزوریپ  و  هّللا »

هب هژاو  نیا  ور  نـیا  زا  دراد ؛ دوـجو  كرتـشم  فادـها  نیمأـت  يارب  عاـمتجا  یگتـسب و  مـه  لّکـشت ، عوـن  کـی  بزح »  » ياـنعم رد 
.دوش یم  طوبرم  یمالسا  تموکح 

يدارفا رگا  ینعی  تسا ؛ يونعم  يداـم و  يزوریپ  هنوگ  ره  هدـش ، هراـشا  نادـب  قوـف  هیآ  رد  هک  هَّللا » بزح   » يزوریپ زا  دوـصقم  . 2
.دنوش یم  زوریپ  اه  هنیمز  مامت  رد  دیدرت ، نودب  دنریگ ، رارق  ادخ  بزح  ءزج 
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ص:219

ص33. ج2 ، یفاص ، ریسفت  ص344 و  ج36 ، راونالاراحب ، ص58 ؛ ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( . 1 - ) 1
ح102. ص219 ، مالسلا ،  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  ح25 و  ص150 ، ج11 ، راونالاراحب ، ( . 2 - ) 2

ص205. ج36 ، راونالاراحب ، هاجنلا ، هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  ّنا  ( . 3 - ) 3
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یگدامآ یهاگآ و  یگتسبمه ، داحتا و  هتسیاش ، لامعا  ییاسراپ و  مکحم ، نامیا  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  هّللا  بزح  . 3
هتشاد یتافص  نینچ  یگمه  ناناملسم  رگا  .دنـشاب  هتفریذپ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  ادخ ، تیالو  اهنت  دنشاب (1) و  یفاک 

دنا هدرکن  ادیپ  ار  هَّللا  بزح  رد  تیوضع  طیارش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنوش ، یمن  زوریپ  ناناملسم  زا  یخرب  رگا  دنزوریپ و  دنشاب ،
.دنزادرپ یم  رگید  کی  ياهورین  فیعضت  هب  نمشد  اب  هلباقم  داحتا و  ياج  هب  و 

هللا بزح  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح رد  .دنزوریپ (2) و  هک  دنتـسه ، هّللا  بزح  ام  نایعیـش  ام و  هک : هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد 
(3) ...و . »  نوبرقالا  هللا  لوسر  هرتع  نوبلاغلا و  هللا  بزح  نحن  دومرف «  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يرگید 

لیلحت

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دـنک  یم  صخـشم  ار  هّللا  بزح  لماک  قیداـصم  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
تلالد سپ  .دنا  هتفریذپ  ًالماک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  .دـنراد و  یمرب  ماگ  نانآ  هار  رد  زین  نایعیـش  دنتـسه و 

.تسا قیبطت  يرج و  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  تیاور  هیآ و 

مایپ

یم سک  ره  سپ  دنتـسه  هللا  بزح  وا  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوـف  تاـیاور  هب  هجوـت  اـب  هیآ  زا 
.دوش وا  هعیش  دهن و  ماگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  رد  دوش  قحلم  یهلا  بزح  هب  دهاوخ 

فارعا هروس  مجنپ :

فارعا رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 29

هراشا

اهُولُخْدَی َو َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدان  ْمُهامیِِـسب َو  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  ٌباجِح َو  امُهَْنَیب  َو  . ) 46 فارعا /
نایتشهب و هورگ  ود [  نآ  نایم  رد  و  « ؛ ) َنوُعَمْطَی ْمُه 

ص:220

.تسا هدمآ  هّللا  بزح  تافص  یخرب  زین  هلداجم  هروس  هیآ 22  رد  ( . 1 - ) 1
ص47. ج2 ، یفاص ، ریسفت  ص213 و  ص25 و ج24 ، ج4 ، راونالاراحب ، ص116؛ قودص ، دیحوت  ( . 2 - ) 2

ص67. ج4 ، بقانملا ، ص298 و  جاجتحالا ، ح1؛ ص205 ، ج44 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
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لها و  دنسانش ؛ یم  ناش  هرهچ  زا  ار  هورگ ) ود  نآ  زا   ) کی ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا ) اه (  يدنلب  رب  و  تسا ؛ یعنام  نایخزود ]
!« داب امش  رب  مالس  : » هک دنهد  یم  ادن  دنراودیما ، نادب )  ) نانآ هک  یلاح  رد  دنا ، هدشن  تشهب )  ) نآ لخاد  زونه )  ) هک ار ، تشهب 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

مه هک  دوش  یم  هتفگ  خزود  تشهب و  نایم  يا  هقطنم  هب  ثیداحا ، قبط  تسا و  دـنلب  عفترم و  لـحم  ياـنعم  هب  تغل  رد  فارعَا » . » 1
رب دـشاب ، فارعا  هقطنم  رب  سک  ره  اما  دوش ، یم  نایتشهب  نایخزود و  هدـهاشم  عنام  دراد و  رارق  ود  نآ  نیب  یعنام  باـجح و  نوچ 

.تسا (1) نایتشهب  هاگرذگ  نامه  نیا  .دنک  یم  هدهاشم  ار  ود  ره  تسا و  فرشم  خزود  تشهب و 

نیا .دـننک (2)  یمن  تاقالم  ار  رگید  مه  یتحار  هب  ییانثتـسا ، دراوم  رد  زج  دراد و  دوجو  یعناوم  ناـشنیب  ناـیخزود  ناـیتشهب و  . 2
.تسا (3) هدش  هدیشک  نانآ  نیب  هک  تسا  يراوید  ای  فارعا ، عفترم  نیمزرس  نامه  عنام 

قفا رد  ناـهج  نآ  هک  اـج  نآ  زا  دراد و  هیبشت  لـیثمت و  هبنج  یهاـگ  تسین و  قیقد  ترخآ  ناـهج  دروم  رد  اـه  ناـسنا  تاریبـعت  . 3
.تسین قیاقح  نآ  مامت  يایوگ  ام  ظافلا  میهافم و  تسالاو و  قیاقح  نآ  زا  یحَبَش ، نوچ  مه  یناسنا  تاریبعت  دراد ، رارق  يرتالاب 

: دننک یم  روبع  هورگ  هس  اج  نآ  رد  تسا و  نایتشهب  تخس  هاگرذگ  فارعا  . 4

.دنباتش یم  نافیعض  يرای  هب  دننک و  یم  فقوت  تخس  ياه  هاگرذگ  رد  هک  دنتسه  ناگرزب  نایاوشیپ و  لوا 

.دنراکهانگ نانمؤم  نامه  نانیا  دنتسه و  کمک  جاتحم  هک  دنتسه  یناوتان  دارفا  مود 

.دنوش یم  تشهب  دراو  دنرذگ و  یم  هاگرذگ  نیا  زا  تعرس  اب  هک  دنتسه  حلاص  نانمؤم  موس  و 

ص:221

.187 ص185 -  ج6 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص184. نامه ، ( . 2 - ) 2

هدـهاشم عنام  هک  تسا  فارعا )  ) عفترم نیمزرـس  ناـمه  دوصقم  قوف  هیآ  رد  و  تسا ، عناـم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  باـجح » ( . 3 - ) 3
ِهِیف ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف   ) تسا تمحر  شنورد  باذع و  شرهاظ  هک  تسا  يراوید  ای  دوش و  یم  نایتشهب  نایخزود و 

(. 13 دیدح / ( ) ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  ُهَمْحَّرلا َو 

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 273 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_221_3
http://www.ghaemiyeh.com


فقوت فارعا  رد  هک  دـش  هراشا  راـکهانگ ) ناـنمؤم  ناـیاوشیپ و  ینعی   ) مود لوا و  هورگ  هب  ثیداـحا ، دـعب و  تاـیآ  قوف و  هیآ  رد 
.دنراد (1)

هک تسا  هدـمآ  ثیداـحا  یخرب  رد  نوچ  دـنراد ؛ فقوت  فلتخم  هورگ  ود  فارعا »  » هقطنم رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  . 5
نیا ای  و  دنا ، مدرم  ناهاوگ  ناربمایپ  هک  دنتسه ، مدرم  رب  ناهاوگ  نانآ  هک  نیا  ای  و  دنتسه ، ادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  نیرت  یمارگ  نانآ 

هک دنتـسه  یناگدـناماو  نانآ  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  زا  رگید  یخرب  رد  (2) و  دنتـسه ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نانآ  هک 
هدمآ زین  تنس  لها  ریـسافت  رد  بلطم  نیا  .دـنراد (3)  مه  یکین  لامعا  هک  یناراکهانگ  ای  تسا  يواسم  ناشیاه  یکین  اـه و  يدـب 

.تسا (4)

ینانمؤم هب  هک  دنتـسه  نایاوشیپ  ینعی  لوا ، هورگ  دوصقم  هک  نآ  تسخن  دنا : هداد  لامتحا  ود  نآرق  نارـسفم  قوف  هیآ  دروم  رد  . 6
.دنهد (5) یم  مالس  دنا  هدشن  تشهب  لخاد  زونه  ناشناهانگ ) رثا  رد   ) یلو دنا  هدش  یتشهب  هک 

یماگنه دنراد و  یعناوم  یلو  دنوش  تشهب  دراو  دنراد  وزرآ  هک  دنتسه  فعضتسم  نانمؤم  ینعی  مود ، هورگ  دوصقم  هک  نآ  مود  و 
.دسر (7) یم  رظن  هب  رتراگزاس  لوا  ریسفت  اب  هیآ  رهاظ  .دنتسرف (6)  یم  دورد  نانآ  هب  دننیب  یم  ار  نایتشهب  هک 

فارعا لاجر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: لاقف ٌباجِح ) امُهَْنَیب  َو  : ) ّلجوّزع هللا  لوق  نع  لئـس  دقو  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هلاجر ، نع  یـسوطلا ، رفعجوبأ  خیـشلا  يور 
نسحلاو ٌّیلعو  ٌدّمحم  هیلع  ٌمئاق  رانلاو ، هّنجلا  نیب  ٌروس 

ص:222

ص86. ج3 ، روثنملا ، ردلا  ص137 و  ج8 ، يربط ، ریسفت  ص410 ؛ ج4 ، نایبتلا ، ص255 ؛ ج24 ، راونالا ، راحب  ( . 1 - ) 1
، لیزنتلا دهاوش  ص198 و  ج2 ، یفاص ، ریسفت  34 ؛ ص33 -  ج2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  549 ؛ ص547 -  ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص263. ج1 ،
ص547. ج2 ، ناهربلا ، ریسفت  ص331 و  ج8 ، راونالا ، راحب  ص408 ؛ ج2 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3

ص203. ج2 ، لیوأتلا ، بابلا  ص89 و  ج3 ، روثنملا ، ردلا  138 ؛ ص136 -  ج8 ، يربط ، ریسفت  ( . 4 - ) 4
هدبز ص167 و  ج3 ، ناـیبلا ، حور  ص14 ؛ ج3 ، يواضیب ،)  ) لیوأتلا رارـسا  لـیزنتلا و  رونا  ص200 ؛ ج2 ، یفاص ، ریـسفت  ( . 5 - ) 5

ص526. ج2 ، ریسافتلا ،
.اج نامه  يواضیب ،)  ) لیزنتلا راونا  اج و  نامه  ریسافتلا ، هدبز  اج ؛ نامه  یفاص ، ریسفت  ( . 6 - ) 6

.تسین راگزاس  دنتسه ) ناماما  ناربمایپ و  اه  نآ  سأر  رد  هک   ) فارعا گرزب  نادرم  نأش  اب  نومعطی » مه  و   » هک ارچ  ( . 7 - ) 7
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مهئابآ ءامـسأو  مهئامـسأب  مهنوفرعیف  مهیلإ  نولبقیف  انتعیـش ! نیأ  انّوبحم ! نیأ  نوداـنیف : مالـسلا  مهیلع  هجیدـخو  همطاـفو  نیـسحلاو 
.هّنجلا (1) مهنولخدیو  طارصلا  یلع  مهب  نوزوجیف  مهیدیأ  نوذخأیف  ْمُهامیِِسب ) الُک  َنُوفِْرعَی  : ) یلاعت هلوق  کلذو 

دعس نب  ّیلع  نع  يدبعلا ، ٍّیلع  نب  دمحأ  نع  ینیوزقلا ، نابیـش  نب  دمحأ  نب  نیـسحلا  نع  یـسوم ، نب  نوراه  نع  نسحلا ، نب  ّیلع 
تلأس لوقت : مالسلااهیلع  همطاف  تعمس  لاق : رذ  یبأ  نع  لیفطلا ، یبأ  نع  یّکملا ، ملـسأ  نب  لاله  نب  میرکلادبع  نع  ٍقورـسم ، نب 

نم ٌهعـستو  ياطبـسو  ٌّیلع  يدـعب  هّمئألا  مه  لاق : ْمُهامیِِـسب ) الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو   ) یلاـعت كراـبت و  هللا  لوق  نع  یبأ 
هللا فرعیال  هنورکنیو  مهرکنأ  نم  ّالإ  رانلا  لخدـیالو  هنوفرعی  مهفرعی و  نم  ّالإ  هّنجلا  لخدـیال  فارعألا  لاجر  مه  نیـسحلا ، بلص 

.مهتفرعم (2) لیبسب  ّالإ  یلاعت 

لیلحت

هللا یلـص  ربمایپ  ار  گرزب  ياه  ناسنا  نیا  قیداصم  قوف  ثیداحا  رد  دنا و  هدش  هتخانـش  هک  هدـش  گرزب  ینادرم  زا  نخـس  هیآ  رد 
رب قیبطت  يرج و  باب  زا  تیاور  نیا  .تسا  هدرک  یفرعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و 

.دراد تلالد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اه مایپ 

: دوش یم  هدافتسا  تایاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 

نومنهر تشهب  هب  ار  اه  نآ  دنک و  تعافش  نایعیش  زا  دناوت  یم  و  دراد ، زیخاتسر  رد  يا  هژیو  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 1
.دنوش یم  خزود  یهار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نافلاخم  نارکنم و  هک  روط  نامه  دوش 

.دشاب نیسح  راد  تسود  دشاب  یتشهب  زیخاتسر  رد  دهاوخ  یم  سک  ره  - 2

ینامسآ ياه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  - 30

هراشا

ْمُهاْهنَی ِفوُْرعَْملِاب َو  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  . ) 157 فارعا /
َِثئابَْخلا ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع 

ص:223

ح12. ص176 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ح19 و  ص255 ، ج24 ، راحبلا ، ( . 1 - ) 1
دانسأب ص122  ج2 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص296 و  ج1 ، بقانملا ، ص194؛ رثألا ، هیافک  ح220؛ ص351 ، ج36 ، راـحبلا ، ( . 2 - ) 2
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.هفلتخم
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ُمُه َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  ُهوُرَـصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ْمِْهیَلَع  َْتناـک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو 
ار وا  تافـص )  ) هک يربمایپ )  ) نآ دـننک ؛ یم  يوریپ  هدـناوخن ، سرد  ربمایپ  ادـخ ،)  ) هداتـسرف زا  هک  یناـسک  ناـمه ) (« ؛ ) َنوُِحْلفُْملا

دنـسپان راک ]  ] زا ار  نانآ  و  دهد ، یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک ]  ] هب ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنبای ؛ یم  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  ناشدزن 
ناشنیگنـس و فیلکت  دنک و  یم  مارح  نانآ  رب  ار  اه  يدـیلپ  درمـش و  یم  لالح  ار  هزیکاپ  ياه ] یکراوخ   ] ناشیارب دـنک و  یم  عنم 

شنانمشد و   ) دنتـشاد شا  یمارگ  دندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  و  دراد ؛ یمرب  اه  نآ  شود )  ) زا هدوب ، نانآ  رب  هک  ار  ییاه  لغ 
«. دنراگتسر نانآ  اهنت  دندومن ، يوریپ  هدمآ  دورف  وا  اب  هک  يرون  زا  دندرک و  شا  يرای  و  دنتشادزاب ) وا  زا  ار 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یـسک لوسر »  » اما دشابن ، غیلبت  هب  رومأم  دنچ  ره  دـنک ، یم  نایب  ار  ادـخ  مایپ  دوش و  یم  لزان  یحو  وا  رب  هک  تسا  یـسک  یبَن » . » 1
توبن زا  رتالاب  یماـقم  تلاـسر ، سپ  دـشاب ؛ ریـسم  نیا  رد  یگداتـسیا  یهلا و  نییآ  غیلبت  هب  رومأـم  توبن ، ماـقم  رب  هوـالع  هک  تسا 

.تسا (1) هدش  هدروآ  لوسر »  » حیضوت ناونع  هب  یبن » ، » هیآ نیا  رد  و  تسا ،

: دراد دوجو  لامتحا  هس  یُّما »  » هژاو دروم  رد  . 2

بتکم و تسا و  یقاب  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  یتلاح  نامه  هب  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ؛ ردام  يانعم  هب  ُما ،»  » هدام زا  هک ، نآ  تسخن 
زا تسا و  هتـساخرب  مدرم  هدوت  ناـیم  زا  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ، تُّما »  » هداـم زا  هک ، نآ  مود  تسا ؛ هدـناوخن  سرد  هدـیدن و  داتـسا 

.تسا هکم  لها  هک  یسک  ینعی  تسا ؛ هکم ) « ) يرُقلا ُّما   » هب بوسنم  یّما  هک ، نآ  موس  و  تسین ؛ نارگمتس  فارشا و 

هدمآ انعم  دنچ  هب  ظفل  کی  هک  درادن  مه  یعنام  تسا (2) و  هدش  انعم  یّکم  هدناوخن و  سرد  هب  یّما  هژاو  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 
.دشاب

.دوبن (3) هدناوخ  سرد  تشونن و  طخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  يددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  . 3
هکم رهش  رد  هک  يروط  هب  دوب ، مک  داوساب  دارفا  دادعت  زاجح  طیحم  رد 

ص:224

ص396. نامه ، ( . 1 - ) 1
ص242. ج2 ، یفاص ، ریسفت  ص70 و  ج9 ، یناعملا ، حور  79 ؛ ص78 -  ج2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ك.ر : ( . 2 - ) 2

 . ...و هیآ 2  هعمج ، هروس  هیآ 48 ؛ توبکنع ، هروس  ك.ر : ( . 3 - ) 3
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.دنتـسناد یم  ناگمه  دوب ، داوساب  هتفر و  بتکم  هب  زین  مالـسا  ربمایپ  هچ  نانچ  دنا (1) و  هدرمشرب  رفن  ار 17  داوس  اب  ناـنز  نادرم و 
تسین يداع  نیا  هک  دنام  یمن  یقاب  يدیدرت  دروایب ، ار  نآرق  میظع  باتک  دناوتب  يا  هدیدن  داتـسا  هدناوخن و  سرد  درف  نینچ  یتقو 

.تسا بیغ  اب  طابترا  یحو و  قیرط  زا  و 

( ظفاح  ) دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

دراد یشزرادض  یفنم و  راب  یـسراف  نابز  رد  هک  نآ  رب  هوالع  داوس » یب   » هژاو داوس .» یب   » هن دوب  هدناوخن » سرد   » مالـسا ربمایپ  . 4
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  قبط  نوچ  تسین ؛ راگزاس  مه  یمالـسا  ثیداحا  اب  تسین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماقم  قیال  و 

، یّما يانعم  سپ  .درک  یمن  هدافتـسا  تردـق  نیا  زا  اـما   (2) تشاد ، ار  نتـشون  ندـناوخ و  ییاناوت  ای  دـناوخب و  تسناوت  یم  ربماـیپ 
.داوس (3) یب  هن  تسا ، هدناوخن » سرد  هدیدن و  بتکم  »

هدـش و هتخانـش  ناـسنا  درخ  دزن  هک  تسا  ییاـهزیچ  تسا ، هدـش  لزاـن  هکم  رد  هک  قوـف  هـیآ  رد  رکنم » فورعم و   » زا دوـصقم  . 5
اب ًالماک  مالسا ، ربمایپ  توعد  ياوتحم  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  دناوت  یم  تاریبعت  نیا  .تسا  هتخانـشان  تشز و  لقع  دزن  ای  فورعم و 

.تسا (4) راگزاس  لقع 

، مالسا ربمایپ  توعد  ياوتحم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  .دزاس ،» یم  مارح  ار  زیمآرفنت  ياهزیچ  لالح و  ار  هزیکاپ  ياهزیچ   » هلمج زا  . 6
.درمش یم  لالح  ار  وکین  ياهزیچ  دنک و  یم  عونمم  ار  ّرضم  زیمآرفنت و  ملاسان و  ياهزیچ  تسا و  گنهامه  ناسنا  میلس  ترطف  اب 

لهج ریجنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرآ ؛ .دنکـش  یم  ار  مدرم  ياهریجنز (5)  لُغ و  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 7
یناگدـنز اـه و  ضیعبت  ریجنز  دـیحوت و  هب  ندـناوخارف  اـب  ار  تاـفارخ  یتسرپ و  تب  ریجنز  شناد ؛ ملع و  هب  توعد  اـب  ار  یناداـن  و 

.تسکش (6) نوناق ، ربارب  رد  تاواسم  یمالسا و  يردارب  هب  توعد  قیرط  زا  ار  یتاقبط 

ص:225

ص453. نادلبلا ، حوتف  ( . 1 - ) 1
ص172 و 374. ج5 ، ناهرب ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

(. صیخلت اب   ) 401 ص400 -  ج6 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
.هیآ لیذ  ج6 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

هتفگ دراد  یمزاب  تیلاعف  زا  ار  ناسنا  هک  ینیگنـس  زیچ  ره  هب  تسا و  ندرک  سبح  يراد و  هگن  يانعم  هب  لصا  رد  رِْـصا » ( . » 5 - ) 5
(. 157 فارعا /  ) .تسا ریجنز  يانعم  هب  لغ و  عمج  لالغا »  » و دوش ؛ یم 

.نامه هنومن ، ریسفت  ( . 6 - ) 6
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هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  نامیا  تسا : هدش  صخشم  دارفا  يراگتسر  ینارماک و  تداعـس و  يارب  طرـش  راهچ  هیآ  نیا  رد   . 8
.وا رون  زا  يوریپ  و  ناشیا ، يرای  تیامح و   (1) شنانمشد ، عفد  وا و  نتشاد  یمارگ  هلآ ، 

میرک نآرق  دوصقم  تسا  نکمم  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  تسا ، هدـمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  هک  يرون  دروـم  رد  . 9
هک دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوصقم  ای  تشگ و  لزان  ترـضح  نآ  صخـش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توبن  هارمه  هک  دشاب 

.دش هداتسرف  تیرشب  تیاده  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه 

مهیلع همئا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  رون ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  زین  ثیداـحا  یخرب  رد 
مالـسلا و هیلع  یلع  نآرق و  هک  دراد  عیـسو  یموهفم  يونعم  رون  هک  تفگ  ناوـت  یم  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  هتبلا  .دنتسه (2)  مالسلا 

.دشاب دراوم  نیا  همه  لماش  دناوت  یم  هیآ  سپ  دنتسه ؛ نآ  قیداصم  زا  مالسلا  مهیلع  همئا 

: تسا هدش  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن  يارب  هاوگ  جنپ  هب  قوف  هیآ  رد  . 10

(. دروآ ناغمرا  هب  رشب  يارب  ار  میظع  تامیلعت  نآرق و  نیا  لاح  نیا  اب  و   ) دوب هدناوخان  سرد  هک ، نآ  تسخن 

.تسا هدمآ  لیجنا  تاروت و  ياه  باتک  رد  وا  توبن  لیالد  هک ، نآ  مود 

.تسا راگزاس  لقع  اب  وا  توعد  ياوتحم  هک ، نآ  موس 

.تسا راگزاس  ناسنا  ترطف  میلس و  عبط  اب  وا  توعد  ياوتحم  هک ، نآ  مراهچ 

هک ارچ  درک ؛ اهر  ار  وا  تسکش و  ار  تیرشب  ياهریجنز  هکلب  تسبن ، رشب  ياپ  تسد و  هب  يا  هزات  ياهریجنز  اهنت  هن  هک ، نآ  مجنپ 
.دوخ هن  درک ، یم  ادخ  يوس  هب  توعد 

يرای تشاد و  گرزب  نیا  دراد و  ناسنا  يراگتـسر  رد  يا  هژیو  هاگیاج  وا  يراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشاد  گرزب  . 11
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  راثآ  هار و  مان و  تشاد  گرزب  اب  زین  نونکا  مه  تسین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـیح  ناـمز  صوصخم 

.تسا نکمم  وا  نید  ندرک  يرای  هلآ و 

ص:226

يانعم هب  نآ  لصا  ای  تسا و  تشاد  گرزب  مارتحا و  اب  هارمه  ندرک  يراـی  تیاـمح و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هُورَّزع »  » ریبعت ( . 1 - ) 1
(. نامه  ) تسا ندرک  يرای  نامه  نمشد ، زا  ندرک  يریگولج  موهفم  هک  تسا ، يریگولج  عنم و 

 . ...و ص593  ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ص243 ؛ ج2 ، یفاص ، ریسفت  ص310 ؛ ج23 ، راونالا ، راحب  ح2 ؛ ص194 ، ج1 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
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هدشان فیرحت  لیجنا  تاروت و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان 

رد اه  تراشب  نیا  زا  یخرب  یتح  هدمآ و  وا  تافص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  دروم  رد  ییاه  تراشب  لیجنا  تاروت و  رد 
: تسا هدمآ  تاروت  شیادیپ  رفس  رد  .تسا  دوجوم  زین  ینونک  هدش  فیرحت  لیجنا  تاروت و 

وا هب  کنیا  مدینش ، ار  وت  ياعد )  ) لیعامسا قح  رد  ...دیامن و  یگدنز  وت  روضح  رد  لیعامسا  شاک  يا  هک  تفگ  ادخ  هب  میهاربا  و 
مهاوخ یمیظع  تما  ار  وا  دومن و  دهاوخ  دیلوت  رورـس  هدزاود  دومن و  مهاوخ  دایز  تیاغ ، هب  هدـینادرگ ، روراب  ار  وا  مداد و  تکرب 

.دومن (1)

هاروتلا یف  تابوتکم  ٍءایـشأ  هسمخ  نع  سداسلا ، نع  ینربخأـف  لاـق  نأ  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  دوهیلا  نم  ٌرفن  ءاـج 
لاق .یل  ُّرقت  کتربخأ  انأ  نإ  هللااب  کتدشنأف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هدعب ، نم  اهیف  یـسومب  اودتقی  نأ  لیئارـسإ  ینب  هللا  رمأ 
یهو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ٌدّمحم  ٌبوتکم : هاروتلا  یف  ام  لّوأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لاق : دمحم ! ای  معن  دوهیلا :

ٍلوُسَِرب ًارِّشَبُم  َو   (، ) ِلیِْجنِْإلا ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی   ) هیآلا هذـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الت  ّمث  باط  هیناربعلاب 
یفو نیـسحلاو  نسحلا  ّیطبـس  عبارلاو ، ثلاثلا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  ییـصو  مسا  یناثلا ، رطـسلا  یفو  ُدَمْحَأ ) ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی 
ارون امه  ریبشو  ربش  نیطبسلا  مساو  ایلإ  ییصو  مسا  هاروتلا  یفو  اهیلع  هللا  تاولص  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  همطاف  امهّمأ  سماخلا ، رطسلا 

(2) دّمحم ! ای  قدص  ّيدوهیلا : لاق  مالسلااهیلع .  همطاف 

لیلحت

حیـضوت زین  قوف  تیاور  تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  لیجنا  تاروت و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماـن  ندـش  هتـشون  زا  هیآ  نیا  رد 
هتشاد دوجو  فیرحت  تاروت  رد  زین  مالسلا  مهیلع  همطاف  نیسح  نسح و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  مان  هک  دراد  دروم  نیا  رد  یلیمکت 
لـسن زا  رورـس  هدزاود  زا  نخـس  نآ  رد  هک  ارچ  تسا  قـفاوم  میدرک  لـقن  ینوـنک  تاروـت  زا  هک  يا  هلمج  اـب  بـلطم  نـیا  تـسا و 

هک تسین  دیعب  هتبلا  .دشاب  هتشاد  قیبطت  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  مالسا  ربمایپ  نیشناج  هدزاود  اب  دناوت  یم  هک  تسا  لیعامـسا 
ثداوح و شوختـسد  اهراب  باتک  نیا  هک  ارچ  .دشاب  هدش  فذح  ینونک  تاروت  زا  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دـمحم ، ياه  مان 

.دیآ یم  رامش  هب  ریسفت  یعون  هک  تسا ، هیآ  دروم  رد  یخیرات  یلیمکت  حیضوت  تیاور  نیا  لاح  ره  هب  تسا  هدش  فیرحت 

ص:227

 - ش 15 باب 14 ، انحوی ، لـیجنا  زین  باب 49 ش 10 و  20 و  ش 17 -  باب 17 ، شیادیپ ، رفـس  تاروت ، سدقم ، باتک  ( . 1 - ) 1
باب 16 ش 7. ش 26 و  باب 15 ، 16 ؛

ح5. ص298 ، ج9 ، راحبلاو ، ص192  قودصلل ، یلامألا  ( . 2 - ) 2

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 280 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_227_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_227_2
http://www.ghaemiyeh.com


اه مایپ 

ياه باتک  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تیاور  هیآ و  زا 
ار اه  نآ  ات  دندرک  شالت  نانمشد  راصعا  لوط  رد  یلو  .دوب  هدش  هداد  اه  نآ  دوجو  هب  ییاه  تراشب  دنا و  هتشاد  هتشذگ  ینامـسآ 

ماما تیب و  لـها  رون  هک  ارچ  َكَرْکِذ ) َکـَل  اـنْعَفَر  َو   ) .دوش یم  رت  هزاوآ  دـنلب  ياـه  ماـن  نیا  درذـگ  یم  هچ  ره  یلو  دـننک  فذـح 
.دوب یهلا  رون  نیسح 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ  دشن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

لافنا مشش :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  یلوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 31

هراشا

ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  ْمُْکنِم َو  َِکئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  ُدـَْعب َو  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  . ) 75 لافنا /
امش زا  نانآ  سپ  دندومن ، داهج  امش  هارمه  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  سپ  نآ ]  ] زا هک  یناسک  و  « ؛ ) ٌمِیلَع ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ 

يزیچ ره  هب  ادـخ  هک  یتـسار  هب  .دنرتراوازـس  ادـخ ، باـتک  رد  رگید ،]  ] یخرب هب  تبـسن  ناـنآ  زا  یخرب  نادـنواشیوخ ، و  دنتـسه ؛
«. تساناد

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هدنیآ نادهاجم  نارجاهم و  نانمؤم و  همه  يوس  هب  نآ  ياهرد  هکلب  تسین ، يراصحنا  هتسبرادم و  هعماج  کی  یمالـسا ، هعماج  . 1
.دنیآ یم  رامش  هب  یمالسا  هعماج  ءزج  یگمه  تسا و  هدوشگ  زین 

.دوب نامیپ »  » و یگدناوخرسپ » «، » ندوب رسپ  دنزرف   » هار هس  زا  برع  تیلهاج  نامز  رد  ثرا  نوناق  . 2

، راصنا نارجاهم و  اهنت  تفرگ و  ار  نآ  ياج  یمالـسا » يردارب   » نوناق هک  نیا  ات  دـش  یم  لمع  شور  نیمه  هب  زین  مالـسا  زاـغآ  رد 
یبسن و نادنواشیوخ  هب  یمالـسا  ثرا  یتدم  زا  دعب  دـندرب و  یم  ثرا  رگید  کی  زا  دـندوب ، هتـسب  يردارب  نامیپ  رگید  کی  اب  هک 

.دمآ (1) دورف  ثرا  ییاهن  نوناق  تفای و  میمعت  یببس 

ص:228

(. ص266 ج7 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا هدش  هراشا  نوناق  نیدب  بازحا  هروس  هیآ 6  قوف و  هیآ  رد  ( . 1 - ) 1
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نوچ مه  یقیداصم  لماش  هک  دنک  یم  هراشا  رگید  کی  هب  تبـسن  نادنواشیوخ  تیولوا  تیالو و  زا  هدرتسگ  ییانعم  هب  هیآ  نیا  . 3
ياج هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  یتح  تیم و  نداد  لسُغ  لـثم  یماـکحا  رد  دارفا  تیولوا  مه ، زا  نادـنواشیوخ  ندرب  ثرا 

هیآ نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  تماما  دروم  رد  ثیداحا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تسا (1) هدش  لالدتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماحرالاولوا  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ِماحْرَْألا اُولوُأ  ْمُُهتاهَّمُأ َو  ُهُجاوْزَأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) لجوّزع هللا  لوق  نع  هتلأس  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 
یفو مالسلا  هیلع  ٍیلع  نب  نیسحلا  یف  ترج  هیآلا  هذه  ّنإ  هرمإلا  یف  تلزنأ  لاق : تلزنُأ ؟ نمیف  ِهّللا ) ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب 

: لاق .ال  لاـق : ٌبیـصن ؟ اـهیف  ٍرفعج  دـلول  تلقف : .نیرجاـهملاو  نینموملا  نم  هللا  لوسربو  رمـألاب  یلوأ  نحنف  هدـعب  نم  نیـسحلا  دـلو 
اهیف نسحلا  دلول  له  تلقف : کلذ  دعب  هیلع  تلخدف  نسحلا  دلو  تیـسنوال  لوقی : کلذ  ّلک  بلطملادبع ، ینب  نوطب  هیلع  تددـعف 

.انریغ (2) ٌبیصن  اهیف  ٍّيدّمحمل  ام  نمحرلادبع  ابأ  ای  لاقف : ٌبیصن ؟

لیلحت

هک هدش  صخـشم  تیولوا  نیا  قیداصم  قوف  ثیداحا  رد  تسا و  رگیدـمه  هب  تبـسن  نادـنواشیوخ  تیلولوا  زا  نخـس  قوف  هیآ  رد 
هیلع نیسح  ماما  اجنیا  رد  هک  هدش  صخشم  ماحرالاولوا  قیداصم  زین  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  تموکح و  نامه 

.تسا ناشیا  موصعم  نادنزرف  مالسلا و 

مایپ

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  تبسن  دارفا  نیرت  یلوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
رد هک  تسا  لصا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهلا  یتیـصخش و  تقایل  هکلب  تسین  اهنتت  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدوب  هلآ  و 

.تسا هدرک  ادیپ  رولبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدنواشیوخ 

هبوت متفه :

تماما نامسآ  هام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 32

هراشا

ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌهََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َمْوَی  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِع  َّنِإ  . ) 36 هبوت /
امَک ًهَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  ْمُکَسُْفنَأ َو  َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف 
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ص317. ج2 ، یفاص ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص288. ج1 ، یفاکلاو ، ح16  ص256 ، ج25 ، راحبلا ، ص206؛ عیارشلا ، للع  ( . 2 - ) 2
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رد هدیرفآ ، ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  يزور  زا ]  ] ادخ دزن  اه  هام  دادعت  تقیقح ، رد  « ؛ ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ًهَّفاَک َو  ْمُکَنُوِلتاُقی 
متـس ناتدوخ  هب  اه  [ هام  ] نیا رد  سپ  تسا ؛ راوتـسا  نید  نیا ، .تسا  مارح  هام ]  ] راهچ اه  نآ  زا  هک  تسا ، هام  هدزاود  یهلا ، باـتک 
ناراد هگن  دوخ  اب  ادخ  هک  دینادب  و  دـنگنج ؛ یم  امـش  اب  یگمه  نانآ ]  ] هک هنوگ  نامه  دـینک ، راکیپ  ناکرـشم  اب  یگمه  دـینکن و 

«. تسا

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

باـتک اـی  ادـخ و  ملع  ظوفحم و  حوـل  اـی  یهلا ، ياـه  باـتک  ریاـس  اـی  نآرق ، تسا  نکمم  هیآ  نیا  رد  هّللا » باـتک   » زا دوـصقم  . 1
.تسا رت  بسانم  نیمز ، اه و  نامسآ  تقلخ  هب  هیآ  هراشا  هب  هجوت  اب  ریخا  يانعم  هک  دشاب  یتسه  هنحص  شنیرفآ و 

هب نیمز  شدرگ  راب  ره  .دـش  زاـغآ  نیمز  رود  هب  هاـم  تکرح  دیـشروخ و  رود  هب  نیمز  تکرح  یـسمش ، هموظنم  تقلخ  زا  سپ  . 2
ًادودـح راب  ره  هک  دـخرچ  یم  نیمز  رود  هب  راب  هدزاود  ًابیرقت  هام  هرک  نآ ، یط  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  لاس  کـی  دیـشروخ  رود 

یمن رییغت  هاـگ  چـیه  هک  دـهد  یم  تسد  هب  دنمـشزرا  یعیبط و  یمیوقت  اـه  شدرگ  نیا  .دـنیوگ  یم  هاـم »  » نآ هب  تسا و  زور  یس 
.دنک

يدـنب نامز  کی  نیا  تسا و  هدرک  ررقم  ناهج  شنیرفآ  ماگنه  ار  هناگ  هدزاود  ياه  هاـم  ادـخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  . 3
.تسا یناگمه  یعیبط و  تباث و 

سب شتآ  کی  تسا و  مارح  گنج  اه  هام  نیا  رد  هک  بجر  مرحم و  هجحلا ، يذ  هدـعقلا ، يذ  زا : دـنا  تراـبع  مارح  ياـه  هاـم  . 4
نیا رد  هک  دـنراد  عاـفد  قح  ناناملـسم  دـنک ، هلمح  هاـم  دـنچ  نیا  رد  نمـشد  رگا  هتبلا  دوش ؛ یم  رارقرب  ناناملـسم  ناـیم  رد  یعیبط 

تسا (1). هدش  ضقن  نمشد  يوس  زا  سب  شتآ  تروص 

برع تیلهاج  رـصع  رد  تسا و  هدـنام  راگدای  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نامز  زا  مارح  ياه  هام  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارـسفم  یخرب  . 5
هیلع یسوم  نییآ  رد  مارح  ياه  هام  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  یخرب  زا  (2) و  تسا ، هدش  یم  تیاعر  ّتنس  کی  تروص  هب  مه 

تسا (3). هتشاد  دوجو  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  مالسلا و 

ص:230

.رهم نآرق  ریسفت  رد  هرقب  هروس  هیآ 194  لیذ  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص406. ج7 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
ص122. ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
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دوش و رارقرب  تقوم  حلـص  ینـالوط ، ياـه  گـنج  رد  هک  تسا  نآ  مارح  ياـه  هاـم  رد  گـنج  تیعوـنمم  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  . 6
حلـص هنیمز  دـندرک ، ادـیپ  وگو  تفگ  رکفت و  تصرف  دنتـشاذگ و  رانک  ار  هحلـسا  هام ، راـهچ  نیا  رد  ناـیوج  گـنج  هک  یماـگنه 

.تسا مالسا  یبلط  حلص  هناشن  مارح ، ياه  هام  رد  گنج  تیعونمم  يرآ ، .دوش  یم  دایز  رایسب  گنج  نایاپ  یمیاد و 

ندـش ینـالوط  ثعاـب  اریز  ددرگ ؛ یم  زاـب  ناـسنا  دوخ  هب  مارح  ياـه  هاـم  هب  یهجوت  یب  ناـیز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  . 7
.دوش یم  راک  تدابع و  حلص و  تصرف  نتفر  تسد  زا  اه و  گنج 

هک امـش  سپ  دنگنج ؛ یم  امـش  اب  فص  کی  رد  دنراد ، هک  یگدنکارپ  همه  اب  تسرپ  تب  ناکرـشم  هک  هدـش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 8
.دیگنجب اه  نآ  ربارب  رد  هملک  تدحو  اب  تسا  رتراوازس  دیتسه ، یگناگی  دیحوت و  لها 

، یسایس ياه  هزرابم  رد  ناناملـسم  تسا  مزال  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دهد ، یم  روتـسد  نمـشد  ربارب  رد  تدحو  هب  هیآ  هک  نیا  زا  . 9
ببـس نیرفآ  تدـحو  نامرف  نیا  ندرپس  یـشومارف  هب  يرآ ، دـنوش  گنهامه  نانمـشد  ربارب  رد  دوخ  یماظن  يداـصتقا و  یگنهرف ،

.تسا هدش  ریخا  نرق  دنچ  رد  اه  نآ  طاطحنا  ناناملسم و  تسکش 

هیآ نطاب  رد  هناگ  هدزاود  ياه  هام  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

انیلإ جرخُأ  امب  هذه ] أرقا  یل : لاقو  ّیلإ  اهعفدـف  ءاضیب  ٍهفیحـصب  هاتأف  هفیحـصلا  کلتب  ینتئا  نارهم ! نب  هعامـس  ای  هللادـبعوبأ : لاقف  ]
، هللا ّالإ  هلإ  ال  لّوألا ، رطـسلا  نارطـس ، اهیف  اذإـف  اـهتأرقف   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ندـل  نم  ٍرباـک  نع  ٌرباـک  هثری  تیبلا ، لـهأ 

ٌهََعبْرَأ اْهنِم  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َمْوَی  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِع  َّنِإ  یناثلا ( ، رطـسلاو  هللا  لوسر  ٌدّمحم 
نب ّیلعو  ٍّیلع  نب  دـمحمو  نیـسحلا  نب  ّیلعو  ٍیلع ] نب  نیـسحلاو  یلع  نب  نسحلاو  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ُمِّیَْقلا ،) ُنیِّدـلا  َکـِلذ  ٌمُرُح 

لوسر نبا  ای  تلق : ًابوتکم ؟ ناک  نتمو  ناک  نیأ  يردـتأ  دواد ! ای  یل : لاـق  ّمث  هجحلا هللا ، مهنم  فلخلاو   ] ٍّیلع نب  نسحـالو  ٍدـمحم 
برقألا ًادسحو ، ًهاودع  انل  سانلا  ّدشأ  ّنإ  هب  بهذیو  ٍدیزب  هاتی  نیأف  ماع ] یفلأب  مدآ  قلخی  نأ  لبق  لاق : .متنأو  هلوسرو  ملعأ  هللا  هللا !

.برقألاف (1) انیلإ 

ص:231

ص46، ج38 ، راـــحبلا ، هریظن  و  ص307 ،) ج1 ، بقاـنملا ، یف  نیتـفوقعملا  نـیب  اــمو   ) ح26 ص173 ، ج46 ، راــحبلا ، ( . 1 - ) 1
، تایآلا لیوأت  ح2 و  ص123 ، ج2 ، ناهربلا ، ح193 ؛ ص141 ، ح10 و ج47 ، ص400 ، ح10 و ج36 ، ص243 ، ج24 ، راحبلا ، ح4؛

ح12. ص203 ، ج1 ،
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لیلحت

موصعم ماما  هدزاود  هک  تسا  هدش  هراشا  هیآ  نطاب  هب  قوف  ثیدـح  رد  تسا و  هدـش  دای  هناگ  هدزاود  ياه  هام  زا  هیآ  نیا  رهاظ  رد 
یم مدرم  روما  میظنت  بجوم  لاس  ياه  هام  هک  روط  نامه  .تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع 

شیوخ هب  يراکمتـس  دراد  اور  اه  نآ  هب  یتمرح  یب  سک  ره  دـنا و  مدرم  یگدـنز  ماوق  بجوم  زین  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دوش 
.تسا هدرک 

مایپ

ملاع ماظن  رد  يا  هژیو  هاگیاج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دوش  یم  هدافتسا  قوف  تیاور  هیآ و  زا 
.دناسر یم  نایز  ناراکفالخ  هب  ماظن  نیا  زا  یئطخت  هنوگ  ره  هک  دنراد 

ادخ اب  ءادهش  هلماعم  - 33

هراشا

اقَح ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  . ) 111 هبوت /
رد « ؛ ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلذ  ِِهب َو  ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهـّللا  َنـِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَـم  ِنآْرُْقلا َو  ِلـیِْجنِْإلا َو  ِهارْوَّتلا َو  ِیف 
هار رد  هکارچ ) ( ؛ دشاب نانآ  يارب  تشهب  هک  نیا  ياهب )  ) هب هدرک ، يرادـیرخ  ار  ناشلاوما  ناشیاه و  ناج  نانمؤم  زا  ادـخ  تقیقح ،

( ادخ وا (  هدهع  رب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  یّقح  هدعو  نیا ] [ ؛ دنوش یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دـننک و  یم  راکیپ  ادـخ 
نیا اهنت  و  دیشاب ؛ نامداش  دیدرک ، هلماعم  وا  اب  هک  نات ، هلماعم  رطاخ  هب  سپ  تسا !؟ رترادافو  ادخ  زا  شدهع ، هب  یسک  هچ  و  تسا ؛

!«. تسا گرزب  یبای  ماک 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ره رد  هک  نایب  نیا  هب  تسا ؛ هدرک (1)  نایب  تراجت  لاثم  کی  اب  ار  نانآ  شاداپ  نادهاجم و  لاح  تسابیز و  هیبشت  کی  هیآ  نیا  . 1
: زا دنا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یساسا  نکر  جنپ  یتراجت  ای  هلماعم 

.تسا هدش  یفرعم  نانمؤم  لام  ناج و  رادیرخ  ادخ  هک  رادیرخ ، - 

.دنتسه دهاجم  نانمؤم  هک  هدنشورف ، - 

.تسا نانمؤم  لاوما  اه و  ناج  هلماعم ، دروم  يالاک  - 
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.دزادرپ یم  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یتشهب  الاک ، ياهب  - 

.دنا هدش  یفرعم  هلماعم  نیا  مکحم  دنس  هس  ناونع  هب  نآرق  لیجنا و  تاروت ، اج  نیا  رد  هک  هلماعم  دنس  - 

دهع هب  تبـسن  صخـش  نیرترادافو  ادـخ ، ینعی  رادـیرخ ، دوخ  هک  هدـش  هراشا  مکحم ، ياهدنـس  هئارا  رب  نوزفا  هلماـعم ، نیا  رد  . 2
.تسا رت  مهم  يدنس  ره  هئارا  زا  هک  دشاب  یم  شیوخ 

ار نارگید  ياـهب  اـت  درادـن  يزاـین  مه  دراد و  تخادرپ  تردـق  مه  اریز  تسا ؛ دوخ  ياـه  هدـعو  رد  صخـش  نیرتراداـفو  ادـخ  . 3
هیـسن تراجت  ياهرطخ  تسا ، تشهب  هلماعم  نیا  ياهب  دنچ  ره  نیاربانب ، دهد ؛ یمن  ماجنا  تمکح  فالخ  رب  يراک  مه  و  دزادرپن ،

.درادن ار 

.تسا هدیسر  يراگتسر  یبایماک و  هب  هدرک و  يدوس  رپ  هلماعم  هک  دنهد  یم  هدژم  کیربت و  رادیرخ  هب  هلماعم ، نایاپ  رد  . 4

، درادـن یقح  وا  رب  یـسک  تسا و  ناهج  همه  کلام  هک  نآ  اب  ادـخ  اریز  تسا ؛ ناسنا  هب  یهلا  فطل  جوا  هدـنهد  ناشن  قوف  هیآ  . 5
دزادرپ و یم  دریگ و  یم  هدهع  رب  اه  نآ  ربارب  رد  نادـنچ  دـص  ییاهب  درخ و  یم  نانآ  زا  هدیـشخب ، ناگدـنب  هب  دوخ  هک  ار  یبهاوم 

.درخ یم  ناسنا  زا  هلماعم  يالاک  ناونع  هب  تساه ، تلم  يزوریپ  يدنلبرس و  بجوم  هک  ار  يداهج 

دناوخ دنلب  يادص  اب  ار  هیآ  ترضح  دوب و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قوف  هیآ  لوزن  ماگنه  تسا : هدمآ  یثیدح  رد  . 6
.دنتفگ ریبکت  مدرم  و 

نیا هن  يدوس ! رپ  هلماعم  هچ  تفگ : درم  نآ  و  يرآ ، داد : خـساپ  ترـضح  دـمآ ؟ دورف  هک  دوب  هیآ  نیا  ایآ  دیـسرپ : راصنا  زا  يدرم 
(1) میریذپ ! یم  دنتساوخ ، سپ  ام  زا  رگا  هن  میهد و  یم  سپ  ار  هلماعم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  . 7

راهب تسام ، ندب  ياهب  تشهب  رگا  يرآ  .دیشورفن (2)  نآ  زا  رت  مک  هب  ار  دوخ  سپ  تسین ، تشهب  زج  ییاهب  امـش  ياه  ندب  يارب 
.دیآ رد  هبساحم  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ام  حور 

ص:233

.هیآ لیذ  نازیملا ، ریسفت  روثنملا و  رّدلا  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.هیآ لیذ  نایبلا ، عمجم  ( . 2 - ) 2

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 288 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_233_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_233_2
http://www.ghaemiyeh.com


درک هلماعم  ادخ  اب  لام  ناج و  لذب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هذخأف  هلمحت  همأ  عم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ناک  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  انعنعم  يرازفلا  دمحم  نب  رفعج 
ءارهزلا  ] همطاف تلاق  کیلع  ناعأ  نم  نیب  ینیب و  هللا  مکحو  کیلع  نیرزاوتملا  هللا  کلهأ  کبلاس و  هللا  نعلو  کـلتاق  هللا  نعل  لاـق 

یغبلا و و  ردغلا ] و   ] ملظلا يذألا و  نم  كدعب  يدعب و  بیـصی  ام  هترکذ ]  ] ترکذ هاتنب  ای  لاق  لوقت  ءیـش  يأ  هبأ  ای  مالـسلااهیلع ] 
هبأ ای  تلاق  مهتبرتو  مهلاحر  عضوم  یلإ  مهرکسعم و  یلإ  رظنأ  ینأک  لتقلا و  یلإ  نوداهتی  ءامسلا  موجن  مهنأک  هبصع  یف  ذئموی  وه 

[ مهیلع  ] جرخی همألا  یلع  انیلع و  ءالب  برک و  راد  یهو  ءالبرک  هل  لاقی  عضوم  لاـق  فصت  يذـلا  عضوملا  اذـه  نیأ ] يأو و   ] ینأو
نودلخملا مه  هیف و  اوعفش  ام  نییضرألا  تاوامـسلا و  یف  نم  هل  عفـش ]  ] عفـشی نأ ] ول  مهدحأ  نأ  ول  و   ] ول مهدحأ  نإ  یتمأ و  رارش 

و شحولا ] و   ] هکئالملا نوضرألا و  تاوامـسلا و  هیکبت  هلبق و  ناک  دـحأ  هتلتق  لتق  ام  هاتنب و  ای  معن  لاق  لتقیف  هبأ  ای  تلاـق  راـنلا  یف 
موقأ هللااب و ال  ملعأ  ضرألا  یف  سیل  انیبحم  نم  موق  هیتأی  سفنتم و  ضرألا  یلع  یقب ] ام   ] اهل نذؤی  ول  لابجلا و  راحبلا و  تاـتابنلا و 

مه ءاعفـشلا و  مه  روـجلا و  تاـملظ  یف  حـیباصم  کـئلوأ  مهریغ  هیلإ  تفتلی  دـحأ  ضرـألا  رهظ  یلع  سیل  مـهنم و  اـنقحل ]  ] اـنقحب
مه انریغ و  نوبلطی  ال  و ]  ] انوبلطی مه ] مهتمئأ و  نوبلطی   ] نید لـهأ  لـک  مهامیـسب و  یلع  اودرو  اذإ  مهفرعأ  ادـغ  یـضوح  نودراو 
مه نانجلا  لـهأ  نإ  هاـتنب  اـی  اـهل  لاـقف  تکب  ِهَِّلل و  اَّنِإ  هبأ  اـی  مالـسلااهیلع ]  ءارهزلا   ] همطاـف تلاـقف  ثیغلا  لزنی  مهب  ضرـألا و  ماوق 
دنع امف  قحلا ] ( ] اقَح ِْهیَلَع  ًادْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو   ) اولذب ایندلا  یف  ءادهـشلا 

ای تومی  فوسف  لتقی  مل  نم  هعجـضم و  یلإ  جرخ  لتقلا  هیلع  بتک  نم  هتتیم  نم  نوهأ  هلتق  اهیف ] ام  و   ] اهیف اـم  ایندـلا و  نم  ریخ  هللا 
هلمح نم  کنبا  نوکی  نأ  نیـضرت  امأ  باسحلا  دـنع  قلخلا  اذـه  یف  نیعاطتف  رمأب ]  ] ادـغ نیرمأت  نأ  نیبحت  اـمأ  دـمحم  تنب  همطاـف 

نع شطعلا  موی  قلخلا  دوذـی  کلعب  نوکی  نأ  نیـضرت  ام  هعافـشلا أ  هنولأسی  هیتأی ]  ] هنوتأی كوبأ  نوکی ] نأ   ] نیـضرت اـم  شرعلا أ 
نم اهنم  جرخی  هعیطتف  رانلا  رمأی  هنجلا و ]  ] رانلا میسق  کلعب  نوکی  نأ  نیـضرت  ام  هءادعأ أ  هنع  دوذی  هءایلوأ و  هنم  یقـسیف  ضوحلا 
یلإ نورظنی  هب و  نیرمأت  ام  یلإ  کیلإ و  نورظنی  ءامـسلا  ءاجرأ  یلع  هکئالملا  یلإ  نیرظنت  نأ  نیـضرت  امأ  ءاشی  نم  كرتی  ءاـشی و 

امف هللا  دنع  مهمصاخی  وه  قئالخلا و  رضح  دق  و ]  ] کلعب
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نوکت نأ  نیـضرت  اـمأ  هعیطت  نأ  راـنلا  ترمأ  قئـالخلا و  یلع  هتجح  تجلف ]  ] تحلفأ اذإ  کـیلتاق  كدـلو و  لـتاقب  عناـص  هللا  نیرت 
جح نم  هلزنمب  هاتأ  نم  نوکی  هللا و  نامض  یف  ارئاز  هاتأ  نم  نوکی  نأ  نیـضرت  امأ  ءیـش  لک  هیلع  فسأی  کنبال و  یکبت  هکئالملا 

یقب و ام  هل  وعدت  هظفحلا  لزت  مل  یقب  نإ  ادیهـش و  تام  تام  اذإ  نیع و  هفرط  همحرلا  نم  ولخی  مل  رمتعا و  و  مارحلا ] هللا   ] تیب یلإ 
[ یلع  ] حـسم اهبلق و  یلع  حـسمف  هللا  یلع  تلکوت  تیـضر و  تملـس و  هبأ  ای  تلاق  ایندـلا  قراـفی  یتح  هنمأ  هللا و  ظـفح  یف  لزی  مل 

.کبلق (1) حرفی  كانیع و  رقت  ناکم  یف  كانبا  تنأ و  کلعب و  و  انأ ]  ] ینإ لاقف  اهنج ]  ] اهینیع

لیلحت

تـشهب ياهب  هب  ادخ  ار  اه  نآ  ناج  لاوما و  هک  دـنک  یم  هراشا  ادـخ  اب  ءادهـش  دوس  رپ  هلماعم  هب  یلک  بلطم  کی  نایب  اب  قوف  هیآ 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیآ  لماک  قیداصم  زا  یکی  هک  دراد  هراشا  قوف  تیاور  درخ و  یم 

مایپ

يارب ار  تشهب  اهنت  هن  دوخ  لام  ناج و  راثیا  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تیاور  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  زا 
ترایز هب  دشاب و  گرزب  دیهش  نیا  وریپ  سک  ره  دش و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يزارفارس  هیام  هک  دروآ  ناغمرا  هب  شنارای  دوخ و 

.دراد جح  باوث  دورب  وا 

دیشاب نیقداص  هارمه  - 34

ادخ باذع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ! ] دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 119 هبوت /
«. دیشاب نایوگ  تسار  اب  و  دینک ؛ ظفح 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هک دنتـسه  رادرک  تسار  وگ و  تسار  يدارفا  نانآ  .تسا  هدـش  نایب  ناقداص »  » ياه یگژیو  میرک  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  . 1
دنـساره و یمن  تالکـشم  هوبنا  زا  دنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  دنناسر و  یم  ماجنا  هب  ار  ادخ  هب  نامیا  ربارب  رد  دوخ  تادهعت 

.دنزادرپ (2) یم  يراکادف  هب  مدق  تابث  اب 

ص:235
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: دراد دوجو  نآ  ندوب  صاخ  رب  دهاش  ود  هیآ  نیا  رد  . 2

یم دـندوب ، تما  ناـیوگ  تسار  همه  نیقداـص  زا  دوـصقم  رگا  ینعی  تسا ؛ هدـش  هدافتـسا  نِم »  » ياـج هب  َعَـم »  » هژاو هک  نآ  تسخن 
« .دیشاب نایوگ  تسار  اب  امش  : » دومرف یمن  و  .دیشاب » نایوگ  تسار  زا  مه  امش  : » دومرف

نیقداص هک  تفاـیرد  ناوت  یم  دـهد ، یم  روتـسد  ناـنآ  زا  يوریپ  نیقداـص و  اـب  یهارمه  هب  قلطم  تروص  هب  نوچ  هک  نیا  رگید  و 
.دشاب هتشاد  دوجو  یموصعم  دیاب  ینامز  ره  رد  دنتسه (1) و  موصعم 

دنراد و دوجو  نامز  ره  رد  هک  دنتسه  راصعا  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناموصعم  دوصقم  و  تسا ، عمج  نیقداص »  » هژاو . 3
.دنشاب نانآ  وریپ  هارمه و  دیاب  مدرم 

نانآ زا  يوریپ  نانآ و  اب  یماگمه  روظنم  هکلب  دـشاب ، نانآ  نیـشنمه  طقف  ناـسنا  هک  تسین  نیا  ناـقداص  اـب  یهارمه  زا  دوصقم  . 4
.تسا

مه رد  ود  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هدروآ  ناقداص  یهارمه  اب  ار  یهلا  باذـع  زا  دوخ  ظفح  ییاسراپ و  اوقت ، هک  نیا  زا  . 5
اب عقاو  هب  سک  ره  دوش و  هارمه  ناـموصعم  اـب  تسا  مزـال  دـنک ، ظـفح  ار  دوـخ  ًاـعقاو  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  ینعی  دـنراد ؛ رثا  رگید 

.دنام یم  ظوفحم  اوقتاب و  دوش ، ماگ  مه  موصعم 

دنچ ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ثیداحا  یخرب  زا  . 6
، رادرک تسار  نایوگ  تسار  لماک  قادـصم  دوصقم  هیآ  نیا  رد  یلو  دوش ، یم  لماش  ار  تما  ناقداص  همه  تسا و  ماع  هیآ  موهفم 

.دندارم مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ینعی 

؟ صاخ ای  تسا  ماع  هیآ  روظنم  اـیآ  : » دیـسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ناملـس  هیآ ، لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
مالـسلا و هیلع  یلع  مردارب  صوـصخم  نیقداـص »  » ناوـنع یلو  دـنرومأم ، هیآ  روتـسد  ماـجنا  هب  ناـنمؤم  هـمه  : » داد خـساپ  ترـضح 

(2) تسا .» زیخاتسر  زور  ات  وا  زا  دعب  يایصوا 

ص:236

، دنـشاب موصعم  دیاب  نیقداص  هک  تسا  هتفریذپ  ص220 ) ج16 ،  ) ریبک ریـسفت  رد  يزار  رخف  ص182 . ج8 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
رد دـنوش ، یم  یکی  هیآ  رد  عوبتم  عبات و  دـشاب ، نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  تساه ، نآ  عاـمجا  ینعی  تما  لـک  دوصقم  هک  هتفگ  یلو 

.دنتسه هورگ  ود  اه  نآ  هک  تسا  نآ  هیآ  رهاظ  هک  یلاح 
ص170. ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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هک هدش  تیاور  زین  تنس  لها  قیرط  زا  یتح  درک و  یم  دانتسا  بلطم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک : هدمآ  زین  ثیداحا  یخرب  رد 
.دنشاب (1) یم  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هیآ  دوصقم 

: دنتسه مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  ینعی  یهلا  ءایلوا  نامه  نیقداص 

ُُدبْعی اَمَّنَأَک  َهَّللا  ُفِْرعی  َال  ْنَم  اَّمَأفَو  َهَّللا  َفَرَع  ْنَم  َهَّللا  ُُدبْعی  اَمَّنِإ  َهَزْمَح ! َابَأ  ای  مالـسلا :  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِیلاَمُّثلا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع 
ِهَالاَُوم ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ًادَّمَُحم  ُقِّدَصیَو  َهَّللا  ُقِّدَـصی  َلاَق : ِهَّللا ؟ ُهَفِْرعَم  اَمَو  ُهَّللا  َکَحَلْـصَأ  ُْتُلق : .الاَض  اَذَـکَه  ُهَریَغ 

اَذِإ ٍءیَش  يَأ  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  ُْتُلق : َلاَق : .ِهَّللا  ُناَفْرِع  َِکلَذَک  ْمِهِّوُدَع َو  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَءاَرَْبلاَو  ِهِدَْعب  ْنِم  يَدُْهلا  ِهَِّمئَِأب  ِِهب َو  ِماَِمتیِالا  ِیلَع َو 
ْنَمَو ُْتُلق : َلاَق : .ُهَّللا  َكَرَمَأ  اَمَک  َنِیقِداَّصلا  َعَم  ُنوُکَتَو  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  يِداَُعتَو  ِهَّللا  َءاِیلْوَأ  ِیلاَُوت  َلاَق : ِناَمیِْإلا ؟ َهَقیِقَح  ُْتلَمْکَتْسا  اَنَأ  ُُهْتلِمَع 

َُّمث اَنَیلِإ  ُْرمَْألا  یَهَْتنا  َُّمث  ِنیَـسُْحلا  ُْنب  ِیلَع  ُنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلاَو َو  ِیلَعَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهَّللا  ُءاِیلْوَأ  َلاَقَف : هللا  ءادـعأ  نمو  ِهَّللا ؟ ُءاِیلْوَأ 
ِهَّللا ُءاَدـْعَأ  ْنَمَو  ُْتُلق : .ُهَّللا  ُهَرَمَأ  اَمَک  َنِیقِداَّصلا  َعَم  َناَکَو  ِهَّللا  َیلاَو  ْدَـقَف  ِءاـَلُؤَه  َیلاَو  ْنَمَف  ٌِسلاَـج  َوُهَو  ٍرَفْعَج  َیلِإ  َأَـمْوَأَو  ٌرَفْعَج  ِیْنبا 

.ُهََعبْرَْألا (2) ُناَثْوَْألا  َلاَق  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ 

لیلحت

قیداـصم زا  یخرب  قوف  ثیدـح  دیـشاب و  درادرک  تسار  راـتفگ و  تسار  دارفا  اـب  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  یلک  لـصا  کـی  قوف  هیآ 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـک  دـنک  یم  یفرعم  ار  نیقداـص » »

.دنتسه اه  نآ  موصعم  نادنزرف 

مایپ

.تسا ناقداص  زا  هک  دیشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  - 1

هیلع نسیح  ماما  هلمج  زا  وا  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وریپ  دـشاب  لـماک  امـش  قدـص  تفرعم و  دـیهاوخ  یم  رگا  - 2
.دییوج تئارب  اه  نآ  نانمشد  زا  دیشاب و  مالسلا 

سنوی هروس  متشه :

ترخآ رد  گرم و  ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  - 35

هراشا

ُزْوَْفلا َوُه  َِکلذ  ِهّللا  ِتاِملَِکل  َلیِدـْبَت  ِهَرِخْآلا ال  ِیف  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُوناـک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  . ) 64  - 63 سنوی /
دوخ هراومه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  « ؛ ) ُمیِظَْعلا

ص:237
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.نامه ( . 1 - ) 1
ص170. ج1 ، ناهربلا ، ح16 و  ص57 ، ج27 ، راحبلا ، ( . 2 - ) 2
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هنوگ و تنس   ) نانخـس يارب  يرییغت  چیه  .تسا  هدژم  ترخآ ، رد  و  ایند )  ) تسپ یگدنز  رد  نانآ  يارب  اهنت  دندرک ، یم  يراد  هگن 
«. تسا گرزب  یبای  ماک  نیا  اهنت  تسین ؛ ادخ  ياه ) هدعو 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

، دوش یم  نایامن  ناسنا  هرهچ  رد  نآ  راثآ  هدژم  ندینـش  ماگنه  رد  نوچ  تسا و  ندـب » تسوپ  رهاظ   » يانعم هب  لصا  رد  يرـُشب » . » 1
هناتـسآ رد  هک  تسا  تشهب  هب  ناگتـشرف  تراـشب  ناـمه  اـی  هیآ ، نیا  رد  تراـشب »  » زا دوصقم  (1) و  دوـش ؛ یم  هتفگ  يرـشب  نآ  هب 

شوخ و ياه  باوخ  ای  تسا و  نیمز  رد  ناگتـسیاش  تموکح  نانمـشد و  رب  يزوریپ  هدعو  ای  دوش (2) ، یم  هداد  ناـنمؤم  هب  گرم 
یثیداحا تالامتحا  نیا  زا  مادک  ره  دروم  رد  هک  دوش  یم  هدـید  نانآ  يارب  ای  دـننیب  یم  ایند  رد  نانمؤم  هک  تسا  ییوکین  ياهایؤر 

.تسا (3) هدش  تیاکح 

.دوش لماش  ار  یناعم  نیا  همه  دناوت  یم  تسا و  یعیسو  موهفم  ياراد  يرُشب »  » ریبعت

اریز دـنک ؛ یمن  رییغت  تسا و  مکاـح  خـیرات  ناـسنا و  تعیبط ، رب  هک  تسادـخ  نیناوق  و  یهلا ، ياـه  تنـس  ناـمه  یهلا  تاـملک  . 2
.تسا راوتسا  یهلا  یمتح  هدارا  نیوکت و  ماظن  یلولعم ، تلع و  ماظن  ساسارب 

گرم ماگنه  رد  نانمؤم  داب  هدژم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید 

وجرت تنک  ام  اّمأ  هل  لوقیف  توملا  کلم  هیلع  لزنی  انهاه  هسَفَن  غلبی  نیح  مکدحأ  اّمنإ  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبأ  لاق  لاق : میحّرلادـبع 
اذه رظناو  هّنجلا  نم  کنکـسم  یلإ  رظنا  هل  لاقی  هّنجلا و  نم  هلزنم  یلإ  باب  هل  حتفیو  هنم  تنمأ  دقف  هفاخت  تنک  ام  اّمأو  هَتیطْعا  دقف 

يرُْشْبلا ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُوناک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  : ) هَّللا لوق  وهو  كؤاقفر  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیـسحلا  نَسَحلا و  نینمؤملاریمأو و  هَّللا  لوسر 
5 . 4 ِهَرِخْآلا ) ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف 

ص:238

«. رشب  » هدام نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  ( . 1 - ) 1
.30 هدجس / ( . 2 - ) 2

.410 ص409 -  ج2 ، یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
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لیلحت

هدـش نایب  اه  تراشب  نیا  قیداصم  زا  یکی  قوف  تیاور  رد  تسا و  هدـمآ  ترخآ  ایند و  رد  اوقتاب  نانمؤم  هب  تراشب  تاـیآ  نیا  رد 
نیا تسا و  گرم  ماگنه  رد  هفـشاکم  تروص  هب  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندـید  هک 

.تساوقتاب نانمؤم  يارب  یگرزب  یبایماک 

مایپ

مهیلع تیب  لها  رادـید  هب  دـناوت  یم  اوقت  ناـمیا و  طرـش  ود  اـب  ناـسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تیاور  هب  هجوت  اـب  تاـیآ  نیا  زا 
گرزب يابیماک  زمر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادید  تراشب و  نیا  دیآ و  لئان  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا 

.تسا ناسنا 

میهاربا هروس  مهن :

كاپ تخرد  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 36

هراشا

ٍنیِح َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َْفیَک  َرَت  َْمل  َأ  . ) 24 و 25 میهاربا /
نوچ مه  هک  ار  هزیکاپ  ینخـس  هدز !؟ لَثَم  ادخ  هنوگچ  یتفاین  عالطا  ایآ  « ؛ ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهّللا  ُبِرْـضَی  اهِّبَر َو  ِنْذِِإب 

یم شراگدرورپ  تصخر  هب  ار  شیاه  هویم  نامز  ره  تسا ؛ نامـسآ  رد  شا  هخاش  راوتـسا و  شا  هشیر  هک  تسا  يا  هزیکاپ  تخرد 
«. دنوش رّکذتم  نانآ  دیاش  ات  دنز ، یم  اه  لَثَم  مدرم  يارب  ادخ  دهد ؛

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: دنراد هاگدید  دنچ  هبیَط » هملَک   » دروم رد  نارسفم  . 1

؛» هَّللا ّالا  هلا  ال   » هلمج دیحوت و  هملک  فلا )

؛ هدنزاس ياه  همانرب  و  یهلا ، تاروتسد  ب )

؛ نمؤم صخش  ای  نامیا  ج )

.تسا (1) هدامآ  ثیداحا  رد  هک  شموصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوجو  د )

یم یناعم  نیا  همه  لماش  هبیط » هملک   » هک تفگ  ناوت  یم  سپ  دوش ؛ یم  تادوجوم  همه  لماش  هک  دراد  یعیـسو  يانعم  هملک »  » اما
.تسا هبیط » هملک   » یتکربرپ دوجوم  ره  كاپ و  ناسنا  ره  هزیکاپ  لمع  شور و  همانرب و  روتسد و  هنوگ  ره  ینعی  دوش ؛
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ص:239

ص535 و ج2 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ص428 ؛ ج1 ، یفاک ، ص224 ؛ ج2 ، یشایع ، ریـسفت  ص219 ؛ یفوـک ، تارف  ریـسفت  ( . 1 - ) 1
ص280. ج1 ، بقانملا ،
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: دراد یساسا  یگژیو  دنچ  هزیکاپ  تخرد  و  تسا ؛ هزیکاپ  یتخرد  نوچ  مه  كاپ ، تکرباب و  دوجوم  هبیط » هملک  . » 2

؛ تکرح یب  دماج و  هن  تسا ، هدنبای  دشر  ایوپ و  - 

؛ تسوکین كاپ و  شا  هرظنم  هیاس و  لگ ، هفوکش ، هویم ، - 

؛ تسا صخشم  نآ  عرف  لصا و  هدش و  باسح  ماظن  ياراد  - 

؛ دناسر یمن  یبیسآ  نآ  هب  اهدابدنت  تسا و  مکحتسم  تباث و  شا  هشیر  لصا و  - 

هب یگدولآ  زا  دنک و  یم  هدافتـسا  یفاک  رون  اوه و  زا  دور و  یم  الاب  تاجرد  فرط  هب  هدیـشک و  نامـسآ  رب  رـس  نآ  ياه  هخاش  - 
؛ تسا رود 

؛ تسا رابرپ  یتخرد  - 

؛ يدرگ یمنرب  مورحم  ینک  زارد  شا  هخاش  ره  يوس  هب  تسد  دهد و  یم  رمث  نامز  ره  رد  - 

.تسا (1) یهلا  تصخر  شنیرفآ و  نیناوق  ساسا  رب  شنداد  هویم  - 

؛ يرآ .دراد  دوجو  زین  اه  نآ  هدـنزاس  ياـه  هماـنرب  دّـحوم و  ناـسنا  دـیحوت و  هملک  رد  هک  تسا  هزیکاـپ  تخرد  ياـه  یگژیو  نیا 
.دنا هدنزاس  ناشنادرگاش  راثآ و  تسا و  تکرح  بجوم  ناشگرم  تکرب و  هیام  ناشتایح  نامیا  اب  گرزب و  نادرمدار 

توبن ۀبیط  هرجش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

2 ِءامَّسلا .) ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ   ) هیآلا هذه  نع  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تلأس  لاق : يرباسلا ، عایب  ملاس  نب  رمع  نع 

دلو نم  هعـست  و  اـهرمث ، نیـسحلا  نسحلا و  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـهعرف  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهلـصأ  : » لاـق
«. هرجشلا کلت  نم  هقرو  طقستف  تومیل  مهنم  لجرلا  نا  هللا  و  اهقرو ، هعیشلا  و  اهناصغأ ، نیسحلا 

.ٍهرمعو (2) ٍّجح  ّلک  یف  مکیلإ  مامإلا  ملع  نم  جرخی  ام  لاق : 3 ؟ ٍنیِح ) َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  : ) ّلجوّزع هلوق  تلق :

ص:240

.333 ص332 -  ج10 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
هباشم ح7 و  ح6 و ص141 ، ص140 ، ج24 ، راحبلا ، هصیقن ، عم  ص134 ، ج2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص345 ؛ نیدلا ، لامک  ( . 4 - ) 2

، فئارطلا ح428 ؛ ص406 ، ج1 ، و  ح397  ص378 ، ج1 ، لـیزنتلا ، دـهاوش  ح67 ؛ ص537 ، ج2 ، نیلقثلاروـن ، رد  ثیدـح  نـیا 
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ص150. يرولا ، مالعأ  هصیقن و  عم  ص73  ج1 ، اضرلا : رابخا  نویع  یف  ح165 ؛ ص111 ،
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لیلحت

تخرد نیا  لماک  قیداصم  قوف  ثیدح  رد  تسا و  هویم  هخاش و  هشیر و  ياراد  هک  تسا  كاپ  تخرد  لاثم  زا  نخـس  قوف  هیآ  رد 
هک ارچ  تسا  هدش  هدرمش  تخرد  نیا  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ثیدح  نیا  رد  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  هدش  نایب 

نادنزرف تماما ، توبن و  دنویپ  هرمث  هک  دـش  ادـیوه  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  تخرد  زا 
اب هیآ  تلالد  سپ  .دـنا  هتـساخرب  توبن  لـصا  زا  يونعم  یملع و  رظن  زا  مه  ینامـسج و  رظن  زا  مه  هک  دنتـسه  مالـسلااهیلع  همطاـف 

.تسا قیبطت  يرج و  باب  زا  تیاور  هب  هجوت 

مایپ

دناوت یم  سک  ره  هک  تسا  توبن  كاپ  تخرد  هویم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 
هنوعلم هرجـش  زا  ای  .ددرگ  نایعیـش  زا  درآرب و  نامـسآ  رب  رـس  دـنز و  هیکت  هبیط  هرجـش  نآ  رب  یگرب  نوچمه  دروخب و  هویم  نیا  زا 

.دنک طوقس  دروخب و 

رجح هروس  مهد :

تما نارایشوه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 37

هراشا

«. تسا نارایشوه  يارب  زومآ ) تربع   ) ییاه هناشن  تشذگرس ،)  ) نیا رد  ًاعطق ، « ؛ )  َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  . ) 75 رجح /

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

اه و هناریو  نآ  هب  هاگن  دراد و  رارق  هنیدـم  ریـسم  يوس  زا  ماش  هار  رد  هک  تسا  طول ، موق  رهـش  راثآ  هب  طوبرم  رهاظ  رد  هیآ  نیا  . 1
.دناوخ یم  ارف  اه  یگدولآ  زا  ناج  لد و  ریهطت  هبوت و  هب  ار  يرایشوه  ره  تسا و  زومآ  تربع  يا  هدننیب  ره  يارب  اه  نآ  رد  رکفت 

نامیااب دارفا  اریز  نیرفآ ؛ دـیما  ياه  هناشن  نانمؤم  يارب  تسا و  يزومآ  تربع  ياه  هناشن  نارایـشوه  يارب  طول  موق  يارجام  رد  . 2
.تسا نارفاک  هدننکراوخ  نانمؤم و  یماح  ادخ  هک  دنوش  یم  راودیما  وا  نادناخ  تاجن  طول و  موق  باذع  زا 

.دننیب یم  زومآ  تربع  هدنزومآ و  ییاه  هناشن  طول  موق  يارجام  رد  دوخ ، صوصخم  شنیب  اب  شوهاب (1)  تسارفاب و  دارفا  . 3

ص:241

مک زا  هک  دور  یم  راـک  هب  يرایـشوه  دارفا  دروم  رد  ریبعت  نیا  .تسا  ندراذـگ » رثا   » ياـنعم هب  لـصا  رد  نیمِّسَوَتُم »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.دنرب یم  اه  تیعقاو  هب  یپ  رثا ، نیرت 

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 299 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_241_1
http://www.ghaemiyeh.com


تساجک رارسا  مرحم  یسب  تسه  اه  هتکن  دناد  تراشا  هک  تراشب  لها  تسا  سک  نآ 

( ظفاح )

نامه نیتسار  نانمؤم  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  .تسا » نانمؤم  شوهاب و  دارفا  يارب  ییاه  هناشن  طول  موق  يارجام  رد   » هلمج زا  نارسفم 
.دنرگن (1) یم  خیرات  هب  تربع  هدید  اب  هک  دنتسه  ینارایشوه 

« نیمسوتم  » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دنتـسه مالـسلا  مهیلع  ناماما  هیآ  نیا  رد  رایـشوه  دارفا  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد 
(2)

نم و وا  زا  دـعب  دوب و  ربماـیپ  هیآ  نیا  رد  نارایـشوه  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.دنتسه (3) نم  لسن  زا  ِناماما 

، هفلتخملا قرفلا  نم  مالکلا  لهأ  و  ءاهقفلا ، عمتجا  دق  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هدـنع  اموی و  نومأملا  سلجم  ترـضح 
«. لیلدلا صنلاب و  : » لاق اهیعدمل ؟ همامإلا  حصت  ءیش  يأب  هللا ، لوسر  نبا  ای  هل : لاقف  مهضعب ، هلأسف 

«. هوعدلا هباجتسا  و  ملعلا ، یف  : » لاق یه ؟ امیف  مامإلا  هلالدف  هل : لاق 

 «. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  انیلإ  دوهعم  دهعب  کلذ  : » لاق نوکی ؟ امب  مکرابخإ  هجو  امف  لاق :

هـسارف اوقتا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  کغلب  امأ  : » هل مالـسلا  هیلع  لاق  ساـنلا ؟ بولق  یف  اـمب  مکراـبخإ  هجو  اـمف  لاـق :
، هملع هراصبتـسا و  غلبم  و  هنامیإ ، ردق  یلع  هللا  رونب  رظنی  هسارف ، هل  الإ و  نمؤم  نم  امف  : » لاق .یلب  لاق : هللا .»؟ رونب  رظنی  هنإف  نمؤملا 

لوأف َنیِمِّسَوَتُْمِلل ) ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  : ) زیزعلا هباـتک  یف  یلاـعت  هللا  لاـق  و  نینمؤملا ، عیمج  یف  هقرف  اـم  اـنم  همئـألل  هللا  عمج  دـق  و 
نیسحلا دلو  نم  همئألا  نیسحلا و  نسحلا و  مث  هدعب ، نم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مث  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیمـسوتملا 

(4) همایقلا .» موی  یلإ  مالسلا  مهیلع 

ص:242

ص116. ج10 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص23. ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ح4 و  ص218 ، ج1 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2

ص420. ج1 ، لیزنتلا ، دهاوش  اه و  نامه  ( . 3 - ) 3
ج2، ناـهربلا ، عیطقت ، عم  ح13  ص128 ، ح6 و ج24 ، ص134 ، ج25 ، راحبلا ، ح1؛ ص200 ، ج2 ، اـضرلا ، راـبخأ  نویع  ( . 4 - ) 4

ح89. ص24 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح8 و  ص350 ،
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لیلحت

ثیداحا رد  دننیب و  یم  یبوخ  هب  ار  زومآ  تربع  ياه  هناشن  هک  تسا  هدـش  دای  شوهاب  دارفا  ینعی  نیمـسوتم »  » هورگ زا  هیآ  نیا  رد 
و نیمّـسوتم »  » لماک قیداـصم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  قوف 

مالسا ریسم  رد  فارحنا  دیزی  تموکح  زا  دعب  یبوخ  هب  هک  دوب  تسارف  اب  يدرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ  دندناوخ ، نارایـشوه 
همیب و ار  هعیـش  تماما و  ور  نیا  زا  دـبای ، یمن  ققحت  وا  نوخ  راثن  اب  زج  مالـسا  ياـیحا  هک  تفاـیرد  هنارایـشوه  داد و  صیخـشت  ار 

.رتالاب نیا  زا  یسانش  نامز  يرایشوه و  هچ  .درک و  نادیواج 

مایپ

نامز رایشوه و  يدارفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  تایاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
بلطم هناشن  نیرت  کچوک  اب  دشاب و  سانش  نامز  رایشوه و  دیاب  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وریپ  هک  ینمؤم  ره  دندوب و  یسانش 

.دنک يریگ  عضوم  عقوم  هب  دهد و  صیخشت  ار  دوخ  هفیظو  كرد و  ار 

لحن هروس  مهدزای :

تما ناهاگآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 38

هراشا

هب هک  ینادرم  زج  وت ، زا  شیپ  و  « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  . ) 43 لحن /
«. دیسرپب ناهاگآ  زا  دیناد ، یمن  رگا  سپ  میداتسرفن ؛ میدرک ، یم  یحو  نانآ  يوس 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هک دـهد  یم  خـساپ  اه  نآ  لاکـشا  نیا  هب  هیآ  نیا  تسا ؟ هداتـسرفن  ربماـیپ  ناونع  هب  يا  هتـشرف  ادـخ  ارچ  دـنتفگ : یم  ناکرـشم  . 1
.دش یم  یحو  نانآ  هب  طقف  هک  دندوب  رشب  سنج  زا  يدارفا  زین  یلبق  ناگداتسرف 

ناونع هب  دننک و  كرد  یبوخ  هب  ار  رـشب  ياهزاین  دنـشاب و  هتـشاد  یناسنا  زیارغ  فطاوع و  ات  دندوب  رـشب  سنج  زا  یهلا  ناربمایپ  . 2
.دنشاب يوریپ  لباق  وگلا 

نابز و هلیـسو  هب  یهاگ  نطاب و  لد و  هلیـسو  هب  یهاگ  يروآدای  نیا  .تسا  يروآدای  ای  ندرک  ظفح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  رْکِذ » . » 3
رکذ و هیام  هدرک ، وگزاـب  ار  قیاـقح  نوچ  دنتـسه ؛ رکذ  قیداـصم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نآرق و  ور  نیا  زا  تسا ؛ ظـفل 

.دنتسه اه  تلفغ  زا  وا  يرود  ناسنا و  هجوت 

ص:243
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زا هیآ  هکارچ  دنتسه ؛ تیحیـسم  دوهی و  نادنمـشناد  هیآ ، نیا  رد  رکِذ » لهَا   » زا دوصقم  هک  دنا  نآرب  نآرق  نارـسفم  زا  يرایـسب  . 4
عبنم نانآ  .دینک  هعجارم  باتک  لها  نادنمـشناد  هب  دـیراد ، دـیدرت  یلبق  ناربمایپ  ندوب  رـشب  دروم  رد  رگا  هک  دـهاوخ  یم  ناکرـشم 

دندوب و هدیقع  مه  ناکرشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  تفلاخم  رد  مه  نوچ  دندمآ ؛ یم  رامش  هب  ناکرشم  يارب  یبوخ 
.دندوب یعلطم  دارفا  مه 

ناهاگآ ناصصختم و  همه  لماش  تسا و  ماع  هیآ  موهفم  هنرگ  و  تسا ، نآ  لوزن  نامز  رد  هیآ  قادصم  نایب  یعون  ریـسفت  نیا  هتبلا 
.دوش یم  رصع  ره  رد 

دروم رد  هیآ  نیا  هب  تسا و  هتشر  ره  ناصصختم  عالطا و  لها  زا  شسرپ  هعجارم و  هیآ  نیا  دوصقم  هک  دنا  نآرب  نارسفم  یخرب  . 5
.تسا (1) هدش  دانتسا  ناصصختم  ناسانشراک و  نادهتجم ، هب  هعجارم  موزل  دیلقت و  عجارم  زا  مدرم  يوریپ  ملاع و  زا  لهاج  دیلقت 

هتفرگ رارق  نآرق  دـیکأت  هراشا و  دروم  هک  تسا  ییالقع  رما  کی  نارظن ، بحاـص  ناصـصختم و  هب  صـصختمریغ  دارفا  هعجارم  . 6
اوقت تلادع و  لیلد  نیمه  هب  دنک و  هعجارم  قداص  راکتـسرد و  ناصـصختم  هب  ناسنا  تسا  مزال  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ،

.تسا هدش  طرش  دیلقت  عجارم  دروم  رد 

یم هک  ییاج  رد  ناسنا  هک  تسا  يرگـشسرپ  بادآ  زا  یکی  نیا  .دـینک  شـسرپ  دـیناد ، یمن  اج  ره  هک  هدـش  هراـشا  هیآ  نیا  رد  . 7
دـشکن و تلاجخ  دـنکن و  توکـس  دـناد ، یمن  هک  مه  اـج  ره  دـنکن و  شـسرپ  نارگید  ندرب  لاؤس  ریز  اـی  ییاـمندوخ  يارب  دـناد 

.دسرپب

ای اهربخ  هکلب  دوبن  یتّوبن  یعیرـشت و  یحو  میرم ، نوچ  مه  ینانز  هب  یحو  دـندش و  یم  هدـیزگرب  نادرم  نایم  زا  طـقف  ناربماـیپ  . 8
.تشاد (2) دوجو  یهلا  نانز  نادرم و  زا  ناربمایپ  ریغ  ناربمایپ و  دروم  رد  هک  دوب  یصخش  فیاظو  نایب 

ص:244

ص244. ج11 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
زا یتـح  میا و  هتـشاد  مه  نز »  » ِناربماـیپ هک  دـنا  هتفگ  نارمع  لآ  هروس  و 45   42 تایآ 33 ، هب  لالدتـسا  اـب  دارفا  یخرب  ( . 2 - ) 2
دنک یم  ّدر  ار  لوق  نیا  لـحن  هروـس  هیآ 43  رد  رـصح  تسا و  هشقانم  لباق  تایآ  یلو  دوب ؛ ربماـیپ  میرم  هک  هدـش  تیاـکح  یبطرق 

(. دادرم 1376 تایآ ، همانهام  نانز ،» يربمایپ   » ص141 و لالج ، لامج و  هنیئآ  رد  نز  ك.ر : )
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« رکذ لها   » لماک قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  ای  نآرق  رکذ ، زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاـکح  تنـس  لـها  هعیـش و  ثیداـحا  زا  یخرب  رد 
.میوش (1) هاگآ  مینک و  شسرپ  نانآ  زا  میناوت  یم  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما و  نامه  رکذ ، لها  زا  روظنم 

رکذلا لهأ  مهو  مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ٌّیلعو  ٌدّمحم  وه  لاق : ِرْکِّذلا ) َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع 
نینمؤملاریمأل ًهمارک  ّالإ  ًانمؤم  نمؤملا  یّمـس  ام  هللاو  هکئالملا  فلتخمو  هلاسرلا  ندـعمو  هّوبنلا  تیب  لهأ  مهو  نایبلاو  لقعلاو  ملعلاو 

(2) مالسلا .  هیلع 

لیلحت

همئا هک  دـنک  یم  نایب  ار  رکذ » لها   » لماک قیداـصم  قوف  ثیداـحا  دـیوگ و  یم  نخـس  ناـهاگآ  ینعی  رکذـلا ،» لـها   » زا قوف  هیآ 
.دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا 

مایپ

زا دنناوت  یم  ناگمه  هک  تسا  گرزب  نادرم  هاگآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  یساسا  فادها  زا  یکی  يرآ  .دنبایب  ناشیا  ثیداحا  رون  وترپ  رد  ار  دوخ  هار  دنربب و  هرهب  ناشیا  شناد 

ات درک  راثن  ار  دوخ  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . (3) هلاهجلا » نم  كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذـبو   » دوب مدرم  لهج  عفر  زین 
.دنبای تاجن  ینادان  زا  مدرم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قح  يادا  موزل  - 39

هراشا

؛ )  َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیِإ  ِناـسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  . ) 90/ لحن
( ادخ ( ؛ دنک یم  عنم  متـس  دنـسپان و  تشز و  راک ]  ] زا دهد و  یم  نامرف  ناکیدزن  قح )  ) يادا یکین و  تلادع و  هب  ادـخ ، عقاو ، رد  »

«. دیوش رّکذتم  امش  دیاش  ات  دهد ، یم  دنپ  ار  امش 

ص:245

رون ریسفت  ص847 ؛ ج4 ، ناهرب ، ص63 ؛ ج27 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص259 ؛ تایآلا ، لـیوأت  ص210 ؛ ج1 ، یفاـک ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص482. ج3 ، قحلا ، قاقحا  56 و  ص55 -  ج3 ، نیلقثلا ،

ح152. ص167 ، ح55 و ج36 ، ص185 ، ج23 ، راحبلا ، ص210 و  قحلا ، جهن  ( . 2 - ) 2
.نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( . 3 - ) 3
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

روحم رب  یتسه  ماظن  ّلک  هک  تسا  ینوناق  لدـع  ور  نیا  زا  تسا ؛ دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  ياـنعم  هب  عقاو  رد  لْدَـع » . » 1
.تسا (1) لدع  لصا  فالخ  رب  نارگید ، تیذا  دح و  زا  زواجت  طیرفت ، طارفا ، فارحنا ، هنوگ  ره  نیاربانب  ددرگ ؛ یم  نآ 

رد ینعی  دوش ؛ یم  یفطاع  یگنهرف و  يرکف ، یلام ، کمک  هنوگره  لماش  هک  تسا  تشذـگ  يراکوکین و  ياـنعم  هب  ناـسِحا » . » 2
نوچ مه  رـشب  دارفا  دوش و  یم  يراج  ناسحا  لصا  تسا ، تشذـگ  يراکادـف و  هب  زاین  تسین و  یفاک  ییاهنت  هب  تلادـع  هک  ییاج 

.دنباتش یم  رگید  کی  يرای  هب  ندب  ياضعا 

نآ ناسحا  یناسرب و  نانآ  هب  ار  مدرم  قح  هک  تسا  نآ  لدـع  هک : هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یمالـسا  ثیداحا  رد  . 3
.یهدب (2) اه  نآ  هب  رتدایز  هک  تسا 

ره هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناسحا ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توبن  دـیحوت و  نامه  لدـع  هک  هدـش  تیاکح  ای  و 
.تسا (3) راکوکین  دشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  سک 

.درامش یمرب  ار  هیآ  لماک  قیداصم  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا 

.دوش (4) یم  زین  ناتسود  ناگیاسمه و  لماش  هک  تسا  ناکیدزن  قلطم  ای  کیدزن  نادنواشیوخ  يانعم  هب  یبرُقلا » يِذ  . » 4

هب ار  يرشب  هعماج  مالسا  ینعی  دریگ ؛ یم  تروص  هداوناخ  کچوک  هعماج  رد  هک  تسا  ناسحا  زا  یشخب  ناکیدزن ، هب  شـشخب  . 5
.دیامن یم  هجلاعم  ار  نانآ  ياهدرد  دنک و  یم  میسقت  رت  کچوک  ياهدحاو 

هب هراشا  یَغب »  » و راکـشآ ، ناهانگ  هب  هراشا  رَکنُم »  » یناهنپ و ناهانگ  هب  هراشا  اـشحَف »  » هیآ نیا  رد  هک  دـنا  نآرب  نارـسفم  یخرب  . 6
.تسا (5) ینیب  رتربدوخ  يراکمتس و  شیوخ و  قح  زا  زواجت  هنوگ  ره 

ص:246

.رهم نآرق  ریسفت  هیآ 8 ، لیذ  هدئام ، هروس  ك.ر : ( . 1 - ) 1
راصق 231. هملک  هغالبلا ، جهن  ( . 2 - ) 2

، راونالا راحب  ص263 و  تایآلا ، لیوأت  ص151 ؛ ج3 ، یفاص ، ریسفت  ص268 ؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  ص236 ؛ تارف ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
ص180. ص188 و 190 و ج36 ، ج24 ،

ص369. ج11 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

ص370. ج11 ، هنومن ، ریسفت  ( . 5 - ) 5
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هراشا يرگنایغط  دنـسپان و  تشز ، ياهراک  یفنم  لصا  هس  ناکیدزن و  هب  کـمک  یکین و  لدـع ، تبثم  لـصا  هس  هب  هیآ  نیا  رد  . 7
زا دیاش  تسا و  یفاصنااب  ملاس و  ناسنا  ره  يوزرآ  هک  تسا  نآ  یناهج  روشنم  مالسا و  یساسا  نوناق  لوصا  زا  اه  نیا  .تسا  هدش 
مزال رّکذـت  طقف  تسا و  ناسنا  بولطم  ترطف  ساسا  رب  روما  نیا  ینعی  دـنک ؛ یم  هراشا  يروآداـی  هظعوم و  هب  هیآ  هک  تسور  نیا 

.دراد

، دوعـسم نبا  زا  یثیدح  رد  .تسا (1) و  هیآ  نیا  رد  اوقت  هعومجم  هک  هدـش  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  . 8
(2) .تسا » نآرق  رد  ّرش  ریخ و  تایآ  نیرت  عماج  هیآ  نیا   » هک هدش  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوگرزب  یباحص 

.دوب (3) هیآ  نیمه  شنخس  نیرخآ  دناوخ ، یم  هعمج  زامن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگره  هک  هدش  تیاکح  و 

.تسا مارح  يرگمتس  دنسپان و  تشز ، ياهراک  هک  روط  نامه  تسا ، بجاو  محر  هلص  يراکوکین و  بتارم  یخرب  يرگداد و  . 9

« یبرقلا يذ   » لماک قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناماما ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناکیدزن  نامه  هیآ  نیا  رد  ناکیدزن »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاـکح  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
.تسا (4) نانآ  هب  سمخ  تخادرپ  هیآ ، دوصقم  دنتسه و  مالسلا  مهیلع 

ِءاتیِإ ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  : ) یلاعت هلوق  یف  مالسلا ،  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ثراحلا ، نب  هیطع  یلإ  هدانسإب  بولقلا ، داشرإ 
(. ِیْغَْبلا ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ 

و مالـسلا ،  مهیلع  نینمؤملا  ریمأ  هیالو  ناسحإلا : و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادـمحم  نأ  و  صالخإلا ، هداهـش  لدـعلا : : » لاق
ِنَع یْهنَی  َو   ، ) مالـسلا مهیلع  هدـلو  نم  همئـألا  نیـسحلا و  نـسحلا و  یبرقلا : يذ  ءاـتیإ  و  اـمهیلع .) هللا  تاولـص   ) اـمهتعاطب ناـیتإلا 

.مهقوقح (5) عنم  مهلتق و  مهملظ و  نم  وهو  ِیْغَْبلا ) ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو 

ص:247

ص78. ج3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص45 و  راونالا ، هاکشم  ص118 ؛ ج1 ، نایبلا ، عمجم  ( . 1 - ) 1
ص372. ج11 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص77. ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  424 و  ص422 -  ج3 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3
ص249. ج86 ، راونالا ، راحب  اج و  نامه  یفاص ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

ج7، قئاقدـلازنک ، ح9 و  ص382 ، ج1 ، ناـهربلا ، ح20 ؛ ص260 ، ج1 ، تاـیآلا ، لـیوأت  ح7 ؛ ص188 ، ج24 ، راــحبلا ، ( . 5 - ) 5
ص257.
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لیلحت

مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  رب  ار  نآ  قوف  ثیداحا  رد  اما  تسا  هدش  دای  نانآ  قوقح  يادا  موزل  نادنواشیوخ و  قلطم  زا  قوف  هیآ  رد 
ماما نوچ  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنواشیوخ  لماک  قیداصم  هک  دـنا  هدرک  قیبطت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا 

یناحور و نادنزرف  مه  و  هلهابم ) هیآ  ساسا  رب  مالسلااهیلع  همطاف  قیرط  زا   ) یمسج نادنزرف  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
لها ناردپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور ، ساسا  رب  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  ترـضح  نآ  یملع 

.تسا تما  همه  دنواشیوخ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   (1) دنتسه ، مالسا 

مایپ

مزال هک  تسا  مالسا  تما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوایشوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تایاور ، هب  هجوت  اب  قوف و  هیآ  ساسا  رب 
.تسا بجاو  ناناملسم  همه  رب  هک  تسا  یهلا  يروتسد  نیا  .دوش و  ءادا  ناشیا  قوقح  تسا 

: زا تسا  ترابع  راهطا  همئا  قوقح  نیرتمهم  زا  یخرب 

 . 2 ْمُْکنِم ) ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ   ) ناشیا تاروتسد  زا  تعاطا  بوجو  - 1

 . 3 یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   ) نانآ تّدوم  ّتبحم و  موزل  - 2

ِْنبا ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   ) سمخ یلام  قوقح  يادا  - 3
 . 4 ٌریِدَق ) ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ِناعْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ِهّللِاب َو  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا 

.تداهش دعب  تایح و  رد  اه  نآ  ترایز  - 4

ءارسا هروس  مهدزاود :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رد  گرزب  یشکرس  - 40

هراشا

اْنثََعب امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  ًارِیبَک  اُولُع  َُّنْلعََتل  ِْنیَتَّرَم َو  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو  5 و 6 ( . ، 4 ءارسا /
َناک ِرایِّدلا َو  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع 

ص:248

ص657. یلاما ، ص449 و  ج1 ، یفاص ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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لیئارسا ینب  هب  تاروت )  ) باتک رد  و  « ؛ )  ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َنِیَنب َو  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکانْدَْدمَأ  ْمِْهیَلَع َو  َهَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  ًالوُعْفَم  ًادْعَو 
دیهاوخ يرترب  یگرزب  ِیـشکرس  اب  ًامتح ، درک و  دیهاوخ  داسف  نیمز  يور ]  ] رد راب  ود  ًاعطق ، هک  میدرک  مالعا  بوقعی ) نادـنزرف  ) 

یم امش  رب  ار  نام  روآ ) گنج  و   ) دنمورین تخـس  ناگدنب  زا ) یهورگ  ، ) دیـسر ارف  ود  نآ ) زا   ) هدعو نیتسخن  هک  یماگنه  دومن و 
، هرابود سپـس  .تسا  هدـش  عقاو  يا  هدـعو  نیا ]  ] و دـنیآرد ؛ وجو  تسج  هب  امـش ) یبوکرـس  يارب  ناتی   ) اـه هناـخ  ناـیم  میناروش و 
( نمـشد زا   ) رت شیب  ار  امـش  تارفن  و  میناسر ، دادما  نارـسپ  لاوما و  هلیـسو  هب  ار  امـش  مینادرگ و  زاب  امـش  هب  ار  نانآ  رب  ِيزوریپ ) )

«. میهد رارق 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

سدـق و رهـش  دـندرک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  دوـهی  موـق  هک  تـسا  نیطـسلف  نیمزرـس  ناـمه  هـیآ  نـیا  رد  ضرـالا »  » زا دوـصقم  . 1
دنا (1). هدش  عقاو  نیمزرس  نیا  رد  زین  یصقالادجسم 

: دنا هدرک  هئارا  ریسفت  دنچ  نیمز ، رد  نایدوهی  گرزب  یعامتجا  فارحنا  داسف و  ود  دروم  رد  نآرق  نارسفم  . 2

راتـشک و رهـش و  نآ  بیرخت  بجوم  هک  سدـقملا  تیب  هب  مور  رـصیق  موجه  مود  لـباب و  هاـشداپ  رـصَّنلا » ُتُْخب   » هلمح یکی  فلا )
.دش (2) نایدوهی  یگراوآ 

مایق مود  دـش و  برعلا  هریزج  زا  نانآ  جارخا  هب  یهتنم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رـصع  رد  دوهی  يرگداـسف  یکی  ب )
.دوهی (3) هیلع  رلتیه 

زا درک و  ناـیغط  لیئارـسا  تلود  لوا  هلحرم  رد  هک  تـسا ، ناـیدوهی  ناـیم  رد  لیئارـسا  تـلود  مسینویهـص و  لیکـشت  دوـصقم  ج )
لاغشا هب  ناراوخ  ناهج  يرامعتسا و  ياهورین  کمک  اب  مود  هلحرم  رد  اما  دش ، دازآ  نیطسلف  زا  یشخب  دروخ و  تسکش  ناناملسم 

دنشاب (4). نانآ  رب  مود  يزوریپ  راظتنا  رد  دیاب  ناناملسم  نونکا  تخادرپ و  سدقملا  تیب 

ص:249

(. ص25 ج12 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا مالعا »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  زین  ءاضق »  » هژاو ( . 1 - ) 1
ار مود  داسف  رـصنلا و  تخب  طسوت  یهلا  ماقتنا  ناربمایپ و  زا  یهورگ  اـیرکز و  لـتق  رثا  رد  ار  لوا  داـسف  يربط ، ریـسفت  رد  ( . 2 - ) 2

ریـسفت .دـندش  عقاو  سوخاـیطنا »  » موجه دروم  هک  دـناد  یم  شروک )  ) سراـف نیطالـس  طـسوت  ناـنآ  تاـجن  زا  سپ  دوهی  شروـش 
ار 70 مور  روطارپما  رـسپ  سوتیت ، هلمح  دالیم و  زا  لـبق  دودح 587  ار  رـصنلا  تُخب  هلمح  خیرات  زین  یخرب  ص46 . ج13 ، نازیملا ،

(. 87 ص84 -  ناهج ، هدنز  نایدا  هب  یهاگن   ) دنا هدرک  یفرعم  دالیم  زا  دعب  لاس 
(. دندشن نیطسلف  لخاد  دنمزوریپ ، موق  هک  تسا  نآ  ریسفت  نیا  لاکشا   ) ص308 ج5 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  ( . 3 - ) 3

ص30. ج12 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  يراصنا ، میهاربا  ياقآ  يریسفت  ثحب  لاس 12 ، ش 12 ، مالسا ، بتکم  هلجم  ( . 4 - ) 4
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يدراوم یلو  دیآ ) یم  دعب  هیآ  رد  هک  روط  نامه   ) دـشاب هتـشذگ  رد  دوهی  يرگداسف  هلحرم  ود  هیآ  دوصقم  هک  درادـن  یعنام  هتبلا 
هروس متـشه  هیآ  رد  الاب و  ریـسافت  یخرب  رد  هک  روط  نامه  دبای ، ققحت  هدنیآ  رد  مالـسا و  زا  دـعب  یهلا  ماقتنا  نانآ و  يراکهبت  زا 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ءارسا 

دالیم زا  لبق  لاس 587  دودح  رد  لباب  هاشداپ  رصنلا  تُخب  دش و  هتخاس  مالسلاامهیلع  ربمایپ  نامیلس  دواد و  طسوت  سدقملا  تیب  . 3
یـشنماخه هاشداپ  شروک  نامز  ات  دـنام  یقاب  لاح  نامه  هب  لاـس  هاـجنپ  دودـح  رهـش  نیا  .درک  ناریو  ار  نآ  دروآ و  موجه  نآ  رب 

.دش (1) دابآ  ون  زا  نیطسلف  داد و  تاجن  تراسا  زا  ار  نایدوهی  هک  ناریا 

زا اه  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  دـندوب  نامیااب  دـندرک ، هلمح  نایدوهی  هب  هک  لباب )  ) مدرم هک  دوش  یم  هدافتـسا  انل » ًاداـبع   » هژاو زا  . 2
.تفرگ ماقتنا  نایدوهی  ِيرگداسف 

دمآراک ياهورین  تکوش و  تردـق و  نانآ  هب  دوخ  فطل  هب  زاـب  لوا ، یـشکرس  رد  لیئارـسا  ینب  تخـس  تسکـش  زا  سپ  ادـخ  . 3
یگنج يورین  ات  درک  تیانع  ینارـسپ  دوش و  يوق  ناشداصتقا  ات  داد  لاوما  نانآ  هب  تخاس و  ناشزوریپ  نانمـشد  رب  دومرف و  تیانع 

.دنشاب هتشاد  دمآراک 

تایآ نطاب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ناشیا و  تعجر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق 

مساقلا نب  هللا  دبع  نع  مصألا ، نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نع  نومش ، نب  نسحلا  نب  دمحم  نع  دایز ، نب  لهس  نع  انباحصأ ، نم  هدع 
(. ِْنیَتَّرَم ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو  : ) یلاعت هلوق  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لطبلا ،

اذِإَف  ) مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتق  لاق -  ( - ًارِیبَک اُولُع  َُّنْلعََتل  َو   ) مالـسلا هیلع  نسحلا  نعطو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لتق  : » لاـق
مهثعبی موق  ِرایِّدلا ) َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  مد  رصن  ءاج  اذإف  امُهالوُأ ) ُدْعَو  َءاج 

ارتو نوعدی  الف  مالسلا ،  هیلع  مئاقلا  جورخ  لبق  هللا 

ص:250

لاس رد  دش و  روهـشم  دنلب ) نامتخاس  « ) نامیلـس لَْکیَه   » هب نآ  مان  هک  درک  انب  سدقملا  تیب  رد  گرزب  يدـبعم  نامیلـس  ( . 1 - ) 1
وا تختیاپ  و  ینونک ، هیروس  قارع و  رد  لباب ، لامـش  رد  اه  يروشآ  هاشداپ  وا  .دـش  ناریو  رَـصنلا  تُُخب  طسوت  دـالیم  زا  لـبق   587
هب هک  درب  تراسا  هب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يدایز  دادعت  وا  .تسا  هدـش  دای  رِّـصن » دـکوبن   » ناونع اب  قیتع  دـهع  رد  وا  زا  .دوب  اونین  رهش 
رد شروک  فورعم  هیمالعا  دـندش و  دازآ  نایدوهی  لباب ، رب  دیـشروخ ) ینعی   ) شروک يالیتسا  زا  سپ  .دـش  روهـشم  لباب » يالَج  »

(. 87 ص84 -  ناهج ، هدنز  نایدا  هب  یهاگن   ) دش رداص  دالیم  زا  لبق  لاس 538 
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هیلع نیـسحلا  جورخ  مهیلع  ْمِْهیَلَع ) َهَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث   ) مالـسلا هیلع  مئاقلا  جورخ  ًـالوُعْفَم ) ًادـْعَو  َناـک  َو   ) هولتق ـالإ  دـمحم  لـآل 
.هباحصأ (1) نم  نیعبس  یف  مالسلا 

لیلحت

هیآ نطاب  هب  هراشا  قوف  تیاور  یلو  .دراد  هراشا  نانآ  یبوکرـس  لیئارـسا و  ینب  یـشکرس  رابود  دوهی و  نایرج  هب  قوف  تایآ  رهاظ 
هباشم دراوم  رب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هیآ  زا  یلک  هدـعاق  کی  لیئارـسا ، ینب  نایرج  هیآ و  رهاظ  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  ینعی  .دراد 
خیرات رد  هک  .تسا  ناشیا  لتق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هیلع  یهورگ  یـشکرس  نایرج  نآ  قیداصم  زا  یکی  تسا و  قیبطت  لـباق 

زا دعب  تفرگ و  دنهاوخ  ار  البرک  ياه  نوخ  ماقتنا  ناناملسم  زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مایق  زا  لبق  هک  دمآ  دهاوخ  يزور 
تسین و یلقع  لاحم  بلطم  نیا  درکدـنهاوخ و  تعجر  شنارای  زا  رفن  داتفه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـیق 

.تسا (2) هتفگ  نخس  مالسلا  هیلع  حیسم  تسد  هب  ایند  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  زا  تحارص  هب  نآرق 

روصنم مولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 41

هراشا

َناک ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم  ِّقَْحلاـِب َو  ّـالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـال  َو  . ) 33 ءارسا /
يارب سپ  هدـش ، هتـشُک  هنامولظم  هک  سک  ره  و  دیـشُکن ؛ ّقح ، هب  زج  هدرک ، مارح  ار ) شنوخ   ) ادـخ هک  ار  یـصخش  و  « ؛ ) ًاروُْصنَم

«. تسا ادخ ) ي   ) هدش يرای  وا  هک  ارچ ] [ ؛ دنکن يور  هدایز  لتق  رد  یل ]  ] و میداد ؛ رارق  صاصق ) رب   ) یطّلست شتسرپرس 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

زا یکی  مالـسا  رد  دـنا و  هدرک  عنم  نآ  زا  یهلا  ناـیدا  يرـشب و  نیناوق  همه  هک  تسا  یلیاـسم  زا  لـتق  اـه و  ناـسنا  نوخ  نتخیر  . 1
کی نتشک  نآرق  رد  یتح  .دیآ  یم  رامش  هب  گرزب  ناهانگ 

ص:251

ص138، ج3 ، نیلقثلارون ، ح1؛ ص406 ، ج2 ، ناهربلا ، ح7 ؛ ص277 ، ج1 ، تایآلا : لیوأت  ح250 ؛ ص206 ، ج8 ، یفاکلا ، ( . 1 - ) 1
ص56، ج51 ، راـحبلا ، هصیقن ، عم  ح5  ص297 ، ج45 ، راحبلا ، ح20؛ ص281 ، ج2 ، یشایعلا ، ح103؛ ص93 ، ج53 ، راحبلا ، ح77؛

ص362. ج7 ، قئاقدلازنک ، ح46 و 
ِهّللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َصَْربَْألا َو  َهَمْکَْألا َو  ُئِْربُأ  ِهّللا َو  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ( . ) 2 - ) 2

(. 42 نارمع / لآ  ( )
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یتح تسین و  ناناملسم  صوصخم  مالسا  رد  اه  ناسنا  نوخ  مارتحا  هتبلا  .تسا (1)  هدش  هدرمش  اه  ناسنا  همه  نتشک  دننامه  ناسنا 
.تسا تیامح  دروم  مرتحم و  ناشناج  دننک ، یم  یگدنز  یمالسا  ياهروشک  رد  زیمآ  حلص  تروص  هب  هک  ینارفاک 

ياهراتـشک زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  مزال  دور و  یم  نیب  زا  وا  نوخ  مارتحا  دوش ، گرزب  یهانگ  ای  لـتق  بکترم  یـسک  رگا  . 2
.دمان یم  قح  هب  نتشک  ار  لتاق  نتشک  نآرق  .دوش  صاصق  يدعب ،

، دندش یم  هتشک  وا  ربارب  رد  لتاق  هلیبق  زا  يدایز  دارفا  دش ، یم  هتشک  يا  هلیبق  زا  رفن  کی  رگا  هک  دوب  موسرم  تیلهاج  رصع  رد  . 3
هتشک مولظم  هک  یصخش  ناتسرپرس  هک  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  اما  .دندوب  هدشن  بکترم  یهانگ  دنتشادن و  تکرش  لتق  رد  دنچ  ره 
لتاق دنناوتب  ات  دنتسه ، یهلا  تیامح  دروم  دننکن ، يور  هدایز  يزیر  نوخ  رد  دنراد و  یمرب  ماگ  مالـسا  زرم  رد  هک  ینامز  ات  هدش ،

.دننک (2) صاصق  ار 

نیا دروآ  دورف  ناـشیا  رب  مجُلم  نبا  هک  يریـشمش  هبرـض  زا  سپ  تسا ، نآرق  هدرورپ  تسد  هک  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  . 4
: درک تیصو  هنوگ 

هناهب هب  دش و  هتشک  نانمؤمریما  دییوگب : دیوش و  رو  هطوغ  ناناملـسم  نوخ  رد  نم  تداهـش  زا  دعب  ادابم  بلطملا ، دبع  نادنزرف  يا 
نیا زا  نم  هک  یماگنه  دینک ! تقد  تسرد  .دوش  یم  هتـشک  نم  نوخ  ضوع  رد  نم  لتاق  اهنت  دیـشاب ! هاگآ  دیزیرب ؛ ییاه  نوخ  نآ 

.دینکن (3) هعطق  هعطق  ار  شندب  وا ، نتشک  زا  دعب  دینزب و  وا  رب  هبرض  کی  اهنت  موش ، دیهش  وا  هبرض 

مولظم هدش  هتشک  قادصم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ِیف فِرْـسی  الَف  ًاناَْطلُـس  ِهِیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظُم  َِلُتق  نَمَو   » نیـسحلا یف  هیآلا  هذـه  تلزن  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع 
(4) مالسلا .  هیلع  نیسحلا  لاق : ًاروُْصنَم ) َناک  ُهَّنِإ   ) نیسحلا لتاق  ِْلتَْقلا »

ص:252

(. 32 هدئام / ( ) ًاعیِمَج َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ( . ) 1 - ) 1
ص108. ج12 ، هنومن ، ریسفت  هیآ و  لیذ  یناعملا ، حور  ( . 2 - ) 2

ص239 و 256. ج42 ، راونالاراحب ، ص128 و  ج29 ، هعیشلا ، لئاسو  همان 47 ؛ هغالبلا ، جهن  ( . 3 - ) 3
ص218، ج44 ، راحبلا ، ح200 و  ص163 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح9؛ ص418 ، ج1 ، ناهربلا ، ح65؛ ص290 ، ج2 ، یـشایعلا ، ( . 4 - ) 4

ح6.
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ماما نوخ  هدنریگ  ماقتنا  نوخ و  بحاص  هک  تسا  هدش  یفرعم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هدش ) يرای   ) روصنم زین  ثیداحا  یخرب  رد 
.تسا (1) مالسلا  هیلع  نیسح 

لیلحت

.دنا هدرک  قیبطت  نآ  زراب  قیداصم  زا  یکی  رب  ار  هدعاق  نیا  ثیداحا  اما  تسا  هدرک  نایب  لتق  دروم  رد  ار  یلک  هدـعاق  کی  قوف  هیآ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیآ  قیبطت  يرج و  هدعاق  روظنم  هکلب  تسین  یحالطـصا  لوزن  نأش  تیاور ، رد  تلزن »  » زا دوصقم  سپ 

.تسا هدش  هداد  صاصق  هزاجا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینعی  نوخ  بحاص  هب  دش و  دیهش  هنامولظم  هک  تسا 

مایپ

: هک دوش  یم  هدافتسا  تایاور  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  زا 

.دش دیهش  هنامولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ًالوا 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نامه  هک  دراد  یلو  بحاص و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ًایناث 

.دنوش یم  يرای  ادخ  فرط  زا  وا  نوخ  ّیلو  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ًاثلاث 

ترخآ ایند و  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 42

( نک دای  (« ؛ )  ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  ْمَُهباتِک َو ال  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  71 و 72 ( . ءارسا /
سپ دوش ، هداد  شتـسار  تسد  هب  وا  لمع )  ) همان سک  ره  و  میناوخ ؛ یم  ارف  ناـشیاوشیپ  اـب  ار  مدرم  زا )  یهورگ   ) ره هک  ار  يزور 

«. دش دنهاوخن  یمتس  نیرت  مک  دنناوخ و  یم  يداش ) اب   ) ار ناش  ( لامعا  ) همان نانآ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

قح و نایاوشیپ  همه  نادنمـشناد و  ینامـسآ ، ياه  باتک  ناماما ، ناربمایپ ، لـماش  هک  تسا  نآ  عیـسو  ياـنعم  ماـما »  » زا دوصقم  . 1
یتح لطاب و  قح و  ناـماما  همه  لـماش  تسا و  عیـسو  هیآ  موهفم  هدـش ، هراـشا  ثیداـحا  یخرب  رد  هک  روط  ناـمه  .دوش  یم  لـطاب 

.دوش (2) یم  ناربمایپ  تنس  ینامسآ و  ياه  باتک 

ص:253

ص418. ج2 ، ناهربلا ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
.هیآ لیذ  نایبلا ، عمجم  ( . 2 - ) 2
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نانآ ناوریپ  اب  تماما  يربهر و  دنویپ  ینعی  تسا ؛ هدـش  هراشا  ترخآ  رد  نآ  باتزاب  ایند و  رد  يربهر  مهم  شقن  هب  هیآ  نیا  رد  . 2
دنوش و یم  هدناوخ  شیوخ  ناربهر  ناماما و  مان  هب  مدرم  دوش و  یم  سکعنم  دـنویپ  نیا  زین  رگید  ناهج  رد  هک  تسا  مکحم  نانچ 

.دندرگ یم  خزود  ای  تشهب  یهار  دوخ  ربهر  لابند  هب 

دنوش یم  هدـناوخارف  شیوخ  ماما  اب  مدرم  همه  زیخاتـسر  رد  رگا  اریز  تسا ؛ مزال  یمدرم  ره  يارب  يرـصع و  ره  رد  ماـما  دوجو  . 3
.دنک يوریپ  وا  زا  هک  دشاب  هتشاد  یماما  يرصع  ره  رد  یتلم  ره  هک  تسا  مزال 

زا تیلهاج  گرم  هب  دورب ، ایند  زا  ماما  نودب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  ینس  هعیـش و  ثیداحا  رد 
.تسا (1) هتفر  ایند 

یلاخ هدننک  مایق  يربهر  زا  زگره  نیمز  هحفـص  دنگوس ، ادـخ  هب  يرآ ؛ دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین  و 
.دوشن (2) لطاب  یهلا  ياه  تجح  اه و  هناشن  ات  ناهنپ ، كانمیب و  ای  دشاب ، راکشآ  رهاظ و  هاوخ  دوشن ،

همئا یلع و  ترـضح  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يربهر  هب  هراشا  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  یخرب  - 4
.دنا (3) هتسناد  يدعب 

( ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوی   : ) مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعی  ْنَع  َناَکْـسُم ، ِْنبا  ِنَع  ِرْـضَّنلا ، ِنَع  ِیبَأ ،
ِِهنْرَق َو ِیف  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِِهنْرَق َو  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُءیِجیَف  ُْتُلق  ْمِهِماَمِِإب  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  ْنِم  ٍنْرَق  َّلُـک  اوُعْدـَن  َلاَـقَف :

.مَعَن (4) َلاَق : ْمِهِرُهْظَأ ؟ َنَیب  َکَلَه  يِذَّلا  ِِهنْرَق  ِیف  ٍماَمِإ  ُّلُک  ِِهنْرَق َو  ِیف  مالسلا  هیلع  ُنیَسُْحلاَو  ِِهنْرَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ُنَسَْحلا 

ص:254

تام نم   ) ص194 ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص58 و  ج2 ، مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص303؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
(. هیلهاجلا هتیم  تام  ماما  ریغب 

راصق 147. هملک  هغالبلا ، جهن  ص89 و  ج1 ، تاراغلا ، ( . 2 - ) 2
ج8، راونالاراحب ، ص215 ؛ ج1 ، یفاک ، ص33 ؛ تاجردلا ، رئاصب  ص155؛ ج1 ، نساحملا ، ص304؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

ص206. ج3 ، یفاص ، ریسفت  ص13 و 
ح1. ص9 ، ح8 و ج8 ، ص11 ، ج8 ، راونالاراحب ، ص144 و  نساحملا ، ( . 4 - ) 4
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لیلحت

رارق دوخ  ناوریپ  شیپاشیپ  زیخاتـسر  رد  هک  تسا  یناربهر  ناماما و  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قوف  تایاور  هیآ و  ساسا  رب 
رد مه  ترخآ  رد  داتسیا  مالسلا  هیلع  نیسح  رانک  رد  ایند  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیتسار  وریپ  سک  ره  يرآ  .دریگ  یم 

همادا ار  وا  هار  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  سک  ره  تیـصوصخ  ءاغلا  ساسا  رب  .دریگ و  یم  رارق  ناینیـسح  فیدر 
.دوش یم  هدناوخارف  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  اب  زیخاتسر  رد  .دریگ و  یم  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  تما  رد  دهد 

اه مایپ 

.تسا ینیسح  مه  ترخآ  رد  تسا  ینیسح  ایند  رد  سک  ره  - 1

.تسا شیوخ ) ناوریپ  تاجن  هیام  و   ) زیخاتسر رد  مدرم  نایاوشیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

تشهب هب  ناگدش  هداد  تراشب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 43

َنیِذَّلا َنِینِمْؤُْملا  َرِّشَُبی  ُْهنَُدل َو  ْنِم  ًادیِدَش  ًاسَْأب  َرِْذُنِیل  ًامِّیَق  ًاجَوِع  َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َباتِْکلا َو  ِهِْدبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  . ) 2-1 فهک /
چیه داتـسرف و  ورف  شا  هدـنب  رب  ار  نآرق ) باتک (  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  شیاتـس  « ؛ ) ًانَـسَح ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاّصلا  َنُولَمْعَی 

هب و  دـهد ؛ رادـشه  نارفاک ) هب   ) ار دـیدش  باذـع )  ) ِیتخـس وا ، بناج  زا  ات  تسا ؛ راوتـسا  هک  یلاـحرد  دادـن ؛ رارق  نآ  رد  یفارحنا 
«. تسا ییوکین  شاداپ  نانآ  يارب  هک  دهد  هدژم  دنهد ، یم  ماجنا  هتسیاش  ياهراک )  ) هک ینانمؤم 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

رد .فهک و  دمح و  رطاف ، أبس ، ماعنا ، ياه  هروس  زا : دنا  ترابع  هک  دوش  یم  عورش  یهلا  شیاتس  دمح و  اب  نآرق  رد  هروس  جنپ  . 1
نآرق باتک  زا  نخس  فهک  هروس  رد  یلو  هدش  هتفگ  نخس  نایناهج  تیبرت  شنیرفآ و  باتک  زا  ادخ ، شیاتـس  زا  سپ  هروس  راهچ 

.تسا هدش  هتفگ  رادشه  تراشب و  اب  مدرم  تیبرت  و 

لاح نامه  رد  هک  تسا  رگید  ياه  باتک  رادساپ  هدنراد و  اپرب  راوتـسا ، يانعم  هب  اج  نیا  رد  تسا و  مایق  هدام  زا  لصا  رد  میَق » . » 2
.دراد هراشا  يژک  زا  يرود  تماقتسا و  لادتعا و  هب 

دض و هنوگ  ره  زا  نآ  ندوب  یلاخ  نآرق و  يژک  جاجوعا و  مدع  رب  يدیکأت  هژاو  نیا  سپ 

ص:255
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.تسا يرـشب  تلیـضف  یهلا و  ماکحا  زا  يراد  ساپ  اه و  تلاصا  ظـفح  يارب  نآ  ندوب  وگلا  نآرق و  یگنادواـج  هب  هراـشا  ضیقن و 
(1)

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هدش  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  نآرق و  لوزن  فده  ود  هب  تایآ  نیا  رد  . 3

؛ یهلا دیدش  باذع  هلیسو  هب  ناراکفالخ ، هب  نداد  رادشه  فلا )

.دنراد هتسیاش  رادرک  هک  ینانمؤم  هب  یناسر  هدژم  ب )

هب دـنداد  یم  ماجنا  حـلاص  لامعا  هک  ار  رفن  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  - 4
 . مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  مالسلااهیلع ،  همطاف  هزمح ، لیقع ، رفعج ، مالسلا ،  هیلع  یلع  داد : هدژم  تشهب 

ٌدَّمَُحم ُرِّشَبی  َلاَق : ِتاِحلاّصلا ) َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو  : ) َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍباَهِـش ، ُْنبا  ٍحـِلاَص َو  ُوبَأ  يِّدُّسلاو َو 
.ِتاِحلاَّصلا (2) َنُولَمْعی  َنیِذَّلا  َنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َهَمِطاَف  َهَزْمَح َو  اًلیِقَع َو  ًارَفْعَج َو  ًاِیلَع َو  ِهَّنَْجلِاب 

لیلحت

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قوف  ثیدـح  ساسا  رب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  وکین  شاداـپ  هب  ناـنمؤم  تراـشب  زا  فهک  هروس  مود  هیآ 
زا هک  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوـچ  مه  يدارفا  تـسا  هدرمـش  رب  مالـسا  ردـص  رد  ار  ناـنمؤم  نـیا  مـهم  قیداـصم 

.دنتفرگ ءادهشلا  دیس  بقل  ود  ره  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزمح و  لثم  ییادهش  دندوب و  مالسا  ناماگشیپ 

.تسا يرج  باب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیآ  قیبطت  نیاربانب 

اه مایپ 

.تسا یتشهب  رادرکوکین  نانمؤم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.دیشاب راکوکین  نموم  دیوش  ینیسح  دیهاوخ  یم  رگا  - 2

ص:256

اپرب نیـشیپ ، ياه  باتک  ظفاح  دوش ، یمن  خـسن  هک  یباتک  دـنا : هدرک  ریـسفت  یناـعم  نیا  هب  ار  مّیَق »  » هژاو نارـسفم  یخرب  ( . 1 - ) 1
هب ار  مّیَق »  » نآرق و ظافلا  تحاصف  يانعم  هب  ار  جاجوعا » مدع   » ای و  تسین ؛ ضقانت  فالتخا و  نآ  رد  هک  یباتک  نید و  روما  هدنراد 

، هنومن ریـسفت   ) دوش یم  یناعم  نیا  همه  لماش  دش  نایب  نتم  رد  هک  ییانعم  اما  دـنا ؛ هتـسناد  نآ  ياوتحم  تماقتـسا  تغالب و  يانعم 
(. 343 ص342 -  ج12 ،

ص10. ص17 ، ج41 ، راحبلا ، ص122 و  ج2 ، بقانملا ، ( . 2 - ) 2
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میرم هروس  مهدزیس :

نآرق هعطقم  فورح  رارسا  رد  البرک  تضهن  - 44

هراشا

«. داص نیع ، ای ، اه ، فاک ، « ؛ )  صعیهک . ) 1 میرم /

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

فورح نیا  هک  نیا  اـی  تسا و  هدـش  هتخاـس  اـبفلا  یلوـمعم  فورح  نیمه  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  نآرق  هـعطقم  فورح  . 1
.تسا شربمایپ  ادخ و  نیب  يزمر 

مایق يارجام  هب  هراشا  اـی  ادـخ (1) و  گرزب  ياه  مان  هب  هراشا  صعیهک »  » هعطقم فورح  هک  هدـش  تیاور  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  . 2
.تسالبرک (2) رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هیآ راصحنا  درادن و  یتافانم  مه  اب  اه  نآ  عمج  دـشاب و  هتـشاد  هراشا  ینطاب  يرهاظ و  فلتخم  یناعم  هب  هیآ  کی  تسا  نکمم  هتبلا 
.تسین نکمم  لیلد ، نودب  انعم ، کی  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تشذگرس  مان و  هب  ربمایپ  يایرکز  هجوت 

ترـضح .تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دـندومرف : صعیهک )  هیآ (  لیوأت  دروم  رد  هک  هدـش  تیاکح  رـصع  ماما  زا  یثیدـح  رد 
دـهد و شزومآ  وا  هب  ار  نیـسح ) نسح و  همطاف ، یلع ، دـمحم ،  ) هناگ جـنپ  ياه  مان  هک  تساوخ  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـیرکز 

ندرکدای ماگنه  رد  اما  دوش  یم  دونـشخ  رفن  راهچ  مان  ندرک  دای  ماگنه  رد  هک  درک  هظحالم  ایرکز  اما  .داد  شزومآ  وا  هب  لـیئربج 
هب هراشا  ءاه »  » البرک و هب  هراشا  فاک »  » هک درک ؛ نایب  شیارب  ار  البرک  ناتـساد  دنوادخ  دوش و  یم  نایرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان 

هراشا داص »  » مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  شطع  هب  هراشا  نیع »  » رگمتس و دیزی  هب  هراشا  ءای »  » مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  ندش  هتـشک 
.تسوا ربص  هب 

شدـنزرف هب  تبـسن  یهباشم  ناحتما  درک  تساوخرد  دـشن و  جراخ  شدجـسم  زا  زور  هس  ات  دینـش  ار  ارجام  نیا  ایرکز  هک  یماگنه 
.دیآ دوجو  هب  ییحی 

ص:257

قداص  » هب هراشا  داص »  » و ملاع »  » هب هراشا  نیع » «، » یلو  » هب هراشا  ءای » «، » يداه  » هب هراشا  ءاه » «، » یفاک  » هب هراشا  فاـک » ( . » 1 - ) 1
(. ص320 ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص373 و  ج89 ، راونالاراحب ، ص22 ؛ رابخالا ، یناعم   ) تسا دعولا »
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« داص  » و شطع »  » هب هراشا  نیع » «، » دـیزی  » هب هراشا  ءای » ، » ربمایپ نادـناخ  تکاله  هب  هراشا  ءاه » ، » البرک هب  هراشا  فاـک » ( . » 2 - ) 2
ج3، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ص292 ، تایآلا ، لیوأت  ص278 ؛ همامالا ، لئالد  ص461 ؛ ج2 ، نیدـلا ، لامک   ) تساهنآ ربص »  » هب هراشا 

(. ص273 ج3 ، یفاص ، ریسفت  ص320 و 
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ِبیَْغلا ِءاَْبنَأ  ْنِم  ُفوُرُْحلا  ِهِذَه  مالـسلا :  هیلع  َلاَق  صعیهک )  ) ِلیِوْأَت ْنَع  مالـسلا  هیلع  َِمئاَْقلا  هجحلا  نع  یمقا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  َلَأَس 
َطَبْهَأَف ِهَسْمَْخلا  َءاَمْـسَأ  ُهَمِّلَعی  ْنَأ  ُهَّبَر  َلَأَس  ایِرَکَز  َّنَأ  َِکلَذ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  اَهَّصَق  َُّمث  ایِرَکَز  ُهَدـْبَع  اَهیَلَع  ُهَّللا  َعَلْطَأ 

مهیلع َنَسَْحلا  َهَمِطاَفَو َو  ًاِیلَعَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َرَکَذ  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ایِرَکَز  َناَکَف  اَهایِإ  ُهَمَّلَعَف  مالـسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  ِهیَلَع 
َتاَذ مالـسلا  هیلع  َلاَـقَف  ُهَرُْهْبلا  ِهیَلَع  ْتَعَقَوَو  ُهَْربَْعلا  ُْهتَقَنَخ  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  َمْسا  َرَکَذ  اَذِإَو  ُُهبْرَک  یَلَْجناَو  ُهُّمَه  ُْهنَع  يِّرُـس  مالـسلا 
ُهَّللا ُهَأَْبنَأَف  ِیتَْرفَز ؟ ُرُوثَتَو  ِینیَع  ُعَمْدَت  َنیَـسُْحلا  ُتْرَکَذ  اَذِإ  یِموُمُه َو  ْنِم  ْمِِهئاَمْـسَِأب  ُتیَّلَـسَت  ْمُْهنِم  ًهََعبْرَأ  ُتْرَکَذ  ْذِإ  ِیلَاب  اَم  یَِهلِإ  ٍمْوی :

مالسلا َو هیلع  ِنیَـسُْحلا  ُِملاَظ  َوُه  ُدیِزی َو  ُءاْیلا  ِهَْرتِْعلا َو  ُكاَلَه  ُءاَْهلا  َءاََلبْرَک َو  ُمْسا  ُفاَْکلاَف  صعیهک )  ) َلاَقَف ِِهتَِّصق  ْنَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو 
ِهیَلَع َو ِلوُخُّدلا  ْنِم  َساَّنلا  َّنِهِیف  َعَنَم  ٍمایَأ َو  َهَثاََلث  ُهَدِجْسَم  ْقِراَفی  َْمل  مالسلا ،  هیلع  ایِرَکَز  َِکلَذ  َعِمَـس  اَّمَلَف  ُهُْربَص  ُداَّصلا  ُهُشَطَع َو  ُنیَْعلا 
یَِهلِإ َأ ِِهئاَنِِفب !؟ ِهیِزَّرلا  ِهِذَـه  يَْوَلب  ُلِْزُنت  یَِهلِإ َأ  ِهِدـَلَِوب !؟ َکِْقلَخ  ِعیِمَج  َریَخ  ُعِْجُفت  یَِهلِإ َأ   » ِهِیثْری َناَـک  ِبیِحَّنلا َو  ِءاَُـکْبلا َو  یَلَع  َلَْـبقَأ 
ِِهب ُّرَقَت  ًادـَلَو  ِیْنقُزْرا  یَِهلِإ  : » ُلوُقی َناَک  َُّمث  اَِهتَحاَِسب »!؟ ِهَبیِـصُْملا  ِهِذَـه  ََهبْرُک  ُّلُحَت  یَِهلِإ َأ  ِهَبیِـصُْملا !؟ ِهِذَـه  َباِیث  َهَمِطاَـف  ًاـِیلَع َو  ُسِْبُلت 

ُلْمَح َناَک  ِِهب َو  ُهَعَجَف  ییْحی َو  ُهَّللا  ُهَقَزَرَف  ِهِدـَلَِوب » َکَبِیبَح  ًادَّمَُحم  ُعَْجفَت  اَمَک  ِِهب  ِینْعَْجفا  َُّمث  ِهِّبُِحب  یِِّنْتفاَف  ِهِینَْتقَزَر  اَذِإَـف  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِینیَع 
.َرَبَْخلا (1) َِکلَذَک  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ُلْمَح  ٍرُهْشَأ َو  َهَّتِس  مالسلا  هیلع  ییْحی 

لیلحت

ماما نایرج  ینعی  .تسا  تایآ  لیوأت  ای  نطاب  باب  زا  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  نآرق  هعطقم  فورح  دروم  رد  هک  يزومر  تاراـشا و 
.تسا يرورض  تایاور  یجنسرابتعا  دراوم  نیا  رد  هتبلا  .تسا  صعیهک )  ) هیآ نوطب  اه و  لیوأت  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

اه مایپ 

.تسا هدش  هراشا  نآرق  تایآ  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشذگرس  - 1

.تسا هدوب  یهلا  ناربمایپ  هجوت  دروم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشذگرس  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ و  ییحی  تشذگرس  هباشت  - 45

ص:258

ج3، یفاصلا ، ریـسفت  ح3؛ ص3 ، ج4 ، ناـهربلا ، ص84 ؛ ج52 ، و  ح14  ص178 ، ج14 ، راحبلا ، ص463؛ جاــجتحالا ، ( . 1 - ) 1
ح3. ص319 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ح1 و  ص272 ،
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شمان هک  يرسپ  هب  ار  وت  ام  یتسار  هب  ایرکز ! يا  « ؛ )  ایِمَـس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْـسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانِإ  اّیِرَکَز  ای  . ) 7 میرم /
«. میا هدادن  رارق  وا  يارب  یمان  مه  چیه  شیپ ، زا  هک  میهد ؛ یم  هدژم  تسا ، ییحی » »

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نوچ دومن ؛ ایرکز  رب  يا  هژیو  فطل  ادخ  هک  هدش  نایب  تایآ  نیا  رد  . 1

؛ تفریذپ ار  وا  ياعد  ًالوا ،

؛ درک تیانع  وا  هب  يرسپ  ًایناث ،

؛ داهن شدوخ  ار  كدوک  نیا  مان  ًاثلاث ،

.تشادن ناهج  رد  یمان  مه  ًالبق  هک  داهن  وا  رب  دنام ) یم  هدنز  ینعی   ) ییحی مان  ًاعبار ،

سپ تسا ؛ دارفا  تیـصخش  هناشن  مان  دراد و  یگزات  ییحی »  » مان هک  تسا  نآ  هب  هراشا  تسا » هدوبن  وا  مان  مه  یـسک  ًالبق   » هلمج . 2
.تسا هدوبن  یسک  دوجو  رد  ًالبق  هک  هدوب  یتازایتما  ياراد  ییحی »  » هک دوش  یم  نشور 

ماقم هب  یکدوک  رد  هک  دوب  ادـخ  گرزب  ناربماـیپ  زا  یکی  وا  .تسا (1)  هدمآ  نآرق  رد  راب  جنپ  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  مان  . 3
.دوب هدز  اپ  تشپ  يویند  ياه  توهش  هب  هدیسر و  توبن 

ییحی ناوریپ  نیئباص  زا  یهورگ  هک  دنا  هتفگ  یخرب  .داد  لْسُغ  دلوت  زا  سپ  ار  یسیع »  » هک دوب  ومه  دوب و  یسیع  هلاخ  رـسپ  ییحی 
.دنتسه (2)

رس دندش و  دیهش  ود  ره  نوچ   (3) تسا ؛ هدش  هیبشت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  یهلا  گرزب  ربمایپ  ییحی  - 4
ره ناردام  يرادراب  تدم  دوب و  هقباس  یب  ود  ره  مان  دوب و  هدازانز  ود  ره  لتاق  دش ، هدرب  ناشرصع  رگمتـس  ناطلـس  دزن  ناشکرابم 

.دوب هام  هن  زا  رت  مک  ود 

، لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  انثدـح  لاق  رکب  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نع  دایز ، نب  دـیمح  انثّدـح  هللا :  همحر  ساـبعلا  نب  دـمحم  لاـق 
کلذ لاق : ایِمَـس ) ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  : ) لجوزع هللا  لوق  یف  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبعابأ  تعمـس  لاق : قلاخلا ، دـبع  یلإ  هدانـسإب 

نم هل  نکی  مل  ایرکز  نب  ییحی 

ص:259

7 و 12. میرم / 90 و  ءایبنا / 85 ؛ ماعنا / 39 ؛ نارمع / لآ  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص667. نآرق ، مالعا  ( . 2 - ) 2

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 318 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_259_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_259_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_259_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص220. يدناور ،)  ) ءایبنالا صصق  ص175 و  ج14 ، راونالاراحب ، ص324 ؛ ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( . 3 - ) 3
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ناک امف  تلق : .احابـص  نیعبرأ  امهیلع  الإ  ءامـسلا  کـبت  ملو  ایمـس  لـبق  نم  هل  نکی  مل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  کلذـکو  ایمـس  لـبق 
.انز (1) دلو  ایرکز  نب  ییحی  لتاقو  انز  دلو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتاق  ناکو  لاق : .ءارمح  سمشلا  علطت  لاق : اهؤاکب ؟

نیـسح ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییحی  رب  زور  لهچ  نامـسآ  هک  تسا  هدمآ  رگید  ددعتم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رد  هتکن :
.درک یم  عولط  یخرس  اب  دیشروخ  هک  دوب  نآ  مه  نامسآ  هیرگ  تسیرگ و  مالسلا  هیلع 

اه نآ  رب  ناهج  ایوگ  هک  تسا  ناهج  لک  رب  تبیـصم  نآ  تدش  زا  هیانک  هک  انعم  نیدب  دشاب  لیثمت  هیانک و  دناوت  یم  تاریبعت  نیا 
نوخ گنج و  راتفرگ  ناهج  اه  تدـم  اـت  هک  دـش  بجوم  نوخ  ود  نیا  ندـش  هتخیر  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  هک  نیا  اـی  دـیرگ  یم 

، نیباوت نینوخ  ياـه  ماـیق  هک  مینیب  یم  اروشاـع  هعقاو  یپ  رد  هک  روط  ناـمه  دروخ  مقر  يراـب  نوخ  ياـهزور  اـهراب  دوش و  يزیر 
.دش عقاو  راتخم و ... 

لیلحت

نیا رکذ  نکیل  دش  نایب  هک  تسا  فلتخم  تاهج  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییحی  تشذگرـس  هباشت 
.هیآ لیوأت  ریسفت و  باب  زا  هن  .تسا  یناعم  یعادت  باب  زا  يریسفت  ثیداحا  رد  بلاطم 

اه مایپ 

: هک دوش  یم  هدافتسا  روکذم  ثیداحا  هب  هجوت  اب  قوف  هیآ  زا 

تربع سرد  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  هتـشاد  هقباس  مه  نیـشیپ  ياـه  تما  ءاـیبنا و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راـب  نوخ  تشذـگرس 
.دوشن رارکت  یهلا  نادرم  يارب  عیاقو  نیا  ات  میزومایب 

تداهش يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 46

هراشا

هک نک ، دای  ار  لیعامسا  نآرق )  ) باتک رد  و  « ؛ ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  ِدْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  . ) 54 میرم /
«. دوب ماقم ]  ] الاو يا  هداتسرف  زین )  ) دوب و هدعو  تسار  وا 

ص:260

ح13 و ص173 ، ج14 ، راحبلا ، ص198؛ ج8 ، قئاقدلا ، زنک  ح1؛ ص4 ، ج3 ، ناهربلا ، ح3 ؛ ص302 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 1 - ) 1
.هصیقن عم  ص504  ج6 ، نایبلا ، عمجم 
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

زا هک  لیعامـسا  يرگید  دندمآ و  دیدپ  یـسوم  بوقعی و  وا  لسن  زا  هک  قاحـسا  یکی  تشاد ؛ دـنزرف  دـنچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  . 1
مالـسلا هیلع  میهاربا  نامدود  زا  هخاش  ود  ره  هب  تایآ  نیا  رد  میرک  نآرق  .دمآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  وا  لسن 

.تسا هدرک  هراشا 

توف ردپ  زا  لبق  وا  هک  ارچ  تسین ؛ میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  اج  نیا  رد  لیعامـسا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  هتبلا 
هیلع نیـسح  ماـما  نوچ  مه  وا  داتـسرف و  شموق  يوس  هب  ادـخ  هک  دوب  يربماـیپ  هک  تسا  لـیقْزِح » نب  لیعامـسا   » روـظنم سپ  درک ؛

(1) دش ! دیهش  مالسلا 

هب تسا  لاحم  دـشابن ، قداص »  » ناسنا ات  اریز  دـنک ، یم  هیکت  وا  هدـهع  هب  يافو  لیعامـسا و  قداص  ياه  هدـعو  رب  تایآ  نیا  رد  . 2
.تسا (2) تّوبن  یساسا  طیارش  زا  اهربخ  اه و  هدعو  رد  یتسار  تقادص و  ینعی  دسرب ؛ تلاسر  ماقم 

هدماین شا  هدعو  رس  یلو  دوب  هدرک  هدعو  وا  اب  یـسک  نوچ  دندناوخ ؛ دعولا » ُقداص   » ار لیعامـسا  هک  هدش  تیاور  ثیداحا  رد  . 3
.دوب (3) وا  هار  هب  مشچ  لاس  کی  ات  لیعامسا  اما  دوب ،

(. دوب هدعو  ققحت  راظتنا  رد  هراومه  اما  داد ، یم  همادا  دوخ  یگدنز  همانرب  هب  دنچ  ره  ینعی  )

: تسا هدش  هراشا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  یگژیو  جنپ  هب  تایآ  نیا  رد  . 4

.تشاد هدعو  رد  تقادص  مدرم  اب  یعامتجا ، تهج  زا 

.دوب ماقم  یلاع  يدرف  تلاسر ، تهج  زا 

.داد یم  تاکز  زامن و  روتسد  نانآ  هب  درک و  یم  هجوت  قلخ  قلاخ و  اب  شا  هداوناخ  دنویپ  هب  وا  هداوناخ ، تیبرت  تهج  زا 

ادخ تیاضر  دروم  وا  ياه  همانرب  مامت  ینعی  دنک ؛ بسک  ار  ادخ  يدونشخ  تیاضر و  دوب  هدش  قفوم  وا  ادخ  اب  شا  هطبار  تهج  زا 
.تسا نمؤم  کی  تاراختفا  اه و  تمعن  نیرت  گرزب  زا  نیا  دوب و 

ص:261

(، هیآ لیذ   ) ص800 نایبلا ج6 ، عمجم  ص285 و  ج3 ، یفاص ، ریسفت  ص65؛ تارایزلا ، لماک  ص78؛ ج1 ، عیارشلا ، للع  ( . 1 - ) 1
.دشاب دارم  اج  نیا  رد  لیعامسا  ود  ره  هک  درادن  یعنام  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا  زاوج  ربانب  هتبلا 

ص95. ج13 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
ص77. ج1 ، عیارشلا ، للع  ص86 و  ج2 ، یفاک ، لوصا  ( . 3 - ) 3
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دعولا لیعامسا  يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

َّنِإ َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهاَرَکَذ ، ْنَّمَع  ٍناَنِس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍریَمُع َو  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َدیِزی ، ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا ، ِنَع  ِدِیلَْولا ، ُْنبا  نع 
ْنُکی َْمل   1 اِیبَن ) ًالوُسَر  َناک  ِدـْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  : ) ِِهباَتِک ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَـق  يِذَّلا  َلیِعاَمْـسِإ 

َّنِإ َلاَقَف : ٌکَلَم  ُهاَتَأَف  ِهِهْجَو  ِهِسْأَر َو  َهَوْرَف  اوُخَلَـسَف  ُهوُذَخَأَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِءاِیْبنَْألا  َنِم  ًاِیبَن  َناَک  َْلب  َمیِهاَْربِإ  َْنب  َلیِعاَمْـسِإ 
(1) مالسلا .  هیلع  ِنیَسُْحلِاب  ُعَنْصی  اَِمب  ٌهَوْسُأ  ِیل  َلاَقَف : َْتئِش  اَِمب  ِینْرُمَف  َکَیلِإ  ِینَثََعب  ُُهلاَلَج  َّلَج  َهَّللا 

دـندرک و ریگتـسد  ار  وا  هک  دوب  میهاربا ) نب  لیعامـسا  ریغ   ) یلقتـسم ربمایپ  دـعولا  قداص  لیعامـسا  هک  هدـش  نایب  قوف  تیاور  رد 
يوگلا ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا  یلو  دنک  ارجا  ار  وا  تساوخرد  یهلا  روتـسد  هب  ات  دمآ  دورف  وا  رب  يا  هتـشرف  دندومن ، دـیهش 

.درک یفرعم  دوخ 

لیلحت

: تسا هدوب  زیچ  دنچ  رد  دعولا  قداص  لیعامسا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هباشت 

.دندرک یگداتسیا  تداهش  زرم  ات  ادخ  اب  دوخ  نامیپ  دهع و  رد  هژیو  هب  دندوب ، قداص  شیوخ  ياه  هدعو  رد  ود  ره  هکنیا  لوا 

.دندش دیهش  ادخ  هار  رد  هکلب  دنتفریذپن  ّتلذ  دندیسارهن و  نمشد  زا  ود  ره  هکنیا  مود 

مایپ

.دیشاب دعولا  قداص  دینک و  افو  دوخ  نامیپ  هب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما   ) مالسلا هیلع  لیعامسا  نوچمه  - 1

.دینک ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما   ) مالسلا هیلع  لیعامسا  نوچمه  - 2

هط هروس  مهدراهچ :

یهلا يوکین  ياه  مان  زا  قتشم  نیسح  مان  - 47

«. تسوا ِنآ  زا  طقف  وکین  ياه  مان  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  تسادخ  « ؛ ) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  . ) 8 هط /

ص:262

هوحن ح7 ؛ ص227 ، ج44 ، ح2 ، ص388 ، ج13 ، راحبلا ، ص316 ؛ يرئازجلل ، ءایبنألا  صصق  ح2 ؛ ص77 ، عیارشلا ، للع  ( . 2 - ) 1
ءایبنألا صصق  ح7، ص39 ، یلاما ، ح3؛ ص78 ، عیارشلا ، للع  ح4؛ ح2 و ص65 ، ص64 ، تارایزلا ، لـماک  ص85، ج4 ، بقانملا ،

ح41. ص81 ، ح16 و ج28 ، ص389 ، ج13 ، راحبلا ، ح237 و  ص189 ، يدنوارلل ،
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هیآ نیا  رد  دنوش و  یم  هدناوخ  ینسح » ءامـسا   » هک دنراد  يرت  شیب  تیمها  اهنآ  زا  یخرب  اما  تسا ، کین  ادخ  ياه  مان  همه ي  . 1
اه نآ  ًالبق  ام  دنا و  هدرک  رکذ  ددع  هن  دون و  ار  اهنآ  دادعت  ثیداحا  یخرب  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  راگدرورپ  کین  ياه  مان  نیا  هب 

.میا (1) هدرمش  رب  ار 

شیاـعد ددرگ و  یم  تشهب  لـها  دـنک ، شرامـش  شیوـکین  ياـه  ماـن  اـب  ار  ادـخ  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  یخرب  رد  . 2
.دوش یم  باجتسم 

یم یتشهب  تروص  نآ  رد  هک  تسا  شیوخ  یگدـنز  دوجو و  رد  اه  مان  نیا  ندرک  هدایپ  ادـخ ، ياـه  ماـن  شرامـش  زا  دوصقم  هتبلا 
.ددرگ (2) یم  باجتسم  شیاعد  دوش و 

مان دیرفآ و  شیوخ  لالج  رون  زا  ار  رابع  لآ  نت  جنپ  دنوادخ  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  - 3
يوکین ياه  مان  زا   ) ینـسُح زا  نیـسح  نسح و  یلعا ، زا  یلع  دـیمح ، زا  دـمحم  مان  درک : قتـشم  شیوخ  یماـسا  زا  ار  اـه  نآ  ياـه 

.داد رارق  شرع  تسار  شخب  رد  ار  اه  نآ  سپس  دش ؛ قتشم  رطاف  زا  همطاف  و  یهلا )

ِْنب ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  ِیناَدْمَْهلا ، َهَبیَُتق  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  يِرَتْسُّتلا ، ییْحی  ِْنب  ایِرَکَز  ْنَع  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِیناَدْـمَْهلا ، ٍحـِلاَص  ُْنب  ُدَـمْحَأ 
ُمُْهنِم ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َّقَتْشا  ِِهلاَلَج َو  ِرُون  ْنِم  ًهَسْمَخ  َقَلَخَف  َءیَش  َالَو  َناَک  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدیَز ،

اَْهنِم َّقَتْشاَف  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  َُهل  ًاِیلَع َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  یَّمَس  یَلْعَْألا َو  َوُهَو  ًادَّمَُحم  یبنلا  یّمَـسَو  ُدیِمَْحلا  َوُهَف  َِهلَْزنُْملا  ِِهئاَمْـسَأ  ْنِم  ًامْـسا 
.ِشْرَْعلا (3) ِنیِمی  ْنَع  ِقاَثیِْملا  ِیف  ْمُهَلَعَج  ْمُهَقَلَخ  اَّمَلَف  ًامْسا  ِِهئاَمْسَأ  ْنِم  َهَمِطاَِفل  َّقَتْشاَف  ٌرِطاَف  َوُه  ًانیَسُحَو َو  ًانَسَح 

لیلحت

یهلا يانسح  يامـسا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مان  قاقتـشا  يارب  یحیـضوت  ثیداحا  هنوگ  نیا 
.دشاب حلطصم  ریسفت  تاقحلم  زا  دناوت  یم  هک  .دور  یم  رامش  هب  یهلا  يوکین  ياه  مان  نیا  حیضوت  یعون  سپ  .تسا 
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اه مایپ 

نآ زا  دیراد و  ساپ  ار  مان  نیا  تمرح   ) .تسا هدش  هتفرگ  یهلا  يوکین  ياه  مان  زا  یهلا و  نامرف  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  يراذگ  مان 
( دیربب هرهب 

یهلا مشخ  زاس  هنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو  زا  يرود  - 48

ْنَِمل ٌراّفََغل  یِّنِإ  يوَه َو  ْدَـقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  ِیبَضَغ َو  ْمُْکیَلَع  َّلِـحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  ـال  ْمُکاـْنقَزَر َو  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  . ) 81 هط /
نآ دروم )  ) رد دـیروخب و  میا ، هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا )  ) اه هزیکاپ  زا  میتفگ ): و  (« ؛ )  يدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َباـت َو 

رایسب نم  ًاعطق ، .دنک و  یم  طوقس  ًانیقی ، سپ  دوش ، اور  وا  رب  نم  مشخ  سک  ره  دوش و  یم  اور  امش  رب  نم  مشخ  هک  دینکَن ؛ نایغط 
«. دبای هار  سپس  دهد ، ماجنا  هتسیاش  راک ]  ] دروآ و نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  يارب  متسه  هدنزرمآ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

تمعن رد  نایغط  زا  دوصقم  .دینکن  نایغط  اه  نآ  دروم  رد  دیروخب و  یهلا  هزیکاپ  ياه  تمعن  زا  هک  هدش  هداد  نامرف  هیآ  نیا  رد  . 1
ندرگ هانگ و  یساپسان و  يارب  يا  هلیسو  دنکن و  هدافتسا  راگدرورپ  تعاطا  دوخ و  تداعس  هار  رد  ار  اه  نآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  اه 

.دهد رارق  یشک 

سک ره  هک  تسا  نآ  دوصقم  اج  نیا  رد  تسا و  يدوبان  شا  هجیتن  ًالومعم  هک  تسا  يدنلب  زا  طوقس  يانعم  هب  لصا  رد  يوَه » . » 2
.تسا یماقم  طوقس  نیا  هک  دوش  یم  هدنار  وا  هاگرد  یهلا و  بُرق  ماقم  زا  دوش ، عقاو  ادخ  مشخ  دروم 

: تسا هدش  نایب  یلک  نوناق  ود  تایآ  نیا  رد  . 3

.دنک یم  طوقس  دوش  عقاو  ادخ  مشخ  دروم  سک  ره  هک ، نیا  تسخن 

.دوش یم  یهلا  شزرمآ  لومشم  دروآ ، نامیا  و  دوش ، راک  هتسیاش  دنیزگرب و  ار  تیاده  ددرگزاب و  سک  ره  هک  نآ  مود  و 

: تسا هدش  نایب  راکهانگ  ناشک  ندرگ  شزرمآ  يارب  طرش  راهچ  مود  هیآ  رد  . 4

؛ دراد یپ  رد  ار  ناسنا  حور  يوشو  تسش  هک  هتشذگ  زا  ندرک  هبوت  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  فلا )

؛ ناسنا لد  رد  نامیا  رون  ندیبات  ب )
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؛ هتسیاش رادرک  هلیسو  هب  نامیا  ندش  افوکش  ج )

.یهلا ناربهر  دومن  هر  شریذپ  تیاده و  هار  رب  ندنام  رادیاپ  د )

هاگدید دنچ  دروم  نیا  رد  نآرق  نارسفم  .تسا  حلاص  لمع  نامیا و  زا  سپ  يا  هلحرم  تسا ، هدش  نایب  ریخا  هیآ  رد  هک  یتیاده  . 5
: دنراد

هب رگید  راب  راک  هبوت  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  رادرک  ناـمیا و  هار  رب  يرادـیاپ  ناـمه  تیادـه ، نیا  زا  دوصقم  هک  دـنا  نآرب  یخرب 
تـسا یهلا  ناربهر  تیالو  شریذپ  هب  هراشا  اج  نیا  رد  تیاده  هژاو  هک  دنا  نآرب  نارـسفم  زا  رگید  یخرب  .ددرگنزاب و  هانگ  ورملق 

هعماج ربهر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رگید  ینامز  رد  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ینامز  رد  هک 
.تسا نید  ناکرا  زا  یکی  هک  دنتسه 

.دنرگید مه  موزلم  مزال و  هکلب  دنرادن ، یتافانم  رگید  مه  اب  ریسفت  ود  نیا  هتبلا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  نامه  تیادـه ، نیا  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  . 6
: دندوزفا سپس  تسا ؛

هک یلاح  رد  دورب ، ایند  زا  سپـس  دنک ، تدابع  هبعک ) کیدزن   ) ماقم نکر و  نایم  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  یـسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
.دنکفا (1) دهاوخ  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتفریذپن  ار  ام  تیالو 

ربمایپ و تیالو  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  ناـمه  دوصقم  تسا (2) و  هدش  تیاکح  زین  تنـس  لها  قیرط  زا  ثیدح  نیا  نومـضم  هتبلا 
، دوش یم  مدرم  فارحنا  ببس  یهلا  ناربهر  تیالو  زا  ندرکن  يوریپ  تساهنآ و  شزرمآ  نانمؤم و  لامعا  یلوبق  طرش  قح ، رب  ماما 

.دنداتفا یتسرپ  هلاسوگ  هب  لیئارسا  ینب  هک  روط  نامه 

هیلع نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیالو  هب  هک  تسا  هدـش  هراـشا  هط  هروس  هیآ 81  ینطب  هبنج  هب  زین  ثیداـحا  یخرب  رد  . 7
یم طوقس  یهلا و  مشخ  راتفرگ  هک  دینکن  باختنا  ار  اه  نآ  ریغ  دیوش و  تیاده  ات  دینز  گنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و 

.دیوش
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، َناَکْـسُم ِْنبا  ِنَع  َهَعاَمَـس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِیلَجَْبلا ، ِنَع  مساقلا  نب  یـسوم  یَـسیِع ، ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس ، ْنَع  ًاعم ، دیلولا  نباو  یبأ 
اَذَه ِهَزْجُِحب  اوُذُـخ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا  مهیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  رقابلا ، ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِْتلَّصلا ، ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع 

َفَّلَخَت ْنَمَو  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ  ُهَضَْغبَأ  ْنَمَو  ُهَّللا  ُهاَدَه  ُهَّبَحَأ  ْنَم  ِلِطاَْبلاَو ، ِّقَْحلا  َنَیب  ُقِّرَفی  ُقوُراَْفلا  َوُهَو  ُرَبْکَْألا  ُقیِّدِّصلا  ُهَّنِإَف  ًاِیلَع  ِینْعی  ِعَْزنَْألا ،
َالَو ْمُهوُّلَوَـتَف  یِمْهَفَو  یِْملِع  ُهَّللا  ُمُهاَـطْعَأ  هاَدُـه ، ُهَِّمئَأ  ِنیَـسُْحلا  َنِمَو  ياَْـنبا  اَـمُهَو  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ِیتَّمُأ ، اَْطبِـس  ُْهنِمَو  ُهَّللا  ُهَقَحَم  ُْهنَع 
ّالِإ اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَـم  َو   (، ) يوَه ْدَـقَف   ) ِهِّبَر ْنِم  ٌبَضَغ  ِْهیَلَع ) ْلـِلْحَی  ْنَم   ) ْمُکِّبَر َو ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُکیَلَع  َّلِـحیَف  ْمِِهنوُد  ْنِم  ًهَجِیلَو  اوُذِـخَّتَت 

1 ِروُرُْغلا .) ُعاتَم 

لیلحت

دوش یم  یملع و ...  یحور و  ياذغ  هنوگ  ره  لماش  هیآ  نطاب  یلو  تس  هزیکاپ  كاپ و  ياهاذغ  دروم  رد  ( 81 هط /  ) قوف هیآ  رهاظ 
مـشخ راتفرگ  دـنک  یـشکرس  نایغط و  نآ  دروم  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  تیالو  ناسنا ، يونعم  ياهذـغ  عباـنم  نیرت  مهم  زا  یکی  و 

.دراد هراشا  هیآ  لیوأت  طوقس و  یهلا و 

اه مایپ 

(. دیوش دنم  هرهب  نآ  زا  سپ   ) تسا ناسنا  يونعم  ياهاذغ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو  - 1

(. دینک يرود  نآ  زا  سپ   ) تسا طوقس  یهلا و  مشخ  بجوم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیالو  ربارب  رد  یشکرس  - 2

: یهلا دهع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  - 49

شومارف یل ] و [  میدرک ، دـهع  مدآ  اب  شیپ  زا  نیقی ، هب  و  « ؛ ) ًامْزَع َُهل  ْدَِـجن  َْمل  َیِـسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َو  . ) 115 هط /
« میتفاین راوتسا )  ) یمیمصت وا  رد  درک و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هک دوب  مدآ  هب  ادخ  راطخا  ای  عونمم (1) و  تخرد  هب  ندشن  کیدزن  دروم  رد  ادخ  نامرف  نامه  مدآ » اب  ادـخ  نامیپ   » زا دوصقم  . 1
.دنک يوریپ  وا  زا  دیابن  تسوا و  تخسرس  نمشد  ناطیش 

ص:266

(. هیآ لیذ  نیلقثلارون  ریسفت  زین  ص318 و  ج13 ، هنومن ، ریسفت   ) دراد دوجو  زین  یثیداحا  دروم  نیا  رد  ( . 2 - ) 1
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.دوبن مدآ  يارب  یشنزرس  دوب ، قلطم  یشومارف  رگا  دوب و  نامیپ  كرت  وا و  یهجوت  مک  مدآ » یشومارف   » زا دوصقم  . 2

تخرد نآ  زا  شرـسمه  وا و  دوش و  یم  نوریب  تشهب  غاـب  زا  دروـخب  عوـنمم  تخرد  زا  رگا  هک  دـش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  . 3
.دوبن هانگ  نآ  اب  تفلاخم  سپ  دوب ، يداشرا  یهلا  نامرف  ینعی  دوب ؛ یلوأ  كرت  هکلب  دوبن ، هانگ  نیا  .دندش (1)  نوریب  دندروخ و 

.دوش یمن  رداص  نانآ  زا  یهانگ  نیرت  کچوک  دنتسه و  موصعم  یهلا  ناربمایپ  رگید ، ترابع  هب 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هرابرد  یتاملک  یهلا  دـهع  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  - 4
تسا هدوب  اه  نآ  زا  دعب  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ،  همطاف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هلآ ، 

.درک شومارف  یلو  دش  هداتسرف  ورف  مدآ  رب  هک 

، َناَمیَلُـس ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِّمُْقلا ، یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللاِدیَبُع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدمحم ، نب  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُنیَـسُْحلا 
َهَمِطاَفَو ِیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِیف  ٍتاَِملَک  ُلـْبَق ) ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َو  : ) ِِهلْوَق ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع 

(2) هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َْتلِْزنُأ  ِهَّللاَو  اَذَکَه  یِسَنَف )  ) ْمِِهتیِّرُذ ْنِم  ِهَِّمئَْألاَو  ِنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو 

لیلحت

دناوت یم  نآ  قیداصم  زا  یکی  هک  تسا  يا  هدرتسگ  موهفم  یهلا  دـهع  هک  ارچ  دـنک  یم  ناـیب  ار  هیآ  قیداـصم  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
.دشاب مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مالسا و  ربمایپ  دروم  رد  یتاملک 

اه مایپ 

.دبلط یم  راوتسا  یمزع  هک  دیشاب  مدق  تباث  یهلا  دهع  ماجنا  رد  - 1

.دینکن شومارف  ار  نآ  سپ  .تسا  یهلا  دهع  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

ص:267

.27-11 فارعا / 30-39 و  هرقب / ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص195، ج11 ، راحبلا ، ح3؛ ص45 ، ج3 ، ناهربلا ، ح17 ؛ ص319 ، ج1 ، تایآلا ، لـیوأت  ح23 ؛ ص416 ، ج1 ، یفاـکلا ، ( . 2 - ) 2

لیوأــتلا ریغ  یف  ص359 ، ج8 ، قئاقدـلا ، زنک  ح150؛ ص400 ، ج3 ، نیلقثلاروـن ، ح66 ؛ ص351 ، و  ح7  ص176 ، و 24 ، ح49 
ج3، ناهربلا ، ح39؛ ص32 ، ج43 ، راحبلا ، ص320؛ ج3 ، بقانملا : یف  مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع  هلثم  تلزن و  اـمهیفو  تلزنأ  ناـهربلاو 

ص360. ج8 ، قئاقدلا ، زنک  ح158 و  ص402 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح5؛ ص45 ،
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 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ینید  تیبرت  تحت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 50

نامرف زامن  هب  ار  تنادـناخ  و  « ؛ )  يْوقَّتِلل ُهَِبقاْعلا  َُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْـسَن  اْهیَلَع ال  ِْربَطْـصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  . ) 132 هط /
يارب کین )  ) ماجرف و  میهد ؛ یم  يزور  وت  هب  ام  هک ) ارچ  ( ؛ میهاوخ یمن  يا  يزور  چـیه  وت  زا  زرو ؛ ییابیکـش  نآ  ماـجنا ]  ] رب هد و 

«. تسا يراد  هگندوخ  لها ) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یم تسد  هب  هتکن  ود  بلطم  نیا  زا  .هدب  زامن  روتسد  تا  هداوناخ  هب  هک  هدش  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  . 1
: دیآ

هب زامن  روتسد  هناگادج  تسا  مزال  هک  تسا  یصاخ  یگژیو  ياراد  یمالسا  تما  نایم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداوناخ  فلا )
.دوش هداد  نانآ 

.دنشاب ساسح  شیوخ  هداوناخ  زامن  هب  تبسن  هک  تسا  ناناملسم  همه  يارب  يا  هزومآ  نیا  ب )

یم شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ادخ  تسادـخ ، دای  حور و  تیوقت  بلق و  يافـص  یکاپ و  بجوم  زامن  هک  اج  نآ  زا  . 2
نیا تاکرب  دـیاوف و  هک  شاب ، ابیکـش  اشوک و  زامن  ماجنا  رب  زین  تدوخ  هکلب  نک  شرافـس  زامن  هب  ار  تا  هداوناخ  اـهنت  هن  هک  دـنک 
قزر امش  هب  هکلب  دهاوخ ، یمن  قزر  وا  هکارچ  دیهد ؛ یمن  ادخ  هب  ار  دوخ  تدابع  زا  يزیچ  امش  ینعی  دسر ؛ یم  امـش  دوخ  هب  راک 

.دهد یم 

لها تساوقت و  نامه  تسا ، شخب  تایح  هدنزاس و  دـیفم و  شماجنارـس  هک  نآ  ینعی  تسا ؛ ییاسراپ  اوقت و  يارب  کین  ماجرف  . 3
.تسا یماکان  تسکش و  ناشماجنارس  اوقت  یب  دارفا  دنراگتسر و  دنمتداعس و  زوریپ و  اوقت 

نوچ مه  یمک  دادـعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداوناخ  نامز  نآ  رد  سپ  تسا ، هدـش  لزان  هکم  رد  هط »  » هروس هک  اج  نآ  زا  . 4
اب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنیدم  رد  تفای و  شرتسگ  هداوناخ  نیا  اهدعب  دنچ  ره  .دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  وا و  نادـنزرف  هجیدـخ و 

.دندمآ یم  رامش  هب  ربمایپ  نادناخ  یگمه  هک  دندرک  ادیپ  يددعتم  نادنزرف  درک و  جاودزا  مالسلااهیلع  همطاف 

ياهزامن ماگنه  رد  يدایز  تدم  ات  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  ریـسافت  ثیداحا و  رد  هک  تسور  نیا  زا 
یم تئارق  زین  ار  ریهطت  هیآ  دندرک و  یم  شرافـس  زامن  هب  ار  اه  نآ  دندمآ و  یم  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  رد  هب  هناگ  جنپ 

.دندرک (1)

ص:268

، یفاص ریسفت  ص233 و  ج25 ، راونالاراحب ، ج533؛ قودص ، خیش  یلاما  ص239؛ ج1 ، مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ( . 1 - ) 1
.328 ص327 -  ج3 ،
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ْنَع یِّمُْقلا ، َهَلَقْـصَم  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍماَّلَـس ، ِْنب  ِنَمْحَّرلاِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ییْحی ، ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِیلَع َو ِیف  َْتلََزن  َلاَق : اـْهیَلَع ) ِْربَطْـصا  ِهـالَّصلِاب َو  َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : ) َّلَـجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز ،

َلْهَأ ْمُکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقیَف : ٍهَرْحُس  َّلُک  َهَمِطاَف  َبَاب  ِیتْأی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  مالسلا  مهیلع  ِنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َهَمِطاَف َو 
1 ًاریِهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   ) ُهَّللا ُمُکُمَحْری  َهاَلَّصلا ، ُُهتاَکََرب ، ِهَّللا َو  ُهَمْحَرَو  ِتیَْبلا 

لیلحت

همطاف مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  لصا  رد  هیآ  نیا  هک  تسین  نآ  دوصقم  تسا  هتفر  راک  هب  تلزن »  » ریبعت ثیداحا  هنوگ  نیا  رد 
تسین راگزاس  هط  هروس  ندوب  یکم  اب  بلطم  نیا  هک  ارچ  تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلااهیلع و 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  نیا  ای  تسا و  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هنیدـم  رد  هراـبود  هیآ  نیا  هک  تسا  نآ  روظنم  اـی  هکلب 
.تسا هدرک  هدایپ  یصاخ  قادصم  دروم  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و 

يادص اب  ناهاگحبص  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهلا و  صاخ  ینید  تیبرت  تحت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ 
اروشاع رهظ  رد  البرک  يارحص  رد  یتح  دوب و  زامن  رادساپ  رمع  رخآ  ات  دش  یم  رادیب  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابرهم 

.دروآ ياج  هب  هناقشاع  زامن 

اه مایپ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  لاعتم و  يادخ  ینید  تیبرت  تحت  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 1
.تشاد رارق  هلآ  و 

.دنوش تیبرت  راو  نیسح  ات  دیهد  رارق  رمتسم  ینید  تیبرت  تحت  ار  ناتیداوناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  مه  - 2

ءایبنا هروس  مهدزناپ :

: یهلا هدارا  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رد  تماما  - 51

ناـنآ هـک  یلاـح  رد  دوـش ؛ یمن  تساوخزاـب  دـهد  یم  ماـجنا  هـچنآ  زا  ادـخ ) (« ؛ ) َنُولَئُْـسی ْمُـه  ُلَـعْفَی َو  اّـمَع  ُلَئُْـسی  ـال  : ) 23/ ءایبنا
«. دنوش یم  تساوخزاب 

ص:269
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هنوگ نیا  .درادـن  یفاـک  عـالطا  نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  دروم  رد  یهاوـخ  حیـضوت  يارب  یهاـگ  تسا : هنوـگ  ود  شـسرپ  . 1
.تسا لاکشا  نودب  وکین و  زین ، یهلا  ياهراک  دروم  رد  یتح  شسرپ 

رد شـسرپ  عون  نیا  .تسا  طلغ  بطاخم  راک  هک  تسا  نآ  یـشسرپ  نینچ  موهفم  .تسا  نتفرگ  داریا  يارب  یـضارتعا و  یهاـگ  اـما 
، درادن یلاکـشا  ناسنا  ياهراک  دروم  رد  یلو  تسین ، داریا  لاکـشا و  شیاهراک  رد  تسا و  میکح  وا  هکارچ  تسین ؛ اور  ادخ  دروم 

.دریگ (1) یم  رارق  تساوخزاب  دروم  دنک و  یم  اطخ  هانگ و  یهاگ  ناسنا  نوچ 

وا هکارچ  دوش ؛) یمن  شـسرپ  ادـخ  زا  : ») دـندومرف قوف  هیآ  دروـم  رد  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 2
(2) .دهد » یمن  ماجنا  باوص  تمکح و  يور  زا  زج  يراک ،

مالـسلا هیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : یِْخلَْبلا  َبوُقْعی  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیقْرَْبلا ، ُْنبا 
َْمل ِنیَسُْحلا َو  ِْدلُو  ِیف  اَهَلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َلاَق : مالسلا ؟  هیلع  ِنَسَْحلا  ِْدلُو  َنوُد  ِنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ِیف  ُهَماَمِْإلا  ِتَراَص  ٍهَّلِع  يَِأل  َُهل : ُْتُلق 

(3) لعفی .)  امع  لئسی  هللا ال  و   ) ِنَسَْحلا ِْدلُو  ِیف  اَْهلَعْجی 

لیلحت

ملع ماما ، صخش  نییعت  دوش و  یم  هداد  دارفا  یخرب  هب  اه  ناسنا  تیفرظ  یهلا و  تمکح  ساسا  رب  هک  تسا  یهلا  يا  هعیدو  تماما 
يراک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  رد  تماما  نییعت  ور  نیا  زا  .درادادـخ  طقف  هک  دـبلط  یم  اه  ناـسنا  همه  تیفرظ  هب  عیـسو 

.دنرادن یلومعم  ياه  ناسنا  هک  دبلط  یم  یملع  تیفرظ  زین  نآ  حیضوت  دریگ و  یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  ادخ  هک  تسا  هنامیکح 
.تسا هدش  هدرمش  قوف  هیآ  قیداصم  زا  بلطم  ور  نیا  زا 

ص:270

ص386. ج13 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص419. ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص397 و  قودص ، دیحوت  ( . 2 - ) 2

ح35 و ص420 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح22؛ ص259 ، ج25 ، راحبلا ، ص82؛ ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص208؛ عیارـشلا ، للع  ( . 3 - ) 3
ص399. ج8 ، قئاقدلا ، زنک 
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مایپ

.دینکن تساوخزاب  ادخ  زا  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  بصن  لثم   ) یهلا هنامیکح  ياهراک  دروم  رد 

نیریش درد و  نودب  تداهش   - 52

«. شاب تمالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتفگ : « ؛ )  َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  . ) 69 ءایبنا /

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

شیوخ تیموکحم  هب  ناـنآ  هک  يروط  هب  دـش ، زوریپ  ناتـسرپ  تب  لد  رکف و  رب  دوـخ  ياـه  لالدتـسا  يوـق و  قـطنم  اـب  میهاربا  . 1
ار میهاربا  دنتفرگ  میمـصت  دندش و  روز  هب  لّسوتم  یتسرپ ، تب  ناراد  مدرـس  کیرحت  لهج و  بصعت ، رطاخ  هب  اما  .دندرک  فارتعا 

.دننازوسب شتآ  رد 

کیدزن نآ  هب  دنتـسناوت  یمن  ناگدـنرپ  اه و  ناسنا  هک  يروط  هب  دـنتخورفا ، میظع  یـشتآ  دـش ، مهارف  ناوارف  مزیه  هک  یماگنه  . 2
.دندرک باترپ  شتآ  يوس  هب  قینَجنَم  اب  ار  میهاربا  ور  نیا  زا  دنوش ؛

هک یماگنه  ثیداحا ، یخرب  تیاکح  قبط  یتح  درواین و  وربا  هب  مخ  اهادص  رـس و  شتآ و  نیا  زا  دوب و  دـیحوت  نامرهق  میهاربا  . 3
زاین سپ  تسا ، هاگآ  نم  لاح  هب  مه  مراگدرورپ  مرادن و  يزاین  وت  هب  تفگ : وا  دـیوگب ، ار  دوخ  تجاح  هک  تساوخ  وا  زا  لیئربج 

.درادن (1) لاؤس  هب 

.تفگ (2) یم  ادخ  رکذ  تلاح  نیا  رد  میهاربا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  زا  رگید  یخرب  قبط  و 

دُوب ناسکی  داب  شتآ و  مه  دوب  نادزی  كاپ  شیاشخب  وچ 

( یسودرف )

ناتـسلگ میهاربا  يارب  شتآ  ثیداحا  یخرب  تیاکح  ساسا  رب  دوش و  تمالـس  درـس و  میهاربا  يارب  هک  داد  نامرف  شتآ  هب  ادخ  . 4
.دش (3)

لین بآ  درب ز  شتآ  رب  یهورگ  لیلخ  رب  شتآ  دنک  ناتسلگ 

( يدعس )

ص:271

ص335؛ ج1 ، لاصخ ، « ) .یلاحب هملع  یلاؤس  نم  یبسح  لاق  ّکبر ، لئـساف  لاق  الف ، کیلا  اما  لاق : هجاـح ؟ کـل  ا  لاـق : ( . » 1 - ) 1
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(. ص155 ج68 ، راونالاراحب ، ص35 و  ج1 ، عیارشلا ، للع 
ص368. ج8 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2

ص24. ج12 ، راونالاراحب ، ص87 و  ج7 ، نایبلا ، عمجم  ( . 3 - ) 3
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، دهد یم  ندنازوس  نامرف  شتآ  هب  تکرح و  نامرف  هام  دیشروخ و  هب  ادخ  هک  روط  نامه  ینعی  دوب ؛ ادخ  ینیوکت  نامرف  نیا  يرآ 
اهراک همه  يدیحوت  شنیب  ساسا  رب  هکارچ  دهد ؛ یم  رییغت  ار  اه  نآ  تیهام  ای  دهد و  یم  فقوت  روتـسد  بابـسا  نیا  هب  زین  یهاگ 

.تسوا (1) هیحان  زا  اهورین  همه  ادخ و  نامرف  هب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : شیوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  - 5
ار هزین و )...  ریـشمش و   ) نهآ درد  یلو  دیوش  یم  دیهـش  اجنآ  رد  دوخ  نارای  اب  يور و  یم  قارع  يوس  هب  وت  هک  هدومرف  نم  هب  هلآ 

نیسح ماما  سپس  .دوش  یم  تمالـس  درـس و  تنارای  امـش و  رب  گنج  دندرک و  توالت  ار  ( 69 ءایبنا /  ) قوف هیآ  سپس  دیـشچ  یمن 
.میسر یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  میوش  هتشک  ام  رگا  هک  دهد  یم  هدژم  شیوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع 

هیلع ُنیَـسُْحلا  َلاَق  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج ، ْنَع  ِباَّلَْجلا ، ٍدْعَـس  ْنَع  ٍلْـضَف ، ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنبا  ِنَع  ٍداـیِز ، ُْنب  ُلـْهَس 
اَِهب یَقَْتلا  ِدَق  ٌضْرَأ  یِهَو  ِقاَرِْعلا  َیلِإ  ُقاَُستَس  َکَّنِإ  یَُنب  ای  ِیل : َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َلَتْقی : ْنَأ  َْلبَق  ِِهباَحْصَِأل  مالسلا 
ِّسَم ََملَأ  َنوُدِجی  َال  َِکباَحْصَأ  ْنِم  ٌهَعاَمَج  َکَعَم  ُدَهْـشَتْسیَو  اَِهب  ُدَهْـشَتُْست  َکَّنِإَو  اَروُمَع  یَعُْدت  ٌضْرَأ  یِهَو  َنیِیبَّنلا  ُءایِـصْوَأَو  َنوِیبَّنلا 

اَّنِإَف اَنُولَتَق  ِْنَئل  ِهَّللا  َوَف  اوُرِْـشبَأَف  ْمِهیَلَع  َکیَلَع َو  ًاماَلَـسَو  ًادَْرب  ُبْرَْحلا  ُنوُکی  َمیِهاْربِإ ) یلَع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق   ) اَلَتَو ِدیِدَْحلا 
.ربخلا (2) اَنِیبَن  یَلَع  ُدَِرن 

لیلحت

رب شتآ  هک  روط  نامه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  نایرج  تهابـش  نایب  یعون  هب  قوف  ثیدح 
نیا رب  داهشتسا  یعون  هیآ  هب  دانتسا  .دش و  درس  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  مه  گنج  شتآ  دش  درس  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هیبشت اب  هارمه  داهـشتسا  باب  زا  تاـیاور  هنوگ  نیا  سپ  .دراد  هقباـس  نآرق  رد  يویند  روما  زا  یتحاراـن  درد و  عفر  هک  تسا  بلطم 
.لیوأت ریسفت و  باب  زا  هن  تسا  نایرج  ود 

هک یتروص  هب  دنک  یم  مواقم  اه  یتخـس  ربارب  رد  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  فده ، هب  نامیا  تداهـش و  هب  قشع  يرآ 
.دوش یم  نیریش  نانآ  يارب  گنج  یتحاران  درد و  یتح 

ص:272

ص303. ج14 ، نازیملا ، ریسفت  448 و  ص446 -  ج13 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.96 فارعا / هیآ  لیذ  یف  ثیدحلا  لیذ  ح52  ص63 ، ح6 و ج85 ، ص80 ، ج45 ، راحبلا ، ح63 ؛ ص848 ، ج2 ، جئارخلا ، ( . 2 - ) 2
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اه مایپ 

.دنک یم  ناتسلگ  ار  شتآ  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  میهاربا  نوچ  مه  یهلا  نادرم  نامیا  - 1

.دوش ناسآ  امش  رب  اه  یتخس  ات  دیشاب  ینیسح  - 2

ناحلاص تثارو  تعجر و   - 53

 ) هدننک هاگآ  زا  دعب  رُوبَز  رد  نیقی ، هب  و  « ؛ ) َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو  . ) 105 ءایبنا /
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  نآ  ما ، هتسیاش  ناگدنب  هک  میتشون  تاروت )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نیمز رـسارس  رب  ماجنارـس  نانمؤم  ینعی   (1) دوـش ؛ یم  لـماش  ار  ناـهج  رـسارس  دوـش و  یم  هتفگ  نیمز  هرک  عوـمجم  هب  ضرَا » . » 1
.دنوش یم  مکاح 

رد یهورگ و  رب  يزوریپ  يانعم  هب  یهاگ  نآرق  رد  دوش و  یم  لـقتنم  یـسک  هب  هلماـعم  نودـب  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  ثِرا » . » 2
زوریپ تسیاشان  دارفا  نارفاک و  ناکرشم ، رب  تیاهن  رد  هتـسیاش  نانمؤم  ینعی   (2) تسا ؛ هتفر  راک  هب  اه  نآ  تاناکما  نتفرگ  راـیتخا 

.دنروآ یم  تسد  هب  ار  نیمز  تاناکما  مامت  دنوش و  یم 

هتفر راک  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  روبز  يانعم  هب  ًالومعم  میرک  نآرق  رد  تسا و  هتـشون  باتک و  هنوگ  ره  يانعم  هب  لصا  رد  رُوبَز » . » 3
ياهزردنا اه و  تاجانم  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  هدمآ  دواد » ریمازَم   » ناونع تحت  سّدقم ، باتک  ِمیدـق  دـهع  رد  باتک  نیا  .تسا 

.تسا ربمایپ  دواد 

زا دش ؛ دنهاوخ  زوریپ  نیمز  رب  ناگتـسیاش  هک  هدش  نایب  دواد » ریمازم   » زا يددـعتم  دراوم  رد  تسا ؛ هدومرف  نآرق  هک  روط  نامه  . 4
هدمآ رگید  ياج  رد  و  .دش » دنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، هب  نالّکوتم  اما  دـنوش ، یم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  : » دـیوگ یم  هلمج 

دنک (3). یم  یفرعم  نیمز  ثراو  ار  ناعضاوتم  رگید  ياج  رد  و  .دش » دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  ناکربتم  اریز  : » تسا

ص:273

رد هک  تسا  نآ  هیآ  رهاظ  اما  دشاب ، زیخاتسر  رد  نیمز  ندش  ثراو  هب  هراشا  هیآ  نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  یخرب  ( . 1 - ) 1
(. ص516 ج13 ، هنومن ، ریسفت   ) دیوگ یم  نخس  ایند  نیمز  دروم 

.137 فارعا / ك.ر : ( . 2 - ) 2
27 و 29. ، 18 ، 11 ، 9 باب 37 /  دواد ، ریمازم  سّدقم ، باتک  ك.ر : ( . 3 - ) 3
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نآرق (1) و يانعم  رد  یهاگ  نآرق  رد  هژاو  نیا  یلو  تسا ، رّکذـت  هیام  هک  تسا  يزیچ  ای  يروآداـی  ياـنعم  هب  لـصا  رد  رْکِذ » . » 5
یخرب دـشاب و  یهلا  باتک  ود  نیا  زا  کی  ره  يانعم  هب  تسا  نکمم  زین  اج  نیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  تاروت (2)  يانعم  رد  یهاگ 

.دشاب (3) تاروت  يانعم  هب  هک  دنا  هداد  حیجرت  نارسفم  زا 

ناگدنب نیا  .دش  دنهاوخ  مکاح  نیمز  رب  ادخ  حلاص  هتـسیاش و  ناگدنب  هک  هدـش  نایب  یهلا  تنـس  یلک و  نوناق  نیا  هیآ  نیا  رد  . 6
رد ار  اه  یگتسیاش  نیا  هک  یناسک  دنـشاب و  هتـسیاش  یعامتجا  كرد  ریبدت و  تردق ، ملع ، لمع ، رظن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  حلاص 

.دندرگ نیمز  ناثارو  دنوش و  زوریپ  ناربکتسم  رب  هک  دنک  یم  کمک  نانآ  هب  زین  ادخ  دننک ، داجیا  دوخ 

.تسا هدش  قیبطت  ریسفت و  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  هب  هیآ  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يددعتم  ثیداحا  رد  . 7

اه نآ  زا  نیمز  ثراو  ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هتـسیاش  ناگدنب  : ) دـندومرف هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هلمج  زا 
.دنتسه (4) نامزلا  رخآ  رد  يدهم  نارای  نامه  دش ) ، دای 

نامز ره  رد  ینعی  دنتسین ؛ دارفا  نیا  رد  هیآ  راصحنا  يانعم  هب  دنرامش و  یمرب  ار  هیآ  نیا  زراب  ياه  قادصم  ثیداحا  هنوگ  نیا  هتبلا 
.دنوش یم  نیمزرس  نآ  تموکح  ثراو  دندرگ و  یم  زوریپ  قفوم و  دننک ، مایق  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  هک  ناکم  و 

زاب ایند  هب  نامزلا  رخآ  رد  تداهـشزا  دعب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  هدـش  قیبطت  تعجر  رب  قوف  هیآ  ثیداحا  یخرب  رد   - 8
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  سپـس  .دنروآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  شیوخ  نانمـشد  دنوش و  یم  نیمز  ناربهر  دـندرگ و  یم 

نیـسح ماما  یتحاران  اب  دوب و  رادراب  يو  هک  یلاح  رد  داد  ربخ  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  يارجام 
.دش دلوتم  يو  زا  مالسلا  هیلع 

ص:274

.27 ریوکت / َنیَِملاْعِلل ) ٌرْکِذ  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( . ) 1 - ) 1
(. 48 ءایبنا / ( ) َنیِقَّتُْمِلل ًارْکِذ  ًءایِض َو  َناقْرُْفلا َو  َنوُراه  یسُوم َو  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( . ) 2 - ) 2

.دشاب تاروت  يانعم  هب  رکذ »  » هک دهد  یم  حیجرت  هنومن  ریسفت  بحاص  ( . 3 - ) 3
ص176. ص33 و ج15 ، ج14 ، ص126 ؛ ج9 ، راونالاراحب ، ص106 و  ج7 ، نایبلا ، عمجم  ك.ر : ( . 4 - ) 4

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 335 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_274_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_274_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_274_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_274_4
http://www.ghaemiyeh.com


َِکتَیب َلْهَأ  َّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهِیبَن  ُهَّللا  َرَّشَبَف  َنوُِحلاّصلا ) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو   ) ُُهلْوَق
ِرَبَِخب مالـسلااهیلع  َهَمِطاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَبْخَأَـف  ْمُهَءاَدـْعَأ  َنُوُلتْقی  َو  اَـهَیلِإ ]  ] ایندـلا یلإ  َنوُعِجْری  َضْرَأـْلا َو  َنوُِکلْمی 

اَهَّنِإ يَأ  ًاهْرُک  ُُهلِمْحیَف  ٍرَکَذ  ٍَدلَِوب  ُهُرِّشَبی  ًادَحَأ  ُْمتیَأَر  ْلَه  مالسلا :  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  .ًاهْرُک  ُْهتَلَمَحَف  ِِهْلتَق  مالـسلا َو  هیلع  ِنیَـسُْحلا 
.َِکلَذ (1) ْنِم  ْتَِملَع  اَِمل  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  ِِهْلتَِقب َو  [ت ] اهَِربْخُأ اَِمل  ْتَهِرَک  ْتَّمَتْغا َو 

لیلحت

زا ار  تعجر  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  تموکح  هک  تسا  قیبطت  يرج و  باـب  زا  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
یکی مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراد (2) و  يددعتم  ثیداحا  لیالد و  تعجر  هلأسم  .دنا  هدرمش  رب  نیمز  رب  ناحلاص  تثارو  قیداصم 

.درک دنهاوخ  تعجر  ثیداحا  قبط  هک  تسا  یناسک  زا 

اه مایپ 

.دیسر دهاوخ  ارف  يزور  هک  دیشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعجر  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  هلمج  زا  ناحلاص  تموکح  رظتنم  - 1

( تسا یعطق  يرما  و   ) .دوب هدش  هداد  تراشب  زین  نیشیپ  ینامسآ  ياه  باتک  رد  ناحلاص  تموکح  - 2

جح هروس  مهدزناش :

لطاب قح  ههبج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدیحوت  هزرابم   - 54

ود نیا  « ؛ ) ُمیِمَْحلا ُمِهِـسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  ٍران  ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذـه  . ) 19 جح /
شتآ زا  ییاه  سابل  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  سپ  دننک ؛ یم  شکمشک  ناشراگدرورپ  هرابرد  هک  دنرگید  کی  نانمشد  هورگ ) )

؛» دوش یم  هتخیر  نازوس  بآ  ناشرس  يالاب  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هدیرب  نانآ  يارب 

ص:275

ح21. ص246 ، ج43 ، راحبلا ، ( . 1 - ) 1
.يزاریش یمداخ  تعجر ، هلمج : زا  هنیمز  نیا  رد  ددعتم  ياه  باتک  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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لوزن نأش 

شیرق نارفاک  زا  رفن  هس  اب  هدیبُع ) هزمح و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  ینعی   ) ناناملـسم زا  رفن  هس  ردب  گنج  زور  رد  هک  هدش  تیاور 
هورگ ود  نیا  تشونرس  دمآ و  دورف  تبـسانم  نیدب  قوف  هیآ  .دندروآرد  ياپ  زا  ار  نانآ  دندش و  ریگرد  هبیَـش ) هبتُع و  دیلَو ، ینعی  )

.درک (1) نایب  ار  مصاختم 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هیآ لوزن  نأش  اما  تسا ، هدمآ  دورف  شیرق  نارفاک  ياه  باذع  ردب و  گنج  نازرابم  دروم  رد  تایآ  نیا  هدش  تیاکح  دنچ  ره  . 1
.دوش یم  نارفاک  فلتخم  ياه  هورگ  نانمؤم و  همه  لماش  هیآ  نیا  .دوش  یمن  دارفا  نیا  رد  بلطم  راصحنا  ببس 

نارفاک ماجرف  یلو  تشاد ، همادا  دیحوت  دروم  رد  نارفاک  نانمؤم و  همصاخم  لطاب و  قح و  يریگرد  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  ینعی 
.تسا خزود  باذع 

تافالتخا همه  رگا  ینعی  تسا ؛ دیحوت  راگدرورپ و  هلئـسم  نارفاک ، نانمؤم و  ياه  يریگرد  هشیر  هک  هدـش  هراشا  تایآ  نیا  رد  . 2
.دنتسه كرش  راتفرگ  هدش  فیرحت  نایدا  یمامت  ددرگ و  یمزاب  تیبوبر  دیحوت و  رد  فالتخا  هب  دوش ، یسررب  لیلحت و  نایدا 

: تسا هدش  ینیب  شیپ  باذع  عون  دنچ  نارفاک  يارب  هیآ  نیا  رد  . 3

؛ دنراد نیشتآ  ياه  سابل  فلا )

؛ دوش یم  هتخیر  نانآ  رس  رب  نازوس  یبآ  ب )

ریبعت نیا  ای  و  دوش ؛ یم  هدامآ  نانآ  يارب  ساـبل  تروص  هب  شتآ  زا  یتاـعطق  ًاـعقاو  هک  تسا  نآ  نیـشتآ  ياـه  ساـبل  زا  دوصقم  . 4
.تسا (2) هدرک  هطاحا  ار  نانآ  سابل  نوچ  مه  وس  ره  زا  خزود  شتآ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک 

هدش قیبطت  هیما  ینب  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلباقم  رب  قوف  هیآ  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 5
.دندرک یم  بیذکت  ار  قح  دندوب و  كرش  رادفرط  هیما  ینب  دندوب و  صلاخ  دیحوت  رادفرط  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا 

ص:276

ریسفت ص123 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  ص390 ؛ تایآ ، لوزن  نأـش  ص541 ؛ تانیب ، هنومن  ص317 ؛ لوزنلا ، بابـسا  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص26. ج13 ، یبطرق ، ریسفت  ص133 و  یطویس ، لوزنلا  بابسا  ص215 ؛ ج23 ، ریبک ،

ص55. ج14 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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ِْنب َدَمْحَأ  انثّدح  لاق : َهَمْـصِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ینثّدح  لاق : ُْهنَع ، ُهَّللا  یِـضَر  یِـشوُرْسُْألا  ِنیَـسُْحلا  ُْنب  ُراَّمَع  دمحم  وبأ  انثّدـح 
ِدَّمَُحم ْنَع  ٍمِشاَه ، ِْنب  ییْحی  ْنَع  یِفَنَْحلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِیلَجَْبلا ، ٍعاَجُـش  ِیبَأ  ِْنب  ِنَسَْحلاوبأ  انثّدح  لاق : هّکمب ، يِرَبَّطلا  ٍدَّمَُحم 

ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ِیْنثِّدَح  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ای  مالـسلاامهیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحِلل  ُْتُلق  َلاَق  ٍِکلاَم ، ِْنب  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَـس ، ِْنب  َهَقَدَص  ْنَع  ٍِرباَج ، ِْنب 
، ُهَّللا َبَذَک  اُولاَق  َو  ُهَّللا ، َقَدَص  اَْنُلق  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِیف  اَنْمَـصَتْخا  َهیَمُأ ، ُوَنب  ُنَْحن َو  َلاَق : ْمِهِّبَر ) ِیف  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذه  : ) َّلَجَوَّزَع

.ِهَمایِْقلا (1) َمْوی  ِناَمْصَْخلا  ُمُهایِإ  ُنْحَنَف َو 

لیلحت

یلع ماما  هزرابم  رد  بلطم  نیا  هک  دـنک  یم  رکذ  ناهج  راگدرورپ  هراـبرد  لـطاب  قح و  يریگرد  دروم  رد  ار  یلک  بلطم  قوف  هیآ 
.دش یهتنم  ءالبرک  نوچ  مه  ییاه  هنحص  هب  تشاد و  همادا  مه  نآ  زا  دعب  اما  .دش  هداد  شیامن  ردب  دربن  هنحص  رد  مالسلا  هیلع 

یم هدرمش  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يریـسفت  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  هتبلا  .درامـش  یم  رب  ار  هیآ  قیداصم  قوف  ثیدح  نیاربانب 
.دوش

اه مایپ 

.تسا هتفای  رولبت  هیما  ینب  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلباقم  رد  هک  دراد  همادا  زیخاتسر  ات  دیحوت  دروم  رد  لطاب  قح و  هزرابم  - 1

.دوب يوما  یفخم  رفک  كرش و  ربارب  رد  دیحوت  هنحص  نازرابم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

.تسا تیب  لها  نانمشد  دیحوت و  نافلاخم  راظتنا  رد  يدولآ  باذع  تشونرس  - 3

 : مالسلا هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا   - 55

تـصخر هدش ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  « ؛ )  ٌریِدََقل ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  . ) 39 جح /
«. تساناوت نانآ  يرای  رب  ادخ  ًاعطق ، و  دنا ؛ هدش  عقاو  متس  دروم  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دش ، هداد  داهج ) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یم تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نانآ  دـندناسر و  یم  رازآ  نانآ  هب  ناکرـشم  دـندوب  هکم  رد  ناناملـسم  هک  یماـگنه  . 1
ابیکش دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  دنتساوخ ، یم  داهج  هزاجا  دندرک و 

ص:277

ح2. ص80 ، ج3 ، ناهربلا ، ح35 و  ص42 ، ج1 ، لاصخلا ، ( . 1 - ) 1
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اب ادخ  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  ناناملـسم  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  .تسا  هدـشن  هداد  نم  هب  داهج  روتـسد  زونه  .دیـشاب 
.داد (1) داهج  تصخر  نانآ  هب  قوف  هیآ  لوزن 

اب زین  نذا  ریبعت  هیآ و  نحل  تسا و  هدمآ  دورف  داهج  دروم  رد  هک  تسا  يا  هیآ  نیتسخن  هیآ  نیا  هک  دنا  نآرب  نارـسفم  زا  یخرب  . 2
.تسا (2) راگزاس  بلطم  نیا 

تـسا تروص  نیا  رد  دننک و  هزرابم  نمـشد  اب  دـنریگ و  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  نانآ  ات  داد  داهج  هزاجا  مولظم  نانمؤم  هب  ادـخ  . 3
.تساناوت نانآ  يرای  يارب  ادخ  هکارچ  دنوش ؛ یم  يرای  ادخ  فرط  زا  هک 

هدش قیبطت  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رصع  رد  وا  نوخ  ماقتنا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  رب  قوف  هیآ  ثیداحا  یخرب  رد  - 4
.تسا

هیلع ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍسیَرُـض ، ْنَع  ِطاَّنَْحلا ، ٍمیِکَح  ْنَع  َناَْوفَـص ، ْنَع  ِینیِطْقْیلا ، ِنَع  ٍِرماَـع ، ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  فلا )
 . مالسلاامهیلع ُنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  َلاَق : ٌریِدََقل ) ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : ) ُلوُقی ُُهتْعِمَـس  َلاَق : مالـسلا 

(3)

( اوُِملُظ ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاـُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : ) ِِهلْوَق ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم ، ِْنبا  ِنَع  ٍریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِیبَأ ، ِینَثَّدَـح  ب )
اَذِإ مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  َوُه  اَمَّنِإَو  َهَّکَم  ْنِم  ٌشیَُرق  ُْهتَجَرْخَأ  اََّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َْتلََزن  َنُولوُقی : َهَّماَْعلا  َّنِإ  َلاَق : .خلا 

(4) ِهیِّدلا .  ُباَّلُط  ِمَّدلا َو  ُءاِیلْوَأ  ُنَْحن  ُُهلْوَق : َوُهَو  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِمَِدب  ُُبلْطی  َجَرَخ 

لیلحت

مالـسا ردص  ناناملـسم  نآ  قادصم  نیلوا  تسا و  هداد  داهج  هزاجا  نامولظم  هب  ادخ  هک  دنک  یم  نایب  ار  یلک  هدـعاق  کی  هیآ  نیا 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  ـالبرک و  ناـیرج  هیآ  ياـه  قادـصم  زا  رگید  یکی  دـندش و  جارخ  هکم  زا  هک  دـندوب 

.تفرگ دهاوخ  ار  ناشیا  نوخ  ماقتنا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  کمک  اب  لاعتم  يادخ 

ص:278

ص157. ج19 ، راونالاراحب ، ص160 و  ج3 ، فاشک ، ص229 ؛ ج23 ، ریبک ، ریسفت  ص138 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  ( . 1 - ) 1
ج14، نازیملا ، ریسفت  ك.ر :  ) .دنناد یم  داهج  هیآ  نیلوا  ار  هبوت  هروس  هیآ 111  هرقب و  هروس  هیآ 190  زین  نارسفم  یخرب  ( . 2 - ) 2

(. ص113 ج14 ، هنومن ، ریسفت  ص419 و 
ح3. ص93 ، ج3 ، ناهربلا ، ح4 و  ص297 ، ح22 و ج45 ، ص227 ، ج24 ، راحبلا ، ح15 ؛ ص338 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 3 - ) 3

ص380. ج3 ، یفاصلا ، ریسفت  ح152 و  ص501 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ( . 4 - ) 4
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رد رـصحنم  هن  مالـسا و  ردص  ناناملـسم  هب  رـصحنم  هن  قوف  هیآ  .تسا و  هیآ  دیدج  قیداصم  نایب  ددص  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  سپ 
.تسا (1) مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اه مایپ 

.تسوا يرگ  يرای  ادخ  هک  تسا  یمولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

(. دیشاب مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  رظتنم   ) تسا هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  مقتنم  - 2

نامولظم هنالداعریغ  جارخا   - 56

ٌعَِیب َو ُعِماوَص َو  ْتَمِّدَُهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  َْول ال  ُهّللا َو  اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّالِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  . ) 40 جح /
هناخ زا  قحان  هب  هک  یناسک  نامه ) (« ؛ )  ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهّللا  َّنَرُْـصنََیل  ًارِیثَک َو  ِهّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِـجاسَم  ٌتاوَلَص َو 

هلیسو هب  ار  مدرم  زا  یخرب  ادخ  رگا  و  .تسادخ ؛» ام ، راگدرورپ  : » دنتفگ یم  هک  نیا  زج  دنتـشادن ) یمرج  و  ، ) دندش هدنار  ناشیاه 
یم ناریو  ًامتح  دوش ، یم  هدرب  رایـسب  نآ  رد  ادـخ  مان  هک  يدـجاسم  اه و  هسینک  اهاسیلک و  اـهریِد و  درک ، یمن  عفد  رگید ]  ] یخرب

«. تسا ریذپان  تسکش  يدنمورین  ادخ  ًاملسم ، هک  دناسر ؛ یم  يرای  دنک ، يرای  ار  وا  نید )  ) هک ار  سک  ره  ادخ  ًاعطق ، و  دش ؛

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

قحان هب  دوخ  هناخ  زا  سپس  دنتفرگ ، یم  رارق  ناکرشم  رازآ  دروم  هکم  رد  هک  دنک  یم  هراشا  یمولظم  ناناملـسم  هب  زین  هیآ  نیا  . 1
.دنتسناد یم  شیوخ  راگدرورپ  ار  هَّللا »  » هک دوب  نیا  اه  نآ  مرج  اهنت  دندش و  جارخا 

یهانگ مرج و  نانمؤم  دـیوگ : یم  ینعی  دـنک ؛ یم  شنزرـس  ار  ناکرـشم  لامعا  یهاـگآان و  یفیطل  تروص  هب  هیآ  نیا  تاریبعت  . 2
رارقا دیحوت  هب  هک  دوب  نیا  دیدوب ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  امـش  هک  یمرج  اهنت  دـنوش و  جارخا  هکم  زا  نآ  ساسا  رب  هک  دنتـشادن 

.دمآ یمن  رامش  هب  یمرج  دوب و  نانآ  راختفا  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم 

ص:279

هب رـصحنم  ار  هیآ  هک  هماع  ربارب  رد  ینعی  تسا  یبسن  یفاضا و  نآ  رـصح  تسا و  دیکأت  يارب  مود  ثیدح  رد  اّمنا »  » ریبعت ( . 1 - ) 1
ماما تیمولظم   ) نآ دیدج  قادصم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع  رد  هک  هدـش  نایب  ثیدـحرد  دـننک  یم  مالـسا  ردـص  ناناملـسم 

.تسا حرطم  مالسلا )  هیلع  نیسح 
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نیب زا  تدابع  زکارم  مامت  دننک ، اشامت  دنشاب و  تکاس  نارگمتـس  اه و  توغاط  رگناریو  ياه  تیلاعف  ربارب  رد  رویغ  نانمؤم  رگا  . 3
لمحت ار  اه  نآ  دنناوت  یمن  ناربکتـسم  تسا و  ناگماکدوخ  هیلع  مایق  يرادیب و  ياهرگنـس  دجاسم  اهدـبعم و  نوچ  تفر ؛ دـهاوخ 

يارب نانمؤم  هب  ادـخ  هزاجا  داهج و  ياه  هفـسلف  زا  یکی  نیا  .دـننک  یم  ناسکی  كاخ  اب  ار  همه  دـنبای  تردـق  يزور  رگا  دـننک و 
.تسا یهلا  میرح  زا  عافد 

یم زین  ریِد »  » نآ هب  دوش و  یم  هتخاس  اهرهـش  جراخ  رد  هک  تسا  یحیـسم  ناـبهار  تداـبع  ناـکم  نآ  هعموُص و  عمج  عِماوَص » . » 4
نایدوهی دبعم  ینعم  هب  اج  نیا  رد  تاولَـص »  » هژاو دنیوگ و  یم  اسیلک  نآ  هب  هک  تسا  نایحیـسم  دبعم  يانعم  هب  عِیب »  » هژاو دنیوگ و 

.تسا (1)

رد دوش ، یم  هدناوخ  زامن  راب  جنپ  زور ، هنابـش  ره  رد  ناناملـسم  ياهدجـسم  رد  نوچ  دوش ؛ یم  هدرب  دایز  ادخ  مان  اهدجـسم  رد  . 5
.دوش یم  تدابع  لاس  زا  یصوصخم  ياهزور  رد  ای  راب  کی  يا  هتفه  یهاگ  رگید  نایدا  ياهدبعم  رد  هک  یلاح 

شالت دنریگ و  یم  رارق  دـیحوت  طخ  رد  هک  یناسک  هک  تسا  هدـش  نایب  یهلا  ناروای  يرای  دروم  رد  یلک  نوناق  نیا  هیآ  نیا  رد  . 6
رب دـناسر و  یم  دادـما  يرای و  اه  نآ  هب  دراذـگ و  یمن  اهنت  ار  نانآ  زین  ادـخ  دـنیامن ، یم  يرای  ار  ادـخ  هار  و  دـننک ، یم  هزرابم  و 

.دنادرگ یم  زوریپ  ناشنانمشد 

( ضر  ) رفعج هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 7
يراـج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دروم  رد  هیآ  نیا  سپـس  دـندرک ) ترجه  هشبح  هنیدـم و  يوـس  هب  هکم  زا  هک   ) تسا هدـش  لزاـن 

.تشگ

ِدَّمَُحم ْنَع  ِیفوُْکلا ، ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِلَّضَفُْملا ، ِنَع  ِنَمْحَّرلا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ییْحی ، ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِْریَِغب ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  : ) َّلَجَوَّزَع ُُهلْوَق  ُْتُلق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ياـَلْوَم  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِیبَأ  َیلْوَم  ٍدـیَز  ِْنب 

(2) مالسلا .  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِیف  ْتَرَج  َُّمث  مالسلا  مهیلع  ٍرَفْعَج  َهَزْمَح َو  ِیلَع َو  ِیف  َْتلََزن  َلاَق :  2 ُهّللا ) اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّالِإ  ٍّقَح 

ص:280

(. ص116 ج14 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا هناخزامن  يانعم  هب  یناربع  تغل  رد  هک  دنا  هتفگ  اثولص »  » ار تغل  نیا  لصا  یخرب  ( . 1 - ) 1
ج3، یفاـص ، ریــسفت  ح155 و  ص501 ، ج3 ، نیلقثلارون ، ح1؛ ص93 ، ج3 ، ناهربلا ، ح534؛ ص377 ، ج8 ، یفاــکلا ، ( . 3 - ) 2

ص381.
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لیلحت

رد سپـس  دوش  لزان  يدروم  رد  هیآ  کـی  تسا  نکمم  هک  تسا  هدرک  هراـشا  يرج )  ) قیبطت لوزن و  قرف  هب  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا 
هکم هب  ناشیا  ترجاهم  بجوم  هک  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدهت  نایرج  ینعی  .دوش  قیبطت  يرگی  دروم  رب  يدعب  راصعا 

رد یلو  .دوش  یم  جارخا  ادخ ، نید  يرای  مرج  هب  دوخ  راید  زا  قحان  هب  يدرف  هک  تسا  هیآ  قیداصم  زا  یکی  دـش ، البرک  هب  دـعب  و 
.دنک یم  يرای  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ادخ  تیاهن 

اه مایپ 

.دش دیعبت  هنیدم  زا  یتسرپادخ  مرج  هب  قحان و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.تسوا روای  ادخ  هک  دوب  یهلا  نید  رگ  يرای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

نونمؤم هروس  مهدفه :

یقیقح نانمؤم  تافص   - 57

َنُولِعاف َو ِهاکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُضِْرعُم َو  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُعِشاخ َو  ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق  . ) 11-1 نونمؤم /
َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  َنیِمُولَم  ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْوَأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ّالِإ  َنوُِظفاح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا 

اهِیف ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلَا  َنُوثِراْولا  ُمُه  َِکئلوُأ  َنوُِظفاُحی  ْمِِهتاوَلَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُعار َو  ْمِهِدـْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
راک و  ) زا نانآ  هک  یناسک  و  دنا ؛ نتورف  ناشزامن  رد  نانآ  هک  یناسک  نامه ) ( ؛ دندش راگتـسر  نانمؤم  هک  یتسار  هب  « ؛ )  َنوُدـِلاخ

روما رد   ) ار ناشناماد  هک  یناسک  نامه  دنا و  تاکز  شـشخب ]  ] هدننک تخادرپ  نانآ  هک  یناسک  و  دنا ؛ نادرگ  يور  هدوهیب  نخس )
زا  ) هچنآ ای  ناشنارسمه  دروم  رد  رگم  دننک ؛ یم  ظفح  یـسنج ) روما  رد   ) ار ناشناماد  هک  یناسک  نامه  دننک و  یم  ظفح  یـسنج )

اهنت سپ  دـنیوُج ، نیا  زا  رتارف  هک  یناسک  و  دـنوش ؛ یمن  شنزرـس  دراوم ) نیا  رد   ) نانآ تقیقح  رد  هک  دـنا ؛ هدـش  کلام  نازینک )
ناشیاهزامن رب  نانآ  هک  یناسک  و  دـننک ؛ یم  تیاـعر  ار  ناـشیاه  ناـمیپ  ناـشیاه و  تناـما  ناـنآ  هک  یناـسک  دـنرگزواجت و  ناـنآ 

«. دنراگدنام اج  نآ  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دنرب ، یم  ثرا  هب  ار  سودرف  هک  یناسک  نامه )  ) .دنناثراو نانآ  اهنت  .دنیامن  یم  تبظاوم 

ص:281
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هدش هتفگ  یتخب  شوخ  دـصقم و  هب  ندیـسر  يزوریپ و  عون  ره  هب  سپـس  تسا ، ندـیرب » نتفاکـش و   » يانعم هب  لصا  رد  حَـلفَا » . » 1
.تسا

شیپ يزوریپ  يوس  هب  دنفاکش و  یم  دصقم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دنراد و  یم  رب  هار  رس  زا  ار  یتخب  شوخ  عناوم  همه  نانمؤم  يرآ ؛
.دنور یم 

يزوریپ يراگتـسر و  ًالوصا  تسا و  نانآ  راظتنا  رد  يونعم  يدام و  يراگتـسر  دنراگتـسر و  زوریپ و  ترخآ  اـیند و  رد  ناـنمؤم  . 2
يورخا تداعس  تسا و  يزاین  یب  تّزع و  يدنلبرس ، يدازآ ، رد  يویند  يزوریپ  هکارچ  دبای ؛ یمن  ققحت  نامیا  هیاس  رد  زج  یعقاو 
.تسین ریذپ  ناکما  نامیا  اب  زج  روما  نیا  هک  تسا  هتسیاش  ناتسود  رانک  رد  تّزعاب و  نیرب و  تشهب  راگدرورپ و  تمحر  راوج  رد 

رد یمهم  تقیقح  ای  گرزب  صخـش  ربارب  رد  هک  تسا  یحور  یمـسج و  بدا  ینتورف و  تلاح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  نوُعِـشاخ » . » 3
.ددرگ یم  رهاظ  ندب  رد  نآ  راثآ  هک  يروط  هب  دوش ، یم  ادیپ  ناسنا 

ینعی درامش ؛ یم  رب  نانمؤم  ياه  یگژیو  زا  ار  زامن  رد  ینتورف  عوشخ و  هکلب  هتسنادن ، نانمؤم  هناشن  ار  زامن  نتشاد  اپرب  هیآ  نیا  . 4
رکفت و روضح ، لاح  رد  قرغ  دنوش و  یم  ادج  ادـخ  ریغ  زا  زامن  لاح  رد  نانآ  هکلب  تسین  حور  یب  یتاکرح  ظافلا و  نانمؤم  زامن 

.دندرگ یم  ادخ  اب  زاین  زار و 

ترـضح دنک ، یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  لاح  رد  هک  دـید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  یثیدـح  رد  . 5
: دومرف

.دش (1) یم  نتورف  زین  شندب  ياضعا  دوب ، نتورف  عشاخ و  وا  بلق  رگا 

لوزن زا  سپ  اما  درک  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یهاگ  زامن  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.درک (2) یم  هاگن  نیمز  هب  هراومه  هیآ  نیا 

ص:282

ص393. ج3 ، یفاص ، ریسفت  261 و 266 و  ص228 ، ج81 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
ص126. ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  اج و  نامه  یفاص ، ریسفت  ص256 ؛ ج81 ، راونالاراحب ، ص110 ؛ ج1 ، نآرقلا ، هقف  ( . 2 - ) 2
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هار زامن ، زا  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  نارـسفم  زا  یخرب  .تسا  زامن  حور  نامه  زامن ، رد  بلق  روضح  ادـخ و  ربارب  رد  عوشخ  . 6
: زا دنا  ترابع  هک  دنا  هدرک  داهنشیپ  ار  ییاه  لح 

؛ دنک یم  کچوک  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  هک  وا  یگرزب  ادخ و  رت  شیب  تخانش  فلا )

؛ نآ راکذا  لاعفا و  هفسلف  زامن و  رت  شیب  تخانش  ب )

؛ تسا ساوح  زکرمت  عنام  هک  فلتخم  هدنکارپ و  ياهراک  هب  ندرکن  هجوت  ج )

؛ دشابن بلق  روضح  زکرمت و  عنام  هک  يروط  هب  زامن ، يارب  بسانم  نامز  لحم و  باختنا  د )

؛ دوش یم  ادخ  هب  بلق  یکیدزن  عنام  هک  هانگ  زا  زیهرپ  ه ) -

؛ زامن صوصخم  بادآ  تابحتسم و  ماجنا  و )

.زامن (1) رد  زکرمت  بلق و  روضح  يارب  نیرمت  رمتسم و  تبقارم  ز )

راتفگ و لامعا و  مامت  رد  نانمؤم  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  يا  هظحالم  لباق  هدیاف  هک  دوش  یم  يرکف  لمع و  راتفگ ، ره  لماش  ْوَغل » . » 7
ياه هشیدنا  دیفم و  ریغ  نانخـس  اهراک و  زا  تسا و  دیفم  هدنزاس و  اه  نآ  نانخـس  اهراک و  دننک و  یم  لابند  ار  یفده  دوخ  راکفا 

.دننک یم  يرود  ناهانگ  لطاب و 

.دننک یمن  هجوت  نادب  دننادرگ و  يور  نآ  زا  هکلب  دنرادن  وغل  راکفا  نانخس و  اهراک ، اهنت  هن  نانمؤم  . 8

هدش لزان  هکم  رد  نونمؤم  هروس  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هدرمش  نانمؤم  ياه  یگژیو  زا  یکی  تاکز »  » تخادرپ تایآ  نیا  رد  . 9
.دوب هدشن  بجاو  تاکز  هکم  رد  تسا و 

.دوش (2) یم  یلام  قافنا  لماش  هک  تسا  بحتسم  تاکز  تخادرپ  هیآ  نیا  دوصقم  هک  دنا  نآرب  نارسفم  یخرب  ور  نیا  زا 

دهاوخ ققحت  ًامتح  يراگتـسر  يزوریپ و  نیا  ینعی  تسا ؛ هدـش  نایب  ْدَـق »  » یـضام و لعف  اب  ناـنمؤم  يراگتـسر  تاـیآ  نیا  رد  . 10
.تفای

همانرب هکلب  تسین ، یتقوم  نانمؤم  ياه  یگژیو  نیا  هک  دهد  ناشن  ات  هدـش ، نایب  یلعف ) هن   ) یمـسا تروص  هب  نانمؤم  تافـص  زین  و 
.تساهنآ رمتسم 

ص:283

.205 ص204 -  ج14 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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نآ طباوض  دودح و  هنیدـم  رد  هدوب و  هکم  رد  تاکز  بوجو  لصا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  زین  یخرب  هتبلا   ) ص197 نامه ، ( . 2 - ) 2
(. تسا حور  هیکزت  ای  کین  راک  هنوگ  ره  ماجنا  يانعم  هب  اج  نیا  رد  تاکز  هک  نیا  ای  تسا و  هدش  صخشم 
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رد یلو   (1) تسا ، نز  درم و  یلـسانت  تلآ  زا  هیانک  نآرق  رد  هک  تسا  ناسنا  ياـپ  ود  نیب  فاکـش  ياـنعم  هب  لـصا  رد  جْرَف » . » 11
.دور یم  راک  هب  نانز  دروم  رد  یسراف  نابز 

نامه ام ، رصع  رد  نآ  بسانم  لداعم  تسا و  هدش  حیرص  ظافلا  زا  نامز  رورم  رثا  رد  یلو  تسا ، هنابدؤم  رود و  يا  هیانک  ریبعت  نیا 
.تسا ینماد » كاپ   » هژاو رد  نماد » »

اب نمؤم  ناـنز  نادرم و  ینعی  تسا ؛ هدرک  یفرعم  شیوـخ  ینماد  كاـپ  رب  تظفاـحم  ار  ناـنمؤم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هیآ  نیا  . 12
.دننک (2) یم  ظفح  اه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  رمتسم ، تبقارم 

.دنک ییوج  ماک  شیوخ  تقوم  ای  میاد  رسمه  زا  ناسنا  هک  تسین  یعنام  ینعی  دنا ؛ هدش  انثتسا  نارسمه  هیآ  نیا  رد  . 13

ینعی تسا ؛ هدومیپ  يا  هنایم  هار  هکلب  هدرک ، بوکرس  ار  یناسنا  هزیرغ  نیا  هن  هتشاذگ و  دازآ  ًاقلطم  ار  ینار  توهش  هن  مالسا  ینعی 
.تسا هدرک  عونمم  ار  نآ  زا  ریغ  هداد و  رارق  ناسنا  یسنج  هزیرغ  ياضرا  يارب  ینوناق  ياه  هار 

.تسا هدش  هراشا  اهنآ  نابحاص  يارب  نازینک  ندوب  لالح  هب  هیآ  نیا  رد  . 14

.تسا (3) ناسنا  رسمه  طیارش  هباشم  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  تسا  هژیو  طیارش  ياراد  بلطم  نیا  هتبلا 

بوکرـس مورحم و  ار  اهنآ  هدومن و  هجوت  زین  نازینک  یـسنج  زیارغ  هب  لاعتم ، يادـخ  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  رد  هتکن  نیا  رکذ 
.تسا هدرکن 

رگید عورـشمان  ياـه  هار  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  تسا ، هدـش  عونمم  نازینک  جاودزا و  زا  ریغ  هار  قوف  تاـیآ  رد  هک  نیا  زا  . 15
.تسا عونمم  ییاضرا  دوخ  انز و  نوچ  مه 

يرـشب هعماج  اهنآ ، تیاعر  نودـب  هک  تسا  رـشب  یعامتجا  ماظن  ياه  هیاپ  نیرت  مهم  زا  تادـهعت  هب  يدـنب  ياپ  يراد و  تناما  . 16
.دوش یم  جرم  جره و  راتفرگ 

یم ادـخ  مدرم و  ياه  نامیپ  اه و  تناما  لماش  هک  تسا  نآ  هدرتسگ  يانعم  هیآ ، نیا  رد  ناـمیپ  تیاـعر  يراد و  تناـما  زا  دوصقم 
ياه باتک  قح ، نییآ  ادخ ، ياه  تمعن  ینعی  دوش ؛

ص:284

«. جرف  » هدام ي نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  ( . 1 - ) 1
.دراد رارمتسا  رب  تلالد  تسا و  هیمسا  َنوُِظفاح ) ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   ) هلمج ( . 2 - ) 2

.دینک هعجارم  یهقف  ياه  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  هعلاطم  يارب  ( . 3 - ) 3
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نانآ و ظفح  رد  نانمؤم  هک  دنتـسه  ادخ  ياه  تناما  همه  يویند  ياه  ماقم  لاوما و  نادـنزرف ، زین  یهلا و  ناربهر  تاروتـسد  یهلا ،
.دنراپس (1) یم  هدنیآ  ياه  لسن  هب  ار  اهنآ  گرم  ماگنه  رد  و  دنشوک ، یم  اهنآ  قح  يادا 

.دنتسه (2) دنب  ياپ  دوخ  تادهعت  اه و  نامیپ  تیاعر  رد  زین  اهنآ و  نداد  سپزاب  مدرم و  ياه  تناما  ظفح  رد  هک  روط  نامه 

اهنآ يادا  ظفح و  رد  دنتـسه و  دوخ  ياه  نامیپ  اه و  تناما  بقارم  مه  نانمؤم  هک  تسا  نآ  نامیپ  تناما و  تیاعر  زا  دوصقم  . 17
.حالصا ظفح و  ادا ، تسا : مزال  زیچ  هس  دهع  تناما و  رد  نیاربانب  دنشوک ؛ یم  اهنآ  حالصا  رد  مه  دننک و  یم  شالت 

ياهزامن دادـعت  ناکم و  نامز و  نانمؤم  ینعی  دـنک ، یم  یفرعم  اهزامن  رب  تظفاحم  ار  نانمؤم  ياه  یگژیو  زا  یکی  تایآ  نیا  . 18
رد زور  ره  ار  تداعس  لماکت و  لحارم  ات  دنتسه ، شیوخ  ياهزامن  طیارـش  بادآ و  بقارم  دنراد و  رظن  ریز  تقد  اب  ار  بجاو (3) 

.دنسرب لامک  یلاع  لحارم  هب  دننک و  یط  تبون  جنپ 

تـسد نآ  هب  دایز  تمحز  نودـب  نانمؤم  هک  نآ  ای  تسا و  نانآ  کین  ماجرف  اـی  ناـنمؤم ، طـسوت  تشهب  ندرب  ثرا  زا  دوصقم  . 19
يدارفا لزنم  تشهب  رد  ینمؤم  ره  هک  تسا  نآ  ای  .تسا و  زیچان  رایـسب  یتشهب  ياه  شاداپ  ربارب  رد  نانمؤم  لامعا  ینعی  دنبای ؛ یم 

زا کی  ره  هک : هدـش  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  هک  روط  نامه  دـنرب ، یم  ثرا  هب  دـنا  هتفر  مّنهج  هب  هک  ار 
هب ار  وا  هاگلزنم  تشهب  لها  دوش ، خزود  دراو  دریمب و  یـسک  رگا  خزود ، رد  یلزنم  تشهب و  رد  یلزنم  تسا ، لزنم  ود  ياراد  امش 

.دنرب (4) یم  ثرا 

ص:285

زا دوصقم  هک  نیا  دروم  رد  هدراو  تاـیاور  تناـما و  ظـفل  قـالطا  هنومن  ریـسفت  بحاـص   ) ص199 ج14 ، هنومن ، ریـسفت  ( . 1 - ) 1
تسا و یفاک  قالطا  ناـمه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  .دـنا  هتفرگ  تناـما  ماـع  ياـنعم  نیا  لـیلد  ار  دنتـسه  موصعم  ناـماما  تناـما ،

(. دنک یم  ریسفت  نآرق  رد  ار  تناما  قلطم  تایاور  مییوگب  هک  نآ  رگم  تسا  ءاسن  هروس  هیآ 58  هب  طوبرم  تایاور 
.لحن هروس  هدئام و 91  هروس   1 لافنا ؛ هروس   27 ءاسن ؛ هروس  تایآ 58 ، لیذ  ك.ر : يراد  تناما  هلئسم  دروم  رد  ( . 2 - ) 2

، یفاص ریسفت  ص269 و  ج3 ، یفاک ، ك.ر :  ) تسا بجاو  ياهزامن  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هک  هدـش  ناـیب  ثیداـحا  یخرب  رد  ( . 3 - ) 3
(. ص395 ج3 ،

ص91. ج8 ، راونالاراحب ، ص159 و  ج7 ، نایبلا ، عمجم  ( . 4 - ) 4
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هدمآ درگ  نآ  رد  اه  تمعن  مامت  هک  تسا  یصوصخم  ناتـسوب  ای  غاب  يانعم  هب  یبرع (1) و  ریغ  یتغل  لصا  رد  سوُدِرف »  » هژاو . 20
.تسا (2) تشهب  ياه  مان  زا  یکی  سودرف  هک  دنا  نآ  رب  نارسفم  یخرب  .تسا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  نونمؤم  هروس  نیزاغآ  تایآ  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 21
.تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ،  همطاف  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هلآ ، 

رفعج نب  یسوم  مامإلا  نع  دواد ، نب  یسیع  نع  لیعامسإ ، نب  دمحم  نع  مامه ، نب  دمحم  انثدح  هللا :  همحر  سابعلا  نب  دمحم  لاق 
ْمُه َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا   - ) هلوق یلإ  ( - َنوُعِـشاخ ْمِِهتالَـص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَـق  : ) ّلجوّزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع 

.نیعمجأ (3) مهیلع  هللا  تاولص  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  نینمؤملا  ریمأ  یفو  هللا  لوسر  یف  تلزن  لاق  َنوُِدلاخ ) اهِیف 

لیلحت

هک ارچ  تسین  انعم  نیدب  اجنیا  رد  اما  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  لوزن  نأش  يارب  ًالومعم  هک  تسا  هدـمآ  تلزن »  » ریبعت تیاور  نیا  رد 
.دندوب هدماین  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  زونه  هکم  رد  تسا و  یکم  نونمؤم  هروس  ًالوا 

انعم نیمه  زین  اج  نیا  رد  هک  دیآ  یم  صاخ  دراوم  رب  نآ  قیبطت  هیآ و  قادصم  نییعت  يانعم  هب  يددـعتم  دراوم  رد  تلزن  ریبعت  ًایناث 
.تسا بسانم 

اه مایپ 

.دنراد ار  ینتورف و ...  يراگتسر ، ياه  یگژیو  هک  تسا  یقیقح  نانمؤم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

(. دننک يوریپ  اه  نآ  زا  و   ) دنسانشب ار  ناشیا  تافص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوریپ  - 2

ناسرت دّحوم و  نانمؤم   - 58

َنوُکِرُْـشی َو ـال  ْمِهِّبَِرب  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوـُنِمُْؤی َو  ْمِهِّبَر  ِتاـیِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُقِفْـشُم َو  ْمِهِّبَر  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ْمُـه  َنـیِذَّلا  َّنِإ  . ) 61-57 نونمؤم /
یناسک ًامّلـسم  « ؛ )  َنوُِقباس اَهل  ْمُه  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  َکـِئلوُأ  َنوُعِجار  ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  اْوَتآ َو  اـم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا 

ناشراگدرورپ ساره  زا  نانآ  هک 

ص:286

(. اج نامه  هنومن ، ریسفت   ) دنا هتسناد  یسراف  ای  یمور  ار  نآ  لصا  یخرب  ( . 1 - ) 1
.اج نامه  نایبلا ، عمجم  ( . 2 - ) 2

ح1. ص106 ، ج2 ، ناهربلا ، ح74 و  ص382 ، ج23 ، راحبلا ، ح1 ؛ ص352 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 3 - ) 3
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یمن كرـش  ناشراگدرورپ  هب  نانآ  هک  یناسک  و  دـنروآ ، یم  نامیا  ناـشراگدرورپ  ياـه  هناـشن  هب  ناـنآ  هک  یناـسک  و  دـنکانمیب ،
ارچ  ] تسا كانساره  ناشیاه  لد  لاح ، نیا  اب  و  دنداد ، یم  ماجنا  ادخ ) هار  رد  دیاب   ) ار هچنآ  دنهد  یم  ماجنا  هک  یناسک  و  دنزرو ،
نآ يارب  ناـنآ  و  دـنریگ ، یم  یـشیپ  رگیدـمه  رب  اـه  یکین  ماـجنا )  ) رد ناـنآ  دـندرگ ، یم  زاـب  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  ناـنآ  هک  [

«. دنماگشیپ اه  ( یکین )

: يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هب لـصا  رد   (1) قِفـشُم »  » یلو دراد ، یبلق  هبنج  رت  شیب  دـشاب و  میظعت  مارتـحا و  اـب  هارمه  هک  تسا  یـسرت  ياـنعم  هب  تیْـشَخ » . » 1
.دراد یلمع  هبنج  رت  شیب  دشاب و  تبحم  مارتحا و  اب  هتخیمآ  هک  تسا  یسرت  يانعم 

یم نایامن  ناشرادرک  رد  زیمآ  تبحم  یـسرت  تسا ، هتفرگ  ياج  ناشبلق  رد  یهلا  تمظع  مارتحا و  اب  هتخیمآ  سرت  هک  یناسک  ینعی 
.دراد یم  او  شیوخ  ياه  تیلوئسم  ماجنا  هب  ار  اهنآ  هک  دوش 

.دنزرو یمن  كرش  دنتسه و  نمؤم  ریخ  لها  . 2

.تسا یبلس  تافص  زا  كرش  یفن  یتوبث و  تافص  زا  نامیا  تقیقح  رد  تسا و  كرش  یفن  تلع  ادخ  هب  نامیا  يرآ ؛

راو یلع  دنوش و  یمن  ینیب  رترب  دوخ  راتفرگ  مهزاب  دنهد ، ماجنا  ار  شیوخ  ياه  تیلوئسم  مامت  رگا  هک  دنتسه  یناسک  ریخ  لها  . 3
.دنلان (2) یم  ترخآ  رفس  ندوب  ینالوط  هشوت و  یمک  زا 

.دناشک یم  يرت  شیب  کین  لامعا  فرط  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  لرتنک  ار  ریخ  لها  نانمؤم  نآ ، زا  ساره  داعم و  دای  يرآ ؛

دنراذگ (3) و یم  هقباسم  هار  نیا  رد  دنریگ و  یم  یشیپ  تعرس  هب  رگید  مه  زا  اه  یکین  ماجنا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ریخ  لها  . 4
.دنراد هدنزاس  تباقر 
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(. ص263 ج14 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا یکیرات  اب  هتخیمآ  ییانشور  يانعم  هب  قفش »  » هدام زا  لصا  رد  قفشم  ( . 1 - ) 1
(. ص284 ج34 ، راونالاراحب ، ص480 و  هغالبلا ، جهن  « ) رفسلا دُعب  قیرطلا و  لوط  دازلا و  هّلق  نم  هآ  ( . » 2 - ) 2

.تسا رگید  کی  زا  نتفرگ  یشیپ  يارب  تعرس  يانعم  هب  لصا  رد  هلعافم و  باب  زا  نوعراسی » ( . » 3 - ) 3
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: زا دنا  ترابع  هک  دنک  یم  هراشا  ریخ  لها  نانمؤم  ياهراک  رد  هجیتن  کی  یگژیو و  راهچ  هب  تایآ  نیا  رد  . 5

؛ لاعتم يادخ  ماقم  زا  مارتحا  اب  هارمه  سرت  فلا )

؛ نامیا يرواب و  قح  ب )

؛ يزیرگ كرش  ج )

؛ داعم هب  تبسن  ساره  اب  هارمه  اه  تیلوئسم  ماجنا  د )

(. تسا نیشیپ  یگژیو  راهچ  هجیتن  هک   ) اه یکین  ماجنا  رد  هقباسم  تعرس و  ه ) -

ماما هلمج  زا   ) مالـسلا مهیلع  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  قوف  تایآ  هک : تسا  هدامآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  - 6
.تسا هدش  لزان  مالسلا )  هیلع  نیسح 

ْنَع ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِماَمِْإلا  انثدح  لاق  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  انثدـح  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  لاق  »
َنُونِمُْؤی َو ْمِهِّبَر  ِتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُقِفْـشُم َو  ْمِهِّبَر  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) ِهِدـْلُوَو َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیف  َْتلََزن  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ 

ْمُه ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌهَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  اْوَتآ َو  اـم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َنوُکِرُْـشی َو  ـال  ْمِهِّبَِرب  ْمُه  َنیِذَّلا 
(1) َنوُِقباس . » ) اَهل 

: لیلحت

.دشاب صاخ  قیداصم  رب  قیبطت  يانعم  هب  دناوت  یم  ثیداحا  هنوگ  نیا  رد  تلزن  ریبعت 

: مایپ

راگدرورپ زا  ناکانمیب  اه و  یکین  رد  ناماگـشیپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک ) تسا  نآ  هیآ  مایپ  قوف  تیاور  هیآ و  هب  هجوت  اب  )
.تسا

تماقتسا ربص و  هجیتن  يراگتسر   - 59

شاداپ ناش ، ییابیکـش  رطاخ  هب  ار  نانآ  زورما  نم  یتسار ، هب  َنوُِزئاـْفلا ، )  ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اـِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  . ) 111 نونمؤم /
« .دنا ناراگتسر  نانآ  اهنت  هک  نیا  هب  مداد ؛

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

.دنک یم  نومن  هر  يزوریپ  يراگتسر و  هب  ار  ناسنا  دراد و  یهلا  یشاداپ  نارفاک ، دنخشیر  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  . 1
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ح1. ص114 ، ج2 ، ناهربلا ، ح11 و  ص334 ، ج35 ، ح74 ، ج23 ، راحب ، ح4 ؛ ص353 ، ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 1 - ) 1
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.تسا نانآ  هب  تبسن  ادخ  صاخ  فطل  هدنهد  ناشن  نیا  دهد و  یم  شاداپ  نایابیکش  هب  دوخ  ادخ  . 2

هیلع نسح  مالسلااهیلع و  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ربص  رب  ار  قوف  هیآ  هک  هدش  تیاکح  دوعـسم  نبا  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 3
.تسا هدرک  قیبطت  اهالب  تالکشم و  تاعاط و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و 

َرَبَص ِینْعی : اوُرَبَـص ) اـِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  : ) َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  َهَمَْقلَع ، ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ْنَع  ٍروُْصنَم ، ْنَع  يِرْوَّثلا ، ُناـیْفُس 
ِءاَلَْبلا یَلَع  اوُرَبَصَو  ِْرقَْفلا  یَلَعَو  ِعوُْجلا  یَلَعَو  ِتاَعاَّطلا  یَلَع  اْینُّدـلا  ِیف  مالـسلا  مهیلع  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ُهَمِطاَفَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع 

1 َنوُِزئاْفلا .) ُمُه  ْمُهَّنَأ   ) اْینُّدلا ِیف  ِهَِّلل 

لیلحت

شاداپ دروم  رد  ار  یلک  هدعاق  کی  هیآ  يانعم  هنرگو  دنک  یم  نایب  ار  هیآ  مهم  قیداصم  تسا و  قیبطت  يرج و  باب  زا  تیاور  نیا 
.دنک یم  نایب  نارباص  يراگتسر 

.دیآ یم  رامش  هب  هباحص  زا  يریسفت  تیاور  ینعی  .تسا  هدشن  هداد  دانتسا  موصعم  هب  تسا و  دوعسم  نب  زا  قوف ، تیاور  هتبلا 

مایپ

.دینک تماقتسا  مالسلا )  هیلع  نیسح  نوچ  مه   ) دیسرب یهلا  شاداپ  هب  دیوش و  راگتسر  دیهاوخ  یم  رگا  - 1

.تسادخ اب  زیخاتسر  رد  مالسلا )  هیلع  نیسح  نوچ  مه  ینارباص   ) ربص شاداپ  - 2

( يدهلا حابصم   ) تیاده غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 60

ْنِم ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍهاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهّللا  . ) 35 رون /
ُبِرْضَی ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  ُءیُِـضی َو  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهَِّیبْرَغ  ٍهَِّیقْرَـش َو ال  ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَش 

نآ رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  وا  رون  لاثم  تسا ؛ نیمز  اه و  نامـسآ  ِرون  ادـخ  « ؛ )  ٌمِیلَع ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهّللا  ِساّنِلل َو  َلاْثمَْألا  ُهّللا 
زا ینغور ) اب  غارچ  نیا  و   - ) تسا ناشخرد  يا  هرایـس  ییوگ  هک  نانچ  رولب  نآ ]  - ] تسا يرولب  رد  غارچ  نآ ]  ] هک دشاب ، یغارچ 

، تسا یبرغ  هن  یقرش و  هن  هک  ینوتیز ، هتسجخ  تخرد 
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، رون زارف  رب  تسا  يرون  نیا )  ) .دشاب هدیسرن  نادب  یـشتآ  چیه  هچ  رگ  و  دشخب ، ینـشور  شنغور  تسا  کیدزن  دوش ؛ یم  هتخورفا 
يزیچ ره  هب  ادخ  دنز و  یم  اه  لثَم  مدرم  يارب  ادخ  و  دنک ؛ یم  ییامن  هار  دوخ  رون  هب  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  ادـخ 

«. تساناد

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

« .تساهزیچ رگید  هدننک  رهاظ  تسا و  راکشآ  دوخ  تاذ  رد  هک  يزیچ  : » دنا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  رون  . 1

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  رون  . 2

شرورپ تسا ، تادوجوم  هدـهاشم  هلیـسو   (1) تسا ، رون  ِنآ  زا  تکرح  تعرـس  نیرتـالاب  تساـه ، ییاـبیز  همـشچرس  اـبیز و  رون 
یم همـشچرس  رون  زا  ًابلاغ  نیمز  طیحم  رد  دوجوم  ياهژرنا  تسا ، رون  شبات  هجیتن  گنر  شیادـیپ  تساه ، لگ  ناـهایگ و  هدـنهد 

...و تسا  ناگدش  مگ  نارفاسم و  رگتیاده  تساه ، برکیم  هدننک  دوبان  دنریگ ،

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هدش  هتفگ  رون  زیچ  دنچ  هب  میرک  نآرق  رد  . 3

.تسا هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  روط  نامه  تسا  رون  ادخ  فلا )

.تسا (2) رون  ادخ  هب  نامیا  ب )

تسادخ (3). بناج  زا  يرون  نآرق  دوخ  ج )

تسا (4). رون  یهلا  تیاده  د )

تسا (5). رون  مالسا  نییآ  ه )-

تسا (6). شخب  رون  یغارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  و )

.دنتسه (7) رون  ملع  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  ثیداحا  زا 

ص:290

.دنزب رود  ار  نیمز  هرک  راب  تفه  دناوت  یم  هیناث  ره  رد  ینعی  دنا ، هتفگ  هیناث  رد  رتمولیک  رازه  دصیس  ار  رون  تعرس  ( . 1 - ) 1
(. 257 هرقب / ( ) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  ( . ) 2 - ) 2

(. 15 هدئام / ( ) ٌنِیبُم ٌباتِک  ٌرُون َو  ِهّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  ( . ) 3 - ) 3
(. 122 ماعنا / ( ) ِساّنلا ِیف  ِِهب  یِشْمَی  ًارُون  ( . ) 4 - ) 4

(. 32 هبوت / ( ) ُهَرُون َِّمُتی  ( . ) 5 - ) 5
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(. 26 بازحا / ( ) ًارِینُم ًاجارِس  ( . ) 6 - ) 6
«. ملع  » هدام همکحلا ، نازیم  هعماج و  ترایز  ك.ر : ( . 7 - ) 7
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هب يدوجوم  ره  تسا و  رون  ادخ  ینعی  تسا ؛ ناهج  هب  ادخ  یـشخب  تنیز  ای  يرگنـشور  ای  يرگتیاده  ادخ  ندوب  رون  زا  دوصقم  . 4
رون ملع  ناماما و  ربمایپ ، مالـسا ، نآرق ، نامیا ، هک  تسور  نیا  زا  دوش و  یم  رادروخرب  تینارون  زا  دراد  طابترا  وا  اب  هک  هزادـنا  ره 

.دنوش یم  ادخ  رون  اب  مدرم  ییانشآ  ببس  وا و  اب  طابترا  رد  همه  نوچ  دنتسه ؛

دـنک و یم  تیادـه  دوصقم  لزنم  رَـس  هب  دـهد و  یم  شرورپ  تکرح و  هزاـت و  ناـج  زیچ  همه  هب  هک  تسا  روـن  یگژیو  نیا  يرآ ؛
.دراد یمرب  ناشهاررس  زا  ار  عناوم 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 5

.تسا (1) نیمز  لها  اه و  نامسآ  لها  يارب  وا  يرگتیاده  ادخ ، ندوب  رون  زا  دوصقم 

نیا داعبا  زا  یکی  هب  ادخ ، رون  ياهریسفت  زا  مادک  ره  تسین و  نآ  رد  رـصحنم  اما  تسا ، یهلا  رون  صاوخ  زا  یکی  يرگتیاده  هتبلا 
.دراد هراشا  رون 

هدش یم  داجیا  راوید  رد  ًابلاغ  دـنک و  یم  ظفح  نافوط  داب و  ربارب  رد  ار  نآ  هک  تسا  غارچ  يارب  يا  هظفحم  يانعم  هب  هاکـشِم » . » 6
.دیامن سکعنم  هتخاس ، زکرمتم  ار  غارچ  رون  ات 

هتفگ زین  نآ  هب  تسا  فافش  دوش و  یم  هتخاس  گنس  زا  هشیـش  هک  اج  نآ  زا  تسا و  فافـش  گنـس  يانعم  هب  لصا  رد  هَجاجُز »  » و
رب دـیامن و  میظنت  ار  اوه  شدرگ  تظفاحم و  ار  هلعـش  ات  دـنراذگ  یم  غارچ  يور  رب  هک  تسا  یباـبح  دوصقم  اـج  نیا  رد  .دوش  یم 

.تسا غارچ  دوخ  يانعم  هب  حابصم »  » دیازفیب و غارچ  رون 

طسو تخرد  رگا  هک  هژیو  هب  تسا ؛ لاعتشا  يارب  اه  نغور  نیرتهب  زا  یکی  نآ  نغور  هک  تسا  تکربرپ  یتخرد  نوتیز  تخرد  . 7
نآ ياه  تمـسق  یخرب  دـباتب و  تخرد  ياج  همه  هب  باتفآ  رون  دـشابن و  اهراوید  رانک  غاب و  برغ  قرـش و  فرط  رد  دـشاب و  غاـب 

.دوشن فاصان  شنغور  ددرگن و  سران 

میظنت دوخ  نورد  رد  ار  نامیا  وا  بلق  بابح  دوش و  یم  راکشآ  نمؤم  بلق  حابصم  رد  نامیا  ياه  هلعش  تروص  هب  هک  ادخ  رون  . 8
كرابم تخرد  .دنک  یم  ظفح  ثداوح  دنزگ  زا  ار  شنامیا  تسا ، نمؤم  تیصخش  هعومجم  نامه  هک  وا ، هنیس  هاکـشم  دنک و  یم 

یهلا یحو 
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لیالد اب  هک  یماگنه  دیامن و  یم  نشور  ار  نانمؤم  دوجو  دزاس و  یم  رابرپ  رو و  هلعش  ار  نانمؤم  نامیا  تسا ، نآرق  نآ  هراصع  هک 
.دوش (1) یم  رون  یلع  رون  دوش  یم  هارمه  یلقع 

یگدولآ زا  یحو  روـن  دوـش و  هداـمآ  قـالخا  يزاـسدوخ و  اـب  ناـسنا  بلق  هک  دوـش  یم  نشور  بلق  رد  یهلا  روـن  نیا  یتـقو  هتبلا 
.دنامب رانک  رب  یبرغ  یقرش و  یفارحنا  ياه  شیارگ 

ار رون  یلع  رون  یلع و  هنیس  هب  ار  هجاجُز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  رون  هب  ار  هاکشم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  . 9
یفن هب  ار  هیبرغ  الو  هیقرـش  تسا و ال  هشیر  هک  لیلخ  میهاربا  هب  ار  كرابم  تخرد  دوش و  یم  دـییأت  ملع  رون  اب  هک  موصعم  ماـما  هب 

( غارچ « ) حابصم  » قادصم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید  ثیداحا  رد  .دنا (2) و  هدرک  ریسفت  تیحیـسم  دوهی و  ياه  شیارگ 
.دراد رارق  يرولب  رد  هک  تسا  هدرک  یفرعم 

تنأ هاکشملا  یمسا و  رونلا  یلع ! ای  لاق : هنأ  ِتاوامَّسلا ) ُرُون  ُهّللا  : ) هلوق یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تایاورلا  ترهاظت  فلا )
( ٍهَرَجَش ْنِم  ُدَقُوی  ، ) یلع نب  دمحم  ٌّيِّرُد ) ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ، ) نیـسحلا نب  یلع  ُهَجاجُّزلا  نیـسحلا ، نسحلا و  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  یلع ! ای 
، دـمحم نب  یلع  ٍهَِّیبْرَغ ) َو ال   ) یلع نب  دـمحم  ٍهَِّیقْرَـش ) ال  ، ) یـسوم نب  یلع  ٍهَنُوْتیَز ) ، ) رفعج نب  یـسوم  ٍهَکَراـبُم ) ، ) دـمحم نب  رفعج 

(3) يدهملا .  مئاقلا  ُءیُِضی )  یلع ( ، نب  نسحلا  اُهْتیَز ) ُداکَی  )

، ِّمَصَْألا ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍنوُّمَش ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدایِز ، ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  ِنَسَْحلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍدَّمَُحم َو  ُْنب  ِیلَع  ب )
ِتاوامَّسلا َو ُرُون  ُهّللا  : ) َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِیناَدْمَْهلا  ٍلْهَـس  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِمِساَْقلا ، ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 

يِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ُنیَسُْحلا ، ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ُنَسَْحلا ، ٌحابْـصِم  اهِیف  مالـسلااهیلع ،  ُهَمِطاَف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا )
َال ٍهیِدوُهی َو  َال  ٍهِیبْرَغ ، ٍهِیقْرَش َو ال  ٍهَنُوتیَز ال  مالـسلا ،  هیلع  ُمیِهاَْربِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَقوی  اْینُّدلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  َنَیب  يِّرُد  ٌبَکْوَک  ُهَمِطاَف ،

ُءاشی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهی  ٍماَمِإ ، َدَْعب  اَْهنِم  ٌماَمِإ  ٍرُون ، یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  اَِهب َو  ُرِجَْفنی  ُْملِْعلا  ُداَکی  ُءیِـضی ، اُهتیَز  ُداکی  ٍهِیناَرْـصَن ،
(4) ِهَِّمئَْأِلل .  ُهَّللا  يِدْهی 
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لیلحت

یم مدرم  تیادـه  بجوـم  هک  تسا  هدرک  یفرعم  ار  یهلا  روـن  تاـیّلجت  مهم و  قیداـصم  قیبـطت  يرج و  باـب  زا  ثیداـحا  هنوـگنیا 
صاخ دروم  رد  هیآ  يانعم  راصحنا  يانعم  هب  ثیدـحا  هنوگ  نیا  یلو  .تسا  ینیـسح  تیادـه  غارچ  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  .دـنوش 

رد مالسلااهیلع و  همطاف  ار  يّرد » بکوک   » یکی رد  هک  تسا  هدافتـسا  لباق  زین  قوف  ثیداحا  توافتم  تاریبعت  زا  بلطم  نیا  .تسین 
رصع ره  رد  هیآ  ددعتم  قیداصم  هب  هراشا  دناوت  یم  ثیداحا  رد  اه  توافت  هنوگ  نیا  .دنک  یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید 

.دشاب

اه مایپ 

یم نومنهر  ادـخ  يوس  هب  ار  تیرـشب  یغارچ  نوچ  مه  هک  تسا  یهلا  رون  یّلجت  تیادـه و  حابـصم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  - 1
.دوش

.دیزودب مشچ  ینیسح  رون  هژیو  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  هب  دیبای  راب  یهلا  رون  يوس  هب  دیهاوخ  یم  رگا  - 2

ینارون ياه  هناخ   - 61

ْنَع ٌْعَیب  ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاصْآلا  ِّوُدُْغلِاب َو  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  . ) 38  - 36 رون /
ِِهلْضَف َو ْنِم  ْمُهَدیِزَی  اُولِمَع َو  ام  َنَسْحَأ  ُهّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ُراْصبَْألا  ُبُولُْقلا َو  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیِإ  ِهالَّصلا َو  ِماقِإ  ِهّللا َو  ِرْکِذ 
اج نآ  رد  شمان  دوش و  هتـشارفارب  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  رد  غارچ ) نیا  (« ؛ )  ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهّللا 

هلماعم چیه  دتـس و  داد و  چیه  هک  ینادرم  دنیوگ ، یم  حیبست  ماگنه ] بش  و   ] ناهاگرـصع نادادـماب و  اج  نآ  رد  ار  وا  و  دوش ؛ دای 
رد هک  دنسرت  یم  يزور  زا  و ) ( ؛ دزاس یمن  مرگرس  لفاغ و )  ) تاکز تایلام ]  ] تخادرپ زامن و  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يا 
رب دوخ  شـشخب  زا  دهد و  شاداپ  دـنداد ، ماجنا  هک  يزیچ  نیرتهب  قبط  ار  نانآ  ادـخ  ات  .دوش  یم  نوگرگد  ناگدـید  اه و  لد  نآ ،

«. دهد یم  يزور  هبساحم ] نودب  و   ] رامش یب  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  ادخ  و  دیازفیب ؛ نانآ 
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نآ يراد  ساپ  هب  یهلا  ینادرم  هدـیدرگ و  نشور  اج  نآ  رد  یهلا  رون  غارچ  هک  تسا  هدـش  هراشا  رون  ياه  هناـخ  هب  هیآ  نیا  رد  . 1
.دنوش یم  تیاده  دنبای و  یم  اه  هناخ  نیا  رون  وترپ  رد  ار  شیوخ  هار  ناگدش ، مگ  دنا و  لوغشم 

ادـخ نامرف  هب  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ناـماما و  ناربماـیپ ، ياـه  هناـخ  دـجاسم ، ناـمه  تاـیآ ، نیا  رد  رون  ياـه  هناـخ  زا  دوصقم  . 2
.دنتسه ادخ  دای  هب  ناهاگرصع  ناهاگحبص و  یهلا  ینادرم  اج  نآ  رد  تسا و  ینید  قیاقح  نایب  ادخ و  دای  زکرم  هتفای و  ماکحتسا 

ادـخ و دای  تیونعم و  زا  ار  نانآ  يدام  روما  نیا  اما  دـنزادرپ ، یم  هلماعم  تراجت و  هب  یهلا  نادرم  هک  هدـش  هراشا  تایآ  نیا  رد  . 3
.دراد یمنزاب  تاکز  زامن و  نوچ  مه  ینید  فیاظو  ماجنا 

.دزاس رود  ادخ  دای  زا  ار  وا  دوش و  فده  تایدام  دیابن  هکلب  دوش  رود  تایدام  تراجت و  زا  یلک  هب  ناسنا  تسین  مزال  ینعی 

.ارذگ (1) ياه  هلماعم  نامه  عیب »  » زا دوصقم  تسا و  رمتسم  ياهدتس  داد و  نامه  تراجت  زا  دوصقم  دیاش  . 4

دزاس و یمن  لفاغ  ادـخ  داـی  زا  ار  ناـنآ  هلماـعم ، تراـجت و  هک  دنتـسه  ینارجاـت  هیآ  نیا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  ثیداـحا  رد  . 5
.دننک (2) یم  ادا  ار  نآ  قح  دوش ، یم  زامن  تقو  هک  یماگنه 

لوغشم ادخ  زا  شچیهدنکن  لوبق  يادخ  َِرب  دمآ  هک  ره 

دش یهلا  سنوم  نانچ  مه  دش  یهام  ناهد  ردنا  سنوی 

( يدعس )

كانمیب لدـع  هاگداد  زیخاتـسر و  زور  زا  هراومه  یهلا  نادرم  هک  هدـش  هراشا  نُوفاَخی »  » عراضم لعف  ندرب  راک  هب  اب  هیآ  نیا  رد  . 6
.دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ایند  رد  ار  شیوخ  ياه  تیلوئسم  هک  دوش  یم  ببس  نیمه  دنا و 

نیا يرآ ؛ .دهد (3)  یم  شاداپ  ربارب  اه  هد  ات  ناشلمع  نیرتهب  رایعم  ساسا  رب  ار  نانآ  راک  ره  ای  یهلا و  نادرم  کین  لامعا  ادخ  . 7
.تسین (4) رود  یهلا  ششخب  لضف و  زا  روما 
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.دشاب هیآ  دوصقم  انعم  هس  ره  تسا  نکمم  ( . 4 - ) 4
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زا دوصقم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیداحا  یخرب  رد   . 8
هب اهزامن  اج  نآ  رد  هک  تسا  ...و  نیـسح  نسح و  همطاـف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناـخ  ناربماـیپ و  ياـه  لزنم  ناـمه  اـه ، هناـخ  نیا 

.تسا (1) هدرک  بجاو  ار  نانآ  تعاطا  یتسود و  ادج و  نارگید  زا  ار  اه  نآ  باسح  ادخ  دوش و  یم  هدناوخ  ماگنه 

نب دمحأ  سابعلا  وبأ  انثّدـح  لاق : يزارلا ، یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  هعرز  وبأ  انثّدـح  لاق : يرونیدـلا ، هللادـبع  وبا  ینثّدـح  فلا )
نب نیـسحلا  انثّدح  لاق : یّمع ، انثّدح  لاق : یبأ ، انثّدح  لاق : یِـسُوباَْقلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرِذـْنُْملا  انثّدـح  لاق : ینادـمهلا ، دیعـس  نب  دّـمحم 
هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َأَرَق  الاق : هدیرب  نع  کلام و  نب  سنأ  نع  ثراحلا ، نب  عیفن  نع  بلغت ، نب  نابأ  نع  یبأ ، ینثّدـح  لاق : دـیعس ،
ٌْعَیب ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاصْآلا  ِّوُدُْغلِاب َو  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  : ) هیآلا هذه  هلآ  هیلع و 

؟ ِهَّللا َلوُسَر  ای  ِهِذَه  ٍتوُیب  يَأ  َلاَقَف : ٌلُجَر  ماقف  ُراْصبَْألا ) ُبُولُْقلا َو  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیِإ  ِهالَّصلا َو  ِماقِإ  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع 
«. اَِهلَْـضفَأ ْنِم  ْمَعَن  َلاَق : مالـسلااهیلع ؟  َهَمِطاَف  ِیلَع َو  تیبل  اَْهنِم  ُتیَْبلا  اَذَـه  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلاَقَف : ٍرَْکبُوبَأ  ِهَیلِإ  َماَقَف  ِءاِیْبنَْألا ، ُتوُیب  َلاَـقَف :

(2)

ْنَع ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  ُماَمِْإلا  اَنَثَّدَـح  َلاَق : َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍماَّمَه ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  ب )
َلاَق ٌلاجِر ) ِلاصْآلا  ِّوُدُْغلِاب َو  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  : ) َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ 

ِّوُدـُْغلِاب ُتـُْلق  مالـسلا .  مـهیلع  ٍرَفْعَج  َهَزْمَح َو  ِنیـَـسُْحلا َو  ِنَـسَْحلا َو  َهَمِطاَـف َو  ِیلَع َو  ُتـَیب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُتوـُیب 
ِهالَّصلا ِماقِإ  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  : ) َلاَقَو َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُمُهَفَـصَو  َُّمث  َلاَق : .اَِهتاَقْوَأ  ِیف  ُهاَلَّصلا  َلاَق : ِلاصْآلاَو ؟

ام َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهیِزْجِیل  َلاَق  َُّمث  ْمُهَریَغ  ْمُهَعَم  ُهَّللا  ِِطلْخی  َْمل  ُلاَجِّرلا  ُمُه  َلاَق : ُراْصبَْألا ) ُبُولُْقلا َو  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو 
.باسِح ِریَِغب  ُءاشی  ْنَم  ُقُزْری  ُهَّللاَو  َهَّنَْجلا  ُمُهاَوْأَم  َریَصَو  ِهَضوُْرفَْملا  ِهَعاَّطلا  ِهَّدَوَْملا َو  َنِم  ِِهب  ْمُهَّصَتْخا  اَم  َلاَق  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهَدیِزیَو  اُولِمَع 

(3)
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لیلحت

یهلا ياه  هناخ  لماش  هیآ  بلطم  هتبلا  .تسا  هدش  هراشا  دنتـسه  اج  نآ  رد  هک  یهلا  نادرم  یهلارون و  غارچ  ناکم  هب  تایآ  نیا  رد 
مالسلا و هیلع  یلع  هناخ  لثم  اه  نآ  تلیـضف  اب  قیداصم  قوف  ثیداحا  رد  یلو  دوش  یم  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  لثم  ینّابر  نادرم  و 
تسا و قیبطت  يرج و  باب  زا  ثیداحا  هنوگنیا  نیاربانب  .تسا  هدش  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لثم  ینادرم  مالسلااهیلع و  همطاف 

.دناسر یمن  ار  راصحنا 

اه مایپ 

( دیوش لصتم  نادب  دیسانشب و  ار  نآ   ) تسا رکذ  لحم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  هناخ  یهلا ، رون  ناکم  - 1

ادـتقا اه  نآ  هب   ) .دوش یمن  اـه  نآ  یهلا  رکذ  عناـم  زیچ  چـیه  دـنوش و  یمن  هدز  اـیند  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچمه  یهلا  نادرم  - 2
( دینک

ناقرف هروس  مهدجیه :

نانآ ربص  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شیامزآ   - 62

َنوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  ِقاوْسَْألا َو  ِیف  َنوُشْمَی  َماعَّطلا َو  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  ّالِإ  َنِیلَسْرُْملا  َنِم  َکَْلبَق  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  . ) 20 ناقرف /
اهرازاب رد  دندروخ و  یم  اذغ  نانآ  ًاعطق ، هک  نیا  رگم  میداتسرفن ، ار  ناگداتسرف  زا  یـسک )  ) وت زا  شیپ  و  « ؛ ) ًاریَِـصب َکُّبَر  َناک  َو 

راگدرورپ هک  یلاح  رد  دینک ؟ یم  ییابیکش  ایآ  میداد ؛ رارق  رگید ]  ] یخرب يارب  یشیامزآ  هلیسو ]  ] ار امـش  یخرب  و  دنتفر ؛ یم  هار 
«. تسانیب وت 

لوزن نأش 

سپ یتسه ، ادخ  هداتسرف  وت  رگا  هک  دنتفرگ  یم  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناکرـشم ، نارـس  زا  یهورگ  هک  هدش  تیاکح 
(. دشاب ناگتشرف  نوچ  مه  وا  هک  دنتشاد  راظتنا  ینعی   ) (1) ینک ؟ یم  فقوت  اهرازاب  رد  يروخ و  یم  اذغ  ارچ 

اهرـصیق و نوـچ  مه  ینعی   ) تسین ناـهاشداپ  هریـس  نوـچ  مـه  وا  شور  یلو  دوـش  اـم  ياورناـمرف  دـهاوخ  یم  وا  دـنتفگ : یم  زین  و 
.(2) دنک ) یمن  راتفر  ّربکت  اب  دریگ و  یمن  هرانک  مدرم  زا  اهارسک ،
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.تسا ناقرف  هروس  متفه  هیآ  رد  ناکرشم  داریا  خساپ  تقیقح  رد  ناقرف  هروس  هیآ  نیا  ( . 1 - ) 1
ص12. ج14 ، یبطرق ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

رد شنتفر  هار  ندروخ و  اذـغ  وا و  يداـع  یگدـنز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ندوـب  رـشب  هک  هدـش  ناـیب  هیآ  نیا  رد  . 1
.دنا هدوب  هنوگ  نیا  یهلا  ناربمایپ  همه  هکلب  تسین ، بیع  اهنت  هن  اهرازاب ،

راتفر و دیامن و  نامرد  كرد و  ار  نانآ  ياهدرد  ات  دـشاب  مدرم  دوخ  سنج  زا  دـیاب  تسا ، يرـشب  هعماج  يوگلا  نوچ  يربمایپ ، ره 
.دشاب نارگید  قشمرس  وا  راتفگ 

هک دـشاب  رـشب  سنج  زا  یناربمایپ  باـختنا  هلیـسو  هب  اـه  ناـسنا  شیاـمزآ  تسا  نکمم  هیآ  نیا  رد  شیاـمزآ » هنتف و   » زا دوصقم  . 2
کی هلیـسو  هب  اه  ناسنا  همه  شیامزآ  دوصقم  ای  دـنتفر و  یمن  اه  نآ  راب  ریز  ناربکتـسم  دـندوب و  هعماج  ریقف  ياه  هدوت  زا  ًالومعم 
ماجنا ار  دوخ  یهلا  یناسنا و  هفیظو  ایآ  هک  دنتـسه  دنمتورث  يوق و  دارفا  شیامزآ  هلیـسو  ناناوتان  نامیتی و  نادنمدرد ، .دشاب  رگید 

!؟ هن ای  دننک  یم  يرازگ  ساپس  دنتسه و  ادخ  ياضر  هب  یضار  ناوتان  دارفا  ایآ  سکع ، رب  و  دنهد !؟ یم 

.دشاب هیآ  دوصقم  ریسفت  ود  ره  تسا  نکمم  هتبلا 

!؟ دینک یم  ربص  یهلا ) شیامزآ  ربارب  رد   ) ایآ هک : دسرپ  یم  اه  ناسنا  همه  زا  هیآ  نیا  رد  . 3

شکرس و ياه  سوه  ربارب  رد  ربص  لماش  هک  تسا  یهلا  ياه  شیامزآ  مامت  رد  يزوریپ  نکر  تماقتـسا ، ییابیکـش و  ربص ، يرآ ؛
.دوش یم  اه  تبیصم  تالکشم و  ربارب  رد  تماقتسا  تابجاو و  فیاظو و  ماجنا  رد  ییابیکش  ناهانگ ،

نانآ ربص  و  ءالبرک )...  ناـیرج  نوچمه   ) نانمـشد هلیـسو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  شیاـمزآ  رب  هیآ  نیا  ثیداـحا  یخرب  رد  - 4
نیـسح مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلااهیلع و  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدش  قیبطت 

ار امـش  نانمـشد  نم  دیوگ : یم  .دناسر و  یم  مالـس  امـش  رب  لاعتم  يادخ  هک  دیـسرپ  نانآ  زا  درک و  عمج  هناخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
میـسرب و یهلا  رـضحم  هب  اـت  مینک  یم  ربـص  یهلا  ءاـضق  رما و  رب  دـنتفگ : ناـنآ  و  دـییوگ ؟ یم  هـچ  مداد  رارق  امـش  شیاـمزآ  هیاـم 

.دش قیبطت ) ای   ) لزان دروم  نیا  رد  قوف  هیآ  درک و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دوش  لماک  نامشاداپ 

ْنَع ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِراَّجَّنلا ، َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  يِوَـلَْعلا ، َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍماَّمَه ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  » 
ِهیَلَع َقَلْغَأَو  َنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َهَمِطاَفَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ 

ِیلْهَأ ای  َلاَقَو : َباَْبلا  ُمِهیَلَع  َو 
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؟ َنُولوُقَت اَمَف  ًهَْنِتف  ْمَُکل  ْمُکَّوُدَع  ُْتلَعَج  ْدَـق  یِّنِإ  ُلوُقی : ِتیَْبلا  ِیف  ْمُکَعَم  ُلِیئَْربَج  اَذَـهَو  ُماَلَّسلا  ُمُکیَلَع  ُأَْرقی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ! َلْهَأَو 
ُدِعی ُهاَنْعِمَـس  ْدَـقَف  ِِهباََوث  َلـیِزَج  َلِمْکَتْـسَنَو  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َمَدـْقَن  یَّتَـح  ِِهئاَـضَق  ْنِم  َلََزن  اَـمَو  ِهَّللا  ِْرمَأـِل  ِهَّللا ! َلوُسَر  اـی  ُِربْـصَن  اُولاَـق :

ْمُکَـضَْعب اْنلَعَج  َو  : ) ُهیْآلا ِهِذَـه  َْتلَزَنَف  ِتیَْبلا  ِجِراَـخ  ْنِم  ُُهبیَِحن  َعِمُـس  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَکَبَف  ُهَّلُک  َریَْخلا  َنیِِرباَّصلا 
(1) ْمِهیَلَع .» ِهَّللا  ُتاَوَلَص  اُولاَق  اَمَک  َنوُِربْصیَس  يَأ  نوربصیس  ْمُهَّنَأ   1 ًاریَِصب ) َکُّبَر  َناک  َنوُِربْصَت َو  ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل 

لیلحت

هنوگ نیا  رد  تلزن »  » ریبـعت .دـنک و  یم  ناـیب  ار  ناـنآ  ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربـص  هنتف و  قیداـصم  زا  یکی  ثیدـح  نیا 
.تسا صاخ  دروم  رب  هیآ  قیبطت  يانعم  هب  ای  دشاب  صاخ  دروم  رد  هیآ  ددجم  لوزن  نایب  يارب  تسا  نکمم 

اه مایپ 

(. دیشاب هنوگ  نیا  مه  امش   ) درک ربص  دش و  شیامزآ  هنتف و  راتفرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلالس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 63

ار يرـشب  بآ ، زا  هک  تسا  یـسک  وا  و  « ؛ ) ًاریِدَـق َکُّبَر  َناـک  ًارْهِـص َو  ًابَـسَن َو  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاـْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  . ) 54 ناقرف /
«. تسا اناوت  وت  راگدرورپ  و  داد ؛ رارق  يداماد  یبَسَن و  يدنواشیوخ ) ياراد   ) ار وا  دیرفآ و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؟ تسیچ بآ  زا  رشب  شنیرفآ  زا  هیآ  نیا  دوصقم  . 1

: دراد دوجو  لامتحا  هس  لقا  دح  اج  نیا  رد 

.تسا بآ  كاخ و  نوجعم  زا  نیتسخن  ناسنا  شنیرفآ  روظنم  فلا )

.تسا بآ  ناسنا  تقلخ  یلصا  هدام  سپ  دهد ؛ یم  لیکشت  بآ  ار  ناسنا  ندب  هدمع  تمسق  هک  تسا  نآ  روظنم  ب )

.تسا نز  درم و  بآ  زا  اه  ناسنا  تقلخ  هیآ  دوصقم  ج )

ص:298
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دوصقم لامتحا  هس  ره  هک  تسا  نکمم  هتبلا  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  لووا ) ینعی   ) نز و  مرپسا ) ینعی   ) درم هفطن  بآ  زا  یناسنا  ره  ینعی 
.تسا رتراگزاس  هیآ  رهاظ  اب  موس  ریسفت  اما  دشاب ، هیآ 

ناردارب و نارهاوخ ، رداـم ، ردـپ و  ناـسنا و  نیب  دـلوت  قیرط  زا  هک  تسا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تاـیآ ، نیا  رد  بَسَن »  » زا دوصقم  . 4
.دیآ یم  دوجو  هب  ناشنادنزرف 

هک دوش  یم  لصاح  نارگید  لیماف  اب  جاودزا  قیرط  زا  هک  تسا  يدنواشیوخ  دنویپ  دوصقم  تسا و  داماد  يانعم  هب  رهِـص »  » هژاو اما 
.دوش (1) یم  هتفگ  زین  یبَبَس  دنویپ  نآ  هب 

؛ مینادـب ادـخ  تردـق  زا  يا  هناشن  میهد و  تبـسن  ادـخ  هب  ار  روما  نیا  هک  تسین  نآ  عنام  ناسنا ، شیادـیپ  رد  یعیبط  لـلع  ریثأـت  . 5
.دنتسه وا  قولخم  لماوع  نیا  همه  هکارچ 

مالسلا هیلع  یلع  هکارچ  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  یثیدح  رد  . 6
هیلع نسح  ماما  يرگید  ثیدـح  رد  .تسوا و  یببـس  یبسن و  دـنواشیوخ  نیارباـنب  تسا ؛ ناـشیا  داـماد  مه  ربماـیپ و  يومعرـسپ  مه 

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  زا  نانآ  هک  ارچ  تسا  هدش  هدرمش  هیآ  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و 

َقَلَخ يِذَّلا  َوُه  َو  : ) َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ُِرقاَْبلاَو  َنیِریِس  ُْنباَو  يِّدُّسلاَو  َهَمَلَس  ُّمُأَو  ٌسَنَأَو  ُءاَرَْبلاَو  ٌِرباَجَو  ٍدوعْـسَم  ُْنباَو  ٍساَّبَع  ُْنبا  » 
ِیف ُِمئاَْقلا   (2) ًاریِدَق ؛ ) َکُّبَر  َناک  َو   ) مالسلا هیلع  ُنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ِیلَع َو  ٌدَّمَُحم َو  َوُه  اُولاَق : ًارْهِـص ) ًابَـسَن َو  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم 

(3) هل .» اَّلِإ  َِهباَرَْقلا  َِهباَحَّصلا َو  ِیف  ٌبَبَس  ٌبَسَن َو  ْعِمَتْجی  َْمل  ُهَّنَِأل  ِناَمَّزلا  ِرِخآ 

لیلحت

.دوش یم  یببس  یبسن و  دنویپ  هنوگ  ره  لماش  تسا و  یلک  هیآ  بلطم  هنرگو  دنک  یم  نایب  ار  هیآ  قیداصم  ثیداحا  هنوگنیا 

مایپ

(. دیراد ساپ  ار  وا  تمرح  سپ   ) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  ناکاپ و  ۀلالس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 64

: دـنیوگ یم  هک  یناسک  و  « ؛ )  ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اـِنتاّیِّرُذ  اـنِجاوْزَأ َو  ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  . ) 74 ناقرف /
« .هد رارق  ناراد  هگن  دوخ  ياوشیپ  ار  ام  شخبب و  نامشچ  ینشور  ام  هب  ام  لسن  ام و  نارسمه  زا  ام ! راگدرورپ  يا ] »]

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ياه هشقن  شیوخ  هعماج  يربهر  هداوناخ و  دروم  رد  نانآ  .دنتـسه  یلاع  یتّمه  دـنلب و  ياهوزرآ  ياراد  ادـخ ، صاـخ  ناگدـنب  . 1
دراوم نیا  رد  ار  نانآ  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دوخ  ياهاعد  رد  هکلب  دنـشوک ، یم  هار  نیا  رد  دوخ  اهنت  هن  دـننک و  یم  حرطم  یلاع 

.دناسر يرای 

هک تسا  نآ  دنـشاب ، هعماج  راختفا  هیام  ناسنا و  مشچ  رون  هک  ییوکین  نادنزرف  نارـسمه و  تساوخرد  همدقم  هک  تسا  یهیدـب  . 2
ياعد تباجتـسا  هنیمز  ات  دـنزاس  انـشآ  نآرق  مالـسا و  یلاع  فراعم  اب  ار  اه  نآ  دـنرامگ و  تّمه  شیوخ  هداوناـخ  تیبرت  رد  دارفا 

.دنروآ مهارف  ار  دوخ 

لداعم .دوش  ناسنا  رورس  هیام  هک  تسا  یسک  زا  هیانک  اج  نیا  رد  تسا و  مشچ  یکنخ  يدرس و  يانعم  هب  لصا  رد  نیعا »  هُرق  . » 3
.تسا (1) ینشور  مشچ  ای  مشچ  رون  ترابع  نیا  یسراف 

ياوشیپ ار  ناـنآ  هک  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنراد و  يدـنلب  ياـه  حرط  یمالـسا  هعماـج  يربـهر  دروم  رد  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب  . 4
.دهد رارق  نایاسراپ 

ات دنزاس  هعماج  يوگلا  ار  دوخ  مهارف و  دوخ  رد  ار  ییاوشیپ  مزاول  بابـسا و  هک  تسا  نآ  تساوخرد  نیا  همدقم  هک  تسا  یهیدـب 
.دننک ییامن  هار  ار  نارگید  مه  دنوش و  تیاده  دوخ  مه  دنناوتب 

يدارفا مدرم  دـشاب و  یهلا  یبصنم  هک  تسوکین  یماگنه  ییاوشیپ  نیا  اـما  تسا ، بولطم  ناـنآ  هب  تمدـخ  يارب  مدرم  ییاوشیپ  . 5
دوخ ربهر  يارب  اوقت  یب  مدرم  دراد و  لاـبند  هب  داـسف  یبلط و  تردـق  ًاـبلاغ  یهلا  ریغ  يربـهر  هکارچ  دنـشاب ، راد  هگندوخ  اوقتاـب و 

.دنتسه تمحزرپ  نیرفآ و  لکشم 

« لسن  » زا روظنم  هجیدـخ و  هیآ  نیا  رد  رـسمه »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیداحا  یخرب  رد   . 6
، اوقتاب دارفا  تماما  زا  روظنم  مالسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  مشچ » رون  ای  ینـشور  مشچ   » زا دوصقم  مالـسلااهیلع و  همطاف  هیّرذ ) )

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
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ْنَع ِیناَساَرُْخلا ، ٍدیَز  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ٍمِحاَُزم ، ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍرِیثَک ، ِْنب  ِدـیَبُع  ْنَع  ٍماَّلَـس ، ِْنب  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  » 
انِجاوْزَأ َو ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  : ) َّلَـجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  يِرْدُْـخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  يِدـْبَْعلا ، َنوُراَـه  ِیبَأ  ْنَع  ِیفوُْکلا ، ٍبْهَو  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع 
( اِنتاّیِّرُذ َو  : ) َلاَق .ُهَجیِدَخ  َلاَق : انِجاوْزَأ ) ْنِم  : ) َلِیئَْربَِجل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ًامامِإ ) َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاّیِّرُذ 

ْمِهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َلاَق : ( ، ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  : ) َلاَـق .ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  َلاَـق : ٍُنیْعَأ ) َهَُّرق  : ) َلاَـق .ُهَمِطاَـف  َلاَـق :
(1) َنیِعَمْجَأ . » 

لیلحت

.دوش یم  نادـنزرف  نارـسمه و  همه  لماش  هک  تسا  ییاعد  هیآ  يانعم  هنرگو  دراد  هراشا  هیآ  لماک  قیداصم  هب  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
نیسح ماما  ًالثم  دنتـسه  هیآ  ياه  قادصم  نیرتالاب  هک  دنچ  ره  .تسین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رد  رـصحنم  هیآ  نیا  يانعم  نیاربانب 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  مالسلا  هیلع 

مایپ

نیسح مالـسلا و  هیلع  نسح  نوچ  مه  ینامـشچ  رون  مالـسلااهیلع و  همطاف  نوچ  مه  یلـسن  هجیدخ ، نوچمه  ینارـسمه  ادخ  زا  - 1
.دیهاوخب مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  مه  ینایاوشیپ  مالسلا و  هیلع 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  - 2

ءارعش هروس  مهدزون :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  یقیقح  ناگدننک  هدجس   - 65

َنِم َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َنِیبَْرقَْألا َو  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َنِیبَّذَعُْملا َو  َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  ُعْدَـت  الَف  . ) 220-213 ءارعش /
ُهَّنِإ َنیِدِـجاّسلا  ِیف  َکَبُّلَقَت  ُموُقَت َو  َنیِح  َكارَی  يِذَّلَا  ِمیِحَّرلا  ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکَوَت  َنُولَمْعَت َو  اّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  َنِینِمْؤُْملا 

.دش و یهاوخ  ناگدش  باذع  زا  هک  نکن ؛) شتـسرپ  و   ) ناوخن ادـخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  چـیه  ربمایپ )! يا   ) و « ؛ ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه 
رگا .رآورف و  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  نانمؤم  زا  یناسک  يارب  ار  دوخ  ینتورف ) تفوطع و   ) لاب .هد و  رادشه  ار  تکیدزن  نادـناخ 

و]  ] ریذپان تسکـش  يادخ )  ) رب و  .مدهعتم » ریغ  دـیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  نم  تقیقح ، رد  : » وگب سپ  دـننک ، ینامرفان  ار  وت 
( نامه  ) .امن لّکوت  زرورهم 

ص:301

ص445. ج9 ، قئاقدلا ، زنک  ح7 و  ص177 ، ج3 ، ناهربلا ، ح9؛ ص135 ، ج24 ، راحبلا ، ح576؛ ص539 ، ج1 ، دهاوشلا ، ( . 1 - ) 1
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یم  ) ناگدـننک هدجـس  نایم ]  ] رد ار  وت  تالاح )  ) ینوگرگد و  دـنیب ؛ یم  یتسیا ، یم  زاـمن ) يارب   ) هک یماـگنه  هب  ار  وت  هک  یـسک 
.تساناد و ]  ] اونش وا  اهنت  هک  ارچ ] [ ؛) درگن

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

.تسرپن اتکی  يادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  زرَون و  كرش  هک  دهد  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تایآ  نیا  . 1

دزاس و یم  بطاـخم  ار  ناـشیا  هیآ  نیا  یلو  دوش ، یمن  فرحنم  دـیحوت  هار  زا  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  حـضاو 
.دنورن يرگید  دوبعم  لابند  هب  دننک و  كرد  ار  دیحوت  تیمها  نارگید  ات  دیامن ، یم  دیدهت 

؛ دـننک ارجا  ار  قوف  هیآ  دافم  هک  دـندش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  موس  لاس  رد  یخیراـت ، دانـسا  ساـسا  رب  . 2
ییاذغ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنک  توعد  مالـسا  هب  ار  شنادـنواشیوخ  لوا  ماگرد  دزاس و  ینلع  ار  دوخ  یفخم  توعد  ینعی 

هنیمز دوخ  نانخـس  اب  بهلوبا  اما  درک ، توعد  بلاطوبا  هناخ  هب  دندوب ، رفن  لهچ  دودـح  هک  ار  دوخ  ناشیوخ  همه  تخاس و  هدامآ 
هب اذغ  فرص  زا  سپ  درک و  توعد  ار  نانآ  هرابود  زور  نآ  يادرف  ترـضح  نآ  .درب  نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحص 

: تفگ نانآ 

کی مادک  .منک  توعد  مالسا )  ) نییآ يوس  هب  ار  امش  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  ما و  هدروآ  امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  »
هیلع یلع  رگم  دندز  زابرـس  نادنواشیوخ  همه  دـشاب »؟ نم  نیـشناجو  یـصو  نم و  ردارب  ات  دـنک  یم  يرای  ارم  راک  نیا  رد  امـش  زا 

«. ماوت روای  رای و  هار  نیا  رد  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ تساخرب و  هک  مالسلا 

؛ تسامـش نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  : » دومرف داهن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
« .دینک تعاطا  ار  شنامرف  دیونشب و  ار  وا  نخس 

تعاطا وا  زا  یهد و  شوگ  یلع )  ) ترـسپ نامرف  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  دّمحم  دـنتفگ : بلاطوبا  هب  دنخـشیر  اب  دنتـساخرب و  مدرم 
.ینک

.دنا (1) هدرک  تیاکح  تنس  لها  هعیش و  نادنمشناد  زا  يرایسب  تسا  روهشم  رادلا » ُموی   » ثیدح هب  هک  ار  ثیدح  نیا 

ص:302

ج7، نایبلا ، عمجم  ص62 و  ج4 ، قحلا ، قاقحا  ص130 ؛ تاعجارملا ، ج1 ؛ ءادفلا ، وبا  خیرات  ج2 ؛ ریثا ، نبا  لماک  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ار ثیدـح  نیا  يربـط  یبـلعث و  یقهیب ، میعن ، وبا  هیودرم ، نبا  متاـح ، یبا  نبا  ریرج ، یبا  نبا  نوچ : مه  ینادنمـشناد  زین  و  ص323 ؛

.دنا هدرک  لقن 
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: تشاد مهم  تلع  ود  مالسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ  توعد  . 3

کیبل زا  دعب  هک  نانچ   ) دنهد شوگرتهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  هک  دش  یم  ثعاب  نانآ  يدـنواشیوخ  تبحم  فلا )
(. دندش ناملسم  رگید  یخرب  هزمح و  بلاطوبا و  ناشیا  نانخس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نتفگ 

.دنک یم  توعد  دیحوت  يوس  هب  ار  ناکرشم  همه  وا  تسین و  رادرب  انثتسا  ربمایپ  توعد  هک  داد  ناشن  توعد  نیا  ب )

رارق شیوخ  تبحم  تیامح و  رتچ  ریز  ار  نانمؤم  دـنارتسگب و  لاب  نابرهم  يا  هدـنرپ  نوچ  مه  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 4
.دننامب نوصم  اهرطخ  زا  دنوش و  ظفح  یگدنکارپ  زا  ات  دهد 

، دنتساخرب تفلاخم  هب  بهل ، وبا  نوچ  مه  تنادنواشیوخ ، رگا  هک  دش  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تایآ  نیا  رد  . 5
.يوجب يرازیب  تئارب و  نانآ  زا  نک و  يریگ  عضوم  نانآ  ربارب  رد 

نارگن دندرک ، تفلاخم  وت  اب  تنادـنواشیوخ  رگا  هک  تسه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  يراد  لد  یعون  تایآ  نیا  . 6
.تسا نابرهم  ریذپان و  تسکش  دنیب و  یم  ار  وت  تالاح  همه  رد  هک  ییادخ  نک ، لّکوت  ادخرب  شابن و 

شیب تیمها  هدجس  مایق و  هب  نایم  نیا  رد  دزادرپب و  تدابع  زامن و  هب  دشاب و  هتشاد  ادخ  اب  يونعم  يا  هطبار  دیاب  ادخ  نید  غّلبم  . 7
دنادب دیاسب و  رـس  وا  هاگراب  رب  هنانتورف  دتـسیاب و  تسود  هاگردرب  هناقـشاع  ینعی  تسادخ ؛ هژیو  هجوت  دروم  هک  ارچ  دـهدب ؛ يرت 

.دونش یم  ار  وا  يادن  دنیب و  یم  ار  وا  تالاح  همه  ادخ  هک 

.تسا (1) يداُرف  زامن  هب  هراشا  ای  زامن و  يارب  مایق  ای  تدابع  يارب  باوخ  زا  نتساخرب  تایآ ، نیا  رد  مایق »  » زا دوصقم   . 8

ربمایپ هدجـس  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا  .تسا  ندـش  لقتنم  رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  تکرح و  شدرگ و  ياـنعم  هب  بُّلقَت » . » 9
هراشا ای  تدابع و  لاح  رد  شنارای  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدرگ  ای  ناگدننک و  هدجـس  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دشاب (2) تعامج  زامن  هب 

ص:303

ص370. ج15 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
.نامه ( . 2 - ) 2
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یملع هطاحا  ناگدننک ، هدجـس  نایمرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تکرح  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  . 10
.دندوب (1) وا  اب  تعامج  زامن  رد  هک  دوب  ینارازگزامن  تالاحرب  ترضح  نآ 

هب هَّللادبع  زا  هک  نیا  ات  تسا ، یهلا  ناربمایپ  تشپ  بلُص و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاقتنا  دوصقم  هک  هدمآ  رگید  ثیداحا  رد 
.دمآ (2) ایند 

هداد شرتـسگ  يوـنعم  یملع و  شدرگ  هب  ار  ّبلقت )  ) شدرگ ياـنعم  ینعی  دـنراد ؛ هراـشا  هیآ  نوـطب »  » هب ثیداـحا  هنوـگ  نیا  هتبلا 
.دنک ادیپ  يدیدج  قیداصم  ات  تسا ،

همطاف مالـسلا ،  هیلع  یلع  قوف  تایآ  رد  نیدـجاس »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 11
.دنتسه وا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  مالسلا ،  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ، 

ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْـجلا ، ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّمَح ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َبوُقْعی ، ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  یِمَْعثَْخلا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  » 
(3) مالسلا .»  مهیلع  ِِهتَیب  ِلْهَأ  ِنیَسُْحلاَو َو  ِنَسَْحلاَو  َهَمِطاَفَو  ِیلَع  ِیف  َلاَق : َنیِدِجاّسلا ) ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  : ) َّلَجَوَّزَع ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع 

لیلحت

هک ارچ  تسا  هدش  هراشا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ثیدح  نیا  رد  یلو  دندرک  هدجـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يددعتم  دارفا 
ربمایپ طسوت  نادناشیوخ  توعد  يارجام  رد  هک  دوب  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنتسه و  یقیقح  ناگدننک  هدجـس  قیداصم  نانیا 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  .درک و  يرادیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  رخآ  ات  تفگ و  ار  کیبل  نیتسخن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

ار مالسا  دنتـشاذگ و  ردپ  ياپ  اج  ناشیا  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانکرد  هک  دندوب  یناسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 
.دنتشاد هاگن  هدنز 

مایپ

ار ناشیا  هار  سپ   ) .تسا هدوب  ناشیا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  یقیقح  ناگدننک  هدجس  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(. دیهد همادا 

ص:304

ص69. ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص54 و  ج4 ، یفاص ، ریسفت  ص324 ؛ ج7 ، نایبلا ، عمجم  ( . 1 - ) 1
.اه نامه  ( . 2 - ) 2

ص516. ج9 ، قئاقدلازنک ، ح4 و  ص193 ، ج3 ، ناهربلا ، ح2 ؛ ص213 ، ح97 و ج25 ، ص372 ، ج24 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
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لمن هروس  متسیب :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دزن  یهلا  باتک  ملع  - 67

ْنِم َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  َنیِِملْسُم  ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  . ) 40-38 لمن /
َلاق ُهَْدنِع  ارِقَتْسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  ٌنیِمَأ  ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َکِماقَم َو 
يا : » تفگ نامیلس ) (« ؛ )  ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  َرَکَش  ْنَم  ُرُفْکَأ َو  ْمَأ  ُرُکْشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه 

: تفگ نایّنج  زا  یکریز  دـنیآ »؟ نم  دزن  هدـش  میلـست  هک  نآ  زا  شیپ  دروآ ، یم  نم  يارب  ار  وا  تخت  امـش  زا  کی  مادـک  فارـشا !
راکتـسرد يدـنمورین  راک )  ) نیا يارب  نم  ًاعطق ، هک  یلاـحرد  يزیخرب ، تهاـگیاج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  مروآ ، یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  »

مهاوخ وـت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  ار  تمـشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم  : » تفگ دوـب ، شدزن  یهلا )  ) باـتک زا  یملع  هک  یـسک  .متـسه »
دنک شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  ششخب  زا  نیا  تفگ : دید ، تباث  شدزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلـس )  ) هک یماگنه  و  .دروآ »
یم يرازگ  ساپس  شدوخ  دوس  هب  طقف  سپ  دنک ، يرازگ  ساپس  سکره  و  میامن ؛ یم  یساپسان  ای  منک  یم  يرازگ  ساپـس  ایآ  هک 

«. تسا دنمجرا  يرگناوت  نم  راگدرورپ  هک  ارچ ) دناسر ؛ یمن  ادخ  هب  ینایز   ) سپ دنک ، یساپسان  سکره  دنک و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

باتفآ هب  دناوتب  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  نامیلس  يارب  ییایاده  وا  درک و  توعد  قح  هب  ار  أبس  هکلم  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  . 1
يارب دوخ  هک  تفرگ  میمصت  أبس  هکلم  .درک  دیدهت  یشک  رگـشل  هب  ار  نانآ  درکن و  لوبق  ار  ایاده  وا  یلو  دهد ، همادا  دوخ  یتسرپ 
دنیبب ات  درک ، تکرح  نامیلـس  يوس  هب  نمی  زا  أبـس  موق  نارـس  زا  یهورگ  هارمه  هب  ور  نیا  زا  دیایب ؛ نامیلـس  دزن  هب  رت  شیب  قیقحت 

.دراد ینییآ  هچ  نامیلس 

بّجعت فرگـش ، ییامن  تردـق  زیمآزاجعا و  يراک  ماجنا  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  وا  دیـسر و  نامیلـس  هب  أبـس  هکلم  تکرح  ربخ  . 2
ار دـیحوت  نییآ  یتحار ، هب  ات  تسا ، لصتم  ادـخ  یعیبط  قوف  اـم  تردـق  هب  نامیلـس  هک  دزاـس  هجوتم  ار  وا  دزیگنارب و  ار  أبـس  هکلم 

.دریذپب
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يروط هب  دنروایب ، يزیمآزاجعا  تروص  هب  نمی  زا  یهاتوک  تدم  رد  ار  أبـس  هکلم  تخت  هک  تساوخ  دوخ  نایفارطا  زا  نامیلـس  . 3
.دربب یپ  نامیلس  تّوبن  تیناّقح  هب  دنیبب و  ار  زیمآزاجعا  تکرح  نیا  وا  ات  دشاب  نامیلس  دزن  وا  تخت  ابس ، هکلم  ندیسر  زا  لبق  هک 

یم ار  نآ  دیزیخرب  اج  زا  هک  نآ  زا  لبق  نم  تفگ : هک  دوب  نج  ِتیرفع  یکی  دندرک ، یگدامآ  مالعا  تخت  ندروآ  يارب  رفن  ود  . 4
هک تسا  نآ  هیآ  رهاـظ  .مروآ  یم  ندز  مهرب  مشچ  کـی  زا  رت  مک  رد  ار  نآ  نم  تفگ : هک  دوب  اـیخرب  نب  فصآ  يرگید  مروآ و 

.داد ماجنا  تفرگ و  هدهع  هب  ار  راک  نیا  ایخرب ) نب  فصآ  ینعی   ) مّود رفن 

نیا اریز  تسا ، رت  بساـنم  لوا  ياـنعم  اـج  نیا  رد  تسا و  ثیبـخ  شک و  ندرگ  درف  اـی  يوـق  كریز و  درف  ياـنعم  هب  تیرفِع » . » 5
.دوب (1) نامیلس  نایفارطا  زا  تیرفع 

هداعلا قراخ  ياهراک  سفن ، اب  هزرابم  تخـس و  ياه  تضایر  اب  دـنناوت  یم  زین  نمؤم  ریغ  دارفا  هک  هدـش  نایب  زاجعا  ثحابم  رد  . 6
داهنـشیپ تخت  ندروآ  يارب  ار  يرت  شیب  نامز  تیرفع »  » ور نیا  زا  .تسا  بولغم  دودـحم و  نانآ  ياـهراک  دـنچره  .دـنهد  ماـجنا 

.دوب رتدودحم  وا  تردق  نوچ  درک ؛

.دسر یمن  ناماس  هب  هعماج  ياهراک  اه  نآ  نودب  تسا و  تموکح  نارومأم  يارب  یساسا  طرش  ود  يراد  تناما  ییاناوت و  . 7

ناکیدزن زا  دنمـشناد و  نامیا ، اب  يدرف  وا  دـنا ، هتفگ  ایخرب » نب  فصآ  ، » تشاد باـتک  زا  یـشناد  هک  ار  یـصخش  ماـن  نارـسفم  . 8
.دوب (2) زین  نامیلس  یصو  هک  دنا  هتسناد  نامیلس  هداز  رهاوخ  ریزو و  اروا  دوب و  مالسلا  هیلع  نامیلس 

؟ تسیچ تشاد ، باتک  زا  ایخرب  نب  فصآ  هک  یشناد  زا  دوصقم  . 9

هدیـشخب يا  هداعلا  قوف  تردـق  وا  هب  هک  يروط  هب  تشاد ، یهلا ) ملع  ظوفحم (  حول  ای  ینامـسآ  ياه  باتک  زا  یقیمع  یهاگآ  وا 
.دزاس رضاح  نامیلس  دزن  یندز  مهرب  مشچرد  نمی ، رد  وا  خاک  هشوگ  زا  ار  أبس  هکلم  تخت  تسناوت  رطاخ  نیمه  هب  .دوب و 
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نآ ربارب  رد  زیچ  همه  هک  یگرزب  مان  نامه  تسا ؛ هدوب  ربخ  اب  یهلا » مظعا  مسا   » زا ایخرب  نب  فصآ  هک  دنا  نآرب  نارسفم  زا  یخرب 
دوش و هتفگ  يا  هملک  هک  تسین  ظافلا  هلوقم  زا  یهلا  مظعا  مسا  هّتبلا  .دـهد  یم  هداـعلا  قوف  تردـق  ناـسنا  هب  دـنوش و  یم  عضاـخ 
دبای و لماکت ، نآ  اب  دنک و  هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  یهلا  مان  ياوتحم  ناسنا  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دریگ ، تروص  گرزب  يراک 

.دشخب (1) یم  هداعلا  قوف  تردق  ملع و  وا  هب  يونعم  لماکت  نیا  .دوش  یهلا  مسا  رهظم 

وا یـصو  هک  ایخرب ، نب  فصآ  ماقم  هک  تساوخ  اما  دـهد ، ماجنا  ار  زیمآ  زاجعا  راـک  نآ  شدوخ  تسناوت  یم  ربماـیپ  نامیلـس  . 10
ربهر و تمظع  رب  لیلد  هک  دـنراذگب  شیامن  هب  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  دـنناوتب  وا  نادرگاـش  نمـضرد ، دوش و  مولعم  ناـگمهرب  دوب ،

.دوب اه  نآ  داتسا 

؟ تخاس جراخ  وا  خاک  زا  ار  أبس  هکلم  تخت  هزاجا  نودب  نامیلس  ارچ  . 11

يزیچ دوخ  زا  ناهاشداپ  ًالومعم  ًایناث ، دوب و  هزجعم  نداد  ناشن  وا و  تیادـه  گرزب  فدـه  يارب  راک  نیا  ًالوا  هک  تسا  نآ  خـساپ 
.دنراد ار  یمومع  لاوما  رد  فرصت  ّقح  زین  ناربمایپ  تسا و  مدرم  ِنآ  زا  همه  هکلب  دنرادن ،

راک نیا  .درک  رضاح  نامیلس  دزن  دروآ و  نمی  زا  ار  أبس  هکلم  تخت  یندز ، مهرب  مشچ  رد  فصآ ، هک  دش  نایب  قوف  تایآ  رد  . 12
.دوب زیمآ  زاجعا  هداعلا و  قراخ 

نیناوق فالخرب  رترب ، يورین  اب  دـناوتب  یـصخش  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هکلب  تسین ، لاحم  راک  نداد  ماجنا  يانعم  هب  هداـعلا  قراـخ 
تـشاد هک  يرترب  شناد  اب  فصآ  دیاش  .دننکب  دـنناوت  یمن  طیارـش  نآرد  نارگید  هک  دـنکب  ار  يراک  و  دـنک ، لمع  یعیبط  جـیار 

.دومن رگید  يراک  ای  درک  لقتنم  رون  تعرساب  رون و  جاوما  تروص  هب  ار  تخت 

هب تبـسن  نامیلـس  ِدرک  يور  نیا  .تسناد  یم  شیوخ  يرازگ  ساپـس  ناحتما  يارب  يا  هلیـسو  ادـخ و  زا  ار  اـه  تمعن  نامیلـس  . 13
نادرم زا  رورغم  نابلط  ایند  ییادـج  تخانـش و  ياهرایعم  زا  یکی  دراد و  یمزاب  نارفک  یـساپسان و  زا  ار  ناـسنا  یهلا ، ياـه  تمعن 

.تسا یهلا 

هب دیامن  یساپسان  نارفک و  سکره  دنک و  نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش  اریز  تسا ، شدوخ  دوس  هب  دنک  يرازگ  ساپس  سکره  . 14
.دهد یم  تمعن  ساپسان  دارفا  هب  یتح  تسا و  میرک  ادخ  لاح  ره  رد  یلو  تسا ، رگناوت  ادخ  اریز  دناسر ؛ یمن  ینایز  ادخ 
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رد ار  یهلا  ياه  تمعن  دنکن و  فارـسا  ناسنا  هک  تسا  نآ  یلمع  رکـش  .لمع  اب  یهاگ  تسا و  راتفگ  اب  یهاگ  تمعن  ساپـس  . 15
.هانگ رفک و  هار  رد  هن  دنک  فرصم  یلصا  فده  ریسم و 

هیآ رد  تشاد » باتک  زا  یشناد  هک  یسک   » دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باحصا  یخرب  هک  هدش  تیاور  ثیداحا  رد  . 16
؟ دندیسرپ قوف 

.تسا دواد  نب  نامیلس  مردارب ، ّیصو  وا  دومرف : ترضح  و 

ترضح تسوا ؟» دزن  باتک  شناد   » هک دیوگ  یم  نخس  یصخش  زا  هک  دندیسرپ  دعر  هروس  هیآ 43  درومرد  ترضح  نآ  زا  زین  و 
هک دـنک  یم  باتک » زا  یـشناد   » ریبعت فصآ  دروم  رد  هک  تسا  نآ  بلاج  هّتبلا  .تسا (1)  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  دـندومرف :

.تسا یّلک  ملع  هک  دنک  یم  باتک » شناد   » ریبعت مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  تسا و  یئزج  ملع  دوصقم 

یط هنیمز  رد  هلمج  زا  دیـسرپ  رارـسا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هتابن  نب  غبـصا  هک  هدش  تیاکح  ثیداحا  یخرب  رد  . 17
هیلع یلع  ماما  دروم  رد  رارـسا  یخرب  دـییأت  نمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  و  رگید ) رهـش  هب  يرهـش  زا  يا  هظحل  نتفر   ) ضرـالا

هیآ هب  درک و  هیبشت  مالسلا  هیلع  نامیلس  هلأسم  هب  ار  نآ  درب و  تداع  قراخ  تروص  هب  ابق  دجسم  رادید  هب  هفوک  زا  ار  غبصا  مالسلا 
هللا یلـص  ربمایپ  ناثراو  هللا و  لآ  یهلا و  رارـسا  لها  نانآ  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  هک  دومن  هراـشا  باـتکلا ) ملع   ) قوف

.دنتسه هلآ  هیلع و 

ِهَیلِإ ُروُرْسَْملا  َْتنَأَو  ِهَّللا  ِّرِس  ْنِم  ُهَّنِإَو  ٌِنقُوم  ِِهب  اَنَأ  ٍءیَش  ْنَع  َُکلَأْسَأ  يِدیَس  ُْتلُقَف : مالسلا  هیلع  َنیَـسُْحلا  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَتاَُبن  ُْنب  ُغَبْـصَْألا  »
اَنَأ اَذِإَف  ُْمق  َلاَق : ُتْدَرَأ ، يِذَّلا  اَذَـه  َلاَق : اَُبق ؟ ِدِجْـسَم  َمْوی  ٍنوُد  ِیبَِأل  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهَبَطاَُخم  يَرَت  ْنَأ  ُدـیُِرتَأ  ُغَبْـصَأ ! ای  َلاَـقَف : َّرِّسلا ، َکـِلَذ 

یِطْعُأ َدُواَد  َْنب  َناَمیَلُـس  َّنِإ  ُغَبْـصَأ ! ای  َلاَق : َُّمث  یِهْجَو  ِیف  َمَّسَبَتَف  يِرََـصب  َیلِإ  َّدَـتْری  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ُدِجْـسَْملا  اَذِإَـف  ُتْرَظَنَف  ِهَفوُْکلاـِب  َوُهَو 
َنیِذَّلا ُنَْحن  َلاَقَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  ای  ِهَّللاَو  َْتقَدَص  ُْتلُقَف  ُناَمیَلُـس  یِطْعُأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ُتیِطْعُأ  ْدَق  اَنَأَو  ٌرْهَـش  اَهُحاَوَرَو  ٌرْهَـش  اَهُّوُدُغ  َحـیِّرلا 

اَم ُناَیبَو  ِباَتِْکلا (2)  ُْملِع  اَنَْدنِع 

ص:308

(. دنا هدرک  تیاکح  تنس  لها  هعیش و  ياملع  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا   ) 281 ص280 -  ج3 ، قحلا ، قاقحا  ( . 1 - ) 1
ملع مامت  يأ  باـتکلا  ملع  مالـسلا  مهیلع  هّمئـألا  دـنعو  باـتکلا  ملع  ضعب  يأ  باـتکلا  نم  ٌملع  اـیخرب  نب  فصآ  دـنع  ( . » 2 - ) 2

«. تسا باتک  مامت  ملع  مالسلا  مهیلع  همئا  دزن  تسا و  باتک  یخرب  فصآ  دزن  باتکلا ؛
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ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  ُْتلُقَف : ِِهلوُسَر  ُهَثَرَو  ِهَّللا َو  ُلآ  ُنَْحن  َلاَق : َُّمث  یِهْجَو  ِیف  َمَّسَبَتَف  ِهَّللاِّرِـس  ُلْهَأ  اَّنَِأل  اَنَدـْنِع ، اَـم  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  َدـْنِع  َسَیلَو  ِهِیف 
(1) َِکلَذ .» یَلَع 

لیلحت

نامیلـس و هب  طوبرم  تایآ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هداعلا  قراخ  تردـق  نایب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قوف ، لقن  ساسا  رب 
ياه ناسنا  رایتخا  رد  ار  هداعلا  قراخ  ياه  تردق  یخرب  ادخ  هک  تسین  دیعب  هک  دوش  نشور  ات  .دندومن  داهـشتسا  ایخرب  نب  فصآ 
نآرق یملع  ياه  يزادرپ  هیرظن  زا  دناوت  یم  اهرهش  رد  ییاج  هباج  يارب  داب  يورین  زا  هدافتسا  ضرالا و  یط  هتبلا  .دهد  رارق  صاخ 

.تسا تایآ  قادصم  نییعت  یعون  غبصا ، یخیرات  ثیدح  نیا  سپ  .دشاب  دمآون  ياه  يژرنا  هنیمز  رد  ثیداحا  و 

اه مایپ 

.دنتسه یهلا  رارسا  لماح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 1

یهلا باتک  ملع  نوچ  دـنهد  یم  ماجنا  ار  هداعلا  قراخ  روما  یخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  - 2
.دنراد

صصق هروس  مکی : تسیب و 

زوریپ نافعضتسم   - 68

رد هک  یناسکرب  میهاوخ  یم  و  « ؛ ) َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  . ) 5 صصق /
«. میهد رارق  نآ )  ) ناثراو ار  نانآو  مینادرگ  نیمز )  ) نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دندوب ، هدش  فعضتسم  نیمز 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ار شخبدیما  یلک و  ینوناق  کی  اما  هدمآ ، دورف  ناینوعرف  يدوبان  لیئارسا و  ینب  یـسوم و  يزوریپ  دروم  رد  تایآ  نیا  دنچ  ره  . 1
مالـسا ربمایپ  يزوریپ  نآ و  قیداصم  زا  یکی  نوعرف  یـسوم و  هک  دنک (2)  یم  نایب  ناهج  ناربکتـسم  نافعـضتسم و  همه  دروم  رد 

.تسا نآ  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  رگید و  قادصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ح11. ص184 ، ج44 ، راحبلا ، ص52 و  ج4 ، بقانملا ، ( . 1 - ) 1
هدارا رب  تلالد  دـیرن »  » هژاو دوخ  تسا و  هدـمآ  نکمن ) مهلعجن و  نمن ، دـیرن ،  ) عراضم ياـه  لـعف  تروص  هب  ور  نیا  زا  ( . 2 - ) 2

.دراد وا  تنس  نوناقو و  یهلا 
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تمعن ندرکوگزاب  يانعم  هب  دوش  لامعتسا  مدرم  درومرد  رگا  هژاو  نیا  .تسا  نیگنس  گرزب و  تمعن  ندیشخب  يانعم  هب  ّتنم » . » 2
.تسا (1) تمعن  ندیشخب  يانعم  هب  ادخ  دروم  رد  اما  تسا ، يدنسپان  راک  هک  تسا 

هدیدرگ فیعـض  هدش و  هدیـشک  یناوتان  هب  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ناوتان  فیعـض و  درف  يانعم  هب  فعـضَتسُم » . » 3
راکشآ ار  دوخ  ياهورین  اهدادعتسا و  دناوت  یمن  تسا و  هتفرگ  رارق  راشف  تحت  ناراکمتس  فرط  زا  هک  يدنمورین  درف  ینعی  تسا ؛

.دزاس

رب نآرق  هک  يزیچ  اما  دنا ، هدش  هتشاد  هاگن  فیعض  یـسایس  ای  یقالخا  يداصتقا ، یگنهرف ، يرکف ، هیحان  زا  یهاگ  نافعـضتسم  . 4
راـتفرگار مدرم  تـسخن  نارگرامثتـسا ، نارگرامعتـسا و  يرآ ؛ .تـسا  یقـالخا  یـسایس و  فاعــضتسا  دراد ، يرت  شیب  دـیکأت  نآ 

دنناشک و یم  يداصتقا  فاعـضتسا  هب  دـننک و  یم  تراغ  ار  نانآ  يداصتقا  عبانم  سپـس  دـننک ، یم  یـسایس  یگنهرف و  فاعـضتسا 
.دنریگ یم  نانآ  زا  ار  مایق  تردق 

دراو داسف  ناوج و  لسن  يدوبان  ینکفا ، هقرفت  هار  زا  نانآ  .دـننک  یم  یحارط  ییاه  همانرب  نافعـضتسم  يدوباـن  يارب  ناربکتـسم  . 5
یگنهرف و يرابودـنب  یب  رّدـخم و  داوم  يراوخ ، بارـش  اشحف ، هعـسوت  رد  ار  نآ  راثآ  ینونک  ناهج  رد  هک  روط  نامه  دـنوش ، یم 

ياهرطخ هتساخرب و  نافعـضتسم  زا  تیامح  هب  اج  همه  رد  میرک  نآرق  هژیو  هب  یهلا و  ناربمایپ  اما  مینیب ، یم  ملاسان  ياه  یمرگرس 
.دنا هدومن  دز  شوگ  نانآ  هب  ار  بلط  يرترب  رگداسف و  ناربکتسم 

ادخ هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ثیداحا  زا  یخرب  رد  . 6
لیلذ ار  ناشنانمشد  دهد و  یم  تّزع  ار  نانآ  دزیگنا و  یمرب  دوش ، یم  دراو  نانآرب  هک  ییاهراشف  تامحز و  زا  دعب  ار  نانآ  يدهم 

.دزاس (2) یم 

قوف هیآ  نوچ  دوش ، یمن  هیآ  يانعم  راصحنا  بجوم  تسا و  هیآ  لماک  قادصم  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  هک  تسا  نشور  هّتبلا 
.دراد یقادصم  نامز  ره  رد  هک  دنک  یم  نایب  ار  یلک  نوناق  کی 
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ص16. ج16 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص110. ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص54 و  ج51 ، راونالاراحب ، ص184 ؛ یسوط ، خیش  هبیغلا  ( . 2 - ) 2
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هاگن مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
زا دعب  همئا  نانآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هک  دنداد  حیـضوت  سپـس  .دیتسه  نم  زا  دـعب  نافعـضتسم  امـش  دومرف : دـش و  نایرگ  درک و 

.دندرک داهشتسا  قوف  هیآ  هب  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تسا يراج  ام  دروم  رد  زیخاتسر  ات  هیآ  نیا  دندومرف : و 

ِْدبَع َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ِلَّضَفُْملا ، ِنَع  ٍناَنِـس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍلُولُْهب ، ِْنبا  ِنَع  ٍبِیبَح ، ِْنبا  ِنَع  ِناَّطَْقلا ، ایِرَکَز  ِْنبا  ِنَع  ِیلْجِْعلا ، » 
ُُمْتنَأ َلاَـقَو : یَکَبَف  مالـسلا  مـهیلع  ِنیَـسُْحلاَو  ِنَـسَْحلاَو  ِیلَع  َیلِإ  َرَظَن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنِإ  ُلوـُقی : مالــسلا  هـیلع  ِهَّللا 

: ُلوُقی َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  يِدَْعب  ُهَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُهاَنْعَم  َلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  ای  َِکلَذ ؟ یَنْعَم  اَم  َُهل : ُْتلُقَف  ُلَّضَفُْملا : َلاَق  .يِدـَْعب  َنوُفَعْـضَتْسُْملا 
(1) هَمایِْقلا . »  ِمْوی  َیلِإ  اَنِیف  ٌهیِراَج  ُهیْآلا  ِهِذَهَف  َنِیثِراْولا ) ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  (َو 

لیلحت

یلک هدعاق  تروص  هب  هک  قوف  هیآ  ینعی  تشا ، هدش  هراشا  نادب  تیاور  لیذ  یبوخ  هب  هک  تسا  قیبطت  يرج و  باب  زا  ثیدح  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  نانآ  هک  ارچ  .تسا  هدرک  قیبطت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ینعی  صاخ  قیداـصم  رب  ار  هدـمآ 

.دوب دنهاوخ  نیمز  ناثراو  تیاهن  رد  یلو  دندش  عقاو  مولظم  فعضتسم و 

اه مایپ 

.دش دهاوخ  نیمز  ثراو  ماما و  هک  دنتسه  ینافعضتسم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مام  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

مور هروس  مود : تسیب و 

ناماما ياه  یگژیو  - 69

َنامیِْإلا َْملِْعلا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  .َنوُکَفُْؤی َو  اُوناک  َِکلذَـک  ٍهَعاس  َْریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُهَعاّـسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  . ) 55 و 56 مور /
ِْثعَْبلا ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل 
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، راحبلا ح30، ج10 ، قئاقدلا ، زنک  ح14؛ ص110 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ح2؛ ص217 ، ج3 ، ناهربلا ، ص79 ؛ رابخالا ، یناـعم  ( . 1 - ) 1
ص14. ج16 ، نازیملا ، ح1، ص168 ، ج24 ،

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 376 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_311_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد  ) یتعاس زا  ریغ  هک  دننک  یم  دای  دـنگوس  ناراکفالخ  دوش ، یم  اپرب  تمایق ) تعاس (  هک  يزور  و  « ؛ ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو 
هداد نانآ  هب  نامیا  شناد و  هک  یناسک  یل ]  ] .دندش و یم  هدنادرگزاب  تقیقح ) كرد  زا   ) نینچ نیا  دندرکن ! گنرد  خزرب ) ای  ایند 
زور نیا ، و  دـیدرک ، گـنرد  زیخاتـسر  زور  اـت  تسادـخ ، ملع )  ) باـتک رد  هچنآ ) ساـسا  رب  ، ) نیقی هـب  : » دـنیوگ یم  تـسا ، هدـش 

« .دیتسناد یمن  زگره  امش  نکیل  تسا و  زیخاتسر 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

لامعا ای  دوش و  یم  اپرب  هظحل  کی  رد  نوچ  دـنیوگ ؛ یم  هعاس  مه  زیخاتـسر  هب  تسا و  یناهگان  هظحل  کی  ياـنعم  هب  هعاـس » . » 1
.تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  ره  هب  هعاس  هژاو  هیآ  نیا  رد  .دوش  یم  یگدیسر  تعرس  هب  ناگدنب 

: دنا هداد  لامتحا  ود  دروم  نیا  رد  نارسفم  اما  تسا ، هدشن  صخشم  نامرجم  فقوت  لحم  هیآ  نیا  رد  . 2

.تسا رذگدوز  يا  هظحل  نوچ  مه  هک  دشاب  ایند  رد  نامرجم  فقوت  دوصقم  فلا )

یتعاس ار  نآ  دنـسر  یم  زیخاتـسر  هب  هک  یماگنه  یلو  دراد ، همادا  زیخاتـسر  ات  هک  دـشاب  خزرب  رد  ناراـکفالخ  فقوت  دوصقم  ب )
.دنرادنپ (1) یم 

.دشاب انعم  ودره  هیآ  دوصقم  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

.تسا غورد  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرکن  گنرد  شیب  يا  هظحل  خزرب  ای  ایند  رد  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  نامرجم  . 3

؛ يرآ .دنا  هدرکن  گنرد  شیب  يا  هظحل  هک  دننک  یم  لایخ  ًاعقاو  نوچ  دنروخ ؛ یم  غورد  دـنگوس  دـمع  ریغ  روط  هب  نامرجم  هّتبلا 
.تسا (2) هدش  نوگرگد  نانآ  يارب  بلاطم  یعقاو  هرهچ 

ادـخ دزن  رد  خزرب  ای  ایند  رد  ناـمرجم  گـنرد  تدـم  ینعی   (3) تسا ؛ یهلا  ملع  باـتک  تاـیآ  نیا  رد  هَّللا » باـتک   » زا دوـصقم  . 4
.تسا هدش  تبث  وا  ملع  باتک  رد  صخشم و 

ص:312

(. ص483 ج16 ، هنومن ، ریسفت   ) دنریذپ یم  ار  مود  لامتحا  هنومن  ریسفت  بحاص  ( . 1 - ) 1
.تسا قح  زا  فارصنا  یعقاو و  هرهچ  ینوگرگد  يانعم  هب  نوکفؤی » ( . » 2 - ) 2

ص137. ج4 ، یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
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.تسا نامیا  هیاپ  ملع  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دیاش  .تسا  هدش  مدقم  نامیا  رب  ملع  تایآ  نیا  رد  . 5

دوصقم هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  دنتسه و  یهلا  ناگتشرف  ای  هاگآ  نانمؤم  هیآ ، نیا  رد  نامیا  ملع و  نابحاص  زا  دوصقم  . 6
.دنتسه (1) مالسلا  هیلع  یلع  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نامیا ، ملع و  نابحاص  زا 

مالـسلا و هیلع  نسح   ) مالـسلا هیلع  یلع  ماما  نادـنزرف  رب  ار  قوف  هیآ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
سپـس .تسا  هدرک  یفرعم  نینمؤملاریما  ماقم  ربمایپ و  تفالخ  یهلا و  تفالخ  ناثراو  ار  نانآ  هدرک و  قیبطت  مالـسلا )  هیلع  نیـسح 

: تسا هدرک  نایب  لماک  بلاج و  تروص  هب  ار  ناماما  ياه  یگژیو 

ِْدبَع ِهیِخَأ  ْنَع  ٍِملْسُم ، ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِماَّقَّرلا ، ٍمِساَق  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسُوم ، ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  ِینوُراَْهلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِیناََقلاَّطلا  » 
اَنِمَدْقَم ِءَْدب  ِیف  ٍهَعُمُج  ِمْوی  ِیف  اَهِعِماَج  ِدِجْسَم  ِیف  اَنْعَمَتْجاَف  ٍوْرَِمب  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِیلَع  ِمایَأ  ِیف  اَّنُک  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِزیِزَْعلا 
ُساَّنلا َضاَخ  اَم  ُُهتْمَلْعَأَف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  يَالْوَم  يِدیَـس َو  یَلَع  ُْتلَخَدَف  اَهِیف  ِساَّنلا  ِفاَِلتْخا  َهَْرثَک  اوُرَکَذَو  ِهَماَمِْإلا  َْرمَأ  ُساَّنلا  َراَدَأَف 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ُهِیبَن  ِْضبْقی  َْمل  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهناـیْدَأ ، ْنَع  اوُعِدُـخ  ُمْوَْقلا َو  َلِـهَج  ِزیِزَْعلا ! َدـْبَع  اـی  َلاَـق : َُّمث  .َمَّسَبَتَف  ِهِیف 
ُجاَتْحی اَم  َعیِمَج  َماَکْحَْألا َو  َدوُدُْحلا َو  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ِهِیف  َنَیب  ٍءیَـش ، ِّلُک  ُلیِـصْفَت  ِهِیف  َنآْرُْقلا ، ِهیَلَع  َلَْزنَأ  َنیِّدـلا َو  َُهل  َلَمْکَأ  یَّتَح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهِرُمُع  ُرِخآ  یِه  ِعاَدَْولا َو  ِهَّجَح  ِیف  َلَْزنَأ  2 َو  ْیَش ٍء ) ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  : ) َّلَج َّزَع َو  َلاَقَف  اًلَمَک ، ُساَّنلا  ِهَیلِإ 
هیلع ِضْمی  َْمل  ِنیِّدـلا َو  ِماَمَت  ْنِم  ِهَماَمِْإلا  ُْرمَأَف   3 ًانیِد ) َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : )

َكَرَت اَم  ًاماَمِإ َو  ًامَلَع َو  مالسلا  هیلع  ًاِیلَع  ْمَُهل  َماَقَأ  ِّقَْحلا َو  ِدْصَق  یَلَع  ْمُهَکَرَت  ُهَُلبُس َو  ْمَُهل  َحَضْوَأ  ِِهنیِد َو  َِملاَعَم  ِِهتَّمُِأل  َنَیب  یَّتَح  مالـسلا 
ٌِرفاَک َوُهَف  ِهَّللا  َباَتِک  َّدَر  ْنَم  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َباَتِک  َّدَر  ْدَـقَف  ُهَنیِد  ْلِمْکی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَمَف  ُهَنَیب  اَّلِإ  ُهَّمُْألا  ِهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ًاـئیَش 

ًاِبناَج َو ُعَْنمَأ  ًاناَکَم َو  یَلْعَأ  ًانْأَش َو  ُمَظْعَأ  ًارْدَـق َو  ُّلَجَأ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  ْمُهُراِیتْخا !؟ اَهِیف  َزوُجیَف  ِهَّمُْألا  َنِم  اَهَّلَحَم  ِهَماَمِْإلا َو  َرْدَـق  َنُوفِْرعی  ْلَـه 
ْوَأ ْمِِهئاَرِآب  اَهُولاَنی  ْوَأ  ْمِِهلوُقُِعب  ُساَّنلا  اَهَُغْلبی  ْنَأ  ْنِم  ًارْوَغ  ُدَْعبَأ 
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ُهَفَّرَش ًهَلیِضَف  ًهَِثلاَث َو  ًهَبَتْرَم  ِهَّلُْخلا  ِهَُّوبُّنلا َو  َدَْعب  مالـسلا  هیلع  َلِیلَْخلا  َمیِهاَْربِإ  اَِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َّصَخ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  .ْمِهِراِیتْخِاب  ًاماَمِإ  اوُمیِقی 
َّزَع َو ُهَّللا  َلاَق  ِیتیِّرُذ ؟ ْنِم  اَِهب َو  ًاروُرُس  مالـسلا  هیلع  ُلِیلَْخلا  َلاَقَف   1 ًامامِإ ) ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : ) َّلَجَوَّزَع َلاَقَف  ُهَرْکِذ  اَِهب  َداَشَأ  اَِـهب َو 

اَهَلَعَج ْنَِأب  ُهَّللا  ُهَمَرْکَأ  َُّمث  ِهَْوفَّصلا  ِیف  ْتَراَص  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوی  َیلِإ  ٍِملاَظ  ِّلُک  َهَماَمِإ  ُهیْآلا  ِهِذَـه  ْتَلَْطبَأَف  َنیِِملاّظلا ) يِدـْهَع  ُلانَی  ـال  : ) َّلَـج
َنوُدـْهَی ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َنیِِحلاص َو  اْنلَعَج  الُک  ًهَِلفان َو  َبوُقْعَی  َقاحْـسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  َو  : ) َّلَجَوَّزَع َلاَقَف  ِهَراَهَّطلا ، ِهَْوفَّصلا َو  ِلْهَأ  ِِهتیِّرُذ  ِیف 

ًانْرَق ٍضَْعب  ْنَع  ٌضَْعب  اَُهثِری  ِِهتیِّرُذ  ِیف  ْلَزَت  ْمَلَف   2 َنیِِدباع ) اَنل  اُوناک  ِهاکَّزلا َو  َءاتیِإ  ِهالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  انِْرمَِأب َو 
اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : ) ُُهلاَلَج َّلَج  ُهَّللا  َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  اَهَثِرَو  یَّتَح  ًانْرَقَف 

ُهَّللا اَهَـضَرَف  اَم  ِمْسَر  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْرمَِأب  مالـسلا  هیلع  ًاِیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اَهَدَّلَقَف  ًهَّصاَخ  َُهل  َْتناَکَف   3 َنِینِمْؤُْملا ) ُِّیلَو  ُهّللا  َو 
ِیف ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیِْإلا  َْملِْعلا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  : ) َّلَـج َّزَع َو  ِِهلْوَِقب  َناَـمیِْإلا  َْملِْعلا َو  ُهَّللا  ُمُهاَـتآ  َنیِذَّلا  ِءایِفْـصَْألا  ِِهتیِّرُذ  ِیف  ْتَراَـصَف 
ْنِمَف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َدَْعب  ِیبَن  َال  ْذِإ  ِهَمایِْقلا  ِمْوی  َیلِإ  ًهَّصاَخ  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْدلُو  ِیف  یِهَف   4 ِْثعَْبلا ) ِمْوَی  یلِإ  ِهّللا  ِباتِک 
ُماَقَم ِلوُسَّرلا َو  ُهَفاَلِخ  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُهَفاَلِخ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  ِءایِـصْوَْألا ، ُثْرِإ  ِءاـِیْبنَْألا َو  َُهلِْزنَم  یِه  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ  ُلاَّهُْجلا !؟ ِءاـَلُؤَه  ُراَـتْخی  َنیَأ 

َّنِإ َنِینِمْؤُْملاُّزِعَو ، اْینُّدـلا  ُحاَلَـصَو  َنیِِملْـسُْملا  ُماَِظن  ِنیِّدـلا َو  ُماَمِز  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ  مالـسلا ،  هیلع  ِنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ُثاَریِمَو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ 
ُءاَْضمِإَو ِتاَقَدَّصلاَو  ِءیَْفلا  ُرِیفْوَتَو  ِداَهِْجلا  ِّجَْـحلاَو َو  ِمایِّصلاَو  ِهاَکَّزلاَو  ِهاَلَّصلا  ُماَمَت  ِماَمِْإلِاب  یِماَّسلا ، ُهُعْرَفَو  یِماَّنلا  ِماَلْـسِْإلا  ُّسُأ  َهَماَـمِْإلا 
وُعْدـیَو ِهَّللا  ِنیِد  ْنَع  ُّبُذـیَو  ِهَّللا  َدوُدُـح  ُمیِقیَو  ِهَّللا  َماَرَح  ُمِّرَحیَو  ِهَّللا  َلاَلَح  ُلِّلَحی  ُماَمِْإلاَو  ِفاَرْطَْألاَو  ِروُغُّثلا  ُْعنَمَو  ِماَـکْحَْألاَو  ِدوُدُْـحلا 
يِدـیَْألا ُُهلاَنَت  َال  ُثیَِحب  ُِقفُْألا  ِیف  یِهَو  َِملاَْعِلل  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَـک  ُماَـمِْإلا  ِهَِغلاَْـبلا ، ِهَّجُْحلاَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  ِهِّبَر  ِلـِیبَس  َیلِإ 

«. ربخلا ِراَِحْبلا ، ِجَُجلَو  ِراَفِْقلا  ِدَلَْبلاَو  یَجُّدلا  ِبِهایَغ  ِیف  يِداَْهلا  ُمْجَّنلا  ُعِطاَّسلا َو  ُروُّنلاَو  ُرِهاَّزلا  ُجاَرِّسلاَو  ُرِینُْملا  ُرْدَْـبلا  ُماَمِْإلا ، ُراَْصبَْألاَو ،
(1)
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لیلحت

.دشاب دناوت  یم  نادنمشناد  نانمؤم و  همه  لماش  نامیا  ملع و  نابحاص 

ایند و رب  یملع  هطاحا  هک  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هک  دنک  یم  نایب  ار  هیآ  لماک  قیداصم  قوف  ياه  تیاور  نکیلو 
.دنا هرهب  یب  مولع  نیا  زا  رگید  مدرم  هک  .دنراد  اه  نآ  تبسن  ترخآ و  خزرب و 

.تسا لماک  قیداصم  رب  قیبطت  يرج و  باب  زا  تایاور  نیا  نیاربانب 

اه مایپ 

.دراد ترخآ  خزرب و  ایند ، رب  یملع  هطاحا  هک  تسا  ینامیا  ملع و  نابحاص  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.تسا يا  هژیو  تافص  هتسجرب و  هاگیاج  ياراد  تماما  - 2

بازحا هروس  موس : تسیب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  - 70

َنِینِمْؤُْملا َو َنِم  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  ْمُُهتاهَّمُأ َو  ُهُجاوْزَأ  ْمِهِسُْفنَأ َو  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  . ) 6/ بازحا
رتراوازـس ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  « ؛ ) ًاروُطْـسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئاِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  ّـالِإ  َنیِرِجاـهُْملا 

رد  ) نارجاهم نانموم و  زا  یخرب  هب  تبسن  نانآ  زا  یخرب  ادخ ، باتک  رد  نادنواشیوخ ، و  دنتسه ؛ ناشیا  ناردام  شنارسمهو  تسا ؛
( ادخ  ) باتک رد  مکح )  ) نیا دیهد ؛ ماجنا  يا  هدیدنسپ  راک ]  ] ناتناتسود هب  تبسن  دیهاوخب )  ) هک نآ  رگم  دنرتراوازس ، ثرا ) دروم 

«. تسا هدش  هتشون 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دنتسب راصنا  نارجاهم و  نیب  يردارب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک ، ترجاهم  هنیدم  هب  هکم  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه  . 1
.دندرب یم  ثرا  رگید  مه  زا  یقیقح  ناردارب  نوچ  مه  نانآ  و 

هک دوب  مزال  دنتشادن و  یلاوما  دندوب و  هدش  هدنار  هکم  رهش  زا  نارجاهم  هک  ارچ  دوب ؛ یمالـسا  هعماج  زور  نآ  زاین  بلطم  نیا  هتبلا 
دادرارق و يدـنواشیوخ  ساسا  رب  ار  ندرب  ثرا  ماظن  دـمآ و  دورف  هیآ  نیا  سپـس  .ددرگ  نیمأت  ناش  یگدـنز  يردارب  ثرا  نوناق  اب 

.داد (1) نایاپ  رگید  مه  زا  ینید  ناردارب  ندرب  ثرا  نوناق  هب  درک و  یفرعم  یلوا  ار  نانآ 
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ربارب رد  ار  نادـنواشیوخ  تیولوا  اـج  نیا  رد  زین  (1) و  یبابحتـسا ، هن  تسا  یمازلا  تیولوا  اـج ، نیا  رد  تیولوا  زا  دوـصقم  هتبلا  . 2
زین دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ثرا  تاقبط  رگید  مه  هب  تبـسن  هک  ناـشیوخ  یخرب  تیولوا  هب  تسا  نکمم  دـنک و  یم  ناـیب  ناـگناگیب 

.دنک (2) هراشا 

یلک هب  ار  رگید  کی  هب  نمؤم  ناردارب  ندرک  یکین  هار  اما  داد  نایاپ  رگید  کی  زا  راـصنا  نارجاـهم و  ندرب  ثرا  هب  هیآ  نیا  رد  . 3
رارق ناـنآ  يارب  یثرا  دـینک و  یکین  دوـخ  ناردارب  ناتـسود و  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دـهد  یم  هزاـجا  ناـنمؤم  هب  درکن و  دودـسم 

رد هتبلا  .تسا  هدیدنـسپ  يراک  نیا  هک  دیهد ، رارق  نانآ  يارب  ار  یلاوما  شـشخب ، قیرط  زا  ای  تیـصو  ماگنه  رد  دـیناوت  یم  دـیهد ،
دهاوخ یم  يراـک  ره  اـی  سک  ره  يارب  ار  دوخ  لاوما  موس  کـی  اـت  هک  هدـش  هداد  هزاـجا  هدـننک  تیـصو  هب  یمالـسا  ثرا  نیناوق 

.دنک تیصو 

نیا زا  دوصقم  .تسا  رتراوازس  یلوا و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  . 4
.تسا رتراوازس  وا  دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دراد  شیوخ  هب  تبسن  ناسنا  هک  یتارایتخا  هیلک  دروم  رد  هک  تسا  نآ  هلمج 

يدرف یعاـمتجا و  روما  همه  لاوـما و  تموـکح ، تواـضق ، يرواد و  یعاـمتجا ، روـما  ریبدـت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینعی 
.تسا ناناملسم  هدارا  رب  مدقم  وا  هدارا  دراد و  تیولوا 

وا تسا و  هعماج  دارفا  ریخ  حـلاصم و  ساسا  رب  وا  تافرـصت  تیولوا و  تسا ، موصعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  اـج  نآ  زا  . 5
.دنک یمن  دیدهت  ار  دارفا  هعماج و  عفانم  يرطخ  ور  نیا  زا  دهد ؛ یمن  رارق  روحم  ار  دوخ  یصخش  دوس  تسین و  شیوخ  سوه  عبات 

.تسا رت  هاوخریخ  رت و  نابرهم  ناشدوخ  هب  تبسن  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرآ ؛

مرت قفشم  امش  زا  نم ، امش  رب  مرک  رحب  نآ  دومرف  یم  تسار 

( يولوم )

هدش هدادرارق  ماقم  يارب  تیولوا  نیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  صخـش  زا  هن  هدـش  هتفگ  نخـس  توبن »  » ماقم زا  هیآ  نیا  رد  . 6
نیشناج هک  یسک  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لماش  تیولوا  نیا  نیاربانب  تسا ؛

ص:316

.دنک یم  عامجا  ياعدا  دروم  نیا  رد  ص207 ) ج 17 ،  ) هنومن ریسفت  بحاص  ( . 1 - ) 1
ار ود  ره  ص277 ) ج 16 ، ، ) نازیملا بحاص  یلو  دراد ، رارـصا  لوا  هاگدـید  رب  ص207 ) ج 17 ،  ) هنومن ریـسفت  بحاص  ( . 2 - ) 2

.دهد یم  لامتحا 
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.تسوا زا  میراد  هچ  ره  ام  اریز  تسادخ  هدارا  تیولوا  زا  يا  هخاش  تیولوا  نیا  تقیقح  رد  دوش و  یم  دشاب  وا  ماقم 

هک روط  نامه  یناحور  يونعم و  ردام  هتبلا  دنتـسه ، ناناملـسم  نارداـم  مکح  رد  ربماـیپ  نارـسمه  هک  هدـش  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  . 7
.دوب تما  يونعم  یناحور و  ردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رد شریثأت  دوب و  وا  تامحز  زا  ریدقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مارتحا  رطاخ  هب  ربمایپ  نارسمه  اب  ناناملسم  يونعم  دنویپ  نیا 
یبسن یببـس و  تامرحم  ثرا و  هلأسم  رد  هنرگ  و  دوب ، اه  نآ  اب  جاودزا  تیعونمم  وا و  مدق  تباث  هتـسیاش و  نارـسمه  مارتحا  ظفح 

ردام رتخد  اب  جاودزا  هک  یلاح  رد  دنک ، جاودزا  ربمایپ  نارسمه  نارتخد  اب  تسناوت  یم  یناملسم  ره  ور  نیا  زا  درادن ؛ يریثأت  رگید 
.تسین (1) زیاج  یقیقح 

تموکح ثرا  نامه  هیآ ، نیا  رد  نادنواشیوخ  تیولوا  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 8
.تسا (2) هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رد  هک  تسا  تفالخ  و 

، َناَْمثُع ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍرْـصَن ، ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِرماَع ، ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  فلا )
ِباتِک ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  : ) َیلاَعَت ِِهلْوَق  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِریِـصَْقلا ، ِمیِحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع 

َُّمث َال ، َلاَق : ِثیِراَوَْملا ، یِفَف  ُْتلُقَف : َال ، َلاَق : ِِضئاَرَْفلا  ِیف  َْتلََزن  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق : َلاَق  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْدلُو  ِیف  َْتلََزن  َلاَق : ِهّللا )
(3) ِهَْرمِْإلا .  ِیف  َْتلََزن  َلاَق :

َال َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَتِخاَف ، ِیبَأ  ِْنب  ِریَُوث  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِنَع  َُسنوی  ْنَع  ینیطقیلا ، نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، ٌدمحم  ب )
َو : ) ّلجوّزع َلاَق  اَمَک  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  ْنِم  ْتَرَج  اَهَّنِإ  ًاَدبَأ  مالسلاامهیلع  ِنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َدَْعب  ِنیَوَخَأ  ِیف  ُهَماَمِْإلا  ُدوُعَت 

ِیف اَّلِإ  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  َدـَْعب  ُنوُکَت  اَلَف  َنیِرِجاهُْملا ) َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اُولوُأ 
(4) ِباَقْعَْألا .  ِباَقْعَأ  ِباَقْعَْألا َو 

ص:317

تیعونمم لـثم  ماـکحا ، دروم  رد  طـقف  ار  ربماـیپ  نارـسمه  ندوب  رداـم  هللا  همحر  يرگـسع  همـالع  لـثم  نارـصاعم  یخرب  ( . 1 - ) 1
.تسناد یم  نانآ ، اب  جاودزا 

ص412. ج4 ، ناهرب ، ریسفت  ص239 و  ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص206؛ ج1 ، عیارشلا ، للع  ص288 ؛ ج1 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
ح16. ص293 ، ج3 ، ناهربلا ، ح3 و  ص257 ، ج23 ، راحبلا ، ح4 ؛ ص447 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 3 - ) 3

 . ح8 ص252 ، ج25 ، راونالاراحب ، ص226 و  یسوطلل ، هبیغلا  ( . 4 - ) 4
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لیلحت

لاوما ثرا  لماش  ات  دهد  یم  میمعت  تیـصوصخ  ياغلا  زا  دعب  ار  تیولوا  هلأسم  ینعی  دـننک  یم  نایب  ار  هیآ  نطب  ثیداحا  هنوگ  نیا 
تیاور رد  زین  تلزن »  » ریبـعت هتبلا  .تسا (1)  هدـمآ  هیآ  لـیوأت »  » ریبعت طوبرم  ثیداـحا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  .ددرگ  تفـالخ  ثرا  و 

.میبای یم  تسد  نادب  لیوأت  نطب و  قیرط  زا  هک  دراد  صاخ  قادصم  رب  قیبطت  هب  هراشا  قوف 

اه یگتسیاش  ساسا  رب  هکلب  تسین  دارفا  دلوت  ساسا  رب  یهاشداپ  ياه  تموکح  نوچ  مه  تفالخ  ثرا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
.تسا دارفا  دادعتسا  و 

.دبای یم  همادا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  یهلا ، تساوخ  ساسا  رب  تماما ، - 2

ءاسک باحصا  ناکاپ و  زا  نیسح  ماما  - 71

ُدیُِری امَّنِإ  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنْعِطَأ  َهاکَّزلا َو  َنِیتآ  َهـالَّصلا َو  َنِْمقَأ  یلوُأـْلا َو  ِهَِّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َّنُِکتُوُیب َو  ِیف  َنْرَق  َو  . ) 33 بازحا /
تیلهاج نارود )  ) ییارآدوخ دننامه  دـیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  و  « ؛ ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا 

؛ دینک تعاطا  ار  شا  هداتـسرف  ادخ و  دیزادرپب و  ار  تاکز  تایلام ]  ] دیراد و اپرب  ار  زامن  دـینکن و  ییامندوخ  اهرویز ) اب  ، ) نیتسخن
«. دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دربب و  ربمایپ )  ) نادناخ امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  طقف  ادخ 

لوزن نأش 

، یلع هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  هنوگ  نیا  تنـس  لها  هعیـش و  يریـسفت  عبانم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناتـساد 
رود اه  نآ  زا  ار  یگدولآ  دنتـسه ؛ نم  نادناخ  اه  نیا  ایادخ  تفگ : دنکفا و  نانآ  رب  ییابع  دـناوخارف و  ار  نیـسح : نسح و  همطاف ،
لها یکاپ  ریهطت و  دـمآ و  دورف  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دـندرک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ربماـیپ  .نادرگ  كاـپ  ار  اـه  نآ  نک و 

.درک (2) مالعا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب 

ص:318

ح209. ص343 ، ج36 ، راونالاراحب ، ح15 و  ص293 ، ج3 ، ناهربلا ، ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص632 و تانیب ، هنومن  ص368 ؛ يدحاو ، لوزنلا  بابـسا  ص31 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  هیآ ؛ لیذ  هعیـش ، ریـسافت  ك.ر : ( . 2 - ) 2

ص448. تایآ ، لوزن  نأش 
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: مینک یم  رکذ  ار  دروم  کی  هنومن  يارب  یلو  تسا  رایسب  دروم  نیا  رد  تایاور  هتبلا 

ینثّدـح هعرز ، وـبأ  انثّدـح  يرقملا ، مساـقالوبأ  انثّدـح  يرقملا ، شبح  نبا  انثّدـح  دّـمحم ، نب  نـسحلا  ینربخأـف  لاـق : دانـسإلابو  » 
نع رایطلا ، ٍرفعج  نب  هللادبع  نب  لیعامـسإ  نع  هیکلم ، یبأ  نبا  ینثّدح  کیدـف ، وبأ  ینربخأ  هبیـش ، نب  کلملادـبع  نب  نمحرلادـبع 

! ِهَّللا َلوُسَر  ای  اَنَأ  ُبَنیَز : َْتلاَق  ِنیَتَّرَم  وُعْدی ؟ ْنَم  َلاَق : ِءاَمَّسلا  َنِم  ًهَِطباَه  ِهَمْحَّرلا  َیلِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَظَن  اََّمل  َلاَق : هیبا 
ْمُهیِشَغ َُّمث  ُهَهاَُجت  َهَمِطاَف  ًاِیلَع َو  ِِهلاَمِش َو  ْنَع  ًانیَسُح  ِِهنیِمی َو  ْنَع  ًانَـسَح  َلَعَجَف  َلاَق : َنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِیلَع َو  ِیل  یِعْدا  َلاَقَف :

ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : ) َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلَْزنَأ  ِیتَیب  ُلْهَأ  ِءَالُؤَه  اًلْهَأ َو  ِیبَن  ِّلُِکل  َّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق : َُّمث  ًایِرَبیَخ  ًءاَسِک 
َیلِإ ِکَّنِإَف  ِکَناَکَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْمُکَعَم ؟ ُلُـخْدَأ  اـَل  َأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اـی  ُبَنیَز  َْتلاَـقَف :  1 ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو 

(1) ُهَّللا .» َءاَش  ْنِإ  ٍریَخ 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یگدـنز فلتخم  داعبا  هک  یتاروتـسد  اه و  همانرب  تسا ؛ هدـش  صخـشم  ربمایپ  نارـسمه  يارب  هدـنزاس  همانرب  جـنپ  تایآ  نیا  رد  . 1
.دشخب یم  لامک  دنک و  یم  ظفح  تّما  ناردام  ناونع  هب  ار  نانآ  دنلب  هاگیاج  دریگ و  یمرب  رد  ار  نانآ 

کی ادخ و  اب  طابترا  يارب  يدابع  همانرب  کی  تسا و  نانآ  تیـصخش  هاگیاج و  ظفح  يارب  یعامتجا  همانرب  ود  همانرب ، جنپ  نیا  رد 
.یهلا تاروتسد  زا  يوریپ  رد  یساسا  طخ  کی  مدرم و  هب  کمک  يارب  يداصتقا  همانرب 

؛ تسا هناخ  رد  نتفرگ  رارق  زا  هیانک  تناتم و  ینیگنس و  راقو و  يانعم  هب  َنْرَق » . » 2

نالدرامیب ادابم  ات  دننک  تلاخد  لئاسم  همه  رد  دنوش و  ناور  رازاب  هچوک و  رد  زور  ره  دیابن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  ینعی 
.دننک (2) هدافتسا  ءوس  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  رد  نانآ  زا 

نآ رد  نانز  .تسا  مالسا  روهظ  زا  لبق  تیلهاج  نامه  تیلهاج  زا  دوصقم  تسا و  مدرم  ربارب  رد  ندش  راکـشآ  يانعم  هب  جُّربَت » . » 3
.دنتشادن (3) یتسرد  باجح  دندرک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  ياهرویز  اه و  تنیز  ماگنه 

ص:319

ح648. ص29 ، ج2 ، لیزنتلا ، دهاوشلا  ( . 2 - ) 1
.داتفا قافتا  لمج  گنج  رد  هشیاع  دروم  رد  هک  روط  نامه  ( . 3 - ) 2

ص290. ج17 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 3
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، هدرک تیاعر  ًالماک  ار  دوخ  باجح  تسا  مزال  هکلب  دـننک ، لـمع  دوب  موسرم  تیلهاـج  رد  هک  هنوگ  نآ  دـیابن  ربماـیپ  ناـنز  ینعی 
.دنناشوپب نامرحمان  زا  ار  دوخ  تالآرویز 

نایامن یبرغ  ياهروشک  رد  هژیو  هب  رصع  نیا  رد  هک  تسا  هار  رد  زین  یمود  تیلهاج  دوب ، مالسا  زا  لبق  هک  لوا  تیلهاج  زا  ریغ  . 4
.تسا هدش 

.دوش یم  جیورت  تیرشب  رد  یگنهرب  گنهرف  دنا و  هدش  ناراد  هیامرس  ياهالاک  تاغیلبت  هلیسو  نانز  هک  يرصع 

تاکز تسادـخ و  اب  دـنویپ  هلیـسو  نیرت  مهم  زامن  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  دـیکأت  تاکز  زامن و  رب  تادابع  نایم  رد  تاـیآ  نیا  رد  . 5
.تسا مدرم  اب  يدنویپ 

؛ تسا نانز  همه  يارب  يا  همانرب  تقیقح  رد  اما  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  هب  باـطخ  اـه  هماـنرب  تاروتـسد و  نیا  . 6
.تسا هدش  يرت  شیب  دیکأت  نانآ  دروم  رد  اما  تسین  ربمایپ  نارسمه  صوصخم  تاکز  زامن و  هک  روط  نامه 

.تسا هدرک  هراشا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  یکاپ و  هب  هک  دراد  دوجو  ریهطت  هیآ  هیآ ، ود  نیا  تالمج  نایم  رد  . 7

: هک ارچ  تسین ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ 

.دنرکذم ریهطت  هیآ  ياهریمض  یلو  دنتسه ، ثنؤم  هیآ ، دعب  لبق و  ياهریمض  مامت  ًالوا ،

ربمایپ ینعی  رفن ، جنپ  صوصخم  ریهطت  هیآ  دنک  یم  نایب  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  هعیـش و  يریـسفت  عبانم  رد  يدایز  تایاور  ًایناث ،
دنا هدرک  تیاکح  زین  ربمایپ  نانز  ار  تایاور  نیا  زا  يرایسب  .تسا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
لها زا  یصوصخم  دارفا  اج  نیا  رد  تیب » لها   » هژاو دش ، هتفگ  هک  نانچ  نیاربانب  .تسا  روهشم  دروم  نیا  رد  ءاسک » ثیدح   » (1) و

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ 

هاوخ لقع و  ای  عرـش  مکح  ساسا  رب  اـی  دـشاب  یمدآ  عبط  رظن  زا  یکاـپان  هاوخ  تسا ، كاـپان  زیچ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  سْجِر »  . » 8
هب اج  نیا  رد  يرهاظ و  ای  دشاب  ینورد  یگدولآ  يدیلپ و 

ص:320

، ناهرب ریسفت  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ّردلا  56 ؛ ص11 -  ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص560؛ ج8 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
.هیآ لیذ  یبلعث ، ریسفت  189 و  ص187 -  ج4 ، یفاص ، ریسفت  ص277 ؛ ج4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص470 ؛ ج4 ،
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.تسا يدیلپ  یگدولآ و  یفن  رب  يدـیکأت  اج  نیا  رد  هک  تسا  نتخاس  كاپ  يانعم  هب  ریهطت  تسا و  هانگ  يدـیلپ و  هنوگ  ره  يانعم 
(1)

.دوش یم  ادخ  یعیرشت  ینیوکت و  هدارا  لماش  دیری »  » هژاو . 9

.تسا مدرم  زا  نتساوخ  يراذگ و  نوناق  نامه  یعیرشت  هدارا 

.صاخ یتروص  هب  يزیچ  داجیا  يدوجو و  هدارا  ینعی  ینیوکت ، هدارا  و 

.تسین مالسلا  مهیلع  تیب  لها  صوصخم  یعیرشت  هدارا  هک  ارچ  تسا ؛ دوصقم  ینیوکت  هدارا  اج  نیا  رد  اما 

لها تما (  ناگتخیهرف  يارب  ار  یکاپ  بابسا  تامدقم و  یعیرشت ، تاداشرا  تیاده و  رب  هوالع  ادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  دوصقم  سپ 
.دندرگ كاپ  نانآ  هک  دهاوخ  یم  و  تسا ، هتخاس  مهارف  مالسلا )  مهیلع  تیب 

تسا رصح  يارب  زین  اّمنا »  » هژاو تسا و  ریذپان  فّلخت  ادخ  هدارا  اریز  دراد ؛ تلالد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  رب  هیآ  نیا  . 10
.دنشاب رود  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  دنوش و  كاپ  تیب  لها  هک  تسا  نآ  طقف  ادخ  یمتح  هدارا  هک  دوش  یم  نشور  و 

ياراد ادـخ ، فرط  زا  یتبهوم  یتاذ و  تقایل  رب  هوالع  نانآ  نوچ  تسین ، ربَج  يانعم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ندوب  موصعم  . 11
.دنریگ رارق  نارگید  يوگلا  دنناوت  یم  يدارا  تمصع  نیا  اب  دننک و  یمن  هانگ  شیوخ  هدارا  اب  دنتسه و  یباستکا  ياه  یگتسیاش 

دعب لبق و  تالمج  زا  تایاور  ریامـض و  هلیـسو  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  تایآ  يال  هبـال  رد  ریهطت  هیآ  ارچ  . 12
؟ تسا هدش  زیامتم 

: دنا هدرک  نایب  بلطم  دنچ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  نارسفم 

زین هدـئام  هروس  موس  هیآ  رد  لاثم  يارب  دروآ ، یم  تایآ  يال  هبـال  رد  هضرتعم  هلمج  کـی  نآرق  هک  تسین  راـب  نیتسخن  نیا  فلا )
نانآ راعـشا  رد  هک  تسا  برع  نایبدا  شور  نیا  تسا و  هدمآ  مارح  ياهاذغ  هب  طوبرم  تایآ  نیب  هضرتعم  تروص  هب  لامکا »  » هیآ

رد يرکذت  ای  دوش  هتسجرب  یبلطم  ات  دوش  یم  هدافتسا  هویش  نیا  زا  زین  نآ  ریغ  یـسراف و  تایبدا  رد  هک  روط  نامه  دراد ؛ هنومن  زین 
.دوش هدروآ  بلطم  يال  هبال 

ص:321

ص293 و 304. ج17 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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بقارم سپ  دـیراد ؛ رارق  موصعم  يدارفا  رانک  رد  امـش  هک  دـنک  دز  شوگ  ربمایپ  نانز  هب  دـهاوخ  یم  ریهطت » هیآ   » نایب اب  نآرق  ب )
تاروتسد شریذپ  يارب  ار  نانآ  ات  دشک ، یم  ربمایپ  نارسمه  خر  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  تمصع  رگید  ترابع  هب  دیشاب ؛ دوخ  لامعا 

یلـص ربمایپ  نارـسمه  هب  طوبرم  تایآ  رانک  رد  ریهطت  هیآ  هک  هدوب  نآ  بلطم  نیا  همزال  و  دنک ، هدامآ  رت  شیب  هیآ  نیا  دـعب  لبق و 
.دوش هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا 

لیلحت

هیآ نیا  ریسفت  نیاربانب  .تسا  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  رفن  جنپ  دروم  رد  لوزن  نأش  تایاور  ساسا  رب  ریهطت  هیآ 
.تساه نآ  دروم  رد 

اه مایپ 

ینیـسح ات  دنـشاب  كاپ  دـنک  شالت  مه  وا  ناوریپ  سپ   ) تسا ناموصعم  ناکاپ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یهلا  هدارا  ساـسا  رب 
(. دندرگ

رطاف هروس  مراهچ : تسیب و 

يراکوکین ناماگشیپ  - 72

َِکلذ ِهّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  ٌدِـصَتْقُم َو  ْمُْهنِم  ِهِسْفَِنل َو  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  . ) 32 رطاف /
هب نانآ  زا  یخرب  سپ ، میداد ؛ ثرا  هب  میدـیزگرب  هک  نامناگدـنب  نایم  زا  یناسک  هب  ار  نآرق ) باتک (  سپـس  « ؛) ُرِیبَْکلا ُلْـضَْفلا  َوُه 

طقف نیا  دنا ؛ هدـنریگ  یـشیپ  اه  یکین  هب  یهلا  تصخر  هب  نانآ  زا  یخرب  دـندوب و  لدـتعم  نانآ  زا  یخرب  دـندرک و  متـس  ناشدوخ 
«. تسا گرزب  تلیضف 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

.دیسر ناناملسم  تسد  هب  دتس  داد و  تمحز و  نودب  نآرق  ینعی  داد ؛ ثرا  یهورگ  هب  ار  نآرق  ادخ  . 1

: دنداد ناشن  توافتم  شنکاو  هس  دندش و  هورگ  هس  نآرق  ربارب  رد  ناناملسم  . 2

نتشیوخ رب  تروص  نیدب  دندرکن و  لمع  نآ  ماکحا  هب  دندرک و  یهاتوک  نآرق  زا  يرادساپ  هفیظو  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  لوا ،
.دندومن متس 

ص:322
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.دنتشاد زین  ییاه  ییاسران  هار  نیا  رد  اما  دنتخادرپ ، نآرق  زا  يراد  ساپ  هب  دندرک و  باختنا  ار  هنایم  هار  یهورگ  مود ،

دـنتفرگ و یـشیپ  ناگمه  رب  دـنداد و  ماـجنا  یبوخ  هب  نآرق  هب  لـمع  يراد و  ساـپ  رد  ار  دوخ  فیاـظو  هک  يزاـتمم  هورگ  موس ، و 
.دندش یگرزب  تلیضف  ياراد 

دنتسه یناسک  دوخ ، هب  ناراکمتس  ینعی  لوا ، هورگ  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يددعتم  ثیداحا  رد  . 3
زا روظنم  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  ناماما  فراع  ناوریپ  لدتعم ، دارفا  ینعی  مود ، هورگ  زا  روظنم  و  دنـسانش ؛ یمن  ار  شیوخ  ماما  هک 

.دنتسه (1) مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نامه  اه ، یکین  رد  ناگدنریگ  یشیپ  ینعی  موس ، هورگ 

تاریبعت نیا  دنـشاب و  ناناملـسم  زا  یخرب  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  نآرق  باتک  هک  یهلا » ناگدیزگرب   » زا دوصقم  هک  درادن  یعنام 
.دهد یم  تبسن  نانآ  همه  هب  تسا  مدرم  یخرب  صوصخم  هک  ار  یبلطم  هک  هدمآ  ررکم  نآرق  رد 

همطاـف لـسن  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  نادـنزرف  ناگدـیزگرب ، زا  دوـصقم  هـک  تـسا  هدــمآ  ثیداـحا  یخرب  رد  ور  نـیا  زا 
.دنتسه (2) مالسلااهیلع 

.دنتسه (3) مدرم  هورگ  هس  زا  هورگ  کی  طقف  یقیقح  ناراد  ساپ  یلو  دنتسه ، نآرق  تثارو  رد  کیرش  مدرم  همه  ینعی 

زا روظنم  دنتـسه و  راـکهانگ  ناراـکوکین  ناـملاظ ، زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 4
هیلع نیسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يراکوکین  ناماگـشیپ  زا  دوصقم  دنتـسه و  رگـشالت  دّبعتم  دارفا  لدتعم ،

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يادهش  مالسلا و 

ُدِّبَعَتُْملا َوُهَف  ُدِـصَتْقُْملا  اَّمَأ  ًائیَـس َو  َرَخآ  ًاِحلاص َو  اًـلَمَع  َلِـمَع  ْنَمَف  اَّنِم  ِهِسْفَِنل  ُِملاَّظلا  اَّمَأ  مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  ْنَع  ِرِذـْنُْملا  ِْنب  ِداـیِز  ْنَع  »
(4) ًادیِهَش .» ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  َِلُتق  ْنَم  مالسلا َو  مهیلع  ُنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ِیلَعَف َو  ِتاَریَْخلِاب  ُِقباَّسلا  اَّمَأ  ُدِهَتْجُْملا َو 

ص:323

ج4، یفاص ، ریـسفت  ص361 و  ج4 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  214 ؛ ص213 -  ج23 ، راونالاراحب ، ص104 ؛ رابخالا ، یناـعم  ( . 1 - ) 1
ص238.

نامه یفاص ، ریسفت  اج و  نامه  نیلقثلارون ، ریسفت  ص180 ؛ ص215 و ج46 ، ج23 ، راونالاراحب ، ص375 ؛ ج2 ، جاجتحا ، ( . 2 - ) 2
.اج

ص45. ج17 ، نازیملا ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
ح34. ص223 ، ج23 ، راحبلا ، ص130، ج4 ، بقانملا ، ( . 4 - ) 4
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لیلحت

.دنتسین دراوم  نیا  رد  هیآ  يانعم  راصحنا  يانعم  هب  دننک و  یم  نایب  ار  هیآ  نشور  قیداصم  ثیداحا  هنوگ  نیا 

زا یهن  نآرق و  هب  لمع  اب  هک  تسا  يراکوکین  ناماگشیپ  لماک  نشور و  قیداصم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگید  ترابع  هب 
.درک هدنز  ار  مالسا  نآرق و  شیوخ  نوخ  يادها  اب  رکنم 

اه مایپ 

(. دیشاب هنوگ  نیا  مه  امش   ) دوب یکین  ناماگشیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تافاص هروس  مجنپ : تسیب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  یتحاران  - 73

َنوُقِْطنَت ْمَُکل ال  ام  َنُولُکْأَت  َلاقَف َأ ال  ْمِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف  َنیِِربْدـُم  ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف  ٌمیِقَـس  یِّنِإ  َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًهَرْظَن  َرَظَنَف  . ) 96  - 88 تافاص /
ناگراتـس هب  یهاگن  اب  سپ  « ؛ ) َنُولَمْعَت ام  ْمُکَقَلَخ َو  ُهّللا  َنُوتِْحنَت َو  اـم  َنوُدـُبْعَت  َلاـق َأ  َنوُّفِزَی  ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَـف  ِنیِمَْیلاـِب  ًابْرَـض  ْمِْهیَلَع  َغارَف 

يور ناـشنادوبعم  يوس  هب  سپ  .دـنتفاترب  يور  وا  زا  هدرک ، تشپ  ناکرـشم )  ) سپ .مراـمیب » نم  تقیقحرد  : » تفگ و  تسیرگنرد ،
هب تسار ، تسد ) دنمتردق  (ي  هبرـض اب  سپ  دییوگ »!؟ یمن  نخـس  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  دـیروخ !؟ یمن  اذـغ ]  ] ایآ : » تفگ درک و 

و دیتسرپ ، یم  دیـشارت  یم  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : میهاربا )  ) .دندمآ وا  يوس  هب  ناباتـش  ناکرـشم )  ) و دروآ ، يور  اه  ( دوبعم  ) نآ يوس 
.»!؟ تسا هدیرفآ  دیزاس ، یم  ار  هچنآ  امش و  ادخ  هک  نآ  لاح 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

اه هناخ  تب  رد  ییاهاذغ  نانآ  دنتشاد  یصوصخم  دیع  مسارم  لاسره  لباب  ناتسرپ  تب  هک  دنا  هدرک  تیاکح  نارـسفم  زا  یخرب  . 1
.دنزادرپب اذغ  فرص  شیاین و  هب  ات  دنتشگ  یم  زاب  زور  نایاپ  رد  دنتفر و  یم  رهش  نوریب  هب  یعمج  هتسد  دندرک و  یم  هدامآ 

هناهب ار  شیوخ  يراـمیب  تفریذـپن و  وا  یلو  دورب ، رهـش  نوریب  هب  ناـنآ  هارمه  هک  دـندرک  توعد  زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زا  ناـنآ 
.تسکش ار  اه  تب  همه  تفر و  هناخ  تب  هب  درک و  هدافتسا  هدمآ  دوجو  هب  تصرف  زا  دنام و  رهش  رد  تخاس و 
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ارچ تسا ؛ مالـسلا  هیلع  میهاربا  راک  هک  دندش  هجوتم  دنتفای ، هدش  ناریو  ار  هناخ  تب  دنتـشگزاب و  رهـش  هب  ناکرـشم  هک  یماگنه  و 
وا ادخ  اما  دننکفا  شتآ  رد  ار  يو  هک  دنتفرگ  میمصت  دندمآ و  وا  غارـس  هب  ور  نیا  زا  درک ؛ یم  تفلاخم  یتسرپ  تب  نییآ  اب  وا  هک 

.داد (1) تاجن  ار 

؟ مرامیب نم  تفگ  درک و  هاگن  ناگراتس  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ارچ  . 2

: دنا هداد  خساپ  هس  نارسفم  اج  نیا  رد 

هلیسو هب  دنتسناد و  یم  رثؤم  دوخ  تشونرس  رد  ار  ناگراتـس  یتح  دنتـشاد و  یتاعلاطم  یـسانش  ناهیک  موجن و  رد  لباب  مدرم  فلا )
.دندرک یم  ییوگ  شیپ  ار  هدنیآ  اه  نآ 

عناق دـنک و  یم  ییوگـشیپ  ار  دوخ  هدـنیآ و  عضو  ناگراتـس  هعلاطم  زا  وا  هک  دـنرادنپب  ناکرـشم  ات  درک  هاگن  ناگراتـس  هب  میهاربا 
.دنورب دنراذگب و  اهنت  رهش  رد  ار  وا  دنوش و 

.دنتشادنپ یم  مّجنم  کی  هاگن  ار  وا  هاگن  مدرم  دنچ  ره  دوب ، شنیرفآ  رارسا  رد  هعلاطم  يارب  ناگراتس  هب  میهاربا  هاگن  ب )

یم دـمآ و  یم  وا  غارـس  هب  یـصاخ  ینامز  لصاوف  رد  هک  دوب  ـالتبم  بت ) نوچ  مه   ) يراـمیب عون  کـی  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ج )
هـس ره  هک  درادـن  یعنام  هتبلا  .دزاس (2)  صخـشم  ار  دوخ  يرامیب  نامز  نامز ، تخانـش  ناگراتـس و  تیعـضو  هب  هاگن  اـب  تساوخ 

.تسا عمج  لباق  هسره  نوچ  دشاب ؛ حیحص  لامتحا 

؟ دوب رامیب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ًاعقاو  ایآ  . 3

: دنا هداد  خساپ  دنچ  اج  نیا  رد  نارسفم 

.دنکشب ار  اه  تب  دناوتب  دورن و  نوریب  رهش  زا  ات  درک  هناهب  ار  دوخ  يرامیب  یلو  تشاد ، یمسج  يرامیب  ًاعقاو  میهاربا  فلا )

.دوب هنوگرامیب  تحاران و  مدرم  متس  كرش و  رفک و  رثا  رد  شحور  هکلب  دوبن  رامیب  شمسج  وا  ب )

؛ درک يرگید  تشادرب  بطاخم  یلو  درک ، هدارا  ار  یحیحص  يانعم  تفگ و  ینخس  ینعی  درک ؛ هیروَت »  » یلو دوبن  رامیب  ًاعقاو  وا  ج )
.تسا (3) رامیب  عقوم  نامه  وا  درک  نامگ  بطاخم  یلو  موش ، یم  رامیب  هدنیآ  رد  نم  هک  دیوگب  تساوخ  یم  وا  ینعی 
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.دیآ یمن  رامش  هب  غورد 
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.تسا رتراگزاس  هیآ  رهاظ  اب  مود  لوا و  ریسفت  خساپ و  هتبلا 

هب ار  ناکرشم  دیاقع  اه  نآ  زا  شسرپ  اب  یلو  دنروخ  یمن  اذغ  دنیوگ و  یمن  نخـس  اه  تب  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  . 4
.درک تابثا  ار  اه  نآ  نالطب  تفرگ و  دنخشیر 

نیا ای  درک و  ینکش  تب  تسار  تسد  اب  ًاعقاو  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  نآ  تسار  تسد  اب  اه  تب  هب  هبرـض  ندز  زا  دوصقم  . 5
.دومن راک  نیا  هب  مادقا  تردق  اب  هک 

: درک نایب  یتسرپ  تب  نالطب  يارب  لالدتسا  ود  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  هدش  نایب  تایآ  نیا  رد  . 6

فیعض وا  دوخ  زا  ناسنا  هتخاس  نوچ  دنک ؛ یمن  شنرک  نآ  ربارب  رد  دتـسرپ و  یمن  دزاس  یم  دوخ  هک  ار  يزیچ  لقاع  ناسنا  فلا )
.تسا رت 

.دینک (1) شتسرپ  ار  وا  دیاب  سپ  تسامش ، ياه  هتخاس  قلاخ  امش و  قلاخ  ادخ  ب )

: دندومرف قوف  هیآ  هب  هراشا  اب  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7

.مرامیب نم  تفگ  دید  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عیاقو  زا  هچنآ  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

یِّنِإ َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًهَرْظَن  َرَظَنَف  : ) َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعَفَر ، ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِیلَع  بوقعی ، نب  دـمحم  » 
 [«. مالسلا هیلع  ِنیَسُْحلِاب  ُّلُحی  اَِمل   ] ٌمیِقَس (2) یِّنِإ  َلاَقَف : مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلِاب  ُّلُحی  اَم  يَأَرَف  َبَسَح  َلاَق   2 ٌمیِقَس )

لیلحت

نامه ناگراتس  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هاگن  زا  دوصقم  هک  دشاب  هتشاد  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا  نکمم  ثیداحا  هنوگ  نیا 
لیوأت و هب  ثیداحا  هنوگ  نیا  سپ  .دش  تحاران  دید و  ار  البرک  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  عیاقو  اجنآ  رد  هک  تسا  توکلم  هب  رظن 

.میدروآ هیآ  ریسفت  رد  هک  تسا  یهوجو  نامه  هیآ  رهاظ  هنرگو  دراد  هراشا  هیآ  نطاب 
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، هنومن ریـسفت   ) تسا دازآ  راتخم و  ناسنا  دنچره  تسا  هدیرفآ  ادـخ  ار  ام  لامعا  يارب  مزال  ياهورین  تامدـقم و  نوچ  تسین ؛ ربج 
(. ص101 ج19 ،
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اه مایپ 

هنوگنیا مه  امش   ) .دندش یم  تحران  نآ  رطاخ  هب  تسا و  هدوب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هجوت  دروم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشونرس 
(. دیشاب

یهلا میظع  ینابرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 74

ُرَمُْؤت ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يرَت  اذ  ام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اّـمَلَف  . ) 107  - 102 تافاص /
َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  ّانِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربِإ  ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  ِنِیبَْجِلل َو  ُهَّلَت  امَلْـسَأ َو  اّمَلَف  َنیِِرباّصلا  َنِم  ُهّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس 

رد مکرسپ ! يا  : » تفگ دیسر ، وا  اب  ششوک  راک و ]  ] دح هب  رسپ )  ) هک یماگنه  و  « ؛ ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  ُنِیبُْملا َو  ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ 
هچنآ مردپ ! يا  : » تفگ لیعامـسا ) ( »؟ دسر یم  ترظن  هب  هچ  رگنب  سپ  مرب ؛ یم  رـس  ار  وت  نم  هک  منیب  یم  باوخ  رد  نم  تقیقح ،

وا دندش و  میلست  ود  ره  هک  یماگنه  و  .تفای » یهاوخ  نایابیکـش  زا  ارم  يدوز  هب  دهاوخب ، ادخ  رگا  هدب ؛ ماجنا  يراد  تیرومأم  ار 
، عقاو رد  يدیـشخب ».) ققحت  و   ) يدرک دییأت  ار  باوخ  نآ  نیقی ، هب  میهاربا ! يا  : » هک میداد  ادن  ار  وا  و  داهن ، كاخ  رب  یناشیپ  هب  ار 

«. میداد وا  ناوات  ار  یگرزب  ینابرق  و  دوب ؛ رگنشور  ِشیامزآ  اهنت  نیا  ًاعطق ، .میهد  یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ ، نیا 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هیلع لیعامـسا  هک  یماگنه  .تسا  هدـش  نایب  مالـسلاامهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  گرزب  ناحتما  يارجام  تاـیآ  نیا  رد  . 1
ینابرق دوخ  تسد  اب  ار  شدنزرف  هک  دید  باوخ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  دیـسر ، یگلاس ) دودح 13  ینعی   ) یناوجون نس  هب  مالسلا 

یحو باوخ  نیا  هک  تفایرد  مالسلا  هیلع  میهاربا  دش و  رارکت  هجحلا  يذ  مهد  مهن و  متشه ، بش  رد  راب  هس  باوخ  نیا  دنک و  یم 
نامرف میلـست  هک  درک  مالعا  يو  تشاذگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  شدنزرف  اب  ار  بلطم  نیا  وا  .تسادخ  تساوخ  یهلا و 

.تسابیکش هار  نیا  رد  تسا و  قح 

وا تروص  درب و  ینم  نیمزرـس  رد  ردام  مشچ  زا  رود  هب  هکم ، زا  نوریب  هب  ار  لیعامـسا  میهاربا  ترـضح  دش و  مهارف  راک  تامدقم 
.دیربن دراک  یلو  دیشک ، دنزرف  يولگرب  ار  دراک  دتفین و  دنزرف  مشچ  هب  يو  مشچ  ات  داهن  كاخ  رب  ار 
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ود ره  دیدش و  زوریپ  یهلا  شیامزآ  رد  امـش  هک  دمآ  ادن  ماگنه  نیا  رد  ُربن و  هک  داد  یم  نامرف  لیلج  رُبب و  تفگ  یم  لیلخ  يرآ ؛
.دوش ینابرق  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ياج  هب  ات  دش  هداتسرف  گرزب  يدنفسوگ  یهلا  نامرف  هب  سپس  دنتفگ و  ریبکت  لیئربج  هارمه  هب 

(1)

نویلیم هلاسره  دش و  جـح  مسارم  رد  نایجاح  همه  يارب  ییوگلا  ینِم »  » رد دنفـسوگ  ینابرق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  شور  . 2
یم هدنز  ار  یهلا  درم  ود  نیا  هرطاخ  دریگ و  یم  ماجنا  مالـسلاامهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  يراکادف  دای  هب  ناکم  نامهرد  ینابرق  اه 

.دزاس

صخش هک  دوش  یم  هدافتـسا  تافاص ، هروس  هیآ 112  هب  هجوت  اب  تایآ ، نیا  رهاظ  زا  دـش ، نایب  لبق  تایآ  لـیذ  هک  روط  ناـمه  . 3
.تسا (2) هدمآ  زین  ثیداحا  رد  بلطم  نیا  هدوب و  مالسلا  هیلع  لیعامسا  نامه  هدش  ینابرق 

هیلع میهاربا  خیرات  نآرق و  رهاظ  اب  بلطم  نیا  اما  هدوب (3)  مالسلا  هیلع  قاحسا  صخش  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینونک  تاروت  زا 
.تسا (4) راگزاسان  مالسلا 

؟ درب یم  هاگنابرق  هب  ار  دوخ  دنزرف  شیوخ  باوخ  ساسارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هنوگچ  . 4

هدـش یم  یحو  نانآ  هب  باوخ  رد  یهاگ  هکلب  هدوبن ، هابتـشا  غورد و  یناطیـش و  باوخ  زگره  ناربمایپ  باوخ  هک  تسا  نآ  خـساپ 
.دوب هدش  دنزرف  ندرک  ینابرق  رومأم  دوب  هدیسر  وا  هب  باوخ  رد  هک  ییحو  ساسارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  نیاربانب  تسا ؛

تشخ رس و  وگ  نخس ، ِمهف  دنکن  رگ  یعدم  اه  هدکیم  ِرد  تشخ  نم و  میلست  رس 

( ظفاح )

؟ دوب شدنزرف  ندرک  ینابرق  رومأم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ًاعقاو  ایآ  . 5

لمع لصا  هب  تبـسن  يّدج  دصق  اه  نامرف  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ یناحتما  رماوا  زا  لیعامـسا ، ندرک  ینابرق  نامرف  هک  تسا  نآ  خـساپ 
رادقم هک  تسا  نآ  رگشیامزآ  فده  هکلب  تسین ،

ص:328

ص338 و 465. یسوط ، یلاما  ص230 و  ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( . 1 - ) 1
.422 ص421 -  ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  711 و  ص710 -  ج8 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص57 ؛ ج1 ، لاصخ ، ( . 2 - ) 2

لصف 22. نیوکت ، رفس  تاروت ، ( . 3 - ) 3
زا تسا ، هدـمآ  قاحـسا  ندـش  ینابرق  دروم  رد  یمالـسا  عبانم  رد  هک  یفورعم  ریغ  تایاور  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  ( . 4 - ) 4

.تسا تایلیئارسا 
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ور نیا  زا  تسین  هاگآ  هدرپ  تشپ  رارـسا  زا  شیامزآ  دروم  صخـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنک و  نشور  ار  رومأم  يریذـپ  ناـمرف 
.دیآ یم  رامش  هب  وا  يارب  گرزب  یتلیضف  نامرف  تعاطا 

.تسین (1) شزرا  دقاف  دریگ و  یمن  تروص  خسن  یناحتما  رماوا  رد  سپ 

: درادرب رد  ار  یبلاج  تاکن  وا ، ندرک  ینابرق  هناتسآ  رد  لیعامسا  میهاربا و  يوگو  تفگ  . 6

دورب و هاگنابرق  هب  هناهاگآ  ات  دـنک  یم  یهاوخرظن  وا  زا  دراذـگ و  یم  نایم  رد  دـنزرف  اب  ار  دوخ  باوخ  تحارـص  اب  میهاربا  فلا )
.دیوج تکرش  سفن  اب  هزرابم  رد 

ندوب میلـست  بیترت ، نیدب  و  نک ؛ لمع  يا  هدش  هداد  نامرف  هچنادب  دیوگ : یم  هکلب  نک ، ینابرق  ارم  هک  دیوگ  یمن  لیعامـسا  ب )
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  ضحم 

ینابرق زور  نداهن  رس  دیاب  لیعامسا  وچ  ییوپ  یم  قشع  قیرط  رگ  یناشف  ناج  زا  سرتم 

( نیورپ )

ردپ فطاوع  زا  نامرف  نیا  ماجنا  ینعی  دننک ؛ یم  زاربا  رگید  کی  هب  ار  دوخ  تبحم  مکرسپ »! يا   » و مردپ »! يا   » باطخ اب  نانآ  ج )
.تسا زیچ  همه  رب  مکاح  ادخ  نامرف  یلو  دهاک ، یمن  نام  يدنزرف  و 

داتفا ماجنارس  کین  وا  هتشک  دش  هک  نآک  تفر  دیاب  نانک  صقر  شمغ  ریشمش  ریز 

( ظفاح )

، دهاوخب ادخ  رگا  دیوگ : یم  هکلب  دنک ، یمن  هیکت  دوخ  هدارا  نامیا و  يورین  هب  دراد و  یم  هاگن  ادخ  ربارب  رد  ار  بدا  لیعامسا  د )
.دبلط یم  تماقتسا  قیفوت  ادخ  زا  بیترت  نیدب  متسه و  ابیکش  نم 

تـسد هب  دیاب  تسا ، هدرک  گرزب  ار  وا  هدوب و  دـنزرف  راظتنا  رد  يرمع  هک  يردـپ  دـمان ؛ یم  گرزب  ناحتما  ار  ارجام  نیا  نآرق  . 7
: دز ادص  لیئربج  ارجام  نیا  نایاپ  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسادخ ؛ نامرف  ربارب  رد  دنزرف  نیا  میلـست  رت  مهم  نآ  زا  دربب و  رـس  ار  وا  دوخ 

ربکا هَّللا 

ص:329

ص121. ج19 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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ربکا هَّللاو  هَّللا  ّالا  هلا  ال  دز : ادص  لیعامسا  و 

.دمحلا هَّللو  ربکا  هَّللا  دز : ادص  میهاربا  و 

.دوش (1) یم  هتفگ  اهزامن  زا  دعب  نابرق  دیع  زور  رد  هباشم ) تروص  هب   ) تاملک نیا  زونه  و 

نامرف هب  دروآ و  لیئربج  هک  دوب  یگرزب  چوق  نامه  دش ، وا  نادرگالب  تفرگ و  ار  لیعامـسا  ياج  هک  یگرزب  ینابرق  زا  دوصقم  . 8
.دش ریزارس  ینم  هوک  هنماد  زا  ادخ 

هک رظن  نآ  زا  اـی  دـش و  یم  لیعامـسا  يادـف  هک  تهج  نیا  زا  اـی  دوـب ، شا  یمـسج  یگرزب  تهج  زا  اـی  یناـبرق ، نیا  تمظع  هتبلا 
.دوب هدش  هداتسرف  ادخ  فرط  زا  ینابرق 

تروص مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  دای  هب  ینابرق  اه  نولیم  نابرق  دیع  رد  دوش و  یم  هدوزفا  شتعـسو  رب  لاسره  میظع  ینابرق  نیا  يرآ ؛
.دریگ یم 

هـسوسو ار  اه  نآ  ات  دمآ  لیعامـسا  رجاه و  غارـس  هب  ناطیـش  لیعامـسا ، ندرک  ینابرق  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  . 9
دمآ ینِم  هب  داد و  رییغت  ار  ینابرق  لحم  میهاربا  یلو  دمآ ، مارحلا  رَعشَم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  غارس  هب  سپس  دشن ، قفوم  یلو  دنک 
راب ره  ناکم ، هس  نامه  رد  هلاسره  نایجاح  .دوش  یم  هدناوخ  تارمج »  » ناکم هس  نآ  هک  درک ، باترپ  گنـس  ناطیـش  هب  راب  هس  و 

.دنوشرود (2) وا  ياه  هسوسو  زا  دننک و  شراسگنس  دنسانشب و  ار  ناطیش  راو  میهاربا  ات  دننز  یم  هناگ  هس  تارَمَج  هب  گنس  تفه 

دروـم رد  ار  یهلا  روتـسد  تشاد  وزرآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  - 10
میهاربا لسن  زا  شنادنزرف  نیب  رد  هک  درک  یحو  وا  هب  لاعتم  يادخ  یلو  دسرب  یهلا  تعاطا  باوث  هب  ات  دنک  لمع  شدنزرف  ینابرق 

یم هتشک  متس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  وا  دنزرف  هک  دوب  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ینعی  درف  نیرت  بوبحم 
.دوش

وا ناوات  ار  یگرزب  یناـبرق  3 و  ٍمیِظَع ) ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   ) هیآ نیا  .دـش و  هداد  وا  هب  لماک  باوث  درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  و 
.تسا دروم  نیا  رد  .میداد )

ص:330

ص293. ج8 ، رارسالا ، فشک  ص102 و  ج15 ، نآرقلا ، ماکحالا  عماجلا  ص116 ؛ نامه ، ( . 1 - ) 1
ص127. ج2 ، راونالاراحب ، ص207 و  ج4 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
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ََحبْذـی ْنَأ  َمیِهاَْربِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َرَمَأ  اََّمل  ُلوُقی : مالـسلا  هیلع  اَـضِّرلا  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ِلْـضَْفلا  ِنَع  َهَبیَُتق ، ِْنبا  ِنَع  ٍسوُدـْبُع ، ُْنبا  اَنَثَّدَـح  » 
ِْشبَْکلا ِحـْبَِذب  ْرَمْؤی  َْمل  ُهَّنَأ  ِهِدـِیب َو  َلیِعاَمْـسِإ  ُهَْنبا  َحـَبَذ  ْدَـق  َنوُـکی  ْنَأ  ُمیِهاَْربِإ  یَّنَمَت  ِهیَلَع ، َُهلَْزنَأ  يِذَّلا  َْشبَْکلا  َلیِعاَمْـسِإ ، ِِهْنبا  َناَـکَم 

یَلَع ِباَوَّثلا  ِلْهَأ  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  َِکلَذـِب  َّقِحَتْـسیَف  ِهِدـِیب  ِهیَلَع  ِهِدـْلُو  َّزَعَأ  ُحـَبْذی  يِذَّلا  ِدـِلاَْولا  ِْبلَق  َیلِإ  ُعِجْری  اَم  ِِهْبلَق  َیلِإ  َعِجْرِیل  ُهَناَـکَم 
َِکبِیبَح ْنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  ًاْقلَخ  َْتقَلَخ  اَم  ِّبَر  ای  َلاَقَف : َکَیلِإ ؟ یِْقلَخ  ُّبَحَأ  ْنَم  ُمیِهاَْربِإ ! اـی  ِهَیلِإ : َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  ِِبئاَـصَْملا 

: لاق کَسفَن ؟ ْمَأ  َکَیلِإ  ُّبَحَأ  ُهُدـَلَوَف  َلاَق : یِـسْفَن  ْنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  َْلب  َلاَق : َکُسْفَن ؟ ْمَأ  َکَیلِإ  ُّبَحَأ  َوُهَف  ِهَیلِإ َأ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  ٍدَّمَُحم 
ُعَجْوَأ ِِهئاَدـْعَأ  يِدـیَأ  یَلَع  ًاْملُظ  ِهِدـَلَو  ُحـْبَذَف  َلاَق : ُهُدـَلَو  َْلب  َلاَق : كدـلو  مأ  کیلإ  ّبحأ  هدـلوف  لاـق : یـسفن  نم  یلإ  ّبحأ  وه  لـب 
ُمُعْزَت ًهَِفئاَط  َّنِإَف  ُمیِهاَْربِإ ! ای  َلاَق : .ِیْبلَِقل  ُعَجْوَأ  ِِهئاَدْعَأ  يِدیَأ  یَلَع  ُهُْحبَذ  َْلب  ِّبَر  ای  َلاَق : ِیتَعاَط ؟ ِیف  َكِدـِیب  َكِدـَلَو  ُحـْبَذ  ْوَأ  َِکْبلَِقل 

ُمیِهاَْربِإ َعِزَجَف  یِطَخَـس  َِکلَذـِب  َنُوبِجْوَتْـسی  ُْشبَْکلا َو  ُحـَبْذی  اَمَک  ًاناَوْدُـع  ًاْملُظ َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَْنبا  َنیَـسُْحلا  ُُلتْقَتَـس  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ْنِم  اَهَّنَأ 
َكِدـِیب ُهَتَْحبَذ  َْول  َلیِعاَمْـسِإ  َِکْنبا  یَلَع  َکَعَزَج  ُتیَدَـف  ْدَـق  ُمیِهاَْربِإ ! اـی  َّلَـج : َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  یِْکبی  َلَْـبقَأ  ُُهْبلَق َو  َعَّجَوَت  َِکلَذـِل َو 

ٍْحبِِذب ُهاْنیَدَف  َو  : ) َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  ِِبئاَصَْملا َو  یَلَع  ِباَوَّثلا  ِلْهَأ  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  ََکل  ُْتبَجْوَأ  ِِهْلتَق َو  ِنیَـسُْحلا َو  یَلَع  َکِعَزَِجب 
(1) ٍمیِظَع . » )

لیلحت

دراد هراشا  هیآ  لیوأت  نطاب و  هب  تیاور  یلو  تسا  لیعامسا  ياج  هب  دنفـسوگ  ندرک  ینابرق  دروم  رد  قوف  هیآ  رهاظ  هک  ندنچ  ره 
رظن فرص  لیعامسا  ندش  ینابرق  زا  دوب ، مالسلا  هیلع  لیعامسا  بلص  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ریدقت  ساسا  رب  هک 

.تسا عمج  لباق  درادن و  مه  اب  یتافانم  هیآ  نطاب  رهاظ و  نیا  .تسا و  هدش 

اه مایپ 

(. درک نشور  ار  تیاده  هار  شیوخ  تداهش  اب  هک   ) تسا یهلا  گرزب  ینابرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص:331

ح1 و ج44، ص125 ، ج12 ، راونالاراحب ، ص209؛ ج1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ص129؛ ءایبنالا ، صـصق  ص58 ؛ لاـصخ ، ( . 1 - ) 1
ح94. ص429 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ح6؛ ص30 ، ج4 ، ناهربلا ، ح6 ؛ ص226 ،
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رفاغ هروس  مشش : تسیب و 

یهلا شرع  نالماح  - 75

ْیَـش ٍء َّلُک  َْتعِـسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  ِِهب َو  َنُونِمُْؤی  ْمِهِّبَر َو  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  . ) 7 رفاغ /
رب ار  یتسه ) ریبدـت  يراد و  ناهج   ) تخت هک  یناسک  « ؛ ) ِمیِحَْجلا َباذَـع  ْمِِهق  َکَـلِیبَس َو  اوُعَبَّتا  اُوباـت َو  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَـف  ًاـْملِع  ًهَمْحَر َو 

يارب دـنروآ و  یم  نامیا  وا  هب  دـنیوگ و  یم  حـیبست  ناشراگدرورپ  شیاتـس  اب  دنتـسه ، نآ  فارطا  هک  یناسک  دنـشک و  یم  شود 
هدرتسگ زیچ  همه  رب  وت  ملع  تمحر و  اـم ! راـگدرورپ  يا ) دـنیوگ : یم  و   ) دـننک یم  شزرمآ  بلط  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 

!«. نک ظفح  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  زرمایب و  دندرک  يوریپ  ار  وت  هار  دندرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  سپ  تسا ؛

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: دنک یم  دز  شوگ  مدرم  هب  ار  هتکن  دنچ  هیآ  نیا  . 1

دمح حیبست و  هب  زین  یهلا  شرع  ناگتشرف  هکلب  دینک ، یم  تدابع  ار  ادخ  هک  دیتسین  امش  اهنت  هک  دنک  یم  دز  شوگ  نانآ  هب  فلا )
.دنا لوغشم  وا 

.دینکن ییاهنت  ساسحا  سپ  دنیامش  يوگاعد  یماح و  یهلا  شرع  ناگتشرف  هک  دنک  یم  يروآدای  نانمؤم  هب  ب )

.دهد یم  باذع  زا  يرود  شزرمآ و  هدعو  راک  هبوت  نانمؤم  هب  ج )

زا ناـنآ  يرود  ياـضاقت  مود  هلحرم  رد  دـنبلط ؛ یم  ار  ناـنآ  ندـش  كاـپ  ناـنمؤم و  شزرمآ  تسخن  دوخ  ياـعد  رد  ناگتـشرف  . 2
مراهچ هلحرم  رد  دننک و  یم  نانمؤم  يارب  تشهب  ياضاقت  موس ، هلحرم  رد  دعب  تایآ  رد  دنبای ؛ شمارآ  نانمؤم  ات  دننک  یم  باذع 

.دنوش گرزب  يراگتسر  یهلا و  تمحر  لومشم  هجیتن  رد  ات  دنراد  ار  اه  يدب  ندش  رود  ياضاقت 

یب ملع  ای  تسادخ و  تیمکاح  تیکلام و  ای  یهلا ، شرع  زا  دوصقم  تسا و  دنلب  هیاپ  تخت  ای  فقس  يانعم  هب  لصا  رد  شرع » . » 3
.تسا رت  بسانم  لوا  يانعم  اج  نیا  رد  هک  وا  لامج  لامک و  تافص  ای  وا و  نایاپ 

هیاپ ادـخ ، نامرف  هب  دـننک و  یم  ارجا  ناهج  رد  ار  ادـخ  تاروتـسد  هک  دنتـسه  ینارومأم  نامه  شرع ، لماح  ناگتـشرف  زا  روظنم  و 
.تساهنآ (1) شود  هب  ناهج  ریبدت  ياه 

ص:332

.38 ص35 -  ج20 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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.تسا (1) هدمآ  تسا ، هدرک  علّطم  نآ  زا  ار  ناربمایپ  هک  یملع  يانعم  هب  شرع  هژاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  یخرب  رد  . 4

(2) تسا .» نامحر  شرع  نمؤم ، بلق  : » هک تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  زین  و 

ای یتسه  ناهج  ریبدـت  تیکلام و  تموکح و  زا  هیانک  تسا و  هتفر  راک  هب  ثیداحا  نآرق و  رد  یفلتخم  يانعم  رد  شرع »  » هژاو سپ 
زین ادـخ  ملع  يانعم  هب  تسین ، ادـج  وا  ملع  زا  ادـخ  كاپ  تاذ  هک  اج  نآ  زا  تسا و  یتسه  ناهج  هعومجم  ای  ـالاب  ملاـع  ياـنعم  هب 

.تسا هدش  هتفگ  شرع  نادب  تسادخ ، تفرعم  هاگیاج  نمؤم  حور  بلق و  هک  اج  نآ  زا  هدش و  لامعتسا 

و  ) نیـسح نسح و  یلع و  دـمحم و  یهلا  شرع  نایفارطا  ای  نالماح  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 5
: دنتسه یسیع  یسوم و  لیعامسا و  میهاربا و  و  حون )

ٍِملْـسُم ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِمْهَْجلا ، ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍِمتاَح ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  يولعلا ، ِنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  کلام ، نب  دمحم  نب  رفعج  نع  » 
َنَسَْحلاَو ًاِیلَعَو  ًادَّمَُحم  ِینْعی  لاق :  3 َُهلْوَح ؛) ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  : ) َیلاَعَت هلوق  یف  ُلوُقی : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق :

(3) مالسلا .»  مهیلع  یَسیِع  یَسُوم َو  َلیِعاَمْسِإ َو  َمیِهاَْربِإ َو  َو  ًاحونو ]  ] َنیَسُْحلاَو

لیلحت

زا زین  ناگتشرف  یخرب  هک  درادن  یتافانم  تسا و  هدرک  صخشم  ار  یهلا  شرع  نایفارطا  ای  نالماح  مهم  قیداصم  ثیداحا  هنوگ  نیا 
.تسا عمج  لباق  رگید  مه  اب  بلطم  ود  نیا  نوچ  .دنشاب  یهلا  شرع  نایفارطا  ای  نالماح 

.دنتسه لاعتم  يادخ  تاروتسد  يرجم  یهلا و  شرع  لماح  یعون  دنتسه و  یهلا  ملع  لماح  هک  ناماما  ناربمایپ و  يرآ 

مایپ

.تسا یهلا  شرع  نایفارطا  ای  نالماح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص:333
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(. ص39 نامه ، « ) نمحرلا شرع  نمؤملا  بلق  نا  ( . » 2 - ) 2
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يروش هروس  متفه : تسیب و 

تلاسر شاداپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتسود  - 76

ْنَم یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ  . ) 23 يروش /
هدروآ و ناـمیا  هک  ار  شناگدـنب  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه )  ) نـیا « ؛ ) ٌروُکَـش ٌروـُفَغ  َهـّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اـهِیف  ُهـَل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتـْقَی 
رد یتسود  زج  مبلط ، یمن  تلاسر )  ) نیا رب  یـشاداپ  چیه  امـش  زا  : » وگب .دهد  یم  هدژم  نادب ) ، ) دـنا هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک ) )

و]  ] هدـنزرمآ رایـسب  ادـخ  هک  یتـسار  هب  .مییازفا  یم  یکین  نآ  رد  وا  يارب  دروآ ، تسد  هب  ار  یکین  سک  ره  و  .ناـکیدزن » دروـم ) )
«. تسا رازگ  ساپس  یسب 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: تسا هدش  هئارا  یبرُقلا »  » هرابرد ریسفت  راهچ  هیآ  نیا  دروم  رد  . 1

ربمایپ تلاسر  دزم  اـه  نآ  تبحم  هک  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ینعی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـکیدزن  دوصقم  فلا )
.تسا توبن  رارمتسا  هک  تساهنآ  تماما  لوبق  يارب  يا  هلیسو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دزاس (1) یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  دوصقم  ب )

.دینک محر  هلص  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  ناتدوخ  نادنواشیوخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  ج )

نآ اب  یببـس  ای  یبسن  قیرط  زا  ربمایپ  هک  تسا  برع  لیابق  طسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدنواشیوخ  تمرح  ظفح  دوصقم  د )
.دوب دنواشیوخ  اه 

هب ندش  کیدزن  یگمه  ناناملسم  هک  ارچ  تسین ؛ بسانم  زین  مود  ریـسفت  درادن و  یبسانت  تلاسر  دزم  اب  مراهچ  موس و  ریـسفت  هتبلا 
کیدزن ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  يروما  یتسود  دریگ و  رارق  تلاسر  دزم  دوش و  دـیکأت  نآ  رب  هک  دوبن  يزاین  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ 

تسا ریسفت  نیرت  بسانم  لوا  ریـسفت  نیاربانب  .تسا  هدماین  هیآ  رد  هک  دوب  مزال  ادخ  تعاطا  هب  روتـسد  هکلب  تسین ، یفاک  دنک  یم 
.دنک (2) یم  دییأت  ار  نآ  يدایز  تایاور  تسا و  هعیش  نارسفم  مامت  یمیدق و  نارسفم  زا  یعمج  لوبق  دروم  هک 

ص:334

.تسا تنس  لها  نارسفم  زا  یعمج  لوبق  دروم  ریسفت  نیا  ( . 1 - ) 1
دوصقم هک  دنک  یم  لقن  نارگید  سابع و  نبا  زا  قیرط  شش  زا  يرجه ) مجنپ  نرق  تنس  لها  ياملع  زا   ) یناکسح مکاح  ( . 2 - ) 2

ج8، نایبلا ، حور  ریـسفت  196 ؛) ص186 -  ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش   ) دنتـسه اه  نآ  نادـنزرف  همطاف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  یبرقلا »  » زا
ص220. ج4 ، فاشک ، ریسفت  ص595 و  ج27 ، بیغلا ، حیتافم  ریسفت  ص177 ، ج4 ، روثنملاردلا ، ریسفت  ص311 ؛
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.تسا کیدزن  نادنواشیوخ  يانعم  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  یبرقلا »  » هژاو هک  رگید  دروم  هدزناپ  رد  نآرق  رد  هتبلا 

رگا مهاوخ (1) و  یمن  امـش  زا  دوـخ  تلاـسر  يارب  يدزم  نم  دـیوگب : هک  هدـش  هداد  روتـسد  ربماـیپ  هب  نآرق  ددـعتم  تاـیآ  رد  . 2
.دننیزگرب (3) ادخ  يوس  هب  یهار  دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  مه  نآ   (2) تسامش ؛ دوخ  يارب  مهاوخب  امش  زا  یشاداپ 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  همادا  هک  تسا  هدرک  یفرعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ار  تلاسر  دزم  قوف ، هیآ  رد  تیاهن  رد  و 
.دنشاب هتشاد  ار  تبحم  نیا  هک  دسر  یم  یناسک  هب  نآ  دوس  ینعی  تسادخ ؛ يوس  هب  مدرم  تیاده  بجوم  هلآ و  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تبحم  دروـم  رد  هیآ  نیا  لوزن  تسا ، هدـش  لزاـن  هکم  رد  يروـش ، هروـس  هک  نیا  هـب  هجوـت  اـب  . 3
ربمایپ هک  ینامز  رد  مالـسا و  لیاوا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتسود  دوش  یم  نشور  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  ادـیپ  نادـنچ  ود  تیمها 

یلاح رد  نیا  دنا و  هداد  رارق  تلاسر  دزم  ار  نآ  هدش و  دیکأت  نآ  رب  هدوب و  یهلا  تیانع  دروم  دـندوب  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تشادن دوجو  زورما  یناعم  هب  تنس  لها  هعیش و  هکم  رد  هک  تسا 

رد تنس  لها  نارسفم  دوش و  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نادنواشیوخ و  تیب و  لها  يونعم  ماقم  هیآ  نیا  زا  . 4
، دیهـش دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دومرف : هک  دنا  هدرک  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  دروم  نیا 

.تسا هدرم  تشهب  هب  هدژم  اب  لماک و  نامیا  اب  راک ، هبوت  هدیزرمآ ،

.دوش (4) یمن  ار  تشهب  يوب  هک  هتفر  ایند  زا  رفاک  یهلا و  تمحر  زا  سویأم  دورب ، ایند  زا  دمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  و 

تلاسر شاداپ  : » دومرف هکلب  تسا ، تیب  لها  هب  قشع  اـی  تبحم  ربماـیپ  تلاـسر  شاداـپ  دومرفن  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بلاـج  . 5
تسا (5). تبحم  هلحرم  نیرت  مک  تّدوم  و  .تسا » مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تّدوم  ربمایپ 

ص:335

164 و 180. ، 145 ، 127 تایآ 109 ، ءارعش ، هروس  ( . 1 - ) 1
هیآ 47. أبس ، هروس  ( . 2 - ) 2

هیآ 57. ناقرف ، هروس  ( . 3 - ) 3
ص5843. ج8 ، یبطرق ، ریسفت  166 و  ص165 -  ج27 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  221 و  ص220 -  ج4 ، فاشک ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

«. بح  » و ّدو »  » هدام میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ك.ر : ( . 5 - ) 5
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رگا هک  درک  هراشا  هکلب  درکن  بجاو  مدرم  رب  ار  تیب  لها  هب  قشع  تبحم و  یلاع  لحارم  و  درک ، ناسآ  ار  مالسا  تما  هفیظو  ینعی 
نییاپ ینعی  تسا ، هدناسر  ماجنا  هب  ار  تلاسر  شاداپ  دشاب ، هتشاد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یتبحم  یتسود و  نیرت  کچوک  یسک 

یلاع لحارم  هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یم  تداعـس  تاجن و  بجوم  تسا  تّدوم  نامه  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هلحرم  نیرت 
.دناسر یم  لامک  یلاع  لحارم  اه و  نآ  نداد  رارق  وگلا  نانآ و  زا  يوریپ  هب  ار  ناسنا  هک  نانآ  هب  قشع  تبحم و  یتسود ،

رب ادخ  دروآ ، تسد  هب  یکین  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هراشا  تانـسح  اه و  یکین  بسک  دروم  رد  یلک  نوناق  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  . 6
.دهد یم  وا  هب  رتدایز  شاداپ  دزاس و  یم  نوزفا  ار  شراک  یکین  دهد و  یم  تکرب  نادب  دیازفا و  یم  نآ 

یتسود هیآ  نیا  رد  هنـسح »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  نارگید  سابع و  نبا  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 7
.تسا (1) مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

تسا عیسو  هیآ  يانعم  یلو  تسا  قوف  هیآ  یلک  نوناق  لماک  قیداصم  زا  یکی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هک  تسا  نشور  هتبلا 
.دوش یم  کین  راک  هنوگره  لماش  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاکح  ررکم  روط  هب  تنـس  لها  هعیـش و  ثیدح  عبانم  رد   . 8
تنس لها  یثیدح  عبانم  رد  هلمج  زا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلااهیلع ،  همطاف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ینعی 

: هک تسا  هدمآ 

هدـش بجاو  اـم  رب  ناـنآ  یتسود  هک  تسیک  وت  نادـنواشیوخ  زا  دوصقم  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : مدرم  دـمآ ، دورف  هیآ  نیا  یتـقو 
؟ تسا

(2) .درک ) رارکت  راب  هس  ار  بلطم  نیا  ربمایپ  و  ، ) اهنآ نادنزرف  همطاف و  یلع و  دندومرف : ربمایپ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  و  مالسلااهیلع ،  همطاف  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  مان  رگید  یخرب  رد  و 

ِدیِعَس ْنَع  ِشَمْعَْألا ، ِنَع  ِعِیبَّرلا ، ِْنب  ِسیَق  ْنَع  ِرَقْشَْألا ، ِنیَسُْحلا  ِنَع  ٍهفلتخم ، قرطب  فلا « )

ص:336

(. 215 ص212 -  ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش   ) دنک یم  لقن  قیرط  جنپ  زا  ار  بلطم  نیا  یناکسح  مکاح  ( . 1 - ) 1
قوف تیاور  نومضم  قیرط  شش  زا  ( 196 ص189 -  ج 2 ، ، ) لیزنتلا دـهاوش  باتک  رد  يرجه ) ق 50   ) یناکـسح مکاح  ( . 2 - ) 2
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ای ُْتُلق :] : ] اولاق  1 یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  : ) ُهیآـْلا َِتلََزن  اََّمل  َلاَـق : ُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍریَبُج ، ِْنب 
(1) اَُهلوُقی . » ] ٍتاَّرَم  َثاََلث   ] اَمُهُْدلُوَو ُهَمِطاَفَو  ِیلَع  َلاَق : ْمُهَتَّدَوَم ؟ اَنیَلَع  ُهَّللا ] َضَرَْتفا   ] َنیِذَّلا َُکَتباَرَق  ْنَم  ِهَّللا ! َلوُسَر 

ُْلق ال : ) َیلاَعَت ُُهلْوَق  َلََزن  اََّمل  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍریَبُج  ِْنب  ِدیِعَـس  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ِهِدَنْـسُم  ِیف  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ُهاَوَر  اَـم  َکـِلَذ  ْنِمَو  ب « )
ُهاَوَر .اَمُهاَْنباَو  ُهَمِطاَفَو  ِیلَع  َلاَق : ْمُُهتَّدَوَم ؟ ْتَبَجَو  َنیِذَّلا  َُکَتباَرَق  ْنَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  اُولاَق : یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  ـَّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَظَن  َلاَق : ِهیْآلا  ِهِذَه  ِریِسْفَت  ِیف  ًاضیَأ  يِوُرَو  ِیناَعَْملاَو  ِظاَْفلَْألا  ِهِذَِهب  ِهیْآلا  ِهِذَه  ِریِسْفَت  ِیف  ِهِریِـسْفَت ، ِیف  ِیبَْلعَّثلا 

(2) ُْمتَْملاَس . »  ْنَِمل  ٌْملِسَو  ُْمْتبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنَأ  َلاَقَو : مالسلا  مهیلع  ِنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َهَمِطاَفَو  ِیلَع  َیلِإ  هلآ  و 

لیلحت

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  دهد  یم  حیضوت  ار  یبرقلا » یف   » قیداصم موهفم و  ینعی  دیآ  یم  رامش  هب  هیآ  ریسفت  ثیداحا  هنوگ  نیا 
.دنتسه يدیدج  دارفا  يرصع ، ره  رد  ربمایپ  نادنواشیوخ  قیداصم  هتبلا  .تسا  نآ  مهم  قیداصمزا  یکی 

اه مایپ 

.تسا مالسا  ربمایپ  تلاسر  شاداپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  یتسود  - 1

.دیزرو تبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دینک  ءادا  ار  ربمایپ  قح  دیهاوخ  یم  رگا  - 2

فرخز هروس  متشه  تسیب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  - 77

ِِهبِقَع ِیف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَج  ِنیِدْهَیَـس َو  ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  َّالِإ  َنوُُدبْعَت  اّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  ِهِیبَِأل َو  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  . ) 28 - 26 فرخز /
هب تبـسن  نم  تقیقح ، رد  : » تفگ شموق  )ش و  يومع ای  شرداـم   ) ردـپ هب  میهاربا  هک  ار  یماـگنه  نکداـی )  ) و « ؛ ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل 

دعب ار  دیحوت )  ) نآ و  .دوش » نومن  هر  ارم ]  ] يدوز هب  وا  هتبلاو  هدیرفآ ، ارم  هک  یسک  زج  .مدهعتم  ریغ  دیتسرپ  یم  امش )  ) هچنآ

ص:337

ح12. ص241 ، ج23 ، راحبلا ، یف  نیفوقعملا  نیب  ام  ح23 و  ص125 ، ج4 ، ناهربلا ، ص194؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( . 2 - ) 1
ص65. ج37 ، راحبلا ، ص111 و  فیارطلا ، ( . 3 - ) 2
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«. دندرگزاب ادخ ) يوس  هب   ) نانآ هک  دشاب  داد ؛ رارق  راگدنام  ینخس  شنادنزرف ) و   ) دوخ زا 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یلص مالسا  ربمایپ  يارب  یبوخ  يوگلا  دناوت  یم  وا  .تسا  بارعا  ياین  یهلا و  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  مالسلا  هیلع  میهاربا  . 1
: هک ارچ  دشاب ؛ بارعا  ناناملسم و  هلآ ،  هیلع و  هللا 

.دندرک یم  دیکأت  ناشناردپ  زا  دیلقت  رب  هک  دندوب  یناسک  وا  ربارب  رد  ًالوا ،

.درک هزرابم  یتسرپ  تب  كرش و  ناردپ و  زا  دیلقت  اب  وا  ًایناث ،

.دننک يوریپ  دوخ  ناردپ  زا  دنتساوخ  یم  هک  دشاب  یبارعا  يارب  بسانم  ییوگلا  تسناوت  یم  وا  ًاثلاث ،

.دش زوریپ  درک و  هزرابم  دیلقت  كرش و  اب  وا  هنوگچ  هک  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  يراد  لد  یعون  وا  تشذگرس  ًاعبار ، و 

: هک ارچ   (1) تفریذپ ؛ ار  ادخ  شتسرپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  . 2

.دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  راگدیرفآ  وا  ًالوا ،

.درک یم  تیامح  ار  وا  دوخ  یعیرشت  ینیوکت و  تیاده  اب  دوب و  مالسلا  هیلع  میهاربا  رگتیاده  وا  ًایناث ،

.دوبن هتخاس  نانآ  زا  يراک  هک  نیغورد  نادوبعم  اه و  تب  فالخ  هب 

.دوبن (2) كرشم  دارفا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  هنرگو  تسوا ، يومع  ای  ردام  ِردپ  نامه  میهاربا » ردپ   » زا دوصقم  . 3

؟ تسیچ میهاربا  لسن  رد  هملک  نتشاذگ  یقاب  زا  دوصقم  . 4

: دنا هدرک  هئارا  ریسفت  دنچ  هیآ  نیا  دروم  رد  نارسفم 

.تسا دوخ  لسن  رد  میهاربا  طسوت  دیحوت  هملک  ندراذگ  یقاب  دوصقم  فلا )

نوچ مه  یگرزب  ناربمایپ  مینیب ، یم  هک  روط  نامه  .تسا  میهاربا  لـسن  رد  ادـخ  طـسوت  دـیحوت  هملک  ندراذـگ  یقاـب  دوصقم  ب )
.دندمآ دوجو  هب  وا  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  دمحم  یسیع و  یسوم ،

یقاب يارب  میهاربا  ادخ و  راک  نوچ  دشاب ؛ هیآ  دارم  انعم  ود  ره  هک  درادن  یعنام  یلو 
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کیرش ادخ  اب  ار  اه  تب  دندوبن و  ادخ  رکنم  ناکرـشم  نوچ  دشاب ؛ لصتم  ای  عطقنم  يانثتـسا  دناوت  یم  ِینَرَطَف ) يِذَّلا  اَّلِإ  ( . ) 1 - ) 1
(. ص43 ج21 ، هنومن ، ریسفت   ) دنتسناد یم 

.رهم نآرق  ریسفت  زا  هیآ 4  لیذ  هنحتمم ، هروس  هیآ 114 و  لیذ  هبوت ، هروس  هیآ 74 ؛ لیذ  ماعنا ، هروس  ك.ر : ( . 2 - ) 2
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.درادن رگید  مه  اب  یتافانم  تسا و  مه  لوط  رد  دیحوت  هملک  ندراذگ 

زا ثیداحا  یخرب  رد  زین  .تسا و  میهاربا  لسن  رد  تماما  ندراذگ  یقاب  هیآ  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  تیب  لها  ثیداحا  یخرب  رد  . 5
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  تماما  نتفرگ  رارق  دوصقم  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ِیف َهَماَمِْإلا  َلَعَج  َلاَق :  1 ِِهبِقَع ) ِیف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَج  َو  : ) ِِهلْوَق ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَس  َلاَق  َهَریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ُجَوْعَْألا  » 
.(1) ِهَّمُْألا » ِهِذَه  يِدْهَم  ْمُْهنِم  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ٌهَعِْست  ِِهْبلُص  ْنِم  ُجُرْخی  ِنیَسُْحلا  ِبِقَع 

لیلحت

هدش اطع  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  هک  دنا  یهلا  تیاده  زا  یعاعش  ود  ره  تسا و  تّوبن  همادا  تماما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  بلطم  نیا 
ياه هخاش  زا  تماما  تیـالو و  تیمکاـح و  رد  دـیحوت  هک  ارچ  تسا ؛ جردـنم  دـیحوت  رد  تماـما  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـی  دـنا و 

.تسا دیحوت 

مهیلع دمحم  لآ  هک  دشاب  يو  نامدود  ای  تما  نامه  دش ، رادیاپ  اه  نآ  رد  دیحوت  هک  میهاربا ، »ي  هلابند  » زا دوصقم  دناوت  یم  سپ 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  دراد  هراشا  نیـسح  ماما  لسن  رد  تماما  ندوب  یقاب  هب  هک  یثیداحا  هتبلا  .دنتـسه  نآ  زراب  قیداـصم  زا  مالـسلا 

.تسا هدش  هنیداهن  ناشیا  دعب  ناماما  طسوت  وا  لسن  رد  دیحوت  هک  تسا  میهاربا  هیرذ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءاغلا اب  تسا و  میهاربا  زا  دعب  دـیحوت  موادـت  هیآ  رهاظ  نوچ  .دـشاب  هتـشاد  هراشا  هیآ  نطب  هب  دـناوت  یم  ثیداحا  هنوگ  نیا  نیاربانب 
ادج مه  زا  دیحوت  یهلا و  تماما  هتبلا  هک  .تسا  هدش  قیبطت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  رد  تماما  موادـت  رب  هیآ  زا  تیـصوصخ 

.دنوش یمن 

مایپ

.دنتسه مالسلا  هیلع  میهاربا  يدیحوت  هار  هدنهد  همادا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  ناماما 

ارگ هئطوت  ناقفانم  تاسلج  رد  یهلا و  ملع  رد  اروشاع  مایق   - 78

( نانآ  ) هکلب « ؛ ) َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  یَلب َو  ْمُهاوَْجن  ْمُهَّرِس َو  ُعَمْسَن  ّانَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم  ّانِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ   . ) 80-79/ فرخز
( يراک ناشتازاجم  رد  زین   ) ام سپ  دندرک ؛ يراک  مکحم 

ص:339

ح26. ص597 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ح10؛ ص253 ، ج25 ، راحبلا ، ص388؛ ج4 ، یفاص ، ریسفت  ص46؛ ج4 ، بقانملا ، ( . 2 - ) 1
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نانآ دزن  ام  ناگداتـسرف  هک  یلاح  رد  يرآ ؛ میونـش !؟ یمن  ار  ناش  ییوگزار  نانآ و  زار  ام  هک  دنرادنپ  یم  هکلب  .مینک  یم  مکحم 
«. دنسیون یم  ار ) ناشلامعا  )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

لتق هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنتـساوخ  یم  یهاگ  دنتفرگ ، یم  زیمآ  هئطوت  مکحم و  ياه  میمـصت  ایند  رد  نامرجم  . 1
دروم رد  يریذپانرییغت  میمصت  درک و  یثنخ  ار  نانآ  ياه  هئطوت  ادخ  یلو  دننک ، دراو  ناناملسم  هب  يا  هبرض  قیرط  ره  زا  ای  دنناسرب 

.تفرگ نانآ  باذع 

يراکفالخ هب  تسد  هک  دـش  بجوم  نیمه  دنتـسناد و  یمن  دوخ  یـشوگ  رد  نانخـس  رارـسا و  رب  هاگآ  رظان و  ار  ادـخ  ناـمرجم  . 2
.دوش یم  یگدیسر  روما  نیا  هب  زیخاتسر  رد  دندرک و  یم  تبث  ار  نانآ  لامعا  دندوب و  رضاح  یهلا  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دننزب ،

مه هک  هدـش  لزان  ناقفانم  زا  یهورگ  هئطوت  دروم  رد  تایآ  نیا  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 3
تبث یهلا  ملع  رد  بلطم  نیا  .دـننک و  فرحنم  مشاه  ینب  لسن  زا  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  اـت  دـندش  ناتـساد 

.دوب هدش  هداد  عالطا  ربمایپ  هب  دوب و  هدش 

: َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح ، ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ِنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ِیلَع  »
َُّمث اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  ینْدَأ  ْمُهُـسِداس َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم  )

ِنَمْحَّرلا ِْدبَعَو  ِحاَّرَْجلا  ِْنب  َهَدیَبُع  ِیبَأَو  ٍناَُلفَو  ٍناَُلف  ِیف  ُهیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  َلاَق :  1 ٌمِیلَع ) ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی 
ُنوُکی اـَل  ٌدَّمَُحم  یَـضَم  ِْنَئل  اوُقَفاَوَت  اوُدَـهاَعَتَو َو  ْمُهَنَیب  َباَـتِْکلا  اُوبَتَک  ُثیَح  َهَبْعُـش  ِْنب  ِهَریِغُْملاَو  َهَفیَذُـح  ِیبَأ  َیلْوَم  ٍِملاَـسَو  ٍفْوَـع  ِْنب 

 . َهیْآلا ِهِذَه  ْمِهِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ًاَدبَأ  ُهَُّوبُّنلا  َالَو  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِیف  ُهَفاَلِْخلا 

: َلاَق  2 َنُوُبتْکَی ) ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  یَلب َو  ْمُهاوَْجن  ْمُهَّرِس َو  ُعَمْـسَن  ّانَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم  ّانِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  : ) َّلَجَوَّزَع ُُهلْوَق  ُْتُلق : َلاَق :
ِْدبَعُوبَأ َلاَق  .َمْوْیلا  َِکلَذ  ْمِهِیف  اََتلََزن  ِناَتیْآلا  ِناَتاَه  َو 
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ِْملِع ِِقباَس  ِیف  َناَک  اَذَکَهَو  مالسلا (1)  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْلتَق  َمْوی  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  ِْبتَک  َمْوی  ُِهبْشی  ٌمْوی  َناَک  ُهَّنَأ  يَرَت  َکَّلََعل  مالـسلا :  هیلع  ِهَّللا 
(2) مالسلا .»  هیلع  ُنیَسُْحلا  َِلُتق  ُباَتِْکلا  َِبتُک  اَذِإ  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَمَلْعَأ  يِذَّلا  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا 

لیلحت

هب هجوت  اب  بلطم  نیا  و  یحالطـصا ، لوزن  هن  دشاب  صاخ  نایرج  رب  هیآ  قیبطت  يانعم  هب  دناوت  یم  تایاور  نیا  لیذ  رد  اتلزن »  » ریبعت
یهلا ملع  رد  نآ  تبث  هئطوت و  نیا  ینعی  .درک  دشر  هنیدم  رد  ًاتدمع  قافن  نایرج  نوچ  .دوش  یم  تیوقت  فرخز  هروس  ندوب  یکم 

.تسا تایآ  نیا  قیداصم  زا 

اه مایپ 

.دوب مولعم  یمتح و  البرک  مایق  تشونرس  - 1

.یقافتا يرما  هن  دوب  هدش  يزیر  همانرب  ناقفانم و  هئطوت  هدییاز  البرک  نایرج  - 2

ناخد هروس  مهن : تسیب و 

نابوخ تداهش  رب  نایرگ  نامسآ   - 79

ار ناینوعرف   ) هنوگ نیا  « ؛ ) َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َنیِرَخآ  ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َِکلذَک َو  . ) 29  - 28 ناخد /
«. دندشن هداد  تلهم  درکن و  هیرگ  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  و  میداد ؛ ثرا  رگید  یهورگ  هب  ار  اه ) تمعن   ) نآ و  میدرک ؛) دوبان 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؟ تسا یناسک  هچ  دندش  ناینوعرف  نیشناج  هک  يرگید  ماوقا  زا  دوصقم  . 1

لاوما ثراو  دنتشگ و  زاب  رصم  هب  رگید  راب  ناینوعرف  ندش  قرغ  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  هک  دنا  هتفگ  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  نارـسفم 
دنتفر (3). نیطسلف  فرط  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هارمه  نانآ  میظع  شخب  ای  یگمه  یتدم  زا  سپ  اما  دندش ، نانآ 
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هب تمحز  نودـب  ناـینوعرف  لاوـما  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  تمحز  نودـب  لاـم  ندروآ  تسد  هب  ياـنعم  هباـج  نیا  رد  ثِرا »  » هژاو . 2
.تسا هدیسر  اه  نآ  هب  هک  دوب  یثرا  ایوگ  دیسر ، لیئارسا  ینب  تسد 

هکارچ تسا ؛ نیمز  اه و  نامـسآ  لها  ندرکن  هیرگ  ای  زوس و  لد  روای و  نتـشادن  زا  هیانک  نیمز » نامـسآ و  ندرکن  هیرگ   » ریبعت . 3
.دشن تحاران  درکن و  هیرگ  راکمتس  ناینوعرف  يارب  یسک 

هدومرف قوف  هیآ  هب  هراشا  اب  هک  هدش  تیاکح  ...و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد  . 4
ماما تداهـش  زا  دـعب  مود  مالـسلا و  هیلع  ربماـیپ  ییحی  تداهـش  زا  دـعب  تسخن  رفن ، ود  رب  رگم  درکن  هیرگ  یـسک  رب  نامـسآ  دـنا :

 . مالسلا هیلع  نیسح 

.دوب خرس  گنر  هب  دیشروخ  بورغ  عولط و  زور  لهچ  ات  هک  هدش  هراشا  ثیداحا  یخرب  رد  هتبلا 

هیلع ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِیبَلَْحلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  َهَلیِمَج ، ِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف ، ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ِنیَـسُْحلا ، ُْنب  ِیلَع  فلا « )
ُْنب ییْحی  َِلُتق  ُذـْنُم  ًادَـحَأ  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َلاَـق :  1 َنیِرَْظنُم ) اُوناک  ام  ُضْرَأـْلا َو  ُءاـمَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  : ) َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا 

(1) ِهیَلَع .» ْتَکَبَف  مالسلا  هیلع  ُنیَسُْحلا  َِلُتق  یَّتَح  ایِرَکَز 

ِیلَع ِْنب  ِنیَـسُْحلا  یَلَع  اـیِرَکَز َو  ِْنب  ییْحی  یَلَع  ُءاَـمَّسلا  ِتََکب  َلاَـق : مالـسلا  هـیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  َنـیْعَأ ، ُنـْب  ُهَراَرُز  يَوَر  َو  ب « )
(2) َءاَرْمَح . »  ُبیِغَت  َءاَرْمَح َو  ُُعلْطَت  َْتناَک  َلاَق : اَهُؤاَُکب ؟ اَمَف  ُْتُلق : اَمِهیَلَع  اَّلِإ  ِْکبَت  َْمل  ًاحاَبَص َو  َنیَِعبْرَأ  مالسلاامهیلع 

ِهیَلَع َّرَم  َلاَق : مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیناَدْمَْهلا ، ِلْضَْفلا  ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ٍریِدَـس ، ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ِیبَأ ، ج « )
مالـسلا هیلع  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  ِهیَلَع  َّرَم  َُّمث  َنیِرَْظنُم ) اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءاـمَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  : ) َلاَـقَف ِِهلوُسَِرلَو  ِهَِّلل  ٌّوُدَـع  ٌلُـجَر ،

ِهیَلَع َّنیِْکبََتل  اَذَه  ْنَِکل  َلاَقَف :
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ح30. ص628 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ص65 و  ج9 ، نایبلا ، عمجم  ح12 ؛ ص162 ، ج4 ، ناهربلا ، ص105؛ ج13 ، راحبلا ، ( . 3 - ) 2

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 409 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_342_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_342_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ِیلَع . »  ِْنب  ِنیَسُْحلاَو  ایِرَکَز  ِْنب  ییْحی  یَلَع  اَّلِإ  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَمَو  َلاَقَو  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا 

لیلحت

ات مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  دشاب  نآ  زا  هیانک  دناوت  یم  زور » لهچ  ات  نآ  یخرـس  نامـسآ و  ندرک  هیرگ   » ریبعت
اپ رب  مالسلا  هیلع  نیسح  یهاوخ  نوخ  مان  هب  ...و  راتخم  نیباوت ، مایق  لثم  ینینوخ  ياه  مایق  دش و  بهتلم  مالـسا  ناهج  يدایز  تدم 

نازوسلد ناروای و  ناگدننک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زین  .دـش و  نینوخ  نوگ و  خرـس  ناناملـسم  یعامتجا  هنحـص  دـش و 
(. تسا دایز  ياه  هرود  زا  هیانک  زور » لهچ   » هژاو ینعی   ) .تشاد همادا  دایز  ياه  هرود  ات  بلطم  نیا  تشاد و  ناوارف 

درکن هیرگ  نامسآ  ناینوعرف  دروم  رد  هک  تسا  هیآ  فلاخم  موهفم  حیضوت  اب  یناعم  یعادت  یعون  نایب  ثیداحا  هنوگ  نیا  نیاربانب 
.درک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  ییحی  ترضح  دروم  رد  اما 

مایپ

نارادازع اه و  مایق  شخب  ماهلا  درک و  ماف  خرس  ار  مالـسا  خیرات  نامـسآ  هک  تسا  یناشوج  همـشچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ 
.دش دعب  ياه  هرود 

فاقحا هروس  ما : یس 

يراوگان اب  یکدوک  دلوت   - 80

ُهَّدُشَأ َو َغََلب  اذِإ  یّتَح  ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  . ) 15 فاقحا /
ِیف ِیل  ِْحلْـصَأ  ُهاضْرَت َو  ًاِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َّيَدـِلاو َو  یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاـق  ًهَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب 

وا يراوگان  اب  شردام  دنک ؛ یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافس  ناسنا  هب  و  « ؛ ) َنیِِملْسُْملا َنِم  یِّنِإ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ 
هب دسرب و  شدـشر  ّدـح  هب  هک  نیا  ات  تسا ؛ هام  یـس  شنتفرگزاب  ریـش  زا  وا و  يرادراب  و  دازب ، ار  وا  يراوگان  اب  درک و  يرادراب  ار 

يرازگ ساپـس  یتشاد ، ینازرا  مردام  ردپ و  رب  نم و  رب  هک  ار  تتمعن  هک  نک ، ماهلا  نم  هب  اراگدرورپ ! دیوگ : دسرب ، یگلاس  لهچ 
منک و
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ح27؛ ص627 ، ج4 ، نیلقثلارون ، ح1؛ ص161 ، ج4 ، ناهربلا ، ص407؛ ج4 ، یفاصلا ، ریسفت  ص291؛ ج2 ، یمقلا ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص128. ج12 ، قیاقدلازنک ، ح1 و  ص201 ، ح6 و ج45 ، ص167 ، ج14 ، راحبلا ،
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وت يوس  هب  نم  عقاو ، رد  .روآ  دیدپ  یگتسیاش  ملسن  رد  نم  يارب  و  مهد ؛ ماجنا  يدنـسپ ، یم  ار  نآ  هک  يا ، هتـسیاش  راک ]  ] هک نیا 
«. متسه ناگدش  میلست  زا  نم  تقیقح ، رد  متشگزاب و 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

شرافس عون  ره  ایند و  رد  دارفا  ادخ و  ياه  شرافـس  گرم و  زا  دعب  يارب  شرافـس  لماش  تسا و  شرافـس  يانعم  هب  تیـصو » . » 1
.دوش یم  رگید 

: اریز تسا ؛ هدش  دیکأت  ردام  دروم  رد  اما  شرافس ، ردام ، ردپ و  هب  یکین  دروم  رد  تایآ  نیا  رد  . 2

تالکـشم و هار  نیا  رد  دهد و  یم  وا  هب  دوخ  ناج  هریـش  زا  دنک و  یم  لمح  تمحز  اب  يرادراب  تدم  رد  ار  شدـنزرف  ردام  فلا )
.دنک یم  لّمحت  تبحم  اب  ار  اهدوبمک 

.دنراذگ یم  هار  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناج  ناردام  یخرب  یهاگ  دروآ و  یم  ایند  هب  ار  دوخ  كدوک  تمحز  اب  ردام  ب )

.دزادرپ یم  وا  يراتسرپ  تفاظن و  هب  تدم  نیا  رد  دهد و  یم  ریش  شدنزرف  هب  لاس  ود  دودح  ات  هک  تسا  ردام  نیا  ج )

هب كدوک  ات  دنک  یم  لّمحت  ردام  ار  اسرف  تقاط  یساسا و  تامحز  اما  دشک ، یم  تمحز  دوخ  كدوک  يارب  زین  يردپ  ره  دنچره 
.تسا مزال  رت  شیب  وا  زا  يرازگ  ساپس  ور  نیا  زا  دسرب و  رتالاب  غولب و  نس 

ات ربمایپ  منک ؟ یکین  یسک  هچ  هب  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  . 3
.تردپ (1) هب  دندومرف : مراهچ  راب  رد  .تردام و  هب  دندومرف : راب  هس 

ردـپ و هب  یکین  ینعی  ناناملـسم ؛ نانمؤم و  هب  طقف  هن  تسا  هدـش  شرافـس  اه  ناسنا  همه  هب  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  تایآ  نیا  رد  . 4
هتسیاش دنکن ، لمع  هفیظو  نیا  هب  یسک  رگاو  تسین  یـصاخ  بهذم  نید و  هب  طوبرم  تسا و  رـشب  قوقح  یناسنا و  لوصا  زا  ردام 

.تسین ناسنا  مان 

هفیظو ردام  ردـپ و  ربارب  رد  ناـسنا  ینعی  دـنک ؛ یم  تلـالد  گرزب  ياـه  یکین  رب  تسا و  هدـمآ  هرکن  تروص  هب  ناـسحا »  » هژاو . 5
: هک دراد 

.دنک تبحم  نانآ  هب  فلا )

ص:344

ص16. ج26 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ص49 و 83 و  ج71 ، راونالاراحب ، ص159 ؛ ج2 ، یفاک ، ( . 1 - ) 1
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.دنک مهارف  ار  نانآ  ِسابل  اذغ و  ب )

.دربب ترایز  ای  جح  رفس  هب  ار  اه  نآ  ناکما ، تروص  رد  لاثم ، يارب  دیامنب ؛ نانآ  هب  گرزب  ياه  یکین  ج )

هام راهچ  تسیب و  یگراوخریـش  تدـم  تایآ  یخرب  رد  هام و  یـس  ًاعومجم  نانز  يرادراب  یگراوخریـش و  تدـم  تایآ  نیا  رد  . 6
مالـسلا و هیلع  یـسیع  ترـضح  هدش  تیاکح  هک  روط  نامه  تسا ، هام  شـش  يرادراب  تدم  نیرت  مک  سپ   (1) تسا ؛ هدش  نیعم 

یگراوخریـش تدم  رب  دیاب  دوش ، یم  مک  يرادراب  هام  هن  تدم  زا  هچ  ره  .دندمآ (2) و  ایند  هب  ههام  شش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.ددرگ ادا  كدوک  ّقح  ات  دوش  هدوزفا 

لهچ زا  دوصقم  تسا و  یگلاـس  هدـجیه  اـی  غوـلب  نس  ینعی   ) ینامـسج (3) غولب  ناـمه  ییاـناوت » هلحرم  هب  ندیـسر   » زا دوصقم  . 7
.دـندش یم  هتخیگنارب  تلاسر  هب  نس  نیا  رد  ًالومعم  زین  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  رـشب  يرکف  ینـالقع و  غولب  هلحرم  ناـمه  یگلاـس 

(4)

وا ریخ  دسرب و  یگلاس  لهچ  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  تسا و  رـشب  یگدنز  رد  یفطع  هطقن  یگلاس  لهچ  نس   . 8
.دوش هدامآ  خزود  يارب  دنکن ، ادیپ  هبلغ  وا  ّرش  رب 

.دوش یمن  راگتـسر  وا  رگید  دیوگ : یم  ناطیـش  دنکن ، هبوت  دـسرب و  یگلاس  لهچ  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  زین  و 
(5)

لهچ زا  سپ  ار  یگدـنز  یـساسا  طوطخ  تقیقح  رد  اـهاعد  نیا  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  هلاـس  لـهچ  دارفا  ياـعد  دـنچ  تاـیآ  نیا  . 9
: زا دنا  ترابع  هک  دهد  یم  ناشن  یگلاس 

؛ ردام ردپ و  دوخرب و  یهلا  ياه  تمعن  زا  يرازگ  ساپس  فلا )

؛ ادخ تیاضر  دروم  هتسیاش و  لامعا  ماجنا  ب )

؛ لسن نادنزرف و  حالصا  ج )

؛ ادخ يوس  هب  تشگزاب  ندرک و  هبوت  د )

.ندش یعقاو  ناملسم  ادخ و  میلست  ه )-

ص:345

.233 هرقب / ( . 1 - ) 1
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.دنا هتسناد  یکی  یگلاس  لهچ  هلحرم  اب  ار  دشا  غولب  زین  نارسفم  یخرب  هتبلا  ( . 3 - ) 3
ص328. ج21 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

ص17. ج26 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ص169 و  راونالا ، هاکشم  ( . 5 - ) 5
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نیسح هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یتقو  هک  هدش  لقن  هباشم  ثیدح  دنچ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 10
يراوگان اب  دوب و  تحاران  ور  نیا  زا  .دوب  هداد  ربخ  وا  هب  لیئربج  هک  دینش  ربمایپ  زا  ار  وا  ندش  هتـشک  ربخ  دش ، رادراب  مالـسلا  هیلع 

.دروآ ایند  هب  ار  دنزرف  نیا 

ْنَع ٍِذئاَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا ، ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  ِءاَّشَْولا َو  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ییْحی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  »
َهَمِطاَف َّنِإ  َلاَقَف : ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُلِیئَْربَج  َءاَج  ِنیَسُْحلِاب  مالسلااهیلع  ُهَمِطاَف  ْتَلَمَح  اََّمل  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَجیِدَخ ، ِیبَأ 
ُهَعْضَو ْتَهِرَک  ُْهتَعَضَو  َنیِحَو  ُهَلْمَح  ْتَهِرَک  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلِاب  ُهَمِطاَف  ْتَلَمَح  اَّمَلَف  َكِدَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ًاماَلُغ  ُِدلَتَس  مالسلااهیلع 

ِهِذَه َْتلََزن  ِهِیفَو  َلاَق : .ُلَتْقیَس  ُهَّنَأ  ْتَِملَع  اَِمل  ُْهتَهِرَک  اَهَّنَِکلَو  ُهُهَرْکَت  ًاماَلُغ  ُِدلَت  ٌّمُأ  اْینُّدلا  ِیف  َُرت  َْمل  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث (1)  ]
(2) « . 2 ًارْهَش )  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  ُهیْآلا ( :

لیلحت

نارود يراوگان  دروم  رد  ار  یلک  لصا  کی  دـنک و  یم  نایب  ردام  ردـپ و  هب  تبحم  موزل  دروم  رد  ار  یهلا  شرافـس  کی  قوف  هیآ 
.دنک یم  دزشوگ  يرادراب 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  يرادراب  ینعی  تسا  هدـش  قیبطت  صاخ  قادـصم  کی  رب  هیآ  نیا  قوف  ثیداحا  رد  اما 
.دنزرف نیا  ندش  هتشک  زا  ناشیا  یتحاران 

هن تسا  دروم  نیا  رد  هیآ  قیبطت  يانعم  هب  تیاور  نیا  رد  تلزن »  » ریبعت .تسین و  دروم  نیا  رد  هیآ  راصحنا  يانعم  هب  بلطم  نیا  اـما 
.یحالطصا لوزن 

.تسا (3) هدماین  تلزن »  » ریبعت قوف  هیآ  هب  طوبرم  تایاور  یخرب  رد  ور  نیا  زا 

.تسا قیبطت  يرج و  باب  زا  ثیداحا  هنوگ  نیا  سپ 

مایپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ردام  دوب و  هدیسر  تیب  لها  هب  دلوت ، زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

ص:346

ص297. ج2 ، یمقلا ، ریسفت  یف  نیتفوقعمل  نیب  ام  ح126 ، ص102 ، ح21 و ج53 ، ص246 ، ج43 ، راحبلا ، ( . 1 - ) 1
، تارایزلا لماک  رخآ  دنسب  ح1 و  ص173 ، ج4 ، ناهربلا ، ح4 ؛ ص579 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح3 ؛ ص464 ، ج1 ، یفاکلا ، ( . 3 - ) 2

ح37. ص266 ، ج69 ، راحبلا ، ح6 و  ص173 ، ج4 ، ناهربلا ، ص55؛ ج2 ،
ح10. ص174 ، ج4 ، ناهربلا ، ص4-183 و  نآرقلا ، یف  نیسحلا  ك.ر : ( . 4 - ) 3
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.دوب ناشیا  نارگن  يرادراب ، نارود  زا 

روط هروس  مکی : یس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ناگدنوش  قحلم   - 81

هراشا

َبَـسَک اِمب  ٍئِْرما  ُّلُـک  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاـْنَتلَأ  اـم  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  . ) 21 روط /
( شاداپ  ) زا و  میزاس ؛ قحلم  نانآ  هب  ار  ناشلسن  دندرک ، يوریپ  نانآ  زا  نامیا  رد  نانآ  لسن  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  « ؛ ) ٌنیِهَر

«. تسا شیوخ )  ) درواتسد ورگ  رد  یناسنا  ره  و  میهاک ؛ یمن  زیچ  چیه  ناشراک 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؟ دنتسه یناسک  هچ  دنوش  یم  قحلم  تشهب  رد  ناشناردپ  هب  هک  ینادنزرف  زا  دوصقم  . 1

: دنا هداد  خساپ  ود  دروم  نیا  رد  نارسفم 

دنرذگ و یمرد  نانآ  زا  اسراپ  ناردپ  رطاخ  هب  هک  دنا ، هتشاد  یتاریصقت  یلو  هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یغلاب  نادنزرف  دوصقم  فلا )
دنوش (1). یم  تشهب  دراو 

رتراگزاس لوا  ریـسفت  اب  هیآ  رهاظ  هتبلا  دـنوش ؛ یم  قحلم  تشهب  رد  ناشناردـپ  هب  هک  دـنا  لاـسدرخ  غلاـبان و  نادـنزرف  دوصقم  ب )
دراد (2). دوجو  یتایاور  زین  مود  ریسفت  قبط  یلو  تسا 

مهارف غلابان  نادنزرف  شیامزآ  يارب  يا  هنیمز  زیخاتـسر  رد  ادـخ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 2
.دنک (3) یم  ناشناردپ  هب  قحلم  زین  ار  اه  نآ  شیامزآ  رد  تیقفوم  زا  سپ  دزاس و  یم 

نانآ شیع  دـنوش و  یمن  هرهب  یب  نادـنزرف  اـب  سنا  تمعن  زا  ناـنمؤم  هک  تسا  یتشهب  ياـه  تمعن  یهلا و  فاـطلا  زا  یکی  نیا  . 3
.دوش یم  لماک 

مزالم هارمه و  ای  شیوخ و  دـب  کین و  لامعا  همه  ورگ  رد  ای  شیوخ و  دـب  لاـمعا  ورگ  رد  سکره  هک  هدـش  ناـیب  هیآ  نیا  رد  . 4
همه شاداپ  تشهب  رد  نایاسراپ  ور  نیا  زا   (4) تسا ؛ شیوخ  لامعا 

ص:347

ص430. ج22 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
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ص139. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص291 و  ج5 ، راونالاراحب ، ص248 ؛ ج3 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
.نامه ( . 3 - ) 3

تـسا رت  تبـسانم  مود  يانعم  اج  نیا  رد  هتبلا  تمزالم ؛ ماود و  يانعم  هب  ای  تسا و  هقیثو  ناـگورگ و  ياـنعم  هب  اـی  نیهر  ( . 4 - ) 4
«(. نهر  » هدام نیرحبلا  عمجم  برعلا و  ناسل  )
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.دوش یمن  هتساک  نانآ  زا  يزیچ  دنتسه و  دوخ  لامعا  مزالم  دنبای و  یمرد  ار  شیوخ  لامعا 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قاحلا  دروم  هب  ار  هیآ  نیا  هک  هدـش  لقن  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 5
.دنا هدرک  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  شاداپ  ار  نآ  دنا و  هدرک  قیبطت  ربمایپ 

: ِنَالوُقی مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَجَو  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هلاجر ، نع  هیلامأ  یف  خیـشلا  يور  »
ِهیِِرئاَز ُمایَأ  ُّدَُعت  َالَو  ِهِْربَق  َْدنِع  ِءاَعُّدلا  ََهباَجِإَو  ِِهَتبُْرت  ِیف  َءاَفِّشلاَو  ِِهتیِّرُذ  ْنِم  َهَماَمِْإلا  لعج  َّنَأ  ِِهْلتَق  ْنِم  مالسلا  هیلع  َنیَـسُْحلا  َضَّوَع  َهَّللا  َّنِإ 

یف هلامف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  لانی  لالجلا  اذه  مالـسلا :  هیلع  هللا  دبع  یبأل  تلقف  ملـسم : نب  دـمحم  لاق : .ِهِرُمُع  ْنِم  ًاعِجاَرَو  ًاِیئاَج 
َو  : ) مالـسلا هیلع  هللا  دـبعوبأ  ـالت  مث  هتلزنمو ، هتجرد  یف  هعم  ناـکف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاـب  هقحلأ  یلاـعت )  ) هللا نإ  لاـق : هسفن ،

(1) هیآلا .» ْمُهَتَّیِّرُذ ) ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ياه  شاداپ  اهدمایپ و  یخرب 

: داد رارق  ار  ریز  راثآ  اه و  شاداپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ياج  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  قوف  ثیدح  رد 

.داد رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  رد  ار  تماما  - 1

.داد رارق  افش  هیام  ار  نیسح  ماما  تبرت  - 2

.تسا باجتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  رد  اعد  - 3

.دوش یمن  باسح  ناشرمع  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  دارفا  دمآ  تفر و  - 4

.دوش یم  قحلم  ربمایپ  هجرد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   - 5

لیلحت

همه لماش  دناوت  یم  زیخاتـسر ، رد  نیدلاو  هب  نادنزرف  ندش  قلحم  هک  ارچ  دنک ، یم  نایب  ار  قوف  هیآ  قیداصم  زا  یکی  تیاور  نیا 
ماما ندش  قحلم  زا  تیاور  نیا  رد  یلو  دوش  دارفا 

ص:348

ص140، ج5 ، نیلقثلارون ، ح7؛ ص242 ، ج4 ، ناـهربلا ، ح4 ؛ ص617 ، ج2 ، تاـیآلا ، لـیوأت  ص220 ، يروـلا ، مــالعا  ( . 1 - ) 1
ص450. ج12 ، قئاقدلا ، زنک  ح27؛
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.تسا هیآ  قیداصم  زا  یکی  هک  هدش  هتفگ  نخس  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

مایپ

( داد همادا  ار  ناشیا  هار  نامیا  اب  نوچ   ) .دوش یم  قحلم  ربمایپ  هب  زیخاتسر  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نمحرلا هروس  مود : یس و 

مالسا تما  ياه  برغم  اه و  قرشم   - 82

«. تسا رتخاب  ود  راگدرورپ  رواخ و  ود  راگدرورپ  وا ) (« ؛ ) ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَر  ِْنیَقِرْشَْملا َو  ُّبَر  . ) 17 نمحرلا /

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یلامش و لیم  هجرد  هب 23  هراشا  ریبعت  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  برغم  ود  قرـشم و  ود  زا  قوف  تایآ  رد  . 1
یلامش لیم  نوچ  دراد ، يا  هزات  بورغ  عولط و  زور  ره  لاس  لوط  رد  دیشروخ  هتبلا  .تسا  ناتسمز  ناتسبات و  رد  دیـشروخ  یبونج 

عولط و ود  یلو  تسا (1) . هدـمآ  براـغم  قراـشم و  ریبعت  تاـیآ  یخرب  رد  ور  نیا  زا  تسا و  رییغت  لاـح  رد  هراومه  نآ  یبونج  و 
اه و عولط  همه  هک  دراد  دوجو  یبونج  لیم  هجرد ي  رد 23  ناتسمز  زاغآ  رد  یلامش و  لیم  هجرد  رد 23  ناتسبات  زاغآ  رد  بورغ 

.تسا لاس  لوصف  شیادیپ  أشنم  دنتسه و  ود  نآ  نیب  رگید  ياه  بورغ 

هدش دای  اهنآ  زا  لبق  تایآ  رد  هک  دنا  هتسناد  هام  دیشروخ و  بورغ  عولط و  هب  هراشا  ار  بورغ  ود  عولط و  ود  زین  نارسفم  زا  یخرب 
.تسا

.تسا (2) هدش  هراشا  لوا  ریسفت  هب  تیب  لها  ثیداحا  یخرب  رد 

هام و دیـشروخ و  قیقد  تکرح  هدنهد  ناشن  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعن  زا  یکی  مظنم ، ددـعتم و  ياه  برغم  اه و  قرـشم  دوجو  . 2
.دشاب نیمز  تکرح  تیورک و  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  تسا  نکمم  تسا و  يدایز  تاکرب  لاس و  لوصف  داجیا  لماع  نیمز و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قرشم ، ود  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 3

ص:349

(. 40 جراعم / ( ) ِبِراغَْملا ِقِراشَْملا َو  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  الَف  ( . ) 1 - ) 1
ریسفت ص121 و  ج10 ، راونالاراحب ، « ) هدح یلع  فیـصلا  قرـشمو  هدـح  یلع  ءاتـشلا  قرـشم  نا   : » مالـسلا هیلع  یلع  نع  ( . 2 - ) 2

ص190) ج5 ، نیلقثلارون ،
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.دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  برغم ، ود  زا  روظنم  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 

ُّبَر : ) ِهَّللا ِلْوَـق  ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع ، ِنـْب  َقاَحْـسِإ  ْنَـع  َهَریِمَع ، ِنـْب  ِفیَـس  ِهـیاَوِر  ِیف  » 
ِهَّللا ُتاَوَلَص  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ِنَیبِْرغَْملاَو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِنیَقِرْـشَْملا  َلاَق : ِنَیبِْرغَْملا ) ُّبَرَو  ِنیَقِرْـشَْملا 

(1) مالسلاامهیلع .»  ِیلَعَو  ٌدَّمَُحم  َلاَق : ِنابِّذَُکت ) امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  : ) يِرْجَت اَمُُهلاَْثمَأَو  اَمِهیَلَع 

لیلحت

ربماـیپ و اـجنیا  رد  یلو  تسا  دیـشروخ  ياـه  قرـشم  اـه و  برغم  هیآ  رهاـظ  هـک  ارچ  دراد  هراـشا  قوـف  هـیآ  نـطب  هـب  تـیاور  نـیا 
نسح و ماما  دندش و  یمالسا  تموکح  دیـشروخ  عولط  شخبدیون  نانآ  هک  ارچ  دنا  هدش  هیبشت  ناهج  ياه  قرـشم  هب  نینمؤملاریما 

ماما روهظ  اب  هک   ) .درک بورغ  يدمحم  مالسا  لیـصا  تموکح  نانآ  تداهـش  اب  دندمآ و  نانآ  لابند  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما 
( درک دهاوخ  عولط  هرابود  مالسلا  هیلع  يدهم 

بورغ عولط و  لماش  ات  هدـش  هداد  ییانعم  هعـسوت  اه  نآ  هب  هدـش و  تیـصوصخ  ءاغلا  دیـشروخ  يرهاظ  بورغ  عولط و  زا  نیاربانب 
.ددرگ یمالسا  تموکح 

مایپ

.دوب لیصا  یمالسا  تموکح  بورغ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

اه نآ  ياهرهوگ  ملع و  يایرد  ود  یقالت   - 83

هک یلاح  رد  تخیمآرد ، ار  ایرد  ود  « ؛ ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ِنایِْغبَی  ٌخَزَْرب ال  اـمُهَْنَیب  ِناـیِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  . ) 22-19 نمحرلا /
ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  سپ  دننکن ؛ زواجت  رگید  کی  هب  ات  تسا  یعنام  ود  نآ  نیب  و ) ، ) دـنرگیدمه يور  هبور 

»!؟ دیراگنا یم  غورد 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

مادک ره  یهلا و  ریذپراکنا  ياه  تمعن  زا  رکیپ  لوغ  ياه  یتشک  تکرح  ناجرم و  دـیراورم و  شیادـیپ  مهرانک و  رد  ياهایرد  . 1
.دنتسه یهلا  تمکح  ملع و  تردق و  زا  يا  هناشن 

؟ تسیچ تساهنآ ، نیب  یعنام  هک  مه  رانک  يایرد  ود  زا  دوصقم  . 2

ص:350

ح2. ص69 ، ج24 ، راحبلا ، ص344 و  ج2 ، یمق ، ریسفت  ( . 1 - ) 1

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 419 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_350_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دنا هداد  يددعتم  تالامتحا  دروم  نیا  رد  نارسفم 

دـیآ و یم  دـیدپ  اهایرد  هب  نیریـش  بآ  ياه  هناـخدور  شزیر  رثا  رد  هک  تسا  نیریـش  روش و  ياـیرد  ود  دوصقم  هک  نیا  هلمج  زا 
دوش یم  ایرد  ود  نآ  ندش  هتخیمآ  عنام  اهنآ  بآ  تظلغ  هجرد  توافت  دـهد و  یم  لیکـشت  لحاس  رانک  رد  نیریـش  بآ  زا  ییایرد 

.(1)

ترارح هجرد  فالتخا  رثا  رد  ایند  گرزب  ياـه  سوناـیقا  رد  ینعی  تسا ؛ میرتسا » فلگ   » ناـیرج اـیرد  ود  زا  دوصقم  هک  نیا  اـی  و 
لحاوس زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنا  تکرح  رد  درـس  قطانم  فرط  هب  ییاوتـسا  قطانم  فرط  زا  یمیظع  ياه  هناخدور  فلتخم ، قطاـنم 

اب یهاـگ  میظع  ياـهدور  نیا  .دـسر  یم  یلامـش  ياـپورا  هب  سلطا  سوناـیقا  ندومیپ  زا  سپ  دوش و  یم  عورـش  يزکرم  ياـکیرمآ 
عنام رواجم  ياه  بآ  اب  اهنآ  ترارح  هجرد  فـالتخا  دـننک و  یم  تکرح  تعاـس  رد  رتمولیک  تعرس 160  رتمولیک و  ضرع 150 

دوش (2). یم  ایرد  بآ  اب  اهنآ  ندش  طولخم 

.دنشاب قوف  هیآ  قیداصم  زا  دراوم  نیا  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

ینامرد صاوخ  یخرب  دبای و  یم  شرورپ  اهایرد  قامعا  رد  فدص  نورد  رد  تسا و  یشزرا  اب  فافـش و  هناد  دیراورم ) « ) ُؤلُؤل . » 2
.دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  زین  تنیز  ناونع  هب  دنا و  هدرمشرب  نآ  يارب 

هب یناجرم  ریازج  یهاـگ  دـیور و  یم  اـیرد  قاـمعا  رد  هک  تسا  تخرد  هخاـش  هیبش  یکچوک  ییاـیرد  هدـنز  دوجوم  ناـجرم » . » 3
.دوش یم  هدافتسا  زین  تنیز  ناونع  هب  دراد و  ینامرد  صاوخ  ناجرم  .تسا  رت  شزرا  اب  نآ  زمرق  گنر  دروآ و  یم  دوجو 

هدش لقن  مالسلاامهیلع  رقاب  قداص و  ماما  زا  زین  سابع و  نبا  يردخ و  دیعسوبا  رذوبا ، لثم  ربمایپ  باحصا  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 4
، ناجرم ؤلؤل و  ياهرهوگ  زا  روظنم  تسا و  مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  ماـما  ملع  ياـیرد  اـیرد ، ود  زا  دوصقم  قوف  تاـیآ  رد  هک 

.دنتسه مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

: َلاَق ِناَّطَْقلا  ٍدیِعَس  ِْنب  ییْحی  ْنَع  يِرَْقنِْملا ، ِنَع  ِیناَهَبْصَْألا ، ِنَع  ٍدیِعَس ، ْنَع  ِیبَأ ، فلا « )

ص:351

.دوب هدش  هراشا  بلطم  نیدب  زین  ناقرف  هروس  هیآ 53  رد  ( . 1 - ) 1
ص125 و 131. ج23 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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اَمُهُدَحَأ یِْغبی  َال  ِناَقیِمَع  ِْملِْعلا  َنِم  ِناَرَْحب  ُهَمِطاَفَو  ِیلَع  َلاَق : ؛ ) ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : ) ُلوُقی ِهَّللاِدـْبَعَابَأ  ُْتعِمَس 
(1) مالسلاامهیلع .»  ُنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ُناجْرَْملا ) ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی   ) ِِهبِحاَص یَلَع 

، ِنَسَْحلا ِْنب  ِشَمْهَک  ْنَع  ٍماَشِه ، ِْنب  ِرِیثَک  ْنَع  ِشَمْعَْألا ، َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  َناَمیَلُس ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُناَّهَّدلا ، ٍدَلْخَم  ُْنب  ِیلَع  ب « )
اَمُْهنِم ُجُرْخَی   ) مالسلا هیلع  ُهَمِطاَف  ِیلَع َو  َلاَق : ِنایِقَْتلَی ) ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : ) َّلَجَوَّزَع ِِهلْوَق  ِیف  ُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِلِیلَّسلا ، ِیبَأ  ْنَع 

ِهَّللا ُتاَوَلَص  ِنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َهَمِطاَفَو  ِیلَع  ِهََعبْرَْألا !؟ ِءَالُؤَه  َْلثِم  يَأَر  ْنَمَف  مالـسلاامهیلع  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ُناجْرَْملا ) ُُؤلْؤُّللا َو 
ِراَّنلا ِیف  اْوَْقُلتَف  ِتیَْبلا  ِلْهَأ  ِضُْغِبب  ًاراَّفُک  اُونوُکَت  َالَو  ِتیَْبلا  ِلْهَأ  ِّبُِحب  َنِینِمُْؤم  اُونوُکَف  ٌِرفاَک  اَّلِإ  ُمُهُضِْغبی  َال  ٌنِمُْؤم َو  اَّلِإ  ْمُهُّبِحی  َال  ْمِهیَلَع 

(2) « . 

لیلحت

ءاغلا اب  اما  تسا  نآ  ياهرهوگ  یلومعم و  ياهایرد  نیمه  قوف  تایآ  رهاظ  هکارچ  دـنک  یم  نایب  ار  تاـیآ  نطاـب  ثیداـحا  هنوگنیا 
مالـسلاامهیلع و همطاف  یلع و  ماما  ملع  يایرد  لماش  تسا  هدـش  هداد  اهرهوگ  اـیرد و  دروم  رد  هک  ییاـنعم  هعـسوت  تیـصوصخ و 
هغالبلا و جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ملع  يایرد  يرآ  .تسا  هدـش  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لثم  یبان  ياهرهوگ 

نوچ يرهوگ  تسویپ ، مه  هب  ایرد  ود  نیا  یتقو  هک  .تسا  نایامن  ناشیا  ثیداحا  هفیحـص و  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  یملع  ياـیرد 
.دنک یم  دیلوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اه مایپ 

.تسا مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ماما  ملع  يایرد  یفالت  هرمث  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

(. دش هیده  تیرشب  هب  هک   ) تسا يولع  ملع  يایرد  زا  بان  يرهوگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

(. دینکن یساپسان  بیذکت و  ار  اه  نآ  و   ) دیربب هرهب  نآ  ياهرهوگ  یمطاف و  يولع و  ملع  يایرد  تمعن  زا  - 3

هعقاو هروس  موس : یس و 

هراشا

ص:352

ح5. ص98 ، ج24 ، راحبلا ، ح2 و  ص265 ، ج4 ، ناهربلا ، ص109؛ ج5 ، یفاصلا ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ح35؛ ص64 ، ح4 و ج37 ، ص98 ، ج24 ، راحبلا ، ح14 ؛ ص636 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح602 ؛ ص460 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 2 - ) 2

.هلثم مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ح63  ج37 ص96 ، راحبلا ، ح6 و  ص265 ، ج4 ، ناهربلا ،

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 421 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_352_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_352_2
http://www.ghaemiyeh.com


یهلا هاگرد  بّرقم  ناماگشیپ   - 84

َنوُِقباّسلا ِهَمَئْـشَْملا َو  ُباحْـصَأ  ام  ِهَمَئْـشَْملا  ُباحْـصَأ  ِهَنَْمیَْملا َو  ُباحْـصَأ  ام  ِهَنَْمیَْملا  ُباحْـصَأَف  ًهَثالَث  ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  . ) 14-7 هعقاو /
( . َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ٌهَُّلث  ِمیِعَّنلا  ِتاّنَج  ِیف  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا 

موش نارای  و  تسار !) تسد   ) هتسجخ نارای  دنا  مادک  تسار ،) تسد   ) هتسجخ نارای  سپ  .دیوش  یم  هناگ  هس  ياه  هورگ  امش )  ) «و
ياه ناتـسوب  رد  دـنا ؛ ( یهلا هاگرد   ) ناـکیدزن ناـنآ  ناماگـشیپ ! ناماگـشیپ  و  پچ !) تسد   ) موش ناراـی  دـنا  مادـک  پچ ،) تسد  )

«. نیسپ ياه ) تلم   ) زا یکدنا  و  نیشیپ ، ياه ) تلم   ) زا یعمج  دنا ؛ ( تشهب  ) تمعنرپ

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

تاجن نانآ  ینعی  دوش ، یم  هداد  نانآ  تسار  تسد  هب  زیخاتسر  رد  ناشلامعا  همان  هک  تسا  یناسک  يانعم  هب  ای  نیمی » باحصا  . » 1
.دندنمتداعس (1) تخب و  شوخ  هک  یناسک  ای  دنبای و  یم 

نیا هک  دوش  یم  هداد  نانآ  پچ  تسد  هب  ناشلامعا  هماـن  دـنا و  هدـش  تخبدـب  موش و  هک  دنتـسه  یهورگ  همَئـشَملا » ُباحـصا  . » 2
.دراد (2) هراشا  نانآ  دولآ  باذع  تشونرس  هب  بلطم 

يوگلا ماگ و  شیپ  گنهاشیپ و  یناسنا  قالخا  تافـص و  کین و  ياهراک  نامیا و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نُوبَرقُم »  » و نوقباس » . » 3
.دنا هدش  کیدزن  یهلا  هاگرد  هب  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هدوب  نارگید 

: تسا هدش  هراشا  نید  رد  ناگنهاشیپ  یگژیو  هس  هب  تایآ  نیا  رد  . 4

؛ دنا کیدزن  ادخ  هب  يونعم  رظن  زا  نانآ  فلا )

؛ دنراد ياج  تمعنرپ  ياه  تشهب  رد  ب )

.دندوب دعب  ياه  تما  زا  رت  شیب  نیشیپ  ياه  تما  رد  ج )

مالـسا تلم  زا  نوقباس  ناماگ و  شیپ  زا  یکدنا  دادـعت  ارچ  ناناملـسم ، ترثک  دوجو  اب  هک  دوش  یم  حرطم  یـشسرپ  اج  نیا  رد  . 5
؟ دنا نیشیپ  ياه  تلم  زا  تیرثکا  دنتسه و 

مالسا ربمایپ  نیتسخن  باحصا  ینعی  ناملسم ، نوقباس  ناماگ و  شیپ  هک  تسا  نآ  خساپ 

ص:353

.تسا تداعس  يانعم  هب  نمی  ای  تسار ، تسد  يانعم  هب  نیمی  زا  ای  هنمیم »  » هژاو ( . 1 - ) 1
.تسا هدش  دای  لامشلا » باحصا   » ناونع اب  دارفا  نیا  زا  هعقاو )  ) هروس نیمه  هیآ 41  رد  ( . 2 - ) 2
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رد دارفا  هنوگ  نیا  زا  رت  شیب  نیـشیپ ، ناربمایپ  ترثک  هب  هجوت  اب  دنا و  هدوب  یکدـنا  دادـعت  هجیدـخ ، مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچ  مه 
دنا (1). هدوب  لبق  ياه  تلم 

: دومرف ترضح  درک و  شسرپ  ناماگشیپ  نوقباس و  دروم  رد  ربمایپ  زا  سابع  نبا  هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 6

نابّرقم نانآ ، هب  تبـسن  ادـخ  تشاد  یمارگ  رطاخ  هب  دـنا و  تشهب  يوس  هب  ماگـشیپ  هک  دنتـسه  وا  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهنآ 
دنتسه (2). ادخ 

مادک ره  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  راجن و  بیبح  نوعرف ، لآ  نمؤم  لیباه ، دـنرفن : راهچ  نوقباس  هک : تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  و 
دنا (3). هدوب  ماگ  شیپ  دوخ  تما  رد 

نوقباـس و امـش  دـندومرف : دوـخ  ناوریپ  زا  یهورگ  هب  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.دنتسه (4) تشهب  يوس  هب  گنهآ  شیپ  ترخآ  رد  تیالو و  يوس  هب  ماگ  شیپ  ایند  رد  هک  دیتسه  ناگنهاشیپ 

.میتسه (5) نورخآ  ام  میتسه و  ماگ  شیپ  ناماگ  شیپ  ام  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  ای  و 

ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَِدف ، ُْتلِعُج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق : َلاَق  یِّقَّرلا ، دواد  یلإ  هدانـسإب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  دـیفملا ، خیـشلا  يور  » 
ٍماَع یَْفلَِأب  َْقلَْخلا  َُقلْخی  ْنَأ  َْلبَق  ِقاَثیِْملا َو  ِیف  َْقلَْخلا  َأَرَذ  َمْوی  اَذَِهب  ُهَّللا  َقَطَن  َلاَقف :  6 َنُوبَّرَقُْملا ) َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا  َنوُِقباّسلا  : ) َّلَجَوَّزَع
ْنَم َلَّوَأ  َناَکَف  اَهُولُخْدا  َلاَقَف  ًاراَن  ْمَُهل  َعَفَرَو  ٍنیِط  ْنِم  ْمُهَقَلَخ  َْقلَْخلا  َُقلْخی  ْنَأ  َداَرَأ  اََّمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف : َکـِلَذ ، ِیل  ْرِّسَف  ُْتلُقَف :

َنوُِقباَّسلا ِهَّللاَو  ْمُهَف  ْمِِهتَعیِِشب  ْمُهَعَْبتَأ  َُّمث  ٍماَمِإ  َدَْعب  ٌماَمِإ  مالسلاامهیلع  ِهَِّمئَْألا  ٌهَعِْـستلاَو  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأَو  ٌدَّمَُحم  اَهَلَخَد 
(6) « . 

ص:354

ص207. ج23 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص210. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص4 و  ج24 ، راونالاراحب ، ص72 ؛ یسوط ، خیش  یلاما  ( . 2 - ) 2

ص156. ج66 ، راونالاراحب ، ص325 و  ج9 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 3 - ) 3
ص120. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص626 و  قودص ، خیش  یلاما  ( . 4 - ) 4

ص120. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص4 و  ج24 ، راونالاراحب ، ص283؛ ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( . 5 - ) 5
ح11. ص401 ، ح6 و ج36 ، ص333 ، ج35 ، راحبلا ، ح5 و  ص642 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 7 - ) 6
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لیلحت

دراوم نیا  رد  رـصحنم  ار  هیآ  موهفم  یلو  دنرامـش  یمرب  ار  نامیا  رد  ناگنهاشیپ  لماک  نشور و  ياه  قادـصم  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
هار رد  يراکادف  تمدخ و  ماگـشیپ  تیب  لها  دوب و  مالـسا  تما  ماگـشیپ  ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرآ  .دننک  یمن 

.دش تداهش  ماگشیپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآ  زا  يراکادف  نیرتالاب  دنتسه و  هدوب و  مالسا 

اه مایپ 

.تسا یهلا  هاگرد  بّرقم  ناماگشیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.دیشاب ماگ  شیپ  نید  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  مه  دیدرگ  تشهب  دراو  دیوش و  کیدزن  ادخ  هب  دیهاوخ  یم  رگا  - 2

دیدح هروس  مراهچ : یس و 

تما رون  ناماد  هب  تسد   - 85

ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاـّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  ْمِِهناـْمیَِأب  ْمِهیِدـْیَأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتاـنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  يَرَت  َمْوَی  . ) 12 دیدح /
ناشیور و شیپ  ناشرون  هک  یلاح  رد  ینیب ، یم  ار  نامیااب  نانز  نامیااب و  نادرم  هک  يزور  « ؛ ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ 

اهرهن هک  یتشهب )  ) ياه ناتسوب  هب  امـش  رب  داب  هدژم  زورما  دنیوگ ): یم  نانآ  هب  ناگتـشرف  و   ) دور یم  ناباتـش  ناشتـسار  تمـس  رد 
«. تسا گرزب  یبای  ماک  نآ  اهنت  دنراگدنام ؛ اج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ! ناور  ]ش  ناتخرد  ] ریز

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؟ تسیچ زیخاتسر  رد  نانمؤم  رون  زا  دوصقم  . 1

ییانـشور و تروص  هب  نامیا  تسا ، دـیاقع  لامعا و  مّسجت  ّلحم  هک  زیخاتـسر  رد  ینعی  تسا ؛ تیادـه  نامیا و  رون  نامه  رون  نیا 
.دوش یم  رهاظ  تملظ  یکیرات و  تروص  هب  قافن  رفک و  و  رون ،

ردـق هب  سک  ره  رون  هدوب و  توافتم  ایند  رد  نانآ  لامعا  نامیا و  اریز  دراد ؛ فعـض  تّدـش و  تواـفتم و  تاـجرد  ناـنمؤم  رون  . 2
.تسوا نامیا 

رون هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا  عیرس  شالت  تکرح و  يانعم  هب  هک  یعسی »  » هژاو زا  . 3
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.دنسرب نادیواج  تداعس  نوناک  هب  ات  دنوش  یم  ناور  تشهب  يوس  هب  تعرس  هب  ناشدوخ  نآ  لابند  هب  نانمؤم و 

باحـصا  » هب هراشا  ای  تسار  فرط  رون  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  .تسا  هدش  دای  ولج  رون  تسار و  فرط  رون  زا  هیآ  نیا  رد  . 4
تسا (1). ینارون  تسا و  نانآ  تسار  تسد  رد  هک  نانمؤم  لامعا  همان  هب  هراشا  ای  تسا  نیمیلا »

رون زا  روظنم  .تسا و  ربمایپ  رون  قوف ، هیآ  رد  ولج  رون  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 5
نسح و ماما  رون  ناماد  هب  تسد  تیب  لها  دـنیوج و  یم  کسمت  نادـب  مدرم  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  رون  تسار  تمس 

ربمایپ رون  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنوش و  یم  کـسمتم  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  هب  ناـنآ  دـنوش و  یم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما 
.دنوش یم  تشهب  دراو  ات  دیوج  یم  کسمت 

یعْسَی ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  يَرَت  َمْوَی  : ) ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج ، ْنَع  ًانَْعنَعُم ، ِینَـسَْحلا  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  » 
ِیف َُهلِْزنَم  ِیتْأی  ْنَأ  َُهل  ُهَّللا  َنِذَأ  اَذِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوی  ْمِهیِدـیَأ  َنَیب  یَعْـسی  َنِینِمْؤُْملا  ُرُون  َوُه  ِهَّللا : ُلوُسَر  َلاَق  ْمِِهناـْمیَِأب ) ْمِهیِدـْیَأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون 

( ْمِِهناْمیَِأب : ) ُُهلْوَق اَّمَأَو  ُهَعَم  َنُولُخْدی  یَّتَح  ُهَنوُعَْبتی  ْمُهَو  ٍنْدَع  َهَّنَج  ُلُخْدی  یَّتَح  ْمِهیِدیَأ  َنَیب  یَعْسی  َوُهَو  ُهَنوُعَْبتی  َنُونِمْؤُْملاَو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
هیلع ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع   (2) َنِینِمْؤُْملا ] ِریِمَأ  ِزَجُِحب  ِناَذُخْأی  ِنیَـسُْحلاَو َو[ ِنَسَْحلا  ِزَجُِحب  ُُهلآ  ُذُـخْأیَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِزَجُِحب  َنوُذُـخْأَت  ُْمْتنَأَف 

ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  : ) ُُهلْوَق َِکلَذَف  ٍنْدَع  .ِهَّنَج  ِیف  ُهَعَم  َنُولُخْدـی  یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِزَجُِحب  َوُه  ُذُـخْأیَو  مالـسلا 
(3) ُمیِظَْعلا . » ) ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ 

لیلحت

و نامیا ، رون  لماش  دـناوت  یم  نانمؤم  رون  هک  ارچ  دـنک  یم  هراشا  قوف  هیآ  رد  رون  یلاـع  بتارم  قیداـصم و  هب  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
رد نونکا  هدـش و  مدرم  ایند  رد  تیادـه  هیام  اه  نیا  همه  هک  دـشاب ، تیب  لـها  ربماـیپ و  تیـالو  رون  زین  ناـنآ و  حـلاص  لاـمعا  رون 

تداهش هب  ار  نانآ  زیخاتسر 

ص:356

ص330. ج23 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
.راحبلا یف  تسیل  نیتفوقعملا  نیب  ام  ( . 2 - ) 2

ح25. ص316 ، ح92 و ج23 ، ص205 ، ج7 ، راحبلا ، ص467 و  تارفلا ، ( . 3 - ) 3
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.دوش یم  نومنهر 

.تسا رون  قیداصم  زا  یگمه  هک  دنک  یم  نایب  ار  یهلا  تیاده  رون و  بتارم  هلسلس  ثیداحا  هنوگ  نیا  ینعی 

اه مایپ 

.تسا تشهب  يوس  هب  نانمؤم  تیاده  هیام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رون  - 1

.دوش یم  نومنهر  تشهب  هب  ار  امش  هک  دییوج  کسمت  تیب  لها  رون  هب  - 2

یهلا تمحر  زا  يا  هرهب   - 86

ُهّللا ْمَُکل َو  ْرِفْغَی  ِِهب َو  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 28 دیدح /
هرهب ود  ات  دیروآ  نامیا  شا  هداتـسرف  هب  دیراد و  هگن  ادخ  باذع ]  ] زا ار  ناتدوخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ 

زرورهم هدنزرمآ و  رایـسب  ادخ  و  دزرمایب ؛ ار  امـش  دـیور و  هار  نآ  اب  هک  دـهد  رارق  يرون  امـش  يارب  و  دـهدب ؛ امـش  هب  شتمحر  زا 
«. تسا

لوزن نأش 

یخرب هشبح ، نایحیـسم  زا  یهورگ  ندروآ  نامیا  هشبح و  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  تشگزاب  ناـیرج  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  تیاـکح 
ام ینامسآ  باتک  هب  طقف  یسک  رگا  اما  دراد ، شاداپ  ود  دروآ  نامیا  ام  ینامسآ  باتک  نآرق و  هب  سکره  دنتفگ : باتک  لها  دارفا 

اسراپ نانمؤم  هک  درک  نایبو  دمآ  دورف  قوف  تایآ  ور  نیا  زا  .دراد  شاداپ  کی  دنراد  نامیا  نآرق  هب  هک  ناناملسم  لثم  دروآ  نامیا 
دنراد (1). شاداپ  ود 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: دنا هداد  لامتحا  ود  قوف  هیآ  دروم  رد  نارسفم  . 1

ار دوخ  نامیا  دـیا ! هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  يا  دوش : یم  هتفگ  اـه  نآ  هب  هک  دنتـسه  مالـسا  هب  ناـنمؤم  هیآ  دوصقم  فلا )
.دینک تفایرد  هژیو  ياه  شاداپ  ات  دیزاس  هشیپ  ییاسراپ  اوقت و  دیروآ و  نامیا  زین  ربمایپ  هب  دینک و  رت  قیمع 

ادخ هب  هک  یناسک  يا  دوش : یم  هتفگ  اه  نآ  هب  هک  دنا ، باتک  لها  نانمؤم  هیآ  دوصقم  ب )

ص:357

.هیآ لیذ  یناعملا ، حور  حوتفلا و  وبا  ریسافت  و  ص367 ، ج9 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
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هژیو ياه  شاداپ  ات  دیزاس  هشیپ  اوقت  دیروآ و  نامیا  زین  مالسا  ربمایپ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  نیشیپ  ینامـسآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  و 
.دینک تفایرد 

هیآ لوزن  نأش  اب  لوا  ریسفت  یلو  دنشاب ، باتک  لها  نانمؤم  ناملسم و  نانمؤم  ینعی  هورگ ، ود  ره  هیآ  دوصقم  هک  درادن  یعنام  هتبلا 
.دعب هیآ  هیآ و  نیا  رهاظ  اب  مود  ریسفت  تسا و  رتراگزاس 

: تسا هدش  نایب  ییاسراپ  مالسا و  ربمایپ  هب  نامیا  يارب  هژیو  شاداپ  هس  هیآ  نیا  رد  . 2

(1) ترخآ ؛ رد  يا  هرهب  ایند و  رد  يا  هرهب  یهلا ، تمحر  زا  هرهب  ود  فلا )

؛ ناهانگ شزرمآ  ب )

ار نانمؤم  هار  هک  نآرق  رون  اـی  و  زیخاتـسر 2 ، رد  ار  ناسنا  هار  هک  نامیا  رون  دننک ؛ یم  تکرح  نآ  هلیـسو  هب  نانمؤم  هک  يرون  ج )
دزاس 3. یم  نشور  ایند  رد 

.دنک كرد  دنیبب و  هدرپ  یب  ار  قیاقح  ات  دراد  یمرب  نمؤم  نهذ  بلق و  زا  ار  اه  باجح  اوقت  نامیا و  يرآ ؛

: دیامرف یم  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هراشا  ینیب  نشور  اوقت و  هطبار  هب  ررکم  روط  هب  ثیداحا  نآرق و  رد  . 3

.دهد 4 یم  رارق  لطاب ) زا  قح  تخانش  هلیسو   ) ناقرف امش  يارب  ادخ  دیزاس ، هشیپ  اوقت  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

.دنک 5 یم  هراشا  شناد  اب  اوقت  هطبار  هب  رگید  ياج  رد  و 

نطاب و   ) توکلم اه  نآ  ًامتح  دندرک ، یمن  هطاحا  ار  اه  ناسنا  لد  درگادرگ  اه  ناطیش  رگا  هک : هدش  تیاور  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  و 
دندید 6. یم  ار  اه  نامسآ  ناهج و )

ص:358

هروس هیآ 201  رد  هک  تسا  نامه  دوصقم  اج  نیا  رد  .دزاس و  فرطرب  ار  ناسنا  زاـین  هک  تسا  يا  هرهب  ياـنعم  هب  لـفِک » ( . » 1 - ) 1
(. ...ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر   ) دش نایب  هرقب 
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يوریپ ناشیا  زا  مدرم  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  ای  موصعم  ماـما  قوف  هیآ  رد  رون »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاور  ثیداـحا  یخرب  رد  . 4
ماـما نسح و  ماـما  تمحر  هرهب  ود  زا  روظنم  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ررکم  ثیداـحا  رد  زین  .دننک (1) و  یم 

.تسا یلع  ماما  رون  زا  روظنم  دنتسه و  مالسلاامهیلع  نیسح 

ِیبَأ ْنَع  یِفْعُْجلا ، ٍِرباَـج  ْنَع  َهَبیَـش ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍنوُـمیَم ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ُنـْب  ِیلَع  انثّدـح  فـلا « )
َنوُشْمَت ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجی  َو   ) مالسلاامهیلع ُنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  َلاَق : ِِهتَمْحَر ) ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  : ) َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج 

(2) مالسلا .»  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َوُه  ِِهب َو  َنوُّمَتْأَت  ٍلْدَع  َماَمِإ  َلاَق : ِِهب )

اُونِمآ َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج ، ْنَع  ًاـنَْعنَعُم  يِرْهُّزلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِیلَع  ( » ب
َْمل َْول  اْینُّدلا َو  ِیف  َُهباَصَأ  اَم  اَِنتَعیِش  ْنِم  َنوُکی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهَمَرْکَأ  ْنَم  َّرَض  اَم  َلاَق : ًانیَـسُح  ًانَـسَح َو  ِینْعی  ِِهتَمْحَر ) ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب 

(3) َشیِشَْحلا . »  اَّلِإ  ُُهلُکْأی  ٍءیَش  ِّلُک  یَلَع  ْرِدْقی 

لیلحت

نوچ مه  ماما  ینعی  دزاس ؛ یمن  اه  نآ  رد  رـصحنم  ار  هیآ  يانعم  یلو  دـنک ، یم  نایب  ار  رون  تمحر و  قیداـصم  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
روط نامه  .دنتسه  مالسا  تما  يارب  تمحر  هیام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  .دزاس و  یم  نشور  ار  هار  يرون 

 ( هعساولا هللا  همحر  تسا (  یهلا  عیسو  تمحر  هک  هدش  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  هک 

اه مایپ 

.تسا مالسا  تما  رب  یهلا  تمحر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.تساوقت نامیا و  ینیسح ، تمحر  زا  هدافتسا  طرش  - 2

هلداجم هروس  مجنپ : یس و 

هراشا

ص:359

ص140. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
، قئاقدلا زنک  ح6 و  ص300 ، ج4 ، ناهربلا ، ح29 ؛ ص669 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح945 ؛ ص309 ، ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ( . 2 - ) 2

ص112. ج13 ،
ح27. ص317 ، ج23 ، راونالاراحب ، ح613 و  ص468 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 3 - ) 3
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ناقفانم يّرس  هئطوت  لصاح  البرک  يارجام  - 87

َوُه ّالِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ّـالِإ  ٍهَثـالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  . ) 7 هلداجم /
ایآ « ؛ ) ٌمِیلَع ْیَـش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  ینْدَأ  ْمُهُـسِداس َو ال 
هک نآ  رگم  تسین ، يرفن )  ) هس ییوگزار  چیه  دناد ؟ یم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اه و  نامسآ  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  يا  هتفاین  عالطا 
رت شیب  هن  نآ و  زا  رت  مک  هن  و  تسا ؛ نانآ  نیمـشش  وا  هک  نآ  رگم  تسین ، يرفن )  ) جنپ ییوگزار  چـیه  و  تسا ، نانآ  نیمراهچ  وا 
ربخ دنا ، هداد  ماجنا  هچنآ  زا  نانآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  سپـس  دنـشاب ؛ هک  اجکره  تسا ، نانآ  هارمه  وا  هک  نآ  رگم  تسا ،) نآ  زا  )

«. تساناد يزیچ  ره  هب  ادخ  هک  ارچ ] [ ؛ دهد یم 

لوزن نأش 

؟ دناد یم  مییوگ  یم  ام  ار  هچنآ  ادخ  ایآ  تفگ : نانآ  زا  یکی  .دنتفگ  یم  نخس  رگید  مه  اب  رفن  هس  هک  دنا  هدرک  تیاکح 

! دناد یمن  يرادقم  دناد و  یم  يرادقم  تفگ : یمود 

.دناد یم  ار  همه  سپ  دناد  یم  ار  يرادقم  رگا  تفگ : یموس 

.تسا (1) هاگآ  زیچ  همه  زا  دراد و  روضح  تاسلج  همه  رد  ادخ  هک  درک  مالعا  دمآ و  دورف  قوف  هیآ  سپس 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

یهاگآ دنچ  ره  دنتسه ، هیآ  نیا  بطاخم  مدرم  همه  تقیقح  رد  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  نخس  يور  هیآ  نیا  رد  . 1
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینعی  تسا ؛ رت  قـیمع  اـج ، همه  رد  وا  روـضح  یهلا و  نارک  یب  ملع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.دنیبب دنک و  دوهش  ار  تقیقح  نیا  دناوت 

دهاوخب ناسنا  هاگره  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدـش  ادـج  فارطا  زا  شعافترا  رطاخ  هب  هک  تسا  يدـنلب  ناـکم  ياـنعم  هب  يوَجن » . » 2
یم هتفگ  اوجن  نخس  عون  نیا  هب  دیوگ ، یم  نخس  یناهنپ  یشوگ و  رد  و  دور ، یم  ییادج  هطقن  هب  دوشن ، هاگآ  شنانخس  زا  یـسک 

.دوش

هک يرفن  هس  ره  دـیوگ  یم  هک  نیا  زا  هیآ  دوصقم  هتبلا  تسا ؛ هدـش  هراشا  اوجن  تاـسلج  همه  رد  ادـخ  روضح  هب  تاـیآ  نیا  رد  . 3
مسج ادخ  هک  تسین  نآ  تساهنآ ، نیمراهچ  ادخ  دنشاب ،

ص:360
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.تسوا یملع  هطاحا  ادخ و  روضح  نایب  روظنم  هکلب  دراد ، ناکمو 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ور  نیا  زا  دنراد ؛ روضح  زین  یهلا  نارومأم  ناگتشرف و  دراد ، روضح  اج  همه  رد  ادخ  هک  روط  نامه  . 4
هک هدش  تیاور  قوف  هیآ  ریسفت 

راـک ناـنآ  راـک  دـنراد و  ّطلـست  شتاـقولخم  ماـمترب  هدیـشخب و  دوخ  نیما  دارفا  هب  تردـق  اـب  ادـخ  هک  تسا  یطّلـست  نآ  دوـصقم 
.تسا (1) هدش  هداد  تبسن  ادخ  هب  ور  نیا  زا  تسادخ ،

يریگولج يارب  ینعی  مالک ، تغالب  تحاصف و  تیاعر  رطاخ  هب  اما  هدش  هراشا  رفن  جـنپ  رفن و  هس  یفخم  نانخـس  هب  هیآ  نیا  رد  . 5
.تسا هدشن  هراشا  هدننک  اوجن  رفن  راهچ  دادعت  هب  دوب ، هدمآ  هیآ  رد  هک  راهچ »  » هملک رارکت  زا 

مان هک  دراد  ناقفانم  زا  رفن  دنچ  يّرس  تاسلج  هب  هراشا  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد   . 6
زا دعب  هک  دنتـشون  يا  هدهاعم  دندرک و  هئطوت  هک  هدش  هدرب  هریغم ) ملاس ، فوع ، نب  نمحرلادبع  حارج ، هدـیبعوبا   ) نانآ رفن  راهچ 

نیا و  دـندرگ ) مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  عنام  و   ) دـنزاس فرحنم  مشاـه  ینب  زا  ار  تفـالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو 
.دوب هدش  هداد  عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوب و  مولعم  یهلا  ملع  رد  بلطم 

: َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح ، ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  ِنیَسُْحلا ، ِْنب  ِیلَع  ْنَع  دمحم ، نب  یلع  » 
َُّمث اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  ینْدَأ  ْمُهُـسِداس َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم  )
ِْنب ِنَمْحَّرلا  ِْدبَعَو  ِحاَّرَْجلا  نب  َهَدیَبُع  ِیبَأَو  ٍناَُلفَو  ٍناَُلف  ِیف  ُهیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  َلاَق : ٌمِیلَع ) ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی 

ُهَفاَلِْخلا ُنوُکَت  َال  ٌدَّمَُحم  یَـضَم  ِْنَئل  اوُقَفاَوَتَو  اوُدَهاَعَتَو  ْمُهَنَیب  َباَتِْکلا  اُوبَتَک  ُثیَح  َهَبْعُـش  ِْنب  ِهَریِغُْملاَو  َهَفیَذُـح  ِیبَأ  َیلْوَم  ٍِملاَسَو  ٍفْوَع 
ّانَأ َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم  ّانِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  : ) َّلَجَوَّزَع ُُهلْوَق  ُْتُلق : َلاَق  .َهیْآلا  ِهِذَه  ْمِهِیف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ًاَدبَأ  ُهَُّوبُّنلا  َالَو  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِیف 

 : مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  .َمْوْیلا  َِکلَذ  ْمِهِیف  اََتلََزن  ِناَتیْآلا  ِناَتاَهَو  َلاَق :  2 َنُوُبتْکَی ) ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  یَلب َو  ْمُهاوَْجن  ْمُهَّرِس َو  ُعَمْـسَن  ال 
َِلُتق َمْوی  اَّلِإ  ُباَتِْکلا  َِبتُک  َمْوی  ُِهبْشی  ٌمْوی  َناَک  ُهَّنَأ  يَرَت  َکَّلََعل 
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ُباَتِْکلا َِبتُک  اَذِإ  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُهَمَلْعَأ  يِذَّلا  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِْملِع  ِِقباَس  ِیف  َناَک  اَذَـکَهَو  مالسلا (1)  هیلع  ُنیَسُْحلا 
(2) مالسلا .»  هیلع  ُنیَسُْحلا  َِلُتق 

لیلحت

دراد عالطا  دارفا  يّرـس  تاسلج  همه  زا  ادخ  هک  دـیامرف  یم  ماع  یبلطم  هیآ  هنرگو  دـنک  یم  نایب  ار  هیآ  قیداصم  ثیداحا  هنوگنیا 
.تسا هیآ  قادصم  هک  هدش  هراشا  ناقفانم  يّرس  تاسلج  زا  یکی  هب  قوف  تیاور  رد  یلو 

اب بلطم  نیا  دـشاب و  یحالطـصا  لوزن  يانعم  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  هتفر  راک  هب  لزنا »  » ریبعت قوف  هیآ  لـیذ  تیاور  ردـص  رد  هتبلا 
دعب تایآ  رد  تسادخ و  هار  اب  ینمـشد  زا  نخـس  هلداجم  هروس  هیآ 7  زا  لبق  هک  ارچ  تسا  رتراگزاس  هلداجم  هروس  تاـیآ  قاـیس 

بلطم نیا  هنیدم  رد  قافن  نایرج  دشر  هلداجم و  هروس  ندوب  یندم  هنیرق  اب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تفلاخم  زا  نخس 
.دوش یم  تیوقت 

يّرـس تاسلج  اب  فرخز  هروس  و 80  هیآ 79  قیبطت  ياـنعم  هب  دـناوت  یم  تسا  هتفر  راـک  هب  اـننلزن »  » ریبعت هک  تیاور  لـیذ  رد  اـما 
رارقرب هنیدم  رد  تاسلج  نیا  قوف  تیاور  هلداجم و  هیآ 7  ساسا  رب  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  فرخز  هروس  هک  ارچ  دشاب  ناقفانم 

.تسا تمایق  نایحیسم و  هرابرد  مه  فرخز  هروس  تایآ  قایس  هک  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدش 

اه مایپ 

.دوش یم  یهتنم  یهلا  نادرم  تداهش  هب  یهاگ  هک  دیشاب  ناقفانم  یناهنپ  ياه  هئطوت  بقارم  - 1

.دوب ناقفانم  هئطوت  هجیتن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  - 2

.دوب مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  یهلا و  ملع  رد  البرک  نایرج  - 3

رشح هروس  مشش : یس و 

راگتسر نارگراثیا  - 88

ِیف َنوُدِجَی  ْمِْهَیلِإ َو ال  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َراّدلا َو  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  . ) 9 رشح /

ص:362

 . مالسلا هیلع  نیسحلا  لتق  موی  الإ  مویلا  کلذ  هبشی  ًاموی  يرت  له  يأ  ( . 1 - ) 1
ح6 و ص123 ، ح92 و ج28 ، ص356 ، ج24 ، راحبلا ، ح3 ؛ ص671 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح202 ؛ ص153 ، ج8 ، یفاکلا ، ( . 2 - ) 2

ح25. ص295 ، ج5 ، نیلقثلارون ،

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 431 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_362_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_362_2
http://www.ghaemiyeh.com


( زین  ) و « ؛ ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  ٌهَصاصَخ َو  ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  اُوتوُأ َو  اّمِم  ًهَجاح  ْمِهِروُدُـص 
نانآ يوس  هب  سکره  دـندوب ، هتفرگ  ياج  هنیدـم ) ناـمیا (  و  مالـسا )  ) يارـس رد  نا  ( رجاـهم  ) نآ زا  شیپ  هک  راـصنا ) زا   ) یناـسک

ار نارجاهم )  ) دنبای و یمن  يزاین  هدش ، هداد  نا  ( رجاهم  ) نآ هب  هچنآ  هب  تبـسن  ناشیاه  هنیـس  رد  دـنراد و  یم  تسود  درک ، ترجه 
هاگن شدوخ  يدنمزآ  یتشذگ و ) یب   ) زا سکره  و  دنـشاب ؛ دنمزاین  نانآ  هچرگ  و  دنهد ) یم  حیجرت  و   ) دـننیزگ یمرب  ناشدوخ  رب 

«. دنراگتسر نانآ  اهنت  سپ  دوش ، هتشاد 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نآ تفایرد  ناقحتـسم  زا  ار  راصنا  نارگراثیا  ریقف و  دارفا  هیآ  نیا  دش و  نایب  یگنج  ریغ  میانغ  فرـصم  دراوم  نیـشیپ  تایآ  رد  . 1
زا رفن  دنچ  هب  ار  ریضن  ینب  میانغ  زا  یشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  زین  یخیرات  تایاور  رد  .درامش و  یمرب  میانغ 

.دنداد (1) راصنا 

رد راصنا  هک  دوب ، هنیدم  نامز  نآ  رد  مالسا  یلصا  هاگیاپ  تسا ؛ هدش  دای  نامیا  مالـسا و )  ) يارـس ناونع  اب  هنیدم  زا  هیآ  نیا  رد  . 2
زا یکی  دنتـسب و  ناـمیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  دـندمآ و  هکم  هب  راـب  ود  ترجه  زا  لـبق  راـصنا  نـیمه  .دـندوب  نکاـس  نآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورو  يارب  ار  رهـش  یمومع  راکفا  دندرب و  هنیدم  هب  غیلبت  يارب  ار  ریمُع » نب  بعـصَم   » مان هب  ناناملـسم 
.دندرک هدامآ  نارجاهم 

: تسا هدش  هدرمشرب  راصنا  يارب  یگژیو  تفص و  دنچ  تایآ  نیا  رد  . 3

؛ دنتسه نارجاهم  راد  تسود  نانآ  فلا )

نیا هب  يرظندنلب  اب  دنزرو و  یمن  دـسح  دـننک و  یمن  زاین  ساسحا  دوش  یم  هداد  ریقف  نارجاهم  هب  هک  یمیانغ  هب  تبـسن  راصنا  ب )
؛ دنرگن یم  هلأسم 

ماک كرت  دنـشخب ؛ یم  نانآ  هب  دوخ  لاوما  زا  دـنراد و  یم  مدـقم  دوخرب  ار  نارجاهم  مه  یتسد  گـنت  رد  دـنرگراثیا و  يدارفا  ج )
.تسود ماک  دیآرب  ات  دنریگب  دوخ 

تسا هدش  هدرمش  رب  راصنا  نارجاهم و  يارب  تایآ  نیا  رد  هک  یتافص  هک  تسا  نشور  . 4

ص:363

ادتبم و ار  نیذـلاو »  » هک تسه  زین  يرگید  ریـسفت  یلو  تسا ، لبق  هیآ  ءارقفلل »  » هب فطع  اُؤَّوَبَت ) َنیِذَّلا  َو   ) ریـسفت نیاربانب  ( . 1 - ) 1
(. ص517 ج23 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا رت  بسانم  تایآ  قایس  اب  لوا  ریسفت  یلو  دناد ؛ یم  لقتسم  هلمج  ربخ و  ار  نوبحی » »
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هار دندش و  ادج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هار  زا  ًادعب  هک  یناسک  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوتـسا  نیتسار و  نارای  يارب 
رامـش هب  تایآ  نیا  قیداصم  زا  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  اب  گنج  ای  قافن 

.دنیآ یمن 

.دوش یم  رود  يراگتسر  تشهب و  باوث و  زا  لیخب  ناسنا  یلو  دوش  یم  راگتسر  دزرون ، لُخب  دشاب و  ششخب  لها  سکره  . 5

دوب دنلب  عمط  یب  ندرگ  نک  یهاشداپ  راذگب و  زآ 

( دعس )

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  . 6

رد هچنآ  هب  تبـسن  حیحـش  اما  دزرو ، یم  لـخب  دراد  هچنآ  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  لـیخب  نوچ  تسا ؛ رتدـیدش  لـیخب  زا  حـیحَش 
ای لالح  هار  زا  هک  دنک  یم  وزرآ  دنیب  یم  مدرم  تسد  رد  هچره  هک  اج  نآ  ات  دزرو ، یم  لخب  دراد  دوخ  هچنآ  تسا و  مدرم  تسد 

.دوش (1) یمن  عناق  هدرک  شا  يزور  ادخ  هچنآ  هب  دشاب و  وا  ِنآ  زا  مارح 

لاوما دـیتسه ، لیام  رگا  دومرف : راصنا  هب  ریـضن  ینب  نایدوهی  رب  يزوریپ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  تیاـکح 
امـش نآ  زا  ناتیاه  هناخ  لاوما و  دیهاوخ  یم  رگا  دیوش و  کیرـش  ریـضن  ینب  میانغ  رد  دینک و  میـسقت  نارجاهم  اب  ار  ناتیاه  هناخو 

!؟ دیربن يا  هرهب  میانغ  نیا  زا  دشاب و 

دوخرب ار  نارجاهم  میرادـن و  مه  میانغ  هب  یتشاد  مشچ  مینک و  یم  میـسقت  نارجاهم  اب  ار  نامیاه  هناـخ  لاوما و  اـم  دـنتفگ : راـصنا 
.میرامش یم  مدقم 

دوتس (2). ار  راصنا  هنارگراثیا  هیحور  نیا  دمآ و  دورف  قوف  هیآ 

هب ییاذـغ  درک و  هعجارم  شیوـخ  نارـسمه  هب  ترـضح  درک و  هعجارم  ربماـیپ  هب  يریقف  هک  هدـش  تیاـکح  زین  ثیداـحا  یخرب  رد 
ار اه  نآ  تشاد  ناکدوک  يارب  اذـغ  يرادـقم  هک  درک  هعجارم  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  سپـس  .دـماین  تسد 

هیلع یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناهاگحبص  .دندوب و  دنمزاین  نادب  شا  هداوناخ  هک  یلاح  رد  دروآ  ریقف  يارب  تفرگ و 
داد ربخ  مالسلا 

ص:364

ص291. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص255 و  ج75 ، راونالاراحب ، ص45 ؛ ج4 ، یفاک ، ( . 1 - ) 1
نایب قوف  هیآ  يارب  زین  يرگید  ياـه  لوزن  نأـش  هتبلا  ص162 . ج19 ، راونالاراحب ، ص390 و  ج9 ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  ( . 2 - ) 2

.تسا قادصم  درومرب و  هیآ  قیبطت  باب  زا  ًالومعم  هک  هدش 
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نسح مالسلااهیلع ،  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  رب  درک و  تئارق  ار  قوف  هیآ  دش و  دونشخ  امش  هتشذگ  بش  راک  زا  لاعتم  يادخ  هک 
.دنناراگتسر نانآ  هک  دندیزرون  لخب  دنتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  ریقف  نامهم  هک  درک  قیبطت  مالسلاامهیلع  نیسح  و 

ْنَع ٌهعامج ، يورو  هریره  یبأو  ساّبع  نبا  نع  مهدیناسأب  ٌدهاجمو  یئاطلا  برح  نب  یلعو  نایفس  نب  بوقعی  فسوی : یبأ  ریـسفت  » 
َثَعَبَف َعوُْجلا  ِهَیلِإ  اَکَـشَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  َلاَـق  َهَریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  هل  ظـفللاو  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍبیَلُک ، ِْنب  ِمِصاَـع 

نینمؤملاریما َلاَقَف  َهَلیَّللا ؟ ِلُجَّرلا  اَذَِـهل  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاَقَف  .ُءاَْملا  اَّلِإ  اَنَدـْنِع  اَم  َْنلُقَف : ِهِجاَوْزَأ  َیلِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
اَنَفیَـض ُِرثُْؤن  اَّنَِکل  ِهْیبِّصلا  ُتُوق  اَّلِإ  اَنَْدنِع  اَم  تلاقف : هللا ؟ لوسر  تنب  ای  كدـنع  ام  اهلأسو  َهَمِطاَف  یَتَأف  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  اَنَأ  مالـسلا :  هیلع 

غرف اّملف  امهتنسلأب  ناغضمی  العجو  َحاَبْـصِْملا  ِیئِفْطَأَو  َهْیبِّصلا  یِمَِّون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  ای  مالـسلا :  هیلع  ِیلَع  َلاَقَف  .هب 
یبّنلا ملـس  اّملف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  عم  یّلـص  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف  هللا  لضف  نم  هءولمم  هنفجلا  دـجوف  جارـسب  همطاف  تتأ  لـکألا  نم 
بجع دقل  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأای  لاقو : ادیدش ! ًءاکب  یکبو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلأ  رظن  هتالص  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

همطاـفو ًاـیلع  ینعی  ِهِسْفَن ) َّحُـش  َقُوی  ْنَم   ) هعاـجم يأَو  ٌهَصاـصَخ ) ْمِِهب  َناـک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  : ) أرقا هحراـبلا  مکلعف  ّبرلا 
(1) َنوُِحْلفُْملا . » ) ُمُه  َِکئلوُأَف   ) مالسلا مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو 

لیلحت

هداوناخ مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هک  یماگنه  رد  تسا و  نارجاهم  راصنا و  دروم  رد  هک  تسا  لوا  لوزن  نأش  ياراد  قوف  هیآ  ًارهاظ 
قادـصم رب  هیآ  قیبطت  باب  زا  قوف  تیاور  نیاربانب  .دومن  قیبطت  نآ  رب  درک و  تئارق  نایرج  نیا  رد  ار  هیآ  ربمایپ  دـندرک  راـثیا  شا 

.تسا دیدج 

لُخب و زا  هداوناخ  نیا  ًالوصا  تسا و  هدش  لقن  خیرات  رد  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راثیا  هتبلا 
.دندوب رودب  يدنمزآ 

اه مایپ 

.دنراگتسر نارگراثیا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 1

.دندوبن لُخب  زآ و  لها  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 2

ص:365

باب ح1 ، ص28 ، ج41 ، راـحبلا ، ص74 و  ج2 ، بقانملا ، ص331؛ ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ص678 ؛ ج2 ، تایآلا ، لـیوأت  ( . 1 - ) 1
.102
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هقاح هروس  متفه : یس و 

یهلا شرع  نالماح  - 89

و دنتـسه ؛ نامـسآ )  ) نآ فارطا  رد  ناگتـشرف  و  « ؛ )  ٌهَِینامَث ٍِذئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  اِهئاجْرَأ َو  یلَع  ُکَلَْملا  َو  . ) 13 هقاح /
«. دننک یم  لمح  ناشزارف  رب  رفن )  ) تشه ار  تراگدرورپ  یتسه ) ریبدت  يراد و  ناهج   ) تخت زور  نآ  رد 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

زا هیانک  ریبعت  نیا  سپ  دـشاب ؛ هتـشاد  تخت  دـهاوخب و  ناکم  اـت  تسین  مسج  ادـخ  نوچ  تسین ؛ يداـم  تخت  ياـنعم  هب  شرع » . » 1
زا هورگ  تشه  اـی  رفن  تشه  هلیـسو  هب  ادـخ ، ناـمرف  هب  ناـهج ، ریبدـت  زیخاتـسر  رد  ینعی  تسا ، یتـسه  ریبدـت  يراد و  ماـمز  زکرم 

دریگ (1). یم  ماجنا  اه  ناسنا  ای  ناگتشرف 

راهچ ام و  زا  رفن  راهچ  هک  دنرفن  تشه  نآ  نالماح  تسا و  ملع  شرع ، زا  دوصقم  هک : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 2
.تسا (2) هتساوخ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  زا  رفن 

.تسا هداد  شزومآ  نانآ  هب  ار  شملع  ادخ  هک  دنتسه  نادنمشناد  یهلا  شرع  نالماح  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و 
(3)

تسا (4). تردق  ملع و  مسا  ادخ  شرع  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و 

هک دنتسه  یهلا  ملع  نالماح  نامه  شرع ، نالماح  دراد و  طابترا  یهلا  تردق  ملع و  اب  شرع  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  نیا  زا 
.دنشاب هتشاد  تکرش  راک  نیا  رد  زین  ناگتشرف  زا  یهورگ  تسا  نکمم  دنچ  ره  دنا ، یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  اه  نآ  ردص  رد 

نیا دنتسه  اه ) ناسنا  ای  ناگتشرف   ) نانآ زارف  رب  یهلا  شرع  نالماح  هک  نیا  زا  دوصقم  . 3

ص:366

.دنتسه ناگتشرف  ای  ناسنا  زا  هورگ ، تشه  ای  رفن  تشه  نالماح  هک  هدشن  صخشم  هیآ  رد  ( . 1 - ) 1
ص406. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص219 و  ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص132 ؛ ج1 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2

ج5، نیلقثلارون ، ریسفت  ص9 و  ص69 و ج55 ، ج30 ، راونالاراحب ، ص309 ؛ ج2 ، بولقلا ، داشرا  ص129 ؛ ج1 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3
ص405.

ص405. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص14 و  ج55 ، راونالاراحب ، ص130 ؛ ج1 ، یفاک ، ( . 4 - ) 4
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.دنرترب نانآ  زا  ماقم  رظن  زا  شرع  نالماح  نیا  هک  تسا (1) 

 ( مالسلا مهیلع  یسیع  یسوم و  میهاربا ، حون ، ینعی   ) نیلوا زا  رفن  راهچ  یهلا ، شرع  نالماح  هک : تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  . 4
شرع لماح  يانعم  دنتسه (2) و  مالـسلا )  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ینعی   ) نیرخآ زا  رفن  راهچ  و 

.تسا (3) ندوب  ملع  لماح  ندوب ،

ِدَّمَُحم ْنَع  ِمْهَْجلا ، ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍِمتاَح ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنیَـسُْحلا ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  يِراَزَْفلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  » 
َنَسَْحلاَو ًاِیلَعَو  ًادَّمَُحم  ِینْعی  َُهلْوَح ) ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  : ) َیلاَعَت ِهَّللا  ُلْوَق  ُلوُقی : مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب 

(4) َنیِعَمْجَأ . »  ْمِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  یَسیِع  یَسُوم َو  َلیِعاَمْسِإَو َو  َمیِهاَْربِإَو  َنیَسُْحلاَو 

لیلحت

هتشذگ و ناربمایپ  زا  ار  اه  نآ  مان  دهد و  یم  حیضوت  ار  یهلا  شرع  نالماح  هک  دیآ  یم  رامش  هب  قوف  هیآ  ریسفت  ثیداحا  هنوگنیا 
.دنک یم  صخشم  مالسا  تما 

تردق ملع و  نالماح  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  مالـسا و  ربمایپ  نیـشیپ ، ناربمایپ  زا  دعب  ینعی 
.دندوب مدرم  هب  یهلا  مولع  غالبا  هطساو  هک  دنتسه  نانآ  .تساه  نآ  شود  رب  يرصع  ره  رد  یتسه  ریبدت  تخت  هک  دنتسه  یهلا 

مایپ

.تسا یهلا ) ملع   ) یهلا شرع  لماح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

نج هروس  متشه : یس و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اب  دارفا  شیامزآ  - 90

و « ؛ ) ًادَعَص ًاباذَع  ُهُْکلْسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  ًاقَدَغ  ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  َو  . ) 16 و 17 نج /
، دننک يرادیاپ  تسار )  ) هار رب  ضرف ) رب   ) رگا هک  نیا 

ص:367

.تسا هدمآ  ناگتشرف  زا  نخس  نآ  زا  لبق  نوچ  تسا  رتراگزاس  لوا  لامتحا  اب  هیآ  رهاظ  ( . 1 - ) 1
ص4. ص82 و ج55 ، ج7 ، راونالاراحب ، ص520 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص219. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص27 و  ج55 ، راونالاراحب ، ( . 3 - ) 3
ح4. ح6 و ص377 ، ص91 ، ج4 ، ناهربلا ، ح8 و  ص90 ، ج24 ، راحبلا ، ح7 ؛ ص716 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 4 - ) 4
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هب ار  وا  دنادرگ ، يور  شراگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  مییامزایب ؛ ار  نانآ  دروم )  ) نآ رد  ات  مینک ، یم  ناشباریـس  ناوارف  بآ  اب  ًامتح 
!«. مینک یم  دراو  راب ) تقشم   ) هدنیازف باذع 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ناینج نانخـس  يال  هبال  هک  دشاب  ادـخ  بناج  زا  ینانخـس  ای  شیوخ و  موق  اب  نج  نانمؤم  نانخـس  هلابند  تسا  نکمم  تایآ  نیا  . 1
نوناق نایب  نوچ  درادـن ؛ يریثأت  بلطم  هجیتن  رد  یلو  دراد  يرت  شیب  بسانت  تایآ  قایـس  رهاظ و  اب  لوا  لامتحا  تسا ؛ هدـش  ناـیب 

.ددرگ یم  ارجا  ناسنا  نج و  دروم  رد  هک  تسا  شیامزآ 

بجوـم اـهنت  هن  ناـمیا ، هار  رب  تماقتـسا  ینعی  تسا ؛ هدـش  هراـشا  تمعن  قزر و  ینوزف  اـب  يوـنعم  روـما  هطبار  هب  تاـیآ  نیا  رد  . 2
هجیتن رد  ناوارف و  بآ  تمحر و  ناراب  لوزن  بجوم  هکلب  دـناسر ، یم  لاـمک  تداعـس و  هب  ار  ناـسنا  ددرگ و  یم  يونعم  تاـکرب 

.ددرگ (1) یم  دارفا  هافر  نیمز و  ینادابآ  تمعن و  ینوزف 

، دشاب رذگدوز  رگا  نامیا ، ِتسار  هار  هب  نداهن  ماگ  ینعی  تسا ؛ هدش  دـیکأت  تسار » هار  نامیا و  رب  تماقتـسا   » رب تایآ  نیا  رد  . 3
.دوش یم  تاکرب  لوزن  بجوم  هک  تسا  نامیا  تسار و  هار  رد  یگداتسیا  تماقتسا و  هکلب  درادن ، لابند  هب  ار  ییاه  تمعن  نینچ 

زا اه و  تبیصم  اب  یهاگ  دارفا  شیامزآ  يرآ ؛ .تسا  هدش  هراشا  تمعن  بآ و  یناوارف  هلیـسو  هب  دارفا  شیامزآ  هب  تایآ  نیا  رد  . 4
.تمعن شیازفا  اب  یهاگ  تسا و  تمعن  نداد  تسد 

تمعن رثا  رد  رگید  یخرب  یلو  دـنوش ، یم  قفوم  شیوخ  شیامزآ  رد  دـنرازگ و  ساپـس  یهلا  ياـه  تمعن  ربارب  رد  دارفا  یخرب  . 5
.دوب دهاوخ  راب  تقشم  نوزفازور  باذع  نانآ  ماجرف  هک  دندرگ ، یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  دنوش و  یم  یشکرس  رورغ و  راتفرگ  ناوارف 

.تسا (2) هدش  هراشا  نوزفازور  راب  تقشم  باذع  اب  ادخ  دای  زا  دارفا  يرود  هطبار  هب  تایآ  نیا  رد  . 6

نوزفازور باذع  راتفرگ  دنادن ، ار  تمعن  ردق  دباترب و  يور  ادخ  دای  زا  رگا  یسک  يرآ ؛

ص:368

.تسا هیآ 12  حون ، هروس  رد  هیآ  نیا  هباشم  ( . 1 - ) 1
.تسا هیآ  نیا  هباشم  زین  هط  هروس  هیآ 124  ( . 2 - ) 2
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.دوش (1) یم 

ماما تداهش  هلیسو  هب  ناینج ) ای  ناسنا   ) دارفا شیامزآ  هیآ  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح 

َمَلْـسَأ ْنَمَف  : ) هرکذ ّزع  هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هیبأ  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  انعنعم  تارف ، انثدـح  لاق : يولعلا  مساـقلاوبأ  انثدـح  » 
یَلَع اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأ  ًابَطَح َو  َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِـساْقلا  اَّمَأ  َو   ) ادـشر اوَّرحت  کـئلوأف  اـنتیالوب  اورقأ  نیذـلا   2 ًادَـشَر ) اْوَّرَحَت  َِکئلوُأَف 

(2) ًادَعَص . » ) ًاباذَع  ُهُْکلْسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  لتق  ِهِیف ) ْمُهَِنتْفَِنل  ًاقَدَغ  ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا 

لیلحت

یهلا شیاـمزآ  قیداـصم  زا  یکی  هب  تیاور  نیا  رد  دـنک و  یم  هراـشا  دارفا  شیاـمزآ  دروم  رد  یهلا  یلک  نوناـق  کـی  هب  قوف  هیآ 
.دندش شیامزآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هلیسو  هب  دارفا  هک  تسا  هدش  هراشا 

یم ناج  ياپ  ات  دـنور و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  ایآ  هک  دـندش  شیامزآ  البرک  ناـیرج  رد  تیـالو  هب  ناـنمؤم  يرآ ،
.دنوش یم  باذع  راتفرگ  دننادرگ و  یم  رب  يور  نآ  زا  دننک و  یم  تلفغ  یهاتوک و  ای  دنوش  یم  تشهب  یهار  تداهش  اب  دنتسیا و 

طخ مه  زونه  .تسا و  دارفا  شیامزآ  هیام  همه  زورما  هک  دوب  نمـشد  تسود و  شیامزآ  هیام  رـصع  نآ  رد  اهنت  هن  اروشاع  تضهن 
.دنک یم  میسقت  يدیزی  ینیسح و  هورگ  ود  هب  ار  دارفا  ینیسح  خرس 

مایپ

(. دیا هداتسیا  ههبج  مادک  رد  هک  دیشاب  بقارم  سپ   ) تسامش شیامزآ  هیام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اروشاع و  تضهن 

( رهد  ) ناسنا هروس  مهن : یس و 

هراشا

ص:369

زین راب  تقـشم  باذـع  هب  تسا ، تقـشم  بجوم  اه  هندرگ  زا  نتفر  الاب  نوچ  تسا و  نتفر  الاب  يانعم  هب  لصا  رد  دعـص » ( . » 1 - ) 1
.دشاب راب  تقشم  نوزفازور  باذع  هب  هراشا  اج  نیا  رد  هک  تسین  دیعب  هدش و  هتفگ  دعص 

ح667. ص511 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 3 - ) 2
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نآ ياه  شاداپ  یگداوناخ و  راثیا  - 91

ِرْذَّنلِاب َو َنُوفُوی  ًاریِْجفَت  اهَنوُرِّجَُفی  ِهّللا  ُدابِع  اـِهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع  ًارُوفاـک  اـهُجاِزم  َناـک  ٍسْأَـک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  . ) 22  - 5 ناسنا /
ًءازَج َو ال ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  ًاریِطَتْسُم َو  ُهُّرَش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی 

ًاریِرَح ًهَّنَج َو  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  ًاروُرُس َو  ًهَرْضَن َو  ْمُهاَّقل  ِمْوَْیلا َو  َِکلذ  َّرَش  ُهّللا  ُمُهاقَوَف  ًاریِرَطْمَق  ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  ّانِإ  ًاروُکُش 
ْنِم ٍهَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  ًالِیلْذَـت َو  اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  اُهلالِظ َو  ْمِْهیَلَع  ًهَِیناد  ًاریِرَْهمَز َو  ًاسْمَـش َو ال  اهِیف  َنْوَرَی  ِکـِئارَْألا ال  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم 

ًالِیبَْسلَـس َو یّمَُـست  اهِیف  ًاْنیَع  ًالِیبَْجنَز  اهُجاِزم  َناک  ًاسْأَک  اهِیف  َنْوَقُْـسی  ًاریِدْقَت َو  اهوُرَّدَق  ٍهَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق  اَریِراوَق  َْتناک  ٍباوْکَأ  ٍهَِّضف َو 
ٌرْضُخ ٍسُدنُس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع  ًارِیبَک  ًاْکُلم  ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  ًارُوْثنَم َو  ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی 

، تقیقح رد  « ؛ ) ًاروُکْـشَم ْمُُکیْعَـس  َناک  ًءازَج َو  ْمَُکل  َناک  اذـه  َّنِإ  ًاروُهَط  ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  ٍهَِّضف َو  ْنِم  َرِواـسَأ  اوُّلُح  ٌقَْربَتْـسِإ َو  َو 
نآ زا  ادخ  ناگدنب  هک  يا  همشچ  نامه ) ( ؛ تسا هتخیمآ  روفاک  شوخرطع )  ) اب نآ  هک  دنشون  یم  بارش ) زا   ) یماج زا  ناراکوکین 
نآ يدب  هک  يزور  زا  دـننک و  یم  افو  رذـن  هب  دـننک .) یم  ناور  و   ) دنفاکـش یم  ًالماک  ار  نآ  دـنهاوخب ) اجک  ره  زا   ) دنـشون و یم 

: دنیوگ یم  هک  یلاح  رد   ) .دنناروخ یم  ریـسا  میتی و  اونیب و  هب  دنراد ، شتـسود  هک  یلاح  رد  ار ، اذـغ  و  دنـسرت ، یم  تسا  هدرتسگ 
زا ام  تقیقح ، رد  .میهاوخ  یمن  امـش  زا  يا  يرازگ  ساپـس  یـشاداپ و  چیه  و ] ، ] میهد یم  اذغ  ادخ  تاذ  رطاخ  هب  طقف  ار  امـش  ام )
یم هاگن  زور  نآ  يدب  زا  ار  نانآ  ادـخ  سپ  .تسا  تخـس  و ]  ] يور شرت  رایـسب  هک  يزور  زا  میـسرت ، یم  نامراگدرورپ  باذـع ) )
دهد یم  شاداپ  نانآ  هب  ریرح  ياه ) سابل   ) تشهب و ناش ، ییابیکـش  رطاخ  هب  و  دریذـپ ، یم  ینامداش  یباداش و  اـب  ار  ناـنآ  دراد و 

؛ دننیب یمن  دیدش  يامرس  دیشروخ و  نازوس ) يامرگ   ) چیه اج  نآ  رد  و ] ، ] دنا هدز  هیکت  اه  تخت  رب  تشهب )  ) نآ رد  هک  یلاح  رد 
هرقن و زا  ییاه  فرظ  و  تسا ؛ هدـش  نتورف  ًالماک  ندـیچ  يارب  شیاه  هویم  تسا و  کـیدزن  ناـنآ  هب  نآ  ناـتخرد )  ) ياـه هیاـس  و 
و دـنا ؛ هدرک  نیعم  ار  اه  نآ  هزادـنا  لماک  روط  هب  هک  يا  هرقن  ياهرولب  دوش ؛ یم  هدـناخرچ  ناشدرگرب  تسا  نیرولب  هک  ییاهوبس 

( نامه ( ؛ تسا هتخیمآ  لیبجنز  اب  نآ  بارش )  ) هک دنوش  یم  باریس  یماج  زا  اج  نآ  رد 

ص:370
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ینیب یم  ار  نانآ  هک  یماگنه  دنخرچ ، یم  نانآ  درگرب  راگدنام  یناناوجون  و  دوش ؛ یم  هدیمان  لیبسلس  اج  نآ  رد  هک  يراس  همشچ 
! ینیب یم  یگرزب  ِییاور  نامرف  ناوارف و  تمعن  ینیبب ، ار  تشهب )  ) اج نآ  هک  یماگنه  .دنا و  هدنکارپ  يدـیراورم  نانآ  يرادـنپ  یم 

بارش ناشراگدرورپ  دنوش و  یم  هتسارآ  هرقن  زا  ییاهدنب  تسد  اب  تسا و  میخض  ریرح  كزان و  ریرح  زبس  ياه  سابل  ناشزارف  رب 
«. دش دهاوخ  يرازگ  ساپس  ناتشالت  تسامش و  يارب  یشاداپ  نیا  تقیقح ، رد  .دناشون  یم  نانآ  هب  هدننک  كاپ  كاپ و 

لوزن نأش 

هیلع یلع  هک  دندرک  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش و  رامیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  هدـش  تیاکح 
یخرب قبط  و   ) نانآ مداخ  هّضف  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دـیامنب و  نانآ  يافـش  يارب  يرذـن  مالـسلا 

.دنریگب هزور  زور  هس  افش  زا  سپ  هک  دندرک  رذن  مالسلاامهیلع )  نیسح  نسح و  ثیداحا 

رد یلو  دنتخپ ، نان  دـندرک و  ضرق  وج  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنتفرگ و  هزور  هداوناخ  همه  زیزع ، ود  نآ  يافـش  زا  سپ 
هب ار  رگید  ثلث  دمآ و  یمیتی  سپس  دنداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  ثلث  نانآ  تساوخ و  اذغ  دمآ و  هناخ  رد  رب  يدنمزاین  راطفا  ماگنه 

هناخ هب  دندش و  علطم  نایرج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  .دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  رخآ  ثلث  دمآ و  يریـسا  نآ  زا  دعب  دـنداد و  وا 
دش (1). لزان  نآ ) هیآ  هدجه  ای   ) ناسنا هروس  ماگنه  نیا  رد  دندمآ و  مالسلااهیلع  همطاف 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نانآ هب  تسا ، هدرتسگ  ناشلامعا  جـیاتن  ناراکوکین  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  یگدرتسگ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  َرب »  » عمج راربَا »  » هژاو . 1
دنیوگ (2). یم  راربا 

هب ینوفع  دـض  يارب  دراد و  يدـنت  يوب  هک  تسا  روهـشم  ِروفاک  يانعم  هب  زین  شوخ و  يوب  وب و  شوخ  هایگ  يانعم  هب  روفاـک » . » 2
.تسا لثملا  برض  یکنخ  يدیفس و  رد  دور و  یم  راک 

.تسا کنخ  دیفس و  ای  دراد و  یشوخ  يوب  یتشهب  بارش  يرآ ؛

ص:371

، قحلا قاقحا  ص107-111 و  ج3 ، ریدغلا ، ص261-262 ؛ ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص471 ؛ يدحاو ، لوزنلا  بابـسا  ك.ر : ( . 1 - ) 1
هعیش ثیدح  ریسفت و  ياه  باتک  رد  و  هدرک ، تیاکح  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  یـس  زا  شیب  زا  ار  ثیدح  نیا  ص171-157  ج3 ،

.دنداد ریسا  میتی و  ریقف ، هب  ار  دوخ  ياذغ  مامت  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  هتبلا  .تسا  هدمآ  ررکم  زین 
(. ص349 ج25 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا هجوت  اب  هارمه  يراکوکین  يانعم  هب  ِرب » ( . 2 - ) 2
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: تسا هدش  هراشا  ناکین  شاداپ  تمعن و  دنچ  هب  تایآ  نیا  رد  . 3

؛ دیآ یم  نوریب  ییاه  همشچ  زا  هک  یتشهب ، يوب  شوخ  بارش  فلا )

؛ زیخاتسر ياه  باذع  ّرش  زا  تینما ، ب )

؛ رورس ینامداش و  اب  نانآ  زا  لابقتسا  ج )

؛ تسا ناکینربص  شاداپ  هک  تشهب  دوخ  د )

.ریرح ياه ) شرف  اه و  سابل  -( ) ه

: تسا هدش  هدرمشرب  ناکین  یگژیو  دنچ  تایآ  نیا  رد  . 4

.دننک یم  لمع  دوخ  رذن  هب  دندهعتم و  يدارفا  نانآ  فلا )

.دنا كانساره  زیخاتسر  تخس  باذع  زا  ب )

دنمزاین دوخ  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  اذغ  ناریسا  تسرپرـس و  یب  ناکدوک  نادنمزاین ، هب  دننک و  یم  یناسر  دادما  يرگراثیا و  ج )
.دنتسه اذغ  نآ 

.دنرادن یسک  زا  رکشت  شاداپ و  راظتنا  دننک و  یم  یناسردادما  ادخ  يارب  دنراد و  صالخا  ناشراک  رد  د )

.دننک یم  لّمحت  ار  تالکشم  دنروبص و  یناسردادما  تادهعت و  ماجنا  هار  رد  دنتسه و  ابیکش  ه )-

یم ار  نآ  دـنهاوخب  اجک  ره  تساهنآ و  رایتخا  رد  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  يا  همـشچ  زا  تشهب  رد  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب  راربا و  . 5
.دنزاس یم  يراج  دنفاکش و 

ناربمایپ و ریاس  هناخ  هب  اج  نآ  زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  همـشچ  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
یم هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمحر  ملع و  همـشچ  زا  مدرم  ایند  رد  هک  روط  نامه  دوش (1) ؛ یم  يراج  ناـنمؤم 

.دوش یم  ریزارس  نارگید  هناخ  هب  ترضح  نآ  هناخ  زا  یتشهب  بارش  دبای و  یم  مّسجت  رما  نیا  زین  ترخآ  رد  دندرک ،

نآ تخس  باذع  زیخاتسر و  زور  زا  هک  یناسک  اما  دراد ؛ هراّفک  تسا و  مارح  نآ  زا  فّلخت  بجاو و  ناگمه  يارب  رذن  هب  يافو  . 6
.دنراد دوخ  رذن  ماجنا  هب  يرت  شیب  دهعت  دنساره ، یم 

ص:372

ج5، نیلقثلاروـن ، ریـسفت  ص303 و  ج1 ، همغلا ، فـشک  و 247 ؛ ص240  ج35 ، راونـالاراحب ، ص260 ؛ قودـص ، یلاـما  ( . 1 - ) 1
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شور ینعی  تسا ؛ هدمآ  عراضم  لعف  تروص  هب  نادنمزاین  هب  نداد  اذغ  زیخاتـسر و  زا  سرت  رذـن و  هب  يافو  هلأسم  تایآ  نیا  رد  . 7
.دتفا یمن  قافتا  راب  کی  طقف  تسا و  رمتسم  اه  نآ  رد  تلاح  لامعا و  نیا  تسا و  هنوگ  نیا  ناکین 

رب نارگید  نتـشاد  مدـقمو  راثیا  ناـمه  نیا  دنـشخب (1) . یم  نارگید  هب  ار  نآ  دـنراد  اذـغ  هب  لـیم  ناـشدوخ  هک  نـیا  اـب  ناـکین  . 8
تسا (2). يراکوکین  یلاع  هبترم  هک  تسا  نتشیوخ 

ریسا هک  یناگدرب  ای  دندوب ، هدش  ریسا  ناناملسم  تسد  هب  هنیدم  رد  هک  دنتسه  ینارفاک  ناکرشم و  قوف  هیآ  رد  ریسا »  » زا دوصقم  . 9
يارب یصاخ  لحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد  هتبلا  .تسا  رت  بسانم  لوا  لامتحا  دنچره  ناینادنز ؛ ای  دندوب و  دوخ  کلام 

هب نداد  اذغ  ییاناوت  یـسک  هچنانچ  دـننک و  بقارم  نانآ  زا  ات  دـندرک  یم  میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  نانآ  دوبن و  ناریـسا  يراد  هگن 
.دندیبلط (3) یم  اذغ  نارگید  زا  ناریسا  تشادن  ار  ناریسا 

، ترضح نآ  ياه  شرافس  رثا  رد  مدرم  هک  يروط  هب  دندرک ، یم  شرافس  ناریسا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  . 10
دندرمش (4). یم  مدقم  دوخرب  ار  وا  دنداد و  یم  ریسا  هب  ار  دوخ  ياذغ 

توکلم رد  یتشهب  ناتـسوب  رـس  زا  ار  وا  ادـخ  دـهد ، اذـغ  ناملـسم  هس  هب  سکره  هدـش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  . 11
داد (5). دهاوخ  اذغ  اه  نامسآ 

هب دشاب ، هنسرگ  شناملسم  هیاسمه -  ای  ردارب -  هک  یلاح  رد  دباوخب  ریس  بش  هک  يا  هدنب  هدش : تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچ  مه 
تسا (6). هدرواین  نامیا  نم 

یم اذغ  ادخ  تاذ  يارب  طقف  نانآ  تسا ، هدش  هراشا  نارگید  هب  نداد  اذـغ  یناسر و  دادـما  رد  ناکین  صالخا  هب  تایآ  نیا  رد  . 12
.دنبلط یمن  مدرم  زا  يرکشت  شاداپ و  چیه  دنهد (7) و 

ص:373

لوا يانعم  دـعب  هیآ  هب  هجوت  اـب  نکل  ددرگرب ؛ هَّللا »  » هب دـنا  هداد  لاـمتحا  یخرب  یلو  ددرگ  یم  رب  ماـعط  هب  هّبح »  » ریمـض ( . 1 - ) 1
(. ص353 ج25 ، هنومن ، ریسفت   ) تسا رت  حیحص 

(. 92 نارمع / لآ  ( ) َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  ( . ) 2 - ) 2
.نامه هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

ص131. ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  ( . 4 - ) 4
ص304. ج24 ، هعیشلا ، لئاسو  ص371 و  ج71 ، راونالاراحب ، ص147 ؛ ج1 ، بولقلا ، داشرا  ح3 ؛ ص200 ، ج2 ، یفاک ، ( . 5 - ) 5

لئاسو ص369 و  ج71 ، راونالاراحب ، ص146 ؛ ج1 ، بولقلاداشرا ، ص216 ؛ نیدلا ، مالعا  ص598 ؛ یسوط ، خیـش  یلاما  ( . 6 - ) 6
ص327. ج24 ، هعیشلا ،

.درادن تروص  ادخ  هنرگ  تسادخ و  تاذ  هَّللا » هجو   » زا دوصقم  ( . 7 - ) 7

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 443 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_373_7
http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا تین  هب  لمع  شزرا  درادن و  يونعم  شزرا  دوش  ماجنا  مدرم  زا  رکشت  بلط  يراکایر و  يارب  یهلا و  ریغ  هزیگنا  اب  هک  یلامعا 
.دراد یگتسب 

ناشن رطاخ  هب  یلو  تسا  ناسنا  تافص  زا  سوبع  .تسا  هدش  دای  دیدش » سوبع و  زور   » ناونع اب  زیخاتسر  زور  زا  تایآ  نیا  رد  . 13
.تسا هدش  دای  سوبع  ناونع  اب  نآ  زا  زیخاتسر  كانلوه  باذع  تخس و  ثداوح  نداد 

رد هکلب  دـنک  یم  ظفح  زور  نآ  ّرـش  زا  ار  نانآ  اهنت  هن  ادـخ  یلو  دنـسرت  یم  راگدرورپ  باذـع  زیخاتـسر و  زور  رـش  زا  ناکین  . 14
شاداپ نیا  .دننک  یم  هدافتسا  نآ  ياه  تمعن  زا  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  دوش و  یم  لابقتـسا  نانآ  زا  یمّرخ  يداش و  اب  زیخاتـسر 

.دنناسر یم  دادما  نارگید  هب  دننک و  یم  افو  دوخ  رذن  هب  دنروبص و  تالکشم  ربارب  رد  ناکین  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اه 

؛ دشاب لاثم  باب  زا  دراوم  نیا  تسا  نکمم  یلو  تسا ، هدش  دای  ناریـسا  نامیتی و  ارقف ، هورگ  هس  هب  نداد  اذـغ  زا  تایآ  نیا  رد  . 15
همه هب  یندیـشون  سابل و  اذـغ و  لماش  هک  دراد ، شاداپ  ادـخ  دزن  تسا و  بولطم  هعماج  نادـنمزاین  هب  یناسر  دادـما  عون  ره  نوچ 

.دوش یم  دنمزاین  راشقا 

: تسا هدش  هدرمشرب  ناکین  يارب  یعونتم  یتشهب  ياه  تمعن  تایآ  نیا  رد  . 16

.تسا هرقن  زا  یتنیز  ياهدنبتسد  اب  هارمه  ابید  ریرح و  سنج  زا  هک  یتشهب  رخاف  ياه  سابل  فلا )

ناکین هب  ادخ  هک  كاپ  یبارش  زین  تسا و  هدمآ  تسد  هب  لیبسلس  همشچ  زا  هدش و  هتخیمآ  لیبجنز  اب  هک  اراوگ  ياه  یندیشون  ب )
.دناشون یم 

.دشخب یم  نایتشهب  سلاجم  هب  یصاخ  ییابیز  هک  نیرولب  ياه  حدق  هرقن و  سنج  زا  یتشهب  يابیز  ياه  فرظ  ج )

هنوگ چـیه  ات  دـننک  یم  نیمأـت  ار  ناـنآ  ياـه  یندیـشون  اذـغ و  دـنخرچ و  یم  ناـیتشهب  درگادرگ  هک  ناوجون  نارازگ  تمدـخ  د )
.دشابن تشهب  رد  ناکین  يارب  یتمحز 

هویم هک  تسا  هوـیمرپ  ناـتخرد  هیاـس  ریز  هکلب  هدـنزگ ، يامرـس  هن  دراد و  نازوـس  باـتفآ  هن  هک  شخب  تذـل  مارآ و  یطیحم  ه )-
.دننک یم  هدافتسا  اه  تمعن  نیا  زا  هدز و  هیکت  ییاه  تخترب  نایتشهب  دنا و  سر  تسد  رد  شیاه 

.تسایند رد  ناکین  يراکوکین  اه و  شالت  شاداپ  اه  نیا 

ص:374
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نآ زا  تایآ  نیا  رد  هک  ییاه  تمعن  تسا و  توافتم  ترخآ  رب  مکاح  ماظن  لوصا و  اب  ییایند  یگدنز  رب  مکاح  ماظن  لوصا و  . 17
ای هدینـش  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رتالاب  یتشهب  ياه  تمعن  قیاقح  هنرگ  و  دـنا ، یتشهب  بهاوم  هب  انعمرپ  یتاراشا  اهنت  هدـش  دای  اه 

.میا (1) هدید 

زا ًالثم  درب ؛ یم  مان  اه  نآ  زا  دنا  هدش  هتخانـش  ام  يارب  هک  ییاه  مان  اب  ادخ  یلو  دنرادن  يدننامه  ایند  رد  یتشهب  ياه  تمعن   » ینعی
(2) .دنتشاد » هقالع  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  يرطعم  هدام  لیبجنز  .تسا  جوزمم  لیبجنز  اب  هک  درب  یم  مان  يروهط  بارش 

زا ار  نیرولب  ياه  فرظ  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هدـش  هتخاس  هرقن  زا  یتشهب  نیرولب  ياه  فرظ  هک  هدـش  نایب  تایآ  نیا  رد  . 18
یگدنشخرد مه  دنراد و  ار  رولب  تیفافـش  مه  یتشهب  ياه  ماج  اه و  فرظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاریبعت  نیا  زا  دنزاس ؛ یمن  هرقن 

.تسایند (3) رولب  هشیش و  نوچ  مه  تشهب  ياه  هرقن  تسا ؛ نایامن  ًالماک  نآ  ياه  هباشون  هک  يروط  هب  ار ، هرقن  ییابیز  و 

يدـنت دـش و  یم  طوـلخم  لـیبجنز  اـب  هک  یبارـش  دـنا : هتـشاد  بارـش  عوـن  ود  برع  مدرم  هک  دـنا  هدرک  ناـیب  نارـسفم  یخرب  . 19
مسق ودره  زا  نآرق  دوب و  شخب  مارآ  هدننک و  تسـس  دش و  یم  هتخیمآ  روفاک  اب  هک  یبارـش  دوب و  روآطاشن  تشاد و  یـصوصخم 

.تسا رایسب  توافت  ترخآ  ررض  نودب  روهط و  بارش  اب  يویند  روآ  نایز  هدننک و  تسم  بارش  نایم  اما  تسا ، هدرک  دای 

یم يراجولگ  رد  یتحار  هب  هک  تسا  يذـیذل  یندیـشون  نآ  تساراوگ و  اـی  یپرد  یپ  تکرح  اـی  ناور ، ياـنعم  هب  لیبَسلَـس » . » 20
.دوش یم  نیمأت  نآ  زا  نایتشهب  بارش  هک  تسا  تشهب  رد  يا  همشچ  مان  تساراوگ و  دوش و 

اهوزرآ و قّقحت  ورملق و  یگدرتسگ  اـی  ترثک  اـی  يریذـپان  لاوز  هب  هراـشا  تسا ،» گرزب  یکُلم  تمعن و  تشهب  رد   » تراـبع . 21
.تسا تشهب  رد  ناگتشرف  يرازگ  تمدخ 

.دشاب یناعم  نیا  همه  هب  هراشا  هک  درادن  یعنام  هتبلا 

ص:375

ص365. ج25 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
(. ص111 ج8 ، راونالاراحب ، ص622 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت   ) تسا هدش  تیاکح  سابع  نبا  زا  ریخا  بلطم  ( . 2 - ) 2

ج8، راونـالاراحب ، ص621 و  ج10 ، ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت   ) تسا هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریخا  هلمج  ( . 3 - ) 3
(. ص111
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.تسا فیطل  مرن و  رایـسب  یمـشیربا و  يا  هچراپ  ریرح  .تسابید  ینعی  میخـض  ریرح  زبس و  كزان  ریرح  زا  نایتشهب  ياه  سابل  . 22
.دنوش یم  دنم  هرهب  اه  تمعن  نیرتهب  زا  ترخآ  رد  دندوب ، مورحم  يدام  ياه  تمعن  زا  ًالومعم  ایند  رد  هک  ینانمؤم  يرآ ؛

.تسا تعیبط  گنر  هب  روآطاشن و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نایتشهب  سابل  يارب  زبس  گنر  باختنا  . 23

راگدرورپ اج  نآ  رد  تسا ؛ ناـنآ  هب  روهط  بارـش  ندـناشون  یتشهب  ناـکین  هب  ادـخ  صاـخ  فطل  یهلا و  گرزب  تمعن  کـی  . 24
ار مسج  حور و  هک  یبارش   (1) روآ ؛ نایز  خلت و  هن  تسا  هدننک  كاپ  كاپ و  هک  یبارش  دناشون  یم  بارـش  ناکین  هبو  تسا  یقاس 

.دروآ یم  طاشن  تینارون و  دنک و  یم  كاپ  اه  یگدولآ  زا 

زا ریغ  هک  يزیچ  ره  زا  ( » یتـشهب ناـکین  هک  دوـش  یم  بجوـم  روـهط  بارـش   ) هک هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  . 25
(2) .دنوش » كاپ  تسادخ 

.دوش (3) كاپ  ناکین  ياه  لد  زا  دَسَح  هک  دوش  یم  بجوم  بارش  نیا  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  . 26

شاداپ ار  یتشهب  ياه  تمعن  دـنک و  یم  رکـشت  نانآ  زا  ادـخ  هک  تسا  نآ  ناکین  دروم  رد  یهلا  گرزب  بهاوم  زا  رگید  یکی  . 27
.ده یم  رارق  نانآ 

قیفوت اه و  تمعن  همه  هنرگ  و  دـنک ، یم  يرازگ  ساپـس  نانآ  زا  ناکین  ياه  شالت  رطاخ  هب  هک  تسادـخ  صاـخ  فطل  نیا  يرآ ؛
.تسادخ زا  ناگدنب  ياه 

یلع ماما  هداوناخ  دراد و  تیمومع  یلو  تسا ، هدمآ  دورف  ناشیا  راکوکین  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  تایآ  نیا  . 28
تسا (4) هدمآ  لوزن  نأش  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  روط  نامه  و  دنتـسه ؛ تایآ  نیا  لماک  قادـصم  لوزن و  زاغآرـس  مالـسلا  هیلع 

.دوب دهاوخ  اه  شاداپ  نیمه  لومشم  دهد ، همادا  ار  نانآ  هار  هک  يرگید  نمؤم  ره  هک 

ص:376

.تسا هدننک  كاپ  كاپ و  يانعم  هب  روهط  ( . 1 - ) 1
ص113. ج8 ، راونالاراحب ، ص623 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 2 - ) 2

ص485. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص95 و  ج8 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3
ص262. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص243 و  ج35 ، راونالاراحب ، ( . 4 - ) 4

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 446 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_376_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_376_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_376_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_376_4
http://www.ghaemiyeh.com


لیلحت

دوش یم  تبحص  یصاخ  دارفا  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تایآ  قایس  نکیل  تسا ، هدشن  هدرب  یـسک  زا  یمان  قوف  تایآ  رد  هک  دنچ  ره 
میدرک ار  راک  نیا  ادخ  يارب  ام  هک  دنا  هتفگ  نخس  دروم  نیا  رد  هدرک و  کمک  ریسا  نیکـسم و  میتی و  هب  یـصاخ  تیعقوم  رد  هک 

ار دارفا  ماـن  هیآ  حیـضوت  رد  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  هیآ  ریـسفت  یعوـن  هدرک  ناـیب  ار  هیآ  لوزن  نأـش  هک  قوـف  تـیاور  نیارباـنب  ...و 
.دزاس یم  صخشم 

اه مایپ 

.دیشابن رکشت  شاداپ و  رظتنم  .دینک و  ششخب  صالخا  اب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  نوچمه  - 1

.دینک یگدیسر  هعماج  ناگدرب  ناریسا و  نایاونیب ، هب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  نوچمه  - 2

.دینک افو  شیوخ  ياهرذن  هب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  نوچمه  - 3

تاعزان هروس  ملهچ :

تعجر رد  هدننازرل  هنحص  - 92

اَهُعَْبتَت ُهَفِجاّرلا  ُفُجْرَت  َمْوَی  ًاْرمَأ  ِتارِّبَدُْملاَف  ًاْقبَس  ِتاِقباّسلاَف  ًاْحبَـس  ِتاِحباّسلا  ًاطْـشَن َو  ِتاطِـشاّنلا  ًاقْرَغ َو  ِتاعِزاّنلا  َو  . ) 9-1 تاعزان /
هب دـنگوس  ریگ ! مرن  ناناتـسزاب  هب  دـنگوس  ریگ ! تخـس  ناگدـنریگ  هب  دـنگوس  « ؛ ) ٌهَعِـشاخ اـهُراْصبَأ  ٌهَفِجاو  ٍذـِئَمْوَی  ٌبوـُُلق  ُهَـفِداّرلا 

( هدننازرل  ) هک یلاح  رد  دنازرل ، یم  هدننازرل  هک  يزور  اه !]  ] راک ناگدننک  ریبدـت  و  زاتـشیپ ! ناگدـنریگ  یـشیپ  و  وردـنت ! ناروانش 
«. تسا نتورف  ناشناگدید  برطضم ، ياه  لد  زور  نآ  رد  .دیآرد  نآ  یپ  رد  ور  هلابند 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

: دنا هدرک  هئارا  ریسفت  هس  هروس  نیا  تسخن  هیآ  جنپ  دروم  رد  نارسفم  . 1

اب ار  نانمؤم  حور  یلو  دـننک ؛ یم  لمع  یتخـس  هب  نارفاک  ناج  نتفرگ  ماـگنه  رد  هک  دـنا  یهلا  ناگتـشرف  تاـیآ  نیا  روظنم  فلا )
ریبدت ار  ناهج  روما  دنریگ و  یم  یشیپ  رگید  کی  رب  دننک و  یم  لمع  تعرس  اب  یهلا  نامرف  يارجا  رد  دنریگ و  یم  طاشن  یمرن و 

.دننک یم 

ص:377
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یم یـشیپ  رگید  کیرب  دنوش و  یم  روانـش  اضف  رد  یمرن  هب  هدـش ، هدـنک  اه  قفا  زا  هک  دـنا  نامـسآ  ناگراتـس  تایآ ، دوصقم  ب )
.دننک یم  ریبدت  ار  ناهج  روما  دوخ ) ترارح  رون و  اب  ادخ  نامرف  هب   ) دنریگ و

رب دنوش و  یم  دربن  نادیم  یهار  طاشناب  دنوش و  یم  هدـنک  دوخ  ياه  هناخ  زا  هک  دنتـسه  ادـخ  هار  نادـهاجم  تایآ  نیا  روظنم  ج )
؛ دشاب ریـسفت  هس  ره  هب  هراشا  تایآ  نیا  هک  درادـن  یعنام  هتبلا  دننک (1) . یم  ریبدت  ار  گنج  روما  دـنریگ و  یم  تقبـس  رگید  کی 

.تسا نآ  قادصم  کی  اه  نیا  زا  مادکره  هک  دننک  یم  نایب  ار  یلک  یبلطم  تایآ  ینعی 

.دننک (2) یم  دییأت  ار  نآ  يددعتم  ثیداحا  نوچ  تسا ؛ رت  بسانم  لوا  ریسفت  اما 

صاخ و يرما  هب  هجوت  بلج  ای  بلطم و  رب  دیکأت  يارب  یهاگ  یلو  درادن  دنگوس  هب  يزاین  تسا و  قح  شنانخـس  لاعتم  يادخ  . 2
زیخاتسر و عوقو  رب  ات  دنک  یم  دای  دنگوس  نانآ  ياهراک  ناگتشرف و  هب  اج  نیا  رد  و  دنک ؛ یم  دای  دنگوس  نآ ، تیمها  نداد  ناشن 

.دنک (3) دیکأت  نآ  ندوب  یمتح 

: تسا هدش  هراشا  زیخاتسر  هناتسآ  رد  گرزب  هثداح  ود  هب  تایآ  نیا  رد  . 3

دزیر و یم  مهرد  ناهج  ماظن  یمومع ، مالعا  روپیـش و  ندـیمد  اب  .تسا  لوا  روص  خـفن  هب  هراشا  هک  كانلوه ، يا  هزرل  نیمز  فلا )
.دنریم یم  تادوجوم  همه 

، یمومع مالعا  روپیـش و  ندـیمد  اب  هک  تسا  مود  روص  خـفن  هب  هراشا  اج  نیا  رد  .دـیآ  یم  نآ  لاـبند  هب  هک  گرزب  يا  هثداـح  ب )
.دوش (4) یم  عورش  زیخاتسر  هدش ، هدنز  تادوجوم  همه 

ییادص تسدرک  هک  تسروص  هخفن  نیک  قیالخ  رود  نیا  رد  دنیورب  كاخ  زا 

ص:378

، يزیچ ندیـشک  ای  ندـنکرب  اج  زا  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تاـعزان » ، » زیچ ره  رد  هغلاـبم  قارغا و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  قْرَغ » ( . » 1 - ) 1
تـساوه ای  بآ و  رد  عیرـس  تکرح  يانعم  هب  تاحباس »  » یتحار و هب  اهراک  ماجنا  ناسآ و  ياه  هرگ  ندوشگ  يانعم  هب  تاطـشان » »

(. نیرحبلا عمجم  فاشک و  ریسفت  نایبلا ، عمجم  ریسفت  برعلا ، ناسل  ك.ر : )
8 و 12. ، 7 ح4 ، ص497 ، ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ( . 2 - ) 2

(. ...همایقلا موی  نثعبتل  : ) تسا نینچ  هیآ  ریدقت  ( . 3 - ) 3
دروم رد  دـنا .) هتـسناد  ینامـسآ  هلزلز  ینیمز و  هلزلز  ار  هثداح  ود  نیا  زین  یخرب  هتبلا   ) 82 ص81 -  ج26 ، هنومن ، ریسفت  ( . 4 - ) 4

هیآ 68. لیذ  رمز ، هروس  ك.ر : مود  لوا و  روص  خفن 

نآرق مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comنآرق و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 511زکرم  هحفص 448 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_378_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_378_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_378_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14908/AKS BARNAMEH/#content_note_378_4
http://www.ghaemiyeh.com


زا اه  نآ  نامـشچ  ور  نیا  زا  دنتـسه و  دوخرفیک  باسح و  نارگن  نوچ  دزرل ؛ یم  تّدـش  هب  ناراـکفالخ  ياـه  لد  زیخاتـسر  رد  . 4
.تسا هداتسیا  زاب  تکرح  زا  هتشگ و  نتورف  هداتفا ، ریز  هب  سرت  تّدش 

، دـندرک یم  یـشکرس  هک  یناسک  دـنوش و  یم  نازرل  ناسرت و  زورما  دـنتخادنا ، یم  تشحو  هب  ار  مدرم  ایند  رد  هک  یناـسک  يرآ ؛
.دنوش یم  نتورف  سرت  زا  زورما 

تسا مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایآ  نیا  رد  هدننازرل  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 5
.دمآ دهاوخ  ناشیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دراد و  یباحص  رفن  دراد و 75000  یم  رب  كاخ  زارس  تعجر  ماگنه  رد  هک 

ِمیِرَْکلا ِدـْبَع  ْنَع  ِیلُوقاَْـعلا ، ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ ، ِْنب  ِمِساَْـقلا  ِنَـع  ٍکـِلاَم ، ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ِساَّبَْعلا ، ُنـْب  ُدَّمَُحم  » 
ُهَفِجاَّرلا َلاَق : ُهَفِداّرلا ) اَهُعَْبتَت  ُهَفِجاّرلا  ُفُجْرَت  َمْوَی  : ) َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍدـِلاَخ  ِْنب  َناَمیَلُـس  ْنَع  یِمَْعثَْخلا ،

هیلع ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َباَرُّتلا ، ِهِسْأَر  ْنَع  ُضُْفنی  ْنَم  ُلَّوَأَو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  ُهَفِداَّرلاَو ، مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا 
ُعَْفنَی َمْوَی ال  ُداهْـشَْألا  ُموُقَی  َمْوَی  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  انَلُـسُر َو  ُرُْـصنََنل  ّانِإ  : ) َیلاَعَت ُُهلْوَق  َوُهَو  ًاْفلَأ  َنیِْعبَـسَو  ٍهَسْمَخ  ِیف  مالـسلا 

(1) « . 1 ِراّدلا ) ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  ْمُُهتَرِذْعَم َو  َنیِِملاّظلا 

لیلحت

هنوگ نیا  تسا  نکمم  .دراد  هراشا  نامزلا  رخآ  رد  تعجر  هب  قوف  تیاور  ساسا  رب  اما  تسا  زیخاتـسر  دروم  رد  قوف  تاـیآ  رهاـظ 
اب هک  .دـنک  یم  نایب  تعجر  رد  ار  هدـننازرل  قیداصم  تایآ  زا  تیـصوصخ  ياغلا  اب  ینعی  دـشاب  هتـشاد  هراشا  هیآ  نطاب  هب  ثیداحا 

.دتفا یم  نارگمتس  مادنا  رب  هزررل  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعجر 

نارفاکو صلاخ  نانمؤم  زا  یهورگ  مایق  زا  لـبق  ینعی  .دراد (2)  ثیداحا  نآرق و  زا  یلیالد  هک  تسا  هعیـش  دیاقع  زا  تعجر  هلأسم 
.دنسر یم  رفیک  شاداپ و  هب  زین  ایند  رد  دنوش و  یم  هدنز  هرابود  ضحم 

ص:379

ج1، تارفلا ، یف  و  ح1 ، ص424 ، ج4 ، ناهربلا ، ح134؛ ص106 ، ج53 ، راـحبلا ، ح1 ؛ ص762 ، ج2 ، تاـیآلا ، لـیوأت  ( . 2 - ) 1
«. ًافلا نیعستو  هسمخ   » هیفو رخآ  قیرطب  ح689  ص537 ،

.نآرق ریسافت  یثیدح و  بتک  رد  تعجر  ثحبم  زین  و  يزاریش ، یمداخ  تعجر ، ك.ر : ( . 3 - ) 2
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مایپ

یم نارگمتـس  مادـنا  رب  هزرل  شیوخ  تعجر  اب  هک  تسا  نامزلا  رخآ  رد  هدـننک  تعجر  تیـصخش  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دزادنا

ریوکت هروس  مکی : لهچ و 

؟ دش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  - 93

صاخـشا هک  یماگنه  دـنوش و  ُرپ ) و   ) هتخورفارب اهایرد  هک  یماـگنه  و  « ؛ ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَأـِب  ْتَِلئُـس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  . ) 9  - 8 ریوکت /
.»!؟ دش هتشک  هانگ )  ) دمایپ نیمادک  هب  دوش : هدیسرپ  هدش  روگ  هب  هدنز  رتخد  زا  هک  یماگنه  و  دنوش ، هورگ  هورگ ) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

لیابق زا  یخرب  .دوب  یلهاج  بارعا  تشز  تاداع  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  تاـیآ  نیا  رد  . 1
دندرک (1). یم  روگ  هب  هدنز  ار  نانآ  يداصتقا ، رقف  زا  يریگولج  يارب  دنتسناد و  یم  گنن  ار  نارتخد  دوجو  هِْدنِک ) لثم   ) برع

؛ تخاس صخشم  ار  اه  نآ  قوقح  دومن و  تیبثت  یمالسا  هعماج  رد  ار  نانز  هاگیاج  و  درک ، دروخرب  موش  هدیدپ  نیا  اب  میرک  نآرق 
هک دوش  یم  هداد  هزاجا  نانز  هب  اهروشک  یخرب  رد  تسا و  هدومن  خر  يرگید  تروص  هب  زین  ام  رـصع  رد  یلهاج ، تداـع  نیا  هتبلا 

.دنشکب دلوت  زا  لبق  هنامحر ، یب  ار  شیوخ  كدوک  دننک و  نینج  طقس 

زا هک  تسا  نآ  بلاج  دـندش »؟ هتـشک  هاـنگ  نیمادـک  هب  : » دوش یم  شـسرپ  هدـش » روگ  هب  هدـنز  نارتـخد (2)   » زا زیخاتـسر  رد  . 2
هب مولظم  ناکدوک  ِیهاوگ  دوش و  شسرپ  اه  نآ  زا  هک  دنرادن  شزرا  اهنآ ، محر  یب  نالتاق  ایوگ  دوش ، یمن  شسرپ  اه  نآ  نالتاق 

.تسا یفاک  ییاهنت 

زا و   ) دنوش یم  هتشک  ام  یتسود  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  . 3
هتبلا  (3) دیدش .)؟ هتشک  هانگ  نیمادک  هب  دوش  یم  هدیسرپ  نانآ 

ص:380

.دندرک یم  اه  نآ  ندرک  روگ  هب  هدنز  هب  مادقا  دنتفین  نمشد  تسد  هب  نارتخد  هک  نیا  رطاخ  هب  زین  یهاگ  هتبلا  ( . 1 - ) 1
دنزیر یم  نانآرب  نیگنـس  كاخ  دـننک و  یم  نفد  روگرد  ار  نارتخد  نوچ  و  تسا ، ینیگنـس  يانعم  هب  لـصا  رد  هدوؤم » ( . » 2 - ) 2

.تسا هتفر  راک  هب  اه  نآ  دروم  رد  ریبعت  نیا 
ص593. ج5 ، ناهرب ، ریسفت  ص254 و  ج23 ، راونالاراحب ، ص541 و 542 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ( . 3 - ) 3
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ره لـماش  هیآ ، اـت  دوش  یم  تیـصوصخ  ياـغلا  هدـش  روـگ  هب  هدـنز  نارتـخد  زا  ینعی  دـنراد ؛ رظن  هیآ  نطب  هب  ثیداـحا  هنوـگ  نیا 
.دوشب یمولظم 

هدش لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  تایآ  نیا  دندومرف  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 4
.تسا

ِهَّللا ِلْوَـق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَـجِر ، ِضَْعب  ْنَع  ریـصب ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍمِشاَـه ، ِْنباَو  َدـیِزی  ِنـْبا  ِنَـع  ٍدْعَـس ، ْنَـع  ِیبَأ ، » 
(1) مالسلا .»  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ِیف  َْتلََزن  َلاَق : ْتَِلُتق ) ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  : ) َّلَجَوَّزَع

لیلحت

زا تیـصوصخ  ءاغلا  اب  ینعی  .دراد  هراشا  هیآ  نطاب  هب  قوف  تیاور  اما  تسا  هدـش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد  دروم  رد  قوف  تایآ  رهاـظ 
هیلع نیـسح  ماما  لتق  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دوش  هتخیر  قحان  هب  ياـه  نوخ  لـماش  اـت  هدـش  هداد  هیآ  رد  ییاـنعم  هعـسوت  نارتخد 

؟ دش هتشک  یهانگ  هچ  هب  دوش : یم  هدیسرپ  ناشیا  زا  زیخاتسر  رد  هک  .تسا  مالسلا 

لوزن هن  دور  یم  راک  هب  دـیدج  قیداصم  اب  هیآ  قیبطت  دروم  رد  یهاـگ  ریبعت  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تلزن »  » ریبعت قوف  تیاور  رد  هتبلا 
.تسا قیبطت  يانعم  نیمه  هب  زین  اج  نیا  رد  و  یحالطصا ،

اه مایپ 

.دریگ یم  رارق  یسرپزاب  دروم  بلطم  نیا  دش و  هتشک  هانگ  نودب  مولظم و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیففطم هروس  مود : لهچ و 

تمعن رد  قرغ  ناکین  - 94

ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  َنُوبَّرَقُْملا  ُهُدَهْـشَی  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک  َنوُّیِّلِع  ام  َكارْدَأ  اـم  َنیِّیِّلِع َو  یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  ّـالَک  . ) 28  - 18 نیففطم /
َنوُِسفانَتُْملا َو ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  ٌکْسِم َو  ُهُماتِخ  ٍمُوتْخَم  ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  ِمیِعَّنلا  َهَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع 

.تسا یلاع  بتارم  رد  ناکین  لامعا )  ) همان ًاعطق ، تسین ، نینچ  زگره  « ؛ ) َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ٍمِینْسَت  ْنِم  ُهُجاِزم 

ص:381

یف ح13 و  ص220 ، ح6 و ج44 ، ص255 ، ج23 ، راحبلا ، ح10 ؛ ص767 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ص63 ، تارایزلا ، لماک  ( . 1 - ) 1
ح14. ص432 ، ج4 ، فالتخا ، عم  ناهرببلا 
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یم یهاوگ  ار  نآ  ناـبرقم  و ] ، ] تسا هدـش  هتـشون  هک  تسا  يا  هماـن  نآ ) ( !؟ تسیچ یلاـع  بتارم  هک  درک  هاـگآ  ار  وـت  زیچ  هچ  و 
ِیناوارف ِیباداش  ناشیاه  هرهچ  رد  دـنرگن ؛ یم  هدز و ) هیکت   ) اه تخت  رب  هک  یلاـح  رد  دـنا ؛ ناوارف  یتمعن  رد  ناـکین  ًاـعطق ، .دـنهد 

سپ اه ،) بارش   ) نیا دروم  رد  و  تسا ؛ کشُم  نآ  رهُم  .دنوش  یم  هدناشون  هدش  هداهن  رهُم  صلاخ  بارش  زا  یـسانش ؛ یم  ار  تمعن 
همشچ تسا ، یتشهب ) همشچ   ) رترب بارـش  زا  شا  هزیمآ  .دنزرو و  قایتشا  دنریگ و ) یـشیپ  رگید  کی  رب  هناراوگرزب   ) دیاب ناقاتـشم 

«. دنشون یم  نآ  زا  نابرقم  هک  يراس 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

نابطاخم اـت  دـشک  یم  ریوصت  هب  رگید  مه  ربارب  رد  ار  نادـب  ناـکین و  تشونرـس  هک  تسا  نآ  نآرق  یتیبرت  ياـه  شور  زا  یکی  . 1
تایآ رد  تسا و  هدـش  نایب  نانآ  یتشهب  ياه  تمعن  ناکین و  تشونرـس  تایآ  نیا  رد  .دـننک  باختنا  هناهاگآ  ار  دوخ  هار  دـنناوتب 

.دوب هدش  نایب  نانآ  ياهرفیک  رگ و  بیذکت  ناراک  فالخ  تشونرس  رگید 

.تسا هدش  ریسفت  تشهب  ياه  ناکم  نیرترب  هب  اج  نیا  رد  تسا و  نیشنالاب  صاخشا  ای  الاب  ياه  ناکم  يانعم  هب  نییّلِع » . » 2

: تسا هدش  هئارا  ریسفت  ود  ناکین ،» هدش  هدز  مقر  باتک   » و نییّلع »  » دروم رد 

رارق تشهب  رد  هک  تسا  هبترمدـنلب  یناوید  نیا  تسا و  تبث  نآ  رد  نانآ  ياهراک  همه  هک  تسا  ناـکین  لاـمعا  هماـن  دوصقم  فلا )
.دراد

هب قوف  هیآ  هک  درادن  یعنام  هتبلا  تسا ؛ هدـش  هدز  مقر  تشهب  یلاع  تاجرد  يوس  هب  هک  تسا  ناکین  ییاهن  تشونرـس  روظنم  ب )
.تسا تشهب  یلاع  تاجرد  هب  نانآ  دوعص  لماع  ناکین  لامعا  همان  نوچ  دشاب (1)  هتشاد  هراشا  ریسفت  ودره 

ای لامعا  رظان  ناگتـشرف  نامه  نابّرقم ، .دـنهد  یم  یهاوگ  نآ  رب  دـننک و  یم  هدـهاشم  یهلا  هاگرد  نابّرقم  ار  ناکین  لامعا  همان  . 3
دراد و یهاوگ  یتما  ره  هک  هدـش  هراشا  زین  نآرق  تایآ  یخرب  رد  .دـنراد  الاو  سب  یماقم  هک  دنتـسه  نانمؤم  زا  هدـیزگرب  یهورگ 

تساهنآ (2). رب  هاوگ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ص:382

.272 ص270 -  ج26 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
.89 لحن / ك.ر : ( . 2 - ) 2
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: تسا هدش  هدرمشرب  يددعتم  ياه  شاداپ  ناکین  يارب  تایآ ، نیا  رد  . 4

درک (1). فصو  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  هک  يونعم  يدام و  ناوارف  گرزب و  ياه  تمعن  دنتسه ، یتشهب  ناوارف  ياه  تمعن  رد  فلا )

.دنرب یم  تذل  دنرگن و  یم  ابیز  رظانم  هب  دننز (2) و  یم  هیکت  یتشهب  يابیز  ياه  گرا  اه و  تخت  رب  ب )

.دنرورسم یهلا  ياه  تمعن  زا  دنراد و  باداش  ياه  هرهچ  ج )

، روآ نایز  ياه  بارـش  نوچ  مه  تسا و  هدـننک  كاپ  كاپ و  هک  یبارـش  دنـشون ؛ یم  هدروخن  تسد  هدزرهم و  لالز  بارـش  زا  د )
رب تسد  هاگره  هک  دـنا  هتـسب  وب  شوخ  کشُم  هدام  اب  ار  نآ  رد  یلو  تسا ، هتـسبرد  هک  یبارـش  تسین ؛ اـیند  هدروخ  تسد  وبدـب و 

.تسا جوزمم  مینست  هک  یبارش  نامه  دنک ؛ یم  رپ  ار  اضف  کشم  رطع  يوب  دنهن ، یم  شرهُم 

باذع دنگ و  دوب ، شمتخ  ار  هداب ، بان  ِکشم  شماتخ  قح ، بارش  نآ 

: تسا هدش  نایب  ناکین  یتشهب  ياه  بارش  يارب  یگژیو  دنچ  تایآ  نیا  رد  . 5

.تسین نآ  رد  یصلاخان  یگدولآ و  هک  تسا ، صلاخ  لالز و  یبارش  فلا )

.تسا نامهیم  هب  مارتحا  هناشن  نیا  هک  تسا ، هدروخن  تسد  هتسب و  رد  ياه  فرظ  رد  ب )

ار اضف  نآ  يوب  دننک ، زاب  ار  نآ  ِرد  هاگره  دهد و  یم  کشُم  يوب  هک  دنا  هدناشوپ  يا  هدام  اب  ار  یتشهب  بارـش  ياه  فرظ  ِرد  ج )
.دنک یم  نیگآ  رطع 

.دهد یم  ار  نآ  معط  تسا و  هدش  طولخم  مینست  ینعی  یتشهب ، بارش  عون  نیرترب  اب  بارش  نیا  د )

.تسا ناکین  يارب  اه  نیا  همه 

نانآ زا  مارتحا  لامک  اب  دنشک و  یمن  تمحز  بارش  ندیـشون  يارب  نانآ  ینعی  دنناشون ؛ یم  بارـش  نیا  زا  ناکین  هب  تشهب  رد  ه )-
.دوش یم  ییاریذپ 

ص:383

ج26، هنوـمن ، ریـسفت   ) دراد تلـالد  اـه  تمعن  نآ  تمظعرب  نآ  ندوـب  هرکن  تسا و  ناوارف  ياـه  تمعن  ياـنعم  هب  میعن » ( . » 1 - ) 1
(. ص273

زا ای  و  یتنطلس ) خاک  « ) گرا  » هملک زا  و  یـسراف ، ار  نآ  لصا  یخرب  هک  تسابیز  ياه  تخت  يانعم  هب  لصا  رد  کئارَا » ( . » 2 - ) 2
تـسرد نابیاس  نآ  بوچ  زا  هک  یتخرد   ) كارا هشیر  زا  یبرع و  ار  نآ  لصا  یخرب  و  تختیاـپ ) اـی  ینتطلـس  تخت  « ) كارَا  » هملک

(. عطاق ناهرب  و  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  ادخهد ، همان  تغل  ك.ر :  ) دنا هتسناد  دننک ) یم 
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یهلا هاـگرد  ناـبّرقم  صوصخم  هک  دراد  یـصاخ  معط  دزیر و  یم  ورف  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  هک  تسا  يا  همـشچ  ياـنعم  هب  مینـست » . » 6
.تسا

تاقبط زا  یخرب  و  تسا ، هتـسبرد  ياـه  فرظ  رد  یخرب   (1) تسا ، يراج  اهرهن  رد  یخرب  تسا : یفلتخم  ياـه  بارـش  تشهب  رد 
هب هراـشا  تاریبـعت  نیا  همه  هتبلا  دراد ؛ یفـصو  لـباق  ریغ  یناـحور  هئـشن  تسا و  رت  یلاـع  همه  زا  هک  دزیر ، یم  ورف  تـشهب  يـالاب 

.تساهنآ زا  یحبش  یتشهب و  رترب  قیاقح 

.تسا يراج  نآ  زا  مینست  هک  دنشون  یم  يا  همشچ  زا  تشهب  رد  یهلا  هاگرد  نابّرقم  . 7

یتّمه عیـسو و  دـنلب و  یحور  هک  دنتـسه  یناسک  ناکین  تسا ؛ رترب  ناکین  ماقم  زا  نابّرقم  ماقم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا 
.دنراد صاخ  یماقم  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  نابّرقم  یلو  دنراد ؛ لمع  داقتعا و  رد  دنلب 

تـسد لالز  بارـش  زا  ادخ  دنک ، كرت  ادخ  يارب  ار  يویند  بارـش  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا   . 8
.دنک (2) یم  باریس  ار  وا  یتشهب  هدروخن 

یتشهب هدروخن  تسد  لالز  بارش  زا  ار  وا  ادخ  دنک ، باریس  ار  يا  هنشت  نمؤم  سک  ره  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  و 
.تسا (4) هدش  رکذ  شاداپ  نیمه  دریگب  هزور  ناتسبات  مرگ  زور  رد  هک  یسک  دروم  رد  زین  .دنک (3) و  یم  باریس 

هناراوگرزب و دنهد و  هقباسم  اه  تمعن  نیا  هب  ندیسر  يارب  اه  ناسنا  دیاب  هک  تسا  دنمـشزرا  ردق  نآ  ناکین  یتشهب  ياه  تمعن  . 9
.دیآ (5) یمن  تسد  هب  يراکوکین  هیاس  رد  زج  نیا  دننک و  شالت  ماقم  نآ  هب  ندیسر  يارب  ملاس ، یتباقر  رد 
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.15 دمحم / ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص534. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص6 و  ج24 ، راونالاراحب ، ص352 ؛ ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص430 ؛ ج6 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
عمجم ریسفت  ص199 و  ج2 ، یفاک ، ص182 ؛ یسوط ، خیش  یلاما  ص283 ؛ قودص ، خیش  یلاما  ص64؛ نمؤملا ، باتک  ( . 3 - ) 3

ص693. ج10 ، نایبلا ،
ج10، ناـیبلا ، عـمجم  ریـسفت  ص534 و  ج5 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ص120 ؛ رهـشالا ، لئاضف  و 65 ؛ ص64  ج4 ، یفاــک ، ( . 4 - ) 4

ص693.
يا هقباـسم  هتبلا  تسا ؛ نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  نداد  هقباـسم  و  دنمـشزرا ، زیچ  نتـساوخ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  سفاـنت » ( . » 5 - ) 5

عمجم ریـسفت  نیرحبلا و  عمجم  نآرقلا ؛ بیرغ  یف  تادرفملا   ) دوشن نارگید  هب  ندـناسر  ناـیز  بجوم  هک  يروـط  هب  هناراوـگرزب ،
(. نایبلا
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نم و همطاف و  یلع و  زج  تسا ، هدـش  دای  ناکین  زا  نآرق  رد  اج  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  . 10
تسا (1). هدشن  هدارا  مالسلا  هیلع  نیسح 

ِیف اَـم  ُّلُـک  َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهیِفَنَْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍلـِتاَقُم  ْنَع  ِلیَذُْـهلا ، ِنَع  ِداَنْـسِْإلِاب : ِِهباَـتِک  ِیف  يِزاَریِّشلا  »
اَِنئَابِآب ٌراَْربَأ  ُنَْحن  اَّنَِأل  َنیَـسُْحلاَو  اَنَأَو  َهَمِطاَفَو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِیلَع  اَّلِإ  ِِهب  َداَرَأ  اَـم  ِهَّللا  َوَف  َراْربَأـْلا ) َّنِإ   ) َّلَـجَوَّزَع ِهَّللا  ِباَـتِک 

(2) ِِهلوُسَِرب .» اَْنقَّدَصَو  ِِهتِیناَدْحَِوب  اَّنَمآَو  ِهِِضئاَرَف  ِعیِمَج  ِیف  َهَّللا  اَنْعَطَأَو  اَهِّبُحَو  اْینُّدلا  َنِم  ْتَأَّرَبَتَو  ِِّرْبلاَو  ِتاَعاَّطلِاب  ْتَلَع  اَُنبُوُلقَو  اَِنتاَهَّمُأَو 

لیلحت

.دوش یمن  تایآ  لومـش  تیمومع و  عنام  نیا  دـننک و  یم  نایب  ار  ناکین  راربا و  نشور  لماک و  ياـه  قادـصم  ثیداـحا ، هنوگ  نیا 
.تسا قیبطت  يرج و  باب  زا  تیاور  تلالد  نیاربانب 

اه مایپ 

.دنوش یم  تمعن  رد  قرغ  زیخاتسر  رد  هک  دنتسه  تما  ناکین  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  - 1

.دییوپب ناکین  هار  دیشاب  ینیسح  دیهاوخ  یم  رگا  - 2

رجف هروس  موس : لهچ و 

یضرم یضار و  مارآ  سفن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 95

مارآ ناـج  يا  « ؛ ) ِیتَّنَج ِیلُخْدا  يِداـبِع َو  ِیف  ِیلُخْداَـف  ًهَّیِـضْرَم  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی  . ) 30-27 رجف /
ناگدـنب کلـس )  ) رد سپ  یتسه ؛ وا )  ) تیاضر دروم  و ]  ] يدونـشخ وا ) زا  وت   ) هک یلاح  رد  درگزاب ، تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی !

«. وش دراو  نم  هژیو )  ) تشهب رد  و  يآ ، رد  نم  هژیو ) )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

؛ تسا شیوخ  صاخ  ناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  هژیو  فطل  هدنهد  ناشن  رورپ و  حور  زیگنا و  لد  بلاج ، تاریبعت  ياراد  تایآ  نیا  . 1
.دراد یم  مالعا  نانآ  زا  ار  دوخ  تیاضر  دنک و  یم  توعد  شیوخ  ینامهم  هب  میقتسم  روط  هب  ار  نانآ  ادخ 
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: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هدرمشرب  ار  ادخ  صاخ  ناگدنب  ياه  یگژیو  تایآ  نیا  رد  . 2

؛ دنتسه یمارآ  ناج  نئمطم و  سفن  ياراد  نانآ  فلا )

؛ دنسر یم  یهلا  تمحر  باوث و  هب  دندرگ و  یم  زاب  ادخ  يوس  هب  ب )

؛ دنریگ یم  رارق  فطل  دروم  صاخ ، ِناگدنب  کلس  رد  ج )

؛ دنوش یم  دراو  یهلا  تشهب  رد  د )

؛ دنا یضار  یهلا  فاطلا  اه و  شاداپ  زا  ه ) -

.تسادخ دنسپ  تیاضر و  دروم  نانآ  دیاقع  لامعا و  و )

نآ تلاح  هس  هب  تاـیآ  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یفلتخم  بتارم  تـالاح و  دـناوت  یم  هک  تسا  یمدآ  حور  ناـمه  ناـسنا  سفن  . 3
: تسا هدش  هراشا 

ياه هدـعو  هب  تسا و  هدیـسر  نانیمطا  هلحرم  هب  هتفای و  شمارآ  ادـخ  داـی  ناـمیا و  وترپ  رد  هک  یحور  ینعی  هنئمطم :»  » سفن فلا )
.درادن بارطضا  ثداوح  نافوط  رباربرد  دراد و  نانیمطا  یهلا 

تمعن اه و  شاداپ  درک و  لمع  شیاه  هدعو  مامت  هب  هک  دنیب  یم  نوچ  تسا ؛ دونـشخ  یـضار و  ادـخ  زا  ینعی  هیـضار :»  » سفن ب )
.دندنسپ یم  دهاوخب  تسود  ار  هچره  دنا و  هدیسر  اضر  میلست و  ماقم  هب  ادخ  صاخ  ناگدنب  تشاد ؛ ینازرا  وا  هب  يرتدایز  ياه 

نآرق رگید  تایآ  رد  هتبلا  .ددنسپ  یم  ار  وا  تسا و  دونشخ  یضار و  صخـش  نیا  دیاقع  رادرک و  زا  ادخ  ینعی  هیـضرم :»  » سفن ج )
تسا (1). هدش  دای  زین  هدش » هیوست   » و همهلم » «، » هماّول «، » هراما  » سفن زا 

باوث يوس  هب  ناسنا  هک  تسا  ود  ره  ای  زیخاتـسر  رد  تشگزاب  ای  گرم  ماگنه  رد  تشگزاب  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  زا  دوصقم  . 4
.ددرگ یمزاب  یهلا  تمحر  و 

ناگدنب کلس  رد  وا  ندش  دراو  ناسنا و  يدنمتداعس  ياه  تلع  تقیقح  رد  ناسنا  زا  ادخ  يدونـشخ  ادخ و  زا  ناسنا  يدونـشخ  . 5
.دنا یهلا  تشهب  صاخ و 

، منابرهم وت  هب  تبسن  نم  هک  دهد  یم  يراد  لد  ار  وا  گرم  هتشرف  نمؤم ، گرم  ماگنه  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 6
 ، مالسلا هیلع  یلع  ماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وا  و  ياشگب ! ار  تیاهمشچ 
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زا يا  هدنیوگ  ناهگان  دنتسه و  وت  ناتسود  اه  نیا  دیوگ : یم  هتشرف  دنیب و  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  رگید  ناماما  مالـسلااهیلع و  همطاف 
رد تراگدرورپ ، يوس  هب  درگزاب  یتشاد ، نانیمطا  وا  تیب  لها  دـمحم و  هب  هک  هتفای  مارآ  ناج  يا  دـهد : یم  ادـن  راگدرورپ  يوس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ینعی  نم  ناگدـنب  لخاد  تسا ؛ دونـشخ  وت  زا  شباوث  اب  وا  یتسه و  یـضار  وا  تیالو  هب  وت  هک  یلاح 
(1) يآرد ! متشهب  رد  وش و  وا  تیب  لها 

ملزنم يروگ  رعق  رد  دوبرو  مشوخ  لد  نم  ینم  اب  وت  اجک  ره 

دوب ادوس  رَس و  وت  اب  ارم  هک  دوب  اج  نآ  ناهج  ود  ره  زا  رت  شوخ 

رد تماـیق  رد  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هروس  هروس ، نیا  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  . 7
تـسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایآ ، نیا  رد  مارآ » ناج  يا   » بطاخم هک  هدش  تیاور  زین  و  دوب (2) . دـهاوخ  تشهب  رد  وا  هجرد 

.(3)

: ِِهلْوَق ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب ، ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیِنئاَطَْبلا ، ِْنبا  ِنَع  یَـسُوم ، ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َدَمْحَأ ، ُْنب  ُرَفْعَج  ( » فلا
مالسلا هیلع  ِیلَع  َْنب  َنیَسُْحلا  ِینْعی : ِیتَّنَج ) ِیلُخْدا  يِدابِع َو  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  )

.(4) « 

هیلع ِهَّللاِدـْبَعُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق : ٍدَـقْرَف  ِْنب  ِمِراَد  ْنَع  ٍلَْدنَـص  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ٍبوـُبْحَم ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِساَّبَْعلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  يَوَر  ( » ب
َلاَقَف .َیلاَعَت  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اَهِیف  اُوبَغْراَو  مالسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ُهَروُس  اَهَّنِإَف  ْمُِکِلفاََونَو  ْمُکِِـضئاَرَف  ِیف  ِرْجَْفلا  َهَروُس  اُؤَْرقا  مالـسلا : 

ای : ) َیلاَعَت ِِهلْوَق  َیلِإ  ُعَمْـسَت  َالَأ  َلاَقَف : ًهَّصاَخ ؟ مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحِلل  ُهَروُّسلا  ِهِذَه  ْتَراَص  َفیَکَو  ِسِلْجَْملا : َرِـضاَح  َناَکَو  َهَماَسُأُوبَأ  َُهل 
ِلآ ْنِم  ُُهباَحْـصَأَو  ِهیِـضْرَْملا  ِهیِـضاَّرلا  ِهَِّنئَمْطُْملا  ِسْفَّنلاوُذ  َوُهَف  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  َْنب  َنیَـسُْحلا  ِینْعی  اَمَّنِإ  َهیآـْلا  ُهَِّنئَمْطُْملا ) ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ 

ِِهتَعیِـشَو مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِیف  ُهَروُّسلا  ِهِذَـهَو  ْمُْهنَع  ٍضاَر  َوُهَو  ِهَماـیِْقلا  َمْوـی  ِهَّللا  ِنَع  َنوُـضاَّرلا  ُمُه  مالـسلا  مهیلع  ٍدَّمَُحم 
«. میِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِِهتَجَرَد  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  َعَم  َناَک  ِرْجَْفلاَو  َهَءاَِرق  َنَمْدَأ  ْنَم  ًهَّصاَـخ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِهَعیِـشَو 

(5)
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ص93. ج24 ، راونالاراحب ، ص730 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص382 ؛ نیدلا ، مالعا  ص123 ؛ لامعالا ، باوث  ( . 2 - ) 2

ص439. ج26 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3
ح1. ص460 ، ج4 ، ناهربلا ، ح11 و  ص219 ، ح62 و ج44 ، ص350 ، ج24 ، راحبلا ، ( . 4 - ) 4

ح9. ص461 ، ج4 ، ناهربلا ، ح8 و  ص218 ، ح6 و ج44 ، ص93 ، ج24 ، راحبلا ، ( . 5 - ) 5
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لیلحت

تلاـح اـب  دنتـسه و  یهلا  تیاـضر  دروم  هک  دـنک  یم  ناـیب  یهلا  داـی  هب  مارآ  نئمطم و  ياـه  سفن  دروم  رد  یلک  یبلطم  قوف  هیآ 
هیلع نیـسح  ماما  ینعی  نآ  لـماک  قیداـصم  رب  ار  هیآ  نیا  قوف  تاـیاور  یلو  .دـندرگ  یم  زاـب  وا  يوس  هب  یهلا  شاداـپ  زا  تیاـضر 
هیلع نیـسح  ماـما  رب  هیآ ، هروس و  لوزن  دـعب  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  یکم  رجف  هروس  هکاـج  نآ  زا  .تسا و  هدرک  قیبـطت  مالـسلا 

.تسا هدش  قیبطت  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارجام  اب  رجف  هروس  ياه  هباشت  هتکن :

رب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دش  نایب  قوف  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه  هدـش و  يراذـگ  مان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  هب  رجف  هروس 
.دنا هتسناد  تشهب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  یهارمه  ار  نآ  موادم  تئارق  باوث  هدرک و  دیکأت  نآ  تئارق 

: درک وجتسج  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  هفسلف  تمکح و 

مان هب  هروس  لک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیآ ، نآ  قیداصم  جوا  تسا و  رجف  هروس  جوا  رجف  هروس  رخآ  هیآ  هک  اج  نآ  زا  - 1
.دش هدناوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

حلاص دوه ، ترـضح  لثم  یهلا  ناربهر  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  دای  ناینوعرف  دومث و  داع و  لثم  یـشکرس  ماوقا  زا  هروس  نیا  رد  - 2
.دندش ترخآ  ایند و  رد  یهلا  باذع  راتفرگ  یگمه  ...و  دایز  نبا  دیزی ، نوچمه  دنداتسیا  مالسلا  مهیلع  یسوم  و 

.دوب نانمشد  ناتسود و  يارب  یناحتما  زین  ءالبرک  نایرج  هک  تسا  هدش  هتفگ  نخس  یهلا  ناحتما  زا  هروس  نیا  رد  - 3

.دندش نامیشپ  ناراکمتس  زین  البرک  نایرج  زاب  تسا و  هدش  هتفگ  نخس  زیخاتسر  رد  دارفا  ینامیشپ  زا  هروس  نیا  رد  - 4

اه مایپ 

.دوب یهلا  یضرم  یضار و  نئمطم و  سفن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

یهلا تیاضر  دروم  امـش  دیاقع  راتفگ و  لامعا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  مه  دـینک  شالت  دـیوش  ینیـسح  دـیهاوخ  یم  رگا  - 2
.دشاب
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دلب هروس  مراهچ : لهچ و 

تمظع اب  نادنزرف  ردپ و  - 96

دای دنگوس  هکم )  ) نیمزرـس نیا  هب  « ؛ ) ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ََدلَو  ام  ٍِدلاو َو  ِدَلَْبلا َو  اَذِهب  ٌّلِح  َْتنَأ  ِدَلَْبلا َو  اَذـِهب  ُمِْسقُأ  ال  . ) 1-4
تقـشم جـنر و  رد  ار  ناسنا  نیقی ، هب  هک  داز ! هچنآ  ردـپ و  هب  دـنگوس  يا ! هدـمآ  دورف  نیمزرـس  نیا  رد  وت  هک  یلاـح  رد  منک ! یم 

«. میدیرفآ

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

.دنک یم  دای  دنگوس  نآ ، تیمها  نداد  ناشن  یبلطم و  رب  دیکأت  يارب  یهاگ  اما  دیوگ ، یم  تسرد  تسار و  نخس  لاعتم  يادخ  . 1
.دنک یم  بلج  اه  نآ  هب  ار  ناسنا  هجوت  تساهزیچ و  نآ  تمظع  هدنهد  ناشن  اهدنگوس  نیا 

ناربمایپ تسا و  راگدرورپ  تدابع  دـیحوت و  زکرم  نیتسخن  اج  نآ  اریز  تسا ؛ هدـش  دای  دـنگوس  هکم  نیمزرـس  هب  تایآ  نیا  رد  . 2
.دنا هدرک  فاوط  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  هیلع  لیعامسا  مالسلا ،  هیلع  میهاربا  نوچ  مه  یگرزب 

هک دوش  یم  دای  دنگوس  رهـش  نآ  هب  یلاح  رد  تساج و  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوجو  رطاخ  هب  هکم  تفارـش  . 3
ناونع اب  دـنک ، یم  ترجه  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  .دـشاب  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دوش (1). یم  دای  نآ  زا  يدابآ  اتسور و  ینعی  هیرق » »

یهلا ناربهر  ناملاع و  ینیمزرـس  رد  رگا  .دـننک  یم  یگدـنز  اه  نآ  رد  هک  تسا  ییاه  ناـسنا  شزرا  هب  اـه  نیمزرـس  شزرا  يرآ ؛
.تسین رهش  مان  راوازس  هنرگ  و  درک ، دای  دنگوس  نادب  ناوت  یم  یتح  تسا و  ندمتم  رهش و  اج  نآ  دننک ، یگدنز 

اهرهش سب  يا  هدید  تبرغ  هبوت  یتف  ياک  قشاع  هب  یقوشعم  تفگ 

تسا ربلد  يو  رد  هک  يرهش  نآ  تفگ  تسا  رت  شوخ  اه  نآ  زا  رهش  نیمادک  وگ 

اریز  (2) منک ؛ یمن  دای  دـنگوس  هکم  رهـش  هب  دـیامرف : یم  ادـخ  دـنا : هدرک  رکذ  يرگید  ریـسفت  تایآ  نیا  يارب  نارـسفم  یخرب  . 4
.دننک یم  يراتفر  دب  رایسب  وت  اب  هکم  مدرم 

ص:389

(. 13 دمحم / ( ) ...ْمُهانْکَلْهَأ َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  ( . ) 1 - ) 1
.تسا هیفان  ال »  » ریسفت نیا  ربانب  و  هدیاز ، ال »  » لوا ریسفت  ربانب  ( . 2 - ) 2
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هک ریسفت  نیا  .دنراد  یمن  هاگن  ار  وت  تمرح  ناکرشم  درادن و  یتینما  وت  يارب  ارچ  دراد ، تینما  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  هک  يرهش 
.تسا هکم  ناکرشم  شنزرس  یعون  هب  تسا (1)  هدمآ  زین  ثیداحا  یخرب  رد 

یهاگ یناور و  یحور و  ياه  جنر  یهاگ   (2) تسا ؛ تّقشم  جنر و  تالکـشم و  راتفرگ  گرم  ماگنه  ات  یگدنز  زاغآ  زا  ناسنا  . 5
هب عماوج  دنا و  هدوبن  انثتـسا  نوناق  نیا  زا  زین  یهلا  ناربمایپ  یتح  دـسر و  یم  يریپ  هب  ات  دـنک  یم  لّمحت  ار  ینامـسج  ياه  تّقـشم 

.ددرگ یم  مولعم  تقد  هعلاطم و  اب  هک  دنراد  يدایز  ياه  جنر  دوخ  لد  رد  زین  شوخرس  مارآ و  رهاظ 

اهنت تسین ؛ نکمم  يدام  یگدنز  رد  جنر  یب  شمارآ  دبای ، یم  لماکت  دوش و  یم  هتخاس  تالکـشم  جـنر و  نیمه  رد  ناسنا  يرآ ؛
.تسا ییاهن  شمارآ  یتحار و  ياج  تشهب  ترخآ و  يارس 

هبعک هک  دنتسه  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ای  دنزرف ، ردپ و  نیا  زا  دوصقم  .تسا  هدش  دای  دنزرف » ردپ و   » زا تایآ  نیا  رد  . 6
نیـسح ماما  نسح و  ماما  لثم  وا  نادنزرف  نینمؤملاریما و  ای  وا  لسن  زا  ناربمایپ  مدآ و  ای  شنادنزرف  مدآ و  ای  دـنداهن  داینب  ار  هکم  و 

زا یقادصم  مادک  ره  و  دشاب ، هتـشاد  هراشا  انعم  جنپ  ره  هب  هیآ  هک  درادن  یعنام  هتبلا  .دنتـسه  يدنزرف  ردپ و  ره  ای  مالـسلاامهیلع و 
.دنشاب هیآ 

زا دوصقم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تایآ  نیا  رد  دلاو »  » زا دوصقم  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد  . 7
(. تسا هدرک  دای  دنگوس  اه  نآ  هب  ادخ  هک   ) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ینعی  ناشیا  نادنزرف  دلوام » »

ٍرَْکب ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َبوُقْعی ، ِْنب  َُسنوـی  ْنَع  یَـسیِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَـمْحَأ ، ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  » 
ام َو   ) مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َوُه  ٍدـِلاو ) َو  : ) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ُلْوَق  ٍرَْکب ! َابَأ  ای  َلاَق : َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  یِمَرْـضَْحلا ،

(3) مالسلاامهیلع .»  ُنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ََدلَو )

لیلحت

( َدـَلَو ام  ٍدـِلاو َو  َو   ) هیآ ظفل  هک  ارچ  .تسا  يرج  عون  زا  تیاور  تلالد  نیاربانب  دـنک  یم  نایب  ار  هیآ  قیداـصم  ثیداـحا  هنوگ  نیا 
هکم و رهش  بسانت  هب  اما  دوش  یم  يدنزرف  ردپ و  ره  لماش 

ص:390

ص251. ج9 ، راونالاراحب ، ص747 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
(. نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا   ) دنا هتفگ  ناسنا  دبک  درد  يانعم  هب  ار  نآ  یخرب  تسا و  تّدش  يانعم  هب  لصا  رد  دبک » ( . » 2 - ) 2

ح6. ص462 ، ج4 ، ناهربلا ، ح18 و  ص269 ، ج23 ، راحبلا ، ح3 ؛ ص798 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 3 - ) 3
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مالـسلا و هیلع  میهاربا  ینعی  هبعک  ناگدـننک  يزاـسزاب  سپـس  شنادـنزرف  مالـسلا و  هـیلع  مدآ  ترـضح  نآ  یلـصا  ناراذـگ  ناـینب 
بجوم هک  هدش  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  همادا  رد  دوش و  یم  لماش  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 

هیلع نسح  ماما  شنادنزرف  درک و  كاپ  اه  تب  زا  ار  هبعک  دـنادرگ و  زاب  نادـب  ار  هکم  هبعک و  یعقاو  هاگیاج  دـش و  مالـسا  يالتعا 
هبعک و تمظع  دجم و  هجیتن  رد  دندرک و  همیب  ار  مالسا  تایح  شیوخ  تداهش  يراکادف و  اب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و 

.دندومن نیمضت  ار  هکم 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  هلمج  زا  نانآ  لسن  تما و  نیا  يونعم  ناردـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يرآ ،
.دنتسه نانآ  هار  هدنهد  همادا  مالسلاامهیلع 

مایپ

.درک دای  دنگوس  وا  هب  دناوت  یم  هک  دراد  یتمظع  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وا يابیز  نابل  مالسا و  يایوگ  نابز  - 97

ًاـناِسل َو ِْنیَْنیَع َو  َُهل  ْلَـعَْجن  َْمل  ٌدَـحَأ َأ  ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَی  ًادَُـبل َأ  ًـالام  ُتْکَلْهَأ  ُلوـُقَی  ٌدَـحَأ  ِْهیَلَع  َرِدـْقَی  َْنل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ  . ) 10  - 5 دلب /
یهوبنا تورث  : » دیوگ یم  درادن !؟ یبای ) تسد   ) ییاناوت وا  رب  سک  چیه  هک  درادنپ  یم  ناسنا )  ) ایآ « ؛ ) ِْنیَدْـجَّنلا ُهاْنیَدَـه  ِْنیَتَفَش َو 

ار وا  و  بل !؟ ود  نابز و  و  میا !؟ هدادن  رارق  مشچ  ود  وا  يارب  ایآ  تسا !؟ هدیدن  ار  وا  سک  چیه  هک  درادـنپ  یم  ایآ  .مدرک » دوبان  ار 
«. میدرک نومن  هر  رش ) ریخ و   ) هار ود  هب 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

تساوخزاب و دـبای و  تسد  نانآ  رب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دنتـشادنپ  یم  هک  هدـش  هراشا  یـشکرس  نادـنمتورث  هب  تایآ  نیا  رد  . 1
همادا یشکرس  هانگ و  هب  ور  نیا  زا  تسا و  هدیدن  ار  اه  نآ  يراک  فالخ  لامعا و  یسک  هک  دنتـشادنپ  یم  اه  نآ  دنک ؛ ناشتازاجم 

.دنداد یم 

دـنک و یم  تازاجم  ار  اه  نآ  دـهاوخب  هاگره  تسا و  هاگآ  نانآ  نورب  نورد و  زا  دراد و  رظن  تحت  ار  اـه  نآ  ادـخ  هک  یلاـح  رد 
.دندرگ يرت  نیگنس  تازاجم  قحتسم  دنوش و  قرغ  هانگ  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دهد  یم  تلهم  نانآ  هب  یتدم  رگا 

تسا دودبع  نب  ورمع  نوچ  مه  يدارفا  هب  هراشا  بلطم  نیا  .میدرک » دوبان  ار  شیوخ  لاوما  ام  : » دنتفگ یم  شکرـس  نادنمتورث  . 2
، دریذـپب ار  مالـسا  هک  درک  داهن  شیپ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  درک و  فرـصم  يدایز  لاوما  مالـسا  اب  هزرابم  هار  رد  هک 

هک یلاوما  همه  نآ  سپ  تفگ :
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دش و  یهانگ  بکترم  یتقو  رماع ، نب  ثراح  نوچ  مه  يدرف  ای  دوش ؟ یم  هچ  مدرک  فرـصم  امـش  دـض  رب 
هیآ ای  .تسا و  هدـش  دوبان  قافنا  هرافک و  هار  رد  ملاوما  ما ، هدـش  ناملـسم  نم  هک  يزور  زا  تفگ : وا  داد ، هراّـفک  روتـسد  وا  هب  هلآ 
یم دوخ  لاوما  يدوبان  یعون  ار  راک  نیا  دـندوب و  هدرک  فرـصم  مالـسا  يارب  هناراک  اـیر  ار  دوخ  لاوما  هک  دراد  يدارفا  هب  هراـشا 

.دنتسناد

دوش (1). یم  لماش  ار  دراوم  نیا  همه  هک  دراد  يا  هدرتسگ  موهفم  قوف  هیآ  هتبلا 

یشکرس زا  ددرگ و  هدنز  وا  رد  يرازگ  ساپـس  ّسح  ات  دوش  هدروآ  ناسنا  دای  هب  یهلا  ياه  تمعن  هک  هدش  شالت  تایآ  نیا  رد  . 3
: نوچ ییاه  تمعن  درادرب ؛ تسد 

ملیف یـساّکع و  قیقد ، رایـسب  ینیبرود  نوچ  مه  تسا و  جراـخ  ناـهج  اـب  ناـسنا  طاـبترا  هلیـسو  نیرت  مهم  هک  مشچ ، تمعن  فلا )
؛ دنک یم  يرادرب 

مولع تفر  شیپ  رد  ییازـس  هب  شقن  تسا و  تاعالطا  هلدابم  يارب  نارگید ، اب  ناسنا  طابترا  هلیـسو  نیرت  مهم  هک  نابز ، تمعن  ب )
؛ دراد يرشب 

؛ دهد یم  ناسنا  هرهچ  هب  یصاخ  ییابیز  تسا و  دیفم  ندروخ  اذغ  نتفگ و  نخس  يارب  هک  ناسنا  ياه  بل  تمعن  ج )

یم ییامن  هار  دب  کین و  هار  ود  هب  ار  ناسنا  نوریب ، زا  ناربمایپ ، هلیـسو  هب  نورد و  زا  لقع ، هلیـسو  هب  ادخ  ینعی  تیادـه ، تمعن  د )
.دنک باختنا  ار  حیحص  هار  هنادازآ  ات  دنک (2) 

ود نم  دـنک ، مارح  هب  راداو  ار  وت  تساوخ  تنابز  رگا  مدآ ! دـنزرف  يا  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  . 4
دنبورف (3). بل  سپ  مداد ، رارق  وت  رایتخا  رد  نآ ، زا  يریگولج  يارب  ار ، بل 

نخـس یتشوگ  هعطق  اب  دنیب و  یم  هیپ  هعطق  کی  اب  هک  ناسنا  نیا  زا  اتفگـش  دندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  . 5
بیاجع هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنوگزاـجعا  نخـس  نیا   (4) دشک ! یم  سفن  یفاکـش  زا  دونـش و  یم  یناوختـسا  اب  و  دـیوگ ، یم 

.دراد هراشا  سفنت  نابز و  شوگ ، مشچ ، رد  شنیرفآ 

ص:392

ص251 و ج20، ج9 ، راونـالاراحب ، ص580 و  ج 5 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  ص748 ؛ ج 10 ، ناـیبلا ، عـمجم  ریـسفت  ك.ر : ( . 1 - ) 1
ص242.

ص581. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص284 و  ج57 ، راونالاراحب ، ص748 ؛ ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 2 - ) 2
ص253. ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص219 و  ج8 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3

ص307. ج58 ، راونالاراحب ، ص83 و  مکحلا ، ررغ  راصق 8 ؛ هملک  هغالبلا ، جهن  ( . 4 - ) 4
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ّرـش هار  ریخ و  هار  نامه  عفترم ، نیمزرـس  هار و  ود  زا  روظنم  مدرم ! يا  دندومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  . 6
تسا (1). هدشن  هداد  رارق  ریخ  هار  زا  رت  بوبحم  امش  دزن  رد  ّرش  هار  تسا و 

زا و  نادـجو » ترطف و   » قیرط زا  و  لالدتـسا » لقع و   » هار هس  زا  ینعی  تسا ؛ هدناسانـش  ناسنا  هب  ار  ّرـش  ریخ و  هار  لاعتم  يادـخ  . 7
سک ره  ات  تسا  هدرک  راکـشآ  یعفترم  نیمزرـس  نوچ  مه  ار  اه  نآ  هدومن و  زاب  ار  ناسنا  لماکت  ریـسم  ناربماـیپ ،» یحو و   » قیرط

.تسا هدرک  باختنا  هک  دورب  یهار  يوس  هب  هنادازآ 

ریگ تسد  ار  وا  تسد  نآ  تسا  هدش  قح  ریپ  تسد  رد  زج  راپسم  ار  تسد 

دب يوخ  ناز  درخ  دیآ  زاب  هک  ات  درخ  اب  نک  نیرق  ار  لماک  لقع 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  قوف  تایآ  رد  مشچ » ود   » زا دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداحا  یخرب  رد   . 8
.دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  بل » ود   » زا دوصقم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نابز »  » زا روظنم  هلآ و 

ِیف مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  يِدَسَْألا ، َبوُقْعی  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْری  ًادَنْـسُم  ًاثیِدَـح  ِهِریِـسْفَت  ِیف  یِمَلیَّدـلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ُنَسَْحلا  يَوَر  » 
هیلع َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ُناَسِّللاَو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِناَـنیَْعلا ، َلاَـق : ِْنیَتَفَـش ) ًاـناِسل َو  ِْنیَْنیَع َو  َُهل  ْلَـعَْجن  َْمل  َأ  : ) َّلَـجَوَّزَع ِِهلْوَق 

ْمِِهئاَدْعَأ ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  َیلِإَو  ًاعیِمَج  ْمِِهتیَالَو  َیلِإ  امهتیالو ] یلإ  ( ] ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو   ) مالسلاامهیلع ُنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ِناَتَفَّشلاَو ، مالـسلا 
(2) ًاعیِمَج . » 

لیلحت

قوف ثیدح  دیوگ ، یم  نخـس  ناسنا  یلومعم  ياه  بل  نابز و  مشچ ، لثم  یهلا  ياه  تمعن  زا  قوف  تایآ  رهاظ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هجوت یهلا  ياه  تمعن  نیا  هدـیاف  فدـه و  هب  یلومعم  بل  نابز و  مشچ و  زا  تیـصوصخ  ءاغلا  اـب  ینعی  .دراد  هراـشا  هیآ  نطاـب  هب 

.دنراد ار  دیاوف  نیا  هک  دوش  يدراوم  همه  لماش  هک  هداد  ییانعم  هعسوت  سپس  هدرک 

جهن هک   ) تسا تما  يایوگ  نابز  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تساـنیب و  زیزع و  تما  مشچ  نوچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
نامه .دنتسه  نآ  دودح  ظفاحم  مالسا و  تما  تنیز  ود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  و  تسا ) نآ  وترپ  هغالبلا 

.تسا هنوگ  نیا  ناسنا  ياه  بل  هک  هنوگ 

مایپ

.تسا نآ  دودح  ظفاحم  مالسا و  تنیز  ناسنا ، ياه  بل  نوچ  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ص749. ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص660 و  یسوط ، خیش  یلاما  ص411 ؛ قودص ، خیش  دیحوت  ص163 ؛ ج1 ، یفاک ، ( . 1 - ) 1
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و ح1  ص280 ، ج24 ، و  ح157  ص251 ، ، 9 راحبلا ، ح10؛ ص580 ، ج5 ، نیلقثلارون ، ح4؛ ص464 ، ج4 ، ناــهربلا ، ( . 2 - ) 2
 . ح8 ص282 ،
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سمش هروس  مجنپ : لهچ و 

: مالسا تما  شخب  ینشور  ياهزور  - 98

ام ِضْرَْألا َو  اهاَنب َو  ام  ِءامَّسلا َو  اـهاشْغَی َو  اذِإ  ِلـْیَّللا  اـهّالَج َو  اذِإ  ِراـهَّنلا  اـهالَت َو  اذِإ  ِرَمَْقلا  اهاحُـض َو  ِسْمَّشلا َو  َو  . ) 10-1 سمش /
( شبات  ) دیـشروخ و هب  دنگوس  « ؛ ) اهاّسَد ْنَم  َباخ  ْدَـق  اهاّکَز َو  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  اهاْوقَت  اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس  ام  ٍسْفَن َو  اهاحَط َو 
، بش هب  دـنگوس  دزاس ! راکـشآ  ار  نآ  هک  یماگنه  زور ، هب  دـنگوس  دـیآرد ! نآ  یپ  رد  هک  یماگنه  هاـم ، هب  دـنگوس  شزور ! مین 
هب دـنگوس  دـنارتسگ ! ار  نآ  هک  نآ  نیمز و  هب  دـنگوس  درک ! اـنب  ار  نآ  هک  نآ  نامـسآ و  هب  دـنگوس  دریگارف ! ار  نآ  هک  یماـگنه 
درک كاپ   ] ار نآ  هک  یـسک  نیقی ، هب  هک  درک ! ماهلا  وا  هب  ار  شا  ییاسراپ  شا و  يراک  دـب  و  تخاس ، بترم  ار  نآ  هک  نآ  سفن و 

!«. دش دیمون  دناشوپ ، درک و ) هدولآ  هانگ  اب  ار  سفن   ) نآ هک  یسک  نیقی ، هب  و  دش ؛ زوریپ ) و   ) راگتسر داد ، دشر  و ]

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

ناشن تسا و  هدـمآ  نآرق  هروس  کی  رد  هک  تسا  دـنگوس  دادـعت  نیرت  شیب  نیا  هدـش و  داـی  دـنگوس  هدزاـی  سمـش  هروس  رد  . 1
نامسآ و هنحص  هجوتم  ار  ناسنا  اهدنگوس  نیا  نمـض ، رد  .تسا  هدش  دای  دنگوس  نآ  يارب  هک  تسا  سفن  عوضوم  تیمها  هدنهد 

.دنیبب ار  ادخ  ياه  هناشن  دنک و  رکفت  لمأت و  اه  نآ  رد  ات  دنک  یم  سفن  نیمز و 

تکرح و لماع  ترارح و  رون و  عبنم  دیـشروخ  اریز  تسا ؛ هدـش  داـی  دـنگوس  نآ  زور  مین  شباـت  دیـشروخ و  هب  تاـیآ  نیا  رد  . 2
هژیو هب  نآ ، میقتسم  ریغ  میقتسم و  يژرنا  عبانم  زا  دنیب و  یم  ار  زیچ  همه  دیشروخ  رون  وترپ  رد  ناسنا  يرآ ؛ .تسا  تادوجوم  دشر 

.تسا یهلا  فطل  زا  يا  هناشن  لمأت و  تقد و  لباق  بلاطم ، نیا  .دنک  یم  هدافتسا  زور  مین  رد 

.تسا هدش  دای  دنگوس  دیآ » یم  رد  دیشروخ ، یپ  رد  هک  هام   » هب تایآ  نیا  رد  . 3

رد هک  تسا  هام  مهدراهچ  بش  لماک و  ردب  ای  عبنم (1) و  نآ  زا  رون  بسک  دیـشروخ و  زا  هام  یمیاد  تیعبت  هلمج  نیا  زا  دوصقم 
تسا (2). رت  هوکشرپ  رگید  نامز  ره  زا  دروآ و  یم  رب  قرشم  زا  رس  دیشروخ ، لابند  هب  هام  بورغ ، ماگنه 

ص:394

.تسا یحیضوت  دیق  اهالت » اذا   » هلمج ریسفت  نیا  ربانب  ( . 1 - ) 1
ص40. ج27 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
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تسا هدش  دای  دنگوس  دزاس  یم  نشور  ار  نیمز  هحفص  دنک و  یم  راکشآ  ار  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  زور ، هب  تایآ ، نیا  رد  . 4
عورـش شوج و  بنج و  تکرح و  لماع  هک  دراد  هراشا  رـشب  یگدـنز  رد  نآ  هداعلا  قوف  ریثأـت  زور و  تیمها  هب  دـنگوس  نیا  . (1)

.تسا هرمزور  یگدنز 

زا تسا و  ناسنا  شمارآ  تحارتسا و  هیام  دناشوپ و  یم  ار  دیـشروخ  نیمز و  هحفـص  هک  هدش  دای  دنگوس  بش  هب  تایآ  نیا  رد  . 5
.تسا یهلا  ياه  تمعن  زا  یکی  ور  نیا  زا  دنک و  یم  يریگولج  دیشروخ  ترارح  تّدش 

نیمز و ّوج  يانعم  هب  یهاگ  نآرق  رد  نامـسآ  .تسا (2)  هدش  دای  دنگوس  نآ  هدـننک  انب  ای  نآ ، يانب  نامـسآ و  هب  تایآ  نیا  رد  . 6
نیا همه  هدننک  انب  هک  تسا ، هدـمآ  دوجو  یلاع  لحارم  ینعی  تیونعم ، نامـسآ  يانعم  هب  یهاگ  ینامـسآ و  تارک  يانعم  هب  یهاگ 

.تسادخ اه 

؟ تسیچ تایآ  نیا  رد  نیمز » شرتسگ   » زا روظنم  . 7

: دنا هدرک  هئارا  ریسفت  دنچ  دروم  نیا  رد  نارسفم 

.تفای شرتسگ  دروآرب و  رس  نآ  زا  اه  یکشخ  سپس  دوب و  اهایرد  بآ  ریز  زاغآ ، رد  نیمز  فلا )

دش تنوکـس  لباق  حّطـسم و  جیردت  هب  اه  ناراب  شراب  اب  هک  دوب ، تنوکـس  لباق  ریغ  ياه  يدنلب  یتسپ و  ياراد  ادتبا  رد  نیمز  ب )
.(3)

هب ار  نآ  هک  یـسک  نیمز و  هـب  دـنگوس  ینعی  تـسا ؛ ندـنار  اـهاحط »  » هژاو یناـعم  زا  یکی  هـک  دـنا  نآرب  نآرق  نارـسفم  یخرب  . 8
دراد (4). هراشا  نیمز  یعضو  یلاقتنا و  تکرح  هب  قوف  هیآ  نیاربانب ، دروآرد ؛ تکرح 

ياوق میظنت  لیدعت و  ناسنا و  حور  هب  ادـخ  ینعی  تسا ؛ حور » مسج و   » ای حور »  » نامه قوف ، تایآ  رد  ناسنا  ِسفن »  » زا دوصقم  . 9
ندرک بترم  ناسنا و  مسج  حور و  هب  ای  نآ و 

ص:395

تالمج رد  هک  ددرگ  یم  زاب  دیـشروخ  هب  ای  دوش و  یم  نشور  ماقم  هنیرق  زا  هک  ددرگ  یم  رب  نیمز  هب  ای  اهالج »  » ریمـض ( . 1 - ) 1
.دوب هدش  رکذ  لبق 

.دور راک  هب  لقاع  دارفا  يارب  هلوصوم  ام »  » هک درادن  یعنام  تسا و  هلوصوم  ای  هیردصم  اهانبام »  » رد ام » ( . » 2 - ) 2
.44 ص43 -  ج27 ، هنومن ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

.هیآ لیذ  هنومن ، ریسفت  نآرق و  زا  يوترپ  ریسفت  ( . 4 - ) 4
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یپ اه  نآ  تیمها  هب  دـنک و  رکفت  روما  نیا  رد  ناسنا  ات  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  شا  یحور  ياوق  میظنت  یمـسج و  حراوج  اضعا و 
دسانشب (1). ار  اه  نآ  قلاخ  دربب و 

دراد یملاع  هچ  ندیشک  بیج  هب  رس  هک  یناد  یم  هچ  یتسین  لد  تبحص  درم  وت 

مه  ) ینطاب ساوح  و  ییاشچ ) ییانیب و  ییاونـش ، نوچ  مه   ) يرهاظ ساوح  لـماش  هک  تسا  یفلتخم  داـعبا  ياراد  ناـسنا  سفن  . 10
.دوش یم  ..و ) لیخت  كاردا ، نوچ 

هب ار  اهدیابن  اهدیاب و  هدرک و  ماهلا  وا  هب  ار  دب  کین و  ياهراک  لاعتم  يادـخ  نوچ  دراد ؛ ار  ّرـش  ریخ و  كرد  تردـق  ناسنا  سفن 
نیا دنک و  لیم  دب  ای  کین  ياهراک  زا  کی  ره  فرط  هب  دناوت  یم  تسا و  يدعب  ود  ناسنا  سفن  ور  نیا  زا  تسا و  هداد  شزومآ  وا 
درب یم  یهارمگ  رـش و  فرط  هب  ای  دوش  رترب  ناگتـشرف  زا  ات  درب  یم  لامک  فرط  هب  دهد و  یم  تهج  ار  نآ  هک  تسا  ناسنا  هدارا 

.ددرگ رت  تسپ  تاناویح  زا  ات 

ناسنا ناج  حور و  هب  ادـخ  يوس  زا  بلطم  ياقلا  يانعم  هب  سپـس  تسا ؛ يزیچ  ندیـشون  ای  ندـیعلب  يانعم  هب  لصا  رد  ماهلا ،» . » 11
.تسا هدمآ 

لاح رد  ناربمایپ  اما  دوش ، یم  اقلا  وا  هب  اجک  زا  بلطم  هک  دوش  یمن  هجوتم  ماهلا  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  یحو  اب  ماهلا  توافت 
.تسا هدیسر  اه  نآ  هب  بلاطم  یسک  هچ  هلیسو  هب  اجک و  زا  هک  دنناد  یم  دننک و  یم  دوهش  یحو 

اه هدرپ  هانگ  باکترا  اب  نوچ  دنیوگ ؛ یم  رجاف  دنک  يراکفالخ  هک  یسک  هب  تسا و  عیسو  نتفاکش  يانعم  هب  لصا  رد  روجف » . » 12
ناسنا دنک و  یم  ماهلا  ناسنا  هب  ار  يراکفالخ  ياه  هار  لماوع و  بابـسا ، ادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  قوف  هیآ  رد  و  دفاکـش ؛ یم  ار 

.تسا هاگآ  اه  هار  نیا  زا 

هک هداد  شزومآ  ناسنا  هب  ادـخ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  اـج  نیا  رد  تسا (2) و  نایز  زا  دوخ  ظفح  يانعم  هب  لـصا  رد  يوقت » . » 13
.تسا هدوب  ترطف  نادجو  لقع و  قیرط  زا  اه  شزومآ  نیا  دنک و  ظفح  اه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دورب و  اوقت  هار  هب  هنوگچ 

ص:396

هیآ رد  هک  ماهلا  ثحب  هب  هجوت  اب  اـما  تسا ؛ هدـمآ  ( 33 صصق /  ) مسج و  ( 42 رمز /  ) حور ياـنعم  هب  نآرق  رد  سفن  هـتبلا  ( . 1 - ) 1
.تسا رت  بسانم  اج  نیا  رد  حور  يانعم  دیآ ، یم  دعب 

«. یقو  » هدام میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( . 2 - ) 2
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رگا ینعی  تسا ؛ دوصقم  انعم  ود  ره  اج  نیا  رد  تسا و  هدمآ  ندرک  كاپ  يانعم  هب  زین  نداد و  دشر  يانعم  هب  لصا  رد  یّکز » . » 14
.دسر یم  يراگتسر  هب  دوش و  یم  نآ  دشر  زاس  هنیمز  دنک ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  سفن  ناسنا 

: یناوج رد  هژیو  هب  سفن  تیبرت  لرتنک و  موزل  . 15

دـیایب و راب  دوخرـس  دوشن و  راهم  هچنانچ  رگا  هک  تسا  دوجوم  کـی  ناـسنا  دـنیامرف ...« : یم  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
، ماقم بسح  هب  دوشب  رت  هیاـپ  دـنلب  لاـس و  بسح  هب  دوشب  رت  گرزب  هچ  ره  دوشن ، عقاو  تیبرت  تحت  دـشاب و  يا  هزره  فلع  کـی 
« ...دوش یم  عقاو  تسا  سفن  ناطیش  نامه  هک  گرزب  ناطیش  ناطیش ، هطلس  تحت  تایونعم ، نآ  دنک و  یم  لزنت  یحور  تاهج  نآ 

.(1)

دناوت یم  دوز  ناوج  .رت  لکـشم  داهج  دوش و  یم  رتدایز  ناسنا  رد  دـساف  قالخا  ياـه  هشیر  دورب ، تسد  زا  یناوج  تصرف  هچ  ره 
.دتفیب (2) يریپ  نامز  هب  یناوج  نامز  زا  ناتدوخ  لاح  حالصا  دیراذگن  .دناوت  یمن  يدوز  نیا  هب  ریپ  دوشب ؛ زوریپ  داهج  نیا  رد 

هک دراد  هراشا  اج  نیا  رد  و  دنیوگ ؛ یم  حّالف  زرواشک  هب  ور  نیا  زا  تسا و  هناد  ندمآ  نوریب  نیمز و  نتفاکش  يانعم  هب  حلف » . » 16
دـشک و یم  رپ  توکلم  يوس  هب  دروآ و  یمرب  كاخ  زا  رـس  دوش و  یم  هدـنلاب  دـهد ، دـشر  دـنک و  كاپ  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک 

.دوش یم  زوریپ  راگتسر و 

درک یناوت  رذگ  تقیرط  يوک  هب  اجک  نوریب  يور  یمن  تعیبط  يارس  زک  وت 

ندرک و هدولآ  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ریبعت  نیا  .تسا  تهارک  اب  هارمه  يزیچ  ندرک  لخاد  ندـناشوپ و  يانعم  هب  اـهاّسد »  » هژاو . 17
رگا تسا و  یکاپ  یکین و  بلاط  ناسنا  سفن  لصا  رد  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  فیرظ  يا  هراشا  تسا و  ناـهانگ  اـب  سفن  ندـناشوپ 

مورحم و دـسر و  یمن  بولطم  هب  تیاـهن  رد  یلو  دـنک ، یم  لـیمحت  دوـخ  سفن  رب  تهارک  اـب  ار  نآ  دورب ، هاـنگ  لاـبند  هب  یـسک 
.دوش (3) یم  راکنایز 

ص:397

.103 ص98 -  ج14 ، رون ، هفیحص  ( . 1 - ) 1
ص211. ج7 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

(. نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا   ) تسا ندش  راکنایز  مورحم و  بولطم و  هب  ندیسرن  يانعم  هب  باخ » ( . » 3 - ) 3
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ات دشک  یم  ریوصت  هب  مه  ربارب  رد  ار  اه  نآ  ناورهر  ماجرف  دـب و  کین و  هار  ود  هک  تسا  نآ  نآرق  یتیبرت  ياه  شور  زا  یکی  . 18
هدوـلآ هار  نادـنمزوریپ و  ماـجرف  سفن و  ناگدـننک  كاـپ  هار  زین  تاـیآ  نیا  رد  .دـنک  باـختنا  ار  شیوـخ  هار  دـناوتب  رتـهب  ناـسنا 

.دنک باختنا  ار  دوخ  هار  هناهاگآ  سک  ره  ات  دش  هدیشک  ریوصت  هب  نانآ  هناراکنایز  ماجرف  سفن و  ناگدننک 

: دندومرف تایآ  نیا  ریسفت  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  . 19

.تشگ (1) مورحم  دیمون و  درک  ینامرفان  سک  ره  دش و  راگتسر  درک ، تعاطا  ار ) ادخ   ) سک ره 

هروس نیا  رد  دیـشروخ »  » زا دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 20
هیلع نسح  ماما  زور »  » زا دوصقم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هاـم »  » زا روظنم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

.تسا هیما  ینب  نارود  بش  زا  روظنم  .دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و 

اـهالَت َو اذِإ  ِرَمَْقلا  اهاحُـض َو  ِسْمَّشلا َو  َو  : ) َیلاَـعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُـسَو  َهَمِرْکِع  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  يِوَلَْعلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  فلا « )
ُریِمَأ اـهالَت ، اذِإ  ِرَمَْقلاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  َوُـه  اهاحُـضَو ، ِسْمَّشلا  َلاَـق  اـهاشْغَی ) اذِإ  ِلـْیَّللا  اـهّالَج َو  اذِإ  ِراـهَّنلا 
َهیَمُأ ُوَنب  اهاشْغی ، اذِإ  ِلیَّللاَو  مالسلاامهیلع  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم ، ُلآ  اهاَّلَج ، اذِإ  ِراهَّنلاَو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َنِینِمْؤُْملا 

«. اَذَکَه مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  اَذَکَه (3) َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَقَو   (2)

َو  ) بلاط یبأ  نب  یلع  اهالَت ) اذِإ  ِرَمَْقلا  َو   ) هللا لوسر  وه  لاق : اهاحُـض ) ِسْمَّشلا َو  َو  : ) هلوق یف  مالـسلاامهیلع  قداـصلاو  رقاـبلا  ( » ب
(4) امهالوت . »  نمو  هیمأ  ونبو  كاهص  نباو  قیتع  اهاشْغَی ) اذِإ  ِْلیَّللا  َو  : ) لاق دمحم  لآو  نیسحلاو  نسحلا  اهّالَج ) اذِإ  ِراهَّنلا 

لیلحت

ياغلا اب  ینعی  دراد  هراـشا  تاـیآ  نطاـب  هب  قوف  ثیداـحا  یلو  تسا  یلومعم  بش  زور و  هاـم ، دیـشروخ ، ناـمه  قوف  تاـیآ  رهاـظ 
يونعم رون  عبنم  هب  ییانعم  هعسوت  تیصوصخ و 

ص:398

ص586. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص755 و  ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
ح20. ص79 ، ج24 ، راحبلا ، ح718 و  ح717 و ص562 ، ص561 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 2 - ) 2

ص806، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح1094 و 1095 و  ص432 ، ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ح719 و 720 ؛ ص562 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 3 - ) 3
ح6.

ص432، ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ح719 و 717 و 718 و 720 ؛ ص562 ، ج1 ، تارفلا ، یف  ههباشم  ص283 و  ج1 ، بقانملا ، ( . 4 - ) 4
ح6. ص806 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ح11 ؛ ص467 ، ج4 ، ناهربلا ، ح20؛ ص79 ، ج24 ، راحبلا ، ح1094 و 1095؛
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ربمایپ هارمه  هشیمه  رینم  هام  نوچ  مه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناشیا  ضحم  عبات  هب  زین  هدرک و  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يراکادف اب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ینعی  تما  ییانشور  ود  هب  زین  دیشخرد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیاـس مالـسا  خـیرات  رب  یهایـس  بش  نوـچ  مه  هک  هیما  ینب  کـیرات  نارود  هب  زین  دـندرک و  نشور  ار  تما  هار  شیوـخ  تداهـش  و 
.دنکفا

مایپ

(. دیوپب دبایب و  ار  تیاده  هار  دهاوخب  سک  ره  ات   ) درک نشور  ار  تما  هار  زور ، نوچ  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رون 

نیت هروس  مشش : لهچ و 

مالسا يونعم  یملع  ياه  هویم  - 99

َّالِإ َنِیِلفاس  َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  ِنیِمَْألا  ِدَـلَْبلا  اَذـه  َنِینیِـس َو  ِروُط  ِنُوْتیَّزلا َو  ِنیِّتلا َو  َو  . ) 8 - 1 نیت /
ریجنا و هب  دنگوس  « ؛ ) َنیِمِکاْحلا ِمَکْحَِأب  ُهّللا  َْسَیل  ِنیِّدلِاب َأ  ُدَْعب  َُکبِّذَُکی  امَف  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا 
لدتعم و) ماظن   ) نیرتهب رد  ار  ناسنا  نیقی ، هب  هکم !)  ) نما نیمزرـس  نیا  هب  دـنگوس  انیـس !) روط  تکربرپ (  هوک  هب  دـنگوس  نوتیز !
[ ياهراک  ] دندروآ و نامیا  هک  یناسک  رگم  میدنادرگ ، زاب  نارتورف  هلحرم ) نیرتراوخ  و   ) نیرتورف هب  ار  وا  سپس  میدیرفآ ؛ راوتسا 
( زور  ) ندرک بیذکت  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  لیالد ،) نیا  زا   ) دعب سپ ، .تسا  نایاپ  یب  یـشاداپ  نانآ  يارب  سپ  دـنداد ؛ ماجنا  هتـسیاش 

.»!؟ تسین نارواد  نیرترواد  ادخ  ایآ  تشاداو !؟ ازج 

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دیکأت ناسنا  دـنم  ماظن  راوتـسا و  شنیرفآ  ینعی  يدـعب ، بلطم  تیمها  رب  ات  تسا  هدـش  دای  دـنگوس  زیچ  راهچ  هب  تاـیآ  نیا  رد  . 1
.دنک بلج  هکم ) رهش  انیس و  هوک  نوتیز ، ریجنا ،  ) زیچ راهچ  نیا  تیمها  هب  ار  ناسنا  هجوت  زین  دنک و 

يژرنارپ ییاذـغ  ریجنا  .دـنراد  يدایز  ییاذـغ  صاوخ  هک  تسا  هدـش  هراشا  نوتیز  ریجنا و  ینعی  وکین ، هویم  ود  هب  تایآ  نیا  رد  . 2
ضراوع و یخرب  عفر  ندب و  یتمالس  يارب  زین  نآ  نغور  نوتیز و  .دنک  یم  نیمأت  ار  ندب  مزال  ياه  نیماتیو  یعیبط و  دنق  هک  تسا 

اه يرامیب 

ص:399
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.تسا (1) هدش  دای  كرابم » تخرد   » ناونع هب  نآ  زا  نآرق  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ ندب  مزال  داوم  نیماتیو و  زا  راشرس  دیفم و 

یصاخ تیمها  زا  هویم  ود  نیا  هیذغت  ناسانشراک  رظن  زا  تسا (2) و  هدش  شرافس  هویم  ود  نیا  ندروخ  هب  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 
.دنرادروخرب (3)

هدش و عقاو  نیطسلف  رصم و  نیب  انیس  يارحـص  رد  هک  تسانیـس  هوک  نامه  روظنم  تسا و  تکربرپ  هوک  يانعم  هب  نینیـس » روط  . » 3
.دیآ (4) یم  رامش  هب  سدقم  ناکم  ور  نیا  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  تاجانم  لحم  هوک  نیا  .تسا  نوتیز  رابرپ  ناتخرد  ياراد 

اج نآ  رد  دوش و  یم  هدرمـش  یهلا  نما  مرح  هک  تسا  نآ  فارطا  هکم و  رهـش  ناـمه  هروـس ، نیا  رد  نما » نیمزرـس   » زا روـظنم  . 4
.دنتسه تینما  رد  اج  نآ  رد  ناگدنرپ  ناتخرد و  تاناویح ، لتاق ، دارفا  یتح  درادن و  ار  يرگید  هب  ضّرعت  قح  یسک 

يروط هب  دیرفآ ، لدتعم  نوزوم و  یلقع  یحور و  یمـسج ، رظن  زا  ار  ناسنا  ادخ  ینعی  تسا ؛ راوتـسا  دنم و  ماظن  ناسنا  شنیرفآ  . 5
.دراد ار  لامک  دوعص و  هار  ندومیپ  یگتسیاش  هک 

: تسا هدش  ریوصت  ناسنا  يور  ارف  هار  ود  . 6

؛ یگدنز لحارم  نیرتراوخ  نیرت و  نییاپ  هب  طوقس  هار  فلا )

.یگدنز تداعس  لامک و  هلق  هب  دوعص  هار  ب )

مه ددرگ و  رترب  ناگتـشرف  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  حـلاص  لمع  نامیا و  هار  شیاهدادعتـسا  زا  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  مه  ناسنا  ینعی 
طوقـس دوخ  تیناسنا  ماقم  زا  ددرگ و  رت  تسپ  رت و  هارمگ  تاـناویح ، زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  یـساپسان  رفک و  ملظ و  هار  دـناوت  یم 

.دنک

.دنک زاورپ  ناگتشرف  زا  رتارف  ای  ددرگ و  رت  تسپ  تاناویح  زا  هک  دراد  رایتخا  تسا و  دازآ  ناسنا  يرآ ؛

ص:400

نارود هب  هراشا  ار  نیت »  » ای دنا و  هتسناد  سدقملا  تیب  قشمد و  رهش  رد  هوک  ود  هب  هراشا  ار  نوتیز » نیت و   » نارسفم یخرب  ( . 1 - ) 1
(. ص139 ج27 ، هنومن ، ریسفت   ) دنا هتسناد  حون  نارود  هب  هراشا  ار  نوتیز »  » مدآ و

.183 ص180 -  ج63 ، راونالاراحب ، ص67 و  ج11 ، راونالاراحب ، ص328 ؛ ج6 ، یفاک ، ص482 ؛ ج2 ، نساحم ، ( . 2 - ) 2
.130 ص90 -  ج9 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( . 3 - ) 3

(. ص140 ج27 ، هنومن ، ریسفت   ) دنا هتسناد  فجن  نیمزرس  هفوک و  یکیدزن  رد  یهوک  هب  هراشا  ار  نآ  زین  یخرب  ( . 4 - ) 4
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؟ تسیچ تفرگ ، رارق  نآ  رد  ناسنا  هک  لحارم » نیرت  نییاپ   » زا روظنم  . 7

رثا رب  ار  وا  ادـخ  .درک  طوبه  طوقـس و  ایند  تسپ  هلحرم  هب  ناطیـش  بیرف  رثا  رب  یلو  دوب  نیرب  تشهب  رد  دـش  هدـیرفآ  یتقو  ناسنا 
.دراد ار  لامک  ياه  هلق  هب  دوعص  هنیمز  دادعتسا و  وا  یلو  دروآ  نییاپ  شرادرک 

نودـب عطقنم و  ریغ  یمیاد و  یـشاداپ  دـنهد ، یم  ماجنا  هتـسیاش  رادرک  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  نامیا  هار  هک  بلط  لامک  دارفا  . 8
.تشاد (1) دنهاوخ  ّتنم  صقن و 

.تسا هدش  هتفگ  ازج ) زور   ) نیدلا موی  زیخاتسر ، هب  ور  نیا  زا  دیآ ؛ یم  ازج »  » يانعم هب  یهاگ  نییآ و  يانعم  هب  یهاگ  نید ،» . » 10
یم تباث  ار  زیخاتـسر  ییاهن  فدـه  هک  ناسنا  دـنمفده  دـنم و  ماظن  شنیرفآ  رد  هناشن  همه  نیا  اـب  هنوگچ  هک  دراد  هراـشا  هیآ  نیا 
یم يرواد  امـش  ياهراتفگ  اهراک و  دروم  رد  زیخاتـسر  رد  تسا و  رواد  نیرتهب  ادخ  هک  دیناد  یمن  ایآ  دـینک !؟ یم  راکنا  ار  دـننک 

!؟ دنک

دننک یم  رواد  راک  رد  لغد  راک  همه  نیاک  يرواد  زور  دنراد  یمن  رواب  اییوگ 

ماما قوف  هروس  رد  ریجنا »  » زا دوصقم  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثیداـحا  یخرب  رد  . 11
مالسلا و هیلع  یلع  ماما  انیس » هوک   » زا روظنم  هک  روط  نامه  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوتیز »  » زا روظنم  مالـسلا و  هیلع  نسح 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تینما » اب  رهش  »

: َلاَق ٍجاَّرَد  ِْنبا  ْنَع  ِلَطَْبلا ، ِنَع  ِّمَصَأـْلا ، ِنَع  ٍنوُّمَـش ، ِْنبا  ِنَع  ِءاَـلَْعلا ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ٍماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  فلا « )
(2) اَمِهیَلَع . »  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُنیَسُْحلا  ُنُوتیَّزلا ، ُنَسَْحلا َو  ُنیِّتلا ، ِنُوْتیَّزلا ) ِنیِّتلا َو  َو  : ) َیلاَعَت ُُهلْوَق  ُلوُقی  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 

ِنیِّتلا َو َو  : ) یلاعت هللا  لوق  یف  لاق  هنأ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع  انعنعم ، يرونیدلا  دمحأ  نب  لهـس  انثدـح  لاق : تارف  ب « )
دمحم لاق : ِنیِمَْألا ) ِدَلَْبلا  اَذه  َو   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق : َنِینیِس ) ِروُط  َو   ) مالسلاامهیلع نیـسحلاو  نسحلا  لاق : ِنُوْتیَّزلا )

اُولِمَع اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّالِإ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

ص:401

ّتنم زا  ندوب  یلاخ  يانعم  هب  هک  دـنا  هداد  لامتحا  زین  یخرب  .تسا  صقن  عطق و  يانعم  هب  نم »  » هدام زا  نونمم » ریغ   » هژاو ( . 1 - ) 1
(. ص145 ج27 ، هنومن ، ریسفت   ) دشاب

ح2. ص477 ، ج4 ، ناهربلا ، ح13 و  ص105 ، ج24 ، راحبلا ، ح1 ؛ ص813 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 2 - ) 2
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هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  هیالو  ینعی  دـمحم ! ای  ِنیِّدـلِاب ) ُدـَْعب  َُکبِّذَُـکی  امَف   ) هتعیـشو بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  ِتاـِحلاّصلَا )
(1) مالسلا .» 

لیلحت

.درداد هراشا  هروس  تایآ  نطاب  هب  قوف  ثیداحا  اـما  .تسا  نوتیز و ...  ریجنا و  لـثم  یهلا  ياـه  تمعن  هب  دـنگوس  هروس  نیا  رهاـظ 
ینعی يونعم  یملع و  ياه  هویم  هب  تایآ  ییانعم  هعـسوت  اب  هدرک و  هجوت  اه  هویم  نیا  دـیاوف  فادـها و  هب  تیـصوصخ  ءاغلا  اب  ینعی 

دشر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هداوناخ  نما  نیمزرس  رد  هک  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
رارق تیرـشب  رایتخا  رد  هدـیافرپ  ياه  هویم  نوچ  مه  .دـنتفای و  شرورپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياوقت  ملع و  هوک  رانک  رد  دـندرک و 

.دوش یم  لئان  تداعس  تیاده و  هب  نوچ  .تسوا  دوخ  دوس  هب  دوش  دنم  هرهب  اه  هویم  نیا  زا  سک  ره  هک  دنتفرگ 

هتکن

هیبشت نوتیز »  » هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا و  نیریش  يا  هویم  هک  هدش  هیبشت  ریجنا »  » هب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ثیداحا  نیا  رد 
دمآ نادیم  هب  حلص  نیریش  هرهچ  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يرآ  .تسا  ندب  رگ  حالصا  هدیافرپ و  اما  نیریـش  ریغ  يا  هویم  هک  هدش 

.دنک حالصا  ار  تما  ریسم  ات  تشاذگ  نادیم  هب  اپ  تداهش  خرس  هرهچ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما 

مایپ

(. ددرگ یم  دنمتداعس  دوش  دنم  هرهب  نآ  زا  سک  ره  هک   ) .تسا مالسا  يونعم  یملع و  رمثرپ  هویم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ردق هروس  متفه : لهچ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  رب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  - 100

ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  . ) 5-1 ردق /
وت زیچ  هچ  .میداتسرف و  ورف  ندز ) هزادنا  ردق (  بش  رد  ار  نآرق )  ) نآ ام  تقیقح ، رد  « ؛ ) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یّتَح  َیِه  ٌمالَـس  ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم 

هک درک  هاگآ  ار 

ص:402

ح744. ص578 ، ج1 ، تارفلا ، ( . 1 - ) 1
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هزادنا  ) يارب زا  ناشراگدرورپ ، تصخر  هب  بش ،)  ) نآ رد  حور  ناگتـشرف و  تسا ! هام  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تسیچ !؟ ردـق  بش 
!«. تسا تمالس  مد ، هدیپس  عولط  ات  بش )  ) نآ .دنیآ  یم  دورف  يراک  ره  ندز )

يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

هروس رد   (1) ناضمر ؛ هاـم  رد  نآرق  لوزن  هب  هرقب »  » هروس رد  ًـالثم  تسا ؛ هدـش  هتفگ  نخـس  نآرق  لوزن  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  . 1
هروس نیا  رد  (2) و  دوش ؛ یم  ادـج  میظنت و  یهلا  تمکح  قبط  يرما  ره  بش ، نآ  رد  هک  یتکرب  اب  بش  رد  نآرق  لوزن  هب  ناخد » »

.دننک یم  میظنت  ار  ناگدنب  روما  دنیآ و  یم  دورف  بش  نآ  رد  حور  ناگتشرف و  هک  هدش  هراشا  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  هب 

: دوش یم  هدافتسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 

؛ تسا هدش  لزان  بش  رد  نآرق  فلا )

؛ تسا ناضمر  هام  رد  بش  نآ  ب )

؛ تسا تکرب  اب  یبش  نآرق ، لوزن  بش  ج )

.دوش یم  نییعت  مدرم  روما  تاریدقت  بش ، نآ  رد  د )

: دنا هداد  لامتحا  دنچ  دروم  نیا  رد  نارسفم  دنیوگ ؟ یم  ردق  بش  نآرق ، لوزن  بش  هب  ارچ  . 2

یم هدز  هزادنا  مدرم  روما  بش ، نآ  رد  هک  دـنیوگ  ردـق  ور  نآ  زا  بش  نیا  هب  تسا و  ینز » هزادـنا   » يانعم هب  ای  ردـق »  » هژاو فلا )
؛ ددرگ یم  نییعت  دوش و 

؛ تسا ردقلا  میظع  تمظع و  اب  یبش  هک  دوش  یم  هتفگ  ردق  بش  نآ  هب  تهج  نآ  زا  تسا و  تمظع  تفارش و  يانعم  هب  ردق  ب )

بـش نآ  رد  نآرق  هک  هدش  رّدقم  ای  هدش ، لزان  بش  نآ  رد  شتلزنم  ردق و  مامت  اب  نآرق  هک  دنمان  ردق  تهج  نادب  ار  بش  نآ  ج )
؛ دوش لزان 

؛ دوش یم  يونعم  تلزنم  ردق و  بحاص  دنامب  رادیب  ار  بش  نآ  سکره  هک  تسا  ردق  تهج  نآ  زا  ردق  بش  د )

ص:403

(. 185 هرقب / ( ؛) ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  ( . ) 1 - ) 1
(. 4-3 ناخد / ( ) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِْذنُم  اّنُک  ّانِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  ( . ) 2 - ) 2
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قوف تایآ  هک  درادن  یعنام  هتبلا  .دوش  یم  گنت  نآ ، رب  يدایز  ناگتـشرف  لوزن  رطاخ  هب  نیمز  هصرع  هک  تسا  یبش  ردق  بش  ه ) -
.تسا (1) رتروهشم  لوا  ریسفت  دنچ  ره  دشاب ؛ هتشاد  هراشا  یناعم  نیا  همه  هب 

: تسا هدش  هراشا  ردق  بش  تمظع  هب  تهج  دنچ  زا  تایآ  نیا  رد  . 3

؛ تسا نآرق  لوزن  فرظ  ردق  بش  فلا )

!؟ تسیچ ردق  بش  هک  درک  هاگآ  ار  وت  يزیچ  هچ  دیامرف : یم  ربمایپ  هب  ب )

؛ تسا رترب  هام  رازه  زا  ردق  بش  ج )

؛ تسا حور  ناگتشرف و  لوزن  بش  ردق  بش  د )

.تسا تکرب  تمحر و  تمالس ، بش  ردق  بش  ه ) -

؟ تسا ناضمر  كرابم  هام  زا  یبش  هچ  ردق  بش  هک  هدش  صخشم  قیقد  روط  هب  ایآ  . 4

؛ تسا هدش  لاؤس  دروم  نیا  رد  مالسلا (2)  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  اهراب  هک  هدش  تیاور  یمالـسا  ثیداحا  رد 
بـش رد  مدرم  ات  دنزاس ، صخـشم  ًاقیقد  ار  بش  نآ  هک  دندیدن  تحلـصم  یلو  دنتـشاد  عالطا  بش  نآ  نامز  زا  هک  نیا  اب  نانآ  اما 
رادیب ار  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  ياه  بش  همه  مالـسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  .دنزادرپب  تدابع  اعد و  يرادـیب و  هب  ددـعتم ، ياه 

.درک یم  تدابع  دنام و  یم 

، مکی تسیب و  بش  رد  اهنآ  ندش  راوتسا  و  مهدزون ، بش  رد  اهراک  ریدقت  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
.تسا (3) موس  تسیب و  بش  رد  اهنآ  ياضما  و 

يوار رارـصا  ربارب  رد  .تسا و  موس  تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  بش  ردق ، بش  هک : هدش  تیاور  ناشیا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.(4) یهاوخ ! یم  هچنآ  يارب  بش  ود  تسا  ناسآ  هچ  دومرف : بش ، نآ  نییعت  دروم  رد 

ص:404

ص188. ج27 ، هنومن ، ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص104. ج1 ، ماکحالا ، بیذهت  ص156 و  ج2 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2

ص354. ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص626 و  ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص64 ؛ لابقا ، ص159 ؛ ج4 ، یفاک ، ( . 3 - ) 3
ص58؛ ج3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص690 ؛ یسوط ، خیش  یلاما  ص159 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص156 ؛ ج4 ، یفاک ، ( . 4 - ) 4

ص625. ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص2 و  ج94 ، راونالاراحب ،
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دـندوب و لیاق  يا  هژیو  تیمها  موس  تسیب و  بش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لـها  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  رگید  ثیداـحا  زا 
.دنتشاد یم  هاگن  رادیب  ار  دوخ  ناکدوک  دنتفر و  یم  دجسم  هب  رامیب  لاح  اب  یتح 

ار موس  تسیب و  بش  دـیایب  هنیدـم  هب  تسناوت  یمن  هک  يدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک : هدـش  تیاور  ینهُج  تیاور  رد 
.دندرک (1) صخشم 

: هک تروص  نیدب  تسه ، زین  نآرق  تمظع  روآدای  تایآ  نیا  . 5

.تسا هدش  لزان  ردق  بش  نوچ  مه  یگرزب  ینامز  فرظ  رد  نآرق  ًالوا ،

.تسا هدرک  دای  نآ  زا  دراد  تمظع  رب  تلالد  هک  ام ،»  » ریبعت اب  ور  نیا  زا  هدرک ، لزان  ار  نآرق  ادخ  ًایناث ،

یم ار  راک  نیا  ام  : » دـنیوگ یم  ناگرزب  هک  روط  ناـمه  دـشاب ، تمظع  هب  هراـشا  تسا  نکمم  تسا ، عمج  هک  هاـنلزنا » اـنا   » ریبعت . 6
نآرق هدننک  لزان  ناگتـشرف ، اب  هارمه  ادـخ  ینعی  تسا ؛ هدرک  لزان  ار  نآرق  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  هک  دـشاب  نآ  هب  هراشا  ای  و  .مینک »

.تسا

هنوـگ ود  شـسرپ  نیا  هب  نآرق  نارـسفم  تسیچ ؟ ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  زا  دوـصقم  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  اـج  نیا  رد  . 7
: دنا هداد  خساپ 

رد و  هدوب ، ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  زاغآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لاس  لوط 23  رد  نآرق  یجیردـت  لوزن  هب  هجوت  اب  فلا )
.تسا (2) هتشاد  همادا  لوزن  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  لوط 

ياج ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  رب  هرابکی  هب  ردق  بش  رد  یعفد  لوزن  .تسا  هتـشاد  یجیردت ، یعفد و  لوزن ، ود  نآرق  ب )
.لاس (3) لوط 23  رد  یجیردت  لوزن  تسا و  هدش  لزان  رگید 

ص:405

حابصم ص627 ؛ یسوط ، خیش  دجهتملا  حابـصم  ص196 ؛ ج4 ، ماکحالا ، بیذـهت  ص160 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نـم  ( . 1 - ) 1
ج20، نازیملا ، ریسفت  ص373 و  ج6 ، روثنملاردلا ، ص628 ؛ ج5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص16 ؛ ج78 ، راونالاراحب ، ص513 ؛ یمعفک ،

ص333.
نیا نآ ، دـهاش  و  نآرق ) لوزن  ثحبم  نآرقلا ، موـلع  یف  دـیهمتلا  ك.ر :  ) .تسا تفرعم  هَّللا  تیآ  لوـبق  دروـم  بلطم  نیا  ( . 2 - ) 2

رد اهنآ  لوزن  زا  لوا ، هیآ  نوچ  دشاب ؛ هدش  لزان  ِرْدَْقلا ) ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ   ) هیآ زا  لبق  دناوت  یمن  ردق  هروس  ینایاپ  تایآ  هک  تسا 
.دهد یم  ربخ  هتشذگ 

توافت ار  نآ  دـهاش  تسا و  هنومن  ریـسفت  نازیملا و  ریـسفت  بحاـص  هلمج  زا  نارـسفم ، زا  يرایـسب  رظن  دروم  بلطم  نیا  ( . 3 - ) 3
(. ص330 ج20 ، نازیملا ، ریسفت  ص182 و  ج27 ، هنومن ، ریسفت   ) دنا هتسناد  لیزنت  لازنا و  يانعم 
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ردـق بش  رد  ود  ره  یجیردـت ، لوزن  زاـغآو  یعفد  لوزن  ینعی  دـشاب ؛ بلطم  ود  ره  هب  هراـشا  قوف ،»  » هروس هک  درادـن  یعناـم  هتبلا 
.تسا (1) رت  بسانم  لوا  ریسفت  یلو  دشاب ،

یلاع بتارم  ماقم و  زا  اـهنآ  ینعی  تسا ؛ يدوجو  یماـقم و  لوزن  هکلب  تسین ، یناـکم  لوزن  ياـنعم  هب  ناگتـشرف ، نآرق و  لوزن  . 8
.دوش مهف  لباق  ناسنا  يارب  نآرق  دنوش و  کیدزن  ناسنا  هب  ات  دنیآ  یم  رت  نییاپ  بتارم  هب  ادخ  دزن  زا  دوجو ،

رب هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  .دـنزاس  یم  صخـشم  ار  روما  تارّدـقم  دـنیآ (2) و  یم  دورف  ردـق  بش  رد  حور ، ناگتـشرف و  . 9
، تسا دارفا  تقایل  یگتـسیاش و  ساسا  رب  یهلا  ریدقت  یفرط  زا  هکلب  درادن ، هدارا  يدازآ  ناسنا  تسا و  مکاح  ربج  ناسنا  تشونرس 

تسا رییغت  لباق  یمتح و  ریغ  تارّدقم ، نیا  زا  یخرب  رگید ، فرط  زا  تسا و  ناسنا  دوخ  تسد  هب  تارّدقم ، نیا  يزاس  هنیمز  ینعی 
ردق رگا  تسا  ردق  بش ، ره   (3) دنز ؛ مقر  دوخ  يارب  يرگید  تشونرـس  دوخ ، باختنا  اب  روما ، ققحت  ماقم  رد  دـناوت  یم  ناسنا  و 

.ینادب

؟ تسیک هروس  نیا  رد  حور »  » زا دوصقم  . 10

ریـسفت یهلا  یحو »  » هب ار  نآ  زین  یخرب  دـنا و  هتـسناد  لـیئربج »  » ناـمه ار  حور  یخرب  دـنراد : رظن  فـالتخا  دروم  نیا  رد  نارـسفم 
.ناگتشرف (4) زا  رت  گرزب  تسا  یقولخم  حور ، هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  ثیداحا  یخرب  رد  و  دنا ؛ هدرک 

ریخ و یتمالـس و  نامه  مالـس ،»  » زا دوصقم  .دراد  همادا  مالـس  نیا  مد  هدیپس  عولط  ات  تسا و  مالـس  زا  هدنکآ  یبش  ردـق ، بش  . 11
مالـس ای  نانمؤم و  هب  رگید و  مه  هب  ناگتـشرف  مالـس  اـی  دراـب و  یم  ورف  مدرم  رب  ناگتـشرف  لوزن  اـب  ردـق  بش  رد  هک  تسا  تکرب 

.تسا ترضح  نآ  موصعم  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناگتشرف 

ص:406

هدـیاف انعم و  یعطاق و  لیلد  و  دـنا ، هتفر  راـک  هب  یجیردـت  لوزن  رد  نآرق  رد  لـیزنت »  » و لازنا »  » هژاو ود  دـسر  یم  رظن  هب  ( . 1 - ) 1
.تسین تسد  رد  یعفد  لوزن  يارب  یلّصحم 

بـش کی  ربمایپ و  نامز  صوصخم  ردـق  بش  رد  ناگتـشرف  لوزن  سپ  دراد ، رارمتـسا  رب  تلـالد  تسا و  عراـضم  لّزنت » ( . » 2 - ) 2
.تسا هدوبن 

ص331. ج20 ، نازیملا ، ریسفت  ك.ر : ( . 3 - ) 3
و ص638  ج5 ، نیلقثلاروـن ، ریـسفت  ص471 ؛ ج2 ، ناـهرب ، ریـسفت  ص456 ؛ تاجردـلا ، رئاـصب  ص386 ؛ ج1 ، یفاــک ، ( . 4 - ) 4

ص60. ج25 ، راونالاراحب ،
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نیع بش  نآ  ینعی  تسا ؛ دیکأت  یعون  ملاس ،»  » ياج هب  مالـس »  » قالطا و  دـشاب ، هیآ  دوصقم  یناعم  نیا  همه  هک  درادـن  یعنام  هتبلا 
.تسا تکرب  یتمالس و  مالس ،

، ناگتشرف مالـس  نیا  زا  دنیوگ : یم  ( 69 دوه /  ) دندرک مالـس  وا  رب  ناگتـشرف  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناتـساد  رد  . 12
.دش ناتسلگ  شیارب  شتآ  وا ، رب  ناگتشرف  مالس  زا  زین  دوب و  رترب  ایند  مامت  زا  هک  دیسر  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  یتذل 

(1) تشاد !؟ دهاوخ  یتکرب  تذل و  هچ  دوش ، كرد  نآ  تقیقح  دننک و  مالس  مدرم  رب  ناگتشرف  ردق  بش  رد  رگا  لاح 

تسا سوه  متفخ  زور  ات  وت  اب  فیرش  زیزع و  نینچ  يردق  بش 

( ظفاح )

یهلا تمحر  دنک ، تدابع  دنامب و  رادیب  ردق  بش  کی  یسک  رگا  ینعی  تسا ؛ رترب  لاس ) داتشه  دودح   ) هام رازه  زا  ردق  بش  . 13
.تسا (2) رترب  هام  نارازه  زا  هکلب  وا  رمع  کی  زا  هک  دوش  یم  لزان  وا  رب  یتاکرب  و 

ناسنا هدنیآ  تاردقم  تشونرس و  رد  اعد  يزاسدوخ و  هبوت ، هنوگ  ره  ینعی  دوش ، یم  صخـشم  ناسنا  تارّدقم  بش  نآ  رد  يرآ ؛
ار ناسنا  تشونرـس  هک  دوش  لزان  ردـق  بش  رد  دـیاب  تسا ، ناسنا  تداعـس  طخ  هدـننک  نییعت  هک  نآرق  هک  روط  نامه  تسا ، رثؤم 

.دشاب بش  نآ  رد  نآرق  لوزن  اب  ردق  بش  طابترا  زار  نیمه  دیاش  دنک و  نییعت 

عقاو بش  نآ  يارب  هک  دراد  فعاضم  یتلیضف  بش ، نآ  رد  تاردقم  ینز  هزادنا  نآرق و  لوزن  تهج  هب  ردق  بش  رگید ، ترابع  هب 
.تسا هدیشخب  رگید  یتلیضف  مکی ، تسیب و  بش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یلوم  تداهش  هک  روط  نامه  تسا ، هدش 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ  یبش  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

( ظفاح )

قطاـنم رد  زور  بش و  تواـفت  دیـشروخ و  بورغ  عولط و  فـالتخا  هب  هجوـت  اـب  هک  نیا  تسا  حرطم  هک  یـشسرپ  اـج  نیا  رد  . 14
؟ تسا هنوگچ  اه  نآ  ردق  بش  نیمز ، هرک  فلتخم 
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یم کیرات  ار  نآ  هرک  مین  دخرچ و  یم  رود  کی  نیمز  هیاس  هک  تسا  تعاس  تقیقح 24  رد  نیمز  هرک  ِبش  هک ، تسا  نآ  خساپ 
.تسین ردق  بش  زا  رت  مک  ردق  زور  تمظع  هک  هدش  تیاکح  ور  نیا  زا  تسا (1) و  تعاس  ردق 24  بش  نیاربانب ، .دزاس 

نسح ماما  هک  یلاح  رد  دناوخ  ار  ردق  هروس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  . 15
نیریش امش  ناهد  رد  ردق  هروس  ایوگ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندوب ، ناشیا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع 

«. تسا

هروس نیا  هک  یماگنه  یناد ، یمن  وت  هک  مناد  یم  ار  يزیچ  نم  تقیقح  رد  مدنزرف ، لوسر و  سپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف دز و  نم  تسار  هناش  رب  ار  شتسد  دناوخ و  ار  هروس  داتسرف و  نم  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ام  ّدج  دش  لزان  ردق 

لاس ره  رد  ار  تما  عیاقو  لیئربج  مردارب  هک  وت  زا  دعب  وت  دنزرف  تسوت و  دروم  رد  نم  زا  دـعب  هروس  نیا  نم ...  یـصو  ردارب و  يا 
يایـصوا بولق  وت و  بلق  رد  هدـنزورف  يرون  نآ  يارب  و  توبن ، عیاقو  لثم  دـنک  یم  نایب  وت  يارب  ار  اـه  نآ  دـنک و  یم  ناـیب  میارب 

 . مالسلا هیلع  مئاق  رجف  عولط  ماگنه  ات  تسوت 

: ِیلَع ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیبَأ  ِیل  َلاَق   » ُلوُقی ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َهَذْوَه ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  »
هیلع ُنیَـسُْحلا  َُهل  َلاَقَف  مالـسلاامهیلع ،  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ُهَْدنِعَو   2 ِرْدَْـقلا ) ِهَْلَیل  ِیف  ُهاـْنلَْزنَأ  اـّنِإ   ) مالـسلا هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َأَرَق 
َیلِإ َثََعب  َْتلََزن  اََّمل  اَهَّنِإ  ْمَْلعَت ، َْمل  اَم  اَهِیف  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ِیْنباَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اـی  َُهل : َلاَـقَف  ًهَواَـلَح ؟» َکـِیف  ْنِم  اَِـهب  َّنَأَـک  اََـتبَأ  اـی   » مالـسلا
ِمْوی َیلِإ  ِیئاَدـْعَأ  َبْرَحَو  يِدـَْعب  ِیتَّمُأ  ِیلاَوَو  ییِـصَوَو  یِخَأ  ای  َلاَقَو : ِنَمیَْألا  یِِفتَک  یَلَع  َبَرَـض  َُّمث  یَلَع  اَـهَأَرَقَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َكُّدَـج 
ُهَّنِإَو اَِهتَّنُـس ، ِیف  ِیتَّمُأ  َثاَدْحَأ  َیلِإ  َثَّدَح  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  یِخَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َكِدَْعب ، ْنِم  َكِْدلُِولَو  يِدَْعب  ْنِم  ََکل  ُهَروُّسلا  ِهِذَـه  َنُوثَْعبی ،

(2) مالسلا .»  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِرْجَف  ِعَلْطَم  َیلِإ  َِکئایِصْوَأ  ِبُوُلقَو  َِکْبلَق  ِیف  ٌعِطاَس  ٌرُون  اََهلَو  ِهَُّوبُّنلا ، ِثاَدْحَأَک  َکَیلِإ  َِکلَذ  ُثِّدَحَیل 

لیلحت

ُلَّزَنَت  ) تسا هدـمآ  هیآ  رد  هک  ارچ  .دراد  دوـجو  هیآ  ره  رهاـظ  رد  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  یتـقیقح  تـسا و  هـیآ  ریـسفت  ثیدـح  نـیا 
لعف هک  ٍْرمَأ ) ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو 
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لوزن سپ  دـناسر ، یم  ار  رارمتــسا  ینعی  دراد  هدـنیآ  لاـح و  رب  تلـالد  عراـضم  لـعف  .تـسا و  عراـضم  ینعی  هدوـب ، لّزنتت  لّزنت » »
ناشیا و رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  .دوش  یم  رارکت  ردق  بش  ره  رد  تما  لامعا  روما و  همه  رابخا  ندروآ  ناگتـشرف و 

نیا دوب و  دـهاوخن  قداص  هیآ  ربخ  هنرگو  دـنوش  لزان  اه  نآ  رب  ناگتـشرف  هک  دنـشاب  یلماک  ياه  ناسنا  تسا  مزال  زین  يو  زا  دـعب 
زا یکی  هک  تسا  هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  نآ  قیداصم  تقیقح و  نیا  ثیدح  نیا  رد  .تسا  یهلا  تمکح  فالخ 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانآ 

اه مایپ 

ردـق بش  ره  رد  شتماما  هرود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  هک  تسا  یلماک  ياه  ناسنا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  - 1
.دندرک یم  هضرع  ار  تما  لامعا  هدش و  لزان  وا  رب  ناگتشرف 

امش لامعا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ات  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  ردق ، هروس  دافم  - 2
.دوش یم  هضرع  وا  رب  ردق  بش  ره  رد 

رثوک هروس  متشه : لهچ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياطع  ریثک و  ریخ  - 101

.میدرک اطع  ناوارف  یکین )  ) وت هب  ام  تقیقح  رد  « ؛ ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِـئناش  َّنِإ  ْرَْحنا  َکِّبَِرل َو  ِّلَـصَف  ََرثْوَْکلا  َكاـْنیَطْعَأ  اـّنِإ  . ) 3-1 رثوک /
«. تسا لسن  هدیرب  وت  زوت  هنیک  نمشد )  ) طقف هک  ارچ ]  ] .نک ینابرق  رتش )  ) رازگب و زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ 

لوزن نأش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندش  جراخ  ماگنه  دوب ، هکم  ناکرشم  نارـس  زا  هک  ِلئاو » نب  صاع   » مان هب  یـصخش  دنا : هدرک  تیاکح 
یم تبحص  یسک  هچاب  دندیسرپ  وا  زا  ناکرشم  دش و  مارحلا  دجسم  دراو  سپس  درک ، تبحص  تاقالم و  ناشیا  اب  مارحلا  دجسم  زا 

(. تسا عطقنم  وا  لسن  درادن و  رسپ  هک  یسک  ینعی  ! ) رتبا درم  نیا  اب  تفگ : يدرک ؟

.دناوخ (1) عطقنم  ار  وا  نانمشد  داد و  رثوک  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دمآ و  دورف  تبسانم  نیدب  قوف  هروس 
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يریسفت ياه  هراشا  اه و  هتکن 

دـنتفر و ایند  زا  هکم  رد  ود  ره  هک  تشاد  هجیدـخ  زا  هَّللادـبع ) رهاط (  مساق و  مان  هب  رـسپ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  . 1
« لسن هدـیرب   » ینعی رتبَا »  » ار ترـضح  نآ  دـنیاشگب و  نابز  نانمـشد  اـت  دـش  ثعاـب  عوضوم  نیا  دنام (1) . یقاب  رـسپ  نودـب  ناشیا 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ور  نیا  زا  تسا ؛ ردپ  همانرب  شخب  موادت  دراد و  يدایز  تیمها  رسپ  دنتشادنپ  یم  نانآ  هکارچ  دنناوخب ،
.دش یم  لیطعت  شیاه  همانرب  تشادن  رسپ  هک  هلآ  و 

(2) دنا : هتسناد  نآرق  زیمآ  زاجعا  ياه  ییوگ  شیپ  ار  اه  نآ  یخرب ، هک  تسا  هدرک  مالعا  ار  یساسا  ربخ  دنچ  رثوک  هروس  . 2

مالسلااهیلع همطاف  نوچ  مه  یتبهوم  و  رفک (3) ، رب  مالسا  يزوریپ  نوچ  مه  یناوارف  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ادخ  فلا )
.دشخب یم  موادت  اروا  لسن  اه و  همانرب  هک  دهد  یم 

نامه دنام ؛ دنهاوخن  یقاب  اه  نآ  نامدود  تمظع  اه و  همانرب  دـش و  دـنهاوخ  لسن  هدـیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانمـشد  ب )
.تسین یقاب  ناشنامدود  نانآ و  زا  یمان  چیه  دندش و  ضرقنم  وا  دننام  لئاو و  نب  صاع  هکم و  ناکرشم  هک  روط 

یخرب هتبلا  .دـنک  ینابرق  درازگب و  زاـمن  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رثوک ، تمعن  هنارکـش  هب  هک  هدـش  ناـیب  هروس  نیا  رد  . 3
ینابرق زامن و  هنوگره  لماش  تسا و  هدرتسگ  هیآ  يانعم  یلو  تسا ، نابرق  دـیع  زور  یناـبرق  زاـمن و  دوصقم  هک  دـندقتعم  نارـسفم 

.دوش یم 

زاـمن هب  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  رکـش  يادا  يارب  اـت  ناناملـسم  یهلا و  ناربهر  همه  يارب  تسا  یـشزومآ  تقیقح ، رد  هروس  نیا 
.دنزاس فرطرب  ار  نایاونیب  ییاذغ  يدام  زاین  شیوخ و  يونعم  زاین  رت و  مکحم  قلخ  ادخ و  اب  ار  دوخ  دنویپ  دنروآ و  ور  ینابرقو 

هژیو تیمها  رتش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  اج  نآ  زا  تسا و  رتش » نتشک   » زین هاگولگ و  يانعم  هب  لصا  رد  رَْحن » . » 4
هدرک نایب  نآ  يارب  زین  يرگید  یناعم  نآرق  نارـسفم  اما  .تسا  هدش  هراشا  رتش  نتـشک  ینعی  ینابرق ، لماک  قادـصم  هب  تشاد ، يا 

: دنا

ص:410

تافو یکدوک  رد  هک  تشاد  میهاربا  مان  هب  يرـسپ  وا  زا  درک و  جاودزا  هیطبق » هیرام   » اـب زین  هنیدـم  رد  مالـسا  ربماـیپ  هتبلا  ( . 1 - ) 1
(. ص183 ج21 ، راونالاراحب ،  ) درک

ص376. ج27 ، هنومن ، ریسفت  ( . 2 - ) 2
هدـش نایب  یـضام  لکـش  هب  هک  دـشاب  عوقولا  ققحتم  عراضم  يانعم  هب  تسا  نکمم  اـما  تسا ، یـضام  كاـنیطعا »  » هلمج ( . 3 - ) 3

.تسا
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.تسا ندش  ور  هبور  هژاو ، نیا  یناعم  زا  یکی  نوچ  تسا ، زامن  ماگنه  رد  هلبق  هب  ور  نداتسیا  رْحن »  » زا دوصقم  - 

؛ تسا زامن  رد  نتفگ  ریبکت  ماگنه  رد  اه  تسد  ندرک  دنلب  دوصقم  - 

.دشاب فاص  ًالماک  ناسنا  رمک  عوکر ، ماگنه  رد  هک  نیا  ای  و  - 

.تسا (1) هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یمالسا  ثیداحا  رد  ریخا  دروم  ود 

زا لبق  زامن  رکذ  اب  موس  يانعم  هیآ و  رهاظ  اب  لوا  يانعم  یلو  دـشاب ، هیآ  قادـصم  دوصقم و  یناعم  نیا  همه  هک  درادـن  یعنام  هتبلا 
.تسا رتراگزاس  رَْحن 

رد ریبعت  نیا  ندربراک  هب  .تسا  هدـش  هتفگ  زین  هدـش  عطق  ناشلـسن  هک  ییاه  ناسنا  هب  تسا و  هدـیرب » مد  ناویح   » يانعم هب  رتبَا » . » 5
درک و هدافتـسا  ریبعت  نامه  زا  زین  وا  نانمـشد  دروم  رد  ادخ  ور  نیا  زا  دوب ؛ ناشیا  هب  نیهوت  یعون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروم 

.تسا یبدا  یب  تلاذر و  تواسق ، اب  هارمه  اه  نآ  ینمشد  هک  دناوخ  يزوت  هنیک  نمشد  ار  نانآ 

رد نیا  تفای و  همادا  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ناشیا  لسن  مامت  دـنامن و  یقاب  رتخد  کـی  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  . 6
ات نیب 50  ناهج ، رد  يدالیم  متسیب  نرق  يرمق و  يرجه  مهدزناپ  نرق  هناتـسآ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  رامآ  هک  تسا  یلاح 

.دوش (2) یم  هدز  نیمخت  رفن  نویلیم   100

.تسا هدنامن  یقاب  یمسر  مان و  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نانمشد  لسن  زا  اما 

( ّنا  ) دـیکأت زا  و  اـّنا )  ) عمج ریمـض  زا  زین  دـناسر و  یم  ار  نآ  تمظع  هک  هدـش  داـی  اـطع »  » ظـفل اـب  رثوک  نداد  زا  هروس  نیا  رد  . 7
ار یهلا  ناربهر  تامحز  ادخ  يرآ ؛ .تسا  هدش  نشور  ام  يارب  نآ  زا  يا  هشوگ  نونکات  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رثوک  تمعن  تمظع 

.دنک یم  اطع  ناوارف  ریخ  نانآ  هب  ضوع  رد  دهن و  یم  جرا 

.دوش یم  هتفگ  رثوک  زین  دنمتواخس  دارفا  هب  و  تسا ، ناوارف  تکرب  ریخ و  يانعم  هب  ترثک »  » هشیر زا  رثوک ،»  . » 8

ص:411

ج5، یفاص ، ریسفت  ص312 ؛ ج16 ، راونالاراحب ، ص108 ؛ ج1 ، يدنوار ، نآرقلا  هقف  ص837 ؛ ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( . 1 - ) 1
ص30. ج6 ، هعیشلا ، لئاسو  ص383 و 

هنوگنیا اهروشک  یخرب  رد  اما  دوش ، یم  هفاضا  تاداـس  همانـسانش  رد  فیرـش »  » اـی دیـس »  » دـنو شیپ  اـهروشک  یخرب  رد  ( . 2 - ) 2
رد یناحبـس  رفعج  هَّللا  تیآ  لثم  ناگرزب  یخرب  ار  قوف  رامآ  یلو  تسین  تسد  رد  ناـهج  رد  تاداـس  قیقد  راـمآ  ور  نیا  زا  تسین 

.دنا هدرک  نایب  اه  شیامه  اه و  ینارنخس 
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(1) تشهب ، رد  يرهن  مالـسلا ،  مهیلع  همطاف  نادنزرف  ترثک  هلمج : زا  دنا ؛ هداد  لامتحا  دـنچ  رثوک  يانعم  دروم  رد  نآرق  نارـسفم 
تعافش نارای ، باحصا و  ترثک  تّوبن ، نآرق ، .دنوش ) یم  باریس  نآ  زا  تشهب  هب  دورو  ماگنه  رد  نانمؤم  هک   ) رثوک (2) ضوح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يونعم  نادنزرف  هک  وا (4)  تما  ياملع  زین  اه و  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  يزوریپ  ، (3)
.دنتسه مالسلااهیلع  همطاف  و 

ینعی  ) هروس لیذ  هنیرق  هب  هجوت  اب  دنچ  ره  دوشب ؛ دراوم  قیداصم و  نیا  همه  لماش  هک  درادن  یعنام  تسا و  عیسو  رثوک  يانعم  هتبلا 
.تسا رت  بسانم  لوا  لامتحا  نآ ، لوزن  نأش  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانمشد  ندناوخ  لسن  هدیرب 

يراج تیرشب  نیب  رد  یتشهب  يرهن  نوچ  مه  شنادنزرف  تسا و  تما  هدننک  تعافـش  دوخ  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  نیا  يرآ ؛
اب دنا و  نآرق  ناراد  ساپ  تّوبن و  شخب  موادت  دننک و  یم  باریس  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مولع  رثوک  ضوح  زا  ار  ناگمه  هدش و 

.دنا هدروآ  دوجو  هب  ناناملسم  يارب  يونعم  یملع و  گرزب  ياه  يزوریپ  ناش  يربهر 

صوصخم هک  هدش  قالطا  تشهب  رد  يرهن  هب  زین  مالسلااهیلع و  همطاف  لسن  هب  رثوک  ثیداحا  یخرب  رد  تشذگ  هک  روط  نامه  . 9
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلااهیلع ،  همطاف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یم داجیا  يزیگنا  برط  یقیـسوم  تشهب  رد  هک  دشاب  یم  رهن  نیا  رانک  رد  يدایز  ناتخرد  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هلمج  زا   (5)
.دیامن یم  شوهدم  ار  ناگمه  هک  دننک 

ِهَّللاِدـْبَع ِیبَأ  ْنَع  َنیْعَأ ، ِْنب  َناَرْمُح  ْنَع  ٍداَّمَح ، ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َقاَحْـسِإ ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َهَذْوَه ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ساّبعلا ، نب  دـمحم  »
يِذَّلا ُروُّنلا  اَذَه  اَم  ِیلَع ! ای  َلاَقَف : مالسلا  هیلع  ِیلَع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  َهاَدَْغلا  یَّلَـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق : مالـسلا  هیلع 

ای ٍداَنُم : ِیناَداَن  ُتیَّلَو  اَّمَلَف  َءاَْملا  ِبِصُأ  َْملَو  يِداَْولا  َنَْطب  ُتْذَخَأَف  ِهَلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  ٌَهباَنَج  ِیْنَتباَصَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلاَق : َکیِـشَغ ؟ ْدَـق  ُهاَرَأ 
! ِیلَع ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  .ُْتلَسَتْغاَف  ٍءاَم  ْنِم  ٌءُولْمَم  ٌقیِْربِإ  یِْفلَخ  اَذِإَف  ُّتَفَْتلاَف  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ 

ص:412

ص251؛ تایرفعج ،  ) تسا هدـش  هراشا  دراوم  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـیاور  رد  ( . 1 - ) 1
(. ص382 ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص16 و 24 و  ج8 ، راونالاراحب ، ص487 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش 

.اج نامه  یفاص ، ریسفت  ص17 و  ج8 ، راونالاراحب ، ( . 2 - ) 2
.اج نامه  یفاص ، ریسفت  ( . 3 - ) 3

.هروس لیذ  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  هنومن و  ریسفت  ( . 4 - ) 4
ص382. ج5 ، یفاص ، ریسفت  ص16 و ص24 و  ج8 ، راونالاراحب ، ص487 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ك.ر : ( . 5 - ) 5
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َداَرَأ اَذِإَف  ًانْـصُغ  َنوُّتِـسَو  ٍهَئاِم  ُهَثاََلث  اََهل  ٍهَرَجَـش  ُّلُک  ٍهَرَجَـش ، َْفلَأ  َرَـشَع  اَْنثا  ِهیَلَع  َُرثْوَْکلا ، َُهل : ُلاَقی  ٍرَهَن  ْنِم  ُءاَْملاَو  ُلِیئَْربَجَف  يِداَنُْملا  اَّمَأ 
ْنَأ ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  یَلَع  َبَتَک  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  َال  َْولَو  ِرَخْآلا  َنِم  ًاتْوَص  یَلْحَأ  َوُهَو  اَّلِإ  ٍنْصُغ  َالَو  ٍهَرَجَش  ْنِم  اَمَف  ٌحیِر  ْتَّبَه  َبَرَّطلا ، ِهَّنَْجلا  ُلْهَأ 

َسَیلَو ِنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َهَمِطاَِفلَو  ََکلَو  ِیل  َوُهَو  ٍنْدَع  ِهَّنَج  ِیف  ُرَهَّنلا  اَذَـهَو  .ِتاَوْصَْألا  َْکِلت  ِهَواَلَح  ِهَّدِـش  ْنِم  ًاحَرَف  اُوتاََمل  اُوتوُمی ، َال 
(1) ٌءیَش .» ِهِیف  ٍدَحَِأل 

لیلحت

لـسن زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـنزرف  لـماش  رتبا ) لـثم   ) هروس نورد  نئارق  ساـسا  رب  هک  تسا  ریثک  ریخ  ياـنعم  هب  رثوک » »
رد هک  تسا  هدـش  قالطا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  صوصخم  هک  یتشهب  يرهن  هب  ثیداحا  ساسا  رب  دوش و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف 
مان ار  نآ  قیداصم  هک  تسا  هیآ  حیضوت  ریسفت و  یعون  ثیداحا  هنوگ  نیا  .دوش  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لماش  تروص  ود  ره 

.دشاب اه  نآ  همه  لماش  دناوت  یم  ریثک  ریخ  نوچ  دوش  لماش  ار  دراوم  همه  هیآ  هک  درادن  یعنام  درب و  یم 

مایپ

.دش هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  تسا  ریثک  ریخ  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 1

.تسا (2) رثوک  دوخ  هکلب  رثوک  ضوح  نابحاص  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 2

نیسحلا تایآ  یعوضوم  یسررب  ب :

ص:413

، ناهربلا فالتخا ، عم  ح12  ص682 ، ج5 ، نیلقثلارون ، یفو  ح27  ص26 ، ج8 ، راحبلا ، ح4 ؛ ص857 ، ج2 ، تایآلا ، لیوأت  ( . 1 - ) 1
ح7. ص513 ، ج4 ،

مرحم مهن  اب  قباـطم  خـیرات 1390/9/14ش ، رد  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  تایآ  ریـسفت   ) باـتک زا  شخب  نیا  ( . 2 - ) 2
نیملاعلا بر  دمحلاو هللا  .دیسر  مامتا  هب  مق  سدقم  رهش  رد  ینیسح  ياعوسات  1433ق ،
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عبانم تسرهف 

.ش 1379 لوا ، پاچ  ءارسا ، تاراشتنا  مق ، مینست ، یلمآ ، يداوج  هللادبع  هللا  تیآ  . 1

.ش 1370 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، راگدیرفآ ، يوس  هب  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  هللا  تیآ  . 2

.ق 1417 یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  تفرعم ، يداه ، دمحم  هللا  تیآ  . 3

.ش 1349 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و  يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  تیآ  . 4

.ش 1374 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  هللا  تیآ  . 5

.ق 1405 مود ، پاچ  یضر ، تاراشتنا  مق ، حابصملا ، یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  . 6

.ش 1371 ریطاسا ، نارهت ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  . 7

.ق 1305 یئبمب ، باتکلا ، کلم  دمحم  ازریم  حوتفلا ، یلع ، نب  دمحم  یفوک ، مثعا  نبا  . 8

، لوا پاچ  یمالـسالا ، باتکلا  دراد  تاراشتنا  یعادـلا ، هدـع  یلح ، دـمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا ، نیدـلا  لاـمج  یلح ، دـهف  نبا  . 9
.ق 1407

.ق 1405 هزوحلا :، بدأ  رشن  مق ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  . 10

.ق 1417 لوا ، پاچ  قودص ، رشن  ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  . 11

.ق 1414 هفاقثلاراد ، یلامألا ، مق ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  . 12

.م 1978 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، نسحلاوبا  . 13

ص:414
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.ق 1425 هیرصعلا ، هبتکملا  توریب ، لوزنلا ، بابسا  يروباشینلا ، يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  . 14

.ق 1408 سدق ، ناتسآ  دهشم ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نانجلا  حورو  نانجلا  ضور  یلع ، نب  نیسح  يزار  حوتفلاوبا  . 15

.ق 1365 هیوضترم ، تاراشتنا  فجن ، رازملا ،)  ) تارایزلا لماک  یمق ، هیولوق  نبا  رفعج  مساقلاوبا  . 16

.ش 1332 هیوضرلا ، هبتکملا  نارهت ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  دمحم  نب  نیسح  مساقلاوبا  . 17

، باتکلاراد هسـسوم  مق ، نیقیلا ، باتک  رابخا  نم  دازام  رارـسأل  نییـصحتلا  سوواط ، نب  دیـس  یـسوم  نب  یلع  دیـس  مساـقلاوبا  . 18
.ق 1413 لوا ، پاچ 

.ق 1400 مایخ ، هناخپاچ  مق ، فئاوطلا ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  سوواط ، نب  دیس  یسوم  نب  یلع  دیس  مساقلاوبا  . 19

.ق 1410 یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، یفوک ، تارف  ریسفت  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  مساقلاوبا  . 20

بتکلاراد توریب ، اطع ، رداقلادبع  یفطـصم  قیقحتلا  مالـسلا ، هنیدم  وا  دادغب  خیرات  يدادغبلا ، بیطخلا  یلع  نب  دـمحا  رکبوبا  . 21
.ق 1417 یلوالا ، هیملعلا ،

هخسن زا  رضاح  باتک  مق ، تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  همامالا ، لئالد  یناردنزام ، یلمآ  يربط  ریرج  نبا  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  . 22
.تسا يرمق  لاس 1383  هب  فجن  هیردیح  رشن 

.ق 1398 مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، دیحوتلا ، یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  . 23

.ق 1403 مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  مق ، لاصخلا ، یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  . 24
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.ق 1411 هیمالسالا ، فراعملا  هسسوم  مق ، هبیغلا ، یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  . 25

.ق 1386 يروادلا ، هبتکم  مق ، عیارشلا ، للع  یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  . 26

.ق 1361 هزوح ، نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  هسسؤم  مق ، رابخالا ، یناعم  یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  . 27

، لوا پاـچ  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  تاراـشتنا  مق ، یلـآللا ، یلاوـع  ییاـسحا ، روـهمج  یبا  نبا  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  . 28
.ق 1405

.ق 1420 رکفلاراد ، توریب ، ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا  یسلدنا ، فسوی  نب  دمحم  نایحوبا  . 29

.ق 1400 یبرعلا ، ثارثلا  ءایحاراد  توریب ، يراخب ، حیحص  يراخبلا ، لیعامسا  نبدمحم  هَّللادبعوبا  . 30

بتکلراد تاراشتنا  مق ، يدـهملا ، ملعأب  يرولا  مالعا  نایبلا ،) عمجم  بحاص  ، ) یـسربط مالـسالا  نیما  نسح  نب  لـضف  یلعوبا  . 31
.ات یب  موس ، پاچ  هیمالسالا ،

.ش 1381 يدهلاراونا ، يوامس ، یناجیت  دمحم  دیس  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  یمزراوخ ، دیؤم  یبا  . 32

.ق 1415 هثلاثلا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نبا  دمحا  . 33

.ق 1408 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  یمثیه ، رجح  نب  دمحا  . 34

.ق 1390 مود ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، نازیملا ، ناسل  ینالقسعلا ، رجح  نبا  یلع  نب  دمحا  . 35

.ق 1416 هوسا ، تاراشتنا  مق ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  . 36

.ق 1418 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یغارم ، ریسفت  یغارم ، یفطصم  دمحا  . 37

.ش 1371 هیمالسإلا ، بتکلا  راد  مق ، نساحم ، یقرب ، دلاخ  نبدمحم  نبدمحا  . 38

.ات یب  توریب ، رشبلارابخا ،» یفرصتخملا   » ءادفلا وبا  خیرات  ءادفلاوبا ، یلع  نب  لیعامسا  . 39
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.ق 1405 متفه ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نایبلا ، حور  يوسوربلا ، یقح  لیعامسا  . 40

.ق 1408 هیناثلا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلاراد  اج ، یب  سابلالا ، لیرن  ءافخلا و  فشک  یحارجلا ، یئولجع  لیعامسا  . 41

.ات یب  مود ، پاچ  ملعلاراد ، تاعوبطم  هسسؤم  مق ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  . 42

.ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  ۀسسوم  نارهت ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 43

.ق 1376 يداهلا ، رشن  هیداجسلا ، هفیحصلا  مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  . 44

(. حلاص یحبص  هخسن  ، ) هرجهلاراد تاراشتنا  مق ، یضر ، دیس  نیودت  هغالبلا ، جهن  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  . 45

.ش 1363 مود ، پاچ  یضر ، تاراشتنا  مق ، رابخالا ، عماج  يریعش ، دمحم  نیدلا  جات  . 46

، لوا پاچ  يدـهم ، ماما  هسردـم  تاراشتنا  مق ، مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  بوسنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  ماـمالا  ریـسفت  . 47
.ق 1409

.م 2002 لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، یبلعثلا ، ریسفت  یبلعث ، . 48

، یفجن یـشعرم  هللا  تیآ  هناـخباتک  مق ، روثأـملا ، ریـسفت  یف  روـثنملا  ردـلا  یطویـسلا ، رکب  یبا  نـب  نمحرلادـبع  نیدـلا  لـالج  . 49
.ق 1404

.ق 1423 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، لوزنلا ، بابسا  یف  لوقنلا  بابل  یطویسلا ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  . 50

.ق 1400 هفرعملاراد ، توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح  . 51

.ق 1411 لوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  نارهت ، يدوبهب ، رقاب  دمحم  خیش  قیقحت  لیزنتلا ، دهاوش  یناکسح ، مکاح  . 52

.ق 1404 مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعش ، نب  نسح  ینارح  . 53
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.ق 1412 لوا ، پاچ  یضر ، فیرش  تاراشتنا  باوصلا ، یلا  بولقلا  داشرا  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  . 54

.ق 1408 لوا ، پاچ  نیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، نینموملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعأ  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  . 55

رـشن پاـچ و  هسـسوم  مالـسلا ،  هیلع  نینموملاریما  لـئاضف  یف  نیقیلا  فشک  یلح ، همـالع  رهطم  نب  یلع  نب  فـسوی  نب  نسح  . 56
.ق 1411 لوا ، پاچ  مالسا ، داشرا  ترازو  هب  هتسباو 

.ق 1407 لوا ، پاچ  هرهجلا ، راد  هسسوم  مق ، قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  یلح ، همالع  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح  . 57

.ش 1360 يوفطصم ، نسح  باتک  رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  . 58

.ش 1377 نارهاوخ ، هیملع  ياه  هزوح  تیریدم  زکرم  مق ، ناهج ، هدنز  نایدا  هب  یهاگن  یقیفوت ، نیسح  . 59

.ش 1376 ریبکریما ، نارهت ، يدبیم ، دمحم  نب  دمحا  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  يراصنا ، هَّللادبع  هجاوخ  . 60

.ش 1386 لوا ، پاچ  یمالسا ، یناهج  زکرم  تاراشتنا  مق ، نآرق ، زاجعا  بدؤم ، اضردیس  رتکد  . 61

، یمالسا مولع  یناهج  زکرم  تاراشتنا  مق ، ریـسفت ، دعاوق  ینابم و  ( 1  ) نآرق ریسفت  قطنم  یناهفـصا ، یئاضر  یلع  دمحم  رتکد  . 62
.ش 1387

.ش زییاپ 1388 ش 4 ، ملع ، نآرق و  هلجم  يدازآ ، نآرق و  یناهفصا ، ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  . 63

یناهج زکرم  تاراشتنا  مق ، نآرق ، ریسفت  ياه  شیارگ  اه و  شور  (، 2  ) نآرق ریسفت  قطنم  یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  . 64
.ش 1385 مق ، یمالسا ، مولع 

، همالع تاراشتنا  هسـسؤم  مق ، مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانملا  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  رهـش  نب  دمحم  نیدلادیـشر  . 65
.ق 1379 مق ،
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، اـج یب  ینیـسحلا ، فرـشا  لاـمج  یلع  دیـس  قـیقحتلا  یبرقلا ، يوذـل  هدوـملا  عیباـنی  یفنحلا ، يزودـنقلا  مـیهاربا  نـب  نامیلـس  . 66
.ق 1416 لوا ، پاچ  هوسالاراد ،

.ش 1348 ناهج ، تاراشتنا  نارهت ، یناجنز ، یهف  دمحا  همجرت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سوواط ، نب  دیس  . 67

.ق 1386 هسماخلا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارثلا  ءایحاراد  توریب ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  بطق ، دیس  . 68

.ق 1418 یلوألا ، هعبط  یجیهاللا ، دهشم ، نآرقلا ، یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  يدحاولا ، دمحم  دیس  . 69

.ق 1405 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یناثلا ، عبسلاو  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  یف  یناعملا  حور  یسولآلا ، دومحم  دیس  . 70

.ش 1381 یماهس ، تکرش  رشن  نارهت ، نآرق ، زا  ییوترپ  یناقلاط ، دومحم  دیس  . 71

.ق 1404 یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  تاراشتنا  مق ، مالسلا ،  مهیلع  نیلسرملا  ءایبنالا و  صصق  يرئازج ، هللا  تمعن  دیس  . 72

.ق 1416 لوا ، پاچ  تثعب ، داینب  نارهت ، نآرقلاریسفت ، یف  ناهربلا  ینارحب ، مشاه  دیس  . 73

.ش 1334 هیملعلا ، بتکلاراد  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ریسفت  ینارحب ، ینیسح  مشاه  دیس  . 74

هیلع يدـهملا  مامإلا  هسردـم  مق ، هرهاطلا ، هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت  يداـبآرتسإلا ، ینیـسحلا  یلع  نیدـلا  فرـش  . 75
.ق 1407 مالسلا ، 

.ق 1416 رشنلا ، هعابطلل و  هوسالاراد  نارهت ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  . 76

.ات یب  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  هسردم  مق ، مالسلا ،)  هیلع  نیسحلا  مامالا   ) ملاوعلا ینارحب ، هللادبع  خیش  . 77

.ق 1349 - 1345 ریبکریما ، رشن  نارهت ، نآرق ، صصق  گنهرف  اب  نآرق  صصق  یغالب ، نیدلاردص  . 78

.ق 1392 هسداسلا ، هعبطلا  اج ، یب  یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  قالخالا ، مراکم  یسربط ، . 79

.هفرعملاراد توریب ، نآرقلا ،) ریسفت  یف  نایبلا  عماج   ) يربط ریسفت  يربط ، . 80
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.1366 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، بدالاو ، هّنسلا  باتکلا و  یف  ریدغلا  ینیما ، نیسحلادبع  . 81

.ق 1383 هیملعلا ، هعبطملا  مق ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلعلادبع  . 82

.ق 1416 رکفلاراد ، رشن  توریب ، لیوأتلارارساو ، لیزنتلا  راونا  يواضیب ، رمع  نبا  هللادبع  . 83

.ق 1366 لوا ، پاچ  هزوح ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، ملکلا ، رردو  مکحلا  ررغ  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  . 84

.ق 1383 هیناثلا ، هعبطلا  هیملعلا ، هعبطملا  مق ، نیلقثلارون ، یسورع ، يزیوج  هعمج  نب  یلعدبع  . 85

.ق 1408 مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  یناهج  هرگنک  اضرلا ، هفیحص  يزاجح ، نیدلاءالع  . 86

.ش 1379 موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  همالع  . 87

.ش 1379 موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ریسفت  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  همالع  . 88

.ق 1358 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  . 89

.ش 1374 مود ، پاچ  ردصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاصلا ، ریسفتلا  یناشاک ، ضیف  نسحم  نب  دمحم  يدهلا  ملع  . 90

، قودـصلا هبتکم  نارهت ، مالـسلا ،  مهیلع  همئـالا  بتاـکم  یف  همکحلا  نداـعم  یناـشاک ، ضیف  نسحم  نـب  دـمحم  يدـهلا  مـلع  . 91
.ش 1388

.ق 1420 یلوالا ، هعبطلا  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، یمقلا ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نبا  یلع  . 92

.1385 رداص ، راد  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ،) نبا   ) ینابیشلا مرکلا  یبا  نب  یلع  . 93

.ق 1385 هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، راونالا ، هاکشم  یسربطلا ، نسحلا  نب  یلع  . 94

هیلع اضر  ماما  یناهج  هرگنک  دهـشم ، مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  قیقحت  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  هقف  یمق ، هیوباب  نب  یلع  . 95
.ق 1406 مالسلا ، 
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.ق 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  تاراشتنا  زیربت ، مالسلا ،  مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  . 96

.ق 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، مالسلا ،  هیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  . 97

.ق 1401 رادیب ، تاراشتنا  مق ، رشع ، ینثالا  همئالا  یلع  صن  یف  رثالا  هیافک  یمق ، رازخ  دمحم  نب  یلع  . 98

.ق 1384 هیردیحلا ، هبتکم  فجن ، میقتسملا ، طارصلا  یظایبلا ، یطابنلا  سنوی  نب  یلع  . 99

.ق 1383 هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  يربطلا ، نیدلا  دامع  . 100

.ق 1420 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، بیغلا ،) حیتافم   ) ریبک ریسفت  يزار ، نیدلارخف  . 101

.ش 1375 موس ، پاچ  يوضترم ، یشورفباتک  نارهت ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  . 102

.ش 1365 ورسخ ، رصان  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  مالسالا ،) نیما   ) یسربطلا نسح  نب  لضف  . 103

.ق 1409 مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  هسسوم  مق ، حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ، نیدلا  بطق  . 104

ناتسآ یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  مالسلا ،  مهیلع  ءایبنالا  صصق  دبعش ، نیسحلاوبا )  ) یناشاک يدنوار  نسحلاوبا  نیدلا  بطق  . 105
.ق 1409 لوا ، پاچ  يوضر ، سدق 

، مود پاچ  یفجن ، یـشعرم  هَّللا  هیآ  هناخباتک  مق ، نآرقلا ، هقف  دیعـس ، نیـسحلاوبا )  ) یناشاک يدنوار  نسحلاوبا  نیدـلا  بطق  . 106
.ق 1405

.م 1932 ناریا ، سدقم  باتک  نمجنا  نارهت ، اهنآ ،) تاقحلم  لیجنا و  تاروت ، لماش ، ، ) سدقم باتک  . 107

.ق 1408 لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسوم  رشن  قیقحت و  مق ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسح ، يرون  ثدحم  . 108

.ش 1374 قح ، هار  رد  تاراشتنا  مق ، رون ، ریسفت  یتئارق ، نسحم  . 109
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.ق 1397 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  هبیغلا ، ینامعنلا ، میهاربا  نب  دمحم  . 110

.رکفلا راد  لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  . 111

.ش 1364 لوا ، پاچ  ورسخ ، رصان  نارهت ، نآرقلل ، ماکحالا  عماجلا  یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  . 112

.ق 1416 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نآرقلا ،) ماکحال  عماجلا  ، ) یبطرق ریسفت  یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  . 113

.ات یب  هیملعلا  هعبطم  مق  تازجعملاو ، صوصنلاب  هادهلا  تابثا  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نب  دمحم  . 114

.یضرلاراد مق ، نیعاولا ، هضور  لاتفلا ، نسحلا  نب  دمحم  . 115

.ق 1404 یشعرملا ، هللا  تیآ  هبتکم  مق ، تاجردلا ، رئاصب  رافصلا ، رافصلا  خورف  نب  نسحلا  نب  دمحم  . 116

، یبرعلا ثارتلا  ءایحال  تیبلا ، لآ  هسـسوم  مق ، هعیرـشلا ، لـئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لـئاسو  یلماـع ، رح  نسحلا  نب  دـمحم  . 117
.ق 1409

، یملعالا هسـسوم  توریب ، ءالجالا ، ءاملا  نم  هبخن  قیقحتلا  يربط ،) خـیرات   ) كولملا ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  . 118
.ات یب 

.ق 1413 نیسردم ، هعماج  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، خیش  نسح  نب  دمحم  . 119

.ق 1411 لوا ، پاچ  هعیشلا ، هقف  هسسوم  توریب ، دجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  نسح  نب  دمحم  . 120

، توریب بابحتسملاو ، تابجاولا  نم  هلیللاو  مویلالمع  نم  حالفلا  حاتفم  یئاهب ، خیش  یلماع  دمـصلادبع  نب  نیـسح  نب  دمحم  . 121
.ق 1405 لوا ، پاچ  اوضال ، راد 

.ق 1380 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، یلاما ، قودص ، خیش  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  . 122

.ش 1364 یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، لامعالا ، باوث  قودص ، خیش  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  . 123

يرادرب سکع  رـضاح  باتک  يروادلا ، هبتکم  تاراشتنا  مق ، هثالثلا ، رهـشالا  لئاضف  قودص ، خیـش  هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  . 124
.تسا مود  پاچ  فجن ، بادآلا  هعبطم  مود  پاچ  زا  هدش 
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.مود پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  . 125

، مود پاچ  نیـسردم ، هعماج  مق ، يراـفغ ، ربکا  یلع  قیقحت  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  قودـص ، خیـش  هیوباـب  نب  یلع  نب  دـمحم  . 126
.ق 1404

، یملعا هسسؤم  توریب ، یملعا ، نیسح  خیش  قیقحت  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  . 127
.ق 1404

.ق 1423 رکفلاراد ، توریب ، ریبک ،) ریسفت   ) بیغلا حیتافم  يزار ، رمع  نب  دمحم  . 128

.هیرهملا هیهبلا  هعبطم  رصم ، بیغلا ،) حیتافم   ) رییبکلا ریسفتلا  يزار ، نیدلارخف  رمع  نب  دمحم  . 129

.ش 1366 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  يدهشم ، یمق  اضردمحم  نب  دمحم  . 130

.ق 1380 هیملعلا ، هعبطملا  نارهت ، یشایعلا ، ریسفت  یشایعلاب ، فورعملا  يدنقرمس  یملسلا  شایع  نبا  دوعسم  نب  دمحم  . 131

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 132

.ق 1413 لوا ، پاچ  ءاوضالاراد ، توریب ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  . 133

.ش 1383 رصان ، رشن  مق ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  خیراوتلا  خسان  رهپس ، یلع  دمحم  نب  یقت  دمحم  . 134

.ش 1389 یمالسا ، رشن  نارهت ، تایآ ، لوزن  نأش  رد  تانیب  هنومن  ققحم ، داوج  دمحم  . 135

.ش 1380 ریبکریما ، تاراشتنا  هسسوم  نارهت ، نآرقلا ، مالعا  یلئازخ ، دمحم  . 136

.ات یب  هثلاثلا ، هعبطلا  هفرعملاراد  توریب ، رانملا ، ریسفتب  ریهشلا  میرکلا  نآرقلا  ریسفت  اضر ، دیشر  دمحم  . 137

.ش 1367 موس ، پاچ  یمالسا ، تاغلیبت  رتفد  مق ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 138

.ش 1383 اج ، یب  مق ، نیسحلاو ، نسحلا  لاوحا  یف  نیطبسلا  یلاعم  يرئاح ، يدهم  دمحم  . 139
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، یملعا هسـسؤم  توریب ، یملعا ، نسح  حیحـصت  مالـسلا ،  هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودـص ،) خیـش   ) هیوباب نبا  یلع  نبدـمحم  . 140
.ق 1404

.ش 1368 هیمالسالا ، فراعملا  تاراشتنا  نارهت ، هقفلا ، لوصا  رفظم ، اضردمحم  . 141

، بتکلاراد هفرعملاراد ، هزوـحلا ، بدا  توریب ، لـیزنتلا ، ضماوـغ  قئاـقح  نـع  فاـشک  ریـسفت  يرـشخمزلا ، رمع  نـب  دوـمحم  . 142
.ق 1400

.ق 1423 لوا ، پاچ  یمالسا ، فراعم  داینب  رشن  قیقحت و  مق ، ریسافتلا ، هدبز  یناشاک ، هللا  حتفالم  . 143

تاقیقحت دهعم  ثیدحلا ، هنجل  فارشا  تحت  رشنلا ، هعابطلل و  فورعملاراد  مق ، مالسلا ،  هیلع  نیـسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  . 144
.ش 1373 یلوالا ، عبطلا  مولعلا ، رقاب 

.ق 1385 فراعملا ، راد  رصم ، مالسإلا ، مئاعد  یبرغملا ، یمیمتلا  دمحم  نب  نامعن  . 145

.ات یب  اج ، یب  ان ، یب  قحلا ، قاقحا  يرتستلا ، هللارون  . 146

.مهدفه پاچ  نادیواج ، تاراشتنا  نامزاس  هدنیاپ ، مساقلاوبا  هدنروآدرگ  مجرتم و  هحاصفلا ، جهن  . 147

.ق 1422 رکفلاراد ، رشان  قشمد ، طیسولا ، ریسفت  یلیحز ، یفطصم  نب  هبهو  . 148

.م 1991 رکفلاراد ، رینم ، ریسفت  یلیحز ، یفطصم  نب  هبهو  . 149

، یمالـسا تاراشتنا  هسـسوم  مق ، راربالا ،) ماما  بقانم  یف  رابخالا  حاحـص  نویع  هدمع   ) هدمعلا یلح ، يدـسا  نسح  نب  ییحی  . 150
.ق 1407
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یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  همان  یگدنز 

( يرمق  1383 يدالیم -   1962  ) 1341/2/1 ش دلوت :

( هاگشناد  ) ثیدح نآرق و  مولع  يرتکد  فلا : تالیصحت :

( مق هیملع  هزوح   ) نآرق مولع  ریسفت و  مراهچ  حطس  ب :

( مق هیملع  هزوح   ) لوصا هقف و  مراهچ  حطس  ج :

هعماج دهـشم و  مق و  ناهفـصا و  ياه  هزوح  فراعم و  يوضر ، ییابطابط ، همالع  ناهفـصا -  ياه  هاگـشناد  رد  لاـس   26 سیردت :
.هیملاعلا یفطصملا 

 - نآرق همجرت  قـطنم  نآرق -  هـمجرت  ( - 4  - 1  ) نآرق ریـسفت  قطنم  دـلج - )  22  ) رهم نآرق  ریـسفت  هلمج  زا  دـلج   70 اه : باتک 
همجرت ناوـج - ) رهم   ) دـیجم نآرق  ریـسفت  ( - 12-1  ) ینآرق ياـه  خـساپ  شـسرپ و  ( - 2  - 1  ) نآرق یملع  زاـجعا  رد  یـشهوژپ 

( دیجم نآرق  همجرت   ) نآرق یشزومآ 

( هدیزگرب هلاقم  یشهوژپ و 3  یملع -  هلاقم   15  ) یصصخت هلاقم  زا 120  شیب  تالاقم :

( یسور ویالام -  یلاگنب -  يدنلیات -  يدنه -  يرذآ -  ودرا -  یبرع -  یسیلگنا -   ) .ایند هدنز  نابز  هب 9  رثا   30 راثآ : همجرت 

( ...و اه  ینارنخس  رهم -  يایوگ  ریسفت  بوتکم -  راثآ  ياهرازفا  مرن  هلمج  زا   ) دروم  10 اهرازفا : مرن 

( داتسا  ) هیملاعلا یفطصملا  هعماج  یملع  تئیه  وضع  اه : تیلوئسم 

هلجم ود  یملع  ریبدرس  يدهملا -  میرک  نآرق  یشهوژپ  زکرم  ریدم  هیملاعلا -  یفطصملا  هعماج  ثیدح  نآرق و  یلاع  هسردم  ریدم 
.ناسانشرواخ یهوژپ  نآرق  ملع ، نآرق و  یصصخت 

.اه هزوح  اه و  هاگشناد  اه و  هراونشج  اه و  شیامه  زکارم ، زا  هزیاج  یملع و  هبتر  زارحا 21  یگدیزگرب :

.ناقرشتسم نآرق و  ملع -  نآرق و  يا  هتشر  نایم  ثحابم  اه : صصخت 

ياـه شهوژپ  زکرم  يدـهملا و  ینآرق  ياـه  شهوژپ  هسـسوم  مق و  هیملع  هزوح  یهوژپ  نآرق  نمجنا  سیـسأت  سیـسأت : یحارط و 
هب هک  يرتکد  دـشرا و  یـسانشراک ، حطـس  رد  یثیدـح  ینآرق و  هتـشر  یحارط 20  یـصصخت و  هـلجم  ود  يدـهملا و  مـیرک  نآرق 

.دیسر مولع  ترازو  بیوصت 

* * *
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37734094 سکفلت : .يدهملا  میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  كالپ 77 ، هچوک 4 ، ییاجر ، دیهش  نابایخ  هیمس ، نابایخ  مق ، سردآ :
Rezaee@quransc.com 025 ؛  - 
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نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  راثآ  تسیل 

هدش رشتنم  ياه  باتک  فلا )

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  یسانش ، نآرق  ناناوج ج 1 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 1

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  يداقتعا ، ثحبم  ناناوج ج 2 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 2

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  یبرجت ، مولع  نآرق و  ناناوج ج 3 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 3

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  رسپ ، رتخد و  طباور  ناناوج ج 4 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 4

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  رهم ، ربمایپ  ناناوج ج 5 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 5

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  تیودهم ، ناناوج ج 6 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 6

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  یعیبط ، مولع  نآرق و  ناناوج ج 7 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 7

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  یناسنا ، مولع  نآرق و  ناناوج ج 8 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 8

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  تیبرت ، ماکحا و  هفسلف  ناناوج ج 9 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 9

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  دیدج ، تاهبش  ناناوج ج 10 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 10

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  رتکد  رصاعم ، تاهبش  ناناوج ج 11 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 11

یناهفصا و ییاضر  یلعدمحم  رتکد  نیون ، تاهبش  ناناوج ج 12 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 12
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.نارگشهوژپ زا  یعمج 

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  يدلج ، رهم 22  نآرق  ریسفت  . 13  - 34

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  فسوی ، هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  . 35

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  هبوت ، هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  - 36

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  يدلج ،) کت  لماک  ریسفت   ) ناوج رهم  رهم -  نآرق  ریسفت  - 37

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  دیجم ، نآرق  یشزومآ  همجرت  - 38

.مامتها هللا  تیآ  مالسا ،) یتشادهب  ماکحا  یملع  رارسا  اه و  تمکح  ، ) ماکحا 1 هفسلف  - 39

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  مامتها و  دمحا  هللا  تیآ  زامن ،) رارسا  اه و  تمکح  ، ) ماکحا 2 هفسلف  - 40

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  اروشاع ، ياه  هزومآ  - 41

.نوضیب بیبل  رتکد  نآرق ، یغالب  یملع و  ياهزاجعا  اه و  یتفگش  زا  يوترپ  - 42

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  مولع ، نآرق و  لماعت  - 43

يدبیم رکاف  دمحم  رتکد  نآرق -  اب  سنا  لحارم  . 44

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  ج1و2 ،)  ) نآرق یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 45 - 46

ولردنکسا داوجدمحم  رتکد  نآرق ، يراذگخیرات  ناقرشتسم و  . 47

يریصن یلع  رتکد  رنه ، نآرق و  . 48

نایقداص دمحا  رتکد  ناور ، تشادهب  نآرق و  . 49

یمظاکالم نسحم  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  نآرق -  یملع  ياه  یتفگش  اهزاجعا و  . 50

يولع یضترم  دیس  تایضایر ، نآرق و  . 51

.يراختفا هلال  رتکد  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  يریسفت  تایاور  رد  یشهوژپ  . 52

.یمحرتسم یسیع  دیس  یسانش ، ناهیک  نآرق و  . 53
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.ییابطابط ردیح  دیس  نآرق ، نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ  . 54

.ییاضر اضر  نسح  نآرق ، رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 55
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.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ،) ياه  شناد  رد  یتاعلاطم  ریس   ) نآرق اب  سنا  . 56

.يربکا یلع  نسح  رتشا ،) کلام  هماندهع  یتیریدم  ياه  هزومآ  اه و  تمکح   ) يولع تیریدم  . 57

(. 13 - 1  ) ملع نآرق و  یصصخت  هلجم  . 58 - 70

(. 15 - 1  ) ناسانشرواخ یهوژپ  نآرق  یصصخت  هلجم  . 71  - 86

.ییاضر اضر  نسح  هغالبلا ، جهن  رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 87

.یفطصملاوبا نآرق ، اب  تیباهو  دیاقع  تاضراعت  . 88

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، ياه  هروس  يامیس  . 89

.ییاضر اضر  نسح  هیداجس ، هفیحص  رد  تشادهب  یتمالس و  . 90

.ینایردآ ییاضر  میهاربا  زامن ، رد  بلق  روضح  ياهراکهار  . 91

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، اب  سنا  . 92

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  تایآ  ریسفت  . 93

.نارگشهوژپ زا  یعمج  ج6-1 ،)  ) مولع نآرق و  يا  هتشر  نایم  همانشناد  . 94

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  جح ، تایآ  ریسفت  . 95

.ینانر ییاضر  هیدهم  نآرق ، رظنم  زا  كدوک  یعامتجا  تیبرت  . 96

راشتنا تسد  رد  ياه  باتک  .ب 

.مامتها دمحا  یسانش -  ناهیک  هار  زا  یسانشادخ  (، 3  ) ماکحا هفسلف  . 1

.یمظاکالم نسحم  تیریدم ، نآرق و  . 2

.نارگشهوژپ زا  یعمج  ج8-1 ،)  ) یتیبرت مولع  نآرق و  . 9  - 3

.نارگشهوژپ زا  یعمج  نآرق ، يریسفت  همجرت  . 11

.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  گنهرف ، نآرق و  . 12
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.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  ریز  نارگشهوژپ  زا  یعمج  یناسنا ،) مولع  هزوح  رد   ) نآرق یملع  زاجعا  . 13

.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  ریز  نارگشهوژپ  زا  یعمج  یعیبط ،) مولع  هزوح  رد   ) نآرق یملع  زاجعا  . 14
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نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  راثآ  شخپ  زکارم 

يروضح دیرخ  .فلا 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  لیذ  رد  هک  شخپ  زکارم  هب 

عیفـش دیهـش  یـشورفباتک  تیبرت ، نابایخ  يور  هبور  تعاس ، نادـیم  هب  هدیـسرن  ینیمخ ، ماما  نابایخ  زیربت ، یقرـش ، ناـجیابرذآ  . 1
0411-55634670 هداز ،

پ34، تیب ، لها  یـشورفباتک  تارداص ، کناب  يور  هبور  یماصتعا ، نیورپ  نابایخ  دنرم ، ناتـسرهش  زیربت ، یقرـش ، ناجیابرذآ  . 2
0491-2257447

ماما یشهوژپ  یشزومآ  هسسؤم  ییاونان ، هچوک  تسچ ، یچ  ینوراکام  هناخراک  تشپ  ساملس ، هداج  هیمورا ، یبرغ ، ناجیابرذآ  . 3
09143887669 قداص ،

0451-2253800 تیالو ، یمئاد  هاگشیامن  راهب ، ناتسریبد  يوربور  هشیغاب ، وپاق و  یلاع  نیب  ام  لیبدرا ، . 4

-2240608 ناهفـصا ، تمکح  يارـسباتک  تارداص ، کناب  بنج  یندـب ، تیبرت  لک  هرادا  يوربور  نییاـپ ، غاـبراهچ  ناهفـصا ، . 5
0311

0311-7390140 ناهفصا ، هشیدنا  یشورفباتک  میدق ، مامح  رازاب  يوربور  رذوبا ، لوا خ  يرادرهش ، خ  ناهفصا ، . 6

0321-2239693 ناریا ، رهش  باتک  بلاطیبا ، نبا  یلع  عمتجم  یتشهب ، دیهش  خ  اضرهش ، ناهفصا ، . 7

-4471014 پ32 -  رادـم ، نوناق  تاراشتنا  يزکرم ، زربلا  همیب  بنج  ، 2 رذوبا يادتبا خ  ینیمخ ، ماما  نادیم  ناشاک ، ناهفـصا ، . 8
0361

0331-2512600 رظتنملا ، مامالا  راصنا  تاراشتنا  هاگشورف  رظتنملا ، ماما  هزوح  بنج  یلامش ، يرظتنم  خ  دابآ ، فجن  ناهفصا ، . 9

0093799556557  - 0093777556557 تلاسر ، هسردم  ریزو ، هعلق  خرس ، لپ  لباک ، ناتسناغفا ، . 10

0841-3332888 مخریدغ ، یگنهرف  هسسؤم  ینواعت 15 ، زا  رتالاب  یسودرف ، خ  مالیا ، . 11

025-37734094 پ 77 -  ك 4 ، ییاجر ، دیهش  خ  هیمس ، خ  مق ، يزکرم : شخپ  . 12
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021-66401543 رشن ،) هب   ) يوضر سدق  ناتسآ  هاگشورف  نارهت ، هاگشناد  یلصا  برد  لباقم  بالقنا ، خ  نارهت ، . 13

0561-2224495 باتک ، یمئاد  هاگشیامن  يرازن 1 ، میکح  شبن  ءادهش ، نادیم  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  . 14

يدورو ناتسلگ ، نارشان  باتک  رازاب  ارتکد ، هار  راهچ  یهاگـشناد ، داهج  هب  هدیـسرن  تایبدا ، هار  هس  دهـشم ، يوضر ، ناسارخ  . 15
0511-8444563 تناید ، یشورفباتک  ش2 ،

-37 رـشن ،) هب   ) يوـضر سدـق  ناتـسآ  تاراـشتنا  يزار ، يادـتبا خ  اـضر ، ماـما  ناتـسرامیب  نادـیم  دهـشم ، يوـضر ، ناـسارخ  . 16
0511-8511136

4456060 و 4451450- تریصب ، ینآرق  هسسؤم  زاگ ، هاگیاج  يور  هبور  يرتم ،  40 يراقفلاوذ ، هاگتسیا  نادابآ ، ناتسزوخ ، . 17
0631

0711-6294111 مئاق ، يارسباتک  سدق ، هاگباوخ  بنج  وجشناد ، نادیم  زاریش ، سراف ، . 18

0281-3357534 ناریا ، رهش  باتک  هاگشورف  نارمع ، هارراهچ  نیطسلف ، خ  نیوزق ، . 19

025-37749750 تایح ، میسن  تاراشتنا  نیدیهش ، خ  ملعم ، نادیم  هیمس ، راولب  مق ، . 20

025-37110599 هر ،) ) ینیمخ ماما  یلاع  یشزومآ  عمتجم  یشورفباتک  داهج ، نادیم  يد ، خ 19  مق ، . 21

025-37730517 هغالبلا ، جهن  داینب  بنج  هیتجح ، هسردم  برد  يوربور  هیتجح ، خ  مق ، . 22

025-37730735 تیاده ، مزمز  تاراشتنا  شبن ك 3 ، یمطاف ، دیهش  خ  نازابناج ،)  ) رهشرود نادیم  مق ، . 23

0661-2232780 ناریا ، رهش  باتک  هاگشورف  لالقتسا ، امنیس  بنج  دنو ، لامک  هللا  تیآ  خ  دابآ ، مرخ  ناتسرل ، . 24

0111-2298155 ریصب ، جاح  دیهش ، یگنهرف  زکرم  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  عماج ، دجسم  بنج  لباب ، ناردنزام ، . 25

09188611592 تاداس ، یشورفباتک  يزکرم ، رتویپماک  يوربور  وسراهچ ، زا  دعب  نارادساپ ، خ  كارا ، يزکرم ، . 26

0811-2517405 رون ، نارظتنم  یشورفباتک  دنوخآ ، هچوک  ادهش ، خ  نادمه ، . 27

0351-6264699 شوروکین ، یشورفباتک  ینیمخ ، ماما  خ  دزی ، . 28
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يروضحریغ دیرخ  .ب 

025  - 37734094 سکاف : قیرط  زا  . 1

www.quransc.com یتنرتنیا : دیرخ  . 2

09127475838 یسیوا :) ياقآ   ) شخپ لوئسم  . 3
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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
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