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یمالسا تیمکاح  داهن  نآرق و  98ب - 
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نآرق توالت  هب  قشع  99فلا - 

نآرق زا  یهاگآ  گرزب  تمعن  101ب - 

نمشد ربارب  تسد  هب  نآرق  102ج - 

نآرق نیدامن  روضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  102نارای 

102هراشا
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اناد ییوناب  نانخس  103فلا - 
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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


124زامن

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  132لصف 2 :

نآرق رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  132رما 

ینیسح هسامح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  133رما 

133هراشا

هتکن کی  137يروآدای 

يریگ 140هجیتن 

142عبانم

یخیرات ییاور و  عبانم  142فلا :

ینآرق مولع  يریسفت و  عبانم  147ب :

عبانم رگید  149ج :

یبدا عبانم  150د :

تالاقم 151ه :

تایآ 153تسرهف 

153هرقب

نارمع 153لآ 

153ءاسن

153فارعا

155لافنا

155هبوت

155سنوی

155دوه

155دعر

155میهاربا

155لحن

156ءارسا
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156فهک

156هط

156ءایبنا

157جح

157رون

157لمن

157صصق

157مور

158بازحا

158رمز

158رفاغ

159تلصف

159يروش

159ناخد

159حتف

159مجن

159نمحرلا

159دیدح

159هنحتمم

160هنّیب

160دیحوت

زکرم 161هرابرد 
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اروشاع هسامح  رد  نآرق  یلجت 

باتک تاصخشم 

 - 1353 نسحم ، ییارون ، : هسانشرس

.ییارون نسحم  اروشاع / هسامح  رد  نآرق  یلجت  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1386 يوضر ، یمالسا  مولع  هاگشناد  دهشم : : رشن تاصخشم 

.هنومن .ص :  136: يرهاظ تاصخشم 

8-35-7673-964-978 مراهچ :  پاچ  لایر :   42000 لایر 978-964-7673-29-7 ؛ :   13000: کباش

( مود پاچ   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

Mohsen Nooraei. Manifestation of the Quran in the epic of یـسیلگنا : هب  دـلج  تشپ  : تشادداـی
.Ashura

 . 1385 لوا : پاچ  : تشاددای

.مود پاچ  : تشاددای

نابآ 1391. مراهچ : پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  132 ؛ [ - 127  ] .ص همانباتک : : تشاددای

.هیامن : تشاددای

هفسلف 61ق --  البرک ، هعقاو  : عوضوم

يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد  : هدوزفا هسانش 

:BP41/5/ن86ت3 1386 هرگنک يدنب  هدر 

297/9534: ییوید يدنب  هدر 

م41666-85 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص :
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ارو -- شاع هسا  --- مح رد  نآر  یّلجت ق-

ییارون نسحم 

( ناردنزام هاگشناد  رایداتسا  )

3 ص :

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع یسامح  رد  نآرق  یّلجت  باتک : مان 

( ناردنزام هاگشناد  رایداتسا   ) ییارون نسحم  هدنسیون :

یناث يدزب  يداه  راتساریو :

يدیعس داوج  دلج : حارط 

رویرهش 1386 ات  نمهب 1385  موس : ات  لوا  پاچ 

هخسن نونک 4500  ات  ناگرامش 

نابآ 1391 مراهچ : پاچ 

هخسن  1000 ناگرامش :

لایر  42000 تمیق :

رایرغصا یلع  پاچ : رظان  شهوژپ و  ییارجا  ریدم 

يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد  کیفارگ  رشن و  يدنب : هحفص  ینیچفورح و 

سدق یگنهرف  هسسؤم  یفاحص : پاچ و 

يوضر یمال  - سا مو  - لع هاگشناد  تاراشتنا  -ر ، هطم مر  ح- سد : -- قم -د  هشم عیزوت : زکرم 

0511-2236817 راگنرود : نفلت و   91735 - 1193 یت : -- سپ قود  - نص

4 ص :
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بلاطم تسرهف 

9 رشان ..  نخس 

11 ظیرقت ... 

13 همدقم ... 

: لوا شخب 

(96-21  ) البرک نانیرفآ  شقن  راتفگ  رد  نآرق  یّلجت 

23 ینیسح ....  هسامح  رد  قیبطت  يرج و  لصف 1 :

23 قیبطت ...  يرج و  یسانشانعم 

25 ینیسح .  هسامح  رد  قیبطت  يرج و  زا  ییاه  هنومن 

27 مالسلا ...  هیلع  حون  ترضح  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج و 

30 مالسلا ...  هیلع  یسوم  ترضح  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج 

30 نامز ...  ياسوم  فلا - 

33 هاگ . ! هیکت  اهنت  دنوادخ ، ب - 

35 یهلا ...  مشخ  زا  اورپ  ج - 

37 هارمگ ...  ناربهر  راهنز ز  د - 

5 ص :
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هلآ 40 هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج و 

هلآ 43 هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدننامه 

هلآ 50 هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يدننامه 

57 يریگ ...  هجیتن 

59 نآرق ..  زا  یناگژاو  يریذپرثا  لصف 2 :

60 نآرق ..  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک  يریذپرثا 

60 زگره . ! ناهارمگ ، زا  نتفرگ  يرای  فلا - 

61 ربمایپ ...  نانوچ  ییوگلا  ب - 

63 دیحوت ...  ورملق  نامرهق  ج - 

68 یتفگش .... ! هیام  یگ ؛ زیکاپ  هب  يا  هدولآ  توعد  د - 

71 نآرق ..  زا  البرک  رد  نارضاح  مالک  يریذپرثا 

71 فرح ... »  » ساسا رب  ادخ  شتسرپ  فلا - 

74 هارمگ ...  يا  هشیپاطخ  زا  راوتسا  یمالک  ب - 

76 تیاده .  ناشخرد  غارچ  ج - 

77 يزارفارس ....  دشر و  هار  د - 

78 يریگ ...  هجیتن 

79 ینیسح ....  هسامح  رد  نآرق  ریسفت  لصف 3 :

83 ینیسح ....  هسامح  رد  نآرق  نیدامن  روضح  لصف 4 :

84 مالسلا ..  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 

البرک 84 هب  ندیسر  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 
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84 نآرق ....  تئارق  فلا - 

85 یمالسا ..  تیمکاح  داهن  نآرق و  ب - 

البرک 86 هب  ندیسر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 

86 نآرق ...  توالت  هب  قشع  فلا - 

88 نآرق ....  زا  یهاگآ  گرزب  تمعن  ب - 

89 نمشد ...  ربارب  تسد  هب  نآرق  ج - 

89 نآرق ..  نیدامن  روضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای 

مالسلا 90 هیلع  نیسح  ماما  نارای  نانخس  رد  نآرق  نیدامن  روضح 

6 ص :
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90 اناد ....  ییوناب  نانخس  فلا - 

91 هتسیاش .  ریفس  مالک  ب - 

92 نیق ....  نب  ریهز  هنارگنشور  نانخس  ج - 

94 نآرق ....  نایراق  ناظفاح و  روضح 

94 ریضخ ....  نب  ریُرب  فلا - 

95 رهاظم ....  نب  بیبح  ب - 

95 تمهدنلب ...  يا  هدازآ  ج - 

: مود شخب 

(126-97  ) البرک نانیرفآ  شقن  راتفر  رد  نآرق  یلجت 

99 ینیسح ...  هاگودرا  رد  ادخ  دای  رکذ و  لصف 1 :

101 نآرق ....  رد  ادخ  دای  رکذ و 

104 البرک ....  رد  ادخ  دای  رکذ و 

105 ینیسح ...  هاگودرا  رد  ینابز  رکذ 

107 ینیسح ....  هاگودرا  رد  شیاین 

110 زامن .. 

117 رکنم ....  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصف 2 :

117 نآرق ....  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

118 ینیسح ...  هسامح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

122 هتکن ...  کی  يروآدای 

125 يریگ ..  هجیتن 
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127 عبانم .. 

133 تایآ ..  تسرهف 

7 ص :
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8 ص :
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رشان نخس 

دـنیوج و کسمت  نآ  هب  دوخ  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  دـیاب  ناراگزیهرپ  .تسا  ناـیوج  تقیقح  ِهار  ِغارچ  یگدـنز و  سرد  نآرق ،
، ریسم نیا  رد  دننک و  تیریدم  ینآرق  هاگن  اب  ار  ثداوح  تسا ، هتـسیاب  .دنهن  انب  نآ  رب  ار  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  كولـس  همانرب 

.دندنب راک  هب  هعماج  رد  ار  نآرق  ياه  هزومآ 

ِتایآ هب  دانتسا  اب  هک  هاگ  نآ  هچ  تسا ؛ یهلا  مالک  نتـشاداو  نخـس  هب  نآرق و  یلجت  ملع ، رد  ناخـسار  ِیگدنز  نوگانوگ  يایاوز 
نامز نآ  هچ  دنـشخب و  یم  ققحت  ار  تایآ  قیداصم  نآرق  يالاو  میهافم  قیبطت  اب  هک  اج  نآ  هچ  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  يرما  نآرق ،

.دنزاس یم  رولبتم  يراتفر ، رد  ار  تایآ  زا  یموهفم  هک 

، ور نیا  زا  .تـسا  مـیرک  نآرق  یلجت  زا  ییاـیوگ  هنوـمن  يرجه ، لاس 61  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  اروشاـع و  هساـمح 
رد هک  تسا  ینآرق  ناققحم  ناملاع و  رب  سپ  .تسا  یهلا  مالک  ِدـنلب  ِفراعم  دومنزاب  ینآرق ، هاگن  اـب  اروشاـع  هساـمح  هب  نتخادرپ 

ار ینیسح  هسامح  ِیناوخزاب  ینآرق ، گنهرف  يالتعا 

9 ص :
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.دنرگنب نآرق  هنییآ  رد  ار  نآ  و  دنهن ، شیوخ  راک  هحولرس  رابرگید ،

گنهرف هب  تمدخ  يارب  ار  هنیمز  ناوت ، دح  رد  تسا  هتسناوت  ینارگشهوژپ ، تیبرت  اب  يوضر  یمالسا  مولع  هاگـشناد  اتـسار  نیا  رد 
هک تسا  هاگـشناد  شهوژپ  زکرم  ثیدـح  نآرق و  موـلع  هورگ  نارگـشهوژپ  زا  ییاروـن  نسحم  مالـسالا  یجح  دروآ ؛ مهارف  نآرق 

عوضوم .درادرب  هار  نیا  رد  یماگ  اروشاع  هساـمح  رد  نآرق  یّلجت  ناونع  اـب  شیوخ  دـشرا  یـسانشراک  هلاـسر  نیودـت  اـب  تسناوت 
(1)  ، هللا همحر  تفرعم  هللا  ییآ  ترضح  راوگرزب  ناداتسا  هیصوت  زین  و  هتسیاش ،

رد ار  رثا  نیا  پاـچ  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  شهوژپ  زکرم  دار ، يودـهم  نیملـسملا  مالـسالا و  یجح  یناـسارخ و  هداز  ظـعاو  هللا  ییآ 
.دهد رارق  شیوخ  راک  روتسد 

ددرگ و یم  رکـشت  ینادردـق و  دـنا ، هدیـشوک  رثا ، نیا  يزاس  هدامآ  يریگ و  لکـش  رد  يا ، هنوگ  هب  هک  یناـسک  همه  زا  ناـیاپ  رد 
، رایرغـصا یلع  ياقآ  شهوژپ  ییارجا  ریدم  نینچمه  و  یمالغ ، هللادـبع  یناوضر و  دیعـسدمحم  نایاقآ  رـشن  دـحاو  ناراکمه  يارب 

.میراد نوزفازور  تیقفوم  يوزرآ  دلج  حارط  مرتحم و  راتساریو 

شهوژپ زکرم 

يوضر یمالسا  مولع  هاگشناد 

10 ص :

، هوژپ نآرق  رازگتمدـخ و  ملاع  تیب ، لـها  هیقف  تشذـگرد  راـب  فسأـت  ربخ  پاـچ ، يارب  رثا  لاـسرا  ماـگنه  رد  هنادـنمگوس ، - . 1
ماما سدقم  تحاس  هب  تیلست  ضرع  اب  .دنازوس  ار  تیالو  نآرق و  ناقـشاع  بلق  هللا ،  همحر  تفرعم  يداهدمحم  هللا  ییآ  ترـضح 

.داش شحور  مییامن ، یم  تاجرد  ّولع  يوزرآ  زیزع ، نآ  يارب  ناهوژپ ، نآرق  یمامت  و  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
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دیتاسا ظیرقت 

اروشاع هسامح  رد  نآرق  یّلجت  باتک  رب 

 : هللا همحر  تفرعم  يداهدمحم  هللا  تیآ  هتشون  تسد  نتم 

11 ص :
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: یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  هللا  تیآ  هتشون  تسد  نتم 

: دار يودهم  یلعدمحم  رتکد  نیملسملا  مالسالا و  یّجح  هتشون  تسد  نتم 

12 ص :
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همدقم

نآ یحالطصا  يانعم  هب  ناونع ، نیا  رد  یلجت »  » هژاو .تسا  اروشاع ،» هسامح  رد  نآرق  یلجت   » رضاح راتشون  ناونع  ناونع : نییبت  . 1
هژاو نادیهـش ، رـالاس  ماـیق  ِنوگاـنوگ  فاـصوا  اـهمان و  ناـیم  زا  .تسا  دوصقم  نآ  يوغل  ياـنعم  هکلب  تسین ، ناـفرع  هفـسلف و  رد 

.تسا ناوتان  تضهن ، نیا  ِتقیقح  مامت  ییوگزاب  زا  رگید ، ریباعت  ناس  هب  زین  ریبعت  نیا  دنچره  دش ، هدیزگرب  اروشاع » هسامح  »

اهراب و هک  تسا  رـشب  یگدـنز  ياهدادـخر  زا  یکی  هسامح ، رتالاو ، يریبعت  هب  گنج و  دربن و  ترورـض : ناـیب  عوضوم و  نییبت  . 2
شرامش یب  عیاجف  اهیراوگان و  زین  و  اهتداشر ، اهیریلد ، مامت  اب  ار  هبرجت  نیا  ناوارف  ياه  هنومن  خیرات ، و  هدرک ، هبرجت  ار  نآ  اهراب 

، ناشیورارف ياهتوررض  اهیگتـسبلد و  اهیهاگآ ، روخارف  هب  زین ، لسن  رـصع و  ره  ِنادنمدرخ  ناروشیدنا و  .تسا  هدرک  تبث  دوخ  رد 
.دنا هتخادرپ  اهگنج  اه و  هسامح  ددعتم  يایاوز  يواکاو  نوگانوگ و  داعبا  رد  لمأت  هب 

ياهیگ ژیو  ییالاو و  تهج  هب  اه ، هسامح  نیا  نایم  رد  ینیسح » هسامح  »

13 ص :
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.تسا هدش  لدب  اهیجنـس  هتکن  اهلیلحت و  یقالت  هدرتسگ  هصرع  هجوت و  نوناک  هب  مالـسا ، خیرات  رد  يدادـخر  زا  رتارف  شلیدـب ، یب 
يوگلا و  گنهرف ، زا  یـشخب  هکلب  تسین ، هسامح  گـنج و  ررکم  ناتـساد  ِییوگزاـب  اـهنت  نآ ، یـسانشزاب  تضهن و  نیا  رد  لـمأت 

.تسا یندشانراکنا  ینید ، میلاعت  دربشیپ  رد  نآ  فرگش  ریثأت  یتایح و  شقن  هک  تسا  یمالسا  راگدنام 

، هک یناشیدناراوتـسا  دـنا  هدوب  هراومه ، تسا ، هدوب  نازادرپ  هناسفا  نارظن و  هتوک  نـالوج  دـهاش  هاـگ  یـشرع ، هصرع  نیا  دـنچره 
فراعم شراب  شخب  دـیون  دـعر ، نانوچ  ناشیا  زا  کی  ره  .دـنا  هدیـشوک  نآ  ییوگزاب  ـالبرک و  ناتـساد  تسرد  مهف  يارب  هنادرم 

يوبـس زا  ییاه  هعرج  اب  ار  تقیقح  ناماک  هنـشت  شطع  زا  یکدنا  دوخ ، مهـس  هب  و  هدوب ، يرـشب  هشیدـنا  هدـیتفت  ریوک  رد  ینیـسح 
.دنا هدناشنورف  ینیسح  ياراوگ 

ینیسح تضهن  تقیقح  مامت  ییوگزاب  هب  لاجم ، نیا  رد  رگن  عماج  رادم و  قح  نارگشهوژپ  روکـشم  شـشوک  هجیتن  یتسار  هب  ایآ 
یبایتسد هک  تسام  يورارف  ینیسح  هسامح  زا  يرگید  هتخانشان  داعبا  زونه  ای  تسا ؛ هدیـسررب  ار  نآ  فرژ  يایاوز  همه  هدیماجنا و 

؟ دشاب یم  هژیو » لمأت   » و هزات » هاگن   » دنمزاین نادب 

رتشیب رد  هنادـنمگوس  هک  اـیاوز  نیا  زا  یکی  .تسا  هدـشن  وگزاـب  یگتـسیاش ، هب  فط  هعقاو  داـعبا  زا  یخرب  زونه  دـسر ، یم  رظن  هب 
ِیلک تاکن  رکذ  هب  اهنت  ینیسح  تضهن  هرابرد  هتفای  ناماس  ياهشهوژپ  .تسا  تضهن  نیا  ینآرق  دُعب  تسا ، هدنام  لوفغم  اهشهوژپ 

.تسا هدادن  تسد  هب  نآ ، رد  نآرق  شقن  رب  دیکأت  اب  اروشاع  زا  یلماک  نییبت  و  هدرک ، هدنسب  دُعب  نیا 

هدرکن شقن  يافیا  هتشادن و  روضح  ...و  يدژارت  نافرع ، هسامح ، نوچ  يرصانع  دننامه  ینیـسح ، هسامح  رد  نآرق ، یتسار ، هب  ایآ 
تلفغ نیا  هک  اتفگـش  ددرگ ! یمن  دـیکأت  نآ  رب  تسا و  هدـشن  هتـسجرب  هثداـح  مهم  دـُعب  نیا  ور  هچ  زا  تـسین ، نـینچ  رگا  تـسا ؟

نایم ییوس ، زا  هک  هداد  خر  یلاح  رد  گرزب 

14 ص :
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اب دنویپ  رادماو  ینیـسح ، هسامح  ِيراگدنام  رگید ، يوس  زا  تسا و  رارقرب  راوتـسا  يدـنویپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نآرق و 
.تسا نادیواج  ِنآرق 

هلدا زا  مالـسلا  مـهیلع  ترتـع  نآرق و  یهارمه  ییاـتمه و  اریز  تـسا ؛ ریذـپانراکنا  يرما  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  نآرق و  دـنویپ 
یناغمرا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگدای  ار  دنمشزرا  رهوگ  ود  نیا  هک ، نیلقث  رتاوتم  ثیدح  دننام  دوش ، یم  هدیمهف  نوگانوگ 

رد رترب  تقیقح  ود  نیا  هک  ددرگ  یم  روآدای  دنک و  یم  یفرعم  تمایق  زور  ات  ناسنا  يرگتیادـه  ار  اهنآ  تلاسر  و  دـناد ، یم  یهلا 
زا هک  یتقیقح  ود  نیاربانب ، .دناد  یم  یکی  ار  ترتع  نآرق و  ماجرف  ریسم و  أدبم ، تیاور ، نیا  .دیسر  دنهاوخ  دصقم  کی  هب  تمایق 

.دوب دنهاوخ  رگیدکی  ياتمه  ریزگان  دنشاب ، تکرح  رد  هناگی  يدصقم  يوس  هب  دحاو  ریسم  رد  و  هتفرگ ، همشچرس  أدبم  کی 

(1)، ریهطت هیآ  دننام  یتایآ  رد  هیوسود ، یلماعت  رد  هکلب  دریذپ ، یمن  نایاپ  اج  نیا  ات  تقیقح  ود  نیا  دنویپ 

ار نتـشیوخ  زین  مالـسلا  مهیلع  راهطا  ترتع  رگید ، يوس  زا  و  ددرگ ؛ یم  دزـشوگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یگزیکاـپ  یگتـسیاش و 
(2) «. هللا ِیحَو    ُ هَمِجارَت ُنَحن  : » دنا هدومرف  هدناسانش و  یحو ، نامجرت 

ِنآرُقلا َو َعَم  انَلعَج  َو  : » تسا هدـش  هدـناباتزاب  اراکـشآ  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  رد  هک  تسا  نامه  یهارمه ، نیا 
(3) «. اُنقِراُفی ُهقِراُفن َو ال  ال  انعَم ، َنآرقلا  َلَعَج 

.تسا هدومن  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاـپ  نادـناخ  يوس  زا  نآرق  دـنلب  فراـعم  یـشخب  مسجت  رد  دـنویپ ، نیا  رگید  دومن 
، هدیقع هزوح  هس  رد  نآرق  ياوتحم  عومجم 

15 ص :

.33 بازحا / - . 1
یمق هیوباـب  نبا  یلع  نب  دـمحم  ص192 ؛ ج1 ، يراـفغ ، ربکا  یلع  حیحـصت  یفاـکلا ، نم  لوصـالا  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 2

ص35. يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  رابخالا ، یناعم  قودص ،) خیش  )
نیدلا و لامک  قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب  نبا  یلع  نب  دمحم  ص191 ؛ ج1 ، یفاکلا ، نم  لوصالا  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - . 3
، یغاب هچوک  نسحم  قیقحت  يربکلا ، تاجردلا  رئاصب  رافـص ، نسح  نب  دـمحم  ص240 ؛ يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت  همعنلا ، مامت 

ص103.

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
http://www.ghaemiyeh.com


تینیع رما  هس  نیا  یمدآ ، دوجو  یب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ناسنا  هب  طوبرم  هدـشدای ، رما  هس  ره  دریگ و  یم  ياج  لمع ، قـالخا و 
.دباب یمن 

رگید هباشتم و  مکحم ، لیوأت ، ریـسفت ، اب  ناشیا  ییانـشآ  درواهر  هک  نآرق -  زا  فرژ  یهاگآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع 
نآرق  » ناونع اب  ناشیا  یفرعم  هک  اج  نآ  ات  دـنا  هدیـشخب  مسجت  ار  اوتحم  نیا  دـننام ، یب  لماک و  هنوگ ا ي  هب  تسا -  ینآرق  رارـسا 

دراد و هراـشا  تیعقاو  نـیمه  هـب  نـیعبرا  تراـیز  تاراـبع  یخرب  .تـسا  تـقیقح  اـب  گـنهامه  و  فازگ ، زا  رود  ینخـس  مـسجم ،»
َحَبصَأ َو  : » دنک یم  یفرعم  ایند  رد  ناشیا  يرهاظ  نادقف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ياهدمایپ  زا  یکی  ار  نآرق  تیروجهم 

.(1)« ًاروُجهَم َكِدقَِفب  هللا  ُباتِک 

ياهیسررب .تسا  هدش  دیکأت  مالسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  مایق  ِزاسراگدنام  ِلماوع  مهف  رب  اهـشهوژپ  رد  زابرید  زا  هک ، نیا  مود  هتکن 
نیـسح ماما  باستنا  اهـشزرا ، لوصا و  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  يراشفاپ  يراوتـسا و  ِدننام  لماوع  یخرب  هب  هرابرد ، نیا  رد  هتفای  ناماس 

.دنا هداهن  دیکأت  تشگنا  ...و  ناییاروشاع  يالاو  یناسنا و  تیهام  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع 

کی ره  رگید ، لماوع  تسا و  هتفهن  نآرق  اب  ینیسح  تضهن  دنویپ  رد  گرزب  هسامح  نیا  يراگدنام  تلع  تفگ ، دیاب  همه ، نیا  اب 
یگنادواج و  وس ، کی  زا  هثداح  نیا  نتم  رد  یهلا » مالک   » ِینیرفآ شقن  روضح و  .ددرگ  یمزاب  یـساسا  رـصنع  نیا  هب  يا  هنوگ  هب 

هتسناد رود  دوخ  سدق  تحاس  زا  ار  يژک  یتسـس و  هنوگره  نآرق  اریز  تسا ؛ نخـس  نیا  یتسرد  ِهاوگ  رگید ، يوس  زا  میرک  نآرق 
(2) «. ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَی َو ال  ِْنَیب  نِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَی  ال  : » تسا

مقر نآرق ، يالاو  فراعم  اب  گنهامه  يا ، هدیدپ  ره  رگا  هک  تسا  نآ  نخس ، نیا  موهفم 

16 ص :

ص174. فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسردم  قیقحت  رازملا ، لوا ،) دیهش   ) ینیزج یلماع  یکم  نب  دمحم  - . 1
«. دیآ یمن  شیوس  هب  لطاب  شرس  تشپ  زا  و  نآرق ]  ] نآ يور  شیپ  زا  : » 42 تلصف / - . 2
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.تفای دهاوخن  هار  نآ  رد  فارحنا  یتساران و  دوب و  دهاوخ  راگدنام  دریگ ، لکش  نآ  اب  دنویپ  رد  دروخب و 

هـصرع اـهنت ، ـالبرک  تسا : نینچ  اروشاـع » هساـمح  رد  نآرق  یلجت   » ینعی ثحب  دروم  عوـضوم  ترورـض  ناـیب  رد  نخـس  هدـیکچ 
نآ رد  زین  یهلا  مـالک  نیـشنلد  اـسر و  شورـس  هکلب  تسین ، یناـسنا  زیگنا  مغ  يدژارت  و  ییاروشاـع ، نادرم  ریلد  ِیـسامح  شورخ 

یـساسا رـصنع  نیا  باتزاب  دـنمزاین  هعقاو  نیا  تقیقح  مامت  ِییوگزاـب  تسرد و  مهف  تسا ؛ هدومن  یلجت  اراکـشآ  هتخادـنا و  نینط 
.تسا

دنویپ زا  هژیو  ییایاوز  هب  هدش ، نیودت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  هرابرد  هک  ییاه  هتشاگن  هوبنا  زا  یکدنا  شهوژپ : هنیشیپ  . 3
هصرع رد  رتشیب  ار  دنویپ  نیا  رولبت  اهنآ  .دنا  هدرامگ  تمه  نآ  لیلحت  یسررب و  هب  هدومن و  هجوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآرق و 

، تایآ ِلیوأت  رگنایب  ِثیداحا  لوزن و  نأش  ِتایاور  ِيروآدرگ  رب  ار  دوخ  شـشوک  هتـسُج و  تایآ ، لوزن  نأش  لیوأت و  دـننام  ییاه 
دانتـسا دـنک ، یم  یفرعم  هیآ  لوزن  ببـس  ای  نطب و  قادـصم ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یثیداحا  هب  ناـنآ  .دـنا  هدومن  زکرمتم 

دیابن اما  تسین ، اه  هتـشاگن  نیا  یبایماک  نازیم  هرابرد  يرواد  لاجم  کنیا  .دـنا  هدوزفا  نادـب  ار  يریـسفت  یتاحیـضوت  هاگ  هدومن و 
، راوتساان يریسفت  لاوقا  شرازگ  زین  هصرع و  نیا  رد  هناملاع  نادنچ  هن  یقوذ و  تاکن  یبایهار  هک  تسبورف  تقیقح  نیا  رب  ار  هدید 

.تسا هتخاس  رود  یلصا  دوصقم  هب  یبایتسد  زا  ار  نآ  و  هدومن ، دیدهت  ار  راثآ  نیا  هراومه  هک  تسا  یبیسآ 

هدش هتسجرب  تاکن   (1) .تسا هدمآ  مهارف  نآ  رد  نآرق  شقن  نتشاگنا  مهم  ینیسح و  تضهن  هب  هرابود  یهاگن  اب  رـضاح ، راتـشون 
، یناوخزاب نیا  رد 

17 ص :

رب هراومه  و  هدش ، روآدای  ار  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  تضهن  ِینآرق  دُعب  تیمها  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتـسا  - . 1
.تسا هتفرگ  ماهلا  ناشیا  نانب  نایب و  زا  راتشون  نیا  شراگن  هشیدنا  .دنا  هدومن  دیکأت  دُعب  نیا  ییوگزاب  فشک و  ترورض 
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هک تسا  یهاگن  درواهر  تاکن ، نیا  هکلب  تسین ، لوزن  نأش  لیوأت و  هیواز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  هب  هاگن  زا  هتـساخرب 
نیا تیعقاو  زا  یـشخب  ار  نآرق  ریثأت  روضح و  تسا و  هتـشاد  دـیکأت  هسامح ، نیا  تینیع  رد  نآرق  نیرفآ  شقن  يدـج و  روضح  هب 

(1)، دوش یم  هدید  شرگن  نیا  زا  ییاه  هناشن  راثآ ، یخرب  رد  دنچ  ره  .دناد  یم  نآ  داعبا  زا  يدُعب  هسامح و 

.تسا هدش  هداهن  شهوژپ  هب  یگ  درتسگ  هب  قیقحت  نیا  ِعوضوم  يرثا ، رتمک  رد  هدنراگن  يوجتسج  ساسا  رب 

: یلصا ياهشسرپ  . 4

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  نآرق  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  نایم  . 1

؟ تسا مادک  هسامح  نیا  رد  نآرق  روضح  ياه  هنوگ  . 2

: تایضرف . 5

.دراد نآرق  رد  هشیر  نآ  هدرتسگ  داعبا  نیسح و  ماما  مایق  . 1

هتـشاد روضح  گرزب  هثداـح  نیا  رد  ...و  ساـبتقا  ریـسفت ، دانتـسا ، داهـشتسا ، قیبطت ، يْرَج و  دـننام  فلتخم  ياـه  هنوگ  هب  نآرق  . 2
.تسا

تسا و یلیلحت  یفیصوت -  راتشون ، نیا  رد  قیقحت  شور  قیقحت : شور   . 6

18 ص :

: اـهباتک فـلا -  ددرگ : یم  هراـشا  نآ  زا  یخرب  هب  هـک  تـسا  هدـش  نیودـت  باـب  نـیا  رد  يرامـش  تـشگنا  تـالاقم  بـتک و  - . 1
یف مالسلا  هیلع  نیـسحلا  رافغ ؛ لوسرلادبع  میرکلا ، نآرقلا  لالخ  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يرتشوش ؛ رفعج  هینیـسحلا ، صئاصخلا 

 ، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نآرق و  هینغم ؛ داوجدمحم  نآرقلا ، مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  مامالا  ینالیج ؛ يدحاو  دمحمدیـس  نآرقلا ،
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تالاقم : .یسبط ب -  یجورم  داوجدمحم  نآرق ، رـضحم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ققحم ؛ رقابدمحم 

یلعدمحم نآرق ، هنییآ  رد  فط  هاگدروآ  مراهچ ؛ هرامش  متشه ، لاس  هزوح ، هشیدنا  هلجم  تفرعم ، يداهدمحم  دربن ، نادیم  زوریپ 
هعومجم يرهشوب ، ییافص  یلعمالغ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ریـسفت  6 ؛  - هرامـش 5 مهدزیـس ، لاس  شهوژپ ، هنییآ  دار ، يودهم 

تالاقم هعومجم  یفجن ، رـصان  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  نانخـس  رد  ینایحو  مالک  ج10 ؛ مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  شیامه  تالاقم 
ج10. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  شیامه 
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روخرد هک  هنوگ  نآ  قیقحت  نیا  عوضوم  هیلوا  داوـم  يروآدرگ   (1) .تسا هدش  هتسج  دوس  يا  هناخباتک  يدانـسا و  عبانم  زا  نآ  رد 
، یخیرات ياهباتک  هژیو  هب  عبانم  هوبنا  نایم  دش  یعس  ور  نیا  زا  .دوب  نآرق  مولع  خیرات و  شناد  ربتعم  عبانم  هب  هعجارم  دنمزاین  تسا ،

.دوش هیکت  ربتعم  عبانم  هب 

شخب .تسا  هتفرگ  لکـش  ماجرف  رد  يریگ  هجیتن  زاغآ و  رد  يا  همدـقم  اـب  شخب ، ود  رد  راتـشون  نیا  راـتخاس  ثحاـبم : یفرعم  . 7
هنوگ تسا ، هداد  ياج  دوخ  رد  هک  لصف  راهچ  هارمه  هب  ینیـسح » هسامح  ناـنیرفآ  شقن  راـتفگ  رد  نآرق  یلجت   » ناونع اـب  تسخن 

رد قیبطت  يرج و  « ؛ دنک یم  یسررب  ار  ینیسح  هسامح  نانیرفآ  شقن  راتفگ  نانخس و  رد  نآرق  یلجت  يریگراک و  هب  فلتخم  ياه 
نیا لوصف  نیوانع  ینیسح » هسامح  رد  نآرق  نیدامن  روضح   » ماجنارس و  ریـسفت » «، » نآرق زا  یناگژاو  يریذپرثا  «، » ینیـسح هسامح 

.تسا شخب 

ود نانیرفآ  شقن  راتفر  ینآرق  ياه  هشیر  شخب ، نیا  .تسا  مود  شخب  ناونع  ینیسح » هسامح  نانیرفآ  شقن  راتفر  رد  نآرق  یلجت  »
یم شخب  نیا  ِلصف  ود  نیوانع  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » و البرک » رد  ادخ  دای  رکذ و  « ؛ دهد یم  ناشن  ار  البرک  رد  هاگودرا 

.دشاب

19 ص :

زا يرادرب  هرهب  اب  عبانم  نیا  هب  یبایتسد  .تسا  هدـش  هدافتـسا  یبدا  ییاور و  یخیرات ، ددـعتم  عبانم  زا  راتـشون  نیا  شراـگن  رد  - . 1
هناخباتک يوضر و  سدق  ناتـسآ  يزکرم  هناخباتک  يوضر ، یمالـسا  مولع  هاگـشناد  یـصصخت  هناخباتک  رد  هدـمآ  مهارف  تاناکما 

يوضر یمالـسا  مولع  هاگـشناد  تاعالطا  کناب  یتنرتنیا  يرازفا و  مرن  تاناکما  زا  نیا ، رب  نوزفا  .دش  رـسیم  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد 
شناد هب  رتنوزفا  تامدـخ  هئارا  رد  ار  ناشیا  نوزفازور  قیفوت  زکارم ، نیا  نالوؤسم  تدـعاسم  زا  رکـشت  اـب  .ما  هدرب  ناوارف  هرهب  زین 

.مراتساوخ ناهوژپ 
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20 ص :
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البرک نانیرفآ  شقن  راتفگ  رد  نآرق  یّلجت  لوا : شخب 

هراشا

ینیسح هسامح  رد  قیبطت  يرج و  * 

نآرق زا  یناگژاو  يریذپرثا  * 

ینیسح هسامح  رد  نآرق  ریسفت  * 

نیدامن روضح  * 

21 ص :
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22 ص :
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ینیسح هسامح  رد  قیبطت  يرج و  لصف 1 :

قیبطت يرج و  یسانشانعم 

اتـسار نیا  رد  .تسا  ناسنا  تیادـه  فدـه ، نیا  .دـنک  یم  لابند  ار  كرتشم  یفدـه  فلتخم ، تاعوضوم  نایب  اب  میرک  نآرق  تایآ 
ياـه هزومآ  زین  يدادـعت  .دـیوگ  یمزاـب  ار  یهلا  فراـعم  رگید ، یـشخب  و  تسا ، هتخادرپ  یعرـش  ماـکحا  ناـیب  هب  تاـیآ  زا  یخرب 
دارفا تالاح  هاگ  نآرق و  لوزن  رصاعم  ياهدادیور  نیـشیپ ، عماوج  ِتشذگرـس  یهجوت ، لباق  رامـش  دوش و  یم  روآ  دای  ار  یقالخا 

فاصوا نیـشیپ و  فلتخم  ياهدادـخر  هدـننکوگزاب  هک  یتایآ  هتـسد  نآ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب  .دـنک  یم  شرازگ  ار  نیعم 
؟ دتفا دنمدوس  نآرق ، لوزن  زا  سپ  ناراگزور  رد  اهناسنا  مامت  تیاده  يارب  هک  تفایرد  راگدنام  هزات و  یمایپ  تسا ، ددعتم  يدارفا 

زا هدافتسا  رد  تیارد ، اب  دنمشوه و  ناملاع  درکیور  دسر ، یم  رظن  هب 

23 ص :

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


قادـصم رب  هیآ  داـفم  قاـبطنا  ياـنعم  هب  قیبطت ،» يرج و   » حالطـصا .دـشاب  شـسرپ  نیدـب  یلمع  یخـساپ  قیبـطت ،» يرج و   » هدـعاق
.دریگ یم  تروص  یجراخ ، قادصم  اب  هیآ  ییانعم  تهباشم  رب  هیکت  اب  هک  تسا  دارفا - لاح  فصو  ای  ثداوح و  دننام  یجراخ - 

ثیدح اهتیاور ، نیا  زا  یکی  .دنک  یم  دـیکأت  اهنامز  همه  رد  نآرق  یگزات  ییایوپ و  رب  هک  تسا  یتایاور  زا  هتفرگرب  حالطـصا  نیا 
يزیچ نآرق  زا  دریمب ، موق  نآ  گرم  اب  تسا ، هدش  لزان  یموق  هرابرد  هک  يا  هیآ  رگا  تسا : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  لوقنم 

، دـنیامن توالت  ار  نآ  هک  یموق  ره  يارب  تسا و  نایرج  رد  زین  نآرق  تساجرباپ ، نیمز  نامـسآ و  ات  هک  یلاح  رد  دـنام ، یمن  یقاب 
نآرقلا ّنکل  ءیـش و  نآرقلا  نم  یقب  امل  هیـآلا ، تتاـم  موقلا  کـئلوأ  تاـم  ّمث  موق  یف  تلزن  اذإ  هیـآلا  ّنأ  ول  و  « ؛ تسا ماـیپ  ياراد 

(1) «. ّرش وأ  ریخ  نم  اهنم  مه  اهنولتی  هیآ  موق  ّلکل  و  ضرألا ، تاوامسلا و  تماد  ام  هرخآ  یلع  هلّوأ  يرجی 

رب ار  هیآ  داـفم  ناوارف ، دراوم  رد  ناـشیا  .ددرگ  یمرب  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  ناـمز  هب  قیبـطت  يرج و  زا  يرو  هرهب  هنیـشیپ 
هتـشاگن هراب  نیا  رد  هتـسج ، دوس  هدـعاق  نیا  زا  یبوخ  هب  دوخ  هک  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  .دـندومن  یم  قیبطت  یجراخ  قیداصم 

نإ دراوملا و  نم  هیلع  قبطنی  نأ  لبقی  ام  یلع  نآرقلا  نم  ییآلا  نوقبطی  مالسلا  مهیلع  مّهنإف  تیبلا ، لهأ  یّمئأ  یقیلس  هذه  و  : » تسا
(2) «. لوزنلا دروم  نع  ًاجراخ  ناک 

هدش شرازگ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا   (3)  « ُهَّللا اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِراَیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا   »» هیآ لـیذ  هک  یتیاور 
ِيریگراک هب  زا  يا  هنومن  تسا ،

24 ص :

، یناشاک ضیف  نسحم  ص10 ؛ ج1 ، یتالحم ، یلوسر  مشاهدیس  قیقحت  یشایعلا ، ریسفت  یملـس ، شایع  نب  دوعـسم  نب  دمحم  - . 1
ص115. ج2 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  ص24 ؛ ج1 ، یملعا ، نسح  قیقحت  یفاصلا ، ریسفت 

ص40. ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  - . 2
: دـنتفگ یم  هک  نیا  زج  دنتـشادن ] یهانگ  اهنآ   ] .دـندش هدـنار  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  قحاـن  هب  هک  یناـسک  ناـمه  : » 40 جـح / - . 3

«. تسادخ ام  راگدرورپ 
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نآ زا  هکم  رهـش  ناکرـشم  تسد  هب  هک  ینامز  نآ   ] نارجاهم هرابرد  هیآ  نیا  دـنیامرف : یم  ناشیا  .دـهد  یم  ناشن  ار  قیبطت  يرج و 
زا اهنآ  اریز  تسا ؛ يراج  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  هرابرد  لاـح ، نیا  اـب  .تسا  هدـش  لزاـن  دـندش ] هدـنار  نیمزرس 

(1) .دندش هدیناسرت  و  هدنار ، ناشنطو 

هدنار تسا ؛ هتفرگ  تروص  یجراخ ، قادصم  هیآ و  نایم  كالم  هباشت  هب  دانتـسا  اب  تیاور ، نیا  رد  قیبطت  يرج و  هک  تسا  نشور 
لها هب  طوبرم  ثداوح  ینعی  یجراخ ، قادصم  هیآ و  نایم  كرتشم  كالم  يرادم ، قح  ببس  هب  يردام ، نیمزرـس  راید و  زا  ندش 
نیا اما  دنا ، هدش  هتشاد  گرزب  يراوشد ، لمحت  هناشاک و  زا  ندش  هدنار  رطاخ  هب  نارجاهم ، هیآ ، نیا  رد  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب 

رد دنوش ، هدنار  دوخ  نهیم  زا  قح  زا  عافد  ریـسم  رد  هک  یهورگ  ای  درف  ره  هکلب  تسین ، اهنآ  رد  يدنمجرا  ییالاو و  راصحنا  ِببس 
.دنریگ یم  رارق  هیآ ، نیا  مکح  هرتسگ 

یگزات و ییایوپ ، نآ ، هب  دزاس و  یم  جراخ  نیعم ، ثداوح  نامز و  راـصح  زا  ار  تاـیآ  داـفم  هدـعاق ، نیا  زا  دـنم  هطباـض  هدافتـسا 
، هدعاق نیا  زا  ییوج  هرهب  تفگ ، دیاب  نیا ، دوجو  اب  .دـهن  یم  ناسنا  يورارف  ار  نآرق  یگنادواج  زا  یمـسجت  دـشخب و  یم  توارط 
هب هیآ و  قوطنم  هب  هجوت  اب  هدعاق  نیا  يریگراک  هب  اریز  تسین ؛ تایآ  یقباطم  تلالد  رب  نتسب  مشچ  لوزن و  طیارش  يراگنا  هدیدان 

هیکت ور ، نیا  زا  .تسا  ریذپ  هیجوت  هیآ ، یقادصم  رثکت  ییانعم و  تدـحو  رب  دـیکأت  هارمه  هب  نآ ، رد  ینوگرگد  فرـصت و  زا  رود 
.تسناد نآرق  یمومع  نادواج و  ياهمایپ  تفایرد  يارب  یششوک  ناوت  یم  ار  هدعاق  نیا  رب 

ینیسح هسامح  رد  قیبطت  يرج و  زا  ییاه  هنومن 

نیرتشیب .دوش  یم  هدید  اروشاع  هعقاو  زا  هدش  شرازگ  ياهوگتفگ  اهینارنخس و  نایم  رد  قیبطت ،» يرج و   » بلاق رد  نآرق  هب  دانتـسا 
دراوم

25 ص :

ص156. ج7 ، نایبلا ، عمجم  یسْربَط ، نسح  نب  لضف  - . 1
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هیلع ماما  هاگیاج  ِيزاسراکشآ  رب  نوزفا  نآرق ، زا  يریگ  هرهب  هنوگ  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هویـش ، نیا  يریگراک  هب 
ِقیقد ِقیبطت  زا  ینیع  يا  هنومن  هک  نانچمه  تسا ؛ هدنایامن  ار  البرک  رد  رـضاح  هاگودرا  ود  تیهام  نآرق ، زا  يو  یهاگآ  مالـسلا و 

.نآرق یگشیمه  توارط  یگ و  زات  رب  تسا  یقدص  هاوگ  و  هدوب ، نامز  رد  يراج  ياهدادیور  رب  ینآرق  میهافم 

 ، مالسلا هیلع  حون  ترضح  دننام  یناربمایپ  یلمع  هریس  هب  رظان  هدومن ، هدافتسا  قیبطت  يرج و  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  يدراوم 
هللادبعابا تضهن  تهباشم  يایوگ  دوخ  نیا ، و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  همه ، زا  شیب  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح 

ماما نایم  هنارگـشجنس  یهاگن  نینچ  زا  رثأتم  نارعاش  زا  یخرب  دـیاش  .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  گرزب  يایبنا  هریـس  اـب  مالـسلا  هیلع 
: دنا هدورس  هنوگ  نیا  ایبنا  مالسلا و  هیلع  نیسح 

فک هب  ناناج  هتشر  دراد  هک  نآ 

.فط نادیم  رد  هدروآ  فک  هب  ناج 

تسد هتسُش  اتکی ، بوبحم  زج  هچنآز 

.تسه هچ  ره  مساق ، سابع و  ربکا و 

راگزور ِروُد  تسدوب  ات  هچرگ 

؛ راک تسدوب  الب  اب  ار  ناقشاع 

رز تشط  نایم  ار  ییحی  قشع ،

؛ رس هدرب  ینیعل  تیرفع  شیپ 

ار هاچ  رعق  درک  فسوی  ياج 

؛ ار هللا  لیلخ  شتآ  رد  هدرب 

ار بویا  دص  دنکفا  الب  رد 

؛ ار بوقعی  ادج  فسوی  زا  درک 

مغ تاملُظ  رد  داد  سنوی  هب  اج 

.مَلُظ هاچ  رد  سیجرج  رب  وچمه 

26 ص :
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دَنُک تسا و  هدرک  رایسب  نیا  زا  قشع 

دنُک تسدرَک و  راد  رب  ناقشاع 

تسالتبا شنیا  نیا و  قشع  رگا  کیل 

تسالبرک نیسح  راک  یقشاع 

سک هدُربان  رس  هب  هر  نیا  نیسح  زج 

.سب تسوا  قشاع ، تسا ، نیا  رگا  قشع 

« يزیربت رین  »

مالسلا هیلع  حون  ترضح  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج و 

یم یفرعم  هنوگ ، نیا  رگید و  ماوقا  زا  رتملاظ  ار  نانآ  دنوادخ ، .دندوب  نشخ  شکرـس و  ینامدرم  مالـسلا ،  هیلع  حون  ترـضح  موق 
(1) «. یَغْطَأ َمَلْظَأ َو  ْمُه  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو  : » دیامن

زوـس و تقاـط  نـشخ ، ناـمرفان و  مدرم  داـشرا  ییاـمنهار و  تـسا ، ناـسآ  لدــتعم  وـخمرن و  دارفا  تیادــه  هـک  هزادــنا  ناـمه  هـب 
نیرت شکرس  اب  نرق  هد  هب  کیدزن  ات  دوب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ناوارف  يراوتسا  دنمزاین  نانآ  تیاده  ور ، نیا  زا  .تساسرفناج 

هیلع حون  ترـضح  هریـس  رد  یـساسا  ياهروحم  زا  ادخ  هب  لکوت  يرادـیاپ و  .درامگ  تمه  ناشتیادـه  هب  دـشاب و  روشحم  نامدرم 
.تسا نآ  هب  رظان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رابرهگ  نانخس  یخرب  هک  دور  یم  رامش  هب  مالسلا 

ار دوخ  بکرم  مالـسلا ، هیلع  ماـما  تشگ ، یم  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  همیخ  درگادرِگ  نمـشد  یتـقو  اروشاـع  دادـماب 
: دومرف دندینش ، یم  دارفا  رتشیب  هک  يا  هنوگ  هب  اسر  يادص  اب  نآ  رب  راوس  تساوخ و 

هب مندمآ  لیلد  و  مهد ، دنپ  تسا  هتـسیاش  هچنآ  هب  ار  امـش  ات  دـینکم ، باتـش  نم  اب  راکیپ  يارب  دیونـشب و  ار  منخـس  مدرم ! يا  ناه 
ار امش  راید 

27 ص :

«. دندوب رت  شکرس  رت و  رگمتس  نانآ  هک  اریز  ار ؛ حون  موق  اهنآ ] همه  زا   ] رتشیپ و  : » 52 مجن / - . 1
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يزیواتـسد رگید  دیا و  هداهن  ماگ  یتخبکین  هار  هب  نامگ  یب  دیریذپب ، ار  مندمآ  لیلد  دـیبایرد و  هنافـصنم  ار  منخـس  رگا  .میوگزاب 
ات دیجنسب  هنادنمدرخ  ار  راک  فارطا  همه  دینیشن و  تروشم  هب  رگیدکی  اب  دیتفریذپن ، ار  ملیلد  رگا  اما  .تشاد  دیهاوخن  گنج  يارب 
(1) .دیهدن تلهم  نم  هب  دیریگ و  میمصت  نم  هرابرد  سپس  .دشاب  زیگنا  ترسح  روآ و  تمادن  هک  دینک  يراک  یگدزباتش  اب  ادابم 

و تسرداـن ، زا  ار  تسرد  اـت  دـناوخ  یمارف  يزرودرخ  شمارآ و  هب  ار  مدرم  وـس ، کـی  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
، نانآ ییوج  هزیتس  یـشیدنا و  جـک  هک  دوش  یم  روآدای  رگید ، يوس  زا  و  دـننک ؛ راتفر  هنادنمـشوه  دنـسانشزاب و  اـبیز  زا  ار  تشز 
هب دیما  اب  دشیدنا و  یم  دوخ  یهلا  تلاسر  ماجنا  هب  وا  اریز  درادن ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  نیدالوپ  راوتـسا و  هدارا  رد  يریثأت  هنوگ  چـیه 

.تسا هدرک  لکوت  وا  هب  گرزب ، يادخ  فطل 

یم مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هریـس  هب  رظان  و  قیبطت ، يرج و  يریگراک  هب  زا  يا  هنومن  مالـسلا ،  هیلع  ماما  نابز  زا  هیآ  نیا  توالت 
رب ادخ ، رب  هیکت  هارمه  هب  تامیالمان  تالکـشم و  ربارب  رد  يرادیاپ  يراوتـسا و  هک  يا  هریـس  تسا ؛ هدش  وگزاب  نآرق  رد  هک  دشاب 

.دشخرد یم  نآ  كرات 

لقن شموق  توعد  ماگنه  هب  ار  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نانخس  میرک  نآرق 

28 ص :

اوعمسا سانلا ! اهّیأ  لاقف : نوعمـسی  مهّلج  قارعلا و  لهأ  ای  هتوص : یلعأب  يدان  اهبکرف و  هتلحارب ، مالـسلا ] هیلع  نیـسحلا   ] اعد - . » 1
مل نإ  و  دعـسأ ، کلذـب  متنک  فصنلا ، ینومتیطعأ  نإف  مکیلع ، رذـعأ  یّتح  و  ّیلع ، مکل  ّقحی  اـمب  مکظعأ  یّتح  اولجعت  ـال  یلوق و 
نب طول  کـن : نورظنت .»“ ـال  ّیلإ و  اوـضقا  ّمث  هّمغ ، مکیلع  مکرمأ  نکی  ـال  ّمث  ، ” مکیأر اوعمجأـف  مکـسفنأ ، نم  فـصنلا  ینوـطعت 

نامعن نب  دمحم  نب  دـمحم  116-117 ؛ صـص يرافغ ، نسح  قیقحت  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  دیعـس  نب  ییحی 
نسح نب  لضف  ص97 ؛ ج2 ، تیبلا ، لآ  هسـسؤم  قیقحت  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیـش  ، ) يربکع يدادـغب 

، يریش یلع  قیقحت  هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقـشمد ریثک  نب  لیعامـسا  ص458 ؛ ج1 ، يدهلا ، مالعَاب  يرولا  مالِعا  یـسربط ،
لتقم مّرقم ، يوسوم  قازرلادـبع  ص126 ؛ مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص193 ؛ ج8 ، 

ص227. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا 
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گنرین هسیـسد و  ره  اب  ییورایور  هدامآ  وا ، هب  لکوت  اب  دـناد و  یم  دوخ  هاگ  هیکت  اهنت  ار  گرزب  دـنوادخ  نآ ، رد  هک  تسا  هدرک 
ُْتلَّکَوَت هللا  یَلَعَف  هللا  ِتاَـیِآب  يِریِکْذَـت  یِماَـقَم َو  مُْکیَلَع  َُربَک  َناَـک  نِإ  ِمْوَق  اَـی  ِهِمْوَِقل  َلاَـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  : » تسا ناـهارمگ 

(1) «. ِنوُرِظُنت ََّیلِإ َو َال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث َال  ْمُکَءاَکَرُش  ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف 

ات تسا  هدش  هتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  زا  هیآ  نیا  رد  دنا : هتـشاگن  هیآ  نیا  لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم 
نانآ همه  ربارب  رد  هنت  کی  تفگ و  نخس  ایند  مدرم  اب  اهنت  کت و  هنوگچ  هک  دیوگزاب  مدرم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  حون  گرزب  ربخ 

وا تسد  زا  ار  دوخ  هک  تشاد  دهاوخ  نآ  رب  ار  شموق  دش و  دهاوخ  شندش  هتـشک  ثعاب  رکذت  نیا  تسناد  یم  هک  نیا  اب  داتـسیا ،
(2) .تسنا یم د  دوخ  لیکو  ار  ادخ  اریز  دوبن ، نارگن  چیه  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یلو  دننزب ، بیسآ  وا  هب  دننک و  تحار 

ییاهلاس رد  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  ییاهنت ، زا  ندیـسارهن  نمـشد و  ربارب  رد  يراوتـسا  ادخ و  رب  لکوت  ياسر  دـنلب و  دایرف 
زا یهلا  دایرف  نیا  .تسا  هتفای  هرابود  ینینط  و  هدـش ، يراج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابز  رب  البرک  رد  نونکا  داد ، رـس  رود  رایـسب 

طارـص هک  تسا  هنوگ  نیدب  .دـنک  یم  تیاکح  تسا ، هداهن  شا  هدـهع  رب  تماما  تلاسر  هک  يا  هفیظو  ماجنا  يارب  ماما  عطاق  مزع 
ناتـسآ هب  ات  تسا  هتـسیاش  یتسار  هب  .تفای  رارمتـسا  شا  هریـس  دش و  هنادواج  ادـخ ، گرزب  ربمایپ  نآ  مالـسلا ،  هیلع  حون  میقتـسم 

«. هللا ّیبن  ٍحون  َثراو  ای  کیلع  مالسلا  : » مییوگب هناراسکاخ ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج 

هراشا

.تسا هدش  وگزاب  ناشیا  هریس  نآرق ، هروس  تشه  تسیب و  رد  هک  تسایبنا  زراب  یمان و  ياه  هرهچ  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
مزعلاولوا و ربمایپ  نیا  هریس  هب  رظان  دنا ، هدومن  دانتـسا  نادب  قیبطت ، يرج و  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتایآ  زا  يرامش 

.دیآ یم  یپ  رد  تادانتسا  نیا  زا  يدراوم  کنیا  .تسا  دیحوت  ِگرزب  ِيدانم 

نامز ياسوم  فلا - 

َجَرَخَف : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  هنیدم ، رهـش  زا  تکرح  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  هک  تسا  هدمآ  عبانم  زا  يرایـسب  رد 
(3) ؛» َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاَخ  اَْهنِم 

یِّبَر یَسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّمل  َو  : » دندومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دندیـسر ، یتسرپاتکی ، دیحوت و  هاگیلجت  هکم ، هب  هک  هاگ  نآ  و 
(5).(4)« ِلِیبَّسلا َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ 

ات دش  ببس  ناینوعرف  يافج  متس و  هک  اج  نآ  دشاب ؛ یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تشذگرـس  زا  یـشخب  رگنایب  قوف ، هیآ  ود 
ترـضح نخـس  دافم  تسخن ، هیآ  .دـیامن  چوک  تشاد ، يرتشیب  تینما  نآ  رد  هک  ییاج  نَیدَـم ، هب  دـنک و  كرت  ار  رـصم  ریزگاـن ،

نخس مود  هیآ  و  رصم ، زا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یسوم 
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29 ص :

و امـش ] ناـیم  رد   ] نم ندـنام  رگا  نم ، موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  هاـگ  نآ  ناوخب ، ناـنآ  رب  ار  حوـن  ربـخ  و  : » 71 سنوـی / - . 1
ناکیرـش اب  ناتراک  رد ]  ] سپ .ما  هدرک  لکوت  ادخ  رب  نم ] هک  دـینادب  ، ] تسا هدـمآ  نارگ  امـش  رب  ادـخ ، تایآ  هب  نم  نداد  زردـنا 

«. دیهدن متلهم  دیریگب و  میمصت  نم  هرابرد  سپس  دیامنن ، سبتلم  امش  رب  ناتراک  ات  دیوش ، ناتسادمه  دوخ 
ص103. ج10 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  - . 2

، ناراکمتـس هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ، تفگ : [ یم هک  یلاح  رد   ] تفر نوریب  اـج  نآ  زا  نارگن  ناـسرت و  یـسوم  : » 21 صـصق / - . 3
«. شخب تاجن 

«. دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ : دوخ ] اب   ] داهن ور  نیدم  رهش ]  ] يوس هب  نوچ  و  : » 22 صصق / - . 4
یفرعم یف  داشرالا  دیفم ،) خیـش   ) نامعن نب  دمحم  نب  دـمحم  ص254 ؛ ج4 ، كولملاو ، ممالا  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  - . 5

نب لضف  ص241 ؛ ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  یناردـنزام ، بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  ص35 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح 
لامج یلع  قیقحت  یبرقلا ، يوذـل  يدوملا  عیبانی  یفنح ، يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ص435 ؛ ج1 ، نایبلا ، عمجم  یـسربط ، نسح 

ص32-31. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص55 ؛ ج3 ، ینیسح ، فرشا 
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.تسا نَیدَم  هب  دورو  نامز  رد  يو 

نب نیـسح  تسا ؛ نشور  هکم ، هب  ترفاسم  هنیدـم و  رهـش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  ینعی  نآ ، قادـصم  اب  هیآ  قیبطت  هجو 
ناگدناشن تسد  تیذا  شراگزور و  ناگشیپ  متس  ناشکرس و  يافج  متس و  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع 

ماجنا يارب  ار  يرگید  هقطنم  دومن و  كرت  ار  ناشنامدود  راید و  راچان ، هب  دوخ ، یهلا  تلاـسر  يریگیپ  يارب  دوبن و  ناـما  رد  ناـنآ 
.دیزگرب دوخ  ياهتیلاعف 

، دـیزی و  مراگزور ، نیا  ياسوم  نم  دومن : یم  مالعا  هک  دوب  ینینطرپ  شورـس  نارود ، هناگی  نآ  يوس  زا  تاـیآ  نیا  توـالت  اـیوگ 
یـسررب هب  خـیرات  يانزارد  رد  هک  ینانآ  رگـشواک و  ناروشیدـنا  نادـنمدرخ و  همه  هنامز و  نیا  ِنامدرم  يا  ناه  .نامز  نیا  نوعرف 

.دیسانشزاب یکین  هب  لطاب  رکشل  زا  ار  قح  ههبج  دیشاب و  هاگآ  دیزادرپ ! یم  گرزب  دادخر  نیا 

دننام وا  تضهن  هک  نیا  تابثا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـنا هتـشاگن  هراب  نیا  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتـسا 
نیدب .دندومرف  یم  تئارق  دوب ، هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هرابرد  هک  ار  یتایآ  ماگ ، هب  ماگ  تسا ، میلک  ياسوم  مایق 
مدرم هب  درک و  یفرعم  گرزب  ناربمایپ  رگید  مالسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  ثراو  ار  نتـشیوخ  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  ناس ،

(1) «. دننوعرف ناوریپ  دننامه  زین  نافجرم  ناقفانم و  تسا و  هتسشن  نوعرف  ياج  هب  دیزی  متسه و  میلک  ياسوم  نم  هک  دنامهف 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  يا  همان  دوش ؛ یم  هدید  ینـشور  هب  زین  دیزی ، هب  سابع  نبا  همان  رد  مایپ  نیا  ساکعنا 
مالسا ِتما  يربهر  هاگیاج  یبایتسد  هب  وا  .تشاد  تموکح  هیعاد  زین  ریبز » نب  هللادبع  ، » دیزی زج  راگزور ، نآ  رد  .تسا  هتـشاگن  وا 

تعیب و هب  ار  مدرم  ور  نیا  زا  دوب ، راودیما 

30 ص :

.201-200 صص نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 1
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زا .دادـن  تبثم  باوج  وا  هب  دز و  زاب  رـس  ریبز  نب  هللادـبع  توعد  شریذـپ  زا  هللا  همحر  سابع  نبا  .دـناوخ  یمارف  دوخ  اب  يراـکمه 
اب تعیب  زا  عانتما  لیلد  هب  وا ، هب  يا  همان  رد  تشادـنپ و  دوخ  اب  یگنهامه  يراـکمه و  یعون  ار  ساـبع  نبا  راـک  دـیزی ، رگید  يوس 

.داد ییاه  هدعو  وا  هب  درک و  رکشت  ریبز ، نبا 

رد سابع  نبا  .دومن  دزـشوگ  وا  هب  ار  دیزی  رادنپ  یتسردان  زین  ریبز و  نبا  اب  دوخ  یگنهامهان  هدرپ ، یب  دیزی ، هب  خساپ  رد  سابع  نبا 
: تسا هتشاگن  تسا ، دننامه  همان ، جنر  هب  هک  همان  نیا  زا  یشخب 

ُلاجرلا هیلإ  کّسد  هللا و  مرَح  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوسر  ِمَرَح  نِم  مالـسلا ] هیلع  ٍّیلع [  نب  نیـسحلا  كدارطإ  ٍساِنب  ُتسَلَف 
(1) ؛“  ُبَّقَرَتَی ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف  ، ” هفوُکلا یلإ  هللا  ِمرَح  نِم  ُهَتصخشأف  ُهلاتغت 

یلـص ربمایپ  مرح  زا  ار  وا  دوش ؛ یمن  هدودز  ما  هشیدنا  زا  يداد  ماجنا  مالـسلا ] هیلع  یلع [  نب  نیـسح  اب  هک  يراک  هرطاخ  هاگ  چیه 
نیدب و  یتفرگ ، یپ  تناگتـشامگ  كاپان  ناتـسد  اب  ار  وا  رورت  هسیـسد  نما  راید  نآ  رد  يدنار و  ادـخ  مرح  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
نوریب هکم  رهـش  زا  دوب  فئاـخ  هک  یلاـح  رد  زین  وا  .يدومن  رود  هفوک  يوـس  هب  یهلا ] نما  میرح  نیا   ] هبعک راوـج  زا  ار  وا  هنوـگ ،

.تفر

شورـس رد  هک  تسا  یمایپ  نامه  كاوژپ  ُبَّقَرَتَی ،» ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف  : » نآ ینایاپ  ریبعت  هژیو  هب  سابع ، نبا  هاتوک  دـنچ  ره  ِتالمج 
(2) .تسا هدش  وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  یهلا 

31 ص :

، یجنایم يدمحا  یلعنیسح  نب  یلع  249 ؛ - 248 صص ج2 ، یبوقعیلا ، خیرات  یبوقعی ،)  ) یـسابع بتاک  بوقعی  یبا  نب  دمحا  - . 1
 . 80-79 صص ج1 ، هعیشلا ، فقاوم 

ناونع هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .تسیرگن  ینشور  هب  ربتعم  ياهباتک  یخرب  رد  ناوت  یم  یتح  ار  نآ  ساکعنا  هک  يراکـشآ  مایپ  - . 2
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناحیر  یلع  يرج  ام  : » تسا نینچ  هک  دومن  هراشا  رکاسع » نبا   » باـتک ياهـشرازگ  زا  یـشخب  بختنم 

یلع کن : ...ّبقرتی .» ًافئاخ  هللا  مرح  نم  جرخ  نأ  یلإ  ًادیعوو  ًادعو  اهیلع  مهرسق  دیزی و  یعیب  یلع  سانلا  ییواعم  لمح  ام  دعب  هلآ 
ص287. يدومحم ، رقابدمحم  قیقحت  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  یمجرت  رکاسع ،) نبا   ) یعفاش نسح  نب 
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! هاگ هیکت  اهنت  دنوادخ ، ب - 

ات دناوخارف  دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  يراک  رد  ندیشیدنا  هب  ار  نایفوک  اروشاع ، زور  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یب نینچ  راوازس  تیصخش ، ِيدنمجرا  ییالاو و  همه  نآ  اب  ترضح ، نآ  ایآ  .دنرادروخرب  یهاگیاج  هچ  زا  ناشیا  هک  دنوش  رکذتم 

زا یخرب  نخـس ، همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ تشهب  ناناوج  رورـس  ناشربمایپ و  دنزرف  وا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؛ یتمرح 
تخس دیتشونن و  همان  میارب  امش  ایآ  ثراح ! نب  دیز  ثعشا و  نب  سیق  یعبر ، نب  ثبـش  يا  دومرف : داد و  ادن  ار  دعـس  رمع  نایهاپس 
دنگوس ادخ  هب  هللا ! ناحبس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .میتشاگنن  يا  همان  نینچ  زگره  ام  هن ! دنتفگ : دیدوبن ؟ هفوک  هب  مدورو  ناهاوخ 

هب اـیآ  تفگ : ثعـشا  نب  سیق  .مورب  رگید  یناـکم  هب  مرـضاح  تسا ، دـنیاشوخان  ناـتیارب  هفوک  هب  مدورو  رگا  .دـیدرک  نینچ  اـمش 
سپ مالـسلا  هیلع  ماما  دننک ! یمن  دنـسپان  راتفر  وت  اب  زگره  نانآ  يریذپ ؟ یمن  ار  ناشمکح  یهن و  یمن  ندرگ  تناگدازومع  مکح 

(1) «. ِنوُمُجْرَت ْنَأ  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو  ُتْذُع  یِّنِإ  َو  : » دندومن توالت  ار  هیآ  نیا  وا ، هب  نداد  خساپ  زا 

؛ تسا نوعرف  موق  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نانخـس  رگنایب  دـنا ، هدومن  دانتـسا  نادـب  نخـس ، ماجرف  رد  ترـضح  هک  يا  هیآ 
ْنَأ : » تشاد نایب  اهدادخر  نیرتراوگان  ربارب  ار  شیوخ  يرادیاپ  یگدامآ و  دومن و  دای  ار  شیوخ  یهلا  تلاسر  نآ  رد  هک  ینانخس 
ْنَأ ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإَو  («» 19  ) ٍنِیبُم ٍناَْطلُِسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  َال  ْنَأَو  («» 18  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َداَـبِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ 

(2) (« 20  ) ِنوُمُجْرَت

32 ص :

«. دینک نارابگنس  ارم  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  و  : » 20 ناخد / - . 1
يرترب ادخ  رب  و  منیما ، يا  هداتسرف  امـش  يارب  نم  هک  اریز  دیراپـسب ؛ نم  هب  ار  ادخ  ناگدنب  تفگ ]: نانآ  هب  : »] 20-18 ناخد / - . 2
«. دینک نارابگنس  ارم  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ما و  هدروآ  راکشآ  یتجح  امش  يارب  نم  هک  دییوجم 
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تیاده راتساوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  .دوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  عاضوا  دننامه  مالـسلا  هیلع  ماما  يورارف  طیارش 
.دوب هدومن  لکوت  اناوت  گرزب و  يادخرب  وا  .تشادن  اورپ  ندش ، راسگنس  دننام  یبیـسآ  یتح  یمیالمان و  هنوگ  چیه  زا  دوب و  مدرم 

ار مدرم  ییامنهار  دوخ و  یهلا  تلاسر  ماجنا  دنوادخ ، گرزب  هداتسرف  نآ  مالسلا ،  هیلع  یسوم  ترضح  دننام  زین  مالسلا  هیلع  ماما 
رد مالسلا  هیلع  ماما  روضح  ناهاوخ  تخـس  زورید  ات  هک  هفوک  مدرم  دنچ  ره  دش ، رـضاح  مدرم  دزن  تشاد و  شیوخ  راک  هحولرس 

هناـمز ِنوـعرف  شریذـپ  هب  ار  ناـشیا  هنـالهاج ، هناخاتـسگ و  یتـح  دنتـسکش و  ار  دوـخ  ناـمیپ  یناـسآ  هـب  نوـنکا  دـندوب ، ناـشنایم 
تلاسر ماجنا  رب  راو  یسوم  دیسارهن و  يدیدهت  چیه  زا  ادخ  رب  لکوت  اب  یتیعقوم  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  دندناوخارف !

.دناسر ماجرف  هب  ار  نآ  ات  درشف  ياپ  یهلا 

رد مالـسلا  هیلع  ییابطابط  همالع  .دنک  یم  رتنایامن  ار  هیآ  قیبطت  هجو  یخیرات ، ياهـشرازگ  یخرب  هب  هجوت  هیآ و  ریـسفت  رد  گنرد 
هب راگدرورپ  هک  دراد  هراشا  ینیمأت  هب  ِنوُمُجْرَت » ْنَأ  ْمُکِّبَر  یِّبَِرب َو  ُتْذُـع  یِّنِإ  َو   » هیآ زا  ترابع  نیا  ًارهاـظ  تسا : هدروآ  هیآ ، لـیذ 

: دومرف نوراه  وا و  هب  دوش ، هناور  ناینوعرف  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  نآ  زا  لبق  دنوادخ  نوچ  دوب ؛ هداد  مالسلا  هیلع  یـسوم 
(1) .دوب هدرک  نئمطم  ار  وا  دنوادخ  نخس ، رگید  هب  .منیب  یم  دینیبب ، دیونشب و  امش  هچ  ره  و  میامش ، اب  نم  هک  دیسرتن 

هللا یلص  ربمایپ  ینارون  دقرم  رانک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا : نینچ  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  فقوت  ینایاپ  ياهبـش  ثداوح  یخرب 
، تسوا ياـضر  بجوـم  هچنآ  اـت  تساوـخ  ادـخ  زا  دروآرب و  شیاـین  هب  تسد  ندرازگ ، زاـمن  زا  سپ  و  تفاـی ، روـضح  هلآ  هیلع و 
زا یهورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لاـح ، نآ  رد  .تفر  باوخ  هب  یتـخل  داـهن و  كاـخ  رب  رـس  سپـس  .ددرگ  راوـمه  شیارب 

.دندمآ شدزن  هک  دید  ار  ناگتشرف 

33 ص :

ص148. ج18 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  - . 1
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(1) .داد یهلا  شاداپ  هدعو  وا  هب  و  تخاس ، هاگآ  ثداوح  زا  ار  وا  تفگ و  نخس  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

وگزاب ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  یهلا  تیامح  هک  تسا  یتایآ  دننام  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  بش  نآ  ثداوح  ناس ، نیدب 
يایؤر نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاش  .دـشخب  یم  شمارآ  یمرگلد و  وا  هب  نامز  توغاط  نمـشد و  اب  فاـصم  رد  دـنک و  یم 

دربن نایفوک و  ِینکش  نامیپ  زا  یمیب  چیه  یب  دیدرگ و  ممصم  شا  یهلا  تلاسر  ماجنا  هب  هتشذگ  زا  رتراوتسا  هفـشاکم ، ای  قداص و 
.تفرگ یپ  ار  شا  ینامسآ  تلاسر  ماجنا  یسوم ، نوچمه  نایدیزی ، اب 

یهلا مشخ  زا  اورپ  ج - 

.دش دای  هدوب ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هریـس  هب  رظان  نآ ، رد  قیبطت  يرج و  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  زا  يدراوم 
یبایزرا هارمگ  نایدوهی  نایحیسم و  نوچمه  ار  يوما  تموکح  ناهارمه  نارای و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  دراوم ، نیا  رب  نوزفا 

.دهد یم  میب  یهلا  مشخ  زا  ار  نانآ  دنک و  یم 

مالسلا هیلع  ماما  .دوش  یم  هدید  اروشاع  زور  رد  يوما  نایرکشل  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجاحم  نمـض  دراوم ، نیا  زا  يا  هنومن 
رسپ وت  يرآ ، دنتفگ : دیسانش ؟ یم  ارم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  دومرف : اسر  يادص  اب  تساخرب و  دوب ، هدز  هیکت  ریشمش  رب  هک  یلاح  رد 

مالسلا و هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دوخ  ِتبسن  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپـس  .ییوا  طبـس  ادخ و  لوسر 
دییأت اهتبسن  نیا  هب  ار  ناشیهاگآ  و  رارقا ، مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  یتسرد  هب  زین  نانآ  .دومن  دای  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زین 

.دندومن

؟ دیرامـش یم  لالح  ار  منوخ  هنوگچ  دـیهاگآ  ناروگرزب ، نیا  اب  نم  تبـسن  زا  هک  نیا  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ 
کین ار  همه  نیا  دنتفگ :

34 ص :

.20-19 صص ج5 ، حوتفلا ، یفوک ، مثعا  نب  دمحا  - . 1
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تخـس دوهی  رب  یماـگنه  ادـخ  مشخ  دومرف : ناشخـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  میراد ! یمنرب  تسد  وت  زا  زاـب  اـما  میناد ، یم 
ادخ مشخ  و  تسادخ ؛ رسپ  حیسم  دنتفگ : هک  تخورفارب  یماگنه  نایحیسم ، رب  ادخ  مشخ  و  تسادخ ؛ رسپ  ریزُع  دنتفگ : هک  تشگ 

ار ناشربمایپ  هک  دش  تخـس  یتقو  یتما  ره  رب  ادخ  مشخ  و  دـندیتسرپ ؛ ار  شتآ  ادـخ  ياج  هب  هک  تفرگ  ینوزف  ینامز  ناسوجم  رب 
هللا بضغ  ّدتشا  « ؛ تسا هتفای  تدش  دنـشکب ، ار  ناشربمایپ  رـسپ  دنهاوخ  یم  هک  نادرم ، زا  هورگ  نیا  رب  ادخ  مشخ  کنیا  دنتـشک و 

سوجملا یلع  هللا  بضغ  ّدتـشا  و  هللا ، نب  حیـسملا  اولاق : نیح  يراصنلا  یلع  هللا  بضغ  ّدتـشا  و  هللا ، نب  ریزع  اولاق : نیح  دوهیلا  یلع 
نبا لتق  نودیری  نیذلا  یباصعلا  هذه  یلع  هللا  بضغ  ّدتشا  و  مهّیبن ، اولتق  موق  یلع  هللا  بضغ  ّدتـشا  و  هللا ، نود  نم  رانلا  اودبع  نیح 

(1) «. مهّیبن

يدارفا نایحیـسم ، نایدوهی و  ناس  هب  ار  يوما  نایرکـشل  هبوت ، هروس  تایآ  یـضعب  هب  هراـشا  اـب  نانخـس ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ور نآ  زا  نانیا  هچ  دش ؛ دنهاوخ  ادخ  بضغ  مشخ و  راچد  نانآ  دننام  هک  دـهد  یم  رادـشه  نانآ  هب  و  تسا ، هدومن  یبایزرا  هارمگ 
هک زین  ناـیوما  و  دـندمآ ، راـتفرگ  یهلا  مشخ  هب  دـنتفرگن ، شیپ  رد  تسرد  يراـتفر  دوـخ  ینید  ناربـهر  ناربماـیپ و  هب  تبـسن  هـک 

.دش دنهاوخ  راچد  یهلا  رهق  هب  دنراد ، ار  وا  نتشک  گنهآ  نونکا  دنا و  هتفرگ  شیپ  رد  ناشربمایپ  دنزرف  ربارب  رد  دنسپان  يراتفر 

35 ص :

نبا تنأ  معن ، اولاق : ینوفرعت ؟ له  هللا ، مکدشنأ  لاقف : هتوص ، یلعأب  يدانف  هفیس ، یلع  ًائّکوتم  مالسلا  هیلع  نیسحلا »  » بثو ّمث  - . » 1
ریغ نحن  و  هّلک ، کلذ  انملع  دق  اولاق : هلآ ... ] هیلع و  هللا  یلص  لوسر [ يّدج  ّنأ  نوملعت  له  هللا ، مکدشنأ  لاق : .هطبـس  هللا و  لوسر 
نبا یلع  نب  دـمحم  کن : ...دوهیلا .» یلع  هللا  بضغ  ّدتـشا  مالـسلا :] هیلع  نیـسحلا   ] لاق مث  ...ًاـشطع  توملا  قوذـت  یّتح  کـیکرات 

-318 صص ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  222-223 ؛ صص تثعب ، هسـسؤم  قیقحت  یلامالا ، قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب 
.240-239 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  مّرقم ، يوسوم  قازرلادبع  319 ؛
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ُحیِـسَْملا يَراَصَّنلا  َِتلاَق  هللا َو  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَق  َو  : » تسا هدومن  وگزاب  نینچ  ار  نایحیـسم  نایدوهی و  یخرب  فصو  هبوت ، هروس 
(1) «. ُهللا ُمُهَلَتاَق  ُْلبَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنوُؤِهاَُضی  ْمِهِهاَْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلَذ  هللا  ُْنبا 

ياتمه ار  شنایهاپـس  دعـس و  رمع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  : » دـنا هدروآ  هراب  نیا  رد  هاـقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتـسا 
دننک و شوماخ  ار  تماما  غارچ  دنتـساوخ  یم  نانآ  اریز  دنتـسناد ؛ یهلا  رفیک  نیرتدیدش  هتـسیاش  نایـسوجم ، نایاسرت و  نایدوهی ،

هیالو « ؛ تسا تما  نیـصَح  نصِح  یهلا ، يایلوا  تیالو  تَبثُم ، تهج  رد  هک  يروط  ناـمه  ینعی  دـننیچرب ؛ ساـسا  زا  ار  نید  طاـسب 
مایق نآ و  راکنا  زین  یفنم  تهج  رد  دشاب ، یم  عقاو  تسا  تاذلاب  نیـصَح  ِنصِح  هک  دـیحوت  ّلظ  رد  و  ینـصح » بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

(2) «. تسا نهک  نایربگ  شتسرپ  ای  نایاسرت و  ثیلثت  ای  دوهی  هینثت  تابثا  يارب  مایق  و  دیحوت ، راکنا  هیبش  نآ ، ندرب  نیب  زا  يارب 

هارمگ ناربهر  راهنز ز  د - 

رد دراوم ، نیا  زا  یکی  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  يوس  زا  قیبطت  يرج و  هدـعاق  يریگراـک  هب  رگناـیب  اهـشرازگ  یخرب 
(3)« ءاثعشوبا  » يوگتفگ

هداتسرف و 

36 ص :

نابز هب  هک  لطاب ]  ] تسا ینخس  نیا  .تسادخ  رسپ  حیـسم ، دنتفگ : يراصن  و  تسادخ ، رـسپ  ریزُع ، دنتفگ : دوهی  و  : » 30 هبوت / - . 1
«. دشکب ار  نانآ  ادخ  .دراد  تهابش  دنا  هدش  رفاک  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  راتفگ  هب  و  دنروآ ، یم 

ص191. نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 2
یخرب .تسالبرک  نادیهش  نیتسخن  هرمز  رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  عاجـش  نارای  زا  ءاثعـشلاوبا » رـصاهم ، نب  دایز  نب  دیزی  - . » 3

زا وا  دـنیوگ ، یخرب  اما  دـمآ ؛ ینیـسح  هاگودرا  هب  نانآ  تواقـش  ندـید  اب  یلو  دوب ، دعـس  رمع  نارای  زا  تسخن  يو  هک  دـنا  هتفگ 
ممالا و خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : وا  هراـبرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  .تسویپ  ناـشیا  هب  نیـسح  ماـما  يراـی  هزیگنا  هب  هفوک 
، یسبط رفعجدمحم  قیقحت  مالسلا ، مهیلع  هیلع و  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبَا  يوامس ، رهاط  نب  دمحم  ص340 ؛ ج4 ، كولملا ،

ص171.
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.تسا هدش  شرازگ  دایز ،» نب  هللادیبع  »

نیا رد  .دندمآ  دورف  اج  نآ  رد  دندیسر و  اونین  هب  دندرک ، یم  تکرح  مه  تازاوم  هب  هک  رح ، مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ود 
، رح هک  نآ  زا  سپ  .دناسر  ودب  ار  هللادیبع  همان  داد و  مالـس  رح  هب  اهنت  دمآ و  رکـشل  ود  یکیدزن  هب  دایز  نب  هللادـیبع  کیپ  ماگنه ،

.دنیامن فقوتم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ات  تسا  هداد  نامرف  هللادیبع  هک  دش  صخشم  دناوخ ، ار  همان 

هب تفگ : کیپ  يدمآ ! یتشز  راک  يارب  تفگ : دومن و  هللادیبع  هداتسرف  هب  یهاگن  ءاثعشوبا »  » مان هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکی 
؟ مدرک رگید  يراک  منامیپ  تعیب و  يرادافو  دوخ و  ياوشیپ  تعاطا  زج  ایآ  مدیزای ؟ تسد  تشز  راک  هچ 

نامرف تهارمگ  ياوشیپ  زا  يدومن و  یچیپرـس  ار  تراگدرورپ  رما  يدـنار ! ناـبز  رب  هک  تسین  نینچ  نیا  تیعقاو  تفگ : ءاثعـشوبا 
هدومرف نینچ  نآرق  رد  ادـخ  هک  شاب  هاگآ  ناه  .يدـیرخ  لد  ناـج و  هب  ار  رگید  يارـس  ِنازوس  شتآ  ناـهج و  نیا  گـنن  يدرب و 

(1) «. َنوُرَصُنی ِهَماَیِْقلا ال  َمْوَی  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَج  َو  : » تسا

.تسا هیآ  نیا  نشور  قادصم  وت  ماما 

هیلع یسوم  ترـضح  ناتـساد  زا  یـشخب  رگنایب  درک ، توالت  شنخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يانـشآ  نآرق  رای  نیا  هک  يا  هیآ 
دوب یهارمگ  ماما  ربهر و  نوعرف  .دندش  قرغ  بآ  رد  شنایفارطا  نوعرف و  دنتشذگ و  ایرد  زا  تمالـس  هب  هک  اج  نآ  تسا ؛ مالـسلا 

.دناوخ یم  یهارمگ  هب  ار  نارگید  هک 

هدناوخ ارف  ناَدب  راک  ماجرف  رد  ندیشیدنا  هب  ار  ناسنا  تایآ ، نیا  رد  ادخ 

37 ص :

«: ءاثعشلاوبأ  » هل لاقف  یتعیبب ، تیفو  یمامإ و  تعطأ  هیف  تئج  ام  و  لاق : هیف ؟ تئج  اذام  کّمأ  ْکتلکث  دایز :» نب  دیزی   » هل لاقف  - . 1
رانلا و یلإ  نوعدی  هّمئأ  مهانلعج  و  : > ّلج ّزع و  هللا  لاق  رانلا ، راعلا و  تبـسک  کسفن ، كاله  یف  کمامإ  تعطأ  ّکبر و  تیـصع 

نب دمحم  309 ؛ - 308 صص ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : .کمامإ  وهف  نورـصنی > هماـیقلا ال  موی 
، راونالاراحب یـسلجم ، رقابدمحم  84 ؛   - 83 صص ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  یفرعم  یف  داشرالا  دـیفم ،) خیـش   ) نامعن نب  دـمحم 

ص380. ج44 ،
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ِیف ْمُهاَنْذَبَنَف  ُهَدُونُج  ُهاَنْذَخَأَف َو  : » دنناوخ یمارف  خزود  هب  ار  نانآ  دـننارگید و  ياوشیپ  ناهارمگ ، یخرب  هک  دوش  یم  روآدای  تسا و 
(1) «. َنوُرَصُنی ِهَماَیِْقلا ال  َمْوَی  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَج  �َنیِِملاَّظلا َو  ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ِّمَْیلا 

هنوگ ود  نآرق  گنهرف  رد  .دیامن  یم  راکـشآ  ار  ءاثعـشوبا  قیبطت  ِیگتـسیاش  يرـشب ، ناربهر  عاونا  هرابرد  نآرق  شرگن  اب  ییانـشآ 
هدـش دای  هیآ  نیا  رد  هک  ناـنچ  تسا ، نارادرک  تسار  ياوشیپ  و  تیادـه ، ریـسم  رد  هک  یماـما  تسخن  دـنراد : دوجو  ربهر  ماـما و 

تسا و یهارمگ  ریـسم  رد  هک  یماـما  ربـهر و  يرگید ،  (2) «. ِتاَْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اـَنِْرمَِأب َو  َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْـنلَعَج  َو  « ؛ تسا
يارـس رد  خزود  كاندرد  شتآ  ایند و  رد  یهابت  نآ  ماجرف  هک  یتسیاشان  ياهراک  دناوخ ؛ یمارف  تسیاشان  ياهراک  هب  ار  نارگید 

(3) «. ِراَّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَج  َو  « ؛ تسا رگید 

ماما يور  هلابند  یهورگ ، ره  زین  رگید  يارـس  رد  هک  نیا  نآ  و  دراد ، یمرب  هدرپ  زین  يرگید  تقیقح  زا  نیا ، رب  نوزفا  میرک ، نآرق 
(4) «. ْمِهِماَمِِإب ٍساَنُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  : » دش دنهاوخ  هدناوخارف  نانآ  هارمه  دوب و  دنهاوخ  دوخ 

هن ناـنآ ، زا  تعاـطا  دـنا و  یهارمگ  ناـماما  هنوگ ، نوـعرف  شناـبابرا ، داـیز و  نب  هللادـیبع  دـننام  يدارفا  ءاثعـشوبا  ینآرق  هاـگن  رد 
، ور نیا  زا  .تسا  طوقس  یتخب و  نوگن  ریسم  رد  نداهن  ماگ  هکلب  نامیپ ، دهع و  هب  یقالخا  يدنبیاپ 

38 ص :

دوب و هنوگچ  ناراکمتس  راک  ماجرف  هک  رگنب  میدنکفا ، ایرد  رد  ار  نانآ  میتفرگورف و  ار  شنایهاپـس  وا و  ات  : » 41-40 صصق / - . 1
«. دش دنهاوخن  يرای  زیخاتسر  زور  و  میدینادرگ ، دنناوخ  یم  شتآ  يوس  هب  هک  ینایاوشیپ  ار  نانآ 

یحو ار  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  دـندرک و  یم  تیادـه  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  : » 73 ایبنا / - . 2
«. میدرک

«. دنناوخ یم  شتآ  يوس  هب  هک  میدینادرگ  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  : » 41 صصق / - . 3
«. میناوخ یمارف  ناشیاوشیپ  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  نک ] دای  : »] 71 ءارسا / - . 4
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.تسین راوازس  يدارفا ، نینچ  اب  دهع  يافو  نامیپ و  رب  یگداتسیا 

ناشنرطاخ یمالـسا  تما  رد  یهارمگ  رفک و  همئا  شیادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  رابرهگ  نانخـس  رد  هک  تسا  ینتفگ 
(1) .دنا هدومن  نالعا  اهنآ  زا  ار  دوخ  يرازیب  ناشیا  تسا و  هدش 

هیلع یـسوم  ترـضح  راگزور  هب  دودـحم  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هچنآ  دـنا : هتفگ  هیآ  دافم  رد  گنرد  اب  زین  رـصاعم  نارـسفم  یخرب 
يده همئا  ایبنا و  تلاسر  رد  قح  ریسم  تسا ؛ هتـشاد  دادتما  نامز ، رتسب  رد  لطاب  قح و  طخ  هراومه ، هکلب  تسین ، نوعرف  مالـسلا و 
هیاـس ناـهج  رب  نونکا  هک  يرابکتـسا  متـس و  .تسا  هتفاـی  مسجت  ناگـشیپ  متـس  ناـیتوغاط و  توکح  رد  لـطاب  طـخ  و  هدومن ، خر 

ام کت  کت  هدمآ ، هیآ  رد  هک  ْرُْظناَف »  » ریبعت ایوگ  .تسایبنا  طخ  رارمتـسا  ینابر ، ناملاع  شـشوک  تسا و  لطاب  طخ  همادا  هدنکفا ،
(2) .میراد یم  رب  ماگ  طخ  ریسم و  نیمادک  رد  کنیا  هک  میرگنب  کین  ات  تسا  هدومن  باطخ  ار  ناناملسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  هب  رظان  قیبطت  يرج و 

زین ایبنا  هریس  .تسایبنا  هریس  هب  رظان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخـس  رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  ِقیبطت  يرج و  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 
رد هک  دراد  هناگی  ییاوتحم 

39 ص :

مهنم و نائیرب  انأ  هللا و  ّنإ  سانلا ، رشاعم  نورصنی .“ همایقلا ال  موی  رانلا و  یلإ  نوعدی  هّمئأ   ” يدعب نم  نوکیـس  سانلا ، رـشاعم  - . 1
، یـسربط یلع  نب  دـمحا  کن : نیّربکتملا .“ يوثم  سئب  و  “ ” راـنلا نم  لفـسألا  كردـلا  یف   ” مهعیمج و  مهراـصنأ ، مهعایـشأ و  نم 

قیقحت مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يْرِما  یف  نیقیلا  ینیسح ، سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  ص78 ؛ ج1 ، جاجتحالا ،
دبع ص176 ؛ ییاـجر ، يدـهم  قیقحت  هیمویلا ، فواـخملا  عفدـل  ییوقلا  ددـُعلا  یلح ، رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  ص354 ؛ يراصنا ،

ج1، ریدغلا ، ینیما ، نیسحلادبع  711-712 ؛ صص ج5 ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  قیقحت  نیلقثلا ، رون  ریـسفت  يزیوح ، هعمج  نب  یلع 
ص216.

.322-321 صص ج9 ، نآرقلا ، يده  نم  یلماع ، یضترم  رفعج  کن : - . 2

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_39_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  دیکأت  يرصع ، ره  ِربمایپ  يوس  زا  و  هتفای ، رارمتسا  نامز  رتسب 

ینیـسح هریـس  ور  نیا  زا  .تسا  هتفای  مسجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  رد  ایبنا  هریـس  قادصم  نیرترب  هنومن و  نیرتلماک 
ماما .دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینآرق  هریـس  هب  رظاـن  همه  زا  شیب  تسا ، یهلا  ناربماـیپ  هریـس  شخب  رارمتـسا  هک 
ردپ یمارگ و  دـج  هریـس  اب  دوخ  هریـس  یگناگی  درپس ، هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  هب  هک  دوخ  همان  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یبأ يّدج و  هریسب  ریسأ  و  « ؛ دشاب یم  مراوگرزب  ردپ  هریس  مدج و  هریس  نامه  نم  هریـس  دنا : هتـشاگن  هدش و  روآدای  ار  شراوگرزب 

(1) «. بلاط یبأ  نب  ّیلع 

مالسلا هیلع  نادیهش  رالاس  یمسر  نخس  : » تسا هتـشاگن  نینچ  ینیـسح ، هریـس  نییبت  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتـسا 
مرکا لوسر  وا  دج  هریس  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناشیا ، ردپ  هریـس  مهد و  همادا  ار  مردپ  دج و  هریـس  مهاوخ  یم  دوب : نیا 
ندرک ینارون  نآرق ، رد  ناحبـس  يادخ  نخـس  قبط  وا  ّدـج  هریـس  دـنرون و  کی  سدـقم  تاوذ  نآ  نوچ  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ایبنا ام  دومرف ، دـنوادخ  رگا  ساسا ، نیا  رب   (2) «. ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَـتِک  : » تسا مدرم 
هن تسا ، تلاسر  طسوتم  فدـه  ناـیب  ددـص  رد   (3) «، ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  « ؛ دـننک ماـیق  لدـع  طـسق و  هب  مدرم  اـت  میدرک  مازعا  ار 

لدع طسق و  هیاپ  رب  شدرکلمع  ینارون  هعماج  نیقی ، هب  تسا و  هعماج  ندش  ینارون  تلاسر ، ییاهن  فدـه  اریز  نآ ؛ ییاهن  فدـه 
، تسا یهابت  یگریت و  زا  نآ  جورخ  هعماج و  ندش  ینارون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  توبن و  ییاهن  فده  سپ  .تسا 

40 ص :

ج44، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص242 ؛ ج3 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  یناردـنزام ، بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  - . 1
ص30. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  329-330 ؛ صص

ییانـشور يوس  هب  اهیکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباتک  : » 1 میهاربا / - . 2
«. يروآ نوریب 

.25 دیدح / - . 3
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(1) «. تسا هدوب  زین  هتشذگ  يایبنا  هریس  هعماج ، ندرک  ینارون  هک  نانچ 

رد دش ، دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هریـس  ِیناسمه  هرابرد  نآرق  ِتایآ  رب  هیکت  اب  هچنآ  رب  نوزفا 
یّنم نیسح  : » دنیامرف یم  ناشیا  هک  نانچ  تسا ، هدش  دیکأت  یگنهامه  نیا  رب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنمشزرا  نانخس 

، تسا هدـش  راوتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نایم  يوبن ، مالک  رد  هک  يدـنویپ   (2) «. نیـسح نم  انأ  و 
نیا و  دهد ، یم  هجیتن  ار  ناراوگرزب  نیا  یهلا  تیـصخش  یناسمه  هک  تسا  یطابترا  رگنایب  هکلب  تسا ؛ یبَسَن  ِتبـسن  نییبت  زا  رتارف 

.دراد ناشیا  یگدنز  شور  هریس و  رد  یگناگی  زا  ناشن  دوخ 

همه نوچ  دـیامن ؛ نایب  ار  يداع  بلطم  کی  دـهاوخ  یمن  هلمج ، نیا  : » دـنا هدروآ  هراب  نیا  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  تفرعم -  داتـسا 
هب تبـسن  دارفا  ياهتبحـص  رد  ریباـعت  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هوـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـک  دـنناد  یم 

یمن ربمایپ ، ناونع  هب  تلاسر و  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوش  یم  نایب  لاسدرخ  نادـنزرف  ًاـصوصخم  ناشنادـنزرف 
تیـصخش هبنج  هب  هجوت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ...تسا  يرت  قیمع  رما  هکلب  دـیامرفب ، ناـیب  ار  يداـع  بلطم  کـی  دـهاوخ 

 ، مالسلا هیلع  نیسح  ینعی  تسا ؛» نم  زا  نیـسح  : » دیامرف یم  یتقو  تسا ، تیرـشب  يارب  نیرفآ  تداعـس  مایپ  لماح  هک  شا  يونعم 
(3) «. دنک یم  ادیپ  ینیع  صّخشت  رولبت و  نیسح ، عماج  تیصخش  رد  نم  مایپ  .تسا  نم  تلاسر  هدیکچ  هراصع و 

41 ص :

.23-15 صص ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 1
يربکع يدادغب  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ص166 ؛ یمویق ، داوج  قیقحت  تاراـیزلا ، لـماک  یمق ، هیوـلوق  دـمحم  نب  رفعج  - . 2

نب دمحا  ص74 ؛ ج37 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص127 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  یفرعم  یف  داشرالا  دـیفم ،) خیـش  )
نب دمحم  ص51 ؛ ج1 ، یقابلادـبع ، داؤف  دـمحم  قیقحت  هجام ، نبا  ننـس  ینیوزق ، دـیزی  نب  دـمحم  ص172 ؛ ج4 ، دنـسملا ، لبنح ،

دمحم قیقحت  درفملا ، بدالا  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  ص324 ؛ ج5 ، نامثع ، دمحم  نمحرلادبع  قیقحت  ننسلا ، يذمرت ، یسیع 
 . ص85 یقابلادبع ، داؤف 

.68  - 67 صص مراهچ ، هرامش  متشه ، لاس  هزوح ، هشیدنا  اروشاع ، تضهن  یهقف  یسایس  ینابم  تفرعم ، يداهدمحم  - . 3
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: درک هیارا  شخب  ود  رد  ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نیسح  ماما  يدننامه  رگنایب  نآ ، رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  ِقیبطت  يرج و  هک  يدراوم  فلا - 

ادخ لوسر  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  يدـننامه  يایوگ  نآ ، رد  هدـش  هتفرگ  راک  هب  ِقیبطت  يرج و  هک  يدراوم  ب - 
.دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدننامه 

مالسلا هیلع  میهاربا  رابت  زا  فلا - 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دـننام  ییاهتیـصخش  ِيونعم  هاگیاج  زا  مدرم  نتـشاد  هگن  هاگآان  هیواعم ، یتاغیلبت  ماظن  ياهتیقفوم  زا  یکی 
دیکأت نآ  يونعم  هاـگیاج  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  باـستنا  رب  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نانخـس  یخرب  .دوب 
ناشیا يالاو  هاگیاج  زا  و  دندوب ، هتفرگ  رارق  هیواعم  یتاغیلبت  هدرتسگ  موجه  جامآ  هک  تسا  یمدرم  ِیعالطا  یب  ندودز  يارب  هدش ،

.دندرب یم  رس  هب  يربخ  یب  رد 

وت و نایم  نیـسح ، يا  تفگ : تخات و  شیپ  دوب ، دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  هک  يدنک ، سیق  نب  ثعـشا  رـسپ  دمحم  اروشاع  زور  رد 
توالت ار  نارمع  لآ  هروس  زا  يا  هیآ  وا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسین ؟ نارگید  يارب  هک  تسا  یتمرح  هچ  ادخ  لوسر 

لآ زا  رگتیاده ، ِترتع  تسا و  مالسلا  هیلع  میهاربا  نادناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنگوس ، ادخ  هب  داد : همادا  نینچ  دومرف و 
(1) .دندمحم

ًاحُون َو َمَدآ َو  یَفَطْصا  َهللا  َّنِإ  : » تسا نینچ  دندومن  دانتسا  نادب  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  يا  هیآ 

42 ص :

یّیأ یمطاف ، نبا  نیسح  ای  لاقف : يدنکلا ، سیق  نب  ثعـشألا  نب  دّمحم  هل  لاقی  دعـس ، نب  رمع  رکـسع  نم  رخآ  لجر  لبقأ  ّمث  - . 1
لآ میهاربإ و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  ّنإ  : » ییآلا هذـه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  التف  كریغل ؟ تسیل  هللا  لوسر  نم  کل  یمرح 

«. دّـمحم لآ  نمل  هیداـهلا  هرتعلا  ّنإ  و  میهاربإ ، لآ  نمل  ًادّـمحم  ّنإ  هللاو  : » لاـق ّمث  ضعب ،» نم  اهـضعب  هّیّرذ  �نیملاـعلا  یلع  نارمع 
ص221. یلامالا ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نبا  یلع  نب  دمحم  کن :
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نیـسح ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هیآ ، نیا  هب  دانتـسا   (1)« ٍضَْعب نِم  اَهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  �َنیَِملاَْـعلا  یَلَع  َناَرْمِع  َلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َلآ 
هک هزیکاـپ  ینادـناخ  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  مـیهاربا  لآ  زراـب  قادـصم  زین  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  زا  مالـسلا  هـیلع 

.رادروخرب الاو  یتلزنم  زا  دنیادخ و  ناگدیزگرب 

ناشیا نادـناخو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگیاج  زا  مدرم  يربخ  یب  رگناـیب  هک  تسا  تسد  رد  زین  يرگید  ياهـشرازگ  نیا ، زج 
هک دیرگنب  شرازگ  نیا  هب  .دومن  یم  لابند  یحارط و  ار  نآ  هیواعم  هک  دوب  ییاه  هسیـسد  هجیتن  همه ، نیا  .دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع 
زات تخات و  هیواعم  هک  اج  نآ  ماش -  هب  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  دورو  اروشاـع و  زا  سپ  ثداوح  زا  يا  هشوگ 

: دیامن یم  وگزاب  ار  تشاد -  یناوارف 

دوب و رادـغاد  و  دوب ، هدـید  مه  ار  قشمد  اـت  هفوک  زا  هار  جـنر  رفاـسم ؛ مه  دوب و  راـمیب  مه  عقوم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  مراـهچ  ماـما 
دش کیدزن  یماش  يدرم  .دوب  تمصع  لآ  ِنانمشد  ِنوناک  خیرات ، نآ  رد  هک  دوب  هدش  دراو  يرهش  هب  نیا ، رب  نوزفا  .هدز  تبیـصم 

فک زا  رایتخا  نانع  تینابصع ، یتحاران و  ِتابجوم  همه  نیا  اب  دناوت  یم  سک  هچ  .تفگ  اهازسان  اهمانشد و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  و 
شمرن ییورشوخ و  لامک  اب  نابرهم ، یملعم  دننام  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  اما  دیوگن ! اوران  دنت و  ینخـس  دوشن و  ینابـصع  دهنن و 

: دیسرپ يو  زا 

؟ یناد یم  نآرق 

! ارچ تفگ :

»(2)؟ َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  �ِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال  : » يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  دومرف :

43 ص :

.تسا هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، نیقی ، هب  : » 34-33 نارمع / لآ  - . 1
«. دنرگید یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف 

«. نادنواشیوخ ِیتسود  رگم  متسین ، راتساوخ  امش  زا  یشاداپ  تلاسر ،]  ] نآ يازا  هب  وگب : : » 23 يروش / - . 2
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! يرآ تفگ : یماش  درم 

َیبْرُْقلا اَذ  ِتآ  َو  : » يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  درک : لاؤس  سپس  .مییام  ربمایپ  ناشیوخ  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
(1) «. ُهَّقَح

44 ص :

«. هدب ار  ناشیوخ  قح  و  : » 26 ءارسا / - . 1
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! يرآ داد : خساپ  یماش  درم 

.مییام مه  هیآ  نیا  زا  دارم  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِْتیَْبلا َو َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : » يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  دیسرپ : زاب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح 
(1) «. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

! هلب تفگ : خساپ  درم 

.مییام تسا ، هداد  ناشیا  تمصع  یگزیکاپ و  هب  تداهش  ادخ  هک  یتیب  لها  نآ  دومرف : ترضح 

دمحم لآ  نانمشد  زا  نم  ایادخ  .منامیشپ  شیوخ  هدرک  زا  مدرک و  هبوت  ایادخ  تفگ : هبترم  هس  تشادرب و  اعد  هب  تسد  یماش  درم 
(2) .مرازیب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ناگدنشُک  مالسلا و  مهیلع 

راگزور ناکرشم  ربارب  رد  راو  ربمایپ  ب - 

رب ار  هار  دیعـس ،» نب  ییحی   » یهدنامرف هب  هکم ، رادـنامرف  ناگداتـسرف  دـندش ، جراخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
، هاتوک يریگرد  زا  سپ  دز و  زاب  رـس  ناشنخـس  شریذپ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیدرگزاب  دیور ؟ یم  اجک  هب  دنتفگ : دنتفرگ و  ناشیا 

رذب ربمایپ ، تما  نایم  يرادن و  اورپ  ادخ  زا  ایآ  دنتفگ : دندومن و  باطخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانآ  .دنداد  همادا  ار  دوخ  هار 
رد مالسلا  هیلع  ماما  ینکفا ؟ یم  فالتخا 

45 ص :

«. دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ ]  ] نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخ  یم  طقف  ادخ  : » 33 بازحا / - . 1
.145 - 144 صص يرافغ ، ربکا  یلع  همدقم  اب  اروشاع ، خیرات  یسررب  یتیآ ، میهاربادمحم  کن : - . 2
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: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  خاتسگ ، ِناگشیپرفک  نآ  خساپ 

(2).(1)« َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  ُلَمْعَأ َو  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  ِیلَمَع َو  ِیل  »

تسا يدارفا  اب  دروخرب  رد  یهلا  روتسد  رگنایب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نآ  بطاخم  هک  تسا  یتایآ  زا  هدش  دای  هیآ 
«. ...ْمُُکلَمَع ْمَُکل  ِیلَمَع َو  ِیل  لُقَف  َكُوبَّذَک  نِإ  َو  : » دندرک یم  بیذکت  ار  ناشیا  هک 

يوبن قطنم  و  دندش ، روآدای  هنامز  ناکرشم  ربارب  رد  ار  شا  هنوگربمایپ  يراوتسا  هیآ ، نیا  توالت  اب  زین  مالسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس 
هب راوتـسا  مکحم و  دنک ، داجیا  ناشیا  ياه  هزیگنا  همانرب و  رد  یتساک  نیرتکچوک  مدرم  بیذکت  هک  نآ  یب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار 

.دنتخادرپ ناشگرزب  هسامح  قلخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچمه  ادخ ، رب  هیکت  ج - 

.دناسانش یم  دوخ  تسرپرـس  یلو و  ار  لاعتم  دنوادخ  شیوخ ، تیعقوم  رب  نآرق  زا  یتایآ  ِقیبطت  يوبن و  ِقطنم  يریگراک  هب  اب  ماما 
شوگ شنانخـس  هب  شمارآ  اب  دـهاوخ ، یم  ناـیفوک  زا  هک  اـج  نآ  تسا ؛ ناـیامن  اروشاـع  دادـماب  هبطخ  رد  قطنم  نیا  زا  يا  هنومن 

نانآ رگا  و  دنیامن ؛ تواضق  هنافصنم  دنهدارف و 

46 ص :

: هل اولاقف  دیعـس » نب  ییحی   » مهیلع صاعلا » نب  دیعـس  نب  ورمع   » لسر هضرتعا  یّکم »  » نم مالـسلا ] هیلع  نیـسحلا [ »  » جرخ اّمل  - . 1
اوعنتما هباحصأ  و  مالسلا ] هیلع  نیسحلا [ »  » نإ ّمث  طایسلاب  اوبرطضاف  ناقیرفلا  عفادت  و  یـضم ، مهیلع و  یبأف  بهذت ؟ نیأ  فرـصنا ،

هذه نیب  قرفت  یعامجلا و  نم  جرخت  هللا  یقّتت  الأ  نیسح :»  » ای هودانف  ههجو  یلع  مالسلا ] هیلع  نیسحلا [ »  » یضم ًاّیوق و  اعانتما  مهنم 
انأ لمعأ و  اّمم  نوئیرب  متنأ  مکلمع  مکل  یلمع و  یل  لقف  كوبّذک  نإ  و  : » ّلج وّزع  هللا  لوق  مالـسلا ] هیلع  نیـسح [ »  » لّوأتف یّمألا ؟
ریثم اـمن ،) نبا   ) یلح رفعج  نب  دـمحم  ص289 ؛ ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کـن : نولمعت » اّـمم  ءيرب 
هیلع نیـسحلا  لتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص369 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص28 ؛ نازحالا ،

ص74. مالسلا ، 
صاصتخا امـش  هب  امـش  لمع  و  دراد ، صاصتخا  نم  هب  نم  لمع  وگب ]: دندرک ، بیذـکت  ار  وت  رگا  ربمایپ و  يا  : »] 41 سنوی / - . 2

«. مرادن یتیلوؤسم  دیهد ، یم  ماجنا  امش  هچنآ  هب  نم  و  دیتسین ، لوؤسم  مهد  یم  ماجنا  نم  هچنآ  هب  تبسن  امش  .دراد 
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هیآ نیا  ماما  هاگ  نآ  .دوب  دهاوخن  كانمیب  نانآ  میمـصت  زا  درک و  دهاوخ  لکوت  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنیاینرد ، فاصنا  ِرد  زا 
(1) «. َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َباَتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  : » دومرف توالت  ار 

نیا رد  .دـنک  یم  وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  تلاـسر  نارکنم  اـب  دروخرب  یگنوگچ  هک  تسا  یتاـیآ  زا  زین  هیآ  نیا 
يرای هب  ار  ناتناتـسدمه  دـنیوگ : نخـس  نینچ  نانآ  اب  دـننک و  یگداتـسیا  ناکرـشم  لباقم  ات  تسا  هدـش  هتـساوخ  ناـشیا  زا  تاـیآ 
هیکت تسرپرـس و  هک ، دینادب  کین  اما  .دیهدن  تلهم  نم  هب  و  دینز ، گنرین  هلیح و  .دیهد  ماجنا  دیراد ، ناوت  رد  هچنآ  دـیناوخارف و 

الَف ِنوُدیِک  َُّمث  ْمُکَءاَکَرُـش  اوُعْدا  ُِلق  « ؛ تسا ناگتـسیاش  رادتـسود  هداتـسرفورف و  ار  باتک  هک  ییادخ  تسا ؛ گرزب  دنوادخ  مهاگ 
(2) «. َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َباَتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  �ِنوُرِظُنت 

شوگ هب  شا  یمارگ  دنزرف  نابز  زا  راب  نیا  هک  دوب  ناکرشم  ربارب  رد  ربمایپ  لکوت  دیحوت و  دایرف  هرابود  منرت  هیآ ، نیا  هب  داهشتسا 
.دیسر یم  ناگمه 

ناگ دولآ  ناگ و  زیکاپ  زیامت  د - 

زامن هاگ  دندوب ؛ رادیب  ار  اروشاع  بش  مامت  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تسا : هدومن  شرازگ  نینچ  یقرشم ،» هللادبع  نبا  كاّحـض  »
دندناوخ یم  اعد  یتخل  دندیبلط ؛ یم  شزرمآ  دندرک و  یم  زارد  زاین  یب  نآ  ناتسآ  هب  زاین  تسد  هاگ  دندرازگ و  یم 

47 ص :

يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  116-117 ؛ صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : - . 1
 ، ج8 هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقشمد ریثک  نب  لیعامسا  ص97 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیش  )
 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لـتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماـع ، نیما  نسحم  ص6 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  ص193 ؛

ص126.
تلهم ارم  دیرب و  راک  هب  هلیح  نم  هرابرد  سپس  دیناوخب ، ار  دوخ  ناکیرش  وگب ]: ناکرـشم  هب  ربمایپ  يا  : »] 196-195 فارعا / - . 2

«. تسا ناگتسیاش  رادتسود  ومه  و  هداتسرف ، ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نآ  نم  رورس  دیدرت ، یب  .دیهدم 
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زا دـندوب  ناـمبقارم  هـک  نمــشد  ناراوـس  زا  یهورگ  .دـندرک  یم  يراز  دـنداهن و  یم  یهلا  ناتــسآ  رب  یگدــنب  نیبـج  یتعاـس ، و 
ٌْریَخ ْمَُهل  ِیلُْمن  اَـمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َـال  َو  : » دـندومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  زین  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  .دنتـشذگ  ناـمکیدزن 
َنِم َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَـم  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهللا  َناَـک  اَـم  �ٌنیِهُم  ٌباَذَـع  ْمَُهل  ًاـْمثِإ َو  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَـمَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَأل 

(1) «. ِبِّیَّطلا

زا هک  میناگزیکاپ  ام  انامه  دنگوس ، هبعک  يادخ  هب  تفگ : دینش و  مالـسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  ار  تایآ  نیا  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 
، برحوبا شمان  متفگ : .هن  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  متفگ : ریُرب  هب  متخانـش و  ار  وا  هللادبع ،) نبا  كاّحـض   ) نم .میا  هدش  ادج  امش 

يادخ ایآ  راکدب ! يا  ناه  تفگ : داد و  ادن  ار  وا  ریُرب  .تسا  كاب  یب  روسج و  رایسب  کقلد ، وگ ، هرخسم  وا  .تسا  رهش  نب  هللادبع 
؟(2) تسا هداد  رارق  ناگزیکاپ  هرمز  رد  ار  وت  اتکی 

يریگراک هب  زا  يرگید  هنومن  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  زا  هیآ  ود  نیا  توالت 

48 ص :

نانآ يارب  میهد ، یم  تلهم  ناشیا  هب  نوچ  هک  دـننک  روصت  دـنا  هدـش  رفاک  هک  یناسک  دـیابن  هتبلا  و  : » 179-178 نارمع / لآ  - . 1
نآ رب  ادخ  .تشاد  دنهاوخ  روآ  تّفخ  یباذـع  هاگ ] نآ   ] و دـنیازفیب ، دوخ ]  ] هانگ رب  ات  میهد  یم  تلهم  ناشیا  هب  طقف  ام  تسوکین ،

«. دنک ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  هک  نآ  ات  دراذگاو ، دینآ ، رب  امش  هک  یلاح ]  ] نیا هب  ار  نانمؤم  هک  تسین 
لیخ انب  ّرمتف  لاق  نوعّرضتی  نوعدی و  نورفغتسی و  نّولصی و  هّلک  لیللا  اوماق  هباحصأ  و  مالسلا ] هیلع  نیسح [ »  » یسمأ اّملف  لاق  - . 2
ًامثإ اودادزیل  مهل  یلمن  اّمنإ  مهسفنأل  ریخ  مهل  یلمن  اّمنأ  اورفک  نیذلا  ّنبسحی  ال   > أرقیل مالسلا ] هیلع  ًانیـسح [ »  » نإ انـسرحت و  مهل 
یتلا لیخلا  کلت  نم  لجر  اهعمسف  ّبیطلا ،> نم  ثیبخلا  زیمی  یّتح  هیلع  متنأ  ام  یلع  نینمؤملا  رذیل  هللا  ناک  ام  نیهم  باذع  مهل  و 

: تلق ال ، لاق : اذه ؟ نم  يردت  ریـضح :» نب  ریربل   » تلقف هتفرعف ، لاق : مکنم ، انّزیم  نوبّیطلا  یبعکلا  ّبر  نحن و  لاقف : انـسرحت  تناک 
یف هسبح  امبر  سیق » نب  دیعس   » ناک أکّتاف و  ًاعاجـش  ًافیرـش  ناک  ًالاّطب و  ًاکحاضم  ناک  و  رهـش » نب  هللادبع  ّیعیبسلا  برحوبأ   » اذه
هیلع نیـسحلا  لتقم  يدـماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : .نیبّیطلا  یف  هللا  کلعجی  تنأ  قساف ، ای  ریـضح :» نب  ریرب   » هل لاقف  ییاـنج ،

يدادغب نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  319-320 ؛ صص ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  ص112 ؛ مالسلا ، 
ص3- ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  95 ؛ - 94 صص ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیش   ) يربکع

.4
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یخرب كدنا  دیدرت  دندش و  هتخانشزاب  مه  زا  یکین  هب  هاگودرا  ود  قیبطت ، نیا  رذگهر  زا  .دشاب  یم  قیبطت  يرج و  بلاق  رد  تایآ 
دندرگ و یم  ادج  ناشریغ  زا  ناگتسیاش  نآ ، اب  هک  يدربن  تشگ ؛ نایامن  دربن  نیا  هفسلف  زین  .دش  هدودز  قیاقح ، تخانـش  رد  دارفا 

.دنوش یم  زیامتم  ناگدولآ  زا  ناگ  زیکاپ 

تـسا ینانمؤم  نارفاک و  هجوتم  هدـشدای ، هیآ  ود  باطخ  .ددرگ  یم  رورم  تایآ  نیا  دافم  تسخن  قیبطت ، هجو  ندـش  رتنـشور  يارب 
دهد یم  رادشه  زین  .دراد  رارق  ناشیورارف  هک  تسا  یهلا  نومزآ  تنس  رگنایب  دنتسیز و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک 

هب دوجوم  تیعـضو  اریز  دنـشابن ؛ نامداش  دنا  هتفای  هک  یتاناکما  تصرف و  دوجوم و  عضو  زا  ناگـشیپ ، رفک  هارمگ و  ياهناسنا  هک ،
ءالتبا تنس  هک  ددرگ  یم  روآدای  زین  مود  هیآ  .دوش  یم  ناشهانگ  ینوزفا  هیام  هک  تسا  یتصرف  اهنت  تیعقوم ، نیا  تسین و  ناشعفن 

.ددرگ زیامتم  صلاخان  زا  صلاخ  و  ادج ، هرسان  زا  هرس  هلیسو  نیدب  ات  تسا  يراج  زین  نانمؤم  هرابرد 

: تسا هتشاگن  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هللا  همحر  یناقلاط  موحرم 

ات دیآ ، شیپ  دـیاب  بئ  اصم  يراتفرگ و  .دراذـگاو  تباث  دـنراد ، هک  یعـضو  لاح و  نامه  هب  ار  نانمؤم  هک  تسین  نیا  ادـخ  تنـس  »
رد نارفاک  يالِما  هن  .دـنوش  صخـشم  ادـج و  هتفای ، لماکت  هدـش و  هزیکاپ  ِناورـشیپ  زا  نآ ، بذاوج  تیلهاج و  رفک و  هب  ناگدولآ 

نطاب رد  هک  دـشاب ، یم  یهلا  هّینَـس  ّتنـس  تمکح و  قبط  رب  ود  ره  تسا ؛ نانیا  نایز  هب  نانمؤم  ِيراتفرگ  هن  و  ناـنآ ، ریخ  هب  ناـیاپ 
(1) «. درادن نآ  زا  هبناج  همه  ِیهاگآ  یسک  دیاین ، نوریب  هدرپ  زا  دسرن و  تیاغ  هب  ات  دراد و  نایرج  ناسنا  تایح  ناهج و  شنیرفآ 

نانمؤم و ناس  هب  ار  شیوخ  نایهاپـس  تسا ؛ هدـنایامن  یکین  هب  ار  رکـشل  ود  هاگیاج  تایآ ، نیا  توالت  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
و تسا ، هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای 

49 ص :

ص434. ج5 ، نآرق ، زا  يوترپ  یناقلاط ، دومحم  - . 1
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يارب يرازبا  ار  البرک  هثداح  و  دیامن ، یم  یبایزرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نافلاخم  ناگشیپ و  رفک  هاگودرا  رد  ار  نمشد  رکـشل 
ءالتبا دننام  ییاه  هویش  اب  هورگ  ود  نیا  نیب  زیامت  یهلا  رمتسم  تنـس  اریز  دناد ؛ یم  ناگزیکاپ  ناگدولآ و  نیب  رتنوزفا  هچ  ره  زیامت 
رادشه .تسا  هاگودرا  ود  ره  دارفا  هجوتم  هک  تسا  يراهنز  رادشه و  قیبطت ، يرج و  نیا  رد  رگید  هتفهن  هتکن  .دشاب  یم  نومزآ  و 

، تشاد دـهاوخ  لابند  هب  ار  یماجرف  کین  ناشیارب  تسا و  یهلا  ناغمرا  ناـشدوجوم  تیعقوم  دـنرادنپم ، اـت  لـباقم  نایرکـشل  يارب 
ات دراذـگ  ناشرایتخا  رد  یتاناکما  هناـمیلح  دـهناو و  دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  ادـخ  اـت  تسا  هدـش  ببـس  ناـنآ  تسرداـن  راـتفر  هکلب 

(1) .دنور شیپ  یتخب  نوگن  يوس  هب  نایغط  یشکرس و  اب  هتخیسگراسفا و 

نایم زیامت  يارب  اروشاع  دـننام  يراوشد  ياهنومزآ  نداهن  رـس  تشپ  هک  دـنبای  یهاگآ  ات  ناهارمه ، نارای و  يارب  تسا  يراهنز  زین 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  ینیریش  جیاتن  نآ ، ِيراوشد  لمحت  تسا و  یهلا  ریذپانرییغت  ياهتنس  زا  يرورض و  ناکاپان ، ناگزیکاپ و 

: تسا هدورس  وکین  قیقد و  هچ  هللا  همحر  یقارن  موحرم 

دنتخیمآ مه  هب  رفاک  نمؤم و 

جَزَتمُم مه  اب  تشگ  تملظ  رون و 

وش زاّمغ  البرک ، نیمز  يا 

فالغ زا  نورب آ  نید ، يا  ناه  ناه و 

.دنتخیوآ رگیدکی  اب  نید  رفک و 

.جَوَدُزم دمآ  نمیرها  کَلم ، اب 

! وش زاتمم  رگیدکی  زا  نید  رفک و 

! فا -- صم ناد  - یم رد  -ر  فک هد ب-ا  نیه ب-

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يدننامه 

نامیپ دهع و  تمرح  فلا - 

ِربارب رد  هک  تسا  يا  هبطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روهشم  ياهینارنخس  زا  یکی 

50 ص :

ِلا َج-ّل - حـلا -ه ف-ي  ِملِح -ه و  لإلا -ُت ِم-ن  بِجَع -د  قل َو  دـنا : هدورـس  نینچ  ـالبرک ، رد  ادـخ  ملح  زا  هدزتفگـش  یخرب  - . 1
! ًالا ----- -ه مإ م  ---- ُهَلَهمأ اول و  ----- امب َف-ع ًاضرأ  مهب  فِسخی  مل  اورفَک و  -ي  لاع -ه و ت- ُلالج
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.دندرک هراشا  يروحم  یساسا و  هتکن  هس  هب  هاتوک ، ینارنخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  .دندومن  داریا  شنارای  ّرح و 

رئاج مکاح  مدرم ، رگا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هدومرف  هب  هک  تسا  روج  ناـمکاح  ربارب  رد  مدرم  هفیظو  هتکن ، نیتسخن 
.دوب دنهاوخ  هشیپ  متس  ِناملاظ  نآ  نیشنمه  دنروشن ، وا  رب  دننیبب و  ار 

.دنشاب یم  نارگید  يارب  رترب  ییوگلا  ناشیا ، هک  تسا  بلطم  نیا  يروآدای  هعماج و  يربهر  يارب  دوخ  یگتسیاش  نییبت  مود ، هتکن 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  .دندوب  هدومن  زاربا  ناشیاه  همان  هوبنا  اب  هک  دوب  ناشیا  اب  نایفوک  نامیپ  دهع و  ِيروآدای  هبطخ ، موس  روحم 
زا تسدو  دـیراذگن ، اهنت  نمـشد  لباقم  رد  ارم  ات  دـیتسب  نامیپ  دـیدرک و  تعیب  نم  اب  هک  دوب  نیا  ناتیاه  هماـن  نومـضم  دـندومرف :

ار دوخ  نامیپ  رگا  و  دیا ، هتفای  تسد  دوخ  یناسنا  شزرا  تداعـس و  هب  دینامب ، رادافو  دوخ  نامیپ  رب  رگا  کنیا  .دـیرادنرب  ما  يرای 
هب ناه ! .دیدرک  يراتفر  نینچ  زین  ملسم ، میومعرسپ ، مردارب و  مردپ ، اب  امش  درادن ؛ یگزات  امش  راک  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دیلسگب ،

متأطخا َو مُکّظَحَف  « ؛ تسا زاین  یب  امـش  يرای  زا  وا  نید  ادخ و  و  تسا ، هتـسکش  دوخ  نایز  هب  دنکـش ، نامیپ  هک  ره  دیـشاب ، شوه 
(1) «. مُکنَع ُهللا  ِینُغیَسَو  هِسْفَن “ یَلَع  ُثُکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَن  نمَو   ” ُمتعّیَض مُکَبیِصَن 

51 ص :

لعفب و ال هیلع  ریغی  ملف  ...هللا  مارحل    ً �حتـسم ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا > لوسر   > ّنإ سانلا ! اـهّیأ  - . 1
...مکبتک و ینتتأ  دق  و  ریغ ، نّمم  ّقحأ  انأ  ...ناطیـشلا و  هعاط  اومزل  دـق  ءالؤه  ّنإ  الأ و  .هلخدـم  هلخدـی  نأ  هللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق ،
و هسفن ،“ یلع  ثکنی  اّمنإف  ثکن  نم  و  ، ” متعّیـض مکبیـصن  متأطخا و  مکّظحف  ...مکدـهع  متـضقن  و  اولعفت ، مل  نإ  هوسأ و  ّیف  مکل 

خیرات يربط ، ریرج  نب  دمحم  85 ؛   - 84 صص مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : .مکنع  هللا  ینغیس 
یف ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص382 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  304-305 ؛ صص ج4 ، كولملا ، ممالا و 

دومحم مامتها  هب  لطابلا ، قاهزا  قحلا و  قاقحا  حرش  یـشعرم ، ینیـسح  نیدلا  باهـش  93-94 ؛ صص مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم 
ص609. ج11 ، یشعرم ،
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نَمَف ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَف  هللا  ُدَـی  َهللا  َنوُِعیاَُبی  اَمَّنِإ  کَنوُِعیاَُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دراد هیآ  نیا  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نخـس  ینایاپ  شخب 
(1) «. ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهللا  ُْهیَلَع  َدَهاَع  اَِمب  یَفْوَأ  ْنَم  ِهِسْفَن َو  یَلَع  ُثُکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَن 

.دوش دای  هیآ  لوزن  ياضف  تسا  مزال  دش ، قیبطت  نآ  رب  هک  یقادصم  هیآ و  دافم  نایم  هباشت  نییبت  زا  شیپ 

، هکم یکیدزن  رد  .دـش  جراـخ  هنیدـم  رهـش  زا  هرمع  ماـجنا  دـصق  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نیمزرـس رد  شناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  .دـننک  يریگوـلج  هکم  هب  ناـشدورو  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ناکرـشم 

دش نینچ  هتبلا  هک  دریذپ  نایاپ  راک  يا  هتسیاش  هنوگ  هب  ات  دش  لدب  در و  شیرق  ناشیا و  نایم  یناگداتسرف  .دندومرف  فقوت  هیبیدح 
.تفرگ لکش  اج  نامه  هیبیدح  فورعم  حلص  و 

هدـماین گنج  دـصق  هب  ناشیا  هک  دـیوگب  نایکم  هب  ات  دـش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  نامثع  راب  کی  نایم ، نیا  رد 
نامثع دنرادنپ ، ناناملسم  ات  دش  ببس  راک  نیا  و  دندرک ، فیقوت  ار  وا  ناکرـشم  یلو  تسادخ ، هناخ  ترایز  اهنت  شدصق  و  تسا ،

زا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دمآ  یم  رامش  هب  گنج  نالعا  یعون  دوخ  هعقاو  نیا  دوب ، نینچ  رگا  هک  تسا ، هدیسر  لتق  هب 
تعیب دـیدجت  وا  اـب  اـت  درک  توعد  مدرم  زا  مهم ، رما  نیا  رب  دـیکأت  يارب  و  مینک ، راـکیپ  موق  نیا  اـب  اـت  مینک  یمن  تکرح  اـج  نیا 

زیتس رد  دنراد ، ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  دننکن و  نادیم  هب  تشپ  زگره  ات  دندرک  تعیب  شترضح  اب  دندمآ و  درِگ  زین  ناناملسم  .دننک 
.دنشوکب نمشد  اب 

52 ص :

ياهتسد يالاب  ادخ  تسد  دننک ، یم  تعیب  ادخ  اب  هک  تسین  نیا  زج  دننک ، یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  تقیقح ، رد  : » 10 حتف / - . 1
رادافو تسا ، هتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  رب  هک  ره  و  دنکـش ، یم  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دـنک ، ینکـش  نامیپ  هک  ره  سپ  .تسا  نانآ 

«. دشخب یم  وا  هب  گرزب  یشاداپ  ادخ  يدوز  هب  دنامب ،
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ادخ اب  ینکش  نامیپ  زین  ناشیا  اب  تعیب  نتـسکش  و  ادخ ، اب  تعیب  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تعیب  هدش ، دای  هیآ  رد 
هب رگا  هک  نانچمه  دـنیب ، یمن  نایز  نکـش  نامیپ  زج  یـسک  ناـنآ ، ینکـش  ناـمیپ  تروص  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـش  هتـسناد 
یم زاـین  یب  ادـخ  هک  تسور  نآ  زا  همه  نیا  و  درب ، یمن  دوس  نآ  زا  شدوـخ  زج  یـسک  دـنک ، اـفو  نادـب  دـشاب و  دـنبیاپ  شناـمیپ 

(1) .دشاب

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ایوگ  تسا ؛ زیگنارب  لمأت  دراد ، دوجو  مالـسلا ،  هیلع  ماما  يور  شیپ  طیارـش  هیآ و  نایم  هک  یهباشت 
قاثیم دننام  نم ، اب  دهع  اریز  دیشاب ؛ دنبیاپ  دیتسب  نم  اب  هک  یتعیب  هب  هک  دنا  هداد  ادن  نینچ  هنوگربمایپ  ار  نایفوک  هیآ ، نیا  توالت  اب 

دوخ تاجن  فده  هب  هن  امش ، یناوخارف  دینادب  زین  .دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  نامیپ  هک  هنوگ  نامه  تسادخ ، اب 
.تسا زاین  یب  ناتیرای  زا  ادخ  ددرگ و  یمزاب  ناتدوخ  هب  راک  نیا  نایز  دوس و  هکلب ، تسا 

رادافو راوتسا و  ینارای  ب - 

اب نانآ  .دندش  ور  هبور  هراوس  نت  راهچ  اب  تاناجهلا » بیذـع   » مان هب  يا  هقطنم  رد  البرک  هب  هکم  هار  نایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم تکرح  ینیـسح  ناوراک  تازاوم  هب  شرکـشل  اب  هک  یحایر  دیزی  نب  رُح  .دندمآ  یم  هفوک  يوس  زا  يدع  نب  حامرط  ییامنهار 

هک ار  يدـهع  مالـسلا  هیلع  ماما  اـما  دـیامن ، يریگولج  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رکـشل  هب  نت  راـهچ  نآ  نتـسویپ  زا  اـت  تساوخ  درک ،
هیلع نیسح  ماما  نیا ، زا  سپ  .دیشک  تسد  نانآ  يریگتـسد  زا  زین  رُح  .دناوخارف  نآ ، هب  يدنبیاپ  هب  ار  وا  دش و  روآدای  دوب  ناشنایم 

.دنهد شرازگ  هفوک  رهش  مدرم و  رابخا  زا  ات  تساوخ  نت  راهچ  نآ  زا  مالسلا 

هتخادرپ تفگنه  ياه  هوشر  هفوک ، رهـش  نارادمدرـس  هب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تفگ : نینچ  هللادـبع ، نب  عمجم  مان  هب  نانآ  زا  یکی 
هلیسو نیدب  ات  تسا  هدش 

53 ص :

ص298. ج18 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  .کن  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 1
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نمـشد هب  دنیامـش و  دـض  رب  ناـگیامورف  نآ  هک  اـغیرد  .دـنهد  ناـشیاج  دادـیب  رکـشل  رد  و  دوش ، هدرب  تموـکح  يوـس  هب  ناـشلد 
! دش دهاوخ  هدیشک  امش  هیلع  رب  ناشیاهریشمش  ادرف  تسامش ، اب  ناشبلق  دنچ  ره  زین ، مدرم  هدوت  .دنتسویپ 

وا زا  درک و  تشادزاب  ار  يو  يوما ، نایماظن  هدرکرس  دنتفگ : .دیـسرپ  يوادیـص  رّهـسم  نب  سیق  شریلد ، کیپ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
داتسرف و دورد  تراوگرزب  ردپ  امـش و  رب  درمدار  نآ  اما  دیاشگب ، ازـسان  هب  نابز  تماقمالاو  ردپ  رب  دور و  رـصق  زارف  رب  ات  تساوخ 

نبا روتسد  هب  نآ  زا  سپ   (1) .دناوخارف ناتیرای  هب  ار  نانآ  درک و  هاگآ  امش  ندمآ  زا  ار  مدرم  و  تنعل ، شردپ  دایز و  نب  هللادیبع  رب 
(2) .دندنکفا ریز  هب  ماب  زارف  زا  ار  وا  دندرک و  ادج  تواقش  یمحر و  یب  اب  ار  سیق  رس  دایز ،

اَم اُوقَدَـص  ٌلاَـجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : » دـندومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  دـش و  ناور  ترـضح  ناگدـید  زا  کـشا  ربـخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ 
ِْهیَلَع َهللا  اوُدَهاَع 

54 ص :

متـسرپ بش  هن  مبـش  هن  م  --- يوگ با  --- تفآ زا  م  -- م ه -- باتفآ مال  -- و غ -- چ تسوا : لاح  نابز  يولوم  تیب  نیا  ایوگ  - . 1
میوگ باوخ  ثیدح  هک 

اذإف ...تاناجهلا  بیذع  یلإ  اوهتنا  یّتح  يرخأ  ییحان  یف  مالـسلا ] هیلع  نیـسح [ »  » ییحان و یف  هباحـصأب  ریـسی  ّرحلا ]  ] ناک و  - . 2
دق و  مالـسلا ... ] هیلع  نیـسحلا [ »  » هل لاقف  مهّدار  وأ  مهـسباح  انأ  و  دیزی ... » نب  ّرحلا   » مهیلإ لبقأ  ...نم و  اولبقأ  دـق  رفن  یعبرأب  مه 

، مکءارو سانلا  ربخ  ینوربخأ  مالسلا ] هیلع  نیسحلا [ »  » مهل لاق  ّمث  لاق  ّرحلا ،»  » مهنع ّفکف  ...ءیـشب  یل  ضرعت  الأ  ینتیطعأ  تنک 
مهتدـئفأ ّنإف  دـعب  سانلا  رئاس  اّمأ  ...مهرئارغ و  تئلم  مهتوشر و  تمظعأ  دـقف  سانلا  فارـشأ  اـّمأ  هللا ... » دـبع  نب  عمجم   » هل لاـقف 

« ... نیـصحلا  » هذـخأ ...اولاقف  ّيوادیـصلا > رّهـسم  نب  سیق  [ > نع  ] ...ینربخأ لاق  کیلع  يروهـشم  ًادـغ  مهفویـس  کیلإ و  يوهت 
مهربخأ کترـصن و  یلإ  اعد  هابأ و  و  داـیز » نبا   » نعل کـیبأ و  یلع  کـیلع و  یّلـصف  كاـبأ  نعلی  کـنعلی و  نأ  داـیز » نبا   » هرمأـف
َنِینِمْؤُْملا َنِم  : > لاق ّمث  هعمد  کلمی  مل  مالـسلا و  هیلع  نیـسح »  » انیع تقرقرتف  رـصقلا  رامط  نم  یقلأف  دایز » نبا   » هب رمأف  کمودقب 

، يدماغ يدزا  ییحی  نب  طول  کن : ًالیِْدبَت .> اُولََّدب  اَم  ُرِظَتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یَـضَق  ْنَم  مُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَـص  ٌلاَجِر 
.306-305 صص ج4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  88 ؛   - 87 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم 
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(1) «. ًالیِْدبَت اُولََّدب  اَم  ُرِظَتنَی َو  نَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یَضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

یخرب .دنزیرگن  دربن  هماگنه  رد  هاگ  چیه  هک  دنتـسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  تسا  ینانمؤم  لاح  فصو  هیآ ،
ادخ اب  ناشقاثیم  زا  هک  نآ  یب  زین  نانآ  هیقب  و  دندیسر ، تداهش  هب  ادخ  هار  رد  رگید  یخرب  دنتفر و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  نانآ  زا 

، هیآ نیا  هک ، دـندش  روآدای  ینـس  هعیـش و  عبانم  زا  يرایـسب  .دـندنام  رظتنم  ناـنچمه  دـنیوش ، تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  و 
(2) .تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یعمج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد 

: تسا هتشاگن  هدشدای ، هیآ  ریسفت  لیذ  هللا  همحر  یسوط  خیش 

نیا .تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  بلاط و  یبا  نب  رفعج  بلّطملادبع و  نب  يزمح  هرابرد  هیآ ، هک  هدش ، تیاور  نینچ 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  ُرِظَتنَی » ْنَم  ْمُْهنِم  َو  : » يدعب ترابع  و  رفعج ، هزمح و  هرابرد  ُهَبَْحن » یَـضَق  نَم  ْمُْهنِمَف  : » هیآ ترابع 

(3) .تسا

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تسا ، هدمآ  عبانم  زا  یخرب  رد  .ددرگ  یم  رب  مالسا  ردص  هب  قیبطت  يرج و  بلاق  رد  هیآ  نیا  زا  هدافتسا  هنیـشیپ 
رازم يالاب  ار  هیآ  نیا  هلآ  و 

55 ص :

تداهـش هب  نانآ  زا  یخرب  .دـندرک  افو  هناقداص  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـنا  ینادرم  نانمؤم ، ناـیم  زا  : » 23 بازحا / - . 1
«. دندادن رییغت  ار ] دوخ  هدیقع  زگره   ] دنراظتنا و نیمه ]  ] رد اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و 

ص463؛ ج1 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  ص279 ؛ يدومحم ، کلام  قیقحت  بقانملا ، یمزراوخ ، دـمحا  نب  قفوم  - . 2
دهاوش یناکـسح ، مکاح  دمحا  نب  هللادـیبع  ص307 ؛ ج1 ، يریازج ، بیط  قـیقحت  یمقلا ، ریـسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  نب  نـسح 
قیقحت نامیالا ، جهن  ربج ، نب  فسوی  نب  یلع  ص5 ؛ ج2 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  یف  یلزانلا  تایآ  یف  لیـضفتلا  دعاوقل  لیزنتلا 

لیوأت يدابآرتسا ، ینیـسح  یلع  ص314 ؛ ج1 ، همئـالا ، یفرعم  یف  یّمغلا  فـشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص182 ؛ ینیسح ، دمحا 
میهاربا نب  نامیلس  ص449 ؛ ج2 ، فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هسردـم  قیقحت  هرهاطلا ، يرتعلا  لئاضف  یف  تایآلا 

285 و 421. صص ج1 ، یبرقلا ، يوذل  يّدوملا  عیبانی  یفنح ، يزودنق 
ص329. ج8 ،  یلماع ، ریصق  بیبح  دمحا  قیقحت  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، نسح  نب  دمحم  - . 3
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(1) .دندومرف توالت  دُحا  يادهش 

(2) .درک یم  توالت  هزمح ، ربق  يالاب  ار  هیآ  نیا  يردُخ  دیعسوبا  دنا ، هدروآ  زین  رگید  ياهشرازگ  یخرب  رد 

رد یمزراوخ  .دـندومرف  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  زین  شتریرـسوکین  تریـس و  کین  نارای  ِکت  کت  اب  عادو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: تسا هتشاگن  هراب  نیا 

: أرقی و  کفلخ ، نحن  مالسلا و  کیلع  و  نیسحلا : هبیجیف  هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  لوقیف : لجرلا ، دعب  لجرلا  نیـسحلا  یتأی  »
(3) «. مهرخآ نع  اولتق  یّتح  لاتقلا  ّرمتسا  اذکه  لتقیف ! لمحی  ّمث  ًًالیِْدبَت ،» اُولََّدب  اَم  ُرِظَتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یَضَق  نَم  ْمُْهنِمَف  »

ملسم تایح  تاظحل  نیسپاو  رد  نینچمه  .دندومن  توالت  ار  هیآ  نیا  سیق ، تداهش  ربخ  ندینش  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زین 
(4)« ملسم ای  هللا  کمحر  : » دندومرف هنوگ  نیا  دندش و  رضاح  وا  نیلاب  رب  هجسوُع  نب 

(5) .دندومن توالت  ار  ًًالیِْدبَت » اُولََّدب  اَم  ُرِظَتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یَضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : » هیآ نیا  سپس  و 

نانچ راوتـسا ، ِنادرم  دار  نآ  .تسا  ناوارف  دانتـسا  لالدتـسا و  زا  زاین  یب  راکـشآ و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نارای  رب  هیآ  قیبطت  هجو 
: دومرف هنوگ  نیا  ناشفـصو  رد  اروشاع  ِیندـنامدای  هب  ِبش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرـشف  ياـپ  ناشدـهع  رب  هنادرمناوج 

ّینإف ال  » .مسانش یمن  منارای  زا  رترب  رتافواب و  ینارای  نم  انامه 

56 ص :

ص110. دامح ، دیزن  قیقحت  داهجلا ، كرابم ، نب  هللادبع  - . 1
ص40. ج15 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هغالبلا ، جهن  حرش  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  - . 2

 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  ماـمالا  تاـملک  یعوـسوم  مالـسلا ،  هیلع  مولعلارقاـب  تاـقیقحت  زکرم  ص181 ؛ ج4 ، یفاـصلا ، ریـسفت  - . 3
ص553.

: کن ملـسم .> ای  هللا  کمحری  : » دـنا هدومن  شرازگ  نینچ  كدـنا  يرییغت  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخـس  عباـنم ، یخرب  - . 4
ص167. ج19 ، ياورلا ، تاقبط  لیصفت  ثیدحلا و  لاجر  مجعم  ییوخ ، يوسوم  مساقلاوبا 

ص47. نازحالا ، ریثم  امن ،) نبا   ) یلح رفعج  نب  دمحم  ص463 ؛ ج1 ، يرولا ، مالِعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  - . 5
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(2) «. یباحصأ نم  ًاریخ  ](1) و ال  یفوأ  ] یلوأ ًاباحصأ  ملعأ 

يریگ هجیتن 

یم مهارف  اهنامز  همه  رد  نآرق  فراعم  زا  ییوج  هرهب  يارب  ار  بسانم  هنیمز  قیبطت ،» يرج و   » هدعاق زا  دنم  هطباض  هدافتـسا  فلا - 
.دروآ

نیا .ددرگ  یم  تابثا  ایبنا  هریـس  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هریـس  یگناگی  یگنهامه و  هدـعاق ، نیا  يریگراک  هب  رذـگهر  زا  ب - 
هتبلا هک  تسا  نآ  رارمتـسا  یهلا و  ياـیبنا  تکرح  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رـالاس  تکرح  هـک  دوـش  یم  تباـث  زین  هـتکن 

.دندیشخب تینیع  ار  نآ  ینامز ، عطقم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هنوگ  نامه  تفای ، دهاوخ  همادا  نانچمه 

دننام ثراو و  ترایز  رد  هک  یفراعم  دوش ؛ یم  نایامن  ینید  ياهرواب  فراعم و  یخرب  ینآرق  هشیر  هدـعاق ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  ج - 
.تسا هتشگ  یفرعم  ایبنا  ثراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  هدش ، هیارا  نآ 

اروشاع هثداح  رد  نارـضاح  يارب  هاگودرا ، ود  دارفا  تخانـش  ناکما  ات  دـش  ببـس  اروشاع  هثداح  رد  هدـعاق  نیا  يریگ  راک  هب  د - 
داعبا دنسانشب و  ار  هسامح  نیا  یبوخ  هب  دنناوتب  ناگدنیآ  زین  .دندرگ  هاگآ  ناشیورارف  ثداوح  تیهام  زا  دنناوتب  نانآ  دیآ و  مهارف 

راکـشآ ناناملـسم  يارب  يدایز  دـح  ات  زین  ایبنا  هریـس  تسایبنا و  هریـس  هب  رظان  دراوم ، نیا  رتشیب  اریز  دـنیامن ؛ لیلحت  ار  نآ  فلتخم 
.تسادیوه ناناملسم  يارب  ناشیا ، ناضراعم  راتفر  راکفا و  یتسردان  ایبنا و  هریس  تیناقح  تسا و 

57 ص :

ج3، یبرقلا ، يوذل  يّدوملا  عیبانی  یفنح ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  کن : .تسا  هدش  جرد  یفوأ »  » هژاو نیا  عبانم  یخرب  رد  - . 1
ص65.

 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدـماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  ص317 ؛ ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  - . 2
، فوفطلا یلتق  یف  فوهللا  ینیـسح ، سوواط  نب  یـسوم  نب  یلع  ص455 ؛ ج1 ، يرولا ، مالِعا  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  ص107 ؛

ص55.
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58 ص :
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نآرق زا  یناگژاو  يریذپرثا  لصف 2 :

هراشا

ییوج هرهب  دنمزاین  دراوم ، نیا  دنم  ماظن  ییوگزاب  .میتخادرپ  البرک  نانیرفآ  شقن  نانخس  راتفگ و  رد  نآرق  یلجت  یسررب  هب  رتشیپ 
یم یندشان  حالطصا  نیا  بلاق  رد  دراوم  مامت  ییوگزاب  اما  دوب ، قیبطت » يرج و   » هدعاق نوچ  یصصخت ، تاحالطـصا  نیوانع و  زا 

.دیسر رظن  هب  يرورض  رگید ، نیوانع  رب  هیکت  اب  بلاطم  هیارا  ور ، نیا  زا  .دومن 

، حـیملت نیمـضت ، سابتقا ، دـننام  تغالب  شناد  رد  جـیار  تاحالطـصا  زا  ییوج  هرهب  ندوب  بسانم  رب  هراـب ، نیا  رد  نیزاـغآ  لـمأت 
فیرعت اب  اهـشرازگ  یخرب  ياوتحم  یگنهامه  هچ  دوش ؛ هتفرگ  راک  هب  ماع  یناونع  ات  دش  ببـس  رتنوزفا  گنرد  اما  دومن ، یم  دیکأت 

یم رگید  یلاجم  تسا و  راتـشون  نیا  ِفدـه  زا  نوریب  یبدا  یـصصخت  تاکن  هب  نتخادرپ  زین  و  دوب ، راوشد  هدـشدای ، نیوانع  قیقد 
.دوش هدیزگرب  لصف ، نیا  يارب  نآرق » زا  یناگژاو  يریذپرثا   » ناونع ات  دش  ببس  همه ، نیا  .دبلط 

59 ص :
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كدنا يرییغت  اب  ای  ینوگرگد  چیه  یب  ینآرق ، ترابع  اهنآ  زا  یخرب  رد  .تسا  نوگانوگ  هدمآ ، مهارف  ناونع  نیا  لیذ  هک  يدراوم 
مالک یلـصا  هیامتـسد  تایآ ، دافم  زین ، دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  .تسا  هتفاـی  هار  مـالک  راـتخاس  رد  تسین -  يزیرگ  نآ  زا  هاـگ  هک  - 

زا نآرق  اب  نآ  دنویپ  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  نانچ  نخـس  دراوم ، نیا  رد  .تسا  هدش  هدـیمد  نآ  رد  ینآرق  ياه  هزومآ  حور  و  هدوب ،
.ددرگ یم  نشور  یلمأت ، كدنا  اب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  راکشآ و  رایسب  نآرق ، زا  رثأتم  میهافم  ای  ناگژاو  يریگراک  هب  رذگهر 

نآرق زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک  يریذپرثا 

! زگره ناهارمگ ، زا  نتفرگ  يرای  فلا - 

.دناوخارف يرای  هب  ار  وا  ات  داتسرف  یفعج » ّرح  نب  هللادیبع   » همیخ يوس  هب  یکیپ  البرک ، هکم و  هار  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم هتشک  تیور  شیپ  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  نیتسخن  میامن ، تا  يرای  رگا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : خساپ  رد  رح  نب  هللادیبع 

زا ما و  هتفای  تسد  ما ، هدرک  شلابند  هچنآ  ره  هب  کتزیت ، ِبسا  نیا  اب  ادـخ  هب  دـنگوس  .منک  یم  میدـقت  امـش  هب  ار  مبـسا  اما  .دوش 
تبـسا وت و  هب  ار  ام  دومرف : دـنادرگرب و  يور  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .ما  هتخیرگ  تسا ، هدومن  مگنهآ  هک  نآ  ره  سرتسد 

َنیِّلِـضُْملا َذِـخَّتُم  ُتنُک  اَم  َو  ، ” َکِسَرَف ِیف  کِیف َو ال  اَنل  هَجاح  ال  : » دومرف توالت  ار  فهک  هروس  زا  يا  هیآ  همادا  رد  تسین و  يزاین 
(1) “«. ًادُضَع

60 ص :

« نیسحلا  » هیلإ لسرأف  ّیفعجلا ،» ّرحلا  نب  هللادیبعل   » ...طاطسف یلإ  رظنف  یناطقطقلا ، لزن  یّتح  مالسلا ] هیلع  نیـسحلا [ »  » راس ّمث  - . 1
نبا ای  ّرحلا ] نب  هللادیبع  : ] لاقف .یلاعت  كرابت و  هللا  يدی  نیب  کعیفش  يّدج  نوکی  ینرـصنتف و  ...لجرلا  اهّیأ  لاقف : مالـسلا ] هیلع  ] 

[ مالسلا هیلع  نیسحلا [ »  » هنع ضرعأف  ...کیلإ  هذخ  یسرف  اذه  ّنکل  و  کیدی ، نیب  لوتقم  لّوأ  تنکل  کترـصن  ول  هللاو  هللا ، لوسر 
، یمق هیوباب  نبا  یلع  نب  دـمحم  کن : ًادُـضَع .“ َنیِّلِـضُْملا  َذِـخَّتُم  ُتنُک  اَم  َو  ، ” کسرف یف  کیف و ال  انل  هجاـح  ـال  لاـق : ّمث  ههجوب ،

جعاوـل یلماـع ، نیما  نسحم  ص63 ؛ ج3 ، یبرقلا ، يوذـل  يّدوـملا  عیباـنی  یفنح ، يزودـنق  میهاربا  نـب  نامیلـس  ص219 ؛ یلامالا ،
.98 - 97 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا 
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اَم ْمِهِسُْفنَأ َو  َْقلَخ  ِضْرَألا َو ال  ِتاَواَمَّسلا َو  َْقلَخ  ْمُهُّتدَهْشَأ  اَم  : » دراد هراشا  هیآ  نیا  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ِخساپ  ینایاپ  شخب 
(1) «. ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُتنُک 

(2) .دنیزگ یمنرب  دوخ  يرای  هب  ار  ناهارمگ  زگره  وا  هک  تسادخ  تنس  رگنایب  هیآ ، دافم 

ومه تسا ؛ هدومن  يوریپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردپ  زا  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هیلع یلع  رگا  دوب : هتفگ  هیواعم  اریز  دز ؛ زاـب  رـس  هیواـعم  طورـشم  داهنـشیپ  شریذـپ  زا  ناـشیا ، اـب  مدرم  یمومع  تعیب  زا  سپ  هک 

رد وا ، داهنشیپ  در  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .منک  یم  تعیب  وا  اب  دیامن  اقبا  داد ، نم  هب  نامثع  هک  ار  منیشیپ  بصنم  مالـسلا 
َنیِّلِـضُْملا َذِخَّتُم  ُتنُک  اَم  َو  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دومن ، یم  يرگ  یجنایم  هیواعم  طرـش  شریذپ  يارب  ناشدزن  هک  يدرف  خساپ 

(3) «. ًادُضَع

ربمایپ نانوچ  ییوگلا  ب - 

ار هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  رح »  » رکـشل ربارب  رد  ناشیا  ینارنخـس  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  فورعم  ياه  هبطخ  زا  یکی 
یلص ادخ  لوسر  انامه  مدرم ، يا  ناه  دیامن : یم  زاغآ  نینچ  شا ، یمارگ  دج  رابرهگ  مالک  لقن  گرزب و  دنوادخ  شیاتس  زا  سپ 

ریز ار  یهلا  نیناوق  دهع و  هک  دنیبب  ار  يا  هشیپ  متس  مکاح  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

61 ص :

شنیرفآ رد  هن  مدـیبلط و  تداهـش  هب  نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هـن  ار  شا ] هـیرذ  ناطیـش و   ] ناـنآ نـم ]  ] و : » 51 فـهک / - . 1
«. مریگب دوخ  راکمه  ار  نارگ  هارمگ  هک  متسین  نآ  نم  .ناشدوخ 

هراشا رح  نب  هللادیبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نایم  يوگتفگ  هب  هیآ  نیا  لیذ  نیلقثلا ، رون  دننام  ریـسافت  یخرب  تسا  ینتفگ  - . 2
.269-268 صص ج3 ، نیلقثلا ، رون  يزیوح ، هعمج  نب  یلع  کن : .دنا  هدومن 

بوـشآ رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  ص87 ؛  تثعب ، هسـسؤم  قیقحت  یلاـمالا ، یـسوط ،) خیـش   ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  کـن : - . 3
اـضرمالغ قیقحت  راهطالا ، هلآ  دـمحم و  لاوحأ  یف  راربالا  ییلح  ینارحب ، مشاـه  ص375 ؛ ج2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یناردـنزام ،

جهن كردتـسم  یف  يداعـسلا  جهن  يدومحم ، رقابدمحم  ص142 ؛ ج6 ، ریدغلا ، ینیما ، نیـسحلادبع  ص282 ؛ ج2 ، ینارحب ، انالوم 
ص226. ج1 ، هغالبلا ،
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يدرف نینچ  دروشن ، شراتفر -  راتفگ و  اب  یمکاح -  نینچ  هیلع  رب  ...دزرو و  تفلاخم  شلوسر  هویش  تنـس و  اب  تسا و  هداهن  ياپ 
تما يربهر  يارب  شیوخ  ِیگتسیاش  هیما و  ینب  ِیگشیپ  متس  ماما ، هاگ  نآ  .دوب  دهاوخ  هشیپ  متـس  ناملاظ  نآ  نیـشنمه  خزود ، رد 

ناترانک رد  نونکا  ما و  یلع  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نیسح ، نم  دومرف : همادا  رد  دش و  روآدای  ار  یمالـسا 
هللا یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  نبا  ّیلع و  نب  نیسحلا  انأف  « ؛ تسا هتسیاش  يا  هوسا  وگلا و  ناتیارب  مراتفر  تیـصخش و  .میامـش  اب  و 

(1) «. هوسأ ّیف  مکلف  مکیلهأ ، عم  یلهأ  مکسفنأ و  عم  یسفن  هلآ  هیلع و 

ِلوُسَر ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  : » تسا بازحا  هروس  هیآ  زا  قیقد  هتسیاش و  یسابتقا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنمشزرا  نخـس  ینایاپ  شخب 
(2) «. ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  هللا 

.دزرو یم  دیکأت  يوبن  هریـس  زا  ناگمه  يوریپ  ترورـض  رب  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  نانخـس  زین  رگید  دراوم  رد  نیا ، رب  نوزفا 
مردارب و  رتهب ، نم  زا  نانمؤم  ریما  مردـپ  مدـنمجرا ! رهاوخ  ناه  دـندومرف : ناشدـنمجرا  رهاوخ  اب  وگتفگ  رد  ترـضح  هنومن ، يارب 

هوسا و تسرپاتکی ، دـحوم  ره  ناشیا و  ام و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـتفر  .دوب  رت  هتـسیاش  نم  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
(3) «. هوسأ هللا  لوسرب  ملسم  ّلکل  مهل و  یل و  و  یّنم ، ریخ  یّمأ  و  یّنم ، ریخ  یبأ  « ؛ تسا یگشیمه  يوگلا 

میهاربا ترضح  دننام  یناحلاص  میرک ، نآرق  دنلب  فراعم  ساسا  رب 

62 ص :

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنإ  سانلا  اهّیأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  یضیبلاب  ّرحلا  باحصأ  هباحصأ و  بطخ  نیسحلا  ّنإ  - . » 1
، ...ریغ نم  ّقحأ  انأ  ...هعاط و  اوکرت  و  ناطیشلا ، هعاط  اومزل  دق  ءالؤه  ّنإ  الأ و  ...هللا  مرحل    ً �حتسم ًارئاج  ًاناطلـس  يآر  نم  لاق : هلآ 
: کن هوسأ .» ّیف  مکلف  مکیلهأ ، عم  یلهأ  مکسفنأ و  عم  یسفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  نبا  ّیلع و  نب  نیسحلا  انأف 

ریرج نب  دـمحم  ص233 ؛ ملاوـعلا ، ینارحب ، هللادـبع  85 ؛   - 84 صـص مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدـماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول 
هیلع نیـسحلا  مامالا  تاـملک  یعوسوم  مالـسلا ،  هیلع  مولعلارقاـب  تاـقیقحت  زکرم  ص304 ؛ ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربط ،

ص361. مالسلا ، 
«. تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر  هب ] ءادتقا   ] رد امش  يارب  ًاعطق  : » 21 بازحا / - . 2

ص457؛ ج1 ، يروـلا ، مـالِعا  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  ص319 ؛ ج4 ، كوـلملا ، ممـالا و  خـیرات  يربـط ، ریرج  نـب  دـمحم  - . 3
ص192. ج8 ،  هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقشمد ریثک  نبا  لیعامسا 
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يوک ِیهار  هک  يرادیاپ  راوتسا و  نانمؤم  زین  و  یهلا ، داعبا  رگید  يدیحوت و  تازرابم  رد  ناشخرد  هنیشیپ  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  لیلخ 
نیا بلطم  نیا  هنحتمم  هروس  رد  .دنا  هدش  هدناوخارف  ناراوگرزب  نآ  زا  يریگوگلا  هب  ناگمه  دنا و  یـسأت  يوریپ و  هتـسیاش  دنیوا ،

(1) ؛» ُهَعَم َنیِذَّلا  َمیِهاَْربِإ َو  ِیف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَق  : » تسا هدش  وگزاب  نینچ 

(2) «. ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  »

ِیف ْمَُکل  َناَـک  ْدََـقل  : » تسا هدـش  یفرعم  اـهناسنا  يارب  وکین  هوسا  نادواـج و  يوگلا  ناونع  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
«. ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  هللا  ِلوُسَر 

اب ار  دوخ  نخس  تسا ، دنبیاپ  يوبن  هریس  هب  هاگآ و  ینایحو  ياه  هزومآ  زا  و  ریسم ، نیا  ِراوتسا  کلاس  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دومن وگزاب  نارگید  يارب  ار  نآ  لیـصفت  زاغآ و  رترب ، راگدـنام و  هوسا  نآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رابرهگ  مالک  لقن 
نآرق زا  هتفرگرب  هک  ٌهَوْسُأ » َِّیف  ْمُکَلَف   » دننام يریبعت  يریگراک  هب  اب  دناوخ و  ارف  دـنلب  نیمارف  نیا  ققحت  هب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ماما 

.درک توعد  دوخ  زا  يریگ  قشمرس  هب  ار  ناشیا  تسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیـصخش  شخب  مسجت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زج  يدرف  راگزور ، نآ  رد  یتسار ، هب  ایآ 
نانخـس رد  هیآ  نیا  يریگراک  هب  تقد  تفارظ و  دش ، دای  هچنآ  هب  هجوت  دنیامن ؟ ادتقا  ناشیا  هب  ناگمه  هک  دوبن  راوازـس  ایآ  دوبن و 

.دزاس یم  رتنشور  ار  مالسلا  هیلع  ترضح 

دیحوت ورملق  نامرهق  ج - 

، دـیحوت .دوش  یم  هدرمـش  مالـسا  فراعم  دـیاقع و  رد  یـساسا  لصا  و  ادـخ ، نتـسناد  هناگی  ندرمـش و  اـتکی  ياـنعم  هب  دـیحوت ،» »
.دوش یمن  هدرمش  یعقاو ، لماک و  دحوم  دنکن ، یط  ار  نآ  لحارم  همه  ناسنا  ات  دراد و  یبتارم  تاجرد و 

63 ص :

«. تسوکین یقشمرس  دنیوا ، اب  هک  یناسک  میهاربا و  زا ] يوریپ   ] رد امش  يارب  ًاعطق  : » 4 هنحتمم / - . 1
«. تسوکین یقشمرس  شنارای ] میهاربا و   ] نانآ زا ] يوریپ   ] رد امش  يارب  ًاعطق  : » 6 هنحتمم / - . 2

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« یلاعفا دیحوت   » زا نخس  هک  اج  نآ  يدیحوت  شنیب  رد 

، تادوجوم هک  هنوگ  نامه  تسادـخ و  ِلعف  نآ ، رب  مکاح  ياهماظن  ننـس و  مامت  اب  ناـهج  هک  دوش ، یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  تسا ،
کیرش تاذ  رد  ادخ  هک  هنوگ  نامه  سپ  .دنرادن  لالقتـسا  زین  ناشتیّلِع  ریثأت و  ماقم  رد  تسا ،) مویق  ادخ  و   ) دنیوا دنمزاین  یگمه 

هطیح رد  ادـخ و  زا  دراد  هچ  ره  سک  ره  تسین ؛ ریغ  دـنمزاین  شیاهراک  ماجنا  رد  تسا و  هناگی  لقتـسم و  زین  تیلعاـف  رد  درادـن ،
.تسوا ِینیوکت  یقیقح و  ِتیکلام  تنطلس و  تردق ،

همه تسین و  شتسرپ  راوازس  لاعتم  يادخ  زج  زیچ  چیه  سک و  چیه  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  تسد  هب  رکفت  نیا  زا  هک  یمهم  هجیتن 
یناسنا نینچ  .تشاد  دهاوخن  ساره  یـسک  زا  دوب و  دهاوخ  ادـخ  رب  صخـش  لکوت  دامتعا و  مامت  نیاربانب  .تسوا  تسد  هب  اهراک 

.دش دهاوخ  رادروخرب  يریظن  یب  یحور  ِشمارآ  زا  دریگ و  یم  رارق  یهلا  تیالو  تحت 

: تسا هتشاگن  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدیحوت  هاگن  هرابرد  يرهطم  داتسا 

.دـشاب یفاک  دـندرک ، داریا  هکم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هللادـبعابا  هلمج  ود  نامه  البرک  هثداح  دـیحوت  هبنج  نداد  ناـشن  يارب  دـیاش  »
هلمج نیرخآ  رد  ...تسا  هدیدنـسپ  ام  يارب  ادـخ  هک  میدنـسپ  یم  ار  هچنآ  ام  تیبلا ؛» َلهأ  اناضر  هللاو  هللا  یـضِر  : » دوب نیا  شنخس 

هتـشادرب دایز  تاحارج  هتـسخ و  یلیخ  دـندوب و  بسا  رب  راوس  هللادـبعابا  ...مینیب  یم  ار  میهافم  نیمه  ساـکعنا  مه  هللادـبعابا  ياـه 
یم نیمز  هب  بسا  يور  زا  هللادبعابا  دنیـشن و  یم  ترـضح  هنیـس  رب  دـیآ و  یم  يریت  .دوب  نایاپ  هب  ور  ناشیاهییاناوت  ًابیرقت  دـندوب و 
بش رد  دینیبب  امش  زین  نیثیغتسملا .» ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  ال  كرمأل ، ًامیلـست  کئاضقب و  ًاضر  : » دیامرف یم  لاح ، نامه  رد  دتفا و 

، تیدوبع يدیحوت و  ياه  هبنج  رد  هک  دینیبب  .درذگ  یم  هچ  اروشاع 

64 ص :

.دراد هراشا  دیحوت  بتارم  زا  یخرب  هب  تسا و  یمالسا  مالک  هفسلف و  شناد  رد  جیار  یحالطصا  یلاعفا ،» دیحوت  - . » 1
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(1) !«. دریگ یم  جوا  ردقچ  بلطم 

اب هک  تسا  تسد  رد  دیحوت ، بتکم  گرزب  راگزومآ  نآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  زا  رگید  نانخس  یخرب  دش ، دای  هچنآ  رب  نوزفا 
.دیآ یم  یپ  رد  نآ  زا  يا  هنومن  نونکا  .دنابات  یمزاب  ار  يدیحوت  رترب  هشیدنا  نیا  نآرق ، تایآ  هب  حیملت  هراشا و 

(2)، قدزرف دندوب ، راپسهر  هفوک  يوس  هب  دندومن و  كرت  ار  هکم  رهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 

.تسا هاـگآ  کـین  روما  دـنور  هب  هک  يدیـسرپ  يدرف  زا  تفگ : قدزرف  .دندیـسرپ  ار  هفوک  راـبخا  وا  زا  دـندید و  ار  رادـمان ، رعاـش 
نامـسآ زا  اضق  .تسا  هدـش  هنهرب  هیما ، ینب  دوس  هب  وت و  نایز  هب  ناشریـشمش  اما  تسوت ، اـب  قارع  ِمدرم  ِبلق  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

هللا ءامـسلا و  نم  لزنی  ءاضقلا  یّیمأ و  ینب  عم  مهفویـس  کعم و  سانلا  بولق  « ؛ دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  دـیآ و  یم  دورف 
«. ءاشی ام  لعفی 

.دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  تسادخ و  تسد  هب  اهراک  همه  یتسار  هب  .یتفگ  تسرد  دومرف : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا ساپـس  نیا  رب  مییاتـس و  یم  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  دشاب ، زاسمه  ام  تساوخ  اب  وا  ریدقت  رگا  .تسا  يراک  رد  زور  ره  راگدرورپ ،

شّدَح زا  دوش و  یمن  دنـسرخان  دشابن ، زاسمه  راگزیهرپ ، تسا و  رادم  قح  هک  نآ  تساوخ  اب  تاردقم  رگا  و  مییوج ، یم  ددم  وا 
َهللا ُدَـمحَنَف  ُّبُِحن ، اِمب  ُءاضَقلا  َلََزن  نإ  نْأَش ،“ یف   ” انُّبر ٍمْوَی “ َّلُک   ” و ءاَشَی ،“ اَـم  ُلَـعْفَی  هللا   ” َو ُْرمَـألا ،“ ِهللا  ، ” َتقَدَـص « ؛ درذـگ یمنرد 

َناک نَم  ِدَتعَی  مَلَف  ِءاجَرلا ، َنود  ُءاضَقلا  َلاح  نإ  َو  ِرکُشلا ، ِءادأ  یلَع  ُناعَتسُملا  َوُه   َ ِِهئامعَن و یلَع 

65 ص :

.384-383 صص ج17 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  - . 1
« کلملادـبع نب  ماشه   » ربارب رد  هناعاجـش  يریگ  عضوم  رد  هک  تسا  ییانـشآ  مان  هدنیارـس  یمیمت » بلاغ  نب  مامه  سارفوبا ، - . » 2

.دومن تئارق  اشنا و  ار  داجس  ماما  فصو  رد  شفورعم  هدیصق 
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(1) «. ُهتریِرَس يوقتلا  ُهتِّین َو  ُّقَحلا 

هدیماجنا مالک  رتشیب  هچ  ره  ییابیز  ییافرژ و  هب  تسا  رارقرب  نآرق ، تایآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالک  نایم  هک  يرادانعم  دنویپ 
زا يا  هیآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاتوک  مالک  شخب  شخب  .تسا  هدناباتزاب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  يدـیحوت  شرگن  زا  يوترپ  و 

تسا هدش  هدینت  مالسلا  هیلع  ترـضح  مالک  اب  نانچ  نآرق  تایآ  یناعم  ناگژاو و  .دراد  هراشا  نآ ، فراعم  زا  الاو  یتقیقح  نآرق و 
: تسا نینچ  هتفرگ  ياج  مالسلا  هیلع  ترضح  نخس  رد  هک  ینآرق  تاراشا  .دیامن  یم  راوشد  مه  زا  ود  نیا  نتخاس  ادج  هک 

هیلع ماما  شیامرف  نیا  ْرمَألا ،» ِهللا  َتقَدَص ، « ؛» تسادـخ تسد  هب  اهراک  همه  یتسار  هب  یتفگ ، تسار  : » مالک تسخن  ترابع  فلا - 
(2) «. ُدَْعب ْنِمَو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَألا  ِهللا  : » تسا نینچ  هک  دراد  هراشا  مور  هروس  زا  يا  هیآ  هب  مالسلا 

اَم ُلَعْفَی  ُهللا  َو  « ؛ دهد یم  ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  دـیوگ : یم  دراد و  هراشا  دـنوادخ  قلطم  تردـق  هب  نخـس ، مود  ترابع  ب - 
مالک هراشا  تسا  نکمم  ءاَشَی ،»

66 ص :

کفلخ سانلا  أبن  انل  نّیب  مالـسلا :] هیلع  نیـسحلا [ »  » هل لاقف  ...رعاشلا  بلاـغ » نب  قدزرفلا   » اـنیقلف حافـصلا »  » یلإ اـنیهتنا  یّتح  - . 1
هیلع نیـسحلا [ »  » هل لاقف  ...ءاـشی  اـم  لـعفی  هللا  ءامـسلا و  نم  لزنی  ءاـضقلا  یّیمأ و  ینب  عم  مهفویـس  کـعم و  ساـنلا  بولق  ...لاـقف 

هئامعن یلع  هللا  دمحنف  ّبحن ، امب  ءاضقلا  لزن  نإ  نأش ،“ یف   ” اّنبر موی “ ّلک   ” و ءاشی ،“ ام  لعفی  هللا   ” و رمألا ،“ هللا  ، ” تقدص مالسلا :]
نب دمحم  کن : .هتریرـس » يوقتلا  هتّین و  ّقحلا  ناک  نم  دـتعی  ملف  ءاجرلا ، نود  ءاضقلا  لاح  نإ  و  رکـشلا ، ءادأ  یلع  ناعتـسملا  وه  و 

69؛  - 68 صص مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  ص290 ؛ ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج 
مالِعا یـسربط ، نسح  نب  لضف  ص67 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دـیفم ،) خیـش   ) نامعن نب  دـمحم  نب  دـمحم 

، یلبرا یـسیع  نب  یلع  ص245 ؛ ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  یناردـنزام ، بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  ص446 ؛ ج1 ، يرولا ،
نب یلع  ص180 ؛ ج8 ،  هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقـشمد ریثک  نبا  لیعامـسا  ص253 ؛ ج2 ، همئـالا ، یفرعم  یف  یّمغلا  فشک 

همالع  ) يوسوم نیـسحلادبع  ص36 ؛ ج2 ، يدوبهب ، رقابدـمحم  قیقحت  میدـقتلا ، یّقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارـصلا  یلماـع ، سنوی 
ص215. يردب ، دومحم  قیقحت  هرهاطلا ، يرتعلا  متآم  یف  يرخافلا  سلاجملا  نیدلا ،) فرش 

«. تسادخ نآ  زا  هدنیآ  هتشذگ و  رد  راک  ماجرف ] : »] 4 مور / - . 2
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(1) «. ُءاَشَی اَم  ُلَعْفَی  َهللا  َّنِإ  ٍمِرْکُم  نِم  َُهل  اَمَف  ُهللا  ِنُِهی  ْنَم  َو  : » دشاب هیآ  نیا  هب 

نیا نْأَش ،» یف  انُّبر  ٍمْوَی  َّلُـک  و  « ؛» تسا يراـک  رد  زور  ره  راـگدرورپ  : » دوب نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  شیاـمرف  موس  شخب  ج - 
(2) «. ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَأْسَی  : » دراد نمحر  هروس  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  زین  نخس 

ار ماما  یگشیمه  يرازگرکش  یهلا و  تساوخ  ربارب  رد  قلطم  دایقنا  میلست و  هک  مالسلا  هیلع  ماما  رابرهگ  نخس  ینایاپ  تمـسق  د - 
ددم وا  زا  ساپس  نیا  رب  مییاتس و  یم  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  دشاب ، زاسمه  ام  تساوخ  اب  ادخ  ریدقت  رگا  تسا : نینچ  دهد ، یم  ناشن 

شّدـح زا  دوش و  یمن  دنـسرخان  دـشابن ، زاسمه  تسا  راگزیهرپ  رادـم و  قح  هک  نآ  تساوخ  اب  یهلا ، تاردـقم  رگا  مییوج و  یم 
، ِءاجَرلا َنوُد  ُءاضَقلا  َلاح  نإ  َو  ِرکُـشلا ، ِءادأ  یلَع  ُناعَتـسُملا  َوُه  ِِهئامعَن َو  یلَع  َهللا  ُدَمحَنَف  ُّبُِحن ، اِمب  ُءاضَقلا  َلََزن  نإ  « ؛ درذگ یمنرد 
هک یتایآ  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم  هراشا  دوه  هروس  زا  یتاـیآ  هب  زین  تراـبع  نیا  هتَریِرَـس ،» يوقَتلا  ُهتِّین َو  ُّقَحلا  َناـک  نَم  ِدَـتعَی  مَلَف 

شیپ رد  یـساپسان  دنریگزاب ، ناسنا  زا  ار  يزیچ  رگا  هک  دیوگ  یمزاب  ار  نآ  نادقف  تمعن و  زا  يرادروخرب  ماگنه  هب  ناسنا  تعیبط 
َُّمث ًهَمْحَر  اَّنِم  َناَْـسنِإلا  اَْـنقَذَأ  ِْنَئل  َو  : » دـشورف یم  رخف  هناـمداش  دـبای  تسد  یتـمعن  هب  یتخـس ، يراوـشد و  زا  سپ  رگا  و  دریگ ، یم 

(3) «. ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاَئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  َدَْعب  َءاَمْعَن  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئل  �ٌروُفَک َو  ٌسُوئََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اَهاَنْعََزن 

دای يا  هتسیاش  راکوکین و  ياهناسنا  زا  دنوادخ  هدش ، دای  هیآ  ود  زا  سپ 

67 ص :

«. دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  هک  ارچ  تسین ؛ يا  هدنراد  یمارگ  ار  وا  دنک ، راوخ  ادخ  ار  هک  ره  و  : » 18 جح / - . 1
«. تسا يراک  رد  وا  نامز ، ره  .دنک  یم  تساوخرد  وا  زا  تسا ؛ نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  : » 29 نمحر / - . 2

دهاوخ ساپسان  دیمون و  ًاعطق  مینک ، بلس  يو  زا  ار  نآ  سپـس  میناشچب ، ناسنا  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  رگا  و  : » 10-9 دوه / - . 3
«. تسا شورفرخف  نامداش و  وا  نامگ  یب  دش ! رود  نم  زا  يراتفرگ  تفگ : دهاوخ  ًامتح  میناشچب ، وا  هب  یتمعن  رگا  دوب و 

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15444/AKS BARNAMEH/#content_note_67_3
http://www.ghaemiyeh.com


شیاشگ و ماگنه  دنریگ و  یمن  شیپ  رد  یساپسان  رفک و  هنادیماان ، یتخـس ، ماگنه  دنا و  هدیهر  یعیبط  یگژیو  نیا  زا  هک  دنک  یم 
ِشیدناوکین نادحوم  نیا  لمع  هدیقع و  باتزاب  هجیتن و  دنوادخ ، گرزب  شاداپ  شـشخب و  .دـنرب  یم  رـس  هب  هنارکاش  زین  شیاسآ 

(1)« ٌرِیبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  : » تسا هدش  ناشنرطاخ  هیآ  نایاپ  رد  هک  تسا  رادرک  هزیکاپ 

! یتفگش هیام  یگ ؛ زیکاپ  هب  يا  هدولآ  توعد  د - 

، يوما يزکرم  تموکح  اب  فلاخم  تکرح  هنوگره  تیموکحم  و  یمالـسا ، هعماـج  رد  ینکفا  هقرفت  فـالتخا و  زا  زیهرپ  ترورض 
دننام ییاهتیصخش  رکفت ، نیا  ساسا  رب  .دوب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناضراعم  ِدیکأت  دروم  نانخـس  تارکفت و  هلمج  زا 

دروخرب و ور ، نیا  زا  .دندوب  هدرک  جورخ  ناناملـسم  ماما  رب  هک  دـنزادنا  هقرفت  يدارفا  لیقع ، نب  ملـسم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
.دمآ یم  رامش  هب  هتسیاب  يراک  و  درخ ، نید و  نیمارف  اب  وسمه  يرما  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  دربن 

دنزرف يا  ناه  تفگ : لیقع » نب  ملـسم   » هب هک  اج  نآ  تفای ؛ دایز » نب  هللادـیبع   » نانخـس نایم  رد  ناوت  یم  ار  رکفت  نیا  زا  يا  هنومن 
فالتخا رذب  يدمآ و  نانآ  رهـش  هب  وت  .دندوب  هچراپکی  لدمه و  رگیدکی  اب  مدرم  همه  دش و  یم  ریبدـت  یبوخ  هب  مدرم  راک  لیقع ،

ناهدـنامرف زا  یکی  زین  اروشاع  زور  ؟(2) ؛ دز رـس  وت  زا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  .يدرک  ناشیرپ  ار  ناشتیعمج  يدـنکفا و  ناـشنایم 
جراخ نید  زا  هک  نآ  نتـشک  رد  تفگ : نینچ  شنامرف ، تحت  دارفا  جـییهت  يارب  يدـیبز ،» جاجح  نب  رمع   » مان هب  دعـس  رمع  رکـشل 

.دییامنن دیدرت  گنرد و  يا  هظحل  تسا ، هدیروش  ناناملسم  ماما  ربهر و  رب  هدش و 

68 ص :

دهاوخ گرزب  یشاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  هک ]  ] دنا هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدیزرو و  ییابیکـش  هک  یناسک  رگم  : » 11 دوه / - . 1
«. دوب

ص367. ج5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - . 2
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سپ هک  شا  همان  زا  یشخب  رد  وا  .تسا  رولبتم  زین  هکم ) رهش  يوما  رازگراک  « ) دیعس نب  ورمع   » همان دافم  رد  رکفت  نیا  رگید  هنومن 
جنر ناتیارب  هچنآ  زا  ار  امش  مهاوخ  یم  ادخ  زا  تسا : هدروآ  نینچ  داتسرف ، ناشیارب  هکم  رهش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  زا 
ادخ .يراد  قارع  گنهآ  وت  دنا ، هتفگ  نینچ  نم  هب  .ددرگ  نومنهر  تسا ، ناتیراگتسر  هیام  هچنآ  هب  دنک و  فرـصنم  دشاب ، نیرفآ 

: دنتـشاگن خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قاقـشلا .» نم  هللااب  كذیعأ  ّینإ  و  « ؛ درادزاب ینکفا  هقرفت  تما و  اب  تفلاخم  زا  ار  امش 
اب ادـخ ، رادربناـمرف  مناناملـسم و  زا  نم  دـیوگب : زین  دـهد و  ماـجنا  هتـسیاش  راـک  دوـخ  دـَناوخارف و  ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  هـک  ره 

(1) “«. نیملسملا نم  یّننإ  لاق  و   ” ّلج ّزع و  هللا  یلإ  اعد  نم  هلوسر  هللا و  ققاشی  مل  « ؛ تسا هدرکن  تفلاخم  شلوسر  راگدرورپ و 

َلِمَع هللا َو  َیلِإ  اَـعَد  ْنَّمِم  ًًـالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  : » تسا تلـصف  هروس  تاـیآ  یخرب  زا  سبتقم  مالـسلا  هیلع  ماـما  قـیقد  قـیمع و  خـساپ 
(2) «. َنیِِملْسُْملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاَق  ًاِحلاَص َو 

اهنخس نیرترب  دشاب - دنبیاپ  یناملسم  و  هتـشاد ، حلاص  لمع  نامیا و  درف ، هک  یلاح  رد  ادخ -  يوس  هب  مدرم  یناوخارف  هیآ ، نیا  رد 
ادخ و هار  اب  گنهامه  وسمه و  ار  شراتفر  اسر ، هاتوک و  ریبعت  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  هدش  هتـسناد  لوقلا ) نسحأ  )

.دندومن یبایزرا  شلوسر 

دنک یم  رتیوق  ار  نامگ  نیا  رگید ، نیارق  دراوم و  رانک  رد  تشذگ ، هچنآ 

69 ص :

ّینإ و  قارعلا ،»  » یلإ تهّجوت  ّکنأ  ینغلب  كدـشری ، امل  کیدـهی  نأ  و  کقبوی ، اّمع  کفرـصی  نأ  هللا  لأـسأ  ّینإـف  دـعب ، اـّمأ  - . 1
هیلع نیـسحلا [ »  » مامإلا بتک  ...یلـصلا و  و  نامألا ، يدـنع  کل  ّنإف  ...كالهلا  هیف  کیلع  فاخأ  ّینإف  قاقـشلا ، نم  هللااب  كذـیعأ 

و نیملـسملا “ نم  یّننإ  لاق  و   ” لّج ّزع و  هللا  یلإ  اعد  نم  هلوسر  هللا و  ققاشی  مل  ّهنإف  دـعب  اّمأ  دیعـس :» نب  ورمع   » باوج یف  مالـسلا ]
یف هفاخم  هللا  لأسنف  ایندلا ، یف  هفخی  مل  نم  همایقلا  موی  هللا  نمؤی  نل  و  هللا ، نامأ  نامألا  ریخف  هلـصلا ، ّربلا و  نامألا و  یلإ  توعد  دـق 

يدزا ییحی  نب  طوـل  ص292 ؛ ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کـن : .هماـیقلا  موی  هناـمأ  اـنل  بجوت  ایندـلا 
ص70. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  يدماغ ،

ربارب رد   ] نم دـیوگ : دـنک و  کین  راک  دـیامن و  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک  سک  نآ  زا  رتراتفگ  شوخ  تسیک  و  : » 33 تلّصف / - . 2
«. مناگدش میلست  زا  ادخ ]
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هدش جـیورت  یحارط و  نایوما ، يوس  زا  هک  تسا  هدوب  ییاوران  رکفت  هکلب  و  دارفا ، یخرب  یـصخش  رظن  زا  رتارف  هدـشدای ، قطنم  هک 
.دندوب هدرک  دانتسا  قطنم  نیا  هب  ناشیاوران  راک  هیجوت  يارب  نانآ  و  دوب ،

هک يا  هتفگ  دنتشاگن : همان  نیا  رد  ترضح  .تسا  راکـشآ  زین  هیواعم  همان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  خساپ  رد  رکفت  نیا  ساکعنا 
رتگرزب يا  هنتف  نم  هیواعم ] يا  ناه   ] .نادرگم زاب  هنتف  هب  ار  مدرم  زیهرپب و  ینکفا  هقرفت  زا  شیدنیب و  تما  شیوخ و  نید  ناج و  هب 

(1) .مسانش یمن  مدرم  نیا  رب  وت  تیالو  زا 

؛ دندرک یمن  هئارا  یلیلد  تساوران ، يراک  نید و  زا  جورخ  تقو ، مکاح  ربارب  رد  مایق  تکرح و  ره  هک  ناشنخس  نیا  يارب  نایوما ،
تقو مکاح  رد  ار  یگتسیاش  هنوگ  چیه  ققحت  دنتسناد و  یمن  يرورض  نامکاح ، تموکح  تیعورشم  يارب  ار  یطیارـش  نانآ  ایوگ 

! دشاب دیزی  دننام  يدرف  رگا  یتح  دندید ، یمن  يرورض 

، رادرک تسرد  روابادخ و  ِنانمؤم  هار  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  هار و  زا  هک  نانآ  يارب  ینآرق  دـنلب  فراعم  رد  يرآ ،
يَدُْهلا َو َُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاَُشی  نَم  َو  « ؛ تسا هدش  میـسرت  دـنیاشوخان ، یماجنارـس  و  هتـسجخان ، یماجرف  دـنباترب ، يور 

(2) «. ًاریِصَم ْتَءاَس  َمَّنَهَج َو  ِِهلُْصن  یَّلَوَت َو  اَم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی 

تیعضو دنلب و  هاگیاج  نیا  نایم  هباشت  یگنهامه و  نیرتمک  نیا ، دوجو  اب 

70 ص :

نب هللادبع  کن : ...همألا .» هذه  اصع  ّقش  ّقتا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  هّمأل  کنیدـل و  کسفن و  رظنا  لوقت  امیف  تلق  و  - . » 1
ص21؛ ج2 ، جاجتحالا ، یـسربط ، یلع  نب  دمحا  ص201 ؛ ج1 ، يریـش ، یلع  قیقحت  هسایـسلا ، یمامالا و  يرونید ، هبیتق  نبا  ملـسم 

ص212. ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم 
هار ریغ  یهار ]  ] و دزیخرب ، تفلاـخم  هـب  ربماـیپ  اـب  دـش  راکـشآ  وا  يارب  تیادـه  هار  هـک  نآ  زا  سپ  سک ، ره  و  : » 115 ءاـسن / - . 2

يدب هاگتشگزاب  هچ  و  میناشک ، شخزود  هب  میراذگاو و  تسا ، هدرک  وس  نادب  ار  دوخ  يور  هچنادب  ار  يو  دریگ ، شیپ  رد  نانمؤم 
«. تسا
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یلص مرکا  ربمایپ  ادخ و  هدیدنـسپ  هار  اب  نامز ، نآ  ِنایتوغاط  راک  تیهام  تموکح و  هویـش  .تشادن  دوجو  راگزور  نآ  رد  دوجوم 
هک دوب  هداتفا  رود  یهلا  هویـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  زا  نانچ  تموکح  نآ  .دوب  راگزاسان  ًالماک  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسا هجیتن  یب  هنادرخبان و  سب  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  نآ و  نایم  هباشت  نتفای  يارب  ششوک 

هقرفت داسف و  زا  دوخ  هریـس  هشیدـنا و  يرود  رب  وس  کی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش  ببـس  هدـش ، هدای  رکفت  شرتسگ  غیلبت و 
یهارمگ یگدولآ و  رگید ، يوس  زا  و  دیوگزاب ؛ ار  شلمع  هشیدنا و  ِینآرق  رایعم  تایآ ، یخرب  هب  دانتـسا  اب  دیامن و  دـیکأت  ینکفا 

شراوگرزب دج  هک  دنازیگنارب  دوخ  اب  یهارمه  هب  نایوما  اب  دربن  رد  ار  مدرم  شدج ، رابرهگ  مالک  هب  دانتسا  اب  دیامنزاب و  ار  نایوما 
(1) .دوب دهاوخ  نیشنمه  مّنهج  رد  وا  اب  دروشن ، هشیپ  متس  مکاح  رب  هک  ره  دومرف : نینچ 

نآرق زا  البرک  رد  نارضاح  مالک  يریذپرثا 

« فرح  » ساسا رب  ادخ  شتسرپ  فلا - 

دیاش اهینارنخس -  زا  یکی  نایم  رمـش ، .دومن  داریا  دعـس  رمع  رکـشل  يارب  ینارنخـس  دنچ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یمن دتسرپ و  یم  فرح  اب  اهنت  ار  ادخ  وا  تفگ : دیشک و  يا  هرعن  مالسلا -  هیلع  ماما  هنارگنشور  یقطنم و  مالک  ریثأت  زا  كانساره 
هتفرگ هشیر  وا  هاتوک  هشیدنا  زا  هک  رمـش  تسردان  نخـس  لوقی .» ام  يردی  ناک  نإ  فرح  یلع  هللا  دـبعی  وه  « ؛ دـیوگ یم  هچ  دـناد 

، حیملت بلاق  رد  دوب ،

71 ص :

دمحم کن : هلخدم .» هلخدـی  نأ  هللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق ، لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ...هللا  مارحل  الحتـسم  ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  - . » 1
نیما نسحم  ص382 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  305 ؛ - 304 صص ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب 

.94-93 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ،
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َرِـسَخ ِهِهْجَو  یَلَع  َبَلَْقنا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباَصَأ  ْنِإ  ِِهب َو  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباَصَأ  ْنِإَف  ٍفْرَح  یَلَع  َهللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هک دراد  هراشا  هیآ  نیا  هب 
(1) «. ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلَذ  َهَرِخآلا  اَْینُّدلا َو 

ببـس هب  اهنت  هکلب  داقتعا ، رـس  زا  هن  ار ، وا  هب  ناـمیا  ادـخ و  شتـسرپ  هک  تسا  يا  هدـیقع  تسـس  دارفا  لاـح  رگناـیب  هدـشدای ، هیآ 
، يراوشد نومزآ و  نیرتکچوک  .دـنرادن  نآ  هب  يرطاـخ  قلعت  نیرتمک  دـنا و  هدـیزگرب  دوخ  ییاـیند  تـالیامت  نیمأـت  اـب  ییوسمه 
، دیدرت گنرد و  چیه  یب  یماگنه ، نینچ  رد  نانآ  .دبوک  یمورف  ار  ناشداقتعا  راوتساان  نامتخاس  دزیر و  یم  مه  رب  ار  نانآ  هشیدنا 
رد رمـش  .تسا  يدارفا  نینچ  راک  باتزاب  ترخآ ، رد  نارـسخ  اـیند و  رد  ناـیز  .دـنرب  یم  داـی  زا  ار  نآ  دـنبات و  یمرب  يور  نید  زا 

ياهتیعقوم رد  تسین و  یقیقح  ترضح ، نآ  يرادنید  هک  دنک  یم  یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شتسردان  نانخس 
! دنتسرپ یم  هافر  شیاسآ و  لاح  رد  اهنت  ار  ادخ  دنشک و  یم  تسد  نآ  زا  راوشد 

وا .تفای  رهاظم  نب  بیبح  مالک  رد  ناوت  یم  ار  نآ  هب  راوتسا  خساپ  تسا ، نییبت  زا  زاین  یب  هناخاتـسگ ، مالک  نیا  یتسردان  دنچ  ره 
وا هب  لد  ناج و  اب  یتخانشن و  ار  ادخ  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : نینچ  رمش ، ِیمرـش  یب  ِخساپ  رد  تایآ ، هب  هراشا  هیکت و  اب  زین 
رد ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يرآ ، .يا  هدـیتسرپ  فرح » داتفه   » رب ار  وا  يدرواین و  نامیا 

ّینإ هللاو  « ؛ تسا هداهن  تهایـس  بلق  رب  رهُم  ادخ  هک  یلاح  رد  دـشابن ، هنوگ  نیا  ارچ  دـیوگ ؛ یم  هچ  وا  هک  یمهف  یمن  یبای و  یمن 
ماما کبلق .» یلع  هللا  عبط  دق  لوقی ، ام  يردت  ام  قداص  ّکنأ  دهشأ  انأ  و  ًافرح ، نیعبس  یلع  هللا  دبعت  كارأل 

72 ص :

دـسرب وا  هب  يریخ  رگا  سپ  .دتـسرپ  یم  لمع ] نودب  و   ] لاح کی  رب  طقف  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  و  : » 11 جح / - . 1
«. راکشآ نایز  نامه  تسا  نیا  .تسا  هدید  نایز  ترخآ  ایند و  رد  .دباترب  يور  دسر  ودب  ییالب  نوچ  و  دبای ، نانیمطا  نادب 
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(1) .دنداد همادا  دوخ  ینارنخس  هب  رمش  بیبح و  يوگتفگ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح 

هب يدـنبیاپ  زین  راوتـسا و  داـقتعا  هنوگ ، چـیه  تسا و  هتخانـشن  ار  ادـخ  یتسرد ، هب  رمـش  هک  تسا  نیا  بیبح ، مـالک  تسخن  شخب 
هیآ نشور  قادصم  و  تسا ، هتفرگن  شیپ  رد  ار  یقیقح  نیتسار و  ِيرادنید  هک  تسا  یناتـسرپایند  زا  دوخ  درادن و  نید  ياه  هزومآ 

.دومن هراشا  نادب  دوخ  هک  تسا  يا 

هیلع نیسح  ماما  مالک  تسا ، هدش  هداهن  رهُم  شلد  رب  هک  ور  نآ  زا  رمش  هک  تسا  هتشاد  نایب  نینچ  شنخـس ، مود  شخب  رد  بیبح 
«. کبلق یلع  هللا  عبط  دق  لوقی ، ام  يردت  ام  قداص  ّکنأ  دهشأ  انأ  و  « ؛ دبای یمنرد  ار  مالسلا 

زا هاگ  چیه  دبای و  یمنرد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  وا  هک  تسا  يریوصت  دنک ، یم  میـسرت  رمـش  تیـصخش  زا  بیبح  هک  يریوصت 
.تسا نایز  یهابت و  رد  قرغ  شدوجو  مامت  هتشادن و  رواب  نآ  ياه  هزومآ  نید و  هب  داقتعا ، يور 

نآرق زاس  ناسنا  راگدـنام و  ياه  هزومآ  زا  هتفرگرب  نآ  حور  دراد و  هراشا  تایآ  یخرب  هب  زین  بیبح  هاـتوک  نانخـس  یناـیاپ  شخب 
، ترخآ اـیند و  ناـیم  هک  تهج  نادـب  دارفا  یخرب  دـنک : یم  فـصو  هنوـگ  نیا  ار  راـکنایز  هارمگ و  دارفا  لاـح  هک  یتاـیآ  تـسا ؛
ار نانآ  زین  ادخ  دنتفا و  یم  رفک  یهارمگ و  هطرو  هب  دنا ، هداد  نآ  ورگ  رد  رـسکی  ار  ناج  لد و  دنا و  هدیزگرب  ار  ییایند  یناگدنز 

َهاَیَْحلا اوُّبَحَتْـسا  ُمُهَّنَِأب  َکـِلَذ  « ؛ دـنراکنایز ترخآ  رد  ناـنآ  دـهن و  یم  رهُم  ناـنآ  شوگ  لد و  ناگدـید و  رب  ددرگ و  یمن  نومنهر 
ْمِهِعْمَس َو ْمِِهبُوُلق َو  یَلَع  ُهللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  �َنیِِرفاَْکلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهللا ال  َّنَأ  ِهَرِخآلا َو  یَلَع  اَْینُّدلا 

73 ص :

هل لاقف  لوقی ، ام  يردـی  ناک  نإ  فرح  یلع  هللا  دـبعی  وه  نشوجلا :» يذ  نب  رمـش  [ » مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسحل   ] هل لاقف  - . 1
یلع هللا  عبط  دـق  لوقی ، ام  يردـت  ام  قداص  ّکنأ  دهـشأ  اـنأ  و  ًاـفرح ، نیعبـس  یلع  هللا  دـبعت  كارـأل  ّینإ  هللاو  رهاـظم :» نب  بیبح  »

ج1، يروـلا ، مـالِعا  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  . 323-322 صص ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  کـبلق .»
ص459.
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(1) «. َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِهَرِخآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  �َنُوِلفاَْغلا ال  ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمِهِراَْصبَأ َو 

، یگژیو نیا  .تسا  یهاوخایند  ِیبیرخت  شقن  رب  دیکأت  هیآ ، ود  كرتشم  روحم  .تسا  نشور  بیبح  مالک  هیآ و  ود  نیا  نایم  دـنویپ 
نومزآ و اـب  زین ، تسه  دارفا  نیا  رد  هک  ناـمیا  زا  یفیعـض  ِغورف  دـنزیرگب و  قـح ، یهلا و  نخـس  زا  ناـیارگایند  اـت  دوـش  یم  ببس 

.دنراکن ایز  ترخآ  رد  و  تقیقح ، ياونشان  هارمگ و  ایند  رد  يدارفا  نینچ  .دیارگ  یشوماخ  هب  يراوشد ،

هارمگ يا  هشیپاطخ  زا  راوتسا  یمالک  ب - 

یم ار  دراوم  نیا  زا  یکی  .تسا  هدـش  شرازگ  البرک  رد  رـضاح  هاگودرا  ود  ره  يوس  زا  نآرق  هب  دانتـسا  دـش ، داـی  هک  روط  ناـمه 
.تفای هفوک ، رهش  يوما  رازگراک  ریشب ،» نب  نامعن   » مالک رد  دوجوم  تاراشا  رد  ناوت 

زا ریشب » نب  نامعن  ، » دش دراو  هفوک  رهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  داهن  كاپ  ریلد و  ریفـس  نآ  لیقع ، نب  ملـسم  هک  یماگنه 
ربنم زارف  رب  وا  .دیسر  يو  شوگ  هب  وا  راک  جاور  ملـسم و  دزن  هب  نایعیـش  دمآ  تفر و  ِربخ  .تخادرپ  یم  روما  هرادا  هب  نایوما  يوس 

مهاوخن راکیپ  دزیخنرب  نم  اب  راکیپ  هب  هک  یسک  اب  نم  مدرم ، يا  تفگ : تشاد و  رذحرب  هعماج  ندومن  هدنکارپ  زا  ار  مدرم  تفر و 
امـش اب  يدـنت  هب  تروص  نآ  رد  دـیزیخرب ، تموکح  اب  تفلاخم  هب  دـیهن و  اپ  ریز  هعماج ، نامکاح  اب  ار  دوخ  ناـمیپ  رگا  اـما  درک ،

.منک یم  دروخرب 

تفرگ و داریا  وا  تسایـس  رب  هفوک ، یلاو  نانخـس  زا  سپ  يوما ، زیتس  قح  ِماـظن  ياـه  هرهم  زا  یکی  یمرـضح ،» ملـسم  نب  هللادـبع  »
اب وت  تسایس  تفریذپ و  دهاوخن  ناماس  يدنت  تنوشخ و  اب  زج  يرگن  یم  ار  هچنآ  تفگ : نینچ  هناریگ  هدرخ 

74 ص :

.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  هک  نیا  مه ]  ] دنداد و يرترب  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  نانآ  اریز  : » 109 - 107 لحن / - . 1
ترخآ رد  اهنآ  هک  تسین  کش  .دـننالفاغ  دوخ  نانآ  تسا و  هداهن  رهم  ناشناگدـید  شوگ و  اهلد و  رب  ادـخ  هک  دـنا  یناسک  نانآ 

«. دنناراکنایز نامه 
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میارب مشاب  ناوتان  ادـخ  زا  يرادربنامرف  رد  رگا  تفگ : وا  خـساپ  رد  ناـمعن  .تسا  ناگدـش  لاـمیاپ  ناـناوتان و  تسایـس  تنانمـشد ،
َنِم َنوُـکأ  نأ  « ؛ مشاـب نادــنمروز  نادــنمناوت و  زا  شناگدــنب ، هـب  متــس  وا و  ِیناـمرفان  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  رت  ینتــشاد  تـسود 

(1) «. هللا ییِصعَم  یف  نیّزعألا  َنِم  َنوکأ  نأ  نِم  ّیلإ  ُّبَحَأ  هللا  یَعاط  ِیف  َنیِفَعضَتسُملا 

رد دـیابن  دـنمناوت ، درف  يورین  هک  دوش  یم  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  نآرق  گنهرف  رد  .دراد  ینآرق  فراعم  رد  هشیر  هدـشدای ، ناـنخس 
ییاناوت ِتمعن  ِیلمع  رکش  ناشکرس ، ناراکهانگ و  لایما  اهتـساوخ و  نیمأت  يارب  تردق  نتفرگن  راک  هب  دریگ و  رارق  لطاب  تمدخ 

.تسا هدش  هدرمش  تردق ، و 

هنارازگساپس یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  ناشیا  هک  اج  نآ  تسا ؛ راکشآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نانخس  رد  قطنم  نیا  زا  يا  هنومن 
رای درک و  مهاوخن  ینابیتشپ  ناـمرجم ، زا  زگره  يدرک ، تمحرم  نم  هب  نونکاـت  زاـغآ  زا  هک  یی  اـهتمعن  هنارکـش  هب  ایادـخ  تفگ :

ًاریِهَظ َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ِّبَر  َلاَق  « ؛ تفاتـش مهاوخ  ناگدیدجنر  نامولظم و  يرای  هب  هشیمه  هکلب  دوب ، مهاوخن  ناراکمتس 
(2) «. َنیِمِرْجُْمِلل

يانعم هب  زگره  نخـس ، نیا  هتبلا  .دشاب  هتـشاد  هراشا  هدـشدای ، هیآ  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يراوتـسا  مالک  ریـشب ، نب  نامعن  نخس 
يا هرهچ  هیارا 

75 ص :

نإ مکّنکل  ...ینلتاقی و  مل  نم  لتاقأ  مل  ّینإ  ...یقرفلاو  ینتفلا  یلإ  اوعراست  و ال  لاق ... : ّمث  ...ربنملا  ریـشب ] نب  نامعنلا   ] دعـصف - . 1
نب ملسم  نب  هللادبع   » هیلإ ماقف  ...یفیسب  مکّنبرـضأل  هریغ  هلإ  يذلا ال  هللاوف  مکمامإ  متفلاخ  مکتعیب و  متثکن  یل و  مکتحفـص  متیدبأ 
یف نیفعضتسملا  نم  نوکأ  نأ  ریشب :] نب  نامعنلا   ] لاقف ...مشغلا  یلإ  يرت  ام  حلصی  ّهنإ ال  لاقف : یّیمأ  ینب  فیلح  ّیمرـضحلا » دیعس 

 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدـماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : .هللا  ییـصعم  یف  نیّزعألا  نم  نوکأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  هللا  یعاـط 
ص42؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیـش   ) يربکع يدادـغب  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  21-22 ؛ صص

هللادبع ص336 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  ص163 ؛ ج8 ،  هیاهنل ، ییادبلا و ا  ریثک ،) نبا   ) یقـشمد ریثک  نب  لیعامـسا 
ص186. ملاوعلا ، ینارحب ،

«. دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  زگره  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  هک  یتمعن  ساپ  هب  اراگدرورپ  تفگ : یسوم ] : »] 17 صصق / - . 2
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زا یکی  يو  هک  تـسا  نآ  رگناـیب  دراد و  دـیکأت  وا  یهارمگ  رب  یخیراـت  ياهـشرازگ  اریز  دـشاب ؛ یمن  ناـمعن  تیـصخش  زا  هجوـم 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ربارب  رد  هیواعم  اب  هارمه  نیفـص  گنج  رد  و  دوب ، ناـمثع  ندـش  هتـشک  ناـیرج  رد  نیرفآ  شقن  رـصانع 

.دیگنج

گرم زا  سپ  وا  .دوب  راد  هدـهع  يوـما ، تموـکح  رد  هک  تسا  يرگید  بصاـنم  قـشمد ، رد  تواـضق  صمح و  هفوـک ، ینارمکح 
(1) .دومن تعیب  ریبز  نب  هللادبع  اب  دیزی ،

.تسالبرک خیرات  زا  شرازگ  کی  هژیو  لیلحت  یناوخزاب و  اهنت  تسا ، هدش  نایب  هراب  نیا  رد  هچنآ 

تیاده ناشخرد  غارچ  ج - 

رب ینیـسح  هریـس  ینآرق و  نیمارف  زا  رثأـتم  وا  .تشاد  روضح  ینیـسح  هاـگودرا  رد  هک  دوـب  يرادـمان  ناـیراق  زا  ریـضخ ،» نب  ریُرب  »
نانمـشد اب  ات  تساوخ  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  اروشاـع  زور  رد  ور ، نیا  زا  .تشاد  دـیکأت  نمـشد  هظعوم  يرگنـشور و 

(2) .دیوگب نخس 

هب مدرم ، يا  ناه  دومن : زاغآ  نینچ  ار  شیایوگ  هاتوک و  نخـس  تفر و  نمـشد  يوس  هب  زین  وا  داد و  هزاـجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
و ادخ ، يوس  هب  هدـنناوخارف  وا ، نذا  هب  و  دـشاب ، هدـنهد  میب  ناسر و  هدژم  ات  تخیگنارب  قح  هب  ار  دـمحم  هبترمدـنلب  يادـخ  یتسار 
هب همادا  رد  هاگ  نآ  ًارِینُم .» ًاجاَرِس  ِِهنْذِِإب َو  هللا  َیلِإ  ًایِعاَد  ًاریِذَن َو  ًاریَِشب َو  ِّقَحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  َّلَج  َّزَع َو  َهللا  َّنإ  « ؛ دشاب كانبات  یغارچ 

ییاوران خساپ  اب  دیا ؟ هدش  لئاح  وا  تارف و  نایم  دیا و  هتـسب  وا  رب  ار  بآ  لیلد  هچ  هب  .تسادخ  لوسر  دـنزرف  نیـسح  تفگ : نانآ 
مالک هب  فلاخم ، رکشل  دارفا  یخرب  هک 

76 ص :

، هرهاطلا يرتعلا  متآم  یف  يرخافلا  سلاجملا  نیدلا ،) فرـش  همالع   ) يوسوم نیـسحلادبع  کن : وا  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 1
یلع نب  نیسحلا  مامالا  يایح  یشرق ، فیرـش  رقاب  ص8 ؛  ج2 ، هسایـسلا ، یمامالا و  هبیتق ،) نبا   ) يرونید ملـسم  نب  هللادبع  ص193 ؛

ص349. ج2 ، لیلحتو ، یسارد  مالسلا ،  هیلع 
.دشاب ریرب »  » وا مان  هک  تسا  نآ  رتیوق  نامگ  اما  تسا ، فالتخا  شرازگ  نیا  رد  يو  مان  هرابرد  - . 2
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(1) .تفای همادا  هلداجم ، وگتفگ و  تروص  هب  وا  ینارنخس  دنداد ، ریرب  راوتسا 

ًادِهاَش َو َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دراد حیملت  هراشا و  بازحا  هروس  زا  هیآ  ود  نیا  هب  دوب ، هرهـش  ءارقلا » دّیـس   » هب هک  ریرب  نخس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیگ  ژیو  یخرب  هاگیاج و  رگنایب  تایآ ، نیا   (2) «. ًارِینُم ًاجاَرِس  ِِهنْذِِإب َو  هللا  َیلِإ  ًایِعاَد  �ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم َو 
زین ریرب  .دـناد  یم  تیادـه  غورفرپ  كاـنبات و  غارچ  ادــخ و  يوـس  هـب  هدــنناوخارف  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  نآرق ، .تـسا 

يرگنشور هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نایم  تبـسن  يروآدای  ینآرق و  نایب  نیا  رب  هیکت  اب  هنادنمـشوه 
اب هتـسیاش  يراتفر  دـنبایرد و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـصخش  هاگیاج و  ِيدـنمجرا  ییـالاو و  نانمـشد ، هک  دوب  راودـیما  تخادرپ و 

.دنریگ شیپ  رد  تسا ، تیاده  غارچ  دوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  هک  ناشیا 

يزارفارس دشر و  هار  د - 

هب ار  مهاگدید  دیونـشب و  ارم  هناهاوخریخ  نانخـس  مدرم ، يا  ناه  دندومرف : موقرم  هرـصب ، نارـس  هب  همان  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(3) “« داشرلا لیبس  مکدهأ   ” يرمأ اوعیطت  یلوق و  اوعمست  « ؛ منک يربهر  یتخب  کین  يزارفارس و  هب  ار  امش  ات  دیدنب ، راک 

نم زا  تفگ : نینچ  مدرم  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  .دراد  هراـشا  رفاـغ  هروـس  زا  هیآ ا ي  هب  تسا  هدـمآ  ماـما  هماـن  ناـیاپ  رد  هک  يریبـعت 
هار هب  ار  امش  هک  دییامن  يوریپ 

77 ص :

.مهمّلکأف مهیلإ ، جرخأف  یل  نذأتأ  هللا ، لوسر  نبا  ای  لاقف : ّینادـمهلا  ریـضخ  نب  ریرب  هل : لاـقی  هتعیـش  نم  لـجر  هیلع  لخدـف  - . » 1
ًارینم ًاجارس  هنذإب و  هللا  یلإ  ًایعاد  ًاریذن و  ًاریـشب و  ّقحلاب  ًادّمحم  ثعب  ّلج  ّزع و  هللا  ّنإ  سانلا ، رـشعم  ای  لاقف : مهیلإ ، جرخف  هل  نذأف 
خیـش  ) یمق هیوباب  نبا  یلع  نب  دمحم  کن : ...هللاوف » مالکلا  ترثکأ  دـقف  اولاقف ... : هنبا ، نیب  هنیب و  لیح  دـق  ...تارفلا و  ءام  اذـه  و 

.233-232 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  مّرقم ، يوسوم  قازرلادبع  ص222 ؛ یلامالا ، قودص ،)
هب ادخ ، يوس  هب  هدننک  توعد  و  میداتسرف ، هدنهدرادشه  رگتراشب و  هاوگ و  تَمِس ] هب   ] ار وت  ام  ربمایپ ، يا  : » 46-45 بازحا / - . 2

«. كانبات یغارچ  وا ، نامرف 
یف داشرالا  يربکع ، يدادـغب  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ص357 ؛ ج5 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  - . 3

ص200. بقانملا ، یمزراوخ ، دمحا  نب  قفوم  ص206 ؛ دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم 
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(1) «. ِداَشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َنَمآ  يِذَّلا  َلاَقَو  « ؛ مدرگ نومنهر  تسار 

زا يوریپ  وا  زا  يوریپ  اریز  تسا ؛ نارگید  يارب  نوعرف  لآ  نمؤم  هریـس  ِيرگتیاده  تسخن ، هتکن  تسا : هتفهن  هیآ ، نیا  رد  هتکن  ود 
.تسا میقتسم  طارص  قادصم  ادخ و  هداتسرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هار 

�ِإ ْمُکیِدْهَأ  اَم  َو  : » تفگ یم  نوعرف  .دوب  هدـش  هراشا  نیـشیپ ، تایآ  رد  هک  تسا  نوعرف  تسردان  نخـس  هب  ندز  نعط  رگید ، هتکن 
.دوب نوعرف  تسردان  ياعدا  رب  ینالطب  طخ  نوعرف ، لآ  نمؤم  نخس  ِداَشَّرلا .» َلِیبَس 

نیا ارچ  تسناد ؛ تیاده  هار  ار  دوخ  زا  يوریپ  دناوخ و  ارف  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  نارگید  هرصب و  نارس  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هنارّوزم نانخـس  زا  هدرپ  هلمج ، نیا  رگید ، يوس  زا  .تسا  يوبن  هریـس  اب  گنهامه  وا  هریـس  ادخ و  لوسر  دنزرف  وا  هک  دـشابن  هنوگ 

و دـندرک ، یم  یفرعم  نید  ِرگتیادـه  ياه  هزومآ  اب  قباطم  ار  شیوخ  راک  مومـسم ، تاغیلبت  رد  هک  ناـنامه  تشاد ؛ یمرب  نایدـیزی 
! دنتسناد یم  نید  زا  جورخ  ار  ینیسح  هریس 

يریگ هجیتن 

یتفلا هک  يا  هنوگ  هب  داهن ، نانابز  برع  یناـیب  بولـسا  رب  یقیمع  ریثأـت  اوآ ، ییاـسر  اـنعم و  يدـنلب  ببـس  هب  لوزن ، زاـغآ  زا  نآرق 
.مینیب یم  اروشاع  هسامح  رد  مالسا و  خیرات  مشـش  ههد  رد  ار  نآرق  زا  يریذپرثا  زا  يا  هنومن  .دندرک  رارقرب  نآرق  تایبدا  اب  نیریش 

، تسا هدومن  خر  شناراـی  مالـسلا و  اـمهیلع  یلع  نبا  نیـسح  مـالک  رد  رترب ، یتفیک  رتشیب و  یتـیمک  اـب  هدـشدای ، یگژیو  دـنچ  ره 
گنرد لمأت و  ترورض  رب  همه ، نیا  .دنتفرگ  یم  هرهب  تایآ  زا  فلتخم ، فادها  اب  ناشنانخس ، نایم  زین  مالسلا  هیلع  ماما  ناضراعم 

.دیامن یم  دیکأت  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ناضراعم  ِیسانشراتفر  رد  رتنوزفا 

78 ص :

«. منک تیاده  تسرد  هار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  ارم  نم ، موق  يا  تفگ : دوب  هدروآ  نامیا  هک  سک  نآ  و  : » 38 رفاغ / - . 1
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ینیسح هسامح  رد  نآرق  ریسفت  لصف 3 :

.دوش یم  نییبت  تایآ ، دارم  نوگانوگ ، ياه  هویش  رازبا و  رب  هیکت  اب  نآ  رد  هک  تسا  یمالسا  مولع  مهم  ياه  هتشر  زا  ریـسفت  شناد 
تایآ و ریاس  رد  ربدت  اب  هیآ  ره  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  هتسناد  ییاه  هویش  نیرتهب  زا  نآرق » هب  نآرق  ریسفت  ، » يریسفت ياهشور  نایم 

.دوش یم  ریسفت  اهنآ  زا  يریگ  هرهب 

بوسحم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يریسفت  ياه  هویـش  زا  دراد و  زارد  يا  هنیـشیپ  شور  نیا  يریگراک  هب  اهـشهوژپ ، هجیتن  ساسا  رب 
.ددرگ یم 

نییبت هب  هدومن و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  دننآرق ، هب  ناهاگآ  هک  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  دـننامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا نایرـصب  زا  یخرب  هک  اج  نآ  میبای ؛ یم  هرـصب  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  خـساپ  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  .تسا  هتخادرپ  تایآ  دارم 

، دیامن نایب  ار  دمص »  » يانعم ات  دنتساوخ  ناشرضحم 

79 ص :
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(1)  . ...تسا هدومن  ریسفت  شباتک  رد  ار  دمص »  » ناحبس يادخ  دنتشاگن : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ماما ریـسفت  زا  يا  هنومن  زین  ینیـسح  هسامح  رد   (2)، تسا هدش  شرازگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  يریـسفت  تایاور  رب  نوزفا 
« هیبلعث  » هاگلزنم هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یناـمز  .دـید  ناوت  یم  ار  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  هویـش  يریگراـک  هب  مالـسلا و  هیلع 

زاس هاگآ  ادخ  نخس  نیا  زا  ارم  یمارگ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دیـسر و  ناشیا  رـضحم  هب  بلاغ » نب  رـشب   » مان هب  يدرف  دندیـسر ،
(3) «. ْمِهِماَمِِإب ٍساَنُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  : » تسا هدومرف  هک 

دناوخ و یمارف  تیاده  هب  ار  نارگید  هک  ییاوشیپ  دنا : هنوگ  ود  نایاوشیپ  دومرف : نینچ  عماج ، هاتوک و  یخساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نانآ .دنیامن  یم  تباجا  ار  وا  توعد  يا  هدـع  دـنک و  یم  توعد  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  ییاوشیپ  ای  و  دـنریذپ ؛ یم  وا  زا  یهورگ 

دنوادخ هک  نانچ  دنخزود ، رد  نانیا  تشهب و  رد 

80 ص :

امهیلع ّیلع  نب  نیسحلا  یلإ  اوبتک  يرصبلا  لهأ  ّنأ  مالـسلا  مهیلع  هیبأ  نع  رقابلا  هیبأ  نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  ینثّدح  و  - . » 1
و ال هیف ، اولداـجت  ـال  و  نآرقلا ، یف  اوـضوخت  ـالف  دـعب  اـّمأ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  مهیلإ : بتکف  ...دمـصلا  نع  هنولأـسی  مالـسلا ،

هدعقم ءّوبتیلف  ملع  ریغب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  يّدج  تعمـس  دـقف  ملع ، ریغب  هیف  اومّلکتت 
ًاوفک هل  نکی  مل  �دلوی و  مل  دـلی و  مل  : » لاقف هرّـسف  ّمث  دمـصلا » هللا  �دـحأ  هللا  : » لاقف دمـصلا  رّـسف  دـق  هناحبـس  هللا  ّنإ  و  رانلا ، نم 

هداهـشلا بیغلا و  ملاع  “، ” دلوی مل  دلی و  مل   ” يذلا دمـصلا “ هللا   ” مکلذـف ...دـلولاک  فیثک  ءیـش  هنم  جرخی  مل  دـلی “ مل  <. ” دـحأ
ینیـسح مشاه  قیقحت  دیحوتلا ، قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب  نبا  یلع  نب  دمحم  کن : دحأ .»“ ًاوفک  هل  نکی  مل  و  “، ” لاعتملا ریبکلا 

ج5، یفاصلا ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  488 ؛ - 487 صص ج10 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  91-92 ؛ صص ینارهت ،
، یـسلجم رقابدمحم  711-712 ؛ صص ج5 ، یتـالحم ، یلوسر  مشاـه  قـیقحت  نیلقثلا ، روـن  يزیوـح ، هعمج  نب  یلع  دـبع  ص393 ؛

ص391. ج20 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  223-224 ؛ صص ج3 ، راونالاراحب ،
.568  - 551 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  یعوسوم  مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  تاقیقحت  زکرم  کن : هراب  نیا  رد  - . 2

«. میناوخ یمارف  ناشیاوشیپ  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  نک ] دای  : »] 71 ءارسا / - . 3
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(2).(1)« ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  : » دیامرف یم 

، دـش داـی  هچنآ  زج  .دـنتخادرپ  تسا ، ءارـسا  هروس  رد  هک  روکذـم  هیآ  ریـسفت  نییبـت و  هب  يروش  هروـس  زا  يا  هیآ  رب  هیکت  اـب  ماـما 
هک درب  دای  زا  دیابن  اما  دـشن ، نکمم  البرک  هثداح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  زا  نآرق  ریـسفت  زا  يرگید  هنومن  هب  یـسرتسد 

.تسا ینامسآ  باتک  نیا  ِیلمع  ریسفت  ناشیا  راتفر  راتفگ و  دشاب و  یم  نآرق  دنلب  فراعم  ساسا  رب  ماما  نآ  راتفگ  راتفر و  مامت 

81 ص :

«. شتآ رد  یهورگ  دنتشهب و  رد  یهورگ  : » 7 يروش / - . 1
، هللا لوسر  نبا  ای  لاقف : بلاغ ،» نب  رـشب  : » هل لاقی  لجر  هیلع  درو  یّیبلعثلا  اولزن  اّملف  هباحـصأ ، مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  راـسف  - . » 2

هلالـض یلإ  اعد  مامإ  و  هیلإ ، هوباجأف  يدـه  یلإ  اـعد  ماـمإ  لاـق : مهماـمإب » ساـنأ  ّلـک  اوعدـن  موی  : » ّلـج ّزع و  هللا  لوق  نع  ینربخأ 
یلع نب  دـمحم  کن : ریعـسلا .»» یف  قیرف  هّنجلا و  یف  قیرف  : » ّلج ّزع و  هلوق  وه  و  رانلا ، یف  ءالؤه  و  هّنجلا ، یف  ءالؤه  اهیلإ ، هوباـجأف 

.218 - 217 صص یلامالا ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نبا 
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82 ص :
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ینیسح هسامح  رد  نآرق  نیدامن  روضح  لصف 4 :

هراشا

هزوح رد  نآ  تاقتـشم  و  داـمن »  » هژاو .تسـالبرک  رد  نآ  نیداـمن » روضح  ، » ینیـسح هساـمح  رد  نآرق  یلجت  ياـه  هنوـگ  زا  یکی 
زا يدراوم  هب  رـضاح  راتـشون  رد  نیدامن » روضح   » حالطـصا .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  نوگاـنوگ  یناـعم  هب  فلتخم ، نونف  اهـشناد و 

مرتحم و يرما  نانوچ  نآ -  زا  يا  هژیو  مایپ  ای  هیآ و  ندوب  رظن  دم  نودب  نآرق -  نآ ، رد  هک  دراد  هراشا  البرک  هثداح  ياهدادـیور 
.دشاب یم  حرطم  سدقم ،

مرتـحم و روـما  یگمه ، نآ ، اـب  طـبترم  روـما  رگید  نآرق و  ظـفح  نآرق ، توـالت  نآرق ، اـب  سنا  نآرق ، اـب  ییانـشآ  دراوـم  نیا  رد 
.تسا دودرم  دشابن ، گنهامه  نآرق  سدقت  هجو  اب  هک  راتفگ  راتفر و  هنوگره  دوش و  یم  هدرمش  دنمشزرا 

رد دومن : هیارا  شخب  ود  رد  ناوت  یم  ار  اهدادیور  زا  هتسد  نیا 

83 ص :
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روضح شخب ، نیمود  رد  و  دوش ؛ یم  یناوخزاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راـتفر  راـتفگ و  رد  نآرق  نیداـمن  روضح  تسخن ، شخب 
.ددرگ یم  شرازگ  دندوب ، دننام  یب  یناگتسیاش  ریلد و  ینازابکاپ  هک  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  راتفر  راتفگ و  رد  نآرق  نیدامن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 

هراشا

هیلع نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح  زا  یناوارف  دراوم  اروشاع ، هسامح  زا  هدش  شرازگ  نوتم  رد  دش ، دای  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
یمربرد ار  نآ  زا  دعب  و  البرک ، هب  ینیسح  ناوراک  ندیـسر  زا  شیپ  ثداوح  ینامز ، ظاحل  هب  اهـشرازگ  نیا  .دوش  یم  هدید  مالـسلا 
.ددرگ یم  هیارا  تمسق  ود  رد  تسخن  شخب  بلاطم  هدش ، شرازگ  دراوم  ندومن  دنم  ماظن  ترورض  زین  تهج و  نیمه  هب  .دریگ 

البرک هب  ندیسر  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 

نآرق تئارق  فلا - 

همیخ تسا : هدرک  شرازگ  نینچ  ار  شرادید  هدومن ، تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک  هب  هکم  ریسم  رد  هک  يدارفا  زا  یکی 
[ مالـسلا هیلع  نیـسح [  ِنآ  زا  اه  همیخ  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ اه  همیخ  نیا  بحاص  مدیـسرپ  .دوب  هدش  اپرب  نابایب  رد  هک  مدـید  ییاه 
: َلاق َنآرُقلا ، أرقَی  ٌخیَش  اذإَف  « ؛ دوب ریزارس  شنـساحم  اه و  هنوگ  رب  کشا  ْدناوخ و  یم  نآرق  هک  مدید  ار  يدرم  .متفر  شدزن  .تسا 

نآ رد  یسک  هک  راید  نیا  رد  هک  دش  هچ  تیادف ! مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  متفگ : ِهتَیَحل .» ِهیَّدَخ َو  یلَع  ُلیـسَت  ُعومدلا  و 
سپ منیب ! یمن  شیوخ  هدنـشُک  زج  ار  نانآ  نم  دنتـشاگن و  نم  هب  نایفوک  هک  تسا  ییاه  همان  نیا ، تفگ : دیدیزگ ؟ تماقا  تسین ،

یهلا و تاسدقم  ساپ  هک  تسا  نم  لتق  هب  ندیزای  تسد  زا 

84 ص :
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(1) .دوش یم  هتسکش  نآ  ياهتمرح 

یمالسا تیمکاح  داهن  نآرق و  ب - 

يدرف و  هدرک ، هراشا  یمالسا  هعماج  تیمکاح  رد  نآرق  یـساسا  شقن  الاو و  هاگیاج  رب  اه  همان  یخرب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دشاب راوتسا  ینآرق ، دنلب  ياه  هزومآ  فراعم و  رب  شتیریدم  تموکح و  ساسا  هک  دنا  هتسناد  تماما  هتسیاش  ار 

ماما و ام ، هک  دوب  نیا  ناتناگرزب  نخـس  .متفایرد  دیدرک ، نایب  ناتیاه  همان  رد  ار  هچنآ  مامت  دنتـشاگن : نایفوک  همان  خـساپ  رد  ناشیا 
ماما دنگوس ، مناج  هب  .دروآ  درگ  تیاده ، ریـسم  رد  تسرد و  هویـش  هب  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  ادخ  ات  ایب  ام  يوس  هب  وت  میرادن ، يربهر 

نینچمه  (2) «. باتکلاب مکاحلا  �إ  مامإلا  ام  يرمعلف  « ؛ دشاب دنبیاپ  نادب  دنک و  لمع  یهلا  باتک  هب  هک  یسک  نآ  رگم  تسین 

85 ص :

نمل تلقف : ضرألا ، نم  يالفب  یبورـضم  یینبأ  تیأر  لاق : نیـسحلا ، هفاش  نم  ینثّدح  لیعامـسإ ... » نب  یـسوم   » انربخأ لاق : - . » 1
یبأب تلق : لاق : هتیحل ، هیّدخ و  یلع  لیست  عومدلا  و  لاق : نآرقلا  أرقی  خیش  اذإف  هتیتأف  لاق : مالسلا ،] هیلع  نیـسحل [  هذه  اولاق : هذه ؟

، یلتاق الإ  مهارأ  ّیلإ و ال  هفوکلا  لهأ  بتک  هذه  لاقف : دحأ ؟ اهب  سیل  یتلا  يالفلا  دالبلا و  هذه  کلزنأ  ام  هللا  لوسر  نبا  ای  یّمأ  و 
 ، ج8 هیاـهنلا ، ییادـبلا و  ریثـک ،) نبا   ) یقـشمد لیعامـسا  نب  دـمحا  کـن : اـهوکهتنا .» ـالإ  هـمرح  اوعَدَـی هللا  مـل  کـلذ  اوـلعف  اذإـف 

دمحم 308 ؛ - 307 صص مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  یمجرت  رکاسع ،) نبا   ) یعفاش هللا  یبه  نب  نسح  نب  یلع  182-183 ؛ صص
.306-305 صص یجرغاص ، نومأم  یسوسقرع ، میعن  دمحم  قیقحت  ج4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، دمحا  نب 

�جأ هلاقم  مترکذ و  متصصق و  يذلا  ّلک  تمهف  دق  ...دعب و  اّمأ  .نینمؤملا  نیملـسملا و  نم  ألملا  یلإ  ّیلع  نب  نیـسحلا  نم  - . > 2
نئادـلا و  طسقلا ، مئاقلا  باتکلاب  مکاحلا  �إ  مامإلا  ام  يرمعلف  ...يدـهلا  یلع  کب  انعمجی  هللا  ّلعل  ِْلبقأف  ماـمإ  اـنیلع  سیل  ّهنإ  مکئ :

هللادبع ص17 ؛ مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : مالـسلا .> هللا و  تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  هللا  نیدب 
داشرالا دیفم ،) خیـش   ) يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ص8 ؛  ج2 ، هسایسلا ، یمامالا و  هبیتق ،) نبا   ) يرونید ملـسم  نب 

 ، مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  ص39 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  یفرعم  یف 
نبا خیرات  نودلخ ،) نبا   ) یمرـضح دمحم  نب  نمحرلادبع  ص16 ؛ نازحالا ، ریثم  اـمن ،) نبا   ) یلح رفعج  نب  دـمحم  ص242 ؛ ج3 ،

.23-22 صص ج3 ، نودلخ ،
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دنتـسناد و یهلا  باتک  ساسا  رب  ار  تضهن  نیا  رد  شتوعد  هرـصب ، رهـش  ناگرزب  مدرم و  هب  يا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
زاس ناسنا  مسر  هار و  ادـخ و  هوکـشرپ  باتک  هب  ار  امـش  متـسرف و  یم  ناتیوس  هب  ممایپ  هارمه  هب  ار  يریفـس  کنیا  دنتـشاگن : نینچ 
ماما دراوم  نیا  رد   (1)  «. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِیبَن  هّ هّنُـس  هللا َو  ِباتِک  یلإ  مُکوُعدأ  انأ  َو  « ؛ مناوخ یمارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ 

.دنا هدش  روآدای  ار  نآرق  اب  یمالسا  مکاح  راتفر  یگنهامه  ترورض  اراکشآ  مالسلا  هیلع 

البرک هب  ندیسر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآرق و  نیدامن  روضح 

هراشا

نانآ هب  هک  دوب  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يورارف  یناوارف  نیارق  هلدا و  هک  تفگ  ناوت  یم  یخیرات ، ياهشرازگ  رب  هیکت  اب 
هب هچ  ره  نانآ  هک  اتفگـش  .دز  دـهاوخ  مقر  ار  ناشیگدـنز  نیماجرف  ثداوح  البرک ، نیمزرـس  هب  ندـش  کیدزن  درک ، یم  دزـشوگ 

ینوزف نآرق ، توالت  هلمج  زا  يونعم  روما  هب  نانآ  هقالع  تشگ و  یم  رتنوزفا  ناشیراوتـسا  دندش ، یم  رتکیدزن  دوخ  یگدنز  نایاپ 
.دیآ یم  یپ  رد  اهشرازگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  .تفای  یم 

نآرق توالت  هب  قشع  فلا - 

هیلع نیسح  ماما  تشاد ، نانآ  دیدج  میمصت  زا  ناشن  هک  دعـس  رمع  رکـشل  رد  شوجو  بنج  عورـش  زا  سپ  مرحم ، مهن  زور  رـصع 
تسیب هارمه  هب  سابع  ترضح  .تشاد  لیسگ  نمشد  هاپس  يوس  هب  قیقد  یهاگآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  شدیشر  ردارب  مالـسلا ، 

.دیسرپ نانآ  هزات  همانرب  زا  دمآ و  يوما  هاپس  دزن  رفن 

86 ص :

یلإ مکوعدأ  انأ  باتکلا و  اذهب  مکیلإ  یلوسر  تثعب  دق  و  يرصبلاب ... : سامخألا  سؤر  یلإ  مالـسلا ... ] هیلع  نیـسح [  بتک  - . » 1
265-266؛ صص ج4 ، كوـلملا ، ممـالا و  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  کـن : هلآ .»...  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبـن  هّنـس  هللا و  باـتک 

نیسحلا راصنا  یف  نیعلا  راصبَا  يوامـس ، رهاط  نب  دمحم  ص170 ؛ ج8 ،  هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقشمد ریثک  نب  لیعامـسا 
ص155. ج27 ، یفجن ، یشعرم  دومحم  مامتها  هب  قحلا ، قاقحا  تاقحلم  یفجن ، یشعرم  نیدلا  باهش  ص26 ؛ مالسلا ،  هیلع 
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مالسلا هیلع  ماما  دزن  ات  دنزرون  باتش  راک  نیا  رد  ات  تساوخ  نانآ  زا  سابع  .مینک  مامت  ار  راک  ات  تسا  هدیـسر  ریما  روتـسد  دنتفگ :
نمشد يوس  کنیا  نم ، ِسابع  دومرف : نمشد  هشقن  زا  یهاگآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دناسرب  ناشیا  هب  ار  مایپ  نیا  دور و 
ناتـسآ رب  نیبج  هک  دیما  نادـب  رادزاب ، ام  زا  بشما  ار  ناشترارـش  زادـنا و  ریخأت  هب  ادرف  دادـماب  ات  ار  ناشموجه  یتسناوت  رگا  ورب و 

اعد و هتفیـش  مراد و  تسود  ار  شباتک  ندـناوخ  زاـمن و و  ردـقچ  نم ، هک  دـناد  یم  دوخ  ادـخ  .میبلط  شزرمآ  وا  زا  میهن و  یبوبر 
(1) «. رافغتسالا ءاعُدلا و  ِهباتِک َو  هَوالِت   َ َُهل و هالَصلا  ُّبُِحا  دَق  ّینأ  ُمَلعَی  َوُهَف  « ؛ میوا زا  یهاوخ  شزرمآ  رایسب و  شیاین 

ات مدش  جراخ  دوخ  همیخ  زا  مرحم  مهد  بش  تسا : هدـش  شرازگ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  زا  لقن  هب  عبانم  یخرب  رد  نینچمه 
دندوب و هتسشن  اهنت  ناشیا  .مدیسر  شرضحم  هب  دندوب ، هتشارفا  ماما  يارب  هک  يا  همیخ  رد  .مریگ  ربخ  شنارای  مراوگرزب و  ردارب  زا 

(2) .دندناوخ یم  نآرق  دندرک و  یم  اوجن  ادخ  اب 

اّما .تسا  لالدتسا  زا  زاین  یب  نشور و  يرما  نمشد ، نایرکشل  يدرمان  یتسپ و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  سفن  تزع  حور و  يدنلب 
نینچ هدارا ، تسـس  ناگیام  نود  هدزایند و  ناشیدـنا  جـک  نآ  اب  مرحم ، مهن  زور  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  یتسار  هب 

توالت تاجانم و  تصرف  ناشیا  دـنزادنا و  ریخأـت  هب  بش ، کـی  ار ، دربن  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  تشاذـگ و  ناـیم  رد  ار  یتساوخرد 
.دنشاب هتشاد  نآرق 

87 ص :

هلیللا و اّنبرل  یّلصن  انّلعل  هیشعلا ، اّنع  مهعفدت  هودغلا و  یلإ  مهرّخؤت  نأ  تعطتسا  نإف  مهیلإ  عجرا  مالـسلا :] هیلع  نیـسحلا   ] لاق - . » 1
لتقم يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کن : رافغتسالا .» ءاعدلا و  هباتک و  هوالت  هل و  هالصلا  ّبحأ  دق  ّینأ  ملعی  وهف  هرفغتسن ، هوعدن و 

، دابعلا یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیش   ) يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ص106 ؛ مالسلا ،  هیلع  نیسحلا 
 ، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لـتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماـع ، نیما  نسحم  ص243 ؛ ملاوـعلا ، ینارحب ، هللادـبع  90 ؛  - 89 صص ج2 ،

ص118.
، یمیخ هل  درفأ  دـق  و  هراصنأ ، مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  یخأ  دّـقفتأل  یتمیخ  نم  تجرخ  مّرحملا  نم  ءاروشاع  یلیل  تناک  اّمل  - . » 2

ص408. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامإلا  تاملک  یعوسوم  کن : نآرقلا .» ولتی  ّهبر و  یجانی  هدحو  ًاسلاج  هتدجوف 
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رد هک  یـسنا  تسین ؟ نآرق  هب  سنا  یگتـسبلد و  رگنایب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  نآرق  يالاو  هاـگیاج  رگناـشن  همه ، نیا  اـیآ 
نخـس دزومآ و  نابز  هک  نآ  زا  شیپ  یلاسدرخ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا : هدش  وگزاب  نینچ  هیفنح  نب  دمحم  مالک 

(1) «. قِطنَی نأ  لبَق  َیحَولا  أَرَق  َو  « ؛ دومن یم  توالت  ار  یحو  تایآ  دیوگب ،

نآرق زا  یهاگآ  گرزب  تمعن  ب - 

رب ار  ادخ  هراومه  دیاب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نآ ، اب  ییانشآ  نآرق و  فراعم  زا  یهاگآ  رادم ، قح  رگن و  فرژ  ياهناسنا  رظن  رد 
هارمه نآ  ياه  هزومآ  هب  لمع  فراعم و  مهف  اب  نآرق  فراعم  زا  یهاگآ  رگا  هک  دـنا  هتفاـیرد  یتسرد  هب  یناـسک  نینچ  .دوتـس  نآ 

هیلع نیـسح  ماما  نانخـس  رد  هاگدـید  نیا  زا  هتـسجرب  يا  هنومن  .دریذـپ  یم  ماجرف  یبقع ، رد  تداعـس  ایند و  رد  یبایماک  هب  ددرگ ،
.تسا هدش  سکعنم  مالسلا 

هب ور  مراوگرزب  ردـپ  دـنا : هدومن  شرازگ  نینچ  ار  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رـالاس  ياروشاـع  بش  نانخـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
و شیاسآ ، یـشوخ و  رد  ار  وا  میاتـس و  یم  اهـشیاتس  نیرتوکین  نیرتهب و  اب  ار  هبترمدنلب  اتمه و  یب  يادخ  دومرف : نینچ  باحـصا ،

تمارک توبن ، اب  یتشاد و  ینازرا  تلاسر  تمعن  ربماـیپ ، نادـناخ  اـم  هب  هک  ساپـس  ار  وت  ایادـخ  .میوگ  یم  ساپـس  یتخـس  جـنر و 
(2) «. نآرقلا انتمّلع  هّوبنلاب و  انتمرکأ  نأ  یلع  كدمحأ  ّینإ  ّمهّللا  « ؛ یتخومآ ار  نآرق  ام  هب  يدیشخب و 

88 ص :

ص302. ج1 ، یفاکلا ، نم  لوصالا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 1
هیلع یبأ  تعمـسف  ضیرم  كاذ  ذإ  اـنأ  مهل و  لوقی  اـم  عمـسأل  توندـف  مالـسلا :  اـمهیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  ّیلع  - . »... 2

هّوبنلاب و انتمرکأ  نأ  یلع  كدمحأ  ّینإ  ّمهّللا  ءاّرـضلاو ، ءاّرـسلا  یلع  هدـمحأ  ءانثلا و  نسحأ  هللا  یلع  ینثأ  هباحـصأل : لوقی  مالـسلا 
يدادغب نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ص107 ؛ مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدـماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  کـن : نآرقلا .» اـنتمّلع 

ص455؛ ج1 ، يرولا ، مالِعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  ص91 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیش   ) يربکع
لتقم یف  ناجـشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص243 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادبع  ص392 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم 

ص118. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا 
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نمشد ربارب  تسد  هب  نآرق  ج - 

ربارب رد  تسد ، هب  نآرق  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دـنک  یم  ناـیب  اهـشرازگ  یخرب  هدـشدای ، دروم  ود  رب  نوزفا 
(1) .دش رضاح  نمشد  رکشل 

(2) .تسالبرک رد  نآرق  نیدامن  روضح  زا  يرگید  هنومن  دوخ  نیا 

خـساپ ناوتب  دیاش  تسا ؟ هشیدنا  مادـک  دامن  رکفت و  هچ  رگنایب  باهتلا ، رپ  راوشد و  تاظحل  نانچ  رد  نآرق  نتـشاد  هارمه  یتسار ،
هب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ناشیا  هک  اج  نآ  تفای ؛ هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتـسا  مالک  رد  ار  شـسرپ  نیا 

: دنا هتشاگن  نینچ  هتسناد و  تسا -  ینآرق  شخب  یلاعت  هزومآ  ود  هک  داسف -  يزیرنوخ و  زا  رود 

لیلد نیمه  هب  .دوب  مدرم  هب  ندیشخب  یهاگآ  ترضح  نآ  یلصا  فده  .دوبن  يزیرنوخ  راتشک و  هشیدنا  رد  زگره  نادیهـش  رالاس  »
(3) «. ...هتفر نانآ  نایم  هب  دربن ، هماج  حالس و  یب  تسد ، هب  نآرق  هاگ  تخادرپ ؛ تجح  مامتا  هب  دعس » رمع   » نایهاپس اب  اهراب 

نآرق نیدامن  روضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای 

هراشا

رانک رد  هسامح ، نیا  ِیگدنـشخرد  .تسا  هدمآ  دیدپ  خیرات ، رد  هک  تسا  ییاه  هسامح  نیرتکانبات  زا  ینیـسح  هسامح  دـیدرت ، یب 
نآ قیال  نازابرس  شقن  يافیا  روضح و  هجیتن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هداعلا  قوف  يربهر  دننام  یلماوع 

89 ص :

یقشمد ریثک  نب  لیعامـسا  کن : هیدی .» ًاعفار  موقلا  لبقتـسا  ّمث  هیدی ، نیب  هعـضوف  ًافحـصم  ذخأ  هسرف و  یلع  نیـسحلا  بکر  - . » 1
نب یلع  لیلجلا  مامالا  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج  ینوعاب ، یقـشمد  دمحا  نب  دمحم  ص193 ؛ ج8 ،  هیاهنلا ، ییادـبلا و  ریثک ،) نبا  )

مامتها هب  قحلا ، قاقحا  حرش  یشعرم ، ینیسح  نیدلا  باهـش  ص284 ؛ ج2 ، يدومحم ، رقابدمحم  قیقحت  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا 
ص603. ج33 ، یفجن ، یشعرم  دومحم 

هب تجح ، مامتا  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دـشاب  ناـیفوک  هماـن  دروم ، نیا  رد  فحـصُم »  » هژاو زا  دارم  تسا  نکمم  هتبلا  - . 2
.دنتشادرب دوخ  هارمه 

ص190. نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 3
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همه نآ  هب  ینیـسح  ناوراک  اب  غیرد  یب  یهارمه  نآرق و  دنلب  فراعم  رـضحم  رد  يدرگاش  اب  هک  یناگتـسیاش  دـشاب ؛ یم  ترـضح 
؛ مسانـش یمن  منارای  زا  رترب  رتافواب و  ینارای  نم  انامه  دومرف : نینچ  ناشفـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنتفای  راـب  ییـالاو 

(1) «. ِیباحصأ نِم  ًاریَخ  یلوأ َو ال  ًاباحصأ  ُمَلعأ  یِّنإَف ال  »

.تسالبرک رد  ناشدننام  یب  ِینیرفآ  شقن  رب  هاوگ  نیرتهب  و  نایشآ ، ْشرع  نازابکاپ  نآ  يارب  راختفا  لادم  نیرتالاب  ریبعت ، نیا 

رد هک  تسا  هدش  شرازگ  نآرق  نیدامن  روضح  زا  ییاه  هنومن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  بتکم  هتسیاش  نادرگاش  نآ  راتفگ  راتفر و  رد 
، لابند رد  مینک و  یم  يا  هراشا  ناشیا  ياهلالدتـسا  نانخـس و  رد  نآرق  نیدامن  روضح  هب  زاغآ  رد  .دوش  یم  هتخادرپ  نادـب  اج  نیا 

.تسالبرک رد  نآرق  نایراق  ناظفاح و  روضح  رگنایب  هک  میزادرپ  یم  ییاهشرازگ  ِیناوخزاب  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  نانخس  رد  نآرق  نیدامن  روضح 

اناد ییوناب  نانخس  فلا - 

شقن شا ، هناملاع  ياهینارنخـس  يرادـیاپ و  اب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  يرجه ، کـی  تصـش و  لاـس  ِمرحم  مهد  زور  زا  سپ 
ِهاگآ اناد و  ِرتخد  ِنانخـس  هدولاش  ینآرق ، دنلب  فراعم  .تفرگ  هدهع  رب  نادیهـش  رالاس  مایپ  غیلبت  نییبت و  رد  ار  ینیداینب  يروحم و 

.داد یم  لیکشت  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هاتوک و يا  هلمج  تسا ، ناشیا  فصو  رد  یمّلعم » ریغ  یملاع   » ریبعت تشاد و  نآرق  اب  هتسویپ  یسنا  هک  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
نآرق اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  طابترا  باستنا و  زا  نآ  رد  دومن و  نایب  دیزی  هناخاتسگ  هنالهاج و  نانخس  هب  خساپ  رد  عماج 

90 ص :

(، دیفم خیـش   ) يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم  ص317 ؛ ج4 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  - . 1
ص455. ج1 ، يرولا ، مالِعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  ص91 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا 
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و ال اندمأ ، كردـت  ال  باختنالا ، هّوبنلا و  و  باتکلا ، یحولاب و  انفّرـش  يذـلا  هللاوف  : » درک دای  راختفا  اب  هارمه  یگرزب و  هب  نینچ  نیا 
(1) «. انَرکِذ وُحمَت  و ال  انتیاغ ، غلبت 

ماما ناهارمه  مالک  رد  نآرق  نیداـمن  روضح  زا  يا  هنومن  نآرق ،» یحو و  تفاـیرد   » تفارـش هب  راوگرزب  يوناـب  نآ  ندومن  راـختفا 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح 

ریش هدنرُغ  هچ  تساخ  یلع ، ِتخد 

(2) ریثا رهپس  رکم  نوبز ، درک 

داهن جک  نآ  ِخساپ  یمه  داد 

داش رورغم و  هدش  تفالخ  هب  یک 

ادخ لوسر  ِطبس  رگا  یتشُک 

يده غارچ  تشُک  ناوتن  یم 

قح ِنآرق  تلود  ام ، تزع 

قَلُطلا نبا  ای  وتز ، ددرگن  راوخ 

ا -- زار م -- فار -ر و س- یم -ي ، يوت -ه  لفِس

ا -- زاز م -- ِعا ب  -- حاص ي ، -- يوت را  خ-

« يا هشمق  یهلا  میکح  »

هتسیاش ریفس  مالک  ب - 

نیزاغآ يراذگاو  زا  ناوت  یم  ار  ریلد  هاگآ و  زابرـس  نیا  تقایل  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هتـسیاش  نارای  زا  لیقع ،» نب  ملـسم  »
ار وا  نآرق  زا  رثأتم  رکفت  یلاعتم و  هشیدـنا  وا ، راتفگ  راتفر و  رد  گنرد  نیا ، رب  نوزفا  .تفایرد  يو  هب  ینیـسح  هساـمح  تیرومأـم 

.دزاس یم  راکشآ 

هللادیبع اب  ملـسم  نانخـس  نایم  رد  هک  نآرق  فراعم  ماکحا و  هب  مدرم  یناوخارف  رد  ناوت  یم  ار  نآرق » نیدامن   » روضح زا  يا  هنومن 
، لیقع دنزرف  يا  ناه  تفگ : ملسم  هب  دایز  نب  هللادیبع  .درک  هظحالم  تسا ، هدمآ  دایز  نب 
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91 ص :

غلبت و ال  اندمأ ، كردـت  ال  باختنالا ، يّوبنلا و  و  باتکلا ، یحولاب و  انفّرـش  يذـلا  هللاوف  كدـهج  دـهجا  و  كدـیک ، دـک  ّمث  - . » 1
ص160؛ ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  ص37 ؛ ج2 ، جاجتحالا ، یـسربط ، یلع  نب  دمحا  کن : انرکذ .» وحمت  و ال  انتیاغ ،

.231-230 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  405-406 ؛ صص ملاوعلا ، ینارحب ، هللادبع 
.مهن کَلَف  - . 2
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و يدنکفا ، ناشنایم  ار  فالتخا  رذب  يدمآ و  نانآ  رهـش  هب  وت  .دندوب  هچراپکی  لدـکی و  همه  دـش و  یم  ریبدـت  یبوخ  هب  مدرم  راک 
؟ دز رس  وت  زا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  یتسار  .يدومن  ناشیرپ  ار  ناشتیعمج 

تشُک ار  ناشناگتسیاش  تردپ ، هک  دنرواب  نیا  رب  رهش  نیا  مدرم  هکلب  مدماین ، دوخ  نم  تسین ! نینچ  زگره  تفگ : خساپ  رد  ملـسم 
(1) .تفرگ شیپ  رد  يرسک  رصیق و  هویش  نوچ  يا  هویش  دومن و  يراج  نیمز  رد  نوخ  بالیس  و 

و « ؛ میناوخارف یهلا  باتک  مکح  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  میزاس و  راوتـسا  ار  داد  لدـع و  مییآ و  اج  نیا  هب  ات  دـندومن  ناـمتوعد  ناـنیا 
(2) «. باتکلا مکح  یلإ  وعدن 

.تسا راوتسا  ادخ  مکح  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  توعد  يانبم  هللا  همحر  لیقع  نب  ملسم  ِنشور  نایب  رد 

نیق نب  ریهز  هنارگنشور  نانخس  ج - 

اب نانآ  .دـندناوخ  یمارف  راگدرورپ  يوس  هب  وکین ، زردـنا  تمکح و  اب  ار  مدرم  هراومه  شناهارمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
(3) «. ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداَج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُعُْدا  : » دندوب دنبیاپ  هیآ  نیا  هب  دوجو  مامت 

92 ص :

.دش یم  هتفرگ  راک  هب  مور  ناریا و  ناهاشداپ  يارب  هتشذگ ، رد  هک  تسا  یتافیرشت  ناونع  ود  يرسک » رصیق و  - . » 1
: لاق .ضعب  یلع  مهـضعب  تلمح  و  مهتملک ، تقّرف  و  مهنیب ، ّتتـشف  عیمج  مه  سانلا و  تیتأ  لیقع ،»  » نبا ای  هیإ  دایز : نبا  لاق  - . » 2
، رصیق يرسک و  لامعأ  مهیف  لمع  و  مهءامد ، کفس  مهرایخ و  لتق  كابأ  ّنأ  اومعز  رـصملا  لهأ  ّنکل  و  تیتأ ، کلذل  تسل  الک ،
283-284؛ صص ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : باتکلا .» مکح  یلإ  وعدـن  و  لدـعلاب ، رمأـنل  هاـنیتأف 

رفعج نب  دمحم  ص62 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  یفرعم  یف  داشرالا  دیفم ،) خیـش   ) يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دـمحم 
ص168. ج8 ،  هیاهنلا ، ییادبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقشمد ریثک  نب  لیعامسا  ص25 ؛ نازحالا ، ریثم  امن ،) نبا   ) یلح

«. امن هلداجم  تسا  رتوکین  هک  يا ] هویش   ] هب نانآ  اب  نک و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  : » 125 لحن / - . 3
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يا هنارگنشور  ِینارنخس  هدزتلفغ ، نالد  هایـس  نآ  نایفوک ، يارب  اروشاع  زور  رد  رون  هاپـس  نایرکـشل  رگید  دننام  زین  نیق » نب  ریهُز  »
رکـشل .داد  میب  نآ  موش  ماجرف  زا  هاگآ و  ناـشراک ، یتشز  زا  دـناوخارف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يراـی  هب  ار  ناـنآ  درک و  داریا 

هناهاوخ و ریخ  نانخـس  هب  ریهز  همه ، نیا  اب  .دندومن  دیدهت  ار  ریهز  دندوتـس و  ار  شردـپ  هللادـیبع و  دـنداد و  مانـشد  ار  وا  نمـشد 
.داد همادا  دوخ  یقطنم 

: تفگ هناخاتسگ  دنکفا و  وا  يوس  هب  يریت  رمش  نایم ، نیا  رد 

ادـخ هب  .تسین  وت  اب  منخـس  يور  تفگ : ودـب  خـساپ ، رد  ریهز  .يدومن  هتـسخ  ار  ام  تا  ییوگ  هداـیز  اـب  هک  دـنک  تشوماـخ  ادـخ 
(1) «. نیتیآ هللا  باتک  نم  مکحت  کّنظأ  ام  هللاو  « ؛ ینادب یبوخ  هب  ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  ود  وت  هک  مرادن  نامگ  دنگوس ،

ییانـشآ و نیرتـمک  يو  هک  دـناد  یمن  دوـخ  بطاـخم  ور  نآ  زا  ار  رمـش  وا  .تسا  نشور  ریهز  نخـس  رد  نآرق » نیداـمن   » روـضح
رمـش دـننام  يدارفا  يارب  تسا ، نآرق  ياـه  هزومآ  زا  هتفرگ  ماـهلا  هک  ریهز  نانخـس  يرآ ، .درادـن  نآرق  دـنلب  فراـعم  هب  يداـقتعا 

َنیِِملاَّظلا ُدیِزَی  َنِینِمْؤُْمِلل َو َال  ٌهَمْحَر  ٌءاَفِش َو  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  : » تسا هدومرف  نینچ  دوخ  نآرق  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن  دنمدوس 
(2) «. ًاراَسَخ الِإ 

93 ص :

تکـسا لاـق : مهـسب و  رمـش »  » هاـمرف ...یفوکلا  لـهأ  اـی  لاـقف  حالـسلا  یف  كاـش  بونذ  هل  سرف  یلع  نیقلا  نب  ریهز  جرخو  - . » 1
هللا باتک  نم  مکحت  کّنظأ  ام  هللاو  یمیهب  تنأ  اّمنإ  بطاخأ  كاّیإ  ام  ریهز ... » » لاقف کمالک  يرثکب  انتمربأ  کـتمان ، هللا  تکـسا 

لیعامسا ص324 ؛ ج4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  کن : میلألا .» باذعلا  یمایقلا و  موی  يزخلاب  رشبا  نیتیآ و 
یلع نب  نسح  قیقحت  راـحبلا ، ینیفـس  كردتـسم  يزاـمن ، یلع  ص195 ؛ ج8 ،  هیاـهنلا ، ییادـبلا و  ریثک ،) نبا   ) یقـشمد ریثـک  نب 

ص308. ج2 ، هعیشلا ، فقاوم  یجنایم ، يدمحا  یلع  ص44 ؛ ج6 ، يزامن ،
نایز زج  ار  نارگمتـس  یل ] و[ مینک ، یم  لزان  نآرق  زا  تسا ، تمحر  ناـمرد و  هیاـم  ناـنمؤم  يارب  ار  هچنآ  اـم  و   : » 82 ءارسا / - . 2

«. دیازفا یمن 
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نآرق نایراق  ناظفاح و  روضح 

هراشا

رد نانآ  روضح  .دش  یم  دای  ءارُقلا » دّیس   » ناونع اب  نانآ  زا  دندوب و  نآرق  توالت  ناداتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یخرب 
.تشاد یپ  رد  نارضاح  يارب  ار  نآرق  نیدامن  روضح  مسجت  ینیسح ، هاگودرا 

ریضخ نب  ریرُب  فلا - 

هللا همحر  نیما  نسحمدیـس  موـحرم  .تسا  ینیـسح  هساـمح  رد  رـضاح  ِرادـمان  ِناـیراق  ناتـسود و  نآرق  زا  یکی  ریـضخ ،» نب  ریُرب  »
(1) «. ءاّرُقلا ُدِّیَس  َُهل  ُلاُقی  َناک  ِهنامَز َو  لهأ  أرقأ  َناک  ًاِدباع َو  ًادِهاز  َناک  ِّینادمَهلا َو  ریضخ  نب  ریُرب  : » تسا هتشون  وا  هرابرد 

زا یکی  رباج ،» نب  بعک  : » دـیرگنب شرازگ  نیا  هب  .تسا  راکـشآ  زین  رگید  ياهـشرازگ  زا  يا  هراپ  رد  هدـشدای  فصو  ِیگتـسجرب 
لزنم هب  ـالبرک  هثداـح  ناـیاپ  زا  سپ  هک  یماـگنه  .تشاد  شقن  ریلد ، درمدار  نآ  ریُرب ، تداهـش  رد  هـک  دوـب  دعـس  رمع  نایرکـشل 

توالت رورـس  يدیـشک و  ریـشمش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیامنارگ  دنزرف  دـض  رب  ایآ  تفگ : نینچ  وا  هب  شرهاوخ  ای  شنز  تشگرب ،
؛ تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  يدرک ! گرزب  یتیانج  یتسار ، يدناسر ؟ تداهـش  هب  ار  ریُرب ،» ، » هفوک ناگدننک 

(2) «. ًاَدبأ یَِملَک  یِسأَر  نِم  کُمِّلَُکا  هللاَو ال  ِرمألا ، َنِم  ًامیِظَع  َتیَتأ  دََقل  ِءاّرُقلا ؟! َدِّیَس  َتلَتَق  َو  یمطاف !» نبا   » یلَع َتنَعأ  »

94 ص :

: تسا هدـش  داـی  نینچ  وا  زا  راـثآ  یخرب  رد  ص141 : مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماع ، نیما  نسحم  - . 1
یف هل  و  یفوکلا ، عماج  یف  ءاّرقلا  خویـش  نم  و  نآرقلل ، ًائراق  ًاکـسان ، ًاـّیعبات ، ًاخیـش ، ناـک  ءاّرقلا و  دّیـس  ّهنأـب  رداـصملا  یف  فصو  »

ص77. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  نیدلا ، سمش  يدهمدمحم  کن : ردق .» فرش و  نیّینادمهلا 
دقل ءاّرقلا ! دّیـس  تلتق  و  یمطاـف !»  » نبا یلع  تنعأ  رباـج :» تنب  راونلا   » هتخأ وأ  هتأرما ، هل  تلاـق  رباـج » نب  بعک   » عـجر اّـملف  - . » 2

ج4، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  کـن : ًادـبأ .» یملک  یـسأر  نم  کـمّلکأ  ـال  هللاو  رمـألا ، نم  ًاـمیظع  تیتأ 
ص142. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص329 ؛
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رهاظم نب  بیبح  ب - 

نآرق نیدامن  روضح  شخب  مسجت  ینیـسح ، هسامح  رد  هک  تسالبرک  ینآرق  رادـمان  ياه  هرهچ  زا  رگید  یکی  رهاظم ،» نب  بیبح  »
تئارق بش ، کی  رد  هناقـشاع  هتخادرپ و  نآرق  رد  ربدت  هب  هنافراع  هک  دنا  هتـشاگن  یناسک  تسرهف  رد  ار  وا  مان  عبانم ، یخرب  .تسا 

(1) «. لضاف تنأ  هدحاو و  هلیل  یف  نآرقلا  متخت  تنک  دقل  بیبح  ای  هللا  کمحری  نیسحلا : لاق  و  : » دندرب یم  نایاپ  هب  ار  نآ 

تمهدنلب يا  هدازآ  ج - 

حـضاو  » وا قیقد  مان  يوامـس ، موحرم  ِنامگ  هب  .تسا  داژن  كرت  هک  دـیآ  یم  مشچ  هب  یمالغ  مان  البرک  نادیهـش  تسرهف  نایم  رد 
(2) .تسا یناملس » یجحذم  ثرح   » هدشدازآ تسا و  یکرتلا »

ًائِراق َناک  َو  مالسلا ] هیلع  ِنیَسُحِلل [  َناک  ٌّیکرت  ٌمالُغ  : » دنا هدرک  فصو  نینچ  ار  تمهدنلب  درمدازآ  رویغ و  مالغ  نیا  عبانم ، یخرب 
(3) «. نآرُقِلل

نیدامن مسجت  خـیرات ، ناگدـنناوخ  ینیـسح و  هسامح  نارـضاح  يارب  هک  تسالبرک  رد  رواـبداعم ، ِيانـشآ  نآرق  ِدارفا  نیا  روضح 
.دیامن یم  یعادت  ار  نآرق 

رای نیا  تداهش  ِماگنه  زا  ار  شیابیز  نییبت  میراپس و  یم  يرهطم ، دیهش  رگن ، فرژ  ملاع  ققحم و  داتسا  نایب  هب  ار  ملق  نانع  نونکا 
: میرگن یم  البرک  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هتخاب  كاپ 

هدع تسا ، هدناسر  نانآ  نیلاب  رب  ار  دوخ  مالسلا ،  هیلع  هللادبعابا  هک  یناسک  »

95 ص :

ص71. ج3 ، یبرقلا ، يوذل  يّدوملا  عیبانی  یفنح ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  - . 1
.145 - 144 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبَا  يوامس ، رهاط  نب  دمحم  - . 2

طقـس ّمث  یعامج  لتقف  ...زجتری  لتاقی و  لعجف  نآرقلل ، ًاـئراق  ناـک  و  مالـسلا ] هیلع  نیـسحلل [ »  » ناـک ّیکرت  مـالغ  جرخ  ّمث  - . » 3
یلإ راص  ّمث  مّسبتف  مالسلا ] هیلع  نیسحلا [ »  » يأرف هنیع  حتفف  هّدخ  یلع  هّدخ  عضو  یکبف و  مالـسلا ] هیلع  نیـسحلا [ »  » هءاجف ًاعیرص 

نیسحلا راصنا  یف  نیعلا  راصبَا  يوامـس ، رهاط  نب  دمحم  ص30 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  کن : هنع .» هللا  یـضر  ّهبر 
.145 - 144 صص مالسلا ،  هیلع 
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 ، مالـسلا هیلع  هللادـبعابا  داـتفا ، بسا  يور  زا  یتـقو  دـن . - هتفگ ا  مه  كرت  تـسا -  یمور  مـالغ  اـهنآ  زا  یکی  .دنتـسه  يدودـعم 
يور دوـب و  شوـهیب  مـالغ  نیا  هک  یلاـح  رد  .تسا  بیجع  هداـعلا  قوـف  هرظنم ، رگید  اـج  نـیا  .دـندناسر  وا  نیلاـب  رب  ار  ناـشدوخ 

زا ار  اهنوخ  دوخ  تسد  اب  دعب  دنداد و  رارق  ناشدوخ  يوناز  يور  ار  وا  رـس  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  دوب ، هتفرگ  نوخ  ار  شیاهمـشچ 
یمسبت درک و  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هب  یهاگن  دمآ ، لاح  هب  مالغ  هک  دوب  نیب  نیا  رد  .دندرک  كاپ  شنامـشچ  يولج  زا  تروص و 

.دومن

هرابرد ربکا ؛ یلع  تسا و  مـالغ  نیمه  هب  رـصحنم  رگید  نیا  .دنتـشاذگ  مـالغ  نیا  تروص  رب  ار  ناـشتروص  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا 
نانچ نآ  وا  .تشاذگ  وا  تروص  رب  ار  دوخ  تروص  ِهِّدَخ ؛» یلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  َو  « ؛ تسا هتـشونن  ار  يزیچ  نینچ  خیرات ، يرگید  سک 

(1) «. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  دوب  نیسح  نماد  هب  شرس  .درک  مسبت  هک  دش  لاحشوخ 

96 ص :

.391-389 صص ج17 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  - . 1
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البرک نانیرفآ  شقن  راتفر  رد  نآرق  یّلجت  مود : شخب 

هراشا

ینیسح هاگودرا  رد  ادخ  دای  رکذ و  * 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  * 

97 ص :

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :
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ینیسح هاگودرا  رد  ادخ  دای  رکذ و  لصف 1 :

هراشا

یمربرد زین  ار  ناشیا  راتفر  ورملق  هکلب  تسا ، هتـشگن  دودحم  نانآ  راتفگ  هزوح  رد  اهنت  نآرق  اب  ینیـسح  هسامح  ناگدنمزر  دـنویپ 
.دنز یم  مقر  ار  اروشاع  هسامح  ینآرق  دُعب  زا  يرگید  هیاوز  نآرق ، اب  ینیسح  هاگودرا  رد  نارضاح  راتفر  دنویپ  .دریگ 

دسر یم  مسجت  هب  ینآرق  دنلب  فراعم  هصرع ، نیا  رد  هچ  تسا ؛ رتنوزفا  نیـشیپ  شخب  زا  اروشاع  هسامح  دُعب  زا  هیواز ، نیا  تیمها 
ماما هژیو  هب  ینیـسح -  هاگودرا  راتفر  یلـصا  همـشچرس  نآرق ، فراعم  نخـس ، رگید  هب  دنیـشن ؛ یم  راب  هب  نآ  فرژ  ياه  هزومآ  و 
لماک ِلیلحت  يدایز ، دح  ات  ناوت  یم  البرک  ِینآرق  دُعب  زا  هیواز  نیا  اب  ییانشآ  وترپ  رد  و  دهد ، یم  ناشن  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسح 
تایآ ریسفت  زا  یهاگآ  دُعب ، نیا  اب  ییانـشآ  رذگهر  زا  هک  نانچمه  .داد  تسد  هب  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  راتفر  زا  یتسرد  و 

ناسآ هسامح ، نیا  اب  طبترم 

99 ص :
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یم رادیدپ  ار  تایآ  زا  یحضاو  نشور و  مسجت  هکلب  تسا ، هتخادرپن  تایآ  یناگژاو  نییبت  حرش و  هب  اهنت  هک  يریـسفت  ددرگ ؛ یم 
.دزاس

اَّنِإ  » هیآ ریـسفت  رد  وا  .تسا  هدـش  نایب  بطق  دیـس  نانخـس  رد  نآرق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  راتفر  دـنویپ  ِییوگزاـب  زا  يا  هنومن 
یم نانمؤم  ایبنا و  بیصن  هک  ایند  رد  ار  دنوادخ  ِیناسر  يرای  قادصم  نیرتنـشور   (1) «، اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنَلُسُر َو  ُرُْـصنََنل 

: دوش یم  روآدای  دهد و  یم  ناشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  رد  دوش ،

یم نشور  لمأت  اب  دـندش ، لباقم  ههبج  بولغم  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنرادنپ  نینچ  یخرب  تسا  نکمم  دـنچ  ره 
هعماج هدرـسفا  دبلاک  رد  هزات  یحور  دندرک و  ایحا  ار  نید  دوخ ، ِیناشفناج  اب  دـنتفای و  تسد  دوخ  بان  فادـها  هب  ناشیا  هک  دوش 

یم ناـنمؤم  نـالوسر و  بیـصن  اـیند  رد  هک  یترـصن  تسا ؛ یهلا  ترـصن  ناـشیا و  شـشوک  درواـهر  همه ، نـیا  .دـندیمد  یمالـسا 
(2) .ددرگ

زین يروهال  لابقا  هاگن  زا  دنویپ  نیا  نینچمه  .دنک  یم  یفرعم  هدشدای  هیآ  ِنیبم  رسفم و  ار  ینیسح  تضهن  بطق ، دیس  تقیقح ، رد 
ینآرق رارسا  یخرب  اب  ییانشآ  هدومن و  یبایزرا  نآ  اب  يوسمه  ایبنا و  هریس  ریسفت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر  وا  .تسا  هدنامن  هدیشوپ 

: تسا هتسناد  ریذپ  ناکما  ینیسح ، تضهن  رد  لمأت  تخانش و  اب  ار 

تسب دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  ره 

تسَر دوبعم  ره  دنب  زا  شندرگ 

لوتب ِروپ  ناقشاع ، ماما  نآ 

لوسر ناتسب  يدازآ ز  ورس 

دوب لیعامسا  میهاربا و  ِّرِس 

دوب لیصفت  ار  لامجا  نآ  ینعی 

م -- یتخومآ -ن  یسح زا  نآر  ز ق- -- مر

.م --- یتخودنا ا  -- -ه ه لعش وا  ش  -- تآ ز 

100 ص :

«. مینک یم  يرای  ایند  یگدنز  رد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناگداتسرف  ام  ًاعطق  : » 51 رفاغ / - . 1
.3086-3085 صص ج5 ، نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ،) دیس   ) یلذاش نیسح  میهاربا  - . 2
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تـضهن رد  لـمأت  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ، ینآرق  فراـعم  اـب  وسمه  ینیـسح  هاـگودرا  راـتفر  هک  دوش  یم  نشور  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
، ور نیا  زا  .دـنایامن  یم  ار  هاگودرا  نیا  راتفر  روخـشبآ  تایآ ، رد  گنرد  دراد و  لابند  هب  ار  نآرق  تاـیآ  نییبت  ریـسفت و  ینیـسح ،

.ددرگ یم  ادیوه  تایآ ، یقادصم  ینیع و  هنومن  ناشیا  راتفر  وترپ  رد  تسا و  نکمم  نآرق ، کمک  هب  نانآ  راتفر  لماک  لیلحت 

نآرق رد  ادخ  دای  رکذ و 

یهلا ياهتمعن  تافـص و  دـنوادخ و  ندومن  دای  رگنایب  ینید ، تایبدا  رد  و  تسا ، ندروآ  دای  ندرک و  دای  يانعم  هب  تغل  رد  رکذ ،» »
همادا و و  نایـسن ، زا  سپ  ِرکذ  زین  یبلق و  ِيروآدای  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  ینابز  رکذ  هب  اهنت  هژاو  نیا  ینآرق  يانعم  هرتسگ  .تسا 

(1) .دوش یم  لماش  ار  نآ  رارمتسا 

: دنا هتفگ  هراب  نیا  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتسا 

هدـش هدرمـش  رکذ  دوـش ، یم  یبـلق  رما  نیا  ندـمآ  دوـجو  هب  ببـس  هـک  تـهج  نآ  زا  یناـبز  رکذ  تـسا و  یبـلق  يرما  ادـخ  ِرکذ  »
(2) «. تسا

وـس کـی  زا  هک  تسا  تهج  نادـب  ناـسنا ، يارب  دـنوادخ  داـی  یـشخب  شمارآ  .دـناد  یم  بـلق  شمارآ  هیاـم  ار  رکذ  مـیرک ، نآرق 
، شقلطم تردق  تمکح و  اب  دهاوخب  هچنآ  ره  تسوا ؛ يوس  هب  اهراک  مامت  تشگزاب  تسا و  نآ  ربدم  یتسه و  هدننیرفآ  دنوادخ ،
هک دراد  ور  شیپ  رد  یثداوح  یگدنز ، دورف  زارف و  رد  ناسنا  رگید  يوس  زا  و  درادـن ، دوجو  وا  زا  رتالاب  یتردـق  دـهد و  یم  ماجنا 

بـسانم ریبدت  يارب  وا  .دیازفا  یم  ینارگن  نیدـب  اهراک  یـضعب  ماجنا  زا  یناوتان  روما و  یخرب  زا  یهاگآان  دزاس و  یم  نارگن  ار  وا 
روما ثداوح و  ربارب  رد 

101 ص :

، يوفطصم نسح  ص179 ؛ ینالیکدیـس ، دـمحم  قیقحت  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفـصا ،) بغار   ) دـمحم نب  نیـسح  - . 1
ص275. ج2-1 ، یبوط ، رثن  ینارعش ، نسحلاوبا  ص287 ؛ ج3-1 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا 

ص242. نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 2
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ار تداعس  يوگ  نادیم ، نیا  رد  دوش و  هریچ  تالکشم  هوبنا  رب  نادب  هیکت  اب  ات  تسا  راوتسا  یهاگ  هیکت  نتفای  يوپاکت  رد  هدشدای 
.دوب دهاوخ  رشب  نارگن  بلق  يارب  اهرکذ  ِنیرت  شخب  مارآ  تسا ، روما  ّربدم  یتسه و  هدننیرفآ  هک  دنوادخ  دای  .دیابرب 

(1)« ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  هللا  ِرْکِِذب  الَأ   » هیآ لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

ار دوخ  ياـهلد  وا  داـی  اـب  دـنوشب و  دوخ  راـگدرورپ  هجوـتم  هک  مدرم  يارب  تسا  یهیبـنت  هیآ ، زا  تراـبع  نیا  تسا : هتـشاگن  نینچ 
دروخرب اـسب  هچ  و  درادـن ، تمعن  تداعـس و  هب  ندیـسر  يراگتـسر و  زج  یفدـه  دوخ ، یگدـنز  رد  یمدآ  نوچ  دنـشخب ؛ شمارآ 

نآ تسد  هب  تمقن  تمعن و  تواقـش ، تداعـس ، هک  یببـس  اهنت  اّما  .دزاس  یم  كانمیب  ار  وا  هک  تسا  تمعن  تواقـش و  اب  یناهگان 
ءاشی ام  لاّعف  نانآ و  رب  رهاق  ناگدنب و  قوف  هک  تسوا  تسوا و  هب  روما  همه  تشگزاب  نوچ  دشاب ؛ یم  ناحبس  يادخ  نامه  تسا ،

.تسوا هب  ناگدنهانپ  نانمؤم و  ِّیلو  و 

طاسبنا هیام  دنک ، تنامض  ار  وا  تداعس  هک  تسا  یقیثو  نکر  يوجتسج  رد  هراومه  تسا و  ثداوح  ِریسا  هک  نآ  يارب  وا  دای  سپ 
یم دامتعا  ورادـشون  هب  هدـیزگرام  هک  روط  نامه  هچ  هدـیزگرام ؛ ِشمارآ  یتحار و  هیام  ورادـشون ، هک  هنوگ  نآ  تسا ، شمارآ  و 

زا زین  یمدآ  دنک ، یم  تیفاع  یتمالـس و  طاشن ، ساسحا  هظحل  هب  هظحل  نآ ، لامعتـسا  زا  سپ  و  دناسر ، یم  نآ  هب  ار  دوخ  دـنک و 
اب دـنک ) یم  هدافا  بولقلا -  مال -  فلا و  هب  یّلُحم  عمج  هک  يروط  هب   ) یبلق ره  نیارباـنب ، .دـیامن  یم  ار  یـساسحا  نینچ  ادـخ  داـی 

ییاج هب  یمدآ ، بلق  هک  نیا  رگم  تسین ، انثتـسم  نآ  زا  یبلق  چـیه  هک  یمومع  تسا  یمکح  انعم  نیا  .دـبای  یم  نانیمطا  ادـخ  رکذ 
(2) .دیمان بلق  ار  نآ  ناوتن  رگید  شدشر ، تریصب و  نداد  تسد  زا  رثا  رب  هک  دسرب 

102 ص :

«. دبای یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  : » 28 دعر / - . 1
.392-391 صص ج11 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  کن : - . 2
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یم شمارآ ) ینعی   ) رشب ِيدج  لیـصا و  ياهزاین  زا  یکی  هدننک  نیمأت  ادخ  دای  رکذ و  تفگ ، ناوت  یم  تشذگ ، هچنآ  هب  دانتـسا  اب 
نادـب ناـگمه  تسین و  صاـخ  یهورگ  هژیو  دـنوادخ ، رکذ  هب  نتخادرپ  نآرق ، گـنهرف  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیاش  .دـشاب 

بولطم ینامز  ره  رد  رکذ  زا  رادـقم  ره  هب  نتخادرپ  هکلب  هدـشن  روصحم  نیعم ، ناـکم  ناـمز و  رد  نآ ، ماـجنا  دـنا و  هدـش  توعد 
.تسا هدش  هتسناد 

َکِـسْفَن ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  : » دروآ دای  هاگماش  دادماب و  ره  ار  وا  ات  دـهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دـنوادخ 
(1) «، ِلاَصآلا ِّوُدُْغلِاب َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  ًهَفیِخ َو  ًاعُّرَضَت َو 

(2) ؛» ًارِیثَک ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دناوخ یمارف  دنوادخ  ناوارف  رکذ  هب  ار  هژیو ) یهورگ  هن   ) نانمؤم همه  زین  و 

َنوُرُکْذَی َنیِذَّلَا  : » دنیامن یم  دای  ار  ادخ  دنا ، هدیمرآ  هک  یلاح  رد  هتسشن و  هداتسیا ، هک  دنا  هدش  فصو  نینچ  نانمؤم  رگید  هیآ  رد 
(3) «. ْمِِهبُونُج یَلَع  ًادوُُعق َو  ًاماَِیق َو  َهللا 

دننام اـه  هصرع  یخرب  رد  یهلا  تبهوم  نیا  هب  کـسمت  ترورـض  تسا ، بولطم  رادـقم ، ره  هب  لاـح و  ره  رد  ادـخ  رکذ  دـنچ  ره 
اهیراوشد و هک  تساه  هصرع  نیا  رد  اریز  دـبای ؛ یم  شیازفا  نمـشد ، اب  دربن  ناـمز  و  یهاـبت ، رفک و  رکـشل  اـب  ییوراـیور  هماـگنه 

نادـنچ هن  ياه  هشیدـنا  راکفا و  موجه  نادـیم  هب  ار  نآ  دـنز و  یم  مه  رب  ار  لد  ِشمارآ  دـیامن و  یم  خر  نایامن  هدرپ و  یب  اهیخلت 
.دزاس یم  لََدب  دنیاشوخ ،

103 ص :

«. نک دای  یگناب ، چیه  یب  سرت ، عرضت و  اب  ناهاگماش  نادادماب و  ار  تراگدرورپ  شیوخ ، لد  رد  و  : » 205 فارعا / - . 1
«. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » 41 بازحا / - . 2

«. دننک یم  دای  هدیمرآ ، ولهپ  هب  و  هتسشن ، هداتسیا و  لاوحا ] همه  رد   ] ار ادخ  هک  نانامه  : » 191 نارمع / لآ  - . 3
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نانآ زا  تشاد ، لیسگ  وا  يوس  هب  نوعرف  اب  ییورایور  يارب  ار  شردارب  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یماگنه  لاعتم ، دنوادخ 
(1) «، يِرْکِذ ِیف  اَِینَت  ِیتاَیِآب َو ال  َكوُخَأ  َْتنَأ َو  ْبَهِْذا  : » دنهدن هار  دوخ  هب  یتسس  یهاتوک و  وا  رکذ  رد  هاگ  چیه  هک  تساوخ 

ُْمتیَِقل اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دـیامن یم  هیـصوت  دایز  رکذ  هب  نمـشد ، اب  ییورایور  ماگنه  هب  ار  نانمؤم  مامت  لافنا ، هروس  رد  زین  و 
(2)« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهللا  اوُرُکْذا  اُوُتْبثاَف َو  ًهَِئف 

رد ناگمه و  يوس  زا  نآ  هب  نتخادرپ  تسا و  هدش  هتـسناد  بلق  شمارآ  هیام  یهلا  رکذ  ینآرق ، فراعم  رد  هک ، نآ  نخـس  هدیکچ 
.تسا هدش  دیکأت  نمشد ، اب  دربن  دننام  ساسح  ياه  هصرع  رد  نآ  هب  فعاضم  هجوت  تسا و  هدیدنسپ  ناکم ، نامز و  ره 

البرک رد  ادخ  دای  رکذ و 

هراشا

رکذ ياه  هولج  میزادنا و  یم  البرک  هب  یهاگن  هدشدای ، تایآ  ینیع  ياه  هنومن  نتفای  فده  هب  و  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب  نونکا 
يرجه کی  تصش و  لاس  ياروشاع  زور  مین  رد  تملظ  رون و  هاپس  هاگدروآ  اهنت ، البرک ، هک  ارچ  مینک ؛ یم  یسررب  ار  نآ  راثآ  و 

قاـفن و تملظ ، رفک ، ياـهیتشز  هدـننکاوسر  رگید ، يوـس  زا  مالـسا و  دـنلب  ياـه  هزوـمآ  ِشخب  مسجت  وـس ، کـی  زا  هکلب  تـسین ،
(3) .تسا یتسرپایند 

104 ص :

«. دینکم یتسس  نم  ندرک  دای  رد  دیربب و  مدرم ] يارب   ] ارم ياه  هزجعم  تردارب  وت و  : » 42 هط / - . 1
، دینک دای  رایـسب  ار  ادخ  دیزرو و  يرادیاپ  دـینک ، یم  دروخرب  یهورگ  اب  نوچ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » 45 لافنا / - . 2

«. دیوش راگتسر  هک  دشاب 
هب میهاوـخب  یتـقو  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  هللا  هـمحر  يرهطم  همـالع  موـحرم  رـصاعم  ِنـیب  کـیراب  شیدـنا و  فرژ  رّکفتم  - . 3

البرک رد  ار  مالسا  تایلک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مینیب  یم  .مینکب  ینیسح  تضهن  هب  مه  یهاگن  دیاب  مینکفیب ، رظن  مالسا  تیعماج 
، يرهطم یـضترم  کن : .حور  یب  مسجت  هن  یعقاو ، یقیقح و  رادناج  هدنز و  مسجت  یلو  تسا  هدرک  مسجم  هدروآ ، لمع  هلحرم  هب 

ص382. ج17 ، راثآ ، هعومجم 
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نآ یشخب  شمارآ  یهلا و  رکذ  دننام  یب  تردق  شیامن  يارب  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تالاح  زا  رتنایامن  يا  هنومن  ایآ  یتسار  هب 
دندنام رادیاپ  هوک  نوچ  تامیالمان ، هودنا و  هوبنا  لباقم  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نآ  اب  هک  یـشمارآ  تفای ؟ ناوت  یم 

ادـخ هب  دـیرگنب : تسا  هدرک  نایب  نمـشد  رکـشل  نایوار  زا  یکی  هک  ار  ریبعت  نیا  .دـمآرد  وناز  هب  ناشربارب  رد  بارطـضا  سرت و  و 
نیا اب  دنشاب ، هدش  هتشک  وا  باحـصا  تیب و  لها  نادنزرف ، و  هدرک ، هطاحا  ار  وا  نمـشد  هاپـس  هک  مدوب  هدیدن  ار  یـسک  زگره  مسق 

(1)! دشاب هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  رتدنمورین  رت و  لدیوق  لاح ،

دربَن یتشگ  رت  تخس  يو  رب  هچ  ره 

درَو وچ  یتشگ  رتخرُس  شقوشز ، خر 

لا -ت ح- سا -ن  يا ار  قشع  يرآ ، يرآ 

لا - صو ما  - گنه -ك ، يدزن دو  نو ش- چ-

نیا زا  تسین و  یندـش  لاجم  نیا  رد  اهنآ  همه  هب  نتخادرپ  البرک ، رد  نآ  قیداصم  ِیناوارف  رکذ و  يانعم  عیـسو  هرتسگ  هب  هجوت  اـب 
زین هراب  نیا  رد  ات  ددرگ  یم  هراشا  البرک  رد  ادخ  دای  رکذ و  زا  قادصم  هس  ناونع  هب  زامن ، هماقا  شیاین و  ینابز ، رکذ  هب  اهنت  نایم ،

.ددرگ راکشآ  میرک  نآرق  تایآ  ِیلجت 

ینیسح هاگودرا  رد  ینابز  رکذ 

نیا .دندومرف  یم  رارکت  هسامح ، نیا  لوط  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  يراکذا  زا  هللاِاب ،» الإ  َهُّوق  َلوَح َو ال  ال   » رکذ
: دیرگنب ار  شرازگ  دنچ 

یم بحاص  یب  يا  هلگ  نوچ  نانآ  .درک  یم  هلمح  ناشیوس  هب  دیشک و  یم  ریـشمش  وا  درک ، یم  هلمح  وا  رب  رکـشل  هک  نیمه  فلا :
وا .دندرک  یم  رارف  يو  لباقم  زا  دنوش ، یم  هدـنکارپ  هک  ییاهخلم  نوچ  لباقم  رکـشل  درب و  یم  شروی  نانآ  رب  نیـسح  .دـنتخیرگ 

هتسویپ تشگ و  یمزاب  دوخ  ّرقم  هب  هلمح  زا  سپ 

105 ص :

: کن اهیلع .» ّدشیف  هیلع  ّدـشتل  لاجرلا  ّنإ  و  هنم ، ًاشأج  طبرأ  هباحـصأ  هتیب و  لهأ  هدـلو و  لتق  دـق  ّطق  ًاروسکم  تیأر  ام  هللاوف  - . » 1
یلتق یف  فوهللا  ینیسح ، سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  193-194 ؛ صص مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول 

ص295. نیملسملا ، خیرات  مالسالا و  یکرح  یف  تارظن  نتفلا ؛ ملاعم  بویا ، دیعس  ص70 ؛ فوفطلا ،
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(1) .دوب هللاِاب » الإ  َهُّوق  َلوَح َو ال  ال   » درو شنابز ، رب 

اب گنج  يارب  ای  يا  هدمآ  ام  يرای  يارب  ایآ  دیسرپ : وا  زا  یحایر » دیزی  نب  ّرح   » اب دروخرب  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ب :
(2) «. هللاِاب الإ  َهُّوق  َلوَح َو ال  ال  : » دروآ نابز  رب  ار  دنوادخ  رکذ  مالسلا  هیلع  ماما  .ما  هدمآ  امش  گنج  هب  هللادبعابا ! ای  تفگ : ّرح  ام ؟

زا یهورگ  ات  تساوخ  هزاجا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  يدسا ، رهاظم  نب  بیبح  دسرارف ، اروشاع  زور  هک  نآ  زا  شیپ  ج :
تقفاوم زا  سپ  .دناوخارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  رد  روضح  هب  دنتـشاد ، تنوکـس  البرک  فارطا  رد  هک  ار  شا  هلیبق  دارفا 

، قرزا رب  دنتسناوتن  دندوب  هداد  خساپ  وا  تساوخرد  هب  هک  يرفن  دون  .دومن  توعد  يرای  هب  ار  نانآ  تفر و  وا  مالسلا  هیلع  ترـضح 
رب ار  دنوادخ  رکذ  ناشیا  تفگزاب ، ار  ناتساد  مامت  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  بیبح  یتقو  .دندرگ  هریچ  دعس  نبا  هداتـسرف 

(3) «. هللاِاب الإ  هُّوق  َلوَح َو ال  ال  : » دومرف دروآ و  نابز 

106 ص :

ص70. فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  ینیسح ، سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  - . 1
نیسحلا لاقف  هباحصأ ، یف  دیزی » نب  ّرحلا   » فقو و  هباحصأ ، یف  فقو  مالسلا  هیلع  ُنیـسحلا  هباحـصأ ] ّرحلا و   ] مهیلإ رظن  اّملف  - . » 2

: اولاق مکدـئاق ؟ نم  و  مالـسلا :  هیلع  نیـسحلا  لاقف  .دایز  نب  هللادـیبع  ریمألا  باحـصأ  نحن  اولاق : متنأ ؟ نم  موقلا  اهّیأ  مالـسلا :  هیلع 
نیـسحلا لاقف  هللادبعابأ !»  » کیلع لب  ّرحلا : لاقف  انیلع ؟ مأ  انلأ  دیزی !» نبا   » ای کحیو  نیـسحلا : هادانف  لاق : ّیحایرلا » دـیزی  نب  ّرحلا  »

نیسحلادبع ص47 ؛ فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  ینیسح ، سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  کن : هللااب .» الإ  هّوق  لوح و ال  ال  مالـسلا :  هیلع 
ص225. هرهاطلا ، يرتعلا  متآم  یف  يرخافلا  سلاجملا  نیدلا ، فرش 

یف یل  نذأتأ  اّنم  برقلاب  دـسأ  ینب  نم  ّیح  انهه  هللا  لوسر  نبا  ای  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یلإ  رهاـظم  نب  بیبح  لـبقأ  و  - . » 3
ردابت ...ریخب  مکتیتأ  دق  ّینإ  دسأ ] ینبل  : ] لاقف ...مهیلإ  بیبح  جرخف  کل ، تنذأ  دـق  لاق : ...کترـصن  یلإ  مهوعدأف  مهیلإ  ریـصملا 

ینب ّیح  وحن  هجو  ...قرزألا و  ...دعس  نبا  اعدف  مالسلا ...  هیلع  نیـسحلا  نودیری  اولبقأف  ًالجر  نوعـست  مهنم  مأتلا  یّتح  ّیحلا  لاجر 
کلذب هربخف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  یلإ  رهاظم  نب  بیبح  عجر  ...مهل و  یقاط  ّهنأ ال  دسأ  ونب  تملع  ...ًادیدش و  ًالاتق  اولتتقا  ...دسأ و 

ص238؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادـبع  ص386 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  هللااب » الإ  هوق  لوح و ال  ال  مالـسلا :  هیلع  لاقف 
هیلع نیـسحلا  راصنا  نیدلا ، سمـش  يدهمدمحم  ص108 ؛ مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  یف  ناجـشالا  جـعاول  یلماع ، نیما  نسحم 

ص67. مالسلا ، 
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ینیسح هاگودرا  رد  شیاین 

یهاگن تسخن ، .دراد  يا  هژیو  هولج  البرک  یخیراـت  ياهـشرازگ  ناـیم  رد  هک  تسا  شیاـین » اـعد و  ، » رکذ رگید  قادـصم  هنومن و 
.مییوج یمزاب  البرک  ثداوح  رد  ار  نآ  روضح  سپس  و  میزادنا ، یم  نآرق  رد  شیاین  هلوقم  هب  ارذگ 

نیا رد  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  تسوا ، هدـنب  ادـخ و  نایم  سنا  هطبار  هدـننکرارقرب  هک  شیاـین  اـعد و  میرک ، نآرق  رد 
(1) «، ًهَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  : » دناوخ یمارف  شیاین  هب  ار  ناسنا  هاگ ، نآرق  تایآ  اتسار ،

ٌبیِرَق یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإ  َو  : » ددرگ یم  روآدای  ار  اعد  تباجا  ندوب  یعطق  ناسنا و  هب  ادـخ  ندوب  کیدزن  ماگنه ، رگید  و 
(2) ؛» ِناَعَد اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ 

(3) «. ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَق  «َو 

یم نآ  يوـس  هب  هناقاتـشم ، دـنبای و  یمرد  ار  نآ  يـالاو  هاـگیاج  یخرب  تسین ؛ ناـسکی  ینآرق ، هزوـمآ  نیا  ربارب  رد  اـهناسنا  راـتفر 
هتسخ حور  یگشیمه  ِیگنشت  دنرذگ و  یم  نآ  رانک  زا  توافت ، یب  و  دندنب ، یم  قیاقح  نیا  رب  لد  مشچ  زین  دارفا  یخرب  و  دنباتش ،
ماگنه هب  اـهنت  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  مدرم  زا  يرگید  هتـسد  تـالاح  میرک  نآرق  هورگ ، ود  نیا  زج  .دـنناشن  یمنورف  نآ  اـب  ار  دوخ 

َو : » دنرب یم  دای  زا  ار  وا  یتحار  شیاسآ و  ماگنه  اما  دنیارگ ، یم  شیاین  هب  دنیادخ و  دای  هب  ناشزاین  جوا  و  تکالف ، یگدـنامرد و 
(4) «. ُْلبَق نِم  ِْهَیلِإ  وُعْدَی  َناَک  اَم  َیِسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  ٌّرُض  َناَسنإلا  َّسَم  اَذِإ 

107 ص :

«. دیناوخب یناهن  يراز و  هب  ار  دوخ  راگدرورپ   : » 55 فارعا / - . 1
ارم هک  یماگنه  هب  ار -  هدـننکاعد  ياعد  و  مکیدزن ، نم  وگب ] ، ] دنـسرپب نم  هرابرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هاـگره  و  : » 186 هرقب / - . 2

«. منک یم  تباجا  دناوخب -
«. منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  دومرف : ناتراگدرورپ  و   : » 60 رفاغ / - . 3

، دـناوخ یم  تسا -  هدـننک  تشگزاب  وا  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ار -  شراـگدرورپ  دـسر ، یبیـسآ  ناـسنا  هب  نوچ  و   : » 8 رمز / - . 4
یم شومارف  درک ، یم  اعد  وا  هاگرد  هب  رتشیپ  نآ  عفر  رد  هک  ار  یتبیـصم ]  ] نآ دـنک ، اـطع  یتمعن  دوخ  بناـج  زا  ار  وا  نوچ  سپس 

«. دیامن
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هک تسج  گرزب  دـنوادخ  ینعی  یتسه  قیاقح  نیرترب  یتح  اه و  هدـیدپ  مامت  هب  رـشب  يداـم  هاـگن  رد  ناوت  یم  ار  راـتفر  نیا  هشیر 
نینچ رد  ادـخ  اب  شطابترا  شیاین و  .دـسرب  دوخ  فادـها  هب  دـهاوخ  یم  نآ  يریگراک  هب  اب  درگن و  یم  رازبا  هدـید  هب  ار  زیچ  همه 

تمعن و هب  ندیـسر  زا  سپ  دارفا  نیا  زا  یخرب  .تسا  تمعن  هب  یباـیتسد  فدـه  هب  هـکلب  تـفرعم ، تخانـش و  يور  زا  هـن  یطیارش ،
.دنزرو یم  یساپسان  دنرب و  یم  دای  زا  ار  ادخ  ناشیاه ، هتساوخ 

(1) «، َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ًهَمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاَذَأ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُض  َساَّنلا  َّسَم  اَذِإ  َو   » هیآ دیاش 

ِرگنارفک ًاتعیبط  ناسنا  دیامرف : یم  هیآ  نیا  تسا : هتشاگن  هیآ  نیا  لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  .دشاب  هدشدای  نخس  يارب  يدیؤم 
(2) .دشاب هتشاد  رارقا  تمعن  یلو  تمعن و  هب  يراتفرگ ، ماگنه  رد  هک  دنچ  ره  تساهتمعن ،

لامک هب  ياهناسنا  راتفر  زا  نآرق  هک  يریوصت  .دـیامن  یم  شرازگ  زین  ار  هتفای  لامک  ياـهناسنا  شیاـین  نآرق  هورگ ، نیا  لـباقم  رد 
رد طقف  تسین و  يدام  ياهیدـنمزاین  نیمأت  فدـه  هب  اهنت  نانآ  شیاین  .تسابیز  رایـسب  دـشک ، یم  میـسرت  هب  هراـب ، نیا  رد  هدیـسر 

شتمظعاب هاگرد  هب  دنروآ و  یم  يور  وا  يوس  هب  ادخ ، یگرزب  دوخ و  یناوتان  تخانش  اب  هکلب  دنتسین ، ادخ  دای  هب  راوشد  تاظحل 
اَم اَـنَّبَر  ِضْرَـألا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  ْمِِهبُونُج َو  یَلَع  ًادوُُعق َو  ًاـماَِیق َو  َهللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلَا  : » دـنرب یم  ـالاب  شیاـین  تسد 

(3) «. َکَناَْحبُس ًالِطَاب  اذَه  َْتقَلَخ 

108 ص :

هاگ نآ  و  دنناوخ ، یم  دـننک ، یم  هبوت  وا  هاگرد  هب  هک  یلاح  رد  ار ، دوخ  راگدرورپ  دـسر ، ینایز  ار  مدرم  نوچ  و  : » 33 مور / - . 1
«. دنروآ یم  كرش  ناشراگدرورپ  هب  ناشیا  زا  يا  هتسد  هاگان  هب  دیناشچ ، نانآ  هب  یتمحر  دوخ  بناج  زا  هک 

ص273. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  - . 2
شنیرفآ رد  و  دـننک ، یم  دای  هدـیمرآ ، ولهپ  هب  و  هتـسشن ، هداتـسیا و  لاوحا ] همه  رد   ] ار ادـخ  هک  ناـنامه  : » 191 نارمع / لآ  - . 3

«. يا هدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ ، هک ]:  ] دنشیدنا یم  نیمز  اهنامسآ و 
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رکفت هب  ار  ناشفرژ  هشیدنا  دنرگن و  یم  ار  یتسه  نیب  زیت  نامشچ  اب  .تسوا  دای  هب  منرتم  هراومه  هتسیاش ، ياهناسنا  نیا  لد  نابز و 
اَنَّبَر : » دننار یم  نخس  نینچ  شیاین  ماگنه  هب  نیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  زا  یکدنا  كرد  اب  دنراد و  یماو  نآ  هرابرد  لمأت  و 

.یهزنم كاپ و  وت  يدیرفاین و  هدوهیب  ار  تمظعاب  ناهج  نیا  میناد  یم  نیقی  هب  ادنوادخ ، ًالِطَاب ؛» اذَه  َْتقَلَخ  اَم 

اهناسنا یخرب  .دنا  هدش  هدناوخارف  شیاین  اعد و  هب  ناگمه  دش ، شرازگ  نآرق  زا  هک  یکدنا  ِتایآ  ساسا  رب  هک  نیا  نخـس  هدیکچ 
هراومه هتـسیاش  ياهناسنا  اما  دنزادرپ ، یمن  شیاین  هب  شیاسآ  هافر و  رد  دنیادخ و  دای  هب  يدـنمزاین ، ِجوا  يراوشد و  ماگنه  هب  اهنت 

زا ناـشیا  هکلب  تسین ، يداـم  فادـها  هب  یباـیتسد  تفرعماـب ، تمهدـنلب و  نادرمدار  نیا  هزیگنا  .دنلوغـشم  شیاـین  هـب  وا و  داـی  هـب 
.دنزادرپ یم  شیاین  هب  ناسکی  تمعن ، تمقن و  رد  دنا  هتفای  ادخ  یگرزب  دوخ و  یناوتان  هب  تبسن  هک  یتخانش 

.تسا ناسکی  ناسآ  راوشد و  طیارش  رد  شیاین  ینیسح  هریس  رد 

.دراد تخاونکی  یگنهآ  تداهـش ، اروشاع و  زور  ات  دـش  حرط  دـیزی  تعیب  هک  ینامز  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  راـتفر و 
.تسا ناسکی  تسا ، هدیسر  اروشاع  راوشد  ِنامز  رد  هچنآ  اب  هدش  لقن  ناشیا  زا  اروشاع  هثداح  زا  شیپ  هک  ینانخس  هسیاقم 

ًادـلو ذـّختی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  « ؛» عفاد هئاضقل  سیل  يذـلا  دـمحلا هللا  : » دـیرگنب ار  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخس 
ینتلعجف ینتقلخ  امک  دـمحلا  کل  ّمهّللا  « ؛» نیلـسرملا هئایبنأ  و  نیبّرقملا ، هتکئالم  دـمح  لدـعی  ًادـمح  دـمحلا هللا  « ؛» ًاـثوروم نوکیف 

و یتوعد ، باجأ  و  یتبرک ، سّفن  و  یترثع ، لاقأ  نم  ای  دمحلا  کلف  « ؛» ًاّیوس ًاّیح  ینتلعجف  ینتقلخ  امک  دمحلا  کل  و  ًاریصب ، ًاعیمس 
نم ّقفوملا  و  مهتعاط ، نع  ّینغلا  وه  و  هدابع ، بونذ  هّرضت  نم ال  ای  « ؛» يّودع یلع  ینرـصن  و  یتبلط ، ینغلب  و  یبونذ ، یتروع و  رتس 

کلف « ؛» دمحلا کلف  هتمحر ، هتنوعمب و  ًاحلاص  مهنم  لمع 

109 ص :
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(1) «. ّدجلا ّولع  و  دجملا ، دمحلا و 

ییوگ وت  .اروشاع  زیگناروش  ياهینارنخس  اروشاع و  بش  رد  ار  ناشیا  شیاین  یگنوگچ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نخس  دیرگنب  زین 
یلع ینثأ  : » درب یم  رس  هب  لماک  شیاسآ  رد  تسین و  يا  یتخـس  انگنت و  چیه  رد  هک  تسا  يدرم  همزمز  يزیگنا ، لد  شیاین  نینچ 

(2) «. ءاّرضلا ءاّرسلا و  یلع  هدمحأ  ءانثلا و  نسحأ  هللا 

(3) «. لحنلاک ّيود  یلیللا  کلت  یف  مهل  ناکف  : » تسا هدمآ  ناشفصو  رد  هک  دندوب  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتسیاش  نارای 

زامن

هک نآ  زا  شیپ  .دراد  البرک  رد  يا  هتـسجرب  دومن  نآ  هماقا  هک  تسا  ینآرق  دـنلب  فراعم  زا  یهلا و  رکذ  مهم  رهاظم  زا  یکی  زامن ،
، رذـگهر نیا  زا  ات  ددرگ  یم  رورم  زامن ، هرابرد  نآرق  تایآ  زا  یخرب  دوش ، شرازگ  البرک  رد  زامن  ییاپرب  دنمهوکـش  ياه  هنومن 

.ددرگ راکشآ  رتشیب  البرک  رد  نآرق  فراعم  زا  شخب  نیا  یلجت 

دراوم رد  هتشگ و  یفرعم  یساسا  يرصنع  زامن  ینآرق ، ياه  هزومآ  رد 

110 ص :

 . 87-74 صص یناهفصا ، یمویق  داوج  قیقحت  لامعالا ، لابقا  ینیسح ، سوواط  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  کن : - . 1
(، دیفم خیش   ) يربکع يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ص107 ؛ مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  يدماغ ، يدزا  ییحی  نب  طول  - . 2

، یسلجم رقابدمحم  ص455 ؛ ج1 ، نایبلا ، عمجم  یـسربط ، نسح  نبا  لضف  ص91 ؛ ج2 ، دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  یفرعم  یف  داشرالا 
مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص243 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادبع  ص392 ؛ ج44 ، راونالاراحب ،

ص118. ، 
، ینارحب هللادبع  ص394 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص38 ؛ نازحـالا ، ریثـم  اـمن ،) نبا   ) یلح رفعج  نـب  دـمحم  - . 3

فقاوم یجنایم ، يدـمحا  یلع  ص65 ؛ ج3 ، یبرقلا ، يوذـل  يّدوملا  عیبانی  یفنح ، يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ص245 ؛ ملاوعلا ،
ص55. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  نیدلا ، سمش  يدهمدمحم  ص193 ؛ ج2 ، هعیشلا ،
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اوُمیُِقی َو  : » تسا هدـش  هدرمـش  راوتـسا  میق و  نید  ناکرا  زا  زامن  هماقا  هنیب ،»  » هروس رد  .تسا  هدـش  حرطم  نامیا ، هارمه  هب  یناوارف ،
(1) «. ِهَمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلَذ  َهاَکَّزلا َو  اُوتُْؤی  َهالَّصلا َو 

َماَـقِإ ِتاَْریَْخلا َو  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  َو  : » تـسا هدـش  داـی  ینید  ناربـهر  يارب  یهلا  تاروتـسد  ءزج  زاـمن  هماـقا  زین  اـیبنا »  » هروـس رد 
(2) «. ِهالَّصلا

�ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِنآْرُْقلا َو  ُتاَیآ  َْکِلت  �سط  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش و  هارمه  زامن  هماقا  اب  نانمؤم  فاصوا  هط »  » هروس رد  نینچمه 
(3) «. َهاَکَّزلا َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلَا  �َنِینِمْؤُْمِلل  يَرُْشب  يًدُه َو 

زاـمن هماـقا  نآ  رد  هک  هدـش  روآداـی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هیـصوت  میرک  نآرق  دـش ، داـی  هچنآ  رب  نوزفا 
َکَعَم ْمُْهنِم  ٌهَِفئاَـط  ْمُقَْتلَف  َهَـالَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَـف  ْمِهِیف  َتنُک  اَذِإ  َو  : » تسا هدـمآ  نآ  تـیفیک  نمـشد و  اـب  گـنج  ماـگنه  هـب  تعاـمج 

(4) «. َکَعَم اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل  يَرْخُأ  ٌهَِفئاَط  ِتْأَْتلَو  ْمُِکئاَرَو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَس  اَذِإَف  ْمُهَتَِحلْسَأ  اوُذُخْأَْیلَو 

ناشیا يراک  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هتـشاداو  یهلا  رکذ  هب  ار  نابز  لد و  هراومه  دنلب ، ياه  هزومآ  نیا  زا  هتفایرثا  زین  یهلا  نادرم 
رما نیا  زا  ار 

111 ص :

نید و  دـنهدب ؛ تاکز  دـنراد و  اپرب  ار  زامن  و  دـننادرگ ، صلاـخ  وا  يارب  ار  دوخ ]  ] نید هک ] نیا  زج  دـنتفاین  ناـمرف  : »] 5 هـنّیب / - . 1
«. تسا نیمه  رادیاپ  تباث و ] ]

«. میدرک یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  اپرب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  یهلا ] ناربهر   ] ناشیا هب  و  : » 73 ایبنا / - . 2
؛ تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیادـه و  هیاـم ]  ] هک رگنـشور  یباـتک  تاـیآ ]  ] نآرق و تاـیآ  تسا  نیا  .نیـس  اـط ، : » 3-1 لـمن / - . 3

«. دنهد یم  تاکز  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  نانامه 
و دنتـسیا ، زامن ] هب   ] وت اب  نانآ  زا  یهورگ  دـیاب  سپ  یتشاد ، اپرب  زامن  ناشیارب  يدوب و  ناشیا  نایم  رد  هاـگره  و  : » 102 ءاسن / - . 4

هورگ و  دنریگ ، رارق  امـش  رـس  تشپ  دیاب  دندرک ،] مامت  ار  زامن  و   ] دنتفر هدجـس  هب  نوچ  و  دنریگرب ، ار  دوخ  ياهرازفا  گنج  دـیاب 
«. دنرازگ زامن  وت  اب  دنیایب و  دیاب  دنا ، هدرکن  زامن  هک  يرگید 
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(1) «. ِهالَّصلا ِماَقِإ  هللا َو  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  ٌهَراَِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاَجِر ال  : » دراد یمنزاب  مهم 

.دنزامن هماقا  هب  رومأم  دربن ) هکرعم  رد  یتح   ) ینید ناربهر  .دراد  يا  هژیو  هاگیاج  زامن  ینآرق ، شرگن  رد  هک ، نیا  نخس  هدیکچ 

دنمهوکش مسجت  .دراد  یمنزاب  زامن  هماقا  زا  ار  نانآ  رگید  زیچ  چیه  هن  دتـسوداد و  .دنراد  ادخ  دای  ورگ  رد  لد  زین  نیتسار  نانمؤم 
نارای راتفر  زین  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نامیا ، هاپـس  گرزب  ربهر  راتفر  البرک و  رد  ینـشور  یبوخ و  هب  ناوت  یم  ار  فراعم  نیا 

.تسیرگن ترضح  نآ  نمؤم  زابکاپ و 

(2)، دنیامن یم  شرازگ  ار  نآ  هماقا  زامن و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هجوت  زا  دنچ  يدراوم  ییاور ، یخیرات و  عبانم  دنچ  ره 

، یهلا گرزب  تبهوم  نیا  زامن ، هژیو  هاگیاج  رگنایب  دزادرپ ، یم  اروشاع  زور  بش و  ثداوح  لـقن  هب  هراـب  نیا  رد  هک  ییاهـشرازگ 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  دزن 

مالسلا هیلع  ماما  .دندومن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  هب  هلمح  گنهآ  داتفا و  هار  هب  نمـشد  رکـشل  رد  یـشوجو  بنج  مهن ، زور  رـصع 
زا یهاگآ  زا  سپ  تشاد و  لیـسگ  نانآ  يوس  ار  سابع ، شدیـشر ، ردارب  نمـشد ، هاگودرا  هزات  تاـکرح  فدـه  زا  یهاـگآ  يارب 

زادـنا و ریخأـت  هب  ادرف  دادـماب  اـت  ار  ناـشموجه  یتـسناوت  رگا  ورب و  نمـشد  يوـس  کـنیا  نم ، ِساـبع  دوـمرف : نینچ  نمـشد ، هشقن 
ادخ .میبلط  شزرمآ  وا  زا  میناوخب و  ار  وا  میرازگ ، زامن  میهن ، یبوبر  ناتسآ  رب  رـس  هک  دیما  نادب  رادزاب ، ام  زا  بشما  ار  ناشترارش 

زامن و ردقچ  نم  هک  دناد  یم  دوخ 

112 ص :

«. دراد یمن  لوغشم  دوخ  هب  زامن  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتسوداد ، هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  : » 37 رون / - . 1
خیرات يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : رگید  دراوم  يارب  دـیزی .» نب  ّرح   » اب دروخرب  نیتسخن  زا  سپ  تعاـمج  زاـمن  هماـقا  دـننام  - . 2

ص4-3. ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  319-320 ؛ صص ج4 ، كولملا ، ممالا و 
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ّبحأ دـق  ّینأ  ملعی  وهف  « ؛ میوا زا  یهاوخ  شزرمآ  رایـسب و  شیاین  اـعد و  هتفیـش  مراد و  تسود  ار  شباـتک  ندـناوخ  وا و  شتـسرپ 
(1) «. رافغتسالا ءاعدلا و  هباتک و  هوالت  هل و  هالصلا 

تسادرف ْقارف  زور  تسلاصو ، بش  بشما 

تسادرف قارع ، روش  يزاجح ، هدرپ  رد 

تدابع فَْرفَر  رب  الوم ، هتسشن  بشما 

تسادرف قاُرب ، يور  قشع ، هر  ندومیپ 

مارایب یتعاس  کی  وناب ، هب  وگب  بشما 

.تسادرف قاُطیال  ام  زیخالب ، هماگنه 

: تسا هدورس  نینچ  يا  هشمق  یهلا  موحرم 

ار لیِخ  نونک  تسا  گنج  رس  رگ 

ار لیل  نیا  یتلهم  رحس ، هب  وگ 

راگزور همتاخ  نیا  منک  ات 

راگدرورپ تعاط  یبش  زاب 

رگد زامن  قشع ، زا  منک  ات 

رگد زاین  زار و  دوخ  بش  اب 

رگد هآ  یبش  لد ، زا  مشک  نم 

رگد هاگن  فطل  زا  دنک  وا 

ت -- سود يا  - بیز خر  ها  - گن نم ز 

.تسود ياشامت  ِوحم  منک  هدید 

هب تسا ، هدوب  هتسجرب  زین  ناشیا  نارای  راتفر  رد  هکلب  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفر  رد  اهنت  هن  زامن  هژیو  هاگیاج  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 
رد دندناوخ و  یم  زامن  بش  نآ  رد  نانآ  دـنا : هدومن  فصو  نینچ  ار  مهد  بش  رد  ینیـسح  هاگودرا  تالاح  نایوار ، هک  يا  هنوگ 
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همزمز ار  ادخ  دای  بل  رب  دوعق ، مایق و  دوجس و  عوکر و 

113 ص :

هلیللا و اّنبرل  یّلصن  انّلعل  هّیشعلا ، اّنع  مهعفدت  هودغلا و  یلإ  مهرّخؤت  نأ  تعطتسا  نإف  مهیلإ  عجرا  مالـسلا :] هیلع  نیـسحلا   ] لاق - . » 1
خیرات يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : رافغتـسالا .» ءاعدـلا و  هباتک و  هوالت  هل و  هالـصلا  ّبحأ  دـق  ّینأ  ملعی  وهف  هرفغتـسن ، هوعدـن و 

یلع هللا  جـجح  یفرعم  یف  داشرالا  دـیفم ،) خیـش   ) يربکع يدادـغب  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ص317 ؛ ج4 ، كولملا ، ممـالا و 
 ، مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص243 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادبع  90 ؛  - 89 صص ج2 ، دابعلا ،

ص118.
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(1) .دیسر یم  شوگ  هب  لسع  روبنز  زاورپ  دننام  ناشیاوجن  يادص  و  دندرک ، یم 

يرای هب  ریشمش ، هزین و  نانوچ  یگتسخ ، یگنشت و  دیـشروخ و  يامرگ  ییوگ ، هک  گنج  شکاشک  رد  اروشاع و  زور  رد  نینچمه 
يروآدای ار  زامن  ماگنه  ندیسرارف  يدئاص ،» هللادبع  نب  ورمع  همامثوبا  ، » درزآ یم  ار  نیشن  كاخ  نایکالفا  نآ  دوب و  هدمآ  نمشد 

هیلع ماما  داهن و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  ار  شیوزرآ  هناقاتـشم  تشاد و  لد  رد  ار  ماـما  هارمه  هب  زاـمن  هماـقا  يادوس  وا  .دومن 
(2)! داهد ياج  نارازگزامن  هرمز  رد  ار  وت  ادخ  دومرف : دومن و  اعد  شقح  رد  هنامیرک  وا ، تساوخرد  شریذپ  اب  زین  مالسلا 

داهنشیپ یتح  هاگآان ، هدزتلفغ و  هچ  نمشد  و  دنزامن ، دای  هب  راوشد  يا  هماگنه  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  اتفگش 
زابرـس ود  میدـقت  اب  دایز و  يراوشد  اـب  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  و  دومن ، در  ار  زاـمن  هماـقا  يارب  گـنج  هاـتوک  فقوت 

(3)، مهد زور  رهظ  زامن  يرآ ، دنتشاد ! اپرب  ار  زامن  نیرخآ  راکادف ،

ینامز

114 ص :

، نازحـالا ریثم  اـمن ،) نبا   ) یلح رفعج  نب  دـمحم  ص57 ؛ فوـفطلا ، یلتق  یف  فوـهللا  ینیـسح ، سوواـط  نب  یـسوم  نب  یلع  - . 1
، یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ص245 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادـبع  ص394 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص38 ؛

ص55. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  نیدلا ، سمش  يدهمدمحم  ص65 ؛ ج3 ، یبرقلا ، يوذل  يّدوملا  عیبانی 
اوبرتقا دق  ءالؤه  يرأ  ّینإ  .ءادفلا  کل  یـسفن  هللادـبعابأ  ای  نیـسحلل : لاق  يدـئاصلا » هللادـبع  نب  ورمع  یمامثوبأ   » کلذ يأر  - . » 2

عفرف لاق : اهتقو ، اند  دق  یتلا  يالصلا  هذه  تیّلص  دق  ّیبر و  یقلأ  نأ  ّبحأ  و  هللا ، ءاش  نإ  کنود  لتقأ  یّتح  لتقت  هللاو ال  کنم و ال 
خیرات يربط ، ریرج  نب  دمحم  کن : اهتقو .» لّوأ  اذه  معن  نیرکاذلا ، نیّلصملا  نم  هللا  کلعج  هالصلا  ترکذ  لاق : ّمث  هسأر  نیسحلا 
يرون نیسح  ص264 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادـبع  ص21 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص334 ؛ ج4 ، كولملا ، ممـالا و 

.240-239 صص مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  مّرقم ، يوسوم  قازرلادبع  ص75 ؛ لئاسولا ، كردتسم  یمتاخ  یسربط ،
نآ جورع  جوا  زاورپ و  هوکـش  دننام ، یب  زامن  نآ  زا  لاس  دص  دنچ  زا  سپ  زین  نونکا  مه  ییوگ ، وت  دوب و  یندـید  هک  يزامن  - . 3
نآ زیگنا  لد  میمـش  اب  ار  ناج  هّماش  درک و  هراظن  ناوت  یم  یهلا ، تیاضر  تشهب  دـنوادخ و  شرع  ات  نادـکاخ  نیا  زا  ار  ناـیکالفا 

«. هالَصلا َتمَقأ  دَق  ّکنأ  ُدهشأ  : » دومن ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیاب  یتسار  هب  .دومن  رطعم 
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ناج مسج و  رب  یگتسخ  یگنـشت و  دیـشک و  یم  هنابز  هنامحر ، یب  ود  ره  فط ، نیمزرـس  ياسرف  تقاط  يامرگ  گنج و  هرئان  هک 
ِماَقِإ هللا َو  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  ٌهَراَِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاَجِر ال  : » هک دوب  نآرق  تاـیآ  زا  یلماـک  اـبیز و  مسجت  دـنکفا ، یم  هجنپ  ینیـسح ، هاـپس 

(1) «. ِهالَّصلا

: دنا هتشاگن  هراب  نیا  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتسا 

تسناوت یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  اب  .ندوب  ینلع  ندوب ، تقو  لوا  تعامج ، تشاد : هتـسجرب  تیـصوصخ  هس  زامن  نیا  »
اج هب  هدـشدای ، تیـصوصخ  هس  اـب  ار  نآ  درکن و  نینچ  یلو  دـناوخب ، همیخ  رد  رترید و  یکدـنا  يدارفنا ، تروـص  هب  ار  زاـمن  نـیا 

ترضح نآ  یگدنز  هتسجرب  طاقن  زا  یکی  ناونع  هب  هالَـصلا » َتمَقأ  دَق  ّکنأ  ُدهـشأ  : » ترـضح نآ  ياهترایز  بلاغ  رد  اذل  .دروآ 
(2) «. دوش یم  رکذ 

115 ص :

«. دراد یمن  لوغشم  دوخ  هب  زامن  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتسوداد ، هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  : » 37 رون / - . 1
ص245. نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 2
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصف 2 :

نآرق رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تایآ رد  ات  تسا  هدـش  ببـس  هعماج ، رد  نآ  قیمع  يراذـگ  ریثأت  مالـسا و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  دـنلب  هاـگیاج 
.دوش هراشا  هضیرف  نیدب  نآرق  زا  یفلتخم 

لئاسم رد  نآ  يالاب  تیمها  شقن و  هدنهد  ناشن  تسا ، ینامیا  هعماج  نانمؤم و  فاصوا  رگنایب  هک  یتایآ  رانک  رد  هضیرف  نیا  رکذ 
َنوُُرمْأَی ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  : » تسا هدـمآ  نینچ  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  رد  هنومن  يارب  .تسا  مالـسا  یعاـمتجا 

(1)« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِکَئلوُأ  ِرَکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو 

ِنَع َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » زین و 

117 ص :

یتـشز زا  دـنراداو و  هتـسیاش  راـک  هب  دـننک و  توـعد  یکین  هب  ار ] مدرم  ، ] یهورگ امـش ، ناـیم  زا  دـیاب  و  : » 104 نارمع / لآ  - . 1
«. دنناراگتسر نامه  نانآ  و  دنرادزاب ،
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ِنَع َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  َو  : » تسا هدـمآ  زین  هبوت  هکراـبم  هروس  رد   (1) ؛» ِرَکنُْملا
(2) «. ِرَکنُْملا

َهالَّصلا اُوماَقَأ  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلَا  : » تسا هدش  وگزاب  نینچ  هضیرف ، نیا  ییالاو  تیمها و  جح ، هکرابم  هروس  رد  ماجنارس 
(3) «. ِرَکنُْملا ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  اُوَتآ  َو 

يرت هدرتسگ  لاجم  دنمزاین  نآ ، يراذگریثأت  زین  نآرق و  رد  فورعم  هب  رما  هداعلا  قوف  تیمها  تایآ و  نیا  قیمع  یـسررب  دـنچ  ره 
.دیامن یم  وگزاب  نآرق  رد  ار  هضیرف  نیا  هاگیاج  تیمها و  زا  یکدنا  دش ، دای  هک  هچنآ  رظن  هب  تسا ،

ینیسح هسامح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هراشا

عماج و نییبت  حرـش و  ینآرق ، بان  قیاقح  نیمارف و  هب  هاگآ  درف  ماما و  نانوچ  اروشاع ، هسامح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  راـتفر 
.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایآ  لماک 

نامز رد  .دنیامن  یم  دانتسا  هراشا و  مهم  هضیرف  یـساسا و  لصا  نیا  هب  دوخ ، تضهن  زا  یناوارف  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد ار  ربمغیپ  هباحـص  يو  .دـنک  یم  هدامآ  مایق  يارب  ار  شیوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  داد  یم  ناشن  ینیارق  میالع و  هیواـعم ،

ّمهّللا : » دومرف هبطخ  نایاپ  رد  ترـضح  نآ  .دومن  يدونـشخان  راهظا  يراج ، عاضوا  زا  درک و  تبحـص  نانآ  يارب  دروآ و  درگ  ینِم 
نکل ماطحلا و  لوضف  نم  ًاسامتلا  ناطلس و ال  یف  ًاُسفانت  اّنم  ناک  ام  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  ّکنإ 

118 ص :

راک زا  و  دـیهد ، یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  دـیا : هدـش  رادـیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  : » 110 نارمع / لآ  - . 1
«. دیراد یمزاب  دنسپان 

یمزاب دنسپان  ياهراک  زا  دنناوخ و  یمارف  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتـسود  نامیااب ، نانز  نادرم و  و  : » 71 هبوت / - . 2
«. دنراد

ياهراک هب  دـنهد و  یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  میهد ، ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناـسک  ناـمه  : » 41 جح / - . 3
«. دنناوخ یمارف  هدیدنسپ 
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کننــس و کـضئارفب و  لـمعی  كداــبع و  نـم  نوـمولظملا  نمأــی  كدــالب و  یف  حالــصإلا  رهظن  کــنید و  نـم  ملاــعملا  يرنل 
(1) ؛» کماکحأ

تاناکما هب  یبایتسد  فده  هب  هک  هنوگ  نامه  تسین ، تردق  تموکح و  رد  تباقر  يارب  نامشالت  هک  یهاگآ  کین  دوخ  وت  ایادخ 
وت تکلمم  رد  مینک ، هیارا  ناـگمه  هب  و  میهد ، ناـشن  ار  تنید  ياهـشزرا  لوـصا و  میهاوـخ  یم  هکلب  دـشاب ، یمن  تورث  يوـیند و 

.ددرگ لمع  وت  نیناوق  ماکحا و  هب  دنبای و  تینما  تناگدنب  ات  میروآ ، دیدپ  حالصا ،

رجُح و َلتاق  َتسلأ  : » دیامن یم  باطخ  نینچ  ار  وا  دسیون و  یم  وا  يارب  يا  همان  هیواعم ، رمع  رخاوا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زین 
(2) ؛»؟ رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  و  عدبلا ، نوعظفتسی  اوناک  نیذلا  نیتبخملا ، نیدباعلا  هباحصأ 

اهتعدب دندشن ، فرحنم  یتسرپاتکی  یگدنب و  ریسم  زا  هک  نانامه  یتسین ؟ وا  نارای  و  يدع » نب  رجح   » لتاق وت  رگم  هیواعم ! يا  ناه 
.دندرک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دندرمش ، تشز  ار 

(3) «. رکنملا رکنأ  و  فورعملا ، ّبحأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ربق  اب  عادو  ماگنه  ترضح ، نآ 

نوریب هکم  زا  هک  يزور  نیتسخن  رد  نینچمه 

119 ص :

 . ص80 ج97 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  239 ؛ لوقعلا ، فحت  یناّرح ، هبعش  نب  یلع  نب  نسح  - . 1
نب دمحا  ص55 ؛ ج11 ، ریدغلا ، ینیما ، نیسحلادبع  ص203 ؛ ج1 ، هسایسلا ، یمامالا و  هبیتق ،) نبا   ) يرونید ملـسم  نب  هللا  دبع  - . 2

ص225. ج2 ، راحبلا ، ینیفس  كردتسم  يدورهاش ، يزامن  یلع  ص20 ؛ ج2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع 
، تملع دـق  ام  رمألا  نم  ینرـضح  دـق  و  کّیبن ، تنب  نبا  انأ  و  دّـمحم ، کّیبن  ربق  اذـه  ّمهّللا  لوقی : لعج  هتالـص  نم  غرف  اّـملف  - . » 3

کل وه  اـم  یل  ترتخا  ـالإ  هیف  نم  ربقلا و  ّقحب  مارکـإلا  لـالجلا و  اذ  اـی  کـلأسأ  اـنأ  و  رکنملا ، رکنأ  و  فورعملا ، ّبحأ  ّینإ  ّمهّللا 
ینثالا یّمئالا  زجاعملا  ینیدـم  ینارحب ، مشاه  ص328 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  کن : یـضر .» کلوسرل  و  یـضر ،

لتقم یف  ناجـشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص483 ؛ ج3 ، ینادمه ، ییالوم  هللا  تّزع  قیقحت  رشبلا ، یلع  ججحلا  لئالد  رـشع و 
ص27. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا 
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حالصإلا بلطل  تجرخ  اّمنإ  و  : » دندومرف رکذ  ار  بلطم  نیمه  اراکشآ  دنتشون ، هیفنح  نب  دمحم  هب  هک  يا  همان  تیصو  رد  دندمآ ،
(1) «. رکنملا نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دیرأ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یّلص  يّدج  هّمأ  یف 

رت تخـس  طیارـش  هچ  ره  تسا  بیجع  دیوج و  یم  کسمت  لصا  نیا  هب  زین ، ددـعتم  عقاوم  رد  هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک تسا  ملسم  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  ایوگ  ددرگ ؛ یم  رتغاد  اه  هبطخ  دسر ، یم  هفوک  زا  هدننک  سویأم  ياهربخ  دوش و  یم 
هللا ءاـقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهاـنتی  ـال  لـطابلا  ّنأ  و  هب ، لـمعی  ـال  ّقحلا  ّنأ  نورت  ـالأ  : » دـنک یم  داریا  ار  هبطخ  نیا  ترـضح ،

(2)« ًاقحم

اب هدـش و  دراو  قارع  زرم  هب  ینیـسح ، ناوراک  هک  یناـمز  تسا ؛ هدـننکدیماان  یلک ، هب  عاـضوا ، هک  تسا  یناـمز  رتحیرـص ، همه  زا 
رد .دنربب  هفوک  هب  ظفحلا  تحت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رفن  رازه  ات  تسا ، هدومن  دروخرب  رح  رکشل 

120 ص :

�إ هلإ  نأ ال  دهـشی  نیـسحلا  ّنأ  هّیفنحلا ؛ نباب  فورعملا  دّمحم  هیخأ  یلإ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هب  یـصوأ  ام  اذه  - . > 1
بیر هیتآ ال  هعاسلا  ّنأ  و  ّقح ، رانلا  هّنجلا و  ّنأ  و  ّقحلا ، دنع  نم  ّقحلاب  ءاج  هلوسر ، هدـبع و  ًادّـمحم  ّنأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا 

هّمأ یف  حالـصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  ًاملاظ و  ًادـسفم و ال  ًارطب و ال  ًارـشأ و ال  جرخأ  مل  ّینأ  و  روبقلا ، یف  نم  ثعبی  هللا  ّنأ  و  اـهیف ،
ص329؛ ج44 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  کن : رکنملا .> نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دیرأ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  يّدـج 

ص179. ملاوعلا ، ینارحب ، هللادبع  ص30 ؛ مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  یف  ناجشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم 
، نورت دق  رمألا  نم  لزن  دق  ّهنإ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  مسح  يذب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماق  رازیعلا : یبأ  نب  یبقع  لاق  و  - . » 2

یعرملاک شیع  سیسخ  و  ءانإلا ، هبابصک  هبابـص  الإ  اهنم  قبی  ملف  ادج ، تّرمتـسا  اهفورعم و  ربدأ  ترّکنت و  تّریغت و  دق  ایندلا  ّنإ  و 
هداهـش الإ  توملا  يرأ  ّینإف ال  ًاقحم  هللا  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  ّنأ  و  هب ، لمعی  ّقحلا ال  ّنأ  نورت  الأ  .لیبولا 
یمیمت دـمحم  نب  نامعن  ص305 ؛ ج4 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : ًامرب .» الإ  نیملاظلا  عم  هاـیحلا  ـال  و 

نب یلع  نب  نـسح  ص150 ؛ ج3 ، یلالج ، ینیـسح  دـمحم  قیقحت  مالـسلا ،  هیلع  راهطالا  یمئالا  لئاضف  یف  راـبخالا  حرـش  یبرغم ،
یهزن یناولح ، دمحم  نب  نیسح  ص245 ؛ يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  مهیلع ، هللا  یّلـص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرح ، هبعش 

ص242. ج2 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص88 ؛  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و 
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هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنإ  سانلا ! اهّیأ  : » دـیوج یم  کّسمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  هب  ترـضح ، نآ  هک  تساج  نیا 
ّمث ناودعلا  مثإلاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا ، لوسر  هّنسل  ًافلاخم  هللا ، دهعل  ًاثکان  هللا  مارحل    ً الحتـسم ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  : ” لاق هلآ 

(1) “«. هلخدم هلخدی  نأ  هللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق ، لعفب و ال  هیلع  ریغی  مل 

: دنا هدروآ  هراب  نیا  رد  هاقبأ -  هللا و  هظفح  یلمآ -  يداوج  داتسا 

هب تمعن  رکش  دهاوخب  یسک  رگا  نوچ  تسا ؛ یهلا  ماظن  رارقتسا  يارب  شالت  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  هب  قیوشت  نخـس ، نیا  »
دوجو اب  هک  نیا  يارب  .دنک  شالت  كرـش  تیمکاح  رفک و  تلود  يزادـنارب  يارب  دـیاب  دروآ ، اج  هب  ار  رفک  تلود  رد  ندـماین  ایند 

تاجانم همزمز و  قیفوت  دوب و  دهاوخ  راوشد  نکیل  تسین ، عنتمم  دنچ  ره  یناسنا  قالخا  یهلا و  فراعم  هب  ندیـسر  رفک ، تموکح 
.تسا رتناسآ  نید ، تیمکاح  یمالسا و  تموکح  ياول  رد  ادخ  اب 

قح تلود  تاکرب  فاطلا و  لومشم  زین  ناگدنیآ  یمالسا ، ماظن  وترپ  رد  ات  درک  مایق  روظنم  نیمه  يارب  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس 
تجرخ اّمنإ  « ؛ منک داجیا  مدج  تما  رد  حالصا  مزادنارب و  ار  رفک  ات  مدرک  مایق  متـس  تیمکاح  هیلع  نم  دومرف : ور ، نیا  زا  .دندرگ 

(2) «. دمآ لیان  شیوخ  دوصقم  هب  ماجنارس  ات  تفرگ  یپ  ار  فده  نیا  یسامح  راوگرزب  حور  نآ  يّدج .» هّمأ  یف  حالصإلا  بلطل 

121 ص :

هّنـسل ًافلاخم  هللا ، دـهعل  ًاثکان  هللا  مارحل    ً الحتـسم ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنإ  ساـنلا ! اـهّیأ  - . » 1
ءالؤه ّنإ  الأ و  .هلخدم  هلخدی  نأ  هللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق ، لعفب و ال  هیلع  ریغی  مل  ّمث  ناودعلا  مثإلاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا ، لوسر 
اومّرح هللا و  مارح  اّولحأ  ءیفلاب و  اورثأتـسا  دودحلا و  اولّطع  داسفلا و  اورهظأ  نامحرلا و  هعاط  نع  اّولوت  ناطیـشلا و  هعاط  اومزل  دـق 

رقابدمحم 305 ؛ - 304 صص ج4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  کن : يریغ .> نم  رمألا  اذـهب  ّقحأ  انأ  هلالح و 
نیـسحلا لتقم  یف  ناجـشالا  جعاول  یلماع ، نیما  نسحم  ص233 ؛ ملاوعلا ، ینارحب ، هللادـبع  ص382 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، یسلجم ،

.94-93 صص مالسلا ،  هیلع 
.233-232 صص نافرع ، هسامح و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - . 2
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هتکن کی  يروآدای 

، نآ ققحت  نودب  هک  تسا  یطیارـش  ققحت  دوجو و  هب  طورـشم  رگید ، ضئارف  یخرب  دـننام  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو 
.ررض زا  ینمیا  ریثأت و  ِلامتحا  دننام  دوب ، دهاوخن  يررورض  فیلکت ، نیا  ماجنا 

داد و یم  ریثأت  لامتحا  ترضح  ینعی  دوب ؛ یطیارش  نینچ  ققحت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  زا  فورعم  هب  رما  ماجنا  ایآ 
؟ دوب ناما  رد  ررض  زا  شیوخ  زین 

هلأسم نیا  داعبا  یخرب  رصاعم ، ناققحم  یـضعب  نخـس  رظن ، هب  دبلط ، یم  يرت  هدرتسگ  لاجم  شـسرپ ، نیدب  طوسبم  خساپ  دنچ  ره 
: دیرگنب خساپ  نیا  هب  .دیامن  نشور  ار 

نازیم دـیاب  هاـگ  هکلب  دـشاب ، ررـض  زا  نمَا  هب  طورـشم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  دراوـم ، ماـمت  رد  هک  تسین  مّلـسم  »
هب رما  رگا  .دوش  هدیجنـس  رگیدـکی  اب  دراد ، لابند  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  هک  يا  هدـسفم  ررـض و  زین  تلحـصم و 

ررـض و اب  دـنچ  ره  دـشاب  یمن  اور  نآ  كرت  دـیدرت  یب  دـشاب ، هتـشاد  لابند  هب  ار  نید  يراگدـنام  ءاـقب و  دروم ، کـی  رد  فورعم 
.دشاب هارمه  ناوارف  يراوشد 

يدروم رد  فورعم  هب  رما  اب  دوش ، یم  ماجنا  یصخش  تیـصعم  زا  دارفا  يرادزاب  هزیگنا  هب  هک  یفورعم  هب  رما  نایم  نخـس ، رگید  هب 
یهاگ زین  ریثأت  لامتحا  .دشاب  یمن  ررض  مدع  هب  طورـشم  یمود  دراد و  دوجو  توافت  هتفرگ ، فده  ار  نید  نایک  لصا و  ياقب  هک 

نئمطم یلو  تسین ، هدهاشم  لباق  نآ  يراذگرثا  لعفلاب ، دریگ و  یم  تروص  رکنم ، زا  یهن  هاگ  ینعی  هوقلاب ؛ یهاگ  تسا و  لعفلاب 
شیوخ تراسا  ياهدنب  دنا  هتـسناوت  هک  یللم  رتشیب  مه  رـصاعم  يایند  رد  .تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  بولطم  رثا  هدـنیآ ، رد  میتسه 

هطلـس ياه  هیاپ  اهیراوشد  لمح  يراکادف و  اب  نانآ  .دنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  هار  نیمه  دنـسرب ، لالقتـسا  يدازآ و  هب  دننک و  هراپ  ار 
طقاس ار  نانآ  جیردت  هب  لزلزتم و  ار  نمشد  ِيرگ 

122 ص :
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یم یبایزرا  یبایماک  تیقفوم و  اب  ار  دوخ  زورما  راک  نانآ  یلو  ددرگ  یم  راکشآ  هدنیآ  رد  اهراکیپ  نیا  هجیتن  دنچ  ره  دنیامن ، یم 
يارب زین  ادـخ  نادرم  .دـیآ  یم  تسد  هب  نانآ  تازراـبم  لاـبند  هب  هک  تسا  هعماـج  تاـجن  حالـصا و  ناـشیا  شـشوک  اریز  دـنیامن ؛
تاجن يارب  اما  دنهاگآ ، کین  شیوخ  ندـش  هتـشک  هب  هک  نیا  اب  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  یتازرابم  نینچ  هاگ  یناسنا ، یلاع و  ياهفدـه 

مایق لمعلا  سکع  ماجنارـس ، .دنرـشف  یم  ياپ  نآ  رب  هنادرمدار  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  رباربان  راکیپ  هزرابم و  هار  یمالـسا  هعماج 
(1) «. دیامن یم  ضوع  ار  خیرات  ریسم  جیردت ، هب  رادیب و  ار  مدرم  نانآ ،

123 ص :

.325 - 324 صص مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  یفاص ، هللا  فطل  - . 1
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يریگ هجیتن 

هـسامح نیا  زا  يرو  هرهب  تسخن ، ماـگ  .دروآ  رامـش  هب  مالـسا  خـیرات  رد  زومآ  سرد  مهم و  يا  هثداـح  دـیاب  ار  ینیـسح  هساـمح 
یمن تسد  هب  نآ  هدنهد  لیکشت  رصانع  مامت  هب  هجوت  رذگهر  زا  زج  تخانـش ، نیا  دشاب و  یم  نآ ، تقیقح  تخانـش  و  زیگناروش ،
رامـش هب  نآ  مهم  داعبا  زا  دراد و  گنررپ  يروضح  زین  نآرق  يدژارت ، هسامح ، نافرع ، دـننام  يرـصانع  رانک  هثداـح ، نیا  رد  .دـیآ 
البرک ِینآرق  دُعب  رد  گنرد  نتسیرگن و  زا  .تسا  نآرق  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هژیو  دنویپ  درواهر  دُعب ، نیا  شیادیپ  .دور  یم 

: ددرگ یم  وگزاب  کنیا  هک  دمآ  تسد  هب  یجیاتن 

تـسد يدنمتداعـس  یبایماک و  هب  نآ ، فراعم  زا  ییوج  هرهب  نآرق و  هب  ماصتعا  وترپ  رد  ینیـسح  هاـگودرا  نازاـس  هساـمح  فلا - 
روضح زین ، طیارـش  نیرتراوشد  رد  هک  دـندومن  تابثا  ناـنآ  .دنتـشگ  اَنَلُـسُر » ُرُْـصنََنل  اَّنِإ   » هیآ ناگدـش  يراـی  زا  یقادـصم  دـنتفای و 

تشگزاب دنمزاین  شا ، یگدنز  نوؤش  مامت  رد  یبایماک  يارب  یمالـسا  تما  و  تسا ، يدنمتداعـس  يزوریپ و  نماض  نآرق ، گنررپ 
.دشاب یم  میرک  نآرق  هب  هرابود 

125 ص :
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.دیماجنا تایآ  یخرب  نییبت  ریسفت و  باتزاب  هب  هک  دوشگ  نآرق  اب  لماعت  زا  ار  يا  هزات  قفا  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ب - 
ناوت یم  ور ، نیا  زا  .تسا  هتـشگ  رادیدپ  تایآ  دوصقم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قیمع  قیقد و  ِیهاگآ  رذـگهر  زا  باتزاب ، نیا 

هب نارسفم  ِيّدج  هجوت  ترورض  رگنایب  بلطم ، نیا  شریذپ  .تسناد  تایآ  نّیبُم  رسفم و  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  راتفر  راتفگ و 
نییبت ریسفت و  هب  البرک ، هثداح  ِینآرق  دُعب  رد  گنرد  اب  یعیـش ، نارـسفم  هژیو  هب  نارـسفم ، هک  تسا  نآ  هتـسیاب  .تسالبرک  هثداح 

.دنربب هرهب  هتسیاش ، هنوگ  هب  هیامرپ  راشرس و  ِثاریم  نیا  زا  دنزادرپب و  هسامح  نیا  مایپ  اب  طبترم  ِتایآ  دارم 

ماـمت دـیاب  ور ، نیا  زا  .دوـمن  راـکنا  ناوـت  یمن  نآ  رگید  داـعبا  هب  تبـسن  ار  ینیـسح  تضهن  ِینآرق  دـُعب  هداـعلا  قوـف  تیمها  ج - 
اب ...و ، ییارس  هحون  يرادازع ، ینارنخس ، ییاروشاع ، تایبدا  یهوژپاروشاع ، دننام  دوش ، یم  تضهن  نیا  هناتـسآ  رد  هک  ییاهـشالت 
اب نابطاخم  ییانـشآ  ینیـسح ، تضهن  هب  يدرکیور  نینچ  .دریذـپ  ماجنا  دـُعب ، نیا  فلتخم  ياـیاوز  ِییوگزاـب  فشک و  هب  شیارگ 

مهارف يا  هنیمز  نینچمه  .دراد  لابند  هب  نابطاخم  يارب  ار  فط  هسامح  ِیناوخزاب  یگشیمه  یباداش  توارط و  نآ و  فراعم  يافرژ 
ِییالاو رد  یمالـسا ، قَِرف  مامت  هچ  دـندرگ ؛ انـشآ  تضهن  نیا  اب  تنـس ، لها  دـننام  یمالـسا ، فلتخم  ياه  هقرف  رگید  ات  دـیامن  یم 

دُعب ياراد  هک  تضهن  نیا  اب  نانآ  ییانـشآ  يارب  ار  یفاک  هزیگنا  یقفاوت ، نینچ  دنگنهامه و  نآ  شریذپ  ترورـض  نآرق و  فراعم 
.دروآ یم  دوجو  هب  تسا ، ینآرق 

هب ِفراعم  يریگراک  هب  موزل  یگدنز ؛ نتم  رد  نآرق  ندومن  دراو  نآرق و  هب  یمالسا  ِتما  ِتشگزاب  ترورض  هک ، نیا  نخس  هاتوک 
یجیاتن یگمه  اروشاع ، هثداح  ییوگزاب  ماگنه  هب  دُعب  نیا  هب  یشخب  ْتیروحم  طبترم ؛ تایآ  ریـسفت  رد  تضهن  نیا  زا  هدمآ  تسد 

.دیآ یم  تسد  هب  نآ  ینآرق  دُعب  رب  دیکأت  اب  ینیسح  هسامح  ِیناوخزاب  زا  هک  تسا 

126 ص :

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


عبانم

یخیرات ییاور و  عبانم  فلا :

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، ج4 ،  دنسملا ، دمحا : لبنح ، نبا  - 1

ق1369 -ه ، يردیحلا -ف ، جن نازحالا ، ریثم  ءا : - قبلا -ي  با نب  رفعج  نب  دمحم  هللا  هبه  یلح ، امن  نبا  - 2

.ق 1416 نیسردم ، هعماج  مق ، مکی ، پاچ  هعیشلا ، فقاوم  یلع : یجنایم ، دمحا  - 3

.ق 1405 ءاوضالاراد ، تور ، - یب مود ، پا  چ-  ، ج1 همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع : نب  یلع  یلبرا ، - 4

.ق 1398 هیملعلا ، بتکلا  راد  ق-م ، يرا ، -ن ف- سح قیقحت   ، نیسحلا لتقم  دیعس : نب  ییحی  نب  طول  يدما ، يدزا  - 5

.ق 1406 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، مکی ، پاچ  5  ، ج حوتفلا ، دمحا : یفوک ، مثعا  - 6

.اتیب یتری ، - صب هبتکم  ب-ي ج-ا ،  ، نیسحلا لتقم  یف  ناجشالا  اعاول  نسحم : یلماع ، نیما  - 7

.ق 1379 یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، 1  ، ج ریدغلا ، نیسحلادبع : ینیما ، - 8

، اج یب  ینارحب ، انالوم  اضرمالغ  -ق  یقحت -م ، کی پا  2چ-  ، ج راهطالا ، هلآ  دـمحم و  لاوحا  یف  راربالا  یلح  مشاه : ینارحب ، - 9
.ق 1411 یمالسا ، فراعم  هسسوم 

، مق ینادـمه ، ییـالوم  هللا  تّزع  قیقحت  مو ، پا س- 3چ-  ، ج رـشبلا ، یلع  ججحلا  لئالد  رـشع و  ینثالا  همئالا  زجاعملا  هنیدـم  - 10
.ق 1413 یمالسا ، فراعم  هسسوم 

127 ص :

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


، هیفاقثلا بتکلا  سـس  م  اجیب ، یقابلاد ، - بع دا  دـمحم ف - قیقحت  مود ، پاچ  درفملا ، بدالا  لیعامـسا : نب  دـمحم  يراـخب ، - 11
.ق 1409

.ق 1403 رکفلا ، راد  توریب ، نا ، - مثع -د  محم نمحرلاد  - بع قیقحت  مود ، پاچ  5  ، ج ننسلا ، یسیع : نب  دمحم  يذمرت ، - 12

، یلالج ینیسح  دمحم  قیقحت  مالسلا ج3 ،  مهیلع  راهطالا  مئالا  لئا  ضف  یف  رابخالا  حرش  -د : محم نب  نامعن  یبرغم ، یمیمت  - 13
.اتیب یمالسا ، رشن  هسسوم  مق ،

، يراّفغ ربکا  یلع  قیقحت  مود ، پا  چ- مالسلا ، هیلع  هللا  یّلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعـش : نب  یلع  نب  نسح  یناّرح ، - 14
.ق یمالسا 1404 رشن  هسسوم  مق ،

مهیلع تیبلا  لها  یف  لزانلا  تایآ  یف  لیـضفتلا  دـعاوقل  لیانتلا  دـهاوش  یناک :) - سح مکاـح   ) دـمحا نب  هللادـیبع  یناکـسح ، - 15
.ق 1411 یمالسا ، داشرا  ترازو  -ر  شن پاچ و  نامزاس  نارهت ، مکی ، پاچ  ج2 ،  مالسلا ، 

ق1415 یمال ، - سا مالعا  اجیب ، مکی ، پاچ  لامعالا ، لابقا  سوواط : نب  یسوم  نب  یلع  ینیسح ، - 16

.ق 1417 يده ، راونا  مق ، مکی ، پاچ  فوفطلا ،  یلتق  یف  فوهللا  - 17

.ق 1413 باتکلا ، راد  مق ، يرا ، - صنا قیقحت  مکی ، پاچ   ، بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  هرما  یف  نیقیلا  - 18

-ي شعرم نـید  - لا باهـش  -ق  یلعت حـیح و  - صت طاـبلا ل ، قا  هزا  حـلا ق و  قا  قـحا  هللارو : ن- يرتـست ، یـشعرم  ینیـسح  - 19
.ق 1418 یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  ق-م ، -ي ، فجن -ي  شعرم دو  - محم ما  - متها ب-ه  -م ، کی پا  چ- -ي ، فجن

، مق یـشعرم ، دومحم  ماـمتها  هب  ج،27  -م ، کی پا  چ- لطابلا ، قاـهزا  قحلا و  قاـقحا  حرـش  نیدلاباهـش : یـشعرم ، ینیـسح  - 20
.ق 1418 یفجن ، یشعرم  هللا  يآ  هناخباتک 

.یملعالا سس  وم  توریب ، مرا ، - هچ پاچ  3  ، ج نودلخ ، نبا  خیرات  نودلخ :) نبا   ) دمحم نب  نمحرلادبع  یمرضح ، - 21

 ، 1408 يدهم ماما  هسردم  مق ، يدهم  ما  - ما هسردم  قیقحت  مکی ، پاچ  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  هان  دـمحم : نب  نیـسح  یناولح ، - 22
.ق

، یمالـسا تاراـشتنا  ق-م ، يدو ، - مـحم -ك  لاـم -ق  یقحت مود ، پا  چ- قاـنملا ب ، -د : مـحا -ق ب-ن  فوـم یمزراو ، خ- - 23
.ق 1411

، یبرعلا ارتلا  ءایحا  راد  توریب ، مکی ، پاچ  يریش ، یلع  قیقحت  8  ، ج هیاهنلا ، يادبلا و  ریثک :) نبا   ) ریثک نب  لیعامسا  یقـشمد ، - 24
.ق 1408
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فیرـش تاراشتنا  يریـش ، -ي  لع -ق  یقحت -م ، کـی پا  1چ-  ، ج هسایـسلا ، ماـمالا و  هبیتـق : نبا  ملـسم  نب  هللادـبع  يروـنید ، - 25
.ق 1413 یضر ،

، یجر اص  نومأم  یـسوسقرع ، می  - عن -د  محم -ق  یقحت -م ، هن پا  4چ-  ، ج نلا ب ء ، عا م  ری  س  -د : محا نـب  دـمحم  یبـهذ ، - 26
.ق 1413 هلاسرلا ، توریب ،
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ءایحا عمجم  اجیب ، مود ، پاچ  يدومحم ، رقابد  - محم -ق  یقحت  ، نیـسحلا ما  مالا  مجرت  رکاسع :) نبا   ) نسح نب  یلع  یعفاـش ، - 27
.ق 1414 هیمالسالا ، فاقثلا 

.ق 1404 یملعا ، هسس  وم  نار ، - هت -ا ي ، به - چوک نسحم  قیقحت  يربکلا ، تاجردلا  رئاصب  نسح : نب  دمحم  رافص ، - 28

.ق 1386 نامعن ، راد  فرشا ، فجن  1  ، ج اجتحالا ،  یلع : نب  دمحا  یسربط ، - 29

ق1417 -ت ، یبلا لآ  ق-م ، مکی ، پاچ  ج1 يدهلا ، مالعَاب  يرولا  مالِعا  نسح : نب  لضف  یسربط ، - 30

.ات یب  یملعالا ، هسسوم  توریب ،  ، ج4 كولملاو ، ممالا  خیرات  ریرج : نب  دمحم  يربط ، - 31

يدـهم ماما  هسردـم  مق ، مکی ، پاچ  يد ، - هم ما  - ما -ه  سردـم قیقحت  رااملا ، لوا :) دیهـش   ) یکم نب  دـمحم  ینیزج ، یلماـع  - 32
.ق 1410

، اجیب يدوبهب ، رقابدـمحم  قیقحت  -م ، کـی پا  ج2 چ- میدقتلا ، یّقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارـصلا  سنو : نب ي- یلع  یلماع ، - 33
.ق 1384 هیوضترم ،

.ق 1394 بدالا ، فرشا ، فجن  مکی ، پاچ  2  ، ج لیلحت ، هسارد و  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  لایح  فیرشرقاب : یشرق ، - 34

.اتیب رکفلا ، راد  تور ، - یب یقابلاد ، - بع دا  دمحم ف - قیقحت  1  ، ج هجام ، نبا  ننس  دیزی : نب  دمحم  ینیوزق ، - 35

هـسس وم  اجیب ، قیقحت ، هورگ  یمو ، - یق داو  -ق ج- یقحت -م ، کی پا  چ- تارایزلا ، لماک  هیولوق : نب  دمحم  نب  رفعج  یمق ، - 36
.ق 1417 تهاقف ، رشن 

، مق مکی ، پاچ  تثعب ، -ه  سـس وم  -ق  یقحت یلامالا ، قود :) خی ص- ش-  ) -ه يوباب نیـسح ب-ن  نب  یلع  نب  دـمحم  یمق ، - 37
.ق 1417 تثعب ، هسسوم 

.ق 1378 نیسردم ، هعماج  مق ، ینارهت ، ینیسح  مشاه  قیقحت  دیحوتلا ، - 38

.ات یب  1405 ، ، یمال - سا تاراشتنا  اجیب ، يراف ، ربکایلع  حیحصت  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 39

.د 1361 یمالسا ، تاراشتنا  مق ، يراف ، ربکایلع  حیحصت  رابخالا ، یناعم  - 40

، هوسا نارهت ، مکی ، پاچ  ینیـسح ، لامج  یلع  قیقحت  3  ، ج یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا : نب  نامیلـس  یفنح ، يزودـنق  - 41
.ق 1416

 ، مالسلا مهیلع  تیب  لها  گنهرف  -ر  شن -ه  سّسوم ج2 ق-م ، یبوقعیلا ، خیرات  بوقعییبا : نب  دمحا  یبوقعی )،  ) یسابع بتاک  - 42
.ات یب 

اروشاع هسامح  رد  نآرق  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


.د 1377 باتکلا ، راد  مق ، مکی ، پاچ  برک ،  خیرات  نیلوا  یلع : یمرک ، - 43

، هیمالسالا بتکلا  راد  اج ، یب  موس ، پا  چ- يرا ، ربکایلع ف- حیحـصت  1  ، ج یفاکلا ، نم  لوصالا  بوقعی : نب  دـمحم  ینیلک ، - 44
.اتیب

.ات یب  هیردیحلا ، عبطم  فر ، - شا -ف  جن ج 3 -  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ : رهش  نب  یلع  نب  دمحم  یناردنزام ، - 45
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.ق 1403 افولا ، هسسوم  نانبل ، راونالاراحب ، رقابدمحم : یسلجم ، - 46

.ق 1396 فراعتلا ، راد  ، توریب مکی ، پاچ  1  ، ج هغ ، بلا  اهن  كردتسم  یف  لداعسلا  اهن  رقابدمحم : يدومحم ، - 47

لـضفلاوبا دمحم  قیقحت  -م، کی پا  15چ-  ، ج بـلا غ ه ، هـن ا  حر  ش  -د ، يدـحلای - با نـب  هللا  بـه  نـب  دـماحوبا  ینئادـم ، - 48
.ق 1378 هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  اجیب ، میهاربا ،

.د 1374 فورعم ، راد  ق-م، مو ، پا س- چ-  ، نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم   : مولعلارقاب تاقیقحت  زکرم  - 49

.ق 1413 اجیب ، مجنپ ، پا  19چ-  ، ج لاورلا ، تاقبط  لیصفت  ثیدحلا و  لاجر  مجعم  مساقلاوبا : ییوخ ، يوسوم  - 50

.ات یب  اجیب ، يردب ، دومحم  قیقحت  هرهاطلا ، لرتعلا  متآم  یف  لرخافلا  لاجملا  نید :) - لافرش همالع   ) نیسحلادبع يوسوم ، - 51

.اتیب تثعب ، هسّسوم  نارهت ،  ، نیسحلا لتقم  قازرلادبع : مّرقم ، يوسوم  - 52

.ق 1419 یمالسا ، رشن  -ه  سسوم ق-م ، يزا ، - من یلع  نب  نسح  قیقحت   ، ج6 راحبلا ، نیفس  كردتسم  یلع : يزامن ، - 53

.ق 1415 تیبلا ، لآ  -ه  سس م  1ق-م ،  ، ج -م ، کی پا  چ- لئا ، سولا  كردتسم  متاخ  نیسح : یسربط ، يرون  - 54

ینآرق مولع  يریسفت و  عبانم  ب :

-ق یقحت نآر ، قلا  بیرغ  یف  تادرفملا  ارلاب ب :) فورعملا   ) دمحم نب  نیسح  یناهفصا ، - 55

.اتیب هفرعملا ، راد  توریب ، ینالیکدیس ، دمحم 

.د 1381 ءارسا ، مق ، مکی ، پاچ  مینست ، ریسفت  هللادبع : یلمآ ، يداوج  - 56

.د 1376 ءارسا ، مق ، مکی ، پاچ  نآرق ، رد  ناربمایپ � هریس  - ------: 57

-م، کی پا  2چ-  ، ج هرها ، طلا  لرتعلا  لئاضف  یف  تایآلا  لیوأت  -ي : لع يدابآرتسا ، ینیسح  - 58

.ق 1407 مق ، �  ، يدهم ماما  هسردم  قیقحت 

-م شاه -ق  یقحت مرا ، - هچ پا  5چ-  ، ج نی ، لقثلا  رو  ریسفت ن  هعمج : نب  یلع  دبع  يزیوح ، - 59

.ق 1412 نایلیعامسا ، هسّس  م  مق ، یتالحم ، یلوسر 

یلو - سر -م  شاه -ق  یقحت 1  ، ج شایعلا ي ، ری  سفت  دا : - یع دوع ب-ن  - سم دمحم ب-ن  یملس ، - 60
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.اتیب هیمالسالا ، یملعلا  بتکم  نارهت ، یتالحم ،

راد توریب ، مهدزناپ ، پاچ  5  ، ج نآرقلا ، یف ظ ل  بطق :) دّیس   ) نیسح میهاربا  یلذاش ، - 61

.ق 1408 قورشلا ،

.ق 1398 هیمالسا ، نارهت ، مکی ، پاچ  1  ، ج یبوط ، رثن  نسحلاوبا : ینارعش ، - 62

.ق 1358 راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، 5  ، ج نآرق ، زا  يوترپ  دومحم : یناقلاط ، - 63

تارا - شتنا ق-م ، مرا ، - هچ پا  چ- نآر ، قلا  ری  سفت  ناا ف ي  یملا  نیسحدمحم : ییابطابط ، - 64
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.ق 1402 یمالسا ،

، تور - یب -م ، کی پا  10چ-  ، ج نآر ، قلا  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح : نب  لضف  یسربط ، - 65

.ق 1415 یملعالا ، سّسوم 

-د محا -ق  یقحت -م ، کی پا  8چ-  ، ج نآر ، قلا  ری  سفت  یف  نایبتلا  نسح : نب  دمحم  یسوط ، - 66

.ق 1409 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  اجیب ، یلماع ، ریصق  بیبح 

، نار - هت مود ، پا  چ- -ي ، ملعا نسح  قیقحت  1  ، ج یفاصلا ، ریسفت  نسحم : یناشاک ، ضیف  - 67

.ق 1416 ردصلا ، بتکم 

.اتیب هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، مشش ، پاچ  نآرق ، سوماق  ربکایلع ، یشرق ، - 68

، ير - يازج -ب  یط قیقحت  مود ، پاچ  1  ، ج یمقلا ، ریسفت  میهاربا : نب  یلع  نب  نسح  یمق ، - 69

.ق 1404 هیملعلا ، بتکلا  راد  مق ،

نامزا س- نارهت ، مکی ، پاچ  3  ، ج میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح : يوفطصم ، - 70

.ق 1416 یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و 

عبانم رگید  ج :

، يرا -ر ّف- بکای - لع -ه  مّدقم ب-ا  مود ، پاچ  اروشاع ، خیرات  یسررب  میهاربادمحم : یتیآ ، - 71

.د 1347 قودص ، هناخباتک 

، ده - شم ینی ، - سح -د  محا -ق  یقحت -م ، کی پا  چ- نامیالا ، اهن  -ف : سوی نب  یلع  ربج ، نبا  - 72

.ق �  ، يداه 1418 ماما  عمتجم 

.اتیب ثیدحلا ، تاعوبطملا  راد  هدج ، دامح ، دیزن  قیقحت  داهجلا ، هللادبع ، رابم ،  نبا  - 73

.د 1377 ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، مکی ، پاچ  نافرع ، هسامح و  هللادبع : یلمآ ، يداوج  - 74

.د 1382 ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، مکی ، پاچ  2  ، ج هشیدنا ، همشچرس  - ------: 75
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.د 1381 ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، مکی ، پاچ  ینیسُح ، تضهنوترپرد  لقع  ییافوکش  - ------: 76

.د 1372 ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، مکی ، پاچ  �  ، اضر ماما  رظنم  زا  میکح  نآرق  - ------: 77

-م، کی پا  چ- یمویلا ه ، وا  خملا  عفد  يوقلا ل  ددعلا  -ر : ّهطم نب  فسوی  نب  یلع  یّلح ، - 78

.ق 1408 یفجن ، یشعرم  هللا  يآ  هناخباتک  مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت 

-ق یقحت -م ، کی پا  �چ-  ، نی سحلا  را  صنا  یف  نیعلا  راصبَا  رها : نب ط- دمحم  يوامس ، - 79

.ق 1419 هاپس ، رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  اجیب ، یسبط ، رفعجدمحم 

.اتیب �  ، يدهم ماما  هسردم  مق ، �  ، نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  هللاافطل : یفاص ، - 80

1377 اردص ، نارهت ، مکی ، پاچ  17  ، ج راثآ ، هعومجم  یضترم : يرهطم ، - 81

.د 1382 امنیتسه ، نارهت ، مکی ، پاچ  ریسفت ، قافآ  یلعدمحم : دار ، يودهم  - 82

یبدا عبانم  د :

-ا، جی ب- مود ، پا  چ- يروهال ، لابقا  انالوم  یسراف  راعشا  تایّلک  دمحم : يروهال ، لابقا  - 83
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.اتیب ییانس ، هناخباتک 

- یملعلا بتکم - -ا ، جی ب- ياه ، شمق  هلا ي  می  کح  ناوید  تایّلک  يد : - هم ياهشمق ، یهلا  - 84

.اتیب هیمالسالا ،

، خیرا - تلا سس - م  تور ، - یب -م ، کی پاچ  �  ، نیسحلا ءارعش  وا  فطلا  بدا  داوج : ّربش ، - 85

ق1422 . 

، ینا - یک -ن  سحم مامتها  هب  مکی ، پاچ  يولهد ، بلاغ  ناوید  ناخهللادسا : يولهد ، بلا  - 86

.د 1376 هنزور ، نارهت ،

.اتیب نیبقح ، یتاعوبطم  مق ، یناپمک ، لماک  ناوید  نیسحدمحم : یناهفصا ، يور  - 87

ینی - سحلا -ز  كرملا ند ، - نل مکی ، پاچ  هینیسحلا ، راعملا  لرئاد  قداصدمحم : یسابرک ، - 88

.ق 1420 تاساردلل ،

.د 1367 ریبکریما ، نارهت ، مهدزاود ، پاچ  يایربت ، مش  تایّلک  دمحم : یمور ، يولوم  - 89

.ق 1336 ریبکریما ، نارهت ، نوسلکین ، نیلا  دلونیر  مامتها  هب  يونعم ، يونثم  - ------: 90

-ر، یبکریما نار ، - هت -ي ، قارن -ن  سح ما  - متها هب  مود ، پاچ  يدقاط ،  يونثم  دمحا : یقارن ، - 91

د1362 . 

، نار - هت مود ، پا  چ- يو ، جنگ  یماظن  میکح  تایّلک  فسوی : نب  سایلا  يوجنگ ، یماظن  - 92

.د 1381 دازهب ،

تالاقم ه :

، مت - شه لا  س- هزو ، -ه ح- شیدنا در ، بن  نادیم  زوریپ  نیسح � ماما  يداهدمحم : تفرعم ، - 93

.مجنپ هرامش 
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.مراهچ هرامش  متشه ، لاس  هزوح ، هشیدنا  اروشاع ، تضهن  یهقف  یسایس ، ینابم  - ------: 95

، مهدزی لا س- س- شهون ، -ه پ- نیآ نآرق ، هنییآ  رد  فط  هاگدروآ  یلعدمحم : دار ، يودهم  - 96

6 -. هرامش 5

هرامش 17 يرتسگداد  ییاضق  یقوقح و  هلجم  قیقحت ، هاگن  زا  لیوأت  یلع : يریصن ، - 97
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تایآ تسرهف 

هرقب

107 («... 186  ) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  »

نارمع لآ 

44 («.. 33  ) َنیَِملاَْعلا یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  اًحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »

45 («.. 34  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اَهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

ْنِم ْمَُهل  اَمَو  ٌمِیلَأ  ٌباَذَـع  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  ِِهب  يَدَْـتفا  َِولَو  اًبَهَذ  ِضْرَأـْلا  ُءْلـِم  ْمِهِدَـحَأ  ْنِم  َلَـبُْقی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُهَو  اُوتاَـمَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
109-108 («... 91  ) َنیِرِصاَن

117 («... 104  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  »

ُمُْهنِم ْمَُهل  اًْریَخ  َناََکل  ِباَتِْکلا  ُلـْهَأ  َنَمآ  َْولَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤتَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  »
117 («... 110  ) َنوُقِساَْفلا ُمُهُرَثْکَأَو  َنُونِمْؤُْملا 

48 («... 178  ) ٌنیِهُم ٌباَذَع  ْمَُهلَو  اًْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َالَو  »

ْنِم ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنَِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَم  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناَک  اَم  »
48 («... 179  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  ْنِإَو  ِِهلُسُرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُءاَشَی  ْنَم  ِِهلُسُر 

اَنِقَف َکَناَْحبُـس  اًلِطَاب  اَذَـه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  یَلَعَو  اًدوُُعقَو  اًـماَِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  »
103 («... 191  ) ِراَّنلا َباَذَع 

ءاسن

ٌهَِفئاَط ِتْأَْتلَو  ْمُِکئاَرَو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَـس  اَذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُـخْأَْیلَو  َکَعَم  ْمُْهنِم  ٌهَِفئاَـط  ْمُقَْتلَف  َهاَـلَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَـف  ْمِهِیف  َْتنُک  اَذِإَو  »
ْمُْکیَلَع َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأَو  ْمُِکتَِحلْسَأ  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأَو  ْمُهَرْذِح  اوُذُخْأَْیلَو  َکَعَم  اوُّلَُـصْیلَف  اوُّلَُـصی  َْمل  يَرْخُأ 

َّدَعَأ َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخَو  ْمُکَتَِحلْـسَأ  اوُعَـضَت  ْنَأ  یَـضْرَم  ُْمْتنُک  ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  يًذَأ  ْمُِـکب  َناَـک  ْنِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاَـنُج  اـَلَو  ًهَدِـحاَو  ًهَْـلیَم 
111 («... 102  ) اًنیِهُم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل 

70 («... 115  ) اًریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصنَو  یَّلَوَت  اَم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَیَو  يَدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاَُشی  ْنَمَو  »

فارعا
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107 («... 55  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  ًهَیْفُخَو  اًعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  »

َُّمث ْمُکَءاَکَرُـش  اوُعْدا  ُِلق  اَِـهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِـهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِـهب  َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اَِـهب  َنوُشْمَی  ٌلُـجْرَأ  ْمَُهلَأ  »
47 («... 195  ) ِنوُرِْظُنت اَلَف  ِنوُدیِک 

47 («... 196  ) َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  »

133 ص :
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103 («... 205  ) َنِیِلفاَْغلا َنِم  ْنُکَت  َالَو  ِلاَصْآلاَو  ِّوُدُْغلِاب  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُدَو  ًهَفیِخَو  اًعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  »

لافنا

104 («... 45  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  اًرِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَو  اُوُتْبثاَف  ًهَِئف  ُْمتیَِقل  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »

هبوت

ُهَّللا ُمُهَلَتاَق  ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُوئِهاَُضی  ْمِهِهاَْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلَذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِسَْملا  يَراَصَّنلا  َِتلاَقَو  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  »
37 («... 30  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأ 

َهَّللا َنوُعیُِطیَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاَِـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  »
118 («... 71  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَس  َِکَئلوُأ  َُهلوُسَرَو 

سنوی

46 («... 41  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأَو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکلَو  ِیلَمَع  ِیل  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإَو  »

ْمُکَْرمَأ اوُعِمْجَأَـف  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللا  یَلَعَف  ِهَّللا  ِتاَـیِآب  يِریِکْذَـتَو  یِماَـقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَـک  َناَـک  ْنِإ  ِمْوَق  اَـی  ِهِمْوَِقل  َلاَـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتاَو  »
29 («... 71  ) ِنوُرِْظُنت َالَو  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َال  َُّمث  ْمُکَءاَکَرُشَو 

دوه

67 («... 9  ) ٌروُفَک ٌسُوئََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اَهاَنْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اَّنِم  َناَْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئلَو  »

67 («... 10  ) ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاَئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  َدَْعب  َءاَمْعَن  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئلَو  »

68 («... 11  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکَئلوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  »

دعر

102 («... 28  ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  »

میهاربا

41 («... 1  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص  َیلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  رلا  »

لحن

73 («... 107  ) َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َال  َهَّللا  َّنَأَو  ِهَرِخْآلا  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلَذ  »
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73 («... 108  ) َنُوِلفاَْغلا ُمُه  َِکَئلوُأَو  ْمِهِراَْصبَأَو  ْمِهِعْمَسَو  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  »

74 («... 109  ) َنوُرِساَْخلا ُمُه  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  َال  »

ُمَلْعَأ َوُهَو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداَـجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  َیلِإ  ُعْدا  »
92 («... 125  ) َنیِدَتْهُْملِاب

ءارسا

45 («... 26  ) اًریِْذبَت ْرِّذَُبت  َالَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  »

39-80-81 («... 71  ) اًلِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  ْمَُهباَتِک  َنوُءَْرقَی  َِکَئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِماَمِِإب  ٍساَنُأ  َّلُک  وُعْدَن  َمْوَی  »

93 («... 82  ) اًراَسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َالَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءاَفِش  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  »

فهک

61 («... 51  ) اًدُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  اَمَو  ْمِهِسُْفنَأ  َْقلَخ  َالَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْشَأ  اَم  »

هط

104 («.... 42  ) يِرْکِذ ِیف  اَِینَت  َالَو  ِیتاَیِآب  َكوُخَأَو  َْتنَأ  ْبَهْذا  »

ءایبنا

39-111 («... 73  ) َنیِِدباَع اََنل  اُوناَکَو  ِهاَکَّزلا  َءاَتیِإَو  ِهاَلَّصلا  َماَقِإَو  ِتاَْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  »

134 ص :
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جح

َوُه َِکلَذ  َهَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یَلَع  َبَلَْقنا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباَصَأ  ْنِإَو  ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباَـصَأ  ْنِإَـف  ٍفْرَح  یَلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  »
72 («... 11  ) ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا 

ِساَّنلا َنِم  ٌرِیثَکَو  ُّباَوَّدـلاَو  ُرَجَّشلاَو  ُلاَبِْجلاَو  ُموُجُّنلاَو  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَمَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ  »
67 («... 18  ) ُءاَشَی اَم  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ٍمِرْکُم  ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَمَو  ُباَذَْعلا  ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَکَو 

ٌتاَوَلَـصَو ٌعَِیبَو  ُعِماَوَص  ْتَمِّدَُـهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  اـَلَْولَو  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّقَـح  ِْریَِغب  ْمِهِراَـیِد  ْنِم  اوُـجِرْخُأ  َنیِذَّلا  »
24 («... 40  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیلَو  اًرِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاَسَمَو 

118 («... 41  ) ِرُومُْألا ُهَِبقاَع  ِهَِّللَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  »

رون

115-112 («... 37  ) ُراَْصبَْألاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  اًمْوَی  َنُوفاَخَی  ِهاَکَّزلا  ِءاَتیِإَو  ِهاَلَّصلا  ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌهَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  َال  ٌلاَجِر  »

لمن

111 («... 1  ) ٍنِیبُم ٍباَتِکَو  ِنآْرُْقلا  ُتاَیآ  َْکِلت  سط  »

111 («... 2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يَرُْشبَو  يًدُه  »

111 («... 3  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  ْمُهَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  »

صصق

75 («... 17  ) َنیِمِرْجُْمِلل اًریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ِّبَر  َلاَق  »

32-30 («... 21  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  اًِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف  »

30 («...- 22  ) ِلِیبَّسلا َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّملَو  »

39 («... 40  ) َنیِِملاَّظلا ُهَِبقاَع  َناَک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاَنْذَبَنَف  ُهَدُونُجَو  ُهاَنْذَخَأَف  »

39-38 («... 41  ) َنوُرَْصُنی َال  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  »

مور
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66 («... 4  ) َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَیَو  ُدَْعب  ْنِمَو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِس  ِعِْضب  ِیف  »

108 («... 33  ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اَذِإ  ًهَمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاَذَأ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَعَد  ٌّرُض  َساَّنلا  َّسَم  اَذِإَو  »

بازحا

63-62 («... 21  ) اًرِیثَک َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  »

56-55-54 («... 23  ) اًلیِْدبَت اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  »

ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْعِطَأَو  َهاَکَّزلا  َنِیتآَو  َهاَلَّصلا  َنِْمقَأَو  َیلوُْألا  ِهَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  اـَلَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  »
45 («... 33  ) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 

103 («... 41  ) اًرِیثَک اًرْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »

77 («... 45  ) اًریِذَنَو اًرِّشَبُمَو  اًدِهاَش  َكاَْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  »

46 («... 46  ) اًرِینُم اًجاَرِسَو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  اًیِعاَدَو  »

رمز

107 («... 8  ) ...َیِسَن ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اَذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  اًبِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  ٌّرُض  َناَْسنِْإلا  َّسَم  اَذِإَو  »

رفاغ

78 («... 29  ) ِداَشَّرلا َلِیبَس  اَّلِإ  ْمُکیِدْهَأ  اَمَو  »

78 («... 38  ) ِداَشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َنَمآ  يِذَّلا  َلاَقَو  »

125-100 («... 51  ) ُداَهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  »

135 ص :
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107 («... 60  ) َنیِرِخاَد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَقَو  »

تلصف

69 («... 33  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاَقَو  اًِحلاَص  َلِمَعَو  ِهَّللا  َیلِإ  اَعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  »

16 («... 42  ) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَی  َال  »

يروش

81 («... 7  ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  »

44 («... 23  ) َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُْلق  »

ناخد

33 («... 18  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َداَبِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ  »

33 («... 19  ) ٍنِیبُم ٍناَْطلُِسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  َال  ْنَأَو  »

33-34 («... 20  ) ِنوُمُجْرَت ْنَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإَو  »

حتف

52 («... 10) ...َثَکَن ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاَُبی  اَمَّنِإ  َکَنوُِعیاَُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

مجن

27 («... 52  ) یَغْطَأَو َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناَک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَقَو  »

نمحرلا

67 («... 29  ) ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَأْسَی  »

دیدح

41 («... 25  ... ) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  » 

هنحتمم
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63 («... 4  ... ) ُهَعَم َنیِذَّلاَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَق  »

63 («... 6  ) ...ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  »

هنّیب

111 («... 5  ) ِهَمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلَذَو  َهاَکَّزلا  اُوتُْؤیَو  َهاَلَّصلا  اوُمیُِقیَو  »

دیحوت

80 («... 1  ) ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  »

80 («... 2  ) ُدَمَّصلا ُهَّللا  »

80 («... 3  ) َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  »

80 («.... 4  ) ٌدَحَأ اًوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  »

136 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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