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مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

باتک تاصخشم 

حرش  . نید ضرع  ثیدح  يدادرارق :  ناونع 

.یناگیاپلگ یفاص  مالسلا / هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 .ق =  1433 یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  127 يرهاظ :  تاصخشم 

.دیاقع مالک و  تسورف : 

 : لایر 0-49-5105-600-978  15000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.متفه پاچ  تشاددای : 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نیرشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  122 ؛ [ - 121  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.ق 250؟  - 173 (ع ،) هللادبع نب  میظعلادبع  عوضوم : 

ریسفت دقن و  نید -- ) ضرع   ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 

رگحیشوت  -، 1298 هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  هدوزفا :  هسانش 

ع402 ص2 1390  / BP145 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

2688205 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نید ضرع  ثیدح  همجرت  نتم و 

تارود تاوامسلا  یف  سیل  يذلا  دمحلا هللا 
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تاقرو راجشالا  یف  تاکرح و ال  ضرالا  یف  الو 

سوفنلا یف  تاظحل و ال  نویعلا  یف  تارطق و ال  راحبلا  یف  الو 

تادهاش هل  یه  الا و  تاملک  فورح و  نیبملا  باتکلا  یف  تارطخ و ال 

تاکرابملا تایمانلاو  تایحتلا  تایکزلا و  تاولصلا  تالاد و  هیلاو 

اندیس تاماتلا  هتاملک  لمکا  تانیبلا و  هتایآ  لضفا  یلع 

تاملظلا حیباصم  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  مساقلا  یبا 

تارهابلا تازجعملارداصمو  تاکربلا  حیتافمو 

.تاریخلا نداعمو 

11 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: قودصلل نیدلا  لامک 

: لاق .یفوصلا  نوراه  نب  دّمحم  انثدح  الاق : .امهنع  هّللا  یـضر  قارولا  هّللادـبع  نب  یلع  قاقدـلا و  یـسوم  نب  دـمحا  نب  یلع  انثدـح 
ینسحلا هّللادبع  نب  میظعلادبع  نع  ینایورلا  یسوم  نب  هّللادبع  بارتوبا  انثدح 

: قودصلل دیحوتلا 

یلع و  هر )  ) قاقدلا نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  انثدح 
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نب میظعلادـبع  نع  ینایورلا  یـسوم  نب  هّللادـیبع  بارتوبا  انثدـح  لاق  .یفوصلا  نوراه  نب  دـمحم  انثدـح  ـالاق : قارولا  هّللادـیبع  نب 
ینسحلا هّللادبع 

، ًاّقح انّیلو  تنأ  مساقلا  ابأ  ای  کب  ًابحرم  یل : لاق  یب  رصب  اّملف  مالسلا ، هیلع  دّمحم  نب  ّیلع  يدّیس  یلع  تلخد  لاق :

، ّلجوّزع هّللا  یقلأ  یّتح  هیلع  ّتبث  ًاّیضرم  ناک  نإف  ینید ، کیلع  ضرعأ  نأ  دیرأ  ّینإ  هّللا  لوسر  نبا  ای  هل : تلقف  لاق :

، مساقلا ابأ  ای  تاه  لاقف :

یش ء هلثمک  سیل  دحاو  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  لوقأ : ّینإ  تلقف :

، هیبشتلا ّدح  لاطبإلا و  ّدح  نیّدحلا  نع  جراخ 

رهوج ضرع و ال  هروص و ال  مسجب و ال  سیل  هنأ  و 

، رهاوجلا ضارعألا و  قلاخ  روصلا و  رّوصم  ماسجألا و  مّسجم  وه  لب 

، هثدحم هلعاج و  هکلام و  یش ء و  ّلک  ّبر  و 

اهدعب هعیرش  الف  عئارشلا ، همتاخ  هتعیرش  ّنإ  و  همایقلا ، موی  یلإ  هدعب  یبن  الف  نیّیبنلا ، متاخ  هلوسر  هدبع و  ًادّمحم  ّنا  و 

12 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

، همایقلا موی  یلإ 

نب ّیلع  ّمث  نیـسحلا ، ّمث  نسحلا ، ّمث  مالـسلا ، هیلع  بلاـطّیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هدـَعب  رمـألا  ّیلو  هفیلخلا و  ماـمإلا و  ّنإ  لوـقأ : و 
.يالوم ای  تنأ  ّمث  یلع ، نب  دمحم  ّمث  یسوم ، نب  یلع  ّمث  رفعج ، نب  یسوم  ّمث  دّمحم ، نب  رفعج  ّمث  یلع ، نب  دّمحم  ّمث  نیسحلا ،

يری ّهنأل ال  لاق : يالوم ؟ ای  كاذ  فیک  و  تلقف : لاق : هدعب ، نم  فلخلاب  سانلل  فیکف  ینبا  نسحلا  يدعب  نم  و  مالـسلا : هیلع  لاقف 
، ًاملظ ًاروج و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  ضرألا  ألمیف  جرخی  یّتح  همساب  هرکذ  ّلحی  هصخش و ال 

هعاط مهتعاط  و  هّللا ، ّودع  مهّودع  هّللا و  یلو  مهّیلو  ّنإ  لوقأ : تررقأ و  تلقف : لاق :
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هّللا هیصعم  مهتیصعم  و  هّللا ،

هیتآ ال هعاـسلا  ّنأ  و  ّقح ، نازیملاو  ّقح ، طارـصلاو  ّقح  راـنلاو  ّقح ، هّنجلا  ّنإ  و  ّقح ، ربـقلا  یف  هلئاـسملاو  ّقح  جارعملا  ّنإ  لوـقأ : و 
: روبقلا یف  نم  ثعبی  هّللا  ّنأ  اهیف و  بیر 

، رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألاو  داهجلاو  ّجحلاو  موصلاو  هاکزلا  هالصلا و  هیالولا  دعب  هبجاولا  ضئارفلا  ّنإ  لوقأ : و 

یف تباثلا  لوقلاب  هّللا  کتبث  هیلع ، تبثاف  هدابعل ، هاضترا  يذـّلا  هّللا  نید  هّللاو  اذـه  مساقلاابأ ، ای  مالـسلا : هیلع  دـمحم  نب  یلع  لاـقف 
.هرخآلا یف  ایندلا و  هایحلا 

13 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: دومرف داتفا ، نم  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  یلع  دوخ ، يالوم  اقآ و  رب  دومرف : ینـسح  میظعلادبع 
.یتسه ام  ناتسود  زا  وت  هک  یتسارب  مساقلاوبا ، يا  ابحرم 

وا رب  دشاب  هدیدنـسپ  رگا  مرادب ، هضرع  امـش  رب  ار  دوخ  ینید  دـیاقع  مهاوخ  یم  ربمغیپ ، رـسپ  يا  مدرک : ضرع  تفگ : میظعلادـبع 
مسرب دنوادخ  ياقل  هب  ات  مشاب  تباث 

.مساقلاوبا يا  وگب ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

دنوادـخ تسا ، نوریب  هیبشت  لاـطبا و  ّدـح  ود  زا  و  تسین ، يزیچ  وا  دـننام  تسا و  یکی  ادـخ  هک  مدـقتعم  نم  مدرک : ضرع  تفگ :
ضارعا و و  هدومرف ، ریوصت  ار  اـه  تروص  هداد و  تیمـسج  ار  ماـسجا  ْراـگدرورپ  هکلب  تسین ، رهوـج  ضرع و  تروـص و  مسج و 

هداتسرف هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هک  مدقتعم  .تسا  ءایـشا  ثدحم  کلام و  زیچ و  همه  دنوادخ  وا  تسا ، هدیرفآ  ار  رهاوج 
ینید و وا  زا  سپ  هدوب و  عیارـش  نیرخآ  يو  تعیرـش  دوب ، دـهاوخن  يربمغیپ  تمایق  زور  ات  يو  زا  سپ  و  تسا ، ناربمغیپ  متاـخ  وا 

نم هدیقع  .دمآ  دهاوخن  یبهذم 
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دعب تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  ماما  هک  تسا  نیا  تماما  هرابرد 
یـسوم و نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نـب  یلع  نیـسح و  يو  زا  سپ  نـسح ، وا  زا 

.امش سپس  یلع و  نب  دّمحم 

هچ وا  زا  دـعب  ماـما  هراـبرد  مدرم  نکیل  تسا ، ماـما  نسح  مدـنزرف  نم  زا  سپ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد 
؟ درک دنهاوخ 

14 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

؟ تسا هنوگچ  نآ  رگم  نم ، يالوم  يا  مدرک : ضرع  دیوگ :

لدع زا  ار  نیمز  دنک و  جورخ  ات  ددرگ  یمن  يراج  اهنابز  رد  شمسا  دوش و  یمن  هدید  شصخش  نسح  مدنزرف  زا  دعب  ماما  دومرف :
.دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنک ، رپ  داد  و 

ناشیا نمـشد  ادخ و  تسود  نانآ  تسود  میوگ : یم  نونکا  مدش و  دـقتعم  مه  بئاغ  ماما  نیا  هب  مدرک : ضرع  تفگ : میظعلادـبع 
.تسوا تیصعم  بجوم  اهنآ  زا  ینامرفان  تیصعم و  راگدرورپ و  تعاط  نانآ  تعاط  تسا ، ادخ  نمشد 

رد دمآ و  دهاوخ  تمایق  زور  و  دنا ، قح  نازیم  طارص و  خزود و  تشهب و  نینچ  مه  ربق و  رد  شـسرپ  جارعم و  هک  مراد  هدیقع  نم 
تیالو و هب  داقتعا  زا  دـعب  تابجاو  هک  مراد  هدـیقع  زین  درک و  دـهاوخ  هدـنز  ار  ناـگدرم  همه  دـنوادخ  و  تسین ، یکـش  نآ  دوجو 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، زا : دنا  ترابع  تماما 

هدیزگرب شناگدنب  يارب  هک  تسادخ  نید  اهنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  مساقلاوبا ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 
رب تسا ،
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.درادب رادیاپ  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  قیرط  نیمه  هب  ار  وت  دنوادخ  .شاب  تباث  هدیقع  نیا 

15 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

همدقم

نآ بتارم  نامیا و  رد 

يراودیما و بجوم  و  ینارگن ، بارطضا و  عفر  بلق ، شمارآ  تداعس و  ببس  تماما ، توبن و  داعم ، أدبم ، زا  هقح  دیاقع  هب  داقتعا 
.تسا حالف  زوف و  يراگتسر و  يوس  هب  تکرح  تایح و  هب  ینیب  شوخ 

اعد نیا  رد  هک  تجاح - هس  نیا  زا  رتازفا  تحار  رت و  شخب  تداعـس  لاعتم ، دـنوادخ  هاگرد  زا  یتساوخرد  تجاـح و  چـیه  دـیاش 
.دشابن دوش - یم  تساوخرد 

َتْمَـسَق اِمب  شیَْعلا  َنِم  ینِّضَر  یل َو  َْتبَتَک  ام  ّالا  ینَبیـصی  َْنل  ُهَّنا  َمَلْعا  یّتَح  ًاَقِداص  ًاَـنیقی  َو  یْبلَق ، ِهب  ُرِـشاُبت  ًاـَنامیا  َُکلَئْـسا  ّینا  َّمُهّللا  »
[1 «] یل

.دزاس نآ  رب  یلوتسم  ناسنا و  بلق  ریگارف  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامیا  لوا : تجاح 

.تسا هدومرف  ررقم  وا  يارب  ادخ  هچنآ  رگم  دسر ، یمن  وا  هب  دنادب  ناسنا  هک  یتسار  نیقی  مود : تجاح 

16 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.دوش یم  مهارف  وا  يارب  هدومرف و  وا  تمسق  لاعتم  دنوادخ  هک  یشاعم  يزور و  هب  اضر  موس : تجاح 

نآ بتارم  زا  کی  ره  رب  هک  لاح  نیع  رد  دراد و  توافتم  بتارم  تاجرد و  هک  تسا  یتاـماقم  تـالاح و  زا  اـضر ، نیقی و  ناـمیا ،
هب هاگ  اهنآ  نیب  لصاوف  دـنراد و  توافت  مه  اب  رون  دارفا  بتارم و  لـثم  اـهنآ  دارفا  بتارم و  دوش ، یم  قـالطا  اـضر  ناـمیا و  نیقی ،

.دومن هراشا  لصاوف  نیا  نیب  تفاسم  هب  نآ  اب  دوب  بسانم  دوب ، هدافتسا  لباق  يرون  لاس  سایقم  نآ ، رد  رگا  هک  تسا  يدح 

، نکفارون رون  و  تسا ، رون  دیشروخ ، رون  میناد  یم  هک  نانچ 
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لیذ همیرک ي  هیآ ي  لثم  زا  هک  يریسفت  هب  انب  مه  نامیا  .تسا  رون  مه  تیربک  عمش و  رون  و  رون ، یلومعم  پمال  کی  رون  و  رون ،
.دراد بتارم  تسا و  رون  تسا ، هدش 

[2 (] انَرُون اَنل  ْمِْمتا  انَّبَر  )

هفیرش هیآ ي  و 

[3  ] مِهیدیا َنَیب  ْمُهُرُون  یعْسی  ِتانِمؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  يَرَت  َمْوی  )

زا هک  يا  هفیظو  نیرت  نیگنس  نیرت و  گرزب  نآ  ییانشور  رد  هک  تسا  رون  نامیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامیا  نیاربانب 
مایق كرـش  رفک و  هلطاب ، تاداع  مامت  ایند و  ربارب  رد  داد و  ماجنا  تروص  نیرت  یلاع  هب  ار ، دش  لّوحم  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  يوس 

.دومن

17 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: دومرف یم  هک  تسا  نامیا  رون و  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیا 

ًاَنیقی ُتْدَدْزا  اَم  ءاطِْغلا  َفِشُک  َْول  »

[4 «]

: دومرف یم  و 

ُُهْتلَعَف ام  هَریعَش  َْبلُج  اُهُبلْسا  هَلْمَن  یف  َهّللا  یِصْعا  ْنا  یَلَع  اهِکْالفا  َتْحَت  اِمب  َهَْعبَّسلا  َمیلاقالا  ُتیطْعا  َْول  »

[5 «]

فقاوم و يروآدای  هک  دـندوب  نآ  هلماک ي  بتارم  نامیا و  توق  رهاظم  همه  ماظع ، يایبنا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  ریاس 
.تسا شخب  نامیا  هدنزومآ و  همه  اهنآ  ینامیا  دهاشم 

، دحا ردب ، لثم  یتاوزغ  رد  يراکادف  راثیا و  لمع ، اب  نابز  رب  هوالع  هک  ییاه  تیـصخش  باحـصا و  صاوخ ، نامیا  یلک  روط  هب  و 
.دوب نامیا  رون و  همه  تفرگ ، رارق  اه  هولج  نیرت  یلاع  ضرعم  رد  ناشنامیا  اروشاع  زور  ناورهن و  نیفص ، لمج ، قدنخ ،

اهرازه اهدص و  مثیم و  دیشر ، ریهز ، رهاظم ، نب  بیبح  رامع ، دادقم ، ناملس ، سابعلا ، لضفلاوبا  رایطرفعج ، هزمح ، ترـضح  نامیا 
ناشن مادـک  ره  عضاوم  اـما  دـندوبن  فیدر  کـی  رد  هچ  رگا  دـندمآ ، نوریب  شغ  لـغ و  یب  ناـحتما  هتوب ي  زا  هک  یناـنمؤم  زا  نت 

بارطضا و مدع  هدیقع ، توق  نامیا ، روهظ  هدنهد ي 
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اهنآ بتارم  نیب  لصاوف  دـش  هتفگ  هکنانچ  هک  تسا  نامیا  زین  يداع  دارفا  نامیا  دوب و  اـهنآ  بلق  شمارآ  ناـنیمطا و  لاـح  ياـیوگ 
.تسین يریگ  هزادنا  ریدقت و  لباق 

18 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هب دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اضر ، میلست ، لایخ ، تحارتسا  نطاب ، نوکـس  شمارآ و  زا  دوخ ، نامیا  بتارم  بسحرب  اه  ناسنا  همه ي 
ار دوـخ  دـنوش و  یم  كاـنحرف  دـسر ، یم  اـهنآ  هب  اـیند  زا  هچنآ  زا  هن  هک  دـنور  یم  الابدـنلب  بتارم  نآ  هب  اـت  دـندنم و  هرهب  سفن 

: دنراد شوگ  رد  ار  هیآ  نیا  ییوگ  دندرگ ، یم  كانمغ  دوش  توف  اهنآ  زا  ایند  زا  هچنآ  زا  هن  دننک و  یم  شومارف 

[6  ] ْمُکاتآ اَِمب  اوُحَْرفَتال  ْمُکَتاَف و  اَم  یَلَع  اْوَسْأَت  الیََکل  )

: هک دنسرت  یمن  ادخ  زا  ریغ  یسک  زا  هک  دنور  یم  شیپ  اجنآ  ات  و 

[7 «] ًائیَش هللا  عَم  َفاخَتال  نأ  نیقیلا  ُّدَح  »

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ  شرز  يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم 

سب دیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب  سک  دشابن ز  شساره  دیما و 

توق رادـقم  هب  صاخـشا  هک  تسا  یبتارم  تسا - ادعُـس  تاـماقم  زا  همه  هک  ار - ضیوفت  اـضر و  میلـست ، لـکوت ، هکنآ  لـصاح  و 
.دندرگ یم  نآ  زئاح  رگید ، تافارحنا  تافارخ و  كرش ، زا  هدیقع  صولخ  نامیا و  تاجرد 

همه ي اه و  بارطضا  همه ي  .تسین  صلاخ  نیقی  حیحـص و  نامیا  زا  رتالاب  يا  هلیـسو  یعقاو  تداعـس  هب  ناسنا  لین  يارب  نیاربانب 
.دزاس یم  عفترم  هدنیآ  هب  تبسن  ار  اه  ینارگن  همه ي  درب و  یم  نایم  زا  ار  اه  تمعن  لاوز  زا  اه  میب  فوخ و 

19 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

[8  ] ُبُولُقلا ُِنئَمْطَت  ِهّللاِرْکِِذب  الَأ  ِهّللاِرْکِِذب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  )

میهافم قیاقح  هب  هک  دنک  یعس  دیاب  هاوخ  تداعس  ناسنا 
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: ینارون ياه  هلمج  نیا 

[9 (] ُلیِکَولا َمِْعن  ُهّللا و  اَُنبْسَح  )

[10 (] ِهّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ُهّللا  َءاَش  اَم  )

[11 (] ِداَبِعلِاب ٌریَِصب  َهّللا  َنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفا  )

[12 (] ُُهبْسَح َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکوَتی  ْنَم  (و 

[13 (] ُهّللا ِیبْسَح  )

[14 (] َنوُعِجار ِهَیلِإ  اَّنِإ  هِّلل َو  اَّنِإ  )

.دهد تاجن  ار  دوخ  دیدرت  ریحت و  ياه  یکیرات  زا  ار  دوخ  هدرک و  ادیپ  نامیا 

23 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نید ضرعرب  يدمآرد  شیپ 

ناسانش نید  ناگرزب و  رب  نید  ضرع 

رد نیمز  نامـسآ و  قلخ  رد  رکفت  سفنا و  قافآ و  تایآ  هعلاـطم ي  رت ، يوق  ناـمیا  لیـصحت  يارب  مهم  هدـمع و  ياـه  هار  زا  یکی 
مهیلع نیموصعم  همئا ي  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هریـس ي  هعلاـطم ي  هک  ناـنچ  تسا ؛ دـیجم  نآرق  ياـه  تیادـه  وترپ 

هب ییامنهار  هدوب و  شخب  تفرعم  زین  يداقتعا  فلتخم  ياه  شخب  رد  ناشیا  ياه  هبطخ  تاـیاور و  ثیداـحا ، هب  هعجارم  مالـسلا و 
.تسا نیقی  نامیا و  لالز  همشچرس ي  يوس 

هب نتفر  زا  اهنآ  دوجو  اب  هک  دراد  دوجو  دـیاقع  شزومآ  يردـق  هب  تایاور ، ثیداحا و  نمـض  رد  راونالاراحب ، لثم  ییاه  باتک  رد 
.میشاب یم  زاین  یب  نارگید  هناخ  رد 

لوسر تامیلعت  دـیجم و  نآرق  تیادـه  یحو ، اب  نآ  تقباـطم  دـیاقع و  تخانـش  یتسرد  هب  ناوت  یم  نآ  اـب  هک  ییاـه  هار  زا  یکی 
سانش نید  ناگرزب  رب  نید  ضرع  دیسر ، رتشیب  بلق  نوکس  نانیمطا و  هب  دش و  هاگآ  مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاط  تیب  لها  مظعا و 

تسا و تابثا  لباق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مظعا و  لوسر  رابخا  یحو و  هب  طقف  هک  يداقتعا  لئاسم  لیصافت  رد  صوصخ  هب  تسا ،

24 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.درادن دوجو  اهنآ  تفرعم  يارب  یهار  تنس  باتک و  زا  یعمس  هحیحص ي  كرادم  هب  عوجر  زج 
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، تسا تروص  ود  ره  هب  ای  ینامسج  ای  یناحور  هکنیا  ازج و  باوث و  لیصافت  رد  لاثم  روط  هب 
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همئا ي ادـخ و  لوسر  هابتـشا ، زا  نوصم  عجرم  هناگی  لیبق ، نیا  زا  رگید  رایـسب  روما  قیاقح و  هکئالم و  دوجو  طارـص و  نازیم و  ای 
.دنشاب یم  مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاط 

هب ار  مدرم  مه  دـیجم  نآرق  تسا و  لقع  مکاح ، هیلـصا  دـیاقع  لوصا  رد  دـنراد و  قافتا  عرـش  لقع و  دـیاقع ، ضعب  لصا  رد  هتبلا 
دیاب رگید ، لئاسم  لیصافت  يداقتعا و  لئاسم  زا  يرایسب  رد  اما  دنیامن ؛ يوریپ  لقع  زا  هک  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  هداد و  عاجرا  لقع 
اهنآ تخانش  هب  فلکم  یسک  هکنیا  ای  تسین و  اهنآ  تخانش  يوس  هب  یهار  ار  لقع  اًلصا  ای  هک  تهج  نیا  زا  دومن ؛ هعجارم  عرش  هب 

ثحب زا  لصاح  جیاتن  دنتسین ، تایرطف  تایهیدب و  تایلَّوا ، هیلقع ، تالقتسم  زا  نوچ  بلاطم  ضعب  هکنیا  هظحالم ي  هب  دشاب ؛ یمن 
همه ای  مدرم  تیرثکا  هدـهع ي  زا  نآ  كرد  مهف و  تضومغ  ظاـحل  هب  و  تسا ، اـطخ  رد  عوقو  هابتـشا و  ضرعم  رد  اـهنآ  رد  یلقع 

هب داقتعا  لیصحت  زا  نیاربانب  .تسا  قاطیالامب  فیلکت  اهنآ  رد  لقع  قیرط  زا  هدیقع  بسک  هب  فیلکت  ًاتقیقح  ای  ًافرع  تسا و  جراخ 
زیاج روما  نیا  رد  نآ  هب  افتکا  اًلقع  هک  یعمـس  لیلد  ناـمه  هب  و  هدـش ، یهن  تسا  تلالـض  رطخ  ضرعم  نوچ  لـقع  قیرط  زا  اـهنآ 

هار زا  بلاـطم  مسق  نیا  رد  رگا  درادـن و  فیلکت  تسا  هدومن  ییاـمنهار  عرـش  هچنآ  زا  رتـشیب  هب  فلکم  تسا و  هدـش  اـفتکا  تسا ،
تفر ولج  یلقع  ثحب 

25 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

مالک هفسلف و  رد  هک  یثحابم  زا  يرایسب  میناد  یم  هک  نانچ  دوب و  دهاوخن  روذعم  دش ، هارمگ  و 
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.تسا عون  نیا  زا  دوش ، یم  هدراذگ  ثحب  هب  تایهلا  هب  طوبرم  دنیوگ  یم  نافرع  نآ  هب  ًاحالطصا  هچنآ  و 

لیصحت رگید  قرط  زا  ار  ثحابم  نیا  هکنانآ  و  تسا ، عرش  دامتعا ، دروم  هابتـشا و  زا  نوصم  عجرم  لئاسم ، نیا  رد  هکنیا  هصالخ  و 
دنور و یم  ار  یکانرطخ  هار  دنیامن ، یم  لیوأت  ای  لمح  دننک  یم  جاتنتسا  ثحابم  نیا  زا  هچنآ  رب  ار  تنس  باتک و  اسب  هچ  هدومن و 

دیدرت کش و  ینادرگرس ، ریحت ، زج  نآ  رد  ریس  هک  دننک  یم  یط  ار  یتاملظ  تنس ، باتک و  داشرا  تعیرـش و  رـضخ  یهارمه  یب 
.درادن یتبقاع 

یهارم رطخ گ - زا  سرتب  تسا  تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق 

نآرق یعطق  تلالد  هک  يدروم  دوش ، فاشکتـسا  لقع  قیرط  زا  دـیاب  تسا و  زاجم  اهنآ  رد  یلقع  روغ  رکفت و  هک  یثحاـبم  نیا  رد 
یعطق تفایرد  دوش ، تفای  يدروم  ضرف  رب  رگا  دوش و  یمن  ادیپ  دشاب  ضراعت  رد  نآ  اب  هلالدـلا  رودـصلا و  یعطق  تنـس  ای  میرک 

دوش و یم  زاجم  رب  هنیرق  یلقع ، مکح  نیا  عبط  هب  تسا ، مالک  رهاظ  هدارا ي  مدع  رب  هیلقع  هیعطق ي  هنیرق ي  ثحابم  نیا  رد  یلقع 
تلالد اب  یلقع  جاتنتـسا  رگا  ثحابم ، نیا  ریغ  رد  اما  دـش ؛ دـهاوخ  مکاح  نیعتم » تازاجملا  برقأف  هقیقحلا  ترذـعت  اذا   » هدـعاق ي

نآ ثحب  زا  هکلب  هدوبن و  ثحبم  نآ  رد  دورو  هب  فلکم  نوچ  داـتفا ، هابتـشا  هب  صخـش  تفرگ و  رارق  ضراـعت  رد  تنـس  باـتک و 
.تسین روذعم  هدش ، عونمم 

هحیحص هفیرش ي  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآزا  رایسب  زا  ام  لاثم  روط  هب 

26 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

یم یعطق  هدافتسا ي 
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.تسا یَش ٌء ) ِِهْلثِمَک  َسَیل   ) تسین و اهنآ  نیب  یقیقح  یتاذ و  كرتشم  ردق  چیه  تسا و  قولخم  ریغ  قلاخ ، هک  مینک 

همه هب  لئاق  اـی  داد و  قیبطت  دوجولا  هلاـصا  رب  ینبم  یفـسلف  اـی  یناـفرع و  حالطـصا  هب  کـلاسم  یخرب  اـب  ناوت  یمن  ار  تقیقح  نیا 
، ار نوک  ملاع  همه  دش و  لیبق  نیا  زا  رگید  تاهیبشت  تاحالطصا و  ای  فرح  ربح و  ایرد و  جوم و  هب  قلاخ  قلخ و  هیبشت  ای  ییادخ 
هک تسناد  تیعقاو  زا  یلاخ  تقیقح و  یب  دراد ، نآ  يازجا  نآ و  ّلک  تیعقاو  زا  اـهرابخا  اـه و  تیاـکح  همه  نیا  میرک  نآرق  هک 
نآ زا  اهدرایلیم  یناویح  ره  ناـسنا و  دوخ  رد  هک  رامـش  یب  تاـقولخم  همه  نیا  اـیرد و  هوک و  هموظنم ، ناـشکهک ، نامـسآ ، ًاـعقاو 
زج دشاب و  نآ  بتارم  دوجو و  قلطم  ای  نآ  تاروهظ  قلطم و  دوجو  نامه  دـشاب  هچنآ  دنـشاب و  هتـشادن  ققحت  دـنراد  یعقاو  ققحت 
ره دوجو  قح و  دوجو  ریغ  ایـشا  دوجو  دنچ  ره  .دشاب  بتارم  رد  دشاب  یفالتخا  رگا  دشاب و  هتـشادن  تقیقح  ملاع  رد  يزیچ  دوجو 

انعم نیا  هب  ار  رگید  يایـشا  هنک  قح و  هنک  میـشاب و  دوجو  يونعم  كارتـشا  هب  لـئاق  اـّما  مییوگب  رگید  ایـشا  دوجو  زا  ریغ  ار  يزیچ 
ّتنـس و و  باتک ، اب  کلاسم  نیا  همه ي  دوش  قالطا  دوجو ، کیکـشت  روط  هب  همه  رب  میوشب ، نآ  ییاسانـش  یعدم  مینادب و  دحاو 

.تسا راگزاسان  فلاخم و  یعرش  تاداقتعا 

اهنآ و همه ي  اب  یهلا  تاذ  تریاغم  اـهنآ ، یجراـخ  ققحت  تیعقاو و  ءایـشا ، همه ي  تیئیـش  میمهف  یم  میرک  نآرق  رهاـظ  زا  هچنآ 
.تسا اهنآ  هب  تهابش  زا  وا  هّزنت 

ثداح طبر  هلئسم ي  رد  ای 
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زا ادخ  هک  دسرب  اجنآ  هب  ثحب  مالک و  رگا  تسین ، هب  رومأم  زگره  نآ  نتسناد  دشابن  هنع  یهنم  رگا  نآ  رد  مّلکت  هک  میدق  هب 

27 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

ملاع ار  نآ  هچنآ  رد  عادـبا  تسا و  باجیا  هب  وا  زا  تاـنئاک  ملاـع و  رودـص  تسا و  زجاـع  هللااـب  ذاـیعلا  تسه  هک  نیا  زا  ریغ  یقلخ 
يرگتعنـص ای  عرتخم  هک  روط  نامه  تسا و  رارق  رب  یکیناکیم  تالیکـشت  کی  دـننام  ملاع  و  تسین ، دـنیوگ  یم  تادرجم  لوقع و 

تانئاک تقلخ  رد  دزاسب  تسا  داتسا  نآ  رد  هتخاس و  هک  یتیفیک  هب  دناوت  یم  ار  شتعنص  تسا  داتـسا  ملاع و  تعنـص ، رد  طقف  هک 
ای تارظن  نیا  هـب  مـالک  رگا  يرآ ! تـسا ، زجاـع  رگید ، قـلخ  نآ و  كرت  زا  هصـالخ  تـسین و  ادـخ  رودـقم  هماـنرب  نـیا  كرت  زین 

تافانم میرک  نآرق  همّلـسم ي  هلوبقم و  رهاوظ  اب  دوشن - هتفگ  مه  تحارـص  نیا  هب  دـنچ  ره  دـسرب - تارظن  نیا  هباـشم  کـیدزن و 
.دراد

تـسا نیا  زا  ریغ  دشاب  یم  میلع  میکح و  نیقلاخلا و  نسحا  ادخ  هدـش و  هدـیرفآ  تحلـصم  تمکح و  قبط  ملاع  نیا  مییوگب  هکنیا 
هک تسا  نیا  ّمتا  ماظن  دشاب و  دـناوت  یمن  دـنیوگ  یم  نایاقآ  نیا  هک  يا  هلـسلس  نیا  زا  ریغ  تقلخ  داجیا و  همانرب ي  دوش  هتفگ  هک 
یم هچ  ره  لوا و  لقع  لوا و  لولعم  لوا  رداص  نودـب  دـشاب و  دـنهد  یم  ماظن  يارب  هک  يا  هشقن  لوا و  لولعم  لوا  رداص  ساسا  رب 

.تسا زجاع  هللااب  ذایعلا  دنیامن  یم  ضرف  اهنیا  هک  یلماوع  هلسلس و  طیاسو و  نودب  سوسحم  ملاع  شنیرفآ  زا  ادخ  اًلثم  دنیوگ 

نیا
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: هک تسا  ییاه  همانرب  تاقولخم و  ملاوع و  تابثا  زجع و  تابثا  شموهفم  تسین و  قیبطت  لباق  دیجم  نآرق  اب  تاراهظا 

[15 (] ناْطلُس ْنِم  اَِهب  ُهّللا  َلَْزنا  اَم  )

28 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: تسا قح  رعش  نیا  دافم  ّالاو 

تسین دیاب  یمن  نانچنآ  هک  زیچ  ناودیاب  یم  نانچنآ  تس  هک ه - زیچ  ره 

.تسین دحاو  يواسم و  یلوا ، ّتلع  تسا و  ّتلع  ادخ  هکنیا  موهفم  اب  نآ  موهفم  تسا و  قلاخ  ادخ  ّتنس ، باتک و  بسح  رب 

« .تسا رفک  بجوم  نیملسم  عامجا  هب  : » دنا هدومرف  یضعب  هک  دوش  یم  ملاع  مدق  هب  لوق  هب  رجنم  هاگ  ثحابم  نیا  يریگیپ 

[16 (] ِءاملا یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو   ) همیرک ي هیآ ي  ریـسفت  رد  هک  يا  هلاسر  رد  هللا  همحر  یئوجاخ  لیعامـسا  دـمحم  ـالم  رحبتم  ملاـع 
یسدق لقع  ملع و  رب  ءام  مسا  ثیدح  باتک و  رد  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدومرف  هک  تمکح  گرزب  دیتاسا  زا  یکی  هب  تسا  هتشاگن 
ریـسفت انعم و  نیا  هک  دـنک  یم  ضارتعا  هدـش ، عقاو  تسا  فراعم  مولع و  لباق  هک  درجم  سفن  رب  ضرا  مسا  تسا و  ملع  لماح  هک 

نیثدـحم زا  هن  نیرّـسفم و  زا  هن  هک  تسا  یلمح  تسا و  لقع  لیلد  ّتنـس و  باتک و  زا  دـهاش  نودـب  رهاظ و  ِفالخ  رب  ظفل  لمح 
هداد و طسب  ار  ضارتعا  هنماد ي  درامش و  یم  نامسیر  هب  نامسآ  زا  ریبعت  لیبق  زا  ار  تالیوأت  نیا  و  تسا ، هدشن  نآ  هب  لئاق  يدحا 

ملاع مدق  هب  لوق  مزلتـسم  هک  هدش  نآ  مدق  هب  لئاق  دشاب  اًلعف  ًاتاذ و  درجم  لقع  دوجو  هب  لئاق  سک  ره  : » دـیامرف یم  نمـض  نیا  رد 
هب لئاق  تسا و 
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« .تسا رفاک  نیملسم  عامجا  هب  دشاب  هیماما  زا  هچ  رگا  یلاعت ، هللا  يوس  مدق 

هب داقتعا  اب  هک  یسک  لاح  زا  لاؤس  هب  باوج  رد  همالع  هللا  تیآ  هکنانچ 

29 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: تسا هدومرف  ترخآ ، ایند و  رد  وا  مکح  دشاب و  ملاع  مدق  هب  لئاق  تماما  تّوبن و  لدع ، دیحوت ،

راـفکلا یقاـب  مکح  هرخـآلا  یف  همکح  کـلذ و  رفاـکلا  ملـسملا و  نیب  قراـفلا  ّنـأل  فـالخ  ـالب  رفاـک  وهف  ملاـعلا  مدـق  دـقتعا  نم  »
[17 «] عامجالاب

یهقف مکح  نایب  ماقم  رد  هکناـنچ  میتسین  راـکفا  ءارآ و  ضعب  تاـبثا  اـی  لاـطبا  ّدر و  ماـقم  رد  هک  اـجنیا - رد  اـم ، بلطم  لـصاح  و 
ای يرهد  ثودح  هب  لوق  دـننام  اًلثم  مه  يوحن  هب  نآ  هب  نیلئاق  هچ  رگا  ثحابم  نیا  هک  تسا  نیا  میـشاب - یمن  مه  نآ  هب  نیدـقتعم 

موزل هن  دراد و  یعرـش  بوجو  هن  نآ  رد  دورو  هک  تسا  یثحاـبم  دنرامـشب  غراـف  ار  دوخ  نآ ، هب  هدـیقع  تاـعبت  زا  يریدـقت  ناـمز 
نیمأت نیمـضت و  دـشاب  هفـسلف  تمکح و  نیطاـسا  زا  هچ  رگا  ناـسنا  يارب  نآ  زا  جورخ  تمالـس  كاـنرطخ و  نآ  رد  روغ  یلقع و 

.تسین روذعم  زگره  دتفا  تلالض  فارحنا و  رد  دروم  کی  هطقن و  کی  رد  طقف  هچ  رگا  قیرط  نیا  کلاس  تسین و 

هبطخ لئالج  زا  همحرلا ، هیلع  یـضر  لجا  دیـس  هدومرف ي  هب  هک  حابـشا  هبطخ  هب  فورعم  هیلاع  هبطخ ي  زا  هلمج  دـنچ  اب  اجنیا  رد 
ترـضح نآ  نابز  زا  ار  ینافرع  بلاطم  نیرت  یلاع  هکلب  ینافرع و  یلاع  بلطم  نیا  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ياه 

ادا بلطم  نیا  قح  هک  مینک  یم  نایب  تسا ، قطانلا  هللا  ناسل  هک 
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.دوش

هبطخ نیا  هفوک  ربنم  رب  مالسلاو  هالصلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هقدص  نب  هدعـسم 
دندومرف و اشنا  ار 

30 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: درک ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  يدرم  هک  دوب  نیا  شتهج 

« ًهَفِْرعَم ِِهب  ًاّبح و  َُهل  َدادْزَِنل  اَنایَع  ُهاَرن  امَلثِم  انَّبَر  اَنل  ْفِص  نینمؤملاَریما ! ای  »

تفرعم رب  نآ  هب  مینک و  داـیز  ار  وا  یتـسود  اـت  مینیب  یم  ناـیعلاب  ار  وا  هـکنیا  لـثم  اـمن ، فیـصوت  ناـنچ  اـم  يارب  ار  اـم  راـگدرورپ 
.مییازفیب

هیلع ماما  .دش  تیعمج  زا  رپ  دجـسم  هک  نانچ  دـندرک ، عامتجا  مدرم  دـنداد و  رـس  هعماج  زامن  يادـن  دـندش و  بضغ  رد  ترـضح 
.دوب هدرک  رییغت  ناشکرابم  هرهچ ي  گنر  دندوب و  كانبضغ  نانچمه  هک  یلاح  رد  .دنتفر  ربنم  هب  مالسلا 

تیفیک زا  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نیا  رهاظ  دندش ؟ كانبـضغ  لاؤس  نیا  زا  ترـضح  نآ  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
نایب نانچ  شتافـص  قیاقح  ای  شتقیقح  هنک و  هک  دیناسر  تیاهن  هب  ناوت  یم  ار  ادـخ  فیـصوت  درک  یم  نامگ  لئاس  هک  لاؤس  نیا 

دـشاب نیدحوملا  یلوم  نیفراعلا و  سیئر  هچ  رگا  شناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هکنیا  ای  دنـسانش ، راکـشآ  نایع و  ار  وا  ناگدـنب  هک  دوش 
زا دوب  تهج  ره  هب  يراب  دهدرارق ، تیؤر  ضرعم  رد  ار  وا  تافـص  ای  تاذ  تقیقح  هک  دـیامن  فیـصوت  يدـح  نیا  هب  ار  وا  دـناوتب 

دیامنب و ار  لاؤس  نیا  هک  دنناد  یم  یسک  قح  هن  هدرمش و  گرزب  هدرک و  ماظعتسا  رایسب  ار  لاؤس  هک  تسا  مولعم  ترـضح  بضغ 
هب ار  ادخ  فیصوت  دناوتب  هک  دنناد  یم  یقح  نینچ  بحاص  ار  یسک  هن 
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.دیامن فصو  هدرک  فیصوت  نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ  زا  رتشیب  دناسرب و  تیاهن 

31 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

يانث دمح و  زا  سپ  تسا ، هینابر  فاصوا  هیهلا و  فراعم  قیاقح  رب  لمتشم  هک  ییاسر  غیلب و  رایـسب  هبطخ ي  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
بطاـخم ار  لـئاس  هک  دـیناسر  اـجنیا  هب  ار  نخـس  دومرف و  اـشنا  ترـضح ، نآ  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  تاولـص  یهلا و 

: دومرف هدادرارق و 

َکیَلَع َسَیل  اّمِم  ُهَْملِع  ُناطیَّشلا  َکَفَّلَک  ام  ِِهتیادـه َو  ِرِونب  یِـضَتْسا ْء  ِِهب َو  َّمَتْأَف  ِِهتَفِـص  ْنِم  ِهیَلَع  ُنآرقلا  َکَّلَد  امف  ُلئاسلا ! اَهیَأ  ْرُظناَـف  »
هللا ِّقَح  یهَْتنُم  َِکلذ  َّنِإَف  ُهَناْحبُـس  هّللا  َیلِإ  ُهَْملِع  ْلِکَف  ُهََرثَأ  يدُْهلا  ِهَِّمئأ  ِِهلآ َو  هیلَع َو  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِهَّنُـس  ِیف  ُهُضْرَف َو ال  ِبْاتِْکلا  ِیف 

ُهَریـسْفَت اُولِهَجام  ِهَلْمُِجب  ُرارقالا  ِبویُغْلا  َنوُد  َِهبوُرْـضَْملا  ِدَدُّسلا  ماِحْتقا  ْنَع  ْمُهانْغأ  َنیِذَّلا  ُمُه  ِْملِْعلا  ِیف  َنیخِـساّرلا  َّنَأ  ْمَلْعا  .َکـیَلَع َو 
ُمُهَفِّلَکی َْمل  امیف  َقُّمَعَّتلا  ْمُهَکْرَت  یّمَـس  .ًاْملِع َو  ِِهب  اوُطیحی  َْمل  ام  ِلُوانَت  ْنَع  زجعلاـب  مهفارتعا  یلاـعت  هللا  حَدَـمَف  ِبوُجْحَْملا ، ِبیْغلا  ْنِم 

[18  ...«] َنیِکلاَْهلا َنِم  َنوُکَتَف  َِکْلقَع  ِرْدَق  یلَع  ِهّللا  َهَمَظَع  ْرِّدَُقتال  َِکلذ َو  یلَع  ْرِصَْتقاَف  ًاخوُسُر  ِهِْهنُک  ْنَع  َثْحَْبلا 

رارق دوخ  يامنهار  اوشیپ و  ار  نآ  وت  دنک  یم  تلالد  نآ  رب  ادخ  تفص  زا  ار  وت  نآرق  ار  هچنآ  سپ  هدننک ! لاؤس  يا  نک  هاگن  سپ 
ار نآ  نتسناد  ادخ ، باتک  هچنآ  زا  هن  دنک  یم  فیلکت  وت  هب  ار  نآ  نتسناد  ناطیش ، ار  هچنآ  هاوخب و  ینشور  وا  تیاده  رون  زا  هد و 

بجاو وت  رب 
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رد هن  هدینادرگ و 
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نینچ قیقحت  هب  هک  نک  راذگاو  ادخ  هب  ار  نآ  ملع  سپ  دراد ، دوجو  نآ  زا  يرثا  يدـه  همئا ي  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنس 
هک دنتـسه  یناسک  دنراد ، قمعت ) ییاناوت و   ) خوسر ملع ، رد  هک  یناسک  نادب  .تسوت و  رب  ادـخ  قح  ياهتنم  روما  نیا  اب  يدروخرب 

كرد دـح  زا  هک  یبیغ  كرد  ریـسفت و  زا  لـهج  هب  رارقا  تسا ، هیبـیغ  روما  هنوگ  نیا  ربارب  رد  هک  ییاهدـس  هب  ضرعت  زا  ار  ناـشیا 
هطاحا ي نآ  هب  هچنآ  هب  لین  زا  یناوتان  زجع و  هب  فارتعا  هب  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  سپ  .دزاس  یم  زاـین  یب  تسا ، هدرپ  رد  ناـسنا 

فلکم ار  ناـشیا  نآ  تقیقح  هنک و  زا  ثحب  هب  هک  یلئاـسم  نیا  رد  ار  ناـشروغ  قـمعت و  كرت  هدوـمرف و  حدـم  دـنبای ، یمن  یملع 
نک و اـفتکا  هدـش  ناـیب  تنـس  باـتک و  رد  هک  يروما  ناـمه  رب  وت  سپ  .تسا  هدـیمان  تفرعم  ملع و  رد  توبث  خوسر و  هدوـمرفن ،

.دوب یهاوخ  ناگدش  كاله  زا  ینک  نینچ  رگا  هک  راذگن  شجنس  رد  تدوخ  لقع  ردق  هب  ار  ادخ  تمظع 

نکمم ناسنا  هتـشرف و  يارب  هک  تسا  یتفرعم  هبترم ي  نیرت  یلاع  امنهار و  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماظن  زجعم  مالک  نیا 
تاحالطصا هملک  دنچ  ای  لقع  هب  رورغ  یسانشندوخ و  زا  دسیونب ، دیوگب و  هچ  ره  سکره  روتـسد  نیا  زا  نوریب  تسا و  لوصحلا 

.تسا ظافلا  و 

یم ینـسحلا  ءامـسا  ندوب  یفیقوت  هلئـسم ي  رد  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  مالـسا ، ملاع  هکلب  هعیـش و  راختفا  ردقیلاع و  گرزب و  خیش 
: دیامرف
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ُهَسْفَن ِِهب  یّمَس  اَِمب  ّالِإ  یلاعَت  يرابلا  ُهیمست  ُزوجی  «ال 
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دّمَُحم ِلآ  ْنَع  ُرابخَألا  ِتََقباـطَت  اذـِهب  ِتاـفِّصلا َو  ِیف  ُلُوقَأ  َِکلذَـک  و  ِهیبَن ، ُءاـفَلُخ  ُهُجَجُح َو  ُهاّمَـس  ْوَأ  ِهیبَن  ِناـِسل  یَلع  ْوَأ  ِِهباـتِک  یف 
[19  ...«] ِهیِمامِإلا و ِهَعامَج  ُبَهْذَم  َوُه  ُمالَّسلا َو  مهیلع 

وا ربمغیپ  يافلخ  اه و  تجح  ای  هدیمان  شربمغیپ  نابز  رب  ای  شباتک  رد  نآ  هب  ار  دوخ  هک  ییاه  مان  نآ  هب  زج  لاعتم  دنوادخ  ندیمان 
فیصوت نآ  هب  ار  دوخ  هک  یفاصوا  هب  زج  ار  ادخ  هک  میوگ  یم  ار  نیمه  مه  ادخ  تافص  رد  تسین و  زیاج  دنشاب ، هدیمان  نآ  هب  ار 

تسا و هیماما  تعامج  بهذم  نیا  دنراد و  قفاوت  مالـسلا ، مهیلع  دـمحم  لآ  زا  رابخا  تقیقح  نیا  هب  منک و  یمن  فیـصوت  هدومرف 
....

: دیامرف یم  تسا  هتشاگن  یسراف  هب  هک  لوصف  باتک  رد  هرس ، سدق  یسودقلا  یسوط  ققحم  و 

، تسین وا  يایربک  ضرعت  لاجم  ار  رثکت  ددعت و  تهج ، چیه  زا  تسا و  كاپ  تاذ  کی  هناحبـس  يراب  هک  دـش  مولعم  نوچ  هفیطل : »
ای تفاضا  رابتعا ، بسح  هب  ای  راوگرزب  ياه  مان  رگید  تسا و  هللا »  » ظفل ریغ ، رابتعا  یب  هدرک  قالطا  شکاـپ  تاذ  رب  هک  یماـن  سپ 
وا لامک  لالج و  قیال  هک  یظفل  ره  هیـضق ، نیاربانب  سپ  .میحر  عساو و  زیزع ، یح ، اًلثم  دنتـسه  بلـس  تفاضا و  بّکرت ، بسح  هب 

زا تزاجا  هک  یمان  ره  تسین  بدا  و  درک ، ناوت  قالطا  يو  رب  دشاب 
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دوخ لاح  رهاظ  هچ  دـتفین  بسانم  قیال و  رگید  یهجو  رب  تسا  نکمم  اریز  دـننک ؛ قالطا  يو  رب  دـشاب  هدـشن  رداـص  ترـضح  نآ 
ایبنا و نآ  هب  تیاهن  یب  تیانع  تفأر و  رگا  هک  دنک  یم  اضتقا  نانچ 
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یّمـسم قباطم  مسا  هجو ، چیه  زا  نوچ  يدوبن ؛ وا  تقیقح  يازا  هب  یظفل  يارجا  يارای  ار  يا  هدنیوگ  چیه  يدادـن ، ماهلا  ار  نابرقم 
[20 «] .دوب دناوت  یمن 

تسا و ملاـع  زا  ریغ  موـلعم  یـش ء  22 ؛]  ] ٌمیلَع یَـش ٍء  ِّلُِـکب  َهـّللا  َّنا   ) و [ 21  ] یَثنُأ ُّلُک  ُلِمْحَت  اَـم  ُمَْلعی  ُهّللا  : ) دـننام یتاـیآ  بسحرب 
.تسین شدوجو  روهظ  بتارم  شدوخ و  تاذ  هب  ادخ  ملع  زا  ریغ  يزیچ  کلاسم  ضعب  بسحرب 

ثحب زا  میـسرب ، فلتخم  لاوقا  هب  مییامنب و  ملع  تقیقح  رد  یثحب  ره  ناـمدوخ  ملع  رد  رگا  تسیچ ، هنوگچ و  هک  ملع  تقیقح  رد 
[23 (.] ًاْملِع ِهب  َنوُطیِحی  و ال   ) تسین نکمم  نآ  تقیقح  كرد  ام  يارب  میعونمم و  تسا  وا  تاذ  نیع  هک  ادخ  ملع  تقیقح  رد 

زاجم یلاعت  يراب  تاذ  رب  نآ  قـالطا  هک  ینـسح  ءامـسا  یمالـسا و  تاحالطـصا  موهفم  تنـس ، باـتک ، ناـبز  هک  تسا  نیا  ضرغ 
ثحابم نیا  هب  نیملسم  لاغتشا  یحالطصا و  نافرع  شیادیپ  هفسلف و  دورو  زا  سپ  هک  تسا  رگید  تاحالطصا  موهفم  زا  ریغ  تسا ،

.تشادزاب دوب  هب  رومأم  هک  یهلا ، تایآ  رد  رکفت  یمالسا و  صاخ  یملع  ریس  زا  ار  اهنآ  دش و  جیار  اهنآ  نیب  رد 
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دیاب هدـش  یفرعم  ینآرق  یقطنم  ياه  هار  زا  تنـس و  باتک ، ایبنا ، تـالاسر  یحو ، قیرط  زا  هدناسانـش و  ار  دوخ  هک  ناـنچ  ار  ادـخ 
.تفرگ هلصاف  دنام و  بقع  دیاب  هن  تفر و  رتولج  دیاب  هن  تاداشرا  نیا  زا  تخانش و  ناوت  یم  تخانش و 

نآرق و تاداـشرا  وـترپ  رد  و  دراد ، یهاـنتمریغ  هـکلب  هدرتـسگ و  ضیرع ، رایــسب  ضرع  ثیداـحا ، دـیجم و  نآرق  رد  یــسانشادخ 
رد ناسنا  هچ  ره  ثیداحا 
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.دبای یم  رت  عیسو  ار  شیوخ  زاورپ  ریس و  لاجم  دورب ، ولج  هدرک و  ریس  هار  نیا 

ارف ار  اهنآ  عقاو  اب  قباطم  تاحالطـصا  دـش و  اـهنآ  زا  يوریپ  هب  مزتلم  دـیبوک و  ار  مالـسلا  مهیلع  یحو  تیب  لـها  هناـخ ي  ِرد  دـیاب 
.داد شیازفا  ار  تفرعم  هیعرش ، ياه  تضایر  اعد و  تدابع ، رکفت ، اب  تفرگ و 

ره هک  تسه  ییاهاعد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  ریاس  نینمؤملاریما و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هروثام  هیعدا ي  رد 
.دنک یم  زاب  تفرعم  يوس  هب  ار  ییاهرد  اهنآ  زا  هلمج 

نیـشن نابایب  ياه  برع  نآ  زا  دنتخومآ و  یم  همه  هب  ار  اهنآ  دـنراد  ینافرع  دـنلب و  رایـسب  نیماضم  هک  یلاح  نیع  رد  هک  ییاهاعد 
نآ باوخ  اه  یباراف  اهانیـس و  یلعوب  هک  تخاس  یم  ینانمؤم  هدناوخن ، صوصف  رافـسا و  تاراشا ، تاجن ، افـش ، هدیدن و  هسردـم 

.دنا هدیدن  ار  اه  نامیا 

يراثآ فراعم و  نیا  اب  هک  میدیمهف  یم  میدرک ، یم  ریـسفت  حرـش و  هدـناوخ و  ار  اهاعد  نیا  اه  باتک  نآ  هب  لاغتـشا  ياج  هب  رگا 
ثیدح میورب و  رگید  ياهاج  دیابن  میراد  رایتخا  رد  هک 
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[24 «] یعابّتا ّالإ  هعسو  امل  ًایح  یسوم  ناک  ول  »

.مییامن شومارف  ار 

دننام ساسا ، ردـصم و  نیا  هب  ناـیاناد  حیحـص و  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  رب  دـیاب  دـیاقع  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  اـم  بلطم  يراـب !
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدآ ، نبایرکز 

[25 «] ایندلا نیدلا و  یلع  نومأملا  »

هک تسا  ینید  هدش ، هضرع  نید  نیا  هک  دننک  قیدـصت  ناراوگرزب  نیا  دـننام  يدارفا  ات  دوش  هضرع  اه  یـسلجم  یـسوط و  خیـش  و 
: دنیوگب تسا و  هدومرف  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  ادخ 

اذه »
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« ُهؤایصوَأ ُْهنَع  ُهَغََّلب  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  هللا  یلص  ِهِیبَن  یلَع  یلاَعَت  ُهّللا  َُهلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهّللا  ُنید 

دوش یم  سیردـت  غیلبت و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  رد  هچنآ  ریغ  هب  لاغتـشا  رگید و  ياهریـسم  رد  ار  دوـخ  رمع  هک  یناـسک 
.دنهد تبسن  ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  دوخ  تالاغتشا  ضعب  لوصحم  دنناوت  یمن  هک  دنسر  یم  بلطم  نیا  هب  ناشدوخ  دنا ، هدینارذگ 

، اهراّمع اه ، ملـسم  نب  دّـمحم  اه ، بلغت  نب  نابا  اه ، هرارز  ار  مالـسلاامهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  یحو ، نآرق ، بتکم  اـیبنا ، بتکم 
.نارگید هن  دنسانش ، یم  اهرذوبا  اه و  هفیذح  اه ، غبصا 

قاحسا نبا  بوقعی  لثم  يدرف  دزن  رفن  کی  هک  تسا  هدشن  هدینش  هاگ  چیه 

37 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

دنهاوخب رگا  مه  یحالطـصا  يافرع  هفـسالف و  ریاـس  اـه و  قاحـسا  نب  بوقعی  .دـشاب  هدرک  نید  ضرع  وا  هب  دـشاب و  هتفر  يدـنک 
.دنیامن ضرع  اهنآ  ثیداحا  تایاور و  ماما ، ربمغیپ ، هب  دیاب  طقف  دننک ، نید  ضرع 

رضاح رصع  رد  نید  ضرع  هلئسم ي 

هلئسم دنا ، هتخانش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  میرک و  نآرق  زا  ار  نید  هک  یناسانش  نید  هب  نید  ضرع  هلئـسم ي  ام  رـصع  رد 
هتـشاد لماک  هجوت  نآ  هب  نیدـتم  دـهعتم و  نایهاگـشناد  زیزع و  نایوجـشناد  ناوج و  لسن  صوصخ  هب  ناگمه ، دـیاب  هک  تسا  يا 

يدودعم يوس  زا  یگدز  برغ  هلمج  زا  ددعتم  للع  هب  یـصخش  ياه  هقیلـس  لامعا  فرـصت و  لیوأت ، فیرحت ، تسد  اریز  دنـشاب ؛
هب یملع  ياه  تیحالص  دقاف  صاخشا  هدش و  زارد  ینید  میلاعت  دیاقع و  يوس  هب  دنرامش  یم  رکفنـشور  ار  دوخ  حالطـصا ، هب  هک 

ياه شزرا  هلاقم ، نتشون  ینارنخس ، درگزیم ، هبحاصم ، بلاق  رد  مرفر  بلاط  ینید و  روما  سانشراک  تروص 
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هب دهعت  مدع  يرکفنشور ، هک  دننک  یم  دومناو  نانچ  هداد و  رارق  فده  دروم  ار  یعرش  ماکحا  دیاقع و  هب  مدرم  تامازتلا  مالسا و 
، دوخ نامگ  هب  نانیا  .تسا  تنـس  باـتک و  بوچراـهچ  رد  ندوبن  دودـحم  نینچمه  ینید و  تاحالطـصا  تنـس و  باـتک ، لیلادـم 

يرـصع جازم  اب  ار  یهلا  ماکحا  زا  يرایـسب  هدومن و  هئطخت  هنارکفنـشور  يدامتم  ياه  نرق  دادـتما  رد  ار  اهقف  املع و  ياه  تفایرد 
ضعب تعیرـش ، طسب  ضبق و  ای  ایوپ  هقف  لیبق  زا  یمهبم  ظافلا  هب  لسوت  اب  دـنناد و  یمن  بسانم  تسا  قرـش  ای  برغ  هتخاـس ي  هک 

ار هریغ  یعامتجا و  ییازج و  تاماظن  یعرش و  ياه  همانرب  تیدبا  تیمتاخ و  ماکحا و 
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یهار یلک  روط  هب  دنیامن و  یم  فیصوت  فیرعت و  ار  تنـس  باتک و  ینافرع ، حالطـصا  هب  راکفا  اب  زین  دیاقع  رد  هدرب و  لاؤس  ریز 
.دیامن یم  تسس  ار  يرایسب  ینید  تامازتلا  دبای  همادا  رگا  هک  دنور  یم 

نیا هب  لمع  هب  ار  اهنآ  هتخاس و  نمؤم  دـندرک ، غیلبت  ادـخ  يوس  زا  هک  ییاه  همانرب  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  اـیبنا  گرزب  مهم و  راـک 
هدـماینرب و يرکف  غـباون  هتـسجرب و  حالطـصا  هب  ياهرـشق  هفـسالف و  زا  کـی  چـیه  زا  هک  يراـک  دـندومن ؛ دـهعتم  ًانادـجو  میلاـعت 

.دمآ دهاوخنرب 

دننک یم  راختفا  نیا  هب  دنتسه و  نآ  زا  جراخ  دننک و  یم  دروخرب  نامیا ، نیا  اب  دنوش  ادیپ  اجکره  رکفنشور  حالطـصا  هب  دارفا  نیا 
زا رثأتم  هک  ناشدوخ ، هشیدنا ي  قبط  ار  نید  دـننک و  مک  ار  مدرم  دـهعت  هدومن و  داجیا  هشدـخ  اهرواب  نیا  زا  یخرب  ای  مامت  رد  هک 

عاضوا
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.دنهد رارق  راکنا  ای  دیدرت  دروم  ار  یمالسا  ياه  تلاصا  هدومن و  ریسفت  تسا ، ناگناگیب  لاوحا  و 

رثا درم  نز و  رد  شیب  مک و  دـنوش  یم  زاربا  ندوـب  یبهذـم  بهذـم و  نید و  هب  شیارگ  تروـص  هـب  هـک  اـه  شور  نـیا  هنافـسأتم 
.دنا هدرک  هسوسو  داجیا  دارفا  یخرب  رد  یمالسا  تادهعت  یبهذم و  ملسم  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  هدراذگ و 

ترهـش هعماج  سیدـقت  مارتحا و  دروم  هلوبقم ، لئاسم  اب  زیمآ  نیهوت  ای  زیگنادـیدرت  ياهدروخرب  هنوگ  نیا  عبط  هک  دـنامن  هتفگاـن 
، دنریگ یم  شیپ  ار  هار  نیا  دنزجاع ، حیحص  ياه  هار  زا  دنروایب و  تسد  هب  يا  هزاوآ  مسا و  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  تسا و  شخب 

هلمح رتدنت  هعماج  ياه  شزرا  هب  دوش و  تناها  راکنا و  رت  حیرص  هدرپ و  یب  دوش و  هداد  ناشن  رتشیب  یکاته  هار  نیا  رد  هچ  ره  و 

39 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نآ زا  رتشیب  دـنناد ، یم  دوخ  عفاـنم  اـهاوه و  اـب  ضراـعم  ار  اـه  شزرا  نآ  هک  مه  يا  هدـع  دوش و  یم  ترهـش  بجوم  رتشیب  دـننک 
.دننک یم  لابقتسا 

هب هـلمح  رد  هـک  دـنناد  یم  رکفنـشور  شیدـنادازآ و  ار  يا  هدـنیوگ  هدنـسیون و  اـه ، کلـسم  ددـجتم  اـه و  هدز  برغ  زا  يرایـسب 
.دشاب خاتسگ  اورپ و  یب  اهنآ  ندرک  هرخسم  هعماج و  ياهرواب  تاسدقم و 

داریا ّدر و  هتکن ، چـیه  يواـح  دوـب و  لوـقعم  یقطنم و  تشادرب  لالدتـسا و  هنوـگره  زا  يراـع  هـک  دـترم ، يدـشر  ناملـس  باـتک 
دنراذگ یم  مارتحا  اهنآ  هب  همه  هک  ییاه  تیصخش  هسدقم و  تاماقم  هب  تناها  طرفم و  یخاتـسگ  تلع  هب  اهنت  دوبن ، يدنـسپدرخ 

ّدح هک  یلفاحم  رد  دنرامش ، یم  مرتحم  ار  نانآ  تسادق  میرح  و 
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تناها اه و  تسادق  نیا  کته  رذگهر  زا  و  دش ، یقلت  هناشیدنا  دازآ  هنارکفنشور و  دنتسین ، لئاق  صاخشا  يدازآ  يارب  يدودح  و 
باتک هنرگ  درک و  عافد  تیامح و  وا  زا  مالـسا  هب  يو  تناها  نیمه  يارب  مه  رامعتـسا  و  دـیدرگ ، روهـشم  ناناملـسم  تاسدـقم  هب 

.تسا یلالدتسا  یقطنم و  ياوتحم  دقاف 

كاپ و ار  مالسا  نیتسار  نید  دنامب و  ناما  رد  یمـسا  ياهرکفنـشور  نیا  لالـضا  رـش  زا  دهاوخب  رگا  ام  ناوج  لسن  تاهج ، نیا  هب 
عبانم نیا  هب  ًاصخـش  ای  دـیاب  دریگب ، ارف  هیلـصا  هلیـصا و  عبانم  زا  تسا  هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  روط  نامه 
لها بتکم  رد  هک  اهنآ  ینعی  ناسانش - مالسا  هب  ای  و  دنادب ، تجح  ار  تنس  باتک و  تلالد  هیجوت ، لیوأت و  نودب  دیامن و  هعجارم 

، اهرذوبا دنـسانش ؛ یم  همه  ار  نانیا  .دـیامن  عوجر  دـنا - هتخومآ  ار  مالـسا  عبنم ، ود  نیا  رد  یـسررب  روغ و  اب  مالـسلا و  مهیلع  تیب 
، اه میلس  ناملس و  اهدادقم ،

40 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نادرگاش اـهنآ و  نادرگاـش  اـه و  یـسوط  خیـش  اـه ، ینیلک  اـه ، هیوباـب  نبا  ناذاـش ، نب  لـضف  ریمع ، یبا  نبا  اـه ، ملـسم  نبدـمحم 
.دنشاب یم  عجارم  اهقف و  املع ، زا  رضاح  نامز  ات  ناشنادرگاش 

هب تسد  هب  تسد  ار  نآ  هدرک و  ذـخا  لصا  لیـصا و  عبانم  زا  ار  مالـسا  يداـمتم ، راودا  راـصعا و  رد  هک  دنتـسه  اـملع  زا  رـشق  نیا 
ثحب ياهاغوغ  رد  دیآ و  یمنرب  رگید  ياهرـشق  تناما  نیا  ظفح  هدهع ي  زا  دندوبن ، صالخااب  لاجر  نیا  رگا  .دنا  هدرپس  فالخا 

صلاخ تباث و  يزیچ  هن  نآ ، نیا و  هنایفوص ي  نانخس  راکفا و  یفسلف و  ياه 
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.دنام یم  نوصم  لیوأت  فیرحت و  دنزگ  زا  یمالسا  يداقتعا  ینابم  هن  دوب و  هدنام  یقاب 

رحبت و یمالـسا  یلقع و  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  هک  ینادنمـشناد  ماـمت  نیب  رد  هک  دـنناد  یم  فاـصنا  عـالطا و  لـها  همه ي 
، دندومن افیا  دارفا  نیا  ار  ناگدنیآ  هب  نید  غیلبت  یلـصا  شقن  و  دندرک ، ظفح  ار  مالـسا  هک  دـندوب  فنـص  نیا  طقف ، دـنتفای  ترهش 
اه و ینانمس  هلودلاءالع  دندوب و  اه  ناملسم  رگا  نیقی  هب  دنرادن و  ار  فده  نیا  اًلـصا  حلطـصم ، نافرع  هفـسلف و  رگید  ياه  هتـشر 

يارب دوب ، مه  هچ  ره  دوب و  مالـسا  دوبن  مدرم  تسد  رد  زورما  هک  هچنآ  اه ، هاقناخ  ناریا و  دنه و  نایفوص  اهدیعـسوبا و  اهدیزیاب و 
دنتشادن و یشقن  تهج  نیا  رد  اه  یبرعلا  نبا  ضراف و  نبا  يدرورهـس ، باهـش  دننام  يدارفا  .دوبن  هضرع  لباق  ایند  نید و  هرادا ي 

باسح هب  تسا  هتـشاد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ  ظفح  رد  همحرلا  هیلع  دامادریم  دننام  یـصخش  هک  ار  یتامدخ  ناوت  یمن  یتح 
هدوب نانوی  گرزب  هفسالف  كراشم  شدوخ  لوق  هب  هکنیا  و  هفسلف ، رد  شرحبت 

41 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

اما تسا ، هتفرگ  کـمک  زین  هفـسلف  زا  هدوـمرف  ناـیب  یمالـسا  لـئاسم  یخرب  رد  هـک  یتارظن  ارآ و  یـضعب  رد  هـچ  رگا  و  تشاذـگ ،
ینآرق و فراعم  یمالـسا ، صاخ  مولع  ياه  هتـشر  رد  ناراوگرزب  نآ  صّـصخت  هجیتن ي  مالـسا ، هب  ناشیا  لاثما  ناـشیا و  تمدـخ 

.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ 

ربمغیپ و هک  ینید  اب  تسا  هدـش  نیدـتم  نآ  هب  صخـش  هک  ینید  هکنیا  هب  نانیمطا  لیـصحت  ماـقم  رد  نید و  ضرع  رد  لاـح ، ره  هب 
مالسلا و مهیلع  همئا 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


مهیلع یحو  تیب  لها  تانایب  تاملک و  یحو ، ناـیب  ناـمه  راـیعم ، دـشاب ، یم  هللا  نید  تسا و  قفاوم  هتـشاد  هضرع  تنـس  باـتک و 
: ياضتقم هب  دیاب  .تسا  مالسلا 

[26 «] مُکَنید َنوُذُخأَت  ْنَّمَع  اوُرُْظناَف  ٌنید  ُْملِعلا  اذه  »

.دیسرپب نید  لهازا  شیاه  شخبو  اه  هتشر  همه ي  رد  ار  نید  ملع  ادخ و  نید 

نید ضرع  هنیشیپ ي 

زا ثوروم  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  لزان  یحو  ینید و  صوصن  اب  ینید  تادقتعم  تقباطم  زا  نانیمطا  بسک  عوضوم 
نید ینابم  لوصا و  زا  لاؤس  شسرپ و  تروص  هب  ای  دیاقع  نید و  ضرع  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  هب  ترـضح  نآ 

هب ار  دوخ  ینید  ياه  تفایرد  ات  دنا  هدوب  ماقم  رد  تفرعم ، اب  دهعتم و  دارفا  تسا و  هدوب  حرطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا 
عوجر دنراد  هطاحا  تعیرش  صوصن  رب  هک  ییاملع  هب  ای  دنرادب و  هضرع  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هب  ناکما  تروص  رد  میقتسم و  روط 

.دنراد هجوت  نآ  هب  رتمک  تناید  نامیا و  لها  ام  نامز  رد  هک  یمهم  راک  دنیامن ،

42 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

مظعا خیش  یلاما ، باتک  زا  یتایاور  نمض  رد  [ 27] راونالاراحب فیرش  باتک  رد 

ورمع نیعأ ، نب  نارمح  یقراخم ، میهاربا  نید  ضرع  یشک ، لیلج  خیش  لاجر  قودص و  مدقا  لجا  خیـش  رابخالا ، یناعم  یـسوط و 
فیرش باتک  رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  فسوی  راطع و  دایز  نب  نسح  یلجب و  دلاخ  ثیرح ، نب 
ترضح تمدخ  مزاح  نب  روصنم  نید  ضرع  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  تمدخ  رباج  نب  لیعامـسا  نید  ضرع  تیاور  یفاک 

.تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

نیا رد  هک  نیا  هب  ناگرزب ، نیا  لاثما 
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هللا نم  لزن  ام   » اب اهنآ  نید  ایآ  دننادب  هکنیا  يارب  دندرک ؛ یمن  افتکا  دـنا  هدومن  لصاح  نیقی  ملع و  هدرک و  داهتجا  یتدـیقع ، روما 
هب ار  دوخ  نید  دشاب ، هدـش  دایز  ای  مک  يزیچ  ادابم  تسا و  قفاوم  مالـسلا » مهیلع  همئالا  دـنع  ام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  یلع 

.دنتشاد یم  هضرع  دوخ  نامز  ماما 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع 

نب یلع  نب  هللادـبع  نب  میظعلادـبع  مساـقلاوبا  دومن ، ضرع  دوـخ  ناـمز  ماـما  رب  ار  دوـخ  نید  هک  یگرزب  ياـه  تیـصخش  هلمج  زا 
.تسا مالسلا  هالصلا و  هیلع  یبتجملا  نسحلا  دمحم  یبا  مامالا  ربکالا  طبسلا  نب  دیز  نب  نسحلا 

فیراعم اه و  تیـصخش  زا  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  لوتب  یـضترم و  نادـنزرف  لوسر و  هیرذ ي  مظاـعا  زا  یکی  راوگرزب  نیا 
تسا و مالـسلا  مهیلع  همئا  رارـسا  مراحم  مالـسلاامهیلع و  يداه  ترـضح  داوج و  ترـضح  هباحـص ي  ناگرزب  تیب و  لها  ياملع 

ترضح هب  بسن  هلسلس ي  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  نوچ  رهاظلا  یلع 

43 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نآ باحـصا  زا  دنا - هدومرف  لاجر  املع  زا  یخرب  هک  نانچ  تسا - هدوب  هقبط  کی  رد  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح  نینمؤملاریما و 
هدرکن كرد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تماـما  رـصع  دروآ ، میهاوخ  هک  یتـیاور  بسحرب  هچ  رگا  .تسا و  هدوب  زین  ترـضح 
تراـیز لـضف  رب  دراد  تلـالد  هک  یتـیاور  اـما  تسا و  يوق  دـشاب  هدرک  ار  ترـضح  نآ  تمدـخ  كرد  هکنیا  لاـمتحا  یلو  تسا ،

هک یصخش  زا  لامعالا  باوث  رد  قودص  هک  تسا  یتیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  رـصع  رد  وا  تافو  میظعلادبع و  ترـضح 
: دیسرپ وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدرک  لقن  دنس  هب  دش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  تمدخ 

َنیَأ »
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»؟ َْتنُک

؟ يدوب اجک 

: داد باوج 

« مالسلا هیلع  َنیسحلا  ُتْرُز  »

(. مدوب وا  ترایز  هب  ینعی   ) ما هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

[28 «] مالسلا هیلع  یلَع  َنب  نیَسُْحلا  َراز  ْنَمَک  َْتنَُکل  ْمُکَْدنِع  ِمیظَْعلاِْدبَع  َْربَق  َتْرُز  َْول  َکَّنِإاّمَأ  »

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  يدوب  یسک  لثم  هنیآ  ره  تسا ، امش  دزن  هک  يدوب ، هدرک  ترایز  ار  میظعلادبع  ربق  رگا  شاب ! هاگآ 
.دشاب هدرک  ترایز  ار 

44 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

یتیاور دراد ، تلالد  راوگرزب  فیرش  نیا  ملع  لضف و  رب  هک  یتایاور  هلمج  زا 

: دیامرف یم  ير  نایعیش  زا  یکی  هب  هک  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  لوقنم  تسا 

[29 «] َمالَّسلا یّنِم  ُْهأَْرقا  ینَسَحلا و  ِهّللاِدبع  ِْنب  ِمیظَْعلا  َْدبَع  ُْهنَع  ْلَسَف  َِکتیِحاِنب  َِکنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  یَش ٌء  َکیَلَع  َلَکْشَأ  اذِإ  »

زا نک و  لاؤس  ینـسحلا  هللادبع  نب  میظعلادبع  زا  نآ  دروم  رد  تدوخ  هیحان ي  رد  دـش ، لکـشم  وت  رب  وت  نید  رما  زا  يزیچ  هاگره 
.ناسرب مالس  وا  هب  نم 

رتارف و ای  داقتعالا  بجاو  هچنآ  زا  معا  دیاقع ، حیحـصت  تیمها  تسا ، هدـمآرب  دوخ  نید  ضرع  ماقم  رد  یتیـصخش  نینچ  هکنیا  زا 
.دوش یم  مولعم  تسا ، نآ  زا  رتشیب 

ّتنس باتک و  زا  هک  یفیرعت  موهفم و  هب  اهنآ  هب  دیاب  همه  تنس ، باتک و  تاداشرا  بسحرب  هک  تسا  يروما  داقتعالا  بجاو  روما 
.دشاب حیحص  اهنآ  رب  نمؤم  ملسم و  قالطا  ات  دنشاب  دقتعم  هدش ، اهنآ  يارب 

هب اهنآ  هب  داقتعا  تسین ، نامیا  مالسا و  هب  رـضم  اهنآ  هب  داقتعا  مدع  تافتلا و  مدع  هک  تسا  روما  نیا  زا  رت  هدرتسگ  رتارف و  هچنآ  و 
نانچ دشاب ؛ هدش  ذخا  تنس  باتک و  زا  ربتعم  لیلد  اب  دیاب  زین  نید  هب  طوبرم  ینید و  رما  کی  ناونع 
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.تسا توبن  هب  نامیا  مدع  لیلد ، نآ  هب  تافتلا  تنس و  باتک و  زا  یفاک  لیلد  دوجو  اب  اهنآ  هب  داقتعا  مدع  هک 

45 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

زارحا ار  تنس  باتک و  اب  دوخ  دیاقع  ندوب  قباطم  دیاب  یسک  ره  نیاربانب 

: هک بیترت  نیا  هب  دیامن ،

.دسانشب ار  تسا  بجاو  نآ  هب  یباجیا  ای  یبلس  داقتعا  عرش ، مکح  هب  هک  هچنآ  ًالوا :

.دنک زارحا  ار  نآ  اب  دوخ  دیاقع  ندوب  قباطم  ًایناث :

.دیامن هضرع  تنس  باتک و  رب  ار  دوخ  داقتعا  زین  تسین  بجاو  اهنآ  هب  داقتعا  دش  هتفگ  هک  ییانعم  هب  هک  رگید  لئاسم  رد  ًاثلاث :

، دشاب هتشاد  تینیرق  همه  دزن  دشاب و  نشور  فرع  يارب  هک  هیعرـش  ای  هیلقع  هنیرق ي  نودب  دوخ ، دیاقع  رب  ار  تنـس  باتک و  ًاعبار :
.دیامنن لمح 

نانیمطا دوخ  دـیاقع  ندوب  دنـسپادخ  هب  همانرب ، نیا  اـب  دـیاب  دریگن ، رارق  یهارمگ  تلالـض و  رطخ  ضرعم  رد  دـهاوخب  یـسک  رگا 
دوجو تعدـب  تلالـض و  رطخ  رد  عوقو  زا  نیمـضت  يارب  یهار  تنـس ، باتک و  ینعی  عبنم ؛ ود  نیا  ءاروام  دـیامن و  لـصاح  لـماک 

.درادن

باتک فیلأت  تنـس و  باتک ، زا  یهاگآ  ملع و  همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  لثم  يراوگرزب  هک  یفقوم  رد 
دناد یم  مزال  زاب  تسا ، هدوب  دقتعم  اهنآ  هب  یعطق  یمزج و  نیقی  هب  دصرددص و  هک  يدیاقع  اب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بطخ 

نارگید دیامن ، تفایرد  ار  اهنآ  تحص  ياضما  قیدصت و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ات  درادب  هضرع  ماما  كرابم  روضح  ار  دیاقع  نیا  هک 
رتشیب و نانیمطا  يارب  دننک و  تردابم  دوخ  نید  ضرع  هب  دیاب  یلوا  قیرط  هب  ریقح  نیا  لاثما  صوصخ  هب  و 
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هب ملاع  لاجر  زا  ددعتم  صاخشا  هب  هکلب  رفن  کی  هب  طقف  هن 

46 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نآ زا  ار  ناشملع  هک  ییاهنآ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فراعم  ثیدح و  نآرق ،

.دنرادب هضرع  دنا ، هتفرگ  ناراوگرزب 

حیحصان حیحـص و  هب  ملاع  داقتعا و  دروم  ناگربخ  ضرع  هب  ار  دوخ  یتدیقع  يالاک  ینتورف  عضاوت و  لامک  اب  دیاب  نادیم  نیا  رد 
.میناسرب نآ  صقان  لماک و  و 

نید ضرع  زا  یقالخا  ياه  سرد 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح 

هراشا

ماقم ملع و  هب  رورغ  زا  زیهرپ  تخومآ ، ینـسح  لـیلج  فیرـش  دیـس  نیا  نید  ضرع  تیاـکح  زا  دـیاب  هک  یقـالخا  یبدا و  هتکن ي 
تیناـسنا و تخرد  گرزب  تاـفآ  زا  یکی  رورغ  .دوش  رورغم  حالطـصا  هملک  دـنچ  هب  دوخ و  ملع  هب  ناـسنا  هک  اداـبم  تسا ، یملع 

.تسا رت  كانرطخ  همه  زا  مهف  لقع و  هب  رورغ  ملع و  هب  رورغ  نآ ، عاونا  نایم  رد  اما  تسا ، تالامک  هب  لین  یّقرت و  دشر ، عناوم 

تیناسنا هب  هدـش و  هتخاس  دارفا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیبرت  هسردـم ي  یحو و  بتکم  ناگتفای  شرورپ  ناـگرزب و  ور  نیا  زا 
رتدایز دیتاسا  ناگرزب و  ربارب  رد  ناشعـضاوت  یناسفن و  یگتـسکش  یملع ، عوضخ  دوش ، یم  رتشیب  ناشکرد  ملع و  هچ  ره  هدیـسر ،
دنمهف یم  نانیا  .دنیامن  یمن  اوتف  رد  عرست  اهقف ، حالطصا  هب  و  دنرادن ، يدنت  تّدح و  لئاسم ، نوماریپ  رظن  يادبا  رد  و  ددرگ ، یم 
تالاؤس اه و  شسرپ  عبنم  ناشیارب  یشسرپ  ره  هب  خساپ  تفایرد  رتشیب و  تالوهجم  اه و  لهج  هب  تافتلا  بجوم  یلهج  ره  عفر  هک 

.تسا رتدایز 

ياهزیچ تایح و  تقیقح  ای  هام  دیشروخ ، تخرد ، ناویح ، ناسنا ، تخانش  دروم  رد  عالطا ، مک  صخش  کی  زا  رگا  نیاربانب 
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، دوش هدیسرپ  رگید 

47 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

شرمع هک  يدنمشناد  ای  ملاع  کی  زا  رگا  اّما  دیامن ، یم  تخانش  ياعدا  لمأت  یب 

همه ای  شدوخ  یلاعت و  يراب  تردق  رهاظم  نیا  ایشا و  نیا  هرخالاب  ایآ  دنسرپب : دشاب  هدرک  فرـص  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ار 
جوا لـیلد  كرد ، نیمه  و  دـنا ، هدـنام  هتخانـشان  ایـشا  نیا  زونه  هنافـسأتم  داد : دـهاوخ  باوـج  تسا ، هتخانـش  ار  شیاـه  شـشوک 

.تسا لامک  دراد  ار  تخانش  نیا  هکنیا  يارب  تسا و  مورحم  نآ  زا  لوا ، ِصخش  نآ  هک  یتخانش  تسا ؛ وا  عیسو  شنیب  تخانش و 

شنید هداهن و  نیمز  رب  وناز  دوخ  نامز  ماما  ربارب  رد  هناعضاوتم  یتخانش ، كرد و  نینچ  زا  يدنم  هرهب  دوجو  اب  میظعلادبع  ترضح 
.دراد یم  هضرع  ار 

رگید هتکن ي 

نوچ و یب  میلـست  دوش ، یم  رهاظ  میظعلادـبع  ترـضح  زا  نید  ضرع  نیا  نایرج  رد  هک  يرگید  دنمـشزرا  زاتمم و  تفـص  بدا و 
فارتعا قح و  شریذپ  ماقم  رد  تخومآ و  سرد  نآ  زا  دیاب  هک  تسادخ  تجح  تیالو و  ماقم  لباقم  رد  الاو  تیصخش  نآ  يارچ 

تسا و [ 30 «] کسفن نم  سانلا  فاـصنا   » زا يا  هبعـش  هک  درک  يرازگ  قح  دـیاب  یتوخن  یگرزبرـس و  چـیه  نودـب  نارگید  قح  هب 
مادـنا ضرع  درم  یـسک  ره  ینعی  دـشاب ؛ یم  لامعا  نیرت  تخـس  هزاتمم  لیاضف  هلیلج و  لامعا  نیب  رد  هک  تسا  یلمع  هس  زا  یکی 

.تسا ناوتان  گنل و  نآ  رد  دارفا  رتشیب  تیِمُک  تسین و  هقباسم  نیا  نادیم  رد 

هیلع یقن  یلع  ماما  زا  هطـساو  ود  هب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نیماـمه  نیماـما  هب  باـستنا  بسن و  هلـسلس ي  رد  میظعلادـبع  ترـضح 
اریز تسا ؛ رت  کیدزن  مالسلا 

ترضح نید  ضرع  ثیدح  حرش 
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48 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع 

ترضح هب  هطساو  شش  هب  بسن  رد  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح 

نینمؤملاریما و ترضح  دنزرف  نیمتشه  ترضح و  دنزرف  نیمتفه  بسن ، دومع  رد  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهـشلادیس 
هیلع یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هب  هطـساو  راهچ  هب  میظعلادبع  ترـضح  بسن  اما  .دوش  یم  بوسحم  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح 
ارهز همطاف  نینمؤملاریما و  دـنزرف  نیمـشش  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ترـضح  دـنزرف  نیمجنپ  بسن  دومع و  رد  هک  دـسر  یم  مالـسلا 

هناعـضاوتم نینچ  رما  تیالو  بحاص  ادـخ و  تجح  ربارب  رد  ردـقلا  لیلج  نأشلا  میظع  دیـس  نیا  دوجو  نیا  اـب  .تسا  مالـسلاامهیلع 
رهاب و لیلد  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هب  وا  لثم  یـصخش  زا  نید  ضرع  ماما و  مارتحا  ظـفح  بدا و  نیمه  هک  دـیامن  یم  راـتفر 
هلـسلس ي رد  هچ  رگا  هک  دشاب  یم  ترـضح  نآ  تماما  تیالو و  هب  وا  مکحم  هدیقع ي  ردـق و  تلالج  تفرعم ، لامک  رب  ینـشور 
اب اـما  تسا ، رت  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  زا  مهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نینمؤملاریما و  مرکا و  ربـمغیپ  هب  بسن  فرش 
هب نامیا  و  تسا ، وحم  دشاب  هتـشاد  هچ  ره  دـشاب و  هک  ره  ادـخ  تجح  تماما و  تیالو و  ماقم  ربارب  رد  دـناد  یم  دراد  هک  یتفرعم 

نابز دنکن و  يدوجو  ضرع  هدومن و  تیاعر  ار  ادخ  یلو  زا  تعاطا  بدا و  طرـش  دراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  هک  دراد  اضتقا  تیالو 
: دشاب نیا  شلاح 

منم هک  دیاین  زاوآ  نم  تدوجو ز  اب 

مهم راثآ  تافیلأت و  بحاص  تیب و  لها  نیثدـحم  املع ، مظاعا  ناگرزب ، ریهاـشم  زا  هک  زین  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  ترـضح  زا 
، بدا نیمه  ریظن  زین  تسا ،
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تیاور مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رفعجوبا  ترضح  هب  تبسن  میلست  عضاوت و 

49 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هس هب  شبـسن  دوب و  مالـسلا  هیلع  یقتدمحم  ماما  ردپ  يومع  ینعی  ترـضح ؛ نآ  گرزب  يومع  رفعج  نب  یلع  هکنیا  اب  تسا ؛ هدش 
یم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هطساو  جنپ  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  بسن  دیسر و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هطـساو 
ماما تیالو ، ماقم  بحاص  قیرط ، نادب  دوجو  نیا  اب  دندوب ، ناوجون  لاسون و  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  یلو  دنَملاس  ناشیا  دسر و 

.دیسوب یم  ار  ناشیا  تسد  هدومن و  میظعت  ار  مالسلا  هیلع  داوج 

53 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نید ضرع  ثیدح  حرش 

ثیدح ینتم  يدنس و  یسررب 

هراشا

: مییوگ یم  نخس  تهج  ود  زا  ثیدح  نوماریپ 

.ثیدح نتم  ظفل و  تهجزا  مود ، ثیدح و  دنس  تهج  زا  تسخن ،

ثیدح دنس 

: تسا حرش  نیا  هب  قودص  نیدلا  لامک  باتک  بسحرب  ثیدح ، دنس 

«، امُْهنَع ُهللا  یِضَر  ُقاّرَْولا  ِهللاِْدبَع  ُْنب  ِیلَع  ُقاقَّدلا َو  یَسُوم  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ِیلَع  انَثَّدَح  »

«، یفوُّصلا َنوراه  ُنب  ُدَّمَُحم  انَثَّدَح  الاق : »

[31 «.] ینسحلا ِهّللاِدبع  ِنب  ِمیظعلا  ِدبع  ْنَع  ِینایوَّرلا  یَسوم  نب  ِهّللا  ُدبَع  باُرتُوبا  انَثَّدَح  لاق : »

: قودص دیحوت  باتک  بسح  رب  و 

«، یفوصلا َنوراه  ُنب  ُدمحم  انَثَّدَح  الاق : قارولا ، ِهّللا  ِْدبَع  ُنب  یلع  ُهّللا َو  ُهَمِحَر  ُقاّقدلا  َنارمع  ِنب  ِدّمحم  ِنب  َدمحا  ُنب  یلع  انثّدَح  »

[32 «] ینسحلا ِهّللاِدبع  ِنب  میظعلا  ِدبع  نع  ینایورلا  یَسوم  ُنب  ِهّللا  ُدیبع  بارتوبا  انَثَّدَح  َلاق : »

54 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 
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رگا اـما  دوـشن ، هدرمـش  نسح  اـی  حیحـص  دنـس  نیا  دـنا  هدرک  حالطـصا  هک  يروـط  هب  هچرگ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هچنآ 
ار نآ  دوخ  باتک  دنچ  رد  قودص  اریز  تسا ؛ دامتعا  دروم  ثیدح  نیا  لثم  دشاب ، دامتعا  دروم  هک  میرامشب  ار  یثیدح  نآ  حیحص 

ینعی دـنور ؛ یم  رامـش  هب  وا  خویـش  زا  ود  ره  هک  رفن  ود  زا  هکنآ  رب  هوالع  .تسا  هدرک  تیاور  بهذـم  تحـص  رب  جاجتحا  روط  هب 
نب هللادیبع  ای  هللادبع  نوراه و  نب  دمحم  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدومن  دای  ًایـضرتم  هللادیبع ، ای  هللادبع  نب  یلع  دمحا و  نب  یلع 

، هکنیا رب  هوالع  .دندش  یم  هدرمش  ثیداحا  تاور  زا  هدوب و  فورعم  وا  شیپ  زین  دنشاب ، یم  قودص  خیاشم  زا  هطساو  هب  هک  یسوم 
یفاک داشرا و  زا  هک  وا  ردق  تلالج  دشاب  نارمع  نب  نوراه  نب  دمحم  نوراه ، نب  دمحم  تسا  لمتحم 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاه باتک  رد  هک  شتیاور  رب  قودـص  هک  تسا  نیا  رهاظ  زین  وا  ینایور  یـسوم  نب  هللادـبع  اما  .دوش و  یم  مولعم  نیدـلا  لاـمک  و 
حیرـصت وا  لاح  نسح  هب  میعنلا  هنج  ناحیر و  حور و  بحاص  تسا و  هدومرف  دامتعا  هدرک ، تیاور  دـیحوت  نیدـلا و  لاـمک  دـننام 

.دراد

تیاور ار  نآ  اه  باتک  نیا  رد  دـنا و  هدومن  دانتـسا  جاجتحا و  ثیدـح  نیا  هب  دوخ  تاـفلؤم  رد  ناـگرزب  زا  یعمج  نیا ، رب  هوـالع 
: دنا هدرک 

هیافک . 8 نیظعاولا ، هضور  . 7 همغلا ، فشک  . 6 يرولا ، مالعا  . 5 رثالا ، هیاـفک  . 4 دیحوت ، . 3 نیدـلا ، لامک  . 2 هعیشلا ، تافـص  . 1
.رگید ياه  باتک  و  هادهلا ، تابثا  . 12 فاصنالا ، . 11 راونالاراحب ، . 10 ملاوع ، . 9 نیعبرا ،)  ) يدتهملا

دراد تایاور  ریاس  زا  يرایسب  دهاوش  ثیدح  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب 

55 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

دامتعا دروم  ربتعم و  نتم ، دنـس و  تهج  زا  ثیدـح  دـشاب ، ثیدـح  لعج  عضو و  رب  دـهاش  هک  تسین  نآ  رد  یفعـض  هنوگ  چـیه  و 
.تسا

ییاور هتکن ي 

لاجر رکذ  هب  هک  لوادـتم ، لاجر  ياه  باتک  رد  نآ  ِدانـسا  لاجر  ضعب  هک  یتایاور  ریقح ، رظن  هب  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  هتکن ي 
بتک لثم  ییاه  باتک  رد  تایاور  نیا  رگا  دوش ، یمن  هدـید  دراد ، صاـصتخا  نیبیذـهت  هیقفلا و  هرـضحیال  نم  یفاـک ، لـثم  دانـسا 

فیعض و بلاطم  رب  لمتشم  اهنآ  نومضم  نوتم و  دشاب و  اهنآ  زا  لبق  ای  اهنآ  نامز  نیبراقم  نآ و  زارط  مه  ای  اه  باتک  نیا  نیفلؤم 
نیا تیاور  رهاظ  تسا و  دامتعا  لباق  تایاور  نیا  دـشاب ، اهنآ  لولدـم  نمـضتم  رگید  تاـیاور  رگا  صوصخ  هب  دـشابن و  برغتـسم 

اما .تسا  تیاور  نآ  هب  اهنآ  دامتعا  رب  لیلد  ناگرزب ،
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، يوار تلاهج  اب  تیاور  لقن  تسا ، هتـشادن  دامتعا  نآ  رب  هدوب و  رابخا  قلطم  عمج  ماـقم  رد  فلؤم  هک  دـشاب  نیب  رد  يا  هنیرق  رگا 
ار ینامعن  تبیغ  یـسوط و  خیـش  تبیغ  نیدـلا ، لامک  قودـص ، دـیحوت  لثم  ییاه  باتک  نیاربانب  .دوش  یمن  نآ  رب  داـمتعا  بجوم 

هدیدان فلؤم  دزن  رد  ار  نآ  ندوب  ربتعم  درمش و  رابتعا  یب  دوش  هدید  نآ  نتم  ای  دنـس  رد  یتباث  رهاظ و  حدق  هکنیا  نودب  ناوت  یمن 
رابخا هب  انتعا  رب  القع ، هریس ي  هک  یلاح  رد  درکن ؛ انتعا  نآ  هب  دنا  لوهجم  نآ  تاور  زا  نت  دنچ  ای  کی  هکنیا  فرص  هب  و  تفرگ ،

یم ذخا  نآ  هب  دنک  تلالد  اهنآ  نومضم  رب  دهاوش  ای  دیامنن  ّدر  ار  نآ  نومـضم  هتباث ، دهاوش  هک  نیمه  تسا و  یخیرات  هلـسرم ي 
.دنیامن

تایاور نیا  نومضم  رگید ، رایسب  تایاور  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب 

56 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

املع ور  نیا  زا  .تسین  ربتعم  داحا  رابخا  ریاس  زا  رتمک  رابتعا  رد  تیاور  نیا  صوصخ  تسا و  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  رودصلا  عوطقم 
نآ رب  حرـش  ود  یمق  دیعـس  یـضاق  موحرم  هک  تسا  هدـش  لقن  هلمج  زا  هک  دـنا  هدومن  حرـش  ار  نآ  لـضافا  هدرک و  داـمتعا  نآ  رب 

.تسا هتشاگن 

: تسا ظفل  نیا  هب  فیرش  ثیدح  نیدلا ، لامک  باتک  بسحرب 

« مالسلاامهیلع دّمَُحم  ِْنب  ِیلَع  يدیَس  یلَع  ُْتلَخَد  َلاق : »

تسا جراخ  فیعض ، هدنب  نیا  لاثما  هدهع ي  زا  یفوتسم  روط  هب  تسا ، هدش  نایب  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هک  یقیاقح  حرـش  هچرگا 
لاجم هب  زین  نآ  فراعتم  حرش  لیصفت و  دشاب و  جراخ  زین  ناگرزب  مظاعا و  زا  يرایسب  هدهع ي  زا  دیاش  و 
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هب هلمج  ار  ثیدـح  ظافلا  هنوگ ، همجرت  راصتخا و  روط  هب  ُهّلُک » ُكَْرتیال  ُهّلُک  ُكَرْدـی  ام ال   » بسحرب اما  دراد ، زاین  یفاک  تصرف  و 
.مییامن یم  ریسفت  انعم و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تیانع  زا  دادمتسا  اب  یهلا و  هوق ي  لوح و  هب  هلمج 

57 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

1

ًاّقَح انیلَو  َْتنَأ  ِمِساْقلا ! َابَأ  ای  َِکب  ًابَحْرَم  ِیل : َلاق  یب ، َرَُصب  اّملف  مالسلاامهیلع  ِدّمحم  ِنب  یلَع  يدیس  یلَع  ُْتلَخَد  لاق :

: دومرف نم  هب  داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  سپ  مدش ، دراو  مالسلا ) هیلع  يداه  ماما   ) دمحم نب  یلع  میاقآ  رب  دومرف : ینسح  میظعلادبع 

« .ییام تسود  ًاقح  وت  مساقلاابا ! ای  وت  هب  ابحرم  »

: زا دنا  ترابع  هجوت  دروم  بلاج و  تاکن  تمسق  نیا  رد 

.نم ياقآ  دیس و  هب  ترضح  نآ  زا  ریبعت  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  میظعلادبع  ترضح  میظعت  میرکت و  ًالوا :

هک مساقلاوبا  شا  هینک  اب  ار  وا  مه  هدومرف و  دـمآ  شوخ  بیحرت و  وا  هب  مه  هک  تسا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فطل  تیاـنع و  ًاـیناث :
.هداد رارق  بطاخم  تسا  مارتحا  هناشن ي 

یثیداحا تایاور و  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  قیدـصت  نیا  هک  تسا  هدرمـش  ناشدوخ  یقیقح  تسود  یلو و  ار  وا  ًاثلاث :
زا یکی  دشاب و  یم  میظعلادبع  ترضح  ماقم  تمظع  رب  لیلد  مهم و  رایسب  تسا  دراو  هللاءایلوا  ادخ و  ناتـسود  یتسود  حدم  رد  هک 

ياضتقم هب  نآ  جیاتن 

[33 «] بحأ نم  عم  ءرملا  رشحی  »

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  اب  وا  ندوب  روشحم 

58 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

2

ّلَج ّزَع َو  َهللا  یَْقلَأ  یّتَح  ِهیَلَع  ُّتَبَث  ًایِضرَم  َناک  ْنإَف  ِینیِد  َکیَلَع  َضِرْعَأ  ْنَأ  ُدیرُأ  ّینِإ  ِهللا ! ِلوُسَر  َْنبای  َُهل : ُْتلُقَف  َلاق :

( امش  ) هدیدنسپ یضرم و  رگا  هک  منک  ضرع  امش  رب  ار  منید  مهاوخ  یم  نم  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  تفگ ، میظعلادبع 
.منک تاقالم  ار  لجوزع  يادخ  ات  منامب  تباث  نآ  رب  دشاب ،

3
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ِمِساْقلاابَأ ای  ِتاه  َلاقَف :

« روایب ای  هدب  : » دومرف

4

یَش ٌء ِِهْلثِمَک  َسَیل  ٌدِحاو  یلاعَت  َكَرابَت َو  هللا  ّنإ  ُلُوقَأ : ّینِإ  ُْتلُقَف :

.تسین وا  دننامه  يزیچ  هک  تسا  يا  هناگی  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یتسارب  میوگ : یم  نم  هک  یتسرد  هب  متفگ : سپ 

59 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

لاثم روط  هب  دوش ؛ یم  يراذـگ  مان  نآ  رب  ینـسح  ءامـسا  ریاس  هک  تسا  ینـسحلا  هللا  ءامـسا  نیرتروهـشم  هللا ،»  » میناد یم  هک  نانچ 
، میحر هک  دوش  یم  هتفگ 

، قازر قلاخ ، میحر ، يامـسا  زا  یمـسا  هللا »  » دوش هتفگ  .تسین  غیلب  اّما  تسا ، هللا  ءامـسا  زا  یمـسا  قلاخ ، اـی  باّوت  راـفغ ، ناـمحر ،
ریدـق و ملاع ، میلع ، قلاخ ، يراب ، اما  تسا ؛ یلاـعت  يراـب  هسدـقم ي  تاذ  مسا  هللا »  » هک تسا  نیا  شّرـس  تسا و  دـحا  اـی  دـحاو و 

یهلا تاذ  رب  لیلج ، مسا  نیا  هکنیا  یلک  روط  هب  .دنـشاب و  یم  لاعتم  دنوادخ  هیلعف ي  ای  هیتاذ  تافـص  زا  یتفـص  مسا  رگید  ءامـسا 
اما .تسا  ینـسُح  ءامـسا  مامت  یناعم  يواح  دراد و  مّدـقت  ءامـسا  ریاس  رب  دوش و  یم  قالطا  تسا  هیلاـمک  تافـص  عیمج  عماـج  هک 

« رداقلا  » فیرش مسا  لاثم  ناونع  هب  دنرادن ؛ تلالد  یناعم  ریاس  هب  دنراد و  تلالد  یناعم  نآ  زا  انعم  کی  رب  مادک  ره  رگید  يامـسا 
، تسا مازتلالاب  دراد  تلالد  یحلا »  » دننام ءامـسا  یخرب  رب  رگا  درادن و  تلالد  ادخ  ملع  رب  دراد و  تلالد  یلاعت  قح  تردق  رب  طقف 

.دشاب رداقلا »  » یقباطم يانعم  مسا  نآ  موهفم  هکنیا  هن 

(، ٌریدَـق یَـش ء  ِّلُک  یلَع  هَّنإ   ) ای ٌدـیجم ) ٌدـیمح  ُهَّنِإ   ) هفیرـش ي هیآ ي  لـثم  رد  ریمـض  عجرم  هیلا و  راـشم  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم 
َوُه  ) لثم رد  تسا و  هلالج  ظفل  نیمه 
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، تسا زیاج  مود  ریمض  هک  نانچ  .دشاب  هللا »  » يامّـسم تاذ و  هب  هراشا  ای  نأش  ریمـض  لوا  ریمـض  تسا  زیاج  وُه ) ّالِإ  َهلِإ  يّذلا ال  ُهّللا 
.دشاب هللا »  » دروم رد  ای  تاذ و  نامه  هب  هراشا 

بلاطم تسا  تاملک  فرشا  ظافلا و  لجا  هک  ظفل  نیا  نوماریپ  هیعدا  بتک  رد  ینـسح و  يامـسا  حرـش  ياه  باتک  رد  لاح  ره  هب 
تایاور هدش و  هتفگ  رایسب 

60 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هتفگ وا  هب  دیوگب  هللا » ای   » هبترم هد  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  تیاور  هلمج  زا  تسا  دایز  نآ  تلیـضف  رد 
: دوش یم 

[34 «] هَطُْعت َکَتَجاح  ْلَس  يْدبَع ! َکیََّبل  »

.دوش اطع  وت  هب  ات  نک  لاؤس  ار  تتجاح  نم ! هدنب ي  یلب 

یصاخ تیانع  دحا »  » فیرش مسا  هب  نآ و  يانعم  هب  هدیقع  هب  ینسح  يامسا  نیب  رد  اما  تسا  ینسح  يامسا  زا  یکی  دحاو ،»  » اما و 
، نآ هب  داقتعا  نآ و  يانعم  كرد  نودب  دوش و  یمن  ققحم  یـسک  مالـسا  دیحوت ، هملک ي  هلیـسو ي  هب  نآ ، هب  رارقا  نودـب  تسا و 

.دش دهاوخن  لصاح  نامیا 

انعم ود  هب  ادخ  رب  دحاو  قالطا  تسا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دـیحوت  رد  قودـص  هک  یتیاور  بسحرب 
رد هن  جراخ ، ملاـع  رد  ینعی  دوجو  رد  هن  هک  اـنعم  نیا  هب  رگید  و  تسین ، يریظن  هیبش و  وا  يارب  هکنیا  ياـنعم  هب  یکی  تسا : زیاـج 

[35] .تسین روصتم  وا  رد  يا  هیزجت  بیکرت و  هنوگ  چیه  ینعی  تسین ؛ ریذپ  ماسقنا  مهو ، رد  هن  لقع و 

: مییوگ یم  هاتوک  رایسب  همدقم  نیا  زا  سپ 

هن تسا ، اتکی  هناگی و  ینعی  تسا ؛ دحاو  یلاعت  كرابت و  هللا  میوگ : یم  نم  تفگ : میظعلادبع  ترضح 
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.تسا اتمه  یب  دننامه و  یب  ریظن ، یب  کیرش و  یب  دننامه و  لیدع و  هن  دراد و  یئزج  وضع و 

دنچ زا  نوچ و  زا  هچ و  زا  هزنمدننامه  یب  لیدع و  یب  يادخ 

تسا ریدق  تسا و  میلع  تسا و  میظع  تسا  ریظن  لثم و  زا  هبش و  زا  يرب 

61 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تسا زاسراک  یمامت  ار  قیالخ  تسزاین  تسد  ار  هلمج  شیوسب 

همه .تسین  يزیچ  وا  لثم  هک  تسا  يا  هناگی  وا  یَش ء ؛) ْهلثِمَک  َسَیل  )

همه رب  قباس  وا  دـنریغ  هب  قوبـسم  همه  .تسا  اناوت  رداق و  وا  دـنزجاع ، ناوتاـن و  همه  ینغ و  وا  دـنریقف  همه  قلاـخ ، وا  دـنا  قولخم 
نآ زایتمالا  هبام  ءزج  نآ  نآ ، ءزج  ای  دشاب  یـش ء  کی  لک  هاوخ  ینهذ ، ای  دنـشاب  یجراخ  ءایـشا  هاوخ  تسین  وا  لثم  يزیچ  تسا ؛

.دشاب ایشا  ریاس  اب  وا  یقیقح  كارتشالا  هبام  ای  دشاب  رگید  يایشا  زا  یش ء 

روصت میرواـیب و  نهذ  رد  مینیبـب ، مییوـگب ، ار  هچ  ره  هک  دوـش  یم  هتخانـش  نیا  هب  تسین و  وا  يزیچ  چـیه  هک  تسا  يزیچ  وا  سپ 
ّالا و  دـشاب ، زیچ  ره  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  ندوبن  وا  لـثم  يزیچ  نتـشادن و  ْلـثم  ياـنعم  نوـچ  تسا ؛ نآ  زا  ریغ  تسین و  نآ  وا  مینک 

.دشاب وا  لثم  زیچ  نآ  هک  دوش  مزال 

62 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

5

ِهیبْشَّتلا ِّدَح  ِلاْطبْالا َو  ِّدَح  ِنیَّدَْحلا  ِنَع  ٌجِراخ 

.تسا هیبشت  لاطبا و  دح  ود  زا  جراخ  وا  تاذ  و 

یتایاور زا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  انعم  رپ  گرزب و  هلمج ي  نیا  ریسفت  حرش و  رد 
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ّدح لاطبالا و  دح  نیدحلا  نع  جراخ   » هب یلاعت  يراب  فیصوت  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  هک 
[36] .تسا دح  ود  نیا  زا  جراخ  وا  تاذ  ینعی  تسا ؛ فصو  نیا  هب  هنأش  ّلج  يراب  تاذ  فیصوت  هیبشتلا »
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مالـسلا هیلع  داوج  ترـضح  زا  هک  تسا  هدومرف  تیاور  یقرب  نساحم  فیرـش  باـتک  زا  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  یـسلجم  هماـّلع  . 1
: دش لاوئس 

[37 «] هیبشتلا ّدح  لاطبالا و  ّدح  نیّدحلا  نم  هجرخت  معن  لاق : دوجوم ؟ ّهنأ  لاقی هللا : نأ  زوجیأ  »

: دش لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  تیاور  ود  رد  هماقم  هللا  یلعا  قودص  2 و 3 .

[38 «] هیبشتلا ّدح  لیطعتلا  ّدح  نیّدحلا و  نع  هجرخت  معن  لاقف : یش ء ؟ َّلج  َّزع و  َهللا  ّنا  لاقی : نأ  زوجیأ  »

ریاس میهد و  یمن  رارق  رهوج  مسج و  لثم  وا  رب  ینیواـنع  لـمح  يارب  عوضوم  هکناـنچ  ار  تاذ  هک  تسا  نیا  لـیطعت  لاـطبا و  ّدـح 
دوجوم یش ء و  لثم  هماع  نیوانع  زا  یناونع  چیه  عوضوم  مینک ، یم  بلـس  وا  زا  دوش  یم  قالطا  تاقولخم  رب  هک  ار  هصاخ  نیوانع 

هتـشاد یجراـخ  دوجو  زیچ  نآ  هچ  مینک ، لـمح  وا  رب  دـیآ  یم  رد  اـم  روصت  هب  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  هیبشت  دـح  مینادـن و  مه 
هدـش روصت  نهذ  رد  طقف  دـشاب و  هتـشاد  ینهذ  دوجو  طقف  هک  نآ  هچ  تسه و  زین  كرـش  مزلتـسم  هتبلا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 
يزیچ ره  تهج  نیا  زا  تسا  مهوت  روـصت و  زا  هزنم  لاـعتم ، دـنوادخ  یتـسیچ  هنک و  نوـچ  مییوـگ : یم  رگید  تراـبع  هب  .دـشاب و 

دوش روصت 
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وا دوش  هتفگ  دوش و  لمح  وا  رب  هک 
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.تسوا ریغ  هب  هیبشت  مزلتسم  وا ، رب  نآ  قدص  ضرف  تسین و  وا  رب  قداص  دوش و  یمن  وا  رب  لمح  زیچ  نآ  تسین و  نآ  وا  تسا ، نآ 

رگا و  دوب ، دـهاوخ  وا  هب  رارقا  فارتعا و  كرت  لاطبا و  لیطعت و  دوشن ، هداد  وا  زا  رابخا  دوشن و  موکحم  یمکح  هب  وا  رگا  نیاربانب 
رد هک  ییایـشا  هب  هدرک و  رّوصتم  زیچ  نآ  هب  هیبشت  ار  وا  دنیوگب  روصتم  نهذ و  رد  مّهوتم  یـش ء  ار  وا  ددرگ و  یمکح  هب  موکحم 

دـشاب هتـشاد  مازتلا  مادک  ره  هب  هک  دریگ  یم  رارق  روذحم  ود  رما و  ود  نیب  صخـش  سپ  دـنا ؛ هدومن  هیبشت  دـنوش  یم  روصتم  نهذ 
.دشاب یم  مزال  وا  تاذ  هب  فارتعا  رارقا و  تسب و  نب  ود  نیا  زا  جورخ  تسا و  لطاب 

ملاعلا و قزارلا و  رداقلا ، قلاخلا ، لثم  ینـسحلا  ءامـسا  تافـص و  زا  رابخا  مییوگ  یم  قیقد  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  ًاحیـضوت 
ّزع وا ، زا  هیبلـس  تافـص  بلـس  نینچمه  تسا و  قطان  نآ  رب  ّتنـس  باتک و  حیحـص و  نیقی  روط  هب  لاعتم  دـنوادخ  رب  اهنآ  قـالطا 

روذحم ود  نامه  نیب  دراد و  نآ  هب  داقتعا  تاذ و  زا  رابخا  زاوج  رب  فّقوت  زین  قالطا  نیا  تحـص  دنچ  ره  .تسا  لاکـشا  یب  همـسا 
اریز تسین ؛ حیحـص  دشاب  نهذلاب  هچ  رگا  تسا  نیعم  یـش ء  وا  هکنیا  هب  یلاعت  هللا  تاذ  تقیقح و  هنک ، زا  رابخا  لاح  ره  هب  .تسا 

برقم هکئالم ي  مزعلا و  یلوا  ءایبنا  یتح  يدحا  يارب  وا  هنک  تاذ و  رّوصت 
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ناویح ناسنالا  لثم  یفیرعت  دوش و  یمن  یّصاخ  ناونع  لومحم و  تابثا  عوضوم  هبجوم  هیضق ي  ناونع  هب  وا  سپ  تسین  نکمم  مه 
رد فیرعت  هب  وا  تاذ  دشاب و  یمن  قداص  هتمظع  ّتلج  وا  تاذ  رب  دوش ، یم  قداص  ناسنا  رب  هک  ضَرَع  ای  رهوج و  ای  قطان 
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هنک ادـخ و  تاذ  نآ  هک  دوـش  هتفگ  ار  هچره  تسا و  نکمم  ریغ  هک  تسا  تقیقح  هـنک و  ندوـب  روـصتم  عرف  نـیا  اریز  دـیآ ؛ یمن 
ریغ و هب  وا  هیبشت  مود : یلاعت ، يراب  تاذ  هنک و  رّوصت  تفرعم و  لوا : تسا ، لاـحم  رما  ود  رب  فّقوتم  روذـحم و  ود  بجوم  تسوا 

.نهذلا یف  رّوصتی  ام 

لطاب ود  ره  هک  تسا  هیبشت  رابخا و  ای  رارقا  رابخا و  زا  عانتما  لیطعت و  نیب  ریاد  رما  ادـخ  هنک ، تاذ و  زا  راـبخا  رد  هکنیا  لـصاح  و 
ترـضح دنا و  هدومرف  نایب  تایاور  نیا  بسحرب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  تسا  نیمه  هب  روذـحم  ود  نیا  زا  جورخ  تسا و 

ضرع هب  ار  ّدح  ود  نیا  زا  ادخ  ندوب  جراخ  مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هب  دوخ  نید  ضرع  نمـض  رد  زین  مالـسلا  هیلع  میظعلادبع 
افتکا مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ و  نیب  اـم  یف  نآ  حوضو  هب  هک  تسا  نیا  لـثم  هدرکن و  ناـیب  ار  نآ  یگنوگچ  هچ  رگا  تسا  هدـناسر 
ملاعلا وه  هللا  تسا و  هیبشت  هب  لوق  نودب  یش ء  دوجوم و  هناب  تاذ  هب  داقتعا  فارتعا و  رارقا و  تایاور  نیا  لصَح  ام  و  تسا ، هدرک 

یلاعت و هناحبس و  وه  هلقی  مل  ام  هیف  لوقن  نا  هللااب  ذوعن  هتافص و  هتاذب و 
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.هئایلوا هئایبنا و 

( مالسلا هیلع  داوج  ترضح   ) یناث رفعج  یبا  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : نارجن  یبا  نبا  هک  تسا  تیاور  دیحوت  فیرش  باتک  رد 

»؟ ًائیش مَّهَوتأ  تلقف : »

؟ منک مّهوت  یش ء  ار  لاعتم  دنوادخ 

هکردتال و  یش ء ، ههبشی  هفالخ ال  وهف  یش ء  نم  هیلع  کمهو  عقو  امف  دودحم  لوقعم و ال  ریغ  معن  لاقف : »
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لوـقعم و ال ریغ  یــش ء  مّهوـتی  اـّمنا  ماـهوألا  یف  رّوـصتی  اـم  فـالخ  لـقعی و  اـم  فـالخ  وـه  ماـهوألا و  هکردـت  فـیک  ماـهوألا ،
[39 «] دودحم

هیبش يزیچ  تسین و  وا  نآ  دیآ ، مهو  رد  دوش و  عقاو  نآ  رب  مهو  هچنآ  سپ  تسا  دودحم  ریغ  لوقعم و  ریغ  یـش ء  لاعتم  دـنوادخ 
.دنک یمن  كرد  ار  وا  ماهوا  تسین و  وا  هب 

.دـنا مسق  ود  رب  یناـعم  میهاـفم و  دـیامرف : یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  طوبرم  ناـیب  رد  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر  یـسلجم  همـالع ي 
لثم دـنا  لماش  ار  همه  دـشاب و  یمن  جراـخ  اـهنآ  زا  ینیع  هن  ینهذ و  هن  ءایـشا  زا  يزیچ  دـنراد و  لومـش  تیمومع و  هک  یمیهاـفم 

هک دنشاب  یم  یمیهافم  و  دنوش ، یم  قالطا  دودحم  ریغ  رّوصت و  لّقعت و  لباق  ریغ  رب  نیاربانب  و  هنع ، ربخم  دوجوم و  یش ء ، موهفم 
لیطعت لاطبا و  راکنا ، یفن  تابثا و  لاعتم  دـنوادخ  رب  لوا  مسق  میهافم  قالطا  .دوش  یم  رّوصت  مّهوت و  اهنآ  قیداصم  قالطالا  دـنع 

هللا  » دوش هتفگ  هک  دـهد  یم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  .تسا  راکنا  لیطعت و  لاطبا ، یلاعت  هللا  رب  اهنآ  قـالطا  یفن  و  تسا ،
تسا و ماع  نآ  موهفم  نوچ  دوش و  یمن  رّوصتم  نهذ  رد  قادصم  نآ  زا  اریز  یش ء ،» هللا   » ای ٌدوجوم »
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دنوادخ رب  درادـن  یـصاخ  ینهذ  قادـصم  رّوصتم و  موهفم  هکلب  دـنک ، یم  قدـص  دـیآ  رد  روصت  هب  هکنآ  زا  هّزنم  رّوصتم و  ریغ  رب 
تسین و نانچ  نآ  تسین و  نآ  ادـخ  .تسا  نآ  موهفم  نآ  هک  دوش  رّوصتم  نهذ  رد  هچ  ره  تسا و  قداص  دوش و  یم  قالطا  لاعتم 

هزنم

67 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تابثا تسا و  زاُجم  نوذأم و  لیطعت و  ّدح  زا  جراخ  لاعتم ، دـنوادخ  رب  دوجوم  یـش ء و  قالطا  نیاربانب  .دـشاب  نآ  هک  تسا  نآ  زا 
.تسین زاجم  نوذأم و  لیطعت ، راکنا ، لاطبا ، ّدح  رد  وا  زا  دوجوم  یش ء و  یفن  تسا و 

لاحم یلاعت ، قح  هنک  تاذ و  تقیقح  تفرعم  نوچ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  ثیداحا و  نیا  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  هلمجلاـب  و 
ماقم رد  درادن و  دوجو  زین  دشاب  هتـشاد  تلالد  نآ  رب  هک  یناون  مسا و  ظفل ، تسین  لّقعت  رّوصت و  لباق  دودـحم  ریغ  یـش ء  تسا و 

تخانش و تیاهن  نیا  دوش و  یم  هدافتـسا  تباث  قح و  یـش ء ، دوجوم ، دننام  هماع  نیوانع  نیا  زا  طقف  تاذ ، نآ  هب  هراشا  فیرعت و 
هک دهد  یم  ربخ  سّدقم  تاذ  نآ  زا  هکنانچ  هیبشتلا  نع  ًارذـح  یـسک  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  همه  دـیاب  هک  تسا  تاذ  تفرعم 

فارتعا و نامیا ، هک  لوا  فالخ  هب  دیوگب  قحب  سیل  دوجومب و  سیل  یـشب ء و  سیل  ضرعال ، رهوجال و  هروصال و  مسجب و  سیل 
ّدح هب  هنک و  هب  یلاعت  هللا  رگا  دیوگب  یسک  هک  تسه  مه  ههبش  نیا  زا  باوج  نیا  و  تسا ، راکنا  داحلا و  لیطعت ، تسا  رارقا 
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یم هراشا  وا  هب  هنوگچ  سپ  دیآ  یمن  رد  یسک  لّقعت  رّوصت و  رد  دنوش ، یم  هتخانـش  نآ  هب  تانکمم  هک  یتافیـصوت  تافیرعت و  و 
قالطا تحـص  نیواـنع  نیا  زا  ریغ  وا  تاذ  رب  هک  تسا  یـش ء  وا  هک  نیمه  هب  هماـع و  نیواـنع  نیمه  هب  هک  تسا  نیا  باوج  دوش ؟

، درادن دوجو  دیوگ  یم  دوجولاهلاصا  هب  لئاق  هک  یئانعم  هب  دوجو  لثم  دشاب  هتشاد  تلالد  وا  تاذ  هنک  رب  هک  یّـصاخ  ظفل  درادن و 
ار نآ  ثِدحم  اَّنب و  شاقن ، عناص ، هدنروآ و  دیدپ  رگا  ثداح  رما  ره  اَنب و  ره  شقن ، ره  هدیدپ ، ره  دروم  رد  هکنانچ  لاثم  روط  هب  و 

وا فصو  میشاب و  هدیدن 
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تاذ لّقعت  هلاحتسا ي  .تسین  وا  دوجو  هب  مکح  زا  عنام  وا  لکش  ندوب  رّوصتم  ریغ  مینک و  یم  مکح  وا  دوجو  هب  میـشاب  هدینـشن  ار 
یـش ء و هنأ   » نیمه وا  تاذ  تفرعم  تیاهن  تیاغ و  تسین و  وا  هب  هراـشا  وا و  رب  دوجوم  یـش ء و  قـالطا  زا  عناـم  زین  یلاـعت  يراـب 

هیبشت زا  هزنم  لاطبا و  لیطعت و  زا  هزنم  هک  تسا  نیمه  تسا  نیّدـح  زا  جراخ  هکنیا  ياـنعم  و  تسا ، یـش ء » هلثمک  سیل  و  دوجوم ،
نیا دوش و  یم  لصاح  وا  هب  داقتعا  نامیا و  وا و  هب  رارقا  یش ء  هلثمک  سیل  و  ملاع ، رداق و  دوجوم و  یـش ء و  ّهنا  تابثا  اب  هک  تسا 

وا هب  رواـب  وا و  هب  فارتـعا  رارقا و  هب  طاـبترا  رد  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هکلب  تسا  نیرما  نیب  رما  وا  تاذ  هـک  تـسین  ینعم  نـیا  هـب 
رما هدیقع 
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تاذ تابثا  هیبشت  رارقا و  ای  راکنا  لباقم  رد  تسا  هیبشت  زا  هیزنت  مه  و  تسا ، هللا  دوجو  هب  رارقا  مه  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  نیرما  نیب 
ره هب  .تسا  هیبشت  مدـع  توبث و  شلباـقم  هیبشت  توبث و  اـی  توبث  مدـع  رگید  تراـبع  هب  تسا و  ود  نآ  نیب  هک  تسا  هیبشت  یفن  و 

یـسک اـت  تسین  یلاـعت  يراـب  هنک  تیوه و  رد  مـالک  تسا و  مولعم  بلطم  دـشابن  اـی  دـشاب  قیقد  نیرما  نیب  رما  هب  ریبـعت  هچ  لاـح 
تسین هیبشت  لیطعت و  رگا  سپ  هیبشت  هن  تسا و  لیطعت  هن  تسا  نکمم  ود  ره  عافترا  اریز  دنتـسین ؛ نیـضیقن  هیبشت  لیطعت و  دیوگب :

، ءایـشا دجوم  قلاخ و  دراد  تقیقح  تیعقاو و  تسا و  تباث  هک  انعم  نآ  هب  هن  مه  نآ  تسا  قح  تسا و  رتارف  دیوگب  تسیچ و  سپ 
هدرک نایب  نآرقلا  تادرفم  رد  بغار  لثم  هدش و  نایب  قح  زا  ریـسافت  رد  هک  رگید  یناعم  هب  هن  تسا و  تحلـصم  تمکح و  قبط  رب 

ریغ قح  ءایشا و  همه  مدع  هکلب  وا  دوخ  مدع  هن  تسا  مدع  نآ  لباقم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  قح  تسا 
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تسا فرص  مدع  لطاب و  وا  زا  ریغ  تسا و  وا  تسه  هچ  ره  هک  یهانتم 

هلئـسم ي تایاور  نیا  رد  .تسا  هدش  زیمآ  هطلاغم  نایب ، نیا  اب  هک  تسا  یبیجع  يانعم  هیبشتلا  لاطبالا و  ّدـح  نع  جراخ  زا  انعم  نیا 
یسک ات  تسین  حرطم  وا  هنک  زا  نخس  ادخ و  یتسیچ  هلئسم  تسا  حرطم  لیطعت  راکنا و  لاطبا ، یفن  ادخ و  دوجو  هب  رارقا  تابثا و 
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اه فرح  نیا  ضحم  مدع  یقیقح و  لطاب  تسا ، لطاب  وا  ریغ  تسا و  یهانتم  ریغ  هک  يدوجو  دـیوگب ؛ دوجو  ای  دـیوگب  قح  ار  نآ 
نیا هب  ار  نآ  هباشم  تاـیاور  نید و  ِضرع  تیاور  نیا  تسا ، وا  تاذ  شتاذ  و  تسا ، ادـخ  ادـخ  دوش  یمن  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا 
یمن ریـسفت  تسا  هدـش  حرطم  مهد  نرق  رد  هّصاخ  نیب  رد  متفه و  نرق  رد  هماـع  نیب  رد  نآ  هب  نیلئاـق  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  یناـعم 

.دوش هداد  تبسن  دیابن  ناشیا  لیصا  لصا و  فراعم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  دوش و 

قح ادخ  نینچ  مه  تسا و  زیاج  لاعتم  دنوادخ  رب  هماع  نیوانع  هنوگ  نیا  قالطا  دراد و  دوجو  ای  تسا  دوجوم  تسا و  یـش ء  ادخ 
ادخ اما  تسین ، تباث  ینعی  لطاب  وا  ریغ  هدرکن و  قلخ  لطاب  هب  هدیرفآ و  تمکح  قبط  ار  ملاع  تسا و  تباث  هک  نیا  يانعم  هب  تسا 
نیا دـشاب  نآ  ضیقن  يزیچ  یئیـش و  دوجو  هک  تسا  مدـع  لطاب و  نآ  لـباقم  تسا و  دوجو  تسا و  قح  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  قح 

، زعملا تیملا ، یحملا ، قزارلا ، عیدـبلا ، قلاخلا ، اب  میحرلا ، نامحرلااب و  ینـسحلا ، ءامـسا  اب  نادـجو ، اب  تاـیاور ، اـب  نآرق ، اـب  اـنعم 
نآ دوبن  ای  دوب  ینعی  یـش ء ؛ مدع  ای  یـش ء و  دوجو  .تسا  فلاخم  تسین و  قفاوم  باوتلا و ...  راّفغلا و  یفاشلا ، بیجملا ، لذـملا ،

دوجو زا  ریغ  يزیچ  هک  لقتسم  يانعم  هب  مدع  ای  دوجو  هن  یش 
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.دشاب دوجو  مدع  نآ  مدع  دشاب و  دوجو  دوجو ، نآ  دوجو  دشابن و 

، مئاد تباث ، ینعی  تسا  قح  ادخ 
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: يانعم تسا و  یناف  لیاز و  ینعی  لطاب ؛ وا  ریغ  تسا و  يدبا  یلزا و 

لئاز 40] هلاحم  میعن ال  ّلکو  لطاب  هللا  الخ  ام  ئش  ّلک  الأ 

نیب ریاد  تسین و  وا  زا  ریغ  ای  تسا  وا  همه  ینعی  تسا  قح  ادخ  دوش  هتفگ  رگا  اما  تسا  رعـش  قدصا  تهج  نیمه  زا  تسا و  نیمه 
هک مه  ادخ  دنـشاب و  رگا  دنا  لطاب  هک  تاقولخم  همه ي  نیمز و  نامـسآ و  مدـع و  لطاب و  ای  و  دوجو ، تسا و  قح  ای  تسا  نیرما 

لطاب قح و  اریز  تسین ؛ حیحـص  اـهنیا  دوش  یم  مزـال  لـطاب  قح و  نیـضیقن و  عاـمتجا  دـشاب ، مه  تسا  ادـخ  هک  قح  اـی  تسا  قح 
قح مه  دنراد و  دوجو  دنشابیم  هثدحم  تادوجوم  هک  شحیحص  يانعم  هب  لطاب  مه  تسا  نکمم  ود  ره  عامتجا  دنتـسین و  نیـضیقن 

بجاو شدوجو  هک  تسا  نیا  تسا  دوجولا  بجاو  ادخ  هک  نیا  يانعم  دراد و  دوجو  تانکمم  ثدحم  يدبا و  یلزا  تباث  دوجو  و 
نادـجولاب دوجوم  دوجولا  نکمم  یفن  هک  تسا  مدـع  شلباـقم ، رد  تسا و  دوجو  شدوجو  هکنیا  هن  تسا  عـنتمم  شمدـع  تسا و 

، نامحر مه  دراد  تحارـص  انعم  نیا  رب  سان »  » هروس ي ساـنلا  اـت  باـتکلاهحتاف »  » هروس ي هللا » مسب   » زا میرک ، نآرق  تاـیآ  .دوش 
، كولمم قوزرم ، قولخم ، موحرم ، مه  دراد و  دوجو  راّفغ و ...  ظفاح و  رداـق ، روصم ، تباـث ، قح ، کـلام ، قزار ، قلاـخ ، محار ،

.دراد دوجو  روفغم و ...  ظوفحم و 
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جورخ يانعم  نوچ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یضعب  تاملک  زا  هک  دنامن  یفخم  و 

نیب رما  هیبشت  دّح  زا  لیطعت و  دّح  زا 
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نامه هب  تسا  دوجو  قح و  نآ  هس و  نیا  زا  رتارف  دـشاب  یمراـهچ  یـش ء  دـیاب  سپ  تسین  هیبشت  راـکنا و  اـی  هیبشت  لـیطعت و  نیرما 
شیانعم هک  وا  رب  یـش ء  قالطا  هب  نیّدح  زا  جورخ  دیوگب  دـهاوخ  یم  هکنیا  لثم  مدـع و  لطاب و  لباقم  یهانتم  ریغ  یـش ء  يانعم 

هب تسا و  دوـجو  قـح و  نآ  تسا و  تاذـلا  تاذـلا  هب  اـم  تاذ و  زا  راـبخا  تاذ و  تاـبثا  نیّدـح  زا  جورخ  هکلب  تسین  تـسا  ماـع 
رپ رایـسب  یثیدـح  هک  دوش  یم  یهتنم  مکحلا  نب  ماشه  بانج  هب  نآ  دنـس  هک  تسا  هدرک  داهـشتسا  دـیحوتلا  باتک  زا  لوا  ثیدـح 

: دیامرف یم  فیرش  ثیدح  نیا  نمض  رد  .تسا  هللا  هفرعم  زا  اهب  نارگ  یقیاقح  هب  نوحشم  بلطم و 

هیناثلا ههجلا  و  مدعلا ، لاطبإلا و  وه  یفنلا  ناک  ذا  یفنلا  امهادحإ  نیتمومذـملا  نیتهجلا  نم  جراخ  ءایـشألا  عناص  تابثا  نم  ّدـبال  «و 
[41 «] خلا فیلأتلا  بیکرتلا و  رهاظلا  قولخملا  هفص  نم  هیبشتلا  ناک  ذا  هیبشتلا 

« هیبشتلا ّدح  لاطبالا و  ّدح  نع  جراخ   » زا هک  دوش  یم  هدافتـسا  ءایـشالا »...  عناص  تابثا  نم  دـبال  و   » هلمج ي نیا  زا  دوش  هتفگ  هک 
تسا و دوجو  تسا و  قح  نآ  هک  هصاخلا  هتاذب  صاخلا و  هناونعب  ءایـشا  عناص  دـیاب  تسین  دوجوم  وا  یـش ء  هنا  تابثا  رارقا و  دارم 

هیبشت لیطعت و  تابثا  یفن و  زا  معا  یش ء  هناب  لوق  تسا و  هیبشت  لاطبا و  یفن  نّمضتم  هک  دوش  تابثا  تسا  یهانتم  ریغ 
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رد ور  نیا  زا  دنک و  یمن  تلالد  هیبشت  یفن  رب  دشاب  هتشاد  لاطبا  یفن  رب  تلالد  رگا  تسا و 
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مالک هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دـشاب  ود  ره  هیبشت  لیطعت و  یفن  هک  دوش  تابثا  نانچ  ءایـشا  عناص  دـیاب  دـیامرف ، یم  تیاور  نیا 
هب ای  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یهانتم  ریغ  دودـحم و  ریغ  دوجو و  قح و  زا  يرخا  هرابع  نیّدـحلا ...  نع  جراـخ  میظعلادـبع  ترـضح 

نامیا نآ  هب  دوجو  قح و  نیّدـحلا  نع  جراخلا  ّناب  تفرعم  مدـع  اب  هک  تسا  هدرک  فارتعا  نآ  نیّدـحلا  نع  جراخ  هب  لاـمجا  روط 
زا جارخا  دوجوم  وا  یش ء  هناب  لوق  هکنیا  رد  اّما  باوج  .دشاب  هدرک  افتکا  نآ  هب  دوجو  قح و  زا  ریبعت  هب  نآ  هب  تفرعم  اب  ای  هتـشاد 

تـسا رظن  دروم  هک  هچنآ  تایاور  نیا  رد  تافـص و  رد  ای  تسا  تاذ  رد  اـی  هیبشت  هک  تسا  نیا  شناـیب  دـشاب  هیبشت  لـیطعت و  ّدـح 
تسا تاذ  هیبشت  ای  تاذ  راکنا 

« ٌدوجوم وا  یش ٌء  هناب  لوق  «و 

لیطعت رد  عوقو  رطخ  زا  لئاس  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  رهاظ  .تسا  هیبشت  ای  لیطعت  هب  لوق  زا  عاـنتما  هیبشت و  هن  تسا و  لـیطعت  هن 
ماما تسا  هدیـسرپ  یـش ء  دوجوم و  ظفل  زا  اذل  دـهد و  ربخ  نآ  زا  تابثا و  ار  یهلا  تاذ  یظفل  هچ  اب  هک  تسا  هدوب  نارگن  هیبشت  و 

ود زا  رتشیب  مه  ماـشه  تیاور  زا  تسا و  ود  ره  زا  جورخ  هکلب  درادـن  ار  هیبـشت  لـیطعت و  رطخ  ریبـعت  نیا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
نیّدحلا نع  جراخ  وه   » و ءایشالا » عناص  وه   » تفص

.تسا یهیزنت  مود ، تفص  یتوبث و  لوا ، تفص  دوش  یمن  هدافتسا  « 

رب درادن و  ار  هیبشت  لیطعت و  موهفم  یش ء  هب  وا  زا  ریبعت  هک  نیّدحلا » نع  هزنم  يا  »
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هن هک  هدرک  قالطا  وا  رب  ار  یظفل  يرخا  هرابعب  دراد و  تلالد  تاذ  تابثا 
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نآ هدـنیوگ ي  هچ  رگا  هک  دوش  هتفگ  یظفل  تسا  نکمم  همـسا  ّزع  وا  زا  رابخا  ماقم  رد  نوچ  هیبشت  موهفم  هن  دراد و  لاطبا  موهفم 
لیطعت زا  هزنم  ار  ادخ 

هکنآ یب  دراد  تاذ  هب  رارقا  تاذ و  رب  تلالد  دوجوم  یـش ء و  هب  اما  دـشاب ، هیبشت  ای  لیطعت و  ای  راکنا  نآ  موهفم  اما  دـنادب  هیبشت  و 
.دشاب هتشاد  تلالد  میهافم  نآ  رب 

دنوادخ دوجو  تابثا  كرت  لیطعت  لاطبا و  زا  دارم  دـنا  هتفگ  یـضعب  هک  مییامن  یم  هفاضا  مه  ار  نیا  قیقد ، ثحب  نیا  همتاخ ي  رد 
تفرعم زا  لقع  ندنام  لّطعم  ظافلا و  هب  تیهولا  تاذ  تقیقح  زا  ریبعت  رد  لیطعت  نآ ، زا  دارم  هکلب  تسین ، تسا  یهیدـب  هک  لاعتم 

هّماع نیوانع  هب  نآ  هب  رارقا  فارتعا و  هسدـقم و  تاذ  نآ  تابثا  رد  درادـن  دوجو  نآ  رب  لاد  ظـفل  نوچ  هک  تسا  همـسا  ّزع  وا  تاذ 
يدوجوم یش ء  ای  تاذ  رب  تلالد  هک  رابتعا  نیا  هب  ملاعلا  رداقلا و  لثم  ینسحلا  ءامسا  دوش و  یم  افتکا  تباث  دوجوم و  یش ء ، لثم 

.تسه زین  یش ء  تاذ و  تابثا  اهنآ  تابثا  دنراد و  ود  ره  تفص  تاذ و  رب  تلالد  دراد ، ملع  تردق و  هک 

: دیامرف یم  یسلجم  همالع ي 

هقیقح یف  تانکمملا  عم  كارتشالاب  مکحلا  هیبشتلا  ّدح  و  هل ، هیفاضالا  هیلامکلا و  تافـصلا  دوجولا و  تابثا  مدع  وه  لیطعتلا  ّدـح  »
[42 «.] تانکمملا ضراوع  تافصلا و 

الف لیصفتلاب  هرکذ  ام  لیطعتلا  ّدح  ناک  اذا  لوقا : »

هیلع ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 
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74 ص : مالسلا ،

نوکی لب  تافصلا  هقیقح  یف  تانکمملا  عم  كارتشالاب  رصحنیال  هیبشتلا  ّدح  .ء و  یش  هناب  لوقلاب  هنم  جرخی 

ثحابملا یف  دورولا  نم  هیلا  بوتن  هرفغتـسن و  ملاعلا و  وه  هللا  دوجولا و  هلاصاب  لئاقلا  هلوقی  ام  لـثم  تاذـلا  هقیقح  یف  كارتشـالاب 
یلعلا هللااب  الا  هوقال  لوحال و  مادـقالا و  لازم  نم  اهنوکل  اهمهف و  هبوعـصل  وا  اهکاردا  نع  انلوقع  زجعل  اهیف  دورولاـب  اـنفلکی  مل  یتلا 

«. میظعلا

75 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 
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[43] رَهْوَج ضَرَع َو ال  هَروُص و ال  مْسِِجب َو ال  َسَیل  ُهَّنِإ  َو 

رهوج هن  ضرع و  هن  تروص و  هن  تسا و  مسج  هن  وا 

زا هک  مینک  ریسفت  لوقعم  لها  حالطصا  قبط  رب  ار  اهنیا  هک  دنک  یمن  توافت  تیرهوج  تیضرع و  تیتروص و  تیمسج ، بلـس  رد 
: تسا هدش  لقن  همحرلا  هیلع  یسوط  ققحم 

دوجولا نکمم  ای  دوجولا و  بجاو  ای  لقع  دزن  تسا  مسق  ود  هب  مسقنم  دوجوم 

! دوقع مظان  يا  دش  مسق  جنپ  هب  رهوج  ضرع  رهوج و  نادب  تشگ  مسق  ود  نکمم 

دوز ریگدای  ار  همه  نیا  لقع  سفن و  سپ  تستروص  الویه و  هک  يو  لصا  ود  مسج و 

دومن نم  هب  یلقع  رهوج  لایخ  ردنا  ار  هقیقد  نیا  ضرع  سنج  تشگ  مسق  هن 

عْضَو فاضم و  یتَم و  نیأ و  فیَکو و  تسا  ْمَک 

76 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

دور دای  کلم  رگید  لاعفناو  لعف  سپ 

دوب هچ  ره  دوب  زا  رتشیب  تسا  هدوب  وا  تسا  هزنم  اهنیا  زا  دوجولا  بجاو  سپ 

انعم دشاب  رهظا  دیاش  هک  یفرع  يانعم  هب  تاملک  نیا  هکنیا  هاوخ  و 
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يانعم هب  تروص ، و  دوش ، انعم  قمع ) ضرع و  لوط و   ) دشاب هتـشاد  هثالث  داعبا  هک  يزیچ  ره  ای  دسج  يانعم  هب  ای  مسج  هک  دـنوش 
هب مئاق  تسا  يزیچ  یفرع  حالطصا  رد  مه  ضرع  دنوش و  یم  هداد  زیمت  مه  زا  فلتخم  لاکـشا  نآ  هب  هک  لکـش  هب  ندوب  لکـشتم 

حالطـصا رد  هک  رگید  یناعم  لباقم  رد  رهوج  هن  تسا و  ضرع  لباقم  رد  ًافرع  هک  رهوج  يرخا  ترابع  هب  و  تسا ؛ لحم  رد  ریغ و 
.تسین دارم  ئشلا  هقیقح  ئشلا و  تاذ  يانعم  هب  رهوج  اما  تسا  نکمم  مسق  ود  زا  یکی  مسق و  جنپ  هب  مسقنم 

.رگید یناعم  لباقم  رد  یفرع  یناعم  ای  دشاب  دوصقم  یحالطصا  یناعم  هکنیا  زا  معا  تسا  یناعم  نیا  زا  هّزنم  ادخ  لاح  ره  هب 
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[44] ِرِهاوَْجلا ِضارْعَألا و  ُِقلاخ  ِرَوُّصلا َو  ُرّوَصُم  ِماسْجألا َو  ُمِّسَُجم  َوُه  َْلب 

.تسا رهاوج  ضارعا و  هدننیرفآ ي  اه و  تروص  شخب  تروص  ماسجا و  مسجم  دنوادخ 

؛ تسین هدـننیرفآ  قلاخ و  زا  زاین  یب  یمئاد و  یمیدـق ، ناشدوجو  دـنا و  هتفاین  دوجو  دوخ  هب  دوخ  روص  رهاوج و  ضارعا ، ماـسجا ،
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  روط  نامه 

[45 (] َنوُِقلاْخلا ُمُه  ْمأ  یَش ء  ِریغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  )

.دنتسه دوخ  قلاخ  ناشدوخ  هکنیا  ای  قلاخ  نودب  روص ) رهاوج و  ضارعا ، ماسجا ، اه ، هدیدپ  نیا   ) دنا هدش  قلخ  ایآ 

دوجو هب  زا  اـهنیا  همه ي  .تسا  عنتمم  هدوـبن و  روـصتم  اـهنیا  دوـجو  تروـص  ود  ره  هب  هک  تسا  نیا  خـساپ  هرطفلاـب  تسا  یهیدـب 
نان مه  زا  نایادگ  هک  تسا  نیا  لثم  تسا و  لاحم  زین  ناشدوخ  لثم  زا  دوجو  بسک  هک  نانچ  دنزجاع ، دوخ  ندروآ 
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: رعاش هتفگ ي  هب  دنهدب  ماو  رگیدکی  هب  ناهاوخ  ماو  دنریگب و 

[46] دش نان  يایوج  ادگ  رهب  ادگدش  نامهیم  ییادگ  ار  ییادگ 

درک بلط  نیکسم  یپ  زا  نان  یفکدرک  بلط  نان  کی  وک  نانیکسمز 

78 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تساوخ ینغ  زا  الا  تجاح  ناوتن  هک  تسار  ناگیام  یب  نآ  زا  شراک  دشن 

دنشاب شیورد  هیام و  یب  همهدنشاب  شیب  رگ  مک و  رگ  نایادگ 

شیورد وت  یب  ینغ و  وت  زا  ناهج  شیپ  انغ  دوجو و  تدحو  رد  یهز 

.دوب دهاوخ  رّوصم  مِّسجم و  هب  جاتحم  دوخ  دشاب ، تروص  ای  مسج  رگا  تسا ، روص  رّوصم  ماسجا و  مّسجم  هک  ادخ  نیاربانب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ور  نیا  زا 

[47 «] َُهل َنیرَق  ْنَأ ال  َفِرُع  ِءایشألا  َنَیب  ِِهتَنِراقُِمب  َُهل و  َّدِض  ْنَأ ال  َفِرُع  رومالا  َنَیب  ِهتَّداضِمب  َو  َُهل ، َرَعْشَم  ْنَأ ال  َفِرُع  َرِعاشَملا  ِهِریعشَتب  »

ادتبا ادخ  یب  دوب  هنوگچادخ  یب  ناهج  دوجو  دیاشن 

دامتعا ار  هلمج  دوب  يدرب  هکداز  هناخ  یتسه  یکی  دیایب 
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ُُهثِدُْحم ُُهلِعاج َو  ُهُِکلام َو  یَش ء َو  ِّلِک  ُّبَر  َو 

.تسا نآ  ثدحم  لعاج و  کلام و  يزیچ و  ره  بر  و 

تسا ریذپ  تروص  یتادوجوم  رد  انعم  نیا  هب  تیبرت  تسا و  لامک  هب  صقن  زا  یش ء  نآ  هدنناسر ي  هدننک و  تیبرت  يانعم  هب  ّبر 
اهنآ رد  تیبرت  شرورپ و  ات  دنـشاب  لامک  دادعتـسا  زئاح  هوقلاب  دشاب و  هتـشادن  تیلعف  ناشتالامک  یـضعب  ای  اهنآ  تالامک  مامت  هک 

دراد تلالد  یش ء » لک  ّبر   » هلمج ي نیاربانب  .دناسرب  تیلعف  هب  توق  زا  لامک و  هب  صقن  زا  ار  اهنآ  دوش و  رثؤم 
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دنشاب لوقع  تادرجم و  دنچ  ره  دنرادن ؛ دشاب  هتـشادن  یبرم  هب  زاین  هک  یتیلعف  نانچ  دنراد و  تیبرت  هب  زاین  ءایـشا ، همه ي  هکنیا  رب 
رودص و رب  بترتم  دیاب  درجم  ریغ  تاقولخم  رودص  هکنیا  اه و  نآ  هب  لوق  دـنادب و  ضحم  تیلعف  ار  اهنآ  اه  نآ  دوجو  هب  لئاق  هک 

.تسا ددعتم  دسافم  بیاعم و  مزلتسم  دشاب  اهنآ  تقلخ 

هب بر  هفاضا ي  زا  دنیوگب  دیاب  دنناد ، یم  فنـص  ود  رب  ار  تاقولخم  هک  یناسک  تسا و  کلام  بحاص و  دیـس ، نآ ، رگید  يانعم 
هفاضا ي لوا ، يانعم  هب  دـشاب ، مسق  ود  رب  تاقولخم  هک  يدوجو  اب  نوچ  تسا ؛ مود  يانعم  دارم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  یـش ء  لـک 

بحاص هک  تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  فاصوا  زا  هک  دوش  یم  نیا  يانعم  نیاربانب  .تسا  هیجوت  ریسفت و  هب  جاتحم  یش ء  لک  هب  بر 
.تسا نآ  هدنروآدیدپ ي  هدنهدرارق و  نآ و  کلام  زیچ و  ره 

80 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

نیا رد  نید  ضرع  ماقم  رد  میظعلادبع  ترضح  هک  یتافص  هک  دنامن  یفخم 

هیتوبث تفص  نآ  ردصم  هتبلا  هک  تسا  هیلعف  هیتوبث  تافص  زا  یضعب ، تسا و  هیبلـس  تافـص  زا  یخرب ، تسا  هتـشاد  نایب  دروم  دنچ 
تردق یجراخ  روهظ  لعف و  رودص  رب  تلالد  تسا و  تردق  ملع و  تفص  هب  ناشتشگرب  هیلعف  تافـص  همه ي  اریز  تسا ؛ هیتاذ  ي 

.دنراد

ترـضح هک  دراد  دوـجو  دـیاقع  ضرع  اـب  طاـبترا  رد  زین  يرگید  ددـعتم  لـئاسم  اـجنیا  رد  هک  تسا  نـیا  هجوـت  لـباق  هـک  یبـلطم 
حوضو هب  ًارهاظ  هک  هدارا  مالک و  هلئـسم ي  ادـخ و  تردـق  ملع و  هب  هدـیقع  دـننام  تسا ؛ هدرکن  ناـیب  ار  اـهنآ  ینـسح  میظعلادـبع 

هتشاذگاو
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.تسا

نایب دوصقم ، تسا  نکمم  .دشاب و  هدـش  تلفغ  نآ  نایب  زا  هک  نیا  هن  دوش ، یم  هدافتـسا  مازتلا  هب  اه  هلمج  نیمه  زا  هکنیا  رب  هوالع 
لئاسم نیا  رد  قح  هدیقع ي  نایب  ضرغ ، تسا و  هدوب  فالتخا  دروم  هرعاشا  صوصخ  هب  قِرف  ریاس  هعیـش و  نیب  هک  هدوب  يدـیاقع 

.تسا هدوب  نیمه  رب  رظن  اه  هلمج  یضعب  رد  هک  تسا  هدوب  هیف  فلتخم 

هک هیبلس  تافص  زا  ای  تسا و  هیلعف  هیتوبث  تافص  زا  ای  تسا  هدش  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  یتافیـصوت  نیا  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  و 
هیتاذ هیتوـبث  تافـص  تاـبثا  لاـطبالا » نع  جراـخ   » هلمج ي زا  طـقف  تسا  هّزنم  نآ  زا  یلاـعت  يراـب  تاذ  دوـش و  یم  بلـس  تاذ  زا 

زا نتفگ  نخس  اریز  هدماین ؛ نایم  هب  ینخس  تسا  كاردا  زا  هّزنم  تاذ ، لثم  هک  تافص  نیا  تقیقح  ْهنُک و  زا  اما  .دوش  یم  هدافتـسا 
.تسا هنع  یهنم  عونمم و  نآ 

81 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

ملع و لثم  هیتاذ  تافص  نیا  زا  یثحب  ره  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 

تسا لماک  عماج و  هچ  .تسا  تلالض  لالضا و  ضرعم  تسین و  زیاج  دوش ، یم  طوبرم  تافص  نیا  تقیقح  زا  ثحب  هب  هک  تایح 
: دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماظن  زجعم  مالک  نیا 

نم ریخ  هلالـضلا  هریح  دـنع  فکلا  ناف  هتلالـض  تفخ  اذا  قیرط  نع  کسما  و  فّلکت ، مل  امیف  باطخلا  و  فرعتال ، امیف  لوقلا  عد  »
[48 [؛» لاوهالا بوکر 

يراد میب  نآ  تلالـض  زا  هک  یقیرط  یط  زا  يا و  هدشن  نآ  هب  فّلکم  هچنآ  رد  نخـس  و  راذـگاو ، یـسانش  یمن  ار  هچنآ  رد  راتفگ 
تریح زا  يرادهگن  دوخ  اریز  نک ؛ يراددوخ 
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.لاوها هب  يالتبا  زا  تسا  رتهب  یهارمگ ،

یط دوش  یمن  هر  نیا  ترکف  هب  ؟ یک ات  میکح  يزان  لقع  هب 

ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا  یپ  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب 

: دیدحلا یبا  نبا  یلزتعم  لضاف  تسا  هدورس  وکین  هچ  و 

دمحمال حیسملا و  یسیع  یسومال و ال ، هللاو 

دعصی سدقلا  لحم  یلا  وه  و  لیربجال ، اوملع و 

درجملا لقعلاال  هطیسبلا ال و  سفنلاال  الک و 

دمرس تاذلا  يدحاو  کنا  ریغ  کتاذ  هنک  نم 
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دلبم ای  کلبق  طالفا  نم ، وطسر و  ای  تنا  نم 

دیش هل و  تینب  ام  رّرق  نیح  انیس  نبا  نمو 

دقوت دق  باهشلا و  يأر  شارفلا  الا  متنا  له 

[49] دعبأل ًادشر  يدتها  ول  هسفن و  قرحاف  اندف 
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الَف عیارَّشلا  ُهمتاخ  ُهَتَعیرَـش  َّنِإ  ِهَمایِقلا و  ِمْوی  یلِإ  ُهَدَْعب  یبَن  الَف  .َنییبَّنلا  ُمَتاخ  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ًادّـمحم  َّنا  َو 
ِهَمایِقلا ِمْوی  یلِإ  اْهَدَْعب  َهَعیرَش 

وا زا  دعب  سپ  تسا  ایبنا  ناربمایپ و  متاخ  وا و  هداتـسرف ي  ادخ و  هدـنب ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  میوگ ، یم  نم  هک  تسا  نیا 
.دوب دهاوخن  تمایق  زور  ات  نآ  زا  دعب  یتعیرش  سپ  تسا ؛ عیارش  شخب  نایاپ  همتاخ و  وا  تعیرش  و  تمایق ، زور  ات  تسین  يربمایپ 

هدـبع و ًادـمحم  ّنأ  دهـشا  و  : » میناوـخ یم  هبترم  ُهن  زور ، ره  هنازور  ياـهزامن  دّهـشت  رد  هک  تسا  ناـمه  دروـم  نیا  یلوا  هلمج ي 
هلوسر

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسوا هداتسرف  لوسر و  هدنب ، دمحم  هکنیا  هب  میهد  یم  تداهش   ؛»

ار ادخ  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  تمظع  ناوت  یم  هلمج  نیا  زا 
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ِدوخ يارب  دنتـسه و  وا  رما  هدارا و  تحت  ادخ و  تیکلم  رد  همه  ینعی  دنتـسه ؛ هللادابع »  » همه هملک ، نیا  ماع  يانعم  هب  هتبلا  .تسناد 
: تسا هزمح  یبا  ياعد  رد  هکنانچ  تسوا ، زا  همه  اهنآ  لماکت  دشر و  امن ، وشن و  اهنآ ، قلخ  دنتسین و  يررض  عفن و  کلام 

[50 «] ُهَتیَنْغا يْذلا  ُریقَْفلا  َو  ُهَتیَدَه ... ، يذَّلا  ُّلاّضلا  اَنَأ  و  ُهَتْمَّلَع ، يّذلا  ُلِهاجلا  اَنَأ  و  ُهَتیَّبَر ، يذَّلا  ُریغصلا  انَأ  يدیَس  »

هک تسا  نیا  بسانم  دنهد ، تبسن  شیالوم  اقآ و  هب  ًافیرشت  ار  يا  هدنب  رگا  اما 
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ار شناگدنب  زا  يا  هدنب  الوم  رگا  هک  نانچ  درادـن ؛ تبـسن  تحـص ، هطبار  نیا  رد  هنرگو  دـشاب  وا  یگدـنب  مزاول  هب  مزتلم  هدـنب  نآ 
هدارا یب  اوه و  یب  ضحم ، میلست  الوم  ربارب  رد  هک  دوب  دهاوخ  يا  هدنب  نآ  دناوخ ، دوخ  هدنب ي  ار  وا  داد و  تبسن  دوخ  هب  ًافیرـشت 

وا یگدنب  هبترم ي  نیرت  یلاع  هب  میهد ، یم  تداهش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  یگدنب  هب  ام  یتقو  نیاربانب  .تسا 
هجرد رابتعا  هب  ددرگ ، لئان  یسدقم  ماقم  ره  هب  دشاب و  هچ  ره  سکره  هک  يرما  میهد ؛ یم  تداهش  ادخ  زا  وا  يربنامرف  میلست و  و 

.دشاب هدرک  بسک  نآ  زا  هک  تسا  يا 

هک دوب  یسک  لوا  وا  تیاور  بسحرب  .تسا  لوا  هدنب ي  هکنیا  يارب  تسا ؛ لوا  صخش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ور  نیا  زا 
.درک رارقا  یلاعت  يراب  تیبوبر  هب  ایبنا ، زا  قاثیم  ذخا  ماگنه  رد 

ار تیدوبع  تاماقم  لمکا  ّمتا و  تسوا و  یقیقح  دبع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هک  هظحالم  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ  نینچمه ،
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: دیامرف یم  دناوخ و  یم  دوخ  هدنب ي  ار  وا  دشاب ، یم  زئاح 

[51  ] ِهِْدبَِعب يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس  )

: تسا هیآ  نیا  اهنآ  علطم  هک  يا  همیرک  تایآ  رد  ناقرف  هروس ي  رد  هک  ار  یصاخشا  ای 

[52 (] ًانْوَه ِضْرَألا  یَلَع  َنوُشْمی  َنیذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  (َو 

.دریذپ یم  دوخ  یگدنب  هب  ار  اهنآ  تقیقح  رد  دهد و  یم  تبسن  دوخ  هب 
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يا هّرذ  دـنز و  زاـب  رـس  نآ  زا  دـناوت  یمن  يدـحا  هک  دراد  يرهق  ینیوـکت و  هبنج ي  تسا  لـماش  ار  همه  هـک  لوا  عوـن  زا  یگدـنب 
رقف و دسانـش و  یم  ار  دوخ  یگدنب  نیا  ریـسم  رد  هدـنب  .تسا  يدارا  يرایتخا و  مود  عون  زا  یگدـنب  اما  .دـهدب  ناشن  يراتخمدوخ 

شیوخ يالوم  يارچ  نوچ و  یب  ضحم و  تعاطا  طخ  رد  دیامن و  یم  ضیوفت  وا  هب  ار  شروما  هدرک و  كرد  ار  ادخ  هب  دوخ  زاین 
: تسا راعشا  نیا  وا  لاح  نابز  دراد و  یمرب  مدق 

تسین شیپ  رد  شا  هجاوخ  ياضر  زج  تسین  شیوخ  دنب  هک  دشاب  نآ  هدنب 

تسه زین  نیاک  دروآ  رگید  تسد  تسد  اپ و  ار  وا  هجاوخ  دُّربب  رگ 

ضرغ هن  شرما  دیوج ز  ببس  هن  ضوع  هن  دهاوخ  دزم  تمدخ  هن ز 

هکنیا ترـضح و  نآ  تیمتاـخ  تلاـسر و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  ترـضح  یگدـنب  تیدوبع و  هب  رارقا  زا  سپ  يراـب !
تسا و نایدا  عیارش و  همه  هدنهد ي  نایاپ  عیارـشلا و  همتاخ ي  وا  تعیرـش  دوب و  دهاوخن  تمایق  زور  ات  ربمایپ  نآ  زا  دعب  يربمغیپ 

.دراد یم  هضرع  ار  دمآ  دهاوخن  یتعیرش  تمایق  زور  ات  وا  زا  دعب 

تیمالسا هب  مکح  طرش  تلاسر ، هب  تداهش  رارقا و  اما 
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رگم دـش ، دـهاوخن  يراج  وا  رب  زین  مالـسا  ماکحا  دوش و  یمن  وا  ندوب  ناملـسم  هب  مکح  دـهدن  تداهـش  نآ  هب  یـسک  ات  هک  تسا 
هک یمادام  زین  غولب  زا  سپ  هک  تسین  دیعب  دوش و  یم  وا  مالسا  هب  مکح  ردام  ردپ و  رما  تیعبت  هب  هک  دشاب  مالسا  رب  شترطف  هکنآ 

.تسا يراج  وا  رب  مکح  نیا  دشاب  هدرکن  فالخ  راهظا 

، لاعتم دنوادخ  تینادحو  هب  رارقا  دیحوت و  هملک ي  زا  دعب  لاح ، ره  رد 
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لوسر ترضح  يربمایپ  هب  رارقا  تلاسر و  هب  تداهش  تمظع  هب  يا  هملک 

يداقتعا روما  نیب  رد  دراد ، رارق  دیحوت  هب  تداهـش  زا  دعب  دهـشت  ناذا و  رد  هک  روط  نامه  دـسر و  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
.تسا زئاح  ار  مود  ماقم  دیحوت ، زا  دعب  زین 

یبن وا  زا  دعب  هک  ناربمغیپ  هدننک ي  متخ  ینعی  تسا ؛ نییبنلا  متاخ  ترضح ، نآ  هک  تسا  نیا  هب  نامیا  تلاسر ، هب  نامیا  مئامض  زا 
هدومن هداتسرف  لوسر و  هب  ریبعت  ترضح  نآ  يربمغیپ  هب  فارتعا  ماقم  رد  میظعلادبع  ترـضح  هکنیا  ّرـس  دوب و  دهاوخن  يربمغیپ  و 

متاخ  » هن دناوخ  یم  نییبنلا » متاخ   » ار وا  تیمتخ ، ماقم  هب  رارقا  ماقم  رد  دراد و  ار  قلخ  قلاخ و  نیب  ریفس  هطـساو و  موهفم  هک  تسا 
.تسین لوسر  يا  یبن  ره  اما  تسا ؛ یبن  یلوسر  ره  هک  تسا  یبن  زا  صخا  موهفم  انعم و  رد  لوسر  هک  تسا  نیا  رهاظ  نیلـسرملا ،»

تسا نیلسرملا  متاخ  هکنآ  رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  هکنیا  ندش  نشور  يارب  نیاربانب 
متاخ هب  دشاب ، یم  زین  نییبنلا  متاخ 
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، توبن تیمتاخ  اب  تسا  یهیدب  .تسه  زین  تلاسر  متخ  توبن  متخ  اریز  دومن ؛ ریبعت  دوش  یم  كرد  نآ  زا  موهفم  ود  ره  هک  نییبنلا 
نکمم دیدج  نید  ندمآ  نآ  نودب  دراد و  ربمغیپ  ریفس و  ندمآ  رب  فقوت  دیدج  عرش  ندمآ  اریز  تسا ؛ تباث  زین  تعیرش  تیمتاخ 

.تسین

ترورـض رکنم  نآ ، رکنم  تسا و  تباث  رودـصلا  یعطق  مّلـسم و  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  بسحرب  شداعبا  همه ي  رد  تیمتاخ  نیا 
.تسا نیملسم  نیب 

تسا و هنمزا  همه ي  يارب  هک  روطنامه  نید  نیا 
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دمحم مارح  همایقلا و  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح  »

[53 «] همایقلا موی  یلا  مارح 

نید نیا  روهظ  زا  لاس  دصراهچ  رازهکی و  زا  شیب  .تسا  درف  هب  رـصحنم  نید  زین  هنکما  همه ي  يارب  تسا و  لومـش  ناهج  تسا ،
لوبقم و تباث ، توبن  هن  تدم  نیا  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  دـییأت  ار  تیمتاخ  نیا  ینالوط ، تدـم  نیا  رد  مه  نامز  رورم  درذـگ و  یم 
، نید نیا  .تسا  هدش  داهنشیپ  یـسک  يوس  زا  دشاب  یفاو  مکحم و  یفاک ، عماج ، هضرع ، لباق  هک  یتعیرـش  هن  دش و  هضرع  یلوقعم 
تسا و تامیلعت  عیارش و  نیرت  عماج  نایدا و  لمکا  .تسا  رارقرب  هدنیاپ و  یقاب ، هام  باتفآ و  عولط  هارمه  تسا و  رادیاپ  نادواج و 

نید نیا  تیمتاخ  تسا  دیجم » نآرق   » نامه هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  هیقاب  هزجعم ي  ياطعا  رارـسا  زا  یکی  دیاش 
: نالعا تسا و  یقاب  هزجعم  نیا  دبالا  یلا  هک  تسا 

َْنل اُولَعْفَت َو  َْمل  ْنِإف  نِیقِداَص  ُمْتنُک  ْنِإ  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمُکَئادَهُش  اوُعْدا  ِِهْلثِم و  ْنِم  هَروُِسب  اُوتْأَف  اَنِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  بیَر  ِیف  ُمتنُک  ْنِإ  (َو 
اُولَعْفَت
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[54  ] َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِْحلا  ُساَّنلا و  اَهُدُوقَو  یتَّلا  َراِّنلا  اوُقَّتاَف 

.دهدب ایند  هب  ار  نالعا  نیمه  دناوت  یم  نامز  رصع و  ره  رد  یناملسم  ره  هک  تسا  ّمنرتم  نایناهج  شوگ  رد  هراومه 
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َُّمث نیـسحلا ، ُنب  یلَع  َُّمث  ُنیَـسُْحلا ، َُّمث  ُنَسَحلا  َُّمث  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  ُهَدـَْعب  َْرمَـألا  یلو  َهَفیلَْخلا َو  َماـمِإلا َو  َّنِإ  ُلوـُقَأو :
.يالوم ای  تنأ  مث  یلع  نب  ُدّمحم  ّمث  یسوم ، ُنب  یلع  ّمث  رفعج  ُنب  یسوم  َُّمث  دمحم ، ُنب  ُرفعج  ُّمث  یلع ، نب  دّمُحم 

يری ُهَّنَأل ال  لاق : يـالوَم ؟ اـی  َكاذ  َفیَکَف  ُْتلُقَف : ِهِدـَْعب ؟ ْنِم  ِفَلَْخلاـِب  ِساـّنِلل  َفیَکَف  .یْنبا  ُنَسَْحلا  يدـَعب  ْنِم  مالـسلا َو  هیلع  لاـقف 
ًاملظ ًاروَج و  ْتَِئُلم  امک  ًالدع  ًاطِْسق َو  َضْرألا  اَلْمیَف  َجُرْخی  یّتح  ِهِمْسِاب  ُهُرْکِذ  ُّلحی  ُهُصْخَش َو ال 

سپـس بلاـط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  رما  یلو  هفیلخ و  ماـما ، هک  منک ) یم  رارقا   ) میوگ یم 
رفعج و نب  یـسوم  دعب  دمحم و  نب  رفعج  دعب  یلع و  نب  دـمحم  سپـس  نیـسحلا و  نب  یلع  وا  زا  سپ  نیـسح و  وا  زا  سپ  نسح و 
: دومرف ماما  هاگنآ  یتسه ) رما  یلو  هفیلخ و  ماما ،  ) نم يالوم  يا  وت  وا  زا  سپ  یلع و  نب  دمحم  وا  زا  سپ  یـسوم و  نب  یلع  سپس 
: مدرک ضرع  نم  وا ؟ دعب  فلخ  هب  تبـسن  مدرم  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  تسا .) رما  یلو  هفیلخ و  ماما ،  ) نم رـسپ  نسح  نم  زا  دـعب 

نیمز دنک  رپ  سپ  .دیآ  نوریب  ات  تسین  لالح  وا  مان  ندرب  دوش و  یمن  هدید  وا  صخش  هکنیا  يارب  دومرف : نیا ؟ تسا  هنوگچ 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  لدع  طسق و  زا  ار 

89 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: تسا بسانم  رما  دنچ  رکذت  اجنیا  رد 

هفیلخ هک  یسک  نامه  رب  ینعی  دندحاو ؛ قادصم  بسح  رب  هچ  رگا  دنتسین و  فدارتم  رما » یلو   » و هفیلخ » «، » ماما  » هملک ي هس  لوا :
یم قداص  زین  رما  یلو  هفیلخ و  قالطا  تسا  قداص  ماما ، قالطا  هک  نآ  رب  ددرگ و  یم  قالطا  زین  رما  یلو  ماما و  دوش ، یم  قـالطا 

هک یتیـصخش  داعبا  زا  يدـُعب  مادـک  ره  زا  دنتـسین و  فدارتم  موهفم  ظاحل  هب  اما  دـنا ، مزالم  مه  اب  قداصت  رد  ظاـفلا  نیا  دـشاب و 
زا .تسا  يرگید  يانعم  هب  فاصتا  کی ، ره  يانعم  هب  فاصّتا  همزال ي  دنچ  ره  دوش ، یم  هدافتـسا  دـشاب  یم  نیوانع  نیا  قادـصم 
یم تّجح  وگلا و  همه  يارب  شراتفگ  لامعا و  راتفر ، یگدـنز ، تسا و  همه  ياوشیپ  هک  تسا  یـسک  ماما  يرهاـظ ، موهفم  ظاـحل 

موصعم همه و  نیرتاناد  ملعا و  دیاب  یـسک  نینچ  تسا  یهیدب  .دننک  يوریپ  ناشیا  زا  هدومن و  یّـسأت  ادتقا و  وا  هب  دیاب  همه  دشاب و 
دـشابن موصعم  ملعا و  هک  یتروص  رد  اریز  تفای ؛ دـهاوخن  ققحت  وا  دوجو  رد  تماما  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، هابتـشا  اـطخ و  زا 

اطخ و زاوج  اب  و  دشاب ، هتشاد  دامتعا  دناوت  یمن  دنک  یم  یط  هک  یهار  تحص  وا و  تیحالص  هب  دیامن  یم  يوریپ  وا  زا  هک  یـسک 
نینچ یط  باـجیا  اـی  زیوجت  زین  ًاعرـش  هک  ناـنچ  تسین ؛ هتـسیاش  اًـلقع  وا ، هب  قیرط  یط  ندوب ، ههاریب  رد  لاـمتحا  اـمنهار و  هابتـشا 

.دشاب یمن  زیاج  یقیرط 

همیرک ي: هیآ ي  زا 

تامَلَِکب ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یَلَْتبا  ْذِإو  )
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[55  ] َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلاَنی  َال  َلاق  ِیتیّرُذ  ْنِم  َلاَق َو  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  َلاَق  َّنُهَّمَتَأَف 

90 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

، دیسر تماما  هبترم ي  هب  ات  درک  یط  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  هک  یتاجرد  هیآ و  نیا  ریسفت  رد  هک  یثیدح  زا  نینچمه  و 
روهشم ثیدح  زا  نینچمه  و  ددرگ ، یم  مولعم  تماما  ماقم  تمظع 

[56 «] هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  »

.دوش یم  هتسناد  ماقم  نیا  بحاص  رد  تمصع  موزل  تماما و 

، شـصاخ موهفم  اـجنیا  رد  تسا ، ریغ  ياـج  هب  ندرک  لـمع  ریغ و  راـک  ماـجنا  ریغ ، زا  ینیـشناج  شّماـع  موهفم  هک  تفـالخ  اـما  و 
هدـش و هدرمـش  ادـخ  راک  دوش  یم  رداص  هفیلخ  زا  هک  يراک  هک  یتروص  هب  تسادـخ  زا  يرازگراک  رت  لـماک  ریبعت  هب  تفـالخ و 

اهنآ رد  هک  یناصقن  هطـساو  هب  اهنآ  نیب  مکح  ای  ناگدنب  تیاده  لاثم  روط  هب  هک ، اجنآ  زا  تسا و  هللا  هدارا  يرجم  لماع و  هفیلخ ،
نیا هب  لین  رد  تسا  یهیدـب  دوش ، یم  ماـجنا  ادـخ  هفیلخ  هطـساو ي  هب  نیارباـنب  تسین ، نکمم  رـشب  زا  يدـحا  هطـساوالب ي  تسا ،

.تسا طرش  تسا ، مزال  تماما  هب  لین  رد  هک  ییاوقت  تیحالص و  ود  نامه  زین  بصنم 

هعـس و ياضتقا  هب  هک  هیعیرـشت  بصانم  زا  تسا  یبصنم  تسا  ادـخ  بناج  زا  روما  يرایتخا  بحاص  يانعم  هب  هک  رما  تیـالو  اـما  و 
هدودحم ي نوچ  هفیلخ  ماما و  ربمغیپ ، تیالو  رد  .تسا  بسانم  طیارش  هب  طورشم  اما  تالخادم  هدودحم ي  تیالو و  قلعتم  قیض 

همیرک ي هیآ ي  حیرصت  هب  نآ  زا  تعاطا  بوجو  تسا و  روما  لک  نآ 

[57  ] مُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوا  َلُوسَّرلا َو  اوُعیِطا  َهّللا و  اوُعیِطأ  )
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91 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

رد فورعم  ثیدـح  رد  انعم  نیا  هب  و  تسا ، طرـش  تمـصع  تفالخ  تماما و  ماـقم  لـثم  تسین ، یطرـش  هب  طورـشم  تسا و  قلطم 
: تسا هدش  هدرمش  جح  تاکز و  هزور ، زامن ، فیدر 

[58 «] ِهیالولاب يِدُون  امَک  یَِشب ء  ِدانی  مل  و  ِهیالولا ، ّجَْحلا و  ِموَّصلا و  ِهاکَّزلا و  ِهالصلا َو  یلَع  سمخ  یلَع  ُمالسالا  ِیُنب  »

: هلمج نیا  اب  و 

« هیالولاب يدون  امک  یشب ء  دانی  مل  «و 

.تسا هدش  دزشوگ  نآ  صاخ  تیمها 

هفیلخ ماما و  زا  ریغ  یـسک  زین  ماقم  نیا  بحاص  هک  دنچ  ره  .دوش  یم  هدرمـش  هللا  ماکحا  فیدر  رد  هلـسلس و  رد  تیالو ، اجنیا  رد 
ماظن و هرادا ي  ناونع  هب  هک  تسا  يرماوا  تسا و  هفیلخ  ماما و  یتیالو  رماوا  نیمه  رما  یلو  تعاـطا  بوجو  عوضوم  .دوب  دـهاوخن 

.دیامن یم  رداص  روما  قتف  قتر و 

.تسادخ رما  یهلا  هفیلخ ي  نأش  هب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دنتسم  وا  دوخ  هب  یلو  یهن  رما و  تیالو  ظاحل  نیا  هب 

[59] ُریشی ِلامَجلا  َكاذ  یلِإ  ٌّلُک  ودحاو  َُکنْسُح  یّتَش و  اُنتارابع 

، ماما : » دیامرف یم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تسا  ماما  دییأت  هب  نورقم  هک  میظعلادـبع  ترـضح  نایب  نیا  زا  هک  یـسرد  مود :
مزال هک  تسا  رما  یلو  هفیلخ و  ماما ، مه ، ربمغیپ  هک  دوش  یم  تشادرب  هلمج  نیا  زا  و  وا » زا  دعب  رما  یلو  هفیلخ و 

92 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

یمتخ ترـضح  هب  درک ، رارقا  نآ  هب  لبق  هرقف ي  رد  هک  ناـنچ  هک  توبن  فـالخ  رب  دـشاب ؛ هتـشاد  همادا  هتـشر  نیا  وا  زا  دـعب  تسا 
دش و متخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تبترم 
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تحلصم و دوجو  مدع  مالسا ، نید  تیمتاخ  زا  هک  تسا  هعماج  زاین  تحلـصم و  دوجو  رادم  ریاد  هکلب  تسین ؛ بجاو  نآ  رارمتـسا 
.دوش یم  مولعم  دیدج  نید  زا  هعماج  يزاین  یب 

زا هک  نانچ  دش ؛ دـهاوخن  نآ  زا  یلاخ  نیمز  تسین و  زاین  یب  نآ  زا  هعماج  ناهج و  هاگ  چـیه  هک  رما  یلو  هفیلخ و  ماما ، فالخ  رب 
: تسا تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

[60 «] ارومغم ًاِفئاخ  اّمإ  ًاروهشم و  ًارهاظ  اّمإ  هجحب ، ِمئاق هللا  ْنِم  ُضرالا  ُولخَتال  یَلب ! َّمُهّللا  »

زا دعب  تسا ، تیالو  تماما و  تفالخ ، توبن ، ماقم  عماج  هک  مرکا  لوسر  تیصخش  داعبا و  رد  تفگ  ناوت  یم  دش  نایب  هچنآ  زا  و 
مرکا ربمغیپ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تیلـضفا  مالک  نیا  موهفم  .تسا و  تیالو  توبن و  زا  فرـشا  وا  تماما ، تفالخ و 
توبن بصنم  دـجاو  اما  تسا ، تباث  تیالو  تفالخ و  تماما ، بصنم  ناراوگرزب  نآ  يارب  هچ  رگا  اریز  تسین ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص 

دننام يراوگرزب  تماما  تیالو و  نیا  رب  هوالع  .دـندوب و  هعبرا  تاماقم  دـجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دـندوبن و 
یلص مرکا  ربمغیپ  تماما  تیالو و  هدودحم  رد  تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  همه ي  لضفا  هک  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

تشاد و رارق  هلآو  هیلع  هللا 

93 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

همیرک ي هیآ ي  .دوب و  سفنا  هب  یلوا  مدرم  لک  مالسلا و  هیلع  یلع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

[61 (] ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمؤُْملِاب  یلْوَأ  )

.تسا لماش  نینمؤم  ریاس  دننام  زین  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

لیالد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  ترـضح  نآ  يارب  تیالو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفـالخ  ناـیب  موس :
نامه هلمج  زا  هک  تسا  تباث  ینیقی  كرادم  یعطق و 
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، عماوج اه ، باتک  رد  ار  نآ  همه  زین  ریغ  لاجر و  ياملع  نیرـسفم ، نیخروم ، نیثدحم ، هصاخ ، هماع و  هک  تسا  ریدـغ  رتاوتم  صن 
موی هعقاو ي  هلمج  زا  .دـنا و  هدومن  تیاور  نیعبات  ِنیعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  تعامج  زا  ددـعتم  ياهدنـس  هب  دـیناسم  عیماـجم و 

دیوپن و دانع  هار  یسک  رگا  و  تسا ، رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  رب  صوصن  رگید ، دهاشم  فقاوم و  رد  تسا و  راذنالا 
.دوشن نشور  باتفآ  لثم  دنامب و  ناهنپ  وا  رب  رما  نیا  هک  تسین  نکمم  دیامن ، یسررب  هنافصنم  ار  تفالخ  هلئسم ي 

دیامن یم  تباث  ار  تهج  نیا  همه  تسا  هدش  نیودت  تبث و  ربتعم  باتک  نارازه  رد  هدش و  لقن  ترضح  نآ  زا  هک  یبقانم  لیاضف و 
.دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  یسک  لوسرلا  هفالخ  هللا و  هفالخ  ماقم  يارب  حلاص  صخش  هناگی  هک 

رابخا هباحص و  مامت  زا  وا  يانغتـسا  راوگرزب و  نآ  ملع  هب  ناگمه  زاین  دراد و  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  یمولع 
.تسوا لصفالب  تفالخ  هاوگ  همه  همه و  ماما  نآ  تازجعم  ریاس  تابیغم و  زا  ترضح ، نآ  رایسب 

94 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.تسا رتمک  دیشروخ  ربارب  رد  هرذ  ایرد و  ربارب  رد  هرطق  زا  هدوب و  حضاو  حیضوت  میسیونب  مییوگب و  هچ  ره 

: تسا اسران  هاتوک و  ام  یناوتان  زجع و  نیا  نامجرت  رد  زین  رعش  نیا  و 

دمآ ترابع  ردناک  نارازه  زا  تسا  یفرحدنتفگ  رای  فصو  ز  تیاهن ك - یب  حرش  نیا 

يِوذ َلوقع  ِِهب  ریح  ام  ِتالامَْکلا  ِمولعلا و  َنِم  ُهَحَنَم  ُهاطعَأ و  یمظعلا و  ُهَتَّجُح  يربکلا و  ُهَتیآ  ُهَلَعَج  ُهَقَلَخ َو  يذَّلا  َناْحبُسَف  »
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«. ِبابلالا

ص94 مالسلا ؛  هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تباث ینس  هعیش و  قرط  زا  هربتعم  هحیحص ي  تایاور  اهدص  بسحرب  مالسلا  مهیلع  رـشعانثا  همئا ي  تماما  تیاور ، نیا  زا  مراهچ :
تایاور نیا  دوعـسم  نب  هللادبع  هرمـس و  نب  رباج  زا  قیرط  لهچ  هب  کیدزن  یقرط  زا  لبنح  نب  دمحا  اهنت  هلمج  زا  و  تسا ، زرحم  و 

قرف زا  يا  هقرف  چیه  رب  هک  تسا  يددع  نیا  دنراد و  تلالد  رفن  هدزاود  رد  افلخ  همئا و  ددـع  رـصح  رب  همه  هک  تسا  هدرک  لقن  ار 
رانک تسا  تباث  رتاوتم و  هک  ار  تایاور  نیا  دیاب  ای  فصنم  صخش  ره  هک  درادن ، قابطنا  هیرـشعانثا  هیماما  هقرف ي  زا  ریغ  نیملـسم 
دوش بکترم  دوش ، یمن  بکترم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تلاسر  هب  نمؤم  ناملـسم  چیه  هک  ار  يراک  دراذگب و 

، تایاور نیا  زا  دوصقم  هب  لهج  رذع  هب  دشابن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  ّدر  هب  تراسج  رد  حیرص  هک  یناسل  اب  رما ، تیاهن  و 
نآ رب  تایاور  نیا  هک  تسا  یبهذـم  هناگی  هک  هیرـشعانثا  هعیـش ي  بهذـم  تایاور ، نیا  بسحرب  هک  نیا  ای  دراذـگب ، رانک  ار  اهنآ 

.دریذپب ار  دراد  قابطنا 

حرش ثیداحا ، نیا  زا  ثیدح  تسیود  زا  زواجتم  نمض  رد  نیا ، رب  هوالع 

95 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هدزاود نیا  یماسا  رکذ  یتح  تامالع و  تافص و  اب  تسا و  هدش  هداد  تسا  همئا  افلخ و  ددع  نمضتم  طقف  هک  هتـسد  نآ  ریـسفت  و 
.دنا هدش  یفرعم  مالسلاامهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  يدهم  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  رفن 

زا دایز  دهاوش  رگید و  رایسب  تایاور  هک  نیا  رب  هوالع 
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ياـج هک  يروط  هب  ار  رفن  هدزاود  نیا  تماـما  همه ، رگید  لـیالد  دـش و  رداـص  ناراوگرزب  نیا  زا  هک  یتاداـع  قراوـخ  تازجعم و 
.دنیامن یم  تابثا  دنامن  یقاب  يا  ههبش 

دوـش و یم  موـلعم  رفن  هدزاود  نیا  رد  اـهنآ  نییعت  مالـسلا و  مهیلع  همئا  راـصحنا  نآ  زا  هـک  تـسا  تـیاور  نـیمه  اـهنآ  هـلمج  زا  و 
مالسلا هالـصلا و  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  مالـسلا و  هیلع  يداه  ترـضح  تافو  زا  لبق  هک  میظعلادبع  ترـضح 

.تسا هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ار  ترضح  نآ  تبیغ  هادف و  انحاورا  رصع  ماما  تدالو  ربخ  تسا  هدومن  تافو 

.تسا هدش  هراشا  لامجا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  فاصوا  زا  تفص  هس  هب  تیاور  نیا  رد  مجنپ :

نآ تیؤر  یلک  یفن  دوصقم ، تسا و  راـظنا  زا  ترـضح  نآ  تبیغ  هب  هراـشا  هک  دوش ، یمن  هدـید  ترـضح  نآ  صخـش  هکنیا  لوا :
هب یعمج  زین  يربک  تبیغ  زا  دعب  دـندش و  لیان  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتعامج  يربک  تبیغ  عوقو  زا  لبق  ات  اریز  تسین ؛ ترـضح 

يداع تروص  هب  ترـضح  نآ  رادـید  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـنا ، هدـیدرگ  لیان  ماما  فهک  ناهج و  بطق  نیا  تراـیز  فرش 
دنتسه مورحم  ترضح  نآ  رادید  زا  مدرم  بلغا  عون و  و  تسین ، مهارف 

96 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هب دنا ، هدش  لیان  تداعـس  نیا  هب  هک  مه  يدارفا  نآ  .دنـشاب  یم  عالطا  یب  راوگرزب  نآ  لاوحا  نایرج  لیـصافت  ناشیا و  ناکم  زا  و 
تفرعم اب  تیؤر  ًارهاظ  تیؤر ، یفن  زا  رهاظ  هک  نانچ  دـشاب ؛ یم  يداعریغ  یقافتا و  روط  هب  رادـید  نیا  يربک ، تبیغ  رد  صوصخ 

یصخش
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ترـضح و نآ  تبیغ  اب  تسا و  زیاج  یـصخش ، تفرعم  نودـب  تیؤر  اـما  .تسین  مهارف  مدرم  زا  يدـحوا  اـّلا  یـسک  يارب  هک  تسا 
.درادن تافانم  تسا  نآ  يارب  هک  ییاه  تمکح 

مان هب  ترـضح  نآ  رکذ  رگید  تایاور  یـضعب  تیاور و  نیا  بسحرب  هک  تسا  ناشیا  مسا  هب  ترـضح  نآ  رکذ  ندوبن  لـالح  مود :
.تسین زیاج  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمان  مان  هک  راوگرزب  نآ 

ًاقلطم دـنچ  ره  تسا  زیاج  ًاقلطم  اـی  تسین  زیاـج  ًاـقلطم  اـیآ  هکنیا  تبیغ و  رـصع  رد  ترـضح  نآ  زا  ندرب  ماـن  مکح  هلئـسم ي  رد 
هیقت باب  زا  تمرح  ای  دـشاب  عماجم  سلاجم و  ِصاخ  تمرح ، هک  تسا  نیا  ای  دـشاب  هورکم  عماجم  سلاجم و  رد  اـی  دـشاب ، هورکم 
ِصاخ ترـضح  نآ  روهظ  نامز  ات  هیمـست  زا  یهن  هک  لامتحا  نیا  دیاش  تسا و  ددعتم  تالامتحا  دـشاب ، زیاج  هیقت  مدـع  اب  دـشاب و 
قلطم تمرح  هب  لوق ، لاح  ره  رد  تسا و  حجرا  دشاب  زیاج  رگید  دراوم  رد  و  دشاب ، هدـش  میرحت  ًامیظعت  تسا و  عماجم  سلاجم و 

ترورـض رد  ای  هیمـست  رب  لمتـشم  تایاور  لقن  لثم  يدراوم  رد  رگم  تسا ، هیمـست  كرت  طایتحا ، تسا و  فیعـض  قلطم ، زاوج  ای 
لیلج دیـس  یلماع و  نیدـلاءاهب  لجا  خیـش  نیب  هک  تسا  یلئاسم  زا  هلئـسم  نیا  دوش و  مزال  ترـضح  نآ  مان  نالعا  هک  رگید  ياـه 

باتک دامادریم  تسا و  هدوب  اوتف  فالتخا  نآ  رد  همحرلاامهیلع  دامادریم 
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.دومرف فیلأت  دوخ  رظن  دییأت  رد  دش ، رشتنم  عبط و  ریقح  هیصوت ي  هب  ًاریخا  هک  ار ، هیمستلا  هعرش 

دعب فلخ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  هک  تسا  نیا  موس :
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هدـش رپ  هکنانچ  لدـع ، طسق و  زا  دـنک  یم  رپ  ار  نیمز  هک : دـیامرف  یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
.روج ملظ و  زا  دشاب 

مهیلع نیرهاـط  همئا ي  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  زا  ینـس  هعیـش و  قـیرط  زا  ربـتعم  ثیدـح  دـصکی  زا  شیب  رد 
ترضح نآ  همهم ي  هرهاظ و  هزراب ، فاصوا  زا  تسا و  هدش  فیصوت  تفص  نیا  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مالسلا ،

راوگرزب نآ  روهظ  مهم  فادها  رامـش  رد  دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  هیلعف ي  فاصوا  زا  هک  ار  تفـص  نیا  دـیاب  هک  يدـح  ات  تسا ؛
و ترـضح و ...  نآ  یناهج  تموکح  دیحوت و  هدیقع ي  ندش  ریگ  ناهج  نایدا ، ریاس  رب  مالـسا  هبلغ ي  روهظ و  هکنانچ  درمـشرب ،

.تسا روهظ  فادها  زا  همه 

اما دـهد ، یم  ماجنا  هک  تسا  یگرزب  مهم و  ياهراک  زا  تسا و  ترـضح  نآ  یلعف  فاصوا  زا  تارابع  نیا  رد  هچ  رگا  تفـص  نیا 
.دراد تلالد  راوگرزب  نآ  حور  رکف و  تماقتسا  سفن ، لامک  تلادع ، یتاذ  تفص  رب  مازتلالاب 

ياه تیحالـص  نتـشاد  هب  فوقوم  دومن ، دـهاوخ  هئارا  ترـضح  نآ  هک  ییاـه  هماـنرب  ناـنچ  فادـها و  نینچ  ماـجنا  تسا  یهیدـب 
.دوب دهاوخن  نآ  ياراد  یسک  هدوب  هللادنع ، نم  دیؤم  هک  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  ایبنا و  زج  هک  تسا  یمیظع 

98 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

11

.ِهّللا ُهیِصْعَم  ْمُهَتیِصْعَم  ِهّللاُهَعاط و  ْمُهَتَعاط  َهّللاُوُدَع و  ْمُهَّوُدَع  ِهّللا َو  یلَو  ْمُهِیلَو  َّنِإ  ُلُوقأ : ُتْرَْرقَأ و  ُتلُقَف : لاق 

نمشد ناشنمـشد  تسا و  ادخ  یلو  مالـسلا ) مهیلع  همئا  ینعی   ) ناشیا یلو  هک  میوگ  یم  مدرک و  رارقا  تفگ : میظعلادبع  ترـضح 
تیصعم ناشیا  تیصعم  تسادخ و  تعاط  ناشیا  تعاط  تسادخ و 
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.تسادخ

ولت یلات  تسا ، هدـش  رکذ  هچنآ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تیالو  تماما و  ماقم  تمظع  تیمها و  میظعلادـبع  ترـضح  تاـنایب  نیا  زا 
هک دوش  یم  تشادرب  نینچ  ربتعم  ثیداحا  یـضعب  زا  .تسوا  تسود  ادخ و  یلو  ناشیا ، یلو  تسود و  دنـشاب ؛ یم  لاعتم  دـنوادخ 

ار ادخ  لاس ) هاجنپ  دصهن و   ) درک توعد  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  حون  هک  یتدم  هب  دنک و  ششوک  رایسب  تدابع  رد  یـسک  رگا 
نیا تیالو  اـما  دوش ، هتـشک  مولظم  ماـقم  نکر و  نیب  و  دـنک ، رـس  تداـبع  هب  ار  اـه  بش  درادـب و  هزور  ار  اـهزور  دـیامن ، یگدـنب 

[62] .درک دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دشاب ، هتشادن  ار  ناراوگرزب 

[63 «] َکَلَه ْمُِکتْأی  َْمل  ْنَم  یَجن َو  ْمُکاتَأ  ْنَم  »

[64 «] َهّللا یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاصَع  ُنَم  َهّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  ْمُکَعاطَأ  ْنَم  «َو 
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یتسود شا ، یناعم  همه ي  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تسا ، هدـش  تیاور  زین  هماع  قرط  زا  هک  تاـیاور  یـضعب  بسحرب  و 
ره زا  تماـیق  زور  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرما  راـهچ  زا  یکی  هفیلخ ، ماـما و  رما ، یلو  ناونع  هب  اـهنآ  ندرمـش  رب  و و  ناراوـگرزب ، نآ 

.دوش یم  لاؤس  درادرب  مدق  زا  مدق  هکنیا  زا  شیپ  يا  هدنب 

.تسا هدوب  ملسم  لوبقم و  حرطم ، ناناملسم  نیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رصع  مالسا و  ردص  زا  هک  تسا  يرما  نیا  و 

: دیوگ یم  شا  هفورعم  هدیصق ي  رد  قدزرف 

مصتعم ي و  جنم - مهبرق  رفک و  مهضغب  نید و  مهّبح  رشعم  نم 

100 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

12

هراشا

.12

ٌّقَح ِْربَقلا  ِیف  َهََلئاسُملا  ٌّقح و  َجاْرعِملا  َّنِإ  ُلُوقَأ : َو 
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ِروبقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبی  َهّللا  َّنِإ  اهیف و  َبیَر  ٌهیتآ ال  هَعاسلا  َّنَإ  ٌّقَح و  َنازیملا  ٌّقح و  َطارصلا  ٌّقَح و  َرانلا  ٌّقَح و  َهَّنَجلا  َّنِإ  و 

تسا و قح  طارـص  تسا و  قح  منهج  تسا و  قح  تشهب  تسا و  قح  ربـق  لاؤس  تسا و  قـح  جارعم  یتـسار  هب  هک  میوـگ  یم  و  . 
.دنازیگنا یمرب  تساهربق  رد  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  تقیقح  هب  تسین و  تمایق  زور  رد  يدیدرت  هک  یتسرد  هب  تسا و  قح  نازیم 

، تشهب ربـق ، لاؤس  جارعم ، تیناـقح  هب  دـناسر و  یم  ضرع  هب  ار  دوخ  دـیاقع  زا  رگید  یـضعب  میظعلادـبع  ترـضح  شخب  نیا  رد 
یم یهاوگ  دزاس  یم  هدنز  هدرک و  ثوعبم  روبق  زا  ار  ناگدرم  ادخ  تسا و  یندـمآ  تمایق  تعاس و  هکنیا  نازیم و  طارـص ، شتآ ،

.مییوگ یم  نخس  روما  نیا  زا  رصتخم  روط  هب  ام  هک  دهد 

هب رارقا  مالـسا ، هب  مکح  ماقم  رد  دنچ  ره  تسا  بجاو  باقع ، باوث و  تاوما ، رـشح  داعم ، هب  داقتعا  هک  میوش  یم  روآدای  ًاتمّدـقم 
اهنیا همه  هب  یلامجا  رارقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لزن  ام  لک  تیناقح  هب  هدیقع  نمـضتم  هک  تلاسر  دیحوت و  نیتداهش و 
رفیک باوث و  يارب  ار  ناگدرم  دـنوادخ  هکنیا  یبقع و  ملاع  داعم و  هب  لیـصفت  هب  صوصخ و  هب  داقتعا  اما  دـشاب ، یم  یفاـک  تسا ،

تسا و مزال  لیصفت  هب  زین  نازیم  طارص و  شتآ ، تشهب ، هب  داقتعا  هکنانچ  تسا ، بجاو  دیامرف ، یم  ایحا 

101 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هللا یلـص  ربمغیپ  توعد  لامتـشا  ترورـض  روهظ و  حوضو ، روما  نیا  هب  یلامجا  هدیقع ي  هب  افتکا  مدع  نآ و  بوجو  تلع  دـیاش 
هلآو هیلع 
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ار رما  نیدنچ  همدقم  نیا  نایب  زا  دعب  .اهنآ  رب  لزان  ینامسآ  ياه  باتک  هتشذگ و  يایبنا  هکئالم و  هب  داقتعا  لثم  دشاب ؛ روما  نیا  رب 
: مییامن یم  نایب  عوضوم  دنچ  نیا  اب  طابترا  رد 

جارعم . 1 - 12

ءایبنالا متاـخ  ترـضح  دوخ ، بیبح  دوش  یم  هتفگ  جارعملا  هلیل  نادـب  هک  یبش  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نیملـسم  دـیاقع  زا  یکی 
دسج و نیمه  اب  اجنآ  زا  داد و  ریس  یصقا  دجسم  هب  مارحلادجسم )  ) همرکم هکم ي  رهش  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 

هبترم ي ات  الاب  ملاوع  هب  يرصنع  مسج 

[65 (] ینْدَأ ْوَأ  ِنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف  انَد  َُّمث  )

ینآرق و تایآ  زا  یخرب  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  تداـع  قرخ  یهلا و  تردـق  هب  نآ  کـی  ره  هک  جارعم  نیا  لیـصافت  .داد  جورع 
دـشاب دحاو  ربخ  رگا  صوصخ  هب  تسا ؛ هدمآ  ثیداحا  رد  هک  یلیـصافت  لک  هب  داقتعا  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  نایب  لصفم  ثیداحا ،

.تسین بجاو 

: تسا همیرک  هیآ ي  نیا  دراد  تلالد  جارعم  نیا  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا 

( ِریِصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُه  هَّنِإ  اَِنتایآ  ْنِم  ُهیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَرَاب  يِذَّلا  یَْصقَألا  ِدِجْسَملا  َیلِإ  مارَْحلا  ِدِجْسَْملا  نِم  اًلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُـس  )
[66]

همیرک ي: هیآ ي  هلمج  زا  تسا و  مجن  هروس ي  زا  هیآ  دنچ  هلمج  زا  و 

102 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

[67 (] اَِنلُسُر ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اَْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَأْسو  )

همیرک ي: هیآ ي  و 

[68 (] ِکْلبَق ْنِم  َباَتِْکلا  َنُؤَْرقی  َنیِذَّلا  ْلَأْسَف  )

تازجعم زا  دـشاب و  هتـشاد  دـیدرت  نآ  رد  دـناوت  یمن  ناملـسم  هک  تسا  مّلـسم  یمالـسا و  يرما  جارعم ، لـصا  ندوب  قـح  نیارباـنب 
هک تسا  زاجعا  یتقو  ینایرج  نینچ  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدوب  دسج  هب  جورع  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  گرزب 
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ریذپ ناکما  اج  همه  اقیرفآ و  ات  هکم  زا  نامسآ ، هب  نیمز  زا  اجنآ و  هب  اجنیا  زا  مه  اه  ناسنا  يارب  یحور  ریس  هنرگ  دشاب و  دسج  هب 
یقیاـقح ریـس ، نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  هک  تسا  نیا  دراد  نارگید  ياهریـس  اـب  ریـس  نیا  هک  یقرف  دـنچره  تسا ؛

.تسین قیاقح  نآ  فشک  ناکما  هداع ي  نارگید  يارب  هک  دش  فشک 

قیدـصت ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دـندروآ و  ناـمیا  نآ  هب  نینمؤـم  دـش و  یّقلت  جارعم  نیا  زا  ادـتبا  زا  هچنآ  ًاـفاصنا  اـما 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  میرادن  مه  اجک  چیه  رد  دوب و  ینامـسج  جارعم  دـنتفرگ ، ءازهتـسا  هب  دـنتفریذپن و  ار  نآ  رافک  دـندومن و 

رب دیکأت  مه  ترـضح  نآ  ِلاح  رهاظ  هکلب  دیریذپ ؛ یمن  امـش  هک  ما  هدرکن  ینامـسج  جارعم  نم  هک  دشاب  هداد  باوج  اهنآ  هب  هلآو 
.دوب جارعم  تینامسج 

هتسناد و نید  يرورض  راکنا  ار  ینامسج  جارعم  راکنا  يرایسب  لاح  ره  هب 

هب دننک  یم  دیقم  مه  یضعب  دنناد و  یم  دادترا  ماکحا  بترت  رفک و  بجوم 

103 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.دنک تشگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  راکنا  هب  هک  یتروص 

كالفا رد  مایتلا  قرخ و  مزلتسم  هک  ینامـسج ، جارعم  دروم  رد  لوقعم  لها  یـضعب  تاهبـش  هک  تسا  نیا  دنامب  هتفگان  دیابن  هچنآ 
اب تسا ، دودرم  قدـصم ، قداص  لوسر  رابخا  رایـسب و  تاداع  قرخ  رودـص  ادـخ و  تردـق  تیمومع  اب  هکنیا  رب  هوالع  همه  تسا ،

یضرف يا  هشقن  هللا  يوسام  يارب  دوخ  ياه  يروئت  ساسارب  تارـضح  نیا  .تسا  هدش  دودرم  همه  زین  زورما  یملع  تباث  تافاشتکا 
ار كالفا  ناهیک و  تالیکشت  دندوب و  هدیشک 
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رد اج و  همه ي  هکنیا  ییوگ  دندوب ؛ هتـشون  ار  دحاو  زا  ریثک  رودص  میدق و  هب  ثداح  طبر  هشقن  ناشدوخ  نامگ  هب  هدرک و  نییعت 
هتفرگ رظن  رد  ییاه  هلـسلس  هدرک و  ناونع  ار  تادرجم  لوقع و  ملاع  ساسا  نیارب  دـنا و  هدوب  ادـخ  اب  ملاـع  راودا  تـالوحت و  همه 

.دش رهاظ  ناشیاه  هشقن  رتشیب  نالطب  هدیدج  نونف  مولعروهظ و  اب  هک  دندوب 

؛ دـشاب لئاق  جارعم  هب  دـیامن و  افتکا  قدـصم  قداص  ربمغیپ  رابخا  هب  ناـسنا  روما  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطخ  زا  نوصم  باوص و  هار 
عرـش زا  هک  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  دـنامب ؛ زجاـع  رـشب ، يارب  ریـس  نیا  ندـش  مهارف  هوحن ي  نآ و  یگنوگچ  تخانـش  زا  دـنچ  ره 

.دزادنین فلکت  هب  تسین  اهنآ  مهف  هب  فلکم  هک  قیاقح  هنوگ  نیا  مهف  يارب  ار  دوخ  دیوگن و  هدیسرن 

دوخ هلاـسر ي  رد  یناـحور  جارعم  ینامـسج و  جارعم  هب  نیلئاـق  لوق  نیب  قـیفوت  يارب  َّنأـک  لوـقعم  لـها  زا  ناگتـشذگ  زا  یـضعب 
یناحور جارعم  ینامسج ، جارعم  ترضح  نآ  هک  تسا  رظن  نیا  رب  اهنع  یکح  ام  یلع  هیدروب  هموسوم 

ینامسج ریس  ترضح  نآ  ینامسج  جارعم  .تسا و  هتشاد  ینالقع  جارعم  و 

104 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

: تسا نیا  هدش  لقن  وا  زا  هک  یترابع  و  دومرف ، ریس  نیا  یط  قاُرب  رب  هک  ماسجا  بتارم  اهتنم  ات  هدوب  راوگرزب  نآ 

« هعرُّسلا لامَک  یف  َقارَبلاب  یِّمُس  يّذلا  ِِهبکرم  یلع  ِمارجالا  ِماسجالا و  ِملاع  ِتاملُظ  نِم  ِهّللا  َیلِإ  هِریسب  يِرُس  «َو 

: دیوگ یم  نآ  ندوب  یناحور  هبنج ي  دروم  رد  و 

َراص ْنَأ  یلِإ  حارّضلا  َهَُّمق  َغَلب  ِبُجُحلا و  ِقْرَخ  ِحاوْرَألا و  ِجِرادَم  یلِإ  ِهیِسدُْقلا  ِهِحوُِرب  یقَتْرا  «و 
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« هیرّونلا ِحاورالا  فوفصل  ًامامِإ 

: دیوگ یم  ینالقع  جارعم  رد  و 

ُهَنَیب و ْنُکی  َْمل  ّدَح  یلِإ  َلَصَو  ْنَأ  یلِإ  ِلامَْجلا  ءاهَبلا و  َراتْسَأ  َعَفَر  لالَجلا و  ِتاقِدارُـس  َلَخَد  یْلقعلا و  ِهرون  يرّونلا و  ِِهْلقَِعب  یّقرَت  َُّمث  »
« هَعیفَّرلا هتاذ  ِفیرَّشلا و  ِهِسْفَن  یتَح  ٌدَحَأ  ِهِّبَر  َنَیب 

« یقرت  » هب ینالقع  زا  و  یقترا ،»  » هب یناحور  زا  و  يرس ،»  » هب ینامـسج  جارعم  زا  ریبعت  تسین و  تفاطل  زا  یلاخ  هچ  رگا  ترابع  نیا 
هک نانچ  نآ  ماسجا ، ملاع  ياـهتنا  اـت  ریـس  هب  نآ  ینامـسج  عون  ندرک  دودـحم  جارعم و  ندرک  يا  هبترم  هس  هچ  رگا  دراد و  فطل 

تسا نیا  تسه  هک  يزیچ  اما  دوشن ، هدرمش  ترورـض  فالخ  دنرامـش ، یم  ترورـض  فالخ  ار  جارعم  ندوب  ینامـسج  لصا  یفن 
نآ جورع  جارعم و  لک  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  تاـیآ و  رهاوظ  زا  هدوب و  هعّرـشتم  ناـهذا ، رد  جارعم  زا  هچنآ  هک 

هدوب ینامسج  ترضح 

105 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.تسا هدوب  يرصنع  ندب  اب  هدیسر  اجکره  هب  هتفر و  اجکره  هب  و 

نیلعن اب  هچ ؟ اب  هتسشن  شرع  رب  هماج  اب  هچ ؟ اب  هتشذگ  خر  زا چ -

: دیامرف یم  هدورس  ترضح  نآ  حدم  رد  هک  ییاویش  راعشا  رد  هرس  سدق  دیهش  و 

[69] رهملا نع  قار  بلا - هللا  هضّوع  هلعنب و  قابطلا  عبسلا  یقر  دق  نم  و 

: دیوگ یم  يرگید  و 

لیثمت فیکال و  ثیح  برقلاب  هتبتر  ءارسالاب  صخ  نم  ناحبس 

لیجبت میظعت و  هللا  نم  هل  همداخ  حورلا  يرسا و  مسجلاب 

لیربج 70] ریسلا  لیلد  هکولسم و  قرط  ءامسلا  داوج و  قاربلا  هل 

یهتنم هب  شحور  اب  هدراذگ و  ماسجا  ملاع  هیلا  یهتنم  رد  ار  دوخ  مسج  هکنیا  اما 
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هک دـشاب  هدیـسر  ییاجنآ  هب  ات  دـشاب و  هتفر  شدوخ  یلقع  رون  يرون و  لقع  هب  سپـس  دـشاب و  هدرک  جورع  هیرون  حاورا  ملاع  هیلا 
یمن يزیچ  ظافلا  نیا  زا  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـشابن ، شعیفر  تاذ  فیرـش و  سفن  یّتح  يدـحا ، شراگدرورپ  نایم  وا و  نایم 

دنا و هتـشادن  ییاه  تشادرب  نینچ  ثیداحا  تایآ و  جارعم و  زا  مه  اهنآ  زا  دعب  دنا و  هدوب  جارعم  عوقو  رـصع  رد  هک  اهنآ  میمهف و 
زا رتشیب  دـنک ، زجع  راهظا  بلاطم  نیا  دـننام  یقیاقح  هب  ملع  زا  ناـسنا  رگا  و  تسا ، رت  هیبش  بیغلاـب » ًاـمجر   » هب تاـنایب  نیا  ییوگ 

.تسا شناد  شنیب و  لقع ، مهف ، ملع ، رب  لیلد  ملع ، راهظا 

هللا يوس  ام  يارب  يزاس  تالیکشت  معازم و  هلسلس  کی  ساسارب  میناوت  یمن  ام 

106 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

زیچ همه  تسا ، یلایخ  مه  وزارت  نآ  دوخ  میجنـس و  یم  نآ  رد  ار  دوخ  تالایخ  هک  ییوزارت  اب  ناـمدوخ  لاـیخ  رد  ملاوع  بیترت  و 
نآ همه ي  هدوـب و  ینامـسج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  جارعم  ثیداـحا ، نآرق و  تلـالد  بـسح  رب  .میجنـسب  ار 

ار لـضاف  نیا  دوصقم  اـم  .تسا  هدوب  فیرـش  مسج  نآ  هب  مّسجتم  صخـش  نیمه  رب  هدـش ، فـشکنم  ترـضح  نآ  رب  هک  یقیاـقح 
نیا درک ، جورع  لوقع  حاورا و  ملاع  هب  يرصنع  دسج  نیا  رد  ياقب  اب  ترضح  نآ  لقع  ای  حور  دیوگب  دهاوخ  یم  رگا  .میدیمهفن 

هب درک و  علخ  ار  يرصنع  ندب  نیا  ترضح  نآ  حور  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  درادن و  ماسجا  ملاع  هیلا  یهتنم  ات  مسج  ریس  هب  زاین 
، تفاتش رگید  ملاوع 
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نیا جارعم  ثیداحا  تایآ و  زا  درک ، جورع  لوقع  ملاع  هب  ترـضح  نآ  لـقع  نآ ، زا  سپ  حاورا و  ملاـع  هیلا  یهتنم  هب  لوا  مه  نآ 
یلوا  » هکئالم رب  هک  ییاـنعم  هب  ماـسجا  ملاـع  يارواـم  یملاوع  دوجو  اًلـصا  هیجوت و  لـیوأت و  اـب  رگم  دوش  یمن  هدـیمهف  اـه  فرح 
لوقع حاورا و  ملاع  هدرک و  يزیر  همانرب  تانیاک  يارب  تارـضح  نیا  یلک  روط  هب  تسا و  فرح  دروم  دـشاب  قالطا  لـباق  هحنجا »

قادصم مییوگب  رگا  هک  دنیامن ، یم  لیوأت  قیبطت و  ناشدوخ  ياه  هتخاس  نآ  رب  ار  رگید  قیاقح  جارعم و  دنا و  هتخاس 

[71 (] ناْطلُس ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلَْزنأ  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنا َو  اهوُُمتیَّمَس  ٌءامْسا  ّالا  یِه  ْنا  )

.دنرادن دوخ  ياه  هتفگ  رب  عرش  زا  يدیؤم  اریز  میا ، هدرکن  ییوگ  فازگ  دنتسه ،

107 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

رکنم تسا و  نید  تایرورض  زا  هلمجلا  یف  جارعم ، : » دیامرف یم  ّربش  دیس 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  تسا » جراخ  نیملسم  هبقر ي  زا  نآ ،

[72 «] هعافشلاو رانلا ، ِهنجلا و  َْقلخ  و  ربقلا ، هلئاسملا  و  َجارعملا ، ءایشا : َهََعبْرَأ  َرَْکنَأ  ْنَم  اِنتَعیش  ْنِم  َسیل  »

« .تسا هدوب  ترضح  نآ  فیرش  مسج  ندب و  هب  جارعم  هک  تسا  نیا  دنا  نآرب  هیماما  هچنآ  : » دیامرف یم  و 

یلص ادخ  ربمغیپ  زا  هک  مدینش  تفگ  هک  رمع  نب  هللادبع  زا  تسا  تیاور  نیا  تنـس  لها  بتک  رد  بلاج  رایـسب  تایاور  هلمج  زا  و 
: دش لاؤس  هلآو  هیلع  هللا 

« جاْرعِملا َهلیل  َکُّبر  َکَبَطاخ  هَُغل  ّياب  »

؟ دادرارق بطاخم  ار  وت  یتوص  هجهل و  هچ  اب  ادخ  جارعم  بش  رد 

؛» یلع مأ  ینَتبَطاخ  َْتنَأ  َّبَر  ای  ُتلق  ْنَأ  ینَمَْهلَأَف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  ِنب  یلع  ِهَُغِلب  ینَبَطاخ  لاقف : »

ارم تفگ :
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یلع اـی  يداد  رارق  بطاـخم  ارم  وت  بر ! اـی  متفگ : هک  درک  مهلم  ارم  سپـس  .دومرف  باـطخ  بلاـط  یبا  نب  یلع  يادـص  هجهل و  هب 
؟) یلع يادص  ای  تسا  وت  يادص  مونش  یم  هک  ییادص  ینعی  )

يرُون و ْنِم  َُکتْقَلَخ  ِءایشالاب  ُفَصوا  ساّنلاب و ال  ُساقا  ِءایشالاک ال  َسیل  یش ٌء  اَنأ  دمحأ ! ای  لاقف : »

108 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

ْمَلَف َِکْبلَق  ِرئارس  یلَع  ُْتعلَّطا  َكِرون  نم  ًایلع  ُتقلَخ 

[73 «] ُکبلق ّنئمطی  امیَک  ِِهناسِلب  َُکتبطاخف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبَأ  ِنب  یلَع  ْنِم  َکَیلِإ  َّبَحَأ  َِکْبلَق  یف  ْدِجَأ 

اه و یناهن  رب  نکیل  موش و  یم  فصو  ایـشا  هب  هن  موش و  یم  ساـیق  مدرم  هب  هن  ایـشا ؛ لـثم  هن  متـسه ، یـش ء  نم  دـمحم ! اـی  دومرف :
وت بلق  ات  مداد  رارق  بطاخم  ار  وت  وا  زاوآ  نابز و  هب  سپ  متفاین  یلع  زا  وت  يوس  هب  رت  بوبحم  ار  يدحا  مدش و  علّطم  وت  لد  رارسا 

.دبای نانیمطا 

: دش هدورس  وکین  هچ  و 

یلع يادن  ایربک  مرح  زا  دینش  یندم  دیس  جارعم  هب  تفر  هک  یبش 

یلع يادص  قشاع  یبن  دوب  هک  ارچدومرف  ادا  یلع  نابز  هب  نخس  ادخ 

ربق لاؤس  . 2 - 12

فالخرب هدـیقع  دوب و  دـقتعم  نآ  هب  دـیاب  تسا و  تباث  رایـسب  ثیداحا  تایاور و  هطـساو ي  هب  هک  یلئاسم  زا  یکی  میتفگ  هکنانچ 
هدیقع میظعلادبع  ترضح  هک  تسا  گرم  زا  سپ  شسرپ  ربق و  لاؤس  هب  هدیقع  تسا ، رتاوتم  ثیداحا  نیا  در  هدوبن و  یمالسا  نآ ،

.تسا هدیناسر  مالسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  دوخ  ي 

نآ زا  يا  هراچ  تسا و  قح  رما  نیا  هک  تسا  نیا  ربق  هلئـسم ي  رد  هدـیقع  : » دـیامرف یم  تاداـقتعا  باـتک  رد  همحرلا  هیلع  قودـص 
ره .تسین 
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باوص هب  سک 

109 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

« .میمح نم  لزن  هلف  دهدن ، باوج  باوص  هب  سکره  دوش و  یم  ناحیر  حور و  هب  زئاف  ربق ، رد  دهدب ، باوج  عقاو  قباطم  و 

شتآ تشهب و  . 3 - 12

نآرق همکحم ي  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یمالـسا  مّلـسم  مکحم و  دیاقع  زا  ران ) ّتنج و   ) شتآ تشهب و  تیناقح  هب  هدیقع 
: میوش یم  روآدای  ار  هیآ  ود  نیا  هنومن  روط  هب  هک  تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  رایسب  ثیداحا  رد  میرک و 

: دیامرف یم  تنج  فصو  رد 

[74 «] نِسآ ِریَغ  ءاَم  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهیف  َنوُقَّتُملا  َدِعُو  ِیّتلا  ِهَّنَجلا  ُلَثَم  »

: دیامرف یم  شتآ  فصو  رد  و 

[75 «] اقَفَتُْرم ْتَءاَس  باَرَّشلا و  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشی  ِلْهُْملاک  ءاِمب  اُوثاَغی  اُوثیغَتْسی  ْنِإ  اُهقِدارُس و  ْمِِهب  َطاَحا  ًاران  نیِملاّظِلل  اَنْدَتْعَأ  ّانِإ  »

نازیم . 4 - 12

ره دوب ؛ دقتعم  نآ  هب  دیاب  ًالامجا  تسا و  هفیرـش  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  هتـساخرب  هک  تسا  يا  هدیقع  زین  نازیم  هب  هدـیقع 
زا نازیم و  زا  هک  ییاه  فیرعت  اهریسفت و  ًالامجا  دشابن و  دشاب ، مئاق  ترورض  نآ  رب  هک  يا  هدیقع  نآ  تیفیک  لیـصافت و  رد  دنچ 

عوقو لباق  همه  تسا ، هدش  دوش  یم  نزو  هچنآ 

110 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.دشاب ددعتم  لامعا  نازیم  تاماقم  تمایق و  فقاوم  ای  صاخشا و  بسحرب  تسا  نکمم  هدوب و 

طارص . 5 - 12

، تایاور بسحرب  تسین و  نآ  فلاخم  يدحا  ناناملسم  نیب  تسا و  نید  تایرورـض  زا  طارـص  : » دیامرف یم  همحرلا  هیلع  ّربش  دیس 
« .تسا وم  زا  رت  کیراب  ریشمش و  زا  رتزیت  هک  منهج  رب  تسا  يرسج 

« .دنیامن روبع  منهج  لپ  نیا  طارص  زا  دیاب  همه  : » دیامرف یم  قودص  هکنانچ  و 

تیـالو ناـمه  میقتـسملا » طارـصلا   » زا دارم  تسا و  مالـسلا  مـهیلع  نیرهاـط  هـمئا ي  طارـص  زا  رگید  ياـنعم  تاـیاور  بـسحرب  و 
.دشابیم مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  ریاس  نینمؤملاریما و 
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هناگادج انعم  ود  نیا  زا  کی  ره  رب  مه  تنس ، باتک و  ناسل  رد  طارص  دوش ، یم  هدافتسا  ثیداحا  تایآ و  رد  یسررب  زا  هکنانچ  و 
.تسا هدیدرگ  ریسفت  انعم  ود  ره  هب  دحاو  دروم  مه  هدش و  قالطا 

داعم . 6 - 12

همه دنوادخ  .تسین  نآ  رد  یکـش  تسا و  هدنیآ  تمایق  ینعی  تعاس ، : » دهد یم  یهاوگ  نینچ  داعم  دروم  رد  میظعلادبع  ترـضح 
دیاقع زا  ناگدرم  ندـش  هدـنز  زیخاتـسر و  زور  ماسجا ، هب  حاورا  دوع  تمایق ، هلئـسم ي  .دـنازیگنا » یمرب  دـنروبق  رد  هک  ار  یناسک 

رد يرایسب  تایآ  تسا و  مالسا  هیلصا ي  هیلوا و 

111 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.دراد تحارص  تلالد و  نآ  رب  دیجم  نآرق 

تسا تعاس »  » اهنآ زا  یکی  هک  دراد  ددعتم  ءامسا  تمایق ، زور  هک  دنامن  هتفگان 

َهَعاّسلا َّنِإ  و   ) و [ 76 (] ٌمیظَع یَـش ٌء  ِهَعاَّسلا  ََهلَْزلَز  َّنِإ  مُکَّبَر  اوقَّتا  ُساّنلا  اهیأ  ای   ) هلمج زا  هدش ؛ هدیمان  نادـب  نآرق  ياج  دـنچ  رد  هک 
( ِهَمایِقلا ِمْوِیب  ُمِْسقا  آل  : ) دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تسا ، تماـیق  نآ  يامـسا  زا  رگید  یکی  و  [ 78 (] ِهَعاَّسلا ِنَع  َکَنُولَئْـسی   ) و [ 77 (] ٌهِیتآ

هک تسا  نباغتلا  موی  هرسحلا و  موی  باسحلا ، موی  نیدلا ، موی  هفزآ ، هعراق ، هقاح ، نآ  رگید  يامسا  زا  و  [ 79]
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.دوش یم  هدافتسا  هینآرق  تایآ  زا 

112 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

13

ِرَکنملا ِنَع  یهّنلا  ِفورعملاب و  ُرمالا  ُداهجلا و  ُّجحلا و  ُموصلا و  ُهاکزلا و  ُهالّصلا و  ِهیالِولا : َدعب  َهَبِجاولا  َِضئارَفلا  َّنِإ  ُلوقأو :

زا یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، زا  دـنا  ترابع  تیالو ، زا  دـعب  هبجاو  ضئارف  هک  یتسرد  هب  میوگ  یم  و 
.رکنم

: دوش یم  تشادرب  هتکن  دنچ  شیامرف  نیا  زا 

.دوش یمن  لجوزع  يادخ  هاگرد  لوبقم  یلمع  نآ  نودب  اریز  تسا ؛ مدقم  تابجاو  ریاس  زامن و  رب  هکنیا  تیالو و  تیمها  ًالوا :

ضئارف و اریز  تسا ؛ هدرک  هراـشا  اـهنآ  هب  صوـصخ  هب  هک  دوـش  یم  موـلعم  رگید  ِرایـسب  ِضئارف  نیب  زا  ضئارف  نیا  تـیمها  ًاـیناث :
.تسین اهنیا  هب  رصحنم  اهنت  تابجاو 

زاـمن و هب  نآرق  دّدـعتم  تاـیآ  رد  .تسا  رایـسب  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیداـحا  نآرق و  زا  هچنآ  بسحرب  تاـبجاو ، نیا  لـیاضف  ًاـثلاث :
تسا مّلسم  تباث و  نآرق  بسحرب  همه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، نینچمه  هدش و  رایسب  دیکأت  رما و  تاکز 

.دشاب نیدتم  دقتعم و  اهنآ  بوجو  هب  دیاب  ناملسم  صخش  و 

ّلک بوجو  هب  اهنآ  فیصوت  تبسانم  هب  اجنیا  رد  ضئارف  زا  ًارهاظ  اعبار :

113 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تسا نکمم  هدش و  هدارا  یعرش  یمازلا  تامیلعت  تاماظن و  تاریدقت ،

.تسا دیجم  نآرق  بسحرب  نآ  توبث  بوجو ، هب  اهنآ  فیصوت  زا  روظنم  دشاب و  یمازلا  هب و  مومأم  فیلاکت  ضئارف ، زا  دوصقم 

ضئارف ّمها  هدمع و  روما ، نیا  هک  دنچ  ره  تسین  باب  دنچ  نیا  هب  رصحنم  بجاو ، ضئارف  دش  هراشا  هک  نانچ  ًاسماخ :
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.دشاب یم 

114 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

14

یف ِتباّثلا  لوقلاب  هللا  َکَتَّبَث  هیلع  ِْتْبثَأَف  هِدابِعل  ُهاض  َتْرا  يذـّلا  هللا  ُنید  هللا  اذـه و  مساقلاابَأ  اـی  مالـسلا : هیلع  دـمحم  ُنب  یلع  لاـقف 
هرخآلا یف )  ) اینُّدلا و ِهایحلا 

سپ تسا  هدیدنسپ  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  قح  نید  نیا  مسق ! ادخ  هب  مساقلا ! ابا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  سپ 
.دراد هاگن  تباث ، لوق  رب  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  ار  وت  دنوادخ  شاب ؛  ] مدق تباث  نآ  رب 

ندنام تباث  يارب  اعد  نید و  رب  تابث  هب  وا  رما  میظعلادبع ، ترضح  نید  تّحص  هب  ماما  قیدصت  نّمضتم  ثیدح ، ینایاپ  شخب  نیا 
: دشاب یم  بسانم  حیضوت  هس  نآ  نوماریپ  هک  تسا  نید  رب  وا 

يدناسر ضرع  هب  هک  يروما  نیا  دنگوس  ادخ  هب  مساقلاابا ! ای  دندومرف : میظعلادبع  ترضح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  لوا 
.تسا هدیزگرب  شناگدنب  يارب  ار  نآ  هک  تسادخ  نید 

تسا هدرمـشرب  اجنیا  رد  میظعلادبع  ترـضح  هک  هچنآ  هب  نید ، بجاو  ضئارف  نینچمه  ینید و  دیاقع  لئاسم و  میناد  یم  هک  نانچ 
هدـشن هراشا  اهنآ  هب  ًاحیرـص  اـجنیا  رد  هک  میراد  اـهنآ  ریغ  تّوبن و  رد  مه  تاـیهلا و  رد  مه  رگید  يداـقتعا  روما  تسین و  رـصحنم 

: دیامرف یم  نیا  دوجو  اب  فلس ، ناربمغیپ  هکئالم و  هب  نامیا  یهلا و  لدع  هب  نامیا  هلئسم  دننام  تسا ؛

هب نامیا  ًالوا : هک  تسا  هظحالم  نیا  هب  ًارهاظ  نیا  و  هللا » نید  هللا  اذه و  »

115 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

روما یخرب  ًایناث : تسا و  یمالـسا  يداقتعا  لئاسم  نیا  همه ي  نّمـضتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تلاـسر  ادـخ و 
رد دنتسین ؛ دیاقع  ءزج  ًاسأر 
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دـش و لـفاغ  نآ  زا  يا  هدـنب  رگا  هکلب  دـشاب ؛ تاـجن  يراگتـسر و  مالـسا و  طرـش  اـهنآ ، صوصخ  هب  هدـیقع  تفرعم و  هک  يدـح 
یـسک رگا  لاثم  روط  هب  دنام ؛ دهاوخ  یجان  راگتـسر و  درک ، لمع  دوخ  فیلاکت  هب  دوب و  حیحـص  وا  هیلـصا ي  هلیـصا و  تاداقتعا 

ماکحا و یـضعب  ای  تخانـشن  ناونع  مسا و  هب  ار  بیعـش  نامیلـس و  دواد ، لـثم  اـیبنا ، زا  یـضعب  اـی  تخانـشن  لیـصفت  هب  ار  هکئـالم 
اب فلاخم  شداقتعا  لئاسم  نیا  رد  هکنآ  رگم  دروخ ، دـهاوخن  وا  ناـمیا  هب  يا  همطل  تفرگن ، ارف  هدوبن  وا  هب  ـالتبم  هک  ار  یتاـبجاو 
رب انب  .تسا  دادـترا  رفک و  بجوم  رما  نیا  هک  دوش  یم  یبن  راکنا  مزلتـسم  تافتلا ، اب  هک  دـشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  ءاـجام 
ریغ رد  صخـش  هنـسلا  باتکلاب و  تبث  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  ءاج  ام  اـب  ینید  هدـیقع  تفلاـخم  رطخ  زا  تینوصم  يارب  نیا 

رد دوخ  ینید  هدیقع ي  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیامن و  افتکا  یلامجا  داقتعا  هب  دـیاب  تسا  مزال  اهنآ  هب  داقتعا  لیـصفت ، هب  هک  يروما 
.دریگن رارق  تعدب  یهارمگ و  رطخ  رد  هتساوخان  هتسنادان و  ات  دنک ، هضرع  ّتنس  باتک و  رب  ار  روما  زا  يرما  ره 

رد یـسک  ره  هک  تسا  ناـمیا  هدـیقع و  رب  تاـبث  هلئـسم ي  دوـش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  نیا  زا  هک  يا  هـتکن  مود 
رد صوصخ  هب  دـشاب ؛ رذـح  رب  هشیمه  هراما  سفن  ناطیـش و  رـش  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  مامتها  لامک  دـیاب  نآ  رب  تابث  تظفاـحم و 

هب دیآ  یم  شیپ  نامیا  لها  يارب  دیدش  رایسب  تاناحتما  هک  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  نارود 
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: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رباج ، فورعم  ثیدح  رد  هک  يدح 

116 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

[80 «] نامیإلل هَبلق  ُهّللا  َنَحَْتمِإ  ْنَم  ّالِإ  ِِهتماماب  لوقلا  یَلَع  اهیف  ُّتبثی  ًهبیغ ال  ِِهئایلوَأ  ِِهتعیِش و  ْنَع  ُبیغی  يذَّلا  َكاذ  »

تاـبث ادـخ  زا  هشیمه  دـیاب  تسا ، صیلخت  صیحمت و  رود  دراد و  دوجو  يرایـسب  هدـننک  هارمگ  يارآ  راـکفا و  هک  رـصع ، نیا  رد 
: درک تموادم  اعد  نیا  هب  دومن و  بلط  هدیقع 

« کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  میحر  ای  نامحر  ای  هللا  ای  »

تـسا هدش  لقن  همحرلا  هیلع  نیققحملارخف  زا  هک  اعد  نیا  ندناوخ  اب  ادخ  دومن و  راضحتـسا  رّرکم  رد  ررکم  هراومه و  ار  دیاقع  و 
: داد رارق  هعیدو  ادخ  دزن  ار  نآ 

تقو یَلع  ُهَّدُرَف  عیادَولا  ِْظفِِحب  انَترمَأ  ْدَق  عدوَتْـسُم و  ریخ  تنَأ  ینید و  َتاُبث  اذه و  ینیقی  َُکتْعَدْوَأ  ْدَق  ّینِإ  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَأ  ای  َّمُهّللا  »
[81 «] یتوَم ِروضُح 

: دناوخب هقح  دیاقع  هب  رارقا  زا  دعب  ار  اعد  نیا  دنا  هدومرف  یضعب  و 

َّدُرَف عدوتـسُم  ریَخ  َتنأ  مالـسلا و  مهیلع  هَّمئَألابو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبّنلاب  َکب و  َرارقالا  اذه  َُکتْعَدوأ  ُمیحر  ای  ُنامحر  ای  ُهّللا  ای  »
ِهلأسم َدنع  ربَقلا  یف  یلع 

117 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

[82 «] ریکن رکنُم و 

ناسنا رگا  .تسین  رتاهب  نارگ  رت و  سیفن  مالسلا  مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ ، هب  هدیقع  رهوگ  زا  يا  هیامرس  چیه  رهوگ و  چیه  ًالامجا 
هتشاد هچ  ره  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  رگا  تسین و  وا  رب  یکاب  دشاب  هتشاد  ار  لوسر  ادخ و  هب  هدیقع  اما  دهدب  تسد  زا  ار  اهیفام  ایند و 

نیا ییاهبنارگ  نیمه  هظحالم ي  هب  .تسا  هرخآلا  ایندلارسخ و  دشاب ،
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.دنا هدرک  نیمک  نآ  هب  دربتسد  يارب  هدنبیرف  ياه  ماد  اه و  هکبش  اب  رایسب  ناراّرط  نارایع و  نادزد ، هک  تسا  نیمث  رهوگ 

مهیلع هللا  تاولـص  نیرهاطلا  هلآ  دّـمحم و  ّقحب  هیَلَع  تاُبثلا  ِهلامک و  ِهِمامتب و  نامیالا  انَقَزَر  هدـیقعلا و  داسف  ْنِم  یلاعت  ُهّللا  اَنَمَـصَع  »
« نیعَمجا

ترخآ ایند و  تایح  رد  تباث  لوق  هب  ار  وا  ادخ  هک  دیامرف  یم  اعد  میظعلادبع  ترـضح  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  شخب  نیا  رد  موس :
.درادب تباث 

: دشاب یم  لیذ  همیرک ي  هیآ ي  زا  یسابتقا  ذوخأم و  اعد  نیا 

[83  )] هَرِخألا ِیف  اینّدلا و  هایَحلا  یف  ِِتباَّثلا  ِلْوَقلاب  اُونمآ  َنیّذلا  ُهّللا  ُتِّبَثی  ( 

، ماما مالک  نیا  رد  تسا و  دیحوت  هملک ي  ریـسافت  یـضعب  بسحرب  هک  تباث - لوق  هب  ار  نینمؤم  ادـخ  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک 
.دراد یم  هگن  تباث  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  تسا - هتباث  لاوقا  نیا  لک  دارم  ًارهاظ 

قادصم ای  قیداصم  زا  یکی  دوش  یم  هدافتسا  یضعب  تاملک  زا  هک  نانچ  و 

118 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

.تسا یکانرطخ  رایسب  لاح  هک  تسا  توم  تارکس  روهظ  راضتحا و  ماگنه  تباث  لوق  رب  نینمؤم  نتشاد  تباث  مهم 

اب تسلاجم  تامرحم ، كرت  و  تادابع ، تاعاط و  رب  تبظاوم  هتبلا  .دومن  بلط  صلاخ ، نامیا  اب  گرم  تبقاع و  نسح  ادخ  زا  دـیاب 
تسا و ّرثؤم  راضتحا  لاح  رد  نامیا  ندش  نوصم  يارب  همه  هعفان  لامعا  ریاس  نآ و  تایآ  رد  لّمأت  نآرق ، تئارق  رب  تبظاوم  رایخا ،
هدوب و دوخ  تاهج  همه ي  بظاوم  دـیاب  عرـش  قیرط  رد  کلاس  صخـش  .دراد  طاـبترا  شیب  مک و  هنـسح ، قباوس  هب  روما ، میتاوخ 

ار ییاهاعد  هراومه  دزیهرپب و  همتاخ  ءوس  زا  هشیمه 
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.تسا دیاقع  زا  لودع  زا  تاجن  تبقاع و  نسح  يارب  هک  دناوخب 

ار دیحوت  هملک ي  صوصخ  هب  دنیامن ، نیقلت  وا  هب  لاح  نیا  رد  ار  هّقح  دیاقع  نیتداهش و  تیم  ناگتـسباو  تسا  بحتـسم  هک  نانچ 
: دندومرف هک  دننک  نیقلت  وا  هب 

[84 «] هللا الا  هلا  مکاتوم ال  اونّقل  »

: دیامرف یم  هّرد  رد  دیس  و 

رشع ینثالا  همئالا  هل  رکذا  ورضتحملا  نیتداهشلا  نقل  و 

اعینملا هنصح  نصحتیل  وًاعیمج  مهب  رقی  یتح 

جرخملا نسحب  یضقت  اهناف  جرفلا  تاملک  هننقل  و 

نأشلا تاذ  سی  امیس  نآرقلا ال  روس  هیلع  لتا  و 

هرقبلا ماتخ  نم  ثالثلا  مث  هرخسلا  مث  یسرکلا  هیآ  و 

الت نم  ولتت  سی  يذلا  یسنیال  اهدعب و  بازحالا  هروس  و 

119 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

تسا نیریکن  لاؤس  ماگنه  رد  نآ  رب  تابث  یضعب  تسا  هدش  نآ  زا  هک  يریسافت  هلمج  زا  ترخآ و  رد  قح  هدیقع ي  رب  تابث  اما  و 
لاؤس وا  زا  یتقو  هک 

هللا یلص  دّمحم  مربمغیپ  مالسا ، منید  تسا ، ادخ  مراگدرورپ  دیوگ : یم  کماما »؟ نم  کیبن و  نم  کنیدام و  کبر  نم   » دننک یم 
، یـسوم نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دـمحم ، نب  رفعج  یلع ، نب  دـمحم  نیـسحلا ، نب  یلع  نیـسح ، نسح ، یلع ، مناماما  هلآو و  هیلع 

.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  نسحلا  نبا  هجحلا  یلع و  نب  نسح  دمحم ، نب  یلع  یلع ، نب  دمحم 

هایح انیحا  هرخآلا و  ایندـلا و  یف  ًادـبأ  نیع  هفرط  انـسفنا  یلا  انلکت  انتوم و ال  دـنع  انتجح  اـنقل  اـنتییحا و  اـم  کـنید  یلع  اـنتبث  مهللا  »
انلرفغا و اهددـع و  یـصحیال  هالـص  مهیلع  ّلص  و  مهترمز ، یف  انرـشحا  و  مهتعافـش ، انقزرا  و  مهتاـمم ، اـنتما  هتیب و  لـها  دـمحم و 

انیلع و قح  هل  ناک  نمل  انیدلاول و 
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« نیمحارلا محرا  ای  نیرظانلا و  ریخ  ای  تانمؤملا  نینمؤملا و  عیمجل 

121 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

ذخآم عبانم و  تسرهف 

.میرک نآرق  . 1

-. مق 1417 ه هثعبلا  هسسؤم  یفوتم 318 ، قودص ، خیش  یلاما ، . 2

توریب 1403. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  عبط  یسلجملا م 1111 ، همالعلا  راونالاراحب ، . 3

هعبارلا 1365. هعبط  دیشروخ ، عبط  یفوتم 460 ، یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  . 4

.نیسردملا هعامج  عبط 1387 ه ،- یفوتم 381 ، قودصلا ، خیشلا  دیحوتلا ،  5 . 3815

.مق ریما  ش ، عبط 1368 ه - یفوتم 381 ، قودصلا ، خیشلا  لامعالا ، باوث  . 6

.مق دیفملا ، هبتکم  عبط  یفوتم 1104 ، یلماعرح ، هینسلا ، رهاوج  . 7

، تاعوبطملل يداهلاراد  رشان  رتنالک ، دمحم  دیسلا  قیقحتب  یفوتم 965 ، یناثلا ، دیهشلا  هیقشمدلا ، هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  . 8
مق 1403.

.توریب ، 1385 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  عبط  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحتب  دیدحلا ، یبا  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  . 9

.مق نایراصنالا ، هسسؤم  و  يدهملا ، مامالا  هسسؤم  ق ، 1411 ه - هعبط 25 / هیداجسلا ، هفیحصلا  . 10

.ش لاس 1335  عبط  يراصنا ، مجرتم  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  راصق  تاملک  هعومجم  مکحلا ، ررغ  . 11

.یمالسالا رشنلا  هسسؤم  یلوالا 1417 ، عبط  یفوتم 368 ، یمقلا ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  لیلجلا  خیش  تارایزلا ، لماک  . 12

-. یلوا 1410 ه عبط  نیسردملا ، هعماج  یفوتم 690 ، یبآلا ، لضافلا  زومرلا ، فشک  . 13

122 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

-. 1401 ه مق ، مایخلا  عبط  رادیب ، تاراشتنا  یفوتم 400 ه -- يزارلا ، یمقلا  زازخلا  رثالا ، هیافک  . 14

هعامجل هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسـسؤم  مارحلا 1405 ، مرحم  عـبط  یفوتم 381 ، قودـصلا ، خیـشلا  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  . 15
.نیسردملا
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.مالسلا هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  هیناثلاهعبط 1408 ، یفوتم 1320 ، یسربطلا ، يرونلا  ققحم  لئاسولا ، كردتسم  . 16

.یلیبدرا هاورلا  عماج  . 17

.نانجلا حیتافم  . 18

سابع خیش  هرخآلا ، لزانم  . 19
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عبط 1419. مق ، نیسردملا  هعامجب  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  یفوتم 1359 ، یمق ،

هسماخ 1390. عبط  یمالسالا ، بتکلاراد  عبط  یفوتم 381 ، یمقلا ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 20

لوالا 1409. یمالسالا ، مالعالا  بتکم  عبط  یفوتم 966 ، یناثلا ، دیهشلا  دیفتسملا ، دیفملا و  بدا  یف  دیرملا  هینم  . 21

.هغالبلا جهن  . 22

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحلا  راد  عبط  یفوتم 1104 ، یلماعرح ، هعیشلا ، لئاسو  . 23

123 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هاگن کی  رد  یلاعلا  هلظدم  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ 

همجرت نابز --- باتک --- مان  --- 

ریسفت نآرق و 

----- یسراف ترطف --- هیآ  ریسفت  --- 1

----- یبرع فیرحتلا --- نع  نوصم  نآرقلا  --- 2

----- یبرع ریهطتلا --- هیآ  ریسفت  --- 3

----- یبرع راذنالا --- هیآ  ریسفت  --- 4

ثیدح

یسیلگنا ودرا / یبرع --- دلج --- رد 3  رثالا  بختنم  --- 5

--- یبرع رظتنملا --- هبیغ  ---- 

یسراف یبرع --- هماع ---) بتک  نم  ثیدح  رشع  هئم و  ( ) ع  ) نینمؤملاریما بقانم  نم  سبق  --- 6

یسراف ثیدح -------- رد  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  زا  يوترپ  ---- 

----- یبرع اهظافلا --- اهدانسا و  رشع ، ینثالا  همئالا  ثیداحا  --- 7

----- یبرع لئاضفلا --- ثیداحا  --- 8
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هقف

----- یسراف لئاسملا --- حیضوت  --- 9

----- یسراف ماکحالا --- بختنم  ---- 

یسیلگنا یسراف --- ناناوجون --- ماکحا  --- 10

----- یسراف دلج --- رد 2  ماکحالا  عماج  --- 11

----- یسراف ییاضق --- تائاتفتسا  --- 12

----- یسراف یکشزپ --- تائاتفتسا  --- 13
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یبرع یسراف --- جح --- کسانم  --- 14

یبرع یسراف --- هدرفم --- هرمع  کسانم  --- 15

----- یسراف جح --- نوماریپ  لاؤس  رازه  --- 16

يرذآ یسراف --- دلج --- رد 2  شسرپ  هب 300  هاتوک  خساپ  --- 17

----- یسراف سمخ --- ماکحا  --- 18

----- یسراف فقو --- رد  تبرق  دصق  رابتعا  --- 19

----- یسراف هیوناث --- ماکحا  رد  هلاسر  --- 20

----- یبرع دلج --- رد 4  جحلا  هقف  --- 21

----- یبرع دلج --- رد 2  دابعلا  هیاده  --- 22

----- یبرع لئاسلا --- هیاده  --- 23

----- یبرع یقثولا --- هورعلا  یلع  یشاوح  --- 24

یف رخافلا  لوقلا  --- 25
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----- یبرع رفاسملا --- هالص 

----- یبرع سمخلا --- هقف  --- 26

----- یبرع هولصلا --- تاقوأ  --- 27

----- یبرع هتاقحلم ---) هماکحا و   ) ریزعتلا --- 28

یسراف یبرع --- هموکحلا --- دوجو  هرورض  --- 29

----- یبرع هثدحتسملا --- تالماعم  یف  هلاسر  --- 30

----- یبرع دیال --- هنیب و  نود  نم  لام  یف  یعادتلا  --- 31

----- یبرع هتیکلم --- هبتشملا  نّیعملا  لاملا  یف  هلاسر  --- 32

----- یبرع نیمیلا --- نع  هیلع  یعدملا  لوکن  مکح  --- 33

----- یبرع هجوزلا --- ثرا  --- 34

----- یبرع هبصعلا --- ثرا  یف  قحلا  داج  خیشلا  عم  --- 35

----- یبرع حصان --- نبا  فیرظ  تاید  لوح  --- 36

----- یبرع هراختسالا ---) هیعورشم   ) مالزالاب ماقستسالا  لوح  ثحب  --- 37

----- یبرع سمخلا --- لئاسرلا  ---- 

----- یبرع هینیسحلا --- رئاعشلا  --- 38

يرذآ دنادب -------- دیاب  ناملسم  ره  هچنآ  ---- 

125 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

هقف لوصا 

----- یبرع دلج --- رد 3  لوصالا  نایب  --- 39

----- یبرع هرهشلا --- یف  هلاسر  --- 40
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----- یبرع هیمکحلا --- ههبشلا  یف  رثکالا  لقالا و  مکح  یف  هلاسر  --- 41

----- یبرع طورشلا --- یف  هلاسر  --- 42

مالک دیاقع و 

----- یسراف نید --- ضرع  --- 43

----- یسراف راگدیرفآ --- يوس  هب  --- 44

----- یسراف هغالبلا --- جهن  رد  تایهلا  --- 45

----- یسراف دلج --- رد 2  نید  فراعم  --- 46

----- یسراف ریدغ --- یخیرات  زور  نوماریپ  --- 47

----- یسراف اپورا --- زا  مالسا  يادن  --- 48

----- یسراف نافرع --- هفسلف و  رب  یشرگن  --- 49

----- یسراف تافرع --- رد  شیاین  --- 50

----- یسراف جح --- همانرفس  --- 51

----- یسراف هاگآ --- دیهش  --- 52

يرذآ یسراف --- ناما --- نما و  دیون  --- 53

----- یسراف شسرپ --- هد  هب  خساپ  --- 54

----- یسراف تیودهم --- تلاصا  --- 55

یبرع یسراف --- تماما --- ماظن  رد  دیحوت  یلجت  --- 56

----- یسراف يربهر --- تماما و  ماظن  --- 57

----- یسراف یعیرشت --- تیالو  ینیوکت و  تیالو  --- 58

----- یسراف ماما --- تفرعم  نوماریپ  --- 59
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----- یسراف شخب --- تاجن  هدیقع  --- 60

----- یسراف همیرک --- تلود  يوس  هب  --- 61

یبرع یسراف --- تیودهم --- تشادرواب  --- 62

----- یسراف تکرح --- تمواقم و  لماع  راظتنا ، --- 63

یبرع یسراف --- هبدن --- ياعد  رد  تیالو  غورف  --- 64

----- یسراف ادخ --- تجح  تفرعم  --- 65

----- یسراف نامز --- ماما  هب  ناهج  یگتسباو  --- 66

یسیلگنا یسراف --- هیماما --- عیشت  رد  تیودهم  هدیقع  باتک  نوماریپ  تاحیضوت  --- 67

حرش
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126 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح 

----- یسراف يودهم --- ياه  مایپ  --- 68

یسیلگنا یسراف --- تیودهم --- نامتفگ  --- 69

----- یسراف تیودهم --- تماما و  ---- 

----- یسراف ییاروشاع --- نامتفگ  --- 70

----- یسراف یمالک --- تالاقم  --- 71

----- یبرع هللا --- باتک  يده  یلا  --- 72

----- یبرع بیجتف --- عمست  ناریا  --- 73

----- یبرع همئالا --- ءایبنالا و  همصع  لوح  هلاسر  --- 74

----- یبرع ردقلا --- ربجلا و  هلاسر  یلع  تاقیلعت  --- 75

----- یبرع بهذملاو --- ثیدحلاو  باتکلا  یف  تاحمل  ---- 

----- یبرع قدصلاهوعد --- قحلا و  توص  --- 76

----- یبرع س ---)  ) ارهزلا یلع  ع )  ) یلع مامالا  هبطخ  هبوذکا  در  --- 77

هسنارف ودرا / یبرع --- هضیرعلا --- هطوطخ  یف  بیطخلا  عم  --- 78

----- یبرع ءادبلا --- یف  هلاسر  --- 79

----- یبرع رشع --- ینثالا  همئالا  یلوتی  نمل  رصبلا  ءالج  --- 80

----- یبرع هقرف --- نیعبس  ثالث و  یلع  نیملسملا  قارتفا  ثیدح  --- 81

----- یبرع ملاعلا ---؟ اذهل  نم  --- 82

یسراف یبرع --- دیفملا --- خیشلا  قودصلا  خیشلا  نیملعلا ، نیب  --- 83

یسراف دیفم -------- خیش  قودص و  خیش  نایم  يرواد  --- 
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----- یبرع نامجلا ---» یقتنم   » و مراکملا » لایکم   » و رثالا » بضتقم   » یلع هّلصفم  تامّدقم  --- 84

----- یبرع فالتخالاو --- لالضلا  نم  هّمالا  ناما  --- 85

----- یبرع ع ---)  ) نیسحلا مامالا  یلع  ءاکبلا  --- 86

----- یبرع هلیخدلارابخالاب --- یمسملا  باتکلا  یلعهفیطللا  دوقنلا  --- 87

127 ص : مالسلا ، هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  نید  ضرع  ثیدح  حرش 

یتیبرت

----- یسراف قالخا --- تیبرت و  بتکم  نیرت  یلاع  ناضمر ، كرابم  هام  --- 88

----- یسراف رکنم ---) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) حالصا هار  --- 89

----- یسراف ناناوج --- اب  --- 90

خیرات

----- یسراف هعیش --- یملع  ياه  هزوحریس  --- 91

----- یسراف یخیرات ---) ثداوح   ) خیرات رد  ناضمر  --- 92

هریس

----- یسراف ع ---)  ) نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  --- 93

----- یسراف لامج --- هنیآ ي  ---- 

----- یسراف باتفآ --- هاگن  زا  ---- 

----- یسراف تربع --- کشا و  ---- 

مجارت

----- یسراف یفاص --- داوج  دمحمالم  دنوخآ  هللا  تیآ  یناگدنز  --- 94

----- یسراف ناّیح --- نب  رباج  یناگدنز  --- 95
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----- یسراف فسادوب --- یناگدنز  --- 96

رعش

----- یسراف راعشا --- ناوید  --- 97

----- یسراف روضح --- مزب  --- 98

----- یسراف نیقرشم --- باتفآ  --- 99

----- یسراف نمؤملا --- هفیحص  --- 100

----- یسراف یفطصملا --- طبس  --- 101

----- یسراف لاصو --- يوزرآ  رد  --- 102

اه هلاقم 
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اه هباطخ  و 

----- یسراف اه ---) مایپ  هعومجم   ) يرادیب ثیدح  --- 103

----- یسراف باتفآ --- ناگرپ و  بش  --- 104

----- یسراف اروشاع --- بش  ---- 

----- یسراف اروشاع --- حبص  ---- 

----- یسراف ناییاروشاع --- اب  --- 105

________________________________________

.هزمح یبا  ياعد  لثم  ددعتم  هیعدا ي  رد  (. 1 [ ) 1]

هیآ ي 8. میرحت ، هروس ي  (. 1 [ ) 2]

هیآ ي 12. دیدح ، هروس ي  (. 2 [ ) 3]

.603 / 2 ح 1 - لصف 75 ، مکحلا ، ررغ  135 و  / 46 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 4]

هبطخ ي 224. هغالبلا ، جهن  (. 2 [ ) 5]

هیآ ي 23. دیدح ، هروس ي  (. 1 [ ) 6]

180 و 143. / 67 راونالاراحب ، (. 2 [ ) 7]

هیآ ي 28. دعر ، هروس ي  (. 1 [ ) 8]

هیآ ي 173. نارمع ، لآ  هروس ي  (. 2 [ ) 9]

هیآ ي 39. فهک ، هروس ي  (. 3 [ ) 10]

هیآ ي 44. رفاغ ، هروس ي  (. 4 [ ) 11]

هیآ ي 3. قالط ، هروس ي  (. 5 [ ) 12]

هیآ ي 38. رمز ، هروس ي  هیآ ي 129 و  هبوت ، هروس ي  (. 6 [ ) 13]
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هیآ ي 156. هرقب ، هروس ي  (. 7 [ ) 14]

هیآ ي 40. فسوی ، هروس ي  هیآ ي 23 و  مجن ، هروس ي  (. 1 [ ) 15]

هیآ ي 7. دوه ، هروس ي  (. 1 [ ) 16]

.247 / 54 راونالاراحب ، ، 88 هیئاّنهملا : هبوجأ  (. 1 [ ) 17]

هبطخ 91. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 18]

ص 53. تالاقملا ، لئاوا  (. 1 [ ) 19]

ص 22. لوصف ، (. 1 [ ) 20]

هیآ ي 8. دعر ، هروس ي  (. 2 [ ) 21]

هیآ ي 231. هرقب ، هروس ي  (. 3 [ ) 22]

هیآ ي 110. هط ، هروس ي  (. 4 [ ) 23]

.361 / 30 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 24]

ص 330. ج 1 ، هاورلا ، عماج  (. 2 [ ) 25]

ص 239. دیرملا ، هینم  (. 1 [ ) 26]

.3 - 9 / 66 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 27]

.537 باب 107 ، تارایزلا ، لماک  ص 99 ، لامعالا ، باوث  (. 1 [ ) 28]

321 لمعلا 17 / يوتفلا و  ءاضقلا و  یف  طایتحالا  فقوتلا و  مکح  باب  یضاقلا -...  تافـص  باتک  لئاسولا ، كردتـسم  (. 1 [ ) 29]
[. ح 32 ش 21470

بانتجا بوجو  باب  داهجلا - باتک  هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 30]
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.255 / 15 - 11 ح 20437 / مراحملا -

ص 379. ح 1 ، هبیغلا ، عوقو  نم  مالسلا  هیلع  يداهلا  هب  ربخأ  ام  بابلا 37 ، نیدلا ، لامک  (. 1 [ ) 31]

ح 37. باب 2 ، ص 81 ، دیحوت ، (. 2 [ ) 32]

.81 / 66 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 33]

.88 / 7 ح 8807 ، ءاعدلا ،...  یف  لاقی  نأ  بحتسی  ّهنأ  باب  هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 34]

ص 83. ح 3 ، دحوملا ، دیحوتلا و  دحاولا و  يانعم  باب  دیحوتلا ، (. 2 [ ) 35]

هدرمـش و طوبرم  تافـص  رد  هیبشت  لاطبا و  هب  ار  هلمج  نیا  رد  ثحب  ادتبا  هدش  عبط  هک  يا  هخـسن  رد  هک  دـنامن  یفخم  (. 1 [ ) 36]
هـسفن ّدـح  یف  زین  بلطم  نآ  لصا  نوچ  اما  تسا  تاذ  هب  طوبرم  ثحب  دوش  یم  مولعم  تایاور  نیا  هب  هجوت  اب  هک  میا  هدومن  راهظا 

یم لماش  زین  ار  تافـص  زا  ثحب  قالطا  هب  نیّدـحلا »...  نع  جراخ  هلمج ي « تسین و  طابترا  یب  مه  ثحب  ّلک  اـب  تسا و  حـیحص 
هب دودـحم  ینعی  تسا  جراخ  دـح  ود  زا  ادـخ  ینعی  نیدـحلا ...  نع  جراخ  میروآ : یم  یقرواپ  ناونع  هب  اجنیا  رد  ار  ناـیب  نآ  دوش 
زع وا - رب  تفـص  تاـبثا  اـی  بیکرت  هب  لوـق  زا  زیهرپ  طرف  زا  هک  لاـطبا  دـح  لوا  .تسین  فـیرعت  ود  نیا  هب  فورعم  دـح و  ود  نیا 
دح مود  .درامشب  تردق  ملع و  لثم  یتافص  دقاف  هللاابذایعلا ، ار  یلاعت  يراب  تاذ  و  دیامن ، یفن  وا  زا  ار  هیتوبث  تافص  هّرملاب  همـسا -

هکلب دنادب ، وا  تاذ  ریغ  نارگید  لثم  ار  رگید  تافـص  یـضعب  تردق و  ملع ، دیامن و  قلخ  هب  هیبشت  شتافـص  رد  ار  ادـخ  هک  هیبشت 
دشاب لئاق  نیرما  نیب  رما  هب  مه  اجنیا  رد 
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عرش لقع و  ترورض  اب  فلاخم  هک  دیامن  یفن  وا  زا  ار  تافـص  نیا  هن  .دنادن  وا  ریغ  دنادب و  وا  تاذ  نیع  ار  یلاعت  يراب  تافـص  و 
تقیقح دومن  هیبشت  ناوت  یمن  يزیچ  هب  زین  ار  وا  تاذ  هک  نانچ  دنادب ؛ وا  تاذ  رب  دیاز  دنک و  قلخ  هب  هیبشت  ار  وا  تافص  هن  تسا و 

ملع لثم  تسین و  وا  تاذ  رب  دـیاز  وا  ملع  هک  میناد  یم  ام  .تسا  تخانـش  زا  هزنم  وا  تاذ  لثم  تسا ، وا  تاذ  نیع  هک  ار  وا  تاـفص 
.تسا اناد  ملاع و  زیچ  همه  هب  وا  میناد  یم  هک  نانچ  تسین  قولخم 

.265 / 3 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 37]

.82 / 1 ح 2 ، یش ء ، هنأب  لوقلا  قالطا  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاکلا  نم  لوصالا  ص 104  ح 1 و 7 ، باب 7 ، دیحوتلا ، (. 2 [ ) 38]

ص 106. ح 6 ، باب 7 ، دیحوتلا ، (. 1 [ ) 39]

.267 / 22 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 40]

ص 246. ح 1 ، باب 36 ، دیحوتلا ، (. 1 [ ) 41]

.282 / 1 ثیدح 2 ، لیذ  یش ء ، هنأب  لوقلا  قالطا  باب  دیحوتلا ، باتک  لوقعلا ، هآرم  (. 1 [ ) 42]

یم هدافتسا  تانکمم  تایتاذ  تافص و  ریاس  تیمسج و  زا  یلاعت  يراب  هزنت  مازتلالاب  زین  یَـش ء » ِهْلثِمَک  َسَیل  زا « دنچ  ره  (. 1 [ ) 43]
.دوش یم  هدافتسا  تانکمم  تایتاذ  تافص و  زا  لاعتم  دنوادخ  هّزنت  هقباطملاب  مسجب »...  سیل  هلمج ي « زا  اما  دوش 

ص 419. قودص ، خیش  یلاما  (. 1 [ ) 44]

هیآ ي 35. روط ، هروس ي  (. 2 [ ) 45]

یهحفص 278. یسراف ، رعش  یهمجرت  اب  دیجم  نآرق  (. 3 [ ) 46]

هبطخ 186. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 47]

ح 3346، ءاضقلا ، یف  طایتحالا  فقوتلا و  بوجو  باب  ءاضقلا ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 48]
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.117 / 18 ح 20 ،

.50 / 13 هبطخ ي 231 ، لیذ  دیدحلا ، یبا  نبال  هغالبلا ي  جهن  حرش  (. 1 [ ) 49]

ص 223. هیداجس ، هفیحص ي  ص 165 ، لامعألا ، لابقا  (. 1 [ ) 50]

هیآ ي 1. ءارسا ، هروس ي  (. 1 [ ) 51]

هیآ ي 63. ناقرف ، هروس ي  (. 2 [ ) 52]

.35 / 26 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 53]

ياه 23 و 24. هیآ  (، 2 هرقب ( هروس ي  (. 2 [ ) 54]

هیآ ي 124. هرقب ، هروس ي  (. 1 [ ) 55]

.تسا هدش  رکذ  فلتخم  تارابع  هب   359 / 10 ریدغلا ، (. 1 [ ) 56]

هیآ ي 59. ءاسن ، هروس ي  (. 2 [ ) 57]

.18 / 2 ح 1 - مالسالا ، مئاعد  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاکلا ، نم  لوصالا  (. 1 [ ) 58]

.8 / 1 زومرلا ، فشک  (. 2 [ ) 59]

تمکح 147. هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 60]

هیآ ي 6. بازحا ، هروس ي  (. 1 [ ) 61]

.172 / 27 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 62]

.98 / 6 هعماج ، ترایز  باب  ماکحالا ، بیذهت  (. 2 [ ) 63]

.101 / 6 هعماج ، ترایز  باب  ماکحالا ، بیذهت  (. 3 [ ) 64]

.9 هیآ ي 8 - مجن ، هروس ي  (. 1 [ ) 65]

هیآ ي 1. ءارسا ، هروس ي  (. 2 [ ) 66]

هیآ ي 45. فرخز ، هروس ي  (. 1 [ ) 67]
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هیآ ي 94. سنوی ، هروس ي  (. 2 [ ) 68]

.187 / 1 دیهشلا ، رعش  هنع ، هللا  یضر  یناثلا  دیهش  لاح  حرش  هیهبلا ، هضورلا  (. 1 [ ) 69]

ص 33. هلآو ،...  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هدالو  نایب  یف  لصف  هیهبلاراونالا  (. 2 [ ) 70]

هیآ ي 23. مجن ، هروس ي  (. 1 [ ) 71]

.197 / 8 ح 186 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 72]

.386 / 18 راونالاراحب ، ص 295 ؛ هینسلا ، رهاوجلا  (. 1 [ ) 73]

هیآ ي 15. دمحم ، هروس ي  (. 1 [ ) 74]

هیآ ي 29. فهک ، هروس ي  (. 2 [ ) 75]

هیآ ي 1. جح ، هروس ي  (. 1 [ ) 76]

هیآ ي 15. هط ، هروس ي  (. 2 [ ) 77]

هیآ ي 187. فارعا ، هروس ي  (. 3 [ ) 78]

هیآ ي 1. تمایق ، هروس ي  (. 4 [ ) 79]

، نورشعلا ثلاثلا و  بابلا  نیدلا ، لامک  (. 1 [ ) 80]
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.54 رثالا ، هیافک  253 و  / 1 ح 3 ،

حیتافم رد  نینچمه  هک  تسا  ییاعد  عیادو ، زا  نآ  ظفح  نامیا و  لامک  يارب  اـهاعد  هلمج  زا  ص 86 و  نانجلا ، حیتافم  (. 2 [ ) 81]
رد اعد  لک  دوش  هدناوخ  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  همحرلا  هیلع  یسوط  خیـش  زا 

.تسا روکذم  نیمه ص 68  رد  حیتافم 

ص 116. هرخآلا ، لزانم  (. 1 [ ) 82]

هیآ ي 27. میهاربا ، هروس ي  (. 2 [ ) 83]

.78 / 1 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 1 [ ) 84]
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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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