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مالسلا هیلع  یلع  ماما  یسایس  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یسایس  یناگدنز  باتک : مان 
فراعم دیجم  رتکد  هدنسیون :

هیروس تایلاع و  تابتع  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
رعشم رشن  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
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7 ص :

راتفگشیپ

ماما نآ  یگدـنز  فلتخم  ياههرود  رد  نآ  یلجت  ترـضح و  نآ  یـسایس  تایح  عوضوم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  داعبا  نیرتزراب  زا 
ياهژیو هریس  زا  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  ترضح  نآ  هک  ددرگیم  نشور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رابرپ  تایح  رد  هعلاطم  اب  تسا .

. تسا مالسا  بتکم  زا  يریذپریثأت  نآ  یگژیو  نیرتمهم  هک  هدرک  يراشفاپ  یصاخ  ياهشزرا  رب  هدومن و  يوریپ 
، یعاـمتجا یـسایس ، فلتخم  ياـههصرع  رد  ترـضح  نآ  هک  ددرگیم  نشور  نایعیـش ، نیتـسخن  ياوشیپ  یناگدـنز  رد  رظن  اـب  نینچمه 

نآ یگدـنز  هراـبرد  هک  یققحم  يارب  هک  يروـط  هـب  تـسا ؛ هدوـب  زاـتمم  یتیـصخش  ریظنیب و  ياهوـسا  یگنهرف و ...  یقـالخا ، یماـظن ،
يدعب رب  ترضح  نآ  یناگدنز  زا  يدعب  حیجرت  باختنا و  دزادرپیم  یسررب  هب  راوگرزب 
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8 ص :
. دشابیم راوشد  يراک  رگید 

حرـش هب  اّزجم و  اًلماک  عطقم  هس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدنز  هک  دنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رب  مالـسا  خـیرات  ناققحم  ناسیون و  هریس 
: تسا هدش  لیکشت  ریز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رصع  لوا : هرود 
هناگ هس  يافلخ  رصع  مود : هرود 

يرهاظ تفالخ  رصع  موس : هرود 
نآ هب  دوخ  راـثآ  بتک و  رد  یّنـس  هعیـش و  نادنمـشناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياـهلیلحت  ثحب و  قوـف  ياـههرود  زا  کـی  ره  هراـبرد 

اب نامزمه  هک  لوا  هرود  رد  ترضح ، نآ  یـسایس  روضح  ینعی  نانمؤمریما  تایح  زا  یـصاخ  هبنج  هب  اهنت  قیقحت  نیا  رد  اما  دناهتخادرپ ،
رد مالـسلا  هیلع  یلع  تایح  رگید  عطاقم  هک  تسا  دیما  هدـش و  هتخادرپ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  تثعب و 

. دریگ رارق  یسررب  دروم  رگید  ياههوزج 
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9 ص :
مالسا ربمایپ  رصع 

مالسا ربمایپ  رصع 

ترضح نآ  تیبرت  تحت  دیدرگ و  طبترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یکدوک  ناوا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسیونهریـس  فارتعا  هب 
هتـشون يرُذالب  لوق  زا  دیدحلا  یبانبا  دروم  نیا  رد  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  یگلاس  هد  زا  لبق  دیدرت  نودـب  هرود  نیا  تفرگ . رارق 
داهنشیپ سابع  هزمح و  دوخ  يومع  ود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، عقاو  هکم  رد  يدیدش  یطحق  یلاسکشخ و  یلاس  : » تسا

دنتفر و بلاطوبا  دزن  مه  قافتا  هب  سپ  دنیامن . کبس  وا  رب  ار  یگدنز  راب  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یکی  یتسرپرس  لوبق  اب  مادک  ره  هک  درک 
: تفگ نانآ  هب  بلاطوبا  دراذگ . نانآ  هدهع  هب  ار  يدنزرف  یتسرپرس  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا 

يارب ار  رفعج  هزمح  دومن ، باختنا  ار  بلاط  سابع  دینیزگرب . دوخ  يارب  دـیهاوخب  هک  ار  يرگید  رـسپ  ره  دـیراذگب و  نم  يارب  ار  لیقع 
هک ماهدیزگرب  دوخ  يارب  ار  یسک  نم  تفگ : نانآ  هب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  زین  دمحم  درک و  رایتخا  دوخ 

مالسا ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :
«. تسا هدیزگرب  میارب  ادخ 

یلـص ادخ  لوسر  نماد  رد  یگلاس  شـش  نس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناخروم  هدیقع  هب  : » دیازفایم ارجام  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تبقارم  تحت  یکدوک  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دیدرگ  ببـس  هعقاو  نیا   1(1) «. تفاـی شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا 
نآ بلطم  نیا  لیلد  دـشاب . هتفرگن  دوخ  ردـپ  زا  ار  نآ  ریظن  هک  دریذـپب  ریثأت  راوگرزب  نآ  تیـصخش  زا  لمع  رد  دریگ و  رارق  هلآ  هیلع و 

توعد ندش  ینلع  زا  سپ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يو  غیردیب  تیامح  شیرق و  نیب  رد  بلاطوبا  يرتهم  دوجو  اب  هک  تسا 
هب ترـضح  نآ  هچنآ  هکلب  درادـن ، هراـشا  ردـپ  زا  دوـخ  يریذـپریثأت  هب  ینخـس  چـیه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  قلطم  يریذپریثأت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  يو  یهارمه  هلأسم  هتفگ  نخـس  نآ  زا  تحارص 
. دشابیم هلآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  امـش  : » دـیامرفیم ربمایپ  باحـصا  هب  باطخ  هعـصاق  هبطخ  رد  هلمج  زا 
يوب و  درـشفیم ...  شاهنیـس  هب  ارم  داد . رارق  دوخ  ناماد  رد  ارم  هک  مدوب  كدوک  دـیتسه . هاـگآ  ترـضح  نآ  دزن  نم  صوصخم  تلزنم 

. دینایوبیم نم  هب  ار  دوخ  شوخ 

.236 ماشه 1 /. نبا  هریس  هب  فورعم  هیوبنلا  ةریسلا  ، 15 هغالبلاجهن 1 /. حرش  - . 1
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11 ص :
: هک دهدیم  حیضوت  هبطخ  نیمه  رد  زاب  (1)2 و  «. تشاذگیم نم  ناهد  رد  اذغ  دوخ  تسد  اب  وا  و 

3(2) «. ِِهب ِءادتقالاب  ینُُرمأَی  ًاْملِع و  ِِهقالْخا  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  یل  ُعَفرَی  هّما  ََرثا  ِلیصَفلا  ِعاّبتا  ُهِعبَّتا  ُْتنُک  ْدََقل  َو  »
هب ار  دوخ  لئاضف  زا  یکی  زور  ره  وا  متفریم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یپ  رد  دوریم  ردام  لاـبند  هب  هک  ياهقاـن  هچب  ناـسب  نم  ینعی :

. منک يوریپ  نآ  زا  هک  درکیم  شرافس  درکیم و  میلعت  نم 
ادـخ لوسر  اهنت  هک  تفای  تسد  یقیاقح  رارـسا و  هب  یکدوک  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هبناج  همه  تبحاصم  نیا  هب  هجوت  اـب 

رد ای  رهـش و  رد  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیاس  هب  هیاس  اج  همه  ترـضح  نآ  دوب . هدـش  فقاو  قیاـقح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هکنآ رگم  تشگیمن  فوشکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رب  یتقیقح  تهج  نیا  زا  و  ناتـسهوک . ای  تشد و  رد  رهـش و  زا  جراخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  ترضح  نآ  هک  درادن  یبجعت  نیاربانب  تفرگیم . رارق  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
: دیامرفیم هبطخ  نامه  رد  شترضح  دشاب ، هلآ 

یلـص ادخ  لوسر  هک  ياهناخ  زج  ماگنه  نآ  رد  دیدیمن . ار  يو  یـسک  نم  زج  مدـیدیم و  ار  وا  نم  دـیزگیم . تولخ  ارِح  رد  لاس  ره  »
ییانشور مدوب . نانآ  نیموس  نم  و  دوب ، هتفاین  هار  یناملسم  ياهناخ  چیه  رد  دوب ، نآ  رد  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا 

.406 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  - . 1
.406 نامه / - . 2
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12 ص :
هب نم  زا  شیپ  سکچیه  : » هک دنکیم  هفاضا  رگید  ياج  رد  زاب  (1)4 و  «. مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  يربمایپ  یحو و 

5(2) «. تفاین ششخب  رد  ندوزفا  محر و  هلص  نم  نوچ  تفاتشن و  قح  توعد  نتفریذپ 

.406 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  - . 1
.257 نامه / - . 2
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13 ص :
ص)  ) ربمایپ تثعب  و  ع )  ) یلع

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  مالسلا و  هیلع  یلع 

بلطم نیا  رب  دروآ . ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نادرم  زا  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذـگ  هکناـنچ 
تثعب هظحلرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هک  دندمآرب  ددـصرد  ّتنـس  لها  ناخروم  زا  یخرب  اما  دـنراد . رظن  قافتا  یّنـس  هعیـش و  ناخروم 

یلـص ادخ  لوسر  نیا  هک  دناهدرکن  هجوت  نانیا  دنهاکب ؛ نآ  شزرا  زا  دـنهد و  هولج  غلابان  یکدوک  نامیا  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ناونع هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  راذـنالاموی »  » هثداـح رد  تشاد و  هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  توعد  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا 

رد نیارباـنب  و  درک ، یفرعم  مدرم  هب  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  یـصو و  ردارب ، ناونع  هب  ار  وا  درـشف و  دوـخ  تسد  رد  هدـنروآ  ناـمیا  نیتـسخن 
وغل و يراک  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مادقا  دشابن ، رادروخرب  یمالـسا  رابتعا  شزرا و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هک  یتروص 

: تسا هدروآ  تنس - لها  سیونهریس  نیرتیمیدق  ناونع  هب  قاحسا - نبا  دوشیم . دادملق  شزرایب 
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14 ص :
یبا نبیلع  دومن ، قیدصت  ار  يو  توعد  درازگ و  زامن  وا  اب  دروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نادرم  زا  هک  یـسک  نیلوا  »
درک صوصخم  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  اما  دوب ، هلاس  هد  یکدوک  نامز  نیا  رد  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  بلاط 

اب تنس  لها  رگید  خروم  يربط   6(1) «. دومن دشر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناماد  رد  مالسا  زا  لبق  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  یکی 
: هک تسا  هداد  رارق  حیرصت  دروم  ار  بلطم  نیا  دوخ  باتک  رد  راذنالاموی »  » هثداح رکذ 

یصو ردارب و  نیا ، دومرف : شیرق  هب  باطخ  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
دنتفگیم بلاطوبا  هب  دنتساخرب و  نانکهدنخ  وا  موق  اما  دینک . تعاطا  وا  زا  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  تسامـش . نیب  رد  نم  هفیلخ  زین  نم و 

مالـسلا هیلع  یلع  روضح  هک  دوب  نامز  نیا  زا  تهج  ره  هب   7(2) !«. ینک تعاطا  ار  وا  یشاب و  اونـش  دوخ  رـسپ  زا  هک  داد  نامرف  وت  هب  هک :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  روای  ریزو و  ناونع  هب  ترـضح  نآ  تفاـی . ياهژیو  ياـنعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نایاپ  ات  یهارمه  تنواعم و  نیا  تفگ  میهاوخ  هک  یحرـش  هب  دیدرگ و  یفیلاکت  فیاظو و  رادهدهع 
. تفای همادا  هلآ 

قاحسا نبا  زا  لقن  هب   262 ماشه 1 / نبا  هریس  - . 1
.321 يربط 2 / خیرات  - . 2
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15 ص :
ص)  ) ادخ لوسر  اب  یحور  یگناگی  داحتا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یحور  یگناگی  داحتا و 

رارقرب دوخ  باحـصا  زا  مادـکچیه  اـب  ار  نآ  ریظن  هک  دومن  رارقرب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  ياهژیو  دـنویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نیب  یـصاخ  یگناگی  داحتا و  نآ  ساسارب  تفرگ و  تروص  ترزاوم  تاخاوم و  دقع  بلاق  رد  دـنویپ  نیا  دومرفن .

هب مالـسلا  هیلع  یلع  مادقا  راک و  هک  دوب  يونعم  یحور و  داحتا  نیمه  ساسارب  و  دمآ . دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  مادقا  راک و  هلزنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مادـقا  راک و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مادـقا  راک و  هباثم 

: میزادرپیم هراب  نیا  رد  یلیلحت  هب  سپس  هدرک و  رکذ  دنویپ  نیا  صوصخ  رد  ینیارق  ادتبا  تفریم . رامش 
: دومرف وا  هب  درک و  رایتخا  دوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  باحصا  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 1

« ةرِخآلاو ایندلا  یف  یخا  َتنا  »
هک یعضاوم  زا  یکی  دندرک . نایب  يددعتم  عضاوم  رد  هک  راب ، کی  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  بلطم  نیا  . 
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نیا دوب . دوخ  باحـصا  نیب  رد  يردارب  دـنویپ  يرارقرب  هب  طوبرم  دوـمرف ، حیرـصت  بلطم  نیا  رکذ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
کی اب  نارجاهم  زا  کی  ره  زین  رجاهم و  ود  ره  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مسارم  نیا  رد  داتفا . قافتا  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  هعقاو 

راـیتخا ردارب  ناونع  هب  ار  يرگید  سک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  شیوـخ  دروـم  رد  یلو  دوـمن ، دـقعنم  يردارب  دـنویپ  هنیدـم ، راـصنا  زا  رفن 
. دومرفن

: ریبعت اب  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دسیونیم راصنا  نیرجاهم و  نیب  يردارب  ناونع  تحت  ماشه  نبا 
نیوخا نیوخا  ِهَّللا  یف  اوخآت 

: دومرف تفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  دوخ  اما  دومرف ، دقعنم  يردارب  دنویپ  راصنا  نیرجاهم و  نیب  ، 
یخا اذه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  بزاع  نبءارب  زا  يذمرت  . 2 8(1) «.
9(2) «. کنِم انا  یّنِم و  َتنا  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هجام  نبا  ییاسن و  يذمرت ، هلمج  زا  تنس  لها  ناثدحم  لوق  زا  یطویس  . 3
10(3) «. یلع نم  انا  یّنِم و  یلع  »

. مالسلا هیلع  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  هدانُج  نب  یـشبح  زا  يذمرت  زاب  . 4
یسک و 

.150 ماشه 2 / نبا  هریس  - . 1
.593 يذمرت 5 / ننس  - . 2
.169 افلخلا 1 / خیرات  - . 3
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لوسر نیب  هلیـسو  نیدب  هک  يردارب  دنویپ  هک  دـنامن  هتفگان   11(1) «. مالـسلا هیلع  یلع  ای  مدوخ  زج  دنک  ادا  ارم  ياهتیلوؤسم  دـناوتیمن 

َنوـُنِمْؤُْملا اَـمَّنِإ  : » ساـسارب نآرق  هک  تسا  یمالـسا  یلک  توـخا  زا  ریغ  دـیدرگ  دـقعنم  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نیب یلباقتم  قوقح  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیب  يردارب  هطبار  ساسارب  اریز  تسا . هدرک  نیعم   12(2)« ٌةَوْخِإ
ادخ لوسر  ثراو  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  قوقح  نیا  هلمج  زا  دندش . نآ  تیاعر  هب  فلکم  رفن  ود  ره  هک  دمآ  دوجو  هب  راوگرزب  ود  نآ 
ادخ لوسر  ثاریم  تهج  ییاعدا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  مالـسلا ، هیلع  یلع  دوجو  اب  دـیدرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ره دوـمن ، رارقرب  ناناملـسم  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تاـخاوم  زور  رد  هک  ياهطبار  قباـطم  اریز  درکن . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لالب نیب  تاـخاوم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکناـنچ  ددرگ . یقلت  زین  دوخ  ردارب  ثراو  ناونع  هب  تسناوتیم  یناملـسم 

زا عالطا  تهج  تشگن ، هتـسسگ  زگره  هطبار  نیا  دومن و  دقعنم  يردارب  دـنویپ  یمَعثَخ ) نمحرلادـبع  نب  هَّللادـبع   ) هحیَوُر وبا  یـشبح و 
: هک تسا  هدمآ  خیرات  رد  يردارب  نیا  جیاتن 

تخادرپ نیواود  میظنت  هب  مود  هفیلخ  نوچ  و  دنکفا . تماقا  لحر  اجنآ  رد  دومن و  ترجاهم  ماش  هب  هنیدـم  زا  لالب  مود  هفیلخ  رـصع  رد  »
نیرجاهم و زا  مادک  ره  مهس  و 

.594 يذمرت 5 / ننس  - . 1
.10 تارجح / هروس  - . 2
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لالب يا  هک  داتسرف  ماغیپ  وا  يارب  رمع  نوچ  و  تشادن . روضح  هنیدم  رد  دوخ  يررقم  مهس و  تفایرد  تهج  لالب  دومن ، نییعت  ار  راصنا 
تـسا یتوخا  نآ ، لیلد  و  مهدیم . رارق  هحیوُروبا  يارب  ار  دوخ  مهـس  تفگ : خساپ  رد  لالب  یهدیم ، رارق  یـسک  هچ  يارب  ار  دوخ  مهس 

ادخ لوسر  بیترت  نیمه  هب   13(1) «. درک مهاوخن  تقرافم  وا  زا  زگره  هک  دومن  رارقرب  وا  نم و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
: ندروآ نابز  هب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

« یلع نم  انا  یّنم و  یّلع  »
زا هدش و  یقلت  يدـحاو  صخـش  مکح  رد  راوگرزب  ود  ره  نآ  بجوم  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ و  نیب  ياهژیو  داحتا 

. دندش رادروخرب  رگیدکی  هب  تبسن  یلباقتم  دهعت 
: ریبعت اب  هک  یلباقتم  قوقح  زا  رتهب  عالطا  يارب 

« یلع نم  انا  یّنم و  ٌیلع  »
رد يددعتم  ياهنامیپ  مالسا  روهظ  زا  لبق  هک : میوشیم  رکذتم  دیدرگ ، رارقرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیب 

ياهلیبق اب  يدرف  زین  هاگ  رگید و  هلیبق  اب  ياهلیبق  هاگ  رگید ، درف  اب  يدرف  هاـگ  اـهنامیپ ، نیا  بجوم  هب  دوب . لوادـتم  يراـج و  بارعا  نیب 
یـسایس یقوقح و  رظن  زا  اهنامیپ  نیا  زا  کی  ره  دومنیم . دـقعنم  تالاوم  نامیپ  ای  تیعبات و  نامیپ  يردارب ، نامیپ  هلمج  زا  ییاـهنامیپ 

تشاد و رابتعا  تینوناق و 

.153 ماشه 2 / نبا  هریس  - . 1
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. دروآیم دوجو  هب  نامیپ  نیفرط  تهج  ار  یلباقتم  تادهعت 

: ندروآ نابز  هب  اب  یصخش  رگا  لاثم : ناونع  هب 
« نالف ْنِم  اَنا  یّنم و  ٌنالُف  »

يرگید عفانم  قوقح و  زا  لماک  روط  هب  هک  تخاسیم  مزلم  ار  نیفرط  زا  کی  ره  ترابع  نیا  درکیم ، رارقرب  ینامیپ  ياهلیبق  ای  صخش  اب 
: رکذ اب  یطیارش  رد  هکنآ  رگم  دنادب ، دوخ  هلیبق  وضع  ای  دوخ  نوچ  ار  وا  تهج  ره  زا  دنک و  تیامح 

« ْهنِم اَنا  یّنم و ال  َْسَیل  ٌنالُف  »
. دیامن وغل  ًامسر  ار  دوخ  لاّصتا  دنویپ و 

، هتفر راک  هب  نم »  » فرح نالُف » ْنِم  اَنا  یّنم و  نالف   » دننام یتالمج  رد  برع و  نابز  رد  هک  يدراوم  مامت  رد  ناققحم : زا  یخرب  هدیقع  هب 
هیلاـّصتا نـم  ار  نـم »  » نـیا یخرب  تـهج  نـیا  زا  دــنکیم و  رفن  ود  نـیب  يوـنعم  داـّحتا  یحور و  لاـّصتا  یعوـن  زا  تیاـکح  فرح  نـیا 

زا وت  رسپ  حون  يا  ینعی : - 15(2)« َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  : » دیامرفیم حون  هب  دـنوادخ  هک  اجنآ  زین  میرک  نآرق  رد   14(1). دناهدیمان
رارق راکنا  دروم  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  لصا  هکنآ  هن  تسا  هدـش  یفن  شدـنزرف  اب  حون  يونعم  یحور و  لاصتا  عقاو  رد  تسین - وت  لها 

. دریگ
دوجو برعلاةریزج  رد  مالسا  روهظ  زا  لبق  هک  ياهقباس  قباطم  هک : مینکیم  ناشن  رطاخ  تامّدقم  نیا  رکذ  زا  سپ 

. يدوبهب رقاب  دمحم  زا  نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح   » هلاقم ینیما  همالع  هماندای  باتک  هب  دیرگنب  رتشیب  عالطا  تهج  - . 1
46 دوه : - . 2
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: ندروآ نابز  هب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاد ،

« ّیلَع ْنِم  اَنا  یّنم و  ّیلَع  »
اب مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلهابم  هیآ  رد  زین  میرک  نآرق  هکنانچمه  تشاد ؛ مالعا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  دوخ  یناسفن  یحور و  لماک  داحتا 

هکنآ مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیب  ياهطبار  نینچ  هجیتن  تسا . هدرک  داـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سفن  ریبـعت 
ضرعت و هزاجا  یـسک  هب  دومن و  عافد  شنانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  تاـیح  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  تیامح  عافد و  هفیظو  گنج  ریغ  هچ  گنج و  رد  هچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دادن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تراسج 
ياههئطوت زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ظفح  رد  ار  شقن  نیرتمهم  دوخ  رّرکم  ياهيراکادـف  اب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  هلآ  هیلع و 

مهم ثداوح  یسررب  رد  هک  دراد  دوجو  یثیدح  یخیرات و  عبانم  رد  يرامشیب  نیارق  صوصخ  نیا  رد  دومن . افیا  مالسا  تیبثت  نانمـشد و 
. مینکیم هراشا  نآ  هب  تلاسر  نارود 
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تلاسر نارود  مهم  ثداوح  و  ع )  ) یلع

تلاسر نارود  مهم  ثداوح  مالسلا و  هیلع  یلع 

هراشا

یشقن تلاسر ، رصع  یماظن  یسایس و  تانایرج  رد  ترضح  نآ  شقن  هک  ددرگیم  نشور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  هعلاطم  اب 
یگنرد چـیه  نودـب  دوب و  کـیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  رگید  یباحـص  ره  زا  شیب  ترـضح  نآ  تسا . زاـتمم  ریظنیب و 

. دیدرگیم راذگاو  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  هک  دوب  یتیرومأم  ره  هدامآ 
تایح نایاپ  هب  هچ  ره  اما  تسا ، دوهـشم  يرما  ترـضح ، نآ  تلاسر  زاغآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  یماـگمه 

. ددرگیم رتنایامن  یهارمه  نیا  میوشیم  رتکیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
زا مادک  چیه  هکتساهدیدرگ  رهاظ  نانمؤمریمايارب  یلیاضف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  عیـسو  یماگمه  تهج  يرآ ؛

. دنشابیمن کیرش  ترضح  نآ  اب  لیاضف  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا 
: دوشیم هدنسب  دروم  هدزاود  رکذ  هب  تسا  هدرک  افیا  يرثؤم  شقن  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یمهم  ثداوح  نیب  زا  اجنیا  رد 
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هدنروآ نامیا  نیتسخن  . 1

هعقاو رد  دروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نادرم  زا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  تشذگ  اًلبق  هک  يروط  هب 
بتک رد  يرایـسب  دـهاوش  دروم  نیا  رد  دومن . مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  راکـشآ  تروص  هب  ار  دوخ  تعیب  زین  راذـنالاموی 

. درادن یترورض  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  هدمآ  یخیرات 
نآ زا  یـصخش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  نارود  رد  تسا ، هدرک  رکذ  ذـجان  نبۀـعیبر  لوق  زا  يربط  هک  دـهاوش  نیا  زا  یکی  ربانب 

مورحم قح  نیا  زا  سابع - ینعی  امـش - يومع  دـیدش و  دوخ  يومعرـسپ  ثراو  امـش  لیلد  هچ  هب  نانمؤمریما ، يا  هک : دومن  لاؤس  رورس 
نیا ًاـصوصخم  و  دومن . فیرعت  ار  راذـنالاموی  ناـیرج  دومرف و  توعد  دوخ  خـساپ  عامتـسا  هب  ار  ناناملـسم  ریاـس  يو و  ترـضح  دـنام ؟

نارضاح هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زور  نآ  رد  : » هک داد  رارق  دیکأت  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  ار  بلطم 
: تفگ

؛»؟ یثِراو َو  یبحاص  یخا و  َنوکَی  ْنا  یَلَع  ِینُِعیاَُبی  ْمُکُّیَأَف  »
سلجم نآ  رد  اما  دشاب »؟ نم  بحاص  ثراو و  نم و  ردارب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنکیم  تعیب  نم  اب  توعد  نیا  رب  امـش  زا  کیمادک  : » ینعی

. متساخ اپب  مدوب  تعامج  نآ  درف  نیرتکچوک  هک  نم  تساخنرب و  یسک 
ارم ترضح  نآ  متساخیم  رب  نم  هک  راب  ره  و  دومن . رارکت  ار  دوخ  توعد  تبون  هس  ات  نیـشنب و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 

تسد رب  ار  شتسد  موس  راب  رد  اما  درکیم . نتسشن  هب  توعد 
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16(1). دیدرگ مورحم  نم  يومع  مدش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثراو  نم  تهج  نیا  هب  دومن . بیوصت  ار  متعیب  دز و  نم 

تیبملاۀلیل هثداح  . 2

هشبح و هب  ناناملسم  زا  یعمج  ترجه  مالسا و  جوم  شرتسگ  یپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  زا  لاس  هدزیـس  تشذگ  اب 
روظنم نیدب  دنتفرگ . هکم  زا  وا  جارخا  ای  رورت و  هب  میمصت  دنداتفا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  يّدج  هلباقم  رکف  هب  رفک  نارس  برثی ،

هناخ هب  هلمح  اب  دننک و  باختنا  یناوج  ياهلیبق  ره  زا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  هتخادرپ ، تروشم  هب  هودّنلاراد  رد  كرـش  نارس 
. دنناسر لتق  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هـشقن وت  هرابرد  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاـخ  هب  : » تسا هداد  ربخ  نآ  زا  لکـش  نیا  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  ياهثداـح  ناـمه  نیا 
و دـندرکیم ) ریبدـت   ) هدرک و ییوجهراچ  اهنآ  دـننک . جارخا  هّکم )  ) زا ای  دـنناسرب و  لتق  هب  ای  دـننکفیب ، نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشکیم 
زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یحو  هتـشرف  هک  دوـب  اـجنیا  رد   17(2) «. تسوجهراچ نیرتهب  ادخ  و  درکیم . ریبدـت  مه  دـنوادخ 

هکم و كرت  رب  ینبم  ار  یهلا  نامرف  تخاس و  هاگآ  ناکرشم  میمصت 

.322 يربط 2 / خیرات  - . 1
.30 لافنا / - . 2
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هکنآ يارب  تشاذـگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  عوضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  درک . غـالبا  يو  هب  هنیدـم  هب  ترجه 

يراکادف اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دمارایب . وا  رتسب  رد  ار  بش  هک  دومن  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـنکن ، رظن  بلج  هّکم  زا  يو  جورخ 
هجیتن رد  تخادرپ . تحارتسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  بش  نآ  تفریذـپ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  ماـمت 

. دریگ شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  دوش و  جراخ  لزنم  زا  دیدرگ  قفوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راک  نیا 
هیلع یلع  هب  يرصتخم  ضّرعت  زا  سپ  دنتشگ و  وربور  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دندرک  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هب  ناکرشم  یتقو 

. دندش ادج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیقعت  دصق  هب  مالسلا 
ُهَّللا َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » هک دومرف  لزاـن  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادـف  باـب  رد  لاـعتم  يادـخ 

هب تبـسن  دـنوادخ  و  دنـشورفیم . ادـخ  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  مدرم - زا  یخرب  « ؛ 18(1)« ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر 
«. تسا نابرهم  ناگدنب 

لزاـن مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  هیآ  نیا  : » تسا هدروآ  ساـبع  نبا  لوـق  زا  هیآ  نـیا  لوزن  نأـش  رد  دوـخ  ریـسفت  رد  هللا  مـهمحر  یـسربط 
هللا یلص  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  درب و  هانپ  راغ  هب  درک و  رارف  ناکرـشم  تسد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دیدرگ ،

تیاور دیوگ : زاب  و  دیدرگ . لزان  هنیدم  هّکم و  نیب  رد  زین  قوف  هیآ  و  دیمرآ . هلآ  هیلع و 

.207 هرقب / - . 1
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هیلع یلع  ياپ  نیئاپ  رد  لیئاکیم  رـس و  يالاب  رب  لیئربج  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  هدش 

19(1) «. دـنکیم تاهابم  ناگتـشرف  هب  وت  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : لیئربج  تفرگ و  رارق  مالـسلا 
ربمایپ بناج  زا  روتسد  تفایرد  ضحم  هب  هک  دیدرگ  دهعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  رد  رارقتسا  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  یلع 

کیدزن ناگتـسب  هارمه  هب  دـنادرگرب و  اهنآ  نابحاص  هب  تشاد  رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  هک  ار  مدرم  ياهتناما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک یحرـش  هب  و  دنک . تمیزع  برثی  يوس  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  هلمج  زا  هلآ /- هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ و 

يایاصو قبط  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماغیپ  ندیـسر  زا  سپ  تسا  هدمآ  یخیرات  ياهباتک  رد 
هللا یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هکنآ  رکذ  لباق  هتکن  و  دومن . تکرح  هنیدـم  تمـس  هب  سپـس  هدرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

مالـسلا و هیلع  یلع  اـت  تسـشن  راـظتنا  هب  نادـنچ  اـجنآ  رد  دـنکفا و  تماـقا  لـحرابق  هقطنم  رد  هنیدـم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  زین  هلآ  هیلع و 
20(2). دریگب یشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هنیدم  هب  دورو  رد  هک  تساوخیمن  ایوگ  دندیسر و  هار  زا  شناهارمه 

.601 هباغلادسا 3 / ، 223 يزار 5 / رخف  ریسفت  هب  دیرگنب  زین  535 و  نایبلا 2 / عمجم  - . 1
. يرولامالعا زا  لقن  هب   106 راونالاراحب 19 / هب  دیرگنب  رتشیب  عالطا  تهج  - . 2
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ردب گنج  . 3

نت رازه  لباقم  رد  بسانم ، نادنچ  هن  گرب  زاس و  اب  مهنآ  ناناملسم ، زا  نت  نآ 313  رد  هک  تسا  مالسا  مهم  گنج  نیتسخن  ردب  گنج 
: ناخروم هتفگ  هب  دنتفرگ . رارق  دندوب ، حلسم  نادند  ات  هک  ناکرشم  راّفک و  زا 

يربهر هب  هک  شیرق  تراجت  ناوراک  رب  ار  هار  ات  دیدرگ  جراخ  هنیدم  زا  ناناملـسم  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ریدقت اما  دهدب . دنتخادرپیم - ناناملسم  رازآ  هب  هراومه  هک  شیرق - ياهتنطیش  اهزواجت و  هب  یخـساپ  ددنبب و  دوب  رذگ  رد  نایفـسوبا 
دمحم اب  ندیگنج  نایناوراک و  تاجن  يارب  ورین  مامت  اب  شیرق  دـبلط . يرای  شیرق  زا  دریگ و  رارق  رما  نایرج  رد  نایفـسوبا  هک  دوب  نینچ 
شزرا زا  يداصتقا  یـسایس و  رظن  زا  گنج  نیا   21(1). تفرگ شیپ  رد  ار  ردـب  هار  دـش و  جراخ  هکم  زا  شناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رد هک  ار  شیرق  تیّعقوم  یتراجت  ياههار  هب  ندیشخب  ّتینما  رب  هوالع  تسناوتیم  نآ  رد  يزوریپ  دوب و  رادروخرب  ناکرشم  يارب  ییالاب 
. دشخب دوبهب  دوب ، هدش  فیعضت  هنیدم  هب  ناناملسم  ترجه  یپ 

دادعت رظن  زا  ناناملسم  ناکرشم و  يرباربان  هب  هّجوت  اب  داتفا . قافتا  يرجه  مود  لاس  ناضمر  مهدفه  رد  ردب  گنج 

.191 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالاةریس  - . 1
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زا نت  دـنچ  هناروـالد  دربن  یهلا و  یبیغ  دادـما  اـّما  دوبن . رّوصت  لـباق  ناکرـشم  راـفک و  رب  ناناملـسم  يزوریپ  یگنج ، تاـناکما  تارفن و 
رد تخاس . نانآ  بیصن  ار  تمیزه  تسکـش و  ماجنارـس  دومن و  راوشد  ناکرـشم  رب  ار  راک  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  هژیو  هب  ناناملـسم 
هللا مهمحر  دـیفم  خیـش  قیقحت  هب  و  دـندمآرد . تراسا  هب  زین  نانآ  زا  نت  اههد  دـندش و  هتـشک  شیرق  نارواگنج  زا  نت  داتفه  گنج  نیا 

رد هک  یناـسک  هلمج  زا   22(1). دـندش هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  رفن - شـش  یـس و  زا  شیب  ینعی  دادـعت - نـیا  زا  یمین  زا  شیب 
و دـیلو » «، » هبتُع  » ياهمان هب  نایفـسوبا ) رـسمه   ) دـنه دـنزرف  ردارب و  ردـپ و  دندیـسر  تکاله  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ردـب  گـنج 

: هک تخاس  روآدای  ار  وا  تشون  هیواعم  هب  دوخ  تفالخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ياهمان  رد  دنشابیم . هلظنح » »
23(2) «. ٍدِحاَو ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َو  َِکلاَخ  َو  َكِّدَِجب  ُُهتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِع  َو  »

دورف هلظنح )  ) تردارب و  هبتع ) دنزرف  دـیلو   ) وت ییاد  و  هبتع )  ) وت ّدـج  رب  زور  کی  رد  ار  نآ  هک  يریـشمش  نامه  تسا  نم  دزن  و  : » ینعی
«. مدروآ

گنج رد  شیرق  يزوریپ  یّتح  هک  داهن  نایفسوبا  نادناخ  لد  رب  یغاد  نانچ  ردب  گنج  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 

.64 دیفم / داشرا  - . 1
.631 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  - . 2
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تداهـش نآ  رد  هک  دورـس  يراعـشا  هیواعم  نب  دیزی  هک  دوب  البرک  هعجاف  زا  سپ  اهنت  و  دیآ . باسح  هب  غاد  نآ  مهرم  تسناوتن  زین  دـحا 

24(1). دومن مالعا  ردب  هعقاو  ربارب  رد  یماقتنا  ار  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح 

دحا دربن  . 4

تب ود  نایفـسوبا  گنج  نیا  رد  تشگ . هنیدـم  مزاع  نت  رازه  هس  اب  ردـب ، تسکـش  یفالت  هب  شیرق  ناکرـشم  هاپـس  يرجه  موس  لاس  رد 
يارب دوخ ، رـسمه  یگدرکرـس  هب  ار  شیرق  ناـنز  زا  نت  هدزناـپ  نآ  رب  هوـالع  و  دومن . هارمه  دوخ  شترا  اـب  ار  يّزع  تـال و  ینعی  شیرق 

داد و لیکـشت  یگنج  ياروش  هنیدـم  رد  شیرق ، تکرح  زا  عالطا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ . هارمه  هب  نارواگنج  عیجـشت 
ییورایور هک  دندوب  دقتعم  هزمح - هلمج  زا  ناناملسم - رثکا  تخادرپ . تروشم  هب  نانآ  اب  رهش ، رد  ندنام  ای  هنیدم و  زا  جورخ  دروم  رد 

نکل دوب ، هنیدـم  رد  ندـنام  هب  لیام  ًاصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  اب  اذـل  دریذـپ و  تروص  هنیدـم  زا  جراـخ  رد  ناکرـشم  اـب 
هدرکرس ّیبا - نب  هَّللادبع  هار  نیب  رد  دیدرگ . دحا  مزاع  ناناملـسم  زا  نت  رازه  اب  درک و  مالعا  رهـش  زا  جورخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تقفاوم 

نامرف تحت  دارفا  زا  نت  دصیس  اب  ناقفانم -

.157 راونالاراحب 45 / - . 1

دحا دربن  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :
رارق شیرق  يورین  زا  نت  رازه  هس  لباقم  رد  ناناملـسم  زا  نت  دـصتفه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هجیتن  رد  و  تشگزاب . هنیدـم  هب  دوخ 

. تفرگ
و دیدرگ . زاغآ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  شیرق  نارادـمچرپ  نت  هب  نت  دربن  اب  گنج  زاغآ  تسا ، هدـمآ  لیـصفت  هب  یخیرات  عبانم  رد  هکنانچ 

ینب شیرق و  ناـنامرهق  زا  نـت  دـحا 9  گـنج  نارادـمچرپ  : » تسا هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بوبحم  نب  نسح  هک  یتـیاور  رد 
نداتفا كاخ  هب  اب  رگید  تایاور  هب  انب  و  دـنارذگ .» غیت  مد  زا  ار  ناشرفن  نیرخآ  ات  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  دـندوب  رادـلادبع 

هب ینز  هکنآ  ات  دادن  دوخ  هب  ار  مچرپ  نتفرگ  تسد  هب  تأرج  یـسک  اًلمع  هک  دش  هریچ  شیرق  هاپـس  رب  یبعر  نانچ  شیرق ، نارادمچرپ 
ببـس هب  دـندش و  ریگرد  مه  اب  رگـشل  ود  نامز  نیا  رد  اّما  تفرگ ، تسد  رد  ار  نآ  دـمآ و  مچرپ  يوس  هب  هّیثراح  همقلع  تنب  ةرْمَع  ماـن 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هاپس  دنتشاذگ . رارف  هب  اپ  هدش ، تمیزه  راچد  شیرق  راّفک  دربن ، یکدنا  زا  سپ  ناناملـسم ، يروشحلـس  تداشر و 
. دندش مرگرس  میانغ  يروآعمج  هب  اههمیخ  نورد  رد  دندیسر و  شیرق  ياههمیخ  هب  ات  دندرک . بیقعت  ار  نایرارف  هلآ 

نتفای نایاپ  رّوصت  هب  دندوب ، لوغشم  ینابهگن  هب  رقتـسم و  هوک  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هب  هک  یناناملـسم  ماگنه  نیا  رد 
و دـندروآ . يور  میاـنغ  يروآعمج  هب  هدرک  كرت  ار  دوخ  یظافحتـسا  هقطنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شرافـس  فـالخ  رب  گـنج و 

شیرق دارفا  زا  یعمج  اب  دیلو  نبدلاخ  مینادیم  هکنانچ 
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. دزاتب ناناملسم  رب  تشپ  زا  هدز و  رود  ار  دحا  هوک  ات  دیدرگ  ّقفوم 

، دندیسر تداهش  هب  نانآ  زا  یعمج  دنتفرگ و  رارق  هرـصاحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یّتح  ناناملـسم و  هک  دوب  هظحل  نیا  زا 
ربارب زا  هیقب  دودـعم ، نت  هس  ود  زج  ناناملـسم  تفرگ . رارق  يدـج  رطخ  ضرعم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـج  هکناـنچ 

هب درکیم . عفد  ار  نانمشد  ّرش  دز و  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  و  دندرک . رارف  شیرق 
دوخ زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يراکادـف  تیاهن  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : لیئربج  ماگنه  نیا  رد  يربط  هتفگ 

: دومرف لیئربج  هتفگ  قیدصت  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهدیم . ناشن 
!« هنم انا  یّنم و  وه  و  اذه !؟ ْنِم  ُهُعَنمَی  ام  «و 

: تفگ لیئربج  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  هلابند  رد  متسه »! وا  زا  نم  نم و  زا  وا  هکنآ  لاح  و  دشابن !؟ نینچ  ارچ  : » ینعی
« اَمُْکنِم اَنَأ  َو  »

: هک دش  هدینش  ییادن  ماگنه  نیا  رد  . 
25(1) «. ٌِّیلَع اَّلِإ  یَتَف  َال  َو  ِراَقَْفلا  ُوذ  اَّلِإ  َْفیَس  َال  »

: دیامرفیم هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریبعت 
« هنم انا  یّنم و  وه  »

رد مالسلا  هیلع  یلع  دّهعت  تهج  هب  و  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیب  یگناگی  داّحتا و  نامیپ  نامه  رگنایب 
26(2). دیدرگ میصق »  » هب بقلم  نانمؤم  ریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  ناج  زا  عافد 

.514 يربط 2 / خیرات  - . 1
ص 325. نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح   » هلاقم ینیما  همالع  هماندای  - . 2
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بازحا گنج  . 5

ّتیعطاق هب  هّجوت  اب  تسا . بازحا - ای  و  قدـنخ - گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شقن  عوضوم  مالـسا  خـیرات  رد  راکنا  لـباق  ریغ  قیاـقح  زا 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  شقن  هب  ندرب  یپ  يارب  یـساسا  هتکن  ود  يروآدای  اهنت  دـشابیمن و  هعقاو  لصا  رارکت  هب  يزاین  شقن ، نیا  یخیرات 

: دنکیم تیافک  بازحا  هنحص 
- فلا

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفرگ ، رارق  برع  یمان  ناولهپ  ّدوُدبع  نبورمع  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هاگنآ 
27(1) «. ِهِّلُک ِكْرِّشلا  َیلِإ  ُهُّلُک  ُناَمیِْإلا  َزََرب  »

«. تسا هدش  رگهولج  نآ  یمامت  هب  كرش  ربارب  رد  دوجو  مامت  هب  نامیا   » ینعی
مادک ره  هکلب  دندشیمن و  هدرمش  يداع  درف  ود  زاس  تشونرس  تاظحل  نآ  رد  دودبع  نبورمع  مالسلا و  هیلع  یلع  نخس  نیا  هب  هجوت  اب 
. دراد ّقلعت  نآ  هب  درف  نآ  هک  دشاب  ياههبج  يزوریپ  هدننک  نیمضت  تسناوتیم  مادک  ره  يزوریپ  ًانیقی  دندوب و  نایرج  کی  زا  یلبمس 

ب-
ناولهپ هک  ياهبرض  فصو  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  دنکفا ، كاخ  هب  ار  دوخ  مصخ  هنادرمناوج  دربن  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هاگنآ 

: دومرف تخادنا  كاخ  هب  ار  شیرق 
28(2)« ِْنیَلَقَّثلا ِةَداَبِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی  ِّیلَع  َُۀبرَض  »

: ینعی  ؛

یلا 7.  1 باتک 39 / نیا  هب  دیرگنب  هلک » رفکلا  یلا  هّلکنامیالا  زرب  : » تسا هدمآ  راونالاراحب  رد  یفطصملاةریس ص 500 ، - . 1
.2 راونالاراحب 39 / - . 2
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32 ص :
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دهدیم  ناشن  یخیرات  دانـسا  هک  اجنآ  ات  تسا ». رتالاب  سنا  نج و  تدابع  زا  قدـنخ  گنج )  ) زور رد  یلع  هبرـض  »

بلطم نیا  لیلد  لاح  درواین . لمع  هب  یفیـصوت  نینچ  رگید ، سک  زا  هن  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  هن  رگید ، هبرـض  چیه  دروم  رد  هلآ  هیلع و 
؟ دشابیم هچ 

لیابق مهنآ   ) هّکم ناکرـشم  حانج  هس  زا  یموش  داّحتا  لصاح  دیآیم ، تسد  هب  نآ  مان  زا  هکنانچ  بازحا  گنج  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
قافن و كرش و  دحتم  ههبج  يزوریپ  تروص  رد  و  دوب ، ناناملسم  نیب  رد  دوجوم  ناقفانم  هرخالاب  هنیدم و  رد  رقتـسم  نایدوهی  فلتخم ،)

. دنامیمن یقاب  خیرات  رد  نآ  زا  یمان  زج  هتفر و  نیب  زا  یّلک  روط  هب  مالسا  دوهی ،
. دنک زاب  يدعب  ياهيزوریپ  يارب  ار  هار  هداد و  رییغت  نانآ  عفن  هب  تهج  ره  زا  ار  تیعضو  تسناوتیم  زین  ناناملسم  يزوریپ  هکنانچ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بازحا  يارجام  ندیسر  نایاپ  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  و 
29(1) «. اَنَنوُْزغَی َال  َو  ْمُهوُْزغَن  َنْآلا  »

راتفگ قدـص  زین  نامز  تشذـگ  و  دـننک . گنج  هب  تردابم  ام  اب  دـنناوتیمن  نانآ  رگید  مینکیم و  گنج  هب  تردابم  شیرق  اب  ام  نونکا 
زا دعب  هک  ارچ  درک . نشور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.541 نایبلا 8 / عمجم  ریسفت  - . 1
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33 ص :
ناکرـشم هّکم  حـتف  زا  سپ  يرجه و  متـشه  لاس  رد  ًاتیاهن  دـندرک و  ذاّختا  یمجاهت  یعـضوم  شیرق  لباقم  رد  ناناملـسم  بازحا  گنج 

. دنداهن ندرگ  مالسا  هب  دندش و  لماک  میلست 
دربن هک  تفگ  دیاب  - 30(2).12 بازحا / . (1) تسا هداد  ربخ  نآ  زا  نآرق  هک  ناناملسم - هیحور  فیعضت  رد  ناقفانم  شقن  هب  هّجوت  اب  اذل 

نبورمع ندـش  هتـشک  زا  سپ  تشگ . لیدـبت  ناـیرج  ود  یناور  دربـن  هب  یلومعم  درف  ود  گـنج  زا  دودـبع  نبورمع  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
، نانآ هاگرخ  همیخ و  نتخیر  مه  هب  (3)31 و  شیرق هاپس  رد  داب  ندیزو  اب  دنتفگ و  ریبکت  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دودبع ،

. تفرگ شیپ  رد  ار  هکم  هب  تشگزاب  هار  هتفوک  هتسخ و  ناکرشم  هاپس 
زا نانآ ، ندومن  رام  رات و  اب  تخات و  هْظیَُرقینب  نایدوهی  هب  تعرـس  هب  نایرج  نیا  همتاـخ  زا  سپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر 

. دمآ تسد  هب  بازحا  گنج  نایاپ  رد  هک  دوب  يرگید  گرزب  درواتسد  دوخ  نیا  و  تشگ . هدوسآ  یگناخ  نمشد  نیا  رش 
ریسفت رد  نارسفم  زا  یخرب  ًاصوصخ  (4)32 و  تسا هدـش  دراو  بازحا  هروس  رد  هظیرق  ینب  نایدوهی  عمق  علق و  بازحا و  گنج  يایاضق 

مشخ و نامه  اب  ار  هکم  نارفاک  دـنوادخ  ینعی : »(5)33 ؛ َلاـتِْقلا َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  ًاْریَخ  اُولاـنَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  : » هیآ
دنتشاد نانمؤم  هب  هک  یبضغ 

- 1
- 2

 ...«. َو ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  : » دیامرفیم هک  هیآ 9  نامه ، - . 3
ات 27 هیآ 9  زا  نامه ، - . 4

.25 نامه / - . 5
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34 ص :
هب دنوادخ  : » دناهتـشون دومن - تیافک  نانمؤم  زا  ار  گنج  رما  دوخ  دنوادخ  دینادرگزاب و  دنروآ  تسد  هب  یتمینغ  ریخ و  چـیه  هکنآ  یب 

34(1) «. دومن تیافک  نانمؤم  زا  ار  گنج  هب  رما  مالسلا  هیلع  یلع  هطساو 

ربیخ هوزغ  . 6

. تسا هدرک  فیصوت  گنج  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شقن  ربیخ و  هوزغ  ثیدح ، راهچ  رکذ  اب  دوخ  حیحص  باتک  رد  ملسم 
: تسا هدمآ  تایاور  نیا  زا  یکی  رد 

یلع زا  تلیضف  هس  هک  یتقو  ات  تفگ : دعـس  تسا ؟ هتـشادزاب  بارتوبا  نعل  زا  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : صاّقو  یبا  نبدعـس  اب  هیواعم  يزور  »
ِنآ زا  لیاضف  زا  یکی  رگا  درک . مهاوخن  نعل ) و   ) ّبس ار  وا  دومرف - وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مراد - داـی  هب  مالـسلا  هیلع 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  دوخ  لیاضف ) نیا  زا  یکی  ناونع  هب  . ) مدادیم حیجرت  يومخرـس  نارتش  هب  ار  نآ  دوب  نم 

. دنراد تسودار  وا  زین  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف ) : ) دومرف ربیخ  گنج 
هکیلاـح رد  دـمآ  یلع  دـینز . ادـص  میارب  ار  یلع  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زور  نآ  يادرف  میدیـشک . راـظتنا  اـم  بـش  نآ  رد 

ترضح دوب . هدرک  مرو  درد  زا  شمشچ 

.550 نایبلا 8 / عمجم  - . 1
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35 ص :
هب ار  يزوریپ  حـتف و  زین  دـنوادخ  دومن . هناور  ار  وا  داد و  يو  تسد  هب  ار  مچرپ  دیـشک و  مالـسلا  هیلع  یلع  مشچ  رب  ار  دوـخ  ياـهتسد 
اب گنج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لـبق  هک  يرادرـس  ره  باـتک ، نیا  رگید  تاـیاور  قبط   35(1) «. تخاس رهاظ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد 

تسد هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  و  دومن ، تعجارم  هدروخ  تسکـش  ماکان و  تشگ ، هناور  نایدوهی 
جنر مشچ  یتحاران  تلاسک و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  ددرگ . یلع  بیـصن  راختفا  نیا  هک  درکیمن  رّوصت  یـسک  هک »...  مهدیم  یـسک 

هب موش . هدـیزگرب  یهدـنامرف  تراـما و  هب  هک  متـشادن  تسود  رگید  زور  چـیه  رد  ربـیخ  زور  زا  ریغ  : » دـیوگیم باّـطخ  نبرمع  دربیم .
ادص ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اما  دنز . ادص  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکلب  هک  مدوب  قاتـشم  تّدش 

یناوخارف اب   36(2). دزاس رهاظ  وت  تسد  هب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  هکنآ  اـت  درگم  زاـب  ورب و  دومرف : يو  هب  داد و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دز و 
: دیدرگ عقاو  ریز  حرش  هب  بلطم  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

نیا و  دـیدرگ ؛ فرطرب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتحاران  يرامیب و  ترـضح ، نآ  تسد  تکرب  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  هب  فلا -
دوخ

ات 35. تایاور 32   1871 / 4 ملسم : حیحص  - . 1
ثیدح 33.  1871 / 4 نامه : - . 2
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36 ص :
. تفریم رامش  هب  يزاجعا 

زا سپ  یکی  دوهی  مکحتـسم  ياههعلق  دـش و  هدـنکفا  كاخ  هب  بحرم - ینعی  ناـیدوهی - گرزب  ناـمرهق  مالـسلا  هیلع  یلع  دربن  اـب  ب -
. دیدرگ حتف  يرگید 

دندیمهف ناگمه  هکنیا  نآ  و  دمآ ؛ تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نارای  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ياهژیو  ّتیعقوم  ج -
. تسا لوسر  ادخ و  بوبحم  زین  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  یلع  هک :

هّکم حتف  . 7

هیلع یلع  تسد  هب  ار  یلصا  مچرپ  دیدرگ و  جراخ  هنیدم  زا  ناناملسم  زا  نت  رازه  هد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرجه  متـشه  لاس  رد 
هب ناناملـسم  دورو  زا  لبق  تفرگ . شیپ  رد  ار  هّکم  هار  درک و  میـسقت  لیابق  نارـس  نیب  رد  ار  اـهمچرپ  رگید  ترـضح  نآ  درپس . مالـسلا 

هدـیافیب دـنک و  اشامت  ار  ناناملـسم  تبیه  هوکـش و  هک  داد  رارق  یّلحم  رد  ار  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ساـّبع  هّکم ،
. درکتعافش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دزننایفسوبا  زابیترت  نیمههب  سابع  دنک . هدهاشم  ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  ندوب 

رب ار  نیتداهـش  مامت  تهارک  اب  يو  دناهتـشون  يدـقاو  يربط و  هکنانچ  و  دومن . توعد  مالـساهب  ار  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
37(1). دیناهر گرم  زا  ار  هیواعم  شرسپ  دوخ و  تخاس و  يراج  نابز 

594 و 595. یفطصملاةریس / - . 1
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37 ص :
هیلع یلع  تسد  رد  شمچرپ  دندوب و  هدیدن  ار  شریظن  دوخ ، بیشن  زارف و  رپ  خیرات  یط  هّکم  هک  ینایهاپس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

درم و هدفه  اهنت  وفع  نیا  زا  درک و  مالعا  یمومع  وفع  رهش  ياههزاورد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . هّکم  دراو  تشاد  رارق  مالـسلا 
. دومن انثتسا  ار  نز  راهچ 

ود دیناسر . لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدادـعت  تفر و  دوب  هدرک  حابم  ار  ناشنوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینانآ  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب وا  دندوب و  هدرب  هانپ  بلاطوبا ) رتخد   ) یناهّما ترـضح  نآ  رهاوخ  هناخ  هب  ماشه - نب  ثراح  هعیبر و  یبا  نب  هَّللادـبع  دارفا - نیا  زا  نت 
هب دسانشب  ار  وا  هکنآ  نودب  شرهاوخ  دش . هناخ  دراو  نانآ  یپ  رد  دوب  شوپهرز  اپارس  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . هداد  ناما  نانآ 

هیلع یلع  ماـگنه  نیا  رد  متـسه .» بلاـط  یبا  نب  یلع  رهاوـخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوـمع  رتـخد  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع 
اب هکلب  تشگن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  ماجنا  تهج  يو  عنام  یناهما  تبحم  نکل  درک ، یفّرعم  رهاوخ  هب  ار  دوخ  مالـسلا 
. ماهداد ناما  نانآ  هب  نم  تفگ : دومن و  لئاح  ود  نآ  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب  ار  دوخ  یناهّما  دومن . هلمح  ود  نآ  يوس  هب  هدیشک  حالس 

جراخ هناخ  زا  تشاذـگ و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دـید  نینچ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  شکب . نانآ  اب  زین  ارم  یـشکب ، ار  نانآ  یهاوخیم  رگا 
تهج هب  ربمایپ  درک . تنامض  رفن  ود  نآ  هرابرد  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  یناهّما  رگید : تایاور  هب  انب  دیدرگ .

ار يو  تنامض  دوب  لئاق  یناهّما  يارب  هک  یمارتحا 
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38 ص :
یلص ربمایپ  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد   38(1). دومن رکشت  دوب  هدرک  هک  یـششوک  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لاح  نامه  رد  اما  تفریذپ ،
هدنام هعازُخ  زا  ياهشیش  تب  کی  اهنت  درب . نیب  زا  تخاس و  نوگنرس  دوب  هبعک  لخاد  رد  هک  ار  ییاهتب  لیئربج ، هراشا  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع یلع  دزادـنارب . زین  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اجنیا  رد  تشاد . رارق  هبعک  هناخ  ماب  رب  نانچمه  هک  دوب 
39(2). درب نیب  زا  تخادنارب و  ار  تب  نآ  تفر و  الاب  هبعک  راوید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کمک  اب  مالسلا 

كوبت هوزغ  . 8

رقتـسم زاجح  ياهزرم  يوس  نآ  رد  هک  ینایمور  هک  دیـسر  عالطا  ربماـیپ  هب  لاـس  نآ  رد  داـتفا ، قاـفتا  يرجه  مهن  لاـس  رد  كوبت  هوزغ 
. دنتسه ناشدوخ  راید  رد  بارعا  هب  ندروآ  شروی  يارب  يدنمتردق  هاپس  ندید  هیهت  لاح  رد  دنتسه ،

عفد رد  ات  دـناوخ  ارف  ار  اهنآ  درک و  لیـسگ  لیابق  يوس  هب  یناگداتـسرف  ترـضح  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  هکنیمه 
ریاس فالخرب  اّما  تخادـنا ، هار  هب  مور  ياهزرم  فرط  هب  درک و  جیـسب  ار  ناناملـسم  زا  نت  رازه  یـس  ترـضح  دـنیوج . تکرـش  زواجت 

نیا ناقّقحم  هتفگ  هب  دربن . دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اهگنج 

.242 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالاةریس  - . 1
.243 / 1 نامه : - . 2

كوبت هوزغ  . 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :
. درکن تکرش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبیلع  هک  دوب  یگنج  اهنت 

مالسلا هیلع  یلع  دوجو  دنریگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  هنیدم  رهش  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بایغ  رد  دندوب  ددصرد  هک  ناقفانم 
هیلع یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  رب  ینبم  دنتخاس  رـشتنم  هنیدـم  رد  یتاعیاش  ور  نیا  زا  دـندیدیم . ياهئطوت  هنوگره  عنام  ار 
هنوگ ره  عفد  يارب  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  شوگ  هب  تاعیاش  نیا  تسا . هداهن  اهنت  ناـکدوک  ناـنز و  اـب  ار  وا  هدرک و  ضارعا  مالـسلا 

: هک درک  ضرع  دناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  مهافتءوس 
« ِناَْیبِّصلا َو  ِءاَسِّنلا  یَلَع  ِینُِفلُْخت  َأ  »

نوراه هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیعقوم  هیبشت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نکل  دیراذگیم »؟ اهنت  ناکدوک  نانز و  رانک  رد  ارم  ایآ  « ؛
: دومرف

»؟ يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یَضَْرت  اَمأ  »
»؟ دوب دهاوخن  راک  رد  یلوسر  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یشاب ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  شیپ  رد  هک  یتسین  دنسرخ  یضار و  ایآ  « ؛

: دومرف رگید  تیاور  هب  انب  و 
40(1) «. يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  ّالإ  یسُوم  نِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یهارمه  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  تسا : هدروآ  ریدغلا  باتک  رد  ینیما  همالع  هک  یتیاور  هب  انب 
: تسا هتفگ  نم  هب  هدش و  لزان  ادخ  فرط  زا  لیئربج  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومن ، رارصا  گنج - نیا  رد 

َمیُقت نَأ  َُّدبَال  »

. بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب   1871 ، 1870 ملسم 4 / حیحص  - . 1

كوبت هوزغ  . 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :
41(1) «. َمیقُأ وا 

هنیدـم هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  اجنیا  رد  و  منک .» تماـقا  نم  هکنآ  اـی  یناـمب و  هنیدـم  رد  یلع )  ) وت دـیاب  اـی  تسین ؛ ياهراـچ  : » ینعی
كوبت گنج  رد  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  هک  يروط  هب  دنچ  ره  دیدرگ ؛ كوبت  مزاع  مالسا  هاپس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب و 

. دنتشگزاب هنیدم  هب  نایمور  اب  ياهدهاعم  نتسب  زا  سپ  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگن و  رجنم  یماظن  يریگرد  هب  راک 
مالسلا هیلع  یلع  تیحالص  رب  ییایوگ  نشور و  دنس  دیدرگ ، رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  قوف  لکـش  هب  هک  تلزنم  ثیدح 

یلع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  نیا  رد  تسا . ینیـشناج  نیا  نییعت  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  ناونع  هب 
هک یماگنه  دوب و  وا  روای  یـسوم و  ردارب  نوراه  نآرق  حیرـصت  هب  انب  تسا . هدرک  حرطم  یمالـسا  تّما  ِنوراه  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

نیشناج هفیلخ و  ناونع  هب  ار  وا   42(2)  ...« یِمْوَق ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  َو  : » ریبعت اب  دوب  روط  هوک  مزاع  مالسلا  هیلع  یـسوم 
یسک يارب  نوراه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیعقوم  هیبشت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تلزنم  ثیدح  رودص  اذل  دومن . نییعت  دوخ 

رظن مالسلا  هیلع  یلع  هب  اهنت  دوخ  تفالخ  يارب  درف  نیرتهتسیاش  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دراذگیمن  یقاب  يدیدرت 
. تسا هتشاد 

.645 یفطصملاةریس / زین  و  یسراف ) همجرت  اب   ) 329 ریدغلا 5 / - . 1
.142 فارعا / - . 2
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41 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب  غیلبت  . 9

نانآ هب  تشاد و  مالعا  ناکرـشم  زا  ار  دوخ  يرازیب  لاعتم  يادخ  نآ  رد  هک  دیدرگ  لزان  تئارب  هروس  يادـتبا  تایآ  يرجه  مهن  لاس  رد 
. تشاد دنهاوخن  ار  مارحلادجسم  هب  ندش  کیدزن  قح  رگید  لاسما  زا  سپ  هک  دومن  راطخا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اذـل  ددرگ . مالعا  نانآ  هب  یهلا  تلهم  هدـش و  غالبا  ناکرـشم  هب  ماـیپ  نیا  دوب  مزـال  هک  تسا  نشور 
ار تئارب  هروس  تایآ  جـح ، مسارم  ندروآ  ياج  هب  نمـض  دوش و  مازعا  هّکم  هب  ناناملـسم  زا  نت  لهچ  تیعم  رد  ات  داد  تیرومأم  رکبوبا 
دنتشاد و دوجو  ناتسبرع  رود  طاقن  رد  یکرـشم  لیابق  زونه  متـشه ، لاس  رد  هکم  حتف  زا  سپ  اریز   43(1). دنک تئارق  ناکرشم  عمج  رد 

. دندشیم دراو  هکم  هب  جح  ياههام  رد  تیلهاج - مسر  نامه  هب  فاوط - ماجنا  يارب  نانآ 
هب دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدیـسرن  هفیَلُحلاوذ  هقطنم  هب  زونه  اما  داتفا . هار  هب  هکم  فرط  هب  تئارب  هروس  تایآ  تفایرد  زا  سپ  رکبوبا 

: دومرف ربمایپ 
« کنِم لجر  وأ  َتنأ  ّالإ  َکنع  يّدُوی  َال  »

هب و   ) دشاب وت  زا  هک  یسک  ای  تدوخ  رگم  دنک  غالبا  ار  یهلا  تلاسر  وت  ضوع  رد  دناوتیمن  یسک  : » ینعی  ؛

ناکرـشم رب  تئارب  هروس  تئارق  هرابرد  ثیدـح  باـب 30  نیارد  هک  دوشیم  هفاـضا  هئاربلاةروس . لوزن  باـب   284 راونـالاراحب 35 / - . 1
. هدش رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  طسوت 
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42 ص :
یپ رد  ات  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  اـجنیا  رد   44(1) (. دشاب ناسکی  دـحتم و  وت  اب  یترابع 

داتفا هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دنک . تئارق  ناکرـشم  عمج  رد  ار  نآ  هتفر ، هکم  هب  تئارب ، هروس  تایآ  تفایرد  زا  سپ  دوش و  ناور  رکبوبا 
. درک غالبا  ناکرشم  عمج  رد  ار  یهلا  تایآ  دومن و  تمیزع  هکم  هب  تایآ ، نیا  تفایرد  زا  سپ  و 

هب دـش و  لزان  لجوزع  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  : » دومرف ربمایپ  دـیدرگ . ایوج  ار  رما  تلع  درک و  تعجارم  هنیدـم  هب  رکبوبا  هک  یماگنه 
نم تسا و  نم  زا  یلع  اهنت  نوچ  و  دشاب . وت  زا  هک  يدرم  ای  تدوخ و  رگم  دنک  تلاسر  غیلبت  دـناوتیمن  یـسک  وت  ضوع  رد  تفگ : نم 

لوزن یپ  رد  هکنآ  تـلع  ناـققحم : زا  یخرب  هدـیقع  هـب   45(2) «. یلع رگم  درک  دـناوتن  تلاـسر  يادا  یـسک  نم  ضوـع  رد  اذـل  میوا ، زا 
تایآ غیلبت  اجنیا  رد  هک  دوب  نآ  دومن  تیرومأم  نیا  دزمان  رکبوبا  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـیئربج 

. دیدرگیم بوسحم  تلاسر  هصاخ  نوؤش  زا  هک  دوب  ییادتبا  غیلبت  تئارب ،
هللا یلص  ادخ  لوسر  يونعم  یحور و  داحتا  نامه  نآ  تهج  دش و  هداهن  مالسلا  هیلع  یلع  هدهع  هب  تنواعم  ترازو و  ناونع  هب  غیلبت  نیا 

و ددرگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهراک  رادهدهع  تسناوتیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  يانبم  رب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 
: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  نخس 

«. هئاربلاةروس : » ناونع اب  یفطصملاةریس ص 677  - . 1
ینیما ص 329. همالع  هماندای  - . 2
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43 ص :
« َکنِم لجَر  وأ  َتنأ  ّالإ  َکنع  يّدُؤی  ّهنأ ال  »

زا هدوب و  ربارب  وت  اب  داحتا  دنویپ و  رثا  رد  هک  دیامن  غیلبت  ار  یهلا  تلاسر  وت  ضوع  هب  وت و  تباین  هب  دـناوتیم  یـسک  هک : دوب  انعم  نیا  هب 
رد اّما  .(1)46 و  دوب دـهاوخن  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  یهلا  یحو  رظن  زا  یـسک  نینچ  دـشاب و  وت  صخـش  هلزنم  هب  حور  ینعم و  رظن 

هرمج يالاب  هجحيذ  مهد  زور  رد  دـش و  هکم  دراو  نانمؤمریما  دـناهدرک : رکذ  ناخروم  هکناـنچ  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  یگنوگچ  دروم 
یکرـشم چیه  دعب  هب  لاس  نیا  زا  : » هک داد  رد  ادـن  مدرم  نایم  رد  سپـس  و  درک . تئارق  ار  تئارب  هروس  زا  هیآ  هدزیـس  اسر  ییادـن  اب  هبقع 

ات دراد  یقاثیم  دهع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  سک  ره  و  دور . ادخ  هناخ  فاوط  هب  نایرع  دـیابن  مه  یـسک  دوش و  هکم  دراو  دـیابن 
هجوتم ناکرـشم  يدـعب ، ياهتجح  مامتا  تئارب و  هروس  تایآ  غالبا  زا  سپ  هک  دـنامن  هتفگاـن   47(2) «. دنامب دهع  نآ  رب  شتدـم  نایاپ 

ناکرـشم هک  دوب  هدشن  يرپس  تدم  نیا  زونه  اذل  دـنزاس و  نشور  مالـسا  اب  ار  دوخ  فیلکت  هک  دـنراد  تصرف  هام  راهچ  اهنت  هک  دـندش 
48(3). دیدرگ نکهشیر  زاجح  رد  كرش  يرجه - مهد  لاس  ینعی  دعب - لاس  رد  دندروآ و  يور  دیحوت  نییآ  هب  هتسد  هتسد 

ص 327. نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح  : » هلاقم ینیما  همالع  هماندای  زا  هدافتسا  اب  - . 1
.259 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالا  ةریس  - . 2

. صیخلت یکدنا  اب  مالسا ص 489  خیرات  زا  ییاهزارف  - . 3
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44 ص :

هلهابم نایرج  . 10

نایحیـسم اـب  دروخرب  دروم  رد  هیآ  نیا  دـشابیم . هلهاـبم  هیآ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ياهژیو  تلیـضف  نّمـضتم  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 
هب مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هیبشت  اب  دیجم  نآرق  هک  یلاح  رد  دناهدوب  ّتیهولا  هب  لئاق  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دروم  رد  هک  تسا  نارجن 

هدیقع هئطخت  هب  نایحیـسم  نوچ  تهج  ره  هب   49(1). تسا هدش  قلخ  ياهژیو  طیارش  رد  هک  دومن  مالعا  یناسنا  ار  یـسیع  مدآ ، ترـضح 
زا دعب  هاگ  ره  : » دناوخ ارف  هزرابم  هب  ار  نانآ  ریز  حرش  هب  هلهابم  هیآ  لوزن  اب  نآرق  دنتخادرپ ، مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  دروم  رد  نآرق 

ار دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : اهنآ  هب  دنتـساخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب )  ) هدمآ وت  يارب  حیـسم ) هرابرد   ) هک شناد  ملع و 
هک یناسک   ) دوخ سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  نانز  مه  امش  مییامنیم و  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امش  مینکیم و  توعد 

رارق نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینکیم و  هلهابم  سپس  دینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  مه  امـش  مینکیم و  توعد  دنتـسه ) ناج  هلزنم  هب 
سپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  تایاور  رد  هک  يروط  هب   50(2) «. میهدیم

 ...«. ٍباُرتْنِم ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  : » 51 نارمع / لآ  - . 1
.61 نامه / - . 2
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45 ص :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نایحیـسم  اما  دومن ، حرطم  هلهابم  ماجنا  تهج  نارجن  نایحیـسم  يارب  ار  دوخ  داهنـشیپ  هلهاـبم  هیآ  لوزن  زا 
دوخ تارفن  هب  هک  دوب  نیا  ناـنآ  تروشم  هجیتـن  دننیـشنب . روش  هب  دوخ  ناـگرزب  اـب  دنـشیدنیب و  هراـب  نیا  رد  اـت  دـندرک  تلهم  ياـضاقت 

دهاوخن وا  راک  رد  یتقیقح  هک  دینک ؛ هلهابم  وا  اب  هدمآ ، هلهابم  هب  ناوارف  تیعمج  ادص و  رس و  اب  دمحم  هک  دیدرک  هدهاشم  رگا  دنتفگ :
وا اب  هلهابم  زا  تسادـخ و  لوسر  وا  هک  دـینادب  دـمآ ، هاگداعیم  هب  دوخ - ناکیدزن  ناصاخ و  زا  يدودـحم - رایـسب  تارفن  اـب  رگا  و  دوب .
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـندش  هجوتم  ناهگان  دـنتفر و  هاگداعیم  هب  یلبق  رارق  قبط  اـهنآ  تسا . كاـنرطخ  هک  دـیزیهرپب 

دندید ار  هنحص  نیا  هک  یماگنه  نایحیسم  دوشیم . کیدزن  دراد ، دوخ  هارمه  هب  زین  ار  همطاف  یلع و  هتفرگ و  ار  نینسح  تسد  هکیلاح 
نتخادرپ و  هّمذ »  » طیارـش هب  دندش و  هحلاصم  هب  رـضاح  ضوع  رد  اهنآ  دندرک . يراددوخ  هلهابم  هب  مادقا  زا  دنداتفا و  تشحو  هب  تخس 

رامـش هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیـضف  رد  ياهدـنز  دنـس  تشذـگ  هک  یحرـش  هب  هلهابم  نایرج   51(1). دـنداد رد  نت  هیزج )  ) تایلام
دوصقم مالسلا ، امهیلع  نیسح  نسح و  انءانبا »  » زا دوصقم  هیآ  نیا  رد  دناهتشون : هلهابم  هیآ  ریسفت  رد  نارسفم  هک  يروط  هب  اریز  دوریم .

و تسا . مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  دوجو  انسفنا »  » زا دوصقم  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  انءاسن »  » زا

.582 هنومن 2 / ریسفت  - . 1
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46 ص :
رب يرگید  دنـس  هک  هدـش  یقلت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  سفن و  هباثم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  رد  دوشیم  هدـهاشم  هکنانچ 
هیآ نیمه  ریسفت  رد  تنس  لها  گرزب  رـسفم  يرـشخمز  دشابیم . مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يونعم  یحور و  داحتا 

- نافلاخم ای  ناقفاوم  زا  يدـحا - اریز  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  تحـص  رب  یحـضاو  لیلد  هلهابم  هیآ  : » تسا هتـشون 
تباـث ار  ءاـسک  لـها  تلیـضف  هک  تسا  یلیلد  نیرتیوق  هیآ  نیا  نآ  رب  هوـالع  دـنداد . رد  نت  هلهاـبم  هب  نایحیـسم  هک  تسا  هدرکن  تیاور 

52(1) «. دنکیم

عادولاۀجح رفس  نمی و  تیرومأم  . 11

نبءارب داتسرف . نمی  هب  یتیرومأم  تهج  ناناملسم  زا  یعمج  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرجه  مهد  لاس  رد 
هیلع یلع  هورگ  کی  سأر  رد  هک  تخاـس  هناور  ار  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » دـیوگ صوصخ  نیا  رد  بزاـع 

یلـصا هدنامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دمآ ، شیپ  یگنج  رگا  هک  درک  شرافـس  اما  تشاد . رارق  دیلو  نبدـلاخ  رگید  هورگ  سأر  رد  مالـسلا و 
یلع زا  تیاکـش  تهج  رد  ياهمان  اذل  تفرگ . رارق  دلاخ  ضارتعا  دروم  میانغ  میـسقت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شور  يزوریپ ، زا  سپ  دشاب .

. داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  هدیَُرب  قیرط  زا  درک و  میظنت  مالسلا  هیلع 
مدیسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  نوچ  دیوگ : هدیرب 

.370 فاشک 1 / ریسفت  - . 1
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47 ص :
دراد و تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  يدرم  هرابرد  دییوگیم  هچ  : » دومرف سپـس  درک و  رییغت  شکرابم  گنر  دناوخ ، ار  همان  ترـضح  نآ 

»!؟ دنراد تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و 
ثیدح قبط  ؟(1)53  ماهدوب روآمایپ  دصاق و  طقف  نم  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  شلوسر  بضغ  ادـخ و  بضغ  زا  هک  متفگ  نم  دـیوگ : هدـیرب 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  کت  هب  کت  نانآ  رفن  راهچ  رفـس ، نیا  زا  ناناملـسم  تشگزاب  زا  سپ  تیرومأم ، نیمه  دروم  رد  يرگید 
اهنآ نانخس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتشاد . هضرع  ییاههیالگ  رفس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  راتفر  دروم  رد  دنتفرگ و  سامت  هلآ 
یلاح رد  ترضح  دومن ، ناونع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  ار  دوخ  ضارتعا  رفن  نیمراهچ  نوچ  اما  تخاس . هشیپ  توکس  داد و  ارف  شوگ 

: دومرف تساخرب و  دوب  ادیوه  شکرابم  يور  زا  بضغ  هک 
« يِدَْعب ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ّیلو  َوُه  و  هنِم . اَنَأ  َو  یّنِم  ًاّیلَع  َّنإ  ّیلع !؟ یف  َنوُدیُرت  اَم  ّیلع !؟ یف  َنوُدیُرت  اَم  ّیلع !؟ یف  َنوُدیُرت  اَم  »

یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هـک ) دـینادیمن  رگم  ( !؟ دـیهاوخیم هـچ  یلع  زا  دـیهاوخیم !؟ هـچ  یلع  زا  دـیهاوخیم !؟ هـچ  یلع  زا  « ؛
ماجنا زا  سپ  هکنآ : رفس  نیا  رد  هجوت  لباق  تاکن  زا   54(2) .« تسا نم  زا  سپ  ینمؤم  ره  تسرپرس  یلو و  وا  و  متسه .

.597 يذمرت 5 / ننس  - . 1
.590 / 5 نامه : - . 2
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48 ص :
هدش جح  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـش  رادربخ  نوچ  هکلب  تشگنزاب ، هنیدـم  هب  ًامیقتـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیرومأم ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  هکم  یکیدزن  رد  دمآ و  هکم  هب  نمی  هار  زا  تسا ،
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  دیدرگ ، ایوج  وا  تین  هوحن  زا  درک و  هدهاشم  مارحا  سابل  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ 

55(1). تسا هتسب  مارحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدنبیم  مارحا  یتین  نامه  هب  اراگدرورپ ، راب  متفگ : نتـسب  مارحا  ماگنه  نم 
. دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لماک  یگنهامه  یحور و  داحتا  رب  يرگید  هاوگ  دوخ  نیا 

يرورـض بلطم  نیا  رکذ  میزادرپب ، مخ - ریدغ  يارجام  هلمج  زا  و  داتفا - قافتا  عادولاۀجح  رد  هک  يرگید  لئاسم  نایب  هب  هکنآ  زا  شیپ 
هیلع یلع  هب  تبسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رظن  ات  دنداد  جرخ  هب  يرایسب  شالت  نمی  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهارمه  هک : تسا 

يریگتخـس مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ناـنآ  یتحاراـن  تلع  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هـک  يددـعتم  تاـیاور  قـبط  و  دـنزاس . نوـگرگد  مالـسلا 
لوسر هک  یتافیصوت  هلمج  زا  اذل  داد . ناشن  دوخ  زا  میانغ  میسقت  هب  تبسن  گنج و  نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ياهداعلاقوف 
مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  ییوگدب  زا  : » هک تسا  فورعم  ترابع  نیا  دروآ  نابز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  عافد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

رایسب ادخ  روتسد  يارجا  رد  وا  هک  دیرادرب ؛ تسد 
______________________________

(1)

.385 راونالاراحب 21 / - . 1
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49 ص :
56(1) «. درادن دوجو  شزاس )  ) هنهادم قلمت و  وا  یگدنز  رد  زگره  تسا و  ریگتخس  قیقد و 

نیشناج بصن  یفرعم و  . 12

هنیدـم هب  تشگزاب  گنهآ  دـندوب ، ترـضح  نآ  اب  هک  یتیعمج  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جـح  کسانم  همتاـخ  زا  سپ 
اَهُّیَأ ای  : » هک دروآ  دورف  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  دیـسر  هفحج ) تاقیم  کیدزن   ) مخ ریدغ  هقطنم  هب  نوچ  و  دومرف .

»(2)57؛ َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 
غـالبا ار  یهلا  تلاـسر  يدرکن ، ار  راـک  نیا  رگا  و  نک . غـالبا  هدـش ، لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  لوـسر ! يا  ناـه  : » ینعی

«. درک دهاوخن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  دنکیم . ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  ياهدرکن .
نارتش زاهج  زا  نانآ  هک  داد  روتسد  دومن و  فقوتم  هطقن  نآ  رد  ار  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هیآ ، نیا  لوزن  اب 

. دومن داریا  ياهبطخ  رهظ  زامن  زا  سپ  دنیامن و  اپ  رب  يربنم 
ربخ ناناملـسم  هب  ار  دوخ  تلحر  ندوب  کیدزن  دروآ و  نایم  هب  نخـس  ایند  يرابتعایب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هبطخ  نیا  رد 

. داد

.385 راونالا 21 / راحب  - . 1
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50 ص :
. درک شرافس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قوقح  ظفح  نآرق و  رد  کسمت  هب  ار  مدرم  دومرف و  داریا  ار   58(1) نیلقث روهشم  ثیدح  سپس 

هک تسیک  مدرم  يا  : » هک درک  لاؤس  تیعمج  هب  باطخ  سپس  داد ، رارق  مومع  رظنم  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگنآ 
نینمؤم يالوم  نم  و  تسا . نم  يالوم  ادخ  انامه  : » دومرف ربمایپ  دنرتاناد . شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا »؟ رتراوازس  نانآ  هب  نامیا  لها  زا 

یلع میوا ، يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  مرتراوازس  یلوا و  متسه و 

نل امهنا  و  ًادـبا . اّولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یتیب . لـهایترتع  هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » تسا نینچ  ثیدـح  نیا  - . 1
. متیب لهاو  ترتع  يرگید  ادخ و  باتک  مراذگیم ؛ راگدای  هب  نیزو  ثاریم  ود  امـش  نایم  رد  نم  : » ینعی ضوحلا .» ّیلع  ادری  یتح  ًاقرتفی 
رد  ) رثوک ضوح  رـس  هکنآ  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیئوج  کسمت  ود  نیا  هب  یتقو  ات 

«. دنوش دراو  نم  رب  تمایق )
يدیدرت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رودص  رد  ینس  هعیش و  نادنمـشناد  هک  تسا  يرتاوتم  یعطق و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 

تیاور لوسر  باحصا  زا  رفن  دنچ  تسیب و  زا  لقن  هب  ار  نیلقث  ثیدح  تسا  ّتنس  لها  گرزب  ناققحم  زا  هک  ینالقسع  رجح  نبا  درادن .
« راونالا تاقبع   » باتک رد  يدنه  نیـسح  دماحریم  زین  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ات 25 ) كردتـسم ص 23  شخب  تاـعجارملا ، . ) تسا هدرک 

نیلقث ثیدح  هک  دوشیم  هفاضا  یمالسا ص 218 ) فراعم  . ) تسا هدرک  تیاور  تنس  لها  ياملع  زا  نت  قیرط 200  زا  ار  نیلقث  ثیدح 
ادخ لوسر  ینیشناج  هب  نانآ  تیحالص  تیولوا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  تمـصع  رب  هک  تسا  یـصخشم  نیارق  زا 

. دراد تحارص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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51 ص :
«. دوب دهاوخ  وا  يالوم 

تشادرب و اعد  هب  تسد  سپـس  دومن . رارکت  راب - راهچ  اهیلبنح  ياوشیپ  لبنح ، نب  دـمحا  هتفگ  هب  انب  و  راب - هس  ار  نخـس  نیا  ترـضح 
. ار وا  نارای  امرف  يرای  و  دراد . نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  رادـب  نمـشد  و  درادـب . تسود  ار  وا  هک  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  : » تفگ

«. ار وا  ناگدنراذگاو  راذگاو 
«. دنناسرب نابیاغ  شوگ  هب  ار  نخس  نیا  دنرضاح  هک  نانآ  دیاب  : » دومرف هاگنآ 

ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » هک دروآ  دورف  ار  هیآ  نیا  دیـسر و  یهلا  یحو  نیما  هک  دندوب  هدشن  هدنکارپ  تیعمج  زونه  »
مالسا مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  هک  تسا  يزور  زورما  : » ینعی ًانیِد ؛» َماَلْـسِْإلا  ْمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن 
تلاسر هب  ادخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا  هَّللا  ، ) دومرف ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  مدیدنـسپ .» امـش  يارب  نید  ناونع  هب  ار 

(. نم زا  دعب  یلع  تیالو  نم و 
رعاش تباث - نبناّسح  دندومن و  تعیب  نانمؤم  يالوم  ناونع  هب  وا  اب  دنتفگ و  تینهت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تیعمج  نآ  سپس 

59(1). دورس هعقاو  نیا  هرابرد  یبلاج  رعش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا هدمآ  ات 34  ینیما ج 1 ص 29  همالع  ریدغلا  باتک  رد  ریدغ  يارجام  لیضفت  - . 1
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رد ینیما  همالع  تاقیقحت  هکنانچ  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  تیعطق  رب  یّنس  هعیش و  هک  تسا  يرتاوتم  یعطق و  تایاور  زا  مخ  ریدغ  ثیدح 

لها نادنمشناد  زا  نت  نیعبات و 360  ناگرزب  زا  نت  هلآ و 84  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  زا  نت   110 دهدیم ، ناشن  ریدغلا  لوا  دلج 
. دندوب ریدغ  ثیدح  نالقان  فیدر  رد  ّتنس 

راچد شترـضح  رفـس ، زا  تشگزاب  رد  دومرف . تعجارم  هنیدم  هب  ناناملـسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مخ  ریدـغ  هعقاو  زا  سپ 
یلص ادخ  لوسر  يرجه ، مهدزای  لاس  رفـص  رد 28  هکنآ  ات  دـش  رتدـیدش  زور  هب  زور  يرامیب  نیا  داتفا . يرامیب  رتسب  هب  دـش و  تلاسک 

رد راـصنا  رجاـهم و  نارـس  هک  یطیارـش  رد  و  تسب . ناـهج  زا  مشچ  تشاد ، مالـسلا  هیلع  یلع  يوناز  رب  رـس  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
هیلع یلع  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  ياوعد  مرگرـس  هدرک  عامتجا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  ماـن  هب  یلحم 

هنادرفنم تعیب  دشن  رـضاح  یتح  دیدرگ و  لوغـشم  نفد  نفک و  مسارم  ماجنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندـب  زیهجت  هب  مالـسلا 
ملـسم یعطق و  يرما  دوـخ  يارب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفـالخ  شترـضح  هـک  ارچ  دریذـپب . زین  ار  ساـبع  دوـخ  يوـمع 

- یناهنپ افخ و  رد  مهنآ  ار - یتعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نفد  نفک و  مسارم  ندـش  مامت  زا  لبق  هک  دوبن  رـضاح  تسنادیم و 
. دیدرگ یفرعم  مدرم  هب  هَّللا  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  تفریذپ و  ناماس  هفیقس  رد  رکبوبا  راک  یطیارش  نینچ  رد  ددرگ  اریذپ 
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53 ص :

يریگهجیتن يدنب و  عمج 

ادخ لوسر  تایح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یناگدنز  یسایس  ثداوح  نیرتمهم  هب  هاتوک  یهاگن  تشذگ ، رظن  زا  دودعم  یتاحفص  یط  هچنآ 
مامت هدـننک  سکعنم  ای  مالـسلا و  هیلع  یلع  لـیاضف  هّیلک  هدـنرادرب  رد  تاحفـص  نیا  درک  روصت  دـیابن  زگره  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد یطوطخ  هدـنهد  ناشن  دودـحم  ثداوح  نیمه  رد  لـّمأت  لاـح  نیع  رد  تسا . هدوب  هرود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تامدـخ  اـهراک و 
: دشابیم ریز  حرش  هب  تلاسر  نارود  اب  نامزمه  مالسلا  هیلع  یلع  یسایس  تایح  تخانش 

لوسر زا  سپ  دـیدرت  نودـب  و  تشاد . ریذـپانراکنا  لاعف و  یـشقن  تلاسر  نارود  زاستشونرـس  مهم و  ثداوح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  . 1
رد هک  تلزنم  ثیدح  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نآ ، ياههیاپ  میکحت  مالـسا و  تیبثت  رد  درف  نیرترثؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهدیم  ناشن  هک  تسا  ینشور  دنـس  تسا ، هدش  هیبشت  نوراه  تلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  نآ 

شقن نیا 
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54 ص :
ربمایپ نیا  دـّیؤم  رای و  یـسوم و  ریزو  ناونع  هب  نوراه  نآرق  تایآ  قباطم  اریز  تسا . هدومرف  ناـیب  مدرم  يارب  ار  نآ  هدوب و  فقاو  اًـلماک 

. تشگن ادج  ترضح  نآ  زا  یمد  تشاد و  رارق  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رانک  رد  هتسویپ 
هب ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هب  درف  نیرتـکیدزن  هباحـص ، نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  . 2

: ریبعت اب  ار  بلطم  نیا  و  دومن . باختنا  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  ردارب  اهنت  ناونع 
« ةَرِخالا اینُدلا و  یف  یخا  َتنا  »

. دومن مالعا  تاعفد  هب 
: ریبعت اب  یمارگ  لوسر  نآ  رب  هوالع 

« یلع نم  انا  یّنم و  ّیلع  »
مالـسلا هیلع  یلع  يوـنعم ، یحور و  داـحتا  نیا  بجوـم  هب  دوـمن . رارقرب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـخ و  نـیب  ياهژیو  يوـنعم  یحور و  داـحتا 

یلع هب  باحصا  ضرعت  زا  ددعتم  عضاوم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یماح  نیرتگرزب 
. درک يریگولج  مالسلا  هیلع 

هب ترـضح  نآ  نیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لصفالب  یـصو  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هطبار  نیمه  بجوم  هب  هکنانچ 
. دیدرگ یفرعم  ناناملسم  همه 

نآ تیولوا  رد  هباحـص  زا  يدحا  يارب  هک  دـیدرگ  رادروخرب  یتیعقوم  لیاضف و  نانچ  زا  هباحـص  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  رب  هوالع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دـنچ  ره  دـنامن ؛ یقاب  يدـیدرت  ربمایپ - ینیـشناج  يارب  نارگید - هب  تبـسن  ترـضح 

. دندرک رایتخا  ار  يرگید  ریسم  هباحص  زا  ياهدع 
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55 ص :
مالـسلا و هیلع  یلع  هطبار  صوصخ  رد  خـیرات  درادـن . يرظن  يأر و  دوخ  زا  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  اـب  نارود  نیا  رد  . 3

بیترت نیا  هب  و  درادـن . غارـس  یعـضوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  قلطم  تعاـطا  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یناگدـنز رد  تیعبت  نیا  تسا . یمالـسا  تما  يربهر  زا  وا  تیعبت  هرود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسایس  یـشم  ّطخ  رد  روحم  نیرتمهم 

هب دریگیم ؛ ارف  زین  ار  یعرـش  يداـبع و  لاـمعا  هـنماد  هـکلب  ددرگیمن ، دودـحم  یـسایس  يریگعـضوم  کـی  هـب  اـهنت  مالـسلا  هـیلع  یلع 
تین زا  دوب و  هدمآ  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریسم  زا  ادج  يریسم  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  عادولاۀجح ، رفـس  رد  هکيروط 
هماج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ددرگ  مرحم  یتین  نیمه  اب  تفرگ  میمـصت  تشادـن ، یعالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 

رد ار  وا  دش و  دنسرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  بلطم  نیا  نوچ  و  دوب . هدیشوپ  مارحا 
. دومن بیوصت  شلمع 
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56 ص :
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57 ص :
ذخآم عبانم و 

ذخآم عبانم و 

دیجم نآرق  . 1
ق. 1415 ه . رشنلاو ، ۀعابطلل  ةوسالاراد  نارهت  حلاص ، یحبص  رتکد  حیحصت  هب  هغالبلاجهن ، . 2

ق 1410 ه . تاعوبطملل ، یملعا  هسسوم  توریب ، دیفم ، خیش  هب  فورعم  نامعن  نبدمحم  داشرالا ، . 3
ق 1409 ه . رکفلاراد ، توریب ، ریثا ، نب  نیدلازع  هباحصلا ، ۀفرعملا  یف  ۀباغلادسا  . 4

ق 1403 ه . ءافولا ، ۀسسوم  توریب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  راهطالا ، ۀمئالا  رابخالا  رردل  ۀعماجلا  راونالاراحب  . 5
. یبرعلا ثارتلاراد  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  كولملاو ، لسرلا  خیرات  . 6

ش. 1370 ه . یضر ، تاروشنم  مق ، یطویس ، نیدلالالج  ءافلخلا ، خیرات  . 7
ش. 1374 ه . هیمالسالا ، بتکلاراد  شناراکمه ، يزاریش و  مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  . 8

، یسربط نسح  نب  لضف  نآرقلا ، مولعل  نایبلا  عمجم  ریسفت  . 9
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58 ص :
ق. 1408 ه . ۀفرعملاراد ، توریب ،

ق. 1407 ه . یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، يرشخمز ، دومحم  هَّللاراج  فاشکلا ، ریسفت  . 10
ق. 1413 ه . یمالسالا ، مالعالا  ۀبتکم  مق ، يزار ، رخف  بیغلا ، حیتافم  ریسفت  . 11

. هیملعلا بتکلاراد  توریب ، يذمرت ، یسیعوبا  يذمرت ، ننس  هب  فورعم  حیحصلا  عماجلا  . 12
. ملقلاراد توریب ، ماشه ، نب  دمحم  ماشه ، نبا  هریس  هب  فورعم  ۀیوبنلا  ةریسلا  . 13

 .. ق 1413 ه . یضرلا ، فیرش  تاروشنم  مق ، ینسح ، فورعم  مشاه  یفطصملاةریس ، . 14
ق. 1378 ه . یبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  توریب ، دیدحلا ، یبا  نبا  نیدلازع  هغالبلاجهن ، حرش  . 15

ق. 1376 ه . یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ملسم ، نب  دمحم  ملسم ، حیحص  . 16
ش. 1362 ه . تثعب ، داینب  تاراشتنا  يوسوم ، لامج  دیس  همجرت  هب  ینیما  نیسحلادبع  بدالاو ، ۀنسلا  باتکلا و  یف  ریدغلا  . 17

ش. 1375 ه . رعشم ، رشن  یناحبس ، رفعج  مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  . 18
. فراعتلاراد توریب ، ینسح ، فورعم  مشاه  رشع ، ینثالا  ۀمئالاةریس  . 19
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59 ص :
ق. 1402 ه . توریب ، یضار ، نیسح  قیلعت  قیقحت و  هب  نیدلافرش ، نیسحلادبع  تاعجارملا ، . 20

ش. 1365 ه . تمس ، نامزاس  تاراشتنا  ناگدنسیون ، زا  یعمج  یمالسا ، فراعم  . 21
رقاب دمحم  زا  نیسح » نم  انا  ینم و  نیـسح   » هلاقم یمیکح ، اضر  دمحم  يدیهـش و  رفعج  دیـس  رتکد  مامتها  هب  ینیما ، همالع  هماندای  . 22

ش.(1)60 1361 ه . باتک ، ماجنا  هسسوم  يدوبهب ،

اهتشون یپ 

.236 ماشه 1 /. نبا  هریس  هب  فورعم  هیوبنلا  ةریسلا  ، 15 هغالبلاجهن 1 /. حرش  (. 1  ) 1
.406 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  (. 1  ) 2

.406 نامه / (. 2  ) 3
.406 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  (. 1  ) 4

.257 نامه / (. 2  ) 5
قاحسا نبا  زا  لقن  هب   262 ماشه 1 / نبا  هریس  (. 1  ) 6

.321 يربط 2 / خیرات  (. 2  ) 7
.150 ماشه 2 / نبا  هریس  (. 1  ) 8

.593 يذمرت 5 / ننس  (. 2  ) 9
.169 افلخلا 1 / خیرات  (. 3  ) 10
.594 يذمرت 5 / ننس  (. 1  ) 11

. نارهت رعشم -  رشن  دلج ، 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  یسایس  یناگدنز  فراعم ، دیجم  رتکد  - 1
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60 ص :
.10 تارجح / هروس  (. 2  ) 12

.153 ماشه 2 / نبا  هریس  (. 1  ) 13
. يدوبهب رقاب  دمحم  زا  نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح  هلاقم « ینیما  همالع  هماندای  باتک  هب  دیرگنب  رتشیب  عالطا  تهج  (. 1  ) 14

46 دوه : (. 2  ) 15
.322 يربط 2 / خیرات  (. 1  ) 16

.30 لافنا / (. 2  ) 17
.207 هرقب / (. 1  ) 18

.601 هباغلادسا 3 / ، 223 يزار 5 / رخف  ریسفت  هب  دیرگنب  زین  535 و  نایبلا 2 / عمجم  (. 1  ) 19
. يرولامالعا زا  لقن  هب   106 راونالاراحب 19 / هب  دیرگنب  رتشیب  عالطا  تهج  (. 2  ) 20

.191 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالاةریس  (. 1  ) 21
.64 دیفم / داشرا  (. 1  ) 22

.631 حلاص / یحبص  هغالبلاجهن  (. 2  ) 23
.157 راونالاراحب 45 / (. 1  ) 24
.514 يربط 2 / خیرات  (. 1  ) 25

ص 325. نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح  هلاقم « ینیما  همالع  هماندای  (. 2  ) 26
یلا 7.  1 باتک 39 / نیا  هب  دیرگنب  هلک » رفکلا  یلا  هّلکنامیالا  زرب  تسا «: هدمآ  راونالاراحب  رد  یفطصملاةریس ص 500 ، (. 1  ) 27

.2 راونالاراحب 39 / (. 2  ) 28
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.541 نایبلا 8 / عمجم  ریسفت  (. 1  ) 29

.12 بازحا / (. 1  ) 30
 ...«. َو ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  دیامرفیم «: هک  هیآ 9  نامه ، (. 2  ) 31

ات 27 هیآ 9  زا  نامه ، (. 3  ) 32
.25 نامه / (. 4  ) 33

.550 نایبلا 8 / عمجم  (. 1  ) 34
ات 35. تایاور 32   1871 / 4 ملسم : حیحص  (. 1  ) 35

ثیدح 33.  1871 / 4 نامه : (. 2  ) 36
594 و 595. یفطصملاةریس / (. 1  ) 37

.242 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالاةریس  (. 1  ) 38
.243 / 1 نامه : (. 2  ) 39

. بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  باب   1871 ، 1870 ملسم 4 / حیحص  (. 1  ) 40
.645 یفطصملاةریس / زین  و  یسراف ) همجرت  اب  ) 329 ریدغلا 5 / (. 1  ) 41

.142 فارعا / (. 2  ) 42
ناکرشم رب  تئارب  هروس  تئارق  هرابرد  ثیدح  باب 30  نیارد  هک  دوشیم  هفاضا  هئاربلاةروس . لوزن  باب   284 راونالاراحب 35 / (. 1  ) 43

. هدش رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  طسوت 
«. هئاربلاةروس ناونع «: اب  یفطصملاةریس ص 677  (. 1  ) 44

ینیما ص 329. همالع  هماندای  (. 2  ) 45
ص 327. نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح  هلاقم «: ینیما  همالع  هماندای  زا  هدافتسا  اب  (. 1  ) 46

.259 رشع 1 / ینثالا  ۀمئالا  ةریس  (. 2  ) 47
. صیخلت یکدنا  اب  مالسا ص 489  خیرات  زا  ییاهزارف  (. 3  ) 48

 ...«. ٍباُرتْنِم ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  :» 51 نارمع / لآ  (. 1  ) 49
.61 نامه / (. 2  ) 50
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62 ص :
.582 هنومن 2 / ریسفت  (. 1  ) 51

.370 فاشک 1 / ریسفت  (. 1  ) 52
.597 يذمرت 5 / ننس  (. 1  ) 53

.590 / 5 نامه : (. 2  ) 54
.385 راونالاراحب 21 / (. 1  ) 55

.385 راونالا 21 / راحب  (. 1  ) 56
.67 هدئام / (. 2  ) 57

نل امهنا  و  ًادبا . اّولضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یتیب . لهایترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا «: نینچ  ثیدح  نیا  (. 1  ) 58
. متیب لهاو  ترتع  يرگید  ادخ و  باتک  مراذگیم ؛ راگدای  هب  نیزو  ثاریم  ود  امـش  نایم  رد  نم  ینعی «: ضوحلا .» ّیلع  ادری  یتح  ًاقرتفی 
رد رثوک ( ضوح  رـس  هکنآ  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیئوج  کسمت  ود  نیا  هب  یتقو  ات 

«. دنوش دراو  نم  رب  تمایق )
يدیدرت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رودص  رد  ینس  هعیش و  نادنمـشناد  هک  تسا  يرتاوتم  یعطق و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 

تیاور لوسر  باحصا  زا  رفن  دنچ  تسیب و  زا  لقن  هب  ار  نیلقث  ثیدح  تسا  ّتنس  لها  گرزب  ناققحم  زا  هک  ینالقسع  رجح  نبا  درادن .
« راونالا تاقبع  باتک « رد  يدنه  نیـسح  دماحریم  زین  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ات 25 ) كردتـسم ص 23  شخب  تاـعجارملا ، تسا (. هدرک 

نیلقث ثیدح  هک  دوشیم  هفاضا  یمالسا ص 218 ) فراعم  تسا (. هدرک  تیاور  تنس  لها  ياملع  زا  نت  قیرط 200  زا  ار  نیلقث  ثیدح 
ادخ لوسر  ینیشناج  هب  نانآ  تیحالص  تیولوا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیب  لها  تمـصع  رب  هک  تسا  یـصخشم  نیارق  زا 

. دراد تحارص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا هدمآ  ات 34  ینیما ج 1 ص 29  همالع  ریدغلا  باتک  رد  ریدغ  يارجام  لیضفت  (. 1  ) 59
. نارهت رعشم -  رشن  دلج ، 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  یسایس  یناگدنز  فراعم ، دیجم  رتکد   60
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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