
http://www.ghaemiyeh.com






تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع ماما 

: هدنسیون

یئامغی لضفلاوبا 

: یپاچ رشان 

ثیدحلا نسحا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع 13ماما 

باتک 13تاصخشم 

13همدقم

َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  15َانِدْها 

15هراشا

: 15ریسفت

َنیِقَّتُمِْلل 15ًيدُه 

16هراشا

: 16ریسفت

َنوُحِلْفُْملا 20ُمُه 

20هراشا

: 20ریسفت

. َنوُمَلْعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِِّنإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَقُن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَسُن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهیِف  ُدِسْفُی  ْنَم  اهیِف  ُلَعْجَت  َأ  اوُلاق  ًۀَفیِلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِِّنإ  ِۀَکِئالَمِْلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 

َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو  َةاکَّزلا  اوُتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمیِقَأ  23َو 

23هراشا

: 23ریسفت

َنیِعِشاْخلا َیلَع  اَِّلإ  ٌةَریِبََکل  اهَِّنإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِرْبَّصلِاب  24اوُنیِعَتْسا 

24هراشا

: 25ریسفت

َنوُِدلاخ اهیِف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َکِئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  26َو 

26هراشا

: 26ریسفت
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«* اوُنَمآ َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  ای  »28

28هراشا

: 28ریسفت

 ... ًۀَّفاَک ِمْلِّسلا  ِیف  اوُلُخْدا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  29ای 

29هراشا

: 30حرش

ًاریِثَک ًارْیَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتْؤُی  ْنَم  30َو 

30هراشا

: 31ریسفت

َنوُنَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِهْیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِلْیَّللِاب  ْمَُهلاوَْمأ  َنوُقِفْنُی  32َنیِذَّلا 

32هراشا

: 33ریسفت

ًامیِظَع ًاکْلُم  ْمُهانْیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِکْلا  َمیِهارِْبإ  َلآ  انْیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  38ْمَأ 

38هراشا

: 38ریسفت

ْمُکْنِم ِرْمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  39ای 

39هراشا

: 40ریسفت

ََۀلیِسَوْلا ِهَْیِلإ  اوُغَتْبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  45ای 

45هراشا

: 45ریسفت

ُهََتلاسِر َتْغَّلَب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکَْیِلإ  َلِزْنُأ  ام  ْغِّلَب  ُلوُسَّرلا  اَهَُّیأ  47ای 

47هراشا

: 48ریسفت
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َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُنْمَْألا  ُمَُهل  َکِئلوُأ  ٍمْلُظِب  ْمَُهنامِیإ  اوُسِبْلَی  َْمل  َو  اوُنَمآ  50َنیِذَّلا 

51هراشا

: 51همجرت

: 51ریسفت

ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَّلِلَف  52ْلُق 

52هراشا

: 53ریسفت

ًاناسْحِإ ِنْیَِدلاوْلِاب  53َو 

53هراشا

: 54ریسفت

َنیِنِسْحُْملا ُدیِزَنَس  ْمُکِتائیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفَْغن  ًادَّجُس  َباْبلا  اوُلُخْدا  َو  ٌۀَّطِح  اوُلوُق  55َو 

55هراشا

: 55ریسفت

َنوُلِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  56َو 

56هراشا

: 56ریسفت

َنیِنِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  َكَدََّیأ  يِذَّلا  58َوُه 

58هراشا

: 58ریسفت

َنیِنِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َکُبْسَح  ُّیِبَّنلا  اَهَُّیأ  59ای 

59هراشا

: 59ریسفت

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدَبأ  اهیِف  َنیِِدلاخ  ُراهْنَْألا  اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ُهْنَع  اوُضَر  َو  ْمُهْنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراصْنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنوُلَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو 

62هراشا
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: 63ریسفت

َنیِقِداَّصلا َعَم  اوُنوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  64ای 

64هراشا

: 64ریسفت

اَّمِم ٌرْیَخ  َوُه  اوُحَرْفَیْلَف  َِکلذِبَف  ِهِتَمْحَرِب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  65ْلُق 

65هراشا

: 65ریسفت

ُهْنِم ٌدِهاش  ُهوُلْتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  66َأ 

66هراشا

: 66ریسفت

ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذْنُم  َتَْنأ  67امَِّنإ 

67هراشا

: 67ریسفت

ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  68َنیِذَّلا 

68هراشا

: 68ریسفت

ِباتِکْلا ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَنَْیب  َو  یِنَْیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  69ْلُق 

ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌتِباث  اهُلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَمِلَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َفْیَک  َرَت  َْمل  70َأ 

70هراشا

: 71ریسفت

« َنیِلِباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعَزَن  َو  »72

72هراشا

: 72ریسفت

ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  74َّنِإ 
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74هراشا

: 75ریسفت

ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  76ِناذه 

76هراشا

: 77ریسفت

( اوُنَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  79ای 

79هراشا

: 79ریسفت

. ُرِظَتْنَی ْنَم  ْمُهْنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُهْنِمَف  ِهْیَلَع ، َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اوُقَدَص  80ٌلاجِر 

80هراشا

: 80ریسفت

: ثیدح حرش  82همجرت و 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطُی  َو  ِتْیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکْنَع  َبِهْذُِیل  ُهَّللا  ُدیِرُی  84امَِّنإ 

84هراشا

: حرش 84همجرت و 

ًانیِبُم ًامِْثإ  َو  ًاناتْهُب  اوُلَمَتْحا  ِدَقَف  اوُبَسَتْکا  اَم  ِرْیَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنیِنِمْؤُْملا  َنوُذْؤُی  َنیِذَّلا  87َو 

87هراشا

: 87ریسفت

َنوُلُؤْسَم ْمُهَِّنإ  ْمُهوُفِق  88َو 

88هراشا

: 89ریسفت

ٍنیِبُم ٍلالَض  ِیف  َکِئلوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُهُبوُلُق  ِۀَیِساقِْلل  ٌلْیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍروُن  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِإِْلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  90ْنَمَف 

90هراشا

: 91ریسفت
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َنوُقَّتُْملا ُمُه  َکِئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  َنیِرِفاکِْلل  ًيوْثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَْیل  َأ  ُهَءاج  ْذِإ  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَک  َو  ِهَّللا  َیلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  92ْنَمَف 

92هراشا

: 92ریسفت

َنوُمِقَتْنُم ْمُهْنِم  اَّنَِإف  َکِب  َّنَبَهَْذن  95اَّمَِإف 

95هراشا

: 95ریسفت

َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُهُتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  98ْمَأ 

98هراشا

: 98ریسفت

ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِرْعََتل  َو  ْمُهامیِسِب  ْمُهَتْفَرَعَلَف  ْمُهَکانْیَرََأل  ُءاشَن  َْول  99َو 

99هراشا

: 99ریسفت

ًابیِرَق ًاحْتَف  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  100َلَعَجَف 

100هراشا

: 100ریسفت

َراَّفُکْلا ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِجْعُی  ِهِقوُس  یلَع  يوَتْساَف  َظَلْغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِجْنِْإلا  ِیف  ْمُهُلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهُلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  ِرََثأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَتْبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهارَت  ْمُهَنَْیب  ُءامَحُر  ِراَّفُکْلا  َیلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم 

102هراشا

: 102ریسفت

ٍرِدَتْقُم ٍکیِلَم  َدْنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ٍرََهن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  104َّنِإ 

104هراشا

: 104ریسفت

ُناجْرَْملا َو  ُؤُلْؤُّللا  اَمُهْنِم  ُجُرْخَی  ِنایِغْبَی ...  ٌخَزْرَب ال  امُهَنَْیب  ِنایِقَتْلَی  ِنْیَرْحَْبلا  105َجَرَم 

105هراشا

: 106ریسفت
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َنوُبَّرَقُْملا َکِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  107َو 

107هراشا

: 107ریسفت

ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُۀَکِئالَْملا  َو  َنیِنِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیِرْبِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنَِإف  ِهْیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  112َو 

112هراشا

: 112ریسفت

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  115َو 

115هراشا

: 115ریسفت

اهاقْشَأ َثَعَبْنا  119ِذِإ 

119هراشا

: 120ریسفت

ِۀَّیِرَْبلا ُرْیَخ  ْمُه  َکِئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  120َّنِإ 

120هراشا

: 121ریسفت

ِرْبَّصلِاب اْوَصاوَت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاوَت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  122اَِّلإ 

122هراشا

: 122ریسفت

َْمل َو  َْدلوُی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ْلُق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  123ِمْسِب 

124تاقحلم

124هراشا

: سابع 124نبا 

: دوعسم 125نبا 

: يردخ دیعس  126وبا 
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: حلاص 126وبا 

: هملس 127ما 

: يراصنالا هّللا  دبع  نب  128رباج 

: 128يدس

: ریبج نب  129دیعس 

: 130كاحض

: 130ءاطع

: 131همرکع

: رسای نب  132رامع 

: دابع نب  133سیق 

: 133دهاجم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  134هرابرد 
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تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع ماما 

باتک تاصخشم 

1336 لضفلاوبا - ، ییامغی ، هسانشرس : 
ییامغی لضفلاوبا  فلوم  تنس / لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 ثیدحلا ، نسحا  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 208 يرهاظ :  تاصخشم 

(21 ثیدحلا نسحا   : ) تسورف
لایر 47500-9-91872-964 لایر ؛  47500-9-91872-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Abolfazl yaghmaie. Imam Ali (PBUH) in Quran :... یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
تنس لها  ثیداحا  لیاضف --  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
8 فلا BP37/4/ي7 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/951 ییوید :  يدنب  هدر 
م10548-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
5 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هداهن میرکت  جات  شدوجو  رد  هک  ار  ملق  بحاص  ناسنا  ملق ، هب  دنگوس  اب  تخومآ و  ترکف  ار  ام  هک  تسار  ییادـخ  ّرم  ساپـس  دـمح و 

یّلص یفطصم  دمحم  ترـضح  اهنآ  رالاس  دیـس و  هصاخ ، یهلا  نالوسر  رب  دورد  و  دنادرگ . فرـشم  نیزم و  ریونت ، و  میلعت ، ماقم  هب  دوب 
یپ شايوبن  تلاسر  هفـسلف  ماجنا  ياتـسار  رد  ار  تیبرت  میلعت و  هاگـشناد  نیرتگرزب  شیوخ ، دیواج  هزجعم  اب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

تیادـه غارچ  نیبم و  رون  ناونع  هب  نیرهاط ، ترتع  هارمه  ار  نیتسار  رهوگ  نیمث و  ّرد  نیا  خـیرات ، هشیمه  يارب  هک  يدرم  گرزب  داـهن .
ضوح رانک  رد  دنناوتب  دنیوج و  کّسمت  نآ  هب  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  يارب  هراومه  ات  درپس  نایناهج  هب  نیتملا  هّللا  لبح  نیملاع و 
ترضح نیقتملا  ماما  نینمؤملا و  بوسعی  ءایلوالا ، رون  ءایـصوالا و  دّیـس  صوصخ  هب  يو  قح  هب  نانیـشناج  رب  مالـس  و  دنوش . دراو  وا  رب 

. میرک نآرق  رّسفم  نیرتهب  مالّسلا  هیلع  یلع 
، رثا نیا  رد  تسا . دـیجم  نآرق  همیرک  تایآ  زا  یـضعب  بلاق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلوم  لـیاضف  زا  ياهشوگ  هدـننکوگزاب  هعومجم  نیا 

ناونعهب تایآ  زا  یـضعب  لیوأت  ای  ریـسفت  ای  لوزن  نأش  رد  هک  یثیداحا  تعامج ، تنـس و  لها  نادنمـشناد  هاگدـید  زا  تسا  هدـش  شالت 
رارق شترـضح  لوبق  دروم  تسا  دیما  ددرگ . نایب  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلوم  لیاضف  زا  یتلیـضف 

. دریگ
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: تسا يرورض  یتاکن  نایب  باتک ، هعلاطم  زا  لبق 
هدافتسا  دنودالوف  داتسا  همجرت  زا  دیجم ، نارق  بختنم  تایآ  همجرت  رد  - 1

6 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. تسا هدش 

. تسا دازآ  همجرت  ثیداحا ، همجرت  - 2
. تسا هدشن  همجرت  تسین  ثحب  دروم  هک  یشخب  ثیداحا ، همجرت  رد  - 3

. تسا هدش  نایب  یبلاطم  رگیدکی  رب  ود  نآ  قیبطت  هیآ و  ریسفت  ثیدح و  حیضوت  تهج  هدوبن ، ایوگ  ثیدح  يدروم  رد  رگا  - 4
همه رکذ  زا  لیوطت  عفر  يارب  هدش و  هدروآ  هدمآ  ریـسافت  اهلوزن و  نأش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  هک  یتایآ  زا  یـضعب  طقف  - 5

. تسا هدش  يراددوخ  تایآ 
يارب تسا  نکمم  هچرگ  هدـش  نایب  ذـخا و  تنـس  لها  یثیدـح  عبانم  زا  هدـمآ ، مالّـسلا  هیلع  یلع  یلوم  تبقنم  رد  هک  یثیدـح  لصا  - 6

. دشاب هدش  هدافتسا  هدش ، دراو  هعیش  قیرط  زا  هک  یثیداحا  ای  تنس  لها  رگید  ثیداحا  زا  نآ  حرش 
. تسا هدیدرگ  رکذ  یقرواپ  رد  ثیدح  ذخأم  عبنم و  ضوع  رد  هدشن و  نایب  نتم ، ندش  ینالوط  تهج  هب  ثیداحا  دنس  هلسلس  مامت  - 7

تـسا نیا  دارم  هکلب  تسا  روکذـم  عبنم  نیا  رد  ثیدـح  نآ  نیع  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  اقیقد  یقرواپ ، رد  تبقنم  ثیدـح  عبانم  رکذ  - 8
. تسا دوجوم  ذخآم  نیا  رد  يرییغت  رصتخم  اب  ثیدح  نآ  دننام  ای  نیع  هک 

یلع لیاضف  زا  یتلیـضف  نایب  دارم  نوچ  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  رـصتخم  روط  هب  هدـش ، دراو  ربمایپ  تیب  لها  تلیـضف  رد  هک  یتایآ  - 9
. تیب لها  همه  هن  تسا . مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  هلمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هدوب و  مالّسلا  هیلع 

نایب رد  هچرگ  تسا  نکممان  عبانم  مامت  لقن  تسا و  هدـش  نایب  ننـست  لها  عبانم  زا  باتک  کی  لـقا  دـح  ثیدـح ، کـی  لـقن  يارب  - 10
. تسا هدیدرگ  نایب  رگید  باتک  زا 20  شیب  ثیداحا  زا  یضعب 

فلتخم ریـسافت  رد  یفوتـسم ، روطب  تایآ  حرـش  ثیداحا و  رارکت  لوطم و  ثیداحا  لقن  زا  دش  شالت  ندوب ، لوصولا  لهـس  تهج  - 11
يراددوخ  ینس  هعیش و 

7 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هعومجم نیا  یعقاو  نابطاخم  هک  ناناوج  هصاـخ  دیـسر  دـهاوخ  مرتحم  هدـنناوخ  تسد  هب  رتتحار  رثا  نیا  رتمک ، مجح  اـب  هک  ارچ  دوش 

هدافتسا هنومن  ریسفت  یسراف و  همجرت  اب  نایبلا  عمجم  ریسفت  یـسراف و  همجرت  اب  نازیملا  ریـسافت  زا  صوصخ  هب  اتـسار  نیا  رد  اذل  دنتـسه 
. تسا نکمم  ياهقبط  ره  يارب  اهنآ  هب  هعجارم  اریز  تسا  هدش 

يدارم دـمحم  داتـسا  ترـضح  هصاـخ  هوژپنآرق  ققحم و  ناتـسود  ياـهییامنهار  نویدـم  ار  دوخ  رثا ، نیا  رـشن  يریگلکـش و  رد  - 12
تسد رشن  رد  ار  ریقح  هتسویپ  هک  سانشقح  یلع  نیـسح  ياقآ  بانج  ردقنارگ  لضاف  مدنبلد  دنزرف  هصاخ  ناراوگرزب  نآ  يارب  هتـسناد ،

. منکیم تداعس  يوزرآ  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دندومرفیم  قیوشت  میاههتشون 
یلع ماما  يزاریـش و  هّللا  ۀـیآ  نآرق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يرتشوش ، قحلا  قاقحا  ینیما ، همالع  ریدـغلا  گنـسنارگ  باتک  راهچ  - 13

نافلؤم زا  اهنآ  یفرعم  نمض  منادیم  ضرف  دوخ  رب  هک  هدوب  ماهدافتسا  دروم  رظندم و  هراومه  يرکاش  یفجن  داتسا  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع 
. مشاب راتساوخ  ناشیدناکین  نآ  يارب  ار  یبقع  تداعس  گرزب  راگدرورپ  زا  لیلجت و  ناشردقنارگ 

زا منکیم و  میدـقت  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  نانمؤم  ریما  ناربمایپ و  قحب  ثراو  نامز  ماما  ناکما ، هرئاد  بطق  هب  ار  رثا  نیا 
مراد  شریذپ  شزوپ و  بلط  شتمحر  هاگراب 

َنِیقِّدَصَتُْملا  يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَعاِضِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای 
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یئامغی  لضفلا  وبا 
هسدقملا  مق   1378 / 3 / 1

9 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

َمیِقَتْسُمْلا َطارِّصلا  اَنِدْها 

هراشا

دمح ( 6)
. شاب ربهار  ار  ام  تسار  هار  هب  همجرت :

: بلاط یبا  نب  یلعل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : « 1  » سابع نبا  نع  ثیدح :
««. 2  » نینمؤملا بوسعی  تنا  میقتسملا و  طارصلا  تنا  حضاولا و  قیرطلا  تنا  »

نشور هار  وت  یلع ) يا  : ) دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدیـسر  سابع  نبا  زا 
. یتسه نانمؤم  هانپ  هناوتشپ و  تسار و  هار  نامه  و 

: ریسفت

. یعیرشت تیاده  يرگید  ینیوکت و  یکی  تسا . حرطم  تیاده  عون  ود  دیجم  نآرق  رد 
اهلگ دهش  زا  يدادادخ  هزیرغ  هب  انب  لسع  روبنز  دنکیم  بورغ  بش  دنکیم و  عولط  حبص  زور  ره  دیشروخ  هکنیا  لثم  ینیوکت  تیاده 

ییاهماد اهناسنا  تکرح  ریـسم  رد  تسا ، ناربمایپ  ياهیئامنهار  نامه  یعیرـشت  تیاده  یلو  دنکیم  لیدـبت  لسع  هب  ار  اهنآ  دـکمیم و 
الماک اهنآ  يارب  ار  میقتـسم  طارـص  تلفغ ، باوخ  زا  اهنآ  ندرک  رادیب  اب  دنهدیم و  رکذت  اهناسنا  هب  هتـسویپ  ناربمایپ  تسا ، هدـش  هداهن 

«. 4  » تسا ناربمایپ  هار  نامه  «. 3  » تسادخ هار  نامه  میقتسم  طارص  دننکیم . نشور 
طیرفت طارفا و  زا  ندوب  لدتعم  هار  «. 5  » تسادخ تاروتسد  ماکحا و  زا  يوریپ  هار 

______________________________

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  سابع  نبا  لاح  حرش  (- 1)
.58 یفنح ج 1 / یناکسح  مکاح  لیضفتلا  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  (- 2)

. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  (- 3)
. میقتسم طارص  یلع  نیلسرملا  نمل  کنا  (- 4)

. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  (- 5)
10 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

شیوخ ناوریپ  دنریگ  رارق  ياهعماج  يوگلا  هک  یتقو  ود  نیا  «. 3  » تسا قحب  ماما  و  «. 2  » تسادخ باتک  نامه  میقتسم  طارص  «. 1  » تسا
هدمآ طارـص  ریـسفت  رد  هچنانچ  دنـشابیم . تلادع  یهاوخقح و  نشور  كالم  رایعم و  اریز  دنرادیم  زاب  اهيوردنک  اهيوردنت و  زا  ار 

«. 4  » تسا بجاو  وا  زا  تعاطا  هک  تسا  یماما  ایند  رد  طارص  تسا 

َنیِقَّتُمْلِل ًيدُه 
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هراشا

هرقب  ( 2)
. تسا ناگشیپاوقت  تیاده  هیام  هک  یباتک  تسا  نیا  همجرت :

ینعی يدـه »  » لزن هّللا  دـنع  نم  ّهنأ  هیف  کش  ینعی ال  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ّلج : ّزع و  هّللا  لوق  یف  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  نع  ثیدـح :
هّلل صلخا  ناـثوالا و  ةداـبع  كرـشلا و  یقتا  نیع ، ۀـفرط  هّللاـب  كرـشی  مل  يذـلا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملل »  » ارون اـنایب و 

«5  » هتعیش وه و  باسح  ریغب  ۀّنجلا  یلا  ثعبی  ةدابعلا ،

: ریسفت

دنوادخ بناج  زا  باتک  نیا  هک  تسین ، یّکش  ینعی  تسا  هتفگ  سابع  نبا  ِهِیف ، َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  هدومرف : هک  دنوادخ  لوق  دروم  رد 
هک  ) دـشابیم مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  نیقّتم »  » زا دارم  تسا و  روـن  ناـیب و  ياـنعم  هب  تیادـه  تسا و  هدـش  لزاـن 

مهب  مشچ  هک  یماما  دشابیم ) نایاسراپ  لمکا  متا و  قادصم 
______________________________

.3 راونالا ج 87 / راحب  هداجلا  یه  یطسولا  قیرطلا  ۀّلضم و  لامشلا  نیمیلا و  مالّسلا : هیلع  یلع  ماما  (- 1)
نایبلا ج 1/ عمجم  هّللا  باتک  ّهنا  َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا   » ینعم یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نع  (- 2)

.104
رابخالا ص 32 ح 2. یناعم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا  : » دمحم نب  رفعج  نع  (- 3)

یف طارـصلا  اما  ةرخالا و  یف  طارـص  ایندلا و  یف  طارـص  ناطارـص : امه  ّلج و  ّزع و  هّللا  ۀـفرعم  یلا  قیرط  وه  طارـصلا :» ینعم  یف  (- » 4)
نب رفعج  نع  ةرخالا ،» یف  منهج  رـسج  وه  يذلا  طارـصلا  یلع  ّرم  هادهب  يدتقا  ایندـلا و  یف  هفرع  نم  ۀـعاطلا  ضرتفملا  مامالا  وهف  ایندـلا 

رابخالا ص 28. یناعم  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  دّمحم 
.67 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 5)

11 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تـشهب لها  باسح  نودب  شنایعیـش  وا و  درکیم . تدابع  هناصلاخ  ار  ادـخ  تسجیم و  يرازیب  اهتب  زا  هک  دوب  وا  درواین  كرـش  یندز 

. دوب دنهاوخ 
ربمایپ تسدب  هکنآ  زا  دعب  يدوهیلا  ربیخ  نب  ةدانج  نب  لدـنج  هک  دـنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  شباتک  رد  یفنح  يزودـنق 

دیـس ناشلّوا  هک  دـندرب  مسا  ماـن ، هب  ار  رفن  ترـضح 12  و  دیـسرپ ، لوسر  زا  دعب  ءایـصوا  زا  دـش ، ناملـسم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
َنیِقَّتُْمِلل ًيدُـه  هب : تسا  هدرک  ار  اهنآ  فیـصوت  ادـخ  هک  دنتـسه  نامه  اهنیا  دومرف : ربمایپ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  همئـالا  وبا  ءایـصوالا 

اهنیا تخانـش  هب  قفوم  ار  ام  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ  لدـنج  َنوُِحْلفُْملا ، ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِْبیَْغلِاب و  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
«. 1  » درک

يارب تاـیآ  زا  هرقف  نـیا  رد  تـسا . هرقب  هروـس  لـئاوا  اـهنآ ، نـیرتمهم  هـک  دــناهدش  یفرعم  ناـیقتم  اــهراب  اــهراب و  نآرق  گــنهرف  رد 
هب مینک  قیبطت  مالّـسلا  هیلع  یلع  یگدـنز  رب  ار  تایـصوصخ  نیا  رگا  تسا ، هدـش  هدرب  مان  لمع ، نامیا و  رد  یگژیو  جـنپ  ناراـکزیهرپ ،

: دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناراگزیهرپ  لمکا  متا و  قادصم  مینکیم  هظحالم  حوضو 
ناهج بیغ ، ناهج  تسا و  تاسوملم  تاسوسحم و  ملاع  نامه  دوهش  ملاع  دنرگیدکی ، لباقم  هطقن  ود  دوهش  بیغ و  بیغ : هب  نامیا  - 1

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـج اهنآ  ریغ  زا  ار  یقیقح  نانمؤم  هک  تسا  یمهم  هطقن  ناـمه  بیغ  هب  ناـمیا  تسا . ناـهنپ  ياـنعم  هب  بیغ  هک  ارچ  ساـسحا ، ءارواـم 
رظنم و رد  دوهـش  هک  ارچ  دراد ، رارقا  نآ  هب  شبلق  اب  دشاب ، نآ  رکنم  نابز  هب  مه  یـسک  رگا  دـنراد ، نامیا  همه  دوهـش ، هب  اریز  دـنکیم 

نیا رد  شترـضح  ياـبیز  هلمج  کـی  دراد ؟ ناـمیا  بیغ  هب  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  مینیبب  لاـح  تسین ، نینچ  بیغ  یلو  تسوا ، يآرم 
هب  راوگرزب  نآ  نامیا  قمع  رگنایب  دروم ،

______________________________

يزودنق ص 422. ةدوملا  عیبانی  (- 1)
12 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

بیغ ینعی  انیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دش دهاوخن  هفاضا  نم  نیقی  هب  ياهرذ  دور  رانک  اههدرپ  رگا  دـیامرفیم : تسا . بیغ  ملاع 
. درادن تهج  نیا  زا  یقرف  چیه  تسا و  دوهش  دننام  نم  يارب 

رـس فلتخم  تاقوا  رد  و  دنراد ، دنوادخ  اب  یگـشیمه  طابترا  کی  دنراد ، نامیا  تاسوسحم  ءاروام  ناهج  هب  هک  ینانمؤم  زامن : هماقا  - 2
هک نانآ  تسادـخ  هب  ناـشبرق  ماـقم  ناـنآ و  ياوقت  هجرد  رگناـیب  دـشاب  رتيوق  طاـبترا  نیا  هچره  دـنروآیم و  دورف  وا  لـباقم  رد  میظعت 

رمع رخاوا  رد  اصوصخ  «، 1  » مالّسلا هیلع  یلع  زامن  ترثک  دنرادروخرب  ياهداعلا  قوف  هجرد  زا  دنتـسه  ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  هشیمه و 
رد هچ  و  « 5  » حلص لاح  رد  هچ  زاین ، زار و  رد  ادخ  هب  راوگرزب  نآ  « 4  » مات هجوت  يو و  « 3  » بارطضا زامن و  رد  شترضح  « 2  » عوشخ و 

زا وا  « 7  » تقبس و  « 6  » گنج لاح 
______________________________

اجب زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  شرمع ، رخآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  : » ۀعکر فلا  ۀلیل  موی و  لک  یف  یّلـصی  هرمع  رخا  یف  ایلع  ّنا  (- 1)
.24 راونالا ج 41 / راحب  دروآیم ».

یف کلذ  فرعی  یتح  هنول  ّریغت  ضرالا ، تاومّـسلا و  رطف  يذـّلل  یهجو  تهجو  لاقف : ةولـصلا  یلا  ماق  اذا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناک  و  (- 2)
هک یـسک  هب  مدوـجو ، ماـمت  اـب  مروآیم  يور  دـناوخیم : ار  هفیرـش  هیآ  نیا  داتـسیایم  زاـمن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هـک  یماـگنه  هـهجو :

ادـیپ شکرابم  تروص  زا  ینوگرگد  تلاح و  رییغت  هک  يروط  هب  درکیم  رییغت  شترـضح  كرابم  گـنر  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
.381 ۀمکحلا ج 5 / نازیم  تشگیم » هدهاشم  یبوخ  هب  دشیم و 

اهـضرع ۀناما  تقو  ءاج  لوقیف  نینمؤملا ؟ ریما  ای  کلام  هل  لاقیف  لزلزتی  لملمتی و  ةولـصلا  تقو  رـضح  اذا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناک  و  (- 3)
دوـخ هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشیم  زاـمن  تقو  هک  یماـگنه  : » اـهنم نقفـشا  اـهنلمحی و  نا  نیباـف  لاـبجلا  ضرـالا و  تاومـسلا و  یلع  هّللا 

نآ دنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  یتناما  يادا  تقو  دومرفیم  تسا ؟ هدش  هچ  ار  وت  نینمؤملا  ریما  يا  دنتفگیم  وا  هب  دـیزرلیم ، دـیچیپیم و 
.378 ءاضیبلا ج 1 / ۀجحم  دندش ». كانمیب  نآ  زا  دندرک و  ابا  نآ  لمحت  زا  اهنآ  درک و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ار 

لاح یف  هوجرخا  مالّـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  تلاقف  هجارخا  نم  نکی  ملف  لصن  هلجر  عقو  ّهنا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  یلا  بسنی  (- 4)
رد هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هیضق  : » هتالص یف  مالّسلا  هیلع  وه  جرخاف و  ذئنیح  هیلع  يرجی  امب  سحی  هناف ال  هتولص 

زامن لاح  رد  ار  نآ  دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دشیمن  نکمم  نآ  ندروآ  نوریب  دوب و  هتفرورف  ترـضح  نآ  ياپ  رد  ریت  اهگنج  زا  یکی 
شیاپ زا  دوب  زامن  لوغـشم  هک  یماگنه  ار  ریت  نآ  اذـل  دـنکیمن  ساسحا  درذـگیم  وا  رب  هچنآ  لاح  نآ  رد  اریز  دـیروآ  نوریب  شیاـپ  زا 

.397 ءاضیبلا ج 1 / ۀجحم  دندیشک » نوریب 
: نیتعکر ۀلخن  لک  دنع  یّلصی  ناک  ۀلخن و  هئامسمخ  هل  ناک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لعفی  ناک  امک  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  (- 5)
باب 42، هعیشلا  لئاسو  دروآیم » ياج  هب  زامن  تعکر  ود  یلخن  ره  ریز  رد  تشاد و  امرخ  تخرد  دصناپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

.474 / 3 ح 8 ،
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هل  لاقف  سمشلا  بقارم  نیفصلا  نیب  کلذ  عم  وه  لاتقلا و  برحلاب و  الغتشم  نیفص  برح  یف  اموی  یّلع  ناک  (- 6)
13 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

عوـکر و و  « 9  » هنابـش دـجهت  اصوصخ  هلفان ، ياـهزامن  هب  ناـشیا  « 8  » نداد تیمها  راـگزیهرپ و  ناـنمؤم  رگید  هـب  تبـسن  ندرازگزاـمن 
هبرجت و هب  اریز  تسا ، هتفاـی  رارقتـسا  اوـقت  هلق  نیرتهتـسجرب  رد  ترـضح  هک  تسا  یقداـص  هاوـگ  دوـخ  ماـما ، « 10  » ینالوط ياـهدوجس 

هدید مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ریغ  يدـحا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  یتالاح  نینچ  میاهتفایرد  خـیرات  تداهش 
. تسا هدشن 

روما هب  صتخم  قافنا  دـننکیم . قافنا  نادـنمزاین  هب  يدادادـخ  بهاوم  زا  هک  تسا  نآ  نایقتم  ياهیگژیو  زا  یکی  اهناسنا : اب  طابترا  - 3
لاوما و زا  هک  دنتسه  یناسک  یعقاو  ناراگزیهرپ  دراد . دوجو  مه  يونعم  قافنا  هکلب  تسین  يدام 

______________________________

الغشل اندنع  ّنا  ةولـصلا ؟ تقو  اذه  له  سابع و  نبا  هل  لاقف  یلـصن  یتح  لاوزلا  یلا  رظنا  لاق  لعفلا  اذه  ام  نینمؤملا ! ریما  ای  ساّبع  نبا  - 
گنج رد  يزور  : » ریرحلا ۀلیل  یتح  طق  لیللا  ةالـص  كرتی  مل  لاق و  ةولـصلا  یلع  مهلتاقن  امنا  مهلتاقن ؟ ام  یلع  لاقف  ةولّـصلا  نع  لاتقلاب 

نینمؤملا ریما  ای  درک : ضرع  سابع  نبا  درکیم  هاگن  دیشروخ  هب  بترم  دوب  گنج  لوغشم  هکیلاحرد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیفص 
نبا مناوخب . تقو  لوا  رد  ار  مزامن  اـت  لاوز  ندیـسر  رطاـخ  هب  منکیم  هاـگن  دومرف : ترـضح  دـیهدیم ؟ ماـجنا  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا 

یتسرد هب  میگنجیم ؟ يزیچ  هچ  يارب  ام  رگم  دومرف : ترـضح  میتسه ؟ لاتق  لوغـشم  ام  تسا ؟ زامن  تقو  الاح  اـیآ  درک : ضرع  ساـبع 
راحب تسا » هدشن  زامن  كرت  مه  ریرهلا  ۀـلیل  رد  یتح  مالّـسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  اعطق  تفگ  سابع  نبا  زامن ، رطاخ  هب  میگنجیم  ام  هک 

.23 راونالا 83 /
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  : » ةولـصلاب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّالا  ینقبـسی  مل  باجا  عمـس و  باتا و  نم  لّوا  ینا  مهللا  - 

رگم تفرگن ، یـشیپ  نم  رب  زامن  رب  سکچیه  تفریذپ . هدینـش و  ار  نآ  هدیـسر و  قح  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادـخ ! راب  دومرف 
هغالبلا خ 131. جهن  مّلس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

هیلع یلع  ترـضح  : » رـصنلا ربصلا و  هّللا  اولئـسا  نآرقلا و  ةوالت  اورثکا  مایقلا و  ۀلیللا  اولیطاف  هّللا  ءاش  نا  ادـغ  ّودـعلا  اوقالم  مّکنا  الا  (- 8)
هب رتشیب  ار  بشما  سپ  نیفـص ) گنج  رد  شدوخ  نارای  هب  باطخ   ) دـش دـیهاوخ  ریگرد  نمـشد  اب  ادرف  هّللا  ءاش  نا  امـش  دومرف : مالّـسلا 

.100 راونالا 35 / راحب  دیهاوخب » ار  ترصن  ربص و  دنوادخ  زا  دیشخب و  ترثک  ار  نآرق  توالت  دیشاب و  لوغشم  زامن 
لاق و ریرهلا ؟ ۀلیل  ءاوکلا و  نبا  لاقف  رون  لیللا  ةالص  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  لوق  تعمـس  ذنم  لیللا  ةولـصلا  تکرت  ام  و  (- 9)
ار تسا  رون  بش  زامن  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نخس  نیا  هک  يزور  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  : » ریرهلا ۀلیل 

یتح دومرف : ماما  نیفص ) گنج  تایلمع  بش   ) ریرهلا ۀلیل  رد  یتح  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ءاوکلا  نبا  مدرکن ، كرت  ار  بش  زامن  مدینش ،
.17 راونالا 41 / راحب  بش » نآ  رد 

ار زامن  عوکر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : » همایق لوط  نم  یفاطی  یتح  هقرع  لبسیف  عکری  ّیلع  ناک  (- 10)
.110 راونالا 85 / راحب  دشیم » رت  شکرابم  ياهمدق  ریز  يراج و  وا  ياپ  قاس  زا  قرع  هک  درکیم  ینالوط  ردقنآ 

14 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
شالت يروط  هب  تسا ، قافنا  یلاع  هنومن  نیا  دننکیم و  قافنا  مدرم  هب  ادخ  هار  رد  شیوخ  یعامتجا  ياهتیعقوم  ملع و  شوه و  لقع و 

مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ياهریـسفت  تامیلعت و  «. 1  » دـنربیم نیب  زا  یناـسنا  عماوج  رد  ار ، یتاـقبط  قـیمع  ياهفاکـش  هک  دـننکیم 
یلاوتم و ياهبش  رد  مدنگ ، امرخ و  نان و  ياههسیک  ندیشک  شود  هب  هعماج و  فیعض  راشقا  هب  ترـضح  هجوت  نآرق و  ملع و  نوماریپ 

. تسا راوگرزب  نآ  یلام  یمسج و  یملع ، « 4  » قافنا رهظم  نیرتیلاع  یلجت  قح ، « 3  » يالتعا هار  رد  يو  داهج  یگدنز و  « 2  » لوط رد 
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نامیا يالعا  ّدـح  قداص  هاوگ  دوخ  ترـضح ، لمع  هک  تسا  نایقتم  ياهیگژیو  رگید  زا  یهلا : ياههمانرب  ناربمایپ و  مامت  هب  نامیا  - 4
. دشابیم تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  يو 

اههتفگ و يارب  ندروآ  لیلد  تالاؤس و  هب  نداد  خـساپ  يارب  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  يزور  همه  هکنیا  و  زیخاتـسر : هب  نامیا  هرخالاب  و  - 5
ها دایرف  بش و  ياههمین  رد  وا  زادگناج  ياههلان  زاین و  زار و  یلوم و  تالاح  زا  هعقاو  کی  نایب  اب  دـنوشیم . رـضاح  شیوخ ، ياههدرک 

ینامیا  ایآ  هک  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  رشحم  زور  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  ندش  رضاح  روصت  و  دازلا ...  ۀّلق  نم 
______________________________

تسا جورخ  ینعم  هب  قافنا  لصا  دراد . جورخ  يارب  يرگید  برد  هک  نیمز  ریز  رد  تسا  یخاروس  قفن : تسا و  قفن  هدام  زا  قافنا  (- 1)
ياهفاکـش نآ  هلیـسوب  هک  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا و  تورث  لیدعت  بابـسا  زا  یکی  قافنا  تسا . لام  جارخا  قافنا ، هدـمآ  عمجم  رد 

. دنیوگیم قافنا  نآ  هب  دوشیم  رپ  هعماج 
َنُوتُْؤی نیذلا  : » تسا هدمآ  هدئام  هروس  زا  هیآ 55  رد  زراب  قادصم  ناونعهب  عوکر ، لاح  رد  يو  قافنا  تسا و  ترضح  هاوگ  خیرات  (- 2)

.244 یناعملا 4 / حور   324 نایبلا 3 و 4 / عمجم  َنوُعِکار » ْمُه  َو  َةاکَّزلا 
رد راوگرزب  نآ  داهج  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  یلوم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  دعب  اهنآ  نیرتعاجـش  دهاجم و  نیلوا  (- 3)

. تسا ماع  صاخ و  ثیدح  قدنخ  گنج  رد  دو  دبع  نب  رمع  اب  يرگید  ربیخ و  حتف  رد  اصوصخ  ترضح  هفرط  کی  هرز  اهگنج و 
نوـّثبی مهاـنمّلع  اـمم  و  دوـمرف : َنوـُقِْفُنی » ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم   » هلمج ریـسفت  رد  هـک  میناوـخیم  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  (- 4)

.122 نایبلا 1 و 2 / عمجم  دنزومآیم » نادنمزاین  هب  و  دنهدیم ، رشن  هدش ، هداد  میلعت  اهنآ  هب  هچنآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناراگزیهرپ  »
15 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

؟ ياهدینش تمایق  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نامیا  زا  رتمکحم 
فدـه زا  هدرب و  دای  زا  ار  دوخ  ییوگ  هک  دـناشورف  دـیرخ و  مرگرـس  نانچنآ  دـید  ار  مدرم  دـمآ و  هرـصب  رازاـب  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  »

يا ایند و  ناگدـنب  يا  دومرف : سپـس  تسیرگ  تدـش  هب  هک  دـیدرگ  رثاتم  يروط  هرظنم ، نیا  هدـهاشم  اب  دـناهدش ، لفاغ  یلک  هب  یناـسنا 
! بش زور و  نیب  دیاهدیمرآ و  باوخ  رتسب  رد  يربخیب  اب  اهبش  دیندروخ و  دنگوس  هلماعم  مرگرس  اهزور  هک  امـش  ایند ، لها  نارازگراک 

هــشوت نآ  يارب  دـینکیم و  زهجم  دـیراد  شیپ  رد  هـک  يرفــس  يارب  ار  دوـخ  تـقو  هـچ  سپ  دـیلفاغ  نآ  باـتک  باـسح و  ترخآ و  زا 
«1 « ؟ دیتفایم داعم  رکف  هب  دیشیدنایم و  تمایق  زور  هب  نامز  هچ  رد  و  دیرادیمرب ؟

دای هب  ار  مدرم  هک  وا  میـسرتیم ) تسا  كاندرد  هایـس و  هتفرگ و  يزور  هک  تمایق  زور  زا  ام   ) تشاد « 2  » انِّبَر ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ  هرهلد  هک  وا 
رد لخب  صرح و  رگید  تسا و  یـضار  مرگلد و  ایند  زا  یمک  رادقم  اب  دـنک  گرم  دای  دایز  هکره  دومرفیم  تخاسیم و  رکذـتم  گرم 

: دومرف هک  اجنآ  دهدیم  يرادیب  ار  مدرم  دوبر  ار  اهنآ  گرم  هنوگچ  هک  ناینیشیپ  خیرات  يروآدای  اب  هک  وا  «. 3  » تسین وا 
؟ ناشنامدود نارگمتس و  دنتسه  اجک  مور ؟ ناریا و  ناهاش  دنتـسه  اجک  تفر ؟ داب  هب  اهنآ  هشیر  هک  زاجح  نمی و  ناهاشداپ  دنتـسه  اجک 

رد هک  وا  « 4 « ؟ دندرک تنیز  هریغ  الط و  اب  دندرک و  اهيراکمکحم  دنتخاس و  اهژد  هک  یناسک  دنتسه  اجک 
______________________________

ایندـلا و دـیبع  ای  لاق : مث  ادـیدش  ءاـکب  یکبف  نورتشی  نوعیبی و  ساـنلا  یلا  رظنف  ةرـصبلا  قوس  لـخد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  (- 1)
نورکفت دازلا و  نوزهجت  یتمف  نولفغت  ةرخالا  نع  کلذ  لالخ  یف  نومانت و  مکـشارف  یف  لیللاب  نوفلحت و  راهنلاب  متنک  اذا  اـهلها  لاّـمع 

قوس  هدام  راحبلا ج 1  ۀنیفس  داعملا . یف 
لزان مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  هروس  نیا  مظعا  شخب  دـناهتفگ  نارـسفم  رهد ، هروس  زا  نآرق  هیآ 10  (- 2)

. تسا هدش 
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.136 راونالا 6 / راحب  ریسیلاب  ایندلا  نم  یضر  توملا  رکذ  رثکا  نم  و  مالّسلا : هیلع  یلع  (- 3)
. مکحلا ررغ  فرخز  ّدکا و  نّصح و  نم  نیا  هربابجلا  ءانبا  هربابجلا و  نیا  رصیق  يرسک و  نیا  هقلامعلا ؟ ءانبا  هقلامعلا و  نیا  (- 4)

16 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ناردارب ناتسود و  نادنزرف و  مامت  ناشیا ، ياج  هب  دنرضاح  راکهانگ  ياهناسنا  هک  يزور  ایادخ  تشادیم  هضرع  ادخ  هب  شیاهتاجانم 

ارم خزود  باذع  زا  هدب و  ناما  نم  هب  زور  نآ  رد  ادـخ  يا  دـنبای  تاجن  دوخ  هکلب  ات  دـنوش  ادـف  راتفرگ و  نیمز  مدرم  همه  هکلب  لیماف  و 
. زیخاتسر هب  دارفا  نیرتنامیااب  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  وا  « 1  » شخب ییاهر 

َنوُحِلْفُمْلا ُمُه 

هراشا

هرقب   5
دنناراگتسر نامه  ناشیا  همجرت :

« نوحلفملا مه  هبزح  اذه و  ناملس  ای  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  : » ثیدح
و دندرک ) مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هراشا   ) نیا ناملـس  يا  تسا : هدومرف  ناملـس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  همجرت :

«2  » دنراگتسر شبزح 

: ریسفت

نایقتم هار  يراگتـسر  هار  اـهنت  ینعی  تسا  راـصحنا  رب  لـیلد  هدـش ، هتفگ  ناـیب  یناـعم و  ملع  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  هب  ریبعت 
رد دنوادخ  دوب . دهاوخ  اهنآ  لماش  يراگتسر  اعطق  دنتـشگ ، یهلا  گرزب  تیاده  لومـشم  دوخ ، هب  صوصخم  یگژیو  اب  هک  اهنآ  تسا .
هک روطناـمه  تسا  ردـص  حرـش  حور و  یگرزب  مزلتـسم  تیادـه  نوـچ  هدرمـش و  ناراـگزیهرپ  فاـصوا  زا  ار  تیادـه  هفیرـش  هیآ  نیا 

: دیامرفیم
مالـسا شریذپ  يارب  ار  شاهنیـس  وا ، تیاده  هب  دـنک  هدارا  ادـخ  هک  ار  سکره   » 125 مالـسالل 6 / هردص  حرـشی  هیدـهی  نا  هّللا  دری  نمف 

بجوم  لخب  زا  يرود  و  تسا . يرظنگنت  لخب و  عون  ره  زا  يرود  مزلتسم  ملسم  روطب  ردص  حرش  و  دیاشگیم »
______________________________

. هفوک دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياعد  (- 1)
.69 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 2)

17 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: هدومرف هک  روط  نامه  تسا . يراگتسر 

تفص تیاده ، تفـص  رکذ  زا  دعب  اذل  دنراگتـسر » دننامب  رود  لخب  زا  هک  یناسک   » 9 َنوُِحْلفُْملا 59 / ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو 
ناونعهب ار  نینمؤملا  ریما  تالاح  ناراگزیهرپ ، فاصوا  رد  و  « 1 ، » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  دیامرفیم : هدرک و  نایب  ار  يراگتـسر  حالف و 

رد تهج  نیا  زا  دوب . دـهاوخن  شناوریپ  وا و  يارب  يراگتـسر  حـالف و  زا  ریغ  يراـظتنا  ارهق  میدرک  هعلاـطم  ناراـگزیهرپ  هنوـمن  نیرتـهب 
تزف دومرف : تدابع  بارحم  رد  دوب ، هدش  باضخ  شرـس  نوخ  هب  شفیرـش  نساحم  هکیلاحرد  شیوخ  تکرباب  تایح  تاظحل  نیرخآ 

« مدش راگتسر  دنگوس  هبعک  يادخ  هب   » هبعکلا ّبر  و 
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسد  هب  هکنآ  زا  دعب  يدوهیلا  ربیخ  نب  ةدانج  نب  لدنج  هک  دنکیم : لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج 
هیلع یلع  همئالا  وبا  ءایـصوالا  دّیـس  ناشلّوا  هک  دـندرب  مسا  ماـن ، اـب  ار  رفن  شترـضح 12  دیـسرپ و  لوسر  زا  دعب  ءایـصوا  زا  دش  ناملـسم 

و َنیِقَّتُْمِلل ...  ًيدُه  هب  تسا ، هدرک  ار  اهنآ  فیصوت  ادخ  هک  دنتـسه  نامه  اهنیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب و  مالّـسلا 
«. دنناراگتسر ادخ  بزح  دیشاب  هاگآ  « » 2  » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 

ِیف ْمُهُّدُـمَی  َو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا  َنُؤِزْهَتْـسُم  ُنَْحن  اـمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاـق  ْمِِهنیِطایَـش  یلِإ  اْوَـلَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اوـَُقل  اذِإ  َو  *** 
هرقب   14 َنوُهَمْعَی . ْمِِهنایْغُط 

نامیا  دنیوگیم : دننک  دروخرب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  اب  نوچ  و  همجرت :
______________________________

. هرقب هیآ 5  لیذ  نازیملا ج 1 / (- 1)
يزودنق ص 442. ةدوملا  عیبانی  (- 2)

18 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. مینکیم دنخشیر  ار ) نانآ   ) طقف ام  مییامش ، اب  ام  تقیقح  رد  دنیوگیم : دننک ، تولخ  دوخ  ياهناطیش  اب  نوچ  میدروآ و 

و راّمع ، یـسرافلا و  ناملـس  هعم  هنیدملا و  جراخ  نم  لبقا  دق  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  امنیب  لاق : هیفنحلا  نب  دمحم  نع  ثیدـح :
: یبا نب  هّللا  دبع  لاق  نینمؤملا  ریما  یند  املف  هباحصا ، هعم  قفانملا و  لولـس  نب  یبا  نب  هّللا  دبع  مهب  رـصب  اذا  ّرذ ، وبا  و  دادقملا ، بیهص و 

دهـشا قفانم  تنا  یبا  نب  ای  کلیو  لاقف  هسفن  هلام و  هل  لذاـبلا  نیطبـسلا  یبا  هنتخ و  هیخا و  هّللا و  لوسر  یـصو  مشاـه  ینب  دیـسب  اـبحرم 
الا تنا  ام  کما  کتلکث  ّیلع  لاقف  کباحـصا . لثم  کلثم و  نمؤمل  ینا  هّللا  و و  یل ؟ اذـه  لثم  لوقت  و  یبا : نبا  لاـقف  کـقافنب . کـیلع 

. قفانم
لولس نبا  یقل  اذا  ینعی و  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  : » یلاعت هّللا  لزناف  يرج  امب  هربخاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یبا  لبقا  مث 
مکعم انا  اولاق : نیقفانملا  نم  مهنیطایـش  یلا  اولخ  اذا  و  نآرقلا ، دـمحمب و  انقدـص  ینعی  اّنمآ ، انک )  ) اولاق لیزنتلاب  قدـصملا  نینمؤملا  ریما 

. هباحصا بلاط و  یبا  نب  یلعب  نوؤزهتسم  نحن  اّمنا  كرشلا ، و  رفکلا ، یف 
مهنع هّللا  یضر  هباحصا  مالّسلا و  هیلع  یلعب  مهئازهتسا  ءازج  ةرخالا  یف  مهیزاجی  ینعی  ْمِِهب » ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا  (: » مهل اتیکبت   ) یلاعت هّللا  لوقی 

«. 1»
هیلع یلع  هک  ناـمز  نآ  رد  دـهدیم  ربخ  مالّـسلا ) هیلع  یلع  ترـضح  دـنزرف   ) هیفنح نب  دـمحم  زا  شدانـساب ، يولع  ساـبعلا  وبا  همجرت :

هب قفانم  لولس  یبا  نب  هّللا  دبع  دندوب  رذ  وبا  دادقم و  بیهص و  رامع و  یسراف و  ناملس  ناشیا  هارمه  دندمآیم و  هنیدم  جراخ  زا  مالّسلا 
ردارب ربمایپ و  یصو  مشاه ، ینب  دیس  هب  نیرفآ  تفگ  هّللا  دبع  دیسر  نینمؤملا  ریما  یکیدزن  هب  یتقو  دندوب  ياهّدع  زین  وا  اب  دروخرب . اهنآ 

نبا يا  وت  رب  ياو  دندومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  یلوم  درک . ناشیا  يادف  ار  شناج  لام و  هک  یسک  نیسح ، نسح و  ردپ  وا و  داماد  ناشیا و 
تداهش  وت  قافن  هب  نم  یتسه ، قفانم  وت  یبا 

______________________________

.72 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
19 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

یلع متـسه  نمؤم  وت  نارای  وت و  لثم  نم  مسق  ادخ  هب  ییوگیم ؟ نم  هب  ار  نیا  تسا ؟ قفانم  نم  دننامه  یـصخش  تفگ  ّیبا  نبا  مهدیم .
دندیسر و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تمدخ  سپـس  قفانم . رگم  وت  یتسین  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  دندومرف  مالّـسلا  هیلع 
. درک تاقالم  ار  نینمؤملا  ریما  لولس  نبا  هک  یتقو  ینعی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  داتسرف  ار  قوف  هیآ  یلاعت  دنوادخ  دندرک ، فیرعت  ار  هیـضق 
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. میدروآ نامیا  نآرق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هب  دنتفگ  ینعی  اَّنَمآ  اُولاق  هیآ ) قادصم  ناونعهب  )
كرـش رفک و  رد  ام  دنیوگیم  دننکیم ، تولخ  اهنآ  اب  دنوریم و  ناقفانم  دزن  یتقو  یلو  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاق  ْمِِهنیِطایَـش  یلِإ  اْوَلَخ  اذِإ  َو  *** 

. میتسه امش  اب 
. مینکیم هرخسم  ار ) شنارای  بلاط و  یبا  نبا  یلع   ) ار اهنآ  ام  َنُؤِزْهَتْسُم  ُنَْحن  امَّنِإ 
«1  » دنکیم هرخسم  ار  اهنآ  ادخ  دنیامرفیم » مه  یلاعت  دنوادخ   » ْمِِهب ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا 

ُسِّدَقُن َو  َكِدْمَحِب  ُحِّبَسُن  ُنْحَن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْـسَی  َو  اهیِف  ُدِسْفُی  ْنَم  اهیِف  ُلَعْجَت  َأ  اوُلاق  ًۀَفیِلَخ  ِضْرَأْلا  یِف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَکِئالَمْلِل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 
. َنوُمَلْعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  َکَل 

هرقب   30
رد هک  يرامگیم  ار  یسک  نآ  رد  ایآ  دنتفگ : تشامگ ، مهاوخ  ینیشناج  نیمز  رد  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچ  و  همجرت :

تسدقت  هب  و  مینکیم ، هیزنت  ار ) وت   ) وت شیاتس  اب  ام  هکنآ  لاح  و  دزیرب ؟ اهنوخ  دزیگنا و  داسف  نآ 
______________________________

. یفنح یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  مارملا ص 395  ۀیاغ  یمزراوخ و  بقانملا  72 ؛ یناکسح ج 1 / مکاح  لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
20 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. دینادیمن امش  هک  منادیم  يزیچ  نم  دومرف : میزادرپیم .
: رفن ۀثالثل  نآرقلا  یف  ّلج  ّزع و  هّللا  نم  ۀفالخلا  تعقو  لاق : دوعسم  نب  هّللا  دبع  نع  ثیدح :

ّقلختا ینعی  اهِیف » ُلَعَْجت  َأ   » اولاق مدآ ، ینعی  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  ّلج : ّزع و  هّللا  لوقل  مالّـسلا  هیلع  مدآل 
اولمعت ینعی ال  اهِحالْـصِإ *» َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  : » اهریظن ۀعاطلاب ، تحلـص  ام  دعب  یـصاعملاب  لمعی  ینعی  اهِیف ،» ُدِـسُْفی  ْنَم   » اهیف

َكِدْمَِحب ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو   » یصاعملاب اهیف  لمعیل  ینعی  اهِیف » َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلََوت  اذِإ  َو  : » اهریظن ۀعاطلاب ، تحلص  ام  دعب  یصاعملاب 
ناکـس هتیّرذ  مدآ و  نا  یملع  یف  قبـس  ینعی  نوملعت » ام ال  ملعا  ینا  لاق : . » ضرالا کـل  رهطن  ینعی و  َکـَل » ُسِّدَُـقن  َو  كرکذـن ، ینعی 

ءامّسلا ناکس  متنا  ضرالا و 
تیب ضرا  ینعی  ، 26 میرک 38 / نآرق  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  اـی  یلاـعت : هلوـقل  هیلع  هّللا  تاولـص  دواد  یناـثلا  ۀـفیلخلا  و 

، سدقملا
دواد مدآ و  ینعی  رون )  55  ) ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل   » یلاعت هّللا  لوقل  بلاط  یبا  نب  یلع  ثلاثلا  ۀفیلخلا  و 

«1»
: تسا رفن  هس  يارب  نآرق  رد  ادخ  زا  تفالخ  تسا  هتفگ  دوعسم  نبا  همجرت :

. هرقب  30 ًۀَفِیلَخ ...  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  يارب  - 1
 ...« تشامگ مهاوخ  دوخ  ینیشناج  نیمز  رد  نم  تفگ  ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچ  «و 

مینکیم يراددوخ  ثیدح  همجرت  هلابند  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هن  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  ثحب  هکنیا  لیلد  هب  )
...(.

*** ______________________________

.75 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
21 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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.26 نآرق 38 / ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  مالّسلا ، هیلع  دواد  ترضح  يارب  - 2
« میدینادرگ نیمز  يور  هفیلخ  ار  وت  ام  دواد ! يا  »

. رون ْمِِهْلبَق 55  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  مالّسلا ، هیلع  یلع  ترضح  يارب  - 3 *** 
دوخ نیـشناج  نیمزرـس  نیا  رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ  »

. مالّسلا امهیلع  دواد  مدآ و  ینعی  داد  رارق  دوخ )  ) نیشناج دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد  رارق 

َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو  َةاکَّزلا  اوُتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمیِقَأ  َو 

هراشا

. هرقب  43
. دینک عوکر  ناگدننکعوکر  اب  دیهدب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  و  همجرت :

نم هتیب  لها  بلاط و  یبا  نبا  یلع  هّللا و  لوسر  یف  ۀـصاخ  نآرقلا  یف  لزن  امم  اذـک )  ) اولاق اوعکرا » و  : » هلوق یف  سابع  نبا  نع  ثیدـح :
«. 1  » عکر یلص و  نم  لوا  امه  بلاط و  یبا  نبا  یلع  مالّسلا و  هیلع  هّللا  لوسر  یف  تلزن  اهنا  َنیِعِکاَّرلا » َعَم  اوُعَکْرا  َو  : » ةرقبلا ةروس 

هیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دروم  رد  طقف  هفیرـش ، هیآ  نیا  هک  دننکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همجرت :
. دندناوخ زامن  هک  مالسا ، رد  دندوب  یسک  نیلوا  تیصخش  ود  نیا  تسا ، هدش  لزان  مالّسلا 

______________________________

مالّسلا ص 237. هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  یمزراوخ ص 198 - بقانم  85 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
22 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: ریسفت

حور دیاب  هکلب  دشاب  داروا  راکذا و  اهنت  دیابن  زامن  هک  دهد  ناشن  ریبعت  نیا  دیاش  دیراد ، ياپهب  ار  زامن  هک  هدش  هتـساوخ  هفیرـش ، هیآ  رد 
. دیزرون تلفغ  تسادخ ، هاگشیپ  رد  روضح  یبلق و  هجوت  هک  نآ ، نکر  نیرتمهم  زا  ینعی  دشاب . هتشاد 

اجب تافتلا  بلق و  روضح  اب  هک  دـتفایم  لوبقم  نانم  دزیا  هاـگرد  رد  دوریم و  جارعم  هب  زاـمن  زا  هزادـنا  نآ  تسا : تاـیاور  رد  هچناـنچ 
و « 3  » تسوا مشچ  رون  زامن  و  « 2  » تسا زامن  هتفیش  دوخ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دننام  یتیـصخش  «. 1  » دوش هدروآ 

درف دهدیم  جرخ  هب  تیـساسح  َنیِعِکاَّرلا » َعَم  اوُعَکْرا  َو   » قادصم هب  « 5  » تعامج زامن  دروم  رد  و  « 4  » دهدیم تیمها  تقو  لوا  زامن  هب 
زور ره  هک  وا  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دننام  دنک  ادـتقا  ناشیا  هب  لمع  رد  هک  وا ، یعقاو  وریپ  تسا و  قوف  هیآ  قیداصم  زا  لمکا  متا و 

هکنانچ داهنیم . قشع  دوبعم  هب  ور  تعامج  هب  حبـص  هضیرف  يادا  زاینیب و  يادخ  اب  زاین  زار و  يارب  تساخیمرب و  ناذا  زا  شیپ  حـبص 
يالاب  تفگیم  ناذا  دوخ  هک  هشیمه  دننام  دیسر  عماج  دجسم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  حبص  ناذا  کیدزن  دناهدرک : لقن 

______________________________

.363 یفاک ج 3 / عورف  اهنم ، هیلع  تلبقا  ام  کتالص  نم  کل  امنا  الاق : امهنا  مالّسلا ، اهیلع  هّللا  دبع  یبا  رفعج  یبا  نع  (- 1)
همکحلا نازیم  موشیمن  ریس  زامن  زا  زگره  نم  دومرف : ربمایپ  ةولـصلا » نم  عبـشا  انا ال  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  (- 2)

.367 / 5
ارم مشچ  رون  ادخ  انامه  دومرف : ربمایپ  ّیلا  اهبّبح  ةولـصلا و  یف  ینیع  ةّرق  لعج  هّللا  نا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  (- 3)
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.141 قودص 2 / یلاما  دومن . نم  بوبحم  ار  نآ  داد و  رارق  زامن  رد 
، هّللا ۀمظعب  الاغتشا  هفرعن  مل  انفرعی و  مل  ّهناکف  ةولـصلا  ترـضح  اذاف  هثّدحن  انثدحی و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  (- 4)

یّلص ادخ  ربمایپ  دیسریم ، زامن  تقو  ماگنه  نوچ  میتفگیم  نخس  يو  اب  ام  ام و  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : هشیاع 
ءاضیبلا 1/ ۀجحم  میسانشیمن . ار  وا  ام  هتخانـشن و  ار  ام  ییوگ  هک  دوب  نانچ  یلاعت ، قح  تمظع  هب  هجوت  ببـسهب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

.350
، دش دجسم  دراو  تعامج ، اب  حبص  زامن  يادا  يارب  لومعم  قبط  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  (- 5)
رد دارفا  نیا  ایآ  دومرف : دروآ و  نابز  هب  ار  اهنآ  مان  دناهدماین ، زامن  يارب  نیملـسم  زا  ياهدـع  دـید  درک و  هاگن  رـس  تشپ  هب  زامن  زا  سپ 
زا رتتخس  يزامن  قفانم ، دارفا  يارب  دیـشاب ، هاگآ  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هن . دنتفگ  نارـضاح  دندومن ؟ تکرـش  زامن 

تعامج اب  ار  ءاشع  حبـص و  زامن  رایـسب  شاداپ  اهنآ  رگا  اوبح :» ول  امهوتأل و  اهیف  لضف  ّيا  اوملع  ول  و  : » تسین حبـص  زامن  ءاشع و  زاـمن 
. دندناسریم تعامج  هب  ار  دوخ  دشاب ، اپ  تسد و  راهچ  هچرگ  دنتفاییمرد 

.378 هعیشلا ج 5 / لئاسو 
23 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

يا دومرف : دومن و  یظفاحادـخ  مدهدـیپس  نآ  اب  درک  مامت  هک  ار  ناذا  تفرگ . دـیحوت  گنر  اضف  رد  ناشیا  ربکا  هّللا  داـیرف  تفر و  هنذأـم 
مالّسلا هیلع  یلع  مشچ  یـشاب و  هدیمد  وت  هک  هدوب  يزور  ایآ  تسا ، هدوشگ  ایند  هب  مشچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  زا  رجف ! يا  حبص !

نب نمحرلا  دـبع  دـیلپ  تسد  تفر . هدجـس  هب  ماما  دیـشکیم  لاب  نارازگزامن  نت  رب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  هک  دوب  قشع  دـشاب ؟ باوخ 
هک دومن  يراج  نابل  رب  ار  لصو  دورس  ماما  دمآ و  دورف  ترضح  كرابم  قرف  رب  دولآرهز  ریشمش  اب  جراوخ  هقرف  ناوریپ  زا  يدارم  مجلم 
لاح رد  دادیم و  تاکز  درازگیم و  زامن  هک  ومه  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعامج  زاـمن  نیرخآ  نیا  و  « 1  » مدش راگتسر  هبعک  يادخ  هب 

. تسوا سفن  نیرخآ  ات  َنیِعِکاَّرلا  َعَم  اوُعَکْرا  َو  زراب  هنومن  تشگ  لصتم  یلعا  قیفر  هب  هدیناسر ، لامک  هّلق  هب  ار  زاین  زار و  تعامج ، زامن 

َنیِعِشاخْلا یَلَع  اَّلِإ  ٌةَریِبَکَل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِرْبَّصلاِب  اوُنیِعَتْسا 

هراشا

هرقب   45
. نانتورف رب  رگم  تسا  نارگ  راک )  ) نیا یتسار  هب  دییوج و  يرای  زامن  ییابیکش و  زا  همجرت :

نامثع یلع و  یف  تلزن  اّیلع ، هّللا و  لوسر  ینعی  اهیلع ، لبقملا  هتالـص  یف  لیلذلا  عشاخلا : لاق ):  ) سابع نبا  نع  حـلاص  یبا  نع  ثیدـح :
«. 2  » مهنع هّللا  یضر  مهل  باحصا  رسای و  نب  رامع  و  نوعظم ، نب 

عشاخ و  دنک ، زامن  هماقا  یهلا  هاگرد  رد  هنالیلذ  دشاب ، هداتفا  شزامن  رد  هک  دنیوگ  ار  یـسک  عشاخ  هملک  تسا  هتفگ  سابع  نبا  همجرت :
لوسر  زامن  رد 

______________________________

يرهطم ص 45. دیهش  لماک  ناسنا  (- 1)
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  حلاص  وبا  لاح  حرش  (- 2)

24 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
و نوعظم ، نب  نامثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  هیآ  نیا  «. 1  » دندوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
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. تسا هدش  لزان  رسای  راّمع 

: ریسفت

شوغآ رد  ار  يزوریپ  هدیـسر و  دوخ  هتـساوخ  هب  هاگیاپ ، نیا  رب  هیکت  اب  دـنراد  مهم  ياههاگیاپ  هب  زاـین  اـهناسنا  تالکـشم ، رب  هبلغ  يارب 
تماقتـسا و تلاح  نآ  ینوریب و  هاگیاپ  یکی  تسا و  زامن »  » لکـش رد  ادـخ  اب  طابترا  ناـمه  هک  ینورد  هاـگیاپ  یکی  دنـشکیم  شیوخ 
تالکشم و هدهع  زا  دناوتن  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  تسا  نتسج  ددم  نامه  هک  تناعتـسا  تسا . تالکـشم  ربارب  رد  يرادیاپ 
لاصتا و تمواقم و  زا  تسا  ترابع  تالکـشم  ربارب  رد  کمک  ددم و  نیاربانب  تسین  ادخ  زج  يراکددم  عقاو  رد  نوچ  دیآرب و  ثداوح 

یمارگ لوسر  رفک ، هیلع  دربن  ياـهههبج  رد  اـصوصخ  ربص  زراـب  قادـصم  تسا  زاـمن  ربص و  ناـمه  نیا  یلاـعت و  قح  ترـضح  هب  هجوت 
لکـشم راچد  ام  راک  گنج ، رد  یتقو  دومرفیم  تعاجـش  همه  نآ  اب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب و  مواـقم  یهوک  نوچ  هک  تسا  مالـسا 

بولق نداد  دـنویپ  راگزومآ  ود  ره  دوب و  تماقتـسا  ربص و  زا  يرگید  هنومن  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  میدربیم و  هاـنپ  هّللا  لوسر  هب  دـشیم 
. شیوخ راگدرورپ  هب  مدرم 

زامن و زا  درکیم  تحاران  ار  وا  هک  دشیم  وربور  یلکـشم  اب  هاگره  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دـناهدرک  لقن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نارـسفم 
«2  » تفرگیم ددم  هزور 

زاـمن هـب  دـمآیم  شیپ  مالّـسلا  هـیلع  یلع  يارب  یمهم  لکـشم  هـک  یماـگنه  دوـمرف  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـک  تـسا  ثیدـح  رد  و 
«3 . » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو  دومرفیم  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  تساخیمرب 

______________________________

مالّسلا ص 238. هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ، 89 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
.217 نایبلا 1 و 2 / عمجم  (- 2)

. ینیلک یفاک  لوصا  (- 3)
25 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ار یلع  ّلـج و  وا  زا  « 3  » تناعتـسا راگدرورپ و  ربارب  رد  « 2  » عوـشخ سرد  نارگید  هب  و  « 1  » دوب زامن  رد  نیعـشاخ  زراب  قادـصم  هک  وا 
اب تاـجانم  لوغـشم  یتولخ  ناـکم  رد  هتفرگ و  هراـنک  مدرم  زا  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یبـش  : » دـیوگیم ءادرد  وـبا  تخوـمآیم .
هب هدیزگ  رام  دننام  يو  دـیتلغیم ، شتروص  يور  رب  شیاهکشا  دوب ، هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  وا  هکیلاحرد  تسا . دوخ  راگدرورپ 

! مک نیـشنمه  سینا و  ینـالوط و  رفـس  كدـنا و  هشوت  زا  هآ ! هآ ! تفگیم : درکیم و  هیرگ  اههدیدتبیـصم  دـننام  دـیچیپیم و  شدوخ 
، مداد تکرح  ار  ناشیا  نوچ  منک ، رادیب  ار  ترضح  نآ  ات  متفر  تسا  هدرب  باوخ  ار  ترـضح  امتح  متفگ  دش  شوماخ  ادص  مدید  هاگان 

ربخ نیا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  متفر و  ترضح  نآ  هناخ  هب  تسا و  هتفر  ایند  زا  ماما  هکلب  متفگ : تسا  هدش  کشخ  بوچ  نوچمه  مدید 
«. 4  » دوشیم ضراع  وا  رب  بش  ره  ادخ  سرت  زا  هک  تسا  یتلاح  نیا  دومرف : متخاس  هاگآ 

. هرقب َنوُِدلاخ 82  اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
. دنام دنهاوخ  نادیواج  نآ  رد  دنتشهب و  لها  نانآ  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  و  همجرت :

______________________________

اهنامسآ هک  یسک  هب  مدوجو  مامت  اب  مروآیم  يور  دناوخیم : ار  هفیرش  هیآ  نیا  داتسیایم  زامن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  (- 1)
هب دـشیم و  ادـیپ  شکرابم  تروص  زا  ینوگرگد  تلاح و  رییغت  هک  يروط  هب  درکیم  رییغت  شکراـبم  گـنر  تسا و  هدـیرفآ  ار  نیمز  و 

.381 ۀمکحلا ج 5 / نازیم  تشگیم . هدهاشم  یبوخ 
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وت يارب  اراگدرورپ  راـب  وگب : عوکر  ماـگنه  دوش ، هدز  مندرگ  هچرگا  دـنوادخ ، هب  مروآ  ناـمیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  (- 2)
.311 هیقفلا ج 1 / هرصخی  نم ال  نم . عوشخ  تسوت  يارب  منکیم و  عوکر 

اب ادرف  هّللا  ءاش  نا  امـش  دومرف : درک و  باـطخ  شدوخ  ناراـی  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  نیفـص ، دربن  رد  (- 3)
ترـصن ربص و  دنوادخ  زا  دیـشخب و  ترثک  ار  نآرق  توالت  دیـشاب و  لوغـشم  زامن  هب  رتشیب  ار  بشما  سپ  دش ، دـیهاوخ  ریگرد  نمـشد 

.100 راونالا ج 35 / راحب  دییامن ) يرای  کمک و  بلط  ادخ  زا  زامن  هطساو  هب  ینعی   ) دیهاوخب
ةولصلا ص 214. رارسا  (- 4)

26 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
:( یلاعت هلوق   ) ةرقبلا ةروس  نم  هتیب  لها  یلع و  هّللا و  لوسر  یف  ۀصاخ  نآرقلا  نم  لزن  اّمم  لاق : سابع  نبا  نع  ثیدح :

َنوُدِلاخ اهیِف  ْمُه  ِۀَّنَجْلا  ُباحْصَأ  َکِئلوُأ  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َو 

هراشا

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دعب  لصم  لّوا  نمؤم و  لّوا  وه  ۀصاخ و  یلع  یف  تلزن 
زا دعب  رازگزامن  نیلّوا  هدنروآنامیا و  لّوا  هک  ارچ  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هفیرش  هیآ  تسا : هتفگ  سابع  نبا  همجرت :

«. 1  » دوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

: ریسفت

راگزیهرپ نانمؤم  دروم  رد  هیآ  هک  ارچ  دنامورحم  نادیواج  تشهب  تمعن  زا  حـلاص  نانمؤم  رگید  هک  تسین  انعم  نیا  هب  سابع  نبا  مالک 
: دومرف هک  اجنآ  میرگن  یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  درکلمع  نامیا و  هب  یتقو  نکل  دـنکیم  نایب  ار  یناگمه  یلک و  نوناق  کـی 

ادخ لوسر  رگم  تفرگن  یـشیپ  نم  زامن  رب  سکچیه  تفریذپ . دینـش و  ار  نآ  هدیـسر و  قح  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادخ  راب  »
هریشع مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هک  نامز  نآ  یگلاس ، دودح 10  رد  خیرات  یهاوگ  هب  و  « 2 .« » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیلوا مالّـسلا  هیلع  یلع  دـناسرب  نانآ  شوگ  هب  « 3  » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  ادـخ : ناـمرف  هب  ار  تلاـسر  رما  هک  دومن  عمج  ار  دوخ  ار 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلوم  حلاص  نمؤم  زراب  قادصم  میباییمرد  دروآ . نامیا  دوب  ادخ  مالک  هک  وا  مالک  وا و  هب  هک  دوب  یسک 
مدید ناهگان  میدوب  هبعک  فارطا  رد  رفن  ود  ام  و  دوب ، بلطملا  دبع  نب  سابع  منابزیم  و  « 4  » مدش هّکم  دراو  تیلهاج ، راگزور  رد  *** »

هبعک  ربارب  رد  دمآ  يدرم 
______________________________

يربح ص 240. مکح  نب  نیسح  ریسفت  90 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
جهن ةولـصلاب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّالا  ینقبـست  مل  باجا  عمـس و  باـتا و  نم  لّوأ  ّینا  مهّللا  مالّـسلا : هیلع  یلع  (- 2)

هغالبلا خ 131.
.214 میرک 26 / نآرق  (- 3)

. تفگ نینچ  وا  هک  دننکیم  لقن  يدنک  فیفع  همجرت  رد  ۀباصالا ، رد  رجح  نبا  هباغلا و  دسا  رد  ریثا  نبا  (- 4)
27 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تفرگ رارق  اهنآ  رس  تشپ  رد  دمآ  هک  مدید  ار  ینز  تشذگن  يزیچ  داتسیا ، وا  تسار  فرط  رد  دمآ  هک  مدید  ار  يرسپ  سپس  داتـسیا و 
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ارم يواـکجنک  سح  هقباـسیب  هرظنم  نیا  دـندومنیم . دوجـس  عوـکر و  درم ، نآ  زا  يوریپ  هب  رفن  ود  نـیا  هـک  مدرکیم  هدـهاشم  نـم  و 
اهنآ تشپ  هک  ینز  و  وا ، هدازردارب  رـسپ ، نآ  تسا و  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  درم  نآ  تفگ : وا  مسرپب  سابع  زا  ار  نایرج  هک  درک  کـیرحت 

رایتخا رد  ار  رـصیق  يرـسک و  ياههنازخ  هک  دیـسر  دهاوخارف  يزور  هک  دیوگیم : ماهدازردارب  تفگ  سپـس  تسا . دـمحم  رـسمه  تسا 
میباییمنرد نئارق  دهاوش و  نیا  اب  ایآ  «. 1  » رفن هس  نیمه  زج  تسین  نییآ  نیا  وریپ  یـسک  نیمز  يور  دنگوس ، ادخب  یلو  تشاد . دهاوخ 

؟ تسیک حلاص  نمؤم  زراب  قادصم 
َمَْلعَِنل اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  *** 

. هرقب ُهَّللا 143  يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم 
نآ رب  يدنچ )  ) هک ار  ياهلبق  و  دشاب . هاوگ  امش  رب  ربمایپ  و  دیـشاب ، هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد ، رارق  هنایم  یتما  ار  امـش  هنوگ  نیدب  و  همجرت :

هتبلا و  میسانشزاب ، ددرگیم  رب  دوخ  هدیقع  زا  هک  سکنآ  زا  دنکیم ، يوریپ  ربمایپ  زا  هک  ار  یـسک  هکنآ  يارب  زج  میدرکن  رّرقم  يدوب ،
. دوب نارگ  تخس  هدرک ، ناش )  ) تیاده ادخ  هک  یناسک  رب  زج  راک ) نیا  )

: یلاعت هلوقب  ینع  انایا  هّللا  ّنا  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  نع  سیق  نب  میلس  نع  ثیدح :
یلع  ءادهش  نحن  و  انیلع ، دهاش  هّللا  لوسرف  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل 

______________________________

.37 ریثا 2 / نبا  لماک  414 ؛ هباغلا 3 / دسا  211 ؛ يربط 2 / خیرات  480 ؛ رجح 2 / نبا  هباصالا  (- 1)
28 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«1 « » ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  (: » مهیف  ) همسا ّلج  هّللا  لاق  نیذلا  نحن  هضرا و  یف  هتّجح  سانلا و 
یَلَع َءادَهُش  اُونوُکَِتل  دومرف : هک  اجنآ  میتسه  ام  هیآ  نیا  زا  دنوادخ  روظنم  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  سیق  نب  میلس 

میتسه ادـخ  تجح  و  مدرم . رب  هاوگ  اـم  تساـم و  رب  هاوگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دیـشاب . هاوگ  مدرم  رب  هکنیا  اـت  ِساَّنلا 
. ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  تسا : هدومرف  ادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  نیمز . يور 

نـسح هب  جاجح  هک  تفگ  رمع  نب  هّللا  دـبع  دـنکیم : لقن  ار  جاجح  يرـصب و  نسح  نیب  جاجتحا  دوخ ، باتک  رگید  هحفـص  رد  مکاـح 
زا ار  وا  دـنوادخ  تفگ  نسح  بلاـط  یبا  نبا  یلع  تفگ  تسیک ؟ بارت  وـبا  تـفگ  ییوـگیم ؟ هـچ  بارت  وـبا  دروـم  رد  تـفگ  يرـصب 

َْتنُک ِیتَّلا  َۀَْـلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  : » دومرف هک  اـجنآ  یلاـعت  ادـخ  مـالک  متفگ  يراد ؟ یلیلد  هچ  تفگ  جاـجح  تسا  هداد  رارق  ناگدـشتیاده 
«. 2  ...« » ُهَّللا يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اْهیَلَع ... 

. دومرف تیاده  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  یسک  لوا  مالّسلا  هیلع  یلع 
. هرقب َنوُُدبْعَت 172  ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ار وا  اهنت  رگا  دـینک  رکـش  ار  ادـخ  دـیروخب و  میاهدرک  امـش  يزور  هک  ياهزیکاپ  ياهتمعن  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :
. دیتسرپیم

نم اـم  و  اهفیرـش ، اـهریما و  ّیلع  اـّلا و  ِتاـِحلاَّصلا * اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ۀـیآ : نآرقلا  یف  اـم  لاـق : ساـبع  نبا  نع  همرکع  نع  ثیدـح :
ّالا و لجر  دمحم  باحصا 

______________________________

.92 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
.94 لبق ج 1 / ذخأم  (- 2)

29 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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«1 « » ریخب ّالا  ایلع  رکذ  ام  هّللا و  هبتاع  دق 
نآ رد  هک  نآرق ، رد  ياهیآ  دشن  لزان  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  همجرت :

«* اوُنَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

هراشا

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  باحصا  دنوادخ  تسا . مالّسلا  هیلع  یلع  اهنآ  فیرش  ریما و  ناگدروآنامیا و  سأر  رد  هکنیا  ّالا  دشاب  هتشاد 
. تسا هدرک  دای  ریخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  اج  همه  و  تسا ، هداد  رارق  باتع  دروم  رگید ، ياهاج  رد  هیآ ، نیا  ریغ  رد  ار  مّلس  و 

: ریسفت

ملاس ترطف  عبط و  قفاوم  اهنآ  هکلب  تسین  عونمم  امـش  يارب  لالح  كاپ و  ياهتمعن  هک  تسا  هدش  هتفگ  نانمؤم  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد 
ار وا  رگا  دـیروآ  ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  دـیروخب و  ار  اهتمعن  نیا  دـییامن . هدافتـسا  اهنآ  زا  امـش  اـت  هدـیرفآ  ار  اـهنآ  ادـخ  تسا  ناـسنا 
ای هیآ  اب  هیآ  نیا  هسیاقم  تسناد  دیاب  دیروایب  اجب  رتهب  ار  دوخ  یگدنب  فیاظو  دیناوتب  ات  دشخبیم  ورین  امـش  هب  اهتمعن  نیا  دیتسرپیم .
ام ِتابِّیَط  ْنِم  دـیوگیم : اجنیا  رد  تسین  فطل  زا  یلاخ  هک  دـنکیم  دزشوگ  اـمب  ار  ياهتکن  هرقب )  68  ) ِضْرَْألا ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 

نیا تسا ) نیمز  رد  هچنآ  زا   ) ِضْرَْألا ِیف  اَّمِم  تفگیم : اجنآ  رد  هکیلاحرد  میداد )...  يزور  امـش  هب  هک  یکاـپ  ياهاذـغ  زا   ) ْمُکاـْنقَزَر
نانمؤم راوخهریج  نامیایب  دارفا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  نامیااب  دارفا  يارب  لصا  رد  هزیکاپ  ياهتمعن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  توافت 

دینکن ناطیـش  ياهماگ  يوریپ  دـیروخب و  دـیوگیم  يداع  مدرم  هب  هکنیا  رگید  هتکن  دـنروخیم . يزور  اـهنآ  دوجو  تکرب  هب  دنتـسه و 
ینعی  دیروآ  ياجب  ار  ادخ  رکش  دیروخب و  دیوگیم : ثحب  دروم  هیآ  رد  نانمؤم  هب  یلو 

______________________________

: تسا هدمآ  ریز  ياهباتک  رد  يرییغت  رصتخم  اب  ثیدح  نیا  (- 1)
راصبالا رون  64 ؛ یناهفـصا ج 1 / میعن  وبا  ءایلوالا  ۀـیلح  311 ؛ یبـهذ ج 3 / لادـتعالا  نازیم  و 48 ؛  21 یناکـسح ج 1 / لیزنتلا  دـهاوش 
فاعسا بلاطلا ص 140 ؛ ۀیافک  یمزراوخ ص 198 ؛ بقانملا  275 ؛ لظنح ج 3 / سیردا  نب  دمحم  لیدـعتلا  حرجلا و  یجنلبش ص 70 ؛

بلاطملا ص 51. جحرا  نیبغارلا ص 149 ؛
30 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دنراد هک  یلامک  لیلد  هب  نامیااب  مدرم  درمشیم  طرش  زین  ار  هدافتسا  نسح  هکلب  دنکیمن  تعانق  تمعن  نیا  زا  هدافتـساءوس  مدع  هب  اهنت 
«. 1  » دنیامن فرصم  نآ ، هار  نیرتهب  رد  ار  ادخ  ياهتمعن  دنفظوم 

هک ار  یهلا  ياهتنیز  یسک  هچ  وگب  هک : میناوخیم  فارعا  هیآ 32  رد  دنیامن  هدافتسا  تابیط  زا  دنراد  قح  بیط  كاپ و  ياهناسنا  *** 
یگدنز نیا  رد  نامیااب  دارفا  يارب  تمعن  نیا  وگب  تسا ؟ هدرک  میرحت  ار  كاپ  ياهيزور  بهاوم و  نینچمه  هدیرفآ و  شناگدـنب  يارب 

الماک فوفص  هک  رتیلاع  یگدنز  تمایق و  زور  رد  یلو  دننکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یگتـسیاش  نودب  زین  نارگید  هچرگا  هدش ، هدیرفآ  ایند 
ار يرمع  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلوم  نوچ  نانمؤم  دریگیم  رارق  راکتـسرد  نامیااب و  دارفا  رایتخا  رد  همه  اهنیا  دنوشیم  صخـشم  مه  زا 

. دندرکن اهیکاپان  هدولآ  ار  دوخ  دندنارذگ و  یکاپ  هب 
ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  *** 

. هرقب  207
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. تسا نابرهم  ناگدنب  نیا )  ) هب تبسن  ادخ  و  دشورفیم ، ادخ  يدونشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  همجرت :
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تاب  راغلا ، دیری  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلاب  يرـسا  اّمم  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  ثیدـح :

: لیئاکیم لیئربج و  یلا  هّللا  یحواف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  شارف  یلع 
هّللا یحواف  ةایحلا  ابحا  اهاراتخا و  امهالکف  ةایحلاب ؟ هبحاص  رثؤی  امکّیاف  رخـآلا ، نم  لوطا  امکدـحا  رمع  تلعج  اـمکنیب و  تیخا  دـق  ّینا 

اطبها هسفنب ، هیقی  هشارف  یلع  تابف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ییبن  نیب  هنیب و  تیخا  بلاط  یبا  نبا  یلع  لثم  امتنک  الف  امهیلا أ 
یلا 
______________________________

.581 هنومن 1 / ریسفت  زا  سابتقا  (- 1)
31 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

کب یهابی  ّلج  ّزع و  بلاط  یبا  نب  ای  کلثم  نم  خبخب  يدانی  هیلجر  دنع  لیئاکیم  هسأر و  دنع  لیئربج  ناکف  هوّدع . نم  هاظفحاف  ضرالا 
«. ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » یلاعت هّللا  لزناف  هکئالملا 

یّلص ربمایپ  ياجهب  مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفر ، راغ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یبش  نامه  دیوگیم : يردخ  دیعس  وبا  همجرت :
رارقرب يردارب  امـش  نیب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  لیئربج و  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیباوخ . ناشرتسب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
شرمع يرادقم  زا  دنک و  يراکادـف  يرگید  يارب  تسا  رـضاح  امـش  زا  کیمادـک  تسا  رتینالوط  يرگید  زا  امـش  زا  یکی  رمع  مدرک ،

. دنتساوخ ار  دوخ  یگدنز  تایح و  اهنآ  زا  کیره  درذگرد ؟
مداد رارق  يردارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  وا و  نیب  نم  دیتسین  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  امش  دومرف : لاعتم  دنوادخ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يادف  ار  شناج  دومن ، راثیا  و  دیباوخ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  و 
تفگ لیئربج  دنتفرگ . رارق  ناشیاپ  نییاپ  لیئاکیم  رـس و  رانک  لیئربج  دییامن  تظفاحم  نانمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  دـیورب و  نیمز  يوسب  درک .

ار هفیرش  هیآ  نیا  شلوسر  رب  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دنکیم  تاهابم  هکئالم  رب  وت  هب  دنوادخ  بلاط . یبا  رـسپ  يا  وت  لثم  لاح  هب  اشوخ 
. ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن ...  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هک : داتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد 

نابیتشپ ردارب و  دیاب  تالاح  همه  رد  دنناوخیم  يردارب  دقع  هک  ینمؤم  اب  نمؤم  دوشیمن  رارقرب  نآ  هغیص  ندناوخ  اب  اهنت  يردارب  *** 
دیدرگ تیبرت  دش و  گرزب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نماد  رد  دوب و  یکدوک  هک  ینامز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  یگدنز  دنشاب . مه 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ربمایپ و  عفادم  هارمه و  هشیمه  نآ  زا  سپ  یناوج و  ات  تسا  هدرک  نایب  شدوخ  هکنانچنآ 
یّلص ربمایپ  رانک  ار  وا  یهارمه  ناسیونهریـس ، نیخروم و  تسا  هدوب  يوبن  هریـس  يدّمحم و  بان  مالـسا  میرح  عفادم  هتـسویپ  مّلـس  هلآ و 

مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
32 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  يردارب  هلحرم  نیرتالاب  یّلجت  ناج ، راثیا  دناهدرک ، نایب  قیدصت و  مالـسا  ردـص  ياهگنج  مامت  قافتاب  بیرق  رد 
هیآ لوزن  نأش  رد  هک  یثیدح  دنکیم . هراشا  اهیراکادف  نآ  زا  یکی  هب  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هب 

«. 1  » تسا هدمآ  ننست  لها  ياهباتک  زا  يریثک  رد  يرصتخم  رییغت  اب  تسا  هدش  دراو 

 ... ًۀَّفاَک ِمْلِّسلا  یِف  اوُلُخْدا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا
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هرقب   208
. دییآرد ادخ )  ) تعاطا هب  یگمه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :

«. 2  » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀیالو  ملسلا : ۀیالا : هذه  یف  لاق  ّهنا  یناهفصالا  میعن  یبا  ظفاحلا  نع  ثیدح :
: تسا هتفگ  هفیرش  هیآ  رد  ملس »  » هملک دروم  رد  یناهفصا  میعن  وبا  همجرت :

. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤملا  ریما  یتسرپرس  نتفریذپ  یتسود و  تیالو ، ملس »  » زا دارم 

: حرش

عقاو باطخ  دروم  نانمؤم  هک  اجنآ  زا  دنکیم و  توعد  شمارآ  حلص و  هب  ار  نانمؤم  هیآ  نیا  تسا . حلص  ینعم  هب  تغل  رد  مالس  ملس و 
ریذپناکما نامیا  وترپ  رد  طقف  شمارآ  حلـص و  دیوگیم  هیآ  ایوگ  دراد  تیعوضوم  لیخد و  نآ  رد  نامیا »  » دیق دسریم  رظن  هب  دندش ،

شیوشت  بارطضا و  نامیا ، نودب  تسا و 
______________________________

نآرقلا ماکحالا  عماـجلا  140 ؛ يربط ج 9 / ناـیبلا  عماـج  221 ؛ لبنح ج 1 / نب  دـمحا  دنـسم  97 ؛ یناکـسح ج 1 / لیزنتلا  دـهاوش  (- 1)
مولعلا ءایحا  25 ؛ ریثا ج 4 / نبا  هباحـصلا  ۀفرعم  یف  هباغلا  دـسا  یعفاش ص 88 ؛ يربط  نیدـلا  بحم  یبقعلا  رئاـخذ  347 ؛ ج 3 / یبطرقلا 

طیحملا رحب  97 ؛ یسولآ ج 2 / یناعملا  حور  201 ؛ يروباشین ج 2 / نآرقلا  بئارغ  223 ؛ يزار ج 5 / رخف  ماما  ریبکلا  238 ؛ یلازغ ج 3 /
ةرکذت لافنا ؛ هیآ 30  لیذ  یطویـس  روثنملا  ردلا  يزودـنق ص 92 ؛ ةدوملا  عیبانی  یجنلبـش ص 175 ؛ راصبالا  رون  118 ؛ ناـیح ج 2 / وبا 

يزوج ص 21. نبا  صاوخلا 
ینارحب ص 438. مارملا  ۀیاغ  يربط ص 76 ؛ دشرتسملا  يزودنق ص 111 ؛ ةدوملا  عیبانی  (- 2)

33 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
رد دندرگ و  ادـخ  میلـست  دـنرپس و  ناج  شوگ  تمارک  يادـن  نیا  هب  مدرم  همه  رگا  تفرگ . دـهاوخ  ار  رـشب  نابیرگ  فلتخم  لاکـشا  هب 
رد دننیبیمن . بیسآ  ياهبرض ، چیه  زا  دنامیمن و  یقاب  لحنی  اهنآ ال  يارب  یلکـشم  چیه  دش و  دنهاوخ  ریذپانذوفن  دنیآرد  دیحوت  کلس 
هّللا ّالا  هلا  ۀملک ال  : » هک تسا  هدـش  لقن  دهـشم  هب  روباشین  رهـش  زا  روبع  عقوم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  بهذـلا  هلـسلس  ثیدـح 

نامیا نآ  هب  و   ) ددرگ نآ  لخاد  سکره  هک  تسا  يراصح  يانعم  هب  دیحوت  هبیط  هملک  «. 1 « » یباذع نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح 
ره ربارب  رد  ندوب  ریذپانبیـسآ  نتـشاد و  شمارآ  نامه  ندوب ، نامیا  رد  ادخ  باذع  زا  تسا .» نمیا  ادـخ ) نم   ) باذـع زا  دروآ ) یعقاو 

لخد نمف  ینـصح  بلاط  یبا  نبا  یلع  ۀیالو   » هک تسا  يرگید  ثیدـح  رییغت  هملک  کی  اب  ثیدـح  نیا  دـننام  تسالب  تالکـشم و  عون 
سپ تسا  ياهعلق  راصح و  دـننام  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماعز  یتسرپرـس و  نتفریذـپ  یتسود و  تیـالو و  « » 2 « » یباذع نم  نمأ  ینـصح 

دوشیم تشادرب  نآ  زا  فیطل  ياهتکن  دنوش  هسیاقم  مهاب  ثیدح  ود  نیا  رگا  تسا » نمیا  ادخ ) نم   ) باذع زا  ددرگ  نآ  لخاد  سکره 
تسین و دـیحوت  زا  ریغ  تیالو  دنتـسه  یکی  ود  نیا  ییوگ  و  تیـالو ، دـیحوت و  تسا  زیچ  ود  زا  یکی  هب  ادـخ  باذـع  زا  ندوب  ناـما  هک 

. تسا یّلجتم  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  دیحوت 

ًاریِثَک ًارْیَخ  َیِتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِحْلا  َتْؤُی  ْنَم  َو 

هراشا
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. تسا هدش  هداد  ناوارف  يریخ  نیقی ، هب  دوش ، هداد  تمکح  سکره  هب  و  دشخبیم ، تمکح  دهاوخب  هک  سکره  هب  ادخ ) : ) همجرت
ًاْریَخ َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاعت :) هلوق  یف   ) مثیخ نب  عیبرلا  لاق  ثیدح ... :

______________________________

. دیدج پاچ  راونالا ج 3 ، راحب  (- 1)
(. یلو  ) هدام راحبلا  ۀنیفس  (- 2)

34 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«. 1 « » ایلع ینعی  ًارِیثَک 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  هدش  هداد  تمکح  وا  هب  هک  سکنآ  زا  دارم  تفگ ، هفیرش  هیآ  دروم  رد  مثیخ  نب  عیبر  همجرت :
: لاقف یلع  نع  لئسف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دنع  تنک  لاق : هّللا  دبع  نع  ثیدح :

«. 2  » ادحاو اءازج  سانلا  یطعا  اءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق 
ار یقاب  ءزج  کی  مالّسلا و  هیلع  یلع  ار  نآ  ءزج  هن  تسا ، ءزج  هد  تمکح  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هّللا  لوسر  زا  دوعـسم  نبا  همجرت :

. دنراد مدرم 
هتمکح و یف  حون  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  ثیدح :

«. 3  » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  یلا  رظنیلف  هعامتجا  یف  فسوی  یلا 
حون هب  شیرابدرب و  ملح و  رد  دـنک ، هاگن  میهاربا  هب  دـهاوخیم  سکره  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  ادـخ  لوسر  لوق  زا  سابع  نبا  همجرت :

. دنک هاگن  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هب  سپ  شلامج ، رد  مالّسلا  هیلع  فسوی  هب  شتمکح و  رد  مالّسلا  هیلع 

: ریسفت

زا یضعب  قح و ...  هب  ندیـسر  قیاقح و  زا  یهاگآ  ناهج ، رارـسا  ای  ادخ  تخانـش  تفرعم و  لیبق  زا  دناهتفگ  يدایز  یناعم  تمکح  يارب 
دوخ هچره  دننکیم  تفایرد  ار  قیاقح  هک  دندرگیم  صاخ  شنیب  ياراد  هدهاجم  یکاپ و  رثا  رب  دارفا 

______________________________

.106 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)
.357 یعفاش ج 7 / ریثک  نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  105 ؛ لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 2)

: تسا هدمآ  ریز  ياهباتک  رد  رییغت  رصتخم  اب  قوف  ثیداحا  دننام  و  ، 106 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 3)
صاوخلا ةرکذت  22 ؛ ریثا ج 4 / نبا  هباغلا  دسا  154 ؛ يدنه ج 6 / یقتم  لامعلا  زنک  63 ؛ لبنح ج 1 / نب  دمحا  بلاط  یبا  نبا  یلع  لئاضف 

يدادغب ج بیطخ  دادغب  خیرات  ینالقسع ص 73 ؛ رجح  نبا  هقرحملا و  قعاوصلا  364 ؛ یطویس ج 1 / ریغصلا  عماجلا  يزوج ص 53 ؛ نبا 
يزودنق ص 214. ةدوملا  عیبانی  یلزاغم ص 86 ؛ نبا  بقانملا  65 ؛ یناهفصا ج 1 / میعن  وبا  ءایلوالا  ۀیلح  204 ؛ / 11

35 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
زا یلاخ  هک  شیوخ  هدارا  هب  میکح  دنوادخ  دوشیم  رتهدامآ  ملاع  قیاقح  تفایرد  يارب  بلق  فرظ  دـننک  رترود  یناطیـش  سواسو  زا  ار 

هاگنآ دنکیم  اطع  تمکح  دنـشاب  هدومن  بسک  ار  تمکح  كرد  یگتـسیاش  دـنوش و  كاپ  هتخاسدوخ و  هک  یناسک  هب  تسین  تمکح 
تسد و اب  دنکیم و  شوارت  ریخ  ناشرکف  دشوجیم و  ریخ  ناشنابز  زا  دندرگیم  ناوارف  ریخ  بحاص  دـندش  رادروخرب  یهلا  تمکح  زا 
زا تعاـطا  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دـننیبیمن  اـهنآ  زا  راـثیا  یکین و  زج  مدرم  دنـشخبیم  ریخ  هعماـج  هب  شیوخ  حراوج  ءاـضعا و  اـپ و 

تسا ریخ  سانـشماما  سپ  « 2  » تسا تمکح  مالّـسلا  هیلع  ماما  تخانـش  تسا  ریخ  بحاـص  ادـخ  عیطم  سپ  «. 1  » تسا تمکح  دـنوادخ 
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رسارس شدوجو  كاپ  ناسنا  سپ  « 4  » تسا تمکح  هریبک  ناـهانگ  زا  زیهرپ  تسا  ریخ  هیقف  دوجو  سپ  « 3  » تسا تمکح  نید  رد  هقفت 
كاپ و ماما  نوچ  تسا ، یعیبط  تسا  هدش  هداد  تمکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هک  میناوخیم  یثیدح  رگا  نیاربانب  تسا  تکرب  ریخ و 

دوجوم « 5  » رابخا راثآ و  تسا و  یلع  ّلج و  قح  ترضح  نامرف  قلطم  میلست  یعقاو و  سانـشادخ  ناسانـشماما و  يوگلا  تسا و  موصعم 
تروصب هتشگ و  يراج  شنابل  رب  هتفرگ و  همشچرس  ماما ، سدقم  ینارون و  بلق  زا  هک  ار  رارسا  ظعاوم و  مکح و  ششوج  ام ، تسد  رد 

. مینیبیم حوضوب  هدمآرد  بوتکم  مالک و 
*** ______________________________

عیطم هک  تسا  یـسک  هدـش ، هداد  تمکح  وا  هب  هک  سکنآ  هّللا و ...  ۀـعاط  ۀـمکحلا »...  تؤـی  نم  و  : » مالّـسلا هـیلع  قداـص  ماـما  (- 1)
ح 11. ص 185 ، یفاک ج 1 ، لوصا  تسادخ ،

هک تسا  یـسک  هدش ، هداد  تمکح  وا  هب  هک  سکنآ  مامالا  ۀفرعم  هّللا و  ۀـعاط  ۀـمکحلا »...  تؤی  نم  و  : » مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  (- 2)
ح 11. ، 185 یفاک ج 1 / لوصا  دشاب ، سانشماما  ادخ و  عیطم 

،151 یشایع ج 1 / ریسفت  تسا ، تمکح  نید  رد  هقفت  تخانش و  نیدلا » یف  هقفتلا  ۀفرعملا و  ۀمکحلا  نا  : » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  (- 3)
ح 498.

تمکح هریبک  ناهانگ  زا  زیهرپ  ماما و  تخانش  رانلا » اهیلع  هّللا  بجوا  یتلا  رئابکلا  بانتجا  مامالا و  ۀفرعم  : » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  (- 4)
ح 20. ، 284 یفاک ج 2 / تسا 

. مکحلا ررغ  هغالبلا و  جهن  رد  ترضح  ینارون  تاملک  دننام  (- 5)
36 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

َنوُنَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِهْیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَیِنالَع  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِلْیَّللاِب  ْمُهَلاوْمَأ  َنوُقِفْنُی  َنیِذَّلا 

هراشا

. هرقب  274
، دوب دهاوخ  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دننکیم ، قافنا  اراکشآ ، ناهن و  و  زور ، بش و  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  همجرت :

. دنوشیم نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  و 
نکی مل  بلاط  یبا  نبا  یلع  یف  تلزن  لاق :)  ) ًۀَِینالَع َو  ارِـس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  یلاعت : هلوق  یف  سابع  نبا  نع  ثیدـح :
اهیلع ینلمح  لاق  هذه ؟ یلع  کلمح  ام  هّللا : لوسر  لاقف  ۀینالع  مهردب  اراهن و  مهردـب  الیل و  مهردـب  قدـصتف  مهارد  ۀـعبرا  الا )  ) هدـنع

: هّللا لوسر  لاق  یندعو  هّللا  یلع  بجوتسا  نا  ءاجر 
«. 1  » کلذ یف  ۀیالا  هّللا  لزناف  کل  کلذ  الا 

. تسا هدـش  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأـش  رد  ِلـْیَّللِاب ...  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا  هیآ ...  نیا  هک  تـسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نـبا  زا  هـمجرت :
رد ار  یمهرد  بش و  رد  ار  مهرد  کی  دندش  ضیرحت  نداد  هقدص  هب  یتقو  دنتشادن  نآ  زا  ریغ  يزیچ  دنتـشاد و  مهرد  راهچ  شترـضح 

هیلع یلع  درک ؟ راک  نیا  هب  راداو  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف  ربمایپ  دـنداد . قدـصت  اراکـشآ  ار  یقاـب  مهرد  یناـهنپ و  رد  مهرد  کـی  زور و 
هک شاب  هاگآ  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ددرگ . ملاح  لماش  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هچنآ  هکنآ  دیما  هب  درک  ضرع  مالّـسلا 

. درک لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپس  يدیسر . دوصقم  هب 
نینمؤملا ریما  نأش  رد  هک  ار  ثیدح  نیا  روثنملا  ردلا  باتک  رد  یطویس  «. 2  » تسا هدمآ  تنس  لها  راثآ  رد  يرییغت  رصتخم  اب  هیضق  نیا 
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نبا  زا  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

.109 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
؛ يواضیب لیزنتلا  راونا  22 ؛ نیحـصانلا ج 1 / ةرد  لقن  هب  يویذح  دمحا  نب  نسح  نب  نامثع  ریـسفت  یبطرق ؛ نآرقلا  ماکحال  عماجلا  (- 2)

لوزنلا بابسا  319 ؛ يرشخمز ج 1 / فاشکلا  223 ؛ یبلاعث ج 1 / ریـسفت  326 ؛ یعفاشلا ج 1 / یقـشمدلا  ریثک  نبا  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت 
یعفاش ص 280. یلزاغملا  نبا  بقانملا  یفنح ص 90 ؛ يدنرز  نیطمسلا  ررد  89 ؛ يزار ج 7 / رخف  ریبکلا  يدحاو ص 64 ؛

37 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«. 1  » تسا هدرک  لقن  ننست  لها  زا  رگید  یعمج  ریرج و  نبا  متاح و  یبا  یناربط و  و  رکاسع ،

: ریسفت

دهدیم و حرش  نآ  فلتخم  تایفیک  قافنا و  زرط  یگنوگچ و  هرابرد  ار  یلک  مکح  کی  هیآ  نیا  نآرق ، لومعم  قباطم  هک  تسا  یهیدب 
هب مه  يداصتقا و  ياههبنج  هب  مه  دشاب  بولطم  تهج  ره  زا  هک  دننک  قافنا  يروط  دیاب  هک  دزاسیم  صخـشم  ار  ناگدننکقافنا  هفیظو 
هک قاـفنا ، یـساسا  نکر  لاـح  ره  رد  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ـالماک  دـنمزاین ، تیثیح  اـصوصخ  یعاـمتجا  تاـهج  مه  یقـالخا و  ياـههبنج 
هچ مالسا و  ردص  رد  هچ  ددرگ ، تیاعر  دیاب  دنمشزرا  لمع  نیا  ياهتفارظ  دوش و  ظفح  دیاب  نکمم  هویش  لکش و  رهب  تسه  صالخا 

یـسکره زا  مه  قافنا  يونعم  تاکن  لامک و  ياههبنج  همه  تیاعر  اـّما  دـندوبن  مک  دنـشاب  هتـشاد  یتافـص  نینچ  هک  يدارفا  نآ ، زا  دـعب 
یتاقافنا نینچ  ماجنا  دـنهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  لاـح  ره  رد  ار  شیوخ  ياـهراک  همه  اـت  دنتـسه  شـالت  رد  هک  اـهنآ  دـیاش  تسین ، هتخاـس 

هچ نارگید و  دننام  دوب  یتّیعر  رهاظ  هب  هک  هاگنآ  هچ  درکیمن  راک  صولخ  هب  ءزج  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دشابن  لکـشم  ناشیارب 
هب بش  ياههمین  رد  نتفرگ و  شود  هب  مدنگ  وج و  نابنا  درکن  كرت  ار  قافنا  فلتخم  ياههویش  نیا  زگره  دیـسر  تموکح  هب  هک  هاگنآ 

ياهقافنا هچ  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لماع  هنومن  نیرتهب  دوب  شترـضح  هرمتـسم  هقیرط  هک  نتفر ، نانزهویب  ماـتیا و  ناـیاونیب و  هناـخ  رد 
یَْلُبت َمْوَی  طقف  دـنام و  ناهنپ  خـیرات  هشیمه  يارب  تشگن و  علطم  اهنآ  زا  يدـحا  یلو  دـش  ماـجنا  ترـضح  تکرباـب  تسد  هب  هک  ییفخم 

. دوشیم نشور  ُِرئارَّسلا 
*** ______________________________

لوالا 363. ءزجلا  روثنملا  ردلا  (- 1)
38 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. هرقب ِِهلُسُر 285  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
ادخ و هب  یگمه  نانمؤم  تسا و  هدروآ  نامیا  تسا  هدش  لزان  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنادب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  همجرت :

. دناهدروآ نامیا  شناگداتسرف  اهباتک و  ناگتشرف و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس  لاق ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لبا  یعار  ناملـس )  ) یملـس یبا  نع  ثیدح :
نم تقدـص . لاق : نونمؤملا » : » تلقف ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  هلالج : ّلج  لـیلجلا  یل  لاـق  ءامـسلا - یلا  یب  يرـسا  ۀـلیل  لوقی :

: تلق کتما ؟ یف  تفلخ 
نم امسا  کل  تققشف  اهنم ، کترتخاف  ۀعالطا  ضرالا  یلع  تعلّطا  ینا  دمحم  ای  لاق : یبر . ای  معن  تلق : بلاط . یبا  نبا  یلع  لاق : اهریخ .
نم ۀمئالا  نیـسحلا و  نسحلا و  ایلع و  ترتخاف  ۀیناث  تعلطا  مث  دمحم ، تنا  دومحملا و  اناف  یعم  ترکذ  الا  عضوم  یف  رکذا  الف  یئامـسا ،
نم يدـنع  ناک  اهدـحج  نم  نینمؤملا و  نم  يدـنع  ناک  اهلبق  نمف  ضرـالا  تاومـسلا و  لـها  یلع  مکتیـالو  تضرع  يرون و  نم  هدـلو 
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رقی یتح  هل  ترفغ  ام  مکتیالول  ادحاج  یناتا  مث  یلابلا  نشلاک  ریـصی  وا  عطقنی ، یتح  یندبع  يدابع  نم  ادـبع  نا  ول  دـمحم : ای  نیرفاکلا .
: تلق مهارت ؟ نا  بحت  أ  دمحم : ای  مکتیالوب .

و یلع ، نب  دـمحم  و  نیـسحلا ، نب  یلع  و  نیـسحلا ، و  نسحلا ، و  ۀـمطاف ، یلعب ، اذاف  تفتلاـف ، شرعلا  نیمی  نع  تفتلا  لاـقف : بر . اـی  معن 
حاضحـض یف  يدهملا  و  یلع ، نب  نسحلا  و  دمحم ، نب  یلع  و  یلع ، نب  دمحم  و  یـسوم ، نب  یلع  و  رفعج ، نب  یـسوم  دمحم ، نب  رفعج 

. ّيرد بکوک  هناک  مهطسو  یف  وهف  نولصی  امایق  رون  نم 
. یئادعا نم  مقتنملا  یئایلوال و  ۀبجاولا  ۀجحلا  هنا  یلالج  یتّزع و  کترتع و  نم  رئاثلا  اذه  ججحلا و  ءالؤه  دمحم  ای  لاق : و 

هدمآ  ریز  ياهباتک  رد  ناشدوخ  هب  طوبرم  دیناسا  لقن  اب  تیاور  نیا 
39 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«. 1 : » تسا
مرکا لوسر  ترضح  نارتش  ناپوچ  زا  دوخ ، ياهباتک  رد  ناشدوخ  دانـسا  هب  ننـست  لها  ءاملع  زا  یـضعب  ینیومح و  یمزراوخ و  همجرت :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  هدینش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  وا  هک  ار  یثیدح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دومرف دـنوادخ  نونمؤملا ؟»  » درک ضرع  ربمایپ  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  دـندومرف  لاـعتم  دـنوادخ  دـنتفر  جارعم  هب  یتقو  مّلس 

. بلاط یبا  نبا  یلع  دومرف : دنوادخ  اهنآ . نیرتهب  درک : ضرع  ربمایپ  تسوت ؟ نیشناج  تما  نایم  رد  یسک  هچ  یتفگ . تسرد 
مـسا زا  قشنم  ار  وـت  مسا  مدرک و  باـختنا  ارت  نیمز  يور  رد  دـمحم ! يا  دوـمرف  دـنوادخ  نم . راـگدرورپ  يرآ  درک : ضرع  هّللا  لوـسر 

مدرک و نیمز  هب  يرگید  هجوت  سپـس  دوش ، هدرب  مه  دـمحم )  ) وت مسا  دـش  هدرب  دومحم )  ) نم مان  تقو  ره  هکيروطهب  مداد  رارق  مدوخ 
یلع مدرک و  قلخ  ارت  نم  دّمحم ! يا  یلع .»  » تسه وا  و  یلعا »  » متسه نم  مدرک ، رایتخا  مدوخ  مان  زا  زین  ار  وا  مان  مدرک ، باختنا  ار  یلع 
نیمز اهنامسآ و  لها  رب  ار  امش  ینمشد  تیالو و  و  مداد ، رارق  مدوخ  رون  زا  ار  اهنآ  مامت  نیـسح . زا  ار  رگید  همئا  نیـسح و  نسح و  ار و 

ات مناگدـنب  زا  ياهدـنب  رگا  دّـمحم ! يا  تسا . رفاک  وا  نم  دزن  تفریذـپن ، سکره  و  تسا ، نمؤم  وا  تفریذـپ  هک  سکره  متـشاد ، هضرع 
دشاب و هتـشادن  ار  امـش  تیالو  اّما  دوش ، هدیکـشخ  یلاخ و  کشم  دننام  و  دریگب ) هزور  دناوخب و  زامن  ، ) دنک تدابع  دـناوتیم  هک  اجنآ 

هّللا یّلـص  ربمایپ  ینیبب ؟ ار  تنادنزرف  يراد  تسود  ایآ  دّمحم ! يا  دنک . فارتعا  امـش  تیالو  هب  هکنیا  رگم  مزرمآیمن ، ار  وا  دنک ، راکنا 
هاگن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپ  نک . رظن  شرع  تسار  تمس  هب  دومرف : لاعتم  دنوادخ  يرآ . درک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

یلع  رفعج ، نب  یسوم  دمحم ، نب  رفعج  یلع ، نب  دمحم  نیسحلا ، نب  یلع  نیسح ، نسح ، همطاف ، یلع ، درک ،
______________________________

ص 11؛ هرامش 27 ، ناذاش  نبا  هئاملا  بقانملا  رخآ ؛ ص  یعفاش ج 2 / یینومح  نیطمسلا  دئارف  95 ؛ یمزراوخ ج 1 / نیسحلا  لتقم  (- 1)
يزودنق ص 486. ةدوملا  عیبانی 

40 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
مالّـسلا مهیلع  يدهم  ترـضح  اهنآ  طسو  رد  هک  دید  رون  زا  ياهلاه  رد  ار  یلع  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع ، نب  دـمحم  یـسوم ، نب 

دنتـسه و نم  ياهتجح  اهنیا  دّمحم  يا  دومرف : دنوادخ  دیـشخردیم  ناشخرد  ياهراتـس  دننام  دوب و  زامن  لاح  رد  هداتـسیا  تشاد  رارق 
يارب تسا  هدنریگماقتنا  مناتسود و  يارب  تسا  بجاو  تجح  وا  دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  دش . دهاوخ  هتخیگنارب  وت  لسن  زا  يدهم  نیا 

. منانمشد
. نارمع لآ   7 ِْملِْعلا ...  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  *** 

. دنادیمن شناد  رد  نارادهشیر  ادخ و  زج  ار  نآرق  لیوات  همجرت :
:( لاق وا   ) نوملعی ام ال  نارقلا  لیوأت  نم  يدـعب  سانلا  ملعا )  ) ملعی ّیلع  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  لاـق  لاـق : سنا  نع  ثیدـح :
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«1 . » مهربخی
ملعا انا  ّالا و  ۀیآ  تلزن  ام  هدیب  یـسفن  يذلا  وف  ینولأست . نا ال  لبق  ۀفوکلا  لها  ای  ینولـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاق  لاق : سیق  نب  ۀمقلع  نع 

«. 2  » ماقم یف  ما  ریسم  یف  وا  لبج  یف  ما  لهس  یف  تلزن ، نم  یف  تلزن و  نیا  اهب 
هیلع یلع  نم ، زا  دعب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سنا  همجرت :

. دننادیمن هک  اهنآ  هب  نآرق  لیوأت  میلعت و  يارب  تسا  مدرم  نیرتیلاع  مالّسلا 
مناج هک  ییادخ  هب  مسق  دیسرپب  نم  زا  متسه  امـش  نایم  رد  ات  هفوک  لها  يا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  سیق  نب  همقلع 

ای تشد  رد  یسک ، هچ  ناش  رد  تسا و  هدش  لزان  اجک  رد  نآرق  زا  هیآ  مادک  منادب  هکنیا  هب  متسه  مدرم  نیرتیلاع  نم  تسوا  تسد  رد 
. رضح ای  رفس  رد  هوک 

رد مناج  هک  یسک  هب  مسق  دومرف : دندوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ياهدع  دننکیم  لقن 
______________________________

.29 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)

.30 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 2)
41 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ناکرـشم اب  نآرق  ندـش  لزان  يارب  نم  هکنانچنآ  دـگنجیم  نآرق  لیوات  يارب  نم  زا  دـعب  هک  تسا  يدرف  امـش  ناـیم  رد  تسوا  تسد 
رب دـنهدیم و  رارق  نعط  دروم  ار  یلع  اذـلف  تسا  لکـشم  اهنآ  اب  لاتق  تهجنیازا  دـنهدیم  ادـخ  یگناگی  هب  تداهـش  اهنآ  « 1  » مدیگنج

هیلع رـضخ  هب  یـسوم  ضارتعا  مشخ و  هکنانچ  تسا  تهجیب  اهنآ  مشخ  دنرادن  ربخ  تقیقح  زا  اهنآ  یلو  دـنوشیم  كانمـشخ  وا  لمع 
رب هتـسویپ  دوبن  هاگآ  بارخ  راوید  نتخاس  مالغ و  ندش  هتـشک  یتشک و  ندرک  خاروس  هفـسلف  زا  یـسوم  نوچ  دوب  تهجیب  مه  مالّـسلا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  یسک  « ... 2  » دوب دنوادخ  ياضر  يارب  طقف  مالّسلا  هیلع  رضخ  ياهراک  هکیلاحرد  درکیم  ضارتعا  رضخ 

شفک هب  هک  تسا  یسک  وا  نکل  هن و  دنیامرفیم  شترضح  تسا ؟ رمع  رکب و  وبا  صخـش  نیا  زا  امـش  روظنم  ایآ  دنکیم  ضرع  مّلـس  و 
«. 3  » مالّسلا هیلع  یلع  ینعی  دنزیم  ياهلصو  دوخ 

ام رب  دوبن . شیب  یغورد  اهنآ  ياعدا  دنتسه ؟ ملع  رد  نوخسار  دندرکیم  نامگ  هک  یناسک  دنتسه  اجک  دیوگیم  مالّسلا  هیلع  یلع  *** 
. تخاس مورحم  ار  اهنآ  دومرف و  اطع  ار  مولع  نآ  ام  هب  داهناو . ار  اهنآ  داد و  تمظع  ار  ام  دنوادخ  دنتشاد . اور  متس 

. نآ زا  « 4  » نوریب ار  اهنآ  داد و  رارق  ملع  رد  نوخسار  رد  لخاد  ار  ام 
َو انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  *** 

______________________________

.22 هباحصلا ج 1 / زییمت  یف  ۀباصالا  (- 1)
. دشابیم فهک  هروس  دعب  هب  تایآ 71  هب  هراشا  (- 2)

: تسا هدمآ  لیذ  عبانم  رد  يرییغت  رصتخم  اب  ثیدح  نیا  دننام  (- 3)
نیطمسلا دئارف  یلزاغم ص 112 ؛ نبا  بقاـنملا  یمزراوخ ص 246 ؛ بقاـنملا  22 ؛ ۀـباصالا ج 1 / ، 390 يدـنه ج 6 / یقتم  لاـمعلا  زنک 

بلاطلا ص 242. ۀیافک  باب 58 ؛ ینیومح 
.205 یبهذ 1 / لادتعالا  نازیم  هقرحملا ص 75 . قعاوصلا  35 ؛ باعیتسالا 3 / يزودنق ص 521 ؛ ةدوملا  عیبانی  (- 4)

42 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. نارمع لآ   61 َنِیبِذاْکلا . یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ 
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و ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  دـیئایب  : » وگب دـنک ، هّجاحم  وت  اـب  هدـمآ ، لـصاح )  ) ار وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراـب )  ) نیا رد  هکره  سپ  همجرت :
نایوگغورد رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپـس  دـیناوخارف ، ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  ناتنانز ، نامنانز و 

. میهد رارق 
مهعم هنیدـملاب و  وه  هّللا و  یبن  یلع  اومدـق  نارجن  دـفو  نا  انغلبف  مدآ » لثمک  هّللا  دـنع  یـسیع  لثم  نا  : » هلوق یف  سابع  نبا  نع  ثیدـح :
دمحم ای  اولاقف : نارجن  لها  ةداس  ذئموی  مه  فقسالا و  وه  مهسأر و  وه  حیسملا و  دبع  همسا  ثرحلا و  وبا  سنح و  وبا  بقاعلا و  دیسلا و 

: لاقف لیئربج  لزن  و  هلوق : یلا  هوحن  قاس  و  انبحاص ؟ رکذت  مل 
یبا نب  یلع  دیب  ذخا  هّللا و  لوسر  جرخف  کنعالن . اولاق  هلوق : یلا  هوحن  قاس  و  میکحلا .» زیزعلا  وهل  هلوق  یلا  هّللا ...  دنع  یـسیع  لثم  نا  »
هّللا بقاعلا و  دیـسلل و  لاق  ثرحلا  ابا  نا  مث  اونعالی  نا  اومهف  انـسفنا  انؤاسن و  انؤانبا و  ءالؤه  لاقف : نیـسح  نسح و  ۀمطاف و  هعم  بلاط و 

اما و لاق : اهلبقف و  ۀیزجلا  حلصلا و  هّللا  لوسر  یلع  اوضرعف  ثرحلا . ابا  ای  تقدص  اولاق : ۀیزجلا . یلع  هوحلاصف  ائیـش  اذه  ۀتعالمب  عضن  ام 
«. 1  » نیملاظلا هّللا  کله  اذا ال  رشب  مهنم  مهترضحب  لوحلا و  یل  هّللا  لاحا  ام  ینونع  ول ال  هدیب  یسفن  يذلا 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  هلهابم  نایرج  نامه  هک  هیـضق  لصا  تسا و  هدش  لقن  فلتخم  قرط  زا  تنـس  لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  دننام 
اـصاصتخا هفیرـش ، هیآ  نیا  هچرگ  تسا . ظوفحم  اهلقن  مامت  رد  دـشابیم  نارجن  نایحیـسم  اب  شنیرهاط  تیب  لـها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

هیآ نیا  هک  دناهدرک  حیرصت  تنس  لها  ناثدحم  نارـسفم و  دش  نایب  هچنانچ  اما  تسا  هدشن  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هرابرد 
لها  قح  رد  هلهابم ) )

______________________________

.122 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)
43 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  و  «. 1  » تسا هدش  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب 
. درب هاگداعیم  هب  دوخ  هارمه  ار  نانآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  اهنامه  دندوب  ربمایپ  تیب  لها 

همطاف انئاسن »  » زا روظنم  هک  روط  نامه  دنتسه  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ارـصحنم  هیآ  رد  انئانبا »  » هملک زا  روظنم  نیاربانب 
رد یتارییغت  كدنا  اب  هلهابم و  هیضق  لصا  ظفح  اب  یناوارف  ثیداحا  تسا و  هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  اهنت  انسفنا ،»  » زا روظنم  مالّسلا و  اهیلع 

تسا لیذ  ذخأم  رد  تنس  لها  نادنمشناد  راتفگ  زا  ياهنومن  تسا  قوف  ثیدح  حرش  عقاو  رد  هک  ریز  هیضق  تسا . هدمآ  تنس  لها  بتک 
«. 2»

هد یتلهم  امب  دنتفگ  درک  توعد  هلهابم  يارب  ار  نارجن  نایحیسم  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  *** 
؟ مینک هچ  حیسملا  دبع  يا  دنتفگ : دوب ، ناشیأر  بحاص  هک  بقاع »  » هب دنتشگرب  دوخ  هناخب  هک  ینامز  مینک ، يرکف  نآ  هرابرد  ات 

تـسا یهلا  هداتـسرف  ربمغیپ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دیاهدیمهف  هک  مسق  ادخب  يراصن  تعامج  يا  تفگ  تسیچ ؟ وت  يأر 
گرزب کچوک و  هکنآ  زج  درکن  هلهابم  شموق  اب  يربمغیپ  چیه  تسا و  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  هک  هدیـشک  شیپ  ار  یعوضوم  کنیا 

اب هک  تسا  نآ  حالـص  دـش . میهاوخ  كاله  ام  مامت  دـینز  تسد  نآب  مه  امـش  رگا  هک  مینیبیم  نانچ  نونکا  دندیـسر ، تکاله  هب  ناـنآ 
دندمآ هلهابم  يارب  دش و  حبص  دیرب . رسب  راگزور  هدوب  دوخ  نیدب  هتشگرب و  دوخ  راید  يوس  هب  دینک و  يدادرارق  دمحم 

______________________________

میکحلا نآرقلا  ریـسفت  یطویـس ص 562 ؛ نآرقلا  كرتعم  115 ؛ یبرع ج 1 / نـبا  نآرقلا  ماـکحا  192 ؛ يرـشخمز ج 1 / فاشکلا  (- 1)
نبا هباغلا  دسا  يوغب ص 63 ؛ لیزنتلا  ملاعم  يزوج ص 17 ؛ نبا  رکذتلا  38 ؛ یطویسلا ج 4 / روثنملا  ردلا  322 ؛ هدبع ج 3 / دمحم  خیش 

.185 لبنح ج 1 / نب  دمحا  دنسم  293 ؛ يذمرت ج 4 / حیحص  120 ؛ ملسم ج 7 / حیحص  25 ؛ ریثا ج 4 /
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109؛ یبلک ج 1 / لـیزنتلا  مولعل  لیهـستلا  316 ؛ یناکوش ج 1 / ریدقلا  حـتف  120 ؛ يواـطنط ج 2 / رهاوجلا  یکلاـم ؛ همهملا  لوصف  (- 2)
104؛ یبطرق ج 2 / نآرقلا  ماکحالا  عماـجلا  16 ؛ صاصج ج 2 / نآرقلا  ماـکحا  244 ؛ يدامع ج 1 / دمحم  نب  دمحم  دوعسلا  یبا  ریـسفت 

لیزنتلا كرادم  58 ؛ يزار ج 8 / رخف  ریبکلا  171 ؛ یغارم ج 3 / ریسفت  213 ؛ يربط ج 3 / نایبلا  عماجلا  167 ؛ یسولآ ج 3 / یناعملا  حور 
.222 یفسن ج 1 / لیواتلا  قیاقح  و 

44 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
اهیلع همطاف  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  تسد  تسد ، کی  اب  شوغآ و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 

نم یتقو  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندش . ناور  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  رـس  تشپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا و  رـس  تشپ  مالّـسلا 
يا تفگ  دـید  لاح  نآ  هب  ار  شناـهارمه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  نارجن  فقـسا  دـییوگب . نیمآ  امـش  مدرک ، نیرفن 
نآ ادخ  دنک  لیاز  دوخ  ياج  زا  ار  یهوک  هک  دـننک  تساوخرد  ادـخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ار  ییاههرهچ  نم  دـینک  هجوت  يراصن  تعامج 

: دنتفگ ناینارـصن  دنامیمن . یقاب  نیمز  يور  رد  ینارـصن  چیه  دیوشیم و  كاله  امتح  هک  دینک  هلهابم  نانآ  اب  ادابم  دـنک . نانچ  ار  هوک 
دومرف ترـضح  میـشاب  تباث  دوخ  نید  رب  مه  ام  میراذـگاو  تدوخ  نیدـب  ارت  مینکن  هلهابم  وت  اب  هک  تسا  نآ  رب  ناـمیأر  مساـقلا  وبا  يا 

ررض هب  تسا  ناشیا  ررض  هب  هچنآ  امش و  عفن  هب  تسا  ناناملسم  عفنب  هچنآ  ات  دیوش  ناملـسم  سپ  دیاهدینادرگرب  يور  هلهابم  زا  هک  لاح 
، تسین برع  اب  گنج  تقاط  ار  ام  دـنتفگ : منکیم  گنج  هب  توعد  ار  امـش  سپ  دومرف : ترـضح  دـندومن . عانتما  ناـنآ  دـشاب  مه  اـمش 

رازه ود  لاس  ره  رد  میهدـب ، هیزج  ضوع  رد  يرادـنزاب ، نامنید  زا  یناسرتن و  ار  ام  ینکن و  گنج  ام  اب  هک  مینکیم  هحلاصم  وت  اب  نکیل 
لوسر درک  هلهابم  نآ  اب  روط  ناـمه  ترـضح  میهدـب . وتب  نینهآ  هرز  بجر و 30  هام  رد  رگید  رازه  رفـص و  هاـم  رد  نآ  ياـترازه  هّلح ،
هلهاـبم رگا  دـش و  کـیدزن  نارجن  لـها  هب  تکـاله  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دوـمرف : مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا 

ناشناتخرد يالاب  ياههدـنرپ  یتح  نارجن  لها  یماـمت  دـشیم . شتآ  ناـنآ  رب  ناـبایب  هدـش و  خـسم  زارگ  نومیم و  تروصب  دـندومنیم 
. دندشیم كاله  یمامت  هک  تشذگیمن  يراصن  رب  رتشیب  لاس  کی  دنتشگیم و  لصأتسم  هراچیب و 

. نارمع لآ  َزاف 185  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  *** 
45 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. تسا هدش  بایماک  اعطق  دنرآرد  تشهب  رد  دنراد و  رودب  شتآ  زا  هک  ار  سکره  سپ  همجرت :
بـصن ۀمایقلا و  موی  ناک  اذا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هّدج  نع  هیبا  نع  سنا  نب  هّللا  دبع  نب  ۀمامث  نع  ثیدح :

هّللا لوسر  تعمس  لاق : يردخ ، دیعس  یبا  « 1 . » بلاط یبا  نب  یلع  ۀیالو  باتک  هعم  ناک  نم  ّالا  هیلع  زجی  مل  منهج ، ریفـش  یلع  طارـصلا 
مل نم  و  نینمؤملا ، ریما  ةءاربب  ّالا  دـحا  زوجی  الف  طارـصلا  یلع  نادـعقی  نیکلم  هّللا  رما  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ةءارب ینعم  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  یما  یبا و  كادف  تلق : رانلا ، نم  هرخنم  یلع  هّللا  ّربک  نینمؤملا  ریما  ةءارب  هل  نکت 
؟ نینمؤملا ریما 

«. 2 . » هّللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  هّللا و  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  بوتکم : مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق 
بوصنم طارص  لپ  منهج  ریفش  رب  دوشیم و  تمایق  زور  یتقو  دومرف : هک  دننکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  همجرت :

رد هک  نانچمه  دـشاب . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  تیالو  باـتک  وا  اـب  هکنیا  رگم  دـنک  روبع  نآ  زا  دـناوتیمن  سکچـیه  ددرگیم 
: دومرف هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  دنکیم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  هئاملا  بقانملا  باتک 

ریما تئارب  هب  رگم  درادن  روبع  هزاجا  یسک  دتـسیاب و  طارـص  لپ  رـس  رب  دهدیم  روتـسد  ار  هتـشرف  ود  دنوادخ  دوشیم  تمایق  زور  یتقو 
رد هک  ياهمان  دندومرف  تسیچ ؟ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تئارب  يانعم  ادخ ! لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : يوار  نینمؤملا .

. هّللا لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هّللا و  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  تسا : هدش  هتشون  نآ 
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*** ______________________________

یلزاغم ص 242. نبا  بقانملا  (- 1)
ص 11، هرامش 26 ، ناذاش  نبا  هئاملا  بقانملا  (- 2)

یمزراوخ ص بقانملا  یناهفصا ؛ میعن  وبا  زا   341 ءایلوالا ج 1 / ۀیلح  هلمج : زا  تسا  هدش  رکذ  مه  يرگید  عبانم  رد  قوف  ثیدـح  دـننام 
.177 يربط ج 2 / هرضنلا  ضایرلا  يربط ص 71 ؛ نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  253 ؛

46 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ًامیِظَع ًاکْلُم  ْمُهانْیَتآ  َو  َۀَمْکِحْلا  َو  َباتِکْلا  َمیِهارْبِإ  َلآ  انْیَتآ  ْدَقَف  ِهِلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

هراشا

. ءاسن  54
باتک و میهاربا ، نادناخ  هب  ام  تقیقح ، رد  دنزرویم ، کشر  هدرک  اطع  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  يارب  مدرم ، هب  هکلب  همجرت :

. میدیشخب گرزب  یکلم  نانآ  هب  و  میداد ، تمکح 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یف  تلزن  ِِهلْـضَف :» ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  : » یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع  ثیدـح :

«. 1  » ۀمامالا یلع  یف  و  ةوبنلا ، هیف  لضفلا  رفعج : وبا  لاق  مالّسلا . هیلع  یلع  یف  مّلس و 
لضف تسا . هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  همجرت :

. تماما نامه  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  تسا و  توبن  نامه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رد 

: ریسفت

یتسرپادـخ زا  شیرق  یتـسرپتب  هک  دـنداد  یهاوـگ  هکم  ناتـسرپتب  هجوـت  بلج  رطاـخ  هب  دوـهی  هـک  دـش  هتـسناد  هتـشذگ  هـیآ  ود  رد 
: تسا رابتعا  شزرا و  دقاف  لیلد  ود  هب  نانآ  تواضق  هک  هدش  يروآدای  هتکن  نیا  هیآ 53 ، هیآ و  نیا  رد  تسا  رتهب  ناناملسم 

تموکح و قح  مدرم  زگره  دـننک و  تموکح  تواـضق و  دارفا  نیب  دـنناوتب  هک  درادـن  ار  شزرا  نآ  یعاـمتجا ، تیعقوم  رظن  زا  دوهی  - 1
(. ِْکلُْملا َنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ْمَأ   ) دننزب يراک  نینچ  هب  تسد  دنناوتب  اهنآ  ات  دناهدرکن  راذگاو  اهنآ  هب  ار  دوخ  نایم  رد  تواضق 

مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  اهنآ  تداسح  زا  تسردان  ياهتواضق  هنوگنیا  - 2
______________________________

رجح ص نبا  هقرحملا  قـعاوصلا  يزودـنق ص 121 ؛ ةدوملا  عیبانی  یلزاغم ص 267 ؛ نبا  بقاـنملا  ینارحب ص 325 ؛ مارملا  ۀـیاغ  (- 1)
.150

47 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
نارفک متـس و  ملظ و  رثا  رب  اـهنآ  تسا . شزرایب  لـیلد  نیمه  هـب  دریگیم و  همـشچرس  همطاـف و )...  مالّـسلا و  هـیلع  یلع   ) شنادـناخ و 

نیا لومشم  هک  شنادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  تبـسن  اذل  و  دناهداد ، تسد  زا  ار  تموکح  توبن و  ماقم  تمعن ،
. دنـشاپب شیوخ  دسح  شتآ  ياههلعـش  رب  یبآ  دـنهاوخیم  ساسایب  ياهتواضق  هنوگنآ  اب  دـنزرویم و  دـسح  دـناهدش  یهلا  تبهوم 

نآ قالطا  تسا و  مدرم  زا  یعمج  ینعم  هب  سان  اریز  تسوا  نادناخ  و  مالـسا ، ربمایپ  روکذم  هیآ  رد  سان »  » زا روظنم  ریـسفت ، نیا  قباطم 
« میهاربا لآ   » هملک هوالعهب  تسین  زیاج  دشابن  راک  رد  ياهنیرق  هکیمادام  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  اهنت   ) رفن کی  رب 
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هدافتـسا نینچ  هلباـقم ، هنیرق  زا  اریز  تسوا  نادـناخ  مالـسا و  ربماـیپ  ساـن ، زا  روـظنم  هک  تسا  يرگید  هنیرق  تسوا  نادـناخ  ناـمه  هـک 
همه نآ  یگتـسیاش ، رثا  رب  زین  میهاربا  نادـناخ  هب  اریز  درادـن ، بجعت  میراد  ار  یتیعقوم  نینچ  مشاه  ینب  نادـناخ  هب  رگا  اـم  هک  دوشیم 

« سان  » زا روظنم  هک  هدش  حیرصت  تسا  هدمآ  هعیش  تنس و  لها  عبانم  رد  هک  يددعتم  تایاور  رد  اذل  میدیشخب . يدام  يونعم و  تیعقوم 
دنوادخ دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دشابیم . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـناخ 

اما دینک ؟ فارتعا  نآ  ربارب  رد  دیرضاح  هنوگچ  دنکیم ) باطخ  دوهی  هب  سپس   ) داد رارق  نایاوشیپ  ءایبنا و  ناربمایپ و  میهاربا  نادناخ  رد 
یلع مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مان  ثیداحا  یـضعب  رد  و  « 1 « ؟ دییامنیم راکنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  هرابرد 

. دش نایب  هک  دناهدرب  ار  مالّسلا  هیلع 
یـصخش و ضرغ  هدـید  هب  زیچ  ره  اـب  دـناهدرک و  هدولآ  ار  دوـخ  كاـپ  ترطف  یناـسک  اـی  یـسک  یتـقو  هک  تسا  یعیبـط  نیا  هتبلا  *** 
هک تساجنیا  دنرادن . ار  نارگید  دح  زا  شیب  یکاپ  اوقت و  ندید  مشچ  دننیبب ، ار  نارگید  لضف  ملع و  دنناوتیمن  دنتـسیرگن  یهاوخدوخ 

دیاش ات  دنربیم  هانپ  دسح  هب  فیعض ، ياهناسنا  نوچ 
______________________________

.52 یناعملا ج 5 / حور  (- 1)
48 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

يارب مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  لضف  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توبن  ملع و  دنسرب . شیوخ  موش  دصاقم  هب  قیرط  نیا  زا  دنناوتب 
ياجب شتآ  نیا  هکنآزا  لفاغ  دـنتخورفایم ، دـسح  شتآ  دوخ  بلق  رد  دوب ، هدـیافیب  نآ  راکنا  نوچ  یلو  دوبن  یندرک  رواب  سک  همه 

. داد دهاوخ  داب  هب  ار  وا  نامدود  رتسکاخ  تفرگ و  دهاوخ  ار  دساح  نماد  دزوسب  ار  دوسحم  ياوقت  لضف و  ملع و  هکنآ 
: تسا هدمآ  قوف  هیآ  هلابند  رد  هک  دنتسه  یگرزب  کلم  مالّسلا  مهیلع  همئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوجو 

دقف مهاصع  نم  هّللا و  عاطا  دـقف  مهعاطا  نم  ۀـمئا  مهیف  لعج  : » لاق ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  هلوق : یف  مالّـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع 
«1 « » هّللا یصع 

تعاطا هک  دنتـسه  یناماما  تما  نایم  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  دومرف : هک  ادخ  لوق  هرابرد  همجرت :
. ادخ ینامرفان  اهنآ ، زا  ینامرفان  تسادخ و  زا  اهنآ  زا 

ْمُکْنِم ِرْمَأْلا  یِلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

ءاسن  59
. دینک تعاطا  زین )  ) ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :

: لاقف ۀنیدملاب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هفّلخ  نیح  نینمؤملا  ریما  یف  تلزن  ۀیالا  هذه  نا  «: » 2  » دهاجم ریسفت  نع  : » ثیدح
؟ نایبصلا ءاسنلا و  یلع  ینفلخت  هّللا أ  لوسر  ای 

ینفلخا  لاق : نیح  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  ام  یلع أ  ای  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاقف 
______________________________

رجح ص 93. نبا  هقرحملا  قعاوصلا  یلزاغم ح 317 ؛ نبا  بقانم  146 ؛ لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)
. تسا هدمآ  تاقحلم  ثحبم  رد  دهاجم  لاح  حرش  (- 2)
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49 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«. مکنم رمالا  یلوا  و  هّللا : لاقف  حلصا . یموق و  یف 

: ریسفت

نیشناج ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یتقو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  ریـسفت  رد 
. تسا هدش  لزان  تسا  هداد  رارق  دوخ 

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یهدیم ؟ رارق  نادرم  نانز و  رب  نیـشناج  ارم  ایآ  هّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یف ینفلخا  : » تفگ نوراه  شردارب  هب  یسوم  هک  اجنآ  یشاب ؟ یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننامب  نم  هب  تبـسن  وت  یهاوخیمن  ایآ  یلع  يا 

: دیوگیم دهاجم  ْمُْکنِم . ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  دومرف : دنوادخ  سپ  حلصا » یموق و 
هک یعقوم  درپس و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  ار  تما  یتسرپرـس  تیالو و  رما  دنوادخ 

هدرک تعاـطا  وا  زا  هک  تسا  هدوـمرف  رما  مدرم  هب  دـنوادخ  تشاذـگ  هنیدـم  رد  دوـخ  ياـجب  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ 
«. 1  » دننکن شتفلاخم 

نآ ناوتیم  هک  تسا  رایسب  نخس  مالسا  نارسفم  نایم  رد  تسیچ ؟ رمالا  یلوا  زا  روظنم  هکنیا  هرابرد  « 2 « ؟ دنتسه یناسک  هچ  رمالا  یلوا 
: درک هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ار 

ره رد  نامز و  ره  رد  دـنروما ، رد  رداصم  ماـکح و  نارادـمامز و  رمـالا ، یلوا  زا  روظنم  هک  دـندقتعم  ننـست  لـها  نارـسفم  زا  یعمج  - 1
لکـش ره  هب  یتموکح  ره  زا  دنـشاب  فظوم  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دـناهدشن و  لـئاق  نآ  يارب  یئانثتـسا  هنوگچـیه  و  طـیحم ،

. دننک يوریپ 
یف  ریسفت  و  « 3  » رانملا ریسفت  هدنسیون  دننام  نارسفم ، زا  رگید  یضعب  - 2

______________________________

مارملا ص 263. ۀیاغ  يزاریش ؛ نمؤم  نب  رکب  وبا  داقتعا  هلاسر  هدوملا ص 114 ؛ عیبانی  149 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
.435 ج 3 / هنومن : ریسفت  (- 2)

. اضر دیشر  (- 3)
 50 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تنس 99  لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
رد نابـصنمبحاص  نارادمامز و  ماکح و  تاقبط ، مومع  ناگدنیامن  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هک  دـندقتعم  رگید  یـضعب  و  « 1  » نآرقلا لالظ 

ماکحا و فالخرب  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  اهنآ  تعاطا  هکلب  طرش ، دیق و  نودب  قلطم و  روط  هب  هن  اما  دنتسه  مدرم  یگدنز  نوئـش  مامت 
. دشاب هدوبن  مالسا  تاررقم 

لداع هک  ینادنمـشناد  دنـشابیم ، نادنمـشناد  ءاملع و  ینعی  يرکف  يونعم و  نارادمامز  رمالا ، ولوا  زا  روظنم  رگید  یـضعب  هدـیقع  هب  - 3
. دنشاب هتشاد  لماک  یهاگآ  تنس  باتک و  تایوتحم  هب  دنشاب و 

نیاربانب دوشیمن . لماش  ار  اهنآ  ریغ  دنتسه و  نیدشار  يافلخ  ارصحنم  هملک  نیا  زا  روظنم  هک  دندقتعم  ننست  لها  نارسفم  زا  یضعب  - 4
. تشاد دهاوخن  یجراخ  دوجو  رمالا ، یلوا  رگید  راصعا  رد 

. دننادیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  هباحص و  يانعم  هب  ار  رمالا  یلوا  نارسفم ، زا  رگید  یضعب  - 5
. دنمالسا رکشل  ناهدنامرف  روظنم ، هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  رمالا  یلوا  ریسفت  رد  هک  يرگید  لامتحا  - 6
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يونعم يداـم و  يربـهر  هک  دنـشابیم  موصعم  ناـماما  رمـالا ، یلوا  زا  روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هنیمز  نیا  رد  هعیـش  نارـسفم  همه  - 7
لماش ار  اهنآ  ریغ  و  تسا ، هدرپس  اهنآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنوادخ و  فرط  زا  یگدنز  نوئـش  مامت  رد  یمالـسا ، هعماج 

. دوشیمن
ره زا  يوریپ  هک  تسین  نکمم  تسین و  راگزاس  مالـسا  تامیلعت  حور  هیآ و  موهفم  اـب  هجو ، چـیه  هب  لوا ، ریـسفت  هک  تسین  کـش  *** 

گرزب  نارسفم  مامت  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  فیدر  رد  طرش  دیق و  نودب  یتموکح 
______________________________

. بطق دیس  (- 1)
51 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دیق و نودب  ار  رمالا  یلوا  تعاطا  هیآ ، اریز  تسین ، راگزاس  هفیرـش  هیآ  قالطا  اب  زین  مود  ریـسفت  اّما  دـناهدرک و  یفن  ار  نآ  ینـس  هعیش و 
یطرش نادنمشناد ، زا  يوریپ  اریز  تسا  راگزاسان  هیآ  قالطا  اب  زین  دنـشاب  ءاملع  هک  موس  ریـسفت  اما  تسا و  هدرمـش  بجاو  مزال و  طرش 

قح زا  رگید  تلع  ره  هب  ای  دنوش و  یهابتـشا  بکترم  اهنآ  رگا  نیاربانب  دـشابن ، تنـس  باتک و  فالخرب  اهنآ  راتفگ  هکنیا  هلمج  زا  دراد 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تعاطا  دننامه  قلطم ، روط  هب  ار  رمالا  ولوا  تعاطا  هیآ ، هکیتروصرد  تسین ، مزال  اهنآ  تعاطا  دـنوش ، فرحنم 

يزیچ نیاربانب  دناهدرک  هدافتسا  تنس  باتک و  زا  هک  تسا  یماکحا  رد  نادنمـشناد  زا  تعاطا  هوالع  هب  تسا  هدرمـش  مزال  مّلـس  هلآ و  و 
. درادن رکذ  هب  يزاین  دوب و  دهاوخن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  زج 

ناـیم رد  رمـالا  ولوا  يارب  یقادـصم  زورما  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیتسخن ، هناـگراهچ  ياـفلخ  هب  نتخاـس  رـصحنم  ینعی  مراـهچ  ریـسفت 
صیصخت نیا  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  هوالع  هب  دشاب  هتشادن  دوجو  رمالا  ولوا  ناناملسم  يارب  تمایق  ات  ینعی  دشاب  هتشادن  دوجو  ناناملسم 

. تسین تسد  رد 
يارب یلیلد  هنوگچیه  ینعی  دراد  ار  لاکشا  نیمه  زین  رکشل  ناهدنامرف  ای  هباحص  هب  رمالا  ولوا  نداد  صاصتخا  ینعی  مشش  مجنپ و  ریـسفت 

هدنامرف ره  زا  ناوتیمن  یلقع  لیلد  هب  درادن  یجراخ  دوجو  لوسر  هباحص  هک  ینونک  نامز  رد  هوالع  هب  تسین . تسد  رد  صیـصخت  نیا 
. درک تعاطا  يرکشل 

، يزار رخف  فورعم  رـسفم  تاملک  زا  یـضعب  زا  يوریپ  هب  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  هدـبع  دـمحم  دـننام  ننـست  لها  نارـسفم  زا  یعمج 
رگید تاقبط  ناگدـنیامن  ماکح و  ءاملع ، زا  معا  یمالـسا  هعماج  فلتخم  تاقبط  ناگدـنیامن  همه  رمـالا  ولوا   ) مود لاـمتحا  دناهتـساوخ ،
دشابن تنس  باتک و  فالخرب  اهنآ  مکح  و  مکنم )»  » هملک هنیرق  هب   ) دنشاب ناملـسم  هکنیا  هلمج  زا  دنریذپب  طرـش  دیق و  دنچ  اب  ار  تسا )

زا دنیامن و  مکح  نیملسم  حلاصم  اب  قفاوم  و  رابجا ، هن  دننک  مکح  رایتخا  يور  زا  و 
52 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دشاب و هدیـسرن  عرـش  زا  یـصاخ  صن  دننکیم  مکح  هک  ياهلأسم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نآ  رد  ار  تلاخد  قح  هک  دنیوگ  نخـس  یحلاصم 
اطخ هابتـشا و  راتفرگ  اهنآ  ناگدنیامن  عومجم  ای  تما  عومجم  دـندقتعم  اهنآ  هک  اجنآ  زا  و  دـنهدب . رظن  قافتا  روط  هب  اهنیا  همه  رب  هوالع 

نودـب قلطم و  روطب  یمکح  نینچ  زا  تعاـطا  هک  دوشیم  نآ  طورـش  نیا  هجیتن  دـنموصعم ، تما  عومجم  رگید  تراـبع  هب  دـنوشیمن و 
( تسا عامجا  ندوب  تجح  نخـس  نیا  هجیتن  و   ) دشاب مزال  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تعاطا  دننامه  طرـش  دـیق و  هنوگچـیه 

: اریز دراد  يددعتم  تالاکشا  زین  ریسفت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
ناناملسم نوئـش  بلاغ  رد  یفیلکتالب  یناماسبان و  کی  نیاربانب  دهدیم  يور  یمک  رایـسب  دراوم  رد  یعامتجا  لئاسم  رد  رظن  قافتا  الوا :

موصعم هاگچیه  تیرثکا  هک  دیآیم  شیپ  لاکـشا  نیا  دـنریذپب  دـنهاوخب  ار  تیرثکا  هیرظن  اهنآ  رگا  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  مئاد  روطب 
. دشابیمن مزال  قلطم  روط  هب  اهنآ  زا  تعاطا  اذل  تسین و 
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. تسین تسد  رد  موصعم  ماما  دوجو  ياهنم  تما  عومجم  ندوب  موصعم  رب  یلیلد  هنوگچیه  هک  هدش  تباث  هقف  لوصا  ملع  رد  ایناث :
دید دـیاب  دـشابن ، تنـس  باتک و  فـالخرب  اـهنآ  مکح  هک  دوب  نیا  دـندوب  هدرک  رکذ  ریـسفت  نیا  نارادـفرط  هک  یطئارـش  زا  یکی  اـثلاث :
تنس باتک و  زا  هاگآ  ياملع  نادهتجم و  اب  امتح  تسا  یـصاخشا  هچ  اب  تسین  ای  تسا  تنـس  فلاخم  مکح  هک  عوضوم  نیا  صیخـشت 

زا رتالاب  اهنآ  تعاطا  هکلب  دـشابن  زیاج  ءاـملع  نادـهتجم و  هزاـجا  نودـب  رمـالا  ولوا  زا  تعاـطا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  نخـس  هجیتن  تسا و 
رمالا ولوا  ءزج  زین  ار  نادنمـشناد  ءاـملع و  اـهنآ ، هک  تسا  تسرد  تسین . راـگزاس  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  اـب  نیا  دـشاب و  رمـالا  ولوا  تعاـطا 

هتخانش  تاقبط  ناگدنیامن  ریاس  زا  رتیلاع  عجرم  رظان و  ناونعهب  نادهتجم  ءاملع و  ریسفت  نیا  قباطم  تقیقح  رد  یلو  دناهتفرگ 
53 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دنشاب و هتشاد  تراظن  تنس  باتک و  اب  تقفاوم  رظن  زا  نارگید  راک  رب  دیاب  نادنمـشناد  ءاملع و  اریز  اهنآ ، فیدر  رد  یعجرم  هن  دناهدش 
ملاس هتـشذگ  تالاکـشا  زا  هک  تسا  متفه  ریـسفت  اهنت  تسین . راگزاس  قوف  ریـسفت  اب  نیا  دوب و  دـنهاوخ  اهنآ  یلاع  عجرم  بیترت  نیا  هب 

دوشیم هدافتسا  قوف  هیآ  زا  هک  تعاطا  بوجو  قالطا  اب  ریسفت  نیا  اریز  مالّسلا . مهیلع  موصعم  ناماما  هب  رمالا  ولوا  ریـسفت  ینعی  دنامیم 
دننامه وا  نامرف  بیترت  نیا  هب  دـنکیم و  ظفح  هانگ  هابتـشا و  اـطخ و  هنوگره  زا  ار  وا  ماـما ، تمـصع  ماـقم  نوچ  تسا  راـگزاس  ـالماک 

وا تعاطا  فیدر  رد  هک  تسا  راوازـس  تسا و  هعاطالا  بجاو  یطرـش  دیق و  هنوگچـیه  نودـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامرف 
. دوش لوسر »  » رب فطع  اوعیطا »  » رارکت نودب  یتح  دریگ و  رارق 

نیا هب  هیآ ، نیمه  لیذ  رد  شنخـس  زاغآ  رد  ریبکلا ، ریـسفت  بحاص  يزار  رخف  هلمج  زا  ننـست  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  *** 
: دیوگیم هدرک  فارتعا  تقیقح 

هب دـشابن  اطخ  زا  موصعم  رگا  اریز  دـشاب  موصعم  دـیاب  امتح  درمـشب  مزـال  ارچ  نوچ و  نودـب  عطق و  روطب  ار  وا  تعاـطا  ادـخ  هک  یـسک 
یعون دوجو  نیا  و  هتـسناد ، مزال  اطخ  ماجنا  رد  ار  وا  زا  يوریپ  هدرمـش و  مزال  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  دوش  یهابتـشا  بکترم  هک  یماگنه 

تسا و مزال  رمالا  ولوا  زا  يوریپ  رگید  فرط  زا  تسا و  عونمم  لمع  نآ  ماجنا  فرط  کـی  زا  اریز  دـنکیم  داـجیا  یهلا  مکح  رد  داـضت 
هتسناد و مزال  طرش  دیق و  چیه  نودب  ار  رمالا  ولوا  نامرف  دنوادخ  مینیبیم  فرط  کی  زا  نیاربانب  دوشیم . یهن  رما و  عامتجا  بجوم  نیا 
رد هک  رمالا  ولوا  هک  مینکیم  هدافتسا  نینچ  همدقم  نیا  زا  تسین ، حیحص  ینامرف  نینچ  دنـشابن  اطخ  زا  موصعم  رمالا  ولوا  رگید  یفرط  زا 

تما  عومجم  ای  موصعم  نیا  هک  دهدیم  همادا  نینچ  سپس  يزار  رخف  «. 1  » دنشاب هدوب  موصعم  دیاب  امتح  هدش  هراشا  اهنآ  هب  قوف  هیآ 
______________________________

.144 يزار 10 / رخف  ریبکلا  ریسفت  (- 1)
54 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

میـشاب هتـشاد  یـسرتسد  وا  هب  میـسانشب و  ار  ضعب  نیا  دـیاب  اـم  اریز  تسین  لوـبق  لـباق  مود  لاـمتحا  مالـسا ، تـما  زا  یـضعب  اـی  تـسا و 
دوخ نیا  تسا و  تما  نیا  عومجم  موصعم  هک  دـنامیم  یقاب  لوا  لامتحا  اهنت  دورب  نیب  زا  لاـمتحا  نیا  نوچ  تسین و  نینچ  هکیلاـحرد 

تـشادرب نیا  میتفگ  ام  و  «. 1  » دوشیم بوسحم  ربـتعم  لـیالد  زا  تسا و  لوبق  لـباق  تجح و  تما  قاـفتا  عاـمجا و  هکنیا  رب  تسا  یلیلد 
وا هلیسو  هب  ناناملسم  تالکشم  لصف  لح و  یمالـسا و  تموکح  دشاب و  یمالـسا  هعماج  ربهر  دیاب  رمالا  ولوا  اریز  تسین  حیحـص  يزار 

فلتخم لئاسم  رد  اریز  تسین  ریذـپناکما  المع  ارآ  قافتا  تروصهب  اهنآ  ناگدـنیامن  یتح  مومع و  یعمج  هتـسد  تموکح  دوش . ماـجنا 
نکمم ابلاغ  تما  همه  ءارآ  قافتا  ندروآ  تسدب  دنتسه  وربور  نآ  اب  ناناملسم  هک  يداصتقا  یقالخا و  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و 

هجیتن نیاربانب  دـیآیمرد  یئانثتـسا  رایـسب  عوضوم  کی  تروصهب  ای  ددرگیم  لیطعت  رمالا  ولوا  زا  تعاطا  المع  دـش  نینچ  رگا  تسین و 
ار تما  زا  یعمج  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  موصعم و  ناـیاوشیپ  يربهر  اـهنت  هفیرـش  هیآ  هک  میریگیم 

رمالاولوا زا  روظنم  هک  هدش  دراو  رمالا  ولوا  ریسفت  رد  تنس  لها  قیرط  زا  یثیداحا  زین  یمالسا  عبانم  رد  دنکیم . تابثا  دنهدیم  لیکـشت 
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زا روظنم  هک  دنهدیم  یهاوگ  یگمه  هک  هدش  لقن  يددعتم  تایاور  هعیـش  عبانم  رد  «. 2  » دناهتسناد تیب  لها  همئا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ار 
هدش رکذ  احیرص  مالّسلا  هیلع  یلع  نیقتملا  ماما  نانآ  سأر  رد  ناماما و  مان  اهنآ  زا  یضعب  رد  یتح  دنشابیم و  نیموصعم  همئا  رمالا  ولوا 

 ... قودص و بتک  یشایع و  ریسفت  ینیلک و  یفاک  لوصا  باتک  دننام  تسا 
*** ______________________________

. لبق ذخأم  (- 1)
. یبرغم سلدنا  نایح  وبا  رثا  ، 278 / 3 طیحملا : رحب  (- 2)

55 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. هدئام ًانیِد 3  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

. مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  دوخ  تمعن  مدیناسر و  لامک  هب  ار  امش  نید  زورما  همجرت :
زور نآ  رد  نارفاک  مه  تسا  هدش  عمج  نآ  رد  هفیرـش » هیآ  رد   » تهج راهچ  نیا  هک  تسا  زور  مادک  تسا ؟ زور  مادک  نید  لامکا  زور 
ناهج مدرم  ییاهن  نییآ  ناونعهب  ار  مالـسا  نییآ  دـنوادخ  مه  هتفای و  لماکت  ادـخ  تمعن  مه  هدـش و  لـماک  نید  مه  دـناهدش و  سویأـم 

رد یمهم  رایـسب  زور  دـیاب  يزور  نینچ  هک  تسا  نیا  تسین  کش  ياج  هچنآ  یلو  تسا  رایـسب  نخـس  نارـسفم  نایم  رد  تسا ؟ هتفریذـپ 
زا ياهراپ  رد  اذـل  درادـن و  اـنعم  يداـع  زور  کـی  يارب  تیمها  همه  نیا  اریز  دـشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  یگدـنز  خـیرات 
نآ ام  دوب  هدش  لقن  ام  ینامـسآ  بتک  رد  ياهیآ  نینچ  رگا  دـنتفگ  هیآ  نیا  ندینـش  اب  يراصن  دوهی و  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 

«. 1  » میدادیم رارق  دیع  زور  ار  زور 
یتایاور مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  هروس و  نیا  هیآ و  نیا  لوزن  خیرات  اههناشن و  نئارق و  يور  زا  دیاب  نونکا 

ياهتـشوگ هرابرد  یهلا  ماکحا  هک  تسا  يزور  روظنم  ایآ  مینک . ادـیپ  ار  مهم  زور  نیا  هدیـسر  ام  تسدـب  یمالـسا  فلتخم  عباـنم  زا  هک 
هن تسین و  تیمها  همه  نیا  دجاو  ماکحا  نیا  لوزن  اریز  تسین  نینچ  اعطق  دوب ؟ روکذم  هیآ  ردص  رد  هچنانچ  هدـش ؟ لزان  مارح  لالح و 

نیا هلابند  رد  هکنیا  لیلدـب  هدـش ، لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  هک  هدوبن  یماـکحا  نیرخآ  اریز  تسا  نید  لـیمکت  ثعاـب 
دوشیم رافک  سأی  ببـس  هک  يزیچ  دوشیمن  رافک  سأـی  ببـس  ماـکحا  نیا  لوزن  هزاـت  مینکیم و  دروخرب  زین  يرگید  ماـکحا  هب  هروس 

ماکحا و نیا  لوزن  رگید  ترابع  هب  تسا و  مالسا  هدنیآ  يارب  یمکحم  هناوتشپ  نتخاس  مهارف 
______________________________

.155 رانملا ج 6 / ریسفت  (- 1)
56 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

روظنم ایآ  دنرادن . نآ  يور  یتیـساسح  اهنآ  دشاب  مارح  ای  لالح  ییاهتشوگ  هکنیا  و  درادن ، نارفاک  هیحور  رد  ینادنچ  ریثأت  نآ  دـننام 
نآ رب  قوف  ياههناشن  اریز  تسا  یفنم  زین  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ّجـح  نیرخآ  رد  هفرع  زور  نآ  زا 
هک تسا  ناناملـسم  عامتجا  هوبنا  روظنم  رگا  دشن  عقاو  زور  نآ  رد  دوشب  رافک  سأی  ثعاب  هک  یـصاخ  هثداح  نوچ  دنکیمن ، قیبطت  زور 
نآ هک  تسا  زور  نآ  رد  قوف  ماکحا  لوزن  روظنم  رگا  دندوب و  هکم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  زین  هفرع  زور  زا  لبق 
زا دعب  اهتدم  هروس  نیا  لوزن  خیرات  هکنیا  اب  تسا ؟ هکم  حـتف  زور  دارم  ایآ  دوبن و  رافک  يارب  یکانتـشحو  زیچ  میتفگ  هک  روط  نامه  زین 

روهظ زور  ای  تسا ؟ هدوب  هروس  نیا  لوزن  زا  لبق  اهتدم  مه  نآ  هک  تسا  تئارب  هروس  تایآ  لوزن  زور  روظنم  ای  و  تسا ؟ هدوب  هکم  حـتف 
ياهلاس دـنرادن و  هیآ  نیا  لوزن  زور  اب  یطابترا  هنوگ  چـیه  اهنیا  هکیلاحرد  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تثعب  اـی  مالـسا 

؟ تسا زور  مادک  زور  نآ  تسا ؟ هدوب  هلصاف  اهنآ  نایم  رد  يدامتم 
رد ار  نآ  هعیـش  نارـسفم  مامت  هک  تسا  يرگید  لامتحا  اجنیا  رد  هکلب  تسین  راگزاس  هیآ  تایوتحم  اب  قوف  تالامتحا  زا  کیچیه  *** 
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یلع نانمؤم  ریما  مالسا  ربمایپ  هک  يزور  تسا  مخ  ریدغ  زور ، نآ  دننکیم  دییات  ار  نآ  مه  تنـس  لها  زا  یـضعب  دناهدروآ و  دوخ  بتک 
نییآ هک  دنتـشاد  راظتنا  اریز  دـنتفرورف  سای  جاوما  نایم  رد  رافک  هک  دوب  زور  نآ  درک  نییعت  دوخ  ینیـشناج  يارب  امـسر  ار  مالّـسلا  هیلع 

هدیچرب اجیردت  مالسا  ددرگرب و  قباس  لاح  هب  عاضوا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نتفر  نایم  زا  اب  دشاب و  صخـش  هب  مئاق  مالـسا 
نایم رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  تلادع  تردق و  اوقت و  ملع و  رظن  زا  هک  يدرم  دندرک  هدهاشم  هک  یماگنه  اما  دوش 

يدیمون سای و  تفرگ  تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  هدش و  باختنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیـشناج  ناونعهب  دوب  ریظنیب  ناناملـسم 
رادهشیر و تسا  ینییآ  هک  دندیمهف  تفرگارف و  ار  اهنآ  مالسا  هدنیآ  هب  تبسن 

57 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  نیشناج  نییعت  نودب  اریز  دیسر  دوخ  ییاهن  لماکت  هب  مالـسا  نییآ  هک  دوب  زور  نیا  رد  رادیاپ .

یقیـال ربهر  نییعت  اـب  ادـخ  تمعن  هک  دوب  زور  نآ  دیـسریمن . ییاـهن  لـماکت  هب  نییآ  نیا  ناناملـسم ، هدـنیآ  عضو  ندـش  نشور  نودـب 
فرط زا  ییاهن  نییآ  هب  شیاههمانرب  لیمکت  اـب  مالـسا  هک  دوب  زور  نآ  زین  تفاـی و  لـماکت  مدرم  هدـنیآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچمه 

ریـسفت نیا  زین  ریز  نئارق  نآ  رب  هوالع  تسا ». هدوب  عمج  نآ  رد  هفیرـش ، هیآ  رد  روکذم  هناگراهچ  تاهج  نیاربانب   » دش هتفریذپ  دـنوادخ 
: دنکیم دییات  ار 

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  هیآ  نیا  لیذ  رد  اضر  دیشر  رانملا  ریسفت  یسولآ و  یناعملا  حور  يزار و  رخف  ریبکلا  ریـسفت  رد  فلا :
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو  هکنیا  هب  هجوت  اب  درکن و  رمع  زور  کی  داتشه و  زا  شیب  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و 
عیبر هام  مهدزاود  تسا  هدرک  لقن  یفاک  فورعم  باتک  رد  ینیلک  هچنآ  دننام  هعیش  تایاور  زا  یضعب  رد  یتح  ننـست و  لها  تایاور  رد 
زور هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  . ) تسا هدوب  هجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  تسرد  هیآ  لوزن  زور  هک  میریگیم  هجیتـن  نینچ  هدوب  لوـالا 
نیا هک  میریگب  زور  ار 29  هام  ود  مه  رس  تشپ  هام  هس  رد  مینکن و  هبساحم  ار  ریدغ  زور  دوخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو 

تـسا هدادن  خر  مالـسا  خیرات  رد  یمهم  هثداح  ریدغ  زور  زا  دعب  لبق و  ياهزور  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  ریذـپناکما  الماک  عوضوم 
(. تسین ریدغ  زور  زج  نآ  زا  روظنم  هک  دوشیم  ملسم  دشاب  نآ  رب  قیبطت  لباق  قوف  خیرات  هک 

هب مخ و  ریدـغ  زور  رد  قوف  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  هدـمآ  بلطم  نیا  احیرـص  هدـش  لقن  ننـست  لـها  قیرط  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  رد  ب :
: هکنیا هلمج  زا  هدیدرگ  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  غالبا  لابند 

هیآ نیا  هک  دنکیم  لقن  فورعم  یباحص  مقرا  نب  دیز  زا  تیالو  باتک  رد  يربط  ریرج  نبا  ینس  روهـشم  رـسفم  فورعم و  دنمـشناد  - 1
مخ  ریدغ  زور  رد 

58 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. دیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

ربمایپ هک  هدرک  لقن  فورعم ، یباحص  يردخ  دیعس  وبا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  - 2
هکنیا ات  دندوب  هدشن  قرفتم  مدرم  درک و  یفرعم  مدرم  هب  تیالو  ناونع  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدـغ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ۀمعّنلا و مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هّللا  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  عقوم  نیا  رد  دش  لزان  ْمَُکل ...  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ 
هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاـق  مث  يدـعب  نم  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ۀـیالولاب  یتلاـسرب و  برلا  یـضر 

تیالو نم و  تلاسر  زا  دنوادخ  يدونشخ  راگدرورپ و  تمعن  مامتا  نید و  لیمکت  رب  ربکا  هّللا  ینعی : هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصن 
تسود ار  وا  هک  سکنآ  ادنوادخ  تسوا . يالوم  مالّسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف : سپس  نم ، زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
شیرای زا  تسد  سکره  نک و  يرای  دنک ، يرای  ار  وا  هک  سکره  رادب . نمـشد  درادـب  نمـشد  ار  وا  هک  سکنآ  رادـب و  تسود  درادـب 

. رادرب وا  زا  تسد  درادرب ،
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مخ و ریدغ  نایرج  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  وا  هریره و  وبا  زا  دوخ  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  - 3
ُْتلَمْکَأ َمْوَْیلا  هیآ  ملـسم ، ّلک  الوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط  یبا  نب  ای  ّخـب  ّخـب  باطخ : نب  رمع  راتفگ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  نامیپ 

مرکا ربمایپ  زا  ریدـغ  ناتـساد  هراـبرد  هیآ  نیا  لوزن  ریثک  نبا  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  یمزراوخ و  لـتقم  رد  «. 1  » دـیدرگ لزان  ْمُکَنیِد  ْمَُکل 
«. 2  » تسا هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

*** ______________________________

باتک رد  تسا و  هدرک  لـقن  دـعب  هب  هحفـص 230  ریدـغلا  لوا  دـلج  رد  تاصخـشم  مامت  اب  ینیما  همـالع  موحرم  ار  تیاور  هس  نیا  (- 1)
هب زین  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  تسا و  هدـش  لـقن  هریره  وبا  زا  قیرط  ود  هب  ریدـغ  ناـیرج  هراـبرد  قوـف  هیآ  لوزن  ، 353 قحلا ج 6 / قاـقحا 

. تسا هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  زین  تیاور   13 نتم ، رد  قوف  هناگهس  تایاور  رب  هوالع  ریدغلا  رد  تسا  هدمآ  قیرط  نیدنچ 
. هیآ لیذ  ریثک ، نبا  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  یمزراوخ 47  لتقم  (- 2)

59 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ماما زا  هک  یحیحـص  تایاور  رد  ریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا  لوزن  هک  دـیوگیم : « 1  » تاعجارملا باتک  رد  نیدلا  فرش  دیـس  همالع  موحرم 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  فلتخم  دانسا  اب  ثیدح  شش  تنس ، لها  هدیدرگ و  رکذ  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب 
هک يرابخا  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا  دراد . نایرج  نیا  رد  هیآ  لوزن  رد  تحارـص  هک  دـناهدرک ، لـقن  هنیمز  نیا  رد  مّلـس  هلآ و 

. تفرگ هدیدان  ار  اهنآ  نآ ، دانسا  فیعضت  اب  ناوتب  هک  تسین  دحاو  ربخ  فیدر  رد  هدرک ، نایب  ریدغ  نایرج  رد  ار  قوف  هیآ  لوزن 

َۀَلیِسَوْلا ِهْیَلِإ  اوُغَتْبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

. هدئام  35
. دییوج برقت  لسوت و )  ) وا هب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :

نم هّللا و  عاطا  دـقف  مهعاطا  نمف  يدـلو  نم  همئالا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  و  : » ثیدـح
«. 2  » الع ّلج و  هّللا  یلا  ۀلیسولا  و  یقثولا ، ةورعلا  مه  و  هّللا ، یصع  دقف  مهاصع 

تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ینادمه  یبرقلا  ةدوم  باتک  زا  يزودنق  همجرت :
اهنآ اب  سکره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  ار  اـهنآ  سکره  دنتـسه  مالّـسلا » هیلع  یلع   » ینعی نم  نادـنزرف  زا  ناـماما  هک 

. دنتسه الع  ّلج و  ادخ  يوسب  هلیسو  یهلا و  مکحم  نامسیر  اهنآ  تسا  هدرک  تیصعم  ار  ادخ  دنک  تفلاخم 
قلخلا و ریخ  یلع : یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  تلاق  ثیدح  یف  هشئاع  نع  ثیدح :

______________________________

ص 38. تاعجارملا ط 4 ، (- 1)
يزودنق ص 466. هدوملا  عیبانی  (- 2)

60 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«. 1  » ۀلیس هّللا و  دنع  مهبرقا  ۀقیلخلا 

. تسا یهلا  هاگرد  هب  مدرم  نیرتبرقم  یلع  هک  دنکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هشیاع  همجرت :

: ریسفت
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هکنیا ای  دنیامن و  شتعاطا  و  « 2  » دنزیهرپب ناهانگ  زا  ینعی  دننک  دوخ  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  هک  هدش  هتساوخ  نانمؤم  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد 
لصا رد  هلیسو »  » تغل دنیامن . باختنا  ادخ  هب  ندش  کیدزن  يارب  ياهلیسو  هدش ، هتـساوخ  اهنآ  زا  و  « 3  » دنزیهرپب ادخ  باذع  مشخ و  زا 

هب برقت  ثعاب  هک  يزیچ  نیاربانب  تسا  لیم  اب  يزیچ  ندرک  لابند  يانعم  هب  هلیـسو  «، 4  » تغل باتک  رد  دشابیم  نتسج  برقت  يانعم  هب 
نآرق رگید  تایآ  روکذـم و  هیآ  رهاظ  زا  دـشاب . سک  ای  دـشاب  یـش  هکنآ  زا  معا  دـشابیم  هلیـسو  دوشیم  لیم  هقـالع و  يور  زا  یـسک 
هدوبن عونمم  هجو  چیه  هب  وا ، رطاخ  هب  دنوادخ  زا  يزیچ  بلط  ادخ و  هاگشیپ  رد  ییالاو  ناسنا  ماقم  نداد  رارق  هلیسو  هک  دوشیم  هدافتسا 

دندمآیم و وت  غارس  هب  دندرک  متس  نتـشیوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  دیامرفیم : ءاسن  هروس  رد  دنوادخ  درادن  دیحوت  اب  یتافانم  چیه  و 
هیآ نیا  رد  «. 5  » دنتفاییم میحر  ریذپهبوت و  ار  ادخ  يدرکیم  وفع  بلط  اهنآ  يارب  زین  وت  دندرکیم و  شـشخب  وفع و  بلط  دـنوادخ  زا 

و تسا . ادخ  هب  برقت  هلیسو  لوسر  ترضح  سپ  دراد ، تیعوضوم  ناهانگ  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  وفع  بلط 
هیلع بوقعی  دـنک و  رافغتـسا  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـندرک  اضاقت  ردـپ  زا  فسوی  ناردارب  دـیامرفیم : فسوی  هروس  رد  اـی 

هکیلاحرد  تفریذپ . ار  اضاقت  نیا  زین  مالّسلا 
______________________________

بلاطملا ص 591. حجرا  ، 239 دئاوزلا 6 / عمجم  یلزاغم ص 56 ، نبا  بقانملا  (- 1)
.182 یسولآ 4 / یناعملا  حور  ، 509 یسوط 3 / نایبت  (- 2)

.108 رارسالا 3 / فشک  (- 3)
. لسو هدام  بغار  تادرفم  (- 4)

.64 میرک 4 / نآرق  (- 5)
61 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تلاخد اهنآ  شزرمآ  يارب  مالّسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  نداد  رارق  هلیسو  یلو  دندرک  مه  رافغتسا  دننک و  رافغتسا  دنتسناوتیم  اهنآ  دوخ 
ادخ هب  سک  نیرتکیدزن  یلع  تفگ  هشیاع  هک  تسا  نیا  دنوش  هلیسو  دنناوتیم  دنتسه  دنمـشزرا  یهلا  هاگراب  رد  هک  اهنآ  سپ  تشاد .

. دشابیم هدوب  هلیسو  تهج  زا 
. هدئام َنوُعِکار 55  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  *** 

تاکز عوکر  لاـح  رد  دـنرادیم و  اـپرب  زاـمن  هک  یناـسک  ناـمه  دـناهدروآ : ناـمیا  هک  یناـسک  تسوا و  ربماـیپ  اـهنت  امـش  یلو  همجرت :
. دنهدیم

هّللا لوسر  لاق  لوقی : مزمز  ریفـش  یلع  سلاج  سابع  نب  هّللا  دبع  امنیب  لاق : یعبر  نب  ۀیابع  نع  شمعالا  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  ثیدـح :
 ... لجر لبق  اذا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

عبانم زا  يریثک  رد  هعقاو ، فیک  مک و  رد  یتارییغت  اب  هیـضق  نیا  لصا  دوشیم  يراددوخ  نآ  ناـیب  زا  اذـل  تسا  ینـالوط  ثیدـح  رکذـت :
لوزن نأش  نایرج  دوشیم  نایب  نآ  دازآ  همجرت  حرش و  دش و  رکذ  نآ  یبرع  رصتخم  هک  ثیدح  زا  ياهنومن  تسا  هدمآ  ننـست  لها  مهم 

. دنکیم نایب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  هیآ 
دیسرپ و مدرم  زا  یلئاسو  دندوب  زامن  رد  ناشیا  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  قوف  هفیرش  هیآ  دناهتفگ  ینس  هعیش و  نارسفم 

. دندرک قافنا  وا  هب  عوکر  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  یلوم 
هتـسشن مزمز  هاچ  رانک  رد  يزور  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  هّللا  دـبع  زا  وا  یعبر و  نب  هیابع  زا  وا  شمعا و  زا  عیبر  نب  سیق  همجرت :

تروص  تشاد و  رس  رب  ياهمامع  هک  يدرم  ناهگان  درکیم  لقن  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لوق  زا  مدرم  يارب  دوب و 
62 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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اب زین  وا  درکیم  لقن  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  هک  ياهبترم  ره  دمآ و  کیدزن  دوب  هدیناشوپ  ار  دوخ 
مسق ار  وا  سابع  نبا  درکیم . لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  هلمج 

نیا اب  متـسه  يرافغ  رذ  وبا  نم  دنادب  دسانـشیمن  ارم  سکره  مدرم ! يا  دز  ادص  دوشگ و  ار  دوخ  تروص  وا  دنک  یفرعم  ار  دوخ  ات  داد 
دوخ نامـشچ  نیا  اب  داب و  رک  مشوگ  ود  ره  میوگیم  غورد  رگا  مدینـش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  ياهشوگ 
یلع « » ةرربلا دئاق  یلع  : » دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  داب  روک  ممـشچ  ود  ره  میوگیم  غورد  رگا  مدید و  ار  نایرج  نیا 

«. نارفاک هدنشک  و  « » هرفکلا لتاق  و  «. » تسا ناکین  ياوشیپ  مالّسلا  هیلع 
تسد ادخ  درادرب  شیرای  زا  تسد  سکره  درک و  دهاوخ  شیرای  ادخ  دنک  يرای  ار  وا  سکره  «، » هلذخ نم  لودخم  هرصن  نم  روصنم  »
دجسم رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  اهزور  زا  يزور  مدرم ! يا  درک : هفاضا  رذ  وبا  سپـس  تشاد » دهاوخ  رب  وا  يرای  زا 

دنلب نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  وا  دادن  وا  هب  يزیچ  یـسک  یلو  درک  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  دـش و  دجـسم  دراو  یلئاس  مدـناوخیم  زامن 
نیمه رد  دادن  نم  هب  دـعاسم  باوج  یـسک  یلو  مدرک  کمک  ياضاقت  وت  لوسر  دجـسم  رد  نم  هک  شاب  دـهاش  وت  ایادـخ  تفگ  درک و 

نآ تسد  زا  ار  رتشگنا  دـمآ و  کیدزن  لئاس  درک  هراشا  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح 
دش غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  درک  هدهاشم  ار  نایرج  نیا  دوب  زامن  لاح  رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دروآ . نوریب  ترـضح 
وا رب  ار  اـهراک  ینادرگ و  عیـسو  ار  وا  حور  هک  درک  اـضاقت  وت  زا  یـسوم  مردارب  ادـنوادخ  تفگ  نینچ  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـسهب  رس 

ریزو و دوب  شردارب  هک  ار  نوراه  درک  تساوخرد  یسوم  زین  دننک و  كرد  ار  شراتفگ  مدرم  ات  ییاشگب  وا  نابز  زا  هرگ  يزاس و  ناسآ 
داشگ ارم  هنیس  ماوت  هدیزگرب  ربمایپ و  نم  ادنوادخ  يزاس . کیرش  شیاهراک  رد  ینک و  دایز  ار  شیورین  وا  هلیـسوب  یهد و  رارق  شروای 

مالّسلا  هیلع  یلع  منادناخ  زا  زاس  ناسآ  نم  رب  ار  اهراک  نک و 
63 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

هتفاین نایاپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياعد  زونه  دیوگیم  رذ  وبا  ددرگ . مکحم  يوق و  متـشپ  وا  هلیـسوب  ات  نادرگ  نم  ریزو  ار 
مناوخب هچ  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناوخب ، تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـش و  لزاـن  لـیئربج  هک  دوب 

«1  ... » اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ناوخب ...  تفگ 

ُهَتَلاسِر َتْغَّلَب  امَف  ْلَعْفَت  ْمَل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکْیَلِإ  َلِزْنُأ  ام  ْغِّلَب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

. هدئام  67
. ياهدرکن ادا  ار  وا  تلاسر  رما  ینکن  نینچ  رگا  ناسرب  مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  همجرت :

یلع دیب  هّللا  لوسر  ذخاف  هیف  غلبی  نا  هّللا  لوسر  رما  یلع ، یف  تلزن  ۀـیالا . ْغَِّلب ...  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هلوق  یف  سابع  نبا  نع  : » ثیدـح
«. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف :

ار یلع  تسد  ربمایپ  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  قوف  هیآ  همجرت :
______________________________

165؛ يربط 6 / ریرج  نبا  نایبلا  عماج  150 ؛ يرذالب 2 / فارشالا  باسنا  یمزراوخ ص 186 ؛ بقانملا  178 ؛ لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)
نیدلا بحم  زا  یبقعلا  رئاخذ  تسا ؛ هدرک  لقن  هعیش  قیرط  زا  ثیدح  ننست و 19  لها  قیرط  زا  هرابنیا  رد  ثیدح  دادعت 24  مارملا  ۀیاغ 

ینالقسع ص رجح  نبا  زا  یفاشلا  یفاکلا  یطویس ص 90 ؛ زا  لوقنلا  بابل  50 ؛ یناکوش 2 / یـضاق  همالع  زا  ریدقلا  حتف  يربط ص 88 ؛
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ریثک 2/ نبا  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  334 ؛ یبرع 1 / نیدلا  یحم  ریسفت  يدحاو ص 148 ؛ لوزنلا  بابسا  431 ؛ يزار 3 / بیغلا  حیتافم  56 ؛
405؛ یفنحلا 6 / يدـنهلا  یقتم  لامعلا  زنک  295 ؛ یطویس 2 / روثنملا  ردلا  ریـسفت  336 ؛ نارقلا 9 / ماکحالا  عماـجلا  یبطرقلا  ریـسفت  71 ؛

يزار ریسفت  478 ؛ ریثا 9 / نبا  لوصالا  عماج  یفنحلا ص 202 ؛ يزودـنق  ةدوملا  عیبانی  یعفاشلا ص 250 ؛ یجنکلا  همالع  بلاطلا  ۀـیافک 
مکاح لیزنتلا  دهاوش  یجنلبش ص 96 ؛ راصبالا  رون  82 ؛ يروباشین 2 / نآرقلا  بئارغ  ریسفت  154 ؛ يرشخمز 1 / فاشکلا  618 ؛ ریبکلا 2 /

یعفاش ص 28؛ فسوی  نب  دـمحم  بقاـنملا  28 ؛ ریثا 2 / نبا  هباغلا  دـسا  و 187 ؛ و 8   9 ینیوج 1 / نیطمـسلا  دئارف  181 ؛ یناکسحلا 1 /
ریما صئاصخ  107 ؛ یعفاش 2 / یبهذ  همـالع  لادـتعالا  نازیم  327 ؛ رجح 3 / نبا  بیذـهتلا  بیذـهت  10 ؛ یبهذ 1 / ماما  ظافحلا  ةرکذـت 

.324 یسربط ج 3 و 4 / نایبلا  عمجم  یئاسن ص 89 ؛ بیعش  نب  دمحا  نینمؤملا 
64 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

« دوشیم نایب  هک  يریسفت  هب  . » درک اعد  وا  قح  رد  درک و  یفرعم  ار  وا  تفرگ و 
هیلع یلع  ترـضح  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنیوگیم  تحارـص  اب  یعیـش ، عبانم  زا  هچ  ننـست و  لـها  قیرط  زا  هچ  يداـیز ، تاـیاور  رکذـت :

. تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ  زور  مالّسلا 

: ریسفت

اهنآ رد  ینوگانوگ  تاریبعت  اما  دـنکیم  بیقعت  ار  هثداح  کی  اـهنآ  همه  هکنیا  نیع  رد  تسا  هدـش  لـقن  یناوارف  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد 
لقن ار  هثداح  زا  ياهشوگ  تایاور  زا  یـضعب  تسا ، هدرـشف  رـصتخم و  یـضعب  ینالوط و  لصفم و  رایـسب  تایاور  زا  یـضعب  دراد . دوجو 

، لحم طیحم و  طئارـش و  نئارق و  هظحالم  یمالـسا و  خـیراوت  نینچمه  تایاور و  نیا  عومجم  زا  یلو  ار  رگید  هشوگ  یـضعب  دـنکیم و 
روضح رد  رتمامت  هچره  هوکش  اب  عادولا  ۀجح  مسارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  رد  هک : دوشیم  هدافتسا  نینچ 

زونه گرزب  تدابع  نیا  يونعم  تذـل  دوب و  هتفرورف  تیناحور  زا  ياهلاه  رد  اهبلق  دیـسر ، نایاپ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
دادعت یضعب  هک  ياهزادنا  هب  دوب  دایز  هداعلا  قوف  اهنآ  ددع  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  تشاد . ساکعنا  اهناج  هقئاذ  رد 

اهنت هن  دندیجنگیمن . تسوپ  رد  گرزب  تداعس  ضیف و  نیا  كرد  یلاحشوخ  زا  تیعمج  نیا  دناهتفگ  رفن  رازه » دص   » ار 100000 اهنآ 
يارب زین  ناتسبرع  هریزج  فلتخم  طاقن  ناناملسم  هکلب  دندرکیم  یهارمه  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رفس ، نیا  رد  هنیدم  مدرم 

، دیشاپیم اههرد  اههوک و  رب  شتآ  زاجح  باتفآ  دندوب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  هب  گرزب  یخیرات  راختفا  کی  بسک 
ياهنابایب سپـس  هفحج و  نیمزرـس  مکمک  دوب ، هدـش  کیدزن  رهظ  درکیم ، ناـسآ  ار  زیچ  همه  ریظنیب ، یناـحور  رفـس  نیا  ینیریـش  اـما 

دنکیم ادـج  مه  زا  ار  زاجح  نیمزرـس  مدرم  هک  تسا  یهارراهچ  تقیقح  رد  اجنیا  دـشیم . نایامن  رود  زا  مخ  ریدـغ  نازوس  کـشخ و 
هب  یهار  و  قرش ، رد  قارع  يوسهب  یهار  و  لامش ، رد  هنیدم  يوسهب  یهار 

65 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
لصف نیرتمهم  هرطاخ و  نیرخآ  دیاب  اجنیمه  رد  دوریم و  شیپ  بونج  رد  نمی  نیمزرس  يوس  هب  یهار  رصم و  نیمزرس  برغ و  يوس 
ربمایپ زیمآتیقفوم  ياهتیرومأم  رد  ینایاپ  هطقن  تقیقح  رد  هک  روتـسد  نیرخآ  تفایرد ، اب  ناناملـسم  و  دریذپ ، ماجنا  گرزب  رفـس  نیا 

. دنوش ادج  مه  زا  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ناهارمه هب  ربمایپ  فرط  زا  فقوت  روتـسد  ناهگان  تشذگیم ، نابرق  دـیع  زا  زور  تشه  تسرد  و  دوب ، ترجه  مهد  لاس  هبنـشجنپ  زور 

ات دـنداد  تلهم  و  دـندرک ، توعد  تشگزاب  هب  دـندوب  تکرح  رد  هلفاق  شیپاشیپ  رد  هک  ار  ییاهنآ  دـنلب ، يادـص  اب  ناناملـسم  دـش  هداد 
ار مدرم  ربکا  هّللا  يادص  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نذؤم  تشذگ ، راهنلا  فصن  طخ  زا  دیـشروخ  دنـسرب ، زین  ناگداتفا  بقع 
هب ار  دوخ  يابع  زا  یتمسق  دندوب  روبجم  یضعب  هک  دوب  غاد  يردقب  اوه  اما  دندش ، زامن  هدامآ  تعرس  هب  مدرم  درک ، توعد  رهظ  زامن  هب 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


تحاران ار  اـهنآ  رـس  اـپ و  باـتفآ ، هعـشا  ناـبایب و  غاد  ياـهگیر  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننکفیب ، رـس  يور  هب  ار  نآ  رگید  فرط  اـپ و  ریز 
. درکیم

یتخسرس اب  امرگ ، اب  هک  ینابایب  نایرع  تخل و  تخرد  يدادعت  زج  یتخرد ، هایگ و  هزبس و  هن  دروخیم و  مشچ  هب  ارحص  رد  ینابیاس  هن 
ربمایپ يارب  ینابیاس  دندنکفا و  هنهرب  ناتخرد  نیا  زا  یکی  رب  ياهچراپ  دندوب ، هدرب  هانپ  تخرد  دـنچ  نیمه  هب  یعمج  دـندرکیم . هزرابم 
شخپ نآ  ریز  رد  ار  باتفآ  نازوس  ياـمرگ  دـیزخیم و  ناـبیاس  نیا  ریز  هب  غاد  ياـهداب  یلو  دـنداد  بیترت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دش مامت  رهظ  زامن  درکیم .
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یلو  دنوش ، هدنهانپ  دندرکیم  لمح  دوخ  اب  هک  یکچوک  ياههمیخ  هب  اروف  دنتشاد  میمـصت  ناناملـسم 

. دننک هدامآ  ار  دوخ  دشیم  نایب  یلصفم  هبطخ  نمض  رد  هک  یهلا  مایپ  کی  ندینش  يارب  دیاب  همه  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب 
اذل دننک . هدهاشم  دنتسناوتیمن  تیعمج  يالبال  رد  ار  وا  یتوکلم  هفایق  دنتـشاد  هلـصاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یناسک 

دش و هداد  بیترت  نارتش  زاهج  زا  يربنم 
66 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

سپس درپس ، ادخ  هب  ار  دوخ  دروآ و  ياجب  ار  راگدرورپ  ساپس  دمح و  تسخن  تفرگ و  رارق  زارف  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
مه امـش  ملوئـسم و  نم  موریم . امـش  نایم  زا  هدرک ، تباجا  ار  ادخ  توعد  يدوز  نیمه  هب  نم  دومرف : نینچ  تخاس و  بطاخم  ار  مدرم 

كازجف تدهج  تحصن و  تغلب و  دق  کنا  دهشن  دنتفگ : دندرک و  دنلب  ادص  مدرم  دیهدیم ؟ تداهش  هنوگچ  نم  هرابرد  امش  دیلوئسم .
هار رد  ار  ششوک  شالت و  نیرخآ  يداد و  ماجنا  ار  یهاوخریخ  طرش  يدرک و  غالبا  ار  تلاسر  هفیظو  وت  میهدیم  یهاوگ  ام   » اریخ هّللا 
زور تیناـقح  نم و  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  امـش  اـیآ  دومرف : سپـس  دـهد ». ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  يدومن ، اـم  تیادـه 
رگید راب  شاب ! هاوگ  ادنوادخ  دومرف : میهدیم  یهاوگ  يرآ  دـنتفگ : همه  دـیهدیمن ؟ زور  نآ  رد  ناگدرم  ندـش  هتخیگنارب  زیخاتـسر و 

داب همزمز  يادـص  زج  تفرگارف و  ار  نابایب  رـسارس  توکـس  نآ ، لاـبند  هب  يرآ و  دـنتفگ : دیونـشیم ؟ ارم  يادـص  اـیآ  مدرم  يا  دومرف :
هب امش  نایم  رد  هک  ردقنارگ  هیامنارگ و  زیچ  ود  نیا  اب  دیرگنب  نونکا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دشیمن . هدینـش  يزیچ 

؟ هّللا لوسر  ای  هیامنارگ  زیچ  ود  مادک  دز ، ادص  تیعمج  نایم  زا  یکی  درک ؟ دیهاوخ  هچ  مراذگیم  راگدای 
يوس راـگدرورپ و  تسد  هب  نآ  يوـس  کـی  هک  تسادـخ  باـتک  ربـکا ، لـقث  لوا  تفگ  هلـصافالب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

دنوادـخ دـننم و  نادـناخ  نم  ردـقنارگ  راگدای  نیمود  اما  دـیوشن و  هارمگ  اـت  دـیرادنرب  نآ  نماد  زا  تسد  تسامـش  تسد  رد  شرگید 
كاله هک  دیریگن  یـشیپ  ود  نیا  زا  دندنویپب ، نم  هب  تشهب  رد  ات  دـنوشیمن ، ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل 

درک هاگن  دوخ  فارطا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندید  مدرم  ناهگان  دش . دیهاوخ  كاله  زاب  هک  دـیتفین  بقع  دـیوشیم و 
هکنانچنآ درک ، دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـش و  مخ  داتفا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  شمـشچ  هکنیمه  دـنکیم و  وجتـسج  ار  یـسک  ایوگ 

يادص  اجنیا  رد  تسا . مالسا  ریذپانتسکش  رسفا  نامه  وا  هک  دنتخانش  دندید و  ار  وا  مدرم  همه  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس 
67 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

همه زا  یـسک  هچ  : » مهـسفنا نم  نینمؤملاب  سانلا  یلوا  نم  سانلا  اهیا  دومرف : دـش و  رتدـنلب  رتاسر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دنرتاناد : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  دنتفگ : تسا »؟ رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  ناناملسم  هب  تبسن  مدرم 

: دومرف سپس  مرتراوازس  ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبسن  منانمؤم و  ربهر  یلوم و  نم  و  تسا ، نم  ربهر  یلوم و  ادخ ، تفگ : مّلس  هلآ و 
زا یـضعب  هتفگ  هب  راب و  هس  ار  نخـس  نیا  و  تسوا » ربهر  الوم و  یلع  متـسه ، وا  ربهر  الوم و  نم  سکره   » هـالوم یلعف  هـالوم  تنک  نمف 

: درک ضرع  تشادرب و  نامسآ  يوسهب  رس  نآ  لابند  هب  درک و  رارکت  راب  راهچ  « 4 ، » ثیدح نایوار 
ثیح هعم  قحلا  ردا  هلذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  »
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رادب ضوغبم  و  دراد ، بوبحم  ار  وا  هک  ار  سکنآ  رادب  بوبحم  رادب ، نمشد  ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ادنوادخ  «. » راد
هارمه ار  قح  و  زاس ، مورحم  شیوخ  يرای  زا  دـننک ، شیرای  كرت  هک  ار  نانآ  و  نک ، يرای  ار  شناراـی  دراد ، ضوغبم  ار  وا  هک  سکنآ 

.« نکم ادج  قح  زا  ار  وا  رادب و  وا 
نایاپ هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هبطخ  دـنناسرب . نابئاغ  هب  ار  ربخ  نیا  دـنراد  هفیظو  نارـضاح  همه  دیـشاب  هاگآ  دومرف : سپس 

مه زا  تیعمج  فوفص  زونه  تخیریمورف و  مدرم  مالّسلا و  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يور  رـس و  زا  قرع  دیـسر ،
َو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دـناوخ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  ادـخ  یحو  نیما  هک  دوب  هدـشن  قرفتم 

هّللا : » دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مدرک » مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  امـش  نییآ  زورما   ... » ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 
ییادخ نامه  تسا  گرزب  دنوادخ  « » يدعب نم  یلعل  ۀیالولا  یتلاسرب و  برلا  یـضر  ۀـمعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلع  ربکا  هّللا  ربکا ،
دونشخ یضار و  نم  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  توبن و  زا  درک و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  دوخ  نییآ  هک 

دنتفگیم کیربت  تیعقوم  نیا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  داتفا و  مدرم  نایم  رد  ییاغوغ  روش و  ماگنه  نیا  رد  تشگ »
68 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ّخب ّخب  : » دنتخاس يراج  نابز  رب  تیعمج  روضح  رد  ار  هلمج  نیا  هک  دندوب  رمع  رکب و  وبا  دنتفگ ، کیربت  وا  هب  هک  یـسانشرس  دارفا  زا  و 
الوم و وت  بلاط ! وبا  دنزرف  يا  داب ، وت  رب  نیرفآ  داب ، وت  رب  نیرفآ  « » هنمؤم نمؤم و  لک  الوم  يالوم و  تیسما  تحبـصا و  بلاط  یبا  نب  ای 

«. 1  » دهاوخ همه  ندرگ  رد  نامیپ  نیا  ادخ  هب  تفگ : سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  يدش . نامیااب  نانز  نادرم و  مامت  نم و  ربهر 
«. 2  » تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  ننست  لها  قیرط  زا  دش  هتفگ  هکنانچنآ  يدایز  تایاور  *** 

یلو یصو و  ناونعهب  مالّسلا  هیلع  یلع  یفرعم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هبطخ  مخ و  ریدغ  نایرج  هرابرد  هک  یتایاور  هنرگو 
زا ار  ریدغ  ثیدح  ریدـغلا »  » گنـسنارگ باتک  رد  مالـسا  گرزب  ققحم  ینیما  همالع  هک  اجنآ  ات  تسا  رتشیب  رتشیب و  بتارم  هب  هدـش  لقن 

باتک دنمشناد و  زا 360  نیعباـت و  زا  رفن  زا 84  كرادم و  دانـسا و  اب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  هباحـص و  زا  رفن   110
دوجو یکـش  چـیه  ياج  تسا و  رتاوتم  تایاور  نیرتیعطق  زا  یکی  ریدـغ  ثیدـح  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هدرک  لـقن  یمالـسا  فورعم 

يرتشوش و قحلا  قاقحا  ینیما و  همالع  ریدغلا  یطویس و  روثنملا  ردلا  ياهباتک  هب  ناوتیم  ماهبا  هنوگره  عفر  يارب  درادن .
______________________________

.8 هنومن 5 / ریسفت  زا  لقن  (- 1)
روثنملا ردـلا  لقن  انب  یعفاش  رکاسع  نبا  188 ؛ لیزنتلا 1 / دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  ظفاح  ۀیالولا ؛ رد  یناتـسجس  دیعـس  وبا  ظفاح  (- 2)

ام رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  636 ؛ ریبکلا 3 / ریسفت  رد  يزار  رخف  لوزنلا ص 150 ؛ بابـسا  رد  يروباشین  يدحاو  نسحلا  وبا  298 ؛ / 2
نیدلا لالج  ۀسایـسلا ؛ ۀـمامالا و  رد  هبتیق  نبا  نیطمـسلا ؛ دـئارف  رد  ینیومح  قاحـسا  وبا  مالّـسلا ص 29 ؛ هـیلع  یلع  یف  نآرقلا  نـم  لزن 

لوصفلا رد  یکلام  غابـص  نبا  195 ؛ ناقرفلا 6 / بئاـغر  نآرقلا و  بئارغ  رد  يروباـشین  همـالع  98 ؛ روثنملا 2 / ردـلا  رد  یعفاـش  یطویس 
رئاخذ رد  یعفاـش  يربط  بحم  172 ؛ یناعملا 6 / حور  رد  یسولآ  نیدلا  باهـش  10 ؛ ظافحلا 1 / ةرکذـت  رد  یبهذ  ماما  ص 27 ؛ همهملا 

رد هدبع  دمحم  خیـش  28 ؛ هباغلا 2 / دـسا  رد  یعفاـش  ریثا  نبا  ةدوملا ص 120 ؛ عیبانی  رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس  خیـش  ص 67 ؛ یبقعلا 
رجح نبا  57 ؛ ریدقلا 3 / حتف  رد  یناکوش  یـضاق  281 ؛ لبنح 4 / نب  دمحا  دنـسم  رد  هلبانحلا  ماما  لبنح  نب  دـمحا  463 ؛ رانملا 6 / ریسفت 

.584 يراجنلا 8 / حیحص  حرش  یف  يراقلا  ةدمع  رد  یفنح  نیدلا  ردب  327 ؛ بیذهتلا 3 / بیذهت  رد  یعفاش  ینالقسع 
69 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. دش نایب  یقرواپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  هیآ  لوزن  نأش  عبانم  درک . عوجر  رفظم  قدصلا  لئالد  نیدلا و  فرش  تاعجارملا 

َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُنْمَأْلا  ُمُهَل  َکِئلوُأ  ٍمْلُظِب  ْمُهَنامیِإ  اوُسِبْلَی  ْمَل  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا 
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َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُنْمَأْلا  ُمُهَل  َکِئلوُأ  ٍمْلُظِب  ْمُهَنامیِإ  اوُسِبْلَی  ْمَل  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا 

هراشا

. ماعنا  82
. دنناگهتفایهار ناشیا  ینمیا و  تسار  نانآ  دناهدولاین ، كرش  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  همجرت :

، اوطلخی مل  ینعی  اوُِسْبلَی » َْمل  َو   » بلاـط یبا  نبا  یلع  وه  دـیحوتلاب  اوقدـص  ینعی  اوـُنَمآ » َنیِذَّلا  : » یلاـعت هلوـق  یف  ساـبع  نبا  نع  ثیدـح :
: سابع نبا  لاق  كرشلا ، ینعی  ٍْملُِظب »  » مهنامیا اوطلخی  مل  و  نوطلاخت . مل  ینعی  ِلِطاْبلِاب » َّقَْحلا  َنوُِسْبَلت  َِمل  : » اهریظن

َو  » باذعلا رانلا و  نم  ُْنمَْألا » ُمَُهل  َِکئلوُأ  . » نیع ۀفرط  هب  كرـشا  نا  ریغ  نم  هّللاب  نمآ  هناف  ایلع  الخ  ام  كرـش  دعب  ّالا  دـحا  نمآ  ام  هّللا  و 
«. 1 . » نینس عبس  ءانبا  نم  وه  هب و  نمآ  نم  لوا  یلع  ناکف  باسح  ریغب  ۀمایقلا  موی  ۀنجلا  یلا  نودشرم  ینعی  َنوُدَتْهُم » ْمُه 

: همجرت

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ینعی  دندرک  دیحوت  هب  قیدصت  هک  یناسک  ینعی  اُونَمآ * َنیِذَّلا 
. تسا هدشن  كرش  هب  طولخم  ناشنامیا  ینعی  اوُِسْبلَی  َْمل  َو 

. تسا هدشن  هدولآ  كرش  هب  ناشنامیا  ینعی  كرش ، ینعی  ملظ  ینعی  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ 
درواین نامیا  ادخ  هب  سکچیه  مسق  ادخ  هب  تسا : هتفگ  سابع  نبا  سپس 

______________________________

.197 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
70 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. درواین كرش  مه  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتح  ناشیا  هک  اریز  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ریغ  كرش ، زا  دعب  رگم 
. دنتسه ناما  رد  شتآ  باذع و  زا  ینعی  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 

هک تسا  یـسک  لوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنوشیم و  تشهب  دراو  باسح  نودـب  دـننکیم و  تیادـه  تشهب  هب  اهنآ  ینعی  َنوُدَـتْهُم * ْمُه  َو 
. دروآ نامیا 

: ریسفت

: تفگ اهنآ  خساپ  رد  میهاربا  دنتخادرپ . هجاحم  وگتفگ و  هب  وا  اب  میهاربا  موق 
دیحوت هار  هب  نشور  یقطنم و  لـئالد  وترپ  رد  ارم  دـنوادخ  هکیلاـحرد  دـینکیم  تفلاـخم  وگتفگ و  نم  هب  هناـگی  دـنوادخ  هراـبرد  ارچ 

نانآ تفلاخم  زا  ار  وا  دندرکیم و  شیوخ  ياهتب  نایادـخ و  مشخ  رفیک و  هب  دـیدهت  ار  میهاربا  ناتـسرپتب  ارهاظ  تسا  هدرک  تیادـه 
دنناسرب نایز  یـسک  هب  هک  دـنرادن  یتردـق  اـهنآ  اریز  مسرتیمن  امـش  ياـهتب  زا  زگره  نم  تفگ : میهاربا  لـیلد  نیمههب  دـندادیم  میب 

همه هک  تسا  هدرتسگ  نانچنآ  نم  راگدرورپ  شناد  ملع و  دهاوخب . ادخ  هکنیا  رگم  درادن  ار  نم  هب  ندناسر  بیـسآ  تردـق  سکچـیه 
نیا رد  تردـق  لقع و  زا  ياهناشن  هنوگچـیه  هکنیا  اب  مسرتب  تب  زا  هنوگچ  نم  دـیوشیمن ؟ رکذـتم  همهنیا  اب  اـیآ  دریگیم  ربرد  ار  زیچ 

شتسرپ هرابرد  امـش  هب  يروتـسد  هنوگچیه  دینادیم و  ار  وا  ملع  تردق و  دیراد و  نامیا  ادخ  دوجو  هب  هکنیا  اب  امـش  اما  منیبیمن  اهتب 
ساـسحا دـیاب  نم  دـیهد  فاـصنا  لاـح  مسرتب ؟ اـهتب  مشخ  زا  هنوگچ  نم  دیـسرتیمن  وا  مشخ  زا  همهنیا  اـب  تسا  هدرکن  لزاـن  اـهتب 

، دـنتخیماین كرـش )  ) ملظ اب  ار  دوخ  نامیا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  دـیوگیم : میهاربا  هجاحم ، نیا  هلابند  رد  و  امـش ؟ ای  منک  شمارآ 
«. 1  » دنناگتفایتیاده اهنآ  تسا و  اهنآ  يارب  تینما 
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______________________________

نایبلا 3 و 4/ عمجم  تسا  ناتـسرپتب  اب  میهاربا  يوگتفگ  هلابند  نخـس  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  (- 1)
.506

71 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ٌْملَُظل َكْرِّشلا  َّنِإ  هدش : دراو  هیآ 12  نامقل  هروس  رد  هچنآ  تسا و  كرش  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ملظ »  » هک تسا  فورعم  نارسفم  نایم  رد 

: دندرک ضرع  دمآ ، نارگ  مدرم  رب  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک  هدـش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  یتیاور  رد  تسانعم . نیا  رب  دـهاش  ٌمیِظَع 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دناهیآ ) نیا  لومـشم  همه  نیاربانب   ) دشاب هدرکن  متـس  دوخ  هب  لقاال  هک  تسیک  ادخ  لوسر  يا 

هدم رارق  کیرـش  ادخ  يارب  مدنزرف  دیوگیم  هک  دیاهدینـشن  ار  نامقل  ادخ  حلاص  هدـنب  هتفگ  ایآ  تسین  دـینکیم  رکف  امـش  هچنآ  روظنم 
هک تسا  نیا  قوف  هیآ  زا  روظنم  هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  «. 1  » تسا یگرزب  ملظ  كرـش  اریز 
اب ار  نآ  و  دـنروایب ، نامیا  وا  زا  دـعب  یمالـسا  تما  يربهر  تیالو و  هنیمز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  هک  ییاـهنآ 

«. 2  » تسا اهنآ  نآ  زا  تینما  دننکن  طولخم  نارگید  يربهر  تیالو و 
یـصو دوخ  هک  وا  دوب ؟ هدیزرو  كرـش  شیوخ  رمع  لوط  رد  ياهظحل  ایآ  دـینیبب  دـیرگنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  الوم  یگدـنز  هب  لاح  *** 

ار شیوخ  نامیا  ياهظحل  هک  تسین  وا  هیآ  یقیقح  قادصم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ربمایپ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  يربهر  هب  شنامیا  دوب ، ربمایپ 
هدش نیمضت  تیاده  تینما و  اهنآ  يارب  هک  تسا  یناسک  هگرج  رد  وا  دیـسر  تداهـش  هب  ات  دوب  نامیا  لامک  رد  هتـسویپ  دولاین و  ملظ  هب 

. تسا

ُۀَغِلابْلا ُۀَّجُحْلا  ِهَّلِلَف  ْلُق 

هراشا

. ماعنا  149
. تسادخ هژیو  اسر  ناهرب  وگب  همجرت :

______________________________

.506 نایبلا 3 و 4 / عمجم  (- 1)
.740 نیلقثلا ج 1 / رون  (- 2)

72 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
نامه مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدیـسر  يددعتم  ياهدنـس  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  رتاوت  دح  رد  يدایز  ثیداحا 

: دوشیم نایب  نا  زا  ییاههنومن  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  رب  هیهلا  هغلاب  تجح 
«1 . » ۀمایقلا موی  یتما  یلع  ۀجح  اذه  انا و  لاقف : البقم  ایلع  يأرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  دنع  تنک  لاق : سنا  نع  ثیدح :

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  دیآیم  وا  فرطب  یلع  هک  دید  سپ  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  لقن  سنا  زا  همجرت :
. تمایق زور  رد  میتسه  تما  رب  تجح  یلع  نم و  دندومرف  مّلس  هلآ و  و 

یبا نب  یلع  لوقی : یلاعت  هّللا  تعمـس  لاـق : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلا  هدانـساب  يورهلا  تلـصلا  یبا  نع  رخآ : ثیدـح 
«. 2  » یقلخ یلع  یتجح  بلاط 

دیوگیم هک  تسا  هدینـش  لاعتم  دنوادخ  زا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تلـصلا  یبا  زا  همجرت :
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: تسا هدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  هک  سابع ، نبا  زا  شدنس  هب  تسا و  نم  قلخ  رب  نم  تجح  بلاط  یبا  نبا  یلع 
یلع زا  بیسم  زا  شدنـس  هب  دسانـشب و  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هک  دیاب  سپ  دسانـشب  ارم  زا  دعب  تجح  دراد  تسود  سکره 
هداد رارق  شیوخ  نیشناج  هفیلخ و  شتما  نایم  رد  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دومرف : ناشیا  هک  هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب 

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  متسه  تما  نآ  رب  ادخ  تجح  نم  سپ  تسا 

: ریسفت

مه  ناهرب  لیلد و  هب  تسا  دصق  ینعم  هب  جح »  » هدام زا  لصا  رد  تجح 
______________________________

یلزاغم ص 45. نبا  بقانملا  (- 1)
: تسا هدمآ  مه  رگید  عبانم  رد  لوا  ثیدح  دننام 

دمحا نب  قفوملا  88 ؛ دادغب ج 2 / خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  یبقعلا 77 ؛ رئاـخذ  193 و  ةرـضنلا ج 2 / ضایرلا  رد  يربطلا  بحم  همـالع 
یلجلا ح 19. لوقلا  رد  یعفاش  یطویس  بقانملا ص 228 ؛ رد  یمزراوخ  یفنح 

هئاملا ص 20. بقانملا  (- 2)
73 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

نیاربانب تساسر  يانعم  هب  هغلاب  دنک . تباث  نارگید  يارب  ار  دوخ  بلطم  نآ  هلیـسو  هب  دراد  دصق  هدـنیوگ  هک  اریز  دوشیم  هتفگ  تجح 
دیدرت ياج  یـسک  يارب  هکيروطهب  تساسر  رظن  ره  زا  ناربمایپ  لاـسرا  لـقع و  قیرط  زا  رـشب  يارب  دـنوادخ  لـئالد  هک  دوشیم  نشور 

. دنامیمن یقاب 
ءایبنالا لسرلاف و  ةرهاظلا  اماف  هنطاب  ۀّجح  و  ةرهاظ ، ۀّجح  نیتجح  سانلا  یلع  هّلل  نا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

. لوقعلاف هنطابلا  اما  ۀمئالا و  و 
لوقع نامه  ناهنپ  تجح  دنناماما و  نالوسر و  نامه  راکشآ ، تجح  ناهنپ ، تجح  راکـشآ و  تجح  دراد ، تجح  ود  مدرم  رب  دنوادخ  »

. دشاب هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  تهج  ره  زا  دیاب  دراد ، هدهع  رب  ار  مدرم  غیلبت  هفیظو  هک  یسک  «. 1 « » نانآ راکفا  و 
لاـمعا نازیم  موق ، ناـماما  « 2  » تسا دودرم  تسین و  نـکمم  لـیلخ  مـیهاربا  نادـنزرف  يارب  یتـح  تقاـیل  نودـب  مدرم  ییاوـشیپ  تماـما و 

لامعا مقـس  تحـص و  كالم  نایاوشیپ  لامعا  تمایق  يادرف  هک  ارچ  دنـشاب  مدرم  رب  دـنوادخ  ياسر  ناـهرب  هک  تسا  یعیبط  دنـشیوخ و 
. دوب نینچ  ایند  رد  هکنانچنآ  تسا  مدرم 

ًاناسْحِإ ِنْیَدِلاوْلاِب  َو 

هراشا

. ماعنا  151
. دینک ناسحا  ردام  ردپ و  هب  و  همجرت :

لوسر لاق  لاق : بلاط  یبا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ۀماعلا  قیرط  نع  ناذاش  نب  نسحلا  وبا  هیقفلا  خیـشلا  يور  ثیدـح :
ۀعاط نم  ضرف  يرما و  عابتا  مکیلع  بجوا  یتیـصعم و  نع  مکاـهن  یتعاـط و  مکیلع  ضرف  دـق  هّللا  نا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 

یخا و هلعج  و  یتیصعم ، نع  مکاهن  امک  هتیصعم  نع  مکاهن  يدعب و  بلاط  یبا  نب  یلع 
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______________________________

. تجح باب  ج 1  یفاک : لوصا  (- 1)
يِدـْهَع ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاـمامِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ   » 124 مـیرک 2 / نآرق  (- 2)

«. َنیِِملاَّظلا
74 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

انا و ۀملسم و  ملسم و  لک  یلوم  انا  هالوم و  انا  نم  یلوم  وه  یبحم و  هبحم  رفک ، هضغب  نامیا و  هبح  هنم ، انا  ینم و  وه  یثراو و  يریزو و 
«. 1 « » ۀمالا هذه  اوبا  وه 

: دومرف ربمایپ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  شردپ و  زا  نیسح  نب  یلع  هماع ، قیرط  زا  همجرت :
يوریپ امش  رب  درک  بجاو  منکیم و  یهن  نم  اب  ندرک  تفلاخم  هانگ و  زا  ار  امش  نم  تسا و  هدرک  بجاو  امش  رب  ارم  زا  تعاطا  دنوادخ 

ندرک و تیصعم  زا  نم  درک و  بجاو  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تعاطا  درک  ضرف  امش  رب  ارم  زا  تعاطا  هکنانچنآ  و  ارم . تاروتـسد  زا 
ریزو و نم و  ردارب  ار  یلع  دـنوادخ  منکیم . یهن  ار  امـش  دوخ ، اب  تفلاـخم  زا  هکناـنچ  نآ  منکیم  یهن  ار  امـش  وا  اـب  ندرک  تفلاـخم 
وا نمـشد  تسا و  نم  رادتـسود  وا  رادتـسود  رفک . وا  اب  ینمـشد  تسا و  نامیا  وا  یتسود  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  داد . رارق  نم  ثراو 

تما نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  متسه  ناملسم  نز  ملسم و  درم  ره  يالوم  نم  متسه و  وا  يالوم  نم  هک  تسا  یسکره  يالوم  وا  نم . نمشد 
شیوخ دـنزرف  رب  ردـپ  قح  نامه  ناناملـسم ، رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  دومرف : ربمایپ  هک  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زا  دـناهدرک  لقن  زین  میتسه و 

«2  » تسا

: ریسفت

لوصا يارجا  سفن و  لـتق  میرحت  دـننامه  یمهم  ياهروتـسد  زا  لـبق  كرـش و  اـب  هزراـبم  زا  دـعب  هلـصافالب  رداـم ، ردـپ و  هب  یکین  رکذ 
هب مینک  هجوت  هک  دوشیم  رتنشور  یتقو  عوضوم  نیا  تسا . یمالسا  ياهروتـسد  رد  ردام  ردپ و  قح  هداعلاقوف  تیمها  رب  لیلد  تلادع ،

رکذ ندرک  یکین  ناسحا و  عوضوم  تسا ، هیآ  نیا  ياهمیرحت  ریاس  اب  گنهامه  هک  ردام  ردپ و  رازآ  میرحت  ياج 
______________________________

نورشعلا 15. هیناثلا و  هبقنملا  ناذاش  نبا  هئاملا  بقانملا  (- 1)
رد یعفاش  ینالقسع  رجح  نب  دمحا  111 ؛ لادتعالا ج 2 / نازیم  رد  یعفاش  یبهذ  دمحم  نیدلا  سمش  یلزاغم ص 48 ؛ نبا  بقانم  (- 2)

بقانملا ص 230. رد  یفنح  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  399 ؛ نازیملا ج 4 / ناسل 
75 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. تسا هدش 
هچنانچ « 1  » دوشیم هتفگ  نیدلاو  اهنآ  يود  ره  هب  دنیوگیم  هدلاو  ردام  هب  هکنیا  امک  تسا  ردـپ  يانعم  هب  دـلاو  دـنزرف و  يانعم  هب  دـلو 

. زرمایب ار  مردام  ردپ و  نم و  ادنوادخ   28 َيَِدلاِول 71 / َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد 
هچنانچ تسوا  ردپ  ناسنا ، ملعم  تسوا  ردپ  دشاب  زیچ  نآ  روهظ  ای  زیچ  نآ  حالـص  ای  يریخ  داجیا  رد  ببـس  هک  سکره  رگید  یفرط  زا 
تیبرت ار  ام  هک  دنتسه  نادنمشناد  ءاملع و  نیا  دناهتفگ  نوچ  دناهدرک  ملعم  رب  لمح  زین  ار  . 22 ٍۀَّمُأ 43 / یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  همیرک  یضعب 

َوُه قادـصم  هب  دوبن  سوفن  هیکزت  میلعت و  زج  شتلاسر  هک  ادـخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لاـح  «. 2  » دناهداد میلعت  دـناهدرک و 
مدرم نایم  رد  هک  ییادـخ  تسوا  « » 3  ... » َۀَـمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا 
ناـنآ هب  تمکح  باـتک و  دزاـسیم و  ناـشکاپ  دـناوخیم و  ناـنآ  رب  ار  وا  تاـیآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  هدـناوخن ، سرد 
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قح دومنیم  تردابم  مدرم  میلعت  هب  زور  بش و  درکیم و  نآرق  ریسفت  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا  لصفالب  نیـشناج  و  دزومآیم »
. دنراد یمالسا  تما  رب  يردپ 

َنیِنِسْحُمْلا ُدیِزَنَس  ْمُکِتائیِطَخ  ْمُکَل  ْرِفْغَن  ًادَّجُس  َبابْلا  اوُلُخْدا  َو  ٌۀَّطِح  اوُلوُق  َو 

هراشا

. فارعا  161
هزاورد  زا  نانکهدجس  زیر و  ورف  ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ  دییوگب  و  همجرت :

______________________________

. دلو بغار ، تادرفم  (- 1)
. با بغار ، تادرفم  (- 2)

.2 میرک 62 / نآرق  (- 3)
76 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. مییازفیب ناراکوکین  رجا  رب  يدوزب  مییاشخبب و  امش  رب  ار  امش  ناهانگ  ات  دییآرد  رهش 
ینب یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  و  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  تعمـس  لاق : يردخ  دیعـس  یبا  نع  ثیدح :

. هل رفغ  هلخد  نم  لیئارسا 
لثم تما ، امش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  دومرفیم : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  زا  مدینش  تفگ  يردخ  دیعس  یبا  همجرت :

«. 1  » دش دهاوخ  هدیزرمآ  دش  رافغتسا )  ) هزاورد نآ  لخاد  سکره  تسا  لیئارسا  ینب  موق  نایم  رد  رافغتسا )  ) هطح باب 
جرخ نم  انمؤم و  ناک  هنم  لخد  نم  ۀطح ، باب  بلاط  یبا  نبا  یلع  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  يردخ  دیعس  یبا  نع  ثیدح :

«. 2  » ارفاک ناک  هنم 
ینب  ) هطح باـب  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـناهدومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  يردـخ  دیعـس  یبا  هـمجرت :
هیلع یلع  تیـالو  هعلق  زا  سکره  ینعی   ) تسا رفاـک  دـش  جراـخ  نآ  زا  سکره  نمؤم و  دـش  هزاورد  نیا  لـخاد  سکره  تسا  لیئارـسا )

(. تسا رفاک  دش  جراخ  مالّسلا 

: ریسفت

شزرمآ ناهانگ و  نتـشادرب  مکل » رفغن   » دـعب هلمج  هنیرق  هب  نآ  زا  دارم  دـشابیم و  ندـمآ  دورف  نداهن و  يانعم  هب  ردـصم و  مسا  هّطح » »
دندوب رومأم  لیئارـسا  ینب  هملک ، نیا  نتفگ  اب  و  تسا . ناهانگ  شزرمآ  ام  تساوخرد  ایادخ  دییوگب  ینعی  ۀطح » اولوق   » نیاربانب تساهنآ 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنهد . وشتـسش  ناـهانگ  هب  یگدولآ  زا  هناـصلاخ  هبوت  کـی  اـب  ار  دوخ  حور  ناـج و  لد و 
نمیا  ادخ  باذع  زا  دوش  هعلق  نآ  لخاد  سکره  هک  تسا  يراصح  هعلق و  دننام  هب  مالّسلا 

______________________________

.168 دئاوزلا 9 / عمجم  (- 1)
یف بلاـطملا  ینـسا  رد  یتوریب  شیورد  دـمحم  خیـش  ثیدـح 39 ؛ یلجلا  لوقلا  رد  یعفاـش  یطویـس  153 ؛ یقتم 6 / لاــمعلا  زنک  (- 2)

بلاطملا ینسا  رد  یلاصولا  هّللا  نب  میهاربا  ینیعلا 38 ؛ بقانم  رد  ینیعلا  ریقف  يدنه  همالع  نیعلا 141 ؛ فورح  بتارملا  هفلتخم  ثیداحا 
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باب 18.
77 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

وا تسا  تیناسنا  يالعا  هنومن  شترـضح  دوجو  یفرط  زا  تسا . تاجن  بجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیالو  هب  کـسمت  نیارباـنب  « 1  » دشابیم
«2 « » راد ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع   » قادـصم هب  دوب  قح  همـسجم  درکیمن و  لـمع  قـح  هب  زج  دیـشیدنایمن و  قـح  هب  زج  هک 

هویـش زا  دـنهدیم و  قنور  قح  هب  شیوخ  هنالداع  راتفر  اب  هاوخ  تلادـع  هدازآ و  ياهناسنا  تسا  قح  هب  کسمت  راوگرزب  نآ  هب  کـسمت 
اهتلفغ ششوپ  تما و  تاجن  ثعاب  وا  هار  يوریپ  وا  هب  لسوت  تسا  نیا  دننکیم  يوریپ  تسا  قح  میقتسم  هداج  نامه  هک  ترـضح  نآ 

. تسا نانآ  ياهشزغل  و 

َنوُلِدْعَی ِهِب  َو  ِّقَحْلاِب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو 

هراشا

. فارعا  181
. دنیامنیم يرواد  قح  هب  دننکیم و  تیاده  قح  هب  هک  دنتسه  یهورگ  میاهدیرفآ  هک  یناسک  نایم  زا  همجرت :

، ۀنجلا یف  ةدحاو  و  رانلا ، یف  نوعبس  ناتنثا و  ۀقرف ، نیعبـس  ثالث و  یلع  ۀمالا  هذه  قرتفت  : » لاق مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  ناذاز  نع  ثیدح :
«3 « » یتعیش انا و   « » َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  مهقح : یف  ّلج  ّزع و  هّللا  لاق  نیذلا  مه  و 

72 دش ، دنهاوخ  هقرف  تما 73  نیا  دومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  ناذاز  زا  يزودـنق  نامیلـس  ظفاح  همجرت :
ْنَّمِم َو  تسا  هدومرف  ار  هیآ  نیا  اهنآ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تسا و  تشهب  رد  اهنآ  زا  هقرف  کی  شتآ و  رد  هقرف 

. نم نایعیش  نم و  ینعی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ 
دناهتسناد و وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  نارسفم  زا  ياهدع 

______________________________

«. بهذلا ۀلسلس  ثیدح   » یباذع نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح  بلاط  یبا  نب  یلع  ۀیالو  (- 1)
. دشاب هک  اجکره  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  (- 2)

یمزراوخ 237. بقانم  ةدوملا 109 ، عیبانی  (- 3)
78 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«. 1  » تسا مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ۀّما »  » هملک زا  دارم  دناهتفگ 

: ریسفت

«. هلهانم اودرو  هکلاسم و  اوکلسف  ناطیشلا  اوعاطا  ناطیشلا  رصن  نمحرلا و  یصع  لماش  یمعلا  لماخ و  يدهلاف  »
ناطیش زا  دیآیم  لمعب  يرای  ناطیش  زا  دوشیم و  نایصع  نامحر  دنوادخ  تسا  ریگارف  تلالض  يروک و  قنور و  مک  تیاده  رازاب  سپ 

«2 . » دنتشگ دراو  يو  ياهروخشبآ  زا  هتفر و  وا  ياههار  زا  سپ  دندرک  تعاطا 
جنر رد  یمدآ  يداوسیب  لهج و  زا  هک  تسا  یماما  هلان  هآ و  تسا ، هدـمآ  ناـغف  هب  مدرم  یهارمگ  زا  هک  تسا  یتیـصخش  درد  هلگ و  نیا 

يدرف چیه  هک  دومرف  ثوعبم  ار  شیوخ  لوسر  یماگنه  دنوادخ  « 3  » ایصو اتوبن و ال  یعّدی  اباتک و ال  أرقی  برعلا  نم  دحا  سیل  و  تسا .
رد تسادخ . قلخ  تیاده  صیرح  وا  تشادن ». يراکورـس  یحو  اب  تخاسیمن و  حرطم  ار  یتلاسر  توبن و  دناوخیمن و  یباتک  برع  زا 
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دنکیم و زاس  ياهمغن  دوخ  يارب  یتلم  هورگ و  ره  سک ، ره  عیسو و  رایسب  تسا  یفالتخا  یگدنز  لئاسم  رس  رب  فالتخا  تیلهاج ، نامز 
نیگمهـس ياهنافوط  هکيروطهب  دنـشیوخ  یناسفن  ياهاوه  وریپ  هک  اهنآ  دیامن  لیمحت  نارگید  رب  ار  شاهنوگ  رامیب  تارظن  دـهاوخیم 

مهتفختـسا ءایربکلا و  مهتلزتسا  ءاوهـالا و  مهتوهتـسا  دـق  : » دـیوگیم هچ  ماـما  هک  رگنب  دـشکیم . فرط  کـی  هب  ار  اـهنآ  زور  ره  سوه 
ار نانآ  يراگناگرزبدوخ  ربکت و  هتشگ و  هریچ  ناشیا  رب  هدولآسوه  راکفا  هدرب و  ردهب  هار  زا  ار  اهنآ  اهسوه ، « » 4 « » ءالهجلا ۀیلهاجلا 

فارحنا  شزغل و  راچد 
______________________________

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  رب  ار  ۀّما »  » 617 روثنملا 3 / ردلا  رد  یطویـس  204 ؛ لیزنتلا 1 / دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  (- 1)
يوضترم 52. بقانم  رد  يذمرت  یفشک  همالع  تسا ؛ هداد  قیبطت 

هغالبلا خ 2. جهن  (- 2)
هغالبلا خ 103. جهن  (- 3)
خ 94. هغالبلا : جهن  (- 4)

79 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
یگتـشگرس برع و  طحنم  هتـشذگ  يروآدای  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب ». هتخاس  نوبز  راوخ و  ار  ناشیا  یکانرطخ  تیلهاـج  هدومن و 

یگنوگچ مالـسا و  مرکا  یبن  تلاسر  شزرا  دـنکیم و  رادـیب  نارگ  باوخ  زا  ار  اهنآ  هدرک  ییادزرابغ  ار  قلخ  هتفخ  ترطف  ناهج  مدرم 
لاعتم دنوادخ  « » 1 « » ةریح یف  نوجومی  ةرمغ و  یف  نوبرـضی  ساـنلا  هثعتبا و  . » دـیامنیم دزـشوگ  ار  یحو  هطـساوب  مدرم  ندـش  تیادـه 
راتفرگ و  دندمآیم ، الاب  نییاپ و  دنتفریم و  ورف  بادرگ  رد  انش ، اب  يانشآان  قیرغ  دننامه  مدرم  هک  تخیگنارب  ار  دمحم  ترضح  ینامز 

تـسبنب هب  دنتفریم  هک  فرط  ره  زا  « 2 « » نیحلا ۀمزا  مهتداق  دق   » دـناریم شیپ  ار  نانآ  نامز  ياهنارحب  دـندوب ». تریح  ینافوط  جاوما 
يرادیب و، ناشباوخ  تسا » هتسب  زین  ندمآ  نوریب  هار  گنت و  رایـسب  جورخ  هار  « » 3  » ردصملا یمع  جرخملا و  قاض  و  دـندمآیم . راتفرگ 

دادیب یگفطاعیب  دوب » اهکشا  ناشمشچ  همرـس  یباوخیب و  ناشباوخ  « » 4  » عومد مهلحک  دوهـس و  مهمون  دـندوب . هدرک  عادو  شمارآ  اب 
انعمیب تورم  محر و  و  دندیلـسگیم » مه  زا  ار  يدنواشیوخ  ياهدـنویپ  « » 5  » مکماحرا نوعطقت  دوب و  هدیکـشخ  هفطاع  لاهن  درکیم و 
شیوخ تقو  دوب » روهلعـش  لادج  گنج و  شتآ  « » 7  » بورحلا نم  ظلت  و  دنتخیریم » ار  رگیدـمه  نوخ  و  « » 6  » مکئامد نوکفست  دوب و 

قیمع و باوخ  زا  هک  ماـما  دـنتخادرپیم » یظفل  ياهشکمـشک  هب  « » 8  » نسلالا نم  عزانت  دـندرکیم و  يرپس  هلداجم  یمرگرـس و  اـب  ار 
هدمآ  هوتس  هب  ناهج  مدرم  یهارمگ 

______________________________

هغالبلا خ 233. جهن  (- 1)

هغالبلا خ 233. جهن  (- 2)
هغالبلا خ 2. جهن  (- 3)
هغالبلا خ 2. جهن  (- 4)

هغالبلا خ 26. جهن  (- 5)

هغالبلا خ 26. جهن  (- 6)

هغالبلا خ 88. جهن  (- 7)
هغالبلا خ 133. جهن  (- 8)

80 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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ممالا و نم  ۀعجه  لوط  لسرلا و  نم  ةرتف  نیح  یلع  هلـسرا  تسا  هدرک  باتیب  ار  وا  مدرم  تلالـض  هاکناج  درد  شیوخ  تشرـس  رد  دوب 
هب اهتما  دوب و  هتشذگ  یلبق  ربمایپ  تثعب  زا  ینامز  هک  داتسرف  ار  دوخ  لوسر  یماگنه  دنوادخ  « » 1  » رومالا نم  راشتنا  نتفلا و  نم  مازتعا 
مه زا  مه  مکحم  ياههتـشر  هدـنکارپ و  روما  اـهراک و  دـنتخاتیم و  شیپ  هتخیـسگ  ماـجل  ياـهبوشآ  يوسب  هتفرورف و  نیگنـس  یباوخ 

. ناگدازیمدآ تیاده  اعطق  تسا ؟ نامرد  ماما  مخز  رب  ییوراد  هچ  دوب » هتسسگ 
یلع نوتومی  ةرتف و  یلع  نویحی  میرحلا ...  نولحتـسی  سانلا  هیفاجلا و  ةوفجلا  هبلاغلا و  ۀلاهجلا  ۀـملظملا و  ۀلالـضلا  دـعب  دالبلا  هب  تئاضا 

ریگناهج تنوشخ ، متس و  دوب و  بلاغ  یهارمگ  هکنآزا  سپ  دش  نشور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  رون  اب  ناهج  « 2  » ةرفک
نایداه نینچ  قلخ  رد  ادـخ  تمظع  هب  هک  تساجنیا  دـندرمیم » رفک  رب  دنتـسیزیم و  يربخیب  رب  دنتـسکشیم و  ار  میرح  هکیلاحرد  و 
تیادـه قح  هب  هک  اـهنآ  میناـهاوخ  تیدـحا  زا  ار  یناـیامنهار  نینچ  هب  زاـین  هتـسویپ  شیوـخ  بلق  يادـیوس  زا  میربیم و  یپ  يزوـسلد 

. شناوریپ یلع و  لثم  دننکیم ،

َنیِنِمْؤُمْلاِب َو  ِهِرْصَنِب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه 

هراشا

. لافنا  62
. دینادرگ دنمورین  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  دوب  ومه  همجرت :

لوسر دمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  ابوتکم : شرعلا  قاس  یلع  تیأر  یب  جرع  امل  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  لاق : سنا  نع  ثیدـح :
«3  » یلعب هترصن  یلعب  هتدیا  هّللا 

______________________________

هغالبلا خ 88. جهن  (- 1)
هغالبلا خ 151. جهن  (- 2)

.224 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 3)
: تسا هدمآ  مه  ریز  عبانم  رد  يرییغت  رصتخم  اب  قوف  ثیدح  دننام 

دهاوش يزودنق 94 ؛ ةدوملا  عیبانی  یعفاش 110 ؛ یجنگ  همالع  بلاطلا  ۀیافک  199 ؛ یطویس 2 / روثنملا  ردلا 
81 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دمحم و  یل ، کیرـش  يدـحو ال  انا  هلا  هّللا ال  انأ  شرعلا  یلع  بوتکم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  هریره : وبا  قیرط  زا  و 
. بلاط یبا  نب  یلعب  هتدیا  یلوسر  يدبع و 

تسین هک  مدید  ياهتشون  شرع  قاس  رب  متفر  جارعم  هب  هک  ینامز  نآ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگیم : سنا  همجرت :
. مدینادرگ شیرای  وا ، هطساو  هب  مدرک و  دییات  یلع  هطساو  هب  ار  وا  نم  تسادخ  روآمایپ  دمحم  هناگی ، يادخ  زج  هب  ییادخ 

: ریسفت

ار شربماـیپ  دـنوادخ  تاـقوا  همه  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنکیمن  دودـحم  رـصحنم و  ار  هیآ  اـهلوزن  ناـش  هنوگنیا  تسا و  ماـع  هیآ  هتبلا 
بتکم ربمایپ و  زا  طیارش  نیرتدب  رد  هک  ینانمؤم  دهاجم ...  نموم و  دارفا  ینابیتشپ  اب  ای  ناگتشرف و  یبیغ و  ياهدادما  اب  ای  هدرک  ترصن 

نایم رد  اما  دنتـشادنرب  وا  يرای  زا  تسد  زگره  یلو  دندش  دیهـش  دندیگنج و  دنتـشگ  هراوآ  دندید  رازآ  دندش  هجنکـش  دـندرک  عافد  وا 
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زا ادخ  زا  دعب  ربمایپ  هاگهیکت  نیتسخن  دراد  رارق  نانمؤم  لوا  فص  رد  هک  وا  تسا  زاتمم  مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع  دننام  یتیـصخش  اهنآ 
. تسا بلطم  نیمه  يایوگ  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  هطساو  هب  ربمایپ  ترصن  رب  لاد  هک  یثیداحا  تسا و  ناناملسم  نایم 

َنیِنِمْؤُمْلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َکُبْسَح  ُّیِبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

. لافنا  64
. دنسب ار  وت  دننکیم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  ادخ و  ربمایپ ، يا  همجرت :

______________________________

دئارف ح 926 ؛ ، 19 قشمد ج 2 / خیرات  زا  رکـسع  نبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامالا  ۀمجرت  223 ؛ یناکسح 1 / مکاح  لیزنتلا  - 
هل دیبع  يدنه  همالع  بلاطملا  حـجرا  26 ؛ یناهفـصا 3 / میعن  وبا  ءایلوالا  ۀیلح  ح 183 و 184 و 185 ؛ ، 235 ینیوج 1 / ظفاح  نیطمـسلا 

بیطخ دادغب  خیرات  121 ؛ یعفاش 9 / یمثیه  رجح  نبا  دیاوزلا  عمجم  یمزراوخ 234 ؛ بقانم  يربط 69 ؛ بحم  یبقعلا  رئاخذ  لمسب 73 ؛
. میعن وبا  ظفاح  هباحصلا  لئاضف  173 ؛ يدادغب 11 /

82 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
وه بلاط و  یبا  نب  یلع  وه  َنِینِمْؤُْملا ، َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هلوق  یف  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  نع  ثیدح :

. نینمؤملا سأر 
ثیدح نیا  هنومن  هچنانچ  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  نآرق  نارسفم  هماع و  ءاملع  زا  يریثک  رظن  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رکذت :

«. 1  » دناهدرک لقن  ار  نآ  دننام  یتارییغت  اب  تنس  لها  عبانم  تشذگ و  نآ  لوزن  ناش  رد 

: ریسفت

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ریظن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  هفیاط  هک  دـش  لزان  یماگنه  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  لـقن  نارـسفم  زا  یـضعب 
هک داد  رادشه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دش و  لزان  الاب  هیآ  مینک . يوریپ  وت  زا  میوش و  وت  میلست  میرـضاح  ام  دنتفگیم  مّلس 

حیرصت هب  تلحر  ات  « 3  » یکدوک نارود  زا  ربمایپ  یگدنز  «. 2  » دهد رارق  نانموم  ادخ و  اهنت  ار  دوخ  هاگهیکت  هکلب  دـنکن  دامتعا  اهنآ  هب 
يرثا وا  « 5  » صخش زا  هن  دیدرت ، نودب  دوبن  وا  يرادهگن  ادخ و  يرای  رگا  و  «، 4  » دنوادخ کمک  يرای و  زا  تسا  رپ  رسارس  نآرق  تایآ 

نآ دـنوادخ ، نایب  رد  یقیقح  ناـنمؤم  و  «. 7  » دـنکیم يرای  ار  شیوخ  ناربماـیپ  هک  تسادـخ  هدـعو  نیا  وا ، « 6  » تیـصخش زا  هن  دوـب و 
نامه  هژیو  يراگتسر  «. 8  » دنداد هانپ  وا  هب  هدرک  يرای  ار  شربمایپ  دندرک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دنتسه  يدارفا 

______________________________

یفشک حلاص  دمحم  يوضترم  بقانم  یناهفصا 92 ؛ دمحا  لضاف  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  230 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
بلاطملا 88. جحرا  يدادغب 186 ؛ بیطخ  بقانم  يذمرت 54 ؛

.152 یسوط 5 / خیش  نایبت  ریسفت  (- 2)
.« داد هانپ  ياج و  سپ  تفاین  یمیتی  ارت  ایآ   » 6 يوآَف 93 / ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ  میرک  نآرق  (- 3)

«. هنادنمناوت یندرک  يرای  دنک  يرای  ار  وت  يادخ  و   » 3 ًازیِزَع 48 / ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو  میرک  نآرق  (- 4)
. درک يرای  ار  وا  ادخ  هنیآره  دینکن  يرای  ار  ربمایپ )  ) وا رگا   » 40 ُهَّللا 9 / ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  اَّلِإ 
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هک هاگنآ  نک  دای  و   » 30 ُهَّللا 8 / ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكُوُلتْقَی  َْوأ  َكوـُِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  میرک  نآرق  (- 5)
ناهن هراچ  ادخ  دندرکیم و  یشیدنادب  اهنآ  دننک ، نوریب  ای  دنـشکب  ای  دنـشکب  دنب  هب  ار  وت  هک  دندرکیم  یـشیدنادب  دندش  رفاک  یناسک 

« درکیم
«. میدرک دنلب  ار  تاهزاوآ  مان و  و   » 4 َكَرْکِذ 94 / ََکل  انْعَفَر  َو  میرک  نآرق  (- 6)

«. مینکیم يرای  ار  دوخ  ناگداتسرف  ام   » 51 انَلُسُر 40 / ُرُْصنََنل  اَّنِإ  میرک  نآرق  (- 7)
اقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  میرک  نآرق  (- 8)

83 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هب ار  گرم  و  « 2  » دـندیباوخ شرتسب  رد  وا  ياج  هب  و  « 1  » دنتفاتش شیوخ  ربمایپ  يرای  هب  طیارش  نیرتتخـس  رد  هک  دوب  ییاهتیـصخش 

دندیسر حالف  هب  دنتفر و  شیپ  تداهش  زرم  ات  دوب  « 4  » هدروآ هک  يرون  زا  يوریپ  يارب  و  « 3  » دندیسارهن یتردق  چیه  زا  دندیرخ و  ناج 
«. 5»

. هبوت ُُهلوُسَر 3  َو  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  *** 
يدـهعت ناکرـشم  ربارب  رد  شربمایپ  ادـخ و  هک  ربکا  جـح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمالعا  تاـیآ  نیا  و  همجرت :

. دنرادن
عجر املف  هنم ، اهذخاف  ایلع  لسرا  مث  رکب  ابا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اهب  تثعبف  ةءارب  تلزن  لاق : عیثی  نب  دیز  نع  ثیدح :

ال و مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  یش ؟ یف  لزن  له  لاق : رکب  وبا 
______________________________

«. دننانمؤم یتسارب  هک  دننانیا  دندرک ، يرای  دنداد و  هانپ  هک  نانآ  دندرک و  داهج  دندرک و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک   » 74 / 8 - 
ار وا  دـندیورگ و  وا  هب  هـک  یناـسک  سپ  ، » 157 َنوُِـحْلفُْملا 7 / ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهوُرَـصَن ...  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَـف  میرک ...  نآرق  (- 1)

. دنناراگتسر دندرک ...  شیرای  دنتشاد و  گرزب 
يدونشخ نتسج  هب  شیوخ  ناج  هک  تسه  یسک  مدرم  زا  و  ، » 207 ِهَّللا 2 / ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  میرک  نآرق  (- 2)

یّلـص لوسر  ترجه  بش  رد  هک  هدش ، لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا  دشورفیم » ادـخ 
. دش ناهنپ  يراغ  رد  درب و  رد  هب  ناج  دندوب  هدرک  ار  شناج  دصق  نانمشد  هک  ربمایپ  دیباوخ و  ربمایپ  رتسب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

چیه شنزرـــس  زا  دــننکیم و  داــهج  ادــخ  هار  رد  ، » 54 ٍِمئــال 5 / َۀـَـمَْول  َنُوفاــخَی  ــال  َو  ِهَّللا  ِلــِیبَس  ِیف  َنوُدـِـهاُجی  مـیرک  نآرق  (- 3)
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  ننست  لها  هعیش و  زا  یتایاور  رد  دنسرتیمن » ياهدننکشنزرس 

دندومن يوریپ  هدـمآ  دورف  وا  اـب  هک  يرون  نآ  زا  و  ، » 157 َنوُِـحْلفُْملا 7 / ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوـُعَبَّتا  َو  میرک ...  نآرق  (- 4)
«. دنناراگتسر ناشیا 

. دوب مدش  راگتسر  هبعک  يادخ  هب  هبعکلا  بر  تزف و  تدابع  بارحم  رد  تداهش و  هظحل  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مالک  (- 5)
84 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. یتیب لها  نم  لجر  وا  انا  اهغلبا  نا  ترما  نکل 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دش ، لزان  هک  تئارب  هروس  هک  تسا  هدرک  تیاور  عیثی  نب  دیز  زا  دنـس  اب  « 1  » شریسفت رد  يربط  همجرت :
یلع دناوخب و  دوخ  دریگب و  وا  زا  ار  هیآ  هک  داتـسرف ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس  مدرم . هب  نآ  ندـناوخ  يارب  داتـسرف ، ار  رکب  ابا  مّلـس  و 

؟ تسا هدش  لزان  يزیچ  نم  دروم  رد  ایآ  تفگ  تشگرب  رکب  وبا  هک  یتقو  درک  نینچ 
زا يدرم  ای  مناسرب  مدرم  شوگ  هب  ار  تئارب  نیا  مدوخ  ای  هک  تسا  هدـش  رما  نم  هب  نکل  هن و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
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. درک تئارب  مـالعا  ینم  رد  رهنلا  موـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنکیم  تیاور  هریره  یبا  زا  دوـخ  « 2  » حیحـص رد  يراخب  و  نم . تیب  لـها 
دیابن دنروآ و  اجب  جح  دنرادن  قح  ناکرشم  لاس ، نآ  زا  سپ  درک  مالعا  هک  دوب  وا  و  هلوسر » نیکرـشملا و  نم  يرب  هّللا  ّنا  تفگ  ینعی  »

. دننک فاوط  هنهرب  ندب  اب 
تفگ نم  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دیمح  نب  میکح  زا  متاح  یبا  نبا  زا  « 3  » شریسفت رد  یعفاش  یطویس 

ار دـنوادخ  راـتفگ  رگم  دوـمرف : تسیچ ؟ نآ  متفگ  دسانـشیمن  ار  نآ  نکل  تسا و  یمـسا  ادـخ  باـتک  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع  يارب  هـک 
. تسا ناذا  نامه  یلع  ینعی  تسا  یلع  وا  مسق  ادخب  ِرَبْکَْألا ؟ ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  دومرف : هک  يدینشن 

______________________________

.46 نآرقلا ج 10 / ریسفت  یف  نایبلا  عماج  (- 1)
.37 يراخب ج 5 / حیحص  (- 2)

مکاح ح 253 ؛ یبلعث ص 164 ، رسفم  ظفاح  ةدمعلا  232 ؛ یناکـسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  هبوت ؛ هروس  رد  ياهیآ  لیذ  روثنملا  ردلا  (- 3)
یف نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  یمزراوخ ص 223 ؛ بقانملا  51 ؛ نیحیحصلا ج 3 / یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین 

ردلا مظن  مّلس ص 412 ؛ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  ةریس  رصتخم  رد  یباهو  یلبنح  هّللا  دبع  خیـش  همالع  هیآ ؛ لیذ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یمساقلا ج 8/ ریـسفت  99 ؛ ءافخلا 2 / ۀـلازا  رد  يولهد  یفنح  هّللا  یلو  هاش  دـمحم  خیـش  ظـفاح  364 ؛ روسلا ج 8 / تاـیالا و  بساـنت  یف 

بیعش نب  دمحا  نمحرلا  هّللا  دبع  وبا  ظفاح  157 ؛ رانملا ج 10 / ریسفت  212 ؛ 150 و ج 3 / دنسملا ج 1 / رد  لبنح  نب  دمحا  ظفاح  3069 ؛
نبا بقانملا  100 ؛ روشاع ج 10 / نبا  رهاط  دمحم  خیـش  ریونتلا  ریرحتلا و  مالّـسلا ص 28 ؛ هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  رد  یئاسنلا 

ربلا ج 3/ دـبع  نبا  باعیتسالا  205 ؛ یبهذ ج 1 / لادـتعالا  نازیم  هقرحملا ص 75 ؛ قعاوصلا  نیطمسلا ص 58 ؛ دئارف  ص 112 ؛ یلزاغم 
توتلش ص 608. خیش  میرکلا  نآرقلا  ریسفت  43 ؛ لبنح ج 1 / نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  یجنک ص 242 ؛ ظفاح  بلاطلا  ۀیافک  25 ؛

85 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. هبوت ِهَّللا 19  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  *** 

نامیا نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  دیاهتـشادنپ  یـسک  راک  دـننامه  ار  مارحلا  دجـسم  ندرک  دابآ  نایجاح و  نتخاـس  باریـس  اـیآ  همجرت :
. دنتسین ناسکی  ادخ  دزن  ود  نیا  هن  دنکیم ؟ داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و 

(. تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  وا  کلام و  نبا  زا  مه  « 1  » يدس : ) لاق کلام  نب  سنا  نع  ثیدح :
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مع  انا  کنم  فرـشا  انا  سابعلا : لاقف  نارختفی  تیبلا  بحاص  ۀبیـش  بلطملا و  دبع  نب  سابعلا  دعق 

. یل جیجحلا  ۀیاقس  هیبا و  یصو  و 
امهیلع فرـشا  یتح  نارجاشتی  کلذ  یف  امه  و  ینمتیا ؟ امک  کنمتیا  الف  هنزاخ أ  هتیب و  یلع  هّللا  نیما  انا  کنم  فرـشا  انا  ۀبیـش : هل  لاقف 
فرشا هنا  معزف  ینرخاف  هبیش  نا  سابعلا  هل  لاقف  یلع  فقوف  تیضر . دق  معن  لاق  همکحب ؟ یـضرتف  أ  سابعلا : هل  لاقف  بلاط  یبا  نب  یلع 

؟ ۀبیـش ای  تلق  ام  هبیـشل و  لاقف  فرـشا . انا  جـیجحلا  یقاس  هیبا و  یـصو  هّللا و  لوسر  مع  انا  هل : تلق  لاقف  هامع ؟ ای  تنا  تلق  اذ  امف  لاقف 
: هل تلق  لاق :

. ینمتیا امک  کنمتیا  الف  أ  هنزاخ ، هّللا و  نیما  انا  کنم ، فرشا  انا  لب 
رجاه و ۀـمالا و  هذـه  نم  دـیعولاب  نمآ  نم  لوا  انا  امکنم ، فرـشا  اناف  لاق : معن . هل : الاق  ارخف ؟ اـمکعم  یل  لـعجا  اـمهل : لاـقف  سنا  لاـق 

لزنف ءیشب . مهباجا  امف  هرخفب  مهنم  دحاو  لک  ربخاف  هیدی  نیب  اوثجف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلا  مهتثالث  اوقلطناف  دهاج .
َو ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  مهیلع  أرقف  اوتأف  مهتثالث  یلا  لسراف  مایا  دعب  یحولا 

______________________________
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. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  يدس  لاح  حرش  (- 1)
86 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«. 1  ... » ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع 
همجرت و نمـض  رد  هک  تسا  هدـمآ  ننـست  لها  عبانم  رد  « 2  » رـصتخم روطب  اهلقن  یخرب  رد  رتشیب و  لیـصفت  اـب  ثیدـح  نیا  هنومن  *** 

. ددرگیم رکذ  يرتشیب  ذخأم  یقرواپ  رد  هچنانچ  دوشیم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ثیدح ، حرش 
کلام نب  سنا  زا  شدنس  اب  هّللا  ۀبه  نب  دمحم  رصن  یبا  یضاق  زا  یعفاش  یجنک  یـشرق  دمحم  نب  فسوی  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  همجرت :

نم تفگیم : سابع  دندرکیم  راختفا  رگیدمهب  هتـسشن و  مه  رانک  رد  تیبلا  بحاص  هبیـش  بلطملا و  دبع  نب  سابع  هک  دنکیم  تیاور 
وت زا  نم  تفگیم : هبیش  مهدیم و  بآ  نم  ار  نایجاح  متـسه . جاحلا  ۀیاقـس  شردپ و  یـصو  ادخ و  لوسر  مع  نوچ  مرتفیرـش ، وت  زا 

مالّـسلا هیلع  یلع  هرجاشم  نیح  رد  تسا  نم  زا  مارحلا  دجـسم  ةراـمع  وا . رادهنیزخ  متـسه و  وا  هناـخ  رد  ادـخ  نیما  نم  اریز  مرتفیرش ،
. تسا فرـشا  نم  زا  هک  دـنکیم  راختفا  نم  رب  هبیـش  تفگ  سابع  يرآ . دومرف : يوشیم ؟ ام  مکح  اـیآ  تفگ : وا  هب  ساـبع  دـش و  دراو 

یقاس شردپ و  یصو  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يومع  اریز  مفرـشا ، نم  تفگ : سابع  ومع ؟ يا  ییوگیم  هچ  وت  دومرف : یلع 
دیوگیم کلام  نب  سنا  متسه . وا  هناخ  رد  ادخ  نیما  نم  اریز  مفرشا ، نم  تفگ  ییوگیم ؟ هچ  وت  هبیـش  يا  دومرف : یلع  متـسه . جاجح 

یـسک لوا  اریز  مرتفیرـش ، امـش  ود  ره  زا  نم  دومرف : يرآ . دـنتفگ : دـیاهدادن ) ماجنا  هک  يزیچ  هب   ) امـش رب  منک  راختفا  ایآ  تفگ  یلع 
زا مادـک  ره  هتفر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رفن  هس  ره  مدومن . داهج  هدرک و  ترجاهم  ماهدروآ ، ناـمیا  هک  متـسه 
هیآ نیا  هدش و  لزان  یحو  نیما  هکنیا  ات  دندینشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یباوج  یلو  داد ، ربخ  شیوخ  رخف  هب  ناشیا 

َةَرامِع َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  دروآ : ار 
______________________________

یجنک ص 237. بلاطلا  ۀیافک  (- 1)
.250 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 2)

87 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1  ... » َدَهاج َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا 

اَهَتْحَت يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُهَل  َّدَـعَأ  َو  ُهْنَع  اوُضَر  َو  ْمُهْنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِإِب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراصْنَأْلا  َو  َنیِرِجاهُمْلا  َنِم  َنوُلَّوَأْلا  َنوُقِباَّسلا  َو 
ُمیِظَعْلا ُزْوَفْلا  َکِلذ  ًادَبَأ  اهیِف  َنیِدِلاخ  ُراهْنَأْلا 

هراشا

. هبوت  100
زا زین  نانآ  دونشخ و  ناشیا  زا  ادخ  دندرک  يوریپ  نانآ  زا  يراکوکین  اب  هک  یناسک  راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  و  همجرت :

ناـمه تسا  نیا  دـننادواج  نآ  رد  هشیمه  تـسا . ناور  اـهرهن  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هـک  هدرک  هداـمآ  ییاـهغاب  ناـنآ  يارب  دندونـشخ و  وا 
. گرزب یبایماک 

نیتعیبلا عیاب  نیتلبقلا و  یلص  هلوسرب و  هّللاب و  نامیالاب  مهلک  سانلا  قبس  یلع  یف  تلزن  لاق : نولوالا . نوقباسلا  سابع و  نبا  نع  ثیدح :
: هتفگ هک  ادخ  لوق  هرابرد  سابع  نبا  زا  « 2  » كاحض زا  نآ  دننام  و  ۀیالا . هذه  تلزن  هیفف  نیترجهلا  رجاه  و 

«. 3  » دندوب دادقم  ناملس و  رذ و  وبا  رامع و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  َنُولَّوَْألا » َنوُِقباَّسلا  »
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همه زا  لوسر  ادخب و  نامیا  رد  هک  دوب  وا  تسا . هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دننکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  همجرت :
دوب وا  دوب . هتفرگ  تقبس  مدرم 

______________________________

یبطرقلا ریسفت  16 ؛ نیلالجلا ج 1 / ریسفت  شماه  راصبالا ص 77 ؛ رون  169 ؛ سلاجملا ج 2 / ۀهزن  بلاطلا ص 237 و 238 ؛ ۀیافک  (- 1)
ردلا لوزنلا ص 182 ؛ بابسا  422 ؛ بیغلا ج 4 / حیتافم  68 ؛ نارقلا ج 10 / ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  216 ؛ رانملا ج 10 / ریسفت  91 ؛ ج 8 /

یلزاغم ص 321؛ نبا  بقانم  241 ؛ میظعلا ج 2 / نآرقلا  ریسفت  477 ؛ لوصالا ج 9 / عماج  همهملا ص 123 ؛ لوصفلا  218 ؛ روثنملا ج 3 /
.202 ریدقلا ج 2 / حتف  نیطمسلا ص 88 ؛ ررد  مظن  بولقلا ص 542 ؛ رامث 

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  شخب  رد  كاحض  لاح  حرش  (- 2)
.335 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 3)

88 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » دومن ترجه  ود  درک و  تعیب  راب  ود  و  درازگ . زامن  هلبق  ود  هب  هک 

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  َنُولَّوَْألا » َنوُِقباَّسلا  َو   » ادـخ مالک  دروم  رد  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  مرکم  نب  دـمحم  نیدـلا  لاـمج  همـالع 
«2 . » دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  ندروآ  مالسا  تهج  زا  اهنآ  نیلوا  هک  دندوب  شیرق  زا  رفن  هد  ناشیا 

: ریسفت

نامیا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هب  هک  دوب  نادرم  زا  یـسک  نیلوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  میتخومآ  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
: دومرف هک  اجنآ  تسا  هدروآ  ياجب  زامن  هک  هّللا  لوسر  زا  دعب  تسا  یسک  لوا  هدومرف  دوخ  هچنآ  قباطم  و  « 3  » دروآ

رگم تفرگن  یـشیپ  نم  رب  زامن  تهج  زا  سکچـیه  تفریذـپ . دینـش و  ار  نآ  مدیـسر و  قح  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادـخ  راـب 
تداهش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هب  وا  ندرازگ  زامن  ندروآ و  نامیا  هب  خیرات  « 4 . » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

: تسا یعدم  نیا  قداص  هاوگ  ریز  بلطم  دننام  دهدیم 
. دوب زامن  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  يزور  هک  دوب  نینچ  دش  دقعنم  مالسا  رد  هک  تعامج  زامن  نیتسخن 

شدنزرف هک  بلاط ، وبا  لاح  نیا  رد  دومن . ادتقا  شترضح  هب  و  داتسیا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
رب زین  رفعج  هک  دش  هجوتم  ترضح  نوچ  ناوخب . زامن  تیومع  رـسپ  رانک  رد  زین  وت  تفگ  ار  رفعج  دیـسر  رـس  تشاد ، هارمه  هب  ار  رفعج 

، دناوخ تعامج  هب  دیاب  ار  زامن  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشگزاب  دش و  نامداش  بلاط  وبا  تفر  رتشیپ  هدومن ، ادتقا  يو 
يور  رب  هچرگا 

______________________________

.256 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
. مرکم نب  دمحم  نیدلا  لامج  ، 118 قشمد ج 17 / خیرات  رصتخم  (- 2)

: تسا هدش  لقن  یتایاور  زین  ریز  عبانم  رد  هیآ  نیمه  دروم  رد  نیماضم و  نیمه  هب  کیدزن 
يربط ص 158؛ نیدلا  بحم  همالع  زا  ةرضنلا  ضایرلا  يروج ص 21 ؛ نبا  طبس  همالع  هرکذتلا  ح 325 ؛ یلزاغم ص 320 ، نبا  بقانملا 

.154 روثنملا ج 6 / ردلا  283 ؛ یقشمد ج 4 / ریثک  نبا  ریسفت 
. یناحبس داتسا  تیدبا  غورف  (- 3)

هغالبلا خ 131. جهن  (- 4)
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89 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
زا يرایسب  رظن  هعیش و  قافتا  هب  ناملـسم  درم  نیلوا  هجیدخ و  ترـضح  ناملـسم  نز  نیلوا  ناناملـسم  همه  قافتا  هب  « 1 . » دشاب ياهزینرس 

«2 . » تسا هدش  نایب  يروآعمج و  اهباتک  زا  یضعب  رد  نآ  تایاور  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  تنس  لها 
یمک تیمها  نیا  و  تسا . ناملـسم  درم  نیلوا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هک  تسین  نـیا  رد  یفـالخ  ناسیونخـیرات  « 3  » نایم *** 

شزرایب ار  نآ  دـننکیم و  لاکـشا  هلاـس  تفه  اـی  هلاـس  هد  ناوجون  ناـمیا  رد  هک  اـهنآ  تسا  اهـشزرا  نیرتگرزب  فیدر  رد  هکلب  تسین 
نایب یکدوک  رد  ار  ییحی  ترضح  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  توبن  نآرق  اریز  ددرگیمرب  نآرق  هب  ناشلاکـشا  دننادب  دیاب  دننادیم 

«4 . » تسا هدش  لئاق  شزرا  نآ  يارب  هتشاد و 

َنیِقِداَّصلا َعَم  اوُنوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

. هبوت  119
. دیشاب ناتسار  اب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :

« َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع  ثیدح :
«5  » ۀصاخ بلاط  یبا  نب  یلع  وه  لاق 

. تسا هدش  لیوات  « 6 « » هباحصا یلع و  عم  اونوک   » هب هیآ  ثیداحا  زا  یضعب  رد 
______________________________

.2266 فیراعم 5 / فراعم و  (- 1)
ات 240.  220 ریدغلا ج 3 / (- 2)

. یناحبس داتسا  تیدبا  غورف  (- 3)
. مکاح كردتسم  زا  لقن  هب  ، 3075 یبطرق ج 5 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  ریسفت  (- 4)

بلاطلا ص 111. ۀیافک  هقرحملا ص 93 ؛ قعاوصلا  یمزراوخ ص 198 ؛ بقانملا  (- 5)
.290 روثنملا ج 3 / ردلا  68 ؛ نیطمسلا ج 1 / دئارف  يدادغب ص 189 ؛ بیطخ  بقانم  (- 6)

90 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. تسا هدش  ریسفت  « 1 « » یلع عم  اونوک   » هب رگید  یضعب  رد  و 

زا دارم  تسا  هتفگ  دیـشاب  ناتـسار  اب  دینک و  هشیپ  اورپ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دومرف : هک  ادخ  مالک  دروم  رد  سابع  نبا  همجرت :
. دیشاب مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هکنیا  ای  دیشاب  شنارای  یلع و  اب  ای  طقف . تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نیقداص 

: ریسفت

قباطم ناتـسار  نایوگتـسار و  زراب  قادصم  ار  شترـضح  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدحوملا  یلوم  یگدنز  هب  ارذگ  رظن  کی  اب 
هب تسا و  نانمؤم  نیرتهب  هنومن  وا و  باتک  ربمایپ و  هب  هدـنروآنامیا  لوا  هک  وا  مینیبیم . دـنکیم  فیرعت  نیقداص »  » زا نآرق  دوخ  هچنآ 
هک وا  دومنیمن  غیرد  یمالسا  ياهشزرا  ظفح  يارب  شیوخ  ناج  « 3  » ندرک ادف  و  « 2  » لام راثیا  زا  طئارش ، نیرتتخس  رد  نارق  تداهش 
ناج هب  ار  یلکـشم  عون  ره  نآرق ، زا  عافد  يارب  ياهظحل  ره  رد  دـنام و  مدـقتباث  هدرک ، اـفو  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  اـت  شیوخ  دـهع  هب 
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: دنکیم نیقداص  فصو  ادخ  هک  اجنآ  تسا  نیقداص  هیآ  ریسفت  نیرتابیز  وا  يرآ  درکیم  لمحت  و  هدیرخ ،
َْنبا َو  َنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاْملا  یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  »
َنیِح َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاـسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  اوُدَـهاع  اذِإ  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  َةاـکَّزلا  یَتآ  َو  َةـالَّصلا  َماـقَأ  َو  ِباـقِّرلا  ِیف  َو  َنِیِلئاَّسلا  َو  ِلـِیبَّسلا 

. هرقب  177 اُوقَدَص » َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا 

اَّمِم ٌرْیَخ  َوُه  اوُحَرْفَیْلَف  َکِلذِبَف  ِهِتَمْحَرِب  َو  ِهَّللا  ِلْضَفِب  ْلُق 

هراشا

______________________________

بلاطملا ص 60. حجرا  ةدوملا ص 119 ؛ عیبانی  (- 1)
. مالّسلا هیلع  یلع  حدم  رد  ِهِّبُح » یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   » هیآ هب  هراشا  (- 2)

. مالّسلا هیلع  یلع  حدم  رد  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هیآ هب  هراشا  (- 3)
91 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. سنوی َنوُعَمْجَی 58 
. تسا رتهب  دنروآیم  درگ  هچره  زا  نیا  دنوش و  داش  دیاب  نانمؤم  هک  تسادخ  تمحر  لضف و  هب  وگب  همجرت :

: لاق ۀیالا  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  یلاعت : هلوق  یف  سابع  نبا  نع  ثیدح :
«. 1  » یلع ۀمحرب : یبنلا و  هّللا : لضفب 

. مالّسلا هیلع  یلع  ینعی  ۀمحرب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  ینعی  هّللا  لضفب  تسا  هتفگ  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  همجرت :

: ریسفت

: تسا وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  تسا  یتوافت  هچ  تمحر »  » و لضف »  » نایم هکنیا  رد 
ءاضعا و ام  مسج  يونعم . ینطاب و  ياهتمعن  نامه  تمحر  تسا و  يدام  يرهاظ و  ياهتمعن  ناـمه  یهلا  لـضف  دـندقتعم  یـضعب  - 1

. دنتسه دنوادخ  لضف  رهاظم  میربیم و ...  هدافتسا  هک  یتعیبط  زا  مینکیم ، قاشنتسا  هک  ییاوه  ام ، حراوج 
. تسا یهلا  تمحر  دنهدیم  لیکشت  ار  اهناسنا  تیونعم  ناکرا  هک  ام و ...  فراعم  گنهرف و  نید و  ام ، كاّرد  بلق  ام و  حور  و 

: دناهتفگ هکنانچنآ  دنتسه  میحر  نمحر و  دننام  تمحر  لضف و  - 2
نیا دننکیم . هیذغت  هتسشن و  قح  هرفس  رب  همه  دنکیم . ءاطعا  رفاک ، هب  مه  نمؤم  هب  مه  ایند  رد  تسادخ . یگدنشخب  ماع  تفص  نامحر 
ادخ نارکنم  دنتسه . معنتم  نآ  رد  هدرب ، هرهب  يدنوادخ  تامعن  زا  هک  دنتـسه  نانمؤم  طقف  ترخآ  يارـس  رد  یلو  تسادخ . لضف  نامه 

. تسادخ تمحر  نامه  نیا  و  دنمورحم . بهاوم  نیا  زا  نارفاک  و 
______________________________

مکاح بلاـطلا ص 237 ؛ ۀـیافک  رد  یعفاـش  یجنک  308 ؛ روـثنملا ج 3 / رد  رد  یطویـس  15 ؛ دادغب ج 5 / خـیرات  يدادـغب  بیطخ  (- 1)
.326 قشمد ج 2 / خیرات  رد  یقشم  رکاسع  نبا  268 ؛ لیزنتلا ج 1 / دهاوش  رد  یناکسح 

92 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ار تشادرب  نیا  رگا  گرزب . تمعن  نیا  ءاقب  ماود و  یهلا ، تمحر  تسا و  نآ  داجیا  تمعن و  زاغآ  نامه  یهلا  لضف  دناهتفگ  یـضعب  - 3
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هیلع یلع  تسادخ و  لضف  نیاربانب  نآ ، هدنروآ  دوب و  مالـسا  زاغآرـس  ربمایپ  هک  ارچ  ددرگیم  ریـسفت  ینـشور  هب  قوف  ثیدح  میریذـپب 
«1  » یهلا تمحر  دوب  مالسا  تایح  همادا  ءاقب  ببس  هک  مالّسلا 

ُهْنِم ٌدِهاش  ُهوُلْتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنِّیَب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 

هراشا

. دوه  17
. تسا نآ  وریپ  وا  ناشیوخ »  » زا يدهاش  تسا و  نشور  یتّجح  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  یسک  ایآ  همجرت :

لوسر ُْهنِم » ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   » دوه هروس  ارقت  نا  لاق : کیف ؟ لزناف  هل ، لیق  هنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  ثیدـح :
«2 . » هنم دهاش  انا  هبر و  نم  هنیب  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا 

: ریسفت

: تنس لها  تایاور  رب  تسا  يریسفت  هک  هدمآ  یتیاور  نومضم  نیمه  اب  مهم  یعیش  عبانم  رد 
هک ياینالوط  هبطخ  نمض  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  نیسحلا  نب  یلع  شدج  زا  شردپ  زا  قداص  ترضح 

ثوعبم  توبن  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ادخ  ات  تشذگ  اههرود  تفای و  ماجنا  اهراک  دومرف : دناوخ ، هیواعم  روضح  رد 
______________________________

.307 نیلقثلا 2 / رون  ریسفت  (- 1)
لیزنتلا دهاوش  یمزراوـخ ص 197 ؛ بقاـنم  ح 318 ؛ یلزاـغم ص 270 ، نبا  بقاـنم  324 ؛ هیآ ج 3 / لـیذ  یطویـس  روثنملا  ردـلا  (- 2)

یف نایبلا  عماج  یبلعث ؛ ناـیبلا  فشکلا و  208 ؛ دیدحلا ج 1 / یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ح 372 و 387 ؛ و 282 ،  275 ج 1 / یناکسح 
ۀیافک يزوج ص 20 ؛ نبا  طبـس  ۀـمالا  صاوخلا  ةرکذـت  251 ؛ یفنح ج 1 / يدـنه  یقتم  لاـمعلا  زنک  10 ؛ يربط ج 12 / نآرقلا  ریـسفت 

هیلع یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  يزودـنق ص 74 ؛ هدوملا  عیبانی  338 ؛ ینیومح ج 1 / نیطمـسلا  دئارف  یعفاش ص 111 ؛ یجنک  بلاـطلا 
ح 36. مالّسلا ص 276 ،

93 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
نم ردـپ  دـنک و  توعد  ادـخ  يوسب  ار  مدرم  هک  درک  رومأم  ار  وا  داتـسرفورف و  وا  رب  ار  دوخ  باتک  دـیزگرب و  تلاسر  يارب  ار  وا  درک و 
ادخ درک . قیدصت  ار  وا  لوسر  ادخ و  و  دروآ ، نامیا  هک  دوب  یسک  نیلوا  درک و  تباجا  ار  وا  لوسر  ادخ و  توعد  هک  دوب  یـسک  نیلوا 

یهلا هنیب  ياراد  ادـخ  لوسر  سپ  ُْهنِم » ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : » دومرف دوب  هدرک  لزان  ربماـیپ  رب  هک  دوخ  باـتک  رد 
: دومرف ریما  ترضح  تفگ  هتابن  نب  غبـصا  هبطخ ...  رخآ  ات  « ... 1  » ربمغیپ فرط  زا  تسا  يدهاش  وا  دوریم و  وا  لابندب  نم  ردـپ  تسا و 
ام لیجنا و  اب  لیجنا  لها  نیب  ام  ناشدوخ و  تاروت  اب  تاروت  لها  نیب  ام  منیـشن  نآ  رب  نم  دـننارتسگب و  نم  يارب  ار  تواـضق  دنـسم  رگا 

زورهنابش رد  ادخ  زا  ياهیآ  دنگوس  ادخ  هب  دشخردب . دورب و  ادخ  هاگردب  هک  یتواضق  نانچنآ  منکیم  تواضق  نآرق  اب  نآرق  لها  نیب 
رگم تسین  هدرک  رذگ  ناشرس  رب  غیت  هک  یمدرم  نیا  زا  کیچیه  تسا . هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  متـسنادیم  نم  هکنآ  رگم  دشن  لزان 

هچ نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : تساـخرب و  يدرم  هاـگنآ  دـهدیم . قوس  منهج  اـی  تشهب  رد  ار  وا  هک  هدـش  لزاـن  ياهیآ  وا  دروم  رد  هکنیا 
ادخ لوسر  ُْهنِم » ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : » دـیوگیم ادـخ  هک  ياهدینـشن  رگم  دومرف : هدـش ؟ لزان  امـش  هرابرد  ياهیآ 

«2 . » میوا نآ  زا  وا و  دهاش  نم  دراد و  هنیب  ادخ  فرط  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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ٍداه ٍمْوَق  ِّلُکِل  َو  ٌرِذْنُم  َتْنَأ  امَّنِإ 

هراشا

. دعر  7
. تسا يربهر  یموق  ره  يارب  ياهدنهد و  رادشه  طقف  وت  ربمایپ  يا  همجرت :

هک  هدش  لقن  تنس  لها  ربتعم  بتک  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يددعتم  تایاور 
______________________________

. ینیلک یفاک  قودص ؛ خیش  یلاما  (- 1)
. یشایع ریسفت  یلبرا ؛ همغلا  فشک  دیفم ؛ خیش  یلاما  تاجردلا ؛ رئاصب  (- 2)

94 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. تسا يداه  یلع  مرذنم و  نم  دومرف :

یلع رذـنملا و  انا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » تلزن امل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  ثیدـح :
: لاق یلع  ردص  یلا  هدیب  برض  يدعب و  نم  يداهلا 

. نودتهملا يدتهی  کب  یلع  ای  يدعب  يداه  تنا 
هب سپس  رذنم ! منم  دومرف  تشاذگ و  دوخ  هنیس  رب  ار  شتسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : دننکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همجرت :

رـصتخم اب  ثیدح  نیا  دـننام  و  دـنوشیم . تیادـه  ناگتفایتیادـه  نم  زا  دـعب  وت  هلیـسوب  و  يداه ! ییوت  دومرف : درک و  هراشا  یلع  هناش 
«1 . » تسا هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد  يرییغت 

: ریسفت

« ٍداـه ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ   » هیآ لـیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  ریـصق  میحرلا  دـبع  زا  دوخ  دنـسب  یفاـک  رد 
رد قودـص  یفاک و  رد  ینیلک  ار  انعم  نیا  خـلا . تسا . يداـه  یلع  رذـنم و  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف :

دناهدرک تیاور  فلتخم  ياهدنسب  ناشیا  ریغ  نینچمه  دوخ و  ياهریسفت  رد  یمق  یشایع و  تاجردلا و  رئاصب  رد  رافص  رابخالا و  یناعم 
تسا ماما  وا  نوچ  تسا ، يداه  قادصم  یلع  تسا و  توعد  اب  تیاده  يانعمب  راذنا  نوچ  مرذنم  قادصم  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

نیا هچ  مالّسلا  هیلع  یلع  يداه  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رذنم  هک  دشاب  نیا  ظفل  زا  دارم  هکنیا  هن  درادن  یتوعد  و 
نبا رکاسع و  نبا  یملید و  ۀفرعملا و  باتک  رد  میعن  وبا  هیودرم و  ریرج و  نبا  هک  تسا  روثنملا  ردـلا  رد  و  دراد . تافانم  هیآ  رهاظ  اب  انعم 

َو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » هیآ یتقو  هک  دناهدرک  تیاور  راجن 
______________________________

غابص نبا  همهملا  لوصفلا  یعفاش ؛ یقهیب  بیذهتلا  ریسفت  14 ؛ يزار ج 19 / رخف  ریبکلا  ریسفت  294 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
عماج یعفاش ص 109 ؛ یجنگ  بلاطلا  ۀـیافک  هیآ ؛ لیذ  ریثک  نبا  ریـسفت  هیآ ؛ لـیذ  دـعر  هروس  یطویـس  روثنملا  ردـلا  ص 105 ؛ یکلام 

یجنلبـش ص 70؛ راصبالا  رون  148 ؛ ینیومح ج 1 / نیطمـسلا  دـئارف  هیآ ؛ لیذ  یـسلدنا  نایح  وبا  طیحملا  رحب  72 ؛ يربط ج 13 / ناـیبلا 
.129 نیحیحصلا ج 3 / یلع  كردتسملا  87 ؛ قحلا ج 3 / قاقحا  يزودنق ؛ ةدوملا  عیبانی  41 ؛ یمثیه ج 7 / نیدلا  رون  دئاوزلا  عمجم 

95 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: دومرف داهن و  شاهنیس  هب  ار  دوخ  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش . لزان  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل 
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. دنوشیم تیاده  وت  هلیـسوب  نم  زا  دعب  ناگهتفایتیادـه  یلع ، يا  یتسه  يداه  وت  دومرف : داهن و  یلع  هناش  رب  تسد  هاگنآ  مرذـنم ، نم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  ریبج ، نب  دیعـس  زا  بئاـس ، نب  ءاـطع  زا  فشکلا  باـتک  رد  مه  یبلعث  ار  تیاور  نیا 

یملـسا هدیرب  نبا  زا  ریرج ، نب  مکح  زا  شردـپ ، زا  ریهظ ، نب  مکح  نب  میهاربا  زا  دوخ  دنـسب  كردتـسم  رد  مکاح  و  هدرک . تیاور  مّلس 
دوب وا  دزن  بلاـط  یبا  نب  یلع  هکیلاـحرد  دـندروآ  بآ »  » روهط داد  روتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور 

« ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ  : » دناوخ دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  هتفرگ  ار  یلع  تسد  تفرگ  وضو  هکنآ  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
قئالخ و نازورف  لعشم  وت  دومرف : وا  هب  هاگنآ  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  : » دناوخ تشاذگ و  وا  دوخ  هنیـس  هب  ار  یلع  تسد  هاگنآ  شدوخ و  ینعی 
زا مکاح و  لیزنتلا » دهاوش  : » باتک زا  بوشآرهش  نبا  ار  تیاور  نیا  ینینچ . وت  هک  مهدیم  تداهـش  نیا  رب  یئاوق ، ریما  تیاده و  تیاغ 

دنـسملا و دئاوز  رد  دمحا  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  هتفگ  روثنملا  ردـلا  رد  یطویـس  و  هدرک ، لقن  ینابزرم  فیلات  نآرقلا » نم  لزن  ام   » باتک
بلاط یبا  نبا  یلع  زا  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  و  هتـسناد ) حیحـص  ار  تیاور  يو   ) مکاح و  طسوالا »  » باتک رد  یناربط  متاح و  یبا  نبا 

« ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » هلمج ریسفت  رد  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 
«. 1  » میداه نم  رذنم و  ادخ  لوسر  هدومرف :

ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمُهَل  یبوُط  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا 

هراشا

. دعر  29
هب  اشوخ  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  همجرت :

______________________________

.327 یئابطابط 11 / نازیملا  ریسفت  (- 1)
96 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. دنراد یماجنارس  شوخ  و  ناشلاح ،
اهنع لئس  مث  ۀنجلا . لها  یلع  اهعرف  يراد و  یف  اهلصا  ةرجش  یه  لاق : یبوط  نع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لئس  ثیدح 1 :
يراد یف  اهلـصا  تلقف  هّللا  لوسر  ای  اهنع  كانلأس  هل : لیقف  ۀنجلا . لها  یلع  اهعرف  یلع و  راد  یف  اهلـصا  ۀنجلا  یف  ةرجـش  لاق  يرخا  ةرم 

«. 1  » ةدحاو یلع  راد  يراد و  نا  لاقف  ۀنجلا  لها  یلع  اهعرف  یلع و  رادلا  یف  اهلصا  ۀنجلا  یف  ةرجش  تلقف  يرخا  ةرم  كانلأس  ّمث 
: دومرف ٍبآَم » ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط   » زا دش  لاوس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دنکیم  تیاور  شباتک  رد  یناکـسح  مکاح  همجرت :

لوسر ای  میدیـسرپ  امـش  هرابرد  نآ  زا  البق  دـش  ضرع  ناشیاب  تسا . هدـنکفا  هیاس  تشهب  لها  رب  نآ  هشیر  هک  تسا ، تشهب  رد  یتخرد 
شیاههخاش یلع و  هناخ  رد  شاهشیر  دییامرفیم  الاح  تسا و  تشهب  لها  رس  يور  شاهخاش  نم و  هناخ  رد  شاهشیر  دیدومرف  سپ  هّللا !

«2 . » تسا اج  کی  تسا و  یکی  تشهب  رد  یلع  نم و  هناخ  يرآ  دومرف : تسا ؟ تشهب  لها  رب 

: ریسفت

هب تراشب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا  نیرتهزیکاـپ  نیرتهب و  اـی  رتهزیکاـپ  رتهب و  شموهفم  تسا و  بیطا »  » ثنؤم یبوط »  » هملک دـناهتفگ 
گرزب تخرد  هب  یبوط  هکنیا  تسا  رادروخرب  يرتشیب  يایازم  زا  اعبط  رتهزیکاپ ، شلمع  رتيوق و  شنامیا  هکره  دهدیم  یقیقح  نانمؤم 

هیاس دـندوب و  قلخ  تیادـه  اـشنم  اـیند  رد  هک  ناـنآ  تسا . یقیقح  ناـنمؤم  مسجم  لـمع  عقاو  رد  تسا  هدـش  ریـسفت  گرزب  هخاـش و  رپ 
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دندنوادخ بهاوم  رتسگهیاس  زین  ترخآ  يارس  رد  مدرم ، رس  رب  هتسویپ  ناشفطل 
______________________________

.305 یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
يربط ص 5؛ نیدلا  بحم  ةرضنلا  ضایرلا  مالّسلا ص 284 ؛ هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  305 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 2)

یقتم لامعلا  زنک  317 ؛ یبطرق ج 9 / نارقلا  ماکحال  عماـجلا  59 ؛ یطویـس ج 4 / روثنملا  ردلا  یمثیه ص 8 ؛ رجح  نبا  هقرحملا  قـعاوصلا 
یلزاغم ص 268. نبا  بقانم  يزودنق ص 131 ؛ ةدوملا  عیبانی  34 ؛ يدنه ج 5 /

97 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
یبوط تخرد  ياههیاس  زا  ندرک  هدافتـسا  رد  ایند ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ییاوشیپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  توبن  نتفریذـپ 

. دنتخیر ار  نآ  رذب  ایند  رد  هک  یتخرد  نامه  دش  دهاوخ  یلجتم 
: دومرف رمع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مه  هریره  یبا  زا  ثیدح  نیا  دننام 

کلت لصا  ةرجـشلا و  کلت  ناضعا  نم  نضع  هیف  الا و  سلجم  لزنم و ال  راد و ال  رـصق و ال  ۀنجلا  یف  ام  ةرجـشل  ۀنجلا  یف  نا  ثیدح 2 :
ۀنجلا یف  ام  ةرجشل  ۀنجلا  یف  نا  رمع  ای  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  مث  مایا  هثالث  کلذ  یلع  یضم  مث  يراد  یف  ةرجـشلا 

هّللا لوسر  ای  رمع : لاق  بلاط  یبا  نب  یلع  راد  یف  اهلـصا  ةرجـشلا  کلت  ناضعا  نم  نضع  هیف  الا و  سلجم  لزنم و ال  راد و ال  ـال  رـصق و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاقف  یلع ؟ راد  یف  ةرجشلا  کلت  لصا  نا  تلق  مویلا  يراد و  یف  ةرجـشلا  کلت  لصا  نا  مویلا  کلذ  تلق 

. دحاو ۀنجلا  یف  یلع  ریرس  يریرس و  دحاو و  ۀنجلا  یف  یلع  رـصق  يرـصق و  و  دحاو ، ۀنجلا  یف  ّیلع  لزنم  یلزنم و  نا  تلمع  اما  مّلـس : و 
«1»

تشهب رد  یـسلجم  هناخ و  رـصق و  چیه  رد  تسا  یتخرد  تشهب  رد  دومرف : رمع  هب  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  همجرت :
ربمایپ تشذگ  زور  دـنچ  سپـس  تسا  نم  هناخ  رد  تخرد  نآ  هشیر  تسا و  نآ  رد  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هکنیا  رگم  تسین 

رد تخرد  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هکنآ  رگم  تسین  تشهب  رد  یسلجم  هناخ و  رصق و  چیه  رد  هک  یتخرد  تشهب  رد  رمع  يا  دومرف 
نونکا تسا و  نم  هناـخ  رد  تخرد  نآ  هشیر  دـیدومرف  ـالبق  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  رمع  تسا  یلع  هناـخ  رد  تخرد  نآ  هشیر  تسا و  نآ 

رد یلع  نم و  تخت  یلع و  نـم و  رـصق  یلع و  نـم و  لزنم  ینادیمن  رگم  دوـمرف  ترـضح  تـسا ؟ یلع  هناـخ  رد  نآ  هـشیر  دـییامرفیم 
؟ تسا یکی  تشهب 

______________________________

.59 روثنملا 4 / ردلا  يزودنق ص 109 ؛ ةدوملا  عیبانی  306 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
98 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ِباتِکْلا ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَنْیَب  َو  یِنْیَب  ًادیِهَش  ِهَّللاِب  یفَک  ْلُق 

. دعر  43
. دشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسا . باتک  ملع  وا  دزن  هک  سکنآ  ادخ و  تسا  یفاک  وگب  همجرت :

ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  یلاعت : هّللا  لوق  نع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تلأس  ثیدح 1 :
«. 1  » بلاط یبا  نب  یلع  یخا  كاذ  لاق :

: دومرف تسا ؟ یسک  هچ  دارم  مدیسرپ  ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو   » دومرف هک  ادخ  لوق  هرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  همجرت :
. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  باتکلا  ملع  وا  دزن  هک  سکنآ 
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تلقف ۀیحان  یف  اسلاج  مالـس  نب  هّللا  دـبعل  انبا  تیأرف  دجـسملا  یف  رفعج  یبا  عم  اسلاج  تنک  لاق : ءاطع  نب  هّللا  دـبع  ینثدـح  ثیدح 2 :
. بلاط یبا  نب  یلع  كاذ  امنا  ال  لاقف : مالس  نب  هّللا  دبع  ینعی  باتکلا  ملع  هدنع  اذه  ابا  نا  اومعز  رفعج : یبال 

: دوشیم رکذ  نآ  همجرت  هک  هدمآ  یلزاغم  نبا  بقانم  هلمج  زا  رگید  عبانم  رد  رتشیب  لیصفت  اب  ثیدح  نیا 
هّللا دبع  رب  میرم  وبا  نم و  دیوگیم : هک  سباح  نب  یلع  هب  دناسریم  ار  دنس  وا  دنکیم و  لقن  یلزاغم  نبا  ظفاح  گرزب  ثدحم  همجرت :
هّللا دـبع  وگب  ام  يارب  يدوب  هدرک  تیاور  نم  يارب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  لوق  زا  هک  یثیدـح  تفگ  میرم  وبا  میدـش  دراو  ءاـطع  نب 
یسک دنزرف  نیا  مدرگ  تنابرق  متفگ  درک ، رذگ  ام  رب  مالس  نب  هّللا  دبع  رسپ  هک  مدوب  هتسشن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  شیپ  نم  تفگ :

بلاط  یبا  نب  یلع  امش  قیفر  وا  هکلب  هن  دومرف  ترضح  تسوا ؟ دزن  باتک  ملع  هک  مالس ) نب  هّللا  دبع   ) تسا
______________________________

ةدوملا ص 102. عیبانی  307 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
99 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: دش لزان  شاهرابرد  ادخ  باتک  زا  یتایآ  هک  تسا 
«1 . » اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم 

ناملضفا و و  ناملوا ، هک  هتشاد  روظنم  ار  ام  دومرف : ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  هیواعم  نب  دیرب  زا  دوخ  دنسب  یفاک  رد  و 
یبا زا  یفوع  هیطع  نب  فلخ  زا  دوخ  دنسب  یناعم  رد  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ام  نیرتهب 
َلاق : » هدومرف هک  هئانث  لج  يادخ  راتفگ  يانعم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس 
یفَک ُْلق  : » هیآ رد  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ : دوب ، دواد  نب  نامیلـس  مردارب  نیـشناج  وا  دومرف : مدومن ، شـسرپ  ِباـتِْکلا » َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا 

دبع زا  یشایع  ریسفت  رد  و  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  دومرف : تسیک ؟ روظنم  ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب 
نارمع نب  مالـس  نب  هّللا  دـبع  رـسپ  نیا  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضح  تمدـخ  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اطع  نب  هّللا 

نب یلع  روظنم  دـیوگیم ، غورد  دومرف : هن ؟ ای  تسا ، حیحـص  ایآ  تسوا . ردـپ  ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم   » زا روظنم  هک  تسا  دـقتعم  نینچ 
«. 2  » تسا بلاط  یبا 

ِءامَّسلا یِف  اهُعْرَف  َو  ٌتِباث  اهُلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَمِلَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َفْیَک  َرَت  ْمَل  َأ 

هراشا

. میهاربا  24
یتخرد  دننام  هک  كاپ ، ینخس  هدز : لثم  هنوگچ  ادخ  يدیدن  ایآ  همجرت :

______________________________

دهاوش 669 ؛ یطویـس ج 4 / روثنملا  ردلا  يزودـنق ص 121 ؛ هدوملا  عیبانی  یلزاغم ص 313 ؛ نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  بقاـنم  (- 1)
يربح ص 285. مکح  نب  نیسح  مالّسلا  هیلع  یلع  یف  نارقلا  لزن  ام  307 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا 

.388 نازیملا 11 / ریسفت  (- 2)
 100 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تنس 149  لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
؟ تسا نامسآ  رد  شاهخاش  راوتسا و  شاهشیر  هک  تسا  كاپ 
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: تلقف مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  یلع  تلخد  لاق : یمعثخلا  مالس  نع  ثیدح :
رمثلا و  نینمؤملا ، ریما  یلع  عرفلا  و  دـمحم ، ةرجـشلا  مالـس  ای  لاق : ِءامَّسلا » ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباـث  اُهلْـصَأ  : » یلاـعت هّللا  لوق  هّللا  لوسر  نب  اـی 

نم تام  اذاف  تیبلا ، لها  انوبحم  انتعیـش و  قرولا  و  ۀـمطاف ، دـلو  نم  ۀـمئالا  نصغلا  کلذ  بعـش  و  ۀـمطاف ، نضعلا  و  نیـسحلا ، نسحلا و 
«1 . » ۀقرو ۀقرولا  کلت  ناکم  رّضخا  دولوم  انیّبحمل  دلو  اذاف  ۀقرو ، ةرجشلا  نم  رثانت  لجر  انتعیش 

رـسپ يا  مدرک : ضرع  یلع و  نب  دـمحم  نب  رفعج  یبا  یلع  رب  مدـش  لخاد  تفگ  هک  یمعثخ  مالـس  زا  دنـس  اب  دـننکیم  تیاور  همجرت :
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  تخرد ، ةرجش و  مالـس ، يا  دومرف : هچ ؟ ینعی  ِءامَّسلا » ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ   » ادخ لوق  ادخ ! لوسر 

همطاف نادنزرف  زا  همئا  نآ  کچوک  ياههخاش  همطاف و  شاهخاش ، نیسح و  نسح و  شاهویم ، نینمؤملا و  ریما  نآ  هنت  تسا و  مّلـس  هلآ و 
هدش و ادج  تخرد  نیا  زا  یگرب  دورب  ایند  زا  ام  نایعیش  زا  مادک  ره  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ناتسود  نایعیش و  نآ  ياهگرب  و 

. دوشیم زبس  تخرد  نیا  رد  یگرب  دیایب  ایند  هب  يدولوم  ره 

: ریسفت

« هبیط هملک   » زا دارم  هکنیا  دروم  رد  ثیبـخ ، هملک  لـطاب  هبیط و  هملک  قح  تسا  هدـش  مسجم  لاـثم  کـی  رد  رفک  ناـمیا و  لـطاب ، قح و 
نآرق و ای  یقیقح  نانموم  یضعب  و  « 2  » یهلا رماوا  یضعب  نامیا ، یضعب  دیحوت ، هملک  ار  نآ  یضعب  تسا . وگتفگ  نارـسفم  نیب  تسیچ ؟

همه  نایم  زا  ام  و  هتسناد ، « 3  » دنوادخ هیزنت  حیبست و 
______________________________

يروباشین ج 3/ مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتـسملا  یعفاش ص 220 ؛ یجنگ  بلاطلا  ۀیافک  311 ؛ یناکـسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
.46 يوانم ج 3 / ریدقلا  ضیف  320 ؛ ینالقسع ج 6 / رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  22 ؛ ریثا ج 4 / نبا  هباغلا  دسا  126 ؛

.480 نایبلا 5 و 6 / عمجم  ریسفت  (- 2)
.309 / 8 یناعملا : حور  (- 3)

101 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: میهدیم حیضوت  نمؤم  تمظع  هرابرد  يرصتخم  تسا  حیحص  دوخ  ياج  رد  هک  لاوقا 

مه بیط ، تسا و  كاـپ  حوراـب ، باداـش و  زبس و  ةرجـش »  » دـننامب دـشر  ياراد  هشیمه  رادـناج و  تکرح ، اـب  اـیوپ و  تسا  يدوجوم  وا 
زا هتفرگ  تأشن  وا  دوجو  لـصا  هبیط »  » هدـنزومآ شنخـس  تربع و  رکف و  شتوکـس  وا ، سلجم  مه  وا  رظنم  مه  شنطاـب ، مه  شرهاـظ و 

«. ٌِتباث اُهلْصَأ  . » هدیناود هشیر  تساهلاس  ییوگ  هک  هدرک  خوسر  وا  نورد  رد  نامیا  نانچنآ  حلاص ، لمع  شیاههخاش  عرف و  و  نامیا ،
هب هتفاکـش  ار  اوه  هنیـس  تیـصخش  نیا  ياههخاش  فصاوعلا .» هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک   » درادن ار  وا  ندـنکرب  ییاناوت  ینافوط  چـیه  هک 

باریـس وا  ياهتمکح  روخـشبآ  زا  ناگمه  دـشوجیم و  همـشچ  نوچ  وا  رکف  وا  نابز  وا  ملق  ِءامَّسلا » ِیف  اـهُعْرَف   » هدرک ذوفن  اهنامـسآ 
يو نامیا  بتکم  هدـشتیبرت  نادـنزرف  رمثرپ ، باداش و  هشیمه  تسا و  زبس  هشیمه  تسوا  زا  تکرباب  ياههویم  اـهَلُکُأ » ِیتُْؤت   » دـنوشیم

هب ار  ادخ  هب  قشع  تبحم و  رهم و  میسن  هدنیآ  ياهلسن  رد  وا  دوجو  ياههلالس  زیگنالد  يوب  نیریش و  معط  و  وا ، هتسشن  راب  هب  ياههویم 
میوگیم ار  یبن  تیب  لها  اهِّبَر » ِنْذِِإب   » شیوخ راگدرورپ  هتـساوخ  قباطم  راک ، ره  رد  لاح و  ره  رد  اما  ٍنیِح » َّلُک   » دننایوبیم ادـخ  قلخ 

تیادـه نایکاخ و  تیبرت  يارب  توکلم ، کلم و  هحفـص  رد  ناشرونرپ  دوجو  نیجع و  نآرق  اب  ناـناج  فطل  هب  ناـشناج  هریـش  هک  ناـنآ 
. نیبم یبرع  ناسل  هب  سنا  نج و  بلق  رب  نیملاعلا  « 1  » بر لیزنت  رسفم  امنهار ، راگزومآ و  هتسویپ  نانآ 

*** ______________________________

192 و 195. میرک 26 / نآرق  زا  سابتقا  (- 1)
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102 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

« َنیِلِباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  یِف  ام  انْعَزَن  َو  »

هراشا

. رجح  47
. دناهتسشن رگیدکی  يوربور  ییاهتخت  رب  هناردارب  مینک ، رب  تسا  نانآ  ياههنیس  رد  یناسفن ) ياههبئاش  و   ) هنیک هچنآ  و  همجرت :

یف یعم  تنا  مالّـسلا : هیلع  یلعل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نا  لاق : یف  وا  یبا  نب  دیزی  نع  هدانـساب  لبنح  نب  دمحا  نع  ثیدح :
«1 . » نیلباقتم ررس  یلع  اناوخا  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  الت  مث  یقیفر  یخا و  تنا  و  ۀمطاف ، یتنبا  عم  ۀنجلا  یف  يرصق 

رـصق رد  نم  اب  وت  یلع ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  زا  همجرت :
رب هناردارب  درک : توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپـس  یتسه . نم  قیفر  نم و  ردارب  وت  یلع ! يا  همطاف ، مرتخد  نآ  راـنک  رد  یتسه ، تشهب 

. دناهتسشن رگیدکی  يوربور  ییاهتخت 

: ریسفت

ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  دوشیم  هدـید  نآ  نیع  ترخآ  رد  دـب ، هچ  کین و  هچ  دوش  ماـجنا  اـیند  رد  هچره 
7 و 8. ُهَرَی 99 / ارَش 

هک تمایق  دنتساوخن  مدرم  ریخ  زج  دنتفرگن و  لد  هب  ار  يدحا  هنیک  دنتسیز و  افصاب  دندوب و  كاپ  دنتخودنین  لیاضف  زج  ایند  رد  هک  اهنآ 
رد قرغ  مارآ و  یطیحم  رد  كاـپ  ییاـهناسنا  دوـشیم . نشور  ییاـهناسنا  نینچ  حور  لد و  يـالج  افـص و  تـسا  زورب  روـهظ و  هـنحص 

دناهتفگ هک  تسین  یتفگـش  ياج  چـیه  دـنظوفحم . قح  تمحر  راوج  رد  هتـسشن ، مه  لباقم  مه و  راـنک  رد  دـنوادخ ، فاـطلا  بهاوم و 
. وج وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 

______________________________

. يدنه لمسب  هّللا  دبع  زا  بلاطملا ص 73  حجرا  (- 1)
: تسا هدمآ  زین  نارگید  بتک  رد  نومضم  نیمه  هب  کیدزن  و 

قعاوصلا یطویـس ص 114 ؛ ءافلخلا  خـیرات  523 ؛ ریثا ج 6 / نبا  هباحـصلا  ۀـفرعم  یف  هباـغلا  دـسا  219 ؛ يدـنه ج 6 / یقتم  لاـمعلا  زنک 
یعفاش ص 158. غابص  نبا  نیبغارلا  فاعسا  یمثیه ص 117 ؛ رجح  نبا  هقرحملا 

103 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. لحن َنوُمَْلعَت 43  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  *** 

. دینادیمن امش  رگا  ار  باتک  لها  دیسرپب  سپ  ناشیدب ، میداتسرفیم  یحو  هک  ار  ینادرم  رگم  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و  همجرت :
«1 . » رکذلا لها  نحن  مالّسلا  هیلع  یلع  لاق  َنوُمَْلعَت » ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   » تلزن اّمل  لاق : یفعجلا  رباج  نع  ثیدح :

. میتسه ام  رکذ  لها  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش  لزان  ِرْکِّذلا ...  َلْهَأ  اُولَئْسَف  هیآ  یتقو  تفگ : یفعج  رباج 
: کباتک یف  نا  اولاقف : بطخا  نب  یح  فیضلا و  نب  کلام  فارـشالا و  نب  بعک  هیلا  لبق  اذا  باطخلا  نب  رمع  دنع  تنک  لاق : يدس  نع 

ۀمایقلا موی  اهلک  نانجلاف  نیضرا  عبس  تاومس و  عبـسک  ةدحاو  ۀنج  ۀعـس  تناک  اذا  نارمع » لآ   133  » ُضْرَْألا َو  ُتاوامَّسلا  اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو 
لاقف هیلع . هلأسملا  يدوهیلا  یقلاف  متنک ؟ یش  یف  أ  لاقف : بلاط ، یبا  نب  یلع  لخد  ذا  کلذ  یف  مه  امنیبف  ملعا  ال  رمع : لاقف  نوکت ؟ نیا 
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یبنلا و یلا  یلع  ءاجف  هّللا  ملع  یف  نوکت  نانجلا  کلذـک  هل  لاقف  هّللا . ملع  یف  هل : اولاق  نوکت ؟ نیا  لیللا  لبقا  اذا  راهنلا  نا  ینوربخ  مهل :
«2 . » َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  یلاعت  هلوق  لزنف  کلذب  هربخا 

دیوگیم هک  تسا  ياهیآ  امش  باتک  رد  دندیـسرپ  دندمآ و  بطخا  نب  یح  کلام و  بعک و  دندوب  رمع  دزن  دنکیم  لقن  يدس  همجرت :
اجک تشهب  ياهغاب  هیقب  دراد  هعسوت  نینچ  تشهب  کی  رگا  تسا . نیمز  اهنامسآ و  هزادنا  هب  تشهب  ضرع 

______________________________

.5 يربط 17 / نایبلا  عماج  (- 1)
ینارحب ص 240. مارملا  ۀیاغ  (- 2)

104 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
؟ دندیسرپ ار  هلأسم  دندرک و  دروخرب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  اهنآ  منادیمن . تفگ  رمع  دنتسه ؟

ملع رد  مه  رگید  ياهتشهب  دومرف  مه  یلع  ادخ ، ملع  رد  دنتفگ  اهنآ  تساجک ؟ زور  دیآیم  بش  دوریم و  زور  یتقو  دومرف  ترـضح 
. دش لزان  دینک  لاوس  رکذ  لها  زا  اُولَئْسَف ...  هیآ  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  ار  عقو  ام  دندیسر و  ادخ  لوسر  ترضح  تمدخ  هاگنآ  دنتسه  ادخ 
انز بکترم  رمع ، نامز  رد  ینونجم  نز  دناهدروآ  دـنکیم . نایب  ار  وا  يدادادـخ  ملع  زا  ياهشوگ  ماما ، ياهتواضق  ترـضح و  تاملک 

فیلکت رفن  هس  هک  ياهدینـشن  ار  ادخ  لوسر  لوق  ایآ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـننک  مجر  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  دـش  رادراب  هدـش و 
رمع دوبن  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ  رمع  سپ  دوش . رادیب  ات  هدیباوخ  موس  دوش و  گرزب  ات  هچب  مود  دوش و  لقاع  ات  هناوید  لوا  دنرادن 

«1 . » دشیم كاله 
ءارسا ًاقوُهَز 81  َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق  َو  *** 

. تسا یندش  دوبان  لطاب  يرآ ، دش . دوبان  لطاب  دمآ و  قح  وگب  و  همجرت :
نود نم  دبعی  امنـص  نوتـس  هئام و  ثالث  هلوح  تیبلا و  یف  ۀکم و  یبنلا  عم  انلخد  هّللا : دبع  نب  رباج  یل  لاق  لاق : هریره  یبا  نع  ثیدـح :

: هل لاق  نینمؤملا و  ریما  یلا  هّللا  لوسر  رظنف  لبه ، هل : لاقی  لیوط  منـص  تیبلا  یلع  ناک  و  اههجول ، اهلک  تیقلاف  هّللا  لوسر  اهب  رماـف  هّللا ،
هلمح عطتسا  مل  يرهظ  یلع  سلج  املف  ینبکرت . لب  هّللا  لوسر  ای  تلق : ۀبعکلا . رهظ  نع  لبه  یقل  کیلع ال  بکرا  وا  یلع  بکرت  یلع  ای 

نا تدراول  ۀمسنلا  أرب  ۀنجلا و  قلف  يذلا  وف  هیلع ، تیوتسا  هرهظ و  یل  أطأطف  لزن  کحـضف و  کبکرا ، هّللا  لوسر  ای  تلقف : ۀلاسرلا ، لقثل 
يدیب  اهتسسمل  ءامسلا  سما 

______________________________

نیطمسلا 1/ دئارف  یبقعلا ص 81 ؛ ریاخذ  114 ؛ دواد 4 / یبا  ننس  صاوخلا ص 87 ؛ ةرکذت  95 ؛ لامعلا 3 / زنک  74 ؛ باعیتسالا 3 / (- 1)
.66

105 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
بهذ ینعی و  ُلِطاْبلا » َقَهَز  َو   » هّللا لوسر  دـمحم  هّللا ، الا  هلا  ال  لوق : ینعی  ُقَْحلا  َءاج  ُْلق  َو  یلاعت : هّللا  لزناف  هبعکلا  رهظ  نع  لبه  تیقلاـف 

. نیتعکر هیف  یلصف  تیبلا  لخد  مث  ابهاذ . ینعی  ًاقوُهَز » َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ   » مانصالا ةدابع 
تب میدـش 360  هکم  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  تفگ  هک  دـنک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  دنـس  اب  هریره  وبا  همجرت :

هب یهاگن  ربمایپ  لبه . مانب  دوب  یگرزب  تب  اهنآ  نایم  رد  دنربب  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  داد  روتـسد  ربمایپ  دـندشیم ، تدابع  هک  تشاد  دوجو 
نییاـپ هب  هبعک  ماـبتشپ  زا  ار  گرزب  تب  نیا  اـت  وت ، رب  نم  اـی  وـش  راوـس  نم  رب  یلع ! اـی  دوـمرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما 
لمحت تردق  مدرک  ساسحا  داهن  نم  تشپ  هب  اپ  هّللا  لوسر  یتقو  تفگ : ماما  دیوش  راوس  نم  رب  امش  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : یلع  میزادنا ،
تـشپ درک و  ياهدـنخ  ربماـیپ  مریگیم  رارق  امـش  تشپ  رب  نم  هّللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  دوب  تلاـسر  تنازو  زا  نیا  مرادـن و  ار  ناـشیا 
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مدرکیم هدارا  رگا  ماگنه  نآ  رد  دیرفآ  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  مسق  متفرگ . رارق  ترـضح  شود  رب  نم  دومن و  هدامآ  نم  يارب  ار  شیوخ 
نیا یلاعت  دنوادخ  سپ  متخادنا . هبعک  مابتشپ  زا  ار  لبه  هاگنآ  مدرکیم ) یبیجع  يدنلب  ساسحا   ) متـسناوتیم مشکب  تسد  ار  نامـسآ 

َلِطاْبلا َّنِإ   » دش مامت  شنارود  اهتب  تدابع  ینعی  ُلِطاْبلا » َقَهَز  َو   » هّللا لوسر  دمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ینعی ال  ُّقَْحلا » َءاج  ُْلق  َو  : » درک لزان  ار  هیآ 
«1 . » دندرازگ زامن  اجنآ  رد  تعکر  ود  هدش و  هبعک  لخاد  سپس  تسا  ینتفر  لطاب  ًاقوُهَز » َناک 

نایب زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شود  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتفر  الاب  نایرج  نآ  رد  هک  يرییغت ، رـصتخم  اب  ثیدح و  نیا  دننام 
«2 . » دوشیم هراشا  راثآ  نآ  زا  ياهنومن  هب  هک  تسا  هدمآ  فلتخم  دانسا  اب  تنس  لها  نیثدحم  راثآ  زا  يریثک  رد  دشاب  هدش 

______________________________

. لیزنتلا دهاوش  رد  یناکسح  (- 1)
ماهوا  عضوم  رد  يدادغب  بیطخ  صئاصخلا ص 31 ؛ رد  یئاسن  84 و 151 ؛ دنسم ج 1 / رد  لبنح  نب  دمحا  (- 2)

106 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. فهک اَهل 7  ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ 

. میداد رارق  نآ  يارب  يرویز  تسا  نیمز  رب  هک  ار  هچنآ  ام  تقیقح  رد  همجرت :
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس  لاق : « 2  » رسای نب  رامع  نع  رخآ  قرط  نم  و  « 1  » دوعسم نبا  هّللا  دبع  نع  ءاطع  نع  ةداتق  نع  ثیدح :

کیلا ّببح  و  اهیف ، كدّـهز  و  ایندـلا ، کیلا  ضّغب  : » اهنم نسحاـب  داـبعلا  نیزی  مل  هنیزب  کـّنیز » هّللا  نا  یلع  اـی  : » یلعل لوقی  مّلـس  هلآ و 
« اماما کب  اوضر  و  اعابتا ، مهب  تیضرف  . » ءارقفلا

! یلع يا  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مدینـش  تفگ  هک  رـسای  نب  رامع  زا  دننکیم  لقن  تیاور 
رد ارت  داد و  رارق  وت  ضوغبم  ار  ایند  هکنیا  یکی  دناهدشن . نیزم  تنیز  نآ  زا  رتهب  هب  مدرم  زا  يدحا  هک  هدرک  نیزم  یتنیز  هب  ارت  دنوادخ 

ماما وت  هکنیاب  یضار  زین  اهنآ  دنشاب و  وت  وریپ  اهنآ  هک  يدش  یـضار  وت  درک و  بوبحم  وت  دزن  ار  ءارقف  هکنیا  رگید  دینادرگ و  دهاز  ایند 
«. 3  » یشاب اهنآ 

ادُو ُنمْحَّرلا  ُمُهَل  ُلَعْجَیَس  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

هراشا

. میرم  96
______________________________

رد یمزراوخ  368 ؛ كردتسملا ج 2 / رد  يروباشین  مکاح  302 ؛ دادغب ج 13 / خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  432 ؛ قیرفتلا ج 2 / عمجلا و  - 
بلاطلا ص 257. ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  407 ؛ لامعلا ج 6 / زنک  رد  يدنه  یقتم  بقانملا ص 71 ؛

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  دوعسم  نبا  لاح  حرش  (- 1)
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  رسای  رامع  لاح  حرش  (- 2)

ءایلوالا ۀیلح  ح 148 ؛ یلزاغم ص 105 ، نبا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بقاـنم  354 و 395 ؛ یناکـسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش  (- 3)
ریما همجرت  یمزراوخ ص 69 ؛ قفوم  بقانملا  166 ؛ یلزتعم ج 9 / دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  71 ؛ یناهفصا ج 1 / میعن  وبا  ظفاح 

23؛ ریثا ج 4 / نبا  هباغلا  دسا  يربط ص 100 ؛ نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  212 ؛ رکاسع ج 2 / نبا  قشمد  خیرات  نم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
121 یمثیه ج 9 / دئاوزلا  عمجم  222 ؛ يدنه ج 12 / یقتم  لامعلا  زنک  یفنح ص 102 ؛ يدنرز  نیطمسلا  راد  رد  مظن 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. دهدیم رارق  اهلد  رد  یتبحم  نانآ  يارب  نامحر  يادخ  يدوز  هب  دناهدرک . هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  همجرت :

زا يردخ ، نب  دیعس  زا  هفینح ، نب  دمحم  زا  هباحـص ، زا  یلع ، نب  دیز  زا  سابع ، نبا  زا  فلتخم  قرطب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يدایز  ثیداحا 
ینمؤم تسا : نیا  ثیداحا  نومضم  و  تسا . هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  نارگید  هّللا و  دبع  نب  رباج 

: دوشیم هراشا  اهنآ  لقن  ياوتحم  عبانم و  زا  یضعب  هب  هنومن  باب  زا  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  تبحم  وا  بلق  رد  هکنیا  رگم  تسین 
كدـنع یل  لعجا  مهللا  لق  یلع  ای  بلاط : یبا  نب  یلعل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : بزاـع  نب  ءاربلا  نع  ثیدـح :

تلزنا لاق : ادُو » ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » یلاعت هّللا  لزناف  ةدوم . نینمؤملا  بولق  یف  یل  لعجا  و  ادـهع ،
«1 . » بلاط یبا  نب  یلع  یف 

دزن يدهع  نم  يارب  ادنوادخ  وگب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا 
. دیدرگ لزان  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  ماگنه  نیا  رد  نکفیب  ارم  تدؤم  نانمؤم  ياهلد  رد  هدب و  رارق  تدوخ 

یلع و تبحم  شبلق  نورد  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  ادـیپ  یناـمیااب  درف  چـیه  هک  دـننکیم  لـقن  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  هفینح  نب  دـمحم  زا 
. تسا وا  نادناخ 

ار ایند  مامت  رگا  تشاد و  دهاوخن  نمشد  زگره  دراد  نمشد  ارم  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  مریشمش  نیا  اب  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 
تروصهب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسنآ  رطاخ  هب  نیا  تشاد  دهاوخن  تسود  دراد  تسود  ارم  هک  مزیرورف  قفانم  ماک  رد 

دهاوخن لد  رد  ار  وت  تبحم  یقفاـنم  چـیه  تشاد و  دـهاوخن  نمـشد  ار  وت  ینمؤم  چـیه  یلع  يا  تسا : هدوـمرف  نم  هب  عطاـق  مکح  کـی 
. تشاد

______________________________

. میرم هفیرش 96  هیآ  قباطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تلیضف  رد  ثیدح  کی  یبرع  نتم  هنومن  (- 1)
108 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: ریسفت

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : زا  بانج  نآ  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب ، یبا  زا  دوخ  دنـسب  یمق  ریـسفت  رد 
نامه نیا  دـهدیم و  رارق  ار  نینمؤملا  ریما  تیالو  تبحم و  نانآ  يارب  ادـخ  ینعی  دومرف : مدیـسرپ ، ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا 

. تسا هداد  هدعو  هیآ  نیا  رد  ادخ  هک  تسا  ّيدو 
مالّـسلا هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدرک . تیاور  بانج  نآ  زا  ریـصب  یبا  زا  دوخ  دنـسب  یفاـک  ار  تیاور  نیا 

: دومرف
یلاعت يادخ  نایرج ، نیا  زا  دعب  ةّدؤم » نینمؤملا  رودـص  یف  یل  لعجا  و  ادو ، كدـنع  یل  لعجا  و  ادـهع ، كدـنع  یل  لعجا  مهللا  : » وگب
لزاـن یلع  قح  رد  هیآ  نیا  هک  درک : هفاـضا  هاـگنآ  ادُو ،» ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا 

لزان بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  يربط و  هک  تسا  باتک  نامه  رد  و  هدـش .
نینمؤم بولق  رد  تبحم  ّدو  زا  دوصقم  دوـمرف : و  ادُو » ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم هک  هدـش 

چیه هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هکنیا  یکی  تسا ، لوق  دـنچ  نآ  رد  هک  هتفگ : ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  و  تسا .
هک هدمآ : یلامث  هزمح  یبا  ریسفت  رد  تسا و  هدیسر  سابع  نبا  زا  نیا  تسه . مالّسلا  هیلع  یلع  تبحم  شبلق  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم 

لعجا و  ادهع ، كدـنع  یل  لعجا  مهللا  وگب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  درک  تیاور  میارب  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ماما 
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نیا ریظن  درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  شلاـبند  دـناوخ  ار  اـعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـما  ادو ، نینمؤملا  بولق  یف  یل 
. تسا هدش  تیاور  زین  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  تیاور 

ییاههنومن  هب  تسا . هدمآ  تنس  لها  راثآ  زا  يریثک  رد  قوف ، ثیداحا  دننام 
109 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ِِهب ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِیلْوَق  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق  *** 
. هط ات 31  ِيرْزَأ 25 

و دـنمهفب . ار  منخـس  ات  ياشگب  هرگ  منابز  زا  و  زاس ، ناـسآ  نم  يارب  ار  مراـک  و  نادرگ ، هداـشگ  ار  ماهنیـس  اراـگدرورپ ، تفگ : همجرت :
. نک راوتسا  وا  هب  ار  متشپ  ار ، مردارب  نوراه  هد ، رارق  مناسک  زا  يرایتسد  نم  يارب 

لئاسم نیمه  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  هدش ، دراو  تنس  لها  نادنمـشناد  بتک  رد  هک  یتایاور  زا 
ربمایپ داهن . ار  نینمؤملا  ریما  مان  نوراه ، مان  ياجهب  هک  توافت  نیا  اب  تساوخ . دوب ، هتساوخ  ادخ  زا  شفادها  دربشیپ  يارب  یسوم  هک  ار 

: هک درک  اضاقت  دنوادخ  هاگرد  زا 
يراد و هداشگ  ار  ماهنیـس  مهاوخیم  وت  زا  ادـخ ! يا  درک . اـضاقت  ار  نآ  یـسوم  مردارب  هک  منکیم  اـضاقت  ناـمه  وت  زا  نم  اراـگدرورپ !

ریزو نم  يارب  متیب  لها  زا  تسا و  نم  ردارب  هک  ار  یلع  دـننک  كرد  ار  منانخـس  ات  ییاشگب  مناـبز  زا  هرگ  ینک ، ناـسآ  نم  رب  ار  اـهراک 
لاح هب  وت  هک  مینک  دای  رایسب  ار  وت  مییوگ و  حیبست  رایسب  ار  وت  ات  نادرگ  کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  نک و  مکحم  وا  اب  ار  متشپ  یهد  رارق 

. ییانیب ریصب و  ام 
لقن  ار  نومضم  نیمهب  کیدزن  نیثدحم  ءاملع و  ناگرزب  زا  يدایز  هدع 

______________________________

يربط ج 2/ ةرـضنلا  ضایر  125 ؛ یمثیه ج 9 / دـئاوزلا  عمجم  نیطمـسلا ص 85 ؛ ررد  مظن  130 ؛ یناـعملا ج 16 / حور  روکذـم ؛ هیآ  - 
يربط ص 89؛ یبقعلا  رئاخذ  161 ؛ نارقلا ج 11 / ماکحال  عماج  425 ؛ يرشخمز ج 2 / فاشک  79 ؛ ینیومح ج 1 / نیطمسلا  دئارف  207 ؛

یمزراوخ ص 197. بقانملا  یکلام ؛ غابص  نبا  همهملا  لوصفلا 
110 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: دوشیم افتکا  نآ  هنومن  کی  هب  « 1  » دناهدرک
هلها نم  اریزو  هل  لعجی  نا  هبر  اعد  یسوم  نا  رشبا ، رشبا و  لاقف : بلاط  یبا  نب  یلع  دیب  مالّسلا  هیلع  یبنلا  ذخا  لاق : دیـسا  نب  هفیذح  نع 

. يرما یف  هکرشا  يرهظ و  هب  ددشا  یخا  یلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجی  نا  یبر  وعدا  ّینا  و  نوراه ،

ْمِهِّبَر یِف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه 

هراشا

. جح  19
. دننکیم زیتس  مهاب  ناشراگدرورپ  هرابرد  هک  دنرگیدکی  نانمشد  هورگ  ود  نیا  همجرت :

: لاق دابع  نب  « 2  » سیق نع  ثیدح :
« ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه   » یلاعت هلوق  نا  امسق  مسقل  « 3  » رذ ابا  تعمس 

. ۀبتع نب  دیلولا  هبیش و  هبتع و  ثرحلا و  نب  ةدیبع  یلع و  هزمح و  ردب ، موی  اوزرب  نیذلا  یف  تلزن 
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: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هدابع  نب  سیق  زا  همجرت :
دیلو بیترت  هب  دندمآ و  دربن  نادیم  هب  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  مالّسلا ، هیلع  یلع  ناناملسم ، زا  رفن  هس  ردب ، گنج  زور 

رذ وبا  درک . نایب  ار  نازرابم  نیا  تشونرـس  و  دش ، لزان  قوف  هیآ  سپـس  دندروآرد . ياپ  زا  ار  هعیبر  نب  هبیـش  هعیبر و  نب  هبتع  هبتع و  نب 
هدش  لزان  قوف  نادرم  هرابرد  هیآ  نیا  هک  درکیم  دای  دنگوس 

______________________________

نآرقلا نم  لزن  ام  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ثدـحم  ظفاح  368 ؛ لیزنتلا ج 1 / دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  روثنملا ؛ ردلا  رد  یطویـس  (- 1)
بقانملا ص رد  یلزاغم  نبا  120 ؛ قشمد ج 1 / خیرات  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ماما  همجرت  رد  رکاسع  نبا  مالّسلا ؛ هیلع  یلع  یف 

لئاضف ص 202. باتک  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  باب  زا  ثیدح 280  رد  لبنح  نب  دمحا  ح 375 ؛ ، 328
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  سیق  لاح  حرش  (- 2)
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  رذ  ابا  لاح  حرش  (- 3)

111 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » تسا

: ریسفت

همـصاخم لادج و  نیا  دنیامن  وحم  ار  قح  لها  هک  دندوب  شالت  رد  دنداتـسیایم و  قح  لباقم  رد  لطاب  نارادفرط  خیرات  لوط  رد  هشیمه 
هب مالـسا  مچرپ  هک  هاگنآ  تسا . هتـشاد  همادا  دوخ  هب  صتخم  ياهویـش  یلکـشب و  ناکم  نامز و  ره  رد  عورـش و  لیباق  لـیباه و  ناـمز  زا 

ار اهناسنا  تیاده  غارچ  دندرک  شالت  نارادمروز  نارادرز و  ینابیتشپ  اب  دندیدیم  رطخ  رد  ار  شیوخ  عفانم  هک  يرصانع  دمآ  رد  زازتها 
«2  » دشاب یقاب  هشیمه  مدرم  تیاده  رون  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  هکنآزا  لفاغ  دننک  شوماخ 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ات  دندیشک  اههشقن  دندرک و  اههئطوت  هچ  دوب  یمالسا  تضهن  ناربهر  رب  دندزیم  هک  ياهبرض  لوا  اتـسار  نیا  رد 
تسادخ تنس  ییوگ  یلو  دنتخادنا  هار  هب  اهگنج  دندرک و  اهیشکفص  دننز  نیمز  رب  ار  مالسا  مچرپ  دنناسر و  بیـسآ  مّلـس  هلآ و  و 

. تسنآ زا  ياهنومن  رفک  نارادمدرس  لباقم  رد  ةدیبع  هزمح ، مالّسلا ، هیلع  یلع  مالسا  نارادرس  يدنبفص  دنوش  زوریپ  قح  نادرم  هک 
. ءارعشلا َنِیبَْرقَْألا 214  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  *** 

______________________________

لیذ یبطرق  نآرقلا  ماکحال  عماجلا  هیآ ؛ لیذ  یطویـس  لوزنلا  بابـسا  هیآ ؛ لیذ  يزار  رخف  ریبکلا  هیآ ؛ لیذ  یـسولآ  یناـعملا  حور  (- 1)
لوزنلا بابسا  386 ؛ يروباشین 2 / مکاح  كردتسملا  245 ؛ ملسم 8 / حیحص  ح 264 ؛ ، 181 ج 6 / ح 17 ، ، 183 يراخب 5 / حیحص  هیآ ؛

یلع مامالا  بقانم  486 ؛ یناکسح 1 / لوزنلا  دهاوش  276 ؛ یقهیب 3 / يربکلا  ننسلا  17 ؛ دسا 3 / نبا  يربکلا  تاقبطلا  يدحاو ص 230 ؛
. هیآ لیذ  یسربط  نایبلا  عمجم  یمزراوخ ص 104 ؛ بقانملا  یلزاغم ص 264 ؛ نبا  مالّسلا  هیلع 

شوماخ ناشناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم   ... » ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری   32 میرک 9 / نآرق  (- 2)
 ...«. دزاس راکشآ  مامت و  ار  دوخ  ییانشور  هک  دهاوخیمن  نیا  زج  ادخ  دننک و 

112 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. هد رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  و  همجرت :

هب توعد  غالبا  رومأم  امـسر  تثعب  موس  لاس  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هدـمآ ، یمالـسا  خـیراوت  رد  هچنآ  ساسارب  همدـقم :
ْرِذـْنَأ َو  هیآ : هک  یماگنه  اما  دـندوب  هدـش  اریذـپ  ار  مالـسا  یمک  دادـعت  تفرگیم و  ماجنا  هنایفخم  توعد  نامز  نآ  ات  اریز  دـش  دـیحوت 
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دش رومأم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  رجح  َنیِکِرْشُْملا 94  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف  هیآ  َنِیبَْرقَْألا و  َکَتَریِـشَع 
«1 . » تسا دروم  نیمه  رد  هیآ  نیا  دنک و  عورش  نادنواشیوخ  زا  تسخن  دزاس و  راکشآ  ار  دوخ  توعد 

مهنم لجرلا  الجر ، نوعبرا  ذـئموی  مه  بلطملا و  دـبع  ینب  هّللا  لوسر  عمج  َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  تلزن : امل  لاق : ءارب  نع  ثیدـح :
نم بعقب  اعد  مث  اوردص ، یتح  اولکاف  ةرشع  موقلا  اندف  هّللا  مسب  اوندا  لاق : مث  اهمدآف  ةاش  لجرب  ایلع  رمأف  سعلا ، برشی  ۀنـسملا و  لکای 

تکـسف لجرلا !! هب  مکرحـسا  ام  اذه  لاقف : بهل  وبا  مهردبف  اوور  یتح  موقلا  برـشف  هّللا  مسبب  اوبرـشا  مهل : لاق  مث  ۀعرج  هنم  عرجف  نبل 
لاقف هّللا  لوسر  مهرذنا  مث  بارشلا  ماعطلا و  نم  کلذ  لثم  یلع  دغلا  نم  مهاعد  مث  ملکتی ، ملف  ذئموی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا 

ینوعیطا اوملـساف و  ةرخالا  ایندـلاب و  مکتئج  مکدـحا  هب  ءیجی  امل  ریـشبلا  ّلج و  ّزع و  هّللا  نم  مکیلا  ریذـنلا  انا  ینا  بلطملا  دـبع  یبن  اـی 
کلذ داعا  و  موقلا ، تکسف  ینید ؟ یضقی  یلها و  یف  یتفیلخ  يدعب و  ییصو  ییلو و  نوکی  و  ینرزاوی ؟ مکنم و  ینیخاوی  نم  و  اودتهت ،

. انا یلع : لوقی  موقلا و  تکسی  کلذ  لک  اثالث 
!! کیلع هرّما  دقف  کنبا  عطا  بلاط : یبال  نولوقی  مه  موقلا و  ماقف  تنا . لاقف :

زا دندوب و  رفن  دودح 40  زور  نآ  رد  اهنآ  درک  توعد  بلاط  وبا  هناخ  هب  ار  شکیدزن  ناگتسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  همجرت :
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  اذغ  فرص  زا  سپ  دنتشاد  روضح  بهل  وبا  و  هزمح ، بلاط ، وبا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهومع 

نامه  يادرف  اذل  درب  نایم  زا  ار  هنیمز  دوخ  ياههتفگ  اب  بهل  وبا  دنک  غالبا  ار  دوخ  هفیظو  تساوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و 
______________________________

.280 ماشه ج 1 / نبا  هریس  (- 1)
113 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ادخ هب  بلطملا  دبع  نادنزرف  يا  دومرف : نینچ  اذـغ  فرـص  زا  دـعب  درک ، توعد  ار  اهنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هرابود  زور 
ار ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دـشاب . هدروآ  ماهدروآ  نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  شموق  يارب  هک  مسانـشیمن  برع  رد  ار  یناوج  چـیه  دـنگوس ،

يراـی رما  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کیمادـک  منک  نییآ  نیا  هب  توـعد  ار  امـش  هک  تسا  هداد  روتـسد  نـم  هـب  دـنوادخ  ماهدروآ و  امـش  يارب 
، دوب رتکچوک  همه  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  دندززابرس  یگمه  تیعمج  دیشاب ؟ نم  نیـشناج  نم و  یـصو  نم و  ردارب  ات  درک  دیهاوخ 

هیلع یلع  ندرگ  رب  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ماوت . روای  راـی و  هار  نیا  رد  نم  ادـخ ! ربماـیپ  يا  درک : ضرع  تساـخرب و 
تسامش نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا   » اوعیطا هل و  اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  یتیـصو و  یخا و  اذه  نا  دومرف : داهن و  مالّـسلا 

بلاط وبا  هب  دنتشاد و  بل  رب  يزیمآرخـسمت  هدنخ  هکیلاحرد  دنتـساخرب  اج  زا  تیعمج  دینک » تعاطا  ار  شنامرف  دیونـشب و  ار  وا  نخس 
زا يرایسب  يرییغت ، رـصتخم  اب  ار  ثیدح  نیا  ییامن . تعاطا  يو  زا  یـشاب و  ترـسپ  نامرف  هب  شوگ  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  دنتفگیم 

يربط و یبلعث ، یقهیب ، میعن ، وبا  هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  ریرح ، یبا  نبا  دننام  دناهدروآ  ناشراثآ  رد  ننـست  لها  ءاملع  نادنمـشناد و 
«1 . » نارگید ریثا و  نبا 

. نامقل یْقثُْولا 22  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  ْنَم  َو 
اعطق دنک  ادخ  میلست  دشاب  راکوکین  هکیلاحرد  ار  دوخ  سکره  و  همجرت :

______________________________

لبنح نب  دـمحم  دـمحا  همالع  دنـسملا  يزوـج ص 44 ؛ نبا  ةرکذـتلا  ریثا ج 2 ؛ نـبا  لـماکلا  420 ؛ یناکـسح 1 / لیزنتلا  دـهاوش  (- 1)
دمحم هباحـصلا  ةایح  253 ؛ دـیدحلا ج 2 / یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  105 ؛ يوغب ج 5 / لـیزنتلا  ملاـعم  111 ؛ يزورملا ج 1 / ینابیـشلا 

يزودنق ص 105. ةدوملا  عیبانی  396 ؛ يدنه ج 6 / یقتم  لامعلا  زنک  یئاسن ص 18 ؛ همالع  صئاصخلا  81 ؛ یفنح ج 1 / فسوی 
114 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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. تسا هدز  گنچ  يرتراوتسا  نامسیر  رد 
نامیالا و هّلل  صلخا  نم  لوا  ناک  بلاط ، یبا  نبا  یلع  یف  تلزن  لاق : ِهَّللا » َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْـسی  ْنَم  َو  : » هلوق یف  کلام  نب  سنا  نع  ثیدح :

«1 . » هّلل هلمع  هسفن و  لعج 
يارب دوب  صلخم  لوا  یلع  تسا  هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هک  دننکیم  تیاور  روکذم  هیآ  هرابرد  کلام  نبا  سنا  زا  همجرت :

. نامیا تهج  زا  ادخ 
. داد رارق  ادخ  يارب  اصلاخ  ار  شلمع  دوخ و  هک  دوب  وا 

نینچ هدـش  لقن  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  تنـس  لها  قرط  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  یثیدـح  رد 
: دندرک ضرع  دننز  گنچ  یقثولا  ةورع  هب  هک  دنباییم  یئاهر  نآ  زا  یناسک  اهنت  دوب  دهاوخ  یناملظ  کیرات و  ياهنتف  نم  زا  دعب  هدمآ :

. نانمؤملا ریما  دومرف  تسیک ؟ ءایصوالا  دیس  هّللا  لوسر  ای 
دنریگب يرتحیرـص  خـساپ  هکنیا  يارب  زاب  نم ، زا  دـعب  ناـنآ  ياوشیپ  ناناملـسم و  يـالوم  دومرف : تسیک ؟ ناـنمؤملا  ریما  دـندرک : ضرع 

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  مردارب  دومرف  تسیک ؟ وا  دندرک : ضرع 
. هدجس َنوُوَتْسَی 18  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ 

؟ تسا نامرفان  هک  تسا  یسک  نوچ  تسا  نموم  هک  یسک  ایآ  همجرت :
. دنتسین ناسکی 

اوشح کنم  ألما  اناسل و  کنم  طلـسا  انانـس و  کنم  دحا  انا  یلعل : دیلولا  لاقف  هبقع  نب  دیلولا  یلع و  بدتنا  لاق : سابع  نبا  نع  ثیدـح :
. ۀیالا هذه  یلاعت  هّللا  لزناف  قساف  ای  تکسا  یلع : هل  لاقف  ۀبیتکلا  یف 

______________________________

ناذاش ص 71. دمحم  هبقنم  هئام  یمزراوخ ص 35 ؛ بقانملا  يزودنق ص 111 ؛ ةدوملا  عیبانی  ح 609 ؛ ، 444 لیزنتلا ج 1 / دهاوش  (- 1)
115 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

زا تاکز  يروآعمج  ناتـساد  رد  هک  یـسک  نامه   ) هبقع نب  دـیلو  يزور  هک  دـناهدرک  لـقن  هیآ  نیا  لـیذ  رد  گرزب  نارـسفم  زا  یعمج 
: دناوخ قساف  هدومن و  بیذکت  ار  وا  هیآ 6  رد  تارجح  هروس  رد  دنوادخ  درک و  مالسا  دض  رب  مایق  هب  مهتم  ار  اهنآ  قلطصملا  ینب  هفیاط 

( اوُنَّیَبَتَف ٍإَبَنِب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هراشا

مالّـسلا هیلع  یلع  مرتوجگنج . مه  رترونخـس و  مه  ینعی  مراد  رتزیت  ياهزین  رتحیـصف و  رتهدرتسگ و  یناـبز  وت  زا  نم  درک : ضرع  یلع  هب 
«1 . » دش لزان  قوف  هیآ  هک  دوب  اجنیا  رد  قساف . يا  ییوگیم  وت  هک  تسین  نینچنیا  دومرف : وا  خساپ  رد 

: ریسفت

، تسا هیواعم  نایفارطا  زا  ياهدع  اب  بانج  نآ  جاجتحا  هب  عجار  هک  یثیدح  رد  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  زا  یسربط  جاجتحا  باتک  رد 
رطاخب ار  وت  بانج  نآ  اریز  منکیمن ، تمالم  یلع  اب  تینمـشد  رطاخب  ار  وت  نم  دنگوس  ادخب  هبقع ، نب  دیلو  يا  وت  اما  دومرف : هک  هدـمآ :
هنوگچ مسرپیم  وت  زا  طقف  یلو  تشکب ، یهجو  نیرتتخس  اب  دوخ  تسد  اب  ردب  گنج  رد  مه  ار  تردپ  و  دز ، هنایزات  تیراسگیم 80 

َناک ْنَمَف  َأ  هدومرف : و  هدرک ؟ یفرعم  قساف  نآرق  رد  ار  وت  و  هدناوخ ! نمؤم  نآرق  زا  هیآ  هد  رد  ار  وا  ادخ  هکنیا  اب  ییوگیم ؟ ازـسان  ار  وا 
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«2 . » َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم 
*** ______________________________

يدع نبا  يدحاو و  و  یناغا ، باتک  زا  روثنملا  ردلا  رد  یطویس  زین  و  سابع ، نبا  زا  يدحاو  زا  نایبلا  عمجم  بحاص  ار  تایاور  نیا  (- 1)
، هدرک لقن  سابع  نبا  زا  يدس  زا  متاح  یبا  نبا  زا  و  ریرج ، نبا  قحسا و  نبا  زا  زین  و  سابع ، نبا  زا  رکاسع  نبا  بیطخ و  هیودرم و  نبا  و 

: دناهدرک لقن  ار  نآ  زین  ننست  لها  رگید  نادنمشناد  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  ریظن  یلیل ، یبا  نبا  زا  متاح  یبا  نبا  زا  زین  و 
يزودنق ص ةدوملا  عیبانی  321 ؛ يدادغب 13 / بیطخ  دادغب  خیرات  يربط ص 206 ؛ هرضنلا  ضایرلا  445 ؛ یناکسح ج 1 / لیزنتلا  دهاوش 

یلزاغم ص 324. نبا  بقانم  196 ؛ دیدحلا 2 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  415 ؛ یبهذ 3 / ءالنبلا  مالعا  ریس  212 ؛
. هیآ لیذ  نازیملا ج 16 ، ریسفت  زا  لقن  هب  یسربط  جاجتحا  (- 2)

116 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. بازحا ُرِظَْتنَی 23  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

زا یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دننکیم  افو  هناقداص  دنتـسب  دهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  همجرت :
. دندرکن لیدبت  ار ) دوخ  هدیقع   ) زگره دنراظتنا و  رد  اهنآ 
: یلاعت هلوق  نع  ۀفوکلا  ربنم  یلع  وه  یلع و  لئس  ثیدح :

. ُرِظَتْنَی ْنَم  ْمُهْنِم  َو  ُهَبْحَن  یضَق  ْنَم  ْمُهْنِمَف  ِهْیَلَع ، َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اوُقَدَص  ٌلاجِر 

هراشا

هبحن یـضقف  ةدـیبع  اماف  بلطملا ، دـبع  نب  ثراـحلا  نب  ةدـیبع  یمع  نبا  یف  ةزمح و  یمع  یف  یف و  تلزن  ۀـیالا  هذـه  رفغا ، مهللا  لاـقف :
-. هسار هتیحل و  یلا  راشا  و  اذه - نم  هذه  بضخی  اهاقشا  رظتناف  انا  اما  و  دحا ، موی  ادیهش  هبحن  یضقف  ةزمح  اما  ردب و  موی  ادیهش 

هیآ دومرف  دـش ؟ لاؤس  اُوقَدَـص ...  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  هیآ  دروم  رد  وا  زا  دوب  ربنم  يالاب  هفوک ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکیلاحرد  همجرت :
مدرم نیرتیقش  طسوت  مرس  نوخ  اب  مشیر  مشکیم . ار  تداهش )  ) راظتنا هک  متـسه  یـسک  نامه  ادخ  هب  نم  تسا و  هدش  لزان  ام  هرابرد 
رـسپ دش و  هتـشک  دـحا  زور  رد  میومع  تسا  هدـش  لزان  ةدـیبع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هرابرد  هیآ  نیا  دـش  دـهاوخ  باضخ 

«1 . » مرظتنم نم  ردب و  رد  میومع 

: ریسفت

ینعی ادـخ  اب  ناشنامیپ  دـهع و  رـس  رب  دـندوب و  رتماـگشیپ  همه  زا  ربماـیپ  هب  یـسأت  رد  هک  تسا  ناـنمؤم  زا  یـصاخ  هورگ  هب  هراـشا  هیآ 
هچ  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  دنداتسیا ، نوخ  هرطق  نیرخآ  سفن و  نیرخآ  ات  يراکادف 

______________________________

یکلام ص 12؛ غابـص  نبا  همهملا  لوصفلا  يرست ص 60 ؛ رما  لمـسب  هّللا  دیبع  بلاطملا  حجرا  2 ؛ یناکـسح ج 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
موجنلا ج طمس  زا  نینمؤملا  ریما  همجرت  زا  لقن  هب  یقرواپ  رد  ینالقسع ص 120 ؛ رجح  نبا  فاشلا  فاکلا  یمزراوخ ص 188 ؛ بقانملا 

. یبلعث يروباشین  نایبلا  فشکلا و  راصبالا ص 97 ؛ رون  هقرحملا ص 80 ؛ قعاوصلا  469 ؛ / 2
117 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

؟ تسا رظان  يدارفا 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


يرگید نیتسار  ناناملـسم  هب  هراشا  ُرِظَْتنَی » ْنَم  ْمُْهنِم  َو   » هلمج تسا و  دحا  ردـب و  نادیهـش  هب  هراشا  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  رد  دـناهتفگ : یـضعب 
دوبن رـضاح  ردـب  گنج  زور  رد  رـضن  نب  سنا  شیومع  هک  هدـش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دـندوب . تداهـش  ای  يزوریپ  راظتنا  رد  هک  تسا 
رگا هک  درک  دـهع  ادـخ  اب  تشادـن . تکرـش  گنج  نیا  رد  ارچ  هک  دروخ  فسأت  دوب  هتفای  نایاپ  گنج  هکیلاحرد  دـش  هاـگآ  هک  ادـعب 

«1 . » دش دیهش  هدرک و  تکرش  دحا  گنج  رد  دش  روط  نامه  دنک و  تکرش  نآ  رد  داد  خر  یگنج 
رـضن و نب  سنا  دـحا و  نادیهـش  هیقب  بلطملا و  دـبع  نب  هزمح  هب  هراشا  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  هلمج  تفگ  هک  هدـش  لقن  ساـبع  نبا  زا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دنس  اب  یناکسح  میتفگ  مالک  ردص  رد  هچنانچ  و  « 2 . » تسوا نارای 
شور رد  زگره  نم  مشکیم و  ار  تداهش )  ) راظتنا هک  متـسه  یـسک  نامه  ادخ  هب  نم  تسا و  هدش  لزان  ام  هرابرد  اُوقَدَص ...  ٌلاجِر  هیآ 

«3 . » ماهداتسیا منامیپ  رس  رب  هدادن  رییغت  دوخ 
. بازحا َلاتِْقلا 25  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  *** 

. تشادرب نانمؤم  زا  ار  گنج  تمحز  ادخ  و  همجرت :
رمع و لتق  نیح  بلاط  یبا  نب  یلعب  قدـنخلا  موی  لاتقلا  هّللا  مهافک  لاق : َلاـتِْقلا » َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو   » هلوق یف  ساـبع  نبا  نع  ثیدـح :

هصقلا  هذه  حرش  دو و  دبع  نب 
______________________________

. هیآ لیذ  یبطرق  نآرقلا  ماکحال  عماجلا  ریسفت  (- 1)
. هیآ لیذ  نایبلا  عمجم  (- 2)
. هیآ لیذ  نایبلا  عمجم  (- 3)

118 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: لاق هفیذح  نع  دلاولا ...  مکاحلا  هانربخا  امیف 

مقی ملف  ورمع ؟ یلا  موقی  مکیا  هّللا : لوسر  لاقف  زاربلا . دانف  یبنلا  رکسع  یلع  عقوف  ءاج  یتح  دو  دبع  نب  رمع  ربع و  قدنخلا  موی  ناک  امل 
، دحا مقی  ملف  ورمع ؟ یلا  موقی  مکیا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  مث  سلجا ، یبنلا : لاقف  ماق  هناف  بلاط  یبا  نبا  یلع  الا  دـحا 
، دـحا مقی  ملف  ورمع ؟ یلا  موقی  مکیا  هباحـصال : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  مث  سلجا  یبنلا : لاقف  هل . انا  لاقف : یلع  هیلا  ماقف 

تاذ هعرد  هیلاف  بلاط  یبا  نب  یلع  انا  و  لاق : دو . دبع  نب  ورمع  هنا  لاقف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هاعدف  هل . انا  لاقف : یلع  ماقف 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  مدـقت ، هل : لاق  مث  راوکا  ۀقـست  سأر  یلع  باحـسلا  هتمامعب  هممع  راقفلا و  وذ  هفیـس  هاطعا  لوضفلا و 

یلع فقو  یتـح  ءاـجف  هیمدـق . تحت  نم  هسأر و  قوـف  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  هیدـی و  نیب  نم  هظفحا  مهللا  یلو : اـمل  مّلس 
: لاقف بلاط  یبا  نبا  یلع  انا  لاق : تنا ؟ نمف  دو ، دـبع  نب  ورمع  انا  هیف ، لهجا  افقوم  فقا  ینا  تنظ  ام  ورمع : لاقف  تنا ؟ نم  لاقف : ورمع 

: لاق معن . لاق : بلاط ؟ یبا  رجح  یف  كارا  تنک  يذلا  مالغلا 
هّللا تدهاع  ۀبعکلا و  راتـساب  کقلعت  کنا  ینغلب  کلتقا ، نا  هارکا  ینکل ال  یلع : هل  لاقف  کلتقا . نا  هرکا  انا  اقیدص و  یل  ناک  كابا  نا 

. تئج ثیح  نم  عجرت  نا  اما  لاق  اوقدص . لاق : ۀلخ ؟ اهنم  ترتخا  ّالا  لالخ  ثالث  نیب  لجر  كریخی  نا ال  لج  زع و 
. انیلع ام  کیلع  انلام و  کل  نوکیف  اننید  یف  لخدت  وا  لاق  شیرق . اهب  ثدحت  ال  لاق :

هجو برـض  مث  مالغلا ! هذـه  نم  تیقل  ام  دـحا  نم  تیقل  ام  لاق : هسرف و  نع  لزنف  لحار  انا  سراف و  تناف  یلع  هل  لاـقف  هذـه . ـال  لاـق و 
لعجف هیلع  هامدق  تبثی  قد و ال  بارت  یف  یلع  ناک  مئاق و  وه  ةریعبلا و  ربد  يوادـی  الیوط  الجر  ناک  و  یلع ، یلا  لبقا  مث  تربداف ، هسرف 
اهاقلت ۀبرضلاب  كاشت  املف  رصق  ورمع  عرد  یف  ناکف  فیـسلاب  ورمع  هولعی  هیمدق و  تبثی  ضرالا  نم  ادلج  بلطی  هئارو  یلا  صکنی  یلع 

یلع عمسف  ۀجاجع  امهنیب  تراثف  هافق  یلع  عقوف  لفسا  نم  فیسلاب  هیلجر  یلع  فیـست  یلع و  هسأر  یف  فیـسلا  بایذ  قعلف  سرتلاب  یلع 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


هلتق و مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاقف  ربکی ،
119 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

یلع زّجف  هلتق . هّللا  لوسر  ای  لاقف : باطخ ) نب  رمع   ) ربکف ورمع ، عردب  هفیـس  حسمی  یلع  جاجعلا  ردتبا  نم  لوا  ناکف  هدیب  یـسفن  يذـلا 
هّللا لوسر  لاقف  عضوملا  هذـه  یف  الا  لج  زع و  هّللا  اههرکی  ۀیـشم  هذـه  نا  یلع  اـی  هّللا : لوسر  هل  لاـقف  هتیـشم ، یف  رطخی  لـبقا  مث  هسأر 
ولف یلع  ای  رّشب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  هتروعب  یناقلت  هنا  هّللا  لوسر  ای  لاقف : بلـس ؟ وذ  ناک  هبلـس و  نم  کعنم  ام  یلعل :

. ورمع لتقب  ّزع  هلحذ  دق  الا و  نیملسملا  تویب  نع  تیب  قبی  مل  هنا  کلذ  مهلمعب و  کلمع  جحرل  دمحم  ۀما  لمعب  کلمع  مویلا  نزو 
لقن سابع  نبا  زا  هک  تسا  یتیاور  نآ  اهنآ  زا  یکی  دننادیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  قرط  دنچ  هب  تنـس  لها  ءاملع 
گنج زا  ار  نانمؤم  مالّـسلا ، هیلع  یلع  طسوت  قدـنخ  زور  رد  دو  دـبع  نب  ورمع  لتق  اـب  نادـیم  نیا  رد  دـنوادخ  دـیوگیم : وا  دـنکیم و 

«1  » درک زاینیب 
: تسا نینچ  دناهتفگ  ناسیونخیرات  نایوار و  هکنانچ  هیضق  لامجا 

: ثیدح حرش  همجرت و 

: دندوب رتروهشم  همه  زا  رفن  اهنآ 5  نایم  زا  دوب  هدرک  توعد  گنج  نیا  رد  يراکمه  هب  ار  برع  ناروالد  نیرتدنمروز  بازحا  رکشل 
. رارض لفون و  هریبه و  لهج و  یبا  نبا  همرکع  دو و  دبع  نب  رمع 

سرریت زا  هک  قدـنخ  زا  یکیراب  هطقن  زا  دندیـشوپ و  رب  رد  مزر  سابل  دـندش  هدامآ  نتهبنت  دربن  يارب  گنج ، ياهزور  زا  یکی  رد  اهنآ 
اهنیا نایم  زا  هک  دندش  رضاح  مالـسا  رکـشل  ربارب  رد  دندرک و  شرپ  قدنخ  رگید  بناج  هب  دوخ ، بسا  اب  دوب  رود  اتبـسن  مالـسا  نایهاپس 
دیبلط زرابم  دمآ و  ولج  تشاد  گنج  رد  يدایز  هقباس  دوب و  زیربل  یصاخ  رورغ  زا  شزغم  هک  وا  دوب . رتروآمان  همه  زا  دو  دبع  نب  ورمع 

رد وا  زرابم  نم  له  دایرف  نینط  دروآرب . هرعن  درک و  دنلب  ار  دوخ  يادص 
______________________________

.634 ح 631 - یناکسح ج 2 ، لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
120 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دیـشک و هیرخـس  هب  ار  ناناملـسم  دیاقع  تشگ و  رتروسج  دشن  وا  اب  هلباقم  هدامآ  ناناملـسم  نایم  زا  یـسک  نوچ  دیچیپ و  بازحا  نادیم 
ای متسرفب  تشهب  هب  ار  وا  نم  هک  تسین  امش  زا  یکی  ایآ  خزود ، رد  ام  نیلوتقم  دنتسه و  تشهب  رد  ناتناگتشک  دییوگیم  هک  امـش  تفگ 

. دنک مازعا  خزود  هب  ارم  وا 
زرابم  نم  له  مکعمجبادنلا  نع  تححب  دقل  و 
زجانملا  لطبلا  فقومعجشملا  نبج  ذا  تفقو  و 

زئارغلا  ریخ  یتفلایف  ۀعاجشلا  ۀحامسلا و  نا 
زا نانامرهق  هبش  هک  ماهداتـسیا  ییاج  رد  نونکا  نم  تفرگ . میادص  مدیبلط  زرابم  امـش و  تیعمج  نایم  رد  مدیـشک  دایرف  هکسب  همجرت :

. تسا زئارغ  نیرتهب  نادرمناوج  رد  تعاجش  يراوگرزب و  يرآ  دنراد . سرت  وجگنج  نانامرهق  فقوم  رد  نداتسیا 
زج سکچیه  اما  دنک . مک  ناناملـسم  رـس  زا  ار  درم  نیا  رـش  دزیخرب و  رفن  کی  داد  نامرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرآ  *** 

. دشن گنج  نیا  هدامآ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
. دشاب ورمع  دنچره  ماهدامآ  نم  درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا . دو  دبع  نب  ورمع  نیا  دومرف : وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
دیـشخب و وا  هب  ار  راقفلا  وذ  شـصوصخم  ریـشمش  دیچیپ و  شرـس  رب  همامع  ایب ، کیدزن  دومرف  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
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: درک اعد  وا  يارب 
. نک ظفح  نییاپ  الاب و  زا  پچ و  تسار و  زا  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  وا  ادنوادخ 

: دناوخیم ورمع  راعشا  خساپ  رد  ار  راعشا  نیا  هکیلاحرد  دمآ  نادیم  طسو  هب  تعرس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 
زجاع  ریغ  کتوص  بیجمكاتا  دقف  نلعجت  ال 

زئاف  لک  یجنم  قدصلا  وةریصب  ۀین و  وذ 
زئانجلا  ۀحئان  کیلعمیقا  ناوجرال  ینا   121 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

زهازهلا  دعب  اهتوصیقبی  ءالخب  ۀبرض  نم 
دیسرارف وت  توعد  دنمورین  يوگخساپ  هک  نکم  باتش  همجرت :

. دراد تسا  زوریپ  ناسنا  ره  شخبتاجن  هک  یتقادص  هتسیاش و  یتریصب  كاپ و  یتین  هک  سکنآ 
. منک دنلب  وت  هزانج  رانک  رب  ار  نارگهحون  دایرف  هک  مراودیما  نم 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  دیچیپیم . اج  همه  رد  دنامیم و  یقاب  گنج  ياهنادیم  زا  دعب  نآ  يادص  هک  يراکـشآ  هبرـض  زا  و 
رفک هنیآ  مامت  ربارب  رد  زورما )  ) ناـمیا هنیآ  ماـمت  ینعی  دومرف : ار  هلک » كرـشلا  یلا  هلک  ناـمیالا  زرب  : » فورعم هلمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

؟ یتسیک وت  دیسرپ : دینش ، ار  زجر  نیا  ینهآ  شوپور  نآ  ریز  زا  یتقو  رمع  تسا .
هدازردارب يا  تفگ : ورمع  فانم ، دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  رسپ  دومرف : یفانم ؟ دبع  رسپ  دیسرپ : متـسه ، یلع  دومرف :

و دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مراد . تهارک  وت  نوخ  نتخیر  زا  نم  نوچ  تیاـهومع ، لـیبق  زا  دوب ، وت  زا  رتنسم  هک  دـمآیم  یـسک  وت  ریغ 
ترضح هب  هلمح  دصق  دش  كانمشخ  تخس  خساپ  نیا  ندینش  زا  ورمع  مرادن ، وت  نوخ  نتخیر  زا  یتهارک  چیه  نم  دنگوس  ادخ  هب  نکل 

و درک ، ابا  مه  نآ  زا  درک ، توعد  نادیم  كرت  هب  ار  وا  سپس  تفریذپن ، وا  درک . مالسا  هب  توعد  ار  وا  تسخن  مالّسلا  هیلع  یلع  درک . ار 
. تسناد راع  گنن و  دوخ  يارب  ار  نیا 

هدایپ بکرم  زا  هنانیگمشخ  ورمع  دریگ ، ماجنا  هداـیپ  تروصهب  نتهبنت  گـنج  دـنوش و  هداـیپ  بکرم  زا  هک  دوب  نیا  شداهنـشیپ  نیموس 
اب شتآ  هلعش  نوچ  يریشمش  دیشک ، فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  دنک  نم  هب  يداهنشیپ  نینچ  برع  زا  یسک  منکیمن  رواب  نم  تفگ  دش و 
ود هدروآ ، دورف  وا  رپس  رب  ار  دوخ  ریـشمش  ورمع  تفر و  شلابقتـسا  هب  دوخ  رپـس  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  روهلمح  یلع  فرطب  مشخ و 

کی  زا  هدافتسا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفاکش . مه  ار  بانج  نآ  رس  قرف  نآ  فاکش  زا  درک و  شمین 
122 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

، دیتلغرد نیمز  يور  هب  ورمع  دیشر  تماق  داد و  ياج  وا  ياپ  قاس  رد  ار  ریشمش  درک ، هدافتـسا  تصرف  زا  ناوارف  یکباچ  اب  یگنج  هویش 
رکف ناـقفانم  زا  یعمج  دـنرفن ، ود  نآ  زا  کیمادـک  زوریپ  دنتــسنادیمن  رکــشل  ود  زا  کیچـیه  دوـب  هتــساوخ  رب  یظیلغ  يراـبغ  درگ و 

. دندوب یعطق  هجیتن  رظتنم  نانموم  همه  دش و  دنلب  ریبکت  هب  یلع  يادص  ناهگان  اما  دش  هتشک  ورمع  تسد  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندرکیم 
ورمع رکیپ  و  بل ، رب  يزوریپ  دنخبل  ددرگیمزاب و  هاگرکـشل  يوسهب  مارآمارآ  دیکچیم ، شرـس  زا  نوخ  هکیلاحرد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

وا یلع  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب . هداتفا  نادیم  زا  ياهشوگ  رد  رـسیب 
هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ : تشگرب و  تفر و  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  دیود  رابغ  درگ و  يوسب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  تشک و  ار 
رگا هک  ار  وت  داب  تراشب  یلع  يا  دومرف : يو  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هفیذح  تشک . ار  ورمع  مّلـس  هلآ و  و 

ۀما لمعب  کلمع  مویلا  نزو  ولف  . » تسا رتنیگنـس  وت  لمع  دوش ، هتـشاذگ  رگید  هفک  رد  تما  یمامت  لـمع  نازیم و  هفک  کـی  رد  زورما 
یلع هبرـض  شزرا  « ) نیلقثلا ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرـض   » هک هدش  دراو  يرگید  ثیدـح  رد  مهلمعب » کلمع  حـجرل  دـمحم 

كرـش ياههناخ  زا  هناخ  چـیه  هکنیا  يارب  تسا ) سنا  نج و  تدابع  زا  رتالاب  دو ، دـبع  نب  ورمع  هب  قدـنخ  گـنج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع 
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اب هکنآ  رگم  دـنامن  مالـسا  ياههناخ  زا  ياهناخ  چـیه  هک  هک  ناـنچمه  «، 1  » درک دراو  نآ  رد  ار  يراوـخ  ورمع  گرم  هـکنآ  رگم  دـنامن 
هدروآ يرگید  ریبعت  اب  ار  ربمایپ  نخـس  نیمه  تنـس  لها  فورعم  دنمـشناد  يروباـشین  مکاـح  دومن . لـخاد  نآ  رد  ار  تزع  رمع  نتـشک 

«2 . » ۀمایقلا موی  یلا  یتما  لامعا  نم  لضفا  قدنخلا  موی  دو  دبع  نب  ورمعل  بلاط  یبا  نبا  یلع  ةزرابمل  تسا :
*** ______________________________

.216 راونالا 20 / راحب  (- 1)
.32 مکاح 3 / كردتسم  (- 2)

123 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ادخ لوسر  هب  ناکرـشم  هک  هاگنآ  دش . هتـشادرب  نانمؤم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناصلخم  تدهاجم  هطـساو  هب  قدـنخ  گنج  تمحز  يرآ 

رادرم دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شورفب ، امب  رازه  هد  هب  ار  ورمع  رادرم  هک  دنداد  مایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نینچنآ تایبا  زا  یـضعب  همجرت  دورـس : يراعـشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  و  میروخیمن ، قزر  یـشورفهدرم  زا  ام  امـش ، لاـم  وا 

: تسا
يرای ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  راگدرورپ  متفر و  باوص  هار  نم  تساخرب و  یگنـس  ياهتب  يرایب  هدومیپ و  تهافـس  هار  وا 

متـشاذگ و نیمز  يور  اهیدـنلب  یتسپ و  هنایم  رد  امرخ  تخرد  هنت  نوچ  ار  شاهفیج  متخاسب و  ار  شراک  تبرـض  کی  اب  هجیتن  رد  مدرک 
«*** 1  » متفر

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَطُی  َو  ِتْیَبْلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکْنَع  َبِهْذُیِل  ُهَّللا  ُدیِرُی  امَّنِإ 

هراشا

. بازحا  33
. دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ )  ) نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  همجرت :

: يراصنالا کلام  نب  سنا  ۀیاور  اهنمف  هیف  ۀیاورلا  ترثک  دق  و  ثیدح :
امَّنِإ تیبلا  لها  ای  ةالصلا  لوقی : حبصلا )  ) ةالص یلا  جرخ  اذا  رهشا  هتس  ۀمطاف  بابب  رمی  ناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نا 

«2 . » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
______________________________

: دناهدروآ مالسا  خیرات  رگید  عبانم  رییغت ، يرصتخم  اب  ار  هیضق  لصا  و  . 294 نازیملا ج 16 / ریسفت  (- 1)
يزودنق ةدوملا  عیبانی  420 ؛ قشمد 2 / خیرات  نم  یلع  مامالا  همجرت  یناهفصا ؛ مالّسلا  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ریسلا ج 1 ؛ بیبح 
یناعملا حور  590 ؛ یطویس 6 / روثنملا  ردلا  224 ؛ یـسلدنا 7 / نایح  وبا  طیحملا  رحبلا  یعفاش ص 110 ؛ یجنگ  بلاطلا  ۀـیافک  ص 94 ؛

.156 یسولآ 21 /
.10 لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 2)

124 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: حرش همجرت و 

هّللا یّلص  ربمایپ  تیب  لها  تسین و  یکش  تسا  هدش  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  رد 
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هب دروم  نیا  رد  تایاور  دنشابیم و  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهنز  هچ  دراد و  تلالد  نآ  رب  یتایاور  هچنانچ  مینادب  هدربمان  دارفا  لماش  ار  تیب  لها  هچ  تسا  رتاوت  دح 
هب طوبرم  تایآ  يالبال  رد  تیب  لها  ریهطت  نایب  دـناهتفگ  هک  ارچ  دـندقتعم  ياهدـع  هچناـنچ  مینادـب  ناـشیا  تیب  لـها  رد  لـخاد  ار  مّلس 

هدش هتفریذپ  ملـسم  ردق  تفگ  دیاب  دشاب  مه  ناشیا  نانز  لماش  ربمایپ  تیب  لها  دـنکیم  مکح  هیآ  قایـس  تسا و  هدـمآ  ربمایپ  نارـسمه 
مالّسلا و اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  زراب  لمکا و  متا و  قادصم  هک  تسنآ 

لها هک  نانآ  دنهدیم  یهاوگ  اعدم  نیا  رب  مه  تنس  لها  قیرط  زا  يدایز  تایاور  دنشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح 
ياج رد  ياهلدا  دـننادیمن  وا  لها  رد  لخاد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  هتـسناد و  هدـش  دای  دارفا  هب  رـصحنم  ار  یبن  تیب 
هدرک رییغت  هیآ  قایس  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  نیرتییادتبا  یلو  درک  عوجر  اهنآ  هب  دیاب  ینعم ، نآ  تابثا  ماقم  رد  هک  دناهتشاد  نایب  دوخ 

هک دهدیم  ناشن  بلطم  نیا  تسا و  هتشگ  لیدبت  رکذم  عمج  هب  هرابکی  ددرگیمرب  ربمایپ  نانز  هب  هک  ثنؤم  عمج  ياهریمض  نوچ  تسا 
. دراد تایآ  هیقب  زا  ییادج  ییاوتحم ، هیآ ، هرقف  نیا 

تیب لها  زا  اهنت  ار  يدیلپ  سجر و  هتـساوخ  ادخ  هک  دنامهفیم  دزاسیم و  ار  ادـخ  تساوخ  راصحنا  هیآ  رد  امنا »  » هملک لاحرههب  *** 
مکح رد  لخاد  هناخ  لها  ریغ  ات  دـشاب  صاصتخا  يارب  افرـص  هکنیا  هچ  تیبلا » لها   » هملک و  دـهد . تمـصع  نانآ  هب  دـنک و  رود  ربماـیپ 
ندرک رود  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لاحرههب  دشاب  هدوب  تیب ) لها  يا   ) يانعم هب  ادن و  هچ  دشاب و  حدم  یعون  هملک  نیا  هکنیا  هچ  دنوشن و 

125 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هیآ رد  نیاربانب  دنتـسه . مکنع »  » هملک رد  بطاخم  هک  یناسک  ناـنآ و  هب  صتخم  تسا  ياهلأـسم  ناـشریهطت  ناـنآ و  زا  يدـیلپ  سجر و 

، تیب لها  ریهطت  يدیلپ و  ندرک  رود  ندرب و  رد  ادخ  تساوخ  هدارا و  راصحنا  یکی  هتفر ، راکب  راصحنا  رـصق و  اتود  تقیقح  رد  هفیرش 
«1 . » تیب لها  رد  يدیلپ  زا  يرود  تمصع و  نیا  راصحنا  مود 

يانعم دناهتـسنادن  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هب  صوصخم  ار  هیآ  هک  یناـسک  یتح  تسا  تیب  لـها  دروم  رد  هیآ  نیارباـنب 
یلو « 2 . » دـناهدرک نایب  ار  ود  ره  اـی  ار  ربماـیپ  نارـسمه  مه  دوشیم و  لـماش  ار  ناراوگرزب  نیا  مه  هک  دـناهدش  لـئاق  نآ  يارب  یعیـسو 

ناعذا هیـضق  نیا  اب  تنـس  لها  عباـنم  زا  يریثک  تسا و  ناراوگرزب  نیا  صوصخم  هیآ  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا  دوجوم  يداـیز  تاـیاور 
کنیا دـنراد  رادروخرب  دوخ  هب  صوـصخم  بساـنتم و  مارتـحا  زا  دـنچره  « 3  » دنتـسین لخاد  انعم  نیا  رد  شترـضح  نارـسمه  هک  دـنراد 

: مینارذگیم رظن  زا  الیذ  ار  تایاور  نآ  زا  یشخب 
هفیرش هیآ  نیا  زا  نخس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دیوگیم : هدش و  لقن  ربمایپ  نارـسمه  دوخ  زا  یتایاور  - 1 *** 
یبلعث هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  دیتسین ! هیآ  نیا  لومـشم  اما  دـیبوخ  امـش  دومرف : میتسه  نآ  ءزج  هک  میدرک  لاؤس  وا  زا  ام  تفگیم 

دوب دوخ  هناخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  « 4  » هملس ما  زا  دوخ  ریسفت  رد 
______________________________

. هیآ لیذ  نازیملا ج 16  ریسفت  (- 1)
: دوش عوجر  ریز  عبانم  هب  ثحبم  نیا  رد  (- 2)

ریسفت 463 ؛ نایبلا 7 و 8 / عمجم  606 ؛ روثنملا 6 / ردلا  15 ؛ ریونتلا 22 / ریرحتلا و  21 ؛ ربخ 22 / یناعملا 12 ، حور  310 ؛ نازیملا ج 16 /
.298 هنومن 17 / یسراف 

.313 لبنح 6 / نبا  دنسم  393 ؛ يذمرتلا 2 / حیحص  231 ؛ ملسم 2 / حیحص  (- 3)
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  هملس  ما  لاح  حرش  (- 4)

126 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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نسح و تنادنزرف  ود  رسمه و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دروآ  ترـضح  نآ  دزن  يریرح  هچراپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک 
ءالؤه مهللا  تفگ : دنکفا و  اهنآ  رب  ییابع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دعب  دندروخ ، اذغ  سپس  دروآ  ار  اهنآ  نک ، ادص  ار  نیـسح 

یگدولآ ره  زا  نک و  رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـننم  نادـناخ  اـهنیا  ادـنوادخ   » اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاـف  یترتع  یتیب و  لـها 
« ریخ یلا  کنا  : » دومرف ادخ ! لوسر  يا  متـسه  امـش  اب  مه  نم  ایآ  متفگ  نم  دش ...  لزا  ُهَّللا ...  ُدیُِری  امَّنِإ  هیآ  اجنیا  رد  و  نادرگ » ناشکاپ 

: دنکیم لقن  نینچ  هشیاع  زا  دوخ  یبلعث  زین  و  « 1 . » یتسه یکین  ریخ و  رب  وت 
دوب و یهلا  ریدـقت  کی  نیا  تفگ : فسأت ) اـب   ) دـندرک لاؤس  رگناریو  گـنج  رد  وا  تلاـخد  لـمج و  گـنج  هراـبرد  وا  زا  هک  یماـگنه 

ربمایپ دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  ینکیم  لاؤس  یسک  هرابرد  نم  زا  ایآ  تفگ : دندرک ، لاؤس  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  یماگنه 
اب نم  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  رسمه  هک  یسرپیم  یسک  زا  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

: دومرف دوب و  هدرک  عمج  یـسابل  ریز  رد  ار  اـهنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  مدـید  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  دوخ ، مشچ 
نم ایآ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  نم  امرف . ناشکاپ  اهیگدولآ  زا  ربب و  اهنآ  زا  ار  سجر  نم ، نایماح  دـننم و  نادـناخ  اهنیا  ادـنوادخ 
لها ناونع  ءزج  ربمایپ  نانز  دـیوگیم  تحارـص  هب  تایاور  هنوگنیا  « 2  » یتسه یکین  ریخ و  رب  وت  شاب  رود  دومرف : متـسه ؟ اـهنآ  زا  مه 

. دنتسین تیب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  همه  زا  هک  هدش  دراو  لامجا  روط  هب  قوف  ثیدح  دروم  رد  یناوارف  رایـسب  تایاور  - 2
دنکفا و اهنآ  رب  ییابع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندمآرد  وا  تمدخ  هب  ای  دناوخ و  ارف  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  مّلس 

ُدیُِری امَّنِإ   » هیآ ماگنه  نیا  رد  نک  رود  اهنآ  زا  ار  یگدولآ  سجر و  دننم  نادناخ  اهنیا  ادنوادخ  تفگ 
______________________________

.463 نایبلا 7 و 8 / عمجم  56 ؛ لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 1)
. دعب هب  ح 637  لیزنتلا ج 2 ، دهاوش  463 ؛ نایبلا 7 و 2 / عمجم  (- 2)

127 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » دیدرگ لزان  َسْجِّرلا »...  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 

زامن يارب  هک  یماگنه  هام ، شـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  قوف ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  میناوخیم  يرگید  ناوارف  تاـیاور  رد  - 3
َو ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  تیبلا  لها  ای  ةولـصلا  دزیم : ادص  تشذگیم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رانک  زا  حبص 
ار ثیدـح  نیا  دزاس » كاپ  ار  امـش  دـنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  تیب ! لها  يا  تسا  زاـمن  ماـگنه   » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

«4 . » تسا هدش  لقن  مه  سابع  نبا  زا  هکنانچ  تسا . هدرک  لقن  « 3  » کلام نب  سنا  و  « 2  » يردخ دیعس  وبا  زا  یناکسح  مکاح 
لزان نت  جنپ  نامه  هرابرد  هیآ  نیا  دهدیم  یهاوگ  تحارص  اب  هک  هدش  لقن  فورعم  یباحـص  يردخ  دیعـس  وبا  زا  يددعتم  تایاور  - 4

لقن هنیمز  نیا  رد  ثیدـح  زا 130  شیب  تسا  تنـس  لها  ناردارب  فورعم  ياملع  زا  هک  لیزنتلا  دـهاوش  باـتک  هدنـسیون  « 5  » تسا هدش 
ییاهراک هب  دوخ  یگدنز  لوط  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  ياهراپ  هتـشذگ ، تایاور  نیا  همه  زا  «. 6  » تسا هدرک 

ببـس هک  تقو  ماما  دـض  رب  دوب  یمایق  هک  لـمج  گـنج  يارجاـم  دـننام  تسین ، راـگزاس  ندوب  موصعم  ماـقم  اـب  زگره  هک  دـندز  تسد 
لوزن نأش  هیضق  لصا  « 7 . » دوشیم غلاب  رفن  گنج 17000  نیا  ناگتـشک  دادعت  ناخروم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دیدرگ و  یناوارف  يزیرنوخ 

«8 . » دوشیم هراشا  اهنآ  هب  یقرواپ  رد  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  عبانم  زا  يرایسب  رد  هیآ ،
______________________________

.606 یطویس 6 / روثنملا  ردلا  دعب ؛ هب  ح 673  لیزنتلا ج 2 ، دهاوش  (- 1)
.28 لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 2)
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.11 لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 3)
.606 روثنملا 6 / ردلا  (- 4)

.25 لیزنتلا 2 / دهاوش  (- 5)
ات 92.  10 لیزنتلا 2 / دهاوش  (- 6)

.302 هنومن 17 / (- 7)
دش و- نایب  نآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  هدرک  لقن  تیب  لها  دروم  رد  ثیدح  دودح 137  لیزنتلا  دهاوش  اهنت  (- 8)

128 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ًانیِبُم ًامْثِإ  َو  ًاناتْهُب  اوُلَمَتْحا  ِدَقَف  اوُبَسَتْکا  اَم  ِرْیَغِب  ِتانِمْؤُمْلا  َو  َنیِنِمْؤُمْلا  َنوُذْؤُی  َنیِذَّلا  َو 

هراشا

. بازحا  58
هب راکـشآ  یهانگ  تمهت و  اعطق  دـناسر  رازآ  دنـشاب  هدـش  یتشز ) لمع   ) بکترم هکنآیب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  همجرت :

. دناهتفرگ ندرگ 
. هیلع نوبذکی  هنوذؤی و  اوناک  نیقفانملا  نم  ارفن  نا  کلذ  بلاط و  یبا  نب  یلع  یف  تلزن  ثیدح :

بیذکت هدرک و  تیذا  ار  وا  یقفانم  هک  نامز  نآ  تسا  هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  دـنکیم  تیاور  یناکـسح  هچنانچ  هیآ  نیا 
«1 . » دومن

: ریسفت

يارب دزاسیم و  رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دننکیم  تیذا  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  : » دومرف هیآ 57  رد 
نادرم  هک  یناسک  : » دیامرفیم روکذم  هیآ  رد  اتسار  نیمه  رد  و  تسا » هدرک  هدامآ  ياهدننکراوخ  باذع  نانآ 

______________________________

: تسا روکذم  مه  ریز  راثآ  رد  - 
مالعا 127 ؛ یفوکلل 1 / نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم  605 ؛ یطویس 6 / روثنملا  ردلا  257 ؛ ۀیاهنلا 2 / ۀیادبلا و  170 ؛ یقهیبلل 1 / ةوبنلا  لئالد 

نیحیحصلا 3/ یلع  كردتسم  369 ؛ و 4 / - 292 لبنح 6 / نب  دمحا  دنسم  2674 ؛ / 57 12604 و 3 / / 81 ریبکلا 12 / مجعملا  يرولا 16 ؛
104؛ يرذالب 2 / فارـشالا  باسنا  333 ؛ يواحط 1 / راثالا  لکـشم  274 ؛ یـسلایط 8 / دنـسم  یکلام ؛ غابـص  نبا  همهملا  لوصفلا  125 ؛

خیراتلا یف  لماکلا  نیبغارلا ص 107 ؛ فاعسا  94 ؛ یمزراوخ 1 / ثیدحلا  لتقم  94 ؛ یمزراوخ 1 / نیسحلا  لتقم  7 ؛ یغارملا 22 / ریسفت 
يذمرت 2/ حیحص  یئاسن ص 72 ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  صئاصخ  125 ؛ نآرقلا 2 / یناعم  یف  نایبتلا  ریسفت  204 ؛ ریثا 3 / نبا 

حیحص 373 ؛ ۀییلحلا 3 / ةریسلا  صاوخلا ص 41 ؛ ةرکذت  12 ؛ يرابلا 7 / حتف  529 ؛ يراقلا 7 / ةدمع  نیطمـسلا ص 18 ؛ رادلا  مظن  301 ؛
.245 زیملا 3 / جارسلا  ریسفت  231 ؛ ملسم ج 2 /

عماجلا بلاطملا ص 515 ؛ حـجرا  رد  يرـست  رمالا  همالع  يروباشین ص 273 ؛ يدحاو  لوزنلا  بابـسا  559 ؛ يرـشخمز 3 / فاشک  (- 1)
هیوضترم ص 60. بقانم  47 ؛ يواضیب ج 4 / ریسفت  240 ؛ یبطرق 14 / نآرقلا  ماکحال 

129 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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هملک زا  روظنم  هکنیا  رد  دـناهدش » يراکـشآ  هانگ  ناتهب و  لمحتم  دـنهدیم  رازآ  دـناهدادن  ماجنا  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  ناـمیااب  ناـنز  و 
اما تسا و  دنوادخ  مشخ  بضغ و  بجوم  رفک  اریز  تسا  رفک  نامه  شیانعم  دشاب  ادخ  هب  ءاذیا  رگا  دـناهتفگ  یـضعب  تسیچ ؟ ءاذـیا » »

ربمایپ هک  يراک  هنوگره  تسا  روطنیمه  مه  نانموم  ءاذیا  هچنانچ  تسا  یعیـسو  موهفم  ياراد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ءاذیا 
 ... تالکـشم و عناوم و  داجیا  اوران ، ياهتبـسن  ادخ ، نیمارف  تفلاخم  رفک و  زا  معا  دهد  رازآ  ار  نانموم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
راب تسا و  رتنیگنـس  فرح ، نیا  هک  ارچ  دوشیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رازآ  بجوم  فرح  کـی  یهاـگ  یتح  دـشابیم .
مدآ وا  دنیوگیم : دـنهدیم و  رازآ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اهنآ  زا  یهورگ  تسا  هدـمآ  هبوت  رد 61  هچناـنچ  دراد  ناوارف 
رازآ تیذا و  هک  تسا  هدـمآ  حیحـص  تایاور  رد  هک  تسنآ  رتـالاب  نآ  زا  « 1 . » دـهدیم سکره  فرح  هب  شوگ  هک  تسا  يرواـبشوخ 
یّلص ربمایپ  هکنانچ  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شجنر  بجوم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راوگرزب  نادناخ  نیبوسنم 
مشخ هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سکره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  ینبضغا  اهبـضغا  نمف  ینم  ۀعـضب  ۀمطاف  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

. درازآیم ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هچره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  اهاذآ  ام  ینیذؤی  ینم  ۀعـضب  ۀـمطاف  نا  تسا : هدومرف  اـی  « 2 . » تسا هدروآ 
«3»

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنک  رازآ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سکره  تسا  هدـش  دراو  نخـس  نیا  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ای 
رازآ « 4 . » تسا رود  دـنوادخ  تمحر  زا  لاـح  نیا  رد  هدرزآ و  ار  ادـخ  درازاـیب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سکره  هدرزآ و 

رد هیآ  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد و  شربماـیپ  ادـخ و  اـب  يدـنویپ  ناـمیا  قیرط  زا  نموم  هک  ارچ  تسا ، راکـشآ  هاـنگ  بجوم  مه  نموم 
لوسر  ادخ و  هب  نموم  لوا  تسا و  هتفرگ  رارق  شربمایپ  ادخ و  فیدر 

______________________________

. ٌنُذُأ َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  میرک  نآرق  (- 1)
.26 ءزج 5 / يراخب  حیحص  (- 2)

.1903 ملسم 4 / حیحص  (- 3)
.580 نایبلا 8 / عمجم  (- 4)

130 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  الوم  دیدرگ  نایب  یثیداحا  رد  هچنانچ  وا 

َنوُلُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُفِق  َو 

هراشا

. تافاص  24
. دنلوئسم اهنآ  هک  دییامن  ناشتشادزاب  و  همجرت :

: لاق َنُولُؤْسَم » ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  : » هلوق یف  « 1  » يردخلا دیعس  یبا  نع  ثیدح :
. بلاط یبا  نب  یلع  ۀماما 

رد هک  تسا  هدـمآ  هدـش ، لقن  تنـس  لـها  قرط  زا  هک  یفورعم  تیاور  رد  تسا  هدـش  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  دروم  رد  هیآ  نیا 
زا تسا  هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـس  وبا  هچنآ  لثم  دوشیم . لاوئـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  تمایق 

«: 2  » دناهدرک لقن  ار  تیاور  نیا  نومضم  اهنآ  ظافح  نیرسفم و  زا  يدایز  دادعت  هماع  مالعا 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


: ریسفت

هب ناگتـشرف  طسوت  اهنآ  دش . نشور  تباث و  نارگید  نانآ و  يارب  نایمنهج  ندوب  یمنهج  نوچ  هک  میناوخیم  قوف  هیآ  زا  لبق  تایآ  رد 
اهنآ هب  دنلوئسم . اهنآ  هک  دییامن ، ناشتشادزاب  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  یناور  تازاجم  شنزرـس و  عون  نیا  اب  دنوشیم . تیاده  منهج  هداج 

؟ دیبلطیمن يرای  مه  زا  اجنیا  ارچ  دیتفرگیم  کمک  رگیدکی  زا  دیدربیم و  هانپ  مه  هب  تالکشم  رد  ایند  رد  هک  امش  دوشیم  هتفگ 
يدادادـخ ياهتمعن  زا  دـناهتفگ  یـضعب  دـناهداد  نوگانوگ  تارظن  دـننکیم ؟ لاوس  تماـیق  فقوم  رد  يزیچ  هچ  زا  هکنیا  رد  نارـسفم 

لاوس  یناوج  یتمالس ، دننام 
______________________________

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  يردخ  دیعس  یبا  لاح  حرش  (- 1)
نیطمسلا ص ررد  مظن  رد  يدنرز  همالع  هقرحملا ص 91 ؛ قعاوصلا  رد  رجح  نبا  ح 46 ؛ ، 78 نیطمسلا 1 / دئارف  رد  ینیوج  همالع  (- 2)
مالّسلا ص 312؛ هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  يربح  بقانملا ص 186 ؛ رد  یمزراوخ  106 ؛ لیزنتلا 2 / دهاوش  رد  یناکسح  109 ؛

یعفاش ینیسح  رکب  وبا  لوزنلا ؛ بابسا  رد  يدحاو  لوا ؛ لصف  همهملا  لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  ةدوملا ص 257 ؛ عیبانی  رد  يزودنق 
يداصلا ص 24. ۀفشر  رد 

131 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تـسا هدمآ  یتیاور  رد  تسا . مالـسا  نیکر  نکر  تیالو  نوچ  « 1  » دنسرپیم مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  دناهتفگ  مه  یـضعب  دننکیم و 

: تسا نوتس  جنپ  رب  مالسا  ياههیاپ 
. تیالو داهج و  تاکز ، هزور ، زامن ، *** 

: دنیامرفیم ترضح  تسا  رتمهم  اهنآ  زا  کیمادک  دسرپیم : يوار 
هیلع قداص  ماما  زا  هفینح  وبا  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  « 3  » ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  رثاکت  هروس  زا  هیآ  نیرخآ  ریـسفت  رد  « 2 . » تیالو

: دومرف دینادرگرب و  وا  هب  ار  لاوس  مالّسلا  هیلع  ماما  درک  لاوس  هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد  مالّسلا 
. کنخ بآ  ماعط و  تساذغ و  درک : ضرع  تسیچ ؟ وت  هدیقع  هب  میعن » »

وت زا  ياهدیـشون  هک  ياهعرج  ره  ياهدروخ و  هک  ياهمقل  ره  زا  ات  دراد  هگن  شهاگـشیپ  رد  تمایق  زور  ار  وت  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دومرف :
شناگدنب هب  ام  دوجو  هب  دنوادخ  هک  میتسه  تیب  لها  ام  دومرف : تسیچ ؟ میعن  سپ  درک  ضرع  یتسیاب ! اجنآ  رد  رایـسب  دیاب  دـنک  لاوس 

هکنآ زا  دـعب  هتخاس ، دوخ  ردارب  هداد و  دـنویپ  مه  هب  ام  هلیـسوب  ار  اهنآ  ياهلد  هدیـشخب ، تفلا  فالتخا  زا  دـعب  اهنآ  ناـیم  هداد و  تمعن 
 ... تسا هدرک  تیاده  مالسا  هب  ار  اهنآ  ام  هلیسو  هب  دندوب و  رگیدکی  نمشد 

یهلا بهاوم  همه  هک  دراد  هدرتسگ  رایسب  ینعم  کی  میعن  هتبلا  « 4 . » تسوا نادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامه  میعن  يرآ 
، دوشیم لماش  یعامتجا  يدرف و  زا  معا  ار  يداـم  ياـهتمعن  عاونا  تیـالو و  نآرق و  دـیحوت و  ناـمیا و  نید و  دـننام  يونعم  زا  معا  ار 

دننام دراد  ییانبریز  هبنج  هتشاد و  يرتشیب  تیمها  هک  ییاهتمعن  اهتنم 
______________________________

. هیآ لیذ  هقرحملا  قعاوصلا  هیآ ؛ لیذ  یناکسح  لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
. یلماع رح  هعیشلا  لیاسو  (- 2)

. دش دیهاوخ  لاوس  دیاهتشاد  هک  ییاهتمعن  زا  اعطق  امش  همه  زور  نآ  رد  سپس  ، 8 میرک 102 / نآرق  (- 3)
. هفیرش هیآ  لیذ  نایبلا 10  عمجم  (- 4)

132 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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ینعم نیا  هب  رظان  دـنکیم  یفن  هیآ  نیا  لومـش  زا  ار  يدام  ياهتمعن  هک  یتایاور  ارهاظ  دوشیم و  لاوس  اهنآ  زا  رتشیب  تیـالو  ناـمیا و 
. دیروآ يور  رتکچوک  ياهقادصم  هب  هدرک  اهر  ار  رتمهم  ياهقادصم  دیابن  امش  هک  تسا 

. تافاص َنیِسایْلِإ 130  یلَع  ٌمالَس  *** 
(. نیسای لآ   ) سایلا ناوریپ  رب  دورد  همجرت :

«1 . » نیسای لآ  نحن  دمحم و  نیسای : لاق : َنیِسایْلِإ » یلَع  ٌمالَس   » هلوق یف  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  ثیدح :
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  نیسای  دومرف : ترضح  هک  دناهدرک  لقن  َنیِسایْلِإ » یلَع  ٌمالَس   » هیآ دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  همجرت :

يرـشخمز و نیـسح ) نسح ، همطاـف ، یلع ، ( ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  ینعی   ) میتسه نیـسای  لآ  اـم  تسا و  مّلـس  هلآ و  و 
سکره دناهدومرف : نیـسای ) لآ   ) دمحم لآ  هرابرد  هک  دننکیم  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  ناشباتک  رد  « 2  » نارگید

(: تسا مالّسلا  هیلع  یلع  اهنآ  نیرتردقنارگ  و   ) تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  یتسود  رب 
. تسا هدیزرمآ  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیشاب  هاگآ  - 1

. تسا هتفر  ایند  زا  هبوت  اب  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیشاب  هاگآ  - 2
زا نموم  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیشاب  هاگآ  - 3

______________________________

.286 یطویس 5 / روثنملا  ردلا  112 ؛ - 110 یناکسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
یعفاش ص هحلط  نب  دمحم  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لووئسلا  بلاطم  رجح ص 87 ؛ نبا  هقرحملا  قعاوصلا  339 ؛ فاشکلا 2 / ریسفت  (- 2)

يربط 26. نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ  یمزراوخ ص 35 ؛ بقانم  3 ؛
133 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. تسا هتفر  ایند 
. دهدیم ار  تشهب  تراشب  وا  هب  توملا  کلم  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیشاب  هاگآ  - 4

هب ار  سورع  هکنانچنآ  دوریم  تشهب  فرطب  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیـشاب  هاگآ  - 5
. دنربیم داماد  لزنم 

. دوشیم زاب  تشهب  يوسب  رد  ود  شربق  رد  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیشاب  هاگآ  - 6
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  قیرطب  دورب  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تبحم  اب  هک  سکره  دیـشاب  هاگآ  - 7

. تسا هتفر  ایند  زا 
سویام ادخ  تمحر  زا  دوشیم  هتـشون  وا  یناشیپ  رد  تمایق  زور  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  توادـع  ضغب و  اب  هک  سکره  دیـشاب  هاگآ  - 8

. دنکیمن مامشتسا  ار  تشهب  يوب  تسا و  رفاک  تسا .

ٍنیِبُم ٍلالَض  یِف  َکِئلوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُهُبوُلُق  ِۀَیِساقْلِل  ٌلْیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍروُن  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِإْلِل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف 

هراشا

. رمز  22
دشابیم شراگدرورپ  بناج  زا  يرون  زا  رادروخرب  هجیتن  رد  هداشگ و  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  شاهنیـس  ادخ  هک  یـسک  ایآ  سپ  همجرت :

. دنراکشآ یهارمگ  رد  هک  دننانیا  دننکیمن  ادخ  دای  یلد  تخس  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  تسا ؟) لد  کیرات  درف  دننامه  )
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ِۀَیِـساْقِلل ٌْلیَوَف  هدـش و  لزان  هزمح  یلع و  دروم  رد  هیآ  تسا : هتفگ  ُهَّللا ...  َحَرَـش  ْنَمَف  َأ  یلاعت  ادـخ  لوق  رد  لـیزنتلا  بابـسا  رد  يدـحاو 
یبا  هرابرد  ْمُُهبُوُلق 

134 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » تسا هدش  لزان  شدالوا  بهل و 

: ریسفت

لزان اهلد  هدش  رایـش  نیمز  رب  هک  تسا  ناراب  تارطق  دننام  ینامـسآ  یحو  هک  دزادرپیم  هتکن  نیا  هب  نآرق  لطاب ، قح و  نایم  هسیاقم  رد 
هیاس رد  هک  دـنریگیم  هرهب  یهلا  تایآ  زا  ییاهلد  اهنت  دـنربیم  دوس  ناراب  تارطق  نیا  زا  هدامآ  ياهنیمز  اهنت  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ،

: دیامرفیم نآرق  تسا . هدرک  ادیپ  شرتسگ  یگدامآ و  يزاسدوخ ، وا و  فطل 
يرونیب نالدگنس  نوچمه  هتفرگ ، رارق  یهلا  رون  زا  یبکرم  زارف  رب  هتخاس و  هداشگ  مالسا  شریذپ  يارب  ار  شاهنیـس  ادخ  هک  یـسک  ایآ 

هن هک  ییاهبلق  دریذـپیمن  ار  يواـست  نیا  یناـسنا  كاـپ  ترطف  تسین  نینچ  زگره  تسا ؟ هتفاـین  هار  ناـشبلق  هب  یهلا  تیادـه  هک  تسا 
بلق اـب  هنوـگچ  ار ، نآ  هدـننکراودیما  تاـیآ  تراـشب و  هن  ار و  نآرق  هدـنهد  ناـکت  تاـیآ  راذـنا و  هـن  دریذـپیم و  ار  دـنمدوس  ظـعاوم 

نیا ریسفت  زا  هک  دنکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  « 2  » یتیاور رد  تسا ؟ سایق  لباق  میلس  مرن و  توارطرپ و 
رتهدرتـسگ دوش  لـخاد  ناـسنا  بلق  هب  رون  هک  یماـگنه  دومرف : دوشیم ؟ ردـص  حرـش  ياراد  ناـسنا  هنوـگچ  هک  دـش  لاوـس  هفیرـش  هیآ 

يارب نتـشگ  هدامآ  رورغرپ و  يایند  زا  ندش  ادج  دـیواج و  يارـس  هب  هجوت  نآ  هناشن  دومرف : تسیچ ؟ نآ  هناشن  دـندرک  ضرع  دوشیم .
ریما هراـبرد  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَـص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  َأ  هلمج  هک  میناوـخیم  مـیهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  رد  و  نآ . لوزن  زا  شیپ  گرم ، زا  لابقتـسا 

. تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
*** ______________________________

ص ءزج 4 ، يواضیب  ریسفت  يزودـنق ص 212 ؛ ةدوملا  عیبانی  لصف 13 ؛ یلاصو  بلاطملا  ینـسا  يدحاو ص 263 ؛ لوزنلا  بابـسا  (- 1)
حتفلا 247 ؛ یبطرق 15 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  ریـسفت  207 ؛ يربط 2 / ةرـضنلا  ضایرلا  يربط ص 88 ؛ نیدـلا  بحم  یبقعلا  رئاـخذ  96 ؛

لالحد ص 154. ینیز  دمحا  نیبملا 
.5691 یبطرق 8 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  (- 2)

135 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هاـنگ زا  زیهرپ  يزاـسدوخ و  اوقت و  ملع و  اـهنآ  نیرتـمهم  هک  دراد  دوجو  یلماوع  بلق ، تواـسق  يارب  مه  ردـص و  حرـش  يارب  مه  يرآ 
نیا دیئات  رد  تسا . بلق  تواسق  لماوع  زا  هانگ  یتسرپایند و  یتسرپاوه و  يرـسدوخ و  لهج و  نآ  لباقم  ردـص و  حرـش  لماوع  ناونعهب 

: تسا هدش  دراو  هک  تسا  یثیداحا  تشادرب 
، نکم كرت  لاح  چیه  رد  ارم  دای  شابم و  لاحشوخ  لاوما  ینوزف  زا  یسوم ! يا  هک  داتـسرف  یحو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاعتم  دنوادخ 

«1 . » دنکیم تخس  ار  بلق  نم  دای  كرت  تسا و  ناهانگ  ندرک  شومارف  بجوم  ابلاغ  لام  ینوزف  هک  ارچ 
تخس و اهلد  اهلد و  یتخس  رطاخ  هب  رگم  دنوشیمن  کشخ  اهکشا  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ریما  مالک  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

تبلق هک  نکم  زارد  ایند  رد  ار  تیاهوزرآ  یسوم  يا  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  « 2 . » هانگ ینوزف  رطاخ  هب  رگم  دوشیمن  نیگنس 
«3 . » دنرود نم  زا  نالدگنس  دوشیم و  تخس 

هقـالطهس ار  وا  دزیرگیم  اـیند  زا  هنوگچ  دراد و  رارق  اوقت  زا  ياهجرد  هچ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  درک  دـیاب  هظحـالم  نوـنکا 
نانخـس و هنوـگنیا  اـیآ  باـقع ، نآ  مارح  دراد و  باـسح  ادـخ  لـالح  مرتـخد  هـک  دـنزیم  بـیهن  شیوـخ  رتـخد  هـب  ناـسهچ  دـنکیم 
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اهجـنر و لمحت  تسین ؟ هفیرـش  هیآ  قادـصم  نیرتهب  شترـضح  اـیآ  تسین  ینارون  كاـپ و  فیطل و  مرن و  بلق  تمـالع  اـهيریگتهج 
حرـش هنومن  نیرتهب  دوخ  تموکح  تفالخ و  بضغ  لاـبق  رد  يو  توکـس  لاـس  تدـم 25  رد  اصوصخ  رازآ  اههجنکـش و  اـهترارم و 

مه زامن  رد  یتح  دنک ؟ لمحت  ار  اهنیهوت  شنزرس و  همه  نیا  دناوتیم  شترضح  زا  ریغ  يرگید  تیصخش  ایآ  تسین ؟ بانج  نآ  ردص 
دوب و تموکح  سأر  رد  شترضح  هکنیا  اب  « 4  » دندرکیمن اهر  ار  وا 

______________________________

.55 راونالا 70 / راحب  (- 1)

.55 راونالا 70 / راحب  (- 2)
ح 1. ةوسقلا ، باب  ج 2  یفاک : (- 3)

. زامن رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  جراوخ  ياهنیهوت  ناتساد  هب  هراشا  (- 4)
136 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. دنک هلباقم  هناعطاق  تسناوتیم 

ُمُه َکِئلوُأ  ِهِب  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلاِب  َءاج  يِذَّلا  َو  َنیِرِفاکْلِل  ًيوْثَم  َمَّنَهَج  یِف  َسْیَل  َأ  ُهَءاج  ْذِإ  ِقْدِّصلاِب  َبَّذَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
َنوُقَّتُمْلا

هراشا

. رمز 32 و 33 
نارفاک ياج  ایآ  تشادنپ ؟ غورد  دمآ  وا  هب  نوچ  ار  تسار  نخـس  تسب و  غورد  ادخ  رب  هک  سکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  سپ  همجرت :

. دنناراگزیهرپ دوخ  هک  دننانآ  دومن  رواب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  هک  ار  سک  نآ  و  تسین ؟ منهج  رد 
. بلاط یبا  نب  یلع  هب » قدص  يذلا   » دمحم وه ) لاق : « ) ِقْدِّصلِاب َءاج  يِذَّلا  َو  : » هّللا لوق  یف  دهاجم  نع  ثیدح :

بلاط یبا  نب  یلع  هب  ار  هب » قدص  يذـلا   » مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هب  ار  ِقْدِّصلِاب » َءاج  يِذَّلا  نا   » همیرک هیآ  نارـسفم 
«1 . » دناهداد قیبطت  مالّسلا  هیلع 

: ریسفت

روظنم هک  دناهدرک  لقن  ِِهب » َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  : » هیآ ریسفت  رد  ار  تیاور  نیا  تنس  لها  ناققحم  مالسا و  نارسفم  زا  يرایـسب 
دح اهریسفت  هنوگنیا  دشابیم  مالّسلا  هیلع  یلع  ِِهب » َقَّدَص   » زا روظنم  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ِقْدِّصلِاب » َءاج  يِذَّلا   » زا

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناگدننکقیدصت  ناوریپ و  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  کش  نودـب  تسا و  اهقادـصم  نیرتنشور  نایب  يارب  لقا 
زا مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  تیعقاو  نیا  رکنم  مالسا  ياملع  زا  يدحا  تسوا . قیدص  نیتسخن  دراد و  ياج  مدقم  فص  رد  مّلـس  هلآ و 

هک  يریگهدرخ  اهنت  درک . قیدصت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نادرم  نایم 
______________________________

ردلا 418 ؛ رکاـسع ج 2 / نبا  قشمد  خـیرات  بلاطلا ص 109 ؛ ۀـیافک  يربـح ص 315 ؛ مالّـسلا  هـیلع  یلع  یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـم  (- 1)
یبطرق 15/ نآرقلا  ماکحال  عماجلا  ریـسفت  121 ؛ یناکـسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  ح 317 ؛ یلزاغم ص 269 ، نبا  بقاـنملا  228 ؛ روثنملا 7 /

يرست ص 60. لمسب  بلاطملا  حجرا  256 ؛
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137 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تیمـسر ناـمز  نآ  رد  ار  وا  مالـسا  دوب و  هلاـس  ای 12  هک 10  دروآ  نامیا  یناـمز  رد  وا  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  هدـش  یـضعب  هیحاـن  زا 

هک ار  لاوس  نیا  ثحب ، تبـسانم  هب  دنـسریم  هبوت  هیآ 100  هب  نارـسفم  یتقو  هک  ارچ  دـسریم  رظن  هب  بیجع  نخـس  نیا  یلو  تشادـن !
رـسمه هجیدخ  دش ، ناملـسم  نانز  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دناهتفگ  اقفتم  همه  خـساپ  رد  دـننکیم  حرطم  دوب  یـسک  هچ  ناملـسم  نیتسخن 

لها نادنمشناد  زا  یمیظع  هورگ  قافتا  هب  هعیش  نارسفم  نادنمشناد و  همه  نادرم ، زا  اما  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رادافو 
نیا ترهـش  تفگ . خساپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  هک  دننادیم  نادرم  زا  یـسک  نیتسخن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تنس 

تایاور عامجا ، زا  هتشذگ  « 1 . » دناهدرک نآ  رب  عامجا  ياعدا  اهنآ  زا  یعمج  هک  تسا  يدح  هب  ننـست  لها  نادنمـشناد  نایم  رد  عوضوم 
ناملـسم لوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دناهتفگ  هک  هباحـص  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسا  یناوارف 

«2 : » دوب
هک تسا  یـسک  نیتسخن  دوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  - 1

«3 . » تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  هدروآ و  مالسا 
تسد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  - 2

هحفاصم نم  اب  تماـیق  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  هدروآ ، ناـمیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
قیدص  نیا  دنکیم و 

______________________________

: دیوگیم تفرعم ص 22  باتک  رد  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  رد  يروباشین  مکاح  (- 1)
هدروآ مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  هلاسم  نیا  رد  ناسیونخـیرات  ناـیم  رد 

باعیتسا 2/ رد  ربلا  دـبع  نبا  ( 3075 یبطرق 5 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  . ) دـنراد فالتخا  مالـسا  شریذـپ  ماگنه  هب  وا  غولب  رد  اهنت  تسا ،
: دسیونیم  457

هچنآ رد  ار  وا  دروآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هجیدـخ  هک  تسا  قافتا  هلاسم  نیا  رد 
(238 ریدغلا 3 / . ) داد ماجنا  ار  راک  نیمه  وا  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  درک ، قیدصت  دوب  هدروآ 

. تسا هدش  تشادرب   455 دعب و 19 / هب   103 هنومن ج 8 / ریسفت  زا  صیخلت  اب  دوشیم  هتفگ  هرابنیا  رد  هچنآ  (- 2)
. ریدغلا لقن  قبط   258 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  457 ؛ باعیتسا 2 / 136 ؛ مکاح 2 / كردتسم  (- 3)

138 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » تسا ربکا 

يا دومرف : دز و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياههناش  نایم  هب  تسد  هک  دـنکیم  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  - 3
نامیا ادـخ  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  دـنک  وگتفگ  وت  اـب  اـهنآ  هراـبرد ، دـناوتیمن  تماـیق  رد  يدـحا  هک  يراد  تفـص  تفه  یلع 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  دنیوگیم : یهاگ  « 2  ... » يرتاجرباپ ادـخ  نامرف  تعاطا  رد  يرتافواب و  یهلا  ياهنامیپ  هب  تبـسن  همه  زا  و  يدروآ ،
نمـشد ربارب  رد  نیملـسم  ههبج  تردـق  توق و  رد  يریثات  كدوک  کی  ناونعهب  وا  مالـسا  نیاربانب  غلابان ، اـعبط  دوب  هلاـس  هد  ماـگنه  نآ 
مینادیم اریز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صخـش  رب  تسا  يداریا  عـقاو  رد  هک  ارچ  تسا  بیجع  یتـسار  هـب  نـیا  و  « 3  » تشادن

زج تفریذپن  ار  نآ  سکچیه  تشاد  هضرع  دوخ  هفیاط  هریشع و  هب  ار  مالسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رادلا  موی  رد  هک  یماگنه 
وت هک  درک  مالعا  یتح  و  تفریذپ ، ار  شمالـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دومن  مالـسا  مالعا  تساخرب و  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هدرک لقن  مالسا  ناخروم  نینچمه  دیناسم و  حاحص و  بتک  رد  ینـس  ناظفاح  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا  و  ینم ! هفیلخ  یـصو و  ردارب و 
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، مک لاس  نس و  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـهنت  هن  هک  دـهدیم  ناـشن  دـناهدومن  هیکت  نآ  رب  و  « 4»
هجو چیه  هب  زور  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نس  یمک  هکیلاحرد  دومن . یفرعم  دوخ  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناونعهب  ار  وا  هکلب  تفریذپ 

: دیوگیم احیرص  ییحی  ترضح  هرابرد  نآرق  هکنیا  صوصخ  هب  دهاکیمن ، عوضوم  تیمها  زا 
و میداد » یکدوک  لاح  رد  وا  هب  ار  نامرف  ام  « » 5  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو 

______________________________

. لبق ذخأم  (- 1)
. ریدغلا لقن  قبط   66 ءایلوالا ج 1 / هیلح  (- 2)

. ریبکلا ریسفت  رد  هیآ  لیذ  يزار  رخف  نخس  (- 3)
.210 دیدحلا 13 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  111 ؛ دمحا 1 / دنسم  40 ؛ لماک 2 / خیرات  62 ؛ يربط 2 / خیرات  (- 4)

. میرم  12 میرک : نآرق  (- 5)
139 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: تفگ دندوب  دیدرت  کش و  راتفرگ  وا  هرابرد  هک  اهنآ  هب  دمآ و  نخس  هب  یکدوک  لاح  رد  هک  میناوخیم  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هرابرد 
«. تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  نم  هب  ینامسآ  باتک  میادخ ، هدنب  نم  « » 1  » اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ 

. دزاسیم نشور  شیوخ  راتفگ  رد  ار  ناگدنسیون  زا  یضعب  بصعت  روکذم ، تایاور  رانک  رد  تایآ  هنوگنیا 
: ایناث

هراشا مربماـیپ  اـب  رازگزاـمن  نیتسخن  ناملـسم و  نیلوا  نموم و  نیلوا  نم  هک  عوضوم  نیا  هب  اـهراب  شنانخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلوم 
هکنیا دنکیم  لقن  یلزتعم  یفاکسا  رفعج  وبا  فورعم ، دنمشناد  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هوالعهب  تسا  هتخاس  نشور  ار  دوخ  تیعقوم  هدومن و 

دوخ تلیـضف  رب  عوضوم  نیا  هب  يدروـم  چـیه  رد  شدوـخ  ارچ  دـشاب  حیحـص  رگا  هتـشاد  مالـسا  رد  تقبـس  رکب  وـبا  دـنیوگیم  یـضعب 
یخیرات رظن  زا  عوضوم  نیا  هتشذگ  اهنیا  زا  « 2 . » دناهدرکن ار  ییاعدا  نینچ  هباحص  زا  وا  ناراداوه  زا  کیچیه  هن  تسا و  هدرکن  لالدتسا 

خـیرات و بتک  زا  يرایـسب  رد  هکلب  رفن ) نیلوا  هب  دـسر  هچ   ) تسا هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  دـشاب  يرفن  نیموـس  رکب  وـبا  هک  تـسین  ملـسم 
«3 . » دناهدرک رکذ  وا  زا  لبق  ار  يرگید  هورگ  ندروآ  مالسا  ثیدح 

. يروش یبْرُْقلا 23  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  ِتاِحلاَّصلا ، اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ  *** 
هدروآ و نامیا  هک  ار  دوخ  ناگدنب  ادخ  هک  تسا  شاداپ )  ) نامه نیا  همجرت :

______________________________

. میرم  30 میرک : نآرق  (- 1)
.240 / 3 ریدغلا : (- 2)

. تسا هدش  هدافتسا   103 هنومن ج 8 / ریسفت  زا  صیخلت  لخد و  اب  ثحب  نیا  هدش  هتفگ  البق  هکنانچنآ  (- 3)
140 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

هرابرد یتسود  رگم  متـسین ، راتـساوخ  امـش  زا  یـشاداپ  تلاـسر )  ) نآ يازا  هب  وگب  تسا . هداد  هدژم  نادـب )  ) دـناهدرک هتـسیاش  ياـهراک 
. نادنواشیوخ

لوسر ای  اولاق : یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  یلاعت : هّللا  لوق  لزن  امل  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نب  « 1  » دیعس نع  ثیدح :
«2 . » امهانبا ۀمطاف و  یلع و  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  مهتدوم ؟ انیلع  تبج  نیذلا و  کتبارق  نم  هّللا 

دنتفگ دش  لزان  ًارْجَأ »...  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   » ینعی ادخ  مالک  هک  یتقو  تفگیم : هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  همجرت :
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: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا ؟ هدش  بجاو  ام  رب  اهنآ  یتسود  هک  دنتسه  یناسک  هچ  وت  ناکیدزن  ادخ ! لوسر  يا 
. اهنآ نادنزرف  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و 

یلع و مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق  مهتدوم ؟ انیلع  تبج  نیذـلا و  ءالؤه  کتبارق  نم  هّللا  لوسر  اـی  لـیق : تلزن  اـهنا  يور  ثیدـح :
«3 . » اهانبا همطاف و 

ربمایپ دنتسیک ؟ تسا  بجاو  ام  رب  اهنآ  تبحم  هک  امـش  ناکیدزن  دندیـسرپ  هّللا  لوسر  زا  دش  لزان  روکذم  هیآ  یتقو  هدش  تیاور  همجرت :
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

(. مالّسلا هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح   ) ناشیا دنزرف  ود  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع 
«4 . » یتبارق اودوت  نا  الا  یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ثیدح :

. دیرادب تسود  ار  ربمایپ  ناکیدزن  هکنیا  ینعی  دناهتفگ : یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ریسفت  رد  همجرت :

َنوُمِقَتْنُم ْمُهْنِم  اَّنِإَف  َکِب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف 

هراشا

. فرخز  41
______________________________

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  ریبج  نب  دیعس  رصتخم  لاح  حرش  (- 1)
.94 یفسن ج 4 / ریسفت  (- 2)

نیبغارلا ص 105. فاعسا  یجنلبش ص 112 ؛ راصبالا  رون  يروش ؛ هروس  ریسفت  فاشکلا : ریسفت  (- 3)
.168 یعفاش 9 / یمثیه  دئاوزلا  عمجم  یعفاش ص 91 ؛ بلاطلا  ۀیافک  یلزاغم ص 307 ؛ نبا  بقانم  (- 4)

141 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. میشکیم ماقتنا  نانآ  زا  اعطق  میربب  ایند  زا  ار  وت  ام  رگا  سپ  همجرت :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  بلاط ، یبا  نب  یلع  یف  َّنَبَهْذَن ...  اَّمِإَف  یلاعت  هلوق  لزن  لاق : يراصنا  هّللا  دبع  نبا  رباج  نع  ثیدح :
. يدعب نیطساقلا  نیثکانلا و  نم  مقتنی  هنا  مّلس :

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  زا  ناورم  نب  دـمحم  قیرط  زا  هیودرم  نبا  زا  یطویس 
زا دـعب  هک  دـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  تسا  هدومرف  َنوُمِقَْتنُم  ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَف  هیآ  لـیذ  رد  هک  هدرک  تیاور 

«. 1  » تفرگ دهاوخ  ماقتنا  نیطساق  نیثکان و  زا  متشذگرد 

: ریسفت

«2 « » ضرالا یف  داسفلا  ثکنلا و  یغبلا و  لها  لاتقب  هّللا  ینرما  دق  الا و  »
ياهدع دندرک و  نایغط  ياهدـع  تسا ، نیملـسم  فارحنا  هک  دـنکیم  نایب  هفیاط  هس  اب  ار  دوخ  ياهگنج  لیلد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ییوگ 

ور دوب  هدش  يراذگهیاپ  شنارای  وا و  يزورهنابـش  تامحز  ربمایپ و  تسد  هب  هک  یبالقنا  دندومن . يوردنت  رگید  هدـع  دنتـسکش و  تعیب 
: دومرف ماما  تشاد  فارحنا  هب 

. ناورهن گنج  نیفص و  گنج  لمج ، گنج  باحصا  مگنجب  هفیاط  هس  نیا  اب  تسا  هدرک  رما  نم  هب  ادخ  دیشاب  هاگآ 
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هیلع یلع  ترضح  تموکح  رب  اهنآ  نوچ  تسا  نیفـص  گنج  رد  نارگید  صاع و  رمع و  هیواعم و  شترا  ارهاظ  نایغط  یغب و  لها  *** 
ناونعهب  دنوادخ  فرط  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا  اب  تفریذپن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تموکح  هیواعم  دندرک  نایغط  مالّسلا 

______________________________

126؛ نیحیحـصلا 3 / یلع  كردتـسملا  یلزاـغم ص 274 ؛ نـبا  بقاـنملا  يزودـنق ص 98 ؛ ةدوـملا  عیباـنی  380 ؛ روـثنملا 7 / ردـلا  (- 1)
حجرا 44 ؛ ، 39 ، 37 و 5 / و 87   85 لبنح 2 / نب  دـمحا  دنـسم  152 ؛ یناکـسح 2 / لیزنتلا  دـهاوش  154 ؛ یملید 3 / هیوریـش  سودرفلا 

.369 قشمد 2 / خیرات  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  مامالا  همجرت  یئاسن ص 85 ؛ صئاصخ  يرست ص 74 ؛ رما  لمسب  بلاطملا 
. هغالبلا جهن  هعصاق  هبطخ  (- 2)

142 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
، رکب وبا  تفالخ  هک  ییاهنآ  اذل  دندرک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  دقع  لح  لها  زین  رهاظ  بسح  هب  یتح  هدوب و  بوصنم  ماما 

راب ریز  هیواعم  یلو  دـنریذپب  هدرک و  تیبثت  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  یتسیاب  دـننکیم  تیبثت  تعیب  هار  زا  ار  نامثع  رمع 
. درک اپب  صاع  ورمع  کمک  هب  ار  نیفص  گنج  نایرج  درک و  نایغط  تفرن و 

نیفص مدرم  نامه  نوطساق  ملاظ و  ینعی  طساق   » تدهاج دقف  نوطساقلا  اماف  دومرف : ماما  تساخاپب . اهنآ  هنتف  ندرک  شوماخ  يارب  ماما  و 
نیب زا  ار  نانآ  هدرک و  داهج  اهنآ  اب  دـیامرفیم : ماما  دـندرک . نایغط  هدومن و  فلخت  دـندرک ، ملظ  هک  شباحـصا  هیواعم و  دـنیوگیم  ار 
ینعی دـندز  مهب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  تعیب  هک  دـندوب  ییاـهنآ  نیثکاـن  تسا . ینکـشنامیپ  ثـکن  تلتاـق ، دـقف  نوثکاـنلا  اـماف  مدرب .»

ياههتـساوخ مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندید  یتقو  یلو  هدرک  تعیب  شترـضح  اب  هکنیا  اـب  ریبز  هحلط و  لـمج . گـنج  ناگدـننادرگ 
هب دنتـسکش و  ار  تعیب  دننک  هدافتـسا  تسایر  دننام  ناشموش  دصاقم  يارب  ترـضح  زا  دنناوتیمن  دنکیمن و  هدروآرب  ار  نانآ  عورـشمان 

: دنتشادن یگماکدوخ  تموکح و  هب  ندیسر  زج  یفده  اهنآ  « 1  » دنتخادرپ وا  اب  گنج 
وا لابند  هب  مینکشب ؟ ياهلیـسو  هچ  هب  ار  نآ  دناهدرک ، تعیب  یمومع  روطب  یلع  اب  مدرم  تفگ : یتسدرت  یـسایس و  يراکهظفاحم  اب  هحلط 

یلع تعیب  رد  عیرـست  نامثع و  يرای  رد  ام  یلهاک  نیا ، رب  هوـالع  تفگ : دوب  شناـبز  كون  شلد  هشیمه  هک  یتحارـص  اـب  ار  مدرم  ریبز ،
 ... تخادنا الاب  ییانتعایب  يور  زا  ار  شاهناش  تسیرگنیم  اههرهچ  هب  هکیلاحرد  ناورم  درادیمزاب . رما  نیا  زا  ار  ام  مالّسلا  هیلع 

هحلط و  ) ربهر ود  هب  باطخ  دیـشخب  نانادب  ياهزات  حور  تشادرب و  نایم  زا  ار  نارحب  هک  داد  هئارا  يرظن  رماع  نبا  هظحل  نیرخآ  رد  یلو 
: تفگ تیعمج  نیا  ریبز )

امـش رب  یلع  هچنانچ  دیراد و  ار  ماش  دیدرک ، بولغم  ار  یلع  رگا  دـیورب  هرـصب  هب  نادرمریپ ! مراد . اجنآ  رد  ییاهتـسد  نم  هرـصب ، دـیورب 
امش رب  هیواعم  دش  زوریپ 

______________________________

. يرظتنم هّللا  ۀیآ  هعصاق  هبطخ  حرش  (- 1)
143 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

زا دنتسه  ام  اب  هک  یناسک  اریز  نک ، توعد  ار  هنیدم  نینمؤملا ! ما  دنزیم : ادص  ار  هشیاع  هدرپ  تشپ  زا  عمج  يوگنخس  « 1 . » تسا يرپس 
تعیب دروم  رد  میوشیم و  دراو  ياهدش  عیاض  رهـش  هب  ام  اریز  ایب ، هرـصب  هب  ام  اب  دنیآیمنرب . اجنآ  ياپ  رـسیب و  دارفا  نایئاغوغ و  هدـهع 
شبنج هب  مه  ار  اجنآ  مدرم  یتشاداو  مایق  هب  ار  هکم  لها  هک  روط  نامه  اذل  دـنزیخیم ، رب  جاجتحا  ضارتعا و  هب  ام  اب  بلاط  یبا  نب  یلع 

ما مدرم  مدرم ! دـمآ : رد  ادـص  هب  گنج  لبط  دز  راج  هکم  هشوگراـهچ  رد  ار  ریز  هیمـالعا  تعاـمج  نیا  یچراـج  هک  نیمه  «. 2  » رآ رد 
نامثع نوخ  ماقتنا  نتفرگ  بلاط  نارگلاغـشا و  اب  گنج  مالـسا و  تزع  راتـساوخ  سکره  دنتـسه . هرـصب  مزاـع  ریبز  هحلط و  نینمؤملا و 

. دندروآرب یلاحشوخ  دایرف  وس  ره  زا  مدرم  نآ ...  جراخم  مه  نیا  هلیسو و  نیا  دییامرفب  درادن ، رایتخا  رد  ياهلیـسو  بکرم و  دشابیم و 
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«3 . » درک تکرح  هوبنا  رکشل  شیپاشیپ  اضف  رد  هتشارفا  یندرگ  اب  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  هاگباوخ  رکسع  ماگنه  نیا  رد 
نانآ زا  یگتـسهآ  هب  تفرگ  رارق  ود  نآ  راـنک  رد  دیعـس  نوچ  دـنتفر . ریبز  هحلط و  دزن  یگتـسهآ  هب  صاـع  نب  دیعـس  هبعـش و  نب  هریغم 

يو هب  دنتفرگ  میمـصت  اما  دندرک  مرـش  ساسحا  شلاوس  زا  نم ! ناتـسود  تسیک ؟ يارب  تفالخ  رما  دیدش  زوریپ  رگا  نادرمریپ ! دیـسرپ ؟
نامثع دنزرف  رایتخا  رد  ار  نآ  دیاب  منکیم  رکف  نم  یلو  تفگ  دیعـس  دندرک . باختنا  مدرم  هک  رفن  ود  ام  زا  مادکره  يارب  دنهد : خـساپ 

ناشنادنزرف رایتخا  رد  ار  تفالخ  هتـشاذگ ، ار  ریپ  نارجاهم  نامثع ؟ دنزرف  دنتفگ  ود  نآ  دیاهدرک . مایق  وا  یهاوخنوخ  هب  اریز  دـیهد  رارق 
زا دناهدرک  تموکح  هب  دوخ  ندیسر  هلیسو  ار  لوتقم  هفیلخ  نوخ  رفن  ود  نیا  هک  دش  نشور  دیعس  يارب  نوچ  میهد ؟ رارق 

______________________________

. دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع   22 یلع 3 / مامالا  (- 1)
.24 یلع 3 / مامالا  (- 2)

تهج نیمه  هب  درکیم  تکرح  رکـشل  شیپاشیپ  هدش و  راوس  نآ  رب  هشیاع  هک  دوب  يرتش  نامه  لمج ، رکـسع ،  34 یلع 3 / مامالا  (- 3)
. دنیوگیم لمج  گنج  ار  گنج  نیا 

144 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: تفگ نینمؤملا ؟ ما  دیربیم  فیرشت  اجک  تفگ  داد و  ناکت  يرس  فسات  يور 

ناگدنشک زا  ناتناهارمه  مامت  نینمؤملا ، ما  تفگ  دیدنخ و  ءازهتسا  يور  زا  منک . هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  دینک ؟ راکچ  دیهاوخیم  هرصب .
ار مدرم  هک  دیدوب  امـش  نیا  ریبز ) هحلط و  . ) دنهاوخیم ناشدوخ  يارب  مه  ار  تفالخ  دنتـشک و  ار  نامثع  رفن  ود  نیا  « 1 ! » دنتسه نامثع 

يرای ار  وا  طقف  دیاهتشکن  ار  نامثع  امش  هک  دشاب  دناوتیم  نیا  هرابرد  مدرم  امش  نظ  نیرتهب  دیدرک ، کیرحت  دیتخیگنارب و  نامثع  هیلع 
زا هک  یخـساپ  دـییوگیم ؟ هچ  دـندرک  شنزرـس  ار  امـش  ادرف  رگا  دـناهدرک ...  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  یناگمه  روطب  مدرم  دـیدرکن !

هتـشذگ زا  درادن و  يدوس  ینامیـشپ  نودب  هانگ  هب  رارقا  و  میراد ! رارقا  ندرکن  يرای  هب  میرکنم و  ار  لتق  دوب : نیا  دش  هداد  هحلط  بناج 
«2 . » میاهدش نامیشپ  دوخ 

ثیدـح دـندومن . گنج  هب  راداو  ارابجا  ار  ماما  دـناهدرک و  جورخ  شیوخ  تقو  ماـما  هیلع  رب  یگماـکدوخ  تموکح و  يارب  ناـنآ  يرآ 
. تساهگنج نیا  ایوگ  مالک ، ردص 

. فرخز َنوُّدِصَی 57  ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّمل  َو  *** 
(. دندرک ضارعا  و   ) دنتخادنارد هلهله  نخس  نآ  زا  وت  موق  هاگانب  دش  هدروآ  یلاثم  میرم  رسپ  دروم  رد  هک  یماگنه  و  همجرت :

 .... هیف اوکلهف  موق  هضغبا  هیف و  اوکلهف  موق  هبحا  یسیع  نع  الثم  کیف  نا  هّللا  لوسر  یل  لاق  لاق : نینمؤملا  ریما  نع  ثیدح :
ار یثیدح  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تنس  لها  ناگرزب  نارسفم و  زا  يریثک 

______________________________

.38 یلع 3 / مامالا  (- 1)
.40 مالّسلا 3 / هیلع  یلع  مامالا  (- 2)

145 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دنس  اب  شباتک  رد  لبنح  نب  دمحا  هلمجنم : دناهدرک  لقن  یتارییغت  رتمک  اب 

: دومرف ناشیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
هب هتـشاد و  توادع  ضغب و  یـسیع  هب  تبـسن  دوهی  هکنانچنآ  دنوشیم  هتـسد  ود  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لثم  وت  هرابرد  یلع  يا 

ار وا   ) دوبن نینچ  الصا  هک  دندناسر  ییاج  ار  وا  ناش  دندرک و  تبحم  راهظا  یسیع  هب  ردقنآ  يراصن  فرط  نآ  زا  دندز و  ناتهب  شردام 
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نم هب  يزیچ  و  هدرک ، ولغ  نم  دروم  رد  هک  ینارادتـسود  دـندش  كاله  هتـسد  ود  نم  دروم  رد  دومرف : یلع  دنتـسناد ) ادـخ  رـسپ  ای  ادـخ 
. دندرکن يراذگورف  مه  ناتهب  زا  هدرک و  ینمشد  نم  اب  هک  ینازوتهنیک  متسین و  نآ  هک  دنتفگ 

«1 . » تسا هدمآ  رگید  بتک  ضعب  رد  رتلصفم  نومضم و  نیا  هب  بیرق 

َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُهُتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعْجَن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

هراشا

. هیثاج  21
ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  میهدیم  رارق  یناسک  دـننام  ار  نانآ  هک  دناهتـشادنپ  دـناهدش  دـب  ياـهراک  بکترم  هک  یناـسک  اـیآ  همجرت :

. دننکیم يرواد  دب  هچ  دشاب ؟ ناسکی  ناشگرم  اهنآ و  یناگدنز  هک ) يروطهب   ) دناهدرک هتسیاش 
نب دیبع  ةزمح و  یلع و  یف  تلزن  لاق : ۀـیالا  ِتائِّیَّسلا » اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  : » یلاعت هللا  لوق  یف  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  ثیدـح :

، هبتع نب  دیلولا  و  هعیبر ، نب  ۀبیش  ۀبتع و  نیکرشملا  نم  طهر  هثالث  یف  و  تاحلاصلا ، اولمع  اونمآ و  نیذلا  مه  و  بلطملا ، دبع  نب  ثرحلا 
اوُحَرَتْجا َنیِذَّلا  ۀثالثلا : لاقف  اهیف  اوعزانت  اولداجتف و  ۀکمب  اعیمج  اوناک  هّللاب ، كرشلا  اوبستکا  ینعی  ِتائِّیَّسلا » اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا   » مه و 

______________________________

بقانملا يربط ص 92 ؛ نیدـلا  بحم  یبقعلا  رئاـخذ  يزودـنق ص 109 ؛ ةدوملا  عیبانی  لبنح ص 172 ؛ نب  دـمحا  هباحـصلا  لئاضف  (- 1)
یطویـس ص 117؛ ءاـفلخلا  خـیرات  رجح ص 121 ؛ نـبا  هـقرحملا  قــعاوصلا  159 ؛ یناکـسح 2 / لـیزنتلا  دـهاوش  ص 233 ؛ یمزراوـخ 

یئاسن ص 39. صئاصخلا 
146 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

مهیف لج  زع و  هّللا  لزناف  اهیف . مکیلع  نلضفنل  اقح  ةرخالا  یف  نولوقت  ام  ناک  نا  یش و  یلع  متنا  ام  هّللا  و  نینمؤملا : نم  ۀثالثلل  تائیـسلا 
. ۀیالا هذه 

: تسا هدش  لزان  هتسد  ود  دروم  رد  هیآ  نیا  دناهدرک  ریسفت  ءاملع  هک  هچنآ  قباطم  همجرت :
. دنتسه دیلو  هبیش و  هبتع و  سمش و  دبع  ونب  ِتائِّیَّسلا » اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  »

. بلطملا دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  یلع و  ِتاِحلاَّصلا *» اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  »
هیما و ینب  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  كاحض  زا  نامیلس  نب  لتاقم  ثیدح  رد  و  *** 
. دنشابیم مالّسلا  مهیلع  همطاف  نیسح و  نسح و  رفعج و  هزمح و  یلع و  ربمایپ و  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  زا  روظنم 

. دوشیم نایب  هیآ  ریسفت  یقرواپ  رد  ثیدح ، عبانم  زا  یضعب 

: ریسفت

دراذگیمن اهنآ  حور  رد  يریثات  یگدنز  ثداوح  نیرتتخـس  هکيروطهب  دنرادروخرب  شمارآ  زا  حـلاص  لمع  نامیا و  وترپ  رد  نانمؤم 
دندرکیم لمحت  ار  ياهجنکش  هنوگ  ره  دوخ ، نامیا  توق  هب  یگدنز  طئارش  نیرتتخـس  رد  نانموم  هک  تسا  یقداص  هاوگ  دوخ  خیرات 

دنـشاب هافر  تمعن و  رد  مه  رگا  دنبارطـضا  رد  امئاد  هدولآ  نامیایب و  دارفا  هکیلاحرد  تسنآ  هنومن  مالـسا  ردص  نادـهاجم  یگدـنز  و 
زا ار  تالکـشم  اب  هلباقم  تردق  هتفررد و  هروک  زا  دننیبب  تبیـصم  یتخـس و  هچنانچ  دهدیم و  جـنر  ار  اهنآ  تمعن  لاوز  زا  سرت  هشیمه 
راک ام  هک  دنریگیم  رارق  ناشباطخ  دروم  دنتـسه  اهنآ  نداد  ناج  دـهاش  هک  حور  ضبق  ناگتـشرف  گرم  ماگنه  هب  اما  دـنهدیم و  تسد 
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هب  تسین و  هتفریذپ  اهنآ  رذع  یلو  میدادیمن  ماجنا  يدب 
147 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ضبق ناگتـشرف  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکزیهرپ  هکیلاحرد  دـینامب  نآ  رد  هنادواـج  دـیوش و  دراو  خزود  ياـهرد  زا  دوشیم  هتفگ  اـهنآ 
ماجنا هک  یلامعا  رطاخ  هب  دـیوش  تشهب  دراو  داب ، امـش  رب  مالـس  دـنیوگیم  اهنآ  هب  دـناهزیکاپ . كاپ و  هکیلاحرد  دـننکیم  اـهنآ  حور 

نارای و يدـنبفص  زا  ياهمـش  قوف  ثیدـح  تسا  هدوب  نینچ  نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  تسا . مدرم  زا  هتـسد  ود  ناتـساد  نیا  دـیدادیم .
رد هیثاج  هیآ 21  ثیدـح  عبانم  دـنکیم . نایب  روکذـم  هیآ  زا  يزراب  قادـصم  لکـشب  نانآ  متـس  هیما و  ینب  لباقم  رد  ار  ربمایپ  ناعفادـم 

«1 . » تسا هدش  نایب  یقرواپ 

ِلْوَقْلا ِنْحَل  یِف  ْمُهَّنَفِرْعَتَل  َو  ْمُهامیِسِب  ْمُهَتْفَرَعَلَف  ْمُهَکانْیَرَأَل  ُءاشَن  ْوَل  َو 

هراشا

. دمحم  30
ناج هب  نخس  گنهآ  زا  یسانشیم و  ناش  یقیقح )  ) يامیس هب  ار  ناشیا  هجیتن  رد  مینایامنیم  وت  هب  ار  نانآ  اعطق  میهاوخب  رگا  و  همجرت :

. درب یهاوخ  یپ  نانآ 
ِیف ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  یلاعت  ادـخ  لوق  دروم  رد  دـناهدرک  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  تسا  هتفگ  شریـسفت  رد  یطویس 

: درب یهاوخ  یپ  « 2  » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هب  تبسن  ناشهنیک  ضغب و  هب  ینعی  لوقلا  نحل  هملک  ِلْوَْقلا  ِنَْحل 
.« بلاط یبا  نب  یلع  مهضغبب  لاق : ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  یلاعت  هلوق  یف  يردخلا  دیعس  یبا  نع  »

رد تخانـش . ار  قفانم  دوشیم  هار  نیا  زا  نیارباـنب  درادـن . ضغب  وا  هب  تبـسن  نمؤم  تسوا و  ضوغبم  نوچ  درادـن  تسود  ار  یلع  قفاـنم 
يردخ  دیعس  وبا  ثیدح 

______________________________

ۀیافک يدادـغبلا ص 186 ؛ بیطخلا  بقانم  يزوجلا ص 21 ؛ نبا  طبـس  صاوخلا  ةرکذـت  هیآ ؛ ریـسفت  رد  يزار  رخف  بیغلا  حـیتافم  (- 1)
.168 / 2 یناکسح : لیزنتلا  دهاوش  يرست ص 62 ؛ رمالا  يدنه  همالع  بلاطملا  حجرا  یعفاش ص 120 ؛ یجنگ  دمحم  بلاطلا 

. لبنح نب  دمحا  ظفاح  لئاضفلا  (- 2)
148 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«1 . » میتخانشیم مالّسلا  هیلع  یلع  اب  توادع  قیرط  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رصع  رد  ار  ناقفانم  ام  تفگ  هک  تسا 

: ریسفت

و نادرم ، نایم  زا  نموم  نیلوا  هب  تبسن  اصوصخ  دنشاب  هتـشاد  هنیک  یقیقح  نانموم  هب  تبـسن  هک  دوب  نآ  ناقفانم  زراب  ياههناشن  زا  یکی 
موتکم نانچ  ار  نآ  ینالوط  تدم  يارب  دناوتب  دشاب و  هتشاد  لد  رد  ار  يزیچ  ناسنا  تسین  نکمم  هک  ارچ  مالسا . زابناج  ماگشیپ  نیتسخن 
ناـهنپ لد  رد  ار  يزیچ  سکچـیه  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دوشن  رهاـظ  وا  مـالک  نحل  تاراـشا و  تاـیانک و  رد  یتـح  هک  دراد 

هّللا یّلص  ربمایپ  نامز  رد  هچرگ  « 2 . » دوشیم راکشآ  شتروص  هحفص  درپیم و  هاگآان  وا  ناهد  زا  هک  ینانخـس  رد  هکنیا  رگم  دنکیمن 
گنج هک  دربن  ياههنحص  رد  اهکمک و  يروآعمج  ماگنه  هب  داهج و  عقوم  اصوصخ  دوبن  ناهنپ  یلیخ  ناقفانم  هرهچ  مّلس  هلآ و  هیلع و 

هّللا و لوسر  زا  دعب  اهنآ  يریگعضوم  اما  دندوب  هدش  هتخانش  ناقفانم  یگنج ، مئانغ  میـسقت  رد  صخالاب  دیـسریم ، دوخ  تدش  جوا و  هب 
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مالّسلا هیلع  یلع  ماما  دومن . نکمم  شترضح  هب  تبسن  ار  اهنآ  هنیرید  ياههنیک  روهظ  زورب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  يریگههبج  هلئسم 
هّللا یّلـص  مرکا  لوسر  یعقاو  وریپ  ار  دوخ  دندوب و  بان  مالـسا  یعدم  هک  نامه  دیگنج  ناناملـسم  اب  تموکح  لاس  جنپ  دودح  لوط  رد 

؟ دنتشاد لد  هب  ار  ربمایپ  یحو  ماما و  ضغب  هنیک و  هکیلاحرد  دندوب  نموم  اتقیقح  اهنآ  ایآ  دنتسنادیم  مّلس  هلآ و  هیلع و 
______________________________

178؛ یناکسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  29 ؛ ریثا 4 / نبا  هباغلا  دـسا  20 ؛ یبهذ 1 / مالـسالا  لود  خیرات  473 ؛ ریثا 9 / نبا  لوصالا  عماـج  (- 1)
یعفاش ص یجنگ  بلاطلا  ۀـیافک  464 ؛ ربلا 2 / دـبع  نبا  باعیتسا  152 ؛ رفظم ح 2 / قدـصلا  لئالد  یمثیه ص 172 ؛ هقرحملا  قـعاوصلا 
؛ هیآ لیذ  یسولآ  یناعملا  حور  هیآ ؛ لیذ  یطویـس  روثنملا  ردلا  ح 3800 ؛ ، 498 يذمرت 5 / حیحص  یلزاغم ص 315 ؛ نبا  بقانملا  111 ؛

. هیآ لیذ  يربط  ةرضنلا  ضایرلا 
هغالبلا ق 26. جهن  (- 2)

149 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ًابیِرَق ًاحْتَف  َکِلذ  ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف 

هراشا

. حتف  27
. داد رارق  امش  يارب  یکیدزن  يزوریپ  نیا ، زا  ریغ  تسناد و  دیتسنادیمن  هک  ار  هچنآ  ادخ  همجرت :

ماجنا مالّسلا  هیلع  یلع  تسدب  هک  یحتف  « ) 2  » تسا ربیخ  حتف  حتف ، نیا  زا  دارم  هک  هدرک  لقن  لتاقم  و  « 1  » اطع زا  شریسفت  رد  بطق  دیس 
(. تفرگ

. دناهتشون ربیخ  حتف  دروم  رد  فلتخم  تارابع  اب  نومضم ، نیمهب  زین  نارگید  شباتک و  رد  ینالقسع  رجح  نبا  یعفاش  همالع 
هب ار  مچرپ  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوبن ) هتخاس  وا  زا  يراک   ) تشگزاب وا  داتـسرف  ربیخ  فرطهب  ار  رمع  هّللا  لوسر 

زاـب وا  تسین  ندرک  رارف  لـها  دـنراد  تسود  ار  وا  مـه  لوـسر  ادـخ و  دراد و  تـسود  ار  لوـسر  ادـخ و  هـک  داد  مهاوـخ  یـسک  تـسد 
«3 . » دش ماجنا  حتف  داد و  واب  ار  مچرپ  درک و  اعد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  دریذپ . ماجنا  شتسدب  حتف  هکنیا  رگم  ددرگیمن 

: ریسفت

رگید یهورگ  هکیلاحرد  دیمان  نیبم  حتف  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  هیبیدح  حلـص  هب  هراشا  نارـسفم  زا  ياهدع  هدیقع  هب  ابیرق » احتف   » هب ریبعت 
ققحت اب  يرتمک  هلـصاف  اریز  دشاب ، هتـشاد  ربیخ  حتف  اب  يرتشیب  بسانت  ابیرق »  » هملک دیاش  دننادیم . ربیخ  حـتف  هب  هراشا  ار  نآ  نارـسفم  زا 
تعیب زا  نخس  هک  هروس  نیمه  هیآ 18  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دراد . هراشا  نآ  هب  هیآ  ردص  دوب و  هدید  هّللا  لوسر  هک  تشاد  یباوخ  ینیع 

درک لزان  اهنآ  رب  ار  شمارآ  هنیکس و  ادخ  سپ  تسا ...  هدمآ  تسا  ناوضر 
______________________________

. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  اطع  لاح  حرش  (- 1)
.116 نآرقلا 26 / لالظ  یف  (- 2)

نع كردتـسملا  189 ؛ يریـشق 5 / ملـسم  حیحـص  111 ؛ دعـس 2 / نـبا  يربـکلا  تاـقبطلا  480 ؛ رجح 7 / نـبا  بیذـهتلا  بیذــهت  (- 3)
.338 ریثک 7 / نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  131 ؛ یقهیب 9 / ننس  . 38 يروباشین 3 / مکاح  نیحیحصلا 
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 150 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
متفه لاس  زاغآ  رد  حتف  نیا  هک  ارچ  دوب  ربیخ » حـتف   » نارـسفم رثکا  هتفگ  هب  حـتف  نیا  دومرف  اهنآ  بیـصن  شاداپ  ناونعهب  یکیدزن  حـتف  و 

: دوب نینچنآ  ناتساد  و  تفای . ققحت  هیبیدح  يارجام  زا  دعب  هام  دنچ  هلصاف  هب  ترجه 
رد ار  يرجه  متفه  لاس  مرحم  زا  يرادـقم  هجحلا و  يذ  هام  مامت  تشگزاب  هیبیدـح  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

دوب یئاـج  ربیخ   ) درک تکرح  ربـیخ  يوس  هب  دـندوب  هدرک  تکرـش  هیبیدـح  رد  هک  شناراـی  زا  رفن  اب 1400  سپـس  دومرف ، فقوت  هنیدم 
ار داسف  نوناک  نآ  هک  درکیم  يرامـش  زور  یبسانم  تصرف  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  یمالـسا ، دـض  تاکیرحت  زکرم 

. دندرک يراددوخ  دندیسرت و  ادعب  یلو  دننک  تیامح  ربیخ  دوهی  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  زاغآ  رد  نافطغ  هلیبق  دنیچرب )
نامسآ هب  رس  سپس  دینک . فقوت  داد  روتسد  شنارای  هب  دیسر  ربیخ  ياههعلق  کیدزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

دوخ رب  هچنآ  اهنیمز و  راگدرورپ  يا  دناهدنکفا و  هیاس  نآ  رب  هچنآ  اهنامـسآ و  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! دناوخ : ار  اعد  نیا  و  درک ، دنلب 
. میربیم هانپ  تسنآ  رد  هچنآ  رش  شلها و  رش  نآ و  رـش  زا  وت  هب  میهاوخیم و  ار  نآ  لها  ریخ  يدابآ و  نیا  ریخ  وت  زا  دناهدرک ...  لمح 
ار دوخ  دندش  ربخاب  ارجام  زا  ربیخ  لها  هک  ناهاگحبـص  دندیـسر و  ربیخ  هب  هنابـش  بیترت  نیا  هب  و  دینک . تکرح  هّللا  مسب  دومرف : سپس 

اههعلق نیرخآ  هب  ات  درک  حتف  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اههعلق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس  دندید  مالسا  نازابرس  هرـصاحم  رد 
هب هاگهگ  هک  يدیدش  دردرـس  تلاح  مایا  نیا  رد  دیـسر . تشاد  رارق  نآ  رد  بحرم »  » دوهی فورعم  هدـنامرف  دوب و  رتمکحم  همه  زا  هک 

نیا رد  دـیآ  نوریب  همیخ  زا  تسناوـتن  زور  ود  یکی  هک  ياهنوـگ  هب  داد ، تسد  وا  هب  دـمآیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  غارس 
هجیتن هکنآیب  اما  تخات  دوهی  رکـشل  يوس  هب  ناناملـسم  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رکب  وبا  یمالـسا ) فورعم  خـیراوت  قبط   ) ماـگنه

. دنتـشگزاب هجیتن  نتفرگ  نودب  یلو  دندیگنج  لبق  زور  زا  رتدیدش  ناناملـسم  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رمع  رگید  راب  تشگزاب  دریگب 
نیا 

151 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هلوسر هّللا و  هبحی  هلوسر و  هّللا و  بحی  الجر  ادغ  اهنیطعال  هّللا  اما و  دومرف : دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  ربخ 

ار وا  زین  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  وا  هک  مراپـسیم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دـنگوس  ادـخ  هب   » ةونع اهذـخای 
دندزیم سدح  یعمج  تسا ؟ یـسک  هچ  روظنم  هک  دش  هدیـشک  وس  ره  زا  اهندرگ  دومن » دهاوخ  حتف  تردق  اب  ار  هعلق  وا  دنراد  تسود 

درد مشچ  هک  ارچ  تشادن  روضح  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روظنم  هک 
هّللا یّلص  ربمایپ  همیخ  کیدزن  دش و  دراو  يرتش  رب  راوس  مالّسلا  هیلع  یلع  ناهاگحبص  دوب . هدش  عنام  رکشل  رد  روضح  زا  ار  وا  يدیدش 

کیدزن ایب ! کیدزن  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  درکیم  درد  ادیدش  شنامشچ  هکیلاحرد  تشگ  هدایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
وا تسد  هب  ار  مچرپ  سپس  دش  ملاس  الماک  زاجعا  نیا  تکرب  هب  شمشچ  دیلام و  مالّسلا  هیلع  یلع  مشچ  رب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  تفر 

؟ یتـسیک وت  درک  لاوس  راوید  يـالاب  زا  دوهی  زا  يدرم  درک  تکرح  ربـیخ  گرزب  هعلق  يوـس  هب  مالـسا  رکـشل  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  داد .
. مبلاط یبا  نب  یلع  نم  دومرف :

دمآ مالّسلا  هیلع  یلع  هزرابم  نادیم  هب  ژد  نآ  هدنامرف  يدوهی  بحرم  ماگنه  نیا  رد  دیسرارف  ناتتسکش  تعامج  يا  دیـشک  دایرف  يدوهی 
کیدزن مالّسلا  هیلع  یلع  تفرگرد  نایدوهی  ناناملسم و  نایم  يدیدش  گنج  داتفا  نیمز  رب  يراک  تبرـض  کی  اب  هک  تشذگن  يزیچ  و 

ناناملـسم دش و  هدوشگ  هعلق  بیترت  نیا  هب  دنکفا ، يرانک  هب  دـنکرب و  اج  زا  ار  برد  تردـقرپ  دـنمورین و  یتکرح  اب  دـمآ و  هعلق  برد 
. دندرک حتف  ار  نآ  دندش و  دراو 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دشاب ، ظوفحم  اهنآ  نوخ  میلست  نیا  ربارب  رد  دنتساوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دندش و  میلـست  دوهی 
زا یمین  هکنیا  رب  طورشم  درپس  دوهی  تسد  هب  ار  اجنآ  ياهغاب  یضارا و  داتفا و  مالـسا  هاپـس  تسد  هب  لوقنم  مئانغ  تفریذپ . مّلـس  هلآ و 
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. هیآ لوزن  ناش  رد  تسا  یثیدح  حرش  قوف  ناتساد  « 1 . » دزادرپب ناناملسم  هب  ار  نآ  دمآ  رد 
______________________________

.83 هنومن ج 22 / ریسفت  زا  لقن  هب  صیخلت  اب  ، 221 - 216 / 2 تنس ) لها  فورعم  خروم   ) ریثا نبا  لماک  (- 1)
152 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

َو ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَتْبَی  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهارَت  ْمُهَنْیَب  ُءامَحُر  ِراَّفُکْلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم 
يوَتْساَف َظَلْغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِجْنِإْلا  یِف  ْمُهُلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  یِف  ْمُهُلَثَم  َکِلذ  ِدوُجُّسلا  ِرَثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یِف  ْمُهامیِس  ًاناوْضِر 

َراَّفُکْلا ُمِهِب  َظیِغَیِل  َعاَّرُّزلا  ُبِجْعُی  ِهِقوُس  یلَع 

هراشا

. حتف  29
ار نانآ  دننابرهم . رگیدمه  اب  ریگ و  تخس  نارفاک ، رب  دنیوا ، اب  هک  یناسک  تسادخ و  ربمایپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  همجرت :

. تسا ناشیاههرهچ  رد  دوجس  رثا  رب  نانآ  هصخشم )  ) تمالع دنراتساوخ . ار  ادخ  يدونشخ  لضف و  ینیبیم . دوجس  عوکر و  رد 
دوش و ربتس  ات  دهد  هیام  ار  نآ  دروآرب و  دوخ  هناوج  هک  تسا  ياهتشک  نوچ  لیجنا  رد  اهنآ  لثم  و  تاروت ، رد  تسا  ناشیا  تلـصخ  نیا 

. دزادنارد مشخ  هب  ار  نارفاک  ادخ  نانآ  یهوبنا  زا  ات  دروآ ، تفگش  هب  ار  ناناقهد  دتسیاب و  دوخ  ياهقاس  رب 
 ... یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع  ءاطع  نع  يزاوهالا ...  دمحا  نب  یلع  ثیدح :

. یلعب رافکلا ...  مهب  ظلغیل  عارزلا  بجعی  یلع ...  ادجس ...  اعکر و  مهارت 
بلاط و یبا  نب  یلع  ینعی  ادجس  اعکر  مهارت  یلاعت  ادخ  لوق  هرابرد  دنکیم  تیاور  لقن  سابع  نبا  زا  يزاوها  دمحا  نب  یلع  زا  همجرت :

یلع يوتـساف  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  هقوس  یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  هدرک  تیاور  زین  و  « 1  » یلعب ینعی  رافکلا  مهب  ظـلغیل  عارزلا  بجعی 
«2 . » تسا راوتسا  هداتسیا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ریشمش  هب  مالسا  رد  يوتسا  ینعی  هقوس 

: ریسفت

مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  فصو  رد  لیجنا  تاروت و  نابز  زا  ابیز  یمیسرت  هیآ  نیا 
______________________________

.180 یناکسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
لمسب ص 88. هّللا  دیبع  يدنه  همالع  بلاطملا  حجرا  (- 2)

153 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: تسا

. دنتسه مکحم  دیدش و  نارفاک  ربارب  رد 
. دنتسه میحر  نابرهم و  رگیدمه  ربارب  رد 

. دندوجس عوکر و  تدابع ، لاح  رد  هتسویپ 
. دنیادخ ياضر  لضف و  راتساوخ  هراومه 

. تسا نایامن  هدجس  رثا  زا  ناشیامیس  رد  اهنآ  هناشن 
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نآ تیوقت  هب  سپـس  هتخاس  جراخ  ار  دوخ  ياههناوج  هک  دنتـسه  یتعارز  دـننامه  نانآ  دـنکیم : اهنآ  فاصوا  زا  يرگید  میـسرت  سپس 
. درادیماو یتفگـش  هب  ار  ناعراز  هک  هدش  تکربرپ  هدرک و  دشر  ومن و  يردـق  هب  تسا و  هداتـسیا  دوخ  ياپرب  هدـش و  مکحم  ات  هتخادرپ 

. تسا مالسا  مرکا  لوسر  دنمناوت  تکرباب و  هدشتیبرت  ینامیا  هعماج  کی  لیثمت  نیا 
. رمثرپ ایوگ و  ایوپ ، دتسیایمن  زاب  لامک  يوسب  تکرح  زا  ینآ  هک  ياهعماج  *** 

ناریـش بش و  نادباع  هک  ياهعماج  دـنربیم  هرهب  نآ  زا  نارگید  دوخ و  دـنوشیم  روراب  هتفای  شرورپ  اههناوج  دـنزیم و  هناوج  هتـسویپ 
قلاخ اب  اهبش  دـنزیریم و  قرع  یگدـنز  خرچ  نتخادـنا  راکب  يارب  شالت  هب  اهزور  دنتـسه . داـبع  نیرتهب  زا  هدـهاجم  نیع  رد  دـنزور .

لوغشم يراکتخرد  هب  هفوک  ياهناتسلخن  رد  مرگ  ياهزور  رد  هنوگچ  هک  دیرگنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دنزادرپیم  زاین  زار و  هب  شیوخ 
هنوگچ اهبـش  دنکیم و  يرپس  شیوخ  رمع  ادـخ ، ياضر  رطاخب  مدرم  يارب  اهنآ  فقو  اهراسهمـشچ و  نتخاس  ناور  یپ  رد  اهنابایب  رد  و 
تـسا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هدـش  تیبرت  وا  هک  ارچ  دوشیم . دوخیب  دوخ  زا  تداـبع  لاـح  رد  دزادرپیم  زاـین  زار و  هب 

«1 . » تسا مالسا  رد  نم  قباوس  نیا  دینک  هظحالم  تسا : هدومرف  هکنانچ 
______________________________

. هبیرقلا ۀبارقلاب  هّللا  لوسر  نم  یعضوم  متملع  دق  يرظتنم و  هّللا  ۀیآ  زا  هغالبلا ...  جهن  هعصاق  هبطخ  (- 1)
154 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تلزنم و یشیوخ ، موق و  رب  هوالع  وا ) داماد  مه  ربمایپ و  يومع  رسپ  مه   ) مدوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  کیدزن  شیوخ  موق و 
. متشاد مرکا  ربمایپ  دزن  یصوصخم  تیعقوم 

وبا هک  درک  داهنـشیپ  شدوخ  يومع  سابع  هب  ربمایپ  دـش  دـب  یلیخ  مدرم  عضو  دـش و  یطحق  هکم  رد  ینامز  «: 1  » دننکیم لقن  نیخروم 
زا يرادقم  ات  مینک  ییاریذپ  اهنآ  زا  میریگب و  ار  شیاههچب  ام  تسا  بوخ  تسا ، دـب  یلیخ  مه  شیداصتقا  عضو  دراد و  دایز  هچب  بلاط 

: تفگ بلاط  وبا  دنداد . هئارا  ار  داهنشیپ  سابع و  مه  ربمایپ و  مه  دنتفر  بلاط  وبا  شیپ  دوش ، هتساک  بلاط  وبا  زا  يداصتقا ، راشف 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  درادن ، یعنام  دیرادرب  دیهاوخب  ار  یلع  رفعج و  اما  موش  ادج  وا  زا  مناوتیمن  مراد و  هقالع  یلیخ  لیقع  هب  نم 

بلاط وبا  دـنزرف  نیرتکچوک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ار ، رفعج  مه  سابع  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مّلـس  هلآ و  و 
شمرن دیوجیم و  یهاگ  ار  اذغ  دننک  روخاذغ  ار  ناشهچب  دنهاوخیم  هک  اهردام  لثم  ترـضح  نآ  دروآ  دوخ  شیپ  ار  یلع  ربمایپ  دوب .

ار هلاسم  نیا  درک  گرزب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناس  نیدب  تشاذگیم و  مالّسلا  هیلع  یلع  ناهد  رد  ار  نآ  ار و  تشوگ  امرخ و  ای  درکیم 
هک « 3  » تسا خـیرات  رد  تشاد  تسود  یلیخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  « 2  » دـناهدرک لقن  نیخروم  مه 

صخش نآ  ار . یلع  داد : باوج  تشادیم ؟ تسود  همه  زا  شیب  ار  شیاههچب  زا  کیمادک  ربمایپ  هک  دیسرپ  هباحص  زا  یکی  زا  یـصخش 
تـسود ار  رگید  ياـههچب  تشادیم  تسود  ار  یلع  هک  ردـقنآ  رخآ  تفگ  تسین ، شاهچب  هک  یلع  مسرپیم . شیاـههچب  زا  نم  تفگ 

ياج رد  ارم  بانج  نآ  دینابسچیم  شیاههنیس  هب  ارم  مدوب  هچب  کی  نم  داهن و  شدوخ  نماد  رد  ارم  ربمایپ  دومرف : ترـضح  تشادیمن .
دادیم رارق  شدوخ  فنک  رد  تسا و  هدناباوخیم  شدوخ 

______________________________

.263 ماشه 1 / نبا  هریس  313 ؛ يربط 2 / خیرات  58 ؛ ریثا 2 / نبا  لماک  (- 1)
.200 هغالبلا 13 / جهن  رب  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  (- 2)

. لبق ذخام  (- 3)
155 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ربمایپ مرمع ، مامت  رد  دیوگیم : نخس  دوخ  تیبرت  زا  هنوگنیا  و  دنایوبیم ...  نم  هب  ار  ششوخ  يوب  دادیم و  سامت  نم  اب  ار  شمـسج 
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ندروخ ریش  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یگچب  نامه  زا  اطخ . رکفت و  نودب  راک  کی  هن  دینش و  نم  زا  غورد  کی  هن 
تاکرح همه  رد  مه  نم  دوب و  کلم  نآ  تیاده  قبط  رب  ربمایپ  تانکس  تاکرح و  مامت  هک  دوب  وا  اب  امئاد  یکلم  یکدوک ) رد   ) دش ادج 

هشیمه هک  يرتش  هچب  دننام  مدرکیم  تعباتم  مرکا  ربمایپ  زا  هشیمه  نم  مدرکیم . يوریپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  تانکس  و 
دای نم  دـشیم  وگلا  نم  يارب  نیا  هک  دادیم  زورب  دوخ  زا  یلامک  کی  بوخ و  قالخا  کی  مرکا  ربمایپ  زور  ره  تسه . شرداـم  لاـبند 
هیآ رد  هک  یفاصوا  ياراد  تسا  بانج  نآ  هدرورپتسد  ربمایپ و  یعقاو  راـی  هک  تسوا  و  و ...  « 1  » مدرکیم لمع  شقبط  رب  متفرگیم و 

. تشذگ

ٍرِدَتْقُم ٍکیِلَم  َدْنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  یِف  ٍرَهَن  َو  ٍتاَّنَج  یِف  َنیِقَّتُمْلا  َّنِإ 

هراشا

. رمق  55 - 54
. دنیاناوت یهاشداپ  دزن  قدص  هاگرارق  رد  اهرهن  اهغاب و  نایم  رد  راگزیهرپ  مدرم  تقیقح  رد  همجرت :

ۀنجلا هّللا  هنکـسا  كالوت  کبحا و  نم  نا  یلعل : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  نع  ثیدح :
 ... نیقتملا نا  هّللا  لوسر  الت  مث  انعم ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  شبقانم  باتک  رد  یمزراوخ  دمحا  هب  قفوم 
َّنِإ : » دـندرک توالت  هّللا  لوسر  سپـس  داد  دـهاوخ  اج  تشهب  رد  ام  اـب  ار  وا  ادـخ  دـشاب  هتـشاد  ارت  تیـالو  دراد و  تسود  ار  وت  سکره 

ٍرَهَن َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا 
______________________________

. يرظتنم هّللا  ۀیآ  هعصاق  هبطخ  هغالبلا  جهن  (- 1)
156 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«1 «. » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 

: ریسفت

: دنوشیم هتخانش  نآ  هلیسوب  هک  دنراد  یفاصوا  دنتسه ، ییاههناشن  ياراد  ناراگزیهرپ 
«. میرک نآرق   16 / 3  » دنخزود باذع  زا  تینوصم  ادخ و  زا  شیوخ  ناهانگ  شیاشخب  راتساوخ  هراومه  نانآ 

«. میرک نآرق   17 / 3  » تسا نانآ  رمتسم  هریس  ناهاگرحس  رد  رافغتسا  قافنا و  دنوادخ ، ربارب  رد  عوضخ  راتفگ ، رد  یتسار  ربص و 
لمحت ربص و  يو و  صولخ  یگدـنز و  رد  ار  شایگدـنب  تدابع و  زامن و  رد  ار  وا  عوشخ  دـینک و  هراظن  نایاسراپ  ریما  لامعا  هب  نونکا 

. دهدیم دومنهر  نایاسراپ  هب  دوخ  هک  وا  دیهد . رارق  شیوخ  وگلا  ار  ادخ  هب  وا  قشع  شاهنابش و  قافنا  يو و 
گنر و  َضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  : » دـناوخیم ار  هفیرـش  هیآ  نیا  داتـسیایم  زامن  هب  یلع  هک  یماگنه  عوشخ : اما  و 

«. 2  » درکیم رییغت  شکرابم 
نآ هب  وت  هک  تسا  يزاین  رطاخ  هب  هن  مدروآ  ياج  هب  وت  هاگشیپ  رد  هک  تسا  نم  زامن  نیا  ایادخ  راب  تفگیم  شترضح  وا : تدابع  اما  و 
نآ ماـجنا  هب  ارم  وت  هک  تسا  وت  ناـمرف  شریذـپ  تشادـگرزب و  يارب  هکلب  يراد  نآ  رد  وت  هک  تسا  یتـبغر  لـیم و  رطاـخ  هب  هن  يراد و 
نکم و تساوخزاب  ارم  سپ  تسا  دوجوم  نآ  دوجس  عوکر و  رد  یصقن  ای  تسا و  یبیع  نم  زامن  رد  رگا  نم  يادخ  يا  ياهداد  نامرف 
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______________________________

بیطخ بقانم  يربط ص 61 ؛ نیدـلا  بحم  زا  نیدـلا  بحم  یبرقلا  يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  یمزراوخ ص 195 ؛ بقاـنملا  (- 1)
یفنص ص 158؛ ناهرب  یـشیورد  همالع  بقانملا  رحب  یعفاش ص 167 ؛ ینیسح  نیدلا  باهش  همالع  لئالدلا  حیـضوت  يدادغب ص 186 ؛

يرست ص 82. همالع  بلاطملا  حجرا 
.381 ۀمکحلا 5 / نازیم  (- 2)

157 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«. 1  » امرف تیانع  لضفت و  دوخ  شریذپ  اب  نم  رب 

. درادن حیضوت  هب  زاین  دنداد  یهاوگ  نآ  هب  نمشد  تسود و  دزیم و  جوم  وا  لامعا  مامت  رد  هک  مالّسلا : هیلع  ماما  صولخ  اما  و 
مالّسلا هیلع  ماما  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  جراوخ  زا  یکی  هک  داتـسیا  زامن  هب  دش و  دجـسم  دراو  بانج  نآ  زامن : رد  یتح  وا  ربص  اما  و 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  هیانک  هب  دوب 
وت زا  لبق  هک  یناـسک  هب  وت و  هب  . » َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو 
هیلع یلع  ماما  هب  دیلپ  درم  نآ  بیترت  نیدب  دوب .» یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوشیم و  دوبان  تلامعا  يزروب  كرـش  رگا  هک  دش  یحو  دـندوب 

لاـمعا ياهدـش و  كرـشم  رفاـک و  کـنیا  اـما  تسا  نشور  مالـسا  رد  وـت  ناـشخرد  قـباوس  دـیوگب  تساوـخ  ینعی  درک  نیهوـت  مالّـسلا 
رارکت ار  هیآ  نامه  هرابود  درم  نآ  داد . همادا  ار  شزامن  درکن و  وا  هب  یهجوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياهداد ! رده  هب  ار  تاهتـشذگ 

َّنِإ ِْربْصاَف  تخادرپ : هیآ  نیا  توالت  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هظحل  نیا  رد  داد  همادا  زاب  درم  نآ  اما  درک  رایتخا  توکـس  نانمؤم  ریما  زاب  درک 
نامیایب مدرم  نیا  دیسر  دهاوخارف  تسا و  تسرد  قح و  دنوادخ  هدعو  نک  هشیپ  ربص  . » َنُوِنقُوی َنیِذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  َو ال  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو 

«2 . » دندیزرون تلفغ  زاین  زامن و  زا  ناراکزیهرپ  رورس  ورنیازا ، سپ  دنزاسن » کبس  دنهدن و  ناکت  ار  وت  رواب ، نودب  و 
کی لقن  زا  یلع  ّلج و  قح  ترضح  اب  شزاین  زار و  هناقـشاع و  تدابع  اما  تسا و  ماع  صاخ و  دزنابز  مالّـسلا : هیلع  ماما  هنابـش  قافنا  و 

. دوشیم هدیمهف  تیاور ،
وا هکیلاحرد  تسا  دوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم  لوغشم  یتولخ  ناکم  رد  هتفرگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  مدید  ار  یلع  یبش  دیوگ : ءادرد  وبا 

تدابع  بارحم  رد 
______________________________

.18 راونألا 41 / راحب  (- 1)
مالّسلا ص 145. هیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و  (- 2)

158 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
درکیم و هیرگ  اههدیدتبیـصم  دننام  دیچیپیم و  شدوخ  هب  هدیزگرام  دـننام  يو  دـیطلغیم  شتروص  يور  رب  شیاهکـشا  دوب  هداتـسیا 

دنکرب ار  ندب  تسوپ  دنک و  نایرب  ار  اهرگج  هک  یشتآ  زا  هآ  مک ! نیـشنمه  سینا و  ینالوط و  رفـس  كدنا و  هشوت  زا  هآ ! هآ ! تفگیم :
رادیب ار  ترـضح  نآ  ات  متفر  تسا  هدرب  باوخ  ار  ترـضح  امتح  متفگ  دش  شوماخ  ادص  مدید  هاگان  دـنارتسگ  نمرخ  هک  یـشتآ  زا  هآ 

متفر و ترـضح  نآ  هناخ  هب  تسا و  هتفر  ایند  زا  ماما  متفگ  تسا  هدـش  کـشخ  بوچ  نوچمه  مدـید  مداد  تکرح  ار  ناـشیا  نوچ  منک 
«1 . » دوشیم ضراع  وا  رب  بش  ره  ادخ  سرت  زا  هک  تسا  یتلاح  نیا  دومرف  متخاس  هاگآ  رما  نیا  زا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

ُناجْرَمْلا َو  ُؤُلْؤُّللا  اَمُهْنِم  ُجُرْخَی  ِنایِغْبَی ...  ٌخَزْرَب ال  امُهَنْیَب  ِنایِقَتْلَی  ِنْیَرْحَبْلا  َجَرَم 

هراشا
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. نمحرلا 20 و 22  ، 19
ود ره  زا  دـننکیمن . زواجت  مه  هب  هک  تسا  یلـصاف  دـح  ود  نآ  نایم  دـننک . دروخرب  مهاـب  هک  درک  ناور  ياهنوگهب  ار  اـیرد  ود  همجرت :

دیآرب ناجرم  دیراورم و  ایرد 
عطقنی و ال مئاد ال  بح  لاق : ِنایِْغبَی » ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب   » ۀـمطاف یلع و  لاق : ِنایِقَْتلَی » ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : » یلاـعت هلوق  یف  ساـبع  نبا  نع  ثیدـح :

. نیسحلا نسحلا و  لاق : ُناجْرَْملا » َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی   » دفنی
ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  دومرف : هک  ادخ  مالک  دروم  رد  سابع  نبا  زا  همجرت :

یگـشیمه مئاد و  یتسود  ٌخَزَْرب ...  امُهَْنَیب  ادخ  لوق  زا  دارم  دنتـسه و  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ایرد  ود  زا  روظنم  تفگ  هک  هدـش  لقن 
نآ زا  دنرهوگ  ود  هک  دنتـسه  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اَمُْهنِم ...  ُجُرْخَی  دومرف  هک  ادخ  مالک  زا  دارم  دوشن و  عطق  هکيروطهب  اهنآ 

ود
______________________________

ةولصلا ص 214. رارسا  (- 1)
159 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«1 . » ایرد

: ریسفت

، یتـیبرت مولع  رد  هک  یلماوـع  دراد  رایـسب  ياهطیح  ناـسنا  تیبرت  مالـسا  هاگدـید  زا  هک  دـهدیم  ناـشن  ینآرق  ياـهشزومآ  هب  یهاـگن 
، بتکم هاگدـید  زا  دـنزیم  رود  يرهاـظ  لـماوع  هدودـحم  رد  رتـشیب  دریگیم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروـم  تیبرت  میلعت و  یـسانشناور و 

نادنزرف تیـصخش  راتخاس  رد  نآ  هب  لمع  یتیبرت و  لوصا  هب  هجوت  تسا  يرهاظ  لماوع  زا  رتارف  یـسب  ناسنا  تیـصخش  هدـنزاس  لماوع 
. تسین یلمع  راک  نیا  دوخ ، هب  صوصخم  طیارـش  شالت و  نودـب  میروآ  تسدـب  ناجرم  ءولول و  میراد  راظتنا  رگا  تسا  یـساسا  رایـسب 

: دنراد یساسا  شقن  نادنزرف  يدوجو  راتخاس  ندوب  رابرپ  رد  ریز  دعاوق  دننام  یلوصا  تیاعر 
نانآ یقالخا  یحور و  تمالـس  رد  يراذـگرثا  يارب  ناکدوک  یـسامح  یملع و  هیحور  تیوقت  نامرد ، زا  لبق  يریگـشیپ  لـصا  تیاـعر 

هک ارچ  دـنزرف ، ناتـسود  لرتـنک  دـیازفایمن ، ناـناوج  توهـش  سوـه و  ياههلعـش  هب  زج  هک  ییاهیمرگرـس  تالاغتـشا و  زا  يریگوـلج 
يراکزیهرپ و ینید ، لئاسم  هب  دایز  هجوت  دـنرادیمرب ، بابان  ناتـسود  کمک  هب  ار  یهابت  فارحنا و  ياهمدـق  نیلوا  ناناوجون  دـناهتفگ 
، هداوناخ طیحم  رد  مارآ  رایـسب  زیمآتملاسم و  وج  داجیا  نآ ، لاثما  ماقم و  تورث و  تالمجت ، لیبق  زا  یلماوع  ياجب  یگداوناخ  تلاصا 
، دنهدیم هویم  كاخ  بآ و  نامه  اب  بسانتم  الومعم  دننکیم و  دشر  هناخ  كاخ  بآ و  رد  هک  دنتـسه  یتخرد  ناسهب  نادـنزرف  هک  ارچ 

رس تسوگنخس . یبرم و  نیرتهب  ردام  ردپ و  لامعا  دنتسه  یگنهرف  یقالخا و  وگلا  نیرتکیدزن  نیرتهب و  ردام  ردپ و 
______________________________

رد یکلاـم  غابـص  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  همهملا  لوصفلا  142 ؛ یطویـس 6 / روثنملا  ردلا  یجنلبـش ص 115 ؛ راـصبالا  رون  (- 1)
لیزنتلا ج دهاوش  یعفاش ص 339 ؛ یلزاغملا  نب  نسحلا  وبا  ظفاح  یلزاـغم  نبا  بقاـنملا  يزودنق ص 118 ؛ ظفاح  ةدوملا  عیبانی  همدـقم ؛

یمزراوخ ص 112. نیسحلا  لتقم  يزوج ص 245 ؛ نبا  صاوخلا  ةرکذت  لوالا ؛ باب  يذمرت  يوضترملا  بقانم  120 ؛ / 2
160 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

نییبت جیردتب ، یگدنز  یعیبط  ياهجنر  اهتیمورحم و  اب  اهنآ  ندـش  انـشآ  طابـضنا ، مظن و  باتک و  باسح و  اب  نادـنزرف  نتـشاد  راک  و 
يدونشخ و تیاضر و  اب  هتخیمآ  یشمارآ  بسک  تهج  ادخ  اب  سنا  يارب  هنیمز  داجیا  ناسنا ، یگدنز  نشور  هفسلف  نیرتهب  ناونعهب  نید 
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لهـس یهاتوک ، زا  يرود  و  کین ، ياـهراک  هب  ناـکدوک  نداد  تداـع  یچوپ ، ینارگن و  شیوشت و  بارطـضا ، ياهدـنب  دـیق و  زا  يرود 
اب دزاسیم  لماک  ناسنا  ام  نادنزرف  زا  تسا  هدش  نیجع  قشع  اب  هک  رگید  تاررقم  لوصا و  اهدص  « 1  ... » تلفغ و یتوافتیب و  يراگنا ،

ياهتیـصخش طسوت  اهنآ  یتیبرت  لئاسم  ياهیراکهزیر  رد  تقد  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یگدـنز  هب  ارذـگ  هاگن  کی 
دنتسه مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بتکم  ناگدشتیبرت  دوخ  هک  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نوچ  هتـسجرب 

. تسا یعیبط  یناجرم  ءولول و  نینچ  دوجو  ییاهبنارگ ، ياهرهوگ  نانچ  زا  دنایامنیم  حوضو  هب 

َنوُبَّرَقُمْلا َکِئلوُأ  َنوُقِباَّسلا  َنوُقِباَّسلا  َو 

هراشا

. هعقاو 10 و 11 
(. ادخ  ) نابرقم نامه  دننانآ  دنمدقم . ناگدنریگتقبس  و  همجرت :

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لاقف  مه ؟ نم  ۀیالا  هذه  نع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تلاس  لاق : هنا  سابع  نبا  نع  ثیدح :
. میعنلا تانج  یف  مه  هّللا و  یلا  نوبرقملا  نوقباسلا  مهناف  هتعیش  یلع و  مه 

وا نایعیش  یلع و  دومرف : تسیک ؟ روظنم  هک  دندیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هیآ  نیا  دروم  رد  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
«2 . » دنشابیم میعن  تانج  رد  ادخ و  هب  نوبرقم  نوقباس و  هک  دنتسه  اهنامه  دنشابیم .

______________________________

. تاداس ناردام  ناردپ و  يامنهار  باتک  زا  سابتقا  (- 1)
. یفشک يذمرت  حلاص  دمحم  ریم  بقانملا  (- 2)

161 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » دروآ مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  یلع 

«2 . » مدناوخ زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  ناملسم و  لوا  نم  دومرف : یلع 
«3 . » تسا هدمآ  زین  نارگید  راثآ  رد  نیماضم  نیمه  هب  کیدزن 

: ریسفت

دندوب ماگشیپ  نآ  رشن  نتفریذپ و  رد  هک  یناسک  هب  نآرق  حالطصا  رد  تسا . هدوب  یجیردت  ناهج ، رد  نآ  ذوفن  مالسا و  نییآ  تفرشیپ 
لامک اب  دـیاب  نیاربانب  دوب . يرترب  تلیـضف  كالم و  مالـسا ، ردـص  رد  ربماـیپ  نییآ  هب  شیارگ  يارب  تقبـس  دوشیم و  هتفگ  نوقباـسلا » »

شریذپ رد  ار  درم  نیرتمدقشیپ  نانز و  زا  ار  درف  نیرتماگشیپ  میهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  حیحص ، كرادم  يور  زا  یفرطیب 
هب یفلاخم  عوضوم  نیا  رد  تسا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  هجیدخ  هک  تسا  نیا  خیرات  تاملسم  زا  میسانشزاب . مالـسا 
رهم هقالع و  زا  مدروخیم و  فسات  مدوب  هدرکن  كرد  ار  هجیدـخ  راگزور  هکنیا  رب  هتـسویپ  نم  دـیوگیم : هشیاع  « 4 . » دروخیمن مشچ 

هجیدـخ ناتـسود  غارـس  تشکیم ، يدنفـسوگ  رگا  درکیم و  داـی  داـیز  ار  وا  ربماـیپ  اریز  مدرکیم . بجعت  هشیمه  وا  هب  تبـسن  ربماـیپ ،
وا زا  يردـق  درک و  دای  ار  هجیدـخ  لاح  نآ  رد  تفگیم  كرت  ار  هناخ  یمارگ  لوسر  يزور  داتـسرفیم . اـهنآ  يارب  یمهـس  و  تفریم ،

. دومن فیرعت 
تأرج  لامک  اب  منک ، لرتنک  ار  مدوخ  متسناوتن  نم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ماجنارس 
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______________________________

.312 يربط 3 / خیرات  (- 1)
.111 هفینح 1 / یبا  مامالا  دنسم  (- 2)

یبهذ لادتعالا  نازیم  231 ؛ یعفاش 1 / ریثک  نبا  ۀـیاهنلا  ۀـیادبلا و  یمزراوخ ص 195 ؛ بقاـنملا  يدادـغب ص 187 ؛ بیطخ  بقانم  (- 3)
هبیتق ص 169. نبا  فراعملا  176 ؛ يذمرت 13 / ننس  لمسب ص 81 ؛ بلاطملا  حجرا  536 ؛ یعفاش 1 /

.240 ماشه 1 / نبا  هریس  (- 4)
162 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

مشخ و راثآ  دراذگ  ادخ  لوسر  رب  يدب  رثا  نم  راتفگ  تسا ! هدرک  امـش  بیـصن  ار  نآ  زا  رتهب  ادـخ  دوبن و  شیب  ینزریپ  کی  يو  متفگ :
. دیدرگ رهاظ  وا  یناشیپ  رد  بضغ 

رـس هب  كرـش  رفک و  رد  مدرم  رـسارس  هک  دروآ ، ناـمیا  نم  هب  یماـگنه  وا  هتـشگن ! نم  بیـصن  نآ  زا  رتـهب  تـسین . نـینچ  ادـبا  دوـمرف :
منارـسمه رگید  هب  هک  دومن  مبیـصن  ینادنزرف  وا  زا  ادخ  دراذگ ، نم  رایتخا  رد  عقاوم  نیرتتخـس  رد  ار  دوخ  تورث  لاوما و  وا  دندربیم 

نامیا نادرم  زا  هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  نیا  هعیش  ینس و  زا  معا  ناسیونخیرات ، نایم  قافتا  هب  بیرق  ترهش  نادرم ، زا  اما  و  « 1 . » دادن
دروخیم مشچ  هب  خیرات  رد  زین  يردان  لاوقا  روهشم ، لوق  نیا  ربارب  رد  دوب . مالّسلا  هیلع  یلع  دروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب 

هیلع یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هدـنروآنامیا  لوا  ربتعم  لئالد  هب  اما  دـناهدرک . لقن  زین  ار  نآ  فلاخم  اـهنآ ، نـالقان  هک 
: دوشیم هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  تسا  هدوب  مالّسلا 

نابرهم ردپ  کی  ناسب  گرزب  ربمایپ  و  هتفای ، شرورپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هناخ  رد  یکدوک  نارود  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  - 1
ییاناوت بلاط  وبا  دمآ و  دیدپ  هکم  رد  هک  یطحق  رثا  رب  دنیوگیم : قافتا  روط  هب  ناسیونهریـس  مومع  دیـشوکیم . وا  تیبرت  رد  زوسلد  و 

راذـگاو و ربمایپ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش و  میـسقت  سابع  شیومع  ربماـیپ و  نیب  يو  نادـنزرف  تشادـن  ار  شیوخ  هلئاـع  یگدـنز  هرادا 
يزیچ ربمایپ  دزن  رد  دنک و  ناربج  ار  بلاط  وبا  تامدخ  يدـح  ات  هک  دوب  نیا  یلع  تیبرت  زا  ربمایپ  روظنم  « 2 . » دش گرزب  يو  تسدریز 
کی هک  ار  دوخ  هدازردارب  ربمایپ  هک  ناوتیم  روطچ  لاح  نیا  اب  دـنک . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  يدرف  هک  دوبن  نیا  زا  رتیمارگ  رتزیزع و 

رد مالسا  نامز  نآ  رد  دومرف : ترـضح  دوخ  دزاس  مورحم  لوسر ) ادخ و  هب  نامیا   ) میظع تمعن  نیا  زا  دوب  شوهاب  ریمـض و  نشور  درف 
لوسر  هناخ  رگم  دوب  هدماین  ياهناخ 

______________________________

.8 راونالا 16 / راحب  (- 1)
.263 ماشه 1 / نبا  هریس  313 ؛ يربط 2 / خیرات  58 ؛ ریثا 2 / نبا  لماک  (- 2)

163 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب  ناشیا  موس  نم  هجیدخ و  ادخ و 

لقن زا  ار  ریز  ناتـساد  خیرات ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب  و  يدنک » فیفع   » همجرت رد  هباصالا »  » رد رجح  نبا  و  هباغلا ،» دسا   » رد ریثا  نبا  - 2
میدوب هکم  فارطا  رد  رفن  ود  ام  و  دوب ، بلطملا  نب  ساـبع  مناـبزیم  مدـش و  هکم  دراو  تیلهاـج ، راـگزور  رد  تفگیم : وا  هک  دـننکیم 

ار ینز  تشذگن  يزیچ  داتـسیا ، وا  تسار  فرط  رد  دمآ  هک  مدـید  ار  يرـسپ  سپـس  داتـسیا و  هبعک  ربارب  رد  دـمآ ، يدرم  مدـید  ناهگان 
. دندومنیم دوجـس  عوکر و  درم ، نآ  زا  يوریپ  هب  رفن  ود  نیا  هک  مدرکیم  هدهاشم  نم  و  تفرگ ، رارق  اهنآ  رـس  تشپ  رد  دمآ  هک  مدـید 

تـسا هّللا  دـبع  نب  دـمحم  درم  نآ  تفگ : وا  مسرپـب ، ساـبع  زا  ار  ناـیرج  هک  درک  کـیرحت  ارم  يواـکجنک  سح  هقباـسیب  هرظنم  نـیا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  رـسمه  تساهنآ  رـس  تشپ  هک  ینز  و  بلاط ) وبا  دنزرف  یلع   ) وا هدازردارب  رـسپ  نآ  و  ماهدازردارب ) )
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یلو تشاد . دهاوخ  رایتخا  رد  ار  رـصیق  يرـسک و  ياههنازخ  هک  دیـسر  دهاوخارف  يزور  هک  دیوگیم : ماهدازردارب  تفگ : سپـس  تسا .
نیمراهچ نم  شاک  يا  هک  منکیم  وزرآ  دیوگیم  يوار  سپس  رفن . هس  نیمه  زج  تسین  نییآ  نیا  وریپ  یسک  نیمز  يور  دنگوس ، ادخب 

«2 ! » مدوب اهنآ  رفن 
ردارب ادخ و  هدنب  نم  دومرف : شترضح  هک  دوشیم  هدید  نآ  ریاظن  هلمج و  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تاملک  اههبطخ و  نایم  رد  - 3

هکنآ زا  شیپ  لاس ، تفه  «- 7  » ربمایپ اب  دشاب . وگغورد  هکنیا  زج  دـیوگن ، نم  زا  سپ  یـسک  ار  هلمج  نیا  و  ربکا ، قیدـص  منم  مربمایپ و 
متسه  یسک  لوا  نم  ماهدراذگ و  زامن  دناوخب ، زامن  وا  اب  یسک 

______________________________

. يرظتنم هّللا  ۀیآ  هغالبلا  جهن  هعصاق  هبطخ  (- 1)
يرولا 25. مالعا  414 ؛ هباغلا 3 / دسا  37 و 38 ؛ ریثا 2 / نبا  لماک  211 ؛ يربط 2 / خیرات  480 ؛ هباصالا 2 / (- 2)

164 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
. ماهدناوخ زامن  وا  اب  هک 

نم رب  رثوک  رانک  رد  هک  یسک  نیتسخن  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  نوگانوگ  تاریبعت  اب  مرکا ، ربمایپ  زا  رتاوتم  تایاور  - 4
یـسررب دروم  ار  تایاور  نیا  یفرطیب  لامک  اب  ناـسنا  یتقو  « 1 . » تسا بلاـط  یبا  نبا  یلع  نم  هب  هدنروآمالـسا  نیتسخن  دوشیم ، دراو 

«2  » ناـعبات هباحـص و  زا  رفن  زا 60  زواـجتم  ددرگیم . یعطق  وا  رظن  رد  ناـمیا  تـهج  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ندوـب  ماگـشیپ  دـهدیم  رارق 
ار ینیریش  تشذگرس  « 3 « » دیرفلا دقع   » رد هبر » دبع  نبا  . » دروآ نامیا  هک  دوب  یسک  لوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسه  لوق  نیا  رادفرط 

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دنکیم  لقن 
رب مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس  هکنآ  زا  سپ  دوب . هتفرگ  رارق  نآ  سأر  رد  قاحسا »  » فورعم دنمشناد  داد و  لیکشت  ياهرظانم  سلجم  نومام 

یلماک درم  رکب  وبا  یلو  دوبن  شیب  یکدوک  دروآ ، نامیا  یلع  هک  یماـگنه  تفگ : قاحـسا  دـیدرگ . ملـسم  مالـسا  نتفریذـپ  رد  نارگید 
. دراد يرترب  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  وا  نامیا  رظن  نیا  زا  تسا  هدوب 

ای دروآ  نامیا  توابص  یکدوک و  نارود  رد  هک  درک  توعد  ار  یلع  ربمایپ  ایآ  تفگ : تفرگ و  تسدب  ار  نخـس  مامز  هبترم  کی  نومام 
ییامنهار هب  هکلب  هدوبن ، یماهلا  ربمایپ  نامیا  اریز  تسا  هدوب  یماهلا  وا  نامیا  تفگ  ناوتیمن  زگره  دوب ؟ ییادخ  ماهلا  هلیسو  هب  وا  نامیا 

دوخ شیپ  زا  ایآ  دومن ، مالـسا  هب  توعد  ار  وا  ربمایپ  هک  يزور  رد  نیاربانب  یلع ! هب  دـسر  هچ  ات  هدوب ، ادـخ  فرط  زا  لیئربج  ترافـس  و 
تمحز ار و  يرگید  دوخ و  ادخ ، روتـسد  نودب  ربمایپ  هک  مینکیمن  روصت  هاگچـیه  ام  دوب ؟ هداد  روتـسد  ادـخ  ای  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا 

میکح  يادخ  ایآ  تسا . هدوب  ادخ  روتسد  هب  دنتسم  ربمایپ  توعد  تفگ : دیاب  راچان  سپ  دزادنایب . فیلکت 
______________________________

. فجن پاچ   320 ریدغلا 3 / رد  ثیدح  نیا  كرادم  (- 1)
. تسا هدش  رکذ  ریدغلا  باتک  رد  اهنآ  یماسا  (- 2)

.43 دیرفلا 3 / دقع  (- 3)
165 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

مالـسا نید  هب  تسا ، ناسکی  وا  نامیا  مدع  نامیا و  هک  ار  دعتـسم  ریغ  كدوک  کی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـهدیم  روتـسد 
کی مالّـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  نیاربانب  دنزیمنرـس . اناد  میکح و  يادـخ  زا  راـک  نیا  ملـسم ، روط  هب  دـنک ؟ توعد 

َِکئلوُأ َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو   » هیآ نیا  قادصم  نیرتهب  و  تسا . هدوبن  رتمک  نارگید  ندیورگ  نامیا و  زا  هک  هدوب  اجرباپ  حیحـص و  نامیا 
«2 . » تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  صخش  نامه  « 1 « » َنُوبَّرَقُْملا
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. هعقاو ِنیِمَْیلا 27  ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْصَأ  َو  *** 
؟ دنمادک تسار  نارای  تسار ، نارای  و  همجرت :

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  یلع  ةوبنلا  تلزنا  بلاط : یبا  نب  یلع  لاق  لاق : یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  یفعجلا  رباج  نع  ثیدح :
لاجرلا نم  دـحا  هعم  ام  هنیمی و  نع  یلـصا  انا  یلـصی و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ناکف  ءاثلثلا  موی  هادـغ  تملـسا  نینثالا و  موی 

. ۀیالا ِنیِمَْیلا » ُباحْصَأ  َو   » هّللا لزناف  يریغ 
مرکا یبن  توبن  دناهدومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  ات  شدانـسا  هب  یناکـسح  مکاح 

يدحا نم  زا  ریغ  مدراذـگیم و  زامن  شتـسار  فرط  رد  وا  اب  دـناوخیم و  زامن  ربمایپ  مدروآ  مالـسا  هبنـشهس  زور  نم  دوب و  هبنـشود  رد 
دنکیم لقن  دوعسم  نبا  زا  یثیدح  دوخ  رظن  هاوگ  يارب  یناکـسح  سپـس  درک . لزان  ار  رخآ  ات  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  َو  هیآ  دنوادخ  سپ  دوبن 

دندناسر و دوب  هتـسشن  مزمز  کیدزن  هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  دزن  هب  ار  دوخ  ياهدـع  تسنیا : نآ  هصالخ  تسا و  روهـشم  رتاوتم و  هک 
باب  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دنتسشن  وا  دزن 

______________________________

10 و 11. میرک 56 / نآرق  (- 1)
.239 یناحبس ج 1 / داتسا  تیدبا  عورف  باتک  زا  صیخلت  فرصت و  اب  (- 2)

166 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
وکین دوب  وا  تسار  فرط  رد  یناوج  درم  دـش  دراو  دوب  وا  رب  دیفـس  ياهچراپ  هعطق  ود  هکیلاـحرد  ینارون  ناـشخرد و  یتروص  اـب  اـفص 

ود نآ  تفگ و  ریبکت  هتفرگ و  الاب  ار  تسد  دندیـسر و  نکر  کیدزن  « 1 . » تفریم هار  اهنآ  رس  تشپ  مه  ینز  غولب و  هناتـسآ  رد  رظنم و 
یبا نب  یلع  وا  تسار  تمـس  هّللا و  دـبع  نب  دـمحم  نم  هدازردارب  رـسپ  نیا  تفگ  ساـبع  دـندرک ...  ینـالوط  ار  تونق  دـندرک  نینچ  زین 

«2 . » دناهدرکن تدابع  ار  ادخ  نید  نیا  هب  رفن  هس  نیا  زا  ریغ  نیمز  يور  يدحا  تسا  هجیدخ  نز  نآ  بلاط و 
. دیدح َنوُقیِّدِّصلا 19  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  *** 

. دننانیتسار نامه  نانآ  دناهدروآ  نامیا  يو  ناربمایپ  ادخ و  هب  هک  یناسک  و  همجرت :
«3 . » تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ 

زا لبق  مدروآ  مالـسا  دروآ و  نامیا  رکب  وبا  هکنآ  زا  لبق  مدروآ  نامیا  مربکا . قیدـص  نم  دـندومرف  هرـصب  ربنم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
«4 . » دروآ مالسا  وا  هکنآ 

و نوعرف ، لآ  نمؤم  لیقزح  ای  لیبزح  نیسای ، لآ  نمؤم  راجن  بیبح  دنتسه ، سک  هس  نوقیدص  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
لضفا  هک  بلاط  یبا  نب  یلع 

______________________________

. دینک هعجارم  هعقاو  هروس  هیآ 10 و 11  نوماریپ  تاحیضوت  هب  ناتساد  نیا  لماک  لقن  زا  عالطا  يارب  (- 1)
بقانملا 395 ؛ رجح 1 / نـبا  نازیملا  ناـسل  222 ؛ یمثیه 9 / نیدـلا  رون  دـئاوزلا  عـمجم  220 ؛ یناکـسح 2 / مکاح  لیزنتلا  دـهاوش  (- 2)

دبع نبا  باعیتسا  67 ؛ رکاسع 1 / نبا  قشمد  خیرات  17 ؛ دعس 8 / نبا  تاقبط  212 ؛ يربط 2 / كولملا  ممالا و  خـیرات  یمزراوخ ص 20 ؛
رئاخذ يدنرز ص 84 ؛ نیدلا  لامج  نیطمـسلا  ررد  مظن  480 ؛ ینالقسع 2 / رجح  نبا  هباصالا  414 ؛ ریثا 3 / نبا  هباغلا  دـسا  459 ؛ ربلا 2 /

يزودنق ص 61. ةدوملا  عیبانی  يربط ص 59 ؛ نیدلا  بحم  یبقعلا 
يرست ص 60. بلاطملا  حجرا  (- 3)

.20 ینیع ص 28 - بقانملا  146 ؛ يرذالب 2 / فارشالا  باسنا  (- 4)
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167 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
«1 . » تساهنآ

هّللا لوسر  عم  تیلـص  دقل  يرتفم و  بذاک  ّالا  يدعب  اهلوقی  ربکالا ال  قیدـصلا  انا  هّللا و  لوسر  وخا  هّللا و  دـبع  انا  مالّـسلا : هیلع  یلع  ماما 
. یلص نم  لوا  انا  نینس و  عبسب  سانلا  لبق 

هّللا یّلـص  ربمایپ  اب  دشاب . وگغورد  هکنیا  زج  دیوگن ، نم  زا  سپ  یـسک  ار  هلمج  نیا  و  ربکا ، قیدص  منم  مربمایپ و  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  »
. مدناوخ زامن  وا  اب  هک  متسه  یسک  لوا  نم  ماهدرازگ و  زامن  دناوخب ، زامن  وا  اب  یسک  هکنآ  زا  شیپ  لاس  تفه  مّلس  هلآ و  هیلع و 

مدیدیم و ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . ناشیا  موس  نم  و  هجیدخ ، ادـخ و  لوسر  هناخ  رگم  دوب ، هدـماین  ياهناخ  رد  مالـسا  نامز  نآ  رد 
«2  ... » مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب 

. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  *** 
. هلداجم  13 ٍتاقَدَص 12 - ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ 

میدـقت ياهقدـص  دوخ  هنامرحم  يوگتفگ  زا  شیپ  دـینکیم  هنامرحم  يوگتفگ  ربمایپ  اب  هاگره  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  همجرت :
زا شیپ  هک  دیدیـسرت  ایآ  تسا  نابرهم  هدنزرمآ  ادـخ  هک  دـینادب  دـیتفاین  يزیچ  رگا  تسا و  رتهزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  راک  نیا  دـیرادب 

؟ دیراد میدقت  ییاههقدص  دوخ  هنامرحم  يوگتفگ 
یلبق و يریغ  اهب  لمع  ام  ۀیآل  نآرقلا  یف  نا  لاق : ایلع  نا  دهاجم : نع  ثیدح :

______________________________

زنک یجنگ ص 123 ؛ بلاطلا  ۀیافک  یلزاغم ص 245 ؛ نبا  بقانملا  282 ؛ رکاسع 2 / نبا  قشمد  خیرات  224 ؛ لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 1)
يزودنق ص 124. ةدوملا  عیبانی  601 ؛ يدنه 11 / یقتم  لامعلا 

. يرظتنم هّللا  ۀیآ  زا  هعصاق  هبطخ  هغالبلا  جهن  (- 2)
168 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. تخسن مث  هنم  نمهردب  تقدصت  یبنلا  یجانا  نا  تدرا  املکف  مهارد  ةرشعب  هتعبف  رانید  یل  ناک  لاق : يوجنلا  ۀیآ  یه  يدعب و  ال 
هدرکن لمع  نآ  هب  نم  زا  دعب  نم و  زا  لبق  يدحا  هک  تسه  نآرق  رد  ياهیآ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  دهاجم  زا 

. تسا يوجن  هیآ  نآ  دنکیمن و  و 
مامت اهمهرد  ات  مدادیم  هقدـص  یمهرد  منک  يوجن  ربمایپ  اب  متـساوخیم  تقو  ره  متخورف و  مهرد  هب 10  ار  نآ  دوب  رانید  کـی  نم  دزن 

. دیدرگ خسن  هیآ  نیا  دش و 
هیلع یلع  زا  دمحم  نب  نامثع  نب  دمحم  نیدلا  ماسح  ماما  زا  شدانـسا  هب  ینیومح  میهاربا  نب  دـمحم  یعفاش  ملاع  زا  ینارحب  همالع  *** 
هدمآ يدایز  عبانم  رد  تایاور  نیا  دننام   ) داد هقدص  مادکره  يارب  نآ  زا  لبق  دیسرپ و  هّللا  لوسر  زا  هملک  هد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا 

«1 (: » لیذ ياههنومن  دننام  تسا 
. هّللا ّالا  هلا  تداهش ال  دیحوت و  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ افو 

. ادخ هب  كرش  رفک و  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ داسف 
. دوش وت  هب  یهتنم  هک  ینامز  تیالو  نآرق و  مالسا و  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ قح 

. هلیح كرت  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ هلیح 
. شلوسر تعاط  ادخ و  تعاط  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ یلع 

. نیقی قدص و  اب  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میناوخب ؟ ار  ادخ  هنوگچ 
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. تیفاع دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میهاوخب ؟ ادخ  زا  زیچ  هچ 
. شاب وگتسار  روخب  لالح  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  منک ؟ هچ  متاجن  يارب 

______________________________

نآرقلا ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  526 ؛ صاصج 3 / نآرقلا  ماـکحا  81 ؛ یطویـس 2 / لوقنلا  بابل  232 ؛ یناکـسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
یبهذ لادتعالا  نازیم  185 ؛ یطویس 6 / روثنملا  ردلا  481 ؛ مکاح 2 / نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  80 ؛ يذمرت 5 / حیحص  14 ؛ يربط 28 /

یمزراوخ ص 195. بقانملا  324 ؛ ریثک 4 / نبا  ریسفت  یئاسن ص 39 ؛ نینمؤملا  ریما  صئاصخ  یلزاغم ص 325 ؛ نبا  بقانملا  146 ؛ / 3
169 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. تشهب دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ رورس 
. یلاعت ادخ  تاقالم  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ تحار 

. دیدرگ خسن  مه  هیآ  دش  غراف  لاوس  زا  یتقو 

ٌریِهَظ َکِلذ  َدْعَب  ُۀَکِئالَمْلا  َو  َنیِنِمْؤُمْلا  ُحِلاص  َو  ُلیِرْبِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِهْیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو 

هراشا

. میرحت  4
مه ناگتشرف  نیا  زا  هتشذگ  نانمؤم و  حلاص  لیئربج و  تسرپرس و  دوخ  ادخ  تقیقح  رد  دینک  کمک  رگیدکی  هب  وا  هیلع  رگا  و  همجرت :

. دوب دنهاوخ  وا  نابیتشپ 
حلاص زا  روظنم  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هطـساو  اب  شریـسفت  رد  یعفاش  یطویـس  نیدلا  لالج 

«1  » دشابیم بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
لقن مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناکـسح  هچنآ  دننام  دـش و  رکذ  هچنآ  لثم  تسین  مک  باب  نیا  رد  تنـس ) لها   ) هماع قیرط  زا  تایاور 

راب هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : رابکی  دـندرک  یفرعم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  راب  مّلس 2  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنکیم :
ود دننام  و  « 2 . » تسا نینمؤملا  حلاص  یلع  نیا  مدرم  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  رگید 

«3 . » تسا هدمآ  مه  تنس  لها  رگید  عبانم  رد  قوف ، ثیدح 

: ریسفت

بتک  رد  يدایز  تایاور  هتبلا  دراد . یلوزن  نأش  نآ ، زا  لبق  هیآ  اب 3  قوف  هیآ 
______________________________

.244 یطویس 6 / روثنملا  ردلا  (- 1)
.475 یسربط 10 / نایبلا  عمجم  263 ؛ یناکسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 2)

یلزاغم ص 269؛ نبا  بقانملا  يروباـشین ؛ یبلعث  ناـیبلا  فشکلا و  يربـح ص 325 ؛ مکح  نب  نیـسح  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  (- 3)
قعاوصلا 237 ؛ يدـنه 1 / یقتم  لامعلا  زنک  363 ؛ ینیوج 1 / دمحم  نب  میهاربا  نیطمـسلا  دئارف  یعفاش ص 137 ؛ یجنگ  بلاطلا  ۀـیافک 

ریسفت 27 ؛ ینالقـسع 13 / رجح  نبا  يراخب  حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  194 ؛ یمثیه 9 / دـئاوزلا  عمجم  رجح ص 144 ؛ نبا  هـقرحملا 
.425 رکاسع 2 / نبا  قشمد  خیرات  291 ؛ یسلدنا 8 / نایح  وبا  طیحملا  رحبلا 
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170 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تسا رتبسانم  رتروهـشم و  هچنآ  اهنآ  نایم  زا  ام  هک  تسا  هدش  لقن  تایآ ، نیا  نأش  يارب  تنـس  لها  هعیـش و  خیرات  ثیدح و  ریـسفت و 

وا بنیز  تفریم  شنارسمه  زا  یکی  شجح  رتخد  بنیز  دزن  هک  هاگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  « 1 . » مینکیم نایب  هدرک  باختنا 
دیسر و هشیاع  شوگ  هب  نخس  نیا  دروآیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  دوب  هدرک  هیهت  هک  یلسع  زا  تشادیم و  هاگن  ار 

ربمایپ تقو  ره  هک  میتشاذـگ  رارق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  رگید  یکی  هصفح  اـب  نم  دـیوگیم : دـمآ  نارگ  وا  رب 
دیقم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  2 ؟»  » ياهدروخ ریفاغم  غمـص  ایآ  مییوگب  اروف  دمآ  ام  زا  یکی  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

بیترت نیا  هب  دشاب ! رطعم  وبشوخ و  هشیمه  تشاد  رارـصا  سکعهب  هکلب  دوشن  هدـیئوب  شـسابل  ای  ناهد  زا  یبسانمان  يوب  زگره  هک  دوب 
: دومرف ترضح  تفگ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نخـس  نیا  وا  دمآ ، هصفح  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور 

يور لسع  نآ  روبنز  دنکن   ) مشونن لسع  نآ  زا  رگید  هک  منکیم  دای  دنگوس  نم  مدیـشون و  بنیز  دزن  یلـسع  هکلب  ماهدروخن  ریفاغم  نم 
یلالح ياذغ  ربمایپ  ارچ  دنیوگب  دسرب و  مدرم  شوگ  هب  ادابم   ) وگم یسک  هب  ار  نخـس  نیا  یلو  دشاب ) هتـسشن  ریفاغم  لثم  یبسانمان  هایگ 

( دوش هتـسکشلد  وا  دسرب و  بنیز  شوگ  هب  ای  دـننک و  تیعبت  نآ  هباشم  دروم و  نیا  رد  ربمایپ  راک  زا  ای  و  تسا ؟ هدرک  مارح  دوخ  رب  ار 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ، هدوب  ياهئطوت  هیـضق  نیا  لـصا  دـش  مولعم  ادـعب  و  درک ، اـشفا  ار  زار  نیا  وا  ماجنارـس  یلو  « 3»

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  نورد  رد  اهراک  نیا  رگید  هک  داد  نایاپ  نانچ  ار  ارجام  تشگ و  لزان  قوف  تایآ  دش و  تحاران  تخس 
نارسمه زا  هام  کی  ارجام  نیا  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  زین  تایاور  زا  یضعب  رد  « 4 . » دوشن رارکت  مّلس  و 

يریگهرانک  دوخ 
______________________________

. تایآ لیذ  هنومن ج 24  ریسفت  زا  سابتقا  (- 1)
. تشاد یبسانمان  يوب  درکیم و  شوارت  طفرع  مان  هب  زاجح  ناتخرد  زا  یکی  هک  دوب  یغمص  ریفاغم  (- 2)

. دناهدرک رکذ  نتفگ  نخس  زا  ربمایپ  یهن  يارب  ار  یفلتخم  ياهتلع  فلتخم  ریسافت  (- 3)
. تسا هدمآ   194 يراخب 6 / حیحص  رد  ثیدح  نیا  لصا  (- 4)

171 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تشحو هب  تخس  هک  يروط  هب  دش  رشتنم  اهنآ  قالط  هب  تبسن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  میمـصت  هعیاش  یتح  و  « 1 . » درک

«3 . » دندش نامیشپ  دوخ  راک  زا  و  « 2 . » دنداتفا
یمالسا هعماج  مامت  هب  هکلب  درادن ، قلعت  شدوخ  هب  اهنت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نوچمه  یگرزب  درم  کش  نودب  *** 

دیابن دریگ  ماجنا  زیچان ، کچوک و  رهاظ  هب  دـنچره  يو ، دـض  رب  ییاههئطوت  وا  هناخ  لخاد  رد  رگا  نیاربانب  تسا  قلعتم  تیرـشب  ملاع  و 
اب دـیاب  دـیآ  شیپ  ياهماـنرب  نینچ  رگا  و  ددرگ ، نآ  نیا و  تسد  هچیزاـب  هّللاـب  ذوعن  دـیابن  وا  تیثـیح  تشذـگ ، نآ  راـنک  زا  یگداـس  هب 

ظفح يارب  و  ياهثداـح ، نینچ  ربارب  رد  گرزب  دـنوادخ  يوـس  زا  تسا  یتیعطاـق  تقیقحرد  قوـف  تاـیآ  درک . دروـخرب  نآ  اـب  تیعطاـق 
. شربمایپ تیثیح 

هدرک لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربمایپ  يا  دـیوگیم : هدرک و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دوخ  هب  ار  نخـس  يور  تسخن 
دوشیم هدافتـسا  دـعب  تایآ  زا  هکيروطهب  هکلب  دوبن  یعرـش  میرحت  نیا  هتبلا  ینکیم ؟ میرحت  دوخ  رب  تنارـسمه  تیاضر  بلج  رطاخب 

. درادن یهانگ  تاحابم  زا  یضعب  كرت  رب  ندروخ  مسق  هک  مینادیم  دوب و  هدش  دای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هیحان  زا  يدنگوس 
. تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دیازفایم  سپس  تسا  يزوسلد  یعون  هکلب  تسین  شنزرس  ناونعهب  مرحت  مل  هلمج  نیاربانب 

دنهاوخ نآ  لومـشم  دننک  هبوت  یتسار  رگا  هک  دـندرک  مهارف  ار  هثداح  نآ  تابجوم  هک  تسا  ینارـسمه  هب  تبـسن  تمحر  نارفغ و  نیا 
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الاـمتحا هک  يراـک  درکیمن  داـی  يدـنگوس  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  یلوا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـی  دوب ،
بجوم 

______________________________

.125 یبطرق 17 و 18 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  (- 1)
.163 نآرقلا 8 / لالظ  یف  ریسفت  (- 2)

. تسا هدش  هدافتسا  دعب  هب   271 هنومن ج 24 / ریسفت  زا  صیخلت  اب  تایا  نوماریپ  تاحیضوت  لوزن و  نأش  نیا  (- 3)
172 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ندوشگ هار  دنوادخ  دـنکیم : هفاضا  دـعب  هیآ  رد  دـشیم . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  نارـسمه  زا  یـضعب  تراسج  تأرج و 
«. 1  » دیزاس دازآ  ار  دوخ  دیهدب و  ار  مسق  هرافک  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هتخاس  نشور  ار  ناتیاهدنگوس 

تـسا ارجاـم  نآ  رتـشیب  حرـش  دـعب  هیآ  رد  تسا . میکح  مـیلع و  وا  تسامـش و  رواـی  ظـفاح و  امـش و  يـالوم  دـنوادخ  دـیازفایم  سپس 
: دیامرفیم

یلو تفگ ، « 3  » شنارسمه زا  یضعب  هب  ار  دوخ  « 2  » ياهزار زا  یکی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب 
وگزاب شرسمه  يارب  ار  نآ  زا  یتمسق  وا  تخاس ، هاگآ  رس  ياشفا  نیا  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  و  داد ، ربخ  نارگید  هب  درکن و  يرادزار  وا 
یتمسق دوب ، هاگآ  زار ، ياشفا  نیا  زا  یحو ، قیرط  زا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ   ) دومن يراددوخ  يرگید  تمـسق  زا  درک و 

ربمایپ هک  یماگنه  لاح  ره  هب  درک ). يراددوخ  يرگید  تمـسق  رکذ  زا  دوشن  هدنمرـش  هداـیز  وا  هکنآ  يارب  و  دومرف ، هصفح  هب  ار  نآ  زا 
: تفگ درک ؟ هاـگآ  عوـضوم  نیا  زا  ار  وـت  یـسک  هچ  تفگ : وا  داد  ربـخ  هصفح )  ) وا هب  ار  رـس  ياـشفا  نیا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

. تخاس ربخاب  ارم  هاگآ  اناد و  دنوادخ 
راک زا  امش  رگا  دیوگیم : هدرک  دنتشاد  تسد  الاب  هئطوت  رد  هک  رسمه  ود  نیا  هب  ار  نخـس  يور  و  دزادرپیم . ام  رظن  دروم  هیآ  هب  سپس 

فرحنم  قح  زا  لمع  نیا  اب  امش  ياهلد  اریز  تسامش ، دوس  هب  دیرادرب  ربمایپ  رازآ  زا  تسد  و  دینک ، هبوت  دوخ 
______________________________

هانگ نآ  نتـسکش  درک و  لمع  دـنگوس  هب  دـیاب  دراد  ناحجر  يراک  كرت  هک  دـشاب  يدروم  رد  دـنگوس  رگا  هک  تسا  رکذ  لـباق  (- 1)
نآ نتـسکش  تروص  نیا  رد  ثحب ) دروم  هیآ  دـننام   ) دـشاب حوجرم  لمع  نآ  كرت  هک  دـشاب  يدراوم  رد  رگا  اما  دراد . هراـفک  تسا و 

. دوش هداد  زین  هرافک  تسا  رتهب  مسق  مارتحا  ظفح  يارب  اما  تسا ، زیاج 
رد دوخ  رب  نآ  ندیشون  میرحت  يرگید ، شجح و  تنب  بنیز  شرسمه  دزن  لسع  ندیـشون  یکی  دوب : بلطم  ود  رب  لمتـشم  زار  نیا  (- 2)

. دوب هدنیآ 
هک هدـش  لقن  سابع  نیا  زا  درک . وگزاب  هشیاع  هب  دینـش و  ار  نخـس  نیا  وا  هک  دوب  هصفح »  » هیآ رد  شرادزار  ریغ  رـسمه  زا  روظنم  (- 3)

یناسک هچ  دندوب  هداد  تسد  هب  تسد  وا  دض  رب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  زا  رفن  ود  نآ  مدیـسرپ  رمع  زا  دیوگیم :
هکنیا ات  میدوبن  لئاق  يزیچ  نانز  يارب  تیلهاج  رـصع  رد  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  دوزفا  سپـس  دـندوب ، هشیاـع  هصفح و  تفگ : رمع  دـندوب ؟

.195 يراخب 6 / حیحص  دندش ) روسج  اهنآ  و  . ) داد رارق  نانآ  يارب  یقوقح  درک و  لزان  نانآ  هرابرد  ار  یتایآ  دنوادخ 
173 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

دنوادخ هک  ارچ  درب ، دیهاوخن  شیپ  زا  يراک  دیهد ، مه  تسد  هب  تسد  وا  دض  رب  رفن  ود  امـش  رگا  تسا . هدـش  هدولآ  هانگ  هب  و  هتـشگ ،
« َنِینِمْؤُْملا ُحـِلاص   » کش نودـب  دنتـسه . وا  نابیتشپ  اهنآ  زا  دـعب  زین  ناگتـشرف  حـلاص و  نانموم  لـیئربج و  نینچمه  تسوا ، رواـی  یلوم و 
، عمج هن  و  تسا ، درفم  اجنیا  رد  حـلاص  دـنچره  دوشیم ، لماش  ار  نامیالا  لماک  اوقتاب و  حـلاص و  نانموم  همه  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم 
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تاـیاور زا  تسیک ؟ اـجنیا  رد  نآ  لـمکا  متا و  قادـصم  هکنیا  رد  اـما  دوـشیم . هدافتـسا  تیموـمع  نآ  زا  دراد  یـسنج  ینعم  نوـچ  یلو 
يرایـسب ار  انعم  نیا  دشابیم . مالّـسلا » هیلع  نانمؤم  ریما   » روظنم هک  دوشیم  هدافتـسا  دش  رکذ  ثحبم  ردص  رد  نآ  زا  یخرب  هک  يددعتم 

یطویس و يزوج و  نبا  طبس  یسلدنا و  نایح  وبا  یجنگ و  همالع  یبلعث و  دننام  دناهدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  زین  تنس  لها  ءاملع  زا 
«2 . » نایبلا حور  بحاص  و  « 1  » یسولآ یبطرق و 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو 

هراشا

. هقاح  12
. دراد هاگن  ار  نآ  اونش  ياهشوگ  مینادرگ و  يرکذت  هیام  امش  يارب  ار  نآ  ات  همجرت :

نا هّللا  تلاس  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یل  لاق  ٌۀَیِعاو » ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   » تلزن امل  لوقی : بلاط  یبا  نب  یلع  تعمـس  ثیدـح :
. مالّسلا هیلع  یلع  ای  کنذا  اهلعجی 

______________________________

؛ روثنملا ردلا  رد  یطویس  ةرکذت ؛ رد  يزوج  نبا  طیحملا ؛ رحبلا  ریـسفت  رد  نایح  وبا  بلاطلا ؛ ۀیافک  رد  یجنگ  شریـسفت ؛ رد  یبلعث  (- 1)
. یناعملا حور  رد  یسولآ  و  نآرقلا ؛ ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق 

تنا دومرف : یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  تلزنم  فورعم  ثیدح  قوف ، ثیدح  دـیوم  دـیوگیم : يوسوربلا  (- 2)
72  ) َنیِِحلاص اْنلَعَج  الُک  َو  هیآ : رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  ءایبنا  يارب  نآرق  تاـیآ  رد  نیحلاـص  ناونع  اریز  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ینم 

فسوی ترـضح  هب  یمود  رد  ءایبنا و  زا  یعمج  هب  حلاص  ناونع  یلوا  رد  هک  دشابیم  فسوی )  101  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  هیآ  رد  و  ءایبنا )
. تسا حلاص  قادصم  زین  وا  دشاب  نوراه  هلزنم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا و  هدش  قالطا 

174 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
زا یلع ! يا  دومرف : سپس  دندناوخ و  ار  هیآ  نیا  شترضح  هک  دنکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هطساو  اب  يرذالب 

ار یثیدح  چیه  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اعد  زا  دعب   ) دومرف یلع  ترـضح  دـهد . رارق  نینچنیا  ارت  شوگ  هک  متـساوخ  ادـخ 
نیخروم زا  يدایز  هدع  ار  ثیدح  نیا  دننام  و  مدرکن . شومارف  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  هچنآ  مدرکن و  شومارف 

«. 1  » دناهدرک لقن  فلتخم  تارابع  اب  ریسفت  ثیدح و  لها  و 

: ریسفت

يزیچ يرادهگن  يانعم  هب  لصا  رد  دـنیوگیم : برعلا  ناسل  بغار و  تادرفم  دـننام  تغل  ياهگنهرف  هچنآ  قبط  یعو »  » هدام زا  اهیعت » »
اهشوگ يارب  تفـص  نیا  ثحب  دروم  هیآ  رد  درادیم و  هگن  دوخ  رد  ار  يزیچ  نوچ  هدش ، هتفگ  ءاعو  یفرظ  ره  هب  سپـس  تسا ، بلق  رد 

ریـسفت و زا  معا  یمالـسا  فورعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  دـنرادیم . هگن  دوخ  رد  دنونـشیم و  ار  قیاـقح  هک  ییاهـشوگ  تسا ، هدـش  رکذ 
هک متـساوخ  ادـخ  زا  نم   » یلع نذا  اهلعجی  نا  یبر  تلاس  دومرف : قوف  هیآ  لوزن  ماگنه  هب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح 
هّللا لوسر  نم  تعمـس  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  لابند  هب  و  دهد » رارق  قیاقح  هدنرادهگن  اونـش و  ياهشوگ  نیا  زا  ار  یلع  شوگ 
منک شومارف  ار  نآ  هک  مدینشن  ادخ  لوسر  نخس  نآ  زا  دعب  ینخـس  چیه  نم   » هتظفح الا و  هتیـسنف  طق  ائیـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نبا زا  تسا . هدرک  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح   16 مارملا » ۀیاغ   » رد « 2 « » متـشاد رطاخ  هب  ار  نآ  هشیمه  هکلب 

تنس لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


هصاخ  هماع و  قرط  زا  ثیدح  هرابنیا 30  رد  هک  دننکیم  لقن  سابع 
______________________________

ۀیلح 35 ؛ يربط 29 / نایبلا  عماج  260 ؛ یطویس 6 / روثنملا  ردلا  131 ؛ یمثیه 1 / دـئازلا  عمجم  121 ؛ يرذالب 2 / فارـشالا  باسنا  (- 1)
يدـنه 15/ یقتم  لامعلا  زنک  271 ؛ یناکـسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  319 ؛ دیدحلا 4 / یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  67 ؛ میعن 1 / وبا  ءاـیلوالا 

نیطمسلا ررد  مظن  يروباشین ص 339 ؛ يدحاو  لوزنلا  بابسا  هقاح ؛ هیآ  لیذ  يرـشخمز  فاشک  يزودنق ص 120 ؛ ةدوملا  عیبانی  157 ؛
یجنگ ص 110. بلاطلا  ۀیافک  یمزراوخ ص 199 ؛ بقانملا  220 ؛ ینازاتفت 2 / دصاقملا  حرش  يدنرز ص 92 ؛

یلزاغم ص 265. نبا  بقانم  هیآ ؛ لیذ  یسولآ  یناعملا  حور  6743 ؛ یبطرق 10 / نآرقلا  ماکحال  عماجلا  (- 2)
175 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

هب دوب  ادخ  لوسر  مولع  مامت  ثراو  ربمایپ و  رارسا  هچقودنـص  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  گرزب  یتلیـضف  نیا  و  « 1  » تسا هدش  لقن 
. دوب اشگلکشم  ربمایپ  زا  دعب  شترضح  لیلد  نیمه 

. جراعم  3 ِجِراعَْملا 1 - ِيذ  ِهَّللا  َنِم  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  *** 
ار نآ  دراد و  نارفاـک  هـب  صاـصتخا  هـک  دیــسرپ ، ياهدـنوشعقاو  باذـع  زا  ياهدنــسرپ  ناـبرهم ، رگتـمحر  دـنوادخ  ماـن  هـب  هـمجرت :

. تسا بتارم  تاجرد و  بحاص  دنوادخ  بناج  زا  تسین و  ياهدنرادزاب 
هالوم تنک  نم  : » ههجو یلاـعت  هّللا  مرک  یلع  یف  هّللا  لوسر  لوق  هغلب  اـمل  هنا  کـلذ  يرهفلا و  ناـمعنلا  نب  ثراـحلا  وه  لـیق : و  ثیدـح :

هّللا هامر  یتح  ثبل  امف  ءامـسلا  نم  ةراجح  انیلع  رطماف  اقح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لوقی  ام  ناک  نا  مهللا  لاق : هـالوم » یلعف 
ریما یف  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  هنم  لوـقلا  کـلذ  نا  ملعت  تنا  هتعاـس و  نم  کـلهف  هلفـسا ، نـم  جرخف  هغاـمد  یلع  عـقوف  رجحب ، یلاـعت 

«. 2 ، » مخ ریدغ  یف  ناک  ههجو  یلاعت  هّللا  مرک  نینمؤملا 
هب بیرق  یلو  دشابیم  یناعملا  حور  شریـسفت  رد  یـسولآ  یفنح  هیقف  نایب  نآ  تسا  هدش  لقن  تنـس  لها  هدـنزرا  ریـسفت  زا  قوف  ترابع 

همجرت مه  هیآ  لوزن  ناش  دناهدرک . نایب  ار  نآ  رتشیب ، لیصفت  اب  ای  رصتخم و  روط  هب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایسب  ار  نومـضم  نیمه 
: تسا هدمآ  تنس  لها  ییاور  عبانم  رد  هچنآ  زا  ياهنومن  مه  تسا و  قوف  نتم  زا  یلماک  حرش  و 

______________________________

. ناهربلا رد  ینارحب  ثدحم  (- 1)
.95 یناعملا 16 / حور  ریسفت  (- 2)

176 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: تفگ وا  هرابرد  دومرف و  بوصنم  تفالخ  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هک  یماگنه 

رشتنم اهرهش  رد  هلأسم  نیا  هک  تشذگن  يزیچ  تسوا » یلو  یلوم و  یلع  متسه  وا  یلو  یلوم و  نم  سکره   » هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 
ادخ یگناگی  هب  تداهش  يداد  روتسد  ام  هب  وت  درک  ضرع  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  يرهف  ثراح  نب  نامعن  دش 

هتفریذپ و ار  اهنآ  همه  ام  يداد  زامن ...  هزور و  جح و  داهج و  هب  روتسد  سپس  میداد ، تداهش  مه  ام  میهد  یتسه  وا  هداتسرف  وت  هکنیا  و 
. يدرک بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع  یلع  ترـضح  هب  هراشا   ) ناوج نیا  هکنیا  ات  يدشن  یـضار  اهنیا  اب  وت  اما  میدرک  لوبق 
وا زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ ؟ يوس  زا  ای  تدوخ  هیحاـن  زا  تسا  ینخـس  نیا  اـیآ 
نم ةراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  تفگیم  هکیلاحرد  دنادرگرب  يور  نامعن  تسادخ . هیحان  زا  نیا  تسین 

دورف شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  اجنیا  نارابب » ام  رب  نامسآ  زا  یگنـس  وت ، هیحان  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادنوادخ   » ءامـسلا
تنس و لها  نارسفم  زا  يرایسب  ار  هیـضق  نیمه  نومـضم  «. 1  » تشگ لزان  ٍِعقاو ...  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس  هیآ  اـجنیمه  تشک  ار  وا  دـمآ و 
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ای نامعن  نب  ثراح  ار  وا  یضعب  تسا  یفالتخا  رظن ، دروم  صخش  دروم  رد  دناهدرک . لقن  توافت  يرـصتخم  اب  ثیدح  تاور  تعامج و 
رتشیب يزروضرغ  هب  دنریگیم  داریا  هیضق ، لصا  هب  هک  نانآ  دنزیمن و  هیضق  لصا  هب  يررـض  مان ، رییغت  نیا  یلو  دننادیم  رذن  نب  رباج 
تـسا هدـمآ  قوف  تایآ  لوزن  نأـش  رد  هک  یثیداـحا  دروم  رد  ۀنـسلا  جاـهنم  باـتک  رد  هیمیت  نبا  هلمج  زا  یقطنم ، لاکـشا  اـت  تسا  هیبش 

تاداریا هنوگنیا  هب  دقن  خساپ و  يارب  دناهداد . خساپ  نآ  هب  نادنمشناد ، دوخ  ياج  رد  درادن و  ساسا  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  یتالاکـشا 
رییغت اب  ار  هیضق  نیا  هک  یعبانم  اما  و  دیئامن . هعجارم   472 ینیما 1 / ریدغلا  گنسنارگ  باتک  هب  دیناوتیم 

______________________________

.381 لیزنتلا ج 2 / دهاوش  (- 1)
177 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«1 . » دوشیم هراشا  یقرواپ  رد  اهنآ  زا  یضعب  هب  دنتسین  مک  دناهدرک  نایب  يرصتخم 
ُهُّرَش َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  ًاریِْجفَت  اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ًارُوفاک . اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  *** 

. ناسنا  9 ًاروُکُش 5 - َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریِطَتْسُم .
( شیوخ هاوخلد  هب   ) دنـشونیم و نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  ياهمـشچ  دراد . روفاک  زا  ياهزیمآ  هک  دنـشون  یماج  زا  ناـکین  اـنامه  همجرت :

ساپ هب  و  دندیـسرتیم . تسا  هدنریگارف  نآ  دنزگ  هک  يزور  زا  و  دـندرکیم ، افو  دوخ  رذـن  هب  هک ) یناگدـنب  نامه  . ) دـننکیم شیراج 
امـش زا  یـساپس  شاداپ و  میناروخیم و  امـش  هب  هک  تسادخ  يدونـشخ  يارب  ام  دندادیم . كاروخ  ار  ریـسا  میتی و  اونیب و  ادـخ  یتسود 

. میهاوخیمن
وبا هعم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  امهدج  امهداعف  اضرم  نیـسحلا  نسحلا و  نا  سابع ، نبا  نع  « 2  » ءاطع ۀیاور  نم  و  ثیدح :

، کیدـلو یلع  ترذـن  ول  نسحلا  ابا  ای  ههجو : یلاعت  هّللا  مرک  یلعل  اولاـقف  هباحـصلا ، نم  اـمهداع  نم  اـمهداع  هّللا و  مهمحر  رمع  رکب و 
، ارکش مایا  ۀثالث  اوموصی  نا  امهب  اّمم  آرب  نا  امهل  ۀیراج  هضف  ۀمطاف و  یلع و  رذنف 

______________________________

نایبلا فشکلا و  رد  يروباشین  یبلعث  قاحسا  وبا  رودصلا ؛ ءافش  رد  یلصوم  شاقن  رکب  وبا  نآرقلا ؛ بیرغ  رد  يوره  دیبع  وبا  ظفاح  (- 1)
رد ینیومح  صاوخلا ص 30 ؛ ةرکذت  رد  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  181 ؛ نآرقلا 18 / ماکحال  عماـجلا  رد  یبطرق  ییحی  رکب  وبا  ص 234 ؛
وبا همهملا ص 41 ؛ لوصفلا  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  نیطمـسلا ص 93 ؛ ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  دـمحم  خیـش  82 ؛ نیطمسلا 1 / دئارف 

عماجلا حرش  یف  ریدغلا  ضیف  رد  یعفاش  يوانم  نیدلا  نیز  خیش  29 ؛ میرکلا 9 / نآرقلا  ایازم  یلا  میلسلا  لقعلا  داشرا  رد  يدامع  دوعسلا 
رد يرـصم  هدبع  دمحم  خیـش  یـضترملا ؛ بقانم  یف  یلعلا  جراعم  رد  اضرلا  یبا  خیـشلا  طبـس  ملاعلا  ردص  دـمحم  خیـش  218 ؛ ریبکلا 6 /

.460 ینیما ج 1 / ریدغلا  زا  لقن  هب  راصبالا ص 78 ؛ رون  رد  یعفاش  یجنلبش  نموم  دیسلا  464 ؛ رانملا 6 /
. تسا هدش  نایب  تاقحلم  ثحبم  رد  ءاطع  لاح  حرش  (- 2)

178 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
يدوهیلا نوعمـش  یلا  ههجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  قلطناف  ریثک ، لیلق و ال  دمحم  لآ  دـنع  سیل  و  ۀـیفاعلا . بوث  نیمالغلا  یلاعت  هّللا  سبلاف 

هتـسمخ هنم  تزبخ  هتنحطف و  عاص  یلا  اهنع  یلاعت  هّللا  یـضر  ۀـمطاف  تماقف  ءاهب  ءاـجف  ریعـش  نم  عوصا  هثـالث  هنم  ضرقتـساف  يربیخلا ،
نیب ماعطلا  عضوف  لزنملا  یتا  مث  برغملا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  عم  ههجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  یلـص  مهددع و  یلع  صارقا 

ینومعطا نیملسملا  نیکاسم  نم  نیکسم  انا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا  لاقف : لئاس  بابلاب  فقوف  هیدی 
یلا اهنع  یلاعت  هّللا  یـضر  ۀمطاف  تماق  مث  امایـص  اوحبـصا  و  ءاملا ، ّالا  ائیـش  اوقوذی  ملاوت  اب  هورثآف و  ۀنجلا  دئاوم  نم  یلاعت  هّللا  مکمعطا 

ماعطلا عضوف  لزنملا  یتا  مث  برغملا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  عم  هجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  یلـص  هتزبخ و  هتنحطف و  رخآ  عاص 
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ینومعطا نیرجاهملا  دالوا  نم  میتی  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  لاق : و  بابلاب ، میتی  فقوف  هیدی  نیب 
مویلا ناک  اّملف  امایـص . اوحبـصا  و  حارقلا ، ءاملا  الا  ائیـش  اوقوذی  مل  نیتلیل  نیموی و  اوثکم  و  هورثاف ، ۀـنجلا ، دـئاوم  نم  یلاعت  هّللا  مکمعطا 
یتاف برغملا ، یبنلا  عم  هجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  یلـص  هتزبخ و  هتنحط و  ثلاثلا و  عاصلا  یلا  اهنع  یلاعت  هّللا  یـضر  ۀمطاف  تماق  ثلاثلا 

: لاقف بابلاب  ریسا  فقوف  هیدی  نیب  ماعطلا  عضوف  لزنملا 
اوتاب هورثآف و  هّللا  مکمعطا  ینومعطا  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  دمحم  ریسا  انا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلا  اولبقا  نیسحلا و  نسحلا و  ههجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  ذخا  اوحبـصا  املف  حارقلا ، ءاملا  الا  اوقوذی  مل 
یـضر ۀـمطاف  یلا  مهعم  قلطناف  ماق  و  مکب ، يرا  ام  یتؤسی  ام  دـشا  ام  نسحلا  ابا  ای  لاق : عوجلا  ةدـش  نم  خارفلاک  نوشعتری  مهآر  مّلس و 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  کلذـل  قرف  عوجلا  ةدـش  نم  اهانیع  تراغ  اهرهظب و  اهنطب  قصتلا  دـق  اهبارحم  یف  اهآرف  اهنع  یلاـعت  هّللا 
: لاقف مالّسلا  هیلع  لیئربج  طبهف  کلذ ، ةءاس 

«. ةروسلا ِرْهَّدـلا ...  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه   » هأرقاف لیئربج » ای  ذـخآ  ام  و  : » لاق کتیب . لها  یف  یلاعت  هّللا  كانه  دـمحم  ای  اهذـخ 
«1»
______________________________

دوعسلا یبا  ریسفت  216 ؛ ریبکلا 30 / 403 ؛ لیزنتلا ج 2 / دهاوش  269 ؛ یناعملا ج 16 / حور  ریسفت  (- 1)
179 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: دوشیم نایب  باختنا و  همجرت  ناونعهب  تسا  یسراف  هب  هدرک و  لقن  ار  قوف  هیضق  هک  رارسالا  فشک  باتک  نتم  همجرت :
امهیلع نیـسح  نسح و  هک  دوب  نآ  ببـس  و  يو ، نادناخ  دـمآورف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  تیآ  نیا  تفگ : سابع  نبا 

ول نسحلا  ابا  ای  : » دـنتفگ نارای ، یعمج  اب  دـش ، ناشیا  تداـیع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـندش ، راـمیب  ود  ره  مالّـسلا 
رگا هک  درک  رذن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشاب . باوص  رگم  نادـنزرف  يافـش  تیفاع و  دـیما  رب  ینک  يرذـن  رگا  ارذـن » کیدـلو  یلع  ترذـن 
ارهز همطاف  هتاضرمل . ابلط  لج و  زع و  هّللا  یلا  ابرقت  مراد ، هزور  زور  هس  ار  نآ  رکش  دوب ، تیفاع  دیآ و  افـش  يرامیب  نیا  زا  ارم  نادنزرف 

هک درک  رذـن  نیمه  ناشیا  تقفاوم  رب  هضف ، يو  مان  دنتـشاد  یکزینک  درک ، بجاو  دوخ  رب  رذـن  هزور  زور  هس  درک ، نیمه  مالّـسلا  اـهیلع 
رذن ءافوب  ناشیا  و  داد ، تحـص  تیفاع و  ار  ناشیا  نیملاعلا  بر  سپ  دریگب . هزور  تمعن  نیا  ساپ  هب  زور  هس  دـنبای  افـش  هدازاقآ  ود  نیا 

نوعمش يو  مان  يربیخ ، يدوهج  زا  مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع  دنیاشگ . هزور  هک  هن  ماعط  چیه  ناشیا  هناخ  رد  دنتشاد و  هزور  دندمآزاب و 
جنپ درک و  درآ  تسد  ایسآ  هب  عاص  کی  وج  نآ  زا  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  داد . يوب  ضرق  هب  وج  عاص  هس  دوهج  نآ  تساوخ . ضرق 

. دنروخ ات  دنداهن  شیپارف  راطفا  تقو  تخپب . نآ  زا  صرق 
یماعط نم  هب  متسه  ناناملسم  نیکاسم  زا  ینیکـسم  دمحم ، تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ : تعاس و  نآ  دمآ  يارـس  رد  ارف  ینیکـسم 

اهیلع همطاف  ارف  يور  مالّسلا  هیلع  یلع  دیسر ، مالّسلا  هیلع  یلع  عمسب  شیورد  نخـس  دهد . امـشب  یتشهب  ياهتمعن  زا  دنوادخ  ات  دیهدب 
: تفگ درک ، مالّسلا 

______________________________

لقن فـالتخا  اـب  ریز  بتک  و  371 ؛ روثنملا 8 / ردـلا  320 ؛ رارـسالا 10 / فشک  رارـسالا ؛ فشک  دننام   368 ناـیبلا 10 / حور  73 ؛ / 9 - 
: دناهدرک

/-. ریونتلا 29 ریرحتلا و  362 ؛ طیحملا 10 / رحب  127 ؛ نآرقلا 19 / ماکحالا  عماجلا  498 ؛ يوغب 5 / لیزنتلا  ملاعم 
نیعمجا  سانلا  ریخ  ۀنب  اینیقیلا  دجملا و  تاذ  همطاف   180 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

نینح  هل  بابلاب  ماق  دقنیکسملا  سأبلا  نیرت  ام  أ 
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نیزح  عیاج  انیلا  وکشینیکتسی  هّللا و  یلا  وکشی 
: داد باوج  ار  وا  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

ۀعارض  مول و ال  نم  یب  امۀعاط  عمس  مع  نب  ای  كرما 
ۀعامجلا  رایخالاب و  قحلاۀعاجم  اذ  تعبشا  اذا  وجرا 

همطاف زور  رگید  ات  دـندرک ، ربص  یگنـسرگ  رب  و  دـنداد ، شیورد  هب  هلمج  دوب ، هداهن  شیپ  هک  ماعط  هگنآ  ۀعافـش  یل  دـلخلا و  لخدا  و 
رب نارجاهم  دالوا  زا  یمیتی  دنداهن ، شیپ  رد  راطفا  تقو  دمآ ، رد  بش  نوچ  تخپ . نان  نآ  زا  درک و  درآ  وج  رگید  یعاص  مالّـسلا  اهیلع 

هبقعلا موی  يدلاو  دهـشتسا  نیرجاهملا  دالوا  نم  میتی  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ : داتـسیاب  رد 
: تفگ درک  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ارف  يور  دینش  میتی  نآ  نخس  نوچ  یلع  ۀنجلا . دئاوم  نم  هّللا  مکمعطا  ینومعطا 

میتیلا  اذب  هّللا  انءاج  دقمیرکلا  دیسلا  تنب  همطاف 
میعنلا  ۀنج  یف  هدعوممیحر  وهف  مویلا  محری  نم 

: داد باوج  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
یلایع  یلع  هّللا  رثوا  ویلاباال  هیطع و  ّینا ال 

لاتقلا  یف  لتقی  مهرغصایلابشا  مه  اعایج و  اوسما 
. دنتفخ هنسرگ  دوخ  دنداد و  میتی  هب  هلمج  دوب ، شیپ  رد  هک  ماعط  نانچمه 

داتـسیاب يارـس  رد  رب  يریـسا  ندروخ  تقو  هب  تخپ و  نان  هب  درک و  درآ  ار  نآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، هدـنام  هک  عاـص  نآ  زور  رگید 
تیب لها  هک  تشذگب  زور  هس  دنداد  ریـسا  هب  ماعط  نآ  ۀنجلا . دـئاوم  نم  هّللا  مکمعطا  ینومعطا  ةوبنلا  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ :

هک  رضح  ام  نآ  دندرک و  ربص  یگنسرگ  رب  دندروخن و  یماعط  چیه  مالّسلا  هیلع  یلع 
181 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

ًانیِکْسِم ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » داتـسرف تیآ  ناشیا  نأش  رد  نیملاعلا  بر  ات  ار ، ریـسا  ار و  میتی  ار و  شیورد  درم  دندرک ، راثیا  دوب 
«1 «. » ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو 

اهاقْشَأ َثَعَبْنا  ِذِإ 

هراشا

. سمش  12
. تساخ اپرب  اهنآ  نیرتیقش  هک  هاگنآ  همجرت :

: تلق نیلوالا ؟ یقشا  نم  یلع  ای  هّللا : لوسر  یل  لاق  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  نع  ثیدح :
. دومث نم  نالف  ینب  یقشا  هّللا  ۀقان  رقاعک  هذه  یلع  کبرضی  يذلا  لاق : يردا  ال  تلق : نیرخالا ؟ یقشا  نمف  تقدص  لاق : ۀقانلا . رقاع 
حلاص رتش  هک  سکنآ  متفگ  تسیک ؟ نیلوالا  یقشا  یلع  يا  تفگ  نمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  منادیمن  متفگ  تسیک ؟ نیرخالا  یقـشا  سپ  یتفگ  تسرد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشک  ار 
. حلاص رتش  هدنشک  دننام  دنزیم  هبرض  وت  رس  هب  هک  سکنآ  دومرف : مّلس  هلآ و 

يراصنا و هّللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  رسای و  رامع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  نابز  زا  فلتخم  قرطب  نآ  هباشم  ثیدح و  نیا 
«2 . » تسا هدش  لقن  نوگانوگ  ثداوح  تابسانم و  تالاح و  رد  رتاوت  هب  نارگید  هریره و  یبا  بیهص و 
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رامع زا  دوخ  دانسا  هب  اهنآ  ریغ  لبنح و  دمحا  یلصوم و  هیودرم و  نبا  يدحاو و  یبلعث و  هلمج  زا  تنـس  لها  هعیـش و  ناگرزب  زا  یعمج 
. دناهدرک لقن  ار  قوف  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  بیهص  نب  نامثع  هرمس و  نب  رباج  رسای و 

______________________________

.319 يدبیم ج 10 / راربالا  ةدع  رارسالا و  فشک  (- 1)
123؛ يربط 2 / كولملا  ممـالا و  خـیرات  یئاـسن ص 39 ؛ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صئاـصخ  335 ؛ یناکـسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 2)
یبالود 2/ ظفاح  ءامـسالا  ینکلا و  35 ؛ دعـس 3 / نبا  يربکلا  تاقبطلا  یطویـس ص 173 ؛ ءافلخلا  خیرات  45 ؛ یناربط 8 / ریبـکلا  مجعملا 
ۀمامالا و یلزاغم ص 8 ؛ بقانملا  559 ؛ ماشه 1 / نبا  هتوبنلا  ةریسلا  میعن ص 484 ؛ وبا  هوبنلا  لئالد  113 ؛ يروباشین 3 / كردتسملا  163 ؛

.162 هبیتق 1 / نبا  هسایسلا 
182 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: ریسفت

دندوب روهطوغ  ناهانگ  عاونا  رد  یتسرپتب و  اهنآ  نییآ  دندرکیم  یگدـنز  يرقلا  يداو  مانب  هنیدـم  ماش و  نایم  ینیمزرـس  رد  دومث  موق 
دنتشادرب و یتسرپتب  زا  تسد  هن  اهنآ  یلو  تشامگ ، تمه  ناشتاجن  تیاده و  يارب  تساخرب و  نانآ  نایم  زا  یهلا  گرزب  ربمایپ  حلاص 
زیمآزاجعا و قیرط  هب  ار  ياهدام ) رتش   ) هقان دـنوادخ  دـندرک  ياهزجعم  ياـضاقت  هک  یماـگنه  دـندرک . رظندـیدجت  هاـنگ  ناـیغط و  رد  هن 

نیا رایتخا  رد  ار  هیرق  بآ  مامت  زور  کی  داد  روتـسد  دـیامزایب  دروم  نیا  رد  ار  اـهنآ  هکنیا  يارب  یلو  دروآرب ، هوک  لد  زا  هداـعلا  قراـخ 
دنتخیر ار  هقان  يدوبان  حرط  مه  هکلب  تساکن  اهنآ  تجاجل  زا  زین  هزجعم  نیا  یلو  دـشاب . ناشدوخ  رایتخا  رد  رگید  زور  دـنراذگب و  هقان 

محریب و رایسب  درم  هلیسو  هب  هقان  يدوبان  هشقن  دندیدیم . دوخ  ياهسوه  لایما و  محازم  ار  وا  هک  ارچ  ار ، مالّسلا  هیلع  حلاص  نتشک  مه  و 
هک ارچ  دوب ، ادخ  اب  گنج  نالعا  تقیقح  رد  نیا  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  هقان  یتابرـض  اب  وا  دش و  یلمع  فلاس » نب  رادق   » مانب يدـنمتواقش 
نأش رد  هدش  دراو  ثیدح  دننک ، شوماخ  ار  تیادـه  رون  دوب  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  ترـضح  هزجعم  هک  هقان  ندرب  نایم  زا  اب  دنتـساوخیم 

. تسا هیضق  نیا  هب  هراشا  سمش  هروس  هیآ 12  لوزن 
دوجو يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لتاق  حلاص و  هقان  هدننکیپ  فلاس  نب  رادق  نایم  یتهابـش  تقیقح  رد  *** 
تایآ زا  یتیآ  هزجعم و  دـننک و  شوماخ  ار  قح  رون  دنتـساوخیم  ود  ره  هکلب  دنتـشادن ، یـصخش  تموصخ  ود  نیا  زا  کیچـیه  تشاد .

تفرگورف ار  شکرـس  یغاط و  موق  نآ  یهلا  باذع  مالّـسلا  هیلع  حلاص  هقان  يارجام  زا  دـعب  هک  هنوگ  نامه  و  دـنرادرب . نایم  زا  ار  یهلا 
نیرتکاندرد دهاش  هیما  ینب  رگدادیب  رابج و  تموکح  هطلس  ریز  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هنامولظم  تداهش  زا  دعب  زین  ناناملـسم 

رد یناکسح  مکاح  هکنیا  هجوت  لباق  دندش . اهباذع 
183 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

نایب لوزن  نأش  رد  هک  تسا  یتیاور  هب  هیبش  يوتحم  نومـضم و  رظن  زا  هک  هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  رایـسب  تاـیاور  «، 1  » شباتک
«2 . » میدرک

ِۀَّیِرَبْلا ُرْیَخ  ْمُه  َکِئلوُأ  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

هراشا

. هنیب  8 - 7
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. دنناگدیرفآ نیرتهب  هک  دننانآ  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  هدیورگ و  هک  یناسک  تقیقح  رد  همجرت :
: دندومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  يدایز  ثیداحا 

ثیدح نیا  تسا  یضار  امش  زا  ادخ  مه  دیتسه و  یضار  ادخ  زا  امش  مه  هک  تسوت . نایعیـش  وت و  هیربلا  ریخ  ناگدنروآنامیا  زا  روظنم 
«3 . » تسا هدمآ  ریز  بتک  رد  تارابع  رد  فالتخا  اب 

: ریسفت

ادـخ تاقولخم  نیرتهب  اهنآ  « » ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ   » هیآ هدـش ، لقن  اـهنآ  فورعم  عباـنم  تنـس و  لـها  قرط  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  رد 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  تسا  هدش  ریسفت  وا  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  دنتسه »

هیلع هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دش  لزان  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  هک  یماگنه  دیوگیم : سابع  نبا  - 1
تنا و وه  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مّلس  هلآ و  و 

______________________________

ات 343.  335 لیزنتلا 2 / دهاوش  (- 1)

.62 هنومن 27 / ریسفت  زا  سابتقا  (- 2)
بلاطلا ۀیافک  403 ؛ یقتم 6 / لضاف  لاـمعلا  زنک  379 ؛ یطویـس 6 / روثنملا  ردلا  171 ؛ يربط 30 / نآرقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  عماـج  (- 3)

یعفاش یمثیه  رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  یفشک ص 47 ؛ حلاص  دمحم  يوضترم  بقانم  یمزراوخ ص 187 ؛ بقانملا  یجنگ ص 118 ؛
یناکسح 2/ لیزنتلا  دهاوش  یجنلبش ص 70 ؛ راصبالا  رون  يزوج ص 22 ؛ نبا  طبـس  ةرکذتلا  207 ؛ یسولآ 20 / یناعملا  حور  419 ؛ / 9

يربط ص 96. بحم  یبقعلا  رئاخذ  یکلام ص 122 ؛ عابص  نبا  همهملا  لوصفلا  سواط ص 108 ؛ نبا  دوعسلا  دعس  357 ؛
184 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

هک دیتسه  تنایعیش  وت و  هیآ  نیا  زا  روظنم  : » نیمحقم انابضغ  كودع  یتأی  نییضرم و  نییضار  همایقلا  موی  کتعیـش  تنا و  یتأت  کتعیش 
دراو نیگمشخ  تنمشد  تسا و  یضار  امش  زا  ادخ  مه  یضار و  ادخ  زا  امش  مه  هکیلاحرد  دیوشیم  رشحم  هصرع  دراو  تمایق  زور  رد 

«. دوریم منهج  هب  روز  هب  دوشیم و  رشحم 
ادخ هناخ  رانک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ام  هک  تسا  هدمآ  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  يرگید  ثیدـح  رد  - 2
غارس هب  مردارب  دومرف : داتفا  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مشچ  هک  یماگنه  دمآ  ام  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  میدوب  هتـسشن 
يوس هب  ور  سپس  دنناراگتسر . تمایق  رد  شنایعیش  درم و  نیا  هک  مسق  هبعک  نیا  يادخ  هب  تفگ  درک و  هبعک  هب  ور  سپـس  دیآیم  امش 

زا دهع  هب  شیافو  تسا ، امش  همه  زا  شیب  ادخ  نامرف  هب  وا  مایق  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  امش  همه  زا  لبق  وا  دنگوس  ادخ  هب  دوزفا : درک و  ام 
و رتنوزف ، همه  زا  تیعر  هرابرد  شتلادـع  رتدایز ، همه  زا  لاملا  تیب  میـسقت  رد  شتاواـسم  و  رتنوزفا ، هّللا  مکح  هب  شتواـضق  رتشیب ، همه 

یماگنه دعب  هب  نآ  زا  دومرف و  لزان  ار  َو *...  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  دنوادخ  اجنیا  رد  دیوگیم : رباج  تسا . رتالاب  همه  زا  ادخ  دزن  شماقم 
: دنتفگیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نارای  دمآیم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک 

. دمآ هّللا  لوسر  زا  دعب  ادخ  قولخم  نیرتهب 
ایآ دومرف : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هیودرم  نبا  زا  روثنملا  ردلا  رد  یطویس  - 3
وت نایعیـش  وت و  نیا  دنناقولخم ؟ نیرتهب  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دیامرفیم : هک  ياهدینـشن  ادخ  نخـس  نیا 

دیوـشیم توـعد  امـش  میآیم و  اـهتما  باـسح  يارب  نم  هـک  یماـگنه  تـسا ، رثوـک  ضوـح  راـنک  امـش  نـم و  هاگهدـعو  و  دـیتسه ،
لقن دوـخ  بتک  رد  ار  نومـضم  نـیمه  زین  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب  « 1 . » دـیاهدش هتخانـش  دیفـس و  یناشیپ  هکیلاحرد 
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همالع  ماضحلا ،» ۀیافک   » رد یناهفصا  میعن  وبا  هلمج  زا  دناهدرک 
______________________________

.379 یطویس 6 / روثنملا  ردلا  (- 1)
185 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

«. یناعملا حور   » رد یسولآ  و  ریدغلا ،» حتف   » رد یناکوش  نایبلا ،» عماج   » شریسفت رد  يربط 
نیا تسا و  هدش  هتفریذپ  مالسا  نادنمشناد  بلاغ  يوس  زا  هک  تسا  روهشم  فورعم و  رایسب  ثیداحا  زا  قوف  ثیدح  هکنیا  نخـس  هاتوک 

. تسوا یعقاو  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  رگید  یتلیضف  زین 
. رصع  3 ِْربَّصلِاب 1 - اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو  *** 

هتسیاش ياهراک  هدیورگ و  ادخ  هب  هک  یناسک  رگم  تسا ، نایز  شوختـسد  ناسنا  اعقاو  هک  لطاب ) رب  قح  هبلغ   ) رـصع هب  دنگوس  همجرت :
. دناهدرک هیصوت  ییابیکش  هب  شرافس و  قح  هب  ار  رگیدمه  هدرک و 

نب لهج  وبا  « 1 « » ٍرْـسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا  َو  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  یلع  تأرق  لاـق : بعک  نبا  یبا  ینثدـح  ثیدـح :
هّللا لوسر  ای  یما  تنا و  یبا  ای  تلقف : بلاط . یبا  نب  یلع  ِْربَّصلِاب » اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  « » ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ماـشه 

. وهف ٍرْسُخ  یَِفل  لاقف  اهریسفت ؟ ام 
. مدرک تئارق  ادخ  لوسر  رب  ار  رصع  هروس  تفگ : بعک  یبا  نبا  همجرت :
: دندومرف تسیچ ؟ هروس  نیا  ریسفت  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  سپ 

ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  دروخیم و  مسق  زور  رخآ  هب  هک  تسادخ  زا  یمسق  ِرْصَْعلا  َو 
تسا  لهج  وبا 

و

ِرْبَّصلاِب اْوَصاوَت  َو  ِّقَحْلاِب  اْوَصاوَت  َو  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

هراشا

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
لوا  دوب  وا  تسا  عمج  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  کین  لاصخ  همه  هک  هدش  لقن  مه  یثیدح 

______________________________

.372 یناکسح 2 / لیزنتلا  دهاوش  (- 1)
186 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. درازگ زامن  ادخ  لوسر  اب  نیمز  يور  دناوخ و  زامن  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  یسک 
ياهدرپ شربق  فارطا  و  شگرم . زا  دـعب  دـهدب  لسغ  ار  وا  دـنک  اـضق  ار  شنید  درک ، تیـصو  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

دشاب و مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  بظاوم  هک  درک  تیـصو  ربمایپ  دنوشن و  وا  رازآ  بجوم  ربق  رـس  رب  سولج  عقوم  شیاهنز  دزیوایب 
«1 . » تسا ناوارف  فلتخم  قرط  زا  ثیدح  نیا  دننام  ِْربَّصلِاب ، اْوَصاَوت  َو  دومرف  هک  تسا  یلاعت  ادخ  لوق  نآ 

: ریسفت
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ياهربا تکرح  دـننام  اهنآ  رمع  تاظحل  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو  ياههیامرـس  دـننایز و  رد  اهناسنا  همه  هک  رـصع  هب  دـنگوس 
دوشیم هتساک  اهنآ  هیامرس  زا  زور  هب  زور  هدش و  هتـساک  اهنآ  ناوت  زا  دوریم  لیلحت  اهنآ  يدام  يونعم و  ياهورین  درذگیم و  نامـسآ 

هب ار  رگیدـکی  دـنداد و  ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  « 2 ( » تسا هیامرـس  ندش  مک  يانعم  هب  نارـسخ  رـسخ و  )
نامه هک  ار  دوخ  سیفن  هیامرـس  صخـش  رگا  دندومن . هیـصوت  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دندرک و  شرافـس  قح  ماجنا  يرادفرط و 

؟ تسا هدرب  دوس  امش  رظنب  دروآ  تسدب  ياهناخ  ای  یماقم  ای  یلام  نآ  ربارب  رد  دهدب و  تسد  زا  تسا  رمع 
تـشهب زج  یتمیق  اهب و  ناسنا  دوجو  هک  ارچ  تسا  هدرک  ررـض  یـسک  نینچ  دیامرفیم : هغالبلا  جـهن  راصق  تاملک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

حلاص و لمع  هارمه  ادخ  هب  نامیا  « 3 . » درادن
______________________________

شریسفت 20/ رد  یـسلدنا  یبطرق  یجنگ ص 135 ؛ بلاطلا  ۀـیافک  228 ؛ یسولآ 30 / یناعملا  حور  392 ؛ یطویـس 6 / روثنملا  ردلا  (- 1)
يدادغب ص 318. بیطخ  بقانم  هبیتق ص 67 ؛ نبا  هسایسلا  ۀمامالا و  173 ؛ یعفاش 2 / يردفص  نمحرلا  دبع  سلاجملا  ۀهزن  180 ؛

. بغار تادرفم  (- 2)
نآ زا  رتمک  هب  ار  نآ  ادابم  تسین  تشهب  زج  یتمیق  امـش  يارب   » اهب ّالا  اوعیبت  الف  ۀنجلا  ّالا  نمث  مکـسفنال  سیل  هنا  مالّـسلا : هیلع  ماما  (- 3)

«. دیشورفب
187 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تایاور رد  دناهدش . ینثتسم  يراکنایز  زا  دنراد  یگژیو  نینچ  هک  نانآ  تسا . ناسنا  دوجو  اب  يواسم  ءاهب  نامه  ربص ، قح و  هب  یـصاوت 
دنوش ادج  مه  زا  هکنآ  زا  شیپ  دندیـسریم  رگیدکی  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  باحـصا و  یتقو  هک  تسا  هدمآ 
غارـس هب  هدرک  یظفاحادخ  رگیدکی  اب  سپـس  دندشیم  روآدای  ار  کچوک  هروس  نیا  گرزب  ياوتحم  دـندناوخیم و  ار  رـصعلا  هروس و 

دنک و تلفغ  نآ  زا  ادابم  ات  دشاب  نمؤم  رظندم  دـیاب  هراومه  هک  تسا  یندـشن  شومارف  مهم و  لوصا  رطاخب  نیا  « 1 . » دنتفریم دوخ  راک 
. دوش ررضتم  نباغت  زور  رد  دشورفب و  یعاتم  كدنا  هب  شیوخ  رمع  هیامرس 

دوب و ادخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  دعب  هدنروآنامیا  لوا  هکنآ  تسا  نانمؤم  ریما  اهیگژیو  نیا  زراب  قادصم  *** 
شرافـس تلادـع  قح و  هب  شیوخ  رادرک  لمع و  اب  ار  مدرم  تخادرپیم و  هتـسیاش  ياهراک  هب  هراومه  داتـسیا و  مدـقتباث  شناـمیا  رد 

تشگ و شیوخ  لدـع  هتـشک  یلع  هیناـسنالا » ۀـلادعلا  توص   » باـتک رد  قادرج  جروج  یحیـسم  هدنـسیون  لوـق  هب  هکناـنچنآ  درکیم 
ياهگنج نیرتشیب  رد  اهمخز  عاونا  لمحت  توکـس و  لاـس  اـب 25  دـیحوت  مچرپ  ندـمآ  رد  زازتها  هب  قح و  هملک  يـالتعا  يارب  يرمع 

یلجت ربص  هب  شیوخ  یـصخش  قوقح  زا  نتـشذگ  تالکـشم و  هوبنا  زا  ندیـسارهن  باـنج و  نآ  زا  دـعب  هّللا و  لوسر  راـنک  رد  یمالـسا 
. وا ناورهر  نادنزرف و  وا و  رب  شلوسر  ادخ و  دورد  دیشخب .

ْمَل َو  ْدَلوُی  ْمَل  َو  ْدِلَی  ْمَل  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ْلُق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب 

______________________________

.392 روثنملا 6 / ردلا  (- 1)
188 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. صالخا  4 ٌدَحَأ 1 - ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی 
چیه ار  وا  و  سک ، زا  هدییاز  هن  هداز  ار  سک  هن  دمـص ، يادـخ  اتکی ، تسا  ییادـخ  وا  : » وگب نابرهم ، رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب  همجرت :

«. دشابن ییاتمه 
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ُهَّللا َوُه  ُْلق   » ةروس لثمک  ّالا  سانلا  یف  کلثم  ام  یلع  ای  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : سابعلا  نب  هّللا  دبع  نع  ثیدح :
ءارق امناکف  تارم  ثالث  اهارق  نم  و  نآرقلا ، یثلث  ارق  امناکف  نیتّرم  اهارق  نم  و  نآرقلا ، ثلث  أرق  امناکف  ةّرم  اـهارق  نم  نآرقلا ، یف  ٌدَـحَأ »

. هلک نآرقلا 
هناسل هبلقب و  کبحا  نم  و  نامیالا ، یثلث  ذخا  دقف  هناسل  هبلقب و  کبحا  نم  و  نامیالا ، ثلث  ذخا  دقف  هبلقب  کبحا  نم  یلع : ای  تنا  اذک  و 

. رانلاب مهنم  ادحا  هّللا  بذع  امل  ءامـسلا  لها  کبحی  امک  ضرالا  لها  کبحا  ول  ایبن  قحلاب  ینثعب  يذـلا  و  هلک . نامیالا  عمج  دـقف  هدـی  و 
«1»

تـسا دـیحوت  هروس  لثم  مدرم  نیب  رد  وت  لثم  یلع ! يا  دـیوگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  زا  سابع  نب  هّللا  دـبع  همجرت :
ار نآرق  موسود  دـناوخب  ار  دـیحوت  هروس  راب  ود  یـسک  رگا  تسا و  هدرک  تئارق  ار  نآرق  موسکی  ایوگ  دـناوخب  ار  نآ  رابکی  سکره 

سکره یتسه . نینچ  مه  وت  تسا . هدرک  تئارق  ار  نآرق  مامت  هک  ایوگ  دـناوخب  ار  دـیحوت  هروس  راب  هس  یـسک  رگا  تسا و  هدرک  تئارق 
عمج وا  رد  نامیا  موس  ود  درادب  تسود  ار  وت  شنابز  بلق و  هب  رگا  تساراد و  ار  نامیا  موسکی  درادب  تسود  شیوخ  بلق  اب  ار  وت  هک 

. تساراد ار  نامیا  مامت  ایوگ  درادب  تسود  ار  وت  حراوج ) ءاضعا و   ) شتسد نابز و  بلق و  اب  رگا  تسا و 
لها  رگا  مروخیم  دنگوس  درک  تلاسر  هب  ثعبم  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  *** 

______________________________

یلزاغم ص 69. نبا  بقانم  يزودنق ص 125 ؛ ةدوملا  عیبانی  (- 1)
189 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

. درک دهاوخن  بذعم  شباذع ، شتآ  هب  ار  اهنآ  زا  يدحا  دنوادخ  دنراد  تسود  ار  وت  نامسآ  لها  هچنانچ  دنرادب  تسود  ار  وت  نیمز 
191 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

تاقحلم

هراشا

. تسا هدش  لقن  اهنآ  زا  ثیداحا  هک  یفورعم  ياهتیصخش  لاح  حرش  زا  يرصتخم 
دنمشزرا باتک  زا  بلاطم  نیا  هیلک  درک . هعجارم  هدمآ  اهنآ  لاح  حرش  لیذ  رد  هک  یبتک  زا  یضعب  هب  ناوتیم  اهنآ  لماک  تخانـش  يارب 

. تسا هدیدرگ  همجرت  سپس  هدش و  ذخا  يزاریش  هّللا  ۀیآ  رثا  نآرق » رد  یلع  ماما  »
193 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

: سابع نبا 

ربح ای  ۀمالا  ریخ  هب  بقلم  فورعم و  یباحـص  زا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ  بلطملا ، دبع  نب  هّللا  دبع  سابعلا  وبا 
زا يریثک  دننکیم  لقن  يو  زا  هک  یثیداحا  زا  تسا  رپ  هتس  حاحص  دننکیم  تیاور  يو  زا  ار  ثیداحا  زا  يریثک  باحـصا ، ناگرزب  ۀمالا 

گرزب و نیخروـم  دـشابیم  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  تـبقنم  تلیـضف و  رد  صوـصخب  تـیب و  لـها  تلیـضف  رد  تاـیاور  نـیا 
: دوشیم هراشا  عبانم  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  یبلاطم  يو  هرابرد  لاجر  باحصا  ناسیونهریس و 

.119 ق 2 / يربکلا 2 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 
.301 ریبکلا 3 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
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فراعملا ص 54. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.82 ءامسالا ج 1 / ینکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 

لیذملا ص 115. لیذلا  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 
.116 ق 2 / لیدعتلا 2 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 

.372 باعیتسالا 1 / رد  ربلا  دبع  نبا 
نیحیحصلا ص 239. لاجر  نیب  عمجلا  رد  یناریق  نبا 

194 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
.192 هباغلا 3 / دسا  رد  ریثا  نبا 

ءامسالا ص 351. بیذهت  رد  يواون 
.488 دیناسملا 2 / عماج  رد  یمزراوخ 

نامیالا ص 89. ملاعم  رد  یناوریق 
.207 رشبلا 1 / رابخا  یف  رصتخملا  رد  ءادفلا  وبا 

مالسالا ص 341. لود  رد  یبهذ 
.143 نانجلا 1 / ةآرم  رد  یفی  ام 

.295 ۀیاهنلا 8 / ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا 
.276 بیذهتلا 5 / بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

.83 يراقلا 1 / ةدمع  رد  ینیعلا 
.75 بهذلا 1 / تازدش  رد  دامع  نبا 

.228 مالعالا 4 / رد  یلکرز 

: دوعسم نبا 

نیقباس هلمج  زا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  نارای  باحـصا و  زا  یلذه ، لفاغ  نب  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  نمحرلا  دـبع  وبا 
ياهتلیـضف زا  هصاخ  تیب  لها  لئاضف  زا  شثیداحا  نایم  رد  دناهدرک  لقن  وا  زا  ثیدح  اهدص  نادنمـشناد  هتـس و  باحـصا  تسا  نیلوا 

لاس 32 رد  يو  دندرکیم  تیاور  لقن  وا  زا  نیعبات  زا  يریثک  ربمایپ و  باحـصا  زا  یـضعب  تسا  هتفگ  نخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشاذگ  ياجب  وا  زا  راثآ  يو  دروم  رد  ناسیونهریس  مجارت و  تشذگرد . يرجه 

ص 106. ق 1 / 104 و ج 3 / ق 2 / يربکلا 2 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 
195 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

.2 ق 1 / ریبکلا 3 / خیراتلا  رد  لیعامسا  نب  دمحم 
فراعملا ص 109. رد  يرونید  هبیتق  نبا 

هسفنلا ص 109. قالعالا  رد  هتسر  نب  یلع  وبا 
.80 كولملا 5 / ممالا و  خیرات  رد  يربط  ماما 

.149 ق 2 / لیدعتلا 2 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 
.154 باعیتسالا 1 / رد  ربلا  دبع  نبا 
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.487 دیناسملا 2 / عماج  رد  یمزراوخ 
.13 ظافحلا 1 / ةرکذت  رد  یبهذ 

.87 نانجلا 1 / ةآرم  رد  یعفای 
.162 ۀیاهنلا 17 / ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا 

.485 هیاهنلا 1 / ۀیاغ  رد  يزرج  ریخلا  وبا 
.129 ۀباصالا 4 / رد  ینالقسع 

.136 يراقلا 1 / ةدمع  رد  ینیعلا 
لامکلا ص 214. بیذهت  ۀصالخ  رد  یجرزخ  هّللا  دبع  نب  دمحا 

: يردخ دیعس  وبا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  يدایز  تایاور  دوب  هباحـص  ناگرزب  زا  يردـخ ، یجرزخ  يراصنالا  ینانـس  نب  کلام  نب  دـعس 
تیب و لها  لـئاضف  رد  شثیداـحا  زا  یـضعب  دـناهدرک  لـقن  يداـیز  ثیداـحا  وا  زا  دـیناسم  ننـس و  حاحـص و  باحـصا  تسا  هدرک  لـقن 

. تشذگرد يرجه  لاس 74  رد  وا  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ياهتلیضف 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنراد  يراثآ  وا  هرابرد  ناخروم  ناسیونهریس و 

196 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
ریغصلا ص 70. خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 

.34 ءامسالا 1 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 
لیذملا ص 114. لیذلا  رد  يربط 

.369 ءایلوالا 1 / ۀیلح  یناهفصا  میعن  وبا 
فراعملا ص 116. رد  يرونید  هبیتق  نبا 

.690 باعیتسالا 2 / رد  ربلا  دبع  نبا 
.108 قشمد 6 / خیرات  رد  یقشمد  رکاسع  نبا 

.299 ةوفصلا 1 / ۀفص  رد  يزوج  نبا 
.138 مالعالا 3 / رد  یلکرز 

.155 نانجلا 1 / ةارم  رد  یعفای 
.3 هیاهنلا 9 / هبادبلا و  رد  یقشمد  ریثک  نبا 

.81 بهذلا 1 / تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا 
بیذهتلا ص 141. بیرعت  رد  ینالقسع 

: حلاص وبا 

ءاملع زا  نینچمه  دـناهدرک و  تیاور  وا  زا  هتـس  حاحـص  نابحاص  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  یناـفطغ  تاـیز  نامـسلا  ناوکاذ  حـلاص  وبا 
نیمه هب  نیعبات  نیعبات  نیعبات و  درکیم  لقن  ناشیا  زا  دوب و  هدرک  تاقالم  ار  هباحص  زا  يریثک  يو  دناهدرک  تیاور  لقن  وا  زا  زین  نیعبات 

هب هک  دناهتشون  یبلاطم  يو ، لاح  حرـش  دروم  رد  ناسیونهریـس  تفای  تافو  يرجه  لاس 101  رد  يو  دناهدرک  تیاور  لقن  وا  زا  هطـساو 
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: دوشیم هراشا  نآ  زا  یضعب 
.225 يربکلا 5 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 

197 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
.238 ریبکلا 2 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 

فراعملا ص 210. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.9 ءامسالا 2 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 

.450 ق 2 / لیدعتلا 1 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 
نیحیحصلا ص 132. لاجر  نیب  عمجلا  رد  یناریق  نبا 

رثالا ص 292. لها  موهفم  حیقلت  رد  يزوج  نبا 
.31 خیراتلا 5 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 

ءامسلا ص 731. بیذهت  رد  يواون  ایرکز  وبا 
.83 ظافحلا 1 / ةرکذت  رد  یبهذ 

.211 نانجلا 1 / ةارم  رد  یعفای 
.219 بیذهتلا 3 / بیذهت  رد  ینالقسع 

.146 يراقلا 1 / ةدمع  رد  ینیعلا 
تاقبطلا ص 13. صیخلت  رد  یطویس 

: هملس ما 

يو عیطم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانز  نیرتهب  زا  نینمؤملا ، ما  هشیرق و  یمورخم  هریغم  نب  لهـس  هیما  وبا  رتخد  دنه  ای  هلمره 
ظفح ار  شنادنزرف  هیرذ و  تیب و  لها  دروم  رد  ربمایپ  ياهتیـصو  دـننادیم  مکحم  يأر  بحاص  غلاب و  لقاع و  ینز  ار  وا  ناخروم  دوب 
هباحص تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  اهنآ  هک  تسا  هدنام  یقاب  يدایز  ثیداحا  وا  زا  درک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  لئاضف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لضف  رد  يددعتم  ثیداحا  دناهدرک  ثیدح  لقن  يو  زا  نیعبات  و 
باحصا  ناخروم و  تشذگرد . يرجه  لاس 62  رد  وا  تسا  هدنام  راگدای  هب  يو  زا 

198 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: دوشیم هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  یبلاطم  وا  دروم  رد  هریس  لاجر و 

.60 يربکلا 8 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 
ریغصلا ص 53. خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 

فراعملا ص 60. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.69 بهذلا 1 / تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا 

.104 مالعالا 9 / رد  یلکرز 
.763 ءامسالا 2 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 

لیذملا ص 71. لیذلا  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 
.464 ق 2 / لیدعتلا 4 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 
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.13 خیراتلا 5 / ءدبلا و  رد  یسدقملا  رهاط  نب  رهطملا 
.780 باعیتسالا 2 / رد  ربلا  دبع  نبا 
.56 ةوفصلا 1 / ۀفص  رد  يزوج  نبا 

: يراصنالا هّللا  دبع  نب  رباج 

تعیب شترضح  اب  ناوضر  تعیب  رد  دوب  ادخ  لوسر  باحصا  ناگرزب  زا  يراصنا  یجرزخ  یملس  ورمع  نب  هّللا  دبع  نب  رباج  هّللا  دبع  وبا 
تـسا هدرک  داـی  یکین  هب  يو  زا  هدرک ، داـی  ار  وا  هک  یـسکره  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هارمه  تاـقوا  زا  يریثـک  رد  درک و 

یلع ماما  ربمایپ  دعب  دـناهدرک  تیاور  لقن  وا  زا  مه ، حاحـصلا  باحـصا  زا  ریغ  دـناهدرک و  لقن  ار  یثیداحا  يو  زا  هتـس  حاحـص  نابحاص 
يو تسا  هدرک  كرد  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالّسلا و  هیلع  داجس  ماما  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا  هیلع 

تسا و هدرک  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـئاضف  رد  ار  يداـیز  ثیداـحا 
. تفای تافو  يرجه  لاس 71  رد  وا  ار . ربمایپ  تیب  لها  لئاضف  نینچمه 

199 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: دوشیم هراشا  راثآ  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  دناهتفگ و  یبلاطم  وا  لاح  حرش  رد  ناسیونهریس  خیرات و  لاجر و  باحصا 

فراعملا ص 133. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.207 ق 2 / ریبکلا ج 1 / خیراتلا  رد  يراخب  ماما 

.492 ق 1 / لیدعتلا ج 1 / حرجلا و  رد  يزار  متاح  یبا  نبا 
لیذملا ص 22. لیذلا  رد  يربط  ماما 

ص 77. ءامسالا ج 1 / ینکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 
.116 خیراتلا 5 / ءدبلا و  رد  یسدقلل  رهاط  نب  رهطم 

.85 باعیتسالا 1 / رد  ربلا  دبع  نبا 
.386 قشمد 3 / خیرات  رد  یقشمد  رکاسع  نبا 

.186 خیراتلا 4 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 
ءامسالا ص 184. بیذهت  رد  يواون 

.40 ظافحلا 1 / ةرکذت  رد  یبهذ 
.346 دیناسملا 2 / عماج  رد  یمزراوخ  دومحم  نب  دمحم 

.222 هباصالا 1 / رد  ینالقسع  رجح  نبا 
.158 نانجلا 1 / ةارم  رد  یعفای 

.77 يراقلا 1 / ةدمع  رد  ینیع  دمحا  نب  دومحم 

: يدس

ناگرزب زا  يدس  ریـسفت  هب  فورعم  ریـسفت  بحاص  ریبک ، يدس  هب  فورعم  یـشیرق  همیرک  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامـسا  دـمحم  وبا 
دناهدرک تیاور  لقن  وا  زا  نیعبات  زا  يریثک  تسا و  هدرک  تیاور  لقن  هباحص ، یضعب  زا  يو  تسا  نیعبات 

 200 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
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تنس 208  لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تیب لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  دـناهدرک  لقن  حاحـص  نابحاص  ار  وا  ثیداحا  زا  يریثک  يراخب  زا  ریغ 
راثآ رد  یبلاطم  وا  دروم  رد  ناسیونهریـس  ناخروم و  تفای . تاـفو  يرجه  لاس 128  رد  وا  دشابیم . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

: دوشیم هراشا  راثآ  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  هتفگ و  دوخ 
.225 يربکلا 6 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 

.313 مالعالا 1 / رد  یلکرز 
ثیدحلا ص 243. مولع  ۀفرعم  رد  يروباشین  مکاح 

.361 ق 1 / ریبکلا ج 1 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا 
تادرفنملا ص 21. رد  يروباشین  جاجح  نب  ملسم 

فراعملا ص 258. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.184 ق 1 / لیدعتلا ج 1 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 

.174 بهذلا ج 1 / تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا 
.308 ةارهزلا ج 1 / موجنلا  رد  يدرب  يرفت  نبا 

.313 بیذهتلا ج 1 / بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
.269 نانجلا ج 1 / ةارم  رد  یفیام 

.93 لادتعالا ج 1 / نازیم  رد  یبهذ 

: ریبج نب  دیعس 

بوسحم نیعباـت  هلجا  زا  يو  تسا  مولع  عاونا  ثیدـح و  ریـسفت ، رد  ءاـملع  ناـگرزب  زا  هیقف ، یفوک  يدـسا  یبلاو  ریبـج  نب  هّللا  دـبع  وبا 
زا يو  دناهدرک  لقن  ثیدح  يو  زا  هتس  حاحـص  باحـصا  دناهدرک  ثیدح  لقن  يو  زا  نیعبات  هدرک و  تیاور  لقن  هباحـص  زا  وا  دوشیم 

، جاجح اب  تفلاخم  زا  سپ  دوب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  باحصا 
201 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 

یقـش ار  وا  جاجح  تسا  هدوب  يردقلا  لیلج  نیزو و  ملاع  دوشیم  مولعم  جاجح ، اب  يو  تاثحابم  تاملاکم و  زا  دش  هتـشک  يو  تسدـب 
. داتفا قافتا  يرجه  لاس 95  رد  يو  لتق  ریبج . نب  دیعس  سکعرب  تفگیم  ریسک  نب 

.178 يربکلا 6 / تاقیلعلا  رد  ریبج  نب  دمحم 
فراعملا ص 197. رد  هبیتق  نبا 

.56 ءامسالا ج 2 / ینلکلا و  رد  یبالود 
.93 كولملا ج 8 / ممالا و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبا 
.422 ق 1 / ریبکلا ج 2 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا 

.145 مالعالا ج 3 / رد  یلکرز 
.39 خیراتلا 6 / ءادبلا  رد  یسدقملا  رهاط  نب  رهطملا 

.272 ءایلوالا ج 4 / ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا 
ثیدحلا ص 203. مولع  ۀفرعم  رد  يروباشین  مکاح 
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.9 ق 2 / لیدعتلا ج 2 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 
تاقبطلا ص 11. صیخلت  رد  یطویس  نمحرلا  دبع 

.108 بهذلا ج 1 / تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا 
بیذهتلا ص 143. بیرقت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

.83 يراقلا ج 1 / ةدمع  رد  ینیعلا 
.237 خیراتلا 4 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 

: كاحض

هدرک و ثیدح  لقن  هباحص  ياهدع  زا  وا  تسا ، نیعبات  ناگرزب  زا  فورعم ، رسفم  یناسارخ  یخلب  یلاله  محازم  نب  كاحـض  مساقلا  وبا 
، يو زا  نیعبات 

202 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
یلع تلیضف  رد  مه  یثیداحا  دناهدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  دیناسم  حاحـص و  نابحاص  رگید  ملـسم ، يراخب و  زا  ریغ  دناهدرک . لقن  ثیدح 

يرجه لاس 105  رد  تسا و  هدش  هدرمش  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  باحـصا  زا  يو  تسا  هدش  لقن  وا  زا  تیب  لها  لئاضف  مالّـسلا و  هیلع 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  راثآ  يو  لاح  حرش  هرابرد  ناخروم  ناسیونهریس و  تسا . هتشذگرد 

.422 لادتعالا ج 1 / نازیم  رد  یبهذ 
.453 بیذهتلا ج 4 / بیذهت  رد  رجح  نبا 

.210 يربکلا ج 6 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 
فراعملا ص 201. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
هیسفنلا ص 216. قالعالا  رد  هتسر  نبا 

لیدعتلا ص 120. حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 
.48 ق 1 / لیذملا ج 2 / لیذلا  رد  يربط  ریرج  نبا 

.84 ءامسالا 2 / ینلکلا و  رد  یبالود 
.333 ق 2 / ریبکلا ج 2 / خیراتلا  رد  يراخب  ماما 

.227 قیرفتلا ج 1 / عمجلا و  ماهوا  عضوم  رد  يدادغب  بیطخ 
.51 خیراتلا 5 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 

.31 مالعالا 3 / رد  یلکرز 
.124 بهذلا ج 1 / تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا 

: ءاطع

تسا و هدرک  تیاور  نیعبات  هباحـص و  یـضعب  زا  تسا و  نیعبات  زا  يو  کشخ ، اـطع  هب  فورعم  یفوک  یفقث  دـئاس  نب  ءاـطع  بئاـس  وبا 
يو  زا  نیعبات  نیعبات 

203 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
لها لئاضف  زا  یضعب  تیاور  نیا  رد  وا  دناهدرک  تیاور  لقن  وا  زا  نارگید  ملـسم ، حیحـص  زا  ریغ  هتـس  باحـصا  زا  دناهدرک  لقن  تیاور 
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هراشا اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دنراد  يراثآ  وا ، هرابرد  مجارت  ناسیونهریـس و  تسا  هدرک  وگزاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  تیب و 
: دوشیم

.465 ق 2 / ریبکلا 3 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
.235 يربکلا 4 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 

تادرفنملا ص 23. رد  يروباشین  جاجح  نب  ملسم 
فراعملا ص 208. رد  يرونید  هبیتق  نبا 

.194 بهذلا 1 / تازدش  رد  یلبنح  دامع  نبا 
.491 يراقلا 10 / ةدمع  رد  ینیعلا 

تاقبطلا ص 28. صیخلت  رد  یطویس  نیدلا  لالج 
.41 ۀیاهنلا 10 / ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا 

.285 نانجلا 1 / ةارم  رد  یفیام 
.203 بیذهتلا 7 / بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

.177 لادتعالا 2 / نازیم  رد  یبهذ 
.187 خیراتلا 5 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 

.180 ءامسالا 1 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 
.332 ق 1 / لیدعتلا 3 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 

: همرکع

تیاور هباحـص  زا  يریثک  زا  يو  نیعبات . زا  ناگرزب  هگرج  رد  تسا و  ثیدح  ناماما  زا  یمـشاه  يربرب  هّللا  دبع  نب  ۀـمرکع  هّللا  دـبع  وبا 
نیعبات و تسا و  هدرک 

204 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
هدرمش جراوخ  هلمج  زا  يو  دناهدرک  تیاور  لقن  يو ، زا  زین  ناشیا  ریغ  هتس و  حاحـص  نابحاص  دناهدرک  تیاور  يو  زا  مه  ناشیا  نیعبات 
يرجه لاس 105  رد  يو  تسا  یقاب  وا  زا  یمک  يراثآ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تبقنم  صوصخب  تیب  لها  تلیـضف  رد  اذلف  تسا  هدش 

: دوشیم هراشا  راثآ  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دناهتشون  يدایز  بلاطم  وا  هرابرد  مجارت  ناسیونهریس و  تفای . تافو 
.133 ق 2 / يربکلا 20 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 

.49 ق 1 / ریبکلا 4 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
فراعملا ص 201. رد  هبیتق  نبا 

.58 ءامسالا 2 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 
لیذملا ص 120. لیذلا و  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 
.7 ق 2 / لیدعتلا 3 / حرجلا و  رد  يزار  متاح  یبا  نبا 

ثیدحلا ص 204. مولع  ۀفرعم  رد  يروباشین  مکاح 
.324 ءایلوالا 2 / ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا 

.311 قیرفتلا 2 / عمجلا و  ماهوا  عضوم  رد  يدادغب  بیطخ 
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نیحیحصلا ص 394. لاجر  نیب  عمجلا  رد  یناریق  نبا 
.58 ةوفصلا 2 / ةوفص  رد  يزوج  نبا 

.51 خیراتلا 5 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 
ءامسالا ص 431. بیذهت  رد  يداوف 

.454 نایعالا 1 / تایفو  رد  ناکلخ  نبا 
.89 ظافحلا 1 / ةرکذت  رد  یبهذ 

.244 ۀیاهنلا 9 / ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا 
.43 مالعالا 5 / رد  یلکرز 

205 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
تاقبطلا ص 14. صیخلت  رد  یطویس 

: رسای نب  رامع 

هار رد  يو  تسا  هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  نیلوا و  نیقباس  زا  یمورخف  یـسنع  رـسای  نب  رامع  ناظقی  وبا 
لها دروم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهتیـصو  تشاد  روضح  ردب  گنج  رد  دش و  لمحتم  ار  يدایز  رازآ  تیذا و  ادخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  تبرغ  رد  دوب و  مالسا  تزع  رد  مه  مالسا و  تبرغ  رد  مه  راوتـسا  یهوک  دننام  وا  درک  ظفح  شتیب 
دناهدرک حدم  ار  يو  زین  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تسا  هدیـسر  نانمؤم  ریما  ادخ و  لوسر  زا  يو  تبقنم  حدم و  رد  یثیداحا  زین  مّلـس  و 

وا تسا  دوجوم  يو  ثیداحا  رد  تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  یلع  لئاضف  زا  يریثک  دناهدرک  ثیدـح  لقن  وا  زا  نیعبات  هباحـص و  زا  یعمج 
یضعب هب  هک  دنراد  يراثآ  هرابرد ، ناخروم  لاجر و  هریس  نافلوم  دش  دیهـش  نانمؤم  ریما  باکر  رد  يرجه  لاس 37  هب  نیفص  گنج  رد 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا 
رجملا ص 289. باتک  رد  بیبح  نب  دمحم 

ریغصلا ص 15. خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
.176 ق 1 / يربکلا 2 / تاقبطلا  رد  دعس  نبا 

فراعملا ص 111. رد  يرونید  هبیتق  نبا 
.62 ءامسالا 1 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 

.21 كولملا 9 / ممالا و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم 
.389 ق 1 / لیدعتلا 3 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 

.191 مالعالا 5 / رد  یلکرز 
.273 هباصالا 4 / رد  ینالقسع  رجح  نبا 

206 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
.100 خیراتلا 5 / ءدبلا و  رد  یسدقملا  رهاط  نب  رهطملا 

ۀبسنلا ص 54. هبتشم  رد  يدزا  دیعس  نب  ینغلا  دبع 
.229 يراقلا 1 / ةدمع  رد  ینیع 

.425 هباحصلا 1 / ءامسا  دیرجت  رد  یبهذ 
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.311 ۀیاهنلا 7 / ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا 
.133 خیراتلا 3 / یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا 

: دابع نب  سیق 

زا اذلف  دوب  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  باحصا  زا  ياهدع  يو  تسا  نیعبات  ناگرزب  هلجا و  زا  يرصب  یعبـض  یـسیق  دابع  نب  سیق  هّللا  دبع  وبا 
لاحنیااب اما  تسا  هدـشن  لقن  وا  زا  يدایز  تاـیاور  دـناهدرکیم  تیاور  لـقن  يو  زا  نیعباـت  نیعباـت و  زا  يو  درکیم  تیاور  لـقن  اـهنآ 

هضراعم رد  زا  وا  اب  دش و  رکنم  ار  جاجح  تارکنم  يو  تسا  یبن  تیب  لها  لئاضف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  تایاور  نیا  زا  یـضعب 
هراشا اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنراد  يراثآ  وا  هرابرد  خیرات  لاجر و  باحصا  ناسیونهریس و  يرجه )  58  ) دیناسر لتق  هب  ار  وا  جاجح  داتفا 

: دوشیم
.57 مالعالا 6 / رد  یلکرز 

.95 ق 1 / يربکلا 7 / تاقبطلا  رد  دعس  نب  دمحم 
بیهذتلا ص 318. بیهذت  ۀصالخ  رد  یجرزخ  هّللا  دبع  نب  دمحا 

.149 يراقلا 8 / ةدمع  رد  ینیعلا 
بیذهتلا ص 307. بیرقت  رد  ینالقسع 

.145 ق 1 / ریبکلا 4 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
.101 ق 2 / لیدعتلا 3 / حرجلا و  رد  متاح  یبا  نبا 

207 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
.59 ءامسالا 2 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 

: دهاجم

هباحـص زا  يریثک  زا  يو  تسا  نیعبات  نادنمـشناد  ناگرزب  زا  فورعم و  ثدـحم  رـسفم و  یکم ، یفوزحم ، ریبج  نب  دـهاجم  جاجحلا  وبا 
وا زا  همه  تنـس ، لها  هتـس  حاحـص  باحـصا  نیعبات . نیعباـت  نینچمه  دـناهدرک و  تیاور  يو  زا  نیعباـت  زا  يریثک  تسا و  هدرک  تیاور 

لاـس 102 رد  وا  تسا  هدرک  لـقن  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما  تلیـضف  رد  هک  یثیداـحا  زا  یـضعب  يو  دـناهدرک  تیاور 
: تساهنآ زا  ياهنومن  ریز  راثآ  دناهتشون  يرایسب  بلاطم  وا ، هرابرد  نایوگلاححرش  ناسیونهریس و  نیخروم و  تفای  تافو  يرجه 

.343 يربکلا 5 / تاقبطلا  رد  يدقاولا  بتاک  دعس  نب  دمحم 
.411 ریبکلا 4 / خیراتلا  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 

تادرفنملا ص 25. رد  يروباشین  جاجح  نب  ملسم 
فراعملا ص 194. رد  يرونید  هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

ثیدحلا ص 302. مولع  ۀفرعم  رد  يروباشین  مکاح 
.319 ق 1 / لیدعتلا 4 / حرجلا و  رد  يزار  متاح  یبا  نبا 

.279 ءایلوالا 3 / ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا 
.87 ةوفصلا 3 / ۀفص  رد  يزوج  نبا  جرفلا  وبا 

.242 ءابدالا 4 / مجعم  رد  يومح  توقای 
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.31 خیراتلا 5 / یف  لماکلا  رد  يزرج  ریثا  نبا 
.332 لادتعالا 3 / نازیم  رد  یبهذ 

.144 ءامسالا 1 / ینلکلا و  رد  یبالود  دمحا  نب  دمحم 
نیحیحصلا ص 510. لاجر  نیب  عمجلا  رد  یناریق  رهاط  نب  دمحم 

208 ص : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما 
: ثیدحلا نسحأ  تاراشتنا  زا  هدشرشتنم  ياهباتک  زا  یخرب 

. يدزیا نیسح  فیلأت : يداصتقا ، یقوقح و  یهقف ، هاگدید  زا  هبراضم  رد  یقیبطت  ثحابم  - 1
. یمارگ یلع  دمحم  فیلأت : نآرق ، مولع  زا  ییاهسرد  - 2

. یمارگ یلع  دمحم  فیلأت : زامن ، وضو و  رد  نافرع  قالخا و  - 3
: فیلأت دلج 1 و 2 ، ۀیمإلا  دیاقع  یف  ۀیهلإلا  فراعملا  ۀیادب  همجرت  4 و 5 -

. داژنیقتم یضترم  مجرتم : يزارخ ، نسحم  دیس  هّللا  ۀیآ 
. يدزیا نیسح  فیلأت : ناگنازرف ، هاگدید  زا  اهشزرا  ینابم  - 6

. ینیئانلا قّقحم  هّللا  ۀیآ  فیلأت : ۀلملا . هیزنت  ۀمالا و  هیبنت  - 7
. يرون لیعامسا  دمحم  فیلأت : مالسا ، راعش  ناذا  - 8

. بدؤم اضر  دیس  رتکد  مالسالا  تجح  فیلأت : نآرق ،) یسانشهژاو  رد  یشهوژپ   ) نآرق تادرفم  - 9
. اسراپ هبّیط  فیلأت : خیرات ، هرتسگ  رد  نز  ششوپ  - 10

: فیلأت ۀیاردلا ،) ملع  ای  ثیدحلا  حلطصم  رد  یشهوژپ   ) ثیدحلا ملع  - 11
. بدؤم اضر  دیس  رتکد  مالسالا  تجح 

. ینیسح یلع  فیلأت : تشادهب ،) يژولویزیف ، هیذغت ،  ) شزرو - 12

. يرون لیعامسا  دمحم  فیلأت : وحن ، ملع  رد  هناگدص  لماوع  - 13
. يرون لیعامسا  دمحم  فیلأت : هقف ، اب  ییانشآ  - 14

. یئامغی لضفلا  وبا  فیلأت : تنس ، لها  هاگدید  زا  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماما  - 15
دازکاپ  يوسوم  نیسح  دمحم  دیس  رعاش : ایکاپ ، ناوید  - 16

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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 
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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 
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 
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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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	اشاره
	تفسیر:

	وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ.
	وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخاشِعِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیها خالِدُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»*
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً ...
	اشاره
	شرح:

	وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً
	اشاره
	تفسیر:

	الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ
	اشاره
	تفسیر:

	الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
	اشاره
	ترجمه:
	تفسیر:

	قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً
	اشاره
	تفسیر:

	وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَکُمْ خَطِیئاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها أَبَداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ
	اشاره
	تفسیر:

	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا
	اشاره
	تفسیر:

	أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ
	اشاره
	تفسیر:

	إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ
	اشاره
	تفسیر:

	الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ
	اشاره
	تفسیر:

	قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ
	أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ
	اشاره
	تفسیر:

	«وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ»
	اشاره
	تفسیر:

	إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
	اشاره
	تفسیر:

	هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ
	اشاره
	تفسیر:

	یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا)
	اشاره
	تفسیر:

	رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ.
	اشاره
	تفسیر:
	ترجمه و شرح حدیث:

	إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً
	اشاره
	ترجمه و شرح:

	وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً
	اشاره
	تفسیر:

	وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولئِکَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ
	اشاره
	تفسیر:

	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ کَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْکافِرِینَ وَ الَّذِی جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْیاهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما یَحْکُمُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ
	اشاره
	تفسیر:

	فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِکَ فَتْحاً قَرِیباً
	اشاره
	تفسیر:

	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ
	اشاره
	تفسیر:

	إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ
	اشاره
	تفسیر:

	مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ ... یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِکَ ظَهِیرٌ
	اشاره
	تفسیر:

	وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ
	اشاره
	تفسیر:

	إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها
	اشاره
	تفسیر:

	إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ
	اشاره
	تفسیر:

	إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
	اشاره
	تفسیر:

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ
	ملحقات
	اشاره
	ابن عباس:
	ابن مسعود:
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