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باتک تاصخشم 

شیاشخب رـشن  مق  رـشن :  تاصخـشم  یمیظع  دومحم  فیلات  تیباهو  نیئآ  رد  ادـخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  دومحم  یمیظع  هسانـشرس : 
 : یسیون تسرهف  تیعضو  لایر  11000-16-7090-964 لایر ؛  11000-16-7090-964 کباش :  ص 58  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1379

هرامش  297/527 ییوــید :  يدــنب  هدر  BP238/6/ع6خ4  هرگنک :  يدــنب  هدر  هیباـهو  عوـضوم :  ادــخ  عوـضوم :  یلبق  یــسیونتسرهف 
م6010-80 یلم :  یسانشباتک 

همدقم

مکتمأ هذه  نإو  یلاعت " :  كرابت و  هللا  لاق  نیرهاطلا  هلآو  دمحم  انیبن  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا دیتسرپب )  ارم  اهنت  میامـش ،  راگدرورپ  نم  هدـحاو و  تما  امـش  تما  تسنیا   ) 92 هیآ :  ءایبنأ  هروس  نودبعاف "  مکبر  انأو  ةدـحاو  ۀـما 

تاداقتعا و ناربمایپ و  متاخ  فرـشا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناشربمایپ  دـحاو و  دـحا و  نانآ  يادـخ  هکتـسنیا  ناناملـسم  گرزب  ياهتمعن 
راعـش تسا ،  تنـس  نآرق و  ترورـض  ناناملـسم  تدـحو  تسا .  دـحاو  تما  ناشتما  تاداـقتعا و  نیرتهب  لـضفا و  نسحا و  ناشدـیحوت 

 ، میـشوکیم لد  ناـج و  اـب  نآ  ققحت  هار  رد  میتـسه و  هدوـب و  مالـسا  تما  داـحتا  موزل  تدـحو و  يداـنم  اـم  اذـل  تسا ،  مالـسا  یقیقح 
یضعب لد  رد  یکچوک  هورگ  هنافسأتم  اما  تسا .  هتسب  نیملسم  مالسا و  يدوبان  هب  رمک  دوجو  مامت  اب  رفک  هک  رضاح  رصع  رد  اصوصخ 

 . . . تیباهو نیئآ  رد  ادخ  تیباهو  نیئآ  رد  ادخ  قرف . . .  رگید  هعیش و  هیلع  رب  درک و  دشر  تفرگ و  دوجو  هنازومرم  مالـسا  کلامم  زا 
رادمچرپ ار  دوخ  الباقتم  و  دندناوخ .  نید  زا  جراخ  رفاک و  كرشم و  ار  یگمه  هدرک ،  ملع  دق  ناناملسم  عطاق  تیرثکا  ینعی  نیملـسم ، 

دنا هداد  لزنت  راجنهان  يا  هنوگب  ار  یهلا  تلزنم  ماقم و  هکلب  هتشادن ،  ار  یعقاو  دحوم  طئارش  هک  یلاح  رد  هدومن  یفرعم  دیحوت  مالسا و 
تاروصت و تاداقتعا و  ییاوسر  سوک  هدز و  الاب  ار  هدرپ  يردـق  ناملـسم  نازیزع  ناـهذا  ندـش  شور  يارب  میریزگاـن  رطاـخ  نیمه  هب  . 

مالـسا تما  مه  هکنآ  ات  تسا .  هنوگچ  تسیچ و  لاعتم  دنوادخ  هراب  رد  اهنآ  دئاقع  دننادب  همه  ات  میروآ  رد  ادص  هب  ار  نانآ  هلطاب  ماهوا 
نیملـسم ریفکت  زا  تسد  نانآ  ناگدروخ  بیرف  دـیاش  هکنآ  مه  دـندرگ و  علطم  ۀـیوهلا  مولعم  تیلقا  بزح و  نیا  سواسو  سیاـسد و  زا 

 . دـننک اهر  ار  نیملـسم  یهلا  كاپ و  تاداقتعا  سدـق  تحاـس  هب  بدا  هئاـسا  تناـها و  هقرفت و  دـنیامن و  يور  قح  بناـج  هب  هتـشادرب و 
هداتسیا و نارازگتعدب  تعدب و  لباقم  رد  اوق  مامت  اب  هدرک و  مایق  اهیهارمگ  اهتعدب و  عفر  يارب  دنک  یم  باجیا  یناملسم  ملاع  ره  هفیظو 

اهتعدـب هک  یماگنه  هللا ( )  ۀـنعل  هیلعف  الاو  هملع  رهظی  نا  ملاعلا  یلعف  عدـبلا  ترهظ  اذا  دـیامن ( .  عافد  یمالـسا  هقح  تاداـقتعا  میرح  زا 
زا يا  هرطق  هدـمآ  هوزج  نیا  رد  هک  هچنآ  داب ) .  وا  رب  دـنوادخ  تنعل  هن  رگا  و  دـیامن ،  راکـشآ  ار  دوخ  ملع  دـیاب  ملاع  دـننک ،  یم  زورب 

نانآ باتک  هب  هعجارم  اب  دـنناوت  یم  نایوج  قح  نیققحم و  هک  تسا  ینابلا  زاب و  نبا  هیمیت و  نبا  ریظن  اهنآ  ءاملع  ناگرزب و  بتک  يایرد 
نارهاوخ ناردارب و  رگید  هدـنناوخ و  نازیزع  هب  رتشیب  قیاـقح  بلاـطم و  هئارا  هداـمآ  لـیامت  تروص  رد  دـنبای .  رد  ار  اـم  راـتفگ  قدـص 

دومحم دیـس  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  یقیفوت  ام  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا  انلبـس "  مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلاو  میـشاب " .  یم  ناملـسم 
. یمیظع

اه یباهو  يادخ 

تاناویح یهلا - شرع  نالماح  يدام  یمسج 
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نأ الإ  نونفلا  یف  ملکتی  ماشلا  ریبک  ۀیمیت  نب  نیدلا  یقت  ۀـلبانحلا  ءاهقفلا  رابک  نم  قشمدـب  ناکو  ص 90 (  هتلحر :  یف  ۀـطوطب  نبا  لاق  - 
نأ همالک  ۀلمج  نم  ناکف  مهرکذیو ،  عماجلا  ربنم  یلع  سانلا  ظعی  وهو  ۀعمجلا  موی  هترـضحف  قشمدـب  كاذ  ذإ  تنکو  ائیـش . .  هلقع  یف 

 ، هب ملکتام  رکنأو  ءارهزلا  نباب  فرعی  یکلام  هیقف  هضراعف  ربنملا ! !  عبر  نم  ۀعبر  لزنو  اذه ،  یلوزنک  ایندلا  ءامـس  یلا  لزنی  هللا  نإ  لاق : 
نیدلا یقت  ص 90  هطوطب :  نبا  همانرفس  هتمامع . ) !  تطقـس  یتح  اریثک ،  ابرـض  لاعنلاو  يدیألاب  هوبرـضو  هیقفلا  اذه  یلا  ۀماعلا  تماقف 

هعمج زور  دوب . . .  لقعلا  صقان  یمک  اما  تشاد ،  هتـشررس  فلتخم  نونف  رد  هک  دوب  ماش  رد  اه  یلبنح  ءاهقف  ناـگرزب  زا  یکی  هیمیت  نب 
نیئاپ دننام  نامـسآ  زا  ادخ  دوب :  نیا  شنانخـس  زا  یکی  درک .  یم  هظعوم  ار  مدرم  ربنم  يور  مدـش ،  رـضاح  وا  سلجم  رد  قشمد  رد  يا 
رکنم و  درک ،  ضارتعا  وا  هب  ءارهزلا  نبا  مانب ،  بهذم  یکلام  یهیقف  دمآ .  نیئاپ  ربنم  زا  هلپ  دنچ  سپس  دیآ ،  یم  نیئاپ  ربنم  زا  نم  ندمآ 

هدوب و ینـس  هطوطب  نبا  داتفا ( .  شرـس  زا  هماـمع  هک  دـندیبوک  ناـنچ  دـگل  تشم و  اـب  ار  وا  هدروآ و  موجه  مدرم  اـما  دـش ،  وا  ياـعدا 
زا ار  بلطم  نیمه  هنماکلا ،  رردلا  باتک  رد  رجح  نبا  ریظن  ینس  رگید  ءاملع  هتبلا  تسا .  هتفریذپ  یلک  روطب  زین  اهینس  دزن  رد  وا  همانرفس 

ۀمسجملا ص 358 (  ۀیواحطلا :  ةدیقعلا  حرـش  یف  فاقـسلا  لاق   ( - 380 بایترالا ص :  فشک  زا  لقن  هب  دـنا . . .  هدرک  لـقن  هیمیت  نبا 
ةروص یلع  هنولیختیو  هنوروصتی  مهبلاغو  لاکـشألا ،  نم  ام  لکـش  یلع  مسج  یلاعت  هللا  نأـب  نولیختی  نیذـلا  مهو  مهـسفنأ  ۀهبـشملا  مه 

نع اهیف  نوملکتی  یتلا  مهبتک  یف  اهنوددری  یتلا  مهتارابع  کلذ  یلع  لدی  يذلاو  کلملا .  یسرک  وهو  میظع  یـسرک  یلع  سلاج  لجر 
رباکی مهـضعبو  کلذ !  یلع  دـهاوشلاو  ۀـلدألا  حـضوأ  نم  دـمحأ  مامالا  نبال  بوسنملا  ۀنـسلا )  باتک (  و  داـقتعالاو .  دـیحوتلا  لـئاسم 

مهتافلؤمو ۀمیقعلا ،  ۀلداجملاو  ةرباکملا  کلت  یف  نیقداص  ریغ  مهو  مهنع !  انرکذ  ام  لثم  یلاعت  هللا  روصتی  هنأب ال  لوقیف  لطابلاب  لداجیو 
 ! مهیلع اناوعد  قدصب  مکحت  ةرهاظ  تالالد  ةرهاظلا ،  رومألا  نم  کلذ  ریغو  مهعابتأ  نم  ریثکل  هنورـسی  امو  مهتنـسلأ  تاتلفو  مهتاملکو 
 ، هجولاو عباصألاو ،  دـیلاک ،  تافـص  اهنومـسی  ءاضعأ  یلاـعت  نوتبثی هللا  ۀهبـشملاو  ۀمـسجملا  نأ  اـضیأ  کـلذ  یلع  ۀـلثمألا  حـضوأ  نمو 

تاثدحملا تافـص  نم  کلذ  ریغو  ۀهجلاو ،  دـحلاو ،  ۀـکرحلاو ،  سولجلاو ،  وقحلاو ،  بنجلاو ،  نیعلاو ،  لجرلاو ،  مدـقلاو ،  قاسلاو ، 
هدوب و مسج  دنوادخ  دننک  یم  لایخ  هک  دنتسه  ههبشم  نامه  همسجم  ص 358  فاقس :  هیواحط  هدیقع  حرـش  مدقت - ) !  امک  ماسجألاو 

یبلاطم اهباتک و  تسا .  هتسشن  یگرزب  یلدنص  رب  هک  تسا  يدرم  دنوادخ  دننک  یم  روصت  نانآ  بلاغ  دشاب .  یم  لیامش  لکش و  ياراد 
دهاش لیلد و  نیرتهب  لبنح  نب  دمحا  ماما  رسپ  ۀنـسلا ،  باتک ،  تسا .  اعدم  نیا  لیلد  دنا  هتفگ  دوخ  يدیحوت  يداقتعا و  بتک  رد  هک  ار 

اهباتک و اریز  دـنیوگ .  یم  غورد  اما  دنتـسین .  بلطم  نیا  لوبق  هب  رـضاح  هدـیاف  یب  لطاب و  لدـج  ثحب و  اب  اهنآ  زا  یـضعب  اما  تساـم . 
 . دـشاب یم  نانآ  راتفگ  درو  ام  ياعدا  قدـص  رب  هلدا  نیرتیوق  دـنا ،  هتفگ  دوخ  ناوریپ  يارب  هک  ار  ياهنایفخم  يرـس و  بلاطم  اهراتفگ و 

قاس و تشگنا و  اپ و  تسد و  دننام :  یحراوج  ءاضعا و  دنوادخ  هک  دـندقتعم  ههبـشم  همـسجم و  هک  تسنیا  ام  هلدا  نیرتنـشور  زا  یکی 
. تسا مدآ  لکش  هب  نایباهو  يادخ  دراد .  تاقولخم  ماسجا و  رگید  ریظن  تهج و . . .  ناکم و  اج و  نتساخرب و  نتسشن و  ولهپ و  مشچ ، 

هناحبس هللا  نأو  هجولا  حیبقت  نع  هیف  یهنی  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ثیدح  درو  لاؤس :  ج 4 ص 226  هیواتف :  یف  زاب  نبا  لاـق  - 
قلخ هللا  نإف  هجولا ،  قتیلف  مکدحأ  برض  اذإ  لاق :  هنأ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تباث  ثیدحلا  باوج :  هتروص . ؟  یلع  مدآ  قلخ 

 ) هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  تیاور  رد  لاؤس :  4 ص 226  جزاب :  نبا  ياواتف  نمحرلا - ! !  ةروص  یلع  رخآ :  ظـفل  یفو  هتروص .  یلع  مدآ 
 : باوج تسا ؟  هدرک  قلخ  شدوخ  تروص  هب  ار  ناسنا  ناحبس  دنوادخ  اریز  دیناوخن ،  تشز  ار  یـسک  تروص  هک  هدمآ  ملـس  و  هلآو ) 

مدآ دنوادخ  اریز  دیشاب ،  شتروص  بظاوم  دینز ،  یم  هک  ار  یسک  ره  تسا :  تباث  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا 
 " تیاور هیضق  تسا ( .  هدرک  قلخ  نامحر ،  تروص ،  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  هدمآ :  رگید  تیاور  رد  تسا .  هدیرفآ  شدوخ  لکـش  هب  ار 
هب هدوب و  هرجاـشم  لاـح  رد  رفن  ود  دـید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکتـسنیا  نایعیـش  اـم  تاـیاور  قبط  رب  هتروـص "  یلع  مدآ  هللا  قـلخ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنک .  تنعل  ار  وت  تشز  تروص  دنوادخ  تفگ :  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دنیوگ .  یم  ازـسان  شحف و  رگیدـکی 

شحف ینعی  تسا (  هدرک  قلخ  وا  لکـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  تروص  دنوادخ  هک  ناوخم  تشز  ار  وا  تروص  دومرف :  وا  هب  هلآو  هیلع 
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نیمه ار  تیاور  هدوب و  قفاوم  نایعیـش  ام  اب  ینـس  ءاـملع  زا  يرایـسب  تسا . )  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تروص  هب  شحف  وا  تروص  هب 
هک تسا  یناوج  اه  یباهو  يادخ  دنـشاب . )  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  زا  ار  ریـسفت  نیا  دیآ  یم  رظن  هب  دـنا .  هدرک  انعم  هنوگ 

اهنأ وهو :   ( 471 مقرب (  مصاع  یبأ  نبا  ۀنـس  یلع  هتقیلعت  یف  لیفطلا  مأ  ثیدح  ینابلالا  مهثدحم  ححـص  دقو  دشوپ -  یم  الط  زا  ینیلعن 
هیلع ةرضخ ،  یف  هالجر  ارفوم ،  اباش ،  ةروص :  نسحأ  یف  مانملا  یف  لجو  زع  هبر  يأر  هنأ  رکذی  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
نبا تنـس  رب  یقرواپ  رد  هتـسناد و  حیحـص  ار  لیفطلا  ما  ثیدح  اهیباهو  ثدـحم  ینابلا  بهذ ! !  نم  شارف  ههجو  یلع  بهذ ،  نم  نالعن 
مدید باوخ  رد  ار  ادخ  دومرف :  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دینـش  لیفط  ما  دـسیون :  یم   ( 471 هرامـش (  مصاع  یبا 

رب دنوادخ  تشاد ! !  تروص  هب  الط  زا  يروت  اپ و  هب  الط  زا  ینیلعن  هداتـسیا  يراز  هزبس  رد  دنلب ،  ياهوم  ياراد  دوب  یناوج  ابیز ،  رایـسب 
لجو زع  هللا  نإ  رمع :  نبا  ج 1 ص 219  رابخالا :  سودرف  یف  یملیدلا  لاق  تسا - .  رتگرزب  ادخ  زا  يردـق  شرع  هتـسشن و  شرع  يور 

یم رمع  نبا  ج 1 ص 219  یملید :  رابخالا  سودرف  لجو - .  زع  نمحرلا  عباصأب  عباصأ  ۀـعبرأ  شرعلا  رودـی  امک  هنم  لضفی  هشرع  ءلم 
هبر دبع  نبا  لاقو  تسا - ! !  رتگرزب  ادخ  زا  ادخ ،  تشگنا  راهچ  رادقم  هب  شرع  هک  يروطب  هدرک  رپ  ار  شرع  لجوزع  دنوادخ  دـیوگ : 
نبا دیرفلا  دقع  لسالـسلا ! !  یف  لزنی  یحولاو  ۀیحب ،  قوطم  شرعلا  لاق :  رمع  نب  هللا  دبع  ثیدح  نمو  ج 6 ص 208  دیرفلا :  دقعلا  یف 
لاقو دوشیم - ! !  لزان  ریجنز  تروص  هب  یحو  هدیچیپ و  شرع  رودب  يرام  هدـمآ :  رمع  نب  هللا  دـبع  ثیدـح  رد  هبر ج 6 ص 208  دبع 

 : يدسلا نعو  نیمدقلا .  عضوم  یـسرکلا  لاق :  یـسوم :  یبأ  نع  ضرالاو . . .  تاومـسلا  هیـسرک  عسو  ج 3 ص 7  هریـسفت :  یف  يربطلا 
لاق مث  ۀنجلا . .  ینلخدی  نأ  هللا  عدأ  تلاقف :  یبنلا  ةأرما  تتأ  ۀفیلخ  نب  هللا  دبع  نع  هیمدق . . .  عضوم  وهو  شرعلا ،  يدـی  نیب  یـسرکلاو 

ج 3 ص يربط :  ریسفت  عباصأ - ! !  عبرأ  رادقم  هنم  لضفی  امف  هیلع  دعقیل  هنإو  ضرألاو  تاومسلا  عسو  هیسرک  نا  ملس :  هیلع و  هللا  یلص 
رد یسرک  هدش :  تیاور  يدس  زا  تسادخ .  ياهاپ  لحم  یسرک  هدش :  تیاور  یسوم  وبا  زا  ضرالاو " . . .  تاومسلا  هیـسرک  عسو   " 7
 . . دنک یتشهب  ارم  هاوخب  ادخ  زا  درک :  ضرعو  دمآ  ربمایپ  دزن  ینز  دیوگ :  یم  هفیلخ  نب  هللا  دبع  تسادـخ .  ياهاپ  لحم  شرع و  لباقم 

يروطب هتسشن  نآ  يور  رب  ادخ  هتفرگ و  رب  رد  ار  نیمز  نامسآ و  مامت  ادخ  یسرک  دومرف . . . :  ملس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلص  ترـضح  . 
ةورع نع  ج 2 ص 428  ناویحلا :  ةایح  یف  يریمدلا  لاق  تاناویح -  شود  رب  ادخ  شرع  تسا .  رتگرزب  ادخ  زا  تشگنا  راهچ  رادـقم  هک 

یلع عبارلاو  رـسن ،  ةروص  یلع  ثلاثلاو  روث ،  ةروص  یلع  یناثلاو  ناسنإ ،  ةروص  یلع  مهدحأ  شرعلا  ۀلمح  لاق :  هنع  هللا  یـضر  ریبزلا  نب 
ناسنا تروص  هب  یکی  دنرفن :  راهچ  ادخ  شرع  نیلماح  دیوگ :  یم  ریبز  نب  ةورع  ج 2 ص 428  يریمد :  ناویحلا  ةایح  دسأ - ! !  ةروص 

باتک یف  ظحاجلا  لاـقو  هحفـص 17 - ›  ریـش ‹ ! !  تروص  هب  یمراهچ  و  يراکـش ،  زاـب  تروص  هب  يرگید  رن ،  واـگ  تروص  هب  یکی  ، 
تحت روثو  لجر  هودشنأ :  نیح  تلـصلا  یبأ  نب  ۀیمأل  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  قیدـصت  کلذ  یلع  لدـیو  ص 221  ج 6  ناوـیحلا : 
راعـشا نآ  دهاش  دنتاناویح )  ادخ  شرع  نیلماح  6 ص 221 (  ظحاج ج :  ناویحلا  باتک  دـصرم -  ثیلو  يرخالل  رـسنلاو  هنیمی *  لجر 

زاب و  تسادخ *  تسار  ياپ  ریز  يرن  واگ  درم و  دومن :  قیدصت  ار  نآ  ملس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  تلـص  یبا  نب  ۀیما 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  سابع  نبا  نع  ۀـباصالا 549  یفو  شماهلا :  یف  لاقو  تسوا -  رگید  ياپ  ریز  يا  هدـنرد  ریـش  يراـکش و 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تدشنأ  لاق :  سابع  نبا  نع  دیرفلا  دقعلا  یفو  شرعلا .  ۀلمح  ۀفـص  اذـکه  قدـص ،  لاقف :  تیبلا  اذـه  دـشنأ 

لک علطت  سمشلاو  دصرم  ثیلو  يرخالل  رـسنلاو  هنیمی *  لجر  تحت  روثو  لجر  یهو :  شرعلا  ۀلمح  اهیف  رکذی  تلـصلا  نب  ۀیمال  اتایبأ 
هل قدصملاک  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مسبتف  دلجت  الاو  ۀبذعم  الإ  اهتقو *  یف  مهل  علطت  امف  یبأت  دقوتی  اهنول  حبـصتو  ارجف  ۀلیل *  رخآ 

ار راعشا  نیا  ملس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هدش :  تیاور  سابع  نبا  زا  ص 549  هباصالا ،  رد ،  و  هدمآ :  نآ  هیشاح  رد  و  ! ! 
ۀیما راعـشا  دنکیم :  تیاور  سابع  نبا  زا  دیرفلا  دقع  رد  و  دنا .  هنوگ  نیا  ادـخ  شرع  نیلماح  اعقاو  دـیوگ .  یم  تسار  دومرف :  دـناوخ ، 
 . - دومن قیدصت  ار  راعشا  ایوگ  دومرف :  یمسبت  ترضح  راعشا  ندش  مامت  زا  سپ  مدناوخ .  ادخ  شرع  نیلماح  فیصوت  رد  ار  تلص  نب 

ناسنإ هجو  مهنم  کلم  لکل  شرعلا  ۀـلمح  ۀـکئالملا  هللا  باتک  یف  لاق :  یئاـبجلا  بیعـش  نع  ص 118  ج 1  هریـسفت :  یف  يربطلا  لاقو 
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هک هدمآ  ادخ  باتک  رد  دـیوگ :  یم  یئابج  بیعـش  ج 1 ص 118  يربط :  ریـسفت  قربلا - !  کلذـف  مهتحنجأ  اوکرح  اذإف  دـسأو ،  روثو 
 . - دوش یم  دیلوت  قرب  دنهد  یم  ناکت  ار  دوخ  ياهلاب  هک  یماگنه  دنراد ،  ار  ریـش  واگ و  ناسنا و  لکـش  هک  دـنا  هکئالم  شرع  نیلماح 

نع كامس  نع  ینادمهلا  روث  یبأ  نب  دیلولا  انث  حابـصلا  نب  دمحم  انث  ییحی  نب  دمحم  انثدح  ج 1 ص 69  هحیحص :  یف  ۀجام  نبا  لاقو 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهیفو  ۀـباصع  یف  ءاحطبلاب  تنک  لاـق :  بلطملا  دـبع  نب  ساـبعلا  نع  سیق  نب  فنحـألا  نع  ةریمع  نب  هللا  دـبع 
اولاق رکب  وبأ  لاق  نانعلاو ،  لاق  نزملاو ،  اولاق  نزملاو ،  لاق  باحـسلا ،  اولاق  هذـه ؟  نومـست  ام  لاـقف  اـهیلا  رظنف  ۀباحـس  هب  ترمف  ملـسو 

ءامـسلاو ۀنـس ،  نیعبـسو  اثالث  وأ  نینثا  وأ  ادحاو  امإ  اهنیبو  مکنیب  نإف  لاق  يردـن ،  اولاق ال  ءامـسلا ؟  نیبو  مکنیب  نورت  مک  لاق  نانعلاو ، 
ۀینامث کلذ  قوف  مث  ءامس ،  یلا  ءامس  نیب  امک  هلفـسأو  هالعأ  نیب  رحب  ۀعباسلا  ءامـسلا  قوف  مث  تاوامـس ،  عبـس  دع  یتح  کلذک  اهقوف 

هللا مث ،  ءامس  یلا  ءامـس  نیب  امک  هلفـسأو  هالعأ  نیب  شرعلا  نهروهظ  یلع  مث  ءامـس ،  یلا  ءامـس  نیب  امک  نهبکرو  نهفالظأ  نیب  لاعوأ 
هاورو حیحص  لاقو  ج 2 ص 288  كردتسملا :  یف  مکاحلاو  ج 2 ص 418  هحیحـص :  یف  دواد  وبأ  هاورو  یلاعتو ! !  كرابت  کلذ  قوف 

یف یطویسلاو  ج 5 ص 130  رابخالا :  سودرف  یف  یملیدـلاو  ص 501  یف :  هاورو  ملسم  طرـش  یلع  حیحـص  لاقو  ج 2 ص 378  یف : 
نب سابع  نب  سیق  نب  فنحا  زا  ییحی . . . .  نب  دمحم  ج 1 ص 69  هجام :  نبا  حیحص  مهریغو - ! !  دمحأو  ج 1 ص 43  روثنملا :  ردلا 

رد يربا  میدوب ،  هنیدم  نوریب  ءاحطب ،  رد ،  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  هب  یهورگ  دنک :  یم  تیاور  بلطملا  دبع 
امش نیب  دیسرپ :  سپس  دوش .  یم  هدیمان  مه  نانع ،  و  نزم ،  دومرف :  ربا ،  دنتفگ :  تسیچ ؟  نآ  مان  دومرف :  ترضح  دش ،  رهاظ  نامسآ 

نامسآ نآ  يالاب  و  تسا .  هلـصاف  لاس  هس  داتفه و  ات  کی  داتفه و  دودح  دومرف :  میناد .  یمن  دنتفگ :  تسا ؟  هلـصاف  ردقچ  نامـسآ  و 
يالاب تسا .  هلصاف  رادقم  نیمه  نآ  نییاپ  الاب و  نیب  هک  تسا  ییایرد  نامسآ  تفه  نآ  يالاب  نامسآ و  تفه  ات  هلصاف  نیمه  اب  يرگید 

اهنآ تشپ  رب  شرع  تسا  لاس )  هس  داتفه و  ات  کی  داتفه و  هلـصاف (  رادـقم  نیمه  زین  اهنآ  مس  اـت  وناز  نیب  هک  تسا  نزوگ  تشه  اـهنآ 
دوخ حیحص  رد  دواد  وبا  ار  تیاور  نیمه  تسا .  شرع  نآ  يالاب  دنوادخ  و  هلـصاف ،  رادقم  نیمه  شرع  يالاب  نیئاپ و  نیب  هک  دراد  رارق 

رد یطویس  رابخالا ج 5 ص 130 و  سودرف  رد  یملیدو  صو 501  جو 2 ص 378  كردتسم ج 2 ص 288  رد  مکاح  ج 2 ص 418 و 
ثیدح دوخ  دیحوت  باتک  نایاپ  رد  تیباهو  بهذم  سـسؤم  باهولا  دبع  نب  دـمحم  دـنا ( .  هدرک  لقن  روثنملا ج 1 ص 43 و . . .  ردلا 

نبال هیزنتلا -  فکأب  هیبشتلا  هبش  عفد  باتک -  شماه  یف  فاقسلا  نسح  خیشلا  لاقو  تسا - ) .  هتفریذپ  ار  نآ  هدرمش و  حیحـص  ار  قوف 
ص تالاقملا )  هباتک (  نمض  ۀعوبطم  ۀصاخ  ۀلاقم  یف  يرثوکلا  ثدحملا  مامالا  ثیدحلا  اذه  نالطب  نیب  دقو  تلق :  يزوجلا ص 259 : 

هنتم نالطب  رکذو  يرامغلا  قیدصلا  نب  هللا  دبع  ثدحملا  مامإلا  هلطبأ  اذکو  ادج .  ۀمهم  اهنإف  عجارتلف  لاعوألا )  ةروطسأ  اهامـس ( :   308
باتک یقرواپ  رد  فاقس  نسح  خیش  رکنم )  هانعمو  فیعض  هدانسا  نأب  لاعوألا  ثیدح  نالطب  تنیبو  لاقف ( :  قیفوتلا  لیبس  یف  هباتک  یف 
باتک رد  اهنزوگ ،  هناـسفا ء  ماـنب ،  يا  هلاـقم  رد  يرثوک  ثدـحم  دـسیون :  یم  يزوج ص 259  نبا  هیزنتلا ،  فکأـب  هیبـشتلا  هبـش  عفد  ، 
هدرک نایب  ار  تیاور  نیا  نالطب  يرامغ  قیدص  نب  هللا  دبع  ثدحم  نینچمه  تسا .  هدرک  تباث  ار  تیاور  نیا  نالطب  تالاقملا ص 308 

مه هک  اریز  میدرک ،  نایب  ار  اهنزوگ  ثیدـح  نالطب  دـسیون :  یم  تسا .  هتـسناد  لطاب  زین  ار  تیاور  نتم  قیفوتلا ،  لیبس  باـتک ،  رد  و  ، 
 . لطاب بیرغ و  بیجع و  نآ  يانعم  مه  تسا و  فیعض  نآ  دنس 

شتروص زج  دور  یم  نیب  زا  اه  یباهو  يادخ  ندب  همه 

وأ ۀلأسم  ترکذ  دق  سمألاب  انأ  لوقأ  أدبأ  نأ  لبق  نکلو  ۀلئسأ . .  ةدع  یل  خیـش . .  ای  لاؤس :  ص 522 و 523  هیواتف :  یف  ینابلالا  لاق  - 
 ( ههجو الإ  کلاه  ئش  لک  یلاعت (  هلوق  ینعم  نع  هحیحص  یف  مجرت  يراخبلا  مامالا  نأ  تلق  امدنع  یهو  ۀلأسملا ،  هذه  رکذ  نع  تلفغ 
 : لئاسلا اریخ . .  هللا  كازج  معن  ینابلالا :  يراخبلا .  مامإلا  نع  مالک  یف  عقأ  نأ  ۀـفاخم  اذـه  نیبأ  نأ  تدرأ  اعبط  اـنأ  هکلم . . .  ـالإ  لاـق 
 : ینابلالا هکلم . .  يأ  مارکالاو )  لالجلا  وذ  کبر  هجو  یقبیو  هنأل ( . .  ۀملکلا . .  هذـه  يراخبلا  لوقی  نأ  یف  کشلا  ینم  تعمـس  تنأ 
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لقن يراخب  زا  ار  يا  هلأسم  زورید  تالاؤس ،  عورش  زا  لبق  لاؤس :  ص 522 و 523  ینابلا :  يواتف  نمؤم - ! !  ملسم  هلوقی  اذه ال  یخأ  ای 
یقاب ادخ  کلم  طقف  هتفگ :  هللا )  هجو  زج  تسا  یندش  یناف  زیچ  همه   " ههجو (  الا  کلاه  ئش  لک  هفیرـش "  هیآ  يانعم  رد  هک  مدرک ، 

نم ردارب  ینابلا :  دییوگب .  ار  دوخ  رظن  امـش  لاح  هن .  ای  هتفگ  يزیچ  نینچ  يراخب  ایآ  هک  ما  هدرک  ادیپ  کش  نونکا  یلو  تسا .  یندنام 
همه ینعی  تسادخ ،  کلم  هللا ،  هجو  زا  دارم  هک  دیوگ  یمن  يراخب  زگ  ره  دیوگ :  یم  ینابلا  دیوگ ( .  یمن  نینچ  ینمؤم  ناملـسم  چیه 
نیب زا  زیچ  همه  هک  تسنیا  هفیرـش  هیآ  دارم  اریز  دیوگ ،  یمن  نینچ  ینمؤم  ناملـسم  چیه  هکلب  ادـخ ،  کلم  زج  تسا  ینتفر  نیب  زا  زیچ 

ینابلا نیدلا  رصان  ياقآ  شتروص .  زج  تفر  دهاوخ  نیب  زا  مه  ادخ  ندب  مامت  یتح  ینعی  دنام .  یم  یقاب  ادخ  تروص  طقف  تسا  ینتفر 
تلزنم نأش و  دنوادخ و  هب  تبسن  دناهدناوخ .  ثیدح  رد  نینمؤملا  ریما  ار  وا  یهاگ  هدوب و  ثیدح  رد  اهیباهو  عجرم  هک  قشمد  ءاملع  زا 

زا ادخ  ندب  یمامت  یتح  زیچ  همه  دیوگ  یم  تسا  مارح  فالخ و  تایآ  لیوأت  تسا  دقتعم  هک  اجنآ  زا  هتـشادن و  یتریغ  بصعت و  یهلا 
زا اما  تسا  هحفص 25 ›  هدرک ‹  انعم  هنوگ  نیمه  لیوأت  نودب  ار  ههجو "  الا  کلاه  ئـش  لک  هیآ "  و  ادخ .  تروص  زج  تسا  یتفر  نیب 

کلم زج  تسا  ینتفر  نیب  زا  زیچ  همه  هکتـسنیا  هیآ  ياـنعم  هتفگ  هدرک و  لـیوأت  ار  هـیآ  دوخ ج 9 ص 17  حیحـص  رد  يراخب  هک  اـجنآ 
چیه هکلب  تسا ،  هتفگن  يزیچ  نینچ  يراخب  دـیوگ :  یم  هدرک و  راکنا  ار  يراخب  لیوأت  هدروخ و  رب  شتریغ  هب  یناـبلا  ياـقآ  دـنوادخ . 

داقتعا دیاب  نمؤم  ناملسم  هکتسنیا  اه  یباهو  يوگلا  هوسا و  ناونعب  ینابلا  نخـس  يانعم  اتجیتن  دیوگ .  یمن  يزیچ  نینچ  ینمؤم  ناملـسم 
 . ( دنام دهاوخ  یقاب  هک  تسادخ  تروص  طقف  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  دنوادخ  ندب  یمامت  یتح  زیچ  همه  دشاب :  هتشاد 

! ؟  دنا هتفرگ  اجک  زا  دنوادخ  هب  ار  دوخ  هدیقع  اهیباهو  نایاقآ 

لوا تمسق 

 ، ۀـنکمألا نم  ناکم  یف  الو  تاهجلا  نم  ۀـهج  یف  سیل  یلاعت  هنأ  لوـألا :  دـصقملا  ج 8 ص 19  فقاوملا :  حرـش  یف  یناجرجلا  لاـق  - 
ۀهجلا یف  هنوک  نأ  یلا  مارک  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبأ  بهذـف  مهنیب ،  امیف  اوفلتخا  مث  اقافتا  قوفلا  ۀـهجب  هوصـصخو  ۀهبـشملا  هیف  فلاخو 

ۀکرحلا هیلع  زوجیو  شرعلا  نم  ایلعلا  ۀحفـصلل  سامم  وهو  لاق :  كانه  وأ  انهه  هنأ  هیلا  راشی  ثیحب  نوکی  نأ  وهو  اهیف  ماـسجألا  نوکک 
لـضفی هنإ  اولاقو  لیقثلا ،  بکرلا  تحت  دـیدجلا  لحرلا  طیطأ  هتحت  نم  طئی  شرعلا  اولاق :  یتح  دوهیلا  هیلعو  تاهجلا .  لدـبتو  لاقتنالاو 

یف هنوقناعی  نینمؤملا  نم  نیصلخملا  نأ  یمیجهلا  دمحأو  سمهکو  رضمک  ۀهبشملا  ضعب  دازو  عباصأ ،  ۀعبرأ  ۀهج  لک  نم  شرعلا  یلع 
 ، تسین یناکم  چیه  رد  تاهج و  زا  کی  چیه  رد  لاعتم  دنوادخ  لوا :  دـصقم  ج 8 ص 9  یناجرج :  فقاوملا  حرـش  ةرخآلاو - ! !  ایندلا 
 ، دنراد فالتخا  مهاب  ادخ  ندوب  قوف  رد  اما  دنراد .  قافتا  رما  نیا  رد  و  تسا ،  الاب  رد  دنوادخ  دـنیوگ :  یم  دـنفلاخم و  ام  اب  ههبـشم  اما 
رد هک  درک ،  هراشا  وا  هب  ناوت  یم  هکیروطب  دراد ،  رارق  تهج  رد  رگید  ماسجا  دننام  دـنوادخ  دـیوگ :  یم  مارک  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا 

نایدوهی دـشاب .  یم  ییاجباج  لاقتنا و  تکرح و  ياراد  تسا و  شرع  یناـقوف  تمـسق  اـب  ساـمم  ادـخ  و  تساـجنآ .  رد  اـی  تساـجنیا ، 
زا فرط  ره  زا  تشگنا  راهچ  رادقم  هب  دنوادخ  هکنآ  رتالاب  دنک و  یم  هلان  ادخ  ینیگنـس  زا  شرع  هک  دنلئاق  یتح  دـنیوگ ،  یم  نینچمه 
ادخ اب  ترخآ  ایند و  رد  نمؤم  نیـصلخم  دـنیوگ :  یم  یمیجه  دـمحا  سمهک ،  رـضم ،  دـننام ،  ههبـشم  زا  یـضعب  تسا .  رتگرزب  شرع 

رشعم یبأ  نع  دمحم  نب  نیسح  انث  اق :  یسوطلا  روصنم  نب  دمحم  انثدح  ج 25 ص 6  هریسفت :  یف  يربطلا  لاقو   - 2 دننک ! !  یم  هقناعم 
بعک لاقف  اذه ؟  نع  لأستفأ  یلاعت ،  هللا  قد  سانلا :  هل  لاقف  انبر ؟  نیأ  بعک ،  ای  لاقف :  بعک  یلإ  لجر  ءاج  لاق :  سیق  نب  دمحم  نع 

یلع هیلجر  هحفـص 28 ›  يدحإ ‹  عضاو  یکتم  شرعلا  یلع  وهو  انبر ؟  نیأ  تلأس :  ملعت .  الهاج  کی  نإو  دادزا  املاع  کی  نإف  هوعد  : 
ۀنس ۀئامسمخ  اهتفاثکو  ۀنس  ۀئامسمخ  ةریـسم  ضرالا  یلإ  ضرالا  نمو  ۀنـس  ۀئامـسمخ  اهیلع  تنأ  یتلا  ضرالا  هذه  ۀفاسمو  يرخالا . . . 

رطفت مث  یکتم  شرعلا  یلع  هللاو  ۀنـس ،  ۀئامـسمخ  اـهتفاثکو  ۀنـس  ۀئامـسمخ  ةریـسم  ءامـسلا  یلإ  ضرـالا  نم  مث  نیـضرا .  عبـس  مت  یتـح 
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روصنم نب  دمحم  ج 25 ص 6  يربط :  ریسفت  ۀیآلا . . . .  نهقوف  نم  نرطفتی  تاومسلا  داکت  متئش "  نإ  وأرقا  بعک :  لاق  مث  تاوامـسلا . 
امن ناملـسم  يدوهی  یناحور  رابحالا (  بعک  دزن  یـصخش  دنک :  یم  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  رعـشم  وبا  زا  دمحم  نب  نیـسح  زا  يربط 

یلاوئس هچ  نیا  تساهنیا ،  زا  رتالاب  ادخ  دنتفگ :  وا  هب  مدرم  تساجک ؟  ام  يادخ  دیسرپ :  دمآ و  تسا )  ینـس  نایوار  نانیمطا  دروم  هک 
یم دریگ .  یم  داـی  دـشاب ،  لـهاج  رگا  دوش و  یم  رتـشیب  شملع  دـشاب ،  ملاـع  رگا  دـینک ،  شیاـهر  تفگ :  بعک  ینک ؟  یم  هک  تسا 
نآ يور  رب  هک  ار  ینیمز  تسا .  هتخادنا  رگید  ياپ  يور  ار  شیاپ  کی  هداد و  هیکت  شرع  يور  رب  دنوادخ  تساجک ؟  نامیادخ  یـسرپ 

نیمز تفه  هکنآ  ات  لاس ،  دصناپ  مه  نآ  مجح  لاس و  دصناپ  ریـسم  رگید  نیمز  ات  نیمز  نیا  زا  تسا و  لاس  دـصناپ  نآ  رادـقم  یتسه ، 
 ، هداد هیکت  شرع  رب  مه  دـنوادخ  لاـس و  دـصناپ  مه  نآ  مجح  تسا و  لاـس  دـصناپ  ریـسم  مه  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  سپـس  دوش و  ماـمت 
نم نرطفتی  تاومسلا  داکت  دیناوخب "  هنوگ  نیا  ار  هیآ  دیناوت  یم  دیهاوخب  رگا  تسا .  ندیکرت  لاح  رد  شاینیگنس  زا  اهنامـسآ  هکتـسنیا 

دمحب نوحبـسی  ۀکئلملاو  نهقوف  نم  نرطفتی  تاومـسلا  داکت  دیامرف " :  یم  یلاعتم  دـنوادخ  حیـضوت :  هیآ ( . . . .  رخآ  ات  نهقوف " . . . 
دنوش و رجفنم  الاب  زا  اهنامـسآ  تسا  کیدزن   ) 5 هیآ :  يروش ،  هروس  میحرلا ،  روفغلا  وه  هللا  نإ  الأ  ضرـالا  یف  نمل  نورفغتـسیو  مهبر 

بعک دارم  تسا )  نابرهم  هدـنزرمآ  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنا .  نیمز  لها  يارب  رافغتـسا  ناـشراگدرورپ و  حـیبست  لوغـشم  هکئـالم 
اعقاو ایآ  تسا .  دـنوادخ  ینیگنـس  رطاخ  هب  الاب  زا  اهنامـسآ  راجفنا  ندـیکرت و  هک  دریگب  لـیلد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  راـبحالا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زاجعا  دنوادخ و  كرابم  مالک  دیجم ،  نآرق  هب  ار  یفرخزم  راجنهان و  تشز و  بلاطم  نینچ  نداد  تبـسن 

هدرتسگ اهنامـسآ و  راجفنا  نتفاکـش و  يارب  هکلب  درادـن ،  بعک  بلطم  رب  یتلالد  هفیرـش  هیآ  هک  یلاح  رد  تسین ! ؟  تیاـنج  تناـیخ و 
ملاوع زا  ار  یبیجع  دایز و  رایـسب  رارـسا  یملع  قرط  زا  نونکات  زاب  رید  زا  ناسانـش  رتخا  هک  دراد  دوجو  یملع  لـیلد  نارازه  اـهنآ  ندـش 

میسجت هدیقع  تیدوهی و  گنهرف  هک  تسا  نیا  رابحالا  بعک  فده  دناهدرک .  فشک  يوامـس  تاراجفنا  للع  اهناشکهک و  اهنامـسآ و 
صخش نآ  هب  مدرم  میدید  تیاور  رد  هک  نانچ  دشاب .  يرـشب  ترطف  فلاخم  رگا  یتح  دنک ،  رـشن  شخپ و  ار  ادخ  نتـسناد  مسج  ینعی 

اما تسا ،  نآرق  تایآ  فیرحت  بعک  فدـه  هلب ،  تساهنیا .  زا  رتالاب  دـنوادخ  ینک ؟  یم  هکتـسا  یلاوئـس  هچ  نیا  هک  دـندرک  ضارتعا 
عجرم هک  دـنداد  نادـیم  وا  هب  ناـنچ  هدروآ و  مـهارف  وا  يارب  ار  مزـال  ياـههنیمز  ماـمت  هیواـعم  وا  زا  سپ  رمع و  هـفیلخ  باـنج  هنافـسأتم 

رارق ریثأت  تحت  وا و  لاثما  يدوهی و  راـبحالا  بعک  طـسوت  تیدوهی  گـنهرف  ذوفن  هک  درک  ناوت  یم  هچ  اـما  دـش .  مالـسا  رد  ناناملـسم 
نع ج 6 ص 33 . . . :  هحیحـص :  یف  يراخبلا  يور  و  دـهد - ) ! !  یمن  هجیتن  نیا  زا  رتهب  ضرغم  اضعب  نادان و  لهاج و  ناـیوار  نتفرگ 
یلع تاوامسلا  لعجی  هللا  نأ  دجن  انإ  دمحم  ای  لاقف :  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  رابحألا  نم  ربح  ءاج  لاق  هنع  هللا  یـضر  هللا  دبع 
یبنلا کحضف  کلملا ،  انأ  لوقیف :  عبصإ  یلع  قئالخلا  رئاسو  عبصإ  یلع  يرثلاو  ءاملاو  عبصإ  یلع  رجشلاو  عبصإ  یلع  نیضرألاو  عبـصإ 
 ! ! - هردـق قح  هللا  اوردـق  ام  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  أرق  مث  ربحلا ! !  لوقل  اقیدـصت  هذـجاون  تدـب  یتح  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

دمآ و ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدوهی )  رابحا (  زا  یکی  هدش :  تیاور  هللا  دـبع  زا  ج 6 ص 33  يراخب :  حیحص 
رب ار  ناتخرد  تشگنا و  کی  رب  ار  اهنیمز  تشگنا و  کی  رب  ار  اهنامـسآ  دنوادخ  میئوگ  یم  ام  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم (  ای  تفگ : 
 ( منم هاشداپ  کلملا (  انأ  دیوگ :  یم  هتشادهگن و  تشگنا  کی  رب  ار  تاقولخم  رگید  تشگنا و  کی  رب  ار  كاخ  بآ و  تشگنا و  کی 
 . دش نایامن  ترـضح  ياهنادند  هکیروطب  تفرگ ،  شاهدنخ  وا  مالک  قیدصت  ناونعب  وا  فرح  زا  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ربمایپ  . 

باهولا دبع  دمحم  خیـشلا  لاقو  دنتخانـشن - . )  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  ادخ   " هردق (  قح  هللا  وردـق  ام  و  دومرف " :  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس 
هللا لوسر  یلإ  رابحألا  نم  ربح  ءاج  لاق (  هنع  هللا  یضر  دوعسم  نبا  نع  نسیحم ص 225  ملاس  دمحم  خیشلا  حیحصت  دیحوتلا  باتک  یف 

عبصإ یلع  يرثلاو  عبصإ  یلع  ءاملاو  عبصإ  یلع  نیضرألاو  عبصإ  یلع  تاومـسلا  لعجی  هللا  دجن  انإ  دمحم  ای  لاقف :  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
اوردق امو  أرق "  مث  ربحلا  لوقل  اقیدصت  هذجاون  تدب  یتح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  کحضف  کلملا  انأ  لوقیف  عبصإ  یلع  قلخلا  رئاسو 

انأ کلملا  انأ  لوقیف  نهزهی  مث  عبصإ  یلع  رجشلاو  لابجلاو  ملسمل (  ۀیاور  یفو  ۀیآلا .  ۀمایقلا "  موی  هتضبق  اعیمج  ضرألاو  هردق  قح  هللا 
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رمع نبا  نع  ملسملو  هاجرخأ  عبصإ )  یلع  قلخلا  رئاسو  عبصإ  یلع  يرثلاو  ءاملاو  عبصإ  یلع  تاومسلا  لعجی  يراخبلل (  ۀیاور  یفو  هللا ) 
نیـضرألا يوطی  مث  نوربکتملا  نیأ  نورابجلا  نیأ  کلملا  انأ  لوقی  مث  ینمیلا  هدیب  نهذخأی  مث  ۀمایقلا  موی  تاومـسلا  هللا  يوطی  اعوفرم ( 

الإ نمحرلا  فـک  یف  تاومـسلا  اـم  لاـق :  ساـبع  نبا  نع  يورو  نوربـکتملا )  نیأ  نوراـبجلا  نیأ  لوـقی  مث  هلامـشب  نهذـخأی  مث  عبـسلا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  یبأ  ینثدح  دیز  نبا  لاق  لاق :  بهو  نبا  نع  سنوی  ینثدح  ریرج  نبا  لاقو  مکدحأ .  دی  یف  ۀلدرخک 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  هنع  هللا  یضر  رذ  وبأ  لاق  لاق :  سرت  یف  تیقلا  ۀعبس  مهاردک  الإ  یسرکلا  یف  عبسلا  تاومسلا  ام  ملـسو 

ایندلا ءامسلا  نیب  لاق  دوعسم  نبا  نعو  ضرألا . )  نم  ةالف  يرهظ  نیب  تیقلأ  دیدح  نم  ۀقلحک  الإ  شرعلا  یف  یـسرکلا  ام  لوقی (  ملـسو 
ۀئامسمخ ءاملاو  یـسرکلا  نیبو  ماع  ۀئامـسمخ  یـسرکلاو  ۀعباسلا  ءامـسلا  نیبو  ماع  ۀئام  سمخ  ءامـس  لک  نیبو  ماع  ۀئاسمخ  اهیلت  یتلاو 

نع رز  نع  مصاع  نع  ۀملس  نبا  دامح  نع  يدهم  نبا  هجرخأ  مکلامعأ )  نم  ئش  هیلع  یفخیال  شرعلا  قوف  هللاو  ءاملا  قوف  شرعلاو  ماع 
نب سابعلا  نعو  قرط  هلو  لاق  یلاعت  هللا  همحر  یبهذلا  ظفاحلا  هلاق  هللا  دبع  نع  لئاو  یبأ  نع  مصاع  نع  يدوعسملا  هوحنب  هاورو  هللا  دبع 
لاق ملعأ .  هلوسرو  هللا  انلق :  ضرألاو ؟  ءامسلا  نیب  مک  نوردت  له  ملسو (  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  هنع  هللا  یضر  بلطملا  دبع 

ۀعباسلا ءامسلا  نیبو  ۀنس  ۀئامـسمخ  ءامـس  لک  فثکو  ۀنـس  ۀئامـسمخ  ةریـسم  ءامـس  یلإ  ءامـس  لک  نمو  ۀنـس  ۀئامـسمخ  ةریـسم  امهنیب  : 
 . هریغو دواد  وبأ  هجرخأ  مدآ )  ینب  لامعأ  نم  ئـش  هیلع  یفخی  سیلو  کلذ  قوف  هللاو  ءامـسلا  نیب  امک  هـالعأو  هلفـسأ  نیب  رحب  شرعلاو 

هنمز یف  نیذلا  دوهیلا  دـنع  ۀـیقاب  اهلاثمأو  مولعلا  هذـه  نأ  ۀـیناثلا :  ۀـمایقلا .  موی  هتـضبق  اعیمج  ضرألاو  هلوق :  ریـسفت  یلوالا  لئاسم :  هیف 
ریرقتب نآرقلا  لزنو  هقدـص  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  کلذ  رکذ  امل  ربحلا  نأ  ۀـثلاثلا :  اهولوأتی .  ملو  اهورکنی  مل  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

حیرـصتلا ۀسماخلا :  میظعلا .  ملعلا  اذه  ربحلا  رکذ  امل  هدـنع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ریثکلا  کحـضلا  عوقو  ۀـعبارلا :  کلذ ! 
نیرابجلا رکذ  ۀعباسلا :  لامـشلا .  اهتیمـستب  حیرـصتلا  ۀـسداسلا :  يرخألا .  یف  نیـضرألاو  ینمیلا  دـیلا  یف  تاومـسلا  نأو  نیدـیلا  رکذـب 

ۀمظع ةرـشاعلا :  تاومـسلا .  یلا  ۀبـسنلاب  یـسرکلا  ۀمظع  ۀعـساتلا :  مهدـحأ .  فک  یف  ۀـلدرخک  هلوق  ۀـنماثلا :  کلذ .  دـنع  نیربکتملاو 
 : ةرشع ۀثلاثلا  ءامس .  یلا  ءامس  لک  نیب  مک  ةرشع :  ۀیناثلا  ءاملاو .  یسرکلا  ریغ  شرعلا  نأ  ةرشع :  ۀیداحلا  یسرکلا .  یلا  ۀبـسنلاب  شرعلا 
نأ ةرشع :  ۀسداسلا  ءاملا .  قوف  شرعلا  نأ  ةرشع :  ۀسماخلا  ءاملاو .  یسرکلا  نیب  مک  ةرشع :  ۀعبارلا  یـسرکلاو .  ۀعباسلا  ءامـسلا  نیب  مک 

رحبلا نأ  ةرشع :  ۀعـساتلا  ۀنـس .  ۀئامـسمخ  ءامـس  لک  فثک  ةرـشع :  ۀنماثلا  ضرالاو .  ءامـسلا  نیب  مک  ةرـشع :  ۀعباسلا  شرعلا .  قوف  هللا 
دوخ دیحوت  باتک  نایاپ  رد  تیباهو  سـسؤم  باهولا  دبع  نب  دمحم  ۀنـس ( .  ۀئامـسمخ  ةریـسم  هالعأو  هلفـسأ  نیب  تاومـسلا  قوف  يذلا 

هدرمـش و حیحـص  ار  اهنآ  هدروآ و  ار  دنوادخ )  ندوب  مسج  میـسجت (  تایاور  زا  يدادعت  اجنآ  رد  هدرک و  دـقعنم  ار  یـصوصخم  لصف 
هک تسا  اهنزوگ  تیاور  نامه  تایاور  نیا  هلمج  زا  تسا .  هتـسناد  رفک  ار  اهنآ  راکنا  درو و  بجاو  ار  اـهنآ  هب  ناـمیا  و  تسا ،  هتفریذـپ 

و تسا .  هدرمـش  بجاو  ار  نآ  هب  داقتعا  باـهولا  دـبع  ياـقآ  هک  تسا  لـیذ  تیاور  نآ  رگید  تیاور  و  دـنراد .  شود  رب  ار  ادـخ  شرع 
 . ( تسا هتفریذپ  ار  همه  هدومن  جاتنتسا  تیاور  زا  هک  ار  یجیاتن 

مود تمسق 

زا یکی  دیوگ :  یم  دوعسم  نبا  رصم  رهزالا  داتسا  نسیحم  ملاس  دمحم  خیش  حیحصت  ص 225  باهولا :  دبع  نب  دمحم  دیحوت  باتک  - 
اهنامسآ دنوادخ  میدقتعم  ام  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  ای  تفگ :  دمآ و  ملس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوهی  ياملع 

کی رب  ار  تاـقولخم  ریاـس  تشگنا و  کـی  رب  ار  كاـخ  تـشگنا و  کـی  رب  ار  بآ  تـشگنا و  کـی  رب  ار  اـهنیمز  تـشگنا و  کـی  رب  ار 
نآ تاداقتعا  قیدـصت  هناشن  هب  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  منم .  هاشداپ  کـلم و  دـیوگ :  یم  هتـشاد و  هگن  تشگنا 
موی هتـضبق  اعیمج  ضرالاو  هردـق  قح  هللا  وردـق  اـم  و  دومرف " :  تئارق  ار  هیآ  نیا  دـش و  ناـیامن  شیاهنادـند  هک  دـیدنخ  ناـنچ  يدوهی 

هاشداپ دیامرف :  یم  دهد و  یم  ناکت  ار  اهنآ  سپس  هتشاد  هگن  تشگنا  کی  رب  ار  ناتخرد  اههوک و  هدمآ " :  ملـسم  تیاور  رد  ۀمایقلا " 
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کی رب  ار  تاقولخم  رگید  تشگنا و  کی  رب  ار  كاخ  بآ و  تشگنا و  کی  رب  ار  اهنامـسآ  هدـمآ :  يراخب  تیاور  رد  و  منم .  هللا  منم ، 
یم شتـسار  تسد  هب  دچیپ و  یم  مهرد  ار  اهنامـسآ  تمایق  زور  دنوادخ  هدرک :  تیاور  رمع  نبا  زا  ملـسم  و  تسا .  هتـشاد  هگن  تشگنا 
یم هتفرگ و  شپچ  تسد  هب  هدیچیپ و  مهرد  مه  ار  اهنیمز  سپـس  نیربکتم ،  نیرابج و  دنیاجک  منم ،  هاشداپ  دـیامرف :  یم  سپـس  دریگ . 
هناد دننام  ادـخ  تسد  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  یمامت  هدـش :  تیاور  سابع  نبا  زا  نیربکتم .  نیرابج و  دـنیاجک .  منم ،  هاشداپ  دـیامرف : 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دنکیم :  تیاور  شردـپ  زا  دـیز  نبا  زا  بهو  نبا  زا  سنوی  زا  ریرج  نبا  امـش :  زا  یکی  تسد  رد  دـنام  یم  یلدرخ 

 : دیوگ یم  رذوبا  یگنج .  رپس  لباقم  رد  تسا  مهرد  تفه  دننام  یسرک ،  لباقم ،  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  دومرف :  ملـس  و  هلآو )  هیلع ( 
نبا دتفیب .  ینابایب  طسو  رد  هک  تسا  يا  هقلح  دننام  شرع  لباقم  رد  یسرک  دومرف :  مدینش  ملس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

یسرک اب  متفه  نامـسآ  نیب  لاس و  دصناپ  رگید  نامـسآ  اب  نآ  نیب  لاس و  دصناپ  يدعب  نامـسآ  ایند و  نامـسآ  نیب  دیوگ :  یم  دوعـسم 
یلمع چیه  هک  يروطب  دراد ،  رارق  شرع  يالاب  مه  ادخ  بآ و  يالاب  شرع  تسا و  هلـصاف  لاس  دصناپ  بآ  یـسرک و  نیب  لاس و  دصناپ 

ریظن تسا .  هدرک  تیاور  هللا  دبع  زا  رز  زا  مصاع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  يدهم  نبا  ار  تیاور  نیا  دـنام .  یمن  یفخم  وا  زا  امـش  لامعا  زا 
یفلتخم دانسا  قرط و  تیاور  نیا  دیوگ :  یم  یبهذ  ظفاح  تسا .  هدرک  تیاور  هللا  دبع  زا  لئاو  وبا  زا  مصاع  زا  يدوعـسم  ار  تیاور  نیا 

ردقچ نیمز  نامـسآ و  نیب  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  بلطملا  دـبع  نب  سابع  دراد . 
ره نیب  مه  رادـقم  نیمه  تسا ،  هلـصاف  لاـس  دـصناپ  ریـسم  اـهنآ  نیب  دومرف :  دـنناد .  یم  رتـهب  شلوسر  ادـخ و  میتـفگ :  تسا ؟  هلـصاف 

نیب هک  تسا  ییایرد  شرع  متفه و  نامسآ  نیب  تسا و  لاس  دصناپ  رادقم  هب  ینامسآ  ره  مجح  و  تسا .  هلصاف  رگید  نامسآ  اب  ینامسآ 
نیا دنام .  یمن  یفخم  وا  زا  مدآ  ینب  لامعا  زا  یلمع  چیه  دراد و  رارق  اهنآ  يالاب  دنوادخ  تسا و  هلـصاف  لاس  دـصناپ  نآ  يالاب  نیئاپ و 

 "  ) همایقلا موی  هتضبق  اعیمج  ضرالاو  هیآ "  ریـسفت   - 1 تسا :  یتاـکن  قوف  تیاور  رد  دـنا .  هدرک  تیاور  نارگید  دواد و  وبا  ار  تیاور 
 ) هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  نایدوهی  نامز  ات  نآ  لاثما  مولع و  نیا  یمامت   - 2 دوب )  دهاوخ  ادـخ  هضبق  رد  تمایق  زور  نیمز  یمامت 
 ) ربح نآ  ياـهفرح  ملـس  و  هلآو )  هیلع (  هللا  یلـص  ربماـیپ   - 3 لـیوأت .  هن  دـندرک و  راـکنا  ار  مولع  نیا  هن  هک  هدوب  یقاـب  ملـس  و  هلآو ) 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زیمآ  تیاضر  هدنخ   - 4 دومرف .  تئارق  وا  قیدصت  رد  مه  ار  نآرق  هیآ  و  دومن ،  قیدـصت  ار  يدوهی )  یناحور 
ار اهنامسآ  هک  ادخ  يارب  تسد  نتشاد  هب  حیرصت   - 5 يدوهی )  ربح (  نآ  دزن  رد  ناوارف  تمیق و  نارگ  ملع  همه  نآ  زا  ملـس  و  هلآو )  ) 

ماگنه نیربکتم  نیراـبج و  رکذ   - 7 ادخ .  يارب  پچ  تمس  هب  حیرـصت   - 6 دریگ .  یم  شرگید  تسد  رد  اـهنیمز  شتـسار و  تسد  رد 
اهنآ زا  یکی  تسد  فک  رد  یلدرخ  هناد  دننام  دـنوادخ  تسد  رد  ایند  ندوب  هک  ترـضح  شیامرف   - 8 نیمز .  نامـسآ و  ندیچیپ  مهرد 

زا ریغ  شرع  هک  نـیا   - 11 یـسرک .  هب  تبـسن  شرع  یگرزب  تمظع و   - 10 اهنامسآ .  هب  تبـسن  یـسرک  یگرزب  تمظع و   - 9 تسا . 
نیا  - 15 بآ .  اب  یسرک  ءهلصاف   - 14 یسرک .  اب  متفه  نامسآ  هلـصاف   - 13 رگیدکی .  زا  اهنامسآ  هلـصاف   - 12 تسا .  بآ  یسرک و 

نامسآ ره  مجح   - 18 نیمز .  نامسآ و  نیب  هلـصاف   - 17 تسا .  شرع  يـالاب  دـنوادخ  هک  نیا   - 16 دراد .  رارق  بآ  يـالاب  شرع  هک 
دبع نب  دمحم  مالک  نایاپ  تسا .  لاس  دـصناپ  ریـسم  نآ  يالاب  نیئاپ و  نیب  تسا ،  اهنامـسآ  يالاب  هک  ییایرد   - 19 تسا .  لاس  دصناپ 

هتفریذپ ار  اهنآ  هدرک و  جاتنتـسا  قوف  تایاور  زا  اه  یباهو  يادتقم  ربهر و  ناونعب  باهولا  دبع  نب  دمحم  هک  یجئاتن  تسا  نیا  باهولا ( 
هروس قحلا "  صحصح  نآلا  دینک "  تواضق  کین  دینک و  ربدت  کین  دیناوخب و  کین  اه .  یباهو  عیمج  نتفریذپ  ینعی  وا  نتفریذپ  تسا 

قبط  - 1 تسا :  يرورض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذ  ناملـسم  زیزع  ناردارب  هجوت  يارب  نایاپ  رد  دش ) .  راکـشآ  قح  نآلا  هیآ 51 (  فسوی : 
كرابت و دنوادخ  دیحوت  دشاب ،  یم  ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  قراف  هک  مالسا  يداقتعا  نکر  نیرت  یلصا  لیصا و  یناملـسم  ره  داقتعا 
هب رتشیب  دنوش ،  رتلماک  تاداقتعا  نیا  رد  دارفا  هچ  ره  هک  لاعفا )  رد  دیحوت  تافص ،  رد  دیحوت  تاذ ،  رد  دیحوت  ینعی :  تسا ( ،  یلاعت 
ره ددرگ .  یم  رتنوزف  نانآ  یقـالخا  یناـسنا و  یناـسفن و  یحور و  يونعم و  تـالامک  هتفاـی و  تسد  یهلا  ناوضر  تیاـضر و  تفرعم و 

 " ضرالاو تاومـسلا  رون  هللا  دیحوت "  هملک ،  یعقاو  يانعم  هب  دیحوت  تسا ،  دیحوت  دیجم ،  نآرق  هرهوج  رهوگ و  هک  دنادیم  یناملـسم 
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 " نطابلاو رهاظلاو  رخالاو  لوالا  وه  دیحوتو "  دیحوت "  راصبالا  كردی  وهو  راصبالا  هکردت  دـیحوت " ال  ئـش "  هلثمک  سیل  دـیحوت " 
رب دناهتشادنپ  هتسناد و  مسج  ار  وا  هک  هدرک  کچوک  تسپ و  ردق  نآ  شا  یهلا  يدنوادخ و  صاخ  تمظع  نآ  اب  ار  دنوادخ  هک  یناسک 

و دراد ،  رارق  هقلخلا  بیجع  ياهنزوگ  اـی  ریـش و  واـگ و  ناـسنا و  لکـش  هب  یبیرغ  بیجع و  تاـناویح  شود  رب  هک  هتـسشن  یـشرع  يور 
عطاق تیرثکا  دنهد  یم  قح  دوخ  هب  هنوگچ  دنز .  یم  مدق  اهرازهزبس  رد  هدیشوپ و  الط  شفک  ای  هتخادنا و  رگیدکی  يور  رب  ار  شیاهاپ 

اب ار  دـنوادخ  هک  یناسک   - 2 دـننادب ! ؟  جراخ  نید  زا  هدرک و  ریفکت  یتافرخزم  لیطابا و  نینچ  هب  نتـشادن  داقتعا  مرج  هب  ار  ناناملـسم 
ملاس و كاپ و  داقتعا  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  ءایـصوا  یهلا و  ءاـیبنا  هب  دـنناوت  یم  هنوگچ  دـنا ،  هدرک  کـچوک  یگرزب  تمظع و  همه  نآ 
هک نانچ   - 3 دوب ! !  دهاوخ  هچ  شربمایپ  دـشاب ،  نینچ  هک  یئادـخ  هللااب  ذایعلا  دـنیامن .  كرد  ار  نانآ  دـنلب  تاماقم  و  هتـشاد ،  یخـسار 

تحت وا و  لاثما  يدوهی و  رابحالا  بعک  طسوت  هک  تسا  تیدوهی  هدـش  فیرحت  نید  تیباـهو ،  تاداـقتعا  أـشنم  هک  میدـید  تشذـگ ، 
ربمایپ تیب  لها  زا  نیموصعم  همئا  هک  یـشالت  ماـمت  اـب  دـش و  یمالـسا  ینغ  گـنهرف  دراو  فرحنم  ناـیوار  زا  یـضعب  نتفرگ  رارق  ریثأـت 

مان هب  یـصخش  طسوت  رـضاح  رـصع  رد  هک  هدنام ،  یقاب  نونکات  نآ  موش  راثآ  مهزاب  دندومن ،  نآ  عفد  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 
هکلب دنا ،  هدرکن  فارتعا  رارقا و  دوخ  هابتـشا  هب  اهنت  هن  روکذم  بهذـم  ناوریپ  هنافـسأتم   - 4 تسا .  هدومن  خر  باهولا  دبع  نب  دـمحم 

هتـسناد و جراخ  نید  زا  هدرک و  ریفکت  هناروسج  دـنرادن ،  روکذـم  ماهوا  لیطابا و  هب  يداـقتعا  هک  ار  ناناملـسم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا 
هنازوسلد تحیصن  ناملسم  ناردارب  دراد  اج   - 5 دنراد .  هتـشاد و  زین  ار  یمالـسا  عماوج  تیربهر  هیعاد  هکنآ  رتالاب  و  دنا .  هدناوخ  رفاک 

همئا ءاـیبنا و  تمـصع  هتـسناد و  يداـم  ار  دـنوادخ  هک  یناـسک  شور  دـئاقع و  راـکفا و  رد  هتفریذـپ و  ناـج  شوـگ  هـب  ار  قـح  ناـیدانم 
ربدت قیقحت و  رتشیب  دنا ،  هتفرگ  رخسمت  داب  هب  ار  همه  هداد و  رارق  موجه  دروم  هناکاب  یب  ار  یبهذم  تاسدقم  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم 
تیبلا لها  همئا  ءایبنا و  لاعتم و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  كاپ  تاداقتعا  و  هدروخن ،  ار  نانآ  يدام  تمـشح  تردـق و  رهاوظ و  بیرف  هدرک و 

یم تسا ،  نآ  رد  هچنآ  ملاع و  لک  زا  يالعا  ربکا و  یهلا  ناوضر  هضور  هک  ارچ  دنـشورفن ،  نانآ  زیچاـن  تسپ و  نمث  هب  مالـسلا  مهیلع 
ملاوع عیمج  رب  هک  ناهج  نیا  هب  هن  ایر  كرـش و  زا  یلاخ  یتین  كاپ و  یلد  اب  يدنوادخ  سدـقم  هاگرد  هب  برقت  برق و  ياهرذ  دـشاب . 

کلم و ملاع  رب  یهاشداپ  مالـسلا  مهیلع  ةادـه  همئا  ماظع و  ءایبنا  یهلا و  سیماون  هب  کـسمت  تیدـحا و  هاـگرد  هب  يراـسکاخ  دزراـیم . 
بیرخت هدرک و  عنم  نانآ  هفیرـش  دـقارم  تراـیز  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـها  همئا  ءاـیبنا و  هب  برقت  زا  ار  مدرم  هک  ناـنآ  تسا ،  توکلم 

 ، هتشاد ار  نآ  یناریو  يوزرآ  زاب  رید  زا  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فیرـش  رازم  هلمج  نم  تایلاع (  تابتع  هسدقم و  نکاما 
لوسر روبق  نیرئاز  هتخاس و  دوخ  راعـش  ار  دش )  دـنهاوخن  هللا  ءاشنا  و  هدـشن ،  نآ  ماجنا  هب  قفوم  زونه  ناناملـسم  سرت  زا  هللا  دـمح  هب  و 
نتسب زج  يدصق  اعطق  دنناوخ ،  یم  تسرپ  تب  كرشم و  ار  ءاحلص  ءادهش و  مالسلا و  مهیلع  شنیرهاط  دالوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

دـئاقع و نانآ و  زا  ار  ینمادـکاپ  نمؤم  ناملـسم  ره  تسا  راگزاسان  يرـشب  كاپ  ترطف  اب  هک  اهنآ  قیرط  هتـشادن و  یهلا  تیادـه  باوبا 
يدنمتریغ نمؤم  ره  لد  دنک و  یم  تحاران  رجزنم و  ناناملسم ،  یهارمگ  يارب  ناشرصح  دحیب و  لاوما  فرص  ناشنیغورد و  ياهراعش 

رب نانآ  رطخ  زا  زین  ار  نارگید  هدرک و  ظفح  نانآ  ياهگنرین  ماد  زا  ار  دوخ  دنک  یم  باجیا  یناملسم  ره  هفیظو  اذل  دروآ .  یم  درد  هب  ار 
 . درادب رذح 

موس تمسق 

همئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  مالـسا  مرکم  یبـن  هفیرـش  تاـیاور  زا  يردـق  كربـت ،  نـمیت و  ماـتخ و  نـسح  باـب  زا   - 6
فارحنا مه  و  هدـش ،  راکـشآ  مالـسا  دـیحوت  هقح  داقتعا  مه  ات  هدرک ،  لقن  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  نیموصعم 

ینثدح لاق :  ثایغ  نب  صفح  هحفص 398  قودص :  دیحوت  باتک  ددرگ .  نشور  تقیقح  قح و  زا  نانآ  يرود  اهنآ و  ناوریپ  تیباهو و 
لاق نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیس  ینثدح  لاق :  یلع ،  نب  دمحم  نیرخالاو  نیلوالا  مولع  رقاب  ینثدح  لاق :  دمحم  نب  رفعج  رفاعجلا  ریخ 
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هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق :  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ءایصوالا  دیـس  ینثدح  لاق  یلع  نب  نیـسحلا  ءادهـشلا  دیـس  ینثدح 
یناو هللا  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  یلا  لاق :  وعدـت  ام  یلا  دـمحم  ای  لاـقف :  دوهیلا  نم  لـجر  هیلع  لـخد  ذا  هدجـسم  یف  اـسلاج  موی  تاذ  هلآو 

یبر ال نا  يدوهی  ای  لاق :  وه ؟  فیک  هلوسر  کنا  معزتو  هتینادحو  یلا  وعدت  يذلا  برلا  اذـه  نع  ینربخا  دـمحم ،  ای  لاق :  هللا .  لوسر 
 : لاق هنیأ  وهو  قولخم  نیألا  نال  نیألاب ،  فصوی  یبر ال  نا  لاق :  وه ؟  نیأـف  لاـق :  هفیکم .  وهو  قولخم  فیکلا  نـال  فیکلاـب  فصوی 

لهف لاق :  همالعاو .  هتایآب  لاق :  دوجوم ؟  هنا  ملعن  ئش  يأبف  لاق :  ماهوالاب .  كردی  الو  راصبالاب  يری  هنا ال  لاق :  دمحم ؟  ای  هتیأر  لهف 
قداص رفعج  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح  همجرت :  لحم ( . . .  الو  لاحب  سیل  یبر  نا  يدوهی  اـی  لاـقف :  هلمحی ؟  شرعلا  ما  شرعلا ،  لـمحی 

مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ءایـصوالا  دیـس  زا  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلا  دیـس  زا  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  رقاب  ماما  زا 
 : دـمحم ای  دیـسرپ :  دـمآ و  وا  دزن  يدوهی  یـصخش  هک  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـنکیم :  تیاور 

یم وا  تینادـحو  هب  ار  مدرم  هک  یئادـخ  دیـسرپ :  متـسه .  هللا  لوسر  نم  هک  نیا  هللا و  الا  هلإ  هب ال  تداهـش  دومرف :  تسیچ ؟  وت  توعد 
تیفیک هکلب  درادـن ،  تیفیک  یگنوگچ و  نم  يادـخ  يدوـهی  يا  دوـمرف :  تسا ؟  هنوـگچ  یتـسه ،  وا  لوـسر  ینک  یم  اـعدا  یناوـخ و 

هدید ار  تیادخ  ایآ  دیسرپ :  تسوا .  قولخم  ناکم  هکلب  درادن ،  ناکم  نم  يادخ  دومرف :  تساجک ؟  تیادخ  دیـسرپ :  تسوا .  قولخم 
تایآ و زا  دومرف :  تسا ؟  دوجوم  هک  مینادب  اجک  زا  سپ  دیـسرپ :  دجنگ .  یمن  لایخ  رد  دوش و  یمن  هدـید  مشچ  اب  ادـخ  دومرف :  يا ؟ 

دنکیم لولح  یئاج  رد  هن  نم  يادخ  يدوهی  يا  دومرف :  دنکیم ؟  لمح  ار  وا  شرع  ای  دراد  شود  رب  ار  شرع  وا  ایآ  دیـسرپ :  شتامالع . 
تاروـصت لاـیخ و  رد  هن  دوـش و  یم  هدـید  مشچ  اـب  هن  دـنوادخ  هک  دراد  مـالعا  تحارـص  هب  هفیرـش  تیاور  نیا  دراد ) . . .  یلحم  هن  و 

و دـشاب .  یم  شرع و . . .  ناکم و  تیفیک و  قلاخ  دوخ  هکلب  هتـشادن  یتیفیک  هنوگ  چـیه  دراد و  ياـج  شرع  رب  هن  دـیآ و  یم  صاخـشا 
 ، دیحوتلا باتک  ج 1 ص 85  یفاک :  لوصا  دیامن .  یم  بیذکت  هدرک و  لطاب  ار  نویباهو  ياهاعدا  یمامت  اسر  يادـص  اب  هکنآ  هصالخ 

ۀحیبر یبا  نب  ناعمـس  نب  سیق  نب  ۀبقع  نب  یلع  نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحـصا  نم  ةدع  ثیدـح 2  هبالا ،  فرعی  هنا ال  باب 
فیکو لـیق :  هسفن .  ینفرع  اـمب  لاـق :  کـبر ؟  تفرع  مب  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئـس  لاـق :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلوـم 

هعیش ءاملع  باحـصا و  زا  يا  هدع  زا  ینیلک  همجرت :  سانلاب ( . . . .  ساقی  الو  ساوحلاب  سحی  الو  ةروص  ههبـشیال  لاق :  هسفن ؟  کفرع 
ار تیادـخ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـنکیم :  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مـالغ  هحیبر  یبا  نبا  زا . . . 

چیه هب  دومرف :  تسا ؟  هدرک  یفرعم  ار  شدوخ  هنوگچ  دندیـسرپ :  تسا .  هدرک  یفرعم  شدوخ  هک  هنوگنآ  دومرف :  یتخانـش ؟  هنوـگچ 
لاعتم دنوادخ  زا  احیرص  مه  تیاور  نیا  رد  تقد  تسین ) . . . .  سایق  لباق  اهناسنا  اب  دوش و  یمن  كرد  ساوح  اب  تسین و  هیبش  یتروص 
سایق الصا  تسین و  كاردا  لباق  مشچ ،  ریغ  ای  مشچ  یـسح ،  چیه  اب  لاعتم  قح  هک  دنک  یم  تلالد  مومع  روط  هب  هدرک و  تروص  یفن 

ص قودص :  دـیحوت  باتک  ناسنا ! !  زا  رت  تسپ  تادوجوم  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  لوقعمان  طلغ و  تسا  تاقولخم  فرـشا  هک  ناسنا  اب  وا 
ءامـسلا یلا  هرـصب  عفار  وهو  لجر  یلع  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رم  لاق :  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هللا  دـبع  یبا  نع  و 108   107

عفار لجر  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رم  لاقو :  هارت .  نل  هناف  كرـصب  ضغ  هلآو :  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاقف  وعدـی ، 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  همجرت :  هلانت ( .  نل  کناف  کیدی  نم  رصقا  هلآو :  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  وعدی ،  وهو  ءامـسلا  یلا  هیدی 

هب ار  شنامـشچ  یـصخش  دید  تشذـگ ،  یم  یئاج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامرف :  یم  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا 
تیاور نینچمه  ینیبب .  ار  وا  یناوت  یمن  زگ  ره  اریز  زادـنا ،  ریز  هب  ار  تنامـشچ  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دـنکیم ،  اـعد  هتخود و  نامـسآ 

 : دومرف وا  هب  دنک ،  یم  اعد  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شناتـسد  یـصخش  دید  تشذگ ،  یم  یئاج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنکیم : 
لوقلا قالطا  باب  دیحوتلا ،  باتک  ج 1 ص 82  یفاک :  لوصا  دیسر .  دهاوخن  وا  هب  زگ  ره  تتسد  هک  ارچ  روایب .  رت  نیئاپ  ار  تیاهتـسد 

لاـق هنا  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  مکح  نب  ماـشه  نع  یمیقفلا  ورمع  نب  ساـبعلا  نع  هـیبا  نـع  مـیهاربا  نـب  یلع  ثیدح 6  ئـش  هناب 
الو مسج  هنا ال  ریغ  ۀیئیـشلا  ۀـقیقحب  ئـش  هناو  ینعم  تابثا  یلا  یلوقب  عجرا  ءایـشالا  فالخب  ئـش  وه  لاق :  وه ؟  اـم  هلأـس  نیح  قیدـنزلل 
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زا میهاربا . . .  نب  یلع  همجرت :  ۀلآ ( . . .  ریغب  ریـصبو  ۀحراج  ریغب  عیمـس  وه  لاق :  ریـصب  عیمـس  هنا  لوقتف  سجی .  الو  سحی  الو  ةروص 
هب تسا  يزیچ  وا  دومرف :  تسیچ ؟  ادـخ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رفاک  يدام و  یـصخش  دـنک :  یم  تیاور  مکح  نب  ماـشه 
 ( دوجو ینعی  ندوب (  ئیش  تقیقح  دنوادخ  مناسرب ،  ار  دوجو )  يانعم (  هکنآ  يارب  تسا ،  يزیچ  میوگ  یم  هکنیا  ءایـشا  یمامت  فالخ 
وت دیسرپ :  يدام  صخش  تسج .  یئاج  رد  ار  وا  ناوت  یمن  دوش و  یمن  كرد  ساوح  اب  درادن  تروص  درادن ،  مسج  هکنآ  زج  دراد ،  ار 

 : قودص دیحوت  باتک  مشچ .  هلیسوب  هن  اما  دنیب  یم  شوگ و  اب  هن  اما  دونش  یم  وا  هلب ،  دومرف :  تسانیب .  اونـش و  دنوادخ  یئوگ  یم  هک 
هللا لوسر  نع  سانلا  هیوری  يذـلا  ثیدـحلا  یف  لوقت  ام  هللا  لوسر  نبای  مالـسلا :  هیلع  اضرلل  تلق  لاـق :  دومحم  یبا  نب  میهاربا  ص 176 
نع مالکلا  نیفرحملا  هللا  نعل  مالـسلا :  هیلع  لاقف  ایندـلا  ءامـسلا  یلا  ۀـلیل  لـک  لزنی  یلاـعتو  كراـبت  هللا  نا  لاـق :  هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یف ۀلیل  لک  ایندلا  ءامـسلا  یلا  اکلم  لزنی  یلاعتو  كرابت  هللا  نا  لاق :  امنا  کلذک ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  هللاو  هعـضاوم . 

ای هل ،  رفغأف  رفغتـسم  نم  له  هیلع  بوتأف  بئات  نم  له  هیطعأف  لئاس  نم  له  يدانیف :  هرمأـیف  لـیللا  لوا  یف  ۀـعمجلا  ۀـلیلو  ریخـالا  ثلثلا 
 . ءامـسلا توکلم  نم  هلحم  یلا  داع  رجفلا  علط  اذاف  رجفلا ،  علطی  یتح  اذـهب  يدانی  لازی  الف  رـصقأ .  رـشلا  بلاط  اـی  لـبقأ ،  ریخلا  بلاـط 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ :  یم  دومحم  نبا  نب  میهاربا  همجرت :  هلآو ( .  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  يدج  نع  یبأ  کلذب  ینثدح 
ایند نامسآ  هب  بش  ره  دنوادخ  دومرف :  هک  دننک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  مدرم  هللا  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع 
ادخ هب  دننک .  یم  فیرحت  ار  اهفرح  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دـنوادخ  دومرف :  تسیچ ؟  ثیدـح  نیا  هراب  رد  امـش  رظن  دـیآ .  یم  نیئاپ 
بـش ءادتبا  زا  هعمج  بش  رد  بش و  ره  رخآ  ثلث  رد  دنوادخ  دومرف :  هکلب  دومرفن ،  يزیچ  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مسق 

؟  منک هدروآ  رب  ار  شاهتساوخ  ات  تسه  يا  هدننک  تساوخرد  ایآ  دنک :  ادن  دهد ،  یم  روتسد  وا  هب  دتسرف و  یم  ایند  نامسآ  هب  ار  یکلم 
کین لامعا  ریخ و  لابندب  هک  یـسک  يا  مزرمایب ؟  ار  وا  ات  تسه  يا  هدننک  رافغتـسا  ایآ  مریذپب ؟  ار  شاهبوت  ات  تسه  يا  هدننک  هبوت  ایآ 

رد شهاگیاج  هب  سپـس  دهد  یم  ادن  مادم  رجف  عولط  ات  کلم  نیا  رادرب .  تسد  رگید  لامعا  دب  راکهنگ و  يا  و  ور ،  شیپ  رتشیب  یتسه 
یم هظحالم  هک  نانچ  دومرف ) .  میارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدج  زا  مردپ  ار  ثیدـح  نیا  ددرگ .  یم  زاب  اهنامـسآ  توکلم 

هن دتـسرف  یم  ار  یکلم  دنوادخ  هک  دراد  یم  مالعا  تحارـص  هب  و  دنک ،  یم  یفن  ایند  نامـسآ  هب  ار  ادخ  لوزن  احیرـص  تیاور  نیا  دوش 
هک نانچ  دهد .  یم  ادن  دیآ و  یم  نیئاپ  ایند  نامـسآ  هب  شدوخ  دنوادخ  دندقتعم  اه  یباهو  هک  یلاح  رد  دـیآ .  یم  نیئاپ  شدوخ  هکنآ 

نیدـلا لامک  دـیآ !  یم  نیئاپ  ربنم ،  زا  نم  ندـمآ  نیئاـپ  دـننام  دـنوادخ  تفگ :  یم  هیمیت  نبا  هک  تشون  دوخ  هماـن  رفـس  رد  هطوطب  نبا 
نالف ای  لاق :  ههجو  الا  کلاه  ئـش  لک  لجوزع  هللا  لوق  یف  تلق :  لاـق :  مالـسلا :  هیلع  رفعج  یبا  نع  ةزمح  یبا  نع   231 قودص ص : 

یم هزمح  وبا  همجرت :  هنیدالا ( . . .  کلاه  ئـش  لک  اهانعم :  نکلو  فصوی  نا  نم  مظعا  هللاو  لجوزع  هللا  هجو  یقبیو  ئـش  لک  کلهیف 
 ، مدیـسرپ ادخ )  هجو  زج  تسا  یندش  دوبان  يزیچ  ره  ههجو (  الا  کلاه  ئـش  لک  هفیرـش  هیآ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : 

شیارب ینعی  دوش (  فصو  هنوگ  نیا  هک  تسنآ  زا  رتـگرزب  دـنوادخ  ادـخ ،  هجو  زج  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  زیچ  همه  هلب  ینـالف ،  دومرف : 
نبای تلق  لاـق :  ص 190 . . . . .  یـسربط ج 2 :  جاجتحا  تسادـخ ) . . .  نید  ادـخ ،  تروص  هجو و  هکلب  دوش )  روصت  تروص  هجو و 
هجوب هللا  فصو  نمف  تلـصلا ،  ابا  ای  مالـسلا :  هیلع  لاقف  هللا  هجو  یلا  رظنلا  ـالا هللا ،  هلإ  ـال  باوث  نا  هوور :  يذـلا  ربخلا  اـمف  هللا ،  لوسر 

ناکمب فصوی  یلاعتو ال  كرابت  هللا  تلصلا  ابا  ای  هللا . . . . .  تاولص  مهیلع  هججحو  هلوسرو  هءایبنا  هللا  هجو  نکلو  رفک ،  دقف  هوجولاک 
ربخ نیا  يانعم  هللا  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ :  یم  تلـص  ابا  همجرت :  ماهوالاو ( .  راصبالاب  كردـی  الو 

ره هب  ار  ادـخ  سک  ره  تلـص  ابا  يا  دومرف :  تسادـخ ؟  تروص  هب  ندرک  هاگن  هللا "  ـالا  هلإ  ـال  باوث "  دـننک :  یم  تیاور  هک  تسیچ 
مهیلع هللا  تاولص  یهلا  ججح  نالوسر و  ءایبنا و  ادخ ،  تروص  هجو و  تسا ،  هدش  رفاک  تروص ،  نتـشاد  دننام  دنک  فیـصوت  یتروص 
كرد تاروصت  ماهوا و  مشچ و  اب  زگره  دوش و  یمن  ناکم  هب  فوصوم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تلص ،  ابا  يا  دنتـسه . . . . .  نیعمجا 

نیا رد  هدـش و  اـنعم  ادـخ  نید  هللا ،  هجو  هتـشذگ  تیاور  رد  تسا .  هدـش  يرگید  ياـنعم  هللا  هـجو  يارب  تـیاور  نـیا  رد  ددرگ ) .  یمن 
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صاخ عوضوم  اجک  ره  رد  هک  دراد  یفلتخم  رهاظم  هللا ،  هجو  هک ،  تفگ  ناوت  یم  دـندش .  یفرعم  یهلا  جـجح  ءایبنا و  هللا  هجو  تیاور 
نیعم صخـشم و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینعی  نآرق  یعقاو  نینیبم  قیرط  زا  دـیاب  هک  دراد  ار  شدوخ 

نب دـمحم  نع  هللا  دـبع  یبا  نب  دـمحم  ثیدـح 2  ئـش ،  هنأب  لوقلا  قالطا  باب  دـیحوتلا ،  باـتک  ص 82  ج 1  یفاـک :  لوـصا  ددرگ . 
هنأ لاقی هللا  نازوجی  مالسلا :  هیلع  یناثلا  رفعج  وبا  لئس  لاق :  دیعس  نب  نیسحلا  نع  حلاص  نب  رکب  نع  نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  لیعامـسا 

 : دنکیم تیاور  دیعس  نب  نیسح  زا  هللا . . .  دبع  یبا  نب  دمحم  همجرت :  هیبشتلا (  دحو  لیطعتلا  دح  نیدحلا ،  نم  هجرخی  معن :  لاق :  ئش 
هب هلب ،  دومرف :  تسا )  يزیچ  ادخ  تفگ  ینعی  درک (  قالطا  ئیش ،  ادخ  هب  ناوت  یم  ایآ  دش :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رفعج  وبا  زا 

دنوادخ هک  يزیچ  ره  تسا ،  صقن  دنوادخ  يارب  هیبشت  دح  لیطعت و  دح  دوشن ) .  روصت  ادخ  يارب  هیبشت  دح  لیطعت و  دح  هکنآ  طرش 
زا دارم  رگا  اذل  تسا ،  لطاب  دوش ،  تاقولخم  زا  يدحا  هب  راگدرورپ  تهابش  بجوم  ای  دنک و  ناوتان  راکیب و  ای  هدرک  لفاغ  يزیچ  زا  ار 

دنوادـخ هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا  اـما  تسا .  طـلغ  تسا ،  تاـقولخم  تادوـجوم و  رگید  دـننام  هک  دـشاب  نیا  تسه ،  يزیچ  ادـخ  هکنیا 
رد قوف  تاـیاور  ریظن  تسا .  حیحـص  هدـیقع  نیا  درادـن ،  دوجو  وا  رد  یتهابـش  صقن و  هنوگ  چـیه  و  دوجو .  تقیقح  هب  تسا  دوـجوم 

دیحوت لاـعتم و  قـح  هب  تفرعم  لاـمک  اـهنآ  زا  تقیقح  هب  ناوـت  یم  هک  تسا  داـیز  يدـح  هب  هعیـش  يداـقتعا  يریـسفت و  یئاور و  بتک 
تقیقح ياراد  يزیچ و  ره  زا  رترب  یهلا  تاذو  قـح  ترـضح  دنـشیدنایم  ناـهارمگ  نارظن و  هتوـک  هـچنآ  فـالخ  رب  تفاـی و  ار  یقیقح 

هلثمک سیل  هدومرف (  شدوخ  هک  نانچمه  هتـشادن و  هار  شکرابم  تاذ  رد  یهیبشت  صقن و  هنوگ  چیه  هدوب و  نامز  الو  ناکم  الو  دوجو 
ناردارب و رگید  یمارگ و  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما  دوب .  دـهاوخ  هدوب و  تسه و  راـصبالا )  كردـی  وـهو  راـصبالا  هکردـت  ـال  و (  ئش ) 

مهیلع هللا  تاولـص  ربمایپ  تیب  لـها  زا  نیموصعم  همئا  تاـشیامرف  يوبن و  یقیقح  تنـس  دـیجم و  باـتک  هب  هعجارم  اـب  ناملـسم  نارهاوخ 
هـسیسد نازاب و  گنرین  بیرف  یهلا  تفرعم  لـالز  همـشچ  هب  یباـی  تسد  اـب  هدروآ و  تسدـب  ار  هحیحـص  فراـعم  تاداـقتعا و  نیعمجا 

مق یمیظع -  دومحم  دیس  دندرگ  نارگید  دوخ و  تداعس  بجوم  دنروخن و  ار  نایوج و . . . . 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 18 
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