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خیرات لوط  رد  دوهی  ییامن  مولظم 

: هدنسیون

یئاطلا حاجن 

: یپاچ رشان 

يدهلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

) ؟  دنا هدومن  ماع  لتق  ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  9مولظم 

باتک 9تاصخشم 

باتک 9يادها 

9راتفگشیپ

دوهی رصنلا و  تخب  لّوا :  16باب 

 ( هقمارج لصوم (  ناهاشداپ  لوا :  16شخب 

رصنلا تخب  تسد  هب  نایدوهی  راتشک  ناتساد  مود :  21شخب 

رصنلا تخب  ياهراتشک  رد  يدوعسم  يأر  موس :  24شخب 

رصنلا تخب  ياهراتشک  رد  یبلک  نبا  يأر  مراهچ :  27شخب 

رصنلا تخب  تسد  هب  دوهی  ندشن  هتشک  لئالد  مجنپ :  28شخب 

؟  تسا هداد  ماجنا  يراک  هچ  رصنلا  تخب  مشش :  30شخب 

نایدوهی نایمور و  طباور  مّود :  34باب 

یللملا نیب  یلحم و  ياهنامیپ  هب  دوهی  يزرو  تنایخ  لّوا :  34شخب 

یمور هدنامرف  شاتیت  مّود :  34شخب 

؟  دنتشک ار  دوهی  زا  يدایز  دادعت  نایمور  ایآ  موس :  38شخب 

یمئاد ياهگنج  مراهچ :  39شخب 

دوهی طسوت  يراصن  راتشک  مجنپ :  40شخب 

هنیدم ماش و  رد  دوهی  ابادخ  ربمایپ  طباور  مّوس :  42باب 

ماش رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  لتق  دروم  رد  دوهی  شالت  لّوا :  42شخب 

دوهی اب  حلص  یمالسا و  تدحو  نامیپ  مّود :  44شخب 

عاقنیق ینب  اب  ادخ  ربمایپ  طابترا  مراهچ :  50باب 

عاقنیق ینب  لوا :  50شخب 

عاقنیق ینب  گنج  مود :  52شخب 
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گنج لماع  موس :  53شخب 

عاقنیق ینب  اب  گنج  مراهچ :  58شخب 

هنیدم زا  دوهی  ندنار  مجنپ :  60شخب 

نیقفانم ربهر  عفن  هب  دوهی  یگتخاس  تیاور  مشش :  60شخب 

هنیدم رد  دوهی  يزرو  تنایخ  مجنپ :  69باب 

يدوهی کفع  یبا  رورت  لّوا :  69شخب 

يدوهی ناورم  رتخد  ءامصع  نتشک  مود :  69شخب 

يدوهی عفار  یبا  نتشک  موس :  71شخب 

ناناملسم ندیبوک  رد  يدوهی  فرشا  نب  بعک  دادمتسا  مراهچ :  72شخب 

؟  دوب هداد  ار  دوهی  لتق  روتسد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ایآ  مجنپ :  74شخب 

؟  دندوب هدش  رفاک  نایدوهی  ایآ  مشش :  77شخب 

اهتربع اهتلالد و  متفه :  80شخب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  لتق  رد  ریضنلا  ینب  دوهی  شالت  مشش :  81باب 

نایدوهی مود  رکم  لّوا :  81شخب 

دوهی هرصاحم  مود :  84شخب 

نایدوهی ندنار  نوریب  موس :  86شخب 

اهتربع اهتلالد و  مراهچ :  89شخب 

قدنخ گنج  رد  دوهی  شقن  متفه :  100باب 

گنج تهج  یگدامآ  لّوا :  100شخب 

نانآ درکلمع  ناقفانم و  مّود :  103شخب 

قدنخ رفح  موس :  105شخب 

هنیدم هرصاحم  مراهچ :  110شخب 

مجع برع و  نامرهق  مجنپ :  111شخب 

قدنخ گنج  رد  یهلا  کمک  مشش :  117شخب 

قدنخ گنج  ياهتربع  اه و  هزومآ  متفه :  120شخب 

؟  تسا یگتخاس  هظیرق  ینب  دوهی  روهشم  راتشک  ایآ  متشه :  125باب 
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هظیرق ینب  هب  هلمح  لوا :  125شخب 

هبابل یبا  یگتخاس  تیاور  مّود :  131شخب 

هظیرق ینب  گنج  موس :  133شخب 

؟  دنتشک ار  هظیرق  ینب  ناریسا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ایآ  مراهچ :  135شخب 

ربیخ گنج  مهن :  141باب 

ربیخ يوس  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تکرح  لوا :  141شخب 

ربیخ نایدوهی  یگنج  یگدامآ  مود :  145شخب 

گنج عیاقو  موس :  147شخب 

لوا 147تمسق 

مود 154تمسق 

ربیخ گنج  يریگ  هجیتن  مراهچ :  161شخب 

ربیخ رد  سمش  ّدر  مجنپ :  170شخب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  لتق  رد  ربیخ  دوهی  شالت  مشش :  176شخب 

كدف متفه :  186شخب 

يرقلا يداو  هوزغ  متشه :  189شخب 

اهتلالد اهتربع و  مهن :  197شخب 

؟  تسا یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هب  یسک  هچ  مهد :  202شخب 

درک کمک  تایلیئارسا  روهظ  هب  ثیدح  نیودت  مدع  مهد :  211باب 

ادخ لوسر  تنس  ندش  هابت  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  ینارگن  لوا :  211شخب 

تایلیئارسا مود :  213شخب 

تایلیئارسا زا  عافد  موس :  221شخب 

ثیدح رد  غورد  : مراهچ 222شخب 

نیغورد ثیدح  تخانش  مجنپ :  222شخب 

یگتخاس لوعجم و  ثیداحا  مشش :  224شخب 

يوبن ثیدح  نابراحم  یشیرق  يدوهی و  بزح  ود  متفه :  231شخب 

ناریسا هرابرد  مالسا  ربمایپ  هیرظن  مهدزای :  240باب 
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ردب گنج  لوا :  240شخب 

عاقنیق ینب  هوزغ  مود :  242شخب 

ناریسا دراوم  رد  هعماج  نید و  هیرظن  مهدزاود :  245باب 

نانآ لتق  ای  ناریسا  مادختسا  تّیلهاج  گنهرف  لوا :  245شخب 

؟  تسا هتخاس  دّیقم  وا  ندروآ  مالسا  هب  ار  هدرب  يدازآ  تعیرش  ایآ   : مود 247شخب 

اهتموکح رد  ندوب  تسد  تلآ  دوهی و  موس :  248شخب 

یخیرات تادهاشم  مهدزیس :  251باب 

یلیئارسا رکم  لوا :  251شخب 

دوهی گنهرف  مود :  252شخب 

گنج رد  دوهی  زا  دادمتسا  موس :  255شخب 

هناسفا تقیقح و  نیب  امرخ  تخرد  حیقلت  ناتساد  مهدراهچ :  255باب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  ندناسر  همدص  هار  رد  شالت  لوا :  255شخب 

امرخ تخرد  حیقلت  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  مود :  260شخب 

زکرم 266هرابرد 
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) ؟  دنا هدومن  ماع  لتق  ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 

باتک تاصخشم 

مان ناونع و  یـسراف  .دوهیلا  نوملـسملا  يراهنلاو و  نویلبابلا  حبذ  له  هیدوهی  لایل  يدادرارق :  ناونع  حاجن 1332  ییاط  هسانشرس : 
حاجن فیلات  دـنا /)؟ هدومن  ماع  لتق  ار  نایدوهی  ناناملـسم ،  يراصن و  نایلباب  اـیآ   ) خـیرات لوط  رد  دوهی  ییاـمن  مولظم  روآدـیدپ : 

 - همانباتک ص 245 تشادداـی :  .ص   256 يرهاظ :  تاصخـشم  ثارتلا 1382 . ءایحال  يدهلاراد  ندنل :  رـشن :  تاصخـشم  یئاطلا 
ط17ل 9041  / BP227/2 هرگنک :  يدـنب  هدر  تاوزغ  عوضوم :  مالـسا  تیدوهی و  عوـضوم :  تیدوـهی  مالـسا و  عوـضوم :  . 265

م 45993-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/472 ییوید :  يدنب  هدر   1382

باتک يادها 

 . تفرگ رارق  ملظ  دروم  نایدوهی ،  طسوت  هک  یئوناب  مراد  یم  میدقت  ءارذع ،  میرم  ترضح  سدقم  تحاس  هب  ار  ثحب  نیا 

 . دنکشب ارنانآ  ياهورین  و  یشالتم ،  ارنانآ  تکوش  عطقنم و  ار  لیئارسا  ینب  هک  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دیما  اب 

ناناملسم نایحیسم و  نایلباب ،  هب  بستنم  ياهراتـشک  دروم  رد  نایدوهی  ياهغورد  يزاس  شاف  نوماریپ  قیقحت  ثحب و  نیتسخن  نیا 
 . دشاب یم  نانآ  قح  رد 

اهیلع همطاف (  نب  يدهم  ربکا  حلـصم  روهظ  زا  شیپ  یخیرات ،  گرزب  قیاقح  فشک  دروم  رد  هک  میتسه  لاعتم  يادخ  راذـگ  رکش 
 . دومرف يرای  تدعاسم و  مالسلا ، ) 

فلؤم

راتفگشیپ

دریگ و یم  ارف  اـهنآ  زا  ار  تربع  هرهب و  نیرتشیب  لـقاع  درف  هک  تسا  یناوارف  ياـه  تمکح  ياراد  خـیرات ،  ریـسم  رد  رـشب  تکرح 
دنا و هتفرگ  ارف  خیرات  زا  ار  دوخ  یگدنز  ریـسم  هک  ینالقاع  ناگنازرف و  رایـسب  هچ  مینیب  یم  هک  نانچ  دزومآ  یم  ار  یگدنز  شور 

ياهماگ هک  يدنمشیدنا  ناحلصم  رایـسب  هچ  دنا و  هتخومآ  هتـشذگ  للم  تشذگرـس  زا  ار  دوخ  ياه  سرد  هک  یناربهر  رایـسب  هچ 
 . دنا هتشادرب  هتشذگ ،  ياه  تلم  براجت  تشذگرس و  يریگارف  اب  ار  تسرد 

 . دنیامنن رارکت  ارنانآ  تاهابتشا  اهاطخ و  دنریگب و  ارف  ار  هتشذگ  حیحص  ياه  سرد  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرت  یّقرتم 

رد یناشیرپ  ّربکت و  رادومن  تلم  کی  ناونع  هب  هک  دـیامن  یم  خر  لیئارـسا  ینب  زا  هیرک  هرهچ  کی  گرزب ،  یخیرات  ریـسم  نیا  رد 
هتخانش دهد ،  یم  قوس  شحاف  ياهیزادنا  طلغ  يوس  هب  ار  تیرشب  دارفا  هک  يوتحم  یب  یهاوخ  هدایز  یبلط و  هاج  دومن  یگدنز و 

 . دنا هدش 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 
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لاعتم دنوادخ 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 
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تروص هب  نانآ  نّیدت  یتدم  زا  سپ  اما  دندمآ  رد  دوهی  نیئآ  هب  نانآ  ات  دومن  مازعا  لیئارسا  ینب  تلم  يوس  هب  ار  يددعتم  ناربمایپ 
دنتسیرگن و یم  دوخ  نازینک  ناگدرب و  هدید  هب  نارگید  هب  هک  یتروص  هب  دندیدرگ .  لوحتم  دادبتـسا  نایغط و  تمـس  هب  یجیردت 

رازآ هجنکـش و  ندز و  تمهت  اه و  تلم  رگید  راتـشک  لتق و  رد  لهاست  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  يزاورپ  دنلب  یبلط و  هاج  نیمه 
مسا هب  نید و  مان  هب  نانآ  راتفر  ءوس  ناهج و  للم  رگید  ندرمش  کچوک  رد  لیئارسا  ینب  دارفا  داقتعا  ءوس  رثا  تسا .  هتشاداو  نانآ 

نایغط و نیاربانب  دـنتفای و  تیبرت  میلاعت ،  اه و  شزومآ  نیا  زا  يریگ  ماهلا  اب  زین  دوهی  يدـعب  ياه  لسن  تسا .  هدـش  ماـمت  بهذـم 
یلماع تسا ،  ینامسآ  تعیرش  تیمکاح  نودب  تیناسنا  رب  هرطیس  نآ  تسا و  هدش  ربارب  دنچ  یجیردت ،  تروص  هب  دوهی  یشکرس 

تردـق زا  نوچ  تسا و  هتـشاداو  نیمز  يور  رب  نتـشیوخ  دـساف  يا و  هناسفا  يدـعت  ناـیغط و  ریـسم  هب  ار  دوهی  زیچ  ره  زا  شیب  هک 
هشقن رکم و  هلیح و  نیاربانب ،  دندوبن  رادروخرب  دوخ  دساف  یلایخ و  فادها  هب  ندیسر  تیرـشب و  رب  طلـست  يارب  یـسایس  یماظن و 

دیدنبن ءارتفا  غورد و  ادخ  هب  داب .  امش  رب  ياو  تفگ :  لیئارسا  موق  هب  یـسوم   : » دیامرف یم  نآرق  دنا  هتفرگ  شیپ  ار  ءارتفا  یـشک و 
 ( 1 ددنبب ( » .  ءارتفا  هک  يدرف  تسا  رابنایز  قیقحت  هب  دهد  یم  رارق  باذع  تحت  ار  امش  سپ 

لامعا عون  نیا  يدنوادخ  تعیرش  دندید  نوچ  و 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 
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هب نانآ  دشاب ،  هتـشاد  یـشزاس  اوران  لامعا  هنوگنآ  اب  ات  دـنداد  رییغت  ار  دوخ  تیدوهی  شیک  دریذـپ  یمن  ار  ءوس  تاداقتعا  اوران و 
ءایبنا اب  دنا ،  هتـشادرب  هراب  نیا  رد  ار  یعیـسو  گرزب و  ياهماگ  نایدوهی  نوچ  و  دندش .  رود  لاعتم  دنوادخ  زا  اهر و  نید  زا  یلک 

رارق رابحأ  مچرپ  تحت  نایدوهی ،  بیترت  نیا  هب  دـنداد و  رارق  تراغ  لتق و  رازآ ،  هجنکـش ،  دروم  ار  نانآ  دنتـساخرب و  هبراحم  هب 
 . دبای تاجن  اهنآ  زا  دناوت  یمن  یناسآ  هب  يدحا  هک  دندومن  میظنت  نیدالوپ  دنمورین و  تالیکشت  دنتفرگ و 

تکرح کی  رد  شیوخ  نالوسر  ءایبنا و  اب  نایدوهی  سپ  دـنا  هتـسویپ  ناطیـش  شیک  هب  دـنا و  هتفرگ  هلـصاف  نامحر  شیک  زا  نانآ 
تیذا ارم  ارچ  تفگ  دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  یماگنه   : » دیامرف یم  نآرق  دندومن ،  ادـیپ  دروخرب  مادطـصا و  رـش  ریخ و  نیب  داّضتم 
تخـس نانآ  هب  مه  دنوادخ  دنتفرگ  تخـس  هک  یماگنه  متـسه  امـش  يوس  هب  ادخ ،  هداتـسرف  نم  دیناد  یم  هک  یلاح  رد  دـینک  یم 

هب ءایبنا  اب  دـنادومن و  يربهر  ار  ءایبنا  ضراـعم  ياـهتکرح  راـبحا  سپ   ( 2 دـنک ( » .  یمن  تیادـه  ار  قساـف  مدرم  دـنوادخ  تفرگ 
دنادروآ و تسد  هب  یفاک  هبرجت  یناطیـش ،  یفارحنا و  ياههار  هب  مدرم  ندـناشک  رد  يدوهی  نید  لاجر  دنتـساخرب و  زیتسو  کنج 

هدنز ياه  هنومن  زا  هنومن  ود  رابحألا  بعک  نوراق و  دـنادیدرگ  هبرجت  صـصخت و  بحاص  نید  مان  هب  دوهی  ندومن  دـساف  هوحن  رد 
نید مان  هب  نانآ  زا  نایدوهی  تیعبت  هک  دنیآ  یم  رامش  هب  هتشذگ  رد  عون ،  نیا  زا 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
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مالسلا هیلع  یسوم (  هک  دمآ  شیپ  ینامز  هک  يروط  هب  تسا  نایدوهی  گرزب  تکاله  نیا  و  دوب ،  دنمورین  يوق و  رایـسب  بهذم  و 
کچوک هک  یلاح  رد  تفای  نوراق  زا  يوریپ  هلاسوگ و  هب  شنرک  هدجس و  لاح  رد  ار  نانآ  تشگزاب  نانآ  يوس  هب  انیـس  روط  زا  ( 

هب نآ  رد  لیئارسا  ینب  هک  ار  دانع  تیعضو  نآ  مالسلا )  هیلع  یـسوم (  سپ  دنتـشادن  نوراه  شردارب  ياهـشزومآ  هب  یمامتها  نیرت 
دوخ شور  رب  ار  یسوم  رارمتسا  هک  یماگنه  دیـشخبن  دوس  یلو  دومن  تحیـصن  هظعوم و  نانآ  هب  اهراب  سپ  تفایرد  دندرب  یم  رس 

هب ار  وا  دیما  نیا  هب  دـندومن  نوراه  شردارب  نتـشک  هب  مهتم  ار  وا  دـندرک  هدـهاشم  دوخ  صاخ  فادـها  زا  ار  وا  تشگزاب  مدـع  و 
هک يدارفا  يا   : » دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنبای  تاجن  تروص  نیدب  ود  ره  زا  دنشکب و  شردارب  نتـشک  مرج 
اّربم دندوب  هتفگ  هچنآ  زا  ار  وا  شیادخ  یلو  دنداد  رارق  رازآ  ءاذیا و  دروم  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دـننامه  دـیا  هدروآ  نامیا 

 ( 3 دوب ( » .  دنموربآ  ادخ  دزن  وا  تخاس و 

تمهت وا  هب  دنتساخرب و  زیتسو  کنج  هب  زین  مالسلا )  هیلع  میرم (  نب  یسیع  اب  لیئارسا  ینب  هک  دوب  یناطیـش  شور  نیا  همادا  هار  رد 
حیـسم ناوریپ  بیقعت  هب  نایدوهی  سپـس  دنتـشک .  ار  وا  دـنکفا و  يرگید  هب  ار  وا  هبـش  دـنوادخ  نکیل  دنتـشک .  ار  وا  دـندز و  اوران 

هب هراب  نیا  رد  رفاک  نایمور  اب  سپ  دنربب .  نیب  زا  ار  نانآ  نید  دنشکب و  ار  نانآ  ات  دنتخادرپ 
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زا رفن  رازه  اهدـص  سپ  دـنناشکب .  رفک  هب  ار  نایحیـسم  دـنزاس و  دوبان  ار  نید  نیا  هشیر  ساسا و  ات  دنتـساخرب  يراکمه  نواـعت و 
میلاعت دـیدرگ و  رهاـظ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا (  ربماـیپ  هک  یماـگنه  یلو  دنتـشک .  هاـنگیب  ار  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  ناوریپ 

درک و ییامنهار  للم  تیاده  رگیدمه و  تدعاسم  تاواسم و  يوس  هب  ار  مدرم  دومن و  مالعا  ار  دوخ  ینامسآ  تعیرش  ناشخرد و 
فالـسا و هک  ناـنچنآ  دنداتـسیا  وا  لـباقم  رد  دنتـساخرب و  زیتسو  کـنج  هب  زین  وا  اـب  ناـیدوهی  تخادرپ  ناـنآ  ندیـشخب  تاـجن  هب 

نانآ عاضوا  لاعتم  دنوادخ  دوب  يراکشآ  نارسخ  کی  نیا  دندوب و  هداتسیا  مالسلا )  هیلع  یسیع (  یسوم و  ربارب  رد  ناشن  ناینیشیپ 
ناهانگ اب  ار  امش  ارچ  سپ  وگب  میتسه  وا  ناتـسود  ادخ و  نادنزرف  ام  دنتفگ  يراصن  نایدوهی و   : » دیامن یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار 

یم دهاوخب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیتسه ،  رشب  تاقولخم  رگید  دننامه  زین  امش  هکلب  تسین  نینچ  نیا  هن  دیامن ،  یم  بیذعت  دوخ 
تـشگزاب تسادخ  نآ  زا  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نامـسآ و  نیمز و  تیکلام  دنک  یم  باذـع  دـهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  دـشخب و 

 ( 4 تسوا ( » .  يوس  هب  همه 

دیرتاناد امش  ایآ  وگب  دندوب  ینارصن  ای  يدوهی  ناگداون  بوقعی و  قاحسا ،  لیعامسا و  میهاربا ،  دیئوگ  یم  هک  دیتسین  امـش  ایآ   » ای
یم ماجنا  هچنآ  زا  لاعتم  دنوادخ  دراد  هدیشوپ  تسا  ادخ  دروم  رد  هک  ار  یهاوگ  تداهـش و  هک  يدرف  زا  رت  ملاظ  تسیک  ادخ ،  ای 

 . « تسین هاگآان  لفاغ و  دیهد 
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 ( 5 ) 

هب نانآ  دندومن  یم  شیاتس  اهتب  رب  هک  دندیسر  یموق  رب  سپ  میداد  روبع  ایرد  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام   : » دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  ای 
 ( 6 دیتسه ( » .  نادان  لهاج و  یمدرم  امش  تفگ :  یسوم  دنراد  نانآ  هک  نانچنآ  هد  رارق  يدوبعم  مه  ام  يارب  دنتفگ  یسوم 

هدوتس زاین و  یب  دنوادخ  سپ  دیوش  رفاک  ادخ  هب  نیمز  يور  مدرم  مامت  امـش و  رگا  تفگ  یـسوم   : » دیامرف یم  هک  يرگید  هیآ  ای 
 ( 7 دشاب ( » .  یم 

یهاگآ للم  اه و  هدوت  قح  رد  نانآ  ياهتقامح  دولآ و  مرج  ياهراک  لامعا و  یفارحنا و  ریسم  زا  مدرم  هک  دنتشاد  نآ  میب  نایدوهی 
مئارج ات  دنداد  جرخ  هب  باتـش  دوهی  لاجر  سپ  دندروآ .  ور  یتاغیلبت  لئاسو  خـیرات و  رب  طلـست  رد  شالت  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنبای 

لتق هب  هک  دـنتخاس  مهتم  ار  ءایبنا  سپ  دـنیامن .  دادبتـسا  راتـشک و  لتق و  هب  مهتم  ار  نانآ  دـنهد و  تبـسن  دوخ  نانمـشد  هب  ار  دوهی 
يراع هک  دندومن  دراو  هظیرق  ینب  دوهی  نتشک  هب  عجار  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  مالسا (  ربمایپ  هب  هک  یماهتا  دننامه  دنا  هتخادرپ  دوهی 
ياملع هک  تسا  هدـش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  يوق  يردـق  هب  نانآ  یناسر  عـالطا  یناـسر و  ربخ  تسا .  تیعقاو  تقیقح و  عون  ره  زا 
 ! ! دننک رداص  راتشک  نیا  تهج  مه  ییاهزوجم  هب  هک  تسا  هتشاداو  ار  نانآ  ناصلخم  دنریذپب و  ار  تالامتحا  نیا  مه ،  نیملسم 

رود هب  تسا  هدوب  هک  نانچنآ  ار  هظیرق  ینب  ناتساد  ات  داد  قیفوت  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  ات 
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قیفوت نیا  نتفای  يارب  ار  لاعتم  دـنوادخ  مینک و  حرطم  اه  هبنم  نب  بهو  و  مالـس ،  نب  هللادـبع  رابحألا ،  بعک  رابحأ ،  ياهغورد  زا 
نیا تشاد .  ینازرا  اـم  هب  ار  یتیاـنع  نینچ  عوضوم ،  نیا  زا  لـهج  لاـس  تشذـگ 1420  زا  سپ  هک  میرازگـساپس  رکاش و  ینّابر ، 

دیامن و یم  بیذکت  نقتم  حیحـص و  ياهلیلد  اب  دوهی  قح  رد  ار  یمالـسا  ینارـصن و  یلباب ،  يا  هناسفا  ياهراتـشک  نآ  مامت  باتک 
صوصن و اب  و  دراد ،  یمرب  هدرپ  للم  رگید  یمالسا و  ینارـصن و  ماوقا  للم و  قح  رد  نایدوهی  ياهراتـشک  اه و  ماع  لتق  زا  الباقتم 

 . دنک یم  تباث  دنرادن  يا  هبئاش  نیرتکچوک  هک  یتادنتسم 

یئاطلا حاجن 

دوهی رصنلا و  تخب  لّوا :  باب 

 ( هقمارج لصوم (  ناهاشداپ  لوا :  شخب 

دومن و انب  ار  راگنس  رهش  هک  تسا  يدرف  نامه  يونین  نب  روشآ  نب  ویراگنس  تسا و  روهشم  یلباب  رـصنلا  تخب  نامه  رـصن  ذخوبن 
 ( . 8 دندیشک (  بیلص  هب  سدقملا  تیب  يور  ار  وا  سپ  دیگنج  لیئارسا  ینب  اب 

زا دش و  رهش  دراو  درک و  هرصاحم  ار  اجنآ  هدومن و  هلمح  سدقملا  نیب  هب  نورومش  رب  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  یصخش  ویراگنس 
هکنآ اـت  دـشخب ؟  تاـجن  نم  تسد  زا  ار  وا  شیادـخ  هـک  تـسیک  تـفگ  لیئارـسا  ینب  هـب  سپ  دـیدرگ  رورغم  شنایهاپـس  ترثـک 

 . دهد تاجن  ار  امش  ناتیادخ 

دومن و اعد  وا  ّقح  رد  ربمایپ  سپ  دـنک  اعد  يو  قح  رد  هک  تساوخرد  وا  زاو  دومن  زاـین  راـهظا  ناـشربمایپ  هب  لیئارـسا  ینب  هاـشداپ 
ریز ار  همه  دمآ و  دراو  وا  هاپس  رب  ینامسآ  تفآ  عون  کی  هنابش  هک  يروط  هب  تخاس  هدوسآ  ویراگنس  ّرش  زا  ار  وا  ادخ 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناگراتس  زا  یکی  ویراگنس  دیسر و  رفن  رازه  هب 185  نانآ  دادعت  دندرمش و  ار  نیلوتقم  اه و  هتـشک  هک  دنا  هتفگ  تخاس و  ور  و 
 ( . 9 دیدرگ (  یلوتسم  نانآ  همه  رب  رصنلا  تخب  اهدعب  هک  تخاس  یلاو  نودح  هب  ار  رسیا  شرسپ  دومن و  یم  تدابع 

 . تفرگ تراسا  هب  ار  نایدوهی  دومن و  ریخست  ار  نیطسلف  رصنلا  تخب 

اب وا  تفرگ  رایتخا  رد  ار  لباب  تموکح  دالیم  زا  لـبق  ات 561  زا 640  هک  دوب  قارع  رد  ناینادلک  ناهاشداپ  نیرتگرزب  رـصنلا  تخب 
ناوارف تاروت  رد  وا  رکذ  دیآ .  یم  باسح  هب  نیمز  قرشم  رد  خیرات  نانامرهق  زا  یکی  تسا و  هدش  هتخانش  مامت  تماهش  تردق و 

تیب نیطـسلف و  رب  تسا و  هدرب  هلمح  کچوک  يادوهی  نانکاس  ناـیدوهی  هب  هدومن و  بیقعت  ار  برغ  ياـهتلم  وا  نوچ  تسا  هدـمآ 
تدابع تسا و  هتخاس  ناریو  ار  دوهی  تختیاپ  میلشروا  تسا و  هداد  چوک  لباب  هب  اجنآ  زا  ار  نایدوهی  هدیدرگ و  یلوتـسم  سدقملا 

ّتیدوـهی و زا  تسا  یجوزمم  هتفاـی و  رـشن  قارع  رد  هک  ینیئآ  تسا .  هتفاـی  رییغت  نیئباـص  هب  ناـنآ  ماـن  ًاریخا  هداد و  رییغت  ار  ناـنیا 
 ( 10 يرگ ( .  سوجم 

رامـش هب  خیرات  رد  نایدوهی  گنج  نیرتگرزب  هک  یتخـس  گنج  زا  سپ  ارنانآ  هکلب  تشکن  ار  نایدوهی  رـصنلا  تخب  بیترت  نیا  هب 
 . درک ریسا  تسا  هدمآ  یم 

 ( 11 دومن ( .  تموکح  لاس  دودح 187  رصنلا  تخب  دنا :  هتفگ 

هدوب هلـسلس  نآ  ناگتـسباو  فالخا و  نادنزرف  دوخ و  تموکح  نآ  زا  دوصقم  تقیقح  رد  دشاب  یم  زیمآ  هغلابم  مقر  کی  نیا  هتبلا 
تخب هون  اریز  تسا 
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 ( 12 دنا ( .  هدیزرو  تلفغ  رما  نیا  زا  ناخروم  هک  تسا  هدوب  رصنلا  تخب  شمان  زین  رصنلا 

 ( 13 دومن ( .  دازآ  درک و  ریسا  ار  ربمایپ  لایناد  هک  دوب  وا 

رازه داـتفه  وا  هک  تسا  هدـمآ  دوـهی  یگتخاـس  تیاور  رد  تشک و  ار  دودـخا  باحـصا  وا  هک  تسا  هدـمآ  رـصنلا  تخب  دروـم  رد 
 ( 14 تشک ( .  ایرکز  نب  ییحی  نوخ  ماقتنا  هب  ار  وجگنج  يدوهی 

لصاو  ( 15 تشک (  ار  نایدوهی  زا  نت  رازه  دص  کی  وا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

دجـسم رد  هک  دوب  يدوهی  رابحألا  بعک  تاـیاور  راـبخا و  ناکدنونـش  زا  یکی  هک  تسا  ریبز  نب  هللادـبع  ياـهتخاس  زا  تیاور  نیا 
هک دوهی  نادنمـشناد  زا  يدنمـشناد  هک  تسا  نآ  نیغورد  تاـیاور  زا  رگید  یکی  دومن و  یم  هظعوم  ناـمثع  رمع و  دـهع  رد  یبنلا 

؟  دیآ یم  وت  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  هتشرف  مادک  تفگ  مالسا  ربمایپ  هب  دوب  ایروص » نب  هللادبع   » شمان

دشاب یم  نایدوهی  ام  نمـشد  ادخ ،  ناگتـشرف  نیب  زا  وا  تفگ  دنمـشناد  نآ  لیئربج .  داد  خساپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
کـنج و باذـع ،  تاـیآ  هراومه  لـیئربج  نوـچ  تسا  نیا  شلیلد  میدروآ و  یم  ناـمیا  وـت  هب  دوـب ،  لـیئاکیم  یحو  هدـنروآ  رگا 

سدقملا تیب  هک  درک  لزان  ام  ربمایپ  رب  لاعتم  يادخ  تسا و  هدیزرو  توادع  ینمشد و  ام  اب  اهراب  دروآ و  یم  اسرف  هقاط  ياهراک 
 . تسا هدومن  وگزاب  زین  ار  نآ  یبارخ  نامز  یتح  دنیوگ و  یم  رصنلا  تخب  وا  هب  هک  ددرگ  یم  ناریو  يدرف  تسد  هب  يدوز  هب 

ناریو تقو  هک  یماگنه  سپ 
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یم وا  غارـس  هب  درم  نآ  دشکب  ار  وا  ات  میتسرف ،  یم  وا  يوجتـسج  هب  ار  لیئارـسا  ینب  نادنمورین  زا  يدرم  دـسر ،  یم  ارف  نآ  ندـش 
 . دشکب ات  دریگ  یم  ار  وا  دیامن و  یم  تاقالم  يا  هراچیب  نیکسم و  ناوج  اب  لباب  رد  سپ  دور ، 

دزادرپ یم  رازراک  هلتاقم و  هب  ددرگ و  یم  دنمورین  دوش و  یم  گرزب  رـصنلا  تخب  دـیامن و  یم  عافد  تیامح و  وا  زا  لیئربج  یلو 
درم نآ  دنا  هتفگ  ءارتفا  هب  هلتاقم  رثا  رد  دناد و  یم  دوخ  نمـشد  ار  لیئربج )  وا (  تهج  نیمه  هب  تخاس  ناریو  ار  سدـقملا  تیب  و 

 . تسا هدیدرگ  وا  نتشک  عنام  لیئربج  هک  دشاب  یم  لایناد »  » دنمورین

رد هچنآ  دومن و  ریسا  ار  اجنآ  نانکاس  زا  یعمج  تفر و  میقای  تکلمم  زا  موس  میلقا  سدق  هب  رصنلا  تخب  تسا ،  هتفگ  دیمع  نبا  و 
 . درک تراغ  دوب  سدقم  لکیه 

شیوخ ینار  مکح  زا  مجنپ  لاس  رد  رـصنلا  تخب  تسا و  هدوب  لیئاکیم  ایرازع و  ایناخ ،  لایناد ،  لاس  رد  رما  نیا  تسا  هدـمآ  زاب  و 
دومن و هبراحم  سدـق  مدرم  اب  رـصنلا  تخب  میقاب  رب  شیوخ ،  تموکح  ياه  لاس  رد  دومن و  هلتاـقم  جرعا  نوعرف  رـصم  هاـشداپ  اـب 

بحاـص وـینخی  شرـسپ  درم و  لاـس  هس  زا  سپ  تـشاد  هاـکن  دوـخ  تموـکح  رد  ار  میقاـب  درک و  نـییعت  ناـنآ  رب  تاـیلام  جارخ و 
 ( 16 ایقزح ( . . .  نب  يروم  ایعش و  نب  ایروا  ایمرآ ،  دننام ،  دندرک  یم  یگدنز  ءایبنا  زا  نت  دنچ  وا  دهع  رد  دش و  تموکح 

یخیرات صن  نیا  رد  و 
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جارخ تایلام و  هک  تسا  هدمآ  اهنت  هکلب  تسا  هتـشک  ار  نایدوهی  رـصنلا  تخب  هک  دشاب  هدوب  نآ  رگناشن  هک  درادن  دوجو  يدهاش 
؟  دوب يا  هغیص  هچ  تایلام  نییعت  رگید  تشک  یم  ار  نانآ  رگا  تسا و  هدرک  نییعت 

 . داد ناکسا  اجنآ  رد  درب و  لباب  هب  ریسا  ناونع  هب  ار  نایدوهی  زا  یخرب  رصنلا  تخب  هک  دهد  یم  ناشن  زاب  و 

تایلام جارخ و  دندرک  یم  راک  تحالف  تعارز و  روما  رد  هک  یناگدنامیقاب  رب  دومن و  یشک  هرهب  نانآ  زا  تموکح  ياهراک  رد  و 
رد ار  دوخ  تیمولظم  اـت  دـنا  هداد  بیترت  سدـق  ناـیدوهی  تهج  ار  یگرزب  ياهراتـشک  دوهی ،  نیغورد  صوـصن  یلو  دوـمن  نییعت 

 . دنیامن تیبثت  خیرات 

ار اینتم »  » وا يومع  میقاـی ،  نب  وینخی  ياـج  هب  رـصنلا  تخب  هک  تسا )  هدومن  یهارمه  وا  اـب  زین  سویلکوره  و  تسا ( :  هتفگ  يربط 
 . دوب رگنایصع  تریس و  دب  يدرف  وا  تشاد  بوصنم  دش  یم  هتفگ  زین  ایقدص ،   » هک

ار سدقملا  تیب  دروآ و  درگ  ار  یناوارف  نایرکـشل  دـیزرو و  مایق  رـصنلا  تخب  دـض  رب  ایقدـص  شیوخ  تموکح  زا  مهن  لاس  رد  و 
انگنت هقیـضم و  هب  ار  نانآ  راصح  دـیزرو و  تماقا  اجنآ  رد  مامت  لاس  هس  دومن و  انب  نآ  راصح  تهج  ییاهراوید  دومن و  هرـصاحم 

رب دنتفرگ و  ار  نانآ  احیرا »  » لحم رد  دندومن و  بیقعت  ار  نانآ  ناینادلک  نایهاپـس  دندومن و  رارف  اهنابایب  هب  راصح  زا  سپ ،  دـنکفا 
دنتـشک و شمـشچ  شیپ  ار  شدنزرف  دندروآ و  رد  هقدح  زا  ار  شنامـشچ  دنتفرگ و  ریـسا  ار  وا  دندومن و  هبلغ  ایقدص »  » نانآ ربهر 

رد ار  وا  سپس 
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نیا هب  سپ   ( 17 دندومن (  یگدنز  بارعا  اب  دندیچوک و  زاجح  هب  لیئارـسا  ینب  زا  یخرب  سپ  دش  كاله  ات  دـندومن  ینادـنز  لباب 
 . درک ماع  لتق  ار  نایدوهی  رصنلا  تخب  بیترت 

* * *

رصنلا تخب  تسد  هب  نایدوهی  راتشک  ناتساد  مود :  شخب 

 ( 18 دنا ( .  هتشک  ار  نایدوهی  زا  رفن  رازه  داتشه  دصکی و  مور  سراف و  ناهاشداپ  تسا  هدش  هتفگ 

هتفرگ ریسا  ناونع  هب  ار  نایدوهی  رصنلا  تخب  هک  تسا  نآ  حیحص  دشاب و  یم  دوهی  یگتخاس  تایاور  رگید  دننامه  زین  تیاور  نیا 
ههرب تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  هداد  ناکـسا  اجنآ  رد  هدرب و  لباب  هب  ار  نانیا  تسا و  هدوب  نت  رازه  داتفه  دودح  نانآ  دادعت  تسا و 

 . دنا هدش  هتخانش  اه » یئباص   » ای نیئباص »  » ناونع هب  يا 

هب دندوب و  هدرک  مایق  گرزب  شوروک  تموکح  مایا  دندرک و  یم  یگدنز  لباب  رد  رد  هک  دـندوب  طابـسا  يایاقب  زا  یناسک  نیئباص 
تیـسوجم و زا  هتخیمآ  یبهذم  نانآ  سپ  دندرک  ادیپ  لیامت  رـصنلا  تخب  هب  سوجم و  تعیرـش  هب  دندروآ و  موجه  سدـقملا  تیب 

هک نانآ  رثکا  ماش ،  ياه  يرماس  دننامه  دندومن  ادیپ  ار  تیدوهی 

رایـسب دراوم  رد  زج  نانآ  اب  دنـشاب و  یم  نانآ  بهاذـم  رب  هدـنریگ  داریا  یئارگ و  هفارخ  فلاخم  دـنوش  یم  تفای  قارع  بونج  رد 
يوس هب  هک  ناینارح  فالخرب  دننادرگ  یم  يور  لامـش  بطق  تمـس  هب  مه  زامن  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرادن  رظن  تدـحو  يردان ، 

تشادـن و تیمکاح  هک  تشاد  يدـنزرف  خلـشوتم »  » هک دـنا  هدومن  روصت  باتک  لـها  زا  یخرب  دـننک  یم  ادـیپ  هجوت  یبونج  بطق 
 . ) دنتشگ هدیمان  مان  نآ  هب  نایئباص  تبسانم  نامه  هب  دوب  یباص »  » شمان
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 ( 19

هتفریذپ تروص  یلوحت  نینچ  لباب  رد  هک  دنریذپ  یمن  دـنرادن و  لوبق  ار  اه  یئباص  نیئآ  هب  نایدوهی  لوحت  زگره  دوهی  رابحا  یلو 
 . دشاب

دنک یم  گنرمک  نیطـسلف  نیمزرـس  هب  تبـسن  ار  نایدوهی  رظن  داـقتعا و  تسـس و  ناـنآ  رظن  رد  ار  تیدوهی  نیئآ  تیعقاو  نیا  اریز 
 . دنداد رییغت  زین  ار  دوخ  نید  هکنآ  رب  هوالع  دندیزگ  ینکس  قارع  رد  شومارف و  ار  نیطسلف  نایدوهی  نیا  نوچ 

دندـش رـصنلا  تخب  طسوت  دوهی  لتق  یعّدـم  رابحا  لباب  دوهی  رد  كانرطخ  لوحت  نیا  زا  سپ  نایدوهی  دادـعت  ندـش  مک  لیلد  هب  و 
 . دنتفرگ فده  ار  ناشن  ود  ریت ،  کی  اب  سپ 

دوهی نیئآ  زا  یـضعب  ینادرگ  يور  زا  دنوادخ و  بضغ  زا  اهنآ  دادعت  هک  یلاح  رد  نایدوهی  دادعا  رد  دوجوم  ناصقن  هیجوت  لوا : 
 . دوب هدش  مک 

 . ایند رد  دوهی  تیمولظم  زاربا  مود : 

هزاجا نایدوهی  هب  درک و  ریخـست  م  لاس 588 ق .  رد  ار  لباب  شروک  سپـس  هدرک و  حتف  م  لاس 588 ق .  رد  ار  سدق  رصنلا  تخب 
هب ار  نانآ  شروک  هک  نآ  ات  دندوب  لباب  رد  لاس  دص  نایدوهی  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  و   ( 20 درک ( .  اطعا  ار  نیطسلف  هب  تشگزاب 

 ( 21 دنادرگ ( .  زاب  سدقملا  تیب 

دندوب رتمک  ناشدادعت  ناگدننک  تعجارم  دیاش  دندومن و  ادیپ  لوحت  اه  یبئاص  نیئآ  هب  یخرب  دنتشگرب و  نایدوهی  زا  یخرب  ینعی 
سأب یلواانلا  دابع  مکیلعانثعب  اـمهلوا  دـعو  ءاـج  اذاـف  اریبک  ًاّولع  ّنلعتل  نیترم و  ضرـالا  یف  ندـسفتل   » تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد 

 . « مهیلع هرکلا  مکلانددر  مث  الوعفم  ادعو  ناک  رایدلا و  لالخ  اوساجف  دیدش 
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 ( 22 ) 

نیتسخن دعوم  نوچ  گرزب و  یـشکرس  دینک  یم  یـشکرس  داسف و  نیمزرـس  نیا  رد  راب  ود  هک  میدومن  مالعا  لیئارـسا  نادنزرف  هب 
هک دوب  يا  هدعو  نیا  دـندرک و  راتـشک  ناشراید  نورد  رد  ات  میتشامگ  نانآ  رب  هک  تخـس  تبالـص  اب  میتشاد  یناگدـنب  دـمآ  اهنآ 

 . دوب هدش  ماجنا 

حابم ار  راید  سپ  تخیگنارب  ار  نانآ  نمشد  لاعتم  دنوادخ  سپ  تفرگ  تروص  نیتسخن  داسف  دیوگ :  یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  يربط 
رد لاعتم  دنوادخ  سپـس  دنداد  رییغت  ار  نامز  سپ  ناریو  ار  دـجاسم  دـنتفرگ و  هدرب  ار  نادـنزرف  دـندومن و  حاکن  ار  نانز  دـنتخاس 

 . دیدرگ نیشیپ  زا  رتهب  نانآ  راک  دومن و  ثوعبم  ار  يربمایپ  نانآ  نایم 

ار رـصنلا  تخب  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دنتـشک  ار  ایرکز  نب  ییحی  هک  نآ  ات  دـیدرگ  عورـش  ناربمایپ  ءایبنا و  لـتق  اـب  مود  داـسف  سپس 
دوب و مود  داسف  نارود  رد  رـصنلا  تخب  نیاربانب  تخاس  ناریو  ار  دبعم  ریـسا و  ار  یعمج  تشاد  نابدوهی  اب  هک  گنج  تخیگنارب و 

 ( 23 اداسف ( » ضرالا  یف  نوعسی  هللا و  اهأفطأ  برحلل  اران  اودق  وا  املک   : » تسا هدیدرگ  لزان  دروم  نآ  رد 

یعـس داسف  شرتسگ  هب  نیمز  يور  رد  نانآ  تسا و  هتخاس  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنا  هتخاس  نشور  هبراحم  تهج  ار  یـشتآ  ره  ) 
ماگنه نایدوهی  تسا » هتـسب  ادخ  ناتـسد  هک  دنتفگ  نانآ  « » هلولغم هللادی  اولاقف   : » دیامرف یم  دنوادخ  نانآ  نابز  زا  دنراد و  شالت  و 

24 تسا ( .  هتسب  وا  تسد  سپ  تفرگ  یم  ار  داسف  نیا  يولج  دوب  ملاس  حیحـص و  لاعتم  دنوادخ  رگا  دنتفگ :  رـصنلا  تخب  موجه 
(

یکی رصنلا  تخب  و 
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 ( 25 دوب ( .  سوجم  ینعی  شتآ  نارگشیاتس  زا 

لاس میهاربا 1020  تافو  ات  حون  نافوط  زا  دیشک و  لوط  لاس  حون 2256  نافوط  ات  مدآ  نامز  زا  تسا :  هتفگ  یئاط  يدع  نب  مثیه 
جورخ زا  لاس و  نآ 150  زا  یـسوم  جورخات  رـصم  هب  بوقعی  دورو  زاو  لاس  رـصم 75  هب  لیئارـسا  ینب  دورو  ات  میهاربا  تافو  زا  و 

سدـقملا تیب  يزاس  ناریو  رـصنلا و  تخب  یهاشداپ  ات  سدـقملا  تیب  ياـنب  زا  لاـس و  سدقملا 260  تیب  يانب  ات  رـصم  زا  یـسوم 
ایمرا دـهع  رد  ار  ایعـش »  » دوخ ربمایپ  نانآ  هک  دومن  زاغآ  ار  هبراحم  نایدوهی  اب  ینامز  رـصنلا  تخب   ( 26 دوب ( ،  هلـصاف  لاس   2240

 ( 27 تسا ( .  هدوب  لاس  ییحی 461  ایمرا و  دهم  نیب  ینامز  هلصاف  دندوب و  هتشک 

 ( 28 دومن ( .  بیرخت  ار  نآ  لاس  زا 450  دعب  رصنلا  تخب  هک  دندوب  هدرک  انب  ار  سدقملا  تیب  مالسلا )  مهیلع  نامیلس (  دواد و 

نطو يالج  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  تخاس و  ناریو  ار  سدـقملا  تیب  رـصنلا  تخب  هک  یماگنه  دـیوگ :  یبلک  بئاس  نب  دـمحم 
 ( 29 دنتفای ( .  تنوکس  برثی  ءامیت و  يرقلا  يداو  رد  سپ  دنتفر  زاجح  يوس  هب  نانآ  زا  یعمج  تخاس و  ریسا  ار  يا  هدع  دومن و 

****

رصنلا تخب  ياهراتشک  رد  يدوعسم  يأر  موس :  شخب 

رارف رصم  هباجنآ  زا  لیئارسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یخرب  رـصنلا  تخب  تسد  هب  سدق  بیرخت  زا  سپ   : » دنا هتفگ  يدوعـسم  ءادفلاوبا و 
اهنآ هـب  نوـعرف  یلو  درک  بـلط  نوـعرف  زا  ار  ناـیرارف  رـصنلا  تـخب  دوـمن  یم  تموـکح  کـنل  نوـعرف  روـشک  نآ  رد  دـندومن و 

رصنلا تخب  سپ  داد  یگدنهانپ 
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 . داتـسرف اجنآ  هب  ار  دوخ  نیغلبم  دوشگ و  ار  نئادـم  برغم  تمـس  زا  سپـس  تشک  ار  رـصم  هاشداپ  دومن و  تکرح  رـصم  يوس  هب 
ار وا  دوب .  ایقدـص »  » وا راگزور  رد  و  دوب ،  ایقلخ  نب  ءایمرا  شمان  تسا  هدـش  هتفگ  دوب و  يوال  دالوا  زا  لیئارـسا  ینب  ربماـیپ  اـیمرا 

ناربمایپ زا  لیقزح  نب  لایناد  نینچمه  دومن و  لقتنم  لباب  هب  ار  ناریـسا  وا  هارمه  درک و  شدازآ  سپ  تفاـی  نادـنز  رد  رـصنلا  تخب 
 ( 30 درک ( .  هناور  لباب  هب  زین  ار  نانآ 

رد ار  رصنلا  تخب  زا  یئاهراتشک  يدوعسم  ءادفلاوبا و  تفای .  سوبحم  ینادنز و  ار  وا  هکلب  دومنن  ریسا  ار  ایقدص  رصنلا  تخب  ینعی 
بلطم نیا  زا  دومن و  حتف  ار  نیطسلف  سدق و  رصنلا ،  تخب  هک  نامز  نآ  دنا  هدومنن  رکذ  نایدوهی  دروم 

لیدـبت رییغت و  ار  رـصنلا  تخب  دـهع  ياهدادـخر  ثداوح و  رتشیب  دـنا  هدیـشوک  نایدوهی  ددرگ .  یم  نشور  اهراتـشک  ندوب  غورد 
 . دنیامن

بهو راتفگ 

هاـشداپ هک  دوـمن  خـسم  ار  يریـش  رـصنلا  تخب  دـیوگ :  یم  تسا  هدرک  مـالعا  غورد  هب  ار  دوـخ  مالـسا  هک  يدوـهی  هبنم  نب  بهو 
دوب نایاپراهچ  ناطلس  هک  وا  دومن  خسم  ار  يواگ  سپس  دوب ،  ناگدنرپ  ناطلـس  وا  هک  دومن  خسم  ار  یباقع  سپـس  دوب ،  ناگدنرد 

سپـس داد  یم  ماجنا  تساوخ  یم  هک  ار  يزیچ  ره  دوب  راوتـسا  وا  تموکح  تشاد و  ار  یناسنا  لقع  دروم  نیا  رد  وا  دیوگ :  سپس 
لطاب و ینامـسآ  دوبعم  زج  يدوبعم  ره   : » تفگ دـناوخ و  ارف  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هب  ار  مدرم  سپ  دـنادرگرب  ار  وا  حور  دـنوادخ 

يادخ زج  تسا  دوبان 
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 . « نامسآ

دنا هتفگ  یخرب  متفای  فلتخم  وا  دروم  رد  ار  باتک  لها  نم  تفگ :  خساپ  رد  تفر ؟  ایند  زا  نمؤم  وا  ایآ  دنتفگ :  هینم  نب  بهو  هب 
ناریو ار  سدقملا  تیب  دنازوس و  ار  ینامسآ  ياهباتک  تشک و  ار  ناربمایپ  وا  دنا  هتفگ  یخرب  دروآ و  نامیا  دوخ  گرم  زا  شیپ  وا 

 ( 31 تشگن ( .  لوبق  وا  هبوت  سپ  تخاس 

نم و   : » لاعتم دنوادخ  لوق  ریسفت  رد  نوچ  دنیامن  ریسفت  نایحیسم  ررض  هب  دوخ و  حلاصم  بسح  رب  ار  نآرق  دنا  هتـساوخ  نایدوهی 
دجاسم رد  ار  ادخ  مان  رکذ  هک  يدرف  نآ  زا  رترگمتـس  تسیک  « » اهبارخ یف  یعـس  همـسا و  اهیف  رکذی  نا  هللا  دـجاسم  عنم  نّمم  ملظا 

تیب يزاس  ناریو  رب  هک  دـشاب  یم  رـصنلا  تخب  رگناریو  نآ  زا  دوصقم  دـنا  هتفگ  دراد » .  شـشوک  اهنآ  یبارخ  رد  دـنک و  یم  عنم 
 ( 32 دومن ( .  مادقا  سدقملا 

هب هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مرکا (  ربماـیپ  دورو  عناـم  هک  ناـنآ  تسا  هتـشگ  لزاـن  شیرق  نیکرـشم  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  یتروـص  رد 
 ( 33 دندوب ( .  مارحلا  دجسم 

تسا و هدمآ  دوجو  هب  هریس  خیرات و  ياهباتکرد  يدیدش  فالتخا  ربمایپ  لایناد  رصنلا و  تخب  هب  طوبرم  یخیرات  ثداوح  دروم  رد 
رد یسلجم  دوخ ج 1 ص 387 و  خـیرات  رد  يربط  لماکلا ج 1 ص 104 و  رد  ریثا  نبا  هک  نانچنآ  تسا  هدمآ  دـیدپ  داضتم  لاوقا 

تاماهبا اب  مأوت  هک  زارد  رود و  ینامز  هلـصاف  هب  تافالتخا  نیا  ءاشنم  دیاش  دـنا و  هدـش  اهنآ  ضرعتم  راونالا ج 14 ص 355  راحب 
یم زاب  دشاب  یم 
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 ( 34 ددرگ ( . 

وا تسد  رد  سپ  درب  لباب  هب  ار  نانآ  تفرگ و  تراسا  هب  ار  رفن  رازه  داتفه  وا   » تسا هدمآ  رصنلا  تخب  دروم  رد  یسربط  ریـسفت  رد 
نانآ هب  لاعتم  دـنوادخ  سپـس  دـنتفرگ  یم  یگدرب  هب  ار  ناشنادـنزرف  اهنآ و  ناـشدالوا ،  نایـسوجم و  هک  دـندنام  یقاـب  لاـس   100

زاب سدـقملا  تیب  هب  هک  دومن  رما  دوب  لاعتم  يادـخ  هب  فراع  هک  سراپ  ناهاشداپ  كولم و  زا  یکی  هب  سپ  دومن  ناسحا  لضفت و 
 . دنادرگ

تیـصعم داسف و  هب  هرابود  زاب  دـندوب و  تدابع  تعاطا و  رد  میقتـسم  قیرط  هب  لاس  دـص  سدـقملا  تیب  هب  تشگزاـب  زا  سپ  ناـنآ 
تخاس و ناریو  ار  سدقملا  تیب  هرابود  دمآ و  نانآ  غارـس  هب  دوب  سوخایتنا  شمان  هک  مور  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  سپ  دنتـشگزاب 

 ( 35 تفرگ ( .  تراسا  هب  ار  نآ  نانکاس  لها و 

* * *

رصنلا تخب  ياهراتشک  رد  یبلک  نبا  يأر  مراهچ :  شخب 

دوهی اـب  سپ  دـندوب  هتفرگ  دوخ  هفرح  ار  اـمرخ  تعارز و  هک  دنتـشاد  دوجو  هقلاـمع  زا  يا  هدـنامیقاب  مهرج و  زا  یعمج  برثـی  رد 
 ( 36 دندرک ( .  هطلاخم  دندومن و  تماقا 

یلص فیرش (  يوبن  دهع  هب  کیدزن  درک و  یم  یگدنز  ع )  نیرهاط (  همئا  دهع  رد  مود  لوا و  نرق  رد  هک  یبلک  بئاس  نب  دمحم 
نطو يالج  سدـقملا و  تیب  يزاس  ناریو  اهنت  وا  هکلب  تسا  هدومنن  رکذ  رـصنلا  تخب  طسوت  ار  دوهی  ماع  لـتق  دوب  هلآو )  هیلع  هللا 
( ؟  تساجک دوهی  ياه  ماع  لتق  اهلتق و  سپ  تسا  هدرک  وگزاب  ار  ناـنآ  زا  يرگید  تمـسق  نتخاـس  ریـسا  دوهی و  زا  یخرب  ندومن 

 ( 37

ینابرق زا  نانآ  دوصقم  رگا 
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هکرعم نآ  وسرت  نوبج و  دوهی  هک  دوش  یمن  هتفگ  ماع  لتق  هک  اهنیا  هب  دنا ،  هدش  هتشک  گنج  يانثا  رد  هک  دنشاب  يدارفا  نامه  اه 
 . دنا هدیمان  راتشک  مه  ار  هدروخ  تسکش  ياه 

هک دشاب  یم  دمحم  نب  ماشه  شرـسپ  یبلک و  بئاس  دمحم  ياهباتک  نامه  دـشاب ،  یم  دامتعا  دروم  هک  یعبانم  رداصم و  نیرتمهم 
رفن ود  نآ  راثآ  زا  هکنیا  زج  دینک  یمن  ادیپ  ار  یمالـسا  باتک  چیه  دـنا و  هتفرگ  ارف  اهنآ  زا  یمالـسا  ياهباتک  یلـصا  رداصم  رتشیب 

 . ددرگ عقاو  هعجارم  دروم  سپ  دشاب  هتفرگ  ارف 

* * *

رصنلا تخب  تسد  هب  دوهی  ندشن  هتشک  لئالد  مجنپ :  شخب 

 ( 38 دنا ( .  هدومنن  رکذ  ار  دوهی  قح  رد  رصنلا  تخب  دروم  رد  یئاه  ماع  لتق  نارگید  ءادفلا و  یبا  يدوعسم و  یبلک و  نبا   . 1

هب قاش  ياهراک  رد  ای  هدومن  نطو  يالج  ار  نانآ  هکلب  دنتـشک  یمن  ار  ناریـسا  هک  تشاد  ناـیرج  نآ  رب  مدرم  هنیرید  گـنهرف   . 2
 . دنتفرگ یم  راک 

نآ رصنلا  تخب  هکنیا  ات  دوبن  وجگنج  رفن  رازه  نایدوهی 180  نیب  رد  نامز  نآ  رد   . 3

لعج غورد و  ساـسا  رب  هراومه  هک  دـشاب  یم  يدوهی  راـبحا  تاـئارتفا  زا  رما  نیا  هکلب  دـهد  بیترت  یهاـگنابرق  دـشکب و  ار  دادـعت 
کی زا  شیب  سدقملا  تیب  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دشاب  هدوب  وجگنج  رازه  سدقملا 180  تیب  رد  رگا  نوچ  دـنیامن  یم  تکرح 
ادیپ یخیرات  صن  کی  دشاب و  یم  زور  نآ  یخیرات  تایعقاو  زا  رود  دـیعب و  رایـسب  رما  نیاو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نکاس  رفن  نویلیم 

 . دشاب هدومن  دییأت  سدقملا  تیب  رهش  رد  ار  گرزب  دادعت  نیا  هک  دوش  یمن 

یخیرات صوصن   . 4
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نانآ دنتشاد و  دوجو  لافطا  نانز و  نانآ ،  نیب  رد  درب  لباب  هب  دومن و  ریسا  ار  رفن  رازه  داتفه  دودح  رصنلا  تخب  هک  دنراد  حیرـصت 
 ( 39 درک ( .  ادیپ  طالتخا  نایسوجم  تناید  اب  نانآ  تناید  دندش و  هداد  ناکسا  لباب  رهش  رد 

ماع لتق  لعج  نآ  ياههار  زا  یکی  تسا  یئامن  مولظم  تیمولظم و  راـهظا  رب  ینتبم  هشیمه  دوهی  هدـش  هتخانـش  فورعم و  هیرظن   . 5
 . دشاب یم  نارگید  فطاوع  بلج  دصق  هب  یلایخ  ياه 

هک دنتـسه  نایدوهی  نیا  دـشاب .  یم  سدـقملا  تیب  رد  رـصنلا  تخب  یلایخ  ياهراتـشک  نامه  اه  ماع  لـتق  اهراتـشک و  نیا  زا  یکی 
قیاقح نیا  رب  سپس  دنتشک و  ار  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  ناوریپ  کت  کت  دندومن و  داجیا  ماش  رد  نایحیـسم  يارب  نوخ  ياهمامح 

 . دنداد ناشن  سوکعم  ار  ایاضق  دنتشاذگ و  شوپرس  ملسم 

رس رب  سپس  دنتشک  ار  مه  ناناملسم  يراصن و  نینچمه  دنتشک و  ربتعم  حیحـص و  صوصن  ساسا  رب  ار  ادخ  ناربمایپ  یتح  نایدوهی 
 . یتقیقح هن  دراد و  لصا  هن  هک  ییاه  ماع  لتق  دنداد .  رس  هیرگ  دنتسشن و  یلایخ  ياه  ماع  لتق 

هزرابم نانآ  هب  هک  ار  يربمایپ  ره  هوشم و  ار  اـهنآ  رب  زوریپ  ربهر  ره  هرهچ  هک  تسا  هدـش  يرازگاـنب  ساـسا  نیا  رب  دوهی  هماـنرب   . 6
 . دنزاس شوشم  دیامن 

هتخانش رگمتس  ملاظ و  وا  ات  دنزادنا  يو  ندرگ  هب  دنا  هدوب  هاشداپ  هدنامرف و  نآ  رـصاعم  هک  ار  یناربهر  مامت  مئارج  ناهانگ و  سپ 
 ! دنشاب هدیدمتس  مولظم و  نایدوهی  اهنت  دوش و 

وا دنا و  هتخاس  هوشم  ار  مالسلا )  هیلع  یسیع (  ترضح  ترهش  نسح  نانآ 
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 ( . هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا (  ربمایپ  قح  رد  نینچمه  دنا و  هدومن  مهتم  ءارتفا  غورد و  ماسقا  مامت  اب  ار 

دزاس لقتنم  لباب  هب  ریسا  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  تشادن  یموزل  رگید  دوب  هتفرگ  قلعت  نایدوهی  نتـشک  رب  رـصنلا  تخب  هیرظن  رگا   . 7
رب گنج  رد  رـصنلا  تخب  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  رب  یخیرات  صوصن  رهاظ  زا  هچنآ  دـنوش  هتفرگ  راک  هب  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ات 

 . دوب هتخاس  ناریو  ار  نانآ  ياهرهش  هکنآ  زا  سپ  داد  لاقتنا  شیوخ  ياهرهش  هب  ریسا  ناونع  هب  ار  نانآ  سپس  تفای  هبلغ  نانآ 

حیرـص ّصن  ام  قیقحت  زا  سپ  یلو  تشک  ربمایپ  ییحی  نتـشک  ماقتنا  هب  ار  نایدوهی  رـصنلا ،  تخب  هک  دـنا  هدروآ  رابخا  ناـیوار   . 8
ناوت یمن  سپ  دندوب ،  تسرپ  شتآ  یـسوجم و  رـصنلا ،  تخب  ناوریپ  یناث :  رد  و  دشاب ،  هدوب  يأر  نیا  دیؤم  هک  میا  هدومنن  ادـیپ 

 . دهد رارق  مالسلا )  هیلع  ییحی (  دننام  یهلاربمایپ  کی  تباب  زا  يریگ  ماقتنا  هب  ار  نانآ  هک  درک  داجیا  ینید  هزیگنا 

 ( 40 دوب ( .  هلصاف  لاس  دودح 400  رد  رصنلا  تخب  حتف  و  مالسلا )  هیلع  ییحی (  نتشک  نیب  ًاثلاث  و 

 . درب یم  نیب  زا  ار  نایدوهی  راتشک  نیغورد  تیاور  نیا  هک  تسا  ینالوط  تدم  کی  لاس  تدم 400  نیا  و 

* * *

؟  تسا هداد  ماجنا  يراک  هچ  رصنلا  تخب  مشش :  شخب 

دومن و ریسا  ار  یضعب  دناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  یضعب  درک و  هلمح  نایدوهی  هب  رصنلا  تخب  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  تاحیرـصت  رد 
دومن بیقعت  رصم  ات  ار  نانآ  تخاس و  ناریو  ارنانآ  دجسم  تشک و  ار  نانآ  هاشداپ 
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 ( 41 دروآ ( .  رد  دوخ  تیکلام  هب  ار  رصم  و 

رد راتـشک  لتق و  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هتفرگ  تروص  رـصنلا  تخب  طسوت  دوهی  تراسا  هک  دـیامن  یم  نییبت  یخیراـت  صن  نیا 
 . دوب هداد  خر  گنج  هصرع 

لاتق زا  رارف  سرت و  نبج و  هب  فورعم  نایدوهی  هک  یلاح  رد  تسا و  یعیبط  رما  کی  گنج  هصرع  رد  نیفرط  ياهورین  ندش  هتشک 
دارفا ندـش  هتـشک  اهرارف و  اهفعـض و  هکنیا  زج  دـنرادن  يا  هراچ  دـنزرویم و  عانتما  نآ  نایب  زا  یلو  دنتـسه ،  گنج  رد  تمیزه  و 

شوپرـس ار  دوخ  ياهرارف  اهتمیزه و  ات  دومن  ماع  لتق  ار  نانآ  رـصنلا  تخب  هک  دـنیوگ  یم  نانآ  دـنمانب .  ماع  لتق  ناونع  هب  ار  دوخ 
زور رگید  رـصنلا ،  تخب  يزور  نانآ  دنا  هتخیر  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هک  دنزاس  مهتم  يزیرنوخ  تمهت  هب  ار  نادنمزوریپ  دـنراذگ و 

رد زواـجتم  حلـسم و  دوهی  هاپـس  هک  یلاـح  رد  دـنتخاس  مهتم  دوـهی  نوـخ  نتخیر  هب  ار  ناناملـسم  رگید  زور  يراـصن و  ناـیمور و 
 . تسا هداد  رارق  راتشک  لتق و  دروم  ار  نانیا  هکرعم  نیمزرس 

* * *
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 . هیآ 61 فّصلا ،  [- 2]

 . هیآ 69 بازحا  هروس  [- 3]

 . هیآ 18 هدئام  هروس  [- 4]

 . هیآ 140 هرقب  هروس  [- 5]

 . هیآ 138 فارعألا  [- 6]

 . هیآ 8 میهاربا ،  هروس  [- 7]

 . 78 نودلخ 2 /  نبا  خیرات  [- 8]

 . 79 نودلخ 2 /  نبا  خیرات  [- 9]

 . نودلخ ج 2 ص 79 نبا  خیرات  نازیملا ج 1 ص 196 ،  ریسفت  [- 10]

لیزنتلا ج 1 ص 159 رادلا  جدهشم 2 ص 79 ،  دمحم  ازریم  فیلات  قئاقدلازنک  ریسفت  [- 11]
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 . نارمع لآ  هروس  زا  هیآ 40  لیذ 

قودص ص خیـش  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  یناتـسرهش ج 2 ص 5 ،  لحنلا  للملا و   318  - 206 هیقابلا ص 204 -  راثألا  [- 12]
 . يربط ص 13 ریرج  نب  دمحم  تازجعملا  رداون   - 157

 . يدون ج 20 ص 148 نیدلا  ییحم  عومجملا  [- 13]

 . یجنایم ج 2 ص 290 يدمحا  لوسرلا  بیتاکم  [- 14]

 . نیشیپ عبنم  [- 15]

 . نودلخ ج 2 ص 123 نبا  خیرات  [- 16]

 . نودلخ ج 2 ص 123 نبا  خیرات  [- 17]

 . یناعنص ج 1 ص 56 ریسفت  دهاجم ج 1 ص 358 ،  ریسفت  نایبلا ج 6 ص 223 ،  عمجم  ریسفت  [- 18]

 . یئابطابط ج 1 ص 197 همالع  نازیملا  ریسفت  [- 19]

 . یئابطابط ج 16 ص 41 نازیملا ،  ریسفت  [- 20]

 . يزوجلا ج 1 ص 116 نبا  ریسملا ،  داز  يربط ج 15 ص 30 ،  ریرج  نبا  نایبلا  عماج  [- 21]

 . 6  ، 5 تایآ 4 ،  ءارسا  هروس  [- 22]

 . يربط ج 1 ص 411 ریرج  نبا  نایبلا  عماج  [- 23]

 . يزوج ج 2 ص 298 نبا  ریسملا  داز  [- 24]

 . رکاسع ج 40 ص 331 نبا  قشمد  هنیدم  خیرات  [- 25]

 . ءادفلا ج 2 بیبح  نب  دمحم  ربحملا  [- 26]

 . هیاهنلا ج 2 ص 65 هیادبلا و  [- 27]

 . . نودلخ ج 6 ص 97 نبا  خیرات  [- 28]

 . يرذالب ج 1 ص 25 نادلبلا ،  حوتف  [- 29]
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 . 124 نودلخ 3 /  نبا  خیرات  [- 30]

 . یناعنص ج 2 ص 393 نآرقلا  ریسفت  [- 31]

 . يربط ج 1 ص 696 ریرج  یبا  نایبلا  عماج  [- 32]

 . يربط ج 1 ص 696 ریرج  نبا  نایبلا  عماج  [- 33]

 ، يرکسع ص 455 نسح  ماما  ریسفت  [- 34]
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 . يدوعسم ص 84 هیصولا  تابثا 

 . یسربط ج 6 ص 223 ریسفت  [- 35]

 . ات 18 نادلبلا ج 1 ص 15  حوتف  [- 36]

 . قباس عبنم  [- 37]

 . 18 يرذالب ج 1 ص 15 ،  نادلبلا  حوتف  [- 38]

 . یسربط ج 6 ص 223 ریسفت  [- 39]

 . هیاهنلا ج 2 ص 65 هیادبلا و  [- 40]

 . نودلخ ج 2 ص 80 نبا  خیرات  [- 41]

نایدوهی نایمور و  طباور  مّود :  باب 

یللملا نیب  یلحم و  ياهنامیپ  هب  دوهی  يزرو  تنایخ  لّوا :  شخب 

نانآ دوب  مور  عبات  ماش  دندومن ،  یم  میسقت  تمسق  ود  هب  ار  ناهج  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  فیرـش (  يوبن  تثعب  زا  لبق  ناریا  مور و 
مداصت و سدق  رد  يدوهی  ياهورین  اب  دندمآ  ماش  هب  یمور  ياهورین  هک  یماگنه  دندنار و  تموکح  دالب  نیا  هب  ینالوط  تدم  هک 

 . دندش زوریپ  نایدوهی  هب  هرخالاب  ینالوط  گنج  کی  رد  هک  دندرک  دروخرب 

ماقتنا دنرب و  هلمح  نایمور  هب  هک  دنتخاس  یم  مهارف  تامدقم  دیهمت  ینیچ و  هنیمز  دنتشاد  دندش و  نامیپ  مه  ناریا  اب  نایدوهی  سپ 
 . تفرگارف ار  نامز  زا  ینالوط  تدم  دوهی  مور و  دروخرب  ور  نیا  زا  دنریگب  سپ  نانآ  زا  ار  شیوخ 

تفرگ و تدـش  نانآ  قح  رد  نایمور  ضغب  هنیک و  سپ  دـندومن  یم  ضقن  دنتـسب  یم  نایمور  اب  هک  ار  ینامیپ  دـهع و  ره  نایدوهی 
دنتسیا و یمن  نامیپ  دهع و  رس  ناشدوخ  فولأم  تداع  قبط  نایدوهی  دندمآ  راتفرگ  ینادرگرس  تریح و  هب  نانآ  اب  راتفر  هوحن  رد 
یعـس و تسا و  هدرک  ادیپ  دایدزا  نانآ  قح  رد  ناهج  للم  ضغب  هنیک و  ور  نیا  زا  دنتـسین  دنب  ياپ  دنا  هتـسب  هک  يدـهع  قاثیم و  هب 

 . دنزاس رود  دوخ  ياه  هصرع  زا  ار  نانآ  دنراد  شالت 

* * *

یمور هدنامرف  شاتیت  مّود :  شخب 

ار نآ  دجسم  سدقملا و  تیب  تفرگ و  تسد  هب  ار  نانآ  روما  دومن و  هبلغ  دوهی  رب  ودش  گنج  هصرع  دراو  یمور  هدنامرف  شاتیت ، 
 . دننک عرز  تشک و  نآ  ياج  رد  داد  روتسد  تخاس و  ناریو 
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 ، دیچوک سدق  هب  دروآ و  يور  حیسم  نیئآ  هب  هک  هنالیه  شردام  دمآ و  نیتناتـسنک  رـصع  هکنیا  ات  دندومن  ادیپ  فالتخا  مه  اب  نآ 
ار بوچ  نآ  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  سپ  دـنا .  هتخاـس  بولـصم  نآ  يور  ار  حیـسم  دوخ )  معز  هب  هک (  دوب  یبوچ  يوجتـسج  رد  وا 

تاروذاق و نآ  يور  دنا و  هدنکفا  نیمز  هب  نایدوهی 

 . دنا هتخیر  تافاثک 

ربـق ياـج  ناـکم  نیا  ناـنآ  معز  هب  هک  تخاـس  ار  تماـیق  ياـسیلک  نآ  ياـج  هب  دیـشک و  نوریب  تاـفاثک  ریز  زا  ار  بوچ  نآ  سپ 
هلابز داد  روتسد  هنالیه  نینچمه  تخاس و  ناریو  دوب  هدنام  یقاب  تیب  ترامع  زا  هچ  ره  دشاب و  یم  مالسلا )  هیلع  حیسم (  ترضح 

 ( مالـسلا هیلع  حیـسم (  ربق  هب  هک  هچنآ  ربارب  رد  دزاس  ناهنپ  ار  نآ  هاگیاج  دنناشوپب و  ار  نآ  ات  دنزیرب  هرخـص  يور  ار  اهتفاثک  اه و 
اجنآ رد  مالـسلا )  هیلع  حیـسم (  یـسیع  هک  تسا  یهاگیاج  نآ  دـندرک و  انب  ار  محل  تیب  هلبزم ،  ربارب  رد  ناـنآ  دـندوب  هداد  ماـجنا 

 ( 42 دش ( .  هنحص  دراو  مالسا  هک  نآ  ات  دوب  لاونم  نیا  هب  تیعضو  تسا  هدیدرگ  دلوتم 

هب رهش  نیا  سپ   ( 43 دومن ( .  انب  ار  هینطنطـسق  تفریذپ و  ار  تیحیـسم  نیئآ  هک  تسا  مور  ناهاشداپ  زا  يدرف  نیتسخن  نیتناتـسنک 
وا مان  هب  سپ  داد  هعسوت  ار  نآ  نیطنطسق  سپس  دوب  دوجوم  سنازیب  مان  هب  رهـش  نآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  یلو  تشگ  هدیمان  وا  مان 

مالسا  » ار نآ  مان  ودندومن  حتف  ار  نآ  دندمآ و  مالسا  ياهورین  هک  نآ  ات  دش  هدیمان 
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رد یسربط   ( 44 دوب ( .  حیـسم  دالیم  زا  دـعب  لاس  دودح 300  تینارصن  هب  نیطنطسق  لوخد  و  مالـسا ،  رهـش  ینعی  دنتـشاذگ  لوب »
یـسیع نانآ  معز  هب  هک  نآ  لیلد  هب  درب  تراسا  هب  ندرا  نیطـسلف و  زا  ار  لیئارـسا  ینب  هدنامیقاب  وا  هک  تسا  هتفگ  نیطنطـسق  دروم 

لاس رد  نایمور  رب  سراف  يزوریپ  زا  نایدوهی  سپ  دندمآ  یم  مه  رس  تشپ  ثداوح   ( 45 دنا ( .  هتشک  ار  مالسلا )  هیلع  میرم (  نب 
مه ضرالا و  یندأ  یف  مورلا  تبلغ   » دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  دندش و  لاحشوخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  دهع  رد  620 م 

زیزعلا وه  ءاشی و  نم  رـصنی  هللارـصنب  نونمؤملا  حرفی  ذـئموی  دـعب و  نم  لبق و  نم  رمألا  نینـس هللا  عضب  یف  نوبلغیـس  مهبلغ  دـعب  نم 
 . . . « دش دنهاوخ  بلاغ  يدوز  هب  ندش  بولغم  زادعب  نانآ  دـش و  بولغم  نیمزرـس  نیرت  کیدزن  رد  مور  ینعی :   ( » 46 میحرلا ( »

ار همامق  ناکم  سپ  دـنا  هدرک  تموکح  سدـقملا  تیب  رب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  يوبن (  تثعب  زا  شیپ  لاس  دصیـس  دودـح  يراصن 
ردام تسا .  وا  هب  بوسنم  هک  يرهـش  مان  هب  درک  انبار  نآ  نیطنطـسق  هاشداپ  ردام  هک  دـنتخاس  یئاـسیلک  اـجنآ  رد  دـندرک و  كاـپ 

ترـضح دـلوت  هاگیاج  رد  ار  محللا  تیب  يراـصن  تهج  سپ  داد ،  روتـسد  شدـنزرف  هب  هک  تسا  یناقدـنب  ینارح  هنـالیه  هاـشداپ ، 
لحم نانآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـنداد .  رارق  ربق  هاگیاج  رد  ناشدوخ  روصت  هب  انب  زین  ار  اسیلک  دومن و  اـنب  مالـسلا )  هیلع  حیـسم ( 

دوهی هلبق 
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 ( 47 دندوب ( .  هدرک  لمع  دروم  نآ  رد  دیدج  میدق و  رد  نایدوهی  هچنآ  لباقم  رد  دنداد ،  رارق  هلبزم  ار 

؟  دنتشک ار  دوهی  زا  يدایز  دادعت  نایمور  ایآ  موس :  شخب 

رداـم و هارمه  هک  دـنتخاس  روبجم  ار  وا  دـندوب و  وا  يوجتـسج  رد  دنـشکب و  ار  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  دنتـساوخ  یم  یتـقو  دوـهی 
نامسآ هب  نم  تفگ :  داد و  ماجنا  نانآ  هب  ار  دوخ  دهع  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  سپ  دوش  هدنهانپ  هوک  رد  يراغ  هب  دوخ  نویراوح 

دش و هکت  ود  هوک  سپ  دندوب  راغ  نآ  تسارح  رد  دوهی  دـیامن .  لمحار  مالـسلا )  هیلع  یـسیع (  ات  دـمآ  يربا  موش و  یم  هدرب  الاب 
یسیع يافتخا  لحم  هب  نانآ  يامنهار  هک  ار  یسک  نآ  دندش و  راغ  لخاد  نایدوهی  سپس  دومن .  دنلب  ار  مالسلا )  هیلع  یـسیع (  ربا 

دنتفرگ و ار  مالسلا )  هیلع  یسیع (  نارای  باحـصا و  دنتخاس و  بولـصم  ار  وا  دندومن و  يدعت  وا  هب  دنتفرگ و  دوب  مالـسلا )  هیلع  ) 
وا تموکح  تحت  نایدوهی  نامز  نآ  رد  دیسر و  مور  هاشداپ  هب  دوهی  تکرح  نیا  ربخ  دنداد .  رارق  هجنکـش  دروم  دندومن و  سبح 

دنتخاس بولصم  ار  وا  دندومن و  ملظ  يدعت و  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  درک  یم  یگدنز  يدرف  وت  روشک  رد  دنتفگ  وا  هب  دنتـسیز  یم 
تسا و ادخ  هداتسرف  لوسر و  هک  داد  یم  ربخ  مدرم  هب  هک  دوب  يدرف  وا  دنداد  رارق  باذع  هجنکش و  دروم  ار  وا  نارای  باحصا و  و 

افش نایصنرب  هب  دومن ،  یم  هدنز  ار  ناگدرم  داد و  یم  هئارا  ار  اه  یتفگش  بئاجع و  نانآ  هب 
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 . داد یم  ناج  اهنآ  هب  دروآ  یم  رد  هدنرپ  تروص  هب  لگ  زا  داد و  یم 

یسیع نئارق  نید و  دروم  رد  نانآ  زا  تخاس و  دازآ  دوهی  لاگنچ  زا  ار  نانآ  داتـسرف و  يدصاق  نّویراوح  يوس  هب  مور  هاشداپ  سپ 
سپ دمآ  رد  مالسلا )  هیلع  یـسیع (  نید  هب  وا  دندرک ،  وگزاب  وا  يارب  ار  یـسیع  میلاعت  نویراوح  دومن  ياهـشسرپ  مالـسلا )  هیلع  ) 

مارکا و تفرگ و  لیوحت  دندوب  هدومن  بولـصم  نآ  يور  هک  یبوچ  نآ  دومن و  نفد  دروآ و  نیئاپ  دـندوب  هدومن  بولـصم  ار  هچنآ 
 ( 48 تخاس ( .  رطعم  دومن و  ناورف  مارتحا 

نآ نانآ  ور  نیا  زا  تخاس  هدنز  ءایحا و  ار  وا  دنوادخ  سپس  دنیوگ  یم  دنراد و  دوهی  طسوت  یسیع  ندش  هتـشک  هب  داقتعا  يراصن 
 . دنیامن یم  میظعت  دوب ،  هدش  بولصم  نآ  يور  هک  ار  یبوچ 

یمئاد ياهگنج  مراهچ :  شخب 

وا دومن .  شالت  یعس و  سدق  کلمت  دروم  رد  دوهی  رارشا  زا  یکی  دیسر ،  یهاشداپ  هب  مور  ربهر  هدنامرف و  سایرتمد  هک  یماگنه 
شیپ دنک و  تعاطا  دیامن و  تاقالم  وا  اب  ات  دمآ  نوریب  سدـق  هاشداپ  ادوهی  داتـسرف و  سدـق  کلمت  يارب  ار  روتافین  دوخ  هدـنامرف 
نامیپ دـهع و  نایدوهی  دوخ و  نیب  دومن و  لیامت  دوهی  حلـص  تملاسم و  هب  روتاـفین  سپ  دومن .  میدـقت  اـه  هفحت  ایادـه و  وا  يور 
بیرف ار  وا  هک  داد  ربخ  وا  هب  ار  روتافین  وا ،  هدنامرف  تالیامت  دـیدرگ و  راپـسهر  هاشداپ  سایرتمد  يوس  هب  نهاک  سومینک  تسب . 

هب ار  ادوهی  هک  داد  روتسد  دومن و  قیوشت  صیرحت و  ار  دوخ  هدنامرف  سپ  دنا  هداد 
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هارمه روتافین  دومن .  رارف  هرماس  رهش  هب  وا  دیـسر و  ادوهی  شوگ  هب  هاشداپ  میمـصت  نیا  دتـسرفب .  وا  فرط  هب  هتـسب  ریجنز  تروص 
وا ناـمرف  تحت  هک  ار  مور  نایهاپـس  بلغا  داد و  رارق  تمیزه  دروم  درک و  هلمح  وا  رب  ادوهی  سپ  درک  بیقعت  ار  وا  دوـخ  ناـیهاپس 

نـشج دیع و  ار  زور  نیا  نایدوهی  تخاس .  بولـصم  سدقم  تیب  لکیه  يور  ار  وا  دیدرگ و  زوریپ  وا  دوخ  رب  دعب  تشک و  دـندوب 
زا رفن  رازه  هارمه 30  ار  شیوخ  ناهدـنامرف  زا  رگید  یکی  سایرتمد )  مور (  هاشداپ  سپـس  دـشاب  یم  رازآ  زور 13  نآ  دـنتفرگ و 

دنداد يرارف  ار  ادوهی  دوخ  کلم  زا  دندمآ و  نوریب  سدقملا  تیب  زا  دوهی  نایهاپس  دومن .  مازعا  ادوهی  اب  گنج  يارب  مور  نایهاپس 
بیقعت ار  نانآ  رگید ،  هدنامرف  سورتیعل »  . » دندنام یقاب  وا  اب  نایهاپـس  زا  یمک  دادعت  دـندیدرگ و  هدـنکارپ  قرفتم و  اه  هرد  رد  و 

دندـش نوریب  نانآ  دـض  رب  مور  ناگدـننک  نیمک  دـندیدرگ و  مزهنم  دوهی  سپ  درک .  نیمک  دومن و  دروخرب  وا  اب  ادوهی  سپ  دومن 
 ( 49 دیدرگ ( .  نوفدم  شردپ  رانک  رد  دش و  هتشک  دوخ  نایرهشمه  زا  يریثک  دادعت  اب  ار  دوهی  سپ 

دوهی طسوت  يراصن  راتشک  مجنپ :  شخب 

حاـبم ار  يراـصن  نوخ  دومن و  مکاـح  لاـس  ود  ار  رـصیق  شلاـگ  توف  زا  سپ  تشک و  ار  يراـصن  زا  يریثـک  دادـعت  مور ،  سرطپ 
 ( 50 تخاس ( . 

دنداد نتشک  هب  ار  هورگ  ود  ره  دندومن و  مایق  يراصن  ّدض  رب  مه  دوهی و  ّدض  رب  مه  مور  رافک  هک  تسا  هدمآ  رگید  صوصن  رد  و 
نیا و 
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 ( 51 دوب ( .  شطیط )  سوقیق (  هدنامرف  طسوت  راک 

یلایخ ياهراتشک  هک  دنراد  يرارصا  هچ  نایدوهی  تسا  نینچ  نیا  هک  الاح  دنتسه  ادخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  نانمشد  ًامومع ،  رافک 
دنزاس دوبان  وحم و  تسا ،  هتفریذپ  تروص  ناناملسم  نایحیسم و  دروم  رد  هک  ار  یعقاو  ياهراتشک  دنهد و  بیترت  دوهی  قح  رد  ار 

؟

 ، دنا هدرک  افیا  یمالسا  هریس  رد  دوهی  رابحا  هک  یمهم  ریطخ و  شقن  نآ  اجنیا  رد 

 . دشاب یم  هبنم  نب  بهو  مالس و  نب  هللادبع  رابحألا  بعک  لاثما  نامه  نانآ  ددرگ و  یم  راکشآ 

دون رب  غلاب  اهنآ  ددع  هک  ار  نایحیـسم  زا  يریثک  دادعت  مور ،  ياراصن  رب  نایناریا  يزوریی  ماگنه  هب  نایدوهی  هک  دنا  هتـشون  ناخروم 
زا لاس  دنچ  زا  سپ  دـیدرگ  زوریپ  سراف  رب  لقره  هک  یماگنه  و   ( 52 دندرک ( .  ماع  لتق  ارنانآ  دندومن و  يرادـیرخ  دوب  رفن  رازه 

 . دومن نوریب  رهش  نآ  زا  دندوب  هدنام  یقاب  سدق  رد  هک  ار  نانآ  تفرگ و  ماقتنا  دومن و  هیبنت  ار  دوهی  ناریا ،  مور و  گنج  هعقاو 

زگره هک  دـندرک  طرـش  سدـق  حـتف  ماگنه  باطخ  نب  رمع  اب  هک  دوب  ور  نیا  زا  دـندرک و  درط  سدـق  زا  ار  نایدوهی  بیترت  نیا  هب 
دیق نانآ  عفن  هب  حلـص  هدـهاعم  رد  ار  هتکن  نیا  داد و  رارق  تباجا  دروم  ار  ناـنآ  تساوخرد  مه  وا  دـهدن و  ناکـسا  نآ  رد  ار  دوهی 
 . ) دوب يرجه  لاس 17  قباطم  يدالیم  لاـس 638  رد  عوضوم  نیا  تسا و  هدرک  تبث  شیوخ  خـیرات  رد  يربط  هک  ناـنچنآ  دومن . 

 ( 53

دوهی اب  يراصن  طباور  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ 
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 : دیامرف یم  نینچ 

رد دنتـسین  يراوتـسا  زیچ  ساسا  رب  ناـیدوهی  هک  دـنتفگ  مه  يراـصن  دنتـسین و  يراوتـسا  زیچ  ساـسا  رب  يراـصن  هک  دـنتفگ  دوهی  »
ام تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنتـسناد  یم  هک  يدارفا  دنتفگ  ار  نانآ  راتفگدننامه  دـنناوخ و  یم  باتک  ود  ره  هک  یتروص 

 ( 54 دنراد ( » .  فالتخا  مه  اب  هچنآ  رد  دیامن  یم  يرواد  مکح و  نانآ  نیب 

هب تبسن  دوهی  ربح  رابحألا  بعک  هک  يا  هقالع  بسح  رب  دومن  سدق  لخاد  زین  ار  دوهی  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  هدش  دقعنم  طرـش  رمع 
هضراعم و زا  هکنیا  يارب  دیامن و  ادـیپ  یـصالخ  دوب ،  هتخاس  دـقعنم  يراصن  اب  هک  یطرـش  نآ  زا  رمع  هکنیا  يارب  تشاد و  رما  نیا 
هک تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  ص )  ادخ (  ربمایپ  هک  دوب  نیا  شدافم  هک  دنتخاس  دوخ  زا  یثیدح  دنامب ،  نوصم  هباحـص  دروخرب 

 . دنتسرفب ماش  هب  ار  نایدوهی 

* * *

هنیدم ماش و  رد  دوهی  ابادخ  ربمایپ  طباور  مّوس :  باب 

ماش رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  لتق  دروم  رد  دوهی  شالت  لّوا :  شخب 

ادـخ هب  شاب ،  رذـحرب  وا  دروم  رد  دوهی  زا  درگرب و  دوخ  رهـش  هب  تدوخ  ردارب  رـسپ  ار  هک  تفگ :  بلاطوبا  هب  ماـش  هار  رد  اریحب 
نأش و ار  تردارب  رسپ  نوچ  دننک  یم  هبلاطم  وا  قح  رد  ار  يّرش  هنیآ  ره  متخانـش  نم  هک  ار  يزیچ  دنـسانشب  دننیبب و  اروا  رگا  مسق 

 . يربب دوخ  دالب  هب  ار  وا  رت  عیرس  هچ  ره  امن  ششوک  یعس و  سپ  تسا  يدنلب  تبترم 

هدرک تیاور  هماع  هک  هچنآ  قبط  دندرک  لایخ  سپ  دناسر  هکم  هب  ار  وا  رت  عیرـس  هچ  ره  ماش ،  تراجت  نایاپ  زا  سپ  بلاطوبا  سپ 
هک سیرد » مامت و  ریرز ،   » هک دنا 
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هاگنآ دوب  هدومن  هدهاشم  رفـس  نیا  رد  اریحب  هک  ار  يزیچ  دندید  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  زا  دندوب  باتک  لها  زا  یعمج 
در راک  نیا  زا  ار  نانآ  اریحب  یلو  دـندش ،  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  راتـساوخ  نانآ ،  سپ  دوب .  بلاطوبا  شیومع  اـب  هک 

نانآ رگا  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدـمآ  وا  قح  رد  باتک  رد  هک  یتایـصوصخ  تافـص و  نآ  دـنکفا و  ناـنآ  داـی  هب  ار  ادـخ  دومن و 
هب وا  هک  ار  يزیچ  دنتخانش  هکنآ  ات  دوب  شیوخ  هدارا  رد  نانچمه  نانآ  دنیامن .  یمن  ادیپ  تاجن  زگره  دننز  یمادقا  نینچ  هب  تسد 

 ( 55 دندش ( .  فرصنم  تین  نیا  زا  دوب و  هدرک  دزشوگ  نانآ  هب  اریحب  هک  ار  هچنآ  وا  دروم  رد  دندومن  قیدصت  دوب و  هتفگ  نانآ 

دروم رد  هک  دونش  یم  ار  فلتخم  ياهشالت  اه و  هشقن  نیا  هک  یماگنه  دریگ  یم  ارف  ار  وا  تشهد  دنام و  یم  توهبم  ًاتقیقح  ناسنا 
ارم لتق  وا  یلو  مهاوخ  یم  ار  وا  یگدـنز  تایح و  نم   : » دـیوگ رعاش  دـندوب .  هدومن  حرط  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مرکا (  ربمایپ  لتق 

هدرک ار  وا  لتق  دصق  هکنیا  زج  تسا  هدرکن  تولخ  یناملـسم  اب  يدوهی  چیه   : » دومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دبلط » یم 
 ( 56 تسا ( »

یسوم دنا و  هتشاد  مامتها  مالـسلا )  هیلع  نوراه (  لتق  دروم  رد  هک  ردق  نآ  دنا  هداد  ناشن  يدایز  مامتها  رورت  تایلمع  هب  نایدوهی 
هتشک رهز  اب  ار  وا  هک  دنتخاس  مهتم  ار  مالسلا )  هیلع  ربمایپ ( 

تسا

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( 57 . ) 

دوهی اب  حلص  یمالسا و  تدحو  نامیپ  مّود :  شخب 

ینامیپ یکی  تسا  هدومن  میظنت  هنیدم  هب  دورو  ماگنه  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هک  یئاه  هقیثو  اهنامیپ و  نیرت  مهم  زا 
 . تسا هداد  بیترت  ار  دوهی  ناناملسم و  نیب  زواجت  مدع  نامیپ  ًایناث :  هداد و  بیترت  ار  ناناملسم  تدحو  تسخن  نآ  رد  هک  تسا 

راوتـسا لوصا  مکحم و  تامدقم  تحت  یئوگلا  هنومن و  کیرد  ار  راصنا  رجاهم و  زا  معا  هنیدـم  لئابق  نیب  ریظن  مک  همان  نامیپ  نیا 
 . تسا هداد  رارق 

هک تسا  هدومن  میظنت  دوهی  ناناملـسم و  نیب  يزیمآ  تملاسم  یتسیزمه  ینطو و  تدحو  لوصا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
 . ددرگ یم  فرط  ود  يدعت  ملظ  زا  عنام  دنک و  یم  نیمأت  ار  نیفرط  قوقح 

داجیا ینامسآ  نیئآ  ناوریپ  زا  هورگ  ود  نیب  ار  ینید  تدحو  نیرتگرزب  نامیپ  نیا 

کته نتـشک ،  هلمج  زا  دنداد  ماجنا  يراصن  قح  رد  نایدوهی  هچنآ  سکع  رب  تسا  هدوبن  دهاش  ار  نآ  دننام  خیرات  هک  تسا  هدرک 
 . . . نانآ و ّدض  رب  اهتموکح  کیرحت  تمرح و 

دروم ار  نانآ  قوقح  دـندش و  بکترم  زین  ناناملـسم  قح  رد  دـندوب  هداد  ماـجنا  يراـصن  ّقح  رد  هک  ار  یلاـمعا  نآ  ریظن  ناـیدوهی 
موکحم نایمور  بناج  زا  دوخ  نامز  رد  نایحیـسم  هکنیا  دوجو  اب  دـندومن  کیرحت  نانآ  ّدـض  رب  ار  نانمـشد  دـنداد و  رارق  زواـجت 

 . دندوب هنیدم  نایدوهی  رب  مکاح  ناناملسم  یلو  دندوب 

قاحسا نبا  راتفگ 

دوهی قوقح  هتشون  نآ  رد  هک  تشاگن  راصنا  رجاهم و  نیب  يا  هتشون  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دیوگ :  قاحـسا  نب  دمحم 
نید رد  ار  نانآ  دندناجنگ و  زین  ار 
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 . داد بیترت  یطورش  نانآ  ررض  عفن و  هب  نیمأت و  نیمضت و  ار  نانآ  لاوما  تمرح  دندومن و  تیبثت  دوخ 

 : حلص همانامیپ  نآ  نتم  کنیا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نانآ هارمه  تسا و  هدش  قحال  نانآ  هب  هک  سک  ره  برثی و  شیرق و  زا  ناناملـسم  نانمؤم و  نیب  ربمایپ  دـمحم  فرط  زا  هتـشون  نیا 
نیب ام  دنتـسه  شیوخ  ینوکـسم  هاگیاج  رد  شیرق  زا  نارجاهم  مدرم  رگید  دننام  دنتـسه  يا  هدحاو  تما  نانآ  هک  تسا ،  هدیگنج 
ینب مشج ،  دنیامن .  یم  تخادرپ  نینمؤم  نیب  لدع  یکین و  لامک  اب  ار  دوخ  همیرج  نانآ  دـنهد  یم  ماجنا  ار  هلقاع  رب  هید  ناشدوخ 
قلعت یکی  هب  هک  یئاهبنوخ  هک  هدرک  مزال  مادـک  ره  رب  هدـش و  رکذـتم  سوـالا ،  ینب  تیبنلا و  ینب  فوع ،  ینب  رمع و  ینب  راـجن ، 

 . دنزاس دازآ  هیدف )  لوب (  نداد  اب  ار  شیوخ  ناریسا  دننک و  ءادا  مه  اب  دیاب  دریگب 

نماد ریـسا  ندرک  دازآ  ای  اهبنوخ  نداد  رثا  رب  هک  ینیگنـس  جراخم  رد  دننک و  کمک  ار  هدمآرد  ياپ  زا  دارفا  هب  دیاب  ناناملـسم   . 2
 . دنیامن يرای  اروا  دیاب  ددرگ  یم  ینمؤم  ریگ 

مرجم هچ  رگا  دنوش  دحتم  دیاب  دیآ  رد  متـس  دادیب و  ددص  رد  ای  دنک  یـشکرس  هک  اهنآ  زا  يدرف  ره  دـض  رب  راکزیهرپ  نانمؤم   . 3
 . دشاب اهنآ  زا  یکی  دنزرف 

دنک يرای  یناملسم  دض  رب  ار  يرفاک  دیابن  زگره  دشکب و  يرفاک  نتـشک  رطاخ  يارب  ار  ینمؤم  درادن ،  قح  ینامیا  اب  درف  چیه   . 4
.

تسپ رظن  نیا  زا  تسا  یکی  ناناملسم  مامت  اب  ادخ  دهع  نامیپ و   . 5
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 . دریگب همذب  رافک  ربارب  رد  یتادهعت  دناوت  یم  اهنآ  نیرت 

 . دنرگیدکی نابیتشپ  ناتسود و  ناناملسم   . 6

وا و نایم  یتوافت  و  دوب ،  دـهاوخ  رادروخ  رب  ام  يراـی  کـمک و  زا  درواـیب ،  مالـسا  دـنک و  يوریپ  اـم  زا  ناـیدوهی  زا  يدرف  ره   . 7
دیامن يرای  ار  وا  نمشد  هدرک و  کیرحت  وا  دض  رب  ار  يرگید  ای  دنک و  متس  ار  وا  درادن  قح  یسک  دوب و  دهاوخن  رگید  ناناملسم 

.

یمن تاواسم  تلادع و  زج  رگید  ناملـسم  رظن  بلج  نودب  یناملـسم  چیه  دنوش و  دحتم  ناناملـسم  دیاب  حلـص  نامیپ  دـقع  رد   . 8
 . دنک رارق  رب  حلص  دناوت 

 . دشاب تاواسم  روط  هب  دوش  یم  هتخیر  ادخ  هار  رد  اهنآ  زا  هک  ینوخ  ات  دنور  یم  داهج  هب  بوانت  هب  ناناملسم  ياه  هورگ   . 9

 . دنراد ار  نیئآ  نیرتمکحم  کلسم و  نیرتهب  ناناملسم   . 10

زا ار  یناملسم  دیامن و  دهعت  ای  دنک و  تیامح  شیرق  ناکرـشم  ناج  لام و  زا  درادن  قح  هنیدم )  ناکرـشم  زا  یکرـشم (  چیه   . 11
 . دنک يریگولج  اهنآ  رب  نتفای  تسد 

ددرگ یم  مادعا  لتاق  صخـش  ددرگ  تباث  یعرـش  لئالد  قیرط  زا  تیانج  دـشکب و  تهج  یب  ار  یناملـسم  یناملـسم ،  هاگره   . 12
 . تسا لتاق  دض  رب  یگناگی  داحتا و  ناناملسم  هفیظو  تروص  ود  رهرد  و  دنرذگب .  وا  زا  لوتقم  ءایلوا  هکنیا  رگم 

ای راذـگ و  تعدـب  درادـن  قح  درواـیب ،  ناـمیا  وا  لوـسر  ادـخ و  هب  و  دـنک ،  فارتـعا  ناـمیپ  نیا  تاجردـنم  هب  هک  يدرف  ره   . 13
ار وا  سک  ره  دهد و  هانپ  وا  هب  ای  دنک  يرای  ار  يراکتیانج 
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 . تسین هتفریذپ  وا  زا  یتراسخ  تمارغ و  زگره  و  داب ،  وا  رب  دنوادخ  مشخ  دهد  هانپ  ای  دنک ،  يرای 

 . تسا هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  ادخ و  هشیمه  فالتخا  لح  عجرم   . 14

مود دنب 

 . دنزادرپب یگنج  هنیزه  دوخ  مهس  هب  دیاب  نایدوهی  دنگنج  یم  هنیدم  ظفح  يارب  ناناملسم  هک  اجنآ  ات   . 15

رد نایدوهی  ناناملـسم و  و  دنتلم ،  کی  مکح  رد  دحتم و  ناناملـسم  اب  دـنراصنا )  زا  يا  هریت  فوع  ینب  فوع (  ینب  نایدوهی   . 16
نارگدادیب راکهانگ و  رگم  دندازآ  دوخ  نیئآ  رد  زین  نانآ  ینعی  دنتسین  ینثتـسم  دنب  نیا  زا  اهنآ  ناگدنب  دندازآ ،  دوخ  نید  نیئآ و 

زا روظنم  دننک )  یم  يوریپ  يو  دوخ  زا  ناملاظ  تیب  لها  الومعم  اریز  دـننک ( .  یم  كاله  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  طقف  نانآ  هک 
 . دشابن رگدادیب  ملاظ و  هک  تسا  رارقرب  ناملسم  دوهی و  زا  هتسد  نآ  نایم  رد  داحتا  طباور و  هک  تسا  نیا  ءانثتسا 

رظن زا  دنتسه و  فوع » ینب   » نادوهی ناسب  هبیطش ،  ینب  هبلعث ،  ینب  سوا ،  ینب  هدعاس ،  ینب  ثراح ،  ینب  راجن ،  ینب  نایدوهی   . 17
دوهی مکح  هب  موکحم  هبیطـش » ینب   » هریت و  دنـشاب ،  یم  هبلعث »  » هلیبق زا  يا  هریت  هنفج »  » هلیبـق دـنرادن و  یقرف  مه  اـب  قوقح  اـیازم و 

 . دنتسه فوع » ینب  »

 . دنراد ار  نآ  مکح  هبلعث  ینب  هریت  نانامیپ  مه   . 18

 . دنراد ار  نانآ  دوخ  مکح  دنزار ،  مه  رس و  مه  دوهی  اب  هک  یناسک   . 19

یلص دمحم (   » هزاجا نودب  درادن  قح  سک  چیه   . 20

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
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 . دورب نوریب  نامیب  نیا  زا  هلآو » )  هیلع  هللا 

وا ریگنماد  صاـصق ،  دزیرب  ار  یـسک  نوخ  سک  ره  تسا و  مرتـحم  دارفا  نیا  زا  لوتقم » هب  دـسر  هچ  اـت   » یحورجم ره  نوـخ   . 21
 . دشاب هدیدمتس  لتاق  هکنیا  رگم  تسا  هدرک  كاله  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  ماجنارس  هدش و 

اب هک  سک  ره  تساهنآ و  دوخ  هدهع  رب  مادـک  ره  هنیزه  دـنگنج ،  یم  مه  شوداشود  ناناملـسم  نایدوهی و  هک  یئاهگنج  رد   . 22
 . دیگنج وا  اب  دحتم  تروص  هب  دیاب  دگنجب  نامیپ  نیا  نادحتم 

دوخ نامیپ  مه  قح  رد  دیابن  سک  چـیه   . 24 دنـشاب .  رود  يدب  زا  دیاب  تسا و  یبوخ  یکین و  ساسا  رب  نانامیپ  مه  تابـسانم   . 23
 . درک يرای  ار  هدیدمتس  دیاب  تروص  نینچ  رد  دنک ،  متس 

 . ددرگ یم  مالعا  مرح  هقطنم  نامیپ  نیا  ناگدننک  ءاضما  يارب  برثی »  » لخاد  . 25

 . دیناسر ررض  وا  هب  دیابن  تسا ،  ام  ناج  ناسب  دنا ،  هدش  هداد  هانپ  هک  یناسک  ناگیاسمه  ناج   . 26

 . دوش یمن  هداد  هانپ  شناسک  هزاجا  اب  زج  ینز  چیه   . 27

اب دـنوادخ  تسا  هلآو » )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم (   » هریغ نمؤم و  زا  معا  ناـمیپ  نیا  ناگدـننک  ءاـضما  يارب  تاـفالتخا  عـجرم   . 28
 . درامش مرتحم  رتشیب  ار  نامیپ  نیا  هک  تسا  یسک 

 . دنوش یمن  هداد  هانپ  شیرق  نانامیپ  مه  شیرق و   . 29

موس دنب 

 . دنراد هدهع  رب  ار  برثی »  » كرتشم عافد  نامیپ ،  نیا  ناگدننک  ءاضما   . 30

زا یتوعد  نینچ  هاگره  دنریذپب و  دیاب  دندرک  توعد  نمشد  اب  حلص  يارب  ار  دوهی  ناناملسم ،  هاگره   . 31

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
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 . دشاب فلاخم  نآ  رشن  مالسا و  نیئآ  اب  نمشد  هکنیا  رگم  دننک  لوبق  دیاب  ناناملسم  دریگ  ماجنا  دوهی  فرط 

 . دنشاب یم  داد  رارق  نیا  لومشم  اقآ ،  مالغ و  زا  معا  سوا  نایدوهی   . 32

مراهچ دنب 

 . دنک یمن  تیامح  مرجم  ملاظ و  زا  داد  رارق  نیا   . 33

 . راکهانگ راکمتس و  رگم  تسا  ناما  رد  دورب  نوریب  اجنآ  زا  سک  ره  تسا و  ناما  رد  دنامب  هنیدم  رد  سک  ره   . 34

هدنهد هانپ  ادخ  ینعی  هلآو » )  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوسر  دـمحم  یقتاو و  ّرب  نمل  راج  هللا  نا   » هدومن متخ  هلمج  نیا  اب  ار  نامیپ  نیا 
ام هک  مالـسا  زور  نآ  یـساسا  نوناـق  یـسایس و  داد  رارق  نیا   ( 58 تسادـخ ( .  ربمایپ  دـمحم  تسا و  ناراـک  زیهرپ  ناراـکوکین و 

مالسا رد  یناگمه  رومارد  يراکمه  موزل  یعامتجا و  هافر  هدیقع ،  يدازآ  حور  زا  یلماک  هنومن  میدومن ،  همجرت  ار  نآ  ياهتمـسق 
هچ رگا  داد  رارق  نیا  رد  تسا .  هدرک  نشور  ار  ناگدـننک  ءاضما  مومع  تیلوئـسم  ربهر و  تاراـیتخا  دودـح و  همه  زا  رتـالاب  تسا 

اهدـعب یلو  دـندوب  داد  رارق  فرط  سوا  جرزخ و  نایدوهی  طقف  دـندرکن و  تکرـش  عاـقنیق  ینب  ریـضن و  ینب  هظیرق و  ینب  ناـیدوهی 
 ) ربمایپ داد  رارق  بجوم  هب  تسا :  ریز  ياه  هلمج  نامیپ  نآ  داوم  زا  و  دـندومن .  ءاضما  ار  یئاهنامیپ  ناناملـسم  ربهر  اـب  دارفا  نیمه 
يو نارای  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  ررـض  رب  زگره  هک  ددـنب  یم  نامیپ  هورگ  هس  زا  کـی  ره  اـب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 

هلیسو هب  دنرادنرب و  یمدق 
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نیا نتم  فالخ  رب  هاگره  دنراذگن  وا  نانمشد  رایتخا  رد  بکرم  هحلسا و  دنناسرن و  شنارای  وا و  هب  يررض  حالـس  تسد و  نابز و 
زاب شتسد  اه  نآ  نادنزرف  نانز و  ندرک  ریسا  لاوما و  طبض  نوخ و  نتخیر  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  دننک  راتفر  داد ،  رارق 

عاـقنیق ینب  هیحاـن  زا  دـسا و  نب  بعک  هظیرق ،  ینب  بناـج  زا  بـطخا و  نـب  یح  ریـضن ،  ینب  هورگ  فرط  زا  سپـس  دوـب ،  دـهاوخ 
 ( 59 دندومن ( .  ءاضما  قیریخم 

 . ) دیامن يرادهگن  ات  داد  رارق  مالسلا )  هیلع  نینمؤملاریما (  شیپ  ار  نامیپ  نیا  ادخ  ربمایپ  دندومن و  ءاضما  ار  هقیثو  نیا  دوهی  لئابق 
 ( 60

يوریپ نانآ  زا  مه  ریظنلا  ینب  نایدوهی  دـندومن و  ضقن  ار  هقیثو  نیا  عاقنیق  ینب  دوهی  هکنیا  اـت  دـیدرگن  يرپس  يرایـسب  ناـمز  هتبلا 
 . دینادرگ زوریپ  نانآ  رب  ار  ناناملسم  لاعتم  دنوادخ  یلو  دنتسویپ  نانآ  هب  مه  هظیرق  ینب  دوهی  سپس  دندرک 

عاقنیق ینب  اب  ادخ  ربمایپ  طابترا  مراهچ :  باب 

عاقنیق ینب  لوا :  شخب 

ياهرهش وا  هک  یمایا  نآ  رد  دندوب  هدش  هنیدم  دراو  رصنلا  تخب  ماّیا  رد  راصنا  زا  شیپ  هظیرق  ینب  ریـضنلا و  ینب  عاقنیق ،  ینب  دوهی 
 ( 62 دندوب ( .  هظیرق  ینب  نانمشد  عاقنیق ،  ینب  هک  تسا  رکذ  لباق  و   ( 61 تخاس ( .  یم  ناریو  ار  سدقم 

 ( 63 میتسه ( » ءاینغا  ام  ریقف و  دنوادخ   » دوب هتفگ  هک  تسا  يدرف  نامه  عاقنیق  ینب  دارفا  زا  ساحنف  و 

 . دوب نانآ  دارفا  لاجر و  زا  یکی  زین  مالس  نب  هللادبع 

عاقنیق ینب  اب  تخاس  حرطم  ار  شا  هنالداع  یمالسا  تموکح  دش و  هنیدم  دراو  ادخ  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ 
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ات تشاد  رارمتسا  نامیپ  نیا  تسب و  هدهاعم  یتشآ  حلص و  رب 

 . دومن دمآ  شیپ  نانآ  رازاب  رد  ناملسم  نز  رب  رکم  ناتساد  نآ  هک  يزور 

نب دیز  مه  عاقنیق  ینب  هفئاط  سانـشرس  دارفا  زا  دندیزرویم و  تنوکـس  هرونم  هنیدـم  رد  هظیرق  ینب  عاقنیق و  ینب  ریـضنلا ،  ینب  دارفا 
 ( 64 دوب ( .  هدومن  مالسا  راهظا  بیرف  يور  زا  غورد و  هب  هک  دوب  تیصل 

ندش ناملـسم  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 43  رد  دوب و  نیـصح »  » تیلهاج رد  شمان  هک  تسا  مالـس  نب  هللادـبع  مه  رگید  یکی  و 
 ( 65 دومن ( .  نالعا  ترجه  متشه  لاس  رد  ار  دوخ 

دوخ موق  دحا  گنج  رد  دوب و  هدومن  مالـسا  مالعا  دوب و  دوهی  نادنمـشناد  رابحا و  زا  عاقنیق و  ینب  نادنمتورث  زا  یکی  زین  قیریخم 
يرای تسا و  ربمایپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  دیناد  یم  هک  امش  مسق  ادخ  هب  دوهی !  موق  يا  تفگ :  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار 

ار دوخ  حالس  درادن و  دوجو  يا  هبنـش  تفگ :  خساپ  رد  وا  تسا  هبنـش  زورما  دنتفگ :  خساپ  رد  نانآ  تسا  هفیظو  قح و  امـش  رب  وا 
وا دوب .  دوهی  نیرتهب  قیریخم  تفگ :  وا  لتق  ندینش  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  دیدرگ .  هتـشک  وا  تفاتـش و  ادخ  ربمایپ  يرای  هب  تشادرب و 

دـشاب و هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم (  نآ  زا  نم  یئاراد  لاوما و  مدـش ،  عقاو  تباصا  دروم  نم  رگا  دوب :  هتفگ  دوخ  توف  زا  لـبق 
بثیم لالد ،  هیفاص ،  فاوعا ،  یماسا  هب  دوب  هناخ  تفه  وا  لاوما  عومجم 
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 . دیزرویم تنوکس  نآ  رد  ادخ  ربمایپ  زینک  هیرام  هک  میهاربا ،  ما  هبرشم  ینسح و  هقرب ،  ، 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دومن .  فقو  ار  اه  هناخ  نیا  متفه  لاس  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـقاو  زا  يدوهمس 
ادـخ هار  رد  نسح  ضرق  تخادرپ  تاکز و  تخادرپ  زامن  هماقا  مالـسا ،  هب  ار  نانآ  همان  نآ  رد  هک  تشون  عاقنیق  هلیبق  هب  يا  همان  ( 
 ( 66 میشاب ( . » یم  ءاینغا  ام  تسا و  ریقف  دنوادخ   : » تفگ ار  هلمج  نیا  نانآ  رابحا  نادنمشناد و  زا  یکی  ساحنف  دناوخ ،  یم  ارف 

ْنِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیدرگ :  لزاـن  هیآ  نیا  هفئاـط  نآ  ناـیدوهی  زا  یکی  قح  رد  دـندوب و  هعدـخ  رکم و  لـها  عاـقنیق  ینب  دوهی 
یهورگ زا  رگا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هـک  يدارفا  يا   ( » 67 َنیِِرفاک ( .  ْمُِکناـمیِإ  َدـَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاـقیِرَف  اوُعیُِطت 

« . دندروآ یم  نارفاک  لاح  هب  ناتندروآ  نامیا  زا  سپ  ار  امش  دنتسه  باتک  لها  هک  دیئامن  يرادربنامرف 

هفیرـش هیآ  دندوب و  ناملـسم  نانآ  هک  یلاح  رد  دـیامن  داجیا  ار  جرزخ  سوا و  نیب  گنج  تشاد  شالت  هک  تسا  يدرف  نامه  وا  و 
 . تسا هدیدرگ  لزان  هراب  نیا  رد  قوف 

عاقنیق ینب  گنج  مود :  شخب 

اب دحا  ردـب و  نیب  هلـصاف  رد  دـندرک و  ضقن  ار  یخیرات  نامیپ  هک  دـندوب  یهورگ  نیتسخن  عاقنیق  ینب  هک  تسا  هتفگ  قاحـسا  نبا 
شورف هب  عاقنیق  ینب  رد  ار  نآ  دمآ و  رازاب  هب  عاتم  شورف  تهج  برع  نز  کی  هک  دوب  نآ  گنج  نیا  تلع  دندیگنج و  ناناملـسم 

رد ناناملسم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دناسر 
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زاب ار  وا  هرهچ  تروص و  یعون  هب  دنتـساوخ  نایدوهی  دـندوب  هتـسشن  نایدوهی  زا  يدادـعت  يرگرز  هزاغم  ولج  دـندوب و  ردـب  گنج 
دـش دـنلب  وا  هک  یماگنه  تخود ،  شـسابل  تشپ  هب  ار  نآ  درک و  هجوت  وا  ساـبل  يوس  هب  رگرز  سپ  دـیزرو  عاـنتما  وا  یلو  دـننک 
نیا زا  شدوخ  نید  رثا  رد  نانامـسم  زا  يدرم  ناوج  دیـشک  دایرف  نز  دـندیدنخ و  نایدوهی  سپ  دـش  هدوشگ  شندـب  نیئاپ  تمـسق 

ار وا  دـندش و  رو  هلمح  ناملـسم  نآ  فرط  هب  ناـیدوهی  تشک  ار  يدوهی  رگرز  نآ  دـیرپ و  رگرز  يوـس  هب  دروـخ و  ناـکت  هرظنم 
خر عاقنیق  ینب  نانآ و  نیب  یگنج  دندش و  كانبـضغ  ناناملـسم  سپ  دندیبلط  کمک  هبار  ناناملـسم  رگید  وا  هداوناخ  سپ  دنتـشک 

 ( 68 داد ( . 

مولعم دهد و  یم  ناشن  دنراد  ناناملسم  مالسا و  هب  تبسن  لد  رد  نایدوهی  هک  ار  يا  هنیک  مشخ و  نآ  دوهی  يوس  زا  اوران  راتفر  نیا 
زاـب ناـیغط  رفک و  يور  زا  ار  یناملـسم  نز  تروـع  ناـنآ  نوـچ  دـنرادن  یهلا  تناـید  هب  يدـنبیاپ  نیرتـکچوک  ناـنآ  هک  دراد  یم 

 . دنتشک ملظ  يور  زا  ار  یناملسم  دندوشگ و 

* * *

گنج لماع  موس :  شخب 

رذع ناناملـسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  زا  زگره  دـندش  اهنآ  بکترم  نایدوهی  هک  یحیبق  تشز و  لمع  ود  مغر  یلع 
هبراحم و ناناملـسم  اب  دنتـسه  لیام  هک  دنتخاس  راکـشآ  دـندومن و  زاربا  دنتـشاد  لد  رد  هک  ار  یگرزب  هنیک  هکلب  دـندومنن  یهاوخ 
زا يوریپ  یعدم  هک  لاح  نیع  رد  دندرک  یم  یگدنز  نآ  رد  نایدوهی  هک  دوب  ینایغط  نآ  زا  فشاک  رما  نیا  دنشاب و  هتـشاد  هلتاقم 

 ! دندوب نید 
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!

ناناملـسم اب  هبراحم  رد  ار  دوخ  هقالع  تبغر و  ًانلع  دنتـسکش و  مالـسا  ربمایپ  اب  ار  دوخ  حلـص  دهع  عاقنیق ،  نایدوهی  بیترت  نیا  هب 
یلو دنهد  رـشن  نیکرـشم  فوفـص  رد  ار  مالـسا  دندرگ و  مالـسا  دراو  هک  دوب  نآ  نایدوهی  رب  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  دندومن  نالعا 

رس زین  ناناملسم  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  زا  هکلب  دندیزرو  عانتما  رما  نیا  زا  اهنت  هن  نانآ 

اب ار  دوخ  رفک  تقیقح  دـندیگنج و  یم  ءایبنا  متاخ  اب  هک  نانآ  دـندش  لخاد  نیملـسم  اب  براحم  رافک  فوفـص  رد  سپ  دـندز  زاب 
بکترم دحاو  نامز  کی  رد  سپ  دنتشاد  زاربا  ناملسم  درف  کی  نتشک  ناملـسم و  نز  تفع  باجح و  ربارب  رد  دوخ  يریگ  عضوم 

هقالع تبغر و  ًاثلاث  دنتخادنا و  هار  باجح  تفع و  گنج  سپس  دنتسکش  ار  حلص  دهع  تسخن  هک  دندیدرگ  راب  تکاله  رما  دنچ 
 . دنتشاد نالعا  ناناملسم  اب  گنج  هب  ار  شیوخ 

 ( 69 دنتسه ( .  مالس  نب  هللادبع  موق  نانآ  دنشاب و  یم  دوهی  زا  يا  هبعش  نون ،  ندش  هدناوخ  هنوگ  هس  فاق و  حتف  اب  عاقنیق 

زا ار  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  دندرک  یم  یگدنز  مه  هثراح  ینب  دوهی  هنیدم  رد  و   ( 70 دندوب (  هنیدم  رد  نانآ 
 ( 71 تخاس ( .  نوریب  هنیدم 

رظن زا  هک  نانآ  دیدرگ  لزان  شیرق  قحرد  هچنآ  دیناد  یم  امش  دوهی !  هورگ  يا  تفگ  نانآ  هب  دمآ و  طبن  رازاب  هب  ادخ  ربمایپ  سپ 
 ) دمحم يا  دنتفگ  خساپ  رد  نانآ  دیوش ،  مالسا  دراو  امش  سپ   ( 72 دندوب (  رتشیب  امش  زا  ناراکراوس  ددع  هّدع و 
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مـسق ادخ  هب  یئامن  دروخرب  ام  اب  وت  رگا  دوب و  دهاوخ  وت  موق  گنج  دننامه  ام  گنج  هک  ینک  یم  لایخ  وت  هلآو ! )  هیلع  هللا  یلص 
ناک دق  اورفک  نیذلل  لق   : » دمآ باطخ  نینچ  دیدرگ و  لزان  هفیرـش  هیآ  سپ  درک  یهاوخ  دروخرب  یگنج  هدومزآراک و  نادرم  اب 

مه اـب  هک  یهورگ  ود  دروم  رد  یناـشن  تیآ و  امـش  يارب  دـنا  هدـیزرو  رفک  هک  یناـسک  هب  وـگب   ( 73 اـتقتلا ( » نیتـئف  یف  هیآ  مکل 
روتـسد سپـس  داد  رارق  هرـصاحم  رد  ار  ناـنآ  زور   15 هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  سپ  دراد » دوـجو  دـنا  هتـشاد  دروـخرب 

 ( 74 دوب ( .  تماص  نب  هدابع  رما ،  نیا  لوئسم  داد و  بیترت  هنیدم  زا  ار  نانآ  ندیچوک 

 ( 75 دوب ( .  عاقنیق  ینب  هوزغ  رد  ردب  زا  سپ  دش  سیمخت  مالسا  رد  هک  یسمخ  نیتسخن  و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخربمایپ (  تسا :  هدمآ  تسا  هدـش  لعج  نانآ  راصنا  ناوعا و  دوهی و  دوخ  تسد  هب  هک  یگتخاس  تایاور  رد 
نانآ دروم  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  اب  یبا  نب  هللادبع  سپ  دشکب  ار  همه  تساوخ  دنتسب و  ار  نانآ  ناتسد  داد  روتسد  ( 
هکنآ رگم  مزاس  یمن  اـهر  ار  نآ  نم  تفگ  دومن و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  هرز  يروآ  عمج  هب  عورـش  دومن و  وگتفگ 

 ، داد ار  اهنآ  چوک  روتسد  سپس  دیشکب  تسد  نانآ  زا  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  سپ  یـشخبب  نم  هب  ار  نانآ  همه 
هیلع هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
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نیمز و دـندوب و  رگرز  نانآ  هک  یلاح  رد  دـندرک  فرـصت  تمینغ  ناونع  هب  دـندوب  هتفگ  كرت  ناـنآ  ار  هچنآ  ناناملـسم  و  هلآو ) 
نایدوهی دادـعت   ( 76 دومن ( .  ناشحالـس  علخ  تفرگ و  نانآ  ياهحالـس  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  سپ  دنتـشادن  کـلم 

 ( 77 دومن ( .  ششخب  بلط  نانآ  قح  رد  لولس  یبا  نب  هللادبع  دوب و  وجگنج  عاقنیق 400 

 : دومرف ادخ  ربمایپ  تشاذگ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هقی  هب  ار  دوخ  تسد  نیقفانم  میعز  یبا  نب  هللادـبع  هک  دـنا  هتفگ  و 
نت و 300  حالس )  یب  نت (  نم 400  ناتسودو  یلاوم  زا  دروم  رد  هکنیا  زج  مزاس  یمن  اهر  تفگ :  هللادبع  نک .  اهر  ارم  وت  رب  ياو 

هک متـسه  يدرم  نم  يزاس  دازآ  ینک ،  یم  ورد  ار  اهنآ  زور  کی  رد  وت  دنا و  هدرک  تسارح  یهایـس  خرـس و  زا  ارم  هک  شوپ  هرز 
 ( 78 دنشاب ( .  وت  يارب  نانآ  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخربمایپ (  سپ  مسرت .  یم  ثداوح  زا 

دوخ هدهاعم  دندرک و  ضقن  دوب  ناناملـسم  دوهی و  نیب  ام  هک  ار  حلـص  نامیپ  هک  دندوب  نایدوهی  زا  هورگ  نیتسخن  عاقنیق  ینب  دوهی 
 ( . 79 دندید (  عفادم  ياهورین  لاجر و  زا  یلاخ  ار  هنیدم  یتقو  دنتسکش  مه  ردب  گنج  رد  ار 

ینب زا  جرزخ  نب  فوـع  ینب  زا  تماـص  نـب  هداـبع  هـکرعم ،  نآ  زا  شیپ  و   ( 80 داد (  خر  يربـک  ردـب  هوزغ  زا  دـعب  یگنج  سپس 
يربت نیقفانم  ربهر  ّیبا ،  نب  هللادبع  یلو  تسج  يّربت  عاقنیق 
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 ( 81 دسرب ( .  يا  هثداح  ام  هب  هک  مسرت  یم  تفگ :  تسجن و 

 ، دـیریگن ارف  دوخ  ناتـسود  ار  يراصن  دوهی و  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا   : » هک دـش  لزاـن  يا  هیآ  ناـیرج  ود  ره  دروم  رد  سپ 
 ( 82 دنتسه ( » رگید  یخرب  ناتسود  یخرب  نانآ 

هب نکفایم  یتسود  تسد  سپ  یسرت  یم  ناشتنایخزا  یعمج  زا  رگا   : » دومرف یم  هک  دش  لزان  يا  هیآ  زین  عاقنیق  ینب  دوهی  قح  رد  و 
زا هک  دندیـسرت  یـضعب  داد  خر  دـحا  هعقاو  هک  یماگنه   : » دـیوگ نیتسخن  هیآ  دروم  رد  فورعم  رـسفم  يّدـس   ( 83 اـهنآ ( » يوس 

ناما وا  زا  مدرگ و  یم  قحلم  يدوهی  کلهد  هب  نم  تفگ :  شتـسود  هب  ناناملـسم  زا  یکی  سپ  دـسرب  همدـص  نانآ  هب  رافک  يوس 
 : تفگ يرگید  و  دسرب » همدـص  ام  هب  دوهی  بناج  زا  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  نوچ  منام  یم  يدوهی  کلـسم  رد  وا  اب  مریگ و  یم 

تینارصن شیک  وا  هارمه  مریگ و  یم  ناما  وا  زا  دنک و  یم  یگدنز  ماش  نیمزرـس  رد  هک  مدرگ  یم  قحلم  ینارـصن  نالف  هب  نم  اما  »
یلص ادخ (  ربمایپ  سپـس  دندرک  رارف  دحا  هکرعم  زا  هک  نانآ  دندوب  هحلط  يرگید  نامثع و  یکی  درف  ود  نآ   ( 84 مریذپ ( » یم  ار 
لخن حیقلت  ناتـساد  هک  تسا  يدرف  نامه  هللادیبع  نب  هحلط  و  دندومن .  هرخـسم  راک  نیمه  رطاخ  هب  دروم  ود  رد  ار  هلآو )  هیلع  هللا 

جاودزا هب  هقالع  تبغر و  نالعا  هک  تسا  يدرف  نامه  وا  تسب و  ءارتفا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  ار 
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دـش كانمـشخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  سپ  هلآو . )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  تلحر  زا  سپ  دوب  هدومن  هشیاع  اـب 
طخ رد  هک  ینایوار  ناگدنسیون و  نآ  دومرف  عیرشت  ار  نآ  تمرح  دیدرگ و  لزان  ادخ  لوسر  نارسمه  اب  جاودزا  میرحت  هیآ  سپس 

هب دنرب و  یمن  مان  ار  نارگید  فوع و  نب  نامحرلادبع  هحلط ،  نامثع ،  رمع ،  رکبوبا ،  زگره  دنراپـس  یم  ماگ  یـشرق  بزح  یـشم 
یم رکذ  ینـشور  هب  ار  وا  مان  دـندوب  ناناملـسم  رگید  زا  صخـش  کی  رگا  دـننک و  یم  رکذ  یـصخش » ای  يدرم   » نانآ یماسا  ياـج 

 . دنا هدرک  فذح  ار  ناش  یماسا  ور  نیا  زا  دنتسه  يوما  بزح  تموکح و  ناربهر  زا  نانآ  نوچ  دندرک و 

عاقنیق ینب  اب  گنج  مراهچ :  شخب 

دنا و هدومن  هرهاظم  ناناملسم  اب  هک  ار  باتک  لها  دیشک  نیئاپ  هب  دنوادخ   : » تسا هدیدرگ  لزان  عاقنیق  ینب  قح  رد  ینآرق  هیآ  نیآ 
 ( 85 دیئامن ( » یم  ریسا  ار  يرگید  هورگ  دیشک و  یم  ار  یهورگ  دومن ،  داجیا  بعر  نانآ  بولق  رد 

یهاگیاج دب  هچ  دیدرگ و  یم  روشحم  خزود  هب  دیدرگ و  یم  بولغم  يدوز  هب  هک  نانآ  هب  وگب   : » دیدرگ لزان  نانآ  قح  رد  زاب  و 
رفاک هک  يرگید  هورگ  درک و  یم  رازراک  هلتاقم و  ادخ  هار  رد  هک  یهورگ  دوب ،  لتاقم  هورگ  ود  رد  یتیآ  ار  ناناملسم  امـش  تسا 

ار یناسک  دهد  یم  ترصن  دییأت و  دنوادخ  دننیب  یم  مشچ  کی  رد  هورگ  ود  ره  دنتسه 

 ( 86 دراد ( . » دوجو  اهتریصب  نابحاص  هب  یتربع  رما  نیا  رد  دهاوخ و  یم  هک 

قح رد  زاب  و 
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» ؟  دندرگ یمن  ناوتان  زجاع و  نانآ  دنا و  هتفر  شیپ  نانآ  دنا  هتفرگ  شیپ  ار  رفک  هک  نانآ  دنربم  نامگ  و   : » دیدرگ لزان  نانآ 

 . . . باتکلا وتوا  نیذلا  اهیا  ای   : » دیدرگ لزان  هفیرش  هیآ  نیا  عاقنیق  دوهی  زا  توبات  نب  دیز  نب  هعافر  فیص و  نب  کلام  قح  رد  و 

87 دیزرویم ( » .  نارفک  اهنآ  زا  یخرب  هب  دیروآ و  یم  نامیا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  ایآ   : » تسا هدیدرگ  لزان  نانآ  قح  رد  زاب  و 
(

ناناملـسم گنج  نانآ  هک  تسا  نیا  دـنراد  تکرح  رکم  ردـغ و  ساسا  رب  هراومه  هک  نایدوهی  زا  هورگ  نیا  شور  رد  روآ  تفگش 
دروم رد  دـندز و  رانک  ار  باقن  دوخ ،  تشز  هرهچ  زا  سپ ،  دـندروآ  تسد  هب  ار  تصرف  دندرمـش و  تمینغ  ردـب  رد  شیرق  اـب  ار 

 . دندومن مادقا  رگید  ناملسم  کی  لتق  ناملسم و  نز  سومان  فشک 

ناناملسم هک  یماگنه  دنیامن  ریگ  نیمز  ههبج  ود  رد  ار  ناناملـسم  دنتـساوخ  سپ  دندش  نامداش  شیرق  اب  ناناملـسم  گنج  زا  دوهی 
قاتـشم دندیـشخب و  رارمتـسا  نآ  هب  دـندنام و  یقاب  دوخ  یهارمگ  تلالـض و  نامه  رد  عاقنیق  دوهی  دـندش ،  زوریپ  ردـب  هکرعم  رد 

 . دندوب نیملسم  اب  هبراحم 

یم شیپ  هچ  سپ  دـندش  یم  بولغم  نانآ  رگا  دـندوب و  هدـش  زوریپ  هک  دـنتفرگ  شیپ  یناناملـسم  اب  ار  هدیدنـسپان  شور  نیا  دوهی 
؟  دمآ

هخاش رب  دندومن و  یم  بیقعت  ار  نانآ  نایدوهی  دندروخ  یم  تسکـش  ردب  گنج  رد  ناناملـسم  هدرکن  يادخ  رگا  تسا  نآ  خـساپ 
دنتشاد ار  يراتفر  نینچ  يراصن  اب  البق ،  هک  نانچنآ  دندیشک  یم  راد  هب  هنیدم  لخن  ياه 
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.

* * *

هنیدم زا  دوهی  ندنار  مجنپ :  شخب 

 ( 89 دندوب (  اهگنج  رد  جرزخ  نانامیپ  مه  هک  نانآ   ( 88 تخاس (  رود  هنیدم  زا  ار  عاقنیق  دوهی  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
یشخب دومن و  دیعبت  ماش  تاعرذا  هب  ار  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دندوب  سوا  نانامیپ  مه  هظیرق  ینب  ریـضنلا و  ینب  و 

 ( 90 دیشخب ( .  ناشدوخ  هب  ار  نانآ  لاوما  زا 

زا و   ( 91 تفرگ (  سمخ )  ار (  ناـش  لاوـما  مجنپ  کـی  ناـنآ  زا  تفرگ و  سپ  ناـنآ  زا  ار  يرگرز  لـئاسو  ناوارف و  حالـس  یلو 
 ) يرجه موس  لاس  دنا :  هتفگ  یخرب  داد و  خر  ترجه  مود  لاس  لاوش  رد  هثداح  نیا  دـیوگ  يدـقاو  هک  تسا  هدـمآ  هوزغ  خـیرات 

 ( . 92

نیقفانم ربهر  عفن  هب  دوهی  یگتخاس  تیاور  مشش :  شخب 

دوهی و قح  رد  يرامـشیب  لئاضف  دـنا  هتـساوخ  صاع  ورمع  نب  هللادـبع  رمع و  نب  هللادـبع  هریره ،  یبا  لاثما  نانآ  نادرگاش  رابحا و 
 . دنیامن فیصوت  مولظم  ًامئاد  ار  نانآ  دنیامن و  داجیا  نانآ  تیمولظم 

دنـشاب یم  مرجو  هانگ  نودب  روز و  هب  لوتقم  ناهانگیب  نانآ  دـهد  یم  ناشن  سوکعم  تروص  هب  ار  نانآ  قیاقح  نیغورد ،  تایاور 
هجوت و بلج  نانآ  دوصقم  تسا و  رتشیب  ناکم  نامز و  ره  رد  نایدوهی  رامآ  زا  ًاعون  تسین و  شرامـش  لـباق  مه  نـالوتقم  رامـش  و 

هتـشک رـصنلا  تخب  تسد  هب  هک  ار  دوهی  ناگدـش  هتـشک  زا  یلایخ  ماقرا  کی  نانآ  دـشاب  یم  نانآ  عفن  هب  یناهج  نادـجو  تفوطع 
مور ياراصن  تسد  هب  ار  دوهی  ياه  هتـشک  زا  یگرزب  ماقرا  رامآ و  نانآ  دش  هتفگ  هک  هیرظن  نیمه  ساسا  رب  دنا  هداد  هئارا  دنا  هدش 

ناشن
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 ! دننک بلج  ار  نایناهج  تبحم  تفوطع و  ات  دنا  هداد 

دیک و نامه  زین  ناناملسم  اب  دنا و  هدرک  هئارا  تسا  هدمآ  شیپ  خیرات  لوط  رد  هک  دوهی  قح  رد  یناهج  متـس  ملظ و  زا  ار  يرامآ  و 
هللا یلص  ادخربمایپ (  تسد  اب  هظیرق  ینب  گنج  رد  هک  دنا  هداد  بیترت  ار  یگرزب  راتـشک  کی  سپ  دنا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوهی  رکم 

رفک و مغر  یلع  دوب  نانآ  اب  نامیپ  مه  هک  دـنزاس  اـبیز  ار  ناـقفانم  میعز  هرهچ  دـنا  هتـساوخ  ناـنآ  تسا و  هدـمآ  شیپ  هلآو )  هیلع 
 ( 93 تشاد ( .  ادخ  نید  اب  هک  یتفلاخم 

یلو دنا  هدرک  وگزاب  ار  نانآ  ندومن  دازآ  دنیامن و  نامتک  ار  عاقنیق  دوهی  يزاس  دازآ  دنا  هتـسناوتن  دوهی  هک  تسا  نیا  روآ  تفگش 
هللا یلـص  ربمایپ (  ّیبا  نب  هللادبع  نیقفانم ،  ربهر  یلو  دشکب  ار  نانآ  مامت  تساوخیم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دـنا :  هتفگ 

 ! دومن عنم  نانآ  لتق  زا  ار  هلآو )  هیلع 

 ) ادخ ربمایپ  هرهچ  ات  دنا  هتخادرپ  تسا  هدشن  عقاو  زونه  هک  یلایخ  ناتساد  کی  هب  نانآ  نوچ  دشاب  یم  یبیرغ  بیجع و  راک  نیا  و 
دنهاوخ یم  هک  تسا  یفورعم  هیرظن  نآ  ساسا  رب  دوهی ،  یئامن  مولظم  هتبلا  دـنهد و  هولج  دـب  ار  ناناملـسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 

 . دنیامن بذج  بلج و  دوخ  يوس  هب  ار  نایناهج  تدوم  تبحم و 

دنهد ناشن  رتابیز  دوب  عورشمان  دمآرد  بسک  ناونع  هب  ناکزینک ،  نداد  هراجا  شراک  هک  ار  نیقفانم  ربهر  هرهچ  دنا  هتـساوخ  نانآ 
دش لزان  هیآ  نیا  نآ  نارشابم  قح  رد  هک  يراک 
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 ( 94 دنتسه ( » ینمادکاپ  ناهاوخ  نانآ  رگا  دینکن  روبجم  انز  هب  ار  دوخ  نارتخد  »

درک یم  تباقر  هکم  رد  ناعدج  نب  هللادبع  روهشم  داسف  هناخ  اب  هک  دوب  هداد  بیترت  یگرزب  داسف  هناخ  هنیدم  رد  مالـسا  زا  شیپ  وا 
میعز و یلو  تشاد  ناریسا  نتشک  هب  رارصا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخربمایپ (  هک  دننک  تابثا  دنهاوخ  یم  نانآ  دز  یم  رس  هب  رـس  و 

 ! تشاد زاب  لمع  نیا  زا  ار  وا  ناقفانم  ربهر 

ینآرق هیرظن  نآ  دشاب و  یم  فورعم  هیرظن  نامه  ناریـسا  دروم  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخربمایپ (  هیرظن  هک  تسا  نآ  تقیقح 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  ور  نیا  زا  باتک  لها  ای  دنـشاب  رفاـک  هاوخ  دـشاب  یم  ناریـسا  راتـشک  مدـع  رد  یلجتم  هک  تسا 

يزوـمآ داوـس  میلعت و  دوـبن  هیزج  تخادرپ  هب  رداـق  هک  يدرف  ره  تساوـخ و  هیزج  ناـنآ  زا  هکلب  تـشکن  ار  شیرق  راـفک  ناریـسا 
یم دازآ  زین  ار  وا  تشادـن  زین  ار  ناوت  نیا  هک  یـسک  ره  دـنهد و  دای  نانآ  هب  تباتک  تئارق و  هک  دومن  فیلکت  ار  هنیدـم  ناگوابون 

 . دومن

ناریـسا زونه  هک  ینامز  رد  دندروآ و  موجه  عاقنیق  ینب  دوهی  هب  ردب  گنج  زا  سپ  ناناملـسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
دازآ ار  دوهی  ناریـسا  شیرق و  ناریـسا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  ناکم  نامه  ناـمز و  ناـمه  رد  دـندوب  هنیدـم  رد  شیرق 

يدوهی تیاور  دنهد و  ماجنا  لیکـشت  ناریـسا  يزاس  دازآ  رد  يوبن ،  بتکم  رد  دنا  هتـساوخ  اهنآ  ناگتفای  میلعت  نایدوهی و  دندومن 
ربمایپ ناقفانم  ربهر  هک  تسا  دقتعم 
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 ( 95 مسرت ( » یم  ثداوح  زا  هک  متسه  يدرم  نم   : » تفگ نینچ  هک  یلاح  رد  دزاس  دازآ  ار  نانآ  هک  دنتخاس  روبجم  ار  ادخ 

ثیداحا نیا  دومن و  دـیعبت  ماش  تاعرذأ  هب  ار  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  هک  دراد  یم  نشور  هحیحـص  تیاور  یلو 
تیامح و هب  نیقفانم  میعز  هنوگچ  سپ  لتق  هب  رما  هن  دندومن  جارخا  هب  رما  ار  نانآ  ادخ  ربمایپ  نوچ  دیامن  یم  نییبت  ار  دوهی  بذک 

؟  تسا هتساخرب  نانآ  تدعاسم 

هب نانآ  هک  یتروص  رد  دشاب  هدوب  اهنآ  تیامح  جاتحم  هک  تسا  یتیمیمص  تلاح  مسرت  یم  ثداوح  زا  نم  هک  یبا  نب  هللادبع  لوق 
 . دنا هدش  دیعبت  رتمولیک  زا 1000  رترود  تفاسم  هب  يرود  رهش 

هاپس ادخ و  ربمایپ  هنیدم  رد  هک  یلاح  رد  دوش  تیامح  هدروخ  تسکش  تیعمج  زا  هک  دیامن  یم  وزرآ  نیقفانم  ربهر  هنوگچ  ًایناث  و 
؟  دنراد روضح  وا  زوریپ 

یعـس و هک  دوب  هیواعم  نانآ  ربهر  میعز و  هک  دـشاب  یم  نایوما  ناـمز  رد  یگتخاـس  ناتـساد  ندومن  حـضتفم  رد  یفاـک  لـئالد  نیا 
نآ رد  نیقفانم  ربهر  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دـهاکب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  زا  يزیچ  تشاد  شـشوک 

هدارا و دروم  هک  دـشاب  هتخاس  يرما  هب  روبجم  ار  وا  نیقفاـنم  میعز  هک  دراد  ناـکما  هنوگچ  سپ  دـنداد  یمن  تیمها  مهم  ياـهراک 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  رابجا  رد  یعس  ناقفانم  میعز  زوریپ ،  ناناملـسم  روضح  رد  هک  تشاد  ناکما  هنوگچ  تسین  شا  هقالع 

؟  تشادن هدارا  هک  يراک  رب  دیامنب 

نآ مدرم  رگید  دوهی و  یبا و  نب  هللادبع 
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هدیـسر ام  تسد  هب  نایوما  نایدوهی و  طسوت  هک  تسیچ ؟  اه  هواـی  نیا  سپ  تشک  دـیابن  ار  ناریـسا  هک  دـنا  هدینـش  ار  يوبن  لـصا 
یلو دندوب  هتخادـنا  هار  ناناملـسم  دـض  رب  یتخـس  گنج  ربیخ  نایدوهی  هکنیا  دوجو  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  تسا ؟ 

هیرظن نآ  زا  يوریپ  ساسا  رب  دنتـشاد و  هک  یقـسن  نآ  بسح  رب  تخاس  لوغـشم  ناـشدوخ  نیمز  رد  دومن و  دازآ  ار  ناـنآ  ناریـسا 
دوهی یلو  دندش  میلـست  لاتق  گنج و  نودب  هکلب  دـندیگنج  یمن  عاقنیق  ینب  هک  یلاح  رد  تشک .  ار  ناریـسا  تسیابن  هک  ینامـسآ 

ربهر ات  دشاب  هدرک  ار  نانآ  نتـشک  دـصق  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  سپ  دـندرک  یم  گنج  ربیخ 
! ؟  دیامن يرگ  هطساو  ناقفانم 

****

--------------------------------------------------------------------------------

 . نودلخ ج 2 ص 355 نبا  خیرات  [- 42]

دومن انب  ار  لوبناتسا  هیکرت ،  رد  هک  تسا  یسک  وا  یناعمس ج 4 ص 399 و  باسنألا  يوانملا ج 5 ص 334 -  ریدقلا  ضیف  [- 43]
 . ریثک ج 1 ص 374 نبا  ریسفت 

 . هفیلخ ج 1 ص 57 جاح  نونّظلا  فشک  ریثک ج 2 ص 447  نبا  ریسفت  [- 44]

 . يربط ج 1 ص 415 خیرات  [- 45]

 . ات 5 تایآ 1  مور  هکرابم  هروس  [- 46]

 . هیاهنلا ج 7 ص 68 هیادبلا و  [- 47]

 . 47 ص 477 قشمد ،  خیرات  [- 48]

 . ج 2 ص 122 نودلخ ،  نبا  خیرات  [- 49]

 . ج 2 ص 207 نودلخ ،  نبا  خیرات  [- 50]

 . يدوعسم ص 110 فارشألا  هیبنتلا و  [- 51]

 . یناروک ص 83 روهظ  رصع  [- 52]

 . يربط ج 3 ص 105 خیرات  [- 53]

هرقب هروس  [- 54]
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 . هیآ 113

 . رصم یبلح  پاچ  ماشه ج 1 ص 194  نبا  هریس  [- 55]

 . ظحاج ص 231 نییبتلا  نایبلا و  [- 56]

 . هیبلح ج 2 ص 187 و ج 3 ص 122 هریس  [- 57]

 . لاومالا ص 125 و 202 504 و  ماشه ج 1 ص 503 -  نبا  هریس  [- 58]

 . نالحد ج 1 ص 175 هیوبنلا  هریسلا  راحب ج 19 ص 110 و 111 ،  [- 59]

لئالد قازرلادبع ج 5 ص 204 ،  فنـصملا  يرکبراید ج 1 ص 414 ،  سیمخلا  خـیرات  ص 23 -  دعـس ج 2  نبا  تاقبط  [- 60]
 . يدقاو ج 1 ص 192 يزاغملا  هیملعلا ج 3 ص 198  بتکلاراد  یقهیب ص 1  هوبنلا 

 . ریثک ج 2 ص 319 نبا  هیوبنلا  هریسلا  [- 61]

 . یبطرق ج 2 ص 20 ریسفت  [- 62]

 . یسوط ج 3 ص 73 نایبتلا  [- 63]

 . یناربط ج 3 ص 167 ریبکلا  مجعملا  یمثیه ج 1 ص 111 ،  دئاوزلا  عمجم  [- 64]

 . يرابلا ج 7 ص 97 حتف  [- 65]

 . يزار ج 9 ص 117 ریسفت  دوعسم ج 1 ص 121  یبا  ریسفت  روثنملا ج 2 ص 106 .  ردلا  [- 66]

 ( هیآ 100 نارمع  لآ  [- ) 67]

 . نازیملا ج 9 ص 126 يرکسع 190  نسح  ماما  ریسفت  هیاهنلا ج 4 ص 5 ،  هیادبلا و  [- 68]

 . یناکوش ج 8 ص 43 راطوالا  لین  دمحا ج 1 ص 149 ،  دنسم  [- 69]

 . راونالا ج 20 ص 2 راحب  [- 70]

 . یلیبدرا ج 7 ص 521 ناهربلا  هدئافلا و  عمجم   . 62 باب 2 ح 61 ،  داهجلا  باتک  ملسم  ننس  [- 71]

 . نیرحبلا ج 4 ص 358 عمجم  [- 72]
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 ، 13 نارمع 12 -  لآ  هروس  [- 73]
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 . هیآ لیذ  یمق  ریسفت 

 . ریثا ج 2 ص 97 نبا  خیرات  يدقاو ج 1 ص 176  يزاغم  راونالا ج 20 ص 9  راحب  [- 74]

 . دعس ج 2 ص 30 نبا  يربکلا  تاقبطلا  دیدج 20 ص 7 ،  عبط  یناپمک و  عبط  راونالا ج 6 ص 484 و  راحب  [- 75]

 . نابح ج 1 ص 211 نبا  تاقثلا  [- 76]

 . يدوعسم ص 206 فارشالا  هیبنتلا و  [- 77]

 . ریثک ج 3 ص 7 نبا  هیوبن  هریس  [- 78]

 . ص 190 ع )  يرکسع (  نسح  ماما  ریسفت  نازیملا ج 9 ص 126 ،  ریسفت  [- 79]

 . یناشاک ج 1 ص 320 ضیف  [- 80]

 . یئابطابط ج 5 ص 369 نازیملا  ریسفت  [- 81]

 . يربط ج 6 ص 373 ریسفت  هیآ 51  هدئاملا  [- 82]

 . لافنالا 58 [- 83]

 . يربط ج 6 ص 373 ریسفت  [- 84]

 . يرونلا ج 12 ص 91 ملسم ،  حرش  هیآ 26 ،  بازحا  هروس  [- 85]

ریسفت یسربط ج 2 ص 248 ،  ریسفت  یسوط ج 2 ص 406 ،  نایبتلا  یمق ج 1 ص 97 ،  ریـسفت  هیآ 12 ،  نارمع  لآ  هروـس  [- 86]
 . يربط ج 3 ص 262

 . یسربط ج 4 ص 485 ریسفت  یسوط ج 5 ص 146 ،  نایبتلا  هیآ 59 ،  لافنا ،  [- 87]

 . یناعنص ج 6 ص 55 فنصملا  [- 88]

 . یسوط ج 1 ص 336 نایبتلا  [- 89]

 . یسربط ج 9 ص 432 ریسفت  [- 90]

 . دعس ج 2 ص 30 نبا  يربکلا  تاقبطلا  [- 91]
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 . راحبلا ج 6 ص 483 ج 20 ص 2 هیاهنلا ج 4 ص 4  هیادبلا و  [- 92]

 . دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد  عاقنیق  ینب  گنج  هب  طوبرم  شخب  هب  [- 93]

رون هروس  [- 94]
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 . هیآ 33

 . ریثک ج 3 ص 7 نبا  هیوبن  هریس  [- 95]

هنیدم رد  دوهی  يزرو  تنایخ  مجنپ :  باب 

يدوهی کفع  یبا  رورت  لّوا :  شخب 

یم قیوشت  ضیرحت و  ناناملـسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخربمایپ (  ّدـض  رب  ار  نارگید  هراومه  هک  دوب  يدرف  يدوـهی  کـفعوبا 
یلص ادخ (  ربمایپ  هک  یتروص  رد   ( 96 تشک (  ار  وا  سپ  دشکب  ار  وا  ادخ  ياضر  يارب  تفرگ  میمـصت  ریمع  نب  ملاس  سپ  دومن 

هب هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  دورو  هام  نیمتسیب  سأر  رد  لاوش  رد  کفع  یبا  لتق  دوب  هدادن  يروتسد  نینچ  هلآو )  هیلع  هللا 
 ( 97 تسا ( .  هدوب  یگلاس  نس 120  رد  وا  داد  خر  هنیدم 

يدوهی ناورم  رتخد  ءامصع  نتشک  مود :  شخب 

زین يدوهی  ناورم  رتخد  ءامـصع  زا  ددرگرب  ردـب  زا  ملاس  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ (  رگا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  فوع  نب  ریمع 
 . دش هدیمان  يراق »  » مان هب  هک  دوب  همطخ  ینب  زا  درف  نیتسخن  تشاد و  درد  مشچ  وا   ( 98 دریگب (  ماقتنا 

یب لافطا  دوب و  هتـشذگرد  شرـسمه  دوب  یمطخ  نصح  نب  دـیز  نب  دـیزی  رایتخا  رد  دـیز )  نب  هیما  ینب  زا  ناورم (  رتخد  ءامـصع 
رد رعش  اب  دیشارت و  یم  یبیع  زور  ره  مالسا  دروم  رد  درک و  یم  تیذا  ار  ادخ  ربمایپ  نز  نیا  دوب  هتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  یتسرپرس 
یف تفرگ  یم  راک  هب  دوخ  ياه  هدورـس  رد  ار  ینجهتـسم  بلاطم  دورـس .  یم  یئاـهزیچ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  وجه 
ریغ زا  یناـگناگیب  هب  امـش  جرزخ  تیلوـجر  تلآ  هب  فوـع و  کـلام و  ینب  ّتیلوـجر  تلآ  هب  مسق   : » دـیوگ یم  يرعـش  رد  لـثملا 

 . جحذم هن  تسا و  دارم  هلیبق  زا  هن  هک  یناگناگیب  دیدرک  تعاطا  ناتدوخ 

ار نانآ 
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 . دریگ یم  دیما  جضنم  قرم  هک  نانچنآ  دیا  هتفرگ  دیما  نارس  لتق  زا  سپ 

مدنب یم  دهع  وت  اب  ایادخ  تفگ :  دینـش  ار  نز  نیا  تاکیرحت  نانخـس و  هک  یماگنه  یمطخ  هیما  دـنزرف  هشرخ  نب  يدـع  نب  ریمع 
رد ادخ  ربمایپ  زور  نآ  تشک (  مهاوخ  ار  وا  ًامتح  نم  ینادرگرب  هنیدم  هب  ملاس  حیحص و  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  رگا 
وا هناخ  دراو  بش  لد  رد  ریمع  دنتشگزاب  ردب  زا  زوریپ  ملاس و  حیحص و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هک  یماگنه  دوب )  ردب 

ربمایپ اب  ار  حبص  زامن  هکنآ  ات  دیدرگ  جراخ  وا  لزنم  زا  سپس  دروآرد  تشپ  زا  تشاذگ و  وا  هنیس  يور  ار  ریـشمش  سپـس  دیدرگ 
دنکفا و يرظن  ریمع  هب  تشگ  یمرب  زامن  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  یماگنه  داد  ماجنا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ ( 

؟  یتشک وت  ار  ناورم  رتخد  ایآ  دومرف 

رد ارم  ایآ  تفگ :  سپ  ددرگ  رما  نیا  زا  تحاران  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  دوب  نارگن  ریمع  موش  تیادف  يرآ  تفگ : 
 ) دندرگ یمن  خاش  هب  خاش  نآ  رس  رب  زب  ود  دومرف :  ادخ  ربمایپ   ( 99 هلآو ( )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  يا  تسه  يزیچ  رما  نیا 
نب رمع  يدع ،  نب  ریمع  هب  دیرگنب  سپ  دشاب  هدرک  کمک  یناهنپ  رد  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  دیرگنب  يدرم  هب  دیهاوخب  رگا   ( 100

تدش ادخ  هار  رد  هک  انیبان  روک و  نیا  هب  دیرگنب  تفگ :  باطخ 
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 ( 101 تسا ( .  انیب  ریصب و  وا  هکلب  روک  انیبان و  وگن  دومرف  دومن و  باتع  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  دهد  یم  جرخ  هب  لمع 

ریمع هجوتم  نانآ  دـننک  یم  نفد  ار  ناورم  تنب  یعمج  هک  دومن  هدـهاشم  دـیدرگ  جراخ  ادـخ  لوسر  رـضحم  زا  ریمع  هک  یماگنه 
؟  یتشک ار  وا  وت  ایآ  دنتفگ  دندش و 

رگا تسوا  تسد  رد  مراـیتخا  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـیهدن  تلهم  نم  هب  دـینک و  ینیچ  هشقن  یگمه  ما  هتـشک  نم  يرآ  تفگ :  ریمع 
 . مشکب ار  امش  ای  مریمب  مدوخ  ات  منز  یم  ریشمش  نیا  اب  ار  نات  همه  دز  یم  وا  هک  دینزب  ار  یئاهفرح  نآ  امش  یگمه 

ریقحت ار  مالسا  ناشدوخ  موق  زا  فوخ  تلع  هب  هراومه  هک  نانآ  دیدرگ  راکـشآ  رهاظ و  همطخ  ینب  رد  مالـسا  هک  دوب  زور  نیا  رد 
 . دندومن یم  ءازهتسا  و 

 : تسا هدورس  يدع  نب  ریمع  حدم  رد  تباث  نب  ناسح 

 . دنشاب یم  جرزخ  ینب  زا  رت  نیئاپ  یگمه  همطخ  فقاو و  ینب  لئاو و  ینب 

دوش یم  هدروآرب  شیاهوزرآ  دبلط و  یم  ار  شرسمه  ناترهاوخ  هک  ینامز  ره 

دشاب یم  میرک  ردام  ردپ و  رظن  زا  هک  داد  ناکت  کیرحت و  ار  یفیرش  درمناوج  سپ 

داتفین تقشم  هب  حبص و  زا  شیپ  تخاس  دولآ  نوخ  شدوخ  نوخ  اب  ار  وا  سپ 

 ( 102 دیامن (  دوخ  تمعن  رد  لخاد  هراومه  دزاس و  دراو  شتشهب  شیاسآ  هب  ار  وت  دنوادخ  سپ 

يدوهی عفار  یبا  نتشک  موس :  شخب 

هللادبع کیتع و  نب  هللادبع  دوب  ادخ  ربمایپ  دض  رب  فرـشا  نب  بعک  نابیتشپ  هک  وا  دـش  هتـشک  يدوهی  عفاروبا  يرجه  موس  لاس  رد 
رگید یعمج  هبقع و  نب 
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وا لتق  رب  نّکمتم  دـش و  هعلق  دراو  کـیتع  نب  هللادـبع  سپ  تشاد  رارق  زاـجح  رد  يا  هعلق  رد  عفار  وبا  دـندش و  وا  هجوتم  راـصنا  زا 
 ( 103 دیدرگ ( . 

دنتـشک ار  وا  دـندش و  وا  هجوـتم  هک  ناـنآ  داد و  خر  ترجه  مراـهچ  لاـس  زا  هجح  يذ  رد  شروـی  هلمح و  هک  دـیوگ  یم  يدـقاو 
هلیبق زا  ناـنیا  یگمه  سینا و  نب  هللادـبع  یعازخ و  نب  دوسا  نانـس و  نب  دوعـسم  کـیتع و  نب  هللادـبع  هداـنقوبا ،  زا  دـندوب  تراـبع 

 ( 104 دندوبجرزخ ( . 

ناناملسم ندیبوک  رد  يدوهی  فرشا  نب  بعک  دادمتسا  مراهچ :  شخب 

نید تفرگ و  رارق  ریـضن  ینب  دوهی  رانک  رد  تخیرگ و  هنیدم  هب  دـش و  ینوخ  راتفرگ  تیلهاج  رد  هک  دوب  برع  درف  کی  بعکوبا 
 ( 105 تفریذپ ( .  ار  نانآ 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  نوچ  دیزرو  دسح  ناناملـسم  يزوریپ  رب  ردـب  گنج  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
رب ار  نیمزرس  نآ  مدرم  ات  دیدرگ  راپسهر  هکم  هب  درک و  ضقن 

106 داد (  رس  هلان  هحون و  ردب  ياه  هتشکرب  سپ  تشگ  هکم  راپسهر  هراوس  رفن  اب 40  يو  دیامن  قیوشت  کیرحت و  ناناملسم  دض 
زا دندش و  مارحلا  دجسم  لخاد  رفن  اب 40  زین  بعک  رفن و  اب 40  نایفسوبا  تفگ  وجه  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هرابرد  و  ( 

دنوادخ دندرگ .  راپسهر  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  گنج  هب  هک  دنتفرگ  قاثیم  دهع و  دجـسم  ياه  هدرپ  رانک  رد  رگیدمه 
 ( 107 داد ( .  ربخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نیا  لاعتم 

هتشک ناتساد 
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قبط دوب  ردب  گنج  زا  سپ  هام  شش  نآ  خیرات  تسا و  هتفرگ  تروص  تقو  کی  رد  ود  ره  ریـضن  ینب  ندومن  دیعبت  بعک و  ندش 
ام دزن  تسا و  هداد  خر  ترجه  مراـهچ  لاـس  رد  ریـضنلا  ینب  هعقاو  تسا :  هتفگ  قاحـسا  نب  دـمحم  یلو   ( 108 يرهز (  ربخ  داـفم 

 ( 109 تسا ( .  حیحص  ربخ  نیمه 

لتق هار  رد  شـشوک  نانآ و  دـض  رب  نیکرـشم  صیرحت  ناناملـسم و  دـض  رب  نایفـس  یبا  اب  یناـمیپ  مه  ار  بعک  لـمع  ادـخ  ربماـیپ 
تسا يدرف  وا  ددرگ .  یم  وا  لتق  بوجو  نآ  یلمع  هرمث  هجیتن و  هک  تسناد  نیفرط  نیب  هدش  هتـسب  دهع  ضقن  ناونع  هب  ادخربمایپ 

 . تسا هدومن  هرخسم  وجه و  ار  ادخ  ربمایپ  ماحرا  هداد و  رارق  بیبشت  دروم  ار  ناناملسم  نانز  هک 

 . يزاس یم  اهر  هناخ  رد  ار  لضفلا  ما  وت  ایآ  يا و  هدیسرن  تبقنم  هب  زونه  هک  یلاح  رد  یتسه  هدننک  چوک  وت  ایآ 

متک ءانح و  ریراوق ،  نابحاص  زا  تسا  هدشن  هتفرگ  لغب  زونه  تسا  گنر  درز  هک  وا 

 . تسا هدومن  یلجت  ام  هب  کیرات  بش  رد  هکنیا  ای  تسا  هدیـشخرد  باتفآ  زا  لبق  یلو  دش  علاط  ردب  بش  رد  یباتفآ  مناد  یمن  نم 
 ( 110 ) 

هنیدم هب  نیرجاهم  زا  دوب و  ریـسا  هنیدم  رد  سابع  هک  زور  نآ  دشاب  یم  بلطملادـبع  نب  سابع  رـسمه  لضفلا  ما  قح  رد  رعـش  نیا 
وا هناخ  هب  هک  یماگنه  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  ات  دیـشوک  یم  بعک  دوب .  هتخاسن  راکـشآ  زین  ار  دوخ  مالـسا  دوبن و 

حلاصم اب  طابترا  رد  وا  زا  دمآ و 
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 ( 111 دومن ( .  یم  ضارقتسا  نیملسم 

یم لهـشالادبع  ناگتـسباو  زا  یکی  هلئانوبا  وا  شقو و  نب  همالـس  نب  ناکلـس  زا ،  دندوب  ترابع  دـندوب  هتفر  بعک  لتق  هب  هک  نانآ 
ذاعم نب  سوا  نب  ثراـح  يرگید  لهـشالا و  ینب  دارفا  زا  یکی  شقو  نب  رـشب  نب  داـبع  يرگید  دوب ،  بعک  يریـش  ردارب  هک  دـشاب 

تنایخ نآ  تازاجم  هب  ار  بعک  سپ   ( 112 دندوب (  هثراح  ینب  ردارب  ربج  نب  سبعوبا  رفن  نیرخآ  لهشالادبع و  ینب  زا  رگید  یکی 
 . دنتشک تشاد  ناناملسم  هب  تبسن  هک  یبیرف  رکم و  و 

رد نینمؤم  رورت  هب  روهشم  هملسم  نبا  دنشاب و  یم  لصالا  يدوهی  رفن  ود  ره  هک  تشادن  تکراشم  بعک  لتق  رد  هملـسم  نب  دمحم 
ناشن گرزب  ار  وا  هرهچ  دـنا  هتـساوخ  یـشرق  بزح  هکیلاح  رد   ( 113 هدابع (  نب  دعـس  دـننامه  يدارفا  دوب  باطخ  نب  رمع  ناـمز 

يرآ تشاد  راصنا  و  مالسلا )  مهیلع  تیب (  لها  اب  هک  يا  هنیک  ضغب و  تلع  هب  تسا و  هتـشاد  هک  يرگیدوهی  هقباس  تلع  هب  دنهد 
مالسلا هیلع  یلع (  ماما  ار  وا  هک  یلاح  رد  تشک  مه  ار  يدوهی  بحرم  وا ،  مود  ردارب  هملسم  نب  دمحم  هک  دنا  هدرک  لقن  غورد  هب 

 ( 114 تسا ( .  هتشک  ( 

****

؟  دوب هداد  ار  دوهی  لتق  روتسد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ایآ  مجنپ :  شخب 

هب هک  يرس ،  نیتسخن  تشک و  ار  نایدوهی  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  غورد  هب  دوهی 

مالـسا رد  هک  تسا  يرـس  نیتسخن  نآ  دش و  لمح  هنیدم  هب  وا  رـس  هک  دنا  هدرک  تیاور  غورد  هب  دوب و  يدوهی  دش  لمح  وا  يوس 
115 تسا (  هدش  لمح 
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لمح روتسد  عون  چیه  تسا و  هدناوخن  ارف  نایدوهی  لتق  هب  ار  یسک  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخربمایپ (  هک  تسا  نآ  حیحـص  یلو  ( 
دوهی نب  بعک  دیسر  هظیرق  ینب  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  یتقو  هک  دنا  هتفگ  غورد  هب  زاب  تسا و  هدادن  ار  ناگتـشکرس 

هـصیحم تفگ  داد و  لیوحت  راین  نب  هدرب  یبا  دوعـسم و  نب  هصیحم  هب  ار  وا  سپ  دوب  نانآ  نایم  رد  هلیبق  گرزب  وا  داد و  نانآ  هب  ار 
 . دشکبار وا  هدرب  وبا  دنزب و  ار  وا 

 . تشک ار  وا  هدربوبا  دز و  کتک  مه  رس  تشپ  ار  وا  هصیحم  سپ 

؟  یتشک ار  ادوهی  نب  بعک  ایآ  تفگ  دوب  رفاک  هک  هصیحم  شردارب  هب  هصیوح 

 . يرآ تفگ : 

 ! هصیحم يا  یتسه  یتسپ  مدآ  وت  تسا  هدرک  دشر  تندب  رد  وا  لام  زا  هک  هیپ  ردق  هچ  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هصیوح 

وا راتفگ  زا  منک .  یم  تعاطا  مشکب  مه  ار  وت  دـهد  روتـسد  رگا  هک  تسا  هداد  ار  وا  لتق  روتـسد  نم  هب  یـسک  تفگ  وا  هب  هصیحم 
بجعت و هصیحم  شردارب  راتفگ  زا  تشگ  یم  رادیب  باوخ  زا  بش  وا  دـنا  هدرک  لقن  دـش  ادـج  وا  زا  بجعت  اب  سپـس  درک  بجعت 
دـمآ و ادـخ  ربمایپ  شیپ  سپـس  تسا  نید  روتـسد  انامه  نیا  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دـش  رادـیب  حبـص  هکنیا  اـت  دوب  هدز  تفگش 

 ( 116 تفریذپ ( .  ار  مالسا 

ندرک هلثم  دروم  رد 

دش لمح  مالسا  رد  هک  تسا  يرس  نیتسخن  یعازخ  نب  ورمع  رس  دیوگ :  یم  یلیهس  تسا :  هدمآ  ندرک  هلثم  دروم  رد 
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 ( 117 . ) 

 ( . 118 دوب (  رکب  یبا  نب  دمحم  رس  لومحم ،  رس  نیتسخن  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو  دوب  هیواعم  رما  هب  مه  نآ  و 

نیمه مه  نانمؤم  و  هدشن )  تیبرت  دشاب (  هدوب  راه )  روقع (  گس  دـنچ  ره  تسا  مارح  ندرک  هلثم  نآ  لوسر  مالـسا و  هقف  رظن  زا 
 . دوب هیواعم  نب  دیزی  سپس  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  دومن  تفلاخم  تلاسر  صن  نیا  اب  هک  یسک  نیتسخن  دنا و  هتفر  ار  ریسم 

هاوخ تسا  هدومن  رداص  روتـسد  ار  مالـسا  براحم  درف  ره  لتق  روتـسد  هکلب  تسا  هدرکن  رداص  ار  دوهی  ماع  لـتق  ادـخ  ربماـیپ  سپ 
رافک اب  هک  دومن  رداـص  ار  ریـضنلا  ینب  دوهی  میعز  ربهر و  بطخا  نب  ّییح  لـتق  روتـسد  هک  ناـنچنآ  رفاـک ،  اـی  دـشاب  هدوب  يدوهی 
ربمایپ دوب و  هدومن  ضقن  ار  ادـخ  لوسر  قاثیم  دـهع و  دوب و  هدـش  نامیپ  مه  ناناملـسم  دـض  رب  قدـنخ  گنج  رد  نافطغ  شیرق و 

ات نانآ  نوچ  دادن  هظیرق  ینب  دض  رب  گنج  نالعا  دندوب  هدرک  ضقن  ار  نامیپ  دهع و  هک  ریـضن  ینب  دوهی  اب  هبراحم  ماگنه  هب  ادـخ 
 . دندوب دنبیاپ  همان  دهع  داوم  هب  زورنآ 

هدرک گنج  نالعا  ناناملسم  دض  رب  نانآ  نوچ  دندوب  هتفرگ  نارگید  يدوهی و  عفار  یبا  فرـشا و  نب  بعک  لتق  هب  میمـصت  راصنا 
رورت فلاخم  ادخ  ربمایپ  نوچ  دندوب  هدادن  روتـسد  نارگید  ای  رفن و  ود  نآ  رورت  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  یلو  دـندوب 

 . دندوب

رارق تناها  دروم  ار  ادخ  ربمایپ  هک  طیعم  یبا  نب  هبقع  یتح  هکم و  شیرق  نایغاط  هب  ادخ  ربمایپ 
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 . دش هتشک  ردب  گنج  رد  هکلب  تشکن  هکم  رد  ار  وا  دادن و  رورت  روتسد  دوب  هداد 

 : دوب هتفگ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  وا  تنایخ  زا  سپ  هکم  رد  طیعم  یبا  نبا  هبقع  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
ربمایپ سپ  هدرک  ادیپ  رارمتسا  ادخ  ربمایپ  مالـسا و  قح  رد  طیعم  نب  هبقع  تنایخ  سپ  تشک  مهاوخ  متفایرد  هکم  جراخ  ار  وت  رگا 
یشور نینچ  زین  وا  یقیقح  ناوریپ  هکلب  تشادن  داقتعا  يرورت  ياهراتشک  هب  ادخ  ربمایپ  اهنت  هن  تشک  هک  ردب  هکرعم  رد  ار  وا  ادخ 

هب اهنت  هک  وا  دومنن ،  رورت  ار  داـیز  نب  هللادـبع  دوب  بتکم  نیا  ناـگتفای  تیبرت  زا  یکی  هک  لـیقع  نب  ملـسم  لـثملا ،  یف  دنتـشاد  ار 
 ( 119 دوب (  هدش  دراو  هورع  نب  یناه  لزنم 

نآ رد  ییاهنت  هب  دایز  نب  هللادـیبع  نوچ  دوب  ناسآ  رایـسب  ًادـج  یناهگان ،  لتق  نیا  دوب و  هتخاس  ناـهنپ  ار  دوخ  هناـخ  نآ  رد  ملـسم 
يرورت ياه  لتق  ریجنز  ناـمیا   : » دوب هدومرف  هک  ادـخ  ربماـیپ  رما  زا  يوریپ  ناونع  هب  دومنن  رورت  هب  یمادـقا  لاـح  نیع  رد  دوب  لزنم 

 ( 120 تسا ( »

* * *

؟  دندوب هدش  رفاک  نایدوهی  ایآ  مشش :  شخب 

رفک و رما  نیا  دنداد و  یم  يرترب  ناناملسم  نایحیسم و  رب  ار  رافک  نایدوهی ،  هک  تسا  نآ  دشاب  یم  مهم  رما  نیا  رد  نآ  مهف  هچنآ 
دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  نانآ  طاطحنا 

 : دیسرپ بعک  زا  يزور  نایفسوبا  نوچ 

رت و هتفای  تیاده  ام  زا  کی  مادک  و  وا ؟  باحصا  دمحم و  نید  ای  تسا  رت  بوبحم  ادخ  هب  تبسن  ام  نید  ایآ 
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 : تفگ خـساپ  رد  وا  مینک . . .  یم  ماعطا  ار  ناریقف  مینک و  یم  يریگتـسد  نافیعـض  زا  ام  هک  یلاح  رد  میتسه ؟  قح  هب  رت  کـیدزن 
 ( 121 دیتسه ( .  نانآ  زا  رت  هتفای  تیاده  امش 

هتشک ردغ  رکم و  تروص  هب  هک  تروص  نیدب  درک  حرطم  وا  لتق  رد  ار  يو  تیمولظم  دومن و  عافد  فرشا  نب  بعک  زا  مه  هیواعم 
 ( . 122 دش ( 

 ! دهد یم  ناشن  زین  شندش  ناناملسم  زا  دعب  دوهی  رافک و  هب  ار  وا  هقالع  لیم و  رارمتسا  هک  يزیچ 

 . تسا زئاج  براحم  لتق  اب  هشقن  هلیح و  هک  یتروص  رد   ( 123 مالسلا ( )  هیلع  ماما (  ای  ادخ  ربمایپ  نذا  اب  رگم  تسین  زیاج  رورت 

تلع دروـم  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع (   ( 124 دز (  زاب  رـس  وا  تفالخ  مایا  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ماـما  تعیب  زا  هملـسم  نب  دـمحم 
 ( 125 ما ( . » هتشک  ربیخ  زور  رد  بحرم )  ار (  وا  ردارب  نم   : » دندومرف تعیب  زا  وا  تعنامم 

تسکش و مالسلا )  اهیلع  ارهز (  ترـضح  هناخ  هب  هلمح  ماگنه  هب   ( 126 ار (  ریبز  ریشمش  هک  تسا  یسک  نامه  هملـسم  نب  دمحم 
يریگ یپ  رمع  تموکح  ماـیا  رد  وا  هفیظو  تشک و  ماـش  رد  رورت  تروـص  هب  ار   ( 127 هدابع (  نب  دعـس  هک  تسا  یـسک  نامه  وا 

 . تسا هتشاد  صاقو  یبا  نب  دعس  صاع و  نب  ورمع  اب  يدنت  دروخ  رب  وا  دوب ،  نارادنامرف  عاضوا 

هک دوب  ریضن  ینب  نایدوهی  زا  يو  تسا  نآ  هملسم  نب  دمحم  دروم  رد  رما  تقیقح 
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یم زین  یلهـشا  هملـسم  نب  دـمحم  وا  هب  یهاگ  ور  نیا  زا  دوب  لهـشالا  دـبع  ینب  هلیبق  نانامیپ  مه  زا  دوخ  دوب و  هدومن  مالـسا  راهظا 
دوب تلود  لاجر  نیدمتعم  زا  نوچ  دنهدب  تبسن  وا  هب  ار  هدیدنسپ  صئاصخ  هدیمح و  تافص  زا  یخرب  دنا  هتساوخ  یخرب  دنتفگ . 

رد يدوهی  بحرم  لتق  فرشا و  نب  بعک  لتق  لمع رد  وا  كارتشا  دننامه  دنا  هدرک  رکذ  نانامرهق  ياهناتساد  رد  ار  وا  مان  سپ 
 ( 128 دنشاب ( .  یم  دقتعم  مالسلا )  هیلع  یلع (  تسد  هب  بحرم  ندش  هتشک  رب  نیخروم  عامجا  هک  یلاح 

تسا نآ  هملسم  نب  دمحم  هب  تبسن  نم  هانگ  هکنیا  نآ  تشادرب و  نآ  زا  هدرپ  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ماما  هک  تسا  نامه  تقیقح  و 
 ( 129 ما ( .  هتشک  ربیخ  زور  رد  ار  يدوهی  بحرم  شردارب  نم  هک 

نیا زا  سپ  دشاب  یم  شتفالخ  دهع  رد  مالسلا )  هیلع  یلع (  تعیب  زا  ناگدیزرو  عانتما  زا  راک و  هنهک  نایدوهی  زا  هملـسم  نبا  سپ 
مردارب وا   : » تسا هتفگ  وا  قح  رد  فرشا  نب  بعک  دشاب  یم  راد  هقباس  يدوهی  نوچ  دنا و  هدومن  دیجمت  فیرعت و  ار  وا  نایوما  ور 

نیا يور  يراذگ  هشوپ  ناونع  هب  دوب  شردام  فرط  زا  هملـسم  نب  دمحم  ردارب  بحرم  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ  و   ( 130 دشاب (  یم 
 ! تسا هتشک  ار  بحرم  هملسم ،  نب  دمحم  هک  دنا  هدومن  اعدا  نایوما  هک  تسا  رما 

تهج تسا  هداتفا  اهنابز  رس  هب  رمع  تموکح  مایا  رد  طقف  وا  مان  تشادن  یمـسر  مسا و  ادخ  ربمایپ  تایح  مایارد  هملـسم  نب  دمحم 
نآ يارجا 
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 . داد یم  ماجنا  دوخ  یسایس  نیضراعم  دض  رب  ًاعون  رمع  هک  يرس  تایلمع 

* * *

اهتربع اهتلالد و  متفه :  شخب 

فوفـص نیب  تشز  تداـع  نیا  دـندومن  یم  دوخ  ضارغا  هب  ندیـسر  تهج  لـتق  رورت و  هب  تسد  تیلهاـج  ماـیا  رد  برع  دوـهی و 
راشتنا زین  نیکرشم 

رد روضح  زا  هکنآ  زا  سپ  دـیدرگ  رکم  ردـغ و  ینابرق  بلاط  یبا  نب  بلاط  سپ  دـیدرگ  نانآ  یمومع  گنهرف  زا  یـشخب  تفای و 
 . داد تاجن  ندش  رورت  زا  اهراب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  دوب و  هدیزرو  عانتما  ردب  هکرعم 

درک و يریگولج  یناهگان  لتق  رورت و  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تفای  راشتنا  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  مالـسا  هک  یماگنه 
« . تسا لتق  رورت و  ریجنز  نامیا   : » دومرف

گنج هب  رهاظت  هک  یناسک  رگم  تسا  هدادـن  ار  يا  هزاجا  نینچ  باتک  لها  زا  ناـنامیپ  مه  هن  ناناملـسم و  لـتق  هب  هن  مالـسا  ربماـیپ 
هک دوبن  رگا  دوب و  ناناملسم  رگید  زا  یعرش  صوصن  هب  دارفا  نیرت  لماع  دوخ  ادخ  ربمایپ  فرـشا ،  نب  بعک  دننامه  دنـشاب  هدومن 

هدومن گنج  مالعا  نیملسم  مالسا و  دض  رب  دنتشاد و  نابز  رب  ار  ادخ  لوسر  وجه  دندوب و  هتفر  شیرق  غارـس  هراوس  لهچ  اب  بعک 
 . داد یمن  ار  وا  لتق  هزاجا  ناناملسم  هب  هنیآ  ره  دوب  هدش  نامیپ  مه  ادخ  ربمایپ  نتشک  رد  نایشیرق  اب  دندوب و 

هب رهاظت  هک  یناسک  رگم  دندرگ  رورت  نارگید  باتک و  لها  زا  یبهذم  نانامیپ  مه  ای  یـسایس و  بیقر  هک  دـهد  یمن  هزاجا  مالـسا 
نیا زا  دوخ  نانمشد  لتق  رد  هلیح  رکم و  يور  زا  تسایس  ياهنوعرف  دنیامن  یم  ربمایپ  ادخ و  دض  رب  گنج 
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وادخ براحم  هک  یلاح  رد  دنا  هدناسر  لتق  هب  بیترت  نیا  هب  ار  دوخ  ینامیا  نمؤم و  نانمـشد  نادـحلم ،  دـنا  هدرک  هدافتـسا  شور 
 . دنا هدوبن  ادخ  لوسر 

****

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  لتق  رد  ریضنلا  ینب  دوهی  شالت  مشش :  باب 

نایدوهی مود  رکم  لّوا :  شخب 

تسا و نیمه  مه  حیحـص  لوق  دنتـشاد و  یئاقآ  تدایـس و  هنیدـم  نایدوهی  رگید  رب  ور  نیا  زا  دنتـسه  ماش  نایدوهی  زا  ریـضنلا  ینب 
 ) هنیدم رهـش  یلیام  ود  رد  تسا  یهوک  ریـضن   ( 131 دنا (  هدش  يدوهی  سپـس  دنتـسه  برع  ماذج  هلیبق  زا  نانآ  تسا  هدـش  هتفگ 

هب وا  اب  هک  دندوب  هتسب  دهع  ادخ  ربمایپ  اب  هک  دندوب  يدارفا  زا  ریضن  ینب  و   ( 132

 ( 133 دننکن ( .  گنج  مه  وا  هارمه  دنزادرپن و  گنج 

دـشاب یم  خـیرات  نامه  ام  شیپ  مه  حیحـص  تسا و  هداد  خر  ترجه  مراهچ  لاـس  رد  ریـضن  ینب  گـنج  تسا :  هتفگ  قاحـسا  نبا 
مه عورش  ناناملـسم و  دض  رب  فرـشا  نب  بعک  هئطوت  زا  سپ  ناناملـسم  و  ریـضنلا )  ینب  ًاصوصخم  دوهی (  نیب  ینمـشد  توادع و 
هک یماگنه  دـنزاس و  رود  هنیدـم  زا  ار  نانآ  هک  دـش  مزال  ناناملـسم  رب  دـیدرگ و  زاغآ  نیملـسم  دـض  رب  نیکرـشم  اب  نانآ  ینامیپ 
رد دنشکب  ار  ادخ  ربمایپ  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  نایدوهی  سپ  تفرگ  تدش  نانآ  نیب  توادع  دنتشک  ار  فرشا  نب  بعک  ناناملسم 

 . میراد تیاور  عون  ود  دروم  نیا 

لتق دصق  رجنخ  اب  هک  دشاب  یم  نآ  هب  لئاق  يرگید  دنـشکب و  ار  وا  ماب  تشپ  زا  گنـس  باترپ  اب  دنتـساوخ  یم  هک  دیوگ  یم  یکی 
 . دنتشاد ار  وا 

رماع ینب  زا  رفن  ود  هید  دروم  رد  هک  دوب  هتفر  ریضنلا  ینب  يوس  هب  ادخ  ربمایپ 
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ینب نیب  نوچ  دوب  هدومن  ءاطعا  رفن  ود  نآ  هب  هک  ینامیپ  دـهع و  رطاـخ  هب  دـبلطب  تناعتـسا  دوب  هتـشک  هیما  نب  رمع و  ار  اـه  نآ  هک 
نایدوهی دننک  رورت  ار  وا  دندیـشوک  دوهی  ریـضنلا  ینب  هب  ادخ  ربمایپ  لوصو  ماگنه  تشاد  دوجو  ینامیپ  دهع و  رماع  ینب  ریـضنلا و 

هئطوت هشقن و  نیا  زا  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دـننک  باترپ  وا  فرط  هب  ار  یگنـس  راوگرزب  نآ  رادـید  ماـگنه  هب  هک  دـندیچ  هشقن 
داد خر  ترجه  مود  لاس  رد  هثداـح  تسا  هتفگ  يرهز  هک  یتروص  رد  دـشاب  هتفرگ  تروص  یمادـقا  هکنآ  زا  شیپ  تخاـس  هاـگآ 

فنـالا و ضورلا  رد  یلیهـس  تسا و  هدرک  دـییأت  ار  نآ  مه  يووـن  ریبز و  نـب  هورع  زا  لـقن  هـب  ردـب  هوزغ  زا  سپ  هاـم  شـش  ینعی 
 ( 134 دنا ( .  هدرک  دییأت  ار  نآ  مه  یبهذ  ینالقسع و 

امـش هک  يروـط  ره  مینک  یم  کـمک  اـم  هللا  لوـسر  اـی  یلب  دـنتفگ :  ادـخ  ربماـیپ  فرط  زا  ار  هید  تساوـخرد  خـساپ  رد  ناـیدوهی 
 : دنتفگ رگیدمه  هب  دندومن و  تولخ  رگید  یخرب  اب  نانآ  زا  یخرب  دیتساوخ 

 . دوب هتسشن  نانآ  ياه  هناخ  راوید  رب  هیکت  ادخ  ربمایپ  مینک و  یمن  ادیپ  یلاح  نینچ  رد  ار  درم  نیا  زگره 

تحار ار  ام  دشکب و  ار  وا  ات  دبوکب  وا  رـس  رب  يا  هرخـص  دورب و  هناخ  نیا  يالاب  دیامن و  مادقا  رما  نیا  هب  هک  تسیک  دـنتفگ :  سپ 
 . دزاس

ات دـنتفر  هناخ  يالاب  هب  ناراـی  زا  یعمج  اـب  وا  سپ  مرـضاح  راـک  نیا  هب  نم  تفگ  داد و  تبثم  خـساپ  بعک  نب  شاـحج  نب  رمع و 
رب یگنس 
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یم هداد  ربخ  دیا  هتفرگ  میمـصت  امـش  هچنآ  هب  وا  مسق  ادخ  هب  دینکن  ار  راک  نیا  تفگ  مکـشم  نب  مالـس  یلو  دنبوکب  ترـضح  رس 
 ( 135 دوش ( . 

ریخأت تفگ  دوخ  باحصا  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  داد  ربخ  موق  نآ  میمـصت  زا  دمآ و  دورف  لیئربج  لاح  نآ  رد  سپ 
 . ) تفرگ ار  نآ  لیئربج  هار  نیب  رد  یلو  دندنکفا  ار  گنس  نانآ  تسا  دش  هتفگ  تشگرب و  هنیدم  يوس  هب  دش و  نوریب  سپ  دینکن 

 ( 136

لاؤس وا  زا  دیآ  یم  هنیدم  زا  هک  دـندید  ار  يدرم  سپ  دـنتخادرپ  وا  يوجتـسج  هب  باحـصا  زا  یعمج  درک  ریخأت  ادـخ  ربمایپ  یتقو 
یم نایدوهی  هک  ار  يا  هئطوت  سپ  دندمآ  وا  يوس  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  سپ  مدید  هنیدم  لخاد  رد  ار  يو  داد  خـساپ  وا  دـندرک 

 . داد ربخ  دوخ  نارای  باحصا و  هب  دنهد  ماجنا  دنتساوخ 

رگید ربخ 

يوس هب  دنتفگ :  وا  هب  دندنبب و  راک  هب  ار  یبیرف  رکم و  ادخ  ربمایپ  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ریـضن  ینب  نایدوهی  هک  تسا  نآ  رگید  ربخ 
ام دندروآ  نامیا  امش  هب  نانآ  رگا  دننک  تاقالم  امش  اب  ام  نادنمشناد  ءاملع و  زا  رفن  هس  ات  دوخ  نارای  باحصا و  زا  نت  هس  اب  ایب  ام 

ناناملـسم زا  یتسود  ردارب و  هب  ریـضن  ینب  زا  ینز  سپ  دـندومن  یم  لمح  رجنخ  دوخ  اـب  ناـیدوهی  میروآ و  یم  ناـمیا  امـش  هب  مه 
نیا دـنگنجب و  ادـخ  ربمایپ  اب  هک  تسا  هدرپس  دوهی  هب  شیرق  هک   ( 137 دنراد (  ار  یمیمـصت  نینچ  نایدوهی  هک  داد  ربخ  ار  نایرج 

دش ثعاب  هزیگنا 
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 . درکن تکرح  نانآ  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  دهد و  خر  ریضنلا  ینب  هوزغ  هک 

 : دـنیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  دوب و  هدـش  دـقعنم  نانآ  نیب  هک  دنتـسناد  ینامیپ  دـهع و  ضقن  یعون  ار  ینیچ  هئطوت  نیا  ادـخ  ربمایپ 
 ( 138 دیئامن ( .  افو  دیتسب  دهع  یتقو  ناتدوخ  دهع  هب  « » متدهاع اذا  هللا  دهعباوفواو  »

« . دنتسب نامیپ  دهع و  یتقو  دننک  یم  لمع  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  نانآ   ( » 139 اودهاع ( » اذا  مه  دهعب  نوفوملاو  »

لام هب  دندومرف :  رتشا  کلام  هب  مالسلا )  هیلع  یلع (  ماما  و   ( 140 درادن (  نامیپ  دهع و  هک  یسک  درادن  نید  دومرف :  ادخ  ربمایپ  و 
 ( 141 نامیپ ( .  هّمذ و  لها  ای  دشاب  رازگزامن  هاوخ  نزن  تسد  مدرم  زا  يدحا 

****

دوهی هرصاحم  مود :  شخب 

 ، یئورود قافن و  لها  یلو  داد  چوک  هنیدم  زا  ار  نانآ  ادـخ  ربمایپ  دـیدرگ  نشور  دوهی  فرط  زا  حلـص  نامیپ  راکـشآ  ضقن  یتقو 
تـسکش ار  دوخ  نامیپ  دهع و  درمـش و  گرزب  ار  دوخ  بطخا  نبا  یّیح  دش و  تیوقت  نانآ  سوفن  سپ  دندومن  یم  تیبثت  ار  نانآ 

نانآ هب  ات  دـندش  رو  هلمح  نانآ  يوس  هب  ناناملـسم  دومن و  رداص  ار  نانآ  اب  گنج  روتـسد  ادـخ  ربمایپ  سپ  دـندش  گنج  هدامآ  و 
اه هعلق  رد  نانآ  سپ  دندمآ  دورف 

دراو تشحو  بعر و  ناـیدوهی  سوفن  رد  و   ( 142 دنتشاد (  هگن  هرـصاحم  رد  ار  نانآ  زور  ناناملـسم 15  دندرک و  رایتخا  نصحت 
اب تسد  رد  مچرپ  زور  نآ  رد  دـنکفا  ار  بـعر  ناـنآ  ياـهلد  هـب   ( 143 بـعرلا ( » مهبوـلق  یف  فذـق  و   : » دـیامرف یم  نآرق  دـش و 

تیافک
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هیلع یلع (  سپ  تخادـنا  يریت  ادـخ  ربمایپ  رداچ  يوس  هب  يدوهی  رفن  کی  هرـصاحم  ياـنثا  رد  دوب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ترـضح 
همئاق اهومتکرت  وا  هنیل  نم  متعطقاـم   » تسا هدـمآ  يربخ  نینچ  هعقاو  نیا  زا  رـشح  هروس  رد  تشک و  دومن و  بیقعت  ار  وا  مالـسلا ) 

 ( 144 نیقسافلا ( » هللا  يزخیل  هللا و  نذابف  اهولوصا  یلع 

تقبـس سپ  تسا  نآ  تسپ  عون  سپ  دـشاب  هدوب  ناولا  عوـن  زا  رگا  دـشابن  رغـال  ریپ و  هک  ماداـم  تسا  اـمرخ  تخرد  لـخن و  هنیل ، 
هقطنم رد  دوهی  ناتسلخن   ( 145 دشاب ( .  رتدیدش  نایدوهی  ظیغ  تسیاب  یم  سپ  دشاب  لخن  مارک  زا  رگا  ار و  هنیرب  هوجع و  دـیئامن 

دنا هتفگ  كاحـض  هداتق و  دـندیرب  نایهاپـس  رورم  روبع و  رد  لیهـست  تهج  ار  نانآ  ناـتخرد  زا  یخرب  ناناملـسم  سپ  دوب  هریوب » »
ار امرخ  تخرد  کی  نانآ  دسیون  یم  قاحـسا  نب  دـمحم  یلو  دـندنازوس .  دـندیرب و  ار  نانآ  يامرخ  ناتخرد  زا  ددـع  شـش  نانآ 

 ( . 147 دنیامن (  داجیا  رورم  رد  يا  هعسوت  رازراک  لاتق و  رد  لیهست  تهج  ات   ( 146 دندنازوس (  ار  رگید  یکی  دندیرب و 

یتسه و ربمایپ  يراد  نامگ  هک  یتسین  نآ  امـش  اـیآ  دـنتفگ :  مرکا  ربماـیپ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دـمآ و  تخـس  ناـیدوهی  رب  رما  نیا 
هفیرش هیآ  سپ  دینازوس  یم  ار  راجـشا  دیرب و  یم  ار  امرخ  ناتخرد  هک  تسا  حالـصا  ایآ  یـشاب  یم  مدرم  نیب  رد  حالـصا  ناهاوخ 

تخرد و عطق  هک  داد  ربخ  ادخ  ربمایپ  سپ  درمش  یم  هانگ  ار  نآ  ندیرب  قیدصت و  ار  ناتخرد  عطق  زا  یهن  هک  دش  لزان 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلذ راوخ و  ارناقـساف  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ور  نآ  زا  ناتخرد  عطق  هک  داد  باوج  لاعتم  دـنوادخ  دوب و  ادـخ  نذا  اـب  نآ  كرت 
 ( 148 دنزاس ( . 

 ( 149 دناسر ( .  یم  ناناملسم  هب  ار  امرخ  دنتشاد  هرصاحم  رد  ار  نایدوهی  ناناملسم  هک  یماگنه  هدابع  نب  دعس 

* * *

نایدوهی ندنار  نوریب  موس :  شخب 

ناناملـسم هک  ار  يزایتما  ره  هکنیا  ات  دیـسر  ییاهن  دح  هب  ناش  هلـصوح  ربص و  هکنیا  ات  تشاد  هرـصاحم  رد  ار  نایدوهی  ادخ  ربمایپ 
زاار نانآ  یلو  دنک  ظفح  ار  نانآ  ياهنوخ  هک  دومن  هحلاصم  نانآ  اب  ادخ  ربمایپ  سپ  دندش  نآ  ماجنا  هب  رضاح  نانآ  دنتساوخ ،  یم 

 ( 150 دنک ( .  نوریب  ماش  تاعرذأ  كدف و  ربیخ ،  هب  ار  نانآ  دزاس و  جراخ  نانآ  ناطوا  ناناملسم و  نیمزرس  زا  هنیدم و 

دنشاب هدرک  نوریب  تاعرذأ »  » هب ار  نانآ  هک  مناد  یم  دیعب  رایسب  دیوگ :  فلؤم 

زاغآ و   ( 151 دندوب ( ،  نیمزرس  نآ  رد  دوهی  روضح  اب  ضراعم  و  یحیـسم ،  نانآ  دوب و  اه  یمور  تیمکاح  تحت  تاعرذأ  نوچ 
 . دومن ار  یتساوخرد  نینچ  رمع  زا  دروآ و  مالـسا  رابحألا  بعک  هکنآ  زا  سپ  داد  خر  رمع  تموکح  دهع  رد  ماش  هب  دوهی  ترجه 

 ( 152 ) 

لمح رتش  هک  ار  يرادقم  نآ  ره  دنراد  قح  نایدوهی  هک  دندیـسر  قفاوت  نیا  هب  نایدوهی  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  سپ 
 . دنربب نوریب  دنیامن و  لمح  ناشدوخ  اب  دنشاب  هدرب  ار  حالس  هرقن و  الط ،  هکنآ  یب  رتش )  رابکی  دنک (  یم 

نب نیمای  نانآ ،  دندروآ و  مالسا  رفن  ود  ریضن  ینب  نایدوهی  زا 
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 . دش ظفح  نانآ  لاوما  هک  دندوب  بهو  نب  دعس  وبا  ریمع و 

 ( 153 ریشمش ( .  هزین و 340  رس   50 هرز ،  زا 50  دوب  ترابع  هک  دنتشاد  یهوبنا  حالس  ناوارف و  لاوما  ریضن  ینب 

ینب ناگرزب  نانآ  نوچ  دندش و  راپـسهر  ربیخ  هب  نارگید  بطخا و  نب  یح  قیقحلا و  یبا  نب  عیبر  نب  هنانک  قیقحلا و  یبا  نب  مالس 
نانز و هارمه  دـندروآ و  لمع  هب  لابقتـسا  ناـنآ  زا  ربیخ  ناـیدوهی  دنتـشاد .  ار  یگرزب  تدایـس و  هبنج  مه  ربیخ  رد  دـندوب  ریـضنلا 

لمح ار  دوخ  لاوما  نارتش ،  زا  رفن  دصشش  يور  نانآ   ( 154 دندیبوک (  یم  فد  نانآ  رس  تشپ  ناناوج  دندمآ و  نوریب  ناکدوک 
رگا دندوب  هدرک  رذن  ار  نآ  ناردام ،  هکنیا  هطساوب  دندوب  هتفریذپ  ار  تیدوهی  ناشناردام  رطاخ  هب  هک  راصنا  زا  یخرب  دندرک و  یم 
دـش لزان  هفیرـش  هیآ  مینک و  یمن  كرت  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دنتفگ  نانیا  ناردپ  دندرک  هبلغ  ریـضن  ینب  رب  هک  یماگنه  دننامب  هدنز 

 . درادن دوجو  یهارکا  رابجا و  نید  رد  نیدلا » یف  هارکا  ال   » هک

لهس هب  دومن و  میسقت  نیتسخن  نیرجاهم  نیب  ار  اهنآ  سپ  دنام  یقاب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  يارب  اهناتسلخن  اه و  هعرزم 
نودب هلمح و  نودـب  هک  لاوما  نیا  دـنداد و  یمهـس  ناشرقف  تدـش  تلع  هب  زین  راصنا  زا  همـص  نب  ثراح  هناجدوبا ،  فینح و  نب 
تسا نیا  رما  رهاظ  دومن و  شـشخب  اطع و  ناناملـسم  هب  راوگرزب  نآ  یلو  دوب  ادخ  لوسر  نآ  زا  دوب  هدمآ  تسد  هب  باکر  لیخ و 

هلتاقم رگا  دندرکن و  هلتاقم  ناناملسم  هک 
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لاوما نآ  زا  دوخ  نادـناخ  لها و  هب  ادـخ  ربمایپ  تشگ و  یم  ناناملـسم  ماـمت  هب  طوبرم  مئاـنغ  تروص  هب  ناـیدوهی  لاوما  دنتـشاد 
 ( 155 دومن ( .  یم  قافنا  ار  هلاس  کی  جرخ 

« دومنن میسقت  تشاد و  هگن  ار  اهنآ  هک  ار  هناخ  تفه  زج  دومن  میسقت  ار  ریـضنلا  ینب  لاوما  مامت  ادخ  ربمایپ   : » تسا هتفگ  یبلک  نبا 
 ( 156 ) 

ماگنه هک  ار  راصنا  یـضارا  دـنداد  روتـسد  نانآ  هب  دـندومن  میـسقت  نیرجاـهم  نیب  ار  ریـضن  ینب  یـضارا  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
 ( 157 دننادرگ ( .  زاب  ناشدوخ  هب  دندوب  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ترجاهم 

مرک و دــیدرگ و  قحـال  ناـنآ  هـب  تباـث  نـب  ناـسح  و   ( 158 دـندش (  رثأـتم  نوزحم و  ًادـیدش  ریــضنلا  ینب  ندـیچوک  رب  ناـقفانم 
 ( 159 دومن ( .  فیصوت  حدم و  ار  نانآ  يروخبارش 

هب سپ  دوب  هدوـمن  بلـس  اـهنآ  زا  ار  ناـیدوهی  روعـش  لـقع و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  تقد  هظحـالم و  لـباق  هچنآ 
اب نانآ  هکنآ  زا  سپ  دـیدرگ  هابت  زین  نانآ  ياـیند  سپ  دنتـشاد  قح  زا  هک  يریگ  هلـصاف  تلع  هب  دـندوب  هدـمآ  رد  ناـقمحا  تروص 

ادخ لوسر  زا  هک  دوب  هداد  هجوت  رما  نیا  هب  ار  نانآ  رظن  مکـشم  نب  مالـس  دندوب  هتخاس  عیاض  هابت و  ار  شیوخ  ترخآ  دوخ  تسد 
 . دنتخاس اهر  ار  وا  زردنا  دنپ و  نانآ  یلو  دنیامن  تیعبت  يوریپ و 

یماگنه يریـضن  درف  کی  دـندوب و  هقطنم  نایدوهی  ناگرزب  تاداس و  نانآ  دـندوب و  یمور  ياه  لسن  زا  درم  رازه  ياراد  ریـضنونب 
رگا هک  یتروص  رد  تخادرپ  یم  ار  هید  فصن  تشک  یم  ار  یظیرق  يدوهی  کی  هک 
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ینب دوهی  قح  رد  هک  رـشح  هروس  رد   ( 160 دزادرپب (  ار  هلماک  هید  ای  هید  مامت  دوب  روبجم  تشک  یم  ار  يریـضن  درف  کـی  یظیرق 
ْنَأ ُْمْتنَنَظ  ام  ِرْـشَْحلا  ِلَّوَِأل  ْمِهِرایِد  ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه   : » تسا هدـمآ  نینچ  تسا  هدـش  لزاـن  ریـضنلا 

ْمُهَتوـُُیب َنوـُبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  َفَذَـق  اُوبِـسَتْحَی َو  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاـتَأَف  ِهّللا  َنـِم  ْمُُهنوُـصُح  ْمُُهتَِعناـم  ْمُـهَّنَأ  اوُّنَظ  اوُـجُرْخَی َو 
 ( 161 ِراْصبَْألا ( » ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  ْمِهیِْدیَِأب َو 

اه هعلق  اهبرد و  هک  دندرب  نامگ  نانآ  دندرگ و  جراخ  هک  دیرب  یمن  نامگ  امـش  درب  نوریب  ار  باتک  لها  زا  نارفاک  دنوادخ  انامه  »
نانآ دنکفا  بعر  نانآ  ياهلد  رد  دندرب و  یمن  نامگ  هک  دش  دراو  نانآ  هب  یئاج  زا  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دنتـسه  ادـخ  زا  عنام  ناش 

« . دیریگب تربع  تریصب  نابحاص  يا  سپ  نانمؤم .  ناتسد  اب  دندرک و  یم  بارخ  دوخ  ناتسد  اب  ار  دوخ  ياه  هناخ 

ناـیرج رد  ار  يزرو  تناـیخ  ناـنآ  هک  ناـنچنآ  دـشاب  یم  فورعم  روهـشم و  روما  نآ  زا  ناناملـسم  هب  تبـسن  دوهی  هلیح  تناـیخ و 
داد ناکـسا  کینولاس  رهـش  رد  داد و  هانپ  نانآ  هب  ینامثع  تلود  سپ  دنوش  درط  اجنآ  زا  دش  ثعاب  هک  یلماع  دـنداد  ناشن  ایناپـسا 

دالب رد  ار  مالسا  دیشوک  تساخرب و  مالسا  گنج  هب  كروتاتآ  لامک  هک  یماگنه  دندرب  راک  هب  هلیح  ردغ و  زین  ناناملـسم  هب  سپ 
 ( 162 دزاس ( .  نک  هشیر  هیکرت 

* * *

اهتربع اهتلالد و  مراهچ :  شخب 

اب ییورایور  هلباقم و  هب  ادخ  ربمایپ  صالخا  افو و  دومن و  ادیپ  رارمتسا  دوهی  هلیح  ردغ و  یتیبرت ،  هبنج  زا 
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ار ناتخرد  ندیرب  روتسد  ادخ  ربمایپ  دومن  میرحت  ار  راجشا  ریاس  امرخ و  تخرد  ندیرب  ادخربمایپ  یهقف  هبنج  زا  تخادرپ  هویش  نآ 
تـشاد ار  اهتخرد  ندیرب  دصق  رگا  دزاس و  مهارف  ار  رکـشل  كرحت  تهج  ینیمز  هصرع  ات  امرخ  هلـصا  شـش  زج  دوب  هدرکن  رداص 

دنراد شور  قافتا  تایاور  مامت  دـنک .  عطق  تشاد  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  هک  هرـصاحم ،  مایا  رد  ار  تخرد  اهدـص  تسناوت  یم 
دنا هدیرب  ار  تخرد  کی  طقف  هک  دراد  دوجو  يرگید  تیاور  دنا و  هدیربن  ار  يرگید  تخرد  هلصا ،  ددع  شش  زج  ناناملـسم  هک 

هک تسناد  یم  ادـخ  ربمایپ  نوچ  دوبن  تسرد  يرگن  هدـنیآ  رظن  زا  تسا  هتفهن  رما  نیا  رد  هک  یناسنا  يداصتقا و  تاـهج  رب  هوـالع 
 . دوب دهاوخ  ناناملسم  ِنآ  زا  ناتخرد  نیا  هرخالاب 

رورم روبع و  عنام  تسا و  هتفرگ  رارق  ناملسم  نایهاپس  هار  ریـسم  رد  هک  دوش  هدیرب  ناتخرد  عون  نآ  دهد  یم  هزاجا  لاعتم  دنوادخ 
نانآ ياهوزرآ  لامآ و  سپ  دیرب  دنهاوخ  ار  امرخ  ناتخرد  مامت  ناناملـسم  هک  دوهی  روصت  دنک و  یم  میرحت  ار  داسف  دشاب و  نانآ 

 . تسا هدمآ  ناناملـسم  نیب  لاوما  عیزوت  اهنآ و  عرازم  رهـش و  حتف  تهج  ادـخ  ربمایپ  هک  دـندید  یتقو  دـیدرگ  يدـیمون  هب  لیدـبت 
َجَرْخَأ يِذَّلا  َوُه  تشذـگ :  شیپ  هحفـص  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدومرف  لزان  هعقاو  نیارد  یلماک  ینآرق  هروس  لاعتم  دـنوادخ 

تسپ و يامرخ  ناتخرد  راجـشا و  عطق  زاوج  نوماریپ  اهوگتفگ  اـهلیلحت و  ور  نیا  زا   ( 163 ِباتِْکلا ( » . . .  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
دش یم  دوخ  هاگیاج  ریغ  رد  بوخ  يامرخ  ناتخرد  عطق  مدع 
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.

 ( 164 دادن ( .  هدیاف  دوهی  هب  مه  ناش  يراج  بآ  لاسکی و  يارب  یفاک  ياذغ  و 

ریـضنلا ینب  نانامیپ  مه  هب  هک  نیقفانم  ياه  هدعو  هک  تسا  نیا  تسا  هدومرف  نییبت  رـشح  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یمود  رما  و 
َأ  : »» دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  نوچ  تسا  نیغورد  ياه  هدـعو  عون  کی  دوب  دـنهاوخ  نانآ  رانک  رد  گنج  رد  هک  دـنداد  یمدوخ 
ًادـَبَأ َو ًادَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  ْمُکَعَم َو ال  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوْخِِإل  َنُولوُقَی  اوُقَفاـن  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل 

َّنُّلَُوَیل ْمُهوُرَـصَن  ِْنَئل  ْمُهَنوُرُْـصنَی َو  اُوِلتُوق ال  ِْنَئل  ْمُهَعَم َو  َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ ال  ِْنَئل  َنُوبِذاَکل  ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهّللا  ْمُکَّنَرُْـصنََنل َو  ُْمْتِلتُوق  ْنِإ 
 ( 165 َنوُرَْصُنی ( » َُّمث ال  َرابْدَْألا 

هتشاد تمواقم  زور  دنتسناوت 15  اهنت  هک  تسا  هدش  رکذ  هک  تسا  یعناوم  اهژد و  طوقس  تعرـس  هثداح  نیا  ياهتربع  اهتلالد و  زا 
 ( 166 سب ( .  دنشاب و 

تکراشم ناعفادـم  اب  ناـمجاهم  هک  یتقو  تفریذـپ  ماـجنا  تاروصت  اـهرواب و  زا  رت  عیرـس  یلیخ  راـب  نیا  ندـش ،  ناریو  تسکش و 
دیامرف یم  هک  یئاج  دشاب  یم  ادخ  لوسر  لوق  قادصم  رما  نیا  تسا و  هدـمآ  يوبن  هریـس  دـیجم و  نآرق  رد  هک  نانچنآ  دـندومن ! 

 ( 167 تسوا ( » اب  دنوادخ  دشاب  ادخ  اب  سک  ره  »

نانمـشد رب  يزوریپ  رـصن و  میدـقت  اب  یهلا  خـساپ  ات  تسوا  هاگرد  هب  عرـضت  راگدرورپ و  هب  صـالخا  اـیند  رد  راـک  نیرتمهم  سپ 
نانآ زین  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیـشابن  ینانآ  دـننامه   : » دـیامرف یم  رـشح  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـیآ و  لصاح 

نامه نانآ  دندنکفا و  یشومارف  هب  ار  ناشدوخ 
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ناـمیتی و یبرقلا و  يذ  لوـسر ،  ادـخ ،  ِنآ  زا   ، » دـنک یم  ناـیب  نآرق  رد  نینچ  ار  یئیف  میکح  دـنوادخ  و   ( 168 دنتسه ( » ناقساف 
يرادا رادتقا  دنا .  هدروآ  تسدب  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  ناناملـسم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  یئیف   ( 169 لیبسلا ( » نبا  نیکاسم و 

رهش وا و  ياهورین  دوشن و  گنج  لوغشم  ههبج  ود  رد  هکنیا  يارب  دیدرگ  یلجتم  هظیرق  ینب  اب  گنج  زاغآ  رد  ادخ  ربمایپ  یماظن  و 
اب تسخن  دشاب .  یم  گنج  رد  وا  يالاب  تردق  لئالد  زا  یکی  نیا  دریگن و  رارق  تراغ  دروم  ریـضنلا  ینب  هرـصاحم  تدم  رد  هنیدم 

 . تشاد لیسگ  ریضنلا  ینب  هب  ار  اهورین  سپس  تسب  نامیپ  دهع و  هظیرق  ینب 

هدـنز نم  هک  ماداـم  دـنک  یمن  ضقن  ار  ناـمیپ  دـهع و  هظیرق  ینب  زا  يدـحا   : » تفگ هظیرق  ینب  تسرپرـس  ربـهر و  دـسا  نب  بعک 
 ( 170 متسه ( »

هناخ دنگنجب  دندش  راچان  هک  یماگنه  دندوب و  ناشاه  هناخ  رد  نانآ  هک  مادام  تشادـن  تبغر  ریـضنلا  ینب  اب  گنج  هب  ادـخ  لوسر 
ناریو هشیر  لصا و  زا  ار  اه  هناخ  نایدوهی ،  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دنتخاس و  ناریو  دـندوب  اه  هناخ  رد  نصحتم  هک  ار  ینایدوهی  ياه 

هب هک  ار  يزیچ  نآ  دندیـشک و  یم  ار  نیقفانم  کمک  راظتنا  تیعـضو  نیا  رد  نانآ  دندیـسر  هناخ  نیرخآ  هب  هکنآ  اـت  دـنتخاس  یم 
 ( 171 دندوب ( .  هتشاذگ  ّتنم  نانآ 

زا ار  نطو  يالج  اهنت  تسخن  راب  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  دهد  یم  ناشن  ار  ریضنلا  ینب  يامعز  تیارد  تمکح و  نادقف  هثداح  نیا 
ار رگید  زیچ  هن  دوب  هتساوخ  نانآ 
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 ( 172 دومن ( .  هولج  نارگ  رایسب  ناناملسم  ادخ و  ربمایپ  رب  رما  نیا  سپ  دنداد  گنج  نالعا  دندومن و  در  ار  تساوخرد  نیا  سپ 

رد دوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  الماک  مالـسلا )  هیلع  یلع (  هب  تبـسن  ار  ادـخ  ربماـیپ  ماـت  داـمتعا  نینچمه  هثداـح ،  نیا 
 ) تشاذـگ یقاب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  يربهر  تدایق و  هب  ار  یمالـسا  هاپـس  تشگرب و  شا  هناخ  هب  دوخ  داد و  رارق  یماظن  تایلمع 

 ( 173

مالسلا هیلع  یلع (  زا   ( 174 تشک ( .  رگید  رفن  هد  اب  ار  ریضن  ینب  نامرهق  لوزغ »  » هک دوب  ادخ  ربمایپ  مچرپ  لماح  وا  هک  یلاح  رد 
نیا دز  یم  هحیـص  يرگید  لخن  هب  امرخ  تخرد  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هارمه  تسا  هدـمآ  ( 

هب نآ  نوچ ،  دـنتفگ  یناحیـص  هنیدـم  يامرخ  هب  تهج  نیا  هب  یلع  ای   : » دومرف ادـخ  ربمایپ  یـضترم .  یلع  یفطـصم و  ربمایپ  تسا 
زین ار  بحرم  ربـیخ  ناـیدوهی  ناـمرهق  هک  تسا  يدرف  ناـمه  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ماـما  و   ( 175 تسا ( » .  هدز  هحیـص  نـم  لـضف 

لاثما دـنا ،  هدـیزرو  هنیک  وا  هب  نایدوهی  ور  نیا  زا  دومن  لمح  هظیرق  ینب  دـض  رب  ار  گنج  مچرپ  هک  تسا  يدرف  نامه  وا  تشک و 
لباق مه  یهقف  هبنج  زا  نارفاک .  ناقفانم و  زا  معا  ناـنآ  ناـنامیپ  مه  ناوریپ و  هبنم و  نب  بهو  مالـس ،  نب  هللا  دـبع  راـبحألا ،  بعک 

عوضوم نیا  هک  نانچنآ  دشن  عیرشت  ریضنلا  ینب  گنج  رد  رمخ  میرحت  هک  تسا  هراشا 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نانچنآ  دوب  هدومن  میرحت  تثعب  زاغآ  نآ  رد  هکمرد  ار  بارـش  لاعتم  دـنوادخ  هکلب  دـنتخاس  عیاـش  خیـضف  دجـسم  دروم  رد  ار 
 ( . 176 تسا (  هدش  میرحت  مه  ینامسآ  ياهتناید  رگید  رد  بارش 

--------------------------------------------------------------------------------

 . نیسمخ ج 1 ص 408 خیرات  يدقاو ج 1 ص 174 ،  يزاغملا  [- 96]

 ( . دوب هدادن  ار  وا  نتشک  روتسد  ادخ  ربمایپ  دعس ج 2 ص 29 (  نبا  تاقبطلا  [- 97]

هباغلا ج 4 دسا  راونالا ج 2 ص 7 ،  راـحب   ، 407 نیـسمخلا ج 1 ص 406 -  خیرات   ، 173 يدقاو ج 1 ص 172 -  يزاغم  [- 98]
 . ص 170

هباغلا ج 4 دسا  راونالا ج 2 ص 7 ،  راـحب   ، 407 نیـسمخلا ج 1 ص 406 -  خیرات   ، 173 يدقاو ج 1 ص 172 -  يزاغم  [- 99]
 . ص 170

 . دمآ دهاوخن  دیدپ  یهاوخنوخ  هنتف و  وا  نتشک  رد  ینعی  [- 100]

 . يدقاو ج 1 ص 174 يزاغم  [- 101]

 . يدقاو ج 1ص 174 يزاغم  [- 102]

 . 183 يربط ج 2 ص 182 -  خیرات  [- 103]

 . يربط ص 184 خیرات   ، 393 يدقاو ج 1 ص 391 -  يزاغم  [- 104]

 . يدابآ ج 8 ص 159 میظعلا  دوبعملا  نوع  [- 105]

 . یخلب ج 2 ص 79 خیراتلا  ءدبلا و  [- 106]

 . بوشآ ج 1 ص 196 رهش  نبا  بقانملا  راحبلا ج 20 ص 158 -  سمخلا ج 1 ص 460 -  خیرات  [- 107]

یبهذ مالسالا  خیرات  يدرولا ج 1 ص 159 -  نبا  خیرات  هّیندللا ج 1 ص 104 -  بهاوملا  سمخلا ج 1 ص 460 -  خیرات  [- 108]
 - راحبلا ج 20 ص 160 يزاغم ،  دلجم   197 119
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 . 162

 . 199 ماشه ج 3 ص 58 -  نبا  هریس  یقهیب ج 3 ص 354 -  هوبنلا  لئالد  [- 109]

هیاهنلا ج 4 ص 6 هیادبلا و  ءارعشلا ص 71 ،  تاقبط   ، 514 فنالا ج 5 ص 513 -  ضورلا  يربط ج 2 ص 178 ،  خیرات  [- 110]
 . قاحسا ص 317 نبا  هریس 

 . راونالا ج 2 ص 163 راحب  يرولا 88 ،  مالعا  [- 111]

 . 414 یلیهس ج 5 ص 413 -  فنالا  ضورلا  يربط ج 2 ص 179  خیرات  [- 112]

 . يربط ج 4 ص 47 خیرات  دعس ج 3 ص 458  نبا  تاقبط  [- 113]

 . دوش هعجارم  ربیخ  هکرعم  باب  هب  [- 114]

 . یلیهس ج 5 ص 413 فنالا  ضورلا  [- 115]

 . توریب یبرعلا  ثارتلا  ءایحا  راد  عبط  یلیهسلا ج 5 ص 418  فنألا  ضورلا  [- 116]

 . فنألا ج 5 ص 413 ضورلا  [- 117]

 . فلؤم رثا  دش » رورت  ربمایپ  ایآ   » باتک هب  دینک  هعجارم  [- 118]

يربطلا ج 4 ص خیرات  مکاحلا ج 4 ص 302 -  كردتسم  ریثا ج 4 ص 27 -  نبا  لماکلا  ریغصلا ج 1 ص 124 -  عماجلا  [- 119]
 . فنحم 34 یبا  نیسحلا  لتقم   271

 . یبطرق ج 5 ص 121 ریسفت  [- 120]

 . یقهیب ج 3 ص 191 هوبنلا  لئالد  هیاهنلا ج 4 ص 6 ،  هیادبلا و  ریثک ج 3 ص 11 ،  نبا  هیوبنلا  هریسلا  [- 121]

 . راثالا ج 1 ص 77 لکشم  [- 122]

 . یفاکلا ج 7 ص 376  ، 214 یسوط ج 10 ص 213 -  بیذهتلا  [- 123]

 . هسایسلا ج 1 ص 53 همامالا و  لاجرلا ج 8 ص 388 ،  سوماق  هغالبلا ج 6 ص 49  جهن  حرش  [- 124]

هغالبلا جهن  حرش  [- 125]
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 . لاجرلا ج 8 ص 388 سوماق  ج 6 ص 48 

 . لاجرلا ج 8 ص 388 سوماق  هغالبلا ج 6 ص 48  جهن  حرش  [- 126]

 . لاجرلا ج 8 ص 388 سوماق  [- 127]

 . هباحصلا لئاضف  باب  ملسم  ننس  ربیخ ،  هکرعم  يزاغملا  باب  يراخب  ننس  قشمد ج 5 ص 180 ،  خیرات  رصتخم  [- 128]

 . 318 رکاسع ج 23 ص 315 -  نبا  قشمد  خیرات  رصتخم  [- 129]

 . قشمد ج 13 ص 218 خیرات  رصتخم  [- 130]

 . یبوقعی ج 1 ص 49 خیرات  [- 131]

 . میظعلا ج 4 ص 331 نآرقلا  ریسفت  [- 132]

 . یسربطلا ج 5 ص 258 ریسفت  [- 133]

روثنملا ج 6 ص ردلا  يرابلا ج 7 ص 255 ،  حتف  سیمخلا ج 1 ص 460 ،  خیرات   ، 197 یبهذ ص 122 -  مالـسا  خیرات  [- 134]
يراخبلا ج 3 ننس  دعس ج 2 ص 57 ،  نبا  تاقبط   ، 162 راحبلا ج 20 ص 160 ،   ، 256  ، 255 يرابلا ج 7 ص 253 ،  حتف   ، 186
نآرقلا ج ماکحأل  عماجلا  فنألا ج 3 ص 350 ،  ضورلا  نالحد ج 1 ص 260  نبا  هریـس  ریثک ج 3 ص 145 ،  نبا  هریـس  ص 10 

 . هیاهنلا ج 4 ص 74 هیادبلا و  نادلبلا ج 2 ص 18 ،  حوتف  18 ص 36 ، 

 . نالحد ج 1 ص 260 نبا  هریس  يربکلا ج 2 ص 57  تاقبطلا  [- 135]

 . میعنوبا ص 423 يوبنلا  لئالد  [- 136]

 . روثنملا ج 6 ص 189 ردلا  يرابلا ج 7 ص 255 -  حتف  [- 137]

 . هیآ 91 لحن  هروس  [- 138]

 . هیآ 177 هرقب  هروس  [- 139]

صئاصخلا ررغ  يربکلا ج 9 ص 231 -  ننسلا  [- 140]
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 . هحضاولا ص 60

 . همان 51 هغالبلا ج 3 ص 90  جهن  [- 141]

 . دعس ج 2 ص 58 نبا  تاقبط  يربط ج 2 ص 225 -  خیرات  يدقاو ج 1 ص 374 -  يزاغم  [- 142]

 . هیآ 2 رشح  هروس  [- 143]

 . هیآ 5 رشحلا  [- 144]

 . يرشخمز ج 4 ص 500 ریسفت  يزار ج 10 ص 505 ،  رخف  ریسفت  [- 145]

 . یبطرق ج 18 ص 6 ریسفت  [- 146]

سیمخلا ج 1 ص خیرات  یبطرق ج 18 ص 6 ،  ریسفت  يزار ج 10 ص 505 ،  رخف  ریسفت  يرشخمز ج 4 ص 500 ،  ریسفت  [- 147]
 . 461

 . یسربط ج 5 ص 258 ریسفت  یسوط ج 9 ص 561 ،  ریسفت  [- 148]

 . هیبلحلا ج 2 ص 256 هریسلا  [- 149]

خیرات یعفای ج 1 ص 9 ،  نانجلا  هآرم  روثنملا ج 6 ص 188 ،  ردلا  فارشالا ص 213 ،  هیبنتلا و  ياطلغم ص 53 ،  هریس  [- 150]
يربط ج 2 ص خـیرات  توریب ،  هیملعلا  بتکلاراد  پاچ  یقهیب ج 3 ص 354 359  هوبنلا  لـئالد  يزاغم ص 233 ،  یبهذ  مالسالا 

 . تاقثلا ج 1 ص 233  ، 224 223

 . فلؤملل  400 نیتفیلخلا ج 2 ص 383 ،  تایرظن  [- 151]

 . فلؤملل ج 2 ص 387 نیتفیلخلا  تایرظن  هب  دینک  هعجارم  [- 152]

 . هیبلحلا ج 2 ص 368 هریسلا  يدقاو ج 1 ص 377 -  يزاغملا  [- 153]

 . یبوقعی ج 2 ص 49 خیرات  هیبلحلا ج 2 ص 267  هریسلا  سیمخلا ج 1 ص 461 -  خیرات  [- 154]

لئالد نالحد ج 1 ص 261 ،  نبا  هریس  يربکلا ج 2 ص 58 ،  تاقبطلا  سیمخلا ج 1 ص 461 ،  خیرات  [- 155]
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نآرقلا ج 3 ص 280 ج 18 ص ماکحالا  عماجلا  ریدقلا ج 5 ص 275 ،  حتف  يربطلا ج 2 ص 553 ،  خیرات  میعنوبا ص 429  هوبنلا 
 . 11

 . یشرقلا ص 36 جارخلا  [- 156]

يراسلا ج 5 داشرا  فاشکلا ج 4 ص 505 ،  یبرعلا ج 4 ص 1776 ،  نبا  نآرقلا  ماـکحا  هیبلحلا ج 2 ص 268 ،  هریسلا  [- 157]
 . ص 210

 . يدقاو ج 1 ص 376 يزاغم  دعس ج 2 ص 57 ،  نبا  يربکلا  تاقبطلا  [- 158]

 . هیبلحلا ج 2 ص 204 هریسلا  [- 159]

ریسفت  ، 168 ص 166 -  راـحبلا ج 2  ص 43 44 ،  ریدقلا ج 2  حـتف   ، 165  - 157 ص 154 -  نایبلا ج 6  عماج  ریـسفت  [- 160]
 . ناهربلا ج 1 ص 472 ریسفت   ، 169 یمقلا ج 1 ص 168 - 

 . هیآ 2 رشحلا  [- 161]

رتفد يوس  زا  ییارگ » یلم   » ناونع تحت  باتک  نیا  فلؤم -  رثا  ایخیرات » ًایمالـسا و  یموقلا  رکفلا   » باتک هب  دـینک  هعجارم  [- 162]
 . تسا هتفای  راشتنا  یشیاشخب  یقیقع  بناجنیا  همجرت  یمالسا و  تاغیلبت 

 . هیآ 2 رشحلا  [- 163]

 . يدقاو ج 1 ص 368 يزاغم  [- 164]

هیآ 11 رشحلا  [- 165]

 . يربط ج 2 ص 225 خیرات  يدقاو ج 1 ص 374 ،  يزاغم  [- 166]

 . ینولجعلا ج 2 ص 272 ءافخلا  فشک  [- 167]

 . رشحلا 19 [- 168]

 . هیآ 7 رشحلا  [- 169]

 . رثالا ج 2 ص 25 نویع  خیرات  [- 170]

 . يدقاو ج 1 ص 380 يزاغم  یبهذ ص 150 ،  يزاغم  [- 171]
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 . هیبلحلا ج 2 ص 265 هریسلا  يدقاو ج 1 ص 370  يزاغم  [- 172]

 . يدقاو ج 1 ص 371 يزاغم  [- 173]

هیبلحلا ج 2 هریسلا  [- 174]
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 . دیفم ج 1 ص 92 داشرالا و  نابح 1 ص 242 -  نبا  تاقثلا  ص 265 - 

 . هیبلحلا ج 2 ص 265 هریسلا  [- 175]

يزاغم  ، 228 يربطلا ج 2 ص 224 -  خیرات   ، 267 هیبلحلا ج 2 ص 263 -  هریسلا  يدوهمس ج 3 ص 820 ،  ءافولا  ءافو  [- 176]
 . 385 يدقاو ج 1 ص 375 -  يزاغم   ، 155 یبهذ 145 - 

قدنخ گنج  رد  دوهی  شقن  متفه :  باب 

گنج تهج  یگدامآ  لّوا :  شخب 

 ( 177 يرذالب (  يدـقاو ،  قاحـسا ،  نب  دـمحم  لیبق :  زا  ناراگن  خـیرات  هچنآ  هب  انب  داد  خر  ترجه  مجنپ  لاس  رد  قدـنخ  گـنج 
هتفگ هبقع  نب  یسوم  نوچ  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  نآ  عوقو  خیرات  رد  یلو  تسا  نامه  ام  شیپ  مه  حیحص  دنا و  هدومن  حیرـصت 

 ( 178 تسا ( 

 . تسا هداد  خر  ترجه  مراهچ  لاس  رد  هک  تسا  هدرک  دییأت  ار  نآ  زین  يراخب  و 

 ( 179 تسا ( .  هداد  خر  ترجه  مشش  لاس  رد  هک  تسا  هتفگ  مه  یبوقعی  و 

ییح يریضن ،  قیقحلا  یبا  نب  مالـس  نانآ  عمج  رد  هک  دندوب  نایدوهی  دومن  کیرحت  ادخ  ربمایپ  دض  رب  ار  بازحا  هک  یهورگ  نآ 
گنج هب  ار  نایکم  دـنتفر و  هکم  هب  نوچ  دـندوب  یلئاو  سیق  نب  هدوه  يرـضن ،  قیقحلا  یبا  نب  عیبر  نب  هناـنک  يرـضن ،  بطخا  نب 

 . دنیامن لصأتسم  ار  ناناملسم  ات  دوب  دنهاوخ  نانآ  اب  هک  هدعو  نیا  اب  دندناوخ  ارف  ادخ  ربمایپ 

 ) دمحم اب  ار  ام  فالتخا  دراوم  دیسانش و  یم  ار  ام  تیعقوم  دیتسه و  هدش  لزان  باتک  نیتسخن  دارفا  امش  دنتفگ :  نانآ  هب  نایـشیرق 
نید و ایآ  دیناد ،  یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 
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؟  وا نید  ای  تسا  رتهب  ام  نیئآ 

 : دش لزان  هیآ  سپ  دیتسه  قح  هب  رتراوازس  امش  تسا و  رتهب  امش  نید  هکلب  دنتفگ :  نایدوهی 

اونمآ نیذـلا  نم  يدـهأ  ءالوه  اورفک  نیذـلل  نولوقی  و  توغاـطلا ،  تبجلاـب و  نونمؤی  باـتکلا  نم  ًابیـصن  وتوا  نیذـلا  یلا  رت  ملأ  »
 ( 180 الیبس ( »

هدامآ دنتفرگ و  ورین  طاشن و  دـندش و  لاحـشوخ  دـندوب  هتفگ  هچنآ  زا  نانآ  دـنداد  نایـشیرق  هب  ار  دـیون  نیا  نایدوهی  هک  یماگنه 
هب ار  وا  سپ  دـنتفر  نالیع  نب  سیق  زا  نافطغ  غارـس  هب  نایدوهی  نیا  سپـس  دـندرک  مهارف  لئاسو  رازبا و  دـندش و  گنج  رازراک و 

 ( 181 دندناوخ ( .  ارف  ادخ  لوسر  گنج 

راوگرزب نآ  رـضحم  هب  ار  ربخ  نیا  هکدندوب  یناسک  هعازخ  هلیبق  هک  دنتفگ  یخرب  دـناسر و  ادـخ  ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  لیئربج  سپ 
 ( . 182 دندناسر ( 

 . دنوش زوریپ  نانآ  رب  دنگنجب و  ناناملسم  اب  رگا  دندوب  هداد  ار  ربیخ  يامرخ  لاسکی  هدعو  نافطغ  هب  نایدوهی  دیوگ :  يدقاو 

دـسا نب  بعک  هک  یماـگنه  یلو  دـننک  گـنجدراو  زین  ار  هظیرق  ینب  دوهی  هک  دـندرک  ادـیپ  نکمت  ربیخ  ریـضن و  ینب  دوهی  ناربهر 
درم وت  ییح  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  درکن و  زاب  وا  يور  هب  ار  رد  دینـش  رد  تشپ  زا  ار  بطخا  نب  ییح  يادـص  هظیرق  ینب  موق  میعز 

ما هدیدن  قدص  افو و  زج  زین  وا  زا  متسین و  نآ  هدننک  ضقن  مراد و  نامیپ  دهع و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  اب  نم  یتسه  یموش 
.

شیپ هب  اهنآ  ناگرزب  يربهر و  هارمه  ار  شیرق  مامت  نم  تفگ :  خساپ  رد  یّیح 
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 . دنزاس لصأتسم  ار  وا  ناوریپ  دمحم و  هکنیا  ات  دنرادنرب  تسد  هک  دنا  هتسب  دهع  نم  اب  ما و  هدروآ  وت 

 . يا هدروآ  میارب  ار  راگزور  ینوبز  تلذ و  مامت  مسق  ادخ  هب  تفگ :  خساپ  رد  بعک 

شیرق و رگا  هک  دومن  اـطع  یقاـثیم  دـهع و  داد و  هزاـجا  وا  هب  هکنیا  اـت  دنتـشاد  هلداـجم  ثحب و  وـگتفگ و  ییح  بعک و  ناـنچمه 
 . مدرگ لخاد  وت  هعلق  هب  مه  نم  دنناسرب  بیسآ  ربمایپ  هب  دنشاب  هتسناوتن  دندرگرب و  نافطغ 

هحاور و نب  هللادبع  نانآ  هارمه  جرزخ و  سیئر  هدابع  نب  دعـس  سوا و  سیئر  ذاعم  نب  دعـس  دیـسر  ادخ  ربمایپ  هب  ربخ  هک  یماگنه 
یقطنم نحل و  اب  تسا  تسار  رگا  تسا  تسرد  دـنا  دینـش  هچنآ  ایآ  دـنناسرب  هظیرق  ینب  نایدوهی  هب  هک  داتـسرف  ار  ریبج  نب  تاوخ 
اراکـشآ مدرم  هب  سپ  دنتـسه  یقاب  دوخ  نامیپ  دهع و  رد  نانآ  رگا  دننکن و  داجیا  هنتف  مدرم  نیب  میمهفب و  مه  ام  هک  دننک  تبحص 

 . دننک نایب 

دمحم ام و  نیب  دنتفگ :  ًاحیرص  دندرک و  هدهاشم  دوب  هدیسر  نانآ  هب  هک  یتیعضو  نیرتدب  رد  ار  نانآ  دندمآ و  دوهی  يوس  هب  نانآ 
ازـسان و تفگ :  ذاعم  نب  دعـس  یلو  زین . . .  نانآ  داد و  رارق  ازـسان  متـش و  دروم  ار  نانآ  هدابع  نب  دعـس  سپ  تسین  یقاثیم  دـهع و 

 . دراد دوجو  مه  متش  زا  رتگرزب  رتالاب و  نانآ  ام و  نیب  نوچ  نک  اهر  ار  نانآ  يازسان 

یم هراق  لضع و  ناتساد  رکم و  دننامه  دراد و  دوجو  یگرزب  بیرف  رکم و  دنتفگ :  دنتشگزاب و  ادخ  لوسر  رضحم  هب  ناگداتسرف 
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 ( 183 دشاب ( . 

دوعسم نب  میعن  هعدخ 

دـهعت و ات  تساوخ  هظیرق  ینب  زا  هک  دوب  نیا  هشقن  نآ  درک و  هدایپ  بازحا  رگید  دوهی و  نیب  ار  يا  هشقن  رکم و  دوعـسم ،  نب  میعن 
شیرق و هب  رگید  يوس  زا  تشاذگ و  دنهاوخن  اهنت  ار  هظیرق  ینب  هدرکن و  رارف  نانآ  هکدـنریگب  نافطغ  شیرق و  فارـشا  زا  یقاثیم 

هللا لوسر  لـیوحت  تفرگ و  دـنهاوخ  روز  يور  زا  ار  ناـفطغ  شیرق و  ياـمعز  ناـنآ  هک  داد  ربخ  ار  هظیرق  ینب  تناـیخ  زین  ناـفطغ 
 ( 184 دشکب (  ار  نانآ  ات  داد  دنهاوخ 

 . دومن بلس  رگیدمه  زا  ار  فرط  ود  ره  دامتعا  سپ 

ار بازحا  هک  تسا  هداد  هدـعو  نیـصح  نب  هینیع  هب  ار  هنیدـم  يامرخ  موس  کی  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  يرهز  زا  سپس 
 . دش راتساوخ  ار  نآ  فصن  طقف  تسا و  هدرک  عانتما  وا  یلو  ددرگرب  مدرم  يوس  هب  دزاس و  نوبز  راوخ و 

هدـب ماجنا  سپ  تسا  یهلا  رما  عوضوم  نیا  رگا  دـنتفگ  نانآ  دومن و  تروشم  هدابع  نب  دعـس  ذاعم و  نب  دعـس  اـب  ادـخ  ربماـیپ  سپ 
 ( . 185 دیهد (  ماجنا  تروص  نیا  رد  سپ  دومرف :  ادخ  ربمایپ  میهد ،  یمن  نانآ  هب  يرگید  زیچ  ریشمش  زج  هنرگو 

لزانت هنوگ  نیا  نافطغ  دـننام  یناوتان  فیعـض و  هلیبق  لباقم  رد  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  لاحم  تسا و  يوما  رابرد  ياـضعا  زا  يرهز 
 . دنیامن بجعت  هدابع  نبا  ذاعم و  نبا  هک  يدح  هب  دیامن 

* * *

نانآ درکلمع  ناقفانم و  مّود :  شخب 

ینب زا  یکی  یظیق  نب  سوا  سپ   ( 186 دندرک (  تکرح  بازحا  ریسم  رد  هنیدم  ناقفانم 

هناخ ادخ  لوسر  يا  تفگ :  هثراح 
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هناخ زا  هدب  نذا  ام  هب  سپ  دومن  داریا  دوخ  موق  لاجر  زا  یعمج  روضح  رد  ار  هملک  نیا  دشاب و  یم  نمـشد  زا  هدـنرادهگن  ام  ياه 
هماقا هام  کی  کیدزن  بش  تسیب  ادخ  ربمایپ  سپ  دـشاب  یم  هنیدـم  جراخ  اهنآ  نوچ  میدرگرب  دوخ  نیمزرـس  هب  میوش و  جراخ  اه 

هنیجنگ ام  هب  ربماـیپ  دـنتفگ :  ناـقفانم  و   ( 187 دـش (  یمن  لدـب  در و  رگید  يزیچ  ریت  گنـس و  زج  ناـنآ  نیب  هک  یلاـح  رد  دوـمن 
ار امش  دینک  یمن  بجعت  دمحم  زا  ایآ  میتسین  بآ  تلود  ینمت  ماجنا  هب  رداق  نونکا  مه  ام  یلو  دهد  یم  هدعو  ار  رـصیق  يرـسک و 

يرـسک نئادم  هریح و  ياهخاک  برثی ،  زا  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  هب  دهد و  یم  هدعو  ار  لطاب  روما  دراد و  یم  او  وزرآ  ینمت و  هب 
هب ناتدوخ  دیناوت  یمن  دینک و  یم  رفح  قدنخ »  » زرل سرت و  زا  امش  یلو  درک  دهاوخ  حتف  امـش  يارب  ار  قطانم  نیا  وا  دنیب و  یم  ار 

 ( 188 دیزیخرب ( .  هزرابم 

 ( 189 ًارورغالا ( » هلوسر  هللا و  اندعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا  و   » دیدرگ لزان  دیجم  نآرق  هیآ  سپ 

ام هب  يرگید  زیچ  بیرف  زج  وا  لوسر  دـنوادخ و  دـنتفگ :  یم  تسا  هتفهن  یـضرم  نانآ  ياهلد  رد  هک  ناـنآ  ناـقفانم و  هک  هاـگنآ  »
 . « تسا هدادن  هدعو 

یگمه هک  یجراخ  نمـشد  لئاسو  رازبا و  یناوارف  ددع و  ترثک  زا ،  دوب  ترابع  دـندوب  ور  هب  ور  اهنآ  اب  ناناملـسم  هک  یتالکـشم 
نانمشد ترثک  رگید  يوس  زا  دوب و  هدش  رادومن  نایامن و  بازحا  رد 
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یم كرت  ار  لاتق  ياـه  ههبج  دنتـشگ و  یم  راپـسهر  هنیدـم  يوس  هب  جـیردت  هب  ناـقفانم  دوب  یلجتم  نیقفاـنم  دوهی و  رد  هک  یلخاد 
لاعتم دنوادخ  دشاب  یم  سومان  تروع و  ام  ياه  هناخ  هک  هناهب  نیا  هب  دندرک و  یم  رارف  ادخ  لوسر  نذا  نودـب  عقاو  رد  دـندرک ، 

ْمُهَبیُِـصی ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِـصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْـحَْیلَف  ًاذاِول  ْمُْکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُمَْلعَی  ْدَـق   : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد 
 ( 190 ٌمِیلَأ ( » ٌباذَع 

دنیامن یم  تفلاخم  وا  رما  زا  هک  یناسک  دنیامن  رذح  تسیاب  یم  سپ  دـنیوج  یم  هانپ  اهامـش  زا  هک  ار  یناسک  دـناد  یم  دـنوادخ  »
« دسرب نانآ  هب  یکاندرد  باذع  ای  هنتف  هک 

* * *

قدنخ رفح  موس :  شخب 

لیصفت کنیا  دنا  هدش  ور  هب  ور  مهاب  مالـسا  كرـش و  ياهورین  هک  تسا  یمالـسا  زاس  تشونرـس  ياهگنج  زا  یکی  قدنخ  گنج 
ادخ ربمایپ  هب  یسراف  ناملس  يزور  نایرج 

میدرک یم  رفح  نانآ  هیلع  رب  یقدنخ  میتفرگ  یم  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  هک  یماگنه  میدوب  ناریا  رد  هک  یماگنه  ام  درک  ضرع 
؟  میئامن رفح  یقدنخ  زین  اجنیا  رد  هک  تسه  رسیم  ایآ 

یتراشا ناملـس  ینزیار  تروشم و  هب  هکنآ  یب  تسا  هدرک  رکذ  ار  قدـنخ  ناتـساد  قاحـسا  نبا  ياـقآ  ریـس  بتاـک  هک  یتروص  رد 
 ( 191 دشاب ( .  هتشاد 

نآ رد  هک  تسا  هدناوخ  دنا  هتشاگن  نایفسوبا  خساپ  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  هیباوج  همان  نآ  قاحسا  نب  دمحم  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ 
لاعتم دنوادخ  دندومرف ،  ادخ  لوسر  یئامن  رفح  قدنخ  هک  داد  میلعت  وت  هب  یسک  هچ  يا  هتشون  هک  وت  خساپ  اما   : » تسا هدمآ  همان 

نم هب  ار  راک  نیا 
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 ( . دشاب هدومن  ار  ماهلا  نیا  وا  طسوت  هک  درادن  ناملس  میلاعت  اب  یتافانم  یهلا  میلعت  نیا  هتبلا   ( ) 192 دومرف ( » ماهلا 

لیب اب  دبوک و  یم  نیمز  هب  گنلک  اب  هک  يدید  یم  تفاتش  ناناملـسم  کمک  هب  گنلک  لیب و  اب  ادخ  ربمایپ  صخـش  تروص  ره  رد 
 ( 193 دنک ( .  یم  لمح  دوخ  تشپ  شود و  هب  ار  كاخ  سپس  دراد  یم  رب  ار  كاخ 

سپ دنتخادرپ  وگتفگ  تباقر و  هب  وا  دروم  رد  راصنا  شیرق و  سپ  تشاد  تکراشم  قدنخ  رفح  رد  ورین  مامت  اب  مه  ناملس  صخش 
 ( 194 دشاب ( » یم  تیب  لها  ام  زا  ناملس   : » دومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر 

ردص رد  دندرمش و  مرتحم  ار  وا  مودق  دندرک و  میظعت  ار  وا  تشاد  روضح  ادخ  لوسر  هک  دش  یسلجم  دراو  یسراف  ناملس  يزور 
 . وا لآ  یفطصم و  هب  وا  صاصتخا  لاس و  نس و  رطاخ  هب  وا  قح  میرکت  لیلجت و  ناونع  هب  دندناشن ،  سلجم 

؟  تسا هتسشن  برع  سلجم  ردص  رد  هک  یمجعا  نیا  تسیک  تفگ :  تسیرگن و  وا  هب  دش و  سلجم  لخاد  رمع  سپ 

برع دنتـسه  هناش  ياه  هناد  دننامه  زورما  ات  مدآ  نارود  زا  مدرم  دومرف :  درک و  داریا  يا  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  ادـخ  ربمایپ  سپ 
یجنگ قیمع و  تسا  یئایرد  ناملس  يوقت و  اب  زج  درادن  يرترب  تلیضف و  هرهچ  هایس  رب  هرهچ  خرـس  هن  برع و  رب  مجع  مجع و  رب 

 ( 195 دنشاب ( .  یم  تیب  لها  ام  زا  ناملس  هنارک و  ادیپان  تسا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
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 : دیوگ هک  تسا  يرعش  نایم  نآ  زا  دندناوخ و  یم  ییاه  هدورس  راعشا و  قدنخ  رفح  لوط  رد  ناناملسم  و  ( 

انیلع هنیکس  نلزنأفانیلص  انقدصت و ال  و ال  انیدتها ***  ام  هللا  ول ال  هللا  و 

 ( . 196 انیبأ (  هنتف  ودارأ  اذا  انیلع  اوغب ***  دقل  یلوالا  نا  انیقال  نا  مادقالا  تبث  و 

 . امرف لزان  ام  رب  ار  شمارآ  هنیکس و  ایادخ  میدناوخ ،  یم  زامن  هن  میداد و  یم  تاکز  هن  میتسج  یمن  تیاده  دوبن  ادخ  رگا 

ار ام  ناردپ  هنتف  نانآ  نوچ  دنا  هدرک  ملظ  ام  هب  اه  نیتسخن  نآ  رادب  راوتـسا  تباث و  ار  ام  ياهمدق  نمـشد  اب  یئور  ایور  ماگنه  هب  و 
 . دنا هتساوخ 

 : دناوخ یم  يرگید  نآ  و 

هرجاهملا راصنالل و  رفغأف  هرخألا ***  شیع  شیعلا  نإ  مهللا  »

هراجحلا لقنا  ینوفلک  ذا  هراقلا ***  الضع و  نعلا  مهللا 

ارم نانآ  نوچ  تسرفب  نعل  هراق  لضع و  هب  ایادخ  شخبب و  ار  نیرجاهم  راصنا و  ایادخ  ترخآ  یگدنز  زج  تسین  یگدنز  شیع و 
ار رفن  شـش  هقطنم  هب  غلبم  ندرب  هناهب  هب  هک  دندوب  هلیبق  ود  تشذگ  هک  نانچنآ  هراق  لضع و  دـنا (  هدومن  اهگنـس  لمح  هب  فلکم 

« دندنکفا هاچ  هب  دنتشک و  ار  نانآ  هار  نیب  رد  دنتفگ  لیوحت  ادخ  ربمایپ  زا 

 : دنتفگ یم  زین  راصنا  و 

ًادبأ انیقب  ام  داهجلا  یلع  ًادمحم ***  اوعیاب  نیذلا  نحن 

 : دندومرف یم  نانآ  خساپ  رد  ادخ  ربمایپ  سپ  میئامن .  یم  داهج  وا  باکر  رد  میراد  رمع  هک  مادام  میا  هدرک  تعیب  دمحم  اب  زین  ام 

هرجاهملا راصنالل و  رفغاف  هرخالا ***  ریخ  ریخلا  نا  مهللا 

اراگدرورپ نیسپاو  زور  ترخآ و  ریخ  زج  تسین  يریخ  ایادخ 
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 ! « زرمایب شخبب و  ار  نیرجاهم  راصنا و 

دعس هک  تسا  نآ  زراب  ياهقادصم  زا  داد و  يرای  ترصن و  ار  ناناملسم  مالـسا  هار  رد  يراکادف  ینید و  يردارب  یمالـسا و  توخا 
اهنآ زا  مادک  ره  مراد  رسمه  ود  میامن و  میسقت  مدوخ  وت و  نیب  ار  مدوخ  لام  ایب  تفگ :  فوع  نب  نمحرلادبع  هب  يراصنا  عیبر  نب 

 ( 197 نک ( .  جاودزا  وا  اب  دش  یضقنم  شا  هدع  یتقو  مهد  قالط  نم  درک  بلج  ارت  رظن 

هک يوبن  تمکح  ساسا  رب  تخاـس  رومأـم  اـهنآ  رب  نابـساپ  رفن  کـی  يا  هلیبق  ره  زا  تشاذـگرب و  رد  تشه  قدـنخ  ربادـخ  ربماـیپ 
 : دیوگ قدزرف  تشاد 

« انوحفاصم نیقدنخلا  بابب  انلص ***  اولاض و  اذا  مهناک 

زاب و هنیدم  رگید  فرط  ود  زا  یکی  سپ  دنتشاد  دوجو  لخادتم  ياهنامتخاس  اهانب و  ناوارف و  نیتاسب  تاغاب و  یبونج ،  تمـس  رد 
دیامن روبع  اهنآ  زا  تسناوت  یمن  نمشد  هک  دوب  هتـشابنا  امرخ  ناتخرد  اهانب و  اب  کبـشم و  هنیدم  فارطا  بناوج و  اما  دوب  هدوشگ 

 ( 198 داد ( .  رارق  علس  هوک  ریز  ار  دوخ  هاگودرا  ادخ  ربمایپ  سپ 

صخش هک  يدح  هب  تفای  لیلقت  تدش  هب  یئاذغ  داوم  ماعط و  رـصاحم  يانثا  رد  و   ( 199 دیماجنا (  لوط  هب  زور  قدنخ 24  ندنک 
دوب بعت  جنر و  یگنسرگ ،  اب  نراقم  هک  انگنت  تخس و  مایا  نیا  رد  دوب ،  هتسب  گنس  دوخ  مکش  هب  یگنسرگ  تدش  زا  ادخ  ربمایپ 

 . داد یم  تراشب  ار  ناریا  مور و  ياهخاک  حتف  ناناملسم  هب  ادخ  ربمایپ 

نتسکش ناناملسم  رب  هک  دش  رادیدپ  یگرزب  گنس  ای  هرخص  هک  دوب  یماگنه  نآ  و 
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درخ الماک  هکنآ  ات  دیبوک  گنـس  نآ  هب  هراب  هس  هرابود و  زاب  دز  نآ  هب  ینیگنـس  تبرـض  ادـخ  ربمایپ  سپ  دوب  نارگ  تخـس  نآ ، 
ياهخاک اهرـصق و  نیتسخن  قرب  رد  هک  داد  تراشب  ناناملـسم  هب  سپ  درک  نشور  ار  هنیدم  هک  دش  یم  رادـیدپ  یقرب  نآ  زا  درک و 

 . درک دنهاوخ  هبلغ  نانآ  رب  وا  تما  هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب  لیئربج  تسا و  هتشگ  نشور  وا  رب  يرسک  نئادم  هریح و 

رد دومن و  دنهاوخ  هبلغ  اهخاک  نآ  رب  وا  تما  هک  داد  ربخ  وا  هب  لیئربج  تفای و  یلجت  وا  رب  مور  خرـس  ياهخاک  مود  تبرـض  رد  و 
سپ تفای  دنهاوخ  هبلغ  اهنآ  رب  يو  تما  هک  داد  ربخ  وا  هب  لیئربج  دیدرگ و  رادـیدپ  وا  رب  اعنـص ،  ياهخاک  اهرـصق و  موس  تبرض 
دمح رصحلا » دعب  رصنلا  اندع  قدصلا و  دعوم  دمحلا هللا   » دنتفگ دندش و  لاحشوخ  زین  نانآ  داد و  تراشب  ناناملـسم  هب  ادخ  ربمایپ 

 . تسا هدومرف  هدعو  هرصاحم  زا  دعب  ار  يزوریپ  ام  هب  قداص و  شا  هدعو  هک  تسادخ  صوصخم  ساپس  و 

قافن و كرـش و  نایهاپـس  ددـعت  دـننامه  نانآ  دادـعت  رگا  نوچ  تسا  نیمه  مه  لوقعم  حیحـص و  دوب و  رفن  ناناملسم 700  دادعت 
ور هب  ور  رافک  اب  میقتـسم  دنتـسناوت  یم  نانآ  دوبن  قدنخ  هب  يزاین  دریذپ و  تروص  قدـنخ  رفح  تشادـن  یموزل  رگید  دوب  بازحا 
زاب و   ( 201 دندوب (  رفن  تسا 1000  هتفگ  مه  يراـخب  و   ( 200 دندوب (  رفن  نانآ 900  دادعت  تسا  هتفگ  نودلخ  نبا  یلو  دـنوش 

 . ) تسا هدوب  رفن  رازه  هس  نانآ  دادعت  دنا  هتفگ 
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 ( 202

* * *

هنیدم هرصاحم  مراهچ :  شخب 

 . ) تسا هدوب  نورـصبی » مح ال   » قدنخ زور  رد  ناناملـسم  راعـش  دنا و  هدوب  رفن  رازه  شـش  دودـح  راگزور  نآ  رد  هنیدـم  نینکاس 
 ( 203

زین فوع  نب  ثراح  نیـصح و  نب  هینیع  نافطغ و  ربهر  نایفـسوبا و  شیرق  ربهر  هک  دوخ  ناربهر  اـب  دـندمآ  هنیدـم  يوس  هب  راـفک 
 . ) ملسا رد  یملسا  روعالاوبا  دسا و  هلیبق  رد  يدسا  دلیوخ  نب  هحیلط  و  عجشا ،  هلیبق  رد  یعجشألا  هلبج  نب  رعـسم  و  هرث ،  ینب  ربهر 

 ( 204

بسا رتش و 1000   1000  ( 205 هرازف (  ناـفطغ و  هلیبق  ـالثم  تسا  هدـمآ  ماـقرا  زا  یخرب  تاودا  تـالآ و  ناـیاپراچ و  دروم  رد  و 
 ( 206 شیرق ( .  اب  بسا و 300  نافطغ 300  باستحا  اب  هدوب  اهبسا  عومجم 

نب ییح  تساوخرد  اب  هظیرق  ینب  نایدوهی  نایفـسوبا و  اب  نانآ  يربهر  تداـیق و  هحلط و  یبا  نب  هحلط  نب  ناـمثع  شیرق  رادـمچرپ 
رکبوبا اب  هفیقس  رد  روعالاوبا  دومن و  ضقن  ار  ادخ  ربمایپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  نانآ  سیئر  سپ  دنتفای  تسویپ  بازحا  هب  بطخا 

 ( 207 دیگنج ( .  هیواعم  هارمه  نیفص  رد  دش و  هارمه 

هماهت و لها  هنانک ،  زا  هعبات  ياهورین  دوخ و  نایهاپـس  زا  رفن  رازه  اب 24  شیرق  دندرک  رفح  ار  دوخ  قدنخ  ناناملـسم  هک  یماگنه 
 ( 208 دنتسج ( .  تکرش  بازحا  هلمح  رد  ربیخ  دوهی  دجن و  یلاها  زا  نارگید  نافطغ و 

نانآ دادعت   : » دنا هتفگ  یمق  یبهذ و  يدـقاو ،  یلو   ( 209 دوب (  رفن  رازه  هدـجیه  نانآ  رامآ  هک  تسا  هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  یلو 
دوب رفن  رازه   12
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 ( 210 دشاب ( » یم  مقر  نیمه  ام  شیپ  مه  حیحص  و 

هب هجوت  اب  یلو  داد  هئارا  ناوت  یمن  قیقد  ماقرا  رامآ و  دراوم  لـیبق  نیا  رد   ( 211 دوب (  نت  رازه  هد  نانآ  دادعت  دـنا :  هتفگ  یخرب  و 
هب گنج  لها  هدـنمزر و  نادرم  دادـعت  دـندوب  رفن  رازه  شـش  ًاعومجم  هک  هنیدـم  سوفن  دادـعت  نتفرگ  رظن  اب  ناتـسبرع و  تیعمج 

 ( مجرتم دشاب ( .  یم  مقر  نیا  دیؤم  اهبسا  نارتش و  نایاپراچ و  رامآ  نیا  دیسر و  یم  نت  رازه  هب 10  تمحز 

ْنُکَی ْنِإ  ِْنیَتَئاِم َو  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاـتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
 ( 212 اوُرَفَک ( » َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌهَئاِم  ْمُْکنِم 

یم هبلغ  ناـنآ  رفن  هب 200  دـشاب  رادـیاپ  دارفا  امـش  زا  رفن  تسیب  رگا  امن  قیوشت  صیرحت و  لاتق  گنج و  هب  ار  ناـنمؤم  ربماـیپ  يا  »
« دنک یم  هبلغ  رافک  زا  رفن  هب 1000  دشاب  امش  زا  رفن  رگا 100  دنیامن و 

 ( 213 داتسرف ( .  یم  رهش  لخاد  هب  هظیرق  ینب  دوهی  بیسآ  همدص و  زا  ناکدوک  نانز و  زا  تیامح  تهج  ینانابهگن  ادخ  ربمایپ 

* * *

مجع برع و  نامرهق  مجنپ :  شخب 

زا رت  ناسآ  نانآ  يزوریپ  راظتنا  دـندومن  عامتجا  قدـنخ  گـنج  رد  ناناملـسم  اـب  هبراـحم  تهج  رفاـک  شیرق  بازحا  هک  یماـگنه 
هک دـندوب  هدروآ  دوخ  هارمه  ار  يرماع  دودـبع  نب  رمع و  برع ،  نامرهق  شیرق  گنج ،  نیا  رد  دوب  دـحا  گنج  رد  نانآ  يزوریپ 

! ؟  دوب هراوس  رازه  لداعم  ناشدوخ  باسح  هب 

تیوقت رد  يا  هداعلا  قوف  یحور  رثا  نیکرشم  فوفص  رد  رورغم  رایسب  یمان و  نامرهق  نیا  روضح 
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ار لیلای  يداو  ناراک  راوس  دوب  هتـسناوت  وا  نوچ  دنتفگ  یم  لیل  ای  سراف  وا  هب  نوچ  تشاد  نیملـسم  تایحور  فعـض  رافک و  مزع 
راپـسهر هنیدـم  هب  نانآ  هک  يرفـس  نآ  رد  دـنارب  بقع  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  نارای  وا و  هار  ولج  دـندوب و  رکب  ینب  هلیبق  هب  طوبرم  هک 

 ( 214 دندوب ( . 

لهج یبا  نب  همرکع  يرماع ،  دودبع  نب  رمع و  نانآ ،  زا  یکی  هک  شیرق  ناناولهپ  ناراک و  راوس  زا  رفن  دـنچ  فداصت  بسح  رب  و 
يودرا راـنک  رد  دـننک و  روبع  قدـنخ  زا  دـندوب  یموزخملا  هللادـبع  نب  لـفون  يرهفلا و  باـطخلا  نب  رارـض  بهو  یبأ  نب  هریبـه  ، 
ترهـش تلع  هب  دـندوب  هدروآ  دـیدپ  ناناملـسم  زا  یخرب  ياـهلد  رد  بعر  شیرق  هک  یتـیعقوم  نـینچ  رد  دـنبای  روـضح  ناناملـسم 

اب هزرابم  تهج  ندش  رهاظ  ندـش و  دروامه  زا  ناناملـسم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  فانکا  فارطا و  هک  رورغم  رایـسب  ناولهپ  نیا  ریگناهج 
عاـنتما ناگدنـسرت و  هلمج  زا  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا ،  دـیبلط  هزراـبم  هب  ار  ناـنآ  هک  یماـگنه  دنتـشاد  سرت  فورعم  راـکراوس  نیا 

 . دندوب وا  اب  هزرابم  زا  ناگدننک 

نهآ زا  یشوپور  اب  هک  یلاح  رد  دش  رهاظ  دودبع  نب  رمع و  هک  تسا :  هدروآ  قاحسا  نبا  هریـس  زا  هوبنلا » لئالد   » باتک رد  یقهیب 
؟  دباتشب نم  هزرابم  هب  هک  تسیک  داد :  یم  ادن  سپ  دوب  هتشاذگ  رپس 

وا دومرف :  ادـخ  ربمایپ  متـسه .  وا  يوگخـساپ  نم  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  دـیزرو و  ماـیق  مالـسلا )  هیلع  بلاـطیبا (  نب  یلع  سپ 
 ! نیشنب تسا  ورمع 

هک تسین  يدرم  ایآ  دز :  دایرف  ورمع  سپس 
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تسام راظتنا  رد  تشهب  دیئوگ  یم  هک  دیتسین  امش  ایآ  تفگ :  یم  دومن و  یم  تتامش  ار  ناناملسم  تشاد  و  دباتشب ؟  نم  هزرابم  اب 
؟  دیآ یمن  نم  غارس  هب  يدرم  ایآ  نایتشهب ؟  نآ  وک  سپ  دوش  یم  نآ  دراو  دوش  هتشک  ام  زا  یسک  ره  و 

سپس نیشنب !  دومرف :  ادخ  لوسر  متسه  وا  يوگخساپ  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  هرابود  مالـسلا )  هیلع  یلع (  سپ 
ایآ تفرگ ،  میادـص  مدـیبلط  هزرابم  هب  ار  امـش  سب  زا  نم   : » دـناوخ یم  نومـضم  نیا  هب  يراعـشا  و  دیـشک :  دایرف  موس  راـب  ورمع 

 . « دنشاب یم  اه  هزیرغ  نیرتهب  زا  ود  ره  درمناوج  رد  ششخب  تعاجش و  تسین ؟  يزرابم 

 : تفگ یلع  تسا  ورمع  وا  دومرف  ادخ  لوسر  نم !  ادخ ،  لوسر  يا  تفگ :  یم  تساخ و  اپ  هب  مالسلا )  هیلع  یلع (  رگید  راب  سپ 
؟  دشاب هدوب  ورمع  وا  دنچ  ره 

 . دومن یم  تئارق  نومضم  نیا  هب  يزجر  تفر و  وا  بناج  هب  مالسلا )  هیلع  یلع (  داد و  هزاجا  ادخ  ربمایپ  سپ 

قدـص و دـشاب  یم  تریـصب  میمـصت و  هدارا و  بحاص  وا  تسین  زجاـع  هک  یئوگخـساپ  دـمآ ،  وت  يادـن  يوگخـساپ  اـمنم  هلجع  »
هحون يراز  هحون و  دنام ،  دـهاوخ  اج  هب  نآ  تدـش  هک  یتبرـض  رثا  رد  هک  مراودـیما  نم  تسا  قفوم  درف  تاجن  لماع  ییوگتـسار 

 . « میامن هماقا  وت  هب  ار  ناگدننک 

؟  یتسیک وت  تفگ :  وا  هب  ورمع 

 . متسه مالسلا )  هیلع  یلع (  نم  تفگ : 

؟  فانم دبع  رسپ  ایآ  تفگ : 

 : تفگ
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 . متسه بلاطیبا  نب  یلع  نم 

( ؟  مزیرب ارت  نوخ  هک  مراد  تهارک  نم  دنشاب  یم  وت  زا  رت  نسم  هک  دنتـسه  يدارفا  وت  ياهومع  زا  مردارب  دنزرف  يا  تفگ :  ورمع 
 ( 215

 . مزیرب ار  وت  نوخ  هک  مرادن  تهارک  نم  یلو  تفگ :  مالسلا )  هیلع  یلع ( 

 ) یلع يوس  هب  كانبضغ  سپس  دشاب  یم  شتآ  هلعش  هکنیا  دننامه  دیـشک  نوریب  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  دش و  كانبـضغ  ورمع 
درک هراپ  ار  نآ  دز  وا  دوخ  هالک  هب  يریشمش  ورمع  تفر  وا  غارس  هب  دوخ  هالک  اب  مه  مالسلا )  هیلع  یلع (  تفاتش و  مالـسلا )  هیلع 

رب يریشمش  مالسلا )  هیلع  یلع (  دومن و  یمخز  ار  نآ  دیـسر و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  رـس  هب  ریـشمش  تفرگ  رارق  نآ  رد  ریـشمش  و 
 ) یلع هک  دندش  هاگآ  ناناملسم  سپ  داد  رس  ریبکت  ادخ  ربمایپ  دش و  دنلب  كاخ  درگ و  دیدرگ و  طقاس  وا  دز و  وا  ندرگ  نامـسیر 

 . تسا هتشک  ار  وا  مالسلا )  هیلع 

ناوج زونه  وت  درگرب  دوـب  نم  تسود  تردـپ  تفگ :  دیـسرت و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  اـب  يدرواـمه  زا  ورمع  دـسیون :  یم  يدـقاو 
 ( 216 یتسه ( . 

یلع ریشمش  زا  سرت  تدش  زا  دوهی  ناناملسم و  رافک ،  شیپ  هکرعم  نیمز  رد  ار  دوخ  تروع  هک  دیسر  یئاج  هب  وا  يراوخ  تلذ و 
ار دوخ  یگدامآ  یلع  هک  یماـگنه  دـشاب !  یم  برع  ناـمرهق  هک  دوب  هدرک  شومارف  ار  دوخ  و   ( 217 دوشگ (  زاب  مالـسلا )  هیلع  ) 

یکی ناتساد  درک و  بجعت  رمع  دومن  مالعا  هزرابم  تهج 
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دیامن داجیا  یـشیاشگ  تسناوت  ییاهنت  هب  وا  دـندوب و  هتـسب  نارفاسم  رب  ار  هار  نانزهار ،  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  ار  وا  ياهینامرهق  زا 
سرت و وا  اب  هزرابم  زا  ناناملـسم  عون  هک  یلاح  رد  دومن  مـالعا  وا  رازراـک  تهج  ار  دوخ  یگداـمآ  راـب  هس  یلع  یلو  دومن  وگزاـب 

 . دنتشاد تشحو 

نج سنا و  تدابع  زا  تفرگ  تروص  یلع  طسوت  هک  ورمع  نتـشک  دومرف :  ادـخ  ربمایپ  وا ،  نتـشک  ورمع و  اب  یلع  هزراـبم  زا  سپ 
نب ورمع  دـحا  رد  هحلط  نب  نامثع  دـننام  نیکرـشم  نانولهپ  اب  يدروآـمه  زا  نارگید  ناـمثع و  رکبوبا و  رمع ،   ( 218 دوب (  لضفأ 

عانتما نانآاب  لثم  هب  هلباقم  دوهی و  رافک و  اب  گنج  هبراحم و  زا  هکلب  دندوب  كانـسرت  ربیخ  رد  يدوهی  بحرم  قدنخ و  رد  دودبع 
 . دنتشاد

 ، دـش نانآ  هجوتم  یلع  سپ  دـندش  روهلمح  یلع  هب  بهو  یبا  نب  هریبه  يرهف ،  باطخ  نب  رارـض  سپـس  تسا :  هدـمآ  یتیاور  رد 
 . دوب نانآ  رعاش  شیرق و  سراف  وا  هک  یلاح  رد  دومن  رارف  دنکفا و  ار  دوخ  رپس  داتسیا و  هریبه  اما  تشاذگ  رارف  هب  ور  رارض 

نتـشک زا  سپ  میروخ !  یمن  ار  اه  هفیج  لوپ  ام  دومرف  مرکا  ربمایپ  دندومن  هضرع  رانید  رازه  هد  ورمع  دسج  ندـیرخ  تهج  شیرق 
شدـنزرف رمع و  تخاس و  دودـسم  دـندوب  هدومن  روبع  اـج  نآ  زا  شیرق  ناـناولهپ  هک  ار  یفاکـش  نآ  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ورمع ، 

بلق هب  هطقن  نآ  زا  بازحا  نایهاپـس  دوب  هدادن  خر  یقافتا  نینچ  رگا  تشک و  زینار  یموزخم  هللادبع  نب  لفون  تشک و  زین  ار  لَسَح 
هنیدم
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تسا هدش  رکذ  دنتشاد  ترهش  ناقفانم  هب  هک  نانآ  دنتشک  یمن  ناناملسم  فوفـص  رد  ار  دوخ  ياهـسوساج  شیرق  دومن .  یم  روبع 
رد رارض  سپ  درک  یم  بیقعت  تدش  اب  دیود و  وا  رس  تشپ  باطخ  نب  رمع  تشاذگ  رارف  هب  ور  هک  یماگنه  باطخ  نب  رارـض  هک 

تمعن کی  نیا  رمع !  تفگ :  تشاد و  هگن  ار  شا  هزین  یلو  دزاس  حورجم  ار  وا  ات  دومن  هلمح  رمع  هب  هزین  اـب  تشگرب و  رارف  لاـح 
راد و هگن  ار  نآ  سپ  تسین  ازج  شاداپ و  لباق  نونکا  هک  تسا  یناـسحا  منک و  یم  تبث  وت  هدـهع  رب  هک  تسا  يرازگـساپس  لـباق 
 : تفگو تشادرب  رمع  زا  ار  هزین  سپـس  دز  هرین  اب  ار  رمع  داتفارد و  رمع  اب  وا  نوچ  داد  خر  زین  دـحا  گـنج  رد  وا  اـب  یقاـفتا  نینچ 

رما رهاظ   ( 220 تشگ (  نکمتم  وا  رب  هک  هاـگ  نآ  تشکن  ار  وا  مه  دـلاخ  و   ( 219 باطخ ( !  دـنزرف  يا  مشک  یمن  ارت  زگره  نم 
 ! دندوب هتفایرد  ار  وا  تقیقح  رمع و  لاح  نانآ  هک  تسا  نیا 

 : دوب هتفگ  قدنخ  زا  شیرق  ناراکراوس  روبع  ماگنه  مالسلا )  هیلع  یلع (  یلو 

تسا هدش  تیاور   ( 221 دـینکفا ( » ریخأت  هب  ار  نم  ناتـسود  نانآ ،  نم و  يوس  زا  دـننک  یم  هلمح  ناراکراوس  نم  رب  نینچنیا  ایآ  »
هک دومن  هدـهاشم  دـمآ و  شا  هزاـنج  رـس  هب  شرهاوخ  یتقو  سپ  درواـین  رد  ار  وا  ياهـسابل  تشک  ار  دودـبع  نب  رمع و  یلع  یتقو 

 . تسا هتشک  درمناوج  میرک و  وفک  ار  وا  تفگ :  تسا  هدشن  هدنک  وا  ياهسابل 
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 : دومن ءاشنا  ار  تیب  ود  نیا  سپ  دوب  بلاطیبا  نب  یلع  دنتفگ :  دش  ایوج  وا  لتاق  زا  سپس 

هب باعی  نم ال  هلتاق  نکل  دبالا  رخآ  هیلع  یکبا  تنکل  هلتاق ***  ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

 ( 222 دلبلا (  دیس  یعدی  ناک  نم  هوبا 

هک تسا  یـسک  وا  لـتاق  یلو  متـسیرگ  یم  وا  رب  تشاد  ماود  راـگزور  اـت  تسا  هتـشک  ار  وا  هک  دوب  یـسکنآ  زج  ورمع  لـتاق  رگا  »
« دنمان یم  رهش  رورس  اقآ و  ار  شردپ  هک  تسا  يدرف  وا  نوچ  ناوت -  یمن  وا  زا  یبیع  هب  یسرتسد 

* * *

قدنخ گنج  رد  یهلا  کمک  مشش :  شخب 

اب اهنت  دندنام و  یقاب  يزور  دنچ  تسیب و  قدنخ  ياه  هزاورد  رد  بازحا  ياهورین 

 : تسا هدش  لزان  بازحا  هروس  رد  تایآ  نیا  قدنخ  گنج  دروم  رد  تفرگ و  یم  تروص  هلدابم  يزادنا  ریت  گنس و 

ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  َناک  اهْوَرَت َو  َْمل  ًادُونُج  ًاحیِر َو  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
اَنُونُّظلا ِهّللِاب  َنوُّنُظَت  َرِجانَْحلا َو  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  ْمُْکنِم َو  َلَفْسَأ  ْنِم  ْمُِکقْوَف َو  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ 

 ( 223 ًادیِدَش ( » ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َنُونِمْؤُْملا َو  َِیُلْتبا  َِکلانُه 

سپ دـندروآ  ور  امـش  رب  ینایهاپـس  هک  ماـگنه  نآ  ناـتدوخ  رب  ار  ادـخ  تـمعن  دـیروآ  داـی  هـب  دـیا  هدروآ  ناـمیآ  هـک  يدارفا  يا  »
ناتیاپ ریز  زا  ناترس و  يالاب  زا  هک  یماگنه  تسا  انیب  ریصب و  امش  لامعا  هب  دنوادخ  دیدید و  یمن  امـش  هک  میداتـسرف  ار  ینایهاپس 
ناحتما نانمؤم  هک  دوب  اجنیا  رد  دیدرب  یم  یئاهنامگ  دنوادخ  دروم  رد  دیسر و  اه  یگنتلد  اهلد  هب  دیدرگ و  گنت  نامـشچ  دندمآ 

دیدش دندش و  شیامزآ  و 
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 . « دنتفرگ رارق  یتخس  ناکت  دروم 

لاعتم دنوادخ  سپ  دنتـسه  یهلا  شیامزآ  دروم  نانآ  هک  دندرب  نامگ  نانمؤم  دش و  دنهاوخ  دوبان  ناناملـسم  دندرک  لایخ  ناقفانم 
داع موق  متفای و  يزوریپ  ترصن و  ابص  داب  اب  نم  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  داتسرف و  ورف  بازحا  هاپس  هب  ار  ابص  داب 

رس هب  ار  كاخ  سپ  داتسرف  نانآ  هب  هکئالم  رفن  رازه  اب  یناتسمز  بش  لد  رد  ار  يدرـس  داب  لاعتم  دنوادخ  تفای  تکاله  روب  داب  اب 
دنتخاس و شوماخ  ار  اه  خبطم  ياهشتآ  دندیرب و  ار  اهبانط  دندنک و  اج  زا  ار  اهرداچ  ياهخیم  ناگتـشرف  تخیر و  نانآ  تروص  و 
هریت و نانآ  رظن  زا  ایند  دش و  هدنکفا  بعر  نانآ  بولق  رب  دندرب و  هلمح  رگید  یخرب  هب  یخرب ،  نابـسا  دـنتخاس و  هنوراو  ار  اهگید 

 . دندش هتشک  رفن  تشه  نارفاک  زا  رفن و  شش  طقف  ناناملسم  زا  تشگ  رات 

هظیرق ینب  هب  دنتساوخ  یمن  شیرق  دندوبن و  قفاوم  هبنش  زور  رد  گنج  عورش  اب  نایدوهی  داد  خر  كرش  نارـس  نیب  دیدش  فالتخا 
ار نانآ  نایاپراچ  هک  داتسرف  مه  يدیدش  دنت و  داب  لاعتم  دنوادخ  بازحا و  گنجرد  نانآ  تکراشم  لباقم  رد  دنوش  لئاق  يزایتما 
لسح و شرسپ  دودبع و  نب  رمع و  زا  ترابع  هک  ار  رافک  نانامرهق  مالـسلا )  هیلع  یلع (  دیدرگ و  اهنآ  دیدش  رازآ  ثعاب  تشک و 

هرصاحم نیا  دندرگ و  زاب  هکم  هب  هک  دومن  ررقم  كرش  ياوق  هدنامرف  نایفسوبا  یطیارش  نینچ  رد  تشک  ار  دندوب  هلادبع  نب  لفون 
هکم یهار  تسکش و  دوب  هدیشک  لوط  زور  دنچ  تسیب و  هک  ار 
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 . دیدرگ

يرادن یکشخ و  هب  دارفا  دندیسر و  تکاله  هب  هراوس  هدایپ و  تسین  ندنام  ياج  اجنیا  ادخ  هب  تفگ :  شا  هتسد  وراد  هب  نایفـسوبا 
ام هک  ار  هچنآ  دیـسر  ام  هب  داب  زا  میتشاد و  یم  هورکم  ام  هک  هچنآ  دیـسر  ام  هب  نانآ  زا  دـندومن و  اهر  ار  اـم  هظیرق  ینب  دندیـسر و 

چوک نم  هک  دـیچوکب  سپ  دتـسیا  یمن  هیاپ  يور  یگید  دـنام و  یمن  یقاب  ام  يارب  ینامتخاس  اـنب و  مسق  ادـخ  هب  میتشادـن  تسود 
 ( 224 متسه ( .  هدننک 

هب زین  ناـنآ  سپ  دــید  یلاـخ  ار  شیرق  هاـگیاج  ناـفطغ  هلیبـق  دنتــشگزاب و  دوـخ  ياـههاگیاج  هـب  شیرق  ياـهورین  هـک  یماــگنه 
 ( 225 دنتشگ ( .  زاب  دوخ  ياههاگیاج 

دنوادخ دروخ و  تسکـش  نانآ  رکم  شالت و  سپ  دـندنام  یقاب  ادـخ  لوسر  ياهورین  لباقم  رد  نادـیم  رد  هظیرق  ینب  نایدوهی  اهنت 
 ( 226 دشاب ( .  یم  ناگدننک  رکم  نیرتهب  ادخ  دیامن  یم  رکم  زین  دنوادخ  دننک و  یم  رکم  نانآ  دیامرف :  یم  لاعتم 

تـسد هب  تیقفوم  گرزب  قدـنخ  رفح  رد  هکنآ  زا  سپ  دوب  ناشرهـش  دوخ و  زا  عاـفد  رد  ناناملـسم  يزوریپ  هرـصاحم ،  نیا  هجیتن 
ار دوخ  شناد  تمکح و  ریبدت و  نآ  هنامیکح ،  يربهر  دیدرگ و  عنام  مجاهم  نمشد  دوخ و  نیب  هاتوک  تدم  رد  هک  دندوب  هدروآ 

نب رمع و  یتسرپرـس  تدایق و  اب  شیرق  هاپـس  رب  مالـسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مالـسا  رادرـس  يزوریپ  هکنیا  دـیناسر و  تابثا  هب 
ار نانآ  هک  يدـح  هب  دـش  رارف  هب  نانآ  نتخاس  روبجم  شیرق و  تایحور  نتخاس  لـیاز  وحم و  رد  فرگـش  ریثأـت  يرماـع ،  دودـبع 

روبجم
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 . دومن رارف  هب  ریزگان  هنیدم و  نیمزرس  كرت  هب 

* * *

قدنخ گنج  ياهتربع  اه و  هزومآ  متفه :  شخب 

يزوریپ و اب  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دنتـشاد  هزرابم  راکیپ و  تهج  یگدامآ  لمع و  رد  صالخا  يرادـیاپ و  ناناملـسم  گـنج  نیا  رد 
ودرک کمک  نانآ  هب  تزع  ترصن و 

بوعرم ندش  یـشالتم  شخپ و  يرای و  ددم و  عاطقنا  یگدنکارپ و  تتـشت و  اهلد ،  رد  تشحو  بعر و  داجیا  اب  ار  نانآ  نانمـشد 
 . دنداهن منهج  يوس  هب  ور  مالسلا )  هیلع  یلع (  تسد  هب  نانآ  ناناولهپ  زا  رفن  دنچ  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  هک  يدح  هب  تخاس 

مالـسلا هیلع  یلع (  ماما  هک  نانچنآ  دشاب  یم  تروع  هب  رظن  زاوج  مدع  تسا  هداد  خر  گنج  نیا  رد  هک  یهقف  یقالخا و  لئاسم  زا 
هیلع یلع (  هکنآ  زا  دعب  داد  ماجنا  ار  هتـسیاشان  راتفر  نینچ  تکازن  یب  بدا و  یب  نآ  هکنآ  زا  سپ  دومن  راتفر  دودـبع  نبا  رمع  اب  ( 

 . دز ریشمش  اب  ار  وا  مالسلا ) 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  نوچ  دشاب  یم  داسجا  اه و  هثج  شورف  دیرخ و  زاوج  مدع  هثداح  نیا  یهقف  تامیلعت  رگید  زا  و 
ار نیلوتقم  ياهـسابل  مالـسلا )  هیلع  یلع (  هک  میدومن  هدافتـسا  زاب  درک و  عانتما  دودـبع  نب  رمع  دـسج  لباقم  رد  لاـم  تفاـیرد  زا 

 . دشاب یم  ءایبنأ  ءایصوا و  قالخا  زا  رما  نیا  تخاسن و  نوریب 

قدنخ و رفح  رد  ناشدوخ  مالسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  صخش  هک  میدرک  هدافتـسا  زاب  و 
ات شیرق  هک  میدش  علطم  دنتشاد و  تکراشم  ناناملسم  رگید  هارمه  داهج  رد 
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هقالع تبغر و  باطخ  نب  رمع  لتق  رد  یلو  دنتشاد  شالت  یعـس و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  راتـشک  لتق و  رد  يدح  هچ 
 . دندوب ناقفانم  ناناملسم و  تیوه  هب  فراع  رافک  نوچ  دنتشادن  يا 

لوسر لاـعتم و  يادـخ  هب  هک  سکنآ  ره  ینوبز  فعـض و  رد  ددرگ  یم  رادومن  لـثمتم و  هظیرق  ینب  هعقاو  رد  اـهتربع  اـه و  هزومآ 
ضقن ناناملـسم  اب  هک  ار  يدرف  نآ  ره  راتـشک  لاتق و  دـیامن  یم  زیوجت  نید  دزرو  تنایخ  نانآ  هب  دـیامن و  گنرین  هلیح و  ناـنمؤم 

یم زئاج  مالـسا  نید  دندومن .  گنج  نالعا  ناناملـسم  ادخ و  ربمایپ  دض  رب  دندرک و  دهع  ضقن  هک  هظیرق  ینب  دـننام  دـیامن  دـهع 
هیلع هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هک  نانچنآ  دـنیامن  مکاح  ار  نانمؤم  هک  دـیامن  یم  زیوجت  داد و  رارق  هرـصاحم  رد  ار  نانآ  هک  دراـمش 

 . داد رارق  هظیرق  ینب  ناتساد  رد  رواد  مکح و  ناونع  هب  ار  ذاعم  نب  دعس  هلآو ، ) 

رذگ و   ( 227 دنهد (  رارق  رواد  مکح و  نیفص  هکرعم  هلئسم  رد  ار  سابع  نب  هللادبع  هک  دومن  تقفاوم  مالـسلا )  هیلع  یلع (  ماما  و 
یموق و بصعت  هب  وا  هکنیا  زج  دروآ  نامیا  مالـسا  ربماـیپ  هب  دـیدرگ و  نامیـشپ  يدوهی  دـسا  نب  بعک  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هعقاو 

 . دیزرویم رارصا  یبزح  یمیلقا و 

يددعتم گرزب  ثداوح  تسا و  هدرک  دییأت  مه  دیجم  نآرق  دراد و  رارمتـسا  نآ  شراگن  تبث و  رد  خیرات  هک  ار  دوهی  رکم  ردغ و 
هداهن نایصع  رکم و  ردغ و  رب  ناشریمخ  سوفن و  نوچ  تسا  هدناسر  تابثا  هب  ار  نآ  زین 
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« ) ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  ًاْدیَک  ُدیِکَأ  ًاْدیَک َو  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ   ، » دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  تسا  هدش 
 ( 228

 ! « هدب تلهم  نارفاک  هب  سپ  میامن  یم  يرکم  دیک و  مه  نم  دنیامن و  یم  گنرین  دیک و  نانآ 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

يربطلا ج 2 ص خیرات  يدقاو ج 1 ص 441 ،  يزاغملا  ریثالا ج 2 ص 177 ،  نبا  خیرات  ماشه ج 3 ص 224 ،  نبا  هریس  [- 177]
 . فارشالا ج 1 ص 427 باسنا  نم  لمج  بهذلا ج 2 ص 289 ،  جورم  یخلب ج 2 ص 89 ،  خیراتلا  ءدبلا و   ، 233

 . نالحد ج 1 ص 432 نبا  هریس  [- 178]

 . یبوقعیلا ج 2 ص 50 خیرات  [- 179]

 . هیآ 51 ءاسنلا  [- 180]

 . 234 يربطلا ج 2 ص 233 -  خیرات  [- 181]

 . راحبلا ج 20 ص 244 [- 182]

ار نانآ  دنتساوخ و  ادخ  ربمایپ  زا  یغلبم  رفن  شـش  هراق  لضع و  هلیبق  ود  هک  تسا  نیا  شناتـساد   340 یسربطلا 3 /  ریسفت  [- 183]
 . دنتشک هار  نیب  رد 

 . یسربطلا ج 4 ص 344 ریسفت  [- 184]

 . يرهز 79 يزاغم  فارشالا ج 1 ص 431 ،  باسنا  زا  لمج  [- 185]

یخلبلا ج 2 خیراتلا  ءدبلا و   ، 69 تاقبطلا ج 2 ص 66 -   ، 51 یبوقعی ج 2 ص 50 -  خیرات  يربط ج 2 ص 240 ،  خیرات  [- 186]
 . 549 يدقاو ج 1 ص 440 -  يزاغملا   ، 243 ماشه ج 3 ص 224 -  نبا  هریس  ص 89 ، 

 . هامارم ءای  فیفخت  هددشم و  میم  ءار و  رسک  اب  یمرلا  [- 187]

 - راحبلا ج 20 ص 253 [- 188]
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 . یمق ج 2 ص 178 ریسفت  ماشه ج 3 ص 230 ،  نبا  هریس  هیبلح ج 2 ص 313  هریس   - 270

 . هیآ 12 بازحالا  [- 189]

 . هیآ 63 رون  هروس  [- 190]

 . یقهیب ج 3 ص 399 هوبنلا  لئالد  ماشه ج 3 ص 266 ،  نبا  هریس  [- 191]

 . نییبنلا ج 2 ص 942 متاخ  [- 192]

 . هیبلحلا ج 2 ص 312 هریسلا  يدوهمس ج 4 ص 1207 -  ءافولا  ءافو  يدقاو ج 2 ص 453 ،  يزاغم  [- 193]

 . هباغلا ج 2 ص 331 دسا  يدقاو ج 2 ص 447 -  يزاغم  [- 194]

 . صاصتخالا ص 341 راحبلا ج 22 ص 348 -  [- 195]

 . راحبلا ج 20 ص 199 نیسمخلا ج 1 ص 381 ،  خیرات  هیاهنلا ج 4 ص 96 ،  هیادبلا و  یبهذ 245 ،  يزاغم  [- 196]

 . نالحد ج 1 ص 419 نبا  هریس  [- 197]

سیمخلا ج 1 ص خیرات  ءافولا ج 4 ص 1205 ،  ءافو  برحلا 234 ،  نف  یبرعلا و  لوسرلا  يدقاو ج 2 ص 450 ،  يزاغم  [- 198]
 . هیبلحلا ج 2 ص 315 هریسلا   ، 481

 . رثألا ج 2 ص 57 نویع  نالحد ج 2 ص 4 ،  نبا  هریس  سیمخلا ج 1 ص 482 ،  خیرات  ءافولا ج 1 ص 1208 ،  ءافو  [- 199]

 . ربخلا ج 2 ص 29 ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  [- 200]

 . هوبنلا ج 3 ص 394 لئالد  يرابلا ج 7 ص 301 ،  حتف  [- 201]

 . راحبلا ج 20 ص 200 سیمخلا ج 1 ص 480 ،  خیرات  یبهذلا ج 2 ص 233 ،  يزاغم  ماشه ج 3 ص 231 ،  نبا  هریس  [- 202]

يدقاولا ج 2 يزاغم  [- 203]
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 . ماشه ج 3 ص 237 نبا  هریس  یفاکلا ج 5 ص 47 ،  ص 474 ، 

 . فاشکلا ج 3 ص 533 ریسفت  یسربطلا ج 4 ص 340 ،  ریسفت  [- 204]

 . برالا ج 17 ص 167 هیاهن  [- 205]

 . سیمخلا ج ي1 ص 480 خیرات  رثالا ج 2 ص 56 ،  نویع  یبهذلا ص 243 ،  يزاغم  يدقاو ج 1 ص 455 ،  يزاغملا  [- 206]

 . راحبلا ج 20 ص 217 [- 207]

 . يدوعسم ص 216 فارشالا  هیبنتلا و  [- 208]

 . بلاط ج 1 ص 197 یبا  لآ  بقانم  راحبلا ج 20 ص 272 ،  [- 209]

 . یمق ج 2 ص 177 ریسفت  یبهذ ص 233 ،  يزاغم  ءافولا ج 1 ص 301 ،  ءافو  يدقاو ج 2 ص 444 ،  يزاغم  [- 210]

 . يرابلا ج 7 ص 307 حتف  ریثالا ج 2 ص 180 ،  نبا  خیرات  يربطلا ج 2 ص 236 ،  خیرات  [- 211]

 . هیآ 65 لافنألا  هروس  [- 212]

 . رثالا ج 2 ص 58 نویع  سیمخلا ج 1 ص 483 -  خیرات  نالحد ج 2 ص 4 -  نبا  هریس  هیبلحلا ج 2 ص 315 -  هریسلا  [- 213]

 . یسربطلا ج 2 ص 340 ریسفت  [- 214]

يرزج تشک ،  دحا  ردب و  رد  ار  نیکرشم  ناناولهپ  هک  تسا  یسک  وا  دوب و  هنیدم  هکم و  رد  هدش  هتخانـش  درف  ع )  یلع (  [- 215]
 ، تشادـن مود  تبرـض  هب  زاین  تشک و  یم  ار  رفن  کی  یتبرـض  ره  اب  ینعی  ررکم .  هن  دوب  هزاـت  رکب و  یلع  ياهتبرـض  تسا :  هتفگ 

 . ثیدح 345 راحبلا ج 1  هنیفس 

 . يدقاو ج 1 ص 471 يزاغم  [- 216]

هیاهنلا ج 4 هیادبلا و  [- 217]
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 . 204 ریثک ج 3 ص 203 -  نبا  هیوبنلا  هریسلا   ، 439 یقهیب ج 3 ص 438 -  هوبنلا  لئالد  ص 122 ، 

 . هیبلحلا ج 2 ص 320 هریسلا  [- 218]

 . یعفاشلا ج 2 ص 321 یبلحلا  هیبلحلا -  هریسلا  [- 219]

 . يدقاو ج 1 ص 237 يزاغم  [- 220]

نبا تاقبط  ماشه ج 3 ص 265 ،  نبا  هریس  یقهیب ج 3 ص 422 ،  هوبنلا  لئالد  ریثک ج 4 ص 122 ،  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  [- 221]
 . دعس ج 2 ص 68

 . يرکب ج 1 ص 488 رایدلا  سیمخلا  خیرات  [- 222]

 . ات 11 تایآ 9  بازحا  هروس  [- 223]

 . يدقاو ج 2 ص 490 يزاغم  [- 224]

يزاغم  ، 51 یبوقعی ج 2 ص 50 -  خیرات  يربط ج 2 ص 240 ،  خیرات  ماشه ج 2 ص 244 ،  نبا  هریـس  هب  دینک  هعجارم  [- 225]
 . يدقاو ج 1 ص 440 449

 . هیآ 30 لافنالا  [- 226]

 . متاحوبا ج 2 ص 548 هیوبنلا  هریسلا  [- 227]

 . 17  - 16 تایآ 15 -  قراطلا  [- 228]

؟  تسا یگتخاس  هظیرق  ینب  دوهی  روهشم  راتشک  ایآ  متشه :  باب 

هظیرق ینب  هب  هلمح  لوا :  شخب 

 . دندوب رادافو  دهعتم و  همان  نامیپ  داوم  هب  ادخ  ربمایپ  دنتشاد و  ادخ  ربمایپ  اب  یقاثیم  دهع و  هظیرق  هفئاط 

نانیمطا نامیا و  مکحم و  راوتسا و  اهنامیپ  تشذگ و  خیرات  نیا  زا  لاس  جنپ  سپ 

 . دیدرگ یم  نوزفا  زور  ادخ  ربمایپ  فاصنا  لدع و  هب  نانآ 

دنتسج تکرش  وا  دض  رب  قدنخ  گنج  رد  دنتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  دندرب و  راک  هب  گنرین  رکم و  ادخ  ربمایپ  هب  نانآ  یلو 
 . دنبای هطلس  يزوریپ و  ناناملسم  وا و  نید  وا و  رب  هک  دیما  نیا  هب 
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زا بازحا  ینیشن  بقع  زا  سپ 
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ادـخ و گنج  هب  نانآ  هکلب  ینامیپ  هن  دوب و  هدـنام  یقاب  يدـهع  هن  دـندنام  اـهنت  هظیرق  شیوخ ،  نکاـسم  لزاـنم و  يوس  هب  هنیدـم 
 . میزادرپ یم  لاوس  نیا  ییوگخساپ  هب  شخب  نیا  رد  ام  دوب ؟  هچ  ناناملسم  فیلکت  نونکا  دندوب  هتفر  ادخ  لوسر 

يرتسا يور  رب  دوب و  جابید  قربتـسا و  زا  يا  همامع  اب  ممعتم  هک  یلاح  رد  دـمآ  ادـخ  ربمایپ  يوس  هب  لیئربج  دـش  رهظ  هک  یماگنه 
؟  يا هتشاذگ  نیمز  رب  ار  حالس  ایآ  هللا !  لوسر  ای  درک  ضرع  سپ  دوب  جابید  هفیطق  زا  نآ  يور  هک  دوب  راوس 

 . يرآ دومرف :  ادخ  ربمایپ 

تـساوخرد تهج  رگم  متـشگنزاب  نونکا  مه  نم  دـنا و  هتـشاذگن  نیمز  يور  ار  دوخ  حالـس  ناگتـشرف  زونه  تفگ :  لیئربج  سپ 
هب ار  نیمز  سپ  ما  هدرک  دـصق  ار  نانآ  نونکا  مه  نم  يورب  هظیرق  ینب  يوس  هب  هک  دـنک  یم  رما  ار  وت  لاـعتم  دـنوادخ  ناگتـشرف ، 

 . داد مهاوخ  ناکت  نانآ 

رصع زامن  هک  دونشب  تسا  هدننک  تعاطا  اونش و  سک  ره  هک  دنیامن  مالعا  مدرم  نیب  رد  دنیوگب و  ناذا  داد  روتسد  ادخ  ربمایپ  سپ 
 . داد رارق  هنیدم  رادنامرف  ار  موتکم  ما  نبا  دنناوخب و  دیاب  هظیرق  ینب  هلحم  رد  ار 

مه مدرم  دومرف و  مازعا  هظیرق  ینب  يوس  هب  شیوخ  مچرپ  اب  ار  مالـسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  ادـخ  ربماـیپ  دـیوگ :  قاحـسا  نبا 
زا ار  يراجنهان  تشز و  تاملک  دیسر  نانآ  ياهژد  اه و  هعلق  هب  ات  دش  راپسهر  هظیرق  فرط  هب  یلع  سپ  دندومن  تکرح  شیپاشیپ 

تشگزاب و ادخ  لوسر  يوس  هب  سپ  دینش  ادخ  لوسر  دروم  رد  نانآ 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


 . يوش کیدزن  اهثیبخ  نیا  هب  تسیابن  وت  درک :  ضرع  دیسر و  وا  هب  هار  رد 

؟  يا هدینش  يا  هدنهد  رازآ  تاملک  نانیا  زا  ادابم  ارچ ؟  دومرف : 

 . هللا لوسر  ای  یلب  درک :  ضرع 

ینب ياهژد  هب  هک  یماگنه  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  ادـخ  لوسر  دـنیوگ ،  یمن  ار  یتاـملک  نینچ  دـننیبب  ارم  دوخ  ناـنآ  رگا  دومرف : 
تسا هدرک  لزان  امش  هب  ار  دوخ  يالب  تسا و  هتخاس  راوخ  نوبز و  ار  امش  دنوادخ  ایآ  اهنومیم !  باحصا  يا  دومرف :  دیـسر  هظیرق 

؟

 . يدوبن نادان  لهاج و  نونک  ات  هک  وت  مساقلاابا !  يا  دنتفگ :  خساپ  نانآ 

 : دومرف سپ  دسرب  هظیرق  ینب  هب  هکنآ  زا  شیپ  دومن  رورم  دوخ  نارای  باحصا و  زا  یعمج  هب   ( 229 نیروص (  لحم  رد  ادخ  ربمایپ 
؟  تسا هدومنن  روبع  امش  شیپ  زا  یسک  ایآ 

هفیطق نیز  يور  رد  هک  دوب  هتـسشن  یگنر  دیفـس  رتسا  يور  دومن  روبع  اجنیا  زا  یبلک  هیحد  نـالا  نیمه  هللا  لوسر  اـی  ارچ  دـنتفگ : 
ار نانآ  ياهژد  اه و  هعلق  ات  تسا  هدش  رومأم  هظیرق  ینب  يوس  هب  تسا  هدوب  لیئربج  وا  دندومرف :  مرکا  ربمایپ  تشاد .  رارق  یجابید 

 . دیامن داجیا  نانآ  بولق  رد  یتشحو  بعر و  دهد و  ناکت 

هب تشاد  رارق  نانآ  لاوما  رانک  رد  هک  دمآ  دورف  نانآ  ياههاچ  زا  یهاچ  رـس  رب  دـمآ  هظیرق  ینب  فرط  هب  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
 ( 230 دش (  یم  هتفگ  انأ  هاچ  هاچ ،  نآ 

زونه هک  یتروص  رد  دندمآ  رخآ  ياشع  زا  دعب  نانآ  زا  يا  هدع  سپ  دنتسویپ  وا  هب  زین  مدرم  و 
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دیامن رازگرب  هظیرق  ینب  رد  ار  رصع  زامن  تسیاب  یم  امش  زا  مادک  ره  دندوب  هدومرف  ادخ  ربمایپ  نوچ  دندوب  هدناوخن  ار  رـصع  زامن 
هدینش ادخ  لوسر  زا  هچنآ  ساسا  رب  دندوب  هدیزرو  عانتما  ندرازگزامن  زا  دوب و  هتخاس  لوغشم  گنج  يرورض  لئاسم  ار  نانآ  سپ 

 . دیناوخب تسیاب  یم  هظیرق  ینب  رد  ار  ناترصع  زامن  امش  زا  مادک  ره  دندوب 

هتـشگ زاب  نانآ  زا  نافطغ  شیرق و  هک  یتقو  نآ  زا  دـندومن  هرـصاحم  دوخ  ياهژد  رد  ار  نایدوهی  زور  ناناملـسم 25  ادخ و  ربمایپ 
روصحم هکلب  دنـشکن  ار  نایدوهی  هک  دـندوب (  هدومن  دـهعت  دـسا  نب  بعک  اب  هک  هچنآ  هب  ندومن  ءاـفو  تهج  ار  راـک  نیا  دـندوب و 

 . دنداد ماجنا  دنزاس ) 

دوب و هدومن  دـیعبت  ربیخ  هب  ناشبیرف  تنایخ و  تلع  هب  ار  نانآ  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ریـضنلا  ینب  ناربهر  ءامعز و  زا  بطخا  نب  ییح 
ناناملـسم ّدض  رب  ار  دوهی  رافک و  دزرویم و  تنایخ  ناناملـسم  هب  مه  رگید  راب  تیعقوم  نیا  رد  وا  زاب  مینیب  یم  دوب  هتـشکن  ار  نانآ 

 . دناوخ یم  ارف  بذج و 

هرـسکی ار  راک  هکنیا  زج  دومن  دـهاوخن  تشگزاب  دوش و  یمن  فرـصنم  نانآ  زا  ادـخ  ربمایپ  هک  دـندومن  ادـیپ  نیقی  ناـیدوهی  یتقو 
هـس نم  دیتسه  نآ  دهاش  ناتدوخ  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  يا  هثداح  امـش  يارب  دوهی !  هورگ  يا  تفگ  نانآ  هب  دـسا  نب  بعک  دـیامن 

 . دیشاب اریذپ  دیتساوخ  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  مراد  امش  هب  داهنشیپ 

؟  دنتسیچ اهداهنشیپ  نآ  دنتفگ : 

 : تسا نیا  اهداهنشیپ  نآ  تفگ :  بعک 

ادخ هب  مینک  قیدصت  ار  وا  میئامن و  يوریپ  درم  نیا  زا   . 1
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 . تسا ادخ  بناج  زا  هدش  هداتسرف  ربمایپ  وا  هک  تسا  هتشگ  نشور  ام  هب  مسق 

 . دیدرگ یم  نمیا  دوخ  لایع  لها و  لام و  نوخ ،  رب  یتروص  نینچ  رد  دیبای  یم  ار  وا  دوخ  ياهباتک  رد  هک  تسا  نامه  وا  و 

 . مینک یمن  لدب  ضوع و  يرگید  باتک  اب  ار  نآ  میوش و  یمن  ادج  تاروت  مکح  زا  ام  دنتفگ :  خساپ  نانآ 

يوس هب  میـشکب و  دوخ  نارـسمه  نادنزرف و  دییایب  هک  تسا  نآ  مود  داهنـشیپ  سپ  دـیدیزرو  عانتما  رما  نیا  زا  یتقو  تفگ :  بعک 
یقاب ار  يزیچ  دوخ  رـس  تشپ  میا و  هدیـشک  نوریب  فـالغ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  یلاـح  رد  میدرگ  رهاـظ  وا  لاـجر  دـمحم و 

میا هتشاذگن  یقاب  دوخ  رس  تشپ  یلسن  رگید  میدش  كاله  رگا  دیامن ،  يرواد  ناناملسم  ام و  نیب  دنوادخ  هک  نآ  ات  میا  هتـشاذگن 
 . میبای یم  ار  دوخ  دنزرف  نز و  هاگنآ  میدش  زوریپ  رگا  میشاب و  هدوب  نانآ  نارگن  هک 

دوجو نانآ  زا  دعب  یگدنز  رد  یحالـص  ریخ و  چیه  هک  میـشکب  ار  نیکاسم  ناگراچیب و  نیا  ام  ایآ  دنتفگ :  داهنـشیپ  نیا  خساپ  رد 
؟  درادن

بشما وا  باحصا  دمحم و  هک  تسا  دیما  تسا و  هبنش  بش  بشما ،  دیتسین ،  اریذپ  زین  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  الاح  سپ  تفگ :  بعک 
 ( 231 میسرب (  هّرغ »  » هب وا  باحصا  دمحم و  زا  ام  دیاش  دییایب  نیئاپ  اه  هعلق  زا  سپ  دنهد  تلهم  ام  هب  ار 

نآ زج  دنا  هدرکن  ام  ناینیشیپ  هک  میهد  ماجنا  ار  يراک  نآ  رد  میزاس و  هابت  نامدوخ  هب  ار  هبنش  ام  ایآ  دنتفگ :  خساپ  رد 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! تسین یفخم  وت  رب  هک  يزیچ  هریغ  خسم و  زا  تسا  هدیسر  نانآ  هب  هک  یئالب  هچ  دیناد  یم  هک 

اب نانآ  سپس  دیا  هدیباوخن  طایتحا  اب  ناراگزور  زا  يزور  دیا  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  نآ  زا  امش  زا  مادکچیه  تفگ :  بعک 
تراغ هلمح و  دروم  ار  مالسا  هزوح  ام  دیشاب  راوتـسا  تباث و  امـش  دندوب  هداد  عالطا  مه  نایفـسوبا  هب  دندش و  گنج  لخاد  تدش 

 ( 232 داد ( .  میهاوخ  رارق 

* * *

هبابل یبا  یگتخاس  تیاور  مّود :  شخب 

و تسرفب (  اـم  شیپ  ار  فوـع  نب  ورمع  ناـمیپ  مه  رذـنملا  دـبع  نب  هباـبلوبا  هک  دنداتـسرف  ادـخ  لوـسر  شیپ  ار  یـسک  ناـیدوهی ، 
دروم رد  ام  ات  دندوب )  سوا  نانامیپ  مه  نایظیرق 

يوس هب  نادرم  دیـسر  هعلق  هب  وا  هک  یماگنه  داتـسرف  هعلق  نکاس  دوهی  دزن  ار  وا  ادخ  ربمایپ  سپ  مینک  تروشم  وا  اب  شیوخ  لئاسم 
 . درک محرت  تقر و  نانآ  هب  هبابل  وبا  سپ  دنتسیرگ  وا  لباقم  رد  دنداد و  رس  هلان  هآ و  ناکدوک  نانز و  هتساخرب و  وا 

؟  میئامن ادیپ  لزنت  دمحم  مکح  هب  ام  ایآ  ینک  یم  رکف  هنوگچ  هبابلابا  يا  دنتفگ  وا  هب 

 . تسا ندش  هتشک  انامه  دیئامنن  لزنت  رگا  ینعی  دومن (  هراشا  شیولگ  هب  دوخ  تسد  اب  يرآ و  تفگ :  هبابلوبا 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  ادـخ و  هب  دوخ  تیرومأم  رد  نم  مدـیمهف  هکنیا  ات  مدوب  هدومنن  تکرح  دوخ  ناکم  زا  دـیوگ :  هبابلوبا 
لوسر دجـسم  هب  هکنیا  ات  تشگنزاب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  يوس  هب  رگید  داتفا  ور  هب  سپـس  ما  هدیزرو  تنایخ  هلآو ) 

ار دوخ  تفر و  هللا 
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دهع و ادخ  اب  دریذپب و  ارم  هبوت  دنوادخ  هکنیا  ات  مروخ  یمن  ناکت  ناکم  نیا  زا  نم  تفگ :  تسب و  دجسم  ياهنوتس  زا  ینوتـس  هب 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  ادخ و  هب  نآ  رد  هک  دوشن  هدید  يرهـش  رد  درادن و  رب  هظیرق  ینب  عفن  هب  یمدق  زگره  هک  تسب  نامیپ 

تناـیخ ربماـیپ  ادـخ و  هب  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  يدارفا  يا   : » دومرف لزاـن  هباـبل  یبا  قح  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  هدومن  تناـیخ 
 ( 233 دیتسه ( » .  اناد  ملاع و  دوخ  امش  دیزرویم و  تنایخ  نتشیوخ  تاناما  هب  هک  یلاح  رد  دیزرون 

اما مدومن  یم  رافغتسا  وا  قح  رد  دمآ  یم  نم  شیپ  وا  رگا  دومرف :  دیـسر  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هب  هبابل  یبا  ربخ  یتقو 
 . دریذپب ار  وا  هبوت  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات  متسین  ناکم  نآ  زا  وا  هدنراد  زاب  نم  سپ  تسا  هدرک  عورش  ار  يراک  شدوخ  هکنیا 

 . دوب هملس  ما  هناخ  رد  وا  هک  یلاح  رد  دش  لزان  ادخ  لوسر  هب  ماگنه  رحس  هبابل  یبا  هبوت  شریذپ 

 . یشاب نادنخ  هشیمه  هک  ادخ  لوسر  يا  يدنخ  یم  ارچ  متفگ  سپ  ددنخ  یم  ادخ  ربمایپ  رحس  کیدزن  مدینش  دیوگ :  هملس  ما 

 . دش هتفریذپ  هبابل  یبا  هبوت  دومرف : 

؟  مهدن تراشب  وا  هب  ایآ  متفگ : 

هدرپ باجح و  زونه  هک  دوب  یخیرات  رد  نیا  داتسیا و  شا  هرجح  رد  رب  هملس  ما  سپ  هدب ،  تراشب  وا  هب  یتساوخ  رگا  يرآ  دومرف : 
هبوت هک  وت  رب  داب  تراشب  تفگ :  هبابل  یبا  هب  هملس  ما  سپ  دوب  هدشن  هدز 
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 . دش هتفریذپ  وت 

لوسر صخـش  هکنیا  زج  مهد  یمن  هزاجا  درادـن و  ناکما  مسق  ادـخ  هب  تفگ  هبابلوبا  دـنزاس  دازآ  ار  وا  ات  دـندرب  موجه  مدرم  سپ 
 ( 234 دومن ( » دازآ  ار  وا  تفر  یم  حبص  زامن  هماقا  تهج  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  سپ  دیاشگب  ارم  دوخ  كرابم  تسد  اب  ادخ 

دیامن رازگرب  ار  شزامن  ات  دوشگ  یم  زاب  ار  وا  زامن  تقو  رد  شرسمه  دوب  هدومن  نوتـس  هب  هتـسب  ار  دوخ  زور  هنابـش  شـش  هبابلوبا 
 : دشاب یم  نینچ  تسا  هدمآ  وا  هبوت  ندش  هتفریذپ  اب  طابترا  رد  يا  هیآ  تسب  یم  شنوتس  هب  سپس 

 ( 235 ٌمیِحَر ( » ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهّللا  یَسَع  ًائِّیَس  َرَخآ  ًاِحلاص َو  ًالَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  «َو 

هب دنوادخ  هک  تسا  دیما  دندومن  طولخم  حلاصان  لمع  اب  ار  حلاص  لمع  هک  نانآ  دـنا  هدومن  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  نارگید  نآ  »
؟  دشاب یم  نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ددرگرب  نانآ  يوس 

اب نتفگ  نخسزا  ناناملسم  رگید  ادخ و  ربمایپ  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو  دش  لقن  هطوبرم  عبانم  زا  هک  دوب  هبابل  یبا  هبوت  لامجا  نیا 
مدان هک  یلاح  رد  تسب  دجسم  نوتـس  هب  رافغتـسا  ناونع  هب  ار  دوخ  هبابلوبا  سپ  دندیزرو  عانتما  كوبت  گنج  زا  فلخت  تلع  هب  وا 

 ( 236 دیشخب ( .  ار  وا  فّلخت  هانگ  ناحبس  دناودخ  سپ  دوب  نامیشپ  و 

* * *

هظیرق ینب  گنج  موس :  شخب 

هب یئوگازـسان  بس و  هب  دسا  نب  بعک  ناشربهر  هارمه  دنتفریذپن و  ار  ندش  میلـست  دنتـشاد و  ررقم  ار  گنج  نایدوهی  هک  یماگنه 
رارمتسا ناناملسم  ادخ و  ربمایپ 

يربهر تدایق و  اب  ار  یمالسا  نایهاپس  ادخ  لوسر  سپ  دندیشخب 
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تناعتـسا یلع  ناناملـسم  نامرهق  زا  مرکا  ربماـیپ  سپ  دـنداد  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ناـنآ  یلو   ( 237 دومرف (  مازعا  هباحـص  رباـکا 
تشک و ار  ناـنآ  زا  یخرب  دومن  بسک  یگرزب  نشور و  يزوریپ  دومن و  هبراـحم  ناـنآ  اـب  تفر و  ناـنآ  غارـس  هب  یلع  سپ  تسج 

 ( 238 تفرگ ( .  تراسا  هب  ار  رگید  یخرب 

 ( 239 زیرگ ( .  گنج و  هرصاحم و  زا  زور  زا 25  سپ  مه  نآ  دومن  لزان  ادخ  لوسر  مکح  هب  ار  نانآ  و 

هک دنا  هتفگ  دنتشاد و  نیملسم  مالسا و  اب  هک  ینمـشد  توادع و  نآ  ساسا  رب  دنا  هداد  رییغت  ار  هظیرق  ینب  خیرات  هریـس و  نایغاط ، 
 . دنا هدرک  مادقا  نانآ  ماع  لتق  هب  ناناملسم  دنا و  هدمآ  نیئاپ  گنج  نودب  شیوخ  ياه  هعلق  زا  نایدوهی 

دش و دراو  نانآ  رب  هک  یتسکش  نآ  زا  سپ  رگم  دنا  هدومنن  میلست  ار  دوخ  نانآ  هک  دیامن  یم  تابثا  هحیحص  تایاور  هک  یلاح  رد 
هدروآ نم  هب  مراگدرورپ  يوس  زا  ار  شرافـس  نیا  لیئربج  تسا و  امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  امـش و  ماما  یلع  دومرف :  ادـخ  ربمایپ 

نانآ قح  رد  ارم  تیصو  هک  یـسک  ایادخ !  دنتـسه  نم  تما  رما  ناگدننک  تباقر  نم و  رما  ناثراو  نم  تیب  لها  دیـشاب  هاگآ  تسا 
 ) رادـب مورحم  تشهب  زا  ار  وا  سپ  دزاس  عیاض  ارم  ّتیـصو  نانآ  قح  رد  هک  يدرف  ره  رادـب و  روشحم  نم  هرمز  رد  ار  واامن  ظـفح 

 ( 241 دندش ( .  هتشک  هرصاحم  گنج و  رثا  رد  ناناملسم  زا  رفن  ود  طقف  و   ( 240

نانآ يوما  راصنا  ناوعا و  نایدوهی و 
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هب هبابلوبا  هک  تسا  لاحم  دنزاس و  هدامآ  هبابل  یبا  تیاور  فیرحت  اب  ار  یگتخاس  تیاور  هکنآ  ات  دنا  هدومن  میظنت  یبیترت  هب  هثداح 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هک  دنتسناد  یم  نانآ ،  ریغ  دوهی و  زا  نارگید  وا و  نوچ  دهد  ربخ  ار  نانآ  راتشک  لتق و  نایدوهی ، 

 . دشک یمن  ار  ناریسا  ( 

* * *

؟  دنتشک ار  هظیرق  ینب  ناریسا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ایآ  مراهچ :  شخب 

یلاوم و نانآ  دنتفگ :  دندرک و  تکرح  سوا  هلیبق  دارفا  دـندش  هدروآ  ادـخ  لوسر  روضح  هب  هظیرق  ینب  دوهی  ناریـسا  هک  یماگنه 
 . یناد یم  دوخ  هک  يدومن  راتفر  نانچنآ  بشید  ام  ناردارب  یلاوم و  قح  رد  وت  نایجرزخ و  هن  دنتسه  ام  ناتسود 

هب سپ  دـندوب  جرزخ  نانامیپ  مه  نانآ  دوب و  هدومن  هرـصاحم  هظیرق  ینب  نایدوهی  زا  شیپ  ار  عاقنیق  ینب  نایدوهی  ادـخ  لوسر  نوچ 
 . ) دیشخب وا  هب  ادخ  لوسر  دومن و  ششخب  تساوخرد  لولـس  نب  یبا  نب  هللادبع  نانآ  قح  رد  سپ  دندومن  لزنت  ادخ  لوسر  مکح 

 ( 242

امـش زا  رفن  کی  نانآ  دروم  رد  هک  دیهد  یمن  تیاضر  ایآ  دومرف  ادخ  ربمایپ  دـندومن  زاغآ  ار  نخـس  نیا  نایـسوا  هک  یماگنه  سپ 
؟  دیامن يرواد 

 . داد رارق  ذاعم  نب  دعس  هدهع  رب  ار  تیلوئسم  نیا  ادخ  ربمایپ  سپ  یلب ؟  دنتفگ : 

 . یلب دنتفگ :  دیریذپب ،  منک  یم  هک  یمکح  تواضق و  یهلا  نامیپ  دهع و  قح  هب  هک  تسا  مزال  امش  رب  تفگ :  ذاعم  نب  دعس 

 . تسه هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  اجنآ  هک  يا  هیحان  نیا  رد  اجنیا و  هک  سک  ره  هدهع  رب  و  تفگ :  ذاعم  نب  دعس 

ادخ لوسر  سپ 
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نانآ یضارا  لاوما و  میسقت  لافطا و  نانز و  يریسا  نادرم و  لتق  دروم  رد  ذاعم  نبدعس  سپ  يرآ ،  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ) 
 . دومن يرواد  مکح و 

****

هلئسم تقیقح  مجنپ :  لصف 

 : دوش یم  هئارا  هک  یئاهلیلد  ساسا  رب  تشکن  ار  هظیرق  ینب  ناریسا  ادخ  ربمایپ 

نیرجاهم عفن  هب  نانآ  لاوما  یـضارا و  یلو  دنورب  ربیخ  يوس  هب  هک  دومن  رداص  ار  نانآ  نطو  يالج  دیعبت و  روتـسد  ادـخ  ربمایپ   1
نانآ ياهحالس  دنامب و  یقاب 

فیرعت نانآ  قح  رد  ار  هفیرش  هیآ  لوزن  دییأت و  ربیخ  هب  ار  هظیرق  نایدوهی  جارخا  مه  يرصب  نسح  دشاب و  نیملسم  مومع  هب  قلعتم 
 : تسا هدرک 

 ( « 243 ِرْشَْحلا (  ِلَّوَِأل  ْمِهِرایِد  ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه 

ینب ربیخ و  ای  دشاب  قدنخ  دحا ،  ای  دشاب  ردب  رد  هاوخ  تسا  هتشکن  ار  ناریـسا  اه ،  هیرـس  اهگنج و  زا  مادک  چیه  رد  ادخ  ربمایپ   . 2
نیملاعلل ٌهمحر  وا  هک  يربمایپ  قح  رد  تسا  هدـمآ  هیحان  مادـک  زا  غورد  ءارتفا و  نیا  سپ  اه  هکرعم  رگید  نینح و  هکم و  اـی  هظیرق 

؟  دشاب یم 

هب نتـسویپ  زا  هباـبل  وبا  دوـش :  یم  رکذ  هک  تسا  یتروـص  هب  رما  تیعقاو  دـشاب و  یم  تیعقاو  زا  رود  یلک  هب  هباـبل  یبا  ناتـساد   . 3
سپ هک  ار  کلام  نب  بعک  هک  یتروص  نامه  هب  داد  رارق  خیبوت  دروم  ار  وا  ادخ  ربمایپ  سپ  دیزرو  عانتما  كوبت  نارو  هلمح  هورگ 

گنج زا  ناگدننک  نایصع  نیفلختم و  اب  هک  دوب  هدومن  شرافس  ناناملسم  هب  نوچ  دوب  هداد  رارق  خیبوت  دروم  ماش  زا  تشگزاب  زا 
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 ( . 244 دیدرگ (  لزان  وا  هبوت  شریذپ  رد  هفیرش  هیآ  تسب و  ینوتس  هب  ار  دوخ  وفع  بلط  ناونع  هب  هبابلوبا  سپ  دنیامنن ،  وگتفگ 

دومن دـهاوخ  حـبذ  ار  نانآ  ادـخ  ربمایپ  هکنیا  رب  ینبم  هظیرق  ناـیدوهی  عمج  رد  شیوخ  يولگ  هب  هراـشا  عوضوم  یتروص  نینچ  رد 
هارمه ار  نآ  فشک  قیفوت  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـشاب  یم  نایوما  ياه  هتخاس  تائارتفا و  نآ  زا  دـندیدرگن  لزان  وا  مکح  رب  رگا 
هکنیا نآ  دشاب و  یم  دنمفده  مه  رایسب  هک  دراد  تیاکح  يرس  هئطوت  کی  زا  فشک  نیا  دومرف و  بیـصن  نانآ  تاعرتخم  رگید  اب 

 ! دنا هدوب  ناریسا  راتشک  لماع  هک  دنزاس  مهتم  ار  يراصنا  ذاعم  نب  دعس  ادخ و  ربمایپ 

هتـشک دوب )  هتخاس  دازآ  ار  وا  البق  ادـخ  ربمایپ  هک  ریـضنلا (  ینب  ناـیدوهی  ربهر  بطخا  نب  ییح  هک  دومن  مکح  ذاـعم  نب  دعـس   . 4
ناناملـسم دـض  رب  شیرق  هظیرق و  ینب  نایدوهی  هب  بازحا  هکرعم  رد  ریـضن  ینب  گـنج  رد  تراـسا  زا  يدازآ  زا  دـعب  وا  نوچ  دوش 

روضح هب  ندرگ  رب  هتـسب  تسد  ار  وا  هک  یماگنه  دـیدرگ و  هتـشک  وا  سپ  تشادـن ،  ندـش  هتـشک  زج  يا  هراچ  سپ  درک  کـمک 
هک یـسک  یلو  ما  هدومنن  تمـالم  ار  دوخ  سفن  امـش  هب  تبـسن  مدوـخ  توادـع  رد  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دـندروآ  ادـخ  ربماـیپ 

سپ دـش  هدز  وا  ندرگ  تسـشن و  نیمز  يور  سپـس  دـش  دـهاوخ  لیلذ  راوخ و  ًامتح  سپ  دـشاب  هدرک  راوخ  لیلذ و  ار  وا  دـنوادخ 
هظیرق ینب  ناریسا  مامت  ادخ  ربمایپ  دنا :  هتفگ  دنا و  هدومن  فیرحت  ار  هعقاو  یشیرق  بزح 
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 ! تشک ار 

 : دوب ریز  تروص  هب  ددعتم  ياه  گنج  رد  نایدوهی  اب  ادخ  ربمایپ  راتفر   . 5

تمینغ هب  ناناملسم  ادخ و  ربمایپ  ار  نانآ  لاوما  دننک و  نطو  يالج  ار  نانآ  هک  داد  روتسد  عاقنیق  ینب  دوهی  اب  ناناملـسم  گنج  رد 
245 دنتفرگ ( .  ار  نانآ  يرگرز  لیاسو  ناوارف و  هحلسا  ادخ  ربمایپ  سپ  دندوب  رگرز  هکلب  دنتشادن  تالغتسم  نیمز و  نانآ  دنربب و 

(

فیرحت عاقنیق  ینب  ناریـسا  يزاـس  دازآ  دروم  رد  ار  ّیبا  نبا  طـسوت  ربماـیب  نتخاـس  روبجم  تیاور  ناـقفانم  يوما و  یـشیرق  بزح 
246 دوب ( .  ود  ره  باتک ،  باحصا  نارفاک و  يزاس  دازآ  رب  ینبم  ناریسا  دروم  رد  مالـسا  ربمایپ  هیرظن  هک  یتروص  رد  دنا .  هدومن 

(

هب دندومن  تخادرپ  سپ  دیسر  دوخ  ییاهن  دح  هب  هرصاحم  نیا  هکنیا  ات  دومن  هرصاحم  ار  نانآ  ادخ  لوسر  ریـضنلا  ینب  گنج  رد  و 
یضارا و زا  یلو  دننامب  هدنز  نانآ  هک  دمآ  لمع  هب  هحلاصم  ناشیاهنوخ  ظفح  ربارب  رد  نانآ  اب  تساوخ و  یم  وا  هک  ار  هچنآ  ره  وا 

راب لمح و  رادقم  هب  دندوب  فظوم  نانآ  و   ( 247 دنتـسرفب (  ماش  تاعرذأ »  » ای كدف  ربیخ و  هب  ار  نانآ  دنوش و  نوریب  دوخ  ناطوا 
دوب بیترت  نیا  هب  نآ  دوب و  رگید  يا  هنوگ  هب  ربیخ  هکرعم  رد  یلو   ( 248 حالس (  هرقن و  الط ،  ندرب  نودب  دنیامن  لمح  رتش  کی 
سپ دندیدرگ  حلص  هب  لیامتم  زین  نانیشن  ربیخ  زا  یخرب  دندوشگ  زاب  روز  اب  ار  اه  هعلق  اهژد و  زا  یخرب  ناناملسم  ادخ و  ربمایپ  هک 

روتسد نانآ  ياهنوخ  ظفح  ربارب  رد  ادخ  ربمایپ 
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زا ار  نانآ  دشاب و  ناناملـسم  ادخ و  لوسر  نآ  زا  حالـس  هرقن و  الط و  زا  معا  یگنیدقن  یلو  دنربب  لئاسو  اهبکرم  راب  هزادـنا  هب  داد 
 ، ینامیپ دهع و  دشاب  هتفرگ  تروص  یششوپ  نینچ  رگا  درادن و  هدیشوپ  ناناملسم  زا  ار  يزیچ  دندومن  طرـش  دندرک و  نوریب  ربیخ 

اهنیمز و رب  دـندوب  هدرک  ناهنپ  نارتش  رد . . .  هک  دـندومن  ادـیپ  ار  یلام  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دوب و  دـهاوخن  مکاـح  ناـنآ  نیب 
دنوادـخ سپ  دوب  هتـشاد  ناهنپ  ار  یجنگ  وا  نوچ  دنتـشک  ار  قیقحلا  یبا  نبا  و   ( 249 دنتفای (  طلـست  هبلغ و  نانآ  يامرخ  ناتخرد 
فـصن هک  ساسا  نیا  رب  دـندنام  یقاب  دوخ  نیمزرـس  رد  نایدوهی  هیقب  یلو   ( 250 درک (  ییامنهار  تیادـه و  نآ  فشک  رب  لاـعتم 

 . دنیامن تخادرپ  ناناملسم  هب  ار  لوصحم 

یقاـب دوخ  نیمزرـس  رد  ار  ناـنآ  زا  یخرب  هکلب  دنتـشکن  یعمج  تروص  هب  ار  دوهی  ناریـسا  زگره  ناناملـسم ،  تروص  نیا  هب  سپ 
 . دنداد چوک  ربیخ  هب  ار  رگید  یخرب  دننک و  راک  هک  دنتشاذگ 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

 ( . نادلبلا مجعم  دشاب (  یم  هنیدم  یکیدزن  رد  یلحم  نیروص :  [- 229]

دـشاب یم  هظیرق  ینب  ياههاچ  زا  نون  ياج  هب  ءاب  اب  ایآ  یخرب  هددـشم و  نون  رـسک  اب  ای  یتح  دـننام  انَا  اـی  اـنه  دـننام  اـنآ ،  [- 230]
 ، یلصا هاچ  ینعی  ردام  يانعم  هب  تسا  یکرت  هملک  کی  هملک  نیا  مجرتم  داقتعا  هب  یلو  نادلبلا )  مجعم  بهاوم و  حرش  ضورفا و 

 . ضورلا هب  دینک  هعجارم  ردام ،  هاچ  ای 

رارق ءابق  دجسم  قرش  هنیدم ،  بونج  تمسق  رد  هظیرق  ینب  لزانم  [- 231]

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ دـنناسرب  لتق  هب  ربیخ  گنج  زا  شیپ  ار  ادـخ  ربمایپ  دنتـشاد  شـشوک  هظیرق  ینب  دوهی  تشاد  هلـصاف  دجـسم  اب  لـیم  و 2  دراد 
 . یسوط ج 3 ص 463 خیش  نایبتلا  داد -  تاجن  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 

 . لامعلا ج 10 ص 459 زنک  [- 232]

 . هیآ 27 لافنا  هروس  [- 233]

 . ماشه ج 2 ص 248 نبا  هریس  [- 234]

 . هیآ 102 هبوتلا  [- 235]

 . یناعنصلا ج 9 ص 74 قازرلادبع  فنصملا  [- 236]

رگا تسا و  هدروآ  هیانک  ترابع  نیا  اب  رمع  رکبوبا و  زاو  تسا  هدیزرو  عانتما  نانآ  یماسا  رکذ  زا  ع )  یبتجم (  نسح  ماما  [- 237]
 . دندرک یم  مان  هب  حیرصت  دندوب  نانآ  زج 

 . دیدحلا ج 6 ص 289 یبا  نبا  یلزتعم  هغالبلا  جهن  حرش  [- 238]

یم نوراه  نب  نهوک  دـالوا  زا  ینهاـک  ود  ره  ریـضن  هظیرق و  دیدحلا ج 6 ص 289 ،  یبا  نبا  یلزتعم  هغالبلا  جـهن  حرـش  [- 239]
 . دنشاب

 . یلماع ج 2 ص 80 سنوی  نب  یلع  میقتسملا  طارصلا  [- 240]

يدقاو ج 1 ص يزاغم  یبوقعی ج 2 ص 52 ،  خیرات  يربط ج 3 ص 245 ،  خیرات   ، 250 ماشه ج 2 ص 248 -  نبا  هریس  [- 241]
 . 530

 . 138 ریثا ج 2 ص 137 ،  نبا  خیرات   ، 174 يربط ج 2 ص 172 ،  خیرات  [- 242]

 . یبطرق ج 18 ص 03 ریسفت  تسا  هدرک  تیاکح  ار  نآ  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  [- 243]

 . تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  باعیتسا  بحاص  یناعنص ج 9 ص 74 و  قازرلادبع  فنصملا  [- 244]

 . 138 ریثا ج 2 ص 137 -  نبا  خیرات  يربط ج 2 ص 172 174 ،  خیرات  [- 245]

[- 246]
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 . باتک نیمه  رد  نینح  ربیخ ،  ردب ،  ناریسا ،  دروم  رد  ص )  ادخ (  لوسر  رماوا  هب  رگنب 

پاچ  ، 224 ص 223 -  يربط ج 2  خـیرات  توریب ،  هیملعلا  بتکلاراد  پاـچ   359 ص 354 -  یقهیب ج 3  هوبنلا  لـئالد  [- 247]
 ، روثنملا ج 6 ص 188 ردـلا  يدوعسم 213 ،  فارـشالا  هیبنتلا و  ياطلغم ص 53 ،  هریـس  تاـقثلا ج 1 ص 243 ،  توریب ،  یملعا 

 . يزاغملا 233 یبهذ  مالسا  خیرات  یعفای ج 1 ص 9 ،  نانجلا  هارم 

 . یبوقعی ج 2 ص 49 خیرات  [- 248]

 . تسا هدش  هداد  رارق  اهتنیز  نآ  رد  هک  يدلج  ینعی  [- 249]

 . مظتنملا ج 3 ص 294 [- 250]

ربیخ گنج  مهن :  باب 

ربیخ يوس  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تکرح  لوا :  شخب 

هار زور  هس  هلصاف  و   ( 251 دشاب (  یم  لیم  ینعی 96  خسرف  هنیدم 32  ات  نآ  هلصاف  هک  ماش  هب  هنیدم  ریسم  رد  تسا  يا  هعطق  ربیخ ، 
هیناق نب  ربیخ  مان  هب  هک  دنا  هتفگ  یخرب  دشاب و  یم  هعلق  ژد و  يانعم  هب  دوهی  تغل  هب  ربیخ  و   ( 252 دشاب (  یم  ماش  يوس  هب 

 ( . 253 تسا (  هدش  هدیمان 

 . دشاب یم  امرخ  هلصا  رازه  لهچ  اهنت  دشاب و  یم  ناوارف  عرازم  هقطنم  نآ  رد 

و  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاج  دندوب  هیبیدح )  رد (  وا  هک  هاگنآ  دوب  هداد  هدعو  شیوخ ،  ربمایپ  هب  ار  نآ  حتف  لاعتم  دـنوادخ 
مور سراـف و  يرخا  زا  دوصقم  هک   ( 255 اهیلع ( » اوردـقت  مل  يرخا  و   : » دـیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  و   ( 254 ًابیرق ( » احتف  مهباثأ 

 ( . 256 دشاب (  یم 

هیقافتا داقعنا  زا  سپ 
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نایهاپـس هک  نانآ  تفر  ربیخ  نایدوهی  گنج  هب  هدوسآ ،  یلایخ  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هیبیدـح  حلـص  رد  شیرق  اـب 
يزور نآ  زا  دندیـشخب  یم  رارمتـسا  ادخ  لوسر  اب  گنج  هب  دندوب و  هدومن  زیهجت  ادخ  لوسر  دـض  رب  بازحا  گنج  رد  ار  شیرق 

ياههام هنیدـم  رد  دنتـشگزاب و  هیبیدـح  زا  هجحیذ  هام  رد  ترجه  مشـش  لاس  رد  ادـخ  ربمایپ  دوب  هدیـسر  هنیدـم  هب  ادـخ  ربمایپ  هک 
هارمه ار  هملس  ما  و   ( 257 دنتشگ (  راپسهر  ربیخ  نایدوهی  گنج  هب  متفه  لاس  مرحم  رد  سپـس  دندومن  تماقا  ار  مرحم  هجحیذ و 
نارای هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هک  یماگنه   ( 258 دنداد (  رارق  دوخ  نیشناج  ار  هطفرع  نب  عابس  هنیدم  رد  دنتشاد و  دوخ 

هک یلاح  رد  دندوب  هدنام  زاب  هیبیدح  زا  هک  نانآ  دندمآ  تمینغ  دیما  هب  نیفلختم  نآ  دومرف  رما  گنج  هب  ندش  هدامآ  يارب  ار  دوخ 
 ( . 259 تورث ( » لاوما و  تشوگ و  ماعط ،  رظن  زا  تسا  زاجح  هاگتحایس  اجنآ  نوچ  میور  یم  ربیخ  هب  امش  هارمه  ام  دنتفگ :  یم 

دمآ نارگ  هنیدم  نایدوهی  رب  رما  نیا  هن .  تمینغ  اما  دـیوش  جراخ  دـیناوت  یم  داهج  دـیما  هب  طقف  امـش  دـندومرف :  ادـخ  ربمایپ  سپ 
رب یقح  ار  دوهی  زا  مادـک  چـیه  سپ  دـنوش  كاله  نایربیخ  هک  دندیـسرت  یم  نانآ  نوچ  دـنتفگ  یم  عادو  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  ناـنآ 

 . ددرگ نآ  يادا  مزتلم  هکنیا  زج  دنامن  یقاب  نیملسم 

اه و هعلق  هب  ار  دوخ  لاوما  دنریگب و  ار  دوخ  ياهحالس  هک  داتسرف  ماغیپ  ربیخ  نایدوهی  هب  یبا  نب  هللادبع 
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موق رایـسب و  نانآ  دادعت  نوچ  دـنهدن  هار  دوخ  هب  تشحو  سرت و  زگره  دنباتـشب و  ربمایپ  گنج  هب  دـنزاس و  دراو  شیوخ  ياهژد 
 ( . 260 اهنآ (  زا  یکدنا  زج  دنتسه  حالس  دقاف  عامتجا و  زا  يراع  دارفا  زین  كدنا  دادعت  نآ  دنتسین و  يدودحم  دادعت  زج  دمحم 

مدرم هب  ادخ  ربمایپ  دندیسر  ربیخ  دودح  هب  هک  یماگنه  دندرک و  یط  هزور  هس  ار  ربیخ  هنیدم و  نیب  تفاسم  ناناملسم  ادخ و  ربمایپ 
تـسا هدـنکفا  هیاس  هچنآ  ره  اهنامـسآ و  راگدـیرفآ  يا  اراگدرورپ !   : » درک ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دنتـسیاب و  داد  روتـسد 
هتخاس هارمگ  هک  ار  هچنآ  ره  نیطایـش و  راگدیرفآ  و  دنا ،  هداد  تکرح  دوخ  يور  ار  هچنآ  ره  هناگتفه و  ياهنیمز  راگدیرفآ  ياو 

نیا رـش  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  تسا و  وا  رد  هک  ار  هچنآ  ره  حالـص  ریخ و  میامن و  یم  تلئـسم  ار  يدابآ  نیا  حالـص  ریخ و  نم  دـنا 
هک دوب  نآ  هوزغ  نیا  طرش  هکلب  دوبن   ( 262 هیبیدح (  نارگ  داهج  صوصخم  ربیخ   ( 261 دراد ( » دوجو  نآ  رد  هچنآ  ره  يدابآ و 

 . لام تمینغ و  بسک  هن  دشاب  هدوب  ادخ  هار  رد  نازرو  داهج  فده  اهنت 

نمشد عمج  زا  رگا  ددرگ  حبص  ات  داد  یم  تلهم  هکلب  درک  یمن  هلمح  نمـشد  رب  هنابـش  زگره  هک  دوب  نآ  ادخ  ربمایپ  یماظن  شور 
 . ) دومن یم  زاغآ  ار  هلمح  تقو  نامه  رد  دینـش  یمن  ار  ناذا  يادـص  رگا  تخاـس و  یم  فقوتم  ار  گـنج  دینـش  یم  ناذا  يادـص 

 ( 263

ادخ و ربمایپ  هک  دندرب  یمن  نامگ  زگره  ربیخ  نایدوهی 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


فوفـص رد  وجگنج  رازه  هد  زور  ره  دـندوب  ددـع  هدـع و  نابحاص  اه و  هلعق  اهژد و  ياراد  نانآ  نوچ  دـنگنجب  نانآ  اب  ناناملـسم 
 . . تاهیه تاهیه !  دگنج ؟  یم  ام  اب  دمحم  ایآ  دنتفگ :  یم  سپس  دندمآ  یم  نوریب  مظنم 

یم زاب  ًامتح  دینیبب  ار  نآ  ياه  هعلق  ربیخ و  امش  رگا  دشاب  یم  امـش  زا  ظفاحم  عنام و  نیرتهب  ربیخ  دنتفگ :  یم  زین  هنیدم  نایدوهی  و 
 . دراد نایرج  نآ  رد  مئاد  بآ  دنتسه و  اههوک  اه و  هپت  رد  دنلب  ياه  هعلق  ياراد  نانآ  دیسرب  اجنآ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیدرگ 

 ( 264 دنکفا (  یم  تقشم  یگتسخ و  هب  تخس  ار  ناناملسم  امرگ  نیا  دوب و  دیدش  رایسب  شترارح  هک  دوب  يا  هقطنم  ربیخ 

دوب بلاطیبا  نب  یلع  ناناملسم  ادخ و  لوسر  یگشیمه  رادمچرپ  نآ  ناناملسم  رادمچرپ  دوب و  نت  ادخ 1600  لوسر  تارفن  دادعت 
ار یلع  هارمه  ياهورین  ادخ  ربمایپ  حبـص  کیدزن  دـندش و  دراو  ربیخ  رب  هنابـش  ناناملـسم  دوب  عاجـش  راک  راوس  وا 200  هارمه  هـک 

 ! هاپس شیج و  ینعی  سیمخ  دمحم و  دنتفگ :  دندرک و  هدهاشم 

 ( . 265 نیرذنملا ( » حابص  ءاسف   » میدش لزان  یموق  تقو  رس  هب  یتقو  ام  ربکا  هللا  دومرف :  ادخ  ربمایپ 

دراد تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  يدرف  رب  تسین  لالح  دیریگب و  ار  ناریـسا  زا  نارادراب  ادابم  دندومرف :  نایهاپـس  هب  ادخ  ربمایپ 
دـشورفب ار  یتمینغ  هک  يدرف  هب  تسین  لالح  دـیامن و  ءاربتـسا  ار  وا  هک  نآ  زج  دـهد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  ناـنز  زا  یکی  هکنیا  زا 

 . ) دشاب هدش  میسقت  هکنآ  زا  شیپ 
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 ( 266

امش ایآ  دندرک  یم  عافد  نانآ  هلیسوب  برع  زا  هراومه  نافطغ ،  دسا ،  هلیبق  دراد  شوپ  هرز  ربیخ 1000  دنتفگ :  یم  هنیدم  نایدوهی 
هدعو شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  دـنتفگ :  یم  خـساپ  رد  ناناملـسم  یلو  دیـشاب ؟  هتـشاد  ار  نانآ  اب  هلباقم  ناوت  تقاط و  دـیناوت  یم 

 ! . . . دروآ رد  ناناملسم  تمینغ  هب  ار  هقطنم  نآ  هک  تسا  هداد 

* * *

ربیخ نایدوهی  یگنج  یگدامآ  مود :  شخب 

هعلق نوریب  هب  ار  دوخ  دارفا  ام  تفگ :  یم  يدوهی  ثراح  بنیز  وبا  دنتـشاد  رظن  فالتخا  مه  اب  عاـفد  هوحن  دروم  رد  ربیخ  ناـیدوهی 
گنج هب  اهژد  زا  نوریب  رد  میربب و  اه 

 ( . 267 میزادرپب (  گنج  عافد و  هب  اه  هعلق  لخاد  زا  دنتفگ :  یم  نارگید  یلو  میزادرپب ، 

یئانشآ و نانآ ،  نوچ  دندوب  لاحشوخ  رورـسم و  گنج  نیا  زا  شیرق  یلو  دندوب  ناناملـسم  زا  كانـسرت  بوعرم و  ربیخ  نایدوهی 
دمحم يزوریپ  دـنتفگ :  یم  ور  نیا  زا  دنتـشاد  نانآ  عفادـم  ياهورین  ترثک  ربیخ و  ياـه  هعلق  تمظع  تردـق و  زا  یفاـک  تخاـنش 

 . دوب دهاوخ  وا  یمئاد  تلذ 

میلست نانآ  هب  لاسکی  رد  ار  ربیخ  يامرخ  فصن  هکنیا  رب  طورـشم  دیبلط  دوخ  يرای  ترـصن و  هب  ار  نافطغ  قیقحلا ،  یبا  نب  هنانک 
نوریب دندروآ و  درگ  ار  دوخ  ياهورین  دندینـش  ربیخ  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  ربمایپ  ندـمآ  نافطغ ،  هلیبق  هک  یماگنه  سپ  دـننک 

لایع لها و  یئاراد  لاوما و  دروم  رد  دوخ  رـس  تشپ  هک  دـندوب  هدـمآ  ار  هار  زا  یتمـسق  دنباتـشب و  ناـیربیخ  کـمک  هب  هک  دـندمآ 
لها شیپ  دنتشگزاب و  هرابود  سپ  دندرک  ینما  ان  ساسحا  دندینش و  ییاهزیچ 
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 ( . 268 دنتشاذگ (  یقاب  نایربیخ  اب  ار  ادخ  ربمایپ  دندنام و  یقاب  شیوخ  یئاراد  لاوما و  لایع و  و 

ربیخ ریسم  زا  تسا و  هدناسرت  ار  نانیا  هک  تسا  هدرک  داجیا  یـشحوم  یماظن  تایلمع  عون  کی  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو 
هک دنتشگ  یم  لزان  عیجر »  » رد درک و  یم  روبع  نافطغ  لزانم  اهنکـسم و  زا  هک  ادخ  ربمایپ  ریـسم  رد  تاّیلمع  نیا  تسا  هدنادرگرب 
رب ار  دوخ  نارـسمه  دالوا و  تمالـس  دندیـسرت و  هلیبق  نیا  سپ  ددرگ  یم  دوهی  دارفا  ياه  هلان  اهادص و  ندش  دنلب  ثعاب  لمع  نیا 

 ( . 269 دنداد (  حیجرت  ربیخ ،  يامرخ 

راعـش منک و  یم  انب  دجـسم  میاـمن و  یم  بارخ  ار  ربیخ  ربکا  هللا  دومرف :  دـنلب  يادـص  اـب  دیـسر  ربیخ  هب  ادـخ  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
دوخ لاوما  لافطا و  نارسمه ،  ربیخ ،  نایدوهی   ( . 270 ناریمب (  هدننک  کمک  يادخ  يا  تما » روصنم  ای   » گنج نیا  رد  ناناملسم 
هعلق دـندش و  دراو  هاطن »  » هعلق هب  ناگدـنمزرو  دـندرب  معاـن  هعلق  هب  ار  دوخ  رئاـخذ  دـندومن و  لـقتنم  ملالـس  عیطو و  ياـهژد  هب  ار 

دیزرویم تنوکـس  نآ  رد  بحرم  ناش  هاشداپ  هک  دوب  يا  هعلق  نامه  نیا  دوب و  ربیخ  ياه  هعلق  نیرترادیاپ  نیرت و  مکحم  صومق » »
ره اههوک و  اهجرب و  يالاب  رد  یئاهژد  هنیدم و  قدنخ  دننامه  دـندوب  هدرک  ثادـحا  شیوخ  ياه  هعلق  رانکرد  یقدـنخ  نایدوهی  ، 

عارذ کی  تماخض  رد  عارذ  ود  ضرع  عرذ و  راهچ  اهنآ  لوط  هک  دوب  هدش  هتخاس  گنـس  زا  هک  دوب  یگرزب  برد  ياراد  يا  هعلق 
لوسر شیپ  دوهی  زا  يدرف  ناناپوچ  زا  یکی  . 
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درف نیا  تمدخو  ریجا و  نم  تفگو :  دش  ناملـسم  وا  دومن  انـشآ  مالـسا  هب  ار  وا  سپ  دـنک  ییامنهار  مالـسا  هب  ار  وا  ات  دـمآ  ادـخ 
يوس هب  ار  اهنآ  تروص  دومرف  ادـخ  ربمایپ  میامن ؟  راتفر  هنوگچ  اه  نآ  اب  دنتـسه  نم  شیپ  تناـما  نادنفـسوگ  نیا  مدوب و  يدوهی 

دومن و یئامنهار  دـنادرگرب و  هعلق  تمـس  هب  ار  اهدنفـسوگ  يو  دـندرگ  یمرب  ناشدوخ  بحاص  هب  ناشدوخ  اـهنآ  نادرگرب و  هعلق 
ات دیگنج  یم  نانآ  هارمه  تشگرب و  ناناملسم  يوس  هب  وا  سپس  دندش  هعلق  دراو  ات  دنتفر  هعلق  فرط  هب  صاخ  بیترت  مظناب و  اهنآ 

 ( 271 تشک ( .  ار  وا  دیسر و  وا  هب  یگنس  هکنیا 

گنج عیاقو  موس :  شخب 

لوا تمسق 

رتالاب یلحم  رد  نانآ  دومن  زاغآ  دوهی  ناگدنمزر  اب  ار  دوخ  گنج  تسخن  ادخ  ربمایپ 

 . دومن هرصاحم  ار  اهنآ  بش  هد  دودح  ادخ  ربمایپ  دیسر  یم  نانآ  هب  رت  عیرس  اهریت  سپ  دنتشاد  رارق  ادخ  ربمایپ  هاپس  هاگیاج  زا 

دومن مازعا  ار )  رکبوـبا  منک  یم  ناـمگ  ار (  وا  تسخن  ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا :  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع 
هک یلاـح  رد  تشگرب  تمیزه  لاـح  هب  زین  وا  دوـمن  مازعا  ار  رمع  زور  نآ  يادرف  دنتـشگرب و  تمیزه  لاـح  اـب  ناـهارمه  وا و  یلو 

يدرمناوج تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف   : » دومرف ادخ  ربمایپ  دندناوخ  یم  وسرت  ار  وا  زین  شباحـصا  دناوخ و  یم  وسرت  ار  دوخ  باحـصا 
هلمح وا  درک  دهاوخ  حتف  ار  هعلق  نیا  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  دراد  یم  تسود  ار  وا  زین  ادخ  دراد و  یم  تسود  ار  ادخ  هک  داد  مهاوخ 

تسا و هدننک 
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« تسین هدننک  رارف 

 . دش دهاوخ  اطعا  یسک  هچ  هب  مچرپ  دوب و  دهاوخ  یسک  هچ  درف  نیا  هک  دندوب  رظتنم  بش  لد  زا  باحصا 

هوک يداع و  نیمز  نم  دومرف :  یلع  تشاد ،  درد  مشچ  وا  هک  یلاح  رد  داتسرف  بلاطیبا  نب  یلع  غارس  هب  حبص  کیدزن  ادخ  ربمایپ 
وا مشچ  ود  ره  رد  ناهد  بآ  ادخ  ربمایپ  درک و  زاب  ار  مشچ  ود  ره  سپ  نک  زاب  ار  دوخ  ياهمـشچ  دومرف :  ادخ  ربمایپ  منیب  یمن  ار 

التبم يدرد  هب  میاهـشوگ  نامـشچ و  نونک  ات  داد  رارق  نم  نامـشچ  رب  ناهد  بآ  ربمایپ  هک  هظحل  نآ  زا  دـیوگ :  یم  یلع  داد  رارق 
 ( 272 تسا ( .  هتشگن 

ردارب ثراح  دـمآ  شیپ  هزرابم  هب  هک  یـسک  نیتسخن  سپ  درک .  اعد  شناراـی  وا و  قح  رد  داد و  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  مچرپ  سپس 
سپ دنام  یقاب  راوتـسا  تباث و  یلع  یلو  دندش  هدنکارپ  شخپ و  ناناملـسم  سپ  دمآ  شیپ  شدوخ  هورگ  اب  هک  دوب  يربیخ  بحرم 

باحـصا و تشک و  زین  ار  وا  یلع  سپ  دمآ  نوریب  هزرابم  تهج  رـسای  شردارب  تشک .  ار  وا  یلع  دنتفای و  كرحت  هدـنمزر  ود  ره 
دنلب درف  وا  دـش  جراخ  دوب  نانآ  سیئر  هاشداپ و  هک  بحرم  هاگنآ  دنتـسب  دوخ  يور  هب  ار  رد  دـندش و  لخاد  هعلق  هب  ثراح  ناراـی 

يزجر وا  دوب  هدـش  نانآ  سیئر  هاـشداپ و  بطخا  نب  ییح  نتـشک  زا  دـعب  وا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و   ( 273 دوب (  هبیهلا  میظع  دـق و 
اب نامرهق  حالس و  هدنشوپ  بحرم  نم  هک  دنا  هتسناد  نایربیخ   : » تفگ یم  دناوخ و 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


« منز یم  دوخ  ریشمش  اب  یهاگ  مزاس و  یم  حورجم  هزین  اب  یهاگ  متسه  هبرجت 

هراپ ریـشمش  اب  ار  امـش  نم  تسا  هدیمان  هچب )  ریـش  ردیح ( »  » ارم مردام  هک  متـسه  يدرف  نامه  نم  دومرف :  یلع  وا  زجر  خـساپ  رد 
 . دشاب یم  دیدش  شا  هلمح  هک  اه  هشیب  رد  يریش  ندرک . . .  هراپ  دننامه  منک  یم  هراپ 

یگنس سپ  دز  یتبرض  دوخ  راقفلاوذ  ریشمش  اب  دومن  یتسد  زیت  یلع  سپ  دندرک  لدب  در و  ار  یتبرـض  مه  اب  ود  ره  ناولهپ  ود  نیا 
تبرض يادص  نایهاپس  دیسر  شیاهنادند  هب  ات  دومن  هراپ  ار  وا  رـس  دوخ  هالک  دومن و  هراپ  دوب  هدیزگرب  دوخ  هالک  ناونع  هب  هک  ار 
هتفاتـش یلع  هزرابم  هب  یپ  رد  یپ  تروص  هب  رفن  هس  ره  هک  نانآ  تشک  ار  رـسای  ثراح و  بحرم ،  ردارب  هس  ره  یلع  دندینـش  ار  وا 

 ( . 274 دندوب ( 

بحرم و هک  ار  یمزر  ناوـت  تردـق و  نآ  دـندوب و  هداد  رارق  ربـیخ  رد  دوـخ  هاپـس  يورین  نوـماریپ  ناـیدوهی  هک  یناور  تلاـح  نآ 
 . . . . تشاد رمع  رکب و  یبا  رارف  رد  يدنمورین  ریثأت  دندوب  هدش  هتخانش  تعاجش  نآ  اب  شناردارب 

ار ربیخ  رد  یلع   : » دیوگ یم  هک  تسا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تیاور  نآ  تسا و  هدروآ  ار  قاحـسا  نبا  زا  یئاکب  تیاور و  یبهذ 
دش و بارخ  اهدعب  رد  نآ  دندوشگ  زاب  ار  اه  هعلق  سپ  دـندرک  روبع  نآ  يور  زا  ناناملـسم  هکنیا  ات  دومن  لمح  دوخ  ناتـسد  يور 

تشپ يور  ار  رد  دنا  هتفگ  و   ( 275 دنیامن (  لمح  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  رفن  لهچ 
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 . دندش هعلق  دراو  دندمآ و  الاب  نآ  يور  ناناملسم  هکنیا  ات  دومن  لمح  دوخ 

تـشپ ودـنک  ار  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دوب  عارذ  نآ 2  ضرع  عارذ و  نآ 4  لوط  هک  دوب  هدـش  تسرد  گنـس  زا  ربیخ  هعلق  ِرد 
ار هعلق  فارطا  ناناملـسم  لمع  زا  دـیلقت  هب  ناـیدوهی   ( 276 دـندش (  هعلق  لخاد  زین  ناناملـسم  دـش و  هعلق  لخاد  دـنکفا و  دوخرس 
روبع و نآ  يور  زا  دنتـسناوت  ناناملـسم  ات  دروآ  رد  لپ  تروص  هب  دوب  هدنک  هعلق  زا  هک  ار  برد  نآ  یلع  سپ  دندوب  هدنک  قدـنخ 
هک دراد  یفورعم  هلمج  ربیخ  ِرد  ندنک  باب  رد  یلع  دوب .  هدش  هتـشک  بنیز  یبا  نب  ثراح  ناشربهر  هکنآ  زا  سپ  دنوش  هعلق  دراو 

 ( 277 مدنک ( » یهلا  تردق  اب  هکلب  مدنکن  ما  ینامسج  تردق  اب  ار  ربیخ  باب  نم   : » دیامرف یم 

وگزاب زین  ار  یلع  ياهینامرهق  دیامن و  یم  فیـصوت  ار  ربیخ  هکرعم  هیرحلا » لوسر  دـمحم   » باتک رد  يواقرـش  نامحرلادـبع  داتـسا 
رد دندروآ  نیملـسم  يارب  ار  یگرزب  ياهیزوریپ  هچ  كدنا  یتاعاس  یط  رد  راوگرزب  نآ  هنوگچ  هک  دنک  یم  حیرـصت  دیامن و  یم 

زاین نیرت  کچوک  دندوب  هتسناوت  هن  یلو  دوب  هتفای  رارمتـسا  ناناملـسم  هیحان  زا  گنج  هک  زور  دنچ  ضرع  رد  ناناملـسم  هک  یلاح 
 . دزاس فرطرب  ار  دوخ 

دیامن يروآ  درگ  ژد  نیا  حـتف  تهج  ار  شیوخ  هدـنبوک  ياهورین  مامت  هک  دـید  تحلـصم  نینچنیا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم ( 
دوخ هاپس  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  دوب ،  هداد  رارق  ناناملسم  هب  ندناسر  بیسآ  هب  رداق  ار  نانآ  هعلق  نآ  رد  دوهی  عامتجا  سپ 

درگ ار 
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دراو هن  دربب و  شیپ  زا  يراک  تسناوتن  وا  یلو  داد  ار  هاپس  مچرپ  رکبوبا  هب  دنوش و  رو  هلمح  هعلق  هب  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  دروآ و 
 . ددرگ هعلق 

گنج هبراحم و  مامت  زور  کی  واو  داد  رارق  باـطخ  نب  رمع  راـیتخا  رد  ار  هاپـس  تداـیق  دروآ و  درگ  ار  دوخ  هاپـس  مود  زور  رد  و 
نانآ تابرض  دندوب و  هدنام  یقاب  دوخ  عینم  ياههاگیاج  رد  نانچمه  نایدوهی  دیامن و  ییاشگزاب  ار  هعلق  تسناوتن  زین  وا  یلو  دومن 

 ( 278 دراذگب ( .  ماگ  فوشکم  زابرس و  لحم  هب  هبراحم  تهج  رفن  کی  یتح  هک  نآ  یب  دنداد  یم  خساپ  ار 

دوب و هتشابنا  مه  يور  دوهی  رکم  ییوجگنج و  ترهش  حالـس ،  ناوارف ،  لام  ار  گرزب  يرکـسع  یماظن و  دادعا  نیا  اه و  هعلق  نیا 
 . دندوب رمع  رکبوبا و  نامه  اهیرارف  ناربهر  دندومن و  رارف  مود  نیتسخن و  هلمح  ود  رد  نیملسم  هاپس  تهج  نیمه  هب 

ياه یکیدزن  ات  هک  يدح  هب  درک  یم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  رـسای  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  هعلق  زا  دوهی  هدرـشف  مه  هب  ياهورین 
 ( 279 دیدرگ (  تحاران  مومهم و  رایسب  دمآ و  نارگ  تخس  ار  ادخ  ربمایپ  رب  تراسج  تئرج و  نیا  داهن و  ماگ  ادخ  ربمایپ  هاگیاج 

حتف و وت  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  ریگ  تسد  هب  ار  مچرپ  نیا  دومرف  وا  هب  دناوخارف  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ  ربمایپ  سپس 
لاجر و دـشاب و  رثؤم  تکرح  تعرـس  رد  ات  دروآ  نوریب  شدوخ  نت  زا  ار  شوپ  هرز  مالـسلا )  هیلع  یلع (  دـیامرف  بیـصن  يزوریپ 

دناوخ ارف  زین  ار  دوخ  دارفا 
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ربمایپ نخـس  تیـصو و  نیا  وا  نهذ  رد  دندرگ و  لابکبـس  ات  دنیامن  عفردوخ  ندب  زا  ار  ینیگنـس  دنروآ و  نوریب  ار  اهـشوپ  هرز  هک 
رگا ناوـخ  ارف  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  سپـس  يدرگ  دراو  ناـنآ  هصرع  هب  اـت  شیوـخ  نـالوسر  هار  رد  اـمن  تکرح   : » دز یم  رود  ادـخ 
رتهب دیامن  تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  رفن  کی  لاعتم  دنوادخ  رگا  گرزب  يادخ  هب  دـنگوس  امن !  هلتاقم  نانآ  اب  سپ  دـندومنن  تعاطا 
یلع فیصوت  هب  ینارحب  تیعقوم  نینچ  رد  ادخ  ربمایپ  داد » یم  لیکشت  ار  برع  يالاک  نیرتدنمـشزرا  هک  وم  خرـس  نارتش  زا  تسا 

 ( مالسلا هیلع  یلع (  هب  ادخ  ربمایپ   ( 280 تسین ( » هدننک  رارف  زگره  تسا و  هدننک  هلمح  وا   : » دندومرف تخادرپ و  مالسلا )  هیلع  ) 
زا یفارتعا  رارقا و  نینچ  هک  یماگنه  دـننک و  تلاسر  هب  فارتعا  دـیحوت و  هب  رارقا  هک  یتقو  ات  امن  رازراک  هلتاقم و  نانآ  اـب  دومرف : 

 . هسدقم هملک  نامه  قح  رد  زج  ددرگ  یم  عونمم  نانآ  لاوما  اهنوخ ،  سپ  دز  رس  نانآ 

نانآ زا  سپ  دـنتفرگ  شیپ  ار  هرخـسم  هار  ناـنآ  یلو  دـناوخ  ارف  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  تسخن  داـهن  ولج  هب  ماـگ  مالـسلا )  هیلع  یلع ( 
نانآ هزرابم  هب  ًاصخـش  دوخ  هکنیا  ات  دنتـسرفب  دربن  هب  ار  شیوخ  ناعاجـش  دنگنجب و  ناناملـسم  اب  رفن  کی  رفن و  کی  هک  تساوخ 

دش جراخ  زین  يرگید  درم  دنکفا و  نیمز  هب  ار  وا  ًاروف  مالسلا )  هیلع  یلع (  سپ  دمآ  نوریب  دوهی  ناعاجـش  زا  یکی  ثراح  دزادرپب 
ثراح نیرق  زین  ار  وا  مالسلا )  هیلع  یلع (  زاب 
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ار دوهی  ناعاجش  يرین  ءازهتسا و  دیدرگ و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ناناملسم  يوس  زا  اه  هحیص  اهادص و  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دومن 
 ( 281 دش (  هدامآ  رازراک  هزرابم و  يارب  مالسلا )  هیلع  یلع (  دنتفرگ  رخسمت  داب  هب 

رد ّربکت  ینأت و  اب  وا  یلو  دوب  ربیخ  ناعاجش  نایوجگنج و  تسرپرـس  اقآ و  ًاتقیقح  وا  دش و  نوریب  يربیخ » بحرم   » نانآ ربهر  سپ 
 . دمآ یلع  يوس  هب  تشاد  یمرب  مالسلا )  هیلع  یلع (  يوس  هب  مارآ  ریخأت و  اب  ار  شیاهماگ  هک  یلاح 

سم و نهآ و  اب  شندب  زا  تمسق  ره  دوب و  رس  هس  هبرح  شتـسد  رد  درپس .  یم  ماگ  شیوخ  سفن  هب  دامتعا  نانیمطا و  لامک  اب  وا 
 . دیامن ذوفن  نآ  زا  ریشمش  هک  دوب  هدنامن  یقاب  یلاخ  يذفنم  ای  خاروس  يا  هشوگ  شندب  مامت  رد  دوب و  هدش  هدناشوپ  هرز 

رد تفر و  شیپ  شیوخ  لدتعم  تماق  نآ  اب  یعافد  رازبا  حالس و  رگید  شوپ و  هرز  زا  يراع  ندب  نآ  اب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  یلو 
 ( مالسلا هیلع  یلع (  یلو  دوب  مالسلا )  هیلع  یلع (  راک  نتفای  نایاپ  ناشراظتنا  عقوت و  دوهی  ناناملـسم و  دوب و  ریـشمش  اهنت  شتـسد 

هالک هرز و  ششوپ  لماک و  تالیکشت  اب  هک  ار  بحرم  دنکب و  ار  هدافتسا  نسح  یماظن  لئاسو  زا  شیوخ  ندش  کبـس  زا  تسناوت 
یلع دفاکشب  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  هنیس  شا  هبرح  هدند  دوب  کیدزن  هک  يدح  هب  درک  یم  تکرح  همزال  لئاسو  رگید  رس و  دوخ 

بحرم هبرح  تشگرب و  بقع  بقع  ناهگان  مالسلا )  هیلع  ) 
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هراپ بحرم  رـس  يور  نهآ  سپ  دیبوک  بحرم  رـس  رب  ار  ریـشمش  شیورین  مامت  اب  درک و  هلمح  بحرم  هب  سپـس  دـنکفا  دوخ  هب  ار 
هب نانآ  بجعت  دوهی و  دایرف  هارمه  بحرم  درک و  قشنم  ار  همجمج  تسشن و  بحرم  قرف  رب  مالسلا )  هیلع  یلع (  ریشمش  تشگ و 

برد يوس  هب  وا  لاجر  و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  دـیدرگ  دـنلب  نامـسآ  هب  نانآ  هاگودرا  زا  نیملـسم  يزوریپ  ياهدایرف  داتفا و  نیمز 
توهبم بحرم  ندش  هتـشک  وا  دوهی  دنوش و  دراو  دوش و  زاب  ات  دندیبوک  یم  ار  رد  شیوخ  تردق  ناوت و  مامت  اب  دندرب  هلمح  هعلق 

 . دندرک یم  رارف  عزف  هلان و  اب  رگید  هعلق  هب  يا  هعلق  زا  دندوب و  هدش 

مود تمسق 

نب دمحا  زا  تسا و  هدرک  تیاور  ملسمو  يراخب  حیحص  زا  ار  مچرپ  ثیدح  « هسمخلا لئاضف   » باتک رد  يدابآ  زوریف  یـضترم  دیس 
 . تسا هدروآ  لیصفت  هب  نارگید  هجام و  نبا  يذمرت ،  هرضنلا و  ضایرلا  لامعلازنک ،  باعیتسا ،  یئاسن ،  لبنح ، 

ياه هعلق  اب  ناناملـسم  ربیخ  گنج  رد  نوچ  دراد ،  فالتخا  داد  خر  ردـب  گنج  رد  هچنآ  اـب  اهدادـخر  ثداوح و  ربیخ  گـنج  رد 
هدیرب دنا و  هدومن  رکذ  نت  رازه  هد  ات  ار  نانآ  دادعت  خیراوت  زا  یخرب  نوچ  دـندوب  ور  هب  ور  ناوارف  نایوجگنج  راوتـسا و  مکحم و 

يوس هب  مدرم  زا  یعمج  اب  وا  دـنداد  باـطخ  نب  رمع  هب  ار  مچرپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  هک  تسا  هدرک  رکذ  یملـسأ 
هب شنارای  باحصا و  اب  رمع  دندومن  دروخرب  ربیخ  لها  اب  سپ   ( 282 دومن (  تکرح  ربیخ 
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 . دنتشگزاب ربمایپ  يوس 

ادخ دراد و  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  درپس  مهاوخ  يدرف  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  سپ 
یفیصوت نینچ  لومشم  نانآ  هک  دندیشک  یم  شیپ  هنیس  رمع  رکبوبا و  دش  نشور  زور  یتقو  دنراد  یم  تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  و 

ار مچرپ  تخادنا و  وا  مشچ  هب  نهد  بآ  سپ  تشاد  مشچ  درد  وا  هک  یلاح  رد  دناوخارف  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  سپ  دنـشاب  هدوب 
امرگ و ساسحا  زگره  وا  اعد  نیا  زا  سپ  اـمرف !  تظفاـحم  امرـس  اـمرگ و  زا  ار  وا  ایادـخ   : » دومرف سپـس   ( 283 دومن (  اـطع  وا  هب 

 ( 284 دومن ( » یمن  امرس 

در و مه  اب  تبرض  ود  نانآ   : » دیوگ تسا و  هدرک  رکذ  مالسلا )  هیلع  یلع (  دنمناوت  تسد  هب  ار  بحرم  ندش  هتشک  تیاور  یقهیب 
همین ود  ار  دوخ  هالک  رس و  يور  گنس  هک  تخاون  وا  رس  رب  یمکحم  تبرض  درک و  یتسد  شیپ  مالـسلا )  هیلع  یلع (  دندرک  لدب 

« ) دنا هدومن  مزج  هریـس  لاجر  رگید  ریثا و  نبا  ملـسم ،  خـیرات  نیا  هب  تفرگ  ار  ربیخ  رهـش  دومن و  تفرـشیپ  شیاهنادـند  ات  درک و 
 ( 285

مالسلا هیلع  یلع (  سپس  دیدرگ  هدوشگ  زاب  مالسلا )  هیلع  یلع (  ياناوت  تسد  هب  هک  دوب  هاطن  ياه  هعلق  زا  هعلق  نیتسخن  معان  هعلق 
دندوب هتسناوتن  هرصاحم  زور  هنابش  لوط 20  رد  ناناملسم  هک  يدح  هب  دوب  عینم  مکحم و  رایـسب  هعلق  نیا  دوشگ و  ار  صومق  هعلق  ( 

دوب صومق  هعلق  زاو  دنیاشگب  ار  اهنآ 
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هدـشن رکذ  رمع )  رکبوبا و  دـندوب (  هدرک  رارف  ربیخ  گـنج  زا  هک  رفن  ود  نآ  ماـن  تیاور  نیا  رد  دـش  هتفرگ  تراـسا  هب  هیفـص  هک 
تسد هب  ار  مچرپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تسا  هدمآ  نوچ  تسا  هدش  هتشاذگ  يدرم  نالف و  مان  ود  نآ  ياج  هب  تسا و 
مچرپ مرضاح و  نم  تفگ :  دمآ و  ینالف  سپ  دناتس ؟  زاب  نآ  قح  يادا  اب  مأوت  ار  مچرپ  نیا  تسیک  دومرف :  داد و  ناکت  تفرگ و 

 ) مرکا ربمایپ  سپس  ورب ،  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  درک و  یگدامآ  راهظا  دمآ و  يرگید  درم  سپـس  تفر  تفرگ و  ار 
گنج راپـسهر  یلع  و  یلع ،  يا  ایب  دـندومرف :  سپ  دـنک  یمن  رارف  هک  داد  مهاوخ  يدرف  هب  ار  مچرپ  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 

رارف ءامـسا  فذـح  هب  اهنت  نارـشان  ناگدنـسیون و  ناـیوار و  رگید   ( 286 هدرک (  حـتف  وا  يارب  ار  كدـف  ربـیخ و  دـنوادخ  اـت  دـش 
هب دنیامن  بلس  دوخ ،  عفن  هب  زین  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  مراکم  بقانم و  دنا  هتساوخ  هکلب  دنا  هدرکن  هدنسب  یـشرق  بزح  ناگدننک 

 . دیامن قدص  نانآ  رب  ناقفانم  تفص  ات  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  تنایخ  ناونع 

برقت نانآ  ياسؤر  هب  ات  تسا  هدش  يراکتسد  هیما  ینب  تموکح  مایا  رد  هباحص  لیاضف  رد  یلعج  ثیداحا  رثکا   : » دیوگ هفرع  نبا 
287 دنلامب ( » كاخ  هب  ار  مشاه  ینب  ياهغامد  دنتساوخ  یم  نانآ  هک  نامگ  دیما و  نیا  هب  دیآ  لمع  هب  یکیدزن  و 
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(

دوب هملـسم  نب  دـمحم  تشک  ار  يربیخ  بحرم  هک  يدرف  نآ   : » تسا هدرک  تیاور  يوما  يرهز  هک  تسا  اـهفیرحت  نیا  هنومن  زا  و 
تهج نیا  هب  هملسم  نب  دمحم  نداد  يرترب  لماع  تسا و  هداد  ماجنا  مالسلا )  هیلع  یلع (  هب  يزرودسح  ساسا  رب  ار  نخـس  نیا  وا 

هک تسا  یناسک  زا  دشاب و  یم  راصنا  و  مالسلا )  مهیلع  تیب (  لها  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  یکی  لصالا و  يدوهی  وا  هک  دشاب  یم 
 ( 288 دشاب ( » یم  فیرش  تیب  نآ  هب  ناگدننک  هلمح  هلمج  زا  تسا و  هدیزرو  كارتشا  مالسلا )  اهیلع  همطاف (  هناخ  هب  موجه  رد 

 ( 289 تسا ( .  هتشک  ار  راصنا  میعز  هدابع  نب  دعس  هک  تسوا  مه  و 

و مالسلا )  هیلع  یلع (  توادع  رد  نایوما  اب  كرتشم  وا  نوچ  دنشاب  هتشادن  تسود  ارچ  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  نایوما  ور  نیا  زا 
 ( 290 دومنن ( .  تعیب  شتفالخ  رد  مالسلا )  هیلع  نینمؤملاریما (  اب  هک  تسا  یسک  وا  دشاب  یم  راصنا 

ار وا  دنیامنن و  راهظاودنناشوپب  ار  هتکن  نیا  دنا  هتـساوخ  نایوما  سپ  دشاب  یم  بحرم  ردارب  هملـسم  نب  دمحم  هکنیا  روآ  تشهد  و 
تسا هدومرف  هملسم  نب  دمحم  تعیب  هب  درکیور  مدع  تلع  رد  مالـسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  نوچ  دنیامن .  یفرعم  بحرم  لتاق 

 ( 291 ما ( .  هتشک  ربیخ  گنج  رد  ار  يربیخ  بحرم  وا  ردارب  نم  هک  تسا  نآ  هملسم  نب  دمحم  ندومنن  تعیب  رد  نم  هانگ  : 

ار نآ  ياه  هدقع  دنتساوخ  سپ  دنام  یقاب  ناناملسم  رب  نایدوهی  ندشن  زوریپ  ترسح  نیکرشم ،  بولق  رد 
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نب دیز  مالـس و  نب  هللادبع  هملـسم ،  نب  دمحم  رابحالا ،  بعک  لاثما  نانآ  هب  ندومن  کمک  دییأت و  نایدوهی و  دـیجمت  فیرعت و  اب 
 . دنیامن ییاشگزاب  تباث 

زا كوبت  گنج  رد  وا  نوچ  دـنا  هدومن  اطع  کلام  نب  بعک  هب  ار  مهم  یـشقن  نایومأ  نیرکاملا » ریخ  هللا  هللا و  رکمی  نورکمی و  «و 
 ( 292 دومنن ( .  تعیب  وا  اب  مالسلا )  هیلع  یلع (  تموکح  رد  دیزرو و  فلخت  ناناملسم  ادخ و  ربمایپ 

زهجم ار  اهنیا  تفگ  وا  هب  بحرم  سپ  دیرب  ار  بحرم  ياهاپ  هملـسم )  نبا  دمحم (  هک  تسا  هدرک  تیاور  يومأ  ریثک  نبا  نینچمه 
روبع وا  زا  مالسلا )  هیلع  یلع (  سپ  تسا  هدیشچ  هملسم  نب  دومحم  هک  نانچنآ  شچب  ار  گرم  تفگ  هملسم :  نب  دمحم  سپ  امن 
ربمایپ سپ  دندرب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  شیپ  ار  تیاکش  دندومن و  همـصاخم  وا  تابولـسم  رد  دیرب و  ار  وا  رـس  درک و 

 ( 293 دنداد ( .  هملسم  نب  دمحم  هب  ار  رپس  دوخ و  هالک  هزین و  ریشمش ،  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ ( 

هب ار  تبقنم  نآ  دنا  هدیشوک  هکلب  دنیامن  بلس  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  لئاضف  بقانم و  هک  دنا  هدومنن  هدنسب  رما  نیا  هب  اهنت  نایوما 
دبلط و یم  ار  يرگید  لوتقم  ياهسابل  تمینغ و  هک  دنـشکب  ریوصت  هب  يدرف  ار  وا  بیترت  نیا  هب  دنیامن  لیدبت  یـشهوکن  تمدخ و 

نیا میتفگ :  البق  هک  تسا  نامه  تقیقح  قح و  یلو  دهد  یم  مکح  وا  تحلصم  ریغ  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
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ساـبل زگره  هک  دوب  نیا  مه  مالـسلا )  هیلع  یلع (  فولأـم  تداـع  تسا و  هتـشک  ار  يربـیخ  بحرم  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع  یلع ( 
مچرپ نالماح  اب  دومن و  راتفر  يرماع  دودـبع  نب  رمع و  دروم  رد  قدـنخ  گـنج  رد  هک  ناـنچنآ   ( 294 دیامنن (  بلـس  ار  یلوتقم 

زا تیب )  لها  گرزب  سیئر و  هلآو ( )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هک  دهد  یم  ربخ  ام  هب  هریـس  درک و  راتفر  دحاو  ردب  رد  شیرق 
گنج رد  ار  وا  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  يدرف  دـیزرو  عاـنتما  یموزخم  هللادـبع  نب  لـفون  هثج  نـالک  تـمیق  مـهرد  رازه  نتفریذپ 12 

 ( 295 دراد ( » ؟  دوجو  وا  دسج  ياهب  رد  هن  دسج و  رد  يریخ  هن   : » دز سپ  ار  نآ  راتفگ  نیا  اب  دوب و  هتشک  قدنخ 

سپ تفگ  وا  هب  باطخ  نب  رمع  تشک  قدنخ  گنج  رد  ار  يرماع  دودبع  نب  رمع و  مالـسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  هک  یماگنه 
اب وا  مدز و  ار  وا  نم   : » دومرف مالـسلا )  هیلع  یلع (  درادـن ؟  دوجو  نآ  یبوخ  هب  یهرز  برع  نایم  رد  نوچ  يدـنکن  ار  وا  هرز  ارچ 

 ( 296 میامن ( » بلس  ار  نآ  هک  مدومن  ایح  سپ  دومن  تظفاحم  ار  دوخ  شندب  وضع  نیرتدب 

زابرس زین  يرماع  دودبع  نب  ورمع  دسج  يارب  مهرد  رازه  نتفریذپ 12  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تشذگ  هک  نانچمه  و 
 . دش هتشک  مالسلا )  هیلع  یلع (  تسد  هب  هک  يدرف  نآ  تفریذپن  دز و 

 ، ردب رد  ار  روهشم  ناعاجش  ناناولهپ و  بلاطیبا  نب  یلع 
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بقانم و نیا  ودـنیامن  فیرحت  ار  رابخا  نیا  دـنا  هدیـشوک  تیب  لها  نانمـشد  زا  ناقفانم  یلو  دنتـشک  نینح  ربیخ و  قدـنخ ،  دـحا ، 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطصم (  یصو  برع و  دیس  نیملسم و  یلو  اب  هک  يزرو  دسح  ساسا  رب  دنهد  تبسن  نارگید  هب  ار  اهتلیضف 

رارف رس  تشپ  دشکن و  ار  حورجم  و   ( 297 دیامنن (  سابل  بلس  ار  دوخ  لوتقم  هک  دوب  نآ  مالسلا )  هیلع  یلع (  تعیبط  زاو  دنتشاد 
 . دتفاین هار  هدننک 

مشاب و هتـشاد  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  متـشاد  وزرآ  هک  تسه  تلـصخ  تبقنم و  هس  مالـسلا )  هیلع  بلاـطیبا (  نب  یلع  رد  تفگ :  رمع 
رتخد مالـسلا )  اهیلع  همطاف (  اب  جاودزا  یکی  مشاب  هدـش  اـطعا  وم  خرـس  نارتش  هکنآ  زا  دـشاب  یم  نم  هب  رت  بوبحم  اـهنآ  زا  یکی 

ره دوب  لالح  وا  رب  هک  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  اب  دجـسم  رد  وا  تنوکـس  يرگید  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر 
زا مچرپ  نتفرگ  یموس  دوب و  مارح  ادـخ  لوسر  رب  هچنآ  ره  دوـب  مارح  دوـب و  لـالح  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوـسر  رب  هچنآ 

 ( . 298 دوب (  ربیخ  زور  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر 

نیتسخن هناگراهچ  ياه  هعلق  نآ  ملالـس ،  حیطو و  صومق ،  بعـص ،  قش ،  هاطن ،  زا  دوب  ترابع  دوهی  ياه  هعلق   : » دیوگ زین  یبلح 
« . دش حتف  تملاسم  حلص و  اب  مشش  مجنپ و  هعلق  یلو  دش  حتف  ریشمش  روز  اب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
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هدومن بورغ  هکنآ  زا  سپ  دش  هدنادرگ  زاب  مالسلا )  هیلع  یلع (  هب  دیشروخ  هک  یناکم  نآ  رد  دومن  جاودزا  ءابهص  رد  هیفـص  اب  ( 
 ( . 299 دوب ( 

 : دمآ شیپ  ربیخ  رد  تمارک  ود  مالسلا )  هیلع  یلع (  يارب  سپ 

لپ نانآ و  گرزب  برد  ندومن  دنلب  سپـس  اه و  هعلق  جراخ  هب  نانآ  هاپـس  ندـنار  نوریب  نانآ و  ناناولهپ  دوهی و  هاشداپ  نتـشک   . 1
 . رگید ياه  هعلق  ندوشک  هعلق و  حتف  دندرگ و  لخاد  هعلق  هب  ناناملسم  هک  قدنخ  يور  نآ  نداد  رارق 

 ( 300 دوب ( .  هدومن  بورغ  هکنآ  زا  سپ  دیشروخ  نتشگزاب   . 2

* * *

ربیخ گنج  يریگ  هجیتن  مراهچ :  شخب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  دـندیدرگزاب  هشبح  زا  وا  نارای  بلاطیبا و  نب  رفعج  ربیخ ،  گـنج  زا  ناناملـسم  تغارف  زا  سپ 
دش و دنلب  سپـس  رفعج  مودق  ای  ربیخ  حتف  هب  ایآ  مدرگ  لاحـشوخ  رتشیب  رما  ود  نیا  زا  کی  مادک  زا  مناد  یمن  مسق  ادخ  هب  دومرف : 

ود نیب  ام 

تهج هشبح  رد  رفعج  ینالوط  فقوت  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ   ( 302 دندوب (  درم  رفن  هدزناش  وا  هارمه   ( 301 دز (  هسوب  وا  نامشچ 
زاب هنیدم  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  لوصو  زا  سپ  نیرجاهم  رثکا  هکنآ  زا  سپ  تسا  هدوب  اقیرفآ  رد  مالسا  غیلبت  رـشن و 

 . دندوب هتشگ 

 ، گنج نودب  اهنآ  نانکاس  رگید  یخرب  دندرک و  حـتف  هبلغ  گنج و  هلیـسوب  ار  اهژد  زا  یخرب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ 
دندرک هحلاصم  دوهی  اب  مالسا  ربمایپ  دندوب  ملالس  عیطو و  اهنآ  دندومن و  هحلاصم 
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اب حالـس  هرقن و  الط و  زج  ار  لاوما  زا  دوخ  نایاپ  راهچ  اب  هزادـنا  هب  مادـک  ره  دـشاب و  ظوفحم  نانآ  ياـهنوخ  هک  ساـسا  نیارباـنب 
دندش یئاطخ  نینچ  بکترم  رگا  دننکن  نامتک  ار  يزیچ  دـندومن  طرـش  وا  اب  دـندش و  نوریب  ربیخ  زا  نانآ  دـننک و  لمح  ناشدوخ 
دندوب هدومن  ناهنپ  ار  نآ  هک  دندومن  ادـیپ  یتسوپ  هسیک  رد  ار  یلام  یتقو  سپ  تشاد  دـهاوخن  دوجو  نانآ  اب  ینامیپ  دـهع و  رگید 

مهس هب 1800  ار  ربیخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  داد و  هبلغ  تخرد  نیمز و  هب  ار  نآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ 
تهج مهـس  ود  داد  رارق  مهـس  هس  ناراکراوس  هب  سپ  راـک  راوس  بکرم 200  ناـبحاص  رفن و  اهنآ 1400  زا  ناگدایپ  دومن  میـسقت 
یناسک هب  ار  ربیخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  داد و  رارق  مهـس  کی  طقف  ناگدایپ  هب  ناشدوخ و  يارب  مه  یمهـس  بکرم و 

هدش بیاغ  ربیخ  رد  وا  دنچ  ره  دومن  اطع  یمهـس  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  سپ  دنتـشاد  روضح  هیبیدـح  رد  هک  دومن  میـسقت 
 . دومرف اطع  يزیچ  مئانغ  زا  دندوب  هدش  رضاح  مالسا  ياهورین  هارمه  نیحورجم  ياوادم  تهج  هک  یناوناب  رب  و   ( 303 دوب ( 

 ) دومن جاودزا  يو  اب  تخاس و  دازآ  ار  وا  تفرگ و  دوخ  مهس  هب  ار  بطخا  نب  ییح  رتخد  هیفص  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
وا هک  دوب  هدرک  فیرعت  قیقحلا  یبا  نبا  شرسمه  هب  هیفص   ( 305 داد (  رارق  نغور  هیل و  امرخ ،  ار  جاودزا  همیلو  و   ( 304
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یم وزرآ  ار  برع  هاشداپ  وت  هک  دوب  هدز  وا  تروص  هب  شرـسمه  سپ  تسا  هداتفا  شا  هنیـس  رب  دیـشروخ  هک  تسا  هدید  باوخ  رد 
هنیزخ و رب  ناناملسم   ( 306 دیدرگ (  كاپ  ضیح  زا  هکنآ  زا  سپ  داد  ماجنا  یسورع  وا  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  یئامن 
 ) داد ناشن  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دنتشک و  دوب  هدرک  ناهنپ  ار  نآ  هک  ار  قیقحلا  یبا  نبا  دندومن و  ادیپ  تسد  بطخا  نب  ّییح  جنگ 
ایآ  : » دومرف وا  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  سپ  دوب  هدرک  ناهنپ  يا  هبارخ  رد  ار  ریضنلا  ینب  هنازخ  عیبر  نب  هنانک  و   ( 307

» ؟  میشکب ارت  میتفای  وت  شیپ  ام  ار  جنگ  نیا  رگا 

يرآ تفگ : 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  سپـس   ( 308 دندناسر (  شلمع  يازـس  هب  ار  وا  دنتفای  وا  شیپ  ار  جـنگ  ناناملـسم ،  یتقو  سپ 
رد منک  یم  تیبثت  ار  امـش  نم   : » دومرف دننک و  راک  تالوصحم  زا  یـشخب  تروص  هب  هک  تشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  ار  یعارز  نیمز 

 ( 309 تسا ( » هدرک  تیبثت  دنوادخ  هک  يدور  نآ 

هک يا  هلاس  راهچ  تموکح  مایا  رد  ور  نیا  زا  دزاس  نوریب  ماش  هب  ار  ناـیدوهی  تساوخن  زگره  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر 
هب دروم  نیا  رد  هکلب  درکن  نوریب  ربیخ  زا  ار  نانآ  مه  رکبوبا  تخاـسن و  نوریب  ماـش  يوس  هب  ار  ناـنآ  دوب  رارقرب  ربیخ  حـتف  زا  دـعب 

تموکح نیتسخن  ياهلاس  رد  زین  رمع  دومن و  تکرح  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  يوبن (  شور  نامه 
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ار نایدوهی  هک  دومن  تساوخرد  رمع  زا  وا  رابحألا  بعک  ندش  ناملسم  زا  دعب  یلو  دادن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  لاس  راهچ  ات  دوخ و 
 . درک تقفاوم  زین  رمع  دندوب و  هدرک  جراخ  نآ  زا  هک  يا  هقطنم  نآ  زا  دهد  تشگرب  نیطسلف  هب 

دافم هک  دنتخاس  ربمایپ  نابز  زاار  یثیدح  سپ  دندرک  یمن  تقفاوم  نآ  اب  ناناملسم  همه  دوب و  يریطخ  هلئسم  کی  هلئـسم ،  نوچ  و 
هدرک رکذ  دوب  يومأ  شـسوه  اوه و  لیم و  هک  يرهز  ار  ثیدـح  نیا  دوب و  ماش  نیمزرـس  هب  نایدوهی  ندرب  نوریب  هب  هیـصوت  نآ ، 

 ( . 310 تسا ( 

تافلت رامآ 

راهچ تسیب و  ار  ناناملسم  دادعت  یخرب  و   ( 311 دندش (  هتشک  ناناملـسم  زا  نت  هدزناش  نایدوهی و  زا  رفن  هس  دون و  گنج  نیا  رد 
 ( . 312 دنا (  هتشاگن  رفن 

ار یلها  تاناویح  تشوگ  ندروخ  تسا و  هدرک  مارح  ار  هعتم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هک  دـنا  هدرک  تیاور  غورد  هب  و 
 ( 313 تسا ( .  هدرک  مارح  ربیخ  رد  زین 

زا دومن و  يرادرب  هرهب  هثداح  نیا  زا  دوب  هدومن  تکراشم  ربیخ  گنجرد  دوب و  هدش  ناملسم  ًادیدج  هک  یملس  طالع  نب  جاجح  و 
نوچ دـیامن و  يروآ  درگ  هکم  رد  دوخ  كرـشم  رـسمه  زا  ار  دوـخ  لاـم  اـت  دورب  هکم  هب  هک  دوـمن  ناذـیتسا  ادـخ  لوـسر  رـضحم 

یتسکش نینچ  هک  دروخ  یتسکش  دمحم  تفگ :  نانآ  هب  جاجح  سپ  دندرگ  زوریپ  ناناملسم  رب  نایدوهی  دنتشاد  تسود  نیکرـشم 
هدینشن ار  نآ  لثم  زگره  هک  دنا  هدیسر  لتق  هب  نانچنآ  وا  نارای  باحصا و  دیا و  هدینشن  زگره  ار 
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شیپ دنـشکب  هکم  رد  ار  وا  سپ  میتسرفب  هکم  هب  هکنیا  ات  تشک  میهاوخن  ار  وا   : » دنا هتفگ  تسا و  هدـش  ریـسا  مالـسا  ربمایپ  دـیا و 
 . « دنا هدیسر  تبیصم  یئاوران و  هب  وا  تسد  زا  هک  یناسک 

 ) سابع اب  نایفـسوبا  دنتـشگ و  لاحـشوخ  رایـسب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دندومن و  يروآ  درگ  هقالع  تدش  اب  ار  وا  لام  ناکرـشم  سپ 
درک و تولخ  بلطملادبع  نب  سابع  اب  جاجح  سپس  درک .  يدردمه  دوب  هدیسر  مشاه  ینب  هب  هک  یتبیصم  ببس  هب  ربمایپ )  يومع 

تـسا هدومن  حتف  ار  ربیخ  وا  مدومن و  كرت  هیفـص  ینعی  نایدوهی  هاشداپ  رتخد  هب  داماد  ناونع  هب  ار  تردارب  رـسپ  نم   : » تفگ وا  هب 
نارفاک تخاس و  رـشتنم  هکم  مدرم  نیب  ار  ربخ  مه  سابع  سپ  ناـسرب !  ار  ربخ  هکم  مدرم  هب  تشذـگ  وگتفگ  نیا  زا  زور  هس  یتقو 

 ( . 314 دنتشگ ( » نامداش  لاحشوخ و  ناناملسم  ناشیرپ و  نوزحم و 

تفای هعـسوت  یمالـسا  تلود  برح ،  گـنج و  اـی  دوهی  ههبج  رب  هحلاـصم و  حلـص و  اـب  شیرق  ههبج  رب  ناناملـسم  يزوریپ  زا  سپ 
دنتشگ ناملسم  هاوخان  هاوخ و  دندومن و  مالـسا  هب  دورو  هب  عورـش  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  يویند  حلاصم  ایند و  نارادتـسود 

 . نانآ لاثما  دیلو و  نب  دلاخ  هریرهوبا ،  يرعشا ،  یسوموبا  صاعلا ،  نب  رمع و  دننام : 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

 . هیبلح ج 3 ص 30 هریس  فارشالا ص 222  هیبنتلا و  [- 251]

 . يرکب ج 2 ص 43 راید  سیمخ  خیرات  [- 252]

 . نادلبلا ج 2 ص 467 مجعم  [- 253]

 ، 141 رثالا ج 2 ص 133 -  نویع  [- 254]
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 . حتفلا 18

 . حتفلا 21 [- 255]

 . 141 رثالا ج 2 ص 133 -  نویع  [- 256]

هریس تفر  نوریب  مرحم  رد  ادخ  ربمایپ  تسا  هتفگ  قاحسا  نبا  یبوقعی ج 2 ص 56 ،  خیرات  يدقاو ج 2 ص 634 ،  يزاغم  [- 257]
هک دـنا  هتفگ  مزح  نبا  کلام و  رثالا ج 2 ص 133 ،  نویع  یبهذ 403 ،  يزاغم  هفیلخ ص 37 ،  خیرات  ماشه ج 3 ص 342 ،  نب 

 . یبلح ج 3 ص 31 هریس  لاس 5  رد  دیوگ  دماحوبا  داد و  خر  ترجه  لاس 6  رد  ربیخ  گنج 

 . متاح ج 1 ص 300 یبا  هریس  يدقاو ج 2 ص 636 ،  يزاغم  [- 258]

 . هیاهنلا ج 4 ص 202 یبرچ  نغور  كدو  [- 259]

 . سیمخلا ج 2 ص 43 خیرات  هیبلحلا ج 3 ص 33 ،  هریسلا  [- 260]

 ، . راحبلا ج 21 ص 14 نایبلا ج 9 ص 119 ،  عمجم  ماشه ج 3 ص 343 ،  نبا  هریس  دیفملل ج 1 ص 124 ،  داشرالا  [- 261]

 . يدقاو ج 2 ص 684 يزاغم  [- 262]

 . رثألا ج 2 ص 134 نویع  فنألا ج 6 ص 501 ،  ضورلا  [- 263]

 . سیمخلا ج 2 ص 47 خیرات  [- 264]

 . رثالا ج 2 ص 135 نویع  هیآ 177 ،  تافاصلا  [- 265]

 . رثالا ج 2 ص 137 نویع  فنألا ج 6 ص 504 ،  ضورلا  [- 266]

 . يربط ج 2 ص 289 خیرات   ، 207 هیاهنلا ج 4 ص 206 -  هیادبلا و  يدقاو ج 2 ص 636 ،  يزاغم  [- 267]

 . ماشه ج 3 ص 344 نبا  هریس  [- 268]

 . ریثا ج 2 ص 216 نبا  خیرات  [- 269]

يزاغم هب  دینک  هعجارم  [- 270]
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 . سیمخلا ج 2 ص 34 خیرات  یبهذ ص 406 ،  يزاغم  يربط ج 2 ص 298 ،  خیرات   ، 654 يدقاو ج 2 ص 650 - 

 . رثالا ج 3 ص 148 نویع  [- 271]

 . یبهذ ص 413 يزاغم  [- 272]

 . هیبلحلا ج 3 ص 32 هریسلا  دیفم ص 3 ،  یلاما  [- 273]

 . 38 یبلح ج 3 ص 37 -  هریس  يربط ج 2 ص 300 ،  خیرات  ماشه ج 3 ص 349 ،  نبا  هریس  [- 274]

یقهیب هوبنلا  لئالد  دیفملل ج 1 ص 126 ،  داشرالا  يدرولا ج 1 ص 120 ،  نبا  خیرات  يزاغملا ص 412 ،  یبهذلا  خیرات  [- 275]
یبوقعیلا خیرات  يربطلا ج 3 ص 13 ،  خیرات  بوشآ ج 2 ص 293 ،  رهش  نبا  بقانم  نایبلا ج 9 ص 121 ،  عمجم  ج 4 ص 212 ، 

 . نالحد ج 2 ص 11 نبا  هریس  سیمخلا ج 2 ص 51 ،  خیرات  فنالا ج 6 ص 508 ،  ضورلا  ج 2 ص 56 ، 

 . یبوقعیلا ج 2 ص 56 خیرات  [- 276]

 . يرکبراید ج 2 ص 51 سیمخلا  خیرات  [- 277]

هزرابم هب  ار  نانآ  هک  ار  یـسک  زگره  یلو  دندیبلط  یمن  هزرابم  هب  ار  يدرف  زگره  نانآ  هک  دوب  نیا  یلع  ربمایپ و  قالخا  زا  [- 278]
 . دندرک یمن  در  دیبلط  یم 

 . هیبلح ج 3 ص 34 هریس  [- 279]

هوزغ باب  يزاغملا  باتک  و  مالـسالا ،  یلا  یبنلا  ءاعد  باب  ریـسلا  داهجلا و  باتک  يراـخب  ننـس  یبهذ ص 407 ،  يزاـغم  [- 280]
دعس ج 2 ص نبا  تاقبط  ع )  بلاطیبا (  نب  یلع  لئاضف  باب  ملسم  ننس   ، 77 ربیخ ج 5 ص 76 - 
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 . بدالا ج 17 ص 253 دیاهن  ماشه ج 4 ص 42 ،  نبا  هریس   ، 111  - 110

نا نآ  هک  ار  يدحا  یلو  دندیبلط  یمن  هزرابم  هب  ار  يدحا  هک  دوب  نآ  ع )  یلع (  ادخ و  لوسر  قالخا  زا  تشذـگ  هچنانچ  [- 281]
 . دندومن یمن  در  دیبلط  یم  هزرابم  هب  ار 

 . سانلا نم  ءییش  هعم  ضهن  درو و  دقف   » تسا نینچنیا  لصا  رد  اما  تسا  یئاسن  تیاور  نیلالهلا  نیب  [- 282]

 . رکاسع ج 10 ص 328 نبا  قشمد  خیرات  رصتخم  [- 283]

 . یبهذ ج 2 ص 412 مالسالا  خیرات  [- 284]

داهج باتک  رد  میهاربا  نب  قاحسا  زا  ملسم  ریثک ج 4 ص 213 ،  نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  یقهیب ج 4 ص 212 ،  هوبنلا  لئالد  [- 285]
 . هیبلحلا ج 3 ص 38 هریسلا  تسا :  هدرک  تیاور  ورق ص 1439  يذ  هوزغ  باب 

 . لبنح نب  دمحا  دنسم  ریثک ج 4 ص 212 ،  نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  [- 286]

 . نیما ص 213 دمحا  مالسالا  رجف  [- 287]

 . هیاهنلا ج 4 ص 496 هیادبلا و  كدف 51 ،  هفیقسلا و  دیدحلا ج 6 ص 48 ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [- 288]

 . دیرفلا ج 4 ص 247 دقعلا  فارشالا ج 1 ص 589 ،  باسنا  [- 289]

 . هیسایسلا ج 1 ص 73 همامالا و  [- 290]

 . هسایسلا ج 1 ص 73 همامالا و  [- 291]

 . فنألا ج 6 ص 138 ضورلا  [- 292]

 . ریثک ج 4 ص 215 نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  [- 293]

 . سیمخلا ج 1 ص 488 خیرات  [- 294]

ریثک ج نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  یقهیب ج 3 ص 440 ،  هوبنلا  لئالد  دمحا ج 1 ص 248 ،  دنسم  [- 295]
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 . 123 4 ص 122 - 

هرـصاحم نم  نیملـسملا  یبنلا و  باصا  ام  باـب  ص 432  هوـبنلا ج 3  لـئالد  ص 122 ،  ریثـک ج 4  نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  [- 296]
 . 206 ریثک ج 3 ص 205 -  نبا  هیوبنلا  هریسلا  ءالبلا ،  نم  مهایا  نیکرشملا 

 . یقهیب ج 3 ص 432 هوبنلا ،  لئالد  يرکبلا ج 1 ص 488  رایدلا  سیمخلا ،  خیرات  [- 297]

 . مکاحلا ج 3 ص 135 كردتسم  [- 298]

 . 44  - 41  - 40 یعفاشلا ج 3 ص 39 -  یبلحلا  هیبلحلا  هریسلا  [- 299]

 ( . 44  - 41  - 40  - 39 تاحفص (  قباسلا ج 3  عبنملا  [- 300]

 . مظتنملا ج 3 ص 294 [- 301]

 . رثالا ج 2 ص 145 نویع  [- 302]

 . هیبلحلا ج 3 ص 31 هریسلا  فنالا ج 6 ص 524 ،  ضورلا  [- 303]

 . دنام یقاب  دوخ  کلم  رد  دنا  هتفگ  [- 304]

 . مظتنملا ج 3 ص 297 [- 305]

 . يربطلا ج 2 ص 302 خیرات  هیبلحلا ج 3 ص 44 ،  هریسلا  [- 306]

 . مظتنملا ج 3 ص 294 [- 307]

 . سممخلا ج 2 ص 47 خیرات  فنالا ج 6 ص 510 ،  ضورلا  [- 308]

 . فارشالا 222 هیبنتلا و  فارشالا ج 1 ص 443 ،  باسنا  نم  لمج  يزوج ج 3 ص 294  نبا  مظتنملا  [- 309]

 . سیمخلا ج 2 ص 56 خیرات  فنالا ج 6 ص 528 ،  ضورلا  [- 310]

 . مظتنملا ج 3 ص 294 [- 311]

 . فنالا ج 6 ص 519 ضورلا  یبهذ ص 430 ،  يزاغم  [- 312]

سیمخلا خیرات  فنالا ج 6 ص 521 ،  ضورلا  متاح ج 1 ص 304 ،  یبا  هریس   ، 606 يراخبلا ج 2 ص 604 -  ننس  [- 313]
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 . ج 2 ص 54

 . سیمخلا ج 2 ص 54 خیرات  فنألا ج 6 ص 521 ،  ضورلا  [- 314]

ربیخ رد  سمش  ّدر  مجنپ :  شخب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  تایح  مایا  رد  یکی  تسا  هدش  هدنادرگرب  مالسلا )  هیلع  یلع (  هب  نطوم  ود  رد  رابود و  دیـشروخ 
رد ناورهن  گنج  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  یمود  ربیخ و  هوزغ  رد  ( 

 ( 315 شیوخ ( .  تموکح  نارود 

رد دنا و  هتشاگن  عوضوم  نآ  نوماریپ  ار  یصاخ  ياهباتک  ءاملع  زا  يریثک  دادعت  تسا و  رتاوت  دح  هب  کیدزن  سمـش  ّدر  ثیدح  و 
 . دشاب یم  یطویس  نمحرلادبع  نانیا  سأر 

بورغ هکنآ  زا  دـعب  دومن  عولط  مالـسلا )  هیلع  یلع (  تهج  باتفآ  لاس  نیا  رد  تسا :  هتفگ  سیمخلا  باتک  بحاـص  يرکبراـید 
ربمایپ  : » دـیوگ تسا و  هتخاس  دراو  قیرط  ود  زا  سیمع  رتخد  ءامـسا  زا  ثیدـحلا  تالکـشم  رد  يواحط  هچنآ  ساسا  رب  دوب  هدرک 

هدناوخن ار  رصع  زامن  زونه  وا  دوب  مالسلا )  هیلع  یلع (  لغب  رد  شرس  هک  یلاح  رد  دش  یم  وا  رب  یحو  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ ( 
هاگرد هب  تسد  ادـخ  ربمایپ  سپ  هن ،  تفگ :  يا ؟  هدـناوخ  ار  زامن  ایآ  تفگ :  یلع  هب  مرکا  ربمایپ  سپ  درک  بورغ  باتفآ  هک  دوب 

 ! نادرگرب وا  يارب  ار  باتفآ  سپ  دوب  وت  لوسر  وت و  تعاط  رد  رگا  ایادخ  درک ،  ضرع  درب و  یهلا 

لحم رد  هثداح  نیا  دیدرگ و  نابات  هوک  يور  رب  دومن و  عولط  سپس  دوب  هدومن  بورغ  هک  مدید  ار  باتفآ  سپ   : » دیوگ یم  ءامسا 
 ( 316 داد ( » خر  ربیخ  رد  ءابهص 

« یقتنملا  » باتک رد  و 
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نآ هک  ءامـسا  ثیدح  ظفح  زا  فلخت  دراد  رارق  ملع  ریـسم  رد  هک  یـسک  رب  تسین  راوازـس   : » تسا هدمآ  حـلاص  نب  دـمحا  فیلأت 
 ( 317 دشاب ( » .  یم  توبن  ياه  هناشن  تامالع و  زا  ثیدح 

تحص ناگدننک  دییأت   ( 318 تسا (  هداد  رارق  ثحب  دروم  یلاع  رایـسب  لکـش  هب  ریدـغلا »  » باتک رد  ینیما  همـالع  ار  عوضوم  نیا 
صیخلت باتک  رد  وا  لاح  حرـش  هک  تسا  يدادغب  بیطخ  ظفاح  و   ( 319 قارو (  رکبوبا  تنس :  لها  ياملع  زا  سمـش  ّدر  ثیدح 

تسا و هدروآ  هفرعملا »  » باتک رد  هک  دشاب  یم  هدـنم » نبا   » هب روهـشم  یناهفـصا  ایرکزوبا  يرگید  و   ( 320 تسا (  هدمآ  هباشتملا 
و  ( 321 بقاـنملا ( »  » باـتک رد  مزراوخ  بطخأ  و  « 548 یفطصملا 1 /  قوقح  فیرعتب  ءافـشلا   » باتک رد  ضایع  یـضاق  يرگید 
رد نیهاش  نبا  مکاـح   ( 322 شیوخ (  مجعم  رد  یناربط  مساقلاوبا  ظفاح  و  هیولعلا » صئاصخلا   » باـتک رد  يزنطن  حـتفلاوبا  ظـفاح 

مالعا  » باتک رد  يدروام »  » هب روهـشم  يدادغب   ( 323 قاحساوبا (  یناهفـصا و  هیودرم  نبا  ظفاح  يروباشین و  مکاح  ریبک و  دنـسم 
 . دنا هدروآ  لئالدلا »  » باتک رد  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  و   ( 324 هوبنلا ( »

نایوار هک  نانچنآ  دنشاب  یم  ربتعم  تباث و  ثیدح  ود  نیا  هک  ریبعت  نحل و  نیا  اب  راثالا » لکشم   » باتک رد  يواحط  دمحم  ظفاح  و 
 ( 325 دنتسه ( .  دامتعا  دروم  هقث و  اهنآ 

 . تسا هداد  رارق  دییأت  حیحصت و  دروم  صاوخلا » هرکذت   » باتک رد  ار  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  ار  ثیدح  يزوج ،  نب  طبس  همالع  و 
 ( 326 ) 

رد زین  نالحد  ینیز  دمحا  ظفاح  و 
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 ( 327 تسا ( .  هدرک  حیحصت  هیوبنلا » هریسلا   » باتک

 ( 328 تسا ( .  هتخاس  دراو  بلاّطلا » هیافک   » باتک رد  ار  ثیدح  یعفاش  یجنگ  ظفاح  و 

 ( 329 تسا ( .  هدرک  دییأت  ارنآ  تّحص  هدروآ و  نیطمسلا » دئارف   » باتک رد  یئومح  مالسالا  خیش  و 

 ( 330 تسا ( .  هتخاس  دراو  ارنآ  ریبکلا » یناربطلا   » باتک رد  یقارع  هعرزوبا  ظفاح  و 

هدـمع باتک  رد  ینیع  ماما  و   ( 331 يرابلا ( ،  حتف   » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نب  ظفاح  رودـصلا و  ءافـش  باتک  رد  یتبـس  ماما  و 
ماقم رد  ع )  یلع (  زا   ( 333 نآ (  بیترت  و  عماوجلا » عمج   » باتک رد  یطویس  ظفاح  و   ( 332 يراخبلا ( » حیحص  حرش  یف  يراقلا 

باتفآ ربماـیپ  عشوی  هب   : » تسا هتفگ   ( 334 يربکلا ( » صئاصخلا   » باتک رد  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  تازجعم  ناـیب 
هک تسنیا  رتروآ  بجعت  دـش و  سبح  باتفآ  ءارـسا  رد  زین  ام  ربمایپ  هب  دوب و  هلباقم  لاح  رد  نارگمتـس  اب  هک  یماـگنه  دـش  سبح 
زا  ( 335 هعونـصملا ( » یلاللا   » رد ار  ثیدح  نیا  یطویـس  دش و  توف  رـصع  زامن  ع )  یلع (  زا  هک  یماگنه  دش  هدنادرگرب  باتفآ 
 ، بیطخ هبیـش ،  یبا  نبا  یناربط ،  يواحط ،  هدـنم ،  نبا  قیرط  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  يراـصنا و  رباـج  هریره و  یبا  نینمؤملاریما و 

هداد رارق  دـییأت  دروم  ءافولا » ءافو   » رد يدوهمـس  ظفاح  ار  ثیدـح  تحـصو  دـنا  هدروآ  هدـقع  نبا  نیهاش و  نبا  یبالود ،  یلیقع ، 
 ( 336 داد ( .  خر  ربیخ  رد  ءابهص »  » لحم رد  هثداح  نیا  تسا  هتفگ  تسا و 

زاب و 
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 ( 337 تسا ( .  هداد  رارق  دییأت  دروم  هیندللا  بهاوملا  باتک  رد  ینالطسق  ظفاح  ار  ثیدح  تحص 

 ) نینمؤملا ریما  هب  یناشخرد  تمارک   : » دیوگ هقرحملا  قعاوصلا  رد  نوچ  تسا  هداد  رارق  دـییأت  دروم  زین  یمثیه  رجح  نبا  ظفاح  و 
 ( 339 هیبلحلا ( » هریسلا   » رد یعفاش  یبلح  و   ( 338 دشاب ( » یم  مالسلا )  هیلع 

 ( مالسلا هیلع  یلع (  تسا و  هتـشگن  زاب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  نون و  نب  عشوی  هب  زج  باتفآ  هک  تسا  هدمآ  هحیحـص  ثیداحا  رد  و 
نون نب  عشوی  هب  رگم  تسا  هدشن  هدـنادرگ  زاب  ادـخ  قلخ  زا  يدـحا  هب  باتفآ  هک  تسا  هدـش  دراو  نوچ  دـشاب  یم  عشوی  زا  لضفا 

بورغ باتفآ  هکنیا  اب  دوب  هعمج  زور  رد  ناش  گنج  لاـتق و  نیرخآ  نوچ  مالـسلا )  هیلع  نینموملاریما (  هب  و  ع )  یـسوم (  یـصو 
نذا اب  امـش  نوچ  دیهد  همادا  نانآ  گنج  هب  تفگ  عشوی  دیدرگ و  رادیدپ  زین  عشوی  نارای  باحـصا و  زا  نیقفانم  رب  رما  نیا  درک و 
تایآ زا  یتمسق  درک و  تولخ  عشوی  تسا  هتشگ  دراو  هبنـش  زور  نوچ  مینک  یمن  رازراک  ام  دنتفگ :  نانآ  دیا  هدرک  ادیپ  هبلغ  ادخ 
نوریب نید  زا  اـت  دـنادرگرب  ناـنآ  رب  ار  باـتفآ  هک  دومن  تساوخرد  لاـعتم  يادـخ  زا  دومن و  توـالت  ار  تاروت  میهاربا و  فـحص 
تـسا هدـش  دراو  هبنـش  زور  نوچ  مینک  یمن  هلتاقم  ام  دـنتفگ ،  نانآ  دـیئامن  هلتاقم  تفگ :  عشوی  سپ  دـنیامنن  جاـجتحا  ناگدـنور 

تساوخرد لاعتم  يادخ  زا  نم  هبنش و  زا  هن  تسا و  هعمج  زا  هن  دوب )  هتشگرب  باتفآ  تیعضو (  نیا  تفگ :  عشوی 
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هلتاقم و نانآ  اب  سپ  دنیوج  هبلغ  امش  رب  دنناوتن  نانآ  دیبای و  يزوریپ  هبلغ و  ناتنانمشد  رب  امـش  ات  دنادرگزاب  ار  باتفآ  هک  ما  هدرک 
 . دومن بورغ  باتفآ  هاگ  نآ  دندش  نانآ  رب  طلسم  کلام و  دنتفای و  هبلغ  دندومن و  رازراک 

رب راوس  لیئارسا  ینب  زا  نیقرام  هارمه  نون  نب  عشوی  اب  مه  وا  دوب  مالسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  رـسمه  بیعـش ،  رتخد  ءارفـص » »
هارمه نینمؤملاریما  یـصو و  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  رـسمه  رکبوبا  رتخد  هشیاع  هک  ناـنچنآ  دومن  یم  هلتاـقم  هفارز 

زاب مالـسلا )  هیلع  نینموملاریما (  هب  راب  هس  عشوی و  هب  رابکی  باتفآ   ( . 340 دـیگنج (  یم  وا  اب  لمج )  رتش (  يور  تما  زا  نیقرام 
 ( 341 درک ( .  مالس  وا  رب  عیقب  لحم  رد  دش و  هدنادرگ 

ارف رـصع  زامن  تقو  دومیپ   ( 342 ار (  لباب  نیمزرـس  تفاـی و  تغارف  جراوخ  لـتق  رازراـک و  زا  مالـسلا )  هیلع  یلع (  هکنآ  زا  سپ 
نیمزرس نیمزرس ،  نیا  مدرم !   : » دندومرف مالسلا )  هیلع  یلع (  دندمآ  دورف  زین  مدرم  دمآ و  دورف  مالـسلا )  هیلع  یلع (  سپ  دیـسر 

یم  ( 343 تاکفتؤم (  زا  یکی  نیمزرس  نیا  تسا و  هدش  عقاو  هجنکش  باذع و  دروم  راب  هس  راگزور  لوط  رد  تسا و  هدش  نیرفن 
اجنآ رد  هک  تسیناور  وا  یصو  رب  هن  ربمایپ و  چیه  رب  تسا  هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  تب  اجنآ  رد  هک  تسا  ینیمز  نیتسخن  دشاب و 

مدرم سپ  تسین  یعنم  دناوخب  زامن  دشاب  هتساوخ  امش  زا  مادک  ره  یلو  درازگب  زامن 
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 . دش رود  دیدرگ و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  رتسا  راوس  وا  یلو  دنتشگ  زامن  لوغشم  هار  يوس  ود  زا 

رـس تشپ  سپ  درک  مهاوخ  دیلقت  مزامن  دروم  رد  وا  زا  دومن و  مهاوخ  بیقعت  ار  وا  مسق  ادخ  هب  متفگ :  دوخ  لد  رد  دیوگ  هیریوج 
 ) یلع مداـتفا و  دـیدرت  کـش و  هب  نم  سپ  درک  بورغ  باـتفآ  هکنیا  اـت  میدوب  هدرکن  روبع  ءاروس »  » لـپ زا  زونه  مدرک  تکرح  وا 

؟  يداتفا دیدرت  کش و  هب  هیریوج !  دومرف :  دیدرگ و  نم  هجوتم  مالسلا )  هیلع 

 ! نانمؤملاریما يا  يرآ  متفگ : 

میوگب مناوت  یمن  تسرد  نم  هک  تفگ  نخـس  یمالک  اب  سپـس  تفرگ ،  وضو  دـمآ و  دورف  یتمـسق  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع (  سپ 
 ) دندوب ادـص  ياراد  هک  هوک  ود  زا  هک  باتفآ  هب  مدرک  هاگن  ادـخ  هب  مسق  سپ  داد  رد  هالـصلا  يادـن  سپـس  دوب  یناربع  هکنیا  لثم 
هک نانچنآ  تشگزاب  یکیرات  میدش ،  غراف  زامن  زا  یتقو  مدناوخ  وا  هارمه  زین  نم  دناوخ و  ار  رـصع  زامن  وا  سپ  دـش  رهاظ   ( 344

کبر مساب  حبسف   : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  رهـسم ،  دنزرف  هیریوج !  دومرف :  دیدرگ و  یم  هجوتم  مالـسلا )  هیلع  یلع (  سپ  دوب 
ار تمارک  نیا  یتقو  تفگ  هیریوج  سپ  دنادرگرب  نم  رب  ار  باتفآ  سپ  مداد  مسق  وا  میظع  مسا  هب  لاعتم  دـنوادخ  زا  نم  و  میظعلا »

 ( 345 یتسهربمایپ (  یصو  وت  هبعک  يادخ  هب  مسق  متفگ :  مدید 

هعقاو رد  مه  نآ  تشگ  زاب  بلاطیبا  نب  یلع  تهج  باتفآ  هک  تسا :  هدمآ  تیاور  رد  زاب  و 
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 ( 346 خیضف ( )  دجسم  هب (  فورعم  درازگ و  زامن  تسه  اجنآ  هک  يدجسم  رد  زور  هنابش  شـش  ادخ  ربمایپ  هک  یئاج  ریـضنلا  ینب 
هب ار  وا  هک  يدح  هب  دـنور  هژر  وا  رب  ناراکراوس  هک  داد  روتـسد  دـشاب  یم  دواد  نب  نامیلـس  ادـخ  ربمایپ  ناتـساد  نیا  و  دـشاب .  یم 

زامن هک  دروآ  دای  هب  سپ  تفر  تسد  زا  رـصع  زاـمن  دومن و  بورغ  باـتفآ  هکنیا  اـت  دـنتخاس  شیوخ  لوغـشم  دـندروآ و  تفگش 
یلو داد  رارق  دوخ  رـصع  زامن  توف  هرافک  ار  اهنآ  ندومن  دازآ  دندرگرب و  ناراکراوس  هک  داد  روتـسد  سپ  تسا  هدناوخن  ار  رـصع 

دـشاب یم  نانمؤملاریما  ادخ و  لوسر  نآ  زا  يرترب  تلیـضف و  تشگزاب  نینمؤملاریما و  رب  هک  نانچ  نآ  تشگنزاب  يو  يارب  باتفآ 
ْذِإ  : » دیامرف یم  هک  یئاج  تسا  هدرک  وگزاب  ار  نامیلس  ناتـساد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  نیدشار  نایاوشیپ  ءایـصوا و  لضفا  وا  نوچ 

ًاحْـسَم َقِفَطَف  َّیَلَع  اهوُّدُر  ِباجِْحلِاب  ْتَراوَت  یّتَح  یِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ُداـیِْجلا  ُتاـِنفاّصلا  ِّیِـشَْعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع 
 ( 347 ِقانْعَْألا ( » ِقوُّسلِاب َو 

زا دنترابع  نانآ  دنراد و  دوجو  مه  ثیدح  نافلاخم  یلو  تشذگ  دندوب  سمش  در  ثیدح  ناقفاوم  زا  نیثدحم ،  نایوار و  زا  هچنآ 
هب ثیدح  فیعـضت  دروم  رد  ار  دوخ  دج  نخـس  يزوجلا  نب  طبـس  یلو   ( 348 مزح (  نبا  يزوـجلا و  نبا  هیمیت ،  نبا  ریثـک ،  نبا  : 

 ( 349 دشاب ( » یم  تلادع  هب  روهشم  هدقع  نبا   : » تسا هتفگ  تسا و  هدرک  در  تسا  یضفار  هک  هدقع  نبا  دوجو  رطاخ 

* * *

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  لتق  رد  ربیخ  دوهی  شالت  مشش :  شخب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  ربمایپ :  باحصا 
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دندروخن ربیخ  مومسم  ياذغ  زا  ( 

دننام دزاس  يربم  لتق  نیگنـس  ماهتا  زا  ار  دوخ  سفن  ات  دـنکفایب  يرگید  ندرگ  هب  ار  لتق  تمهت  هک  دراد  شالت  لتاق  تاـقوا  بلغا 
 . دنتسناد بستنم  هیدوهی  بنیز  هب  ار  لتق  تمهت  هک  دنداد  ماجنا  ادخ  ربمایپ  نالتاق  هچنآ 

زا وا  نوچ  بلطملادبع  شدج  نینچمه  تسا و  هدیدرگن  روهشم  رکم  تنایخ و  تفـص  اب  زگره  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
رد  ( 350 دـیامن (  تخادرپ  دوـب ،  هتـشک  هک  ار  يدوـهی  درم  هید  اـت  تخاـس  روـبجم  ار  هیما  نـب  برح  وا  دوـب  داد  لدـع و  ناوریپ 
هب رما  نیا  رد  یلو  دـنناسرب  لتق  هب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  دندیـشوک  یم  دوخ  ياهـشالت  رد  ناـیدوهی  هک  یتروص 

تـسکش هب  دوخ  فادها  رد  یلو  دنناسرب  لتق  هب  ار  ادخ  لوسر  هک  دندیـشوک  ررکم  زین  یـشرق  بزح  لاجر  دندروخرب و  تسکش 
زا ربیخ  رد  رهز  هلیـسوب  وا  لتق  دروم  رد  یگتخاس  یلعج و  تایاور  دـنا  هدرک  شالت  نالتاق  دـندش .  قفوم  رخآ  راب  نکیل  دندیـسر 

 . تسا هدروخن  ار  هدربمان  ماعط  وا  هک  یلاح  رد  دنزاسب  دوخ 

تسا هدروخن  ار  ربیخ  مومسم  ماعط  زگره  ادخ  ربمایپ  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  میروآ  یم  ار  يدنتسم  حیحـص و  تایاور  نونکا  ام 
 : تسا هدمآ  دوعسم  نب  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  قیرط  زا  تایاور  نیا  و 

یلص ادخ (  ربمایپ  هب  ار  هدش  نایرب  دنفـسوگ  مکـشم  نب  مالـس  رـسمه  ثراح  رتخد  بنیز  ربیخ  هکرعم  زا  سپ  متفه و  لاس  رد   . 1
 ) ادخ ربمایپ  هک  دوب  هدیسرپ  البق  دومن و  هیده  هلآو )  هیلع  هللا 
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رد ار  مس  سپ  ار  تسد  رـس  عارذ و  دوب  هدش  هتفگ  وا  هب  دراد  یم  تسود  ار  دنفـسوگ  ياضعا  زا  وضع  مادک  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  روضح  هب  هاگنآ  تخاس  مومسم  زین  ار  دنفسوگ  تشوگ  ياضعا  ریاس  دناروخ و  رتشیب  اضعا  نآ 
ات درمشن  ذیذل  سپ  تشاد  هتسب  نوخ  هک  تفرگزاب  نآ  زا  يا  هدیرب  تفرگ و  ار  تسد  رس  دنتـشاذگ  ربمایپ  ولج  هک  یماگنه  دروآ 

ذیذل وا  دزن  دوب و  هتـشادرب  ادخ  ربمایپ  هک  نانچنآ  تشادرب  تشوگ  زا  دوب و  مه  رورعم  نب  ءارب  نب  رـشب  ادخ  ربمایپ  هارمه  دنک  لیم 
بنیز زا  سپس   ( 351 دشاب ( » یم  مومـسم  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  تشوگ  نیا   : » دومرف دروخن و  ادـخ  لوسر  یلو  دروخ  دـمآ و 

هیلع هللا  یلص  ادخ (  لوسر  یلو  دوب  هدروخ  رهز  نوچ  تشذگ  رد  مس  رثا  رد  ءارب  نب  رـشب  سپ  دومن  فارتعا  وا  تساوخ  حیـضوت 
 . روخن يزیچ  مومسم  نیا  زا  هلآو ) 

هنوگچ نوچ  دندوب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  لتق  رـشابم  دوخ  هک  دشاب  یم  همکاح  هطلـس  ياهغورد  زا  رـشب  ندش  هتـشک 
فرع قطنم  رد  لاـحم  رما  کـی  نیا  دـیامنب ؟  یکرتشم  ياذـغ  ندروخ  هب  مادـقا  شلوسر  ربماـیپ و  زا  شیپ  یناملـسم  دراد  ناـکما 

 . دشاب یم  یگلیبق  یمالسا و 

تشاد دوجو  مس  نآ  رد  هک  دش  ادها  يدنفسوگ  ادخ  لوسر  هب  دش  حتف  ربیخ  هک  یماگنه  تسا :  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  یقهیب   . 2
.

سپ دینک  عمج  نم  شیپ  ار  نانآ  دراد  دوجو  دوهی  هچ  ره  دومرف :  ادخ  ربمایپ  سپ 
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 . دندروآ درگ  ار  نانآ 

هناقداص هک  تسا  نیا  متـساوخرد  منک  یم  لاؤس  ار  يزیچ  امـش  زا  نم  دومرف :  نانآ  هب  باطخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ 
؟  دیهد خساپ 

 . مساقلاابا يا  یلب  دنتفگ : 

؟  تسیک امش  ردپ  دومرف :  نانآ  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  سپ 

دنتفگ تسا  سک  نالف  امش  ردپ  هکلب  دیتفگ  غورد  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  تسا  صخـش  نالف  ام  ردپ  دنتفگ : 
خساپ یتسار  قدص و  هب  مشاب  هتشاد  يرگید  لاوس  رگا  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  زاب  یتفگ  وکین  یتفگ و  تسار 

 . یتفگ ام  ناردپ  دروم  رد  هک  نانچنآ  تخانش  یهاوخ  وت  میشاب  هتفگ  غورد  رگا  نوچ  یلب  دنتفگ :  تفگ ،  دیهاوخ 

 . يراذگ یم  یقاب  نآ  رد  ارام  سپس  مینام  یم  نآ  رد  یمک  ام  دنتفگ :  تسیک ؟  شتآ  لها  دومرف :  ادخ  لوسر  سپ 

 . دینام یم  یقاب  نآ  رد  هراومه  امش  دومرف :  ادخ  ربمایپ  سپ 

؟  تفگ دیهاوخ  خساپ  تسرد  منکب  یلاؤس  رگا  ایآ  دومرف :  ادخ  ربمایپ  سپس 

يرآ دنتفگ : 

؟  دیا هداد  رارق  يرهز  دنفسوگ  نیا  رد  ایآ  دومرف : 

يرآ دنتفگ : 

؟  دیهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  دش  ثعاب  يا  هزیگنا  هچ  دومرف : 

وت هب  هک  یـشاب  هدوب  نیتسار  ربمایپ  رگا  میوش و  تحار  امـش  تسد  زا  یـشاب  هدوب  ینیغورد  ربمایپ  رگا  وت  مینادب  میتساوخ  دـنتفگ : 
 ( 352 دناسر ( .  یمن  ررض 

هک تفگ :  داد  ربخ  ام  هب  بوقعی  نب  دمحم  سابعلاوبا  هک  تفگ :  داد  ربخ  ام  هب  ظفاح  هللادبع  وبا   . 3

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


زا داد  ربخ  اـم  هب  ماوعلا  نب  داـبع  تفگ :  مه  وا  داد  ربخ  اـم  هب  نامیلـس  نب  دیعـس  هک  تفگ :  يو  داد  ربـخ  اـم  هب  دـمحم  نب  ساـبع 
ادخ ربمایپ  هب  يدوهی  نز  کی  هک  هریره  یبا  زا  نمحرلادبع  نب  هملس  یبا  بیـسم و  نب  دیعـس  زا  يرهز  زا  نیـسح  نبا  ینعی  نایفس 

كاـسما نآ  زا  تفگ :  دوخ  ناراـی  باحـصا و  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  سپ  دومن  هیدـه  ار  مس  هب  هدوـلآ  دنفـسوگ 
یمادـقا نینچ  هک  دـش  ثعاب  یلماع  هچ  دومرف  نز  نآ  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  سپ  تسا  مومـسم  نآ  نوچ  دـیزرو 

؟  یئامن

تخاس دهاوخ  علطم  نآ  هب  ار  وت  دنوادخ  تسناد و  یهاوخ  هک  یتسه  نیتسار  يربمایپ  وت  رگا  منادب  متساوخ  یم  تفگ :  خساپ  رد 
 ( 353 دشن ( .  وا  ضرعتم  ادخ  ربمایپ  دیوگ :  يوار  میامنب  تحار  وت  تسد  زا  ار  مدرم  یشاب  نیغورد  بذاک و  رگا  و 

ربخ ام  هب  ینادمهلا  نیسحلا  نب  دمحا  دماح  وبا  هک  دیوگ  دومن و  ثیدح  ام  هب  هر )  نایملس (  نب  دمحم  نب  لهس  بیطلاوبا  ماما   . 4
 : دیوگ وا  دومن و  ثیدـح  ام  هب  زیزعلادـبع  نب  فلخ  هک  دـیوگ :  دومن و  ثیدـح  ام  هب  يزورم  مازر  نب  دـمحم  هک  دـیوگ :  وا  داد 

رباج زا  شردپ  زا  هرـضن  یبا  نب  کلملادبع  هک  دیوگ :  وا  هلبج و  یبا  نب  نامثع  مدج  زا  داد  ربخ  نم  هب  نامثع  نب  زیزعلادبع  مردپ 
دنفسوگ ای  دومن :  هیده  ادخ  ربمایپ  هب  يدوهی  نز  کی   » هک دومن  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب 
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زارد اذـغ  ندروخ  نتفرگ و  تهج  ار  دوخ  ناتـسد  مدرم  دـندرک و  کـیدزن  وا  هب  ار  اذـغ  نآ  هک  یماـگنه  مومـسم  هرب  اـی  مومـسم 
 . دیتسیاب دومرف  ادخ  ربمایپ  دندرک 

354 تساوخ (  ار  نآ  بحاص  سپ  متسه  مومـسم  نم  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  نانچ  نآ  ياضعا  زا  يوضع  نوچ  دیئامن  كاسما  و 
یلص ادخ (  ربمایپ  يرآ .  داد  خساپ  نز  يا ؟  هدومن  مومـسم  ار  تشوگ  نیا  وت  ایآ  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  و  ( 

؟  ینزب یمادقا  نینچ  هب  تسد  هک  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف  هلآو )  هیلع  هللا 

یقیقح لوسر  وت  رگا  مزاس و  تحار  وت  تسد  زا  ار  مدرم  یتسه  وگغورد  بذاک و  ربمایپ  وت  رگا  منادب  متـشاد  تسود  تفگ :  نز 
 ( 355 دادن ( .  رارق  باقع  دروم  ار  وا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  تفای  یهاوخ  عالطا  نآ  رب  يدوز  هب  وت  یتسه ، 

هک ادخ  ربمایپ  ناتسد  شیپ  ینعی  میدینش (  یم  ار  ماعط  ندومن  حیبست  دوخ  ام   : » دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  دوعسم  نب  هللادبع  زا   . 5
 ( 356 دراد ( . » دوجو  مس  نآ  نورد  رد  هک  دومن  مالعا  وا  هب  دز و  فرح  وا  اب  مومسم  دنفسوگ  عارذ 

اب مومسم  عارذ  هچ  نآ  دننامه  هتشگ  علطم  ناحبس  دنوادخ  بناج  زا  ار  ماعط  ندوب  مومسم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  سپ 
شدوخ ربمایپ  هب  ناحبـس  دـنوادخ  نداد  ربخ  دـشاب و  یم  توبن  لـئالد  زا  رما  نیا  دوجن و  دروخن و  نآ  زا  اـت  دـمآ  رد  نخـس  هب  وا 

نآ بجوتسم 
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 . دروخن ماعط  نیا  زا  هک  تسا 

رد هثداح  نیا  تسا و  هدروخن  مومـسم  ماعط  نیا  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هک  دـیامن  یم  تابثا  هروکذـم  تایاور  نیا 
 . تسا هداد  خر  ربیخ  حتف  لاس  ترجه  متفه  لاس 

یلماوع نآ  تسا  هدشن  هتـشک  ربیخ  مس  اب  ًاعطق  ادخ  لوسر  بیترت  نیا  هب  سپ  دش  هتـشک  ترجه  مهدزای  لاس  رد  ادـخ  ربمایپ  یلو 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  لتق  هب  مهتم  ار  هیدوهی  بنیز  هک  دنراد  شـشوک  یعـس و  دـنا  هدـش  ادـخ  لوسر  لتق  ثعاب  هک 

ربمایپ هک  دیامن  یم  تابثا  هحیحـص  تایاور  هک  یلاح  رد  دیـسر  دـنهاوخ  نآ  هب  يدوز  هب  هک  دـنیامن  رارف  صاصق  نآ  زا  ات  دـنیامن 
شیوخ ندوب  مومـسم  زا  ربخ  دوخ  مومـسم  دنفـسوگ  دنا و  هدومنن  دنفـسوگ  نیا  زا  ندروخ  هب  مادقا  وا  نارای  باحـصا و  هن  ادخ و 

نب ارب  نب  ریـشب  دنا و  هدرک  رکذ  توبن  لئالد  زا  ار  نآ  مالعا  ياملع  تهج  نیمه  هب  دـشاب  یم  توبن  مئالع  زا  رما  نیا  تسا و  هداد 
لوسر زا  شیپ  ار  ماعط  وا  هک  دـنا  هدـناچیپ  وا  قح  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  تسا و  هدـش  هتـشک  گنج  لاـح  رد  ربیخ  هکرعم  رد  رورعم 

هدابع نب  دعـس  هک  دنا  هتخاس  هفیقـس  ثداوح  رد  هچنآ  دـننامه  دـشاب  یم  مالـسا  ربمایپ  نیلتاق  ياهیزادرپ  غورد  زا  دومن  لیم  ادـخ 
 ( . 357 دشاب (  یم  اربم  كاپ و  تمهت  نیا  زا  الماک  وا  هک  یلاح  رد  دیامن  بصغ  هفیقس  رد  ار  تموکح  تساوخ  یم  يراصنا 

نیرشابم هب  ار  قیقحلا  یبا  نبا  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یگتخاس  تایاور  رد  نوچ 
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لاس کی  ءارب  نب  رـشب  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هک  یلاح  رد   ( 358 دش (  هتشک  وا  هلیسو  هب  سپ  داد  لیوحت  ءاربلا  نب  رـشب  روما 
 ( 360 تفر ( .  ایند  زا  رمع  تموکح  نامز  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و   ( 359 تفر (  ایند  زا  خیرات  نآ  زا  دعب 

رد ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  ندـش  هتـشک  ات  دـنا  هدـیزرو  رارـصا  ءارتفا  رد  سپ  دـنا  هدـیمهف  ار  بلطم  ءوس ،  ياملع  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  قح  رد  هک  ار  یهلا  تمارک  دنزاس و  ءيرب  تمهت  زا  ار  یعقاو  نالتاق  دنهد و  رارق  مس  نیا  نایرج 

تایاور زا  يدادـعت  رد  دـنیامن  راـکنا  تسا  هدـش  رادومن  یلجتم و  مومـسم  دنفـسوگ  ندـمآ  رد  فرح  هب  رد  تسا و  هدـش  اـطعا  ( 
 : تسا هدمآ  نینچ  نیا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  تیمومسم  دروم  رد  هدش  فیرحت 

تسد رس و  نیا  راب  کی  دنفـسوگ » تسد  رـس  مه  نآ  دوب  تسد  رـس  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هب  تشوگ  نیرت  بوبحم  »
تیاور نـیا  رب  ناگدـننک  فـیرحت  و   ( 361 دـندوب (  هتخاـس  مومـسم  ار  نآ  ناـیدوهی  هک  تسا  هدـش  تیاور  دوـب و  هدـش  مومـسم 

 ( 362 دیعلبن ( .  یلو  تفرگ  نآ  زا  همقل  کی  ادخ  ربمایپ  هک  دنا  هدوزفا  هحیحص 

نیا زا  يزیچ  ناناملـسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  صخـش  هک  میدوـمن  تاـبثا  تاـیاور  رد  هک  روطناـمه  حیحـص  یلو 
ار وا  نتشک  دنتشک  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هک  نانآ  یلو  دندروخن  مومسم  دنفسوگ 
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هعیاش نیا  هب  نیلئاق  سأر  رد  هشیاع  دنا و  هدومن  مس  هب  دنتسم  مه  ار  ءارب  نب  رشب  ندش  هتـشک  دنا و  هداد  هعاشا  ربیخ  مس  هلیـسو  هب 
 ( 363 تسا ( .  هدوب 

ندش هدروخ  زا  شیپ  دنفـسوگ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  لئاق  اهنآ  مظعا  مسق  تسا  هدـش  میـسقت  تمـسق  ود  هب  مس  هب  طوبرم  تایاور 
 . دروخن هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  سپ  متسه  مومسم  نم  هک  داد  ربخ 

 . دنکفا نوریب  ار  نآ  سپ  دربن  ورف  قلح  زا  یلو  درک  هّزم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هک  دنیوگ :  یم  تایاور  زا  مود  مسق  و 

 : تسا هتفرن  ایند  زا  ربیخ  مّس  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هک  دنک  یم  تابثا  ریز  لئالد 

هب مادقا  زا  شیپ  دنفـسوگ  ملکت  هک  دنک  یم  مکح  لقع  درکن و  لیم  مومـسم  دنفـسوگ  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ   - 1
اهنآ دنا  هتسناوتن  نانآ  ناوریپ  نایومأ و  هک  تسا  رتاوتم  تایاور  زا  دنفسوگ  قطن  تایاور  نوچ  و  نآ .  زا  دعب  هن  دشاب  هدوب  ندیوج 

 . دننک فذح  ار 

هک نانچنآ  دومن  وفع  وا  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ورنیا  زا  تسا  هتشکن  ار  یـسک  يدوهی  بنیز  مومـسم  ماعط  نوچ   - 2
 ( 364 تسا ( .  هدمآ  هحیحص  تایاور  رد 

 . تشک یم  مادقا  نآ  تلع  هب  ار  وا  ءایبنألا  متاخ  ًامتح  دوب  هدش  رشب »  » تیمومسم ثعاب  ماعط  نیا  رگا  و 

رد وا  ندش  مومسم  اب  يرجه  لاس 11  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  گرم  نیب  یطابترا   - 3
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زا هک  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  ًایناث  دراد و  دوجو  ینالوط  ینامز  هلـصاف  الوا  نوچ  درادـن  دوجو  ربیخ  رد  يرجه  لاس 7 
 . داد ربخ  دوخ  ندوب  مومسم  زا  تسدرس  نامه  نوچ  دومرفن  لیم  ماعط  نآ 

 ) ادخ ربمایپ  زا  نوچ  دننکفایب  ربیخ  ياذغ  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تیلوئـسم  دنا  هتـساوخ  تنطلـس  ناگرزب  هک  یتروص  رد 
 ( 365 دیامن ( .  یم  تدوع  نم  دوجو  هب  لاس  ره  ربیخ  ياذغ  هک  دنا  هدرک  لقن  ینیغورد  ثیدح  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 

مومـس ياه  هبرجت  زا  هتفرگرب  رما  نیا  دـشک و  یم  دودـحم  مایا  نآ  رد  ار  دوخ  ناینابرق  هک  تسنآ  اهرهز  اهمـس و  تعیبط  زا  نوچ 
 . دیامن یم  دییأت  ارنآ  مه  زورما  ملع  دشاب و  یم  خیرات  رد 

يراخب تسا و  تسرد  دروخن ،  مومـسم  ماعط  زا  وا   : » دیوگ یم  هک  دوعـسم  نب  هللادبع  هحیحـص  تیاور  هک  میمهف  یم  الماک  سپ 
 ( 366 دندروخن ( .  ربیخ  مومسم  ماعط  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  دییأت  ارنآ  مه 

یم ناهانگ  یب  ندرگ  هب  ارنآ  هانگ  دـنروآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  دوخ  نانمـشد  اـهتموکح  هک  دـهد  یم  خر  ناوارف  مه  اـم  راـگزور  رد 
 ! دنشک یم  ار  نانآ  سپ  دننکفا 

لصف رد  تشک ! ؟  ار  وا  یـسک  هچ  يرجه  لاس 11  رد  تسا  هدشن  هتـشک  مس  رثا  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  یتقو  سپ 
 . دمآ دهاوخ  لاوس  نیا  خساپ  هدنیآ 

هدادن هزاجا  زیزع ،  مالسا  مایپ  میرک و  نارق  لامکا  زا  شیپ  ادخ  ربمایپ  لتق  هب  لاعتم  دنوادخ   - 4
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هک دـیدرگ  لزان  لاعتم  دـنوادخ  لوق  دومن و  غالبا  ار  یلع  تیالو  و  دومن ،  لـیمکت  مدرم  هب  ار  دوخ  تلاـسر  هک  یماـگنه  تسا و 
ربمایپ نانمـشد  هب  لاعتم  دـنوادخ  ینامز  نینچ  رد  « ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

 . دنتشک ار  وا  سپ  داد  تصرف  ار  وا  لتق  ادخ 

كدف متفه :  شخب 

دندرک و هرـصاحم  ار  هنیدم  هک  دندوب  نانآ  سپ  دنتـشاد  تکراشم  بازحا  گنج  رد  ربیخ  لاجر  اب  كدف  يدوهی  نانکاس  لاجر و 
 . دنداد رارق  فده  دروم  يزادناریت  اب  ارنانآ  دنناسرت و  ار  رهش  نآ  مدرم  لها و 

گنج زا  دناوخ و  ارف  مالسا  هب  ار  نانآ  ات  داتسرف  كدف  يوس  هب  ار  دوعسم  نب  هصیحم  دش  کیدزن  ربیخ  هب  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه 
رب هک  دسرب  یتامدص  نآ  زین  نانآ  هب  دندرگ و  التبم  ربیخ  مدرم  تشونرس  هب  زین  نانآ  ادابم  ات  دراد  رذح  رب  ناناملسم  اب  نداتفا  رد  و 
وا هب  كدـف  لها  سپ  دـیزرو  تماقا  نانآ  شیپ  زین  زور  ود  تفر و  نایکدـف  شیپ  هصیحم  دیـسر  ناـش  تمواـقم  رثا  رد  ربیخ  مدرم 

 : دنتفگ

رد نوچ  دسرب  نانآ  درگ  هب  دمحم  هک  مینک  یمن  نامگ  ام  میراد  ار  بحرم  دوهی  گرزب  ثراح و  ریسأ ،  رسای ،  رماع ،  هاطن  رد  ام 
 ( 367 میراد ( .  ار  زرابم  وجگنج و  رازه  هد  اجنآ 

ات میتسرف  یم  وت  هارمه  ار  دوخ  لاجر  زا  رفن  دنچ  ام  دنتفگ  سپ  مدرگرب  متـساوخ  مدـید  ارنانآ  نطاب  تثابخ  یتقو  دـیوگ :  هصیحم 
 . دیزرو دنهاوخ  عانتما  نایدوهی  هک  دندرک  یم  نامگ  نانآ  دنریگب  حلص  ام  يارب 

هکنیا ات  دندوب  هدیقع  نیا  رد  نانچمه  نانآ 
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امـش هب  ام  ار  هچ  نآ  دـنتفگ :  هصیحم  هب  درک  تسـس  ار  نانآ  باصعا  ربخ  نیا  سپ  دیـسر  نانآ  هب  هدـجن  لـها  معاـن و  هعلق  راـبخا 
 ) ادخ ربمایپ  هب  ار  نایرج  نم  هن  تفگ :  هصیحم  دـندوب )  یلیخ  اهنآ  و  دـشاب (  وت  نآ  زا  تالآ  رویز  نیا  راد و  هگن  هدیـشوپ  میتفگ 

کی اب  یعمج  دناسر و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هب  دـندوب  هتفگ  نانآ  ار  هچنآ  سپ  تفگ ،  مهاوخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 
هک ساـسا  نیا  رب  دـندومن  هحلاـصم  ادـخ  ربماـیپ  اـب  دـنتفگ  یم  عشوی  نب  نوـن  وا  هب  هک  دـندمآ  شهارمه  زین  ناـنآ  ياـسؤر  زا  رفن 

یقاب دوخ  نیمزرـس  رد  نانآ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  یـضارا  فصن  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  دـشاب و  ظوفحم  نانآ  ياهنوخ 
ناـیدوهی یتقو  هک  تسا  نآ  رت  حیحـص  تیاور  و   ( 368 نآ (  لوصحم  فصن  رب  دـننک  راـک  مه  نیمز  زا  مود  فصن  رد  دـننامب و 

زا نانآ  لزانت  دروم  رد  هک  دنداتسرف  ار  یسک  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هاگـشیپ  هب  دندینـش  ار  ربیخ  دوهی  تسکـش  كدف 
رد هک  دندیـسر  رظن  قافتا  نیا  هب  وا  اب  دشاب و  ظوفحم  نانآ  نوخ  هکنآ  رب  طورـشم  دـننک  وگتفگ  دوخ  تاکلمتم  رگید  نیمزرس و 

 ( 369 دننک (  راک  لوصحم  فصن  هب  دننامب و  یقاب  دوخ  نیمزرس 

يزیرنوخ نودب  حلـص و  اب  هک  كدف  یلو  دیدرگ  حتف  هبلغ  رهق و  اب  نوچ  دیدرگ  نیملـسم  یگنج  هحوتفم  ربیخ  بیترت  نیا  هب  سپ 
هب ار  نآ  دش و  ادخ  ربمایپ  نآ  زا  دوب  هدمآ  تسدب 
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 ( . 370 دومن (  اطع  مالسلا )  اهیلع  همطاف (  شرتخد 

تسا هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  مامت  زا  دوب  ام  تسد  رد  كدف  اهنت  یلب  دومرف :  دوخ  تفالخ  مایا  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع ( 
371 لاعتم ( .  راگدرورپ  تسا  يرواد  بوخ  هچ  داد و  یتیاضران  نآ  رب  رگید  موق  سوفن  دیزرو و  عمط  مه  نآ  رب  موق  سوفن  سپ 

(

اهیلع همطاف (  هک  یثیدح  هناهب  هب  دومن  عازتنا  مالسلا )  اهیلع  همطاف (  تسد  زا  ار  كدف  دیـسر  تردق  هکیرا  رب  رکبوبا  هک  یماگنه 
 : تسا نیا  ثیدح  نآ  دافم  تفریذپن و  ار  نآ  مالسلا ) 

نیا نآرق  هک  یلاح  رد  داد  رارق  تموکح  راـیتخا  رد  ار  كدـف  رکبوبا   ( 372 میراذـگ (  یمن  یقاب  ثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  هورگ  ام  »
ثرا دواد  زا  نامیلس  و   ( 373 دواد ( » نامیلـس  ثرو  و   : » دیامرف یم  فلـس  يایبنا  قح  رد  هک  ییاج  دیامن  یم  بیذکت  ار  ثیدح 

ار نآ  رمع  یلو  تشاگن  مالسلا )  اهیلع  همطاف (  هب  كدف  عاجرا  دروم  رد  يا  هتشون  رکبوبا  وگتفگ  دروم  ثیدح  نیا  مغر  یلع  درب 
ناورم دیشخب و   ( 374 مکح (  نب  ناورم  شداماد  هب  ار  كدف  نامثع  دیسر  ارف  نامثع  نارود  درک  هراپ  هراپ  ار  هتـشون  دنکفا و  رود 

ار نآ  دیسر  تموکح  هب  زیزع  نب  رمع  هک  یماگنه  دومن و  هبه  رمع  شرـسپ  هب  مه  زیزعلادبع  دومن و  اطع  زیزعلادبع  شرـسپ  هب  زین 
اهیلع همطاف (  هیرذ  هب  ارنآ  لوصحم  تفرگ و  لیوحت  ار  نآ  مالـسلا )  هیلع  داجـس (  ماما  سپ  دومن  عاجرا  دوخ  یعرـش  نابحاص  هب 

عیزوت مالسلا ) 
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هداد سپ  حافـس  سابعلاوبا  ار  نآ  هکنآ  ات  دوب  تلود  رایتخا  رد  درک و  بصغ  ار  نآ  کلملا  دبع  نب  دـیزی  سپـس  دومن .  میـسقت  و 
مهیلع تیب (  لـها  هب  ار  نآ  یـسابع  يدـهم  سپـس  درک .  بصغ  ار  نآ  نـسح  نـب  هللادـبع  بـالقنا  زا  سپ  یقیناود  روـصنم  سپس 

یلو دومن  هداعا  ع )  تیب (  لها  هب  ار  نآ  یسابع  نومأم  سپس  تفرگ  روز  هب  ار  نآ  یسابع  يدهم  نب  یسوم  داد و  عاجرا  مالسلا ) 
 ( . 375 دومن (  بصغ  ار  نآ  یسابع  لکوتم  سپس 

* * *

يرقلا يداو  هوزغ  متشه :  شخب 

نایدوهی هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دراد  رارق  برعلا  هریزج  یلامـش  ياهزرم  رد  زاجح و  هدودـحم  جراخ  رد  يرقلا  يداو 
دومن دنهاوخ  ظفح  ار  دوخ  ياهنوخ  لاوما و  مامت  دـنتفریذپ  ار  مالـسا  رگا  دومن  ریخم  هیزج  ای  مالـسا  شریذـپ  نیب  ار  يرقلا  يداو 

نانآ نوچ 

دومن هرصاحم  ار  نانآ  زور  راهچ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  سپ  دندیزرو  رارصا  هبراحم  گنج و  رب  دنتفریذپن و  ار  مالـسا 
لاوما و ناناملـسم  سپ  دـندومن  دـش  میلـست  نالعا  دـندش  بولغم  هک  یماگنه  دـش و  زوریپ  نانآ  رب  تخادرپ و  گنج  هب  نانآ  اب  و 

تیلاعف راک و  لوغشم  هک  تشاذگ  یقاب  دوخ  یـضارا  رد  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دندرک و  طبـض  ار  نانآ  یـضارا 
 ) ادـخ ربمایپ  شور  سپ  داد  ماجنا  دوب  هداد  ماجنا  ربیخ  نانکاس  مدرم و  اب  هک  یبیترت  نآ  هب  ناـشلوصحم  فصن  لـباقم  رد  دـندرگ 

نیمزرس و رد  نانآ  نتشاذگ  یقاب  نانآ و  هیزج  شریذپ  رد  لثمتم  نایدوهی  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 
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 ، هرصاحم ياهزور  رد  دوب و  يرق  يداو  رد  ناشلوصحم  رمث و  فصن  ربارب  دنتـشاد و  شـشوک  راک و  اجنآ  رد  دوب و  دوخ  یـضارا 
نداد زا  سپ  زج  دندوبن  اریذپ  ار  ندش  میلست  يداو  نیا  نایدوهی  دش  هتـشک  مغدم »  ( » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  رازگتمدخ 

 ( 376 دندش ( .  هتشک  ناناملسم  اب  نت  هب  نت  هزرابم  رد  گنج  هصرع  رد  هک  ناوارف  ناگتشک 

نید ناونع  هب  ار  نانآ  نید  مالسا  نیئآ  هک  دوب  نیا  دندرگ  تیلاعف  لوغـشم  اجنآ  رد  هک  دوخ  نیمزرـس  رد  نانآ  يرادهگن  هزیگنا  و 
سیـسأت ار  يددجم  یلیئارـسا  تموکح  ات  دنادرگرب  ماش  هب  ار  نانآ  تساوخ  یمن  ادـخ  ربمایپ  تسا و  هتفریذـپ  ینایحو  ینامـسآ و 

یم یقاب  دوخ  یضارا  رد  ار  نانآ  يو  دوجوم  ياهتناید  رگید  باحـصاو  تیرـشب  نادنزرف  هب  وا  مارتحا  ببـس  هب  هک  نانچنآ  دنیامن 
 . دنوش راک  لوغشم  اجنآ  رد  هک  تشاذگ 

هید ادـخ  ربمایپ  سپ  تشادـن  دوجو  یلیلد  ناناملـسم  دزن  تشک و  ربیخ  حـتف  زا  سپ  ار  یناملـسم  نایدوهی ،  زا  یکی  هک  یماگنه  و 
 ( 377 درکن ( .  جراخ  ربیخ  زا  ار  رگید  نایدوهی  تفرگ و  ار  شا 

درک تساوـخرد  هک  دوـب  راـبحالا  بعک  نیمه  دوـس و  سیـسأت  نیطـسلف  رد  یلیئارـسا  تلود  هـک  دوـب  بـغار  راـبحالا  بـعک  یلو 
دومن و اطع  اهنآ  هب  ار  یـضارا  هیواعم  سپ  تشاد  ار  اجنا  تراما  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  هک  تقو  نآ  دتـسرفب  ماـش  هب  ار  ناـیدوهی 

 ( 378 دومن ( .  ادیپ  تدش  ناشرکم  تفرگ و  توق  ناشراک 

رد نانآ  رفسمه  هک  وا  دندرب  راک  هب  رکم  تنایخ و  یسراف  ناملس  هب  بازحا  هک  دوب  يرقلا  يداو  رد 
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هب ار  ناملـس  يدوهی ،  نآ  سپـس  دـنتخورف  يدوهی  درف  کی  هب  ار  وا  سپ  دوب  هنیدـم  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  يوبن (  ترجه  زاغآ 
 ( 379 دومن ( .  رمع  زین  لاس  دروآ و 250  مالسا  وا  سپ  دروآ  هنیدم  هب  ار  ناملس  زین  وا  تخورف و  هظیرق  ینب  زا  يرگید  يدوهی 

قش نانآ  درک  داهنـشیپ  ءامیت »  » نایدوهی هب  ار  هیزج  تخادرپ  ای  مالـسا  شریذپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هک  یماگنه  رد 
 ( . 380 دادن (  خر  یگنج  الصا  اجنآ  رد  دندرک و  لوبق  ار  مود 

 . تسا هتفرگ  رارق  هنیدم  ءامیت و  نیب  يرقلا  يداو  تسا و  هتفرگ  رارق  ماش  زا  هلحرم  هلصاف 8  رد  ءامیت 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

 . قارولا رکب  یبا  فنصم  هعیرذلا ج 3 ص 173 ،  [- 315]

 . راثالا ج 2 ص 11 لکشم  سیمخلا ج 2 ص 58 ،  خیرات  [- 316]

 . هیقفلا ج 1 ص 203 رضحی  نم ال  یفاکلا ج 4 ص 562 ،  سیمخلا ج 2 ص 58 ،  خیرات  [- 317]

 . 184 ریدغلا ج 3 ص 127 ،  باتک  [- 318]

 . بلاط ج 2 ص 353 یبا  لآ  بقانم  [- 319]

 . یفطصملا ج 1 ص 548 قوقح  فیرعتب  افشلا  [- 320]

 . بقانملا 306 ح 301 [- 321]

 . ریبکلا ج 24 ص 145 ح 382 مجعملا  [- 322]

 . هیقفلا سلاجملا ص 249 و  سئارع  ریسفت  یف  یبلعثلا  [- 323]

 . هوبنلا ص 132 مالعا  [- 324]

 . راثألا ج 2 ص 11 لکشم  [- 325]

 . صاوخلا ص 53 هرکذت  [- 326]

 . هیوبنلا ج 1 ص 201 هریسلا  [- 327]

 . بلاطلا 388-381 هیافک  [- 328]
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 . نیطمسلا ج 1 ص 183 ح 146 دئارف  [- 329]

 . ریبکلا 24 ص 145 یناربطلا  [- 330]

[- 331]
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 . يرابلا ج 6 ص 222 حتف 

 . يراقلا ج 15 ص43 هدمع  [- 332]

 . لامعلا ج 12 ص 348 ح 35353 زنک  [- 333]

 . يربکلا ص 2 ص 310 صئاصخلا  [- 334]

 . هعونصملا ج 1 ص 341-336 یلاللا  [- 335]

 . ءافولا ج 3 ص 822 ءافو  [- 336]

 . هیندللا ج 2 ص 528 بهاوملا  [- 337]

 . هقرحملا 128 قعاوصلا  [- 338]

 . هیبلحلا ج 1 ص 386 هریسلا  [- 339]

 . یبیصخلا 123 يربکلا ،  هیادهلا  قودصلا 27 ،  نیدلا ،  لامک  [- 340]

 . يربکلا ص 123 هیادهلا  [- 341]

 . سمشلا دجسم  نآ  هیدیزم و  هلح  کیدزن  قارع  رد  تسا  یلحم  مسا  [- 342]

 . دناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  ندرب  ورف  اب  دنوادخ  هک  طول  موق  ياهرهش  [- 343]

 . توص ریرص :  [- 344]

 . یلماعلا ج 3 ص 469 رحلا  هعیشلا  لئاسو  هیقفلا ج 1 ص 204 ،  هرضحی  نم ال  [- 345]

 . هیقفلا ج 1 ص 203 هرضحی  نم ال  [- 346]

 . يربکلا ص 123 هیادهلا   ، 32 تایآ 31 -  هروس ص  [- 347]

 . 184 ینیمالا ج 3 ص 127 -  ریدغلا  باتک  [- 348]

 . صاوخلا ص 54 هرکذت  [- 349]

 . فارشالا ج 1 ص 83 باسنا  [- 350]
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 . نانبل توریب ،  یملعا  پاچ  يربطلا ج 2 ص 303  خیرات  [- 351]

متاح ج 1 ص یبا  ظفاحلا  هریس  دعس ج 2 ص 115 ،  نبا  تاقبط  یبهذ ص 436 ،  يزاغم  ریثا ج 2 ص 221 ،  نبا  خیرات  [- 352]
 ( . 497  : 7 يرابلا (  حتف  ماشه ج 3 ص 352 ،  نبا  هریس  نالحد ج 2 ص 17  نبا  خیرات   305

 . ریثک ج 4 ص 209 نبا  خیرات  [- 353]

 . ملسم ج 14 ص 179 یلع  يوونلا  حرش  [- 354]

رد ار  نآ  یحلاص  [- 355]
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 . تسا ج 5 ص 208 هدرک  لقن  هیماشلا  هریسلا 

 . 322 ریثک ج 6 ص 317 -  نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  [- 356]

 . فلؤم ص 196 رثا  هفیقسلا  باتک  هب  دینک  هعجارم  [- 357]

 . يدقاو ج 2 ص 673 يزاغم  [- 358]

 . ضایع ج 1 ص 107 یضاقلا  ءافشلا  يدقاو ج 2 ص 678 ،  يزاغم  [- 359]

 . هزمح نب  یلع  نب  دمحم  دمحا  دنسم  یف  هیاور  هل  نم  باتک  [- 360]

دمحا ج 3 ص 2 دنـسم  271 و   - 239  - 198 هخیرات ص 71 -  هفیلخ ص 96 و  تاـقبط  رد ص 3781 .  ار  نآ  دوادوـبا  [- 361]
هرامش هبیـش ص 13  نبا  فنـصملا  تسا ،  هدمآ  ربمایپ  ياذـغ  زا  هچنآ  باب  رد  يذمرت ص 163  لئامـش   ، 429 ص 291 ،  ربحملا 

 . 15382

 . ریثا ج 2 ص 221 نبا  خیرات  [- 362]

 . مکاحلا ج 3 ص 60 كردتسملا  [- 363]

 . ریثک ج 4 ص 209 نبا  خیرات  يرابلا ج 7 ص 497  حتف  [- 364]

 . ثیدح 32189 لامعلا ج 11  زنک  [- 365]

 . توریب رکفلاراد  يراخبلا ج 4 ص 66  حیحص  [- 366]

 . هیاهنلا ج 1 ص 222 منیبن  ارت  زگره  ورب  دوش  یم  هتفگ  لجرلا  بانج  [- 367]

 . يدقاو ج 2 ص 706 يزاغم  [- 368]

 . ملسم ج 12 ص 82 یلع  يوونلا  حرش  [- 369]

 . هغالبلا ج 4 ص 37 جهن  حرش  هتسلا ج 3 ص 136 ،  حاحصلا  یف  هسمخلا  لئاضف  [- 370]

 . هغالبلا ج 4 ص 37 جهن  حرش  [- 371]

 . یقهیب ج 6 ص 301 ننس  [- 372]

 . هیآ 16 لمنلا  [- 373]
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 . ریدغلا ج 7 ص 195 یقهیب ج 6 ص 301 ،  ننس  [- 374]

حرش يرهوج ص 104 ،  رکبوبا  هفیقسلا  [- 375]
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 . یبلح ج 2 ص 363 يربط ج 2 ص 448 ،  خیرات  نادلبلا 36 ،  حوتف  هغالبلا ج 6 ص 210 ،  جهن 

ریثا نبا  خیرات  رثالا ص 144 ،  نویع  بدألا ج 17 ص 268 ،  هیاهن  يربط ج 3 ص 16 ،  خیرات  یبهذ ص 442 ،  يزاغم  [- 376]
 . مکاحلا ج 3 ص 40 كردتسملا  يراخب ج 7 ص 235 ،  ننس  ج 2 ص 222 ، 

 . يدقاو ج 2 ص 715 يزاغم  [- 377]

 . فلؤم ج 2 ص 387 نیتفیلخلا  تایرظن  هب  دوش  هعجارم  [- 378]

 . یناهفصالا ص 42 هوبنلا  لئالد  یناربطلا ج 6 ص 224 ،  ریبکلا  مجعملا  يذمرتلا ج 1 ص 202 ،  حرش  يذوحالا  هفحت  [- 379]

 . 711 يدقاو ج 2 ص 710 -  يزاغم  [- 380]

اهتلالد اهتربع و  مهن :  شخب 

زا یخرب  هک  مینک  یم  هظحالم  ار  يرثؤم  ياه  هزومآ  اهتمکح و  جـیاتن و  میتشاگن  ار  نآ  هک  ربیخ  هوزغ  عوضوم  هب  هعجارم  زا  سپ 
 : تسا ریز  بیترت  هب  اهنآ 

رد وا  اب  هک  مه  ناگدننک  رکم  تنایخ و  زا  دنتـشاد و  هبراحم  یـصاخ  وحن  هب  مادـک  ره  اب  شیوخ  يوربور  نایدوهی  اب  ادـخ  لوسر 
 . دومن هبراحم  رگید  یعون  هب  دندرک  یم  دیدهت  ار  هنیدم  تینما  مئاد  دندومن و  هبراحم  قدنخ  هکرعم 

رد دنتـشگزاب  هیبیدـح  زا  هکنآ  زا  سپ  ناناملـسم  میبای  یم  رد  ار  تعرـس  عون  کی  ربیخ  هب  وا  لوصو  ادـخ و  ربمایپ  تکرح  رد  اـم 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  سپ  دنزاس  زهجم  هدامآ و  ربیخ  تهج  ار  دوخ  هک  مامت  هام  کی  رگم  دندرکن  ادیپ  رارقتـسا  هنیدم 

داهج داهتجا و  ششوک و  لها  هکلب  دوبن  حیرفت  شیاسآ و  لها  ( 
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 . دوب

وا دشاب  هدرب  دح  نیرخآ  ات  ار  يروهرهب  تیاهن  شیرق  اب  هحلاصم  زا  هک  دومن  ششوک  یعـس و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
ار شیرق  شیوخ ،  نانمـشد  لودـج  زا  ربـیخ  دوهی  نتخاـس  رود  دوب و  ناـنآ  رابکتـسا  توربـج و  شیرق و  رکم  تناـیخ و  هب  انـشآ 
دـمآ و راک  دارفا  لاجر و  مه  حالـس و  دوب و  لام  مه  ربیخ  رد  نوچ  دوزفا  یم  ناناملـسم  يورین  تردـق و  رب  دومن و  یم  فیعـضت 

 . دومن یم  فیعضت  ار  نانآ  رارقتسا  تینما و  ربیخ  هکم و  نیب  ناناملسم  ندش  عقاو 

اب هک  يا  هدـهاعم  رطاـخ  هب  شیرق  دروآ و  تسد  هب  ار  حـتف  يزوریپ و  ربـیخ  زور  تسیب  هرـصاحم  زا  سپ  مظعا  لوسر  يودرا  سپ 
نافطغ و هلیبق  نیب  مالسا  هاپس  رارقتسا  دنشاب و  هتشاد  یتلاخد  گنج  نیا  رد  دنتـسناوتن  دنتـشاد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر 

 . دیدرگ نایدوهی  هب  نافطغ  کمک  ندناسر  عنام  ربیخ ، 

 ) یلع رمع و  رکب و  یبا  دوجو  رد  رادومن  هک  دوب  گنج  هصرع  هب  هدنامرف  هس  نداتـسرف  ربیخ ،  هکرعم  رد  مهم  روما  رگید  زا  و   . 2
 . تشگ یم  مالسلا )  هیلع 

سپ دنا  هدش  ریبعت  وسرت )  اهباتک (  رد  هک  دـنداد  ناشن  فعـض  هدوب و  كانـسرت  فئاخ و  يربهر  همانرب  رد  نیتسخن  تیـصخش  ود 
 ( 381 دنک ( .  یم  باطخ  وسرت  ار  نانآ  زین  يو  دنناوخ و  یم  وسرت  ار  وا  شنایهاپس  نانآ  زا  یکی 

دوهی و نیملسم و  فوفص  رد  نآ  رابخا  سپ  دوب  هدروخ  تسکش  يربهر  تدایق و  همانرب  هب  تبـسن  حاضتفا  نیرتگرزب  ربیخ  هکرعم 
راشتنا رواجم  قطانم 
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 . یپ رد  یپ  یلاوتم و  زور  ود  رد  رفن  ود  تمیزه  مه  نآ  تفای 

ادخ نیدحوم و  ررـض  دوهی و  عفن  هب  گنج  دوب  کیدزن  دـیدرگ و  تیوقت  نایدوهی  تایحور  فیعـضت و  ناناملـسم  تایحور  سپ 
بقع تسکش و  راچد  ات  دیایب  هکرعم  نیمزرـس  هب  هک  دندیـشک  یم  ار  يرگید  يوسرت  ناولهپ  راظتنا  نایدوهی  دبای و  رییغت  ناسانش 

ات دنزاس و  دراو  راصنا  هب  ار  تمیزه  دنیایب و  نوریب  اهژد  اه و  هعلق  زا  هک  يدح  هب  دور  الاب  ربیخ  هاپس  تایحور  هکلب  ددرگ  ینیـشن 
 . دنسرب هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ (  رداچ 

ار شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  رارق  يدرم  راـیتخا  رد  ار  مچرپ  ادرف  دروآرب :  داـیرف  ناربماـیپ  متاـخ  هک  دوـب  یتـیعقوم  نینچ  رد 
هلمح وا  دنادرگ  یم  نیملـسم  بیـصن  ار  حتف  وا  تکرب  هب  دـنوادخ  دـنراد  یم  تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود 

هیلع بلاطیبا (  نب  یلع  غارـس  هب  ار  یـسک  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  دـش  حبـص  یتقو  تسین  هدـننک  رارف  تسا و  هدـننک 
دوهی و نامرهق  وا  دمآ  نوریب  تیدـحا  تردـق  رب  دامتعا  لکوت و  یلاع و  هیحور  نآ  اب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  سپ  داتـسرف  مالـسلا ) 
دوهی و هاشداپ  سپ  تخاس  راچد  ثراح  تشونرس  هب  زین  ار  رسای  مود  هدنامرف  سپس  تشک  ار  بحرم  ردارب  ثراح  نانآ ،  هدنامرف 

نیا هب  دراذـگب  هکرعم  هصرع  هب  اپ  دـیآ و  نیئاپ  تنطلـس  تخت  زا  هک  دـش  راچان  يدوهی  بحرم »  » هب موسوم  ناـنآ  گرزب  ناـمرهق 
زورید و هک  نانچنآ  دزاس  دراو  نیملسم  ههبج  رب  ار  رارف  تمیزه و  هک  دیما 
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 . دنتخاس دراو  رمع  رکبوبا و  هتشذگ  هدنامرف  ود  هب  زوریرپ 

موی نیماـیملا  نیلجحملا  زعلا  دـئاق  نیملـسم و  ناولهپ  تاـظحل  ناـمه  رد  داد  یم  نـالوج  ار  دوخ  بسا  گـنج ،  نادـیم  رد  بحرم 
گنس هراپ و  ار  ینهآ  دوخ  هالک  هک  تخاون  وا  رب  يراک  رایسب  تبرـض  سپ  دیدرگ  نابات  مالـسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  همایقلا 

 ( 382 تفرگ ( .  رارق  شیاهنادند  رد  راقفلاوذ  سپ  درک  هقش  ود  ار  شا  همجمج  مین و  ود  ار 

دـندش و هدـنهانپ  شیوخ  ياه  هعلق  هب  زرل  سرت و  اب  دـندومن و  ینیـشن  بقع  مزهنم و  ناـیدوهی  دـنداد و  رـس  ریبکت  ناناملـسم  سپ 
دنلب هعلق  رد  درب و  هلمح  نانآ  هب  مالسلا )  هیلع  یلع (  هک  دوب  یتیعقوم  نینچ  رد  دندرگنرب  نیملسم  گنج  هب  هک  دندیزرویم  رارـصا 

بوعرم كانـسرت و  هک  یلاح  رد  دـندش  میلـست  سپ  داد  رارق  هلمح  دروم  ار  نانآ  اههاگـشیاسآ  اه و  هنایـشآ  رد  دـنکرب و  ار  نانآ 
 . دندوب

يربـهار و نـیا  دـنتفایرد  رازراـک  رد  ار  نآ  تـیمها  دنتخانـش و  ار  هناعاجـش  يربـهر  مدرم  هـک  دوـب  هناعاجــش  هـلمح  نـیا  زا  سپ 
 : تسا هدومرف  ربیخ  هعلق  ندنک  زا  سپ  شدوخ  مالسلا )  هیلع  یلع (  هک  نانچنآ  دراد  لاعتم  يادخ  رب  هیکت  دامتعا و  هک  یهدنامرف 

 ( 383 مدنک ( » یهلا  توق  اب  هکلب  مدنکنرب  ینامسج  يورین  توق و  اب  ار  ربیخ  رد  نم  »

هدـید و نایز  نآ  زج  يربهر  تدایق و  تسا و  دنلبرـس  زوریپ و  تسا  لاعتم  دـنوادخ  رد  بوذ  هک  يربهر  دـنتفایرد  ناناملـسم  سپ 
نیا دیشخرد و  یئالاب  دح  رد  ناناملسم  رظن  رد  مالسلا )  هیلع  یلع (  هراتس  سپ  تسا  یشالتم 
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ادخ ربمایپ  هک  هیهلا  تلزنم  ثیدح  نآ  هوالع  هب  دوب  مالـسلا )  امهیلع  یلع (  دمحم و  رب  نایدوهی  شیرق و  هنیک  لماوع  زا  یکی  رما 
ریحتم توـهبم و  ار  اـهلقع  هک  درک  ادـیپ  قـقحت  مالـسلا )  هیلع  یلع (  قـح  رد  يا  هزجعم  دـندومرف و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  قـح  رد 
سمش در  ناتساد  سپ  دوب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم (  یـصو  رب  لاعتم  يادخ  يوس  زا  باتفآ  ندش  هدنادرگرب  نآ  تخاس و 
هثداح نیا  زا  گرزب  ياملع  سپ  تسا  هدرکن  تبث  ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  تفاـی  ققحت  یلع  ماـن  اـب  هک  دوب  یهلا  هزجعم  نیرتگرزب 

 . تسا هدومن  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  باتک  هتسراو  ناملاع  نیا  زا  یکی  یطویس  دنا و  هتشگ  رثأتم 

یطئارـش اهدیق و  ساسا  رب  يزوریپ  نآ  دومن و  نایب  ار  نآ  يزوریپ  قح و  درکیور  رکم و  ردغ و  درگ  بقع  تمیزه و  ربیخ  هکرعم 
 . ناناملسم اب  وا  لوسر  ادخ و  یتسود  وا و  لوسر  ادخ و  اب  ناناملسم  یتسود  طیارش  نآ  زا  یکی  دوب : 

هفئاـط یئارگ و  موق  قوف  مالـسا  نداد  رارق  گرم و  زا  فوـخ  هکنآ  یب  تسا  ادـخ  هار  رد  ناملـسم  تکرح  عاـفد و  رگید  طرـش  و 
 . هریغ يزاب و 

ناونع هب  نایدوهی  هب  رارقا  فارتعا و  تسا  هدیـشخب  رارمتـسا  نآ  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هکرعم  نیا  رد  یقـالخا  ياـیاضق  زا  و 
ربمایپ لاح  نیع  رد  دـندوب  هدروآ  مهارف  ءاذـیا  لماوع  زا  ناـیدوهی  هک  هچنآ  مغر  یلع  تسا  یهلا  ینامـسآ و  نید  هب  ندوب  نیدـتم 

ناشدوخ تساوخرد  هب  انب  هک  تشاذگ  یقاب  دوخ  عرازم  یضارا و  رد  نانآ  ادخ 
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هچنآ ار و  نانآ  سوفن  لافطا و  نانز و  هن  تفرگ  ار  نانآ  یـضارا  لاوما و  ادـخ  ربمایپ  ینعی  دـننک ،  راک  لوصحم  فصن  ساـسا  رب 
نیا دنیامن  جارخا  ماش  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هدومن  تیـصو  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  دـنا  هدوزفا  ناتـساد  نآ  هب  اهدـعب 

 ( 384 تسا ( .  هدش  هتخاس  رابحالا  بعک  دوهی  میعز  تسد  هب  هک  تسا  یلعج  تیاور  کی 

هکرعم رد  هعقاو  نیا  دروآ و  دوجوب  ناناملـسم  تسکـش  دوهی و  يزوریپ  دروـم  رد  شیرق  ناـیم  یلاـیخ  يداـش  شیرق ،  هکرعم   . 4
دندرگ زوریپ  ادخ  ربمایپ  رب  نزاوه  هلیبق  هک  دنتشاد  وزرآ  نانآ  اریز  شیرق  يرهاظ  ندش  ناملسم  مغر  یلع  دیدرگ  رارکت  زین  نینح 

 ( 385 دراد ( .  همادا  رمحا  يایرد  رانک  ات  نانآ  ینیشن  بقع  دوب  هتفگ  نایفسوبا  نوچ 

* * *

؟  تسا یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هب  یسک  هچ  مهد :  شخب 

زا يرجه  مهن  لاس  بجر  هام  لوا  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ   : » دـنا هتفگ  یقهیب  یبوقعی و  يرذالب ،  لبنح ،  نب  دـمحا 
 ( . 386 دراذگ ( » نیشناج  هنیدم  رد  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  دش و  جراخ  هنیدم 

نیشناج ار  نوراه  یسوم ،  هک  نانچنآ  دوب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  نیشناج  مالسلا )  هیلع  یلع (  سپ 

 ( 387 یِمْوَق ( » ِیف  ِینُْفلْخا   » تسا هدمآ  نآرق  رد  تفر و  یم  روط  هوک  هب  هک  یماگنه  داد  رارق 

 ! هدب رارق  نیشناج  مدوخ  موق  نایم  رد  ارم 

تباث زین  یلع  رب  يربمایپ  توبن و  زج  تسا  هدـمآ  هیآ  رد  هک  نوراه  ياهتلزنم  مامت  تلاسر ،  خـماش  ماقم  نتخاس  نیزگیاج  نیا  رد 
زا تسا و  هدیدرگ 
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 . دشاب یم  تماما  نامه  يرما » یف  هکرشا   » زا دارم  هک  نانچنآ  دوب  یئاوشیپ  تماما و  وا  ياهتلزنم 

درک ضرع  مالسلا )  هیلع  یلع (  داد  رارق  نیشناج  هنیدم  رد  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  یماگنه 
نم و هب  زج  هنیدم   : » دندومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  یهد ؟  یم  رارق  نیـشناج  هفیلخ و  لافطا ،  نانز و  رانک  رد  ارم  ایآ 
زج یشاب  هتشاد  یـسوم  هب  تبـسن  ار  نوراه  تلزنم  نامه  نم  هب  تبـسن  وت  هک  یتسین  دونـشخ  یـضار و  وت  ایآ  درادن  یگتـسیاش  وت 

نمؤم ره  یلو  وت  یشاب و  هدوب  نیـشناج  هفیلخ و  وت  هکنیا  زج  مورب  نم  هک  تسین  راوازـس  و  درادن » دوجو  يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ 
ینیشناج تفالخ و  هب  مالسلا )  هیلع  یلع (  ماما  هکنیا  زا  دندوب  نارگن  رایسب  نایفارطا ،  زا  یخرب   ( 388 یتسه (  نم  زا  دعب  هنمؤم  و 

تیمورحم سأی و  تموکح و  رما  رب  مشاه  ینب  هبلغ  هرطیـس و  عقاو  رد  لمع  نیا  نوچ  دـسرب و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ 
 . دوب تموکح  تفالخزا و  شیرق 

هفیلخ و هرونم  هنیدـم  رب  ار  وا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  هک  دـش  هتخانـش  رتشیب  هاگنآ  مالـسلا )  هیلع  یلع (  هیهلا  تفالخ 
هب نوراه  یـسوم و  فئاظو  دومن و  فیـصوت  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  ناونع  هب  ار  وا  دیامن و  تظفاحم  نآ  زا  ات  داد  رارق  نیـشناج 

يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  يِرْدَص َو  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق   : » دیامرف یم  فیصوت  دنوادخ  هک  دوب  يا  هنوگ 
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 ( 389 يِْرمَأ ( » ِیف  ُهْکِرْشَأ  يِرْزَأ َو  ِِهب  ْدُدْشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  ِیلْوَق َو  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  َو 

 ( 390 َنیِدِسْفُْملا ( » َلِیبَس  ِْعبَّتَت  ِْحلْصَأ َو ال  یِمْوَق َو  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاق  «َو 

ریزو و دـنبایرد و  ارم  نخـس  ات  اشگزاب  منابز  زا  ار  یگتفرگ  هدـقع و  نک و  ناسآ  ار  مراک  امن و  تیانع  ردـص  هعـس  اراـگدرورپ !  »
نوراه شردارب  هب  یـسوم   » و هد » رارق  کیرـش  نم  راک  رد  ار  وا  اـمن و  مکحم  نآ  اـب  ار  میوزاـب  هدـب و  رارق  مدوخ  لـها  زا  یکمک 

« . امنم يوریپ  نارگداسف  شور  زا  نک و  هشیپ  حالصا  شاب و  نم  نیشناج  نم  موق  نایمرد  تفگ : 

ار مالسلا )  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  لئاضف  هک  دنتشاد  ششوک  یعـس و  هیما  ینب  نیطایـش  هک  تسا  نآ  بیرغ  بیجع و  ياهراک  زا 
یفخم ندناشوپ و  يارب  یهار  دیدرگ و  رشتنم  فانکا  قافآ و  رد  یپ  رد  یپ  رتاوتم و  تروص  هب  تلیضف  نیا  نوچ  دنراد و  هدیشوپ 

ار نآ  نئارق  عوضوم و  دهاوش  دنزاس و  فیرحت  ار  نآ  تلالد  دننک و  یلاخ  دوخ  ياوتحم  زا  ار  نآ  دنتساوخ  دوبن  نآ  نتـشاد  هاگن 
ّدس نایرج  رد  هچنآ  دننامه  دنیامن  داجیا  يرگید  صخش  اب  یهباشم  تلیضف  دنا  هتـساوخ  هک  صاخ  درگـش  نیا  اب  دنزاس .  شوشم 
زاب دجسم  هب  هک  ییاه  هنزور  اهرد و  مامت  هک  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  یتقو  نوچ  دندرک  تسرد  دجـسم  باوبا 

ماگنه نیا  رد  سپ  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  باب  زج  دنتسب  ار  باوبا  مامت  دندنبب  دوب  هدش  هدوشگ 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( 391 رکب ( » یبا  هنزور  زج  دیدنبب  ار  باوبا  مامت  هک   : » دندرک تسرد  یگتخاس  ثیدح 

 ! دندرک شومارف  ار  نامثع  رمع و  ياه  هنزور  یلو 

نوراه هلزنمب  ینم  تنا   : » دیامرف یم  هک  یئاج  دندومن  حیحصت  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  يوبن (  ثیدح  كوبت  هوزغ  ناتـساد  رد  و 
يدوهی هملسم (  نب  دمحم  هلآو ، )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  ینیـشناج  دروم  رد  هک  یئاج  ثیدح  لعج  اب  هکنیا  زج  یـسوم » نم 

 . دنداد رارق  یلاو  هنیدم  رب  ار   ( 392 هطفرع (  نب  عابس  ای  قباس ) 

يدقاو راتفگ 

تروص هب  ناوارف  دمآ  تفر و  هک  سب  زا  دوب  ناناملـسم  شیپ  زور  ره  ماش  تاشرازگ  رابخا و  دیوگ :  یم  دوخ  يزاغم  رد  يدـقاو 
نانآ هنالاس  يزور  لقره  دنا و  هدومن  يروآ  درگ  ماش  رد  ار  يریثک  تیعمج  نایمور  هک  دندومن  رکذ  دندمآ و  یهورگ  تفرگ  یم 

هداتسرف و ءاقلب  ات  ار  دوخ  ناگنهآ  شیپ  تسا و  هدرک  بلج  ار  هلماع  ناسغ و  ماذج ،  مخل ،  ياههورگ  نانآ  هارمه  تسا و  هداد  ار 
دندوب هتفگ  هک  دوب  ینخس  یلو  تشادن  تقیقح  عوضوم  نیا  هتبلا  تسا  هدنام  صمح  رهـش  رد  لقره  دوخ  دنا و  هدز  ودرا  اجنآ  رد 

رثا رب  سرت  ساره و  نیا  دوبن و  نایمور  زا  رت  كانساره  ینمشد  ناناملـسم  شیپ  دنتخاس و  رـشتنم  ار  ربخ  نیا  دننک  شخپ  ار  نآ  ات 
هوزغ مه  ادـخ  لوسر  لئاسو و  تاناکما  ددـع و  هدـع و  زا  دـندوب  هدـید  اهنآ  زا  راـجت  دـمآ  تفر و  رثا  رد  هک  دوب  یتادـهاشم  نآ 

 . دوب هداد  ماجنا  دیدش  يامرگ  رد  ار  كوبت 

لوسر تشگزاب  زا  سپ 
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ناناملسم خیرات  نیا  زا  سپ  دوب  هدیزگ  تماقا  هنیدم  رد  هام )  تفه  بجر (  ات  هجحیذ  هام  زا  فئاط  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ ( 
ّتیعقوم رد  مدرم و  راشفرپ  تخـس و  نامز  کـی  رد  رما  نیاو  دـنزاس  هداـمآ  ناـیمور  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  هک  داد  تیرومأـم  ار 

دوخ ياهناب  هیاس  اه و  هویم  رانک  رد  دنتـشاد  تسود  مدرم  دوب ،  اه  هویم  ندیچ  ماگنه  هب  اهیدابآ و  یکـشخ  لاس  ترارح و  تدـش 
ماش يوس  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  یلو  دندرمـش  یم  اوران  ار  ناتخرد  اه و  هویم  زا  ندـش  رود  ندـیچوک و  دنـشاب و 

هک دومن  قیوشت  بیغرت و  ار  نادنمتورث  رتشیب  مالسا  رـشن  هب  قایتشا  تهج  رد  درک و  تکرح  بلاطیبا  نب  رفعج  یهاوخنوخ  تهج 
 . دندومن تیوقت  ار  نادنمزاین  نافیعض و  دندروآ و  ار  دوخ  ياهناسحا  اه و  هقفن  نانآ  دنزادرپب  ار  داهج  ياه  هنیزه 

 ، دـنا هتـشاذگ  مور  هوزغ  ار  هوزغ  نیا  رگید  مان  دوب و  مک  تاقفن  نوچ  دنتـشاذگ  ترـسع » هاپـس   » ار یـشک  رکـشل  ودرا و  نیا  ماـن 
 . سأر رازه  هد  اهبکرم  نابسا و  دادعت  دوب و  نت  رازه  یس  ناناملسم  دادعت   ( 393 ماش (  يرقلا و  يداو  نیب  ام  دوب  یلحم  مان  كوبت 

 ( 394 ) 

تشاد و یم  هگن  هدیـشوپ  ار  اهفدـه  دـصاقم و  ًاعون  هک  تشاد  نایرج  لاور  نیا  رب  اهگنج  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ 
نیگنس طئارش  نامز و  دوب و  رود  تفاسم  ینالوط و  هار  نوچ  دروم  نیا  رد  زج  تشاد  یم  هگن  هدیشوپ  ار  دوخ  یماظن  ياهتیرومأم 

ناوارف نانمشد  دادعت  و 
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تـشاد دوجو  ناکم  نامز و  رظن  زا  هک  یتهارک  همه  اب  دـنتخاس  یم  زهجم  ار  دوخ  مدرم  تسا  مور  ام  فدـه  هکنیا  راهظا  اـب  دوب و 
 . دندوب هداد  ناشن  رت  گرزب  یلیخ  ار  نانآ  اب  گنج  نایمور  رکذ  نوچ 

راصنا زا  رفن  تفه  نانآ  دندمآ و  یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  روضح  هب  هیرگ  لاح  رد  تسد  گنت  ناناملـسم  زا  ینادرم 
 : تسا هدمآ  نآرق  رد  دنتشادن  دوخ  نوچ  دنک  لمح  گنج  هب  ار  نانآ  هک  دنتساوخ  یم  بکرم  ادخ  ربمایپ  زا  دندوب و  نارگید  و 

 ( 395 َنوُقِْفُنی ( » ام  اوُدِجَی  ّالَأ  ًانَزَح  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  اْوَّلَوَت َو  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  ام  ُدِجَأ  «ال 

دوب کشا  زا  رپ  ناشنامـشج  هک  یلاـح  رد  دنتـشگرب  ناـنآ  میاـمن  ادـیپ  دـنک  لـمح  ار  امـش  هک  ار  يا  هلیـسو  مناوت  یمن  نم  دومرف 
« . دننک هقفن  هار  نیا  رد  هک  دنرادن  يزیچ  هکنیا  زا  دندوب  كانهودنا 

نب نمحرلادبع  یلیلوبا  اب  يریـضن  بعک  نب  ریمع  نب  نیمای  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  دیوگ :  یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
تـسا هدش  ثعاب  یلماع ،  هچ  تسا  هتفگ  نانآ  هب  سپ  دندرک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدومن  تاقالم  لفغم  نب  هللادـبع  بعک و 

؟  دینک یم  هیرگ  امش  هک 

مه ام  شیپ  دیامن و  لمح  ار  ام  هک  دوبن  يزیچ  وا  شیپ  رد  یلو  دتـسرفب  گنج  هب  ار  ام  ات  میتفر  ادـخ  لوسر  روضح  هب  ام  دـنتفگ : 
اب سپ  تخاـس  هشوـت  داز و  بحاـص  اـمرخ  اـب  داد و  یبـکرم  ود  ره  هب  میریگب  کـمک  نآ  زا  نتفر  نوریب  تهج  هک  تـسین  يزیچ 

ادخ لوسر 
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 . دنتفر نوریب 

هلیبق زا  نانآ  تفریذپن  ار  نانآ  رذع  لاعتم  دنوادخ  سپ  دندومن  یهاوخ  ترذعم  دندیـسر و  وا  روضح  هب  بارعا  زا  ناهاوخ  رذع  و 
دومن و عورـش  ار  دوخ  رفـس  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  سپـس  دوب  هضحر  نب  ءامیأ  نب  فافخ  نانآ ،  زا  یکی  دـندوب  رافغ 

يرتش رب  هرفن  هس  هرفن  ود  مالـسا  ياهورین  دومن و  تکرح  كوبت  گـنج  هب  هبنـشجنپ  زور  رد  ادـخ  ربماـیپ  دومن  زاـغآ  ار  دوخ  ریس 
ار دوخ  ياهرتش  یهاگ  هک  يدح  هب  داد  یم  تسد  نانآ  هب  يدیدش  شطع  زور  رد  دندرک  تکرح  امرگ  تدـش  رد  دـندوب و  راوس 
رد ترسع  ندروخ ،  بآ  رد  ترسع  ثعاب  یبآ  یب  نیا  دندیشون و  یم  ار  نآ  بآ  دندرشف و  یم  ار  نآ  ناد  بآ  دندرک و  یم  رحن 

 ( 396 دوب ( .  هقفن  رد  ترسع  تراهط و 

تکرح كوبت  يوس  هب  دوب  يزور  دـنچ  ادـخ  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  تشگرب  لزنم  هب  مرگ  زور  کی  رد  ملاس  هلیبق  دارفا  زا  همثیخ  وبا 
بآ اب  ار  دوخ  تخت  اهنآ  زا  مادـک  ره  تشاد و  رارق  طایح  رد  هک  دومن  هدـهاشم  تخت  ود  يور  ار  دوخ  رـسمه  ود  سپ  دوب  هدرک 

دیـسر و اهتخت  برد  هب  دش و  طایح  دراو  هک  یماگنه  دندوب  هدومن  هیهت  یماعط  دنتـشاد و  هارمه  یکنخ  بآ  دندوب و  هدرک  سیخ 
داب و هاگیاج  رد  ادـخ  لوسر  ابجع !  تفگ :  همثیخوبا  دـندوب  هدومن  هدامآ  اذـغ  زا  هک  یئاهزیچ  نآ  اب  تسیرگن  دوخ  رـسمه  ود  هب 

ماعط درس و  بآ  کنخ و  ياه  هیاس  ریز  مه  نم  درب و  رس  هب  مرگ  ياوه 
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امش زا  مادکچیه  تخت  دراو  نم  ادخ  هب  تفگ  تسین و  تورم  فاصنا و  زا  نیا  تسا ؟  اور  ایآ  مرب  رس  هب  ور  ابیز  نارـسمه  ایهم و 
لئاسو نانآ  مدرگ  قحلم  ادـخ  لوسر  هب  ات  دـینک  هدامآ  نم  يارب  يا  هلحار  داز و  سپ  مناـسرب  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  اـت  موش  یمن 

یم كوبت  رب  لزان  هک  هاگنآ  تفایرد  ار  وا  هک  نآ  ات  دوب  ادخ  ربمایپ  ریسم  يوجتسج  رد  داتفا و  هار  هب  وا  دندومن . . .  هدامآ  ار  رفس 
هب ات  دـندش  قیرط  قیفر  وا  اب  نانیا  دوب  ادـخ  ربمایپ  يوجتـسج  رد  مه  وا  هک  تفاـی  هار  نیب  رد  ار  یمجح  نب  ریمع  همثیخوبا ،  دـش . 

لوسر روضح  هب  ات  ینامب  بقع  نم  زا  وت  ادابم  مراد  گرزب  هانگ  کی  نم  تفگ  بهو  نب  ریمع  هب  همثیخوبا  دـندش  کیدزن  كوبت 
لوسر ای  دنتفگ :  مدرم  دوب  كوبت  رب  لزان  وا  دندش و  کیدزن  ادخ  لوسر  هب  هکنیا  ات  دندومن  ریـسم  ریـس  مه  اب  ود  ره  میـسرب  ادـخ 

ادخ لوسر  تفگ :  مالس  تفاتـش و  ادخ  لوسر  روضح  دیـسر و  هک  یماگنه  تسه  همثیخوبا  نیا  ادخب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا ( 
ریخ ياعد  وا  قح  رد  تسا و  ریخ  دومرف  ادـخ  ربمایپ  تفگ :  ادـخ  لوسر  هب  ار  نایرج  سپـس  همثیخابا  يا  وت  رب  داـب  هتـسیاش  دومرف 

 ( 397 دومن ( . 

ار مدرم  نآ  هاچ  زا  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  دوب )  دومث  داع و  موق  لزانم  هک  یلحم  دیـسر (  رجح »  » لحم هب  هک  یماگنه  مالـسا  ربمایپ 
ادخ ربمایپ  دندیچوک  اجنآ  زا  هک  یماگنه  داد  بآ 
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دـیهدب و نارتش  هب  دـیا  هدـیچ  نآ  تاتابن  زا  هچ  ره  دـیریگن و  ءوضو  دـیروخن و  يزیچ  نآ  بآ  زا  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ) 
هدوب یبحاصم  قیفر و  هارمه  هکنیا  زج  دیورن  نوریب  دیدش  داب  شزو  لاح  رد  امـش  زا  مادـکچیه  دـیروخن و  ار  نآ  زا  يزیچ  دوخ ، 
دسرب مه  امش  هب  هک  دیشاب  نآ  زا  نایرگ  هکنیا  رگم  دندرک  ملظ  ناشدوخ  هب  هک  دیوشن  دراو  یناسک  ياهنکسم  هب  دومرف :  دیشاب و 
دومث ياههاچ  زا  نانآ   ( 398 دییامن ( .  چوک  لحم  نآ  زا  ات  دـیریگب  دوخ  يابع  اب  ار  دوخ  تروص  همه  دوب  هدیـسر  نانآ  هب  هچنآ 

نآ زا  نارتش  هک  داد  چوک  یهاچ  هب  ار  نانآ  دنزیر و  نوریب  ار  اهنآ  دومرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  دـندوب  هتـشادرب  بآ 
هک هدـعاس  ینب  دارفا  زا  نت  ود  رگم  دـنداد  ماجنا  دوب  هدومن  رما  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  یئاهراک  مدرم  سپ   ( 399 دندروخ ( .  یم  بآ 

شیوخ تجاح  ياضق  تهج  هکنآ  اما  شیوخ  رتش  يوجتـسج  تهج  يرگید  دوب و  هتفر  نوریب  یتجاح  ياضق  تهج  نانآ  زا  یکی 
هب ات  تشادرب  ار  وا  دیدش  داب  دوب  هتفر  شیوخ  رتش  يوجتـسج  تهج  هکنآ  اما  دش و  هفخ  تجاح  ياضق  لحم  نامه  رد  دوب !  هتفر 

نودب مادکچیه  هک  مدوب  هدرکن  یهن  ار  امـش  نم  ایآ  دومرف :  ادـخ  ربمایپ  دـندناسر  ادـخ  ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  سپ  دـنکفا  یط  هوک 
هوک رد  هکنآ  اما  تفای و  افش  دوب  هدش  راتفرگ  قانتخا  هب  هکنآ  دومن  اعد  ادخ  ربمایپ  سپس  دیورن ؟  نوریب  بحاصم  قیفر و 
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 . دنتشگزاب هنیدم  هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دندومن  هیده  ربمایپ  هب  ار  وا  یط  هلیبق  سپ  دوب  هدش  عقاو  یط 

* * *

درک کمک  تایلیئارسا  روهظ  هب  ثیدح  نیودت  مدع  مهد :  باب 

ادخ لوسر  تنس  ندش  هابت  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  ینارگن  لوا :  شخب 

نامثع و رمع ،  رکبوبا ،  نانآ  سأر  رد  وا و  زا  شیپ  نیطالـس  هک  ار  یمهم  ياهراک  لامعا و  نآ  زیزعلادـبع ،  نب  رمع  هک  یماـگنه 
عیاض زا  تفایرد  دندوب  هداد  ماجنا  هیواعم 

رارق ماهتا  دروم  ار  نانآ  المع  دیزرو و  تفلاخم  نانآ  شور  اب  مامت  تردق  اب  سپ  دش  كانـسرت  نارگن و  یمالـسا  تعیرـش  ندـش 
هیلع هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  ثیداحا  زا  هچنآ  رگنب  دوب :  هدمآ  همان  نآ  رد  هک  تشاگن  مزح  نب  رکب  یبا  هنیدم  ملاع  هب  يا  همان  داد 

ثیداحا زج  متسه و  نارگن  ءاملع  نتفر  نیب  زا  ملع و  ندش  عیاض  زا  نم  نوچ  نک  تشاددای  سیونب و  سپ  ینک  یم  ادیپ  ار  هلآو ) 
زا لهاج  ات  دـیئامن  تسلاجم  ددرگ و  ءاشفا  شناد  ملع و  تسیاب  یم  سیونم و  ار  يرگید  زیچ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مرکا (  ربماـیپ 

لوسر شور  هریس و  ساسا  رب  زیزعلادبع  نب  رمع  سپ   ( 400 ددرگ ( .  یناهنپ  يّرس و  هکنآ  زج  دریم  یمن  ملع  نوچ  دریگ  ارف  ملاع 
زا سپ  نایوما  یلو  دـندوب  هدومن  تکرح  نآ  فلاخم  تهج  رد  هیواعم  نامثع و  رمع ،  رکبوبا ،  هک  یـشور  نآ  دومن  تکرح  ادـخ 

دنام یقاب  هدش  هابت  هدنکارپ و  نانچمه  ادخ  لوسر  شور  تنس و  دندیزرو و  تفلاخم  وا  شور  اب  دنتشک و  ار  وا  تموکح  لاس  ود 
 ، نایفسوبا نآ ،  سأر  رد  هک  یشیرق  بزح  دنتساوخ .  یم  یشرق  بزح  لاجر  نایدوهی و  هک  نانچنآ 
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نتشون فلاخم  هک  دندومن  مالعا  دنتشاد  رارق  ناربکتسم  نایغاط و  ریاس  لهج و  یبا  نب  همرکع  هبعـش و  نب  هریغم  صاع ،  نب  ورمع 
نانچمه تیعضو  دنک .  یم  اطخ  مدرم  رگید  دننام  مه  ربمایپ  هک  دوب  نیا  ناشلالدتسا  دنتـسه و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  يوبن (  تنس 

 . سابعلا ینب  يافلخ  زا  یکی  روصنم  تموکح  نامز  رد  يرجه  لاس 143  ات  رایسب  زا  یکدنا  زج  دشن  هتشون  يزیچ  دنام و  یقاب 

رد حیرج  نبا  دندومن ،  ریسفت  هقف و  ثیدح ،  نیودت  نتشاگن و  هب  عورش  143 ه )  لاس (  نیا  رد  مالسا  ياملع  دیوگ :  یم  یطویس 
نایفـس نمی ،  رد  رمقم  هرـصب و  رد  نارگید  هملـس و  نب  دامح  هبورع و  یبا  نبا  ماش و  رد  یعازوا  أطوم و  هنیدـم  رد  کـلام  هکم و 

نیا زا  شیپ  دـیوگ :  یم  هکنیا  اـت  تشاـگن  ار  يأر  هقف و  هفینحوبا ،  دومن و  فینـصت  ار  يزاـغم  مه  قاحـسا  نبا  هفوک و  رد  يروث 
یم تیاور  بترم  ریغ  حیحـص و  ياهباتک  زا  ار  ثیدح  ملع و  ای  دنتفگ  یم  يزیچ  دوخ  هتخودـنا  ظفح و  زا  نایاوشیپ  همئا و  رـصع 
لهچ دصکی و  زا  رتشیب  ثیدح  نیودت  دش  بجوم  هک  ثیدـح  نیودـت  عنم  دروم  رد  رمع  رکبوبا و  رماوا  دـش  ثعاب  ینعی  دـندومن 
یقاب تباتک  نیودت و  نودب  یمالـسا  گرزب  تما  یلو  تفریذپ  نایاپ  نایوما  تموکح  ءافلخ و  تموکح  سپ  دـنامب  هتـشونان  لاس 
تما ثاریم  نید و  ماکحا  نوچ  دـندش  نامداش  یـشرق  بزح  سپ  دوب  مالـسا  فلاخم  گرزب و  ینادان  لهج و  کـی  نیا  و  دـنام ! 

يرابرد ياملع  سپس  دش  یم  هابت  عیاض و 
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ندـش عیاض  تلع  هب  دـنهدب .  هیواعم  نامثع و  رمع ،  رکبوبا ،  تسیاـشان  ياـهراک  لاـمعا و  هب  یتاحیحـصت  اـهزوجم و  اـت  دـندمآ 
 . دنیوج لسوت  ناملسم  مدرم  تالاوس  هب  یئوگخساپ  تهج  ناسحتسا  يأر و  هب  ذخا  هب  هک  دنا  هدومن  لیم  املع  زا  یخرب  تعیرش 

رتشیب اه  هخاش  عورف و  نایدا  ماوقا و  رگید  اب  ناناملـسم  طالتخا  تلع  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  یتسـس  ثعاب  رما  نیا  دیوگ :  نیما  دـمحا 
دنتشگ لیامتم  ناسحتسا  يأر و  هب  لوق  هب  ءاملع  زا  یشخب  سپ  دندومنن  ادیپ  عورف  نآ  دروم  رد  یصن  مه  يوبن  تنس  رد  دیدرگ و 

401 دندیدرگ ( » . . .  سایق  يأر و  باحصا  هب  روهـشم  نانآ  سپ  دندرک  یمن  ادیپ  یـصن  هک  یئاج  رد  دنداد  يوتف  دوخ  ءارآ  اب  و 
(

تایلیئارسا مود :  شخب 

رخآ رد  دوب  ءاعنـص  یـضاق  هک  وا  دشاب  یم  هبنم  نب  بهو  دـنا  هدومن  جـیورت  ار  اهنآ  دـنا و  هدرک  لقن  ار  تایلیئارـسا  هک  یناسک  زا 
 ( 402 دومن ( .  توف  يرجه  لاس 114  رد  دیدرگ و  دلوتم  نامثع  تفالخ 

ملع رد  ار  شیوخ  رواجم  نایدوهی  نانآ  هک  دـندوب  یتسرپ  تب  تب و  لها  نانآ  هک  تسا  هدومن  لقن  راصنازا  يا  هلیبق  زا  ساـبع  نبا 
 ( . 403 دندومن (  یم  دیلقت  نانآ  لاعفا  لامعا و  هب  دنداد و  یم  تلیضف  يرترب و  دوخ  رب  شناد  و 

يوبن ثیدح  ناونع  هب  اهنآ  زا  لقن  هب  عورش  تفای و  تسد  نایدوهی  ياهباتک  زا  هعطق  ود  هب  كومری  گنج  زادعب  صاعلا  نب  ورمع 
 ( 404 تسا ( .  هدومن  فیرش 

تسا هدومن  هدهاجم  يوبن  ثیدح  اب  تاروت  ماقم  تعفر  هار  رد  رمع  نب  هللادبع  و 
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ورمع نب  هللادبع  زا  يرفاعملا  هللادبع  نب  بهاو  زا  هعیهل  نبا  دنا :  هتفگ  سپ  دناسرب  میرک  نآرق  ماقم  تلزنم و  هب  ار  تاروت  هکنیا  ات 
ینغور مناتـشگنا  زا  یکی  رد  هکنیا  لثم  دنیب  یم  هدیباوخ  درف  هک  هنوگ  نآ  مدـید  باوخ  رد  دـیوگ  هک  تسا  هدرک  لقن  صاعلا  نب 

هیلع هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هب  ار  باوخ  نیا  مدش  دنلب  باوخ  زا  یتقو  مسیل  یم  ار  ود  ره  نم  دشاب و  یم  لسع  يرگید  رد  تسا و 
 . دومن یم  تئارق  ار  ود  ره  وا  ینک و  یم  تئارق  ار  نآرق  تاروت و  باتک  ود  ره  وت  دومرف :  ادخ  لوسر  سپ  مدومن  لقن  هلآو ) 

تسا و هتخانشان  هرکن و  ربخ  کی  نیا  دشاب و  یم  ثیدحلا  فیعض  هعیهل  نبا  دیوگ :  تسا و  هدز  ثیدح  نیا  رب  يا  هیـشاح  یبهذ 
هتفای لیدبت  هدش و  فیرحت  نوچ  دیامن  يرادهگن  ظفح و  ار  نآ  هن  دـناوخب و  ار  تاروت  نآرق ،  لوزن  زا  سپ  تسین  اور  يدـحا  هب 

نآ رد  ندومن  تقد  رظن و  اما  دریگ  رارق  بانتجا  دروم  تسیاب  یم  تسا و  هدـش  طولخم  نآ  رد  لـطاب  قح و  دـشاب و  یم  خوسنم  و 
نآ زا  ندومن  ضارعا  یلک  روط  هب  یلو  درادن  داریا  مک  تروص  هب  دنمـشناد  ملاع و  درف  رب  دوهی  رب  در  ای  يزودـنا  تربع  ناونع  هب 

اب بشکی  هک  داد  هزاجا  هللادـبع  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  زا  هچنآ  اـما  تسا و  راوازـس  یلوا و 
تسا شحاف  غورد  ضحم و  بذک  نخس  نیا  سپ  دشاب  تاروت  اب  رگید  بش  نآرق و 
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 ( 405 دنک ( . » هایس  ار  رگارتفا  يور  دنوادخ  هک 

نمحرلادبع رمع و  نانآ  ناردـپ  کلام و  نب  هقارـس  ذاعم و  رمع و  رکب و  یبا  زا  زین  وا  تسا و  هدرک  لقن  ورمع  نب  هللادـبع  زا  یبهذ 
هداد رارق  ءانتعا  دروم  هدرک و  تقد  نانآ  ياهباتک  رد  تسا و  هدرک  تیاور  باـتک  لـها  زا  رگید و  یعمج  ءادرلا و  یبا  فوع و  نب 

 ( 406 تسا ( . 

يوبن ثیداحا  یمالسا و  تایاور  مان  هب  دوهی  رابحا  زا  لقان  رابخا و  لقان  دوهی و  ياهباتک  رگتیاور  صاعلا  نب  ورمع  نب  هللادبع  سپ 
هعیهل نبا  تاصاصتخا  زا  رما  نیا  تسا  هتفگ  ار  روکذم  تاروت  تیاور  زا  ریثک  نبا  ور  نیا  زا  تسا  هدیدرگ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ) 
دشاب هدوب  صاعلا  نب  رمع و  نب  هللادبع  رب  هدش  عضو  ثیدح  هک  ملعا  هللا  دشاب و  یم  فیعض  هب  هیبش  فیعـض و  درف  وا  دشاب و  یم 

سپ دوب  باـتک  لـها  ياـهباتک  زا  دوب و  هتفاـی  تسد  اـهنآ  هب  كومری  زور  رد  هک  دـشاب  هدوـب  يا  هقرو  ود  ناـمه  زا  ثیدـح  نیا  و 
 ( . 407 دومن (  یم  لقن  ار  اهنآ  تایوتحم 

لوسر تسا :  هتفگ  صاعلا  نب  ورمع  نب  هللادـبع  اهنآ  رد  تافارخ  ندوب  ناوارف  نید و  رد  تایلیئارـسا  باـب  ندـش  حوتفم  تلع  هب  و 
تسا و هدرک  لقن  دوخ  حیحص  رد  يراخب  ار  نخـس  نیا  تسین .  یتقـشم  جرح و  دینک و  لقن  ثیدح  لیئارـسا  ینب  زا  دومرف :  ادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  زا  هماع  هک  تسا  یثیدح  نیا  تسا  هتفگ  ثیدح  نیا  دروم  رد  راونالا  راحب  رد  یسلجم  موحرم 
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دنا هدرک  تیاور  ار  نانآ  ياهناتساد  اه و  هناسفا  اهباتک و  زا  ار  یناوارف  تایلیئارسا  یلایخ  ثیدح  نیمه  دانتـسا  هب  دنا و  هدرک  لقن  ( 
سپ دنا  هدرپس  ماگ  نانآ  شور  هب  مه  هعیـش  نیمدقتم  زا  یخرب  دنا و  هدومن  برطـضم  شوشم و  ار  تنـس  باتک و  هرهچ  ور  نیا  زا 

تیؤر هظحالم و  لباق  یثیدح  عماجم  يریـسفت و  ياهباتک  رد  هک  نانچنآ  تسا  هدمآ  دراو  زین  ام  باحـصا  ياهباتک  رد  تایلیئارـسا 
 ( 408 تسا ( . 

نوچ دـنداد  یم  هقباسم  مه  اب  نیغورد  ثیداحا  لـقن  رد  ود  ره  صاـعلا  نب  ورمع  نب  هللادـبع  هریرهوبا و  هک  تسا  نیا  روآ  تفگش 
تشون یم  وا  نوچ  ورمع  نب  هللادبع  رگم  تسین  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  زا  نم  زا  رت  ثیدح  رپ  یـسک   : » دیوگ هریرهوبا 

 ( . 409 متشون ( » یمن  نم  یلو 

حیبست و اهنآ  ياه  هرعن  نوچ  دیشکن  ار  اه  هغابروق  دیوگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  صاعلا  نب  رمع و  نب  هللادبع  ثیدح  یقهیب  و 
ات امن  طلـسم  اـیرد  هب  ارم  مراـگدرورپ  تفگ  دـیدرگ  بارخ  سدـقملا  تیب  یتقو  شاـفخ  نوچ  دیـشکن  زین  ار  شاـفخ  تسا و  رکذ 

دانسا دنچ  ره  تسا  هتفگ  مه  ظفاح  دشاب و  یم  حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  تسا  هتفگ  یقهیب  مزاس  قرغ  ایرد  رد  ار  اهنآ  نآ  هلیسوب 
 ( 410 دومن ( .  یم  ثیدح  تفایرد  تایلیئارسا  زا  ورمع  نب  هللادبع  یلو  دشاب  هدوب  حیحص  نآ 

تسا و هتشون  مه  ار   ( 412 نادلبلا (  حوتف  نآرق و  ریسفت  باتک  تسا و  هتشاگن   ( 411 تایلیئارسالا ( »  » مان هب  یباتک  هبنم  نب  بهو 
اب نآرق  ریسفت  یتقو 
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نآ مالـسلا ! !  مالـسالا ،  یلعف  سپ :  دـیآ  رد  شراگن  هب  راـبحالا  بعک  تسد  هب  مه  ثیدـح  دوش و  هتـشاگن  هبنم  نب  بهو  تسد 
 . تفگ دیاب  ار  مالسا  اب  یظفاحادخ  دورد  هک  تسا  تقو 

تسشن یم  ادخ  ربمایپ  باحصا  اب  بعک  و   ( 413 دنک (  یم  لقن  تایلیئارـسا  زا  ناوارف  وا  دنا :  هتفگ  هبنم  نب  بهو  دروم  رد  ءاملع 
 ( 414 تفگ ( .  یم  يدوهی  یلیئارسا و  ياهباتک  زا  نانآ  اب  سپ 

بعک زا  ار  هقباس  مما  ءاـیبنا و  ياـه  هصق  یلاـمث  هزمحوبا  سپ  دـنا  هتفگ  كرت  ار  وا  نادرگاـش  بعک و  ثیداـحا  مالـسا ،  ياـملع 
 ( 415 تسا ( .  هدومنن  لقن  هبنم  نب  بهو  مالس و  نب  هللادبع  رابحالا و 

تـشاد هبلغ  ناـنآ  رب  يداوـس  یب  يرگ و  يودـب  هکلب  دـندوبن  شناد  ملع و  لـها  باـتک و  لـها  برع  مدرم  دـیوگ :  نودـلخ  نـبا 
بابـسا تقلخ و  زاغآ  نتخانـش  زا  تساهنآ  راتـساوخ  يرـشب  سوفن  هک  دـنریگب  ارف  ار  يزیچ  اـت  دـندمآ  یم  قوش  هب  هک  یماـگنه 

لها نانآ  دـندومن و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـندرک و  یم  لاوس  دـندوب ،  ناـنآ  زا  شیپ  هک  باـتک  لـها  زا  ار  اـهنآ  هریغ ،  ینیوکت و 
 . نانآ لاثما  مالس و  نب  هللادبع  هبنم و  نب  بهو  رابحالا و  بعک  دننام  دندوب  هدش  ناملسم  هک  دندوب  یباتک  لها  تاروت و 

يریسفت ياهباتک  دندومن و  يراگنا  لهس  لهاست و  دروم  نیا  رد  نارسفم  دیدرگ و  نانآ  تالوقنم  زا  ولمم  Ơ ناملسم ریسافت  سپ 
تاروت هب  هچنآ  زا  ای  دوب  تاروت  زا  اهنآ  همه  هشیر  لصا و  هک  یلاح  رد  دنتخاس  رپ  باتک  لها  تالوقنم  نیا  اب  ار 
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 ( . 416 دنتسب (  یم  ءارتفا 

یخرب دندرک و  ادیپ  لاصتا  مالس  نب  هللادبع  رابحالا و  بعک  هبنم و  نب  بهو  هب  هباحـص  زا  یخرب   : » دیوگ یم  زین  نیما  دمحا  رتکد 
دندومن و یم  تیاور  اهنآ  یشاوح  حورـش و  لیجنا و  تاروت ،  زا  هک  دنتـشاد  یتامولعم  نانیا  دنتـسویپ و  حیرج  نبا  هب  زین  ناعبات  زا 

عبانم زا  یعبنم  تروص  نیا  هب  سپ  دـنیامن  یئوگزاب  لقن و  نآرق  تاـیآ  راـنک  رد  ار  اـهنآ  هک  دـندیدن  يداریا  لاکـشا و  ناناملـسم 
 ( 417 دیدرگ ( » .  اه  هصق  تماخض  دایدزا و 

هار تایلیئارـسا -  دوملت -  ياـه  هصق  زا  یتمـسق  ثیدـح  هزوح  هب  نارگید  مالـس و  نب  هللادـبع  هبنم ،  نبا  بعک  دوجو  هطـساو  هب  و 
زین هیواعم  یتح  هک  دیسر  يا  هجرد  هب  غورد  دیدرگ و  یخیرات  ینید و  تایاور  زا  یئزج  اه ،  هصق  نیا  هک  تشذگن  يزیچ  تفای و 
یم ناـشکهک )  اـیرث (  هب  ار  دوخ  بسا  نینرقلاوذ  هک  یئوگ  یم  وت  تفگ :  بعک  هب  هیواـعم  نوـچ  دـیزرو  عاـنتما  نآ  نتفریذـپ  زا 

؟  تسب

لک نم  هاـنیتآ  و  میداد (  یببـس  يزیچ  ره  زا  وا  هب  دـیوگ :  یم  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  میوگ  یم  ار  دروم  نیا  نم  رگا  تفگ :  بعک 
 ( . اببس یئیش 

تـسرد باوص و  هار  دومن  راـکنا  بعک  رب  هیواـعم  هک  ار  يزیچ  نیا  و  دـسیون :  یم  هثداـح  نیا  دروم  رد  دوخ  ریـسفت  رد  ریثک  نبا 
 ( 418 میدرک ( » یم  شیامزآ  ار  وا  غورد  ام   : » تفگ یم  بعک  دروم  رد  هیواعم  نوچ  دوب  هیواعم  اب  مه  قح  تسا و  نیمه 

دنوادخ یتقو  تسا :  هتفگ  بعک 
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ناـکت شیوخ  تمظع  يور  زا  تسا و  هدومرفن  قلخ  ارم  زا  رتـگرزب  يزیچ  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ  شرع  درک  قلخ  ار  شرع  لاـعتم 
ره رد  تشاد و  هشیر  رازه  داتفه  یلاب  ره  رد  تشاد و  لاب  رازه  داتفه  هک  درک  ریگ  ندرگ  يرام  اب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  سپ  دروخ 
ره زا  هک  تشاد  نابز  رازه  داتفه  یناهد  ره  رد  تشاد و  ناـهد  رازه  داـتفه  یتروص  ره  رد  تشاد و  تروص  رازه  داـتفه  يا  هشیر 
هب ایند و  ياهزور  دادـعت  اهکاخ و  اهگیر و  دادـعت  ناتخرد و  ياهگرب  دادـعت  ناراب و  تارطق  دادـعت  هب  زور  ره  شیاهنابز  زا  مادـک 
یم رام  نیا  همین  ات  شرع  سپ  تسا  هدـش  هدـیچیپ  شرع  رب  رام  نیا  ددرگ و  یم  جراـخ  ادـخ  رکذ  حـیبست و  ناگتـشرف  همه  دادـعت 

 . دشاب

 ( 419 دومن ( .  ینتورف  عضاوت و  شرع  رام  نیا  دوجو  اب  سپ  تسا  شرع  رب  هدیچیپ  رام  نیا  و 

 . دشاب یم  نایامن  نشور و  نآ  ندوب  غورد  هک  تسا  بذکلا  حضاو  ثیدح  کی  نیا  و 

رب مه  هتـشرف  دراد و  رارق  يا  هتـشرف  فک  رد  مه  هرخـص  ودـنا  هتفرگ  رارق  يا  هرخـص  يور  هناـگتفه  ياـهنیمز  تسا :  هتفگ  بعک 
یمن حـیقلت  هک  یمیقع  ازان و  داب  تسا  راوس  اوه  رب  مه  داـب  تسا و  راوتـسا  داـب  يور  مه  گـنهن  دراد و  رارق  یهاـم  گـنهن  حاـنج 

 ( 420 دشاب ( .  یم  شرع  رب  نازیوآ  نآ  ياه  هخاش  دریذپ و 

تـسا هتفگ  غورد  وا  تفگ  هفیذح  بایـسآ  دننامه  دخرچ  یم  بطق  يور  نامـسآ  هک  دـیوگ :  یم  بعک  هک  دـندناسر  هفیذـح  هب 
ُکِسُْمی َهّللا  َّنِإ   : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
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« دراد یم  هگن  ندش  انف  لاوز و  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ   ( » 421 الوُزَت ( » ْنَأ  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو 

اهتنیز تشهب  لها  رب  مدـیمان  یم  هنیآ  ره  مرازگب  نآ  رب  یمان  مهاوخب  رگا  دراد  دوجو  يا  هتـشرف  تشهب  رد  تسا :  هتفگ  بعک  زاب 
یم رب  ار  دیـشروخ  عاعـش  دـیامن  زاربا  اجنآ  زا  يدنبتـسد  رگا  تسا  هدرک  قلخ  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینامز  نآ  زا  دـنک  یم  تسرد  ار 

 . دنادرگ یمرب  ار  هام  عاعش  باتفآ ،  هک  نانچنآ  دنادرگ 

تاوامَس َو َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا   : » دیامرف یم  هک  یئاج  ناحبس  يادخ  لوق  دروم  رد  سابع  نبا  زا  حیحص  دنس  اب  ءامسالا  رد  یقهیب 
« َّنُهَْلثِم ِضْرَْألا  َنِم 

میهاربا امـش و  حون  دـننامه  حون  امـش و  مدآ  دـننامه  مدآ  امـش و  ربمایپ  دـننامه  يربماـیپ  ینیمز  ره  رد  نیمز  تفه  دـنکیم  تیاور 
 . درکن رکذ  يریظن  یسوم  يارب  یلو  دراد  امش  ياسیع  دننامه  یسیع  امش و  میهاربا  دننامه 

تـسا یئابیز  نسح و  تیاهن  رد  یقهیب  زا  نخـس  نیا  تسا  هتفگ  یطویـس  تسا و  رداـن  هرملاـب  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  یقهیب  . . . 
يوتحم نتم و  رد  داریا  یلو  دشاب  هدوب  دانسا  تحص  لامتحا  تسا  نکمم  نوچ  دیآ  یمن  رد  يوتحم  نتم و  دانـسا  تحـص  زا  نوچ 

هک ظفل  نیا  اب  ریرج  نبا  هب  ثیدح  نیا  نداد  تبـسن  زا  سپ  ریثک  نبا  و  ددرگ .  نآ  تحـص  عنام  هک  دشاب  يرگید  تلع  ای  دـشاب و 
هتفرگ تایلیئارـسا  زا  ار  ثیدـح  نیا  سابع  نبا  هکنیا  رب  تسا  هدـش  لـمح  ثیدـح  نیا  امـش . . .  مدآ  دـننامه  یمدآ  ینیمز  ره  رد 

 . تسا

تسا هتفگ  رانملاریسفت  بحاص  اضر  دیشر  و 
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ياه هسیسد  ددرگ و  هتفریذپ  نید  رد  نانآ  لاوقا  ات  دنا  هدومن  راهظا  یگدنب  مالسا و  هک  دوب  نایدوهی  ياهقیدنز  زا  رابحالا  بعک  : 
تیاور وا  هب  دانـسا  نودب  ار  وا  لاوقا  دنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  دنا و  هدروخ  بیرف  زین  هباحـص  زا  یخرب  تسا و  هدرک  ادـیپ  جاور  وا 

بعک هبنم و  نب  بهو  نامه  ناناملـسم  سیلدت  بیرف و  رظن  زا  نانآ  نیرتدیدش  تایلیئارـسا و  نیا  تایاور  نیرترورـش  دـنا و  هدرک 
ءایبنا و نیوکت ،  تقلخ ،  روما  دروم  رد  یمالسا  خیرات  ریسفت و  ياهباتک  هب  هک  دینک  یمن  ادیپ  ار  يا  هفارخ  امش  دنـشاب  یم  رابحالا 

 ( 422 تسا ( » . . .  هدش  وگزاب  لقن و  رفن  ود  نآ  زا  هکنیا  رگم  دشاب  هدش  دراو  تمایق  تعاس ،  اه ،  هنتف  لاعفا ،  لاوقا و 

هک ساسا  نآ  رب  دریگ  یم  رارق  ترایز  دروم  رـصم  رد  يدوهی  رابحالا  بعک  ربق  مه  زاب  ءارتفا  غورد ،  بذـک ،  همه  نیا  دوجو  اب  و 
رد وا  نوچ  تسا  هدینـش  ار  وا  مالک  هن  تسا و  هدید  ار  ربمایپ  هن  وا  هک  یلاحرد  دـشاب  یم  ادـخ  لوسر  صلخم  باحـصا  زا  یکی  وا 

 . دروآ مالسا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  تداهش  زا  سپ  لاس  جنپ  يرجه  مهدزناش  لاس 

* * *

تایلیئارسا زا  عافد  موس :  شخب 

وگتسار هقث و  وا   : » تسا هفگ  یبهذ  هک  یلاح  رد   ( 423 دوب ( » فیعض  وا   : » دیوگ هبنم  نب  بهو  دروم  رد  سالفلا  یلع  نب  ورمع 
 ( 424 دومن ( » یم  تیاور  تایلیئارسا  زا  رتشیب  دوب و 

تالوقنم هک  یلاح  رد  دشاب  وگتسار  دناوت  یم  يدرف  هنوگچ  مناد  یمن 
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وا

 ( 425 دراد ( .  لوبق  ار  اهباوخ  تافانم و  هک  وا  تسا  هدومیپ  ار  شور  نیمه  مه  هیمیت  نبا  و  دشاب ؟  هدوب  تایلئارسا 

ار ندروخ  بآ  لیئارسا  ینب  زا  یموق  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب  یم  تایلیئارسا  زا  دیوگ :  تایلیئارسا  دروم  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
 ( 426 تشاد ( .  دوجو  راکهنگ  یصاع و  رفن  کی  نانآ  نیب  رد  نوچ  دومن  مارح 

 ( 427 دوب ( .  عارذ  هد  زین  شیاصع  دوب و  عارذ  هد  یسوم  دق  هک  تسا  تایلیئارسا  زا  تسا و  هتفگ  زین  یبطرق  و 

ثیدح رد  غورد  : مراهچ شخب 

یم هک  هیواعم  دـیامن و  یم  قساف  ار  دوخ  بحاص  دـنک و  یم  لطاب  ار  هزور  نیملـسم  یمومع  عاـمجا  هب  ثیداـحا  رد  نتـسب  غورد 
هناشن زا  دشاب و  یم  ناقفانم  سأر  ناقساف و  ماما  ینک  یم  ششخب  لذب و  لام  هار  نیا  رد  دوش و  هتخاس  ثیدح  غورد ،  هب  تساوخ 

رد روجف  نامیپ و  هدـهاعم و  رد  رکم  تنایخ و  هدـعو و  زا  فلخت ،  تناـما  رد  تناـیخ  نتفگ  نخـس  ماـقم  رد  غورد  قفاـنم ،  ياـه 
 ( مالسلا هیلع  یلع (  ضغب  اه  هناشن  زا  يرگید  دشاب ،  یم  قح  در  تهج  رد  ییوج  هراچ  قح و  زا  لیامت  زا  ترابع  نآ  تموصخ و 

 ( 428 دوب ( .  دوجوم  هیواعم  رد  تایصوصخ  نیا  مامت  دشاب  یم  ادخ  لوسر  باحصا  ضغب  وا و  اب  ندومن  توادع  و 

وا تیب  لـها  و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  بقاـنم  رکذ  زا  هک  میتشون  فاـنکا  فارطا و  ماـمت  هب  اـم  تفگ :  ساـبع  نب  هللادـبع  هب  هیواـعم 
 ( 429 دوش ( .  يریگولج 

* * *

نیغورد ثیدح  تخانش  مجنپ :  شخب 

 . تخانش يرگید  زا  ار  یگتخاس  ثیدح  ناوت  یم  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  يروما  هیارد  ياملع 

عامجا ای  هرتاوتم  تنس  ای  دیجم  نآرق  صن  اب  ثیدح  تفلاخماههار  نآ  زا  یکی 

دعو و رد  یئاه  هفازگ  هب  ثیدح  ندوب  لمتشم  ای  تاّینیقی  ریاس  ای  نایع  سح و  ای  یلقع  ناهرب  ای  تعیرش  رد  هررقم  دعاوق  ای  یعطق 
ای دشاب  هدوب  لطاب  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا  هدمآ  هحیحـص  تنـس  رد  هک  دشاب  هدوب  يزیچ  نآ  اب  ضقانتم  ای  باقع  باوث و  دیعو و 

دشاب هدش  هماقا  نآ  نالطب  رب  دهاوش  هک  یثیدح 
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 . دشاب هتشادن  تهابش  ءایبنا  نخس  مالک و  هب  و 

 ( 430 متفایرد (  ادخ  باتک  رد  ار  نآ  قادصم  هکنآ  زج  دیسرن  نم  هب  دوخ  یقیقح  تروص  يور  یثیدح  تسا ،  هتفگ  ریبج  نبا 

زا یتمسق  یطویس  يزوجلا و  نبا  تسین و  ریذپ  ناکما  اهنآ  رـصح  شرامـش و  دنـشاب  یم  ناوارف  رایـسب  یلعج  یگتخاس و  ثیداحا 
 . دوش هعجارم  اه  نآ  هب  ناوت  یم  هک  دنا  هدومن  يروآ  درگ  یتادلجم  رد  ار  اهنآ 

رد هک  يدرف  تفگ  وا  دنسانشب  نآ  دنس  هب  هعجارم  نودب  ار  یگتخاس  ثیدح  ناوت  یم  ایآ  دش  لاوس  میقلا  نب  نیدلا  سمش  ماما  زا 
وا دوجو  رد  هک  يدح  هب  دیامن  ادیپ  طالتخا  وا  تشوگ  نوخ و  هب  اهتنس  نیا  تسا و  هتشاد  رحبت  علضت و  هحیحص  ياهتنس  تخانش 

تارابجا و یهاون و  رماوا و  رد  وا  تیادـه  هللا و  لوسر  هریـس  تفرعم  راثآ و  ننـس و  تخانـش  هب  يدـیدش  صـصخت  دـشاب و  هکلم 
سپ تسا  هتـشاد  طالتخا  ترـضح  نآ  دوخ  اب  هکنآ  دـننامه  دـشاب  هتـشاد  تما  هب  تبـسن  شتاعیرـشت  تاهورکم و  وا و  ياهتوعد 

431 دهد ( .  صیخشت  لوعجمزا  ار  حیحص  ثیدح  دسانشب و  وا  لاوقا  مالک و  اهتیاده و  لاوحا ،  زا  دناوت  یم  یصخش  نینچ  دننام 
(

 ! نینمؤملاریما يا  تفگ :  يو  داد  وا  لتق  هب  رما  سپ  دـندروآ  وا  شیپ  ار  یقیدـنز  هک  تسا  هدروآ  دیـشر  نوراـه  زا  رکاـسع  نبا  و 
لالح ار  مارح  مارح و  ار  لالح  ثیداحا  نآ  رد  ما  هدومن  عضو  امـش  ناـیمرد  نم  هک  ثیدـح  رازه  راـهچ  نآ  زا  یـشاب  یم  هنوگچ 

! ؟  ما هدومن 

یم رارقا  قیدنز  درف  کی  هک  دینک  یم  هظحالم 
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ثیدح رازه  اهقیدنز 12  دـیوگ :  دـیز  نب  دامح  تسا و  هداد  مدرم  تسد  ار  اهنآ  تسا و  هدومن  عضو  ار  ثیدـح  هک 4000  دیامن 
 . دنا هدومن  عضو  ار  ادخ  ربمایپ  هب  بوسنم 

هک يراخب  داتسا  اما  مراد و  یم  ظفح  ار  حیحـص  ریغ  ثیدح  رازه  حیحص و 200  ثیدح  رازه  نم 100  دـیوگ :  یم  زین  يراخب  و 
 ( 432 مراد ( .  ظفح  ار  لوعجم  یگتخاس و  ثیدح  رازه  نم 4000  تسا :  هتفگ  دشاب  هیوهار  نب  قاحسا 

* * *

یگتخاس لوعجم و  ثیداحا  مشش :  شخب 

نیا نآ  نومـضم  هک  تسا  هتفگ  ار  یگتخاـس  ثیدـح  هیما  ینب  زا  تورث  لاـم و  بلط  ياتـسار  رد  راـبحالا  بعک  درگاـش  هریرهوبا 
 ( 433 دشاب ( » یم  نامثع  مه ،  نم  تسود  دراد و  شیوخ  تما  نایم  رد  یتسود  لیلخ و  يربمایپ ،  ره   : » تسا

ثیدح نآ  تسا و  هتفگ  زین  ار  يرگید  یگتخاس  ثیدـح  هریرهوبا  دـنا و  هدومن  بیذـکت  ار  یگتخاس  یلعج و  ثیدـح  نیا  ءاملع 
دراد و تشهب  رد  یقیفر  يربمایپ ،  ره  دنـشک و  یم  تلاـجخ  وا  زا  ناگتـشرف  هک  تسا  یئاـیحاب  درف  ناـمثع   : » دـیوگ هک  تسا  نیا 

 ( . 434 دشاب ( » یم  نامثع  تشهب  رد  نم  قیفر 

جیوزت هب  ار  موـثلک  ما  هک  دـنک  یم  رما  ار  وـت  دـنوادخ  تفگ :  نم  هب  دـمآ و  نم  شیپ  لـیئربج  دـیوگ :  یم  يرگید  ثیدـح  رد  و 
 ( 435 ّیقر ( » هیرهم  قادص و  نامه  اب  يروآ  رد  نامثع 

يدنچ دومرف :  سپ  دوب  يا  هناش  وا  تسد  رد  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  نامثع  رسمه  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر  رب   : » دیوگ هریرهوبا  زاب 
شیپ زا  ادخ  لوسر  شیپ ، 
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؟  یبای یم  هنوگچ  نامثع )  ار (  هللادبعابا  دومرف :  نم  هب  سپ  مدز  هناش  ار  وا  يوم  نم  تفر و  نم 

 . تسا ریخ  متفگ : 

 ( 436 دشاب ( .  یم  قالخا  رظن  زا  نم  هب  باحصا  نیرت  هیبش  زا  نوچ  رادب  یمارگ  ار  وا  دومرف : 

دوهی باتک  زا  نیوکت  تاحاحصا  زا  لوا  حاحصا  زا  هرقف 27  رد  نآ  نومضم  هک  تسا  هتفگ  يرگید  یلیئارسا  ثیدح  هریرهوبا  زاب 
دنوادخ  : » تسا نیا  ثیدح  نآ  دنا و  هدروآ  شیوخ  ياهباتک  رد  دمحا  ملـسم و  يراخب ،  ار  ثیدح  نیا  دراد و  دوجو  میدق  دـهع 

عمج هب  ورب  تفگ :  وا  هب  دومن  قلخ  ار  وا  هک  یماگنه  دوب  عارذ  تفه  رد  عارذ  تصش  وا  لوط  دومن  قلخ  شیوخ  لکـش  هب  ار  مدآ 
هک ناگتشرف  زا  دادعت  نیا  هب  وا  سپ  دوب  دهاوخ  تنادنزرف  وت و  تیحت  نآ  انامه  هک  هدب  شوگ  اهنآ  تیحت  هب  نک و  مالس  هکئالم 

ار هللا  همحر  دیوگ و  هریرهوبا  هللا ،  همحر  کیلع و  مالسلا  دنتفگ :  خساپ  رد  نانآ  مکیلع » مالسلا   : » تفگ داد  مالس  دندوب  هتـسشن 
نآ هب  مدرم  سپ  دوب  دهاوخ  عارذ  تصـش  وا  دق  دوب و  دهاوخ  مدآ  تروص  هب  وا  ددرگ  یم  تشهب  دراو  هک  سک  ره  سپ  دندوزفا 

 . دندرگ یم  لکش  نآ  زا  رت  صقان  رتهاتوک و  زور  هب  زور  هک  نونک  ات  دندوب  لکش 

 : دومرف دیدرگ و  رجفنم  سپ  دز  لیئارسا  ینب  هب  ار  گنس  یـسوم ،  دیوگ :  هک  تسا  هدروآ  مه  يرگید  یگتخاس  ثیدح  هریرهوبا 
هدومن قلخ  هک  یتاقولخم  هب  وت  دومرف  یحو  لاعتم  دنوادخ  سپ  اهغالا !  يا  دیشونب 
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 ( 437 يدومن ( .  هیبشت  نایاپراهچ  اهغالا و  هب  ار  اهنآ  وت  یلو  ما  هدومن  قلخ  دوخ  تروص  لکش و  هب  ار  اهنآ  نم  يدومن  دصق  ما 

دـشاب یم  ترخآ  رد  دنوادخ  ندش  هدید  تیؤر و  ثیدح  هریرهوبا  نانآ  درگاش  هار  زا  نایدوهی و  تسد  هب  یگتخاس  ثیداحا  زا  و 
؟  دید میهاوخ  ترخآ  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  ام  ایآ  دنتفگ :  ادخ  لوسر  هب  یعمج  : 

هنوگ نآ  ار  ادـخ  امـش  دومرف  ادـخ  لوسر  هللا ،  لوسر  ای  هن  دـنتفگ :  دـینیب ؟  یم  عنام  باجح و  نودـب  ار  باتفآ  امـش  اـیآ  دومرف : 
نآ زا  درک  یم  تدابع  ار  يزیچ  ره  زا  یـسک  ره  دیامرف :  یم  دروآ و  یم  مه  درگ  ار  مدرم  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـید  دـیهاوخ 

 ، دنرک یم  تدابع  ار  هام  هک  یناسک  دننک و  یم  يوریپ  دیـشروخ  زا  دندرک  یم  تدابع  ار  دیـشروخ  هک  یناسک  سپ  دیامن  يوریپ 
سپ دننام  یم  زاب  تما  نیا  نیقفانم  سپ  دتفا  یم  نایتوغاط  لابند  دومن  یم  تدابع  ار  توغاط  هک  یـسک  دـننک و  یم  يوریپ  نآ  زا 
متسه امـش  راگدیرفآ  نم  دیوگ :  یم  سپ  دندش  یم  هتخانـش  تروص  نآ  اب  هک  دروآ  یم  رد  یتروص  نآ  ریغ  رد  ار  نانآ  دنوادخ 

راگدرورپ یتقو  سپ  دـیایب  ام  راگدـیرفآ  ات  میا  هداتـسیا  تسا  ام  تماقا  هاگیاج و  نیا  میرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  وت  زا  دـنیوگ  یم  اـهنآ 
یتسه ام  دنوادخ  وت  دنیوگ  یم  نانآ  سپ  متسه  امش  دنوادخ  نم  دیوگ :  یم  دنتخانـش و  یم  ار  وا  هک  دیآ  یمرد  یتروص  هب  نانآ 

438 دنیامن ( .  یم  يوریپ  وا  زا  و 
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(

تسا و هدروآ  تسا  ادـخ  ربمایپ  ناـنآ  زا  یکی  هک  ءاـیبنا  تمذـم  نعط و  رد  ار  یثیدـح  راـبحالا  بعک  نادرگاـش  زا  یکی  هریرهوبا 
سامت زا  وا  سپ  دیامن  یم  سم  ار  وا  ناطیـش  هک  نآ  زج  تسین  يدولوم  چـیه  تفگ :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  دـیوگ : 
دیـسر باجح  هب  سپ  دوب  هداد  رارق  یباجح  نایغاط  رطاخ  هب  دنوادخ  نوچ  یـسیع ،  شدـنزرف  میرم و  زج  دـشک  یم  دایرف  ناطیش 

 ( . مالسلا هیلع  یسیع (  زج  دسر  یم  ءایبنا  مامت  هب  دوخ  نعط  مامت  اب  ناطیش  ینعی  دومنن  سم  ار  شدوخ  یلو 

خـساپ ار  دنوادخ  تفگ  دمآ و  یـسوم  يوس  هب  توملا  کلم   : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  ار  يرگید  یگتخاس  ثیدـح  هریرهوبا  زاب 
وا هب  تشگزاب و  لاعتم  يادـخ  يوس  هب  توملا  کلم  سپ  دروآ  رد  هقدـح  زا  داد و  رارق  هبرـض  دروم  ار  وا  مشچ  یـسوم  سپ  وگب 
زاب ار  وا  مشچ  لاعتم  دنوادخ  سپ  دروآ  رد  هقدح  زا  ارم  مشچ  دریمب و  دهاوخ  یمن  هک  يا  هداتـسرف  يا  هدنب  يوس  هب  ارم  وت  تفگ 
سپ راذگب  واگ  يور  هب  ار  شیوخ  تسد  سپ  ینامب  هدنز  یهاوخ  یم  وت  رگا  وگب :  وا  هب  ورب و  ما  هدـنب  يوس  هب  دومرف  دـنادرگ و 

هریرهوبا وا (  یئامن و  یم  یگدنز  لاسکی  تسا  هدناشوپ  وت  تسد  هک  یئوم  ره  دادعت  هب  وت  دناشوپ  ار  وت  تسد  وا  يوم  زا  ردق  ره 
سپ دـنتفرگ  یم  بیع  تشاد  نیتروع )  ندـب (  رد  هک  یبیع  رطاخ  هب  ار  یـسوم  لیئارـسا  ینب  تسا  هدرک  تیاور  هک  تسا  ناـمه  ( 

یبآ فرط  هب  يزور 
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رارف تفرگ و  ار  یـسوم  سابل  گنـس  سپ  دوب  بآ  کیدزن  هک  تشاذگ  یگنـس  يور  ار  دوخ  سابل  دنک و  وشتـسش  ات  دش  ریزارس 
گنس دمآ و  نوریب  نایرع  تخل و  تروص  هب  بآ  زا  سپ  دناشوپب  ار  دوخ  ندب  دریگب و  ار  سابل  هک  تشاد  تیدج  یـسوم  درک و 
یبوث تفگ :  یم  بترم  یسوم  دیسر و  رهش  ياهرازاب  هب  هکنیا  ات  تشاد  هارمه  دوخ  اب  مه  ار  سابل  دومن و  یم  تکرح  تشاد  مه 

 . ار مسابل  گنس  يا  ار ،  مسابل  گنس  يا  ینعی :  رجح ،  یبوث  رجح ، 

ینعی ّطق :  طق  دیوگ :  یم  سپ  دراذگ  یم  نآ  رد  ار  شیاپ  ادـخ  هکنیا  ات  دوش  یمن  رپ  منهج   : » دـیوگ یم  هک  يرگید  ثیدـح  زاب 
 ( 439 دندرگ ( » یم  هدنهانپ  رگید  یخرب  هب  میهج  دارفا  زا  یخرب  ددرگ و  یم  رپ  عقوم  نیا  رد  تسا  سب  تسا  سب 

تفرگ دوخ  هب  ار  تدش  تیاهن  اه  یئاراد  لاوما و  تیانع  تیامح و  تحت  يوما  دهع  رد  ادخ  لوسر  هب  نتسب  غورد  يوما  دهع  رد 
غورد زا  دـعب  دـنچ  ره  تسین  لوبقم  درب  یم  راک  هب  بذـک  ادـخ  لوسر  ثیداحا  رب  هک  یـسک  تیاور  تفگ :  یم  لبنح  نب  دـمحا 

 ( 440 دنک (  هبوت  دوخ  هانگ  زا  نتسب 

 . ما هتفگن  نم  هک  دیوگب  يزیچ  نم  دروم  رد  یسک  هکنیا  تسا  هریبک  ناهانگ  زا   : » دومرف ادخ  ربمایپ  و 

« . ) دراد هتـشذگ  ثیداحا  زا  هچنآ  طاقـسا  تسا  بجاو  ددنبب  غورد  ادـخ  ربمایپ  زا  نداد  ربخ  رد  هک  یـسک   : » تسا هتفگ  یناعمس 
 ( 441

قافتا ءاملع   : » تسا هتفگ  ینالقسع  رجح  نبا  و 
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 ( 442 دشاب ( .  یم  رئابک  زا  نوچ  دشاب  یم  ناهانگ  نیرت  ظیلغ  ادخ  لوسر  هب  نتسب  غورد  هکنیا  رب  دنراد  رظن 

هک یـسک  هب  نتـسب  غورد  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  مارح  یلومعم  دارفا  هب  نتـسب  غورد  هکنیا  رب  دنا  هدومن  عامجا  دقع  لح و  لها  و 
 . تسا لاعتم  يادخ  هب  نتسب  غورد  وا  هب  نتسب  غورد  یحو و  وا ،  مالک 

رد ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دوب  مالـسا  اب  يداعم  هک  وا  لزلزتم  تموکح  تیوقت  رد  هیواعم  عفن  هب  یلعج  یگتخاس و  ثیداحا  زا  و 
 ! هدب رارق  هتفای  تیاده  رگتیاده و  ار  وا  ایادخ  راب  ًایدهم » ًایداه و  هلعجا  مهللا   » دشاب هتفگ  وا  قح 

بقانم دوخ  تموکح  رد  نویسابع  تسین و  هتسیاش  حیحص و  يزیچ  هیواعم  لیاضف  رد  تسا  هتفگ  يراخب  داتسا  هبوهار  نب  قاحـسا 
مکیف  : » تسا هدومرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  هکنیا  دننامه  دنا  هدومن  لعج  عضو و  ناشدوخ  قح  رد  نیغورد  لئاضف  و 

 . دشاب یم  امش  نادناخ  رد  تمکح  توبن و  همکحلا » هوبنلا و 

دنـشاب هدومرف  هکنیا  ای  راذـگب !  یقاب  وا  لسن  بقع و  رد  ار  تفالخ  ایادـخ  دنـشاب :  هدومرف  سابع  هب  اعد  ماقم  رد  ادـخ  ربماـیپ  اـی : 
 . دنیامن میلست  حیسم  هب  هکنیا  ات  دراد  نایرج  مردپ  شیر  مه  میومع و  نادنزرف  رد  تفالخ 

هدـنز ءایحا و  رد  لکوتم  ملاظم و  دررد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هدر و  لها  لتق  رد  قیدـص  رکبوبا  دنتـسه :  نت  هس  ءاـفلخ  ثیدـح ،  اـی 
 . مهجت ندرب  نیب  زا  تنس و  نتخاس 

نید هک  دیرگنب  سپ  تسا  نیئآ  نید و  ثیداحا  نیا   : » تسا هتفگ  جراوخ  زا  یکی 
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نیب غورد  و   ( 443 میتخاس (  یم  یثیدـح  نآ  رب  دوش  ماجنا  یلمع  میتساوخ  یم  یتقو  اـم  نوچ  دـیریگ ؟  یم  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ 
 ! دیدرگ یم  رشتنم  ود  ره  نیقساف  نینمؤم و 

یغورد بذک و  ریخ  لها  زا  دنشاب و  هدوب  غورد  يزیچ  ثیدح  رد  میا  هدیدن  ار  ناحلاص  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  باتک  رد  ملـسم 
 ( 444 میا ( .  هدیدن  ثیدح  رد 

رد وا  تسا ؟  اـجک  زا  دـیئوگ  یم  باذـع  يروآ و  تقر  دروم  رد  هک  ثیداـحا  همه  نیا  تفگ :  دـمحا  مـالغ  هب  يدـنواهن  هللادـبع 
 ( 445 میروآ ( ! !  رد  تقر  هب  ار  هماع  بولق  اهنآ  هلیسوب  هک  میا  هدومن  عضو  ار  اهنآ  تفگ  خساپ 

رد دادغب  ياهرازاب  دروخ و  یم  القاب  اهنت  دوب و  يویند  تاوهـش  ناگدننک  كرت  نایامن و  دهاز  زا  یکیدمحا  مالغ  هک  یتروص  رد 
 : دومن اعدا  یمیمت  نارمع  نب  حیبحـص  نب  رمع  هکنیا  ات  تفرگ  جوا  تدش و  نانچنآ  ءارتفا  بذک و  دـندش و  لیطعت  وا  گرم  زور 

 ( . 446 مدومن (  عضو  ار  ادخ  ربمایپ  هبطخ  نم 

زا همرکع  زا  اجک  زا  دش  هتفگ  همـصع  یبا  هب  هک  تسا  هداد  دانـسا  يزورم  رامع  یبا  هب  مدومن  شیوخ  دنـس  اب  لخدملارد  مکاح  و 
یثیداحا نینچ  همرکع  ناراـی  ناراـکمه و  باحـصا و  شیپ  هک  یتروص  رد  يراد ؟  تاـیاور  همه  نیا  نآرق  لـئاضف  رد  ساـبع  نبا 

؟  دوبن

نیا سپ  دنا  هدروآ  ور  قاحسا  نبا  يزاغم  هفینح و  یبا  هقف  هب  دنا و  هدومن  ضارعا  نآرق  زا  مدرم  هک  مدید  نم  تفگ :  خساپ  رد  وا 
 ) مدومن عضو  نانآ  ضارعا  تهج  هب  ار  ثیدح 
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 ( 447

یم عضو  ثیدـح  چوپ  زیچان و  رایـسب  ياهراک  تهج  یهاـگ  ناـنآ  هک  تسا  نآ  ثیدـح  لـعج  عضو و  رد  ناـنآ  ولغ  تیاـهن  زا  و 
نب دعـس  شیپ  نم  دـیوگ  یم  هک  تسا  هداد  دانـسا  یمیمت  رمع  نب  فیـس  هب  مکاـح  هک  تسا  دراوم  هنوگ  نیا  لاـثما  زا  دـندومن و 

کلام هدز  ارم  ملعم  تفگ :  رسپ  تسا ؟  هدش  هچ  تفگ  کلام  سپ  درک  یم  هیرگ  دمآ و  رادبتکم  يوس  زا  شرسپ  هک  مدوب  قیرط 
امـش لاـفطا  ناـملعم  هک  عوفرم  تروص  هب  درک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  اـم  هب  همرکع  منک  یم  هراـچیب  راوخ و  ار  وا  زورما  نم  تفگ 

 ( 448 دنشاب (  یم  نیکاسم  رب  نانآ  نیرت  ظیلغ  نامیتی و  هب  نانآ  نیرت  تبحم  رهم و  مک  دنتسه و  اهامش  نیرترورش 

مارح و نانآ  مهرد  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  هک  دومن  لقن  یغورد  ثیدح  دروآ و  موجه  نیملعم  هب  زین  هریرهوبا 
 ( 449 تسا ( .  ءایر  ناشمالک  لطاب و  ناشسابل 

* * *

يوبن ثیدح  نابراحم  یشیرق  يدوهی و  بزح  ود  متفه :  شخب 

رما تقیقح  دـندوب و  هتـشون  دوخ  هک  دـنتخادرپ  یئاهباتک  هب  دـندرک و  كرت  ار  ینامـسآ  باتک  نایدوهی  هک  تسا  هدومن  رکذ  رمع 
تکرح اهنآ  حیحص  شور  رب  دنتشاد و  مامتها  اهنآ  هب  رگاو  دنا  هدیزرون  مامتها  ءایبنا  ثیداحا  هب  نایدوهی  هک  تسا  نیا 

هدومن فیرحت  ار  دوخ  ینامـسآ  ياهباتک  دنا و  هتـشونن  ار  يوبن  ثیداحا  نانآ  هکلب  دندرک  یمن  ادـیپ  فارحنا  نید  زا  دـندومن  یم 
 . دنا هدرک  تکرح  مه  هفیقس  لها  نانآ ،  ریسم  لاونم  رب  دنا و  هتخاس  اهر  ار  ادخ  يایصوا  دنا و 

دیمهف دهاوخ  دیامن  هظحالم  ار  باتک  لها  هریس  هک  یسک 
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تـسا هدـمآ  شیپ  ینامـسآ  ياهباتک  فیرحت  يوبن و  ثیدـح  شراـگن  زا  ناـنآ  يریگولج  هیحاـن  زا  ناـنآ  جاـجوعا  فارحنا و  هک 
ءایـصوا ءارآ  رب  نانآ  هک  دـینک  یمن  ادـیپ  دوهی  ياهباتک  رد  دـننک !  یم  كرد  ار  هلئـسم  نیا  هباحـص  یقاب  نامثع و  رمع ،  رکبوبا ، 

 . دنتخاس اهر  ار  ایخرب  نب  فصآ  دوخ ،  یصو  ربمایپ  نامیلس  ناوریپ  عابتا و  هکلب  دنیامن  تکرح  دوخ 

اهر ار  ربمایپ  ثیدح  ءایـصوا و  یـسوم  نامیلـس و  باحـصا  تروص  نیدب  دـندرک  كرت  ار  نون  نب  عشوی  وا  یـصو  یـسوم  ناوریپ 
ثیدح و  مالـسلا )  هیلع  یلع (  وا  یقیقح  یـصو  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  زا  سپ  دـندرک  نینچ  زین  ناناملـسم  دـنتخاس و 

یم يوریپ  ناینیـشیپ  ياهـشور  زا  بجو  هب  بجو  اهامـش  دیامرف :  یم  هک  درک  ادیپ  تقباطم  يوبن  ثیدح  دندومن و  كرت  ار  يوبن 
 ( 450 دیئامن ( »

لاّمع سپ   ( 451 تسین (  یجرح  امـش  رب  دیئامن و  لقن  ثیدح  نم  زا  تسا  هدومرف  تسا و  هدومن  رما  ثیدح  نتفگ  هب  ادـخ  ربمایپ 
غورد هب  و   ( 452 تسین ( » امـش  رب  یجرح  دیئوگب و  ثیدح  لیئارـسا  ینب  زا   » دـندومن فیرحت  هداد و  رییغت  ار  ثیدـح  نیا  تلود 

زور بش و  تاـقوا  رد  ار  تاروت   : » دـشاب هتفگ  هک  راـبحالا  بعک  هب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  لوق  دـنا  هدرک  تیاور 
هیلع هللا  یلص  يوبن (  ثیدح  نتشون  زا  رمع  رکبوبا و  يریگولج  عنم و  زا  سپ  و  زور » بش و  تاقوا  ناوخب  نآرق   » ياج هب  ناوخب »

تفای راشتنا  يوبن  ثیداحا  مان  هب  يراد  میمت  بعک و  ثیداحا  هلآو ) 
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مدع رد  لثمتم  یـشیرق  بزح  هیرظن  دنیامن !  ظعو  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  يوبن (  دجـسم  رد  دوب  هداد  هزاجا  نانآ  هب  طقف  رمع  نوچ 
نودب ار  ناناملسم  سپ  دوب  هدشن  هتشون  مه  ادخ  باتک  زونه  درم و  رمع  دوب  هباحـص  ادخ و  ربمایپ  تفلاخم  يوبن و  ثیدح  تباتک 

تیب لهاو  دوب  عونمم  شنیودت  مه  يوبن  ثیدح  اهتئارق و  زا  يدادعت  اب  ریـسفت و  نودب  ار  باتک  دنتـشاذگ و  یقاب  ثیدح  باتک و 
 ! ! دندوب هدش  هتشاذگ  رانک  فوذحم و  هللا » باتک  انبسح   » هیرظن اب 

دندوب هیرظن  نیا  رب  مه  رمع  رکبوبا و  ددرگ و  هتـشون  دیابن  يوبن  ثیدح  هکنیا  رد  دوب  ناسکی  یـشیرق  بزح  رظن  اب  نایدوهی  هیرظن 
نیا و  تشاگن ؟  ناوت  یم  يو  زا  هنوگچ  تالاح  نیا  دوجو  اب  سپ  دوش  یم  لاحشوخ  یهاگ  ددرگ و  یم  كانبضغ  ادخ  ربمایپ  هک 

زج وا  راتفگ  یحوی » یحو  الا  وه  نا   » دیامرف یم  هک  یئاج  دـشاب  یم  شیوخ  ربمایپ  قح  رد  ملاع  دـنوادخ  رظن  فلاخم  ًاقیقد  هیرظن 
 . تسین يرگید  زیچ  یحو 

نانآ زا  یـسک  هکنآ  یب  دـنا  هدومن  ثیداحا  ننـس و  نتـشون  هب  هراشا  ربمایپ  باحـصا  هکنیا  تسا  تقد  هظحـالم و  لـباق  هچنآ  سپ 
 . تسا هدناوخ  ارف  يوبن  ننس  تباتک  هب  دوخ  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نآ  رب  رعشم  هباحص  يأر  دشاب و  رما  نیا  فلاخم 

ننـس نآ  هک  یـشزرا  تیمها و  تلع  هب  دـنناوخ  یم  ارف  ننـس ،  شراگن  تباتک و  هب  وا  ناراـی  باحـصا و  ادـخ و  ربماـیپ  یتقو  سپ 
؟  دراد تفلاخم  رما  نیا  اب  یشرق  بزح  ارچ  سپ  دنراد 

انبسح  » هیعاد نیا  رد  مسجتم  لثمتم و  یشرق ،  بزح  هیرظن 
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هک دـناوخ  ارف  رمع  ور  نیا  زا  فیرـش  يوبن  ثیدـح  نیودـت  عـنم  ینعی  تسا  ینعم  نیا  نمـضتم  هیرظن  نیا  دـشاب و  یم  هللا » باـتک 
هارمه دندرگ و  رشتنم  رگید  فلتخم  للم  نایم  رد  ادابم  تخاس  سوبحم  هنیدم  رد  ار  هباحص  ددرگن و  هتـشون  فیرـش  يوبن  ثیدح 

 . ددرگ رشتنم  مه  فیرش  يوبن  ثیدح  نانآ 

هکنا رگم  دومرف  نینچ  ادخ  لوسر  میئوگب  هک  میتشادن  تئرج  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  اهام  زا  مادک  چـیه   : » دـیوگ یم  هریرهوبا 
 ( 453 درک ( » یم  ادیپ  نالیس  نوخ  اب  شتشپ 

تاناویح و ياهتسوپ  رب  بوتکم  هک  فیرش  يوبن  ثیدح  هک  يزور  تسا  هتفر  شیپ  دوخ  تادقتعم  رد  هلحرم  نیا  زا  رترود  رمع  و 
 . تفریذپ ماجنا  یمالسا  ثاریم  قح  رد  هک  دوب  یناربج  لباق  ریغ  تراسخ  نیاو   ( 454 دنازوس (  دوب  اهبوچ  هتسوپ 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

 ، ص 465 ح 1155 يراخبلا ج 4  ننـس  ص 376 ،  كردتـسملا ج 3  صیخلت  ص 124 ،  رجح ج 9  نبا  دـئاوزلا  عـمجم  [- 381]
يرگید تسا و  یلاخ  دـناد  یم  هک  گنفت  بحاص  یکی  دنـسرت  یم  رفن  ود  یلاخ  گنفت  زا  دـنیوگ :  یم  یبهذ ص 412 ،  يزاغم 

 . دنیب یم  گنفت  فرط  تسد  رد  هک  گنفت  فده  نمشد و 

 . ملسم ج 3 ص 1441 ننس  [- 382]

 . سیمخلا ج 2 ص 51 خیرات  [- 383]

 . دوهیلا باب  فلؤم ج 2  نیتفیلخلا  تایرظت  [- 384]

 . یبوقعی ج 2 ص 47 خیرات  [- 385]

یلبرا ج 1 همغلا  فـشک  دمحا ج 1 ص 177 ،  دنسم  یقهیب ج 5 ص 212 ،  هوبنلا  لـئالد  یبوقعیلا ج 2 ص 67 ،  خیرات  [- 386]
راونالا ج راحب  ص 38 ، 
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 . فارشالا ص 326 هیبنتلا  مزح ج 7 ص 982 ،  نبا  مالسالا  یقشمد ج 1 ص 78 ،  نبا  ع )  یلع (  بقانم  8 ص 363 ، 

 . هیآ 142 فارعا  هروس  [- 387]

 . داشرالا ج 1 ص 156 توریب  هیملعلا  بتکلاراد  پاچ  مکاح ج 3 ص 144  كردتسم  [- 388]

 . 32 هط 25 ،  هروس  [- 389]

 . هیآ 142 فارعالا  [- 390]

 . يذمرت ج 5 ص 270 ننس  جاجتحالا ج 1 ص 7181 ،  یفاکلا ج 8 ص 61 ،  دمحا ج 1 ص 270 ،  دنسم  [- 391]

 . فارشالا ج 1 ص 471 باسنا  نم  لمج  ریثا ج 2 ص 287 ،  نبا  خیرات  [- 392]

 . نادلبلا ج 2 ص 14 مجعم  [- 393]

 . رثالا ج 2 ص 254 نویع  [- 394]

 . هیآ 92 هبوتلا  [- 395]

 . یبهذ ص 634 يزاغم  دعس ج 2 ص 167 ،  نبا  تاقبط  [- 396]

 . یقهیب ج 5 ص 223 هوبنلا  لئالد  متاح ج 1 ص 370 -  یبا  هریس  یبهذ 633 -  يزاغم  [- 397]

 . هیاهنلا ج 5 ص 14 هیادبلا و  [- 398]

 . یقهیب ج 5 ص 234 هوبنلا  لئالد  هیاهنلا ج 5 ص 15 ،  هیادبلا و  [- 399]

 . ملعلا ج 1 ص 27 باتک  يراخب  حیحص  [- 400]

 . نیما ج 1 ص 290 دمحا  مالسالا  رجف  [- 401]

 . ءابدالا ج 19 ص 259 مجعم  یضترم ج 2 ص 108 ،  فیرش  لئاسر  لادتعالا ج 4 ص 352 ،  نازیم  [- 402]

 . ریسفتلا ص 109 بتک  یف  اهرثا  تایلیئارسالا و  [- 403]

 . يرابلا ج 1 ص 167 حتف  [- 404]

 . 88 ءالبنلا ج 3 ص 86 -  مالعا  ریس  [- 405]
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اهرثا تایلیئارسا و  ءالبنلا ج 3 ص 81 و  مالعا  ریس  [- 406]
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 . 96  ، 95 تاحفص 94 ،  ریسفتلا  بتک  یف 

 . رانملا عبط  يوغب ج 1 ص 316  ریثک و  نبا  ریسفت  نع   237 ریسفتلا 69 -  بتک  یف  اهرثا  تایلیئارسالا و  [- 407]

 . یسلجم ج 69 ص 318 راونالا  راحب  [- 408]

 . يزم 31 ص 162 لامکلا  بیذهت  يذمرت ص 2668 ،  حیحص  يراخب ج 1 ص 39  حیحص  [- 409]

 . یناکوش ج 8 ص 294 راطوالا  لین  [- 410]

 . هفیلخ ج 2 ص 139 یجاح  نونظلا  فشک  [- 411]

 . يدادغب ج 2 ص 501 اشاپ  لیعامسا  نیفراعلا  هیده  [- 412]

 . یضترم ج 2 ص 179 فیرشلا  لاسر  لادتعالا ج 4 ص 352 ،  [- 413]

 . ءالبنلا ج 3 ص 489 مالعاریس  [- 414]

 . یلامث ص 60 هزمح  یبا  ریسفت  [- 415]

 . نودلخ ص 9 نبا  همدقم  [- 416]

 . مالسالا ج 2 ص 139 یحض  [- 417]

 . ریثک ج 3 ص 101 نبا  ریسفت  [- 418]

 . يربط ج 3 ص 87 ریسفت  رفاغ ،  هروس  ریسفت  یبطرق  ریسفت  [- 419]

 . یطویس ج 6 ص 239 روثنملا  ردلا  ریثک ج 4 ص 36 ،  نبا  ریسفت  راونالا ج 57 ص 93 ،  راحب  [- 420]

 . رجح ج 5 ص 323 نبا  هباصألا  [- 421]

 . 783  - 547 رانملا ج 27 -  ریسفت  [- 422]

 . لامعلا ج 2 ص 542 زنک  [- 423]

 . لامعلا ج 2 ص 542 زنک  [- 424]

 . هنسلا ص 112 یلع  ءاوضا  [- 425]
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 . مالسلا ج 2 ص 79 لبس  [- 426]

 . یبطرقلا ج 6 ص 126 ریسفت  [- 427]

 . لیقع ص 148 نب  دمحم  هیفاکلا  حیاصنلا  [- 428]

 . سیق 161 نب  میلس  هقیفسلا  [- 429]

 . هاقرملا ص 39 [- 430]

 . هیروبا ص 146 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضأ  [- 431]

 . هیروبا ص 226 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضأ  [- 432]

[- 433]
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 . یطلملا عیجن  نب  قاحسا  همجرت  یبهذ  لادتعالا  نازیم 

هک هریره  یبا  هب  لصتم  ياهدنـس  هلـسلس  زا  یکی  نافع  نب  ناـمثع  نب  دـیلو  نب  هللادـبع  نب  رمع  نب  دـلاخ  نب  ناـمثع  زا  وا  [- 434]
هدومن رکذ  وا  تارکنم  زا  ار  راک  نیا  تسا و  هدروآ  تسا  هدـش  رکذ  لادـتعالا  نازیم  رد  هک  دـلاخ  نب  نامثع  لاح  حرـش  رد  یبهذ 

 . تسا

هدرک تیاور  ار  نآ  ینامثع  دلاخ  نب  دمحم  طقف  هک  تسا  یبیرغ  ثیدح  تسا  هتفگو  تسا  هدرک  جارخا  ار  نآ  هدـنم  نبا  [- 435]
نب نامثع  نب  دـمحم  طقف  دـیوگ :  تسا و  هدروآ  هباصالا  عبار  ءزج  رد  موثلک  ما  لاـح  حرـش  رخآ  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسا و 

 . تسا هدش  نآ  هب  درفتم  دلاخ 

 . يراخب ج 4 ص 57 حیحص  [- 436]

 . يراخبلا ج 4 ص 491 حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا  هبیتق ص 280 ،  نبا  ثیدحلا  فلتخم  لیوأت  [- 437]

 . ناذألا ج 1 ص 86 باتک  ملسم  حیحص  يراخب ج 4 ص 92 ،  حیحص  [- 438]

 . دمحا ج 2 ص 314 دنسم  رانلا ج 2 ص 482 ،  باب  ملسم  حیحص  ج 3 ص 127 ،  هروس ق ،  ریسفت  يراخب  حیحص  [- 439]

 . ثیدحلا 111 مولع  راصتخا  [- 440]

 . يوون ص 14 بیرقتلا  [- 441]

 . يرابلا ج 6 ص 389 حتف  [- 442]

 . هیروبا ص 137 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  [- 443]

 . مهلملا ج 1 ص 132 حتف  [- 444]

 . هیروبا ص 102 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  [- 445]

 . لادتعالا ج 2 ص 262 نازیم  يراخبلا ج 2 ص 192 ،  ریغصلا  خیراتلا  [- 446]

 . هیروبا 102 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  [- 447]

 . یبطرق ج 1 ص 335 ریسفت  [- 448]

یبطرق ج ریسفت  [- 449]
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 . 1 ص 335

 . دمحا ج 3 ص 84 دنسم  یسوط ص 213 ،  خیش  داصتقالا  [- 450]

 . 78  - 35 ملعلا ص 31 -  دییقت  ملسم ج 8 ص 229 ،  حیحص  لامعلا ج 10 ص 128 ،  زنک  [- 451]

 . دواد ج 3 ص 322 یبا  ننس  يراخب ج 2 ص 165 ،  حیحص  [- 452]

 . رکاسع ج 3 ص 11 نبا  خیرات  رصتخم  [- 453]

 . لامعلا ج 5 ص 239 زنک  [- 454]

ناریسا هرابرد  مالسا  ربمایپ  هیرظن  مهدزای :  باب 

ردب گنج  لوا :  شخب 

ماعط نانآ  هب  دندروآ  هنیدم  هب  ار  نانآ  ناناملـسم  سپ  دنتفرگ  ریـسا  ار  یـشیرق  رفاک  داتفه  دندش و  زوریپ  ردب  گنج  رد  ناناملـسم 
یخرب دندومن  غالبا  ار  مالسا  دنداد و 

ناریسااب ناناملـسم  تبحم  راک  دیلو و  نب  دلاخ  ردارب  هریغملا  نبدیلولا  نب  دیلو  دوب  نانآ  زا  دندمآ و  لئان  مالـسا  فرـش  هب  نانآ  زا 
زا يریسا  هب  كرابم  ناضمر  هام  مایا  زا  یکی  رد  ار  دوخ  هیراطفا  مالسلا )  مهیلع  نیسح (  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هک  دیشک  اجنآ  هب 

دوخ ماعط  نانآ  ینعی  ًاریِسَأ » ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   : » دیدرگ لزان  ینآرق  هفیرش  هیآ  سپ  دنداد  ناریـسا  نآ 
 . دنیامن یم  ماعطا  ریسا  میتی و  نیکسم ،  هب  دنتشاد  دنوادخ  هب  هک  يا  هقالع  همه  اب  ار 

نب لیقع  سابع و  ربمایپ  يومع  ناریـسا  نایم  ردو  دننک  تخادرپ  هیدـف  ناشدوخ  يدازآ  لباقم  رد  دنتـساوخ  ناریـسا  زا  ادـخ  ربمایپ 
زیچ یب  ریقف و  ناریـسا  یخرب  زا  دنتـشاد و  تاناکما  هک  نانآ  دنداد  هیدف  ناشدوخ  تباب  زا  ناریـسا  زا  یخرب  سپ  دـندوب  بلاط  یبا 

ندناوخ نتشون و  هنیدم  ناگوابون  ناکدوک و  هب  تراسا  زا  ندش  دازآ  لباقم  رد  دش  هتساوخ 
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هک یماـگنه  دـندومن و  ناناملـسم  ناـکدوک  زا  رفن  هد  هب  تباـتک  تئارق و  میلعت  هـب  عورـش  ناریـسا  زا  مادـک  ره  سپ  دـنهد  داـی  ار 
 . دنتشگ یم  زاب  همرکم  هکم  هب  تخاس و  یم  دازآ  ار  نانآ  ادخ  ربمایپ  دندرک  یم  مامت  ار  ناشتامیلعت 

رد هکم و  ناشکرس  زا  یکی  هریغم  نب  دیلو  نانآ  نایم  رد  نایفسوبا و  نادنزرف  زا  یکی  نانآ  نایم  رد  دندوب و  رافک  زا  ناریسا  نیا  و 
هک تایـصوصخ  نیا  مامت  اب  یلو  دوب  هکم  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  جوجل  دونع و  براحم  مازح  نب  میکح  نانآ  نایم 

 . دومنن تازاجم  ناشقباس  لامعا  اب  ار  نانآ  تخاس و  دازآ  ار  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  دوب  ناریسا  نیا  رد 

 . دنتفایرد دیدرت  کش و  نودب  ناریسا  دروم  رد  ار  مالسا  هیرظن  نارفاک  ناناملسم و  سپ 

دندینش و ناشسوفن  يزاس  دازآ  نانآ و  قوقح  تاعارم  ناریسا و  ماعطا  دروم  رد  ار  ادخ  ربمایپ  هیرظن  نایحیسم  نایدوهی و  نارفاک ، 
راتفگ و لاوقا و  لامعا و  رد  نیتسار  قداص و  وا  سپ  دندیمان  یم  نیما » قداص   » تیلهاج دـهع  رد  ار  ادـخ  لوسر  هکم  رفاک  یلاها 
قح و قداص و  هیرظن  کی  ناریـسا  نتـشکن  درومرد  شا  هیرظن  سپ  دراد  رکم  هلیح و  شغ و  ًادبا  هن  درک و  یم  رکم  هن  دوب  رادرک 

 . دشاب یم  نیتسار 

رد ناملسم  ناریـسا  زا  یعمج  نانآ  دوب  ریوزت  شغ و  هلیح ،  رکم ،  رب  راوتـسا  مئاق و  هک  دشاب  یم  شیرق  هیرظن  سکع  هیرظن  نآ  و 
نتشکن رد  رگ  هولج  ناریسا  دروم  رد  ادخ  ربمایپ  هیرظن  دنتشک  ار  فلتخم  ياه  هکرعم 
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رد دشاب  یم  لافطا  نانز و  نتشکن  لتق و  مدع  هکرعم و  نادیم  زا  هدننک  رارف  يریگ  یپ  مدع  حورجم و  رب  ندیشکن  ریـشمش  نانآ و 
نایغاط تبحم  هقالع و  تخاس  دازآ  ار  شردام  ادـخ  ربمایپ  سپ  دـنتفرگ  ریـسا  ار  شردام  مازح و  نب  میکح  ناناملـسم  ردـب  هکرعم 

ار مازح  نب  میکح  هک  دوب  وا  دنتفگ :  دنتخاس و  وا  قح  رد  یتبقنم  هک  دیـسر  يدح  هب  ادخ  لوسر  براحم  نز  نیا  دروم  رد  شیرق 
اهنت هک  دوب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  تبقنم  ندـناشوپ  هار  رد  ناـیوما  زا  یئوج  هراـچ  یعون  عوضوم ،  نیا  هتبلا  دـیئاز  هبعک  لـخاد  رد 

 ( 455 دوب ( .  هبعک  فوج  رد  كرابم  دازون 

* * *

عاقنیق ینب  هوزغ  مود :  شخب 

تاعرذأ هب  ات  دنزاس  دازآ  ار  نانآ  دومن  رما  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  سپ  دنتفرگ  ریسا  ار  عاقنیق  ینب  نایدوهی  ناناملـسم ، 
هب ادخ  لوسر  دندوب و  رفن  دصتفه  نانآ  دنوش و  راپسهر  ماش 

 . دنیوج کمک  نآ  زا  دوخ  ترجه  هار و  ریسم  رد  هک  يوبن  تدعاسم  عون  کی  دومن  مه  یلام  تدعاسم  نانآ 

هظیرق ینب  هوزغ 

ربیخ هب  سپس  درک  اهر  ار  نانآ  سپس  تفرگ  يریـسا  هب  هظیرق  ینب  هوزغ  رد  ار  يدوهی  رفن   700 هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
لماع اـه و  هنتف  سأر  وا  نوچ  تشک  دوب  بطخا  نب  ییح  هک  ناـنآ  كرحم  میعز و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخربمایپ (  یلو  دـنتفر 

 ( 456 دوب (  تاکیرحت 

هیبیدح هوزغ 

هیبیدح حلـص  داقعنا  زا  لبق  یلو  تفرگ  تراسا  هب  ار  هیبیدح  رد  زواجتم  رفاک و  نایـشیرق  زا  نت  هاجنپ  هیبیدح  هوزغ  رد  ادـخ  ربمایپ 
ار نانآ 
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 ( 457 تخاس ( .  دازآ 

ربیخ هوزغ 

ربیخ نایدوهی  دادعت  ناگدش  دازآ  نیا  دوجو  اب  سپ  دندومن  عمجت  ربیخ  رد  دـندوب  هدـش  دازآ  هک  هظیرق  ینب  عاقنیق و  ینب  نایدوهی 
دندوبن عاقنیق  ینب  ریضنلا و  ینب  نایدوهی  رگا  دوب و  نامز  رـصع و  نآ  رد  هجوت  لباق  مقر  کی  نیا  دیـسر و  وجگنج  نت  رازه  هب 10 

رب دندیگنج و  نانآ  اب  ناناملسم  ادخربمایپ و  هکنآ  زا  سپ  دنشاب  هتـشاد  روضح  دنتـسناوت  یمن  اجنآ  رد  نایدوهی  زا  دادعت  نیا  ًانیقی 
سپـس دومن  دازآ  هیدف  نودب  ار  نانآ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم (  ادـخ  لوسر  سپ  دنتـشگ  ریـسا  نانآ  رتشیب  دـندش  زوریپ  نانآ 

 . دوب نانآ  هب  کمک  تدعاسم و  هار  زا  مه  نآ  هک  لوصحم  فصن  لباقم  رد  دننک  راک  ناشدوخ  نیمزرس  رد  داد  هزاجا 

یعارز و لوصحم  فصن  لباقم  رد  دـندش  راـک  لوغـشم  اـجنآ  رد  دـندنام و  یقاـب  ربیخ  رد  هجوت  لـباق  تیعمج  زا  دادـعت  نیا  سپ 
ینب گنج  رد  رگید  راب  ربیخ و  گنج  رد  راب  کی  دومن  دازآ  راب  ود  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  ار  ناـیدوهی  نیا  زا  یخرب 

 ( 458 نآ (  زا  رتولج  هظیرق  ینب  گنج  ای  عاقنیق 

 . دندوب نیملسم  مالسا و  براحم  هک  تشک  یم  ار  ربیخ  ناریسا  ًاموزل  تشک  یم  ار  ناریسا  ادخ  ربمایپ  رگا  و 

يرقلا ما  دوهی  ناریسا 

راک لغـش و  هب  ناشدوخ  نیمزرـس  رد  تخاس و  دازآ  ار  نانآ  هکلب  تشکن  ار  يرقلا  ما  نایدوهی  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ 
 ( 459 تخاس ( .  لوغشم 

كدف نایوهی 

نانآ اب  هکلب  تشکن  ار  كدف  نایدوهی  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخربمایپ ( 
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 . دومن حلص  ناشنیمز  رب 

 ( 460 دننک ( .  راک  نآ  لوصحم  فصن  لباقم  رد  هک 

نآ ناگدش  دازآ  هکم و  حتف 

ار هکم  یلاها  مومع  دوب  ترجه  متشه  لاس  رد  هک  دندومن  حتف  ار  هکم  ناناملسم  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  هک  یماگنه 
عیزوت ناناملـسم  نیب  رد  دـنک و  تفایرد  ناگدرب  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  دوب  وا  ناکما  رد  سپ  دـندوب  رفاک  نانآ  تفرگ و  تراسا  هب 

 ) هللا لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  تداهـش ال  طقف  هک  دومن  تساوخ  رد  نانآ  زا  سپ  دزاس  دازآ  ار  نانآ  هک  دوب  شناکما  رد  دیامن و 
یخیرات هلمج  نیا  اب  دومن و  دازآ  يریـسا  زا  ار  ناگمه  دـنتفگ  ار  نیتداهـش  نیا  ناـنآ  هک  یماـگنه  دـنیوگ و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص 

 . دیتسه ناگدش  دازآ  نات  یگمه  هک  دیورب  ءاقلطلا » متنأف  اوبهذا   » تخاس دوخ  تلم  نیهر  ار  همه 

هب يرگیدام  تیدوبع  زا  ار  ناسنا  دـشوک  یم  هک  یفادـها  دراد  توبن  فادـها  اب  میقتـسم  طاـبترا  يزاـس  دازآ  عوضوم  نیا  نوچ  و 
لامعا همهنآ  مغر  یلع  دندومن  بجعت  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  ملح  زا  هکم  یلاها  سپ  دزاس  اهر  هیهلا  تیدوبع  يوس 

هک یتیذا  رازآ و  همهنآ  مغر  یلع  دوب و  هدـمآ  لمع  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربماـیپ  قح  رد  ناـنآ  يوس  زا  هک  يروآ  مرش 
اهنآ زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ءایبنا (  متاخ  تمحر و  ربمایپ  لاح  نیع  رد  دندوب  هدش  بکترم  ناناملـسم  تلاسر و  تحاس  هب  تبـسن 

 . دومن تیاده  لاعتم  يادخ  هار  هب  ار  نانآ  تشذگ و 

نینح هکرعم  ناریسا 

ناناملسم يزوریپ  زا  سپ 
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دندوب ناکدوک  نانز و  نادرم ،  زا  ترابع  نانآ  دـنتفرگ و  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  یهجوت  لباق  دادـعت  هب  رافک  نزاوه ،  راـفک  رب 
 . دوب هدروآ  هکرعم  هب  ار  نایاپ  راهچ  ار و  ناناوجون  نانز و  نادرم و  زا  معا  ار  اهورین  مامت  نزاوه  ربهر  نوچ 

ار مئانغ  لافطا و  نانز ،  داد و  مچرپ  نانآ  زا  یکی  تسد  هب  تخاس و  دازآ  ار  ریـسا  نادرم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  سپ 
هاپس نیمه  دمآ و  رد  لاعتم  يادخ  هار  رد  براحم  یمالسا  يورین  تروص  هب  رفاک ،  يداعم  هاپـس  نیا  سپ  دنادرگ  زاب  ناشدوخ  هب 
راچد فئاط  نانکاس  سپ  دـندوب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  اب  نامیپ  مه  هک  نانآ  دومن  هرـصاحم  ار  فئاط  یلاـها  هک  دوب 

 ( 461 دوب ( .  هدش  داجیا  نزاوه  رافک  رد  هک  یبیجع  لوحت  تلع  هب  دندش  تشهد 

ار دوخ  ندروآ  مالـسا  مه  فئاط  یلاها  هکنیا  ات  دـندرک  گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  دـندش و  فئاـط  ناگدـننک  هرـصاحم  ناـینزاوه  و 
 . دنتسویپ ناناملسم  عمج  هب  دندرک و  مالعا 

تیاده حالـصا و  تهج  هکلب  هدـماین  اهتلم  نتخاس  هارمگ  نارگید و  نوخ  نتخیر  رطاخ  هب  تمحر  لوسر  رگحالـصا و  ربمایپ  سپ 
یم ندومن  اهر  نتخاس و  دازآ  اب  هکلب  تسین  ندومن  هدـنب  ندرک و  هدرب  ندومن و  ریـسا  اـب  اـه  هدوت  اـهتلم و  حالـصا  تسا و  هدـمآ 

 . دومنن انب  هنیدم  رد  ینادنز  تخاس و  دازآ  ار  ناریسا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  مالسا (  ربمایپ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دشاب 

* * *

ناریسا دراوم  رد  هعماج  نید و  هیرظن  مهدزاود :  باب 

نانآ لتق  ای  ناریسا  مادختسا  تّیلهاج  گنهرف  لوا :  شخب 

دننامه ناهج  فلتخم  ياهرهش  رد  تیلهاج ،  نارود  رد  مدرم  جیار  گنهرف 
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دوب نانآ  نتشکن  ناریسا و  نتفرگ  هدرب  رد  رادومن  ناریسا  دروم  رد  برع  لئابق  ناریا و  مور ،  : 

تیلهاج نارود  رد  زین  هثراح  نبدیز  ناوراک  نآ  رد  هک  دـندیدرگ  یلوتـسم  ینادنفـسوگ  هلفاق  هب  ینادزد  تسا ،  هدـمآ  خـیرات  رد 
هب دیرخ و  ار  وا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  رـسمه  هجیدخ  سپ  دنتخورف  رازاب  رد  دنتفرگ و  ریـسا  ار  دیز  تشاد و  روضح 

دازآ دومن و  تیبرت  دوـخ  شیپ  ار  وا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا (  ربماـیپ  سپ  دوـمن  هیدـه  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا (  ربماـیپ 
 ( 462 تخاس ( . 

تـشاد دوجو  ینارفاسم  نانآ  عمج  رد  دندومن و  هلمح  دـمآ  یم  ماش  زا  هک  يراجت  هلفاق  هب  نادزد  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  نینچمه 
 ( 463 دنتخورف ( .  يرقلا  مأ  دوهی  هب  دنتفرگ و  تراسا  هب  اروا  سپ  دوب  یسراف  ناملس  نانآ ،  زا  یکی  هک 

 . درک شدازآ  دیرخ و  ار  وا  ادخ  ربمایپ  هکنیا  ات  دوب  يدوهی  نآ  شیپ  سپس ،  دیرخ  ار  وا  هنیدم  رد  يرگید  يدوهی  سپس 

نانآ يزاس  دازآ  لباقم  رد  لئابق  زا  هیدـف  نتفرگ  ای  شورف  هب  سپ  دـنومن  یم  ادـیپ  یـسرتسد  ناریـسا  هب  اهگنج ،  رد  فلتخم  لئابق 
يرقلا و ما  برثی و  رد  سپ  دـندناچوک  برعلا  هریزج  هب  ار  نایدوهی  ماش ،  رب  نانآ  يالیتسا  زا  سپ  یحیـسم  نایمور  دـنتخادرپ  یم 
رب هیکت  ًاـعون  مالـسا  زا  لـبق  بارعا  ناـیمور و  شیپ  رد  یلهاـج  گـنهرف  سپ  دنتـشکن  ار  ناـنآ  رگید  دـندیزرو و  تنوکـس  ربـیخ 

 ( 464 دوب ( .  رئاد  نانآ  نتشکن  نتفرگ و  ءادف  ناریسا و  نتخورف 

دنتشاد و یلام  شزرا  ناریسا  ینعی 
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يراک يریگ  هرهب  ناریـسا  زا  تساوخ  یم  یتموکح  یهاگ  دـشاب  یتموکح  ره  ای  ناسنا  ره  دـش  یمن  طیرفت  طارفا و  ناـنآ  قح  رد 
تلع هب  ناریـسا  دروم  رد  درک و  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  اهتموکح  فلتخم  ياـه  هماـنرب  رد  ناـگدرب  ناونع  هب  دـشورفن  دـهد و  ماـجنا 

 . دندومن یمن  طیرفت  نانآ  زا  يریگ  هرهب  ناوت  يدام و  شزرا 

* * *

؟  تسا هتخاس  دّیقم  وا  ندروآ  مالسا  هب  ار  هدرب  يدازآ  تعیرش  ایآ   : مود شخب 

بجاو يددـعتم  يراـجم  رد  ار  ناـگدرب  ندومن  دازآ  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  تسا  هدـناوخارف  ناـگدرب  يزاـس  دازآ  هب  یهلا  تعیرش 
 . تسا هدومن 

 . تسا هدرب  کی  يزاس  دازآ  شا  هرافک  دیامن  راطفا  ار  شا  هزور  ًادمع  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  سپ 

 . تسا هدرب  يزاس  دازآ  دنگوس ،  فلخ  هرافک 

 . تسا هبقر  کی  يزاس  دازآ  رذن  فلخ  هرافک 

 . تسا هبقر  کی  يزاس  دازآ  ءاطخ  لتق  هرافک 

 ( 465 دشاب (  یم  هبقر  ندومن  دازآ  رذن  رد  نینچمه  و 

ناملـسم نانآ  دـنچ  ره  دـشاب  یم  نایامنرافک  باتک و  لها  ناریـسا  يزاس  دازآ  رد  ادـخ  ربمایپ  هقـالع  ناوارف  صوصن  نیا  رد  سپ 
نامه رد  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب  هکم  هب  ردب  گنج  رد  شیرق  یلاها  تسا  هدشن  دیقم  ندروآ  مالـسا  اب  ندش  دازآ  دنـشاب و  هدشن 
نمؤم دیق  اب  ار  هدش  دازآ  دبع  مالعا  ياهقف  دندومن و  نایب  ار  وا  ملح  ادخ و  ربمایپ  هیلاع  قالخا  مدرم  هب  یلو  دـندوب  یقاب  دوخ  رفک 

 ( 466 دنا ( .  هدومن  دیدجت  ندوب 

تروـص نیا  رد  تسا  یعاـمجا  نآ  نمؤـم و  درف  کـی  يزاـس  دازآ   ( 467 هَنِمْؤـُم ( » هَبَقَر  ُریِرْحَتَف   : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  و 
 . تسا هتخاس  دیقم  نامیا  اب  یعرش  ماکحا  رد  ار  ناگدرب  يزاس  دازآ  لاعتم  دنوادخ 

رد اما 
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هیلع هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  سپ  تسا  هتخاسن  دیقم  ندروآ ،  نامیا  هب  ار  نانآ  يدازآ  لاعتم  دـنوادخ  یماظن  ياهدروخرب  اهگنج و 
 . دیامنب ندوب  نمؤم  ای  ندروآ  مالسا  هب  روبجم  هکنآ  یب  دندوب  باتک  لها  ای  رفاک  نانآ  هک  یلاح  رد  دومن  دازآ  ناریسا  هلآو ) 

* * *

اهتموکح رد  ندوب  تسد  تلآ  دوهی و  موس :  شخب 

عمج رد  هک  یتـیلقا  ره  رب  تسا و  ناـنآ  صوصخم  لکـشم  نیا  دـندرب و  یم  رـس  هب  تیلقا  رد  یناـهج  تاـعامتجا  رد  هراومه  دوهی 
 . دیامن یگدنز  کلسم  ود  نمض  رد  ًامازلا  هک  تسا  نآ  ندوب  لیلق  عون  نیا  همزال  سپ  دیامن  یگدنز  تیرثکا 

ار نانآ  تیاضر  دنرب و  رس  هب  اهتلم  اه و  هدوت  اب  تیفاع  اب  شمارآ و  حلص و  اب   . 1

 . دشاب یم  لقع  فصن  مدرم  اب  تبحم  یتسود و  نوچ  دننک  بسک 

یم یگدنز  نینفت  هنتف و  ادص و  رـس و  نودب  شمارآ و  حلـص و  اب  ًاعون  دـننک  یم  یگدـنز  تیرثکا  عمج  نیب  رد  هک  اهتیلقا  مامت  و 
یم روکذم  تروص  هب  تیفاع  ناما و  نما و  بغار  دنیامن و  یگدنز  دنا  هدـمآ  نانآ  هک  تسا  نیا  اهتیلقا  لیبق  نیا  فدـه  دـنیامن و 

 . دنرب یم  رس  هب  ناهج  رد  يا  هلیبق  یلم و  ینید  عماجم  رد  هک  تسا  یتیلقا  نارازه  تلاح  نیا  ياهقادصم  دنشاب و 

لومعم و هویش  نامه  شور  نیا  دنرب و  رس  هب  اهتموکح  اب  يرگ  هنتف  هعدخ و  رکم و  اب  هک  تسا  نآ  یگدنز  راتفر و  مود  هویـش   . 2
رد نانآ  اب  يراکمه  اهتموکح و  اب  یتسود  دوهی ،  هیرظن  سپ  دنا  هدیزگرب  ناهج  رد  دوخ  یگدـنز  رد  نایدوهی  هک  تسا  یلوادـتم 

قح رد  يروتاتکید  هار 
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يدازآ دنهاوخ  یم  هک  دنا  هدیدرگ  یفخم  سیلپ  دـننامه  عماجم  هب  تبـسن  يروئت  نیا  بسح  رب  نایدوهی  سپ  تسا  اه  هدوت  للم و 
 . دنتسیاب مدرم  تامیمصت  فادها و  ربارب  رد  دننزب و  مه  هب  ار  نانآ  فادها  دننک و  ثول  ار  مدرم 

هداتفا بقع  ندمت  هنهک و  ندمت  فرحنم و  نید  طحنم و  قالخا  هریرـس و  زا  هک  تسا  اوران  يریگ  عضوم  کی  یگدنز  عون  نیا  و 
 . دنک یم  تیاکح 

رد نایدوهی  سپ  دوب  تیحیسم  نید  ررض  هب  رفاک  نایمور  تموکح  يارب  سسجت  هب  نانآ  مادقا  تسپ ،  قالخا  عون  نیا  رهاظم  زا  و 
ار نانآ  ات  دناد  یم  شرازگ  یمور  تموکح  هب  دنتفر و  یم  اه  هسینک  اهراغ و  هناخ ،  هب  هناخ  دـیدج  نایحیـسم  يریگ  یپ  بیقعت و 
هب ار  تیحیـسم  شیک  ناوریپ  زا  رازه  اههد  دندش  نکمتم  دوخ  نیغورد  ریراقت  هدـش و  دای  لامعا  رد  نایدوهی  سپ  دـنناسرب  لتق  هب 

نانآ فده  درادن و  ریظن  دننامه و  هک  تشاد  همادا  كانرطخ  لکش  هب  نانچمه  اه  هدوت  نیا  قح  رد  نایدوهی  تنایخ  دنهد  نتـشک 
دشاب و یم  ناهج  رد  نید  اهنت  ناونع  هب  دوخ  نید ،  ندناشن  نانآ و  تکوش  نتسکش  تیحیسم و  دیدج  نیئآ  ربارب  رد  یگداتـسیا  ، 

ناوریپ يراصن  دـض  رب  نانآ  يرگـسوساج  سـسجت و  اهرهـش  اهیدابآ و  رد  اه  هدوت  عماجم  نیب  رد  ناـیدوهی  دـمآ  تفر و  تلع  هب 
شیپ اـهنآ  راـبخا  هکنیا  رگم  دز  یمن  رـس  ناـنآ  زا  گرزب  اـی  کـچوک  تکرح  عوـن  چـیه  تسا  هتـشگ  روآ  تشحو  دـیدج  نـیئآ 

 . دوب دوهی  رگید  بولطم  فده  اب  يروتاتکید  ياهتموکح  عفن  هب  سسجت  بیترت  نیا  هب  سپ  دوب  نایدوهی 

نایدوهی هاوخ 

لتق ار  نایدوهی  ناناملسم ،  يراصن و  نایلباب ،  ایآ  خیرات (  لوط  رد  دوهی  یئامن  مولظم 
) ؟  دنا هدومن  ماع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


تلاجخ لمع  نادب  دوخ  شور  تلالض و  رد  نانآ  هن ،  ای  دنـشاب  هتفرگ  يروتاتکید  ياهتموکح  زا  یلام  دوخ ،  لمع  نیا  لباقم  رد 
سپ تسا  هدومن  ادیپ  تفرشیپ  تاسرامم  ترثک  نامز و  لوط  رد  هصرع  نیا  رد  دوهی  يروئت  دنا  هتشاد  رارمتـسا  یگدنمرـش  روآ و 

وس و کی  زا  فرط  ود  ره  ندرب  نیب  زا  فیعـضت و  تهج  اه  هدوت  اهتموکح و  نیب  گنج  نتخیگنارب  رد  یلجتم  نانآ  یمئاد  راـعش 
ققحت هار  رد  یـسیلپ  تلاـح  نیا  زا  يرادرب  هرهب  موـس  هلحرم  رد  تسا و  هدوـب  وـس  رگید  زا  ناـنآ  ياـهنامرآ  قـقحت  زا  يریگوـلج 

 . دشاب یم  شیوخ  يرگیدوهی  ياهنامرآ 

بعک و يارب  دـننک  ادـیپ  هار  هیواعم  نامثع و  رمع ،  نامز  رد  یمالـسا  تموکح  هلق  هب  دنتـسناوت  مالـس  نب  هللادـبع  رابحالا و  بعک 
هب دنا  هتفریذپ  ار  مالـسا  ای  تینارـصن  هک  دنیامن  نالعا  غورد  هب  دوخ  فادها  ققحت  هار  رد  درادن  تیمها  نادـنچ  مالـس  نب  هللادـبع 

نورد زا  ار  اهنآ  ندرب  نیب  زا  بیرخت و  يزاس  هنیمز  ات  دـندش  دراو  دـیدج  نیئآ  ود  نیا  هب  ناـنآ  ياـهماخاخ  راـبحا و  تهج  نیمه 
 . دنزاس مهارف 

ياهنامرآ ققحت  هار  رد  نشور  فورعم و  هلئـسم  کی  رگرامعتـسا  گرزب  ياهتردـق  اب  ناـیدوهی  يراـکمه  مه  رـضاح  رـصع  رد  و 
دنتخاس دقعنم  نانآ  نیدحتم  ناملآ و  فرط  ود  ره  اب  یناهنپ  يّرس و  تادهاعم  لوا  یناهج  گنج  رد  تسا  هدش  دوخ  یئوج  هطلس 

دندش زوریپ  نیدـحتم  هک  یماگنه  دـنریگب .  ار  هیـضق  بناج  کی  کنآ  یب  دـندومن  تمدـخ  تاعالطا  لام و  اب  فرط  ود  ره  هب  و 
ناهج طسو  رد  نانآ  یسوساج  یماظن و  هاگیاپ  کی  ات  دندیشخب  نایدوهی  هب  ار  نیطسلف 
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 . ددرگ یمالسا 

يدازآ و ندومن  رادومن  دوخ و  ینید  بلاطم  قیقحت  هار  رد  ار  نانآ  ياه  هدوت  اـهتموکح و  نیب  مهاـفت  شزاـس و  تیمها  ناـیدوهی 
ناـهج و يرگناریو  رد  یعـس  هک  دوـهی  زیگناداـسف  ضارغا  ربارب  رد  هک  تسا  یقیاـقح  اـهنیا  دـنا و  هدرک  كرد  لدـع  تاواـسم و 

دراد ترورـض  نتـشیوخ  تاجن  تهج  اهتموکح  ندرب  نیب  زا  هک  دـنراد  داقتعا  نایدوهی  سپ  دتـسیا  یم  دراد  نآ  ناـکرا  نتـسکش 
 . دنگنج یم  نآ  اب  دنتسه و  فئاخ  كانساره و  نآ  زا  دهد  یم  خر  نیمز  يور  رد  هک  ینید  ریخ و  تکرح  ره  سپ 

ایند ياهتموکح  دنتـسه و  دوهی  ياهیناپمک  اههاگنب و  تاسـسوم و  تسد  رد  یئاـهتکرح  راـمق  ردـخم و  داوم  داـسف ،  تکرح  ره  و 
یم شرازگ  ضراعم  ياه  هدوت  ياهتکرح  زا  هک  دروآ  یم  تسد  هب  یناهج  تسینویهص  زا  یناهنپ  يرـس و  ییاهـشرازگ  رب  هراومه 

هدوت اهتموکح و  نیب  داسف  هنتف و  داجیا  اهنآ  فدـه  هک  تسا  یـضارغا  هب  هدولآ  تاـمولعم  اـه و  شرازگ  نیا  تاـقوا  رثکا  دـننک و 
 . دشاب یم  مدرم  ياه 

یخیرات تادهاشم  مهدزیس :  باب 

یلیئارسا رکم  لوا :  شخب 

تـسا هدمآ  زاب  دنا و  هدیمان  هانثم »  » ار اهنآ  دـنا و  هدرک  لمع  یلیئارـسا  تایاور  هعومجم  هب  دـنا و  هدومن  اهر  ار  تاروت  دوهی  رابحا 
یسوم ترضح  زا  دعب  نانابهر  رابحا و  هک 

 ( 468 دشاب ( .  یم  هانثم »  » نآ مان  دنداد و  رارق  دوخ  نیب  دوب  هدش  لزان  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  زج  یباتک 

ساـسا رب  هک  شیوخ  داـمتعا  دروـم  هدروـخ  تسد  ياـهباتک  هب  هدوـمن و  كرت  ار  تاروـت  تسخن  زور  زا  دوـهی  بیترت  نیا  هب  سپ 
هدوب دوخ  یلیئارسا  تسایس  تمدخ  رد  ات  تسا  هدیزرو  دامتعا  دشاب  یم  غورد  بذک و 
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 . دشاب

لیئارسا ینب  دادعت 

هدیمان همذرش »  » ار اه  نآ  نوعرف  هک  یلیلق  دادعت  دنا  هتفگ  دنربب و  الاب  ار  دوخ  سوفن  رامآ  فلتخم  لئاسو  اب  دنا  هدیـشوک  نایدوهی 
 . دندوب رفن  رازه  دصشش 

نیا تسا و  هدمآ  ددع  رفـس  رد  نیا  دشاب و  یم  تایلیئارـسا  زا  مه  نآ  دندوب  رفن  رازه  نانآ 600  دادعت  هکنیا  تسا  هتفگ  هبیـش  نبا 
 . دشاب یم  زیمآ  هغلابم  مقر  کی 

تسا هتشاد  دوجو  لسن  راهچ  یسوم  ات  بوقعی  نیب  ام  دوب و  رفن  نانآ 70  دادعت  دمآ و  رصم  هب  دوخ  دافحا  دالوا و  اب  ربمایپ  بوقعی 
نب ریصن  نب  مارمع )  نارمع (  نب  یسوم   » تسا هدرک  نایب  ار  هلـصاف  نیا  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هچنآ  ساسا  رب  یـسوم  دوخ  نوچ  . 
لاس دـنا 220  هدرک  یط  هیت  هب  جورخ  ات  رـصم  هب  دورو  نامز  زا  بوقعی  لسن  هک  ياهلاس  عومجم  و  بوقعی » نب  يوـال  نب  ثیهاـم 

 ( 469 دهد ( ؟  لیکشت  ار  گرزب  مقر  نآ  هاتوک  تدم  نیا  لالخ  رد  دناوت  یم  رفن  داتفه  ایآ  دشاب  یم 

هب دوهی  قح  رد  هک  یموهوم  ياـههاگلتق  رد  ار  دادـعا  نیا  دـننک و  رتـشیب  ار  دوخ  ماـقراو  دادـعا  اـت  دنـشوک  یم  هراومه  دوهی  سپ 
 . دننایامن یم  نوزفا  دنا ،  هدیشک  ریوصت 

* * *

دوهی گنهرف  مود :  شخب 

اه هنیمز  اه و  هصرع  مامت  رد  بیرف  رکم و  هیاپ  رب  لاح  هتشذگ و  رد  دوهی  گنهرف 

رییغت و دنوادخ و  ماکحا  ندرب  نیب  زا  ءایبنا و  هریس  فیرحت  ینامسآ و  نایدا  فیرحت  خسم و  نانآ  فده  اهنت  تسا و  هدش  راوتـسا 
ناهج يربهر  هک  دنیآ  لئان  دوخ  هدش  مگ  فده  هب  هلیسونیدب  ات  دشاب  یم  مدرم  قالخا  فیرحت 
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هانگ همانرب  کی  دنراد و  تکراشم  نآ  رد  نانآ  هکنآ  زج  دوش  یمن  تفای  یتسپ  هئطوت  دنیامن .  هرادا  ار  ناهج  دنریگ و  هدهع  رب  ار 
يرازگ هیاپ  ار  نآ  هکنآ  زج  دوش  یمن  تفای  جک  شور  کی  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  نآ  يربهر  نانآ  هکنآ  زج  دوش  یمن  تفای  دولآ 

 ) یسیع ردام  هک  دندیشوک  دنزاس و  مهتم  نوراه  شردارب  لتق  هب  ار  یـسوم  هک  دندومن  شـشوک  یعـس و  زاغآ  رد  نانآ  دنا  هدومن 
جرخ هب  شـشوک  یعـس و  تیاهن  دندرک و  يراذـگ  هیاپ  ار  یـسیع  لتق  نانآ  دـنیامن  مهتم  روجف  هانگ  هب  غورد  هب  ار  مالـسلا )  هیلع 
دراو نانآ  رب  يرجاف  ره  هک  تسا  هدش  یقلت  تداع  ایند  رد  زورما  دنناسرب و  لتق  هب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  ام  ربمایپ  دنداد 

تدعاسم هب  ات  دننک  یم  وجتـسج  ار  نایدوهی  ناهج  ناروخ  هریج  دراد .  باستنا  نانآ  عمج  لفحم و  هب  يرگ  هلیح  ره  ددرگ و  یم 
ياه همانرب  رد  نانآ  اب  يرامعتـسا  ياهتموکح  ناربهر  دـنزرویم و  كارتشا  نانآ  ياه  همانرب  رد  اـیفام  داـتعم و  دارفا  دنـسرب و  ناـنآ 

رد ار  تیمولظم  مچرپ  نانآ  لاح  نیع  رد  دراد  هراشا  نانآ  يوس  هب  یمرج  ره  رد  ماهتا  ناتـشگنا  دنراد  ینامیپ  مه  ناش  يرامعتـسا 
هلمح و دروم  ار  وا  درب  یم  هلمح  نانآ  تشز  لامعا  دوهی و  ياه  ماع  لتق  هب  هک  سکنآ  ره  سپ  دـنرب .  یم  الاب  ینامز  ناـکم و  ره 

 . دنیامن یم  ششخب  لذب و  ار  یناوارف  لاوما  هار  نیا  رد  دنزاس و  یم  مهتم  هنیک  توادع و  اب  ار  وا  دنهد و  یم  رارق  شروی 
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 . دنا هدرک  نییعت  نیگنـس  یلام  ياهتمارغ  نادنز و  دوهی  توادع  ماهتا  هب  نادنمـشناد  املع و  زا  يریثک  دادعت  هب  اپورا  ياه  همکحم 
هدومن بیذـکت  دوهی  قح  رد  ار  يرلتیه  ياهراتـشک  اهنت  وا  نوچ  تسا  يدوراگ  هژور  يوسنارف  دنمـشناد  نادنمـشناد  نیا  هلمج  زا 

 . یعقاو تادنتسم  حیحص و  ياهلیلد  اب  مأوت  مه  نآ  تسا 

رتشیب یلام  ياهتمارغ  هب  لوصو  و  شیوخ ،  یناهج  فادـها  هب  ندیـسر  هار  رد  یلاـیخ ،  ياهراتـشک  نیا  زا  دـنهاوخ  یم  دوهی  یلو 
رگید ياهتموکح  زا  زورما  لـیلد و  نیمه  ساـسا  رب  دـنا  هدـمآ  لـئان  یناوارف  لاوما  هب  ناـملآ  رد  نونکا  مه  دـنیامن و  يرادرب  هرهب 

رد نانآ  سپ  دیامن  بسک  ار  ناهج  ياه  هدوت  لتق  زوجم ،  یلایخ  ياهراتـشک  نیا  زا  دهاوخ  یم  دوهی  دـنبلط .  یم  یلام  ياهتمارغ 
 ! دنشارفا یمرب  تیمولظم  مچرپ  لاح  نیع  رد  دنشک و  یم  ار  نانآ  زور  ره  دننک و  یم  تموکح  شتآ  نهآ و  اب  نیطسلف  تلم  نایم 

تلم سپ  دزاـس  یم  مهتم  ار  دوخ  یناـبرق  لـتاق ،  هک  تسا  رما  کـی  نیا  تسا و  دـنلب  نیطـسلف  رد  دوهی  تیموـلظم  داـیرف  مئاد  و  ! 
زا يدوهی  يروئت  نیا  تسا .  رگنایغط  تموکح  لتق  هب  مهتم  وا  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  راتـشک  هجنکـش و  هرـصاحم  تحت  نیطـسلف 

رمتسم طاطحنا  لاح  رد  مئاد  لیئارسا  ینب  راتفر  قالخا و  تسا و  هدومنن  ادیپ  لیدبت  رییغت و  مالسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  نامز 
هریس و نیا  اب  دراد و  رارق  انگنت  رد  اهنآ  راب  تکاله  لماوع  اهتلاذر و  زا  ناهج  للم  رگید  يرادیاپ  ربص و  تهج  نیمه  هب  دشاب  یم 

زور ره  لیئارسا  ینب  نفعتم  شور 
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ياهدایرف ورین  ینوزف  نیا  جـیاتن  یپ  رد  رگید  زور  زا  سپ  زور  ره  دـیازفا و  یم  شیوخ  یـسایس  یماظن و  يداـصتقا و  ياـهورین  رب 
 . دشاب یم  ناهج  رد  اه  هتشک  ماقرا  رامآ و  مکارت  نامیتی و  دادعت  دایدزا  نیمورحم و  ياهترسح  نیفعضتسم و 

گنج رد  دوهی  زا  دادمتسا  موس :  شخب 

و  ( 470 دیدرگن ( .  لئاق  نانآ  يارب  یمهـس  دیبلط و  کمک  عاقنیق  ینب  دوهی  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دـیوگ :  یعفاش 
نانآ هب  تمینغ  زا  يزیچ  دومن و  دادمتـسا  هظیرق  ینب  دوهی  دض  رب  عاقنیق  ینب  دوهی  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  دـنا  هتفگ 

 ( 471 دادن ( . 

هک یلاـح  رد   ( 472 دـشاب (  یم  كورتـم  درف  کـی  وا  تسا و  هدرک  وگزاـب  ار  تیاور  نیا  راـمع  نب  نسح  اـهنت  تسا  هتفگ  یقهیب 
 ( 473 میوج ( .  یمن  تناعتسا  كرشم  درف  زا  زگره  نم  تسا :  هدومرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 

دومرف ادخ  ربمایپ  دندمآ ،  مالـسا  ياهورین  کمک  هب  ّیبأ  نب  هللادـبع  نیقفانم  ربهر  هارمه  دوهی  زا  ینـشخ  يورین  دـحا  گنج  رد  و 
؟  دنا هدش  ناملسم  نانیا  ایآ 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  ای  هن  دنتفگ : 

یمن تناعتسا  نیکرشم  دض  رب  كرش  ياهورین  زا  ام  نوچ  دندرگرب  هک  دیئوگب  نانآ  هب   : » دومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ 
 ( 474 میئوج ( . 

* * *

هناسفا تقیقح و  نیب  امرخ  تخرد  حیقلت  ناتساد  مهدراهچ :  باب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  هب  ندناسر  همدص  هار  رد  شالت  لوا :  شخب 

تسا هدرک  تیاور  ار  هللادیبع  نب  هحلط  ثیدح  دوخ ،  باتک  رد  ملـسم  نآ ،  حالـصا  حیقلت و  ینعی  امرخ  تخرد  نتخاس  رپ  رد  زاب 
هیلع هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  میدرک  یم  روبع  مدرم  ياهلخن  رس  رب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ (  هارمه  نم  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد 

اه ثنؤم  لخاد  رد  ار  اه  هنیرن  دنیامن  یم  حیقلت  اهنیا  متفگ :  خساپ  رد  دننک ؟  یم  يراک  هچ  اهنیا  دومرف  هلآو ) 
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رارق

 . دریگ یم  تروص  حیقلت  سپ  دنهد  یم 

هب ار  نخـس  نیا  دـیوگ :  هحلط  دـنک  زاین  یب  دـشخب و  هدـئاف  ار  يزیچ  منک  یمن  نامگ  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ 
 . دنداد امرخ  رتمک  اهلخن  سپ  دندومن  اهر  ار  حیقلت  سپ  دنداد  ربخ  رگیدمه 

ناـمگ نّظ و  اـب  ارم  مدرک و  ناـمگ  نم  دـنهد  ماـجنا  تسا  شخب  دوـس  حـیقلت )  راـک (  نیا  رگا  تسا :  هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد 
غورد لاعتم  يادخ  هب  زگره  نم  نوچ  دیئامن  تفایرد  نم  زا  ار  نآ  مدومن ،  ثیدح  ار  يزیچ  لاعتم  يادخ  زا  رگا  دینکن و  هذخاؤم 

 . مدنب یمن 

هیلع هللا  یلـص  مرکا (  ربمایپ  سپ  دمآ  دوجوب  یتسپ  يامرخ  دندومنن  حـیقلت  ار  امرخ  ناتخرد  نوچ  تسا :  هدـمآ  يرگید  ربخ  رد  و 
امـش شرافـس  قبط  ینعی  دش (  نینچنیا  دنتفگ :  تسا ؟  هدمآ  شیپ  هچ  امـش  ناتخرد  هب  دومرف  درک و  یم  روبع  نارادغاب  زا  هلآو ) 

تعارز بحاص  هن  نم  دیتسه  دوخ  يایند  روما  هب  رتانشآ  ناتدوخ  امش  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  ربمایپ  میدومنن )  حیقلت 
 ( 475 متسه ( .  امرخ  تخرد  لخن و  بحاص  هن  و 

مدرم هک  نانآ  دشاب  یم  نایوما  هاگنب  ياه  هتخاس  زا  نآ  تسا و  هدش  دراو  زین  يراصنا  کلام  نب  سنا  قیرط  زا  لخن  حیقلت  ثیدح 
ام دنهاکب و  وا  تیب  لها  ادخ و  لوسر  رابتعا  نأش و  زا  دنا  هتساوخ  دنا و  هدومن  ثیداحا  نتخاس  برطـضم  شیوشت و  هب  قیوشت  ار 

رمخ و روهشم  هاگشاب  لاجر  زا  وا  نوچ  میئامن  ریهطت  ار  کلام  نب  سنأ  تحاس  میناوت  یمن 
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 ( 476 دشاب (  یم  نایوما  راصنا  ناوعا و  زا 

هالوم تنک  نم   ، » ریدـغ ثیدـح  ندینـش  دروم  رد  هفوک  دجـسم  رد  شیوخ  تداهـش  ناگدـننک  عانتما  نآ  زا  یکی  کلام  نب  سنا 
زئاوج هب  وا   ( 477 دیدرگ (  التبم  صرب  ضرم  هب  يو  دومن و  نیرفن  وا  قح  رد  مالسلا )  هیلع  یلع (  سپ  دشاب  یم  هالوم » یلع  اذهف 

يرادا یتیافک  یب  مغر  یلع  دوب  هداد  رارق  نیرحب  مکاح  ار  وا  رکبوبا  نوچ  دمآ  لئان  شیوخ  یسایس  تایح  لوط  رد  تلود  گرزب 
دیسر تموکح  هب  رمع  هک  یماگنه  دنتشاد و  دوجو  دازآ  قیال و  دارفا  ناوارف  ناناملسم  نایم  رد  هک  یتروص  رد  تشاد  هک  ینید  و 

 ( . 478 تفرگ (  سپ  زاب  وا  زا  ار  ناناملسم  لاوما  دومن و  تقرس  هب  مهتم  ار  وا  دومن و  لزع  نیرحب  تیالو  زا  ار  وا 

داد یم  لیـضفت  يرترب و  رمع  رب  ار  وا  هک  دوب  وا  یتـسود  رکبوبا و  هب  لـیم  رد  وا  يرادومن  رمع  يوس  زا  يو  ندرمـش  اوراـن  لـماع 
نب کلملادـبع  ناورم و  دـیزی ،  هیواـعم ،  ناـمثع ،  تموکح  نارود  رد  سنا  سپـس  دـیدرگ  یـسایس  لادـج  عازن و  یناـبرق  وا  سپ 

جاجح ناورم  نب  کلملادبع  تساک  ار  وا  يایاطع  زا  یخرب  فسوی  نب  جاجح  هک  یماگنه  دیسر  تلود  يایاطع  زئاوج و  هب  ناورم 
هیما ینب  هتـساوخ  لایما و  قباطم  ار  ثیداحا  هک  یـصخش  دـشاب  هتـشاد  ار  سنا  مارتحا  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  رارق  تناـها  دروم  ار 

 ( 479 دومن ( .  یم  لعج  عضو و 

هللا یلص  ادخ (  لوسر  تیصخش  نأش و  رسک  رد  یلجتم  حیقلت  ثیدح  لعج  زا  فده  و 
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ماهتا هللااب  ذایعلا  نونج و  هب  وا  ماهتا  تسین و  وا  نأش  رد  هک  تسا  يروما  رد  تلاخد  یگداـس و  هب  يو  نتخاـس  مهتم  و  هلآو )  هیلع 
و هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  لوسر  رب  یـشیرق  بزح  لاـجر  نداد  يرترب  تلیـضف و  رگید  يوس  زا  تسا و  يویند  روما  صقن  هب 

 . تسا اهنآ  نوئش  رد  مکحت  ایند و  روما  هب  تبسن  رفاو  یهاگآ  تیارد و  تمکح و  لقع و  اب  نانآ  فیصوت 

نهد یعون  هب  دنا  هتـشاد  ار  لامعا  لاعفا و  لاوقا ،  رد  ادـخ  لوسر  زا  يرادربنامرف  هک  راصنا  رابتعا  نأش و  زا  هک  دـنا  هتـساوخ  نانآ 
دنا و هدرک  هبراحم  مالسا  اب  ینالوط  یتدم  هک  دنتـسه  نایـشیرق  نامه  راصنا  ادخ و  لوسر  یلـصا  نمـشد  دنیامن  رخـسمت  یجک و 

رصع نامثع و  رمع ،  رکبوبا ،  رصع  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  رصع  رد  هاوخ  دنا  هتـشک  هدمآ  شیپ  تصرف  ره  رد  ار  راصنا 
هک دندروآ  دـیدپ  دـیزی  نامز  رد  یگرزب  راتـشک  دنتـشک و  ار  رذـنم  نب  بابح  هدابع  نب  دعـس  راصنا ،  ربهر  نوچ  دـیزی .  هیواعم و 

نارتخد راد و  رهوش  نانز  اب  دـندرک و  تراغ  ار  لاوما  دنتـشک  ار  لافطا  گرزب  هاـگلتق  نآ  رد  دـشاب و  یم  هّرح  هثداـح  هب  فورعم 
 . دنداد ماجنا  عورشمان  لامعا  هرکاب 

هنیدم ار  ناتـساد  عوقو  لحم  نوچ  دنریگب  ماقتنا  هصق  کی  رد  دحاو و  نآ  رد  راصنا  زا  ادخ و  ربمایپ  زا  دنا  هتـساوخ  شیرق  نایغاط 
 . دنا هداد  بیترت  رهش  نآ  رد  ادخ  ربمایپ  تموکح  ار  نآ  عوقو  نامز  دنداد و  رارق  هرونم 

ینب زا  نانمؤم  رخسمت  نف  رد  شیرق 
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تفگش و ناتـساد  کی  وترپ  رد  ار  بلاط  یبا  نامیا  مدع  ناتـساد  هک  دنتـسه  نایوما  نیمه  نوچ  دنـشاب  یم  روهـشم  راصنا  مشاه و 
 ( 480 دریگ ( ! !  رارق  نم  يور  متیلوجر  تلآ  هدجس  لاح  رد  مهاوخ  یمن  تسا :  هتفگ  بلاطوبا  هکنیا  نآ  دنا و  هدومن  لعج 

لیاضف و هماع و  قالخا  زا  رود  ردـق  هچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  مه  ار  هدـساف  ثیداـحا  تاـیاور و  ناگدـنزاس  تیـصخش  تیاور  نیا 
ار يوبن  ثیدح  نیودت  شیرق  هنالهاج  يربهر  يزاس )  هیبش  ای  نتـشیوخ  تیـصخش  زا  يزاس  هنیرق  نیا  عقاو  رد  دنتـسه (  تالامک 
زا هیواـعم  ناـمثع ،  رمع ،  رکبوبا ،  سپ  دـنک  یم  باوص  اـطخ و  هک  تسا  یناـسنا  مه  ادـخ  لوسر  هک  ناوـنع  نیا  تحت  درک  عـنم 

 . دیدرگ هابت  عیاض و  یهلا  يوبن  تنس  نآ  رثا  رد  دندرک و  يریگولج  فیرش  يوبن  ثیدح  نیودت 

نآرق ریـسفت  نتخاس  عیاض  ادخ و  لوسر  قحرد  یـشیرق  ءارآ  رب  دیکأت  تهج  هک  یگتخاس  ياه  هصق  رگید  لخن و  حـیقلت  ناتـساد 
نیملسم مالسا و  نمشد  هک  تسا  یشیرق  بزح  تایرظن ،  لامعا و  نآ  لماع  اهنت  تسا  لیبق  نیا  زا  تسا  هدمآ  یهلا  تنس  میرک و 

نامثع و رمع ،  رکبوبا ،  یشرق  كانرطخ  همانرب  نیا  اب  دندنازوس و  ار  يوبن  فیرـش  ثیدح  رمع  رکبوبا و  هک  دوب  ور  نیا  زا  دندوب 
 . دندیزرو تفلاخم  فیرش  ثیدح  نآرق و  صوصن  اب  سپ  دنیامن  داهتجا  ینید  لئاسم  رد  هک  دنداد  هزاجا  دوخ  هب  هیواعم 

ار ناتخرد  حـیقلت  زا  يریگولج  رد  ادـخ  ربمایپ  ياطخ  ناتـساد  ًامومع  تنـس  لها  ثیدـح  ياهباتک  هک  تسا  نآ  اـهراک  رد  بیجع 
ساسا رب  دننک  یم  دییأت 
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دننک و یم  یفن  ینید  روما  رد  ار  هیواعم  نامثع و  رمع ،  رکب ،  یبا  ياطخ  نانیا  دـنراد و  هراب  نیا  رد  هک  يوما  یـشرق  هیرظن  تابثا 
لاوس دـننک  یفن  لوقعم  ریغ  لوقعم و  ياههار  عاونا  اب  دـنک  یم  تابثا  ار  نانآ  ياطخ  یعون  هب  هک  یتایاور  ثیداحا و  دنـشوک  یم 
نانیا ایآ  دنیامن ؟  یفن  ار  ادخ  لوسر  توبن  دننک و  تابثا  ار  یـشیرق  بزح  لاجر  توبن  دنهاوخ  یم  نانآ  ایآ  تسا  نیا  هجوت  لباق 
نیئاپ ار  ادـخ  ربمایپ  تلزنم  نأش و  دـنربب و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ (  ربمایپ  زا  رتالاب  ار  یـشرق  بزح  ناربهر  نأـش  دـنهاوخ  یم 

 . دهد یم  خساپ  لاوس  ود  نیا  هب  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  شیپ  هدش  حرط  عوضوم  دنروآ ؟ 

* * *

امرخ تخرد  حیقلت  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  ربمایپ  مود :  شخب 

هدش هداز  هکم  رد  ادخ  لوسر  تسا و  هدش  شخپ  یبرع  هریزج  هبش  یـضارا  یقاب  فئاط و  هنیدم ،  هکم ،  فارطا  رد  امرخ  ناتخرد 
ناتخرد ریز  رهش  نآ  رد  و 

ار هریزج  هبـش  مدرم  یلـصا  یـساسا و  ياذـغ  امرخ  يریپ  یلاسگرزب و  هلحرم  اـت  یکدوک  نارود  نآ  زا  تسا  هدرک  یگدـنز  اـمرخ 
هک ور  نآ  زا  تسا  هدرک  لـیم  اـمرخ  مئاد  هک  تسا  یناـسک  زا  مه  ادـخ  لوسر  داد و  یم  لیکـشت  مالـسا  زا  دـعب  مالـسا و  زا  شیپ 

 . داد یم  لیکشت  ار  نانکاس  یلصا  ياذغ 

ياه هصرع  رد  ینالوط  هبرجت  ياراد  دوب و  هدش  يرپس  لاس  وا 53  فیرش  رمع  زا  دیسر و  هرونم  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
هزوح ملع و  رهش  هنیدم  هک  نآ  زا  هتشذگ  دوب  هدش  نآ  نونف  یگدنز و  نوگانوگ  ياه  هنحص  رد  یگدنز و  فلتخم 
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َو دـنیامرف « :  یم  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـهد و  خـساپ  مه  يوـیند  ینید و  فـلتخم  تـالاؤس  هب  دوـب  راـچان  دوـب و  ینید 
 . میا هدومن  قلخ  تفج  جوز و  ار  امش   ( 481 ًاجاوْزَأ ( » ْمُکانْقَلَخ 

کی نیا  دوب و  هتفرگارف  رمث  جاتناو  لسن  ریثکت  هار  رد  ار  تابن  ناویح و  ناـسنا ،  حـیقلت  تیمها  لاـعتم  يادـخ  زا  ادـخ  لوسر  سپ 
هک متاخ  ربمایپ  هب  دـسر  اجک  دنتخانـش  یم  زین  هیما  ینب  نانادان  شیرق و  ياپ  تسد و  یب  دارفا  هک  تسا  يا  هداس  طیـسب و  ناتـساد 
هک ادخ  ربمایپ  هنوگچ  دنریگ و  یم  دای  یگدـنز  براجت  زا  مدرم  هک  تسا  یئاهراک  روما  لیبق  نیا  دوب ؟  میلع  دـنوادخ  هتفای  میلعت 
 ( مالسلا هیلع  یلع (  دشاب  هتسنادن  دوب  هداد  رارق  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  ملعا  ار  وا  دوب و  هدومن  ماهلا  وا  هب  ار  دوخ  ملع  لاعتم  دنوادخ 
هب رتانـشآ  نم  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  دومن ( :  یم  مالعا  دنلب  يادص  اب  هفوک  رهـش  رد  ادخ  ربمایپ  درگاش 

تسا و هدـش  لزان  اجک  مناد  یم  هکنیا  رگم  تسا  هدـشن  لزان  يا  هیآ  دـینک  لاؤس  ادـخ  باتک  زا  متـسه  نیمز  اهنامـسآ و  ياههار 
 ( 482 دوش ( .  یم  هتشک  نآ  رد  یسک  هچ  تسا و  هدوب  یسک  هچ  نآ  رادمچرپ  مناد  یم  هکنیا  زج  درادن  دوجو  يا  هثداح 

اهغورد و رب  هیکت  اب  همانرب  نیا  دننک و  رتمک  ربمایپ  هب  ار  مدرم  دامتعا  دنا  هتساوخ  هکم  رد  ادخ  لوسر  روضح  نامز  زا  هکم  نایغاط 
لهج رحس ،  نونج ،  هب  وا  نتخاس  مهتم  دننام  تائارتفا  اهتمهت و 
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 . دنراد هدهع  رب  ار  یناودع  همانرب  نیا  زورما  ات  نانآ  ناگتفای  تیبرت  رگید  نانآ و  نیوانع  رگید  و 

ماسقا عاونا و  اب  ار  وا  دوهی و  قح  رد  يدرف  یعمج و  راتـشک  اب  ار  ادـخ  ربمایپ  دـنا ،  هدیـشوک  يوبن  تثعب  دـهع  نآ  زا  زین  ناـیدوهی 
شوماخ هار  رد  شود  هب  شود  ار  راـک  نیا  يدوهی  یـشرق و  شور  ود  طـالتخا  دـنزاس و  مهتم  تناـید  نید و  نأـش  زا  رود  لاـمعا 

ثیدـح و لعج  عضو و  رد  هک  تسا  بابان  تسپ و  ياـمرخ  نآ  اـهفالتخا  لـماعت و  نیا  هجیتن  دـنا و  هداد  ماـجنا  یهلا  رون  نتخاـس 
یقالت نیا  جیاتن  تارمث و  زا  تسا و  هتشگ  رادومن  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  ادخ (  لوسر  لوق  زا  حیحـص  ندز  مه  هب  اب  نآ و  فیرحت 
ماسقاو عاونا  زا  لامعا  اهراک و  رگید  نینمؤم و  دـیعبت  هباحـص و  رورت  دروم  رد  راکـشآ  یناهنپ و  ياـه  هئطوت  نآ  اـهدروخرب  اـه و 

 . دش وگزاب  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دشاب  یم  ینیچ  هئطوت  هلیح و  رکم و  دیک و 

--------------------------------------------------------------------------------

لوصفلا ناتسکاپ  پاچ  ءافلخلا ص 251  هفالخ  نع  ءافخلا  هلازا  مکاحلا ج 3 ص 483 ،  كردتسملا  قیرطب 8  نبا  هدمعلا  [- 455]
 . یعفاش ص 407 یجنگ  بلاطلا  هیافک  یجنلبش ص 85 ،  راصبالارون  یکلاملا ص 30 ،  غابصلا  نبا  همهملا 

 . یئاعنص ج 9 ص 74 قازرلادبع  فنصملا  یبطرق 18 ص 3 -  ریسفت  دوخ ،  ریسفت  رد  یبلعث  [- 456]

 . نالحد ج 1 ص 490 نبا  هریس  يربط ج 2 ص 279 ،  خیرات  رثالا ج 2 ص 123  نویع  [- 457]

 . يرکب ج 2 ص 47 راید  سیمخلا  خیرات  [- 458]

[- 459]
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 . رثالا ج 2 ص 144 نویع  يربطلا ج 3 ص 16 ،  خیرات  یبهذ ص 442 -  يزاغم 

یلزتعم ج 4 ص دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ملسم ج 12 ص 82  یلع  يوونلا  حرش  يدقاو ج 2 ص 706 ،  يزاغم  [- 460]
 . 37

 . يدقاولا ج 3 ص 949 يزاغم  فارشألا ج 1 ص 468 ،  باسنا  نم  لمج  [- 461]

 . لامعلا ج 11 ص 683 زنک  يدادغب ص 110 ،  یبنلا  هکرت  [- 462]

 . یناهفصا ص 42 هوبنلا  لئالد  یناربطلا ج 6 ص 224 ،  ریبکلا  مجعلا  يذمرتلا ج 1 ص 202 ،  حرش  یف  يذوحألا  هفحت  [- 463]

 . نودلخ ج 2 ص 124 نبا  خیرات  [- 464]

 . زیزعلادبع ص 193 نب  رالس  هیولعلا  مسارملا  هیوباب ص 207 ،  نب  یلع  اضرلا  هقف  یسوط ج 2 ص 187 ،  خیش  فالخلا  [- 465]

 ، همادـق ج 8 ص 586 نبا  ینغملا  بابللا ج 1 ص 595 ،  طوـسبملا ج 7 ص 2 ،  یسوط ج 7 ص 246 ،  خیـش  فالخلا  [- 466]
 ، يزملا 204 رصتخم  مألا ج 5 ص 280 ،  رافزلا ج 4 ص 234 ،  رحبلا  دهتجملا ج 2 ص 110  هیادب  رابخالا ج 2 ص 72 ،  هیافک 

 . دهتجملا ج 2 ص 110 هیادب  فتنلا ج 1 ص 384 ،   ، 439 جاهولا ص 146 -  جارسلا  عومجملا ص 17 ص 368 ، 

 . هیآ 92 ءاسنلا  هروس  [- 467]

 . هیروبا ص 47 هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  [- 468]

 . یفوکلا ج 7 ص 452 هبیش  یبا  نبا  فنصملا  [- 469]

 . یعفاش ج 7 ص 362 مألا  [- 470]

 . یسخرس ج 10 ص 23 طوسبملا  [- 471]

یلعیز هیارلا  بصن  [- 472]
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 . ج 4 ص 287

 . یناکوش ج 8 ص 43 راطوالا  لین  [- 473]

يربکلا ننسلا  ص 122 ،  مکاحلا ج 3  كردتـسم  ص 434 ،  ج 10  ح 30027 ،  يدـنه ح 30048 ،  یقتم  لاـمعلا  زنک  [- 474]
يوانم ج 2 ص ریدـقلا  ضیف  یناربط ج 5 ص 221 ،  طـسوالا  مجعملا  یمثیه ج 5 ص 303  دـئاوزلا  عمجم  یقهیب ج 9 ص 37 ، 

 . 698

یلازغ ص 140 یفصتسملا   ، 1834 لئاضفلا 4 -  باتک  ملسم  حیحص  هملس ج 3 ص 48 -  نب  دمحا  رابخالا  یناعم  حرش  [- 475]
یلعی ج 6 ص یبا  دنسم  هجام ج 2 ص 825 ،  نبا  ننس  دمحا ج 6 ص 123 ج 3 ص 152 ،  دنسم  ملسم ج 7 ص 95 ،  حیحص  - 

 . هلاسرلا ج 1 ص 201 هسسوم  پاچ ،  نابح  نبا  حیحص   - 198  ، 238

اوبّرقت هیآ ال  ریسفت  يدحاو  لوزنلا  بابـسا  ملسم ج 6 ص 88 ،  حیحص  يراخب ج 10 ص 30 ،  حیحـص  یلع  يرابلا  حتف  [- 476]
 . يوانملا ج 1 ص 117 ریدقلا  ضیف  يراکس -  متنا  هولصلا و 

 . يراخب ج 1 ص 241 ریغصلا  خیراتلا  هبیتق 251 ،  نبا  فراعملا  [- 477]

 . قشمد ج 5 ص 73 خیرات  رصتخم  [- 478]

 . قشمد ج 12 ص 174 خیرات  يرونید ص 324 ،  لاوطلا  رابخالا  [- 479]

قشمد ج 42 خیرات  لامعلا ج 15 ص 521 -  زنک  دمحا ج 1 ص 99 -  دنسم  یبرغم ج 1 ص 177 -  نامعن  رابخالا  حرش  [- 480]
 . يزملا ج 19 ص 182 لامکلا  بیذهت  ص 32 

 . هیآ 8 أبن  هروس  [- 481]

بوشآ رهش  نبا  بقانم  [- 482]
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 . ج 53 ص 49 راونالا ج 42 ص 29 ،  راحب  میقتسملا ج 2 ص 11 ،  طارصلا  ج 1 ص 319 ، 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
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