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مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  نییآ 

: هدنسیون

یچناراهب ینیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

ترتعرطع

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  12نییآ 

باتک 12تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 14تسرهف 

باتکلا 26هبطخ 

فیلات هزیگنا  29فده و 

جاودزا 32مالسا و 

32هراشا

هداوناخ لیکشت  جاودزا و  هب  مالسا  33شرافس 

هتسیاش رسمه  39باختنا 

جاودزا رد  تیوفک  يربارب و  46رایعم 

میاد تقوم و  جاودزا  50نوناق 

مالسا رد  نآ  ماکحا  رهم و  57نوناق 

ییوشانز 64بادآ 

64هراشا

فافز 65بادآ 

ندش رتسبمه  67بادآ 

فافز بش  رد  اعد  زامن و  81روتسد 

تنیز شیارآ و  84بابحتسا 

عامج زا  لبق  هبعالم  يزاب و  85بابحتسا 

رهوش زا  نز  نیکمت  تعاطا و  87بوجو 

رسمه اب  ندش  رتسبمه  91شاداپ 

نانآ قوقح  نادنزرف و  هب  طوبرم  94لیاسم 
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94هراشا

يراددنزرف شاداپ  95بادآ و 

هتسیاش دنزرف  تساوخرد  101بابحتسا 

هتسیاش نادنزرف  نز و  105شزرا 

نز يرادراب  يرادرهوش و  106شاداپ 

ردام ماقم  دازون و  108بادآ 

نادنزرف يارب  کین  مان  112باختنا 

مالسلااهیلع همطاف  ياه  هینک  اه و  115مان 

مالسلااهیلع همطاف  باقلا  117یماسا و 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  باقلا  یماسا و  125همجرت 

درم نز و  لباقتم  فیاظو  132قوقح و 

132هراشا

هداوناخ یگدنز و  حالصا  رد  رسمه  هب  کمک  133شاداپ 

نز ندوب  ناهنپ  ظفحت و  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  134شرافس 

نز تریغ  درم و  138تریغ 

هناخ رد  نز  تامدخ  تدابع و  140شزرا 

مرحمان ياهدرم  اب  وا  طالتخا  هناخ و  زا  نز  جورخ  141ياهدمایپ 

نز یقلخدب  رب  ربص  143شاداپ 

رهوش زا  نز  تعاطا  144شاداپ 

عورشم ریغ  ياه  هار  زا  رسمه  تبحم  146بلج 

رهوش ریغ  يارب  نز  147شیارآ 

رگیدکی هب  رهوش  نز و  148رازآ 

رسمه هب  ناسحا  150قافرا و 

رسمه هب  ناسحا  رایعم  یتسود و  رسمه  151شاداپ 

نانآ تعاطا  زا  یهن  اه و  نز  هب  ناسحا  152ارادم و 

مالسا رد  نز  قوقح  157يایحا 
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رگیدکی رب  رهوش  نز و  159قوقح 

رهوش تیاضر  هب  طورشم  نز  162تدابع 

یگدنز نیمأت  يارب  لالح  لیصحت  165شاداپ 

تامّرحم زا  زیهرپ  اوقت و  169شاداپ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  اوقت  دراوم  نایب  171حیضوت و 

هداوناخ عامتجا و  داسف  زا  مالسا  ياه  174يریگشیپ 

174هراشا

مرحمان هب  هاگن  زا  يراددوخ  شاداپ  مارح و  ياه  175هاگن 

مرحمان نز  اب  177سامت 

مرحمان نز  اب  حازم  وگتفگ و  178تمرح 

مرحمان نز  رس  تشپ  هب  179هاگن 

هریغ لزانم و  هب  دورو  هراب  رد  یمالسا  179بادآ 

رسپ رتخد و  ندوب  مرحمان  ینوناق  184نس 

انیبان درم  هب  نز  184هاگن 

هجلاعم يارب  کشزپ  185سامت 

مالسا رد  هنومن  ياه  187نز 

187هراشا

ریظن یب  ياه  هنومن  شزرا و  ياه  188هوسا 

مالسلااهیلع همطاف  188تدابع 

مالسلااهیلع همطاف  190تاحیبست 

ادخ هار  رد  دوخ  ياه  تنیز  قافنا  مالسلااهیلع و  191همطاف 

مالسلااهیلع همطاف  زینک  هّضف  194ماقم 

باذع هیآ  لوزن  مالسلااهیلع و  198همطاف 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  202تدابع 

مالسلااهیلع بنیز  يایح  203تفع و 

مالسلااهیلع همطاف  205نانخس 
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205هراشا

صالخا هرمث  - 1206

ناوناب مارکا  ییوخمرن و  - 2206

نموم هرهچ  رد  ییورشوخ  - 3206

ندوب هعیش  رایعم  - 4206

تسا هبعک  لَثَم  ماما  لَثَم  - 5207

نمؤم شزرا  - 6207

شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  - 7208

تمارک ياه  تعلخ  - 8208

تما نیرتدب  - 9208

قیقع يرتشگنا  - 10209

نانز یگژیو  نیرتوکین  - 11209

دوخ راگدرورپ  هب  نز  تلاح  نیرت  کیدزن  - 12209

راکهنگ تما  تعافش  - 13209

مالسلا مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  باوث  - 14209

رسمه تیاضر  رسمه ، مشخ  - 15211

راد هزور  هرهب  - 16211

هلآ هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تیاضر  - 17211

جاودزا بش  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يونعم  تالاح  - 18212

مالسلااهیلع یلع  هناخ  رد  همطاف  راثیا  ربص و  - 19212

مالسلااهیلع همطاف  باجح  تفع و  - 20213

ندروخ اذغ  بادآ  دروم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  - 21213

تما ناراکهانگ  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 22214

هعمج زور  بورغ  تقو  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 23214

دومن یتشهب  ياذغ  تساوخرد  ادخ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  - 24215

تسا هداد  اه  نز  هب  هک  یسرد  مالسلااهیلع و  همطاف  یهاوخریخ  - 25215
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاامهیلع  همطاف  یهاوخریخ  شارخلد و  هنحص  - 26216

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  رابمغ  ياه  هظحل  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ياه  هلان  - 27217

مالسلا هیلع  یلع  زا  عافد  مالسلااهیلع و  همطاف  تازرابم  - 28217

ردپ قارف  زا  مالسلااهیلع  همطاف  هلان  هآ و  - 29219

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  نیسحو و  نسح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هاگن  - 30220

نتفگ ناذا  يارب  لالب  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  - 31220

تفالخ نیبصاغ  اب  وا  نتفگن  نخس  مالسلااهیلع و  همطاف  یفنم  هزرابم  - 32221

مالسلااهیلع همطاف  يایاصو  نیرخآ  - 33221

مالسلااهیلع همطاف  ربق  نیفدت و  مسارم  ندوب  یفخم  هب  تیصو  - 34222

راک هانگ  نانز  باذع  رفیک و   35223

زامن ندرمش  کبس  هراب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ثیدح  - 36226

مالسا رد  یگدنز  229قالخا 

229هراشا

یگدنز رد  قالخا  230شزرا 

تشهب شاداپ  ییادز و  هودنا  - 1231

نانآ لمع  نیرتهب  مدرم و  نیرتهب  - 2232

فاصنا تلادع و  - 3232

( وداک  ) ناسحا هیده و  - 4233

ناسحا شاداپ  -5234

( ناگیاسمه هب  زاین  دروم  لیاسو  نداد  هیراع   ) نوعام - 6235

( ناگیاسمه هب  زاین  دروم  لیاسو  نداد  هیراع   ) نوعام - 6235

زور ره  رد  ریخ  لمع  هقدص و  رب  تبظاوم  - 8236

مدرم اب  يارادم  ییوخ و  مرن  شزاس و  - 9237

نانآ زا  يریذپداقتنا  مدرم و  هب  تبسن  یهاوخریخ  - 10238

دوخ قح  زا  ندرکن  زواجت  بدا و  - 11239

مدرم يوربآ  رارسا و  يرادهگن  - 12239
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نامیپ دهع و  تیاعر  - 13240

نارگید رکف  زا  هدافتسا  تروشم و  - 14241

دنوادخ هب  لکوت  مدرم و  زا  يزاین  یب  حور  - 15242

تناما ندنادرگرب  يرادهگن و  - 16243

ینتورف عضاوت و  - 17244

رت کچوک  هب  محرت  رت و  گرزب  هب  مارتحا  - 18245

وا هب  نیهوت  هانگ  نمؤم و  هب  مارتحا  شاداپ  - 19246

تشذگ یتشآ و  شاداپ  رهق و  رفیک  - 20247

مدرم زا  ییوگدب  تبیغ و  هانگ  - 21247

ریذبت فارسا و  هانگ  - 22248

مالسا رد  یگدنز  250بادآ 

250هراشا

یگدنز توارط  251ینیریش و 

ناملسم نارهاوخ  ناردارب و  هب  مارتحا  مالس و  - 1251

ردام ردپ و  قاتا  هب  دورو  هزاجا  - 2252

زردنا دنپ و  یسرپلاوحا و  - 3253

( نتفرگ شوغآ  رد   ) هقناعم و  نداد ) تسد   ) هحفاصم مالس و  شاداپ  - 4255

نمؤم یناشیپ  ندیسوب  ترایز و  شاداپ  - 5256

نآ تّیحت  هسطع و  بادآ  - 6257

نتخادنا ناهد  ینیب و  بآ  ندز و  غورآ  بادآ  - 7258

نخس ینیریش  هدنخ و  حازم و  - 8259

تفاظن رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  یمیهاربا و  ياه  تّنس  - 9259

ندب رگید  ياهوم  ندومن  فرطرب  نساحم و  نتشادهگن  - 10260

نتفرگ نخان  بادآ  - 11261

ناهد ندرک  هزیکاپ  كاوسم و  شاداپ  - 12262

شوخ يوب  رطع و  لامعتسا  شاداپ  - 13263
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نآ شاداپ  نمؤم و  توعد  تباجا  - 14264

توعد نودب  نامهیم  زا  شهوکن  - 15265

نتفر ینامهیم  بادآ  - 16266

نامهیم هب  مارتحا  شاداپ  - 17267

هانگ سلاجم  زا  زیهرپ  - 18269

ترفاسم بادآ  - 19275

یسورع دقع و  سلاجم  277راعشا 

نونکات فلؤم  294راثآ 

زکرم 297هرابرد 
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مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  نییآ 

باتک تاصخشم 

2-38-95805-964 لایر :  28000 کباش : 

3988349 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

.یچناراهب ینیسحدمحم  دیس  هدنسیون  مالسا / رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  نییآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  320 يرهاظ :  تاصخشم 

( مالسا  ) ییوشانز عوضوم : 

( مالسا  ) یگدنز مسر  هار و  عوضوم : 

هداوناخ مالسا و  عوضوم : 

297/725 ییوید :  يدنب  هدر 

BP258/5/ح5آ9 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

 - 1323 دمحم ، دیس  یچناراهب ، ینیسح  هسانشرس : 

1  : ص

هراشا
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یچناراهب ینیسح  دّمحم  دیس  هدنسیون :

2  : ص
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بلاطم تسرهف 

9 باتکلا ··· هبطخ 

12 فیلات ··· هزیگنا  فده و 

15 جاودزا ··· مالسا و 

16 هداوناخ ··· لیکشت  جاودزا و  هب  مالسا  شرافس 

22 هتسیاش ··· رسمه  باختنا 

29 جاودزا ··· رد  تیوفک  يربارب و  رایعم 

33 میاد ··· تقوم و  جاودزا  نوناق 

40 مالسا ··· رد  نآ  ماکحا  رهم و  نوناق 

47 ییوشانز ··· بادآ 

48 فافز ··· بادآ 

50 ندش ··· رتسبمه  بادآ 

64 فافز ··· بش  رد  اعد  زامن و  روتسد 

67 تنیز ··· شیارآ و  بابحتسا 

68 عامج ··· زا  لبق  هبعالم  يزاب و  بابحتسا 

70 رهوش ··· زا  نز  نیکمت  تعاطا و  بوجو 

74 رسمه ··· اب  ندش  رتسبمه  شاداپ 

77 نانآ ··· قوقح  نادنزرف و  هب  طوبرم  لیاسم 

78 يراددنزرف ··· شاداپ  بادآ و 

84 هتسیاش ··· دنزرف  تساوخرد  بابحتسا 
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88 هتسیاش ··· نادنزرف  نز و  شزرا 

3  : ص
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90 نز ··· يرادراب  يرادرهوش و  شاداپ 

93 ردام ··· ماقم  دازون و  بادآ 

98 نادنزرف ··· يارب  کین  مان  باختنا 

103 مالسلااهیلع ···  همطاف  ياه  هینک  اه و  مان 

106 مالسلااهیلع ···  همطاف  باقلا  یماسا و 

109 مالسلااهیلع ···  ارهز  همطاف  باقلا  یماسا و  همجرت 

113 درم ··· نز و  لباقتم  فیاظو  قوقح و 

114 هداوناخ ··· یگدنز و  حالصا  رد  رسمه  هب  کمک  شاداپ 

116 نز ··· ندوب  ناهنپ  ظفحت و  هب  نیموصعم : شرافس 

122 نز ··· تریغ  درم و  تریغ 

124 هناخ ··· رد  نز  تامدخ  تدابع و  شزرا 

125 مرحمان ··· ياهدرم  اب  وا  طالتخا  هناخ و  زا  نز  جورخ  ياهدمایپ 

129 نز ··· یقلخدب  رب  ربص  شاداپ 

130 رهوش ··· زا  نز  تعاطا  شاداپ 

133 عورشم ··· ریغ  ياه  هار  زا  رسمه  تبحم  بلج 

134 رهوش ··· ریغ  يارب  نز  شیارآ 

135 رگیدکی ··· هب  رهوش  نز و  رازآ 

138 رسمه ··· هب  ناسحا  قافرا و 

140 رسمه ··· هب  ناسحا  رایعم  یتسود و  رسمه  شاداپ 

141 نانآ ··· تعاطا  زا  یهن  اه و  نز  هب  ناسحا  ارادم و 
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148 مالسا ··· رد  نز  قوقح  يایحا 

151 رگیدکی ··· رب  رهوش  نز و  قوقح 

155 رهوش ··· تیاضر  هب  طورشم  نز  تدابع 

160 یگدنز ··· نیمأت  يارب  لالح  لیصحت  شاداپ 

165 تامّرحم ··· زا  زیهرپ  اوقت و  شاداپ 

167 نیموصعم ···: نانخس  رد  اوقت  دراوم  نایب  حیضوت و 

4  : ص
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171 هداوناخ ··· عامتجا و  داسف  زا  مالسا  ياه  يریگشیپ 

172 مرحمان ··· هب  هاگن  زا  يراددوخ  شاداپ  مارح و  ياه  هاگن 

175 مرحمان ··· نز  اب  سامت 

176 مرحمان ··· نز  اب  حازم  وگتفگ و  تمرح 

178 مرحمان ··· نز  رس  تشپ  هب  هاگن 

179 هریغ ··· لزانم و  هب  دورو  هراب  رد  یمالسا  بادآ 

180 اه ··· هناخ  هب  دورو  هزاجا  هراب  رد  مالسا  روتسد 

184 رسپ ··· رتخد و  ندوب  مرحمان  ینوناق  نس 

186 انیبان ··· درم  هب  نز  هاگن 

187 هجلاعم ··· يارب  کشزپ  سامت 

189 مالسا ··· رد  هنومن  ياه  نز 

190 ریظن ··· یب  ياه  هنومن  شزرا و  ياه  هوسا 

191 مالسلااهیلع ···  همطاف  تدابع 

192 مالسلااهیلع ···  همطاف  تاحیبست 

195 ادخ ··· هار  رد  دوخ  ياه  تنیز  قافنا  مالسلااهیلع و  همطاف 

199 مالسلااهیلع ···  همطاف  زینک  هّضف  ماقم 

201 تفگن ··· نخس  نآرق  اب  زج  لاس  تسیب 

204 باذع ··· هیآ  لوزن  مالسلااهیلع و  همطاف 

207 مالسلااهیلع ···  بنیز  ترضح  تدابع 

209 مالسلااهیلع ···  بنیز  يایح  تفع و 
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211 مالسلااهیلع ···  همطاف  نانخس 

212 صالخا ··· هرمث  - 1

212 ناوناب ··· مارکا  ییوخمرن و  - 2

212 نموم ··· هرهچ  رد  ییورشوخ  - 3

213 ندوب ··· هعیش  رایعم  - 4

213 تسا ··· هبعک  لَثَم  ماما  لَثَم  - 5

213 نمؤم ··· شزرا  - 6
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214 شنایعیش ··· مالسلا و  هیلع  یلع  - 7

215 تمارک ··· ياه  تعلخ  - 8

215 تما ··· نیرتدب  - 9

215 قیقع ··· يرتشگنا  - 10

216 نانز ··· یگژیو  نیرتوکین  - 11

216 دوخ ··· راگدرورپ  هب  نز  تلاح  نیرت  کیدزن  - 12

216 راکهنگ ··· تما  تعافش  - 13

216 مالسلا ···  مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  باوث  - 14

217 رسمه ··· تیاضر  رسمه ، مشخ  - 15

217 راد ··· هزور  هرهب  - 16

217 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تیاضر  - 17

218 جاودزا ··· بش  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يونعم  تالاح  - 18

219 مالسلااهیلع ···  یلع  هناخ  رد  همطاف  راثیا  ربص و  - 19

219 مالسلااهیلع ···  همطاف  باجح  تفع و  - 20

220 ندروخ ··· اذغ  بادآ  دروم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  - 21

220 تما ··· ناراکهانگ  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 22

221 هعمج ··· زور  بورغ  تقو  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 23

221 دومن ··· یتشهب  ياذغ  تساوخرد  ادخ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  - 24

222 تسا ··· هداد  اه  نز  هب  هک  یسرد  مالسلااهیلع و  همطاف  یهاوخریخ  - 25

223 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاامهیلع  همطاف  یهاوخریخ  شارخلد و  هنحص  - 26
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224 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  رابمغ  ياه  هظحل  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ياه  هلان  - 27

225 مالسلا ···  هیلع  یلع  زا  عافد  مالسلااهیلع و  همطاف  تازرابم  - 28

226 ردپ ··· قارف  زا  مالسلااهیلع  همطاف  هلان  هآ و  - 29

228 هلآ ···  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  نیسحو و  نسح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هاگن  - 30

228 نتفگ ··· ناذا  يارب  لالب  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  - 31

229 تفالخ ··· نیبصاغ  اب  وا  نتفگن  نخس  مالسلااهیلع و  همطاف  یفنم  هزرابم  - 32

230 مالسلااهیلع ···  همطاف  يایاصو  نیرخآ  - 33
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230 مالسلااهیلع ···  همطاف  ربق  نیفدت و  مسارم  ندوب  یفخم  هب  تیصو  - 34

232 راک ··· هانگ  نانز  باذع  رفیک و   35

236 زامن ··· ندرمش  کبس  هراب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ثیدح  - 36

239 مالسا ··· رد  یگدنز  قالخا 

240 یگدنز ··· رد  قالخا  شزرا 

242 تشهب ··· شاداپ  ییادز و  هودنا  - 1

243 نانآ ··· لمع  نیرتهب  مدرم و  نیرتهب  - 2

244 فاصنا ··· تلادع و  - 3

245 وداک ···)  ) ناسحا هیده و  - 4

246 ناسحا ··· شاداپ  -5

247 ناگیاسمه ···) هب  زاین  دروم  لیاسو  نداد  هیراع   ) نوعام - 6

248 هدش ··· تنعل  ياه  سانشن  کمن  - 7

249 زور ··· ره  رد  ریخ  لمع  هقدص و  رب  تبظاوم  - 8

250 مدرم ··· اب  يارادم  ییوخ و  مرن  شزاس و  - 9

251 نانآ ··· زا  يریذپداقتنا  مدرم و  هب  تبسن  یهاوخریخ  - 10

253 دوخ ··· قح  زا  ندرکن  زواجت  بدا و  - 11

254 مدرم ··· يوربآ  رارسا و  يرادهگن  - 12

255 نامیپ ··· دهع و  تیاعر  - 13

256 نارگید ··· رکف  زا  هدافتسا  تروشم و  - 14

258 دنوادخ ··· هب  لکوت  مدرم و  زا  يزاین  یب  حور  - 15
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259 تناما ··· ندنادرگرب  يرادهگن و  - 16

260 ینتورف ··· عضاوت و  - 17

262 رت ··· کچوک  هب  محرت  رت و  گرزب  هب  مارتحا  - 18

263 وا ··· هب  نیهوت  هانگ  نمؤم و  هب  مارتحا  شاداپ  - 19

264 تشذگ ··· یتشآ و  شاداپ  رهق و  رفیک  - 20

265 مدرم ··· زا  ییوگدب  تبیغ و  هانگ  - 21

267 ریذبت ··· فارسا و  هانگ  - 22
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269 مالسا ··· رد  یگدنز  بادآ 

270 یگدنز ··· توارط  ینیریش و 

270 ناملسم ··· نارهاوخ  ناردارب و  هب  مارتحا  مالس و  - 1

272 ردام ··· ردپ و  قاتا  هب  دورو  هزاجا  - 2

273 زردنا ··· دنپ و  یسرپلاوحا و  - 3

275 نتفرگ ···) شوغآ  رد   ) هقناعم و  نداد ) تسد   ) هحفاصم مالس و  شاداپ  - 4

276 نمؤم ··· یناشیپ  ندیسوب  ترایز و  شاداپ  - 5

277 نآ ··· ّتیحت  هسطع و  بادآ  - 6

279 نتخادنا ··· ناهد  ینیب و  بآ  ندز و  غورآ  بادآ  - 7

280 نخس ··· ینیریش  هدنخ و  حازم و  - 8

281 تفاظن ··· رد  مالسلاامهیلع  يدمحم  یمیهاربا و  ياه  ّتنس  - 9

282 ندب ··· رگید  ياهوم  ندومن  فرطرب  نساحم و  نتشادهگن  - 10

284 نتفرگ ··· نخان  بادآ  - 11

285 ناهد ··· ندرک  هزیکاپ  كاوسم و  شاداپ  - 12

286 شوخ ··· يوب  رطع و  لامعتسا  شاداپ  - 13

288 نآ ··· شاداپ  نمؤم و  توعد  تباجا  - 14

289 توعد ··· نودب  نامهیم  زا  شهوکن  - 15

290 نتفر ··· ینامهیم  بادآ  - 16

292 نامهیم ··· هب  مارتحا  شاداپ  - 17

295 هانگ ··· سلاجم  زا  زیهرپ  - 18

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


303 ترفاسم ··· بادآ  - 19

305 یسورع ··· دقع و  سلاجم  راعشا 
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باتکلا هبطخ 

يذلا هضرا ، هئامس و  یف  هرمأ  ذف  انلا  هتاوطـس ، هباذع و  نم  بوهرملا  هناطلـسب ، عاطملا  هتردقب ، دوبعملا  هتمعنب ، دومحملا  هّللدمحلا 
ناک ارهص و  ابـسن و  هلعجف  ارـشب  ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  و  هّیبنب ، مهمرکا  .هنیدب و  مهّزعا  و  هماکحاب ، مهّزیم  و  هتردقب ، قلخلا  قلخ 

ًهرهاظ و همعن  مکیلع  غبسا  و  ًهمحر ، هّدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نأ  هتایآ  نم  و  اریدق ، ّکبر 
.ًهنطاب

رذنا و  هیقّتی ، نم  هّنجلا  دعو  و  هیلئاس ، نم  اند  و  هیدـماح ، نم  برق  يذـلا  نیملاعلا ، ءانف  دـعب  یقابلا  و  نیلّوألا ، هیلّوأ  لبق  لّوألاوه  و 
هللا یلص  ادّمحم  ّنأ  هل و  کیرشال  هدحو  هّللاّالإ  هلإال  نأ  دهشن  هئالآ و  همعن و  عیمج  یلع  هدماحم  عیمجب  هدمحن  هیـصعی  نم  راّنلاب 
نب ّیلع  نینمؤملاریمأ  ّنا  نوکرـشملا و  هرک  وـل  هّلک و  نیّدـلا  یلع  هرهظیل  قـحلا  نید  يدـهلاب و  هلـسرا  هلوـسر  هدـبع و  هلآ  هیلع و 

.نیعمجا قلخلا  هاده  نیداهلا و  نیفطصملا  مه  هّیبن و  ءایصوأ  مالسلا  مهیلع  نیرهاطلا  هءانبأ  بلاطیبا و 

نیطبسلا یلع  نیملاعلا و  ءاسن  هدّیـس  ءارهزلا  همطاف  یلع  نینمؤملاریمأ و  هّیـصو  یلع  نیّیبنلا و  متاخ  هّیبن  یلع  همئادلا  هّللا  تاولـص  و 
لها بابش  يدّیس  نیسحلا  نسحلا و 
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نیمألا قداصلا  دّمحم  نبرفعج  یلع  نیدلا و  مولعرقاب  ٍّیلع  نبدّمحم  یلع  نیدـباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  ّیلع  یلع  .نیعمجا و  هّنجلا 
یف داوجلا  ّیلع  نب  دّـمحم  یلع  نیبراهلا و  ءاجلم  اـضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  یلع  نیزحلا و  نحتمملا  مظاـکلا  رفعج  نب  یـسوم  یلع  و 
هّینک یفطـصملا و  یّمـس  یلع  نینمؤـملا و  یلع  نمیهملا  ّیلع  نـب  نـسحلا  یلع  نیداـهلا و  هودـق  دّـمحم  نـب  ّیلع  یلع  نیملاـعلا و 

تتبث هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  يذـلا  نیملاـعلل  همحر  نیمـصتعملا و  همـصع  نیکتـسملا و  ّرطـضملا  ثاـیغ  نیـصحلا و  فهکلا 
.فیرشلا هجرف  هّللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هّجحلا  ءامسلا  ضرالا و 

هّمئألاوبا نیلّجحملا و  ِّرغلا  دئاق  نیّقتملا و  ماما  نینمؤملاریما و  مهنعل  نم  امّیـس  نیّدلا  موی  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  همئادلا  هنعللا  و 
: هتونق یف  لوقی  ناک  مالسلا  هیلع  ّهناف  نّیلصملا  تاولص  لضفا  مهیلع  نیرهاطلا 

ایصع و  کماعنإ ، ادحجو  کیحو ، ارکنأ  كرمأ و  افلاخ  ْنیذللا  امْهیتنبا  و  اْهیکفإ ، اْهیَتوغاط و  اْهیَتبج و  شیرق و  یَمَنَص  نعلا  ّمهّللا 
ایلاو كءایلوأ و  اـیداعو  کـتایآ ، یف  ادـحلأو  کـضئارف ، ـالطبأو  کـماکحأ ، ـالّطعو  کـباتک ، اـفّرح  کـنید و  اـبّلقو  کـلوسر ،

.كدابع ادسفأو  كدالب ، ابّرخ  و  كءادعأ ،

هنطابب هرهاظ  هلفاسب و  هیلاعو  هضرأب  هءامـس  اقحلأو  هفقـس ، اضقنو  هباـب ، اـمّدر  و  هّوبنلا ، تیب  اـبرخأ  دـقف  اـمهراصنأو  اـمهنعلا  ّمهّللا 
یف امهدّلخو  امهبنذ  مِّظعف  امّهبرب  اکرشأو  هتّوبن  ادحجو  هثراوو  هّیـصو  نم  هربنم  ایلخأو  هلافطأ  التقو  هراصنأ  ادابأو  هلهأ  الـصأتساو 

.رذت الو  یقبت  رقس ال  ام  کیردأ  امو  رقس 

قداـص هووآ و  دـیرط  هوذآ و  ٍّیلو  هوجرأ و  نمءومو  هّولو  قفاـنم  هولع و  ٍربـنم  هوفخأ و  ٍّقـح  هوـتأ و  رکنم  ّلـک  ددـعب  مهنعلا  ّمهّللا 
هوعدبأ رفک  هوبّلق و  مکح  هولّدب و  ربخو  هوقارأ  ٍمدو  هورمضأ  ٍّرش  هورکنأ و  ٍرثأو  هوّریغ  ضرف  هورهق و  ٍمامإ  هورصن و  رفاک  هودّرط و 

و
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دعوو هورشن ، ٍملظ  هوطسب و  ٍروجو  هوسّسأ  ٍلطاب  هّولحتـسا و  ٍسمخ  هولکأ و  ٍتحـس  هوعطتقاءٍییف و  هوبـصغ و  ثرإ  هوّسلد و  بذک 
هوقّزم و ّکصو  هورـسک  علـضو  هوقتف  نطبو  هورمـضأ  ٍردـغو  هوّرـسأ  قافن  هوّللح و  مارح  هومّرح و  لالح  هوضقن و  دـهع  هوفلخأ و 

.هوفلاخ مامإو  هوعنم  ّقح  هّولذأ و  زیزع  هوّزعأ و  لیلذ  هودّدب و  لمش 

هّیـصو اهومتک و  تاداهـش  اهوعطق و  ماحرأو  اهولّطع  ماـکحأو  اـهوّریغ  هّنـسو  اـهوکرت ، هضیرف  اـهوفّرح و  هیآ  ّلـکب  اـمهنعلا  ّمهّللا 
فایزأو اهوجرحد  بابدو  اهوقترا  هبقعو  اهودروأ  هنایخو  اهوثدـحأ  هلیحو  اهورکنأ  هنّیبو  اهولطبأ  يوعدو  اهوثکن  نامیأو  اهوعّیض 

[. اهوناخ هنامأو   ] اهومزل

الو هلّوأ  ودـغیو  هددـعل  دافن  الو  هدـمأل  عاطقنا  ادمرـس ال  امئاد  ادـبأ  ابئاد  اریثک  انعل  هینالعلا  رهاـظ  ّرـسلا و  نونکم  یف  اـمهنعلا  ّمهّللا 
نیدـتقملا مهتحنجأب و  نیـضهانلا  مهیلإ و  نیلئاملاو  مهل  نیمّلـسملا  مهیلاوم و  مهیّبحم و  مهراصنأ و  مهناوعـألو و  مهل  هرخآ  حوری 

راحبلا ج 82/260) نیمألا ص 551  دلبلا   ) .مهماکحأب نیقّدصملا  مهمالکب و 

مهنغی ءارقف  اونوکی  نإ  مکئامإ  مکدابع و  نم  نیحلاصلا  مکنم و  یمایألا  وحکنأ  و  : » هباتک یف  لاق  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّناف  دـعب : اّما 
نیّلصملا و تاولص  لضفا  مهیلع  نیرهاطلا  همئالا  هتیب  لها  هریس  نیّیبنلا و  متاخ  انّیبن  هّنـس  حاکنلا  و  میلع » عساو  هّللا  هلـضف و  نم  هّللا 

.یّنم سیلف  یتّنس  نع  بغر  نمف  یتّنس  حاکنلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق 

لئـسی ففعتـسیلف و  احاکن  دجیال  نم  .یقابلا و  فصنلا  یف  هّللا  ّقتیلف  هنید  فصن  زرحا  دـقف  جّوزت  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 
نامحرلا و یـضرب  زوفی  نیطایـشلا و  سواسو  نع  هب  مصتعی  جّوزتملا و  هینبی  مالـسألا  یف  ءانب  لـضفا  جاوزلا  نیملاـعلا و  ّبر  لـضف 
دـمحم و ّقحب  نیعلاروحلا  نم  انجّوز  راربألا و  عم  هّنجلا  انلخدا  رانلا و  نم  انقتعا  ّمهّللا  ناّنملا ، کـلملا  هّللا  لـضفب  ناوضرلا  هّنجلا و 

.نیعمجا مهیلع  کتاولص  نیرهاطلا  هلآ 
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فیلات هزیگنا  فده و 

سنج هب  لیامت  .تسا  هدـش  هاد  رارق  ناسنا  تشرـس  رد  مدآ  ینب  لسن  موادـت  تهج  هک  تسا  یهلا  ياـه  تمکح  زا  یـسنج  هزیرغ 
دهاوخن لیامت  هزیرغ و  نیا  نودب  یملاس  ناسنا  چـیه  دراد و  دوجو  ناسنا  رد  يریپ  تلوهک و  زا  لبق  ات  یناوجون  نارود  زا  فلاخم 

.دوب

زاب نارگید  سیماون  هب  زواجت  داسف و  فارحنا و  رطخ  زا  ار  ناسنا  ات  ددرگ  نیمأت  حیحـص  هار  زا  دـیاب  اهزاین  ریاس  دـننامه  زاـین  نیا 
تنـس فیدر  رد  هزیرغ و  نیا  نیمأت  هار  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ  هداد و  یناوارف  تیمها  جاودزا  هلأسم  هب  مالـسا  روظنم  نیدـب  .دراد 
لمعلا روتـسد  نید و  يایلوا  شور  یمالـسا  ّتنـس  نیا  ماجنا  يارب  هک  تسا  مزال  ناملـسم  ره  رب  .تسا  هداد  رارق  ینید  رگید  ياـه 

.دشابن نیرفآ  لکشم  ناناوج  يارب  نآ  ماجنا  ات  دنهد  رارق  لمع  كالم  تسا  هدش  دراو  هک  هنوگ  نامه  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه 

یتح هداد و  یم  ماجنا  یگداس  تلوهـس و  هب  ار  ّتنـس  نیا  نانآ  هک  دزاس  یم  نشور  نید  يایلوا  شور  هریـس و  نانخـس و  هب  هجوت 
رسمه نودب  رسپ ، ای  رتخد و  یناوج ، چیه  دریگ و  ماجنا  رت  هداس  رتدوز و  هچره  ّتنس  نیا  هک  دنا  هدومن  یناوارف  ياه  هیصوت 
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.دنامب ظوفحم  نیطایش  ياه  ماد  نوگانوگ و  ياهرطخ  زا  جاودزا  ماجنا  اب  دنکن و  یگدنز 

.تسا هدش  دادملق  ناملسم  کی  تناید  صقن  دوبمک و  ناونع  هب  یتسیز  اهنت  تبوزع و  یمالسا  گنهرف  رد 

هک هنوگ  نامه  درادـن و  یناوخمه  یمالـسا  گنهرف  اب  ناناملـسم  اـم  عون  نیب  موسرم  دوجوم و  عضو  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب 
زا ام  يرود  فسألا  عم  .تسا  هدـش  ام  ناناوج  یگدولآ  داسف و  فارحنا و  هدـمع  تلع  هلأسم  نیا  هب  یهجوت  یب  دوش  یم  هدـهاشم 

؛ دنیامن اضرا  عورشم  ریغ  ياه  هار  زا  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  ام  ناناوج  ات  تسا  هدش  ثعاب  نید  يایلوا  شور  یمالـسا و  تاروتـسد 
هدـیدرگ لیدـبت  یـسایس  یتح  یعامتجا و  یقالخا و  هعجاف  کـی  هب  جاودزا  مسارم  نونکا  هک  تسین  رتروآ  جـنر  نیا  زا  يا  هلأـسم 

.تسا

تاروتـسد يرادرـسمه و  یگدـنز و  بادآ  جاودزا و  هراـب  رد  یباـتک  دوخ  ناوت  دـحرد  هک  تشاد  نآرب  ارم  لـیاسم  نیا  هب  هجوـت 
يرشب راکفا  اه و  هاگدید  میامن و  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  یحو و  عبانمزا  اهنت  مسیونب و  هطبار  نیا  رد  نید  يایلوا 
.دننک يوریپ  نآ  زا  هدافتسا و  یحو  عبانم  نیا  زا  دنناوتب  یبوخ  هب  ملاس  كاپ و  ياه  ترطف  ات  مهدن  تلاخد  باتک  بلاطم  رد  ار 

رگا انایحا  دنجنـس و  یم  دوخ  راکفا  تارظن و  اب  ار  مالـسا  یقرتم ، رکف و  نشور  ناونع  هب  يا ، هدـع  ام  ناـمز  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
نیا هک  دنیوگ  یم  ای  دنک و  یمن  دییأت  ار  نآ  ملع  هک  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  شریذپ  لباق  ریغ  ار  نآ  دوبن  نانآ  رظن  هقیلس و  قباطم 
نیا زا  یضعب  فسألا  عم  دشاب و  یمن  هدافتسا  لباق  ملع  تفرشیپ  اب  هزورما  هتشاد و  ییاراک  هتشذگ  ياه  نامز  عماوج و  يارب  نوناق 

يا دنتسه ! زین  ملع  لها  کلس  رد  دارفا 
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هریس و دندرک و  یم  هجوت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  یمالـسا و  فراعم  هب  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  دارفا  هنوگ  نیا  شاک 
یمن رارق  یهلا ) ماکحا  راکنا  رطخ  ینعی   ) يرطخ نینچ  رد  دـنتفگ و  یمن  نخـس  هنوگ  نیا  دـندومن و  یم  هعلاـطم  ار  ناـنآ  ناـنخس 

یم رانک  تسین  اطخ  زا  یلاخ  هک  ار  راکفا  نیا  یحو  عبانم  اـب  يرـشب  راـکفا  يراـگزاسان  تروص  رد  ناـنآ  دوب  بوخ  هچ  .دـنتفرگ 
.دندومن یم  هجوت  یحو  عبانم  هب  .دندراذگ و 

موصعم نانآ  هک  ارچ  تسا ؛ نید  يایلوا  شور  قالخا و  یگدـنز و  هب  هجوت  قیاـقح ، فشک  يارب  هار  نیرتهب  هک  تسا  نشور  هتبلا 
ارهز همطاف  نینمؤملاریما و  لاثما  جاودزا  هب  دیاب  هلأسم  نیا  رد  .تسا  هدش  نیمأت  دـنوادخ  هیحان  زا  ناشملع  شناد و  هدوب و  اطخ  زا 

ناربهر هک  ار  نانآ  دومن و  هجوت  تسا  هتفرگ  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  لمعلاروتسد  تراظن و  اب  هک  مالسلااهیلع 
.للزلا ءاطخلا و  نم  هّللانذاعا  .داد  رارق  وگلا  دنتسه  ام  یهلا  موصعم و 

یگدـنز جاودزا و  هب  طوبرم  لیاسم  زا  ییاه  شخب  ملاع » هنومن  يوناب  ءاسنلا -  هوسا   » باتک رد  هدـنب  نوچ  هک  منک  یم  يروآ  دای 
مرتحم ناگدـنناوخ  منک و  یم  يراددوخ  باتک  نیا  رد  اه  نآ  رارکت  زا  ما  هدومن  نایب  ار  مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و 

ار مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نیمارف  زا  يوریپ  یمالسا و  فراعم  مهف  هّقفت و  قیفوت  لاعتم  دنوادخزا  .مهد  یم  عاجرا  باتک  نآ  هب  ار 
.میناهاوخ

یچناراهب ینیسح  دّمحم  دّیس  هبلطلا  لقا 
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جاودزا مالسا و 

هراشا
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هداوناخ لیکشت  جاودزا و  هب  مالسا  شرافس 

یفرعم تدابع  کی  ناونع  هب  ار  جاودزا  مالسا ، .تسا  هدش  شرافس  جاودزا  هب  ناوارف  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  نآرق و  رد 
هدش يدایز  شهوکن  زین  جاودزا  زا  زیهرپ  تبوزع و  زا  لباقم ، رد  .تسا  هدرمـشرب  نآ  يارب  یناوارف  يورخا  يویند و  راثآ  هدرک و 

.تسا هدیدرگ  یفرعم  تناید  رد  صقن  لیلد  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  زا  يریگ  هرانک  و 

جّوزتم صخش  تدابع  شزرا  مالسا ، .تسا  نآ  ناصقن  لیلد  جاودزا  كرت  تبوزع و  نید و  لامک  لیلد  جاودزا  مالسا ، هاگدید  زا 
شیوخ نید  نامیا و  فصن  دوخ ، جاودزا  اب  جّوزتم ، صخـش  دیامرف : یم  هدرمـشرب و  درجم )  ) بزع صخـش  تدابع  ربارب  داتفه  ار 

.تسا هدومن  ظفح  تافآ  اهرطخ و  زا  ار 

هروس رد  دنوادخ  مینک : یم  هراشا  عوضوم  نیا  هراب  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  نآرق و  تایآ  زا  یـضعب  هب  کنیا  - 1(1)
یهت نانآ  رگا  دیهد ؛ جیوزت  زین  ار  دوخ  نازینک  نامالغ و  هکلب ] ، ] دیروآرد جاودزا  هب  ار  دوخ  ياه  بزع  : » دیامرف یم  رون 
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مکئاما مکدابع و  نم  نیحلاصلا  مکنم و  یمایألا  اوحکنأو  یلاعت : هناحبس و  هّللا  لاق  - 1 جیوزتلا یلع  ّثحلا  هبوزعلا و  ههارک  (1 - ) 1
نم هّللا  مهینغی  یّتح  احاکن  نودـجیال  نیذـلا  ففعتـسیل  و  هناحبـس : لاـق  .میلع و  عساو  هّللا  هلـضف و  نم  هّللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نإ 

(32 هیآ / رونلا  هروس   ) .هلضف
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« .تسا هدنهد  شیاشگ  اناد و  وا  هتبلا ]  ] .دومن دهاوخ  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  مرک  لضف و  زا  دنوادخ  دندوب  تسد 

دوخ لضف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  نیا  ات  دننک  هشیپ  تّفع  دیاب  نانآ  : » دـیامرف یم  دـنرادن  جاودزا  يارب  یهار  هک  یناسک  هراب  رد  و 
« .دیامن زاین  یب 

هلیـسو ات  تسا  هدـیرفآ  امـش  سنج  زا  ینارـسمه  وا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ياه  هناشن  تایآ و  زا  : » دـیامرف یم  مور  هروس  رد  (1)و 
یم یـسانشادخ  ياـه  هناـشن  زا  نادنمـشیدنا  يارب  نیا  تسا و  هداد  رارق  تمحر  تبحم و  ناـنآ  امـش و  نیب  دـنوش و  امـش  شمارآ 

« .دشاب

تمدخ يدرم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : هک  هدومن  لقن  حادق  زا  دوخ ، دنس  اب  راحب ، باتک  رد  یـسلجم  همالع  - 2(2)
یمن تسود  نم  دومرف : مردـپ  .ریخ  تفگ : درم  نآ  يا ؟ هدومن  جادوزا  ایآ  دومرف : وا  هب  مردـپ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  مردـپ 

زا جّوزتـم  زاـمن  تعکر  ود  دومرف : سپـس  .منک  یط  رـسمه  نودـب  ار  بش  کـی  مشاـب و  کـلام  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  مراد 
« .نک جاودزا  اهنیا  اب  دومرف : داد و  وا  هب  رانید  تفه  مردپ  سپس  تسا  لضفا  بزع  زور  هنابش  کی  تدابع 
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ٍتایآل کلذ  یف  ّنإ  ًهمحر  هّدوم و  مکنیب  لعجو  اهیلا  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نَا  هتایآ  نم  و  هناحبـس : لاق  1)و  - ) 1
(21 هیآ / مورلا  هروس   ) .نورّکفتی ٍموقل 

: لاق هجوز ؟ کل  له  هل : لاقف  یبا  یلا  لجر  ءاج  لاق  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  حادقلا  نع  دانسإلا  برق  نع  راحبلا  یف  و  - 2(2 - ) 2
نم لضفا  جّوزتم  لجر  امهّیلـصی  نتیعکر  ّنإ  لاق : مث  لاق : هجوز ، یل  سیل  ًهلیل  تیبا  ّینا  اهیف و  ام  ایندـلا و  یل  ّنأ  ّبحا  لاـق ال  ـال ،

بزعأ هراهن  موصی  هلیل و  موقی  لجر 
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« .دوش ناوارف  امش  يزور  ات  دینک  جاودزا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف سپس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)

یتحار شیاسآ و  هلیـسو  زیچ  هس  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  قودـص ، لاـصخ  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 3(2)
و دـهد ، يرای  وا  ترخآ  اـیند و  رما  رب  ار  وا  هک  يا  هتـسیاش  هحلاـص و  نز  و  دـنک ، وا  يوربآ  نیمأـت  هک  یگرزب  هناـخ  تسا : نمؤم 

« .دنک جراخ  هناخ  زا  گرم  ای  جاودزا و  اب  ار  اهنآ  هک  يرهاوخ  ای  رتخد و 

ثیدـح نمـض  رد  ترـضحنآ  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  قودـص ، لاـصخ  باـتک  زا  باـتک ، ناـمه  رد  و  - 4(3)
ره دومرف : یم  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  دینک ؛ جاودزا  مدرم ! يا  : » دومرف دوخ  نخـس » دـصراهچ   » هب فورعم 

جاودزا سپ  تسا  جاودزا  نم  ياه  تنس  زا  یکی  دومرف : یم  و  دنک ، جاودزا  دیاب  دشاب  نم  تنس  وریپ  دهاوخ  یم  هک 

18  : ص

.مکل قزرا  ّهناف  لهألا  اوذّختا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  یبا : لاق  ّمث  .هذهب  جّوزت  لاق : ریناند و  هعبـس  یبا  هاطعا  ّمث  (1 - ) 1
دانسالا ص 11) برق  نع  راحبلا ج 103/217  )

نم هلاح  ءوس  هتروع و  يراوت  هعـساو  راد  هحار : ّنهیف  نمؤملل  هثالث  لاـق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  لاـصخلا  نع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
نع راحبلا ج 103/218   ) .ٍجـیوزتب وا  ٍتومب  هلزنم  نم  اهجرخی  تخا  هنبا و  هرخآلا و  ایندـلارما و  یلع  هنیعت  هحلاـص  هأرما  و  ساـنلا ،

لاصخلا ج 1/104)
ناک نم  لوقی : ام  اریثک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإف  اوجّوزت  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  هأمعبرألا : هنع  هیف  و  - 4(3 - ) 3

لاصخلا ج راحبلا ج 103/218   ) .ادـغ ممألا  مکبرثاکا  ّیناـف  دـلولا  اوبلطا  جـیوزتلا و  یتّنـس  نم  ّناـف  جّوزتیلف ، یتّنـس  عبّتی  نا  ّبحی 
(2/405
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تاهابم رگید  ياه  تما  رب  دوخ  تما  یناوارف  اب  تمایق  يادرف  نم  انامه  دیـشاب  دنزرف  بلاط  دنوادخ ] زا   ] جاودزا هلیـسو  هب  دینک و 
« .منک یم 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  ینز  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یـسوط ، خیـش  یلاما  زا  باتک ، ناـمهرد  - 5(1)
وا تسیچ ؟ هملک  نیا  زا  وت  دوصقم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .متـسه  يا  هلتبتم  نز  نم  درادب ، حلاص  ار  امـش  ادـخ  درک : ضرع 

تلیـضف و کی  دوخ  يارب  ار  نیا  تفگ : نز  نآ  هچ ؟ يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .ما  هتـشادن  جاودزا  هدارا  هاگ  چـیه  نم  تفگ :
همطاف دوب  یم  راک  نیا  رد  یـشزرا  تلیـضف و  رگا  هک  ارچ  نک ؛ اـهر  ار  نخـس  نیا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .مناد  یم  شزرا 

.دوب رتراوازس  نآ  هب  دسر  یمن  وا  هب  تلیضف  رد  یسک  هک  مالسلااهیلع 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  قداص ، ماما  زا  یسوط ، خیش  یلاما  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(2)
تـسد زا  ار  نآ  هک   ] دـسرتب ادـخ  زا  نآ  رگید  فصن  هب  تبـسن  سپ  تسا ؛ هدومن  ظـفح  ار  دوخ  نید  فـصن  دـنک  جاودزا  هک  ره  »

[.« دهدن

19  : ص

کحلـصا تلاقف : مالـسلا  هیلع  رفعجابا  تلأس  ًهأرما  ّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  لبعد  نع  یـسوطلا  یلاما  نع  هیف  و  - 5(1 - ) 1
یفرـصنا لاقف : لضفلا ، کلذ  یف  سمتلا  تلاق : َِمل ؟ و  لاق : ادبا  جیوزتلا  دیُرا  ال  تلاق : كدـنع ؟ لّتبتلا  ام  و  اهل : لاقف  هّلتبتم  ّینا  هّللا 

یلامالا نع  ردصملا ص 219   ) .لضفلا یلا  اهقبسی  دحا  سیل  ّهنا  کنم ، هب  ّقحا  مالـسلااهیلع  همطاف  تناکل  لضف  کلذ  یف  ناکولف 
ج 1/380)

فـصن زرحا  دـقف  جّوزت  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  قداـصلا  نع  هنع  هیف  و  - 6(2 - ) 2
( ردصملا  ) .یقابلا فصنلا  یف  هّللا  ّقتیلف  هنید ،
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هک یـسک  زامن  تعکر  ود  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص ، لاـمعألا  باوث  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 7(1)
« .دشاب بزع  هک  تسا  یسک  زامن  تعکر  داتفهزا  رتهب  دشاب  هدومن  جاودزا 

تـسود هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نیظعاولا ، هضور  باتک  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 8(2)
« .دورب ایند  زا  رسمه  نتشاد  اب  دیاب  دنک  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  تراهط  یکاپ و  اب  دراد 

نم تنـس  حاکن  جاودزا و  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رابخألا ، عماج  زا  باتک ، نامه  رد  - 9(3)
« .دوب دهاوخن  نم  زا  دنک  ضارعا  نم  تنس  زا  هکره  تسا و 

رگید ياه  تما  رب  امـش  تیعمج ]  ] هلیـسو هب  تمایق  زور  رد  نم  انامه  دوش ؛ دایز  امـش  تیعمج  ات  دـینک  جاودزا  : » دومرف و  - 10(4)
« .دشاب هدش  طقس  دنزرف  هچرگ  میامن ، یم  تاهابم 

20  : ص

ریغ اهیّلـصی  هعکر  نیعبـس  نم  لـضفا  جّوزتم  اهیّلـصی  ناـتعکر  لاـق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  لاـمعألا  باوث  نع  هیف  و  - 7(1 - ) 1
لامعألا ص 37) باوث  نع  راحبلا ج 103/219   ) .جّوزتم

نع ردـصملا ص 220   ) .ٍهجوزب هقلیلف  اّرهطم  ارهاـط  هّللا  یقلی  نا  ّبحا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  هیف : و  - 8(2 - ) 2
نیظعاولا ص 373) هضور 

.یّنم سیلف  یتّنس  نع  بغر ، نمف  یتّنس  حاکنلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 9(3 - ) 3
ردصملا ص 220)  ) .طقسلابول همایقلا و  موی  ممألا  مکب  یهابُا  ّیناف  اورثکت  اوحکانت  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 10(4 - ) 4
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رادـیب بش  راد و  هزور  بزع  صخـش  زا  دـنوادخ ، دزن  دـشاب ، مه  باوخرد  رگا  دـشاب  هدرک  جاودزا  هک  یـسک  : » دومرف و  - 11(1)
« .دوب دهاوخ  لضفا  تدابعرد ] ]

يزینک ایآ  : » دومرف .ریخ  تفگ : يا »؟ هدومن  جاودزا  ایآ  : » دومرف فاکع  مانب  یصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  - 12(2)
« .دوب یهاوخ  ناراکهانگ  زا  هنرگو  ینک  جاودزا  دیاب  : » دومرف .يرآ  تفگ : يراد »؟ یلام  نّکمت  ایآ  : » دومرف .ریخ  تفگ : يراد »؟

« .دنناطیش ناردارب  اهنآ  دنتسه ؛ اه  بزع  امش  نیرتدب  : » دومرف و  - 13(3)

هک یمدـق  ره  ياربو  دومن  دـهاوخ  جـیوزت  وا  هب  نیعلاروح  زا  دـنوادخ  دریگب  ماجنا  یجاودزا  اـت  دـشوکب  هکره  : » دومرف و  - 14(4)
« .دش دهاوخ  هتشون  وا  يارب  لاس  کی  تدابع  هدومن  يراج  نابز  هب  هک  يا  هملکره  هتشادرب و 

زا شناردپ ، زا  رفعج ، نب  یسوم  زا  يدنوار ، رداون  زا  باتک ، نامه  رد  - 15(5)

21  : ص

.بزعلا مئاقلا  مئاصلا  نم  هّللادنع  لضفا  مئانلا  جّوزتملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 11(1 - ) 1
: لاق هّللا  لوسر  ای  ال  لاق : هیراج ؟ کلأ  لاق : هّللا  لوسر  اـی  ـال  لاـق : هجوز ؟ کـلأ  ٍلـجرل : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 12(2 - ) 2

.نینبذملا نم  تنأف  ّالا  جّوزت و  لاق  معن  لاق : ٌرسوم ؟ تنأفأ 
.نیطایشلا ناوخا  باّزعلا  مکباّزع و  مکرارش  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 13(3 - ) 3
.باّزعلا یتّما  رارش  نولهأتملا و  یتّما  رایخ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 14(4 - ) 4

ّلکب هل  ناک  نیعلاروحلا و  نم  هّللا  هجّوز  امهنیب  هّللا  عمجی  یّتح  ٍلالح  جیوزت  یف  لمع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 15(5 - ) 5
ای هلیو  ای  هناطیش : ّجع  ّالا  هّنس  هثادح  یف  جّوزت  ٍباش  نم  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  .ٍهنـس و  هدابع  اهب  مّلکت  ٍهملک  اهاطخ و  ٍهوطخ 

راحبلا ج 103/221)  ) .یقابلا ثلثلا  یف  دبعلا  هّللا  ّقتیلف  هنید  یثلث  یّنم  مصع  هلیو 
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یم دایرف  ناطیش  هک  نآ  زج  دنک  یمن  جاودزا  یناوج  لیاوا  رد  یناوج  چیه  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ادـخ زا  هدـنام  یقاب  موس  کی  هب  تبـسن  دـیاب  سپ  دومن ،» ظفح  نم  ّرـش  زا  ار  دوخ  نید  موسود  وا  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  : » دـنک

« .دسرتب

ار نانآ  تّورم  ناوارف و  ار  نانآ  قزر  وکین و  ار  نانآ  قالخا  دنوادخ  ات  دیروآرد  جاودزا  هب  ار  دوخ  ياه  بزع  : » دومرف و  - 16(1)
« .دنک دایز 

هتسیاش رسمه  باختنا 

یگدنز شیاسآ  رارسا و  تناید و  رمع  کی  تشونرس  لقاع ، ناسنا  زگره  تسا و  یگدنز  ساسح  گرزب و  هلأسم  رـسمه  باختنا 
رد زیچ  همه  زا  شیب  .دـهد و  یمن  درادـن  یهاـگآ  وا  تـالامک  تاداـع و  قـالخا و  تناـید و  زا  هک  یـسک  تسد  هـب  ار  دوـخ  ...و 

.دراد دوجو  زین  ناردام  ناردپ و  يارب  هفیظو  نیا  .دنک  یم  تقد  شا  یگدنز  کیرش  باختنا 

رد دـیروآرد ، جاودزا  هب  رتدوز  هچره  ار  رتخد  رـسپ و  ناـناوج  هک  نیا  هب  هیـصوت  جاودزا و  هب  بیغرت  قیوشت و  همه  نآ  اـب  مالـسا 
دشاب یگدنز  قالخا  تناید و  ياراد  هک  يرسمه  دننک و  یسراو  ردام  ردپ و  دیاب  هک  هدومن  دیکا  شرافـس  رـسمه ، باختنا  هلأسم 

.دنا هدرک  هابت  ار  دوخ  نادنزرف  هنرگو  دنیامن  باختنا  دوخ  نادنزرف  يارب 

: دییامرف هجوت  عوضوم  نیا  تایاور  زا  یشخب  هب  کنیا 

نوضرت نم  مکءاجاذا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 

22  : ص

یف مهدـیزی  مهقازرا و  یف  مهل  عّسوی  مهقالخا و  یف  مهل  نسحی  هّللا  ّناف  مکاـمایا  اوجّوز  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 16(1 - ) 1
ردصملا ص 222)  ) .مهتاّورم
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یضار وا  قالخا  تناید و  زا  هک  یسک  رگا  ینعی  یفاک ج 5/347 ) ( ؛» ریبک داسف  ٌهنتف و  ضرألا  یف  نکت  ّـالاو  هوجّوزف  هنید  هقلخ و 
داجیا تلع  و   ] داد دهاوخ  خر  یگرزب  داسف  هنتف و  هنرگو  دینک  جیوزت  وا  هب  ار  دوخ  رتخد  دیایب  امـش  دنزرف  يراگتـساوخ  هب  دیتسه 
فرط تناید  قالخا و  زا  یـسررب  نودب  ای  دیا و  هدومن  در  ار  راگتـساوخ  یهاو  ياه  هناهب  اب  اریز  دوب ، دـیهاوخ  امـش  يا  هنتف  نینچ 

[ .دیا هدومن  جیوزت  وا  هب  ار  دوخ  رتخد 

نارـسمه و ام  هب  اراگدرورپ ، دنیوگ : یم  نانآ  : » دیامرف یم  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  تافـص  نایب  نمـض  ناقرف  هروس  رد  دـنوادخ  (1)
« .دنشاب ام  مشچ  ینشور  ببس  هک  نک  اطع  ینادنزرف 

: دـیامرف یم  دـنا  هداد  یم  رازآ  ار  ترـضح  نآ  یهاگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  هب  باـطخ  میرحت ، هروسرد  (2)و 
هک دهد  رارق  وا  يارب  يرتهب  نارسمه  امش  ياج  هب  دنوادخ  دهد ، قالط  ار  امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دور  یم  دیما  »

« .دنشاب ...و  دباع  بئات و  نمؤم و  ناملسم و  نانآ 

.مینک یم  هجوت  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  یخرب  هب  کنیا 

23  : ص

نیعا هّرق  انتایّرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  اّنبر  نولوقی  نیذـلاو  هناحبـس : هّللا  لاق  ّنهرایخ  راـیتخا  یلع  ثحلا  ءاـسنلا و  فانـصا  (1 - ) 1
(74 ناقرفلا /  ) .اماما نیّقتملل  انلعجاو 

ٍتابّیث و ٍتاحئاس  ٍتادباع  ٍتابئات  ٍتاتناق  ٍتانمؤم  ٍتاملسم  ّنکنم  اریخ  اجاوزا  هلدبی  نأ  ّنکقّلط  نا  ّهبر  یسع  هناحبس : لاق  2)و  - ) 2
(5/ میرحتلا  ) .اراکبا
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هک هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردـپ ، زا  اضر ، ترـضح  زا  دـیفم ، یلاما  زا  راحب ، باتکرد  یـسلجم ، همالع  - 1(1)
نیریش دروخرب  ياراد  اهنآ  : » دومرف تسیچ ؟ تلصخ  جنپ  نآ  دش : هتفگ  .دنتسه » تلصخ  جنپ  ياراد  امش  ياه  نز  نیرتهب  : » دومرف
یـضار ار  نانآ  ات  دنـشوک  یم  دـننک  مشخ  نانآ  هب  تبـسن  ناشنارهوش  رگا  و  دـننک ، یم  تعاطا  دوخ  نارهوش  زا  و  دنتـسه ، نّیل  و 

دننک یم  ظفح  ار  دوخ  رهوش  لام  ینعی   ] دننک یمن  عیاض  ار  نانآ  قح  و  دنتسه ، نانآ  راد  تناما  دوخ  نارسمه  ندوبن  رد  و  دنیامن ،
[.« دنیامن یم  ظفح  مرحمان  نادرم  زا  دنتسه  وا  تناما  هک  زین  ار  دوخ  و 

« .دنرادن نارسخ  هک  دنتسه  یهلا  نازادرپ  راک  ییاه  نز  نینچ  دومرف : سپس 

هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا ، یناعم  زا  باتک ، نامه  رد  و  - 2(2)
: دومرف تسیچ ؟ امـش  دوصقم  دش : هتفگ  .دینک » يرود  تسا  هدییور  هدولآ  ياه  لحم  رد  هک  ییاه  يزبس  زا  مدرم ! يا  : » دومرف هک 

« .دشاب هدومن  دشر  دساف  هداوناخ  رد  هک  تسا  ییابیز  نز  نم  دوصقم  »

24  : ص

مکءاسن ریخ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  لاـق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع  یـسوطلا  یلاـما  نع  راـحبلا  یف  - 1(1 - ) 1
باغ اذا  یّتلا  و  یـضری ، یّتح  ٍضمغب  لحتکت  مل  اهجوز  بضغ  اذا  یّتلا  هیتاوملا  هنّیللا  هنّیهلا  لاق : سمخلا ]؟ اـم  و  لـیقف : : ] سمخلا

راحبلا ج 103/231)  ) .بیخت هّللا ال  لامع  نم  هلماع  کلتف  هتبیغ  یف  هتظفح  اهجوز 
: سانلل لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنا  مالسلا :  مهیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  رابخألا  یناعم  نع  هیف  و  - 2(2 - ) 2

.ءوسلا تبنم  یف  ءانسحلا  هأرملا  لاق : نمدلا ؟ ءارضح  ام  هّللا و  لوسر  ای  لیق : نمدلا ، ءارضخ  مکاّیا و 
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زا متـشاد  یبوخ  قفاوم و  رـسمه  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : هک  هدش  لقن  یخرک  میهاربا  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(1)
هچ ینک و  یگدـنز  یهاوخ  یم  هک  اب  رگنب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .منک  باختنا  يرـسمه  زاب  مراد  میمـصت  تفر و  اـیند 

جاودزا زا  يا  هراچ  ار  وت  رگا  سپ  ینادرگب ؟ دوخ  ياه  تناما  رارـسا و  نید و  زا  علطم  دوخ و  لاـم  کیرـش  یهاوخ  یم  ار  یـسک 
رعاش هک  نانچ  اه ، نز  هک  نادـب  نک و  جاودزا  کین  قالخا  ياراد  مانـشوخ و  يا  هداوناخ  زا  ریخ و  هب  فورعم  هرکاب  نز  اب  تسین 

: دنتسه مسق  هس  .هدرک  نایب  دوخ  رعش  رد 

افواب رباص و  اه  یتخس  رد  دنک و  یم  کمک  دوخ  رهوش  هب  ترخآ  ایند و  روما  رد  تسا و  تبحم  لها  روآدنزرف و  هک  ینز  - 1(2)
.دشاب یم 

25  : ص

جّوزتا نا  تممه  دـق  هقفاوم و  یل  تناـک  تکله و  یتبحاـص  ّنا  هّللادـبعیبأل : تلق  لاـق : یخرکلا  میهاربا  نع  هنع : هیف  و  - 3(1 - ) 1
بـسنت ارکنف  ًالعاف  ّدـبال  تنک  ناف  کتناما ، كّرـس و  کنید و  یلع  هعلطت  کلام و  یف  هکرـشت  نم  کسفن و  عضت  نیا  رظنا  لاقف :

:[ رعاشلا لاق  امک  ّنّهنا   ] ملعا قلخلا و  نسح  یلا  ریخلا و  یلا 
ّنهحلاـصب رفظی  نمف  مالـضلا  ّنهنم  هبحاـصل و  ّیلجت  اذا  لـالهلا  ّنهنم  مازعلا و  همینغلا و  ّنهنمف  یّتـش  نقلخ  ءاـسنلا  ّنإ  ـالا  (2 - ) 2

و هیلع ، رهدـلا  نیعتال  هترخآل و  هانیدـل و  هرهد  یلع  اهجوز  نیعت  دودو  دولو  هأرماف  ثالث : نه  ماـقتنا و  هل  سیلف  نبغی  نم  دعـسی و 
راحبلا  ) .ریسیلا لبقتال  ریثکلا و  ّلقتـست  هزاّمه  هجّالو  هباّخـص  هأرما  و  ٍریخ ، یلع  اهجوز  نیعتال  قلخال و  لامج و  تاذال  میقع  هأرما 

رابخألا ص 317) یناعم  نع  ج 103/232 
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یمن کمک  دوخ  رهوش  هب  يریخ  راک  چـیه  رد  تسا و  هرهب  یب  بوخ  قالخا  يرهاظ و  لامج  زا  تسا و  ازاـن  میقع و  هک  ینز  - 2
.دنک

زیچان ار  دوخ  رـسمه  ناوارف  ناسحا  دـنک و  یم  ییوج  بیع  دایز  دریگ و  یمن  مارآ  هناخ  رد  دـنک و  یم  نویـش  ناوارف  هک  ینز  - 3
« .دریذپ یمن  ار  وا  زیچان  ناسحا  دناد و  یم 

هیلع قداص  ماما  زا  دنیوگ : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یـضعب  زا  رابخألا ، یناعم  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
یهاوخ یم  ار  يزیچ  هچ  نک  تقد  سپ  .دنزادنا  یم  ندرگ  هب  هک  تسا  يا  هدالق  دننام  ناسنا  يارب  نز  : » دومرف هک  میدینش  مالسلا 

»؟ يزادنیب دوخ  ندرگ  هب 

زا هکلب  تسین  هرقن  الط و  ربارب ]  ] زگره بوخ  نز  شزرا  اـما  دومن  نییعت  یتمیق  ناوت  یمن  دـب  نز  بوخ و  نز  يارب  : » دومرف سپس 
« .تسا رت  تسپ  كاخ  زا  هک  ارچ  دومن ، هسیاقم  دوش  یمن  مه ]  ] كاخ اب  ار  دب  نز  و  تسا ، رتالاب  هرقن  الط و 

هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  قالخألا ، مراکم  زا  باتک ، نامه  رد  - 5(2)

26  : ص

ٍهأرمإل سیل  و  دّلقتتام ، رظناف  هدّالق  هأرملا  اّمنا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تعمـس  لاق : انباحـصا  ضعب  نع  هنع  هیف  و  - 4(1 - ) 1
سیلف ّنهتحلاط  اّما  هّضفلا و  بهذـلا و  نم  ریخ  یه  هّضفلا  بهذـلا و  اهرطخ  سیلف  ّنهتحلاص  اّمأف  ّنهتحلاطلال  ّنهتحلاصلال و  رطخ 

رابخالا ص 144) یفاعم  جراحبلا 103/233   ) .اهنمریخ بارتلا  بارتلا  اهرطخ 
ّیلا و بطخ  دق  هبارق  یل  ّنا  مالـسلا :  هیلع  نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاق : راّشب  نب  نیـسحلا  نع  قالخألا  مراکم  نع  راحبلا  - 5(2 - ) 2

قالخألا ص 232) مراکم  راحبلا ج 103/234   ) .قلخلا یّیش ء  ناک  نا  هجّوزت  ال  لاق : ءوس  هقلخ  یف 
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بوخ وا  قالخا  اما  هدومن  يراگتساوخ  مرتخد  زا  نم  ناشیوخ  زا  یکی  هک  متـشون  ترـضح  نآ  هب  يا  همان  دیوگ : راشب  نب  نیـسح 
« .نکم جیوزت  وا  هبار  ترتخد  تسا ، قلخ  دب  رگا  : » دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .تسین 

جاودزا وا  اب  نز  کی  ییابیز  يارب  طقف  هک  یسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(1)
هب ار  وا  دنوادخ  دنک ، جاودزا  وا  اب  نز  کی  تورث  يارب  هک  یسک  و  دومن ؛ دهاوخن  هدافتسا  نز  نآ  ییابیز  لامج و  زا  زگره  دنک ،

« .دینک جاودزا  تناید  اب  ياه  نز  اب  هک  داب  امش  رب  سپ  .درک  دهاوخ  راذگاو  شدوخ 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(2)
هک تسا  نیا  اه  نز  لمع  نیرتهب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  دادـن .] خـساپ  یـسک  [ ؟ تسیچ اـه  نز  لـمع  نیرتهب  دـیناد ] یم  ]

دومن و بجعت  همطاف  خساپ  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دننیبن  ار  نانآ  زین  مرحمان  ياهدرم  دـننیبن و  ار  مرحمان  ياهدرم 
« .تسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف :

باحصا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  تایاغ  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 8(3)

27  : ص

، ّبحی ام  اهیف  مل  اهلامجل  ّالا  اهجّورتیال  ًهأرما  جّوزت  نم   : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  نیظعاولا : هضور  نع  هیف  و  - 6(1 - ) 1
نیظعاولا ص 474) هضور  ردصملا ص 235   ) .نیدلا تاذب  مکیلعف  هیلا  هّللا  هلک  ّالا و  اهجّوزتی  اهلامل ال  اهجّوزت  نم  و 

یش ٍء ّيا  ینوربخا  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  يور  راونألا : حابصم  نع  هیف  و  - 7(2 - ) 2
همطاف ّنا  لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  بجعاف  لاجرلا ، ّنهاریال  لجرلا و  نیریال  نا  مالـسلااهیلع :  همطاـف  تلاـقف  ءاـسنللریخ ؟

راحبلا ج 103/238)  ) .یّنم هعضب 
ّنإ لاق : هّللا  لوسر  ای  یلب  انلق  مکئاسنریخب ؟ مکربخا  ألا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  تایاغلا : باـتک  نع  هیف  و  - 8(3 - ) 3
اذا هرما ، عیطت  هل و  عمـست  یتلا  هریغ ، عم  ناصحلا  اهلعب ، عم  هلیلذـلا  اهلها  یف  هریزعلا  هفیفعلا  هرتیـسلا  دودولا  دولولا  مکئاـسنریخ  نم 

تایاغلا ص 90) راحبلا ج 103/239   ) .اهنم دارا  ام  تلذب  اهبالخ 
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نیرتهب : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ ، دنتفگ : باحصا  دننایک »؟ امش  نانز  نیرتهب  هک  میوگب  امـش  هب  : » دومرف دوخ 
لیلذ دوخ  رهوش  يارب  زیزع و  دوخ  ناشیوخ  لها و  نیب  دشاب ؛ فیفع  هدیـشوپ و  نابرهم و  دـشابن و  میقع  هک  تسا  ینز  امـش  نانز 

وا راـیتخا  رد  دـهاوخ  یم  وا  هچنآ  دـیامن  تولخ  وا  اـب  نوچ  دـشاب و  دوخ  رهوش  عیطم  دراد و  نوصم  رهوش  ریغ  زا  ار  دوـخ  دـشاب ؛
« .دراذگ

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ ، دنتفگ : باحـصا  دـننایک »؟ امـش  نانز  نیرتدـب  هک  میوگب  امـش  هب  : » دومرف و  - 9(1)
ار دوخ  ياه  تنیز  دشاب  بیاغ  وا  رهوش  نوچ  دنک و  یمن  زیهرپ  یتشز  لمع  چیه  زا  هک  تسا  یمیقع  ازان و  نز  امش  نانز  نیرتدب  »

یمن تعاطا  ار  وا  روتسد  دهد و  یمن  شوگ  وا  فرح  هب  دزرو و  یم  عانتما  دوخ  رهوش  هب  تبسن  یلو  دزاس  یم  راکـشآ  نارگید  رب 
« .درذگ یمن  شیاطخ  زا  دریذپ و  یمن  ار  وا  رذع  دزرو و  یم  عانتما  وا  زا  شومچ  ناویح  دننام  دنک  یم  تولخ  وا  اب  نوچ  دنک و 

28  : ص

میقعلا مکئاسن  ّرش  نم  ّنإ  لاق : هّللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : مکئاسنّرشب ؟ مکربخا  الأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  و  - 9(1 - ) 1
اهلعب اهبالخ  اذا  هرما ، عیطت  هلوق و ال  عمـستال  یتلا  اهلعب ، عم  ناصحلا  اهلعب ، اهنع  باـغاذا  هجّربتملا  حـیبق  نم  عّروتتـال  یّتلا  دوقحلا 

تایاغلا ص92) راحبلا ج 103/239   ) .ابنذ هلرفغتال  ارذع و  هنم  لبقت  الو  اهبوکر ، دنع  بعصلا  عّنمت  هیلع  تعّنمت 
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« .دنتسه هتسیاشان  ياه  نز  نینمؤم  نمشد  نیرت  تخس  اهزیچ و  نیرتدب  : » دومرف و  - 10(1)

« .تسا نیچ  نخس  شاحف و  سوبع و  يایح  یب  نز  امش  ياه  نز  نیرتدب  : » دومرف و  - 11(2)

جاودزا رد  تیوفک  يربارب و  رایعم 

شجنس يارب  يا  هلیـسو  رایعم ، نیا  .تسا  یهلا  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  وا  تیدوبع  اوقت و  تفرعم و  ناسنا ، شزرا  رایعم  مالـسا ، رد 
بذاک و ياه  شزرا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رایعم ، نیا  اب  .تساه  ناسنا  تیـصخش  یگدنز و  داعبا  همه  رد  یبایـشزرا 
هک یناسک  رابتعا و  یب  دنتشادنپ  یم  فیرش  دوخ  تارابتعا  اب  یلهاج  مدرم  هک  ار  یناسک  دومرف و  لاطبا  ار  تیلهاج  نامز  نیغورد 

.دومن دنلبرس  زیزع و  دندرمش  یم  تسپ  زیچان و  ار  اهنآ 

لام و بسن و  لثم  ینیوانع  زا  تیـصخش  تفارـش و  رایعم  دش و  هزرابم  تیلهاج  نامز  ياهرایعم  اب  زین  درم  نز و  تیوفک  هلأسم  رد 
ار تیلهاج  نامز  طلغ  ياهرایعم  زونه  يا  هدع  هتبلا  .دش  اوقت  نامیا و  تفرعم و  رد  رصحنم  دیدرگ و  جراخ  هلیبق  هریـشع و  گنر و 

.تسا حضاو  نشور و  رایسب  هلأسم  نیا  رد  مالسا  نوناق  .دننک  یم  لمع  رکف و  نامز  نآ  دننامه  دنا و  هدرکن  اهر 

29  : ص

.ءوسلا هأرملا  ءایشألا  ّرش  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 10(1 - ) 1
تایاغلا ص92) ردصملا ص 240   ) .ءوسلا هجوز  نینمؤملا  ءادعا  بلغا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 11(2 - ) 2
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نیا ات  دـییامرف  هجوت  رـسمه  باختنا  جاودزا و  تیوفک و  هلأسم  رد  نانآ  یلمع  هریـس  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  هب  کنیا 
.ددرگ نشور  امش  يارب  تقیقح 

نآ هب  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تمدخ  نم  دیوگ : هک  هدش  لقن  یلامث  هزمحوبا  زا  هعیشلا ، لئاسو  باتکرد  - 1(1)
تبرغ تروص و  یتشز  يارب  ارم  وا  مدومن و  يراگتساوخ  عفار ، یبا  نبا  مان  هب  امش ، ناتـسود  زا  یکی  رتخد  زا  نم  تفگ : ترـضح 

.دومن در  مراد  هک  يرقف  و 

نیسح نب  یلع  نبدمحم  وگب : وا  هب  نم  بناج  زا  ورب و  وا  دزن  زیخرب  : » دومرف وا  هب  دینش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« .نک جیوزت  نم  هب  ار  دوخ  رتخد  دیامرف : یم  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ربیوج ، مان  هب  همامی ، زا  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  سپـس  دـیوگ : هزمحوبا 
يزور ...دوب  اه  ینادوس  زا  هنهرب و  ریقف و  ور و  تشز  دق ، هاتوک  يدرم  نکل  دوب  رادـیاپ  دوخ  یناملـسم  رد  دـش و  فّرـشم  مالـسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

30  : ص

ّینا لجر : هل  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  دـنع  تنک  لاق : یلاـمثلا  هزمح  یبا  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1 جاوزلا یف  هّیوفکلا  (1 - ) 1
هیلع رفعجوبأ  لاقف  یتبرغ ، یتجاح و  یتمامدـل و  یناردزاو  یّنع  بغر  ینّدرف و  هنـالف  هتنبا  عفار  یبا  نب  نـالف  كـالوم  یلا  تبطخ 
حایر نب  حـجنم  جّوز  بلاـط : یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نبدّـمحم  کـل  لوقی  هل : لـقف  هیلإ ، یلوسر  تنأـف  بهذا  مالـسلا : 

یتأ ربیوج  هل : لاقی  همامیلا  لهأ  نم  ناک  ـالجر  ّنا  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبأ  لاـق  ّمث  لاـق »: نأ  یلإ   » هّدرتـال و  هنـالف ، کـتنب  يـالوم 
حابق نم  ناک  و  ایراع ، اجاتحم  امیمد  اریصق  الجر  ناک  و  همالـسا ، نسح  ملـسأف و  مالـسالل  اعجتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

:« لاق نأ  یلإ   » نادوّسلا
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یم نیمأـت  ار  دوخ  تّفع  نآ  هلیـسو  هب  یتفرگ و  یم  يرـسمه  شاـک  يا  ربیوج ! يا  دومرف : درک و  رظن  وا  هب  تقر  تبحم و  يور  زا 
.دوب یم  تروای  رای و  وت  ترخآ  ایند و  يارب  وا  يدرک و 

بسح و زا  نم  دنگوس ، ادخ  هب  دنک ؟ یم  ادیپ  تبغر  نم  هب  ینز  مادـک  داب ! امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : ربیوج 
؟ دنک یم  هجوت  نم  هب  ینز  هچ  متسه ، مورحم  لامج  لام و  بسن و 

فیرش و تیلهاج  نامز  رد  هک  ار  یناسک  مالسا  تکرب  هب  دنوادخ  هک  نادب  ربیوج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (1)
ياه ترخافم  اـه و  توخن  داد و  تّزع  تفارـش و  دـندوب  شزرا  یب  تسپ و  هک  ار  یناـسک  دومن و  شزرا  یب  تسپ و  دـندوب  زیزع 

نامز

31  : ص

هأرما تجّوزت  وـل  ربـیوج  اـی  هل : لاـقف  هیلع  هّقرو  هل  همحرب  موـی  تاذ  ربـیوج  یلإ  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  ّنإو  (1 - ) 1
نم ام  هّللاوف  ّیف  بغری  نم  یّمأ  تنأ و  یبأب  هّللا  لوسر  ای  ربیوج : هل  لاقف  کترخأ ، كایند و  یلع  کـنتاعأ  کـجرف و  اـهب  تففعف 

عـضو دـق  هّللا  ّنا  ربیوج  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هل  لاـقف  یف ؟ بغرت  هأرما  هّیأـف  لاـمجالو ، لاـم  ـالو  بسن  ـالو  بسح 
و الیلذ ، هیلهاجلا  یف  ناک  نم  مالسالاب  ّزعأ  و  اعیضو ، هیلهاجلا  یف  ناک  نم  مالسالاب  فّرش  و  افیرش ، هیلهاجلا  یف  ناک  نم  مالسالاب 
مهیشرق و مهدوسأ و  مهضیبأ و  مهّلک  مویلا  سانلاف  اهباسنأ ، قساب  اهریاشعب و  اهرخافت  هّیلهاجلا و  هوخن  نم  ناکام  مالـسالاب  بهذأ 

ربـیوج اـی  ملعأ  اـم  و  مهاـقتأ ، هل و  مهعوـطأ  هّللا  یلإ  ساـنلا  ّبحأ  ّنا  و  نیط ، نم  هّللا  هقلخ  مدآ  ّنا  و  مدآ ، نم  مهّیمجع  مهیبرع و 
نم ّهناف  دـیبل  نب  دایز  یلإ  ریوج  ای  قلطنا  هل : لاق  مث  عوطأ ، کنم و  هّلل  یقتأ  ناک  نمل  ّالإ  الـضف  مویلا  کیلع  نیملـسملا  نم  دـحأل 

: هل لقف  مهیف ، ُابسح  هضایب  ینب  فرشأ 
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یبرع و یـشیرق و  دیفـس و  هایـس و  زا  مدرم ، همه  زورما  درب و  نیب  زا  ار  دنتـشاد  هیکت  دوخ  باـسنا  هلیبـق و  هریـشع و  هب  هک  یلهاـج 
نیرت بوبحم  نیرتزیزع و  دیرفآ و  كاخ  زا  ادخ  ار  مدآ  دنشاب و  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  نانآ  همه  دنتـسه ، ناسکی  یمجع ،

نیب وت  زا  رتـهب  ار  یـسک  نم  زورما  دـشاب و  رتـشیب  دـنوادخ  لـباقم  رد  ناـنآ  تعاـطا  اوقت و  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنوادخ  دزن  مدرم 
! دشاب وت  زا  رتشیب  وا  عرو  اوقت و  هک  نآ  زج  مناد ، یمن  ناناملسم 

ادخ لوسر  زا  نم  ییوگ : یم  يور و  یم  تسا  هضایب  ینب  هلیبق  گرزب  هک  دیبل  نبدایز  دزن  نم  فرط  زا  دومرف : ربیوج  هب  سپس  (1)
« .ینک جیوزت  نم  هب  ار  ءافلد  دوخ  رتخد  هک  هداد  روتسد  وت  هب  وا  ما و  هدروآ  مایپ  وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، ربیوج : » دومرف وا  هب  ترضح  نآ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیبل  نبدایز  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  نایاپ  رد 
درم هک  ناـنچ  تسا ، ربارب  هنمؤـم  نز  اـب  شزرا ] تهج  زا   ] نمؤـم درم  ینعی  تـسا ؛»، هنمؤـم  اـب  ربارب  اـتمه و  نمؤـم  تـسا و  نمؤـم 

« .نکم در  ار  وا  نک و  جیوزت  ربیوج  هب  ار  ترتخد  : » دومرف سپس  .تسا  ربارب  ناملسم  نز  اب  زین  ناملسم 

نب دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  ج 5/240 )  ) یفاک رد  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دـیوگ : فلؤم 
هلجح لخاد  نوچ  ربیوج  یلو  درک  هیهت  بسانم  سابل  یگدنز و  مزاول  هناخ و  وا  يارب  دومن و  جـیوزت  ربیوج  هب  ار  دوخ  رتخد  دـیبل 

فافز

32  : ص

دعب اهاّیا  هجّوز  ّهنا  هیف  و  ثیدـحلا ، ءافلدـلا  کتنب  اربیوج  جّوز  کل  لوقی  وه  و  کیلإ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّینا  (1 - ) 1
دایز و ال ای  هجّوزف  هملسمل  اوفک  ملسملا  و  هنمؤملاوفک ، نمؤملا  نمؤمربیوج و  دایز  ای  هل : لاقف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  عجار  ام 

عورفلا ج 2/8) لئاسولا ج 14/43   ) .هنع بغرت 
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زا سپ  دنک و  تدابع  ار  ادخ  زور  هنابـش  هس  اه  تمعن  نیا  رکـش  يارب  هک  درک  دهع  دوخ  اب  دومن  هدهاشم  ار  تمعن  همه  نیا  دش و 
.دیامن هدافتسا  شرسمه  زا  نآ 

فافز لمع  دوب  تدابع  لوغشم  اه  بش  نوچ  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  دش و  تدابع  لوغـشم  سورع  رانک  رد  ربیوج  ور  نیا  زا 
رتخد هک  دیدومرف  رما  ار  ام  امش  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیبل  نب  دایز  داتفا و  ریخأت  هب 

! تسا هدوب  لوغشم  تدابع  هب  طقف  زور  هنابش  هس  نیا  رد  درادن و  جاودزا  هب  زاین  وا  هک  یلاح  رد  میهدب  هایس  مجع  نیا  هب  ار  دوخ 

: تفگ ربـیوج  يراد »؟ رـسمه  هب  زاـین  یتـفگن  وت  رگم  : » دومرف وا  هب  دومن و  بلط  ار  ربـیوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سپ 
زور هس  اـت  هک  مدرک  دـهع  دوـخ  اـب  مشاـب و  هدرک  يرکـش  يادا  یهلا  ياـه  تمعن  لـباقم  رد  متـساوخ  نم  نکل  تسا  نینچ  يرآ ،

.دومن مهاوخ  لصاح  ار  نانآ  تیاضر  بشما  میامنن و  هدافتسا  اه  تمعن  نیا  زا  منکن  ار  ادخ  تدابع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رما  هب  اه  گنج  زا  یکی  رد  ربیوج  هک  تشذـگن  يزیچ  هک  تسا  هدـمآ  زین  ثیدـح  نیا  نایاپ  رد 
.دیسر تداهش  ضیف  هب  دومن و  تکرش 

میاد تقوم و  جاودزا  نوناق 

هدرمشرب و ار  نانمؤم  ياه  هناشن  تافص و  نونمؤم  هروس  رد  دنوادخ  (1)

33  : ص

نمف نیمولم  ریغ  مّهنإف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  ّالا  نوظفاح  مهجورفل  مهنیذـلاو  هناحبـس : هّللا  لاق  اهباوث  هعتملا و  (1 - ) 1
ریغ نینـصحم  مکلاومأب  اوغتبت  نا  مکلذ  ءاروام  مکل  ّلـحا  و  هناحبـس : لاـق  و  ( 6/ نونمؤملا  ) نوداعلا مه  کـئلواف  کـلذ  ءارو  یغتبا 

امیلع ناک  هّللا  ّنا  هضیرفلا  دـعب  نم  هب  متیـضارت  اـمیف  مکیلع  حاـنجالو  ًهضیرف  ّنهروُجا  ّنهوتآـف  ّنهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  نیحفاـسم 
(24  / ءاسنلا  ) .امیکح
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دنهاوخب هک  یناسک  .دننک و  یم  ظفح  دوخ  نازینک  نارـسمه و  زج  نانز  اب  شزیمآ  يرو و  هرهب  زا  ار  دوخ  اه  نمؤم  دیامرف ...: یم 
« .دنوش یم  هتخانش  زواجتم  دننک  يریگ  هرهب  عتمت و  ینوناقریغ  ياه  نز  زا 

كرادم قباطم  تسا و  ریذپ  ناکما  جاودزا  هلیـسو  هب  رگید  ياه  نز  زا  يرو  هرهب  هدافتـسا و  هار  اهنت  دیرخ  رز  نازینک  زج  نیاربانب 
.تقوم ای  تسا و  میاد  ای  جاودزا  نّنست  لها  هعیش و  نیب  ییاور  ینآرق و 

طـسوت هداد ، خر  نیملـسم  مالـسا و  رب  هک  یثداوح  رثا  رد  تقوم ، جاودزا  یلو  تسا  یمالـسا  قرف  همه  قاـفتا  دروـم  میاد  جاودزا 
وا ناوریپ  نکل  ما  هدوـمن  يریگوـلج  نآ  زا  اـهنت  هکلب  ما  هدرکن  مارح  ار  نآ  نم  هتفگ  هچرگ  وا  .تسا  هدـیدرگ  عوـنمم  مود  هـفیلخ 
هب حیرصت  دوخ  باطخ  نبرمع  هک  تسا  هدمآ  روهشم  فورعم و  تایاور  زا  یضعب  رد  .دنناد و  یم  مارح  ار  نآ  ننـست ) لها   ) ینعی

امهمّرحا انا  هّللا و  لوسر  نمز  ناتّللحم  اتناک  ناتعتم  : » دیوگ یم  هدومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  تیعورـشم 
« .امهیلع بقاعا  و 

اهنآ بکترم  هک  یـسک  منک و  یم  مارح  ار  اهنآ  نم  دوب و  لـالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  دوب  زیچ  ود  ینعی 
[. جح رد  عّتمت  رگید  تقوم و  دقع  یکی   ] دومن مهاوخ  تازاجم  دوش 

ار وا  لوسر  ادـخ و  لالح  هک  هداد  تأرج  دوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  اهنآ  ندوب  لالح  هب  فارتعا  اب  وا  هک  اتفگش 
! دیامن مارح 
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نبرمع  ) مود هفیلخ  تفالخ  زا  لاـسراهچ  تشذـگ  زا  دـعب  و  رکبوبا )  ) لوا هفیلخ  تفـالخ  نارود  تشذـگ  زا  دـعب  میرحت  نیا  هتبلا 
وا يا ؟ هدروآ  اـجک  زا  ار  دـنزرف  نیا  دیـسرپ : وا  زا  دراد ، شوـغآ  رد  يدـنزرف  شرهاوـخ  دـید  نوـچ  وا  .تسا  هداد  يور  باـطخ )

درادن قح  یسک  دعب  هب  نامز  نیا  زا  تفگ : دش و  كانمـشخ  ینابـصع و  رمع  سپ  هدمآ  تسد  هب  تقوم  دقع  هعتم و  هار  زا  تفگ :
...و دنک  هدافتسا  هعتم  تقوم و  دقع  ناونع  هب  ینز  زا 

يارب يروتـسد  دنوادخ  فرط  زا  ای  یتسه و  راذگ  نوناق  رگم  وت  هک  درکن  ضارتعا  وا  هب  يدحا  هسلج  نآ  رد  هک  دوب  نآ  بیجع  و 
وا هنایزات  سرت  زا  مدرم  ضارتعا  مدع  هتبلا  ینک ؟ یم  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  مکح  فالخرب  هک  تسا  هدمآ  وت 

تعدب هراب  رد  ار  یطوسبم  باتک  نیدلا  فرش  دّیـس  همالع  موحرم  .دراذگ  یم  تعدب  ادخ  نید  رد  هک  دوبن  راب  نیلوا  زین  وا  دوب و 
.تسا هدش  همجرت  صن » لباقم  رد  داهتجا   » ناونع هب  اریخا  هتشون و  داهتجالا » صنلا و   » مان هب  باطخ  نبرمع  ياهداهتجا  اه و 

نخس دیدش  تینابصع  مشخ و  تلاح  اب  دیشرلا  نوراه  هک  تسا  هدش  لقن  یتح  دشوا و  هب  يدایز  تاداقتنا  دعب  ياه  نامز  رد  یلو 
: دوزفا یم  سپـس  و  امهیلع » بقاعا  امهمّرحا و  انا  هّللا و  لوسر  نمز  یف  ناتّللحم  اتناک  ناـتعتم  : » تفگ یم  درک و  یم  همزمز  ار  رمع 

هدومن لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  هک  ار  يزیچ  هک  يدوب  هراک  هچ  وت  هایـس  کسوس  يا  ینعی  لّعج ؛»؟ ای  تنا  نم  »
!؟ يدرک مارح 

هدرکن مارح  ار  تقوم  دـقع  هعتم و  باطخ  نبرمع  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا 
دهاوخ زین  رمع  هدهع  هب  میرحت  نیا  زا  دعب  ياهانز  همه  ور ، نیا  زا  .دش » یمن  هدولآ  انز  هب  تریسدب  یقش و  دارفا  زج  يدحا  دوب 
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.دوب

: دییامرف هجوت  تقوم  دقع  بابحتسا  تیعورشم و  هراب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  نآرق و  تایآ  زا  یشخب  هب  نونکا 

اه نز  هیقب  اب  جاودزا  اهنآ  زج  و  : » دیامرف یم  تسا  مارح  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ییاه  نز  رکذ  زا  دـعب  ءاسن ، هکرابم  هروس  رد  دـنوادخ 
دوخ يارب  ار  نانآ  انز ، هار  زا  هن  نوناق ،] قباطم   ] زینک ندـیرخ  ای  هیرهم و  تروص  هب  دوخ ، لاوما  اب  امـش  ات  تسا  لـالح  امـش  يارب 
نانآ هب  تسا ] هیرهم  نامه  هک   ] ار ناـنآ  شاداـپ  تسا  بجاو  دـیرب  یم  ناـنآ  زا  هک  یعانمتـسا  هرهب و  لـباقم  رد  .دـییامن و  لـالح 

« .دینک تخادرپ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تنـس  هدمآ و  نآرق  رد  تقوم  دقع  هعتم و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، باتک  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  لقن  تشذـگ ، هک  نانچ  زین ، مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  .تسا » هدوب  يراج  نآ  رب  زین  هلآ  هیلع و 

« .دندرک یمن  انز  تریسدب  یقش و  دارفا  زج  دوب  هدرکن  مارح  ار  هعتم  باطخ  رسپ  نم  زا  لبق  رگا  : » دومرف یم  هشیمه 

تمدخ يا  همان  يریمح  هک  هدومن  لقن  جاجتحا  باتک  زا  یسلجم ، همالع  - 1(1)
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لوقی هعتملا و  يری  قحلاب و  لوقی  نّمم  لجرلا  نع  ًـالئاس  هسدـقملا  هیحاـنلا  یلا  يریمحلا  بتک  جاـجتحإلا : نع  راـحبلا  - 1(1 - ) 1
هرـشع عستذم  اذه  لعف  دق  يّرـستیال و  عّتمتیال و  اهیلع و  جّوزتیال  نا  اهدهاعدق  هروما و  عیمج  یف  هل  هقفاوم  ًالها  هل  ّنأ  ّالإ  هعجرلاب 

ٍدـلو و ٍخا و  نم  هعم  نم  فوقو  ّنأ  يری  کلذـل و  اضیا  هسفن  كّرحتیال  عّتمتیالف و  رهـشألا  هلزنم  نع  باغ  اـمبّرف  هلوقب  یفو  هنس و 
میرحتلال هسفنل  اهل  اتنایـص  اهیلا و  ًالیم  هلهأل و  ًهّبحم  هیلع  وه  ام  یلع  ماقملا  ّبحی  مهنیعا و  یف  هللقی  اّـمم  ٍهیـشاح  لـیکو و  ٍمـالغ و 

هنع لوزیل  هعتملاب  یلاعت  هّللا  عیطی  نا  هل  ّبحتـسی  باوجلا : جرخف  ما ال ؟ مثأم  کـلذ  كرت  یف  هیلع  لـهف  اـهب  هّللا  نیدـی  لـب  هعتملا 
جاجتحإلا ج 2/306) راحبلا ج 103/298   ) .ًهدحاو ًهّرمول  هیصعملا و  یف  فلحلا 
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دوخ رسمه  اب  دراد ، امش  تعجر  هعتم و  هب  داقتعا  هک  امش  نایلاوم  زا  يدرم  هک  دومن  لاؤس  داتسرف و  مالسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترـضح 
زا اه  هام  اسب  هدومن و  افو  نامیپ  نیا  هب  هک  تسا  لاس  هدزون  تدم  درواین و  وا  رس  رب  ار  يزینک  ای  يرگید و  رـسمه  هک  هتـسب  نامیپ 
دور یمن  هعتم  غارـس  دوخ  رـسمه  تیاضر  نیمأـت  نایانـشآ و  دزن  دوخ  يوربآ  ظـفح  ناـمیپ و  نآ  يارب  دوش و  یم  رود  دوخ  لزنم 
؟ تسا هدش  هانگ  بکترم  هدوب و  مارح  وا  يارب  هعتم  زا  يراددوخ  ایآ  .تسا  نآ  تیلح  هب  دقتعم  دناد و  یمن  مارح  ار  نآ  هچرگ 

رد هک  ینامیپو  دهع  ات  دنک  تعاطا  ادخ  زا  راب  کی  ولو  هعتم  هراب  رد  تسا  بحتسم  : » داد خساپ  مالسلا  هیلع  هّللا  هیقب  ترضح  سپ 
« .دورب نیب  زا  هداد  ماجنا  ادخ  تیصعم 

هعتم هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : يدزا  مان  هب  یـصخش  هک  هدش  لقن  دانـسالا  برق  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(1)
ادخ لوسر  ياه  تلصخ  اه و  تنس  زا  یکی  دورب و  ایند  زا  ناملسم  مرادن  شوخ  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدومن ، لاؤس 

« .دشاب هدادن  ماجنا  ار  نآ  دشاب و  هدنام  یقاب  وا  هدهع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدش لقن  ریصبوبا  زا  دیفم ، خیش  هعتملا » هلاسر   » باتک زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)
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نم جرخی  نا  هل  هرکا  لاقف : هعتملا  نع  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  تلأس  لاق : يدزألا  نع  دعـس ، نبا  دانـسإلا : برق  نع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
دانسالا ص 21) برق  نع  ردصملا  ) .اهضقی مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لالخ  نم  هّلخ  هیلع  تیقب  دق  ایندلا و 

یبأ یلع  تلخد  لاق : ریـصب  یبأ  نع  ینیاـطبلا ، هزمح  یبأ  نب  یلع  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  راـحبلا : یف  و  - 3(2 - ) 2
نم یعمام  تلق : مل ؟ و  لاق : ال ، تلق : ءاسّنلا ؟ نم  یـشب ء  کلهأ  نم  تجرخ  ذـنم  تعّتمت  دّـمحمابأ  اـی  لاـقف : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع 

جراحبلا  ) .تلعفف لاق : لعفت  یّتح  کـلزنم  یلإ  ترـص  نإ  کـیلع  تمـسقأ  لاـقو : رانیدـب  یل  رمأـف  لاـق : کـلذ ، نع  رـصقی  هقفنلا 
(103/306
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نونکات يا  هدش  ادج  دوخ  رـسمه  زا  هک  یتقو  زا  ایآ  : » دومرف نم  هب  ناهگان  مدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نم  دـیوگ : هک 
متفگ نینچ  نوـچ  .درادـنار  نآ  شیاـجنگ  مراد  هارمه  هک  یلاـم  هقفن و  متفگ : هچ »؟ يارب  : » دوـمرف .ریخ  مـتفگ : يا »؟ هدرک  هـعتم 

و .یهد » ماجنا  يا  هعتم  يا  هتـشگن  زاب  دوخ  لزنم  هب  ات  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  نم  : » دومرف دنداد و  نم  هب  يرانید  ات  داد  روتـسد 
.مدرک لمع  ترضح  نآ  روتسد  هب  نم 

هعتم و يارب  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : هک  هدومن  لقن  هبقع  مان  هب  یـصخش  زا  دیفم ، خیـش  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
نز  ) وا اب  هک  يا  هملک  ره  دـشاب  باطخ  نبرمع  اب  تفلاخم  ادـخ و  يارب  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  تسه ؟ یباوث  تقوم  دـقع 

دـشخب و یم  وا  زا  ار  یهانگ  دـنوادخ  دوش  یم  کـیدزن  وا  هب  نوچ  دـسیون و  یم  وا  يارب  يا  هنـسح  دـنوادخ  دـیوگ  یم  يا ) هعتم 
ره هزادـنا  هب  متفگ : .دزرمآ » یم  ار  وا  ناـهانگ  دوش  یم  يراـج  نآ  رب  بآ  هک  ییوم  ره  هزادـنا  هب  دـنوادخ  دـنک  یم  لـسغ  نوـچ 

« .ییوم ره  هزادنا  هب  يرآ ، : » دومرف ییوم ؟
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نع هیبأ ، نع  هبقع ، نب  حلاص  نع  هّللادبع  نب  دّمحم  نع  نسحلا ، نب  دّـمحم  نع  ، یـسیع نب  دّـمحم  نبدـمحأ  نع  هیف : و  - 4(1 - ) 1
هل هّللا  بتک  ّالإ  هملک  اهمّلکی  مل  نالفل  افالخ  َّلجوَّزع و  هّللا  کلذب  دـیری  ناک  نإ  لاق : باوث ؟ عّتمتلل  تلق : لاق : مالـسلا  هیلع  رقابلا 

معن لاق : رعـشلا ؟ ددعب  تلق : لاق : هرعـش ، یلع  ءاملا  ّرم  ام  ددعب  هل  هّللارفغ  لستغا  اذاف  ابنذ ، کلذـب  هل  هّللا  رفغ  اهنم  انداذإ  و  هنـسح ،
.رعشلا ددعب 
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متفر جارعم  هب  نم  نوچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 5(1)
ار دـنا  هداد  ماجنا  هعتم  ایند ] رد   ] هک ییاهدرم  نم  انامه  دـیامرف : یم  ّلـجوّزع  دـنوادخ  دـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج 

« .مدیشخب

لسغ نآ  زا  سپ  دهد و  ماجنا  هعتم  هک  تسین  يدرم  چیه  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(2)
رافغتـسا وا  يارب  تمایق  ات  هک  دـنک  یم  قلخ  ار  کلم  داتفه  دزیر  یم  وا  لـسغ  زا  هک  یبآ  هرطق  ره  زا  دـنوادخ  هک  نیا  زج  دـیامن ،

« .دنیامن تنعل  دنک  یم  زیهرپ  هعتم  زا  هک  ره  رب  دنیامن و 

زا يدرم  زا  هزمح ، نبرشب  زا  دیفم ، خیش  هعتم  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(3)
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یلإ یب  يرـُسا  اّمل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  نع  اذـک ]  ] یلع نبدـمحأ  نع  هیف : و  - 5(1 - ) 1
راحبلا ج 103/306)  ) .ءاسنلا نم  نیعّتمتملل  ترفغدق  ّینإ  لوقی : َّلجوَّزع  هّللا  َّنإ  دّمحم  ای  لاقف : لیئربج  ینقحل  ءامّسلا 

: لاق مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  هاّمـس ، لجر  نع  ینادمهلا  دّمحم  نب  ّیلع  نب  یـسوم  نع  دّمحم ، نبدمحأ  نع  هیف : و  - 6(2 - ) 2
نأ یلإ  اهبّنجتم  نونعلی  همایقلا و  موی  یلإ  نورفغتـسی  اکلم  نیعبـس  هنم  رطقت  هرطق  ِّلک  نم  هّللا  قلخ  الإ  لستغا  ّمث  عّتمت  لجر  نم  اـم 

راحبلا ج 103/307)  ) .ینعملا اذه  یف  ریثک  نم  لیلق  اذه  و  هعاّسلا ، موقت 
رـشب نع  مکحلا ، نب  ِّیلع  نع  دّمحم ، نبدمحأ  نع  ییحی  نب  دّـمحم  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم  نع  هیولوق ، نبا  نع  هیف : و  - 7(3 - ) 3

مهجّوُزا مل  لـجرلا و  نم  ینبطخی  نم  هرثک  تفرع  دـق  ریثک : لاـم  اـهل  یل  همع  هنبا  َّیلإ  تثعب  لاـق : شیرق  نم  لـجر  نع  هزمح ، نب 
یف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهتّنـس  هباتک و  یف  هّللا  اهّلحأ  هعتملا  َّنأ  ینغلب  ّهنأ  ریغ  لاجِّرلا  یف  هبغر  کیلا  تثعب  اـم  یـسفن و 

مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلع  لخدأ  یّتح  اهل  تلقف  هعتم ، ینجّوزتفرمع  یـصعأ  هلوسر و  هّللا و  عیُطا  نأ  تببحأـف  رمع  اـهمَّرحف  هتّنس 
راحبلا ج 103/307)  ) .لعفا لاقف : هترشتساف  هیلع  تلخدف  هریشتسأف 
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نم زا  يداـیز  نادرم  هک  یناد  یم  وت  داد : ماـغیپ  نم  هب  دوب  یناوارف  لاـم  بحاـص  هک  نم  همع  رتـخد  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  شیرق 
دنوادخ نوچ  هکلب  مداتـسرف  ماغیپ  وت  يارب  اهدرم  هب  هقالع  يارب  هن  نونکا  ما و  هدرکن  جاودزا  نانآ  اب  نمو  دـنا  هدرک  يراگتـساوخ 

نم هدوـمن  مارح  ارنآ  رمع  تسا و  هداد  رارق  تنـس  ار  نآ  زین  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هدوـمن و  لـالح  نآرق  رد  ار  هـعتم 
رد نم  سپ  .ینک  جاودزا  هعتم  روط  هب  نم  اب  وت  میامن و  فّلخت  رمع  هتفگ  زاو  منک  تعاـطا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  متـشاد  تسود 

: دومرف مدومن  تروشم  وا  اب  مدیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  نوچ  منک و  تروشم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  اب  دیاب  متفگ : وا  خساپ 
« .نک لمع  تسا  هتفگ  هچنآ  هب  »

مالسا رد  نآ  ماکحا  رهم و  نوناق 

هدافتـسا تهج  زا  درم  نز و  هک  نیااـب  دـیامن ، تفاـیرد  ار  نآ  دراد  قح  نز  دزادرپـب و  رهم  دـیاب  درم  جاودزا ، رد  هک  نیا  تلع  (1)
نز هکلب  دنتسه  يواسم  رگیدکی  زا  یسنج 

40  : ص

ائینه هولکف  اسفن  هنم  یـش ٍء  نع  مکل  نبط  ناف  ًهلحن  ّنهتاقدـص  ءاسنلا  اوتآ  و  هناحبـس : هّللا  لاق  مالـسإلا  یف  هماکحا  رهملا و  (1 - ) 1
وا نوفعی  نأ  ّالإ  متضرف  ام  فصنف  هضیرف  ّنهل  متضرف  دق  ّنهوّسمت و  نا  لبق  نم  ّنهومتقّلط  نا  و  هناحبـس : لاق  و  ( 4  / ءاسنلا  ) .ائیرم

هرقبلا 236/237)  ) .ریصب نولمعت  امب  هّللا  نإ  مکنیب  لضفلا  اوسنتال  يوقتلل و  برقا  اوفعت  نا  حاکنلا و  هدقع  هدیب  يذلا  وفعی 
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هب وا  دوب  هدادـن  رارق  وا  عنام  دـنوادخ  ار  اـیح  رگا  تسا و  درم  ربارب  هد  نز  هزیرغ  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  ناـنچ  دراد و  يرتشیب  هزیرغ 
زا ار  نز  هتـشاذگ و  وا  هدهع  هب  ار  نز  ياهزاین  هداد و  رارق  یگدنز  ریدـم  مّیق و  ار  درم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تفر  یم  درم  فرط 

.تسا هدومن  عنم  اهرازاب  رد  هلماعم  تراجت و 

دیاب تامرحم  تابجاو و  رد  زج  دوشن و  جراخ  هناخ  زا  وا  هزاجا  نودب  دهد و  رارق  درم  رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  دیاب  نز  ییوس ، زا 
جاودزا اب  تقیقح  رد  نز  هملک  کی  رد  دربب و  وا  زا  ار  یعورـشم  تذـل  ره  دـناوتب  درم  هک  يروط  هب  دـشاب  دوخ  درم  روتـسد  عباـت 

ار نآ  نمث  ضوع و  دـیاب  درخ  یم  هک  ار  يزیچ  ناـسنا  هتبلا  تسوا و  رادـیرخ  درم  دـشورف و  یم  دوـخ  رـسمه  هب  ار  دوـخ  ندوـمن 
ار دوخ  هک  نآ  زا  لبق  دراد  قح  نز  تسا و  مّلـسم  يراکهدـب  کی  رهم  نیاربانب  تسا  ضوع  نمث و  ناـمه  عقاو  رد  رهم  .دزادرپب و 

ًهلحن ّنهتاقدـص  ءاسنلا  وتآ  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  رهم  يادا  دروم  ردو  .دـیامن  تفایرد  ار  نآ  دراذـگب  درم  راـیتخا  رد 
تیاضر يور  زا  ار  نآ  زا  يزیچ  نانآ  رگا  دـیزادرپب و  ار  دوخ  ياه  نز  رهم  ینعی  ایئرم ؛» ائینه  هولکف  هنم  یـش ٍء  نع  مکل  نبط  ناـف 

.دوب دهاوخ  لالح  اراوگ و  امش  يارب  دندیشخب  امش  هب 

هنوذخأتأ ائیـش  هنم  اوذخأت  الف  اراطنق  ّنهیدحا  متیتآ  جوز و  ناکم  جوز  لادبتـسا  متدرا  نا  و  : » دیامرف یم  ءاسن  هروس  هیآ 20  رد  و 
هداد رارق  رهم  لوا  رسمه  يارب  هچنآ  دینک  باختنا  يرگید  رسمه  دیهد و  قالط  ار  يرـسمه  دیتساوخ  رگا  ینعی  انیبم ؛» امثا  اناتهب و 

ناتهب هانگ و  يور  زا  ایآ  دشاب ، ناوارف  لام  هچرگ  دیریگب  سپ  ار  نآزا  يزیچ  دـیابن  دـیا ] هداد  وا  هب  رگا  دـیهدب و  وا  هب  دـیاب   ] دـیا
!؟ دیریگ یم  سپ  دیا  هداد  رارق ]  ] هک يرهم 

هجوت نآ  رادقم  رهم و  نوناق  هراب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  یضعب  هب  کنیا 

41  : ص
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: دییامرف

هیلع مظاک  ترـضح  هب  دیوگ : هک  هدومن  لقن  دلاخ  نب  نیـسح  زا  قودـص ، نویع  للع و  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم  همالع  - 1(1)
؟ تسا هدش  نییعت  هیقوا ، مین  هدزاود و  لداعم  مهرد ، دصناپ  هّنسلارهم )  ) اه نز  رهم  تلع  هچ  هب  موش ! امش  يادف  متفگ : مالسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هّللا ناحبـس  هبترم  دص  ربکا و  هّللا  هبترم  دص  ینمؤم  رگا  هک  هدومن  بجاو  مزال و  دوخ  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تلع  نیا  هب  »
سپس دتسرفب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  دیوگب و  هّللا  ّالا  هلاال  هبترم  دص  هّللدمحلا و  هبترم  دص  و 

ياه نز  رهم  تهج  نیا  زا  دومن و  دهاوخ  جیوزتوا  هب  ار  نیعلاروح  دنوادخ  نک ، جیوزت  نم  هب  ار  یتشهب  نیعلاروح  ایادخ ، دیوگب :
.تسا هدش  نیعم  مهرد  دصناپ  زین  ییایند 

جیوزت وا  هب  هیرهم  نیا  اب  ار  شرتخد  وا  رگا  دیامن  جـیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  هک  دـهاوخب  دوخ  ردارب  زا  هیرهم  نیا  اب  هک  ینمؤم  ره  و 
« .دنکن جیوزت  وا  هب  ار  نیعلاروح  دنوادخ  هک  تسا  قحو  هدومن  ملظ  وا  هب  دنکن 

42  : ص

رهمراص فیک  كادـف  تلعج  مالـسلا :  هیلع  نسحلا  یبأل  تلق  لاـق : دـلاخ  نب  نیـسحلا  نع  نویعلا  لـلعلا و  نع  راـحبلا  - 1(1 - ) 1
هّحبسی هّرم و  هأم  نمؤم  هّربکیال  نا  هسفن  یلع  بجوأ  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنإ  لاق : شن ؟ هیقوا و  هرـشع  یتنثا  مهرد  هأمـسمخ  ءاسنلا 

نیعلاروحلا نم  ینجّوز  ّمهّللا  لوقی : ّمث  ٍهّرم  هأم  ٍدّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  یّلـصی  هّرم و  هأم  هّللهی  هدیمحت و  هأم  هدمحی  ٍهحیبست و  هأم 
ملف مهرد  هأمسمخ  هل  لذب  همرح و  هیخأ  یلا ]  ] بطخ نمؤم  امّیأ  مهرد و  هأمـسمخ  ءاسنلا  رهم  لعج  ّمث  نمف  ّلجوّزع  هّللا  هجّوز  ّالا 

نویعلا ج 2/84) جراحبلا 103/348   ) .ءاروح هجّوزی  ّالأ  ّلجوّزع  هّللا  نم  ّقحتسا  هّقع و  دقف  هجّوزی 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـبخألا ، یناـعم  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 2(1)
« .درکن جیوزت  مهرد  دصناپ  زا  شیب  اب  ار  دوخ  نارتخد  اه و  نز  زا  مادکچیه 

هب هیرهم  هراب  رد  هک  يدرم  ره  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قودص ، یلاما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)
هدنب يا  دیامرف : یم  وا  هب  تمایق  رد  دنوادخ  دوش و  یم  بوسحم  راکانز  دنوادخ  دزن  وا  دـهدن ، ار  وا  رهم  دـنک و  ملظ  دوخ  رـسمه 

ملظ نم  زینک  هب  يدرکن و  لـمع  نم  دـهع  هب  وت  مدوـمن و  جـیوزت  نیعمرهم ] رارق  و   ] ناـمیپ دـهع و  اـب  دوـخ  زینک  هب  ار  وـت  نم  نم ،
یقاب وا  يارب  یکین  لمع  هنـسح و  نوچ  دوش و  یم  هداد  نز  نآ  هب  دوش و  یم  هتفرگ  وا  کـین  لاـمعاو  تانـسح  زا  سپ  یتشاداور ،
« .دش دهاوخ  عقاو  لاؤس  دروم  دنوادخ  دهع  هک  هدمآ  زین  نآرق  رد  دنرب و  یم  شتآ  هب  ادخ  دهع  نتسکش  يارب  ار  وا  دنام  یمن 

تاکز هک  یناسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(3)

43  : ص

هءاسن و نم  ائیـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  جّوزت  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  رابخألا  یناعم  نع  راـحبلا  - 2(1 - ) 1
یناعم ردصملا ص 349   ) .امهرد نورشع  شنلاو  امهرد  نوعبرا  هیقوألا  شن و  هیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هتانب  نم  ائیش  جّوزال 

رابخألا ص 214)
ٍناز هّللادـنع  وهف  اهرهم  ًهأرما  ملظ  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  یهانملاربخ ، یف  قودـصلل  یلاـمألا  نع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
اهیلا عفدیف  هتانـسح  نم  ذخؤیف  .یتمأ  تملظ  يدهعب و  فوت  ملف  يدـهع  یلع  یتما  کتجّوز  يدـبع  همایقلا : موی  ّلجوّزع  هّللا  لوقی 

قودصلا ص 428) یلاما  ردصملا   ) .ًالوئسم ناک  دهعلا  ّنإ  دهعلل ، هثکنب  رانلا  یلا  هب  رمأ  هنسح  قبت  مل  اذاف  اهّقح  ردقب 
روهم ّلحتـسم  هاکزلا و  عنام  هثلث : قاّرـسلا  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبا  لاق  لاق : ریثک  نب  لیعامـسا  نع  لاـصخلا  نع  هیف  و  - 4(3 - ) 3

لاصخلا ج 1/101) ردصملا   ) .هءاضقونی مل  نادتسا و  نم  کلذک  ءاسنلا و 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_43_3
http://www.ghaemiyeh.com


ياـنب دـنریگ و  یم  ضرق  ار  مدرم  لاـم  هک  یناـسک  دـنزادرپ و  یمن  ار  دوخ  ياـه  نز  رهم  هک  یناـسک  دـنهد و  یمن  ار  دوـخ  لاـم 
« .دنوش یم  هتخانش  دزد  دنرادن  ار  نآ  تخادرپ 

بوـجو رهم و  نییعت  تلع  متـشون : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  نانـس  نبا  زا  باـتک ، ناـمه  رد  و  - 5(1)
؟ دنهدب هیرهم  ناونع  هب  يزیچ  دوخ  نارهوش  هب  هک  تسین  بجاو  اه  نز  رب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ اهدرم  رب  نآ  تخادرپ 

درم دشورف و  یم  درم  هب  ار  دوخ  تقیقح  رد  نز  دـشاب و  یم  اهدرم  هدـهع  هب  اه  نز  جرخ  هنوؤم و  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
دنتـسه عونمم  يرگ  هلماعم  تراجت و  زا  اه  نز  ییوس ، زا  .دزادرپب  ار  هلماعم  نیا  نمث  تمیق و  دیاب  درم  ور ، نیا  زا  تسوا ، رادیرخ 

« .دراد زین  يرگید  ياه  تلع  و 

« .دوش یم  ینمشد  توادع و  بجوم  هک  دینکن  دایز  ار  اه  هیرهم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(2)

رتمک رهم  اب  هک  دنتـسه  ییاه  نز  نم  تما  ياه  نز  نیرتهب  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  و 
« .دننک یم  جاودزا 

44  : ص

مراکم راحبلا ج 103/351 /  ) .هوادـع نوکیف  ءاسنلا  روهمب  اولاغتال  لاق : مالـسلا  هیلع  ّیلع  نع  قالخألا  مراکم  نع  هیف  و  - 5(1 - ) 1
قالخألا ص 272)

نا لبق  اـهب  لخدـی  نا  هل  ّلـحیأ  ًهأرما  جّوزت  لـجر  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تلأـس  لاـق : هرارز  نع  رداونلا  نع  هیف  و  - 6(2 - ) 2
(69 صرداونلا ردصملا   ) .ائیش اهیطعی  یّتحال  لاق : ائیش ؟ اهبطعی 
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جاودزا ینز  اب  هک  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هک  هدش  لقن  هرارز  زا  باتک ، نامه  رد  و 
هک نیا  ات  دوش  رتسبمه  وا  اب  تسین  زیاج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دوش ؟ رتسبمه  وا  اـب  دـهدب  وا  هب  يزیچ  هک  نیا  نودـب  دـنک  یم 

« .دهدب وا  هب  يزیچ 

جح و دنوادخ  دروآ  تسد  هب  ار  یمارح  دمآرد  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(1)
دنهاوخ مارح  دلو  وا  دنزرف  و   ] دنک یم  دساف  زین  ار  وا  جاودزا  هک  ییاج  ات  دریذپ  یمن  ار  وا  محر  هلص  دنک و  یمن  لوبق  ار  وا  هرمع 

[.« دش

ثعاب هک  مارح  لالح و  تیاعر  هراب  رد  ار  مالـسا  تاروتـسد  زا  یـشخب  ینید ، نارهاوخ  ناردارب و  هّبنت  هجوت و  يارب  دیوگ : فلؤم 
.دومن میهاوخ  نایب  هدنیآ  ياه  شخب  رد  تسا  نادنزرف  ردام و  ردپ و  نامیا  يافص  ناور و  حور و  یکاپ 
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لجرلا ّنا  لاقف : لجر  هدنعرکذ  ّهنا  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نعرکذ  لاق  ّهنا  طایخلا  یـسوم  نع  خیـشلا  سلاجم  نع  هیف  و  - 7(1 - ) 1
یسوطلا ج یلاما  راحبلا ج 103/353   ) .جورفلا هیف  دسفی  ّهنا  یّتح  ٍمحر  هلصالو  هرمع  ّجح و ال  هنم  لبقی  مل  مارح  نم  اام  باصا  اذا 

(2/293
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ییوشانز بادآ 

هراشا
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فافز بادآ 

زور رد  جاودزا  همیلو  دوش و  ماجنا  بش  رد  دـیاب  سورع  فافز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  نانخـس و  زا 
یمرگ تعاس  رد  فافز  تسا  بحتـسم  دنربب و  داماد  هناخ  فرط  هب  ریبکت  ادخ و  رکذ  اب  دننک و  راوس  بکرم  رب  ار  سورع  دشاب و 
حاکن دقع  زا  لبق  هک  تسا  بحتـسم  دشابن و  زور  ود  ای  زور و  کی  زا  شیب  زین  نآ  همیلو  دشابن و  زین  هبنـشراهچ  بش  دشابن و  اوه 

.ددرگ ادا  نآ  رد  یهلا  يانث  دمح و  دوش و  هدناوخ  يا  هبطخ 

دـنا و هدـیباوخ  یم  بش  لیاوا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  دوش ؛ عقاو  بش  لیاوا  رد  فافز  مسارم  تسا  رتهب 
.دندرب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  هب  بش  لیاوا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دنا و  هدوب  دّجهت  تدابع و  رد  ار  بش  رتشیب 

.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  فالخ  تسا  لومعم  ام  نامز  رد  هچنآ  یلو 

رد ار  راگدورپ  ریبکت  ادخ و  رکذ  دنا و  هدرمـش  یم  سدقم  لمع  تدابع و  کی  ار  یـسورع  مسارم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  اساسا 
فالخ و عاونا  اب  هارمه  و  نید ، يایلوا  تنس  فالخ  تسا  موسرم  ام  نیب  زورما  هچنآ  فسالا  عم  نکلو  .دنا  هداد  یم  رارق  راعش  نآ 

تکرب هب  دـیامرف و  هب  دوخ  ياـیلوا  شور  نید و  زا  يوریپ  هب  قفوم  ار  اـم  هک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  .تسا  مدرم  هب  رازآ  هاـنگ و 
.دیامن نامتیاده  نانآ  نانخس  ندینش 
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رد ار  سورع )  ) فافز : » دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ ، دنـس  اب  لیاسو ، بحاص  موحرم  - 1(1)
« .دیهد رارق  رهظ  رد  ار  جاودزا  همیلو  بش و 

؛ دشاب بش  رد  فافز  جاودزا و  هک  تسا  نیا  تنـس  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و  - 2(2)
« .دنتسه شمارآ  هلیسو  اهدرم  يارب  زین  اه  نز  تسا و  هداد  رارق  شمارآ  هلیسو  ار  بش  دنوادخ  هک  ارچ 

هک یماگنه  دیوگ : هک  هدش  لقن  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(3)
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مکسئارع اّوفز  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 اراهن همیلولا  ریبکتلا و  عم  ًالیل  فافزلا  بابحتـسا  (1 - ) 1
عورفلا ج 2/17) لئاسولا ج 14/62   ) .ًیحض اومعطا  ًالیل و 

هّنـسلا نم  لاق : جیوزتلا  یف  لوقی  هتعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع  اّشولا  ّیلع  نب  نسحلا  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
( ردصملا  ) .نکس ّنه  اّمنا  ءاسنلا  و  انکس ، لیللا  لعج  هّللا  ّنأل  لیللاب  جیوزتلا 

سانأ هاتأ  مالـسلاامهیلع  ّیلع  نم  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  جّوز  اّمل  لاق : هّللادـبع  نبرباـج  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(3 - ) 3
ّیبنلا یتأ  فافزلا  هلیل  ناک  امّلف  لاق :» نا  یلا   » هجّوز هّللا  نکلو  هتجّوز ، انا  ام  لاقف : سیـسخ ، ٍرهمب  اّیلع  تجّوز  دـق  ّکنا  هل : اولاـقف 

اهقوسی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  اـهدوقی و  نا  ناملـس  رما  یبکرا و  همطاـفل : لاـق  و  هفیطق ، اـهیلع  ینث  هلغبب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لاقف افلا  نیعبـس  یف  لیئاکیم  افلا و  نیعبـس  یف  لیئربجب  اذاـف  هبج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  ذا  قیرطلا  ضعب  یف  وه  اـمنیبف 
تّربک لیئاکیم و  ّربک  لیئربج و  ّربک  اهجوز و  یلا  همطاـف  ّفزن  اـنئج  اولاـقف  ضرـألا ؟ یلا  مکطبها  اـم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا 
هیقفلا ج 2/128) لئاسولا ج 14/62   ) .هلیللا کلت  نم  سئارعلا  یلع  ریبکتلا  عضوف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ّربک  هکئالملا و 
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ابار مالسلااهیلع  همطاف  امش  دنتفگ : يا  هدع  دومن  جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
جیوزت ار  وا  ادخ  هکلب  مدرک ، نینچ  هک  مدوبن  نم  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .يدومن  جیوزت  یلع  هب  يزیچان  رهم 

« ...دومن

يا هفیطق  دروآ و  ار  دوخ  يابهش  رتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر  مالسلااهیلع  همطاف  فافز  بش  نوچ  دیوگ : هک  نیا  ات 
وا بقع  زا  دوخ  دریگب و  ار  نآ  رـسفا  اـت  دوـمرف  ار  ناملـس  دوـش و  راوـس  نآ  رب  اـت  دوـمرف  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  داد و  رارق  نآ  رب 

کلم رازه  داتفه  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  دید  دینش و  ییادص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  نیب  رد  ناهگان  .دومن  تکرح 
: دومرف نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دننک  یم  هقردب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  کلم  رازه  داتفه  اب  لیئاکیم  و 

لیئربج سپ  .میربب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  میا  هدمآ  ام  دنتفگ : اهنآ  دـیا »؟ هدـمآ  نیمز  هب  امـش  هچ  يارب  »
ریبکت بش  نآ  زا  تفگ و  ریبکت  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنتفگ و  ریبکت  زین  رگید  هکئـالم  لـیئاکیم و  تفگ و  ریبـکت 

.دیدرگ ّتنس  ناسورع  فافز  يارب 

هعجارم باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  .میا  هدرک  رکذ  ءاسنلا  هوسا  باتک  رد  ام  هک  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  بادآ 
.دنیامرف

ندش رتسبمه  بادآ 

یم مزال  ار  مهم  هتکن  کی  رکذ  هراب ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نید  يایلوا  نیموصعم و  ياه  هیـصوت  ییوشاـنز و  بادآ  ناـیب  زا  شیپ 
اه و نامز  رد  اه  ناسنا  تایبرجت  اـه و  یـسررب  دـیآ و  یم  تسد  هب  رـشب  هشیدـنا  رکفت و  زا  شناد ، ملع و  نوچ  هک  نیا  نآ  مناد و 

یم هجوت  رشب  رکفت  یملع و  لئاسم  هب  هک  نانچ  مه  ناسنا ، هک  دراد  ترورض  دشاب ، یم  فلتخم  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياه  ناکم 
ناوارف دوش و  یم  بوسحم  يرورـض  رما  کی  یملع  لیاسم  رد  فالتخا  هتبلا  .دـشاب  یکتم  زین  اـطخ ) نودـب  شناد   ) یحو هب  دـنک 

هدید
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مالعا اطخ  ار  نآ  یتدم  زا  سپ  هدومن و  هئارا  ار  یملع  هیرظن  کی  ناوارف  ياه  یسررب  اب  نادنمـشناد  یملع و  زکارم  هک  تسا  هدش 
راکشآ هابتشا  اطخ و  نودب  يامنهار  ماما و  کی  هب  ار  رشب  زاین  دوخ ، هلاسم  نیا  .دنا  هتخاس  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  هیرظن  هدرک و 

ملاع و هب  دـنمزاین  هکلب  دـننک ، نیمات  دوخ  شناد  قیرط  زا  اـهنت  ار  دوخ  هعماـج  یـصخش و  زاـین  دـنناوت  یمن  اـه  ناـسنا  .دزاـس  یم 
رشب راگدیرفآ  هک  دناد  یم  یسک  اهنتار  رشب  حلاصم  اریز  دشاب ؛ ینامسآ  یهلا و  عبنم  کی  زا  وا  شناد  هک  دنتسه  یماما  دنمشناد و 

یم هدـیدرگ  هضافا  نانآ  يایـصوا  هب  ای  هدـش و  لزان  ناربمایپ  رب  یهلا  یحو  ناونع  هب  دـنوادخ و  هیحان  زا  هچنآ  اهنت  نیاربانب  .تسا 
تسه هک  هنوگ  نامه  ار  قیاقح  دربب و  نیب  زا  هنیمز  نیارد  ار  وا  ياه  هغدغد  هدومن و  نیمات  یـساسا ، تروص  هب  ار  رـشب  زاین  دناوت 

تفر و مالـسلا  مهیلع  نانآ  يایـصوا  ایبنا و  مولع  یحو و  غارـس  تسخن  دـیاب  يا ، هلاسم  ره  رد  ساسا ، نیارب  .دـهد  ناـشن  ناـنآ  هب 
.دروآ تسد  هب  هدیسر  دنوادخ  هیحان  زا  هنیمز  نآ  رد  ار  هچنآ 

يدب راثآ  بقاوع و  بجوم  ار  بادآ  نآ  ندرکن  تیاعر  دنا و  هدومرف  نایب  یبادآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ییوشانز )  ) عوضوم رد 
، هتـسنادن رثوم  راثآ  نیا  رد  ار  یلیماف  جاودزا  هلأسم  زگره  نانآ ، نایم  نیا  رد  .دـنا  هتـسناد  رهوش  نز و  هقـالع  یتح  نادـنزرف و  رد 
زا هک  قیاقح  نیا  زا  يرود  رثا  رد  نانآ  ناوریپ  هک  تسا  فسأت  هیام  .دـنا  هداد  ماجنا  یلیماـف  جاودزا  ناوارف  ناـنآ  دوخ  ًـالمع  هکلب 

ییوشانز جاودزا و  ياه  لمعلاروتـسد  هب  هجوت  نودـب  هتفر و  یملع  لـیاسم  لاـبند  دوخ ، لاـیخ  هب  تسا ، هدـش  رداـص  یحو  هیحاـن 
ناملـسم کی  زا  ینخـس  نینچ  ندینـش  هدنراگن ، رظن  هب  .دـنا  هدرک  دادـملق  دوخ  نادـنزرف  ياه  تیلولعم  بجوم  ار  یلیماف  جاودزا 

هلأسم نیمه  اه  نآ  زا  یکی  تسا و  ینید  گنهرف  زا  ام  يرود  لیلد  هب  ام  ياه  یگراچیب  همه  تفگ  دـیاب  .تسا  هعجاـف  کـی  هعیش 
.تسا ییوشانز 
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رگا نیاربانب  .دوش  کیرـش  ناسنا  دـنزرف  لاـم و  رد  هک  تسا  هداد  هزاـجا  ناطیـش  هب  دـنوادخ  هک  دوش  تلفغ  دـیابن  زین  هتکن  نیا  زا 
.دش دهاوخ  کیرش  درم  هفطن  رد  ناطیش  دوشن  تیاعر  هدنیآ  تاروتسد 

: مینک یم  هجوت  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  ییاه  شخب  هب  کنیا 

لوسر دیوگ : هک  هدومن  لقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  قودـص ، یلاما  عیارـشلا و  للع  زا  راونالاراحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 1(1)
وت هناخ  دراو  سورع  نوچ  یلع ! ای  : » دومرف دومن و  تیصو  شرافس و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ات هناخ  برد  زا  يوشب و  ار  وا  ياهاپ  روآرد و  شیاپ  زا  ار  وا  ياه  شفک  دنیشن  یم  هک  یماگنه  دوش ،

52  : ص

هیآ ءارـسالا  هروس  .دالوألا  لاومألا و  یف  مکراش  و  یلاعت : هّللا  لاق  یلامألا : لـلعلا و  نع  راـحبلا  - 1 فافزلا عامجلا و  بادآ  (1 - ) 1
، دیعس نب  حلاص  نب  دمحأ  نع  متاح ، نب  لیعامـسإ  نع  یناهبـصالا ، ییحی  نب  فسوی  نع  يودعلا ، یلع  نب  نسحلا  نع  یناقلاطلا ،

هللا یلـص  هّللا  لوسر  یـصوأ  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  دهاجم ، نع  بیـصح ، نع  حیجن ، نب  قاحـسإ  نع  صفح ، نبورمع  نع 
اهیلجر  ] لسغا  ] و سلجت ، نیح  اهیّفخ  علخاف  کـتیب  سورعلا  تلخد  اذإ  یلع  اـی  لاـقف : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  هلآ  هیلع و 

سأر یلع  فرفرت  فـلأ  نیعبـس  كراد  نم  هّللا  جرخأ  کـلذ  تلعف  اذإ  کـّناف  كراد ، یـصقأ  یلا  كراد  باـب  نـم  ءاـملا  َّبـصو 
کلت یف  تماد  اـم  اهبیـصی  نأ  صربلا  ماذـجلا و  نونجلا و  نم  سورعلا  نمأـت  و  کـتیب ، یف  هیواز  لـک  اـهتکرب  لاـنت  یّتح  سورعلا 

.ءایشألا هعبرألا  هذه  نم  هضماحلا  هحاّفتلا  هربزکلا و  لخلا و  نابلألا و  نم  اهعوبُسا  یف  سورعلا  عنما  و  رادلا ،
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لخاد و نآ  رد  ار  تکرب  عون  داـتفه  رود و  وت  هناـخ  زا  ار  رقف  عون  رازهداـتفه  دـنوادخ  ینکب  نینچ  رگا  .شاـپب  بآ  ار  نآ  ياـهتنا 
دـسرب و وت  هناخ  يایاوز  همه  هب  نآ  تکرب  اـت  یـشاپ  یم  سورع  رـس  رب  زین  بآ  نآ  زا  و  دـیامن ، یم  لزاـن  وت  رب  ار  تمحر  داـتفه 

« .دنامب ظوفحم  هشیمه  يارب  یسیپ  ماذج و  نونج و  رطخ  زا  سورع 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  سپ  .نک » عنم  شرت  بیـس  هزبرک و  هکرـس و  ریـش و  ندروخ  زا  لوا  هتفه  رد  ار  سورع  : » دومرف سپس  (1)
نیا هلیـسو  هب  نز  محر  هک  نیا  تلع  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  منک »؟ عـنم  زیچ  راـهچ  نیا  ندوـخ  زا  ار  وا  ارچ  »
« .دوب دهاوخ  رتهب  دشاب  میقع  هک  ینز  زا  هناخرانک  ریصح  دیآ و  یمن  تسد  هب  نآ  زا  يدنزرف  دوش و  یم  درس  میقع و  زیچراهچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوش »؟ عنم  هکرـس  ندروخ  زا  سورع  دـییامرف  یم  ارچ  هّللا ! لوـسر  اـی  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع 
رد ار  ضیح  هزبرک  و  دید ، دـهاوخن  دوخ  هب  لماک  یکاپ  رگید  دوش  ضیح  رگا  هکرـس  ندروخ  ماگنه  نز  هک  نیا  تلع  هب  : » دومرف
« .دوش یم  وا  يرامیب  بجوم  دنک و  یم  عطقار  وا  ضیح  شرت  بیس  و  دوش ، یم  تخس  وا  يارب  نامیاز  دنک و  یم  لخاد  وا  مکش 

53  : ص

مقعت و محَّرلا  َّنأل  لاق : هعبرألا ؟ ءایشألا  هذه  اهعنمأ  یش ء  ِّيألو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  مالـسلا :  هیلع  ُّیلع  لاقف  (1 - ) 1
هیلع هّللا  لوسر  ای  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لاـقف  دـلتال ، هأرما  نمریخ  تیبلا  هیحاـن  یفریـصح  و  دـلولا ، نم  ءایـشألا  هعبرـألا  هذـه  نم  دربت 

دّدـشت اهنطب و  یف  ضیحلا  ریثت  هربزکلا  و  مامتب ، ارهط  ادـبأ  رهطت  مل  ّلخلا  یلع  تضاح  اذإ  لاـق : هنم ؟ عنمت  ّلـخلا  لاـب  اـمف  مالـسلا 
.اهیلع ءاد  ریصیف  اهضیح  عطقت  هضماحلا  هحافتلا  و  هدالولا ، اهیلع 
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ماذـج و نونج و  ینک  نینچ  رگا  هک  ارچ  نکم ؛ تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  هام  ره  رخآ  طسو و  لوا و  رد  یلع ! اـی  : » دومرف سپس  (1)
« .دروآ دهاوخ  يور  وا  دنزرف  وا و  هب  تعرس  هب  یندوک 

چول دوش  ردقم  تقو  نآ  رد  امش  يارب  يدنزرف  رگا  هک  ارچ  نکم ؛ تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  رهظ  زا  دعب  یلع ! ای  دومرف : هاگ  نآ  (2)
.دوش یم  دونشخ  ناسنا  ندوب  چول  زا  ناطیش  دوب و  دهاوخ 

.دشاب گنگ  هک  نیا  زا  تسین  نمیا  دوش  امش  بیصن  يدنزرف  رگا  هک  وگم  نخس  تعماجم  ماگنه  یلع ! ای  (3)

رد نز  تروع  هب  هاگن  هک  ارچ  ددنبب ؛ ار  دوخ  مشچ  دیاب  هکلب  دنک  هاگن  دوخ  رـسمه  تروع  هب  دیابن  عامج  ماگنه  رد  درم  یلع ] ای  ]
.دش دهاوخ  دنزرف  ییانیبان  بجوم  عامج  تقو 

نآ سرت  نم  هک  ارچ  نکم  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  يرگید  نز  تین  هب  یلع ! ای  (4)

54  : ص

.اهدلو یلإ  اهیلإ و  عرسی  لبخلا  ماذجلا و  نونجلا و  نإف  هرخآ  هطسوو و  رهشلا  لّوأ  یف  کتأرما  عماجتال  ّیلع  ای  لاق : ّمث  (1 - ) 1
یف لوحلاب  حرفی  ناطّیـشلا  لوحأ و  نوکی  تقولا  کلذ  یف  دـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهناف  رهظلادـعب  کتأرما  عماجتال  ّیلع  اـی  (2 - ) 2

.ناسنالا
هرـصب َّنضغیلو  هتأرما  جرف  مکدحأ  َّنرظنیالو  سرخأ  نوکی  نأ  نمؤیال  دـلو  امکنیب  یـضق  نإف  عامجلادـنع  مّلکتتال  ّیلع  ای  (3 - ) 3

.دلولا یف  ینعی  یمعلا  ثروی  جرفلا  یلإ  رظنلا  َّنإف  عامجلا )*( ، دنع 
.ًالیخب اثنؤم  اثّنخم  نوکی  نأ  دلو  امکنیب  یضق  نإ  یشخأ  ّینإف  كریغ  هأرما  هوهشب  کتأرما  عماجتال  ُّیلع  ای  (4 - ) 4
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[ .دیامن اه  نز  هب  هیبش  ار  دوخ  هک  دنیوگ  ار  يدرم  ثنخم   ] .دشاب لیخب  ّثنؤم و  ّثنخم و  وت  دنزرف  ینک  نینچ  رگا  هک  مراد 

.دنازوسب ار  امش  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  یشتآ  مراد  ساره  نم  هک  ناوخم  نآرق  يدوب  بنج  دوخ  رتسب  رد  رگا  یلع ! ای  (1)

هک دـینکن  هدافتـسا  كاشوپ  کی  زا  زگره  و  دـشاب ، ادـج  ترـسمه  كاشوپ  زا  وت  كاشوپ  هک  نیا  زج  نکم  تعماجم  یلع ! اـی  (2)
.دیوش یم  ادج  رگیدمه  زا  قالط  اب  دوش و  یم  امش  ینمشد  بجوم  دریگ و  یم  رارق  توهش  يور  رب  توهش 

رتسب و رد  غالا  دننام  دوش  امش  بیصن  يدنزرف  رگا  تسا و  غالا  راک  نیا  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  هداتسیا  لاح  رد  یلع ! ای 
.دنک یم  لوب  رگید  ياجره  رد 

يدنزرف رگا  هک  ارچ  نکم ؛ تعماجم  رطف  دیع  بش  رد  دوخ  رسمه  اب  یلع ! ای  (3)

55  : ص

.امکقرحتف ءامّسلا  نم  ران  امکیلع  لزنی  نأ  یشخأ  ّینإف  نآرقلا  أرقتالف  کتأرما  عم  شارفلا  یف  ابنج  تنک  اذإ  ّیلع  ای  (1 - ) 1
َّنإ و  هوهـشلا ، یلع  هوهـشلا  عقنف  هدحاو  هقرخب  احـسمت  الو  هقرخ ، کتأرما  عم  هقرخ و  کعم  ّالإ و  کتأرما  عماجتال  ّیلع  ای  (2 - ) 2

.قالطلا هقرفلا و  یلإ  امکیّدؤی  مث  امکنیب  هوادعلا  بقعی  کلذ 
هلاّوبلا ریمحلاک  شارفلا  یف  الاّوب  نوکی  دلو  امکنیب  یـضق  نإ  ریمحلا و  لعف  نم  کلذ  َّناف  مایق  نم  کتأرما  عماجتال  ّیلع  ای  (3 - ) 3

یلع ّالإ  ادـلو  بیـصی  الو  دـلولا  کلذ  ربکیف  دـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهناـف  رطفلا  هلیل  یف  کـتأرما  عماـجتال  ّیلع  اـی  .ناـکم  ِّلـک  یف 
.ّنسلاربک
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.دنک یم  ادیپ  دالوا  يریپ  زا  دعب  دوش و  یم  ریپ  دوش  امش  بیصن 

.دش دهاوخ  یتشگناراهچ  ای  یتشگنا و  شش  امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  نابرق  دیع  بش  رد  دوخ  رسمه  اب  یلع ! ای  (1)

.دش دهاوخ  نهاک ] ینعی   ] فیرع شکمدآ و  دّالج و  امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  هویم  تخرد  ریز  دوخ  رسمه  اب  یلع ! ای  (2)

رد هشیمه  امش  دنزرف  هک  ارچ  دینک ؛ روتسم  ار  دوخ  يزیچ  اب  هک  نیا  زج  نکم ، تعماجم  دوخ  رسمه  اب  دیشروخ  لباقم  یلع ! ای  (3)
.دورب ایند  زا  ات  دوب  دهاوخ  رقف  الب و 

.دش دهاوخ  زیرنوخ  امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  هماقا  ناذا و  نیب  یلع ! ای  (4)

56  : ص

.عباصأ عبرأ  وأ  عباصأ  ّتس  هل  نوکیدلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  یحضألا  هلیل  یف  کتأرما  عماجتال  ّیلع  ای  (1 - ) 1
.افیرع ًالاّتق  ادّالج  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  هرمثم  هرجش  تحت  کتأرما  عماجتال  ّیلع  ای  (2 - ) 2

سؤب یف  لازیال  دـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهنإفارتس  امکیلع  یخرت  نأ  ّالإ  اهؤلألتو  سمـشلا  هجو  یف  کتأرما  عماـجتال  ّیلع  اـی  (3 - ) 3
.تومی یّتح  رقفو 

.ءامدلا قارهإ  یلع  اصیرح  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  هماقالا  ناذألا و  نیب  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  (4 - ) 4
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.دش دهاوخ  لیخب  لدروک و  امش  دنزرف  هنرگو  نکم  تعماجم  وا  اب  وضو  نودب  دوب ، رادراب  وت  رسمه  رگا  یلع ! ای  (1)

.دش دهاوخ  تشز  وم  تروص و  تهج  زا  امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  نابعش  هام  همین  رد  یلع ! ای  (2)

.دش دهاوخ  ناوتان  قمحاو و  هلبا  امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  نآ ] رخآ  هب  زور  ود  ینعی   ] هام رخآ  رد  دوخ  رسمهاب  یلع ! ای  (3)

ياه تیعمج  دش و  دهاوخ  رگمتـس  روای  نزهار و  امـش  دنزرف  هک  ارچ  نکم ؛ تعماجم  وا  رهاوخ  توهـش  اب  دوخ  رـسمه  اب  یلع ! ای 
.دنوش یم  هتشک  وا  تسد  هب  یناوارف 

قفانم و امش  دنزرف  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  ماب  تشپ  يور  رب  یلعای ! (4)

57  : ص

.دیلا لیخب  بلقلا  یمعأ  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  ءوضو  یلع  تنأو  ّالإ  اهعماجت  الف  کتأرما  تلمح  اذإ  ّیلع  ای  (1 - ) 1
.ههجو هرعش و  یف  هماش  اذ  اهّوشم  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهناف  نابعش  نم  فصنلا  یف  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  (2 - ) 2

 - ءافلاب مدفلا -   ) امدفم ناکدـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهنإف  ناموی -  یقب  اذإ  ینعی  هنم -  هجرد  رخآ  یف  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  (3 - ) 3
(. قمحالاو مهف ، هلق  هواخر و  یف  مالکلا  نع  یّیعلا 

نم مائف  كاله  نوکی  و  ملاّظل ، انوعوأ  اراّشع  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهنإف  اهتُخا ، هوهـش  یلع  کلهأ  عماـجتال  ّیلع  اـی  (4 - ) 4
.اعدتبم ایرامم  اقفانم  نوکیدلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  ناینبلا  فوقس  یلع  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  .هیدی  یلع  ساّنلا 
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.دش دهاوخ  تعدب  ایر و  لها 

لام دوش  امـش  بیـصن  يدـنزرف  رگا  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  رفـس ، بش  نیتسخن  رد  یتفر ، ترفاسم  هب  نوچ  یلع ! ای  (1)
نیرّذبم هک  دنا  هدومرف  لوسر  و  ادـخ ]  ] هک یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  ریذـبت  لها  دومن و  دـهاوخ  فرـصم  حیحـصریغ  هار  رد  ار  دوخ 

.دنتسه نیطایش  ناردارب 

ملاظ ره  روای  امش  دنزرف  هک  ارچ  نکم ؛ تعماجم  دوخ  رسمه  اب  دشک  یمن  لوط  زور  هنابـش  هس  زا  شیب  هک  يرفـس  رد  یلع ! ای   (2)
.دش دهاوخ  يرگمتس  و 

.دشاب ادخ  تاردقم  هب  یضار  نآرق و  ظفاح  وت  دنزرف  ات  ینک  عامج  هبنشود  بش  رد  هک  داب  وت  رب  یلع ! ای  (3)

امش دنزرف  ینک  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  هبنش  هس  بش  لوا  رد  رگا  یلع ! ای  (4)

58  : ص

أرق قح و  ریغ  یف  هلام  قفنی  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهنإف  هلیّللا  کلت  کلهأ  عماجت  ـالف  رفـس  یف  تجرخ  اذإ  یلع و  اـی  (1 - ) 1
«. نیطاّیشلا ناوخإ  اوناک  نیرّذبملا  ّنإ   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

.ملاظ ِّلکل  انوع  نوکیدلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  َّنهیلایلو  ماّیأ  هثالث  هریسم  یلإ  تجرخ  اذإ  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  (2 - ) 2
.َّلجوَّزع هّللا  مسق  امب  ایضار  هّللا  باتکل  اظفاح  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهنإف  نینثالا  هلیل  عامجلاب  کیلع  ّیلع  ای  (3 - ) 3

نأ هّللا و  ّالإ  هلإال  نأ  هداهـش  دـعب  هداهـشلا  قزری  ّهناف  دـلو  امکنیب  یـضقف  ءاثالثلا  هلیل  لّوأ  یف  کـلهأ  تعماـج  نإ  یلع  اـی  (4 - ) 4
ناسّللا رهاط  دـیلا ، یخـس  بلقلا ، میحر  مفلا  نم  ههکنلا  ّبیط  نوکی  و  نیکرـشملا ، عم  لجوزع  هّللا  هب  ِّذـعیال  و  هّللا ، لوسر  ادّـمحم 

.ناتهبلا بذکلا و  هبیغلا و  نم 
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وا ناهد  دومن و  دـهاوخن  باذـع  نیکرـشم  اـب  ار  وا  دـنوادخ  زگره  دوش و  یم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هب  قفوم  نیتداهـش و  هدـنیوگ 
.دوب دهاوخ  كاپ  ناتهب  غورد و  تبیغ و  زا  وا  نابز  تواخس و  اب  وا  تسد  نابرهم و  میحر و  وا  بلق  وبشوخ و 

زور طسو  رد  رگا  دش و  دهاوخ  ماکح  املع و  زا  یکی  امـش  دنزرف  ینک  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  هبنـشجنپ  بش  رد  رگا  یلع ! ای  (1)
اطع ایند  نید و  تمالـس  ار  دنزرف  نآ  دنوادخ  دمآ و  دهاوخن  امـش  دنزرف  کیدزن  يریپ ، ماگنه  ات  ناطیـش  ینک  تعماجم  هبنـشجنپ 

.دوب دهاوخ  يا  هدیمهف  اناد و  دنزرف  دیامرف و  یم 

وا اب  هعمج  رـصع  زا  دعب  رگا  و  دوش ، یم  ییاناوت  بیطخ  امـش  دـنزرف  ینک  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  هعمج  بش  رد  رگا  یلع ! ای  (2)
یم دیما  ینک  تعماجم  وا  اب  هعمج  بش  ياشع  زامن  زا  دعب  رگا  و  دش ، دهاوخ  یفورعم  روهـشم و  ملاع  امـش  دـنزرف  ینک  تعماجم 

.دوشب ناگرزب  لادبا و  زا  یکی  هّللاءاش ، نا  امش ، دنزرف  دور 

59  : ص

نإ و  ءاملعلا ، نم  املاع  وأ  ماکحلا  نم  امکاح  نوکی  ّهناـف  دـلو  اـمکنیب  یـضقف  سیمخلا  هلیل  کـلهأ  تعماـج  نإ  ّیلع و  اـی  (1 - ) 1
امهف و نوکی  و  بیـشی ، یّتح  هبرقیال  ناطّیـشلا  ّنإف  دلو ، امکنیب  یـضقف  ءامّـسلا  دبک  نع  سمـشلا  لاوز  دـنع  سیمخلا  موی  اهتماج 

.ایندلاو نیّدلا  یف  همالّسلا  هّللا  هقزری 
یضقف رصعلا  دعب  هعمجلا  موی  اهتعماج  نإ  و  اهِّوفم ، ّالاّوق  ابیطخ  نوکی  دلو ، امکنیب  ناک  هعمجلا و  هلیل  اهتعماج  نإ  ّیلع و  ای  (2 - ) 2

ًالدب ادلو  نوکی  نأ  یجری  ّهنإف  هرخألا  ءاشعلا  هالص  دعب  هعمجلا  هلیل  یف  اهتعماج  نإ  و  املاع ، اروهـشم  افورعم  نوکی  ّهنافدلو  امکنیب 
.هّللا ءاش  نإ  لادب  ألا  نم 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  ترخآ  دوش و  ایند  لها  رحاس و  امش  دنزرف  تسا  نکمم  هک  نکم  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  بش  لوا  تعاس  رد  یلع ! ای  (1)
.دهدب تسد  زا 

« .مدومن ظفح  مدینش و  لیئربج  زا  نم  هک  نانچ  مه  نک ؛ ظفح  ونشب و  نم  زا  ار  اه  تیصو  نیا  یلع ! ای  (2)

یم هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هک  هدومن  لقن  ریدس  زا  عیارـشلا ، للع  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 2(3)
لها كدوک  نآ  هک  ارچ  دشاب ؛ اج  نآ  رد  یلاسدرخ  كدوک  هک  دوش  رتسب  مه  ییاج  رد  دوخ  زینک  رـسمه و  اب  دـیابن  درم  : » دومرف

« .دش دهاوخ  انز 

دوب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  تیصو  زا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(4)
رگا دنکن و  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  ضیح  لاح  رد  درم  هک 

60  : ص

.هرخألا یلع  اینُّدلل  ارثؤم  ارحاس  نوکی  نأ  نمؤیال  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهناف  لیللا  نم  هعاس  لّوأ  یف  کلهأ  عماجتال  ّیلع  ای  (1 - ) 1
راحبلا ج 103/280)  ) مالسلا هیلع  لیئربج  نع  اهتظفح  امک  هذه  یتّیصو  ظفحا  ّیلع  ای  (2 - ) 2

تیبلا یف  هتیراجال و  هتأرما و  لجرلا  عماجیال  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تعمـس  لاق : ریدـس  نع  ...للعلا  نع  راحبلا  - 2(3 - ) 3
.انزلا هثروی  اّمم  کلذ  ّناف  ّیبص 

هّیصو هیف  رکذی  لیوط  ثیدح  یف  مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  نع  هّدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نبرفعج  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(4 - ) 4
لعف و ناف  ضئاح ، یه  هتأرما و  لجرلا  یـشغی  نا  هرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنا  اـهیف : لوقی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا 

لعف ناف  مالتحإلا  نم  لـستغی  یّتح  ملتحا  دـق  هلها و  لـجرلا  یتأـی  نا  هرک  و  هسفن ، ّـالا  ّنمولیـالف  صرب  هب  وا  اموذـجم  دـلولا  جرخ 
للعلا ص 514) راحبلا ج 103/286   ) .هسفن ّالا  ّنم  ولیالف  انونجم  دلولا  جرخ  کلذ و 
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هک یـسک  دنتـشاد  یم  هورکم  ترـضح  نآ  و  دیامن ، تمالم  ار  دوخ  دـیاب  دوش  یـسیپ  ياراد  ای  یماذـج و  وا  دـنزرف  دـنک و  نینچ 
طقف دیاب  دیآ  ایند  هب  هناوید  وا  دنزرف  دنک و  نینچ  رگا  دومرف : یم  دـنک و  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  ندرک  لسغ  زا  لبق  هدـش  ملتحم 

« .دیامن تمالم  ار  دوخ 

یم امش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » دومرف هأمعبرا  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  لقن  لاصخ  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
ارچ دریگ ؛] ماجنا  ...و  هسوب  حازم و  نآ  زا  لبق  دیاب  هکلب   ] دشاب همدقم  نودب  هلجع و  اب  دیابن  دنک  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  دـهاوخ 

« .دنراد زاین  نیا  هب  اه  نز  هک 

يزیچ نامه  زین  وا  دزن  هک  ارچ  دور ؛ دوخ  رـسمه  لها و  دزن  دیاب  دیآ  شوخ  ار  وا  هک  دنیبب  ار  ینز  امـش  زا  یکی  رگا  : » دومرف (2)و 
نیا اب  .تسا و  نز  نآ  دزن  هک  تسا 

61  : ص

ءاسنلل ّناف  اهلّجعی  الف  هتجوز  یتأی  نأ  مکدحأ  دارأ  اذإ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  هئامعبرألا  یف  لاصخلا  نع  هیف  و  - 4(1 - ) 1
هرـصب فرـصیل  ًالیبس ، هبلق  یلإ  ناطیـشلل  َّنلعجیال  و  يأر ، ام  لثم  هلهأ  دنع  ناف  هلهأ  تأیلف  هبجعت  هأرما  مکدـحأ  يأر  اذإ  جـئاوح ،
هتفأرب هل  حیبی  ّهناف  هلضف  نم  هّللا  لأسیل  َّمث  هلآ  ّیبنلا و  یلع  یّلـصی  اریثک و  هّللا  دمحی  نیتعکر و  ِّلصیلف  هجوز  هل  نکت  مل  ناف  اهنع ،

هّلعل هتأرما  جرف  نطاب  یلإ  مکدحأ  َّنرظنیال  سرخلا ، ثروی  کلذ  دنع  مالکلا  َّناف  مالکلا ، لقیلف  هتجوز  مکدـحأ  یتأ  اذإ  هینغی ، ام 
.یمعلا ثروی  هرکی و  ام  يری 

ادـلو اهنم  یل  تیـضق  ناف  کتنامأب  اهتلبق  و  كرمأب ]  ] اـهجرف تللحتـسا  ّینإ  َّمهللا  لـقیلف : هتجوز  هعماـجم  مکدـحأ  دارأ  اذإ  (2 - ) 2
.اکرش الو  ابیصن  هیف  ناطیشلل  لعجت  الو  اّیوس ، ارکذ  هلعجاف 
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دناوخب و زامن  تعکر  ود  دیاب  درادن  رسمه  رگا  تسا و  هدنادرگرب  نز  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  هدادن و  هار  دوخ  بلق  هب  ار  ناطیش  راک 
زاین یب  ار  وا  دـنوادخ  ات  دـیامن  بلط  یهلا  لضف  زا  سپـس  دتـسرفب  تاولـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  ادـخ  دـمح  داـیز 

« .دیامن

بجوم لاح  نآ  رد  نتفگ  نخـس  هک  دیوگب  نخـس  مک  دیاب  دنک  یم  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » دومرف و 
« .دوش دنزرف  يروک  بجوم  ییوس  زا  دیاین و  شوخ  ار  وا  دیاش  دنک  هاگن  وا  جرف  لخاد  هب  دیابن  دوش و  یم  دنزرف  یگنگ 

هب مدومن و  لالح  ار  وا  وت  وتسد  هب  نم  ایادخ ، دیوگب : دیاب  دنک  تعماجم  دوخ  رـسمه  اب  دهاوخب  امـش  زا  یکی  نوچ  : » دومرف (1)و 
هرهب و وا  رد  ناطیـش  يارب  هد و  رارق  ملاـس  يرـسپ  ار  نآ  يدومن  ردـقم  نم  يارب  وا  زا  يدـنزرف  رگا  سپ  متفریذـپ  ار  وا  وـت  تناـما 

« .هدم رارق  یتکارش 

هدومن لقن  یماش  عیبر  یبا  زا  یشایع ، ریسفت  زا  راحب ، رد  یسلجم ، همالع  - 5(2)

62  : ص

نیذه یف  دلولا  بلطی  ناطیشلا  َّناف  روهّشلا  فاصنأ  هّلهألا و  لَّوأ  ّقوتیلف  هلهأ  یتأی  نأ  مکدحأ  دارأ  اذإ  مالسلا :  هیلع  لاق  1)و  - ) 1
لاصخلا ج 434-2/433) راحبلا ج 103/278   ) .نولبحی نوئیجیف و  امهیف  كرشلا  نوبلطی  نیطایشلا  نیتقولا و 

ناطیشلا كرش  رکذف  هلیل  مالسلا )  هیلع  قداصلا  ینعی   ) هدنع تنک  لاق : یماشلا  عیبرلا  یبا  نع  یشایعلا  ریـسفت  نع  احبلا  - 5(2 - ) 2
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  لقف : هعماجملا  تدرا  اذا  لاـق : عنـصن ؟ اـم  اـهنم و  جرخملا  اـمف  كادـف  تلعج  تلقف : ینعزفا  یّتح  همّظعف 

اکرـشال و ابیـصن و  هیف  ناطیـشلل  لعجت  الف  ادلو  هلیللا  هذه  یف  یّنم  تدصق  نا  ّمهّللا  ضرألا ، تاوامـسلا و  عیدـبوه  ّالإ  هلإال  يذـلا 
یشایعلا ج 2/300) راحبلا ج 103/294   ) .كءانث ّلج  هتیّرذ  اّیفصم و  احلاص  ادبع  هلعجا  اّظحال و 
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دومن نایب  درم  هفطن  رد  ار  وا  تکرش  ناطیش و  كرش  هلأسم  ترضح  نآ  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یبش  دیوگ : هک 
؟ تسیچ دنزرف  رد  ناطیش  تلاخد  زا  تاجن  هار  موش ! امش  يادف  متفگ : مدیسرت و  نآ  زا  نم  و 

عیدـب وهّالا ، هلا  يذـلا ال  .میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  : » وگب ینک  تعماـجم  دوخ  رـسمه  اـب  یتساوخ  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
هدنب كاپ و  حلاص و  ار  وا  هیّرذ  وا و  يا  هدومن  ریدقت  يدنزرف  نم  يارب  بش  نیا  رد  رگا  ایادخ ، وگب : سپس  .ضرألا  تاوامـسلا و 

!« راوگرزب يادخ  يا  هدم ، رارق  یبیصن  تکرش و  وا  رد  ناطیش  يارب  هد و  رارق  دوخ 

هفطن رد  ناطیش  تکرش  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلاامهیلع  رقاب  ماما  ای  قداص و  ماما  زا  یشایع ، ریـسفت  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(1)
یم نز  محر  رد  زین  ار  دوخ  هفطن  دشاب  مارح  لها  هفطن  بحاص  هک  یتروص  رد  ناطیـش  دوب و  دهاوخ  زین  مارح  لام  هیحان  زا  دنزرف 

« .دیایب دوجو  هب  ود  ره  زا  ای  اهنآ و  زا  یکی  زا  تسا  نکمم  دنزرف  دنادرگ و  یم  طولخم  درم  هفطن  اب  دزیر و 

نانآ جاودزا  دـننک و  زیهرپ  اهرطخ  نیا  زا  ات  دوش  میهفت  اه  ناوج  هب  جاودزا  زا  لـبق  تاروتـسد  نیا  تسا  بوخ  هچ  دـیوگ : فلؤم 
.دشاب هتشادن  یپ  رد  ار  تافآ  نیا 

63  : ص

نیح لجرلا  عم  نوکیو  هکرش ، نم  وهف  مارح  لام  نم  ناک  ام  ناطیشلا  كرـش  لاق : مالـسلاامهیلع  امهدحا  نع  هنع  هیف  و  - 6(1 - ) 1
اعیمج امهنم  قلخ  اّمبر  هدـحاو و  نم  قلخ  اّمبر  لاـق : هطلتخی و  اـعیمج  اـهتیلک  لاـق : اـمارح  ناـک  اذا  هتفطن  عم  هتفطن  نوکیف  عماـجی 

یشایعلاریسفت ج 2/300) راحبلا ج 103/294  )
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فافز بش  رد  اعد  زامن و  روتسد 

نتفگ فافز و  بش  رد  اعد  زامن و  روتـسد  شخب  نیا  رد  .دـش  نایب  رگید  مزال  لیاسم  ییوشانز و  فافز و  بادآ  لبق  ثحب  رد  (1)
.دش دهاوخ  رکذ  عوضوم  نیا  بسانم  لیاسم  زا  یضعب  تعماجم و  تقو  رد  هّللا  مسب 

بـش رد  امـش  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .منکب  دیاب  هچ  مناد  یمن  نم  موش ! امش  يادف  تفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  دینک »؟ یم  هچ  فافز 
دروآ و ياج  هب  ار  ادـخ  دـمح  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  دـیاب  دورب  دوخ  رـسمه  فرط  هب  دـهاوخب  جوز  دوش و  فافز  بش  نوچ  »

: دیوگب

َّنُهَظَفحأ اجرَف و  َّنُهَفَعَأ  ِءاسنلا  َنِم  یل  رِدقَأَف  َّمهّللأ  َجَّوَزتَأ  نأ  ُدیُرا  ّینإ  ّمهّللا  »(2)

64  : ص

نبدمحأ نع  هدانساب  سحلا  نب  دّمحم  لئاسولا : - 1 کلذ دنع  روثأملاب  ءاعدلا  فافزلا و  دارا  نمل  نیتعکر  هالص  بابحتـسا  (1 - ) 1
جّوزت اذإ  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبأ  لاـق  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  طاـّنحلا ، دـیلولا  نب  یّنثم  نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  یـسیع  نب  دّـمحم 

: لوقی هّللادمحی و  نیتعکر و  ّلصیلف  کلذب  ّمهاذإ  لاق : كادف ، تلعج  يردأ  ام  هل : تلق  لاق : عنصی ؟ فیک  مکدحأ 
اقزر ّنهعـسوأ  و  یلاـم ، یف  اهـسفن و  یف  یل  ّنهظفح  اواـجرف  ّنهّفعأ  ءاـسنلا  نم  یل  ردـقاف  مهللا  جّوزتأ  نأ  دـیُرا  ّینا  ّمهللا  (» 2 - ) 2

اهتیـصان یلع  هدـی  عضیلف  هیلع  تلخدا  اذاف  یتوم » دـعب  یتایح و  یف  احلاص  افلخ  هلعجت  ابّیطادـلو  اـهنم  یل  ردـقاو  هکرب ، ّنهمظعأو 
هلعجاف ائیـش  اهمحر  یف  تیـضق  ناف  اهجرف  تللحتـسا  کتاملکب  و  اهتذـخأ ، کـتتامأ  یف  و  اـهتجوزت ، کـباتک  یلع  مهللا  : » لوقیو

: لاقف ناطیش ؟ كرش  نوکی  فیک  و  تلق : ناطیش » كرش  هلعجت  و ال  ایّوس ، املسم 
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« .یتوَم َدَعب  یتایح و  یف  اِحلاص  افَلَخ  ُُهلَعَْجت  ابّیط 

یف اـهتْجَّوََزت َو  َکـِباتِک  یلَع  ّمهّللا  : » دـیوگب دراذـگ و  وا  یناـشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  دـیاب  داـماد  دوـش ، هلجح  دراو  سورع  نوـچ  و 
« ٍناطیَش َكرِش  ُْهلَعَجت  ایِّوَس َو ال  اِملسُم  ُهلَعجاَف  ائیَش  اهمِحَر  یف  َتیَضَق  نإَف  اهَجرَف  ُتلَلْحَتسإ  َِکتاِملَِکب  اُهتذَخَأ َو  َِکِتنامأ 

يارب درم  نوچ  : » دومرف دوـش ؟ یم  کیرـش  دـنزرف  هفطن  رد  ناطیـش  هنوـگچ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : يوار  (1)
ار دوخ  تلآ  زین  ناطیش  دربن  ار  ادخ  مان  رگا  ددرگ و  یم  رود  وا  زا  ناطیش  دربب  ار  ادخ  مان  رگا  دور  یم  دوخ  نز  کیدزن  تعماجم 
، دوش یم  مولعم  اجک  زا  موش ، امـش  يادف  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگ : يوار  .دوش » یم  دنزرف  نآ  کیرـش  دـنک و  یم  لخاد 

« .دشاب یم  ام  اب  ینمشد  یتسود و  نآ  هناشن  : » دومرف تسا ؟ دنزرف  کیرش  ناطیش  هک 

هک مدینش  دیوگ : هک  هدش  لقن  ریصبوبا  زا  یفاک ، باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)

65  : ص

ّمـسی مل  لعف و  نا  هنع و  ناطیـشلا  یّحنت  هّللا  مسارکذ  وه  ناف  ناطیـشلا ، هرـضح  هسلجم  سلج  هأرملا و  نم  انداذإ  لجّرلا  ّنا  (1 - ) 1
.انضغب انّبحب و  لاق : كادف ؟ تلعج  اذه  فرعی  یـش ء  ّيأبف  تلق : هدحاو ؛ هفطنلا  اعیمج و  امهنم  لمعلا  ناکف  هرکذ  ناطیـشلا  لخدأ 

لئاسولا ج 14/79) )
، انباحصأ نم  هّدع  نع  و  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم  نع  بوقعی ، نب  دّمحم  یفاکلا : نع  لئاسولا  - 2(2 - ) 2

مالسلا هیلع  رفعج  یبأل  لوقی  وه  الجر و  تعمس  : لاق ریصب  یبأ  نع  لیمج ، نع  بوبحم ، نبا  نع  اعیمج  هّللادبع  یبأ  نب  دمحأ  نع 
یباضخل و ینهرکت  نأ  ینتأرف  ّیلع  تلخد  اذإ  فاخأ  انأ  و  اهب ، لخدأ  مل  هریغـص و  ارکب  هأرما  تجّوزت  دق  تننـسا و  دـق  لجر  ّینا 

أّـضوت یّتح  اهیلإ  لصتال  تنأ  ّمث  هّیـضوتم ، نوکت  نأ  کیلإ  لـصت  نأ  لـبق  مهرمف  تلخد  اذإ  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبأ  لاـقف  يربک ،
ینقزرا ّمهللا  : » لق و  کئاعد ، یلع  اونّمؤی  نأ  اهعم  نمرم  وهّللا  عدا  ّمث  دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  ّلصو  هّللادّـجم  ّمث  نیتعکر ، ّلصو 

: لاق ّمث  مارحلا » هرکت  لالحلا و  ّبحت  ّکنإف  فالتیا  سنآ  عامتجا و  نسحأـب  اـننیب  عمجا  اـهب و  ینـضرا  و  اـهاضر ، اـهّدوو و  اـهفلا 
نم كرفلا  و  هّللا ، نم  فلـالا  ّنأ  ملعا  و  لاـق : ّمـث  مارحلا » هرکت  لـالحلا و  ّبـحت  کـّناف  فـالتیا  سنآ  عاـمتجا و  نسحأـب  مـلعاو 

عورفلا ج 2/58) لئاسولا ج 14/81   ) .هوحن بوبحم  نب  نسحلا  نع  هدانسإب  خّیشلا  هاور  .هّللا و  ّلحأ  ام  هرکیل  ناطیشلا 
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اب زونه  هدومن و  جاودزا  ینس  مک  ناوج و  رتخد  اب  نونکا  متسه و  يا  هدروخلاس  درم  نم  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يدرم 
.دوش ادج  نم  زا  دیاین و  شوخ  ار  وا  دنیبب  ارم  باضخ  يریپ و  دوش و  نم  رب  دراو  رگا  وا  هک  مراد  ساره  ما و  هدشن  رتسب  مه  وا 

ات وشم  کـیدزن  وا  هب  زین  وت  دوش و  هلجح  دراو  وضو  اـب  رتخد  نآ  وگب  رتـخد  نآ  ناـشیوخ  هب  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ریخ و   ] نک اعد  سپـس  .تسرف  تاولـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  نک و  دـیجمت  ار  ادـخ  سپـس  .یناوخب  زاـمن  تعکر  ود  يریگب و  وضو 

: وگب نآ  زا  سپ  دنیوگب و  نیمآ  وگب  دنا  هدمآ  سورع  هارمه  هک  یناسک  هب  و  هاوخب ] وا  زا  ار  دوخ 

ُهَرکت َلالَحلا َو  ُبُِحت  َکـّنأَف  ٍفـالتیإ  ِسَنآ  ٍعاـمتجِإ َو  ِنَسحأـِب  اـنَنَیب  عَمْجا  اـِهب َو  ینِـضراَو  اـهاضِر  اـهَّدُو َو  اـهَفلِإ َو  ینقُزُرا  ّمهّللا  »
« .َمارَحلا

ینمشد ییادج و  تسادخ و  هیحان  زا  تبحم  هقالع و  هک  نادب  : » دومرف سپس 

66  : ص
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« .دهد ناشن  تشز  مدرم  يارب  ار  ادخ  لالح  دهاوخ  یم  ناطیش  تسا و  ناطیش  هیحان  زا 

: وگب يوش  رتسبمه  دوخ  رسمه  اب  یتساوخ  نوچ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(1)

« .ٍریَخ یلِإ  ُهَتَِبقاع  لَعجاَو  ٌناصُقنال  ٌهدایِز َو  ِهِْقلَخ  یف  َسَیل  اّیکَز  اّیقَت  ُهلَعجا  اَدلَو َو  ینقُزُرا  ّمهّللا  »

وکین ار  وا  ماجنارـس  نک و  نم  بیـصن  ینطاب  يرهاظ و  صقن  بیع و  ره  زا  ملاس  تریـس و  كاپ  اوقت و  اـب  يدـنزرف  ایادـخ ، ینعی :
.نادرگ

تنیز شیارآ و  بابحتسا 

تناید ياضتقم  ار  تفاظن  ام  نید  ناربهر  اـساسا  .تسا و  هدـش  يداـیز  شرافـس  تفاـظن  هلأـسم  هب  تبـسن  یلک  روط  هب  مالـسا ، رد 
ياه نز  هب  درم  ات  دننک  فیظنت  دنیارایب و  رگیدکی  يارب  ار  دوخ  نانآ  هک  تسا  هدش  شرافس  زین  رهوش  نز و  دروم  رد  .دنا  هتـسناد 

.دنامب رارقرب  تبحم  یمرگ و  اب  هداوناخ  جاودزا و  نوناک  دنکن و  هجوت  رگید  ياهدرم  هب  نز  رگید و 

67  : ص

اّیکز اّیقت  هلعجاو  ادلو  ینقزرا  ّمهّللا  لقف : عامجلا  تدرا  اذا  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملـسم  نبدـمحم  ...لئاسولا  - 3(1 - ) 1
ردصملا ص 82)  ) .ٍریخ یلا  هتبقاع  لعجاو  ناصقنالو  هدایز  هقلَخ  یف  سیل 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نم  دیوگ : هک  هدـش  لقن  مهج  نب  نسح  زا  یفاک ، زا  هعیـشلا ، لیاسو  باتک  رد  - 1(1)
هدع انامه  دیازفا ، یم  اه  نز  تّفع  رب  لمع  نیا  : » دومرف دیا ؟ هدومن  باضخ  موش ! امـش  يادف  متفگ : .دوب  هدومن  باضخ  هک  مدـید 

دساف دندیدرگ و  جراخ  تباجن  تفع و  زا  دننک  یمن  تیاعر  ار  شیارآ ] تنیز و  ینعی   ] لمع نیا  اهدرم  هک  نیا  يارب  اه  نز  زا  يا 
.دندش

نینچ مه  وا  : » دومرف .ریخ  متفگ : دـشاب »؟ دولآراـبغ  هدولآ و  وت  دـننامه  وت  رـسمه  هک  يراد  یم  تسود  وت  اـیآ  : » دوـمرف سپس  (2)
« .تسا

« .تسا مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  ناوارف  ییوشانز  وم و  شیارآ  رطع و  تفاظن و  : » دومرف هاگ  نآ 

عامج زا  لبق  هبعالم  يزاب و  بابحتسا 

دننام دیهد و  ماجنا  ...و  يزاب  هبعالم و  رسمه ، اب  ندش  رتسبمه  عامج و  زا  لبق  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 
عامج باتش  هلجع و  اب  تاناویح 

68  : ص

مالسلا هیلع  نسحلاابا  تیأر  لاق : مهجلا  نب  نسحلا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 ءاسنلا لاجرلل و  هفاظنلا  هنیزلا و  بابحتسا  (1 - ) 1
ّنهجاوزا كرتب  هّفعلا  ءاسنلا  كرت  دـقلو  ءاسنلا ، هّفع  یف  دـیزی  اّمم  هّیهتلا  ّنإ  معن  لاقف : تبـضتخا ؟ كادـف  تلعج  تلقف : بضتخا ،

، هّیهتلا
ءایبنألا قالخا  نم  لاـق : ّمث  كاذ  وهف  لاـقال : تلق : ٍهّیهتریغ ؟ یلع  تنک  اذا  هیلع  كارت  اـم  یلع  اـهارت  نا  كرّـسیأ  لاـق : ّمث  (2 - ) 2

عورفلا ج 2/78) لئاسولا ج 14/183 -   ) ثیدحلا .هقورطلا  هرثک  رعشلا و  قلح  ّبیطتلا و  فظّنتلا و 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_68_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخ  رسمه  هب  ملظ  دشاب  يزاب  هبعالم و  نودب  رگا  عامج  دوش و  یمن  نیمأت  تامدقم  نیا  نودب  نز  زاین  هک  ارچ  دینکن ؛

هکیماگنه : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لـیاسو ، باـتک  رد  - 1(1)
تیاعر ّینأت و  اب  دـیاب  هکلب  دـنک ، باتـش  تاناویح  لثم  دـیابن  دـنک  تعماجم  دوخ  رـسمه  هداوناـخ و  اـب  دـهاوخ  یم  امـش  زا  یکی 

« .دشاب ...و ) يزاب  هبعالم و  دننام   ) تامدقم

[ تعماجم بادآ  ندرکن  تیاعر  رثا  رد   ] امـش زا  یـضعب  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
مالغ رگا  وا  هک ] دـشاب  یم  يوق  يردـق  هب  وا  هزیرغ  هک  یلاح  رد   ] دـنک یم  رارف  امـش  زا  وا  دـیور ، یم  دوخ  رـسمه  کـیدزن  نوچ 

ییازسب ریثأت  هک  دیشاب  هتشاد  هبعالم  یخوش و  يزاب و  تعماجم  تقو  رد  دیاب  امش  سپ  .دزیوایب  وا  هب  تسا  رـضاح  دنیبب  ار  یهایس 
« .تشاد دهاوخ  امش  تنایص  یکاپ و  رد 

یکی هکیماگنه  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(3)

69  : ص

هّللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 عامجلادنع لیجعتلا  كرت  هبعالملا و  بابحتـسا  (1 - ) 1
لئاسولا ج 14/82)  ) .ثلتیلو مهصعب : لاق  .ثبلیل  ثکمیل و  ریطلا  یتأی  امک  ّنهیتأیالف  هلها  مکدحا  عماج  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

یتا اذاف  هب  تثبـشتل  اّیجنز  تباصاولف  هتحت ، نم  جرختف  هلها  یتأـیل  مکدـحا  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  ...هنع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
( ردصملا  ) .رمألل بیطا  ّهناف  هبعادم خ ل »  » هبعالم امهنیب  نکیلف  هلها  مکدحا 

اهّلجعی الف  هتجوز  یتأی  نا  مکدـحا  دارا  اذا  لاق : هأمعبرألا  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نع  هدانـساب  لاصخلا  نع  هیفو  - 3(3 - ) 3
ردصملا ص 83)  ) .جئاوح ءاسنلل  ّناف 
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هب زاین  یسنج ] هزیرغ  نیمأت  يارب   ] اه نز  هک  ارچ  دوش ؛ دراو  هلجع  باتش و  اب  دیابن  دنک  تعماجم  دوخ  رسمه  اب  دهاوخ  یم  امش  زا 
« .دنراد يزاب  یخوش و  هبعالم و 

رهوش زا  نز  نیکمت  تعاطا و  بوجو 

کی هب  زاین  زین  رـشب  هعماج  عیـسو ، حطـس  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتـسیاش  ریدم  کی  هب  دنمزاین  یگدنز  ماظن  هک  تسین  يدـیدرت 
رگمتـس مکاح  تفگ : دیاب  هک  تسا  ییاج  ات  مکاح  ریدم و  دوجو  ترورـض  .دراد  نوناق  هب  دهعتمو  عاجـش  ّربدم و  ریدـم و  مکاح 
حیرـصت قباطم  .دوش و  یم  ساسحا  ترورـض  نیا  تسا  یکچوک  هعومجم  کی  هک  زین  هداوناخ  ماظن  رد  تسا  جرم  جره و  زا  رتهب 

وا دوجو  رد  تسا و  هداد  رارق  هداوناخ  یگدنز و  تسرپرس  میق و  مکاح و  ار  درم  دنوادخ ، مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  نایب  نآرق و 
رـسمه و زاین  نیمأت  هدراذـگ  وا  دوجو  رد  هک  يرت  يوق  هشیدـنا  لقعت و  ورین و  لیلد  هب  هداهن و  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  نینچ  يورین 

.تسا هداد  رارق  وا  هدهعرب  زین  ار  هداوناخ 

تـسین شیب  تیلوؤسم  کی  نیا  هتبلا  .دوش  یم  هرادا  درم  دید  حالـص  نیعم و  تاررقم  نییعت  اب  یگداوناخ ، یگدنز  بیترت ، نیا  هب 
هک دـشاب  ساره  رد  دـیاب  هکلب  دوش  رورغم  تیمکاح  نیا  هب  دـیابن  درم  ور ، نیا  زا  .تسا  کیدزن  رایـسب  نآ  رد  یتلادـع  یب  رطخ  و 
نز تفرگ و  دهاوخ  رارق  هذخاؤم  دروم  لوؤسم  مکاح و  سک ، ره  زا  لبق  تمایق  زور  هک  ارچ  دنکن ؛ عیاض  ار  دوخ  ناتـسدریز  قح 

يارب هناخ  جراخ  ياه  شالت  دـمآ و  تفر و  راتفرگ  تسا و  هدـماین  نانآ  شود  هب  ینیگنـس  راب  نینچ  هک  دنـشاب  دونـشوخ  دـیاب  اه 
؛ دنا هدشن  یگدنز  نیمأت 
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اب ناشکرتشم  یگدنز  لوا  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  هنوگ  نامه 
یلع هب  طوبرم  هناخ  جراخ  ياهراک   » ناج همطاف  دومرف : دومن و  راک  میـسقت  مالـسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نیا هب  يزیچ  نونکات  : » دومرف دیدرگ و  دونـشخ  رایـسب  مالـسلااهیلع »  همطاف  وت  هب  طوبرم  هناخ  لخاد  ياهراک  دشاب و  مالـسلا  هیلع 

« .تشادرب نم  شود  زا  هناخ  جراخ  رد  ار  نادرم  نیب  دمآ  تفر و  تیلوؤسم  مردپ  هک  درکن  دونشخ  ارم  هزادنا 

ناسنا ره  ماقم  تیلباق و  شزرا و  هلأسم  هنرگو  تسا  هداوناـخ  یگدـنز  ماـظن  هب  طوبرم  طـقف  دـش  هتفگ  هچنآ  هک  تسا  نشور  هتبلا 
ار دوـخ  فیاـظو  هک  راد  هناـخ  نز  کـی  تسا  نکمم  تسوا و  یگدـنب  اوـقت و  تفرعم و  ناـمیا و  هب  هتـسباو  نز ) هـچ  درم و  هـچ  )
هک دشاب  يدرم  نآ  زا  رتزیزع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ...و  دیامن  یم  يراددوخ  هناخ  جراخ  رد  اهدرم  اب  طالتخا  زا  دـنک و  یم  تیاعر 

.تسوا تسرپرس 

: مینک یم  هجوت  عوضوم  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  هب  کنیا 

لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم ، نبدمحم  زا  یفاک ، زا  هعیشلا ، لیاسو  باتک  رد  - 1(1)
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نبا نعدـمحم  نبدـمحا  نع  انباحـصا  نم  هّدـع  نع  یفاکلا  نع  لـئاسولا  - 1 لاـح لـک  یلع  اـهجوز  هأرملا  نیکمت  بوجو  (1 - ) 1
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  هأرما  تعاج  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ، نبدّـمحم  نع  هّیطع ، نب  کـلام  نع  بوبحم ،

هنذاب و ّالإ  هتیب  نم  قدـصت  الو  هیـصعت  الو  هعیطت  نا  اهل  لاقف  هأرملا ؟ یلع  جوزلا  ّقحام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی  تلاـقف :
هکئالم اهتنعل  هنذا  ریغب  تجرخ  نا  هنذاب و  ّالإ  اهتیب  نم  جرختالو  بتقرهظ  یلع  تناک  نا  اهسفن و  هعنمت  الو  هنذاب  ّالا  اعوطت  موصتال 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  تلاق : اهتیب  یلإ  عجرت  یّتح  همحرلا  هکئـالم  بضغلا و  هکئـالم  ضرـالا و  هکئـالم  ءامـسلا و 
لثم ّقحلا  نم  هیلع  یلامف  تلاق : اهجوز  لاق : ؟ هأرملا یلع  اّقح  سانلا  مظعأ  نمف  تلاق : هدـلاو  لاق : لـجّرلا ؟ یلع  اـقح  ساـنلا  مظعأ 

 - لئاسولا ج 14/112  ) .هوحن بوبحم  نب  نسحلا  نع  هدانـسإب  قودّـصلا  هاور  .ثیدـحلا و  هدـحاو  هأم  ّلک  نم  الوال  لاق : ّیلع  هلام 
هیقفلا ج 3/438) عورفلا ج 2/60 
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؟ تسیچ نز  رب  درم  قح  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ینز  دومرف : هک  هدش 

ای دهدب و  هقدص  وا  هزاجا  نودب  دنک و  ینامرفان  ار  وا  درادن  قح  دنک و  تعاطا  وا  زا  دیاب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نودـب و  دـنکن ] غیرد  وا  هب  تبـسن  یـسنج  هرهب  هنوگ  ره  زا  و   ] دـهد رارق  وا  رایتخا  رد  ًالماکار  دوخ  دـیاب  .دریگب و  یبحتـسم  هزور 
دنهاوخ تنعل  ار  وا  تمحر  هکئالم  بضغ و  هکئالم  نیمز و  نامـسآ و  هکئالم  دوش  جراـخ  رگا  دوشن و  جراـخ  هناـخ  زا  وا  هزاـجا 

« .ددرگ زاب  دوخ  هناخ  هب  ات  درک 

یسک هچ  قح  دیسرپ : .وا » ردپ  قح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ؟ رت  گرزب  درم  رب  یـسک  هچ  قح  تفگ : نز  نآ 
« وا رهوش  قح  : » دومرف تسا ؟ رت  گرزب  نز  رب 

وت دراد  وت  رب  وا  هک  یقح  مدص  کی  هکلب  .ریخ  : » دومرف تشاد ؟ مهاوخ  وا  رب  زین  نم  دراد  نم  رب  وا  هک  یقوقح  دننامه  ایآ  دیـسرپ 
« .يرادن وا  رب 

مهاوخن جاودزا  نم  دـش و  دـهاوخن  نم  کـلام  يدرم  زگره  دومن ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  ار  امـش  هک  ییادـخ  هب  مسق  تفگ : نز  نآ 
.دومن

لوسر تمدخ  ینز  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(1)

72  : ص

هیلع هّللادـبع  یبأ  نع  یمرزعلا ، ریبج  نبورمع  نع  هزمح ، یبأ  نبا  نع  یناروماـجلا ، نع  دـمحأ ، نع  مهنع ، و  هنع : هیف  و  - 2(1 - ) 1
، کلذ نم  رثکأ  لاقف : هأرملا ؟ یلع  جّوزلا  ّقح  ام  هّللا  لوسر  ای  تلاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلإ  هأرما  تءاج  لاق : مالـسلا 

بیطأب بیطتت  نأ  اهیلع  هنذا و  ریغب  اهتیب  نم  جرختال  اعّوطت و  ینعی  هنذاب  الإ  موصت  نأ  اهل  سیل  لاق : هنم ، یـش ء  نع  ینّربخف  تلاق :
( ردصملا  ) .اهیلع هقوقح  کلذ  نم  رثکأ  هّیشع و  هودغ و  هیلع  اهسفن  ضرعت  اهتنیز و  نسحأب  نیزت  اهبایث و  نسحأ  سبلت  اهبیط و 
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شیب وا  قح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ نز  رب  درم  قح  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
: دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .دـییامرف  ناـیب  نم  يارب  ار  نآ  زا  يرادـقم  تفگ : وا  ینک »! یم  رکف  وـت  هک  تسا  نآ  زا 

شوخ يوب  نیرتهب  هب  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  وا  رب  دوش و  جراـخ  هناـخ  زا  اـی  دریگب و  یبحتـسم  هزور  درادـن  قح  وا  هزاـجا  نودـب  »
دهد و رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ماش  حبـص و  ره  دیارایب و  ار  دوخ  اه  تنیز  نیرتهب  هب  دشوپب و  ار  دوخ  سابل  نیرتهب  دـنک و  رّطعم 

« .دراد زین  يرگید  ناوارف  قوقح 

دیـسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ینز  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، ناـمه  رد  - 3(1)
رتش يور  رب  هچرگ  دـنک  هدروآرب  ار  وا  یـسنج  هتـساوخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسیچ ؟ نز  رب  درم  قح  تفگ :
چیه دشاب و  یم  درم  يارب  مه  وا  هقدص  شاداپ  دوب و  دهاوخ  راکهانگ  ّالاو  دنکن  قافنا  وا  هزاجا  نودـب  ار  وا  لام  زا  يزیچ  دـشاب و 

نآ .يرآ » : » دومرف دشاب ؟ ملاظ  وا  هچرگ  تفگ : نز  نآ  .دربن » رس  هب  وا  مشخ  اب  ار  یبش 

73  : ص

یلإ هأرما  تتأ  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  ارغملا ، یبأ  نع  هزمحیبأ ، نبا  نع  دانـسالاب  و  هنع : هیف  و  - 3(1 - ) 1
ائیـش یطعت  الو  بتق  یلع  تناک  نا  هتجاح و  یلإ  هبیجت  نأ  لاق : هأرملا ؟ یلع  جّوزلا  ّقح  ام  تلاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
معن لاق : اـملاظ ؟ ناـک  نا  هّللا و  لوسر  اـی  تلاـق : طـخاس  اـهیلع  وه  هلیل و  تیبتـال  رخـالا و  هل  رزولا و  اـهیلعف  تلعف  ناـف  هنذاـب  ّـالإ 

( ردصملا  ) .ثیدحلا
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.دومن مهاوخن  باختنا  يرسمه  زگره  نم  دومن ، تلاسر  هب  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  تفگ : نز 

هک تسا  نآ  هب  هتـسباو  وا  تشهب  تاـجن و  تداعـس و  تقیقح  رد  تسوا و  يرادرهوش  هلأـسم  نز  هفیظو  نیرت  مهم  دـیوگ : فلؤم 
.دوب دهاوخ  شزرا  یب  گنر و  مک  وا  رگید  ياه  تدابع  دنکن  ار  هفیظو  نیا  تیاعر  رگا 

زور هنابش  رد  ار  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  هک  ینز  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیـشلا ، لیاسو  باتک  رد  - 4(1)
هیلع نینمؤملاریما  تیالو  دـنک و  تعاطا  دوخ  رهوش  زا  دورب و  ار  ادـخ  هناخ  جـح  دریگب و  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  هزور  دـناوخب و 

« .دوش تشهب  دراو  دناوت  یم  دهاوخب  يردره  زا  دوب و  دهاوخ  تشهب  لها  دشاب  هتفریذپ  ار  وا ] نادنزرف  و   ] مالسلا

رسمه اب  ندش  رتسبمه  شاداپ 

تبرق دصق  اب  هک  یتروص  رد  دشاب ، تدابع  دناوت  یم  ییوشانز  جاودزا و  هلأسم  (2)

74  : ص

هأرملا ّتلصاذا  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ینانکلا ، حاّبصلا  یبأ  نع  هدانسإب  نیسحلا  نب  ّیلع  نبدّمحم  هنع : هیف  و  - 4(1 - ) 1
ردـصملا  ) .تءاش نانجلا  باب  ّيا  نم  لخدـتلف  ّیلع  ّقح  تفرع  اهجوز و  تعاطا  امّهبر و  تیب  تّجح  اهرهـش و  تماـص  اهـسمخ و 

اهیفرجألا هعماجملا و  بابحتسا  عورفلا ج 2/74 ) ص 112 - 
؟ امئاض تحبـصا  لجرل : هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1(2 - ) 2

.هقدص مهیلع  کنم  ّهناف  کلها  یلا  عجراف  لاق : ال ، لاق : انیکسم ؟ تمعطاف  لاق : ال ، لاقف :
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رگید هدـساف  ضارغا  ایر و  هارمه  رگا  تنـس  نیا  ماجنا  دـسر  یم  رظن  هب  .دریگ  ماجنا  دـنوادخ  ياضر  نید و  روتـسد  ماجنا  يارب  و 
: تسا نینچ  هدراو  تایاور  نتم  .دوش  یم  هدافتسا  هنوگ  نیا  تایاور  رهاظ  زا  هک  نانچ  دوش ؛ بوسحم  تدابع  زین  دشابن 

زا يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـک ، باـتک  زا  لـئاسو ، باـتک  رد  - 1
سپ : » دومرف .ریخ  تفگ : يا »؟ هدومن  ماعطا  ار  يریقف  ایآ  : » دومرف .ریخ  تفگ : يا »؟ هتفرگ  هزور  زورما  اـیآ  : » دومرف دوخ  باحـصا 

« .دوش یم  بوسحم  هقدص  وت  يارب  نآ  هک  ورب  دوخ  رسمه  دزن 

ادـخ لوسر  سپ  .ریخ  تفگ : يا »؟ هدرک  يا  هزانج  عییـشت  ایآ  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  لوا  هلمج  زا  لبق  لامعألا ، باوث  رد  - 2(1)
دهاوخ بوسحم  هقدـص  وت  يارب  لمع  نیا  هک  وش  رتسبمه  دوخ  لـها  اـب  درگزاـب و  دوخ  هناـخ  هب  سپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

« .دش

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)

75  : ص

ال، لاق : اضیرم ؟ تدعف  انیکـسم :؟ تمعطاف  هلوق : لبق  داز  ...نومیم و  نب  هللادبع  نع  لامعألا  باوث  یف  قودـصلا  هاور  و  - 2(1 - ) 1
عورفلا ج 2/57) لئاسولا ج 14/75   ) .مهبصاف کلها  یلا  عجراف  هرخآ : یف  لاق  .ال و  لاق : هزانج ؟ تعبتاف  لاق :

تیب لخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنا  لوقی : مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  تعمـس  لاق : یفعجلا  میهاربا  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
ّنا یّما  تنا و  یباب  تلاقف : ءالوحلا  هیلع  تجرخف  اهجوز  وکـشت  یهاذ  وه  تلاقف : ءالوحلا ؟ مکتتأ  لاـقف : هبّیط  اـحیر  ّمشف  هملـس  ما 

هلابقاب هلام  يردیول  اّما  لاقف : ضرعم  وه  هب و  هل  ّبیطتا  اّمم  ابّیط  ائیـش  كرتا  ال  تلاقف : ءالوح ، ای  هیدیز  لاقف : ضرعم ، یّنع  یجوز 
؟ ّیلع هلابقاب  هل  ام  و  تلاق : کیلع 
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نیا هب  ءالوح  نز  نآ  ایآ  : » دومرف هملس  ّما  هب  دومن  شوخ  يوب  ساسحا  نوچ  دیدرگ و  دوخ -  رـسمه  هملـس -  ّما  هناخ  دراو  يزور 
.دراد تیاکش  دوخ  رهوش  زا  تسا و  رضاح  اج  نیا  رد  وا  يرآ ، تفگ : هملس  ّما  تسا »؟ هدمآ  هناخ 

.دنک یم  يرود  نم  زا  نم  رـسمه  دابامـش ! يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نز  نآ  سپ 
« .نک هضرع  وا  رب  امن و  تنیز  ار  دوخ  نک و  ییوجلد  وا  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنک یم  ضارعا  نم  زا  وا  ما و  هدرک  وبشوخ  ار  دوخ  ما  هتسناوت  یم  هچره  نم  تفگ : نز  نآ 

شاداپ ردق  هچ  وا  يارب  وت  زا  يریگ  هرهب  ندرک و  هجوت  هک  تسناد  یم  وا  شاک  يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
.دنک یمن  هجوت  اهزیچ  نیا  هب  وا  تفگ : نز  نآ  دراد »؟

یم شوغآ  رد  ار  وا  کلم  ود  دریگب  هرهب  وت  زا  دنک و  هّجوت  وت  هب  رگا  هک  شاب  هاگآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
وا ناهانگ  دوش  رتسبمه  وت  اب  نوچ  دـنک و  تیامح  ادـخ  نید  زا  دوخ  ریـشمش  اـب  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  یـسک  شاداـپ  وا  دـنریگ و 

« .دش دهاوخ  كاپ  دوخ  ناهانگ  زا  دیامن  یم  تبانج  لسغ  هک  یماگنه  دزیر و  یم  نازخ  گرب  دننامه 

76  : ص

هنع تاحت  عماج  وه  اذاف  هّللا ، لیبس  یف  هفیـس  رهاشلاک  ناـک  و  ناـکلم ، هفنتکا  لـبقا  اذا  ّهنا  اـما  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  (1 - ) 1
( ردصملا  ) .بونذلا نم  خلسنا  لستغاوه  اذاف  رجشلا ، قرو  باحتی  امک  بونذلا 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
http://www.ghaemiyeh.com


نانآ قوقح  نادنزرف و  هب  طوبرم  لیاسم 

هراشا

77  : ص
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يراددنزرف شاداپ  بادآ و 

نیا یبتکم  نییآ و  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  .تسا  ناوارف  ناـنآ  هب  ناـسحا  تبحم و  نادـنزرف و  تیبرت  دروم  رد  مالـسا  تاروتـسد 
نیمه دشابن  مالـسا  تیناقح  تابثا  يارب  یلیلد  چیه  رگا  تسا و  هدرکن  شرافـس  نانآ  هب  ناسحاو  نادنزرف  تیبرت  هلأسم  رد  هزادـنا 
ینید ناردارب  ناشیوخ و  رهوش و  نز و  نادـنزرف و  ردام و  ردـپ و  نیب  هک  یلباقتم  قوقح  یفطاـع و  یتیبرت و  یقوقح و  تاروتـسد 

.دوب دهاوخ  نآ  تیناقح  يارب  نشور  یلیلد  تسا  هداد  رارق 

هیلع و هللا  یلص  هّللادبع  نبدمحم  ترضح  نآ  ربمایپ  تسا و  ینامسآ  نییآ  نیرخآ  نایدا و  نیرت  لماک  هک  نیا  لیلد  هب  مالسا  هتبلا 
ار تاررقم  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  ...و  یقالخا  یسایس و  یهقف و  یقوقح و  ياه  هنیمز  داعبا و  مامت  رد  تسا ، ناربمایپ  متاخ  هلآ 

یمالـسا فراعم  زا  يرود  ینادان و  يور  زا  انایحا  هک  یناـسک  هب  دـیاب  دوش و  یمن  سردـنم  هنهک و  زگره  نآ  تاررقم  تساراد و 
یلهاج و مدرم  يارب  مالـسا  دـنیوگ  یم  تسین و  راگزاس  مالـسا  اب  يژولونکت  تعنـص و  تفرـشیپ  زور و  ملع  هک  دـننک  یم  نامگ 

كرد هتخانشن و  ار  مالسا  امش  هک  تفگ  دیاب  تسین  ندش  هدایپ  لباق  تفرشیپ  همه  نیا  اب  نآلا  تسا و  هدوب  بوخ  نامز  نآ  بارعا 
یهام دننامه  دیتشادنپ و  یمن  قح  ار  يا  هزات  زیچره  دـیدرک و  یمن  يراج  نابز  هب  ار  يزیمآرفک  نانخـس  نینچ  هنرگو  دـیا  هدرکن 

.دیناد یمن  ار  مالسا  ردق  زین  امش  دناد  یمن  ار  بآ  ردق  تسا و  بآ  لخاد  نوچ  هک 

رداص مالسلا  مهیلع  نیموصعم  كرابم  نابز  زا  هک  نادنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  یقوقح  یتیبرت و  تاروتسد  زا  ییاه  هشوگ  هب  کنیا 
: مینک یم  هجوت  تسا  هدش 

78  : ص
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هچب : » دومرف هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قالخالا ، مراکم  باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 1(1)
قزار ار  امـش  زج  نانآ  هک  ارچ  دییامن ؛ افو  نآ  هب  دیهد  یم  يا  هدـعو  نانآ  هب  نوچ  دـینک و  محرت  نانآ  هب  دـیرادب و  تسود  ار  اه 

« .دنناد یمن  دوخ 

دیـسوب و یم  ار  نانآ  زا  یکی  تشاد و  دنزرف  ود  هک  دـندید  ار  يدرم  نوچ  هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
»؟ يراذگ یم  قرف  نانآ  نیب  هچ  يارب  : » دومرف وا  هب  درک ، یم  اهر  ار  يرگید 

هب امـش  نیب  ناـسحا  تبحم و  رد  ناـنآ  دـیراد  یم  تسود  هک  ناـنچ  دـینک ؛ لـمع  تلادـع  هب  دوخ  نادـنزرف  نیب  : » دومرف و  - 3(3)
« .دننک لمع  تلادع 

ماما نسح و  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  هدش  لقن  باتک  نامه  رد  - 4(4)

79  : ص

مهل اوفف  مهومتدـعو  اذاف  مهومحرا  نایبصلا و  اّوبحا  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  قـالخألا  مراـکم  نع  راـحبلا  - 1(1 - ) 1
قالخألا ص252) مراکم  راحبلا ج 104/92   ) .مهنوقزرت مّکنا  ّالإ  نوریال  مّهناف 

( ردصملا  ) .فطللا ّربل و  یف  مکنیب  اولدعی  نا  نّوبحت  امک  مکدالوا  نیب  اولدعا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 2(2 - ) 2
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاقف  رخآلا  كرت  امهدحا و  لّبقف  نانبا  هل  ٍلجر  یلا  رظن  ّهنا )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  و  - 3(3 - ) 3

( ردصملا  ) .امهنیب تیسا  ّالهف و  : 
نب عرقالا  لاقف  مالسلاامهیلع ،  نیسحلا  نسحلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لّبق  قالخألا : مراکم  نع  راحبلا  یف  و  - 4(4 - ) 4

.اهوحن هملک  وا  کنم  همحرلا  هّللا  عزن  نا  ّیلع  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  مهنم  ادحاو  تّلبق  ام  دالوالا  نم  ًهرـشع  یل  ّنإ  سباج :
( ردصملا )
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هدیسوبن ار  نانآ  زا  یکی  نونکات  مراد و  دنزرف  هد  نم  تفگ : سباج  نب  عرقا  مان  هب  یصخش  دندیسوب  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
« .تسا هتشادرب  وت  لد  زا  ار  تبحم  تمحر و  ادخ  هک  منک  هچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .ما 

هب ار  وا  دوش  غلاب  نوچ  و  دهد ، دای  وا  هب  نتـشون  تباتک و  دراذگ ، وارب  کین  مان  تسا : زیچ  هس  ردپ  رب  دنزرف  قح  : » دومرف و  - 5(1)
« .دروآرد جاودزا 

ود رگا  دش : هتفگ  .دوش » یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دیامن  نیمأت  يرادهگن و  ار  دوخ  رهاوخ  هس  ای  رتخد و  هس  هک  یسک  : » دومرف و 
ای رتخد و  کی  رگا  دـش : هتفگ  .دـش » دـهاوخ  بجاو  وا  يارب  تشهب  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  دـنک  نیمأت  ار  دوخ  رهاوخ  ود  ای  رتخد 

« .دش دهاوخ  بجاو  وا  يارب  تشهب  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  دنک  نیمأت  ار  دوخ  رهاوخ  کی 

هجرد ره  نیب  هک  دوب  دهاوخ  تشهب  رد  يا  هجرد  امـش  يارب  يا  هسوب  ره  هب  انامه  دیـسوبب  دایز  ار  دوخ  نادنزرف  : » دومرف و  - 6(2)
« .دشاب یم  لاس  دصناپ  رگید  هجرد  ات 

قوقح رگا   ] دش دنهاوخ  نانآ  قاع  نادنزرف  دننام  زین  ردام  ردپ و  : » دومرف و  - 7(3)

80  : ص

( ردصملا  ) .غلب اذا  هجّوزی  هباتکلا و  همّلعی  همسا و  نّسحی  هثالث : هدلاو  یلع  دلولا  ّقح  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 5(1 - ) 1
.ماع هأمسمخ  هجرد  ّلک  نیب  ام  هّنجلا  یف  هجرد  ٍهلبق  ّلکب  مکل  ّناف  مکدالوا  هلبق  نم  اورثک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  - 6(2 - ) 2

( ردصملا )
ردصملا ص 92)  ) .قوقعلا نم  امهل  دلولا  مزلی  ام  دلولا  قوقع  نم  نیدلاولا  مزلی  مالسلا :  هیلع  اضرلا  لاق  هنع  هیف  و  - 7(3 - ) 3
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[. دنوش نانآ  قوقع  ببس  ای  دننک و  عیاض  ار  نانآ 

ار تشهب  يوب  دوش  دوخ  ردام  ردپ و  قاع  هک  یـسک  هدومن ، ثوعبم  توبن ] هب   ] قح هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  : » دومرف و  - 8(1)
« .دونش یمن 

ارقف و يارب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننامه  دنک ، يرادیرخ  دوخ  هداوناخ  يارب  يزیچ  دوش و  رازاب  لخاد  هک  یسک  : » دومرف و  - 9(2)
نارتخد لوا  دنوش ] یم  عمج  وا  فارطا  نادـنزرف  و   ] درب یم  هناخ  هب  ار  هدـیرخ  هک  یعاتم  نوچ  دـنک و  یم  هیهت  يزیچ  نادنمتـسم 
مالـسلا هیلع  لیعامـسا  نادنزرف  زا  ار  یمالغ  هک  تسا  نآ  دننامه  دـنک  دونـشخ  ار  يرتخد  سکره  هک  ارچ  دـنک ، دونـشخ  ار  دوخ 

فوخ زا  سکره  و  دشاب ، هتسیرگ  ادخ  فوخ  زا  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  دونـشخ  ار  يرـسپ  دنزرف  سک  ره  و  دشاب ، هدومن  دازآ 
« .دومن دهاوخ  معنتم  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  دیرگب  ادخ 

اهر ار  دوخ  دنزرف  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 10(3)

81  : ص

( ردصملا  ) .هّنجلا حیر  دجی  ام  هیدلاول  ّقاعلا  ّنإ  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  لاق  هنع  هیف  و  - 8(1 - ) 1
یلا اهلمحف  ًهفحت  يرتشاف  قوسلا  لخد  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  همکحلا  رداون  نع  هیف  و  - 9(2 - ) 2

نم لیعامـسا و  دلو  نم  ًهبقر  قتعا  اّمنأکف  ًهنبا  حّرف  نم  ّهناف  روکذلا ، لبق  ثانألاب  أدبیلو  جیواحم  موق  یلا  ٍهقدـص  لماحک  ناک  هلایع 
قالخالا ص مراکم  جراـحبلا 104/94   ) .میعنلا تاـنج  هلخدا  هّللا  هیـشخ  نم  یکب  نم  و  هّللا ، هیـشخ  نم  یکب  اـّمنأکف  نبا  نیعب  ّرقا 

(254
حلفا ناف  نینس  عبس  کسفن  همزلا  و  اعبس ، بّدؤی  نینس و  عبس  بعلی  کنبا  عد  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هنع  هیف  و  - 10(3 - ) 3

( ردصملا  ) .هیفریخال نم  ّهناف  ّالا  و 
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سپ .نک  یهن  رما و  ار  وا  موس ، لاس  تفه  رد  و  زومایب ، تیبرت  بادآ و  ار  وا  مود ، لاس  تفه  رد  و  دـنک ، يزاب  لاس  تفه  اـت  نک 
« .تسین وا  رد  يریخ  هک  نک  اهر  ار  وا  دشن  راگتسر  رگا 

هک  ] تسا دّیس  اقآ و  لوا  لاس  تفه  رد  دنزرف  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  و  - 11(1)
یم وت  ریزو  موس  لاس  تفه  رد  و  دـنک ،] یم  تعاطا  وت  زا  وا  هک   ] تساوت مالغ  مود  لاس  تفه  رد  و  ینک ،] تعاـطا  وا  زا  دـیاب  وت 

هب یگلاس  کی  تسیب و  نس  رد  و  يدرک ] لمع  دوخ  هفیظو  هب   ] رگا سپ  ینک .] یهاوخرظن  يریگب و  کمک  وا  زا  دـیاب  هک   ] دـشاب
« .یتسه روذعم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت  نک و  اهر  ار  وا  هنرگو  دوب [ دهاوخ  دنمتداعس   ] يدش یضار  وا  شور  قالخا و 

« .دیوش هدیزرمآ  ات  دیهد  دای  نانآ  هب  وکین  بادآ  دینک و  ناسحا  مارکا و  ار  دوخ  نادنزرف  : » دومرف و  - 12(2)

زا ار  نانآ  رتسب  دنـسر  یم  لاس  هد  هب  امـش  نادنزرف  نوچ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 13(3)
« .دینک ادج  اه  نز 

82  : ص

يدحال هقئالخ  تیضر  ناف  نینس  عبس  ریزو  نینس و  عبس  دبع  نینس و  عبس  دّیس  دلولا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  لاق  و  - 11(1 - ) 1
.یلاعت هّللا  یلا  ترذعا  دقف  هبنج  یلع  برضاف  ّالا  نیرشع و  و 

راحبلا ج 104/95)  ) .مکلرفغی مهبادآ  اونسحا  مکدالوا و  اومرکا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  هنع  هیف  و  - 12(2 - ) 2
صردصملا 96)  ) .نینسرشع اوغلب  اذا  عجاضملا  یف  ءاسنلا  ناملغلا و  نیب  قّرفی  لاق : مالسلا  هیلع  رقابلا  نع  هنع  هیف  و  - 13(3 - ) 3
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ود دنـسر ، یم  لاس  هد  هب  نوچ  امـش  نادنزرف  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  - 14(1)
« .دیهدن رارق  رتسب  کی  رد  ار  رتخد  کی  رسپ و  کی  رتخد و  ود  رسپ و 

.دسوبب ار  اه  نز  دیابن  دسر  یم  لاس  تفه  هب  نوچ  زین  رسپ  دیسوبن و  ار  وا  دسر  یم  لاس  شش  هب  رتخد  نوچ  دومرف : و  - 15(2)

يا هبعش  دنک ) مامح  دیوشب و  ندوب  هچب  نارود  دننام  ار  وا  ینعی   ) دنک ترشابم  ار  دوخ  هلاس  شش  رتخدرگا  نز  دومرف : و  - 16(3)
.دوب دهاوخ  انز  زا 

راذگم دوخ  نماد  رد  ار  وا  دومرف  تشادن  وا  اب  یشیوخ  هک  يا  هلاس  شش  رتخد  هب  تبسن  نامعن  نبدمحا  هب  ترضح  نآ  و  - 17(4)
.سوبن ار  وا  و 

83  : ص

هّیبصلا و و  یبصلا ، ّیبصلا و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع  هنع  هیف  و  - 14(1 - ) 1
قالخألا ص 255) مراکم  نع  ردصملا   ) .نینس رشعل  عجاضملا  یف  مهنیب  قّرفی  هّیبصلا  ّیبصلا و  و  هّیبصلا ،

( ردصملا  ) .نینس عبس  زاج  اذا  هأرملا  لّبقیال  مالغلا  و  اهّلبقت ، الف  نینس  ّتس  هیراجلا  تغلب  اذا  مالسلا :  هیلع  لاق  و  - 15(2 - ) 2
قداصلا نع  هنع  هیف  و  - 17( ردصملا  ) .انزلا نم  هبعش  نینس  ّتس  تغلب  اذا  اهتنبا  هأرملا  هرشابم  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق  و  - 16(3 - ) 3
كرجح یف  اهعضت  الف  مالسلا :  هیلع  لاق  نینس ؟ ّتساهل  محر و  اهنیب  ینیب و  سیل  هریوج  لاقف : نامعنلا  نبدمحا  هلأس  مالـسلا  هیلع 

( ردصملا  ) .اهّلبقتال و 
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هتسیاش دنزرف  تساوخرد  بابحتسا 

، ایادخ : » تفگ دومن و  دنزرف  تساوخرد  دوخ  يادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح  هک  هدـمآ  ءایبنا  هروس  رد  میرک  نآرق  رد  (1)
هناشن دـنوادخ  ناقرف ، هروس  رد  .درک و  اطع  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  دومن و  تباجا  ار  وا  دـنوادخ  و  راذـگم » اـهنت  ارم 

رون هک  نک  اطع  ام  هب  ینادـنزرف  ام  هّیرذ  نارـسمه و  زا  ایادـخ ، دـنیوگ : یم  نانآ  : » دـیامرف یم  هدومن و  نایب  ار  دوخ  ناگدـنب  ياه 
« .دنشاب ام  مشچ 

ات دینک  رافغتسا  دوخ  هدنـشخب  راّفغ و  يادخ  زا  دیاب  متفگ : مدرم  هب  نم  دیوگ : دوخ  راگدرورپ  هب  وا  هک  هدمآ  حون  هروس  رد  (2)و 
.دهد کمک  ار  امش  نادنزرف  لاوما و  هلیسو  هب  دتسرف و  ورف  امش  رب  ار  دوخ  تمحر  وا 

لقن دمحم  نبریکب  زا  همئالا ، ّبط  باتک  زا  راحب ، باتکرد  یسلجم ، همالع  - 1(3)

84  : ص

.نیثراولاریخ تنا  ادرف و  ینرذـتال  ّبر  ّهبر  يداـنذا  اـّیرکز  و  هناحبـس : هّللا  لاـق  هدـشر  بجوی  اـم  دـلولا و  بلط  بابحتـسا  (1 - ) 1
(90  / ءایبنألا  ) .هجوز هل  انحلصا  ییحی و  هلانبهو  هلانبجتساف و 

لاق و  ( 73  / ناقرفلا  ) .اماما نیقّتملل  انلعجا  نیعا و  هّرق  اـنتاّیرذ  اـنجاوزا و  نم  اـنل  به  اـّنبر  نولوقی  نیّذـلاو  هناحبـس : لاـق  2)و  - ) 2
حون هروس   ) .نینب لاوماب و  مکددـمی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  اراّـفغ  ناـک  ّهنإ  مّکبر  اورفغتـسا  تلقف  حون : لوق  نع  هناـحبس 

(12/
نبای لجر : هل  لاقف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  دـنع  تنک  لاق : دـمحم  نبریکب  نع  مالـسلا  مهیلع  همئالا  ّبط  نع  راـحبلا  - 1(3 - ) 3

ّهناف هب  کلهارم  هبرـشا و  قیوسلا  نم  کعنمی  ام  لاـقف : فعـضلا  هلبلا و  هیف  نوکیف  دـلولا  یل  دـلوی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
همئالا ص 88) بط  راحبلا ج 104/78   ) .ّيوقلا ّالا  مکلدلویال  مظعلا و  ّدشی  محللا و  تبنی 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ترضح  نآ  هب  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نم  دیوگ : هک  هدومن 
وت تسا  عنام  هچ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا  یناوتان  فعض و  یندوک و  هب  يالتبم  هک  هدیسر  مه  هب  يدنزرف  ارم  هلآ ، 
امش دنزرف  ددرگ و  دنمورین  مکحم و  امش  ناوختسا  تشوگ و  نآ  هلیسو  هب  ات  دینک  یمن  هدافتسا  قیوس  زا  دوخرسمه  دوخ و  هک  ار 

»!؟ ددرگ يوق  زین 

تما لسن  یمک  زا  ناربمایپ  زا  یکی  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نساحم ، باتک  زا  باتک ، ناـمه  رد  - 2(1)
لـسن دندرک  نینچ  نوچ  دننک و  هدافتـسا  غرم  مخت  زا  دیوگب : دوخ  تما  هب  هک  دومن  رما  ادخ  سپ  .دومن  تیاکـش  دنوادخ  هب  دوخ 

« .دیدرگ ناوارف  نانآ 

« .تسا دنمدوس  رمک  بآ  يارب  لسع  ریش و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)

زا زور  لوا  سکره  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(3)

85  : ص

نا هرماف  هتّما  یف  لسنلا  هّلق  هّللا  یلا  اکـش  ؤایبنألا  نم  اّیبن  ّنا  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  غبـصالا  نع  نساـحملا  نع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
نساحملا ص 481) ردصملا ص 79   ) .مهیف لسنلا  رثکف  اولعفف  ضیبلا  لکأب  مهرمأی 

.لسعلا بیلحلا و  نبللا  هل  عفنی  رهظلا  ءام  هیلع  ّریغت  نم  لاق : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
نساحملا ص 492) ردصملا ص 80  )

ردصملا ص 81)  ) .هدلو نسحو  هؤام و  باط  قیرلا  یلع  هلجرفس  لکا  نم  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...هنع  هیف  و  - 4(3 - ) 3
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« .دش دهاوخ  ابیز  وا  دنزرف  هزیکاپ و  وا  هفطن  دنک  هدافتسا  ِهب 

« .دنادرگ یم  ابیز  وکین و  ار  دنزرف  دایز و  ار  درم  بآ  رانا  : » تسا هدش  لقن  باتک  نامه  رد  - 5(1)

ادخ لوسر  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  ام  نیموصعم  شرافـس  دروم  دایز  دنزرف  دـمآ ، دـهاوخ  تشذـگ و  هک  نانچ  دـیوگ : فلوم 
ياه تما  رب  دوخ  تما  هلیـسو  هب  تمایق  زور  نم  هک  ارچ  دیبایب ؛ يدایز  نادنزرف  ات  دینک  جاودزا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف و  .دشاب » هدش  طقس  هک  يدنزرف  نآ  هب  تبسن  یتح  میامن ، یم  تاهابم  رگید 

زگره دیوگ : یم  دوش ، تشهب  دراو  دنیوگ : یم  وا  هب  نوچ  دتسیا و  یم  مشخ  تلاحاب  تشهب  رد  رب  تسا  هدش  طقـس  هک  يدنزرف  »
یم مالـساردص ، لاّهج  زا  یـضعب  دننامه  اهام ، یـضعب  هزورما  فسأت  لامک  اب  یلو  .دش » مهاوخن  تشهب  دراو  مردام  ردپ و  نودـب 

شور هریس و  هک  یلاح  رد  دنوشن ، دایز  دنزرف  بحاص  هک  دننک  یم  میقع  ار  دوخ  نانآ  رثکا  و  رتهب » یگدنز  رتمک ، دنزرف  : » دنیوگ
.تسا هدوبن  نینچ  ام  نید  يایلوا 

لقن حلاص  نبرکب  زا  نساحم ، باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یسلجم ، همالع  - 6(2)

86  : ص

صردصملا 82)  ) .دلولا نّسحی  لجرلا و  ءام  یف  دیزی  نامرلا  لکا  مالسلا :  هیلع  لاق  ...هنع  هیف  1)و  - ) 1
دلولا بلط  تبنتجا  ّینا  مالـسلا :  هیلع  یناـثلا  نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاـق : حـلاص  نبرکب  نع  قـالخألا  مراـکم  نع  هیفو  - 6(2 - ) 2

هّللا ّناف  دـلولا  بلطا  بتکف  يرتامف ؟ یـشلا ء  هّلقل  مهتیبرت  ّیلع  ّدتـشی  ّهنا  تلاق  کلذ و  تهرک  یلها  ّنا  کـلذو  نینـس  سمخذـنم 
قالخألا ص 222) مراکم  ردصملا ص 84   ) .مهقزری
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دیلوت زا  تسا  لاس  جنپ  هک  متـشون  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یناث ، نسحلاوبا  ترـضح  هب  يا  همان  نم  دیوگ : هک  هدومن 
نانآ تیبرت  میرادن  يزیچ  نوچ  دیوگ : یم  دراد و  تهارک  نآ  زا  نم  رـسمه  هک  تسا  تلع  نیا  هب  نیا  ما و  هدومن  يراددوخ  لسن 

؟ تسیچ امش  رظن  تسا ، تخس  ام  رب 

« .تسا اهنآ  قزار  دنوادخ  هکارچ  نکم ؛ غیرد  دنزرف  لسن و  دیلوت  زا  : » تشون نم  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

انامه ددرگ  ناوارف  امـش  لسن  ات  دینک  جاودزا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باتک  نامه  رد  و  - 7(1)
دهاوخ بوسحم  نم  تما  زا  زین  امش  هدش  طقس  دنزرف  یتح  میامن  یم  تاهابم  رگید  ياه  تما  رب  امش  هلیسو  هب  تمایق  زور  رد  نم 

.دش

ینالوط نانخس  نمـض   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  و  - 8(2)
زین امـش  هدش  طقـس  دنزرف  هب  تبـسن  یتح  منک  یم  تاهابم  امـش  هب  رگید  ياه  تما  لباقم  رد  نم  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دومرف : دوخ )

: دـیوگ یم  وا  دوش و  تشهب  دراو  دـیامرف : یم  وا  هب  دـنوادخ  دتـسیا و  یم  تشهب  رد  رب  مشخ  تلاح  اب  وا  انامه  منک ؟ یم  تاهابم 
ردـپ و دـهد : یم  روتـسد  هکئالم  زا  یکلم  هب  دـنوادخ  سپ  دـنوش  دراو  مردام  ردـپ و  نم  زا  لبق  هک  نیا  اـت  موش  یمن  تشهب  دراو 

« .وت رب  دشاب  یم  نم  تمحر  لضف  زا  نیا  : » دیامرف یم  وا  هب  دنوادخ  سپس  دنوش و  یم  تشهب  دراو  نانآ  سپ  دیروایب  ار  وا  ردام 

يدـنزرف وا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  دـیما  هب  دریگب  يرـسمه  هک  ار  نمؤم  تسا  عناـم  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  - 9
.دنک نیگنس  هّللاّالا  هلاال  نتفگ  اب  ار  نیمز  دهدب و 

.تسین جاودزا  زارت  بوبحم  دنوادخ  دزن  مالسا  رد  ییانب  چیه  دومرف : و  - 10

87  : ص

راحبلا  ) .طقسلاب ول  همایقلا و  موی  ممألا  مکب  یهابا  ّینإف  اورثکت  اولـسانت  اوحکانت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  ...راحبلا  - 7(1 - ) 1
ج 44/170)

موی ممألا  مکب  یهابا  ّینا  متملع  اما   :... هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاکلا  - 8(2 - ) 2
هّللا لوقیف  یلبق  ياوبا  یّتح  لخداال  لوقیف : هّنجلا  لـخدا  ّلـجوزع : هّللا  لوقیف  هّنجلا  باـب  یلع  اـئطنبحم  ّلـظی  طقـسلاب  یّتح  هماـیقلا 

یفاکلا ج 5/334)  ) .کل یتمحر  لضفب  اذه  لوقیف : هّنجلا  یلا  امهب  رمأیف  هیوباب  ینتیا  هکئالملا  نم  کلمل  یلاعت  كرابت و 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


هتسیاش نادنزرف  نز و  شزرا 

هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  .دنتـسه  تاحلاص  تایقاب و  زا  هتـسیاش  حلاص و  نادنزرف  هک  تسین  يدـیدرت  (1)
دعب نآ  راثآ  دوش و  میلعت  هک  یـشناد  و  حلاص ، دنزرف  و  هیراج ، هقدص  هار : دنچ  زا  زج  دوش  یم  هتـسب  وا  ندرم  اب  ناسنا  لامعا  رتفد 

: دنا هدومرف  .دنام و  هب  یقاب  گرم  زا 

یفطل رظن  دنوادخ  نوچ  تسا و  دنوادخ  گرزب  ياه  تمعن  زا  زین  حلاص  رـسمه  تسا و  ناسنا  یگدنز  هویم  هرمث و  حـلاص  دـنزرف 
وا ددرگ  یم  بیاغ  وا  زا  نوچ  دوش و  یم  داش  درگن  یم  وا  هب  نوچ  هک  دهد  یم  وا  هب  يا  هتسیاش  نمؤم و  رـسمه  دنک  دوخ  هدنب  هب 

بوخ و رـسمه  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  .دـیامن و  یم  ظفح  ار  شدوخ ) تفع  رهوش و  لام  ینعی   ) دوخ رهوش  تناما 
« .تسا یهلا  نازادرپراک  لاّمع و  زا  حلاص 

ساره و رد  تسیاشان  نارـسمه  نادنزرف و  رـش  زا  هک  هدش  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  نآرق و  تایآ  رد  ییوس ، زا 
.دننکن لفاغ  دنوادخ  دای  زا  ار  امش  نانآ  هک  دیسرتب  دیشاب و  رذح 

« .دینک رذح  نانآ  زا  دیاب  سپ  دنیامش  نانمشد  امش  نادنزرف  نارسمه و  زا  یضعب  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

شاداپ دنیامش و  شیامزآ  هنتف و  هلیسو  امش  نادنزرف  لاوما و  : » دیامرف یم  ای  (2)و 

88  : ص

اونکـستل اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  هناحبـس : هّللا  لاق  مهتیبرت  باوث  نیحلاصلا و  دالوألا  هجوزلا و  لـضف  (1 - ) 1
تاوامـسلا و کلم  هّلل  و  هناحبـس : لاـق  و  ( 21 مورلا /   ) .نّورکفتی موـقل  تاـیآل  کـلذ  یف  ّنإ  ًهمحر  ًهّدوـم و  مکنیب  لـعج  اـمهیلا و 

مهیلع ّهنا  امیقع  ءاشی  نم  لعجی  اثانا و  انارکذ و  مهجّوزی  وا  روکذـلا  ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  ءاشی و  ام  قلخی  ضرألا 
(49/50  / قسعمح  ) .ریدق

لاق و  ( 46  / فهکلا  ) .ًالماریخ اباوث و  ّکبر  دـنعریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  هناحبـس : لاق  2)و  - ) 2
.میحر روفغ  هّللا  ّناف  اورفغت  اوحفصت و  اوفعت و  نإ  مهورذحاف و  مکل  اوّدع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  ّنا  اونمآ  نیذلااهیا  ای  هناحبس :

نباغتلا 14/15)  ) .میظعرجا هدنع  هّللا  هنتف و  مکدالوا  مکلاوما و  اّمنا 
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« .دنرادب مدقم  نانآ  يدونشخ  رب  ار  ادخ  يدونشخ  هک  تسا  یناسک  يارب  دنوادخ  گرزب 

حلاص دنزرف  : » دومرف هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  قالخألا ، مراکم  باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع 
« .تسا تشهب  ياه  لگ  زا 

وا يارب  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  دوخ  هدنب  زا  دنوادخ  ثاریم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  (1)
« .دنک رافغتسا 

نز يرادراب  يرادرهوش و  شاداپ 

هکنانچ مه  ؛(3)  تسا هناخ  رد  وا  يوکین  يرادرهوش  دنوادخ  دزن  نز  داهج  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  رد  (2)
بابسا زا  درم  نز و  يارب  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  (4) و  تسا لالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  شالت  هناخ  جراخ  رد  درم  داهج 

89  : ص

ملسملل عمجا  نا  تدرا  اذا  ّلجوّزع  هّللا  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یفاکلا  - 1(1 - ) 1
اذا هظفحت  اهیلا و  رظن  اذا  هّرـست  ًهنمؤم  ًهجوز  ارباص و  ءالبلا  یلع  ادـسج  ارکاذ و  اـناسل  اعـشاخ و  اـبلق  هل  تلعج  هرخـآلا  ایندـلاریخ و 

یفاکلا ج 5/327)  ) .هلام اهسفن و  یف  اهنع  باغ 
( ردصملا  ) .هحلاصلا هجوزلا  أرملا  هداعس  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 2(2 - ) 2

حلاص دـلو  وا  هب ، عفتنی  ملعوا  هیراج ، هقدـص  ٍثالث : نم  ّـالا  هلمع  عطقنا  نمؤملا  تاـم  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 3(3 - ) 3
راحبلا ج 2/22)  ) .هلوعدی

هیلع قداصلا  لاـق  و  ردـصملا ج 104/90)5 -  ) .هّنجلا نیحایر  نم  هناـحیر  حـلاصلا  دـلولا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 4(4 - ) 4
جاوزألا و همدـخ  یف  ءاـسنلا  باوث  ( 251  / قالخالا مراکم  ردصملا   ) .هلرفغتـسی حلاص  دـلو  نمؤملا  هدـبع  نم  هّللا  ثاریم  مالـسلا : 

دلولا هیبرت  هدالولا و  لمحلا و 
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.دوب دهاوخ  زین  نانآ  شزرمآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص ، یلاما  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 1
دـنکفا و یم  وا  هب  تمحر  رظن  دـنوادخ  دـنک ، اج  هباج  ار  يزیچ  وا  یگدـنز  حالـصا  ياربدوخ  رهوش  هناخ  رد  هک  ینزره  : » دومرف

اهدرم نخس  نیا  اب  تفگ : ترضح ، نآ  رسمه  هملس ، ّما  .دنک » یمن  باذع  ار  وا  زگره  دشاب  هتشاد  تمحر  رظن  سکره  هب  دنوادخ 
؟ دوب دهاوخ  هچ  دنمتسم  ياه  نز  يارب  سپ  دندش ، اراد  ار  اه  هرهب  اه و  یبوخ  همه 

رد راد و  هزور  زور  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  وا  شاداپ  دوش  رادراب  نوچ  نز  يرآ ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
گرزب يردق  هب  وا  شاداپ  دیامن  نامیاز  لمح و  عضو  نوچ  و  دیامن ، هدـهاجم  دوخ  لام  ناج و  اب  ادـخ  هار  رد  دـشاب و  دـباع  بش 

ندرک دازآ  شاداپ  دنوادخ  ردام ، ناتـسپ  زا  دنزرف  ندیکم  راب  ره  اب  دـهد  ریـش  ار  دوخ  دـنزرف  نوچ  و  دـناد ، یمن  یـسک  هک  تسا 
تـسد دنوادخ  فرط  زا  یکلم  دوش  مامت  وا  نداد  ریـش  نارود  نوچ  و  دهد ، یم  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  نادنزرف  زا  یمالغ 

« .ریگب رس  زا  ار  دوخ  راک  دیشخب ، ار  وت  دنوادخ  دیوگ : یم  دنز و  یم  وا  يولهپ  هب  ار  دوخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص ، لاصخ  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
و دنشاب ، یم  تشهب  لها  دنشاب  رود  یتسرپ  توهش  یتسرپ و  مکش  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  ایند و  هب  هقالع  زا  رگا  نم  تما  نادرم  »

هناگجنپ ياهزامن  دنیامن و  تعاطا  دوخ  نارهوش  زا  دنیامن و  ظفح  ار  دوخ  تّفع  رگا  نم  تما  ياه  نز 

90  : ص

اذاـف هّللا  لـیبس  یف  هلاـم  هسفنب و  دـهاجملا  مئاـقلا  مئاـصلا  هلزنمب  تناـک  هأرملا  تلمح  اذا  یلب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  (1 - ) 1
اذاف لیعامـسا  دـلو  نم  رّرحم  قتع  لدـعک  هیّـصم  ّلکب  اهل  ناک  تعـضرا  اذاف  همظعل ، وهام  يردـتالام  رجألا  نم  اـهل  ناـک  تعـضو 

یلامألا ص 411) راحبلا ج 104/106   ) .کلرفغ دقف  لمعلا  یفنأتسا  لاق : اهبنج و  یلع  کلم  برض  هعاضر  نم  تغرف 
عبرا نم  یّتما  نم  ملـس  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...لاصخلا  نع  هیفو  - 2(2 - ) 2

لاصخ عبرا  نم  یّتمأ  ءاسن  نم  ملس  نم  و  جرفلا ، هوهـش  و  نطبلا ، هوهـش  و  يوهلا ، عابتا  و  ایندلا ، یف  لوخدلا  نم  هّنجلا : هلف  لاصخ 
لاصخلا ج 1/152) راحبلا ص 107   ) .اهرهش تماص  و  اهسمخ ، تلص  و  اهجوز ، تعاطا  و  اهیلجر ، نیب  ام  تظفح  اذا  هّنجلا : اهلف 
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« .دوب دنهاوخ  تشهب  لها  دنشاب  راد  هزور  ار  ناضمر  كرابم  هامو  دنناوخب  ار  دوخ 

نامیاز لاح  رد  هک  ینز  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوط ، خیـش  سلاجم  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(1)
« .دوب دهاوخن  وا  يارب  یباسح  تمایق  زور  رد  تسا ، هدرم  تبیصم ] و   ] هودنا لاح  رد  نوچ  دریمب ، دوخ  سافن  و 

ردام ماقم  دازون و  بادآ 

نداد و هقدص  نتـشادرب و  ماک  بادآ  دـنزرف و  تدالو  اب  هطبار  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  زا  یـشخب  تمـسق ، نیا  رد 
.مینک یم  حرطم  ار  نادنزرف  يراذگمان  ندومن و  هنتخ  همیلو و  ماعطا و  ندرک و  هقیقع 

اه لد  رد  نانآ  نانخـس  ریثأت  تینارون و  هک  نیا  لیلد  هب  میهد ، رارق  ناگدـنناوخ  راـیتخا  رد  ار  نید  ياـیلوا  نانخـس  نتم  تسا  رتهب 
اه لد  هک  ارچ  میهد ؛ رارق  مدرم  رایتخا  رد  مینک و  هتخیمآ  دوخ  تارابع  اب  ار  اهنآ  نیماضم  ام  هک  تسین  يزاین  تسین و  راکنا  لـباق 

.دنک یم  ادیپ  نانیمطا  شمارآ و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  ندینش  اب  طقف 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  انسالا ، برق  زا  راحب ، باتک  رد  یسلجم ، همالع  - 1(2)
نانآ ياهرس  درک و  هنتخ  ار  نانآ  دومن و  هقیقع  نانآ  يارب  يراذگ و  مان  متفه  زور  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ  و 

« .داد هقدص  هرقن  زا  نآ  هزادنا  هب  دیشارت و  ار 

« .تسا ناسکی  رسپ  رتخد و  يارب  هقیقع  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(3)

: دومرف هک  هدش  لقن  شناردپ  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(4)
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.اهسافن ّمغ  یف  تقام  اّهنأل  ٍباسح  ریغب  اهربق  نم  ثعبت  ءاسفنلا  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...یسوطلا  یلاما  نع  هیف  و  - 3(1 - ) 1
دولوملا ننس  هدالولا و  بادآ  یلامألا ج 2/285 ) ردصملا  )

ّقع ماّیا و  هعبسل  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  هّللا  لوسر  ّیمس  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  دانسالا  برق  نع  راحبلا  - 1(2 - ) 2
راحبلا ج 104/108)  ) .هّضف امهروعش  هنزب  قّدصت  و  عبسل ، امهسوؤر  قلح  ،و  عبسل امهنتخ  و  عبسل ، امهنع 

: لاق ءاوس ؟ اهیف  مالغلا  هیراجلل و  هقیقعلا  نع  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلابا  تلأس  لاق : بوقعی  نب  سنوی  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(3 - ) 3
( ردصملا  ) .معن

عرـسا بیطا و  رهطا و  ّهناف  عباسلا  موی  مکدالوا  اونتتخا  لاق : لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابأ  نع  قداصلا  نع  لاصخلا  نع  هیف  و  - 3(4 - ) 4
صردصملا 109)  ) .احابص نیعبرا  فلغالا  لوب  نم  سجنت  ضرألا  ّناف  محللا ، تابنل 
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زا زور  لهچ  ات  نیمز  دوب و  دهاوخ  رثؤم  نانآ  يوم  ندییور  تراهط و  یکاپ و  رد  نآ  هک  دـینک  هنتخ  متفه  زور  ار  دوخ  نادـنزرف  »
[.« دنز یم  هجض  و   ] دوش یم  سجن  هدشن  هنتخ  هک  يا  هچب  لوب 

امرخ هخاش  دومرف : نامیاز ] تقو  رد   ] میرم هب  دنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
و  ] دوش نشور  وت  مشچ  ات  شونب  نآ ] رانک   ] بآ زا  روخب و  نآ  زا  دزیرب و  هزیکاپ  يامرخ  وت  يارب  هدیکـشخ ]  ] هخاش نآ  ات  ریگب  ار 

[.« يوش نامداش 

رتهب خرـس ) يامرخ   ) ینرب يامرخ  تسین و  هزات  يامرخ  زا  رتهب  ییاذـغ  وراد و  چـیه  هدرک  ناـمیاز  هک  ینز  يارب  : » دومرف و  - 5(2)
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دیرادرب  نآ  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  امـش  درک  دهاوخ  رابدرب  میلح و  ار  دنزرف  نآ  .دشاب و  یم 

« .تشادرب نآ  اب  ار  نیسح  نسح و  ماک  هلآ  و 

؟ مینک هچ  دوبن  بطر  يامرخ  تقو  رگا  دش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 6(3)
تزع و هب  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  ارچ  دروخب  رگید  ياهرهـش  يامرخ  زا  دوبن  رگا  دروخب و  ار  هنیدم  يامرخ  زا  هناد  تفه  دومرف :

وا دنزرف  دروخب  بطر  يامرخ  رگا  نامیاز  زا  دعب  ینز  ره  هک  دنگوس  میالاو  ماقم  تمظع و  لالج و 
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ّلجوّزع هّللا  لاق  بطرلا  نم  لضفا  هب  يوادـتت  الو  یـش ٍء  نم  لماحلا  لکأت  ام  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  هنع  هیف  و  - 4(1 - ) 1
ردصملا ص 110) « ) انیع يّرق  یبرشا و  یلکف و  اّینج  ابطر  کیلع  طقاست  هلخنلا  عذجب  کیلا  يّزه  و   : » مالسلاامهیلع میرمل 
نیـسحلا نسحلاـب و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  لـعف  اذـکهف  رمتلاـب  مکدـالوا  اوـکّنح  ...لاـصخلا و  نـع  راـحبلا  - 6(2 - ) 2

لاصخلا ج 2/433) راحبلا ج 104/110   . ) مالسلاامهیلع
ّنأل بطرلا  ءاسفنلا  لکأت  ام  لّوا  نکیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  ...نساحملا  یف  و  - 5(3 - ) 3

نّابإ نکی  مل  ناف  هّللا  لوسر  ای  لـیق : اـّینج  اـبطر  کـیلع  طـقاست  هلخنلا  عزجب  کـیلا  يّزه  و  : » نارمع تنب  میرمل  لاـق  ّلـجوّزع  هّللا 
یتّزع و و  : » لاق یلاعت  كرابت و  هّللا  ّناف  مکراصم  ارمت  نم  تارمت  عبسف  نکی  مل  ناف  هنیدملا  تارمت  نم  تارمت  عبس  لاق : بطرلا ؟
«. همیلح تناک  هیراج  تناک  نا  امیلح و  ناک  ّالا  اـمالغ  نوکیف  بطرلادـلت  موی  ءاـسفن  لـکأتال  یناـکم  عاـفترا  یتمظع و  یلـالج و 

نساحملا ج 2/535) )
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.دوب دهاوخ  رابدرب  میلح و 

نآ زا  دوش و  هتـشادرب  تارف  بآ  زا  هک  يدنزرف  ره  ماک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(1)
[ دوب دهاوخ  ام  نایعیش  زا  دومرف : یتیاور  رد  و  « ] .دوب دهاوخ  هداوناخ  ام  ناتسود  زا  وا  دشونب  بآ 

هیام ات  دیرادرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  : » دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  باتک ، نامه  زا  - 8(2)
« .دشاب تافآ ] زا  يرود  و   ] ناما

: تسا زیچ  راهچ  رد  همیلو  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  - 9(3)

؛ رسپ ندرک  هنتخ  - 3 دـننک ؛ یم  ماعطا  نآ  زا  دوش و  یم  هقیقع  وا  يارب  متفه ] زور   ] هک دـنزرف  تدـالو  - 2 یسورع ؛ جاودزا و  - 1
[.« هریغ جح و   ] ترفاسم زا  تشگزاب  - 4

مردپ مناد  یمن  دنگوس ، ادـخ  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  دایز  نبرمع  زا  باتک ، نامه  رد  - 10(4)
یـسکره : » دومرف .مدوب و  درم  ریپ  نم  هک  یلاح  رد  منک  هقیقع  نم  هکدومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  .هن  ای  هدومن  هقیقع  نم  يارب 

« .تسا هقیقع  يورگ  زین  يدولوم  ره  تسا و  هرطف  تاکز  يورگ 

رد ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  دیاب  دوش  یم  دلوتم  نوچ  دنزرف  : » دومرف و  - 11(5)

93  : ص

وهف هب  کّنح  تارفلا و  ءام  برش  نم  لوقی : مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  عمس  ّهنا  نوراه  نبامیلـس  نع  هرایزلا  لماک  نع  هیف  و  - 7(1 - ) 1
( هعیش انل  ناک  ّالا   ) .تیبلا لها  انّبحم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هبرتب  مکدالوا  اوکّنح  لوقی : مالسلا  هیلع  هژللادبعابا  تعمس  لاق : العلا  یبا  نب  نیسحلا  نع  هنع  هیف  و  - 8(2 - ) 2
راحبلا ص 115) هرایزلا ص 49/278  لماک   ) .ناما ّهناف 

هنع و ّقعی  دولوملا  وه  سرخلا و  و  سرعلا ، عبرا : یف  همیلولا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...نساحملا  نع  هیف  و  - 9(3 - ) 3
نساحملا ص راحبلا ج 10/115   ) .هتبیغ نم  بآ  اذا  هناوخا ]  ] وعدـی لـجرلا  وه  باـیإلا و  و  مـالغلا ، ناـتخوه  راذـعا و  و  هل ، معطی 

(417
.هقیقعلاب نهترم  ٍدولوم  ّلک  هرطفلاـب و  نهترم  ناـسنا  ّلـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  قـالخألا  مراـکم  نع  هیف  و  - 10(4 - ) 4

ناک يردا  ام  هّللا  ّینا و  مالـسلا :  هیلع  قداصلل  تلق  لاـق : دـیزی  نبرمع  نع  هنع  هیف  و  قالخالا ص 41 ) مراکم  ردصملا ص 120  )
قالخالا ص 259) مراکم  ردصملا   ) .خیش انا  یسفن و  نع  تققعف  ینرماف  ما ال ؟ یّنع  ّقع  یبا 

راحبلا  ) .رسیألا یف  ماقیو  ینمیلا  هنذا  یف  نّذؤی  دلو  اذا  دولوملا  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  قالخألا  مراکم  نع  هیفو  - 11(5 - ) 5
قالخألا ص 261) مراکم  ج 104/122 
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« .دوش هتفگ  هماقا  وا  پچ  شوگ 

نار کی  دینک و  هقیقع  دنزرف  يارب  دیاب  تدالو  متفه  زور  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 12(1)
وا دییوگب و  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  دیرادرب و  ماک  ار  دوخ  دـنزرف  تارف  بآ  اب  دـیهدب و  هلباق  هب  ار  نآ 

نوچ دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  وا  مان  انامه  دیهد ، هقدص  هرقن  ای  الط و  زا  نآ  هزادنا  هب  دیـشارتب و  ار  وا  رـس  دینک و  يراذگمان  ار 
« ...هّللدمحلا هّللاب و  هّللا و  مسب  دییوگب : دینک  حبذ  ار  هقیقع  دیتساوخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسالا ، مئاعد  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 13(2)
« .دنامب نوصم  ناطیـش  رـش  زا  ات  دیوگب  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  دیاب  دنک  یم  ادـیپ  يدـنزرف  هک  یـسک  »

.درک نینچ  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  ترضح  نآ  هک  نانچ  مه 

ََهلِإَال يِّذلا  ُهَّللا  َوُه  : » ینعی ات 24 ؛ تایآ 22  رشح  هروس  رخآ  تایآ  یسرکلا و  هیآ  دمح و  هروس  هماقا ، ناذا و  زا  دعب  : » دومرف سپس 
ُراَّبَجلا ُزیزَعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوّدُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالإ  ََهلِإَال  يِّذلا  ُهَّللا  َوُه  ُمیِحَّرلا *  ُنمحَّرلا  َوُه  ِهَدهَشلا  ِبیَغلا َو  ُملِاع  َوُه  ِّالا 

ُءاَمسَالا ُّهل  ُرِوَصُملا  ُيِراَبلا  ُِقلاَخلا  ُهَّللا  َوُه  َنوُکرُشیاَّمَع *  ِهّللا  َنَحبُس  ُِربَکَتُملا 
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مکدحأل دلو  اذا  لاق : مالسلا  هیلع  رقابلا  نع  هرمع  هّللا  لّوط  یبا  بادآ  باتک  نم  و  همحرلا : هیلع  یسلجملا  همّالعلا  لاق  - 12(1 - ) 1
و ینمیلا ، هنذا  یف  نّذؤیل  و  تارفلا ، ءامب  هکّنحیل  و  كرولاب ، لجرلا  هقیقعلا  نم  هلباقلا  اومعطا  اـشبک و  هنع  ّقعیلف  عباـسلا  موی  ناـکف 

تحبذ اذاف  ءامسلا  نم  همسا  لزنی  هّللا  ّناف  ابهذوا ، هّضف  هنزوب  قّدصتیف  هرعش  نزوی  اوقلحا و  عباسلا و  موی  هّیمسی  يرـسیلا و  یف  مقیل 
هلضفب ًهفرعم  هّللارماب و  ًهمصع  هّللا و  قزرل  ارکـش  هّللا و  لوسر  یلع  ًءانث  هّللاب و  انامیا  ربکا  هّللا  هّللادمحلا و  هّللاب و  هّللا و  مسب  : » لقف

هّلبقتف انعنـص  ام  کلو  تیطعا  ام  کنم  انل و  تبهو  امب  ملعا  تنا  ارکذ و  انل  تبهو  تنا  ّمهّللا  لقف : ارکذ  ناک  ناف  تیبلا » لها  اـنیلع 
ّبر هّللدمحلا  کل  کیرشال  ءامدلا  تکفس  کل  میجرلا ، ناطیشلا  اّنع  أسخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  کلوسر  هّنس  کتّنس و  یلع  اّنم 

( ردصملا  ) .نیملاعلا
یف نذؤیلف  دولوم  هلدـلو  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نع  مالـسإلا : مئاـعد  نع  هیف  و  - 13(2 - ) 2

نیـسحلا نسحلاب و  کـلذ  لـعفی  نارما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّهنا  ناطیـشلا و  نم  همـصع  کـلذ  ّناـف  يرـسیلا  یف  مقیل  ینمیلا و  هنذا 
.نیتذّوعملا صالخإلا و  هروس  ،و  رشحلا هروسرخآ  یسرکلا و  هیآ  و  باتکلا ، هحتاف  امهناذآ  یف  ناذألا  عم  أرقی  نا  و  مالسلاامهیلع ، 

مالسالا ج 1/147) مئاعد  راحبلا ج 104/126  )
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شوگ رد  زین  ار  نآرق  رخآ  هروس  ود  دـحا و  هّللاوه  لـق  هروس  و  ُمیِکَحلا » ُزیِزَعلا  َوُهو  ِضرَـالاو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  اَـم  َُهل  ُِحبَُـسی  ینـسُحلا 
« .دناوخب وا  ياه 

نادنزرف يارب  کین  مان  باختنا 

يدنلبرس تفارش و  هلیـسو  ناسنا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  کین  مان  .تسا  کین  مان  باختنا  دراد  ردام  ردپ و  رب  دنزرف  هک  یقوقح  زا 
.تسا تکرب  و 

زا وا  مان  رگا  دننز و  یم  ادص  شدوخ  مان  نامه  اب  ار  سک  ره  تمایق  زور  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  زا 
، اه مان  نیرتهب  .دراد  یتاکرب  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  بوخ ، ياه  مان  زین  ایند  رد  .دوب  دهاوخ  دنمدوس  وا  يارب  دـشاب  بوخ  ياه  مان 
اه مان  همه  زا  رتهب  دشاب و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  ياه  مان  زا  ای  دشاب و  ادخ  یگدنب  هب  رعـشم  یکاح و  هک  تسا  ییاه  مان 

دشاب یم  اهنیا  لاثما  مالسلا و  مهیلع  هقیّدص  همطاف و  نیسح و  نسح و  یلع و  دومحم و  دمحا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  مان :
احورـشم ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هفیرـش  ياه  مان  ءاسنلا » هوسا   » باتک رد  ام  نوچ  دمآ و  دهاوخ  هک  هدش  لقن  یتاکرب  اهنآ  يارب  هک 

.مینک یم  ثحب  تسا  هدش  شرافس  اهدرم  يارب  هک  ییاه  مان  هراب  رد  طقف  مینک و  یمن  رارکت  میا  هدرک  رکذ 

تداع : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دانـسالا ، برق  باـتک  زا  راـحب ، فیرـش  باـتک  رد  یـسلجم ، همـالع  - 1(1)
« .داد یم  رییغت  دندوب  هدراذگ  اهرهش  اهدرم و  رب  هک  ار  یتشز  ياه  مان  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار دوخ  نادنزرف  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هأمعبرا ، ثیدـح  رد  لاصخ ، للع و  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
ياه هچب  هک  ارچ  دـینک ؛ باختنا  وا  يارب  كرتشم  مان  رتخد  ای  تسا  رـسپ  هک  دـیناد  یمن  رگا  دـینک و  يراذـگ  مان  تدـالو  زا  لـبق 

هدش طقس 
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یلص هّللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  مهیلع  هءابآ  نع  قداصلا  نع  دانـسالا  برق  نع  راحبلا  - 1 هنسحلا ءامسألاب  دالوألا  هیمست  (1 - ) 1
دانسالا ص 45) برق  راحبلا ج 104/127   ) .نادلبلا لاجرلا و  یف  هحیبقلا  ءامسألاّریغی  هلآ  هیلع و  هللا 

یثنُا وأ  رکذأ  اوردـت  مل  ناف  مکدالوأ  اوّمـس  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـق  هئاـمعبرألا  لاـصخلا : لـلعلا و  نع  راـحبلا  - 2(2 - ) 2
و ینتّیمسالأ ؟ هیبأل : طقسلا  لوقی  مهوّمست  مل  همایقلا و  یف  مکوقل  اذإ  مکطاقسأ  َّناف  یثنُالا ، رکذلل و  نوکت  یّتلا  ءامسألاب  مهوّمسف 

لاصخلا ج 2/429) راحبلا ج 104   ) .دلوی نأ  لبق  انسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یّمس  دق 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  يدرکن ، يراذگ  مان  ارم  هنوگچ  دنیوگ : یم  امش  هب  دننک  تاقالم  ار  امش  تمایق  رد  نوچ 
»؟ دومن يراذگمان  تدالو  زا  لبق  ار  نسحم  هلآ 

هک هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  اضر ، ترـضح  زا  نویع ، زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 3(1)
تروص دینک و  زاب  ياج  وا  يارب  سلجم  رد  دینک و  مارتحا  وا  هب  دینک  یم  يراذگ  مان  دمحم »  » ار دوخ  دنزرف  هک  یماگنه  : » دومرف

« .دیشکن مهرد  وا  لباقم  رد  ار  دوخ 

هک ار  یـسک  دوخ  تروشم  هسلج  رد  مدرم  رگا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(2)
« .دش دهاوخ  مهارف  نانآ  ریخ  دنهد  تکرش  دشاب  دمحا »  » ای و  دومحم »  » ای دماح »  » ای دمحم »  » وا مان 

مان هب  یـصخش  هک  دوش  یمن  هدرتسگ  يا  هرفـس  يا  هناخ  چـیه  رد  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  باتک ، ناـمه  رد  - 5(3)
« .دیامرف یم  سیدقت  هبترم  ود  زور  ره  رد  ار  لزنم  نآ  دنوادخ  هک  نآ  زج  دوش  رضاح  نآ  رس  رب  دمحا »  » ای دمحم » »

هب ار  دوخ  نادنزرف  ام  موش ! امش  يادف  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  هدش  لقن  یشایع  ریسفت  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(4)
هب يرآ ، : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد ؟ يدوس  ام  يارب  لمع  نیا  ایآ  مینک ، یم  يراذگ  مان  امش  ناردپ  ياه  مان  امش و  مان 

« .تسا دنمدوس  امش  يارب  دنگوس ، ادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دوخ  لوسر  هب  دنوادخ  دشاب ؟ یم  یتسود  زج  نید  رگم  ایآ  : » دومرف سپس 
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اذإ هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  هثـالثلا ، دـیتاسألاب  نویعلا  نع  راـحبلا  - 3(1 - ) 1
نویعلا ج 2/29) ردصملا   ) .اهجو هل  اوّحبقتال  سلجملا و  یف  هل  اوعسوأ  هومرکأف و  ادّمحم  دلولا  متّیمس 

همـسا نم  مهعم  رـضحف  هروشم  مهل  تناک  موق  نم  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : دانـسالا  اذهب  هنع  هیف  و  - 4(2 - ) 2
نویعلا ج 2/29) ردصملا   ) .مهلریخ الإ  متروهشم  یف  هولخدأف  دمحأ  وأ  دومحم  وأ  دماح  وأ  دّمحم 

اهیلعرضح تعـضو و  ٍهدئام  نم  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  ...نویعلا  نع  هیف  و  - 5(3 - ) 3
ردصملا ص129)  ) .نیتّرم موی  ّلک  یف  لزنملا  کلذ  سّدق  ّالا  دمحم  وا  دمحا  همسا  نم 

؟ کلذ انعفنیف  مکئابا  ءامـسا  مکئامـسأب و  ّیمـسن  ّانإ  كادـف  تلعج  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعیبأل  لیق  ...یـشایعلا  نع  هیف  و  - 6(4 - ) 4
ردـصملا ص «. ) مکبونذ مکلرفغی  هّللا و  مکببحی  ینوعّبتاف  هّللا  نّوبحت  متنک  نا  : » هّللا لاـق  ّبحلا ؟ ّـالا  نیدـلا  لـه  هّللاو و  يا  لاـقف :

(130
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درادـب و تسود  ار  امـش  زین  ادـخ  اـت  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیاب  دـیراد  یم  تسود  ار  ادـخ  امـش  رگا  وـگب : مدرم  هب  تـسا : هدوـمرف 
« .دشخبب ار  ناتناهانگ 

دوخ دنزرف  هب  امـش  زا  یکی  هک  یناسحا  نیتسخن  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(1)
« .دینک باختنا  کین  مان  دوخ  دنزرف  يارب  دیشوکب و  سپ  .تسا  کین  مان  دنک  یم 

مان نم  مان  هب  ار  نانآ  زا  یکی  دـنک و  ادـیپ  دـنزرف  راهچ  سک  ره  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 8(2)
« .تسا هدرک  افج  نم  هب  دنکن  يراذگ 

ای دـمحم »  » مان هب  يدـنزرف  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ره  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 9(3)
دراو هناخ  نآ  رد  یتسدـگنت  رقف و  دـشاب  همطاف »  » ای و  هللادـبع »  » ای بلاط »  » ای رفعج » » اـی نیـسح »  » اـی نسح »  » اـی یلع »  » اـی دـمحا » »

.دش دهاوخن 

« یلع  » ای و  دّمحم »  » مان هب  ار  یسک  دونش  یم  نوچ  ناطیش  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 10(4)
« .دوش یم  بوذ  یتحاران  زا  دوش  بوذ  هک  سم  دننام  وا  ندب  دننز  یم  ادص 

یبوخ ریخ و  رد  هناخ  نآ  لها  دشاب  دمحم  مان  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  متـشه  ماما  - 11(5)
.تسیز دنهاوخ 

يدنزرف چیه  ام  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 12(6)
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 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رفعج  نب  یسوم  نع  هدانساب  يدنوارلا  رداون  نع  هیف  و  - 7(1 - ) 1
( ردصملا  ) .هدلو مسا  مکدحا  نّسحیلف  نسحلا  مسإلا  هدلو  مکدحا  لحنی  ام  لّوا  ّنا 

.ینافج دقف  یمـساب  مهدحأ  ّمسی  ملو  دالوأ  هعبرأ  هل  دلو  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  یعادـلا : هدـع  نع  راحبلا  - 8(2 - ) 2
یعادلا ص 59) هدع  راحبلا ج 104/131  )

دمحأ وأ  دّمحم  مسا  هیف  اتیب  رقفلا  لخدـیال  لوقی : مالـسلا  هیلع  نسحلاابأ  تعمـس  لاق : يرفعجلا  نامیلـس  نع  هنع  هیف  و  - 9(3 - ) 3
( ردصملا  ) ءاسنلا نم  همطاف  وأ  هّللادبعوأ  بلاطوأرفعجوأ  نیسحلاوأ  نسحلاوأ  ّیلعوأ 

.صاصّرلا بوذی  امک  باذ  یلع  ای  دّمحم  ای  يدانی  ایدانم  عمس  اذإ  ناطیشلا ] َّنأ   ] مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  هنع  هیف  و  - 10(4 - ) 4
( ردصملا )

( ردصملا  ) .ریخب نوسمی  ریخب و  هلهأ  حبصی  دمحم  مسا  هیف  يّذلا  تیبلا  مالسلا :  هیلع  اضرلا  لاق  هنع  هیف  و  - 11(5 - ) 5
ّالإ انّریغ و  انئـش  اذاف  ماّیأ  هعبـس  یـضم  اذاف  ادّـمحم ، هانّیمـس  ّالإ  دولوم  انل  دـلویال  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  نع  هنع  هیف  و  - 12(6 - ) 6

( ردصملا  ) .انکرت
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« .میهد یم  رییغت  ار  وا  مان  میتساوخ  رگا  درذگ  یم  زور  تفه  نوچ  میمان و  یم  دمحم »  » ار وا  لوا  هک  نآ  زج  مینک  یمن  ادیپ 

يا دنیوگ : یم  دننز و  یم  ادـص  اه  مان  نآ  اب  ار  امـش  تمایق  زور  هک  ارچ  دـیهد ؛ رارق  ناتدوخ  رب  کین  ياه  مان  : » دومرف و  - 13(1)
« .تسین يرون  وت  يارب  هک  زیخرب  دنیوگ : یم  ای  و  نک ، تکرح  دوخ  رون  يوس  هب  و  زیخرب ، ینالف !

مالسلااهیلع همطاف  ياه  هینک  اه و  مان 

ّما مالـسلااهیلع  همطاف  ياه  هینک  دـیوگ : هک  هدومن  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  راحب ، فیرـش  باـتک  رد  یـسلجم  همّـالع   1(2)
هدومن رکذ  قودـص ) ینعی   ) یمق رفعجوبا  هچنآ  قبط  وا  كرابم  ياـه  ماـن  دـشاب و  یم  اـهیبا  ّما  هّمئـألا و  ّما  نیـسحلا و  ّما  نسحلا و 

: تسا نینچ 

هقیدـص يربک ، میرم  هثّدـحم ، هّیـضرم ، هیـضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، ءاروح ، ءارهز ، ءارذـع ، هدّیـس ، هّرح ، ناسح ، لوتب ، همطاف ،
.يربک

یم تسا  هاوخریخ  قفـشم و  دوخ  نادـنزرف  رهوش و  هب  تبـسن  هک  یـسک  ینعی  هیناح  ینامـسآ و  هّیرون  ار  وا  هکئـالم  نامـسآ  رد  و 
.دنناوخ

زا شناردپ ، زا  قداص ، ماما  زا  تارف ، ریسفت  زا  باتک ، نامه  رد   2(3)
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یلإ نالف  نب  نالف  ای  مق  همایقلا : موی  اهب  نوعدـت  مّکناف  مک  ءامـسأ  اونـسحتسا  لاق  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  نع  هنع  هیفو  - 13(1 - ) 1
اهیف هجولا  ینکلاو و  ءامسالا  نم  اهلرکذ  ام  ردصملا )  ) .کل رونال  نالف  نب  نالف  ای  مق  كرون ،

.اهیبا و ّما  هّمئالا و  ّما  نسحملا و  ّما  نیـسحلا و  ّما  نسحلا و  ّما  اهانک  لاق : بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  نع  راحبلا ج 43/16   - 1(2 - ) 2
، هّیکزلا هرهاـطلا ، هکراـبملا ، ءاروحلا ، ءارهزلا ، ءارذـعلا ، هّرحلا ، ناـصحلا ، لوتبلا ، همطاـف ، یمقلا : رفعجوـبا  هرکذ  اـم  یلع  اهؤامـسا 

یلع هقفشملا  يا   ) .هیناحلا هّیوامسلا ، هّیرونلا  ءامسلا : یف  اهل  لاقی  و  يربکلا ، هقیّدصلا  يربکلا ، میرم  هثّدحملا ، هّیـضرملا ، هّیـضارلا ،
( .اهدالوا اهجوز و 

ساّنلا رـشاعم  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  هّدـج  نع  هیبا  نع  قداّـصلا  نع  تارف  ریـسفت  نع  هـیف ص 18  و   - 2(3 - ) 3
لیئربج و قرع  نم  تقلخ  لاق : و ]  ] هّیـسناال هّیـسنا  ءاروح  همطاف  تقلخ  لاق : ملعا ، هلوسر  هّللا و  اولاق : همطاف ؟ تقلخاذ  امل  نوردـت 
: بغزلا ! ) هبغز نم  لیئربج و  قرع  نم  لوقت : ّمث  هّیـسناال  هّیـسنا  ءاروح  لوقت : انیلع  کـلذ  لکـشتسا  هّللا  لوسر  اـی  اولاـق : هبغز ، نم 

یلا اهّمـضف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  اهب  یناتا  هّنجلا  نم  هحاّفت  ّیبر  ّیلا  يدها  مکئّبنأ : اذا  لاق : خرفلا ) شیر  یلع  يرغـصلا  تاریعـشلا 
هّللا و همحر  هّللا و  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  لاق : ّمث  ادـحاو  ائیـش  امهقرع  راصف  هحاّفتلا  تقرع  مالـسلا و  هیلع  لـیئربج  قرعف  هردـص 

.هتاکرب
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وادـخ دـنتفگ : تسا »؟ هدوب  هنوگچ  همطاف  تقلخ  دـیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
[ مهف : ] دنتفگ باحصا  .دش » هدیرفآ  لیئربج  يوم  قرع و  زا  .هّیسنا و  هن  دش ، هدیرفآ  هّیسنا  ءاروح  همطاف  : » دومرف .دنرتاناد  وا  لوسر 

؟ تسا لیئربج  يوم  قرع و  زا  ای  تسا و  هّیسنا  ءاروح  ایآ  تسا ، لکشم  ام  يارب  امش  نخس 

هب تشهب  زا  یبیس  لیئربج  طسوت  دنوادخ  هک  دینادب  .مزاس  هاگآ  ار  امـش  هک  دش  مزال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (1)
سپس دش و  هتخیمآ  اهنآ  قرع  دندومن و  قرع  ود  ره  بیس  نآ  لیئاربج و  دینابـسچ و  هنیـس  هب  لیئربج  ار  بیـس  نآ  .دومن  ادها  نم 

ای مالـسلا  کیلع  و  : » متفگ وا  باوج  رد  نم  .هتاکَرب » هّللا و  همحَر  هّللا و  لوسَر  اـی  َکـیلع  مالَّـسلا  : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج 
مشچ رب  مدیسوب و  متفرگ و  ار  بیس  نآ  نم  .تسا  هداتسرف  هیده  وت  يارب  تشهب  زا  ار  بیـس  نیا  دنوادخ  تفگ : لیئربج  .لیئربج »

؟ مروخب ار  دوخ  راـگدرورپ  هیدـه  اـیآ  متفگ : دّـمحم ! يا  روخب ، ار  نآ  تفگ : لـیئربج  .مدینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  مدراذـگ و  دوخ 
: تفگ لیئربج  .مدیـسرت  نآ  زا  نم  هک  دش  عطاس  نآ  زا  يرون  مدومن و  هراپ  ار  نآ  سپ  .يروخب  ار  نآ  هک  يرومأم  وت  یلب ، تفگ :

؟ تسیک هروصنم  لیئربج ! يا  متفگ : .تسا  همطاف  ینعی  هروصنم ، رون  رون ، نیا  روخب ! ار  نآ 

وا مان  دوش و  یم  جراخ  وت  بلُص  زا  هک  تسا  يرتخد  هیراج و  وا  تفگ : لیئربج 
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ینیع و یلع  اهتعـضو  اهتّلبق و  اهتذـخاف و  هّنجلا  نم  هحاّـفت  کـیلا  يدـها  هّللا  ّنا  لاـقف : لـیئربج  اـی  مالـسلا  کـیلع  و  تلق : (1 - ) 1
تیأرف اهتقلفاف  اهلکأب  ترما  دق  معن  لاق : لکؤت ؟ ّیبر  هّیدـه  لیئربج  یبیبح  ای  تلق : اهلک ، دّـمحم  ای  لاق : ّمث  يردـص ، یلا  اهتممض 

هیراج لاق : هروصنملا ؟ نم  لیئربج و  ای  تلق : همطاف ، هروصنملا  رون  کلذ  ّناف  لک  لاـق : رونلا  کـلذ  نم  تعزفف  اـعطاس  ارون  اـهنم 
یف هروصنم و  ءامـسلا  یف  تیّمـس  َِمل  لـیئربج و  اـی  تلقف : .همطاـف  ضرـالا  یف  هروصنم و  ءامـسلا  یف  اهمـسا  کبلـص و  نم  جرخت 
یف هّللا  لوق  کلذ  اهّبح و  نع  اهؤادـعا  اومطف  و  راّنلا ، نم  اهتعیـش  تمطف  ّهنأل ]  ] ضرـألا یف  همطاـف  تیّمـس  لاـق ، همطاـف ؟ ضرـالا 

تارف ص 119) ریسفت   . ) مالسلااهیلع همطاف  رصنب  ینعی ) ( ) هیآ 4 مورلا  « ) هّللارصنب نونمؤملا  حرفی  ٍذئموی  و  : » هباتک
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همطاـف نیمز  يور  رد  هروصنم و  نامـسآ  رد  وا  ماـن  تلع  هچ  هب  لـیئربج ! يا  متفگ : .تسا  همطاـف  نیمز  رد  هروـصنم و  نامـسآ  رد 
وا تبحم  زا  وا  نانمـشد  دنتـسه و  ادـج  خزود  شتآ  زا  وا  نایعیـش  نوچ  هدـش  هدـیمان  همطاـف  نیمز  يور  وا  تفگ : لـیئربج  تسا ؟

.دنمورحم

، یهلا ترـصن  هب  همطاف  نایعیـش  نینمؤم و  تمایق  زور  ینعی  هّللارـصنب ؛) نونمؤملا  حرفی  ٍذئموی  و  : ) دـنوادخ لوق  يانعم  تسا  نیا  و 
« .دوب دنهاوخ  دونشخ  همطاف  تعافش  ینعی 

مالسلااهیلع همطاف  باقلا  یماسا و 

هّوبنلا هیآ  ( 1

اهیبأ ّمأ  ( 2

ءایفصالأ ّمأ  ( 3

هریخلا ّمأ  ( 4

هّللا همأ  ( 5

ءاروح هّیسنا  ( 6

مالسلا مهیلع  هّمئالا  ّمأ  ( 7

ّمألا هسینأ  ( 8

هّراب ( 9

نیعلا هیکاب  ( 10

لوتب ( 11

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  هعضب  ( 12

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تنب  ( 13

يدهلا تنب  ( 14

نیملاعلا ّبر  هفحت  ( 15
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هّللا هّیحت  ( 16

سودرفلا هحاّفت  ( 17

هّیقت ( 18

ردقلا هلیلج  ( 19

هلیمج ( 20

هّبح ( 21

هبیبح ( 22

هِّرُح ( 23

سفنلا هنیزح  ( 24

ناسح ( 25

همیکح ( 26

عرولا هفیلح  ( 27

هناّنح ( 28

ءاروح ( 29

هّیروح ( 30

ردقلا هّیفخ  ( 31

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هحود  ( 32

ءاضیبلا هّردلا  ( 33

هبّیطلا هّیرذلا  ( 34

بألا هیثار  ( 35
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هیضار ( 36

هعکار ( 37

همیحر ( 38

هدیشر ( 39

ردصلا هضیضر  ( 40

یحولا هعیضر  ( 41

هّیضر ( 42

يدهلا نکر  ( 43

هناحیر ( 44

هفؤر ( 45

هیکاز ( 46

هدهاز ( 47

هرهاز ( 48

هّیکز ( 49

ّیصولا هجوز  ( 50

ءارهز ( 51
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هرهُز ( 52

ءامسلا هرهز  ( 53

هنوتیز ( 54

هدجاس ( 55

نینجلا هطقاس  ( 56

هدیعس ( 57

هدّیس ( 58

هّنجلا ءاسن  هدّیس  ( 59

نیملاعلا ءاسن  هدّیس  ( 60

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  هقئاش  ( 61

هعفاش ( 62

بألا ههیبش  ( 63

بسنلا هفیرش  ( 64

هعیفش ( 65

هدیهش ( 66

هرباص ( 67

مولعلا هبحاص  ( 68

هقداص ( 69

هقودص ( 70

هقیّدص ( 71
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هّللا هوفص  ( 72

هّیفص ( 73

هماّوص ( 74

هرهاط ( 75

هرهط ( 76

هبّیط ( 77

هدباع ( 78

هفراع ( 79

هملاع ( 80

هیلاع ( 81

مالسلا هیلع  یضترملا  هلیدع  ( 82

لثملا همیدع  ( 83

ءارذع ( 84

هزیزع ( 85

يربکلا همصع  ( 86

هفوطع ( 87

هلیقع ( 88

هقلخلا هّلع  ( 89

هلیلع ( 90

همیلع ( 91
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هلضاف ( 92

همطاف ( 93

هدیرف ( 94

ملعلا همیطف  ( 95

همیهف ( 96

هعناق ( 97

ردق ( 98

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نیع  هّرق  ( 99

هّماوق ( 100

همظاک ( 101

همیرک ( 102

رثوک ( 103

بکوک ( 104

ردقلا هلیل  ( 105

هکرابم ( 106

هرّشبم ( 107

هدّبعتم ( 108

هیقّتم ( 109

نآرقلاب هدجهتم  ( 110

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  هبوبحم  ( 111
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بلقلا هقرتحم  ( 112

همشتحم ( 113

هثّدحم ( 114

هدومحم ( 115

هنوزحم ( 116

هکئالملا همودخم  ( 117

ربقلا هّیفخم  ( 118

هّیضرم ( 119

هجولا هقرشم  ( 120

هّللارون هاکشم  ( 121

هدهطضم ( 122

همعطم ( 123

هرّهطم ( 124

همولظم ( 125

سأرلا هبّصعم  ( 126

هموصعم ( 127

همّظعم ( 128

قحلا هبوصغم  ( 129
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هبوضغم ( 130

هروهقم ( 131

هبورکم ( 132

علضلا هروسکم  ( 133

همهلم ( 134

هنحتمم ( 135

هروصنم ( 136

نکرلا هّدهنم  ( 137

هقّفوم ( 138

ّمالا هسنوم  ( 139

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  بلق  هجهم  ( 140

هّیدهم ( 141

بلقلا همومهم  ( 142

هنومیم ( 143

هنمؤم ( 144

مسجلا هلحان  ( 145

همعان ( 146

هّوبنلا هلخن  ( 147

همسن ( 148

هرهاطلا هلسنلا  ( 149
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هفیظن ( 150

هّیقن ( 151

هیّرون ( 152

يّوامسلا رونلا  ( 153

نیطبسلا هدلاو  ( 154

ههلاو ( 155

هدیحو ( 156

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  هعیدو  ( 157

هّیفو ( 158

هروقو ( 159

هّیلو ( 160

هیداه ( 161

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  باقلا  یماسا و  همجرت 

.تسا یلجتم  وا  رد  یناسنا  بوخ  ياه  تلصخ  هک  ینز  هّیسنا : ( 162

.یگدولآ هنوگره  زا  رود  كاپ و  نز  لوتب : ( 163

.هانگ یب  كاپ و  هّیقت : ( 164

.ینتشاد تسود  قیفر ، تسود و  هبیبح : ( 165

.تسین تاوهش  ریسا  هک  ینز  هدازآ ، نز  هّرُح : ( 166

.تساراد ار  ناگتشرف  بوخ  ياه  تلصخ  هک  ینز  هتشرف ، ءاروَح : ( 167

.لاصخ هتشرف  یتشهب ، نز  هیروح : ( 168
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.دشاب یضار  دنوادخ  تاردقم  هب  هک  ینز  هّیضار : ( 169

.دنوادخ ربارب  رد  عضاوت  عوکر و  لها  هعکار : ( 170

.دنیوگ ار  درخ  بحاص  هدیمهف و  نز  هدیشر : ( 171

.دسر یم  اضر  ماقم  هب  هک  ینز  هّیضر : ( 172

.نابرهم فیطل و  وبشوخ ، لگ  هناحیر : ( 173

.یهاوخریخ تبحم و  رهم و  بحاص  نز  هفوؤر : ( 174

.یقرت دشر و  لاح  رد  اوقتاب ، كاپ و  نز  هّیکز : ( 175
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.نابات هدنشخرد و  ءارهز : ( 176

.ینارون ناشخرد ، هرهُز : ( 177

.دیاسب هدجس  هب  رس  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  ینز  هدجاس : ( 178

.تخبشوخ نز  هدیعس : ( 179

.مناخ رورس ، هدّیس : ( 180

.دشاب هتفای  تعافش  قح  هک  ینز  هعفاش : ( 181

.دیامن ادف  ار  ناج  ادخ  هار  رد  هک  ینز  هدیهش : ( 182

.رابدرب ابیکش و  نز  هرباص : ( 183

.رادرک تسرد  وگتسار و  نز  هقداص : ( 184

.رادرک تسار  وگتسار و  نز  هقودص : ( 185

.دشاب رادرک  تسرد  زین  لمع  رد  دوش و  هرهش  ییوگتسار  رد  هک  ینز  هقیّدص : ( 186

.لیاذر زا  رود  نماد و  كاپ  نز  هرهاط : ( 187

.هزیکاپ كاپ و  هبّیط : ( 188

.لماک كرد  تخانش و  اب  نز  هفراع : ( 189

.شیدنارود تمه و  دنلب  نز  هیلاع : ( 190

هک نانچ  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  هلیدع  اهنت  همطاف  ای  دنمان و  یم  میرم  ياتمه  هلیدع و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلیدـع : ( 191
.دوب یمن  ایند ، رخآ  ات  مدآ  زا  ایند ، رد  ییاتمه  وفک و  مالسلا  هیلع  همطاف  يارب  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هدمآ : تیاور  رد 

.دشاب هرکاب  هک  ینز  دنزن ، رانک  ار  تمصع  هدرپ  هک  ینمادکاپ  نز  ءارذع : ( 192

.ردقنارگ دنمجرا و  نز  هزیزع : ( 193

.هاگآ دنمشناد و  نز  همیلع : ( 194

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


.تلیضف بحاص  نز  هلضاف : ( 195

.يدیلپ يدب و  ره  لهج و  شتآ ، زا  هدش  هدیرب  همطاف : ( 196

.سیفن ّرد  هناگی ، نز  هدیرف : ( 197

.تکرب ریخ و  رد  دشاب  ردق  هلزنم  هب  هک  ینز  ردق : ( 198

.تسا تواخس  دوُج و  مرک و  لها  هک  ینز  همیرک : ( 199
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.تسا رامش  یب  تاکرب  ناوارف و  ریخ  ياراد  هک  ینز  ناوارف ، ریخ  رثوک :  ( 200

.ناشخرد هراتس  ناشخرد ، هدنشخرد و  بکوک :  ( 201

.دشاب تکرب  ریخ و  وا  رد  هک  ینز  هکرابم : ( 202

.هدش هداد  تراشب  هدنهد و  تراشب  هرّشبم : ( 203

.هتفرگ ماهلا  ای  هدننک و  ثیدح  نز  هثّدحم : ( 204

.دنوادخ دنسپ  دروم  نز  هدیدنسپ ، هدومحم : ( 205

.تسا یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  یلماک  نز  هّیضرم : ( 206

.دشاب هتفرگ  رارق  یتخس  تبیصم و  رد  هک  ینز  هدهطضم : ( 207

.یتشز هانگ و  زا  يراع  كاپ و  نز  هرّهطم : ( 208

.دشاب هدرکن  هانگ  هاگ  چیه  هک  ینز  هموصعم : ( 209

.دنشاب هداد  رارق  انگنت  رد  ار  وا  هک  ینز  هروهقم : ( 210

.دتسرف یم  ماهلا  وا  لد  رب  دنوادخ  هک  ینز  همهلم :  ( 211

.تسا هدمآ  نوریب  زارفارس  شیامزآ  زا  هدش و  ناحتما  هک  ینز  هنحتمم : ( 212

.هدش يرای  نز  هروصنم : ( 213

.دشاب شهارمه  یهلا  تاقیفوت  هک  ینز  هقّفوم : ( 214

.دشاب هدومن  تیاده  ار  وا  دنوادخ  هک  ینز  هّیدهم : ( 215

.تکرب ریخ و  اب  نز  هنومیم : ( 216

.دراد نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  هک  ینز  هنمؤم : ( 217

.باداش یناگدنز ، شوخ  نز  همعان : ( 218

.هانگ یب  كاپ و  هیقن : ( 219
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.راگدرورپ ياقل  هتفیش  ای  رهوش و  هتفیش  نز  ههلاو : ( 220

.اتمه یب  اهنت ، هناگی ، هدیحو : ( 221

يوناب نآ  يالاو  تیـصخش  يایوگ  دوخ  هک  اه  نآ  همجرت  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  ياـه  ماـن  رکذ  زا  فدـه  دـیوگ : فلؤم 
هتفرگ ای  اوتحم و  یب  ياه  مان  زا  یـضعب  زا  هدومن و  هدافتـسا  كرابم  ياـه  ماـن  نیا  زا  ناشناتـسود  هک  هدوب  نیا  تسا  ملاـع  گرزب 

زا هدش 
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.دنیامن زیهرپ  بناجا 
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درم نز و  لباقتم  فیاظو  قوقح و 

هراشا
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هداوناخ یگدنز و  حالصا  رد  رسمه  هب  کمک  شاداپ 

ادخ لوسر  يزور  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رابخألا ، عماج  باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  (1)
، متسه سدع  ندرک  زیمت  لوغشم  نم  هتسشن و  اذغ  گید  رانک  مالـسلااهیلع  همطاف  دید  نوچ  دمآ و  ام  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنوادـخ هیحاـن  زا  میوگ  یم  هچنآ  هک  نادـب  نک و  شوگ  نم  نخـس  هب  دومرف : هّللا ! لوسر  اـی  کـیبل  متفگ : نسحلاـبا ! اـی  دوـمرف :
« .تسا

تـسوا ندب  رد  هک  ییوم  ره  هزادـنا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  زج  دـنک ، یمن  کمک  دوخ  رـسمه  هب  هناخ  رد  يدرم  چـیه  : » دومرف سپس 
هک یـشاداپ  دننامه  دشاب و  لوغـشم  تدابع  هب  ار  نآ  ياه  بش  هزور و  ار  نآ  ياهزور  هک  دسیون  یم  ار  لاس  کی  تدابع  وا  يارب 

.داد دهاوخ  زین  وا  هب  دهد  یم  مالسلا -  مهیلع  یسیع  بوقعی و  دواد و  ترضح  دننام  نارباص - ، هب 

دـیامرف و یم  تبث  نادیهـش  ناوید  رد  ار  وا  مان  دـنوادخ  دـنک  کمک  دوخ  رـسمه  هب  تبغر  لیم و  اب  هناخ  رد  سکره  یلع ! اـی  (2)
دهد و یم  وا  هب  هرمع  جح و  شاداپ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  يارب  دیامرف و  یم  اطع  وا  هب  دیهش  رازه  شاداپ  یبش  زور و  ره  يارب 

.دنک یم  تمحرم  وا  هب  تشهب  رد  يرهش  تسوا  ندب  رد  هک  یگر  ره  هزادنا  هب 

جح و رازه  تدابع و  لاس  رازه  زا  رتهب  هناخ  رد  تمدخ  تعاس  کی  یلع ! ای  (3)
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  انیلع  لخد  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  رابخألا  عماج  نع  راحبلا  تیبلا  یف  لایعلا  همدخ  لضف  (1 - ) 1
رمأ نم  ّالإ  لوقأ  ام  یّنم و  عمـسا  لاق : هّللا  لوسر  ای  کّیبل  تلق : نسحلاابأ ، ای  لاق : سدـعلا  یّقنُا  انأ  ردـقلا و  دـنع  هسلاـج  همطاـف  و 
نم هّللا  هاطعأ  اهلیل و  مایق  اهراهن و  مایـص  هنـس ، هدابع  هندـب  یلع  هرعـش  ِّلکب  هل  ناـک  ّـالإ  اـهتیب  یف  هتأرما  نیعی  لـجر  نم  اـم  ّیبر :

 . مالسلا مهیلع  یسیع  بوقعی و  ّیبنلا و  دواد  نیرباّصلا  هاطعأ  ام  لثم  باوثلا 
باوث هلیلو  موی  ّلکب  هل  بتک  و  ءادهـشلا ، ناوید  یف  همـسا  هّللا  بتک  فنأی  مل  تیبلا و  یف  لایعلا  همدـخ  یف  ناک  ّیلع ن  اـی  (2 - ) 2

.هّنجلا یف  هنیدم  هدسج  یف  قرع  ّلکب  هّللا  هاطعأ  و  هرمع ، هّجح و  باوث  مدق  ّلکب  هل  بتک  و  دیهش ، فلأ 
، هوزغ فلأ  و  هبقر ، فلأ  قتع  نم  ریخ  و  هرمع ، فلأ  و  هّجح ، فلأ  هنس و  فلأ  هدابع  نم  ریخ  تیبلا  همدخ  یف  هعاس  ّیلع  ای  (3 - ) 3

لیبـس یف  ههّجوی  سرف  فلأ  و  مهوسکی ، راـع  فلأ  و  مهعبـشی ، عیاـج  فلأ  و  هزاـنج ، فلأ  و  هعمج ، فلأ  و  هداـع ، ضیرم  فلأ  و 
ریسأ فلأ  نم  و  ناقرفلا ، روبّزلا و  لیجنالاو و  هاروتلا  أرقی  نأ  نم  هلریخ  و  نیکاسملا ، یلع  اهب  قّدصتی  رانید  فلأ  نم  هلریخ  و  هّللا ،

.هنجلا نم  هناکم  يری  یّتح  اینّدلا  نم  جرخیال  و  نیکاسملل ، یطعی  هندب  فلأ  نم  هل  ریخ  و  مهقتعأف ، رسأ 
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رازه رد  تکرــش  ضیرم و  رازه  تداـیع  هوزغ و  گـنج و  رازه  رد  تکرــش  ادــخ و  هار  رد  هدــنب  رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  رازه 
ادخ و هار  رد  داهج ) يارب   ) بسا رازه  نداتسرف  هنهرب و  رازه  ندناشوپ  هنسرگ و  رازه  ندرکریس  هزانج و  رازه  عییـشت  هعمجزامن و 

رتش رازه  قافنا  ریسا و  رازه  ندرک  دازآ  نآرق و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  ندناوخ  زا  رتهب  هکلب  دشاب ، یم  ارقف  هب  رانید  رازه  قافنا 
.دنیبب تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ات  دور  یمن  ایند  زا  دنک  کمک  دوخ  رسمه  هب  هناخ  رد  هک  یسک  دشاب و  یم  نیکاسم  هب 

ناهانگ هرافک  دنک  کمک  دوخ  رـسمه  هب  هناخ  رد  تبغر  لیم و  اب  دنکن و  غیرد  دوخ  رـسمه  هب  تمدـخ  زا  هک  یـسک  یلع ! ای  (1)
دوـش و یم  یتـشهب  نیعلاروـح  هیرهم  وا  يارب  یتمدـخ  نـینچ  دوـش و  یم  فرطرب  وا  زا  راـگدرورپ  مـشخ  دوـب و  دـهاوخ  وا  هریبـک 

.دهد یم  شیازفا  ار  وا  تاجرد  تانسح و 

ایند و ریخ  دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهـش و  ای  قیّدـص  زج  دـنک  یمن  ادـیپ  هناخ  رد  ار  دوخ  رـسمه  هب  تمدـخ  قیفوت ]  ] یـسک یلع ! ای 
« .دشاب هتساوخ  وا  يارب  ار  ترخآ 

نز ندوب  ناهنپ  ظفحت و  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  شرافس 

ظوـفحم يارب  دــنهدن و  رارق  يرگتراـغ  دزد و  ره  عـالطا  عاـمط و  رباـع  ره  عـمط  دــید و  ضرعم  رد  ار  ییاـهبنارگ  زیچ  رگا  اـیآ 
هلیـسو لمع  نیا  هک  نیا  ای  و  دوش ؟ یم  بوسحم  وا  قح  عییـضت  نیهوت و  دـننک ، يرادـهگن  یقودنـص  هبعج و  رد  ار  نآ  شندـنام ،

اـسب هک  ییاه  سامت  راب و  نایز  ياهدمآ  تفر و  زا  نز  ندرک  دودحم  ایآ  تسا ؟ ندـش  عیاض  دربتـسد و  زا  نآ  يرادـهگن  ظفح و 
تینوصم دنک  یم  هابت  ار  وا  نامیا  نید و  نآ  زا  رتالاب  دوش و  یم  وا  یگداوناخ  تیثیح  يدوبان  وربآ و  نتفر  نیب  زا  هب  رجنم 
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تانـسحلا و یف  دـیزت  نیعلاروحلا و  روهم  بّرلا و  بضغ  یفطی  ریابکلل و  هراّفک  وهف  لایعلا  همدـخ  نم  فنأی  مل  نم  یلع  ای  (1 - ) 1
رابخالا عماج  راحبلا ج 104/132   ) .هرخألا اینّدلاریخ و  هب  هّللادیری  لجر  وأ  دیهـش  وأ  قیِّدص  ّالإ  لایعلا  مدـخیال  ّیلع  ای  تاجردـلا ،

ص 102)
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؟ دشاب یم  قح  عییضت  تیدودحم و  رازآ و  ای  تسوا و 

نز دـنیوگ  یم  دـنیامن و  یم  حرطم  ار  درم  نز و  قوقح  تاواسم  ای  نانز و  قح  قاقحا  يدازآ و  راعـش  ناـهج  رد  يا  هدـع  هزورما 
یسنج هزیرغ  نیمأت  رازبا  هلیسو و  ناونع  هب  نز  زا  هتفرگ و  هدیدان  ار  نز  شزرا  تقیقح  رد  اهنآ  دشاب  درم  دننامه  زیچ  همه  رد  دیاب 

هناخ نادنزرف و  رـسمه و  اب  ینابرهم  تفلا و  ایح و  تفع و  شزرا و  تمـصع و  هداوناخ و  ماظن  يردام و  قح  دـننک و  یم  هدافتـسا 
رارق سکان  سکره و  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  دنا  هدراذگ  زاجم  ار  وا  هتفرگ و  وا  زا  ار  یگدـنز  لخاد  هرادا  دـنزرف و  تیبرت  يراد و 
نیا ایآ  .دوش  هارمه  يرگید  اب  دنک و  اهر  ار  دوخ  رـسمه  دناوتب  دـهاوخب  یتعاس  ره  دـشابن و  ینییآ  نوناق و  چـیه  هب  دـیقم  دـهد و 

ششوپ باجح و  هب  دیقم  ار  وا  هدش و  هداد  رارق  وا  يارب  مالسا  رد  هک  ییاه  تینوصم  ایآ  و  تسوا ؟ قوقح  تیاعر  نز و  هب  مارتحا 
تزع یکاپ و  ایح و  تفع و  اب  هارمه  هداوناخ  کی  لیکشت  درم و  نز و  نیب  لباقتم  قوقح  تیاعر  ندوب و  رـسمه  کی  رایتخا  رد  و 

همه زا  يدازآ  بلـس  اه  جرم  جره و  اه و  يدازآ  هنوگ  نیا  ایآ  و  دوش ؟ یم  بوسحم  وا  هب  ملظ  هدومن  ...و  ملاس  نادنزرف  تیبرت  و 
؟ دنام یم  یقاب  یشزرا  نز  يارب  اه  يدازآ  نیا  اب  ایآ  و  تسین ؟ هعماج 

يراب دنب و  یب  طلغ و  يدازآ  زا  هک  یناوارف  دسافم  اب  یلعف  عماوج  رد  ار  نز  ینونک  عضو  یلقاع  چـیه  تفگ : دـیاب  نخـس  کی  رد 
.تسا هدشن  لیاق  تمرح  نز  يارب  مالسا  هزادنا  هب  ینییآ  چیه  دناد و  یمن  حیحص  دوش  یم  هدهاشم  نانآ 

ترطف اب  ات  میهد  یم  رارق  مرتحم  ناگدـننیب  مشچ  لباقم  هتفرگ  همـشچرس  یحو  عبنم  زا  هکار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  اـم 
.دنبایرد ار  تقیقح  دوخ  ملاس 

وا یسنج  هزیرغ  نز و  هتسویپ  هتساوخ  تمه و  : » دیامرف یم  درم  نز و  تقلخ  تیعضو  نایب  نمض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 1(1)
ياهدرم نیب  ناکمالا ] یتح   ] دیراذگم دییامنب و  هناخ  رد  ندنام  هب  دّیقم  ار  دوخ  ياه  نز  دیاب  امش  سپ  تسا  درم  هب  هجوت 

109  : ص

: لاق مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 هرورـضل ّالا  اهجورخ  مدع  تیبلا و  یف  هأرملا  سبح  بابحتـسا  (1 - ) 1
یف اـهّمه  اـّمنا  لاـجرلا و  نم  هأرملا  تقلخ  ضرـألا و  یف  مهّمه  اـّمنا  ضرـالا و  نم  لاـجرلا  قلخ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق 

یفاکلا ج 4/8) لئاسولا ج 14/41   ) .لاجرلا رشاعم  ای  مکئاسن  اوسبحاف  لجرلا ،
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[ دننامب نوصم  ات  « ] .دننک دمآ  تفر و  مرحمان 

ار اه  نز  مشچ  : » دیامرف یم  اه ، نز  لاوحا  نایب  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  هب  دوخ  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 2(1)
بایترا و زا  رتهب  وت  نانآ و  يارب  دشاب  رتشیب  هچره  اه  نز  ندوب  بوجحم  هک  ارچ  ناشوپب ؛ اهدرم  ندید  زا  هناخ )  ) باجح هلیسو  هب 

رگا و  اهنآ ، رب  تسا  نئمطمریغ  دارفا  ندـش  دراو  رطخ  دـننامه  هناخ  زا  ناـنآ  نتفر  نوریب  رطخ  هک  نادـب  تسا و  ناـنآ  شزغل  رطخ 
« .نک نینچ  دننکن  ادیپ  سامت  رگید  نادرم  اب  دنسانشن و  ار  وت  زج  نانآ  هک  ینک  يراک  یناوتب 

نوچ میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  باحصا  زا  يا  هدع  اب  نم  دومرف : هک  هدش  لقن  زین  ترـضح  نآ  زا  و  - 3(2)
میدـنام و زجاع  ترـضح  نآ  خـساپ  زا  ام  تسا »؟ زیچ  همه  زا  رتهب  اـه  نز  يارب  زیچ  هچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

مالـسلااهیلع همطاف  مداد  ربخ  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاؤس  متفر و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  نم  سپ  .میدش  قرفتم 
: دومرف

اهنآ هک  تسا  نیا  اه  نز  يارب  لمع  نیرتهب  : » دومرف سپس  .مناد  یم  ار  وا  خساپ  نم  دیا ، هدنام  زجاع  مردپ  لاؤس  خساپ  زا  امش  رگا 
« .دننیبن ار  نانآ  زین  مرحمان  ياهدرم  دننیبن و  ار  مرحمان  ياهدرم 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مداد  ربخ  وا  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  خساپ  متشگزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نم  سپ 
ادـخ لوسر  .مدومن  لاؤس  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  مدرک : ضرع  دـیتفای »؟ اجک  زا  دـیتسناد  یمن  ار  هلأسم  نیا  هک  امـش  : » دومرف هلآ  و 

هراپ همطاف  : » دومرف دومن و  بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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كاّیا و مالسلا :  هیلع  نسحلا  یلا  هتلاسر  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
باجحلا هّدـش  ّناـف  ّنهاـّیا ، کـباجحب  ّنهراـصبا  نم  ّنهیلع  ففکا  نهولا و  یلا  ّنهمزع  و  نفـألا ، یلا  ّنهیأر  ّنإـف  ءاـسنلا  هرواـشم 

لاجرلا نم  كریغ  نفرعیال  نا  تعطتـسا  ناف  ّنهیلع ، هب  قثویال  نم  لوخد  نم  ّدـشاب  ّنهجورخ  سیلو  بایترإلا  نم  ّنهل  کـلریخ و 
عورفلا ج 2/7) ردصملا   ) .لعفاف

یـش ٍء يأ  ینوربـخا  لاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوسردـنع  اـّنک  لاـق : مالـسلا  هـیلع  ّیلع  نـع  ...لـلعلا  نـع  هـیف  و  - 3(2 - ) 2
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  انل  لاق  يذلاب  اهتربخاف  مالـسلااهیلع  همطاف  یلا  تعجرف  انقّرفت ، یّتح  انّلک  کلذب  انییعف  ءاسنللریخ ،

یلـص هّللا  لوسر  یلا  تعجرف  لاجرلا ، ّنهاریال  لاجرلا و  نیریال  نا  ءاسنللریخ  هفرعا : یّنکلو  تلاقف : هفرع ، ـالو  هملع  اّنمدـحا  سیل 
هیلع هللا  یلص  لاقف  لاجرلا ، نهاریال  لاجرلا و  نیریال  نأ  ّنهل  ریخ  ءاسنللریخ ؟ یـش ٍء  ّيأ  انتلأس  هّللا  لوسر  ای  تلقف : هلآ  هیلع و  هللا 

هعـضب همطاف  ّنا  لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  کلذ  بجعاف  همطاـف  تلقف : يدـنع ؟ تنا  هملعت و  ملف  كربخا  نم  هلآ :  و 
هّمغلا ص 140) فشک  ردصملا ص 42 و   ) .یّنم
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« .تسا نم  نت 

هیاسمه هنیدم  رد  لاس ) تسیب   ) ینالوط تدم  نم  دیوگ : هک  هدـش  لقن  ینزام  يایحی  زا  مالـسلا ،  مهیلع  همئالا » تایفو   » باتک رد  »
ادـخ هب  و  مدرک ، یگدـنز  دوـب  نکاـس  نآ  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  يا  هناـخ  نآ  راـنکرد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما 

ادخ لوسر  شدج  ترایز  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  مدیدن و  ار  وا  مادنا  مدینـشن و  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  يادص  زگره  دنگوس ،
وا و پچ  فرط  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب و  وا  تسار  فرط  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفر و  یم  هنابـش  دورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دـش یم  کـیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  فیرـش  ربـق  هب  نوـچ  دوـمن و  یم  تکرح  وـلج  زا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
.دندرک یم  شوماخ  ار  دجسم  ياه  لیدنق  دنتفر و  یم  رتدوز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دـینک ؟ یم  شوماخ  ار  اـه  غارچ  هچ  يارب  دومن : لاؤس  دوخ  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور  سپ 
ص 436) همئالا ، تایفو  « ) .دنک هاگن  ترهاوخ  مادنا  هب  یسک  مسرت  یم  : » دومرف

نایب حورـشم  روط  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يایح  تّفع و  باـجح و  ص 259 ، ءاسنلا » هوسا   » باتک رد  اـم  دـیوگ : فلوم 
.میهد یم  عاجرا  باتک  نآ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  .میا  هدومن 

هک هدش  دایز  يردـق  هب  ام  ناناوج  اه و  نز  فارحنا  هعماج و  یگدولآ  اشحف و  داسف و  هک  مروآ  یم  وت  دزن  ار  دوخ  هوکـش  ایادـخ ،
ریقحت هکلب  دریذپ  یمن  وا  زا  یسک  دیوگب  رگا  دنک و  نایب  ار  قح  نخس  دناوت  یمن  یسک  دور و  یمن  تیاده  حالـص و  دیما  رگید 

مدرم زا  يداـیز  هدـع  هک  نآ  رتـالاب  نیا  زا  تسا  هتـشگ  لـیطعت  اـه ، هنیمز  نیا  رد  هژیو  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دوش  یم 
ار نآ  دنرامـش و  یم  وـکین  ار  تـشز  لاـمعا  تاـمرحم و  دـنرادنپ و  یم  تـشز  مومذـم و  ار  بحتـسم  اـی  بـجاو  لـمع  فورعم و 
دنشارت و یم  اه  هیجوت  مارح  لعف  بجاو و  كرت  يارب  دوش  یم  حرطم  مارح  ای  بجاو  مان  نوچ  دنرادنپ و  یم  هعماج  زاین  ياضتقم 

لها زا  یـضعب  فسألا  عم  دریذـپ و  یمن  ار  نآ  عامتجا  تسین و  ندـش  هدایپ  ای  لوبق و  لباق  اه  فرح  نیا  رگید  زورما  دـنیوگ : یم 
!! دننک قبطنم  ینونک  عضو  اب  ار  مالسا  ات  دنشوک  یم  دنهد  قیبطت  مالسا  اب  ار  دوجوم  عضو  دنشوکب  هک  نیا  ضوع  مه  شناد 
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هّللا لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  نامزلارخآ و  مدرم  لاوحا  ناونع  هب  تایاور  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تیعضو  نیا  اقح 
.تسا هدش  لقن  ام  يارب  فیرشلا  هجرف 

ار یعـضو  نینچ  نتفاـی  همادا  ندـید و  تقاـط  رگید  اـم  هک  اـمرف  کـیدزن  ار  دوخ  رون  تمحر و  دـیما و  نآ  روهظ  وـت  سپ  ایادـخ ،
.میرادن

هّلق و  انّودـع ، هرثک  و  انیلع ]  ] ءادـعألا رهاظت  و  انب ]  ] نتفلا عوقو  و  انیلع ، نامزلا  هّدـش  انّیلو و  هبیغ  انّیبن و  دـقف  کیلا  اوکـشن  اـّنا  ّمهّللا 
.نیملاعلا ّبر  ّقحلا  هلا  هرهظت  لدع  ماما  هّزعت و  کنم  ٍرصن  هلّجعت و  کنم  ٍحتفب  کلذ  جرفأف  ّمهّللا  انددع ،

ّالإ ًهماعد  ّبر  ای  روجلل  عدـتال  یّتح  كدالب  یف  کئادـعأ  لتق  كدابع و  یف  کلدـع  راهظا  یف  کّیلول  نذأت  نأ  کلأسن  اـّنا  ّمهّللا 
، اهتسکن الإ  ًهیار  و ال  هتللکا ، ّالإ  احالـس  الو  هتللف ، ّالإ  اّدحال  و  هتدّده ، ّالإ  انکرال  و  اهتنهوأ ، ّالإ  ًهّوقال  و  اهتینفا ، ّالإ  ًهینبال  اهتمـصق و 

هّدرت يذلا ال  کسأبب  و  عطاقلا ، کفیـسب  مهبرـضا  و  غمادلا ، كرجحب  ّبر  ای  مهمرا  و  هتلذـخ ، ّالإ  اشیجال  و  هتلتق ، ّالإ  اعاجـش  و ال 
...نیمرجملا موقلا  نع 

طسوت مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هیحان  زا  هک  تسا  ییاهاعد  زا  دوش  یم  عورش  کسفن » ینفرع  ّمهّللا  : » هلمج اب  نآ  زاغآ  هک  اعد  نیا 
موحرم .دوش  هدناوخ  ترـضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  هک  دنا  هدومرف  هیـصوت  هدـش و  لاسرا  نایعیـش  يارب  ترـضح  نآ  باّون  زا  یکی 

راظتنا باتک  يدـهملا و  هلود  باـتکرد  ار  نآ  نتم  زین  اـم  هدومن و  لـقن  هحفـص 511  نیدـلا ، لامک  باتک  رد  ار  اعد  نیا  قودـص 
.میا هدروآ  مالسلا  هیلع  يدهم 

نز هفیظو  هنیمز  رد  ار  یتایاور  نید ، فراعم  رـشن  ادـخ و  يایلوا  نانخـس  تبث  يارب  اهنت  يدـیماان و  اـب  مینک و  یم  هاـتوک  ار  نخس 
.مییامن یم  لقن  ...و  هنتف  داسف و  زا  تنایص  هناخ و  رد  ندنام  يراد و  هناخ  هب  تبسن 

نز تریغ  درم و  تریغ 

ایلوا و تمرح  ادخ و  نید  میرح  زا  عافد  ماع ، يانعم  هب  یگنادرم ، تریغ و  (1)
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ءاسنلا اّماف  لاجرلل  ّالا  هریغلا  سیل  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1 لاـجرلا یلع  هریغلا  بوجو  (1 - ) 1
ّنهیلبتی نا  نم  مرکا  هّللا  ّناف  اعبرا  لاجرلل  ّلحا  اهجوز و  ّـالا  ءاـسنلا  یلع  مّرح  کلذـل  لاـجرلل و  هریغلا  دـسح و  ّنهنم  کـلذ  اـّمناف 

عورفلا ج 2/59) لئاسولا ج 14/107   ) .اثالث اهعم  لاجرلل  ّلحی  هریغلاب و 
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، تریغ .دـشاب  یم  نینمؤم  زا  نایانـشآ  ناشیوخ و  دوخ و  هداوناخ  میرح  زا  عافد  نآ ، صاخ  يانعم  هب  تسوا و  ناگدـنب  ناربماـیپ و 
.تسا هنوراو  وا  لقع  بلق و  ینعی  تسا ، بلقلا  سوکنم  تریغ  یب  مدآ  تسا و  نمؤم  حالص  نامیا و  هناشن 

هاگن هزادنا  هب  ولو  دـیامن  زواجت  تنایخ و  وا  رـسمه  هب  یـسک  دوشن  یـضار  زگره  هک  تسا  نیا  درم  تریغ  ییوشانز ؛ هلأسم  رد  (1)
لیلد نیا  دـنک و  جاودزا  يرگید  نز  اـب  وا  رـسمه  دوشن  یـضار  هک  تسا  نیا  نز  تریغ  و  تسوا ، ناـمیا  لـیلد  نیا  دـشاب و  هدولآ 

درم هب  روظنم ] نیمه  هب   ] دـنک و تریغ  هب  ـالتبم  ار  اـه  نز  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  دـنوادخ  و  دوش ، یم  بوسحم  وا  رفک  دـسح و 
هک تسوا  تریغ  زا  دراد و  یم  تسود  ار  یتریغ  بحاص  ره  تسا و  رویغ  دوخ  دـنوادخ  .تسا  هداد  ار  نز  راهچ  اب  جاودزا  هزاـجا 

.تسا هدومن  مارح  نطاب  رهاظ و  رد  ار  نارگید  میرح  هب  زواجت  فالخ و  لامعا 

دنوشن یـضار  هک   ] اهدرم هراب  رد  تریغ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  (2)
نز اب  ناشنارـسمه  دـنوشن  یـضار  هک   ] اه نز  يارب  اما  تسا و  نانآ ] تناید  هناـشن  و   ] حیحـص دـنک ] زواـجت  ناـنآ  میرح  هب  یـسک 
هداد هزاجا  اهدرم  هب  یلو  هدومرفن  زاجم  ار  رهوش  کی  زج  اه  نز  يارب  دنوادخ  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  دـسح  دـننک ] جاودزا  يرگید 

زا دیامن و  تریغ  هب  فلکم  التبم و  ار  اه  نز  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  دنوادخ  نوناق ] نیا  اب   ] دـننک رایتخا  میاد  رـسمه  راهچ  تسا 
« .دنک رایتخا  رسمه  راهچ  درم  هک  دهد  هزاجا  ییوس 

هلصاف زا  تشهب  يوب  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  باتک ، نامه  رد  (3)

113  : ص

.اهنطاب اهرهاظ و  شحاوفلا  مّرح  هتریغ  نم  رویغ و  ّلک  ّبحی  رویغ  هّللا  ّنإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  هنع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
( ردصملا )

سوکنم وهف  لـجرلا  رغی »  » ریغی مل  اذا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  تعمـس  لاـق : روـفعی  یبا  نب  هّللادـبع  نع  هنع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
ردصملا ص 108)  ) .بلقلا

ّقاـع و اهدـجیال  ماـع و  هأمـسمخ  هریـسم  نم  اـهحیر  دـجویل  هّنجلا  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  هنع  هیف  و  - 4(3 - ) 3
ردصملا ص 109)  ) .اهب ملعی  وه  هتأرما و  ینزت  يذلا  لاق : ثّویدلا ؟ ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  لیق : ثّویدال 
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ثّوید هّللا ! لوسر  ای  دش : هتفگ  .دـسر » یمن  ثّوید  تریغ و  یب  مدآ  نیدـلاو و  قاع  هب  نکل  دـسر  یم  نآ  لها  هب  هار  لاس  دـصناپ 
[.« دنک توکس  و   ] دهد یم  انز  شرسمه  دنادب  هک  یسک  : » دومرف تسیک ؟

تـسا رفک  هشیر  دسح  دوش و  یم  بوسحم  دسح  اه  نز  تریغ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  (1)
« .دنوش یم  رفاک  دننک  مشخ  نوچ  دننک و  یم  مشخ  دنزرو  دسح  تریغ و  نوچ  دنتسین  تناید  مالسا و  هب  دّیقم  هک  ییاه  نز  و 

دریغ تسا و  رفک  نز  تریغ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدـش  لقن  هغالبلا  جـهن  رد  یـضردّیس ، زا  باتک ، ناـمه  رد  (2)
« .تسا نامیا  درم 

هناخ رد  نز  تامدخ  تدابع و  شزرا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(3)
ادخ لوسر  دـندومن و  فیلکت  بسک  هناخ  زا  نز  ندـش  جراخ  هناخ و  رد  درم  نز و  تامدـخ  رهوش و ] نز و  هفیظو   ] هب تبـسن  هلآ 

زا جراخ  تامدخ  هب  فظومار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن و  هناخ  لخاد  تامدخ  هب  فظوم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک مدش  دونـشخ  مردپ  تواضق  زا  ردقچ  نم  هک  دناد  ادـخ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  نانآ ، نیب  هفیظو  نییعت  زا  سپ  درک و  هناخ 

« .دومن فاعم  هناخ  جراخ  رد  نادرم  نیب  دمآ  تفر و  زا  ارم 

نز کی  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  زا  باتک ، نامهرد  - 2(4)

114  : ص

نبضغ نزع  اذا  ءاسنلا  ّنإ  رفکلا  لصا  وه  دسحلا  دسحلا و  ءاسنلا  هریغ  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نعرباج  نع  هنع  هیف  و  - 5(1 - ) 1
ردصملا ص 110)  ) .ّنهنم تاملسملا  ّالا  نرفک  نضغ  اذا  و 

ردـصملا ص 111)  ) .ناـمیا لـجرلا  هریغ  رفک و  هأرملا  هریغ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤـملاریما  لاـق  هغـالبلا  جـهن  نـع  هـیف  و  - 6(2 - ) 2
تیبلا یف  اهجوز  هأرملا  همدخ  بابحتسا 

مالـسلا هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  يرتخبلا ، یبأ  نع  دّمحم ، نب  يدنـسلا  نع  دانـسإلا ) برق   ) یف رفعج  نب  هّللادـبع  لئاسولا : - 1(3 - ) 3
مالـسلااهیلع همطاف  یلع  یـضقف  همدـخلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  همطاف  ّیلع و  یـضاقت  لاـق : مالـسلا  هیلع  هیبأ  نع 

هّللا لوسر  یئافکاب  هّللا  ّالإ  رورسلا  نم  ینلخد  ام  ملعیالف  تلاقف : لاق : هفلخامب  مالسلا  هیلع  ّیلع  یلع  یضق  بابلا و  نودام  اهتمدخب 
.لاجّرلا باقرا  لمحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هأرما امّیا  حـلاصریغ و  لُجر  فلأ  نم  ریخ  هحلاصلا  هأرمالا  مالـسلا  هیلع  لاـق  لاـق : هباـتک  یف  سارف  یبأ  نبا  مارو  هیف : و  - 2(4 - ) 4
.تءاش اهّیا  نم  لخدت  هّنجلا  باوبأ  هینامث  اهل  حتف  راّنلا و  باوبأ  هعبس  اهنع  هّللا  قلغا  ماّیأ  هعبش  اهجوز  تمدخ 
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رب ار  خزود  هناگتفه  ياهرد  دنوادخ  دنک  تمدخ  دوخ  رهوش  هب  زور  تفه  هک  ینز  ره  تسا و  تسیاشان  درم  رازه  زا  رتهب  هتسیاش 
« .دوش تشهب  دراو  دهاوخ  یم  يرد  ره  زا  ات  دیاشگ  یم  وا  يور  هب  ار  تشهب  هناگتشه  ياهرد  ددنب و  یم  وا 

هک لاس -  کی  تدابع  زا  شیب  یـشاداپ  دنوادخ  هک  نآ  زج  دهد  یمن  دوخ  رهوش  هب  بآ  تبرـش  کی  ینز  چیه  : » دومرف و  - 3(1)
بآ دوخ  رـسمه  هب  هک  تبون  ره  ضوع  رد  داد و  دـهاوخ  وا  هب  دزیخرب -  تدابع  هب  ار  نآ  ياه  بش  دـشاب و  هزور  ار  نآ  ياهزور 

« .دیشخب دهاوخ  ار  وا  هانگ  تصش  داد و  دهاوخ  وا  هب  تشهب  رد  يرهش  دهد  یم 

مرحمان ياهدرم  اب  وا  طالتخا  هناخ و  زا  نز  جورخ  ياهدمایپ 

تضایر و تداـبع و  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  دـنزرف  تیبرت  يرادرهوش و  نز ، هفیظو  هک  تسین  يدـیدرت 
ماـظن میکحت  يارب  مالـسا  .دراد  ار  اـضتقا  نیمه  زین  مرحماـن  نادرم  زا  وا  ندوـب  ناـهنپ  ّظـفحت و  روتـسد  تـسا و  هناـخ  ردوا  داـهج 

رب ار  درم  زا  تعاطا  هداد و  رارق  درم  هدـهعرب  ار  نز  یگدـنز  ياه  هنیزه  هنوؤم و  هنتف  داسف و  زا  نز  تینوصم  و  هعماج ، و  هداوناخ ،
نانخـس هریـس و  زا  تسا و  نشور  تقیقح  کی  هلأـسم  نیا  .تسا  هدومرف  نیعم  هناـخ  لـخاد  رد  ار  وا  تیلوؤسم  هدومن و  بجاو  وا 

.دنریذپن هاوخ  دنریذپب ، يا  هدع  هاوخ  دوش ؛ یم  راکشآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

نز اـب  ار  زورما  نز  درگنب و  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  ییاـه  يدازآ  نیا  اـب  نز ، عضو  هب  زورما  هک  یفـصنم  نیب و  عقاو  ناـسنا  ره 
فارتعا دنک ، هسیاقم  دوب  تّفع  ایح و  باجح و  تیاعر  يرادرهوش و  هناخ و  رد  نتـسشن  هب  دـنبیاپ  فیفع و  راد و  هناخ  هک  زورید 

قالط و دایدزا  یگداوناخ و  ياه  عازن  اـه و  شکم  شک  یگدـنز و  طـباور  لـالتخا  یگداوناـخ و  دـسافم  رتشیب  هکدومن  دـهاوخ 
نیا هجیتن  ...و  عورشمان  طباور 

115  : ص

اهراهن و مایص  هنس  هدابع  نم  اهل  اریخ  ناک  ّالإ  ءام  نم  هبرـش  اهجوز  یقـست  هأرما  نم  ام  مالـسلا :  هیلع  لاق  و  لاق : هیف : و  - 3(1 - ) 1
لئاسولا ج 14/123)  ) .هیئطخ نیّتس  اهلرفغ  هنجلا و  یف  هنیدم  اهجوز  یقتست  هبرش  ّلکب  اهل  هّللا  ینبی  اهلیل و  مایق 
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.تسا یعامتجا  لغاشم  طباور و  رد  درماب  نز  یماگمه  حالطصا  هب  اه و  يدازآ 

ایندلا هراکم  نم  انل  هاجنال  کتردقب و  ّالا  هّوقال  لوحال و  اّنم و  انب  ام  ملعتو  وکشا  کیلا  مهّللا  .تسکشب  رس  دیـسر و  اج  نیا  هب  ملق 
...کتمصعب ّالا  هرخآلا  و 

اریز دنکن  ادـیپ  يدـنزرف  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  نیدـتم  نمؤم و  ناسنا  هک  هتـشگ  ناوارف  يردـق  هب  یعامتجا  دـسافم  نونکا  (1)
شاک يا  دـنیوگ : یم  دوخ  شیپ  هک  یناردام  ناردـپ و  دـنناوارف  .دـیامن  تیبرت  یمالـسا  تاروتـسد  قباـطم  ار  وا  تسناوت  دـهاوخن 
هیحان نیا  زا  داـسف  همه  هتبلا  .مینک  يریگولج  نآ  زا  میناوتن  مینیبب و  ار  شا  یگدولآ  داـسف و  نونکا  هک  میدرک  یمن  ادـیپ  يدـنزرف 

.دراد هنیمز  نیا  رد  یگرزب  مهس  زین  هلأسم  نیا  اما  تسین 

: مینک یم  هجوت  عوضوم  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  هب  کنیا 

یم قارع  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  هعیـشلا ، لیاسو  باتک  بحاص  - 1
تـشز لمع  نیا  زا  دـینک و  یمن  ایح  اـیآ  دـننک ، یم  دروخرب  اـهدرم  اـب  اـه  هار  رد  امـش  ياـه  نز  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  : » دومرف

»!؟ دییامن یمن  يریگولج 

هک نیا  زا  دینک  یمن  ایح  دیرادن و  تریغ  ایآ  : » دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید ، ثیدح  نمض  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
»!؟ دننک دروخرب  مرحمان  ياهدرم  اب  دنورب و  نابایخ [ و   ] رازاب هب  امش  ياه  نز 

( درمان  ) ثّوید دـنریگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  وا  رهاوخ  رتخد و  اـی  رـسمه و  دـشاب  یـضار  هک  يدرم  : » تسا هدـمآ  رگید  تاـیاور  رد 
« .تسا هدرکن  هانگ  دیوگب  ثّوید  وا  هب  یسک  رگا  تسا و 

دنوادخ : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 3(3)

116  : ص

هیلع نینمؤملاریما  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 لاجرلاب ّنهطالتخا  ءاسنلا و  جورخ  ههارک  (1 - ) 1
نع نساحملا  یف  یقربلا  هاور  و  لاق : نویحست .) ( ؟ نوحتست اما  قیرطلا ، یف  لاجرلا  نعفادی  مکئاسن  ّنأ  تئّبن  قارعلا  لها  ای  مالسلا : 

نساحملا ص 115) عورفلا ج 2/68  لئاسولا ج 14/174   ) .راغیال نم  هّللا  نعل  مالسلا :  هیلع  لاق  و  دازو : میهاربا  نب  ثایغ 
مکءاسن نوراغت !؟ نویحتست و ال  امأ  لاق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّنإ  رخآ  ٍثیدح  یف  و  ینیکلا : لاق  یفاکلا : نع  هیفو  - 2(2 - ) 2

ثویدلا یلع  هّنجلا  همرح  هثایدلا و  میرحت  ردصملا ) ( !؟ جولعلا نمحازی  قاوسألا و  یلا  نجرخی 
نع ناکسم ، نبا  نع  یسیع ، نب  نامثع  نع  دّمحم ، نبدمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هّدع  نع  بوقعی ، نبدّمحم  نع  لئاسولا  - 3(3 - ) 3

و ینازلا ، خیشلا  میلا : باذع  مهل  مهیکزیال و  همایقلا و  موی  هّللا  مهملکیال  هثالث  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دّمحم 
عورفلا ج 2/69) لئاسولا ج 14/175/  ) .اهجوز شارف  یطوت ء  هأرملا  و  ثّویّدلا ،
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یکاندرد باذع  دریذپ و  یمن  نانآ  زا  ار  يزیچ  دیوگ و  یمن  نخس  نانآ  اب  دنک و  یمن  هجوت  مدرم  زا  هتـسد  هس  هب  تمایق  زور  رد 
[.« دنک انز  وا  اب  و   ] دهد ياج  دوخ  رهوش  رتسب  رد  ار  یسک  هک  ینز  و  ثّوید ، راکانزریپ ، دوب : دهاوخ  نانآ  يارب 

رـسمه یـسنج  فارحنا  هک  یـسک  ثّوید و  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
« .تسا هدومن  مارح  دوش  یضار  نآ  هب  دنادب و  ار  دوخ 

نانچ دناشک ؛ یم  یکاپان  هب  ار  كاپ  دارفا  اسب  تسین و  حیحـص  درم  ياج  یب  تریغ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  يدادـعت  رد  - 5(2)
كاپ ملاس و  نانز  لمع  نیا  هک  زیهرپب  اجیب  تریغ  زا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

هب تبـسن  تعرـس  هب  يدومن  هدـهاشم  ناـنآ  زا  یبـیع  رگا  سپ  نک  تبقارم  ًـالماک  اـهنآ  زا  یلو  دراد ، یم  او  یکاـپان  داـسف و  هب  ار 
دهاوخن یفنم  رثا  [و  .دوب دـهاوخ  ناـسآ  اـطخ  ندوـمن  گرزب  شنزرـس و  تروـص  نآ  رد  هک  نک  هذـخاؤم  نآ  کـچوک  گرزب و 

[« .تشاد

نز یقلخدب  رب  ربص  شاداپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(3)

117  : ص

هّنجلا تمّرح  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  حاّدـقلا ، نومیم  نب  هّللادـبع  نع  لاضف ، نبا  نع  دـمحأ ، نع  هنع ، هیف  و  - 4(1 - ) 1
هلّحم ریغ  یف  ریاغتلا  زاوج  مدع  لئاسولا ج 14/175 )  ) .ثویدلا یلع 

، يدسألا دایز  نب  هدابع  نع  هسبنع ، نبرفعج  نع  هباحصأ ، ضعب  نع  يرعشألا  ّیلع  یبأ  نع  بوقعی  نب  دّمحم  نع  هیف  و  - 5(2 - ) 2
نع دّمحم ، نب  یلعم  نع  هثّدح ، نّمع  ّیمـصاعلا ، دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  مالـسلا و  هیلع  رفعج  یبأ  نع  مادـقملا ، یبأ  نب  ورمع  نع 
هیلع نسحلا  یلإ  هتلاسر  یف  لاق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّنا  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ریثک ، نب  نمحّرلادبع  نع  ناسح  نب  ّیلع 
ابیع تیأر  ناف  ّنهرمأ  مکحأ  نکلو  مقّـسلا ، یلإ  ّنهنم  هحیحـصلا  اوعدـی  کلذ  ناف  هریغلا  عضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كاـّیا و  مالـسلا : 

یفاکلا ج 5/537) لئاسولا ج 14/175   ) .بتعلا نوهی  بنذـلا و  ّمظعیف  بیرلا  ّنهنم  تنّیعت  ناف  ریبکلا  ریغـصلا و  یلع  ریکنلا  لّـجعف 
هجوزلا هارادم  بابحتسا 

یبأ نع  راّمع ، نب  قاحـسإ  نع  ناوفـص ، نع  راّبجلادـبع ، نب  دّـمحم  نع  يرعـشالا ، ّیلع  یبا  نع  یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1(3 - ) 3
هتمقأ نإ  هب و  تعفتنا  هتکرت  نإ  جوعملا  علـضلا  لثم  هأرملا  لثم  اّمنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع 

لئاسولا ج 14/123)  ) .هب تعفنتسا خ »  » تعتمتسا رخآ  ثیدح  یف  هترسک و 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 143 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_117_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_117_3
http://www.ghaemiyeh.com


رگا دشاب ؛ هدروخ  شوج  یگتـسکش  لاح  اب  دشاب و  هتـسکش  هک  تسا  ناسنا  يولهپ  هدـند  لثم  قالخادـب ،]  ] نز لَثَم  انامه  : » دومرف
هرهب یب  نآ  زا  و   ] ینکش یم  ار  نآ  ینک  تسار  ار  نآ  یجک  یهاوخب  رگاو  دوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ 

[.« يوش یم 

هراس دوخ  رسمه  یقلخدب  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(1)
جک دـشاب و  هتـسکش  هک  تسا  یناوختـسا  لَثَم  نز ، لَثَم  انامه  دـش : یحو  وا  هب  راگدرورپ  هیحانزا  سپ  .دومن  تیاکـش  دـنوادخ  هب 
دیاب سپ  يوش ، یم  دنم  هرهب  نآ  زا  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  رگا  دنکـش و  یم  ینک  تسار  ار  نآ  یهاوخ  رگا  دشاب ؛ هدروخ  شوج 

« .ینک ربص  وا  یقلخدب  رب 

یسک : » دومرف یهانم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)
« .داد دهاوخ  وا  هب  ار  نیرکاش  شاداپ  دنوادخ  دنک  ربص  ینز  یقلخدب  رب  ادخ  يارب  هک 

رهوش زا  نز  تعاطا  شاداپ 

هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس ، هللادبع  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(3)

118  : ص

قلخ ءوس  نم  یقلی  اـم  یلاـعت  هّللا  یلا  یکـش  مالـسلا )  هیلع  میهاربا ( ّنإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
ردصملا ص 124)  ) .اهیلعربصا هب  تعتمتسا  هتکرت  نا  هترسک و  هتمقا  نا  جوعملا  علضلا  لثم  هأرملا  لثم  اّمنا  هیلا : هّللا  یحواف  هراس 
ربص نم  و  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  یهانملا  ثیدـح  یف  هئبآ  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(2 - ) 2

هأرملا یلع  جوزلا  هعاط  بوجو  ردصملا )  ) .نیرکاشلا باوث  هّللا  هاطعا  رجألا  کلذ  یف  بستحا  قلخلا و  هئیس  هأرما  قلخ  یلع 
نع یمرـضحلا ، مساـقلا  نب  هّللادـبع  نع  هیبأ ، نع  دّـمحم ، نبدـمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هّدـع  نع  یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1(3 - ) 3

ضعب یف  جرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  راصنألا  نم  الجر  ّنا  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هّللادبع 
هللا یلـص  هّللا  لوسر  یلإ  هأرملا  تثعبف  ضرمدـق  اهابا  ّنا  و  لاق : مدـقی ، یّتح  اهتیب  نم  جرختـال  نا  ادـهع  هتأرما  یلإ  دـهعف  هجئاوح 
یف یـسلجا  لاقف : کلذـب  ایناث  هیلإ  تلـسرأف  لقثف  لاق : کجوز  یعیطا  کتیب و  یف  یـسلجاال  لاـقف : هدوعت  نأ  هنذاتـست  هلآ  هیلع و 

یعیطا کتیب و  یف  یـسلجا  ال  لاقف : هیلع  یّلـصا  نا  ینرمأتف  تامدـق  یبأ  ّنإ  هیلإ  تثعبف  اهوبأ  تامف  لاق : کـجوز  یعیطا  کـتیب و 
لئاسولا ج  ) .کجوزل کتعاطب  کیبال  کلرفغدق و  هّللا  ّنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهیلإ  ثعبف  لجّرلا  نفدف  لاق : کجوز 

عورفلا ج 2/65)  14/125
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نوریب هناخ  زا  هک  تساوخ  دوخرـسمه  زا  تفر و  ترفاـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  راـصنا  زا  يدرم  : » دومرف
هزاجا داتـسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  یـسک  نز  نآ  دش و  رامیب  نز  نآ  ردپ  هک  نیا  ات  ددرگ ، زاب  وا  ات  دورن 

زا ینیـشنب و  هناخ  رد  دـیاب  مهد ، یمن  هزاجا  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنک  تداـیع  دوخ  ردـپ  زا  اـت  تساوخ 
« .ینک تعاطا  دوخ  رهوش 

ار دوخ  ردپ  ات  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  زاب  دیدرگ و  گرم  هب  فرـشم  دـش و  تخـس  وا  ردـپ  يرامیب  سپ 
ایند زا  وا  ردپ  هک  نیا  ات  .ینک » تعاطا  دوخ  رهوش  زا  ینیشنب و  هناخ  رد  دیاب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  تدایع 

وا رب  منیب و  هب  ار  وا  و   ] مورب وا  دزن  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تفر  اـیند  زا  مردـپ  هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تفر و 
تعاطا دوخ  رهوش  زا  ینیـشنب و  هناخ  رد  دیاب  هکلب  درادـن  يا  هزاجا  نینچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرازگ ؟] زامن 

زا وت  هک  نیا  ببس  هب  دنوادخ  هک  داد  مایپ  نز  نآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرپس  كاخ  هب  ار  وا  ردپ  نوچ  و  .ینک »
.دیزرمآ ار  تردپ  ار و  وت  يدومن  تعاطا  دوخ  رهوش 

زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ینز  هک  هدـش  لقن  باتک  نامه  رد  - 2
هب تبحم  هقالع و  يراددنزرف و  نامیاز و  هطـساو  هب  دـندناسر ، یمن  رازآ  دوخ  نارهوش  هب  رگا  اه  نز  :» دومرف وا  تالاؤس  هب  خـساپ 

« .دیوش تشهب  دراو  باسح  نودب  دش  یم  هتفگ  نانآ  هب  دوخ  نادنزرف 

، نز يارب  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یـسربط ، قالخألا  مراکم  باتک  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 3(1)
ار دوخ  ياه  سابل  هک  نیا  ات  دباوخب  هک  تسین  زاجم  لالح و 

119  : ص

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا  هلئاس  هأرما  تءاج  لاق : دـیلو  نع  ...هنع  هیفو  - 2(1 - ) 1
ردصملا ص 126)  ) .باسحریغب هّنجلا  نلحدا  ّنهل  لیقل  ّنهجاوزا  یلا  نیتأی  ام  الول  ّنهدالواب ، تامیحر  تاهلا  تادلاو و 
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وا رب  ار  دوخ  دـنک  نیا  زج  رگا  دـنک و  مالعا  وا  هب  ار  دوخ  یگداـمآ  دنابـسچب و  دوخ  رـسمه  هب  فاـحل  ریز  ار  دوخ  دروآ و  نوریب 
« .تسا هدرکن  هضرع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  هک  هدومن  لـقن  ج 3/389 » « ) هیقفلا هرـضحیال  نم   » باـتک رد  قودـص  موحرم  (1)
دنک یم  هقردب  ارم  موش  یم  جراخ  نوچ  دیآ و  یم  نم  لابقتسا  هب  موش  یم  لزنم  دراو  نوچ  هک  مراد  يرـسمه  نم  تفگ : دیـسر و 

هک نادب  يا  هدرک  ادـیپ  هودـنا  يزور  قزر و  يارب  رگا  تسیچ ؟ يارب  وت  هودـنا  دـیوگ : یم  نم  هب  دـنیب  یم  نیگهودـنا  ارم  نوچ  و 
دایز ار  وت  هودنا  ادخ  سپ  یکانهودنا  يا و  هتشادنرب  يا  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  رگا  تسا و  هدرک  ار  وت  يزور  تنامـض  دنوادخ 

.دنک

شاداپ فصن  تسا و  دنوادخ  نازادرپراکو  لاّمع  زا  نز  نیا  : » دومرف دینـش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .تساراد ار  دیهش 

عورشم ریغ  ياه  هار  زا  رسمه  تبحم  بلج 

يارب هچرگ  تسا ؛ هریبک  ناـهانگ  زا  رفک و  بجوم  مارح و  یلمع  تاـمرحم و  زا  هدـش  تبث  یهقف  بتک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  رحس ،
.دوش یم  هتفریذپ  یتخس  هب  رحاس  هبوت  دننک و  یم  تنعل  ار  رحاس  نیمز  اه و  نامسآ  هکئالم  .دشاب  رسمه  هقالع  تبحم و  بلج 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا ،  مهیلع  شناردـپ  زا  رقاب ، ماما  زا  قداص ، ماما  زا  ملـسم ، نب  لیعامـسا  زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(2)
ار وا  و   ] ما هداد  ماجنا  يراک  وا  تبحم  بلج  يارب  مراد و  ییوخدنت  رهوش  نم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ینز  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و 

هب ات  ما ] هدومن  رحس 

120  : ص

علخت اهجوز  یلع  اهسفن  ضرعت  یّتح  مانت  نا  ٍهأرمإل  ّلحیال  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  قالخألا  مراکم  نع  هیفو  - 3(1 - ) 1
مرحی قالخألا ص 124 ) مراکم  ردـصملا -   ) .تضرع دـقف  کلذ  تلعف  اذاف  هدـلجب  اهدـلج  قزلتف  هفاـحل  یف  هعم  لخدـت  اـهبایث و 

هّبحملا بلجل  ناک  نا  رحسلا و 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  هیبا  نع  دـمحم  نبرفعج  نع  ...هیقفلا  نع  لـئاسولا  - 1(2 - ) 2

ِکل ٍّفأ   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهل  لاقف : ّیلع ، هفطعأل  ائیـش  تعنـص  ّینا  و  هظلغ ، ّیلع  هب  اجوز و  یل  ّنإ  هتلأس  هأرمـأل 
« ضرألا تاوامسلا و  هکئالم  رایخألا و  هکئالملا  کتنعل  و  نیطلا ، تردک  و  راحبلا ، تردک 
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يدرک و هدولآ  ار  نیمز  اهایرد و  داب ! وت  رب  ّفا  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .درادب  تسود  ارم  دـنک و  هجوت  نم 
« .دننک یم  تنعل  ار  وت  نیمز  اه و  نامسآ  رد  ادخ  هتسیاش  هکئالم 

دوب لوغشم  تدابع  هب  ار  اه  بش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  نآ  زا  سپ  دش و  نامیشپ  نز  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  ربخ  نیا  یلو  دوش  هدیزرمآ  ات  درک  نت  هب  ار  تاناویح  تسوپ  دیشارت و  ار  دوخ  رس  یتحاران ] زا   ] و

« .ددرگ یمن  هتفریذپ  وا  هبوت  دوش و  یمن  لوبق  وا  زا  اهنیا  : » دومرف دیسر  هلآ  و 

رهوش ریغ  يارب  نز  شیارآ 

رد دوخ ، رهوش  مشخ  اب  هک  ینز  ره  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  هعیـشلا ، لـیاسو  باـتک  رد  - 1(2)
« .دوش یضار  وا  رهوش  ات  دریذپ  یمن  وا  زا  ار  يزامن  چیه  دنوادخ  دروآ ، حبص  هب  ار  بش  دشاب ، قح  هب  وا  مشخ  هک  یتروص 

دننامه هک  نیا  ات  دریذپ  یمن  وا  زا  ار  يزامن  چیه  دـنوادخ  دـنک  وبـشوخ  ار  دوخ  شرهوش ، ریغ  يارب  هک  ینز  ره  : » دومرف و  - 2(3)
« .دنک هبوت ]  ] لسغ تشز [  ] لمع نیا  زا  تبانج  لسغ 

دنک وبشوخ  ار  دوخ  هک  ینز  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد 
« .ددرگزاب دوخ  هناخ  هب  ات  دوب  دهاوخ  ...و ] هکئالم  ادخ و   ] تنعل دروم  دوش  جراخ  هناخ  زا  و 

رهوش هزاجا  نودب  دیابن  نز  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و  - 3(4)

121  : ص

ّنإ لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  کلذ  غلبف  حوسملا  تسبل  اهـسأر و  تقلح  اهلیل و  تماق  اهراهن و  هأرملا  تماـصف  لاـق : (1 - ) 1
هطخست اهجوز و  ریغل  نّیزنت  یتلا  هأرملا  ءازج  هیقفلا ج 2/143 ) لئاسولا ج 14/184 -   ) .اهنم لبقیال  کلذ 

اهنم لّبقتی  مل  ٍّقح  یف  طخاس  اهیلع  اهجوز  تتاب و  ٍهأرما  امّیأ  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1(2 - ) 2
.اهتبانج نم  اهلـسغک  اـهبیط  نم  لـستغت  یّتح  هالـص  اـهنم  هّللا  لـبقی  مل  اـهجوز  ریغل  تبّیطت  هأرمإ  اـمّیا  اـهنع و  یـضری  یّتح  هـالص 

لئاسولا ج 14/113) )
اهتیب نم  تجرخ  تبّیطت و  ٍهأرما  ّيا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(3 - ) 3

( ردصملا  ) .تعجر ام  یتم  اهتیب  یلا  عجرت  یّتح  نعلت  یهف 
اهتیب نم  هأرملا  جرخت  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  یهن  لاق : یهانملا  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(4 - ) 4

یلص یهن  اهتیب و  یلا  عجرت  یّتح  سنإلا  ّنجلا و  نم  هیلع  ّرمت  یش ٍء  ّلک  ءامسلا و  یف  کلم  ّلک  اهنعل  تجرخ  ناف  اهجوز  نذا  ریغب 
ردصملا ص 114)  ) .رانلاب اهقرحی  نا  هّللا  یلع  اّقح  ناک  تلعف  ناف  اهجوز  ریغل  نّیزتت  نا  هلآ  هیلع و  هللا 
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تنعل ار  وا  دـننک  یم  دروـخرب  وا  هب  سنا  نج و  زا  هک  ره  نامـسآ و  هکئـالم  همه  دوـش  جراـخ  رگا  دوـش و  جراـخ  هناـخ  زا  دوـخ 
« .ددرگرب دوخ  هناخ  هبات  درک  دنهاوخ 

« .دنازوسب خزود ]  ] شتآ هب  ار  وا  هک  تسا  قح  ادخ  رب  دنک  نینچ  رگا  دنک و  تنیز  دوخ  رهوش  ریغ  يارب  نز  تسا  مارح  : » دومرف و 

« مدیدن ریخ  وت  زا  نم  : » دیوگب دوخ  رهوش  هب  هک  ینز  ره  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
« .تفر دهاوخ  نیب  زا  وا  تادابع  لامعا و 

رگیدکی هب  رهوش  نز و  رازآ 

هب هک  ینز  ره  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لامعألا ، باقع  باـتک  زا  هعیـشلا ، لـیاسو  باـتک  رد  (2)
.دیامن مهارف  ار  وا  تیاضر  دـنک و  يرای  ار  وا  هک  یتقو  ات  دریذـپ  یمن  ار  وا  ریخ  لامعا  زامن و  دـنوادخ  دـناسر ، رازآ  دوخ  رـسمه 

يارب يدوس  دیامن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ییاه  لام  دنک و  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  ینامالغ  دریگب و  هزور  رمع  مامت  رد  رگا  ینز ، نینچ 
« .دوش یم  شتآ  دراو  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تشاد و  دهاوخن  وا 

، دنک ملظ  وا  قح  رد  دناسر و  رازآ  دوخ  رسمه  هب  رگا  مه  درم  : » دومرف سپس 

122  : ص

دقف اریخ  کهجو  نم  ّطق  تیار  ام  اهجوزل : تلاق  ٍهأرما  امّیا  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  جاّرد  نب  لیمج  نع  هیف  و  - 4(1 - ) 1
قحریغب رخالا  يذؤی  نا  نیجوزلا  نم  ّلک  یلع  مرحی  لئاسولا ج 14/115 )  ) .اهلمع طبح 

هیلع و هللا  یلـص  ّیبّنلا  نع  ضیرملا  هدایع  یف  مّدقت  دنـسب  لامعألا ) باقع   ) یف نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  لئاسولا  - 1(2 - ) 2
تماـق و رهّدـلا و  تماـص  نا  هیـضرت و  هنیعت و  یّتح  اـهلمع  نم  هنـسحال  اهتالـص و  هّللا  لـبقی  مل  هیذؤت  هأرما  هل  ناـک  نم  لاـق : هلآ 

لجّرلا یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ّمث  رانلا  درت  نم  لّوأ  تناک  هّللا و  لیبس  یف  لاومألا  تقفنا  باقرلا و  تقتعأ 
اهیلع ربصی  هّرم  ّلکب  هل  هّللا  هاطعأ  هبـستحا  هتأرما و  قلخ  ءوس  یلع  ربص  نم  املاظ و  ایذؤم  اهل  ناک  اذإ  باذـعلا  رزولا و  کلذ  لـثم 

لبق هبقعت و  نا  لبق  تتام  ناف  جـلاع  لمر  لثم  هلیلو  موی  لک  یف  رزولا  نم  اهیلع  ناک  هئـالب و  یلع  بّویا  یطعا  اـم  لـثم  باوثلا  نم 
ربصت مل  هقفاوت و  مل  هأرما و  هل  تناک  نم  راّنلا و  نم  لفسألا  كردلا  یف  نیقفانملا  عم  هسوکنم  همایقلا  موی  ترشح  اهنع  یـضری  نا 

.کلذک تمادام  اهیلع  هّللا  بضغ  رانلا و  اهب  یقتت  هنـسح  اهل  هّللا  لبقی  مل  هیلع  ردـقی  ملام  هتلمح  هیلع و  تقـش  هّللا و  هقزر  ام  یلع 
لئاسولا ج 14/116) )
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هک یتبون  ره  لباقم  رد  دنوادخ  دنک  ربص  دوخ  رـسمه  یقلخدب  رب  ادخ  يارب  هک  يدرم  ره  تشاد و  دهاوخ  ار  یباذع  هانگ و  نینچ 
لمر هزادنا  هب  زور  هنابش  ره  رد  نز  نآ  هانگ  داد و  دهاوخ  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  بّویا  ترضح  شاداپ  دنک  یم  ربص  وا  یقالخادب  رب 

دهاوخ رارق  خزود  لفـسا  كَرَد  رد  رـس  زا  نیقفانم  اب  تمایق  رد  دریمب  درم  نآ  تیاضر  نودـب  رگا  و  دـشاب ، یم  جـلاع  نابایب  ياـه 
.تفرگ

يزیچ هب  راداو  ار  وا  دریگب و  تخـس  وا  رب  دنکن و  ربص  وا  یگدنز  رب  دشابن و  قفاوم  وا  اب  نز  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  ینز  هک  یـسک  و 
هک یماگنه  ات  دنک و  یمن  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  وا  دریذپ و  یمن  نز  نآ  زا  ار  یکین  لمع  چیه  دنوادخ  درادـن  ار  نآ  ناوت  هک  دـنک 

« .تشاد دهاوخ  مشخ  وا  رب  دنوادخ  دشاب  یقالخا  نینچ  ياراد 

ای دنکن و  نیمأت  یسنج  لیاسم  هب  تبـسن  ار  وا  زاین  هکتـسا  نیا  دراد  یم  اور  دوخ  رهوش  هب  نز  هک  ییاهرازآ  زا  یکی  دیوگ : فلؤم 
.دننک یم  تنعل  هکئالم  ار  ینز  نینچ  .دزادنا  ریخأت  هب  ای  دهدن و  ماجنا  ار  وا  هتساوخ  دهد و  رازآ  ار  وا  ندرک ، نیکمت  رد 

زامن : » دومرف اه  نز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 2(1)
« .دییامن عونمم  يریگ  هرهب  زا  ار  شیوخ  نارسمه  ات  دینکم  ینالوط  ار  دوخ 

لوسر تمدـخ  تشاد  هک  یتجاح  يارب  ینز  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 3(2)
نز نآ  .یـشاب  تافّوسم  ياه  نز  زا  وت  دیاش  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ار وا  وا  رـسمه  نوچ  هک  دشاب  یم  ینز  نم  دوصقم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننایک ؟ تافّوسم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ :
هب وا  رـسمه  نوچ  دیابرب و  باوخ  ار  وا  ات  دنک  یم  لطعم  ار  وا  یپایپ  وا  دنک  یم  یـسنج  لیاسم  تساوخرد  وا  زا  دیامن و  یم  بلط 

ات دننک  یم  تنعل  ار  نز  نآ  هکئالم  دور  یم  باوخ 

123  : ص

ّنلوطتال ءاسنلل : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع  یفاـکلا  نع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
عورفلا ج 2/61) لئاسولا ج 14/117 -   ) .ّنکجاوزا نعتمل  ّنکتالص 

کلعل اهل : لاقف  هجاحلا  ضعبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تتأ  هأرما  ّنإ  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  هنع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
یّتح هفّوست  لزت »  » لازتالف هجاحلا  ضعبل  اهجوز  اهوعدـی  یتلا  هأرملا  لاق  هّللا ؟ لوسر  اـی  تاـفّوسملا  اـم  و  تلاـق : تاـفّوسملا ؟ نم 

عورفلا ج 2/61) ردصملا ص 117 -   ) .اهجوز طقیتسی  یّتح  اهنعلی  هکئالملا  لازتال  یتلا  کلتف  مانیف  اهجوز  سعنی 
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« .دوش رادیب  باوخ  زا  وا  رهوش  هک  یتقو 

رسمه هب  ناسحا  قافرا و 

ملظ میتی و  قح  عییضت  دننامه  وا ، هب  ملظ  نز و  قح  عییضت  هکدوش  یم  هدافتسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياه  هیـصوت  نانخـس و  زا 
لیمحت وا  هب  يزیچ  وا  ناوت  زا  شیب  دـننک و  تشذـگ  وا  ياهاطخ  زا  قاـفرا و  نز  هب  هک  تسا  مزـال  ساـسا ، نیارب  .دـشاب  یم  وا  هب 

ار نز  قح  هک  یـسک  تسا  نوعلم  دـیامن و  قاـفرا  ناـسحا و  دوخ  رـسمه  هب  نارگید  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  دوشن و 
شمارآ یگدنز و  يافـص  ات  دومن  يرادهگن  یبوخ  هب  دیاب  ار  تناما  تسادخ و  تناما  نز  هک  ارچ  دـنک ، ملظ  وا  هب  دـیامن و  عیاض 

.ددرگ رارقرب  هداوناخ  رد 

: مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  ییاه  هشوگ  هب  کنیا 

سکره دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  هعیشلا ، لیاسو  باتک  رد  - 1(1)
« .دراذگ عیاض  ار  وا  دیابن  ددرگ  دنم  هرهب  وا  زا  دیامن و  باختنا  يرسمه 

« .دنشاب یم  ناوتان  فیعض و  ود  نیا  هک  میتی  نز و  قح  هراب  رد  دیسرتب  ادخ  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2(2)

مّحرت نانآ  هب  هدوب  هاگآ  نانآ  ندوب  فیعـض  زا  نوچ  دـنوادخ  دنـشاب و  یم  اـه  نز  تشهب  رد  نیفعـضتسم  رتشیب  : » دومرف و  - 3(3)
« .تسا هدومن 

ّتیصو نمض  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  لقن  قودص  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(4)
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 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 هجوزلل مارکإلا  ناسحإلا و  (1 - ) 1
عورفلا ج 2/61) لئاسولا ج 14/119 -  ) .اهعیّضیالف اهذّختا  نم  هبعل  هأرملا  اّمنا 

( ردصملا  ) .ءاسنلا میتیلا و  کلذب  ینعی  نیفیعضلا  یف  هّللااوّقتا  مالسلا :  هیلع  لاق  و  - 2(2 - ) 2
( ردصملا ) .ّنهمحرف ّنهعض  هّللا  ملع  ءاسنلا  نیفعضتسملا  نم  هّنجلا  لها  رثکا  مالسلا :  هیلع  لاق  و  - 3(3 - ) 3

 : مالـسلا هیلع  هلوق  یلا  هوحن  هّیفنحلا  نبدمحم  هدـلول  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هّیـصو  یلا  هدانـساب  قودـصلا  نع  هیف  و  - 4(4 - ) 4
ردصملا ص120)  ) .کشیع وفصیل  اهل  هبحصلا  نسحا  ٍلاح و  ّلک  یلع  اهرادف  دازو : هنامرهقب  تسیلو 
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همه رد  سپ  .يروآ  راشف  وا  رب  هک  تسین  نامرهق  وا  تسا ، فیطل  قیقر و  لگ  دننامه  نز  : » دومرف هیفنحلا  نبدمحم  دوخ  دـنزرف  هب 
« .ددرگ نیریش  افص و  اب  وت  یگدنزات  نادرگوکین  وا  اب  ار  دوخ  ترشاعم  نک و  ارادم  وا  اب  روما  تالاح و 

هداد و رارق  نز  کلام  مّیق و  ار  درم  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 5(1)
رسمه هب  دشابرارقرب و  تبحم  حالـص و  شرـسمه  وا و  نیب  هک  يدرم  رب  داب  ادخ  تمحر  سپ  .تسا  هداد  وا  تسد  هب  ار  نز  رایتخا 

« .دنک ناسحا  دوخ 

عیاض ار  دوخ  رـسمه  هک  یـسک  تسا  نوعلم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 6(2)
« .دنکن نیمأت  ار  وا  یگدنز  دراذگ و 

« .دیامن يرود  وا  زا  دشابن و  دوخ  رسمه  رانک  رد  دنک و  یگدنز  يرهش  رد  يدرم  هک  تسا  تّورم  زا  رود  : » دومرف و 

رد هک  دنتسه  ییارسا  دننامه ]  ] یسک ره  هداوناخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(3)
« .دوشن هتفرگ  وا  زا  تمعن  ات  دهد  شیاشگو  تعسو  دوخ  هداوناخ  هب  دیاب  هدومن  اطع  تمعن  ادخ  سکره  هب  سپ  .دنیوا  تسد  ریز 

دننک یم  هجوت  رتشیب  دوخ  نارسمه  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهامش  نیرتهب  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 
« .منک یم  هجوت  دوخ  نارسمه  هب  امش  زا  رتشیب  نم  و 

رسمه هب  ناسحا  رایعم  یتسود و  رسمه  شاداپ 

اهدرم هک  هداد  روتسد  هتسناد و  شزرا  تلیضف و  کی  ار  رسمه  هب  هقالع  مالسا  (4)

125  : ص

هکّلم دـق  ّلجوّزع  هّللا  ّناف  هتجوز  نیب  هنیب و  امیف  نسحا  ادـبع  هّللا  محر  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  ...یفاـکلا  نع  هیفو  - 5(1 - ) 1
لئاسولا ج 14/122)  ) .اهیلع مّیقلا  هلعج  اهتیصان و 

( ردصملا  ) .لوعی نم  عیض  نم  نوعلم  نوعلم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : و  - 6(2 - ) 2
لعفی مل  ناف  هءارسا  یلع  عّسویلف  ٍهمعنب  هیلع  هّللا  معنا  نمف  هؤارـسا  لجرلا  لایع  مالـسلا :  هیلع  نسحلاوبا  لاق  لاق و  هیف : و  - 7(3 - ) 3

( ردصملا ) .یئاسنل مکریخانا  هئاسنل و  مکریخ  مکریخ  الأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  لاق : هیف  .همعنلا و  کلت  لوزت  نا  کشوا 
مهورذحاف مکل  اّودع  مکدالواو  مکجاوزا  نم  ّنإ  اونمآ  نیذلا  اهّیا  ای  هناحبـس : هّللا  لاق  ّنهتارادمب  رمألا  ءاسنلا و  ّبح  لضف  (4 - ) 4

هیآ 14) نباغتلا  هروس   ) .میحر ٌروفغ  هّللا  ّناف  اورفغت  اوحفصت و  اوفعت و  نا  و 
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، رگید يوس  زا  .دـنیامن  محرت  نانآ  هب  دـنرذگرد و  ناکما  دـح  رد  نانآ  ياهاطخ  زا  دـننک و  يراگزاس  ارادـم و  دوخ  نارـسمه  اـب 
مالـسا .درکن  تعاطا  يوریپ و  نانآ  زا  دوب و  رذـحرب  دـیاب  زین  ناـنآ  رـش  زا  هدومرف : هدومن و  دزـشوگ  مه  ار  هلأـسم  نیا  ياـه  تفآ 

یم هک  ییاج  ات  دومن  کمک  نانآ  هب  هناخ  رد  ناکما  دـح  رد  دـیاب  هک  تسا  هداد  روتـسد  هدـش و  روآدای  زین  ار  نارـسمه  تاـمحز 
یم مهارف  ار  نانآ  شیاسآ  هنیمز  دـننک و  یم  ناـسحا  تبحم و  رتشیب  دوخ  نارـسمه  هب  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  اـهدرم  نیرتهب  دـیامرف :

.دنیامن

نیا زا  کیره  رگا  نیاربانب  .تسا  یمالـسا  دودح  تاررقم و  نانآ  ندومن  داش  نارـسمه و  هب  هقالع  ناسحا و  تشذـگ و  رایعم  هتبلا 
هب تبـسن  دـهاوخب  یـسک  رگا  لاثم  يارب  .دوب  دـهاوخن  بولطم  دوش  لصاح  یمالـسا  دودـح  تاروتـسد و  زا  فلخت  هارمه  لیاسم 
رد تقیقح ، رد  دیامن ، مهارف  شیاسآ  وا  يارب  ای  دـیامن و  داش  ار  وا  ای  دـنک و  ناسحا  مارح  لمع  هانگ و  کی  ماجنا  اب  دوخ  رـسمه 

.دشاب نآ  بلاط  ینادان  تلاهج و  لیلد  هب  رسمه  نآ  هچرگ  تسا ؛ هتشاداور  متس  وا  قح 

نانآ تعاطا  زا  یهن  اه و  نز  هب  ناسحا  ارادم و 

وا شنیرفآ  رد  یملظ  نیرت  کچوک  هدیرفآ و  دوخ  تمکح  قباطم  ار  يزیچره  تسا و  میکح  لاعتم  دنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
رد تسا و  هدومن  فیلکت  وا ، ناوت  زا  رتـمک  هکلب  ناوت ، هزادـنا  هب  ار  یـسکره  زین  فیلکت  ملاـع  رد  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ؛ دوجو 

یفال تاومـسلا و  یف  هّرذ  لاقثم  ملظَیال  « ؛ دومن دـهاوخ  هذـخاؤم  هداد  وا  هب  هک  يروعـش  لقع و  هزادـنا  هب  ار  یناسنا  ره  زین  تماـیق 
درم نز و  نیب  یتوافت  هلأسم  نیا  رد  تسا و  یناسنا  ره  ياوقت  تفرعم و  ینامسآ ، نایدا  رگید  مالسا و  رد  تداعـس  رایعم  ضرألا .»
نیا رگا  هک  دراد  دوجو  تقلخ  ماـظن  یلک  تمکح  قباـطم  ییاـه  لـضافت  اـه و  تواـفت  نز  درم و  تقلخ  رد  يرآ ، .درادـن  دوجو 

نز درم و  یگدنز  دشابن  اه  لضافت  اه و  توافت 
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دوخ نوناق  رد  هدیرفآ و  نینچ  ار  تادوجوم  شنیرفآ ، ماظن  تحلصم  ربانب  میحر  میکح و  قلاخ و  دنوادخ  دوش و  یم  لکشم  راچد 
موصعم دیاب  دنتسه و  نید  غیلبت  هب  رومأم  هک  ار  دوخ  ناربمایپ  تقلخ  هک  نانچ  تسا ؛ هداد  رارق  ار  ییاه  لضافت  توافت و  نینچ  زین 

هداد مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  هب  هک  يریبدت  لقع و  ملع و  ناوت و  تردق و  ساسا  نیمهرب  هدادن  رارق  مدرم  ریاس  دننام  دنـشاب  كاپ  و 
.تسا هدومرفن  تیانع  نارگید  هب 

لداع و ملاع و  یتسه و  کلام  هک  ار  دـنوادخ  دـیابن  یـسک  نولأُسی » مه  لعفی و  اّمع  لئـُسی  و ال   » نآرق هدومرف  هباـنب  هنیمز  نیا  رد 
لاؤس و دروم  ملظ  اـطخ و  یناداـن و  لـهج و  تلع  هب  دـیاب  هک  تسا  ناـسنا  نیا  هکلب  دـهد  رارق  لاؤـس  دروـم  تسا  میحر  میکح و 

.دریگ رارق  هذخاؤم 

درم لضافت  اـی  تواـفت و  زا  یکاـح  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتاروتـسد  بلاـطم و  ادـخ  ياـیلوا  نانخـس  نآرق و  رد  رگا  ور ، نیا  زا 
تدابع شزرا  نیرتالاب  ییوس ، زا  .تسا  هدوب  نآ  شنیرفآ  ماظن  ياضتقم  هکلب  هدوبن  تمکح  نودـب  اـعطق  دـشاب ، یم  نز  هب  تبـسن 

ّرـس ای  تسنادن و  ار  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  هفـسلف  تمکح و  نمؤم ، ناسنا  رگا  تسا و  دـنوادخ  تاریدـقت  هب  تیاضر  ناسنا ، کی 
.دنک زاب  راکنا  هب  نابز  دیابن  دوبن  راکشآ  وا  رب  نآ 

؛ » ...کتلاهج یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یش ء  کیلع  لکشا  نا  و  : » دومرف دوخ  نادنزرف  نارای و  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هدهع هب  ار  نآ  یتسنادن  ار  نآ  ّرـس  يدرک و  ادـیپ  یلکـشم  نیوکت  تقلخ و  ملاع  هب  تبـسن  ای  دـنوادخ و  ماکحا  مهف  رد  رگا  ینعی 

اب يواـسم  تسا و  نآ  راـکنا  قح و  هب  ِضارتعا  نیا ، هک  ارچ  نکم ؛[  ضارتـعا  دـنوادخ  نوناـق  هب  راذـگ و  دوخ  یناداـن  تلاـهج و 
[. دوب دهاوخ  رفک  ای  كرش و 

: مینک یم  هجوت  عوضوم  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  نآرق و  تایآ  زا  یشخب  هب  کنیا 

زا سپ  دنتسه ، امـش  نمـشد  امـش  نادنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  هک  دینادب ] ، ] نامیا لها  يا  : » دیامرف یم  نباغت  هروس  رد  دنوادخ 
[. دسرن امش  هب  نانآ  زا  یبیسآ  هک   ] يدشاب رذحرب  نانآ 

نینچ نادنزرف  نارسمه و  زا  یضعب  اهنت  هک  دوش  یم  نشور  هکرابم  هیآ  نیا  زا 
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اه نز  نارسمه و  همه  هک  تسین  نینچ  دراد و  تیعون  هبنج  زین  دیآ  یم  یپ  رد  هک  یتایاور  ساسا ، نیمهرب  .نانآ  همه  هن  دنتـسه و 
.دنشاب نینچ 

یلو .دنشاب  رترب  اهدرم  زا  يرایسب  زا  ریبدت  لقعت و  لامک و  بتارم  رد  نانآ  زا  یضعب  اسب  هچ  دنتسه و  ناوارف  زین  لامک  اب  ياه  نز 
هب یناوارف  دارفا  اهدرم ، نایم  زا  اما  دـنا  هدیـسر  لامک  یلاع  لحارم  هب  رفن  دـنچ  اـهنت  اـه  نز  نیب  رد  هدـمآ ، تاـیاور  رد  هچنآ  قبط 

.دنا هتفای  تسد  لامک  یلاع  لحارم 

هک هدومن  لقن  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  قداص ، ماما  زا  دوخ ، دنـس  اب  قودـص ، یلاما  عیارـشلا و  للع  زا  یـسلجم ، همـالع  - 1(1)
تلع نیا  هب  دومن و  تیاکش  ترضح  نآ  هب  دوخ  ياه  نز  دنـسپان ] قالخا  رازآ و   ] زا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  يدرم 

: دومرف دومن و  داریا  يا  هبطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ار نآ  ریبدت  یگدنز و  دینادن و  نیما  دوخ  لاوما  هب  تبسن  ار  نانآ  دینکن و  يوریپ  اه  نز  زا  یتیعقوم  چیه  زیچ و  چیه  رد  مدرم ! يا  »
ام هک  ارچ  دننک ؛ یم  یچیپرـس  دوخ  کلام  رما  زا  دنزادنا و  یم  تکاله  هب  ار  دوخ  دیراذگ  دازآ  ار  نانآ  رگا  دیراذگماو ؛ نانآ  هب 

و دنتـسین ، ابیکـش  رباص و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  توهـش و  ماگنه  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  اوقت  زاین  ماگنه  رد  نانآ  هک  میا  هتفاـیرد 
هویش ییاناوت  لاح  رد  هچ  یناوتان و  لاح  رد  هچ  يدنـسپدوخ ، تسا و  نانآ  دوجو  همزال  يریپ ، ماگنه  رد  یتح  يزاورپدنلب  ربکت و 

یم دای  هب  ار  اه  يدب  دننک و  یم  شومارف  ار  اه  یبوخ  دنتـسین ؛ رکاش  ار  ادخ  دـنوش  جراخ  یتسدـگنت  زا  هک  ماگنه  نآ  .تسا  اهنآ 
دیاب ور  نیا  زا  دنناطیش ؛ نارازگراک  نانآ  .دنهد  یم  همادا  دوخ  یـشکرس  نایغط و  هب  دننز و  یم  تمهت  رگیدکی  هب  ناوارف  دنروآ ؛

هب ور  دیاش  ات  دینکن  یتشرد  نانآ  اب  نخس  رد  دییامن و  ارادم  نانآ  اب  زیچ  همه  رد 

128  : ص

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  نم  لجر  یکش  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع  یلامألا  للعلا و  نع  راحبلا  - 1(1 - ) 1
، لایعلارما نربّدی  ّنهورذـتال  ٍلام و  یلع  ّنه  ونمأت  الو  ٍلاح ، یلع  ءاسنلا  اوعیطتال  سانلارـشاعم  لاقف : ابیطح  مالـسلا  هیلع  ماقف  هءاسن 

نع ّنهل  ربصـال  و  ّنهتجاـج ، دـنع  ّنهل  عروـال  ّنهاندـجو  اـّناف  لاـملارما ،: نودـع  کـلاهملا و  ندروا  ندرا  اـم  نـکرت و  نا  ّنّهناـف 
نظفحی ریخلا و  نیـسنی  لیلقلا ، نعنم  اذا  ریثکلا  نرکـشیال  نزجع ، نا  قحال و  ّنهب  بجعلا  و  نربک ، نا  مزال و  ّنهل  حذبلا  ّنهتوهش ،
ّنـسحی ّنهلّعل  لاقملا  ّنهل  اونـسحا  ٍلاح و  ّلک  یلع  ّنهورادـف  ناطیـشلل ، نیّدـصتی  و  نایغطلاب ، نیدامتی  و  ناـتهبلاب ، نتفاـهتی  ّرـشلا ،

یلامألا ص 206) للعلا ص 512  راحبلا ج 103/223   ) .لاعفلا
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[.« دنرادرب تسد  دوخ  دنسپان  ياهراک  زا  و   ] دنورب حالص 

دب نانز  زا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ ، زا  رقاب ، ماما  زا  قودص ، یلاما  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(1)
رکنم هب  ار  امش  دننکن و  عمط  ات  دینک  یچیپرس  نانآ  عورشم  ياهروتسد  اه و  هتـساوخ  زا  .دیـشاب  رذحرب  نانآ  نابوخ  زا  دیزیهرپب و 

« .دنرادناو عرش  فالخ  و 

وا دیاب  دنک  یم  باختنا  يرسمه  هک  یسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دانـسالا ، برق  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)
« .دیامن عیاض  ار  وا  دیابن  درب  یم  وا  زا  ار  دوخ  ياه  هرهب  نوچ  و  درادب ، یمارگ  ار 

انامه .نز  يرگید  میتی و  یکی  فیعض : ود  هراب  رد  دیسرتب  ادخ  زا  دیسرتب ، ادخ  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 4(3)
« .دننک یم  یگدیسر  دوخ  نارسمه  هب  رتشیب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب 

ادخ لوسر  تمدخ  نانیشنارحص  زا  ینز  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عیارـشلا ، للع  زا  باتک ، نامه  رد  - 5(4)
ادـخ لوسر  نوچ  دوب و  وا  هارمه  يرگید  دوب و  هتفرگ  شود  هب  ار  یکی  هک  دوـب  كدوـک  ود  وا  هارمه  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومن  میـسقت  دوخ  دـنزرف  ود  نیب  ار  نآ  وا  داد و  وا  هب  نان  صرق  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
« .دندوب یم  تشهب  لها  دندرک  یمن  ینارسوه  دایز  دندرازگ و  یم  زامن  رگا  یتبحم  اب  ياه  نز  نینچ  »

129  : ص

مکنرما ْنا  ٍرذـح  یلع  ّنهراـیخ  نم  اوـنوک  ءاسنلارارـش و  اوّـقتا  مالـسلا :  هـیلع  نینمؤـملاریما  لاـق  ...یلاـمالا  نـع  هـیف  و  - 2(1 - ) 1
یلامألا ص 304) ردصملا ص 224   ) .رکنملا یف  مکنم  نعمطی  الیک  ّنهوفلاخف  فورعملاب 

.اهعیّضیالف اهذّختا  نمف  هبعل  مکدحا  هأرما  اّمناف  اّمناف  اهمرکیلف  ًهأرما  ذّختا  نم  لاق : مالسلا  هیلع  رقابلا  نع  هیف  و  - 3(2 - ) 2
مکراـیخ مکراـیخ  ّناـف  هأرملا  میتـیلا و  نیفیعـضلا : یف  هّللا  اوّقتا  هّللا  اوّقتا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...هیف  و  - 4(3 - ) 3

راحبلا ج 103 ص 224)  ) .هلهأل
نایّبص اهعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلا  هیدابلا  لها  نم  هأرما  تءاج  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق  ...للعلا  نع  هیف  و  - 5(4 - ) 4

تالماحلا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقفامهنیب  هتقلفف  اصرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  اهاطعاف  یـشمی ، رخآ  ادحاو و  هلماح 
ردصملا ص 227)  ) .هّنجلا ّنهتایّلصم  تلخدل  ّنهبعل  هرثک  الول  تامیحرلا 
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تروشم اه  نز  اب  يّرـس  ياهراک  رد  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  قالخألا ، مراـکم  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 6(1)
، دور یم  نیب  زا  وا  ریخ  دـنام و  یم  یقاب  وا  ّرـش  دوش  ریپ  نوچ  نز  انامه  .دـییامنن  يوریپ  نانآ  زا  يدـنواشیوخ  لیاسم  رد  دـینکن و 
وا ریخ  دور و  یم  نیب  زا  وا  ّرـش  دوش  ریپ  نوچ  درم  یلو ] [ ؛ دوش یم  رگـشاخرپ  دـنت و  وا  ناـبز  میقع و  وا  محر  فرطرب و  وا  لاـمج 

« .ددرگ یم  مکحتسم  وا  يأر  تباث و  وا  لقع  فرطرب و  وا  لهج  ینادان و  دنام ، یم  یقاب 

« .تسا نوعلم  دهدب  دوخ  نز  تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز  ریبدت  هک  يدرم  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 7(2)

« .تساه نز  اب  تفلاخم  رد  تکرب  : » دومرف و  - 8(3)

هب ار  وا  دـنوادخ  دـنکب  تعاطا  ینارـسوه ) هاـنگرد و   ) دوخ رـسمه  زا  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 9(4)
اه یـسورع  یمومع و  ياه  مامح  هب  دهد  هزاجا  ار  وا  : » دومرف تسا ؟ یتعاطا  هنوگچ  نآ  دش : لاؤس  .دـنکفا » یم  شتآ  رد  تروص 

« .دشوپب كزان  سابل  دورب و  یناوخ  هزاوآ  تاسلج  دایعاو و 

زا دعب  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هغالبلا ، جهن  رد  - 10(5)

130  : ص

بهذ تربک  اذا  هأرملا  ّنإ  هبارق  يذ  یف  ّنهوعیطتال  و  يوجنلا ، یف  ّنهورواـشتال  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هیف  و  - 6(1 - ) 1
تبث امهریخ  یقب  هیرطش و  ّرش  بهذ  ربک  اذا  لجرلا  ّنإ  و  اهناسل ، ّدتحا  اهمحر و  مقع  اهلامج و  بهذ  امهّرـش : یقب  اهیرطـش و  ریخ 

قالخألا ص 265) مراکم  نع  ردصملا   ) .هلهج ّلق  هیأر و  مکحتسا  هلقع و 
.نوعلم وهف  هأرما  هّربدت  ٍءارما  ّلک  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق  قالخألا : مراکم  نع  هیف  و  - 7(2 - ) 2

( ردصملا  ) .هکربلا ّنهفالخ  یف  مالسلا :  هیلع  لاقو  - 8(3 - ) 3
بلطت لاق : هعاطلا ؟ کلت  ام  و  لاق : رانلا  یف  ههجو  یلع  هّللا  هّبکا  هتأرما  عاطا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  و  - 9(4 - ) 4

( ردصملا ) .اهبیجیف قاقرلا  بایثلا  تاحیانلا و  نادیعلا و  تاسرعلا و  تامامحلا و  یلا  باهذلا  هیلا 
صقاون ءاسنلا  ّنا  سانلارـشاعم  ءاسنلا : ّمذ  یف  لمجلا  برح  دـعب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لاق  هغـالبلا : جـهن  نع  راـحبلا  یف  و  - 10(5 - ) 5
ناصقن اّما  و  ّنهـضیح ، ماّیا  یف  مایـصلا  هالـصلا و  نع  ّنهتدوعقف  ّنهناـمیا  ناـصقن  اـّمأف  لوقعلا ، صقاون  ظوفحلا ، صقاون  ناـمیالا ،

، لاجرلا ثیراوم  نم  فاـصنالا  یلع  ّنهیثراومف  ّنهظوطح  ناـصقن  اـّما  و  دـحاولا ، لـجرلا  هداهـشک  ّنهنم  نیتأرما  هداهـشف  ّنهلوقع 
راحبلا ج 103/228)  ) .رکنملا یف  نعمطیال  یّتح  فورعملا  یف  ّنهوعیطتال  و  ٍرذح ، یلع  ّنهرایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارش  اوّقتاف 
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؛ دنتسه صقان  لقع  ثراو و  نامیا  تهج  زا  اه  نز  یتسارب  مدرم ! يا  : » دومرف نانز  شهوکن  تمذم و  رد  لمج  گنج  زا  نتشگزاب 
تـسا نیا  نانآ  لقع  ندوب  صقان  لیلد  و  دـننام ، یم  زاب  هزور  زامن و  زا  ضیح  مایا  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  نامیا  ندوب  صقان  لـیلد 

ثرا فصن  نانآ  ثرا  هک  تسا  نیا  نانآ  ثرا  ندوب  صقان  لیلد  و  دشاب ، یم  درم  کی  تداهـش  دننام  نانآ  زا  رفن  ود  تداهـش  هک 
« .دشاب یم  اهدرم 

رد ات  دـینکن  تعاطا  نانآ  زا  بوخ  ياهراک  رد  .دیـشاب  رذـحرب  زین  بوخ  ياه  نز  زا  دـینک و  زیهرپ  دـب  ياه  نز  زا  : » دومرف سپس 
« .دنیامنن بلط  امش  زا  ار  ادخ  تیصعم  فالخ و  لامعا  دننکن و  عمط  امش 

مالسا رد  نز  قوقح  يایحا 

یم روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  برعلا  هریزج  مدرم  مالـسا ، زا  لـبق  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  زین  نآرق  رد  هدـش و  تبث  خـیرات  رد 
دنتخادنا و یم  ریز  هب  رـس  يراسمرـش  زا  نانآ  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  يرتخد  دـنزرف  هک  دـش  یم  هداد  ربخ  نانآ  هب  نوچ  دـندرک و 

.دنیامن روگ  هب  هدنز  ار  وا  ای  دننک و  يرادهگن  ّتلذ  يراوخ و  اب  ار  رتخد  نآ  هک  دندنام  یم  ریحتم  دش و  یم  هایس  ناشیاه  تروص 

يرتشیب تبحم  هک  هدش  هداد  روتسد  تسا و  هدش  يرتشیب  ییوجلد  رتخد  نادنزرف  زا  یلهاج ، گنهرف  فالخرب  مالـسا ، رد  یلو  (1)
ردـپ و هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  تسا  هدرمـش  تمعن  ار  رـسپ  نادـنزرف  تمحر و  ار  رتخد  نادـنزرف  مالـسا ، .دوشب  ناـنآ  هب 

یم مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  نتم  هب  کـنیا  .دنـشاب  یم  یهلا  تمحر  ییوجلد و  دروم  زین  دـنراد  رتخد  دـنزرف  هک  يرداـم 
: میرگن

131  : ص

نم موقلا  نم  يراوتی  میظک *  وه  اّدوسم و  ههجو  ّلظ  یثنالاب  مهدحا  رُّشب  اذا  و  هناحبس : هّللا  لاق  هدعب  مالـسإلا و  لبق  هأرملا  (1 - ) 1
تانبلا مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  و  - 1(58/ لحنلا  ) .نومکحی امءاس  ـالأ  بارتلا  یف  هّسدـی  ما  ٍنوه  یلع  هکـسمیأ  هبرّـشب  اـم  ءوس 

(251  / قالخالا مراکم  راحبلا ج 104/90   ) .اهنع لأُسی  معنلا  اهیلع و  باثی  نانسحلاف  همعن  نونبلا  تانسح و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  هک  هدـش  لقن  نارمح  نب  هزمح  زا  قالخالا ، مراکم  باتک  زا  راحب ، باـتک  رد  (1)
تسا رتخد  دنزرف  نآ  هک  تسناد  درم  نآ  نوچ  هدومرف و  اطع  درم  نآ  هب  يدنزرف  دنوادخ  هک  دروآ  ربخ  یصخش  سپ  دوب ، هتسشن 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  .تسا  ریخ  تفگ : وا  وت »؟ لاح  دش  هنوگچ  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دومن  رییغت  وا  گنر 
هک یلاـح  رد  مدـش  جراـخ  هناـخ  زا  نم  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : درم  نآ  دـیدرگ »؟ نوگرگد  وـت  لاـح  هچ  يارب  : » دوـمرف هلآ  هیلع و 

.تسا هدروآ  يرتخد  وا  هک  دش  هداد  ربخ  نم  هب  نونکا  دوب و  ندرک  نامیاز  لاح  رد  مرسمه 

یم يزور  ار  وا  دنوادخ  دنکفا و  یم  هیاس  وا  رب  نامـسآ  دریگ و  یم  شود  هب  ار  وا  نیمز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .ییوب یم  ار  نآ  هک  وت  يارب  تسا  یلگ  وا  دهد و 

تسوا و شود  هب  ینیگنس  راب  دشاب  رتخد  کی  بحاص  سکره  : » دومرف دومن و  باحـصا  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  سپس  (2)
طقاس وا  زا  يراوشد  راک  ره  داهج و  دشاب  رتخد  هس  بحاص  سک  ره  دـسرب و  وا  دایرف  هب  ادـخ [  ] دـشاب رتخد  ود  بحاص  سک  ره 
« .دیهدب وا  هب  ضرق  دینک و  محر  وا  هب  دیهد و  کمک  ار  وا  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ  دشاب ، رتخد  راهچ  بحاص  سک  ره  تسا و 

يارب تشهب  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  رتخد  ود  دش : هتفگ  .دوش » یم  مزال  وا  يارب  تشهب  دـنک  لّفکت  ار  رتخد  هس  سکره  : » دومرف و 
« .دوش یم  مزال  وا  يارب  تشهب  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  رتخد  کی  دش : هتفگ  .دوش » یم  مزال  وا 

يارب دیوگ : هک  هدش  لقن  دیعس  نب  نسح  زا  یشاّیع ، ریسفت  زا  باتک ، نامه  رد  (3)
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هربخاف لـجر  هدـنع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لـجر  یتا  ّهنا  هدانـساب  نارمح  نب  هزمح  نع  قـالخألا  مراـکم  نع  راـحبلا  (1 - ) 1
اّهنأ تربخأف  ضخمت  هأرملا  تجرخ و  لاق : لق ، لاق : ریخ  لاقف : کـلام ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـقف  لـجرلا  نولّریغتف  ٍدولومب 
یلع لبقا  ّمث  اهمّشت  هناحیر  یه  و  اهقزری ، هّللا  و  اهّلظت ، ءامـسلا  و  اهّلقت ، ضرألا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  هل  لاقف  هیراج ، تدلو 

ّلک داهجلا و  هنع  عضو  ثالث  هل  ناک  نم  و  هاثوغایف ، ناتنبا  هل  تناـک  نم  حودـفم و  وهف  هدـحاو  هنبا  هل  تناـک  نم  لاـقف : هباحـصا 
(251  / قالخألاراکم راحبلا ج 104/91   ) .هومحرا هّللادابع  ای  هوضرقا ، هّللادابع  ای  هونیعا ، هّللادابعایف  عبرا  هل  ناک  نم  و  هورکم ،

هللا یلـص  لاق  نیتنثا ؟ هّللا و  لوسر  ای  لیق : هّنجلا  هل  تبجو  تاوخا  ثلث  وا  ٍتانب  ثلث  لاـع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  2)و  - ) 2
(252  / قالخالا مراکم  ردصملا ص 92   ) .هدحاو هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  هدحاو ؟ هّللا و  لوسر  ای  لیق : نیتنثا  و  هلآ :  هیلع و 

هیلع هّللادبع  یبا  یلع  لخد  هیراج و  انباحـصا  نم  ٍلجرل  دـلو  لاق : یمحللا  دیعـس  نب  نسحلا  نع  یـشایعلا  نع  راحبلا  یف  3)و  - ) 3
تنک ام  کسفنل  راتخت  وا  کلراتخا  ّینا  کیلا  یحوا  هّللا  ّنأ  ول  تیأرأ  مالسلا :  هیلع  هّللادبعوبا  هل  لاقف  اهل ، اطخـستم  هآرف  مالـسلا 

عم ناک  يذلا  ملاعلا  هلتق  يذلا  مالغلا  ّنا  لاق : ّمث  کل  راتخادـق  هّللا  ّناف  مالـسلا :  هیلع  لاق  یل  راتخت  ّبر  ای  لوقا : تنک  لاق : لوقت ؟
راحبلا ج  ) .اّیبن نیعبـس  تدلو  ًهبراج  هنم  امهلدباف  لاق : امحر » برقا  ًهاکز و  هنم  اریخ  امّهبر  امهلدبی  نا  اندراف  : » هّللا لوق  یف  یـسوم 

(104/101
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ار وا  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  نوچ  دوب و  هدش  دلوتم  يرتخد  دنزرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 
: دندومرف وا  هب  دندید  كانمشخ 

یم هچ  وت  ینک  یم  باـختنا  دوخ  يارب  وت  اـی  منک و  باـختنا  وت  يارب  نم  اـیآ   » هک دومن  یم  یحو  وت  هب  دـنوادخ  رگا  منادـب  وگب  »
يارب ادخ  نونکا  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  .نک  باختنا  نم  يارب  وت  اراگدرورپ ، متفگ : یم  نم  تفگ : درم  نآ  یتفگ »؟

« .تسا هدومن  باختنا  رتخد ]  ] وت

رد مالسلا  هیلع  رضخ  دومن و  ضارتعا  وا  هب  مالسلاامهیلع  یـسوم  ترـضح  تشک و  رـضخ  ترـضح  هک  يرـسپ  نآ  : » دومرف سپس 
تیمحر تهج  زا  يرت  کیدزن  رت و  كاپ  دنزرف  دـنوادخ  رـسپ  نیا  ردام  ردـپ و  هب  میتساوخ  ام  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یـسوم  خـساپ 

داتفه هک  دومن  اطع  نانآ  هب  يرتخد  دومن ) یم  یـشکرس  نایغط و  دش  یم  گرزب  رگا  هک   ) رـسپ نآ  ياج  هب  دـنوادخ  دـیامرف » اطع 
« .دندمآ دوجو  هب  وا  لسن  زا  ربمایپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  يرفعج ، نامیلـس  زا  یفاـک ، باـتک  رد  (1)و 
دونـشخ ار  دوخ  ناشیوخ  زا  ینز  هک  تسین  يدرم  چـیه  اهدرم و  ات  تسا  رت  نابرهم  رت و  فوؤر  اه  نز  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  »

« .دومن دهاوخ  دونشخ  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  هک  نآ  زج  دنک 

رگیدکی رب  رهوش  نز و  قوقح 

هن تسا ؛ هداد  رارق  ییاه  يرترب  اه و  توافت  نز  درم و  تقلخ  رد  دنوادخ  رگا  (2)
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 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع  يرفعجلارفعج  نب  نامیلـس  نع  ...یفاکلا  یف  1)و  - ) 1
هّللا هّحرف  ّالا  همرح  اهنیب  هنیب و  ٍهأرما  یلع  هحرف  لخدـی  ٍلجر  نم  ام  روکذـلا و  یلع  هنم  فأرا  ثانالا  یلع  یلاعت  كراـبت و  هّللا  ّنإ 

یفاکلا ج 6/6)  ) .همایقلا موی  یلاعت 
ٍضعب و یلع  مهضعب  هّللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نومّاوق  لاجرلا  هناحبـس : هّللا  لاق  ضعب  یلع  مهـضعب  ءاسنلا  لاجرلا و  قوقح  (2 - ) 2

هیآ 34) ءاسنلا   ) .هّللا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاحلاصلاف  مهلاوما  نم  اوقفنا  امب 
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ملاع و حلاصم  هب  ملاع  وا  هک  ارچ  تسا ؛ شنیرفآ  ماظن  تمکح  تحلـصم و  تهج  زا  هکلب  دـشاب  یم  نز  هب  ملظ  ریقحت و  تهج  زا 
.دنک یمن  عیاض  عیرشت  نیوکت و  ملاع  رد  ار  يدحا  قح  تسا و  میحر  نیملاعلا و  ّبر  ربّدم و  میکح و 

ادخ نید  رد  زین  يا  هدع  دنـشاب و  هعماج  ربهر  ماما و  ای  ربمایپ  اه  ناسنا  زا  يا  هدـع  هک  هدومن  باجیا  شنیرفآ  ماظن  یلک  تحلـصم 
.دنزادرپب روما  ریاس  هب  زین  رگید  يا  هدع  دنیامن و  تیاده  ییامنهار و  ار  مدرم  ینید  ياملع  ناونع  هب  دنیامن و  هقّفت 

یمن نینچ  رگا  هک  دننک  تعاطا  وا  زا  نیریاس  دشاب و  ریدم  مّیق و  یکی  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نز  درم و  تقلخ  زین  هداوناخ  ماظن  رد 
ینعی اتدسفل ؛» هّللا  ّالا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  : » تسا هدومرف  تیهولا  هلأسم  رد  هک  هنوگ  نامه  .دـیدرگ  یم  یـشالتم  هداوناخ  ماظن  دوب 

.دش یم  هابت  دساف و  نیمز  نامسآ و  تشاد  دوجو  ادخ  دنچ  ملاع  هرادا  يارب  رگا 

اـساسا .دننادب  تدابع  کی  ار  نآ  یتح  دنـشاب و  یـضار  عیرـشت  نیوکت و  ملاع  رد  یهلا  تاریدقت  هب  دیاب  ادخ  ناگدـنب  ور ، نیا  زا 
هب هتسباو  زین  نمؤم  ناسنا  شزرا  تفرعم و  تسا و  تادابع  نیرتگرزب  زا  یهلا  ياه  تمکح  تاریدقت و  لباقم  رد  هدنب  ندوب  میلست 

.تسا نآ 

کی داوس و  یب  درف  کی  تسا  نکمم  دـشاب ؛ یم  نانآ  ياوقت  یگدـنب و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اه  ناسنا  شزرا  كالم  رایعم و  هتبلا 
هایس مالغ  نوج ، نوچ  يدرم  ای  البرک و  رد  بهو  ردام  دننام  ینز  و  دیابرب ؛ نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  نادیم  نیا  رد  راد  هناخ  نز 

یماقم هب  هناخ  زا  نتفرن  نوریب  رهوش و  زا  تعاطا  اب  دناوت  یم  راد  هناخ  نز  کی  .دنریگ  تقبس  نارگید  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دروایب شزرمآ  تراشب  وا  ردپ  وا و  يارب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  دسرب 

: دییامرف هجوت  رگیدکی  رب  نانآ  قوقح  نز و  درم و  تیصخش  هراب  رد  تایاور  تایآ و  زا  یشخب  هب  کنیا 

] هداوناخ و   ] اه و نز  یتسرپرس  تمومیق و  : » دیامرف یم  ءاسن  هروس  رد  دنوادخ 
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تـسا ینعم  نادب  هیآ  نیا  .دننک » یم  یگدـنز  هرادا  يارب  نانآ  هک  تسا  یقافنا  نز و  رب  درم  يرترب  تلع  هب  نیا  تساهدرم و  يارب 
ات دننک  تعاطا  دوخ  نارـسمه  زا  زین  اه  نز  .دـنیامن و  نیمأت  ار  دوخ  نارـسمه  یگدـنز  هنیزه  اهدرم  هک  هدومن  بجاو  دـنوادخ  هک 

.دنامب رارقرب  هداوناخ  ماظن 

دنتسه تدابع  عّرـضت و  تونق و  لها  هتـسیاش ، حلاص و  ياه  نز  : » دیامرف یم  هدومن و  شیاتـس  ار  اه  نز  رگید  يا  هیآ  رد  دنوادخ 
یم نوریب  هناخ  زا  نانآ  نارهوش  نوچ  ینعی  دـننک ؛» یم  ظـفح  هداد  ار  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  روتـسد  دـنوادخ  هچنآ  یناـهنپ  ردو 

هک هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  .دننک  یم  ظفح  فالخ  لمع  ره  زا  دـنوش ] یم  بوسحم  نارـسمه  تناما  هک   ] ار دوخ  دـنور 
میهاربا نب  یلع  ریـسفت   ) .دنـشاب یم  دوخ  نارهوش  عـیطم  هتـسیاش  ياـه  نز  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  تاـتناق »  » زا دوـصقم  : » دوـمرف

(.« یمق

زا يا  هدـع  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  قودـص ، یلاما  لـلع و  زا  راـحب ، باـتک  رد  یـسلجم ، همـالع  - 1(1)
اه نز  رب  اـهدرم  يرترب  دیـسرپ : دوـخ  تـالاؤس  نیب  رد  ناـنآ  زا  یکی  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  اـه  يدوـهی 
هب نیمز  هک  هنوگ  نامه  نیمز ؛ رب  بآ  يرترب  ای  نیمز و  رب  نامسآ  يرترب  دننامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟

؛ دیرفآ یمن  ار  اه  نز  دنوادخ  دـندوبن  اهدرم  رگا  دـنوش و  یم  هدـنز  اهدرم  هلیـسو  هب  زین  اه  نز  دوش ، یم  هدـنز  ایحا و  بآ  هلیـسو 
«. مهلاوما نم  اوقفنا  امب  ٍضعب و  یلع  مهضعب  هّللا  لّضف  امب  ءاسنلا  یلع  نوماّوق  لاجرلا  : » دیامرف یم  نآرق  رد  هک  نانچ 

دیرفآ لگ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ  و  تسیچ ، نآ  لیلد  تفگ : يدوهی  درم 
زا ار  وا  تلع  نیمه  هب  دنوادخ  دوب و  مدآ  دوخ  درک ، تعاطا  اه  نز  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دیرفآ و  ار  اّوح  مدآ ، لگ  هدنامیقاب  زا  و 

.دومن نوریب  تشهب 
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ٍضعب و یلع  مهضعب  هّللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نومّاوق  لاجرلا  هناحبـس : هّللا  لاق  ضعب  یلع  مهـضعب  ءاسنلا  لاجرلا و  قوقح  (1 - ) 1
نسح نع  یلامألا  للعلا و  نع  راحبلا  هیآ 34)1 - ءاسنلا   ) .هّللا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاـحلاصلاف  مهلاوما  نم  اوقفنا  اـمب 

: هلأس امیف  ناکف  لئاسم  نع  لئاسم  نع  هلأـسف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا  دوهیلا  نم  رفن  ءاـج  لاـق : مالـسلاامهیلع  یلع  نب 
؟ ءاسنلا یلع  لاجرلا  لضف  ام  ینربخا 
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هب دـنوش و  یم  ضیح  اه  نز  ینیب  یمن  رگم  تسا ؛ هدومن  راکـشآ  اـیند  رد  اـه  نز  رب  ار  اـهدرم  تلیـضف  دـنوادخ  دومرف : سپس  (1)
زا دـننک و  یمن  ادـیپ  یگدولآ  نینچ  اـهدرم  هک  یلاـح  رد  دـندرگ ؟ یم  عوـنمم  ...و ) هزور  زاـمن و   ) تداـبع زا  یگدوـلآ  نیا  تلع 

 .« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  یتفگ  تسار  تفگ : يدوهی  درم  دنوش ؟ یمن  عونمم  ادخ  تدابع 

رهوش تیاضر  هب  طورشم  نز  تدابع 

دوخ نابز  اب  هک  ینز  ره  : » دومرف هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  قودص ، یلاما  باتک  زا  یسلجم ، همالع  - 1(2)
رگا وا  .دـنک  یـضار  ار  دوخ  رهوش  هک  یتقو  ات  دریذـپ  یمن  وا  زا  ار  یکین  لمع  تدابع و  چـیه  دـنوادخ  درازایب  ار  شیوخ  رـسمه 

نیتسخن دـنک ، قافنا  ار  یهوبنا  لاوما  دازآ و  ار  ییاه  هدـنب  ادـخ  هار  رد  دـنک و  یط  تدابع  هب  ار  اـه  بش  دریگب و  هزور  ار  اـهزور 
نیمه دیامنن  ادا  ار  وا  قوقح  دشاب و  رگمتـس  ملاظ و  دوخ  رـسمه  قح  رد  رگا  زین  درم  .دوش  یم  خزود  دراو  هک  دوب  دهاوخ  یـسک 

« .دوب دهاوخ  هنوگ 

يارب دنک و  ربص  دوخ  رسمه  دب  قالخارب  هک  يدرم  ره  دیشاب  هاگآ  : » دومرف (3)و 
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لاجرلاب ضرألا و  ییحت  ءاملابف  ضرألا  یلع  ءاملا  لضفک  وا  ضرألا  یلع  ءامـسلا  لضفک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  (1 - ) 1
لاق ضعب » یلع  مهـضعب  هّللا  لّضف  امب  ءاـسنلا  یلع  نوماّوق  لاـجرلا   » ّلـجوّزع هّللا  لوقل  ءاـسنلا  قلخ  اـم  لاـجرلا  ـالول  ءاـسنلا  ییحت 

ءاّوح و تقلخ  هتّیقب  هلـضف و  نم  نیط و  نم  مدآ  ّلجوّزع  هّللا  قلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  اذکه  ناک  یـش ٍء  ّيأل  ّيدوهیلا :
نضحی و ال فیک  ءاسنلا  یلا  يرتالا  ایندـلا ، یف  ءاسنلا  یلع  لاجرلا  لـضف  نّیبدـق  هّنجلا و  نم  هّللا  هلزنأـف  مدآ  ءاـسنلا  عاـطا  نم  لّوا 
للعلا ص جراحب 103/240   ) .دّمحم ای  تقدـص  يدوهیلا : لاق  ثمطلا  نم  یـش ٌء  مهبیـصیال  لاجرلا  هرادـقلا و  نم  هدابعلا  ّنهنکمی 

اهجوز اضرب  هطورشم  اهرجأ  هأرملا و  هدابع  یلامألا ص 192 )  512
افرص و اهنم  هّللا  لبقی  مل  اهناسلب  اهجوز  تذآ  ٍهأرما  امّیا  لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یهانم  یف  یلامألا  نع  راحبلا  - 1(2 - ) 2

لیبس یف  لیخلا  دایج  یلع  تلمح  باقرلا و  تقتعا  اهلیل و  تماق  اهراهن و  تماـص  نا  هیـضرت و  یّتح  اـهلمع  نم  ًهنـسحال  ًالدـعال و 
.املاظ اهل  ناک  اذا  لجرلا  کلذک  رانلادری و  نم  لّوا  تناک  هّللا و 

نیرکاشلا باوث  هّللا  هاطعا  رجالا  کلذ  یف  بستحا  قلخلا و  هئّیس  ٍهأرما  قلخ  یلع  ربص  نم  الأ و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  3)و  - ) 3
اهیلع و ]  ] هّللا یقلت  هنـسح و  اهنم  لبقت  مل  قیطی  ـالامو  هیلع  ردـقیال  اـم  یلع  هتلمح  اـهجوزب و  قفرت  مل  ٍهأرما  اـمّیا  وـالا  هرخـآلا ، یف 

یلامألا ص 429) راحبلا ج 103/244  ) .نابضغ
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« .دهد یم  وا  هب  ار  نارکاش  باوث  ترخآ  رد  دنوادخ  دیامن  هشیپ  يرابدرب  ادخ 

هک دراداو  يزیچ  هب  ار  وا  و  دـیامنن ] شزاس  وا  اب  اـه  یتخـس  رد  و   ] دـنکن قاـفرا  دوخ  رهوش  هب  هک  ینز  ره  دیـشاب  هاـگآ  : » دومرف و 
یم كانمـشخ  وا  رب  دنک  تاقالم  ار  ادخ  نوچ  دریذپ و  یمن  وا  زا  ار  یکین  لمع  هنـسح و  چیه  دنوادخ  دشاب  هتـشادن  ار  نآ  تقاط 

« .دشاب

ینز دیسرپ : ترـضح ) نآ  ردارب  ، ) رفعج نب  یلع  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دانـسالا  برق  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(1)
رد هشیمه  وا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوش ؟ یم  لوبق  وا  زامن  ایآ  تسا و  هنوگچ  وا  لاح  درب  یمن  ار  دوخ  رهوش  نامرف  هک 

« .دوش یضار  وا  زا  وا  رهوش  ات  تسا  هانگ  لاح 

وا رهوش  هک  نیا  رگم  دناوت ، یمن  : » دومرف دهدب ؟ ادـخ  هار  رد  يزیچ  وا  هزاجا  نودـب  دوخ  رهوش  لام  زا  دـناوت  یم  نز  ایآ  دیـسرپ :
« .دنک لالحار  نآ 

« .ریخ : » دومرف دورب ؟ نوریب  هناخ  زا  دوخ  رسمه  هزاجا  نودب  دناوت  یم  نز  ایآ  دیسرپ :

: دومرف دوخ  باحصا  هب  دناوخ و  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  لاصخ  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(2)
امـش دزن  ار  نانآ  دنوادخ  دـنرادن و  يا  هدارا  دوخ  زا  دنیامـش و  رایتخا  رد  اهنآ  دنتـسه ، تناما  هیراع و  امـش  دزن  اه  نز  مدرم ، يا  »
نانآ رب  زین  ار  امش  تسا و  یقح  امش  رب  ار  نانآ  هک ] دینادب  سپ   ] .تسا هدرک  لالح  امش  رب  ار  نانآ  دوخ  تاملک  اب  هدرپس و  تناما 

ینامرفان یعورشم  لمع  چیه  رد  امش  زا  دنهدن و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نانآ  رب  امش  قوقح  زا  تسا و  یقح 
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ام هالص و  اهل  له  اهجوزل  هیصاعلا  هأرملا  نع  هتلأس  لاق : مالسلا  هیلع  هیخا  نعرفعج  نب  یلع  نع  دانـسالا  برق  نع  هیف  و  - 2(1 - ) 1
.ال لاق : هنذإ ؟ ریغب  اهجوز  تیب  نم  جرخت  نا  اهل  هأرملا  نع  مالـسلا  هیلع  هتلأسو  لاق : .اهنع  یـضری  یّتح  هیـصاع  لازتال  لاق : اهلاح ؟

دانسالا ص 101) برق  نع  ردصملا  )
اّرض و ّنهسفنأل  نکلمیالراوع  مکدنع  ءاسنلا  ّنا  سانلا  اهّیا  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  بطخ  ...لاصخلا  نع  هیف  و  - 3(2 - ) 2

اؤطاویال نا  ّنهیلع  مکّقح  نم  ّقح و  مکیلع  ّنهل  ّقح و  ّنهیلع  مکلف  هّللا  تاملکب  ّنهجورف  متللحتسا  هّللا و  هنامأب  ّنهومتذخأ  اعفنال 
راـحبلا ج 103/245  ) .نهوبرـضتال فورعملاـب و  ّنهتوـسک  ّنهقزر و  ّنهلف  کـلذ  نـلعف  اذاـف  فورعم ، یف  مکنیـصعیال  مکـشرف و 

لاصخلا ج 2/205)
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« .دیناسرن رازآ  ار  نانآ  دینک و  نیمأت  فراعتم ، روط  هب  ار ، نانآ  كاشوپ  كاروخ و  تسا  بجاو  امش  رب  دننک  نینچ  نوچ  دننکن و 

هک تسا  نیا  نز  داهج  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ایبنألا ، صـصق  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
« .دنک يرادرهوش  بوخ  دشاب و  هاوخریخ  دوخ  رهوش  يارب 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  قداص ، ماما  زا  قودص ، زا  ایبنألا ، صصق  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 5(2)
« .دنک هدجس  شرهوش  لباقم  رد  نز  متفگ : یم  دنک ، هدجس  یسک  لباقم  رد  یسک  هک  مداد  یم  روتسد  نم  دوب و ] حیحص   ] رگا »

تمدخ ینز  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم ، نبدـمحم  زا  قالخألا ، مراکم  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 6(3)
دیاب : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ نز  رب  درم  قح  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

وا نذا  اب  زج  و  دهدن ، هقدص  ار  وا  لام  زا  يزیچ  وا  هزاجا  اب  زج  و  دیامنن ، یچیپرس  شروتسد  زا  دنک و  تعاطا  وا  زا 
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ٍدجال دجـسی  نا  ادـحا  ترما  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ءایبنالا  صـصق  نع  هیفو  - 4(1 - ) 1
ردصملا ص 247)  ) .اهجوزل دجست  نا  هأرملا  ترمأل 

ای تلاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا  هأرما  تءاـج  لاـق : مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  نع  ...قـالخألا  مراـکم  نع  هیف  و  - 5(2 - ) 2
هنذاب و ّالإ  اعّوطت  موصتال  هنذأب و  ّالإ  یشب ٍء  هتیب  نم  قّدصتت  هیـصعتال و ال  هعیطت و  اهل : لاقف  هأرملا ؟ یلع  جوزلا  ّقح  ام  هّللا  لوسر 

ضرألا هکئالم  ءامسلا و  هکئالم  اهتنعل  هنذا  ریغب  تجرخ  ناف  هنذاب ، ّالا  هتیب  نم  جرختال  و  ٍبتقرهظ ، یلع  تناک  نا  اهسفن و  هعنمتال 
هللا یلـص  لاق  لاجرلا ؟ یلع  اّقح  سانلا  مظعا  نم  هّللا  لوسر  اـی  تلاـقف  .اـهتیب  یلا  عجرت  یتح  همحرلا  هکئـالم  بضغلا و  هکئـالم  و 
لثم ّقحلا  نم  هیلع  یلامف  تلاق : اهجوز ، هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  هأرملا ؟ یلع  اـقح  ساـنلا  مظعا  نمف  تلاـق : هدـلاو  هلآ :  هیلع و 

مراکم راحبلا ج 103/248   ) .ادـبا لجر  یتبقر  کلمیال  ّقحلاب  کثعب  يذـلاو  تلاـقف : دـحاو ، ٍهأـم  ّلـک  نمـالوال  لاـق : ّیلع ؟ هلاـم 
قالخألا ص 245)

ءاسنلا لضف  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هملس  ّما  تلأس  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...یسوطلا  یلاما  نع  هیف  و  - 6(3 - ) 3
هّللارظن نم  اهیلا و  هّللارظن  ّالا  احالص  هب  دیرت  عضوم  یلا  عضوم  نم  ائیش  اهجوز  تیب  نم  تعفر  ٍهأرما  امّیا  لاقف : ّنهجاوزا  همدخ  یف 

ای هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  یّما  تنا و  یبأب  باوثلا  نم  نیکاسملا  ءاسنلا  یف  یندز  اهنع : هّللا  یضر  هملس : ّما  تلاقف  .هبّذعی  مل  هیلا 
کلرفغ دق  اهل  لیق  تعـضو  اذاف  ّلجوّزع ، هّللا  لیبس  یف  هلام  هسفنب و  دهاج  نمک  رجألا  نم  اهل  ناک  تلمح  اذا  هأرملا  ّنإ  هملـس  ّما 
یلامألا ج 2/230) راحبلا ج 103/251   ) .لیعامسا دلو  نم  ٍهبقر  ریرحت  ٍهعضر  ّلکب  اهلف  تعضرا  اذاف  لمعلا ، یفنأتساف  کبنذ 
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هزاجا نودب  رگا  و  دوشن ، جراخ  هناخ  زا  وا  هزاجا  نودـب  و  دراذـگب ، وا  رایتخا  رد  تالاح  همه  رد  ار  دوخ  و  دریگن ، یبحتـسم  هزور 
« .ددرگزاب دوخ  هناخ  هب  ات  دننک  یم  تنعل  ار  وا  تمحر  بضغ و  هکئالم  نیمز و  نامسآ و  هکئالم  دوش  جراخ  هناخ  زا  وا 

ردام ردپ و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دراد ؟ قح  درم  رب  نارگید  زا  شیب  یـسک  هچ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : نز  نآ 
قح نز  رب  درم  هک  هزادنا  نامه  ایآ  تفگ : نز  نآ  .وا » رـسمه  : » دومرف دراد ؟ قح  نز  رب  همه  زا  شیب  یـسک  هچ  تفگ : نز  نآ  وا »

سپ .درادن » قح  وارب  مه  نآ  مدـصکی  هزادـنا  هب  هکلب  هن ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دراد ؟ قح  درم  رب  زین  نز  دراد 
.دومن مهاوخن  جاودزا  يدرم  اب  زگره  هدومن  توبن  هب  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : نز  نآ 

، تسا نوعلم  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یکجارکلا ، زنک  باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 7(1)
دوخ رهوش  هب  هک  ینز  تسا  دنمتداعـس  تسا و  دنمتداعـس  دنک و  نیگهودـنا  ار  وا  درازایب و  ار  دوخ  رـسمه  هک  ینز  تسا ، نوعلم 

« .دیامن تعاطا  وا  زا  تالاح  همه  رد  درازاین و  ار  وا  دنک و  مارتحا 

تـسا نیا  درم  رب  نز  قح  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یعادلا ، هدع  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 8(2)
ادخ هب  دنک ، نینچ  رگا  دنک و  دروخرب  وا  اب  کین ] قالخا  و   ] شوخ يور  اب  دیامن و  نیمأت  ار  وا  سابل  دـنک و  ریـس  ار  وا  مکـش  هک 

« .تسا هدرک  ادا  ار  وا  قح  دنگوس ،

یگدنز نیمأت  يارب  لالح  لیصحت  شاداپ 

تدابع قیفوت  لامعا و  یلوبق  ناـمیا و  تینارون  تیوقت و  بجوم  یگدـنز  رد  نآ  زا  هدافتـسا  لـالح و  دـمآرد  هک  تسین  يدـیدرت 
ياه هار  رد  لام  فرصم  دنوادخ و 
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هدیعس هدیعس  و  هّمغت ، اهجوز و  يذؤت  هأرما  هنوعلم  هنوعلم  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ...یکجارکلا  زنک  نع  هیف  و  - 7(1 - ) 1
زنکلا ص 63) ردصملا ص 252   ) .هلاوحا عیمج  یف  هعیطت  هیذؤتالو و  اهجوز  مرکت  هأرما 

اهتروع رتسی  نا  اهتعوج و  ّدسی  نا  اهجوز  یلع  هأرملا  ّقح  لاق : ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  یعادلا  هّدع  نع  هیف  و  - 8(2 - ) 2
یعادلا ص 63) هدع  ردصملا ص 254   ) .اهّقح ّيدا  هّللا  دقف و  کلذ  لعف  اذاف  اهجو ، اهل  ّحبقیال  و 
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باتش دروآ و  تسد  هب  يدمآرد  لالح  هار  زا  دشوکب  هک  یسک  تسا و  گرزب  تدابع  کی  دوخ ، لالح ، بسک  .دش  دهاوخ  ریخ 
وا شزرمآ  بابـسا  زا  لمع  نیا  دنک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  ددرگ  مهارف  وا  يارب  ادخ  لالح  ات  دـنکن 

.دشاب یم  زین 

جنر اب  ار  دوخ  شاعم  هک  یـسک  .دـشاب  یم  لالح  يزور  لیـصحت  نآ  لضفا  تسا و  ءزج  داتفه  تدابع  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
تـشهب ياهرد  دومن و  دهاوخن  باذع  ار  وا  زگره  دنکفا و  یم  تمحر  رظن  وا  هب  دنوادخ  دروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  شیوخ  ندب 

دوش یم  لالح  ياذـغ  ندروخ  لوغـشم  نوچ  دوش و  یم  هداد  وا  هب  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  شاداـپ  دـش و  دـهاوخ  هدوشگ  وا  يارب 
دنک هدافتـسا  لالح  لام  زا  زور  لـهچ  هک  یـسک  .دوش و  غراـف  اـت  دـنک  یم  رافغتـسا  وا  يارب  دریگ و  یم  رارق  وا  رـس  يـالاب  یکلم 

دشاب و یم  لالح  يزور  لیصحت  هب  طوبرم  نآ  تمـسق  هن  دننک ، تمـسق  هد  ار  تدابع  رگا  .دیامن و  یم  ینارون  ار  وا  بلق  دنوادخ 
.دش دنهاوخ  هتسیاش  حلاص و  زین  ناسنا  نادنزرف  لالح  ندروخ  اب 

رقف بجوم  مارح  لام  هک  دوش  یم  هدافتسا  نیموصعم  نانخس  زا  .تسا  هدیدرگ  نایب  یفنم  تروص  هب  راثآ  نیمه  زین  مارح  دروم  رد 
لمر يور  رب  هک  تسا  ییانب  دننام  وا  تدابع  دریذپ و  یمن  ار  یتدابع  چیه  دروخ  یم  مارح  لام  هک  یـسک  زا  دـنوادخ  ددرگ و  یم 

.دشاب هدش  انب  بآ  يور  رب  ای  و 

دباتب ام  ياه  لد  رب  اهنآ  تینارون  هک  نآ  دیما  هب  .مینک  یم  هجوت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  نارق و  تایآ  زا  یـشخب  هب  کنیا 
.میوش تیاده  هللاءاش  نا  و 

لمع و هاوخ  ناسنا و  هاوخ   ] ّبیط ثیبخ و  زگره  وگب : نانمؤم  هب  نم ! لوسر  يا  : » دـیامرف یم  هدـئام ، هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ  (1)
هن تسا  یتسرد  یکاپ و  شزرا ، رایعم  هک  ارچ  .دروآ ؛» تفگش  هب  ار  وت  ثیبخ  یناوارف  هچرگ  دنتسین ، ناسکی  نآ ] ریغ  لام و  هاوخ 

.یناوارف يدایز و 

! یلع ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

140  : ص

ّبیطلا و ثیبخلا و  يوتـسیال  لق  هناحبـس : هّللا  لاق  دـالوألا  یف  اـمهراثآ  مارحلا و  نع  باـنتجالا  لـالحلا و  لیـصحت  لـضف  (1 - ) 1
(100  / هدئاملا  ) .نوحلفت مکّلعل  بابلألا  یلوا  ای  هّللا  اوّقتاف  ثیبخلا  هرثک  کبجعاول 
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ار تکرب  اب  مهرد  راهچ  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ار ؟ تکرب  نودب  مهرد  دـصراهچ  ای  یهاوخ و  یم  ار  تکرب  اب  مهرد  راهچ 
« .مهاوخ یم 

بش و ار  نآ  مهرد  کی  تشاد ؛ مهردراهچ  اـهنت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  هک  هدـش  لـقن  یفوک  تارفریـسفت  رد 
هرقب هروس  هفیرـش 204  هیآ  درک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  یناـهنپار  رگید  مهرد  راکـشآ و  ار  مهرد  کـی  زور و  ار  رگید  مهرد  کـی 
لزان وا  هراب  رد  « نونزحی مهـال  مهیلع و  فوخـال  مّهبر و  دـنع  مهرجا  مهلف  ًهّینـالع  اّرـس و  راـهنلا  لـیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  »

تارف ص 72) ریسفت   ) .دیدرگ

زا هک  یـسک  : » دومرف هک  هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قودص ، یلاما  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم ، همالع  - 1(1)
« .تسا هدش  هدیزرمآ  دروآ  حبص  هب  ار  بش  لالح  بسک  ِیگتسخ 

زین وا  دمآرد  بسک و  دشاب و  لیلذ  دوخ  شیپ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 2(2)
« .دشاب لالح 

« .دومن دهاوخ  ریقف  ار  وا  دنوادخ  دروآ ، تسد  هب  ار  یلام  لالح  ریغ  زا  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3(3)

سپـس .دوب » دهاوخ  وت  نید  ظفح  هلیـسو  هک  تسیان  زاب  لالح  قزر  لیـصحت  زا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
« .امن لکوت  ادخ  هب  نآ  زا  سپ  نک و  لاقع  ار  دوخ  بکرم  : » دومرف

یم لالح  يزور  لیـصحت  نآ  نیرتهب  تسا و  ءزج  داتفه  تدابع  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 4(4)
« .دشاب

لیصحت لالح  هار  زا  هک  تسا  بجاو  ناملسم  نز  درمره و  رب  : » دومرف و  - 5(5)

141  : ص

نم ًالاک  باب  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  قداـصلا  نع  یلاـمألا  نع  راـحبلا  - 1(1 - ) 1
اروفغم تاب  لالحلا  بلط 

راحبلا ج 103/2)  ) .هبسک باط  هسفن و  یف  ّلذ  نمل  یبوط  لاق : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  یمقلاریسفت  نع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
نع ردـصملا   ) .هّللا هرقفا  هّلحریغ  نم  ًالام  بسک  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...یـسوطلا  یلاما  نع  راـحبلا  - 3(3 - ) 3

یلامألا ج 1/185)
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...رابخألا  یناـعم  نع  هیف  و  - 4(4 - ) 4

ردصملا ص 7)  ) .لالحلا بلط  ًأزج  اهلضفا  ًأزج و  نوعبس  هدابعلا 
ردصملا  ) .هملسم ملسم و  ّلک  یلع  هضیرف  لالحلا  بلط  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...رابخألا  عماج  نع  هیف  و  - 5(5 - ) 5

ص 9)
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« .دننکب يزور 

مادک ره  زا  وا  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  ياهرد  دنک  یم  لالح  يزور  لیصحت  ندب  جنر  اب  هک  یسک  : » دومرف و  - 6(1)
« .دوش تشهب  دراو  دناوت  یم  دهاوخب  هک 

دوب دهاوخ  ناربمایپ  فص  رد  تمایق  زور  دروآ  یم  تسد  هب  لالح ] هار  زا   ] ار دوخ  يزور  ندب  جنر  اب  هک  یـسک  : » دومرف و  - 7(2)
« .دنهد یم  وا  هب  ار  نانآ  شاداپ  و 

ات دـنک  یم  رافغتـسا  وا  يارب  دتـسیا و  یم  وا  رـس  يالاب  یکلم  دوش  یم  لالح  ياذـغ  ندروخ  لوغـشم  هک  یـسک  : » دومرف و  - 8(3)
« .دوش غراف  اذغ  زا  هک  یتقو 

« .دنادرگ یم  ینارون  ار  وا  بلق  دنوادخ  دنک  هدافتسا  لالح  ياذغ  زا  زور  لهچ  هک  یسک  : » دومرف و  - 9(4)

ار یمارح  لام  نیرتمک  سکره  دـیوگ : یم  وا  هک  هداد  رارق  سدـقملا  تیب  يـالاب  رب  ار  یکلم  بش  ره  دـنوادخ  : » دومرف و  - 10(5)
« .دریذپ یمن  وا  زا  ار  یبحتسم  بجاو و  تدابع  چیه  دنوادخ  دروخب 

« .دوش هتخاس  بآ ] يور  رب  ای  و   ] لمر يور  رب  هک  تسا  ییانب  دننام  دروخ  یم  مارح  هک  یسک  تدابع  : » دومرف و  - 11(6)

142  : ص

ردصملا  ) .ءاش اهّیا  نم  لخدی  هّنجلا  باوبا  هل  هّللا  حتف  ًالالح  هدیّدک  نم  لکا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  ...هنع  هیف  و  - 6(1 - ) 1
ص 10)

.ءاـیبنألا باوث  ذـخأی  ءاـیبنألا و  دادـعا  یف  هماـیقلا  موی  ناـک  هدـیّدک  نم  لـکا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  هنع  هیف  و  - 7(2 - ) 2
رابخألا ص 139) عماج  نع  ردصملا ص 10  )

غرفی یّتح  هلرفغتسی  کلم  هسأر  یلع  ماق  لالحلا  لکا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  يدنوارلل : تاوعدلا  نع  هیف  و  - 8(3 - ) 3
ردصملا ص 11)  ) .هلکا نم 

.هبلق هّللاّرون  اموی  نیعبرا  لالحلا  لکا  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  ...یعادلا  هّدع  نع  هیف  و  - 9(4 - ) 4
افرص و هنم  هّللا  لبقی  مل  اّم  امارح  لکا  نم  ٍهلیل : ّلک  سّدقملا  تیب  یلع  يدانی  اکلم  هّلل  نإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  - 10(5 - ) 5

.هضیرفلا لدعلا : هلفانلا و  فرصلا : و  ًالدعال ،
هّدع راحبلا ج 103/16   ) ءاـملا یلع  لـیق  و  لـمرلا ، یلع  ءاـنبلاک  مارحلا  لـکا  عم  هداـبعلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 11(6 - ) 6

یعادلا ص 110)
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« .تسا لالح  لیصحت  اهنآ  نیرتهب  تسا و  ءزج  داتفه  تدابع  : » دومرف و  - 12(1)

« .تسا لالح  يزور  لیصحت  هب  طوبرم  نآ  ءزج  هن  تسا و  ءزج  هد  تدابع  : » دومرف و  - 13(2)

ره سپ  تسین .] مولعم  نآ  مارح  لـالح و  هک   ] اـه ههبـش  و  نشور ، مارح  و  نشور ، لـالح  تسا : مسق  هس  روـما  : » دوـمرف و  - 14(3)
یمن ددرگ و  یم  كاله  دوش و  یم  مارح  لخاد  دوش  نآ  دراو  رگا  تفای و  دهاوخ  تاجن  مارح  زا  دنک  زیهرپ  ههبش  دراوم  زا  سک 

« .دناد

تامّرحم زا  زیهرپ  اوقت و  شاداپ 

تامّرحم زا  زیهرپ  اوقت و  زا  رتهب  یلمع  کین  لامعا  نیب  رد  رگید  يداقتعا  لـئاسم  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  زا  دـعب  هک  تسین  يدـیدرت 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  تامّرحم  زا  زیهرپ  اوقت و  ترخآ  ایند و  تالکشم  ياشگهار  هلیسو و  نیرتهب  .تسین  یهلا 

یم اطع  درب  یمن  نامگ  هک  ییاه  هار  زا  ار  وا  يزور  حالصا و  ار  وا  تالکـشم  دنوادخ  دنک  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  هک  یـسک  »(4)
« .دنک

ار امش  لامعا  دنوادخ  ات  دییوگب  نخس  وکین  راوتـسا و  دییوگ  یم  نخـس  نوچ  دیـسرتب و  ادخ  زا  نامیا ، لها  يا  : » دیامرف یم  (5)و 
« .دزرمایب ار  ناتناهانگ  دنادرگ و  هتسیاش 

143  : ص

هللا یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هءابآ  نع  هیبا  نع  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نع  نیدلا  مالعا  نع  هیف  و  - 12(1 - ) 1
.لالحلا بلط  ًأزج  اهلضفا  ًأزج  نوعبس  هدابعلا  هلآ :  هیلع و 

ردصملا ص 17/18)  ) .لالحلا بلط  یف  ءازجا  هعست  ٍءازجا  هرشع  هدابعلا  لاق : هنع  هیفو  - 13(2 - ) 2
تاهبشلا كرت  نمف  کلذ  نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...یفاکلا  یف  و  - 14(3 - ) 3

یفاکلا ج 1/68)  ) .ملعیال ثیح  نم  کله  تامرحملا و  بکترا  تاهبشلاب  ذخا  نم  تامرحملا و  نم  اجن 
هروس 65 «. ) بستحیال ثیح  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هّللا  ّقتی  نم  و  : » هناحبـس هّللا  لاق  مراحملا  بانتجا  يوقتلا و  لضف  (4 - ) 4

هیآ 2)
هروس 33/71/72) « ) .مکبونذ مکلرفغی  مکلامعا و  مکل  حلصی  ادیدس  ًالوق  اولوق  هّللا و  اوّقتا  اونمآ  نیذلا  اهّیأ  ای  (» 5 - ) 5
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، ار قیاقح  ات  داد  دـهاوخ  یهاگآ  شنیب و  امـش  هب  وا  دـینک  تیاعر  ار  ادـخ  ياوقت  امـش  رگا  نامیا ، لـها  يا  : » دـیامرف یم  اـی  (1)و 
« .دیسانشب تسه ، هک  هنوگ  نامه 

« .داد دهاوخ  تراشب  ترخآ  ایند و  رد  اوقت  نامیا و  لها  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم  ای  (2)و 

و قولخم ] لـباقم  رد   ] تیدوبع ره  زا  يدازآ  تماـیق و  هریخذ  يراگتـسر و  دـیلک  اوقت  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  (3)
دوخ دوصقم  هب  یبغار  ره  تفای و  دهاوخ  تاجن  یفئاخ  ره  قفوم و  يا  هدنیوج  ره  نآ  هلیـسو  هب  دـشاب و  یم  تکاله  ره  زا  تاجن 

« ...دیوشن لفاغ  اعد  هبوت و  تدابع و  زا  تسا  یقاب  تصرف  ات  سپ  .دیسر  دهاوخ 

یلکـشم ار  ام  و   ] تسام زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ( دـییوگن  : » دومرف دوخ  ناـشیوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (4)
« .دوب دنهاوخن  ناراگزیهرپ  زج  امش -  ریغ  امش و  زا  نم -  ناگتسباو  دنگوس ، ادخ  هب  تسین ،]

لها هک  هدومن  تنامض  وا  انامه  منک ، یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هب  ار  امش  نم  دومرف : دوخ  نارای  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  (5)
نامگ هک  ییاه  هار  زا  ار  نانآ  يزور  دـنادرگ و  قفوم  دـنراد  یم  تسود  هچنآ  هب  دـهد و  تاجن  اه  يراـتفرگ  اـهرطخ و  زا  ار  اوقت 

دهاوخن دوخ  ياـه  تمعن  تشهب و  هب  ار  یـسک  یگدـنب  تعاـطا و  نودـب  دروخ و  دـهاوخن  بیرف  یـسک  زا  وا  .دـناسرب  دـنرب  یمن 
« .دناسر

نیا اوقت  : » دومرف ترضح  نآ  دش ، لاؤس  اوقت  ریسفت  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (6)

144  : ص

هیآ 29) هروس 8 / « ) .اناقرف مکل  لعجی  هّللا  اوقّتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهّیأ  ای  (» 1 - ) 1
هیآ 64/65) هروس 10  « ) .هرخآلا یف  ایندلا و  هایحلا  یف  يرشبلا  مهل  نوقّتی  اوناک  اونمآ و  نیّذلا  (» 2 - ) 2

اهب هکله  ّلک  نم  هاجن  هکلم و  ّلک  نم  قتع  داعم و  هریخذ  دادـس و  حاتفم  هّللا  يوقت  ا»ّن   : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  3)و  - ) 3
(230  / هبطخ هغالبلا  جهن   ) ...عمسی اعدلا  عفنت و  هبوتلا  عفری و  لمعلا  اولمعاف و  بئاغرلا ، لانت  بهارلا و  وجنی  بلاطلا و  حجنی 

راحبلا ج  ) .نوقّتملا ّالإ  مکریغ  نمال  مکنم و  یئاـیلوأ  اـم  هّللاوف  اـّنم  ادّـمحم  ّنإ  اولوقتـال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق  4)و  - ) 4
(8/359

ام یلا  هرکی  اّمع  هلّوحی  نا  هاقتإ  نمل  نمض  دق  هّللا  ّنإف  هّللا  يوقتب  مکیـصُوا   : » مالـسلاامهیلع ّیلع  نب  نیـسحلا  مامإلا  لاق  5)و  - ) 5
یفاکلا ج 8/49)  ) .هتعاطب ّالإ  هّللادنع  ام  لانیال  هتّنج و  نع  عدخیال  هّللا  ّنإ  بستحیال  ثیح  نم  هقزری  ّبحی و 

راـحبلا ج  ) .كاـهن ثیح  كاریـالو  كرما  ثیح  هّللا  كدـقفی  نا  لاـقف : يوـقتلا  ریـسفت  نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  لئـس  6)و  - ) 6
(66/395
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« .دنیبن رضاح  ار  وت  هدومن  یهن  هک  ییاج  رد  دنیبب و  رضاح  ار  وت  هدومن  رما  هک  ییاج  رد  دنوادخ  هک : تسا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  اوقت  دراوم  نایب  حیضوت و 

مسق هس  روما  : » دومرف اوقت  حیضوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  (1)
نآ مارح  لالح و  هک  ییاهزیچ  تاهبـشزا و  هک  یناسک  سپ  .مارح  لـالح و  نیب  دّدرم  تاهبـش  نشور ، مارح  نشور ، لـالح  تسا :

دراو اتیاهن  دنوش  تاهبـش  دراو  دـننک و  تأرج  هک  یناسک  تفای و  دـنهاوخ  تاجن  یمتح  تامّرحم  زا  دـننک  بانتجا  تسین  نشور 
« .دنناد یمن  دش و  دنهاوخ  مارح 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  دوخ  تاجانم  رد  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  باـتک ، ناـمه  رد  و 
دنیوج یم  بّرقت  نم  هب  نآ  هلیـسو  هب  نم  ناگدـنب  هک  تسا  یهار  نیرتهب  مارح [ لالح و  هظحـالم  و   ] عرو اوقت و  تیاـعر  : » دومرف

« .دومن مهاوخن  کیرش  نانآ  اب  نآ  رد  ار  یسک  مدومن و  حابم  اوقت  لها  يارب  ار  ندع  تاّنج  تشهب و  نم  انامه 

تسا نیا  هدومن  بجاو  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخس  : » دمرف هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  باتک ، نامه  رد  (2)و 
هّللا هّللا و  ّالإ  هلاال  هّللدمحلا و  هّللا و  ناحبس  : » دنیوگب ناوارف  هک  تسین  نیا  نم  دوصقم  : » دومرف سپس  .دنـشاب » وا  دای  هب  ناوارف  هک 

رد ار  ادخ  هکتسا  نیا  دوصقم  هکلب  دوب ، دهاوخ  نابز  رکذ  زین  نآ  هچرگ  ربکا ؛»
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نّیب مارح  نّیب و  لالح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...لاق  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...یفاکلا  يوقتلا  دراوم  حیـضوت  (1 - ) 1
.ملعیال ثیح  نم  کله  تامّرحملا و  بکترإ  تاهبـشلاب  ذـخأ  نمو  تامّرحملا  نماـخب  تاهبـشلا  كرت  نمف  کـلذ  نیب  تاهبـش  و 

نوبّرقتملا ّیلا  بّرقت  ام  یـسوم  ای   : » مالـسلا هیلع  یـسوم  هب  ّلجوّزع  هّللا  یجان  امیف  لاـق : مالـسلا  هیلع  هنع  هیف  و  ج 1/68 ) یفاکلا  )
.ادحأ مهعم  كرشأ  ٍندع ال  تاّنج  مهیبأ  ّیناف  یمراحم ، نع  عرولا  لثمب 

هلإال هّللدمحلا و  هّللا و  ناحبـس  ینعأ  ال  لاق : ّمث  اریثک  هّللارکذ  هقلخ  یلع  هّللا  ضرف  ام  ّدـشأ  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هنع  هیف  2)و  - ) 2
.اهکرت هیصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  هعاط  ناک  ناف  مّرح ، لحأ و  ام  دنع  هّللارکذ  نکلو  هنم  ناک  نا  و  ربکا - هّللا  هّللا و  ّالإ 
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زیهرپ وا  تامّرحم  زا  دـنهد و  ماجنا  ار  وا  تابجاو  نآ  هلیـسو  هب  ات  دـنروآ  دای  هب  دایز  هاـنگ  اـب  ندـش  هجاوم  مارح و  لـالح و  تقو 
« .دنیامن

یلإ انمدق  و   » هفیرش هیآ  ریسفت  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  دیوگ : هک  هدش  لقن  دلاخ  نبامیلـس  زا  باتک ، نامه  رد  (1)و 
هک ار  یناسک  تادابع  لامعا و  ام  دـیامرف : یم  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  مدومن ، لاؤس  اروثنم » ًءابه  هانلعجف  ٍلمع  نم  اولمع  ام 

يرصم دیفس  ياه  هچراپ  دننامه  نانآ  لامعا  هچرگ  دوب ؛ دهاوخن  نانآ  يارب  ام  دزن  یـشاداپ  دومن و  میهاوخ  هابت  دنتـسه  مارح  لها 
« .دننک یمن  زیهرپ  نآ  زا  دوش  یم  مهارف  ناشیارب  مارح  لام [  ] هک یماگنه  نانآ  هک  ارچ  دشاب ؛ ینارون 

رد ياوقت  -[ 1 : ] دراد هلحرم  هس  اوقت  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیرـشلا ، حابـصم  زا  باتک ، نامه  رد  (2)و 
زا زیهرپ  نآ  ادـخ و  زا  سرت  اوقت و  -[ 2 [ ؛ تسا صاخلا  صاخ  ياوقت  نآ  و  ههبـش ، زا  دسر  هچات  تسا  لالح  كرت  نآ  ادـخ و  هار 

مارح زا  زیهرپ  نآ  تماـیق و  رفیک  شتآ و  زا  سرت  اوـقت و  -[ 3 [ ؛ دـشاب یم  ّصاخ  ياوقت  نآ  و  مارح ، زا  دـسر  هچ  ات  تسا  تاهبش 
« .دراد مان  ماع  ياوقت  هک  تسا 
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هانلعجف لمع  نم  اولمع  ام  یلا  انمدق  و  : » ّلجوّزع هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  تلأس  لاق : دـلاخ  نبامیلـس  نع  هیف  1)و  - ) 1
قاقرلا ضیبلا  بایثلا  یطابقلا   ) یطابقلا نم  اضایب  ّدـشأ  مهلامعأ  تناک  نا  هّللا  اـمأ و  مالـسلا :  هیلع  لاـق  ( 23  / ناقرفلا « ) اروثنم ًءابه 

یفاکلا ج 2/80/81)  ) .هوعدی مل  مارحلا  مهل  ضرع  اذا  اوناک  نکلو  هّیرصملا )
ًالضف لالحلا  كرت  وه  هّللا و  یف  هّللا  يوقت  ٍهجوأ : هثالث  یلع  يوقّتلا  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  هعیرشلا : حابصم  نع  راحبلا  (2 - ) 2

نم يوقت  و  ّصاخلا ، يوقت  وه  و  مارحلا ، نع  ًالـضف  تاهبـشلا  كرت  وه  هّللا و  نم  يوقتو  ّصاخلا ، ّصاـخ  يوقت  وه  ههبـشلا و  نع 
راحبلا ج 67/295)  ) ...ّماعلا يوقت  وه  مارحلا و  كرت  وه  باقعلا و  رانلا و  فوخ 
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هداوناخ عامتجا و  داسف  زا  مالسا  ياه  يریگشیپ 

هراشا
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مرحمان هب  هاگن  زا  يراددوخ  شاداپ  مارح و  ياه  هاگن 

ياهریت زا  نیگآرهز  يریت  مارح  هاگن  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  هعیـشلا ، لیاسو  باتک  رد  - 1(1)
« .تسا هدش  ینالوط  ینامیشپ  ترسح و  هیام  هک  ییاه  هاگن  تسا  دایز  هچ  تسا و  ناطیش 

هتـشادن انز  زا  يا  هرهب  هک  تسین  یـسک  : » دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
عقاو هاوخ  دوش ، عقاو  انز  لمع  هاوخ  دـشاب ؛ یم  ندرک  سمل  تسد  يانز  ندیـسوب و  ناهد  يانز  هاگن و  مشچ  يانز  هک  ارچ  دـشاب ؛

« .دوشن

ار دوخ  هاگن  دیدرگ و  هجاوم  ینز  اب  هنیدم  راصنا  زا  یناوج  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(3)
حورجم دومن و  دروخرب  راوید  رد  یناوختـسا  ای  هشیـش و  هب  وا  تروص  هک  نیا  ات  درکیم  هاگن  وا  هب  تفر و  وا  هارمه  تخود و  وا  هب 

دوخ اب  سپ  تسا  هتخیر  وا  سابل  هنیـس و  رب  نوخ  تسا و  نینوخ  شتروص  هک  دـش  هجوتم  ناوج  دـش  رود  نز  نآ  نوچ  دـیدرگ و 
.داد مهاوخ  ربخ  وا  هب  تفر و  مهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دنگوس ، ادخ  هب  : تفگ
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: لاق مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  هبقع  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1 ّنهنع رـصبلا  ّضغ  رجا  بناـجألا و  یلا  رظنلا  هـمرح  (1 - ) 1
عورفلا ج 2/76) لئاسولا ج 14/138 -  ) .هلیوط ًهرسح  تثروا  ٍهرظن  نم  مکو  مومسم ، سیلبا  ماهس  نم  مهس  هرظنلا  لوقی : هتعمس 

و رظنلا ، نینیعلا  انزف  انزلا  نم  اّظح  بیصی  وه  وّالا  ٍدحا  نم  ام  الاق : مالسلاامهیلع  هّللادبع  یبا  رفعج و  یبا  نع  ...هنع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
( ردصملا  ) .بذک وا  کلذ  جرفلا  قدص  سمللا ، نیدیلا  انز  هلبقلا و  مغلا  انز 

ءاسنلا ناک  هنیدملاب و  هأرما  راصنألا  نم  ّباش  لبقتسا  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  فاکـسإلا  دعـس  نع  ...هنع  هیف  و  - 3(3 - ) 3
اهفلخ و رظنی  لعجف  نـالف  ینبب  هوّمـس  دـق  قاـقز  یف  لـخد  اـهیلا و  رظن  تزاـج  اّـملف  هلبقم  یه  اـهیلا و  رظنف  ّنهناذآ ، فلخ  نعنقتی 

هّللا و  لاقف : هردـص ، هبوث و  یلع  لیـست  ءامدـلا  اذاف  رظن  هأرملا  تضم  اّـملف  ههجو ، ّقشف  هجاـجز  وا  طـئاحلا  یف  مظع  ههجو  ضرتعا 
هیلع لیئربج  طبهف  هربخاف  اذه  ام  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هآر  اّملف  هاتأف  ّهنربحأل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنیتآل 

( ردصملا  ) .نوعنصی امب  ریبخ  ّنإ  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق  : » هیآلا هذهب  مالسلا 
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لیئربج سپ  .درک  نایب  ار  دوخ  يارجام  ناوج  تسا »؟ هدش  هچ  : » دومرف دومن ، هدهاشم  ار  وا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
امب ریبـخ  هّللا  ّنا  مهل  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوـظفحی  مهراـصبا و  نم  اّوـضغی  نینمؤـملل  لـق  : » دروآ ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع 

رترثؤم نانآ  ياه  لد  یکاـپ  يارب  نیا  دـننک ؛ ظـفح  ار  شیوخ  تفع  دـنراد و  هگن  ار  دوخ  مشچ  وگب : ناـنمؤم  هب  ینعی  نوعنـصی ؛»
.تسا ربخاب  مدرم  لامعا  زا  ادخ  انامه  تسا ،

سپ .تسا  ناطیش  ياهریت  زا  یمومسمریت  مرحمان  هب  هاگن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(1)
« .دبایب ار  نآ  معط  هک  دومن  دهاوخ  اطع  وا  هب  ینامیا  لد و  شمارآ  دنوادخ  دنک  يراددوخ  مرحمان  هب  هاگن  زا  ادخ  يارب  سکره 

« .دوب دهاوخ  نآ  بحاص  يارب  هنتف  بلق و  یگدولآ  بجوم  هاگن  زا  دعب  هاگن  : » دومرف و  - 5(2)

مـشچ وا  ددـنبب ، ار  دوخ  مشچ  ای  دـنادرگرب و  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  مشچ  دـنکب و  دروخرب  ینز  اب  هک  یـسک  : » دومرف و  - 6(3)
« .دشاب هدرک  جیوزت  وا  هب  یتشهب  نیعلاروح  زا  دنوادخ  هک  نآ  زج  دومن  دهاوخن  زاب  ار  دوخ 

رد هک  یـسک  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قودـص ، لامعألا  باقع  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 7(4)
هب نیقفانم  هارمهار  وا  هک  تسا  قح  ادـخ  رب  دـتفیب  ینز  ندـب  ای  وم و  ای  يدرم و  تروع  هب  وا  هاگن  دـنک و  هاگن  دوخ  هیاسمه  هناـخ 

نانآ دتسرف  خزود 

150  : ص

ّلجوّزع هّلل  اـهکرت  نم  مومـسم  سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  هرظنلا  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبا  لاـق  لاـق : هبقع  نع  ...هنع  هیف  و  - 4(1 - ) 1
ردصملا ص 139)  ) .همعطدجی انامیا  انمأ و  هّللا  هبقعا  هریغلال 

اهبحاصل اهب  یفک  هوهـشلا و  بلقلا  یف  عرزت  هرظنلا  دعب  هرظنلا  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبا  لاق  لاق : یلهاکلا  نع  هنع  هیف  و  - 5(2 - ) 2
( ردصملا  ) .هنتف

یّتح هرصب  هیلا  ّدتری  مل  هرصب  ّضغ  وا  ءامسلا  یلا  هرصب  عفرف  ٍهأرما  یلا  رظن  نم  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...هنع و  هیف  و  - 6(3 - ) 3
( ردصملا  ) .نیعلاروحلا نم  هّللا  هّجوزی 

رعش وا  لجر  هروع  یلا  رظنف  هراج  تیب  یف  علّطا  نم  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نع  ...لامعألا  باقع  نع  هیف  و  - 7(4 - ) 4
جرخیال و  ایندلا ، یف  ءاسنلا  تاروع  نوعبّتی  اوناک  نیذلا  نیقفانملا  عم  رانلا  هلخدی  نأ  هّللا  یلع  اّقح  ناک  اهدسج  نم  یـش ٍء  وا  ٍهأرما 

نم ریماسمب  همایقلا  موی  هّللا  امهاشح  امارح  هأرما  نم  هینیع  ألم  نم  هرخآلا و  یف  هتروع  ساـنلل  ءدـبی  هّللا و  هحـصفی  یّتح  ایندـلا  نم 
لامعألا ص 45) باقع  ردصملا ص 141 -   ) .رانلا یلا  هب  رمؤی  ّمث  سانلا ، نیب  یضقی  یّتح  اران  امهاشح  و  ران ،
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زین تمایق  رد  دنک و  اوسر  حـضقنم و  ار  وا  دـنوادخ  ات  دور  یمن  ایند  زا  یـسک  نینچ  دـنا و  هدوب  اه  نز  تاروع  لابند  هب  هشیمه  زین 
نامشچ تمایق  رد  دنوادخ  دنکرپ ، مرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک  .تخاس و  دهاوخ  راکـشآ  مدرم  لباقم  ار  وا  تروع 
« .درب دنهاوخ  شتآ  هب  ار  وا  سپس  دوش و  مامت  تمایق  ات  دوب  دهاوخ  تلاح  نیا  هب  دومن و  دهاوخرپ  نیشتآ  ياه  خیم  زا  ار  وا 

مرحمان نز  اب  سامت 

هب هاگن  زا  ار  دوخ  نامشچ  هک  یسک  : » دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص ، ماما  زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(1)
« .ددرگزاب دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  دومن ، دهاوخرپ  شتآ  زا  ار  وا  نامشچ  تمایق  رد  دنوادخ  دنکرپ  مرحمان 

رد ار  یمرحمان  نز  هک  یـسک  و  تسا ، هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  دـنک ، هحفاصم  یمرحمان  نز  اـب  هک  یـسک  و  : » دومرف سپس 
« .دنزادنا یم  شتآ  رد  دندنب و  یم  یناطیش  اب  ار  وا  نیشتآ  ياهریجنز  اب  تمایق  رد  دریگب  شوغآ 

هک دوب  ینز  هناخ  نآ  رد  متـشاد و  تنوکـس  يا  هناخ  رد  هنیدم  رد  نم  دیوگ : هک  هدـش  لقن  سمهکوبا  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
سپ .دوشگ  نم  رب  ار  هناـخ  رد  نز  نآ  مدومن و  باـبلا  قد  متفر و  هناـخ  نآ  رد  هب  یبش  سپ  .دوب  هدروآ  تفگـش  هب  ارم  وا  ییاـبیز 

هک یلمع  زا  نک  هبوت  : » دومرف نم  هب  متفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دـعب  زور  نوچ  متفرگ و  وا  ناتـسپ  هب  ار  دوخ  تسد  نم 
« .يداد ماجنا  بشید 

ام تیالو  هک  یناد  یمن  ایآ  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  لیذ  ردو  - 3(3)

151  : ص

نبرفعج نع  دیز  نب  نیـسحلا  نع  دقاو ، نب  بیعـش  نع  هدانـساب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نبدّمحم  لئاسولا : - 1 همرحملا تاعتمتلا  (1 - ) 1
بوتی و نأ  ّالإ  راّنلا  نم  همایقلا  موی  هینیع  ُهّللا  ٌالم  مارح  نم  هینیع  ٌالم  نم  و  لاق : یهانملا  ثیدح  یف  مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  دّمحم ،

نم هلسلس  یف  نرق  امارح  هأرما  مزتلا  نم  و  ّلجوّزع ، هّللا  نم  طخسب  ءابدقف  هیلع  مرحت  هأرما  حفاص  نم  و  مالسلا :  هیلع  لاق  و  عجری ،
لئاسولا ج 14/14)  ) .رانلا یف  نافذقیف  ناطیش  عم  ران 

اهیف ناک  هنیدملا و  یف  ًالزان  تنک  لاق : سمهک  یبأ  نع  حئارخلا ) جئارخلا و   ) یف يدـنوارلا  هّللا  هبه  نبدیعـس  نع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
یبأ یلع  تلخد  دغلا  نم  ناک  اّملف  اهیدث ، یلع  تضبقف  یل  تحتفف  بابلا  تحتتفاف  ایـسمم  هلیل  فرـصناف  ینبجعت  تناک  هفیـصو و 

لئاسولا ج 14/142)  ) .هحرابلا تعنص  امم  هّللا  یلإ  بت  لاقف : مالسلا  هیلع  هّللادبع 
هیراجلا تحتفتـساف  بابلا  تیتأ  ّینإ  ینبجعت و  راّدلا  بحاص  هیراج  تناک  هنیدملاب و  اّمک  لاق : يدسألا  مزهم  نع  هیف  و  - 3(3 - ) 3

: لاقف دجـسملاب ، تحرب  ام  تلق : كرثأ ؟ یـصقأ  نیأ  لاقف : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  یلع  تلخد  دغلا  نم  ناک  اّملف  اهیدث ، تزمغف 
( ردصملا  ) .عرولاب ّالإ  ّمتیالاذه  انرمأ  ّنأ  ملعت  امأ 
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»؟] دوب دهاوخن  رثؤم  و   ] دوش یمن  مامت  اوقت  عرو و  نودب 

مرحمان نز  اب  حازم  وگتفگ و  تمرح 

: دومرف هک  هدش  لقن  یهانم ، ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شناردـپ ، زا  قداص ، ماما  زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(1)
« .دیوگب نخس  هملک  جنپ  زا  شیب  ترورض ، تروص  رد  یتح  دوخ ، مرحم  رهوش و  ریغ  اب  دیابن  نز  »

بلق زیچ  راهچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخ ، زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
دیوگب و يزیچ  وا  هک  قمحا  اب  شکم  شک  وگتفگ و  ندرک ، وگتفگ  ثحب و  اه  نز  اب  دایز  هانگ ، زا  دعب  هانگ  دناریم : یم  ار  ناسنا 
ره نم  دوصقم  : » دومرف دننایک ؟ اه  هدرم  دـش : هتفگ  .اه » هدرم  اب  ینیـشن  مه  و  دوشن ، يریخ  حالـص و  هب  یهتنم  ییوگب و  يزیچ  وت 

« .دشاب یم  نارزگشوخ  فرتم و  دنمتورث 

نز اب  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  قودـص ، لاـمعألا  باـقع  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 3(3)
و دـننکفا ، یم  شتآ  رد  دـندنب و  یم  لغ  ریجنز و  هب  ار  وا  تماـیق  زور  دـهدب ،] وا  تسد  هب  تسد  ینعی   ] دـنک هحفاـصم  یمرحماـن 

رازه تسا  هتفگ  نخس  وا  اب  ایند  رد  هک  يا  هملک  ره  يارب  دنوادخ  دنک ، حازم  هحکافم و  یمرحمان  نز  اب  هک  یسک 

152  : ص

هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  نع  مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع  یفاکلا  نع  هیف  و  - 1 بناجالا عم  ههکافملا  ملکتلا و  همرح  (1 - ) 1
.هنم ّدبال  اّمم  تاملک  سمخ  نم  رثکا  اهنم  مرحم  يذ  ریغ  اهجوز و  ریغ  دنع  هأرملا  مّلکتت  نا  یهن  و  لاق : یهانملا  ثیدـح  یف  هلآ  و 

ردصملا ص143) )
نتمی عبرا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـق  لاـق : مالـسلاامهیلع  هیبا  نع  دـمحم  نبرفعج  نع  ...لاـصخلا  نع  هیفو  - 2(2 - ) 2

هسلاجم و  ادبأ ، ریخ  یلا  لؤیال  لوقت و  لوقی و  قمحألا  هارامم  و  ّنهتثداحم ، ینعی  ءاسنلا  هشقانم  هرثک  و  بنذلا ، یلع  بنذلا  بلقلا :
لاصخلا 1/108) لئاسولا ج 14/143 -   ) .فرتم یّنغ  ّلک  لاق : یتوملا ؟ ام  لیق و  یتوملا ،

ّمث ًالولغم  همایقلا  موی  ءاج  امارح  هأرما  حفاص  نم  و  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  ...لامعالا  باقع  نع  هیف  و  - 3(3 - ) 3
لامعألا ص 46) باقع  ردصملا   ) .ٍماع فلا  ایندلا  یف  اهمّلک  ٍهملک  ّلکب  هّللا  هسبح  اهکلمیال  هأرما  هکاف  نم  و  رانلا ، یلا  هب  رمؤی 
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« .دومن دهاوخ  سوبحم  ار  وا  لاس 

مرحمان نز  رس  تشپ  هب  هاگن 

ترجأتسا نم  ریخ  ّنا  هرجأتسا  تبا  ای   » هفیرش هیآ  هراب  رد  هک  هدش  لقن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(1)
انامه نک ، ریجا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ینعی  ناوج ، نیا  : » تفگ هک  دوخ  رتخد  هب  بیعـش  ترـضح  : » دومرف نیمألا » ّيوقلا 

وت يارب  اـجک  زا  وا  ندوب  نیما  یتسناد ، گنـس  هرخـص و  ندـنک  اـج  زا  يارب  وت  ار  وا  ندوب  يوق  دومرف : تسا » ینیما  يوق و  درم  وا 
نم رـس  تشپ  زا  دوـمرف : مهد ] ناـشن  وا  هب  ار  هار  هک   ] مدرک تکرح  وا  يوـلج  زا  نوـچ  هک  نـیا  زا  تـفگ : رتـخد  نآ  دـش ؟ تباـث 

« .مینک یمن  هاگن  اه  نز  رس  تشپ  هب  هک  میتسه  یمدرم  ام  هک  ارچ  امن ؛ ییامنهار  ارم  نک و  تکرح 

درم نآ  درذگ و  یم  يدرم  رانک  زا  ینز  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : هک  هدش  لقن  ریصبوبا  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
یسک دیتسه  یضار  امش  ایآ  : » دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟] حیحـص  لمع  نیاایآ   ] دنک یم  هاگن  وا  رـس  تشپ  هب 

« .دیدنسپن ار  لمع  نیا  زین  نارگید  يارب  سپ  : » دومرف .ریخ  متفگ : دنک »؟ هاگن  امش  ناشیوخ  ای  لایع و  رس  تشپ 

هریغ لزانم و  هب  دورو  هراب  رد  یمالسا  بادآ 

153  : ص

ترجأتسا نم  ریخ  ّنإ  هرجأتسا  ِتبأ  ای   » ّلجوّزع هّللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نبا  نع  ییحی  نب  ناوفـص  نع  ...هیف  و  - 1(1 - ) 1
: لاقف هماّدـق ، تیـشم  ّینا  ِتبا  ای  تلاق : هیتفرع ؟ نیا  نم  نیمألا  هرخـصلا ، عفرب  ّيوق  اذـه  هّینب  ای  بیعـش : اهل  لاق  لاق : نیمألا » يوقلا 

ردصملا ص 145)  ) .ءاسنلا رابدا  یلا  رظتنال  موق  ّاناف  قیرطلا  یلا  ینیدشرأف  تللض  ناف  یفلخ  نم  یشمإ 
رظُنی نا  مکدـحا  رّـسیأ  لاق : اهفلخ ؟ یلا  رظنیف  هأرملا  هبّرمت  لجرلا  مالـسلا :  هیلع  قداصلل  لاق  ّهنا  ریـصب  یبا  نع  ...هیف  و  - 2(2 - ) 2

( ردصملا  ) .کسفنل هاضرت  امب  سانلل  ضراف  لاق : ال  تلق : هتبارق ؟ تاذ  هلها و  یلا 
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.دنوشن دراو  هزاجا  نودب  لیذ  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  یمومع  تفع  ایح و  ظفح  یمالسا و  بادآ  زا  (1)

.دنوشن مدرم  ياه  هناخ  دراو  هزاجا  مالس و  نودب  - 1

.دنوشن دراو  هزاجا  نودب  دشاب  مرحمان  نز  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  - 2

.دوشب دنتسه  رسمه  ياراد  هک  دوخ  مراحم  ياه  نز  قاطا  دراو  هزاجا  نودب  دیابن  یسک  - 3

ردپ قاتا  دراو  هزاجا  نودب  اشع  زامن  زا  دعب  رهظ و  زا  لبق  حبص و  ناذا  زا  لبق  دیابن  نامالغ  ناراذگتمدخ و  غلاب و  ریغ  نادنزرف  - 5
.تسا نانآ  تولخ  عقاوم  تاعاس  نیا  هک  ارچ  دنوش ؛ ردام  و 

هداد هزاجا  رگا  دنوش و  دراو  دـش  هداد  هزاجا  رگا  دـنهاوخب ، هزاجا  دـننک و  مالـس  هبترم  هس  دـیاب  نارگید  لزانم  هب  دورو  يارب  - 6
.دندرگ زاب  یگدرزآ ] ینارگن و  نودب   ] دشن

.تسین مزال  دورو  هزاجا  ...و  اهرابنا  سرادم و  یمومع و  ياه  مامح  دننام  ینوکسم ، ریغ  نکاما  رد 

اه هناخ  هب  دورو  هزاجا  هراب  رد  مالسا  روتسد 

یتح مکتویبریغ  اتویب  اولخدتال  اونمآ  نیذلا  اهّیا  ای  : » هناحبس هّللا  لاق  (2)

154  : ص

یبأ نبدمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هّدع  نع  بوقعی ، نب  دّمحم  نع  لئاسولا  اهلها  نذإب  ّالا  اهیف  لوخدـلا  زوجیال  یتلا  نکامألا  (1 - ) 1
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یهن  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  رمع ، نبرفعج  نع  مهجلا ، نب  نوراه  نع  هیبأ ، نع  هّللادبع ،

هدنع هیبأ و  یلع  دلولا  ناذـیتسا  بوجو  عورفلا ج 2/66 ) لئاسولا ج 14/157 -   ) .نهئایلوأ نذاب  ّالإ  ءاسنلا  یلع  لاجّرلا  لخدـی  نأ 
نع بوبحم  نبا  نع  دّمحم ، نبدمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هّدع  نع  بوقعی ، نب  دّمحم  نع  لئاسولا  بالا  یلع  هبوجو  مدـع  و  هجوز ،

.ثیدـحلا نبالا  یلع  بالا  نذأتـسیال  هیبأ و  یلع  لـخد  اذإ  لـجّرلا  نذأتـسی  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  زاّرخلا ، بّویأ  یبأ 
( ردصملا )

تنک دق  معن  لاقف : هیبأ ؟ یلع  نذأتـسی  لجّرلا  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبع  یبال  تلق  لاق : ّیبلحلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  ...لئاسولا  (2 - ) 2
، هیلع امهاجفأ  نأ  ّبُحا  الام  امهتولخ  نم  نوکیدق  و  مالغ ، انأ  یُّما و  ّتیفوت  یبأ  هأرما  یه  اّمنإ  هدنع  یُّما  تسیلو  یبأ  یلع  نذاتسأ 

لئاسولا ج 7/157)  ) .بوصا نسحا و  مالسلا  یّنم و  کلذ  ناّبحیال  و 
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مکل لیق  نا  مکل و  نذؤی  یّتح  اهولخدتالف  ادحا  اهیف  اودجت  مل  ناف  نورّکذت  مکّلعل  مکلریخ  مکلذ  اهلها  یلع  اومّلـست  اوسنأتـست و 
(29-27 رون / هروس  « ) میلع نولمعت  امب  هّللا  مکل و  یکزاوه  اوعجراف  اوعجرا 

هزاجا مالـس و  نیا  هک  دینادب  دیوشن و  نارگید  ياه  هناخ  دراو  مالـس ، هزاجا و  نودـب  نامیا  لها  يا  تسا : نیا  قوف  تایآ  هصالخ 
دیتفاین اه  هناخ  نآ  رد  ار  یسک  رگا  و  دیوش ، فقاو  نآ  تمکح  هب  هک  نآ  دیما  دیوش ؛ دراو  هدزرـس  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نتـساوخ 

.دوب دـهاوخ  رترثؤم  امـش  حور  یکاپ  يارب  هک  دـیدرگزاب  دـیاب  دـیدرگزاب  دـش  هتفگ  امـش  هب  رگا  دـیوشن و  دراو  هزاجا  نودـب  زاب 
.تسا هاگآ  امش  لامعا  هب  دنوادخ 

دوش دراو  دوخ  ردپ  قاتا  هب  دهاوخ  یم  هک  یصخش  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاکزا ، یفاص ، ریسفت  رد  (1)
قاتا هب  دهاوخب  رگا  ردپ  نکلو  دوش  دراو  هزاجا  اب  دیاب  دـنا  هدرک  جاودزا  رگا  زیندوخ  رتخد  رهاوخ و  قاتا  رد  دریگب و  هزاجا  دـیاب 

.دریگب هزاجا  تسین  مزال  دوش  دراو  دوخ  رسپ 

هب مهاوخب  نم  رگا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  یـصخش  هک  هدـش  لقن  نایبلا  عمجم  ریـسفت  زا  باتک ، ناـمه  رد  (2)
هزاجا اب  دـیاب  زاب  ایآ  درادـن ، نم  زج  یمداخ  تساهنت و  مردام  تفگ : وا  .يرآ » : » دومرف مریگب ؟ هزاجا  دـیاب  موش  دراو  مردام  قاـتا 

نآ زا  سپ  .ریخ و  تفگ : ینیبب ؟ نایرع  ار  وا  هک  يراد  یم  تسود  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  موش ؟ وا  قاتا  دراو 
.دش یم  دراو  دوخ  ردام  رب  هزاجا  اب 
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یلعال هتلاخ و  یلع  هتخأ و ال  یلعال  هّما و  یلع  جـلیالف  ملحلا  غلب  نم  و  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ...یفاـکلا  نع  هیف  1)و  - ) 1
نبرباج نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یفاـکلا  نع  هیف  ّلـجوّزع و  هّلل  هعاـط  مالـسلا  و  اومّلـسی ، یّتح  اونذأـتال  و  ٍنذاـب ، ّـالإ  کـلذ 

ّمث هعفدف  هیلع  هدی  عضو  بابلا  یلا  انیهتنا  اّملف  هعم ، انا  همطاف و  دـیری  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  جرخ  لاق : يراصنألا  هّللادـبع 
ای لخدأ  تلاق : لخدأ ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  هّللا ، لوسر  ای  مالـسلا  کیلع  و  مالـسلااهیلع :  همطاف  تلاقف  مکیلع ، مالـسلا  لاـق :
هب یعّنقف  کتفخلم  لضف  يذـخ  همطاف  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  عاـنق ، ّیلع  سیل  تلاـق : یعم ؟ نم  لـخدا و  لاـق : هّللا ، لوسر 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق  ّمث  تلعفف  کسأر 
نم و  تلاق : یعم ؟ نم  انا و  لاق : هّللا ، لوسر  ای  معن  تلاق : لخدا ؟ لاق : هّللا  لوسر  ای  مالسلا  کیلع  و  تلاقف : کیلع ، مالسلا  (2 - ) 2

عورفلا ج 2/66) لئاسولا ج 14/158 -  ) .ثیدحلا تلخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لخدف  رباج : لاق  کعم ،
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دومن یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  بحاص  - 2
« .دنهد هزاجا  نانآ  يایلوا  هک  نیا  زج  دنشاب ، مرحمان  ياه  نز  نآ  رد  هک  دنوش  يا  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  اهدرم  هک 

هزاجا ردام ] و   ] ردـپ قاتا  هب  دورو  ماگنه  دـیاب  نادـنزرف  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  باـتک ، ناـمه  رد  - 3
، دوخ رهاوخ  رتخد و  قاتا  هب  دورو  يارب  تسا  مزال  نکل  دریگب  هزاجا  دوخ  دـنزرف  رب  دورو  ماگنه  تسین  مزـال  ردـپ  یلو  دـنریگب ،

« .دریگب هزاجا  دنشاب ، هتشاد  رسمه  رگا 

: دومرف دریگب ؟ هزاجا  دوخ  ردـپ  رب  دورو  ماگنه  دـیاب  دـنزرف  ایآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یبلح  باتک ، ناـمه  رد 
متفرگ و یم  هزاجا  دوب ] هتفر  ایند  زا  ًالبق  نم  ردام  و   ] تشاد مردام  زا  ریغ  يرگید  رسمه  هک  مردپ  رب  دورو  يارب  هشیمه  نم  يرآ ، »
ار لمع  نیا  زین  نانآ  هک  نانچ  موش ، دراو  نانآ  رب  هزاجا  نودب  رگیدکی  اب  نانآ  تولخ  تاعاس  رد  هک  متشاد  یمن  تسود  نم  هتبلا 

ج 5/528] یفاک ، « ] .تسا زیچ  همه  زا  رتوکین  رتهب و  ندرک  مالس  دورو  ماگنه  : » دومرف سپس  .دنتشاد » یمن  تسود  نم  زا 

دباین دوش  یم  غلاب  هک  یماگنه  رـسپ  دنزرف  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  بحاص  - 4
مالـس اب  هک  نیا  ات  دنهدب  ندش  دراو  هزاجا  وا  هب  دـیابن  زین  نانآ  دوشب و  اهنآ  لاثما  هلاخ و  رهاوخ و  ردام و  قاتا  دراو  هزاجا  نودـب 

« .تسادخ تعاطا  ندرک  مالس  هتبلا  دوش و  دراو 

ادخ لوسر  تمدـخ  رد  نم  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک ، زا  باتک ، نامه  رد 
لوسر میدیسر  هناخرد  هب  نوچ  دندرک و  تکرح  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  دورو  يارب  ترضح  نآ  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ای مالسلا ، کیلع  و  : » داد خساپ  هناخ  لخاد  زا  همطاف  سپ  .مکیلع » مالسلا  : » دندومرف دنداد و  ناکت  ار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
لوسر يا  دـیوش ، دراو  : » درک ضرع  مالـسلااهیلع  همطاـف  موش »؟ دراو  اـیآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هّللا »! لوـسر 

یلص ادخ  لوسر  .مرادن » رس  رب  يزیچ  نم  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  موش »؟ دراو  دوخ  ناهارمه  اب  ایآ  : » دومرف ادخ  لوسر  ادخ »!
« .ناشوپب ار  دوخ  رس  نآ  اب  ریگب و  رس  رب  ار  دوخ  هفحلم  زا  يا  هشوگ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

« کیلع مالسلا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زاب  درک  نینچ  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ 
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همطاـف موش »؟ دراو  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هّللا »! لوـسر  اـی  مالـسلا ، کـیلع  و  : » تفگ مالـسلااهیلع  همطاـف  (1)
اب : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاـف  موش »؟ دراو  دوخ  ناـهارمه  اـب  : » دومرف دـیوش »؟ دراو  ادـخ ! لوسر  يا  يرآ ؟ : » دوـمرف مالـسلااهیلع 

« ...دیوش دراو  ناهارمه 

ریغ نادـنزرف  نامداخ و  نامالغ و  دـیاب  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 5(2)
نانآ هک   ] ءاشع زامن  زا  دعب  دـنوشن : رهوش  نز و  قاتا  دراو  هزاجا  نودـب  تقو  هس  رد  هدومرف ، رما  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  غلاب ،
انامه .دننک  یم  نوریب  تحارتسا  يارب  ار  دوخ  سابل  زور  طسو  رد  هک  یماگنه  و  حبـص ، زامن  زا  دعب  و  دـنا ،] هتفر  دوخ  هاگباوخ  هب 

« .دنا هدومن  تولخ  رگیدکی  اب  رهوش  نز و  تاعاس  نیا  رد  هک  تسا  هداد  نیا  يارب  ار  روتسد  نیا  دنوادخ 

لزانم هب  دورو  بادآ  زا  : »] دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا ، زا  لاـصخ ، زا  لـیاسو ، باـتک  رد  - 6 (3)
و دوش ، علطم  لزنم  بحاص  هک  تسا  نیا  يارب  لوا  هبترم  دنهاوخب ؛ دورو  هزاجا  دننک و  مالس  هبترم  هس  دیاب  هک ] تسا  نیا  نارگید 

هزاجا دـهاوخن  رگا  دـهد و  هزاجا  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  موس  هبترم  و  دـنک ، هدامآ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  يارب  مود  هبترم 
« .ددرگ زاب  رد  هدنبوک  دهدن و 

ام ملعی  هّللا  مکل و  عاتم  اهیف  ٍهنوکسم  ریغ  اتویب  اولخدت  نا  حانج  مکیلع  سیل  : » هدومرف نآرق  هک  نانچ  ینوکـسم ، ریغ  نکاما  رد  (1)
.تسین زاین  دورو  هزاجا  ...و  اهارسناوراک  اه و  مامح  اهرابنا و  دننام  [، 29 رون / «] نومتکت متنک  ام  نودبت و 
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اوغلبی مل  نیدلا  مکنامیا و  تکلم  نیذلا  نذأتـسی  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  ینئادـملا  حارج  نع  ...یفاکلا  نع  هیف  1)و  - ) 1
یف لخد  اذا  تاروع ، ثالث  یف  ملحلا  غلب  اذا  کمداخ  کیلع  نذأتـسیل  لاق :» نا  یلا   » ّلـجوّزع هّللا  مکرما  اـمک  ّتارم  ثـالث  ملحلا 
نم مکبایث  نوعضت  نیح  حبصت و  نیح  همتعلا و  یّمـست  یتلا  ءاشعلا  دعب  کیلع  نذأتـسی  و  لاق : کتیب  یف  هتیب  ناک  ولو  ّنهنم  یش ٍء 

عورفلا ج 2/67) لئاسو ج 14/16 -   ) .هولخ هّزع و  هعاس  اّهناف  هولخلل  کلذب  هّللارما  اّمنا  هریهظلا 
نورذحی و هیناثلا  نوعمـسی و  ّنهلوا  هثلث : ناذتـسیإلا  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع  ...لاصخلا  نع  هیف  2)و  - ) 2

ردصملا ص 161)  ) .نذأتسملا عجریف  اولعفی  مل  اؤاش  نا  اونذا و  اؤاش  نإ  هثلاثلا 
تاـمامحلا و یه  لاـق : ٍهنوکـسم » ریغ  اـتویب  اولخدـت  نا  حاـنج  مکیلع  سیل  : » هلوـق یف  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  لاـق  و  هـیف : 3)و  - ) 3

( ردصملا  ) .تاناخلا
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رسپ رتخد و  ندوب  مرحمان  ینوناق  نس 

نـس هب  رتخد  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز ، زا  یفاـک ، زا  هعیـشلا ، لـیاسو  بحاـص  - 1(1)
« .دیسوبب دیریگب و [ لغب  رد   ] ار وا  دیابن  دسر  یم  یگلاس  شش 

دندوب و هدش  توعد  دوخ  ناهارمه  اب  ترضح  نآ  یسلجم  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
لاؤس وا  نس  زا  دـش و  کـیدزن  اـضر  ترـضح  هب  نوچ  دـنداد و  یم  رگیدـکی  هب  دـنتفرگ و  یم  سلجم  نآ  لـها  ار  يا  هچب  رتخد 

.دومرف رود  دوخ  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ، هلاس  جنپ  دنتفگ : نانآ  دومرف و 

دیابن اهرسپ  دیسر  یگلاس  شش  نس  هب  رتخد  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 3(3)
[.« دنسوبب ار  وا  اه  نز  ای  و   ] دسوبب ار  اه  نز  دیابن  دیسر  یگلاس  تفه  هب  هک  یماگنه  زین  رسپ  دنسوبب و  ار  وا 

دوخ هلاس  شش  رتخد  اب  رگا  ردام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باتک ، نامه  رد  - 4(4)
« .دوش یم  بوسحم  انز  زا  یعون  هبعش و  وا  يارب  دنک  ادیپ  سامت  هریغ ] وشتسش و  يارب   ] سابل نودب 

انیبان درم  هب  نز  هاگن 

دننامه زین  ار  اه  نز  هدومرف و  نایب  ار  مرحمان  درم  هب  نز  هاگن  مرحماـن و  نز  هب  درم  هاـگن  مکح  رد  تایآ 30 و 31 ، رون ، هروس  رد 
مرحمان نادرم  هب  هک  هدومن  رما  اهدرم 

158  : ص

تـس هّرحلا  هیراجلا  تغلب  اذا  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1 هّیبصلا ّیبـصلل و  هّیمرحملا  ّنس  (1 - ) 1
عورفلا ج 2/68) لئاسولا ج 14/170 -   ) .اهّلبقت نا  کل  یغبنی  الف  نینس 

لها اـهانداف  هل  ٍهّیبـصب  یتُاـف  هلها  نم  هعاـمج  عـم  هاـعد  مشاـه  ینب  ضعب  ّنإ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  نع  هـیف  و  - 2(2 - ) 2
( ردصملا  ) .هنع اهاحنف  سمخ  لیقف : اهّنس  نع  لأس  هنم  تند  اّملف  مهیلا  اعیمج  سلجملا 

اذا هأرملا  لّبقیال  مالغلا  و  مالغلا ، اهّلبقی  الف  نینس  تس  هیراجلا  تغلب  اذا  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبا  لاق  ...هیقفلا  نع  هیف  و  - 3(3 - ) 3
( ردصملا  ) .نینس عبس  زاج 

تغلب اذا  اهتنبا  هأرملا  هرـشابم  مالـسلا :  هیلع  ّیلع  لاق  لاق : مالـسلاامهیلع  هیبا  نع  دّـمحم  نبرفعج  نع  ...هیقفلا  نع  هیف  و  - 4(4 - ) 4
هیقفلا ج 2/140) نع  ردصملا   ) .انزلا نم  هبعش  نینس  ّتس 
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.دشاب انیبان  درم  رگا  یتح  دننکن ؛ هاگن 

.درادن یعنام  مرحمان  درم  هب  نز  هاگن  دننک  یم  رکف  هدرکن و  هجوت  نوناق  نیا  هب  ام  هعماج  ياه  نز  فسالا ، عم  هزورما ،

ادخ لوسر  نذؤم  موتکم ، ّما  هللادبع  هک  یماگنه  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  هللادـبع  یبا  نبدـمحا  زا  یفاک ، زا  لیاسو ، باتک  رد  - 1(1)
، هصفح هشیاع و  دوخ ، نارسمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر  ترـضح  نآ  تمدخ  دوب ، انیبان  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

امش دنیب  یمن  ار  امش  وا  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسانیبان ، وا  دنتفگ : اهنآ  .دیورب » قاتا  هب  دیزیخرب و  : » دومرف
« .دینیب یم  ار  وا  هک 

تسا تخس  دنوادخ  مشخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  لامعالا  باقع  باتک  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
وحم ار  وا  تادابع  لامعا و  همه  دنوادخ  دنک  نینچ  رگا  دنک و  رپ  مرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  دشاب و  رهوش  ياراد  هک  ینز  رب 

هب تمایق  ربق و  رد  ار  وا  هک  تسا  قح  دـنوادخرب  دـنک  انز  وا  اب  درواـیب و  دوخ  رهوش  هناـخ  رد  ار  یمرحماـن  درم  رگا  دـیامرف و  یم 
« .دیامن باذع  شتآ 

هجلاعم يارب  کشزپ  سامت 

ار نیا  دـننک و  یم  ادـیپ  سامت  مرحمان  کشزپ  اب  ساسا  نیمهرب  تسا و  مرحم  ضیرم  يارب  کشزپ  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  يا  هدـع 
دنا و هدرب  مان  ار  مراحم  یلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشاد  ینامگ  نینچ  مه  کشزپ  دوخ  دـیاش  دـنناد و  یمن  مارح 

یتروص رد  طقف  تسا و  مدرم  ریاس  دـننام  کشزپ  دـنا  هدومرف  دـیلقت  عجارم  اهقف و  .تسا  هدـشن  بوسحم  مراحم  هرمز  رد  کشزپ 
يارب نز  کشزپ  دنک و  باجیا  یترورض  هک 

159  : ص

موتکم ّما  نبا  نذأتـسا  لاق : هّللادبع  یبا  نبدمحا  نع  ...یفاکلا  نع  لئاسولا  - 1 یمعا ناک  ناو  لـجرلا  یلا  هأرملا  رظن  همرح  (1 - ) 1
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  یمعا  ّهنا  اتلاقف : تیبلا ، الخداف  اموق  امهل : لاقف  هصفح  هشیاع و  هدنع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع 

عورفلا ج 2/68) لئاسولا ج 14/171 -   ) .هنایرت امّکناف  امکری  مل  نا 
ریغ نم  اهنیع  تألم  لعب  تاذ  ٍهأرما  یلع  هّللا  بضغ  ّدتـشا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  ...لاـمعألا  باـقع  نع  هیف  و  - 2(2 - ) 2
هّللا یلع  اّقح  ناک  هریغ  هشارف  تئطوا  ناف  هتلمع  لمع  ّلک  ّلجوّزع  هّللا  طبحا  کلذ  تلعف  نإ  اّهناف  اـهنم ، ٍمرحم  يذ  ریغ  وا  اـهجوز 

لامعألا ص 48) باقع  نع  ردصملا   ) .اهربق یف  اهبذعی  نا  دعب  رانلاب  اهقرحی  نا 
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.دوب دهاوخ  مارح  هنرگو  تسا  زیاج  درم  کشزپ  اب  سامت  ترورض  دح  رد  دوشن ، ادیپ  تسا  رامیب  هک  ینز 

نیا دیما  هب  مینک  یم  رکذ  ار  دشاب  یم  اهقف  ياوتف  كردم  هک  عوضوم  نیا  تایاور  زا  یـضعب  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  يارب  کنیا 
.میریگب دنپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  هک 

نز مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  یلاـمث  هزمحوبا  زا  یفاـک ، زا  هعیـشلا ، لـیاسو  باـتک  رد  - 1(1)
دناوت یم  درم  کشزپ  ایآ  دوب ، دهاوخ  رترثؤم  وا  هجلاعم  يارب  درم  هک  دنک  یم  ادـیپ  یتحارج  ای  یگتـسکش و  يرامیب  اسب  ناملـسم 

« .درادن یعنام  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنک ؟ هجلاعم  ار  وا 

مکش و ای  نار و  رد  یتحارج  دشاب و  رامیب  ینز  رگا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  باتک ، نامه  رد  - 2(2)
« .دنک هعجارم  درم  کشزپ  هب  تسا  مارح  دوش ] تفای  نز  کشزپ  هک  یتروص  رد   ] دشاب وا  يوزاب  ای 

160  : ص

: لاق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یلامثلا  هزمح  یبا  نع  ...یفاـکلا  نع  لـئاسولا  - 1 جالعلا هرورـضل  هّیبنجألا  یلا  رظنلا  زاوج  (1 - ) 1
نم هجالعب  قفرا  لجرلا  نوکی  هیلا  رظنلا  حلصیال  ناکم  یف  حرج  اّما  ورسک  اّما  اهدسج  یف  ءالبلا  اهبیـصی  هملـسملا  هأرملا  نع  هتلأس 

عورفلا ج 2/68) لئاسولا ج 14/172 /  ) .تءاش نإ  اهجلاعیلف  هیلا  تّرطضا  اذا  لاق : اهیلا ؟ رظنلا  هل  حلصیأ  ءاسنلا ،
اهب نوکی  هأرملا  نع  هتلأس  لاق : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هیخا  نع  هباـتک  یف  رفعج  نب  ّیلع  نع  یفاـکلا  نع  هیفو  - 2(2 - ) 2

ردصملا ص 173)  ) .ال لاق : هجلاعی ؟ هیلا  رظنی  نا  لجرلل  حلصی  له  اهدضعوا  اهنطبوا  اهذخف  یف  حرجلا 
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مالسا رد  هنومن  ياه  نز 

هراشا

161  : ص
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ریظن یب  ياه  هنومن  شزرا و  ياه  هوسا 

ییابیز اه و  یبوخ  همه  هداد و  رارق  مدرم  ياوشیپ  ربهر و  ادتقم و  هوسا و  ار  دوخ  قولخم  زا  یناگدنب  دـنوادخ  هک  تسین  يدـیدرت 
اوشیپ و ار  نانآ  دننک و  يوریپ  نانآ  زا  یمالـسا  ياه  شزرا  قالخا و  لامعا و  رد  هک  هدومن  فظوم  ار  مدرم  عمج و  نانآ  رد  ار  اه 
هیلع و هللا  یلـص  ام  ربمایپ  ینعی  هنـسح ؛ » هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  و  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  ور ، نیا  زا  .دننادب  دوخ  يادتقم 
و تساه ] یبوخ  همه  رایعم  وا  دینک ، يوریپ  وا  زا  زیچ  همه  رد  دیاب  امـش  و   ] دشاب یم  یکین  يادتقم  هنومن و  هوسا و  امـش  يارب  هلآ 

همطاف نینمؤملاریما و  صوصخ  رد  تسا و  هتـشاد  دوخ  تیب  لها  هب  تبـسن  ارارک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ار  هیـصوت  نیمه 
هک تسا  مزال  بجاو و  ناناملسم  همه  رب  ور ، نیا  زا  .تسا  هدومرف  يرتشیب  شرافس  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما  ارهز و 

نانآ زا  یـسایس  یقـالخا و  يداـبع و  يونعم و  یحور و  لـیاسم  یگدـنز و  داـعبا  همه  رد  دنـشوکب و  ناـنآ  تفرعم  تخانـش و  رد 
.دننادب اه  شزرا  اه و  یبوخ  همه  رایعمار  نانآ  دننک و  يوریپ 

مینک و یم  هراشا  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  وا  دـنزرف  همطاف و  ترـضح  یگدـنز  قالخا و  زا  ییاه  هشوگ  هب  باـتک  نیا  رد  اـم 
.دشاب اهرطخ  اه و  تفآ  زا  تاجن  دشر و  هلیسو  ناملسم  ياه  نز  يارب  میراودیما 

مالسلااهیلع همطاف  تدابع 

زا وا  قداص و  ماما  زا  قودص ، عیارشلا  للع  زا  راحب ، رد  یسلجم  همّالع  (1)

162  : ص

هّللادـبع نبدّـمحم  نع  هربقم ، نبا  نع  لـلعلا  نع  راحبلا ج 43/81  یف  يور  نینمؤملل  اـهءاعد  مالـسلا و  هیلع  همطاـف  هداـبع  (1 - ) 1
، نیـسحلا نب  یلع  نع  هیبأ  نع  دّمحم ، نبرفعج  نع  یبلکلا ، هدابع  نع  ینزاملارمع ، نب  دّمحم  نع  قلاو  نب  لدنج  نع  یمرـضحلا ،

مالسلااهیلع همطاف  یُّما  تیأر  لاق : مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  هیخأ  نع  یلع ، نب  نیسحلا  نع  يرغـصلا ، همطاف  نع 
مهّیمست و تانمؤملا و  نینمؤملل و  وعدت  اهتعمس  حبصلا و  دومع  حّضتا  یّتح  هدجاس  هعکار  لزت  ملف  اهتعمج  هلیل  اهبارحم  یف  تماق 

ّمث راجلا  یّنب ! ای  تلاقف : كریغل ؟ نیعدـت  امک  کسفنل  نیعدـتال  مل  هاُّما  ای  اهل : تلقف  یـشب ء ، اهـسفنل  وعدـتال  و  مهل ، ءاعدـلارثکت 
.رادلا
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مهیلع نسح  ماما  شردارب  زا  وا  نیـسح و  ماما  شردـپ  زا  وا  يرغـص و  همطاف  زا  وا  داجـس و  ماما  شردـپ  زا  وا  رقاـب و  ماـما  شردـپ 
عوکر و لوغشم  حبـص  ات  هک  مدید  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  يا  هعمج  بش  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا 
! ردام متفگ : وا  هب  سپ  درکن  ییاعد  چیه  دوخ  يارب  درب و  یم  ار  اهنآ  مان  درک و  یم  اعد  تانمؤم  نینمؤم و  هب  ناوارف  دوب و  دوجس 

لوا ینعی  رادـّلا ،» ّمث  راـجلا  ! » مزیزع دـنزرف  دومرف : مرداـم  ینک ؟ یمن  اـعد  دوـخ  يارب  ینک  یم  اـعد  مدرم  يارب  هک  ناـنچمه  ارچ 
« .هناخ لها  دعب  هیاسمه 

همطاف تداع  : » دومرف هک  هدومن  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  یسوم  زا  عیارـشلا ، للع  زا  باتک  نامه  رد  (1)
هتفگ وا  هب  نوچ  درک و  یمن  اعد  دوخ  قح  رد  دومن و  یم  اـعد  تاـنمؤم  نینمؤم و  هب  درک ، یم  اـعد  نوچ  هک  دوب  نیا  مالـسلااهیلع 

«، راّدلا ّمث  راجلا  : » دومرف یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ییامن ؟ یمن  اعد  دوخ  هب  ینک  یم  اعد  مدرم  هب  هک  نانچمه  ارچ  ربمایپ ! رتخد  دش :
« .تسا هناخ  لها  رب  مدقم  هیاسمه  قح  ینعی 

تما نیا  نیب  یـسک  دیوگ : هک  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  ج 3/341 ،)  ) باوشآ رهـش  نبا  بقانم  زا  ج 43/84 ،)  ) باتک ناـمه  رد 
.دش مروتم  وا  ياه  مدق  هک  داتسیا  تدابع  هب  دوخ  راگدرورپ  لباقم  ردق  نآ  وا  تسا ؛ هدوبن  مالسلااهیلع  همطاف  زا  رتدباع 

وا رون  داتـسیا  یم  دوخ  تدابع  بارحم  رد  نوچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  هدومن  لـقن  ج 1/181 )  ) عیارـشلا للع  رد  قودص  موحرم 
.دشخرد یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  رون  هکنانچ  دیشخرد ؛ یم  نامسآ  لها  يارب 

163  : ص

نع یلـصوملا ، نسحلا  نبدّمحم  نع  يرقملارفعج ، نع  يزورملا ، نمحرلادبع  نب  دـمحا  نع  للعلا  نع  هیف ص 82  يور  1)و  - ) 1
همطاـف تناـک  لاـق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نب  یـسوم  نع  هیبأ ، نـع  لاـحکلا ، دـیز  یبأ  نـع  مصاـع ، نبدّـمحم 
نیعدت سانلل و ال  نیعدت  ّکنإ  هّللا  لوسر  تنب  ای  اهل : لیقف  اهـسفنل ، وعدت  تانمؤملا و ال  نینمؤملل و  وعدـت  تعد  اذإ  مالـسلااهیلع 

« .رادلا ّمث  راجلا  : » تلاقف کسفنل ،
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مالسلااهیلع همطاف  تاحیبست 

یهاوخ یم  : » دومرف دعس  ینب  هفیاط  زا  يدرم  هب  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  عیارشلا ، للع  زا  راحب ، باتک  رد  (1)
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدرورپ  زیزع  هک  نیا  اب  دوب و  نم  رسمه  مالسلااهیلع  همطاف  هک  نادب  يونـشب ؟ ار  همطاف  نم و  هّصق 
ردق نآ  دز و  لوات  وا  ناتـسد  هک  دومن  ایـسآ  دوخ  تسد  اب  ردـق  نآ  دراذـگ و  رثا  وا  هنیـس  رب  هک  دروآ  بآ  کشم  اب  ردـق  نآ  دوب 

رد دـش و  يرتسکاخ  وا  سابل  هک  دراذـگ  گید  ریز  بوچ  ردـق  نآ  دـیدرگ و  كاخ  لکـش  هب  وا  سابل  هک  دز  بوراـج  ارم  هناـخ 
« .دش تیذا  تخس  هناخ  ياهراک  زا  تیاهن 

تاجن اـه  یتخـس  نیا  زا  يدرک  یم  یمداـخ  تساوخرد  وا  زا  یتفر و  یم  دوخ  ردـپ  دزن  رگا  هک  متفگ  وا  هب  نم  ، » دومرف سپس  (2)
.تشگزاب دومن و  ایح  دنا  هدومن  عامتجا  ناشیا  دزن  مدرم  دید  نوچ  تفر و  ردپ  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  سپ  یتفای ، یم 

دمآ و ام  هناخرد  هب  هاگحبص  دوب  هدمآ  یتجاح  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دش  علطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
مالّـسلا : » دومرف زاب  .میدادـن  ار  وا  خـساپ  میدرک و  ایح  میدوب  هدـیباوخ  نوچ  ام  و  مکیلع » مالّـسلا  : » دومرف سپ  میدوب ، هدـیباوخ  ام 

قبط ترضح -  نآ  میهدن  خساپ  رگا  هک  مدیسرت  مکیلع » مالـس  : » دومرف موس  هبترم  نوچ  میدومن و  توکـس  هرابود ]  ] ام و  مکیلع »
یباوج رگا  داد و  یم  مالس  هبترم  هس  هک  دوخ  تداع 

164  : ص

نع ناـطقلا ، نع  لـلعلا  نـع  راـحبلا ج 43/82  یف  يور  مداـخلا  ناـکم  تاـحیبستلا  اـهمّلع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ّیبـّنلا  ّنا  (1 - ) 1
ینب نم  لجرل  لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  همامث ، نب  درولا  یبأ  نع  يریرحلا ، نع  هیلع ، نبا  نع  ملـسأ ، نب  مکحلا  نع  يرکـسلا ،

و اهردـص ، یفّرثأ  یّتح  هبرقلاب  تقتـسا  اّهنأ  هیلإ و  هلهأ  ّبحأ  نم  تناک  يدـنع و  تناک  اّهنإ  همطاف  نع  یّنع و  کثّدـحا  الا  دـعس :
اهباصأف اهبایث ، تنکد  یّتح  ردـقلا  تحت  راّنلا  تدـقوأ  و  اهبایث ، تّربغا  یّتح  تیبلا  تحـسک  و  اهادـی ، تلجم  یّتح  یحرلاب  تنحط 

هیلع و هللا  یلص  ّیبّنلا  تتأف  لمعلا  اذه  نم  هیف  تنأ  امّرـض  کیفکی  امداخ  هیتلأسف  كابأ  تیتأول  اهل : تلقف  .دیدش  ررـض  کلذ  نم 
.تفرصناف تحتساف  اثاّدح  هدنع  تدجوف  هلآ 

انعافل یف  نحن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  انیلعادـغف  لاق ، هجاحل ، تءاـج  اـّهنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  ملعف  لاـق : (2 - ) 2
هیلع دّرن  مل  نإ  انیشخف  مکیلع .» مالّسلا  : » لاق ّمث  انتکسف  مکیلع » مالّسلا  : » لاق ّمث  انناکمل ، انییحتسا  انتکسف و  مکیلع ،» مالّسلا  : » لاقف

نأ دعی  ملف  لخدا  هّللا  لوسر  ای  مالّـسلا  کیلع  و  تلقف : فرـصنا ، ّالإ  هل و  نُذا  ناف  اثالث  مّلـسی  کلذ  لعفی  ناک  دق  فرـصنی و  نأ 
؟ دّمحم دنع  سمأ  کتجاح  تناک  ام  همطاف  ای  لاقف : انسوؤر ، دنع  سلج 
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.دییامرفب .هّللا  لوسر  ای  مالّسلا  کیلع  و  متفگ : مداد و  خساپ  نم  سپ  .ددرگرب  تشگ -  یم  زاب  دیونش  یمن 

؟ دوب هچ  وت  تجاح  زورید  همطاف ! يا  : » دومرف تسشن و  امرس  يالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تشذگن  يزیچ  سپ 

جراخ ام  هناخ  زا  مهدـن  ار  وا  خـساپ  رگا  هک  مدیـسرت  نم  و  دـنک ] جراخ  فاحل  ریز  زا  ار  دوخ  رـس  هک  دومن  تایح  همطاف  نوچ  [و 
.تساوخ یم  هچ  همطاف  هک  میوگ  یم  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : مدروآ و  نوریب  ار  دوخ  رس  دوش 

هدنادرگ ار  ایـسآ  دوخ  تسد  اب  ردق  نآ  هدراذگ و  رثا  وا  هنیـس  رد  کشم  هک  هدروآ  بآ  کشم  اب  ردق  نآ  همطاف  متفگ : سپس  (1)
نـشور گید  ریز  شتآ  ردق  نآ  هدمآ و  رد  یکاخ  گنر  هب  وا  سابل  هک  هدرک  بوراج  ار  هناخ  ردق  نآ  هدز و  لوات  وا  ناتـسد  هک 
یتخـس نیا  زا  ینکب  یمداخ  تساوخرد  وا  زا  يورب و  دوخ  ردپ  دزن  رگا  متفگ : وا  هب  نم  تسا  هدـش  يرتسکاخ  وا  سابل  هک  هدومن 

.تفای یهاوخ  تاجن  اه 

دیتساوخ نوچ  : » دومرف سپـس  دشاب »؟ مداخ  زا  رتهب  هک  ار  يزیچ  منکن  میلعت  امـش  هب  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .دییوگب ربکا  هّللا  هبترم  راهچ  یس و  هّللدمحلا و  هبترم  هس  یس و  دییوگب و  هّللا  ناحبس  هبترم  هس  یس و  دیباوخب 

« .مدش یضار  وا  لوسر  ادخ و  زا  تفگ : هبترم  هس  دومن و  جراخ  فاحل  ریز  زا  ار  دوخ  رس  همطاف  هاگ  نآ 

ادخ هار  رد  دوخ  ياه  تنیز  قافنا  مالسلااهیلع و  همطاف 

زا قالخألا  مراکم  و  یفاک ، باتک  زا  راحب ، باتک  رد  یسلجم  همّالع   - 1(2)

165  : ص

یّتح هبرقلاب  تقتـسا  اّهنإ  هّللا  لوسر  ای  كربُخا  هّللا  انا و  تلقف : یـسأر  تجرخأـف  لاـق : موقی  نأ  هبجن  مل  نإ  تیـشخف  لاـق : (1 - ) 1
تنکد یّتح  ردـقلا  تحت  تدـقوأ  و  اهبایث ، تّربغا  یّتح  تیبلا  تحـسک  و  اهادـی ، تلجم  یّتح  یحرلاب  تّرج  اهردـص و  یف  تّرثأ 

نم امکل  ریخ  وه  ام  امکمّلُعا  الفأ  لاق : لمعلا ، اذـه  نم  هیف  تنأ  ام  ّرـض  کیفکی  امداخ  هیتلأـسف  كاـبأ  تیتأ  ول  اـهل : تلقف  اـهبایث ،
مالـسلااهیلع تجرخأف  لاق : نیثالث  عبرأ و  اّربک  و  نیثالث ، اثالث و  ادـمحا  و  نیثـالث ، اـثالث و  اّحبـسف  اـمکمانم  امتذـخأ  اذإ  مداـخلا ؟

هلآ هیلع و  هللا  یلص  اهیبا  اضرل  هّللا  لیبس  یف  اهّیلح  تقفنا  .تاعفد  ثالث  هلوسر  هّللا و  نع  تیضر  تلاقف : اهسأر 
یلص هّللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  هرارز ، نع  مراکملا  یفاکلا و  نع  راحبلا ج 43 ص 83  یف  يور  - 1(2 - ) 2

نوـکیف مالـسلااهیلع  همطاـف  هیلع  مّلـسی  نم  رخآ  نوـکی  ّمث  هلهأ  نم  هیلع  میلـستلا  دارأ  نم  یلع  مّلـس  رفـسلا  دارأ  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا 
جرخف همطاف  یلا  هعفدـف  همینغلا  نم  ائیـش  مالـسلا  هیلع  ّیلع  باصأ  دـق  هّرم و  رفاـسف  .اهبأدـب  عجر  اذا  و  اـهتیب ، نم  هرفـس  یلا  ههجو 
همطاف تیبوحن  هّجوتف  دجـسملا  لخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مدق  اّملف  ارتس ، اهباب  یلع  تقّلع  هّضف و  نم  نیراوس  تذـخأف 

هّللا لوسر  دعقف  رتس ، اهباب  یلع  اذا  هّضف و  نم  ناراوس  اهدی  یف  اذاف  رظنف  هیلإ  اقوش  هبابص و  اهیبأ  یلا  هحرف  تماقف  عنصی ، ناک  امک 
.اهلبق یب  اذه  عنص  ام  تلاق : تنزح و  همطاف و  تکبف  اهیلإ ، رظنی  ثیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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یم رفـس  هدارا  نوچ  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداع  ، » دومرف هک  هدومن  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز ،
همطاـف درک  یم  یظفاحادـخ  وا  اـب  هک  يرفن  نـیرخآ  دوـمن و  یم  یظفاحادـخ  تساوـخ  یم  هـک  دوـخ  لـها  زا  یـسک  ره  اـب  دوـمن 

درک یم  تاقالم  هک  ار  یسک  نیلوا  زین  تشگزاب  رد  دومن و  یم  عورش  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  زا  ار  دوخ  رفـس  دوب و  مالـسلااهیلع 
« .دوب مالسلااهیلع  همطاف 

نینمؤملاریما هک  یلام  زا  همطاف  دید  .تشگزاب  ترفاسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نوچ  اهرفس ، زا  یکی  رد  : » دومرف سپس 
.تسا هدومن  هیهت  دوخ  قاتا  يارب  هدرپ  کی  دنب و  تسد  ددع  ود  دوب  هداد  وا  هب  دوب و  هدروآ  تسد  هب  تمینغ  زا  مالسلاامهیلع 

اب هشیمه  لـثم  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـمآ  همطاـف  هناـخ  فرط  هب  دـش و  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
تسا و همطاف  تسد  هب  دنب  تسد  ددع  ود  هک  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  .دومن  لابقتسا  ترضح  نآ  زا  یلاحـشوخ 

.دنامهف مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  هلأسم  دوخ  هاگن  توکس و  اب  تسشن و  اج  نامه  تسوا  هناخ  رد  رب  يا  هدرپ 

مردپ دزن  ار  اهنیا  دومرف : دز و  ادص  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مالسلااهیلع  همطاف  سپ  (1)
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ّمث رخآلا  یلا  رتسلا  امهدـحأ و  یلا  نیراوسلا  تعفد  ّمث  اهیدـی ، نم  نیراوسلا  تعلخ  اهباب و  نم  رتسلا  تعزنف  اـهینبا  تعدـف  (1 - ) 1
امهّلبقف امهُّما  نع  کلذ  هاغلبأف  هاءاجف  هب ، کنأشف  اذـهریغ  كدـعب  انثدـحأ  ام  هل : الوق  مالّـسلا و  هائرقاف  یبأ  یلإ  اقلطنا  امهل : تلاـق 

ّمث اعطق  امهلعجف  ارـسکف  نیراوسلا  کنیذب  رمأ  ّمث  هذخف ، یلع  امهنم  دحاو  ّلک  دـعقأ  امهمزتلا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
يراعلا مهنم  لجرلاوعدـی  لعج  ّمث  اعطق ، مهنیب  همّـسقف  لاومأال ، لزانم و  مهل  نکی  مل  نیرجاهملا  نم  موق  مهو ]  ] هّفـصلا لهأ  اـعد 

رمأ ّمث  ارُزا  مهنیب  همّسق  یّتح  هعطق  هیلع  ایقتلا  اذاف  لجرلا  رزؤی  لعجف  ضرع  هل  سیلالیوط  رتسلا  کلذ  ناک  یشب ء و  رتتـسیال  يّذلا 
اوعکر و اذإ  مهرازإ  رغـص  نم  اوناک  مّهنأ  کلذ  و  مهـسوؤر ، لاـجرلا  عفری  یّتح  دوجـسلا  عوکرلا و  نم  ّنهـسوؤر  نعفریـال  ءاـسنلا 

لاق ّمث  .لاجرلا  عفری  یّتح  دوجـسلا  عوکرلا و  نم  ّنهـسوؤر  ءاسنلا  عفریال  نأ  هّنـسلا  هب  ترج  ّمث  مهفلخ  نم  مهتروع  تدب  اودـجس 
هّیلح نم  نیراوسلا  نیذـهب  اهّنیّلحیل  و  هّنجلا ، هوسک  نم  رتسلا  اذـهب  هّللا  اّهنوسکیل  همطاـف  هّللا  محر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

.هّنجلا
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دیهاوخ یم  هچره  اهنآ  اب  لاح ، امـش  میا  هدرکن  اهنیا  هیهت  زج  يراک  امـش  بایغ  رد  ام  دییوگب : دیناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دـیربب و 
.دینکب

لوسر دندومن ، غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  ناشردام  مالـس  مایپ و  مالـسلا  مهیلع  نیـسحو  نسح  هک  یماگنه 
تسد نآ  ات  داد  روتسد  دناشن و  دوخ  نار  کی  يور  رب  ار  مادک  ره  تفرگ و  شوغآ  رد  دیسوب و  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نیب زین  ار  هدرپ  نآ  دومن و  میـسقت  یلام -  هن  دنتـشاد و  يا  هناخ  هن  هک  هحفـص -  لها  نیرجاهم  نیب  دـندرک و  هعطق  دـنچ  ار  اهدـنب 
نیا سپس  دننکن و  دنلب  عوکر  زا  رس  اهدرم  زا  لبق  هک  داد  روتسد  اه  نز  هب  دوب  هاتوک  هحفـص  لها  سابل  نوچ  درک و  تمـسق  نانآ 

.دننکن دنلب  عوکر  زا  رس  اهدرم  زا  لبق  اه  نز  هک  دش  تنس 

اطع وا  هب  یتشهب  ياهرویز  اه و  سابل  زا  دنک و  تمحر  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ 
« .دیامرف

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالغ  نابوث  زا  لبنح ، نبدـمحا  دنـسم  زا  همغلا ، فشک  زا  راـحب ، رد  یـسلجم  همّـالع   - 2(1)
دوب و مالـسلااهیلع  همطاف  دومن  یم  یظفاحادخ  وا  اب  هک  يرفن  نیرخآ  تفر  یم  ترفاسم  هب  تقو  ره  ادخ  لوسر  دـیوگ : هک  هدومن 

زاب رفس  زا  نوچ 
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هّللا لوسر  ناک  لاق : هّللا  لوسر  یلوم  نابوث  نع  لبنح  نبدـمحأ  دنـسم  نع  همغلا  فشک  نع  راحبلا ج 43/89  یف  يور  - 2(1 - ) 1
وه اذاف  اهاتأف  هازغ  نم  مدـقف  لاق : مالـسلااهیلع  همطاف  مدـق  اذا  هیلع  لخدـی  نم  لّوأ  و  همطاف ، هلهأ  نم  ناسناب  هدـهعرخآ  رفاـس  اذا 

ّتنظ همطاف  کلذ  تأر  اّملف  اهیلع  لخدی  مل  عجرف و  هّضف  نم  نیبلق  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یلع  يأر  اهباب و  یلع  حسمی 
اقلطناف امهنیب ، هتمّـسقف  ناّیبصلا  یکبف  امهتعطقف ، نیّیبصلا  نم  نیبلقلا  تعزن  رتسلا و  تکتهف  يأر ، ام  لجأ  نم  اـهیلع  لخدـی  مل  ّهنا 

ینب یلا  اذهب  بهذا  نابوث  ای  لاق : امهنم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هذخاف  نایکبی  امه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلا 
یف مهتابّیط  اولکأی  نأ  ّبحا  یتیب و ال  لهأ  ءالؤه  ّناف  جاع ، نم  نیراوس  بصع و  نم  هدالق  همطافل  رتشا  هنیدـملاب و  تیب  لهأ  نالف 

، هّضف نم  نیبلقب  نیـسحلا  نسحلا و  ّتلح  همطاف  ّنأ  ناـبوث  ثیدـح  یف  يرزجلا : لاـق  راوسلا ، مضلاـب : بلقلا  ناـیب : .اینّدـلا  مهتاـیح 
.راوسلا بلقلا :
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.دوب مالسلااهیلع  همطاف  زین  دش  یم  دراو  وا  رب  هک  يدرف  نیلوا  تشگ  یم 

ود هتخیوآ و  همطاف  هناخ  رد  رب  يا  هدرپ  دـید  ناـهگان  دـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  رب  تشگزاـب و  اـه  گـنج  زا  یکی  زا  وا 
همطاـف دـشن و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  دراو  دـید ] هنوگ  نیا  نوچ   ] ادـخ لوـسر  .تسه  نیـسح  نسح و  ياـهاپ  رب  هرقن  لاـخلخ 
ياهاپ زا  ار  اه  لاخلخ  دومن و  زاب  ار  هدرپ  سپ  تسا  هدشن  هناخ  دراو  لاخلخ  هدرپ و  تهج  هب  شردـپ  هک  درک  نامگ  مالـسلااهیلع 

.داتسرف ردپ  دزن  دومن و  میسقت  ود  نآ  نیب  ار  اهنآ  دندرک  هیرگ  نوچ  تسکش و  ار  اهنآ  درک و  ادج  نینسح 

نابوث هی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نایرگ  نامـشچ  اب  نیـسح  نسح و  نوچ  و 
جاـع زا  لاـخلخ  ود  همطاـف و  يارب  يا  هداـس  هدـالق  نآ  زا  ربـب و  صخـش  نـالف  دزن  ار  هدرپ  اـه و  لاـخلخ  نیا  دوـمرف : دوـخ  مـالغ 

ار دوخ  تابّیط  اه و  هرهب  مرادن  تسود  نم  دنتسه و  نم  تیب  لها  اهنیا  هک  ارچ  ریگب ؛ نیـسح  نسح و  يارب  لیف ) نادند  ناوختـسا  )
« .دننک هدافتسا  ایند  زا 

مالسلااهیلع همطاف  زینک  هّضف  ماقم 

يدایز میانغ  مالسا و  يزوریپ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نوتاخ  هضف  مان  هب  تشاد  يزینک  مالـسلااهیلع  همطاف  (1)
يافعـض هفـص و  باحـصا  دش و  هدودز  نیملـسم  نیب  زا  رقف  دـمآ و  تسد  هب  هریغ  ریـضنلا و  ینب  هظیرق و  ینب  ربیخ و  گنج  زا  هک 

.دوب هدیشخب  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  وا  دندیسر  یناماس  هب  هنیدم  رگید 

.تسا هدوب  هبیرغ  مولع  هب  ملاع  دنه و  هاشداپ  رتخد  هّضف  هک  دوش  یم  هدافتسا  خیرات  ياه  باتک  زا  یضعب  زا 

هک هدومن  لقن  مالـسلا )  مهیلع  تیبلا  لها  فورعم  رعاش  ملاع و   ) یـسرب موحرم  راونالا » قراشم   » باتک بحاص  زا  یـسلجم  همّالع 
مالسلااهیلع ارهز  همطاف  هناخ  هب  هّضف  نوچ  دیوگ :
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ریسکا و ملع  زا  يا  هریخذ  وا  دزن  دوب و  دنه  هاشداپ  رتخد  وا  هک  یلاح  رد  دیدن ؛ هناخ  نآ  رد  يزیچ  ایـسآ  هرز و  ریـشمش و  زج  دمآ 
دـش و الط  هب  لیدـبت  ات  تخیر  نآ  رب  ییاود  دروآ و  رد  هکـس  تروص  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  سم  زا  يا  هراپ  سپ  .دوب  هتفهن  ایمیک 

.دراذگ ترضح  نآ  لباقم  ار  نآ  دیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  نوچ 

ادـخ تداـبع  رد  ار  دوخ  ندـب  رگا  نکل  هّضف ! اـی  تنـسحا ، : » دومرف وا  هب  دومن  هدـهاشم  ار  نآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1)
؟ دـیراد یعـالطا  ملع  نـیا  زا  امـش  اـیآ  یلع ! اـی  تـفگ : هـضف  .دوـب » دـهاوخ  رتـشیب  نآ  تـمیق  رت و  یلاـع  وـت  راـتخاس  ینک  بوذ 

نآ زا  زین  وا  : » دومرف دومن و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  دنزرف  هب  و  .مراد » عالطا  نم  يرآ ، دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.داد خساپ  دوخ  ردپ  دننام  زین  وا  تفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هضف  نوچ  و  .دراد » عالطا 

دید هّضف  ناهگان  دومن ، هراشا  كرابم  تسد  اب  سپـس  میناد و  یم  ار  نیا  زا  رتـالاب  اـم  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ 
اهنآ راـنک  رد  ار  دوخ  يـالط  : » دوـمرف هضف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا  تکرح  لاـح  رد  نیمز  ياـه  جـنگ  ـالط و  زا  يا  هتـشر 

.دومن تکرح  اهالط  نآ  اب  مه  وا  يالط  دید  دراذگ  اهنآ  رانک  رد  ار  دوخ  يالط  هّضف  نوچ  راذگب و 

تفگن نخس  نآرق  اب  زج  لاس  تسیب 

زا یکی  دیوگ : هک  هدش  لقن  يریشق  مساقلاوبا  زا  راونالاراحب ، باتک  رد  (2)
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عردلا فیسلا و  ّالا  كانه  دجت  مل  مالسلااهیلع  ءارهزلا  تیب  یلا  هضف  تءاج  اّمل  يور  هر :) ) یسربلا ظفاحلل  راونالا » قراشم  (» 1 - ) 1
هئیه یلع  اهتلعج  اهتنالأ و  ساحنلا و  نم  هعطق  تذـخأف  ریـسکالا ، نم  هریخذ  اهدـنع  تناک  و  دـنهلا ، کلم  تنب  تناک  و  یحرلا ، و 
هّضف ای  تنسحأ  لاق : اهآر  اّملف  .هیدی  نیب  اهتعـض  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ءاج  اّملف  .ابهذ  اهتعنـصو  ءاودلا  اهیلع  تقلا  و  هکیبس ،
راشأ و  هفرعی ، لفطلا  اذـه  معن و  لاق : ملعلا ؟ اذـه  فرعت  يدّیـسای  تلاقف : .یلغا  همیقلا  یلعأ و  غبـصلا  ناکل  دـسجلا  تبذأ  ول  نکل 

نم مظعأ  فرعن  نحن  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  امک  لاق  ءاـجف و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یلا 
ص ج 41 ، راحبلا »  ) .تراسف اهتعـضوف  اهتاوخأ ، عم  اهیعـض  لاق : ّمث  هرئاس ، ضرالا  زونک  بهذ و  نم  قنع  اذاف  هدـیب  اـموأ  ّمث  اذـه ؛

نآرقلاب ّالا  مّلکتت  مل  هنس  نیرشع  (. 274  - 273
تلقف هأرما ، تدجوف  هلفاقلا  نع  هیدابلا  یف  تعطقنا  مهضعب : لاق  هباتک : یف  يریشقلا  مساقلا  یبا  نع  راحبلا ج 43/86  یف  2)و  - ) 2

هّللا يدهی  نم  : » تلاق انهه ؟ نیعنصت  ام  تلقف : اهیلع ، تملـسف  ( 89 فرخزلا : « ) نوملعت فوسف  مالـس  لق  و  : » تلاقف تنأ ؟ نم  اهل :
ّنجلا نمأ  تلقف : ّلضم ) نم  هلاـمف  هّللا  يدـهی  نم  38 و  رمزلا : هیف : دوجوملا  نآرقلا و  یف  هیآ  ظفللا  اذـهب  دـجن  مل  « ) هل ّلضم  ـالف 

« دـیعب ناـکم  نم  نوداـنی  : » تلاـق تلبقأ ؟ نیأ  نم  تلقف : ( 29 فارعـالا : « ) مکتنیز اوذـخ  مدآ  ینب  اـی  : » تلاـق سنـالا ؟ نم  مأ  تنأ 
دقل و  : » تلاـق تعطقنا ؟ یتـم  تلقف : ( 91 نارمع : لآ  « ) تیبـلا ّجـح  ساـنلا  یلع  هّلل  و  : » تلاـق نیدـصقت ؟ نیأ  تلقف : ( 44: تلصف )

مه انلعج  ام  و  : » تلاقف اماعط ؟ نیهتـشتأ  تلقف : ضرالادـعب ) .امهنیب » ام  و  : » هدایزب  37 ق : « ) ماّیأ هّتس  یف  ضرالا  تاومـسلاانقلخ و 
(286 هرقبلا : « ) اهعـسو ّالا  اسفن  هّللا  فّلکی  ال  : » تلاق یلجعت ، یلوره و ال  تلق : ّمث  اهتمعطأف ، ( 8 ءایبنالا : « ) ماعطلا نولکأی  ادسج ال 
« اذه انلرّخـس  يّذلا  ناحبـس  : » تلاقف اهتبکرأف ، تلزنف  ( 22 ءایبنالا : « ) اتدـسفل هّللا  ّالا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  : » تلاـقف کـفدرأ ؟ تلقف :
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(. 12 فرخزلا : )
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وا یتسیک ؟ وت  متفگ : وا  هب  .دوب  هدش  هدنامرد  هک  مدرک  دروخرب  ینز  هب  سپ  مدوب ، هدـش  ادـج  هلفاق  زا  نابایب  رد  نم  تفگ : جاجح 
[. ینکب مالس  دیاب  نخس  زا  لبق  هک  نیا  هب  هراشا  «] َنوملعَت َفوَسَف  ٌمالَس  ُْلق  و  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  نم  باوج  رد 

هک نیا  هب  هراشا  « ] َُهل َّلِضُم  الَف  ُهّللا  يِدْهَی  ْنَم  : » تفگ نم  باوج  رد  وا  ینک ؟ یم  هچ  نابایب  نیا  رد  متفگ : مدرک و  مالس  وا  هب  سپ 
[. ما هدرک  مگ  ار  هار  نم 

ینب زا  نم  هک  نیا  هب  هراشا  مکَتَنیز ]» اوُذُـخ  َمدآ  یَنب  ای  : » تفگ نم  باوج  رد  وا  اـه ؟ ناـسنا  زا  اـی  یتسه  ناـینج  زا  وت  متفگ : وا  هب 
[. متسه مدآ 

[. میآ یم  رود  هار  زا  هک  نیا  هب  هراشا  « ] ٍدیَعب ٍناکم  ْنِم  َنوَداُنی  : » تفگ ییآ ؟ یم  اجک  زا  متفگ : وا  هب 

[. مورب جح  هب  مهاوخ  یم  هک  نیا  هب  هراشا  « ] ِْتیَبلا ُّجَح  ِسانلا  یَلَع  ِهِّلل  َو  : » تفگ تساجک ؟ وت  دصقم  متفگ : (1)

ِتاومَسلا و ْانقَلَخ  ْدََقل  َو  : » تفگ يا ؟ هدش  ادج  هلفاق  زا  تسا  زور  دنچ  متفگ :
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[. ما هدنام  اج  هلفاق  زا  تسا  زور  شش  هک  نیا  هب  هراشا  « ] ٍماّیَا ِهّتِس  یف  َضرالا 

اذـغ وا  هب  سپ  مراد .] اذـغ  هب  زاین  هک  نیا  هب  هراشا  « ] َماعَطلا َنُولُکأیال  ادَـسَج  مُهانلعَج  ام  َو  : » تفگ يراد ؟ اذـغ  هب  لیم  اـیآ  متفگ :
.مداد

[. مرادن نتفر  هار  تردق  هک  نیا  هب  هراشا  « ] اهَعْسُو ِّالا  اْسَفَن  ُهّللا  ُفّلَُکی  ال  : » تفگ .نک  تکرح  نم  بکرم  لابند  هب  متفگ :

رانک رد  نز  تسین  حیحـص  هک  نیا  هب  هراشا  « ] اتَدـسََفل ُهّللا  ِّالا  ٌهِهلآ  امهیف  َناکَول  : » تفگ منک ، یم  راوس  دوخ  رانک  رد  ار  وت  متفگ :
[. دوش راوس  درم 

[. یهلا تمعن  رکش  هب  هراشا  «] اذه انلرّخس  يّذلا  ناحبس  : » تفگ مدومن  راوس  ار  وا  مدش و  هدایپ  بکرم  زا  نوچ 

ِّالا ٌدّمحم  ام  َو  «، » ضرالا یف  ًهفیلخ  َكانلَعَج  ّانِا  دواد  ای  : » تفگ يراد ؟ هلفاق  نیا  رد  ار  یسک  ایآ  متفگ : دیسر  دوخ  هلفاق  هب  نوچ  و 
یـسوم ییحی و  دّـمحم و  دواد و  ياه  مان  هب  رفن  راهچ  هک  مدـیمهف  سپ  هّللا .» اـَنَا  ّینِا  یـسوم  اـی  «، » َباتکلاِذُـخ ییحَی  اـی  «، » ٌلوسر

.دنیوا نایانشآ 

ُهَنیِز َنونَبلا  ُلاملَا و  : » تفگ دنراد ؟ یتبسن  هچ  امـش  اب  اهنیا  متفگ : وا  هب  .دندمآ  وا  فرط  هب  ناوج  راهچ  ناهگان  مدز ، ادص  ار  نانآ 
[. دنتسه نم  نادنزرف  اهنیا  هک  نیا  هب  هراشا  « ] اینُدلا ِهویحلا 

نیما يوق و  وا  هک  دیهدب  ار  وا  ترجا  هک  نیا  هب  هراشا  « ] ُنیَمالا ُّيوَقلا  َترَجأتـِسا  ْنَم  َریَخ  َّنِا  ُهْرِجأتـسا  ِتبَا  ای  : » تفگ نانآ  هب  سپ 
[. تسا

[. دیهدب وا  هب  نیا  زا  شیب  هک  نیا  هب  هراشا  « ] ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  هّللا  َو  : » تفگ زاب  دنداد ، نم  هب  ییاهزیچ  اهنآ  نوچ  و 

همطاف همداخ  ام و  ردام  نز ، نیا  دـنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  مدرک : لاؤس  اهنآ  زا  نم  هاگ  نآ  .دـنداد  نم  هب  يا  هفاضا  دزم  اـهنآ  سپ 
.تسا هتفگن  نخس  نآرق  اب  زج  هک  تسا  لاس  تسیب  تسا و  مالسلااهیلع  ارهز 

باذع هیآ  لوزن  مالسلااهیلع و  همطاف 

دمحارفعجوبا زا  هلآ ،»  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  دهز   » باتک زا  راحب ، باتک  رد  یسلجم  همّالع  (1)
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هیلع و هللا  یلص  ّیبّنلا  دهز  باتک  نم  عوردلا  نع  راحبلا ج 43 ص 87  یف  يور  باذعلا  هیآ  عامس  دنع  مالسلااهیلع  همطاف  (1 - ) 1
هعبـس اهل  نیعمجأ *  مهدعومل  مّنهج  ّنا  و   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  یلع  هیآلا  هذه  تلزن  اّمل  ّهنأ  یمقلا : دـمحأرفعج  یبال  هلآ 

مل هئاکبل و  هتباحـص  تکب  ادیدش و  ءاکب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  یکب  43 و 44 ) رجحلا : « ) موسقم ءزج  مهنم  باب  ّلـکل  باوبأ 
همطاف يأر  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  ناک  .همّلکی و  نأ  هتباحـص  نم  دحأ  عطتـسی  مل  و  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج  هب  لزن  ام  اوردی 
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ریخ و هّللادنع  ام  و  : » لوقت هیف و  نحطت  یه  اریعـش و  اهیدی  نیب  دـجوف  اهتیب ، باب  یلإ  هباحـصأ  ضعب  قلطناف  اهب ، حرف  مالـسلااهیلع 
تطیخ دق  هقلخ  اهل  هلمـشب  تّفتلا  تضهنف و  .هئاکب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  ربخب  اهربخأ  اهیلع و  مّلـسف  ( 60 صصقلا : « ) یقبأ

رصیق و تانب [  ] ّنإ هانزحا  و  لاق : یکب و  هلمشلا و  یلا  یسرافلا  ناملس  رظن  تجرخ  اّملف  لخنلا ، فعـسب  اهنم )  ) اناکم رـشع  ینثا  یف 
.اناکم رشع  ینثا  یف  تطیخ  دق  هقلخ  فوص  هلمش  اهیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هنبا  و  ریرحلا ، سدنسلا و  یفل  يرسک 
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لوسر رب  ٌموُسقَم ) ٌءزُج  ُمهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَا  ُهْعبَـس  اَهل  نیعَمجَا  مُهُدِعْوَُمل  َمَّنَهَج  َّنا  َو   ) هفیرـش هیآ  نوچ  هک  تسا  هدومن  لقن  یمق 
لیئربج هک  دنتسناد  یمن  دندش و  نایرگ  ترضح  نآ  هیرگ  زا  زین  وا  باحصا  دومن و  يدیدش  هیرگ  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دیوگب نخس  ترضح  نآ  اب  هک  دوبن  نآ  تأرج  ار  یسک  هدروآ و  هچ  وا  يارب  مالسلا  هیلع 

باحـصا زا  یکی  سپ  دش ، یم  داش  دید  یم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداع  (1)و 
( یقبَأ ٌریَخ َو  ِهّللاَْدنِع  ام  َو  : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  تسا و  ندومن  ایسآ  لوغشم  وناب  نآ  دید  دمآ و  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب 

.داد ربخ  وا  هیرگ  ردپ و  عضو  زا  ار  وا  دومن و  مالس  مالسلااهیلع  همطاف  رب  سپ 

دجـسم فرط  هب  دوب  هدز  هلـصو  امرخ  فعـس  اب  ار  نآ  ياج  هدزاود  هک  يا  هنهک  يادر  اب  ار  دوخ  تساـخرب و  مالـسلااهیلع  همطاـف 
لثم ناهاشداپ  نارتخد  هک  تسا  راوگان  ردـقچ  تفگ : درک و  هیرگ  دـید  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رداـچ  نوچ  یـسراف  ناملـس  .تفر 

نآ ياج  هدزاود  هک  دنک  رـس  رب  وم  زا  يرداچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دنـشوپب و  ریرح  سدنـس و  سابل  يرـسک  رـصیق و 
زا ناملس  هّللا ! لوسر  ای  : » تفگ دوخ  ردپ  هب  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  و  دشاب ! هلـصو 

ار امش  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  .تسا  هدومن  بجعت  نم  سابل 
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ّقحلاب کثعب  يّذلاوف  یـسابل ، نم  بّجعت  ناملـس  ّنإ  هّللا  لوسر  ای  تلاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  یلع  همطاف  تلخد  اّملف  (1 - ) 1
اهوشح مدأ  نمل  انتقفرم  ّنا  هانـشرتفا و  لیللا  ناک  اذاف  انریعب ، راهنلاب  اهیلع  فلعن  شبک  کسم  ّـالا  نینـس  سمخ  ذـنم  ّیلعل  یلاـم و 

.قباوسلا لیخلا  یفل  یتنبا  ّنا  ناملس  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا  لاقف  فیل 
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ار دوخ  رتش  اهزور  هک  تسا  دنفسوگ  تسوپ  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و  شرف  هک  تسا  لاس  جنپ  تسا ، هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هب 
لوسر سپ  دـشاب ! یم  اـم  فاـحل  اـمرخ  فیل  زا  يزادـناور  اـم و  شرف  تسوپ  نآ  دوش  یم  هک  بش  میهد و  یم  فلع  نآ  يور  رب 

( تعانق دـهز و  رد   ) نازات شیپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  ناملـس ! يا  : » دومرف دومن و  ناملـس  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
« .تسا

لوسر تسا »؟ هدومن  نایرگ  ار  امـش  زیچ  هچ  موش ، امـش  يادف  ناج ! ردـپ  : » درک ضرع  دوخ  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  سپس  (1)
ور هب  تایآ ] ندینش  اب   ] همطاف .دومن  تئارق  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  دوب  هدروآ  لیئربج  هک  ار  هیآ  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

« .دوش شتآ  دراو  هک  یسک  رب  ياو ، ياو ، : » تفگ داتفا و  نیمز  رب 

دندومن و یم  هدافتـسا  نم  تشوگ  زا  حـبذ و  ارم  هک  مدوب  يدنفـسوگ  نم  شاک ، يا  تفگ : دینـش ، ار  هیآ  ود  نیا  نوچ  زین  ناملس 
.مدینش یمن  تسا  هداد  شتآ  هدعو  هک  ار  هیآ  نیا 

.مدینش یمن  ار  شتآ  هدعو  نم  دوب و  هدییازن  ار  نم  دوب و  ازان  رقاع و  مردام  شاک ، يا  تفگ : دینش ، ار  هیآ  نیا  نوچ  زین  رذوبا 

.مدینش یمن  ار  شتآ  مان  متشادن و  یباقع  باسح و  مدوب و  نابایب  هدنرپ  نم  شاک ، يا  تفگ : دینش ، ار  هیآ  نیا  نوچ  زین  دادقم 

ارم تشوگ  ناگدنرد  شاک ، يا  : » دومرف دینش ، ار  هیآ  نیا  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع 
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یلـص همطاف  تعطقـسف  لاق : نیتمّدقتملا  نیتیآلا  نم  لیئربج  هب  لزن  ام  اهلرکذف  كاکبأ ؟ يّذلا  ام  کتیدـف  تبأ  ای  تلاق : ّمث  (1 - ) 1
اولکأف یلهال  اشبک  تنک  ینتیل  ای  لاقف : ناملـس  عمـسف  راـّنلا ، لـخد  نمل  لـیولا  ّمث  لـیولا  لوقت : یه  اـههجو و  یلع  هلآ  هیلع و  هللا 

مل باقع و  باسح و ال  ّیلع  نکی  مل  رافقلا و  یف  ارئاط  تنک  ینتیل  ای  ّرذوبأ : لاق  و  راّنلارکذـب ، عمـسأ  مل  يدـلج و  اوقّزم  یمحل و 
ّیلع عضو  ّمث  .راّنلارکذب  عمسأ  مل  یندلت و  مل  یُّما  تیل  یمحل و  تقّزم  عابـسلا  تیل  ای  مالـسلا :  هیلع  ّیلع  لاق  و  راّنلارکذب ، عمـسأ 

یضرم نوفّطختی ، راّنلا و  یف  نوبهذی  همایقلا  رفس  یف  هاداز  هّلقا  و  هارفس ! دعب  او  لوقی : یکبی و  لعج  هسأر و  یلع  هدی  مالـسلا  هیلع 
و نوبّلقتی ، اهقابطأ  نیب  نوبرشی و  اهنم  و  نولکأی ، راّنلا  نم  مهرسأ ، ّکفیال  يرـسأ  و  مهحیرج ، يوادیال  یحرج  و  مهمیقـس ، داعیال 

.نونّرقم نیطایشلا  عم  جاوزالا  هقناعم  دعب  ،و  نوسبلی راّنلا  تاعّطقم  نطقلا  سبل  دعب 
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داهن و دوخ  رـس  رب  ار  شکرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  .مدینـش » یمن  ار  شتآ  مسا  دییاز و  یمن  ارم  ردام  ای  دندروخ و  یم 
شتآ رد  هک  خزود  لها  لاح  تسا  تخـس  هچ  تسا و  مک  ام  هشوت  ردقچ  تسا و  ینالوط  تمایق  رفـس  ردـقچ  : » دومرف تسیرگ و 

هک دنتـسه  یناریـسا  و  دندرگ ، یمن  هجلاعم  هک  دنتـسه  یناحورجم  و  دنوش ، یمن  تدایع  هک  دنتـسه  ینارامیب  اه  نآ  .دـنرو  هطوغ 
سابل ایند  رد  هک  نآ  زا  دـعب  دـندرگ و  یم  شتآ  تاقبط  رد  دـنماشآ و  یم  شتآ  زا  دـنروخ و  یم  شتآ  زا  اهنآ  .دـنوش  یمن  دازآ 
نیطایش اب  اج  نآ  ایند ، رد  دوخ  نارسمه  اب  هقناعم  زا  دعب  دنوش و  یم  هدیـشوپ  شتآ  ياه  هراپ  اب  اج  نآ  رد  دندیـشوپ ، هبنپ  زا  ییاه 

!« دوب دنهاوخ  نیشن  مه 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدابع 

دوب و دوخ  نامز  نانز  نیرتدباع  مالسلااهیلع ،  همطاف  دوخ ، ردام  زا  دعب  يربک  بنیز  دیوگ : یم  ءارهزلا » همطاف   » باتک بحاص  (1)
دوخ تدابع  دّجهت و  وا  هک  دـنا  هدرک  لقن  لضف  لها  زا  یـضعب  .دـنارذگ  یم  نآرق  توالت  تدابع و  هب  ار  دوخ  ياه  بش  هراومه 

مهزای بش  رد  طقف  بنیز ، ما  همع  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  درکن ، كرت  زین  مرحم  مهدزاـی  بش  رد  ار 
هب ام  تکرح  يریسا و  نارود  رد  بنیز ، ما  همع  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  زین  ترضح  نآ  زا  .دناوخ » هتسشن  ار  دوخ  لفاون  مرحم 

!« درکن كرت  ار  دوخ  لفاون  ماش 

ما همع  دیوگ : مالسلاامهیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  هک  هدش  لقن  نازحألاریثم »  » باتک رد  (2)
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تناک و  مالـسلااهیلع ،  ءارهزلا  اهُّما  هیناث  اهتدابع  یف  تناک  دـقلف  اـهیلع  هّللا  تاولـص  بنیز  اـّمأ  مالـسلااهیلع  بنیز  تداـبع  (1 - ) 1
اهرهد لوط  یلاعت  هّلل  اهدّـجهت  تکرت  ام  مالـسلااهیلع  اّهنإ  لضفلا : يوذ  ضعب  لاق  .نآرقلا  هوالت  دّـجهتلاب و  اـهیلایل  هّماـع  یـضقت 

نع .سولج و  نم  یّلصت  هلیللا  کلت  اهتیأر  لاق : ّهنا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  يور  و  لاق : .مرحملا  نم  رـشع  يداحلا  هلیل  یّتح 
بئاصملا کلت  عم  بنیز  یتّمع  ّنا  لاق : ّهنا  مالسلا  هیلع  داجسلا  انالوم  نع  هربتعملا ، لتاقملا  ضعب  نع  يدنجریبلا ، ینیئاقلا  لضافلا 

.هّیلیللا اهلفاون  تکرت  ام  ماشلا  یلا  انقیرط  یف  اهب  هلزانلا  نحملا  و 
بنیز یتّمع  اّمأ  و  مالسلا :  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  تلاق  هّرس : سّدق  يرهاوجلا  فیرش  خیـشلا  همّالعلل  نازحالاریثم »  » یف 2)و  - ) 2

.هنر انل  تنکس  و ال  نیع ، انل  تأده  امف  اّهبر ، یلا  ثیغتست  اهبارحم  یف  مرحملا ) نم  هرشاعلا  يا   ) هلیللا کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اّهنإف 
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تفرن باوخ  هب  ام  نامشچ  هک  يروط  هب  دومن ؛ یم  هثاغتسا  دوخ  يادخ  هب  دوب و  تدابع  بارحم  رد  هتـسویپ  اروشاع  بش  رد  بنیز 
.تشاد همادا  حبص  ات  وا  هلان  يادص  و 

همه ماش  ات  هفوک  ریسم  رد  بنیز  ما  همع  : » دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  قیقحت  لها  زا  یـضعب  (1)
نوچ دناوخ و  یم  هتسشن  ار  دوخ  زامن  هک  مدید  لزانم  زا  یـضعب  رد  یلو  دناوخ ، یم  هداتـسیا  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن 

!« مرادن نداتسیا  تقاط  فعض  یگنسرگ و  تدش  زا  ما و  هدروخن  اذغ  تسا  زور  هس  تفگ : مدرک  لاؤس  نآ  تلع  زا 

دوخ مهس  مالسلااهیلع  بنیز  هدوب و  نان  صرق  کی  ریسا  ره  زور  هنابش  کی  مهـس  هک  تسا  هدوب  تلع  نادب  نیا  : » دیوگ سپس  (2)
وا تمصع  رد  یکش  هدیسر و  ایـصوا  ایبنا و  ماقم  هب  تالاحو  تادابع  نیا  اب  بنیز  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا » هداد  یم  لافطا  هب  ار 
الاو يا  هبترم  دنلب و  یماقم  هب  ببـس  نیدب  هداد و  رارق  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  وا  .دـشابن 

.تسا هدش  اهنآ  يایصوا  نیلسرم و  ياتمه  هدیسر و 

مالسلااهیلع بنیز  يایح  تفع و 

اه لاس  نم  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  ینزام  يایحی  زا  يربک » بنیز   » باتک رد  (3)
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: ماـیق نم  اهتاولـص  يّدؤـت  تناـک  بنیز  یتّـمع  ّنا  لاـق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـمالا  نع  نـیعّبتتملا  ضعب  يور  1)و  - ) 1
کلذ ببـس  نع  اهتلأسف  سولج ، نم  یّلـصت  تناک  لزانملا  ضعب  یفو  ماشلا ، یلا  هفوکلا  نم  انب  موقلاریـس  دـنع  لفاونلا  ضئارفلا و 
موقلا ّنال  لافطألا ، یلع  ماعطلا  نم  اهبیصی  ام  مسقت  تناک  اّهنال  لایل ، ثالث  ذنم  فعـضلا  عوجلا و  هّدشل  سولج  نم  یّلـُصا  تلاقف :

(. ص 641  ، ءارهزلا همطاف   ) .هلیللا مویلا و  یف  زبخلا  نم  ادحاو  افیغر  اّنم  دحاو  ّلکل  نوعفدی  اوناک 
اهتمـصع یف  ّکـشی  مل  هیلإ  عاـطقنالا  یلاـعت و  هّلل  هداـبعلا  نم  هرهاـطلا  هذـه  هیلع  تناـک  اـم  یلا  لـمأتملا  لـمأت  اذاـف  لوقأ : (2 - ) 2

یلع نلـصح  کلذـب  و  یلاعت ، يراـبلل  ّنهـسافنأ  ّنهتانکـس و  ّنهتاـکرح و  نفق  یتاوللا و  تاـتناقلا  نم  تناـک  اـّهنأ  مالـسلااهیلع و 
بنیز  )» .مالّـسلا هالـصلا و  مهیلع  ءایـصوألا  تاـجرد  نیلـسرملا و  لزاـنم  اـهتعفرب  تکح  یتلا  هیلاـعلا  تاجردـلا  هعیفرلا و  لزاـنملا 

(. ص 63-62 يدقنلل ، يربکلا »
و هدیدم ، هّدم  هنیدملا  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  راوج  یف  تنک  لاق : ینزانملا  ییحی  ثّدح  مالسلااهیلع  اهؤایح  اهتّفع و  (3 - ) 3

جورخلا تدارأ  اذإ  تناک  و  اتوص ، اهل  تعمـس  و ال  اصخـش ، اـهل  تیأر  اـم  هّللا  وـالف  هتنبا ، بنیز  هنکـست  يذـلا  تیبلا  نم  برقلاـب 
اذإف اهمامأ ، نینمؤملاریمأ  اهلامـش و  نع  نیـسحلا  اهنیمی و  نع  نسحلا  ًـالیل و  جرخت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهّدـج  هراـیزل 
رظنی نأ  یشخأ  لاقف : کلذ ، نع  هّرم  نسحلا  هلأسف  لیدانقلا ، ءوض  دمخأف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  اهقبس  فیرشلا  ربقلا  نم  تبرق 

(. ص 22 يربکلا » بنیز   )» .بنیز کتُخا  صخش  یلإ  دحأ 
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نم تدم ، نآ  رد  دنگوس ، ادخ  هب  .دوب  مالسلااهیلع  بنیز  هناخ  کیدزن  نم  هناخ  .مدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیاسمه  هنیدم  رد 
رد تفر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  دج  ترایز  هب  هنابـش  هشیمه  .مدید و  ار  وا  صخـش  هن  مدینـش و  ار  وا  يادص  هن 

لباقم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا و  پچ  فرط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا و  تسار  فرط  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یلاح 
یم رتدوز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیـسر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فیرـش  ربق  کیدزن  نوچ  دندرک و  یم  تکرح  وا 

.درک یم  مک  ار  اه  غارچ  رون  تفر و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دـنک ؟ یم  مک  ار  اـه  غارچ  رون  هچ  يارب  هک  دومن  لاؤس  دوخ  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  راـب  کـی 
!« دنک هاگن  بنیز  ترهاوخ  مادنا  هب  یسک  مسرت  یم  : » دومرف

هک دننیبب  ار  نامز  نیا  نانز  عضو  هک  مالـسلا  مهیلع  يربک  بنیز  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  دنیاجک  دیوگ : ّفلؤم 
دننامه تراجت  لغـش و  سابل و  رد  دـندرگ و  یم  رازاب  نابایخ و  يوک و  رد  هنانز  شیارآ  كرحم و  ياـه  ساـبلاب  اـهدرم  دـننامه 

! دنتسه اهدرم 
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مالسلااهیلع همطاف  نانخس 

هراشا
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مها هک  مدید  هتسیاش  نکل  دراد  یلقتسم  باتک  هب  زاین  تسا و  ناوارف  هچرگ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  ینارون  نانخس 
هبلط نیا  دـننک و  هدافتـسا  اه  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  ات  میامن  رکذ  باتک  ثحابم  نایاپ  رد  همجرت  رکذ  اب  ار  اه  نآ 

.دنیامرفن شومارف  دوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  زیچان 

صالخا هرمث  - 1

 / مالسلا هیلع  يرکسعلا  مامالاریسفت  « ) .ِِهتَحَلصَم َلَضفَأ  ِهَیلإ  ُهّللا  َطَبهَأ  ِِهتَدابِع  َِصلاخ  هّللا  َیلإ  َدَعصَأ  نَم   : » مالـسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 
(. ص 327

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

دهاوخ ورف  وا  يوس  هب  ار  دوخ  تحلصم  نیرترب  لجوزع  يادخ  دتسرف ، الاب  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياه  تدابع  هک  یسک  »
« .داتسرف

ناوناب مارکا  ییوخمرن و  - 2

(. همامالا ص 76 لئالد  « ) .مِِهئاِسِنل مُهُمَرکَأ  َبِکانَم َو  مُُکنَیلَأ  ْمُکُرایِخ   : » مالسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

« .دشاب یم  هتشاد  شرسمه  اب  ار  راتفر  نیرتهب  هک  نآ  امش و  نیرتوخمرن  امش  نیرتهب  »

نموم هرهچ  رد  ییورشوخ  - 3

(. ص 354 مالسلا /  هیلع  يرکسعلا  مامالاریسفت   .« ) .َهَّنَجلا ِِهبِحاِصل  ُبِجُوی  ِنمؤُملا  ِهْجَو  یف  ُرِشبلَأ   : » مالسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

«. دزاس یم  بجاو  شبحاص  رب  ار  تشهب  نمؤم ، هرهچ  رد  ییورشوخ  »

ندوب هعیش  رایعم  - 4

مامالا ریـسفت  « ) .الَف ّالإ  اِنتَعیـش َو  نِم  َتنَأَف  ُهنَع  َكاـنرَجَز  اّـمَع  یِهَتنَت  َكاـنرَمَأ َو  اـِمب  ُلَـمعَت  َتنُک  نإ   : » مالـسلااهیلع هَمِطاـف  تلاـق 
(. ص 308 مالسلا /  هیلع  يرکسعلا 
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: دومرف یصخش  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

، هنرگ و  یتسه ؛ ام  نایعیش  زا  ینک ، یم  يراد  نتشیوخ  میا  هتشادزاب  ار  وت  هچنآ  زا  و  ینک ، یم  لمع  میا  هداد  روتسد  هچنآ  هب  رگا  »
« .ریخ

تسا هبعک  لَثَم  ماما  لَثَم  - 5

رثألا ص 199) هیافک   ) .یتأتال یتؤت و  ذإ  هبعکلا  ُلَثَم  مامإلا  لَثَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  مالسلااهیلع :  همطاف  تلاق 

: دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

فاوط مدرم  رود  هب  دور و  نانآ  دزن  وا  هک  نآ  هن  دننک ، فاوط  وا  درگ  هب  دـنور و  وا  دزن  دـیاب  مدرم  هک  تسا  هبعک  لثم  ماما ، لَثَم  »
« .دنک

نمؤم شزرا  - 6

: تلاقف ِهِینیفِرطت ؟ ائیَش  ِكدنِع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َكََرت  ْلَه  هّللا ! ِلوُسَر  َهَنبا  ای  لاقَف : مالسلااهیلع  ُهَمِطاف  یلإ  لُجَر  َءاج 

اذإَف اْهتَبَلَطَف  انیَـسُح  انَـسَح َو  يدنِع  ُلِدعَت  اهَّنإَف  اهِیُبلطُأ  َکَْلیَو  مالـسلااهیلع  َتلاقَف  اهدَِجت  مَلَف  اهتَبَلَطَف  َهِریرَحلا  َکِلت  ِتاه  ُهَیراج ! ای  »
 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  دّمحم  لاق  اهیف  اذإَف  اِهتَمامق  ِیف  اْهتَمَمَق  دق  َیِه 

ِرِخَالا ِموَیلا  هّللِاب و  نِمُؤی  َناک  نَم  ُهَراج َو  يِذُؤی  الَف  ِرِخَالا  ِموَیلا  هّللِاب َو  نِمُؤی  َناک  نَم  ُهَِقئاَوب َو  ُهُراج  نَمأَی  َمل  ْنَم  َنینمؤُملا  َنِم  َسَیل 
َنِم َءایَحلا  َّنِإ  َفِحلُملا  َلّائَّسلا  َءاّذَـبلا  َنینَّضلا  َشِحافلا  ُضِغُبی  َفِّفَعَتُملا َو  َمِیلَحلا  َرِّیَخلا  ُّبُِحی  یلاعَت  هّللا  َّنإ  .تُکـسَی  وَأ  اریَخ  لـُقَیلَف 

« .راّنلا ِیف  ُءاذَبلا  ِءاذَبلا َو  َنِم  َشحُفلا  ّنِإ  ِهَّنَجلا َو  ِیف  ُنامیإلا  ِنامیإلا َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ایآ  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  روضح  هب  یـصخش 
شروضح رد  هک  یکزینک  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دـییامرف ؟ تیانع  نم  هب  هفحت  هیدـه و  ناونع  هب  هک  دراد  امـش  دزن  يراگدای 

: دومرف دوب 

دـش و تحاران  رایـسب  مالـسلااهیلع  همطاف  .تفاـین  ار  نآ  یلو  تخادرپ  نآ  يوجتـسج  هب  كزینک  .رواـیب » ار  یمـشیربا  هچراـپ  نآ  »
ار نآ  وجتسج  زا  سپ  كزینک  .دشاب » یم  نیسح  نسح و  هلزنم  هب  نم  رظن  زا  نآ  هک  ینک  ادیپ  ار  نآ  نک  یعـس  ! وت رب  ياو  : » دومرف

یلـص دّمحم  ترـضح  ادخ  لوسر  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  صوصخم  یـششوپ  رد  هک  دوب  يا  هچراپ  درک ؛ ادیپ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 
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وکین دیاب  دشاب ، هتشاد  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  .دنشابن و  نامارد  وا  رازآ  زا  ناگیاسمه  هک  یـسک  تسین  نانمؤم  زا 
هدننکرارصا سولپاچ و  نابزدب  دراد و  یم  تسود  ار  تفع  اب  ِرابدرب  راکوکین  ناسنا  دنوادخ  .دیامن  رایتخا  توکس  ای  دیوگ  نخس 

تسا ییوگ  تشز  یعون  شحف  و  تسا ، تشهب  رد  نامیا  بحاص  تسا و  نامیا  زا  یشخب  ایح ، .دراد  یم  نمشدار  ادگ ]  ] لاؤس رد 
« .تسا شتآ  رد  وگتشز  و 

شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  - 7

 / همامالا لئالد  « ) .ِهَّنَجلا ِیف  َُکتَعیـش  بلاط َو  یبا  َنباَی  َکـّنإ  اـمأ   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسر  َلاـق  مالـسلااهیلع  ُهمطاـف  تلاـق 
(. ص68

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

« .دوب دیهاوخ  تشهب  رد  تنایعیش  وت و  انامه  یلع ! يا  »

تمارک ياه  تعلخ  - 8

یلَع ِتامارَکلا  ِعَلِخ  نِم  مِهیَلَع  ُعَلُخیَف  َنوُرَشُحی  اِنتَعیش  ءامَلُع  َّنِإ  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبا  تعمـس  مالـسلااهیلع :  هَمِطاف  تلاق 
(. ص 317 و 318 ج 17 / لئاسولا ، كردتسم  « ) .هّللاِدابِع ِداشرإ  یف  مِهِّدِجَو  مِهِمُولُع  ِهَرثَک 

: دومرف یم  هک  مدینش  مردپ  زا  نم  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

هار رد  هک  یـششوک  شناد و  ملع و  راب  هزادـنا  هب  هک  دـنوش  یم  هتخیگنارب  یلاـح  رد  تماـیق  زور  رد  اـم  هعیـش  نادنمـشناد  اـنامه  »
« .دوش یم  هدناشوپ  يراوگرزب  تمارک و  ياه  تعلخ  ناشتماق  رب  دنا ، هتشادرب  ادخ  ناگدنب  تیاده 

تما نیرتدب  - 9

َنوُسَبلَی َو  ِماعَّطلا ، َناولَأ  َنُولُکأَی  َنیذَّلا  ِمیعِّنلِاب  اوُّذَغ  َنیذَّلا  یتَّمُأ  ُرارِش  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  نع  مالـسلااهیلع ،  همطاف  نع 
(. ص 621 ج 11 / مولعلا ، ملاوع  « ) .ِمالَکلا ِیف  َنُوقَّدَشَتَی  ِبایِّثلا و  َناولَأ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

نترب گنراگنر  ياه  هماج  دنروخ ، یم  نیگنر  ياهاذغ  دندنم ، هرهب  یهلا ] [ي  اه تمعن  زا  هک  دنتسه  یناسک  متما  دارفا ]  ] نیرتدب »
ار ینخس  ره  اورپ  یب  دننک و  یم 
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« .دننار یم  نابز  رب 

قیقع يرتشگنا  - 10

ص یـسوط /  خیـش  یلاما  « ) .اریَخ يرَی  لَزَی  َمل  ِقیقَعلِاب  َمَّتََخت  نَم   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  مالـسلااهیلع :  هَمِطاـف  تلاـق 
(. 311

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلااهیلع  همط  اف  ترضح 

« .دنیب یم  یکین  ریخ و  هشیمه  .دنک  تسد  رد  قیقع  يرتشگنا  هک  یسک  »

نانز یگژیو  نیرتوکین  - 11

(. ص 172 ج 14 / لئاسو ، « ) .ُلاجِّرلا َّنُهارَی  َلاجِّرلا َو ال  َْنیرَیال  نَأ  ِءاسِّنِلل  ٌریَخ   : » مالسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

« .ار ناشیا  نادرم  هن  دننیبب و  ار  نادرم  نانآ  هن  هک  تسا  نآ  رد  نانز  یگژیو  نیرتوکین  »

دوخ راگدرورپ  هب  نز  تلاح  نیرت  کیدزن  - 12

(. ص 92 ج 43 / راونالاراحب ، «. ) اِهتَیب َرعَق  َمَزَلت  نَأ  اهِّبَر  نِم  ُنوکَتام  یندَأ   : » مالسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 

: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

تیبرت یگدنز و  ياهراک  هب  یگدیسر  لوغـشم   ] شا هناخ  هشوگ  مزالم  هک  تسا  ینامز  شراگدرورپ  هب  نز  تلاح  نیرت  کیدزن  »
« .دشاب شنادنزرف ]

راکهنگ تما  تعافش  - 13

(. ص 487 ج 11 / ملاوعلا ،  .« ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  ِهَّمُأ  َهاصُع  ُعَفشَأ  ِهَمایِقلا  َموَی  ُترِشُح  اِذا   : » مالسلااهیلع هَمِطاف  تلاق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  ناراـکهنگ  زا  موش  هتخگینارب  تماـیق  زور  رد  هک  هاـگ  نآ  : » دوـمرف مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
« .درک مهاوخ  تعافش 

مالسلا مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  باوث  - 14

ُثیِح ِیب  ُهقحلَأ  َُهل و  ُهّللا  َرَفَغ  مُکیَلَع  یّلَـص  نَم  ُهَمِطاف ! ای   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسر  یل  لاق  تلاـق : مالـسلااهیلع  ُهمطاـف  نع 
(. ص 472 ج 1 / همغلا ، فشک  « ) .ِهَّنَجلا َنِم  ُتنُک 
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تاولـص دورد و  امـش  رب  هک  ره  همطاـف ، يا  : » دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
« .دنک یم  قحلم  مشاب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  نم  هب  ار  وا  دزرمآ و  یم  ار  وا  دنوادخ  دتسرف ،

رسمه تیاضر  رسمه ، مشخ  - 15

« .اهُجوَز اهنَع  َیِـضَر  ٍهَأَرمِال  یبوُط  َو  اهَجوَز ، ْتَبَـضغَأ  ٍهَأَرمِال  ٌلیَو   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مالـسلااهیلع  هَمِطاف  تلاـق 
(. ص 213 ج 20 / هعیشلا ، لئاسو  )

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

« .دشاب یضار  وا  زا  شرسمه  هک  ینز  نآ  تخبشوخ  دروآ و  مشخ  هب  ار  شرسمه  هک  ینز  رب  ياو  »

راد هزور  هرهب  - 16

« .ُهَحِراوَج ُهَرَصب َو  ُهَعمَس َو  ُهَناِسل َو  نُصَی  َمل  اذإ  ِهِمایِِصب  ُِمئاصلا  ُعَنصَی  ام  : » َْتلاق اهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِتِنب  َهَمِطاف  نَع 
(. 168 ج 1 / مالسالا ، مئاعد  )

مشچ و شوگ و  نابز و  رگا  دنک ؛ هچ  دهاوخ  یم  دوخ  هزور  اب  راد  هزور  : » دومرف هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف ،
»؟ درادن زاب  هانگ ]  ] زا ار  شیاضعا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تیاضر  - 17

! مرتـخد : » دوـمرف همطاـف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  يراگتـساوخ  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  نوـچ 
»؟ تسیچ وت  خساپ  تسا ، هدومن  يراگتساوخ  وت  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تیومعرسپ 

َنِم هیف  هّللا  َنِذَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسیچ »؟ امـش  رظن  : » دومرف دوـمن و  مارتـحا  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف 
هّللا یضر  امب  تیضر  : » دومرف تشاد ، بل  رب  یمسبت  هک  یلاح  رد  مالسلااهیلع ،  همطاف  .تسا  هداد  تزاجا  نامسآ  زا  ادخ  ءامَسلا ؛»

« .هلوسر یل و 

(. ج 43/149 راحبلا ، ص 127 ؛ هضورلا ، « ) .اّیلو ًالعب و  یّمع  نباب  اّیبن و  هاتبا  ای  کب  ّابر و  هّللاب  تیضر  : » تلاق ٍهیاور  یف  و 

يادخ هک  مدونـشخ  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  و  .مدونـشخ » دـنا  هداد  تیاضر  نم  يارب  وا  لوسر  ادـخ و  هچنآ  هب  : » ینعی
« .دیتسه نم  ماما  رهوش و  مالسلا  هیلع  یلع  میومعرسپ  نم و  ربمایپ  ردپ ، يا  وت ، تسا و  نم  راگدرورپ 

رب مالسلااهیلع  همطاف  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تلصخ  لیاضف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  و 
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(. ج 43/99 راحبلا ، « ) يرتامب یلوا  تنا  هّللا ! لوسر  ای  : » تفگ همطاف  درمش ،

ادـخ لوسر  یـسورع  حبـص  نوچ  و  .دیرتراوازـس » نم  دوخ  زا  نم  يارب  یهاوخریخ  رظن و  راهظا  يارب  امـش  ادـخ ! لوسر  يا  ینعی :
ای : » داد خـساپ  مالـسلااهیلع  همطاف  یتفای »؟ هنوگچ  ار  ترهوش  همطاف ! يا  : » دومرف دـمآ و  دوخ  رتخد  ندـید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(. ج 43/133 راحبلا ، «) ٍجوز ریخ  هبا !

« .مدید رهوش  نیرتهب  ار  وا  : » ینعی

جاودزا بش  رد  مالسلااهیلع  همطاف  يونعم  تالاح  - 18

همطاـف یتـسه »؟ تحاراـن  نارگن و  هـچ  يارب  دیـسرپ : دـید ، ناـیرگ  نارگن و  ار  همطاـف  جاودزا  بـش  رد  نوـچ  مالــسلا  هـیلع  یلع 
: دومرف مالسلااهیلع 

يربق يدََحل و  یلا  یلوخُدَک  یلِْزنَِمب  یـشارف  یف  یلوخد  ُتهَّبَـشَف  يربق  یف  یلوُزن  يرمُع و  ِباهِذ  َْدنِع  يرمأ  یلاح و  یف  ُترّکَفَت  »
[. ج 1/270 داشرالا ، « ] َهَلْیَللا ِهِذه  یلاعت  هّللا  ُُدبْعَنَف  ِهالصلا  یلا  َتُمق  ْنا  َهّللا  كُدِشنُأَف 

هناخ هب  ردـپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  ملاع  شیوخ و  رمع  ناـیاپ  داـی  هب  مدرک و  رکف  شیوخ  راـتفر  لاـح و  نوماریپ  نم  : » ینعی
اب بشما  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  نیاربانب  .تفر  مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اج  نیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امش 

« .مینک تدابع  ار  ادخ  میتسیاب و  زامن  هب  مه 

مالسلااهیلع یلع  هناخ  رد  همطاف  راثیا  ربص و  - 19

»؟ دنک فرطرب  ار  نم  یگنـسرگ  هک  يراد  ییاذغ  ایآ  ناج ! همطاف  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
یفاک ياذغ  لزنم  رد  تسا  زور  ود  دیزگرب ، تماما  هب  ار  وت  توبن و  هب  ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف 

هب ارچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .مدرکن » هدافتسا  دوخ  مداد و  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  امـش و  هب  دوب  هچ  نآ  .میرادن 
؟ منک هیهت  امش  يارب  ییاذغ  ات  يدادن  عالطا  نم 

ج 2/147؛ هسمخلا ، لئاضف  « ) ِْهیَلَع ُرِدـْقَت  الام  َکَسْفَن  فّلکأ  ْنَا  یهلإ  نم  ییحَتْـسءَال  ّینِا  نسحلااباای ! : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاـف 
(. ج 37/103 راحبلا ،

يرادن نآ  رب  تردق  هچ  نآ  رب  ار  وت  هک  منک  یم  ایح  دوخ  يادخ  زا  نم  ینعی :
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« .میامن فیلکت 

مالسلااهیلع همطاف  باجح  تفع و  - 20

نز هزانج  لمح  هوحن ]  ] زا مالسلااهیلع  همطاف  .مدوب  ناشیا  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  رمع  رخآ  ياهزور  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامسا 
»؟ دننک یم  لمح  نانز  نادرم و  تسد  يالاب  دنراذگ و  یم  يا  هتخت  يور  ار  نز  هزانج  ارچ  : » دومرف دومن و  ینارگن  راهظا  اه 

، ٍرهاظ ٍریرَـس  یلع  ینیلِمَحت  الف  يأَر  نَِمل  اهُفِـصیَف  ُبوَثلا  ِهَأرَملا  یَلَع  ُحَرُطی  هَّنِا  ِءاـِسنلِاب  ُعَنـُصی  اـم  ُتحَبقَتـِسا  دَـق  ّینِا  : » دومرف سپس 
[. 67  / ج 2 راحبلا ، «. ] راّنلا َنِم  هّللا  ِكرَتَس  ینیُرتُسا 

هچراپ دـنراذگ و  یم  تسا  زاب  نآ  فارطا  هک  يا  هتخت  يور  رب  گرم  زا  سپ  ار  نانز  هزاـنج  هک  مناد  یم  تشز  رایـسب  نم  : » ینعی
] هک دینک  يراک   ] هکلب دیراذگن  يا  هتخت  نینچ  يور  رب  ارم  ءامسا ! يا  .دهد  یم  ناشن  ار  وا  ندب  مجح  هک  دننکفا  یم  نآ  يور  يا 

« .دنک ظفح  دناشوپب و  خزود  شتآ  زا  ار  وت  ادخ  .دوش  هدیشوپ  نم  ندب 

ندروخ اذغ  بادآ  دروم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  - 21

: دومرف تشادهب  تفاظن و  ندروخ و  اذغ  بادآ  هراب  رد  مالسلااهیلع  همطاف 

.بیدأت اهیف  عبرا  و  ٌهّنس ، اهیف  عبرا  و  ٌضرف ، اهیف  عبرا  اهفرعی ؛ نا  ٍملسم  ّلک  یلع  بجی  هلصخ  هرشع  اتنثا  هدئاملا  یف  »

لکألا و  رـسیألا ، بناجلا  یلع  سولجلا  و  ماعطلا ، لبق  ءوضولاف  هّنـسلا : اّماف  .رکـشلا  و  هیمـستلا ، و  اضرلا ، و  هفرعملاـف ، ضرفلا : اـّماف 
ج لامعلازنک ،  ] ساّنلا هوجو  یف  رظنلا  هّلق  و  دـیدشلا ، غضملا  و  همقللا ، ریغـصت  و  کیلی ، امب  لـکألاف  بیدأـتلا : اـّماف  .عباـصا  ثـالثب 

[. 12/339

و بجاو ، نآ  زیچ  راـهچ  دـنادب ؛ ار  اـهنآ  یناملـسم  ره  تسا  بجاو  هک  تـسا  زیچ  هدزاود  ندروخاذـغ  تاروتـسد  بادآ و  : » ینعی
.تسا يراوگرزب ) و   ) بدا هناشن  نآ  زیچ  راهچ  بحتسم و  نآ  زیچ  راهچ 

نتفگ - 3 ادـخ ؛ ياه  تمعن  هب  ندوب  یـضار  - 2 تسا ؛ نآ  بحاـص  تمعن و  یلو  هک  ادـخ  تخانـش  - 1 بجاو : روتـسد  راهچ  اّما 
«. نیملاعلا ّبر  هّللدمحلا   » نتفگ دنوادخ و  رکش  يادا  - 4 اذغ ؛ عورش  ماگنه  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب  »
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تشگنا هس  اب  - 4 ندروخ ؛ اذغ  هتسشن  - 3 پچ ؛ بناج  هب  نتـسشن  - 2 اذـغ ؛ زا  لبق  نتفرگ  وضو  - 1 بحتسم : روتـسد  راهچ  اّما  و 
.ندروخ اذغ 

-3 نتفرگ ؛ کچوک  ار  اه  همقل  - 2 نتشادرب ؛ يور  شیپ  ياذغ  زا  - 1 تسا : يراوگرزب  بدا و  هناشن  هک  يروتسد  راهچ  نآ  اّما  و 
« .ندرک هاگن  نارگید  تروص  هب  رتمک  - 4 ندیوج ؛ لماک  ار  اذغ 

تما ناراکهانگ  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 22

نآ .مدوب  وا  راـنک  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رمع  یناـیاپ  ياـه  هظحل  رد  دـیوگ : یم  راـّیطرفعج ، رـسمه  سیمع ، تنب  ءامـسا 
هب تسد  هک  مدید  دش و  دوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  اعد و  لوغشم  سپس  دیشوپ و  ار  دوخ  هزات  ياه  سابل  ودرک  لسغ  ادتبا  راوگرزب 

: دیوگ یم  نینچ  هتسشن و  هلبق  هب  ور  هدرک و  دنلب  اعد 

، یبقعلا رئاخذ  « ] یتّیرذ هعیـش  یتعیـش و  هاصعل  رفغت  نا  یتقرافم ، یف  ّيدـلو  ءاـکبب  مهتیفطـصا و  نیذـّلاب  کـلأسا  يدّیـس ، یهلا و  »
[. ص53

زا نم ، قارف  زا  نیسح  نسح و  نم  دنزرف  ود  ياه  هیرگ  هب  و  دناوت ، ناگدیزگرب  هک  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  قح  هب  ایادخ ، : » ینعی
« .ییامرف وفع  ار  نانآ  يرذگب و  نم  نادنزرف  نایعیش  نم و  نایعیش  ناراکهانگ  زا  هک  مهاوخ  یم  وت 

هعمج زور  بورغ  تقو  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  - 23

هعمجلا یف  ّنا  : » دومرف هک  مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : مالـسلااهیلع  رهطا  يارهز  هک  هدومن  لقن  رابخالا  یناعم  باتکرد  قودـص  خـیش 
هیلع و هللا  یلـص  لاق  یه ؟ ٍهعاس  ّيا  هّللا ! لوسر  ای  تلقف : .هاّیا » هاطعا  ّالا  اریخ  اهیف  ّلجوّزع  هّللا  لأسی  ملـسم  لجر  اـهقفاویال  هعاـسل 

(. ص 299 رابخالا ، یناعم  « ) بورغلل سمشلا  نیع  فصن  ّیلوت  اذا   : » هلآ

نآ هّللا ! لوسر  ای  مدیـسرپ : .دـسر  یم  تباجا  هب  تعاـس  نآ  رد  ییوکین  ریخ و  هتـساوخ  ره  هک  تسا  یتعاـس  هعمج  زور  رد  ینعی :
« .دشاب هدش  ناهنپ  دیشروخ  صرق  فصن  هک  یماگنه  دومرف : تسا ؟ تعاس  مادک 

دهد و عالطا  وا  هب  ار  دیـشروخ  بورغ  هک  تشامگ  یم  ار  یـسک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپ  نآ  زا  دیوگ : یم  ثیدح  يوار 
.دش یم  ناناملسم  يارب  یهاوخریخ  اعد و  لوغشم  تعاس  نآ  رد 
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دومن یتشهب  ياذغ  تساوخرد  ادخ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  - 24

تخـس ياـهزور  زا  یکی  رد  هک  هدومن  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  دـج  زا  قداـص ، ماـما  زا  راـحب ، باـتک  رد  یـسلجم  همّـالع 
زا سپ  تفرگ و  وضو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دروآ ، راشف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  رب  یگنـسرگ  نوچ  یگدـنز ،

: تفگ دومن و  دنلب  اعد  هب  تسد  زامن  تعکرود  ندناوخ 

لیئارـسا ینب  یلع  اهتلزنا  امک  ءامـسلا  نم  ًهدـئام  انیلع  لزنأ  یهلا  .کّیبن  ّمع  نبا  ّیلع  اذـه  کّیبن و  دّـمحم  اذـه  يدّیـس ، یهلا و  ای  »
(. ج 35/251 راحبلا ، « ) نونمؤم اهب  ّاناف  انیلع  اهلزنا  ّمهّللا  اهباورفک ، اهنماولکأ و 

نامـسآ زا  يا  هدئام  ایادخ ، .تسوا  ّمعرـسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  تسوت و  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیا  ایادـخ ، : » ینعی
هدئام نآ  ایادخ ، .دندش  رفاک  نآ  هب  دندرک و  یساپسان  دندروخ و  نآ  زا  يداتسرف و  لیئارـسا  ینب  رب  هک  نانچ  تسرف ؛ ورف  ام  يارب 

« .تشاد میهاوخ  نامیا  نآ  هب  ام  هک  تسرف  ورفام  يارب  ار 

همطاـف زا  نینمؤملاریما  سپ  .تخاـس  رطعم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  نآ  رطع  يوب  هک  دـش  لزاـن  یتشهب  ياذـغ  زا  یفرظ  ناـهگان 
نیا ینعی  هّللادنع ؛» نم  وه  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  تساجک ؟ زا  نیگآرطع  ياذـغ  نیا  اذـه ،»؟ کل  ّینا  : » دیـسرپ مالـسلااهیلع 

.تسا دنوادخ  هیحان  زا  اذغ 

هاگره هک  دومن  اـطع  نم  هب  میرم  دـننام  يرتخد  هک  ار  يدـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
خساپ میرم  و  تساجک ؟ زا  هدئام  نیا  دومرف : یم  تفای و  یم  يا  هدئام  وا  دزن  دش  یم  رـضاح  وا  تدابع  بارحمرد  ربمغیپ  يایرکز 

« .تسا راگدرورپ  بناج  زا  داد : یم 

تسا هداد  اه  نز  هب  هک  یسرد  مالسلااهیلع و  همطاف  یهاوخریخ  - 25

وا هیرهم  هک  دش  هاگآ  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  هک  هدش  لقن  یقـشمد  فسوی  نبدمحا  همـصاعلا » هّنج   » و لودـلارابخا »  » باتک رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ردپ  هب  تسا ، رانید  مهرد و  يرادقم 

هعافـشلا يرهم  لعجی  نا  هّللاوعدـت  اهّدرت و  نا  کلأسا  ّنهنیب ؟ ینیب و  قرفلا  امف  مهاردـلاب  نجّوزتت  ساّنلا  تانب  ّنا  هّللا ! لوسر  اـی  »
« .کتّمأ هاصع  یف 
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یم امـش  زا  تسیچ ؟ نانآ  اب  نم  قرف  سپ  دـنهد ، یم  رارق  لوپ  مهرد و  ار  دوخ  هیرهم  مدرم  نارتخد  انامه  ادـخ ! لوسر  يا  : » ینعی
« .دهد رارق  وت  تما  ناراکهنگ  زا  تعافشار  نم  هیرهم  ات  یهاوخب  ادخ  زا  هکلب  یهدن ، رارق  نم  هیرهم  ار  رانید  مهرد و  هک  مهاوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاامهیلع  همطاف  یهاوخریخ  شارخلد و  هنحص  - 26

نم رب  یقح  ار  سک  ره  : » دومرف تفر و  ربنم  رب  دمآ و  دجـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدـنز ، نیـسپاو  ياهزور  رد 
!« دریگب ار  دوخ  قح  دنک و  صاصق  نم  زا  تمایق  زا  لبق  هک  متسه  هدامآ  نم  دشاب ] هدیسر  وا  هب  نم  زا  یبیسآ  ای  و   ] دشاب

لوسر يا  تفگ : دـش و  دـنلب  يدرم  سپ  .دومن  رـشتنم  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  ار  نخـس  نیا  زین  لالب 
ادخ لوسر  .دیدز  يا ] هبرض   ] نم تخل  مکـش  رب  دوخ  قالـش  اب  دیدومن  یم  میظنت  ار  نازابرـس  فص  هک  ردب  گنج  رد  امـش  ادخ !

لالب هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دـیروایب  ار  قالـش  ناـمه  دـیاب  تفگ : درم  نآ  نک »! صاـصق  اـیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وا زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفر ، همطاـف  هناـخ  هب  لـالب  نوچ  .درواـیب  دریگب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  زا  ار  قالـش  نآ  هک  دومرف 

هاتبا ای  کّمغل  هاّمغا  و  : » تلاق عقو ، امب  لالب  اهربخا  امل  و  بیـضقلا »؟ موی  اذه  سیلو  بیـضقلاب  يدلاو  عنـصی  ام  لالب ! ای  : » دیـسرپ
لجرلا اذـه  یلا  ناـموقی  نیـسحلا  نسحلل و  لـقف  لـالب ! اـی  بولقلا ! بیبـح  هّللا و  بیبحاـی  لـیبسلا ؛ نبا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  نم 

(. سلجم 72 ص ص 376 و 505 ، قودصلا ، یلاما   .« ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نم  ّصتقی  هناعدی  امهنم و ال  ّصتقیف 

اب ار  درم  نآ  يارجام  لالب  نوچ  تسین »؟ قالـش  زور  هک  زورما  دراد ، راک  هچ  گنج ] ياهزور   ] قالـش اب  مردـپ  لـالب ! يا  : » ینعی
وت زا  ریغ  ردپ ! يا  وت ، يارب  هودنا  نیا  زا  ياو  : » تفگ دز و  يا  هلان  مالـسلااهیلع  همطاف  دومن ، نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يا : » تفگ سپـس  مدرم »! ياه  لد  بوبحم  ادخ و  بوبحم  يا  دوب ؟ دهاوخ  ناگدـنامرد  ناتـسدیهت و  ارقف و  تسرپرـس  یـسک  هچ 

تسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنک و  صاصق  نانآ  زا  ات  ربب  درم  نآ  دزن  ار  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  منادنزرف  لالب !
« .درادزاب

ماـگنه نآ  رد  نم  ندـب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تفرگ  ار  بیـضق  نوچ  وا  .دوبن  صاـصق  درم  نآ  دوصقم  هتبلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دشاب  هنهرب  زینامش  ندب  دیاب  دوب ، هنهرب 
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« .دز هسوب  ترضح  نآ  ندب  رب  صاصق  ياج  هب  وا  دومن و  هنهرب  ار  دوخ  ندب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  رابمغ  ياه  هظحل  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ياه  هلان  - 27

نیـسح نسح و  یلع و  همطاف و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رمع  رخآ  ياه  هظحل  دیوگ : یم  راحب  باتک  رد  یـسلجم  همّالع 
نآ .دندوب  تلاسر  دیـشروخ  بورغ  رگ  هراظن  رابکـشا  ینامـشچ  اب  دندوب و  هدز  هقلح  ترـضح  نآ  رتسب  فارطا  رد  مالـسلا  مهیلع 

هدهاشم اب  مالـسلااهیلع  همطاف  .داتفا  رتسب  رد  قمر  یب  تسیرگ  یم  هک  یلاحرد  و  تسناوتن ، اما  دـیامرفب ، ینخـس  تساوخ  راوگرزب 
ای نیرخألا ! نیلّوألا و  نم  نیّیبنلادّیـس  ای  .کئاکبل  يدـبک  تقرحا  یبلق و  تعطق  دـق  هّللا ! لوسر  اـی  : » دومرف درک و  داـیرف  عضو  نیا 

هّللا و یحول  نم  نیدلا ؟ رـصان  کیخا و  ّیلعل  نم  كدعب ؟ یب  لزنی  ٍّلذل  و  كدـعب ؟ يدـلول  نم  هّیبن ! هبیبح و  ای  ! هلوسر ّهبر و  نیما 
(. ج 22/484 راحبلا ، ( »؟ هرما

نیرخآات مدآ  ترـضح  زا  ناربمایپ ، گرزب  يا  .يدنازوس  ار  مرگج  يدـنک و  اج  زا  ارم  بلق  دوخ  هیرگ  اب  ادـخ ! لوسر  يا  : » ینعی
هچ وت  زا  دعب  ادخ ! لوسر  يا  دوب ؟ دهاوخ  هک  نم  نادـنزرف  هانپ  وت  زا  دـعب  ادـخ ! بوبحم  هداتـسرف و  يا  راگدرورپ ! نیما  يا  ! نانآ
 - یلع رب  هک  یثداوح  رد  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  و  دیـسر ؟ دـهاوخ  داـیرف  هب  دوش  یم  دراو  نم  رب  هک  یثداوح  تبیـصم و  رد  یـسک 

»؟ دوب دهاوخ  هک  وا  رما  ادخ و  یحو  یماح  وت  زا  سپ  و  دومن ؟ دهاوخ  تیامح  وا  زا  دوش  یم  عقاو  ادخ -  نید  روای  وت و  ردارب 

هللا یلص  ادخ  لوسر  سپس  .تسشار  ردپ  ياه  هنوگ  دوخ  ناوارف  کشا  اب  دیسوب و  ار  ردپ  دنکفا و  ردپ  شوغآ  هب  ار  دوخ  هاگ  نآ 
تـسد رد  نم  تناما  یهلا و  تناـما  همطاـف  ناـج ! یلع  : » دومرف دراذـگ و  مالـسلاامهیلع  یلع  تسد  رد  ار  همطاـف  تسد  هلآ  هیلع و 

!« نک تظفاحم  وا  زا  .تسوت 

مالسلا هیلع  یلع  زا  عافد  مالسلااهیلع و  همطاف  تازرابم  - 28

يا هراچ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  رکبوبا ، اب  تعیب  زا  راصنا  نیرجاهم و  مشاـه و  ینب  زا  يا  هدـع  یچیپرـس  هفیقـس و  يارجاـم  زا  سپ 
هارمه رمع  ور ، نیا  زا  .تفرگ  دـهاوخن  ناـماس  وت  يارب  تفـالخ  هنرگو  مینک  تعیب  هب  راداو  ار  وا  ناـیماحو  یلع  هک  نیا  زج  تسین 

اب تعیب  يارب  یلع  رگا  هک  دندرک  دیدهت  دندمآ و  همطاف  هناخرد  هب  يا  هدع 
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هیلع نینمؤملاریما  زا  عاـفد  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  .دز  میهاوخ  شتآ  ار  وا  هناـخ  دـیاین  دجـسم  هب  رکبوـبا 
: دومرف اهنآ  هب  مالسلا 

؟ ینفّوخت ناطیشلا  کبزحبأ  یتیب ؟ یلع  لخدت  هّللا ؟ یقّتت  اما  رمع ! ای  نودیرت ؟ یـش ٍء  ّياو  نولوقتاذ ؟ ام  نوبّذکملا ! نّولاّضلا  اهّیا  »
یفطت ء هینفت و  ایندـلا و  نم  هلـسن  عطقت  نا  دـیرت  هلوسر !؟ یلع  هّللا و  یلع  هأرجلا  هذـه  ام  کحی  .افیعـض و  ناطیـشلا  بزح  ناک  و 

«. هرون ّمتم  هّللا  و  « !؟ هّللارون

اّملف  ] هباجإلا عیرس  هدجا  ّمث  هّللا  یلع  مسقأس  ّینأ  تملعل  هل  بنذ  نم ال  ءالبلا  بیـصی  نا  هرکا  ّینا  الول  باّطخلا ! نبای  هّللا ، اما و  ... 
دقف ینیذـخف ، کیلا  هّضف ! ای  هآ ! کتنبا !؟ کتبیبحب و  لعفی  ناک  اذـکه  هّللا ! لوسر  ای  ! هاتبا اـی  تلاـق ] رمع  اـهزکر  اـهراد و  اوقرحا 

[. ج 53/18 و ج 8/229 راحبلا ، « ] ٍلمح نم  یئاشحأ  یفام  لتق  هّللاو 

؟ يرادن اورپ  ادخ  زا  ایآ  رمع ! يا  دییوگ ؟ یم  هچ  دیهاوخ و  یم  هچ  وگغورد ! ناهارمگ  يا  : » ینعی

ناوتان ناطیـش  بزح  هتبلا  یناسرت ؟ یم  ارم  تسا  ناطیـش  بزح  هک  دوخ  بزح  اب  اـیآ  يوش ؟ نم  هناـخ  دراو  یهاوخ  یم  هنوگ  نیا 
! تسا

لـسن یهاوخ  یم  ایآ  يا ؟ هدرک  ادیپ  تراسج  تأرج و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادخ و  هب  تبـسن  ردقچ  رمع ! يا  وت ، رب  ياو 
نوچ و   ] .دومن دـهاوخ  لماک  نشور و  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  هک  شاب  هاگآ  ینادرگ ؟ شوماخار  وا  رون  ینک و  دوبان  ار  ادـخ  لوسر 

، متشاد زیهرپ  نامرحمان  نایمرد  روضح  زا  نم  دومرف ]: مالسلااهیلع  همطاف  تسا ؟ هداتـسرف  ار  وت  هدماین و  دوخ  یلع  ارچ  تفگرمع :
.منک مامت  ناهارمگ  رگید  رب  وت و  رب  ار  تجح  ات  دروآ  نوریب  هناخ  زا  ارم  وت  نایغط  موجه و  یلو 

یم وت  مدرک و  یم  نیرفن  امـش  رب  دنوش  باذع  الب و  راچد  ناهانگ  یب  هک  متـشاد  یمن  تهارک  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : سپس 
« .دش یم  لزانامش  رب  ادخ  باذع  دیسر و  یم  تباجا  هب  تعرس  هب  نم  دنگوس  نیرفن و  هک  یتسناد 

! هّللا لوسر  ای  : » دز ادص  مالـسلااهیلع  همطاف  وا  نسحم  ندش  دیهـش  رمع و  هلیـسو  هب  راوید  رد و  نیب  همطاف  ندـش  هدـیبوکزا  سپ  و 
ادخ هب  هک  سرب  نم  دایرف  هب  ایب  ! هضف يا  : » دز ادص  دش ، هراچیب  نوچ  و  دننک ؟ یم  هچ  وت ، هبیبح  همطاف ، ترتخد  اب  هک  رگنب 
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« .دنتشک ار  نسحم  مدنزرف  دنگوس ،

ردپ قارف  زا  مالسلااهیلع  همطاف  هلان  هآ و  - 29

نمض وا  هک  هدومن  لقن  مالسلااهیلع -  همطاف  ترـضح  همداخ  هضف -  زا  يدزا ، هّللادبع  نب  هقرو  زا  راحب ، باتک  رد  یـسلجم  همّالع 
: دیوگ مالسلااهیلع  همطاف  بیاصم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  يارجام  نایب 

هار لاح  درد ، هیرگ و  زا  هک  یلاح  رد  دـش ، جراخ  لزنم  زا  یبات  یب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نفد  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاـف 
دش و شوهیب  دروآرب و  دایرف  دومن  هدهاشم  ار  بارحم  ناذا و  هاگیاج  نوچ  و  دـناسر ، ردـپ  ربق  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ات  تشادـن  نتفر 

.داتفا نیمز  يور 

رد سپـس  .دمآ  شوه  هب  ات  دندیـشاپ  بآ  همولظم  نآ  تروص  ورـس  رب  دندمآ و  وا  يوس  هب  دـندید ، نینچ  ار  عضو  هک  هنیدـم  نانز 
: دومرف دوب ، هدش  هریخ  ردپ  ربق  هب  هک  یلاح 

یتوص دمخنا  دقف  ًهدیرف ، ًهناریح  و  ًهدیحو ، ههلا  تیقب و  هاتبا ! ای  .یلتاق  دمکلا  يّودع و  یب  تمـش  يدلج و  ینناخ  یتّوق و  تعفر  »
! یفعضل انیعم  یتعمدل و ال  اّدار  یتشحول و ال  اسینأ  كدعب  هاتبا  ای  دجا  امف  يرهد ، رّدکت  و  یشیع ، صّغنت  و  يرهظ ، عطقنا  و 

اناف باوبألا ، ینود  تقلُغا  و  بابـسألا ، هاتبا  ای  كدـعب  بلقنا  لیئاکیم ، ّلحم  و  لیئربج ، طـبهم  و  لـیزنتلا ، مکحم  كدـعب  ینفدـقف 
راحبلا ج 43/175) « ) ...کیلع ینزح  و ال  کیلا ، یقوش  دفنیال  هیکاب ، یسافنا  تدّدرت  ام  کیلع  و  هیلاق ، كدعب  ایندلل 

.دشک یم  ارم  وت  قارف  هصغ  هودنا و  دنک و  یم  شنزرس  نم  هب  نمشد  دش و  مامت  مربص  تفر و  متوق  ناج ! ردپ  : » ینعی

هتخیر و مهرد  میگدنز  هتـسکش و  متـشپ  هتفخ و  میادص  .منادرگرـس  ناریح و  شیوخ  راک  رد  ما و  هدنام  اهنت  هکی و  نم ! ردـپ  يا 
.تسا هدش  هریت  مراگزور 

.منک یمن  ادیپ  دوخ  یناوتان  ناربج  يارب  يروای  و  دوش ، یمن  مامت  ما  هیرگ  و  مبای ، یمن  یسینا  متشحو  يارب  وت  زا  سپ  ردپ ! يا 

ام اب  مدرم  طباور  وت  زا  دـعب  ردـپ ! يا  .تفر  نیب  زا  لیئاکیم  ناکم  لـیئربج و  طوبه  لـحم  نآرق و  لوزن  وت  زا  دـعب  ردـپ ! يا  يرآ ،
هتسب ام  يور  هب  اهرد  دش و  نوگرگد 
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.دیدرگ

.منک یم  هیرگ  وت  قارف  يارب  مراد  سفن  ات  مراد و  ترفن  ایند  رد  ندنام  زا  وت  زا  دعب  نم  ردپ ! يا 

« .درادن ینایاپ  وت  زا  دعب  نم  هودناو  وت  ياقل  هب  نم  قوش  ردپ ! يا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  نیسحو و  نسح  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هاگن  - 30

ندب تشاد و  رس  رب  ازع  لامتسد  شیوخ  ردپ  زا  دعب  هراومه  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  هدومن  لقن  بقانم  زا  راحب ، رد  یـسلجم  همّالع 
شوه هب  یتعاس  تفر و  یم  شوه  زا  یتعاـس  .دوب  هتخوس  وا  لد  بلق و  ناـیرگ و  وا  مشچ  هدـیمخ و  وا  رمک  فیحن و  روجنر و  وا 

امکوبا نیا  ٍهرم ؟ دعب  ًهرم  امکلمحی  امکمرکی و  ناک  يذلا  امکوبا  نیا  : » دومرف یم  دومن و  یم  نیسح  نسح و  هب  یهاگن  دمآ و  یم 
هقتاع یلع  امکلمحی  ادبا و ال  بابلا  اذه  حتفی  هارا  و ال  ضرألا ، یلع  نایـشمت  امکعدـی  الف  امکیلع ؟ ًهقفـش  ساّنلا  ّدـشا  ناک  يذـلا 

(. ج 43/181 راحبلا ، ( »؟ امکب لعفی  لزی  مل  امک 

امش هشیمه  تشاد و  یم  یمارگ  زیزع و  ار  امـش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تساجک  امـش ؟ نابرهم  ردپ  تساجک  : » ینعی
رگید وا  دوب ؟ رت  نابرهم  امـش  هب  مدرم  همه  زا  هک  نآ  تساجک  دـیور ؟ هار  نیمز  يور  هک  تشاذـگ  یمن  تفرگ و  یم  شود  رب  ار 

« .تفرگ دهاوخن  شود  هب  ار  امش  دمآ و  دهاوخن  هناخ  نیا  هب  دومن و  دهاوخن  زاب  ار  هناخ  نیا  ِرد  زگره 

نتفگ ناذا  يارب  لالب  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  - 31

داـتفا و مالـسا  تمظعرپ  هوکـش و  اـب  نارود  ردـپ و  داـی  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
« .ناذألاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبا  نّذؤم  توص  عمسا  نا  یهتشا  ّینا  : » دومرف

« .مونشب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ردپ  نذؤم  لالب ، ناذا  يادص  هک  مراد  تسود  رایسب  نم  : » ینعی

زگره رکبوبا ] تفالخ  و   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  دوب  هدرک  دـهع  هک  نیا  اب  دیـسر  لـالب  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ار لالب  ناذا  نیـشنلد  يادـص  رگید  راب  کی  مدرم  تفر و  هنذأم  يالاب  دـش و  هداـمآ  دوب ، هتفگن  ناذا  زین  تقونآ  اـت  دـیوگن و  ناذا 

ادّمحم ّنا  دهشا  : » تفگ لالب  هک  نیمه  .تفر  ورف  رورس  يداش و  رد  هنیدم  رهش  ور ، نیا  زا  .دندینش 
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نیمز يور  هدش و  شوهیب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  نک  اهر  ار  دوخ  ناذا  دنداد  ربخ  لالب  هب  هاگان  هلآ ،»  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
.دمآ نییاپ  هنذأم  زا  دراذگ و  مامتان  ار  ناذا  لالب  تسا ! هداتفا 

تفالخ نیبصاغ  اب  وا  نتفگن  نخس  مالسلااهیلع و  همطاف  یفنم  هزرابم  - 32

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  هب  نیهوت  یحو و  هناخ  ندز  شتآ  همطاف و  هناخ  هب  موجه  راوگان  تشز و  يارجام  زا  سپ 
رارق راشف  تحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ءارتفا  ثیدح و  لعج  همطاف و  زا  كدـف  بصغ  رکبوبا و  اب  تعیب  هب  وا  رابجا 
دننک حالصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  زا  تدایع  اب  ار  دوخ  نیگنن  ياه  هتشذگ  دنتساوخ  رمع  رکبوبا و  ...و  مشاه  ینب  نداد 

همطاـف دـننک و  حالـصا  يوحن  هب  توبن  نادـناخ  مالـسلااهیلع و  همطاـف  هب  رازآ  هتـشذگ و  ثداوـح  هب  تبـسن  ار  یموـمع  راـکفا  و 
دزن سپس  .دادن  هزاجا  نانآ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  یلو  دنتـساوخ  تاقالم  هزاجا  ور ، نیا  زا  .دنیامن  یـضار  دوخ  زا  ار  مالـسلااهیلع 

اب هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنورب  همطاف  تدایع  هب  ناـنآ  دـهد ، هزاـجا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار نانآ  هئطوت  مالسلااهیلع  همطاف  نکلو  داد  تصخر  نانآ  هب  تشادن  ار  نانآ  هتساوخ  تباجا  زج  يا  هراچ  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت 

: دومرف اهنآ  هب  هدومن  لقن  ینیما  همّالع  هکنانچ  دومن و  بآ  رب  شقن 

ج 7/229؛ ریدـغلا ، « ) یّنم اـمتبکترا  یب و  هب و  امتعنـص  اـمب  هیلا  امّکنوکـشاف  ّیبر  یقلا  یّتـح  ًهملک  یـسأر  نم  اـمکمّلکاال  هـّللا  «و 
(. ج 43/203 راحبلا ،

زا میامن و  تاقالم  ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  یماگنه  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  مه  هملک  کی  رفن  ود  امـش  اب  دنگوس ، ادخ  هب  : » ینعی
!« دیدش بکترم  ار  یلامعا  هچ  دیدرک و  هچ  نم  و  ادخ ] یلو  و   ] ادخ نید  اب  امش  هک  منک  تیاکش  دوخ  يادخ  هب  امش 

سپ نیا  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب  ینعی : ٍهالـص » ّلک  یف  کیلع  هّللا  ّنوعدأل  هّللا  ادـبا و  کمّلکاال  هّللا  و  : » دومرف رکبوبا  صوصخ  رد  و 
!« دومن مهاوخ  نیرفن  ار  وت  يزامن  ره  رد  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ و  مهاوخن  نخس  وت  اب  زگره 

مالسلااهیلع همطاف  يایاصو  نیرخآ  - 33

: درک ّتیصو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  دوخ  یگدنز  نیسپاو  ياه  هظحل  رد  مالسلااهیلع  همطاف 

عمتساف عادولا ، لیحرلا و  نامز  ناح  هایحلا و  نم  قمر  ّالا  یل  قبی  مل  نسحلابا  ای  »
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« .یتامم دعب  ینروزت  یناسنتال و  نا  نسحلاابا ! ای  کیصُوا ، .ادبا  همطاف  توص  کلذ  دعب  عمست  ّکناف ال  یمالک 

، ونشب ارم  نانخس  .تسا  هدیسر  ارف  یظفاحادخ  چوک و  نامز  تسا و  هدنامن  ما  یناگدنز  زا  يا  هظحل  زا  رتشیب  نسحلاابا ! يا  : » ینعی
.دینش یهاوخن  ار  همطاف  يادص  زگره  نیا  زا  سپ  اریز 

ص ج 1 ، يردلا ، بکوک  « ) .ییامن ترایز  ارم  هراومه  متافو ، زا  سپ  ینکن و  شومارف  ارم  هک  منک  یم  تیصو  نسحلاابا ! يا  ار  وت 
(. 253

مالسلااهیلع همطاف  ربق  نیفدت و  مسارم  ندوب  یفخم  هب  تیصو  - 34

: درک ّتیصو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هفیقس ، نارگاتدوک  هیلع  یفنم  تازرابم  موادت  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

ّقحب و  رمع ، رکبابا و  یب  َِّننَذؤت  ادحا و ال  یب  َّنَنِذؤت  ًالیل و ال  ّینفداف  ّتمانا  اذا  كاوس و  ینفک  یلـسغ و  یلی  نا ال  کیـصوأ  ّینا  »
(. راحبلا ج 43/159 « ) .رمع رکبوبا و ال  ّیلع  یّلصی  نأ ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ٍدّمحم 

نک و نفد  بش  ارم  مدرک ، تافو  یتقو  دـهدن و  ماجنا  وت  زج  یـسک  ارم  نفک  لسغ و  هک  منک  یم  تیـصو  ار  وت  نم  اـنامه  : » ینعی
رکبوبا هک  مهد  یم  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  هب  ار  وت  زاسن ، علطم  زین  ار  رمع  رکبوبا و  نکن و  ربخ  ار  سک  چیه 

« .دنناوخن زامن  نم  هزانج  رب  رمع  و 

اذا : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  یگدـنز  رخآ  ياه  هظحل  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
و ال هفیذح ، ّرذابا و  دادقملا و  اراّمع و  ناملـس و  ساّبعلا و  ّینبا و  لاجرلا  نم  هّضف و  نمیا و  ّما  هملـس و  ّما  ّالا  ادـحا  ِْملُعت  ّتیفوت ال 

لئاسولا ج 2/186) كردتسم  « ) .ادحا يربق  ملعت  ًالیل و ال  ّالا  یّنفدت 

سابع و مالسلاامهیلع و  نیسحو  نسح  مدنزرف  ود  و  نانز ، زا  ار  هّضف  نمیا و  ّما  هملس و  ّما  زج  سک  چیه  مدرک  تافو  یتقو  : » ینعی
.نکن ربخ  ار  نادرم  زا  هفیذح  رذابا و  دادقم و  راّمع و  ناملس و 

[.« دنامب یفخم  ات   ] هدن عالطا  سک  چیه  هب  ارم  ربق  نکن و  نفد  بش  رد  زج  ارم 

ینیلسغاف ّتمانا  اذا  ءامسا ! ای  : » دومرف سیمع  تنب  ءامسا  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
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« .ادحا یّلع  ینیلخدت  الو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تنا و 

« .دیهدن هار  نم  هزانج  رس  رب  ار  سک  چیه  دیهد و  لسغ  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  وت و  متفر  ایند  زا  نم  هک  یماگنه  ءامسا ! يا  : » ینعی

راک هانگ  نانز  باذع  رفیک و   35

نم : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ ، زا  اضر ، ترـضح  زا  نویع ، باتک  رد   (1)
لوسر ای  متفگ : تسا ، نایرگ  تخس  ترـضح  نآ  مدید  نم  میدش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  و 

؟ تسا هدومن  نایرگ  ار  امش  زیچ  هچ  امش ! يادف  مردام  ردپ و  هّللا ،

هک مدید  یتخـس  باذع  رد  ار  دوخ  تما  زا  ییاه  نز  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  یلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
غامد و دوب و  هتخیوآ  دوخ  ياهوم  هب  هک  مدید  ار  ینز  مدید ، اهنآ  رب  هک  تسا  یتخس  باذع  نآ  زا  نم  هیرگ  دمآ ، نارگ  نم  يارب 

یم ورف  وا  قلح  رب  ناشوج  بآ  دوب و  هتخیوآ  دوخ  ناـبز  هب  شتآ  رد  هک  مدـید  ار   ] يرگید  ] نز دیـشوج ، یم  شتآ  زا  وا  رـس  زغم 
یم ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدـید  ار  يرگید ]  ] نز دوب ؛ هتخیوآ  دوخ  ياه  ناتـسپ  هب  شتآ  رد  هک  مدـید  ار  يرگید ]  ] نز تخیر ؛

وا رب  اهبرقع  اهرام و  دندوب و  هتـسب  شیاهتـسد  هب  ار  وا  ياهاپ  هک  مدـید  ار  يرگید ]  ] نز دیـشک ؛ یم  هنابز  وا  ریز  زا  شتآ  دروخ و 
؛ دندوب ّطلسم 

تشاد رارق  شتآ  زا  یتوبات  رد  دوب و  گنگ  روک و  رک و  هک  مدید  ار   ] يرگید  ] نز (2)
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دایز نب  لهـس  نع  یفوکلا  هّللادبع  یبا  نبدّمحم  انثّدح  لاق  هنع  هّللا  یـضر  قاّرولا  هّللادبع  نب  ّیلع  انثّدـح  نویعلا ج 2/10 : (1 - ) 1
نبرفعج هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  هیبا  نع  اضرلا ، هیبا  نع  اضرلا ، ّیلع  نبدّـمحم  نع  ینـسحلا  هّللادـبع  نب  میظعلادـبع  نع  یمدالا ،

هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤـملاریما  هیبا  نع  یلع  نب  نیـسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هیبا  نع  یلع  نبدّـمحم  هـیبا  نـع  دّـمحم 
ای یّما  یبا و  كادـف  تلقف : ادـیدش ، اءاکب  یکبی  هتدـجوف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  همطاف  اـنا و  تلخد  لاـق : مالـسلا 

تیکبف ّنهنأش ؛ ترکناف  دیدش ، باذع  یف  یتّما  نم  ًءاسن  تیار  ءامسلا  یلا  یب  يرسا  هلیل  ّیلع  ای  لاقف : كاکبا ؟ يذلاام  هّللا  لوسر 
اهقلح یف  ّبصی  میمحلاو  اهناسلب  هّقلعم  هأرما  تیأر  و  اهسأر ، غامد  یلغی  اهرعـشب  هقّلعم  هأرما  تیأر  و  ّنهباذع ، هّدش  نم  تیأر  امل 

دق اهیدی و  یلااهالجر  ّدـشدق  هأرما  تیأر  و  اهتحت ، نمدـقوترانلا  اهدـسج و  محل  لکأت  هأرما  تیأر  و  اهییدـثب ، هقّلعم  هأرما  تیارو 
عطقنم اهندب  اهرخنم و  نم  اهسأر  غامد  جرخی  ران  نم  توبات  یف  ءاسرخ  ءایمع  ءاّمـص  هأرما  تیأر  و  براقعلاو ، تاّیحلا  اهیلع  ّطلس 

اهرّخؤـم اهمّدـقم و  نم  اهدـسج  محل  عـطقت  هأرما  تیارو  راـن ، نم  روـّنت  یف  اـهیلج  رب  هّـقلعم  هأرمإ  تـیأرو  صربـلاو ، ماذـجلا  نـم 
رامحلا ندب  اهندب  ریزنخلا و  سأر  اهـسأر  هأرما  تیأرو  اهئاعما ، لکأت  یه  اهادـیو و  اههجو  قرحی  هأرما  تیأرو  ران ، نم  ضیراقمب 

نوبرـضی هکئالملاو  اهیف  نم  جرخت  اهربد و  یف  لخدت  رانلا  بلکلا و  هروص  یلع  هأرما  تیأر  و  باذعلا ؛ نم  نول  فلا  فلا  اهیلع  و 
«(. نینهآزرگ  » دیدحلا نم  دومعلا  : هسنکمک هعمقملا   ) عماقمب اهندب  اهسأر و 

اذـه ّنهیلع  هّللا  عـضو  یتـح  ّنهتریـس  ّنهلمع و  نک  اـم  ینربـخا  ینیع  هّرق  یبـیبح و  مالـسلااهیلع :  همطاـف  تلاـقف  راـن  نـم  (2 - ) 2
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 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاقف  باذعلا !؟

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دوخ  ياهاپ  هب  هک  مدید  ار   ] يرگید  ] نز دوب ؛ هدش  هراپ  هراپ  صرب  مازج و  زا  وا  ندب  دش و  یم  جراخ  شا  ینیب  زا  وا  رـس  زغم  و 
نز دـیرب ؛ یم  بقع  ولج و  زا  ار  دوـخ  ندـب  تشوـگ  نیـشتآ  ضارقم  اـب  هک  مدـید  ار  يرگید [  ] نز دوـب ؛ هتخیوآ  شتآ  زا  يروـنت 

مدید ار  يرگید ]  ] نز دوب ؛ دوخ  ياه  هدور  ندروخ  لوغـشم  تخوس و  یم  شتآ  هب  وا  ياه  تسد  تروص و  هک  مدـید  ار  يرگید 
دوب و گس  تروص  هب  هک  مدید  ار  ینز  دوب ؛ ّطلـسم  وا  رب  شتآ  زا  عون  رازه  رازه  دوب و  غالا  ندب  وا  ندب  كوخ و  رـس  وا  رـس  هک 

.دندیبوک یم  وا  ندب  رس و  رب  نیشتآ  ياهزرگ  اب  شتآ  هکئالم  دیدرگ و  یم  جراخ  وا  ناهد  زا  لخاد و  وا  بقع  زا  شتآ 

هک هدوب  هچ  ناـنآ  شور  لـمع و  دـییوگب  نم  هب  نم ! مشچ  رون  نم و  بیبـح  يا  دومرف : دوـخ  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپ  (1)
؟ تسا هداد  رارق  نانآ  رب  یباذع  نینچ  دنوادخ 

ار دوخ  رـس  يوم  هک  دوب  ینز  دوب  نازیوآ  شتآ  رد  دوخ  رـس  يوم  اب  هک  نآ  مزیزع ! رتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک نآ  داد ؛ یم  رازآ  ار  شیوخ  رهوش  دوخ  نابز  اب  هک  دوب  ینز  دوب  هتخیوآ  شتآ  رد  دوخ  نابز  هب  هک  نآ  دیـشوپ ، یمن  نادرم  زا 

؛ تسج یم  يرود  دوخ  رهوش  رتسب  زا  هک  دوب  ینز  دوب  هتخیوآ  شتآ  رد  دوخ  ياه  ناتسپ  اب 
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هقّلعملااّما اهجوز و  يذؤت  تناک  اّهنافاهناسلب  هقلعملااّما  و  لاجرلا ، نم  اهرعش  یّطغتال  تناک  اّهناف  اهرعـشب  هقّلعملااّما  یتّینبای  (1 - ) 1
تناک یّتلَا  اّما  و  اهجوز ، نذا  ریغباهتیب  نم  جرخت  تناک  اّهناف  اـهیلجرب  هقّلعملا  اـّما  و  اـهجوز ، شارف  نم  عنتمت  تناـک  اـّهناف  اهییدـثب 

: هدـیدجلا هعوبطملا  هخـسنلا  یف  نکلو  خـسنلا ، رثکا  یف  اذـکه   ) ّدـش یّتلَااّما  ساّنلل و  اهندـب  نّیزت  تناـکاّهناف  اهدـسج  محل  لـکأت 
هبانجلا و نم  لستغتال  تناک  بایثلا و  هرذق  ءوضولا  هرذق  تناک  اّهناف  براقعلا  تاّیحلا و  اهیلع  ّطلـسو  اهیلجر  یلا  اهادی  تّدـش .)» »

، هولصلاب نیهتست  تناک  فظتنتال و  ضیحلا و 
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؛ دش یم  جراخ  هناخ  زا  دوخ  رهوش  هزاجا  نودب  هک  دوب  ینز  دوب  هدش  هتخیوآ  شتآ  رد  دوخ  ياهاپ  اب  هک  نآ 

تـسد هک  نآ  دومن ؛ یم  شیارآ  هتـسارآ و  ناـمرحمان  يارب  ار  دوخ  هک  دوب  ینز  دروخ  یم  شتآ  رد  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  هک  نآ 
درک و یمن  تفاظن  ار  دوخ  سابل  هک  دوب  يا  هدولآ  نز  دـندوب  ّطلـسم  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  دوب و  هدـش  هتـسب  شیاهاپ  هب  وا  ياه 

؛ درمش یم  کبس  ار  دوخ  زامن  داد و  یمن  ماجنا  تبانج  ضیح و  لسغ 

تـشوگ هک  نآ  داد ؛ یم  رارق  دوخ  رهوش  هدـهع  هب  دروآ و  یم  يدـنزرف  اـنز  زا  هک  دوب  ینز  دوب  گـنگ  روـک و  رک و  هک  ینز  (1)
؛ دومن یم  هضرع  مرحمان  نادرم  رب  ار  دوخ  هک  دوب  ینز  درک  یم  ادج  ضارقم  اب  ار  دوخ 

يارب ار  رگید  ياه  نز  هک  دوب  ینز  دوب  شیوخ  ياه  هدور  ندروخ  لوغـشم  دوخ  دنازوس و  یم  ار  وا  ندب  تروص و  شتآ  هک  نآ 
، دوب ینیچ  نخس  غورد و  لها  هک  دوب  ینز  دوب  غالا  دننام  وا  ندب  كوخ و  دننام  وا  رس  هک  ینز  دومن ؛ یم  هدامآ  نامرحمان  اب  يانز 

.دوب دسح  لها  ناوخ و  هزاوآ  ینز  دیدرگ  یم  جراخ  وا  ناهد  زا  دراو و  وا  بقع  زا  شتآ  دوب و  گس  لکش  هب  هک  ینز  نآ  و 

زا وا  رهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دروآ و  مشخ  هب  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  رب  ياو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
« .دشاب دونشخ  وا 

زامن ندرمش  کبس  هراب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ثیدح  - 36

لقن مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  دوخ  دنس  اب  لئاسولا » كردتسم   » رد يرون  همّالع  (2)

196  : ص

ضیراقملاباهمحل ضرقت  تناک  یّتلا  اّما  اهجوز و  قنع  یف  هقّلعتف  ءانزلا  نم  دـلت  تناکاّهناف  ءاـسرخلا  ءاـیمعلا  ءاّمـصلا  اـّما  1)و  - ) 1
ناک یّتلااّما  و  هدّاوق ، تناکاّهناف  .اهئاعما  لکأت  یهواهندـب  اههجو و  قرحت  تناک  یّتلا  اّما  و  لاجرلا ، یلعاهـسفن  ضرعت  تناـکاّهناف 

اهربد و یف  لخدـت  رانلاو  بلکلا  هروص  یلع  تناک  یّتلااّما  هباّذـک و  هماّمن  تناک  اّهناف  راـمحلا  ندـب  اهندـب  ریزنخلا و  سأر  اهـسأر 
اهجوز تبـضغا  هأرمـإل  لـیو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  ّمث  هدـساح  هّحاون  هیّنغملا .) همـالا  هنیقلا :  ) هنیق تناـکاّهناف  اـهیف  نم  جرخت 

هالصلاب نواهتملا  یف  مالسلااهیلع  تلاق  ام  .اهجوز  اهنع  یضر  هأرمال  یبوطو 
هیلع و هللا  یلـص  ادّمحم  اهابا  تلأس  اّهنا  ءایبنألادّیـس ! هنبا  ءاسنلا و  هدّیـس  ءارهزلا  همطاف  نع  لئاسولا 1/171  كردتسم   - 1(2 - ) 2

.هّللا هالتبا  ءاسنلا  لاجرلا و  نم  هتالـصب  نواهت  نم  همطاف  ای  لاق : ءاسنلا ؟ لاجرلا و  نم  هتالـصب  نواـهت  نمل  اـم  هاـتبا  اـی  تلاـقف : هلآ 
.هربق نم  جرخ  اذا  همایقلا  یف  ثالث  ،و  هربق یف  ثالث  و  هتوم ، دنع  ثالث  و  اینّدلا ، راد  یف  اهنم  ّتس  هلصخ ، رشع  هسمخب 
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یم کبـس  ار  نآ  دننک و  یم  ییانتعا  یب  دوخ  زامن  هب  هک  یناسک  ناج ! ردـپ  : » درک لاؤس  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  وناب  نآ  هک  هدومن 
: دومرف ادخ  لوسر  تشاد »؟ دنهاوخ  یلاح  هچ  دنرامش 

هدزناپ هب  ار  وا  دنوادخ  درامـشب  کبـس  ار  نآ  دشاب و  انتعا  یب  دوخ  زامن  هب  نز -  هچ  درم و  هچ  نم -  تما  زا  سک  ره  همطاف ! يا  »
تقو رد  الب  هس  و  خزرب ، ربق و  ملاع  رد  الب  هس  و  گرم ، ماگنه  رد  الب  هس  و  اـیند ، رد  ـالب  شـش  دومن ، دـهاوخ  ـالتبم  تبکن  ـالب و 

.تمایق رد  روضح  ربق و  زا  جورخ 

: دنیب یم  ایند  رد  هک  ییاهالب  اما  (1)

.دراد یم  رب  وا  رمع  زا  ار  تکرب  دنوادخ   - 1

.دراد یم  رب  وا  قزر  زا  ار  تکرب  دنوادخ   - 2

.دریگ یم  وا  تروص  زا  ار  نیحلاص  تروص  يوربآ  دنوادخ   - 3(2)
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ءامیس ّلجوّزع  هّللا  وحمیو  هقزر ، نم  هکربلا  هّللا  عفری  و  هرمع ، نم  هکربلا  هّللا  عفری  یلوالاف  اینّدلاراد : یف  هبیصت  یتاوللا  اّما  1)و  - ) 1
.نیحلاصلا و ءاعد  یف  ّظح  هل  سیل  هسداسلا  و  ءامـسلا ، یلا  هءاعد ، عفریال  و  هیلعرجویال ، هلمعی  لمع  ّلـک  و  ههجو ، نم  نیحلاـصلا 

مل اینّدـلا  راهنا  نم  یقـسولف  اشطع ، تومی  هثلاثلا  و  اعئاج ، تومی  هیناـثلا  و  ًـالیلذ ، تومی  ّهنا  ّنهلّواـف  هتوم : دـنع  هبیـصت  یتاوللا  اـّما 
.هشطعوری

یف هملظلا  نوکت  هثلاثلا  و  هربق ، هیلع  ّقیضی  هیناثلا : و  هربق ، یف  هجعزی  اکلم  هب  هّللا  لّکوی  ّنهلّواف  هربق : یف  هبیصت  یتاوللا  اّما  2)و  - ) 2
و هیلا ، نورظنی  قئالخلا  ههجو و  یلع  هبحـسی  اکلم  هب  هّللا  لّکوی  نا  ّنهلّواف  هربق : نم  جرخ  اذا  همایقلا  موی  هبیـصت  یتاوللا  اّما  .هربق و 

.میلا باذع  هل  هّیکزیال و  هیلا و  هّللارظنیال  هثلاثلا  و  ادیدش ، اباسح  بساحی  هیناثلا :
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.دهد یمن  رارق  یشاداپ  دهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  چیه  يارب  دنوادخ   - 4

.دنک یمن  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ   - 5

.تسین نیحلاص  ياعد  رد  يا  هرهب  وا  يارب   - 6

: دنیب یم  گرم  ماگنه  رد  هک  ییاهالب  اما  و 

.دور یم  ایند  زا  لیلذ   - 1

.دور یم  ایند  زا  هنسرگ   - 2

.دوش یمن  باریس  دنهدب  وا  هب  ار  ایند  ياهرهن  رگا  هک  يروط  هب  دور ؛ یم  ایند  زا  هنشت   - 3

: دسر یم  وا  هب  ربق  رد  هک  ییاهالب  اما  و 

.دهدب هجنکش  رجز و  ربق  رد  ار  وا  هک  دنک  یم  رومأم  ار  یکلم  دنوادخ   - 1

.دوش یم  گنت  وا  يارب  ربق   - 2

.دوش یم  کیرات  وا  يارب  ربق   - 3

: دسر یم  وا  هب  تمایق  رد  هک  ییاهالب  اما  و 

.دننک هاگن  وا  هب  رشحم  لها  دشکب و  نیمز  رب  تروص  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  رومأم  ار  یکلم  دنوادخ   - 1

.دیشخب دنهاوخن  وا  رب  ار  يزیچ  تفرگ و  دنهاوخ  وا  زا  یتخس  باسح   - 2

.دوب دهاوخ  وا  يارب  یکاندرد  باذع  تفریذپ و  دهاوخن  ار  وا  لامعا  دومن و  دهاوخن  وا  هب  تمحر  رظن  دنوادخ   - 3
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مالسا رد  یگدنز  قالخا 

هراشا
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یگدنز رد  قالخا  شزرا 

هب يدوجوم  ره  رد  هک  وا  لالجو  تمظع  تردـق و  ملع و  قح و  ترـضح  ياه  هناشن  تاـیآ و  هب  هجوت  يداـقتعا و  لـیاسم  زا  سپ 
قـالخا و هلاـسم  مالـسا  فراـعم  مهم  شخب  نیمود  هدـمآ  هعمج  هروس  هفیرـش  هیآ  رد  هچنآ  قباـطم  تسا  هتفهن  ناـسنا  دوـخ  هژیو 

(1) .یناسنا ياه  شزرا  هب  تسا  حور  نتسارآ 

كرت تابجاو و  ماجنا  یهلا و  ماکحا  شناد ، ملع و  تمکح و  دـننام  يدـعب ، لیاسم  هیاپ  ساسا و  تاداـقتعا و  لّـمکم  شخب ، نیا 
یتشز لمع  ره  تسوا و  کین  يوخ  قلخ و  عبت  هب  دـنز  یم  رـس  ناسنا  زا  هک  یبوخ  لمع  ره  تقیقح ، رد  .دـشاب  یم  زین  تاـمرحم 
کین قـالخا  لولعم  ناـسنا  ياـه  شزرا  ماـمت  رت ، نشور  ریبعت  هب  .دـشاب  یم  وا  دـساف  قـالخا  هب  طوبرم  دـنز  یم  رـس  وا  زا  هک  مه 

.تسوا

زین وا  تادابع  لامعا و  دومن و  دهاوخن  ادیپ  یناسنا  شزرا  دنکن  داجیا  دوخ  رد  ار  کین  قالخا  یلمع  هدـهاجم  نیرمت و  اب  ات  ناسنا 
دنمـشنادرگا و یتـح  دـنکن ، ادـیپ  یقـالخا  یگتــسیاش  رگا  درف  ره  مالــسا ، رظن  زا  ور ، نـیا  زا  .تفاـی  دـهاوخن  تیلوـبقم  شزرا و 

.دنتسه نینچ  زین  هداوناخ  هعماج و  .درادن  یمالسا  یناسنا و  شزرا  دشاب ، مه  دنمرنه  صصختم و 

نا ات  مییامن  يروآدرگ  ار  هداوناخ  هب  طوبرم  یقالخا  تاروتـسد  زا  ییاـه  شخب  راـصتخا  هب  هک  هدوب  نآ  باـتک  نیا  رد  اـم  شـالت 
هرهب هنیمز  تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  شور  هریـس و  نانخـس و  زا  هتفرگرب  ینید و  ياه  لمعلاروتـسد  هک  اهنآ  تیاعر  اب  هّللاءاش 

.دنبای تاجن  یقالخا  طوقس  رطخ  زا  ددرگ و  مهارف  یمالسا  ياه  شزرا  فراعم و  زا  اه  هداوناخ  يریگ 

لیمکت ار  کین  قالخا  ات  دومن  ثوعبم  ارم  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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نا همکحلا و  باتکلا و  مهّملعی  مهّیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم  ًـالوسر  نیّیمـألا  یف  ثعب  يذـلاوه  هناحبـس : هّللا  لاـق  - 1(1 - ) 1
(2 هیآ هعمج ، هروس   ) .نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک 
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(2)« .قالخا تهج  زا  دننانآ  نیرت  لماک  نامیا  تهج  زا  مدرم  نیرت  لماک  : » دومرف »(1) و  .میامن

: دومرف وا  هب  دومن  بیدأت  بدا  لامک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
يذـلا اذاف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  : » دومرف و  نیلهاـجلا » نع  ضرعا  فرعلاـب و  رمأ  وفعل و  اذـخ  : » دومرف و  میظع » قلخ  یلعل  کـّنا  »

«. میمح ّییلو  ّهنأک  هوادع  هنیب  کنیب و 

انثّدـح لاق : نسحلاوبأ  انثّدـح  لاق : نسحلاوبأ  انثّدـح  لاـق : نسحلاوبأ  انثّدـح  : » تسا هدـمآ  لاـصخ  رد  هک  یثیدـح  تساـبیز  هچ  و 
لاصخلا ص 29) « ) .نسحلا قلخلا  نسحلا  نسحأ  ّنإ  مالسلا :  هیلع  نسحلا  نع  نسحلا ، نع  نسحلا ،

نیرتهب دومرف : هک  دندومن  ثیدـح  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  نسح  زا  نسح  زا  نسحلاوبا  زا  نسحلاوبا  زا  نسحلاوبا  ینعی ،
.تسا بوخ  قلخ  اه  یبوخ 

تشهب شاداپ  ییادز و  هودنا  - 1

نم ناگدنب  زا  يا  هدنب  تمایق  زور  دواد ! يا  دومن : یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: تفگ مالـسلا  هیلع  دواد  .منک  یم  نیزگیاج  تشهب  رد  ار  وا  کـین  لـمع  نآ  هلیـسو  هب  نم  هدروآ و  یکین  لـمع  هنـسح و  دوخ  اـب 

هیلع دواد  هدومن  فرطرب  ینمؤم  لد  زا  ار  یهودـنا  امرخ  هناد  فصن  ای  امرخ و  هناد  کی  اب  وا  دـش : باطخ  تسیچ ؟ وا  کین  لـمع 
(3)« .دنکن عطق  وت  زا  ار  دوخ  دیما  هک  تسا  راوازس  دسانشب  ار  وت  سکره  ایادخ ! تفگ : دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  مالسلا 

تمحر رد  ار  وا  دنوادخ  هک  دشاب  هتشاد  تسود  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ج 1/336) مراکملا ، لایکم   ) .قالخألا مراکم  مّمتأل  تثعب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  - 1(1 - ) 1
نویعلا ج 1/41)  ) .اقلخ مهنسحأ  انامیإ  نینمؤملا  لمکأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 2(2 - ) 2

یلا یلاعت  كراـبت و  هّللا  یحوأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...دانـسإلا  برق  نع  راـحبلا  نمؤملا  هبرک  سیفنت  - 1(3 - ) 3
؟ هنـسحلا کلت  ام  و  دواد : لاق  .هّنجلا  یف  هّمکحاف  همایقلا  موی  هنـسحلاب  ینیتأیل  يدابع  نم  دبعلا  ّنإ  دوادای  مالـسلا :  هیلع  یبّنلا  دواد 
راحبلا 72/19  ) .کنم هءاجر  عطقی  نأ ال  کفرع  نمل  ّقح  ّبر  ای  دواد : لاقف  ٍهرمت ، ّقشب  وا  ٍهرمت  ردقب  نمؤم  نع  اهـسّفنی  هبرک  لاق :

دانسالا ص 56) برق  نع 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 231 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_201_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_201_3
http://www.ghaemiyeh.com


محرت میتی  رب  دنک و  لمع  فاصنا  اب  مدرم  اب  دنک و  وکینار  شیوخ  قالخا  دیاب  دـهد  ناکـسا  دوخ  تشهب  رد  دـیامن و  لخاد  دوخ 
(1)« .دشاب عضاوتم  دوخ  راگدرورپ  لباقم  رد  دنک و  کمک  فیعض  دارفا  هب  دیامن و 

نانآ لمع  نیرتهب  مدرم و  نیرتهب  - 2

(2)« .دنرب یم  يرتشیب  هرهب  نانآ  دوجو  زا  مدرم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرتهب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  « تنک امنیأ  اکرابم  ینلعج  و   » هیآ زا  دنوادخ  دوصقم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3)« .دوب مهاوخ  دنمدوس  اشگراک و  رایسب  مدرم  يارب  نم  هک  تسا  نیا  هداد » رارق  تکرب  مشاب  هک  اجکره  ارم  دنوادخ  »

هداوناخ نادنزرف و  همه  امش و  نم  : » دومرف مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  دوخ  همان  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک ارچ  میامن  یم  شرافـس  دوخ  نیب  حالـصا  روما و  رد  مظن  يراگزیهرپ و  اوقت و  هب  ار  دـسر  یم  وا  هب  نم  همان  نیا  هک  ره  دوخ و 

(4)« .تسا رتهب  اه ] هزور  اهزامن و  رساترس  زا  ای  و   ] هزور زامن و  لاس  کی  زا  مدرم  نیب  حالصا  دومرف : یم  مدینشامش  ّدج  زا  نم 

فاصنا تلادع و  - 3
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یطعیل و  هقلخ ، نسحیلف  هتّنج ، هنکـسی  هتمحر و  یف  ّلجوّزع  هّللا  هلخدـی  نا  دارا  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...راحبلا  (1 - ) 1
قودصلا ص 234) یلاما  نع  راحبلا ج 72/18   ) .هقلخ يذلا  هّلل  عضاوتیل  و  فیعضلا ، نعیل  و  میتیلا ، محریل  و  هسفن ، نم  هفصنلا 

نم سانلاریخ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راـحبلا  ساـنلا  هب  عفتنإ  نم  ساـنلاریخ  - 2(2 - ) 2
قودصلا ص 14) یلاما  نع  راحبلا ج 72/23   ) .سانلا هب  عفتنا 

نع راحبلا ج 72/24   ) .اعاّفن لاق : تنک » امنیأ  اکرابم  ینلعجو  : » ّلجوّزع هّللا  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...راحبلا  (3 - ) 3
(. رابخألا ص 213 یناعم 

امکیـصوأ و مالـسلاامهیلع :  نیـسحلا  نسحلل و  هتافو  دـنع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هّیـصو  یف  هغالبلا  جـهن  نع  ...راحبلا  (4 - ) 4
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  امکّدج  تعمس  ّیناف  مکنیب  تاذ  حالص  مکرما و  مظن  هّللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلهأ و  يدلو و  عیمج 

هغالبلا ص 78) جهن  نع  راحبلا ج 72/24   ) .مایصلا هالصلا و  هّماع  نم  لضفأ  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی : هلآ  و 
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فاـصنا و تلادـع ، زا  دوصقم  : » دـیامرف یم  ناـسحإلا » لدـعلابرمأی و  هّللا  ّنإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1)
« .تسا نارگید  زا  يریگتسد  لّضفت و  ناسحا ، زا  دوصقم 

وت هب  یهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : هک  هدومن  لقن  ءاذح  هدیبعوبا  زا  یلاما ، باتک  رد  یـسوط  خیش 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .يرآ  متفگ : تسیچ »؟ هدومن  بجاو  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخـس  هک  میوگب 

دای ناوارف  و  ندومن ، نانآ  هب  یلام  ناسحاو  مدرم ، اب  نداد  فاصنا  هدومن  بجاو  دوخ  ناگدنب  رب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخـس  »
« هّللاّالا هلإال  هّللدـمحلا و  هّللا و  ناحبـس  : » نتفگ ادـخ ، دای  رکذ و  زا  نم  دوصقم  هک  شاب  هاـگآ  : » دومرف سپـس  .تسا » ندرک  ادـخ 
رب يزیچ  رگا  هک  دنک  دای  مارح  لالح و  تقو  رد  ار  ادخ  ناسنا  هکتسا  نیا  نم  دوصقم  نکل  تسا  نابز  رکذ  مه  نیا  هچرگ  تسین ؛

(2)« .دنک كرت  ار  هانگ  دش  وربور  تیصعم  هانگ و  اب  رگا  دهد و  ماجنا  دوب  بجاو  وا 

( وداک  ) ناسحا هیده و  - 4

ات دیربب  هیده  رگیدکی  يارب  : » دومرف سپـس  .تسا » هیده  تجاح ، ماجنا  يارب  هلیـسو  نیرتهب  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3)« .ددرگ فرطرب  اه  هنیک  دوش و  دایز  اه  تبحم  اه و  یتسود 

« .دینادرگ زاب  ار  نآ  ياه  فرظ  دنک  ادیپ  همادا  اه  هیده  هک  نیا  يارب  : » دومرف و 

-3 ییایر ؛ هیده  - 2 یناربج ؛ هیده  - 1 تسا : مسق  هس  رب  هیده  : » دومرف و 

203  : ص

، فاصنإلا لدعلا  ناسحألا :» لدعلابرمأی و  هّللا  ّنإ  یلاعت : هّللا  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  ...راحبلا  فاصنإلا  لدـعلا و  - 3(1 - ) 1
هغالبلا ج 2/195) جهن  نع  راحبلا ج 72/29   ) .لّضفتلا ناسحالا  و 

: لاق معن  لاق : هقلخ ؟ یلع  هّللا  ضرف  امّدشاب  كربخا  الأ  یل : لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  هدـیبع  یبا  نع  ...راحبلا  (2 - ) 2
ّینإ ال امأ  اریثک ؛ هّللارکذ  کلام و  یف  ملـسملا  كاخا  کتاساوم  کسفن و  نم  سانلا  کفاصنا  هقلخ  یلع  هّللا  ضرف  ام  ّدشأ  نم  ّنإ 

نا اهب و  لمع  ًهعاط  ناک  ناف  مّرح ، ام  ّلحا و  ام  دنع  هّللا  رکذ  نکل  هنم ، ناک  نإ  و  هّللاّالإ » هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  : » ینعا
یسوطلا ج 2/278) یلاما  نع  راحبلا ج 72/29   ) .اهکرت ًهیصعم  ناک 

هّیدـهلا ّناف  اّوباحت  اوداهت  لاق : و  هجاحلا ، مامأ  هّیدـهلا  یـشلا ء  معن  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  نع  ...راـحبلا  هّیدـهلا  - 4(3 - ) 3
لاصخلا ج 1/16) راحبلا ج 72/44   ) .نئاغضلاب بهذت 
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(1)« .ادخ يارب  هناصلاخ و  هیده 

هچنآ زا  دریذپب و  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  هیده  هک  تسا  نیا  درم  يراوگرزب  تمارک و  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2)« .دزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  دهد و  هیده  وا  هب  دراد  رایتخا  رد 

ناسحا شاداپ  -5

حـلاص و رفاک و  نمؤم و  هراب  رد  هک  هتفرگ  رارق  اـضما  دروم  هدـش و  تبث  نآرق  رد  يا  هیآ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ءازج له   » هیآ : » دومرف تسا ؟ مادک  هیآ  نآ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  ملاس  نب  یلع  .تسا » ناسکی  حـلاصریغ 

دـیامن و ناربج  ار  نآ  هک  تسا  مزال  وا  رب  دـنیبب  یناسحا  اه  نآ  ریغ  ای  دوخ و  ینید  ردارب  زا  سکره  ینعی  ناسحالا » ّـالا  ناـسحإلا 
(3)« .تسا هدومن  ناسحا  هب  عورش  وا  هک  ارچ  دنکب ؛ وا  هب  يرتالاب  ناسحا  هک  تسا  نیا  نآ  ناربج 

-2 نداد ؛ يدـب  هب  ار  ناسحا  شاداپ  - 1 دـسر : یم  ناسنا  هب  ایند ] رد   ] يدوز هب  زیچ  راهچ  رفیک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
اب یشیوخ  هطبار  عطق  - 4 تسا ؛ هدومن  لمع  دوخ  نامیپ  هب  هک  یسک  اب  ینکـش  نامیپ  - 3 تسا ؛ رازآ  یب  هک  یسک  هب  ندومن  رازآ 

(4)« .دشاب یم  محر  هلص  هطبار و  لها  هک  یسک 

204  : ص

ّدرب ایادـهلا  اومیدتـساف  لاق : هّللا ، لوسر  نبای  معن  لاق : نوداهتتأ ؟ مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبأ  لاق  لاق : هداتق  یبا  نع  ...راحبلا  (1 - ) 1
( ردصملا ) .اهلها یلا  فورظلا 

.ّلجوّزع هّلل  هّیده  و  هعناصم ، هّیده  و  ٍهافاکم ، هّیدـه  هوجو : هثالث  یلع  هّیدـهلا  لاق :: مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  ...راحبلا  (2 - ) 2
ردصملا ص45) )

هدـنع و اّـمم  هفّحتی  وا  هتفحت  لـبقی  نا  ملـسملا  هیخـأل  لـجرلا  همرکت  نم  هلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  لاـق  ...راـحبلا  (3 - ) 3
( ردصملا  ) .ائیش فّلکتیال 

ام تلق : هلّجسم  هّللا  باتک  یف  هیآ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادبعابأ  تعمـس  لاق : ملاس  نب  یلع  نع  ...راحبلا  ناسحإلا  ءازج  - 5(4 - ) 4
نم رجافلا ، ّربلا و  نمؤملا و  رفاکلا و  یف  ترج  ناسحإلا » ّالإ  ناـسحإلا  ءازج  لـه  : » هباـتک یف  یلاـعت  كراـبت و  هّللا  لوق  لاـق : یه ؟

.ادتبملا لضفلا  هل  ّنأ  کلذل  هلعف  عم  يری  یّتح  لب  هب  عنص  امک  عنـصی  نا  هافاکملا  تسیل  و  هب ، یفاکی ء  نا  هیلعف  فورعم  هیلا  عنص 
هیلا ناسحالاب  کیفاکی  هیلإ و  تنسحأ  لجر  ًهبوقع : یش ٍء  عرسأ  هعبرأ  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ...راحبلا  راحبلا ج 72/43 ) )

لـصی لجر  و  کبردغلا ، هرمأ  نم  هل و  ءافولا  كرمأ  نمف  ٍرمأ  یلع  هتدهاع  لجر  و  کیلع ، یغبی  وه  هیلع و  یغبتال  لجر  و  هءاسإ ،
راحبلا ج 72/42) .هنوعطقی  هتبارق و 
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( ناگیاسمه هب  زاین  دروم  لیاسو  نداد  هیراع   ) نوعام - 6

نوعام زا  دنتـسه و  راکایر  دـننک و  یم  عیاض  ار  دوخ  زامن  هک  ییاـهرازگزامن  رب  ياو  : » دـیامرف یم  نوعاـم  هروس  رد  دـنوادخ  (1)
.دنیامن یم  يراددوخ 

اهنآ هب  مدرم  هک  دشاب  یم  نآ  لاثما  ریمخ و  شتآ و  غارچ و  لثم  ییاهزاین  نوعام »  » زا دوصقم  : » تسا هدش  تیاور  یمق  ریـسفت  رد 
.تسا هدش  هدیمان  نوعام  زین  تاکز  تایاور  زا  یضعب  رد  .دنراد » زاین 

هیراع و   ] نوعام زا  دوخ  هیاسمه  هب  تبـسن  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  قودـص  یلاما  باتک  رد 
ردقچ دراذگ و  یم  او  وا  دوخ  هب  ار  واو  دیامن  یم  مورحم  دوخ  ریخ  زا  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دـیامن  عنم   ] زاین دروم  لیاسو  نداد 

« .دیامن راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  تسا  هراچیب 

( ناگیاسمه هب  زاین  دروم  لیاسو  نداد  هیراع   ) نوعام - 6

مدرم زا  هچنآ  ای  مدرم و  تناـما  اـهنآ  اریز  دـنریگ ، رارق  دـنوادخ  تنعل  دروم  تسا  نکمم  دنتـسین  تناـما  لـها  هک  مدرم  زا  یـضعب 
یم يراددوخ  دوخ  ناسحا  زا  ناسحا  بحاص  ور ، نیا  زا  دننادرگ ، یمن  زاب  نآ  بحاص  هب  ملاس  دوخ  تقو  رد  ار  دـنا  هتفرگ  هیراع 

.دیامن

هار هک  یناسک  دنوادخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقف ، باتک  رد  (2)

205  : ص

ریسفت .نوعاملا  نوعنمی  نؤاری و  مهنیذلا  نوهاس  مهتالـص  نع  مهنیذلا  نیّلـصملل  لیوف  هناحبـس : هّللا  لاق  نوعاملا  لضف  - 6(1 - ) 1
ریمخلا و يرخأ : هیاور  یف  و  سانلا ، هیلا  جاتحی  يذـلا  نم  کلذ  هابـشا  ریمخلا و  رانلا و  جارـسلا و  لثم  نوعاملا » نوعنمی  و  : » یمقلا

نوعاملا عنم  نم  لاق : و  نوعاملا ، دـحا  عنمی  نا  یهن  ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یهانم  یف  قودـصلا  یلاما  نع  راـحبلا  .تاـکزلا 
راحبلا ج 72/45/46)  ) .هلاح أوسا  امف  هسفن  یلا  هلکو  نم  هسفن و  یلا  هلکو  و  همایقلا ، موی  هریخ  هّللا  هعنم  هراج 

لیبس یعطاق  ام  و  لیق : فورعملا  لیبس  یعطاق  هّللا  نعل  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ...هیقفلا  فورعملا  لـیبس  یعطاـق  - 7(2 - ) 2
هیقفلا ج 2/57)  ) .هریغ یلإ  کلذ  عنصی  نا  نم  هبحاص  عنتمیف  هرفکیف  فورعملا  هیلا  عنصی  لجرلا  لاق : فورعملا ؟
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هک دنتسه  یناسک  نانآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دننایک ؟ نانآ  دش : هتفگ  تسا » هدومن  تنعل  ار  دندنب  یم  ار  ناسحا  ریخ و 
و ، ] دزرو یم  عانتما  دوخ  ناسحا  زا  ناسحا  بحاـص  ور ، نیا  زا  دـنهد ، یم  ناـنآ  لاـم  سبح  مدرم و  هب  رازآ  اـب  ار  ناـسحا  شاداـپ 

[.« دنک یمن  ناسحا  یسک  هب  رگید 

یهلا و شرع  هیاس  ریز  رد  دوب  دهاوخن  یسردایرف  هک  تمایق -  زور  رد  مدرم  زا  هورگ  هس  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)
: دوب دنهاوخ  دنوادخ  فطل 

.دنک لمع  فاصنا  اب  مدرم  اب  هک  یسک  - 1

مـشخ هک  يراک  زا  و   ] دنادب تکرح  نآ  رد  ار  وا  مشخ  ای  ادـخ و  يدونـشخات  دـنکن  یتکرح  دراذـگن و  ولج  یمدـق  هک  یـسک  - 2
[. دنک زیهرپ  تسا  نآ  رد  دنوادخ 

زا ار  یبیع  ناسنا  هتبلا  .دیامن  فرطرب  دوخ  زا  ار  بیع  نآ  هک  نیا  ات  دـنک  یمن  شنزرـس  یبیع  رب  ار  دوخ  ینید  ردارب  هک  یـسک  - 3
یـشوپ مشچ  نارگید  بیع  زا  هک  تسا  سب  نیمه  دوش و  یم  هاـگآ  دوـخ  زا  يرگید  بیع  هب  هک  نآ  زج  دـنک  یمن  فرطرب  دوـخ 

« .دشاب شیوخ  بویع  حالصا  لوغشم  هشیمه  دیامن و 

زور ره  رد  ریخ  لمع  هقدص و  رب  تبظاوم  - 8

رمع زا  هک  يزور  ره  رد  هک  تسا  مزال  یناملسم  ره  رب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (2)

206  : ص

ّالإ ّلظال  موی  ّلجوّزع  هّللا  شرع  ّلظ  یف  هثالث  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ملسم ، نب  رضخلا  نع  ...لاصخلا  نع  راحبلا  (1 - ) 1
وأ یـضر  ّلجوّزع  هّلل  کـلذ  ّنأ  ملعی  یّتح  يرخأ  ًـالجر  ّرخؤی  مل  ًـالجر و  مّدـقی  مل  لـجر  و  هسفن ، نم  ساـنلا  فصنا  لـجر  هّلظ :

ًالغش ءرملاب  یفک  رخآ و  بیع  هل  ادب  ّالإ  ابیع  اهنم  یفنیال  ّهناف  هسفن  نم  بیعلا  کلذ  یفنی  یّتح  بیعب  هاخأ  بعی  مل  لجر  و  طخس ،
راحبلا ج 72/46)  ) .سانلا نع  هسفنب 

یف ملـسم  ّلک  یلع  ّنإ  لاق : ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  نع  يور  يدـنوارلا : تاوعد  نع  راحبلا  هقدـص  فورعم  ّلـک  - 8(2 - ) 2
قیرطلا یلا  لجرلا  كداشرا  و  هقدص ، قیرطلا  نع  يذألا  کتطامإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  کلذ ؟ قیطی  نم  لیق : هقدص ، موی  ّلک 

راحبلا ج  ) .هقدص مالـسلا  كّدر  و  هقدـص ، رکنملا  نع  کیهن  و  هقدـص ، فورعملاب  كرما  و  هقدـص ، ضیرملا  کتدایع  و  هقدـص ،
مهیذؤی ام  نیملسملا  قیرط  نع  طاما  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هبالق  یبا  نع  یـسوطلا  یلامأ  نع  هیف  و  ( 72/50

( ردصملا  ) .تانسح رشعب  اهنم  فرح  ّلک  هیآ  هأمعبرأ  هءارق  رجأ  هل  هّللا  بتک 
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دوصقم : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دراد ؟ ییاناوت  يراک  نینچ  هب  یـسک  هچ  دش : هتفگ  .دهدب » هقدـص  درذـگ  یم  وا 
وت زا  و   ] درادن یهاگآ  یهار  زا  هک  ار  یسک  ای  و  دننیبن ، رازآ  نآ  زا  هک  يرادرب  یناناملسم  هار  رس  زا  ار  یکاشاخ  هک  تسا  نیا  نم 

خـساپ ای  و  ینک ، رکنم  زا  یهن  ای  و  ییامن ، فورعم  هب  رما  ای  و  ییامن ، تدایع  ار  يرامیب  اـی  ینک و  ییاـمنهار  دـهاوخ [ یم  یناـشن 
« .یهدب ار  دوخ  نمؤم  ردارب  مالس 

وا هب  ار  نآرق  هیآ  دصراهچ  تئارق  شاداپ  دنوادخ  دننیبن ) رازآ  نآ  زا  مدرم  هک   ) درادرب یهار  رس  زا  ار  يزیچ  هک  یـسک  : » دومرف و 
« .دشاب هنسح  هد  اهنآ  زا  یفرح  ره  شاداپ  هک  دهد  یم 

.دوش یم  بوسحم  هقدص  يریخ  راک  ره  ماجنا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  (1)و 

مدرم اب  يارادم  ییوخ و  مرن  شزاس و  - 9

هدومرف تمحر  وت  رب  دنوادخ  : » دیامرف یم  وا  هب  هداد و  رارقوکین  ار  وا  قالخا  مرن و  مدرم  هب  تبـسن  ار  دوخ  ربمایپ  بلق  دنوادخ  (2)
یم هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  یم  یلد  تخـس  وخدـنت و  صخـش  وت  رگا  .تسا و  هداد  رارق  وخمرن  قیفر و  مدرم  يارب  ار  وت  و 

« .ییامن رافغتسا  نانآ  يارب  يرذگب و  مدرم  زا  دیاب  وت  سپ  دندش ،

زین مدرم  اب  يارادـم  هب  رومأم  میا  هدـش  تابجاو  ماجنا  هب  رومأم  هک  نانچ  مه  ناربمایپ  اـم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .میا هدش 

« .دشاب رتشیب  مدرم  اب  نانآ  يارادم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرت  لقاع  : » دومرف و 

دوخ قیفر  هب  رتشیب  هک  نآ  دنوش  یم  هارمه  رگیدکی  اب  هک  رفن  ود  : » دومرف و 

207  : ص

یلیبدرألل ص 676) نایبلا  هدبز   ) .هقدص فورعم  ّلک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  لاق  1)و  - ) 1
نم اوّضفنال  بلقلا  ظـیلغ  اّـظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هّللا  نم  ٍهمحر  اـمبف  هناحبـس : هّللا  لاـق  ساـنلا  هارادـم  همحرلا و  لـضف  - 9(2 - ) 2

هارادمب ءایبنألا  رشاعم  انرمأ  ّانإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  ( 159 نارمع / لآ   ) .مهلرفغتسا مهنع و  فعاف  کلوح 
و ردصملا )  ) .سانلل ًهارادـم  مهّدـشأ  سانلا  لقعأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  راحبلا ج 72/53 )  ) .ضئارفلا ءادأب  انرمأ  امک  ساـنلا 
ردـصملا ص 64  ) .هبحاصب اهقفرا  ّلجوّزع  هّللا  یلإ  امهّبحأ  ارجأ و  امهمظعأ  ناک  ّالإ  نانثإ  بحطـصا  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق 

( ردصملا  ) .سانلا نم  دیری  ام  لان  هرمأ  یف  اقیفراک  نم  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  و  یفاکلا ج 2/120 )
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« .تشاد دهاوخ  يرتشیب  شاداپ  تسا و  رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  دنک  یم  قافرا 

« .دیسر دهاوخ  مدرم  زا  دوخ  هتساوخ  هب  دشاب  ارادم  قفر و  لها  دوخ  راک  رد  هک  یسک  : » دومرف و 

نانآ زا  يریذپداقتنا  مدرم و  هب  تبسن  یهاوخریخ  - 10

نیموصعم تایاور  رد  هک  تسا  نارگید  يارب  یشیدناریخ  یهاوخریخ و  تلصخ  کین  ياه  تلصخ  نیرتدنمـشزرا  نیرتهب و  زا  (1)
هب کین  ياه  تلـصخ  نیرتهب  زا  زین  یهاوخریخ  تحیـصن و  شریذـپ  هک  ناـنچ  تسا  هدـش  تحیـصن  هب  ریبعت  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع 

.دور یم  رامش 

« .دومن مهاوخ  تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دنک  تنامـض  نم  يارب  ار  زیچ  جـنپ  هکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؟ تسیچ اهنآ  دش : هتفگ 

باتک يارب  یهاوخریخ  - 3 ادخ ؛ لوسر  يارب  یهاوخریخ  - 2 ادخ ؛ يارب  یهاوخریخ  - 1 : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
« .ناناملسم يارب  یهاوخریخ  - 5 ادخ ؛ نید  يارب  یهاوخریخ  - 4 ادخ ؛

تنایخ وا  هب  دنکن  دـنک و  ییامنهار  ار  وا  دـناوتب  دـنیبب و  ار  یهابتـشا  دوخ  ردارب  زا  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (2)
« .دشاب یقمحا  مدآ  وا  فرط  هک  نآ  زج  تسا ، هدومن 

« .دهد یم  وا  هب  يریذپداقتنا  قیفوت  دشاب  هتشاد  فطل  رظن  يا  هدنب  هب  دنوادخ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  (3)

208  : ص

ای یه  ام  و  لیق : هّنجلا  هل  نمـضأ  اسمخ  یل  نمـضی  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  هحیـصنلا  لضف  - 10(1 - ) 1
هعاـمجل هحیـصنلا  و  هّللا ، نیدـل  هحیـصنلا  و  هّللا ، باـتکل  هحیـصنلا  و  هلوسرل ، هحیـصنلا  ّلـجوّزع و  هّلل  هحیـصنلا  لاـق : هّللا ؟ لوـسر 

راحبلا ج 72/65)  ) .نیملسملا
هنع و هّدری  ملف  ههرکی  ٍرمأ  یلع  هاخأ  يأر  نم  لوقی : مالسلا  هیلع  قداصلا  تعمس  لاق : جاجح  نب  نامحرلادبع  نع  ...راحبلا  (2 - ) 2

( ردصملا  ) .هقالخأب ّقلختی  نأ  کشوأ  قمحألا  هقداصم  بنتجی  مل  نم  هناخ و  دقف  هیلع  ردقی  وه 
بتوع اذإ  اریخ  ٍدبعب  دارا  اذإ  هّللا  ّنإ  هل : لق  انالف و  بتاع  هیلاوم : ضعبل  لاق  ّهنإ  مالسلا  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع  ...راحبلا  (3 - ) 3

( ردصملا  ) .لبق

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 238 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_208_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_208_3
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ قح  زا  ندرکن  زواجت  بدا و  - 11

« .دش دهاوخن  كاله  دسانشب  ار  دوخ  هزادنا  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1)

« .دهدن ماجنا  زین  دوخ  ددنسپ  یمن  نارگید  زا  ناسنا  هچنآ  هک  دنک  یم  اضتقا  بدا  : » دومرف و 

« .دهد یم  ناشن  ار  وا  تیصخش  یسکره  بدا  : » دومرف و 

؛ دهد رارق  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  دسانشب و  ار  دوخ  هزادنا  - 1 تسا : یتاجرد  عضاوت  يارب  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ار دوخ  مشخ  - 4 دنک ؛ حالصا  ار  نارگید  دوخ  کین  قالخا  اب  - 3 ددنسپب ؛ ار  نامه  زین  نارگید  رب  ددنسپ  یم  دوخ  رب  ار  هچره  - 2

« .دشاب ناسحا  لها  - 6 درذگب ؛ مدرم  ياهاطخ  زا  - 5 درب ؛ ورف 

همه هب  - 2 یشاب ؛ یـضار  سلجم  نییاپ  رد  نتـسشن  هب  - 1 تسا : عضاوت  بدا و  هناشن  زیچ  راهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
تناـید و يارب  ار  وت  مدرم  یهاوخن  - 4 یـشاب ؛ قح  بحاص  هچرگ  ینک  يرود  تموصخ  ءارم و  زا  - 3 ینک ؛ مارتحا  مالـس و  مدرم 

« .دننک شیاتس  وت  ياوقت 

مدرم يوربآ  رارسا و  يرادهگن  - 12

209  : ص

...راحبلا و راحبلا ج 72/66 )  ) .هردـق فرع  ؤرما  کله  ام  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ...راـحبلا  عضاوتلا  بدـألا و  - 11(1 - ) 1
نع بونی  بدألا  نسح  مالـسلا :  هیلع  لاـق  ...راـحبلا و  .كریغل  هتهرک  اـم  کـکرت  کـسفنل  اـبدأ  کـب  یفک  و  مالـسلا :  هیلع  لاـق 

هـسفن ردـق  أرملا  فرعی  نأ  اهنم  تاجرد  عضاوتلا  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  نع  ...یفاـکلا  ردـصملا ص 68 .)  ) .بسحلا
نع فاع  ظیغلا ، مظاک  هنـسحلاب ، اهأرد  ًهئّیـس  يأر  نإ  هیلإ ، یتؤی  ام  لثم  ّالإ  دحأ  یلإ  یتأی  نأ  ّبحیال  میلـس ، بلقب  اهتلزنم  اهلزنیف 

سلجملاب یـضرت  نأ  عضاوتلا  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ...یفاکلا  یفاکلا ج 2/124 )  ) .نینـسحملا ّبحی  هّللا  و  ساـنلا ،
ردصملا ص  ) .يوقتلا یلع  دمحت  نأ  ّبحتال  نأ  و  اّقحم ، تنک  نإ  ءارملا و  كرتت  نأ  و  یقلت ، نم  یلع  مّلـست  نأ  و  سلجملا ، نود 

(122
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ناگدنب رارسا  هدیمان و  بویعلاراّتس  ار  دوخ  دنوادخ  .تسا  قح  سدقم  تاذ  تافص  زا  مالـسا و  دنلب  ياه  شزرا  زا  ّرـس  نامتک  (1)
هنس  ) دزومایب شیوخ  يادخ  زا  ار  تنـس  نیا  دیاب  نمؤم  دنا  هدومرف  ادخ  يایلوا  .دنک  یمن  اوسر  ار  نانآ  دیامن و  یمن  شاف  ار  دوخ 

.دنکن شاف  ار  مدرم  رارسا  و  ّرسلا ) مامتک  وه  ّهبر و  نم 

ترخآ ایند و  ّرش  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  عمج  نابوخ  اب  تقافر  ّرس و  نامتک  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .تسا هدش  عمج  رارشا  اب  تقافر  رارسا و  ندومن  رشتنم  رد  زین 

« .دوب دهاوخ  وا  تسد  هب  باختنا  هشیمه  درادهگن  ار  شیوخ  ّرس  هک  ره  تسوا و  ّرس  قودنص  لقاع  هنیس  : » دومرف و 

« .دوش وت  نمشد  يزور  تسا  نکمم  هک  ارچ  نکم ؛ هاگآ  شیوخرارسا  رب  زین  ار  دوخ  تسود  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نامیپ دهع و  تیاعر  - 13

نامیا طرش  مزال و  ار  نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  تیاعر و  يدایز  تایآ  رد  نآرق  (2)

210  : ص

...ّهبر نم  هّنس  لاصخ : ثالث  هیف  نوکی  یّتح  انمؤم  نمؤملا  نوکیال  مالسلا :  هیلع  اضرلا  لاق  ...راحبلا  ّرسلا  نامتک  لضف  - 12(1 - ) 1
...راحبلا راحبلا ج 72/68 ) « ) .لوسر نم  یضترإ  نم  ّالإ  ادحأ  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  : » ّلجوّزع هّللا  لاق  هّرـس  نامتک  یه  و 

هاخاوم هعاذإلا و  یف  ّرـشلا  عمج  و  رایخألا ، هقداـصم  ّرـسلا و  ناـمتک  یف  هرخـآلا  ایندـلاریخ و  عمج  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـق 
تناک هّرـس  متک  نم  مالـسلا :  هیلع  لاق  و  ردصملا )  ) .هّرـس قودنـص  لقاعلا  ردـص  مالـسلا :  هیلع  لاق  و  ردصملا ص 71 )  ) .رارـشألا

ّنإف كّرـضی  مل  كّودع  هیلع  علطاولام  یلع  ّالإ  كّرـس  نم  کقیدص  علطتال  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  و  ردصملا )  ) .هدـیب هریخلا 
( ردصملا ) .ام اموی  كّودع  نوکیدق  قیدصلا 

مهنیذـلا و  هناحبـس : لاق  و  ( 34  / ءارـسالا  ) .ًالؤسم ناک  دـهعلا  ّنإ  دـهعلاب  اوفواو  هناحبـس : هّللا  لاق  دـهعلاب  ءافولا  لـضف  - 13(2 - ) 2
عیمجب ینربخا  مالـسلاامهیلع :  نیـسحلا  نب  یلعل  تلق  لاـق : کـلام  یبا  نع  ...راـحبلا  و  ( 8  / نونمؤم  ) .نوعار مهدـهع  مهتاـنامأل و 
تعمس لاق : بعصم  نب  نیسحلا  نع  ...راحبلا  راحبلا ج 72/92 )  ) دهعلاب ءافولا  و  لدـعلاب ، مکحلا  و  ّقحلا ، لوق  لاق : نیدـلا ، عیارش 

نیّرب نیدلاولاّرب  و  رجافلا ، ّربلل و  دهعلاب  ءافولا  و  رجافلا ، ّربلا و  یلا  هنامألا  ءادأ  اهیفدحأل : رذعال  هثالث  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبعابأ 
( ردصملا  ) .نیرجاف وأ  اناک 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 240 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_210_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_210_2
http://www.ghaemiyeh.com


دیهاوخ رارق  شسرپ  دروم  نآ  هب  تبسن  تمایق  زور  هک  ارچ  دیشاب ؛ رادافو  دوخ  نامیپ  هب  : » دیامرف یم  ءارسا  هروس  رد  .تسا  هتسناد 
« .تفرگ

« .دندنبیاپ شیوخ  ياه  نامیپ  اه و  تناما  هب  تبسن  نمؤم  دارفا  : » دیامرف یم  نؤنمؤم  هروس  رد 

هب يافو  لدـع و  هب  مکح  قح ، راتفگ  دوش : یم  عمج  هملک  هس  رد  نید  فراعم  ماـمت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح 
« .نامیپ دهع و 

دهع هب  يافو  رجاـف ، نمؤم و  هب  تبـسن  تناـما  يادا  تسین : يرذـع  سک  چـیه  يارب  زیچ  هس  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .حلاصریغ هچ  حلاص و  هچ  ردام ، ردپ و  هب  ناسحا  دب ، کین و  دارفا  هب  تبسن 

غورد نانآ  هب  دـیوگ  نخـس  نوچ  دـنکن و  ملظ  مدرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
بجاو و وا  يردارب  توخا و  رهاظ و  وا  تلادع  لماک و  وا  یگنادرم  دنکن ، فلخت  دراذگ  یم  رارق  هدعو و  نانآ  اب  نوچ  دـیوگن و 

« .دشاب یم  مارح  وا  تبیغ 

نارگید رکف  زا  هدافتسا  تروشم و  - 14

هب يدـش  ممـصم  يرما  رب  نوـچ  نک و  تروـشم  مدرم  اـب  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوـخ  ربماـیپ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  (2)
« .دراد تسود  ار  نیلکوتم  دنوادخ  انامه  امن ؛ لکوت  دنوادخ 

هتخادنا رطخ  رد  ار  شیوخ  دنکن  تروشم  یـسک  اب  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  رکف  زا  اهنت  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .تسا

ای دمحم و  مان  هب  یصخش  هک  یتروشم  هسلج  ره  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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، مهفلخی ملف  مهدعو  و  مهبذکی ، ملف  مهثّدحو  مهملظی ، ملف  سانلا  لماع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
( ردصملا  ) .هتبیغ تمرح  و  ّهتوخأ ، تبحو  و  هتلادع ، ترهظ  و  هتءورم ، تلمک  نّمم  وهف 

نارمع لآ   ) .نیلکوتملا ّبحی  هّللا  ّنإ  هّللا  یلع  لّکوتف  تمزع  اذاف  رمألا  یف  مهرواش  و  هناحبـس : هّللا  لاق  هروشملا  لضف  - 14(2 - ) 2
هللا یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  راحبلا ج 72/98 )  ) .هیأرب ینغتسا  نم  هسفنب  رطاخ  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  ( 159/

مهتروهشم یف  هولخدأف  .دمحأ  وأ  دومحم ، وأ  دماح ، وأ  دّمحم ، همسا ، نم  مهعم ، رضحف  هروشم  مهل  تناک  موق  نم  ام  هلآ :  هیلع و 
( ردصملا  ) .مهلریخ ّالإ 
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« .دومن دهاوخ  مهارف  ار  هسلج  نآ  ریخ  دنوادخ  دنک  تکرش  دمحا  ای  دومحم و  ای  دماح و 

زا تفگ و  دـنهاوخن  وت  يارب  ریخ  زج  نانآ  هک  نک  تروشم  اوقت  اب  لقاع و  نادرم  اب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  قداـص  ماـما  (1)
« .تشاد دهاوخ  داسف  وت  يایند  نید و  يارب  هک  نکن  فّلخت  نانآ  هتفگ 

لیاز ار  وا  رکف  يأر و  دـنوادخ  دـیوگن  وا  ياربار  تقیقح  دـنکن و  یهاوخریخ  دوخ  ردارب  يارب  تروـشم  رد  هک  یـسک  : » دوـمرف و 
« .دومن دهاوخ 

دنوادخ هب  لکوت  مدرم و  زا  يزاین  یب  حور  - 15

قولخم زا  يزاین  یب  سفن و  يانغ  دـنوادخ و  ياه  هدـعو  هب  نانیمطا  نیقی ، نامیا و  ياه  هناشن  یقـالخا و  دـنلب  ياـه  شزرا  زا  (2)
اب هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن  نانآ  يارب  یسارهو  دننک  یم  ادیپ  نانیمطا  شمارآ و  دنوادخ  دای  اب  نامیا  لها  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسا 

« .دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای 

هداد وا  هب  دنک  لاؤس  ادخ  زا  هچره  دهاوخ  یم  یسک  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (3)
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، ریخب ّالإ  رمأیال  ّهناف  عرولا  لاجرلا  نم  لقاعلارشتسإ  لوقی : مالسلا  هیلع  هّللادبعابأ  تعمس  لاق : دلاخ  نب  نامیلس  نع  ...راحبلا  (1 - ) 1
 : مالسلا هیلع  هّللادبعوبا  لاق  ...راحبلا  ردصملا ص 101 )  ) .ایندلا نیدلا و  یف  هدـسفم  لقاعلا  عرولا  فالخ  ّناف  فالخلا ، كاّیإ و  و 

راحبلا ج 72/102)  ) .هیأر ّلجوّزع  هّللا  هبلس  يأرلا  ضحم  هحصنی  ملف  هاخأ  راشتسا  نم 
نمألا و مهل  کئلوأ  ملظب  مهنامیإ  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذـلأ  هناحبـس : هللا  لاق  هّللا  یلع  نلکوتلا  ساـنلا و  نع  ءانغتـسإلا  - 15(2 - ) 2

سانلا نم  سأییلف  هاطعأ  ّالإ  ائیـش  هّللا  لأسیال  نأ  مکدـحأ  دارأ  اذإ  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبا  لاق  ...راحبلا  ( 82  / ماعنا « ) نودتهم مه 
اوبـساحف الأ  هاطعا  ّالإ  ائیـش  هّللا  لأسی  مل  هبلق  نم  کلذ  ّلجوّزع  هّللا  ملع  اذإـف  ّلـجوّزع  هّللادـنع  نمّـالا  ءاـجر  هل  نوکیـال  و  مهّلک ،

لاق ...راحبلا  راحبلا ج 72/107 )  ) خلا نوّدعت  اّمم  ٍهنس  فلأ  لثم  ٍفقوم  ّلک  افقوم  نیسمخ  همایقلا  یف  ّناف  اوبساحت  نأ  لبق  مکسفنا 
ّنإ مالسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  ...یفاکلا  ردصملا ) ) .سانلا نع  هءانغتسإ  هّزع  و  لیللا ، مایق  نمؤملا  فرـش  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ 

يریغ لّمأ  سانلا ] نم   ] لّمؤم ّلک  لـمأ  ّنعطقـأل  یـشرع  یلع  یعاـفترا  يدـجم و  یلـالج و  یتّزع و  و  لوقی : یلاـعت  كراـبت و  هّللا 
يدیب و دئادشلا  و  دئادشلا !؟ یف  يریغ  لّمؤیأ  یلـضف ، نم  ّهندّعبأل  یبرق و  نم  هنّیحنأل  سانلادنع و  ّهلذـملا  بوث  ّهنوسکأل  سأیلاب و 

یفاکلا ج 2/66)  ) ...یناعد نمل  حوتفم  یباب  هقلغم و  یه  باوبألا و  حیتافم  يدیب  و  يریغ !؟ باب  رکفلاب  عرقی  يریغ و  وجری 
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هچره دبایب  وا  بلق  رد  ار  يزیچ  نینچ  دنوادخ  نوچ  دـشاب و  ادـخ  هب  وا  دـیما  مامت  دـنادب و  زاین  یب  مدرم  همه  زاار  دوخ  دـیاب  دوش 
ایند لاس  رازه  یفقوم  ره  تسه و  فقوم  هاجنپ  تمایق  رد  هک  دیشاب  شیوخ  ترخآ  باسح  رکف  هب  سپ  .دهد  یم  وا  هب  دهاوخ  یم 

« .دشاب یم 

« .مدرم زا  دوخ  نتسناد  زاین  یب  و  بش ، رد  مایق  تدابع و  تسا : زیچ  ود  هب  نمؤم  تفارش  تّزع و  : » دومرف و 

« .دیامن عطق  ار  وا  دیما  دوش  راودیما  وا  ریغ  هب  ینمؤم  رگا  هک  هدومن  دای  دنگوس  دوخ  ...و  لالج  تّزع و  هب  دنوادخ  : » دومرف و 

تناما ندنادرگرب  يرادهگن و  - 16

شنابحاص هب  ار  اه  تناما  هک  هدومن  رما  نآرق  رد  دنوادخ  .دشاب  یم  نآ  ندـنادرگرب  تناما و  ظفح  نمؤم  تناید  ياه  هناشن  زا  (1)
.تسا هدرب  مان  يرادتناما  ار  نانآ  ياه  هناشن  زا  یکی  نونمؤم  هروس  رد  دینادرگ و  زاب 

(2)« .دینادرگ زاب  وا  هب  تسا  هدرپس  امش  دزن  یسک  هکار  یتناما  دیسرتب و  ادخ  زا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .داد مهاوخ  زاب  وا  هب  ار  وا  تناما  نم  دراپسب  نم  دزن  یتناما  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لتاق  رگا  : » دیامرف یم  سپس 

هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخربمایپ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  .تناما  يادا  هب  داب  امـش  رب  : » دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ار مردپ  نآ  اب  هک  يریشمش  مردپ  لتاق  رگا  دومن ، ثوعبم  يربمایپ 
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و ( 58  / ءاسن .لدـعلاب  اومکحت  نأ  سانلا  نیب  متمکح  اذإ  واهلهأ  یلإ  تامألا  اوّدؤت  نأ  مکرمأی  هّللا  ّنإ  هنامألا  ّدر  لـضف  - 16(1 - ) 1
(8  / نونمؤم  ) .نوعار مهدهعو  مهتانامأل  مهنیذلا 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لتاق  ّنأولف  مکنمتئإ ، نم  یلإ  هنامألا  ءادأب  مکیلع  هّللا و  اوقتا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2
راحبلا ج 72/114)  ) .هیلإ اهتیّدأل  هنامأ  یلع  یننمتئإ 
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(1)« .داد مهاوخ  وا  هبار  وا  تناما  نم  دراپس  تناما  نم  دزن  تسا  هتشک 

تناما و يادا  رگیدـکی و  هب  ناسحا  تبحمو و  یتسود  لها  نم  تما  هک  یناـمز  اـت  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دننکن ار  روما  نیا  تیاعر  رگا  دوب و  دنهاوخ  تداعس  ریخ و  رد  دنـشاب  تاکز  زامن و  هدننک  تیاعر  زاون و  نامهیم  هانگ و  زا  زیهرپ 

« .دش دنهاوخ  یهلا  تبوقع  یطحق و  راتفرگ 

ینتورف عضاوت و  - 17

ینتورف عضاوت و  زیچره  زا  لبق  ار  دوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  هناشن  دـنوادخ  .تسوا  ینتورف  عضاوت و  نمؤم  تیـصخش  شزرا و  هناـشن 
نادان دارفا  خساپ  رد  دننک و  یم  یگدنز  مدرم  نیب  عضاوت  اب  نامحر  دنوادخ  ناگدـنب  : » (2) دیامرف یم  ناقرف  هروس  رد  هداد و  رارق 

(3)« .دنشاب یم  تبالص  اب  زیزع و  رافک  لباقم  رد  لیلذ و  نانمؤم  لباقم  رد  نانآ  : » دیامرف یم  هدئام  هروس  رد  و  .دنیوگ » یم  مالس 

دهاوخ نیقّیدص  زا  دنوادخ  دزن  دشاب  عضاوتم  دوخ  ناردارب  لباقم  رد  ایند  رد  سکره  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
(4)« .دوب

الاب ار  امش  تلزنم  دنوادخ  ات  دینک  عضاوت  امـش  سپ  .درب  یم  الاب  ار  ناسنا  تلزنم  عضاوت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(5 «) .دربب

دروخرب هک  ره  هب  - 1 تسا : عضاوت  هناشن  زیچراهچ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ّقحلاب ادّمحم  ثعب  يذلاوف  هنامألا  ءادأب  مکیلع  هتعیشل : لوقی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  تعمس  لاق : یلامثلا  نع  ...راحبلا  (1 - ) 1
( ردصملا ) .هیلا هتیدأل  هب  هلتق  يذلا  فیسلا  یلع  یننمتئإ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  یبأ  لتاق  ّنأول  اّیبن 

هنامألا و اوّدأ  اوداهت و  اّوباحتامریخب و  یّتمأ  لازتال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هئابآ  نع  اضرلا  نع  ...راـحبلا  (2 - ) 2
راحبلا ج 72/115)  ) .نینسلا طحقلاب و  اولتبأ  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  هاکزلا  اووتأ  و  هالصلا ، اوماقأ  و  فیضلا ، اورق  مارحلا و  اوبنتجا 

عضاوتلا لضف  - 17(3 - ) 3
یلع ٍهّزعأ  نینمؤملا  یلع  ّهلذا  ناقرفلا / .امالـس  اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذإ  انوه و  ضرألا  یلع  نوشمی  نیذلا  نامحرلادابعو  (4 - ) 4

راحبلا  ) .نیقّیدصلا نم  هّللادنع  وهف  هناوخإل  ایندـلا  یف  عضاوت  نم  و  مالـسلا :  هیلع  يّرکـسعلا  لاق  ...راحبلا  ( 54  / هدئاملا  ) .نیرفاکلا
ردصملا ص 119) ) .هّللا مکفری  اوعضاوتف  ًهعفر  هبحاص  دیزی  عضاوتلا  ّنإ  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  ...راحبلا  ج 75/117 )
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تسود - 4 دشاب ؛ وت  اب  قح  هچرگ  ینک ، يراددوخ  تموصخ  ءارم و  زا  - 3 یشاب ؛ یضار  سلجم  نییاپ  هب  - 2 ینک ؛ مالس  ینک  یم 
(1)« .دننک شیاتس  اوقت  يارب  ار  وت  هک  یشاب  هتشادن 

رت کچوک  هب  محرت  رت و  گرزب  هب  مارتحا  - 18

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دشاب  یم  لاسدروخ  دارفا  نادنزرف و  لاح  تیاعر  رت و  گرزب  هب  مارتحا  یمالسا  يوکین  قالخا  زا  (2)
و .یشاب » نم  ياقفر  زا  تمایق  رد  ات  نک  مارتحا  رت  گرزب  هب  : » دومرف و  .تسا » دنوادخ  هب  مارتحا  نالاسگرزب  هب  مارتحا  : » دومرف هلآ 
رت گرزب  هب  مارتحا  هک  ره  : » دومرف و  .دیامنن » مارتحا  نالاسگرزب  هب  دنکن و  مّحرت  لاسدرخ  دارفا  هب  هک  یـسک  تسین  ام  زا  : » دومرف

« .دومن دهاوخ  نمیا  تمایق  تشحو  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن  مارتحا  ار  وا  وا  نس  تهج  هب  درادهگن و  ار 

هب تمایق و  رد  تسوا  رون  ایند و  رد  وا  راـقو  ببـس  نآ  دـیآ و  یم  نمؤم  فرط  هب  دوز  يریپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (3)
: دش باطخ  تسیچ ؟ يارب  وم  ندش  دیفس  درک : لاؤس  میهاربا  .دومن  مارتحا  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دوخ  لیلخ  دنوادخ ، نآ  هلیـسو 

درمریپ : » دومرف و  .تسا » دـنوادخ  هب  مارتحا  نمؤم  درمریپ  هب  مارتحا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا » يراوگرزب  راقو و  نیا 
« .دوخ لها  نیب  دوب  دهاوخ  ربمایپ  دننامه  تکرب و  هلیسو 

215  : ص

و یقلی ، نم  یلع  مّلسی  نأ  سلجملا و  نود  سلجملاب  لجرلا  یضری  نأ  عضاوتلا  نم  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
ردصملا ص 118)  ) .يوقتلا یلع  دمحی  نأ  ّبحیال  و  اّقحم ، ناک  نا  ءارملا و  كرتی  نأ 

هرقّوف ریبک  خیـش  لضف  فرع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق  ...راـحبلا  ریغـصلا  یلع  محرتلا  ریبکلا و  ریقوت  لـضف  - 18(2 - ) 2
راحبلا ج 75/137)  ) .نمؤملا هبیشلا  يذ  لالجإ  ّلجوّزع  هّللا  میظعت  نم  لاق : همایقلا و  موی  عزف  نم  هّللا  هنمآ  هّنسل 

محری مل  نم  اّنم  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و.همایقلا  موی  یئاقفر  نم  نکت  ریبکلا  ّرقو  و  هلآ ...  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  3)و  - ) 3
موی عزف  نم  یلاـعت  هّللا  هنمآ  هرقّوف  هّنـسل  ریبک  لـضف  فرع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  ردـصملا )  ) .اـنریبک رقّوی  مل  اـنریغص و 

ایندلا و یف  نمؤملل  راقو  ّهنا  نمؤملا و  یلا  بیشلا  نم  یش ء  یلإ  عرسأ  ائیش  تیأر  ام  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  و  ردصملا ) ) .همایقلا
هّللادـبعوبأ لاق  اراقو ، یندز  ّبر  ای  لاقف : راقو ، اذـه  هل : لاق  ّبرای ؟ اذـه  ام  لاقف : میهاربإ  هلیلخ  هّللا  ّرقو  هب  هماـیقلا ، موی  عطاـس  رون 

ردصملا ص 138)  ) .نمؤملا هبیش  لالجإ  هّللا  لالجإ  نمف  مالسلا :  هیلع 
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( دنریگ دنپ  وا  نانخس  زا  دنیامن و  ظفح  ار  وا  تمرح  دیاب  ینعی  )

وا هب  نیهوت  هانگ  نمؤم و  هب  مارتحا  شاداپ  - 19

رد دنوادخ  .دشاب  یم  دنوادخ  هب  نیهوت  زین  نانآ  هب  نیهوت  هک  نانچ  تسا ؛ دـنوادخ  هب  مارتحا  ادـخ  ناگدـنب  هب  مارکا  مارتحا و  (1)
یم و  .دـندش » باذـع  راتفرگ  لفاغ و  ادـخ  دای  زا  ناـنآ  هب  ندـیدنخ  ناـنمؤم و  هب  نیهوت  هلیـسو  هب  خزود  لـها  : » دـیامرف یم  نآرق 

هدـیهوکن تشز و  رایـسب  دوش ] ماجنا   ] ندروآ نامیا  زا  سپ  رگا ]  ] لـمع نیا  هک  دـینزن  ادـص  ار  رگیدـکی  تشز  بقل  اـب  : » دـیامرف
« .تسا

نم مشخ  زا  و  دنک ، نیهوت  نم  هدنب  هب  سکره  هتساخرب  نم  اب  گنج  هب  تسا  هدومرف  دنوادخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دیامن مارتحا  نم  نمؤم  هدنب  هب  سکره  تسا  نامارد 

، دوخ تعاط  رد  ار  دوخ  يدونـشخ  تسا : هدومن  ناهنپ  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس  دنوادخ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (2)
ياـضر دـیاش  دیرامـشن ، کـچوک  ار  یتعاـط  چـیه  سپ  .دوخ  قلخ  نیب  ار  دوـخ  تسود  ّیلو و  دوـخ ، یناـمرفان  رد  ار  دوـخ  مشخ 

ادخ ناگدنبزا  يا  هدنب  چیه  هب  و  دشاب ؛ نآ  رد  دنوادخ  مشخ  دیاش  دیرامشن ، کبـس  زین  ار  یتیـصعم  چیه  و  دشاب ؛ نآ  رد  دنوادخ 
« .تسا دنوادخ  تسود  یلو و  نانآ  مادک  دناد  یمن  یسک  هک  ارچ  دینکن ، نیهوت 

216  : ص

نوکحضت مهنم  متنک  يرکذ و  مکوسنأ  یّتح  ایرخس  مهومتذّختاف  هناحبس : هّللا  لاق  هکته  همرح  نمؤملا و  مارکإ  لضف  - 19(1 - ) 1
دعب قوـسفلا  مثـإلا  سئب  باـقلألاب  اوزباـنتال  و  هناحبـس : لاـق  و  ( 110  / نوـنمؤم  ) نوزئاـفلا مه  مّهنأ  اوربـص  اـمب  موـیلا  مهتیزج  ّینإ 

(11  / تارجحلا  ) .نامیألا
مرکأ نم  یبضغ  نمأیل  و  نمؤملا ، يدـبع  ّلذأ  نم  یّنم  ٍبرحب  نذأیل  لـجوزع : هّللا  لاـق  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ...راـحبلا  (2 - ) 2
هاضر متک  هثالث : یف  هثالث  متک  ّلجوّزع  هّللا  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  راحبلا ج 75/145 )  ) .نمؤملا يدبع 

و هّللااضر ، اهّیأ  یف  يردیال  ّهنإف  تاعاطلا  نم  ائیش  مکدحأ  نّفختـسیالف  هقلخ  یف  هّیلو  متک  هتیـصعم و  یف  هطخـس  متک  هتعاط و  یف 
ّیلو مهّیأ  يردیال  ّهناف  هّللا  قلخ  نمدحأب  مکدحأ  ّنأرزیال  و  هّللا ، طخس  اهّیأ  یف  يردیال  ّهناف  یصاعملا  نم  ائیش  مکدحأ  ّنّلقتـسیال 

(147 صردصملا  ) .هّللا
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تشذگ یتشآ و  شاداپ  رهق و  رفیک  - 20

یمن رهق  رگیدـکی  زا  رفن  ود  : » دومرف یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  لّضفم  زا  یفاـک ، باـتک  رد  (1)
« .دنوش یم  عقاو  يرازیب  تنعل و  قحتـسم  ود  ره  اسب  دریگ و  یم  رارق  دنوادخ  يرازیب  تنعل و  دروم  نانآ  زا  یکی  هک  نآ  زج  دـننک 
هب زین  وا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هچ ؟ يارب  مولظم  دوش ، یم  نینچ  ملاظ  موش ، امـش  يادـف  تفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی 

مردپ زا  : » دومرف سپـس  .دوش » یم  عقاو  دـنوادخ  يرازیب  تنعل و  قحتـسم  ندرکن  لفاغت  ندـماین و  هاتوک  ای ]  ] ندرکن و یتشآ  تلع 
دیاب دـنک  یم  ملظ  يرگید  هب  نانآ  زا  یکی  دـننک و  یم  عازن  مه  اب  رفنود  هک  یماگنه  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماـما  )

یتشآ و هب  ییادج  ات  ما ! هدومن  متـس  وت  هب  نم  ردارب ! يا  دـیوگب : وا  هب  هک  ییاج  ات  دـیامن  زاب  ار  یتشآ  هار  دورب و  ملاظ  دزن  مولظم 
« .تفرگ دهاوخ  ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  تسا و  لداع  مکاح  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ، لیدبت  یتسود 

مدرم زا  ییوگدب  تبیغ و  هانگ  - 21

ّسـسجت نارگید  بیع  زا  دیزیهرپب و  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  (2)
ایآ .دییامنن  ار  رگیدمه  تبیغ  دینکن و 

217  : ص

قرتفیال لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابأ  تعمـس  لاق : لّضفملا  نع  ...یفاکلا  هّداوملا  یلإ  قبـسلا  لضف  نارجهلا و  همرح  - 20(1 - ) 1
اذه كادـف  هّللا  ینلعج  ّبتعم : هل  لاقف  امهالک ، کلذ  ّقحتـسإ  اّمبر  و  هنعللا ، هئاربلا و  امهدـحأ  بجوتـسا  ّالإ  نارجهلا  یلع  نالجر 
ّزاعف نانثإ  عرانت  اذإ  لوقی : یبأ  تعمـس  همالک ، نع  هل  سماغتیال  و  هتلـص ، یلإ  هاخأ  وعدـیال  ّهنـأل  لاـق : مولظملا ؟ لاـب  اـمف  ملاـظلا 

هّللا ّناف  .هبحاص  نیب  هنیب و  نارجهلا  عطقی  یّتح  ملاظلا  انأ  یخأ  يأ  هبحاصل : لوقی  یّتح  هبحاص  یلإ  مولظملا  عجریلف  رخألا  امهدحأ 
لوسر لاق  : لاق مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ...یفاکلا  یفاکلا ج 2/344 )  ) .ملاظلا نم  مولظملل  ذـخأی  لدـع  مکح  یلاعت  كرابت و 
اثکمف ارجاهت  نیملسم  امّیأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...یفاکلا  ردصملا )  ) .ثالث قوف  هرجهال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 

موی هّنجلا  یلا  قباسلا  ناک  هیخأ  مالک  یلا  قبـس  امهّیاف  هیال ، امهنیب و  نکی  مل  و  مالـسإلا ، نع  نیجراخ  اناک  ّـالإ  ناحلطـصیال  اـثالث 
ردصملا ص 345)  ) .باسحلا

مثإ و نّظلا  ضعب  ّنإ  ّنظلا  نم  اریثـک  اوـبنتجا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهّیأ  اـی  هناحبـس : هّللا  لاـق  باـیتغإلا  هراّـفک  هبیغلا و  همرح  - 21(2 - ) 2
.مـیحر باّوـت  هـّللا  نإ  هـّللا  اوـّقتا  هوـمتهرکف و  اـتیم  هـیخأ  مـحل  لـکأی  نأ  مکدـحأ  ّبـحیأ  اـضعب  مکـضعب  بتغیـال  اوسـّـسجتال و 

يذأ نع  ّفـکلا  و  هّللا ، مراـحم  ّبنجت  نـم  عـفنأ  عروـال  هـّنأ  مـلعإ  لاـق : مالـسلا  هـیلع  هّللادـبع  یبأ  نـع  ...راـحبلا  ( 12/ تارجحلا )
راحبلا ج 75/253)  ) .مهبایتغإ و  نینمؤملا ،
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ار دوـخ  ردارب  تبیغ   ] دـیراد تهارک  نآ  زا  نوـچ  سپ  دروـخب ؟ ار  دوـخ  ردارب  هدرم  تشوـگ  هـک  دراد  یم  تـسود  امـش  زا  یکی 
.تسا میحر  باّوت و  دنوادخ  انامه  .دیسرتب  ادخ  زا  دینکن ]

تبیغ نینمؤم و  هب  رازآ  زا  يراددوخ  تامّرحم و  زا  زیهرپ  زا  رتدنمدوس  رتهب و  يزیهرپ  چیه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسین نانآ  زا 

تـشهب دوش  وا  زا  تبیغ  عنام  دـنک و  عاـفد  دوخ  نمؤم  ردارب  يوربآ  زا  سکره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
تبیغ هبوت  یلو  ددرگ ، یم  هدوشخب  دـنکیم و  هبوت  راک  انز  هک  ارچ  تسا ؛ رتدـب  اـنز  زا  تبیغ  : دومرف دـش و  دـهاوخ  بجاو  وا  يارب 

« .دنک لالح  ار  وا  تبیغ  بحاص  ات  دوش  یمن  هتفریذپ  هدننک 

« .ییامن رافغتسا  نآ  بحاص  يارب  يداتفا ] نآدای  هب  تقو  ره   ] هک تسا  نیا  تبیغ  هرافک  : » دومرف و 

ریذبت فارسا و  هانگ  - 22

رد دنوادخ  .تسا  دنوادخ  ياه  تمعن  نداد  رده  ندرب و  نیب  زا  ریذبت  تسا و  فرصم  رد  يور  هدایز  اج و  یب  فرصم  فارسا  (2)
دیروخب و : » دیامرف یم  نآرق 

218  : ص

ردـصملا ص 254)  ) .هّتبلا هّنجلا  هل  تبجو  ملـسملا  هیخأ  ضرع  نع  ّدر  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...راـحبلا  (1 - ) 1
بوتیف بوتی  انزلا  بحاص  لاق : کلذ ؟ ملو  هللا  لوسر  ای  لیقف : انزلا ، نم  ّدـشأ  هبیغلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا 

هللا لوسر  لاق  ...راحبلا  ردـصملا ص 242 )  ) .هّلحی يذـلا  هبحاص  نوکی  یّتح  هیلع  هّللا  بوتی  ـالف  بوتی  هبیغلا  بحاـص  و  هیلع ، هّللا 
نم هّدـع  نع  یـسلجملا  همّـالعلا  يور  لوقا : ردـصملا ص 253 )  ) .هتبتغإ نمل  رفغتـست  نأ  باـیتغإلا  هراّـفک  هـلآ :  هـیلع و  هللا  یلص 

هبوتلا مدنلا و  بجی  هنم و  لالحتسإلا  بجی  مل  هغلبت  مل  نا  هنم و  لالحتسالا  بجو  باتغملا  تغلب  اذا  هبیغلا  ّنأ  هّللا : مهمحر  ءاملعلا 
.امهالک یف 

بارعا ماعنا 1/141 -   ) .نیفرسملا ّبحیال  ّهنإ  اوفرستال  و  اوبرشا -  اولک و  و  هناحبس : هّللا  لاق  ریذبتلا  فارـسإلا و  همرح  - 22(2 - ) 2
یلا ًهلولغم  كدی  لعجتال  و  اروفک -  هبّرل  ناطیشلا  ناک  نیطایشلا و  ناوخإ  اوناک  نیرّذبملا  ّنإ  اریذبت  رّذبتال  و  هناحبس : لاق  و  ( 31/

(29-26  / ارسألا  ) .اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  ّلک  اهطسبتال  کقنع و 
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« .دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  .دینکن  فارسا  نکل ]  ] دیماشایب و

« .دومن نارفک  ار  ادخ  ياه  تمعن  ناطیش  دنتسه و  ناطیش  ناردارب  ناگدننک  ریذبت  هک  نکم  ریذبت  : » دیامرف یم  و 

تمالم و راتفرگ  ات  هدـم  ادـخ  هار  رد  ار  يراد  هچنآ  مامت  زین  قاـفنا  رد  زیواـین و  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  لـخب ] زا  : »] دـیامرف یم  و 
« .يوشن ترسح 

« .تسا يور  هنایم  داصتقا و  ریخ  هار  رد  قافنا  تسا و  ریذبت  ادخ  هار  ریغ  رد  قافنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)

« .شاب لدتعم  دصتقم و  هکلب  شابم  زین  ریگتخس  نکم و  فارسا  سرتب و  ادخ  زا  : » دومرف و 

نأش رد  وا  سابل  - 2 تسین ؛ وا  نأش  رد  وا  كاروخ  - 1 تسا : زیچ  هس  هدننک  فارسا  ياه  هناشن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسین وا  نأش  رد  هک  دنک  یم  هیهت  ییاهزیچ  - 3 تسین ؛ وا 

219  : ص

راحبلا ج  ) .دـصتقم وهف  ریخلا  لیبس  یف  قفنا  نم  و  رّذـبم ، وهف  هّللا  هعاـطریغ  یف  ائیـش  قفنأ  نم  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  (1 - ) 1
هیلع نینمؤملاریمأ  لاـق  و  ردـصملا ص 303 )  ) .اماوق کلذ  نیب  نکو  رتقتـالو ، فرـستال  هّللا و  ّقتإ  مالـسلا :  هیلع  لاـق  و  ( 75/302

 : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  و  ردصملا )  ) .هل سیلام  يرتشی  و  هل ، سیلام  سبلیو  هل ، سیلام  لکأی  تامالع : ثالث  فرسملل  مالـسلا : 
عیاد و لجرلادـنع و  هعـضی  هّللا  لام  لاـملا  ّنکلو  ـال ، هیلع ؟ هب  ناوه  نم  عنم  نم  عنم  هیلع و  هتمارک  نم  یطعأ  نم  یطعأ  هّللا  يرتأ 

ردصملا ص 305)  ) ...ادصق اولکأی  نا  مهل  ّزوج 

مالسا رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5600/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسا رد  یگدنز  بادآ 

هراشا
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یگدنز توارط  ینیریش و 

رهوش نز و  لـباقتم  قوقح  یگدـنز و  تاروتـسد  تیاـعر  تشذـگ -  هک  ناـنچ  شزرا -  اـب  ملاـس و  هداوناـخ  کـی  لیکـشت  يارب 
یگدـنز و بادآ  مزال و  فیاـظو  هداوناـخ  لیکـشت  كرتشم و  یگدـنز  زاـغآ  زا  شیپ  دـیاب  درم  نز و  زا  مادـکره  .تسا  يرورض 

تیبرت اب  دنـشاب و  ملاس  زین  دیآ  یم  دوجو  هب  نانآ  زا  هک  ینادنزرف  دننکن و  عیاض  ار  رگیدـمه  قوقح  هک  نیاات  دـننادب  ار  ییوشانز 
مزال زین  هداوناخ  نادنزرف  درم و  نز و  زا  مادـک  ره  رب  دـنزومایب و  ار  حیحـص  ياه  تیبرت  یکدوک  زا  دـنیامن و  دـشر  یقالخا  ياه 

اب دننادب و  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  مزال  ياه  لمعلاروتسد  بادآ و  تکرب ، اب  ملاس و  یگدنز  کی  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا 
رد یمالـسا  یگدـنز  بادآ  زین  شخب  نیا  رد  ور ، نیا  زا  .دنـشچب  ار  دوخ  یگدـنز  تکرب  توارط و  ینیریـش و  بادآ ، نآ  تیاعر 

حیـضوت همجرت و  هتـشذگ ، شخب  دننامه  هدمآ ، شخب  نیا  رد  هچنآ  هتبلا  .دوش  یم  هدروآ  رـصتخم  روط  هب  هداوناخ ، کی  زاین  دح 
.تسا هدش  هتفرگ  ربتعم  بتک  زا  هک  دشاب  یم  مالسلاامهیلع  نیموصعم  نانخس 

ناملسم نارهاوخ  ناردارب و  هب  مارتحا  مالس و  - 1

ّتیحت نآ  هک  دینک  مالـسدوخ  ناملـسم  ناردارب  رب  دیوش  یم  ...و ]  ] اه هناخ  دراو  هک  یماگنه  : » دـیامرف یم  رون  هروس  رد  دـنوادخ 
رارسا رد   ] امش دیاش  ات  دیامن  یم  نایب  امش  رب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  .هدومن  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یکاپ  كرابم و 

« .دییامن لقعت  نآ ]

دش هداتسرف  ّتیحت  مالس و  امش  رب  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  ءاسن  هروس  رد  (1)و 

221  : ص

کلذک هّبیط  ًهکرابم  هّللادنع  نم  هّیحت  مکسفنأ  یلع  اومّلسف  اتویب  متلخد  اذاف  هناحبـس : هّللا  لاق  مالکلا  لبق  مالـسلا  لضف  - 1(1 - ) 1
یلع ناک  هّللا  ّنإ  ناهوّدروأ  اهنم  نسحأـب  اّویحف  هّیحتب  متّییح  اذإ  و  هناحبـس : لاـق  و  ( 61/ رون  ) .نولقعت مکلّعل  تاـیآلا  مکل  هّللا  نّیبی 

(86  / ءاسن  ) .ابیسح یش ٍء  ّلک 
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« .تسا هاگآ  يزیچره  باسح  رب  دنوادخ  انامه  .دیهد  خساپ  ار  نآ  دننامه  ای  نآ و  زا  رتهب  زین  امش 

« .دیهدن ار  وا  خساپ  دوش  نخس  دراو  مالس  نودب  امش  اب  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (1)

« .دزرو لخب  ندرک  مالس  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیخب  : » دومرف و 

« .تسا هدننک  مالس  هب  طوبرم  نآ  شاداپ  هنو  تصش  تسا و  شاداپ  داتفه  مالس  يارب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رگیدکی رب  دنلب  يادص  اب  : » دومرف و  .دینک » یظفاحادخ  عادو و  رگیدکی  اب  مالس  هلیسو  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
« .تسا شزرمآ  هلیسو  مالس  رد  عورش  کین و  نخس  : » دومرف و  .دیبایب » ار  تمالس  ات  دینک  مالس 

ردام ردپ و  قاتا  هب  دورو  هزاجا  - 2

: دـیامرف یم  مکل » تاروع  ثلث  ...مکنامیا  تکلم  نیذـلا  مکنذأتـسیل  اونمآ  نیذـلا  اـهّیا  اـی   » هیآ ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  (2)
رهاوخ و ردام و  ردپ و  قاتا  دراو  یـسک  اشع  زامن  زا  دعب  رهظ و  زا  دعب  رجف و  عولط  زا  دعب  هزاجا ، نودـب  هک  هدومن  یهن  دـنوادخ  »

« .درادن یعنام  ندش  دراو  هزاجا  نودب  دوش  یم  بوسحم  رسمه  اب  تولخ  تاقوا  هک  تاقوا  نیا  ریغ  رد  دوش و  ردام 

222  : ص

هیلع هللا  یلص  لاق  و  راحبلا ج 76/3 )  ) .هوبیجت الف  ، مالسلا لبق  مالکلاب  أدب  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
هعست و هنـسح  نوعبـس  مالـسلا  مالـسلا :  هیلع  یلع  لاق  ...راحبلا  و  ردـصملا ص 4 )  ) .مالـسلاب لخب  نم  ساـنلا  لـخبا  ّنإ  و  هلآ :  و 

مهعدّولیف هسلجم  نم  مکدـحأ  ماق  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق  راـحبلا  ردصملا ص11 )  ) .داّرلل هدحاو  يدـتبملل و  نّوعـست 
.مالکلا نسح  مالسلا و  لذب  هرفغملا  تابجوم  نم  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  ردصملا )  ) .اوملست مالـسلا  اوشفأ  لاق : مالـسلاب و 

( ردصملا )
ای هناحبـس : لاق  مکنامیأ و  تکلم  نیذلا  مکنذأتـسیل  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  هناحبـس : هّللا  لاق  نیدلاولا  یلع  لوخدـلا  بادآ  - 2(2 - ) 2

هثلث ناذـیتسِالا  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...راـحبلا  ( 54/ بازحألا  ) مکل نذؤی  نأ  ّـالإ  ّیبنلا  تویب  اولخدـتال  اونمآ  نیذـلا  اـهّیأ 
راحبلا ج 76/14)  ) .نذأتسملا عجریف  اولعفی  مل  اؤاش  نإ  اونذأ و  اؤاش  نإ  هثلاثلا  نورذحی و  هیناثلا  و  نوعمسی ، ّنّهلوأ 
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-2 هناخ ؛  بحاـص  ندینـش  يارب  - 1: دوش هتفرگ  هزاجا  دـیاب  هبترم  هس  هناخ  هب  ندـش  دراو  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .ددرگزاب دیاب  هدنریگ  هزاجا  ّالا  دنهدب و  دورو  هزاجا  دندوب  لیام  رگا  - 3 هناخ ؛ لها  ندش  هدامآ 

دنداد هزاجا  ترضح  نآ  .متساوخ  دورو  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يزور  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  (1)
لوسر ای  متفگ : یتفرگ ؟ هزاجا  هچ  يارب  دـشاب ؟ یم  زین  وت  هناخ  نم  هناخ  یناد  یمن  رگم  ! یلع ای  دـندومرف : مدـش ، دراو  نم  نوچ  و 

لمع هداد  روتـسد  وا  هک  یبادآ  هب  یتـشاد و  تسود  دراد  یم  تسود  ادـخ  هچنآ  دومرف : .موـش  دراو  هزاـجا  اـب  متـشاد  تسود  هّللا !
« .يدرک

زردنا دنپ و  یسرپلاوحا و  - 3

اهنآ زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  هدش  نایب  ییابیز  حیاصن  قیاقح و  یسرپلاوحا  بلاق  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  زا  يا  هراپ  رد 
.دوش یم  هراشا 

دوخ نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا )؟ هنوگچ  امش  لاح  ( ؟ تحبصا فیک  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هب  (2)
یم ار  دوخ  نید  ّتنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2 دبلط ؛ یم  ار  دوخ  تابجاو  دنوادخ  - 1 منیب : یم  راکبلط  تشه  لباقم  ار 

کلم ود  - 6 دبلط ؛ یم  تیصعم  ناطیش  - 5 دنک ؛ یم  بلط  توهـش  نم  زا  سفن  - 4 دـننک ؛ یم  بلط  ار  دوخ  توق  لایع  - 3 دبلط ؛
لباقم رد  نم  و  دبلط ، یم  ار  نم  دسج  ربق  - 8 دبلط ؛ یم  ار  نم  حور  توملا  کلم  - 7 دنبلط ؛ یم  نم  زا  لمع  قدص  لامعا ، ظفاح 

« .ما هتفرگرارق  اهنیا 

نم : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  امش  لاح  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  (3)

223  : ص

نذأف هیلع  تنذأتساف  هتارجح  ضعب  یف  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  یلع  تلخد  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
کلذ لعفأ  نأ  تببحأ  هّللا  لوسر  ای  تلقف : لاق : ّیلع ؟ نذأتـست  کلامف  کتیب  یتیب  ّنأ  تملع  امأ  یلع  اـی  یل : لاـق  تلخد  اـمّلف  یل 

ردصملا ص15)  ) ربخلا هّللا  بادآب  تذخأو  هّللا  ّبحا  ام  تببحأ  ّیلع  ای  لاق :
؟ هّللا لوسر  نبای  تحبصأ  فیک  مالسلاامهیلع :  نیسحلا  نب  ّیلعل  لیق  ...راحبلا  تحبـصأ  فیک  لئاقلا  لوق  نع  باوجلا  - 3(2 - ) 2

سفنلا و  توقلاب ، لایعلا  و  هّنـسلاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  و  ضیارفلاب ، ینبلطی  یلاعت  هّللا  لاصخ : نامثب  ابولطم  تحبـصأ  لاقف :
.بولطم لاصخلا  هذه  نیباناف  دسجلاب ، ربقلا  و  حورلاب ، توملا  کلم  و  لمعلا ، قدصب  ناظفاحلا  و  هیـصعملاب ، ناطیـشلا  و  هوهـشلاب ،

راحبلا ج 76/15) )
رانلا و  یقوف ، ّبر  یلو  تحبـصأ  لاـقف : هّللا ؟ لوسر  نباـی  تحبـصأ  فیک  مالـسلاامهیلع :  ّیلع  نب  نیـسحلل  لـیق  ...راـحبلا  (3 - ) 3

نإف يریغ ، دـیب  رومألا  و  هرکأ ، ام  عفدأ  ّبحأ و ال  ام  دـجأال  یلمعب ، نهترم  انأ  و  یب ، قدـحم  باسحلا  و  ینبلطی ، توملا  و  یمامأ ،
: لاقف تحبـصأ ؟ فیک  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأل  تلق  مالـسلا :  هیلع  لاق  و  ّینم ؟ رقفأ  ریقف  ّيأـف  یفع ، ءاـش  نإ  و  یّنبذـع ، ءاـش 
راحبلا ج ( ؟ نارینلا یلإ  هعجرمف  ّهبر  همحری  مل  نا  ناویدـلا ، یف  هبوتکم  هایاطخ  ّنأ  ملع  و  ناـظفاح ، هیلع  هّلل  ناـک  نم  حبـصی  فیک 
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و دوخ ، شیپ  رد  ار  باسح  و  دوخ ، راظتنا  رد  ار  گرم  و  دوخ ، لباقم  ار  شتآ  و  دوخ ، رس  يالاب  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص 
روما .موش  رود  مناوت  یمن  مراد  تهارک  هچنآ  زا  مبای و  یمن  تسد  تسه  نم  لیم  هچنآ  هب  .متفاـی  دوخ  لاـمعا  ورگ  رد  ار  شیوخ 

؟ تسا رتریقف  نم  زا  يریقف  مادک  .دشخب  یم  دهاوخب  رگا  دنک و  یم  باذع  ارم  دهاوخب  رگا  وا  .منیب  یم  يرگید  تسد  رد  ار  دوخ 
یـسک لاح  دشاب  دناوت  یم  هنوگچ  دومرف : مردپ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  لاح  متفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردپ  هب  : » دومرف سپس 
خزود هب  وا  تشگزاـب  دـنکن  محّرت  وا  هب  ادـخ  رگا  دوش ، یم  تبث  يرتفد  رد  وا  ناـهانگ  و  دراد ، ناـبهگن  ود  دـنوادخ  فرط  زا  هک 

« .دوب دهاوخ 

( نتفرگ شوغآ  رد   ) هقناعم و  نداد ) تسد   ) هحفاصم مالس و  شاداپ  - 4

شزرمآ هلیـسو  تبحم و  هناـشن  هک  تسا  ینید  ناردارب  هب  نداد  تسد  هحفاـصم و  یمالـسا  يوـکین  بادآ  هفیرـش و  قـالخا  زا  (1)
یم هدوشخب  ودره  ناـهانگ  دـهد ، یم  تسددوخ  نمؤم  ردارب  اـب  نوـچ  نمؤـم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  .تسا  ناـهانگ 

« .ددرگ

زا نوچ  دینک و  تاقالم  هحفاصم  مالـس و  اب  دینک  یم  تاقالم  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (2)
« .دینک ترفغم  بلط  رگیدکی  يارب  دیوش  یم  ادج  مه 

دننک و یم  تاقالم  رگیدکیاب  نمؤم  رفن  ود  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  (3)

224  : ص

.ٍبنذ ریغ  نم  اـّقرفت  نمؤملا  حـفاص  اذإ  نمؤملا  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  رفعجوـبا  لاـق  ...راـحبلا  هقناـعملا  هحفاـصملا و  لـضف  - 4(1 - ) 1
راحبلا ج 76/20) )

رافغتسإلاب اوقّرفتف  متقّرفت  اذإ  حفاصتلا و  میلـستلاب و  اوقالتف  متیقالت  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق و  ...راحبلا  (2 - ) 2
( ردصملا )

امهنع تعطقاست  ههجوب و  امهیلع  ّلـجوّزع  هّللا  لـبقأ  اـحفاصتف  اـیقتلا  اذإ  نینمؤملا  ّنإ  مالـسلا :  هیلع  رقاـبلا  لاـق  ...راـحبلا و  (3 - ) 3
ردصملا ص 25) ) .رجشلا نع  قرولا  طقاستت  امک  بونذلا 
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« .دزیر یم  نازخ  لضف  رد  تخرد  گرب  دننام  اهنآ  ناهانگ  دنکفا و  یم  نانآ  هب  تمحر  رظن  دنوادخ  دنیامن  یم  هحفاصم 

دراد و يرتـشیب  شاداـپ  دـشک  یم  ار  دوخ  تسد  رترید  هک  نآ  .دـننک  یم  هحفاـصم  رگیدـکی  اـبرفن  ود  هک  یماـگنه  : » دومرف (1)و 
« .دنام یمن  اهنآ  رب  هانگ  کی  هک  ییاج  ات  دوش  یم  فرطرب  ناشناهانگ 

تسد وا  ات  دیشک  یمن  ار  دوخ  تسد  دومن  یم  هحفاصم  هک  ره  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دشکب ار  دوخ 

نمؤم یناشیپ  ندیسوب  ترایز و  شاداپ  - 5

هب دنوادخ  دشاب  هتخانش  ار  وا  قح  دورب و  دوخ  ردارب  ترایز  هب  هک  ینمؤم  ره  : » دنا هدومرف  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  (2)
ار وا  هناخ  رد  نوچ  دیازفا و  یم  وا  رب  يا  هجرد  دنک و  یم  وحم  وا  زا  یهانگ  دهد و  یم  وا  هب  يا  هنـسح  دراد  یم  رب  هک  یمدـق  ره 

دنیاـمن یم  هقناـعمو  هحفاـصم  دـننک و  یم  تاـقالم  ار  رگیدـکی  نوـچ  دوـش و  یم  هدوـشگ  وا  يور  رب  نامــسآ  ياـهرد  دــنز  یم 
نم يارب  هک  دیرگنب  نم  هدنب  ود  نیا  هب  دیامرف : یم  دـیامن و  یم  تاهابم  دوخ  هکئالم  ربو  دـنکفا  یم  نانآ  هب  تمحر  رظندـنوادخ 

شتآ هب  نیا  زا  دعب  ار  نانآ  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دنراد و  یم  تسود  هدومن و  ترایز  ار  رگیدمه 

225  : ص

بونذلا ّنإ  الأ و  عدی  يذلا  نم  ارجا  مظعا  حفاصتلا  مزلی  يذلاف  هبحاص  لجرلا  حفاص  اذإ  مالسلا :  هیلع  رقابلا  لاق  ...راحبلا و  (1 - ) 1
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  حفاص  ام  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راحبلا  ردـصملا ص 28 )  ) .بنذ یقبیال  یّتح  مهنیب  امیف  تاحتتل 

ردصملا ص30)  ) .هنم هدی  عزنی  يذلاوه  نوکی  یّتح  هدی  عزنف  ّطق  ًالجر  هلآ 
افراع هروزی  هیخأ  یلإ  جرخ  نمؤم  امّیأ  الاق : مالـسلاامهیلع  هّللادـبع  یبأو  رفعج  یبأ  نع  ...یفاکلا  نمؤملا  هراـیز  لـضف  - 5(2 - ) 2

ایقتلا و اذإف  ءامـسلا  باوبأ  هل  تحتف  باـبلا  قّرط  اذإـف  هجرد  هل  تعفر  و  هئیـس ، هنع  تیحم  هنـسح و  ٍهوطخ  ّلـکب  هل  هّللا  بتک  هّقحب 
امهبّذعأ ّالأ  ّیلع  ّقح  َّیف  ّاباحت  اروازت و  ّيدبع  یلإ  اورظنأ  لوقیف : هکئالملا  امهب  یهاب  ّمث  ههجوب ، امهیلع  هّللا  لبقأ  اقناعت  احفاصت و 

کلت لثم  یلإ  هرخآلا  قئاوب  ایندلا و  ءالب  نع  هنوظفحی  همالک  هاطخ و  هسفن و  ددع  هکئالم  هعّیش  فرصنا  اذاف  فقوملا ، اذدعب  رانلاب 
ناک روزملا  ّقح  نم  رئازلا  هفرع  ام  ریازلا  ّقح  نم  فرعی  روزملا  ناک  نا  و  باسحلا ، نم  یفعأ  امهنیب  امیف  تاـم  نإـف  لـباق  نم  هلیللا 

راحبلا ج 76/34) یفاکلا ج 2/183  ) .هرجأ لثم  هل 
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.منکن باذع 

هقردب ار  وا  هکئالم  دوخ  ردارب  اب  وا  نانخـس  اه و  ماگ  اه و  سفن  هزادـنا  هب  ددرگ  زاب  دوخ  هناخ  هب  ریاز  دوش و  مامت  رادـید  نوچ  و 
باسح زا  دورب  ایند  زا  لاس  نیب  رد  رگا  دـنیامن و  یم  ظفح  هدـنیآ  لاس  ات  تمایق  ياـه  يراـتفرگ  اـیند و  يـالب  زاار  وا  دـننک و  یم 

« .تشاد دهاوخ  ار  شاداپ  نیمه  دشاب  هتخانش  ار  وا  قح  زین  وا  ردارب  رگا  دوب و  دهاوخ  فاعم  تمایق 

مارتحا هب  هک  یسک  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  دیسوب  دیابن  ار  یسک  تسد  رس و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)
« .دنسوب یم  ار  وا  تسد  ای  رس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نآ تّیحت  هسطع و  بادآ  - 6

ّبر : » دنیوگ یم  وا  هارمه  کلم  ود  هّللدمحلا » : » دیوگب رگا  دنک  یم  هسطع  ناسنا  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (2)
یم اهنآ  دیوگب  زین  ار  نیا  رگا  دـمحم .» یلع  هّللا  ّیلـص  و  : » دـنیوگ یم  اهنآ  دـیوگب ، زین  ار  نیا  رگا  و  هل » کیرـشال  اریثک  نیملاعلا 

« هّللا کمحر  : » دنیوگ یم  اهنآ  دیوگب ، زینار  نیا  رگا  و  دمحم » لآ  یلع  و  : » دنیوگ

نخس تیناقح  دهاش  وا  هسطع  دنک  هسطع  يرگید  دشاب و  نخـس  لوغـشم  یـسک  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (3)
« .تسوا ندب  تحار  یتمالس و  لیلد  ضیرم  هسطع  دومرف : و  .تسوا »

: دییوگب وا  هب  دنک  یم  هسطع  یسک  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (4)

226  : ص

هب دـیرأ  نم  وأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّالإ  هدـیالو  ٍدـحأ  سأر  لبقیال  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  ...یفاکلا  (1 - ) 1
راحبلا ج 76/37) یفاکلا ج 2/185   . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

: هب نالکوملا  ناکلملا  لاق  هّلل » دـمحلا  : » لاقف ناسنإلا  سطع  اذإ  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاـق  ...راـحبلا  هبادآ  ساـطعلا و  - 6(2 - ) 2
نإف دّمحم » لآ  یلع  و  : » الاق دبعلا  اهلاق  نإف  دّمحم » یلع  هّللا  یّلصو  ناکلملا : لاق  دبعلا  اهلاق  نإف  هل » کیرشال  اریثک  نیملاعلا  ّبر  »

«. هّللا کمحر  : » ناکلملا لاق  دبعلا  اهلاق 
هیلع هللا  یلـص  لاق  .ّقح و  دهاش  وهف  سطاع  سطعف  ثّدحتی  لجرلا  ناک  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (3 - ) 3

.ندبلل هحار  و  هیفاعلا ، یلع  لیلد  ضیرملل  ساطعلا  هلآ :  و 
مکل و هّللارفغی  مکل : وه  لوقی  هّللا و  مکمحری  اولوق : هوتّمـسف : مکدـحأ  سطع  اذإ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4

راحبلا ج 76/54)  ) .اهوّدر وأ  اهنم  نسحأب  اّویحف  هّیحتب  متّییح  اذإ  و  : » یلاعت كرابت و  هّللا  لاق  .مکمحری 
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نسحأب اّویحف  ٍهیحتب  متییح  اذا  و  : » هدومرف دنوادخ  هکنانچ  مکمحریو » مکل  هللارفغی  : » دیوگب امش  خساپ  رد  دیاب  وا  و  هّللا » مکمحری  »
«.« اهوّدر وا  اهنم 

: دومرف نم  هب  مدومن  هسطع  نوـچ  مدوـب و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تمدـخ  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح  مداـخ  (1)
تسا گرم  زا  ناما  هسطع  : » دومرف .يرآ  متفگ : مهدب »؟ تراشب  ار  وت  : » دومرف ترضح  نآ  مدش و  دونشخ  نم  سپ  ّهللا » کمحری  »

« .زور هس  ات 

نتخادنا ناهد  ینیب و  بآ  ندز و  غورآ  بادآ  - 7

هدرک رپ  ار  دوخ  مکـش  رتشیب  ایند  رد  سکره  تسا و  هدـعم  ینیگنـس  التما و  لیلد  هب  ندز  غورآ  هک  دوش  یم  رهاظ  تاـیاور  زا  (2)
هک دییوگب  هّللدمحلا »  » نآ زا  دعب  دینکن و  دنلب  ار  دوخ  غورآ  يادص  هک  هدمآ  یتیاور  رد  دوب و  دهاوخ  رت  هنـسرگ  تمایق  رد  دشاب 

.تسا دنوادخ  ياه  تمعن  زا  نآ 

الاب ار  دوخ  يادص  دزادنا  یم  ناهد  بآ  ای  دنز و  یم  غورآ  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (3)
« .دروآ اج  هب  ار  ادخ  دمح  دیاب  سپ  تسادخ  ياه  تمعن  زا  غورآ  دربن و 

« .نک رافغتسا  يدرک  نینچ  یشومارف  يور  زا  رگا  زادنین و  هلبق  فرط  هب  ار  ناهد  بآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (4)

227  : ص

هلیلب هدلوم  دعب  هیلع  تلخد  دق  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  یل  لاق  مالـسلا :  هیلع  دـمحم  یبأ  مداخ  میـسن  تلاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
هثلث توملا  نم  نامأ  وه  لاق : یلب  تلقف : ساطعلا ؟ یف  كرـشبأ  الأ  یل : لاقف  کلذب  تحرفف  هّللا  کمحری  یل : لاقف  هدنع  تسطعف 

ج 51/5) راحبلا ،  ) .ٍماّیأ
ءامـسلا و یلإ  هءاشج  عفری  الف  مکدحأ  أّشجت  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  قّصبتلا  أّشجتلا و  بادآ  - 7(2 - ) 2

راحبلا ج 76/54)  ) .هّللا دمحیلف  مکدحأ  أشجت  اذإف  ّزع ، ّلج و  هّللا  نم  همعن  ءاشجلا  و  قزب ، اذإ  ال 
نم رّـصق  هّللادـبعای  لاقف : أّشجتی  ًـالجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عمـس  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  ...راـحبلا  (3 - ) 3

ردصملا ص 57)  ) .ایندلا یف  اعبش  مهرثکأ  همایقلا  موی  اعوج  سانلا  لوطأ  ّنإف  کئاشج 
( ردصملا  ) .هنم ّلجوّزع  هّللارفغتسیلف  ایسان  کلذ  لعف  نإف  هلبقلا  یف  نمؤملا  لفتیال  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4
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نخس ینیریش  هدنخ و  حازم و  - 8

یم زیهرپ  دایز  یحوش  حازم و  زا  یلو  تسا ، جازم  هبیاطم و  لها  نخس و  نیریش  ور و  هدنخ  نمؤم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا 
.دنک

دنک و یم  دوبان  وحم و  ار  نامیا  دایز  هدنخ  درب و  یم  ار  وربآ  دایز  خوش  حازم و  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
« .دیامن یم  عیاض  ار  ناسنا  يوربآ  شزرا و  دایز  غورد 

دایز هدـنخ  هک  نک  زیهرپ  دایز  هدـنخ  زا  مزیزع ، دـنزرف  دومرف : مالـسلاامهیلع  نامیلـس  هب  دواد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (2)
« .تسا تمایق  رد  ناسنا  رقف  بجوم 

« .دناریم یم  ار  بلق  هک  نک  زیهرپ  دایز  هدنخ  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (3)

ماما هب  دوخ  ّتیصو  رد  و  .دوش » یم  هتساک  وا  لقع  زا  هک  نآ  زج  دنک  یمن  حازم  يدرم  چیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (4)
« .ینک لقن  يرگید  زا  ار  نخس  نآ  هچرگ  دوش ؛ هدنخ  بجوم  هک  ینخس  زا  زیهرپب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح 

تفاظن رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  یمیهاربا و  ياه  تّنس  - 9

هک یمیهاربا  هّیفینح  ياه  تنس  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  (5)

228  : ص

هرثـک و  هجوـلا ، ءاـمب  بهذـت  حازملا  هرثـک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـق  ...راـحبلا  کحـضلا  حازملا و  هرثـک  - 8(1 - ) 1
راحبلا ج 76/58)  ) .ءاهبلاب بهذت  بذکلا  هرثک  و  نامیالاوحمت ، کحضلا 

هرثک ّنإف  کحضلا ، هرثک  كاّیإ و  ّینب  ای  مالسلاامهیلع :  نامیلسل  دواد  لاق  لاق : مالسلاامهیلع  هیبأ  نع  قداصلا  نع  ...راحبلا  (2 - ) 2
( ردصملا  ) .همایقلا موی  اریقف  دبعلا  كرتت  کحضلا 

هیلع و هللا  یلص  لاق  و  کحضی ؟ َمل  ِرانلاب  نقیأ  نمل  تبجع  ّرذ : یبأ  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  هب  یـصوأ  امیف  ...راحبلا  (3 - ) 3
ردصملا ص 59)  ) .بلقلا تیمی  ّهنإف  کحضلا  هرثک  كایإ و  هلآ : 

مالسلا هیلع  لاق  و  ردصملا ص60 )  ) .ًهّجم هلقع  نم  ّجم  ّالإ  ًهحزم  لجر  حزم  ام  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  هغالبلا : جهن  (4 - ) 4
( ردصملا  ) .كریغ نم  کلذ  تیکح  نإ  اکحضم و  ناک  ام  مالکلا  نم  رکذت  نأ  كاّیإ  مالسلا :  هیلع  نسحلل  هتّیصو  یف 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّیبنل  ّلجوّزع  هّللا  لاق  یتلا  هّیفینحلا  ننـسلا  اّمأ  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  لاـق  ...راـحبلا  هّیفینحلا  ننـسلا  - 9(5 - ) 5
، براشلا ذخا  و  كاوسملاف ، سأرلا : یف  یّتلا  اّمأف  دسجلا  یف  هسمخ  سأرلا و  یف  هسمخ  ننس  هرـشع  یهف  افینح ، میهاربإ  هّلم  عّبتاو  »
و راـفظألا ، میلقت  و  نیطبـإلا ، فتن  و  هناـعلا ، قلح  و  ناـتخلاف ، دـسجلا ، یف  یتـلا  اـّمأ  و  قاشنتـسإلا ، و  هضمـضملا ، و  رعـشلا ، قرف  و 

لاصخلا ج 1/130) راحبلا ج 76/67   ) .ءاجنتسإلا
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رس هب  طوبرم  نآ  زیچ  چنپ  هک  تسا  زیچ  هد  افینح » میهاربا  هّلم  عّبتا  و  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمایپ  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
يوم میظنت  براش ، ندرک  هاتوک  كاوسم ، دـشاب : یم  رـس  هب  طوبرم  هچنآ  .تسا  ندـب  هیقب  هب  طوبرم  نآ  زیچ  جـنپ  تسا و  ناـسنا 

فرطرب تروـع ، فارطا  يوـم  ندوـمن  فرطرب  ندرک ، هنتخ  تسا : ندـب  هیقب  هب  طوـبرم  هـچنآ  .تـسا و  قاشنتـساو  هضمـضم  رس ،
میهاربا ترـضح  نییآ  رد  هک  تسا  ییوشتـسد  هب  نتفر  زا  دـعب  دوخ  نتـسش  ینعی  ءاجنتـسا ، و  نخان ، نتفرگ  لغب ، ریز  يوم  ندومن 

« .دشاب یم  ناربمایپ  نییآ  ءزج  زین  تمایق  ات  هدوب و  مالسلا  هیلع 

ار دوخ  ياه  نخان  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ینعی  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  همئالا ، ّبط  باـتک  رد  (1)و 
فرصم هعمج  زور  ار  شوخ  يوب  نیرتهب  و  دیورب ، مامح  هبنش  جنپ  زور  و  دینک ، تماجح  هبنـشراهچ  زور  و  دیریگب ، هبنـش  هس  زور 

« .دینک

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  تلصخ  زا  یتلصخ  دورب و  ایند  زا  یناملسم  مرادن  تسود  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (2)
« .دشاب هدادن  ماجنا  ار  هلآ 

ندب رگید  ياهوم  ندومن  فرطرب  نساحم و  نتشادهگن  - 10

« .دیامن یم  يریگولج  ماذج  زا  هعمج  ات  هعمج  زا  براش  ندرک  هاتوک  نخان و  نتفرگ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (3)

هبنشجنپ هبنش و  زور  ار  دوخ  براش  نخان و  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (4)

229  : ص

و ءاـثلثلا ، موی  مکراـفظأ  اومّلق  لاـق : مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  مالـسلا  مهیلع  هّمئـالا  ّبط  نع  قـالخالاراکم  نع  راـحبلا  (1 - ) 1
ردـصملا ص 79)  ) .هعمجلا موی  مکبیط  بیطأب  اّوبیطت  و  سیمخلا ، موی  مکتجاـح  ماـمحلا  نم  اوبیـصأ  و  ءاـعبرألا ، (2  ) موی اومجتحا 

مل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لالخ  نم  هّلخ  تیقب  دـق  تومی و  نأ  لجرلل  هرکأل  ّینإ  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ...راحبلا 
ذخأ رافظألا و  میلقت  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبأ  نع  ...راحبلا  یحللا  ءافعإ  براشلا و  ذـخأ  - 10(3 () ردصملا ص 67  ) .اهب تأی 

مّلق نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  لاـق  ...راـحبلا  راـحبلا ج 76/110 ) ) .ماذـجلا نم  ناـمأ  هعمجلا  یلإ  هعمجلا  نم  براـشلا 
لوسر لاق  ...راحبلا  ردصملا )  ) .نیعلا عجو  سارـضألا و  (4  ) عجو نم  یفوع  هبراش  نم  ذـخأ  و  سیمخلا ، موی  تبـسلا و  موی  هرافظأ 

ردـصملا  ) .اهبرتتـسی یباخم  اهذـّختی  ناطیـشلا  ّنإـف  هطبإرعـشالو ، هتناـعال ، و  هبراـش ، مکدـحا  ّنلوطیـال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
ص111)
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هک ارچ  دـنک ؛ اهر  ار  لـغب  ریز  هناـع و  براـش و  يوم  یـسک  دـیابن  : » دومرف و  .دوب » دـهاوخ  ناـمارد  مشچ  نادـند و  درد  زا  دریگب 
« .دوش یم  ناهنپ  اهنآ  نیب  ناطیش 

رکـشل دنراذگ  یم  دـنلب  ار  لیبس  براش و  دنـشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  هک  مدرم  زا  يا  هدـع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1)
« .دنشاب یم  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نمشد   ] ناورم

دنراذگ یم  دنلب  ار  دوخ  لیبس  دنشارت و  یم  ار  دوخ  نساحم  سوجم  ناتـسرپ و  شتآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (2)
« .تسا ناسنا  ترطف  قباطم  نیا  میراذگ و  یم  دنلب  ار  نساحم  مینک و  یم  هاتوک  ار  براش )  ) لیبس ام  نکل ] ]

« .دوش هاتوک  دیاب  دشاب  تسد ) نتفرگ   ) هضبق کی  زا  شیب  رگا  تروص ] يوم  و   ] نساحم : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (3)

نتفرگ نخان  بادآ  - 11

رد ار  وراد  جراخ و  وا  ناتشگنا  زا  ار  درد  دنوادخ  دریگب  نخان  هعمج  زور  رد  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (4)
« .دنک یم  دراو  اهنآ 

رقف دراذگ  یقاب  هعمج  يارب  ار  نخان  کی  دریگب و  هبنـش  جنپ  زور  ار  دوخ  ياه  نخان  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (5)
« .دوش یم  رود  وا  زا 

دریگب و ار  دوخ  براش  اه و  نخان  هعمج  ره  رد  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  (6)

230  : ص

ردصملا ص 112)  ) .ناورم دنج  مه  براوشلا  اولتف  یحللا و  اوقلح  ماوقأ  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
یفعن براوشلا و  ّزخب  نحن  اـّنا  و  مهبراوش ، اوّرفو  مهاـحل و  اّوزج  سوـجملا  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبـنلا  لاـق  ...راـحبلا  (2 - ) 2

ردصملا ص 112)  ) .هرطفلا یه  و  یحللا ،
113  ( ردصملا ص  ) .لضف ام  ّزجت  هیحللا و  یلع  كدیب  ضبقت  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راحبلا  (3 - ) 3

هلمانأ نم  هّللا  جرخأ  هعمجلا  موی  هرافظأ  مّلق  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...راـحبلا  راـفظألا  میلقت  لـضف  - 11(4 - ) 4
راحبلا ج 76/120)  ) .ءاودلا هیف  لخدأ  ءادلا و 

.رقفلا هنع  هّللا  یفن  هعمجلا  موـیل  ًهدـحاو  كرت  سیمخلا و  موـی  هریفاـظأ  ّصق  نـم  مالـسلا :  هـیلع  هّللادـبعوبأ  لاـق  ...راـحبلا  (5 - ) 5
( ردصملا )

هّنـس یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  هذـخأی : نیح  لاق  هعمج و  ّلک  هبراش  هرافظأ و  ذـخأ  نم  مالـسلا :  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ...راحبلا  (6 - ) 6
.اـهیف تومی  یتـلا  هضرملا  ّـالإ  ضرمی  مل  و  هبقر ، قتع  اـهب  هل  هّللا  بتک  ّـالإ  هزازجـال  همـالق و  هنم  طقـسی  مل  دّـمحم » لآ  دّـمحم و 

ردصملا ص 123) )
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هب ار  يا  هدنب  ندرک  دازآ  شاداپ  دنوادخ  نخان  هزیر  ره  وم و  ره  ددع  هب  دمحم » لآ  دمحم و  هنـس  یلع  هّللاب و  هللا و  مسب  : » دـیوگب
« .دنک یمن  ادیپ  يرگید  يرامیب  گرم  یضیرم  زج  دهد و  یم  وا 

هب نک و  عورـش  پچ  تسد  کـچوک  تشگنا  زا  نخاـن  نتفرگ  يارب  دومن : تیـصو  نم  هب  مردـپ  دـیامرف : یم  قودـص  موـحرم  (1)
« .دینک نفد  ار  نوخ  نخان و  نادند و  وم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .نک  متخ  دوخ  تسار  تسد  کچوک  تشگنا 

ناهد ندرک  هزیکاپ  كاوسم و  شاداپ  - 12

كاوسم يزامن  ره  يارب  هک  مدرک  یم  بجاو  نانآ  رب  دوبن  تقشم  نم  تما  يارب  رگا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (2)
« .دننک

لامعا و هب  رومأم  کلم  هک  ارچ  نک ؛ كاوسم  ینک  یم  تکرح  بش  زامن  يارب  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (3)
« .دشاب هزیکاپ  وت  ناهد  دیاب  سپ  .درب  یم  نامسآ  هب  وا  یناوخ  یم  وت  هچنآ  دراذگ و  یم  وت  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  تادابع 

؛ تسا ناهد  هدننک  كاپ  - 1 دراد : هدیاف  هدزاود  كاوسم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (4)

231  : ص

ءدـبا و  کـبراش ، نم  ذـخ  و  كراـفظأ ، مّلق  ّیلإ : هتّیـصو  یف  هنع  هّللا  یـضر  یبأ  لاـق  هّللا : هـمحر  قودـصلا  لاـق  ...راـحبلا  (1 - ) 1
ردصملا ص 121)  ) .ینمیلا كدی  نم  كرصنخب  متخاو  يرسیلا ، كدی  نم  كرصنخب 

.مدلا و  رفظلا ، و  ّنسلا ، و  رعـشلا ، هعبرأ : نفدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  انرمأ  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبأ  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2
ردصملا ص 125) )

یّتمأ یلع  ّقشأ  نأ  الول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ...راحبلا  كاوسلا  لضف  - 12(3 - ) 3
کلملا ّنإف  کتـساف  لیللاب  تمق  اذإ  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  ...راحبلا  راحبلا ج 76/126 )  ) .ٍهالـص ّلک  عم  كاوسلاب  مهترمأل 

راـحبلا ج  ) .حـیرلا ّبیط  كوـف  نکیلف  ءامـسلا  یلا  هب  دعـص  ّـالا  هب  قـطنتو  هوـلتت  فرح  نـم  سیلف  کـیف ، یلع  هاـف  عـضیف  کـیتأی 
(76/126

و نانسألا ، ضّیبی  و  ّبرلل ، هاضرم  و  مفلل ، هرهطم  هلـصخ : هرـشع  اتنثإ  كاوسلا  یف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4
وه و  هثللا ، ّدشی  و  هکئالملا ، هرـضحت  و  هّنـسلا ، هب  باصت  و  تانـسحلا ، فعاضی  و  ماعطلا ، یّهـشی  و  مغلبلا ، لّلقی  و  رفحلاب ، بهذـی 

ردصملا ص 129)  ) .كاوس ریغب  هعکر  نیعبس  نم  ّلجوّزع  هّللا  یلإ  ّبحأ  كاوسب  نیتعکر  و  نآرقلا ، هقیرطب  ّرمی 
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-6 دنک ؛ یم  مک  ار  مغلب  - 5 دیامن ؛ یم  فرطرب  ار  نادند  مرج  - 4 دنک ؛ یم  دیفس  ار  اه  نادند  - 3 تسادخ ؛ يدونشخ  بجوم  - 2
-9 دوش ؛ یم  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ّتنـس  هب  - 8 دـنک ؛ یم  نادـنچ  ود  ار  تادابع  شاداـپ  - 7 دروآ ؛ یم  اذغ  ياهتـشا 
ود - 12 دـنک ؛ یم  هزیکاـپ  ار  نآرق  تئارق  هار  - 11 دـنک ؛ یم  مکحم  ار  اه  هثل  - 10 دنوش ؛ یم  رـضاح  هدننک  كاوسم  دزن  هکئالم 

« .تسا كاوسم  نودب  زامن  تعکر  داتفه  زا  رتهب  دنوادخ  دزن  كاوسم  اب  زامن  تعکر 

شوخ يوب  رطع و  لامعتسا  شاداپ  - 13

« .تسا مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  ياه  ّتنس  زا  رطع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)

« .دنک یم  دایز  ار  عامج  تردق  يوق و  ار  بلق  شوخ  يوب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  (2)

رگا نایم و  رد  زور  کی  دوبن  نکمم  رگا  دوشن و  لامعتـسا  رطع  يزور  ره  رد  تسین  راوازـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  (3)
« .دوشن كرت  هعمج  ره  رد  دوبن  نکمم 

لامعا هدنسیون  ناگتشرف  هب  مارتحا  مالسلا و  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  براش  رد  شوخ  يوب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (4)
« .تسا

: دومرف و  .دـنک » یمن  ادـیپ  یتساک  بش  ات  وا  لقع  دـنک  فرـصم  رطع  زور  زاغآ  رد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (5)
« .تسا رطع  نودب  زامن  داتفه  زا  رتهب  رطع  اب  زامن  کی  »

لوپ ماعط  اذغ و  زا  شیب  شوخ  يوب  رطع و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف (6)و 

232  : ص

یفاکلا ج 6/510)  ) .نیلسرملا ننس  نم  رطعلا  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ...یفاکلا  ّبیطتلا  لضف  - 13(1 - ) 1
( ردصملا  ) .عامجلا یف  دیزت  بلقلا و  ّدشت  هّبیطلا  حیرلا  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...یفاکلا  (2 - ) 2

ناف موی ال ، مویف و  هیلع  ردقی  مل  ناف  موی  ّلک  یف  بیطلا  عدی  نا  لجرلل  یغبنیال  لاق : مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  ...یفاکلا  (3 - ) 3
( ردصملا  ) .عدیال هعمج و  ّلک  یفف  ردقی  مل 

( ردصملا  ) .نیبتاکلل همارک  نّییبنلا و  قالخأ  نم  براشلا  یف  بیطلا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...یفاکلا  (4 - ) 4
ّبیطتم هالـص  مالـسلا :  هیلع  لاق  .لـیللا و  یلإ  هلقع  لزی  مل  راـهنلا  لّوأ  ّبیطت  نم  مالـسلا :  هیلع  هّللادـبعوبأ  لاـق  ...یفاـکلا  (5 - ) 5

ردصملا ص 511)  ) .ٍهالص نیعبس  نم  لضفأ 
ردصملا ص 12)5  ) .ماعطلا یف  قفنی  اّمم  رثکأ  بیطلا  یف  قفنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  مالسلا :  هیلع  لاق  6)و  - ) 6
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« .دنداد یم 

نآ شاداپ  نمؤم و  توعد  تباجا  - 14

ناملـسم ردارب  توعد  هک  منک  یم  تیـصو  اهنآ  بیاـغ  رـضاح و  دوخ -  تما  هب  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (1)
« .تسا نم  نید  روتسد  نیا  انامه  .دشاب  خسرف ) ود  هب  کیدزن   ) لیم جنپ  هلصاف  اب  هچرگ  دنریذپب  ار  دوخ 

« .دریذپب ار  وا  توعد  هک  تسا  نیا  دوخ  ردارب  رب  نمؤم  بجاو  قوقح  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (2)

تفلاخم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  اب  دریذپن  ار  دوخ  ردارب  توعد  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (3)
« .تسا هدومن 

« .دومن مهاوخ  تباجا  ار  وا  نم  دنک  توعد  يدنفسوگ  هچاپ  کی  يارب  ارم  یسک  رگا  : » دومرف و 

« .دریذپن ار  دوخ  ردارب  توعد  رذع  نودب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع  : » دومرف (4)و 

دوش و دوخ  ردارب  لزنم  لخاد  دشاب و  هتفرگ  یبحتسم  هزور  هک  یسک  دومرف : (5)و 

233  : ص

بیجی نأ  بئاغلا  یتمأ و  نم  دـهاشلا  یـصُوا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  نمؤملا  هوعد  هباجا  لضف  - 14(1 - ) 1
راحبلا ج 75/447)  ) .نیدلا نم  کلذ  ّنإف  لایمأ ، هسمخ  یلع  ولو  ملسملا  هوعد 

( ردصملا  ) .هتوعد بیجی  نأ  نمؤملا  یلع  نمؤملل  تابجاولا  قوقحلا  نم  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2
ج 16/236)  ) .هلوسر هّللا و  یصعدقف  هوعدلا  بجی  مل  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  ...لئاسولا  كردتسم  (3 - ) 3

راحبلا ج 75/448)  ) .تبجأل ٍهاش  عارذ  یلإ  تیعدول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4
نع للعلا  نع  ...راحبلا  هّلعریغ .] نم   ] هکرتف ماعط  یلإ  هوخأ  هاعد  لجر  هزجعلا  زجعأ  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  ...راحبلا  (5 - ) 5

رورـسلا لاخدإل  رجأ  همایـص و  هّینل  رجأ  نارجأ : هل  ناک  رطفأف  اّعوطت  مئاص  وه  هیخأ و  یلع  لـخد  نم  لاـق : مالـسلا  مهیلع  مهـضعب 
راحبلا ج 97/125)  ) .هیلع
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.تشاد دهاوخ  وارب  رورسلا  لاخدا  شاداپ  هزور و  شاداپ  دنک  راطفا  دیامن و  تباجا  ار  وا  توعد 

.يریگب هزور  وت  هک  تسا  هزور  دون  ای  داتفه و  زا  رتهب  دوخ  نمؤم  ردارب  لزنم  رد  وت  راطفا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (1)

توعد نودب  نامهیم  زا  شهوکن  - 15

هک دنتسه  مدرم  زا  هورگ  تشه  : » دومرف هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يایاصو  زا  (2)
« ...دوش رضاح  تسا  هدشن  نآ  هب  توعد  هک  يا  هرفس  رس  رب  هک  یسک  - 1 دننک : تمالم  ار  دوخ  دیاب  دندش  عقاو  تناها  دروم  رگا 

دندرک توعد  ینامهیم  هب  ار  امـش  زا  یکی  رگا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (3)
زا نآرق  هدومرف  قبط  هک  نآ  زج  دوب ؛ دـهاوخ  بصاغ  هداد و  ماجنا  یمارح  راک  دـنک  نینچ  رگا  دربب و  هارمه  ار  دوخ  دـنزرف  دـیابن 

بوسحم وا  لیکو  هک  یسک  هناخ  ای  تسود و  ایو  هلاخ  ای  ییاد و  ای  هّمع و  ای  ومع و  ای  رهاوخ و  ای  ردارب و  ای  ردام و  ای  ردپ و  هناخ 
« .تسا لالح  درادن و  توعد  هزاجا و  هب  زاین  هک  دروخب  ییاذغ  تسا  هدرپس  وا  هب  ار  دوخ  هناخ  دیلک  دوش و  یم 

234  : ص

.افعض نیعست  وأ  افعض  نیعبس  کمایص  نم  لضفأ  ملسملا  کیخأ  لزنم  یف  كراطفأل  مالسلا :  هیلع  هّللادبعوبأ  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
( ردصملا )

الف اونیهأ  نإ  هینامث  ّیلع  ای  مالـسلا :  هیلع  ّیلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ایاصو  یف  ...راـحبلا  هدـئام  یلإ  عدـی  مل  نم  - 15(2 - ) 2
یعد اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  راحبلا ج 75/444 )  ) ...اهیلا عدی  مل  ٍهدئام  یلا  بهاذـلا  مهـسفنأ : ّالإ  اومولی 

ردصملا ص 445)  ) .ابصاغ لخد  امارح و  ناک  کلذ  لعف  نإ  ّهنإف  هدلو ، ّنعبتتسیالف  ماعط  یلإ  مکدحأ 
نم اولکأت  نأ  مکـسفنأ  یلعال  جرح و  ضیرملا  یلعال  جرح و  جرعألا  یلعـال  جرح و  یمعـألا  یلع  سیل  هناحبـس : هّللا  لاـق  (3 - ) 3

تویب وأ  مکتاّـمع  تویب  وأ  مکماـمعأ  تویب  وأ  مکتاوخأ  تویب  وأ  مکناوخإ  تویب  وأ  مکتاـهمأ  تویب  وأ  مکئاـبآ  تویب  وأ  مکتویب 
هیآ 61) رونلا   ) .اتاتـشأ وأ  اـعیمج  اولکأـت  نأ  حاـنج  مکیلع  سیل  مکقیدـص  وأ  هحتاـفم  متکلم  اـم  وأ  مکتـالاخ  تویب  وأ  مکلاوـخأ 

.هنذإ ریغب  لکأیف  هلاـم  یف  موقی  لـیکو  هل  نوکی  لـجرلا  لاـق : هحتاـفم » متکلم  وأ  : » هلوق یف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  ...راـحبلا 
راحبلا ج 75/446) )
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نتفر ینامهیم  بادآ  - 16

يارب هک  نآ  زج  دیوشن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  نامیا ! لها  يا  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  (1)
دراو دـش  هداد  هزاجا  امـش  هب  نوچ  دیـشکن و  راظتنا  دـینکن و  باتـش  اذـغ  ندـش  هدامآ  يارب  سپ  .دوش  هداد  هزاجا  امـش  هب  یماعط 

نآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینکن  رارقرب  نخـس  سلجم  دـیوش و  هدـنکارپ  دـیدروخ  ار  دوخ  ماعط  هک  یماـگنه  دـیوش و 
« .دیامن یمن  ایح  قح  نایب  زا  دنوادخ  یلو  دنک  یم  ایح  امش  زا  دوش و  یم  هدرزآ 

ار وت  نم  وا : هب  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  .دومن  توعد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یصخش  : » دیامرف یم  متشه  ماما  (2)
دوخ هداوناخ  لایع و  هب  - 3 ینکن ؛ غیرد  نم  زا  يراد  هچنآ  - 2 ینکن ؛ هیهت  هناخ  جراخ  زا  يزیچ  - 1 طرش : هس  هب  منک  یم  تباجا 

« .يریگن تخس 

رارـسا هب  وا  هک  ارچ  دینیـشنب ؛ دـیوگ  یم  وا  اجکره  دـیوش  یم  دوخ  ردارب  هناخ  دراو  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  (3)
« .تسا رت  هاگآ  دوخ  هناخ 

« .دینک هقردب  هناخ  رد  ات  ار  وا  هک  تسا  نامهیم  قح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (4)

235  : ص

ماعط یلا  مکل  نذؤی  نأ  ّالا  ّیبّنلا  تویب  اولخدـتال  اونمآ  نیذـلا  اهّیا  ای  هناحبـس : هّللا  لاق  هفایـضلا  بادآ  ماعطإلا و  لضف  - 16(1 - ) 1
مکنم و ییحتـسیف  ّیبنلا  يذؤی  ناک  مکلذ  ّنإ  ثیدحل  نیـسنأتسمال  اورـشتناف و  متمعط  اذاف  اولخدإف  متیعد  اذإ  نکلو  هانا  نیرظانریغ 

(53  / بازحالا  ) .ّقحلا نم  ییحتسیال  هّللا 
نمـضت نأ  یلع  کتبجأ  دـق  هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لجر  اعد  لاق : مالـسلا  مهیلع  هءابآ  نع  اضرلا  نع  ...راحبلا  (2 - ) 2
فحجتال تیبلا و  یف  ائیـش  ّیلع  ّرخدـت  الو  جراخ  نم  ائیـش  ّیلع  لخدـتال  لاق : نینمؤملاریمأ ؟ ای  ّنه  اـم  و  لاـق : ٍلاـصخ  ثـالث  یل 

رابخألا ج 1/259) نویع  نع  راحبلا ج 75/451   . ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  هباجأف  کل  کلذ  لاق : لایعلاب 
بحاص ّناف  لحرلا  بحاص  رمأی  ثیح  دـعقیلف  هلحر  یف  هیخأ  یلع  مکدـحأ  لخد  اذإ  لاق : مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع  ...راـحبلا  (3 - ) 3

( ردصملا  ) .هیلع لخادلا  نم  هتیب  هروعب  فرعأ  لحرلا 
.باـبلا یلإ  کـمیرح  نم  هجرختف  هعم  یـشمت  نأ  فیـضلا  ّقـح  نـم  لاـق : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  ّنإ  ...راـحبلا  (4 - ) 4

ردـصملا ص  ) .نیکاسم هرـشع  عبـشأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  هّللا  یف  یل  اخأ  عبـشأ  نأل  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبأ  لاق  ...راحبلا  ردـصملا ) )
(452
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« .تسا رتهب  ریقف  هد  ماعطازا  نم  دزن  نید  رد  صلخم  ردارب  کی  ندومن  ماعطا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ار دوخ  دهدب و  هیده  زین  وا  هب  دریذپب و  ار  دوخ  ردارب  هیده  هک  تسا  ناسنا  تمارک  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (1)
« .دزادنین تمحز  هب 

نامهیم هب  مارتحا  شاداپ  - 17

: دومرف سپـس  .درادـب » یمارگ  ار  نامهیم  دـیاب  دراد  تمایق  ادـخ و  هب  ناـمیا  سکره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (2)
« .دنک تحاران  هتسخ و  ار  هناخ  بحاص  نامهیم  تسین  راوازس  دوب و  دهاوخ  هقدص  مراهچ  زور  تسا و  زور  هنابش  هس  ینامهیم  »

؛ دوش یم  هدـیزرمآ  وا  ناـهانگ  دوش  دونـشخ  وا ] دورو  و   ] ناـمهیم يادـص  زا  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  (3)
« .دشاب هدرک  رپ  ار  نامسآ  ات  نیمز  زا  هچرگ 

« .دتـسرف یم  ناـنآ  يارب  يا  هیدـه  دـیامن  ریخ  هدارا  یمدرم  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  (4)
« .درب یم  زین  ار  هناخ  بحاص  ناهانگ  دور  یم  نوچ  دروآ و  یم  ار  دوخ  قزر  هک  تسا  نامهیم  : » دومرف تسیچ ؟ هیده  نآ  دنتفگ :

نآ رب  يدایز  ياه  تسد  - 2 دشاب ؛ هدش  هیهت  لالح  زا  - 1 تسا : لماک  نآ  تکرب  دشاب  هتشاد  تلصخ  راهچ  هک  یماعط  : » دومرف و 
« .ددرگ مامت  هللادمحلا  اب  - 4 دوش ؛ عورش  هللا  مسب  اب  - 3 دوش ؛ دراو 

236  : ص

هل فّلکتیال  هدـنع و  امب  هفّحتی  نأ  هتفحت و  لبقی  نا  هیخأل  لجرلا  همرکم  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
ردصملا ص 454)  ) .نیفّلکتملا ّبحأ  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ائیش و 

رخآلا مویلا  هّللاـب و  نمؤی  ناـک  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق  ...راـحبلا  هفایـضلا  بادآ  فیـضلا و  مارکإ  لـضف  - 17(2 - ) 2
مهّلمی نأ  موقب  لزن  اذإ  فیضلل  یغبنیال  هلیلو و  موی  هزیاج  هقدص و  وهف  کلذ  قوف  امف  ّنهیلایلو  ماّیأ  هثالث  هفایضلا  و  هفیض ، مرکیلف 

.هوجرخی وا  مهجرخیف 
نإ هایاطخ و  هل  ترفغ  ّالإ  کلذـب  حرف  فیـضلا و  سمهب  عمـسی  نمؤم  نم  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  ...راـحبلا  (3 - ) 3

( ردصملا  ) .ضرألا ءامسلا و  نیب  هقبطم  ناک 
، هیلع يدیألا  ترثک  و  ٍلالح ، نم  ناک  اذإ  ّمتدقف : لاصخ  عبرأ  هیف  عمج  اذإ  ماعطلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4

.همایقلا موی  نوعبشی  نیذلا  کئلوأ  ربص  عاج و  يوط و  نمل  یبوط  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  هرخآ ، یف  دمح  ،و  هلّدأ یف  ّیمـس  و 
ردصملا ص 461) )
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دوش یم  جراـخ  ربـق  زا  نوچ  هک  نآ  زج  دراد ، یمن  تسود  ار  ناـمهیم  اـیند  رد  ینمؤم  چـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1)
هک تسا  ینمؤم  وا  دیوگ : یکلم  سپ  .تسین  ربمایپ  زج  وا  دـنیوگ : یم  رـشحم  لها  دـشاب و  یم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  وا  تروص 

« .دوب دهاوخن  تشهب  زج  يریسم  ار  وا  سپ  دراد  یم  یمارگ  دراد و  تسود  ار  نامهیم 

یقالخا و تاروتسد  نیمه  دوبن  نآ  ...و  یفطاع  یقالخا و  تاروتسد  زج  یلیلد  چیه  مالـسا  تیناقح  تابثا  يارب  رگا  دیوگ : فلؤم 
.دوب یفاک  نآ  تیناقح  تابثا  يارب  یفطاع  یقوقح و 

رهش نآ  زا  ات  تسا  رهش  نآ  لها  نامهیم  دوش  یم  يرهـش  دراو  یـصخش  هک  یماگنه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  (2)
دننک هدامآ  وا  يارب  ییاذغ  نانآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  دریگب ، هزور  دوخ  نابزیم  هزاجا  نودب  نامهیم  تسین  حیحـص  ددرگ و  جراخ 

دشاب و هتـشاد  ییاذغ  هب  لیم  نامهیم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دریگب  هزور  نامهیم  هزاجا  نودب  دیابن  زین  هناخ  بحاص  ددرگ و  دساف  و 
« .دیامن يراددوخ  دنکب و  ار  نابزیم  لاح  هظحالم 

« .دوب دهاوخ  هقدص  نآ  زا  دعب  و  تسا ،] زیاج   ] موس مود و  زور  ،و  تسا مزال  قح و  لوا  زور  تسا : زور  هس  ینامهیم  : » دومرف (3)و 
یماو هاـنگ  هب  ار  وا  هنوگچ  دـش : هتفگ  .دراداو » هاـنگ  هب  ار  دوخ  ردارب  اـت  دـهد  همادا  ار  دوخ  یناـمهیم  یـسک  دـیابن  : » دومرف سپس 

ار وا  هک  دشاب  هتشادن  يزیچ  هناخ  بحاص  هک  دنامن  ردق  نآ  : » دومرف دراد ؟

237  : ص

رظنیف ردبلا  هلیل  رمقلاک  ههجو  هربق و  نم  موقی  ّالإ و  فیضلا  ّبحی  نمؤم  نم  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  ...راحبلا  (1 - ) 1
هّنجلا لخدی  نأ  ّالإ  هل  لیبسال  فیضلا و  مرکی  فیضلا و  ّبحی  نمؤم  اذه  کلم : لوقیف  لسرم ، ّیبنّالإ  اذه  ام  نولوقیف : عمجلا  لهأ 

هقزرب و لزنی  فیـضلا  لاق : هّیدـهلا ؟ کلت  ام  و  اولاـق : ًهّیدـه  مهیلا  يدـهأ  اریخ  موقب  هّللادارا  اذإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق  و 
( ردصملا  ) .تیبلا لهأ  بونذب  لحتری 

لحری یّتح  هنید  لهأ  نم  اهب  نم  یلع  فیـض  وهف  ًهدـلب  لجرلا  لخد  اذإ  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع  ...راـحبلا  (2 - ) 2
ّالئل مهفیض  نذإب  ّالإ  اوموصی  نأ  مهل  یغبنیال  مهیلع و  دسفیف  یـشلا ء  هل  اولمعی  ّالئل  مهنذإب  ّالإ  موصی  نأ  فیـضلل  یغبنیال  و  مهنع ،

جراحبلا 75/462)  ) .مهناکمل هکرتیف  ماعطلا  یهتشیف  مهمشتحی 
اّهناف کلذ  دـعب  ام  و  هزیاج [  ] ثلاثلا یناثلا و  ّقح و  موی  لّوأ  هثالث  هفایـضلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...راـحبلا  (3 - ) 3

: لاق همثؤی ؟ فیک  هّللا و  لوسر  ای  لیق : همثؤی  یّتح  هیخأ  یلع  مکدحأ  ّنلزنیال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  ّمث  هیلع  اهب  قّدصت  هقدص 
ردصملا ص 463)  ) .هیلع قفنی  ام  هدنع  نوکیال  یّتح 
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« .دیامن نیمأت 

هانگ سلاجم  زا  زیهرپ  - 18

رایـسب دشاب  كاپ  هانگ  داسف و  یگدولآ و  زا  دشاب و  ادخ  يایلوا  مالـسا و  دـییأت  دروم  هک  یـسلاجم  نامز  نیا  رد  دـیوگ : فدـلوم 
نیموصعم نانخـس  نآرق و  تاـیآ  قباـطم  ار  سلاـجم  بادآ  طیارـش و  تسا  بوخ  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  .تسا  باـیمک 

.ددرگ نشور  تقیقح  نیا  ات  مینک  نایب  مالسلا  مهیلع 

نآ لها  ترـسح  هیام  تمایق  زور  تسین و  نآ  رد  يریخ  دشابن  ادـخ  دای  نآ  رد  هک  یـسلجم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا 
زا نآ  لها  هک  نآ  زج  درادن ، يریخ  امـش  يّرـس ] ریغ  و   ] يّرـس تاعامتجا  زا  يرایـسب  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .دوب  دـهاوخ 

يدونشخ يارب  رگا  يدارفا  نینچ  .دنیوگب  نخـس  دنمدوس  ریخ و  ياهراک  ماجنا  ای  مدرم و  نیب  حالـصا  ای  ارقف و  هب  کمک  هقدص و 
« .مینک اطع  ار  یگرزب  شاداپ  نانآ  هب  ام  هک  تسا  دوز  دنشاب  هدش  عمج  مهدرگ  هدشدای  روما  ماجنا  دنوادخ و 

رفن هس  هک  تسین  یـسلجم  چیه  دشاب و  یم  هاگآ  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  : » دیامرف یم  ای  و 
نیمجنپ دنوادخ  دنـشاب  هدش  عمج  نآ  رد  رفن  راهچ  رگا  دوب و  دهاوخ  نانآ  نیمراهچ  دنوادخ  هک  نآ  زج  دنـشاب  هدش  عمج  نآ  رد 

نانآ اب  دـنوادخ  دنـشاب  هدـش  عمجرتشیب  ای  رتمک و  رگا  دـشاب و  یم  نانآ  نیـشمش  وا  دنـشاب  هدـش  عمج  رفن  جـنپ  رگا  تسا و  نانآ 
« .دشاب یم  اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  انامه  دومن ؟ دهاوخ  هاگآ  شیوخ  لامعا  هب  ار  نانآ  تمایق  رد  دوب و  دهاوخ 

دنیشنب و دوخ  بسانم  ياج  رد  دتسرفب و  مالس  تیحت و  نآ  لهارب  دیاب  دوش  یم  یسلجم  دراو  هک  یسک  تسا : هدمآ  تایاور  رد  و 
نیا هب  دنوادخ  .دننک  زاب  اج  وا  يارب  دنهدب و  خساپ  ار  وا  مالس  تیحت و  دیاب  زین  سلجم  نآ  لها  دشاب ؛ یضار  سلجم  نآ  نییاپ  هب 
يارب : ] دوش یم  هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف : یم  نانمؤم  هب  هدومن و  هجوت  یقـالخا  هلأـسم 

دوخ ياج  زا  دوش : یم  هتفگ  نوچ  دـهد و  شیاشگ  امـش  هب  دـنوادخ  ات  دـینک  زاب  اج  نانآ  يارب  دـیاب  امـش  دـینک  زاب  اـج  نیدراو ]
هب دیوش ] هدامآ  داهج  ای  زامن و  يارب  ای  و   ] دیورب شیوخ  ياه  هناخ  هب  دینک و  تکرح 
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امـش لامعا  هب  وا  دومن و  دـهاوخ  اطع  يرتشیب  تاجرد  ار  شناد  نامیا و  لها  دـنوادخ  .دـییامن  كرت  ار  سلجم  دـینک و  هجّوت  نآ 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  ّمها  هب  راصتخا  تهج  هب  تسا  ناوارف  سلاجم  بادآ  دیوگ : فلوم  .تسا » هاگآ 

دوش سلجم  نآ  دراو  تسا  مارح  هدشن  توعد  سلجم  نآ  هب  هک  یسک  تسا ، هدش  لیکشت  یـصاخ  هدع  يارب  هک  یـسلجم  - 1(1)
.دنک تمالم  ار  دوخ  دیاب  دوش  عقاو  ضارتعا  دروم  رگا  و 

دای هب  نآ  لها  يدـید  رگا  سپ  .رگنب  تقد  هب  ار  سلاجم  : » دومرف دوخ  دـنزرف  هب  نامقل  ترـضح  سلاجم  باختنا  دروم  رد  - 2(2)
دش و دهاوخ  هدوزفا  نآ  هب  دوب و  دهاوخ  دـنمدوس  سلجم  نآ  رد  وت  ملع  یـشاب  ملاع  وت  رگا  هک  ارچ  نیـشنب ؛ نانآ  اب  دنتـسه  ادـخ 

نآ زا  زین  وت  دتسرف و  ورف  نانآ  رب  یتمحر  دنوادخ  دیاش  دومن و  دنهاوخ  دنم  هرهب  دوخ  ملع  زا  ار  وت  نانآ  یشاب  نادان  لهاج و  رگا 
وت شناد  ملع و  یـشاب  ملاع  رگا  هک  وشم ، نیـشنمه  نانآ  اب  دننادان  لهاج و  یمدرم  سلجم  نآ  لها  يدید  رگا  .يدرگ و  دنم  هرهب 

.دوزفا دنهاوخ  وت  لهج  رب  نانآ  یشاب  لهاج  رگا  تشاد و  دهاوخن  يدوس  وت  يارب 

« .يوش تبوقع  نآ  لومشم  زین  وت  دتسرف و  ورف  اهنآ  رب  یتبوقع  تبکن و  دنوادخ  دیاش  و 
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سانلا و نیب  حالـصا  وأ  فورعم  وأ  ٍهقدـصب  رمأ  نم  ّالإ  مهیوجن  نم  ریثک  یف  ریخال  هناحبـس : هّللا  لاق  سلاـجملا  بادآ  - 18(1 - ) 1
تاوامسلا و یف  ام  ملعی  هّللا  ّنأ  رت  ملأ  هناحبـس : لاق  و  ( 114  / ءاسنلا  ) .امیظع ارجأ  هیتؤن  فوسف  هّللا  تاضرم  ءاغتبإ  کلذ  لـعفی  نم 

امنیأ مهعم  وه  ّالإ  رثکأ  کلذ و ال  نم  یندأ  الو  مهـسداس  وه  ّالإ  ٍهسمخال  مهعبار و  وه  ّالإ  هثلث  يوجن  نم  نوکی  ام  ضرـألا  یف  اـم 
یف اوحّـسفت  مکل  لـیق  اذإ  اونمآ  نیذـلا  اـهّیأ  اـی  هناحبـس : لاـق  .میلع و  یـش ء  ّلـکب  هّللا  ّنإ  هماـیقلا  موی  اولمع  اـمب  مهئّبنی  ّمث  اوناـک 
امب هّللا  تاجرد و  ملعلا  اوتُوا  نیذـلاو  مکنم  اونمآ  نیذـلا  هّللا  عفری  اوزـشناف  اوزـشنا  لـیق  اذا  مکل و  هّللا  حـسفی  اوحـسفاف  سلاـجملا 

(7  / هلداجم  ) .ریبخ نولمعت 
نإ ّکناف  مهعم  سلجاف  ّلجوّزع  هّللا  نورکذـی  اموق  تیأر  نإف  کنیع  یلع  سلاجملارتخا  ّینب  ای  هنبإل : نامقل  لاـق  ...راـحبلا  (2 - ) 2

تیأر اذإ  مهعم و  کّمعتف  همحرب  مهّلظی  نا  هّللا  ّلعل  كوملع و  ًالهاج  تنک  نإ  املع و  کنودـیزی  کملع و  کـعفنی  اـملاع  کـت 
نأ هّللا  ّلعل  ًالهج و  کنودـیزی  ًالهاج  کت  نإ  کملع و  کعفنیال  اـملاع  کـت  نإ  کـّنإف  مهعم  سلجت  ـالف  هّللا  نورکذـیال  اـموق 

راحبلا ج 75/466)  ) .مهعم کّمعتف  ٍهبوقعب  مهلّظی 
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ار شیوخ  زج  دندش  تناها  رگا  مدرم  زا  هورگ  دـنچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 3(1)
« ...دوش یسلجم  لخاد  توعد  نودب  هک  یسک  - 1 دننک : تمالم  دیابن 

هب رگا  دوش  یم  یسلجم  دراو  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  سلاجم ، رد  نتسشن  دورو و  بادآ  دروم  رد  - 4(2)
« .دنتسرف یم  دورد  وا  رب  هکئالم  ادخ و  تسا  هتسشن  سلجم  نآ  رد  ات  دشاب ، یضار  سلجم  نآ  نییاپ 

هک یسلجم  نییاپ  رد  هک  یشاب  یضار  ینک و  مالس  ینک  یم  دروخرب  یناملـسم  ره  هب  هک  تسا  نیا  عضاوت  ياه  هناشن  زا  : » دومرف و 
« .ینیشنب يوش  یم  دراو 

گرم زا  سپ  تایح و  نامز  رد  مدرم ، يا  : » دومرف يرگید  لباقم  نتساخرب  مایق و  درومرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 5(3)
لباقم رد  دوخ  نتـسشن  لحم  زا  یـسک  : » دومرف سپـس  .دیراد » مدقم  نارگید  رب  ار  نانآ  دینک و  میظعت  مارکا و  نم  تیب  لها  هب  نم 

« .نم تیب  لها  لباقم  رد  زج  دزیخنرب  يدحا 

تشگزاب هشبح  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبرفعج  نوچ  : » دومرف نمؤم  تروص  ندیسوب  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 6(4)
« .دیسوب ار  وا  مشچ  ود  نیب  دومن و  تاقالم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

سلاجم رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سلاجم ، رد  تناما  تیاعر  دروم  رد  - 7(5)
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بهاذلا مهـسفنا : ّالإ  اومولی  الف  اونیهأ  نإ  هینامث  ّیلع  ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  اّیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یـصوأ  ...راحبلا  (1 - ) 1
یف نینثإ  نیب  لخادـلا  و  مائللا ، نم  لضفلا  بلاط  و  هئادـعأ ، نم  ریخلا  بلاط  و  تیبلا ، ّبر  یلع  ّرمأتملا  و  اهیلإ ، عدـی  مل  ٍهدـئام  یلا 

راحبلا  ) .هنم عمسی  نم ال  یلع  ثیدحلاب  لبقملا  و  لهأب ، هل  سیل  سلجم  یف  سلاجلا  و  ناطلسلاب ، ّفختـسملا  و  هیف ، هالخدی  مل  ّرس 
ج 75/464)

موقی و یّتح  هیلع  نّولصی  هتکئالم  هّللا و  لزی  مل  سلجملا  نم  فرشلا  نودب  یضر  نم  مالسلا :  هیلع  يرکسعلا  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2
ردصملا ص 466)  ) .سلجملا فرش  نود  سولجلا  و  هبّرمت ، نم  ّلک  یلع  مالسلا  عضاوتلا : نم  مالسلا :  هیلع  لاق 

، مهولّـضف مهومرکأو و  يدـعب  نم  یتایح و  یف  یتیب  لهأ  اومّظع  سانلا  اهّیأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (3 - ) 3
راحبلا ج 75/467)  ) .یتیب لهأل  ّالإ  ٍدحأل  هسلجم  نم  موقی  نأ  دحأل  ّلحیال  ّهناف 

.هینیع نیب  لّبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هاّقلتف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبأ  نبرفعج  مدـق  مالـسلا :  هیلع  یلع  لاق  ...راحبلا  (4 - ) 4
( ردصملا )

هیخأ نع  لاـقوا : نمؤم  نع  رثوی  نأ  نمؤمل  ّلـحی  ـال  هناـمألاب و  سلاـجملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ...راـحبلا  (5 - ) 5
( ردصملا  ) .احیبف نمؤملا 
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« .دیوگب ار  دوخ  نمؤم  ردارب  بیع  ای  دهد و  لیضفت  يرگید  رب  ار  دوخ  یسک  تسین  حیحص  دوش و  يراد  تناما  دیاب 

: وـگب  ] سلجم ناـیاپ  رد  : ] دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  اـه  نآ  هراـفک  سلجم و  لـها  ياـه  شزغل  دروـم  رد  - 8(1)
« .یلرفغا ّیلع و  بت  ّبر  تنا  ّالإ  هلإال  كدمحب  ّمهللا و  کناحبس  »

رد : » دومرف و  .دنیـشنب » وا  ياج  هب  يرگید  دینک و  دنلب  دوخ  ياج  زا  ار  یـسک  دـیابن  : » دومرف نیـسلاج  قح  تیاعر  دروم  رد  - 9(2)
« .دنیشنب رفن  ود  نیب  هزاجا  نودب  درادن  قح  یسک  : » دومرف و  .دیهد » ياج  نارگید  هب  سلاجم 

دای ام  دای  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  ترسح  بجوم  تمایق  رد  دوشن  ام  دای  ادخ و  دای  نآ  رد  هک  یـسلجم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« .دوب دهاوخ  ناطیش  دای  ام  نانمشد  دای  دشاب و  یم  ادخ 

هّزعلا ِّبر  ّکبر  ناحبس  : » دیوگب سلجم  نآ  زا  نتـساخرب  ماگنه  دیاب  دشاب  هدومن  ادا  ار  سلجم  قح  دهاوخ  یم  سکره  : » دومرف و 
« .نیملاعلا ّبر  هللادمحلا  نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفصی و  اّمع 

يایلوا بیاصم  لیاضف و  رکذ  ادخ و  رکذ  سلاجم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 10(3)
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ّیلع و بت  ّبر  تنا  ّـالإ  هلإ  ـال  كدـمحب  مهّللأ و  کناحبـس  سلجملا : هراـفک  ّنإ  هـلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  لاـقو  ...راـحبلا  (1 - ) 1
اوحّـسفت و نکلو  رخآ  هیف  سلجی  هسلجم و  نع  لـجرلا  ماـقی  نأ  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یهن  ...راـحبلا  ردـصملا )  ) .یلرفغا

ردصملا ص 468)  ) .اهنذإب ّالإ  نیلجرلا  نیب  لجرلا  سلجی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یهن  .اوعّسوت و 
سلجملا کلذ  ناک  ّالإ  انورکذی  مل  هّللا و  اورکذی  مل  سلجم  یف  موق  عمتجإ  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  قداصلا  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2

( ردصملا ) .ناطیشلا رکذ  نم  انّودعرکذ  هّللارکذ و  نم  انرکذ  ّنإ  مالسلا :  هیلع  رقابلا  لاق  ّمث  .همایقلا  موی  مهیلع  ًهرسح 
اّمع هّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس  : » هسلجم نم  مایقلا  دارا  اذإ  لـقیلف  یفوـألا  لاـیکملاب  لاـتکی  نا  دارأ  نم  مالـسلا :  هیلع  لاـق  3)و  - ) 3
قلح یلع  نوّرمی  هکئالملا  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  ...راحبلا  .نیملاعلا » ّبر  هّلل  دمحلا  نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفـصی و 
نیأ یتکئالم  ای  یلاعت : هّللا  لوقی  ءامـسلا  یلإ  اودعـص  اذإف  مهئاعد  یلع  نونمّؤی  مهئاکبل و  نوکبی  مهـسوؤر و  یلع  نوموقیف  رکذلا 

کنوسّدـقی و کنودّـجمی و  کنوّحبـسی و  اماوقأ  انیأرف  رکذـلا  سلاجم  نم  اسلجم  انرـضح  اـّنإ  اـّنبر  اـی  نولوقیف : ملعاوه  و  متنک ؟
ّنإ اّنبر  نولوقیف : نوفاخی  اّمم  مهتنمآ  مهل و  ترفغ  دق  ّینأ  مکدهشأ  مهنع و  اهووزأ  یتکئالم  ای  هناحبس : هّللا  لوقیف  كران  نوفاخی 

راحبلا ج  ) .مهـسیلج مهب  یقـشیال  نم  نیرکاذـلا  ّناف  مهل ، هتـسلاجمب  هل  ترفغ  دـق  یلاعت : هّللا  لوقیف  كرکذـی  مل  ّهنإ  انالف و  مهیف 
(75/468
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دننک یم  هیرگ  نانآ  هیرگ  هارمه  دنتسیا و  یم  نآ  لها  رـس  يالاب  دننک  یم  دروخرب  رکذ  سلاجم  هب  نوچ  هکئالم  انامه  : » دومرف وا 
يا دـیوگ : یم  نانآ  هب  تساهنآ  لاـح  هب  رتاـناد  هک  دـنوادخ  دـنور  یم  ـالاب  نامـسآ  هب  نوچ  دـنیوگ و  یم  نیمآ  ار  ناـنآ  ياـعدو 

هک میدـید  ار  يا  هدـع  میدومن و  تکرـش  رکذ  سلاجم  زا  یـسلجم  رد  ام  اراگدرورپ ، دـنیوگ : یم  نانآ  دـیدوب ؟ اجک  نم ، هکئالم 
: دیامرف یم  دنوادخ  سپ  .دندوب  ساره  رد  وت  باذع  زا  دندرک و  یم  ار  وت  سیدقت  دیجمت و  حیبست و 

باذـع زا  مدیـشخب و  ار  نانآ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  متـشادرب و  نانآ  همه  زا  ار  دوخ  باذـع  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  هکئالم ، يا 
ار وت  رکذ  دومنن و  هبوت  و   ] درکن دای  ار  وت  هک  دوب  زین  راکهانگ  نـالف  ناـنآ  نیب  دـنیوگ : یم  هکئـالم  سپ  .مداد  رارق  ناـما  رد  دوخ 

نیب سکره  هک  دنتسه  یناسک  نم  نیرکاذ  هک  ارچ  مدیشخب ؛ مناگدنب  اب  تسلاجم  تهج  هب  زین  ار  وا  نم  دوش : یم  باطخ  تفگن .]
« .تفای دهاوخ  تاجن  دشاب  نانآ 

رب امش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » دومرف اذغ  هرفس  رانک  رد  سلجم و  رد  نتـسشن  یگنوگچ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 11(1)
ياهاپ زا  یکی  اذغ  هرفس  رس  رب  زگره  دنیشنب و  دنیـشن  یم  دوخ  يالوم  لباقم  رد  هک  یمالغ  دننامه  دیاب  دنیـشن  یم  اذغ  هرفـس  رس 

« .دشاب یم  دنوادخ  مشخ  دروم  هک  دنیشنن  وناز  راهچ  دهدن و  رارق  يرگید  يور  رب  ار  دوخ 

تسا و یتفارـش  ار  يزیچ  ره  : » دـیامرف یم  سلجم  رد  نتـسشن  یگنوـگچ  هراـب  رد  رین  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 12(2)
« .دننیشنب هلبق  هب  ور  نآ  لها  هک  تسا  یسلجم  سلاجم  نیرت  فیرش 

نآ زا  یسک  دوش و  ناسنا  تیاده  تاجن و  هلیسو  هک  یسلجم  هراب  رد  - 13(3)
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يدحإ مکدحأ  ّنعـضیال  و  دـبعلا ، هسلج  سلجیلف  ماعطلا  یلع  مکدـحأ  سلج  اذإ  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  ...راحبلا  (1 - ) 1
راحبلا ج 75/469)  ) .اهبحاص تقمی  هّللا و  اهضغبی  هسلج  اّهنإف  ّعبریو  يرخألا  یلع  هیلجر 

( ردصملا  ) .هلبقلا هب  لبقتسا  ام  سلاجملا  فرشأ  ّنإ  افرش و  یش ٍء  ّلکل  ّنإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ...راحبلا  (2 - ) 2
[ يذـلا  ] سلجملا اذـه ، لوقی : وه  ّصقی و  ّصاقب  تررم  ّینإ  مالـسلا :  هیلع  هّللا  دـبعیبال  تلق  ریثک : نبداـبع  لاـق  ...یفاـکلا  (3 - ) 3

مارکلا يوس  نیحاّیس ، هکئالم  هّلل  ّنإ  هرفحلا ، مهاتسأ  تأطخأ  تاهیه  تاهیه  مالسلا  هیلع  هّللادبعوبأ  لاقف  لاق : .سیلج  هب  یقـشیال 
اوداع اوماق  اذإف  مهعم  نوهّقفتیف  نوسلجیف ، مکتجاح  متبـصأ  دقف  اوفق  اولاق : دّمحم  لآ  ادّمحم و  نورکذـی  ٍموقب  اّورم  اذإف  نیبتاکلا ،

.سیلج هب  یقشیال  يذلا  سلجملا  کلذف  مهبئاغ  اودهاعت  مهزئانج و  اودهش  مهاضرم و 
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مدید ار  زادرپ ) غورد   ) زادرپ هّصق  رفن  کی  نم  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریثک  نبدابع  هک  هدش  تیاور  دنیبن  یبیـسآ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .دوش  یمن  هارمگ  دنک و  یمن  تراسخ  دنیـشنب  نآ  رد  سک  ره  هکتـسا  يا  هسلج  نم  هسلج  تفگ : یم  هک 

.تسا هتفگ  نخس  طلغ  هب  زین  وا  يدرک و  هابتشا  وت  تاهیه  تاهیه ، : » دومرف

دننک یم  دروخرب  یسلجم  هب  نوچ  دننک و  یم  تکرح  نیمز  يور  هک  هدومن  قلخ  نیبتاک  مارک  زا  ریغ  ار  يا  هکئالم  دنوادخ  انامه 
هب هک  دـینک  فّقوت  دـنیوگ : یم  رگیدـکی  هب  دـننک  یم  نایب  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  بیاصم  لیاضف و  نآ ، لـها  هک 
نآ لها  هک  یماگنه  دنهد و  یم  ارف  شوگ  سلجم  نآ  هدنیوگ  نانخس  هب  دننیشن و  یم  سلجم  نآ  رد  سپ  .دیدیـسر  دوخ  تجاح 

دقفت نانآ  نیبیاغ  لاوحا  زا  دننک و  یم  عییـشتار  نانآ  ياه  هدرم  دنور و  یم  نانآ  نارامیب  تدایع  هب  نانآ  دنوش  یم  قّرفتم  سلجم 
« .دنیامن یم 

[.« دبای یم  تیاده  و   ] دوش یمن  هارمگ  دنک  تکرش  نآ  رد  سکره  هک  یسلجم  تسا  نیا  : » دومرف سپس 

ندش هدنز  بجوم  هک  دیورب  رگیدکی  ترایز  هب  : » دومرف دوخ  نایعیش  هب  ناتـسود ، رادید  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 14(1)
« .دیامن یم  نابرهم  رگیدکی  اب  ار  امش  ام  ثیداحا  دوب و  دهاوخ  ام  ثیداحا  رکذ  امش و  ياه  لد 

هجوت ام  نانخـس  هب  رگا  تفای و  دیهاوخ  تاجن  دینک و  یم  ادیپ  دشر  دینک  هجوت  ام  نانخـس  ثیداحا و  هب  امـش  رگا  : » دومرف سپس 
هدهع هب  ار  امش  تاجن  تنامـض  نم  تروص  نآ  رد  هک  دینک  لمع  دیریگب و  ار  ام  ثیداحا  سپ  .دیوش  یم  كاله  هارمگ و  دینکن 

« .مریگ یم 

، نامز نیا  سلاجم  رتشیب  عضو  هدش و  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  دیوگ : فلؤم 

243  : ص

مکـضعب فطعت  انثیداحأ  انثیداحأل و  ارکذ  مکبولقل و  ءایحإ  مکترایز  یف  ّنإف  اوروازت  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ...یفاـکلا  (1 - ) 1
ردصملا ص 186)  ) .میعز مکتاجنب  انأ  اهب و  اوذخف  متکله  متللظ و  اهومتکرت  نإ  متوجن و  متدشر و  اهب  متذُخا  نإف  ٍضعب  یلع 
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.تسا هلصاف  گنسرف  نارازه  نودرگ  هام  ات  نم  هام  نایم  هک  تسا  نشور 

میبای و تاجن  تلفغ  تلاهج و  ياه  یکیرات  زا  دـنک و  ادـیپ  رییغت  ام  لاح  وا  يایلوا  ادـخ و  ياه  هدومرف  هب  هجوت  اب  هک  میراودـیما 
.مینک کیدزن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  هسدقم  راونا  هب  ار  دوخ 

ترفاسم بادآ  - 19

: دیامن هجوت  يروما  هب  تسا  بحتسم  دراد  رفس  هدارا  هک  یسک  (1)

؛ دزاس علطم  ار  دوخ  ناردارب  - 1

، دیامن زیهرپ  هبنـشراهچ  هبنـشود و  هعمج و  ياهزور  رد  ترفاسم  زا  دنک و  ترفاسم  هبنـش  هس  ای  هبنـش و  جنپ  ای  هبنـش و  زور  رد  - 2
جاودزا و ترفاسم و  زین  دشاب  برقع  رد  رمق  هک  يزور  رد  دورب و  ترفاسم  هب  دهاوخ  یم  يزور  ره  رد  دهدب و  هقدص  هک  نآ  زج 

.تسین نآ  رد  يریخ  هک  دیامنن  ییوشانز 

: دیوگب نآ  زا  سپ  دـناوخب و  زامن  تعکرود  دـهدب و  هقدـص  دـناوخب و  ار  دـمح  هروس  یـسرکلا و  هیآ  تکرح  يادـتبا  رد  - 3(2)
هعیـشلا ج 13/345 دنتـسم   ) .یلمع همتاـخ  یتناـما و  یترخآ و  ياـیند و  یتـّیرذ و  یلاـم و  یلها و  یـسفن و  کعدوتـسأ  ّینا  ّمهّللا  »

.دناوخب زین  يرگید  ياعد  و  هیقفلا ج 2/177 ) یفاکلا ج 4/283 

لاح رد  دـهدب و  هقدـص  دروخ  یم  هک  ییاذـغ  زا  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  دوش  یم  هدایپ  هک  یماگنه  دـنکن و  ترفاسم  اـهنت  - 4
.دناوخب اعد  تغارف  لاح  رد  حیبست و  لمع  لاح  رد  نآرق و  تکرح 

ردصملا ص 348)  ) .دنکن تکرح  بش  لوا  - 5

244  : ص

هّللا و هّبحی  سیمخلا  موی  لوقی : سیمخلا و  مویرفاسی  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  دنتـسملا : رفـسلا  بادآ  - 19(1 - ) 1
دیدـحلا هیف  هّللا  نالأ  يذـلا  مویلا  ّهناف  ءاثلثلا  موی  اهبلط  سمتلیلف  جـئاوحلا  هیلع  ترّذـعت  نم  صفح : هیاور  یف  و  هتکئـالم ، هلوسر و 

 . مالسلا هیلع  دوادل 
نم امؤش  مظعأ  موی  ّيأو  راّزخلا : هحیحـص  یفف  نینثإلا  موی  یف  ـال  هجاـح و  یف  هعمجلا  موی  جرختـال  یمعثخلا : هیاور  یف  2)و  - ) 2

: نارمح نبدّـمحم  هیاور  یف  .ءاثلثلا و  موی  اوجرخا  اوجرخت و  اّنع ال  یحولا  عفترا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  انّیبن  هیف  اندـقف  نینثـألا  موی 
(347  / نساحملا دنتسملا ج 13/344   ) .ینسحلاری مل  برقعلا  یف  رمقلا  جّوزت و  رفاس و  نم 
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یسورع دقع و  سلاجم  راعشا 
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دـقع و سلاـجم  هک  میدومن  رکذ  ار  يراعـشا  مارح  عورـشمریغ و  ياـه  هماـنرب  زا  يریگولج  يارب  باـتک  ناـیاپ  رد  دـیوگ : فلؤم 
.درادهگن رود  هانگ  زا  ار  سلاجم  نآ  ناگدنوش  داش و  ار  یسورع 

! تسا كرابم 

تسا كرابم  الاعت  راگدرک  ضیف  نیو  تسا  كرابم  اویش  فطاوع و  رپ  نشج  نیا 

تسا كرابم  ارجا  هدش  نوچ  عرش  نوناق  تسا  دّمحم  نید  ِّتنُس  جاودزا  نیا 

تسا كرابم  اناد  رورنه و  مدرم  رب  تسا  تداعس  ریخ و  هیام  جاودزا  نیا 

تسا كرابم  اج  ره  هب  تسه  ریخ  رما  نیا  دوب  رشب  لسن  ترثک  جاودزا  زا 

تسا كرابم  اپرب  هدش  شوخ  نشج  هک  نونکا  دوش  اپ  هب  يداش  سلجم  جاودزا  زا 

تسا كرابم  اتمه  ورسمه  لاّصتا  نیا  دوب  ناوج  ابیز  ود  لاصو  بش  بشما 

تسا كرابم  الوم  تیالو  وترپ  رد  دنمجرا  لیماف  ود  دنا  هدومن  تلصو 

تسا كرابم  اّبحَا  هلمج  ناتسود و  رب  زیزع  لگ  هتسد  ود  دنمهوکش  نشج 

تسا كرابم  اوقت  تمصع و  یگتسبمه  داب  هتسجخ  ار  نیتم  هام  رهم و  دنویپ 

تسا كرابم  ام  رب  همه  ناترهم  زاربا  دوش  یم  ریدقت  رکشت و  ناتسود  زا 

تسا كرابم  اپارس  راختفا  رپ  ینشج  دینز  فک  داماد  ینامداش  رهب  زا 

تسا كرابم  ابید  سلطا و  سابل  وا  رب  دینز  يرت  مکحم  فک  کی  سورع  رهب 

تسا كرابم  اهلگ  هک  تسا  لگ  داماد  تسا  نشور  مزب  نیا  لگ  ياه  هتسد  هب  دنچره 

تسا كرابم  انعر  لگ  يا  تنشج  هکوگ  رب  شخر  رب  هسوب  نزب  نیبب و  ار  داماد 

تسا كرابم  الاو  هداوناخ  ود  نیا  رب  رورسرپ  نشج  نیا  هک  وگ  کیربت 

تسا كرابم  ایوگ  قطنم  هب  نوچ  دنیوگ  زیخ  ياپ  هب  نازیزع  يافص  رب  داماد 

تسا كرابم  اباب  ردام و  هب  تیداماد  يا  هتشگ  داماد  هک  دیما  هیام  يا 
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تسا كرابم  اشامت  هب  تدیوگ  هدننیب  وُتف  يا  سکع  ریگب  دوب  دای  رهب  زا 

تسا كرابم  اقآ  مناخ و  رهب  مزب  نیا  ام  مالس  دورد و  گرزب  کچوک و  رب 
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تسا كرابم  اراوگ  بوخ و  تساه  هویم  نیا  شیوخ  ماک  ینیریش  هلمج ز  دینک  نیریش 

تسا كرابم  روهط و  هک  ناتسود  رهب  ریگرب  ار  راد  هتسپ  ینتسب  رایب  نوسراگ 

تسا كرابم  اجنیا  زا  ددرگن  یسک  جراخ  دوش  یم  هدامآ  نانامهیم  ماش  ات 

تسا كرابم  اکوک  یسپپ و  تسه و  دالاس  تسا  رضاح  گرب  ولچ  اب  بابک  هجوج 

تسا كرابم  ّالوت  لها  هزیاج ز  نیا  یشرافس  دشاب  يراق  جاح  ماعنا 

تسا كرابم  اضما  هدش  رگا  کِچ  ياپ  رد  فطلز  ار  هدنناوخ  تکاپ  دینک  يدقن 

! ریگب نز 

ریگب ینییآ  كاپ  زا  نایمالسا  زا  توعد  ریگب  ینید  سلجم  يریگب  یهاوخ  رگا  نشج 

ریگب ینییزت  ّرُد  نوچمه  شوگ  رد  نخس  نیا  جاودزا  نک  ورب  ییاهنت  هظحل  نیا  ات  هک  يا 

ریگب ینیگمغ  عفر  مه  یمرگرس و  یپ  نز  دوب  نالیو  فرط  ره  درادن  نز  ناسنا  هکات 

ریگب ینیگنس  زازعا و  یپ  نز  درُجم  يا  جاودزا  دیامن  دیاب  دوش  غلاب  ناوج  ره 

ریگب ینیب  شوخ  هار  وش  لمع  درم  نم  ناج  منک  یم  یهاوخریخ  مزیزع  میوگ  نم  هچ  ره 

ریگب ینیریش  وت  ددرگ  ام  مِاک  نیریش  هک  ات  رارقرب  یسورع  نشج  نک  دوز  ریگب و  نز 

ریگب ینیچلگ  هب  نز  کی  نابغاب  نوچ  نک  یعس  تست  هار  ياشگهر  ردارب  نم  دومنهر 

ریگب ینیچ  ورب  سک  زا  سرتم  یهاوخ  يا  هغیص  افو  اب  قیفر  يا  يزاُجم  يدقع  نز  راچ 

ریگب ینیب  یم  وچ  دوخ  رب  نوزف  دشاب  ناشجرخ  متسیس  کی  دوب  يزاریش  ینارهط و  تخد 

ریگب ینیوزق  یتشر و  ورب  یهاوخ  یمن  رگ  تسا  یناشاک  یمق  نوچ  يراوزبس  يدهشم و 

ریگب ینییان  يدزی و  ورب  تمسق  دشن  رگ  بیجن  اناد و  ود  ره  یکارا  یناهفصا و 

ریگب ینیمارو  تخد  رگا  یهاوخ  یم  هویم  ير  رهش  رد  ورب  یهاوخ  رگا  دمآراک  تخد 

ریگب ینیچراد  ياچ  ور  شیمرگ  عفر  رهب  مومع  هاوخلد  تسا  يزاوها  یسابعردنب و 
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ریگب ینیمیس  کیش و  دشاب  هک  یناریمش  ای  جرک  يوس  ورب  دهاوخ  تلد  یقالیی  هک  رگ 

ریگب ینیف  ورب  یهاوخ  یم  بوخ  رانا  رگ  رینپ  تسام و  دروآ  تیارب  يزیربت  تخد 

ریگب ینیچ  ینوپاژ و  رگا  یهاوخ  یجراخ  هیروس  رصم و  دادغب و  ورب  یهاوخ  برع  رگ 

ریگب ینیشام  غرم  دشابن  رگ  یمسر  غرم  رارقرب  نک  ار  نشج  ردارب  يا  نک  یتمه 

ریگب ینیمالم  دشاب  یمن  را  لیتسا  فرظ  روخم  مغ  نادنچ  تسین  مه  یلدنص  زیم و  هک  رگ 
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ریگب ین  ین  کی  هلاسره  نتشیوخ  تسد  يور  نک  دیلوت  ورب  یناوتب  هچ  ره  روالد  يا 

ریگب ینیس  رد  وت  ییاچ  یناویل و  ینتسب  ناتسود  يارب  زا  روایب  وئاکاک  ریش و 

ریگب ینیمضت  ياه  کچ  دشن  رگ  يدقن  لوپ  وشم  در  يریگن  تماعنا  هک  ات  يراق  جاح 

دشاب رایسب  افص  سلجم  نیا  رد 

دشاب راونالا  علطم  نیا  رگم  دشاب  رایسب  افص  سلجم  نیا  رد 

دشاب راوید  رد و  شوخ  نّیزم  تسا  يرورس  مزب  سلجم  ناغارچ 

دشاب راربا  رورس  تعفر  هب  دّمحم  كاپ  تُما  زا  دوب 

دشاب راعشا  ندناوخ  ياج  هک  یسورع  نشج  نیا  یمالسا  دوب 

دشاب رازلگ  نشلگ و  رد  اجک  تسا  طاشن  مزب  نیا  ردناک  ییافص 

دشاب راخیب  لگ  نوچ  نادنخ  هک  داماد  اقآ  رب  شوخ  کیربت  وگب 

دشاب راهطا  ترتع  بُّحم  زرابم  دشاب  یم  هک  يداماد  هچ 

دشابرای لد  زا  ناج و  زا  وا  رب  تلیضف  اب  یتخد  مناخ  سورع 

دشاب رالات  نیا  رد  امنب  رظن  كاپ  تیصخش و  اب  دارفا  بجع 

دشاب رایغا  زا  یلاخ  سلجم  هک  نایانشآ  يا  دینز  مکحم  فک 

دشاب رادید  عقوم  نونکا  هک  داماد  اقآ  مد  کی  زیخرب  اجز 

دشاب راضُح  زا  ریدقت  نآ  هک  رکشت  راهظا  هلمج  زا  امن 

دشاب رارکت  ندز  مکحم  فک  سلجم  لها  زا  دوش  یم  انمت 

دشاب راشرس  ناشبلق  نافرع  تمصع ز  لآ  ناتسود  اجنیا  رد 

دشاب رادنید  نمؤم و  وک  نآ  شوخ  نامادکاپ  ریمض و  نشور  همه 

دشاب رابگر  شزیر  ییوگ  هک  داماد  رهب  هّکِسو  لقن  دیزیرب 
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دشاب رادروخرب  هک  نامهم  نآ  شوخ  نانامهیم  زا  دوش  ییاریذپ 

دشاب راگیس  شبل  رب  ار  یکی  شناج  شون  دیامن  ییاچ  یکی 

دشاب راک  یب  یسک  دوبن  اور  روگنا  بیس و  لاقترپ و  رایخ و 

دشاب رابرّکش  وت  ماک  ات  هک  نک  ناج  شون  مدامد  ینیریش  ز 

دشاب راچان  یسکره  ندروخ  هب  سلجم  لها  ماش  تسا  غرم  ولچ 
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دشاب رامیب  رگ  هدرکان  ادخ  ددرگ  مضه  رتهب  هدیبوک  بابک 

دشاب راوشد  ور  هچ  زا  ار  امش  ناسآ  تسا و  لهس  ندز  مکحم  فک 

دشاب راز  دنامب  رد  تشپ  هب  دز  فک  هتسهآ  یسک  ره  ایادخ 

دشاب راّرط  ربلد  زا  لجخ  دیایب  ناراب  شیداماد  بش 

دشاب رارسا  زا  فقاو  وا  اجک  مهاوخن  نز  دیوگ  هک  یصخش  نآ  ره 

دشاب رابجالاب  هک  نوچ  فک  دنز  ار  کمن  هدروخ  یسکره  اجنیا  رد 

دشاب راّطع  هلبط  رد  اجک  يراق  جاح  دیوگ  هک  اه  یهاکف 

دشاب رانید  دص  هک  نآ  طرش  هب  دییامن  رضاح  ام  ماعنا  نونک 

دشاب رازاب  رد  فاّرص  یسب  یقارع  رانید  رانید  دوب 

! رسمه باختنا  تهج  سردآ 

یناوج دش  رتهب  زیچ  ره  زا  هک  ینادردق  یناوج  زا  نک  ناوج 

ینارذگب شوخ  ار  شیوخ  رمع  هک  لد  زا  ناج و  زا  ارم  دنپ  ونش 

یناگدنز نک  ناهج  رد  يداش  هب  امنب  جیوزت  یک  هب  ات  درُجم 

یناوتان رد  تسنوم  دشاب  هک  ریگ  نز  وت  ییاناوت  ماگنه  هب 

ینامسآ ویدخ  نآ  تفگ  نینچ  تسا  لوسر  لوق  یتنس  حاکنلا 

یناد هتکنرا  جاودزا  نک  ورب  تسا  جاودزا  رد  وت  نید  فصنوچ 

ینارماک ییامن  یهاوخ  رگا  نک  بلط  اوقت  تفع و  اب  ینز 

ینامداش دش  شرسمه  بیصن  تسا  فیفع  بوجحم و  هک  رتخد  نآ  ره 

یناشن اب  اه  سردآ  نیا  ریگب  فِرَعُم  مدرگ  يوش  هگآ  ات  وت 

ینآ هب  وا  راگتساوخ  وش  یمه  دش  ترطاخ  دنسپ  يرهش  رهز 
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ینابز نیریش  هگ  تّذل  يرب  يریگب  ینارهت  تخد  رگ  امش 

یناگیاپلگ ای  ناتسب و  یمق  یهاوخ  رادنید  نمؤم و  هک  رگا 

یناردنزام ای  ریگ  یتشر  وت  دمآراک  گنرز و  یهاوخ  رگا 

یناجرای يا  ریگب  ناشاک  رصمق ز  رطع  بالگ و  یهاوخ  رگا 

ینادابآ هک  ای  يزاوها  ریگب  تساوخ  تلدابیز  هزبس و  هک  رگا 
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ینارزاک هک  ای  يزاریش  ریگب  دشاب  لاح  لها  هک  یهاوخ  رگا 

یناهفصا نارتخد  زا  ریگب  یهاوخ  رایشوه  كریز و  هک  رگا 

ینادمه تخد  تساناد  یلو  تسین  رت  هداس  ملاع  هب  ینیوزق  ز 

یناغماد نوچمه  دنمرگ  نوخ  هک  میوگ  هچ  ینانمس  یناگرگ و  ز 

ینابرهم ینیب  هتسویپ  وا  زا  وت  تمسق  دش  رگا  یناسارخ 

یناوریش رتافص  اب  دش  وا  زا  رتافو  اب  مدیدن  ینامرک  ز 

یناث تسین  اهنآ  رهب  یبوخ  يراوزبس ز  دورهاش و  نانز 

ینار یتشک  سابعردنب  رد  نکب  یهاوخ  هتکلک  ییاچ  هک  رگا 

یناما درس و  نوخ  تسا  يدزی  یلو  دشاب  كاب  یب  یهشنامرک  نز 

یناگیار یهاوخ  يزبس  رگ  ریگب  نیمارو  رهش  ای  ير و  رهش  ز 

یناجیابرذآ تسود ، يا  ریگب  دیوگب  یکُرت  نخس  یهاوخ  رگا 

ینارگ زا  داد  وگب  هّیمورا  هغارم  رهش  يدیچخ  ای  خوچ  نیلگ 

یناهن اما  نک  هغیص  یه  ورب  تساوخ  تلد  هصغ  یب  نازرا و  رگا 

یناهج ریس  ینک  دیاب  یمه  متفگ  هک  ییاه  سردآ  نیز  ارت 

یناشفرُد يراق  ياقآ  دنک  نابحم  يداش  نشج و  مزب  هب 

یناموت نویلم  دوب  يدقن  رگا  داماد  اقآ  يا  ام  ماعنا  دوب 

! ینشج بجع 

تسا راگدرک  لضف  فطل و  رسکی  هک  تسا  رارقرب  نونکا  مه  ینشج  بجع 

تساراختفا قشع و  رهم و  اپارس  تسا  ینامداش  نشج و  مزب  كرابم 

تسا رادمان  لوسر  روتسد  هک  تسا  جاودزا  دقع و  نشج  ینشج  هچ 
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تسا راذگ  لفحم  نیا  رد  ار  کئالم  دمحم  نید  تنس  نوچ  دوب 

تسارامش زور  ات  هک  ینوناق  هچ  مالسا  نوناق  هدش  ارجا  نونک 

تسا رای  تخب  یمارگ  راضُح  هب  ترتع  نآرق و  وترپ  رد  دوب 

تسا راکماک  کیره  جیوزت  نیا  زک  مییوگ  کیربت  سورع  داماد و  هب 
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تسا راید  رهش و  ره  موسرم  نیا  هک  فک  ینز  مکحم  رگا  دشاب  اجب 

تسا رادساپ  ار  ادخ  نید  ناجز  لگ  هخاش  دشاب  هک  يداماد  هچ 

تسا راقو  اب  تفع  اوقت و  زا  هک  نامیا  نید و  اب  يرتخد  شسورع 

تسا راگتسر  دش  قح  درم  سک  نآ  ره  نآرق  يوجشناد  داماد  دوب 

تسا راعش  وکین  یی  هزیشود  نینچ  رهطا  يارهز  وریپ  شسورع 

تسا راذع  لگ  یناوجون  داماد  هک  هتسد  هتسد  اجنیا  رد  اه  لگ  دوب 

تساراسی تسا و  نیمی  رد  ار  وا  هک  ناشود  قاس  يارب  زا  فک  نزب 

تسا رادمان  یصخش  هک  وگ  كرابم  داماد  هزات  دنمجرا  باب  هب 

تسا راختفا  نیرق  رتخد  نیا  زک  مییوگ  کیربت  سورعون  باب  هب 

تسا رادتسود  ار  ناتسود  نیا  لد  هک  نانامهیم  زا  منک  یم  رکشت 

تسا رابک  درخ و  نامداش  اجنیا  رد  فارشا  نایعارب و  وت  امنب  رظن 

تسا راکشآ  شیور  نید ز  رون  هک  داماد  هام  يور  وحم  کی  اکی 

تسا راگدای  رهب  سکع  هتفرگ  داتسا  نارادربملیف  اجنیا  رد 

تسا راگزور  رد  هقباس  یب  دوخ  هک  تسا  ریذپلد  نیتم و  یمزب  بجع 

تسا راوگشوخ  العا  ینیریش  هک  نیریش  هلمج  ماک  تسا  ینیریش  ز 

تسا راهب  لصف  روآدای  دوخ  هک  زاتمم  درف و  ینتسب  زا  روخب 

تسا راوخ  روس  يا  وا  رد  نیماتیو  هک  عوبطم  زغن  بیس  نک ز  لوانت 

تسا راوسهش  زا  لاقترپ  نیاک  ارچ  يامرف  لیم  شلاقترپ  زا  رگد 

تسا رایخ  امنب  رظن  هزات  رت و  روگنا  یگنران و  لفاغ ز  وشم 

نکرایتخا رد  نونک  تمعن  ار  وت  نک  ناج  شون  يراد  لیم  هچنآ  ره 
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تسا رارف  لاح  رد  وت  زا  نمشد  هک  نک  اوق  دیدجت  زاب  ییاچ  ز 

تسا رادبآ  اریز  هویم  زا  روخب  ردارب  يا  نیشنم  راکیب  یمد 

تسا راهن  تسا و  ماش  هک  نلاس  نیا  رد  ار  اذغ  ییامرف  لیم  دیابب 

تسا راد  هزور  ایوگ  تسا  لاح  یب  هک  دنیوگن  یهاوخ  نزب  مکحم  فک 

تسا راُخب  یب  یناوج  تدنیوگب  یبوکن  مکحم  فک  اجنیا  رگا 

تسا راذگتمدخ  شوخ  حادم و  دوب  يراق  جاح  نیب  یبهذم  مزب  هب 
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تسا راودیما  وا  رهب  تداعس  دهاوخ  ماعنا  زیزع  داماد  ز 

تسارازه دصکی  وا  فیفخت  یلو  يرایب  نویلیم  زا  رتمک  ادابم 

داماد ییامنهار 

ریگبرهوگ زا  رتهب  يدنپ  اشگب و  ناج  شوگ  ریگب  روشناد  درم  يا  نم  اویش ز  يا  هتکن 

ریگبرکاچ نیا  زا  ار  خساپ  امنب و  یشسرپ  جاودزا  رد  ناوج  يا  دشاب  ساسح  یبلطم 

ریگب ربمغیپ  نییآ  عالطا  بسک  رهب  لالح  مه  اب  دنک  یم  لوا  رد  ار  یمارح  ود 

ریگب روآراب  لخن  ایند  هب  یهاوخ  را  لصاح  لمع  نیز  دریگ  همشچرس  رشب  دنویپ  لسن و 

ریگبرسمه دوخ  رهبور  لمع  درم  ییوت  رگ  نید  ماکحا  زا  ینوناق  ناوج  يا  تسا  جاودزا 

ریگبربلد نآ  زا  ماک  روآرد  دوخ  دقع  هب  ور  دوش  ادیپ  رگا  تمصع  تفع و  اب  يرتخد 

ریگب رتخد  ورب  هیاسمه  تدندادن ز  رگ  تسا  رت  یلوا  ارت  دشاب  رگا  ماوقا  رتخد 

ریگب رگید  هچوک  کی  زا  تمه  لامک  اب  ترطاخ  دنسپ  رگ  دشابن  هیاسمه  تخد 

ریگب رتخا  دنلب  يا  زرواشک  ای  ناقهد  تخد  دشن  ادیپ  مه  رهش  رد  رگا  یهاوخ  ار  هک  نآ 

ریگب رمشاک  زا  هک  ای  درونجبز  ای  دهشمز  ای  بشو  زور  تیارب  زا  راک  دنک  یهاوخ  یم  هک  رگ 

ریگب رذیچ  زا  هک  ای  نارمشز  ای  کهلقز  ای  زاون  نامهم  برشم و  شوخ  دوب  یهاوخ  یم  هک  رگ 

ریگب رسمار  زا  ددرگ  نوزفا  تلام  یهاوخ  هک  رگ  ناهفصا  كاپ  تخد  دراد  ظوفحم  تتورث 

ریگب رس  ِریِزب  ور  يراد  هک  رگ  نوراق  جنگ  دنک  یلاخ  ار  وت  بیج  نادب  ینارهت  تخد 

ریگب رسدور  ای  تشر  زا  ورب  یهاوخرا  یهام  جنرب  درآ  وت  رهب  یناردنزام  رتخد 

ریگب رتدوز  ور  تسا  راکرس  لیم  يراد  لیم  نامداش  دراد  هتسویپ  ار  وت  يزاریش  تخد 

ریگب رتشوش  ای  لوفزد  زا  یهاوخ  روالد  رگ  مق  رهش  زا  ریگب  یهاوخ  یم  هک  رگ  یبالقنا 

ریگب رتشگنا  دوز  شیارب  زا  نک  دزمان  دنک  یم  شزاس  وت  اب  یکارا  نیوزق و  تخد 
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ریگب رتاناد  شیوخ  زا  ینز  ییاناد  هچرگ  نادمهرهش  يوس  ور  رگا  یهاوخ  وگ  هلزب 

ریگب رجعم  ورب  وا  نید  ظفح  رهب  کیل  ور  هاشنامرک  هب  یهاوخ  رگا  يدرُک  رتخد 

ریگب رهشمرخز  یهاوخ  رگا  مرگ  نوخ  رتخد  ناگیاپلگ  ورب  یهاوخ  یم  هشیپ  عضاوت  رگ 

ریگبرصمق هیرق  زا  يرتخد  ناشاک  هب  ور  بالگو  رطع  هویم و  دنقزوج و  یهاوخ  هک  رگ 

ریگب رلزیق  ناجیابرذآ  شادراق ز  لُِزت  ناه  ور  زیربت  يوس  یهاوخ  رگا  یکرت  هجهل 
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ریگب رعشم  اب  تخد  نآ  مُِکب  بَحرَی  ابحرَم  برع  گنهآ  هب  دیوگ  نخس  نادابآ  تخد 

ریگب ردنب  زا  رتخد  بونج و  يوس  نک  يور  دنک  جراخ  زا  دراو  یهاوخ  هک  را  قاچاق  سنج 

ریگب رفنویامه  يا  ار  دوخ  میمصت  نامز  نیا  امش  رهب  رس  هب  رس  متفگب  متسناد  هچ  نآ 

ریگب رتهم  رتهک و  زا  دوخ  نارای  زا  توعد  هد  لیکشت  ورب  ار  یسورع  نشج  سلجم 

ریگبربنچ رایخ  ور  دشابن  رگ  نانبل  زوم  نک  هدامآ  ینیریش  لاقترپ و  زوم و  بیس و 

ریگب رورپ  بدا  داماد  تماعنا ز  کیل  همتاخ  هد  ننتشیوخ  مالک  رب  يراق  جاح 

ریگب رتمک  ناتسود  زا  نکم  نویلیم  زا  تبحص  ناتسود  زا  یکی  دشاب  یم  داماد  نیا  هک  نوچ 

« یناهفصا هجهل  هب   » نز یب  يانووَج  هب  هیصوت 

ریگ یب  نت  هلصو  هی  ریگ  یب  نز  ورب  نووج 

سنیب قح  دلد  رگا  سنیا  دنید  تنس 

نوج زیزع  دارب  سنز  نومیا  نید و  ظفاح 

سیلاخ وت  شیپ  شاج  سیلاع  نز  نتشاد 

نوکن لطعم  يدوخ  یب  نوکن  لد  لد  ردقنیا 

سنورفعز یتمیق  سنورگ  زیچ  هک  نیا  اب 

سین یفاب  غورود  دراک  تسین  یفکم  ددموارد 

مش یم  راولایع  يدلج  مش  یم  راتفرگ  وگن 

یشاب دازآ  هصغ  زا  یشابداش  ياوخ  یم  رگا 

زوریپ یشاب و  يوق  زورما  عامتجا  وت 

یسد مه  ابوخ  بوخ  اب  یسک  کی  مو  وت  دنگوب 

نکاگین درو ، رود و  نوکاو  ار  دلد  مشچ و 
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سزیمت همه  شاراک  سزیزع  نز  هک  نیبب 

دنودمین سک  اشردق  دنوک  یم  راک  هشیمه 

يراعش شارب  دوب  يراد  هچب  هنوخ و 

سلصاح یب  وَرب  یب  ِسلِو  نز  یب  یگدنز 

دشابن نت  هب  یشوخ  دشابن  نز  هک  اج  ره 

سافص فطل و  هییام  سافو  رهم و  نوناک 
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دزود یم  دارب  سابل  دزوس  یم  معش  یثم  نز 

سدراوخمغو سنوم  سدرای  اج  همه  رد 

دزات یم  دانمشد  هب  دزاس  یم  داقون  قون  اب 

سینایر شاه  هتفگ  وت  سین  ادیپ  شراک  اجیه 

ستفرخ وا  هاوخ  دب  ستفس  هنوخ  يراک  هب 

درایم دارب  تزع  دراز  یم  داپ  ياج  اپ 

سدارب شچ  هشیمه  سدایز  شتبحم 

درادن افج  روج و  دراد  اد  اوه  لوح و 

یش یم  ریگ  نیمیز  ریپ و  یش  یم  ریپ  هک  یتخو  وا 

دلاح هب  دش  یم  کمک  دلابال  دنوک  یم  سد 

دش یم  راد  رگین  ار  وت  دش  یم  راتسرپ  دارب 

ینوج نوج  دش  یم  ار  وت  ینودند  یب  یتخو  هب 

لوبقم زیمت و  دشاب  لوذ  نز و  اب  یگدنز 

یگدنب دوب و  نز  یگدنز  يوربآ 

ساود درم  يارب  نز  سایر » یب   » زا نخس  نیا 

، تسا هدـش  جرد  ءاسنلا  هوسا  قحلا و  نازیم  باتک  ناـیاپ  رد  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  یلع و  لـیاضف  هب  طوبرم  راعـشا  دـیوگ : فلؤم 
.دوش هعجارم 

الدَع اقدص و  ّکبر  هملک  تّمت  و 

نونکات فلؤم  راثآ 

یبرع ترایزلا ، ّجحلا و   - 1
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یسراف نیفیرش ، نیمرح  ترایز  جح و  بادآ   - 2

یبرع یسراف  مولظم ، تقیقح  ای  قحلا  نازیم   - 3

یسراف یبرع  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ای  لئاضفلا  تایآ   - 4

یبرع یسراف  فیرشلا ، هجرف  هّللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  ای  مالسلا  هیلع  يدهملا  هلود   - 5

یبرع یسراف  ملاع ، هنومن  يوناب  ءاسنلا ، هوسا   - 6

یبرع یسراف  نادیهش ، رالاس  ادهشلا و  ماما   - 7
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یبرع یسراف  روهظ ، ياه  هناشن  مالسلا و  هیلع  يدهم  راظتنا  - 8

یبرع یسراف  نایعیش ، هانپ  ناسارخ و  دیهش   - 9

قارع تایلاع  تابتع  تارایز  البرک ، ناقشاع  - 10

یبرع یسراف  مالسا ، رد  یگدنز  بادآ  يرادرسمه و  نییآ  - 11

یبرع یسراف  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم  ياه  تراشب  - 12

یبرع یسراف  ینآرق ، ، ياه  تراشب   - 13

یبرع یسراف  ثیدح ، نآرق و  رد  مالسا  تامرحم  - 14
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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