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تسا رفاک  نید  لامک  رکنم  لماک و  ار  مالسا  70نید 
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دنا یهارمگ  ناربهر  ناربهر  اه  ناطیش  نایّنج و  یمامت  170سیلبا و 

دنرفاک یلاعت  هللا  ترضح  تیؤر  179نایعّدم 
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فوصت هفسلف و  هرابرد  یتاقحلم  اب  هارمه  هتخیوآ :  راد  هب  يدترم  جالح 

باتک تاصخشم 

 - 1338 ردیح ، ییالبرک ، یتبرت  هسانشرس : 

. ییالبرک یتبرت  ردیح  هتخیوآ / راد  هب  يّدترم  جالح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 ترتع ، رطع  مق :  رشن :  تاصخشم 

304ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9-72-5588-600-978 لایر : 50000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

فیرّشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  زا  عافد  عوضوم : 

جالح روصنم  نب  نیسح  نیغورد ، نایعدم  رب  هیدر  عوضوم : 

 - 1368 هثدحم ، یتبرت ، هدوزفا :  هسانش 

BP212/5/ت4پ4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

. دییامن تلاسر  غالبا  دیناوخب و  نیاربانب  تسین  زیاج  ًاعرش  نآ  شورف  دیرخ و  هدوب و  یئادها  باتک  نیا 

ص:1

هراشا
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یجالح

هراشا
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: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

: ْلُقَْیلَف ُهَّلُک  َنامیِْإلا  َلِمْکَتْسَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 

ینُْغْلبَی (1) َْمل  امیف  َو  ْمُْهنَع  ینَغََلب  امیف  َو  اُونَلْعَأ ، ام  َو  اوُّرَسَأ  امیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُلْوَق  ِءایْشَْألا  ِعیمَج  یف  یّنِم  ُلْوَْقلا 

: دیوگب سپ  دنادرگ ، لماک  ار  نامیا  همه  هک  دراد  شوخ  یسک  ره 

نم هب  ناشیا  بناـج  زا  هچنآ  رد  و  دـنا ، هتخاـس  راکـشآ  هچنآ  دـنا و  درک ه  ناـهنپ  هچنآ  رد  تسا ، دّـمحم  لآ  لوق  زیچ  همه  رد  نم  لوق 
. تسا هدیسرن  نم  هب  هچنآ  رد  و  هدیسر ،

مالـسلا و مهیلع  مهنع  ءاج  امل  میلـستلا  یف  ءاج  ام  باب   266 رئاصبلا : رصتخم  ح6 .  ... نیملسملا لضف  میلـستلا و  باب   1/391 یفاکلا : - 1
ُلْوَْقلا ْلُقَْیلَف : َنامیِْإلا  َلِمْکَتْـسَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  تسا : نآ  رد  و  ( ... هللا دبع  نب  دعـسل  تاجردلا  رئاصب   ) زا  6 ح260 /  ... هرکنأ ّهدر و  نـم  یف 

: راونـألا راـحب  ینُْغْلبَی . َْمل  اـمیف  َو  ینَغََلب ، اـمیف  َو  اُونَلْعَأ ، اـمیف  َو  اوُّرَـسَأ ، اـمیف  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُلْوَق  ِءایْـشَْألا  ِعـیمَج  یف  یّنِم 
حرش یف  نیکلاسلا  ضایر  رئاصبلا . رصتخم  زا  مالسلا ب17 ح1  هیلع  قداصلا  - 2 مسق  20 فراعملا : مولعلا و  ملاوع  25/364 ب13 ح2 و 

ب4  5/864 نآرقلا : ریــسفت  یف  ناــهربلا  6 و  ح572 -  2/112 یفاوــلا : ح429/5 و   295 یفاــشلا : 6/414 و  نیدـجاسلا : دیـس  هفیحص 
. یفاکلا زا  همه   4/282 لوقعلا : هآرم  7 و  هعجهلا : نم  ظاقیإلا  28 و  ح12121 /
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ص:5

میحّرلا نامحّرلا  هللا  مسب 

�(1) َنّیلاّضلا َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَا  َنیذَّلا  َطارِص  َمیقَتْسُْملا ، َطارِّصلا  اَنِدِْها  � یلاعت : هللا  لاق 

�(2) َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَا  ْمُهَّنِا ال  ِْرفُْکلا  َهَِّمئَا  اُوِلتاقَف  � یلاعت : كرابت و  لاق  و 

�(3) ِرُوبُْقلا ِباحْصَا  ْنِم  ُراّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِهَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  � ّلجوّزع : لاق  و 

هتخیوآ راد  هب  يّدترم  جالح 

راتفگشیپ

.7 تایآلا 6 - : هحتافلا هروس  ( 1 - ) 1
.13 هیآلا : هبوتلا هروس  ( 9 - ) 2

هیآلا 14. : هنحتمملا هروس  ( 60 - ) 3
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میحّرلا نامحّرلا  هللا  مسب 

مهیملاـظ و مهئادـعأ و  یلع  هللا  هنعل  و  نیرهاّـطلا ، هـلآ  دّـمحم و  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  فرـشأ  یلع  هللا  یّلـص  و  نیملاـعلا ، ّبر  هللادـمحلا 
. نیدبآلا دبأ  یلا  نیرخآلا  نیلّوألا و  نم  مهبتارم  مهنوؤش و  یعّدم  مهبقانم و  مهلئاضف و  يرکنم  مهیدناعم و  مهیفلاخم و 

مایق تفرعم و  یمامت  هب  ندیسر  و  تساهنآ ؛ نیرت  یلـصا  زا  هکلب  نید ، هّیلّوا  لوصا  زا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  تخانش 
میتسه نید  نانمشد  نانزهار و  تخانش  زا  راچان  ماما  حیحص  تخانش  يارب  یفرط  زا  تسا . راوتسا  تخانش  نیا  هیاپ  رب  یهلا  رماوا  یمامت 

. دنتسه هدوب و  تیاده  هار  نانزهار  هراومه ، و 

نامز ماما  بناج  زا  همان )  ) عیقوت هک  دـشاب  یم  جالح  روصنم  نب  نیـسح  ملع ، قـالخا و  ناـمز و  ماـما  نآرق و  نید و  ّدـض  دارفا  زا  یکی 
مّوس بیان  دنا ؛ هدرک  اضما  ار  وا  لتق  مکح  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا و  هتشگ  رداص  يو  دادترا  نعل و  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع 

، زین دادـغب  ِتقو  یـضاق  تّوبن و  تیب  لها  نیفلاخم  زا  ياهقف  رب  هکلب  تسا ، هدوب  هّرـس  سّدـق  یتخبون  حور  نب  نیـسح  بانج  نامز  ماـما 
. دندومن مکح  وا  دادترا  رب  یگمه  دیدرگ و  تباث  يو  داحلا  رفک و 

تفرعم دنراد و  نامیا  اه  نآ  هب  دنناد و  یم  ار  یحو  تیب  لها  هاگیاج  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  نیا  رد  ام  نخـس  يور  هک  دنامن  هتفگان 
هب
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ص:8

هللا ترضح  نید  هب  قیرط  اهنت  ار  نانآ  دنریگب و  نانآ  زا  ار  قالخا  ماکحا و  فراعم و  هک  دنناد  یم  فّظوم  ار  دوخ  دنراد و  نادناخ  نیا 
زا یخرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  مظعألا  هللااهّیقب  ترضحیلعا  زا  دادمتسا  اب  باتک  نیا  رد  و  دنناد ، یم  شترضح  ياضر  برق و  و 
زا هدرپ  ات  میا  هدروآدرگ  هعومجم  نیا  رد  هنوعلم  هفیقـس  ناوریپ  هّماع  و  هعیـش )  ) هّصاخ نیقیرف  ياه  باتک  زا  ار  جالح  هراـبرد  كرادـم 

هتـشادرب وا ، ربخ  یب  ادـخ  زا  نادـیرم  جالح و  هژیو  هب  امن ، لصاو  ياه  هرهچود  امن ، فراـع  نـالهاج  اـمن ، تسود  ِنانمـشد  هیرک  هرهچ 
. دوش

باتک نیا  رخآ  تمـسق  رد  میا و  هدومن  يو  ناوریپ  جالح و  هرابرد  دوخ  ياهاعّدا  رب  ربتعم  كرادـم  يروآ  عمجرد  یعـس  باتک  نیا  رد 
هاگتساخ ریغ  زا  هتفرگرب  هفسلف  فّوصت و  نافرع و  هرابرد  نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  نیموصعم  تارـضح  زا  حیحـص  یثیداحا 

يرگنشور بان و  ثیداحا  نینچمه  هدش و  هدروآ  میقتسم  طارص  زا  فرحنم  ياه  هورگ  نیا  رتهب  تخانـش  يارب  تّوبن  تیب  لها  یحو و 
يدونـشخ بابـسا  تسا  دیما  ددرگ ، نشور  وج  قح  ناگدـنناوخ  يارب  حیحـص  تفرعم  قح و  هار  ات  میا  هدروآ  یتفرعم  تاعوضوم  رد  ار 

. ددرگ مهارف  هادف  یحور  هیلع و  هللا  مالس  نامز  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  عیقوت 

عیقوت عبانم 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  رصع و  ّیلو 

(1) جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  فیرش  باتک  رد  يافوتم 588 ه.ق )  ) هّرس سّدق  یسربط  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  دمحا  لیلج  ثّدحم  - 1

نب یلع  نب  دمحأ  روصنم  یبأ  لیلجلا  خیـشلل  جاجللا ) لهأ  یلع  جاجتحالا  :) 1472 مقرلا  282 - 1/281: ینارهطلا گرزب  اقآ  هعیرذلا ، - 1
نم وهف  رهشأ  هرشع  ّالا  هنس  هأم  نع  هنس 588  یفوت  يذلا  يورسلا  بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر  داتسأ  یسربطلا  بلاط  یبأ 

ضعب مالّسلا و  مهیلع  هّمئألا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ّیبنلا  تاجاجتحا  هیف  اضیأ ، هسداسلا  لئاوأ  اوکردأ  نیذلا  هسماخلا  هأملا  لهأ 
هلّوأ یف  هب  حّرص  امک  مالّسلا  هیلع  ّيرکسعلا  ریـسفت  نع  هاور  ام  ّالإ  لسرم  هثیداحأ  رثکأو  هرهاطلا  هّیّرذلا  ضعبو  ءاملعلا  ضعبو  هباحـصلا 

نم هدرون  ام  رثکأ  یف  یتأن  الو  : ) هلوق یلإ  نیتعانلا ) توعن  نع  هّزنملا  نیقولخملا ، تافص  نع  یلاعتملا  دمحلا هللا  : ) اهلّوأ یتلا  هبطخلا  دعب 
ام ّالإ  فلاؤملاو ، فلاخملا  نم  بتکلاو  ریسلا  یف  هراهتشال  وأ  هیلع ، لوقعلا  ّتلد  امل  هتقفاوم  وأ  هیلع ، عامجإلا  دوجول  اّمإ  هدانسإب  رابخألا 
یف حیرصلا  همالک  رخآ  یلإ  هاوس ) ام  ّدح  یلع  راهتـشإلا  یف  سیل  ّهنإف  مالّـسلا  امهیلع  ّيرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  نع  هتدروأ 

اهیلع دـمتعا  یتـلا  هربـتعملا  بتکلا  نم  وهف  فلاؤملاو ، فلاـخملا  نیب  هیلع  عمجملا  روهـشملا  ضیفتـسملا  نم  وه  هیف  هلـصوأ  اـم  ّلـک  ّنأ 
فجنلا یفو  هنس 1300 یفو  هنس 1268 یف  ارّرکم  ناریإب  عبط  دق  امهبارـضا و  هر و  ّرحلا  ثّدحملاو  هر  ّیـسلجملا  هماّلعلاک  مالعألا  ءاملعلا 

. هنم لوانتلا  لیهستل  یتخسن  رهظ  یلع  اسرهف  هل  تبتکو  هنس 1354 ،
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ياعّدا هک  هدوب  یسک  لّوا  وا  هدوب و  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  یعیرس  نسح  دّمحموبا  دندرک : تیاور  ام  باحـصا  : » دیامرف یم 
هچنآ هتسب و  غورد  وا  ياه  تّجح  دنوادخ و  رب  دوب و  هدادن  رارق  وا  يارب  دنوادخ  هک  هدرک  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  بناج  زا  ار  یماقم 

هب هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  بناج  زا  يرایـسب  همان )  ) ياه عیقوت  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  ات  داد .» یم  تبـسن  اه  نآ  هب  دوبن  اه  نآ  قیـال  ار 
زا هک  یناـسک  هلمج  زا  نینچمه  دـندومن . نعل  ار  اـه  نآ  ماـما  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  وا  تشگ و  جراـخ  وا ، زا  يرازیب )  ) تئارب نعل و 

ّیلع نب  دّـمحم  جالح و  روصنم  نب  نیـسح  لـالب ، نب  ّیلع  نب  دّـمحمرهاطوبا  زا  دـنترابع  تشگ  رداـص  ناـنآ  نعل  رد  عیقوت  ماـما  فرط 
تـسد رب  اه  نآ  زا  يرازیب  نالعا  اه و  نآ  رب  نعل  عیقوت  هک  دـنک  تنعل  ار  اـه  نآ  همه  دـنوادخ  هک  رقازعلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یناـغملش 

«. تشگ جراخ  هنع  هللا  یضر  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش 

عیقوت نتم 
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َْنب َدّـمَُحم   ) َّنَِاب ْمُهَتَداعَـس ، ُهللا  َمادَا  اِنناوِْخا  ی�ِلا  ُنُکْـسَت  َو  ِِهنیدـِب ، ُِقثَت  ْنَم  َکَلَمَع  ِِهب  َمَتَخ  َو  ُهَّلُک ، ْرَیخلا  ُهللا  َکَفَّرَع  َكاـَقب  ُهللا  َلاـطَا  ْفِّرَع 
ُهَعَم َرَفَک  اـم  ی�عَّدا  َو  ِهللا ، ِنید  یف  َدَْـحلَا  َو  ُهَقَراـف ، َو  ِمالْـسِْالا  ِنَع  َّدَـتِْرا  ْدَـق  ُهَلَْهمَا ، ـال  َو  َهَـمِْقنلا ، ُهـَل  ُهللا  َلَّجَع  ِِّیناـغَْملَّشلِاب ) ِفورعملا  ٍِّیلَع 

. ًانیبُم ًانارْسُخ  اُورِسَخ  َو  ًادیَعب ، ًالالَض  اوُّلَض  َو  ِهللاِاب ، َنُولِداْعلا  َبِذَک  ًامیظَع ، ًاْمِثا  َو  ًاناتُْهب  َلاق  َو  ًارُوز ، َو  ًابِذَک  ي�رَْتِفا  َو  ی�لاعتَو ، َّلَج  ِِقلاْخلِاب 

ِیف ِنِطْابلا ، َو  اّنِم  ِرِهاّظلا  ِیف  ِهللا  ُِنئاَعل  ِْهیَلَع  ُهاّنََعل  َو  ُْهنِم ، ُُهتاـکََرب  َو  َُهتَمْحَر  َو  ُهُمالَـس  َو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِِهلُوسَر  َو  ی�لاـعَت  ِهللا  َیِلا  اـْنئَِرب  اـّّنِا  َو 
. ُهَدَْعب ُهّالَوَت  ی�لَع  َماقَا  َو  اّنِم  ُلْوَْقلا  اَذ�ه  ُهَغَََّلب  َو  ُهَعَیاش ، ْنَم  ِّلُک  ی�لَع  َو  ٍلاح ، ِّلُک  ی�لَع  َو  ٍْتقَو  ِّلُک  یف  َو  ِرْهَْجلا ، َو  ِّرِّسلا 

َو ِِّیلالِهلا ، َو  ِّيِْریَِمنلا ، َو  ِّیِعیرَّسلا  ْنِم  ِِهئارَُظن » ْنِم  ُهَمَّدَـقَت  ْنَّمِم   » ِْهیَلَع اّنُک  ام  ِْلثِم  ی�لَع  ُْهنِم  ِهَرَذاـحُْملا  َو  یّقَوَّتلا  ِیف  اـنَّنِا  ُهللا ! َكاـّلَوَت  ْمُهِْملْعَا 
ِّلُک ِیف  اُنبْسَح  َوُه  َو  ُنیعَتْسَن ، ُهاِّیا  َو  ُِقثَن ، ِِهب  َو  ٌهَلیمَج ، انَْدنِع  ُهَدَْعب  َو  ُهَْلبَق  َِکل�ذ  َعَم  ُهُؤانَث  َّلَج  ِهللا  ُهَداع  َو  ْمِهِْریَغ .»  » َو ِِّیلالَْبلا 
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هب تبسن  ار  وت  تفرعم  و  درادب ، راوتسا  رادیاپ و  ار  وت  دیامن و  ینالوط  ار  وت  رمع  دنوادخ  حور ! نب  نیـسح  يا  ُلیکَْولا (1)  َمِْعن  َو  انِروُما ،
. دیامن ریخ  هب  متخ  ار  وت  تبقاع  و  دنادرگ ، دایز  اه  یبوخ  اه و  یکین  یمامت 

یهاگآ نانیمطا و  نانآ  ریخ  ّتین  تناید و  هب  هک  دـیامن  ینالوط  دایز و  ار  نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  دـنوادخ  نامناردارب  زا  یناسک  هب 
زا دهدن  تلهم  ار  وا  هدومن و  باتـش  وا  يراتفرگ  باذـع و  رد  دـنوادخ  یناغملـش  هب  فورعم  ّیلع  نب  دّـمحم  انامه  هک  نک  مالعا  يراد 

يادخ هب  رفک  بجوم  هک  تسا  هدش  ییاهزیچ  یعّدم  هدیزرو و  داحلا  رفک و  دنوادخ  نید  رد  و  تسا ، هدش  دترم  هتشگرب و  مالـسا  نید 
. تسا هدرک  یگرزب  هانگ  هتسب و  دنوادخ  هب  ناتهب  تمهت و  و  تسا ، لاعتم 

دنا ".و هدومن  راکشآ  ینایز  هدومیپ و  يرود  رایسب  یهارمگ  دنا ، هتـسب  غورد  دنوادخ  هب  هتـشگزاب و  ادخ  يرادرب ) نامرف   ) زا هک  نانآ  "

ار وا  هتسج و  يرازیب  تئارب و  وا  زا  داب  ترضح  نآرب  دنوادخ  ياهتکرب  تمحر و  مالس و  اهدورد و  هک  شلوسر  گرزب و  دنوادخ  هب  ام 
زا سپ  یکی  تالاح  مامت  رد  تاقوا و  مامت  رد  راکشآ و  ناهنپ و  نطاب و  رهاظ و  رد  هتسویپ  دنوادخ  يدبا  تنعل  و  میا ، هدومن  نعل 

.292 - 291 / 2: جاّجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  باتک  - 1
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يوریپ وا  زا  مه  زاب  دسرب و  وا  هب  ام  نخـس  نیا  هک  یلاح  رد  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یـسک  ره  رب  دنوادخ  تنعل  نینچمه  و  وا ، رب  يرگید 
. داب دیامن ،

( یناغملش  ) وا زا  ندوب  رذحرب  ندومن و  زیهرپ  رد  ام  هک  نک  مالعا  ام  نایعیـش  هب  دشاب  وت  روای  نابیتشپ و  دنوادخ  هک  حور  نب  نیـسح  يا 
. میدوب هتسج  يرازیب  تئارب و  نارگید  یلالب و  یلاله ، يریمن ، یعیرس ، نانآ : زا  وا ، زا  لبق  هک  میتسه  یعقوم  نآ  دننام 

وا زا  و  میراد ، هتـشاد و  نانیمطا  داقتعا و  وا  هب  هتـسناد و  وکین  اهدادـیور ، نیا  زا  سپ  عیاقو و  نیا  زا  شیپ  ار  دـنوادخ  شور  هریـس و  اـم 
«. مالّسلاو تسا . یبوخ  روای )  ) لیکو دنوادخ  و  تسا ، یفاک  روما  همه  رد  ام  يارب  وا  و  میبلط ، یم  يرای 

هربتعم ياه  باتک  رد  هتـشون  دوخ  ّصاوخ  هب  هک  ترـضح  نآ  تاـعیقوت  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  یلیبدرا  سّدـقم  دـمحا  ـالم  موحرم  - 2
(1) دانسإلا برق  باتک  رد  نآ  هخـسن  هدمآ و  نوریب  جالح  روصنم  نب  نیـسح  نعل  هب  هک  تسا  یعیقوت  یکی  هلمج ، نآ  زا  تسا ، روکذم 

ّیلع

نیسح نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  خیشلا  قودصلا  دلاو  لیلجلا  خیشلل  دانسإلا ) برق  :») مقرلا 364  70 - 69 / 17: ینارهط گرزب  اقآ  هعیرذلا ، - 1
اذه و  ّیناذولکلا . رمع  نب  ساّبع  هخیش  هطساوب  ّیشاجنلا  هنع  هیوری  یف 329  یهو  موجنلا ، رثانت  هنس  یّفوتملا  یّمقلا ، هیوباب  نب  یسوم  نب 
یف یلیبدرألا ، دمحأ  یلوملا  سّدقملا  یلوملا  حّرـصو  هدحاو ، هطـساوب  قودصلا  دلاو  نع  يور  دق  450 و  یفوت ّیشاجنلا  ّنال  لاع ، دنس 
یف فرـشأ  دّمحم  ریملا  هّدعو  هدنع ، فّنـصملا  ّطخب  اذه  دانـسالا ) برق   ) دوجوب مالّـسلا  هیلع  قداصلا  لاوحأ  رکذ  یف  هعیـشلا ) هقیدـح  )

«. روکذملا هباتک  یف  اهنع  لقنی  یتلا  بتکلا  نم  یف 1103  هنم  غرف  يذلا  تاداسلا ) لئاضف  )
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(1) «. تسا روطسم  قودص ) خیش  ردپ   ) هیوباب نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب 

دانسإلا برق  باتک  هک  هعیّشلا ؛ هقیدح  رد  یلیبدرا  سّدقم  قّقحم ، هدرک  حیحصت  انامه  : » دسیون یم  زین  هّرـس  سّدق  يرون  یجاح  موحرم 
نآ زا  ار  رابخا  زا  یـضعب  تسا و  هدوب  شّفلؤم  ّطخ  هب  ماکحألا و  تاـیآ  باـتک  فیلأـت  زا  دـعب  هدیـسر  وا  تسد  هب  یّمق  هیوباـب  نب  ّیلع 

(2) «. تسا هدروآ  هعیشلا  هقیدح  شباتک  رد  باتک 

نوراه دّمحموبا  زا  یتعامج  ام  هب  دنداد  ربخ  : » دیامرف یم  (3) و  هدروآ فالتخا  یمک  اب  ار  فیرش  عیقوت  نیا  زین  هّرس  سّدق  یسوط  خیش 

زا ار  ییاوسر  جالح  روصنم  نب  نیـسح  اّما  : » دـسیون یم  شباـتک  زا  رگید  ياـج  رد  و  تاـعیقوت ، رکذ  ناـیب  ماـقم   737: هعیّشلاهقیدح - 1
يوتف هک  یناسک  هلمجزا  هدمآ و  وا  نعل  رب  عیقوت  دینادرگ و  رهاظ  دـناشوپ  سالپ  هکنآ  یب  ار  دوخ  داحلا  رفک و  هدـینارذگ و  مه  دـیزیاب 

«. تسا هجرف  هللا  لّجع  رمالا  بحاص  ترضح  يالکو  زا  هک  دشاب  یم  هنع  هللا  یضر  حور  نب  نیسح  دنا  هتشون  وا  لتق  هب 
.3/529: لئاسولا كردتسم  - 2

.410412 صص : هبیغلا - 3
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نبا ار  ثیدح  نیا  رگید  ياج  رد  دوب و  هدومن  نعل  ار  یناغملش  نآ  رد  هک  حور  نب  نیسح  زا  یعیقوت  دش  جراخ  تفگ : وا  هک  یـسوم  نب 
«. دنک یم  لقن  دوواد 

یم هدومن و  لقن  هّرس  سّدق  يدنوار  جئارخو  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  ار  فیرش  عیقوت  نیا  مالّسلاراد  رد  یقارع  دومحم  خیش  موحرم 
هک یعیقوت   ) دـمآ نوریب  وا  نعل  رد  هک  عیفر  عیقوت  دـشاب و  ّتیباـب  یعّدـم  هک  یناغملـش  دروـمرد  هک  جـئارخ  باـتک  تراـبع  زا  : » دـیوگ

جورخ یخرک و  لـاله  نب  دـمحا  رکذ  زا  دـعب  اریز  هدوب  نعل  دروم  مه  جـالح  روصنم  نب  نیـسح  هک  دوـش  یم  دروآرب  نینچ  تشذـگ )
روصنم نب  نیسح  لالب و  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رهاط  یبا  لاوحا  دوب  هویـش  نیا  رب  دیوگ : یم  دیدرگ  رکذ  ًالبق  هچنانچ  وا  ّقح  رد  نعل  عیقوت 

حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تسد  هب  ناشیا ، نعل  صوصخ  رد  یعیقوت  رقازع ، یبا  نبا  هب  روهـشم  یناغملـش  ّیلع  نب  دّـمحم  جالح و 
هدشن ًاحیرـص  جالح  رکذ  نآ  رد  دیامرف ): یم  هدروآ و  تشذگ  یناغملـش  نعل  رد  هک  ار  یعیقوت  و  : ) تسا نیا  شا  هخـسن  دـمآ و  نوریب 
یناسک هدش  هدرب  مان  عیقوت  رد  هک  يدارفا  نیا  دننام  اریز  دشاب ؛ هدیمهف  مهریغ "  " ظفل زا  ار  وا  جیارخ  بحاص  هک  تسناد  ناوت  یم  یلو 

رد هنع  هللا  یضر  حور  نب  نیسح  خیش  هکلب  تسا . هدوب  نانآ  زا  جالح  هک  دنا  هتسناد  دنا و  هدرک  تلاکو  ياعّدا )  ) يوعد هک  دنـشاب  یم 
رد هک  موثلک  ّما  ربخ 
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نیازا دعب  دهاوخ  یم  درم  نیا  هکنیا  هب  هدومن  لّطعم  ار  یناغملش  رب  نعل  هدرک و  نعل  ار  جالح  ًاحیرص  دیآ ، یم  یناغملـش  نعل  صوصخ 
مالّـسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  صوصخ  رد  يراصن  هک  روط  نامه  دوش . لئاق  هدرک " لولح  نم  رد  ادـخ   " تسا هتفگ  هک  جـالح  لوق  هب 

«. دنا هتفگ 

فیرش عیقوت  زا  هدمآرب  جیاتن 

یلیبدرا و سدـقم  تیاور  ربانب  هیلع  هللا  هنعل  جالح  دادـترا  نعل و  رد  هیوباب  نب  یلع  دانـسإلا  برق  باتک  رد  نعل  عیقوت  یعطق  رودـص  - 1
. مهرارسا هللا  سّدق  یسربط  یسوط و  خیش 

دنراد هتشاد و  ار  وا  ياهاعدا  هک  يرگید  ناسک  هیلع و  هللا  هنعل  جالح  هرابرد  فیرـش  عیقوت  نتم  رد  " مهریغ " هملک زا  ندرک  هدافتـسا  - 2
. دشاب یم 

رد جالح  زا  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  ّصاخ  بئان  نیمّوس  هنع  هللا  یـضر  یتخبون  حور  نب  نیـسح  خیـش  باـنج  تئارب  نعل و  راـهظا  - 3
. موثلک ّما  تیاور 

. تسا ناسمه  نانآ  ناوریپ  جالح و  یناغملش و  زا  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  يرازیب  راهظا  نیرفن و  تنعل و  - 4

نانآ زا  هکلب  دنکن  نعل  ار  اه  نآ  هتسجن و  يرازیب  نانآ  زا  دنادب و  نانآ  درومرد  ار  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  يرازیب  نالعا  هک  یسک  - 5
نامز ماما  شلوسر و  ادخ و  تنعل  دروم  دیامن  تعباتم 
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(1). دریگ یم  رارق  هجرف  هللا  لّجع 

نب نیسحلا  و  هرشاعلا : همّدقملا   1/105 (: يرمق يافوتم 1093  يزیربت  بوذجم  یفاک  لوصا  حرـش   ) يدهلا هّمئأ  هعیـشل  ایادهلا  باتک  رد 
یف ناک  و  هنعل ، هّمذ و  یف  عیقوتلا  جرخ  دق  و  هبهذمب ، عورفلا  یف  ًالماع  ّیعفاشلا و  هذـمالت  نم  جالحلا  روصنملاب  ریهـشلا  جالحلا  روصنم 

جالح روصنم  هب  روهشم  جالح  روصنم  نب  نیسح  هیلع و  هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ءارفس  نم  حور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبأ  هلتقب  نیرمآلا 
رد مالّـسلا ) هیلع  ماما  فرط  زا  يا  همان   ) یعیقوت متح  هب  و  دومن ، یم  لمع  یعفاـش  بهذـم  هب  عورف  رد  دـشاب و  یم  یعفاـش  نادرگاـش  زا 

نامّزلا بحاص  ترـضح  نابیان  زا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  بانج  داد  وا  لتق  هب  نامرف  هک  یناـسک  زا  و  دـش ، رداـص  يو  تنعل  تّمذـم و 
. دوب هیلع  هللا  تاولص 

انالوم و  قئادحلا ، هقیدح  یف  هّرـس  سّدق  دـیفملا  خیـشلا  هلقن  امک  ًاعیقوت  جرخ  دـق  و  تسا : هتـشون   492 هحفص  1 دلج باـتک  نیمه  رد  و 
بحاص بحاصلا  نم  هعیشلا  هقیدح  یف  هللا  همحر  ّيِرَغلا  لیزن  دمحأ 

لقن هبانب  هّرـس : سّدق  يدنوار  نیّدلا  بطق  حیارجلا  جیارخلا و  :405 ح378 ، هّرس سّدق  یسوط  خیش  هبیغلا  فیرـش : عیقوت  عبانم  ریاس  - 1
همجرت  713: دوعوم يدهم  ، 380: هّرـس سّدـق  یـسربط  جاجتحإلا  هبیغلا و  زا   51/373: هّرس سّدق  یـسلجم  همالع  راونألاراحب  مالّـسلاراد ،

. راحب 13 دلج
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« ّهنأ  » هلاح ب نع  هّیعفاشلا  ءاتفإ  ساّبعلا و  ینب  رمأب  يرغـصلا  هبیغلا  یف  جالحلا  لتق  دعب  هعیـشلا  لاؤس  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نامزلا  رمألا و 
قئادحلا هقیدح  باتک  رد  هّرـس  سّدق  دیفم  خیـش  هک  نانچ  يا ) همان   ) یعیقوت متح  هب  رانلا و  یف  دـّلخم  هللا  ّودـع  وهو  ًاسجن ، ًاقیدـنز  ناک 

رد هیلع  هللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  ترـضح  بناج  زا  تسا  هدروآ  هعیـشلا  هقیدـح  باتک  رد  فجن  نکاس  یلیبدرا  دـمحا  ـالم  و  تسا ،
وا لاح  زا  نایعفاش  ياوتف  ساّبع و  ینب  تموکح  نامرف  هب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  جالح  ندـش  هتـشک  زا  سپ  نایعیـش  شـسرپ  هب  خـساپ 

. تسا راگدنام  دیواج و  مّنهج  شتآ  رد  تسا و  هللا  نمشد  وا  و  تسا ، سجن  رفاک و  وا  هکنیا  هب  دندومرف : موقرم 

جالح یتخبون و  لهسوبا  خیش 

جالح همان  اب  هّرس  سّدق  یتخبون  لهسوبا  خیش  دروخرب 
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روصنم نب  نیسح  دومن  ار  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  ّتیباب  ياعّدا  هک  یناسک  هلمج  زا  : » دیامرف یم  فیرّشلا  هماقم  هللا  یلعا  یسوط  خیش 
ّما هداز  رتخد  بتاک ، دّـمحم  نب  هللا  هبه  رـصنوبا  زا  حون  نب  ّیلع  نب  دـمحا  ساّبعلاوبا  زا  میهاربا ، نب  نیـسح  اـم  هب  داد  ربخ  تسا . جـالح 

ار وا  دـنک و  فوشکم  ار  جالح  رما  تساوخ  دـنوادخ  هک  هجرف ) هللا  لّجع  نامز  ماـما  مود  بیاـن   ) يرمع ناـمثع  نب  دّـمحم  رتخد  موثلک 
طرف زا  دناوخب و  دوخ  يرای  هب  دوخ  ياهاعّدا  لوبق  کمک و  اب  ار  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  دزاس  راوخ  اوسر و 

اب و  دش ، دهاوخ  وا  ناوریپ  زا  دروخ و  دهاوخ  ار  وا  بیرف  تلوهس  هب  رگید  ناحول  هداس  لثم  زین  لهـسوبا  هک  دوب  هدرب  نامگ  نینچ  لهج 
اریز تخاس ؛ دهاوخ  راتفرگ  دوخ  يور  جک  هلیح و  دنب  هب  هلیـسو  نیا  هب  ار  ناگراچیب  تفای و  دهاوخ  ّطلـست  نارگید  رب  لهـسوبا  نتفیرف 

لیکو نم  هک : داد  ماغیپ  لهـسوبا  هب  يا  همان  رد  جـالح  دوب . خـماش  یماـقم  ياراد  بدا  ملع و  رد  تشاد و  ذوفن  مدرم  ناـیم  رد  لهـسوبا 
: تشون درب و  الاب  ار  دوخ  ياعّدا  سپس  داد ) یم  بیرف  ار  نادان  مدرم  نآ ، اب  هک  دوب  یناونع  نیلوا  نیا  . ) متـسه نامّزلا  بحاص  ترـضح 
هب ات  منایامنب  وت  سفن  تیوقت  ترـصن و  تهج  هدرک  هدارا  ماما  هک  ار  هچنآ  مسیونب و  همان  وت  هب  هک  متـسه  رومأم  نامز  ماما  فرط  زا  نم 

يروآ و نامیا  نآ 
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! يدرگن دیدرت  کش و  راچد 

تمظع لباقم  رد  رما  نآ  و  يراذـگ ، ّتنم  نم  رب  کچوک  رایـسب  يرما  ماـجنا  رد  هک  مراد  اـضاقت  وت  زا  نم  تفگ : وا  باوجرد  لهـسوبا 
قشع اه  نآ  هب  متـسه و  دوخ  نازینک  ّتبحم  راتفرگ  نم  هک  تسا  نیا  نآ  درادن و  یتّیمها  هدش  راکـشآ  وت  تسد  هب  هک  ینیهارب  لیالد و 

دوخ رس  يوم  هعمج  ره  رگا  متـسین و  ناشیا  لصو  ناتـسوب  زا  يا  هویم  ندیچ  هب  رداق  مراد و  کّلمت  رد  ار  اه  نآ  زا  يا  هّدع  مزرو و  یم 
رگا متـسه ، جـنر  رد  تخـس  ظاـحل  نیا  زا  دـنوش و  یم  نازیرگ  نم  زا  نازینک  دوـش و  یم  راکـشآ  نم  يریپ  منکن  باـضخ  نیگنر و  ار 

ار وت  هتفگ  منک و  یم  زارد  وت  يوس  هب  تعاطا  تسد  دوش ، هایس  نم  يوم  مبای و  تاجن  نتسب ، انح  تمحز  جنر و  زا  نم  هک  ینک  يراک 
یم فرـص  وت  هار  رد  مراد ، رایتخا  رد  هبرجت  لام و  زا  هک  ار  هچنآ  موش و  یم  وت  بهذم  نیغّلبم  زا  میآ و  یم  رد  وت  نید  هب  مریذـپ و  یم 

. منک

وا زا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتفر  اـطخ  هب  وا  هب  دوخ  بهذـم  ّرـس  ناـیب  لهـسوبا و  توعد  رد  هک  دـیمهف  دینـش ، ار  وا  نخـس  جـالح  یتقو 
یسلجم ره  رد  تسناد و  بوخ  یقافّتا  ار  نایرج  نیا  مه  لهسوبا  داتـسرفن ، وا  دزن  ار  یـسک  دادن و  ار  لهـسوبا  باوج  درک و  رظن  فرص 

زا يرادرب  هدرپ  يرد و  هدرپ  ثعاـب  عوضوم  نیمه  درک و  یم  ناـیب  گرزب  کـچوک و  نیب  ار  وا  ّرـس  داد و  یم  رارق  رخـسمت  دروـم  ار  وا 
رارسا
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(1) «. دندش هدنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  دش و  جالح 

درک و یفّرعم  زاب  هدبعش  رگ و  هلیح  يدرم  ار  جالح  لهسوبا ، : » دیوگ یم  هدروآ و  دوخ  خیرات  رد  ار  تیاور  نیا  زین  يدادغب  بیطخ  - 6
هللا ای  ربمایپ و  وت  هک  میوگ  یم  یتساوخ  رگا  اـی  یناـمز و  ماـما  باـب  وت  هک  میوگ  یم  یتساوخ  رگا  يروآرب  ارم  يوزرآ  رگا  تفگ  وا  هب 

(2) !« یتسه

یتخبون لهسوبا  طّسوت  جالح  يزاب  هدبعش  يرگاشفا 

نامـسآ زا  دعب  یکدنا  دوش و  یم  بیاغ  اه  نآ  رظن  زا  وا  هک  دنتـشاد  هدیقع  نینچ  جالح  ناوریپ  زا  یعمج  : » دـسیون یم  يدادـغب  بیطخ 
نآ زا  داد و  تکرح  ار  دوخ  تسد  دوب ، رـضاح  اـجنآ  رد  زین  یتـخبون  لهـسوبا  هک  یتـیعمج  ناـیم  رد  جـالح  يزور  ددرگ . یم  راکـشآ 
نآ رب  هک  هدب  یمهرد  نم  هب  رذگرد و  راک  نیا  زا  تفگ : هداد و  رارق  بطاخم  ار  جالح  لهـسوبا ، تخیر . مدرم  نایم  رد  مهرد  يرادقم 

. میروآ نامیا  وت  هب  دنتسه  هارمه  نم  اب  هک  يدایز  ّتیعمج  نم و  ات  دشاب  هدش  هتشون  تردپ  وت و  مان 

يدـهم ، 51/369: راونـألاراحب ، 284: میدـن نـبا  تـسرهف  ، 147-146: دـیما نـیرخآ  هّرـس ، سّدـق  یــسوط  هّـقح  هفئاـط  خیــش  هـبیغلا  - 1
.231-2/230: هّیتاریخ ، 214-213: هجرف هللا  لّجع  ّيدهملا  مامإلا  هملک  ، 703-702: دوعوم

.8/124: دعس نبا  دادغب - خیرات  - 2
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؟ مروآ دوجو  هب  ار  نآ  وت  يارب  مهد و  ناشن  وت  هب  تسا  هدشن  هتخاس  هک  ار  يزیچ  هنوگچ  نم  تفگ : جالح 

(1) «. دروآ دوجو  هب  تسا  هدشن  هتخاس  هک  مه  ار  يزیچ  دناوتب  دیاب  دزاس  یم  رضاح  ار  بیاغ  زیچ  هک  یسک  تفگ : لهسوبا 

دودـح رد  لهـسوبا  جالح و  ریخا  هرظانم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  نئارق  زا  : » دـیوگ یم  تیاور  ود  نیا  لقن  زا  سپ  يومرا  ثّدـحم 
اذـغ و نآ  فارطا  تاهد  زاوها و  رد  جالح  هک  دوب  ماّیا  نیمه  رد  اریز  تسا  هداتفا  قاـفّتا  نآ  یلاوح  زاوها و  رد  نیب 289و301  ياهلاس 

یـسک درک و  یم  شخپ  نانآ  نایم  رد  دوب ، هدیمان  هردقلا » مهارد   » ار اه  نآ  هک  ییاه  مهرد  هدرک و  یم  رـضاح  دوخ  نارای  يارب  بارش 
مّلکتم هدومنزاریـش ، زا  ندـش  جراخ  هب  راداو  ار  وا  هدرب و  یپ  جالح  ياه  هلیح  هب  زاوها  رد  یتخبون ، لهـسوبا  زا  ریغ  هب  نامز  نیا  رد  هک 

(2) «. تسا هتشاد  یسلجم  زاوها  رد  وا  اب  ماّیا و  نیمه  رد  ایوگ  هک  تسا  یئاّبج  یلعوبا  یلزتعم  فورعم 

جالح مق و  رد  یّمق ) هیوباب  نب  یلع   ) هعیش خیاشملا  خیش 

.8/125: دادغب خیرات  - 1
.486: يزار ضقنلا  باتک  تاقیلعت  - 2
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خیش ردارب   ) هیوباب نب  یسوم  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  نیسح  هللادبع  یبا  زا  نادنمشناد  زا  یتعامج  : » دنک یم  لقن  هّرـس  سّدق  یـسوط  خیش 
نید هب  ار  وا  تشون و  همان  قودص ) خیش  ردپ   ) نسحلاوبا نادنواشیوخ  هب  دمآ و  مق  رهـش  هب  جالح  روصنم  هک  دنداد  ربخ  ام  هب  قودص ،)

. مشاب یم  ناشیا  هدنیامن  لیکو و  هجرف و  هللا  لّجع  نامّزلا  بحاص  ترضح  هداتسرف  نم  تفگ : نینچ  درک و  توعد  دوخ 

هب داتسرف و  تنعل  وا  هب  درک و  هراپ  ار  همان  نآ  ندناوخ ، زا  دعب  مردپ  دیـسر ، مردپ  تسد  هب  جالح  همان  نوچ  دیوگ : یم  یلع  نب  نیـسح 
همان تسا ؟ هتـشاداو  راک  نیا  هب  ار  وت  یـسک  هچ  يور ؟ یم  ناداـن  لـهاج  نیا  لاـبند  هب  هک  يراـکیب  رگم  وت ! رب  ياو  تفگ : ناـسر  هماـن 

. میروایب نامیا  وا  هب  هک  هدرک  توعد  هتـساوخ و  ارم  ما  هّمعرـسپ  ای  میومعرـسپ  دشاب  هتفگ  هک  منک  یم  نامگ  درم  نآ  داد : خـساپ  ناسر 
درک و تکرح  مردپ  سپس  دندرک ، هرخسم  ار  وا  دندیدنخ و  وا  هب  مردپ  نایفارطا  دیدرک ؟ هراپ  ار  وا  همان  امش  ارچ  تفگ : مردپ  هب  سپس 

. تفر دوخ  هرجح  هب 

شیاج زا  هک  رفن  کی  زج  هب  دنتساخرب ، مردپ  مارتحا  هب  دندوب  اجنآ  هک  یناسک  همه  دیـسر  هرجح  برد  هب  مردپ  یتقو  دیوگ : یم  سپس 
رتفد تسشن  هرجح  رد  یتقو  تخانشن و  ار  وا  مردپ  دروخن ، ناکت 

جالح مق و  رد  یّمق ) هیوباب  نب  یلع   ) هعیش خیاشملا  www.Ghaemiyeh.comخیش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:24

سانـشان نیا  دیـسرپ : دوب و  رـضاح  هک  یـصخش  بناج  هب  درک  ور  دروآرد و  تسا  راّجت  لومعم  هکنانچ  ار  دوخ  تاود  ملق و  باـسح و 
اب تفگ : دـمآ و  مردـپ  دزن  تساخرب و  دـسرپ ، یم  يو  ّتیوه  زا  دینـش  هک  سانـشان  درم  داد ، ار  مردـپ  باوج  مه  صخـش  نآ  تسیک ؟

تدوخ زا  مدرمش و  گرزب  ار  وت  متـشاد و  هاگن  ار  وت  مارتحا  درم ! يا  دومرف : مردپ  یـسرپ ؟ یم  يرگید  زا  ارم  لاوحا  مرـضاح  نم  هکنیا 
، دنک تنعل  ار  وت  ادخ  یتسه !؟ وت  جالح )  ) درم نآ  سپ  دومرف : مردپ  مدید . یم  نم  يدرک  یم  هراپ  ارم  همان  وت  یتقو  تفگ : وا  مدیسرپن .
وا رگید  زور  نآ  زا  و  نک ! نوریب  هرجح  زا  ریگب و  ار  وا  ياپ  تسد و  تفگ : دوخ  مالغ  هب  مردـپ  سپـس  ینک !؟ یم  هزجعم  راهظا  ياعّدا 

(1) «. میدیدن مق  رد  ار 

دیفم خیش  قودص و  خیش  هاگدید  زا  جالح 

.704-703: دوعوم يدهم  :402-403 ح377 ؛ هبیغلا - 1
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ولغ و یفن  رب  داقتعا  باب  رد  تاداقتعا ، باتک  رد  هّرس  سّدق  قودص  هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  خیش  موحرم  زا  هّرس  سّدق  یـسلجم  همّالع 
زامن و هچرگا  تسا  تدابعرد  دـنوادخ  یّلجت  ندرک  اعّدا  اه ، یجالح  تمالع  : » دـسیون یم  قودـص  خیـش  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ضیوفت ،
(، يدنوادخ تاذ   ) قح دنراد و  تخانـش  دنوادخ  میظع  ياه  مسا  یمامت  هب  هک  دـننک  یم  اعّدا  نینچمه  دـنیوگ و  كرت  ار  تابجاو  مامت 
زا اه ) یجالح   ) ناـنآ دزن  صخـش  نآ  سپ  دـنک ، ادـیپ  تخانـش  دوخ  بهذـم  زا  هدـش و  صلخم  یـسک  هاـگره  تسا و  قبطنم  ناـنآ  رب 

یمن چـیه  هک  یلاح  رد  دـنراد  ملع  ایمیک  هب  هک  دـننک  یم  اعّدا  هک  تسا  نیا  اه  نآ  ياه  هناشن  زا  یکی  و  تسا . رت  تلیـضف  اـب  ناربماـیپ 
(1) «. ناناملسم بیرف  گنرین و  هلیح و  يراک و  لغد  زج  هب  دنناد 

قودص دیاقع  حرش  رد  فیرّشلا  هماقم  هللا  یلعا  دیفم  خیش 

عم هدابعلاب  یّلجتلا  يوعد  هالغلا  نم  هّیجالحلا  همـالع  :101 و  هّیمامإلا نید  یف  تاداقتعإلا  . 2/311: راحبلاهنیفس ، 25/345: راونألاراحب - 1
ّقحلا عاـبطنا  يوعدو   ) ّنجلا عاـبّتا  يوعدو  یمظعلا ، هللا  ءامـسأب  هفرعملا  يوعدو  ضئارفلا ، عیمجو  هالـصلا  كرتب  لـخ ) مهنید   ) مهنّیدـت
همتاـخ :3/148 و  لوـقعلا هآرم  وا  زا  مالّـسلا . مهیلع  ءاـیبنألا  نم  لـضفأ  مهدـنع  وـهف  مهبهذـم  فرعو  صلخ  اذإ  ّیلوـلا  ّنأو  مـهل ، لـخ )

.5/234: لئاسولا كردتسم 
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. دنـشاب یم  لولح  و  زیچ ) همه  راک و  همه  نتـسناد  لالح   ) هحابا هب  دـقتعم  نانآ  دـنا و  نایفوص  زا  یهورگرـس  اه  یجـالح  : » دـیامرف یم 
ره دزن  دـندحلم و  رفاک و  یهورگ  هّیجالح ) هّیفوص و   ) نانآ و  دوب ، یفوص  ًارهاـظ  هچرگا  تشاد  صّـصخت  عّیـشت  راـهظا  رد  دوخ  جـالح 

نانآ شور  دـننک و  یم  تقیقح  زا  رود  بلاطم  ياعّدا  جالح )  ) دوخ ربهر  يارب  دـنروآ و  یمرد  ناـنآ  گـنر  هب  ار  دوخ  یبتکم  هورگ و 
تازجعم تامارک و  زا  ناـشنابهار  نایحیـسم و  ناـیتشدرز و  يارب  هک  ار  هچنآ  همه  ناـنآ  تسا . ناتـسرپ ) شتآ   ) نایـسوجم شور  دـننام 

(1)  «. دنرتکیدزن ینید  تاروتسد  تدابع و  هب  اه ) یجالح   ) نانآ هب  تبسن  نایحیسم  نایسوجم و  نکیل  دنتسه  یعّدم 

لقن نینمؤملا ] سلاجم   ] زا هللا  همحر  یقارع  دومحم  خیش 

لوقلا هحابإلا و  باحصأ  مه  و  فّوصتلا ، باحصأ  نم  برض  هّیجالحلا  :134 و  هّرس سّدق  دیفملا  خیشلا  هّیمامإلا ، تاداقتعإ  حیحصت  - 1
ّلک هرهاظمب  نوهّومی  هقدانز  هدـحلم و  موق  مه  و  فّوصتلا ، هرمأ  رهاظ  ناک  نإ  عّیـشتلا و  راهظإب  صّـصختی  جالحلا  نکی  مل  و  لولحلاـب ،
یف يراصنلا  يرجم  و  تازجعملا ، تشدارزل  مهاوعد  یف  سوجملا  يرجم  کلذ  یف  نورجی  و  لیطابألا ، جالحلل  نوعّدی  و  مهنیدـب ، هقرف 
نم اهب  لمعلا  عئارـشلا و  نم  دـعبأ  مه  و  مهنم ، تادابعلاب  لمعلا  یلإ  برقأ  يراصنلا  سوجملا و  و  تاـنّیبلا ، تاـیآلا و  مهناـبهرل  مهاوعد 

. سوجملا يراصنلا و 
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سمـش نامز  رد  هک  يرجنـس  ربتعم  باتک  رد  هک  هدیـسر  ریقح  رظن  هب  یناعمـس ] باسنا   ] باتک زا  یمیدـق  هخـسن  هیـشاح  رد  : » دـنک یم 
یم مدرم  هب  درک و  یم  توعد  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  هب  ار  مدرم  جالح  روصنم  نب  نیـسح  هک : تسا  هدمآ  تسا  هدش  فیلأت  یناعملا 

دروم دـندرب و  دادـغب  هب  هتفرگ و  ار  وا  رادرک  راـتفگ و  نیا  ساـسارب  و  درک . دـنهاوخ  روـهظ  ملید  ناـقلاط  زا  ناـشیا  يدوز  هب  هک  تفگ 
لها يدـهم  دوجو  هب  داقتعا  هدوب و  هّیماما  هعیـش  بهذـم  هب  باستنا  روصنم ، هانگ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  دـنداد و  رارق  هذـخاؤم 
هناهب ار  هقدـنز  رفک و  هدوب و  ساـّبع  ینب  ياـفلخ  رب  مدرم  ندـیناروش  ترـضح و  نآ  يراـی  هب  مدرم  توعد  هتـشاد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب 

(1) «. دنا هتخاس 

هعیش ياملع  هاگن  رد  جالح 

.210: مالّسلاراد - 1
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، جالح هلمج  زا  يا ، هّدع  هرابرد  ار  فیرش  عیقوت  هنوگچ  تسا ، تفگش  هماقم  هللا  یلعا  یشعرم  يرتست  هللارون  دّیس  یضاق  دیهش  ملاع  زا 
؟ دنا هدومنن  هظحالم  ار  هیوباب  نب  ّیلع  یتخبون و  لهسوبا  دروخرب  تیاور  ود  و 

اریز تسین  رود  هدرمـش ، هعیـش  باستنا  ار  جالح  لتق  ببـس  هکنیا  اّما  : » تسا هدمآ  نینچ  هللارون  یـضاق  هب  یقارع  دومحم  خیـش  خساپ  رد 
، هدوبن نیا  هب  رصحنم  وا  هانگ  یلو  دوش  یم  هنتف  فوخ و  ثعاب  فلاخم و  معز  هب  باستنا  ببس  دشاب  غورد  هجو  هب  دنچره  ّتیباب  ياعّدا 

(1) «. تسوا هراّفک  هدمع  تدحو ، لولح و  هب  داقتعاو  ّتیباب  ياعّدا  هکلب 

نب خیـش  تسا و  هتـشون  جالحلا ] یلع  دّرلا  باتک   ] مان هب  یباتک  دیفم  خیـش  : » دـسیون یم  هللا  همحر  یلیبدرا  سّدـقم  دـمحا  خیـش  موحرم 
ار جالح  دیفم  خیش  و  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  تاکلهملا ] عیمج  نم  هاّجنلا  یلا  يداهلا   ] باتک رد  هّرس  سّدق  یسوط  خیـش  درگاش  هزمح ،

(2) «. تسا هدرمش  ناراذگ  تعدب  نّیلاض و  نیباّذک و  زا 

.211: مالّسلاراد - 1
.598: هعیّشلاهقیدح - 2

هعیش ياملع  هاگن  رد  www.Ghaemiyeh.comجالح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:29

راهظا جالح  زا  تّدش  هب  یتخبون  لآ  هّصاخ  هعیـش  ياملع  هکنآ  اب  : » دـنک یم  لقن   (1) ناریا فّوصت  رد  وجتـسج  باتک  زا  یماهلا  دوواد 
بجوم لولح ، يوعد  نیمه  و  درک . یم  توعد  دوخ  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  داد و  یم  همادا  دوخ  لـطاب  راـک  هب  وا  اـّما  دنتـسج ، یم  يرازیب 

ّتنـس لها  هک  دادـغب  هّیفوص  یّتح  دـندرک و  بوسنم  زین  ّتیبوبر  يوعد  هب  ار  جالح  هعیـش  ياسؤر  دـیدرگ . يو  زا  هّیماما  ياـسؤر  يّربت 
تالُغ زا  یـضعب  تالاقم  اب  لاح  ره  هب  دـش ، یم  مهّتم  نادـب  جالح  هک  ّتیبوبر  يوعد  اّما  دـندومن . مهّتم  گنرین  رحـس و  هب  ار  وا  دـندوب 
هّیماما هعیش  طقف  هن  جالح ) ) وا دیاقع  هتبلا  تشاد . طابترا  دندوب  دوخ  ماما  صخـش  رد  یهلا  ِءزج  دوجو  هب  لئاق  هک  هعیـش  ناگدننکولغ ) )

. درک یضاران  دوخ  زا  یتخس  هب  زین  ار  ّتنس  لها  هعّرشتم  هکلب  دومن ، کیرحت  وا  ّدض  رب  تّدش  هب  ار 

یّقلت طایتحا  زا  رود  ای  اوران  ار  يو  نانخـس  دادغب  هّیفوص  دننک ، بیقعت  ار  يو  هعیـش  نامّلکتم  یّتح  دادـغب و  ياهقف  هکنآ  زا  شیپ  ًارهاظ 
درگن یمن  مارتحا  هدید  اب  نآرق  هب  تبـسن  هکنیا  هب  ار  وا  دش و  ادج  جالح )  ) وا زا  جح  ترفاسم  یط  رد  نامثع  نب  ورمع  هکنانچ  دـندرک ،

( عطقا بوقعیوبا   ) جالح نز  ردپ  مه  دعب  يدنچ  درک . مهّتم 

.141-142 - 1
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(1) «. تشادن وا  تبوقع  بیقعت و  رد  يریثأت  هجو  چیه  هب  وا ، اب  هّیفوص  طابترا  عطق  همه  نیا  اب  شداتسا . نینچمه  تسج و  يرازیب  يو  زا 

فرط زا  هرداص  ياوتف  قبط  رب  یکلام  ياهقف  : » تسا هدروآ  یحیسم  نوینیـسام  ییول  هتـشون   ، (2) جالح بئاصم  باتک  زا  یماـهلا  دوواد 
هدرمش تسرد ) لالح و   ) باوص یلبق ، نتساوخ ) هبوت   ) هباتتـسا نودب  ار  وا  گرم  دندومن و  ریفکت  ار  جالح   309 لاس رد  هّیرهاظ  ياهقف 

هب دادغب  رد  یکلام  ياهقف  دنشاب . یم  یناسملت  بوشآرهش و  نبا  نودلخ ، نبا  یبطرق ، ضایع ، یضاق  عوضوم  بلطم و  نیا  ناهاوگ  دنا ،
دنناسرب و لتق  هب  ار  جالح  ریز  لیالد  هب  هک  دـنتفرگ  هجیتن  ارآ  قافّتا  هب  یکلام  ورمعوبا  هقطنم ، نآ  تاضقلا  یـضاق  و  ردـتقملا ، راگزور 
لولح 3- هب  لوق  ببس  هب  ّتیهولا 2 - ياعّدا  ببس  هب  - 1 زا : دنترابع  اه  نآ  لیالد  دنراذگب . مومع  ياشامت  ضرعم  رد  راد ، رـس  رب  ار  وا 

(3) «. دنا هتسنادن  عورشم  ار  وا  هبوت  لوق  ینید ، تابجاو  بادآ و  يارجا  رد  رارصا  نیع  رد  قحلاانا .»  » نایب يارب 

خیرات رد  يدادغب  بیطخ  هک  دنک  یم  لقن   38 هحفص هاقناخ  باحصا  يور  جک  رد  هابتشإلا  فشک  باتک  زا  تاحفص 154-153  رد  و 

.149: دیما نیرخآ  - 1
.377 360: جالح بئاصم  - 2

.151: دیما نیرخآ  - 3

هعیش ياملع  هاگن  رد  www.Ghaemiyeh.comجالح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:31

نآ نایعألا  تایفو  رد  ناکّلخ  نبا  دادغب و  خیرات  رصتخم  رد  یفنح  نمیأوبا  یضاق  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  ار  وا  زیمآرفک  دیاقع  دادغب 
. دنا هدرک  لقن  ار 

جالح همانسانش 
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، ناسارخ ياهناکم  تسا و  فـالتخا  يو  دـشر  ناـکم  هراـبرد  تسا و  روصنم  نب  نیـسح  شماـن  : » دـسیون یم  جـالح  هراـبرد  میدـن  نبا 
«. دنا هدومن  رکذ  شهاگداز  ناونع  هب  ار  ناتسهوک  ير و  ناقلاط ، ورم ، روباشین ،

دوب زاب  هدبعش  رگنوسفا و  يدرم  جالح  روصنم  نب  نیسح  هک  مدناوخ  رهاط ، یبا  نب  دمحا  نب  هللادیبع  نسحلاوبا  ّطخ  هب  : » دیوگ یم  يو 
مولع زا  هک  یلاح  رد  تسا  مولع  مامت  هب  ملاع  هک  درک  یم  اـعّدا  داد و  یم  بیرف  ار  مدرم  یفوص  ظاـفلا  هب  تشاد و  هناـیفوص  یـِشنَم  هک 

هانگ هب  باکترا  زا  اه  تلود  ینوگنرـس  رد  دوب و  روسج  ناهاشداپ  هب  تبـسن  دوب و  تخـسرس  اورپ و  یب  یلهاج  یلو  تسناد  یمن  چـیه 
دزن رد  و  هعیـش ، ار  دوخ  ناـهاشداپ  لـباقم  رد  دوب . لوـلح  هب  لـئاق  درک و  یم  ییادـخ  ياـعّدا  شباحـصا  دزن  رد  تشادـن ، مرـش  گرزب 

نامه وا  هدرک و  لولح  وا  رد  ادـخ  هک  تشاد  اـعّدا  لاـمعا  نیا  ماـمت  يـالبال  رد  درک و  یم  یفّرعم  شِنَم  یفوص  ار  دوخ  هّماـع ، ناـمدرم 
. تسا رفک  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  دروم  رد  نانخس  نیا  هک  یلاح  رد  تسادخ 

نـسحلاوبا هب  ار  وا  دش  ریگتـسد  هک  یماگنه  تخادرپ ، یم  وریپ  رای و  ندرک  عمج  هب  تشگ و  یم  رهـش  هب  رهـش  وا  : » دیوگ یم  نینچمه 
يو اب  وگتفگ  ثحب و  هرظانم و  هب  وا  دندرپس و  یسیع  نب  ّیلع 
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وت تفگ : درک و  يو  هب  ور  ظاحل  نیا  زا  درادن و  برع  مولع  رعـش و  ثیدـح ، هقف ، ینآرق ، مولع  زا  يا  هرهب  چـیه  هک  تسناد  تخادرپ و 
. یـسیون یم  نآ  رد  هچ  ینادـن  هک  تسا  ییاه  یـسیون  همان  نیا  زا  رتهب  رتشیب و  شا  هدـیاف  يدوب  هتخومآ  ار  دوخ  تابجاو  تراهط و  رگا 

هیبنت بیدأت و  راوازـس  تخـس  وت  و  جالح ) ياه  هوای  زا  « ) دراد اه  یناـشفا  وترپ  عشعـشت ، زا  دـعب  هک  یناعـشعش  بحاـص  نآ  دـیآ  دورف  »
. یتسه

هموکحلاراد هب  دعب  دنیامن ، نازیوآ  یبرغ  فرطرد  روطنیمه  و  اه ) نابهگن   ) طَرُش سلجم  ّلحم  رد  یقرش ، فرط  رد  ار  وا  درک  رما  سپس 
شراتفگ رد  دندرک  نامگ  هک  نانچ  نآ  درک ، کیدزن  ناناب  نادنز  هب  ار  دوخ  نادنز  رد  ینابز  برچ  اب  جالح  دنزادنا . نادـنز  هب  هدرب و 

«. دبیرفب تسناوت  زین  ار  وا  دندرپس و  ناب  نادنز  بجاح  رصن  هب  ار  وا  سپس  و  تسوا و ... بناج  هب  قح 

«. مدرک دوبان  ار  دومث  داع و  موق  و  مدرک ، قرغ  ار  حون  موق  هک  منامه  نم  : » دوب تارابع  نیا  يواح  شیاه  همان  دیوگ : یم  يوار 

رازه ار  وا  داد  نامرف  و  درک ، نیقی  وا  رکم  یتسرد  هب  زین  هفیلخ  دندش و  هاگآ  وا  رکم  زا  همه  درک و  ادـیپ  عویـش  وا  رما  هک  نامز  نآ  سپ 
دننازوسب ار  وا  سپس  دننک ، ادج  ار  وا  تسد  ود  دننزب و  هنایزات 
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(1) «. دوب لاس 309  ههد  رخآ  رد  هعقاو  نیا  و 

(2). دنک یم  رکذ  ار ، تسا  بوسنم  وا  هب  هک  يزیمآرفک  نانخس  زا  یضعب  میدن ، نبا  تسرهف  زا  یّمق  ثّدحم  سپس 

جالح روصنم  نب  نیـسح  بتعموبا  نادـیرم  زا  یهورگ  :» دـنک یم  لقن  هّرـس  سّدـق  لّوا  دیهـش  یّطخ  ياه  هتـشون  یخرب  زا  یمق  ثّدـحم 
هدرک ییادـخ  ياـعّدا  وا  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  دـندروخ و  یم  دوـخ  ضرم  يافـش  يارب  هدرک و  ءافـشتسا  جـالح )  ) وا لوـب  هـب  یفوـص ،

(3) «. تسا

راطفا ینساک  گرب  اب  دعب  دروخن و  يزیچ  دریگب و  هزور  زور  هنابش  هس  ناسنا  رگا  : » دسیون یم  نآ  رد  هک  هدمآ  تسد  هب  وا  زا  يا  هتشون 
بجاو وا  رب  يرگید  زامن  حبـص  ات  بش  رـسزا  دناوخب  زامن  تعکر  ود  بش  رد  سکره  و  تسا . زاین  یب  ناضمر  هام  هزور  نتفرگ  زا  دنک 

رد شیرق  يادهـش  روبق  ترایز  هب  رگا  و  درادن ، نتفر  جح  هب  يزاین  دهدب  هقدص  زور  کی  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  یـسک  رگا  و  تسین ،
هب يزاین  رگید  دنکن  راطفا  کمن  وج و  نان  كدنا  اب  زج  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن  دنامب و  اجنآ  رد  زور  هد  دورب و  دادغب و ...

.355: نآ یسراف  همجرت  :284 و  رصم پاچ  میدنلا  نبا  تسرهفلا  - 1
.313-2/311: راحبلا هنیفس  - 2

.3/372: همتاخلا لئاسولا ، كردتسم  زا   314-2/313: راحبلا هنیفس  - 3
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(1) «. درادن تدابع 

اقلا مدرم  هب  نانچ  درک و  یم  توعد  هجرف  هللا  لّجع  يدـهم  يوس  هب  ار  مدرم  ادـتبا  جالح  : » دـسیون یم  جالح  هراـبرد  ینوریب  ناـحیروبا 
نادنز زا  هلیح ، هب  ار  دوخ  وا  دـندرک و  سبح  هام  کی  دـندرب و  ماش  هب  دـنتفرگ و  ار  جالح )  ) وا دـمآ ، دـهاوخ  ناقلاط  زا  وا  هک  درک  یم 
لولحو داّحتا  يوعد  سپس  دوب  قفاوم  هارمه و  وا  داقتعا  اب  ادتبا  دش ؛ یم  نیشنمه  سکره  اب  دوب ، رحاس  زاب و  هدبعـش  يدرم  وا  درک . اهر 

. متسه امش  يادخ  نم  تفگ : یم  درک و  یم  یفرعم  ادخ  مان  هب  ار  دوخ  و  تسا ، هدرک  لولح  نم  رد  سدقلا  حور  تفگ : یم  دومن و  یم 
(2) «. درک یم  دوخ  ییادخ  هب  حیرصت  تشون  یم  دوخ  باحصا  هب  هک  ییاه  همان  رد  و 

درگاش وا  تشاد . يدایز  تراهم  رحـس  رد  دوب و  رحاس  جـالح  روصنم  نب  نیـسح  : » دـسیون یم  یناـهبهب  دـیحو  دـنزرف  یلع  دّـمحم  اـقآ 
دوب و هتخومآ  حاجس  زا  ار  وداج  رحـس و  هک  دوب  یناسک  زا  ءاقرز )  ) وا دوب و  همامی  ءاقرز  درگاش  هللادبع  هک  دوب  یفوک  لاله  نب  هللادبع 

يوعد هک   ) باّذک هملیسم  نامز  رد  هک  دوب  یصخش  نامه  حاجس  نیا 

.215: هجرف هللا  لّجع  ّيدهملا  مامإلا  هملک  ، 151: دیما نیرخآ  - 1
.275: هیقابلاراثآلا - 2
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. درک يربمغیپ  يوعد  دش و  هارمه  وا  اب  درک ) يربمغیپ 

منک و یم  هدنز  ار  هدرم  دیوگ  یم  دنک و  یم  ییادـخ  يوعد  جالح  هک  دـنداد  عالّطا  یـساّبع  هفیلخ  ِریزو  دـماح  هب  يرجه   309 لاس رد 
مهد و ماـجنا  ار  ءاـیبنا  همه  هزجعم  هک  مناوـت  یم  دـیوگ : یم  دروآ و  یم  نم  يارب  مهاوـخب  هک  هچ  ره  دـنک و  یم  تمدـخ  نم  هـب  نـج 

جالح ّیبن  وا  هک  دنک  یم  يوعد  مشاه  ینب  زا  یکی  روطنیمه  دـنا ؛ هدـش  لیام  وا  هب  ناوید  ناگدنـسیون )  ) باّتک زا  یتعامج  یـسورغن و 
هب ار  قلخ  جـالح  هک  دـنتفگ  یم  همه  تخادرپ و  هرظاـنم  هب  وا  اـب  دـیبلط و  ار  موـق  نیا  سیئر  دـماحریزو ، سپ  تسا . ه�لا  جـالح  تسا و 

. دنک رضاح  ار  جالح  هک  داتـسرف  ار  يدصاق  هفیلخِریزو  دنک . یم  هدنز  هدرم  جالح  هک  دش  نیقی  اه  نآ  يارب  دناوخ و  یم  دوخ  ّتیهولا 
ییادخ يوعد  هن  نم  هک  درک  راکنا  جالح  و  تسا ؟ تسرد  تشذـگ ) هک   ) بلاطم نیا  ایآ  هک : دیـسرپ  جالح  زا  ریزو  دـمآ ، وا  هک  یتقو 

دـیآ و یمنرب  يرگید  راک  راک  نیا  زج  نم  زا  و  ملوغـشم ، تاریخ  هزور و  زامن و  هب  متـسه و  ادـخ  هدـنب  نم  تّوبن ، يوعد  هن  منک و  یم 
لاؤس دندوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  موق  نآ  زا  درک و  رـضاح  ار  اهقف  يولهپ و  رفعجوبا  ورمعوبا و  یـضاق  ریزو ، سپ  مهد . ماجنا  مناوت  یمن 

. مینک یمن  مکح  وا  نتشک )  ) نوخ رب  مینکن  ادیپ  نیقی  ام  دوشن و  مولعم  ام  رب  رما  نیا  ات  دنتفگ : اهقف  نایضاق و  دندرک .
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یم جالح  ّتیهولا  هب  ار  مدرم  دنا و  هدنکارپ  فلتخم  ياه  نیمزرس  رد  اه  نآ  مسانش ، یم  ار  يو  باحصا  نم  تفگ : هرـصب  لها  زا  یکی 
: دراد مان  ود  جالح  دندرک . ینادنز  دادغب  رد  بجاح  رصن  دزن  ناطلس ، يارس  رد  ار  جالح  هّیضق  نیا  زا  دعب  دنناوخ .

. یسراف دمحا  نب  دومحم  - 2 روصنم نب  نیسح  - 1

هلیسوب اه  نآ  همه  هک  دندرک  ادیپ  يو  هناخ  رد  باتک  دنچ  دوب  نادنز  رد  وا  هک  یماگنه  تسا و  هدوب  نامرک  لها  وا  دنیوگ : یم  یـضعب 
، يرادن جح  هب  نتفر  ناوت  ینکب و  جح  یهاوخ  یم  رگا  : » دننام یتالمج  وا  باتک  رد  و  دوب . هدش  هتشون  الط  بآ  اب  وا  ءامـسا  باحـصا ،

رـضاح ار  میتی  رفن  یـس  دـعب  یهد ، یم  ماجنا  جـح  رد  هک  روطنامه  روآ  ياج  هب  ار  جـح  کسانم  نک و  یلاخ  لیاسو  زا  ار  تدوخ  هناخ 
دندروخ و اذغ  اه  نآ  هک  یتقو  و  نک ، تمدخ  اه  نآ  هب  وت  هدب و  اذغ  اه  نآ  هب  يراد  ناوت  رد  یناوت و  یم  ات  هدب و  اذغ  اه  نآ  هب  نک و 

ماقم مئاق  ینکب  ار  راک  نیا  رگا  هدب ، اه  نآ  هب  مهرد  هس  ای  تفه  ناشوپب و  نهاریپ  کی  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  دنتـسش  ار  دوخ  ياه  تسد 
هتـشون ار  اوتف  دنداد و  وا  لتق  هب  اوتف  یگمه  نایتفم  اهقف و  تاضق و  دش  تباث  وا  دادترا  هکنیا  زا  دعب  و  يدروآ .» اجب  ار  جح  تسا و  جح 

دیربب و هطرش  سلجم  هب  ار  وا  تسا ، نینچ  نایتفم  اهقف و  تاضق و  ياوتف  نوچ  هک : تفگ  هفیلخ  دندرب ؛ یساّبع  هفیلخ  ردتقم ، شیپ  هب  و 
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شتآ رد  ار  شندب  دیزیوآ و  راد  هب  ار  شرـس  دـینزب و  ار  وا  ندرگ  نآ  زا  دـعب  دـیربب و  ار  وا  ياپ  تسد و  درمن ، رگا  دـینزب ، هنایزات  رازه 
مان هب  دراد  یباتک  و  دندنادرگ . ار  رس  نآ  ناسارخ  مامت  رد  لاس  کی  تّدم  دندرک و  هزین  هب  ار  وا  رس  دندرک  ار  راک  نیا  نوچ  دینازوسب ،

هب هتشون  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  يا  همان  جالح  هک  دنا  هدرک  تیاور  تسا . هقدنزو  رفک  نآ  همه  هک  لزألا ] نیـساط  هفرعملا و  ناتـسب  ]
تـسا عمجلا  نیع  تفگ : یتشون ؟ ارچ  دنتفگ : يرآ . تفگ : وا  تسا ؟ وت  ّطخ  نیا  دنتفگ : وا  هب  " نالف نب  نالف  یلا  هللا  َنِم   " نومـضم نیا 

(1) میا ») هدش  یکی  ادخ  اب  ینعی   ) ام دزن 

. تسا هدروآ  ماوعلاهرصبت ]  ] زا  (2) ار تیاور  نیا  زین  هّرس  سّدق  یمق  رهاط  دّمحم  الم 

. تسا هدرک  لقن  ریسلا  بیبح  زا  نینمؤملا ] سلاجم   ] زا  (3) مالّسلاراد رد  ار  هناخ  رد  ندرک  جح  هّیضق 

وا هک  يزار ، ییحی  نبدّمحم  زا  شدنس  هب  :» دنک یم  لقن  يزوجلا  نبا  هتشون  سیلبا ] سیبلت   ] باتک زا  هللا  همحر  یّمق  ثّدحم 

. هّرس سّدق  يزار  یعاد  یضترم  دّیس  ّماوعلا  هرصبت  باتک  زا   1/159161: هّیتاریخ - 1
408-407: رایخألا هفحت  - 2

.609: مالّسلاراد - 3
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رگم متفگ : وا  هب  نم  مشک . یم  ار  وا  دـسرب  وا  هب  متـسد  رگا  دوـمرف : یم  درک و  یم  تنعل  ار  جـالح  ناـمثع ، نبورمع  هک  مدینـش  تفگ :
جالح عقوم  نیا  رد  دوب  رـضاح  اجنآ  زین  جالح  مدـناوخ و  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  تفگ : خیـش )  ) وا تسا ؟ هدـید  وا  زا  یفالخ  زیچ  هچ  خـیش 

نب ورمع  خیـش  دعب  میوگب . نخـس  نآ  رب  میوگب و  هیآ  نآ ، ياه  هیآ  دننام  منک و  فیلأت  باتک  نآرق ، دننام  هک  مناوت  یم  مه  نم  تفگ :
یم يربمغیپ  ياعّدا  دـنتفگ : وا  هب  نالف " نب  نالف  هب  میحر  نامحر و  بناج  زا   " نومـضم نیا  هب  درک  لـقن  ار  يا  هماـن  جـالح  زا  ناـمثع 

هدنسیون ایآ  تسا ، عمجلا  نیع  ام  دزنرد  نیا  نکیلو  منک  یمن  يراگدرورپ  ياعّدا  تفگ : جالح )  ) وا یتسه ؟ ییادخ  یعّدم  الاح  يدرک 
(1) »؟ تسا هتشگ  تلآ  تسد  تسا و  دنوادخ  زج 

: دـیوگ یم  و  ما .» هتـشون  نآ  رد  ار  شیاه  هلیح  اه و  گـنرین  مدرک و  يروآ  عمج  یباـتک  رد  ار  جـالح  ِراـبخا  : » دـیوگ یم  يزوجلا  نبا 
باحـصا هب  طقف  داد و  یم  رارق  نابایب  رد  صّخـشم  ياج  رد  ار  هدـش  نایرب  تشوگ  اولح و  نان و  يرادـقم  جالح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  »

! مینک شدرگ  تشد  ارحص و  رد  میورب  دیـشاب  لیام  رگا  تفگ : یم  دوخ  نارای  هب  دش  حبـص  هک  یتقو  داد . یم  عالّطا  ار  نآ  دوخ  ّصاخ 
تساخ و یمرب  دعب 

.2/313: راحبلا هنیفس  - 1
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نایرج زا  هک  ییاهنآ  دندیسر  دوب ) هدرک  ناهنپ  ار  اولح و ... نان و  هک  ییاج   ) ناکم نآ  هب  هک  یتقو  دنتفر ، یم  وا  اب  زین  مدرم  تفر و  یم 
يوس هب  هدرک و  اهر  ار  اه  نآ  جالح  دهاوخ و  یم  اولح و )... نان و   ) نینچ نیا  ییاذغ  نونکا  ناملد  ام  دنتفگ : یم  جالح  هب  دنتشاد  ربخ 

هلیح هنوگ  نیا  زا  هتـسویپ  شلتق  نامز  ات  و  دروآ . یم  نوریب  اه  نآ  يارب  ار  اهاذغ  نآ  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  تفر و  یم  ناکم  نآ 
اریز دناسرتن  ار  امش  نم  لتق  تفگ : یم  نینچ  شباحصا  هب  دندرب  یم  مادعا  لتق و  يارب  ار  وا  نادنز  زا  هک  یماگنه  و  درب ، یم  راک  هب  اه 

«. مدرگ یمرب  امش  يوس  هب  هرابود  زور  یس  زا  سپ  نم 

زا جـالح  روـصنم  نـب  نیـسح  هـک  دـنک  یم  لـقن  نیظعاوـلا ] هـضور   ] زا لاـقملا ] جـهنم   ] بحاـص : » دـیوگ یم  هللا  هـمحر  یمق  ثّدـحم 
هدرک نایب  وا  ياه  گنرین  اـه و  هلیح  زا  یتاـیاکح  ماوعلا ] هرـصبت   ] رد هّرـس  سّدـق  يزار  یـضترم  دّیـس  روط  نیمه  تسا و  ناـیوگغورد 

(1) «. تسا

جالح لتق  راموط  ناگدننک  اضما 
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جالح نوخ  نتخیر  هک  دندرک  قافّتا  دادغب  رهش  لها  تسا : هتفگ  لوکـشک ]  ] باتک رد  ییاهب  خیـش  : » دیامرف یم  هللا  همحر  یّمق  ثّدحم 
مارح نم  نوخ  نتخیر  هک  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : یم  نینچ  جالح  هک  یلاح  رد  دـندرک  اـضما  مدرم  ّماـع  روضح  رد  تسا و  حاـبم 

یساّبع هفیلخ  دندرب و  نادنز  هب  ار  وا  هعقاو  نیا  زا  دعب  دندرک . یم  اضما  وا  لتق  رد  مه  مدرم  تفگ و  یم  ار  هلمج  نیمه  هتـسویپ  و  تسا .
. دریمب ات  دننزب  رگید  هنایزات  رازه  ار  وا  درمن  رگا  و  دننزب ، هنایزات  رازه  ار  وا  ات  دننک  هطرش  بحاص  میلست  ار  وا  ات  داد  نامرف  هللااب ) ردتقم  )

نک عطق  زین  ار  شرس  نک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  درمن  رگا  تفگ : دومن و  هطرش  میلست  ار  جالح  ریزو ، دینزب . ار  وا  رـس  راک  نیا  زا  دعب 
( هدویق یف  رتخبتی   ) درب قاّطلا  باب  ّلحم  رد  ار  وا  تفرگ و  لیوحت  ار  جالح  نابهگن ) ) یطرـش هعیدـخ .) لتقی  ـال  و   ) نازوسب ار  شرکیپ  و 
ار شرـس  دندرک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  دعب  دیـشکن . یهآ  هبترم  چیه  رد  جالح  دز و  هنایزات  رازه  ار  وا  سپ  دندوب . هدمآ  يدایز  مدرم 

یتخبون حور  نب  نیسح  خیـش  بانج  دندز . راد  يرمق ، لاس 309  رد  دادغب  لپِرَـس  ار  شرـس  دندنازوسار و  شرکیپ  دندرک و  ادج  نت  زا 
وا تشون  دوخ  فیرـش  ّطخ  هب  و  داد . جالح  لتق  هب  يوتف  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  هجرف  هللا  لّـجع  ناـمز  ماـما  مّوس  بئاـن  هنع  هللا  یـضر 

لتقلا بجاو 

جالح لتق  راموط  ناگدننک  www.Ghaemiyeh.comاضما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:42

. تسا

، رحاس ار  جالح  زین  هللا  مهمحر  يدـنوار  قودـص و  خیـش  ردـپ  هیوباب ، نب  ّیلع  یتخبون ، لهـسوبا  ینعی : جـالح  رـصاعم  هعیـش  ياـملع  و 
(1) «. دندرمش بجاو  ار  وا  لتق  دنتسناد و  ماما  لوسر و  ادخ و  دورطم  دحلم ، نوعلم ،

دمآ و دادـغب  هب  لاـس 296  رد  جـالح  : » هک تسا  هدروآ   (4) یتخبون نادـناخ  (3) و  دادغب خـیرات  یـسوط و  تبیغ ]  ] زا  (2) یماهلا دوواد 
هعیـش ریزو  تارفلا  نبا  نسحلاوبا  درک . توعد  دوب ، هّیلولح  بهذـم  اـب  هتخیمآ  فّوصت  یعون  رب  ینتبم  هک  دوخ  ّصاـخ  قیرط  هب  ار  مدرم 
لـالح رب  ینبم  ار  دوخ  فورعم  ياوتف  297ه  یفوتم یناهفـصا  دوواد  نب  دّمحم  رکبوبا  درک و  بیقعت  ار  وا  ردتقملا  یـسابع  هفیلخ  بهذم 

( نارازگراک  ) لاّمع رگید  راـب   301 لاـس رد  درب و  هاـنپ  زاوها  رتشوش و  هب  درک و  رارف  دادـغب  زا  جـالح  درک . رداـص  جـالح ، نوخ  ندوب 
ات دـندرک  ینادـنز  لاس  تشه  ار  وا  دـندروآ و  دادـغب  هب  یـسیع ، نب  ّیلع  ترازو  نامز  رد  هتفاـی و  ار  وا  دـنتخادرپ و  وا  بیقعت  هب  هفیلخ 

هّمئا تاضق و  ياوتف  هب  همکاحم ، هام  تفه  زا  سپ  هدعقلا 309 ه.ق  يذ  رد 24  هکنیا 

.2/314: راحبلاهنیفس - 1
.154: دیما نیرخآ  - 2

.124 / 8 - 3
.114 - 4

جالح لتق  راموط  ناگدننک  www.Ghaemiyeh.comاضما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:43

رـسج يالاب  یبوچ  هب  ار  شرـس  دندنازوس و  ار  وا  دسج  سپـس  دـندز و  راد  هب  ار  وا  سابعلا  نب  دـماح  وا  ریزو  هفیلخردـتقم و  رما  نید و 
رفک و لطاب و  ياعّدا  مرج  هب  یـساّبعردتقم  تفـالخ  ناـمز  رد  لاس 309  رد  جالح  روصنم  نب  نیـسح  بیترت  نیدـب  دـندز . دادـغب  لپ ) )
نوعلم و دورطم و  هعیـش  رظن  زا  دننادن ؛ ای  دننادب  دوخ  زا  ار  وا  هّیفوص  هاوخ  هعیـش ، هچ  دشاب  یّنـس  هچ  وا  و  دیـسر . لتق  هب  هقدـنز  داحلا و 

دوخ ناج  زین  ماجنارس  هتخادنا و  یم  ماد  هب  ار  لد  هداس  مدرم  اه  نف  توف و  اب  هک  تسا  هدوب  راک  نوسفا  یـضاترم  زاب و  هدبعـش  يرحاس 
دنا هدرک  لقن  شیارب  ار  یتامارک  تازجعم و  هتـسناد و  ادخ ، اب  داّحتا  لولح و  هدیقع  هب  هکلب  ادخ ، ّیلو  ار  وا  شنادیرم  هداد . تسد  زا  ار 

تاـحفن  ] رد یماـج  و  ءایلوألاهرکذـت ]  ] رد راّـطع  ار  نآ  لـماک  هنومن  تسا . هدـشن  لـقن  یموصعم  ماـما  لـسرم و  ربـمغیپ  چـیه  يارب  هک 
نایتابارخ هاقناخ و  ناشوپ  هقرخ  درد  هب  طـقف  هک  دـنا  هدرک  لـقن  تسا ، تاـفارخ  تاّیحطـش و  تاـّیلعج و  تاّیبذـک و  زا  رپ  هک  سنُـالا ،]

رد دـنا و  هدروآرد  تسا  نامرهق  کی  هتـسیاش  هک  هنارعاش  یناتـساد  تروص  هب  ار  ارجاـم  ناـیفوص ، ور  نیا  زا  دروخ . یم  هاـنگ  هب  هدولآ 
«. دنا هدرک  یفّرعم  هللا ، یف  يانف  ماقم  رارسا و  بحاص  ار  جالح  دوخ  راعشا 
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وشن قارع  طساو  رد  هدوب و  سراف  ءاضیب  مدرم  زا  جالح  روصنم  نب  نیـسح  : » دنک یم  هفاضا  (1) و  هدروآ یناود  یلع  ار  تیاور  نیا  ریظن 
نب نیـسح  هّیفوص ، خـیاشم  رثکا  سنُـالا ،] تاـحفن   ] رد یماـج  و  ءایلوألاهرکذـت ]  ] رد راـطع  هتفگ  هب  هک  تسناد  دـیاب  تسا . هتفاـی  ومن  و 

رد یلو  دنا . هدرک  دادملق  یّنـس  ار  وا  دوخ ، ياه  باتک  اه و  هرکذت  مامت  رد  هتـسناد و  ادج  فّوصت  هدـیقع  کلـس و  زا  ار  جالح  روصنم 
ماما تباین  یعّدـم  غورد  هب  هک  هتـشاد  عّیـشت  ياعّدا  جالح )  ) وا هک  دـسر  یم  رظن  هب  هدـش ، لقن  هدـمآرب و  یـسوط  هبیغلا ]  ] زا هک  یتیاور 

مان هب  رفنود  هک  دـنا  هتفگوا  بیرغ  ياهاعّدا  بیجع و  تالاح  هب  رظن  اب  نایفوصزا  یهورگ  هکنیا ، رگید  هتکن  تسا و  هدوب  ّتیباب  نامز و 
زاب هدبعـش  رحاس و  هک  دـحلم ، روصنم  نب  نیـسح  يرگید  هدوب و  ملاع  ینّابر و  يدرم  هک  جالح ، یکی  هتـشاد  دوجو  روصنم  نب  نیـسح 
هللا یف  يانف  ماقم  رارـسا و  بحاص  ار  جالح  هک  ظفاح و ... يرتسبـش و  يولوم و  دننام  ییارعـش  ای  نایفوص  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  يرهام 

شیاتس نینچنیا  ار  وا  هنرگو   (2) دنرود هب  هعیش  قیرط  زا  دنا ، هتسناد 

.704706 هحفص یقرواپ  : دوعوم يدهم  ر.ك  - 1
وا نیغّلبم  وا و  ناوریپ  نیاربانب  دندرمـش . حابم  ار  وا  نوخ  دندومن و  عامتجا  دادغب  مدرم  يرمع و  هعیـش و  ياملع  هک  تشذگ  نتم  رد  - 2

. دنراد مامت  ّتیدض  مالسا  اب  هکلب  دنا  جراخ  مالسا  زا  اهنت  هن 
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. دندرک یمن 

یتخرد زا  قحلاانا  دشاب  اور  دیوگ : یم  لا ]!... هرکذت   ] رد راّطع  هتفگ  زا  يوریپ  هب  يرتسبش 

(1) یتخبکین زا  اور  دوبن  ارچ 

: دیوگ یم  زین  يولوم  و 

داتف يراّدغ  تسد  رب  ملق  نوچ 

داتف يراد  رب  روصنم  مرجال 

تسپ تشگ  قحلا  انا  ینوعرف  تفگ 

تسرب قحلا و  انا  يروصنم  تفگ 

بقع رد  هللا  هنعل  ار  انا  نآ 

بحم يا  هللا  همحر  ار  انا  نیو 

قیقع نیا  دوب  هیس  گنس  وا  هک  ناز 

قیشع نیا  دوب و  رون  يودع  وا 

یـ�سُوم ال اـی  : » هک دـنناد  اور  دـشاب  تاـتابن  سنج  زا  هکنآ  انیـس  روط  رد  نوتیز  تخرد  ینعی  دـیوگ : یم  مالّـسلاراد  رد  یقارع  خیـش  - 1
هکنآ زا  لفاغ  دیوگب ؟ قحلا  انأ  هک  دننادن  اور  دشاب  نابّرقم  ناتخبکین و  زا  هک  جالح  دیوگ و  « 31 صصقلا لمنلا 11 و  ُهللا  اَنَا  ّینِإ  ْفَخَت ،

!! دوب جالح  قحلا ، انأ  لئاق  هدومرف و  ادص  نیا  قلخ  ادخ  روط  رد 
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لوضف يارس  رد  دوب  وه  انا  وا 

!! لولح يار  زن  رون  داّحتا  ز 

: تسا هدورس  مه  ظفاح 

دنلب راد  رس  تشگ  وزک  رای  نآ  تفگ 

درک یم  ادیوه  رارسا  هک  دوب  نآ  شمرج 

ایآ و  تسا ؟ رارـسا  ندش ، دوجو و ... تدـحو  داّحتا و  لولح و  هب  لئاق  ندرک و  ییادـخ  ياعّدا  ایآ  رارـسا ؟ مادـک  دیـسرپ : نانیا  زا  دـیاب 
؟ تسا رارسا  نتسناد ، ادخ  دنا ، دوجوم  همه ، هدرک و  تیارس  اه  نآ  هب  دوجو  موهفم  هعس  هکنیا  هب  رظن  ار  ناشیا  مامت  هکنیا 

هب ار  ام  دنوادخ  تسا و  تلاسر  نادناخ  زا  هک  وا  هجرف ، هللا  لّجع  نامز  ماما  رصع  ّیلو  ترضح  یلاعت  هللااب  ریجتسن  اه  نیا  هاگدید  زا  ایآ 
همه تمعن  ّیلو  اـیآ  تسا ؟ هدوـمن  بجاو  همه  رب  ار  اـه  نآ  زا  ضحم  تعاـطا  و  میناد ، یمن  هـک  هـچنآ  يارب  تـسا  هداد  عاـجرا  اـه  نآ 

؟ تسا راّدغ  ناگدش  هدیرفآ 
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ُلْهَا ُهَِّمئَْالا  َو  اـَنَا ، ُرْکِّذـلا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاـق   � َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَا  اُولَئْـسَف  � ّلـجوّزع : هللا  لوق  یف 
. َنُولُوئْسَْملا ُنَْحن  َو  ُهُمْوَق  ُنَْحن  مالّسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاق   � َنُولَئُْست َفْوَس  َو  َکِمْوَِقل  َو  ََکل  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  َو  � َّلَجَوَّزَع : ِِهلْوَق  َو  ِرْکِّذلا »

ِهللاِاب َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍء  ْیَـش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  �
فرعی مالّـسلا  هیلع  مامإلا  ّنأ  باـب   1/276: فیرـش یفاکلا  رد  و  . 59 هیآلا ءاـسنلا : هروس  ( � (4 ًالیوأَت ُنَسْحَا  َو  ٌْریَخ  َکـِل�ذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو 
ّیلجعلا دیرب  نع  هنیذأ ، نبا  نع  ذئاع ، نب  دمحأ  نع  ءاّشولا ، ّیلع  نب  نسحلا  نع  دّمحم ، نب  یّلعم  نع  دّـمحم ، نب  نیـسحلا  ح1  مامإلا ...
اوُمُکْحَت ْنَا  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اِهلْهَا  ی�لِإ  ِتانامَْالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمأَی  َهللا  َّنِإ  � ّلجوّزع : هللا  لوق  نع  مالّسلا  هیلع  رفعجابأ  تلأس  لاق :

� ِلْدَْعلِاب اوُمُکْحَت  ْنَا  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  َحالِّسلا � َو  َْملِْعلا  َو  َُبتُْکلا  ُهَدـَْعب  يذَّلا  ِمامِْإلا  َیلِإ  ُلَّوَْالا  َيِّدَُؤی  ْنَا  ی�نَع  اناّیِإ  لاق : � ؟ ِلْدَْعلِاب
َعیمَج َرَمَا  ًهَّصاـخ ، ی�نَع  اـناِّیا   � ْمُْکنِم ِْرمَاـْلا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیطَا  َو  َهللا  اوـُعیطَا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  �: ِساّنِلل َلاـق  َُّمث  ْمُکیدـْیَا  یف  يذَّلا 

،... . اِنتَعاِطب ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�لِإ  َنینِمْؤُْملا 

نب ّیلع  سنوی و  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  ح1  یلع ... هلوسر  ّلجوّزع و  هللا  ّصن  ام  باب   1/286: فیرش یفاکلا  رد  و 
هیلع هللادـبعابأ  تلأس  لاق : ریـصب ، یبأ  نع  ناکـسم ، نبا  نع  سنوی ، نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نع  دیعـس ، یبأ  دایز  نب  لهـس  نع  دّـمحم ،

ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  یف  َْتلََزن  لاقف : � ؟ ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  َهللا  اوُعیطَا  � ّلجوّزع : هللا  لوق  نع  مالّسلا 
... ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع 
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راّدـغ رهاظ و  لها  يرـشق و  یگیامورف ، يرـس و  هریخ  يور  زا  ار  اه  نآ  دـیاب  دـندرک ، موکحم  ار  داحلا  تاـّیرفک و  نیا  بحاـص  ادـخ ،
ِهللا ُهَنَْعل  الَا  ْمِهِّبَر  ی�لَع  اُوبَذَـک  َنیذَّلاِءـالُؤ�ه  ُداهْـشَْالا  ُلوُقَی  َو  ْمِهِّبَر  ی�لَع  َنوُضَْرُعی  َکـِئ�لُوا  ًابِذَـک  ِهللا  یَلَع  ي�رَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَا  ْنَم  َو  � دناوخ ؟

. دنروآ یم  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  دوخ  هقرخ  اب  ار  نآ  فّوصت  هک  يراب ، دنب و  یب  یتافارخ و  ینادان و  یهز  َنیِملاّظلا (1)�  یَلَع 

زا نت  راهچ  هک  یتروص  رد  دنناد . یم  هعیش  ار  نانیا  فّلکت ، دایز و  تمحز  اب  فّوصت ، ناگدرپسرـس  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  رد  بّجعت 
قودص خیش  قودص ، خیش  ردپ  هیوباب  نب  ّیلع  یتخبون ، لهسوبا  دنا  هدوب  جالح  رصع  رد  هک  هعیش  نادنمـشناد  نیرتگرزب  ام و  نایاوشیپ 

. دنا هتسناد  ماما  لوسر و  ادخ و  دورطم  نوعلم و  رحاس و  ار  وا  مهرارسا  هللا  سّدق  يدنوار  و 

يراصن نایـسوجم و  زا  ار  شعابتا  جالح و  قودص ، دیاقع  حرـش  داقتعإلا ] حیحـصت   ] باتک رد  زین  فیرّـشلا  هماقم  هللا  یلعا  دـیفم  خـیش 
. دناد یم  رترود  مالسا  هب  تبسن 

.19 هیآلا دوه : هروس  ( 11 - ) 1
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هب اهقف  و  دـندوب ... هدرب  یپ  جالح  هدـیقع  داسف  هب  زین ، تقو  تموکح  ياسؤر  هکلب  وا ، باحـصا  حور و  نب  نیـسح  اهنت  هن  هک  یلاـحرد 
. دنداد اوتف  وا  نوخ  نتخیر  نتسناد  لالح 

مراد و مالسا  هب  داقتعا  اریز  تسا  مارح  امش  رب  نم  نوخ  نتخیر  : » تفگ دینش ، شندش  هتشک  رب  ینبم  ار  نانخـس  نیا  جالح  هک  یماگنه 
«. دیسرتب ادخ  زا  نم  نوخ  نتخیر  رد  ما و  هتشون  ّتنس  لها  هرابرد  ییاهباتک  نم  متسه و  یّنس  بهذم  ياراد 

شیاپ تسد و  دندز و  هنایزات  رازه  ار  وا  سپ  درک ، رداص  ار  وا  لتق  نامرف  دید ، ار  املع  ياهاوتف  هک  یماگنه  ردتقملا )  ) تقو هفیلخ  یلو 
نازیوآ دادغب  رد  ار  وا  رـس  دعب  دنتخیر و  هلجد  هناخدور  هب  ار  شرتسکاخ  دندنازوس و  ار  شدسج  دنتـشک و  ار  وا  دـعب  دـندرک و  عطق  ار 

(1). دنداتسرف تشاد  یناوریپ  اجنآ  رد  جالح  هک  ناسارخ  هب  ار  رس  یتّدم  زا  دعب  دندرک و 

لقن هب  انب  هک  یتروصرد  درامـش . یم  نایعیـش  زا  ار  جالح  هک  میدناوخ  وا  زا  اریز  متفگـش  رد  يدادغب  بیطخزا  دـسیون : یم  يوار  دـعب 
ربانب ییاـه  باـتک  ار  وا  هکنیا  دوخ و  ندوب  یّنـس  هب  فارتعا  اـسؤر  لـباقم  رد  جـالح  دوخ  هک  مینیب  یم  بهذـم ، یّنـس  ریثا  نبا  خـیرات ] ]

بهذم

.169-168 / 6: خیراتلا یف  لماکلا  - 1
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، مدرم نآ  دوخ  داقتعا  اب  ار  یمدرم  موق و  ره  وا  هک  دوش  یم  مولعم  جالح  تشذگرـس  زا  دیوگ : یم  يوار  دنک . یم  تسا ، دوجوم  ّتنس 
رد يداقتعا  ینامیا و  رظن  زا  ناـمز  نآ  مدرم  اریز ؛ دـهد  قوس  دوخ  فرحنم  نانخـس  لـطاب و  داـقتعا  هب  ار  ناـنآ  هکنیا  اـت  داد . یم  بیرف 

حیحصان و حیحص و  تاداقتعا  نیب  نتشاذگ  قرف  اه  نآ  يارب  دنتـشادن و  مالـسا  زا  یحیحـص  یهاگآ  دندوب و  يداشرا  ینامیا و  فعض 
یم اعّدا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  نایعیـش و  لباقم  رد  جالح  دوب . نکممریغ  ًابیرقت  لکـشم و  گنرین ، هزجعم و  لطاب و  قح و 

يارب دوخ ، نامگ  لایخ و  هب  درب و  یم  الاب  ار  دوخ  ياعّدا  داهن و  یم  رتالاب  مدـق  دـعب  تسا و  هجرف  هللا  لّجع  يدـهم  ماما  لیکو  هک  درک 
دوبن وا  ّدـض  رب  مق  رد  هیوباـب  نبا  دادـغب و  رد  یتـخبون  لهـسوبا  یگداتـسیا  رگا  و  دـنراد . لوبق  ار  وا  مدرم  تسا و  يداـع  رما ، نیا  مدرم 

(1). دش یم  كانرطخ  رابنایز و  راک  تبقاع 

ناطیـش و دوب . جالح  روصنم  نب  نیـسح  دندرک  غورد  هب  تباین  ياعّدا  هک  یناسک  زا  رفن  نیمجنپ  : » دسیون یم  ینیوزق  مظاک  دّمحم  دّیس 
دوجو اب  دراد . همادا  وا  ياه  گنرین  بانط  مه  زونه  هتشگ و  التبم  جالح  هب  نونکات  شیپ  نرق  هد  زا  یمالسا  تّما  یناطیش !... هنوگچ 

.534 532: يرغصلا هبیغلا  خیرات  - 1
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ناگتفیـش زا  ار  دوخ  دنناد و  یم  وا  ناراداوه  زا  ار  دوخ  يونعم ) رظن  زا   ) ناگداتفا زا  یـضعب  مه  زونه  وا ، فارحنا  رفک و  ندـش  راکـشآ 
دارفا هلمج  زا  ار  وا  دنا و  هتفگ  نخـس  وا  زا  ناثّدحم  ناسیون و  خیرات  هک  یتسرد  هب  دنناد . یم  شدـساف  دـیاقع  هب  نیدـقتعم  شیاهراک و 

نآ هب  دراد و  تراهم  اه  شناد  همه  رد  تفگ  یمو  درک  یم  يرگ  یفوص  هب  رهاظت  وا  دنناد . یم  رگ  هلیح  لاّجد و  زاب ، هدبعش  وگغورد ،
ار دوخ  نایّنس  دزن  هعیش و  ار  دوخ  نایعیش  دزن  دمآ . یمرد  توافتم  ياه  کلسم  هب  دوب و  تخـسرس  ینادان  هک  یلاح  رد  دراد  یهاگآ  اه 
وا تافارحنا  هلمج  زا  دـش . رداص  وا  زا  يرازیب  نعل و  رب  ینبم  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  بناـج  زا  يا  هماـن  قیقحت  هب  داد ، یم  هولج  یّنس 

ییادخ ياعّدا  نخـس ، نیا  اب  تسا و  هدرک  لولح  هتفر و  وا  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  درک  یم  اعّدا  ینعی  دوب ؛ لولح  هب  لئاق  يو  هک  دوب  نیا 
(1) «. دوب يربخ  یب  داحلا و  رفک و  نآ  دندوب و  هار  کی  رد  ود  ره  جالح  یناغملش و  و  درک . یم 

امش رب  هّیفوص  جالح و  تقیقح  ات  میامن  یم  بلج  هّرس  سّدق  يزار  یعاد  یضترم  دّیس  مالک  هب  ار  نامیا  اب  ناگدنناوخ  رظن  اجنیا  رد 

.216219: روهظلا یلا  دهملا  نم  ّيدهملا  مامإلا  - 1
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. ددرگ نشور 

جالح لتق  راموط  ناگدننک  www.Ghaemiyeh.comاضما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:53

توم دـعب  هّفلأ  لب  خـیراتلا  اذـه  یف  دـیز  نب  دّـمحم  هالما  ام  رـشع  نماثلا  بابلا  طـساوأ  یف  هیف  دروأ  ثیح  هنس 469  دعب  هرـصبتلا  ّفلأ 
نع لـقن  نیرــشعلاو  سماـخلا  باـبلا  یف  نازیملا "و   " هباـتک نـع  لـقن  رــشع  سداـسلا  باـبلا  یفف  هـبتک  نـع  هـیف  لــقنی  اذــلو  ّیلازغلا 
امک " هّماعلا هیاده  یف  هّماتلا  لوصفلاب  موسوملا  للملا  یف  ّیبرعلا  هباتک  ّفلأ  اّیـسراف  هرـصبتلا  فیلأت  دعب  کلذ و  ریغو  " لیحتـسملا " هباتک

ّینیوزقلا لیلخ  یلوملا  يرصاعم  ضعب  هلوصف  نع  لقنی  اذک  و  هعیشلا ) هقیدح   ) هباتک یف  هنع  لقنیو  ّیلیبدرألا  سّدقملا  یلوملا  هب  حّرص 
عبطو بّرعملا ، ناونعب  یتأی  امک  ّماوعلا  هرـصبت  ّیطیطبلا  یلع  نب  نیـسح  خیـشلا  بّرعو  نیقیلا ) جـهانم   ) هباتک یف  هنس 1089  یّفوت  يذلا 

یبأ خیشلا  یلإ  هرصبتلا  هبسنو  ار ) لجوّزع  يادخ  رم  ساپـسو  دمح   ) هلّوأ هنسو 1319  هنس 1304  ارّرکم  ءاملعلا  صصق  همیمضب  هرصبتلا 
هللا دبع  یبأ  یـضترملا  نیدلا  لامج  دّیـسلا  یلإ  هتبـسن  اذـک  حوتفلا و  یبأ  همجرت  یف  ضایرلا  بحاص  حّرـص  امک  هدـساف  ّيزارلا  حوتفلا 
یف ّینارهطلا  لاقو  ّیعادلا .) نبا  یـضترملل  ّهنإ  لیقو  :) لاق ّمث  بجحلا ، فشک  یف  الّوأ  هرکذ  امک  ّيزارلا  نیـسحلا  نب  نسحلا  نبا  دّـمحم 

و هل ، ّیبرع  لوصفلا )  ) و یسرافلا ، ماوعلاهرصبت )  ) بحاص ّيزارلا ، یضترم  دّیـسلل  هّماعلا ) هیاده  یف  هّماتلا  لوصفلا  : 948 : ) ج16ص239
هیادـه یف  همات  لوصف  . ) اضیأ نیقیلا ) جـهانم   ) یف هنع  لقنی  و  هعیـشلا ) هقیدـح   ) یف ّیلیبدرألا  سّدـقملا  هرکذ  اـمک  هرـصبتلا )  ) دـعب هبتک 

( ّماوعلا هرکذت   ) بحاص نیدلا و  بجتنم  خیـش  ّيزارلا ، ّینیـسحلا  مساقلا  نب  ّیعادلا  نب  یـضترملا  بارت  یبأ  نیدـلا  ّیفـصدّیسلل  هّماعلا )
لابقإ سابع  حیحـصت ، اب  ماوعلا  هرـصبت  باتک  ّرم . امک  ّماوعلا ) هرـصبت   ) بحاصل هّماتلا ) لوصفلا   ) وه ّهنأ  رهاظلاو  عضاوملا  ضعب  یف  امک 

لاس 1364 ه ش. هب  مود  پاچ  ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، رد 
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ءایلوا و ار  ناشیا  دنک  ّتنس  يوعد  هک  ره  دنشاب و  ّتنس  لها  زا  ناشیا  و  دراگن ...« : یم  نینچ  نایفوص  تالاقم  رد  مهدزناش  باب  رد  يو 
يوعد هک  ناشیا  لّوا  دنـشاب : تقرف  شـش  موق  نیا  و  دننک ، تامارک  راکنا  هک  هلزتعم  ینیفارـسا و  هفینحوبا و  الا  دنناد  تامارک  باحـصا 

رحـس رد  تشاد و  یتراهم  نآ  رد  دوب و  رحاس  جالح  روصنم  نب  نیـسح  نیا  دشاب و  جالح  روصنم  نب  نیـسح  ناشیا  سیئر  دننک ، داّحتا 
نامز رد  حاجس  دندوب و  هتخومآ  حاَجَس  زا  هکدوب  یناسک  زا  ءاقرز  هَمامَیلا و  ءاقرَز  درگاش  هللادبع  دوب و  یفوکلا  لالب  نب  هللادبع  درگاش 
دندرک سابع ، نب  دماح  ریزو  مولعم  ترجه  زا  لاس 309  رد  درک و  ییادخ  يوعد  جالح  درک و  يربمغیپ  يوعد  هک  دوب  باّذک  هملیسم 

نم شیپ  مهاوخ  یم  ناشیا  زا  هچ  ره  دننک و  یم  نم  تمدخ  نج  منک و  یم  هدنز  هدرم   " دیوگ یم  دنک و  یم  ییادخ  يوعد  جالح  هک 
مـشاه ینب  زا  یکی  دـندش و  يو  عبت  ناوید  باّتُک  زا  یتعامج  يرّمـس و  رـصن  منک "و  ءایبنا  تازجعم  همه  هک  مناوت  یم  نم  دـنرآ و  یم 

رارقا  ) دـندش ّرقم  همه  درک  هرظاـنم  ناـشیا  اـب  درک و  رـضاح  ار  موق  نیا  ریزو ، تسا . ه�لا  جـالح  تسا و  جـالح  یبـن  هک  دـنک  یم  يوعد 
وا زا  دندرک و  رـضاح  ار  جالح  دنک ، یم  هدنز  هدرم  وا  هک  تسا  نیقی  ار  ناشیا  دنناوخ و  یم  جالح  ّتیه�لا  هب  ار  قلخ  ناشیا  هک  دندرک )

يوعد هن  منک و  یم  ییادخ  يوعد  هن  نم  دنیوگ و  یم  فالخ  موق  نیا  تفگ : درک و  راکنا  دندیسرپ 
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رفعجوبا ورمعوبا و  یـضاق  ریزو ، دـیاین . دوجو  هب  يزیچ  نیا  زا  زج  نم  زا  لوغـشم و  تاریخ  هزور و  زامن و  هب  میادـخ  هدـنب  نم  تّوبن و 
ام شیپ  ات  دـنتفگ  اهقف  نایـضاق و  درک ، لاؤس  ناشیا  زا  دـنداد  یهاوگ  يو  رب  هک  ار  موق  نآ  درک و  رـضاح  ار  اهقف  زا  یتعاـمج  لولحب و 

دنقّرفتم و اهرهش )  ) نادلب رد  ناشیا  مسانش و  یم  ار  يو  باحصا  نم  تفگ : هرصب  لها  زا  یکی  مینکن ، مکح  وا  نوخ  رب  ام  دوشن  تسرد 
نوراه یلعوبا  وا  اب  درکب و  يو  كرت  تسا  رحاس  هک  تسنادب  نوچ  دوب  جالح  باحصا  زا  يرـصب  نبا  دنناوخ . یم  وا  ّتیهلا  هب  ار  قلخ 
ناطلـس يارـس  رد  ار  جالح  هگنآ  جـالح ، قیراـخم  رد  تسا ) هتـشون   ) تسا هدرک  یباـتک  وا  داد و  یهاوگ  يراـبنا  بتاـک  زیزعلادـبع  نب 
بحاص يرّمس  رتخد  یسرافلا و  دمحا  نب  دّمحم  مّود  روصنم  نیـسح  یکی  تسمان  ود  ار  جالح  و  بجاح ، رـصن  دزن  هب  دندرک  سوبحم 

: دیوگ یْجنز  مساقلاوبا  دیـسرپ ، لاوحا  يو  زا  ریزو  دندروآ ، ریزو  شیپ  ار  وا  دوب  هتفر  جالح  شیپ  یتّدـم  دوب  ناطلـس  يارـس  رد  جالح 
ارم وا  درب  يو  شیپ  ارم  مردـپ  تفگ : دیـسرپ  يو  زا  لاوحا  ریزو  نوـچ  دوـب ، رـضاح  لـیزاب  رـصن  نب  دـمحا  یلعوـبا  مدوـب و  رـضاح  نم 
هب ار  وت  تفگ : ارم  داد  دای  نم  هب  اهزیچ  نآ  نوچ  تفگ : تشاد ، شوخ  هجهل  ترابع و  دوب و  هحیصف  نز  نیاو  دیـشخب ، رایـسب  ياهزیچ 

. تسا میقم  روباشین  هب  وا  تسا و  رتزیزع  نادنزرف  همه  زا  نم  دزن  وا  مداد و  نامیلس  دوخ  رسپ 
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هزور زور  نآ  دراد ، وکین  ار  وت  هک  ما  هدرک  ّتیصو  ار  وا  نم  دجنرب . نآ  زا  رطاخ  هک  دتفا  ینخس  اه  تقو  رهوش  نز و  نیب  هک  دشاب  دبال 
رتسکاـخ و نآ  زا  ندوشگ  یهاوخ  هزور  نوچ  تسیاـب و  هدرک  روغلب  نوچمه  کـمن  رتسکاـخ و  رـس  رب  وش و  ماـب  رب  زور  رخآ  رد  راد و 

يزور تفگ : نز  مونـش . یم  نم  هک  يوگب  نم  اب  یهاوخ  یم  هچ  ره  نک و  نم  اب  يور  ياشگ و  هزور  نادـب  نک و  ناهد  رد  مه  کـمن 
ام دید و  یم  ار  ام  وا  هک  مدیـسر  نابدرن  هب  نوچ  دوب ، هدمآ  دورف  ام  زا  شیپ  نیـسح  دوب ، نم  اب  جالح  رتخد  مدمآ و  ریز  هب  ماب  زا  دادماب 

یلب تفگ : دینـشب ، نم  زاوآ  جـالح  درک . ناوتن  هدجـس  ار  نارگید  يادـخ ، زا  زج  متفگ : ار . وا  نک  هدجـس  تفگ : نم  هب  شرتخد  ار ، وا 
نم هب  کشم  زا  رپ  دروآ  نوریب  هّقح  درک و  دوخ  بیج  رد  تسد  دـناوخ و  دوخ  شیپ  رد  ارم  نیمز . رد  یکی  تسا و  نامـسآ  رد  يادـخ 

رب دـناوخب و  ارم  يزور  و  رب ، راـک  هب  بیط  رد  ار  نیا  دـشاب  شوـخ  يوـب  جاـتحم  دـشاب  رهوـش  وـچ  ار  نز  تفگ : نینچمه و  راـب  هس  داد 
متـشادرب ایروب  هشوگ  یهاوخ ، هک  نادـنچ  ریگرب  تسا  نآ  ریز  هچنآ  بناج و  نآ  زا  رادرب  اـیروب  هشوگ  تفگ : ارم  دوب  هتـسشن  ییاـیروب 

هک تقو  نآ  اـت  دـندوب  هتـشادزاب  دـماح  ریزو  هناـخ  رد  ار  نز  نیا  و  مدـنامب ، توهبم  نم  دوب  نینچ  هلمج  هدرک  زاـب  نهپ  دوب  رز  نآ  ریز 
ناهنپ وا  صاوخ  زا  یکی  ییاّنق  یلع  نب  دّمحم  يرّمِس و  هردیَح و  درک  یم  يو  باحصا  بلط  ریزو  دندرک و  كاله  ار  جالح 
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نبا يو  باحـصا  رد  و  هدیچیپ ، ابید  رد  هتـشونرز و  زا  یـضعب  ییاّنق  هناخ  زا  نینچمه  دندروآ و  نوریب  دنچ  یباتک  يو  هناخ  زا  دـندش و 
ناسارخ بناج  رد  جالح  نآ  زا  دنیعاد  ود  نیا  دنتفگ  دوب  هتفرگ  ار  ناشیا  هک  جالح  باحـصا  زا  درک  صّحفت  ریزو  دنتفای . رکاش  رـشب و 

ار نایعاد  دوب  هدرک  وا  هک  ّتیصو  اه و  هیحان  زا  دندوب  هداتسرف  ودب  هک  دنتفای  دنچ  همان  اه ، باتک  نایم  رد  دنناوخ و  یم  ودب  ار  قلخ  هک 
. دنـشاب هتـشون  ودب  هکنآ  ای  دوب  هتـشون  يو  اب  هک  اه  باوج  ناشیا و  لوقع  ردق  رب  ناشیا  نتفگ  نخـس  دنناوخ و  ودـب  هنوگچ  ار  قلخ  هک 

ثیدح مردپ  اب  دوب  رـضاح  نارمع  نب  نوراه  میدمآ و  وا  شیپ  ارـس  رد  ام  تساخرب ، ریزو  میدوب  ریزو  شیپ  ردپ  اب  يزور  دیوگ : یجنز 
میدیسرپ لاح  هدش ،) ضوع  شگنر   ) هدش ّریغتم  شنول  دمآ  زاب  یتعاس  زا  دعب  تساخرب و  درک  يو  هب  تراشا  هک  مدید  یمالغ  درک  یم 

وا مدرب  جالح  شیپ  یقبطزور  ره  تداع  هب  تفگ  دـناوخب  ارم  درب ، یم  يو  شیپ  یقبط  زور  ره  جالح و  رب  تسا  لّـکوم  یمـالغ  تفگ :
بت ار  مالغو  متخادنایب . ار  قبط  مدیـسرتب و  متفاین  ياج  چـیه  هناخ  رد  دوب ، هدرک  رپ  دوخ  دـسج  زا  نیمز  ات  فقـس  زا  هناخ  هک  مدـید  ار 

. تفگزاب هّصق  مالغ  دیـسرپ  يو  زا  لاح  دـناوخب و  ار  مالغ  دـناوخب و  ار  ام  داتـسرف و  سک  ریزو  هک  ات  میدـنامب  بجع  رد  اـم ، تفرگ و 
، اه باتک  نایم  رد  نآ  زا  دعب  يدیسرتب . جالح  رحس  زا  تفگ : داد و  مانشد  ار  يو  ریزو 
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شیوخ هناخ ي  رد  هزیکاپ  يوس  راهچ  نک  یلاخ  هناخ  نتفر ، یناوتن  ینک و  جـح  هک  یهاوخ  نوچ  هک : دوب  هتـشون  اجنآ  رد  متفای  یباتک 
جح کسانم  هکنانچ  رآ  ياج  هب  جـح  کسانم  نک و  فاوط  ار  نآ  دوش  جـح  ماّیا  نوچ  دـنکن ، دـش  دـمآ و  نآ  رد  سک  هک  نک  ناـنچ 

تمدـخ وت  هد و  ناشیا  دروخ  هب  هناخ  نیا  رد  ماعط  نآ  یناوت و  هکنانچ  ناشیا  رهب  زا  زاـس  یماـعط  نک و  رـضاح  ار  میتی  یـس  سپ  تسا 
نیا رد  ار  يوار  مرد  هس  ای  هدب  مرد  تفه  ار  کی  ره  و  ناشوپب )  ) شوپرد ینهریپ  ار  یکی  ره  دنتـسشن  دندروخ و  نوچ  نک و  یم  ناشیا 

ار جالح  ورمعوبا ، یـضاق  دیـسر  لصف  نیدب  نوچ  دناوخ  یم  رتفد  نیا  مردـپ  و  دوب . دـهاوخ  جـح  ماقم  مئاق  ینکب  نیا  نوچ  داتفا  کش 
رد صالخا  باتک  ام  مّدـلا ، حابم  ای  ییوگ  یم  غورد  تفگ : یـضاق  يرـصب . نسح  صالخا  باتک  زا  تفگ : ییوگ ؟ یم  اجک  زا  تفگ :

ریزو تفگ ، یم  نخـس  جـالح  اـب  یـضاق  و  یتـفگ . ار  هچنآ  سیونب  تفگ : ار  یـضاق  ریزو  تسین ، نیا  يو  رد  داتـسا و  رب  میدینـش  هّکم 
ار وا  هک  دـش  مولعم  ار  جالح  نوچ  دنتـشونب  نایتفم  اهقف و  تاضق و  زا  دـندوب  سلجم  نآ  رد  هک  ره  و  تشونب ، یـضاق  درک ، یم  حاـحلا 

باتک ّتنس و  نم  بهذم  تسا و  مالـسا  نم  داقتعا  و  نتخیر ، نم  نوخ  دشابن  اور  ار  امـش  تسا و  مارح  نم  نوخ  تفگ : تشک  دنهاوخ 
، دنتشون یم  ناشیا  درک و  یم  تاملک  نیا  رارکت  وا  دیزیرم . نم  نوخ  هللا  هللا  ّتنس ، رد  تسا  رایسب  ناقاّرو  نایم  رد  نم  ياه 
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هطرش سلجم  هب  ار  وا  تسا ، نینچ  نایتفم  تاضق و  ياوتف  نوچ  هک  دمآ  نوریب  باوج  دنداتسرف . یـساّبع  ردتقم  شیپ  هتـشون  نآ  زا  سپ 
دوب هدومرف  هک  نینچ  دـینازوسب . شا  هّثج  دـیزیوایب و  دـیربب و  شرـس  رگید  دـیربب  وا  ياپ  تسد و  درمن ، رگا  دـینزب  هناـیزات  رازه  دـیرب و 

( رفاک  ) یقیدنز رـس  هک  دش  مولعم  ار  سک  همه  ات  دـندنادرگ  یم  ناسارخ  رد  لاس  کی  دـندرک و  هزین  هب  ار  شرـس  نآ  زا  دـعب  دـندرکب 
: تسا نیا  یکی  جالح  ياهتیب  هلمج  زا  و  تسا ،

ِِبقاّثلا ِِهتوُهال  انَس  َّرس  ُُهتوسان *  َرَهظأ  ْنَم  َناْحبُس 

ِبِراّشلا َو  َلِکآلا  ِهَروص  یف  ًارِهاظ *  ِهِْقلَخ  یف  اَدب  َُّمث 

ِبِجاحلاب ِبِجاحلا  ِهَظْحَلَک  ُهقلَخ *  ُهَنَیاع  دََقل  یّتح 

ار يادخ  هک  ره  هک : دیوگ  اجنآ  رد  تسا ، هقدنز  رفک و  هلمج  تسا  هداهن  مان  لزألا ] نیساط  هفرعملا و  ناتسب   ] ار وا  تسا  هدرک  یباتک  و 
نآ رد  تفرعم  یناف  نوخ  و  تسا ، تشوگ  هراپ  لد  دیوگ : هک  اجنآ  ات  نیا  لاثما  و  عناص . نود  دوب  هدرک  عنص  رب  راصتقا  دسانشب  عنص  هب 

، اهَّنأک اهَّنأک  ُّهنأک ، ُّهنأک  اهَّنأک ، ُّهنأک  تقیقحرد  دـیوگ : هگنآ  دـنک ، دای  رایـسب  نایذـه  و  تسا . ینّابر  رهوج  تفرعم ، هک  اریز  دریگن  رارق 
: دیوگ رگید  وه . ّالا  وه  ال  یه ، مه  مه و ال  یه  اهبابل ال  اهتافص  اهبابرا  اهقاربا  اهباهش  اهباحصا  اهباحصا ، اهنابحص  اهناینب  ُّهنأک  ُهناکرا 
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هکنآ دشاب  هدنام  دوخ  لاح  هب  ینعم  اّما  دشابن  هدیشوپ  هفیاط  نیا  نابز  رب  ّرس  دیوگ : یلبش  فراع . اب  نافرع  دشاب و  دوخ  نافرع  اب  فراع 
: تفگ

هیّمسا لیمج ال  نم  ینتیلوا  اذک ) ) امبرس ناریا  رس  تداک 

)؟( هیدبم نودرسی  رورّسلا  فیک  اذک )  ) هبّقری کنم  نم  رّسلاب  حابصم 

هیِعاُرا ّالا  ینُظِْحُلی  ُّقَحلا  َو  ُهُظِْحُلا  يّرس و  ینُظِحُلی  َّلَظَف 

ِهیْدُبی ینیفُْخی و  ُّقَْحلا  َلَبقا  َو  یتفِص  ْنِم  َّلُکلا  ِینُْفی  ُدجَولا  َلَْبقا  َو 

لاوحا رد  فّرـصت  دندش و  لاوحا  کلام  لاوحا ، رب  دـندرک  ّطلـسم  ار  ءایبنا  تفگ : ءایبنا ؟ ءایلوا و  نایم  تسا  قرف  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  و 
زا دش  راوگرزب  نم  مولع  تفگ : رگید  دننک . یم  ناشیا  رد  فّرـصت  لاوحا  دندرک ، ّطلـسم  ایلوا  رب  لاوحا  دنهاوخ و  یم  هکنانچ  دـننکیم 

و درک ، دناوتن  نم  نخس  یناعم  مهف  رـشب  ینعی  رـشب ؛ ياهمهف  هب  دوش  کیراب  ندرک و  دناوتن  نم  مولع  رد  هشیدنا  یـسک  ینعی  قیقد ، رظن 
نَع ٌهَّزَنُم  انأ  دـیوگ : هکنآ  ات  دـیوگ  یم  اهرفک  نیا  لاثما  و  یتوهال . متفـص  تسا و  یتوساـن  متعن  تفـص  هن  مراد  تعن  هن  منم  نم  تفگ :
دش قطان  قح  قطن  يادتبا  رد  دوب  اجک  دیزی  اب  نیکسم  یناحبس  تفگ : دیزی  اب  تسا . نم  نم ، سفن  شیوخ ، سفن  زا  مهّزنم  نم  یـسفن ،

نخـس نیا  رد  دوب ، فوصوم  لازیـال  هک  نآ  رد  تسا  فوـصوم  لزا  رد  یلاـعت  يادـخ  دـیوگ : رگید  ياـه  هقدـنز  نیا  زا  دـعب  وا . تهج 
مدق رب  درک  ضیرعت 
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هب ءاضیب  يّرد  اب  بشره  یلاعت  يادخ  دیوگ : میدرک و  دای  هک  عون  نیا  زا  تسا  هقدنز  رفک و  رخآ  ات  لّوا  زا  ناشیا  باتک  هک  نادب  ملاع .
ناشیا ياه  مان  دنـشاب و  وا  قشاع  هک  یناسک  اب  رگید  دیوگ ، نخـس  نالادـبا  اب  رگید  و  دـیوگ ، نخـس  نیمز  نیا  رد  ات  دـیآ  ایند  نامـسآ 

لالج و ّزع و  اب  نآ  زا  دعب  دنک و  تاکرب  تاریخ و  زا  رپ  ار  نیمز  هگنآ  دنهد  ازج  رون  هب  ار  رون  حور و  هب  ار  حور  هک  زور  نآ  ات  دسیونب 
دندیـسرپ وا  زا  نالف . نب  نالف  یلإ  هللا  نم  دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  شیوخ  باحـصازا  یکی  هب  تشون  يا  همان  جالح  و  دور . دوخ  تمظع 

(1) «. یلب تفگ : تسا ؟ وت  ّطخ  هک 

دنتسه یحو  نادناخ  دورطم  نوعلم و  هّیجالح  جالح و 

.122126: هّرس سّدق  يزار  یعاد  یضترم  دّیس  ّماوعلا ، هرصبت  - 1
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هدزرـس و يو  زا  هک  يراتفگ  هدرک و  یم  هک  ییاهراک  اب  ار  دوخ  دادـترا  تسا و  هدوب  هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  هللا و  نعل  دروم  جـالح ،
تـساوخرد وا  زا  هچنآ  هب  تسیاب  یم  دوب ، نامز  ماما  هدـنیامن  ًاعقاو  رگا  اریز  هدرک ، راکـشآ  هدـش  یم  بولغم  اه  نآ  رد  هک  ییاـه  ثحب 

رفک هناشن  زین  فرح  نیا  عقاو  رد  هک  هتفگ  قحلا » انا   » وا دـنیوگ  یم  هک  یناسک  دـناسر و  یم  ماـجنا  هب  ار  اـه  نآ  داد و  یم  باوج  دـش ،
ینخـس نینچ  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  نامزیزع  ِربمایپ  یّتح  هدـش  لقن  يرمع  هعیـش و  زا  ربتعم  تاـیاور  هک  اـجنآ  اـت  اریز  تسوا ؛
یفیرـش عیقوت  رب  انب  زین  دروم  نیا  رد  دننک و  یفّرعم  فراع  يدرم  ار  وا  هتخادـنا و  هدرپ  تقیقح  يور  دـنهاوخ  یم  عقاو  رد  دـنا  هدومرفن 

رارق هجرف  هللا  لّجع  نامز  ماما  شلوسر و  ادخ و  نعل  دروم  دـننک ، یم  يراد  بناج  تیامح و  وا  زا  هک  یناسک  تشذـگ  امـش  رظن  زا  هک 
. دنریگ یم 

يرادـیب نایم  نیا  رد  و  تسا . هدوب  روهـشم  سیلبا  رفک  نوچ  وا  دادـترا  رفک و  هتـشاد و  هزجعم  راهظا  رب  ینبم  ینیغورد  ياهاعّدا  جـالح 
. تسا ناراکبیرف  يراکبیرف  لامِعا  زا  عنام  هعیش  ناربهر 

همتاخ
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رون ناگدنیوج  ياشگهار  ات  مشاب  هدروآدرگ  ار  شا  هتسد  راد و  جالح و  دادترا  رفک و  رب  ّلاد  یکرادم  مشاب  هتسناوت  مراودیما  نایاپ  رد 
هللا لوسر  ترتع  هرّهطم  ّتنـس  نآرق و  دـیهدن و  یبلطم  ره  هب  لد  هدادـن و  ییاون  ره  هب  شوگ  هدرک و  هشیپ  اوقت  نانمؤم ! يا  سپ  دـشاب .

نآرق و  ) نیلقث زا  يوریپ  اب  هدادن  داب  هب  ار  دوخ  نید  و  دیهد ، رارق  تفرعم  رما  هژیو  هب  روما  همه  رد  كالم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
تسد دینک و  بسک  ار  ترخآو  ایند  تداعس  مهیلع )» همالس  هللا و  تاولص  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تارـضح  هرّهطم  ّتنـس   » ترتع

. دیوشن لفاغ  تبیغ  نامزرد  نآرد  هشیدنا  (1) و  تفرعم ياعد  ندناوخ  رد  تموادم  زا  دینزب . نالها  ان  هنیس  رب  در 

َو ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ی�لَع  ِّلَصَف  اْنیَلَع ، ِنامَّزلا  َرُهاظَت  َو  اِنب ، ِنَتِْفلا  َهَّدِـش  َو  انِّوُدَـع ، َهَْرثَک  َو  انِماِما ، َهَْبیَغ  َو  انِِّیبَن ، َدـْقَف  َْکَیِلا  وُکْـشَن  ّانِا  َّمُهّللا  »
َْکنِم ٍهَِیفاع  َو  اهاُنلِّلَُجت ، َْکنِم  ٍهَمْحَر  َو  ُهُرِهُْظت ، ٍّقَح  ِناْطلُس  َو  ُهُّزُِعت ، ٍرْصَن  َو  ُهُفِشْکَت ، ٍّرُِضب  َو  ُُهلِّجَُعت ، َْکنِم  ٍْحتَِفب  َِکل�ذ  ی�لَع  اّنِعَا 

َْمل َکـَلوسَر ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَـف  َکـَلوسَر ، یْنفِّرَع  َّمهّللا  َکَّیبـَن ، ْفِرْعَا  َْمل  َکَـسْفَن ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَـف  َکَـسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمـهّللا  - » 1
«. ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَع  َّمهّللا  َکَتَّجُح ، ْفِرْعَا 
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(1) «. َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهانُِسْبُلت ،

يدهلا عبّتا  نم  یلع  مالّسلا  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا  نأ  اناوعد  رخآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  تثعب  رجف  عولط  رد  دش  مامت 

یئالبرکلا یتبرتلا  ردیح  نیسح  ردیح  بّجرملا 1417ق  بجر 

هنع هیدلاو و  نع  هللا  یفع 

تاقحلم

تسا رفاک  نید  لامک  رکنم  لماک و  ار  مالسا  نید 

.3/110: ماکحألا بیذهت  - 1
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لقع هدـییاز  هک  یمولع  هب  يزاین  تسا و  هدومرف  نیمأت  یلیوأـت  یلیزنت و  یحو  قیرط  زا  ار  رـشب  ياـهزاین  ماـمت  هلـالج  ّلـج  هللا  ترـضح 
. دوشن لصاح  یحو  یحو و  نیما  هللا و  لوسر  هطساو  هب  یهلا  تامیلعت  هار  زا  رگم  تفرعم  تسین و  دشاب ، يّداع  رشب  یبسن  صقان و 

ُمَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ی�لَع  ِِهباتِک ] یف   ] ُهللا اََهلَْزنَا  ٍهَیآ  َّلُـک  َّنِا  ُهَْحلَطاـی ! دومرف : هحلط  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
[، ُمَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ی�لَع  ُهللا  اََهلَْزنَا  ٍهَیآ  ِّلُک  ُلیْواَت  َو  يدَِیب ، یّطَخ  َو   ] ُمَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِءالْمِِاب  يِْدنِع 

�یّتَح يدَی ، ِّطَخ  َو  ِهللا  ِلوُسَر  ِءالْمِِاب  ٌبُوتْکَم  يْدنِع ، ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�ِلا  ُهَّمُْالا  ِْهَیِلا  ُجاتْحَت  ٍء  ْیَـش  ُّيَا  َْوا  ٍمْکُح ، َْوا  ٍّدَح  َْوا  ٍمارَح ، َْوا  ِلالَح  ُّلُک  َو 
ربمایپ و يالما  هب  دومرف ، لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  رب  یلاعت  هللا  هک  يا  هیآ  ره  انامه  هحلط ! يا  ... (1) ِشْدَْخلا ُْشرَا 

. یفالتخا اب  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  1/145: جاجتحإلا فیرش  باتک  رد  و  میلس . زا  نابا ، زا  :2/636 ح11  یلاله سیق  نب  میلس  باتک  - 1
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ای ّدح و  ای  یمارح  لالح و  ره  هدومرف و  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  رب  هللا  هک  يا  هیآ  ره  لیوات  تسا و  نم  دزن  مدوخ  ّطخ 
... . هشدخ همیرج  یّتح  مدوخ  طخ  ربمایپ و  يالما  هب  تسا  نم  دزن  نآ  هتشون  دشاب ، تّما  جایتحا  دروم  تمایق  زور  ات  هک  یمکح 

َُهلَْزنَا ِّالا  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�ِلا  ُهَّمُْالا  ِْهَیِلا  ُجاتْحَت  ًاْئیَش  ْعَدَی  َْمل  َهللا  َّنِا  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : رـصاملا  سیق  نب  رمع 
دنمزاین نادب  تّما  هک  يزیچ  هللا  ترضح  یتسار  هب   (1) ِْهیَلَع ُّلُدَی  ًالیلَد  ِْهیَلَع  َلَعَج  َو  ًاّدَح ، ٍء  ْیَش  ِّلُِکل  َلَعَج  َو  ِِهلوُسَِرل ، ُهَنََّیب  َو  ِِهباتِک ، یف 

، رـصاملا سیق  نب  رمع  نع  رذنملا ، نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نع  رفعج ، نب  هللا  دبع  انثّدـح  :1/6 ب3 ح3  تاجردلا رئاصب  - 1
، رذـنم نب  نیـسحلا  نع  سنوی ، نع  نارمع ، یبأ  نب  ییحی  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  يور  4 و  ثیدح نآ  رد  و  مالّـسلا . هیلع  رفعج  یبأ  نع 

یبأ نع  سیق ، نب  ورمع  نـع  :1/6 ح13 - یـشاّیع ریـسفت  فیرـش  باتک  رد  و  نآ .  دـننام  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  سیق ، نب  رمع  نع 
يَّدَعَت ْنَم  ی�لَع  َلَعَج  َو  هفاضا  كدنا و  یفالتخا  اب  رئاصبلا  دننام  ًاْئیَش  ْعَدَی  َْمل  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  َهللا  َّنِا  لوقی : هتعمس  لاق : مالّسلا  هیلع  رفعج 

، سنوی نع  یسیع ، نب  دّمحم  نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  ح2 - هّنسلا و ... باتکلا و  یلإ  ّدرلا  باب   1/59: فیرش یفاک  باتک  رد  و  ًاّدَح .  َّدَْحلا 
َلَعَج َو  هفاضا : كدنا و  یفالتخا  اب  رئاصبلا  دننام  لوقی : هتعمس  لاق  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  سیق ، نب  رمع  نع  رذنملا ، نب  نیـسح  نع 

اب رئاصبلا  دـننام  شلّوا ، تیاور  دـننام  شدنـس  هب  ح11  دـیدحتلا ... باب   7/175: فیرـش یفاک  باتک  رد  و  ًاّدَـح . َّدَْـحلا  يَّدَـعَت  ْنَم  ی�لَع 
. ًاّدَح َّدَْحلا  يَّدَعَت  ْنَم  ی�لَع  َلَعَج  َو  هفاضا : كدنا و  یفالتخا 
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ّطخ زرم ،  ) ّدـح زیچ  ره  يارب  و  هدومرف ، نایب  شلوسر  يارب  و  تسا ، هدرک  لزاـن  شباـتک  رد  هکنیا  زج  هدرازگناو  تماـیق  زور  اـت  دنـشاب 
. تسا هدرک  ررقم  دنک  ییامنهار  نآ  رب  هک  یلیلد  و  زمرق )

عماج دجسم  رد  هعمج  زور  دوخ ، دورو  زاغآ  رد  میدوب ، ورم  رد  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماّیا  رد  ام  دیوگ : ملسم  نب  زیزعلادبع 
هیلع اضر  ماما  مرورـس  روضح  بایفرـش  نم  میدرک و  وگتفگ  دوب  مدرم  ناوارف  فالتخا  دروم  هک  تماـما  رما  عوضوم  رد  میدـمآ و  درگ 

ْنَع اوُعِدُخ  َو  ُمْوَْقلا  َلِهَج  ِزیزَْعلاَْدبَع ! ای  دومرف : درک و  یمّـسبت  مدیناسر ، وا  ضرع  هب  تماما  رما  رد  ار  مدرم  ياه  یـسرّرب  مدش و  مالّـسلا 
ِهیف َنََّیب  ٍء ، ْیَش  ِّلُک  ُناْیِبت  ِهیف  َنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلَْزنَا  َو  َنیّدلا ، َُهل  َلَمْکَا  �یّتَح  ُمَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ُهَِّیبَن  ِْضبْقَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  ْمِِهئاَرآ ،

ُجاتْحَی ام  َعیمَج  َو  َماکْحَْالا ، َو  َدوُدُْحلا  َو  َمارَْحلا ، َو  َلالَْحلا 
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: ُمَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهِرُمُع  ُرِخآ  َیِه  َو  ِعادَْولا  ِهَّجَح  یف  َلَْزنَا  َو  ٍء . ْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  َّلَجَوَّزَع : َلاقَف  ًـالَمَک ، ُساـّنلا  ِْهَیِلا 
َو ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِضْمَی  َْمل  َو  ِنیّدلا ، ِمامَت  ْنِم  ِهَمامِْالا  ُْرمَا  َو  ًانید ، َمالْسِْالا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلا 
، ًاماِما َو  ًامَلَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ًاِّیلَع  ْمَُهل  َماقَا  َو  ِّقَْحلا ، ِلیبَس  ِدْصَق  �یلَع  ْمُهَکَرَت  َو  ْمُهَلیبَس ، ْمَُهل  َحَضْوَا  َو  ْمِِهنید ، َِملاعَم  ِِهتَّمُِال  َنََّیب  �یّتَح  ُمَّلَـس  َو  ِِهلآ 

ٌِرفاک َوُهَف  ِهللا  َباتِک  َّدَر  ْنَم  َو  ِهللا ، َباتِک  َّدَر  ْدَـقَف  ُهَنید ، ْلِمُْکی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنَا  َمَعَز  ْنَمَف  ُهَنََّیب ، ِّالا  ُهَّمُْالا  ِْهَیِلا  ُجاـتْحَت  ًاْئیَـش  ْمَُهل  َكَرَت  اـم  َو 
(1) ِِهب ...،

دوخ نید  يأر و  زا  دننادان و  مدرم  نیا  زیزعلادبع ! يا 

نع هعفر ، هللا  همحر  ءالعلا  نب  مساقلا  دّـمحم  وبأ  ح1 - هتافـص ... مامإلا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب   1/198: یفاکلا فیرش  باتک  رد  - 1
اورکذ همامإلا و  رمأ  اورادأف  انمدـقم  ءدـب  یف  هعمجلا  موی  عماجلا  یف  انعمتجاف  ورمب  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  عم  اّنک  لاق : ملـسم  نب  زیزعلا  دـبع 
فیرـش باتک  رد  و  لاق .: ّمث  مالّـسلا  هیلع  مّسبتف  هیف  ساّنلا  ضوخ  هتملعأف  مالّـسلا  هیلع  يدّیـس  یلع  تلخدـف  اهیف  ساـّنلا  فـالتخا  هرثک 

دننام ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  نع  هعفر  ّینادـمهلا ، ءالعلا  نب  مساقلا  وبأ  انثّدـح  لاق : بوقعی  نب  دّـمحم  انربخأ  :217ب13 ح6  ینامعن هبیغلا 
دمحم انثدح  :2/675 ب58 ح32  همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  فیرش  باتک  رد  و   . یفالتخا كدنا  اب  فیرش  یفاک 
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(1)

نب مساقلا  ینثدح  لاق : ءالعلا  نب  مساقلا  دمحم  وبأ  انثدح  لاق : بوقعی  نب  دمحم  انثدـح  لاق : هنع  هللا  یـضر  لکوتملا  نب  یـسوم  نب  - 1
دمحأ وبأ  انثدح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یناقلاطلا  قاحـسإ  نب  میهاربإ  نب  دمحم  سابعلا  وبأ  انثدح  ملـسم و  نب  زیزعلا  دبع  هیخأ  نع  ملـسم ،
مساقلا ینثدح  لاق : ماقرلا  مساقلا  نب  نسحلا  نع  میهاربإ  نب  یـسوم  نب  نارمع  دماح  وبأ  انثدح  لاق : يزورملا  یلع  نب  دمحم  نب  مساقلا 

نم هعمجلا  موی  عماجلا  یف  انعمتجاف  ورمب  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مایأ  یف  انک  لاق : ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  هیخأ  نع  ملـسم ، نب 
هیلع مسبتف  سانلا  ناضوخ  هتملعأف  مالّـسلا  هیلع  يدیـس  یلع  تلخدـف  اهیف  سانلا  فالتخا  هرثک  اورکذ  همامإلا و  رمأ  اورادأف  انمدـقم  ءدـب 

َو ٍء ،... ، ْیَش  ِّلُک  ُلیصْفَت  ِهیف  ،... ْمِِهنایْدَا ْنَع  اوُعِدُخ  !... ٍِملْسُم َْنب  ِزیزَْعلا  َْدبَع  ای  تسا : نآ  رد  هدمآ و  یفاکلا  دننام  ثیدح  لاق .: مث  مالّـسلا 
،... ٌِرفاک َوُهَف  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َباتِک  َّدَر  ْنَم  َو  ِزیِزَْعلا ، ِهللا  َباتِک  َّدَر  ْدَقَف  ُهَنََّیب ...، ّالِإ  ُهَّمُْالا  ِْهَیلِإ  ُجاتْحَت  ًاْئیَش  َكَرَت  ام  َو  ِّقَْحلا ،...، ِدْصَق  ی�لَع  ْمُهَکَرَت 
نب یسوم  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لیلجلا  خیشلا  انثّدح  97 ح1  سلجملا  674: قودص خیش  یلامألا  فیرش  باتک  رد  و  . 
دبع نع  ءالعلا ، نب  مساقلا  دّمحم  وبأ  انثّدح  لاق : بوقعی  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : لّکوتملا  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : ضر  هیوباب 
رمأ سانلا  رادأف  انمدقم  ءدب  یف  هعمج  موی  یف  اهعماج  دجسم  یف  انعمتجاف  ورمب  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماّیأ  یف  اّنک  لاق : ملـسم  نب  زیزعلا 

تیاور دننام  لاق :  ّمث  مّسبتف  هیف  سانلا  ضاخ  ام  هتملعأف  اضرلا  يالوم  يدّیـس و  یلع  تلخدـف  اهیف  سانلا  فالتخا  هرثک  اورکذ  همامإلا و 
 . كدنا یفالتخا  اب  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  فیرش  باتک 
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. دنا هدروخ  بیرف 

نآ رد  زیچ  ره  حرـش  هک  داتـسرف  وا  هب  ینآرق  و  درک ، لماک  وا  يارب  ار  نید  هکنیا  ات  تفرگن  ار  شربمایپ  ناج  ّلـجوّزع  يادـخ  یتسار  هب 
ار يزیچ  باتک  نیا  رد  ام  : » هدومرف هدرک و  نایب  نآ  رد  ار  همه  دـنراد  زاین  نادـب  مدرم  هچنآ  ماـکحا و  دودـح و  مارح و  لـالح و  تسا ،

تمعن مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما  : » دومرف لزان  نینچ  دوب  ربمغیپ  رمع  رخآ  هک  عادولا  هّجح  رفس  رد  میدرکن ،» رازگ  ورف 

(1)

ماـمإلا ینعم  باـب   96: راـبخألا یناـعم  فیرـش  باـتک  ح1 و  ب20   1/216: مالّـسلا هـیلع  اـضرلا  راـبخأ  نوـیع  فیرــش  باـتک  رد  و  - 1
ّیلع نب  دّمحم  نب  مساقلا  دمحأ  وبأ  انثّدـح  لاق : هنع  هللا  یـضر  ّیناقلاطلا  قاحـسإ  نب  میهاربإ  نب  دّـمحم  ساّبعلا  وبأ  انثّدـح  ح2  ... نیبملا
دبع هیخأ  نع  ملـسم  نب  مساقلا  ینثّدح  لاق : ماّقرلا  مساقلا  نب  نسحلا  نع  میهاربإ  نب  یـسوم  نب  نارمع  دماح  وبأ  ینثّدـح  لاق : ّینوراهلا 

: لاق ملـسم  نب  زیزعلا  دبع  هیخأ  نع  ملـسم ، نب  مساقلا  نع  :2/433 و  جاجتحإلا فیرـش  باتک  رد  و  كدنا .  یفالتخا  اب  ملـسم  نب  زیزعلا 
اورکذ همامإلا و  رمأ  سانلا  رادأف  انمودق  ودب  یف  هعمج  موی  یف  اهعماج  یف  انعمتجاف  ورمب  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماّیأ  یف  انک 
دومن رکذ  و  لاق :  مث  مّسبتف  هیف  سانلا  ضاخ  ام  هتملعأـف  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  يـالوم  يدّیـس و  یلع  تلخدـف  اـهیف  ساـنلا  فـالتخا  هرثک 

:. ملسم نب  زیزعلا  دبع  زا   436: لوقعلا فحت  فیرش  باتک  رد  و  یفالتخا .  اب  نیشیپ  رداصم  دننام  ار  ثیدح 
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ات تفرن  ایند  زا  ربمغیپ  تسا . نید  لامک  زا  تماما  رما  و  دـشاب » امـش  نید  اـت  مدیدنـسپ ، امـش  يارب  ار  مالـسا  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  دوخ 
یلع و  تشاداو ، قح  هداج  رب  ار  اه  نآ  و  تخاس ، نشور  ناشیا  رب  ار  ناـنآ  هار  و  درک ، ناـیب  ار  اـه  نآ  نید  ملاـعم  همه  مدرم  يارب  هکنیا 

هک ره  دومن . نایب  ار  نآ  هکنیا  ات  درکن  رظن  فرص  دشاب  تّما  زاین  دروم  هک  يزیچ  زا  و  تخاس ، اوشیپ  ربهر و  اه  نآ  يارب  ار  مالّسلا  هیلع 
... . تسا رفاک  دنک  در  ار  ادخ  باتک  هک  ره  و  تسا ، هدرک  در  ار  ادخ  باتک  هدرکن ، لماک  ار  شنید  ادخ  هک  درب  نامگ 

مالّسلا مهیلع  تّوبن  تیب  لها  ریغ  زا  تفرعم و ...  ملع و  ذخا 
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تسا شتآ  رد  دولخ  بجوم  تلالض و  تعدب و  رفک و  كرش و  هدوب و  عونمم 

. دیناد یمن  رگا  دیسرپب ، مهیلع ) هللا  یّلص  دّمحم  لآ   ) رکذ لها  زا  دیاب  سپ   ... (1) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَئْسَف  ... 

یبَا َْنب  َِیلَع  َو  ِهللا ، َباـتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ُمُکیف  ٌكِراـت  ّینِا  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوـسر  هک  تسا  تیاور  تباـث  نـب  دـیز  زا 
نایم رد  ار  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  هک  یتسردب   (2) ی�لاعَت ِهللا  ِباتِک  ْنَع  ْمَُکل  ٌمِجْرَتُم  ُهَّنَِال  ِهللا ، ِباتِک  ْنِم  ُلَْضفَا  ْمَُکل  ًاِّیلَع  ْنَا  اوُمَلْعا  َو  ٍِبلاط ،

.8 هیآلا ءایبنألا  هروس  ( 21  ) 44 و هیآلا لحنلا  هروس  ( 16 - ) 1
مساقلا نب  دّمحم  انثّدح  لاق : هللا  همحر  رّکس  نب  ّیلع  نب  دّمحم  انثّدح   86 هبقنملا  161 هّمئألا : نینمؤملا و  ریمأ  بقانم  نم  هبقنم  هئام  - - 2

هللا لوسر  لاق  لاق : تباث  نب  دـیز  نع  ناّسح ، نب  مساقلا  نع  عیبّرلا ، نب  نیکّرلا  نع  کیرـش ، انربخأ  لاق : بوقعی  نب  داـّبع  ینثّدـح  لاـق :
ّینِِا  : مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : تباث  نب  دیز  نع   2/378 باوصلا : یلإ  بولقلا  داشرإ  مّلس .:  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

 . ِهللا َباتِک  ْمَُکل  ُمِجْرَُتی  ُهَّنَِال  ِهللا ، ِباتِک  ْنِم  ْمَُکل  ُلَْضفَا  َوُه  ٍِبلاط  یبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنِا  َو  ٍِبلاط ، یبَا  َْنب  َِّیلَع  َو  ِهللا ، َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ُمُکیف  ٌكِرات 
هادـهلا تابثإ  هبقنم . هئام  زا   16 رد ج1/64 ب12 ح201 / و  هبقنم ، هئاـم  داـشرإلا و  زا   32 1/29 ب3 ح85 / نآرقلا : ریـسفت  یف  ناهربلا 

. داشرإلا زا  18 ح234  لصفلا  3/259 تازجعملا : صوصنلاب و 
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هللا باتک  هک  ارچ  تسا  رترب  هللا  باتک  زا  ناتیارب  یلع  هک  یتسار  هب  دینادب  مالّـسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هللا و  باتک  مراذگ : یم  امش 
. تسا هدننک  ریسفت  امش  يارب  ار  یلاعت 

َّلَجَوَّزَع َهللا  َّنِا  َنِینِمْؤُْملا ! َرَـشْعَمای  دـندومرف : دـندش  عمج  مدرم  هکنآ  زا  سپ  دـنتفر و  ـالاب  ربنم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر 
ُهَْملِع ی�غَْتبا  ِنَم  َو  َّلَـض ، ُهََفلاـخ  ْنَم  يذَّلا  َوُه  َو  َنآْرُْقلا ، َّیَلَع  َلَْزنَا  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  ٌلوـُتْقَم ...، ًاـِّیلَع  یِّمَع  َْنبا  َّنَا  َو  ٌضوـُبْقَم  ّینَا  ََّیِلا  ی�حْوَا 

 ،... یَنبَّذَک ْدَقَف  ْمِهِْریَغ  یف  ي�دُْهلا  َبَلَط  ْنَم  َو  ْمِهِظْفِح ... ْنِم  ِِهب  ُْمتِْرُما  يذَّلِاب  ِّالا  یْتَیب  ِلْهَا  یف  ینوُُفلْخَت  َو ال  َکَلَه ... ، ٍِّیلَع  ِْریَغ  َْدنِع 
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، ایرکز نب  افاعملا  جرفلا  وبأ  هاور  ربخلا  اذـه  و  ٌضُوبْقَم . ... ّینَا  ََّیلِإ  ی�حْوَا  ی�لاعَت  َهللا  َّنِا  لاقف : سانلا  عمتجا  بطخف و  ربنملا  مّلـس  هلآ و  و 
. مزراوخ بطخأ  و 

هیلع و هللا  یّلص  هیلإ  هلـصّتم  هعطاسلا ، راثآلا  و  هعطاقلا ، تایاورلاب  هنع  يور   1/258: سلاجملا هنیز  سلاجملا و  هیلست  فیرـش  باتک  رد  و 
. تسا هدروآ  ار  قودص  خیش  یلاما  دننام  و  لاقف ،: هیلإ ، سانلا  عمتجا  نأ  دعب  بطخف  ربنملا  دعص  ّهنأ  هلآ 

هیلع هللا  یّلص  هللا  لوسر  بطخ  لاق : ساّبع  نبا  هاور  ام  کلذ  نم  :80 و  مالّسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  رارسأ  یف  نیقیلا  راونأ  قراشم  باتک  و 
َّلَج َو  َّزَع  َهللا  َّنِا  یتَفیلَخ ... ، َو  ِهللا  ُِّیلَو  َو  یّیِـصَو ، َو  یخَا  َوُه  یّمَع  َْنبا  َّنَا  َو  ٌضوبْقَم ، ّینَا  ََّیِلا  ی�حْوَا  َهللا  َّنِإ  ِساّنلا ! َرِـشاعَم  ای  لاقف : هلآ  و 

یتَّصاخ یْتَیب  َلْهَا  َّنِإ  الَا  ِساّنلا ! َرِشاعَم  َّلَز . ...،  ٍِّیلَع  ِْریَغ  ْنِم  ُهَْملِع  ی�غَْتبا  ِنَم  َو  َّلَض ، َنآْرُْقلا  ََفلاخ  ْنَمَف  ُهُریفَس ، ٌِّیلَع  َو  َنآْرُْقلا  َّیَلَع  َلََّزن 
،... . یَنبَّذَک ْدَقَف  ْمِهِْریَغ  ْنِم  ي�دُْهلا  َبَلَط  ْنَم  َو  َو ...  یمَد  َو  یمَْحل  َو  یتَّیِّرُذ  َو  يدالْوَا  َو  یَتبارَق ، َو 

3/56: هادـهلا تابثإ  ب61 ح10 و   38/94: راونألا راـحب  29 و  ح33560 - ب13   27/186: هعیـشلا لئاسو  فیرـش  فراـعملا  هرئاد  رد  و 
. قودص یلاما  زا  7 ح225  لصفلا

هوخأ و ّهنإ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لوـق  نم  هرکذـن  اـمیف  و 599 ب4   598: نیصحتلا فیرـش  باتک  رد  و 
رمع نب  دّـمحم  هظفل : اذـه  ام  لاقف  اضیأ . يدـهلا  رون  باتک  نم  کـلذ  رکذـن  نیلّجحملا  ّرغلا  دـئاق  نیقّتملا و  ماـمإ  وه  هتفیلخ و  هریزو و 

انثّدـح الاق : یعازخلا  رفعج  وبأ  ساّبعلا و  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : هباتک  نم  تباث  نب  دّـمحم  هللا  دـبع  وبأ  ینثّدـح  لاق : يدادـغبلا  ظـفاحلا 
هللا یّلص  هللا  لوسر  دعص  لاق : ساّبع  نبا  نع  ییحی ، یبأ  نع  بئاسلا ، نب  ءاطع  نع  تباث ، نب  رمع  انثّدح  لاق : ینرعلا  نیسحلا  نب  نسحلا 

یّمَع َنـْبا  َّنَا  َو  ٌضوـُبْقَم ، ّینَا  ََّیِلا  ی�حْوَا  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  َنینِمْؤُْـملا ! َرِـشاعَم  اـی  لاـقف :  بـطخف  هـیلإ  ساـنلا  عـمتجا  ربـنملا و  هـلآ  هـیلع و 
یف ینوُِفلاُخت  َو ال  َکَلَه ...، ٍِّیلَع  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  ُهَْملِع  َعَبَّتا  ِنَم  َو  َّلَـض ، ُهََفلاـخ  ْنَم  يذَّلا  َوُه  َو  َنآْرُْقلا  َّیَلَع  َلَْزنَا  َّلَـج  َو  َّزَع  َهللا  َّنِا  ،... ٌلُوتْقَم

،... . یَنبَّذَک ْدَقَف  ْمُهَْریَغ  َبَلَط  ْنَم  َو  یَنلَذَخ ، ْمَُهلَذَخ  ْنَم  َو   ،... مِهِظْفِح ْنِم  ِِهب  ْمُُکتْرَمَا  يذَّلِاب  ّاِلا  یْتَیب  ِلْهَا 

! َنینِمْؤُْملا َرِشاعَم  ای  مّلس : و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  : 281: دّمحم لآ  باتک  زا   24/199: لطابلا قاهزا  ّقحلا و  قاقحإ  حرش  و 
َو یتَّصاـخ  ْمُه  یتَْرتِع  َو  یْتَیب  َلـْهَا  َّنِا  ُْمتْکَلَه ، ُهوُمتْکَرَت  ْنِا  َو  ُْمتْوََجن  ِِهب  ُْمْتلِمَع  ْنِا  ًـالْوَق  ْمَُکل  ُلوقَا  ٌضُوبْقَم ، ّینَا  ََّیِلا  ی�حْوَا  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 

. امِهیف یِّنوُفلْخَت  َْفیَک  اوُرُْظناَف  اّولِضَت ، َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِا  یتَْرتِع ، َو  َهللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ِنَع  َنولؤْسَم  ْمُکَّنِا  َو  یتَّماح ،

. ساّبع نبا  نع  ییحی ، یبأ  نع  بئاسلا ، نب  ءاطع  نع  مالس ، نب  هللا  دبع  نب  دمحا  نع  بقانملا »  » یف هجرخأ 
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! نانمؤم يا  دومرف : دندش  عمج  وا  درگ  مدرم  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : ساّبع  نبا 
ار نآرق  لجوّزع  هللا  یتسار  هب  دوش ...، یم  هتشک  یلع  میومعرسپ  مهد و  یم  ناج  نم  هک  تسا  هدرک  یحو  نم  رب  هللا  ترضح  انامه 
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زا سپ  و  ددرگ ...، كاله  دیوج  یلع  ریغ  دزن  زا  نآرق  ملع  هک  ره  و  تسا ، هارمگ  دنک  شتفلاخم  سکره  هک  نامه )  ) داتسرف ورف  نم  رب 
... . هدرک بیذکت  ارم  دیوج  تیاده  اه  نآ  ریغ  زا  هک  ره  و  دینکن ...، لمع  مداد  ار  اه  نآ  ظفح  روتسد  هکنآ  زج  منادناخ  اب  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  زا  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  زا  شمارگ  ّدج  زا  ردپ و  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  دیهش  دیز 
ِیف انَعَم  َوُهَف  اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ٍْریَُکب ! َْنباَی  َهَّنَْجلا . اَنَعَم  ُهاْنلَخْدَا  َو  انَعَم ، َرِشُح  ِهللا  ِیف  ِْتیَْبلا  َلْهَا  انَّبَحَا  ْنَم  دومرف ...: هک  دنک  یم  تیاور  مّلـس  و 

ار تّوبن )  ) تیب لها  ام  هک  ره  ... ... (1) ی�لُْعلا ِتاجَرَّدلا 

نب نوراه  انثّدـح  لاـق : دّـمحم  نب  نسحلا  نب  ّیلع  انثّدـح   300-298: رـشع ینثإلا  هّمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  هیاـفک  فیرـش  باـتک  - 1
نیرشع و عبرأ و  هنس  یف  مشاه  ینب  یلوم  يرقملا  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  لاق : هئامثالث  نینامث و  يدحإ و  هنـس  رفـص  یف  دادغبب  یـسوم 

نب هللا  دـبع  انثّدـح  لاق : یناغرفلا  نسحلا  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : يربطلا  لـضفلا  نب  رمع  صفح  وبأ  انثّدـح  و  دّـمحم : وبأ  لاـق  هئاـمثالث 
نب رمع  نب  دّمحم  نب  هللا  دبع  انثّدح  لاق : رـصمب  یئاطلا  لاله  نب  لضفلا  نب  هللا  دـبع  انثّدـح  و  دّـمحم : وبأ  لاق  يولبلا  ورمع  نبا  دّـمحم 

مالّـسلا و امهیلع  ّیلع  نب  دیز  یلع  تلخد  لاق : ریکب  نب  دّمحم  ینثّدـح  لاق : ءالعلا  نب  هللا  دـبع  نب  میهاربإ  ینثّدـح  لاق : يولبلا  ظوفحم 
مالّسلا هیلع  کیبأ  نم  هتعمس  یشب ء  ینثدح  هللا  لوسر  نبا  ای  هل : تلقف  قارعلا  یلإ  جورخلا  دیری  وه  هیلع و  تمّلسف  رشب  نبا  حلاص  هدنع 

2/414: باوصلا یلإ  بولقلا  داشرإ  فیرـش  باتک  و  مّلـس .: هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق  هّدـج  نع  یبأ  ینثّدـح  معن  لاـقف 
امهیلع ّیلع  نب  دیز  یلع  رکب  نب  دمحأ  لخد  لاق : دیهـشلا  دـیز  یلإ  هحور  یلاعت  هللا  سّدـق  نامعنلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  دـیفملا  هعفری 

هللا لوسر  لاق  لاق : هّدج  نع  هیبأ ، نع  یبأ ، ینثّدح  معن  لاق : مکیلع . یلاعت  هللا  معنأ  ام  لضف  نم  ینثّدـح  هللا ! لوسر  نبا  ای  لاقف : مالّـسلا 
ِتاجَرَّدلا ِیف  انَعَم  َوُهَف  اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ٍرَْکب ! َْنبا  اَی  انَعَم . ُهاَْنلَخْدَا  َو  انَعَم ، َرِشُح  ِهللا  ِیف  انَّبَحَا  ْنَم  ٍرَْکب ! َْنبا  اَی  مّلـس ... : هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

. رثألا هیافک  زا  :46/201 ب11 ح77  راونألا راحب  ی�لُْعلا .
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ماقم رد  دـنز  گنچ  ام  نماد  هب  هک  ره  ریکب ! دـنزرف  يا  میرب . یم  تشهب  هب  ار  وا  دوخ  اب  و  دوش ، یم  روشحم  اـم  اـب  دـشاب  هتـشاد  تسود 
... . دوب دهاوخ  ام  اب  تشهب  یلاع  ياه 

ِهِدابِع ْنِم  ُضِْغُبی  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  َهللا  َّنَا  اوُمَلْعا  َو  : ...] دنشاب هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  زا 
انِقیرَط َْریَغ  َکَلَـس  ْنَم  َو  َقَِحل ، اـنَْرمَا  َعَبَّتا  ِنَم  َو  َکَـلَه ، اـِنب  َلَْدبَتْـسا  ِنَم  َّنِاَـف ]  ] ُهَّنِاَـف ِّقَْحلا ، ِلـْهَا  ِهَیـالَو ] َو  ِّقَْحلا  ِنَع  اوـُلوُزَت  ـالَف  َنِّوَـلَتُْملا ،

نایم زا  یلاعت  كرابت و  هللا  هک  دینادب  و   ... (1) ... َقِرَغ

:. لاق مالّسلا  امهیلع  بلاط ]  یبا  نب   ] ّیلع نینمؤملاریما ]   ] نع ًانعنعم ، ریثک  نب  دیبع  ینثّدح   367  - 366: یفوک تارف  فیرش  ریسفت  - 1
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، دیوشن لیاز  قح  لها  تیالو  قح و  زا  نیاربانب  دراد ، یم  ضوغبم  دـنرادن ) هدـیقع  تابث  هک  یناسک   ) ار گنراگنر  صخـش  شناگدـنب ،
قحلم تشهب ) تقیقح و  هب   ) دنک يوریپ  ام  زا  هک  یـسک  ره  و  ددرگ ، یم  كاله  دنک  لیدبت  ام  اب  ار  يرگید  هک  یـسک  هک  یتسارب  سپ 

،... . دوش یم  قرغ  دنک  كولس  ار  تیب  لها  ام  هار  زج  هک  یسک  و  دوش ، یم 

اِنب َو  ْمُِکب ، ُهللا ال  َحَتَف  اِنب  َو  : ... دندومرف دندومن  داریا  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  يا  هبطخ  نیلّوا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
... . داد نایاپ  ار  نآ  ام  هب  و  دومن ، زاغآ  ار ) عیرشتو  نیوکت   ) تیب لها  ام  هلیسو ) ببس و   ) هب هللا  ترضح  و   ... (1) ... ْمُِکب ُِمتْخَی ال 

ٍء ْیَش  ْنِم  ام  َو  ُهُحَْتفَا ، اَنَا  ِّالا  ٍْملِع  ْنِم  ام  ُْلیَمُک ! ای  دندومرف ... : دایز  نب  لیمک  هب  دوخ  ّتیصو  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هّماعلا هّصاخلا و  تور  لاق : فیرـشلا  هّرـس  سّدق  دیفم  خیـش  داشرإلا  زا  :32/9 ب1 ح3  راونألاراحب فیرـش  گرزب و  فراعملا  هرئاد  - 1
ّنأ هـتیاور  یف  هعیـّـشلا  موـصخ  همهّتیـال  نّـمم  هریغو  یّنثملا  نـب  رمعم  هدــیبع  وـبأ  کــلذ  رکذ  هـیلع و  هللا  تاولــص  نینمؤـملا  ریمأ  نـع 

:. ناّفع نب  نامثع  لتق  دعب  کلذ  رمألا و  یلع  هل  ساّنلا  هعیب  دعب  اهبطخهبطخ  لّوأ  یف  لاق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
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چیه لیمک ! يا   (1) اّنِم ... ْنُکَت  اّنَع  ِّالا  ْذُْـخات  ال  ُْلیَمُک ! ای  ٌمیلَع . ٌعیمَـس  ُهللا  َو  ٍضَْعب ، ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  ُْلیَمُک ! ای  ُهُِمتْخَی . ُِمئاْقلا  َو  ّـِالا  ٍّرِـس ) )
يا دـناسر . نایاپ  هب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  زج  تسین  يزار ) شناد و  زا   ) يزیچ چـیه  و  منک ، زاغآ  ار  نآ  نم  هکنآ  رگم  تسین  یـشناد 

... يدرگ ام  زا  ات  ریگم  ام  زا  زج  لیمک ، يا  تساناد . هدنونش و  ادخ  و  دنرگید ، یخرب  زا  نانآ  زا  یخرب  هک  دنتسه  ینادنزرف  نانیا  لیمک !
.

ِِهلْهَا ِْریَغ  ْنِم  َّقَْـحلا  َبَلَط  َو  َرْدَْـغلا ، یَفْخَا  ْنَّمِم  ُهللا  ُمُکَمِحَر  اوُدـِْعبَا  َو  دـندومرف ... : يا  هبطخ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح 
دینک يرود  دیامن و  تمحر  ار  امش  هللا   ... (2) َهاتَف ...،

نب دّمحم  بلاط  یبأ  نع  نیـسحلا ، نب  میهاربإ  ءاقْبلا  یبأ  نع  یفطـصملا : هراشب  زا  - 1 :15/166ب61 ح17878 - لئاسولا كردتسم  - 1
نع لّضفملا ، نب  دمحأ  هملس  یبأ  نع  ّيرکسعلا ، دمحأ  نب  ّیلع  نع  نابهو ، نب  دّمحم  نع  نیـسحلا ، نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  نسحلا ،

27/103: هعیـشلا لـئاسو  و  هأـطرأ .: نب  دـیز  نب  دعـس  نع  قاحـسإ ، نب  دّـمحم  نع  صفح ، نع  هللا ، دـبع  نـع  ّیلع ، نـب  دـشار  ّیلع  یبأ 
ْنُکَت اّنَع  ِّالا  ْذُْـخاَت  ال  ُلـْیَمُک ! اـی  : »... هل هتّیـصو  یف  داـیز  نب  لـیمکل  لاـق  ّهنأ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  لوقعلا : فحت  زا  ح33328 -

...« اّنِم
. راّفّصلا نسحلا  نبا  دّمحم  فینصت  دابعلا  هّمئأ  یف  بلّطلا  هّیفیکل  داشرإلا  باتک  زا   29/558: راونألاراحب - 2
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... . دنا هدش  نادرگرس  هدومن و  بلط  قح  لها  ریغ  زا  ار  قح  و  دنا ، هدومن  یفخم  ار  يدرم ) ناوجان  و   ) ییافو یب  هک  یناسک  زا 

، ... ٌِرفاک اِنتَیالَِول  ُدِحاْجلا  َو  اَنل  ُقِرافُْملا  َو  اَجن ، انَِعبَت  ْنَم  َو  َکَلَه ، انَقَراف  ْنَم  دندومرف ... : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  ّیلع  ماما 
اِنب َو  ُهُِمتْخَی ، اِنب  َو  َنیّدـلا  ُهللا  َحَـتَف  اـِنب  َو  ٍء ، ْیَـش  یف  ِمالْـسِْالا  َنِم  َْسیَلَف  اـّنِم  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َو  اـِنب ، ي�دَـتْها  ِنَِمل  يًدُـه  َو  اـنَِعبَت ، ْنَِمل  ٌرُون  ُنَْحن 
ُهللا ُمُکَعَفَن  اِنب  َو  ْمُکَِّرب ، یف  ِفْسَْخلا  َنِم  َو  مُکِرَْحب ْ، یف  ِقَرَْغلا  َنِم  ُهللا  ُمُکَنَمآ  اِنب  َو  ِءاـمَّسلا ، َرْطَق  ُهللا  َلَْزنَا  اـِنب  َو  ِضْرَاـْلا ، َبْشُع  ُهللا  ُمُکَمَعْطَا 

لها  ] ام زا  هک  یسک  ره  ... ... (1)، َنانِْجلا ُمُِکلوُخُد  َْدنِع  َو  ِنازیْملا ، َْدنِع  َو  ِطارِّصلا ، َْدنِع  َو  ْمُکِرَشْحَم ، یف  َو  ْمُکِرُوُبق ، یف  َو  ْمُِکتایَح ، یف 

هذه ریـسفت  نع  لأسأ  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  یلإ  تبتک  لاق : بدنج  نب  هللا  دـبع  نع  یبأ ، ینثّدـح  ّهنإف  2/104: یّمقلا ریسفت  - 1
ینثّدح 283 ح384  یفوکلا : تارف  ریـسفت  ُدـَْعب . اّمَا  باوجلا : ّیلإ  بتکف  ٌمیلَع » ٍء  ْیَـش  ِّلُِکب  ُهللا  َو  ِضْرَاـْلا ...  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهللا   » هیـآلا

هیلع نسحلا  یبأ  یلإ  بتک  هابأ  ّنأ  رکذف  هفیحـص  انیلإ  جرخأ  لاق : بدـنج  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسحلا  نع  انعنعم  ّيرازفلا  دّـمحم  نب  رفعج 
ینبّرقی امالک  ینمّلعت  نأ  كادف  تلعج  ّبحأف  هیلع ، يوقأ  تنک  اّمم  ریثک  نع  تزجع  تفعـض و  تربک و  دق  ّینإ  كادف  تلعج  مالـسلا 
ریـسفت دننام  ُمالَّسلا ... : ِْهیَلَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاق  ُهْمَّهَفَت ... َو  ُهأَْرقاَف  ٍباتِِکب  َْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَق  هیلإ : بتکف  املع . امهف و  یندـیزی  ّیبر و  نم 

دبع بتک  لاق : هتابن  نب  غبصألا  نع  انعنعم ]  ] نیسحلا نب  ّیلع  ینثّدح  285 ح385  یفوکلا : تارف  ریسفت  كدنا .  یفالتخا  اب  یّمق  فیرش 
. ًاباتِک ِْهَیلِإ  ُْبتْکا  نأ  هنبا  نسحلا  ّیلع  رمأف  لاق : ینّوقف . فعض  یف  ّینإ  كادف  تلعج  مالـسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  بدنج  نب  هللا 

 . كدنا یفالتخا  اب  یّمق  فیرش  ریسفت  دننام  َکَلَه  اَنَقَراف  ْنَم  نسحلا ...:  بتکف  لاق :
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لها  ] ام ،... تسا رفاک  ام  تیالو  رکنم  ام و  زا  هدـنوش  ادـج  و  دـبای ، تاجن  دـنک  يوریپ  ام  زا  هک  یـسک  و  ددرگ ، كاله  دوش  ادـج  تیب ]
سکره و  دوش ، تیاده  ام  هب  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  میتسه  تیاده  و  میتسه ، دـنک  يوریپ  ام  زا  هک  یـسک  يارب  رگنـشور  يرون  تیب ]

. درادن يا  هرهب  بیصن و  مالسا  زا  دشابن ] ام  وریپ  هار و  رد   ] دشابن تیب ] لها   ] ام اب  هک 

انامه و  دهد ، یم  يزور  نیمز  ناهایگ  زا  امش  هب  ام  ببـس  هب  و  دناسر ، یم  مامتا  هب  ام  ببـس  هب  هدوشگ و  ار  نید  ام  ببـس  هب  ادخ  انامه 
قرغ زا  ار  امـش  ام ] هب  امـش  باستنا  و   ] ام رطاخ  هب  دنوادخ  و  دتـسرف ، یم  ورف  امـش  يارب  نامـسآ  زا  ار  بآ  تارطق  ام  ببـس  هب  دـنوادخ 

و دیامن ، یم  ظفح  ناتنابایب  رد  نتفرورف  ناتیایرد و  رد  ندش 
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ندش دراو  ماگنه  لامعا و  يرازگ  شزرا  ماگنه  طارص و  لپ  زا  روبع  ماگنه  رشحم و  زور  رد  ربق و  نایم  رد  ایند و  یناگدنز  رد  دنوادخ 
... . دناسر یم  عفن  ار  امش  ام ، ببس  هب  تشهب ، رد  امش 

َو ٍثالَث  ی�لَع  َمَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  اهِِّیبَن  َدَْعب  ُهَّمُْالا  ِهِذ�ه  ْتَقَّرَفَت  َو  دومرف ... : حیحص  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 
اَتَْنثا انَتَّدَوَم ، َو  انَتَیالَو  ُلِحَْتنَت  ًهَقِْرف  َهَرْـشَع  َثالَث  ًهَقِْرف  َنیْعبَـس  َو  ِثالَّثلا  َنِم  َو  ِهَّنَْجلا ، ِیف  ٌهَقِْرف  َو  ِراّنلا ، ِیف  ًهَقِْرف  َنوُْعبَـس  َو  ِناتَْنثا  ًهَقِْرف ، َنیْعبَس 

هیلع و هللا  یّلـص  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  تّما  نیا  و  ِراّنلا (1) ... ِیف  ِساّنلا  ِِرئاس  ْنِم  ًهَقِْرف  َنوُّتِـس  َو  ِهَّنَْجلا ، ِیف  ٌهَقِْرف  َو  ِراّنلا ، ِیف  اْهنِم  ًهَقِْرف  َهَرْـشَع 
هـس داتفه و  نیا  زا  و  دنا ، تشهب  رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  اه  نآ  هقرف  ود  داتفه و  هک  دـندش ، هدـنکارپ  هورگ ، هس  داتفه و  رب  مّلـس  هلآ و 

دنشاب و شتآ  رد  اه  نآ  هقرف  هدزاود  دنناد ، یم  تیب ) لها   ) ام تّدوم  تیالو و  هب  هتسب  ار  دوخ  هک  دنشاب  هقرف  هدزیس  هقرف 

یبا نع  حلاص ، نب  لیمج  نع  بوبحم ، نبا  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نع  ییحی ، نب  دّـمحم  :8/224 ح283 - فیرش یفاکلا  - 1
راحب :1/448 ب117 ح625 و  لئاسولا هلمکت  هّمئـألا  لوصأ  یف  هّمهملا  لوصفلا  وا  زا  لاـق .: مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ّیلباـکلا ، دـلاخ 

:28/13 ب1 ح21. راونألا
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. دنتسه شتآ  رد  هقرف  تصش  زین  مدرم  ریاس  زا  و  دنشاب ، تشهب  رد  هقرف  کی 

َو ٌباوَص  َو ال  ٌّقَح  ِساّنلا  َنِم  ٍدَحَا  َْدنِع  َْسَیل  دومرف : یم  هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  دیوگ : ملـسم  نب  دّمحم  لیلج  ثّدحم 
ِْهیَلَع ٍِّیلَع  ِلَِبق  ْنِم  ُباوَّصلا  َو  ْمُْهنِم  ُءاطَْخلا  َناک  ُرُومُْالا ، ُمِِهب  ْتَبَّعَـشَت  اذِاَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَا  اّنِم  َجَرَخ  ام  ِّالا  ٍّقَح  ِءاضَِقب  یـضْقَی  ِساّنلا  َنِم  ٌدَحَا  ال 

ساسارب  ) تسا هدش  نوریب  تیب  لها  ام  زا  هچنآ  رگم  دنکن  تواضق  قح  هب  سک  چیه  تسین و  سک  چـیه  دزن  یتسرد  قح و  ُمالَّسلا (1) 
مالّسلا هیلع  یلع  ترـضح  بناج  زا  تسرد  دوب و  اه  نآ  زا  اطخ  دش ، یم  ناشیرپ  اه  نآ  رب  اهراک  نوچ  و  ددرگ .) نایب  ام  راتفر  راتفگ و 

. دوب

، سنوی نع  یسیع ، نب  دّمحم  نع  رفعج ، نب  هللا  دبع  انثّدح  :1/519 ب19ح4  مهیلع هللا  یّلـص  دّمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  - 1
یف ّقحلا  نم  یش ء  سیل  ّهنأ  باب   1/399: یفاکلا لوقی .:  مالّسلا  هیلع  رفعجابا  تعمس  لاق : ملسم  نب  دّمحم  نع  ناکـسم ، نب  هللا  دبع  نع 

، ناکسم نبا  نع  سنوی ، نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  ّیلع  ح1  ... مالّـسلا مهیلع  هّمئألا  دنع  نم  جرخ  ام  الإ  سانلا  دی 
 . تسا هدش  رکذ  رئاصبلا  دننام  ٌّقَح ...  ِساَّنلا  َنِم  ٍدَحَا  َْدنِع  َْسَیل  لوقی : مالّسلا  هیلع  رفعجابا  تعمس  لاق : ملسم  نب  دّمحم  نع 
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اّنَع َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ... ِهللا ُْبنَج  ُنَْحن  دومرف : یم  مدینـش  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  همیثخ 
تبسن نیرت  کیدزن  هکنیا  زا  هیانک   ) میتسه هللا  بنج  ام   (1) اْنَیِلا َو  اّنِم  َوُهَف  انِْرمَِاب ، َذَخَا  َو  انَّقَح ، َفَرَع  َو  انَرَصَن ، َو  انَفَرَع ، ْنَمَف  قِرَغ ...،

نب ساّبعلا  نع  رماع ، نب  هللا  دـبع  انثّدـح  مهیلع 1/62 ب3 ح10  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردـلا  رئاصب  فیرـش  باتک  - - 1
هتعمس لاق : مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  همثیخ  نع  ریصب ، یبأ  نع  يزعملا ، یبأ  نع  يرـصبلا ، هللا  دبع  یبأ  نب  نامحرلا  دبع  نع  فورعم ،

یف مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ّیفعجلا ، دـیزی  نب  ِرباج  نع  ّیلاـمّثلا ، هزمح  یبأ  نع  :239 ب7  يربکلا هیادهلا  فیرـش  باتک  و  لوقی . :
اّنِم َوُهَف  انِْرمَِاب  َذَخَا  َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَفَرَع  ْنَم  ِمْوَق ! ای  ،... َقِرَغ اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، َو  اَجن  اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ِهللا ...  ُْبنَج  ُنَْحن  هل ... : ثیدـح 
ْنَم َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  َّلَج ...  َو  َّزَع  ِهللا  ُْبنَج  ُنَْحن  لاق : ّهنا  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  دّمحم  نع  يور  :180 و  هیصولا تابثإ  باتک  و  اْنَیلِإ . َو 

نیدـلا و لامک  فیرـش  باتک  و  اْنَیلِإ . َو  اّنِم  َوُهَف  انِْرمَِاب  َذَـخَا  َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَفَرَع  ْنَمَف  ... َنولَّجَحُْملا ُءاّرَْغلا  ُهَداْقلا  ُنَْحن  َو  َقِرَغ . اّنَع  َفَّلَخَت 
ساّبعلا نع  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  هللا ، دبع  نب  دعس  انثّدح  لاق : هنع  هللا  یضر  یبأ  انثّدح  :1/205 و 206ب21 ح20  همعنلا مامت 

نع ّیفعجلا ، همثیخ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ّیلجعلا ، یّنثملا  نب  دیمح  ءارغملا ، یبأ  نع  ّيرـصبلا ، نامحرلا  دبع  نب  هللا  دـبع  نع  فورعم ، نب 
هیلع رفعج  یبأ 
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(1)

َذَخَا َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَرَْصبَا  َو  انَفَرَع  ْنَمَف  ، ... قِرَغ اّنَع  َرَّخَاَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  هللا ِ...،  ُْبنَج  ُنَْحن  لوقی :  هتعمـس  لاق : مالّـسلا  - 1
رفعج یبأل  تلق  لاق : همکأ  لـیق  اریرـض و  ناـک  ریـصب و  یبا  نع  يور   77  - 75: تازجعملا نویع  فیرـش  باتک  و  اْنَیلِإ . َو  اّنِم  َوُهَف  اـنِْرمَِاب 
ُنَْحن َو  ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِءاـِیْبنَْالا  ُثِراو  ِهللا  ُلوسَر  ْمَعَن  یل : لاـقف  مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوـسر  هثرو  متنأ  مالّـسلا  هیلع  رقاـبلا 

َوُهَف انِْرمَِاب  َذَخَا  َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَفَرَع  ْنَمَف  ي�وَغ ... ، اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  اَجن ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ،... َّزَع َو  َّلَج  ِهللا  ُْبنَج  ُنَْحن  ْمُُهتَثَرَو ... ، َو  ُُهتَثَرَو 
دّمحم انثّدح  لاق : ّيولعلا ، نع  هللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  انربخأ  - 4 34 ح1354 - سلجم  654: ّیسوطلا یلامألا  فیرـش  باتک  و  اْنَیلِإ . َو  اّنِم 

یبأ نع  ءارغملا ، یبأ  نع  رـصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  انثّدح  لاق : میهاربإ ، نب 
ُلوُُصا ُنَْحن  َو  َقِرَغ ... ، اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَسَّمَت  ْنَم  ِهللا ... ، ُْبنَج  ُنَْحن  لوقی : مالّسلا  هیلع  رقابلا  تعمس  لاق : همثیخ ، نع  ریصب ،

َو انَّقَح  َفَرَع  َو  انَرَْـصبَا  ْنَمَف  َقُِحم ... ، اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَبَـس ، اْنیَلَع  یـ�ضَم  ْنَم  ُرِطانَْقلا ، ُنَْحن  َو  ا�ِنب ... ، ي�دَْتقا  ِنَِمل  ُلیبَّسلا  ُنَْحن  َو  ِنیّدلا ... 
مالّـسلا هیلع  رقابلا  تعمـس  لاق : همثیخ  و 207  4/206: مالـسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  فیرـش  باتک  و  اـْنَیِلا . َو  اـّنِم  َوُهَف  اـنِْرمَِاب ، َذَـخَا 
ُطارِّصلا َو  ُقیرَّطَلل ، ُنَْحن  َو  ُهللا ، ُمَرَح  ُنَْحن  َو  َقِرَغ ...، اـّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِـحل ، اـِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  ي�دُْـهلا ...  ُنَْحن  َو  ِهللا ...  ُْبنَج  ُنَْحن  لوـقی :

اْنیَلَع یـ�ضَم  ْنَم  ُرِطانَْقلا ، ُنَْحن  َو  ُروُسُْجلا ، ُنَْحن  َو  ، ... اِنب ي�دَْـتقا  ِنَِمل  ُلیبَّسلا  ُنَْحن  َو  ِنیّدـلا ...، ُلوُُصا  ُنَْحن  َو  ، ... َّلَجَوَّزَع ِهللا  َیلِإ  ُمیقَتْـسُْملا 
یلإ بوـلقلا  داـشرإ  فیرــش  باـتک  و  اـّنِم . َوُـهَف  اـنِْرمَِاب  َذَـخَا  َو  اـنَّقَح  َفَرَع  َو  اـنَفَرَع  َو  اـِنب  َرـَْـصبَا  ْنَـم  ،... َقُِـحم اـّنَع  َفَّلَخَت  ْنَـم  َو  َقَـبَس ،

ْنَم ي�دُْـهلا ...، ُهَِّمئَا  ُنَْحن  َو  ِهللا ... ، ُْبنَج  ُنَْحن  لوقی : هتعمـس  لاـق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ّیفعجلا ، همثیخ  یلإ  هعفری   2/418: باوصلا
ُنَْحن َو  ُنیّدـلا ...، ُنَْحن  َو  َّلَـجَوَّزَع ...، ِهللا  َیِلا  ُمیقَتْـسُْملا  ُطارِّصلا  َو  ُحِـضاْولا ، ُقیرَّطلا  ُنَْحن  َو  َقِرَغ ... ، اـّنَع  َرَّخَاَـت  ْنَم  َو  َقَِـحل ، اـِنب  َکَّسَمَت 

،... َقُِحم اْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  ْقَبُْسی ، َْمل  اْهیَلَع  ی�ضَم  ْنَم  ُرِطانَْقلا ، َو  ُروُسُْجلا  ُنَْحن  َو  اِنب ...، ي�دَْتقا  ِنَِمل  ُلیبَّسلا  ُنَْحن  َو  اِنب ، َءاضَتْسا  ِنَِمل  ُجارِّسلا 
هللا دبع  یبأ  نع  ریـصب ، وبأ   23 لصفلا  299: رابخألا ررغ  فیرـش  باتک  و  اْنَیِلا . َو  اّنِم  َوُهَف  انِْرمَِاب  َذَـخَا  َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَرَْـصبَا  َو  انَفَرَع  ْنَمَف 
ْنَم ، ... ِنیِّدـلا ُءاـنَُما  َو  ی�جُّدـلا ، ُحـیباصَم  َو  ي�دُْـهلا ، ُهَِّمئَا  ُنَْحن  َو  ِِهنید ... ، ُناـک  ْرَا  َو  ، ... ِهللا ُبْزِح  ُنَْحن  لوـقی : هتعمـس  لاـق : مالّـسلا ، هیلع 

انَفَرَع ْنَمَف  ، ... ُرِطانَْقلا َو  ُروسُْجلا  ُنَْحن  َو  ِهللا ... ، َیِلا  ُهادُْهلا  ُنَْحن  َو  ي�دَتْها ، ِنَِمل  ُلیبَّسلا  ُنَْحن  َو  َقِرَغ ... ، اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت 
. ًادَغ انَعَم  یجاّنلا  َو  اّنِم  َوُهَف  اّنَع ، َذَخَا  َو  انَّقَح  َفَرَع  َو  انَرَصَن  َو 
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قرغ یهارمگ ) رد   ) دزرو فّلخت  ام  زا  هک  ره  و  دیـسر ، دهاوخ  یهلا ) ياضر  هجرد  هب  ، ) دـیوج کّسمت  ام  هب  سکره  میتسه ... ،) هللا  هب 
ام يوس  هب  وا  باسح ) و   ) تشگزاب تسام و  زا  دریذـپب ، ار  ام  روتـسد  هدوب و  ام  ّقح  هب  فراع  دـنک ، يرای  دسانـشب ، ار  ام  سکره  دوش .

. تسا
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تسادخ نخس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نخس  ثیدح و 

َو ِْنیَسُْحلا ، ُثیدَح  يّدَج  ُثیدَح  َو  يّدَج ، ُثیدَح  یبَا  ُثیدَح  َو  یبَا ، ُثیدَح  یثیدَح  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  قطان  قح  هب  ماما 
یَّلَـص ِهللا  ِلوُسَر  ُثیدَح  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ُثیدَح  َو  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَا  ُثیدَح  ِنَسَْحلا  ُثیدَح  َو  ِنَسَْحلا ، ُثیدَح  ِْنیَـسُْحلا  ُثیدَـح 

ّدج ثیدح  مردپ  ثیدح  و  تسا ، نم  ردپ  ثیدح  نم  نخس ) و   ) ثیدح  (1) َّلَجَوَّزَع ِهللا  ُلْوَق  ِهللا  ِلوُسَر  ُثیدَح  َو  ُمَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا 
ثیدح نسح  ماما  ثیدح  و  نسح ، ماما  ثیدح  نیسح  ماما  ثیدح  و  تسا ، نیسح  ماما  ثیدح  مّدج  ثیدح  و  تسا ، نم 

نع زیزعلادبع  نب  رمع  نع  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  دایز  نب  لهـس  نع  دّـمحم  نب  ّیلع  نع  ح14  بتکلا و ... هیاور  باـب   1/53: یفاکلا - 1
مالعإ راـصتخا ، فـالتخاب و  هلثم   2/186: داشرإلا لوقی ،: مالّـسلا  هیلع  هللادـبعابا  انعمـس  اولاق  هریغ  نامثع و  نب  داّـمح  ملاـس و  نب  ماـشه 

، داشرإلا یف  اـمک   1/210: نیظعاولا هضور  داـشرإلا ، یف  اـمک   2/894: حـئارجلا جـئارخلا و  هلثم ، داـشرإلا  نع  عباّرلا  لـصفلا   285: يرولا
یف امک  امهریغ  نامثع و  نب  داّمح  ملاس و  نب  ماـشه  نع  ًالـسرم  لّوـألا  لـصفلا   373: دـیرملا هینم  داشرإلا ، یف  امک   2/170: هّمغلا فشک 

. هلثم هینملا  نع  :2/178 ب23 ح28  راونألاراحب یفاکلا ، نع  27/83 ب8 ح33271  هعیّشلا : لئاسو  یفاکلا ،
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تـسا لجوّزع  دـنوادخ  مـالک  هللا  لوسر  ثیدـح  و  تسا ، هللا  لوسر  ثیدـح  نینمؤملاریما  ثیدـح  و  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما 
(. دشاب یم  هللا  مالک  نآرق ، دننامه  دنیوگ  یم  هچنآ  و  دنیوگ ، یمن  يزیچ  دوخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناماما و  )

ْنَم َّنِا  َو  انِْریَغ ، ِعابِّتا  ِیف  ًهَرَیِخ  ٍدَـحَِال  ُهللا  َلَعَج  ام  ِهللا ! َو  دنـشاب : هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
رارق رایتخا  یـسک  يارب  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب   (1) ْمُْهنِم ُنَْحن  َو ال  اّنِم ، َْسیَلَف  ٍلَمَع  َْوا  ٍلْوَق  یف  انَّوُدَـع  َقَفاو  ْنَم  َو  انَّوُدَـع ، ََفلاخ  انَقَفاو 

هدادن

يدنوار هللا  هبه  نب  دیعس  لیلج  ثّدحم  هیقف و  هک  يا  هلاسر   ) زا - 33 :27/119 ب9 ح33366 - هعیشلا لئاسو  فیرش  فراعملا  هرئاد  - 1
نب دمحأ  نع  راّفّـصلا ، نع  نسحلا ، نب  دّمحم  نع  تسا ) هدومرف  فیلات  اه  نآ  تّحـص  تابثا  نایعیـش و  ام  باحـصا  ثیداحا  لاوحا  رد 
یف هّمهملا  لوصفلا  فیرـش  باتک  و  لاق .: مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هرکذ ،  نّمع  نیـصحلا ، نب  دواد  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  دّمحم ،
نآ رد  8/379 ح21 و  مالّسلا : مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیاده  فیرش  باتک  1/577 ب30 ح881 و  لئاسولا :) هلمکت  ) هّمئألا لوصأ 

ثیداحا عماـج  فیرـش  گرزب و  فراـعملا  هرئاد  و  لـئاسولا . دـننام   382: يدابآرتسا نیما  دّـمحم  هّیندـملا ، دـئاوفلا  و  تسین . ِهللاَو » » زارف
. لئاسولا زا  ( 109  ) :1/311 ح577 هّرس سّدق  يدرجورب  هللا  هیآ  فارشا  تحت  فیلات  هعیشلا 
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اب هک  یـسک  و  تسا ، فلاخم  ام  نانمـشد  اب  دشاب  یم  ام  قفاوم  هک  یـسک  یتسار  هب  و  دـنک ، يوریپ  تّوبن ) تیب  لها   ) ام ریغ  زا  هک  تسا 
. میتسین وا  ناماما )  ) زا مه  ام  تسین و  ام  نایعیش )  ) زا دنک ، تقفاوم  يراک  ای  ینخس  رد  ام  نانمشد 

ُنَْحن َو  ُهللا ، َمَتَخ  اِنب  َو  ُهللا ، َحَتَف  اِنب  َو  و ... ِهللا ، ُْبنَج  ُنَْحن  دومرف : هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  نانـس  نب  دّمحم 
ُطارِّصلا َو  ُمیوَْقلا ، ُجـْهَّنلا  ُنَْحن  َو  ِدالِْبلا ، ُهَساس  َو  ِدابِْعلا ، ُهَداس  ُنَْحن  َو  ِرْـصَْعلا ، ُسیماَون  َو  ِرْهَّدـلا ، ُرایْخَا  ُنَْحن  َو  َنوُرِخْآلا ، ُنَْحن  َو  َنُولَّوَاـْلا ،

ُرُون ُنَْحن  َو  َِهلاسِّرلا ، ُحـیباصَم  َو  ِهَُّوبُّنلا ، ُلیدانَق  ُنَْحن  َو  انَّقَح ، َلِهَج  ٍلِماع  َلَمَع  ُهللا  ُلَبْقَی  ال  ِدُوبْعَْملا . ُهَّجُح  َو  ِدوُجُْولا ، ُهَّلِع  ُنَْحن  َو  ُمیقَتْـسُْملا ،
ُنَْحن َو  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  ُدـِئاق  َو  ِنیّدـلا ، ُهَِّمئَا  ُنَْحن  َو  ي�وَه ، اْهنَع  َرَّخَاَت  ْنَم  َو  اَجن ، اهَِعبَت  ْنَم  یتَّلا  ِّقَْحلا  ُهَیار  ُنَْحن  َو  ِراـّبَْجلا ، ُهَِملَک  َو  ِراْونَاـْلا ،

َو ِهَّنَْجلا ، َیِلا  ُهَداْقلا  ُنَْحن  َو  ي�دَـتْها ، ِنَِمل  ُلیبَّسلا  َو  َءاضَتْـسا ، ِنَِمل  ٌجارِـس  ُنَْحن  َو  ُهَِکئالَْملا ، ُِفلَتْخَت  اْنَیِلا  َو  َِهلاـسِّرلا ، ُعِضْوَم  َو  ِهَُّوبُّنلا ، ُنِدـْعَم 
ي�دُْهلا اَذ�ه  َعِمَـس  ْنَمَف  ُهَمِقَّنلا ، َو  ُباذَْـعلا  ُعَفْدـُی  اِنب  َو  ُهَمْحَّرلا ، ُلِْزنَی  اِنب  َو  ُْثیَْغلا ، ُلِْزنَی  اِنب  َو  ُمَظْعَْالا ، ُمانَّسلا  ُنَْحن  َو  ُرِطانَْقلا ، َو  ُروُسُْجلا  ُنَْحن 

َو اَنل ، َضُْغْبلا  ِهیف  َدَجَو  ْنِإَف  انَّبُح ، ِِهْبلَق  یف  ْدَّقَفَتَْیلَف 
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... و ِهَنُوْتیَّزلا ، ُعوُُرف  ُنَْحن  َو  ِهِطِْـسق ، ُنازیم  َو  ِهِْملِع ، ُهَْبیَع  َو  ِِهیْحَو ، ُنامُجْرَت  َو  ِدُوبْعَْملا ، ُهَّجُح  ّانَِال  ِلیبَّسلا ، ِءاوَس  ْنَع  َّلَض  ْدَقَف  اِنلْـضَِفل ، َراْکنِْالا 
زا نیرترب   ] تاقولخم نیتسخن  ام  انامه  دـشخب و  یم  نایاپ  هدومن و  زاغآ  ام  هلیـسو  ببـس و  هب  ادـخ  و  میتسه و ... هللا  بنج  اـم  اـنامه   (1)

یمامت رورـس  میتسه  ام  انامه  و  میتسه ، نامز  سیماون  ام  و  میتسه ، ناراگزور  رد  دارفا  نیرتوکین  ام  میتسه و  نیرخآ  و  تاـهج ] یماـمت 
و تاقولخم ، داجیا  ببـس  میتسه  ام  انامه  و  میقتـسم ، طارـص  و  راوتـسا ، مکحم و  ِبتکم  میتسه  ام  انامه  و  ناـهج ، رادـمامز  و  ناگدـنب ،

. هللا لیلد  تّجح و 

. دشابن فرتعم  نادب  و  دشاب ، هتشادن  یهاگآ  ام  قوقح  زا  هک  یتروص  رد  تفریذپ  دهاوخن  ار  شتدابع  يا  هدننک  تدابع  چیه  زا  دنوادخ 
و دـشخب ،] یم  رون  هچنآ  ینـشور  ببـس   ] اه ییانـشور  رون  میتسه  ام  و  تلاسر ، ياهغارچ  تّوبن و  نادـغارچ  میتسه  اـم  هک  یتسرد  هب  و 

هب نآ  زا  هکنآ  و  دبای ، تاجن  دیامنب  يوریپ  نآ  زا  سک  ره  هک  تقیقح  هتشارفارب  مچرپ  میتسه  ام  و  راّبج ، دنوادخ  هملک 

:. لاق مالّسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  يور  و  :26/259 ب5 ح37 : راونألاراحب فیرش  گرزب و  فراعملا  هرئاد  - - 1
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میتسه ام  و  وضو ، زا  نادیفـس  یناشیپ  ربهر  و  مالـسا ، نید  رب  هللا  ترـضح  بناج  زا  قحرب  ناـماما  میتسه  اـم  و  دوش ، هارمگ  دـتفایب  بقع 
رون لابند  هب  هکنآ  يارب  غارچ  میتسه  ام  و  دننک ، یم  دش  دمآ و  ام  دزن  ناگتـشرف  و  راگدرورپ . تلاسر  نتفرگ  رارق  ّلحم  و  تّوبن ، ندعم 

رب لپ  میتسه  ام  و  دـننک ، یم  ییامنهار  تشهب  ِيوس  هب  هک  یناربهر  میتسه  ام  و  تسا ، تیادـه  هار  لابند  هب  هکنآ  يارب  هار  و  ددرگ ، یم 
تمحر و  دتـسرف ، یم  ورف  ار  ناراب  ام  ببـس  هب  دنوادخ  انامه  و  گرزب ، ياه  هوک  و  دنوادخ ] ياضر  هب  ندیـسر  هار   ] اه هاگرذـگ  يور 

. دنادرگ یم  رود  ار  یتخس  باذع و  ام  ببس  هب  و  دزاس ، یم  يراج  ار  شیوخ 

لها ام  هب  تبسن  ضغب  شبلق  رد  رگا  و  ددرگب ، ام  ّتبحم  لابند  هب  دوخ  بلق  رد  دیاب  دونشب  تیب ) لها  ام  تیالو   ) ار تیاده  نیا  سکره 
تـسار هار  زا  قیقحت  هب  دـیامن  یم  راکنا  ار  اه  نآ  دریذـپب و  ار  ام  ياه  يرترب  تلیـضف و  دـناوت  یمن  هک  دـنیب  یم  نینچ  تفاـی و  ار  تیب 

نازیم و میتسه  ام  و  میتسه ، یهلا  ملع  هنازخ  و  یحو ، ناگدـننک ) نییبت   ) نامجرتم و  راگدرورپ ، ياه  هناـشن  اـم  هک  ارچ  هدـیدرگ ، هارمگ 
... . میتسه نوتیز  تخرد  ياه  هخاش  ام  و  دنوادخ ، طسق  لدع و  يوزارت  رد  رایعم 

تسا رفاک  موصعم  نخس  هللا و  باتک  كرات 
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و  ) مناد هناگی  ار  هللا  زیچ  هچ  هب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  لّوا ، نسحلاوبا  ترـضح  هب  دیوگ : نامحرلا  دبع  نب  سنوی 
ْنَم َو  َّلَض ، َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِْتَیب  َلـْهَا  َكَرَت  ْنَم  َو  َکَـلَه ، ِِهْیاَِرب  َرَظَن  ْنَم  ًاعِدَْـتبُم ، َّنَنوُکَت  ـال  ُُسنُویاـی ! دومرف : متـسرپب ؟)

دـش و كـاله  درک  هیکت  دوـخ ، رظن  يأر و  رب  سک  ره  شاـبن ، راذـگ  تعدـب  زگره  سنوـی ! يا  َرَفَک (1)  ِهِِّیبـَن  َلْوَـق  َو  ِهللا  َباَـتِک  َكَرَت 
. دش رفاک  داهناو ، ار  شربمغیپ  لوق  هللا و  باتک  سکره  و  دش ، هارمگ  درک  كرت  ار  شربمایپ  موصعم )  ) تیب لها  سکره 

ُساّنلا َذَخَا  اذِا  ٍدوُمْحَم ! یبَا  َْنب  اَی  دندومرف ... : نینچ  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالّسلا  هیلع  یضترملا  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ترـضح 
َلوُقَی ْنَا  ِنامیِْالا  َنِم  ُلُجَّرلا  ِِهب  ُجُرْخَی  ام  ی�نْدَا  َّنِا  ُهاْنقَراَف ، انَقَراَف  ْنَم  َو  ُهاْنمَِزل ، انَمَِزل  ْنَم  ُهَّنِاَف  انَتَقیرَط ، ْمَْزلاَف  ًالامِش  َو  ًانیمَی 

یبأل تلق  لاـق : ناـمحّرلا  دـبع  نب  سنوی  نع  هعفر ، هللادـبع  یبأ  نب  دّـمحم  ح10 - ... سییاقملا يأرلا و  عدـبلا و  باـب   1/56: یفاکلا - 1
7 :27/40 ب6 ح33157 - هعیشلا لئاسو  وا : زا  لاقف .: هللا ؟ دّحوأ  امب  مالّسلا : هیلع  لّوألا  نسحلا 
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ِهَرِخْآلا (1) َو  اَْینُّدلا  َْریَخ  ََکل  ُْتعَمَج  ْدَقَف  ِِهب  َُکْتثَّدَح  ام  ْظَفِْحا  ٍدوُمْحَم ! یبَا  َْنبا  اَی  ُهََفلاخ . ْنَّمِم  َاَْربَی  َو  َِکل�ِذب ، َنیدَی  َُّمث  ٌهاَون  ِهِذ�ه  ِهاصَْحِلل 
هارمه وا  اـب  اـم  دوش  هارمه  اـم  اـب  سک  ره  اریز  شاـب ، اـم  هار  مزـالم  وت  دـنور  یم  تسار  پچ و  هب  مدرم  یتـقو  دومحم ! یبا  رـسپ  يا  ... 

. دش میهاوخ  ادج  وا  زا  زین  ام  دش  ادج  ام  زا  سکره  و  دوب ، میهاوخ 

نادـب سپـس  تسا و  هتـسه  نیا  دـیوگب  هزیرگنـس  دروم  رد  هک  تسا  نیا  دور  نوریب  نامیا  زا  ناـسنا  دوش  یم  ثعاـب  هک  يزیچ  نیرتمک 
ار ترخآ  ایند و  ریخ  هک  راد  هگن  نک و  ظفح  متفگ  تیارب  ار  هچنآ  دومحم ! یبا  رـسپ  يا  دـیوج . يّربت  دوخ  نیفلاخم  زا  هدـش و  دـقتعم 

. مدروآ درگ  تیارب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالک  رد  هفسلف  مّلعت  میلعت و 

دمحأ نب  نیـسحلا  انثّدـح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یبأ  انثّدـح  304ب28 ح63   - 1/303: مالّـسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  فیرـش  باـتک  - 1
هعیـشل یفطـصملا  هراشب  فیرـش  باتک  رد  مالّـسلا .: امهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نع  دومحم ، یبأ  نب  میهاربإ  نع  هیبأ ، نع  ّیکلاـملا ،

. نویعلا زا  :2/115 ب16 ح 110  راونألاراحب 13 و  :27/128 ب10 ح33394 - هعیشلا لئاسو  رد  و  یلامألا . زا   2/221: یضترملا
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ًاّبَتَف دندومرف ... : یثیدح  رد  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   69 هحفص ورمع  نب  لّضفم  دیحوت  فیرش  باتک  رد 
نایز نارسخ و   (1) ...!؟ اهیف َدْـمَْعلا  َو  َریبْدَّتلا  اوُرَْکنَا  �یّتَح  ِهَبیجَْعلا  ِهَْقلِْخلا  ِهِذـ�ه  ْنَع  ْمُُهبُوُلق  ْتَیِمَع  َْفیَک  ِهَفَْـسلَْفلا ، ِیلِحَْتنُِمل  ًاسْعَت  َو  ًهَْبیَخ  َو 
نیا كرد ) ندـید و   ) زا ناشیاهلد  هنوگچ  هک  داب  نافاب ) هفـسلف   ) هفـسلف هب  ناگدـنورگ  رب  ور ) هب  ور  زا   ) تکاله و  يراوخ )  ) یگـشیمه

... . دنا هدش  نآ  هرابرد  یلاعت ) هللا   ) ریبدت دصق و  رکنم  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  روک  بیجع  شنیرفآ 

ای دومرف ...: ترضح  نآ  ّصاخ  یباحص  تاداس و  زا  یکی  يرفعج  مشاهوبا  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ّیکز  ّیلع  نب  نسح  ماما  ترـضح 
! مشاهوبا يا  ِفُّوَصَّتلاَو ... ِهَفَْـسلَْفلا  َیِلا  َنُولیمَی  ْمُهَّنَِال  ِضْرأـْلا ، ِهْجَو  ی�لَع  ِهللا  ِْقلَخ  ُرارِـش  ْمُهُؤاـمَلُع  ِساـّنلا ... یَلَع  ٌناـمَز  یتأَیَـس  ْمِشاـهابَا !

نانآ ياملع  هک ... دیسر  دهاوخ  ارف  ینامز 

راحبلا هنیفس  كردتـسم  فیرـش  باتک  و  باب 47 ،   327 هحفص دـلج 58  4 و  باب  75 هحفص  3 دلج راونألا  راحب  فیرـش  باـتک  رد  - 1
. دنا هدومن  لقن  لّضفم  دیحوت  زا  همه   299 هحفص  8 دلج
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... . دنیارگ یم  فّوصت  هفسلف و  هب  اریز  دنتسه  نیمز  يور  يدنوادخ  تاقولخم  نیرتدب 

رد دنـس  نودـب  تسا  یتیاور  دـنیوج  یم  کّسمت  نآ  هب  نانآ  ناگدروخ  بیرف  زا  یخرب  هفّوصتم و  اـفرع و  اـه و  فسلفتم  هک  يدروم  و 
لاـقف هفـسلفلا . ملع  تکردأ  اـم  کـّنأ  ـالإ  کـنم  ملعأ  تـیأر  اـم  ناقهدـلا : لاـقف  : ... 18 لصف 1/213: یضایب میقتـسملا  طارـصلا  باتک 

امَـس ِهیف  ِسْفَّنلا  َُرثَا  َيِوَق  ْنَم  َو  ِهیف ، ِسْفَّنلا  َُرثَا  َيِوَق  ُهُِعئابَط  َْتلَدَتْعا  ِنَم  َو  ُهُِعئابَط ، َْتلَدَـتْعا  ُهُجاِزم  َیِفَـص  ْنَم  مالّـسلا :) هیلع  نینمؤملاریمأ  )
ًادوجْوَم َراص  َهَِّیتوهْاللا  َمولُْعلا  ََكرْدَا  ْنَم  َو  ِهَِّیتوهاّْللا ، َمُولُْعلا  ََكرْدَا  َو  ِهَِّیناسْفَّنلا ، ِقالْخَْالِاب  َقَّلَخَت  ِهیقَتْرَی  اـم  ی�ِلا  امَـس  ْنَم  َو  ِهیقَتْرَی ، اـم  ی�ِلا 

ناقهدـلا و دجـسف  ٌرَبْعَم . ِهَیاْغلا  ِهِذـ�ه  ْنَع  َُهل  ام  َو  ِّيِروّصلا ، ِّیِکَلَْملا  ِباب  یف  َلَخَد  َو  ٌناْویَح ، َوُه  اِمب  ًادوجْوَم  َنوکَی  ْنَا  َنود  ٌناْسنِا ، َوُه  اِمب 
. يا هدومنن  كرد  ار  هفسلف  ملع  یلو  ما  هدیدن  امش  زا  رتاناد  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  یناقهد  ملسأ ... 

رد سفن  رثا  دوش  لدـتعم  وا  عیابط  سکره  و  دوش ، لدـتعم  وا  عیابط  ددرگ ، یفاـص  وا  جازم  سکره  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هچنآ يوس  هب  ددرگ  يوق  وا  رد  سفن  رثا  سکره  و  ددرگ ، يوق  يو 
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كرد ار  یتوهال  مولع  ددرگ و  ّقلختم  یناسفن  قالخا  هب  دور  ـالاب  دـهد  شیاـقترا  هچنآ  يوس  هب  هکره  و  دور ، ـالاب  دـهد  شیاـقترا  هک 
تروص هب   ) يروص یکلم  باـب  هب  و  ناویح ، هن  ناـسنا  وه  اـمب  دوش  یناـسنا  يدوجوم  دـیامن ، كرد  ار  یتوهـال  مولع  سکره  و  دـیامن ،

. دروآ مالسا  دومن و  هدجس  ناقهد  اجنیا  رد  تسین . يا ) هراچ   ) رذگ نایاپ  نیا  زا  ار  وا  و  دیآرد ، ناسنا )

دّیـس هک  ار  هچنآ  و  مالّـسلا . هیلع  نینمؤـملاریما  هن  دروآ و  هفـسلف  زا  نخـس  هک  تـسا  ناـقهد  نخـس  لـقن  هـک  تـیاور  نـیا  رد  تـّقد  اـب 
. دنرادن يدنس  دنا و  لسرم  همه  هدوب و  تدایز  اب  تسا  هدمآ  ییاهب  لوکشک  رد  هک  هچنآ  هدومن و  لقن  لیبسلسلا  رد  یتانابهطصا 

مادـک چـیه  رد  دـنا و  هدروآرظن  دروم  صخـش  اب  ار  ترـضح  دروخرب  لقن  لصّتم  دنـس  ود  هب  مومهملا  جرف  رد  هکنیا  اه  نآ  رب  هفاـضا  و 
گنج رد  ترـضح  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  ناگراتـس  زا  هک  ترـضح  يارب  دوب  وا  ییوـگ  شیپ  زا  نخـس  تسا و  هتفرن  هفـسلف  زا  نخس 
خساپ رد  ترضح  هک  درک  یم  عنم  ندومن  گنج  زا  ار  ترضح  تسا و  هدش  دعـس  سحن  جراوخ  يارب  تسا و  هدش  سحن  دعـس  ناورهن 

هدوب موجن  ملع  اه  نآ  زا  دندومرف و  نخس  یفلتخم  مولع  هرابرد  یملع  یبلاطم  وا  هب 
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(1). تسا

تسا تیب  لها  مالک  زا  هتفرگرب  باوص ، یقیقح و  مالک  ملع 

زا لصّتم  دنس  هب  هنع  هللا  یضر  یعیش  يربط  همامإلا  لئالد  فیرـش  باتک   2 ءزج زا  :102 ح23  موّجنلا ءاملع  خـیرات  یف  مومهملا  جرف  - 1
زا هتابن  نب  غبـصأ  زا  یلبق  ثیدـح  زا  ریغ  رتشیب  یلوط  لیـصفت و  لـصّتم و  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  زا  ثیدـح 24  رد  و  دعـس . ... نب  سیق 

... . مالّسلا هیلع  نینمؤملاریمأ 
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، دندش لخاد  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رب  دندوب  مالک  لها  ّتیبوبر  باب  رد  هک  ییاهنآ  زا  یهورگ  تفگ : نامثع  نب  لیضف 
ُْمْتنُکَف انَثََعب ، َو  ُهللا  ُمُکَثََعب  َُّمث  اْنتِم ، َو  ْمُّتِم  اْنُلق ، َو  ُْمْتُلق  ْنِا  ْمُکَّنِإَف  ُلوُقَن ، اـم ال  اُولوُقَت  ـال  َو  َهللا ، اوُمِّظَع  َو  َهللا ، اوُقَّتا  دومرف : اـه  نآ  هب  ترـضح 

لها ام  دییأت  دروم   ) مییوگ یمن  ام  هک  ار  هچنآ  و  دیرامـش ، گرزب  ار  هللا  ترـضح  دیـسرتب و  ادـخ  ینامرفان )  ) زا  (1) اّنُک َو  ُهللا  َءاش  ُْثیَح 
ار امـش  دـنوادخ  و  میریم ، یم  زین  ام  دـیریم و  یم  امـش  مییوگب ، زین  اـم  دـییوگب و  ار ) دوخ  هدـیقع   ) امـش رگا  اریز  دـییوگن ، تسین ) تیب 

. دهاوخ وا  هک  میشاب  ییاج  رد  زین  ام  و  دهاوخ ، هللا  ترضح  هک  دیشاب  یهاگیاج  رد  امش  و  دزیگنارب ، ار  ام  دزیگنارب و 

حیحص ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

: لاق یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هللادـبع  انثّدـح  لاق : هللا  همحر  یبأ  :457 ب67 ح15  دیحوتلا فیرش  باتک  - 1
موق هیلع  لخد  لاق : مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  نامثع ، نب  لیضف  نع  ییحی ، نب  ناوفص  و  نامعّنلا ، نب  ّیلع  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  انثّدح 

:1/89 ح12. هادهلا تابثإ  18 و  :16/199 ب23 ح21341 - هعیشلا لئاسو  وا : زا  لاقف .: هّیبوبّرلا . یف  نومّلکتی  نیّذلا  ءالؤه  نم 
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میلست دنوش و  یم  كاله  نیمّلکتم )  ) مالک باحصا  ُءابَجُّنلا (1)  ُمُه  َنیمِّلَسُْملا  َّنِا  َنوُمِّلَسُْملا ، وُْجنَی  َو  ِمالَْکلا ، ُباحْـصَا  ُِکلْهَی  دندومرف :
. دنتسه نابیجن »  » ناگدش میلست  انامه  دنبای ، یم  تاجن  هللا ) ربارب  رد   ) ناگدش

ُمُه َنیمِّلَـسُْملا  َّنِا  َنوُمِّلَـسُْملا ، وُْجنَی  َو  ِمالَْکلا ، ُباحْـصَا  ُِکلْهَی  دندومرف : حیحـص  ثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  و 
دنوش و یم  كاله  نیمّلکتم )  ( مالک باحصا  ِناْنثا (2)  َفَلَتْخا  اَم  ِْقلَْخلا  ُلْصَا  َناک  َْفیَک  اوُِملَع  َْول  ِهللا  َو  اَمَا  ُداْقنَی ، اذ�ه  َنُولوُقَی : ُءابَجُّنلا ،

هیلع هللا  دبع  یبأ  نع  راتخملا ، نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نب  داّمح  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  انثّدـح  :1/521 ب20 ح4  تاجردلا رئاصب  - 1
، ّيدنّـسلا نب  ّیلع  نع  دمحأ ، نب  دّمحم  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  انثّدـح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یبأ  :458 ب67 ح22  دیحوتلا لاق .:  مالّسلا 
، هّیمامإلا تاداقتعا  رئاصبلا . دـننام  مالّـسلا ، : هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاق  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  راـتخملا ، نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نب  داّـمح  نع 

هولاق ام  مهنع و  ءاج  امل  میلـستلا  یف  ءاج  اـم  باـب   221: رئاصبلا رـصتخم  رئاصبلا . دـننام  مالّـسلا ،: هیلع  قداّصلا  لاق  :43 ب11 و  قودصلا
نیسحلا نع  یسیع ، نب  داّمح  نع  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  دیزی و  نب  بوقعی  یسیع و  نب  لیعامسإ  نب  ّیلع   5 ح212 / مالّسلا ... مهیلع 

. رئاصبلا دننام  لاق ،: مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ّیسنالقلا ، راتخملا  نب 
یبأ نع  هنیذأ ، نبا  نع  ییحی ، نب  هللا  دبع  نع  فورعم ، نب  ساّبعلا  نع  دّمحم ، نب  دـمحأ  انثّدـح  :1/521 ب20 ح5  تاجردلا رئاصب  - 2

مهیلع هولاق  ام  مهنع و  ءاج  امل  میلـستلا  یف  ءاج  ام  باب   222: رئاصبلا رصتخم  لوقی .:  مالّسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمس  لاق : ّیمرـضحلا  رکب 
ِهللا َو  اَمَا  ُداْقنَی ، اذ�ه ال  َو  ُداْقنَی  اذ�ه  تسا : نآ  رد  رئاصبلا و  دننام  فورعم ، نب  ساّبعلا  نع  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  [ 6 ح213 / ... مالّسلا

. ِناْنثا َفَلَتْخا  اَم  ِْقلَْخلا  ُلْصَا  َناَک  َْفیَک  اوُِملَع  َْول 
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ار نآ  ام  سپ ) تسا  ام  لوصا  قبط   ) نیا دنیوگ : یم  مالک ) لها  . ) دنتسه نابیجن »  » ناگدش میلست  انامه  دنبای ، یم  تاجن  ناگدش  میلـست 
. دندرک یمن  فالتخا  رگیدکی  اب  رفن  ود  یّتح  دنتسناد ، یم  ار  شنیرفآ  لصا  ّتیفیک  رگا  هک  دنگوس  هللا  ترضح  هب  اّما  میریذپ ، یم 

دیسر و ترضح  تمدخ  ماش  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  تفگ : هک  هدش  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا 
قداص ماما  میامن . هرظانم  امـش  باحـصا  اب  ات  ما  هدمآ  مشاب و  یم  ضئارف  هقف و  مالک و  ملع  هدـنراد  بحاص و  يدرم  نم  تشاد : هضرع 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  مالک  نم  لاقف : َكِْدنِع ؟ ْنِم  َْوا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  ِمالَک  ْنِم  َکُمالَک  دندومرف : مالّسلا  هیلع 
ُکیرَش ًاذِا  َْتنَاَف  مالّسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاقف  يدنع . نم 
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ُهللا یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ُهَعاط  ُبِجَت  امَک  َُکتَعاط  ُبِجَتَف  لاق : ال . لاق : َكُِربُْخی ؟ َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِنَع  َیْحَْولا  َْتعِمَـسَف  لاـق : ـال . لاـق : ِهللا ؟ ِلوُسَر 
! ُُسنُویای لاق : ّمث  َمَّلَکَتَی . ْنَا  َْلبَق  ُهَسْفَن  َمَصَخ  ْدَق  اذ�ه  َبوُقْعَی ! َْنب  َُسنُویای  لاقف : ّیلإ  مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  وبأ  تفتلاف  ال . لاق : ِِهلآ ؟ َو  ِْهیَلَع 

لیو لوـقت : مـالکلا و  نع  یهنت  کتعمـس  ّینإ  كادـف ! تلعج  تلقف : هرـسح . نم  اـهل  اـیف  سنوـی : لاـق  ُهَتْمَّلَک . َمـالَْکلا  ُنِسُْحت  َتـْنُک  ْوـَل 
هیلع هللا  دبع  وبأ  لاقف  هلقعن !؟ اذه ال  هلقعن و  اذه  و  قاسنی ، اذه ال  قاسنی و  اذـه  و  داقنی ، اذـه ال  داقنی و  اذـه  نولوقی  مالکلا ، باحـصأل 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  نخس  زا  وت  مالک  ایآ   (1) َنوُدیُری ام  ی�ِلا  اُوبَهَذ  َو  ُلُوقَا ، ام  اوُکَرَت  ْنِا  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ُْتُلق : امَّنِا  مالّسلا :

یبأ دنع  تنک  لاق :  بوقعی  نب  سنوی  نع  هرکذ ، نّمع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  ح4 - هّجحلا ... یلإ  رارطضالا  باب   1/171: یفاکلا - 1
لاقف کباحـصأ . هرظانمل  تئج  دق  ضئارف و  هقف و  مالک و  بحاص  لجر  ّینإ  لاقف : ماشلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  دروف  مالّـسلا  هیلع  هللادـبع 
دننام ینیلک  زا  فیرشلا  هّرس  سّدق  هیولوق  نبا  هعیش  هیقف  خیش  زا   2/194: دابعلا یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  مالّسلا .: هیلع  هللادبعوبأ 

نع یهنلا  یف  لصف   70: هّیمامإلا تاداقتعإ  حیحـصت  َنوُدـیُری . ام  ی�ِلا  اُوبَهَذ  َو  یلْوَق ، اوُکَرَت  ٍمْوَِقل  ٌْلیَو  ُْتُلق : امَّنِا  تسا ...: نآ  رد  یفاکلا و 
... . بوقعی نب  سنوی  ثیدـح  هدـئاف  اـهرثکأ  هعیـشلا و  بتک  ّلـجأ  نم  وـه  یفاـکلا و  باـتک  یف  هللا  همحر  ّینیلکلا  رکذ  دـق  و  لادـجلا :

َو ِمالَْکلِاب ، یلْوَق  اوُکَرَت  ٍمْوَِقل  ٌلـْیَو  ُْتُلق : اـمَّنِا  تسا ... : نآ  رد  یفاـکلا و  دـننام  بوقعی  نب  سنوی  زا   2/364: جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا 
اُوبَهَذ َو  یلْوَق ، اوُکَرَت  ٍمْوَِقل  ٌْلیَو  ُْتُلق : امَّنِا  تسا : نآ  رد  یفاکلا و  دـننام  بوقعی  نب  سنوی  زا   2/173: هّمغلا فشک  َنوُدیُری . ام  ی�ِلا  اُوبَهَذ 

. َنوُدیُری ام  ی�ِلا 
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. تسا مدوخ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  مالک  زا  تفگ : تدوخ ؟ زا  ای  تسا 

هداد و ربخ  وت  هب  لـجوّزع  هللا  ار  یحو  سپ  دومرف : هن . تفگ : یتـسه ؟ هللا  لوسر  کیرـش  وت  نیا  رباـنب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
قداص ماما  هن . تفگ : تسا ؟ بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  تعاطا  دننام  وت  زا  تعاطا  نیا  ربانب  دومرف : هن . تفگ : يا ؟ هدینش 

( شدوـخ یمـالک  لوـصا   ) اـب دوـش  ثحب  دراو  هکنآ  زا  شیپ  درم  نیا  بوـقعی ! نب  سنوـی  يا  دـندومرف : هدرک و  ور  نم  هب  مالّـسلا  هـیلع 
یم وگتفگ  وا  اـب  یتـسناد  یم  مـالک  ملع  بوخ  وت  رگا  سنوی ! يا  دوـمرف : سپـس  درک . موـکحم  ار  دوـخ  دوـمن و  همـصاخم  ار  شدوـخ 
یهن مالک  ملع  زا  هک  مدینش  امش  زا  دوخ  نم  مدرگ ! تنابرق  متفگ : و  تفگ : سنوی  مروخ . یم  سوسفا  رایـسب  هچ  تفگ : سنوی  يدرک .

يدومن و یم 
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ار نیا  تسین ، اور  نیا  تسا و  اور  نیا  تسین ، ینتفریذپ  نیا  تسا و  ینتفریذپ  نیا  دـنیوگ : یم  مالک ، ملع  نابحاص  رب  ياو  يدومرف : یم 
و دـنرازگاو ، ارم  راتفگ  رگا  اه  نآ  رب  ياو  متفگ : نم  انامه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مینک . یمن  لّـقعت  ار  نیا  مینک و  یم  لّـقعت 

. دنورب دنهاوخ  هچنآ  لابند 

یلاخ هتـشادن و  يرابتعا  چیه  موصعم  ریغ  رظن  يار و  هک  دش  نشور  دیدومن  هظحالم  هک  تراهط  تمـصع و  نادناخ  رابررد  ثیداحا  زا 
هاوخ دشاب ، قشمرس  ام  يارب  تسا ، هدیسر  حیحص  دنس  اب  ربتعم و  عبانم  رد  تراهط  تمـصع و  نادناخ  زا  هچنآ  تسیاب  و  تسین ، اطخ  زا 

. عیرشت نیوکت و  و  قولخم ، قلاخ و  هرابرد  هاوخ  قالخا ، ماکحا و  فراعم و  رد 

: ْلُقَْیلَف ُهَّلُک  َنامیِْالا  َلِمْکَتْـسَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ : يراصنا  ياّیرکز  نب  ییحی 
داش ار  وا  هک  ره   (1) ینُْغْلبَی َْمل  امیف  َو  ْمُْهنَع ، ینَغََلب  امیف  َو  اُونَلْعَا ، ام  َو  اوُّرَسَا ، امیف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُلْوَق  ِءایْشَْالا  ِعیمَج  یف  یّنِم  ُلْوَْقلا 

، رماع نب  ساّبعلا  نع  باّشخلا ، نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  دّـمحم ، نب  ّیلع  ح6 -  ... نیمّلسملا لضف  میلـستلا و  باب   1/391 یفاکلا : - - 1
ءاج ام  باب   266 رئاصبلا : رـصتخم  لوقی .:  هتعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ّيراصنألا ، اّیرکز  نب  ییحی  نع  ّیلْـسملا ، عیبر  نع 

هریغملا نب  هللا  دـبع  نب  ّیلع  نب  نسحلا  جاّرد و  نب  لـیمج  نع  حوـن ، نب  بوـّیأ   6 ح260 / مالّـسلا و ... مهیلع  مهنع  ءاج  امل  میلـستلا  یف 
: لاق مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ّيراصنألا ، اّیرکز  نب  ییحی  نع  ّیّکملا ، دّمحم  نب  عیبّرلا  نع  ّینابـصقلا ،  رماع  نب  ساّبعلا  نع  زاّزخلا ،

اَمیف َو  اوُّرَـسَا ، امیف  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُلْوَق  ِءایْـشَْالا  ِعیمَج  یف  یّنِم  ُلْوَْقلا  ْلُقَْیلَف : َناـمیِْالا  َلِمْکَتْـسَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  لوقی : هتعمس 
25/364 ب13 راونألا : راحب  یفاـکلا . زا   28 5/864 ب4 ح12121 / نآرقلا : ریـسفت  یف  ناـهربلا  ینُْغْلبَی . َْمل  اـمیف  َو  ینَغََلب ، اـمیف  َو  اُونَلْعَا ،

. رئاصبلا بختنم  زا  ح2
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هچنآ دـننک و  یم  ناهنپ  هچنآ  رد  تسا ، دّـمحم  لآ  لوق  زیچ  همه  رد  نم  لوق  دـیوگب : سپ  دـنادرگ ، لـماک  ار  ناـمیا  همه  هک  دـنک  یم 
. تسا هدیسرن  نم  هب  هچنآ  رد  هدیسر و  نم  هب  ناشیا  بناج  زا  هچنآ  رد  و  دنزاس ، یم  راکشآ 

تسا كرش  تعدب و  یحو  نادناخ  مالک  یحو و  زج 
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هجرد نیرت  نییاپ   (1) َضِْغُبی َو  ِْهیَلَع  َّبُِحیَف  ًایأَر  ُلُجَّرلا  َعِدَْـتبَی  ْنَا  ِكْرِّشلا  یَنْدَا  دنـشاب : هدومرف  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما 
تسود و دـنیوا ) قفاوم  هک   ) ار نارگید  دوخ  صیخـشت  رظن و  ساـسارب  دـشاب و  هتـشاد  يرظن  يأر و  دوخ  زا  یمدآ  هک  تسا  نیا  كرش 

. درادب نمشد  دنفلاخم ) وا  رظن  اب  هک  نانآ  )

تیب لها  اب  ینمـشد   ) بصن هجرد  نازیم و  نیرت  مک  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  هب  دـیوگ : هزمحوبا  حیحـص  ثیدـح  رد 
َّبُِحیَف ًاْئیَش  ُلُجَّرلا  َعِدَْتبَی  ْنَا  دومرف : تسیچ ؟ مالّسلا ) مهیلع 

هیلع رفعج  یبأ  نع  ملسم ، نب  دّمحم  نع  دلاخ ، یبأ  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  :1/207 ب6 ح68  یقرب نساحملا  - 1
یبا نع  ملـسم  نب  دّمحم  يور  ح4955 و  رانلا ... اهیلع  ّلجوّزع  هللا  دـعوأ  یتلا  رئابکلا  هفرعم  باـب   3/572: هیقفلا هرضحی  نم ال  مالّـسلا . 
دبع نب  دعس  ینثّدح  لاق : هللا  همحر  یبأ  انید ... عدتبا  نم  باقع   258: لامعألا باقع  لامعألا و  باوث  نساحملا . دننام  مالّسلا  هیلع  رفعج 

دننام مالّـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دّمحم  نع  دلاخ ، یبأ  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  هللا ، دـبع  یبأ  نب  دـمحأ  نع  هللا ،
. نساحملا لامعألا و  باوث  زا  :2/304 ب34 ح42  راونألا راحب  نساحملا .
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نمـشد ار ) نافلاخم   ) درادـب و تسود  ار ) ناـقفاوم   ) نآ ساـسارب  درازگ و  تعدـب  ار  يزیچ  دوخ  زا  یمدآ  هکنیا   (1) ْهیَلَع َضِْغُبی  َو  ِهـْیَلَع 
. درادب

هک دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  نیا  هرابرد  هفوک  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  رـضحم  دـیوگ : هرارز 
يزیچ هرابرد  اریز  دیسرپب ، دیهاوخ  یم  هک  يزیچ  ره  هرابرد  نم  زا  ِِهب  ْمُُکتأَْبنَا  ِّالا  ٍء  ْیَش  ْنَع  یِّنُولَاْسَت  الَف  ُْمْتئِـش  اّمَع  ینولَـس  دوب : هدومرف 

َجَرَخ ِّالا  ٍء  ْیَش  ُْملِع  ُهَْدنِع  ٌدَحَا  َْسَیل  ُهَّنِا  دومرف : مالّسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) ترـضح منک . هاگآ  نادب  ار  امـش  نیقی  هب  هکنیا  رگم  دیـسرپ  یمن 
ُْثیَح ُساّنلا  ِبَهْذَْیلَف  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ِْدنِع  ْنِم 

هللادـبع نع  بوبحم ، نب  نسحلا  يور  ح4956 و   ... رانلا اهیلع  ّلجوّزع  هللا  دـعوأ  یتلا  رئابکلا  هفرعم  باب   3/572: هیقفلا هرضحیال  نم  - 1
نم باقع   258: لامعألا باقع  لاـمعألا و  باوث  لاـق .: بصّنلا ؟ یندأ  اـم  مالّـسلا : هیلع  رفعج  یبـأل  تلق  لاـق : هزمح  یبأ  نع  نانـس ، نب 

، باّطخلا یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  ینثّدح  لاق : لّکوتملا  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  ینثّدـح  انید ... عدـتبا 
دننام لاقف ،: بصّنلا ؟ یندأ  ام  مالّـسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق  لاق : ّیلامّثلا  هزمح  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللا  دـبع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع 

. هیقفلا باتک 
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دزن زا  ملع  نآ  هکنیا  زج  درادـن  ملع  يزیچ  هـب  تبـسن  سک  چـیه  اـنامه   (1) هتیب یلإ  هدـیب  راشأ  انُهاه و  ْنِم  ّـِالا  ُْرمَاـْلا  َْسَیل  ِهللاَوَف  اوُءاـش ،
زا زج  تسین  تسرد  قح و  ملع  دنگوس  ادـخ  هب  دـنورب ، دـنهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  مدرم  تسا . هدـمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دندرک هراشا  دوخ  هناخ  هب  تسد  اب  اجنیا و 

ُجُرْخَی ًاْئیَش  ِّالا  ًاحیحَص  ًاْملِع  ادِجَت  َْنل  ابِّرَغ  َو  اقِّرَش  دومرف : هبیتع  نب  مکح  لیهک و  نب  هملس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دیوگ : میرموبا 
برغ قرش و  هب  ملع ) بسک  يارب   ) (2) ِْتیَْبلا َلْهَا  انِْدنِع  ْنِم 

هیلع رفعج  یبأ  دنع  تنک  لاق : هرارز  نع  یّنثم ، نع  رصن ، یبأ  نبا  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  هّدع  :1/399 ح2 - یفاکلا - 1
؟ ِِهب ْمُُکتأَْبنَا  ِّالا  ٍء  ْیَش  ْنَع  یِّنُولَاْسَت  الَف  ُْمْتئِش  اّمَع  ینولَس  مالّسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لوق  نع  هلأسی  هفوکلا : لهأ  نم  لجر  هل  لاقف  مالّـسلا 

... . ٌء ْیَش  ِّالا  ٌْملِع  تسا : نآ  رد  یفاکلا و  زا   21 :27/69 ب7 ح33223 - هعیشلا لئاسو  لاق . :
لاـق لاـق : میرم  یبأ  نع  هبلعث ، قاحـسإ  یبأ  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  نع  دّـمحم ، نب  دـمحأ  انثّدـح  :1/10 ب6 ح4  تاجردـلارئاصب - - 2

نع ءاّشولا ، نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحصأ ، نم  هّدع  :1/399 ح3 - یفاکلا هبیتع .: نب  مکحلا  لیهک و  نب  هملسل  مالّسلا  هیلع  رفعجوبأ 
ًاحیحَص ًاْملِع  ِنادِجَت  الَف  ابِّرَغ  َو  اقِّرَش  هبیتع : نب  مکحلا  لیهک و  نب  هملـسل  مالّـسلا  هیلع  رفعجوبأ  لاق  لاق : میرم  یبأ  نع  نومیم ، نب  هبلعث 

نب ّیلع  ینثّدح  لاق : دوعـسم ، نب  دّمحم  ینثّدـح  :209 ح369  لاجرلا هفرعم  رایتخإ  یّـشکلا ، لاجر  ِْتیَْبلا . َلْهَا  انِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  ًاْئیَـش  ِّالا 
 ، لاق ّيراصنألا ، میرم  یبأ  نع  لاّجحلا ، نع  فورعم ، نب  ساّبعلا  نع  ییحی ، نب  دمحأ  نب  دّمحم  ینربخأ  لاق : ّیّمقلا  نازوریف  نب  دّمحم 

َلْهَا انِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ًاْئیَش  ِّالا  ًاحیحَص  ًاْملِع  ادِجَت  َْنل  ابِّرَغ  َْوا  اقِّرَـش  َهَْبیَتُع : ِْنب  ِمَکَْحلا  َو  ٍْلیَهُک  ِْنب  َهَمَلَِـسل  ُْلق  مالّـسلا : هیلع  رفعج  وبأ  یل  لاق 
27/69 دلج رد  رئاصبلا و  یفاکلا و  زا  27/43 ب6 ح16-33166  دلج رد  یفاکلا و  زا   3 :21/477 ب84 ح27632 - هعیشلا لئاسو  ِْتیَْبلا .
زا دلج 46/335 ب8 ح21  رد  و  یّشک ، لاجر  رئاصبلا و  زا  :2/92 ب14 ح20  راونألا راحب  یّشک ، لاجر  یفاکلا و  زا  ب7 ح22-33224 

. رئاصبلا زا   23 :17/274 ب7 ح21324 - لئاسولا كردتسم  یفاکلا ،
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. دوش جراخ  تیب  لها  ام  دزن  زا  هچنآ  رگم  دیبای  یمن  حیحص  اطخ و ) یب   ) ملع زگره  دیورب 

َباقْعَا َاَطَت  ْنَا  َكاِّیا  َو  َهَسائِّرلا  َو  َكاِّیا  دـندومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـیوگ : هک  یلامث  هزمحوبا  زا  یّقثوم  ثیدـح  رد 
مدرم لابند  هکنیا  زا  زیهرپب  و  زیهرپب ، تسایر  زا  ِلاجِّرلا 
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نیا زا  مراد  هچ  ره  مّوس  ود  نم  مورن ، مدرم  لاـبند  هکنیا  اـّما  متـسناد ، ار  تساـیر  مدرگ ! تناـبرق  متـشاد : هضرع  دـیوگ : هزمحوبا  يورب .
نینچ  (1) َلاق ام  ِّلُـک  یف  ُهَقِّدَُـصتَف  ِهَّجُْحلا  َنُود  ًـالُجَر  َبِْصنَت  ْنَا  َكاـِّیا  ُبَهْذَـت ، ُْثیَح  َْسَیل  دومرف : نم  هب  ما . هتفر  مدرم  لاـبند  هک  تسا 

هک تسین 

هلیقع یبأ  نع  بّویأ ، نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّمحم  ح5 -  ... هسائرلا بلط  باب   2/298: یفاکلا - - 1
. ِلاجِّرلا َباقْعَا  َاَطَت  ْنَا  َكاِّیا  َو  َهَسائِّرلا  َو  َكاِّیا  مالّـسلا : هیلع  هللادـبعوبأ  یل  لاق  لاق : ّیلامّثلا  هزمح  یبأ  نع  ماّرک ، انثّدـح  لاق : یفریّـصلا 

لاقف لاجّرلا .  باقعأ  تئطو  اّمم  ّالإ  يدـی  یف  ام  اثلث  امف  لاجّرلا  باقعأ  أطأ  نأ  اّمأ  اهتفرع و  دـقف  هسائّرلا  اـّمأ  كادـف  تلعج  تلق : لاـق :
لاجرلا باقعأ  ءطو  ینعم  باب   169 رابخألا : یناعم  َلاق . ام  ِّلُک  یف  ُهَقِّدَُـصتَف  ِهَّجُْحلا  َنُود  ًالُجَر  َبِْصنَت  ْنَا  َكاِّیا  ُبَهْذَـت  ُْثیَح  َْسَیل  یل :

هلیقع یبأ  نب  بوـّیأ  نب  نیـسح  نع  ّیفوـکلا ، ّیلع  نب  دّـمحم  نع  هّمع ، نـع  هـنع ، هللا  یـضر  هیولیجاـم  ّیلع  نـب  دّـمحم  ینثّدـح  ح1  ...
. ِلاجِّرلا َباقْعَا  َاَطَت  ْنَا  َكاِّیا  َو  َهَسائِّرلا  َو  َكاِّیا  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاق  لاق : ّیلامّثلا  هزمح  یبأ  نع  ّیمعثخلا ، ماّرک  نع  ّیفریّـصلا ،

َْسَیل لاقف : لاجّرلا  باقعأ  تئطو  اّمم  ّالإ  يدـی  یف  ام  اثلث  امف  لاجّرلا  باقعأ  أطأ  نأ  اّمأ  اهتفرع و  دـقف  هسائّرلا  اـّمأ  كادـف  تلعج  تلقف :
: راونألا راحب  6 و  27/126 ب10 ح33387 - هعیـشلا : لئاسو  َلاق . ام  ِّلُک  یف  ُهَقِّدَُـصتَف  ِهَّجُْحلا  َنُود  ًالُجَر  َبِْصنَت  ْنَا  َكاـِّیا  ُبَهْذَـت  ُْثیَح 

. یناعملا زا  2/83 ب14 ح5 و ج 70/153 ب124 ح10 راونألا : راحب  یفاکلا . زا  70/150 ب124 ح 4 
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دیوگ هچ  ره  ینیزگرب و  تماما  هب  وا ) ياج  هب   ) لـیلد نودـب  ار  يرگید  صخـش  ادـخ  تّجح  زا  ریغ  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  يدـیمهف ،
. ییامن شقیدصت 

يارب ار  مدرم  ِِهلْوَق (1) و  ی�ِلا  َساّنلا  َوُعْدَت  َو  دـندومن : هفاضا  دـندومرف و  ار  مالک  نیمه  دـننام  دـلاخ  نب  نایفـس  هب  يرگید  ثیدـح  رد  و 
. ینک توعد  شراتفگ  نتفریذپ ) و   ) ندینش

تعدب لها  هرابرد  ام  فیلکت  نیموصعم و  هاگدید  زا  نافرع ... 

هنع هللا  یضر  یبأ  انثّدح  ح1   ... کله هسائرلا  بلط  نم  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداصلا  لوق  ینعم  باب   179 رابخألا : یناعم  - - 1
لاق لاق : دلاخ  نب  نایفـس  هیخأ  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  صفحوبأ  ینثّدح  لاق : نیـسحلا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : هللا  دبع  نب  دعـس  انثّدـح  لاق :

وه ّالإ و  اّنم  دحأ  سیل  ذإ  انکله ، دق  كادف  تلعج  هل : تلقف  َکَلَه . ِّالا  ٌدَحَا  اهَبَلَط  امَف  َهَسائِّرلا  َو  َكاِّیا  ُنایْفُس ! ای  مالّسلا : هیلع  هللا  دبع  وبأ 
َو َلاق ، ام  ِّلُک  یف  ُهَقِّدَُصتَف  ِهَّجُْحلا ، َنُود  ًالُجَر  َبِْصنَت  ْنَا  َِکل�ذ  امَّنِا  ِْهَیلِإ ، ُبَهْذَت  ُْثیَح  َْسَیل  لاقف : هنع . ذخؤی  دـصقی و  رکذـی و  نأ  ّبحی 

. یناعملا زا   15 27/129 ب10 ح33396 - هعیشلا : لئاسو  ِِهلْوَق . ی�لِإ  َساّنلا  َوُعْدَت 
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، ُْهنَع ُّبُذَی  ِِهب  ًالَّکَُوم  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ًاِّیلَو  ُنامیِْإلا  اَِهب  ُداُکی  يدَْعب  ْنِم  ُنوُکَت  ٍهَعِْدب  ِّلُک  َْدنِع  َّنِا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر 
ره  (1) ِهللا یَلَع  اُولَّکَوَت  َو  ِراْصبَْالا ، ِیلُوا  ای  اوُِربَتْعاَف  ِءافَعُّضلا ، ِنَع  ُرِّبَُعی  َنیدـِئاْکلا ، َدـْیَک  ُّدُرَی  َو  ُهُرِّوَُنی ، َو  َّقَْحلا ، ُِنْلُعی  َو  ِهللا ، َنِم  ٍماـْهلِِإب  ُقِْطنَی 

زا یتسرپرس  دننک  نامیا  ماد  هک  دشاب  نم  زا  دعب  یتعدب 

نب نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دّـمحم   3 - 136 ح5 1 - سییاقملا ... يأرلا و  عدـبلا و  باب   1/54: یفاکلا - 1
1/208: نساحملا مّلـس .:  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : مالّـسلا  هیلع  هللادبعابأ  تعمـس  لاق : بهو  نب  هیواعم  نع  بوبحم ،
هلآ و هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمس  لاق : بهو  نب  هیواعم  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  ب6 ح71 
َو َّقَْحلا ، ُِنْلُعی  َو  ِهللا ، َنِم  ٍماْهلِِاب  ُقِْطنَی  ُْهنَع ، ُّبُذَـی  ِِهب  ًالَّکَُوم  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ًاِّیلَو  ُنامیِْالا  اَِهب  ُداُکی  يدـَْعب  ُنوُکَت  ٍهَعْدـِب  ِلُـک  َدـْنِع  ِهِّلل  َّنِا  مّلس : 
2/315: راونالا راحب  فیرـش  فراعملا  هرئاد  ِهللا .  یَلَع  اُولَّکَوَت  َو  ِراْصبَْالا ، ِیلُوا  ای  اوُِربَتْعاَف  ِءافَعُّضلا ،- ِنَع  ینْعَی   - َنیِدئاْکلا َدـْیَک  ُّدُرَی  ِهِرُوِنب 

... . ِءافَعُّضلا ِنَع  ُرِّبَُعی  َو  َنیِدئاْکلا ، َْدیَک  ُّدُرَی  َو  ُهُرِّوَُنی ، َو  تسا ... : نآ  رد  نساحملا و  زا  ب34 ح78 
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ار نآ  هدرک و  مالع  اراکـشآ  ار  قح  و  دیوگ ، نخـس  یلاعت  هللا  فرط  زا  ماهلا  هب  وا  دنک ، عافد  نامیا )  ) نآ زا  هک  تسا  هتـشامگ  منادناخ 
. دینک لّکوت  هللا  هب  دیریگ و  دنپ  نادنمشوه  يا  سپ  دشاب ، ناناوتان  نابز  دنادرگرب و  ار  نازابگنرین  گنرین  و  دیامن ، نشور 

هک هاگنآ   (1) ِهللا ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنَمَف  ُهَْملِع ، ُِملاْعلا  ِرِهُْظْیلَف  یتَُّما  یف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اذِا  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر 
بجاو ملاع  رب  دش ، راکشآ  نم  تّما  رد  اه  تعدب 

هعفری ّیّمعلا  روهمج  نب  دّمحم  نع  دّمحم ، نب  یّلعم  نع  دّـمحم ، نب  نیـسحلا  ح2 : سییاقملا ... يأرلا و  عدـبلا و  باب   1/54: یفاکلا - 1
نویع زا  ح21546 : روهظ ... دنع  ملعلاراهظإ  بوجو  باب  - 40 ، 16/271: هعیـشلا لئاسو  و  هدش . تیاور  نآ  دننام  زین  نساحملارد  و  لاق .:
دّمحم نع  دیعس ،) نب  نیسحلا  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  ،) ییحی نب  دّمحم  نع  راّفّصلا ، نع  نسحلا ، نب  دّمحم  مالـسلا : هیلع  اضرلارابخأ 

اذِا : » اولاق مّهنأ  مالّـسلا  مهیلع  نیقداّـصلا  نع  اـنیّور  لاـق : ثیدـح  یف  ناـمحّرلا ، دـبع  نب  سنوی  نع  لـضفلا ، نب  دـمحأ  نع  روهمج ، نب 
هللا یّلص  نیلسرملا  دّیـس  نع  يور  : 54/234: راونألاراحب رد  و  ِنامیِْالا .» َرُون  َِبلُـس  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِاَف  ُهَْملِعَرِهُْظی ، ْنَا  ِِملاْعلا  یَلَعَف  ُعَدـِْبلا  ِتَرَهَظ 

 «. َنیعَمْجَا ِساّنلا  َو  ِهَِکئالَْملا ، َو  ِهللا ، ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ّاِلا  َو  ُهَْملِع ، ُِملاْعلا  ِرِهُْظْیلَف  یتَُّما  یف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اذِا  : » مّلس هلآ و  هیلع و 
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. داب وا  رب  هللا  تنعل  دنکن ، نینچ  هک  یسک  دیامن ،) هزرابم  تعدب  اب  دوخ  ملع  اب   ) دیامن راکشآ  ار  دوخ  ملع  تسا 

َِبلُس ْلَعْفَی  َْمل  ْنِإَف  ُهَْملِع  َرِهُْظی  ْنَا  ِِملاْعلا  یَلَعَف  ُعَِدْبلا  ِتَرَهَظ  اذِا  دنا : هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا 
هزرابم اه  تعدب  اب   ) دـنکن نینچ  رگا  دـنک ، راکـشآ  ار  دوخ  ملع  تسا  بجاو  ِملاع  رب  دـنوش ، راکـشآ  اه  تعدـب  نوچ  ِنامیِْإلا (1)  َرُون 

. دش دهاوخ  هتفرگ  وا  زا  نامیا  رون  دنکن ،)

: هتفگ لوکـشک  باتک  رد  یلماع  دّمحم  نیدلا  ءاهب  ام  ّلجا  خیـش  دیامرف : یم  فیرـشلا  هّرـس  سّدق  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  لیلج  ثّدحم 
، یتَُّما ُدوهَی  ْمُهَّنِا  َو  یّنِم  اوْسَیل  ٌهَِّیفوص ، ْمُهُمِْسا  یتَُّما  ْنِم  ٌمْوَق  َجُرْخَی  �یّتَح  یتَُّما  ی�لَع  ُهَعاّسلا  ُموقَت  ال  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر 

ْمَُهل ِراّنلا ، ُلْهَا  ْمُه  َو  ِراّفُْکلا ، َنِم  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِراْربَْالا ، ِقیرَط  ی�لَع  ْمُهَّنَا  َنّونُظَی  ِرْکِّذلِاب ، ْمُهَتاوْصَا  َنوعَفْرَی  َو  ِرْکِّذِلل ، َنوقَلْحَی 

خیّـشلل هبیغلا ، ح2 ، ب10   1/112: مالّـسلا هیلع  اـضّرلا  راـبخأ  نویع  ح1 ، ب171   1/235: عیارّـشلا للع  ح946 ،  493: یّـشکلا لاجر  - 1
. مهّلک نع  :48/252 ب10  راونألاراحب نویعلا ، نع  :16/271 ب40 ح21546  هعیّشلا لئاسو  ، 63: هللا همحر  یسوّطلا 
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، ْمِِهلامْعَِاب َنوبِْجعُم  ْمُه  َو  ٌنامِیا ، ْمَُهل  َْسَیل  ِءامَلُْعِلل ، َنوعِزانُم  ْمُه  َو  ِراّـجُْفلا ، ُلَـمَع  ْمُُهلَمَع  َو  ِراْربَاـْلا ، ُلْوَق  ْمُُهلْوَق  َو  ِراـمِْحلا ، ِهَقْهَـشَک  ٌهَقْهَش 
رگم دوشن  اپرب  نم  تما  رب  تمایق  زور   (1) بَعَّتلا َِّالا  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل 

هیلع هللا  یّلـص  ّیبنلا  لاق  لاق : لوکـشکلا  باتک  یف  یلماعلا  دّمحم  نیدلا  ءاهب  خیـشلا  لضفألا  ّلجألا  انخیـش  يور   34: هّیرشع انثإلا  - - 1
: لاق یئاهبلا  خیشلل  لوکشکلا  نم  تاّنجلا  تاضور  یف   3 ماقملا  14/3: یئوخ هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا  جهن  حرـش  یف  هعاربلا  جاهنم  هلآو .:

ْمُهَتاوْصَا َنوعَفْرَی  َو  ْمُهُـسوُؤُر ، ِرْکِّذِلل  َنوِقلْحَی  یتَُّما  ْنِم  ٌمْوَق  َجُرْخَی  �یّتَح  یتَُّما  ی�لَع  ُهَعاّسلا  ُموقَت  ال  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  لاق 
َو ِراّجُْفلا ، ِلْوَقَک  ْمُُهلْوَق  َو  ِراـمِْحلا ، ِهَقْهَـشَک  ٌهَقْهَـش  ْمَُهل  ِراّـفُْکلا ، َنِم  ُّلَـضَا  ْمُه  ْلـَب  ُمـالَّسلا ، ِْهیَلَع  َمیهاْربِإ  ِقیرَط  ی�لَع  ْمُهَّنَا  َنّونُظَی  ِرْکِّذـلِاب ،

باتک رد  و  ُبَعَّتلا . ـَّالِإ  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل  ْمِِهلاـمْعَِاب ، َنوبجِعُم  ْمُه  َو  ٌناـمِیا ، ْمَُهل  َْسَیل  َءاـمَلُْعلا ، َنوعِزاـُنی  ْمُه  َو  ِلاّـهُْجلا ، ُلَـمَع  ْمُُهلَمَع 
دروأ رودـصملا ) هثفن   ) اهاّمـس هّیفوصلا  ّدر  یف  هلاسر  ّيروباسینلا  ّیبنلا  دـبع  نب  دّـمحم  ازریمل  و  لوقا :  5/200: دـیدج پاچ  راحبلا  هنیفس 
یتَُّما ی�لَع  ُهَعاّسلا  ُموقَی  ال  لاق : ّهنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  هللا  همحر  ّیئاهبلا  انخیـش  لوکـشک  نع  لقن  رابخألا و  هذـه  اهیف 
ُّلَـضَا ْمُه  َْلب  یتَقیرَط ، ی�لَع  ْمُهَّنَا  َنّونُظَی  ْمُهَتاوْصَا ، َنوعَفْرَی  َو  ِرْکِّذـِلل ، َنوقَلْحَی  ْمُهَّنِا  َو  یّنِم  اوْسَیل  ٌهَِّیفوص ، ْمُهُمْـسِإ  یتَُّما  ْنِم  ٌمْوَق  َموقَی  �یّتَح 

. !؟ تسا و هدش  رکذ  اجنیا  ات  هنیفس  رد  ِرامِْحلا  ُقیهَش  ْمَُهل  ِراّنلا ، ُلْهَا  ْمُه  َو  ِراّفُْکلا ، َنِم 
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( جراخ مالـسا  هگرج  زا   ) نم تّما  دوهی  ناـنیا  اـنامه  دنتـسین . نم  ناوریپ  زا  هک  دـنوش ، رادـیدپ  هّیفوص  ماـن  هب  نم  تما  زا  یهورگ  هکنیا 
زا نانآ  هکلب  هن ، دنتسه ، ناکین  هار  رب  دننک  یم  نامگ  و  دنیامن ، یم  دنلب  ار  دوخ  ياهادص  هدز و  هقلح  مه  رود  رکذ  يارب  اه  نآ  دنتـسه 

. دنتسه شتآ  لها  هدوب و  رت  هارمگ  زین  نارفاک 

لادج املع  اب  ناراک . تشز  لمع  نانآ  لمع  اّما  تسا  ناکین  نخس  نانآ  نخـس  تسا ، غالا  دنلب  يادص  دننام  دنلب  رایـسب  ییادص  ار  نانآ 
هب یگتـسخ  زج  ناشدوخ  ياهراک  زا  هکنآ ) لاح   ) دنتـسه یـضار  نیب و  شوخ  دوخ  ياهراک  هب  دـنرادن و  ناـمیا  دـننک . یم  يریگرد  و 

نانآ
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(. دنرادن یشاداپ  دنوادخ  دزن  هدربن و  يدوس  اهراک  نآ  ماجنا  زا   ) دسر یمن 

یف هغلابملا  هیاغ  یلع  لمتـشم  حیرـص  هلاثمأک  هانعم  یف  اذـه  لوقأ : تسا : هدومرف  فیرـش  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  هّیرـشع  انثإلا  بحاص 
ّالإ و  جرخیب ، ّقلعتم  ّراجلا  ّنإف  هّمـألا ، نم  مهجورخ  و  مهرفکب ، مکحلا  و  مهبهذـم ، نـالطب  و  مهداـقتعا ، داـسف  یلع  ّصنلا  و  مهیلع ، ّدرلا 
رد ثیدـح  نیا  میوگ : یم  هکلاهلا  قرفلا  نم  مهنوک  یلع  ّلدـی  مکح  امب  مهیلع  مکحلا  عم  هّمـألا  نم  مهنوک  ّنأ  یلع  ثیدـحلا  ضقاـنتل 

و نانآ ، بهذـم  ندوب  لطاب  داقتعا و  داسف  رد  تسا  ّصن  و  نایفوص ،)  ) اه نآ  رب  ّدر  رد  تسا  لماش  حیرـص و  شیاهدـننام  نوچمه  اـنعم 
... . مالسا تّما  زا  نانآ  ندوب  جراخ  رفک و  هب  مکح 

ِعَِدْبلا َو  ِْبیَّرلا  َلْهَا  ُْمْتیَاَر  اذِا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
َو ِمالْـسِْالا ، ِیف  ِداـسَْفلا  ِیف  اوـُعَمْطَی  ـْالیَک  ْمُهُوتِهاـب ، َو  َهَعیقَوـْلا ، َو  ْمِهیف ، َلْوَْـقلا  َو  ْمِهِّبَـس ، ْنِم  اوُِرثْـکَا  َو  ْمُْهنِم ، َهَءارَبـْلا  اوُرِهْظَاَـف  يدـَْعب  ْنِم 

َِکل�ِذب ْمَُکل  ُهللا  ُِبتْکَی  ْمِهِعَِدب ، ْنِم  اوُمَّلَعَتَی  َو ال  ُساّنلا ، ُمُهَرَذْحَی 
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، دییوج يرازیب  اه  نآ  زا  دیدید  ار  تعدب  و  دیدرت ) و   ) کش لها  نم  زا  سپ  هاگ  ره   (1) ِهَرِخْآلا ِیف  ِتاجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُکل  ْعَفْرَی  َو  ِتانَسَْحلا ،
زا راچان  و   ) هدز تهب  ار  نانآ  عطاق ) ياه  تّجح  اب   ) دـینز و نعط  نانآ  هب  دـییوگ ، دـب  اه  نآ  هرابرد  و  دـیهد ، مانـشد  اـه  نآ  هب  رایـسب  و 

تعدب زا  و  دننک ،) يرود   ) دنوش رذـحرب  اه  نآ  زا  مدرم  و  دـننکن ، عمط  مالـسا  رد  داسف  هب  ات  دـیزاس ،) هدـناماو  هفخ و  دـینک و  توکس 
و دسیون ، تانسح  راک  نیا  ربارب  رد  امش  يارب  ادخ  ات  و  دنزوماین ، اه  نآ  ياه 

نع رصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  نیسحلا ، نب  دّمحم  نع  ییحی ، نب  دّمحم  ح4  یصاعملا ... لهأ  هسلاجم  باب   2/375: یفاکلا - - 1
هعومجم رطاوخلا ) هیبـنت   ) باـتک رد  مّلـس .: هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  ناحرـس ، نب  دواد 

110: یناشاک ضیف  نسحم  الم  یفاـشلا  5 و  :1/245 ح182 - یفاولا باتک  تسا . هدروآ  لـسرم  روط  هب  ار  نآ  دـننام   2 ءزج  2/162: ماّرو
و 2/232 ح[1723 ] ( : لـئاسولا هلمکت   ) هّمئـألا لوصأ  یف  هّمهملا  لوـصفلا  1 و  :16/267 ب39 ح21531 - هعیـشلا لئاسو  6 و  ح[137 ]

جهن حرـش  یف  هعاربلا  جاـهنم  و  بیغ ) ) هّداـم  2/136: نیرحبلا عـمجم  و  « 7  » :5/594 ح149 مالّـسلا مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیادـه 
فیرش یفاک  زا  همه  :71/202 ب14 ح41 و ج72/161 ب57 و ج72/235 ب66  راونألا راحب  13/86 و ج15/322 و  (: یئوخ  ) هغالبلا

. دندرک لقن 
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. درب الاب  امش  يارب  ار  ترخآ  تاجرد 

هب هک  سک  نآ   (1) ِمالْـسِْالا ِمْدَه  یف  یـ�شَم  ْدَقَف  ُهَرَّقَوَف  ٍهَعِْدب  ِبِحاص  ی�ِلا  یـ�شَم  ْنَم  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم 
. تسا هدرازگ  مالسا  يدوبان  هار  رد  مدق  راک  نیا  اب  انامه  دنک ، مارتحا  دراد و  گرزب  ار  وا  دورب و  تعدب  بحاص  يوس 

یلا يداهلا   » باتک رد  هزمح  نبا  و  لوصف »  » باتک رد  یضترم  دّیس  هک  تسا  یثیدح  هلمج ، نآ  زا  دیامرف : یم  یلیبدرا  قّقحم  و 

نع هیبأ ، نع  هللا ، دـبع  یبأ  نع  ورمع ، نب  صفح  نع  مهجلا ، نب  نوراـه  نع  هیبأ ، نـع  :1/208 ب6 ح73  نساحملا فیرش  باتک  - - 1
نع :1/208 ب6 ح72  نساحملا فیرش  باتک  و  ِمالْسِْالا .  ِمْدَه  یف  یـ�شَم  ْدَقَف  ُهَرَّقَوَف ، ٍهَعِْدب  ِبِحاص  ی�ِلا  یـ�شَم  ْنَم  لاق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع 

فیرـش باـتک  ِمالْـسِْالا .  ِمْدَـه  یف  ی�عَـس  اـمَّنِاَف  ُهَمَّظَعَف ،  ٍهَعْدـِب  اذ  ی�تَا  ْنَم  لاـق : هعفر  ّیّمعلا ، روـهمج  نب  دّـمحم  نع  دـیزی ، نب  بوـقعی 
ْنَم لاق :  هعفر  روهمج ، نب  دّمحم  نع  دّمحم ،) نب  یّلعم  نع  دّـمحم ، نب  نیـسحلا   ) ح3 سییاقملا ... يأرلا و  عدـبلا و  باب   1/54: یفاکلا

نساـحملا و زا  - 2 :16/267 ب39 ح21532 - هعیـشلا لئاسو  فیرـش  فراعملاهرئاد  ِمالْـسِْالا . ِمْدَه  یف  ی�عْـسَی  امَّنِاَف  ُهَمَّظَعَف  ٍهَعِْدب  اذ  ی�تَا 
. نساحملا زا  :2/304 ب34 ح45  راونألا راحب  نساحملا . دننام  یفاکلا 
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هیلع قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قطان  قحب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  وا  هللا و  همحر  دیفم  خیش  زا  دوخ  دنـس  هب  بلاطملا » زاجیا  باتک   » و هاّجنلا »
َلْوَْقلا َو  ْمِهِّبَـس ، ْنِم  اوِرثْکَا  َو  ْمُْهنِم ، َهَءارَْبلا  اورِهْظَاَف  يدـَْعب ، ِْبیَّرلا  َو  ِعَدـِْبلا  َلْهَا  ُْمْتیَاَر  اذِا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا 

َِکل�ذـِب ْمَُکل  ُهللا  ُُبتْکَی  ْمِِهتَعْدـِب ، ْنِم  َنومَّلَعَتَی  َو ال  ُساّنلا ، ُمُهَرَذْـحَی  َو  ِمالْـسِْالا ، ِیف  ِداسَْفلا  ِیف  اوعَمْطَی  ْالیَک  ْمُهوتِهاب ، َو  َهَعیقَْولا ، َو  ْمِهیف ،
رصتخم باتک  نیا  رد  ار  ناشیا  حیاضف  حیابق و  بهاذم و  دیاقع و  رکذ  ام  هکنآ  لاح  و  ِهَرِخْآلا » ِیف  ِتاجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُکل  ُعَفْرَی  َو  ِتانَـسَْحلا ،

« لوصفلا  » باتک هب  ددرگ  علّطم  تسا ، عقاو  ناشیا  تّمذم  رد  هک  یثیداحا  زا  رگید  یضعب  رب  لیصفت  هب  هک  دهاوخ  یـسک  رگا  و  میدرک .
رابخا و روط  نیا  زا  دـننک  شناد  ملع و  يوعد  هک  اـه  نآ  زا  یتعاـمج  هاـگره  هکنآ  رگید  دـنک و  عوجر  هاـّجنلا » یلا  يداـهلا   » باـتک و 

هدروخ يوه  سفن و  لوگ  ایند و  بیرف  یتعامج  دننک و  مان  هّیقت  ار  ثیداحا  نیا  لاثما  نامتک  ناشیا  زا  یضعب  دنـشاب و  ربخ  یب  ثیداحا 
ههبش ار  یتعامج  هّتبلا  دنریگ ، شیپ  نافلاخم  قیرط  دوخ  ناطیش ، ياوغا  هب  هکلب  دننکن  افتکا  مه  ثیداحا  رابخا و  روطنیا  نتشاد  ناهنپ  هب 

هبترم و  ددرگ ، یم  تّجح  ترثک  هب  ههبش  هتفر  هتفر  نارگید  دزن  دهد و  یم  يور 
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هب یصاعم  لها  تسلاجم  باب  رد  زین  ینیلک  باطتـسم  باتک  رد  تشذگ  هک  ثیدح  نیا  هک  تسناد  دیاب  و  دور . یم  تسد  زا  نید  هبترم 
دّیـس ترـضح  تعیرـش  هب  يداقتعا  یب  هطـساو  هب  ای  نید  زا  يربخ  یب  تیاغ  زا  راگزور  لها  رثکا  هچ  رگا  تسا . روطـسم  حیحـص  دـنس 

ار ناشیا  دـنیامن و  یم  تبحاـصم  تسلاـجم و  تعدـب ، نایـصع و  لـها  اـب  ّتیـسنج  تلثاـمم و  ّتلع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلـص  نیلـسرملا 
(1). دننک یم  مان  شیورد 

: تفگ وا  هک  هدش  تیاور  تسا و  روکذم  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  حیحص  دنس  هب  رگید  ثیدح  و  دنـسیون : یم  یلیبدرا  قّقحم  و 
: دومرف دییوگ ؟ یم  هچ  اه  نآ  هرابرد  دـنا ، هدـش  رهاظ  ام  نامز  رد  هّیفوص  مان  هب  یهورگ  دومن : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم 

ْمُهَسُْفنَا َنُوبِّقَُلی  َو  ْمِِهب ، َنوُهَّبَشَتَی  َو  ْمِْهَیِلا ، َنُولیمَی  َو  انَّبُح ، َنوُعَّدَی  ٌماْوقَا  ُنوُکَیَس  َو  ْمُهَعَم . ُرَـشُْحی  َو  ْمُْهنِم ، َوُهَف  ْمِْهَیِلا  َلام  ْنَمَف  انُؤادْعَا ، ْمُهَّنِا 
ْيَدَـی َْنَیب  َراّفُْکلا  َدَـهاج  ْنَمَک  َناک  ْمِْهیَلَع ، َّدَر  َو  ْمُهَرَْکنَا  ْنَم  َو  ٌءاِرب ، ُْهنِم  اـّنِا  َو  اـّنِم ، َْسیَلَف  ْمِْهَیِلا  َلاـم  ْنَمَف  ـالَا  ْمَُهلاْوقَا . َنُولِّوَاـُی  َو  ْمِِهبَقَِلب ،
تیاور تسا و  روکذم  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  حیحص  دنس  هب  رگید  ثیدح  و  دسیون : یم  َمَّلس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر 

لوقت امف  هّیفوصلا  مهل  لاقی  موق  نامزلا  اذه  یف  رهظ  دق  مالّـسلا : هیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداصلل  انباحـصا  نم  لجر  لاق  تفگ : وا  هک  هدش 
:. مالّسلا هیلع  لاق  مهیف ؟

حرش یف  هعاربلا  جاهنم  :2/541 و  لضفلا عماقم  35 ح247 و  لصفلا  4/204: تازجعملا صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ  :47 و  هّیرشع انثإلا  وا : زا 
كردتسم :2/346 و  هعطاقلا نیهاربلا  همدقملا 10 و   1/99: يدهلا هّمئأ  هعیشل  ایادهلا  8 و  ماقملا 5 و ج14/7  ماقملا  13/340 هغالبلا : جهن 

هک دنا  هدومن  حیرصت  همه  و  لئاسولا . كردتـسم  زا  ( 32  ) 14/450 ح3074 هعیشلا : ثیداحأ  عماج  و  . 15 12/323 ح14205 - لئاسولا :
هللا همحر  ّهنأ  رهاّظلا  و  هدومرف : رظن  راهظا  ثیدـح  لـقن  زا  سپ   15 :12/323 ب37 ح14205 - لئاسولا كردتسم  تسا . حیحص  ثیدح 
نم رهظی  امک  ّماوعلا  هرصبت  بحاص  ّيزاّرلا  ّینیسحلا  یعاّدلا  نب  یـضترملا  بارت  یبأ  لیلجلا  دّیّـسلل  هّماّتلا  لوصفلا  باتک  نع  ربخلا  ذخأ 

يزار ینیـسح  یعاد  یـضترم  بارت  وبا  لیلج  دّیـس  هتـشون  لوصفلا  باتک  زا  ار  ربخ  نیا  یلیبدرا  قّقحم  هک  تسا  نآ  رهاظ  نئارقلا  ضعب 
. دیآ یم  رب  نئارق  یضعب  زا  هچنانچ  دشاب  هتفرگ  ماوعلا  هرصبت  بحاص 

( تیب لها   ) ام نانمشد  نانآ   (2)

.2 لصف  4/799: هعیشلا هقیدح  فیرش  باتک  - 1
4/747 دیدج : پاچ  هّیمالسا و  پاچ   563: هعیشلا هقیدح  فیرش  باتک  - 2
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هورگ يدوز  هب  و  دوش . یم  روشحم  نانآ  اب  و  دوب ) دهاوخ  ناشیا  ناوریپ  زا   ) هدوب نانآ  اب  ام ) دزن   ) دنک لیم  نانآ  هب  سکره  سپ  دنتسه ،
بقل هب  هدرک و  نانآ  هیبش  ار  دوخ  دـننک و  یم  لیم  هیفوص )  ) نانآ هب  هکنآ  لاح  دـننک  یم  ار  اـم  یتسود  ياـعّدا  هک  دوب  دـنهاوخ  ییاـه 

، نانآ
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ام و  تسین ، ام  نایعیـش )  ) زا دشاب ، هتـشاد  نانآ  هب  لیم  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ  دننک . یم  لیوأت  ار  نایفوص  نانخـس  دنزاس و  یم  بّقلم 
یّلـص هللا  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  دنک ، نانآ  رب  ّدر  دـیامن و  راکنا  ار  نانآ  سکره  و  میرازیب ، وا  زا  تیب ) لها  )

. تسا هدومن  داهج  نارفاک  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا 

اقباس هانرکذ  امب  يرت  امک  حیرـصت  اذه  یف  لوقأ : هدومرف : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  هّرـس  سّدق  یلماع  ّرح  نسح  نب  دّمحم  لیلج  ثّدحم 
اضیأ حیرـص  وه  و  هیف ، مهتـصخر  مدعو  کلذ  مهل  مهعنمل  ًاّیفوص  مالّـسلا  مهیلع  هّمئألا  نمز  یف  مهنم  دحأ  نکی  مل  هعیـشلا  ّنأ  نم  ًارارم 

کلذ و یف  و  ارّرکم ً، مالّـسلا  مهیلع  مهنع  دری  ینعملا  اذه  لزی  ملو  مهعابّتا ، نع  یهنلا  بوجو  یف  و  مهنم ، دّدجتی  نم  هقیرط  نالطب  یف 
هک دراد  تحارـص  تیاور  نیا  میدش  روآدای  ررکم  ار  نآ  زین  البق  دـینک و  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه   (1) دیکأتلا هغلابملا و  هیاغ  لاثمأ 
زا ار  نانآ  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  اریز  دـنا  هتـشادن  رارق  يرگ  یفوص  کلـس  رد  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعم  نامز  رد  نایعیـش  زا  کی  چـیه 
زین دنا و  هتفرگ  رارق  يداو  نآ  رد  هزات  هک  يدارفا  هویـش  نالطب  رب  زین  دنداد و  یمن  اه  نآ  هب  ار  راک  نیا  هزاجا  هتـشادزاب و  یلامعا  نینچ 

نانآ يوریپ  زا  یهن  بوجو  رب 

.33 – 32: هّیرشعانثإلا - - 1
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مدع رد  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  رد  هدش و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هتـسویپ  ررکم ، روط  هب  ینعم  نیا  هب  یتایاور  دنک و  یم  حیرـصت 
. تسا هدش  شرافس  دیکات و  هداعلا  قوف  نایفوص  زا  يوریپ 

رد رایـسب  ثیدح  موصعم  ناماما  زا  دنا و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نیفلاخم  زا  هبطاق  هّیفوص  هک  نادب  سپ  هدومرف : یلیبدرا  قّقحم  و 
دبع یبا  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  تسا  روطسم  ینیلک  باطتـسم  باتک  رد  هکنآ ، لاح  دشابن و  نینچ  نوچ  و  تسا ، لوقنم  ناشیا  نعط 
اَِهب ُداُکی  يِدـَْعب  ْنِم  ُنوُکَی  ٍهَعْدـِب  ِّلُک  َدـْنِع  َّنِا  : » دومرف ادـخربمغیپ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هللا 

« ِراْصبَْالا ِیلُوا  ای  اوُِربَتْعاَف  َنیدـِئاْکلا ، َدـْیَک  ُّدُرَی  َو  ِهِروِنب ، َّقَْحلا  ُِنْلُعی  َو  ِهللا ، َنِم  ٍماْهلِِاب  ُقِْطنَی  ُْهنَع ، ُّبُذَـی  َو  ًالَّکَُوم  یْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ًاِّیلَو  ُناـمیِْالا 
مالّـسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  همه  هک  دننک  عضو  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  رد  هک  یتعدب  یبهذم و  هک  دوب  دـناوت  نوچ  سپ 

دـیوگن و نخـس  باب  نآ  رد  ترـضح  نآ  تسا  رهاظ  ناشیا  ثیداحا  ناوریپ  رب  هکناـنچ  دـنزاس ؟ موسوم  هعدـتبم  هب  ار  تعدـب  نآ  لـها 
زا هک  رشع  ینثا  هّمئا  یقاب  زا  هچ  رگا  تسا و  رایسب  لوقنم  ثیداحا  هعدتبم  هفیاط  ّدر  رد  بانج  نآ  زا  هک  نادب  رگید  و  دنیشنب . شوماخ 
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ءابآ تسا و  رتشیب  باب  نآ  رد  ثیداحا  ترـضح  نآ  زا  اّما  تسا ، يورم  تعامج  نآ  ّدر  رد  رایـسب  ثیدح  دـنا  ترـضح  نآ  راهطا  دالوا 
نیملاعلا ّبر  ترضح  لوسر  هکلب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  رثکا  دنا و  هداد  ربخ  هورگ  نیا  ندمآ  دیدپ  زا  ترضح  نآ  ماظع  مارک و 

نکل دـنا . هداد  ربـخ  ناـشیا ، رب  هکئـالم  ندرک  تنعل  زا  ادـخ و  ندرک  تنعل  زا  دـنا و  هدرک  تنعل  ار  هفیاـط  نیا  زین  هلآ  هـیلع و  هللا  یّلص 
ناهنپ ار  نآ  هدرک  مان  هّیقت  یعمج  و  دندش ، قیرط  نیا  هب  یـضار  هک  دـنا  هدوب  ربخ  یب  نآ  زا  دـنا  هدرک  ملع  يوعد  هک  اه  نآ  زا  یـضعب 

ایند عفن  ایند و  يارب  اّما  هتـسناد  ار  همومذـم  قیرط  نآ  یـضعب  هکلب  دـنا ، هدیـشوک  نآ  يافخا  رد  هدرک  ایند  هب  لیم  یتعامج  دـنا و  هتـشاد 
(1). دنا هتفرگ  شیپ 

نب دمحا  زا  تسا  يورم  دیفم ) خیـش  زا   ) حیحـص لصّتم )  ) دنـس هب  رگید  ثیدح  و  دـسیون : یم  هّرـس  سّدـق  یلیبدرا  دـمحا  الم  قّقحم  و 
َْمل َو  ُهَِّیفوُّصلا  ُهَْدنِع  َرِکُذ  ْنَم  دومرف : ترضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  یطنزب و  رـصن  یبا  نب  دّمحم 

َراّفُْکلا َدَهاج  امَّنَاَکَف  ْمُهَرَْکنَا  ْنَم  َو  اّنِم ، َْسیَلَف  ِِهْبلَق  َو  ِِهناِسِلب  ْمُهْرِْکُنی 

.4/748: هعیشلا هقیدح  رد  و  - 1
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زا دـیامنن ، راکنا  دوخ  لد  نابز و  اب  ار  نانآ  دوش و  يرکذ  نایفوص  زا  وا  دزن  سکره   (1) َمَّلس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب 
نارفاک اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دیامن  راکنا  ار  نانآ  هک  یـسک  و  تسین ، ام  نایعیـش ) )

. دشاب هدرک  داهج 

یم ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  هعیشلا  لئاسو  هعیش  هقف  ثیدح  گرزب  فراعملا  هرئاد  بحاص  یلماعلا  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  لیلج  ثّدحم 
و رکنملا ، راکنإ  بوجو  یلع  هّماعلا  ّهلدألا  یلإ  افاضم  ناکمإلا ، بسحب  مهیلع  راکنإلا  بوجوب  حیرـصتلا  هیاغ  يرت  امک  اذه  یف  دـیامرف :

مکحلا عم  راّفکلل ، داهجلاب  مهیلع  راکنإلا  هیبشت  دارملا  نوک  نکمی  لب  راّفکلل ، مهتهباشمب  مهیلع  مکحلل  مهرفک  یلع  هلالد  هیف 

یلماـعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  خیـش  دـنا : هدومن  لـقن  وا  زا  و 747 .  4/741 يرگید پاچ  هّیمالـسا و  پاـچ   562: هعیـشلا هقیدح  - - 1
دنزرف 293 و  / 2: هّینامعنلا راونألا  فیرش  باتک  رد  يرئازج  هللا  همعن  لیلج  دّیـس  :32 و ص185 و  هّیرشع انثإلا  رد  هعیـشلا  لئاسو  بحاص 
هعیشل ایادهلا  باتک  14 و  12/323 ب37 ح14204 - لئاسولا : كردتسم  رد  :2/413 و ج2/541 و  لضفلا عماقم  رد  یناهبهب  دیحو  خیش 

كردتـسم زا  ( 31  ) ح3073  14/450: هعیـشلا ثیداـحأ  عماـج  فیرـش  باـتک  رد  يدرجورب  هللا  هـیآ  و  همدـقملا 10 .  1/99: يدهلا هّمئأ 
. تسا حیحص  ثیدح  هک  دنا  هدرک  حیرصت  یگمه  و  لئاسولا .
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رب ماع  ّهلدا  رب  نوزفا  دـینک  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه   (1) مزال مهیلع  رفکلاب  مکحلاف  نیریدـقتلا  الک  یلع  و  مهب ، مههیبشت  مهرفکب ال 
تحارص هداعلا  قوف  ناکما ، بسانت  هب  نایفوص  رب  ضارتعا  راکنا و  بوجو  صوصخ  رد  زین  قوف  تیاور  رکنم ، راکنا  ضارتعا و  بوجو 

زا دوصقم  دراد  ناکما  هکلب  دروخ  یم  مشچ  هب  تیاور  نیا  رد  زین  نانآ  رفک  رب  تلالد  راّفک ، اب  ناـنآ  تهباـشم  هب  مکح  لـیلد  هب  دراد و 
، ریدقت ره  هب  نارفاک ، هب  نانآ  هیبشت  هن  دشاب  اه  نآ  رفک  هب  مکح  اب  هارمه  هدـش ، هیبشت  نارفاک  اب  داهج  هب  نانآ  رب  ضارتعا  راکنا و  هکنیا 

. تسا مزال  نانآ  رفک  هب  مکح 

خیش زا  هعیش  ياملع  تاقث  زا  ناشیا  ریغ  هزمح و  نبا  ینعی  روکذم  دّیـس  هک  یثیداحا  هلمج  زا  رگید  یکی  و  دسیون : یم  یلیبدرا  قّقحم  و 
ماما ترضح  هک  تسا  نآ  هدش  باب  نیرد  نیرتمک  بانطا  ببس  هدیسر و  ریقف  نیا  هب  هحیحص  دیناسا  هب  دنا و  هدرک  لقن  هللا  همحر  دیفم 

هب و  ِْهیَلَع .» َْمِثا  الَف  ٍهَّیِقَِتل  ًاِّیفوص  ُهَسْفَن  �یّمَـس  ْنَم  اّمَا  َو  ٍهَقامَح . َْوا  ٍَهلالَـض ، َْوا  ٍهَعْدُِخل ، ِّالا  ٌدَحَا  ِفُّوَصَّتلِاب  ُلوقَی  ال  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  اضر 
نآ یتدایز و  اب  ترضح  نآ  زا  تسا  لوقنم  ثیدح  نیا  رگید  دنس 

هّیرشع 32. انثإلا  فیرش  باتک  - 1
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يدحا فّوصت  هب  دوش  یمن  لئاق  ینعی  »(1) ؛  ِهَلِطاْبلا ُمِهِِدئاقَع  ْنِم  ٍء  ْیَِشب  َلوُقَی  َو ال  ِهَیِمْسَّتلِاب ، َیِفَتْکَی  ْنَا  ُُهتَمالَع  َو  : » هک تسا  نیا  تدایز 
رب تسین  سپ  هّیقت  يور  زا  دنک  مان  یفوص  ار  دوخ  هک  یسک  اّما  و  تقامح ، لهج و  ای  تلالض  یهارمگ و  ای  هعدخ  رکم و  يور  زا  رگم 
هب دوشن  لئاق  دوخ و  رب  نتـشاذگ  مان  هب  دـیامن  افتکا  هک  تسا  نآ  سک  نآ  ناشن  تمالع و  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  یهانگ ، وا 

بیرف ناشیا  ياه  یـسولاس  هناـقارز و  نانخـس  هب  دـشاب و  رازیب  فیاوط  نیا  عیمج  زا  هک  دـیاب  هعیـش  سپ  هّیفوص ؛ هلطاـب  دـیاقع  زا  يزیچ 
رابخا و و  تسا ، رامـش  یب  هّیفوص  تسیاشان  لاعفا  تشز و  دـیاقع  تالاقم و  هچ  رگا  و  دـتفین ، یهارمگ  تلالـض و  هطرو  رد  اـت  دروخن ،

. تسا رایسب  ناشیا  تّمذم  رد  ثیداحا 

ُهللا َنََعل  دومرف : دوب  هدش  تبحص  باّطخلا  وبا  هب  عجار  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ : رایزهم  نب  ّیلع 
ُْنب ُرَفْعَج  َو  ِرْمَْغلا  ُوبَا  اذ�ه  لاق : ّمث  ِهیف . َّکَش  َو  َِکل�ذ  یف  َفَقَو  ْدَق  ْنَم  َنََعل  َو  ِِهنَْعل ، یف  َنیّکاّشلا  َنََعل  َو  َُهباحْصَا ، َنََعل  َو  ِباّطَْخلا ، َابَا 

.2/542: لصفلا عماقم  295 و  / 2: هّینامعنلا راونألا  هّیرشع 31 و  انثإ  وا : زا  . 2 لصف  4/803: هعیشلا هقیدح  رد  و  - - 1
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َنََعل َو  ُهَعَم ، ُمُهَنََعل  َو  ُهللا  ُهَنََعل  ِباّطَْخلاُوبَا ، ِْهَیِلا  ی�عَد  ام  ی�ِلا  َساّنلا  َنوُعْدَـی  ًهاعُد  اوُراص  َو  َساّنلا ، اَِنب  اُولَْکاَتْـسا  ٍمِشاه  یبَا  ُْنب  ُمِشاـه  َو  ٍدـِقاو 
ُهَنَْعل ِْهیَلَعَف  ُهللا  ُهَنََعل  ْنَم  َنَْعلَی  ْنَا  َمَّثَاَت  ْنَم  ِهللا : ُلوُسَر  َلاق  لاق : ّمث  ْمُهَنََعل . ْدَـق  َهللا  َّنِاَف  ُهللا ! ُمُهَنََعل  ْنَم  َّنَجَّرَحَتَت  ال  ُِّیلَعای ! ْمُْهنِم . َِکل�ذ  َلـِبَق  ْنَم 

هدرک و فقوت  وا  تنعل  رد  هک  ار  یناسک  دنراد و  وا  تنعل  رد  کش  هک  ار  یناسک  ار و  شنارای  باطخلاوبا و  دنک  تنعل  دـنوادخ   (1) ِهللا
ام مان  هب  مدرم  زا  مشاه ، یبا  نب  مشاـه  دـقاو و  نب  رفعج  رمغلاوبا و  نیا  دومرف : سپـس  دـنراد . کـش  وا  ياـهاعّدا ) ندوب  قحاـن   ) هراـبرد

دیامن تنعل  اب  هارمه  زین  ار  نانآ  دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  دنناوخ . یمارف  باطخلاوبا  تاداقتعا  هب  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  هدافتـسا 
اریز دـنک ؛ یم  تنعل  ار  اه  نآ  هک  یـسک  رب  ینک  يریگ  تخـس  ادابم  یلع ! يا  دریذـپب . اه  نآ  زا  ار ) طـلغ  تاداـقتعا   ) نآ سکره  زین  و 

. تسا هدرک  تنعل  ار  اه  نآ  دنوادخ 

انثّدح الاق : یّمقلا ، رادنب  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  و  هیولوق ، نب  دّمحم  ینثّدـح  528 ح1012  لاجرلا : هفرعم  رایتخإ  یّـشکلا ، لاجر  - - 1
مالّـسلا هیلع  رفعج  ابأ  تعمـس  لاق : رایزهم ، نب  ّیلع  نع  دیبع ، نبا  یـسیع  نب  دّمحم  و  رایزهم ، نب  میهاربا  ینثّدح  لاق : هللادبع ، نب  دـعس 

:. باطخلا وبأ  هدنع  رکذ  دق  لوقی و 
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درادن شوخ  تسا ، هدرک  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسک  ندرک  تنعل  سکره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : سپس 
. داب ادخ  تنعل  یسک  نینچ  رب  درامش ،) اوران  دب و  (و 

رد ناشیا  باتک  زا  دنا  هدومن  تیاور  دیفم  خیـش  زا  املع  زا  یعمج  دیامرف : یم  هّرـس  سّدق  ّیلماعلا  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  لیلج  ثّدـحم 
جالح و ناوریپ   ) نانیا لاوحا  زا  ترضح  نآ  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  يداه  دّمحم  نب  ّیلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  جالح  ناوریپ  باحـصا و  ّدر 

هدیسرپ دنوش  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  نانآ  هکنیا  نانآ و  ندیشک  دایرف  ندیصقر و  ندز و  فک  و  یقیـسوم ) زاوآ و   ) انغ ندینـش  و  هّیفوص )
ْمُهَّنَا َو  ِناـْطیَّشلا ، َنِم  اـهَّنِإَف  ِساـّنلا ، ِرورُِغل  اـِّلا  ِلاـمْعَْالا  ِهِذـ�ِهب  َنولِغَتْـشَی  ـال  َو  َنیعاّدَْـخلا ، َو  َنیئارُْملا  َنـِم  ْمُـهُّلُک  دـندومرف : ترـضح  دـش ،

زا اهراک  نیا  انامه  دننز . یمن  اهراک  لیبق  نیا  هب  تسد  مدرم  بیرف  يارب  زج  و  دنتسه ، راک  بیرف  رایسب  ناراکایر و  زا  نانآ   (1) ُهَنوِعبَّتَی

جالحلا باحـصأ  یلع  ّدرلا  یف  هّفلأ  يذلا  هباتک  یف  لقن  ّهنأ  دـیفملا ، خیـشلا  نع  ءاملعلا ، نم  هعامج  هلقن  ام  نماثلا :  113: هّیرشع انثإلا  - 1
مهـصقر و مهقفـص و  ءاـنغلا و  مهعامـس  ءـالؤه و  لاوـحأ  نع  لئـس : ّهنأ  مالّـسلا  هیلع  يداـهلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  هدانـسإب ،

:. مالّسلا هیلع  لاقف  روعش  ریغب  نوریصی  مهنوک  مهحایص و 
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. دننک یم  يوریپ  ناطیش  زا  نانآ  انامه  تسا و  ناطیش  ياه ) هزومآ  )

ام َو  ْمُهَسُْفنَا  ّاِلا  َنوعَدْخَی  ام  َو  اونَمآ  َنیذَّلا  َو  َهللا  َنوعِداُخی  مالّـسلا :  هیلع  التف  اهـضعب ؟ یف  انل  روعـش  ال  نولوقی : هللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف 
هیلع ماما  سپ  میوش . یم  دوخیب  دوخ  زا  تالاح ، نیا  زا  یخرب  رد  دنیوگ : یم  نانآ  هللا ! لوسر  دنزرف  يا  دش : ضرع  ترضح  هب  َنورُعْشَی 

هللا و دوخ ) نامگ  هب   ) نانآ َنورُعْشَی  ام  َو  ْمُهَسُْفنَا  ّاِلا  َنوعَدْخَی  ام  َو  اونَمآ  َنیذَّلا  َو  َهللا  َنوعِداُخی  دومرف : توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مالّـسلا 
. دندنبن راک  هب  روعش  هکنآ  لاح  دنهد و  یمن  بیرف  ار  شیوخ  زج  یلو  دنهد ، یم  بیرف  ار  نانموم 

رد مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  يداه  ماما  اب  تفگ : تسا  موصعم  ماما  دنچ  باحصا  ّصاوخ  زا  هک  باّطخلا  یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 
دزن دوب و  غیلب  يرونخـس  وا  دوب . اه  نآ  هلمج  زا  يرفعج  مشاهوبا  دندمآ و  ناشیا  دزن  ترـضح  باحـصا  زا  یهورگ  مدوب . ّیبنلا  دجـسم 
نتفگ لـیلهت  هب  دـندش و  هلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  لوـسّرلا  دجـسم  لـخاد  ناـیفوص  زا  یهورگ  سپـس  تـشاد . گرزب  یهاـگیاج  ترـضح 

درگ يرفعج ، مشاهوبا  هعیش  رونخـس  هلمج  زا  ناشنارای  زا  یهورگ  دندوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ ،
ترضح نآ 
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، ِنیّدـلا َدِـعاوَق  اُوبِّرَُخم  َو  ِناْطیَّشلا ،)  ) ِنیطایَّشلا ُءافَلُح )  ) ُءافَلُخ ْمُهَّنِاَف  َنیعاّدَْـخلا ، ِءـالُؤ�ه ) ی�ِلا   ) ِءـالُؤ�ِهب اُوتِفَْتلَت  ـال  : » دـندومرف ماـما  دـندوب ،
َو ِساّنلا ، ِرُورُِغل  ّاِلا  َنُوِلِّلَُهیال  ًارْمُح ، ِفاکیِْاِلل  اُوخیُدی )  ) اُوِخبُْدی �یّتَح  ًارْمُع  َنُوعَّوَجَتَی  ِماْعنَْالا ، ِْدیَِـصل  َنُودَّجََهَتَی  َو  ِماسْجَْالا ، ِهَحاِرل  َنُودَّهَزَتَی 

ْمِِهلالْذِِاب َنُوحَرْطَی )  ) ْمُهَنُوحَرْطَی َو  ِّبُْحلا ، ِیف  ْمِِهئـالْمِِاب  َساـّنلا  َنُوِّملَُکی  ِساْنفَّدـلا ، ِْبلَق  ِسـالِتِْخا  َو  ِساـسِْعلا ، ِاـْلَِمل  اـِّلا  َءاذَْـغلا  َنُولِّلََُقی  ـال 
ُءاـقَمُْحلا اَِّلا  ْمُهُدـِقَتْعَی  ـال  َو  ُءاـهَفُّسلا ، اَِّلا  ْمُهُِعبَّتَی  ـالَف  ُهَِـینْغَّتلاَو ، ُمُّنَرَّتـلا  ْمُهُراـکْذَاَو  ُهَیِدْـصَّتلا ، َو  ُْصقَّرلا  ُمُـهُدارْوَا  ِّبُْـجلا ، ِیف  ْمِِهئـالیلْذِِاب ) )

َناعَا امَّنَاَکَف  ْمُْهنِم  ًادَحَا  َناعَا  ْنَم  َو  ِناثْوَْالا . ِهَدابِع  َو  ِناْطیَّشلا  ِهَرایِز  ی�ِلا  َبَهَذ  امَّنَاَکَف  ًاتّیَم ، َو  ًاّیَح  ْمِهِدَحَا  ِهَرایِز  ی�ِلا  َبَهَذ  ْنَمَف  ی�قْمَْحلا .) )
. دنتسه نید  ياه  هدولاش  نارگ  ناریو  نیطایش و  نانامیپ ) مه   ) نانیـشناج هک  دینکن  هاگن  نازاب  گنرین  نیا  هب  َنایْفُـس  ابَا  َو  َهَیِواعُم  َو  َدیزَی 
ار نـالهاج  اـت  دـننک  یم  يرپس  یگنـسرگ  هب  ار  يرمع  دـننک ، يراد  هدـنز  بش  راکـش  يارب  دـننک و  یم  هشیپ  دـهز  نت ، شیاـسآ  يارب 
لد دننک و  اذغ  زا  رپ  ار  دوخ  گرزب  ياه  فرظ  ات  دننک  یم  هدافتسا  كدنا  ياذغ  زا  دنیوگ و  یمن  لیلهت  مدرم  بیرف  يارب  زج  دنبیرفب .

دنیوگ و یم  نخس  هنانابرهم  مدرم  اب  دنزاس . دوخ  بوذجم  ار  هیامورف  تسپ و  مدرم  ياه 
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اهنت یناوخ . هزاوآ  ّمنرت و  ناشرکذ  تسا و  ندیـشک  توس  ندیـصقر و  ناشدرو  دننکفا . یم  هاچ  نورد  هب  ار  نانآ  دوخ  ياه  یهارمگ  اب 
ناطیش رادید  هب  ایوگ  دورب ، نانآ  هدرم  ای  هدنز  رادید  هب  سکره  دنوش ، یم  دقتعم  نانآ  هب  ناهلبا  دننک و  یم  يوریپ  اه  نآ  زا  نادرخ  یب 

«. تسا هدرک  يرای  نایفسوبا  هیواعم و  دیزی و  هب  ایوگ  دنک ؛ کمک  نانآ  زا  یکی  هب  سکره  هتفر و  ناتسرپ  تب  و 

َفَرَتْعا ِنَم  َْکنَع ، اذ  َْعد  لاق : بضغملا و  هبـش  مالّـسلا  هیلع  هیلإ  رظنف  لاـق : مکقوقحب ؟ ًاـفرتعم  ناـک  نإو  هباحـصأ : نم  لـجر  هل )  ) لاـقف
ٌهَِریاـغُم ْمُُهتَقیرَط  َو  اـنوُِفلاُخم ،)  ) اـنیِفلاُخم ْنِم  ْمُهُّلُک  ُهَِّیفُوّصلا  َو  ِهَِّیفُوّصلا ، ِفـِیاوَط  ُّسَخَا  ْمُهَّنَا  يرْدَـت  اـمَا  اـِنقُوقُع ، یف  ْبَهْذَـی  َْمل  اـِنقُوقُِحب 

َهِرَک َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهللاَو   » ْمِهِهاْوفَاـِب ِهللا  ِرُون  ِءاـفِْطا  یف  َنُودَـهْجَی  َنیذَّلا  َکـِئ�لُوا  ِهَّمُاـْلا ، ِهِذـ�ه  ُسُوجَم  َْوا )  ) َو ي�راـصَن  اـِّلا  ْمُه  ْنِا  َو  اـِنتَقیرَِطل ،
نآ  ) رگا یّتح  درک : ضرع  ترضح  نارای  زا  یکی   (2)  « (1) َنوُِرفاْکلا

هیآلا 9. فصلا : هروس  ( 61 - - ) 1
دوخ دنس  هب  وا  هک  دنا  هدرک  لقن  يا  هطساو  هب  هللا  همحر  دیفم  خیش  زا  يزار  یضترم  دّیس  هزمح و  نبا   2 لصف  4/802 هعیشلا : هقیدح  - 2

نب ّیلع  يداهلا  عم  تنک  تفگ : وا  هک  تسا ، موصعم  ماما  دنچ  باحصا  ّصاوخ  زا  هک  باّطخلا  یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هدومن  لقن 
هدنع همیظع  هلزنم  هل  تناک  ًاغیلب و  ًالجر  ناک  ّيرفعجلا و  مشاهوبا  مهنم  هباحصا  نم  هعامج  هاتاف  ّیبنلا  دجسم  یف  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم 

:. مالّسلا هیلع  لاقف  لیلهتلاب  اوذخا  ًاریدتسم و  بناج  یف  اوسلج  هّیفوصلا و  نم  هعامج  دجسملا  لخد  ّمث  مالّسلا  هیلع 
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؟ دشاب فرتعم  امش  قوقح  هب  یفوص )

یمن یچیپرـس  ام  زا  دشاب ، فرتعم  ام  قوقح  هب  هک  سک  نآ  نک ، اهر  ار  نخـس  نیا  دندومرف : هدـنکفا  وا  هب  دولآ  مشخ  یهاگن  ترـضح 
ریاغم ام  شور  اب  نانآ  شور  و  دنتـسه ، ام  نافلاخم  زا  یگمه  نایفوص  و  دـنا ؟ ناـیفوص  هفیاـط  نیرت  تسپ  ناـنیا  یناد !؟ یمن  رگم  دـنک ،

رون دنوادخ  و  دنشوک ، یم  دنوادخ  رون  ندرک  شوماخ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنتـسین ، تّما  نیا  سوجم  يراصن و  زج  نانآ  تسا .
دندنسپن نارفاک  هچرگ  دنک  یم  لماک  شیوخ 
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، بلطملا قیقحت  یف  جهنملا  لیلکإ  و  هعیشلا . هقیدح  باتک  زا   28 هّیرشعانثإلا : 7 و  هقرفلا  2/348: هعطاقلا نیهاربلا  :2/412 و  لضفلا عماقم 
تنک لاق : باطخلا  یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  ادنسم  دانسإلا  برق  باتک  یف  :128 و  یسابرک یناسارخ  رهاط  دّمحم  نب  رفعج  دّمحم 

ناک ّيرفعجلا و  مشاه  وبأ  مهنم  هباحصأ  نم  هعامج  هاتأف  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ّیبنلا  دجسم  یف  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  ّيداهلا  عم 
... . مالّسلا هیلع  هدنع  همیظع  هلزنم  هل  تناک  ًاغیلب و  ًالجر 

جاهنم باّطخلا . ... یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  هدانسإب  هللا  همحر  دیفملا  خیشلا  يورو   10 همّدقملا  1/106: يدهلاهّمئأ هعیشل  ایادهلا  و 
نسحلا ّیعاّدلا  نبا  یـضترملا  دّیـسلا  نع  هعیّـشلا  هقیدح  یف  نورـشعلا  يداحلا و   8 ماقملا  14/16 (: یئوخ  ) هغالبلا جـهن  حرـش  یف  هعاربلا 

نم راونألا  یف  اضیأ  يرئازجلا  ثّدحملا  هاور  و  باّطخلا ،... یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  هدنسب  دیفملا ، نع  اعیمج ، هزمح  نبا  ّيزاّرلا و 
. هلثم باّطخلا  یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  ادنسم  دانسإلا  برق  باتک 

هتسشن ترضح  نآ  مدوب و  مالّسلا  هیلع  یقنلا  ّیلع  ترضح  اب  ینعی  هدومرف : همجرت  نینچ  فیرـش  ثیدح  لقن  زا  سپ  هعیـشلا  هقیدح  رد 
وا دوب و  يرفعج  مشاه  وبا  ناـشیا  زا  یکی  دـندمآ و  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یتعاـمج  سپ  هنیدـم ، رد  ادـخ  ربمغیپ  دجـسم  رد  دوب 

بناج کی  رد  هّیفوص و  زا  یتعامج  دندش  دجسم  لخاد  نآ  زا  دعب  دوب ، میظع  یتلزنم  ترـضح  نآ  دزن  ار  وا  غیلب و  حیـصف و  دوب  يدرم 
هب دینکن  تافتلا  هک : دومرف  هدومن  دوخ  باحـصا  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ  دندش ؛ لوغـشم  نتفگ  هللا  الا  هلا  هب ال  دنتـسشن و  هدز  هقلح 

دهز راهظا  دنا ، نید  دعاوق  ناگدننک  بارخ  و  دنا ، نیطایش  ياه  هفیلخ  ناشیا  هک  ناگدنبیرف  نیا 
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هک یئاهنآ  ندرک  رّخـسم  ینعی  نایاپ ، راهچ  ندرک  راکـش  تهجب  دنـشک  یم  يرادـیب  بش  و  اهمـسج ، نداد  شیاـسآ  يارب  زا  دـننک  یم 
زا دننک  مار  ات  هک  يرمع  دنروخ  یم  یگنـسرگ  ًالیبَس ، ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْالاَک  ّاِلا  ْمُه  ْنِا  دیامرف : یم  یلاعت  قح  هکنانچ  دننایاپراهچ ؛ دننام 

ندرک رپ  يارب  زا  رگم  دـنروخ  یمن  مک  نامدرم ، نداد  بیرف  يارب  زا  رگم  دـنیوگ  یمن  هللا  ّالإ  هلإ  و ال  ار ، دـنچ  يرخ  ندرک  نالاپ  يارب 
مرن مرن  ار  ناشیا  دنزادنا  یم  و  ادخ ، یتسود  رد  دوخ  ءالما  هب  نامدرم  اب  دـنیوگ  یم  نخـس  قمحا ، درم  لد  ندوبر  و  گرزب ، ياه  هساک 
یمن يوریپ  تسا ، ندرک  انغ  ندیئارـس و  ناشیا  راکذا  و  ندز ، تسد  ندرک و  صقر  تسا  ناشیا  داروا  و  دوخ ، یهارمگ  هاچ  رد  ناهنپ  و 

ناـشیا زا  یکی  تراـیز  هب  دورب  سکره  سپ  ناـقمحا ؛ نادرخ و  یب  رگم  ناـشیا  هب  دـنراد  یمن  داـقتعا  و  ناهیفـس ، رگم  ار  ناـشیا  دـننک 
دورب ندرک  اعد  هب  ناشیا  زا  یکی  ربق  رـس  رب  ینعی  دـشاب ، هدرم  هک  یتلاح  رد  دورب  ناشیا  زا  یکی  ترایز  هب  ای  دـشاب  هدـنز  هک  یتلاـحرد 

دراد نآ  مکح  ار  ناشیا  زا  یکی  دنک  ددم  دـیامن و  يرای  هک  سکره  و  دـشاب ، هتفر  ناتب  تدابع  ناطیـش و  ترایز  هب  هک  دراد  نآ  مکح 
. دشاب هدومن  ددم  دشاب و  هدرک  يرای  ار  نایفس  وبا  هیواعم و  دیزی و  هک 

هتشاد فارتعا  هچ  رگا  امش  تماما  هب  ینعی  دشاب ، امش  قوقح  هب  فرتعم  سک  نآ  هچ  رگا  هک  تفگ  ترضح  نآ  باحصا  زا  يدرم  سپ 
ام قوقح  هب  فرتعم  هک  سک  نآ  راذگب ! ار  راتفگ  نیا  دومرف : تسیرگن و  وا  رب  دشاب  كانبضغ  هک  یسک  دننام  ترضح  نآ  سپ  دشاب ؟

هیفوص و  دنا ، هیفوص  ياه  هفیاط  نیرت  سیـسخ  هفیاط  نیا  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دـنک ، یمن  ام  تفلاخم  دور و  یمن  ام  ینامرفان  هار  هب  دـشاب 
نآ نآ ، زا  دـعب  تما .! نیا  سوجم  يراصن و  رگم  ناشیا  دنتـسین  و  تسام ، شور  هار و  ریغ  ناشیا  شور  هار و  و  دـنیام ، نافلاخم  زا  همه 
رد دـنیامن  یم  شـشوک  هک : تسا  نیا  شا  هـمجرت  دوـمرف و  توـالت  رخآ  هـب  اـت  ار  ْمِهِهاْوفَاـِب ... ِهللا  َروـُن  اُؤـِفُْطِیل  َنوُدـیُری  هـیآ : ترـضح 

. ناگدیورگان دنراد  یم  هورکم  هچ  رگا  ار و  دوخ  رون  دنک  یم  مامت  یلاعت  هللا  ترضح  ادخ و  رون  ندیناشنورف 
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ای دومرف : دوخ  ّصاخ  یباحـص  تاداس و  زا  یکی  يرفعج  مشاهوبا  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ّیکز  ّیلع  نب  نسح  ماـما  ترـضح 
ُهَعِْدْبلا َو  ٌهَعِْدب ، ْمِهیف  ُهَّنُّسلَا  ٌهَرِدَْکنُم ، ٌهَِملْظُم  ْمُُهبُوُلق  َو  ٌهَرِْشبَتْسُم ، ٌهَکِحاض  ْمُهُهوُجُو  ٌنامَز ،) ِساّنلا  یَلَع   ) ِساّنلا یَلَع  ٌنامَز  یتْاَیَـس  ْمِشاهابَا !
َنُوقِرْسَی ْمُهُؤاِینْغَا  َنوُِرئاس ، ِهَمَلَّظلا  ِباْوبأ  یف  ْمُهُؤامَلُعَو  َنوُِرئاج ، َنُولِهاج  ْمُهُؤارَُما  ٌرَّقَُوم ، ْمُهَْنَیب  ُقِساْفلا  َو  ٌرَّقَُحم ، ْمُهَْنَیب  ُنِمْؤُْملَا  ٌهَّنُس ، ْمِهیف 
ِِصلْخُْملا َنـَْیب  َنوُزَّیَمَتَی  ـال  ٌریقَف ، ْمُهَدـْنِع  ٍلـیُحم  ُّلُـک  َو  ٌریبَـخ ، ْمُهَدـْنِع  ٍلِـهاج  ُّلُـک  َو  ِءارَبُْـکلا ، یَلَع  َنُومَّدـَـقَتَی  ْمُهُرِغاـصَا  َو  ِءارَقُْفلا ، َداز 

! ِهللا ُْمیَاَو  ِفُّوَصَّتلا . َو  ِهَفَْـسلَْفلا  َیلإ  َنُولیمَی  ْمُهَّنَِال  ِضْرْألا ، ِهْجَو  ی�لَع  ِهللا  ِْقلَخ  ُرارِـش  ْمُهُؤامَلُع  ِبائِّذـلا ، ْنِم  َنْاَّضلا  َنُوفِْرعَی  َو ال  ِباتْرُْملاَو ،
ْنِا َو  ِءاشِّرلا ، َنِم )  ) ْنَع اوُعَبْشَی  َْمل  ًابَْصنَم  اُولان  ْنِاَف  انیلاوَم ، َو  انَتَعیـش  َنوُّلُِـضی  َو  انیِفلاُخم ، ِّبُح  یف  َنُوِغلاُبی  ِفُّرَحَّتلاَو ، ِلوُدُْعلا  ِلْهَا  ْنِم  ْمُهَّنِا 

ُعاُّطق ْمُهَّنَِال )  ) ْمُهَّنِا الَا  ِءایِّرلا . یَلَع  َهللا  اوُدَبَع  اُولِذُخ 
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ام اذ�ه  ْمِشاهابَا ! ای  : » مالّـسلا هیلع  لاق  ّمث  ُهَنامِیا .» َو  ُهَنید  ْنُصَْیل  َو  ْمُهْرَذْحَْیلَف ، ْمُهَکَرْدَا  ْنَمَف  َنیدِْحلُْملا ، ِهَلِْحن  ی�ِلا  ُهاعُّدلا  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِقیرَط 
! مشاهوبا يا   (1) ِِهلْهَا ْنَع  ّاِلا  ُهُْمتْکاَف  انِرارْسَا  ْنِم  َوُه  َو  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِهئابآ ، ْنَع  یبَا ، ینَثَّدَح  اذ�ِهب ) )

ام دّیس  هک  تسا  یثیدح  رگید  و  تسا : هدروآ   2 لصف  4/785 دیدج : پاچ  :592 و  هّیمالسا پاچ  هعیشلا ، هقیدح  فیرش  باتک  رد  - - 1
زا دنک  یم  تیاور  وا  و  هنع ، هللا  یضر  دیفم  خیش  زا  ربتعم  دنـس  هب  دنک  یم  تیاور  هللا  همحر  ّيزارلا  ّینیـسحلا  یعادلا  نبا  یـضترم  دّیس 
دبع نب  دّـمحم  زا  وا  و  هللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  وا  و  نسحلا ، نب  دّـمحم  شردـپ  زا  وا  و  دـیلولا ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 
رهاط دّمحم  الم  دومرف .: ار و  يرفعج  مشاهوبا  تخاس  بطاخم  ترضح  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  وا  و  راّبجلا ،
ماما ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  دیفم  خیـش  زا  يزار  یـضترم  دّیـس  موحرم  هدومرف : موقرم   22: رایخألا هفحت  رد  فیرشلا  هّرـس  سّدق  یّمق 

34-33: يرگید پاچ  :28-29 و  هّرس سّدق  یلماعلا  رحلا  نسحلا  نب  دّمحم  خیش  هیرشعانثإلا  رد  و  هدرک .: تیاور  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع 
ج4/205 و  ح248   35 لصفلا  4/204: تازجعملا صوصنلاـب و  هادــهلا  تاـبثإ  :45-56 و  فّوـصترب عماـج  يدـقن  ماـن  هب  نآ  هـمجرت  و 
و  7 هقرفلا  2/347: هعطاـقلا نیهاربـلا  :3/134 و  تاـّنجلا تاـضور  10 و  همّدقملا  1/100: يدـهلا هّـمئأ  هعیـشل  ایادـهلا  ح248 و   35 لصفلا
. دنا هدرک  لقن  هعیـشلا  هقیدح  زا  همه  . 2/58: راحبلاهنیفس ، 93-2/92: لئاسولا كردتسمهمتاخ  11/380 ح13308و  لئاسولا : كردتسم 

نب ّیلعدّـمحماقآ  نبا  دومحم  اقآ  فیلات  هّیفوصلا  حـیاضف  باتک  رد  و  ، 8 ماقملا  14/17 ( : یئوخ  ) هغالبلا جـهن  حرـش  یف  هعاربلا  جاهنم  و 
هیادهلا هّنس  باتک  رد  :14 و  نیدقارلا ظاقیا  نیلفاغلا و  هیبنت  باتک  رد  126و  هحفص يرمق  يافوتم 1259  یناهبهب  دیحو  رقابدّمحم  همالع 
يرکسع ّیکز  نسح  ماما  زا  ًالـسرم  هّینامعنلا  راونألا  زا  هعیـشلا و  هقیدح  زا  هعاربلا  جاهنم  رد  و  هعیـشلا . هقیدح  زا  همه   466: هّنسلا هیادهل 

. مالّسلا هیلع 
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ّتنـس تعدب  تعدب و  نانآ  نایم  رد  ّتنـس  دنراد ، کیرات  ییاه  لد  هداشگ و  نادـنخ و  ییاه  هرهچ  مدرم  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  ینامز 
دـش دـمآ و  نارگمتـس  رابرد  هب  اه  نآ  ياملع  رگمتـس و  ناشیا  نایاور  نامرف  یمارگ ، قساف  هدـش و  راوخ  ناشیا  ناـیم  رد  نمؤم  تسا و 

يدرخبان درف  ره  اه  نآ  رظن  زا  دـنریگ ، یم  یـشیپ  اهرتگرزب  رب  اـهرتکچوک  هدـیدزد و  ار  نادنمتـسم  هشوت  داز و  ناشنادـنمتورث  دـنراد ،
لئاق يزیامت  دـیدرت  لها  صالخااب و  دارفا  نایم  تسا . ریقف  ناشهاگدـید  زا  يدنمـشوه  ناسنا  ره  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هاـگآ  یتّیـصخش 

یم فّوصت  هفسلف و  هب  اریز  دنتسه  نیمز  يور  دنوادخ  تاقولخم  نیرتدب  نانآ  ياملع  دنسانش ، یمنزاب  گرگ  زا  ار  دنفسوگ  و  دنتـسین ،
نتشاد تسود  رد  دنا ، فیرحت  زواجت و  لها  نانآ  دنگوس ! ادخ  هب  دنیارگ ،
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ار نانآ  هکره  دـنا ، نید  یهابت  نارگ  توعد  نانمؤم و  نزهار  نانآ  دـننک ، یم  هارمگ  ار  اـم  نارادتـسود  ناوریپ و  هغلاـبم و  اـم  نیفلاـخم 
. دیامن ظفح  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنک و  رذح  اه  نآ  زا  دیاب  دبایرد 

تسام رارسا  زا  تفگزاب و  نم  هب  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  شناردپ  زا  مردپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  مشاهوبا ! يا  دندومرف : سپس 
. راد ناهنپ  شلها  زا  زج  ار  نآ  سپ 
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نادب و دننک ؛ تدابع  ار  ادخ  ایر  هب  دسرن ، ناشیا  هب  یبصنم  رگا  ینعی  دنوش ، هتشاذگورف  رگا  دنوشن و  ریس  اه  هوشر  زا  دنبای  یبصنم  رگا 
دنک رذح  هک  دیاب  یم  ار  ناشیا  دبایرد  سکره  سپ  نادحلم ؛ شیک  هب  ناگدـننک  توعد  دنـشاب و  نانمؤم  نانزهار  ناشیا  هک  شاب  هاگآ 

تـسا يزیچ  نآ  نیا  مشاه ! ابا  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ ، زا  دعب  ار ؛ دوخ  نامیا  نید و  دـیامن  تنایـص  دراد و  هاگن  ناشیا و  زا 
نآ راد  ناهنپ  سپ  تسام  رارـسا  زا  نیا  و  مالّـسلا ، مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  شیابآ  زا  نم  ردپ  نم و  ردپ  نم ، يارب  زا  هدرک  ثیدح  هک 

. تسا رایسب  باب  نیرد  رابخا  و  شلها . زا  رگم  ار 

دوجو تدحو  هرابرد  یلیبدرا  دمحا  الم  قّقحم  رظن 
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لـصف تسا : هدومرف  موقرم  نینچ  دوجوم  تدـحو  هکلب  دوجو  تدـحو  هب  نیلئاـق  فصو  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یلیبدرا  دـمحا  ـالم  قّـقحم 
هب هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  ناشیا  هدساف  دیاقع  هک  نادـب  ناشیا : دـیاقع  زا  یکدـنا  نایب  هّیفوص و  بهاذـم  عورف  زا  یـضعب  رکذ  رد  مود :

. دیامن یم  افتکا  باتک  نیا  رد  ناشیا  زا  هقرف  کی  تسیب و  دیاقع  زا  یلیلق  رکذ 

دورمن زا  هورگ  نیا  تشذگ . هکنانچ  دنناد ؛ یم  ادخ  ار  زیچ  همه  سک و  همه  دنا و  لئاق  دوجو  تدحو  هب  ناشیا  دـنا . هّیتدـحو  لّوا  هقرف 
نآ تراهط  مدع  هب  مکح  تعیرـش  رد  هک  ار  ییاهزیچ  یتح  دـنناد  یم  ادـخ  ار  ءایـشا  عیمج  هک  تهج  نآ  زا  دـنرتدب ؛ نوعرف  داّدـش و  و 

دنراد هغلابم  یهجو  رب  هللا  ترثک  رد  هک  اریز  دوب ؛ بسنا  دندرک  یم  مان  هّیترثک  ار  تعامج  نآ  رگا  دسر و  هچ  رگید  ياهزیچ  هب  ات  هدـش 
رد یبرع  نیدلا  یحم  هکنانچ  تسا ؛ یکی  اه  نآ  همه  ناشیا  داقتعا  هب  هک  دنچ  ره  دننادن  ادخ  ار  نآ  هک  هللا  يوس  ام  زا  تسین  يزیچ  هک 
یم ینامقل  ّصف  رد  باتک  نیا  رد  مکحلا و  صوصف  باتک  رد  اـصوصخ  هدرک  باـب  نیا  رد  رایـسب  ياـهوگتفگ  دوخ  ياـه  باـتک  رثکا 

؛ هتفگ یلاعت  قح  نیع  ار  نوعرف  يوسوم  ّصف  رد  باتک  نامه  رد  و  تسا . ترابع  رد  عازن  هرعاـشا  هّیتدـحو و  ینعی  اـم  ناـیم  هک : دـیوگ 
لیوأت زا  دعب  هکنانچ 
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مه وت  دـیوگ : یم  هدرک و  نوعرف  فیرعت  تاذـلا  رهوج  باتک  رد  راّطع  و  نوعرفل . هروصلاف  ّقحل  نیع  ناک  نا  و  دـیوگ : یم  ّبر ، ظـفل 
رهظأ نم  ناحبـس  دـیوگ : یم  تاحوتف  باتک  رد  نیدـلا  یحم  و  هدرک ، ییادـخ  يوعد  حیرـص  باتک  نآ  رد  و  وگب . قحلا  انا  ییوا  لـثم 
هراشا هکنانچ  هداد  مانشد  هدز و  نعط  هطساو  نیا  هب  ار  وا  تسا  هفیاط  نیا  خیاشم  زا  یکی  هک  ینانمس  هلودلا  ءالع  و  اهنیع ، وه  ءایـشألا و 

ار بهذـم  نیا  هّیفوص  نیرّخأتم  زا  ناشیا  ریغ  سک  رایـسب  مور و  يالم  راّطع و  یـشاک و  قاّزرلادـبع  یفـسن و  زیزع  خیـش  و  هدـش . نآ  هب 
. دنا هدومن  داقتعا  نیا  راهظا  دوخ  رثن  مظن و  رد  دنا و  هدرک  شوخ 

ینعی تسایرد ، نیع  ایرد  جوم  هک  تسا  رهاظ  هک  دـنیوگ  یم  ایرد و  جوم  هب  ار  تاقولخم  هدرک و  ایرد  هب  هیبشت  ار  ادـخ  تعامج ، نیا  و 
جراخ هاوخ  دوجو و  تدحو  داحتا و  لولح و  هدرپ  رد  هاوخ  دنا  هدرک  ییادخ  يوعد  هک  ار  یناسک  هفیاط  نیا  دـنیادخ و  همه  تاقولخم 

هک هعیـش  نیرخأتم  زا  تسیک  مناد  یمن  دنرامـش . یم  دوخ  زا  ار  همه  دنراد و  یم  تسود  ار ، نوعرف  داّدش و  دورمن و  دـننام  هدرپ  نیا  زا 
ياملع نیمّدـقتم  هک  مناد  یم  نکیل  دـنا ؟ هدرک  وا  دـیلقت  رگید  یـضعبو  تسا  هتـشادنپ  ناـکین  زا  ار  ناـشیا  هدروخ ، ار  هفیاـط  نیا  بیرف 

رد ثیداحا  مالّسلا  مهیلع  تمصع  باحصا  زا  دنا و  هتـشون  ناشیا  نعط  رب  لمتـشم  اه  باتک  دنا و  هدرک  رایـسب  تّمذم  ار  موق  نیا  هّیماما 
نالطب ّدر و 
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ثیداحا و نآ  یسک  رگا  دوب و  هدشن  لیاق  دوجو  تدحو  هب  نایغاط  نیا  زا  یسک  زونه  نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  دنا  هدرک  لقن  ناشیا  رفک  و 
باب دـیامرف : یم  یفاک  باتک  رد  هک  هدـقرم  هللا  رّون  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  لوق  زا  دـشاب  فصنم  لقاع و  دـشاب و  هدـید  ار  اه  باـتک 

رد هک  هّرـس  سّدق  هیوباب  نبا  مالک  زا  دنـشاب و  نافلاخم  زا  هورگ ، نیا  هک  دـیاب  یم  هیلع ، مهجاجتحا  هللا و  دـبع  یبا  یلع  هّیفوصلا  لوخد 
كرت مهنید  دـیامرف : یم  هک  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  راتفگ  زا  ضئارفلا و  عیمج  تاولـصلا و  كرتب  مهنّیدـت  دـیوگ : یم  تاداقتعا  باـتک 

نآ هکنیا  رب  لـیلد  و  دـنا ، ناقیدـنز  نادـحلم و  ناـشیا  هک  دـیامن  یم  سّرفت  تاـمّرحملا ، یهاـنملا و  باـکترا  تاّبحتـسملا و  ضئارفلا و 
زا ار  موق  نیا  دـنا  هتـشون  هّیمالـسا  قرف  رکذ  رد  اه  باتک  هک  هعیـش  ياملع  زا  یعمج  هکنآ  یکی  تسا ؛ رایـسب  دـنا  نیفلاخم  زا  تعاـمج 
رد هعیـش  ياملع  يامدق  زا  یکی  هک  تفای  ناوت  یمن  باتک  کی  هکنآ  رگید  و  دنا . هتفرگ  یّنـس  فیاوط  هلمج  زا  دنا و  هدرمـش  نیفلاخم 

عطق تسا و  رایسب  لیلد  نیا  زا  ریغ  هب  دنا و  هتـشون  رایـسب  فّوصت  رد  باتک  یّنـس  يامدق  هکنآ  فالخ  هب  دنـشاب  هدرک  فینـصت  فوصت 
تاقث بتک  رد  ینعم  نیا  تایاور ، دّدعت  هب  دـنا و  هداد  تداهـش  تعامج  نیا  نالطب  هب  تمـصع  باحـصا  نوچ  هدرک ، لیالد  نآ  زا  رظن 

دیوگ یسک  رگا  دشاب و  رازیب  ناشیا  نیدقتعم  نیلئاق و  موق و  نیا  زا  هک  دیاب  هعیش  تسا ، مولعم 
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رد هک  تسا  نآ  يراکزیهرپ  یتسرپادـخ و  هدـعاق  يراد و  نید  طایتحا و  طرـش  ما  هدـیدن  ار  ثیداـحا  راـبخا و  اـه و  باـتک  نآ  نم  هک 
و دوش . رهاظ  فشاک  ات  دـیامنن  ناشیا  تایآ  رفک  تاملک  هیجوت  و  دـشاب ، فّقوتم  هفیاط  نیا  ماـن  هب  نتـشیوخ  هیمـست  هقرف و  نیا  یتسود 

هتفگ رایسب  حدم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشیا  زا  یـضعب  هک  ببـس  نیا  زا  دنا  هدروخ  ار  ناشیا  لوگ  ارهاظ  هعیـش  نالفاغ  زا  یعمج 
یم تسود  دنناد و  یم  بوخ  ار  زیچ  همه  دـنیربج ، نوچ  دنتـسه و  بوخ  يربج  دنـشابن ، دـحلم  رگا  هورگ  نیا  هک  دـنا  هتـسنادن  و  دـنا ،

ترـضح مالک  هکنآ  ربانب  دنزرو و  یم  رتشیب  یتسود  وا  اب  دـنناد  یم  دوخ  هدـساف  هدـیقع  هب  لئاق  لطاب  رّوصت  هب  هک  ار  سکره  دـنراد و 
دنزاس و یم  دوخ  ياعّدم  رب  قبطنم  ار  نآ  نادحلم  نوچ  ّهبر ، فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  تسا : هدومرف  هک  دـنا  هدـیمهفن  ار  نینمؤملاریما 

دقف هفرعملا  هذـهب  هسفن  فرع  نم  هک : دـیوگ  یم  مکحلا  صوصف  باتک  رد  یبرع  نیدـلا  یحم  هکنانچ  دـنیامن ؛ یم  لیوأت  دوخ  دارم  هب 
يارب زا  هک  دشاب  رایسب  دننک و  یم  راهظا  ترضح  نآ  هب  تبـسن  یتسود  لامک  اذهل  هتقیقح . هتّیوه و  لب  هقلخ  هروص  یلع  ّهناف  ّهبر  فرع 

لوگ ناشیا ، نتفگ  حدم  هب  هک  تسا  عقاو  ثیدح  رد  هکنآ  لاح  دـنیامن و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  حدـم  رد  هغلابم  هعیـش  نداد  بیرف 
لوگ نالفاغ  نآ  هک  تسا  رهاظ  راهطا  هّمئا  رابخا  نادقتعم  رب  هک  نانچ  دیروخم ؛ ناشیا 
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لها ریاس  اسرت و  دوهی و  ربگ و  رد  هفیاط  چیه  هک  دنا  هتـسنادن  تسا و  رایـسب  طیارـش  ار  یتسود  هک  دنا  هتفاین  دنا و  هدروخ  تعامج  نیا 
رد هارمگ  هورگ  نیا  هک  دنا  هدـیمهفن  تشذـگ و  هکنانچ  دنـشاب  هتـشادن  بوخ  نانخـس  اه  يداقتعا  دـب  دوجو  اب  هک  دنتـسین  ءاوها  للم و 

. دنراد رایسب  تفلاخم  قح  لها  اب  هسمخ  لوصا 

زا رگا  هک  دـش  دـهاوخ  لئاق  دراذـگ  رانک  رب  بّصعت  درادرب و  نیب  قح  مشچ  شیپ  زا  يروک )  ) یمع ياطغ  فاصنا  تسد  هب  یـسک  رگا 
هب نیـسح  ییادـخ  هب  لاح  نیا  اب  دـنناد  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هلـصافالب  ادـخ  ربمغیپ  زا  دـعب  تعاـمج  نیا  ضرف  يور 

هفیاط نیا  نوچ  هکنآ  رگید  دراد . مامت  تافانم  مالسا  نامیا و  اب  ندوب  لئاق  تادوجوم  ّلک  ییادخ  هب  هکلب  وا  لاثما  رفاک و  رحاس  روصنم 
نانچ دنرامـش ؛ دوخ  زا  دنناد و  دوخ  زا  ار  ناشیا  هفیاط  همه  هک  دنیوگ  ینخـس  یعون  هب  هک  دنا  هتـساوخ  ناشیا  زا  یـضعب  دنا  ناگدنبیرف 

تباین ياوعد  نایعیش  شیپ  رد  دومن و  یماو  ناشیا  زا  ار  دوخ  دوب و  یّنس  نایّنس  اب  دوش  اوسر  هکنآ  زا  شیپ  جالح  روصنم  نب  نیـسح  هک 
دنتـسین مئاق  یبهذـم  رد  هک  تسناد  یم  هک  ناهیفـس  زا  یـضعب  نادـحلم و  شیپ  رد  درک و  یم  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  تلاـکو  و 

دندرگب و ملاع  فارطا  رد  هک  دوب  هدومرف  ار  ناشیا  هتـشاذگ و  دوخ  نادـیرم  زا  یـضعب  رب  ناربمغیپ  ياه  مان  دومن و  یم  ییادـخ  ياوعد 
هب ار  مدرم 
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. دننک توعد  وا  ییادخ 

اباحم یب  یتعامج  شیپ  رد  جالح  هک  دـنا  هتـسناد  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنا ، نادـحلم  نطاـب  رد  تعاـمج  نیا  رثکا  هکنآ  رب  لـیلد  کـی  و 
دیزیاـب ناـمز  رد  هکنآ  اـب  دـنا و  هدرک  بقل  رارـسألا  جـالح  ار  وا  تهج  نیا  زا  هدرک  زار  فشک  وا  هک  دـنا  هتفگ  هدرک  ییادـخ  ياوـعد 

رفک رد  هّیداّحتا  هفیاط  یتّدـم  هب  ناشیا  زا  دـعب  دـندوب و  هدـشن  لئاق  دوجو  تدـحو  هب  دودرم  موق  نیا  زا  یـسک  زونه  جـالح  یماطـسب و 
. دندرک عارتخا  دوجو  تدحو  هدومن  يدامت 

رس رب  يراتت  هالک  تفگ : دوب  راتفرگ  شتسد  هب  هک  راتت  رفاک  اب  ندش  هتشک  تقو  رد  راّطع  خیش  هک  دنا  هدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  اضیا  و 
رازه هک  شکب  مسانـش ، یمن  ار  وت  نم  هک  يراد  نامگ  ینک و  یم  ملتق  دـصق  ییامن و  یم  نم  هب  ار  دوخ  تروص  نیا  هب  يراذـگ و  یم 

. تسا رهاظ  زین  شرثن  مظن و  زا  دساف  داقتعا  نیا  و  داب ! وت  ریشمش  يادف  نم  ناج 

وم هتسب و  ابق  یکرت  تروص  رد  تشگ  یّلجتم  نم  رب  قح  لکش  يولع ، رد  هک  دیوگ  یم  رارسألا  ریسفت  رد  یسراف  ناهبزور  خیش  اضیا  و 
تروص رازه  هب  رگا  هک  ما  هتخانـش  تا  نانچ  هک  وت  هّیتاذ  تدحو  ّقح  هب  متفگ : مدز و  شلالج  لایذا  رد  تسد  هداهن ، جـک  هالک  هتفاب و 

، تفرعم زا  وم  رس  کی  هک  ییامرف  هولج  توسک  رازه  هب  ییآرب و 

دوجو تدحو  هرابرد  یلیبدرا  دمحا  الم  قّقحم  www.Ghaemiyeh.comرظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:147

دومن و ناوتن  حرـش  درک و  ناوتن  لقن  زارد  یتدـم  رد  هک  هدز  بلاق  هب  اـه  هزره  رفاـک  نیا  تاـماقم  باـتک  رد  دوب و  دـهاوخن  ریذـپرییغت 
تسا و رایـسب  دـنا  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  نیلـسرملا  دّیـس  تعیرـش  ناگدـننک  بارخ  نید و  یب  هفیاط  نیا  هک  ییاهرفک  تافرخزم و 

روـط نیا  هب  ار  موـق  نیا  دوـخ  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  رد  هللا  همحر  یلح  همـالع  و  درادـن . همه  نآ  لـقن  شیاـجنگ  مه  رایـسب  تادـّلجم 
ریغ تسا و  مارح  ناشیا  شور  هقیرط و  هک  هدومن  هراشا  دوخ  تافّنصم  زا  یضعب  رد  هّرس  سّدق  دیهش  خیـش  هدز و  نعط  لطاب  ياهداقتعا 

ینادب ات  دنا ، هدز  نعط  ار  نامیا  یب  هورگ  نیا  ناهرب ، لیلد و  هب  ناماما  لوسر و  ادخ و  ناگدنـسانش  ینعی  نافراع ، زا  سک  رایـسب  ناشیا 
ناشیا هّجوتم  هک  ییاه  نعط  هلمج  زا  دـنا و  هدروخن  ار  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نید  ناگدـننک  بارخ  نایّنـس و  نیا  بیرف  هعیـش  نیرّخأتم  هک 

هب هکنآ  رگید  دـننک . یم  لیوأت  ریـسفت و  دوخ  ياعّدـم  دوخ و  يارب  ار  ثیداحا  تایآ و  نادـحلم  دـننام  ناشیا  هک  تسا  نآ  یکی  تسا ،
لیم تاهج  زا  تهج  کی  تسا و  رهاظ  ناشیا  ياهوگتفگ  اه و  باتک  زا  هک  نانچ  دـنا ؛ لئاق  تیؤر  تروص و  میـسجت و  هیبشت و  ربج و 
نعط هلمج  زا  رگید  دـنا و  هتفای  قفاوم  دوخ  اب  دـیاقع  نیرد  ناشیا  هک  تسا  نیا  هورگ ، نیا  هب  بصاون  فیاوط  زا  رگید  یـضعب  هرعاشا و 

يدامت نآ  رد  دننک و  یم  مان  فشک  ار  نآ  دنا و  هدرک  بیغ  نتسناد  يوعد  هک  تسا  نآ  یکی  تسا ، ناشیا  هّجوتم  هک  ییاه 
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تسا یناث  وزج  هک  قاروا  نیا  مجنپ  لصف  رد  هملک  هس  ود  بیغ ، رب  عالّطا  باب  رد  دنهد و  یم  دنه  راّفک  هب  بیغ  نتـسناد  تبـسن  هدومن 
. تفای شراذگ  تمس 

هک تسا  نیا  شنومضم  هصالخ  تسا و  روطسم  هعیش  ياه  باتک  زا  رگید  یضعب  بهاذملا و  زاربا  یف  بلاطملا  زاجیا  باتک  رد  اضیا  و 
مامت شیأر  يالط  نامیا  کحم  رب  راوتـسا و  شیاپ  مالـسا  ماقم  رد  نادرم ، هاش  هب  تبـسن  تبحم  لامک  رد  ناجرج و  لها  زا  دوب  یناوج 

ياملع تمدخ  رد  تشاد و  لماک  یبیصن  رفاو و  یّظح  هنیقی  فراعم  هّینید و  دیاقع  زا  اّما  دوب  هرهب  یب  نتشون  ندناوخ و  زا  هچ  رگا  رایع ،
یضرم و قح  بهذم  رد  شا  هدیقع  نسح  دوب و  هدروخ  رایسب  ششوگ  هب  هعطاق  نیهارب  هعطاس و  لیالد  دوب و  هدرب  رس  هب  رایسب  راد  نید 

هکنآ اب  تشاد ، نید  رد  هک  یتبالـص  تیاغ  زا  هدیـسر  ناملـس  رذوبا و  يایلع  هبترم  هب  بیرق  نیبم  نید  تقیقح  رد  شنیقی  هجرد  دیمح ،
دودرم ناطیش  زا  نامدرم  نداد  بیرف  رد  هک  دوب  رصاعم  وا  اب  یفوص  ریپ  تشامگ . یم  نیفلاخم  مازلا  رب  تمه  دوب ، هدنسیونان  هدناوخان و 

کی ره  دوخ و  رب  رایسب  تازجعم  تسویپ و  یم  رد  اه  نآ  لاثما  یلبش و  دینج و  زا  ینخس  تسشن  یم  هک  اج  ره  دوبر . یم  هقباسم  يوگ 
. دوبر یم  ار  ناهیفس  ناقمحا و  ياه  لد  لطاب ، غورد و  ياوعد  هب  دوشگ و  یم  فازگ  ياه  فال  هب  نابز  تسب و  یم  ناشیا  زا 
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هدرک و زاب  هعدـخ  رورغ و  رد  تداع  قیرط  هب  یفوص  ریپ  هداتفا  تاقالم  یفوص  ریپ  اب  ار  یعیـش  ناوج  میظع  یـسلجم  رد  تاـقوا  زا  یتقو 
مالک دیماجنا و  هفشاکم  ثحبم  هب  شراومهان  راتفگ  ات  درک  زارد  نابز  تافرخزم  تارّوزم و  ریرقت  هب  تسا  ناشیا  هویش  هک  نانچ  هناقارز 
مالک رد  یلاعت  هللا  ترـضح  هک  ما  هدینـش  نم  تفگ : هدـمآ  رد  وناز  ود  هب  یعیـش  ناوج  دـیناسر . بیغ  نتـسناد  يوعد  هب  شمامتان  ماـخ 

در و ار  ادخ  لوق  هک  تسا  یسک  نآ  رفاک  سپ  دناد ؟ یمن  یـسک  هنأش  مظع  وا  زا  ریغ  هب  ار  بیغ  هک  هدومرف  نیا  هب  هراشا  اج  دنچ  دیجم 
دییاشگ و یم  نابز  اهاوعد  روط  نیا  هب  دیرادن و  مرش  ادخ  زا  هک  ایح  یب  موق  امش  ياه  ییور  تخـس  زا  ابجع  او  دنک  رواب  ار  امـش  نخس 

. دیهد یم  دنس  دنه و  رافک  هب  بیغ  نتسناد  تبسن  هدومنن  افتکا  نآ  هب 

دیـسرپ یعیـش  ناوج  دنناوخ . یم  لد  حول  زا  ناهنپ  ياهزار  دـنناد و  یم  بیغ  ناملـسم  رفاک و  هکنیا  رب  میراد  لیلد  ام  تفگ : یفوص  ریپ 
رد هکنانچ  لوب و  دننام  رفاک  لد  تسا و  بآ  دننام  ناملـسم  لد  تفگ : یفوص  ریپ  تسیک ؟ وت  ياعدـم  رب  دـهاش  تسیچ و  لیلد  نآ  هک 

یعیـش ناوج  دریذـپ . یم  تروـص  هتفهن  ياـهزار  ددـنب و  یم  شقن  ناـهنپ  يزیچ  ناملـسم  رفاـک و  لد  رد  دـیامن ، یم  يور  بآ  ود  نیا 
ار اه  لاثم  روطنیا  دنک و  تسرد  ار  دوخ  هقیرط  دهاوخ  اهوگتفگ  هنوگ  نیا  هب  هک  دیـشاش  دـیاب  یم  لگ  لد و  نآ  رب  تفگ : تفـشآرب و 

دوخ بهذم  ّتیقح  رب  لیلد 
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یجنک رد  هتفر  رابتعا  یب  راوخ و  لـیلذ و  تسب و  ورف  مد  هدـش  لـعفنم  لـجخ و  یفوص  ریپ  دـنداتفا و  هدـنخ  هب  همه  سلجم  لـها  دزاـس .
. تسشن

ناعبط شوخ  زا  یکی  تشذگ ، یم  ناشیا  ندومن  فشک  يوعد  هفیاط و  نیا  زا  نخس  هک  مدوب  رضاح  یـسلجم  رد  یتقو  ریقف  نیا  اضیا  و 
لیبق زا  ناشیا  فشاـک  اـما  دـنا  قداـص  فشک  يوعد  رد  تعاـمج  نیا  دـینک  یم  یفاـصنا  یب  ارچ  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک 

تعامج نیا  هک  تسناد  دـیاب  سپ  مالّـسلا . هیلع  نینمؤملاریما  اب  هبراحم  ماگنه  رد  نیّفـص  گنج  رد  دومن  صاع  ورمع  هک  تسا  یفـشک 
تقامح تهالب و  نوچ  دنا و  هدرک  بسک  هریغ  دنه و  ناشک  تضایر  همهارب و  نانیـشن  هشوگ  زا  دننک  یم  تامارک  فشک و  يوعد  هک 

زا هقرف  نآ  دـنا  هدز  هک  فازگ  فال و  ره  دـنا و  هدومن  ناشیا  ناـشک  تضاـیر  هک  يوعد  ره  دراد و  اـیلع  هجرد  نید  راـک  رد  هورگ  نآ 
دنداد و ترهـش  ار  نآ  تسا  یعقاو  دنک  روصت  دونـشب  ینادان  ره  هک  یقیرط  هب  دنا  هدومن  ناشیا  قیدـصت  دـنا و  هدرک  لوبق  یهلبا  تیاغ 
دنا و هتسب  دوخ  ناریپ  رب  رایسب  تازجعم  اولح  نان و  عمط  هب  زین  ناشیا  نادیرم  دنا و  هدومن  كولس  لاونم  نیا  رب  مه  یّنـس  نانیـشن  هشوگ 

. دنا هتشاد  رواب  ار  نآ  ناهیفس  دنا و  هداهن  مان  تامارک  فشک و  ار  نآ 

هب نالفاغ و  ناگدنبیرف و  ناهارمگ و  دنا . هفیاط  هس  تسا  دراو  ثیدح  رد  هکنانچ  ناشیا  نیدقتعم  نیلیام و  هورگ و  نیا  هکنآ  رگید  و 
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ره دزن  ینعم  نیا  روکذـم و  نالهاج  هملک ، نآ  ياج  هب  رگید  ثیدـح  رد  تسا و  عقاو  ناـقمحا  ظـفل  نـالفاغ ، تراـبع  ياـج  هب  یتیاور 
هّیلقع و لیالد  هب  دـنراد  اه  هدـیقع  نآزین  دوخ  دـنا و  تعامج  نیا  هلطاب  دـیاقع  هب  فراع  هک  ییاهنآ  هک  يور  نآ  زا  تسا . رهاـظ  لـقاع 

دوخ هدومن  لهاجت  اّما  دنتـسین  نآ  هب  لئاق  لد  رد  دنناد و  یم  ار  ناشیا  لطاب  بهذم  دـساف و  داقتعا  هک  یعمج  دـنرفاک و  هارمگ و  هّیلقن ،
زا یعمج  هک  تسا  نآ  ناشیا  ياعّدم  دننارگ و  تلیح  ناگدنبیرف و  دنیامن ، یماو  دیاقع  نآ  رب  ار  نتشیوخ  دنرامش و  یم  هورگ  نآ  زا  ار 

. دنزاس دوخ  دقتعم  دیرم و  دنراد  موق  نیا  هب  داقتعا  هک  ار  ناقمحا  ناهیفس و 

یم ناگدـنبیرف  ناهارمگ و  نیا  هب  لیام  دـنریگ و  یم  شیپ  ار  هقیرط  نیا  تقاـمح  یناداـن و  تلاـهج و  تلفغ و  يور  زا  هک  دـننانآ  مّیس 
ینادان لهج و  ببـس  هب  دوش  فرتعم  ناشیا  بهذم  ناشیا و  تقیقح  هب  دشابن و  تعامج  نیا  هلطاب  دیاقع  هب  فراع  هک  ره  سپ  دـندرگ ؛

دتفا و ّهلاض  يداو  هب  دوش و  هابت  شتلاح  ببـس  نیا  هب  دوب و  دهاوخ  بّکرم  لهج  دنک ، ملع  ياوعد  لهج  نآ  هب  رگا  سپ  هتـشگ ؛ هارمگ 
رب یـسک  رگا  دنروآ و  يور  نالذخ  يداو  هب  دنوش و  رود  قح  قیرط  زا  دـندرگ و  هارمگ  وا  ببـس  هب  نامدرم  زا  یعمج  هک  دـشاب  رایـسب 
زا ار  ناشیا  دیوگ و  حدم  ار  هفیاط  نیا  قلخ ، نتفیرف  تهج  هب  اّما  فرتعم ، ناشیا  نالطب  هب  نطاب  رد  دشاب و  فقاو  هورگ  نیا  يداقتعادب 
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تمعن زا  ایند  فراخز  يارب  زا  هدرک  هارمگ  ار  نامدرم  دمع  هب  دشاب و  هداد  تسد  زا  نید  ایند ، يارب  زا  درامـش و  ادـخ  ناتـسود  ناکین و 
. هتشگ هرهب  یب  یبقع 

زا هدومن و  فارحنا  قح  قیرط  زا  هتـسناد  سک  نآ  دوش ، فرتعم  ناشیا  ّتیّقح  هب  دشاب  علّطم  موق  نیا  يداقتعا  دـب  رب  هک  سک  نآ  رگا  و 
نآ لوبق  هعیش  هک  دیاب  دنک  عیشت  يوعد  سک  نآ  رگا  سپ  رتدب ؛ نارگید  زا  شلاح  دشاب و  هدننک  هارمگ  هتشگ  رازیب  هّیماما  ّقح  بهذم 

ربج و هب  ندوب  لئاق  زا  دوجو و  تدحو  داّحتا و  لولح و  هب  ندومن  فارتعا  زا  ار  وا  تسا  راچان  هک  اریز  درامـشن ؛ هعیـش  زا  ار  وا  دـنکن و 
راّجف و قاّسف و  عیمج  نایفـسوبا و  دـیزی و  هیواعم و  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  نتـشاد  تسود  ربگ و  اسرت و  دوهی و  اـب  ندـیزرو  ّتبحم 
هک دیاب  دـنک  تنعل  ار  ناسک  روطنیا  رگا  دـنکن و  رواب  هعیـش  هک  دـیاب  دـیامن  ناسک  روطنیا  ینمـشد  راهظا  رگا  راّفک و  نیکرـشم و  ریاس 

. دنناد یم  تمحر  نیع  ار  تنعل  ناشیا  هک  تهج  نیا  زا  دروخن ، بیرف  هعیش 

سپ هللا ؛ ءامـسا  زا  دـنا  یمـسا  راهچ ، نیا  زا  کی  ره  ءاجه ل ع ن ت و  فرح  هک  تسا  فرح  راهچ  تنعل  دـنیوگ  یم  ناشیا  زا  یعمج 
هک دنیوگ  هفیاط  نیا  زا  یعمج  هدرک و  لولح  فورح  عیمج  رد  یلاعت  قح  تاذ  هطقن  دنیوگ  ناشیا  زا  یعمج  دشاب و  تمحر  نیع  تنعل 

هک نانچ  تسا ؛ ملاع  حور  یلاعت  قح  تسا و  یلاعت  قح  تروص  ملاع 
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تـسا ترابع  ملاع  هک  تسا  مولعم  و  ملاعلا ، حور  وه  هتروص و  ملاعلا  دیوگ : یم  يدوه  ّصف  رد  مکحلا  صوصف  باتک  رد  نیدلا  یحم 
یلاعت يادـخ  تسادـخ و  تروص  زین  فورح  هفیاط ، نیا  معز  هب  دـنناد و  یم  ادـخ  تروص  اهزیچ ، زا  ار  يزیچ  ره  سپ  هللا ؛ يوس  ام  زا 
دهاوخ ادخ  تمحر  نیع  تاذ و  نیع  فورح  نیا  تسا ، فورح  نیا  حور  ّلجوّزع  يادخ  نوچ  هک  دنیوگ  یم  سپ  تسا ؛ فورح  حور 

زا یکی  یـسک  رگا  هک  دـشاب  رایـسب  نیا ، دوجو  اب  دـنناد و  یم  تمحر  نیع  ار  تنعل  یهجو  کی  هب  تعامج  نیا  زا  هقرف  ره  ًالمجم  دوب .
تیاهن درم  نآ  اب  دـنوش و  برطـضم  تیاغ  هب  دـنک  تنعل  دـنا  هدرک  دوخ  ریپ  تعاـمج  نیا  هک  ار  ناـشیا  زا  یکی  ًاـصوصخ  ار  نیفلاـخم 

. دنزرو ینمشد 

ثیدح رد  هک  نانچ  دنا ؛ هدرک  دوخ  داحلا  يداقتعا و  دب  هاگزیرگ  رپس و  ار  هقرف  نیا  ياهوگتفگ  نادـحلم  رثکا  هک  تسناد  دـیاب  اضیا  و 
دب ناهارمگ و  زا  یعمج  لوق  هب  هکلب  نالفاغ ، زا  یخرب  نابّـصعتم و  زا  یـضعب  نخـس  هب  هک  دیاب  هعیـش  سپ  تشذگ ؛ دش و  نآ  هب  هراشا 

تالیوأت هب  ار  نایگنرف  شیک  مالـسا و  نید  دنا و  هدمآرد  هفیاط  نیا  تشز  ياهوگتفگ  لیوأت  هیجوت و  ماقم  رد  هک  دورن  هار  زا  ناداقتعا 
تعامج نیا  هک  تسا  بجع  دنا و  هتخادنا  داحلا  يداو  هب  اهفس  زا  ار  سک  رایـسب  اه  لیوأت  نیا  ببـس  هب  دنا و  هدرک  یکی  تایآ  تیاوغ 

، لاح همه  هب  دنا و  هدرکن  لیوأت  ار  یناخیسپ  دومحم  ياهوگتفگ 
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هک هجو  ره  هک  دنادب  دیاب  هعیـش  زین  تسا و  رفک  ندز  دوجو  تدحو  داّحتا و  زا  مد  ندش و  لولح  هب  لئاق  هک  دنک  داقتعا  هک  دیاب  نمؤم 
باب رد  يراـصن  ار  هجو  نیمه  هنیعب  دـنیوگ  یم  تادوجوم  ریاـس  دوخ و  خـیاشم  دوخ و  ییادـخ  باـب  رد  هیتدـحو  هیداـحتا و  هیلولح و 

یم مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  رگید  یـضعب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ییادخ  باب  رد  هعیـش  تالغ  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  ییادـخ 
مهیلع نیموصعم  هّمئا  زا  یـضعب  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  هک  هعیـش  تالغ  يراـصن و  رفک  هب  یعمج  هک  تسا  بجع  تیاـغ  هب  نیا  دـنیوگ 

یم ادخ  ار  ءایـشا  عیمج  هک  ار  وا  هابـشا  رفاک و  جالح  نایّنـس  تالغ  زا  یتعامج  لاح  نیا  اب  دنراد و  فارتعا  دنناد و  یم  ادـخ  ار  مالّـسلا 
. دنرامش یم  هللا  ءایلوا  رباکا  زا  دنناد 

دـحلم و شنادـیرم  نوعلم و  نآ  دـنا و  هدرک  لقن  املع  رثکا  هکناـنچ  تسا  یفوک  مشاـهوبا  هّیفوص  بهذـم  عضاو  هچ  رگا  هک  نادـب  سپ 
نآ زج  يا  هراچ  دندش  فقاو  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  قافن  قسف و  حیابق و  حیاضف و  رب  نوچ  یّنس  نابّصعتم  زا  یعمج  اّما  دندوب ؛ يرهد 
نیا هب  دیاش  ار  هثالث  يافلخ  هدیرد  هدرپ  ات  دنوش  لئاق  ربج  هب  دننک و  تیوقت  تناعا و  ار  هّیفوص  دننز و  بهذم  نآ  رب  تسد  هک  دـندیدن 

هب هکلب  تشگ  روکذـم  یلزتعم  راّبجلا  دـبع  یـضاق  اب  دـیفم  خیـش  ثحب  لقن  زا  دـعب  باتک  نیا  رد  نیا  زا  لبق  هک  ناـنچ  دـننک ؛ وفر  هجو 
داّحتا و لولح و  شور 
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ناشیا نعط  زا  نابز  ات  دـنهد  بیرف  هلیـسو  نیا  هب  ار  نامدرم  دـننک و  تباث  ناـشیا  ناوریپ  ناـشیا و  يارب  زا  ییادـخ  هبترم  دوجو  تدـحو 
دنتفرگ شیپ  ار  هقیرط  نیا  دوخ  رثکا  دندومن و  نسحتـسم  ماوع  رظن  رد  ار  هقرف  نیا  هقیرط  سپ  دنرادب ؛ تسود  ار  ناشیا  دـنزاس و  هاتوک 

دـندیزرو و ّتبحم  تیاغ  ناشیا  هب  دندیـشوک و  هفیاط  نیا  نداد  جاور  رد  زین  ناشیا  عابتا  زا  یهورگ  ساـّبع و  ینب  تیغاوط  زا  یعمج  و 
رظن ود  نیا ، رد  دنداد و  ناشیا  هب  بیغ  نتـسناد  تبـسن  دنتـسب و  ناشیا  رب  رایـسب  تازجعم  دـندرک و  مان  باطقا  لادـبا و  ایلوا و  ار  ناشیا 
لهـس اـهرظن  رد  ار  ناـشیا  تازجعم  دـننک و  تسپ  لاّـهج  مشچ  رد  ار  نیموـصعم  هّمئا  ریاـس  نینمؤـملا و  ریما  هبترم  هـکنآ  یکی  دـندید :

رمع و رکب و  یبا  تماما  رب  لیلد  ار  ناشیا  هفـشاکم  يوعد  هکنآ  رگید  تسین ؛ تماما  رب  لیلد  تداع  قراوخ  هزجعم و  دنیوگ  دنیامناو و 
یم دـندوب  یمن  قح  رب  ناشیا  رگا  دـنا و  لئاق  هثالث  خویـش  تماما  هب  دـنا  هفـشاکم  بحاص  هک  تعامج  نیا  هک  دـنیوگ  دـنزاس و  نامثع 

بهذم ّتیّقح  رب  لیلد  ار  ناهارمگ  نیا  يوعد  هک  نایّنس  زا  یعمج  دنهد و  تداهش  ناشیا  نالطب  هب  دنناد  بیغ  هک  هورگ  نیا  هک  تسیاب 
نانخـس هک  دنراد  هفیاط  نیا  هب  نایّنـس  زا  يا  هقرف  هک  تسا  ّتبحم  تیاغ  زا  دـنا و  هدـیزرو  ّتبحم  لامک  ناشیا  اب  دـنا  هتخاس  دوخ  لطاب 

لماک نامیا  نالدروک ، مشچ  رد  ار  ناشیا  رفک  هک  دننز  یم  اهروز  دننک و  یم  لیوأت  ار  ناشیا  ناشن  رفک 
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(1). نیقیدنزلا مهخیاشم  یلع  مهیلع و  هللا  هنعلف  دنیامناو .

نایدوجو تدحو  یخرب  نایب  رد  دوجو  تدحو 

.2 لصف  766-4/755: هعیشلا هقیدح  - 1
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و دومن ، راکـشآ  ار  اهزیچ  هکنآ  تسا  هّزنم  اهنیع  وه  ءایـشألا و  رهظأ  نم  ناحبـس  دـسیون : یم   459 هحفص  2 دلج تاـحوتف  رد  یبرعلا  نبا 
. تساهنآ نیع  شدوخ 

لب هقلخ ، هروص  یلع  ّهنإف  ّهبر ، فرع  دـقف  هفرعملا  هذـهب  هسفن  فرع  نم  تسا ... : هتـشون   286 هحفص یبیعـش  ّصف  مکحلا  صوصف  رد  و 
یم دوخ  قلخ  تروص  هب  وا  اریز  تسا ، هتخانـش  ار  دوخ  راـگدرورپ  دسانـشب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  هک  یـسک  ره  هتقیقح ...  هتّیوه و  نیع  وه 

. تسا شدوخ  قلخ  تقیقح  ّتیوه و  نیع  هکلب  دشاب ،

ار قح  هک  تسا  یسک  فراع  ءیش  ّلک  نیع  هاری  لب  ءیـش  ّلک  یف  ّقحلا  يری  نم  فراعلا  ّنإ  ارهزلا : لّوا  پاچ   192 هحفص صوصف  رد 
. دنیب یم  يزیچ  ره  نیع  ار  وا  فراع  هکلب  دنیبب ؛ زیچ  همه  رد 

نآ قیقحت  هب  ناویحلا  رامحلا و  هروصب  هرهاظلا  یه  هّیهلإلا ] تاذلا   ] اّهنإ دـسیون : یم   252 هحفص مکحلا  صوصف  حرش  رد  يرصیق  دواد 
. تسا رهاظ  ناویح  رخ و  تروص  هب  یهلا ] تاذ  ]

یلاعت هتاذ  ّنأ  ملعإ  ّیـشرع : دیحوت  دسیون : یم  دیحوتلا  عماوج  باب  لّوا  ثیدـح  حرـش   4/28: یفاکلا لوصا  حرش  رد  يزاریـش  ياردص 
، اهّلک ءایشألا  دوجو  وه  نوکی  نأ  و  ءایشألا ، ّلک  دوجو  اهب  نوکی  نأ  ّدب  الف  مدع ، هبوشی  دوجولا ال  هقیقح  و  ّدح ، الب  دوجولا  هقیقح 
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هقیقح نکت  مل  يرخأ  ءایـشأل  وأ  رخآ  یـشل ء  دوـجو ا  نکت  مـل  اـهنایعأب و  ءایـشأل  وأ  هـنیعب  یـشلا ء  دوـجو  تاّذـلا  کـلت  تناـک  وـل  ذإ 
، دشابن مدـع  زا  يا  هبئاش  ار  دوجولا  هقیقح  و  تسا ، ّدـح  یب  دوجو  تقیقح  یلاعت  وا  تاذ  هک  یتسارب  نادـب  یـشرع : يدـیحوت  دوجولا ...
ره دوجو  تاذ  نآ  دـشاب  هدوـب  رگا  نوـچ  تسا ، اـهزیچ  همه  دوـجو  وا  هکنیا  و  يزیچ ، ره  دوـجو  دـشاب  وا  هب  هکنیا  زا  تسا  راـچان  سپ 

. دشابن دوجولا  هقیقح  رگید  ياهزیچ  يارب  ای  رگید و  يزیچ  دوجو  دشابن  اه و  نآ  نیع  هب  ییاهزیچ  يارب  ای  نآ و  نیع  هب  يزیچ 

دوجولا دوجوملا و  نوک  نم  میقتسم  طارص  یلإ  ّیـشرعلا  ّرینلا  ناهربلاب  ّیبر  یناده  کلذکف  : ... 25 لصف  292 هحفص  2 دلج رافسا  رد  و 
امّلک راّید و  هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل  نیعلا و  یف  هل  یناث  هّیقیقحلا و ال  هّیدوجوملا  یف  هل  کیرش  هّیصخش ال  هدحاو  هقیقح  یف  ارصحنم 
حّرص امک  هتاذ  نیع  هقیقحلا  یف  یه  یتلا  هتافـص  تایّلجت  هتاذ و  تاروهظ  نم  وه  اّمنإف  دوبعملا  بجاولا  ریغ  ّهنأ  دوجولا  ملاع  یف  يءارتی 

دوجوم دوجو و  هکنیا  زا  میقتـسم  طارـص  هب  یـشرع  ناهرب  هب  دومن  تیادـه  ارم  مراـگدرورپ  نینچ  نیا  سپ  ءاـفرعلا ... ... ضعب  ناـسل  هب 
راک رد  نآ  يارب  یمّود  درف  جراـخ ، رد  و  درادـن . یکیرـش  ًالـصا  یقیقح  ّتیدوجوم  رد  هک  تسا  يدـحاو  یـصخش  تقیقح  هب  رـصحنم 

هک هچنآ  ره  درادن و  دوجو  یسک  وا  زا  ریغ  دوجو  هحفص  رد  و  تسین ،
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رد هک  تسا  وا  تافـص  تاـیّلجت  وا و  تاذ  تاروهظ  زا  وا  یتـسارب  سپ  تسا  دوبعم  بجاو  ریغ  نآ  هک  دوـش  یم  هدـید  دوـجو  ملاـع  رد 
... . تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  نافراع  زا  یضعب  نابز  هک  روط  نامه  دشاب  یم  وا  تاذ  نیع  تقیقح 

: يونثم رد  یمور  یخلب 

ام ّیتسه  یقلطم ، دوجو  وت  امن  اه  یتسه  مییاه و  مدع  ام 

: مشش رتفد  رد  و 

ادخ ءزج  يا  ور  دوخ  ّلک  يوس 

:269 هحفص ییامه  نیدلا  لالج  همّدقم  اب  سمش  ناوید  و 

دییادخ دییادخ  راکبلط  هک  اه  نآ 

دییامش دییامش  تسین  امش  نوریب ز 

شرف یهگ  شرع و  یهگ  دیتافص  دیتاذ و 

دییانف هّزنم ز  دییاقب و  نیع  رد 

: زار نشلگ  رد  يرتسبش  دومحم  و 

تسا لاحم  اجنیا  داّحتا  لولح و 

تسا لالض  نیع  ییود  تدحو  رد  هک 

چوپ چـیه و  تاسوسحم  یمامت  ءابه  مدـع و  تاـسوسحملا  هلمج  تسا : هدروآ   448 هحفص دّرجم  حور  رد  ینارهت  ینیسح  نیـسحدّمحم 
. دنتسه
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تـسا یبلطم  دوجو  تدحو  تسا . دیحوت  زا  هشیمه  ام  رکذ  دندومرف : یم  داّدح ) مشاه  دّیـس  : ) تسا هدمآ   546 هحفص درجم  حور  رد  و 
یعَبَت یّلِظ و  دوجو  اهدوجو ، هّیقب  تسا و  یکی  ملاع  رد  تاّذلاب  لقتسم و  دوجو  ینعی  درادن . ار  نآ  كاردا  تردق  یـسک  یقار ؛ یلاع و 

نیا شیانعم  تسادخ ، گس  نیا  تسین . يزیچ  ادخ  زا  ریغ  متفگ : نم  تسادخ . گس  نیا  متفگن : نم  تسا . یقّلعت  هتسباو و  يزاجم و  و 
نآ شا  ینعم  تسین  يزیچ  ادخ  زا  ریغ  اّما  مالکلا . اذه  نِم  هللااب  ذوعن  تسادـخ !؟ ّدـح ، نّیعت و  نیا  اب  هنّیعتم  هدـّیقم و  دوجو  نیا  هک  تسا 
امن تسه  دـنرادن و  یتـسه  تادوجوم  هّیقب  و  یلاـعت ؛ كراـبت و  تسوا  ملاوع ... عـیمج  رد  دوـجولا  هقیقح  هلاـصإلاب و  دوـجو  هک : تسا 

. دنتسه

ار ریاغت  دّدعت و  يانعم  یّلک  هب  دوجو  تدـحو  يانعم  هدـش ... : هدروآ   140 هحفص بابلألا  یلوا  كولـس  ریـس و  رد  بابللا  ّبل  هلاسر  رد 
یم هیاس  ّلظ و  ار  همه  درمـش و  یم  تاموهوم  ءزج  ار  هرّوصتم  تادوجو  مامت  ّتیدحا  ترـضح  سّدقم  دوجو  ربارب  رد  دـنک و  یم  یفن 

زا ریغ  دوش و  یم  یناف  دـنک و  یم  مگ  ار  دوخ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  مامت  ماقم  نیا  هب  ءاـقترا  هطـساو  هب  کـلاس  و  درمش ،
«. راّید هریغ  راّدلا  یف  سیل  و   » دیامن یمن  قوذ  كاردا و  ار  يدوجو  يذ  دوجو  ملاع  رد  وا  سّدقم  تاذ 

تسا كرش  هللا  هب  قلخ  ای  قلخ و  هب  هللا  هیبشت 
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وا قـلخ  هب  ار  هللا  هک  یـسک   (1) ٌِرفاک َوُهَف  ُهَتَرْدـُق  َرَْکنَا  ْنَم  َو  ٌكِرْـشُم ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهللا  َهَّبَـش  ْنَم  تسا : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تیاور  رد 
. تسا رفاک  دنک ، راکنا  ار  وا  ییاناوت  تردق و  هک  یسک  تسا و  كرشم  دنک ، هیبشت 

ام ُّلُک  َو  ٌء ، ْیَش  ُهُِهبُْشی  َو ال  ًاْئیَش ، ُِهبُْـشی  ی�لاعَت ال  َو  َكَرابَت  َهللا  َّنِا  ٌكِرْـشُم ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهللا  َهَّبَـش  ْنَم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
يزیچ تسین و  يزیچ  هیبش  یلاعت  كرابت و  هللا  انامه  تسا . كرشم  دنک ، هیبشت  وا  قلخ  هب  ار  هللا  هک  یسک   (2) ِِهفالِِخب َوُهَف  ِمْهَْولا  ِیف  َعَقَو 

. تسا نآ  زج  هللا  دیآ ، مهو  رد  هک  يزیچ  ره  و  تسین ، وا  هیبش 

نع ّيریمحلا ، عماج  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : هنع  هللا  یضر  ّیمافلا  نوراه  نب  دمحأ  انثّدح  76 ب2 ح31  دیحوتلا : - 1
 :. لاق مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  دحاو ، ریغ  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  هیبأ ،

نع هیبأ ، نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  انثدح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یمافلا  نوراه  نب  دمحأ  انثدح  :80 ب2 ح36  دیحوتلا - 2
مالّـسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  رمع ، نب  لّضفملا  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  ّیقربلا ، دلاخ  نب  دّـمحم  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ 

 : . لاق
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ْنَم َو  ٌكِرْشُم ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  ی�لاعَت  َهللا  َهَّبَش  ْنَم  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ترـضح  مدینـش  دیوگ : یم  مداخ  رـسای 
یهن نآ  زا  هک  ار  يزیچ  وا  هب  سکره  تسا و  كرـشم  دـنک  هیبشت  وا  قلخ  هب  ار  یلاعت  هللا  هک  یـسک   (1) ٌِرفاک َوُهَف  ُْهنَع  ی�هَن  اـم  ِْهَیِلا  َبَسَن 

. تسا رفاک  دهد ، تبسن  تسا  هدش 

َوُهَف ِناَکَْملِاب  ُهَفَصَو  ْنَم  َو  ٌكِرْشُم ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهللا  َهَّبَش  ْنَم  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ّیلع  ماما  ترضح  مدینش  دیوگ : مساقلا  نب  دواد 
ناکم هب  ار  وا  هک  یسک  و  تسا ، كرشم  دنک  هیبشت  وا  قلخ  هب  ار  هللا  هک  یسک  ٌبِذاک  َوُهَف  ُْهنَع  ی�هَن  ام  ِْهَیِلا  َبَسَن  ْنَم  َو  ٌِرفاَک ،

میهاربإ نب  ّیلع  انثّدح  لاق : هنع  هللا  یـضر  لّکوتملا  نب  یـسوم  نب  دّمحم  انثّدح  :1/114 ب11 ح1  مالّـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - - 1
هّمغلا فشک  لوقی .: مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  ابأ  تعمس  لاق : مداخلا  رسای  نع  فلد ، نب  رقصلا  نع  هیبأ ، نع  مشاه ، نب 

:36 و هرهاطلا فادصألا  نم  هرهابلا  هّردـلا  :2/410 و  جاجتحإلا :127 ح3 و  رطاخلا هیبنت  رظاـنلا و  ههزن  نویعلا . زا   2/284: هّمئألا هفرعم  یف 
هیلع اضر  ماما  زا  ههزنلا  باـتک  زا  :296 و 297 هّیمویلا فواخملا  عفدل  هّیوقلا  ددعلا  نویعلا . دـننام   307: نینمؤملا تافص  یف  نیدلا  مالعأ 

. نویعلا دننام  مالّسلا 
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. تسا رفاک  دهد  تبـسن  تسا ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  وا  هب  هک  یـسک  و  تسا ، رفاک  دراد ) اج  ناکم  رد  وا  دـیوگب   ) دـنک فصو 
(1). َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئ�لُوا  َو  ِهللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِا  ار : همیرک  هیآ  نیا  دومرف  توالت  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 

(2) ... ... ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌءاِرب  ُْهنِم  ُنَْحن  َو  ٌكِرْشُم ، ٌِرفاک  َوُهَف  ِْربَْجلا  َو  ِهیبْشَّتلِاب  َلاق  ْنَم  دندومرف ...: مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

دمحأ انثّدح  لاق : ّيدابآدعسلا  نیسحلا  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : هللا  همحر  لّکوتملا  نب  یـسوم  نب  دّمحم  انثّدح  :68 ب2 ح25  دیحوتلا - - 1
9: رابخألاررغ یف  راونألا  هاکـشم  لوقی .:  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تعمـس  لاـق : مساـقلا  نب  دواد  نع  ّیقربلا ، هللا  دـبع  یبأ  نب 
زا  1/69: بوـشآ رهـش  نبا  هفلتخم ، نآرقلا و  هباـشتم  2 و  لصفلا  6: رابخألا عماـج  و 39 و   1/36 نیظعاوـلا : هضور  دـیحوتلا . زا   1 لصفلا

. دیحوتلا دننام  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
: لاق هنع  هللا  یـضر  ّیمافلا  نوراه  نب  دمحأ  انثّدـح  :1/142 ب11 ح45  مالّـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  :363 ب59 ح12 و  دیحوتلا - 2

یبأ نع  دلاخ ، نب  نیـسحلا  نع  دبعم ، نب  ّیلع  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  انثّدح  لاق : هیبأ  نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دّـمحم  انثّدـح 
نیسح زا   2/414 جاجللا : لهأ  یلع  جاجتحإلا  دلاخ . نب  نسح  زا   1/35: نیظعاولا هضور  لاق .:  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا 

دـلج 25/266 رد  و  دـیحوتلا ، نویعلا و  زا  5/52 ب1 ح88  دلج رد  و  نوـیعلا ، دـیحوتلا و  زا  :3/294 ب13 ح18  راونألا راحب  دـلاخ . نب 
. نویعلا زا  ب10 ح8 
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... . میرازیب وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  و  كرشم ، تسا  يرفاک  دشاب ، ربج  هیبشت و  هب  لئاق  هک  ره 
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َنیذَّلا یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِا  َنُولَّکَوَتَی *  ْمِهِّبَر  ی�لَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِا  ِمیجَّرلا *  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتاَرَق  اذِاَف 
نامیا هک  یناسک  رب  ار  وا  اـنامه  يوج * هاـنپ  ادـخ  هب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  یناوخب  نآرق  نوچ  (1) و  َنوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی 

وا هب  هک  یناسک  دنیوا و  رادتـسود  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  يو  یگریچ  تسین * یطّلـست  دننک  یم  لّکوت  شیوخ  راگدرورپ  هب  دنراد و 
بلطم دـصراهچ  سلجم  کی  رد  یحیحـص  ثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نیدّـحوملا  یلوم  دـنزرو . كرش 
ِِهتَعاِطب ُهللا  َْرمَا  ْنَّمَع  َذْخَْالا  َكَرَت  ْنَم  َقِرَغ ...، اِنتَقیرَط  َْریَغ  َکَلَـس  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  : ... تسا نآ  زا  هک  دندومرف  میلعت  دنمـشزرا 

( تّوبن تیب  لها   ) ام هب  هک  سکره  ... ... (2) ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ُهللا  َضَّیَق 

101 یلا تایآلا 99 ( 16  ) لحنلا هروس  - 1
حلـصی اّمم  باب  هئامعبرأ  دـحاو  سلجم  یف  هباحـصأ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مّلع  627ح10 -  - 2/610 لاصخلا : فیرـش  باـتک  - - 2

نع ّینیطقیلا ، دیبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : هللا  دـبع  نب  دعـس  انثّدـح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یبأ  انثّدـح  هایند : هنید و  یف  ملـسملل 
نع یبأ ، ینثّدـح  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دّـمحم  ریـصب و  یبأ  نع  دـشار ، نب  نسحلا  هّدـج  نع  ییحی ، نب  مساقلا 

هنید و یف  ملسملل  حلصی  اّمم  باب  هئامعبرأ  دحاو  سلجم  یف  هباحصأ  مّلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّنأ  مالـسلا : مهیلع  هئابآ  نع  يّدج ،
هیلع نینمؤملاریما   116: لوقعلا فحت  فیرـش  باـتک  و  لاـصخلا . زا  27/88 ب4 ح39  فیرـش : راونألا  راحب  مالّـسلا . :  هیلع  لاـق  هاـیند 

... . َقِحُس اِنتَقیرَط  َْریَغ  َکَلَس  ْنَم  َقَِحل ، انَْرمَا  َعَبَّتا  ِنَم  َقُِحم ، اّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  َقَِحل ، اِنب  َکَّسَمَت  ْنَم  مالّسلا ... :
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رما هللا  ترضح  هک  یسک  زا  ار  قح  تفایرد  سکره  دوش ...، یم  قرغ  دور  يرگید  هار  هک  یـسک  و  دسر ، یم  دوصقم  هب  دوش  کّسمتم 
... . دشاب وا  اب  نانچ  مه  هک  درامگب  وا  رب  یناطیش  دنک ، كرت  وا  زا  تعاطا  هب  هدومرف 

انَدارَا ْنَمَف  اُنتَْرتِع ، اـنَعَم  َو  ِضْوَْحلا  یَلَع  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  َو  اـَنَا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
َو انَءاِیلْوَا ، ُْهنِم  یقْـسَن  َو  انَءادْعَا ، ُْهنَع  ُدوُذَن  ّانِاَف  ِضْوَْحلا ، یَلَع  اِنئاِقل  یف  اوُسَفاَنَتَف  ٌهَعافَـش ، اَنل  ٍْتَیب  ُلْهَا  ّانِاَف  اِنلاَمْعَِاب ، ْلَمْعَْیل  َو  اِنلْوَِقب ، ْذُْخاَْیلَف 

َرَمَا ْنَّمَع  َذْخَْالا  َكَرَت  ْنَم  َو  ، ... ًادبَا ْاَمْظَی  َْمل  ُْهنِم  َبِرَش  ْنَم 
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ام نادناخ  میریگ و  یم  رارق  ضوح  رانک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نم و  .. (1). ٌنیرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ُهللا  َضَّیَق  ِِهتَعاِطب  ُهللا 
، تیب لها  ام  انامه  دهد . ماجنا  ار  ام  ياهراک  دنک و  لمع  ام  ياه  هتفگ  هب  دـیاب  دـیایب  ام  دزن  دـهاوخ  یم  سکره  دوب ، دـنهاوخ  ام  اب  مه 
رود و نآ  زا  ار  دوخ  نانمـشد  میتسه  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  اـم  دیباتـشب . اـم  تاـقالم  يارب  کـنیا  میتسه ؛ تعافـش  بحاـص ) و   ) لـها
فراعم و  ) تفایرد سکره  و  دوش ... ، یمن  هنشت  زگره  ددرگ ، باریس  ضوح  نآ  زا  سکره  مینک . یم  باریـس  نآ  زا  ار  دوخ  ناتـسود 

هراومه هک  دنک  یم  ّطلسم  وا  رب  یناطیش  دیوگ ، كرت  وا  زا  ندومن  تعاطا  هب  هدومرف  رما  هللا  ترـضح  هک  یـسک  زا  ار ) قالخا  ماکحا و 
... . دوب دهاوخ  وا  اب 

نانآ نخـس  شیاهراک ، رد  ای  دـیوگب و  تّوبن  تیب  لها  نخـس  زج  ینخـس  سکره  هک  تسا  نشور  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  حیـضوت :
. دزاس دوخ  هدرب  ار  وا  ددرگ و  وا  سفن  رب  ّطلسم  هکنیا  ات  دنک  یم  راذگاو  یناطیش  هب  ار  وا  یلاعت  هللا  ترضح  نیقی  هب  دشابن ، كالم 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  يدرم 

: . لاق مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  نع  انعنعم ، ریثک  نب  دیبع  ینثّدح  368 ح499   - 366: یفوکلا تارف  ریسفت  - - 1
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دیـشروخ ِناْطیَّشلا ؟ ِیَنْرَق  َْنَیب  ُُعلْطَت  َسْمَّشلا  َّنَا  دنا : هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  هک  یثیدح  تسا ) هنوگچ  )
َِکل�ذ یف  َدَجَس  َو  ُسْمَّشلا  ِتَعَلَط  اذِاَف  ِضْرَْالا ، َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ًاشْرَع  َذَخَّتا  َسیْلبِا  َّنِا  ْمَعَن ! دومرف : دیامن ؟ یم  عولط  ناطیـش  خاش  ود  نایم  زا 

، تسا هدومن  ذاّختا  نیمز  نامـسآ و  نایم  یهاگراب  سیلبا  یتسار  هب  يرآ !  (1) یل َنوُّلَُصی  َمَدآ  یَنب  َّنِا  ِِهنیطایَِـشل : ُسیْلبِا  َلاق  ُساّنلا  ِْتقَْولا 
مدآ نادنزرف  انامه  دیوگ : یم  دوخ  نارومأم )  ) نیطایـش هب  سیلبا  دـنیامن ، هدجـس  نامز  نآ  رد  مدرم  دـیامن و  عولط  دیـشروخ  هک  هاگنآ 

. دنرازگ یم  زامن  نم  يارب 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  رضحم  تفگ : یعخن  ورمع  رسپ 

هیلع هللادـبع  یبأل  لجر  لاق  لاـق : هعفر ، هیبأ  نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  ح8  ... تاعاسلا هضیرفلا و  تقو  یف  عّوطتلا  باـب   3/290: یفاکلا - - 1
:2/268 ب13 ماکحألا بیذـهت  لاـق .: ِناـْطیَّشلا ؟  ِیَنْرَق  َْنَیب  ُُعلْطَت  َسْمَّشلا  َّنَا  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبأ  نع  يور  يذـّلا  ثیدـحلا  مالّـسلا :

دننام لاق ،: ِناْطیَّشلا ؟ ِیَنْرَق  َْنَیب  ُُعلْطَت  َسْمَّشلا  َّنِا  مالّسلا : هیلع  هللا  دبع  یبأل  لجر  لاق  لاق : هعفر ، هیبأ  نع  دّمحم ، نب  ّیلع   105 ح1068 -
. بیذهتلا دننام   4/257: مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  فیرش . یفاک 
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رب وا  هدش و  هدرب  الاب  شراگدرورپ  يوس  هب  هک  درک  ثیدح  ارم  روصنموبا  موش ! تیادف  درک : ضرع  ترـضح  هب  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن 
یّلص هللا  لوسر  هک  مّدج  زا  درک  ثیدح  ارم  مردپ  دومرف : ترـضح  رـسپ ؟! يا  تسا : هتفگ  وا  هب  یـسراف  نابز  هب  هدیـشک و  تسد  شرس 

َو َُهباجَاَف  ًالُجَر  اعَد  اذِاَف  ِهَِکئالَْملا ، ِدَدَـعَک  ًهَِینابَز  َذَـخَّتا  َو  ِضْرَْالا ، َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  اَـمیف  ًاـشْرَع  َذَـخَّتا  َسیْلبِا  َّنِا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ٍروُْصنَمابَا ُهللا  َنََعل  ٍروُْصنَم ، اـبَا  ُهللا  َنََعل  َسیْلبِا ، َلوُسَر  َناـک  ٍروُْصنَم  اـبَا  َّنِا  َو  ِْهَیِلا ، َِعفُر  َو  ُسیْلبِا  َُهل  ي�ءارَت  ُمادـْقَْالا ، ِْهَیِلا  ْتَّطَخَت  َو  ُهَبِقَع  َئِطَو 

ار یصخش  هاگره  هک  تسا  هتفرگ  هکئالم  دادعت  هب  ینیرومأم  و  نیمز ، نامسآ و  نایم  تسا  یهاگراب  ار  سیلبا  انامه   (1) ًاثالَث

نب نیـسحلا  دـیزی و  نب  بوقعی  هیبأ و  نع  دّـمحم ، نب  دـمحأ  نع  دعـس ، :303 و304 ح546  لاجرلا هفرعم  رایتخإ  ّیّـشکلا ، لاـجر  - - 1
هیلع هللا  دـبع  یبأ  دـنع  ًاسلاج  تنک  لاق : ّیعّخنلا ، ورمع  نب  رـضخ ]  ] نصح نع  دـیمحلا ، دـبع  نب  میهاربإ  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  دـیعس ،

وبأ هل  لاقف  رسپ !؟ ای  هّیـسرافلاب : هل  لاق  هسأر و  یلع  حسم  ّهبر و  یلإ  عفر  ّهنأ  ینثّدح  روصنم  ابأ  ّنإ  كادف ! تلعج  لجر : هل  لاقف  مالّـسلا 
:. َلاق َمَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  يّدَج : ْنَع  یبَا ، ینَثَّدَح  مالّسلا : هیلع  هللا  دبع 
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و دوش . یم  هدرب  الاب  وا  فرط  هب  و  دـش ، دـهاوخ  هدـید  شیارب  سیلبا  دورب ، ناطیـش  بناج  هب  دریذـپب و  وا  دـنک و  دوخ  بناج  هب  توعد 
. دومن رارکت  هبترم  هس  ار  نخس  نیا  دنک و  تنعل  ار  روصنم  وبا  ادخ  تسا . سیلبا  ناریفس  زا  یکی  روصنموبا  انامه 

مردـپ هک  تسا  یعّدـم  زونه  هزمح  ایآ  دندیـسرپ : نم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تفگ : هک  درک  لـقن  هرارز  زا  ناـمثع  نب  داّـمح 
ِّيَا یف  َساّنلا  ِیتْاَی  ُنِّوَکَتُْملا ، َُهل  ُلاُقی  ًاناْطیَـش  َطَّلَـس  َسیْلبِا  َّنِا  ُنِّوَکَتُْملا ، اَِّلا  ِهیتْاَـی  اـم  ِهللا  َو  َبَذَـک  دومرف : يرآ . متفگ : دـیآ ؟ یم  وا  شیپ 
هللا هب   (1) ُمالَّسلا ِْهیَلَع  یبَا  ِهَروُص  یف  َء  یجَی  ْنَا  ُعیطَتْـسَی  ام  ِهللا  َو  َو ال  ٍهَریبَک ، ٍهَروُص  یف  َءاش  ْنِا  َو  ٍهَریغَـص ، ٍهَروُص  یف  َءاـش  ْنِا  َءاـش ، ٍهَروُص 

هک هدومن  ّطلسم  وا  رب  نّوکتم »  » مان هب  ار  یناطیش  سیلبا  هک  یتسارب  دیآ . یمن  ار  وا  نّوکتم  زج  یسک  دیوگ ، یم  غورد  وا  هک  دنگوس 

نع مکحلا ، نبا  ّیلع  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  ینثّدح  دمحأ : نب  لیربج  طخب  تدجو  :300 ح537  لاجّرلاهفرعمرایتخإ ّیّشکلا ، لاجر  - 1
راـحب وا : زا  لاـق .: معن . تلق : ِهیتآ ؟ یبَا  َّنَا  ُمُعْزَی  َا  َهَزْمَح  ْنَع  ینِْربْـخَا  مالّـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبا  لاـق  لاـق : هرارز ، نع  ناـمثع ، نب  داّـمح 

:25/281 ب10 ح25 و ج69/214 ب109 ح4. راونألا
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هب دناوت  یمن  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  اّما  دـشاب ، لیام  روط  ره  کچوک  ای  گرزب  ددرگ ، یم  راکـشآ  مدرم  يارب  دـشاب  لیام  لکـش  ره  هب 
. دیایب مالّسلا  هیلع  مردپ  تروص 

ِروُس ی�لَع  ِباّطَْخلا  ِیبَِال  ُسیْلبِا  ِهللا  َو  ي�ءارَت  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  رماع  نب  ّیلع 
راوید رانک  رد  باّطخلاوبا  يارب  ناطیـش  مسق ! هللا  هب   (1) َنْآلا ِرَفْظَت  ًاهیإ  َنْآلا ، ِرَفْظَت  ًاهیإ  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِْهَیِلا  ُرُْظنَا  ّینَاَکَف  ِدِجْـسَْملا ، َِوا  ِهَنیدَْملا 

نونکا دش ، یهاوخ  زوریپ  نآلا  شاب  تکاس  دیوگ : یم  باّطخلاوبا  هب  هک  منیب  یم  ار  وا  ایوگ  دـش ، راکـشآ  ربمایپ  دجـسم  ای  هنیدـم  رهش 
. يوش یم  زوریپ 

فرح نیا  اب  ار  باّطخلاوبا  وا  دوب و  هدمآ  وا  نتشک  يارب  یهاپس  هک  هتفگ  وا  هب  یعقوم  ار  فرح  نیا  ناطیش  هک  تسا  نیا  رهاظ  حیضوت :
رب هبوت  زا  نخس  ادابم  شاب ، تکاس  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  دوش . مهارف  رتشیب  هچره  وا  نتشک  بابسا  ات  دنک  یم  گنج  هب  قیوشت 

زا لاق .: لاق : مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هدانـسإب ، رماع  نب  ّیلع  نب  هللادبع  ّيرعـشألا  ینثّدح  لاق : دعـس  :303 ح545  ّیّشکلا لاجر  - 1
69/213 ب109 ح1. دلج :25/281 ب10 ح26 و  راونألاراحب وا :
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نک ظفح  ار  دوخ  شمارآ  هک  دوش  یم  نینچ  انعم  هدروآ ، هلمج  دروم  رد  دامادریم  هک  یهیجوت  اب  دش . یهاوخ  زوریپ  وت  هک  يروآ  نابز 
. تفای یهاوخ  قّوفت  يدوز  هب  هک  شاب  یضار  و 

ِنیطایَّشلا َو  ِّنِْجلا  ُعیمَج  َو  ّاِلا  ٍهَْلَیل  َو ال  ٍمْوَی  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  دومرف ... : شیرحلا  نب  ساّبع  نب  نسح  هب  مالّـسلا  هیلع  یقتدّـمحم  ماـما  ترـضح 
وأ ُهللا  َقَلَخ  ِْرمَْالا  ِِّیلَو  ی�ِلا  ِهَِکئالَْملا  َنِم  اهیف  ُِطبْهَیَف  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ْتَتَا  اذِإ  �یّتَح  هَِکئالَْملا ، َنِم  ْمُهُدَدَع  ي�دُْـهلا  َماِما  ُروُزَی  َو  َِهلالَّضلا ، َهَِّمئَا  ُروُزَت 

، اذَک َو  اذَک  ُْتیَاَر  ُلوُقَیَف  ُِحبُْـصی  ُهَّلََعل  �یّتَح  ِبِذَْـکلا  َو  ِْکفِْإلِاب  ُهْوَتَاَف  َِهلالَّضلا  َِّیلَو  اوُراز  َُّمث  ْمِهِدَدَِـعب ، ِنیطایَّشلا  َنِم  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َضَّیَق  لاق 
 ... (1) ... اْهیَلَع َوُه  یتَّلا  ََهلالَّضلا  ُهَِمْلُعی  َو  ًاریـسْفَت  َُهل  َرِّسَُفی  �یّتَح  اذَـک ، َو  اذَِـکب  َكَرَبْخَا  ًاناْطیَـش  َْتیَاَر  َلاَقل : َکـِل�ذ  ْنَع  ِْرمَاـْلا  َِّیلَو  َلَاَـس  ْوَلَف 

یبش زور و  یتسارب  مهفب ، بوخ  میوگ  یم  هچنآ 

لهس نع  نسحلا ، نب  دّمحم  هللا و  دبع  یبأ  نب  دّمحم  : ) لاق ح9 و  اهریسفت ... ردقلا و  هلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ  نأش  یف  باب   1/252: یفاکلا - 1
: وا زا  مالّـسلا .: هیلع  رفعج  وبأ  لاق  لاق : شیرحلا )  نب  ساّبعلا  نب  نسحلا  نع  ًاعیمج ، دّمحم  نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دّـمحم  و  دایز ، نب 

:5/709 ح11771/10. نآرقلا ریسفت  یف  ناهربلا  3/374 و 375 ب97 ح 3125 و  لئاسولا : هلمکت  هّمئألا  لوصأ  یف  هّمهملا  لوصفلا 
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ار تیاده  ياوشیپ  مه  ناگتشرف  ناشیا  هرامـش  هب  دننک و  یم  ترایز  ار  یهارمگ  نایاوشیپ  اه ، ناطیـش  نایّنج و  یمامت  هکنیا  رگم  تسین 
لجوّزع هللا  دومرف ): ای   ) دنیآ دورف  موصعم ) ّیلو   ) رما ّیلو  يوس  هب  بش  نآ  رد  ناگتشرف  دسر و  ارف  ردق  بش  هکنآ  ات  دننک ، یم  ترایز 

نوچ ات  دننک ، يزادرپ  غورد  وا  يارب  دننک و  ترایز  ار  یهارمگ  ياوشیپ  ناشیا  سپس  دنک  هدامآ  دنک  قلخ  نیطایـش  زا  اه  نآ  هرامـش  هب 
ار یناطیـش  دیامرف : یم  وا  هب  دسرپب ، هراب  نیا  رد  نامز ) ماما   ) رمألا بحاص  زا  وا  رگا  اّما  مدید . نانچ  نینچ و  دـیوگب  مه  وا  دوش ، حـبص 

... . دزاس هاگآ  شا  یهارمگ  زا  ار  وا  دهد و  حرش  شیارب  یبوخ  هب  ار  عوضوم  هک  اجنآ  ات  داد ، ربخ  نانچ  نینچ و  وت  هب  هک  يدید 

دنرفاک یلاعت  هللا  ترضح  تیؤر  نایعّدم 
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هب هیواعم  دـندش و  لخاد  ترـضح  رب  نیعا  نب  کلملادـبع  بهو و  نب  هیواعم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  دـیوگ : یم  ماـشه 
ار دوخ  راگدرورپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  هدش  تیاور  هک  يربخ  هرابرد  هللا ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ترـضح 

یم تشهب  رد  ار  دوخ  راـگدرورپ  ناـنمؤم  هکنیا  رب  ینبم  دـنا  هدرک  هک  یتـیاور  هراـبرد  و  تسا ؟ هدـید  ار  وا  یتروص  هچ  هب  تسا ؛ هدـید 
ُشیعَی ًهَنَس  َنُونامَث  َْوا  ًهَنَس  َنوُْعبَس  ِْهیَلَع  یتأَی  ِلُجَّرلِاب  َحَْبقَا  ام  ُنالُف ! ای  دومرف : دز و  يدنخبل  ترضح  نآ  زا  دننیب ؟ یم  یتروص  هچ  هب  دننیب 

درذـگب وا  رب  لاس  داتـشه  داتفه ، هک  يدرم  رب  تسا  تشز  رایـسب  هچ  ینالف ! يا  ِِهتَفِْرعَم ! َّقَح  َهللا  ُفِْرعَی  ِهِمَِعن ال  ْنِم  ُلُکأَی  َو  ِهللا  ِْکُلم  یف 
ًادَّمَُحم َّنِا  ُهَیِواعُم ! ای  دومرف : سپس  دسانشن ! شتفرعم  ّقح  هب  ار  هللا  ترضح  دروخب و  وا  ياه  تمعن  زا  دنک و  یگدنز  هللا  تکلمم  رد  هک 

ی�نَع ْنَمَف  ِرَـصَْبلا ، ُهَیْؤُر  َو  ِْبلَْقلا ، ُهَیْؤُر  ِْنیَهْجَو : ی�لَع  َهَیْؤُّرلا  َّنِا  َو  ِنایَْعلا ، ِهَدَـهاشُِمب  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّبَر  َرَی  َْمل  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
ِهِْقلَِخب َهللا  َهَّبَش  ْنَم  َمَّلَس : َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِلْوَِقل  ِِهتایِآب ، َو  ِهللاِاب  َرَفَک  ْدَقَف  ِرَـصَْبلا  ِهَیْؤُِرب  ی�نَع  ْنَم  َو  ٌبیـصُم ، َوُهَف  ِْبلَْقلا  ِهَیْؤُِرب 

ْدَقَف

دنرفاک یلاعت  هللا  ترضح  تیؤر  www.Ghaemiyeh.comنایعّدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:175

ود هب  ندـید  انامه  تسا . هدـیدن  راکـشآ  هدـهاشم  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  اـنامه  هیواـعم ! يا   (1) َرَفَک
هک یـسک  تسا و  تسرد  نآ  دـشاب ، لد  اـب  ندـید  ندـید ، زا  شدوصقم  هک  سکره  ناگدـید ، اـب  ندـید  لد و  اـب  ندـید  تسا  تروص 

: دومرف هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  شیامرف  لیلد  هب  تسا  هدـش  رفاک  وا  تاـیآ  هللا و  هب  دـشاب ، مشچ  اـب  ندـید  شدوصقم 
. تسا هدیزرو  رفک  قیقحت  هب  دنک ، هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  هللا  هک  یسک 

َِکل�ذ دومرف : تسیچ ؟ نآ  ریبعت  هدید  باوخ  رد  ار  دوخ  يادـخ  يدرم  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  دـیوگ  یخرک  میهاربا  و 
ِیف َو ال  ِهَظَقَْیلا ، ِیف  ي�ُری  ی�لاعَت ال  َو  َكَرابَت  َهللا  َّنِا  َُهل ، َنید  ٌلُجَر ال 

نسحلا نب  دّمحم  لاق : یـسوم  نب  نوراه  انثّدح  لاق : ّیلع  نب  نیـسحلا  انثّدح   260 رـشع : ینثإلا  هّمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  هیاـفک  - - 1
دّمحم نب  رفعج  قداصلا  دنع  تنک  لاق : ماشه  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  راّفصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  انثّدح  لاق :
يذـلا ربخلا  یف  لوقت  ام  هللا ! لوسر  نبا  ای  بهو : نب  هیواعم  هل  لاقف  نیعأ  نب  کلملا  دـبع  بهو و  نب  هیواعم  هیلع  لـخد  ذإ  مالّـسلا  هیلع 

یف مّهبر  نوری  نینمؤملا  ّنأ  هوور  يذـلا  ثیدـحلا  نع  و  هآر ؟ هروص  ّيأ  یلع  ّهبر  يأر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوـسر  ّنأ  يور 
 :. لاق ّمث  مالّسلا  هیلع  مّسبتف  هنوری ؟ هروص  ّيأ  یلع  هّنجلا 
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رد هن  يرادـیب و  رد  هن  یلاـعت  كراـبت و  هللا  هک  اـنامه  اریز  درادـن ، نید  هک  تسا  يدرم  نـیا   (1) ِهَرِخْآلا ِیف  َو ال  اْینُّدـلا ، ِیف  َو ال  ِماـنَْملا ،
. دوشن هدید  ترخآ  هن  ایند و  رد  هن  باوخ و 

نآرق و ناهرب  اب  هک  مالّسلا ، مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ثیدح  هقف و  نافلاخم  تّوبن و  تیب  لها  هللا و  باتک  نافلاخم  هلمج  زا  حیـضوت :
334 هحفص  1 دلج هّیّکم  تاحوتف  باتک  رد  هک  تسا  یبرع  نبا  دنتـسه ؛ باوخ  يرادـیب و  رد  دوهـش  فشک و  یعّدـم  دـنفلاخم و  ترتع 

یم نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  راـب  ود  ار  ادـخ )  ) قح يداـبع  حـصنا  یل : لوقی  وـه  نیتّرم و  موـنلا  یف  ّقـحلا  تیأر  دـسیون : یم   19 رطس
. امن تحیصن  ارم  ناگدنب  تفگ :

ناطیش ناوریپ  تالاح 

نع هیبأ ، نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  ّیلع  انثّدـح  لاق : هناتان  نب  میهاربإ  نب  نیـسحلا  انثّدـح  89 ح5  سلجملا  610: قودصلا یلامألا  - - 1
 :. لاقف کلذ ؟ نوکی  امف  همانم  یف  ّلجوّزع  ّهبر  يأر  ًالجر  ّنإ  مالـسلا : هیلع  قداصلل  تلق  لاق  ّیخرکلا  میهاربإ  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم 
زا  1/93: هـفلتخم نآرقلا و  هباـشتم  :1/34 و  نیظعاولا هضور  یلاـمازا . و 168ب44 ح21   58/167 جو ح7  ب5   4/32: راونـألاراحب وا  زا 

. مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح 
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: تفگ مدیسرپ ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  لئاضف  هرابرد  وا  زا  مدومن و  تاقالم  ار  دایز  نب  لیمک  دیوگ : هاطرَا  نب  دیز  نب  دیعس 
: متفگ دـشاب ؟ وا  رد  هچنآ  تسایند و  زا  رتهب  نآ ) هب  لمع   ) وت يارب  هک  دومرف  ّتیـصو  نم  هب  يزور  هک  یتّیـصو  هب  مهدـن  ربخ  ار  وت  اـیآ 

ًامْوَق َلَمَح  اذِا  َناْطیَّشلا  َّنِا  ُلوُقَی : َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  َلوُسَر  ُْتعِمََـسل  ِهللاِاب  ُمِْسُقا  دومرف ... : نم  هب  یلع  ترـضح  تفگ : يرآ .
، َعوُکُّرلا َو  َعوُشُْخلا ، َو  َهَدیدَّشلا ، َهَدابِْعلا  ُمِْهَیِلا  َبَّبَح  ِِمثآَْملا ، َو  ی�نَْخلا  َنِم  َِکل�ذ  َهَبْشَا  ام  َو  ابِّرلا  َو  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  َو  ِءانِّزلا  َْلثِم  ِشِحاوَْفلا  یَلَع 
، ٌعَدْوَتْـسُم َو  ٌّرَقَتْـسُم  ُهَّنِا  ُْلیَمُک ! ای  َنوُرَْـصُنی .! ِهَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراّنلا ، َیِلا  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  ِهَِّمئَْالا  ِهَیالَو  ی�لَع  ْمُهَلَمَح  َُّمث  َدوُجُّسلا ، َو  َعوُضُْخلا ، َو 
َو ال ٍجَوِع ، ی�ِلا  َکُجِرُْخت  یتَّلا ال  َهَحِـضاْولا  َهَّداْجلا  َْتمَِزل  اذِا  ًاّرَقَتْـسُم  َنوُکَت  ْنَا  ُّقِحَتْـسَت  امَّنِا  ُْلیَمُک ! ای  َنیعَدْوَتْـسُْملا .! َنِم  َنوُکَت  ْنَا  ْرَذْحاَف 

هللا هب  ! ... لیمک يا  ... (1)، ٍهَِلفان یف  َهَّدِش  َو ال  ٍضْرَف ، یف  َهَصْخُر  ال  ُْلیَمُک ! ای  ِْهَیِلا . َكاْنیَدَه  َو  ِْهیَلَع  َكاْنلَمَح  ام  ِجَْهنَم  ْنَع  َُکلیُزت 

هرشع ّتس  هنس  مّرحملا  یف  هیلع  یتءارقب  ّيرصبلا  میهاربإ  نب  نیسحلا  نب  میهاربإ  ءاقبلاوبأ  خیـشلا  انربخأ   28 - 2/24: یفطصملاهراشب - 1
وبأ انثّدح  لاق : هبتع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  بلاط  وبأ  انثّدح  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  انالوم  دهـشمب  هئامـسمخو 

ینثّدح لاق : ّيرکـسعلا  ریثک  نب  دمحأ  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : ّیلیبدـلا  نابهو  نب  دّـمحم  انربخأ  لاق : دـمحأ  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نسحلا 
: لاق ّیندـملا  صفح  نب  هللا  دـبع  ینثّدـح  لاق : ّیـشرقلا  لئاو  نب  ّیلع  نب  دـشار  ینربخأ  لاق : ّیناهفـصألا  هملـس  وبأ  لّـضفملا  نب  دـمحأ 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  لضف  نع  هتلأس  دایز و  نب  لیمک  تیقل  لاق : هاطرأ  نب  دـیز  نب  دیعـس  نع  قاحـسإ ، نب  دّـمحم  ینربخأ 
:. ّیلع یل  لاق  لاق : یلب . تلقف : اهیف ؟ امب  ایندلا  نم  کل  ریخ  یه  ًاموی  اهب  یناصوأ  هّیصوب  كربخأ  الأ  لاقف : مالّسلا  هیلع 
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بارش و ندروخ  انز و  نوچ  یناهانگ  هب  ار  یمدرم  هاگره  ناطیش  انامه  دومرف : یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  مدینش  دنگوس !
سپـس دنک ، یم  بوبحم  نانآ  دزن  ار  دوجـس  عوکر و  ینتورف و  دـیدش و  تدابع  دـنک ، یم  راداو  اشحف  ناهانگ و  زا  اه  نیا  دـننام  ابر و 

. دنوش یمن  يرای  تمایق  زور  هدرک و  توعد  شتآ  هب  هک  دراد  یماو  ینایاوشیپ  یتسود  هب  ار  نانآ 

هب لیمک ! يا  دنراد . يا  هیراع  نامیا  هک  یـشاب  یناسک  زا  هکنیا  زا  نک  يرود  راهنز  تابث ، یب  رادـیاپ و  تسا : مسق  ود  نامیا  لیمک ! يا 
هک یهار  زا  و  دربن ، فارحنا  يوس  هب  ار  وت  هک  ییوپب  ار  ینشور  هار  هک  ینامز  یشاب  راوتسا  ییوپ ) هر  رد   ) تسا راوازس  یتسار 
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( ماجنا  ) رد مه  یمازلا  و  تسین ، تابجاو  زا  یچیپرـس  يارب  یلاـجم  لـیمک ! يا  دـنکن . نوریب  میدرک  تیادـه  هتـشاد و  او  نآ  رب  ار  وت  اـم 
... . تسین تاّبحتسم 

ِیف ي�وـْقَّتلا  َّنِاَـف  ْمُهُؤاـُکب  َکَّنَّرُغَی  ـال  ِزیزَْعلا ! ِدـْبَع  َْنب  َِّیلَع  اـی  دوـمرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  ّیلع 
و  ) تسا لد  رد  يوقت  هک  یتسار  هب  دـهدن ، بیرف  ار  وت  دـننک ) یم  يرادـنید  هب  رهاـظت   ) اـه نآ  هیرگ  زیزعلادـبع ! نب  ّیلع  يا   (1) ِْبلَْقلا

(. درادن رهاظت  هب  يزاین 

هتمحرب هللا  مهدّمغت  هعیش  ياملع  هاگدید  زا  فّوصت  هفسلف و 

هاکـشم مالّـسلا .: هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : زیزعلادبع  نب  ّیلع  نع  هللادبع ، نب  دعـس  انثّدح  لاق : هللا  همحر  یبأ  :27 ح37  هعیشلا تافص  - 1
كردتـسم :67/286 ب56 و  راونـألا راـحب  وا : زا  ِْبلَْقلا . ِیف  ي�ْوقَّتلا  اَـمَّنِا  ْمُهُؤاـُکب ، َکَّنَّرُغَی  ـال  هللا :  دـبع  وـبأ  لاـق   12 لصفلا  44: راونألا

:11/265 ب20. لئاسولا
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ِتَعِـضُو َو  ٍدِحاو ، ٍدیعَـص  یف  َساّنلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َعَمَج  ِهَمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِا  دندومرف : مالّـسلا  امهیلع  قداص  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح 
مدرم همه  هللا  ترـضح  دوش  هک  تمایق  زور   (1) ِءادَهُّشلا ِءامِد  ی�لَع  ِءامَلُْعلا  ُدادِم  ُحَّجَُریَف  ِءامَلُْعلا ، ِدادِم  َعَم  ِءادَـهُّشلا  ُءامِد  ُنَزُوتَف  ُنیزاوَْملا ،

، دـنوش شجنـس  املع  هتـشون  نادیهـش و  نوخ  سپـس  دـنوش ، هداد  رارق  اهراک ) شجنـس  ي   ) اهوزارت و  دـیامن ، عمج  راومه  ینیمز  رد  ار 
. دنبای يرترب  نادیهش  نوخ  رب  املع  هتشون 

نع داـیز  نب  ورمع  نع  هللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  ّيرـصبلا  دّـمحم  نب  یّلعملا  يور  و  :4/398 ح5853 : هیقفلا هرـضحیال  نم  - 1
مهیلع هئابآ  نع  قداّصلا ، نع  ّیعشاجملا ، دانسإب  یـسوطلا : خیـشلا  یلامألا  زا  :2/16 ب8 ح35  راونألاراحب و  نامحّرلا .: دبع  نب  كردـم 

، ِءادَـهُّشلا ِءامِدـِب  ِءامَلُْعلا  ُدادـِم  َنِزُو  ِهَمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نع  مالّـسلا 
نع رورـسم ، نب  دّمحم  نب  رفعج  قودصلا :  خیـشلا  یلامألا  زا  :2/14 ب8 ح26 - راونألاراحب و  ِءادَهُّشلا .» ِءامِد  ی�لَع  ِءامَلُْعلا  ُدادـِم  ُحَّجَُریَف 
یبأ نع  نامحّرلا ، دبع  نب  كردم  نع  دایز ، نب  رمع  نع  هللا ، دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  ّيرـصبلا ، دّـمحم  نب  یّلعملا  نع  رماع ، نبا 

. هلثم مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداّصلا  هللا  دبع 
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نم رظن  زا  : » دنا هدومرف  موقرم  قحلا » قاقحا  تاقحلم  حرـش و   » هعوسوم رد  هّرـس  سّدق  یفجن  یـشعرم  نیّدلا  باهـش  دّیـس  دـیقف  هللا  هیآ 
قیمع يوجتسج  زا  تشادرب . كرت  نآ  ناینب  تخاس و  مدهنم  ار  نآ  ناکرا  اریز  تسا  بئاصم  نیرتگرزب  زا  مالسا  يارب  نایفوص  تبیصم 

ياه هقرف  نارـس  اب  رادـید  یپ  رد  نانآ  هدیـشوپ  ياهزار  نتفای  نانآ و  یفخم  بلاطم  زا  عالّطا  نانآ و  تاملک  ياـه  نادـیم  رد  شدرگ  و 
یلبش يرصب و  نسح  دننام  ّتنس  لها  زا  یهورگ  درک و  تیارس  مالسا  نید  هب  يراصن  نابهار  زا  درد  نیا  هک  دش  نشور  نم  رب  فّوصت ،

تفرگ و الاب  ناشراک  هکنیا  ات  درک ، تیارـس  هعیـش  هب  ناـنآ  زا  سپـس  دـنتفرگ ، ار  نآ  نارگید  دـینج و  يرهز و  سوواـط و  فورعم و  و 
. دنتشاذگن یقاب  رگید  گنس  يور  ار  یگنس  نید  ساسا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دش  هتشارفارب  ناشیاه  مچرپ 

دوجوم تدـحو )  ) یّتح دوجو و  تدـحو  هب  دـندرک و  تفلاخم  یلقع  ِيرطف  ماکحا  اب  دـندرک و  لیوأت  ار  ّتنـس  باتک و  صوصن  ناـنآ 
يزیچ هب  دندرک و  تموادم  دـنتخاس  یم  نانآ  ياسؤر  هک  لیطابا  رفک و  زا  هدـنکآ  داروا  رب  دـنتفرگ و  ههجو  تدابع  رد  و  دـندش ، مزتلم 

نآ یهاگ  تفای ، یم  همتاخ  پچ  تمس  هب  دش و  یم  عورـش  بلق  تسار  تمـس  زا  دندیمان و  یم  یبلق  ّیفخ  رکذ  ار  نآ  هک  دندش  دنبیاپ 
سوق هب  يدوعص  سوق  زا  لوزن  یهاگ  دندیمان و  یم  قلخ  هب  قح  زا  رفس  ار 
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تاّماط نیا  داد  هب  ادـخ  دـنا ، هدرک  ریبعت  يدوعـص  هب  یلوزن  سوق  زا  جورع  قح و  هب  قلخ  زا  رفـس  ناونع  هب  نآ  زا  هک  سکعلاب  یلوزن و 
... دسرب ریگارف ) ياه  تبیصم  )

دنک یم  هدافتسا  دوخ  کلـسم  جیورت  يارب  تسا  هّمئا  هب  بوسنم  هک  نانخـس  یخرب  زا  هک  مدید  تشاد  لضف  يوعد  هک  ار  نانآ  زا  یکی 
و هعیرّـشلا ] حابـصم   ] باتک هک  تسناد  یمن  طبـض  قیقحت و  عّبتت و  ملع و  رد  اونیب  نیا  وه و  نحن  نحن و  وه  اهیف  ٌتالاح  هللا  عم  انل  دننام 

... . تسا هتشذگ  راصعا  نایفوص  يدایا  هتخاس  هدش ، عمج  اه  نآ  رد  يرکنم  نانخس  نینچ  هک  نآ ، دننام 

زا دندید  دیاقع  رد  ار  نیمّلکتم  نّنفت  یتقو  نرق  نآ  نیدشرم  زا  یضعب  هدوب ، مراهچ  نرق  رد  اه  هاقناخ  نتخاس  فّوصت و  عویـش  یهگناو 
نآ دنتفرگ و  ار  ییاه  هلمج  ناتسرپ  تب  باتک و  لها  تاّیتوهال  زا  دندرک و  سابتقا  ار  يدعاوق  تاّیهلا  رد  وا  ناوریپ  سروغاثیف و  هفـسلف 

دوهش فشک و  ای  انف  ای  رقف  ای  نطاب  ای  تقیقح  ای  فّوصت  ملع  ار  نآ  هک  دندرک  لیدبت  یّصاخ  ملع  هب  دندروآرد و  مالـسا  سابل  هب  ار  اه 
دیسر و ارف  يدعب  ياه  نرق  مجنپ و  نرق  هکنآ  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا  و  دنتـشون ، اه  هلاسر  اه و  باتک  هنیمز  نیا  رد  و  دندیمان ،

هّوق اـب  توکلم  رد  فّوصت  يوعد  هّیبطق و  هّیثوغ و  تیـالو و  مسا  هب  اـت  دـنتفای  هداـمآ  ار  یعیـسو  نادـیم  فّوصت  لـها  ناـکریز  زا  یخرب 
دسر هچ  هّیسدق 
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. دندروآ تسد  هب  ّتیهولا  یّتح  تّوبن و  ماقم  نوچمه  یخماش  ماقم  نالهاج  نایم  رد  توسان  اب 

رایسب یپایپ  ياه  باتک  دنداد و  هعـسوت  ار  فّوصت  هفـسلف و  ماهوا ، اهایؤر و  لیح و  فشک  فرخزم و  تالیوأت  رب  ینبم  یتالاقم  اب  نانآ 
فراـعملا و ضراوعلا و  لـماک و  ناـسنا  تافـشاکم و  تاحـشر و  تاـحفن و  نآ و  حورـش  صوـصف و  تلـالد و  فّرعت و  باـتک  دـننام 

روهـشم ناشمان  درک و  ادیپ  رازاب  نانآ  يالاک  یتقو  دنتـشون ... تسا  انعم  یب  ًالماک  يایاضق  غورد و  تایاکح  زا  رپ  هک  هریغ  تالیوأتلا و 
سافنا ددعب  هللا  یلا  قرطلا  " یلعج ثیدح  اب  ار  ناگلفـس  ماوع و  دـندش و  میـسقت  فلتخم  ياه  هتـسد  اه و  هقرف  هب  دـش  مرگ  ناشرازاب  و 

زا ار  امـش  ام و  دـنک و  ظفح  فّوصت  هفـسلف و  نافرع و  ناگدـنفاب  ياه  يراکبیرف  زا  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  دـندرک ... لاـفغا  قئـالخلا "
، دـهد رارق  دنـسانش ؛ یمن  نانآ  زج  ار  یـسک  دـنروآ و  یم  يور  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  هللا  لوسر  تیب  لها  هناتـسآ  هب  هک  یناسک 

(1) «. نیمآ نیمآ 

هدساف دـئاقع  زا  دـننک ... یم  قالطا  شناگدـنب  رب  ار  لاعتم  دزیا  هّیفوص  هدومرف :  2/17: هّیفوص هقیرط  لاطبا  رد  هیتاریخ  فیرـش  باتک  رد 
هب نارتقا  اب  ناگدنب ؛ رب  تسادخ  قالطا  زیوجت  ناشیا 

يوون دـیلقت  يزاریـش  ياردـصالم  هفـسالف و :... هّیفوص و  هاگدـید  زا  قشع  180: هّیفوّصلا حیاضف  185 1/183: ّقحلا قاقحإ  تاـقحلم  - 1
عرّـشلا یلع  ًاّدر  هدومن و  قوشعم  هب  هطاول  لوخد و  لیبقت و  هسمالم و  هقناعم و  نیـسحتو  زیوجت  هدوزفا و  ار  روبنط  رد  همغن  هکلب  هدومن ،

هتفگ نینچ  شرافـسا  مراهچ  دّلجم  رخاوا  رد  سپ  هتخاس ، ّبترم  نآ  رب  هّیمَکِح  همیظع  دیاوف  فیخـس ، ثیبخ  لعف  نیا  يارب  زا  فیرّـشلا 
هکنیا نآ و  ّتیهام  رد  قشع ، نیا  رد  دـنا  هدرک  فالتخا  هک ! نادـب  ناخرلگ ، نادرما  اب  ناناوج  يزاب  قشع  نایب  رد  تسا  یلـصف  نیا  هک :

 . بوخ
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یتّبج یف  سیل  و  (، 1/137: ءایلوألا هرکذت   ) نودبعاف انا  الا  هلا  ال  هک : دیزیاب  زا  تشذگ  هکنانچ  نآ ، زا  یقیقح  ینعم  هدارا  هدّـکوم  نئارق 
هفحت  ) نــالف یلإ  هللا  نـم  جــالح :  لوـق  و  (، 176 / 1: ءایلوالا هرکذـت   ) ینأـش مظعأ  اـم  یناحبـس  و  (، 1/140: ءاـیلوالا هرکذـت   ) هللا يوس 
يولوم هکنانچ  دومن ، برـش  لکا و  كرت  لاس  شـش  ات  هدرک ، ییادـخ  يوعد  یناتـسهد  دّـمحم  یخا  هک  تشذـگ  زین  و  (، 408: رایخالا

: هتفگ

بیتع زا  یسوم  يوس  قح  زا  دمآ 

بیجز هدید  وت  هام  عولط  ياک 

يدزیا رون  هب  مدرک  تقرشم 

يدمان متشگ  روجنر  مقح  نم 

هدوزفا و ار  روبنط  رد  همغن  هکلب  هدومن ، يوون  دـیلقت  يزاریـش  ياردـصالم  هفـسالف و :... هّیفوص و  هاگدـید  زا  قشع  180: هّیفوّصلا حیاضف 
، فیخس ثیبخ  لعف  نیا  يارب  زا  فیرّشلا  عرّشلا  یلع  ًاّدر  هدومن و  قوشعم  هب  هطاول  لوخد و  لیبقت و  هسمالم و  هقناعم و  نیسحتو  زیوجت 

: هک هتفگ  نینچ  شرافسا  مراهچ  دّلجم  رخاوا  رد  سپ  هتخاس ، ّبترم  نآ  رب  هّیمَکِح  همیظع  دیاوف 

بوخ هکنیا  نآ و  ّتیهام  رد  قشع ، نیا  رد  دنا  هدرک  فالتخا  هک ! نادب  ناخرلگ ، نادرما  اب  ناناوج  يزاب  قشع  نایب  رد  تسا  یلصف  نیا 
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ناراک هزره  راک  زا  دنا و  هدرمش  هلیذر  لاصخ  زا  دنا و  هدرک  تّمذم  ار  نآ  امکح  زا  یـضعب  سپ  مومذم ، ای  تسا  حودممو  دب ، ای  تسا 
ار نآ  تیاغ  فرش  ناقـشاع و  نساحم  نآ و  حدم  تسا و  هّیناسفن  لیاضف  هلمج  زا  هک  دنا  هتفگ  رگید  یعمج  و  دنا . هتـسناد  ناراک  یب  و 

یناسفن ضارما  زا  يا  هفئاط  و  دـنا ، هتـشگن  شتایاغ  بابـسا و  َلَلحم و  تیهام و  رب  فقاو  دـنا و  هدومن  فّقوت  یخرب  و  دـنا . هدومرف  نایب 
(1). هتفگ یهلا  نونج  ار  نآ  یتعامجو  دنا ، هتسناد 

و دسج ، رد  لثامُم  تروص  ای  لکاشم  يوس  هب  ار  شبحاص  دناشک  یم  هک  سفن  رد  تسا  یـشهاوخ  اوه و  قشع  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  و 
علاط و رد  دـنوش  قفّتم  هک  یـصخش  ود  ره  هک : دـنا  هتفگ  دـنا و  هتـسناد  تدالو  تقو  رد  قوشعم  قشاـع و  قفاوت  ار  قشع  أـشنم  یهورگ 

نیا رد  تسا  ناـمّجنم  فورعم  هک  يروما  تاـثّلثم و  لـثم  تارظن  لاوحا و  یـضعب  رد  دـنوش  قـفّتم  ناـشعلاط  جرب  رد  اـی  هراتـس  هجرد و 
(2). داّحتا هب  تسا  قوش  طارفا  قشع  هک : دنا  هتفگ  یضعب  و  قشاعت . رفن  ود  نایم  دسر  مه  هب  تروص 

هظحالم قینا و  رکف  قیقد و  رظن  نآ  رب  دنک  یم  تلالد  هچنآ  و 

.7/171: رافسا - 1
.176 / 7: رافسا - - 2
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هلیمج تروص  سنج  زا  دیدش  ذاذـتلا  ینعی  قشع  هک  تسا  نیا  نآ ، هّیمَکِح  تایاغ  هیلاع و  يدابم  هّیلک و  بابـسا  زا  قشع  هب  هقّلعتم  روما 
رد تعیبط  روما  ریاس  دـننام  دوجوم  تسا  يزیچ  نوچ  اه  بیکرت  یبوخ  اهوضع و  بساـنت  و  هفیطل ، لیامـش  بحاـص  هب  هطرفم  ّتبحم  و 

دیاوف حـلاصم و  نآ  رب  دوش  یم  ّبترتم  هک  تسا  هّیهلا  رّرقم  روما  هلمج  زا  نآ  هّتبلا  سپ  نآ ، رد  عّنـصتو  فّلکت  نودـب  مدرم  رثکا  سوفن 
تیاـغو دـیاوف  ّبترت  يارب  زا  هلـضاف  يداـبم  زا  دوش  یـشان  هک  یتروص  رد  ًاـصوصخ  دوب ، دـهاوخ  دومحم  بوخ و  راـچان  سپ  هّیمَکِح ،

. هفیرش

بادآ و هفیطل و  ياـه  تعنـص  هفیرـش و  موـلع  میلعت  ناـشیا  يارب  زا  هک  ار  یمدرم  سوـفن  رثـکا  میباـی  یم  هک  تسا  نآ  سپ  يداـبم  اـّما 
هک تسه  هعیدـب  بادآ  هبیجع و  عیانـص  و  هبیرغ ، مولع  ناشیا  رد  هک  یموق  ره  مور و  ماش و  قارع و  سراـف و  لـها  لـثم  تسا  تاـضایر 
عبط و  فیطل ، بلق  هک  ار  یسک  میبای  یمن  ام  و  تسا ، ندیدنسپ  ار  قوشعم  لکش  و  ندمآ ، شوخ  شأشنم  هک  قشع  نیا  زا  دنتـسین  یلاخ 

بولق هیـساق و  سوفن  میبای  یم  نکل  شرمع ، تاقوا  رد  قشع  ّتبحم و  نیا  زا  دشاب  یلاخ  دشاب ، هتـشاد  میحر  سفن  قیقد و  نهذ  قیقر و 
مدرم رثکا  هک  دنتـسین  نیا  ریغ  و  قشع ، ّتبحم و  عون  نیا  زا  یلاخ  نایگنرف  ناـکرتو و  بارعا ، دارکا و  زا  ار  قلخ  دـب  ياـه  عبط  هیناـج و 

هب نانز  و  نانز ، هب  نادرم  قشع  ّتبحم و  هب  دنا  هدرک  افتکا 
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، ناشیا دالوا  جاتن و  لیصحت  تهج  زا  ناویح ، سنج  ریاس  عبط  رد  تسا  زوکرم  هکنانچ  ناشیا ، نایم  عامج  حکانت  لوصح  يارب  زا  نادرم 
. تسا عون  سنج و  تروص  ظفح  لسن و  ياقب  نآ  زا  ضرغ  هک 

رب دوش  یم  ّبترتم  هک  تسا  تضایر  عبط و  تفاطل  نآ  سپ  امکح ، القع و  اـفرظ و  رد  دوجوم  قشع  نیا  رب  هبّترتم  هدـیاف  تیاـغ و  اـّما  و 
نایب تغل و  وحن و  لیبق  زا  هّیئزج  مولع  هب  ناش  میلعت  ناشراوطا و  قالخا و  بیذهت  و  نادرما ، تیبرتو  نارسپ ، بیدأت  زا  نارکیب  عفانم  نآ 
هّـصق و  شکلد ، ياهادص  شوخ و  ياه  همغن  و  هفیطل ، راعـشا  و  هدیمح ، بادآ  هقیقد و  ياه  تعنـص  اه و  بسک  و  نآ ، ریغ  هسدنه و  و 

تیبرت و زا  ءانغتـسا  زا  دعب  ناکدوک  هک  اریز  تالامک ، زا  اه  نیا  ریغ  تایاور و  ثیداحا و  و  بیرغ ، بیرفلد و  تایاکح  و  بیجع ، ياه 
، تمحرم تّقفـش و  رظن  هب  ناشتافتلا  هّجوت و  نسح  هب  و  نامّلعم ، ناداتـسا و  میلعت  تیبرت و  هب  دـنا  جاـتحم  زونه  نارداـم  ناردـپ و  میلعت 

قـشع نآ  هک  ار ، تروص  شوخ  نادرما  ّتبحم  قشع و  راـبک  سوفن  رد  تسا  هدرک  قـلخ  راـگدرورپ  فـطل  تیاـنع و  تهج  نیا  زا  سپ 
و ناشتقلِخ ، رد  هدوصقم  تیاغ  هب  ناشیا  ندیناسر  ناکدوک و  هصقان  سوفن  لیمکت  بیدأت و  يوس  هب  نادرم  يارب  زا  دوش  ثعاب  یعاد و 

هفیطل سوفن  رد  قشع  نیا  ّتِلبِج  تقلخ و  رد  راچان  سپ  افرظ ، املع و  رد  ار  قشع  نیا  دومرف  یمن  قلخ  یلاعت  قح  هّتبلا  دوب  یمن  نیا  رگا 
و
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هب و  میناد ، یم  هکنانچ  تسه ، هحیحـص  تیاغ  و  هحجار ، تعفنم  همیخف و  تمکح  و  همیظع ، هدـیاف  نیگنـس ، تخـس و  ریغ  مرن  ياه  لد 
هلمج زا  دوب  دـهاوخ  دودـعم  ناـسنا  عوـن  رد  قـشع  نیا  دوـجو  هّتبلا  سپ  روکذـم ، قـشع  رب  ار  هروکذـم  راـثآ  ّبترت  مینیب  یم  نیعلا  يأر 

. تائّیس لیاذر و  زا  هن  تانسحو  لیاضف 

لاـمج رادـید  قوش  نآ  هک  ّمه  کـی  زا  رگم  ییاـیند  مومه  عیمج  زا  ار  قشاـع  سفن  دزاـس  یم  غراـف  قشع  نیا  هک  مسق  مدوخ  رمع  هب  و 
: نیت هروس  رد  نآ  هب  تسا  هدومرف  هراشا  هکنانچ  تسه ، یئادـخ  لالجو  یهلا  لامج  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  تسا  رادـلد  قوشعم  راسخر 

یمدآ تقلخ  وْدـب  بتارم  زا  دـعب  زینو  یتروص ، یمادـنا و  نیرتهب  رد  ار  ناـسنا  میدـیرفآ  ینعی  ٍمیْوقَت » ِنَسْحأ  یف  َناـْسنإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقلو  »
نیرتهب هک  ییادـخ  اداب  دـنلب  سپ  رگید ، قلخ  ار  ناسنا  میدـیرفآ  سپ  ینعی : َنیِقلاْخلا » ُنَسْحَا  ُهللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهاـنأَْشنَا  َّمث  : » هدومرف

لاثم تروص  و  تسا ، نطاـب  ناونع  رهاـظ  هک  اریز  هقطاـن ، سفن  اـی  دـشاب ، هلماـک  رهاـظ  ِرگید  تروص  قلخ  زا  دارم  هاوخ  تسا ، یقلاـخ 
. تسا تقیقح  هرطنق  زاجم  و  شتافص ، اب  تسا  سفن  هنومن  دراد  هچنآ  اب  ندب  و  تقیقح ،

ندیدنسپ و نیمه  هکلب  دشابن ، یناویح  توهش  یتدایز  شأشنم  هاگره  یناسنا  صخش  يارب  زا  یناسفن  قشع  نیا  تهج  نیا  زا  و 
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هلمج زا  دشاب  شا  هزمغ  زان و  و  تاکرح ، بسانت  و  قالخا ، نسح  و  جازم ، لادـتعا  وا و  ِیبیکرت  شوخ  قوشعم و  تروص  ِندـمآ  شوخ 
یم هاگآ  هفیرش  روما  كاردا  رب  ار  سفن  و  دنک ، یم  دُنت  ار  نهذ  كزان و  ار  لد  قشع  نیا  و  دوش ، یم  هدرمش  هدیمح  لیاصخ  لیاضف و 

، دزاس

تّفع اب  قشع  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  و  يزاب . قشع  قشع و  هب  رما  لّوا  رد  ار  دوخ  نادیرم  ناگرزب  خـیاشم و  دـنا  هدرک  یم  ببـس  نیا  هب  و 
و ار .» لامج  دراد  یم  تسود  هک  تسا  لیمج  یلاـعت  قح   » هک تسا  دراو  راـبخا  رد  و  بلق ، ریونت  سفن و  فیطلت  يارب  تسا  یببـس  رتهب 

«. ًادیهش تام  تامف  متکف  ّفعف  قشع  نم  : » هک دنا  هتفگ  یضعب 

زا شتّذل  رثکا  و  تقیقح ، هّدام و  رد  قوشعم  سفن  اب  تسا  قشاع  سفن  تهباشم  شأشنم  یناسنا  قشع  هک : تسا  نآ  ماقم  نیا  لیـصفت  و 
، تسا یندب  توهـش  شأشنم  هک  تسا  نامه  یناویح  قشع  شدوخ و  دزن  تسا  یبوخ  راثآ  هکنآ  رابتعا  هب  تسا  قوشعم  لیامـش  لکش و 

يروما اه  نآ  هکنآ  رابتعا  هب  تسوا  لاخ  ّطخ و  لاکـشا و  گنر و  قوشعم و  رهاـظ  زا  قشاـع  تّذـل  ِرتشیب  و  تسا ، یمیهب  تّذـل  بلط  و 
نراقم رثکا  رد  توهـش و  تایـضتقم  زا  یناث  و  تسا ، سفن  يافـص  تفاطل و  نایـضتقم  زا  لّوا  رد  یمیهب  هک : تسا  یهیدـب  یندـب ، تسا 

قیبش و نّیل و  ار  سفن  هک  لّوا  فالخ  هب  ار ، یناسنا  هقطان  هّوق  رم  تسا  یناویح  تّوق  مادختسا  نآ  رد  و  تسا ، روجف  قسف و 
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همه و  دزاس ، یم  نادرگور  قوشعم  ریغ  زا  و  دراد ، یمزاـب  هّیویند  لاغـشا  زا  و  دـنادرگ ، یم  بلق  ّتقر  هیرگ و  نوخ و  ْدـجَو و  بحاـص 
(1). دنادرگ یم  قوشعم  ّمه  رد  رصحنم  ار  شمومُه 

ار ناشّمذ  دـنا و  هدرمـش  ناراک  هزره  راک  زا  ار  نآ  دـنا و  هدومن  قشع  تّمذـم  هک  یناسک  رب  نعط  هب  تسا  هدـیناسر  ار  شمالک  هکنآ  ات 
(2)  ، هتخاس هفیطل  رارسا  هقیقح و  روما  رب  عالّطا  مهف و  مدع  رب  ینتبم 

قـشاع لاح  رهاظ  هظحالم  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دنا  هتـسناد  یهلا  نونج  ای  یناسفن  ضرم  ار  قشع  هک  یناسک  هک  تسا  هتفگ  نآ  زا  دعب 
ریغ ندیشک و  دنلب  دنت و  ار  ْسَفَن  نتفر و  يدوگ  هب  مشچ  ندب و  يرغال  نت و  فعض  سفن و  بارطضا  بش و  مامت  يرادیب  زا  دنا  هدومن 
لاح و  تسادوس ، ءالیتسا  جازم و  داسف  قشع  أشنم  هک  دنا  هدرک  نامگ  اه  نیا  سپ  دوش ، یم  ناگناوید  ضراع  ًابلاغ  هک  يروما  زا  اه  نیا 

(3). تسا سکع  رب  رما  هکلب  تسا  نینچ  هن  هکنآ 

اعد و رگم  دنا  هتفاین  نآ  هجلاعم  يارب  زا  ییاود  هک  تسا  نیا  تهج  زا  دنا  هدرک  نامگ  یهلا  نونج  ار  قشع  هک  یناسک  نینچمه  و 
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امکح و هقیرط  هک  نانچ  نایّنج ، نانهاک و  نانابهر و  زا  تاذیوعت  تامـسلط و  نتفرگ  و  ارقف ، رب  هقدص  زامن و  و  ادخ ، هاگرد  هب  هثاغتـسا 
یم دوخ  تادابع  لکیه  هب  ار  وا  دنتشگ  یم  سویأم  وا  يافـش  زا  ای  دندش ، یم  زجاع  يرامیب  ياوادم  زا  نوچ  هک  تسا ؛ هدوب  نانوی  ءاّبطا 
نآ نوچ  سپ  دندرک ، یم  افش  بلط  اعد و  ياعدتسا  نابهر  رابحا و  زا  و  دنتـشک ، یم  ینابرق  دندرک و  یم  قّدصت  زامن و  هب  رما  دندرب و 

(1). دندیمان یم  یهلا  نونج  ار  ضرم  و  ییادخ ، يافش  یهلا و  بلط  ار  نآ  تفای  یم  افش  رامیب 

هک تسا  نآ  شلیـصفت  تسا و  لمجم  ناشمالک  نکل  دـنا  هتفگ  بوخ  دـنچ  ره  دـنا  هتـسناد  داّحتا  هب  قوش  طارفا  ار  قشع  هک  یناسک  و 
جازتما هب  دسر  یم  مه  هب  مسج  ود  نایم  داّحتا  یهاگ  هک  اریز  تسا ؟ داّحتا  زا  مسق  مادک  صخـش  ود  ندش  یکی  ینعی  داّحتا  نآ  زا  دارم 

عوقو ضرف  رب  و  تسا ، عنتمم  سفن  ود  رد  داّحتا  زا  عون  نیا  لوصح  نیبگنا و  هکرس و  جازتما  زا  نیبجنکـس  دننام  رگیدمه  رد  طالتخا  و 
ناشقـشع شتآ  دوش و  یمن  لصاح  ناشدوصقم  لاصّتا  نیا  هب  ًانیقی  سپ  ًالثم ، باوخ  تلفغ و  تلاح  رد  قوشعم  قشاـع و  ناـیم  لاـصتا 

تسا سفن  تافص  زا  تشذگ  هکنانچ  قشع  هکنآ  رابتعا  هب  دنیشن ؛ یمن  ورف 
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ثحابم رد  میدرک  نایب  هک  تسا  نامه  اجنیا ، رد  داّحتا  زا  دارم  زا  دیآ  یم  تسرد  دوش و  یم  رّوصتم  هچنآ  هکلب  تسوپ ، هن  تشوگ و  هن 
، لعفلاب تاسوسحم  تروص  اب  هکردم  هساّسح  سفن  داحتا  اب  لعفلاب  لقع  تروص  اب  هلقاع  سفن  داّحتا  زا  لوقع  لقع و 

؛ رظن رتاوت  هدهاشم و  رارکت  زا  دعب  ینعم  نیا  لوصح  و  قوشعم ، تروص  اب  قشاع  سفن  داّحتا  تسا  حیحـص  نکمم و  ینعم  نیاربانب  سپ 
، قشاع تاذ  رد  ددرگ  یم  جردنم  رضاح و  لّثَمتم و  قوشعم  تروص  هک  يّدح  هب  ات  قوشعم  لیامش  لکش و  رد  تسا  رکذ  رکف و  تّدش 

هکنانچ تسا . لیلد  نآ  رب  ناقشاع  تایاکح  رد  و  تسین ، نآ  رد  راکنا  لاجم  مهف  بحاص  يارب  زا  هک  تسا  هحضاو  روما  هلمج  زا  نیا  و 
درک یم  ادن  ار  وا  دش و  یم  رـضاح  شا  هقوشعم  هک  يّدح  هب  دوب  قشع  رد  قرغتـسم  تاقوا  یـضعب  رد  يرماع  نونجم  هک  دـنا  هدرک  لقن 

(1). وت زا  وت  قشع  هب  مینغتسم  نم  تفگ : دشن و  تفتلم  وا  هب  نونجم  سپ  یلیل ! منم  نونجم  يا  هک 

مولعم هکنانچ  تسا ، ضرعلاب  قوشعم  تروص  بحاص  رگید و  رما  هن  تسا  قوشعم  هلـصاح  تروص  ناـمه  هقیقحلا  یف  قوشعم  هک  اریز 
زا جراخ  هک  نآ  ریغ  هن  تسا  هّیملع  تروص  نامه  تاّذلاب 
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هکنانچ قوشعم ، ندب  مسج و  روضح  هب  تسین  جاتحم  هک  یتأیه  هب  قوشعم  تروص  اب  قشاع  سفن  داّحتا  دش  حیحـص  سپ  دشاب ، رّوصت 
: هتفگ رعاش 

اندب انللَح  ناحور  نحن  انأ  يوهأ  نم  يوهأ و  نم  انأ 

(1) انرصبأ هرصبأ  اذإ  هترصبأ و  انرصبأ  اذإف 

ار وا  نم  نوچ  و  منیب ، ار  وا  نم  دـنیب  ارم  وا  هک  تقو  ره  سپ  بلاق ، کی  رد  میناج  ود  اـم  تسا ، نم  مقوشعم  مقوشعم و  ناـمه  نم  ینعی 
. دنیب ارم  وا  منیب 

هّیناحور روما  داّحتا  نیا  میدومن و  قیقحت  هک  یقیرط  هب  رگم  دوش  یمن  رّوصتم  زیچ  ود  نایم  داّحتا  هکنآ  دـنامن  یفخم  هتفگ : نآ  زا  دـعب 
هّـسامم تجزامم و  ترواجم و  هب  داّحتا  هکلب  تسا ، تاعنتمم  زا  اه  نآ  رد  داّحتا  سپ  تاّینامـسج  ماسجا و  اّما  و  هّیناسفن ، لاوحا  تسا و 

تهج ود  زا  ددرگ  یمن  لصّتم  یتاذ  هب  یتاذ  هئـشن  نیا  رد  دـسر و  یمن  یلاـصو  ملاـع  نیا  رد  هک  تسا  نآ  قیقحت  هب  هکلب  سب ، تسا و 
دوقفم یئزج  ره  هکنآ  ببـس  هب  نادـقف  تبیغ و  رب  تسا  لمتـشم  هک  دـناد  دـنک  دوخ  رما  قیقحت  هب  نوچ  لصّتم  دـحاو  مسج  هکنآ  یکی 

نیع یش ء  کی  ءازجا  نایم  لاصّتا  نآ  سپ  تسا ، قیفر  وا  اب  هک  رگید  ءزج  زا  تسا 
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. اهنآ نایم  تسا  لاصفنا 

، مسج تاذ  تسا و  تقیقح  زا  جراخ  حطـس  مهاب و  اـه  نآ  حطـس  رد  یقـالت  هب  رگم  مسج  ود  ناـیم  لاـصتا  تسین  نکمم  هکنآ  رگید  و 
، وا مسج  ای  تسا ، قشاع  سفن  زیچ  نآ  هکنآ  رابتعا  هب  قوشعم  تاذ  هب  قشاع  زا  يزیچ  لاـصّتا  دوب  دـهاوخن  نکمم  تروص  نیا  رد  سپ 

لخادت هلاحتـسا  هب  رظن  مّود  نینچمه  و  ضارعا ، لاقتنا  هلاحتـسا  رابتعا  هب  تسا  لاحم  مّیـس  و  وا ، ندب  ای  وا ، سفن  ضراوع  زا  یـضرع  ای 
. درادن يا  هدیاف  تایاهن  فارطا و  یقالت  دّرجم  ماسجا و 

ندـب کـی  سپ  دـش ، دـهاوخ  وا  سفن  یندـب  هب  دوـش  لـصّتم  یـسفن  هک  مینک  ضرف  هاـگره  هکنآ  تهج  هب  تسا ، لاـحم  زین  نینچمه  و 
دوش لصاح  تسا  وا  اب  تبحـص  قوشعم و  برق  هک  شـشهاوخ  قشاع  يارب  زا  تهج  نیا  زا  و  تسا ، عنتمم  نآ  دوش و  سفن  ود  بحاص 

شهاوخ دـمآ  لمع  هب  وا  يارب  زا  نیا  زین  نوچ  و  دـشابن ، ناـشیا  اـب  يرگید  هک  تسا  تولخ  رد  تبحاـصم  نآ  هک  دـنک  رتـالاب  شهاوخ 
گنت ار  رگیدمه  يریگ و  لغب  ار و  قوشعم  هب  هطاول  لوخد و  دنک  شهاوخ  دوش  رّسیم  زین  نیا  نوچ  و  دیامن ، قوشعم  ندیسوب  هقناعم و 

مک شبلق  ترارح  قشاـع و  قوش  اـه  نیا  همه  لوصح  اـب  و  ناـکما ، ّدـح  ياـهتنم  هب  ندـیناسر  مه  هب  ار  حراوج  ندـب و  عیمج  و  نتفرگ ،
نیا نآ  رد  یّمل  ببس  و  دوش ، رتشیب  شبارطضا  رتدایز و  شقوش  هکلب  دوشن ،
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سفن هک  يزیچ  ماسجا  ملاع  رد  دوش  یمن  تفاـی  هکلب  ندـب ، زا  يزیچ  تشوگ و  ناوختـسا و  نیمه  تسین  هقیقحلا  یف  بوبحم  هک  تسا 
(1). ملاع نیا  ریغ  رد  هّیناحور  تسا  یتروص  هکلب  دنک ، نآ  شهاوخ  دوش و  نآ  قئاش 

يزاب قشع  ناحجر  تلیـضف و  يزاجم و  قشع  حدم  رد  تسا  رهاظ  شمالک  هک : دنامن  یفخم  و  راصتخا . لیبس  رب  رافـسا  مالک  دش  مامت 
« اردـص  » دـنُخآ هچنآ  هب  رظن  و  نادرما ، اب  لوخد  هطاول و  هسمالم و  ندیـسوب و  هقناعم و  تولخ و  زا  نآ  رب  تاـعّرفتم  تاـیاغ و  زیوجت  و 
قحس و زاوج  تلیـضف و  تایاغو  يدابم ، نسح  و  هّیقلخ ، ّتیّلبج  هّیلقع و  تمکح  زا  يزاجم  قشع  زاوج  تلیـضف و  راهظا  يارب  زا  دومرف 

، دسر یم  زین  انز 

یم نارتخد  نانز و  و  نادرم ، اب  نادرم  و  نانز ، اب  نانز  هب  تبـسن  ًافرح  ًاـفرح  هنیعب  هتفگ  نادرما  اـب  نادرم  قشع  باـب  رد  ار  هچنآ  هک  اریز 
میلعت زا  ءانغتـسا  زا  دـعب  نامّلعم  ناداتـسا و ز  بیدأت  میلعت و ز  هب  ناـشیا  زا  کـی  ره  جاـیتحا  هب  رظن  ناـصقن ، رـسک و  نودـب  تفگ  ناوت 

نانز و نایم  قشاعت  هکلب  نامدرم ، رثکا  نایم  هقحاسم  انز و  عوقو  ناشیا و  همه  رد  يزاجم  قشع  ّتیّلبج  و  ناردام ، ناردپ و 

.179 - 7/171: رافسا - 1
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یم موهفم  نونجم  یلیل و  و  اخیلز ، فسوی و  تایاکح  زا  و  مولعم ، عّبتت  زا  هکنانچ  نادرما ، اـب  نادرم  قشع  زا  تسا  رهـشا  فرعا و  نادرم 
. ددرگ

هدومن حیرـصت  نایّنـس  نایعا  زا  یعمج  دشاب  قشع » نم   » ثیدح هک  ار  ناشیا  دنتـسم  نآ  رب  هوالع  و  قشع ]» نم   » ثیدح ندوب  یگتخاس  ]
اّما هک : نومـضم  نیا  هب  هتفگ  ءاّدلا » ءاود   » باتک رد  یماش  رکب  یبا  نب  دّمحم  هللادبع  وبا  مالـسالا  خیـش  سپ  نآ ، عضو  بذـک و  هب  دـنا 
زا هک  وا  رب  ار  ثیدح  نیا  مالـسا  ظاّفُح  دنا  هدومن  راکنا  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا ، دیعـس  نب  دیوس  شدنـس  رد  هک  قشع »... نم   » ثیدـح

ثیدـح  ) تاعوضوم رد  ار  نآ  يزوجلا  نب  جرفلاوبا  و  هرکذـت ، رد  رهاـط  نبا  و  هریخذ ، رد  یقهیب  و  لـماک ، رد  يدـع  نبا  دـنا  هلمج  نآ 
هک هتفگ  و  دـنا ، هدومن  یم  ثیداحا  باب  رد  لهاست  لامک  هک  نآ  دوجو  اب  هدومن  راکنا  ار  نآ  مکاح  هللادـبعوبا  و  هدرمـش ، یلعج ) ياه 

ساّبع نبا  مالک  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  قح و  هک  میوگ  یم  نم  هک  هتفگ  مالـسالا  خیـش  سپ  دـیوسزا  منک  یم  بّجعت  نم 
دـش مامت  . ) ناربمغیپ مالک  هب  درادن  تهابـش  نآ  تسا و  هدـیناسر  هدومن و  عفر  تلاسر  ترـضح  هب  هک  دـیوس  تسا  هدرک  طلغ  و  تسا ،

( هّیفوّصلا حیاضف  نتم 

هباتک یف  هللا  همحر  ّینیسحلا  هللا  همعن   46-45: هّیرشع انثإلا 
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اولقن مهورکنأ و  هعیشلا  عیمج  هّیفوصلا و  اورکنأ  هعامجلا  هّنسلا و  لهأ  رثکأ  و  هّیفوصلا : بهذم  ثحب  یف  نایدألا  للملا و  یف  هفّنص  يذلا 
ریغل اوزّوجی  مل  هجو  یلإ  همیظعلا  هغلابملا  قیرطب  مهیلع  ّدرلا  مهرفک و  یلع  هعیـشلا  ّلک  و  لاق : نأ  یلإ  مهتّمذـم  یف  ثیداـحأ  مهتّمئأ  نع 

. مالّسلا مهیلع  مهتّمئأ  نع  هریثک  ثیداحأ  ینعملا  اذهب  اوور  هّیفوصلاب و  هیمستلا  هرورضلا 

مهبهاذـم لاـطبإ  یف  فّنـص  مهتلالـضب و  حّرـصو  مهرفکب  لاـق  ءاـملعلا و  نم  مهیلع  ّدر  نم  ضعب  یلإ  هراـشإ  ماـقملا  اذـه  یف  رکذـنل  و 
مهریغ و هقفاوم  نم  مولعم  وه  ام  عم  عازنلا  عفتری  عامجإلا و  داقعنا  رهظی  انه  نم  تاـّفلؤملا و  ضعب  یف  مهیلع  ّدرلل  ضّرعت  وأ  تافّنـصملا 

. رشع ینثإلا  یلع  مهیلإ  راشملا  ءاملعلا  رکذ  نم  رصتقنل  الصأ و  مهل  فلاخم  روهظ  مدع 

باتکلا اذه  نم  لقن  دق  جالحلا و  باحصأ  یلع  ّدرلا  باتک  فّنص  دق  ّهنإف  هّرـس  سّدق  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفملا  خیـشلا  لّوألا :
مّدـقت دـق  امهریغ و  خیـشلا و  ّیـشاجنلا و  تسرهف  یف  امک  هبتک  دادـعت  هتمجرت و  یف  هورکذ  دـق  هّیفوصلا و  یلع  ّدرلا  یف  فّنـص  نم  ّلک 

. یلاعت هللا  ءاش  نإ  هب  بسنأ  وه  عضوم  یف  هنم  رخآ  ضعب  یتأی  هنع و  لقن  ام  ضعب 

اریثک ّنأ  هللا  كدّیأ  ملعا  هیف : لاق  ّهنأ  انئاملع  ضعب  هنع  لقن  دقو 
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ایندـلا لکأی  اناودـع  ارفک و  نطبی  انامیإ و  یقت و  نلعی  حـیبق  لعفلا  نم  نطاب  حـیلم و  لوقلا  نم  رهاظ  یلع  همامإلاب  لـئاق  ملاـعلا  اذـه  نم 
كامهنا انیأر  اّمل  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لآل  ادانعو  هللا  نید  یف  اداحلإ  نینمؤملا  نم  نیفعـضتسملا  یلع  هبـشلا  لخدی  نیدلاب و 

مهضارعإب اوضرعی  هالاغملا و  یف  مهماهیإب  اوّریغی  الئل  مهلاوقأ  ّدر  مهلالـضإ و  ّدس  یلإ  انهّجوت  هیجانلا  هقرفلا  ءافعـض  ءاوغإ  یف  هّیجالحلا 
نع اوسکن  اوبکن و  نیذلا  جالحلا  باحصأ  یلع  ّدرلا  باتکب  یّمسملا  باتکلا  اذه  نم  لّوألا  ربخلا  همّدقم  یف  ّرم  امک  هاجنلا  کلـسم  نع 

(. یهتنا  ) هدیقعو العف  هتوادع  یف  اوغلاب  هدیکم و  الوق و  هللا  ّبح  یف  اوّحلأ  نیذلا  جاهنملا و 

هردق و هلالج  عم  هیف  نونعطی  هیلع و  نوعّنشی  هّیفوصلا  ءالؤه  يرت  بابلا  اذه  نم  هوحتف  ام  ّدسو  باتکلا  اذهل  دیفملا  خیشلا  فیلأت  لجألو 
. هتلزنم عیفر 

دیدح نم  ًانیصح  ًانصح  مانملا  یف  يأر  مکجالح  ّنأ  مکبتک  یف  مترکذام  مکتایرتفم  مکتبوذکا و  نم  :2/121و  يدهلاهّمئأ هعیشل  ایادهلا 
ناینبلاو نیـصحلا  نصحلا  اذـه  لثم  یف  للخلاو  هبقثلا  هذـه  ام  مانملا  یف  لأسف  هدـحاو ، هبقث  يوس  هیف  لـلخ  ـال  ءامـسلا ، یلإ  ضرـألا  نم 

للخلا يوس  اهیف  للخ  هعیرشلا ال  نصح  اذه  هل : لیقف  صوصرملا ؟
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. كدسج نم  عوطقملا  کسأرب  الإ  ّدسی  و ال  کناسل ، نم  اهیف  عقی  يذلا 

للخ جالحلا  لثم  لوق  لثم  ّنأ  مکراکنإ  نیع  یف  متررقأ  دق  و  ّیقاتسرلاک !؟ هب  رارقإلا  نیع  مکرفک  مکراکنإ  ّنأ  یکّونلا  اهتّیأ  مترعـش  امأ 
قّرفی فیک  مأ  نیلصاولا ؟ لب  نیبّرقملا  نم  وه  نم  رفکب  عراشلا  مکحی  فیکف  میکحلا ، لدعلا  هللا  نع  ربخملا  عراشلا  مکحب  ًاعرـش  رفکو 
دجولا هلاح  یف  مّلکتت  ّکنأ  هیلع  اوضرتعا  هتـسلابأو  هیدـیرم  ّنأ  مکّیماطـسب  نع  مکتیاور  اذـک  و  جالحلا ؟ لثم  هلاقم  نوعرف و  هلاـقم  نیب 

اورـضحأ هلتقل و  اوئّیهت  خیـشلا  نم  کلذ  اوعمـس  اّملف  کلذ ، دـنع  ینولتقت  نأ  مکیلع  بجاوف  لاقف : هقدـنزلاو ، رفکلا  تاـملکب  عامـسلاو 
عراشلا مکحب  بناوجلا  نم  اوبثوف  هّیناطیشلا ، هتالاقم  هّینارفکلا و  هتاملک  یف  ذخأ  هتلاحو  هدجو  خیشلا  كردأ  اّملف  رجانخلا ، نیکاکسلا و 

!!؟ نیبورضم نوبراضلاو  نیحورجم  نوحراجلا  ناک  اوغرف  اّملف  نیکاکسلاو ، رجانخلاب  هوبرضف  عراشلا ، رمأ  هّیّقحب  هرارقإ  خیشلا و  رمأ  و 

رخآ یف  لاق  يورغلا ...] یبیرجرازهلا  رقاب  دّـمحم  نب  رقاب  دّـمحم  اغآلا  لـیلجلا  ملاـعلا  سماـخلا   ] 61  - 2/59: همتاخلا لئاسولا  كردتـسم 
یف مهطوطخب  هللا  مهمحر  هخیاشم  تازاجإ  رئاسک  فیرشلا  هّطخب  يدنع  هدوجوم  یه  امهارث و  باط  مولعلا  رحبل  هطوسبملا  هتزاجإ 
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همصعلا هّوبنلا و  تیب  لهأ  ثیداحأ  رشن  یف  ّدجلا  امّیس  هّیورخألا  هیلاعلا  تاماقملا  لیصحت  یف  ّدکلاب  هللا  هدّیأ  هیصوا  و  فیرـش :  هعومجم 
ٍبارَسَک اّهنإف  هّیفسلفلا  ههّومملا  مولعلا  یف  زیزعلا  رمعلا  دقن  فرص  هاّیإ و  و  هّیویندلا ، هّیندلا  قئالعلا  ضفر  و  مهیلع ، همالـس  هللا و  تاولص 

. ًءام ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍهَعیِقب 

هللا همحر  لاق  مهتوخإ . نم  ّدـعت  يرخأ  هفئاط  نع  مهنع و  رّذـحتلا  یف  مـالک  اـضیأ  مولعلارحبل  و  تلق :  2/61: همتاخلا لئاسولا  كردتسم 
دعب يرئازجلا  ثّدحملا  طبس  هللا  دبع  دّیسلا  لیلجلا  ملاعلا  نب  داوج  دّیسلا  نب  دّمحم  دّیسلا  نب  میرکلا  دبع  دّیسلا  لماعلا  ملاعلل  هتزاجإ  یف 

: هظفل ام  اظفح ، هیاور و  هیارد و  اهتیاعر  ثیداحألاب و  فلسلا  ءانتعا  یف  هل  مالک 

بارخلا و اورمع  ءالـضفلا ، لـضفلا و  اونیاـب  و  ءاـملعلا ، ملعلا و  اوبناـج  تاوهـشلا ، اوعبّتا  هالـصلا و  اوعاـضأ  فلخ  مهدـعب  نم  فلخ  مث 
هجوزمملا ماّیألا  تاّرـسمب  اونأمطا  ءاشحولا ، هیرقلا  اونّطوت  ءاحلجلا و  هدلبلا  اونکـس  بارـسلا ، اوبلط  باسحلا و  اوسن  بارتلا ، یلإ  اودـلخأ 

. ماقسألا مومسلا و  ماسقأب  هنوجعملا  اهذئاذل  اوّذلتسا  و  مالآلا ، مومهلاب و 

مه کئلوأ  و  اّیرخس ، ءاملعلا  اّیرهظ و  ملعلا  ذختا  نم  نیب  مهف 
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رفکلا و ءاسؤر  نم  اهبـستکا  هلاـهج  یّمـس  نم  نیب  و  نوهمعی . مههیت  یف  و  نودّدرتی ، مهّیغ  یف  مهف  ماـعنألا ، لـیبس  مهلیبس  نیذـلا  ّماوعلا 
اولخد و امیف  لخدی  مهرانم ، عبّتی  مهراثآ و  یفتقی  هداق ، هّمئأ و  اهیلإ  هقبس  نم  ذّختا  و  املع ، همکح و  هلاسرلا  هّوبنلل و  نیرکنملا  هلالـضلا 

دّیـس هعیرـش  مده  یف  هاعـسلا  و  نیدلا ، ءادعأ  نم  اذهف  باوصلا ، ّقحلا  وه  کلذ  ناک  نإ  اوجرخ و  اّمع  جرخی  و  باتکلا ، ّصن  فلاخ  نإ 
. نیهم ضوعب  حانج  هللا  دنع  نزی  ّهنأ ال  يردی  و ال  نیکم ، ناکمب  ّهنأ  معزی  کلذ  عم  وه  و  نیلسرملا ،

بولقل شّوشملا  لامعألا ، نع  ینغملا  لاصولا  و  لاعفألا ، ءامـسألا و  تافـصلا و  تاذـلا و  یف  بئاجعلا  ءاـعّداب  ملعلا  نم  یـضر  ثلاـث : و 
ءافعـض یلع  دالبلا  یف  یـش ء  ّرـضأ  مه  و  ءانفلا ، رقفلا و  یلإ  نیمتنملا  ءاوهألا ، عدـبلا و  لهأ  نم  هّینطابلا  مه  ءالؤه  و  لاّـهجلا ، عاـعرلا و 

. دابعلا

یلإ هیـضفملا  هلطابلا  هساـئرلا  و  راـبتعإلا ، هاـجلا و  ّبح  هیلع  بلغ  یّتح  اـهجربز ، اـهمیعن و  اـهّذالم و  هتوهتـسا  ایندـلا و  هتّرغ  دـق  عبار : و 
و ءارملا ، لدجلا و  الإ  سیل  ّیلصألا  مهضرغ  و  مسإلا ، ریهشت  مسرلا و  لیـصحت  ملعلا  لیـصحت  یف  ههابـشأ  اذه و  هّمهف  راوبلا ، كالهلا و 

و لیحلا ، هوجولا و  عیمجب  اهبلج  یف  یعسلا  و  لتخلا ، ّبخلاب و  ایندلا  ماطح  یلإ  لّصوتلا  و  ءاملعلا ، هابشأ  نم  مههابشأ  یلع  هلاطتسإلا 
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وأ رثألا  عطق  ربخلا و  ءامعإب  مالـسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیقّتملا  مامإ  نینمؤملا و  ریمأ  ءاعد  اذـه : مهلیـصحت  نم  موقلا  ءالؤه  بسح 
فرصی وأ  ءاهفـسلا ، هب  يرامی  وأ  ءاملعلا ، هب  یهابیل  ملعلا  بلط  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لوق  و  موزیحلا . ّزج  موشیخلا و  ّقدب 
رامحلاب يرخألا  و  بلکلاب ، هرات  راّبجلا  کلملا  مـالک  یف  مههیبشت  ـالذ  اـیزخ و  مهاـفک  و  راـنلا . نم  هدـعقم  أّوبتیلف  هیلإ ، ساـنلا  هوجو  هب 

. مائللا ءالؤه  قالخأ  نم  و  ماثآلا ، تابجوم  نم  نیبلاطلا  عیمج  هللا و  انذاعأ  عیظفلا ، ّلذلا  و  عینشلا ، يزخلا  کلذ  رافسألا ، لمحی  يذلا 

هبتر و نوّمـسألا  و  اردق ، نولعألا  و  اددع ، نّولقألا  مه  نیذلا  نودـهتجملا ، نوبلاطلا  و  نولماعلا ، ءاملعلا  مه  و  سماخلا : فنـصلا  رکذ  مث 
. فیرشلا همالک  نم  دوصقملا  یهتنا  ارکذ .

دبعل تالیوأتلا  و  هصوصف ، ّیبرعلا و  نبال  تاحوتفلاک  مهنیب  هربتعملا  مهبتک  نم  رهاـظلا  همدقملا 10 و   1/100: يدهلا هّمئأ  هعیشل  ایادهلا 
دقو هفـسالفلا . هقدانزب  مهنم  هوسأ  اهیلع  هدسافلا  مهتقیرط  ءانتباو  دوجولا ، هدحوب  مهلوق  ّنأ  هصوصنو :  هتاحالطـصا ، و  یـشاکلا ، قاّزرلا 

. ًاضیأ قولخم  قلاخ و  دوجوم  ّلکو  اهسفن ، نم  قلخلا  قلخ  یلوألا  هّلعلا  ّنإ  لاق : ّیطبقلا ، نوطالفأ  نع  قارشإلا  همکح  یف  یکح 
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یف اولاقف  مهئارآ  یلع  اهوجرخأ  ّمث  مالـسإلا  لوصا  اوذخأ  هفـسالفلا  ّنإ  هللا : همحر  ّيدـنوارلا  نیدـلا  بطق   3/1061: حئارجلا جئارخلا و 
یف فطلأ  تاّیعرـشلا  ّنإ  تاّیعرـشلاب و  مهایند  حالـصإل  ماوعلا  نودـشری  ءاـیبنألاف  ایندـلا ؛ حالـصإل  اـمهالک  دـیرا  اـّمنإ  ّیبنلا : عرـشلا و 
ّمتی نأ  الإ  هللا  یبأی  و  عرشلا ، رونل  ءافطإ  و  مالسإلا ، مده  هیلإ  نوبهذی  ام  ّلکف  الإ  و  رهاظلا ، یف  نیملـسملا  نوقفاوی  مهف  ّیلقعلا . فیلکتلا 
نینچ ربمایپ  عرـش و  رد  دـندومن و  جراـخ  دوخ  يار  هب  ار  نآ  سپـس  دـنتفرگ  ار  مالـسا  لوصا  ناـفوسلیف  اـنامه  نورفاـکلا  هرک  ول  هرون و 

یتسار هب  دننک و  حالصا  ار  ناشیایند  تاّیعرش ، اب  هک  دننک  یم  داشرا  ار  ماوع  ناربمایپ  تسا ، ییایند  روما  حالصا  ود  نآ  زا  دارم  دنتفگ :
دنور یم  هک  ار  یهار  هنرگ  و  دـنا ، قفاوم  ناناملـسم  اب  رهاظ  رد  نافوسلیف )  ) نانآ نیارباـنب  دنتـسه . رت  فیطل  یلقع  فیلکت  رد  تاـّیعرش 
شوخ ار  نارفاک  هک  دـنچره  دـیامن  مامت  ار  دوخ  رون  هکنیا  رگم  دـنکن  هللا  ترـضح  و  تسا ، عرـش  رون  ندرک  شوماـخ  مالـسا و  یناریو 

. دیاین

هیلإ فاضأ  هنـسحتسا و  هتقیرط  ّيروثلا  نایفـس  يأر  اّمل  و  هتیمـست : هجو  یف  لّوألا  ماقملا   13/140: یئوخ هللا  بیبح  ازریم  هعاربلا ، جاـهنم 
تبسن ّمث  هّینایفس  هّیروث و  اولاقف : هیلإ ، هقرفلا  هذه  تبسنف  فّوصتلا ، هرئاد  عّسو  میسجتلا و  هیبشتلا و  هروصلا و  هیؤّرلا و 
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غلاب اّمل  ّمث  هّیداّحتا ، هّیلولح و  تیّمـس  داّحتإلا  لولحلاب و  مهلوق  هظحـالمب  ّمث  هّیماطـسبلا ، هّیدـیزیلاب و  تیّمـسف  ّیماطـسبلا  دـیزی  یبأ  یلإ 
هظحالمب و  هّیجالح ، هّیروصنم و  لیقف  جالحلا  روصنم  نب  نیسح  یلإ  تبسنو  هّیتدحو ، تیّمس  دوجولا  هدحوب  لاق  داّحتإلا و  یف  مهـضعب 

هّیقاّرز و مهل : لـیق  ساـّنلل  مهنیتـفت  مهتعیدـخ و  مهرکمل و  و  هیواـغ ، هیلاـغ و  مهل : لـیق  مهیف  ّقحلا  لولح  مهمعز  خـیاشملا و  یف  مهّولغ 
. هّیعاّدخ

یناحبس و ّیماطـسبلا : لوقی  و  يدابع . حصنا  لاق : ًارارم و  یل  یّلجت  هللا  ّنإ  هتاحوتف : یف  ّیبرعلا  نبا  لوقیف   13/177: یئوخ هعاربلا ، جاهنم 
. هللا انأ  ّقحلا و  انأ  لوقی : و  هللا ، يوس  یتّبج  یف  سیل  جالحلا : لوقی  و  انأ ، الإ  هلإ  ینأش و ال  مظعأ  ام 

ّمث باوصلا ، قیرط  نع  نیغئاّزلا  ءامکحلا  نم  هقرف  یف  المعتـسم  ناک  فّوصتلا  وه  مسإلا و  اذه  ّنأ  ملعا  :13/284 و  یئوخ هعاربلا ، جاهنم 
نـسحلاک دّـمحم  لآ  ءادـعأ  ناک  مالـسإلا و  لوصح  دـعب  فالخلا  لهأ  نم  هعامج  هقدانّزلا و  نم  هعامج  یف  لمعتـسی  ناـک  مهدـعب  نم 

بتک یف  هلوقنم  صصق  هل  و  جالحلا ، روصنم  نب  نیسح  مهئاسؤر  مظعأ  نم  مهوحن و  ّیفوکلا و  مشاه  یبأ  ّيروثلا و  نایفـس  ّيرـصبلا و 
باتک یف  اـمک  هنعلب  رمـألا  بحاـص  نم  عیقوتلا  درو  هّیهلـإلا و  یعّدا  و  اـمهریغ ، ّیـسوطلا و  خیـشلل  داـصتقإلا  هبیغلا و  باـتکک  انباحـصأ 

جاجتحإلا
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. هیعباتم یلع  هیلع و  ّدّرلا  یف  اباتک  دیفملا  خیشلا  فّنص  و  هریغ ، و 

مهضعب يور  و  هللا ، يوس  یتّبج  یف  سیل  هلوق : نم  هنع  مهضعب  هاور  ام  کلذ  نم  مظعأ  و  هثلاثلا ... هعقاولا   13/338 یئوخ : هعاربلا ، جاهنم 
یضتقم ّهنأل  امهدحأب ، هل  صاصتخا  الب  نیلجّرلا  الک  ناسل  ثیبخ  نم  نایذهلا  اذه  رودص  رهاظلا  و  جالحلا ، روصنم  نب  نیسح  نم  کلذ 

ماـقم یلإ  ءاـج  نیفلجلا  نیلجّرلا  نع  تاـفارخلا  هذـه  لـقن  دـعب  ّهنأ  هفّوصتملا  ضعب  نم  بجعلا  و  همزاوـل ، نم  دوـجولا و  هدـحوب  لوـقلا 
ّقحلا انأ  هلوق : ّنإ  جالحلا : لاح  یف  الیوط  الصف  رکذ  ام  دعب  راونألا  هاکـشم  باتک  نم  همالک  ّیکحم  یف  ّیلازغلا  دماح  وبأ  لاق  راذتعإلا .

. دجولا هّدش  هّبحملا و  طرف  نم  هللا  الإ  هّبجلا  یف  ام  و 

هّیجـالحلا یلع  ّدرلا  یف  لـمع  دـق  هـیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر  دـیفملا  مدـقألا  انخیــش  ّنأ  کـلذ  و  هثلاـثلا ... هعقاوـلا   13/346: هعاربلا جاهنم 
هبیغلا و باتک  یف  اضیأ  ّیـسوطلا  انخیـش  عفر  و  ًاباب ، کئلوا  رفک  یلإ  هّقحلا  هتاداقتعإ  باتک  یف  ّیمقلا  هیوباـب  نبا  قودـصلا  حـتفو  ، ًاـباتک

نیباّذکلا نم  ینعی و  مهنم  و  لّوألا : یف  لاق  و  نیرفاکلا ، هرحـسلا  نم  ریخألا  یف  هّدـع  ثیح  اباقن ، اباجح و  مارملا  اذـه  هجو  نع  داصتقإلا 
روصنم نب  نیـسحلا  وه  نیبّرقملا ، ءارفـسلا و  همتاـخ  هاـفو  يربـکلا و  هبیغلا  دـعب  هّیباـبلا  هیؤّرلا و  مهئاـعّدال  تیبـلا  لـهأ  ناـسلب  نینوعلملا 

. جالحلا
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هّینامرجلادعب داّحتإلا  لولحلاب و  لوقلا  ّنإ  نایدألا : نایب  باتک  بحاص  لاق  و  حاورألاب ... هناعتـسالا  ثلاثلا   13/385: یئوخ هعاربلا ، جاهنم 
ینعی هّنـسلا  لهأ  هالغ  و  هّیهولالاب ، رـشع  ینثإلا  هّمئألا  یف  نولوقی  نیذـلا  ینعیهعیـشلا  هالغ  مهنم  هذـخأف  يراصنلا  نمأشندـق  هبئاـصلا  نم 
یهتنا نیبهذـملا ، نیذـه  نم  يراصنلا  بهذـم  یلإ  برقأ  بهاذـملا  نم  بهذـم  سیل  و  هّیهولألاب ، مهخیاشم  یف  نولوقی  نیذـّلا  هّیفوصلا 
نیذـه دـحأ  یلع  اوناک  جـالحلا  روصنم  نب  نیـسحو  ّیماطـسبلا  دـیزی  یبأـک  هّیفوصلا  یمّدـقتم  ّنأ  ملعا  و  ناـیدألا . ناـیب  بحاـص  مـالک 

نم مهّرـس  سّدق  هیوباب  نبا  هیولوق و  نبا  دیفملاک و  هعیـشلا  ءاملع  رثکأ  مهّدـع  ّولغلا  ینعی  دـسافلا  داقتعإلا  اذـه  مهداقتعالو  نیبهذـملا ،
. هالغلا فیاوط  رثکأ  بصاّونلا و  هالغ  مه  و  داّحتإلاب ، وأ  لولحلاب  اولاق  ءاوس  هالغلا ،

لیعامسإ لهس  یبأ  تخأ  نبا  ّیتخبونلا  یسوم  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  خیشلل  تانایدلا ) ءارآلا و  : 165  ) 1/34: ینارهطلا گرزباقآ  ، هعیرّذلا
: همجرتلا دـعب  ّیـشاجنلا  لاق  ارّرکم  عوبطملا  قرفلا ) بهاذـم  ) وأ هعیـشلا ) قرف   ) باتک بحاـص  وه  ّیتخبونلا و  لهـس  یبأ  نب  قاحـسإ  نب 

باتک تانایدلا » ءارآلا و   » اهنم هریثک  بتک  لئاوألا  یلع  هل  اهدعبو  هئامثلثلا  لبق  هنامز  یف  هئارظن  یلعزّربملا  مّلکتملا  انخیش  )
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. دیفملا خیشلا  هللادبع  یبأ  نم  هدارم  و  یهتنإ . هللادبع ) یبأ  انخیش  یلع  هتأرق  هریثک  مولع  یلع  يوتحی  نسحریبک 

امهریغ و هفسلفلا و  مالکلا و  یف  تافیلأت  تافّنصم و  هل  و  ًاریثک : ائیش  هّطخب  بتک  دق  بتکلل و  ًاعاّمج  ناک  سرهفلا  یف  میدنلا  نبا  لاق  و 
رکذ نأ  یلإ  مهریغ . تباث و  نب  قحـسإ  ّیقـشمدلا و  نامثع  یبأ  لثم  هّیفـسلفلا  بتکلل  هلقنلا  نم  هعامج  هیلإ  عمتجی  افوسلیف  اـمّلکتم  ناـک 

، ًاباتک نیثلث  نم  رثکأ  هعم  رکذ  ّمتی و  مل  ّهنإ  لاق : تانایدلا و  ءارآلا و 

اذه تانایدـلا  ءارآلا و  نع  عوبطملا  سیلبإ ) سیبلت   ) هباتک یف  هنـس 597  یّفوتملا  ّیلع  نب  نامحرلا  دبع  جرفلا  وبأ  ّيزوجلا  نبا  لقن  دق  و 
هافو رضح  روکذملا  لیعامسإ  هلاخ  ءایربک و  نباب  فورعملا  یـسوم  نسحلا  یبأ  هدلاول  یفاکلا »  » باتک رکذ  دنع  هبـسن  هّیقب  یتأی  اریثک و 
نم رهظی  امهبذک و  رهظأو  جالحلا  روصنملا  نب  نیـسحلا  ّیناغملـشلا و  ّیلع  نب  دّـمحم  حـضف  مالّـسلا و  امهیلع  هّجحلا  يأر  ّيرکـسعلا و 

ذإ لحنلا  للملا و  ءارآلا و  قرفلا و  ملع  یف  مالـسإلا  یف  فّنـص  باتک  لّوأ  اذـه  تانایدـلا » ءارآلا و   » ّنأ ّیـشاجنلا  یف  روکذـملا  خـیراتلا 
... . ّینالقابلا رکب  یبأ  لثم  هنع  نورّخأتم  اهبابرأف  هعوضوم  یف  فیناصتلا  نم  هب  انعمس  وأ  هانیأر  امّلک 
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نیدلا دامع  هیقفلا  مّلکتملا  خیشلل  اضیأ ، هّمئألا  رارسأو  رارسألا  هل  لاقی  و  همامإلا ) رارـسأ  : 157  ) 41-2/40: ینارهطلا گرزب  اقآ  هعیرذلا ،
بحاص وه  هقفلا و  یف  هلاوقأ  لقن  دنع  ّيربطلا  نیدلا  دامع  وأ  ّيربطلا  دامعلاب  فورعملا  ّیـسربطلا  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا 

: ضایرلا یف  لاق  ّیناردنزام ، ّهنأب  هیف  حّرص  675 و  هنس هّفلأ  يذلا  ّیئاهبلا  لماک 

دامعلا تاّفلؤم  نم  لیبدرأب  هّیوفصلا  هنازخلا  یف  تیأر  لیوط : مالک  دعب  لاق  ّمث  هخسن ، هنم  اندنعو  لیبدرأ  یف  اذه  همامإلا » رارـسأ   » تیأر
همامإلا رارسأ  نع  ضایرلا  یف  یکحو  هل  همامإلا » رارـسأ   » باتک نیع  ّهنأ  ّنظأو   698 هنـس اهفیلأت  خیرات  ناکو  همامإلا » یف  هلاسر   » ّيربطلا

هّفلأ يذلا  نیرهاطلا » بقانم   » باتک هدارم  ّلعل  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئألاو  ّیبنلا  تازجعم  یف  هباتک  یلإ  هیف  ّفلؤملا  هلاحإ  اهنم " " ارومأ اذه 
ّمث هّیـسرافلاب  همامإلا  یف  طّسوتملا  هباتک  ّفلأ  ّهنأ  " اهنمو " ّيرغلاو ّيرلاب  هّفلأ  يذـلا  همامإلا  یف  ریبکلا  هباـتک  یلإ  هتلاـحإ  " اـهنمو "673 هنس

فّقوتب هلوق  لثم  ّفلؤملا  يواتف  ضعب  " اهنمو " بّرعملل مسا  هّمئألا  رارـسأ  ّنأ  همالک  رهاظ  و  هّمئألا » رارـسأ   » ّفلأ هعامج و  سامتلاب  هبّرع 
ثحبم یف  ّيراوزبسلا  قّقحملا  هنع  هلقن  اذکو  هعمجلا ، هلاسر  یف  دیهـشلا  هنع  هلقن  امک  دـیلا  طسابلا  لداعلا  ناطلـسلا  روضح  یلع  هعمجلا 

" اهنمو . " هریخذلا هباتک  نم  هعمجلا  هالص 
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". ّیلازغلا ّیلبشلا ، دیزیاب ، جالحلا ، مهخیاشم ، یلع  نعطلا  هّیفوصلا و  هقیرطل  ّفلؤملا  راکنإ 

جالح
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زا یـضعب  هب  هک  نیعل ؛ جالح  بوتکم  نینچ  مه  و  يولوم ... نیدلا و  یحم  هلطاب  دئاقع  زا  يا  هراپ   1/19: هیفوص هقیرط  لاطبا  رد  هّیتاریخ 
اهقف و ببـس  نیا  هب  و  سک ، نالف  يوس  هب  تسادـخ  زا  باـتک  نیا  ینعی :  (1) نالف یلا  هللا  َنِم  ناونع : نیا  هب  هتـشون  نیدیرم  هدـحالم و 

ترـضح هعبرا  باّوب  باُّون و  زا  یکی  هک  حور ، نبا  مساقلاوبا  خیـش  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  نایعیـش ] و   ] نایّنـس زا  نامز  نآ  نایعا  هاـضق و 
هب سپ  دنتـشک ، ار  وا  دـنداد و  نوعلم  نآ  نوخ  لتق و  هحابا  هب  يوتف  تسا ؛ ناـمحرلا  تاولـص  لـضفا  هئاـبآ  یلع  هیلع و  ناـمّزلا  بحاـص 

(2). دنتخوس دندیشک و  شراد 

زا ار  جـالح  داـصتقا »  » باـتک رد  یـسوط  خیـش  و  مالّـسلا ... مهیلع  تیب  لـها  هاگدـید  زا  فوصت   1/37: هیفوـص هقیرط  لاـطبا  رد  هیتاریخ 
هیلع رمالا  بحاص  ترضح  بناج  زا  تلاکو  ياعّدا  غورد  هب  هک  هدرمش  نیعالم  هلمج  زا  ار  جالح  تبیغ »  » باتک رد  و  هدرمش ، نارحاس 

. هدومن جارخا  مق  زا  دیناسر و  تّفخ  وا  هب  قودص  ِدلاو  هیوباب  نب  ّیلع  مق  ردو  هدومن ، مالّسلا 

.408: رایخألا هفحت  - 1
.124 / 8: دادغب خیرات  ، 347 ، 264: یسوط خیش  هبیغلا  - 2
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2/141 و 6/268 و تایفو 587 و  تاحفن دننام  هربتعم  بتک  رد  و  نادنمـشناد ... هاگدـید  زا  هیفوص   1/53: هیفوص هقیرط  لاـطبا  رد  هیتاریخ 
یب هدساف  تامّهوت  تالایخ و  هروکذم  روما  زا  و  دنا ، هداد  ناشیا  زا  رگید  یعمج  يدرورهُس و  جالح و  هب  رحس  تبـسن  اهنآ ، ریغ  269 و 
. دنمان یم  تامارک  فشک و  ار  نآ  هک  دیآ  یم  رد  ناشرظن  رد  تسا  كرتشم  ّسح  رد  هّرقتسم  هقباس  تالّیخت  زا  یشان  ًابلاغ  هک  لصا 

تـالایخ ثادـحإ  یهو  ایمیـسلا ، لـّیّختلا  نم  دـیامرف : یم  هک  سورد »  » بساـکم رد  هیلع  هللا  همحر  دیهـش  خیـش  لوق  تسا  نیا  هب  رظن  و 
نانز و دننام  تسا ، لقعلا  فیعض  مدرمو  هفیعض  ِسوفن  رد  رحـس  ِریثأت  ِرثکا  و  تسا ، رحـس  لیبق  زا  همه  اه  نآ  و  ّسحلا . یف  اهل  دوجوال 

. ناقمحا ناکدوک و 

...: ثیدح هاگدید  زا  جالح   175 یّفوتم 1259ه.ق : یناهبهب  دیحو  رقابدّمحم  همالع  نب  ّیلع  دّمحم  اقآ  نبا  دومحم  اقآ  هّیفوّصلا  حـیاضف 
هک اریز  دندش  اوسر  غورد و  هب  دندومن  رمألا  بحاص  ترـضح  تباین  ياوعد  یعمج  هک  تسا  هدومرف  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  و 

لّوا دنتسناد  یم  ار  ناشیا  تباین  مدرم  اه  نآ  هب  هک  موصعم  بناج  زا  دش  یم  يراج  ناشیا  تسد  رب  تازجعم  دندوب  بیان  هک  اه  نآ 
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یـسوم نب  نوراه  تفگ  و  دـمآ . نوریب  وا  نعل  هب  ترـضح  ناـمرف  و  دـش ، اوسر  غورد و  هب  درک  تباـین  يوعد  هک  دوب  یعیرـش  ناباّذـک 
یم غورد  ماما  رب  لّوا  دـندرک  یم  تباین  يوعد  هک  اه  نیا  زا  کیره  و  دـش ، رهاظ  وا  زا  داحلا  رفک و  تباین ، يوعد  زا  دـعب  هک  يربکعّلت 
لئاق هّیجالح  لوق  هب  ات  تواقـش  رد  دندرک  یم  یّقرت  رگید  دـنورگب ، ناشیا  هب  لقعلا  فیعـض  مدرم  ات  دـندرک  یم  تباین  يوعد  دنتـسب و 
جالح روصنم  نب  نیسح  ناباّذک  هلمج  زا  هک  تسا  هدرک  رکذ  نآ  زا  دعب  تسا  روهشم  وا  لاثما  یناغملـش و  رفعج  یبا  زا  هک  نانچ  دندش 

. دوب

راوخ ار  وا  دـنک و  اوـسر  ار  جـالح  هک  تساوـخ  یلاـعت  قـح  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بتاـک  دّـمحم  نب  هللا  هبه  زا  ربـتعم  دنـس  هبو 
ار وا  بیرف  رگید  ناقمحا  لثم  زین  وا  هکنیا  نامگ  هب  دوب  هعیش  ناربتعم  زا  هک  یتخبون  لیعامسا  نب  لهس  یبا  دزن  داتسرف  ماغیپ  وا  دنادرگ ،

یم بیرف  وحن  نیا  هب  ار  مدرم  لّوا  هک  دوب  شبأد  هچ  نانچ  درک  رمالا  بحاص  ترـضح  تلاـکو  راـهظا  هلاـسر  نآ  رد  و  دروخ ، دـهاوخ 
ار يرما  وت  زا  نم  هک  تفگ  باوج  رد  هدروخن  ار  وا  بیرف  لهسوبا  دومن ، یم  تیهولا  راهظا  درک و  یم  دنلب  ياهاوعد  نآ  زا  دعب  و  داد ،
مراد و تسود  رایـسب  ار  نازینک  نم  هک : تسا  نیا  رما  نآ  و  تسا ، لهـس  رایـسب  ییامن  یم  يوعد  وت  هچنآ  بنج  رد  هک  میامن  یم  لاؤس 

هعمج ره  ببس  نیا  هب  ما و  هدرک  عمج  دوخ  دزن  ار  ناشیا  زا  يرایسب  و  ملیام ، ناشیا  هب  رایسب 
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هک ینک  نینچ  مهاوخ  یم  دننک ، یم  يرود  نم  زا  ناشیا  هن  رگا  و  دشاب ، یفخم  ناشیا  زا  نم  ياهوم  يدیفـس  هک  منک  باضخ  دـیاب  یم 
وت بهذـم  هب  ار  مدرم  میآ و  یم  وت  بناج  هب  موش و  یم  وت  عیطم  نم  ینک  نینچ  رگا  مشاـبن ، جاـتحم  باـضخ  هب  دوش و  هایـس  نم  شیر 
نیا و  دش . تکاس  تفگن و  باوج  رگید  تسا ، هدرک  اطخ  هلسارم  نآ  رد  هک  تسناد  دینش  ار  باوج  نیا  جالح  نوچ  میامن . یم  توعد 

. دش وا  ییاوسر  بجوم  دندیدنخ و  یم  مدرم  درک و  یم  لقن  سلاجم  رد  لهسوبا  ار  هّصق 

ّتلذم يراوخ و  هب  مق  زا  ار  وا  درک و  تنعل  وا  رب  هک  تسا  هدومرف  لقن  مق  زا  ار  وا  هیوباب  نب  ّیلع  ندرک  نوریب  هّصق  ثیدـح  نیا  زا  دـعب 
رب يزور  یناغملـش  رفعج  یبا  ردام  هک  تسا  هدرک  لقن  تسا  رگید  باّذک  کی  هک  یناغملـش  هّصق  نمـض  رد  نآ  زا  دعب  و  دومن . جارخا 
ارچ هک  دیسرپ  دیسوب ، یم  داتفا و  دوب  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  باّون  زا  هک  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  رتخد  موثلک  ّما  ياپ  يور 

ندـب رب  یلع  حور  و  دوب ، هدـش  لـقتنم  وـت  ردـپ  ندـب  هب  ربـمغیپ  حور  هک  ییارهز  همطاـف  وـت  هک  منکن  نینچ  ارچ  تفگ : ینک ؟ یم  نینچ 
حور نب  نیـسح  دزن  هب  درک ، رایـسب  راکنا  ار  نخـس  نیا  موثلک  ّما  وت ، ندب  هب  همطاف  حور  و  تسا ، هدش  لقتنم  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا 

لقن نخس  نیاو  تفر  دوب  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  نأّشلا  میظع  ءارفس  زا  هک 
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يداـحلا رفک و  تسا  هتفگ  نز  نآ  هچنآ  هک  نک  فرط  رب  وا  اـب  ار  ییانـشآ  ورم و  نز  نآ  دزن  هب  رگید  راـهنیز  هک  تفگ  حور  نبا  درک ،
هچنانچ تسا ، هدش  دّحتم  وا  اب  ادـخ  هکنیا  يوعد  وا  رب  دوش  ناسآ  هک  تسا ، هداد  اج  تعامج  نیا  لد  رد  یناغملـش  نوعلم  نآ  هک  تسا 

. دنا هدرک  لقن  تبیغ  باتک  زا  اجنیا  ات  هللا ، هنعل  جالح  هتفگ  هب  دنک  زواجت  و  دنیوگ ، یم  حیسم  باب  رد  يراصن 

هک دوش  یم  رهاظ  وت  رب  ییامن  لّمأت  حیحـص  رکف  هب  و  رظن ، فاصنا  هدـید  هب  رگا  هک  دوب  نیا  ثیدـح  دـنچ  نیا  رکذ  زا  ضرغ  زیزع ! يا 
لاوحا زا  دنا و  هدوب  ناشیا  راصعا  هب  بیرق  ناشیا و  راصعا  رد  هک  هعیش  نایوار  رابک و  ءاملع  و  دنا ، هدوب  هّمئا  فلاخم  هتـسویپ  هورگ  نیا 
هدومن راهظا  يرازیب  ناشیا  زا  تسا  هدوب  رـصع  نیا  لها  زا  هدایز  ناشیا  ملعو  مهف  شناد و  و  دـنا ، هتـشاد  عالّطا  وت  نم و  زا  هدایز  ناـشیا 

. هلآو دّمحمب  طارّصلا  ّيوس  مکاّیا  هللا و  اناده  دنا ، هدرک  ناشیا  داحلا  رفک و  هب  مکح 

فورعملا مهلّوأ  هللا :) مـهنعل  ءارتـفاو ]  ابذـک  هرافـسلاو  هّیباـبلا [  اوـعّدا  نیذـلا  نیمومذـملا  رکذ   ) 397: هّرس سّدق  یـسوطلا  خیـشلا  هبیغلا ،
یّنکی ّیعیرشلا  ناک  لاق : ماّمه  نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  ّيربکعّلتلا ، دّمحم  یبأ  نع  هعامج ، انربخأ  - 368 ربخ یعیرشلاب .
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مهیلع هدـعب  ّیلع  نب  نسحلا  ّمث  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  باحـصأ  نم  ناکو  نسحلا ، ناـک  همـسا  ّنظأو  نوراـه : لاـق  دّـمحم ، یبأـب 
ام ال مهیلإ  بسنو  مالّـسلا ، مهیلع  هججح  یلعو  هللا  یلع  بذـکو  هل ، الهأ  نکی  ملو  هیف ، هللا  هلعجی  مل  اماقم  یعّدا  نم  لّوأ  وهو  مالّـسلا ،

، هنم تأّربت  هعیشلا و  هتنعلف  ءارب ، هنم  مه  امو  مهب  قیلی 

نوکی اّمنإ  نیعّدملا  ءالؤه  ّلک  و  لاق : داحلإلاو . رفکلاب  لوقلا  هنم  رهظ  ّمث  نوراه : لاق  هنم . هءاربلاو  هنعلب  مالّسلا  هیلع  مامإلا  عیقوت  جرخو 
رهتشا امک  هّیجالحلا ، لوق  یلإ  مهب  رمألا )  ) یّقرتی ّمث  مهتالاوم ، یلإ  لوقلا  اذهب  هفعـضلا  نوعدیف  هؤالکو ، مّهنأو  مامإلا  یلع  الّوأ  مهبذک 

هب هک  یسک  نیتسخن  هدومرف : تبیغ »  » باتک رد  یسوط  هفئاطلا  خیش  يرتت  هللا  نئاعل  اعیمج  مهیلع  هئارظن  ّیناغملـشلا و  رفعج  یبأ  رمأ  نم 
وبا زا  ءاملع  زا  یتعامج  دوب . یعیرش »  » هب فورعم  یصخش  درک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  ترافـس  ّتیباب و  ياعّدا  ءارتفا ، غورد و 

. دوب نسح  يو  مان  مراد  نامگ  تفگ : يربکعّلت  دوب . دّمحم  وبا  یعیرـش  هینک  هک  دندرک  لقن  ماّمه  نب  دّمحم  یلع  وبا  زا  يربکعّلت  دّمحم 
هک تسا  یسک  لّوا  وا  دمآ . یم  رامش  هب  مالّسلاامهیلع  يرکسع  نسح  ماما  نارای  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  ّیقنلا و  ّیلع  ماما  باحـصا  زا  وا 

نیا رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  مه  و  دوبن . مه  نآ  هتسیاش  هدادن و  رارق  وا  يارب  دنوادخ  هک  دش  یماقم  یعّدم 
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زا اه  نآ  دوبن و  نانآ  يالاو  ماقم  هتـسیاش  هک  داد  تبـسن  اه  نآ  هب  ییاهزیچ  و  تسب ، غورد  راگدرورپ  ياـه  تّجح  ادـخ و  رب  صوصخ 
، دنتسج يرود  يو  زا  هتسناد و  نوعلم  ار  وا  مه  نایعیش  ور  نیا  زا  دندوب . رازیب  نآ 

يربکعّلت دّـمحم  وبا  دـمآ . نوریب  ترـضح  نآ  هسدـقم  هیحان  زا  يو  زا  يرود  وا و  نعل  صوصخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  یعیقوت  و 
نآ يالکو  ام  دنتفگ : یم  دنتـسب و  یم  غورد  ماما  رب  تسخن  نایعّدم  نیا  تشگ . راکـشآ  وا  زا  داحلا  رفک و  هب  هدیقع  نآ  زا  دـعب  تفگ :
یم الاب  ناشراک  سپـس  دـندرک . یم  یتسود  راهظا  اه  نآ  هب  تبـسن  اـعّدا ، نیا  اـب  مه  ناـمیالا  فیعـض  مدرم  زا  یعمج  میتسه . ترـضح 

(1). دیسر روهظ  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  هنعل  وا  لاثما  یناغملش و  رفعجوبا  زا  هک  نانچ  تشگ . یهتنم  جالح  هدیقع  هب  تفرگ و 

ساّبعلا یبأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  انربخأ  - 376 ربخ جالحلا  روصنم  نب  نیـسحلا  مهنم  :401-403 و  هّرس سّدق  یسوطلا  خیشلا  هبیغلا ،
هللا دارأ  اّمل  لاق : ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دّمحم  نب  هللا  هبه  رصن  یبأ  نع  حون ، نب  ّیلع  نب  دمحأ 
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ّمتت هتقرخم و  هیلع  زوجت  نّمم  ّیتـخبونلا  ّیلع  نب  لیعامـسإ  لهـسابأ  ّنأ  هل  عقو  هیزخیو ، هتحیـضف  رهظیو  جـالحلا  رمأ  فشکی  نأ  یلاـعت 
و هب )  ) قرخمتیف هیلإ  هّرجتسی  نأ  ردق  و  هلهج ، طرفب  رمألا  اذه  یف  ءافعضلا  نم  هریغک  لهـس  ابأ  ّنأ  ّنظ  هیعدتـسی و  هیلإ  هّجوف  هتلیح ، هیلع 

ملعلا نم  هّلحم  سانلا و  سفنأ  یف  لهس  یبأ  ردقل  هفعضلا ، یلع  هجرهبلا  هلیحلا و  نم  هیلإ  دصق  ام  هل  ّبتتسیف  هریغ ، یلع  هدایقناب  فّوستی 
هنم ولعی  ّمث  لاّهجلا  ّرجتـسی  ناک  الّوأ  اذهب  مالّـسلا و  هیلع  نامّزلا  بحاص  لیکو  ّینإ  هاّیإ : هتلـسارم  یف  هل  لوقی  و  مهدـنع ، اضیأ  بدألا  و 

. رمألا اذهب  باترت  و ال  کسفن ، يوقتل  کل  هرصنلا  نم  هدیرت  ام  راهظإو  کتلسارمب  ترمأ  دق  هریغ و  یلإ 

لئالدـلا و نم  کیدـی  یلع  رهظ  اـم  بنج  یف  کـیلع  هلثم  ّفخی  اریـسی  ارمأ  کـلأسأ  ّینإ  هل : لوقی  هنع  هللا  یـضر  لهـسوبأ  هیلإ  لـسرأف 
جاتحأ و  ّنهیلإ ] ینـضغبی  و   ] ّنهنع یندعبی  بیـشلا  نهاّظحتأ و  هدع  نهنم  یلو  نهیلإ ، وبـصأ  يراوجلا و  ّبحأ  لجر  ّینأ  وه  و  نیهاربلا ،

لاصولا ادـعب و  برقلا  راصف  ّنهدـنع ، يرمأ  فشکنا  الإ  و  کلذ ، ّنهنع  رتسأل  هدـیدش  هّقـشم  هنم  لّمحتأ  و  هعمج ، ّلـک  یف  هّبـضخأ  نأ 
و کلوقب ، لئاق  و  کیلإ ، رئاص  و  کیدـی ، عوط  ّینإـف  ءادوس ، یتیحل  لـعجت  و  هتنؤم ، ینیفکت  باـضخلا و  نع  ینینغت  نأ  دـیرأ  و  ارجه ،

. هنوعملا نم  کل  هریصبلا و  نم  کلذ  یف  یل  ام  عم  کبهذم ، یلإ  عاد 
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هیلإ ّدری  مل  هنع و  کسمأ  و  هبهذـمب ، هیلإ  جورخلا  یف  لهج  هتلـسارم و  یف  أطخأ  دـق  ّهنأ  ملع  هباوج  هلوق و  نم  جالحلا  کلذ  عمـس  اّـملف 
ریغـصلا و دنع  هرمأ  رهـش  و  دحأ ، ّلک  دنع  هب  زنطی  هکحـض و  هثودحأ و  هنع  هللا  یـضر  لهـسوبأ  هّریـص  و  الوسر ، هیلإ  لسری  مل  و  اباوج ،

نب دـمحا  ساّبعلاوبا  زا  میهاربا  نب  نیـسح  جالح ... روصنم  نب  نیـسح  هنع  هعامجلا  ریفنت  هرمأ و  فشکل  اببـس  لعفلا  اذـه  ناک  و  ریبکلا ،
نوچ هک  درک  لقن  یسوط ) خیـش   ) نم يارب  نامثع ، نب  دّمحم  رتخد  موثلک  ّما  هدازرتخد  بتاک  دّمحم  نب  هللااهبه  رـصنوبا  زا  حون  نب  ّیلع 

نب لهسوبا  درک  لایخ  جالح »  » هک درک  دماشیپ  روط  نیا  دنادرگ ، راوخ  اوسر و  ار  وا  دزاس و  راکشآ  ار  جالح »  » لامعا تساوخ  دنوادخ 
یم عقاو  ّرثؤم  يو  رد  وا  گنرین  دروخ و  یم  ار  وا  کلک  زود و  بیرف  هک  تسا  یناسک  زا  مه  هنع  هللا  یـضر  یتخبون  ّیلع  نب  لیعامـسا 

. دومن توعد  دوخ  تعاطا  هب  ار  وا  يو و  دزن  داتسرف  اذل  دوش ؛

زا دوش ، یم  يو  هتفیرف  و  تسا ، نامیالا  فیعض  دارفا  ریاس  دننام  صوصخ  نیا  رد  مه  لهسوبا  هک  دوب  هتـشادنپ  نینچ  ینادان  لامک  اب  وا 
ّتیعقوم اریز  دیـشک ، یم  وا  خر  هب  يو  بلج  يارب  ار  دوخ  ياه  گـنرین  یمارآ  هب  درک و  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هتـسویپ  ور  نیا 

. دوب روهشم  مدرم  نایم  رد  لهسوبا  بدا  ملع و 

لیکو نم  تشون : یم  لهسوبا  هب  دوخ  ياه  همان  رد  جالح 
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درب الاب  ار  دوخ  ياعّدا  سپس  دناشکب ، دوخ  يوس  هب  ار  لهسوبا  تساوخ  یم  بلطم  نیا  اب  تسخن  وا  متسه . مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص 
تباین رد  دریگ و  تّوق  تلد  ات  مزاس  راکشآ  تیارب  یـشاب  هتـساوخ  يرای  ترـصن و  هنوگ  ره  هک  مسیونب  وت  هب  مرومأم  نم  هک : تشون  و 

! ینکن دیدرت  نم 

عوضوم طـقف  هدیـسر ، روهظ  هب  وت  زا  وـت ) ياـعّدا  هب   ) هک تاـمارک  تازجعم و  همه  نآ  لـباقم  رد  نم  هک  داد  ماـغیپ  يو  هب  مه  لهـسوبا 
. مشاب یم  اه  نآ  اب  ترـشاعم  هب  لیام  و  متـسه ، تسود  نز  يدرم  نم  هک  تسا  نیا  نآ  و  مهاوخ ! یم  وت  زا  هدرک  داهنـشیپ  ار  يرـصتخم 

دایز جـنر  لّمحتم  مریگب و  انح  ار  دوخ  نساحم  هعمج  ره  مراچان  تسا و  هدرک  رود  ناشیا  اب  یکیدزن  زا  ارم  يریپ  هک  مراد  زینک  نیدـنچ 
هب ام  یکیدزن  داد و  دنهاوخن  ناشن  تبغر  نم  هب  ما و  هدش  ریپ  نم  هک  تسناد  دـنهاوخ  نازینک  هنرگ  مناشوپب و  ار  مدیفـس  ياهوم  ات  موش 
نآ تمحز  ییامن و  زاین  یب  نتسب  انح  زا  ارم  هک  ینک  يراک  مهاوخ  یم  وت  زا  ور  نیا  زا  دشک . یم  ییادج  هب  لاصو  دیارگ و  یم  يرود 
هب مریذـپ و  یم  ار  وت  هتفگ  منک و  یم  تعاـطا  ییوـگب  هچ  ره  ینک  نینچ  رگا  ینادرگ . هایـس  ار  مشیر  يوـم  يزاـس و  فرطرب  نم  زا  ار 

! تشاد مهاوخن  غیرد  وت  هب  کمک  زا  دوش و  یم  نم  تریصب  بجوم  ینعم  نیا  هک  اریز  مورگ ؛ یم  وت  هقیرط 
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راهظا اعّدا و  زا  رپ  هک  دوخ  ياه  همان  رد  تسناد  دینـش ، هنوگ  نیدب  ار  دوخ  باوج  اه و  هسیـسد  هجیتن  دینـش و  ار  وا  نخـس  جالح  نوچ 
ار لهسوبا  باوج  درک و  يراددوخ  ظاحل  نیدب  تسا . هدیشک  وا  خر  هب  ینادان  هب  ار  دوخ  هقیرط  هدرک و  اطخ  هدوب ، تازجعم  تامارک و 

یم وگزاب  همه  دزن  دوب و  هداد  رارق  هدنخ  حیرفت و  ثعاب  شوخ و  یقافّتا  ار  ارجام  نیا  مه  لهسوبا  داتسرفن . يو  دزن  یـسک  رگید  دادن و 
ددرگ و المرب  جالح  راک  هک  دش  ثعاب  نیمه  تفای و  ترهش  کچوک  گرزب و  دزن  هنوگ  نیدب  دومن . یم  دنخ  شیر  ار  جالح  و  درک ،

(1). دنوش هدنکارپ  يو  رود  زا  مدرم 

نبا ّنأ  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبأ  نـع  هعاـمج ، ینربـخأ  و  - 377 ربخ  402: یسوطلا خیـشلا  هبیغلا 
، هلیکو مامإلا و  لوسر  انأ  لوقیو : اضیأ  نسحلا  ابأ  یعدتسی  هیعدتسی و  نسحلا  یبأ  هبارق  بتاک  و  مق ، یلإ  راص  جالحلا 

ّهنأ لاق : ّهنأ  ّنظأ  لجرلا و  هل  لاقف  تالاهجلل ؟ کغرفأ  ام  هیلإ : اهلصومل  لاق  اهقرخ و  هنع  هللا  یضر  یبأ  دی  یف  هبتاکملا  تعقو  اّملف  لاق :
تقرخ ملف  اناعدتسا  دق  لجرلا  ّنإف  هّمع  نبا  وأ  هتّمع  نبا 
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اهیف ناک  یتلا  رادـلا  یلإ  لخد  اّملف  لاـق : هناـملغ . هباحـصأ و  نم  هعاـمج  هعم  هناّـکد و  یلإ  ضهن  ّمث  هب ، اؤزه  هنم و  اوکحـض  هتبتاـکم و 
هتاود هباسح و  جرخأ  سلج و  اّملف  یبأ  هفرعی  ملو  هل  ضهنی  ملف  عضوملا  یف  اسلاج  هآر  لجر  ریغ  اسلاج  كانه  ناک  نم  هل  ضهن  هناّکد 

، هنع لأسی  لجرلا  هعمسف  هربخأف  هنع  هلأسف  ارضاح ، ناک  نم  ضعب  یلع  لبقأ  راّجتلا  نوکی  امک 

یتعقر قرخت  هل : لاقف  کلأسأ ، نأ  كردـق  تمظعأ  لجرلا و  اهّیأ  کتربکأ  یبأ : هل  لاقف  رـضاح ؟ انأ  یّنع و  لأست  هل : لاـق  هیلع و  لـبقأف 
: هل لاق  ّمث  هلوسرلو ، ودـعلا هللا  رادـلا  نم  جرخف  هافقبو ، هلجرب  مالغ  ای  لاق : ّمث  ًاذإ . لجرلا  تنأـف  یبأ : هل  لاـقف  اـهقرخت ؟ كدـهاشأ  اـنأو 

یّمق هیوباب  نب  ّیلع  نب  نیسح  زا  نادنمشناد  زا  یعمج  مقب  اهدعب  هانیأر  امف  هافقب  جرخأف  لاق  امک  وأ  هللا ؟ هنعل  کیلع  تازجعملا  یعّدتأ 
تشون و قودص ) خیش  ردپ   ) نسحلاوبا ناشیوخ  هب  يا  همان  دمآ و  مق  هب  جالح  رـسپ  تفگ : يو  هک  دنا  هدرک  لقن  قودص ) خیـش  ردارب  )

. متسه وا  لیکو  نامز و  ماما  هداتسرف  نم  تفگ : یم  دومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  نسحلاوبا  اه و  نآ 

؟ تسا هتـشاداو  ینادان  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : همان  هدـنروآ  هب  درک و  هراپ  ار  نآ  دیـسر ، هیوباب ) نب  ّیلع   ) مردـپ تسد  هب  وا  هماـن  نوچ 
يومع رسپ  ای  هّمع  رسپ  تفگ : منک  یم  نامگ  هک  همان  هدنروآ 
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دندیدنخ يو  هب  راّضح  يدرک ؟ هراپ  ار  وا  همان  ارچ  تسا ، هدرک  توعد  ار  ام  هتـشون و  ام  هب  يا  همان  جالح  تفگ : مردپ  هب  متـسه  جالح 
دوخ تراجت  هرجح  هب  دندوب ، وا  هارمه  شنامالغ  شباحصا و  زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  تساخرب و  مردپ  سپـس  دندرک . هرخـسم  ار  وا  و 
طقف دنتساخرب ، شمارتحا  هب  دندوب ، هتـسشن  اج  نآ  هک  یناسک  دوب ، عقاو  اجنآ  رد  شا  هرجح  هک  دیـسر  يا  هناخ  رد  هب  هک  یعقوم  تفر .

. تساخرب اج  زا  تخانش  یمن  ار  وا  مردپ  هک  رفن  کی 

بناـج هب  درک  ور  دروآرد ، تسا  راـجت  لوـمعم  هک  ناـنچ  ار  دوـخ  تاود  ملق و  باـسح و  رتـفد  تسـشن و  هرجح  رد  مردـپ  هک  یعقوـم 
يو تیوه  زا  دینش  هک  سانشان  درم  تفگ . ار  مردپ  باوج  مه  صخش  نآ  تسیک ؟ سانشان  درم  نیا  دیسرپ : دوب و  رـضاح  هک  یـصخش 

! درم يا  دومرف : مردپ  یـسرپ ؟ یم  يرگید  زا  ارم  لاوحا  متـسه  رـضاح  نم  هکنیا  اب  تفگ  دمآ و  مردـپ  دزن  تساخرب و  دـنک ، یم  لاؤس 
مردـپ مدـید . یم  نم  يدرک  یم  هراپ  ارم  هماـن  وت  یتقو  تفگ : مدیـسرپن . تدوخ  زا  مدرمـش و  گرزب  ار  وت  متـشاد و  هاـگن  ار  وت  مارتحا 

ار وا  ندرگ  اهاپ و  تفگ : دوخ  مالغ  هب  مردپ  سپس  ینک ؟ یم  هزجعم  راهظا  ياعدا  دنک  تنعل  ار  وت  ادخ  یتسه ؟ جالح  رـسپ ، وت  دومرف :
زا و  نک ! نوریب  هناخ  زا  ریگب و 
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(1). میدیدن مق  رد  ار  وا  رگید  زور  نآ 

نب هللا  هبه  رصن  یبأ  نع  حون ، نب  دمحأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  ینربخأ  رقازعلا ، یبأ  نبا  مهنم :) 378 و( ربخ  403: ّیسوطلا خیشلا  هبیغلا 
ینب دـنع  اهیجو  رقازعلا  یبأ  نب  رفعجوبأ  ناک  لاق :)  ) هنع هللا  یـضر  ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دـمحأ  نب  دّـمحم 

، اهاجو هلزنم  سانلا  دنع  هل  لعج  دق  ناک  هاضرأ  هنع و  یلاعت  هللا  یضر  مساقلا  ابأ  خیشلا  ّنأ  کلذ  ماطسب و 

فشکنا یّتح  هنع ، هنوذخأیو  هنم  هنولبقیف  مساقلا ، یبأ  خیشلا  نع  هدنسیو  ماطسب ، ینبل  رفکو  ءالبو  بذک  ّلک  یکحی  هدادترا  دنع  ناکف 
هّیلوت یلع  اوماقأو  اوهتنی ، ملف  هنم  هءاربلا  هنعلب و  مهرمأو  همالک  نع  ماطـسب  ینب  یهنو  همظعأو ، هرکنأف  هنع  هللا  یـضر  مساقلا  یبأل  کلذ 

الإ هلمتحی  میظع ال  رمألا  ّنأل  صاصتخإلا ، دـعب  داعبإلاب  تبقوعف  نامتکلا  ّیلع  ذـخأ  دـق  ّرـسلا و  تعذأ  یّننأ  مهل : لوقی  ناک  ّهنأ  كاذ  و 
، هتلالجو رمألا  مظع  مهسوفن  یف  دّکؤیف  نحتمم ، نمؤم  وأ  لسرم  ّیبن  وأ  بّرقم  کلم 

اّملف هّیلوت ، یلع  ماقأ  هلوق و  یلع  هعبات  نّمم  هنم و  هءاربلا  هنعلب و  ماطسب  ینب  یلإ  بتکف  هنع  هللا  یضر  مساقلا  ابأ  کلذ  غلبف 
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هدـعاب يأ : هللا  هنعل  هلوق  ینعمف  داعبإلا )  ) هنعللا ّنأ  وهو : امیظع  انطاب  لوقلا  اذـهل  ّنإ  لاق : ّمث  امیظع  ءاکب  یکبف  هیلع  هورهظأ  مهیلإ  لـصو 
 : اهنع هللا  یضر  هریبکلا  تلاق  رمأل ، اذهل  نامتکلاب  مکیلع  لاقو : بارتلا  یلع  هیّدخ  غّرم  یتلزنم و  تفرع  دق  نآلا  و  رانلاو ، باذعلا  نع  هللا 

یماظعإ یف  تدازو  ینتمظعأو  ینتلبقتساف  اهیلإ  انلخد  دقو  اموی  یل  تلاق  ماطسب  نب  رفعج  یبأ  ّمأ  ّنأ  مساقلا  ابأ  خیشلا  تربخأ  تنک  دقو 
. ّرسلا انل  فشک  دق  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  ابأ  خیشلا  ّنإ  یل : تلاقف  یّتس ! ای  الهم  اهل : تلقو  کلذ  ترکنأف  اهّلبقت  یلجر  یلع  ّتبکنا  یّتح 

؟ ّرسلا امو  اهل : تلقف  تلاق :

ءانثتـسإلا یـسفن  یف  تدـقتعا  دـحأل و  هفـشکأ  ّینأ ال  اقثوم  اهتیطعأ  و  تلاق : تبقوع . هتعذأ  انأ  نإ  عزفأو  هنامتک ، انیلع  ذـخأ  دـق  تلاـق :
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حور  ّنأ  انل : لاق  رفعج  ابأ  خیشلا  ّنإ  تلاق : حور . نب  نیسحلا  مساقلا  ابأ  ینعی  هنع  هللا  یـضر  خیـشلاب 

یبأ خیـشلا  ندـب  یلإ  تلقتنا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  حورو  هنع  هللا  یـضر  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  ابأ  ینعی : کـیبأ  یلإ  تلقتنا 
اذه ّنإف  یلعفت  الهم ال  اهل : تلقف  انّتس !؟ ای  کمظعأ  فیکف ال  کیلإ  تلقتنا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  انتالوم  حورو  حور ، نب  نیسحلا  مساقلا 

الول یّتس  ایو  باذعلا ، یل  ّلحی  ّیف ال  هللا  هللااف  دحأل  اذه  فشکن  اّننأ ال  انیلع  ذخأ  دقو  میظع  ّرس  یل : تلاقف  انّتس ! ای  بذک 
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. كریغ دحأل  الو  کل  هتفشک  ام  هفشک  یلع  ینیتلمح  ّکنأ 

هّصقلاب هتربخأف  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلع  تلخد  اهدنع  نم  تفرـصنا  اّملف  اهنع : هللا  یـضر  موثلک  ّمأ  هریبکلا  تلاق 
، کتبتاک نإ  هعقر  اهل  یلبقت  الو  اهنم ، يرج  ام  دعب  هأرملا  هذـه  یلإ  یـضمت  نأ  كاّیإ  هّینبای ! یل : لاقف  یلوق . یلإ  نکری  یب و  قثی  ناکو 

موقلا ءالؤه  بولق  یف  نوعلملا  لجرلا  اذه  همکحأ  دـق  داحلإو  یلاعت ، هللااب  رفک  اذـهف  اهلوق ، دـعب  اهیّقلت  الو  کیلإ ، هتذـفنأ  نإ  الوسر  الو 
جالحلا لوق  یلإ  ودـعیو  مالّـسلا ، هیلع  حیـسملا  یف  يراصنلا  لوقی  امک  هیف  ّلحو  هب  دـّحتا  یلاعت  هللا  ّنأب  مهل  لوقی  نأ  یلإ  اـقیرط  هلعجیل 

. هللا هنعل 

قبی ملف  ثیدحلا  تخبون  ینب  یف  عاشو  اهدعب ، مهّمأ  تیقل  الو  ارذـع ، مهل  لبقأ  ملو  مهیلإ ، ّیـضملا  تکرتو  ماطـسب ، ینب  ترجهف  تلاق :
نع الـضف  همّلک  وأ  هلوقب  یـضرو  هالوتی  نّممو  هنم  هءاربلاو  یناغملـشلا  رفعج  یبأ  نعلب  هبتاـکو  مساـقلا  وبأ  خیـشلا  هیلإ  مّدـقتو  ـالإ  دـحأ 

هلوقب یـضرو  هعیاشو  هعبات  نّممو  هنم  هءاربلا  ّیلع و  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نعلب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نم  عیقوتلا  رهظ  ّمث  هتـالاوم ،
. هریغو حون  نبا  اهرکذ  اهرکذ ، نع  انباتک  هّزنن  هحیبق  تایاکح  هلو  عیقوتلا ، اذهب  هفرعملا  دعب  هّیلوت  یلع  ماقأو 

هللا یضر  حور  نب  مساقلا  وبأ  هنعل  رهظأ  اّمل  ّهنأ  هلتق : ببس  ناک  و 
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نع یکحی  ّلک  هعیـشلا و  ءاسؤر  هیف  لـفاح  سلجم  یف  لاـقف  سیبلتلا  هنکمی  مل  کلذـب  هعیـشلا  عیمج  رمأ  هنم و  أّربت  هرمأ و  رهتـشا  هنع و 
الإ هقرحت و  ءامـسلا  نم  راـن  هیلع  لزنت  مل  نإـف  يدـیب  ذـخأی  هدـی و  ذـخآ  یّتح  هنیب  ینیب و  اوعمجأ  هنم : هءاربلا  هنعل و  مساـقلا  یبأ  خیـشلا 
هنم هعیـشلا  تحارتسا  لتقف و  هلتق  هیلع و  ضبقلاب  رمأف  هلقم  نبا  راد  یف  کلذ  ناک  ّهنأل  یـضارلا  یلإ  کلذ  یقر  و  ّقح . ّیف  هلاق  ام  عیمجف 

حون و نب  دمحا  زا  میهاربا  نب  نیسح  تسا . رقازعلا » یبا  نبا   » دندومن ّتیباب  ياعّدا  هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یناغملـش ... ّیلع  نب  دّمحم 
رفعج وبا  تفگ : دوب  راوگرزب  ینز  هک  نامثع  نب  دّمحم  رتخد  موثلک  ّما  تفگ : درک و  لقن  یـسوط ) خیـش   ) نم يارب  بتاک  رـصنوبا  زا  وا 

دزن رد  ار  وا  ماقم  هنع  هللا  یـضر  حور ) نب  نیـسح   ) مساقلاوبا خیـش  اریز  دوب ؛ هّجوم  مرتحم و  ماطـسب  ینب  دزن  یناغملـش )  ) رقازعلا یبا  نبا 
يرفک غورد و  هنوگ  همه  تشگرب  قح  هقیرط  زا  هک  یعقوم  و  درک ، هدافتـسا  ءوس  هقباس  نیا  زا  مه  وا  تشاد . یم  گرزب  مرتحم و  مدرم 

. دنتفریذپ یم  ار  وا  نانخس  مه  ماطسب  ینب  درک  یم  لقن  ماطسب  ینب  يارب  حور  نب  نیسح  مان  هب  ار 

ندینش زا  ار  ماطسب  ینب  درمش و  گرزب  ناتهب  ار  نآ  درک و  راکنا  دوخ  زا  ار  نانخس  نآ  تبسن  دیـسر . حور  نب  نیـسح  هب  نآ  ربخ  نوچ 
ار حور  نب  نیسح  نخـس  ماطـسب  ینب  یلو  دنیوج . يرود  يو  زا  دننک و  تنعل  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  دومرف . یهن  یناغملـش  مالک 

دندینشن
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هک دوب  يّرس  ما  هتفگ  امش  هب  نم  هچنآ  تفگ : ماطـسب  ینب  هب  یناغملـش  هک  دوب  نیا  مه  نآ  ّتلع  دندنام . تباث  یناغملـش  هب  تدارا  رد  و 
شاف ار  نآ  هک  نونکا  یلو  میوگن . یـسک  هب  منک و  نامتک  ار  ّرـس  نآ  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  حور  نب  نیـسح  متخاـس . شاـف  ار  نآ 

بّرقم و هتـشرف  زج  یـسک  هک  دوب  میظع  يرما  ّرـس »  » نآ دـنک . یم  رود  دوخ  زا  ارم  ما  هتـشاد  يو  اـب  هک  یتّیـصوصخ  همه  اـب  ما ، هدوـمن 
. تسین نآ  يراد  هاگن  هب  رداق  هداد  ناحتما  هک  ینمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ 

هب ربخ  نیا  نوچ  تفای . گرزب  یماقم  تفرگ و  الاب  شراک  دومن و  رت  مکحم  اه  نآ  دزن  ار  دوخ  هقباس  ساسا  یب  نانخس  نیا  اب  یناغملش 
هدنام یقاب  وا  یتسود  رد  دنیامن و  یم  يوریپ  وا  نانخس  زا  هک  یناسک  يو و  زا  يرود  وا و  نعل  رب  ینبم  یبوتکم  دیسر ، حور  نب  نیـسح 

. دیدرگ بلقنم  تحاران و  تخس  وا  دنداد و  ناشن  یناغملش  هب  ار  همان  مه  اه  نآ  . داتسرف ماطسب  ینب  يارب  دنا ،

رود ینعم  هب  تنعل  هک  ینعم  نـیا  هـب  تـسا ! گرزب  یلیخ  ینعم  رد  دـینک ، نـعل  ارم  تـسا : هـتفگ  حور  نـب  نیـسح  هـکنیا  تـفگ : سپس 
نآ متخانـش ! ار  دوخ  ماقم  نونکا  مه  نم  نیا  رب  انب  دینادرگ و  رود  خزود  شتآ  باذع و  زا  ار  وا  ادخ  ینعی  هللا » هنعل   » و تسا . ندینادرگ 

. دییوگن یسک  هب  دینک و  نامتک  ار  نخس  نیا  تفگ : داهن و  كاخ  هب  ار  شتروص  هاگ 
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نم زا  مه  وا  متفر . ماطـسب  نب  رفعج  وبا  رداـم  هناـخ  هب  يزور  هک  مداد  ربـخ  حور ) نب  نیـسح   ) مساـقلا وبا  خیـش  هب  نم  تفگ : موـثلک  ّما 
مراذگ یمن  نم ! يوناب  يا  متفگ : متـشاذگن و  نم  یلو  دسوبب . ارم  ياپ  دـش  مخ  هک  يروط  هب  تشاد  گرزب  رایـسب  ارم  دومن و  لابقتـسا 

مالّـسلا اـهیلع  ارهز  همطاـف  وت  هکنیا  اـب  میاـمنن  مارتـحا  وت  زا  روـط  نیا  ارچ  تفگ : تسیرگ و  وا  تسا . گرزب  سب  يراـک  یـسوباپ  اریز 
يّرس هراب  نیا  رد  یناغملش )  ) ّیلع نب  دّمحم  ینعی  خیش  تفگ  متسه ؟ مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نم  روطچ  نم ! يوناب  يا  متفگ : یتسه !!

وگزاب ار  نآ  رگا  مسرت  یم  مزاسن ، اشفا  ار  نآ  هک  هتفرگ  ناـمیپ  نم  زا  وا  تفگ : هدرپس ؟ امـش  هب  يّرـس  هچ  مدیـسرپ : تسا . هدرپس  اـم  هب 
ار حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  دوخ ، شیپ  یلو  تفگ  مهاوخن  یـسک  هب  ار  نآ  هک  مداد  نانیمطا  يو  هب  نم  دنک . باذع  ارم  ادخ  منک 

. مدرک انثتسا 

حور ناـمثع و  نب  دّـمحم  امـش  ردـپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  حور  هک  تسا  هتفگ  اـم  هب  یناغملـش )  ) رفعجوبا خیـش  تفگ : هاـگنآ 
يا نیاربانب  تسا !! هدش  لقتنم  وت  هب  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  حور  حور و  نبا  نیسح  مساقلاوبا  خیـش  ندب  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

میظع يّرـس  نیا  تفگ : تسا . غورد  همه  هک  ینک  رواب  ار  نآ  ادابم  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  متفگ : نم  منادـن !؟ گرزب  ار  وت  ارچ  ام  يوناب 
يا مینکن . لقن  سک  چیه  يارب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  یناغملش  تسا ،
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يدحا يارب  هن  امش و  يارب  هن  منک  اشفا  ار  نآ  هک  دیتشاد  یمناو  ارم  امش  رگا  موش . باذع  نم  صوصخ  نیا  رد  هک  دنکن  ادخ  نم  يوناب 
! مدرک یمن  وگزاب 

عالّطا هب  ار  ناتساد  مدیسر و  هنع  هلا  یضر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  هب  مدمآ ، نوریب  نز  نآ  دزن  زا  نوچ  تفگ : موثلک  ّما 
هب رگید  ارجام  نیا  زا  دعب  مرتخد ! دومرف : تقو  نیا  رد  درک . یم  دامتعا  نم  هتفگ  هب  تشاد و  قوثو  نم  هب  مساقلا  وبا  خیـش  مدناسر . يو 

يداحلا ادـخ و  هب  رفک  اه  فرح  نیا  ورم . وا  ندـید  هب  نیا  زا  دـعب  نکم و  لوبق  داتـسرف  وت  دزن  يدـصاق  ای  هماـن  رگا  ورم ، نز  نیا  هناـخ 
ار یناغملش ) دوخ   ) وا ادخ  دیوگب : اه  نآ  هب  دناوتب  هار  نیا  زا  ات  هدومن ، دراو  مدرم  نیا  ياه  لد  رد  یناغملـش )  ) نوعلم درم  نیا  هک  تسا 
« جالح  » لوق هب  دهاوخ  یم  وا  دنراد ، مالّسلا  هیلع  یـسیع  هرابرد  ار  هدیقع  نیمه  يراصن  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  لولح  يو  رد  هدیزگرب و 
ار اه  نآ  ردام  رگید  متفریذپن و  ار  اه  نآ  رذع  متفرن و  اه  نآ  شیپ  رگید  مدومن و  يرود  ماطـسب  ینب  زا  نم  سپ  دوش . دقتعم  هنعّللا  هیلع 

. مدرکن تاقالم 

درک و تنعل  ار  یناغملش  رفعجوبا  تشون و  همان  نایعیش  مامت  هب  مه  مساقلاوبا  خیش  تفای . عویش  تخبون  ینب  هفیاط  نایم  رد  تیاکح  نیا 
ات تشاد ، رذح  رب  دـنتفگ ، یم  نخـس  يو  اب  ای  دـندرک  یم  لوبق  ار  وا  هتفگ  هک  یناسک  وا و  ناراد  تسود  يو و  اب  ترـشاعم  زا  ار  مدرم 

هچ
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. دنرادب تسود  ار  وا  هک  دسر 

وا هتفگ  هب  هک  یناسک  وا و  ناوریپ  وا و  زا  يرود  یناغملش و  نعل  رد  فیرّشلا  هجرف  هللا  لّجع  نامّزلا  بحاص  ترضح  زا  یعیقوت  هاگ  نآ 
. دش رداص  دننام  یم  یقاب  وا  یتسود  هب  عیقوت  نیا  زا  دعب  هداد و  تیاضر 

یم نآ  زا  رت  هزیکاپ  ار  هبیغلا )  ) دوخ باتک  نم  هدومن  حضتفم  ياه  راک  دراد و  یتشز  تایاکح  یناغملش  دسیون : یم  یسوط  خیش  سپس 
. دنا هتشون  ار  اه  نآ  هریغ  حون و  نب  دمحا  مروایب ، نآ  رد  ار  اه  نآ  هک  مناد 

زا مدرم  تفای و  ترهش  اج  همه  رد  تخاس و  راکشآ  ار  وا  نعل  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  نوچ  هک  دوب  نیا  یناغملـش  ندش  هتـشک  ّتلع 
ياسؤر هک  یلفحم  رد  يزور  دـنک . يزاب  گنرین  تسناوتن  رگید  هک  يروط  تشاد ، رذـحرب  وا  زا  ار  نایعیـش  ماـمت  دنتـسج و  يرود  يو 

نم و تفگ : راضح  هب  یناغملش  دندرک ، یم  لقن  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  زا  ار  وا  زا  يرود  یناغملـش و  نعل  همه  دندوب و  رـضاح  هعیش 
ره دینازوسن  ار  وا  دماین و  یشتآ  رگا  مینک  نیرفن  رگید  کی  ّقح  رد  دریگب و  ارم  تسد  مه  وا  وا و  تسد  نم  ات  دیهاوخب  ییاج  رد  ار  وا 

. تسا تسرد  تسا ، هتفگ  نم  هرابرد  وا  هچ 
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لتق هب  هتفرگ  ار  وا  داد  روتسد  مه  یضار »  » دیسر یـسابع  هفیلخ  هللااب » یـضارلا   » شوگ هب  اجنآ  زا  داتفا و  قافتا  هلقم  نبا  هناخ  رد  ربخ  نیا 
(1). دندش تحار  وا  ّرش  زا  نایعیش  هنوگ  نیدب  دندناسر و 

روصنم لتق  هیف  رشع  عبارلا  هدعقلا ... يذ  رهش  رشع  يداحلا  رهـشلا  ، 28 هحفص ّیلماعلا  ّیئاهبلا  خیشلا  هسیفن ،) هعومجم   ) دصاقملا حیضوت 
نآ مهدراهچ  رد  تسا ... هدعقلا  يذ  هام  مهدزای  هام  هئامثالثو  عست  هنس 309  یف  کلذ  هوقرحا و  ّمث  هیلجر  هیدی و  اوعطق  ام  دعب  جالحلا 

. تفای ماجنا  لاس 309  رد  نآ  دندز و  شتآ  ار  وا  دندومن و  ادج  ار  شیاپ  تسد و  هکنآ  زا  سپ  دش  هتشک  جالح  روصنم  نب  نیسح 

نوفشتسی هعامج  ناک  ّیفوصلا ، جالحلا  روصنم  نب  نیسحلا  ّبتعموبأ  يرخأ : هعومجم  یف  و  : 1/384: ّيرونلا ازریملا  كردتسملا ، همتاخ 
هیلع رطفأف  ءابدـنه  تاقیرو  ذـخأو  رطفی ، مل  اهیلایلب و  ماّیأ  هثالث  ناسنإلا  ماص  اذإ  هیف : باـتک  هل  دـجو  و  هّیبوبرلا ، یعّدا  ّهنإ  لـیقو : هلوبب ،

ام عیمجب  قّدـصت  نمو  کـلذ ، دـعب  هالـصلا  نع  هتنغأ  هادـغلا  یلإ  لـیللا  لّوأ  نم  نیتعکر ، هلیل  یف  یّلـص  نمو  ناـضمر ، موص  نع  هاـنغأ 
ءادهشلا روبق  یتأ  اذإ  و  ّجحلا ، نع  هانغأ  دحاو  موی  یف  کلمی 

.709 - 704 (: يدلج میدق 25 پاچ  راونألاراحب   13 دلج همجرت  ) فیرّشلا هجرف  هللا  لّجع  دوعوم  يدهم  - 1
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رد هدابعلا  نع  کلذ  هانغأ  حـلملاو ، ریعـشلا  زبخ  نم  لیلق  یلع  الإ  رطفی  موصیو و ال  وعدـیو ، یّلـصی  ماّیأ  هرـشع  اهیف  ماقأف  شیرق ، رباقمب 
یم افش  بلط  وا  لوب  اب  یهورگ  یفوص ؛ جالح  روصنم  نب  نیـسح  ّبتعموبا  دشاب : یم  نینچ  هّرـس  سّدق  لوا  دیهـش  خیـش  رگید  هعومجم 
هـس هک  یـسک  دوب : هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  تسا  هدش  تفای  وا  زا  یباتک  و  هدرک ، ییادـخ  ياعّدا  وا  انامه  تسا : هدـش  هتفگ  و  دـندومن ،

ود هک  یـسک  ره  و  دـنک ، تیافک  ناضمر  هام  هزور  زا  ار  وا  دـنک  راطفا  اه  نآ  اـب  دریگب و  ینـساک  گرب  تفه  دریگب و  هزور  زور  هناـبش 
ییاراد مامت  هک  یسک  و  دنک ، یم  تیافک  ندروآ  اج  هب  زامن  زا  رگید  ار  وا  حبـص  هب  ات  بش  لّوا  زا  دناوخب  بش  کی  رد  ار  زامن  تعکر 

( یلعف نیمظاک   ) شیرق ناتـسربق  رد  نادیهـش  ناتـسربق  هب  رگا  و  دنک ، تیافک  ندرازگ  جـح  زا  ار  وا  دـهدب  هقدـص  زور  کی  رد  ار  دوخ 
. تدابع زا  ار  وا  دنک  تیافک  کمن  وج و  نان  زا  یمک  رب  رگم  دنکن  راطفا  دریگب و  هزور  دنک و  اعد  درازگ و  زامن  زور  هنابش  هد  دورب و 

جالحلا و روصنم  نب  نیـسحلا  مهنم  :178 و  یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هعیشلا  لئاسو  بحاص  لیلجلا  ثّدحملا  خیـشلا  هّیرـشع ، انثإلا 
لالضلا لهأ  رفک  یف  لاقملا  هدمع  باتک  یف  و  هریغ . جاجتحإلا و  نم  رهظی  امک  هب  رهاظت  ّولغلا و  یلإ  جرخدق  هلاثمأ و  هعابتأ و 
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هقیرطلا هذـه  یلإ  نولیمی  نیذـلاو  لاق : داّحتإلا  لولحلاب و  لوقلا  هّیفوصلا  نع  لقن  ام  دـعب  ّیکرکلا  یلاعلا  دـبع  نب  ّیلع  نب  نسح  خیـشلل 
. هدحالملا هقدانزلا و  ءامظع  هرجفلا و  هرفکلا  ءاسؤر  مّهنإ  يرمعل  ءایلوألا و  مهنوّمسی  مهل و  نوبّصعتی  هلطابلا 

هّیمامإلا تاقث  نع  يدلاو  لقن  دق  ّیماطـسبلا و  دیز  وبأ  جالحلا و  روصنم  نب  نیـسحلا  هّلـضملا  ّهلاضلا  هفیاطلا  هذـه  سؤر  نم  ناک  و  لاق :
اطوسبم اباتک  دـیفملا  خیـشلا  فّنـص  دـقل  و  لاق : ّمث  هیلع . هراکنإ  لوصولا و  یعّدـی  یّلـصی و  ـال  ناـک  يذـلا  ّیفوصلا  نع  ّقحلا  جـهن  یف 

هلمج نم  هصـالخلا  یف  همـالعلا  رکذ  دـق  و  یهتنا .)  ) مهناـیغط مهرفک و  مهنـالطب و  مهّدر و  یف  هـّیلقنلا  هـّیلقعلا و  لئالدـلا  یلع  المتـشم 
(. یهتنا  ) صیصاقأ هبیغلا  باتک  یف  خیشلا  هل  رکذ  دق  و  لاق : جالحلا  روصنم  نب  نیسحلا  نیمومذملا 

رومأ خـیاشملا  نم  هریغ  جالحلا و  روصنم  نب  نیـسح  نع  رهظ  دـقف  لـیق : نإ   1/104: ّیلماعلا ّیضایبلا  سنوی  نب  ّیلع  ، میقتسملا طارـصلا 
مهرارـسأ و فشک  یلع  تفقو  دـقو  مهل  هروهـشملا  لیحلا  نم  وهف  کلذ  ّحـص  نإ  انلق : همامإلا . یلع  کلذ  یف  هلـالد  ـالف  هداـعلل  هقراـخ 

اذـه یف  ینغملا و  ّهنأ  یلإ  هباحـصأ  اعد  جالحلا  ّنأ  ملع  دـق  نیباّذـکلل و  هداـعلا  قرخی  نأ  نم  ّلـجأ  هناحبـس  هللا  مهعاـبتأ و  یلع  هیومتلا 
میسجت
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. ناقرف امهنیبف  امهریغ  لدعلا و  دیحوتلا و  یلإ  اوعد  هّمئألا  ءایبنألا و  و  یلاعت ، ّبرلا 

نیعمجأ مهیلع  هللا  تاولص  نیرّخأتملا  هّمئألا  نع  جرخ  ام  اضیأ  کلذ  نمو  : 1/12 هرضانلا : قئادحلا  یف  ّینارحبلا  فسوی  هیقفلا  ثّدحملا 
رهاط یبأو  ّيریمنلا ، ریـصن  نب  دّـمحم  و  اباب ، نب  دّـمحم  نب  نسحلاو  ّینیوزقلا ، متاح  نب  سراـفک  کلذـک ، اوناـک  نّمم  هعاـمج  نعل  یف 

یّمـستی نّمم  ریثـک  عمجو  فـلد ، یبأو  رقازعلا ، یبأ  نباو  جـالحلا ، روـصنم  نب  نیـسحلاو  لـاله ، نب  دـمحأو  لـالب ، نب  ّیلع  نب  دّـمحم 
یف مالّـسلا  مهیلع  مهنع  تاعیقوتلا  مهنعل  یف  تجرخ  دـق  و  اهوحن ، خـسانتلا و  تاحابإلا و  ّولغلا و  نم  هعینـشلا  تالاقملا  رهظیو  هعیـشلاب .

ام و  اوثدـحأ . امیف  ارابخأ  ّیّـشکلا  دروأو  ءالؤه ، نم  اعمج  هبیغلا  باتک  یف  هّرـس  سّدـق  خیـشلا  رکذ  دـق  و  مهنم . هءاربلا  نکامألا و  عیمج 
. کلذ یف  رمألا  مالّسلا  مهیلع  هّمئألا  باحصأ  دّدش  دقو  هیلإ . عجریلف  اهیلع  فوقولا  ّبحأ  نم  کلذل . تاعیقوتلا  نم  مهیف  جرخ 

جالحلا روصنم  نب  نیـسحلا  ّنأ  هّیفوصلا : راثآ  ضعب  یف  تیأر  دقلو   196 ّيدابآرتسألا : ّینیسحلا  رقابدّمحم  دامادریم  هّیوامّـسلا ، حشاوّرلا 
سبلی ناکو  هعکر ، یتأم  یف  موی  ّلکو  نیتعکر ، یف  هلیل  ّلک  یف  نآرقلا  متخی  و  دیعلا ، موی  رطفی  ناضمر و  رهش  لّوأ  یف  يونی  ناک 
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هجو هّیدوبعلا  لیبس  یف  هیصعملا  رابکتسا  هعاطلا و  راقحتسا  بهذم  یف  اذه  ّلعلف  هلمع . ّدری  نم  متأم  سابل  اذه  لوقی : دیعلا و  موی  داوسلا 
. متأم موی  رطفلا  دیع  ذاّختال  رخآ 

فلتخا يذـلا  روهـشملا  فراعلا  ّيواضیبلا  روصنم  نب  نیـسحلا  ّبتعم  وبأ  جالحلا )  ) 187-2/183: ّیّمقلا ساّبع  خیـشلا  باقلألاو ، ینکلا 
ورمع ّيرونلا و  نیسحلا  ابأ  دّمحم و  نب  دینجلا  مهتخیشم  نم  بحـص  هّیفوصلا و  طلاخف  دادغب  مدق  رتستب و  وأ  طساوب  أشن  هّقح ، یف  سانلا 

یف لیق  هتدیقع . یف  هقدنزلا  یلإ  هلعف و  یف  هذبعـشلا  یلإ  هوبـسن  و  مهنم ، نوکی  نأ  جالحلا  یفن  مهرثکأف  هیف  نوفلتخم  هّیفوصلا  و  ّیّکملا ،
وأ کلذب ، یّمسف  اجولحم  هتوناح  یف  نطق  ّلک  دجو  لجرلا  عجر  اّملف  لجرلا  بهذف  هل  لغـش  یف  اجالح  ثعب  ّهنأ  جالحلاب  هتیمـست  هجو 

. رارسألا جالح  یّمسف  اهنع  ربخی  نیدیرملا و  رارسأ  نع  فشکی  ناک  ّهنأل 

هعقرم هیلع  ناهبصإ و  لابج  ضعب  یلع  يؤر  اّمل  هرعش  نمو  راعشألا ، تاملکلا و  ضعب  هنع  لقن  و  هیلإ ، بسنف  اجالح  ناک  هابأ  ّنأ  لیق : و 
یل میدقلا و  لاحلا  نع  هریغم  الاح *  ترصبأ  نإ  کنزحی  الف  میرک  ّرح  یف  ایلب  دقل  میدع *  یبوث  یف  تیسمأ  نئل  زاکع : هوکر و  هدیب  و 

هلو میسج . رمأ  یلإ  یب  كرمعل  یقرتس * وأ  فلتتس  سفن 
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. باذعلاب يدجو  ذوذلم  يوس  اهنم *  تلن  دق  یبرأم  ّلک  باقعلل و  كدیرأ  یّنکلو  باوثلل * دیرأ  كدیرأ ال  اضیأ :

دجـسملا نحـص  یف  سلجف  هتلخد  لّوأ  ناک  هّکم و  یلإ  جالحلا  لخد  لاق : ّيروجرهنلا  بوقعی  یبأ  نع  دادغب  خـیرات  یف  بیطخلا  يور 
نم صرق  برشلل و  ءام  زوک  هّیـشع  ّلک  لمحی  ناک  و  رطملاب ، سمـشلاب و ال  یلابی  فاوطلا و ال  وأ  هراهطلل  الإ  هعـضوم  نم  حربی  هنس ال 

یقاب عضی  ّمث  هدـعب  هبرـش  ماعطلا و  لبق  هبرـش  ءاـملا  نم  نیتبرـش  برـشی  هبناوج و  نم  تاّـضع  عبرأ  ّضعی  صرقلا و  ذـخأیف  هّکم  صارقأ 
هنم قرعلا  سمشلا و  یف  سیبق  یبأ  نم  هرخـص  یلع  اسلاج  هرجاهلا  تقو  یف  يؤر  ّهنأ  يورو  هدنع . نم  لمحیف  زوکلا  سأر  یلع  صرقلا 

. هرخصلا کلت  یلع  لیسی 

تعمـس لوقی : ّيزارلا  ییحی  نب  دّـمحم  تعمـس  نکل  ّدر و  لوـبق و  نیب  جـالحلا  یف  يا  هیف  ساـنلا  لوـقی : ّيربـطلا  هعرز  یبأ  نع  يورو 
: لاقف هللا  باـتک  نم  هیآ  تأرق  لاـق : هیلع ؟ خیـشلا  دـجو  يذـلا  شیأ  تلقف : يدـیب ، هتلتقل  هیلع  تردـق  ول  لوقی  هنعلی و  ناـمثع  نب  ورمع 

نم تیأر  اّمل  روصنم  نب  نیسحلا  نم  یتنبا  تجّوز  لوقی : عطقألا  بوقعی  ابأ  تعمـس  هعرز : وبأ  لاقف  هب ، مّلکتأ  هلثم و  ّفلؤأ  نأ  یننکمی 
. رفاک ثیبخ  لاتحم  رحاس  ّهنأ  هریسی  هّدم  دعب  یل  نابف  هداهتجا  هتقیرط و  نسح 
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فـسوی نب  دـمحأ  نسحلا  یبأ  نع  ّیبأ ، نب  ّیلع  انربخأ  لاق : ّمث  اهلقن . ماقملا  عسی  لیحلا ال  نم  تاـیاکح  جـالحلا  نع  بیطخلا  رکذ  ّمث 
هلوخدل يوقأ  هضفارلا  یف  هنعط  ناک  ءاسؤرلا و  سانلا و  نم  اریثک  يوغتـسا  وعدی  دادـغب  مدـق  اّمل  جالحلا  روصنم  نب  نیـسحلا  ّنأ  قرزألا 

هذـه هلوسرل : لهـس  وبأ  لاقف  انطف  امهف  اقذاح ) يأ   ) افّقثم مهنیب  نم  لهـس  وبأ  ناک  و  هیوغتـسی ، تخبون  نب  لهـس  ابأ  لسارف  مهقیرط ، نم 
ّینإ یّتح  علصلاب  یلتبم  انأ  ّنهب و  یتولخ  ءاسنلا و  نم  ربکأ  یل  هّذل  لزغ و ال  لجر  انا  نکل  لیحلا و  اهیف  یتأت  دق  اهرهظی  یتلا  تازجعملا 

یتیحل ّدر  ارعـش و  یل  لعج  ناف  بیـشلا  رتسل  باضخلاب  یلتبم  لیحب و  هیف  لاتحا  همامعلاب و  هّدـشأ  یتبیبح و  یلإ  هب  ذـخآ  یفحق و  لّوطأ 
نإ ّیبنلا و  ّهنإ  تلق  ءاش  نإو  مامإلا  ّهنإ  تلق  ءاش  نإو  مامإلا  باب  ّهنإ  تلق  ءاش  نإ  ناک  ام  انئاک  هیلإ  ینوعدی  امب  تنمآ  باضخ  الب  ءادوس 

. هنع ّفک  هنم و  سیأ  هباوج  جالحلا  عمس  اّملف  لاق : هللا ، ّهنإ  تلق  ءاش 

نب ّیلع  هبارق  یلإ  بتک  مق و  یلإ  راس  کلذ  دـعب  جالحلا  ّنأ  رکذ  هبیغلا و  باتک  یف  ّیـسوطلا  خیـشلا  کـلذ  نم  برقی  اـم  رکذ  و  لوقأ :
جالحلا جارخاب  رمأ  هقرخ و  هیوباب  نبا  دـی  یف  باتکلا  عقو  اّملف  هلیکو  مامإلا و  لوسر  انأ  لوقی : هیوباب و  نبا  یعدتـسی  هیعدتـسی و  هیوباـب 

. مق نم  جالحلا  جرخف  ّاللذتم ، هراد  نم 

ّیلع نب  لیعامسإ  انأبنأ  دّلخم  نب  میهاربإ  انأبنأ  بیطخلا : لاق 
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هرازو یف  تعقو  هیاعسب  ناطلـسلا  سبح  یف  ناک  روصنم و  نب  نیـسحلا  هل  لاقی  جالحلاب  فرعی  لجر  رمأ  رهظو  لاق : هخیرات  یف  ّیبطخلا 
هّوبنلا ءاعّدا  رحسلا و  هذوعشلا و  هّبشت  تاهج  نم  سانلا  لیلضت  یلع  لیحلا  عضو  هقدنزلا و  نم  بورض  هنع  رکذ  ّیلبرألا و  یسیع  نب  ّیلع 

اّیح هبلـص  هبقاع و  کلذ و  نم  هب  یمر  امب  ّرقی  ملف  هللااب  ردتقملا  ینعی  ناطلـسلا  یلإ  هربخ  یهنأ  هیلع و  هضبق  دنع  یـسیع  نب  ّیلع  هفـشکف 
نم لقنی  هریثک  نینـس  سبحلا  یف  ماقأف  سبحی  ّمث  هب  لزنی  ّمث  هنع  رکذ  امب  هیلع  يدانی  هودغ و  موی  ّلک  یف  رـسجلا  هبحر  یف  هیلاوتم  اماّیأ 
هلیح نم  بورـضب  مهلامتـسا  مهیلع و  هّوم  ناطلـسلا و  ناملغ  نم  هعامج  يوغتـساف  ناطلـسلا  راد  یف  هرخآب  سبح  یّتح  سبح  یلإ  سبح 
یّتح رمألا  هب  یّقرت  و  هل ، اوباجتـساف  اهریغ  دادغبب و  مهریغ  باّتکلا و  نم  هعامج  لسار  ّمث  هنوهفری ، هنع و  نوعفدی  هنومحی و  اوراص  یّتح 

، هّیبوبرلا یعّدا  ّهنأ  رکذ 

هناسلب مهضعب  ّرقأو  هنع  رکذ  ام  قیدصت  یلع  ّلدت  هل  ابتک  مهـضعب  دنع  دجو  مهیلع و  ضبقف  ناطلـسلا  یلإ  هباحـصأ  نم  هعامجب  یعـس  و 
عمجی هاضقلا و  هرـضحب  هفـشکی  نأ  رمأ  ساّبعلا و  نب  دماح  یلإ  همیلـستب  نینمؤملا  ریمأ  رمأف  هلتق  یف  سانلا  مّلکت  هربخ و  رـشتنا  کلذب و 

رانلاب هقارحإ  هلتقب و  رمأف  هنع  هل  رکذ  ام  یلع  فقو  هرمأ و  ناطلسلا  نقیتسا  ّمث  لاوط ، بوطخ  کلذب  يرجف  هباحصأ  نیب  هنیب و 
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طوس و فلأ  نم  اوحن  طایسلاب  برـضف  طش ) هنس 309( هدعقلا  يذ  نم  نیقب  عبـسل  ءاثالثلا  موی  ّیبرغلا  بناجلاب  هطرـشلا  سلجم  رـضحأف 
بناج یلإ  هالجر  هادـی و  تقّلع  دـیدجلا و  نجـسلا  روس  یلع  هسأر  بصن  رانلاب و  هتّثج  تقّرح  هقنع و  تبرـض  هـالجر و  هادـی و  تعطق 

. دادغب خیرات  نم  هانلقن  ام  یهتنإ  هسأر ،

. هقیراخم هلیح و  جالحلا و  رحس  نم  تایاکح  ماوعلا  هرصبت  باتک  یف  ّيزارلا  یضترملا  دّیسلا  رکذ  و 

. هقیراخم هلیح و  هیف  تنّیب  اباتک  جالحلا  رابخأ  یف  تعمج  دق  و  لاق : و  سیلبإ ، سیبلت  باتک  یف  ّيزوجلا  نبا  کلذک  و 

يوعد و  ضئارفلا ، عیمج  هالـصلا و  مهکرت  عم  هداـبعلاب  یّلجتلا  يوعد  هـالغلا  نم  هّیجـالحلا  همـالع  هدـئاقع و  یف  قودـصلا  انخیـش  لاـق 
مهیلع ءاـیبنألا  نم  لـضفأ  مهدـنع  وهف  مهبهذـم  فرع  صلخأ و  اذإ  ّیلولا  ّنأ  و  مهل ، ّقـحلا  عاـبطنا  يوـعدو  یمظعلا  هللا  ءامـسأب  هفرعملا 

. نیملسملا یلع  صاصرلاو  هبشلا  قیفنت  لغدلا و  الإ  هنم  اوملعی  مل  ءایمیکلا و  ملع  يوعد  مهتمالع : نمو  مالسلا .

صّـصختی جـالحلا  ناـک  و  لولحلاـب . لوـقلا  هحاـبإلا و  باحـصأ  مه  فّوـصتلا و  باحـصأ  نم  برـض  هّیجـالحلاو  دـیفملا : خیـشلا  لاـق 
لیطابألا جالحلل  نوعّدیو  مهنیدب ، هقرف  ّلک  هرهاظمب  نوهّومی  هقدانز  هدحلم و  مه  فّوصتلا و  هرمأ  رهاظ  ناک  نإ  عّیشتلاراهظاب و 
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تاـنّیبلا و تاـیآلا و  مهناـبهرل  مهاوـعد  یف  يراـصنلا  يرجم  تازجعملا و  تـشدارزل  مهاوـعد  یف  سوـجملا  يرجم  کـلذ  یف  نورجیو 
یف انرکذ  و  یهتنإ . سوجملا  يراصنلا و  نم  اهب  لمعلا  عئارـشلا و  نم  دـعبأ  مه  مهنم و  تادابعلاب  لمعلا  یلإ  برقأ  يراـصنلا  سوجملا و 

. هرکذ یف  ماقملا  لّوطن  الف  هّقح  یف  میدنلا  نبا  مالک  راحبلا  هنیفس 

ءاوهأ نم  هبرق  نیدّـحوملا و  هقیرط  نع  هدـعب  هداحلإ و  هرفک و  یف  ءافخ  الف  جالحلا  اّمأ  و  هثلاثلاهعقاولا ...  13/345: یئوخ هعاربلا ، جاهنم 
نید یلع  ناک  هتیل  ای  تایفولا و  یف  امک  اّیـسوجم  هّدـج  ناک  ّهنإ  تاّنجلا : تاضور  یف  لاق  لوقأف : هلاح  حرـشب  کلذ  رهظی  و  نیدـحلملا ،

خیشلا یلع  اهب  لغتشاف  زاوهألا  راید  یلإ  هّنـس  هثادح  یف  هّجوت  هّدخ و  هبلق و  هحفـص  یلإ  ضایبلا  لصی  مل  اّیواضیب  اّیـسراف  هلـصأ  و  هّدج ،
ّيدادغبلا و دینجلا  بحص  هّیفوصلا و  اهب  طلاخ  هنس و  هرـشع  ینامث  نبا  وه  قارعلا و  یلإ  ّمث  انامز ، ّيرتستلا  هللا  دبع  نب  لهـس  دّمحم  یبأ 

. امهریغ ّيروثلا و  نیسحلا  ابأ 

دادغب یلإ  اهنم  عجر  امل  ّمث  هفّرـشملا  هّکم  یلإ  اهنم  و  دادـغب ، یلإ  هئاطلخ  نم  عمج  یف  نامز  دـعب  اهنم  جرخف  لّهأت ، رتست و  یلإ  عجر  ّمث 
رتست و یلإ  دواع  جالحلا و  هنم  رّدکتف  کلؤس ، یف  عّدم  تنأ  هل : لاق  و  هبجی ، ملف  هلأسم  نع  هلأس  هیلع  لخد  دینجلا و  هرایز  دصقب 
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دّدرتی هّدملا  هذه  یف  ناک  و  نینس ، سمخ  نم  اوحن  مهنع  رتتساف  هسفن  یلع  فاخ  دق  ثیحب  اهلهأ  دنع  هّرملا  هذه  یف  میظع  عقو  هل  لصح 
یبأب مهدنع  اعدی  ناک  و  دیری ، امبسح  بتکلا  مهیف  فّنصی  هوعّدلا و  مهل  رهظی  و  سراف ، ناتـسجس و  رهّنلا و  ءارو  ام  ناسارخ و  دالب  یلإ 

. دهازلا هللا  دبع 

یلعابقل جالحلا  هل  لعج  نأ  یلإ  مهرئامـض  نع  ربخی  ناک  ام  هرثکل  رارـسألا  جالحب  هنع  اوقطن  زاوهـألا  یلإ  هّرکلا  هذـه  یف  عجر  اّـمل  ّمث 
نیّـصلا و دنهلا و  فرط  یلإ  هنم  رفـس  ّنهنیب  اهیلإ  رافـسأ  هعبرأ  مامت  یلإ  اذـکه  ایناث و  هّکم  یلإ  اهنم  هرـصبلا و  یلإ  اهنم  رفاسف  جـیردتلا ،

. هیلع يروج  رهنلا  بوقعی  یبأ  خیشلا  نم  دیدش  عینشت  و  كّرتلا ، دالب 

خیراـت رکذ  نیح  هخیراـت  یف  نیّمجنملا  رباـکأ  نم  ّيدنّـسلا  ّینوریبـلا  ناـحیروبأ  لاـق  و  هثلاـثلا ... هعقاوـلا   13/349: یئوخ هعاربلا ، جاـهنم 
، جـالحلا روصنم  نب  نیـسحلاب  فرعی  سراـف  لـهأ  نم  فّوصتم  لـجر  رهظ  ّمث  نیملاـعلا : ّبر  هنعل  مهیلع  نیعودـخملا  مهمما  نیّبنتملا و 

نم صّلخت  یّتح  لاتحاف  ارهش  سبح  و  مالّسلا ، هنیدم  لخدأو  ذخأف  ملیّدلاب  يّذلا  ناقلاطلا  نم  جرخی  ّهنأ  معز  الّوأ و  ّيدهملا  یلإ  یعدف 
ّلکب هسفن  اجزام  اعّنصتم  ادبعشم  الجر  ناک  و  نجّسلا ،
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هذـهب هنونعم  هباحـصأ  یلإ  عاـقر  هل  تراـص  و  ه�لـإلاب ، یّمـست  هیف و  سدـقلا  حور  لولح  یعّدا  ّمث  هبهذـم ، هداـقتعا و  بسح  یلع  ناـسنإ 
. ظافلألا

رینملا میدقلا  يرابلا  ّکنأ  دهشأ  ریبکای  میظع  ای  تاّذّللا  هیاغ  یهتنم  تاوّذلا و  تاذ  ای  کناحبس  هیلإ ب : مهبتک  نوحتتفی  هباحصأ  ناک  و 
کیلإ بینملا  کب و  ریجتسملا  كریقف و  کنیکـسم و  كدیبع و  روصنم  نب  نیـسحلا  هروصب  اننامز  یف  ناوأ و  نامز و  ّلک  یف  رّوصتملا 

. اذک اذک و  لوقی  بویغلا  ماّلع  ای  کتمحر  یجاّرلا  و 

يدـحإ و هنـس  یف  هللااب  ردـتقملا  هیلع  رثعف  رغـصألا ، ّمج  باتک  ربکألا و  ّمج  باـتک  لـصألا و  رون  باـتک  لـثم  هاوعد  یف  اـباتک  فّنـص  و 
مل هلجد و  یف  هدامرب  یمر  هتثج و  تقرتحا  یّتح  طفّنلاب  هقرز  ّمث  هقنع ، برض  هیلجر و  هیدی و  عطق  طوس و  فلأ  هبرض  هرجهلل و  هأمثالث 

جرخی ّهنأ  ّيدهملا و  یلإ  نوعدـی  هیلإ  نوبوسنم  هعابتأ  نم  هّیقب  تیقب  هتفـش و  كّرحی  مل  ههجو و  بطقی  مل  هب و  لعف  امیف  فرحب  مّلکتی 
. یهتنا ناقلاطلاب 

هتّدر هقیقح  ّلک  ّنأل  هباحـصأ ، یلع  هیلع و  دّرلا  جالحلا  ینعی  هیف  دـقتعا  يذـّلا  و  ّیناسارخلا : نمؤم  یجاحب  ریهّـشلا  دّـمحم  خیّـشلا  لاق  و 
ّیلع نبا  دّمحم  رفعج  یبأ  خیشلا  و  دینجلاک ، نیرّخأتملا  نیمّدقتملا و  خیاشملا  رابک  هیلع  ّدر  دق  هانقّقح و  امک  هدودرم  یهف  هعیرشلا 
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و ّیـسربّطلا ، خیّـشلا  و  ّیـسوّطلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  هفئاطلا  خیـش  و  نیّهلأتملا ، نیثّدـحملا  سیئر  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب 
و تامارکلا ، تاماقملا و  بحاص  سواط  نبا  دّیسلا  و  یّلحلا ، رّهطملا  نیّدلا  لامج  خیّشلا  و  يدهلا ، ملع  یضترملا  دّیسلا  و  دیفملا ، خیّشلا 

نم جرخ  ّهنأ  یلع  مهضعب  نیمومذملا و  نم  ّهنأ  یلع  اوقفّتا  مهّلک  و  مهنع ، هللا  یضر  نیرّخأتملا  خیش  ّهلأتملا  ّیّلحلا  دهف  نب  دمحأ  خیّـشلا 
هیبشّتلا و میـسّجتلا و  لولحلاب و  نیلئاق  هیأر  دقتعی  جالحلا و  یلإ  یمتنی  نم  رثکأ  تدجو  لّمأت  یندأ  تلّمأت  اذإ  تنأ  هنعلب و  عیقوت  هیحاّنلا 
لالحلا و یفنی  هحابإلا و  دـیحّوتلا و  ناـفرعلا و  هبترم  یلعأ  یلإ  لوصولا  یعّدـی  و  یهّنلا ، رمـألا و  ماـکحألا و  عئارـشلا و  كرت  هقدـنزلا و 

. هّیسوجملا هکرشملا  هّیفدرملا  هقرفلاک  مارحلا 

فیلأت رخاوألا  لئاوألا و  ملع  یف  رظانملا  ضور  باتک  نم  تاّنجلا  تاضور  باـتک  یف  و  هثلاـثلا ... هعقاولا   13/351: یئوخ هعاربلا ، جاهنم 
هنـس یف  ّنإ  لاق : هئامنامث  ثالث و  هنـس  یلإ  لیئارـسإ  ینب  ءایبنأ  نمز  ندل  نم  هنـس  ّلک  حناوس  نایب  یف  هّفلأ  ّیفنحلا  نیّدـلا  ّبحم  خیّـشلا 
اهیف اهدـیعی و  ءاوهلا و  یف  هدـی  ّدـمی  سکعلاب و  فیّـصلا و  یف  ءاتّـشلا  ههکاف  جرخی  ناک  جالحلا  روصنم  نب  نیـسح  لتق  هأـمثالث  عست و 

ربخی هردقلا و  مهارد  اهیّمسی  دحأ ، هللا  وه  لق  بوتکم  اهیلع  مهارد و 
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موصی ناک  و  حیـسملاب ، يراـصّنلا  فـالتخا  هیف  اوفلتخا  ریثک و  قلخ  هب  نتف  و  مهرئامـض ، یف  اـمب  مّلکتی  مهتویب و  یف  اوعنـص  اـمب  ساـّنلا 
یبهذم هلوق و  یلإ  هّیسرافلاب  هعقاولا  هذهل  هرکذ  دعب  لاق  ّهنأ  ریـسلا  بیبح  خیرات  نع  و  صرق ... نم  هاضع  ثالث  ءام و  یلع  رطفی  رهّدلا و 

اذه و دّدری  لزی  مل  و  یمد ، یف  هللا  هللااف  نیقاّرولا ، دنع  نوکی  هدوجوم  بتک  هّنسلا  یف  یل  و  هرّـشبملا ، هرـشعلا  ءافلخلا و  لیـضفت  و  هّنـسلا :
. سلجملا نم  اوضهن  و  اودارأ ، ام  اولمکتسا  یّتح  مهطوطخ  نوبتکی  مه 

اذإ دـلبلا  هاضق  ّنأب  هعاس  دـیعب  باوجلا  هنم  ردـصف  عیاقولا ، تسرهف  هفیلخلا  هللااب  ردـتقملا  یلإ  ریزولا  بتک  نجـسلا و  یلإ  جالحلا  لمحف 
. هقنع برضی  رخآ و  افلأ  هبرضی  الإ  کله و  ناف  طوس  فلأ  هبرضی  هیلإ  مّدقتیل  هطرشلا و  بحاص  یلإ  مّلسیلف  لجرلا  لتقب  اوتفأ  دق  اوناک 

نیسح وه  مالّـسلا :  هیلع  مامإلا  ناسلب  نیعّللا  جالحلا  جلح :  366 / 2 هّرس : سّدق  ّيدورهاشلا  يزامنلا  ّیلع  خیشلا  راحبلاهنیفس ، كردتـسم 
هئامثالثو و عست  هنس  تام  هیلإ . عجراف  " فوصت هفسلف و  خیرات  " باتک یف  اهنم  ارطش  انرکذ  هریثک  مومذ  هل  هّیفوصلا . رابک  نم  روصنم . نب 

یف هایاضق  هلاوحأ و  نم  هلمج  هنعلب . فیرشلا  عیقوتلا 
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. كردتسملا یفو  " جلح ، " هغل هنیفسلا  یفو  یهتنملا ، هّمتت  یفو  ریمحلا ، رمحأ  ّهنأل  رامحلا  لیذ  ناویحلا  هایح  باتک 

: لیقو هلوبب . نوفشتسی  هعامج  ناک  ّیفوصلا ، جالحلا  روصنم  نب  نیسحلا  ّبتعم  وبأ  لّوألا : دیهـشلا  عیماجم  باتک  نم  يرخأ  هعومجم  یف 
موص نع  هانغأ  هیلع ، رطفأف  ءابدنه  تاقیرو  ذخأو  رطفی ، مل  اهیلایلب و  ماّیأ  هثالث  ناسنإلا  ماص  اذإ  هیف : باتک  هل  دـجوو  هّیبوبرلا . یعّدا  ّهنإ 
دحاو موی  یف  کلمی  ام  عیمجب  قّدصت  نمو  کلذ . دعب  تاولصلا  نع  هتنغأ  هادغلا  یلإ  لیللا  لّوأ  نم  نیتعکر  هلیل  یف  یّلص  نمو  ناضمر .

ریعشلا زبخ  نم  لیلق  یلع  الإ  رطفی  موصی و ال  وعدی و  یّلصی و  مایأ  رشع  اهیف  ماقأف  شیرق  رباقمب  ءادهـشلا  روبق  یتأ  اذإو  ّجحلا . نع  هانغأ 
. هدابعلا نع  کلذ  هانغأ  حلملا  و 

نیعللا جـالحلا  روصنم  نب  نیـسح  لـتق  هدـعقلا  يذ   23 یف  309 هنس : 5/231 يدورهاشلا : يزامنلا  ّیلع  خیـشلا  راحبلاهنیفـس ، كردتـسم 
. هنعلب مامإلا  نم  فیرشلا  عیقوتلا  جرخ  يذلا  ّیفوصلا 

جـالحلا روصنم  نب  نیـسحلا  ّبتعم  وبأ  يرخأ : هعوـمجم  یفو  : 401-6/400 يدورهاشلا : يزامنلا  ّیلع  خیشلا  راحبلاهنیفـس ، كردتـسم 
یف هتاقبط  یف  يوانملا  کئافأ  " جلح . " یف مدقت  ام  رخآ  یلإ  هّیبوبرلا  یعّدا  هنإ  لیقو : هلوبب ، نوفشتسی  هعامج  ناک  ّیفوصلا 
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بلکلا و یّتح  هفلتخم ، لاکـشأب  لّکـشتت  یتلا  نیطایـشلاک  رّوطتلا  ریثـک  ناـک  ّهنأ  یف   891 هنـس یّفوتملا  ّیفوصلا  نیـسح  ّیلع  یبأ  همجرت 
یف مالکلا  لّصف  اذـکو  هیلإ . عجارف  مهعیاجفو  مهلاوحأ  " فوصتو هفـسلف  خـیرات  " انباتک یف  انرکذ  دـقو  ریدـغلا . باتک  یف  اـمک  ریزنخلا ،

. قحلا قاقحإ  باتک  یف  مهدئاقع  داسفو  مهّمذ 

نارگید نخس  رد  جالح 
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باجتـسم نیبلا ،» نم  ّیّینإ  کلـضفب  عفراف  ینعزانی  ّنإ  کنیب  ینیب و   » تسا هتفگ  هک  جالح  نیـسح  روصنم  ياعد  و  فارـشألا : فاـصوا 
انا تفگ : هک  سک  نآ  هک  دوش  مولعم  ماقم  نیا  رد  و  انأ . يوهأ  نم  يوهأ و  نم  انأ  تفگ : تسناوت  ات  تساخرب ، ناـیم  زا  وا  ّتینا  دـش و 
دوخ ریغ  ّتینا  تاـبثا  دوخ و  ّتینا  یفن  يوعد  لـب  دـنا ، هدرک  ّتیهـالا  يوعد  هن  ینأـش ، مظعأ  اـم  یناحبـس  تفگ : هک  سک  نآ  ّقحلا و 

(1). بولطملا وه  و  دنا ، هدرک 

هب حیحـص  ینعم  کی  زا  هک  تسافرع  ارعـش و  مسر  لاح  ره  هب  تسا ... ؟ رفک  دوجو  تدـحو  اـیآ  هکنیا  مّود  بلطم  هملک : کـی  رازه و 
یسانشادخ ماقم  رد  ندرک  يزاب  دهاش  ندروخ و  بارش  تسا . یبدا  یب  یعون  دنتـسین و  یبوخ  ظافلا  رهاظ  رد  هک  دننک  یم  ریبعت  یظفل 

هدـع کی  هک  تسا  نیا  تاریبعت  هنوگ  نیا  زا  افرع  ضرغ  و  تسا . یتسرپ  تب  رد  نید  هک  تفگ  یم  هک  تسا  رعـش  نامه  لثم  تفرعم  و 
تمکح مالک و  ملع  ّتیبرع و  لیـصحت  دنورب  هک  دنرادن  تّمه  ردق  نآ  مدرم  همه  نوچ  دـننک ؛ کیدزن  قح  هب  ار  تقیقح  زا  رود  مدرم 

ملع لیصحت  ای 

1373 ه.ش لاس یمالـسا  داشرا  گـنهرف و  ترازو  رـشان : يرمق ،   672 ياّفوتم یسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ   96: فارـشألا فاصوا  - - 1
. موس پاچ 
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دنرب یم  تّذـل  نآ  زا  تسا  موظنم  نوـچ  دـنناوخ و  یم  همه  ار  رعـش  اـّما  دـنوش ، یم  هتـسخ  هثحاـبم  یملع و  بلاـطم  زا  دـننک و  ثیدـح 
قشع و لبلب و  لـگ و  لـثم  دـیآ  یم  شوخ  مدرم  رظن  هب  هک  تاـملک  یـضعب  و  دـنناجنگب ، نمـض  رد  نیریـش  ياـه  هصق  رگا  ًاـصوصخم 
زا ضرغ  هک  دنیامن  تفتلم  ار  هدنناوخ  دننک و  رکذ  ار  یـسانشادخ  تفرعم و  بلاطم  نمـض  رد  و  دنروایب ، ظافلا  هنوگ  نیا  زا  بوبحم و 

. اه نیا  ریغ  ظفاح و  يونثم و  لثم  تسا  یسانشادخ  اه  نیا 

نم دنا : هتفگ  اه  یضعب  مه  یهاگ  دنا . هدرک  یتاریبعت  دنتـشاد و  یحیحـص  ضرغ  یلو  دب  ای  هدوب  بوخ  ناشلمع  هکنیا  هب  میرادن  يراک 
اه نیا  دوصقم  ایآ  هللا » يوس  یتّبج  یف  سیل  : » تفگ هک  يرگید  لثم  ای  قحلا » انا  : » تفگ هک  جالح  روصنم  نب  نیـسح  لثم  متـسه ، ادخ 

ادخ هک  اریز  تسا ؛ رفاک  هتبلا  هدوب  نیا  شضرغ  رگا  منیمز ؟ نامسآ و  راگدرورپ  ادخ و  نم  دیوگب  هتساوخ  یم  ینعی  هدوب ؛ ظافلا  نیمه 
يانعم نآ  زا  هک  افرع  تاملک  ریاـس  لـثم  مه  مـالک  نیا  اـنیقی  یلو  ددرگ ؛ یمن  هتـشک  هتخیوآ و  راد  هب  دوش و  یمن  هدـید  تسین و  مسج 
ظافلا نیا  زا  هتـساوخ  ار  ادخ  نآ  زا  هتفگ و  قوشعم  و  هتـساوخ ، تفرعم  نآ  زا  دنا و  هتفگ  بارـش  هک  روط  نامه  دنا  هدرک  دصق  يرگید 

. تسا یحیحص  يانعم  هک  هدش  هتساوخ  رگید  زیچ  مه 

تحلصم فالخ  یبدا و  یب  يردق  مییوگب  تسا  نکمم  یلب 

نارگید نخس  رد  www.Ghaemiyeh.comجالح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:249

لقع یب  يادخ  يا  بارخ و  هناخ  يادخ  يا  دـیوگب : یـسک  هکنانچ  دوش ، یم  هتخیر  قحان  ياه  نوخ  هدرک  کیرحت  ار  لاّهج  هک  تسا 
شوگ و  وا ، ّتبحم  قرغ  اپارس  متسه و  ادخ  نامرف  عیطم  نم  سب  زا  هک  تسا  نیا  هدرک  هدارا  ظفل  نیا  زا  هک  یحیحص  ینعم  اّما  درمان . و 
هدارا دوخ  زا  نم  دـنک و  یم  وا  اـیوگ  هکناـنچ  منک ، یم  وا  رما  هب  منک  یم  هچ  ره  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  سوه  اوه و  هداـهن ، وا  ناـمرف  رب 

ُهللا هدومرف : اج  کـی  رد  زین  و  ی�مَر ، َهللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِا  َْتیَمَر  اـم  هک  تسه  نآرق  رد  نیا  ریظن  و  تسا ، نیمه  نیقیلا  ّقح  ماـقم  مرادـن و 
. ْمُِکب َلِّکُو  يذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ُْلق  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و  اِهتْوَم ، َنیح  َسُْفنَْالا  یَّفَوَتَی 

حور ضبق  ادخ  رما  هب  توملا  کلم  نوچ  و  هتخیر ، نمـشد  فرط  هب  گیر  وا  ایوگ  دـنک  یم  قح  رما  هب  دـنک  یم  هچ  ره  ربمغیپ  نوچ  و 
(1). هدرک ضبق  ادخ  دوخ  ییوگ  دنک  یم 

هللا همحر  یلماع  ثّدحم  مالک  رد  یبرع  نبا 

. مّود بلطم   4/253: یلمآ هداز  نسح  هملک ، کی  رازه و  - - 1
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لب کلذک  اضیأ  هلاح  ّیبرع و  نبا  مهنم ... :169-171 و  هتمحرب هللا  هدّمغت  ّیلماعلا  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  لیلجلا  ثّدحملا  هّیرشع  انثإلا 
: ًارمأ رشع  ینثإ  هحیبقلا  هراثآ  نم  انیلإ  لصو  ام  ضعب  نم  رکذنل  حبقأ و 

ّهنأ هنم  رهظی  ءارـسإلا و  هیفیک  نّمـضتی  لیوط  مالک  یف  تاّرم  عست  ءامـسلا  یلإ  هب  يرـسأ  ّهنأ  هیف  یعّدا  ثیح  هتاحوتف  یف  هرکذ  ام  لّوألا :
. کلذب کیهان  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  لوسّرلا  یلع  هلیضفلا  هّیزملا و  یعّدی 

یلعأ همعزب  رکبوبأ  هبترم  تناکف  ءایبنألا ، نم  ادحاو  ءامس  ّلک  یف  يری  ناک  نأ  دعب  شرعلا  یلع  رکبوبأ  يأر  ّهنأ  نم  هیف  هرکذ  ام  یناثلا :
. نیملسملا نم  دحأ  کلذب  هنم  یضری  فیکف  مهبتارم  نم 

نالطبب مزجلا  لوصح  عم  هبتک  ام  نیعب  هرمأ  ّهنأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ءالمإ  نم  ّهنأ  مکحلا  صوصف  لّوأ  یف  یعّدإ  ّهنإ  ثلاثلا :
. اّقح تناک  ول  اهیلع  دسافملا  ّبترت  هاوعد و 

هذه هیالولا و  تمتخ  یب  لوقی  ناک  یّتح  مونلا  یف  اهآر  ایؤرل  کلذب  هوّمسو  هیالولا  متاخ  هسفن  یّمس  ّهنأ  نم  رهتشا  هنع و  لقن  ام  عبارلا :
. هیالولا نوعّدی  ثیح  هّیفوصلا  رثکأ  مه  هدعب و  اهاعّدإ  نم  بذکب  مزجلا  نم  ّلقأ  الو  اهبذکب ، مزجی  يوعد 
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ءارتفإلا و یلع  هأرجلا  بیغلا و  ملع  يوعد  اهنم  رهظی  لقعلا و  اهلیحی  اهبذـکب و  مزجی  یتلا  رابخألا  نم  تاحوتفلا  یف  هرکذ  اـم  سماـخلا :
. بذکلا

ضعب اوضغبأف  ّدـحلا  اوزواجت  یّتح  تیبلا  لهأ  هّبحم  یغبنی  ّهنأ  هّیمامإلا  اصوصخ  هعیـشلا  عدـخ  ناطیـشلا  ّنأ  نم  اـهیف  هرکذ  اـم  سداـسلا :
. اذهب نوضری  تیبلا  لهأ  ّنأ  اومّهوتو  مهّوبسو  هباحصلا 

. هددصب نحن  امیف  فاک  اذه  ّلضأ و  قیرطلا و  نع  ّلض  نم  هلمج  نم  مّهنأ  نم  هّیمامإلا  هعیشلا  ّقح  یف  هرکذ  ام  عباسلا :

نم لجرلا  عم  ضفرلا  امهدـحأب  ّنظی  هّیعفاشلا ال  لودـع  نم  الجر  ناک  ّهنأ  تاـحوتفلا  نم  نیعبـسلاو  ثلاـثلا  باـبلا  یف  هرکذ  اـم  نماـثلا :
نطابلا و یف  اباتف  هروصلا  هذـه  یف  ّیـضفارلا  ینیری  نأ  هللا  نیبو  ینیب  همالع  هذـهو  ریزنخلا  هروصب  امکارأ  ّینإ  اـمهل  لاـقف  هعجرلا  ءاـیلوأ 

. هنم ابّجعتو  کلذب  افرتعاف  ناسنإلا  هروص  یف  امکتیأر  ّینإف  امتعجر  امتبت و  نآلا  لاقف : هّیضفارلا  بهذم  نع  اعجر 

هیالولا متاخ  ّهنأب  رّـشب  جورخلاب و  رمأ  اهدـعبو  اماعط  لکأی  مل  هولخلا  یف  رهـشأ  هعـست  سلج  ّهنأ  نم  صوصفلا  حراش  هنع  هلقن  ام  عساتلا :
ّکنأ یلع  ّلدت  کیفتک  نیب  همالع  یه  هّوبنلا  متاخ  ّهنأ  یلع  ّهلادلا  لوسرلا  یفتک  نیب  تناک  یتلا  همالعلا  ّنأ  کلیلد  هل  لیق  هّیدّـمحملا و 

 . تفرع امک  اهبذکب  مزجی  هنم  يوعد  دّرجم  کلذ  هیالولا و  متاخ 
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ّنإ لاق : صخـش و  نامز  ّلک  یف  وه  و  یلاعت ، ّقحلا  رظن  ّلـحم  وه  اـثوغ  یّمـسی  يذـلا  بطقلا  لاـق  ّهنأ  حـتاوفلا  یف  هنع  لـقن  اـم  رـشاعلا :
ّیعفاشلا ّدع  لّکوتملا و  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  دیزی و  هیواعم و  نامثع و  رکبابأ و  نیرمألا  عمج  نم  ّدع  هنطاب و  هرهاظ و  نوکت  دق  هفالخلا 

. داتوألا نم 

. هّیّلکلاب مهتقیرط  نع  هجورخ  هّیمامإلا و  هعیشلا  بهذمل  هتنیابم  اهنم  رهظی  ّهنإف  هراثآ  هبتک و  هتقیرطل و  عّبتتلا  رشع : يداحلا 

ادامتعا امیظع و  اداقتعا  هّیفوصلا  ءالؤهل  يرت  کلذ  عم  ّیلازغلا و  یف  هلثم  ّرم  امک  کلذ  لثم  اهنم  رهظی  ّهنأل  هعیشلا  بتک  عّبتت  رشع : یناثلا 
. ملعأ هللاو  امهل  ادیلقت  امهب و  ّنظ  نسح  امهمالک و  یلع 

یناشاک ضیف  نسحم  الم  تشگزاب 
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ّینإ هجاحلا ؛ اهب ]  ] دنع مکلاسأ  هداهشب  ناوخإلا  اهّیأ  اودهـشاف  الأ  دیوگ : نینچ  هلاسر  هد  و  فاصنإلا ، هلاسر  و  نویعلا ، هّرق  باتک  رد  يو 
هن يدـهلا . وه  هللا  يدـه  ّناف  هللا  يدـه  مهنم  يوس  اّمم  هللا  یلا  تئرب  و  نیفطـصملا ، هّمئأب  الإ  تیدـتقا  ام  و  نیلقثلا ، رونب  الإ  تیدـتها  اـم 

فیاوط يازفا  تریح  نانخس  زا  رورـس ، نآ  تیب  لها  عبات  ثیدح و  نآرق و  دّلقم  هکلب  فلّکتم  هن  مفّوصتم و  هن  فسلفتم و  هن  ممّلکتم و 
. هناگیب دشابن  انشآ  ود  نیدب  هچنآ  تیب  لها  ثیدح  دیجم و  نآرق  ياوس  ام  زا  و  هنارک ، رب  لولم و  عبرا 

تفرب نم  دای  زا  همه  ما  هدناوخ  هچنآ 

منک یم  رارکت  هک  تسود  ثیدح  الا 

نانخـس هنک  هب  مدومزآ و  ار  موـق  هفلتخم  قرط  مدوـب ؛ شیدـنا  رود  ياـهرکف  رد  قّـمعت  شیتـفت و  ثحب و  رد  هک  تّدـم  نیا  رد  هک  ارچ 
لالج تاقدارس  هب  ندیسر  زا  رکف  رون  رساخ و  ّتیدمص  لالج  تاحبس  كاردا  زا  لقع  مشچ  هک  مدید  تریصب  هدیدب  مدیسر و  کیره 

ایشالتم ّلحمضا  ءیضیل  رکفلا  رون  غزب  امّلک  و  ریسح » وه  ائساخ و  رصبلا  هیلا  بلقنا   » ائیش رـصبی  نأ  لقعلا  مادأ  امّلک  دوب . رـصاق  ّتیدحا 
. ریسخ وه  لفأ و  ّمث 

هّیدوبعلا باجحلا  ءارو  نم  تیدان  کلذک  الإ  تیأر  اّملف 
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َنِم اَنَا  ام  َو  ًافینَح  َضْرَْالا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّینِا  َنیِلفْآلا  ُّبُِحا  ال   » ّینإ کنارفغ ، َنیِملاّـظلا » َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  »
(1) «. َنیِملْسُْملا ُلَّوَا  اَنَا  َو  ُتِْرُما  َِکل�ِذب  َو  َُهل  َکیرَش  َنیَملاْعلا ال  ِّبَر  ِهِّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنِا  « » َنیکِرْشُْملا

املع مالک  رد  نایفوص 

.198 هلاسر : هد  و  ، 3 فاصنإلا هلاسر   1/25 یناشاک : ضیف  لئاسر  و  ، 332: نویعلا هّرق  - 1
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هل ّيورـشبلا ، ّینوتلا  دّـمحم  نب  دـمحأ  هّیفوصلا  یلع  ّدر  نّمم  و  : 401-6/400 يدورهاشلا : يزامنلا  ّیلع  خیشلا  راحبلاهنیفس ، كردتـسم 
دبع نب  دّـمحم  ازریملا  لیلجلا  ملاعلا  مهیلع  ّدر  نّممو  هبتک . نمـض  یف  هتمجرت  یف  ّیناقماملا  هماّلعلا  هلقن  اـمک  هّیفوصلا ، یلع  ّدرلا  هلاـسر 

. هنیفسلا یف  اذکو  هتمجرت . یف  تاضورلا  یف  امک  " هّیفوصلا ، ّدر  یف  رودصملا  هثفن  " هلاسر هل  فورعملا ، ّيرابخألا  ّيروباسینلا  ّیبنلا 

امک " نیفـسلفتملا ، هّیفوصلا و  ّدر  یف  نیدحلملا  عراصم  " موسوملا هباتک  یف  ّيراهدـنقلا  هللادـبع  انالوم  لماکلا  لضافلا  مهیلع  ّدر  نّمم  و 
هتاملک یف  هّیفوصلا  یلع  ّدر  هنیفسلا  یف  امک  ّیناشاکلا ، قّقحملا  ثّدحملا  مهنم  و  هبتک . رئاس  عم  " ناسارخ ياملع  خیرات  " باتک یف  هرکذ 

. اهضعب رکذ  ّمث  " سیلبإ سیبلت  " باتک یف  هّیفوصلا  یلع  ّدرلا  یف  ّيزوجلا  نبا  رثکأ  دق  و  لاق : ّمث  اهضعب ، لقنو  هفیرطلا 

نّوبحت متنک  نإ  : ) نارمع لآ  یف  یلاعت  هلوق  ریـسفت  یف  اهنم  هّیفوصلا ، یلع  عینـشتلا  نم  رثکأ  دـق  فاّشکلا : یف  فاّـشکلا  بحاـص  مهنمو 
دمحأ انالوم  ّینادمـصلا  هیقفلا  قّقحملا  ّینّابرلا و  لماکلا  ملاعلا  ّلجألا  یلوملا  مهنمو  لجعلا . یف  ناویحلا  هایح  یف  ّيریمدلا  مهنم  و  هّللا .)

، کلذ یف  هلّصفم  تاملک  هل  هعیشلا ، هقیدح  هباتک  یف  ّیلیبدرألا 
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نیدلا باهـش  دّیـسلا  ّینیدلا  عجرملا  لماکلا  همالعلا  مهنمو  " فّوصتو . هفـسلف  خیرات  " انباتک یف  اهانرکذ  مهّمذ ، یف  تایاور  هّتـس  رکذ  و 
. ّقحلا قاقحإ  یلع  هتالییذت  یف  ّیشعرملا  ّیفجنلا 

هیاور یف  هیلع  هللا  تاولص  قداصلا  انالوم  لاق  هفسلفلا  ّمذ  فسلف :  304-8/298 يدورهاشلا : يزامنلا  ّیلع  خیشلا  راحبلاهنیفس ، كردتسم 
هیاور یف  ّيرفعجلا  مشاه  یبأل  هیلع  هللا  تاولـص  ّيرکـسعلا  نسحلا  انالوم  لاق  و  ِهَفَـسلَفلا .»... ِیلِحَتنُِمل  ًهَبیَخَو  ًاسَعَتَو  ًاّبَتَف  :» لّضفملا دیحوت 

...« فّرحتلاو لودعلا  لهأ  نم  مّهنإ  هللا  میأ  و  فّوصتلاو . هفـسلفلا  یلإ  نولیمی  مّهنأل  ضرألا ، هجو  یلع  هللا  قلخ  رارـش  مهؤاملع  : » هفیرش
". فوصتو هفسلف  خیرات   " انباتک یف  ثیدحلا  مامت  و 

کلذ بسن  امک  هّیرشبلا  همکحلا  هّینانویلا و  هفـسلفلا  لاطبإل  مهیلع  هللا  تاولـص  نّویـضرملا  هؤایـصوأ  هللا و  لوسر  دّمحم  ءاج  ّهنأ  ثیح  و 
اتفیلخ هرهاطلا  هرتعلا  نآرقلا و  نیب  یتأیـس . امک  هفـسلفلا ، لاـطبإل  ـالإ  هللا  لوسر  ثعب  اـم  لاـق : رهاوجلا  بحاـص  ههاـقفلا  ءامـس  رمق  یلإ 

اـهلهأ و اـهظفح  هرتعلا ، ّیبنلا و  نع  هدراولا  ثیداـحألا  هیعدـألا و  بطخلا و  یف  هّیهلـإلا  هّقحلا  فراـعملا  هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر 
و مهبتک ، یف  اهونّیب  و  اهلهأ ، نم  اهوسبتقاو  اهبلاط ، اُهئاملع 
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. هّینّابرلا هّیهلإلا  مولعلا  ندعم  و  هلاسرلا ، هّوبنلا و  تویب  نم  هّیهلإلا  همکحلا  اوسبتقا  و  هّیرشبلا ، هفسلفلا  ّدرب  اوماق 

: هّیرـشبلا هفـسلفلا  یلع  ّدرلا  یف  مهیلاومل  اعبت  اوماق  و  مهیلاوم ، نم  هّیهلـإلا  مولعلا  اوسبتقا  نیذـلا  مهیلع  هللا  تاولـص  هّمئـألا  باحـصأ  نمف 
قداصلا باحـصأ  ءالجأ  نم  وه  و  راحبلا ، یف  هرکذو  هباتک ، یف  ّیّـشکلا  هلقن  امک  هفـسالفلا ، یلع  نعطی  لـیلجلا  هقثلا  مکحلا : نب  ماـشه 

یلع ّدرلا  باتکو  ماـسجألا ، ثودـح  یلع  شج ) هلالدـلا   ) تالالدـلا باـتک  اـهنم : هریثک  بتک  اذـه  ماـشهل  و  مالّـسلا . اـمهیلع  مظاـکلاو 
باتک یف  خیـشلا  هلاجر و  یف  ّیـشاجنلا  اهرکذ  اـمک  سیلاـط ، اطـسرأ  یلع  ّدرلا  باـتکو  عئاـبطلا ، باحـصأ  یلع  ّدرلا  باـتک  و  هقداـنزلا .

. امهریغ هتسرهف و 

، هفـسالفلا یلع  ّدرلا  باتک  اهنم : اباتک . نینامث  هئام و  فّنـص  لیبنلا ، مّلکتملا  هیقفلاو  لیلجلا  هقثلا  ّيروباشینلا : ناذاـش  نب  لـضفلا  مهنم  و 
. مهیلع هللا  تاولص  يداهلا  داوجلا و  اضرلا و  باحـصأ  ءالجأ  نم  وهو  . 150 تسرهفلا : یف  خیشلا  هوحن  و  هلاجر . یف  ّیـشاجنلا  هلقن  امک 

.260 هنس یّفوت 

هفرعملا ّنأ  لوقی  نم  یلع  ّدرلا  باتکو  سیلاط ، اطـسرأ  یلع  ّدرلا  باتک  اـهنم : بتک . هل  ، 352 هنـس یّفوتملا  ّیفوکلا  دمحأ  نب  ّیلع  مهنمو 
. ّیشاجنلا هلاق  امک  دوجوملا ، لبق  نم 
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ّدرلا باتکو  هفسالفلا ، یلع  ّدرلا  باتکو  قطنملا ، لهأ  یلع  ّدرلا  باتک  اهنم : ّدع  هبتک و  ّیـشاجنلا  رکذ  ساّبعلا : نب  دّمحم  نب  ّیلع  مهنمو 
. یشاجنلا هرکذ  امک  لوقعلا ، جئاتن  دمتعا  لوسرلا و  راثآ  ّدر  نم  یلع  ّدرلا  باتک  هلو  هقث ، میهاربإ : نب  لاله  مهنمو  ضورعلا . یلع 

. نانویلا ءامکح  یلع  هریفغلا  هدراولا  ثاحبألا  بحاصوه  تاضورلا : یف  لاق  ّیتخبونلا : یسوم  نب  نسحلا  مهنمو 

. ابیرق یتأیس  هتاملک و  رکذ  ّمث  هنیفسلا . یف  امک  ، 52 لصف سیلبإ  سیبلت  باتک  یف  ّيزوجلا  نبا  مهنمو 

. مهیلع نعط  ثیح  نیدلا  لامک  حتتفم  یف  قودصلا  مهنمو 

. نیدلا بجتنم  تسرهف  هلقن  امک  هفسالفلا ، تفاهت  باتک  هل  ّيدنوارلا : نیدلا  بطق  مهنمو 

. جالحلا باحصأ  یلع  ّدرلا  باتک  و  داّحتإلا ، یف  فوسلیفلا  تاباوج  باتک  اهنم : بتک . هل  دیفملا  خیشلا  مهنمو 

. ّیلماعلا ّرحلا  خیشلا  همالعلا  نع  ّیناقماملا  همالعلا  هلقن  امک  هفسالفلا ، هبش  ضقن  یف  باتک  هل  ّینیسحلا : هرهز  نب  ّیلع  نب  هزمح  مهنمو 

هفسالفلا و همکح  یلع  ّدرلا  یف  هبترملا  ردقلا و  لیلج  باتک  اهنم : بتک  هل  قّقحملا : همالعلا  ّیّمقلا  رهاط  دّمحم  یلوملا  مهنمو 
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. هاورلا عماج  یف  هرکذ  امک  هّیفوصلا ، یلع  ّدرلا  یف  هلاسرو  بتکلا ، نم  اهریغ 

یف هرکذ  اـمک  ذـئنیح ، مهئـالیتسا  عم  مهحئاـضف  ارهظم  هفـسالفلا  یلع  ّدرلا  دـیدش  ناـک  ّیبـّیطلا : هللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  مهنم  و 
. تاضورلا

هتزاجإ یف  ّيورغلا  ّیبیرجرازهلا  رقاـب  دّـمحم  نب  رقاـب  دّـمحم  یلوملا  لوقنملاو  لوقعملا  عماـج  لـماعلا  ملاـعلا  لـماکلا و  همـالعلا  مهنمو 
هّوبنلا و تیب  لهأ  ثیداحأ  رشن  یف  ّدجلا  امّیس  هّیورخألا ، هیلاعلا  تاماقملا  لیصحت  یف  ّدکلاب  هیـصوأ  و  لاق : مولعلا  رحب  همالعلل  هطوسبملا 

اّهنإف هّیفسلفلا ، ههّومملا  مولعلا  یف  زیزعلا  رمعلا  دقن  فرص  هاّیإ و  و  هّیویندلا ، هّیندلا  قئالعلا  ضفر  و  مهیلع ، همالسو  هللا  تاولـص  همـصعلا 
 ... . ًاءام نآمظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک 

مهنع رّذحتلا  یف  مالک  هل  مولعلا : رحب  هدنع  هدوجوملا  هزاجإلا  نم  کلذ  لقن  دعب  لئاسولا  كردتسم  یف  ّيرونلا  همالعلا  لاق  امک  مهنم  و 
ءانتعا یف  هل  مالک  دعب  ّيرئازجلا  ثّدـحملا  طبـس  میرکلا  دـبع  دّیـسلا  لماعلا  ملاعلل  هتزاجإ  یف  لاق  مهتوخإ ، نم  ّدـعت  يرخأ  هفئاط  نع  و 
ملعلا اوبناجو  تاوهشلا  اوعبّتا  تاولصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدعب  نم  فلخف  هظفل : ام  اظفح  هیاور و  هیارد و  اهتیاعر  ثیداحألاب و  فلـسلا 

مهف لاق : نأ  یلإ  ءالضفلا  لضفلا و  اونیاب  ءاملعلا و  و 

املع مالک  رد  www.Ghaemiyeh.comنایفوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:260

رفکلا و ءاـسؤر  نم  اهبـستکا  هلاـهج  یّمـس  نم  نیب  و  لاـق : نأ  یلإ  ماوـعلا  مه  کـئلوأ  و  اّیرخـس ، ءاـملعلاو  اـّیرهظ ، ملعلا  ذـّختا  نم  نـیب 
اولخد اهیف ، لخدی  مهرانم ، عبّتی  مهراثآ و  یفتقی  هداق ، هّمئأ و  اهیلإ  هقبس  نم  ذّختا  و  املع ، همکح و  هلاسرلا  هّوبنلل و  نیرکنملا  هلالـضلا ،

دّیس هعیرش  مده  یف  هاعـسلا  نیدلا و  ءادعأ  نم  اذهف  باوصلا ، ّقحلا  وه  کلذ  ناک  نإ  اوجرخ و  اّمع  جرخی  و  باتکلا ، ّصن  فلاخ  نإ  و 
. خلا نیلسرملا 

لاق نأ  یلإ  لحنلاو  للملا  باتک  بحاص  ّیناتـسرهشلا  ّمذ  یف  امالک  هل  ّنإف  نادلبلا ، مجعم  یف  امک  ّیمزراوخلا ، دّمحم  وبأ  همالعلا  مهنمو 
غلابی ناکف  تاضوافم ، تارواحم و  اننیب  ناک  دق  و  هفـسلفلا ، تاملظب  هلاغتـشا  و  هعیرـشلا ، رون  نع  هضارعإل  الإ  کلذ  سیل  و  کلذ : دـعب 

"و ال هللا لوسر  لاق  هللا "و ال" لاق  " ظفل اهیف  نکی  ملف  هظعو ، نم  سلاجم  هّدع  ترضح  دق  و  مهنع ، ّبذلاو  هفـسالفلا  بهاذم  هرـصن  یف 
. ریدغلا باتک  عجارف  هیعرشلا ، لئاسملا  نم  باوج 

نسحلا وبأ  ازریم  جاحلا  لیلجلا  همالعلل  (ص386 ) لیبسلسلا باتک  یف  امک  هقفلا  یف  رهاوجلا  بحاص  ءاهقفلا  نکر  لماکلا  همالعلا  مهنمو 
، هفسلفلا نم  باتک  هدی  یف  ملعلا و  لهأ  ضعب  ءاج  هسرد  سلجم  یف  ّهنأ  رهاوجلا  بحاص  هذمالت  ضعب  نع  تعمـس  لاق : ّیتانابهطـصإلا 

هللاو لاق : رهاوجلا  بحاص  هآر  اّملف  هدی ، یف  اّمع  هنع  لأسف 
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. تافرخزملاو تافارخلا  هذه  لاطبإل  الإ  هللا  دنع  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  ءاج  ام 

مهنمف هفلتخملا : ءاوهألا  هّتشتملا و  ءارآلا  رکذ  دعب  هآرملا  لّوأ  یف  لاق  یتأیس . امک  راحبلا ، نم  هریثک  عضاوم  یف  ّیسلجملا  همالعلا  مهنمو 
هلاسرلا دـعاوق  هّوبنلا و  عئارـشل  نیرکنملا  هلالـضلاو ، رفکلا  لهأ  نم  ئـش ) ّلـک  نم  ّيدرلا  ّمضلاـب :  ) هلاـثح نم  اهذـخأ  هلاـهج  یّمـس  نم 

و مهراثآ ، یفتقا  نم  هسفنب  يدـفی  و  مهاداع ، نم  يداـعی  مهـالاو و  نم  یلاوی  هّمئأ ، یمعلا  هریحلا و  کـلت  یف  هقبـس  نم  ذـّختاو  همکح ،
.« خلا مهراکفأ  مهءارآ و  رکنأ  نم  لالذإ  یف  هسفن  لذبی 

یناده امک  هللا  مکاده  یناوخإ  اوملعإ  لاق : هنس 1378  یف  هعوبطملا  نیعلا  هّرق  باتک  یف  هریغ  یفاولا و  بحاص  ّیناشاکلا  ضیفلا  مهنمو 
مملکتم هن  هللا . يده  يدهلا  ّنإف  هللا ، يده  يوس  اّمم  هللا  یلإ  تئربو  نیفطصملا ، هّمئألاب  الإ  تیدتقا  امو  نیلقثلا ، رونب  الإ  تیدتها  ام  ّینإ 
فیاوط يازفا  تریح  نانخس  زا  رورس ، نآ  تیب  لها  عبات  و  ربمغیپ ، ثیدح  نآرق و  دلقم  هکلب  فلکتم ، هن  فوصتم و  هن  فسلفتم و  هن  و 

. هناگیب دشابن  انشآ  ود  نیا  هب  هچنآ  تیب و  لها  ثیدح  دیجم و  نآرق  ياوس  ام  زا  و  هنارک ، لولم و  عبرا 

تفرب نم  دای  زا  همه  ما  هدناوخ  هچره  نم 

منک یم  رارکت  هک  تسود  ثیدح  الا 
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. تسا هدومرف  زین  فاصنا  هلاسر  رد  تاملک  نیا  دافم  هب  خلا و 

یلإ فرصنا  ءاملعلا  یلع  فقو  ول  فقولا : باتک  یف  هلیـسولا  باتک  یف  ّیناهفـصألا  نسحلاوبأ  دّیـسلا  ّینیدلا  عجرملا  لیلجلاهمالعلا  لاق 
ءاملعب اوسیل  موجنلا  ءاملعک  همکحلاءاملع  ّنأ  هرظن  یف  ّنأ  هنم  رهظی  همکحلا . موجنلا و  ّبطلا و  ءاملعک  مهریغ  لمـشی  الف  هعیرـشلا  ءاملع 

. هسّدقملا هعیرشلا  بتک  تسیل  مهبتک  و  هعیرشلا ،

تاملک لقن  همتاخلا  یف  هنم  عبارلا  دـّلجملا  یف  اـصوصخ  ناـقرفلا  ناـیب  هباـتک  یف  ّینیوزقلا  یبتجم  خیـش  جاـحلا  لـیلجلا  همـالعلا  مهنم  و 
. هیلإ عجارف  مهّمذو ، مهّدر  یف  تفّنص  یتلا  بتکلا  هفّوصتملا و  ءافرعلا  هفسالفلا و  ّمذ  یف  ءاملعلا 

". عبط  " یف همالک  مّدقت  امک  لیفلا ، هروس  ریسفت  یف  ّیسربطلا  مهنم  و 

تارطاخ و " باتک یلإ  هیلإ و  عجارف  هیناثلا ، هعبطلا  نایبلاب  یّمسملا  نآرقلاریـسفت  یلع  هتمّدقم  یف  ّینیدلا  عجرملا  ّیئوخلا  همالعلا  مهنم  و 
نیا سپ  دشاب . یم  تسا  مالسا  لوصا  ّدض  هک  هفـسلف  هدیقع  لثم  هدوت  بزح  دندومرف : یئوخلا ، هللااهیآ  هّیمالعا  " میکح . ياقآ  یناگدنز 

. متشون مالسا  رد  ار  هفسلف  ملع  دورو  ّتیفیک  فّوصت  هفسلف و  خیرات  باتک  رد  و  تسا . كرش  رفک و  هدیقع 
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. خلا َدَّبَعَت  ْمِهِقیرَط  ِْریَِغب  ْنَم  َقَْدنَزَت  َو  َدَْحلأ ، ِلْآلا  َْریَغ  َکَلَس  ْنَم  َّنإ  لاق : هفسلفلا و  فوصتلا و  ّمذ  راحبلا  یف  و 

هّمذـلا لهأ  هّبحی  لجر  یف  لوقأ  ام  و  لاق : نأ  یلإ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  انالوم  لئاضف  هلیـصفت  یف  دـیدحلا  یبأ  نبا  نع  راحبلا  یف  و 
. خلا هّلملا  لهأل  مهتدناعم  یلع  هفسالفلا  همّظعتو  هّوبنلاب ، مهبیذکت  یلع 

" رمأ ذخأ "و"  " یف اهضعب  مّدقتو  " فوصتو . هفسلف  خیرات   " انباتک یف  اهنم  هرفاو  هلمج  انرکذ  یصحت ، نأ  نم  رثکأ  مهّمذ  یف  تایاورلاو 
تایاورلا اهنم : " نیـس . رـسف "و" هبـش "و"  يدـه " و"   " یلإ اهیلإ و  عجارف  " فوص ، ملع "و"  کسم "و" لطب "و" نید "و"  عبت "و" و"

َو َکَـلَه  دَـقَف  ِهَرِهاّـطلا  ِهَرتـِعلا  ِریَغ  نِم  ِنآرُقلا  َمُوـلُع  َبَلَط  نَمَو  ُهللا ، ُهَّلَـضأ  ِنآرُقلا  ِریَغ  نِم  َهَیادِـهلاَو  َملِعلَا  َبَلَط  نَم  : » ّنأـب تحّرـص  یتـلا 
.« َکَلهأ

ٍِّیلَع ِْریَغ  َْدنِع  ُهَْملِع  ی�غَْتبإ  ْنَم  َو  َّلَض ، ُهََفلاخ  ْنَم  يذَّلا  َوُه  َو  َنآْرُْقلا ، َّیَلَع  َلَْزنأ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنإ  : » هتبطخ یف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبنلا  لاق 
" يده  " یف و  راحبلا . عجارف  هریغ ، قودصلا و  هاور  یَنبَّذَک .»...، ْدَقَف  هتیب ) لهأ  ینعی   ) ْمِهِْریَغ یف  ي�دُْهلا  َبَلَط  ْنَمَو  َکَلَه ...،
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. کلذب ّقلعتی  ام 

دوهیلا هلوقی  ام  ضعب  بتک  اهیف  فتکب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  اوتأ  نیملـسملا  نم  اسانأ  ّنأ  يور  ص386 )  ) لیبسلسلا باتک  یفو 
«. ْمِهِِّیبَن َْریَغ  ِِهب  َءاج  ام  ی�لإ  ُمُِّهیَبن  ِِهب  َءاج  اّمَع  اُوبَغْرَی  ْنَا  ٍمْوَق  ََهلالَض  اِهب  ی�فَک  : » هلآ هیلع و  هللا  یّلص  لاقف 

لوقنم و  نیرهم : دادرهم  فیلأت  فراعملا  هرئاد  یف  امک  هروصلا ، هذهب  ترهظف  هشحاف ، لبق  تنک  لوقی  خسانتلاب و  الئاق  ناک  ثوروغاثیف 
هچ ددرگرب  نآ  يوس  هب  دهاوخب  دـتفا و  رود  دوخ  فولأم  نطو  زا  یـسک  رگا  هک : تشون  یـسیع  ترـضح  تمدـخ  هب  وطـسرا  هک  تسا 

تفای ثیدح  نآرق و  رد  هک  تسه  هّینید  مولع  زا  یضعب  هک  دنا  هدرک  نامگ  موق  نیا  انامه  عرش . تعباتم  هب  لقع  اب  دومرف : باوج  دنک ؟
. تفای ار  نآ  ناوت  یم  هفّوصتم  هفسالف و  بتک  زا  دوش و  یمن 

ُُهفِذْقَی ٌرون  ُملِْعلا   » تسا و لد  ّتینارون  هب  ءایـشا ، قیاقح  ندیمهف  تمکح و  لصا  هکنیا  اب  تسا  ثیدح  مهف  رد  روصق  هک  هتـسنادن  هراچیب 
سپ اُودَتْهَت .» ُهُوعیُطت  ْنإَف  َلُوسَّرلاَو  َهللا  اُوعیطَا  ُْلق  : » لاق و  ُهللا » ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهللا  اوُقَّتاَو   » تسا يوقت  نآ  باب  ببـس و  و  ُءاشَی » ْنَم  ِْبلَق  یف  ُهللا 

مالسا و رد  نانوی  زا  ار  هفسلف  دورو  هّیضق  هدومرف  لقن 
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دـنیامن و رود  تّوبن  تیب  لها  هب  هّجوت  زا  ار  مدرم  هک  هدوب ، يدـه  باـب  ّدـس  ادـخ و  رون  ياـفطا  راـک  نیا  زا  ساـّبع  ینب  دوصقم  هک  نآ 
. دنیامن زاب  يدّمحم  هاگتسد  لباقم  یناّکد  دنوش و  لوغشم  بلاطم  نیا  هب  دنزاس و  فرصنم 

هب مدرم  هّماع  و  دنداد ، تبـسن  هلطاب  تامارک  هب  و  دندومن ، جیورت  ار  اه  نآ  ساّبع  ینب  هک  نآ  هفّوصتم و  تّمذم  هب  هدومرف  عورـش  سپس 
... دندرک ناشیا  هب  ور  ْمِهِکوُلم » ِنید  ی�لَع  ُساّنلا   » مکح

رد تعامج  ماما  يدورهاش  یجـسربا  رغـصا  یلع  خیـش  جاحلا  لـیبن  هقث  لـیلج  ملاـع  لزنم   1389 هنس زور 27 ع1  رد  دــیوگ : یم  ریقح 
نم دنتساوخ و  سرد  نم  زا  ناضمر  هام  رد  بالط  لاسکی  هک : مدینش  یناتسرهش  رفعج  ازریم  اقآ  لیلج  همالع  زا  دندومرف  مدوب ، دورهاش 

تشه ربج و  تابثا  رد  زور  تشه  مییامن ، تمسق  هس  ار  ثحب  و  مییامن ، ثحب  ضیوفت  ربج و ال  ثیدح ال  رد  هک  دش  ینابت  مدرک . لوبق 
. نیرمألا نیب  رما  تابثا  رد  زور  تشه  ضیوفت و  رد  زور 

تسـشن و نم  کیدزن  دش و  سردـم  دراو  یـسک  مدـید  متفر ، باوخ  هب  سرد  زا  لبق  میدومن ، موس  تمـسق  رد  عورـش  هک   17 زور سپ 
وا هب  تسا ، رمع  نیا  مدیمهف  نیب  رد  تشاذگ . نیمز  هب  ار  همامع 
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دوب رارق  متفگ : نم  درک . لاکـشا  مدش . سرد  دراو  نم  هدرک ، لوبق  دشاب . سرد  زا  دعب  یتشاد  یلاکـشا  رگا  يرادن ، لاکـشا  ّقح  متفگ :
. مهاوخ یم  ترذعم  تفگ : دوب ، توکس  رارق  متفگ : دومن ، لاکشا  مدش  سرد  دراو  زاب  مدرک . شومارف  دیـشخبب  تفگ : یـشاب ، تکاس 
. تسا سرد  تقو  مدید  مدش ، رادـیب  باوخ  زاو  دـش  تکاس  مدز ، وا  رـس  رب  تشم  دـنچ  مّوس  هبترم  هبترم . هس  ات  نینچمه  دـش و  تکاس 

نیب نایرج  نامه  تشاذگ و  نیمز  هب  ار  همامع  تسـشن و  نم  رانک  رد  دراو  یبیرغ  یـصخش  مدید  مدش ، سرد  لوغـشم  سردـم  هب  متفر 
شیتـفت وا  لاـح  زا  سرد  زا  دـعب  دـش ، تکاـس  دوش . عطق  تسفن  وش  تکاـس  متفگ : درک  لاکـشا  هک  مّوس  هبترم  رد  دـش و  عقاو  باوـخ 
هدجسلا یف  هعامجلا  عم  هالصلا  لاح  یف  هعمجلا  هلیل  یف  روکذملا  رغـصأ  یلع  خیـش  جاحلا  یّفوت  و  تسا . فوسلیف  يدرم  دنتفگ : مدرک ،

.1397 هنس نابعش   19 یف

میدـق ال دّرجم  رهوج  مهمعزب  ّهنأ  لقعلا و  هقیقح  یف  مهتاملک  اهنم : مهدـئاقع . هفـسالفلا و  ّمذ  یف  راحبلا  یف  ّیـسلجملا  همالعلا  تاـملک 
، هریغ ملاعلا و  ثودح  نم  نیدلا  تاّیرورض  نم  ریثک  راکنإل  مزلتسم  هورکذ  امک  هب  لوقلاو  لاق : العف ، اتاذ و ال  هّداملاب  هل  ّقلعت 
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ّهنأ ال عم  هرّرقملا ، لوصألا  نم  ریثک  راکنإل  همزلتـسم  اهوتبثأ  ام  یلع  اـضیأ  یه  و  هثداـح ، ـالوقع  اوتبثأ  مالـسإلل  مهنم  نیلحتنملا  ضعب  و 
. راحبلا عجارف  کلذ ، ریغ  یلإ  یلاعت  هللا  يوس  دّرجم  دوجو  رابخألا  نم  رهظی 

یف مهتاـملک  و  راـحبلا . یلإ  عجارف  هوـمعز ، اّـمم  هریغ  و  تاـّیئزجلاب ، یلاـعت  هنع  ملعلا  یفن  نم  لاـعتملا  ّقـحلا  ملع  یف  مهتاـملک  اـهنم : و 
. ّبرلا تافص 

لوقعلاب نیلئاقلا  هفسالفلا  یلع  ّدر  هّیلزأ ، لوصأ  نم  ءایشألا  قلخی  مل  هتبطخ : یف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لوق  حرش  یف  ّیـسلجملا  مالک 
اّهنأ و  داسفلا ، نوکلا و  اهقحلی  اّهنأ ال  مهمعز  و  سفنألا ، یف  مهتاملک  اهنم : و  ردـقلا . ءاضقلا و  یف  مهتاملک  اـهنم : و  همیدـقلا . ـالویهلا  و 

، داسجألا هداعإ  ّینامـسجلا و  داعملا  یف  مهتاملکو  قلخلا . ءاـنف  باـب  یف  مهتاـملک  و  خـلا . هبّکرملا  ماـسجألا  دـسفت  ینفت و  اـّمنإ  هیقاـب و 
. نیدلا تاّیرورض  نم  وه  نیّیّلملا و  عیمج  هیلع  قفّتا  اّمم  ّینامسجلا  داعملا  ّنأ  عم  مودعملا ، هداعإ  عانتماب  اکّسمت  اهناکمإ  مدع  اومعزو 

، نیدلا تاّیرورض  نم  لیوأت  ریغ  نم  رابخألا  تایآلا و  یف  اتدرو  ام  یلع  رانلا  هّنجلاب و  نامیإلا  ّنأ  ملعإ  : » ّیسلجملا همالعلا  لاقو 
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«. خلا نیملسملا  روهمج  هیلإ  بهذ  دقف  نآلا  ناتقولخم  امهنوک  اّمأو  نیدلا ، نم  جراخ  هفسالفلا ، هب  تلّوأ  امب  امهلّوؤم  وأ  امهرکنمو 

نم نیدلل  هفلاخملا  هقرفلا  کلذ  یف  هلاق  ام  ضعب  یلإرـشنلف  هرتاوتملارابخألا : تایآلا و  نم  رانلا  هّنجلا و  لاوحأ  رکذ  دعب  ّیـسلجملا  لاقو 
یلع یفخی  و ال  : » مهتاملک رکذ  دعب  لاق  نأ  یلإ  نیملسملا  عئارشل  مهتـضراعم  و  نیبملا ، ّقحلل  مهتدناعم  فرعتل  نیفـسلفتملا ، ءامکحلا و 

للملا تاّیرورض  عئارـشلا و  لوصأ  ضعبب  نوغـضمی  اّمنإو  ءایبنألا ، عئارـش  یف  درو  ام  قباطی  اهّلج ال  ّنأ  مهلوصأ  عّبتتو  مهمالک  عجار  نم 
مهرثـکأ و  مهبولق ، یبأـت  مههاوفأـب و  نوـنمؤی  مهف  مهناـمز ، لـهأ  ینمؤـم  نم  ریفکتلا  لـتقلا و  نم  ارذـح  ناـمز ، ّلـک  یف  مهتنـسلأ  یلع 

«. نورفاک

كالفألا لوقعلا و  ّنأب  و  همدع ، عنتما  همدق  تبث  امو  هّدامب ، قوبـسم  ثداح  لک  و  دحاولا ، الإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  ّنأب  لاق : نم  يرمعلو 
نوـکت ـال  هقباـطتم و  كـالفألا  ّنأ  و  مودـعملا ، هداـعإ  زوـجی  ـال  ّهنأ  و  همیدـق ، اـهّلک  هدـلاوتملا  عاونـألا  ّنأ  و  همیدـق ، رـصانعلا  یلوـیه  و 

. کلذ لاثمأ  و  كالفألا ، قوف  تاّیرصنعلا 

و دیری ، ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  ّهنأ  و  بجاولا ، رایتخإ  نم : تایاورلا ، هب  ترتاوت  و  تایآلا ، هب  تقطن  عئارشلا و  هب  تتأ  امب  نمؤی  فیک 
نوک و  ّینامسجلا ، رشحلا  و  مدآ ، ثودح  و  ملاعلا ، ثودح 
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بکاوکلا و  يوطت ، ّقشنت و  تاوامـسلا  ّنأ  و  راهنألا ، راجـشألا و  نکاسملا و  هینبـألا و  روصقلا و  روحلا و  یلع  هلمتـشم  ءامـسلا  یف  هّنجلا 
یلإ جرع  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنأ  و  نوجرعی ، نولزنی و  تاوامـسلا  مهنم  تئلم  ماسجأ  هکئالملا  ّنأ  و  ینفت ، لب  طـقاستت  رثتنت و 

. خلا ءامسلا 

کلفلا لوبق  مدـعب  مهراذـتعا  و  مهتالیوست ، ّینامـسجلا و  جارعملا  یف  مهتاملک  روصلا . یلویهلا و  یف  مهتاـملک  دولخلا . یف  مهتاـملک  و 
یف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  مالک  اذـک  و  مهیلع . قبطنی  ءاملعل  هیلع  هللا  تاولـص  داّجـسلا  انالوم  ّمذ  راحبلا . یف  ماـیتلالا  قرخلل و 

. عجارف کلذ ،

وأ نیعباتلا  هباحصلا و  نم  دحأ  مالک  یف  تیأر  له  هلوق : و  هفسالفلا ، ّمذ  یف  ّیسلجملا  همالعلا  تاملک  " فوصت . هفسلف و  خیرات   " یلإ و 
ملاعلا ثودح  یلع  الیلد  ّیسلجملا  همالعلا  تاملک  خلا . هّوقلا ؟ وأ  دادعتسإلا  وأ  هروصلا  وأ  هّداملا  وأ  یلویهلا  ظفل  نیدشارلا  هّمئألا  ضعب 

یف مهتاملک  هفـسالفلا و  ّمذ  یف  تایآلا . یلإ  افاضم  تایاورلا  بطخلا و  تایآلا . یلإ  اـفاضم  تاـیاورلا  بطخلا و  نم  هقیقح  ءدـب  هل  ّنأ  و 
. همدق ملاعلا و  ثودح 

، هثودح یلع  نوعمجم  اهلهأ  ّنإف  ثالثلا  للملا  لهأ  هفسالفلا  ثودحلا  یف  فلاخدق  هجذومنأ و  یف  ّیناودلا  قّقحملا  نع  لقن  هیف  و 
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یلع همدـق  یلع  نوعمجم  مّهنأ  روهـشملاف  هفـسالفلا ، اّمأ  و  سوجملا . ضعب  الإ  اـقلطم  لـلملا  لـهأ  نم  هثودـحب  مکحلا  نم  ّذـشی  مل  لـب 
ّنأ یلإ  هفـسالفلا  روهمج  بهذو  لاق : نأ  یلإ  ّیتاذلا  ثودحلاب  مهـضعب  هلّوأ  دق  و  هثودـحب ، لوقلا  نوطالفأ  نع  لقن  و  یتآلا ، لیـصفتلا 
. کلذب ّقلعتی  ام  مدق " " یف یتأیو  خلا . همیدق  اضیأ  اهتالّیخت  اهعاضوأ و  اهتاکرح و  قلطم  و  همیدق ، اهسوفن  هیکلفلا و  مارجألا  لوقعلا و 

حوللا و یف  مهتاملک  نیقیلا . ّقحلل و  نیبلاطلا  قیرطل  نیعطاقلا  نیکّکشملا  نیقفانملا و  هنسلأ  یلع  هرئادلا  هفـسالفلا  هبـش  عفد  یف  عرـش  ّمث 
هنع سکعنی  هتفاثکل و  ءوضلا  سمشلا  نم  لبقی  فیثک  ملظم  مرج  ّهنأو  رمقلا ، مرج  یف  مهتاملک  راحبلا . یف  کلذ  یف  مهتاّیحطـشو  ملقلا 

و هکئالملا ، دّرجتب  مهلوق  و  هکئالملا ، یف  مهتاـملک  سمـشلا . فصو  یف  مهتاـملکو  هیف . فوسخلاو  فوسکلا  یف  مهتاـملک  و  هتلاقـصل .
اّهنأ حاـیرلا و  یف  مهتاـملک  راـحبلا . یف  کلذـب  مهاـّیإ  ّیـسلجملا  همـالعلا  ّمذ  و  عیاـبطلا ، يوقلا و  هّیکلفلا و  سوفنلا  لوقعلاـب و  مهلیوأـت 

. ءاوهلا هللا  کیرحتب 

هدیدشلا هنوخسلا  کلت  ببسبف  ادیدش ، انّخست  هنخسم  هّیفیطل  هّیضرأ  ءازجأ  ضرألا  نم  عفتری  ّهنأ  وه  رخآ و  ببـس  انهاه  هفـسالفلا : تلاق 
. راحبلا یف  هلاطبإ  یف  ّیسلجملا  نایب  خلا . دعاصتت  عفترت و 
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یف ّیـسلجملا  مالکو  ارجح . بلقنیف  اهیف ، سمـشلا  ریثأت  يوقی  ّمث  جزل ، نیط  رحبلا  نم  دـّلوتی  ّهنأب  راحبلا  نم  اّهنأ  لاـبجلا و  یف  مهتاـملک 
یف ّیسلجملا  تاملک  نیطایشلا . ّنجلا و  یف  و  ایؤرلا . هقیقح  یف  و  اهفعـض . یف  ّیـسلجملا  نایب  و  حورلاو . سفنلا  هقیقح  یف  مهتاملک  ّهدر 

یعـسب مالـسإلا  یف  هفـسلفلا  دورو  هّیفیک  هیف  نارمع و  نب  یـسوم  نامیإ  هنامیإ و  نیب  قرفلا  یف  هلاـق  اـم  سونیلاـج و  مـالک  هلقن  و  مهّمذ ،
:" هیلع هللا  تاولص  نینمؤملاریمأ  لوق  حرش  یف  ّیسلجملا  همالعلا  تاملک  یساّبعلا . نومأملا 

نیذلا تاهبشلا  كوکـشلا و  بابرأ  هسلاجم  نع  عنملا  هب  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی  هبیر " ناکم  موقی  الف  رخآلا  مویلا  هللااب و  نمؤی  ناک  نم 
نمف نیمّلکتملا . هفـسالفلا و  رثکأـک  نیقیلا ، باحـصأ  کـلاسم  نع  ساـنلا  نّولـضیف  هّقدو ، هساـیک  اهنوّدـعی  نیدـلا و  یف  هبـشلا  نوـعقوی 

نأ یلإ  نیدلا  رومأ  نم  ئش  یف  نیقیلا  لیصحت  هنکمیال  و  قافنلا ، ّکشلا و  ضرم  هبلق  یف  لصحی  لب  ئشب  نمؤی  مهـضواف ال  مهـسلاج و 
... . هقیقحلا یلع  نمؤم  دجویامّلق  هقیرطلا و  هذه  اوکلساننامز  لهأ  رثکأ  و  لاق :

. دزی یف  يریزولا  هبتکم  یف  هطوطخم  اهتیأر  فّوصتلا  هفسلفلا و  یلع   ّ درلا یف  هلاسر  ّیسلجملا  همالعلل  و 

لوصأ اوذخأ  هفسالفلا  ّنأ  مهّمذ و  یف  ّيدنوارلا  تاملک 
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. خلا مهئارآ  یلع  اهوجرخأ  ّمث  مالسإلا 

نع مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسعلا  مامإلا  هعدرف  قاحـسإ ، نب  بوقعی  ّيدنکلا  قاحـسإ  یبأ  نآرقلا  ضقانت  فیلأت  یف  ذخأ  يذلا  فوسلیفلا  ربخ 
. کلذ

ّقحلا قاقحإ  یلع  هفیرـشلا  هتالییذت  یف  ّیـشعرملا  نیدلا  باهـش  نامزلا  اذه  یف  ّینیدلا  عجرملا  همالعلا  دافأ  لّصف و  امیف  داجأ  دـقل  و  ... 
مهئاـفلخ و  نیلـسرملا ، ءاـیبنألا و  قیرط  عاّـطق  هدـساکلا ، تاـموهوملا  و  هدـسافلا ، ءارـآلا  هکوـح  هفـسالفلاو  : » مهقرف هّفوـصتملا و  ّمذ  یف 

. هیلإ عجارف  نتفلا » تالضم  نم  یلاعت  هللا  انمصع  نییضرملا ،

باب نم  مهیلع  لخدـف  انتّلم  لهأ  نم  ماوقأ  یلع  سیلبإ  سّبل  دـق  و  : 52 لـصف سیلبإ  سیبلت  باتک  یف  هّماعلا ) نم  وهو   ) ّيزوجلا نبا  لاـق 
ءاکذـلا و هیاهن  یلع  ّتلد  لاوقأ  لاعفأ و  مهنم  تردـص  دـق  ءامکح  مهنوکل  هفـسالفلا ، عابّتا  باوصلا  ّنأ  مهارأف  مهتنطف ، مهئاـکذ و  هّوق 
هّیـسدنه و مولع  مهل  تناک  دـق  ءالؤه ، و  سونیلاج ، سیلاطاطـسرأ و  نوطالفأ و  طارقب و  طارقـس و  همکح  نم  لقنی  امک  هنطفلا ، لاـمک 

یف اوفلتخی  مل  اـهیف و  اوفلتخا  کلذـلو  اوطلخ ، تاـّیهلإلا  یف  اوـمّلکت  اّـمل  مّهنأ  ـالإ  هّیفخ ، اروـمأ  مهنطفب  اوجرختـسا  و  هّیعیبـط ، هّیقطنم و 
. تاّیسدنهلا تاّیّسحلا و 

اوناک ءامکحلا  کئلوأ  ّنأ  انتّمأ  یف  نیرّخأتملا  ءالؤهل  یکح  دقو 
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اولمهأ و  نیدـلا ، راعـش  اوـضفر  و  مهنع ، مهل  یکح  اـمیف  اوقّدـصف  ـالیح ، سیماوـن و  اهنودـقتعی  و  عئارـشلا ، نوعفدـی  و  عناـصلا ، نورکنی 
کئلوأ مهنوکل  مهنم  رذـعأ  يراـصنلا  دوهیلاـف و  مالـسإلا . هقبر  اوعلخ  عرـشلا و  دودـحب  اوناهتـسا  و  تاروذـحملا ، اوسبـال  و  تاولـصلا ،

. کلذ هبشی  ام  " سلج : " یف مّدقت  دقو  یهتنإ . تازجعم . اهیلع  ّتلد  عئارشب  نیکّسمتم 

لیـصحت یف  ّدکلاب  هللا  هدـیأ  هیـصوأ  و  مولعلارحبل : هطوسبملا  هتزاجإ  رخآ  یف  ّيورغلا  ّیبیرج  رازهلا  رقاب  دّـمحم  نب  رقاب  دّـمحم  اغآلا  لاق 
و هّیویندلا ، هّیندلا  قئالعلا  ضفر  و  مهیلع ، هللا  تاولص  همصعلا  هّوبنلا و  تیب  لهأ  ثیداحأ  رشن  یف  ّدجلا  امّیـس  هّیورخألا ، هیلاعلا  تاماقملا 

. یهتنإ ًاءام . نآمظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک  اّهنإف  هّیفسلفلا ، ههّومملا  مولعلا  یف  زیزعلا  رمعلا  دقن  فرص  هاّیإ و 

ّینابرلا لیبنلا  یلوملا  ّیکزلا  حـلاصلا  هقنلا  هقثلا  لئاضفلا  بابرأ  هودـق  لضافلا و  ملاعلا  ینثّدـح  مالّـسلاراد : بحاص  ّلـجألا  انخیـش  لاـق 
بابشلا ناوفنع  یف  تنک  لاق : هناش  اّمع  هناصو  هنأش  یلاعت  هللا  حلصأ  ّینالیجلا  ّيروکشإلا  ّینیـسحلا  موصعم  دیـسلا  نبا  مساقلاوبأ  دّیـسلا 
یندـعاس نأ  یلإ  نیّیلوصألا ، ءاهقفلا و  بتک  نع  ابنتجم  نیّیناـنویلا  همکح  مـالکلا و  لیـصحتب  الوغـشم  نینـس  عبرأ  ذـنم  نیوزق  هدـلب  یف 

، مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يالوم  يدّیس و  هرایز  یلإ  قیفوتلا 
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. توبکنعلا تیب  نم  نهوأ  مهبلاطم  يرأ  تنکو  نیّیلوصألا ، ءاهقفلا و  ثحب  سلاجم  ترضحف 

تلّأفتف يرمأ  یف  تدّدرت  ّمث  نیّهلأتملا ، ضعب  دـنع  اردـص  یلوملل  رافـسألا  تاـّیهلإ  اـماّیأ  تأرقف  همکحلا ، هءارق  یلع  اـیناث  دوعلا  تمزعف 
. اهتءارق نم  اماّیأ  یمزع  نهوف  الیبسلا ، انّولضأف  انئاربک  انتداس و  انعطأ  ّانإ  اّنبر  اولاق  یلاعت : هلوق  هنم  تیأر  ام  لّوأ  ناکف  نیبملا ، نآرقلاب 

نّیبتو باذعلا ، عاونأب  نیبّذـعم  يرخأ  يرایح و  ساّنلا  نم  هّمل  تیأرو  تماق ، دـق  همایقلا  ّنأ  فیطلا  ملاع  یف  تیأرف  اثلاث  دوعلا  تدرأ  ّمث 
اـهنم و ال فاـخأ  ّینإ  لاـق : میلـألا . اهباذـع  میحجلا و  یلإ  رظنأ  نأ  دـیرأ  یبحاـصل : تلقف  یعم ، ناـک  بحاـص  یلع  ّیلع و  سأـب  ـال  ّهنأ 

هدمعأ مهقتاوع  یلع  هکئالملا  نم  هعبرأ  هعبرألا  اهفارطأ  یف  قیمعرئبک  میحجلا  تیأر  یّتح  رشحلا  یف  ترـسو  اهیلع  تردابف  کبحاصأ ،
. کماقم یه  تسیلف  رادلا  نع  ّحنت  لاق : ّیلع و  حاصف  مهنم ، دحاو  یلإ  توندف  رانلا ، اهنم  لعتشت 

اهیلإ و رظنلا  یـضرغ  ناک  اّمنإ  و  اهنم ، اهجارختـسا  یلع  ردـقت  ال  لاـق : هجاـح . عفرل  هوذـج  اـهنم  ذـخآ  نأ  دـیرأ  تلق : يدـلج و  ّرعـشقاف 
ّمث هفاسم ، یلإ  هتبیهل  يرقهق  تعجرف  ایناث ، ّیلع  حاص  ّمث  اهحاجنإ ، یلع  انردق  امف  یتجاح  یف  یعم  یعسف  اهیف ، ناک  نم  یلع  عالّطإلا 
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ذفانم نم  جرخی  هقلخلا  هّوشم  ـالیوط  دوسأ  ـالجر  مّنهج  نم  اوجرخأ  مهتیأرف  نوعنـصی ، اـم  رظنـأل  مهتلبقتـسا  ّمث  رخآ ، ارادـقم  هتربدتـسا 
اوّقـش ّمث  هامحم ، هدیدح  نم  ریماسم  هئاضعأ  رئاس  هدی و  هردصو و  هسأر  یلع  اوبرـض  طئاح و  یلإ  هودنـسأ  ّمث  ران ، نم  تالعـش  هئاضعأ 

. اباتک هرهظ  نم  هولوان  هرهظ و  نم  اهوجرخأ  و  هیف ، هیدی  يدحإ  اولخدأ  هردص و 

هنم توندـف  باـتکلا . هءارق  یف  عرـشف  هرهظ  یلإ  هبلق  دـحاو و  هقنع  أـجوف  يرهظ . یلع  باـتکلاو  أرقأ  فـیک  مهل : لاـقف  أرقإ . هـل : اولاـقف 
؟ ثیبخلا لجرلا  اذـه  ناک  نم  مهل : تلقف  اهیف . هوطقـسأ  ران و  نم  هدـمعأ  هسأر  یلع  اوبرـض  ّمث  هیهاملا ، دوجولا و  هیاـکح  هنم  تعمـسف 

موی ءاعفـش  مالک  هفرعم  و  داعملا ، داز  لیـصحت  یف  تعرـش  و  داسفلا ، لـهأ  تاـهّومم  ترجه  و  دارملا ، یلإ  تلقتناـف  راـینمهب . وه  اولاـق :
. دانعلا دحجلا و  نم  یلاعت  هللا  انذاعأ  دانتلا ،

نع هّیوفصلا  هلودلا  ءاملع  نم  ّيوضرلا  دّمحم  نیدلا  سمش  دّیسلل  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تازجعم  یف  نیتملا  لبحلا  باتک  نع  لقن  و 
هلیل يأرف  هنـس ، هرـشع  یتنثا  هّدـم  تاراشإلا  باتک  یف  هرمع  فرـصف  ملعلا ، لیـصحتل  نالیگ  لهأ  نم  لجر  ناهبـصإ  یف  درو  لاـق : هقث .

: هل لاقف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
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همون نم  هبتناف  ٍماّیَا »؟ َهَْعبَـس  ّاِلا  َكِرْمُع  ْنِم  َْقبَی  َْمل  َو  ُهَتْدَفَتْـسا  ٍْملِع  ُّيَا  َو  ِْملِْعلا ، ِلیـصْحَِتل  ْرِجاُهت  َْمل  َْتنَا  َو  َكَءاـعُد  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  ٍلَـمَع  ِّيَاـِب  »
. هعبسلا دعب  تامو  اروعذم 

مادک لوغشم  هتفه  کی  نیا  رد  وت 

مامت درم  يا  تشگ  یهاوخ  ملع 

موجن ای  بط  ای  وحن  ای  هفسلف 

موش دادعا  ای  لمر  ای  هسدنه 

، هلیل علاطأ  تنک  و  اّدج ، ثیدحلا  ملع  نع  ارّفنتم  یعبط  ناکو  هفسلفلا ، لیصحت  یف  يرمع  نم  ارطـش  تفرـص  لاق : لضاف  هقث  نع  هنع ، و 
ملع نم  هقرو  تیأرف  ضرألا  یلإ  ترظنف  يردص ، قاض  نأ  یلإ  الیبس  اهیلإ  دجأ  ملف  اهیف ، يرکف  تلجأف  هفـسلفلا  نم  هلأسم  یلع  ترثعف 
هیلع نینمؤملاریمأ  مانملا  یف  هلیللا  کلت  تیأرف  هتوحمف . انیّکـس  تذـخأف  هلأسملا ، یکاردإ  مدـع  ببـس  اذـه  هللا  ناحبـس  تلقف : عئارـشلا ،

: هانعم ام  لاقف  ئش  نع  هتلأسف  یّنع ، كرابملا  ههجو  ضرعأ  دق  مالّسلا و 

نع تضرعأو  ثیدحلا ، ملع  نم  ّیلإ  ّبحأ  ءیش  نکی  مل  ابئات و  اعزف  تهبتناف  ِِعئارَّشلا .» ِنَع  ُضِْرُعی  ْنَّمِم  ًاْئیَش  ُلَّبَقَتَا  ّینِا ال  »
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. یهتنإ هفسلفلا .

بیرق نعف  هّیفـسلفلا ، نونفلا  هدافإ  یف  هتاقوأ  فرـصو  هّینیدـلا ، مولعلا  هعلاطم  نع  ضرعأ  نم  هحناس : هلوکـشک ، یف  ّیئاـهبلا  انخیـش  لاـق 
: لوفألا یف  هرمع  سمش  عورش  دنع  لوقی  هلاح  ناسل 

مدوب دتس  داد و  رد  مالسا  اب  رمع  مامت 

دنام یم  رّانز  تب و  نم  زا  مریم و  یم  نونک 

: یناقاخلا نع  القن  اضیأ  هیف  و 

شماکحا يریگن  یسلفب  ات  یناقاخ  تسا  یفسلف  یلدج 

شمان دهنرب  هقف  یهگناو  ناهنپ  دنک  لدج  رد  هفسلف 

شماخ مدرمب  دش  ورف  سپ  دیالایب  رزب  تعدب  سم 

شماد سخو  راخ  هب  دشوپب  سپ  راودبعشم  دنکفا  مد  ماد 

شماجرفب نخس  دشاب  رفک  هگنآ  دروآ و  شیپ  نید  ملع 

شماجح راک  تسا و  لفط  راک  روهط  تقو  وچمه  وت  وا و  راک 

شمادنا يا ز  هراپ  دربب  هگنآ  دهن و  ناهد  رد  شرکش 

یف سوجملا  لوق  هحیجرت  لثم  اریثک : هیف  أطخأ  يذـلا  نازیملا  ریـسفت  باتک  بحاـص  هفـسلفلل ، جّورملا  ّیئاـبطابطلا ، رـصاعملا  فوسلیفلا 
راونأ راحب  صاّوغ  یلإ  کلذ  نم  ّقحلا  وه  ام  قیقحتل  عجار  و  ءاسنلا ، هروس  لّوأ  هیلإ  عجارف  مدآ ، دالوأ  نم  تاوخـألا  عم  هوخـإلا  جـیوزت 

ءدب هّیفیک  مدآ و  دالوأ  جیوزت  باب  راحبلا  یف  هّیهلإلا  راونألا  تاملک 
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یلاعت هیلإ  برقألا  قیرطلا  و  هدابع ، نم  بیرق  یلاعت  ّهنإ  میقَتْـسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدـِْها  : » هلوق یف  دـمحلا  هروس  ریـسفت  یف  هلوق  لثم  و  لـسنلا .
. دیعب مهلیبس  نونمؤی  نیذلا ال  و  هئاعد ، هتدابع و  قیرط 

ثحب یف  هیف  لاق  و  اصّخلم . یهتنإ  مهریغ . لیبس  وه  دـیعب و  لیبس  و  نینمؤملا ، لیبس  وه  بیرق و  لیبس  نـالیبس ، هللا  یلإ  لـیبسلا  ّنأ  نّیبتف 
فّرـصت ّلکف  لاق : نأ  یلإ  ءایـشألل  یلاعت  هکلم  فالخب  تافّرـصتلا ، ضعب  حّحـصت  هصقان  هّیکلام  قلخلا  هّیکلاـم  ّنأ  و  ضیوفتلا : ربجلا و 

نأ یلإ  کلذ  یف  امول  اّمذ و ال  احبق و ال  عبتتسی  نأریغ  نم  کلذ  هلف  هقلخو  هدابع  یف  هیف  فّرصت  فّرصت  ّيأف  یلاعت ، هل  وهف  اهیف  رّوصتم 
. خلا کلذ  ریغ  ّمذ و ال  حبق و ال  الف  كولمم ، یف  فّرصت  کلام و  نم  فّرصت  وهف  هب  فّرصت  فّرصت  ّلکف  یلاعت  وه  اّمأو  لاق :

فرـشأ بیذعت  کلذ  نم  و  یلاعت ، هنم  نسحی  رّوصتم  نکمم  ّلک  ّنإو  یلاعت ، هیلإ  هبـسنلاب  ّیلقعلا و  حبقلا  نسحلل و  راکنإ  اذـه  و  لوقأ :
یتلا هّصقلا  هذه  نوکت  نأ  هبـشی  مدآ : هّصق  یف  هیف  لاق  و  یلاعت . هّقح  یف  حـیبقلل  ملظلل و ال  عوضوم  هساسأ ال  یلع  و  هدابع ، ملظ  هقلخ و 

. خلا هب  لّثمی  لثملاک  هرجشلا  لکأل  امهطابهإ  ّمث  هنجلا ، هتجوز  مدآ و  ناکسإ  نم  هباتک  یف  یلاعت  هللا  اهّصق 

ّیسلجملا همالعلا  یلع  هضیراعت  اهنم : هریثکف . هریغ ، و  دیدجلا ، عبطلاب  عوبطملا  راحبلا  یلع  هلییذت  یف  هتاقلتخم  اّمأ  و 
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اتابثإ ایفن و  ثحبلا  اذه  یف  لوخدلا  مدـع  ّقحلا  ّنأ  نم  اّنّیب  ام  عم  نازیملا  یف  امک  نآرقلا ، فیرحتل  هراکنإ  اهنم : و  راحبلا . یف  هروکذـملا 
هبیرقلا تاـیاورلا  لولدـم  هتوبث  ّهنأ  عم  راـحبلا ، لـیذ  یف  اـمک  مهیلع ، هللا  تاولـص  هّمئـألا  یلإ  ضیوفتلل  هراـکنا  اـهنم : و  هریثک . حـلاصمل 

مالک ّهدر  اهنم : و  تعبط . هدرفم و  هلاسر  کلذ  یف  انبتک  و  اهعـضاوم ، یلإ  هراشإلا  " بدأ : " یف مدـقتو  " ضوف . " یف یتأیـس  امک  رتاوتلاب ،
. سایقلا يأرلا و  باحصأ  یلإ  مالّسلا  هیلع  قداصلا  هلاسر  حرش  یف  ّیسلجملا  همالعلا 

ذخأب اورمأ  و  مامإلا ، هفرعم  دعب  لقعلا  باب  اوّدس  مّهنأ  هبارـضأ  ربخلا و  اذه  یف  ّربدتلا  دعب  کیلع  یفخی  و ال  : » هّرـس سّدق  ّیـسلجملا  لاق 
. عجارف باب » ّلک  یف  هصقانلا  لوقعلا  یلع  لاکّتإلا  نع  اوهنو  مهنع ، رومألا  عیمج 

مه و  اهیلإ . مهداشرإ  نم  ّدبالو  هّیلقعلا ، ماکحألا  یلإ  مهیلع  هللا  تاولـص  هّمئألا  عراشلا و  رّکذت  نم  ّدبال  تاّیدـّبعتلا  ریغ  یف  ّنأ  قیقحتلاو 
فلتخت یتلا ال  هّیلقعلا  تاحـضاولا  یف  معن  هّلحم . یف  الّـصفم  هانرکذامک  دابعلا ، یلإ  لوقعلا  نئافد  نوریثی  اهیلإ ، نودشرملا  نورّکذملا و 
اونوکی مل  اذإ  هّنجلا  نیفلاخملا  لوخدـب  هلوق  اهنم : و  مهیلإ . جاتحن  هحبق ال  هنـسح و  لوقعلا  فرعت  و  مهیلع ، ضرع  اذإ  اهیف  ایندـلا  ءـالقع 

یف هریثکلا  تایاورلاب  دودرم  اذه  و  نازیملا . یف  امک  نیبصان ،
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دّرجت سفنلا و  دّرجتب  هلوق  اهنم : هماکحأ و  فعضتسملا و  ینعم  فعـض "  " یف تفرع  دق  و  مهنم ، نیفعـضتسملا  ریغ  یف  هقّرفتملا  باوبألا 
ّرقتـسم هسفن  ملعل  مولعم  وهف  هسفنب ، هملع  یلاعت  ّهنإ  هلوق : اهنم : و  هل . هّدـملا  هّداملا و  تابثإ  " حور : " یف مّدـقت  ّهنأ  عم  عجارف . يرخأرومأ ،
مارحلا مرحم  یف 19  هللا  همحر  تام  راحبلا . یف  هتاموهوم  نم  هلمج  و  صاصتخإلا . عجارف  هسفنب ، هملع  ریغ  ملع  هعـسیال  هناـکم ، وهف  هیف ،

1402 ه.

ینعأ لوألا ، مّلعملا  ذاتـسأ  وه  و  موقلا ، تافّنـصم  یف  هتاملک  هئارآ و  یلإ  راشملا  نیروهـشملا  ءامکحلا  مظاعأ  نم  ّیهلإلا  نوطالفأ  طلف :
نم  340 هنـس دودـح  یّفوتملا  ناـخرط ، نبدّـمحم  رـصنوبأ  یباراـفلا  یناـثلا : مّلعملا  و  ّیمورلا . سوقلیف  نب  ردنکـسإ  ریزو  سیلاطاطـسرأ 

و هنـس 5585 . ناک  یـسیع  دالیم  و  خسانلا ، یف  امک  طوبهلا ، نم  هنس 5179  یف  هروهظ  و  یـسیع ، حیـسملا  لبق  نوطالفأ  ناک  و  هرجهلا .
. ّیئاهبلا خیشلا  نع  القن  هثالثلا  نایبل  عمجملا  عجارف  نّویئاّشملا ، و  نّویقاورلا ، و  نّویقارشإلا ، قرف : ثالث  نوطالفأ  هذمالت 

نب نیـسحلا  لثم  مهئاـسؤر  نم  هعاـمج  نم  عقو  دـق  هّیبوبرلا و  مهرثکأ  لـب  مهنم  ریثک  يوعد  لوـألا :  71-69: یلماعلا ّرحلا  هّیرـشع ، انثإلا 
یبأ لثم  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  یتأی  یضم و  امک  جالحلا  روصنم 
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یف یتأی  ءاملعلا و  تارابع  نم  مّدقت  دق  و  ینأش ، مظعأ  ام  یناحبـس  یناحبـس  لیاقلا : و  هللا ، يوس  یتّبج  یف  سیل  لئاقلا : ّیماطـسبلا  دـیزی 
. مهلاوقأ لیوأت  زاوج  مدع  یلع  ّلدی  ام  یناثلا  بابلا  ثیداحأ  یف  مّدقت  دق  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  هیافک  هیف  ام  هّیفوصلا  نعاطم 

هنایب و هللا  ءاش  نإ  یتأی  هبترلا و  کلت  نع  هدایز  نوعّدـی  لب  همـصعلا  لهأ  هاـهاضم  تاـبّیغملاب و  ملعلا  فشکلا و  مهرثکأ  يوعد  یناـثلا :
. هلاطبإ

. هلاطبإ یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  کلذ  قیقحت  یتأی  کلذ و  دنع  فیلاکتلا  طوقس  مهاوعد  ثلاثلا :

. لوقعلا هلبقت  اّمم ال  کلذ  ّلک  لوعفملا و  وأ  لعفلا  لعافلا و  دوبعملا و  دباعلا و  قولخملا و  قلاخلا و  داّحتا  عبارلا :

هللا و فرع  دـق  نوکی  نأ  صخـش  ّلک  یف  لمتحی  ّهنأل  امهزاوج  مدـع  لب  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  بوجو  مدـع  سماـخلا :
. هیلع ضارتعالا  هیهن و  هرمأ و  زوجی  الف  هب  دّحتا 

. دیحوتلا رهظی  نم  عم  اصوصخ  کلذک و  داهجلا  بوجو  مدع  سداسلا :

هلاحتـسا تاّیرورـضلا  نم  نیفراعلا و  فرعأ  مّهنأل  نّیعتم  لب  حـجار  مهب  داـّحتإلاو  لولحلا  لاـمتحا  ّنـأل  هماـمإلا  هّوبنلا و  نـالطب  عباـسلا :
. هّیبوبرلا همامإلا و  هّوبنلا و  عامتجا 
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هّنـسلا باتکلا و  یف  نعللا  عوقو  هرثک  عم  فیلکتلا  هنع  طقـسیف  داّحتإلا  لامتحال  هیـصعم  ّلکب  رهاـظت  ول  دـحأ و  نعل  زاوج  مدـع  نماـثلا :
. اصوصخ امومع و 

همـصعلا و ال ّدـح  یلإ  لصی  فراعلا ال  ّنأل  اریبک  اّولع  کلذ  نع  یلاعت  هللا ، نم  رفکلا  ملظلا و  ّرـشلا و  حـئابقلا و  رودـص  ناکمإ  عساـتلا :
. داّحتإلا یف  اهوطرتشا 

. روکذملا لامتحإلا  دحأ  یلع  قسفلاب  مکحلا  هلاحتسا  دحأ و  یلع  ّدحلا  هماقإ  ناکمإ  مدع  رشاعلا :

نوک رـشع : یناثلا  نیفراعلا . نم  دحأ  یلع  امهتعاط  ضرف  مدع  وأ  مامإلا  ّیبنلا و  یّتح  دـحأ  ّلک  یلع  فراعلا  هعاط  ضرف  رـشع : يداحلا 
. موزلملا اذکف  هرورض  هلطاب  مزاوللا  عیمجو  اهلامک  وأ  کلذک  هفرعملا  ّنأ  امک  هلیصحت  نکمی  ایبسک  ارمأ  هّیبوبرلا 

وه ام  ربجلا و  هیبشتلا و  هروصلا و  مسجلاب و  لوقلا  مزلتـسی  بابلا  اذه  یف  هّیفوصلا  داقتعا  ّنأ  هریغ  قبـس و  اّمم  تفرع  دـق  سداسلا  لصفلا 
مزلتـسا هروهظل و  کلذ  یلإ  هراشإلاب  یفتکن  نحن  انه و  مهیلع  ّدرلل  حلاص  هدسافلا  تاداقتعإلا  هذـه  نالطب  یلع  ّلد  ام  عیمجف  هنم  مظعأ 

. هلاسرلا عوضوم  نع  جورخلا  هلاطإلا و  هضعب  لقن 

هذه ّنإ  سداسلا :  113-112 یلماعلا : رحلا  هّیرشع ، انثإلا 
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كولـس مهتلکاشم و  میرحت  یلع  ّلدی  اّمم  هللا  ءاش  نإ  یتأی  امل  اهیف  مهب  ءادـتقإلا  زوجی  الف  هلوسر  ءادـعأ  هللا و  ءادـعأ  قئارط  نم  لاعفألا 
یلإ يداهلا   » باتک یف  هللا  همحر  هزمح  نبا  لیلجلا  خیـشلا  هرکذ  نمّمف  مهریغ  انئاملع و  هب  حّرـص  ّرم و  اّمم  مولعم  هانرکذ  ام  مهکلاـسم و 

هللا هنعل  هیواعم  ّنأ  هلـصاح : ام  لاق  ّمث  هّیفوصلا  هّمذم  یف  هریغ  دیفملا و  خیـشلا  نع  هریثک  ارابخأ  هیف  لقن  ّهنإف  تاکلهملا » عیمج  نم  هاجنلا 
هتّبحم راهظإل  مهخیاشم  هّیمأ و  ینب  نم  هعامج  ناک  روعـش و  ریغب  یقبی  دق  رودـی و  موقی و  عجولا  هّدـش  نم  ناکو  لوبلا  رـصح  هل  لصح 

ّفدلاب و نوبرضی  ءانغلاب و  نولغتـشی  هعجو  نکـس  اذإ  ءافـشلا و  هللا  نم  نوبلطی  ضرألا و  یلإ  نوعقیو  هللا  هللا  نولوقی  هلعف و  لثم  نولعفی 
لمعی ناک  هّیلهاجلا و  هعدب  ءایحإ  هیواعم  بأد  ناک  هّیلهاجلا و  یف  هروهشم  لاعفألا  هذه  تناک  نوصقری و  نوقّفـصی و  نوبرطی و  هوحن و 

یف و  هیواعم ، هعدـب  ءایحإل  هعدـبلا  هذـه  مزلف  ّیفوکلا  مشاه  وبأ  هّیمأ  ینب  نامز  رخآ  ناک  و  لاعفألا ، هذـه  ترهتـشاف  هّیلهاجلا  یف  کـلذ 
هقرفلا ترهظ  هّماعلا و  نم  سانلا  نیب  کلذ  رهتـشا  ّمث  هّیفوصلا  بهذـم  عرتخا  يذـلا  وه  هعینـشلا و  لاعفألا  هذـهب  لغتـشی  ناک  هرکذ  ءانثأ 

(. یهتنا  ) هیجالحلا

يذلا نایبصلا  نیناجملا و  تاکرحهلزنمب  اّهنإ  اهحبقب و  رابتعإلا  حیحص  مزجی  لقعلا و  حیرص  عطقی  اّمم  هعینشلا  لاعفألا  هذه  ّنإ  عباسلا :
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. هدابع اهنوک  اهناحجر و  داقتعإ  نع  الضف  اهلعف  مهل  زاج  فیکف  اهکرت  بجوف  اهب  رمأ  دری  مل  اهیف و  هدیاف  ّهنأ ال  مهل و  زییمت  ال 

باحصأ یلع  ّدرلا  باتک  فّنص  دق  ّهنإف  هرس  سدق  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفملا  خیـشلا  لّوألا :  47-46: یلماعلا ّرحلا  هّیرشع ، انثإلا 
یشاجنلا تسرهف  یف  امک  هبتک  دادعت  هتمجرت و  یف  هورکذ  دق  هّیفوصلا و  یلع  ّدرلا  یف  فّنص  نم  ّلک  باتکلا  اذه  نم  لقن  دق  جالحلا و 

ضعب هنع  لقن  دـقو  یلاعت . هللا  ءاش  نإ  هب  بسنأ  وه  عضوم  یف  هنم  رخآ  ضعب  یتأی  هنع و  لقن  ام  ضعب  مّدـقت  دـق  اـمهریغ و  خیـشلا و  و  ّ 
یقت و نلعی  حیبق  لعفلا  نم  نطاب  حیلم و  لوقلا  نم  رهاظ  یلع  همامإلاب  لئاق  ملاعلا  اذـه  نم  اریثک  ّنأ  هللا  كدـّیأ  ملعإ  هیف : لاق  ّهنأ  انئاملع 

هللا لوسر  لآل  ادانعو  هللا  نید  یف  اداحلإ  نینمؤملا  نم  نیفعضتسملا  یلع  هبـشلا  لخدی  نیدلاب و  ایندلا  لکأی  اناودع  ارفک و  نطبی  انامیإ و 
اوّریغی الئل  مهلاوقأ  ّدر  مهلالـضإ و  ّدـس  یلإ  انهّجوت  هیجانلا  هقرفلا  ءافعـض  ءاوغإ  یف  هّیجالحلا  كاـمهنا  اـنیأر  اّـمل  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

یلع ّدرلا  باتکب  یّمسملا  باتکلا  اذه  نم  لّوألا  ربخلا  همّدقم  یف  ّرم  امک  هاجنلا  کلـسم  نع  مهـضارعإب  اوضرعی  هالاغملا و  یف  مهماهیإب 
(. یهتنا  ) هدیقع العف و  هتوادع  یف  اوغلاب  هدیکمو و  الوق  هللا  ّبح  یف  اوّحلأ  نیذلا  جاهنملا و  نع  اوسکن  اوبکن و  نیذلا  جالحلا  باحصأ 
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هردق هلالج  عم  هیف  نونعطی  هیلع و  نوعّنشی  هّیفوصلا  ءالؤه  يرت  بابلا  اذه  نم  هوحتف  ام  ّدس  باتکلا و  اذهل  دیفملا  خیـشلا  فیلأت  لجأل  و 
اهتلمج نم  یتـلا  هتاداـقتعا  هّحـص  هتلـالج و  هلاـح و  نسح  رهظیل  هقوقح و  ضعبل  هیفوت  کـلذ  نم  هذـبن  رکذ  اـنه  نسحی  هتلزنم و  عیفر  و 

تـسرهف یف  ّیـسوطلا  رفعج  وبأ  هّقحملا  هفئاطلا  سیئر  خیـشلا  لاق  هیف . هداقتعا  ءاسأ  نم  لاح  حـبق  هلاح  نسح  رهظ  اذإ  فّوصتلا و  نالطب 
یف هّیمامإلا  هسایر  تهتنا  هّیمامإلا  یمّلکتم  هّلجأ  نم  مّلعملا  نباب  فورعملا  هللادـبعابأ  یّنکی  نامعنلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هعیـشلا : ءاـملع 

یتأم نم  بیرق  هل  باوجلا  رـضاح  هنطفلا  قیقد  رطاخلا  نسح  هیف  امّدقتم  اهیقف  ناک  مالکلا و  هعانـص  یف  امّدقم  ناک  ملعلا و  یف  هیلإ  هتقو 
هل فلاخملا  نم  ءاکبلا  هرثک  هیلع و  هالـصلل  سانلا  هرثک  نم  هنم  مظعأ  ری  مل  اموی  هتافو  موی  ناک  هنس 413 و  یّفوت  راغص  رابک و  فّنصم 

. یهتنا فلاؤملا  نم  و 

هللا یضر  انذاتسأ  انخیش و  وه  هظفل : اذه  ام  ناطحق  یلإ  هبسن  همسا و  رکذ  دعب  لاجرلا  باتک  یف  ّیشاجنلا  ساّبعلا  وبأ  لیلجلا  خیشلا  لاقو 
جـالحلا و باحـصأ  یلع  ّدرلا  باـتک  هبتک  هلمج  نم  رکذ  ملعلاو و  هقثلا  هیاورلا و  مـالکلا و  هقفلا و  یف  فصوی  نأ  نم  رهـشأ  هلـضف  هنع 

ّلجأ ّهنإ  هصالخلا : یف  همالعلا  لاقو  هیلإ . انرشأ  امک  خیشلا  هرکذ  اذک 
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تهتنا مهملعأ  هنامز و  لهأ  قثوأ  فصوی  نأ  نم  رهـشأ  هلـضف  هنم و  دافتـسا  هنع  رّخأت  نم  ّلـک  مهداتـسا و  مهـسیئر و  هعیـشلا و  خـیاشم 
هیلإ تتأ  دـق  مانملا و  یف  مالّـسلا  اهیلع  همطافل  هاـیؤر  هّصق  اـهیلع و  داز  هقباـسلا و  حـئادملا  عیمج  رکذ  ّمث  هیلإ . هتقو  یف  هّیماـمإلا  هساـیر 

هرهاظ هلضف  یلع  اهتلالد  و  هروهشم ، امهمّلعیل  هیلإ  یضترملا  ّیضرلا و  دّیـسلا  ّمأ  همطاف  دغلا  نم  تتأف  امهمّلعیل  مالّـسلا  امهیلع  نینـسحلاب 
جرفلاوبأ لاقف  هتسرهف  یف  هیوباب  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نیدلا  بجتنم  خیشلا  هرکذ  ام  اهتلمج  نم  و  هحضاولا . لئاضفلا  نم  هلام  عم 

سلج هللادبع و  ابأ  دـیفملا  خیـشلا  كردأ  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  مامإلا  ءارفـس  نم  نیع  هقث  ّینادـمحلا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  رّفظملا 
(. یهتنا  ) هنع هدلاو  نع  دلاولا  انربخأ  امهیلع  أرقی  مل  هیلع و  أرق  ّیسوطلا و  خیشلا  یضترملا و  دّیسلا  سلجم 

: هدومرف هفسلف  تمکح و  تّمذم  رد  الضف  زا  ضعب  و  هدومرف :  2/232: هّیفوص هقیرط  لاطبا  رد  هّیتاریخ  باتک  رد 

ملع هنیدم  ِرد  زا  رود  هدش  یتعامج 

رای نمهب  یلع و  وب  يوریپ  هدومن 

ییوطسراو ینوطالف  هتشگ  لهجز 

راهطا همئا  هار  رود ز  هداتف 
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طارقس وریپ  طارقب و  دلقم  هدش 

رارف دنا  هدومن  قداص  رقاب و  لوق  ز 

دننید زا  لفاغ  هچ  ناشیا  لطاب  معز  هب 

رایع مامت  دوب  دناد  هفسلف  هک  یسک 

ادخ دزن  هب  یسک  نآ  رایع  مامت  دوب 

راعش شافطصم  لآ  يوریپ  تسه  هک 

منک هنیدم  ِرد  زا  ملع  هدافتسا  نم 

راک دشابن  ناینانوی  تمکح  هب  ارم 

متاراشا یبن  ثیدح  باتک  دوب 

راّبج قلاخ  نآرق  هدش  نم  يافش » »

تسا یفاک  یفطصم  تاراشا »  » افش و ارم 

راک هچ  تسا  یلعوب  تادافا  هب  ارم  رگد 

بلط هنیدم  ِرد  زا  قح  تمکح  ایب و 

راهنز هفسلف  رهب  طُلم  يوس  هب  ورم 

دشاب طلغ  شبلاغ  طُلم  لها  ثیدح 

راهطا همئا  زا  ثیدح  حیحص  دوب 

وچمه هک  ینانوی  میکح  مالک  ِزامن  رذح 

رامیب نآ  زا  دوش  لد  نوسف  رحس و 
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يروخن هفسلف  نیگنر  رهاظ  بیرف 

رام نوچمه  رهز  رپ ز  وا  نطاب  تسه  هک 

یلع تسا  یلع  لد  ياه  ضرمو  لهج  بیبط 

راهنز یلعوب  لد ز  يا  نکم  بلط  افش 

تاهیه یلعوب  وت ز  یبلط  یم  تاجن 

رامیب ار  وت  دهد  یم  ضرم  نوچ ز  تاجن 

لد يا  یفطصم  لآ  زا  بلط  نک  تاجن 

راتخم دمحا  نید  رد  وت  تاجن  دوب 

ملع هنیدم  ِرد  ربمیپ  هدومن  وت  هب 

راوید رب  وت  نزم  رس  رد و  يوس  هب  ورب 

نم هقیرط  نیا  هک  مروطز  رادم  بجع 

راّمع رذوب و  ناملس و  هقیرط  دوب 

اه تسرهف 

رداصم تسرهف 

اه www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:289

. یلاعت كرابت و  هللا  مالک  میکحلا : رکّذلا 

ینوریبلا ناحیر  وبا  هیقابلا : راثآلا 

یماهلا دواد  دیما : نیرخآ 

(. (ت346ه.ق يدوعسملا نیسحلا  نب  ّیلع  هّیصولا : تابثإ 

(. ت1104ه.ق  ) یلماعلا ّرحلا  نسح  نب  دّمحم  تازجعملا : صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ 

یفجنلا نیدلا  باهش  دّیـسلا  كاردتـسا  حرـش و  و  (1019ه.ق ،) دیهـشلا یـشعرملا  هللا  رون  یـضاق  دّیـسلا  لطابلا : قاهزإ  ّقحلا و  قاـقحإ 
. یشعرملا

(. نرق 8 ، ) یملیّدلا ظعاولا  دّمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  باوصلا : یلإ  بولقلا  داشرإ 

(. (ت841 ه.ق یملیدلا ظعاولا  دّمحم  نب  نسح  نینمؤملا : تافص  یف  نیدلا  مالعأ 

(. (ت548ه.ق یسربطلا نسح  نب  لضف  مالسالا  نیما  يرولا : مالعإ 

ینیسح رفعج  دیس  قیقحت :  (ت1175ه.ق ) یسابرکلا یناسارخلا  رهاط  دّمحم  نب  رفعج  دّمحم  بلطملا : قیقحت  یف  جهنملا  لیلکإ 
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. يروکشا

ت1104ه.ق)  ) یلماعلا ّرحلا  نسح  نب  دّمحم  هّیفوّصلا : یلع  ّدّرلا  یف  هّیرشع  ینثإلا 

(ت560ه.ق) یسربّطلا بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  دمحأ  جاّجللا : لهأ  یلع  جاجتحإلا 

(. ت413ه.ق  ) دیفملا يدادغبلا ، يربکعلا  نامعّنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دابعلا : یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا 

(. (ت1050ه.ق يزاریشلا اردص  میهاربا  نب  دّمحم  هعبرألا : رافسألا 

ت381ه.ق)  ) قودصلا هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هّیمامإلا : نید  یف  تاداقتعإلا 

ینیوزق مظاک  دّمحم  دّیسلا  روهظلا : یلا  دهملا  نم  ّيدهملا  مامإلا 

(. ت381ه.ق  ) قودّصلا هیوباب  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  یلامألا :

(. (ت460ه.ق یسوّطلا نسح  نب  دّمحم  رفعجوبا  یلامألا :

(. ت1112ه.ق  ) يرئازجلا ّيوسوملا  هللا  همعن  دّیسلا  هّینامعنلاراونألا :

(. (ت1263 ه.ق يدابآ رتسا  رفعج  دّمحم  هعطاقلا : نیهاربلا 

ت1107 ه.ق)  ) ینارحبلا نامیلس  نب  مشاه  دیس  نآرقلا : ریسفت  یف  ناهربلا 
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(. (ت664 ه.ق یّلحلا سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  دّیس  نیصحتلا :

(. (ت320ه.ق یشاّیعلا دوعسم  نب  دّمحم  ریسفتلا :

(ت381ه.ق) قودّصلا هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  دیحّوتلا :

(ت573ه.ق) يدنواّرلا بطقلا  هللا  هبه  نب  دیعس  حئارجلا : جئارخلا و 

ت1186ه.ق)  ) ّینارحبلا میهاربا  نب  دمحا  نب  فسوی  هرضانلا : قئادحلا 

(. (ت381ه.ق قودصلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  لاصخلا :

786 ه.ق)  ) لّوألا دیهشلا  یکم  نب  دّمحم  هرهاطلا  فادصألا  نم  هرهابلا  هّردلا 

(ت1389ه.ق) ینارهطلا گرزب  اقآ  هعیشلا : فیناصت  یلاهعیرّذلا 

(. ت1041ه.ق  ) دامادریم هب  فورعم  ّيدابآرتسألا  ّینیسحلا  رقابدّمحم  هّیوامّسلا : حشاوّرلا 

ت1338ه.ق)  ) یتانابهطصإلا نسحلا  وبأ  ازریملا  لیبسلسلا :

ت1091 ه.ق)  ) یناشاکلا ضیف  یضترم  هاش  نب  نسحم  دّمحم  یفاشلا :

(ت877ه.ق) یضایبلا سنوی  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  میقتسملا : طارصلا 
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(. (ت703ه.ق یّلحلا رهطملا  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  هّیمویلا : فواخملا  عفدل  هّیوقلا  ددعلا 

(. (ت360 ه.ق ینامعنلا بنیز  یبأ  نبا  میهاربا ، نب  دّمحم  هبیغلا :

(. ت638 ه.ق  ) یبارعألا نبإ  هب  فورعم  یلع  دّمحم  هّیّکملا : تاحوتفلا 

(. (ت1104ه.ق یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  لئاسولا : هلمکت  هّمئألا  لوصأ  یف  هّمهملا  لوصفلا 

(. ت438ه.ق  ) يدادغبلا میدنلا  قاحسا  نب  دّمحم  نآ : یسراف  همجرت  رصم و  پاچ  میدنلا  نبا  تسرهفلا 

(. (ت329ه.ق يزارلا ینیلکلا  قاحسا  نب  بوقعی  نب  دّمحم  رفعجوبا  مالسإلاهقث  یفاکلا :

ت606ه.ق)  ) يرزجلا ریثألا  نبإ  خیراّتلا : یف  لماکلا 

(. ت1359ه.ق  ) یّمقلا ساّبع  خیشلا  باقلألاو : ینکلا 

(. ای 280 ه.ق (ت274  یقربلا دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  نساحملا :

(ت1091 ه.ق) یناشاک ضیف  یضترم ، هاش  نب  نسحمدّمحم  یفاولا :

(. (ت1093ه.ق يزیربتلا بوذجم  دمحم  یفاکلا :) لوصا  حرش   ) يدهلا هّمئأ  هعیشل  ایادهلا 
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(. ت334ه.ق ( ) ینیضحلا  ) یبیصخلا نادمح  نب  نیسح  هللا  دبعوبا  يربکلا : هیادهلا 

یسمش  1373 لاس موس  پاچ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  رشان : ت672 ه.ق )  ) یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  فارشألا : فاصوأ 

ت1111ه.ق)  ) یسلجملا رقاب  دّمحم  هماّلعلا  مالّسلا : مهیلعراهطألا  هّمئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب 

(. (ت553 ه.ق یلمآ يربط  نیدلا  دامع  هب  فورعم  يربط ، مساقلا  یبا  نب  دّمحم  رفعجوبا ، (ط.ق :) یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب 

(. (ت290ه.ق راّفصلا نسح  نب  دّمحم  مهیلع : هللا  یّلص  دّمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب 

(. (ت1421 ه.ق ردصلا قداص  دّمحم  دّیسلا  دیهشلا  يرغصلا : هبیغلا  خیرات 

(ت463ه.ق) يدادغبلا بیطخلا  دعس  نبا  یلع  نب  دمحا  دادغب : خیرات 

ت585ه.ق)  ) يزار یعاد  یضترم  دّیس  ماوعلا : هرصبت 

(. مراهچ نرق   ) یناّرحلا یلع  نب  نسح  لوقعلا : فحت 

ت1098ه.ق)  ) یّمق نیسح  دّمحم  نب  رهاط  دّمحم  الم  رایخألا : هفحت 

(. ت618 ه.ق  ) يروباشین راّطع  دّمحم  ءایلوألا : هرکذت 
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(. يرجه  10 نرق ) يوسوم ینیسح  بلاط  یبأ  نب  دّمحم  دّیس  مالّسلا :) هیلع  نیسحلا  لتقم   ) سلاجَملا هنیز  سلاجُملا و  هیلست 

ت413ه.ق)  ) دیفملا نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّیمامإلا ، حیحصت 

يومرإلا ثّدحملا  يزار : ضقنلا  باتک  تاقیلعت 

(. ت329ه.ق  ) یّمقلا مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  یّمقلا : ریسفت 

(. يرغص تبیغ  رصع  رد   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  تارف : ریسفت 

ت597 ه.ق)  ) يزوجلا نبا  جرفلا  وبأ  سیلبإ : سیبلت 

(. ت605 ه.ق  ) یسیع نب  دوعسم  سارف ، یبأ  نب  ماّرو  ماّرو :) هعومجم   ) رطاوخلا هیبنت 

(. (ت1031ه.ق ییاهب خیش  هب  فورعم  یثراح ، دمصلا  دبع  نب  نیسح  نب  دّمحم  هسیفن :) هعومجم  نمض   ) دصاقملا حیضوت 

(. ت460ه.ق  ) یسوّطلا نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبا  ماکحألا : بیذهت 

(. (ت381ه.ق قودص هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  لامعألا : باقع  لامعألا و  باوث 

(. (1380 ه.ق هّرس سّدق  يدرجورب  نیسح  دّیس  هللا  هیآ  فارشا  تحت  يریالم  يّزعم  لیعامسا  خیش  فیلات  هعیشلا  ثیداحا  عماج 
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(. ت993ه.ق  ) یلیبدرا سّدقم  قّقحم و  هب  فورعم  دّمحم  نب  دمحا  هعیّشلاهقیدح :

(. ت573ه.ق  ) يدنوار بطق  هب  فورعم  هللا  هبه  نب  دیعس  رفعجوبا  حئارجلا : جئارخلا و 

(. ت1216 ه.ق (، ) یهاشنامرک هب  فورعم   ) یناهبهب دیحو  رقاب  دمحم  همالع  نبا  یلعدمحماقآ  : هیفوص هقیرط  لاطبا  رد  هیتاریخ 

(. ت1320ه.ق  ) یسربّطلا يرّونلا  نیسح  ازریم  جاحلا  لئاسولا : كردتسم  همتاخ 

ت1310ه.ق)  ) ینارهط یقارع  یمثیم  رفعج  نب  دومحم  مالّسلاراد :

(. سماخلا نرقلا   ) ریغّصلا يربّطلا  متسر  نب  ریرج  همامإلا : لئالد 

(. نرق 4 ه.ق لوا  همین  (ت  زیزعلا دبع  نب  رمع  نب  دّمحم  ورمع ، وبا  یّشکلا ، لاجرلا : هفرعم  رایتخإ  یّشکلا ، لاجر 

(. ت1091ه.ق  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم  فاصنإلا : هلاسر  یناشاک  ضیف  لئاسر 

(. ت1416 ه.ق  ) ینارهط ینیسح  نیسح  دّمحم  دیس  بابلألا : یلوا  كولس  ریس و  رد  بابللا  ّبل  هلاسر 

نیسح دّمحم  دیس  داّدح :) مشاه  دّیس  لاوحا  حرش   ) دّرجم حور 
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(ت1416 ه.ق) ینارهط ینیسح 

(. (ت1313 ه.ق یناهفصإلا يراسناوخلا  رقاب  دّمحم  دّیس  تاداسلا : ءاملعلا و  لاوحأ  یف  تاّنجلا  تاضور 

(. (ت508 ه.ق دیهشلا يروباشیّنلا  لاّتفلا  نب  دّمحم  نیظعاولاهضور :

(. (ت1359ه.ق یّمقلا سابع  خیشلا  راحبلا : هنیفس 

(. ت1216 ه.ق (، ) یهاشنامرک هب  فورعم   ) یناهبهب دیحو  نبا  یلعدّمحماقآ  هّنسلا : هیادهل  هیادهلا  هّنس 

(. (ت1050ه.ق يزاریش میهاربا  نب  دّمحم  یفاکلا : لوصا  حرش 

. یمور يرصیق  دوواد  دّمحم  مکحلا : صوصف  حرش 

(. (ت381ه.ق قودصلا هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هعیشلا : تافص 

(. (ت381ه.ق قودصلا هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  عئارّشلا : للع 

(. ت381ه.ق  ) قودصلا هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  مالّسلا : هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع 

(. (ت841 ه.ق دّمحم نب  نسح  یملید ، ظعاو  راهطألا : هّمئألا  یبا  بقانم  یف  راثآلا  رَرُد  رابخألا و  ررغ 

(. (ت664 ه.ق یّلحلا سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  موّجنلا : ءاملع  خیرات  یف  مومهملا  جرف 

اه www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:297

(. (ت638ه.ق یبرعألا نبإ  هب  فورعم  یلع  دّمحم  مکحلا : صوصف 

(. (ت1259ه.ق یناهبهب دیحو  رقابدّمحم  همالع  نب  یلعدّمحم  اقآ  نبا  دومحم  اقآ  هّیفوصلا : حیاضف 

(. ت1091ه.ق  ) یناشاک ضیف  نسحم  نویعلا : هّرق 

(. ت76ه.ق  ) یلالهلا سیق  نب  میلس  میلس : لصا  باتک 

(. (ت460ه.ق یسوّطلا نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هبیغلا : باتک 

هاقناخ باحصا  يور  جک  رد  هابتشإلا  فشک 

(. (ت693ه.ق یلبرإلا حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  ّیلع  هّمغلا : فشک 

(. عباّرلا نرقلا  ) زاّزخلا دّمحم  نب  ّیلع  رشع : ینثإلا  هّمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  هیافک 

(. ت381ه.ق  ) قودص هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  همعّنلا : مامت  نیّدلا و  لامک 

ّيزاریشلا يدهم  نب  نسح  دیهشلا  دّیسلا  هجرف : هللا  لّجع  ّيدهملا  مامإلا  هملک 

یّمقلا ناذاـش  نبا  هب  فورعم  یّمق  ّیلع  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلاوـبا  مالّـسلا : مـهیلع  هّمئـألا  نینمؤـملاریما و  بقاـنم  نـم  هـبقنم  هئاـم 
(ت460ه.ق)
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(. ت588 ه.ق  ) یناردنزاملا بوشآ  رهش  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هفلتخم : نآرقلا و  هباشتم 

(ت1085ه.ق) یحیرطلا دّمحم  نب  نیدلا  رخف  نیرحبلا : عمجم 

(. متشه نرق  یفوتم  ) یّلحلا دّمحم  نب  نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا : رصتخم 

(ت1110ه.ق) یسلجملا یقتدّمحم  نب  رقابدّمحم  هماّلعلا  : لوقعلاهآرم

ت1405ه.ق)  ) يدورهاشلا يزامنلا  یلع  خیشلا  راحبلا : هنیفس  كردتسم 

ت1320ه.ق)  ) یسربّطلا يرّونلا  نیسح  ازریم  جاحلا  لئاسولا : كردتسم 

(. (ت813ه.ق یسربلا دّمحم  نب  بجر  ظفاحلا  مالّسلا : هیلع  نینمؤملاریما  رارسا  یف  نیقیلا  راونا  قراشم 

ت600ه.ق)  ) یسربطلا نسح  نب  ّیلع  : رابخألاررغ یف  راونألاهاکشم 

یحیسم يوسنارف  قرشتسم  نوینیسام  یئول  جالح :  بئاصم 

(. ت381ه.ق  ) قودصلا هیوباب  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رابخألا : یناعم 

هب فورعم   ) یناهبهب دیحو  نب  یلع  دّمحم  اقآ  لضفلا : عماقم 
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(. ت1216 ه.ق (، ) یهاشنامرک

ت1411ه.ق)  ) یفجنلا یشعرملا  نیدلا  باهش  دّیسلا  قحلا : قاقحإ  تاقحلم 

یناود یلع  راونألا : راحب  هدزیس  دلج  همجرت  دوعوم ، يدهم 

(. (ت588ه.ق یناردنزاملا بوشآرهش  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هللادبعوبا  مالّسلا : مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم 

(. (ت381ه.ق قودصلا هیوباب  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هیقفلا : هرضحیال  نم 

(. ت1324ه.ق  ) یئوخلا هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا : جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم 

(. ت966ه.ق  ) یناثلا دیهشلا  یلع ، نب  نیدلا  نیز  دیرملا : هینم 

یلالج سابع  مجرتم  هّیرشع : ینثإلا  همجرت  فّوصت ، رب  عماج  يدقن 

(. (ت1104ه.ق یلماعلا ّرحلا  نسح  نب  دّمحم  هعیرّشلا : لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیّشلا  لئاسو 

(. (ت1104 ه.ق یلماعلا ّرحلا  نسح  نب  دّمحم  مالّسلا : مهیلع  هّمئألا  ماکحأ  یلإ  هّمألا  هیاده 

. یلمآ هداز  نسح  نسح  هملک : کی  رازه و 

بلاطم تسرهف 

بلاطم www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:300

بلاطم www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:301

هتخیوآ راد  هب  يدترم  جالح 

7 ......................................... ..................................... راتفگ شیپ 

9 .............................. فیرّشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  عیقوت 

9 ........................................................................ عیقوت عبانم 

11 ........................................................................ عیقوت نتم 

16 .............................................. فیرش عیقوت  زا  هدمآرب  جیاتن 

19 ................................................... جالح یتخبون و  لهسوبا  خیش 

19 ............. جالح همان  اب  هّرس  سّدق  یتخبون  لهسوبا  خیش  دروخرب 

21 ................ یتخبون لهسوبا  طّسوت  جالح  يزاب  هدبعش  يرگاشفا 

23 ............... جالح مق و  رد  یّمق ) هیوباب  نب  یلع   ) هعیش خیاشملا  خیش 

25 ................................... دیفم خیش  قودص و  خیش  هاگدید  زا  جالح 

28 ....................................................... هعیش ياملع  هاگن  رد  جالح 

32 ...................................................................... جالح همانسانش 

41 ................................................ جالح لتق  راموط  ناگدننک  اضما 

62 ................... دنتسه یحو  نادناخ  دورطم  نوعلم و  هّیجالح  جالح و 

63 ................................................................................... همتاخ

تاقحلم

65 .............................. تسا رفاک  نید  لامک  رکنم  لماک و  مالسا  نید 

72 ................. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ریغ  زا  تفرعم و ... ملع و  ذخا 

92 .................................. تسا رفاک  موصعم  نخس  هللا و  باتک  كرات 
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94 ...................... مالّسلا مهیلع  تیب  لها  مالک  رد  هفسلف  مّلعت  میلعت و 

98 ............ تسا تیب  لها  مالک  زا  هتفرگرب  باوص ، یقیقح و  مالک  ملع 

105 .................... تسا كرش  تعدب و  یحو  نادناخ  مالک  یحو و  زج 

111 ................................................................................ تعدب لها  هرابرد  ام  فیلکت  نیموصعم و  هاگدید  زا  نافرع و ...

141 ..................... دوجو تدحو  هرابرد  یلیبدرا  دمحا  الم  قّقحم  رظن 

157 ........................... نایدوجو تدحو  یخرب  نایب  رد  دوجو  تدحو 

161 ............................ تسا كرش  هللا  هب  قلخ  ای  قلخ و  هب  هللا  هیبشت 

165 ....... دنا یهارمگ  ناربهر  ناربهر  اه  ناطیش  نایّنج و  یمامت  سیلبا و 

174 ................................... دنرفاک یلاعت  هللا  ترضح  تیؤر  نایعّدم 

177 ............................................... ناطیش ناوریپ  تالاح 

180 ......... هتمحرب هللا  مهدّمغت  هعیش  ياملع  هاگدید  زا  فّوصت  هفسلف و 

210 ................................................................................. جالح

247 .......................................................... نارگید نخس  رد  جالح 

250 ............................... هللا همحر  یلماع  ثّدحم  مالک  رد  یبرع  نبا 

253 ........................................... یناشاک ضیف  نسحم  الم  تشگزاب 

255 ........................................................... املع مالک  رد  نایفوص 

اه تسرهف 

289 .................................................................... رداصم تسرهف 
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 : مالّسلا هیلع  يداهلا  ّیلع  ماما  ترضح  هدومرف  رب  انب 

غورد هب  و  دنـشاب ، یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  نافلاخم  نانآ ) نایماح  ناشک و  وه  هاقناخ ،  لها   ) هیفوص ياـه  هقرف  همه 
. دننک یم  دّمحم » لآ   » تیالو يوعد 
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دوش نیزگیاج  جرف  ياعد 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	حلاج مرتدی به دار آویخته : همراه با ملحقاتی درباره فلسفه و تصوف
	مشخصات کتاب
	اشاره

	حلاجی
	اشاره

	حلاج مرتدّی به دار آویخته
	پیشگفتار

	توقیع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
	منابع توقیع

	متن توقیع
	نتایج برآمده از توقیع شریف
	شیخ ابوسهل نوبختی و حلاج
	برخورد شیخ ابوسهل نوبختی قدّس سرّه با نامه حلاج

	افشاگری شعبده بازی حلاج توسّط ابوسهل نوبختی
	شیخ المشایخ شیعه (علی بن بابویه قمّی) در قم و حلاج
	حلاج از دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید
	حلاج در نگاه علمای شیعه
	شناسنامه حلاج
	امضا کنندگان طومار قتل حلاج
	حلاج و حلاجیّه ملعون و مطرود خاندان وحی هستند
	خاتمه
	ملحقات
	دین اسلام را کامل و منکر کمال دین کافر است

	اخذ علم و معرفت و ... از غیر اهل بیت نبوّت علیهم السّلام
	تارک کتاب الله و سخن معصوم کافر است
	تعلیم و تعلّم فلسفه در کلام اهل بیت علیهم السلام
	علم کلام حقیقی و صواب، برگرفته از کلام اهل بیت است
	جز وحی و کلام خاندان وحی بدعت و شرک است
	عرفان ... از دیدگاه معصومین و تکلیف ما درباره اهل بدعت
	نظر محقّق ملا احمد اردبیلی درباره وحدت وجود
	وحدت وجود در بیان برخی وحدت وجودیان
	تشبیه الله به خلق و یا خلق به الله شرک است
	ابلیس و تمامی جنّیان و شیطان ها رهبران رهبران گمراهی اند
	مدّعیان رؤیت حضرت الله تعالی کافرند
	حالات پیروان شیطان
	فلسفه و تصوّف از دیدگاه علمای شیعه تغمّدهم الله برحمته
	حلاج
	حلاج در سخن دیگران
	ابن عربی در کلام محدّث عاملی رحمه الله
	بازگشت ملا محسن فیض کاشانی
	صوفیان در کلام علما
	فهرست ها
	فهرست مصادر

	فهرست مطالب
	درباره مركز

