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تارطاخ 62هچرتفد 
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نتشاذگ 81تشاددای 

رسمه اب  82رفس 

رسمه هب  84تمدخ 

راک 85میسقت 

86ارادم

اج هب  88عقوت 

رسمه نخس  هب  نداد  89شوگ 

91یگتسارآ

93ینیشنمه

راتفر رد  94بدا 

ندمآ هناخ  هب  رپ  95تسد 

هقردب 96لابقتسا و 

اه هتساوخ  98تیریدم 
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دنزرف میرکت  112مارتحا و 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 

باتک تاصخشم 

هللادسا یسوط ، : هسانشرس

فیلات مالـسلا /  مهیلع  تیب  لها  هاگن  رد  رـسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رـسمه  مراد  تتـسود  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
.يدزیروپ تمحر  یسوط ، هللادسا 

.1399 سدق ، تاراشتنا  مق : : رشن تاصخشم 

.م 5/14×5/21 س  .ص ؛ 128: يرهاظ تاصخشم 

3-379048-600-978 لایر :   200000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

I love my dear spouse : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  121 ؛ [ - 115  ] .ص همانباتک : : تشاددای

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  : رگید ناونع 

( مالسا  ) ییوشانز : عوضوم

Marriage -- Religious aspects -- Islam: عوضوم

ثیداحا مالسا -- )  ) ییوشانز : عوضوم

Marriage -- Religious aspects -- Islam -- Hadiths: عوضوم

-1365 تمحر ، يدزیروپ ، : هدوزفا هسانش 

BP258/5: هرگنک يدنب  هدر 

297/725: ییوید يدنب  هدر 

7281506: یلم یسانشباتک  هرامش 

اپاف : دروکر تیعضو 
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تمالس يادهش  مرح و  عفادم  يادهش  هب : میدقت 

2 ص :

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


مزیزع رسمه  مراد  تتسود 

( ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  ))

یسوط هللا  دسا 

يدزیروپ تمحر 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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بلاطم تسرهف 

ریوصت

5 ص :
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ریوصت
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ریوصت

7 ص :
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ریوصت

8 ص :
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هچابید

9 ص :
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زا رثأتم  ناسنا  ياه  تسکـش  اه و  تیقفوم  مظعا  شخب  تسا و  یناسنا  عامتجا  لّکـشت و  نیرت  سدـقم  نیرت و  مهم  نیلوا ، هداوناخ 
نز و هداوناخ  ياه  ندـش  اه و  ندوب  همه ي  أشنم  هداوناخ و  ره  یلـصا  داینب  روحم و  .تسا  هداوناـخ  ياـه  تسکـش  اـه و  تیقفوم 

يریگ لکـش  رد  نینچمه ، دـهد ، یم  لکـش  ار  هداوناخ  لزاـپ  تیفیک  ود  نآ  طـباور  یگنوگچ  عون و  هک  ناـنچمه  .دنتـسه  رهوش 
.تسا رثؤم  زین  ناشنادنزرف  هلکاش ي  یتیصخش و  لزاپ  يریگ  لکش  رد  سپس  ناشدوخ و  هلکاش ي  تیصخش و 

هب هداوناخ و  هاگیاج  تیمها  تهج  هب  .دوب  دهاوخ  نارگید  ياه  تواضق  أشنم  هتشاد و  رارق  نارگید  رظنم  یئرم و  رد  هطبار  نیا  زین 
هدرک ریبدت  نآ  ِيریگ  لکش  يارب  یتامازلا  اه و  هیصوت  هداهن ، جرا  رایسب  نآ  رب  مالسا ، یقرتم  سدقم و  تعیرش  نارـسمه ، نآ  عبت 

حیحـص تیبرت  لسن و  دیلوت  زین  رگیدکی و  اب  نارـسمه  طابترا  ات  هداوناخ  يریگ  لکـش  تهج  رد  هیلوا  تامادقا  هک  يریبادت  .تسا 
.دوش یم  لماش  ار  ...و  دنزرف 

هژیو هب  هداوناخ  ياضعا  نیب  یگدادـلد  رهم و  اـب  هارمه  یطباور  تبحم و  قشع و  نداد  رارق  تسد ، نیازا  ریبادـت  نیرت  مهم  هلمجزا 
(1)؛ تسا رهوش  نز و 

قـفوم و نارـسمه  نیب  هطبار  هژیو  هب  یگداوناـخ و  طـباور  رب  مکاـح  لوـصا  نـیرت  يداـینب  نیرتاـبیز و  زا  يزرورهم  تـبحم و  اریز 
هداد هئارا  نآ  يارب  ار  ییاه  هویـش  هتـشاد و  رایـسب  دـیکأت  رگیدـکی  هب  نارـسمه  هقالع  زاربا  رب  زین  مالـسا  نیبم  نید  تسا و  طاشناب 

ياهویش هب  میقتسمریغ و  ای  میقتسم  روط  هب  ار  تبحم  رهم و  نارسمه  هک  تسوکین  هتسیاش و  .تسا 

10 ص :

َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  - . » 1
(. 21/ مور «. )
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یم یقاب  دارفا  رد  اه  لاس  ات  هاگنآ  رثا  هک  تسا  راذگریثأت  نادنچ  رسمه  هب  تبحم  قشع و  راهظا  .دننک  زاربا  رگیدکی  هب  نوگانوگ 
.دنام

ُلْوَق : » تسا هدش  نایب  نینچ  مامت  ییابیز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  مالـسا  مرکم  یبن  هنامیکح  مالک  رد  تقیقح  نیا 
بلق زا  هاگ  چیه  وا  نخس  نیا  مراد » تتـسود   » دیوگ یم  شرـسمه  هب  درم  یتقو  ًاَدبَأ ؛ اَِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَی  َال  ِکُّبِحُأ  یِّنِإ  ِهَأْرَْمِلل  ِلُجَّرلا 
يزرو قشع  فیک  مک و  نارسمه و  هطبار  هژیو  هب  طابترا ، نیارد  يروما  یسررب  ددصرد  رـضاح  راتـشون  . (1)« دور یمن  نوریب  نز 

، ناشیا هکرابم ي  هریس ي  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تانایب  نآرق و  هفیرـش ي  تایآ  زا  حیحـص  هدافتـسا  اب  رگیدمه ، هب  تبحم  و 
دـنادرگ و رتراوتـسا  ار  ناشیا  هناقـشاع  طباور  رت و  قیمع  ار  نارـسمه  بولق  زیمآ  تبحم  دـنویپ  تاراـشا  نیا  هک  دـیما  نادـب  .تسا 
زا لبق  نونکا.دـشاب و  هدوب  ءادـفلا ) هل  یحور   ) نامز ماما  رـصع  یلو  ترـضح  یلاعت و  هناحبـس و  قح  ترـضح  كرابم  رظن  لوبقم 
هک دش  دهاوخ  نایب  هدـش و  هئارا  يزرو  قشع  تبحم و  زا  نشور  یفیرعت  هلئـسم  ندـش  نشور  يارب  ادـتبا  یلـصا ، ثحابم  هب  دورو 

اهدمایپ هب  يرـصتخم  دنچره  يا  هراشا  هاگنآ  .تسا  رـشب  رد  يرطف  ياهزاین  زا  ناسنا و  رد  يدادادخ  ییورین  يزرو  قشع  تبحم و 
.تشاد میهاوخ  رگیدمه  هب  نارسمه  يزرو  تبحم  تاکرب  و 

11 ص :

ص 569. ج 5 ، یفاکلا ، - . 1
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راتفگ شیپ 

تبحَم فیرعت 

نآ رد  دفاکـش و  یم  ار  نیمز  هناد ، هک  نانچمه  .تسا  رگید  تالغ  وج و  مدنگ و  هناد ي  يانعم  هب  بُح »  » هشیر زا  تبحَم ، بُح و 
دیاش تسا و  يا  هویم  ره  هیلوا  رذـب  مخت و  بَح »  » نینچمه .دنیـشن  یم  نآ  رد  هتفاکـش  ار  ناـسنا  بلق  زین ، تبحم  دریگ ، یم  ياـج 

ار تبحم  هزع ) ماد   ) يدزی حابـصم  همالع  .دـشاب  هدوب  یگژیو  نیمه  ، (1) تـسا تایح  زغم  هشیر و  هک  تبحم  ِییانعم  لوحت  أـشنم 
: دنک یم  انعم  نینچ 

وا ياه  هتـساوخ  تالیامت و  اب  تمیالم و  وا  دوجواب  هک  يزیچ  هب  تبـسن  روعـش  يذ  دوجوم  کی  لد  رد  هک  تسا  یتلاـح  تبحم ، »
رد هک  روط  نامه  ینعی  یکاردا ؛ ریغ  ياه  هبذاج  دـننامه  تسا  یکاردا  هبذاج  کـی  تبحم  .دـیآ  یم  دـیدپ  دـشاب ، هتـشاد  یبساـنت 

شـشک يورین  کی  مه  روعـش  يذ  دوجوم  رد  دراد ، دوجو  باذـجنا  بذـج و  يورین  ابر ، نهآ  لثم  روعـش  دـقاف  يدام  تادوجوم 
شمـسا هک  دـنک  یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  لد  يدوجوم  دوش و  یم  هدیـشک  فرط  کـی  هب  لد  .دراد  دوـجو  نشور  يروـعش و 

قلعت يزیچ  هب  تبحم ، نیاربانب  دراد ؛ دوجو  بوبحم  بحم و  نایم  هک  تسا  یتمیالم  باذـجنا ، بذـج و  نیا  كالم  .تسا  تبحم 
.(2)« دشاب هتفایرد  شدوخ  دوجواب  ار  نآ  لامک  تمیالم  بُحم ، هک  دریگ  یم 

12 ص :

ص 215 بغار ، تادرفم  - . 1
ص 359 ج 1 ، نآرق ، رد  قالخا  - . 2

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_12_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_12_2
http://www.ghaemiyeh.com


َداَدْزا اَمَّلُک  : » دنیامرف یم  يزرو  تبحم  يزرورهم و  ترورض  تیمها و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  اه  ینابرهم  ربمایپ 
دهاوخ شیازفا  زین  شرـسمه )  ) نز هب  وا  تبحم  تفای ، ینوزف  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  نامیا  هاگره  ِءاَسِّنِلل ؛ ًاّبُح  َداَدْزا  ًاناَمیِإ  ُدـْبَْعلا 

.(1)« تفای

شیازفا ناشن  ار  نز  هب  تبحم  شیازفا  هکلب  دـنا ، هتـسناد  نامیا  ناشن  ار  نز )  ) رـسمه هب  تبحم  اـهنت  هن  ترـضح  اـبیز  ناـیب  نیا  رد 
.دنناد یم  نامیا 

ناسنا يرطف  زاین  تبحم ، یتسود و 

هداهن اه  ناـسنا  همه  ترطف  تشرـس و  رد  لاـعتم  قلاـخ  هک  تسا  يروما  هلمجزا  رگیدـکی  نتـشاد  تسود  يزرو و  قشع  تبحم و 
زین هبرجت  ار  نآ  دوخ  یگدـنز  رد  هدرک و  ساـسحا  دوـخ  رد  ار  يزاـین  نینچ  يرطف  تروـص  هب  یناـسنا  ره  هک  يا  هنوـگ  هب  .تسا 

رد تسا و  ناـسنا  صوصخم  نادنمـشناد  یخرب  داـقتعا  هب  تسا ، یناـسنا  سفن  یفطاـع  دـُعب  هب  طوبرم  هک  هلئـسم  نیا  .تسا  هدرک 
رد یتـح  هک  تسا  داـیز  نادـنچ  ندـش  تبحم  ندرک و  تبحم  هب  ناـسنا  زاـین  .دوـش  یمن  تفاـی  تاـناویح  یتـح  تادوـجوم  رگید 

مدـع یـسک و  هب  قلعت  مدـع  زا  یـشان  یگدوهیب  ساسحا  یگدرـسفا و  راچد  وا  دوشن ، اضرا  هدـشن و  هدروآرب  زاین  نیا  هک  يدراوم 
رد ار  دوخ  ناسنا  هک  يدراوم  رد  زین  ًاضعب  .دوش  یم  یناور  یحور و  ياه  يرامیب  عاونا  راتفرگ  هجیتنرد  هدـش و  وا  هب  يرگید  قلعت 

شرازگ تایرـشن و  دـیارج و  ثداوح  تاحفـص  .تسا  هدز  زین  یـشکدوخ  هب  تسد  یتح  تسا ، هدـید  ماکان  نارگید  تبحم  بلج 
یعقاو ياعدا  نیا  هاوگ  یخیرات  ياه 

13 ص :

ص 192. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  - . 1
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ردپ و اب  نادنزرف  نیب  یمیمـص  کیدزن و  طباور  لیلد  هب  هک  تسا  نیا  دـنراد  هراشا  نآ  هب  نادنمـشناد  هک  یفیرظ  هتکن  هتبلا  .تسا 
هک بآ  رد  یهام  نانچ  اه ، ناسنا  زا  يرایسب  يارب  یتسود  ألخ  نیا  يرطف و  یفطاع و  زاین  نیا  تیمها  ناتـسود ، ناشیوخ و  ردام و 

.تسین كرد  لباق  دنک ، یمن  كرد  ار  بآ  تیمها 

هک تسا  نآ  یپ  رد  درب و  یم  جـنر  ییاهنت  زا  هراومه  ناسنا  .تسوا  رد  ییاهنت  زا  جـنر  ناسنا ، دوجو  رد  يزاـین  نینچ  دوجو  هشیر 
.ددرگ اهر  ییاهنت  نادنز  زا  ددرگ و  رارقرب  تبحم  سنا و  تقافر ، نارگید  وا و  نیب 

ناسنا .تسا  بوبحم  رد  لامک  دوجو  ساسحا  وا و  ییوج  لامک  سح  ناسنا ، رد  يزرو  تبحم  ِیـساسا  یلـصا و  تلع  هرخـالاب ، و 
هب تبسن  هدش و  بذج  بلج و  دشاب ، هتـشاد  غارـس  لامک  يو  رد  هک  یـسکره  يوس  هب  یلک ، يروط  هب  تسا و  هاوخ  لامک  ًاترطف 

.دناد یم  دوخ  يارب  یلامکتـسا  دوخ و  صقن  عفر  يارب  يا  هلیـسو  ار  يو  اب  سنا  یکیدزن و  هک  ارچ  .دنک  یم  ادیپ  هقالع  سنایو و 
هیحان زا  دشاب و  هتشادن  لامک  زا  رادروخرب  صخش  اب  یمیقتسم  کیدزن و  طابترا  دنچ  ره  ًاضعب  ات  تسا  هدش  ثعاب  مهم  هلئسم  نیا 

.(1) دراد شتسود  هتشاد و  هقالع  وا  هب  همه  زاب  دسرن ، وا  هب  یعفن  يو  ي 

14 ص :

تاراشتنا مق ، يدزی ، حابـصم  یقتدمحم  همالع  یگدنلاب ،) یهاگآ و   ) زاورپ ياه  لاب ك.ر : طابترا  نیارد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 1
يوضر 7، سدـق  ناتـسآ  دهـشم ، یناوضر ، همجرت  تیـصخش ، شزیگنا و  وـلزم ، ماـهاربآ  1398 و  یشهوژپ ، یـشزومآ و  هسـسوم 

.1371 ییابطابط ، همالع  هاگشناد  نارهت ، بتاکم ، هاگدید  زا  لماک  ناسنا  يامیس  يرصن ، هللادبع  و  1367 ؛
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يزرو تبحم  راثآ  تیمها و 

زا هک  نانچمه  .تسا  يراثآ  اهدـمایپ و  ياراد  دـنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  هک  ییاهراتفر  رگید  دـننامه  يزرورهم ، تبحم و  کـش  یب 
رسمه هژیو  هب  نارگید  هب  تبسن  ناسنا  يزرورهم  دش ، هدافتسا  نیشیپ  دنبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا مرکم  یبن  هنامیکح  نایب 
تبحم تیمها  رد  هیلع ) هللا  ناوضر   ) يرهطم یضترم  هللا  هیآ  دیهـش  موحرم  .تسا  ناسنا  يارب  يدنیاشوخ  تاکرب  اهدمایپ و  ياراد 

: دنیامرف یم  نینچ 

هب دراد  جایتحا  مه  درادـب و  تسود  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  مه  ناسنا ، .تسا  تبحم  تسا  جاتحم  نآ  هب  رـشب  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  »
رد مه  ییاهاج  دجنگ ، یمن  شدوخ  دوجو  رد  اهنت  شدوخ  مه  نارگید و  تبحم  يارب  دراد  هریخذ  مه  دنرادب ؛ تسود  ار  وا  هکنیا 

نارگید لد  ياه  قاور  رد  اه  هناخ  مه  دراد و  نارگید  يارب  یلاخ  ياه  هناخ  شدوخ  لد  قاور  رد  مه  دـهاوخ ؛ یم  نارگید  دوجو 
.(1)« دهاوخ یم 

: دنیامرف یم  نینچ  تبحم  قشع و  ِیشزیگنا  قیمع  راثآ  نایب  ماقم  رد  زیزع  دیهش  نآ 

مادک چیه  هک  يرتخد  رـسپ و  .دزاس  یم  شوهزیت  ندوک ، زا  یتح  دنک و  یم  گنرز  كالاچ و  ار  لبنت  نیگنـس و  تبحم ، قشع و  »
هب هک  نیمه  تشاد ، طابترا  ناشدوخ  صخش  هب  ًامیقتـسم  هچنآ  رد  رگم  دندیـشیدنا  یمن  يزیچ  چیه  رد  ناشدرجت  نامز  رد  اه  نآ 

عاعـش دننیب ، یم  دنم  هقالع  رگید  يدوجوم  تشونرـس  هب  ار  دوخ  راب  نیلوا  يارب  دنداد  لیکـشت  یگداوناخ  نوناک  دنتـسب و  لد  مه 
ناشیاه هتساوخ 

15 ص :

ص 107. ج 5 ، يرهطم ، داتسا  ياه  تشاددای  - . 1
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كالاچ و نونکا  نیگنـس  لبنت و  كرـسپ  نآ  .دوش  یم  ضوع  ناشحور  یلک  هب  دـندش  دـنزرف  بحاـص  نوچ  دوش و  یم  رت  عیـسو 
یم ار  شنیـشن  هراوهگ  كدوک  يادص  ات  نونکا  تساخ  یمنرب  باوختخر  زا  مه  روز  هب  هک  یکرتخد  نآ  تسا و  هدـش  كرحترپ 

قشع و زج  نآ ، تخاـس ؟ ساـسح  نینچ  نیا  ار  ناوج  درب و  ار  توخر  یتَخل و  هک  تسورین  مادـک  .دـهج  یم  قرب  نوچمه  دونش ،
.(1)« تسین تبحم 

هجوت همه ي  نز  اـی  درم  دـش  دـهاوخ  بجوم  تبحم  زاربا  .دراد  ییوشاـنز  دـنویپ  ماود  طـباور و  رد  يزیگنا  تفگـش  راـثآ  تبحم 
یقاب وا  بلق  نهذ و  رد  یـسک  ای  يزیچ  يارب  ییاج  اـت  دزاـس  زیربل  دوخ  زا  ار  وا  لد  مشچ و  و  دـنک ؛ بلج  شیوخ  هب  ار  شرـسمه 

نتـشاد تسود  نارـسمه و  نیب  طاشن  یـشخبامرگ و  بجوم  دـشاب ، هارمه  یناـبرهم  تیمیمـص و  اـب  رگا  نارـسمه  هطبار  .دراذـگن 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  اتسار  نیا  رد  .ددرگ  یم  رگیدکی 

(2) «. تشاد دنهاوخ  تسود  ار  وا  مدرم  دشاب ، یمیمص  مدرم  اب  سک  ره  هوُّبَحَأ ؛ َساَّنلا  َفَّلَأَت  ْنَم  »

: تسا شمارآ  ندروآ  تسد  هب  ییوشانز  دنویپ  راثآ  اه و  تمکح  زا  میرک ، نآرق  نایب  هب  نینچمه 

؛(3) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  «َو 

دیریگ شمارآ  دینک و  لیم  نانآ  يوس  هب  ات  درک  قلخ  ینارسمه  امش  دوخ  زا  امش  يارب  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  یکی  و 

16 ص :

ص 245. ج 16 ، راثآ ، هعومجم  - . 1
ح 9452. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 2

.21/ مور [ 3 - .] 3
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«. .دننک رکفت  هک  یمدرم  يارب  تسه  ییاه  ناشن  نیمه  رد  دادرارق و  تمحر  تدوم و  امش  نیب  و 

یم ییوشانز  یگدـنز  رب  ار  دوخ  هیاس ي  زین  شمارآ  رـسمه ، هب  هقالع  نایب  یپ  رد  .تسا  تبحم  قشع و  زاربا  لـصاح  شمارآ  نیا 
هب اـی  دـنرادن و  هجوت  هقـالع  زاربا  موزل  هب  درم  نز و  يدراوم  رد  هکاـجنآزا  یلو  دوش  ناـیب  راـهظا و  دـیاب  تبحم  نیا  هتبلا  .دزادـنا 

رجنم هک  دنز  یم  رس  ناشیا  زا  يراتفر  دنروآ و  یم  نابز  هب  ینخس  دنرادن ، یهاگآ  رـسمه  هب  هقالع  يزرو  تبحم  رازبا  اه و  شور 
ياه هنوگ  هب  ار  قشع  نیا  دنزروب و  قشع  رگیدکی  هب  نارسمه  تسا  هتسیاش  ور  نیازا  .دوش  یم  رـسمه  رد  يدامتعا  یب  دیدرت و  هب 

.(1) دوش هدوزفا  نآ  تیفیک  قمع و  رب  نامز  تشذگاب  دوش و  هدنز  اه  نآ  رد  دامتعا  سح  ات  دننک  زاربا  فافش  روط  هب  فلتخم و 

رد هک  یلئاـسم  ندرک  فرطرب  رد  دوش و  یم  تالکـشم  زورب  زا  عناـم  دور و  یم  نیب  زا  زین  ترودـک  ياـه  هنیمز  تبحم  زاربارثارب 
.دراد ییازس  هب  ریثأت  دیآ  یم  شیپ  یگدنز 

: درک هراشادروم  دنچ  نیا  هب  ناوت  یم  هلمجزا  دنا  هدرمش  تبحم  قشع و  زاربا  يارب  يرایسب  راثآ 

، رتهب رتشیب و  تیمیمص  افص و  . 1

، دامتعا بلج  . 2

، رسمه هجوت  بلج  . 3

17 ص :

ص 248. هتسیاش ، نارسمه  - . 1
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، هداوناخ ناینب  ماکحتسا  . 4

، تبثم یتیصخش  هرادنپ  دوخ  . 5

، يورخا يویند و  يدنم  هرهب  . 6

، نارگید اب  طابترا  یگدنز و  زا  ندرب  تذل  . 7

، اه ترودک  زا  يریگولج  . 8

، تبثم يروابدوخ  . 9

، باداش طاشنرپ و  يا  هداوناخ  نتشاد  . 10

، یتسرپرس یب  ردام و  ردپ و  ییادج  زا  نادنزرف  تاجن  . 11

، شاعم هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  راکو و  بسک  هب  یمرگ  لد  . 12

، يراتفر یقالخا و  ياه  فارحنا  اه و  یگدولآ  عاونا  زا  هداوناخ  ياضعا  تاجن  . 13

، لماک تسرد و  روط  هب  هداوناخ  ياضعا  يدادادخ  ياه  يدنمناوت  اهدادعتسا و  ییافوکش  . 14

.(1) ندرپسن ریغ  ورگرد  لد  مه و  هب  یگداد  لد  قشع و  تیمکاح  هداوناخ و  هناخ و  هب  اضعا  همه  یمرگ  لد  . 15

هب ناوت  یم  .تسا  نکمم  فلتخم  ياـه  هنوگ  هب  رـسمه  هژیو  هب  نارگید ، هب  يزرو  تبحم  هقـالع و  قشع و  زاربا  هک  نیا  رخآ  هتکن 
نایب و تمعن  زا  ندرب  هرهب  زین  .داد  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  قشع  میقتسمریغ  يا  هنوگ  هب  ای  دیزرو و  تبحم  ناشیا  هب  میقتسم  روط 

18 ص :

ص 242. هتسیاش ، نارسمه  - . 1
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ماجنا راتفر و  ناوت  زا  هدافتسا  هک  نانچمه  تسا ، نکمم  ام  يارب  تبحم  قشع و  نداد  ناشن  رد  یبدا  ياه  هیارآ  زا  هدافتـسا  نابز و 
مکاب طابترا  رد  تسد  نیازا  يروما  یـسررب  ددصرد  ام  نونکا.دوش  یم  نومنهر  دصقم  هب  ار  ام  هار  نیا  رد  زین  اهراک  یخرب  نداد 

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  تانایب  نآرق و  هفیرش ي  تایآ  زا  حیحص  هدافتـسا  اب  رگیدمه ، هب  نارـسمه  تبحم  يزرو و  قشع  فیک  و 
نانخس اب  ات  تخاس  نامهار  قیفر  ار  قیفوت  هک  میرازگساپس  نانم  نانح و  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  .میتسه  ناشیا ، هکرابم ي  هریـس ي  و 
هسسوم غیرد  یب  يراکمه  زا  زین  میوش و  انـشآ  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکرابم  هریـس ي  ینارون و 

هک میهاوخ  یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  نارظن و  بحاـص  زا  مییاـمن و  یم  رکـشت  دـنداد  يراـی  ار  اـم  رثا  نیا  پاـچ  رد  هک  اـهاط  راونا 
.دنیامنن مورحم  داهنشیپ  دقن و  رد  دوخ  قیقد  هاگن  زا  ار  ام  و  دنیاشخبب ؛ ام  رب  ار  اه  یتساک 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

( مالسلا اهیلع   ) بنیز ترضح  تدالو   11/10/98

ryazdi1395@gmail.com

19 ص :
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میقتسم يزرو  تبحم  لوا : شخب 

هراشا

21 ص :
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هب تسد  کش  یب  میشاب ، نآ  نداد  ناشن  زاربا و  ددصرد  میشاب و  هتشاد  لد  رد  يا  هقالع  بح و  يرگید  ای  دوخ و  هب  تبـسن  یتقو 
، وا زا  عافد  هیده ، دیرخ  همان ، نداتـسرف  تاملک ، نایب  .میهد  یم  ناشن  نوگانوگ  ِيراتفر  ياه  بلاق  رد  ار  نآ  مینز و  یم  یتامادـقا 

میقتـسم تروـص  هب  ار  نارگید  هب  دوـخ  تبحم  رهم و  تروـص ، نیا  رد  .تسا  تامادـقا  نآ  هلمجزا ي  ...و ، ندرک  لـغب  ندیـسوب ،
.تسا رسیم  ینابزریغ  ینابز و  هنوگ  ود  هب  زیمآ  تبحم  ياهراتفر  نیا  .میهد  یم  ناشن 

يراتفگ يزرو  تبحم  لوا : لصف 

هراشا

نداد ناشن  يارب  نیفرط  اه  تبحم  زاربا  عون  نیا  رد  .تسا  ینابز  تبحم  زاربا  نارگید ، هب  تبـسن  میقتـسم  ياه  تبحم  زاربا  هلمجزا 
يراتشون و ینابز و  تایانک  تاراشا و  راعشا ، اه ، لثم  تارابع ، تاملک ، زا  هدافتسا  يراتفگ و  دعاوق  زا  رگیدمه ، هب  هقالع  قشع و 

مدع تسا ، زاسراک  رایسب  فده  هب  ندیسر  يارب  نف  نیا  يریگراک  هب  رد  ندوب  دنمناوت  هک  نانچمه  هتبلا ، .دنرب  یم  هرهب  نآ  ریاظن 
ینابز يزرو  تبحم  زا  يدراوم  هب  نونکا  .دنک  رود  نامدـصقم  زا  ار  ام  هدـش  یهتنم  ضرغ  ضقن  هب  تسا  نکمم  راک  نیا  رد  تقد 

: مینک یم  هراشا 

ندوب نخس  شوخ 

: دیامرف یم  نابز  نایب و  لیدب  یب  تمعن  زا  لیلجت  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیش  لوا  ياوشیپ 

22 ص :
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ندوب راتفگ  کین  .(1)« تسین نابز  زا  رت  هدننک  بذج  اه  ناسنا  بلق  يارب  زیچ  چـیه  ناَِسل ؛ ْنِم  ِناَْسنِْإلا  ِْبلَِقل  ُبَلْجَأ  ْیَـش ٍء  ْنِم  اَم  »
هب قشع  تبحم و  زاربا  ياسآ  هزجعم  ياه  شور  زا  ندزادـص  هدیدنـسپ  تافـص  باقلا و  اـب  ار  وا  رـسمه و  اـب  نتفگ  نخـس  ماـگنه 

مزیزع دـنیوگ : یم  ناشتـساوخرد  رخآ  ای  لوا  هب  یتفـص  ندوزفا  اب  ناشرـسمه ، زا  یتساوخرد  ره  رد  قفوم  نارـسمه  .تسا  رـسمه 
؟ ترفاسم میرب  هتفه  رخآ  هش  یم  ملگشوخ  ياقآ  ینز ؟ یم  وتا  ارم  سابل  منابرهم  يونابدک  يزیرب ؟ ياچ  ینک  یم  فطل 

ناشرـسمه هـب  شیوـخ  هقـالع  قـشع و  هداد  ناـشن  يارب  ناـبز  رازبا  زا  هدافتـسا  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  تراـهم 
: تسا نایامن  ناشرسمه  هب  باطخ  ناشیا  يابیز  ترابع  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

(2)؛ ُءاَقِْولا َکِسْفَِنل  یِسْفَن  َو  ُءاَدِْفلا ، َکِحوُِرل  یِحوُر  »

« تنابرق هب  مدوخ  تیادف و  هب  مناج 

رـسمه هب  دوـخ  تبحم  قـشع و  تیاـهن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  راوـگرزب ، ود  نیا  نیب  رگید  يوـگو  تـفگ  رد  نـینچمه 
: دندومرف ناشیا  هب  باطخ  دنتشاد و  زاربا  هنوگ  نیا  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ناش  یمارگ 

[«. همطاف يا   ] وت يادف  مردام  مردپ و  (3) ؛ یِّمُأَو َْتنَأ  ِیبَِأب  »

23 ص :

ح 4163. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
ص 369. ج 3 ، زجاعملا ، هنیدم  - . 2

ص 153. ج 43 ، راونالاراحب ، - . 3
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رسمه زا  ییوجلد 

یم ریثأت  يو  زا  ای  دراذـگ  یم  ریثأت  ناـسنا  رب  يرایـسب  ینورد  ینوریب و  لـماوع  .تسا  ینوگرگد  لوحت و  لاـح  رد  هراومه  یمدآ 
یمنهج یهاگ  زیگنا و  لد  افـصاب و  یتشهب  نوچمه  ار  ایند  یهاگ  .نادنخ  لاحـشوخ و  یهاگ  تحاران ، نیگمغ و  یهاگ  .دـنریذپ 

.دریگب سنا  وا  اب  دنک و  لد  درد  يو  اب  ات  تسا  یهارمه  لدمه و  دنمزاین  تدش  هب  یطیارش  نینچ  رد  دنیب  یم  يدبا  نازوس و 

لح ار  رگیدکی  هلئسم ي  دناوتن  نارسمه  رگا  یتح  دنشاب  اشگ  هرگ  رگیدکی  يارب  دنـشاب و  مه  روبـص  گنـس  دنناوت  یم  نارـسمه 
- یم یناور  یحور و  هودـنا  مغ و  زا  تسا و  شمارآ  شخبدـیون  ییاهنت ، هب  رگیدـمه  دزن  ندرک  لد  درد  نخـس و  ندینـش  دـننک ،
اه و یشوخان  تبحم ، هرتسگ  هنماد و  تسا  هتسیاش  هکلب  تسین  رورـس  یـشوخ و  نارود  يارب  طقف  نآ  زاربا  تبحم و  رهم و  .دهاک 
اب دروخرب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هریـس  زا  یخیرات  عبانم  رد  .دهاکب  مالآ  جنر و  زا  دهد و  شـشوپ  زین  ار  اه  یتخس 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  یمارگ  رسمه  هک  ینامز  :» تسا هدش  شرازگ  نینچ  مالـسلا ) اهیلع  ) يربک هجیدخ  ترـضح  ناشرامیب  رـسمه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تشذگرد - نآ  ببس  هب  هک  يرامیب  نامه  دش - رامیب  مالسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدخ  هلآ ) هیلع و 
هتبلا .منیبب  هنوگ  نیا  ار  وت  هک  تسا  راوگان  تخس و  رایسب  میارب  هجیدخ ، يا  دندومرف : دندش و  دراو  ناشیا  رب 

24 ص :
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.(1)« تسا هداد  رارق  ریثک  ریخ  تسا  راوگان  تسا و  تخس  ام  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  رد  دنوادخ 

یتفارظاب هکلب  دنتـشاد  یمن  ناهنپ  لد  رد  ار  ناشقـشع  اهنت  هن  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدـخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
: دومرف دنداتسرف  ناشیا  هب  هک  یماغیپ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .دندرک  یم  زاربا  ار  نآ  صاخ 

دنوادخ روتسد  هکلب  هدوب ، وت  هب  بضغ  مشخ و  رـس  زا  ای  وت  زا  ندش  رود  فدهاب  وت  زا  ما  يرود  هک  ربم  نامگ  هجیدخ ! مرـسمه  »
دزن اهراب  زورره  وت ) تشذـگ  نیا  ببـس  هب   ) دـنوادخ و  ربم ؛ نامگ  يرود  نیا  رد  ار  ریخ  زج  .دوش  اپ  رب  وا  رما  اـت  تسا  هدوب  نینچ 

.(2)« .دنک یم  تاهابم  وت  هب  دوخ  هکئالم  نیرتراوگرزب 

زیزع و رـسمه  هب  یگدادـلد  قـشع و  زاربا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوـسر  هکراـبم ي  هریـس ي  زا  هنوـمن  ود  نـیا  رد 
نیا تلزنم  نأش  هب  مه  هنامیرک ، راتفر  نیا  رد  ترـضح  تسا  نایامن  یبوخ  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدخ  ترـضح  ناش  یمارگ 

هجوت همرکم  يوناب 

25 ص :

ُهَّللا ُلَعْجَی  ْدَـق  ُهَجیِدَـخ َو  اَی  ِْکنِم  يَرَأ  اَم  یِّنِم  ِهْرُْکلِاب  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهیَلَع  َلَخَد  ِهِیف  ْتَیِّفُُوت  يِذَّلا  اَهَـضَرَم  ْتَضِرَم  اََّمل  َو  - . » 1
َنْوَعِْرف َهَأَْرما  َهَیِـسآ  یَـسُوم َو  َتْخُأ  َُمْثلُک  َناَرْمِع َو  َْتِنب  َمَیْرَم  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِکَـعَم  ِینَجَّوَز  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ِتِْملَع  اَـم  ًارِیثَک َأ  ًاْریَخ  ِهْرُْکلا  ِیف 

ص 20 ج 19 ، راونألا ، راحب  َنِینَْبلا ؛» ِءاَفِّرلِاب َو  َْتلاَق : ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  ُهَّللا  َلَعَف  ْدَق  َْتلاَق َو 
هللا یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َِکلَذ  َّقَشَف  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  َهَجیِدَـخ  ْنَع  َلِزَتْعَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َوُه  َماَلَّسلا َو  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  - . » 2
َناَک اَذِإ  یَّتَح  َْلیَّللا  ُموُقَی  َراَهَّنلا َو  ُموُصَی  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َماَقَأَف  َلاَق  ًاقِماَو  اَِهب  ًاّبُِحم َو  اََهل  َناَـک  َو  هلآ ) هیلع و 
ْنَِکل یًِلق َو  َال  َو  ٌهَرْجِه ]  ] ِْکنَع یِعاَطِْقنا  َّنَأ  یِّنُظَت  َال  ُهَجیِدَخ  اَی  اََهل  ُْلق  َلاَق  ٍرِـساَی َو  ِْنب  ِراَّمَِعب  َهَجیِدَـخ  َیلِإ  َثََعب  َْکِلت  ِهِماَّیَأ  ِرِخآ  ِیف 

ٍمْوَی َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَُبَیل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  اَّلِإ  ُهَجیِدَخ  اَی  یِّنُظَت  اَلَف  ُهَْرمَأ  َذـِْفُنِیل ]  ] ذـفنتل َِکلَذـِب  ِینَرَمَأ  َّلَج  َّزَع َو  یِّبَر 
ص 78. ج 16 ، راونالاراِحب ، راَِرم .» 
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يا هدادلد  قشاع  دنناد ، یم  یبوخ  هب  ترـضح  هرخألاب ، يرامیب و  یـشوخان و  لاح  نآ  رد  یلدمه  هب  ناشیا  زاین  هب  مه  دـندومرف و 
اب ترـضح  .دـنک  یمن  لـمحت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نوچ  یقوشعم  يرود  مالـسلا ،) اـهیلع   ) يربـک هجیدـخ  نوـچ 
وا رازگـساپس  مه  دـنراد و  هجوت  ناـشیا  هب  مه  هک  دـنداد  هجوت  مهم  نیا  هب  ار  وا  ناشرـسمه ، زا  ییوجلد  نمـض  یماـیپ ، نداتـسرف 

.دنتسه

مراد تتسود 

نسحلا هجولا  قشعَی  َمل  نَم  لُک 

نسَّرلا هیلا و  َّلُجلا  بِّرَق 

رای قشع  دوبن  هک  ار  سک  نآ  ینعی 

(1) رایب يراسفا  نالاپ و  وا  رهب 

نادنچود یگدنز  طاشن  روش و  ات  دنهد  هیده  دوخ  رسمه  هب  هنازور  ار  مراد » تتـسود   » ییوداج هلمج  نیا  نارـسمه  تسا  هتـسیاش 
.ددرگ رت  مکحم  تبحم  رهم و  دنویپ  دوش و 

ماما دراد ؟ متسود  ًاعقاو }  } هک منادب  اجک  زا  نم  .مراد  تتسود  هک  دیوگ  یم  یـسک  : » دیـسرپ مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يدرم 
.(2)« دراد تسود  ار  وت  زین  وا  ، یتشاد شتسود  رگا  .يامزآیب  ار  تلد  داد : خساپ 

: میناوخ یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  بوسنم  ياه  تمکح  رد 

26 ص :

یئاهب خیش  - . 1
َْتنُک ْنِإَف  َکَْبلَق  ْنِحَْتما  َلاَقَف  ِینُّدَوَی  ُهَّنَأ  ُمَلْعَأ  َْفیَکَف  َكُّدَوَأ  ُلوُقَی   » ُلُجَّرلا َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُلَأْسَی  اًلُجَر  ُْتعِمَـس  - . 2

ص 652. ج 2 ، یفاکلا ، َكُّدَوَی .» ُهَّنِإَف  ُهُّدَوَت 
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.(1)« سرپب وا  هرابرد  دوخ  لد  زا  يدرک ، کش  یسک  یتسود  هرابرد  هاگره  »

: دیامرف یم  ابیز  اویش و  یمالک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

یمن نوریب  نز  لد  زا  زگره  مراد » تتـسود   » هک نز  هب  درم  نخـس  نیا  ًادـَبَأ ؛ اَِـهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَـی  اـَل  ِکُّبِحُأ  یِّنِإ  ِهَأْرَْمِلل  ِلُـجَّرلا  ُلْوَق  »
.(2)« دور

: دننک یم  هیصوت  ینابز  تبحم  راهظا  ندرک و  هاگآ  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زین 

رتشیب ار  دارفا  راک ، نیا  هکارچ  دنک  ربخاب  یتسود } نیا  زا  ار {  وا  دراد  یم  تسود  ار  دوخ  ناملـسم } } ردارب امـش  زا  یکی  هاگره  »
.(3)« دهد یم  دنویپ  مه  هب 

ندرک یهاوخرذع 

رتهِک دشاب ز  وکن  شزوپ  رگا 

(4) رتهِم شزرمآ ز  دشاب  رتوکن 

ندناشنورف بجوم  هاگ  مادقا ، نیا  تسا و  نارگید  مادقا  ربارب  رد  نداد  ناشن  فاطعنا  یعون  رذـع ، شریذـپ  مه  یهاوخرذـع و  مه 
هک دـنناد  یم  یناـسک  ار  شیوخ  تما  ناـنز  نیرتهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ببـس ، نیمه  هب  .دوش  یم  فرط  ود  مشخ 

: دیامرف یم  اویش  ینایبرد  ناشیا  .دنهد  یم  ناشن  فاطعنا  رهوش ، مشخ  ندناشنورف  يارب 

دراذگب رانک  ار  ایح  مرش و  دشاب و  دازآ  تحار و  ًالماک  شرهوش  اب  تولخ  رد  هک  دنتـسه  ینانز  امـش ، نانز  نیرتهب  ُمُِکئاَِسن » ُْریَخ  »
شرسمه ای  دوش  یم  نیگمشخ  یتقو  و 

27 ص :

ح 701. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ُهنَع .» کَبلَق  لَأساَف  ٍناسنإ  ِهَّدَوَم  یف  َتکَکَش  اذإ  - . » 1
ص 569. ج 5 ، یفاکلا ، - . 2

ص 12. يدنوار ،)  ) رداونلا ِْنیَْبلا .» ِتاَِذل  ُحَلْصَأ  ُهَّنِإَف  ُهِْمْلُعْیلَف  ُهاَخَأ  ْمُکُدَحَأ  َبَحَأ  اَذِإ  - . » 3
.یناگرگ دعسا  - . 4
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زا هک  یتقو  ات  مهد  یمن  هار  ممـشچ  هب  ار  باوخ  مراذگ و  یم  وت  تسد  رد  ار  متـسد  : » دیوگ یم  شرهوش  هب  دریگ  یم  مشخ  وا  رب 
.(1)« يوش یضار  نم 

هک تشاد  راظتنا  اه  نآ  زا  دوش  یم  اما  تسین ؛ اج  هب  دنوشن  بکترم  یگدنز  لوط  رد  ار  یهابتـشا  چیه  هداوناخ  ياضعا  هکنیا  عقوت 
ددرگ یمرب  ناسنا  دوخ  هب  یهاوخرذع  هجیتن  نیلوا  .دنریذپب  ار  اه  نآ  رذع  زین  نارگید  دننک و  یهاوخرذع  هابتشا  زورب  تروص  رد 

.دنک یم  کمک  دوخ  تزع  یگرزب و  هب  نتساوخ  شزوپ  اب  هکارچ 

ار ناملـسم  شزوپ  ارْذُع ؛ َُهل  ْسِمَْتلاَف  ٌرْذُع  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  َکیِخَأ  َرْذُع  ْلَْبقا  : » دیامرف یم  رذع  نتفریذپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
.(2)« شارتب وا  يارب  يرذع  درادن ، يرذع  هاگره  ریذپب و 

دنوادخ کش  یب  تسا و  رسمه  هژیو  هب  ادخ ، ناگدنب  هرابرد  تمارک  یـشنم و  گرزب  ِّدح  نیرتالاب  زا  ناشن  ندرک  لمع  هیور  نیا 
.دراذگ یمن  خساپ  یب  ار  رسمه  اب  ندرک  راتفر  نینچ 

ندزادص ابیز  باقلا  اب 

نودب ار  رگید  مه  مان  هاگ  چیه  قشاع  نارسمه 

28 ص :

اَهِجْوَِزل ُلوُقَت  َبِضَغ  ْوَأ  ْتَبِـضَغ  ْنِإ  ِیتَّلا  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَـق ِءاَـیَْحلا َو  َعْرِد  ْتَعَلَخ  اَـهِجْوَز  َعَم  ْتَلَخَد  اَذِإ  ِیتَّلا  ُمُِکئاَِـسن  ُْریَخ  - . » 1
ص 239. ج 100 ، راونالاراحب ، یِّنَع .» یَضْرَت  یَّتَح  ٍضْمُِغب  ِیْنیَع  ُلِحَتْکَأ  َال  َكِدَی  ِیف  يِدَی 

ص 112. لوقعلا ، فحت  - . 2
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تفـص نودب  ار  رگید  مه  مان  دـننک و  یم  هدافتـسا  يژرنارپ  تبثم و  تاملک  زا  یتساوخرد  ره  لابند  هب  اه  نآ  .دـنروآ  یمن  تفص 
اهیلع  ) همطاـف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دـنهد  یم  تیمها  ناشرـسمه  تیـصخش  هب  هـکارچ  دـنروآ  یمن  هدیدنـسپ  بوـخ و 

، دـندناوخ یم  تسا  یناسنا  طباور  رد  هیوسود  مارتحا  بدا و  تیاعر  زا  يا  هنومن  هک  هینک  باقلا و  اب  ار  رگیدـکی  هشیمه  مالـسلا )
: نوچ ریباعت 

«... لوُسَّرلا ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  «، » هللا لوسر  َْتِنب  اَی  «، » هللا لوسر  َیِصَو  اَی  «» نسحلابا ای  «، » ومعرسپ يا  ّمَع ؛ َنبای  »

رقاب ماما  ناشیا ، نداد  رارق  بطاخم  ماگنه  نارگید ، هقـالعدروم  بوبحم و  یماـسا  اـه و  هینک  باـقلا و  زا  هدافتـسا  تیمها  هراـبرد 
: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  )

اه و بسچرب  نارگید  ادابم  ات  مینیزگ  یمرب  يا  هنیک  تیلوفط ، نس  ناـمه  زا  نامنادـنزرف ، يارب  هتبلا  ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لـها  اـم  »
.(1)« دنهد تبسن  نانآ  هب  ار  یتشز  ياه  بقل 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زین 

یم تاقالم  ار  وا  هک  یماگنه  دنادرگ : یم  صلاخ  رگید  ناملسم  اب  ار  ناملـسم  یتسود  هک  تسا  زیچ  هس  ِءْرَْملا » َّدُو  َنیِفُْـصی  ٌثاََلث  »
دراد تسود  هک  یمان  نیرتهب  هب  دنک ؛ زاب  اج  شیارب  دنیـشنب  وا  رانک  تساوخ  هک  ینامز  دیامن ؛ دروخرب  يو  اب  ییور  شوخ  اب  دنک 

.(2)« .دنز ادص  ار  وا 

29 ص :

ص 371. ج 11 ، یفاکلا ، ْمِِهب .» َقَْحُلی  ْنَأ  ِزَبَّنلا  َهَفاَخَم  ْمِهِرَغِص  ِیف  اَنَدَالْوَأ  یِّنَُکَنل  اَّنِإ  - . » 1
ِءاَمْـسَْألا ِبَحَِأب  ُهوُعْدَـی  ِْهَیلِإ َو  َسَلَج  اَذِإ  ِسِلْجَْملا  ِیف  َُهل  ُعِّسَُوی  ُهَیَِقل َو  اَذِإ  ِرِْـشْبلِاب  ُهاَْقلَی  ِِملْـسُْملا  ِهیِخَأـِل  ِءْرَْملا  َّدُو  َنیِفُْـصی  ٌثاََـلث  - . » 2

ص 643. ج 2 ، یفاکلا ، ِْهَیلِإ .»
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يرازگساپس

هبتر نیرتمک  ینابز ، رکشت  .دنیشن  راب  هب  لمع  رد  هک  دوش  یم  نیریش  ینامز  يرازگـساپس  .(1) تسا رت  نیریش  رکش  زا  تمعن  رکش 
هب دـنادب و  یهلا  تمعن  ار  شرـسمه  دوجو  رـسمه  تسا  هتـسیاش  ور  نیازا  .تسا  نآ  نیرتـالاب  یلمع  یبلق و  رکـشت  تسا و  رکـشت 

: دیامرف یم  ابیز  ینایبرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دنک  رکشت  يو  زا  نوگانوگ  ياه  شور 

زا هچنانچ  دنک و  یم  يرازگساپس  دننک ) یتمدخ  ای  و   ) دنهد يزیچ  وا  هب  رگا  هک  تسا  ییوناب  نآ  امش  نانز  نیرتهب  ْمُِکئاَِسن » ُْریَخ  »
.(2)« دشاب یضار  دنریگزاب  وا 

: دننک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  هقالع  تبحم و  تیوقت  رد  يرازگساپس  شقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

َكُرْکُـش  » دوش و یم  وا  رتـشیب  يراداـفو  تیاـضر و  ثعاـب  تسا ، یـضار  وت  زا  هک  یـسک  زا  وت  يرازگـساپس  یِـضاَّرِلل » َكُرْکُـش  »
.(3)« دوش یم  وت  هب  تبسن  وا  ینابرهم  شیادیپ  یتحاران و  عفر  ببس  تسا ، دونشخان  وت  زا  هک  یسک  زا  يرازگساپس  ِطِخاَّسِلل »

.دوش رهاظ  ریز  ياه  بلاق  رد  دناوت  یم  هک  تسا ؛ یلمع  رکش  تمعن ، لابق  رد  يرازگساپس  راکشآ  قیداصم  زا 

30 ص :

ص 674. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 1
ح 239. ج 100 ، راونالاراحب ، ْتَیِضَر .» ْتَِعنُم  ْنِإ  ْتَرَکَش َو  ْتَیِطْعُأ  ْنِإ  ِیتَّلا  ْمُِکئاَِسن  ُْریَخ  - . » 2

مکحل و نویع ا  ًافُّطَعَت .» ًاحاَلَـص َو  ُْهنِم  ََکل  ُبِجُوی  َْکیَلَع  ِطِخاَّسِلل  َكُرْکُـش  ًءاَفَو و  یًـضِر َو  ُهُدیِزَی  َْکنَع  یِـضاَّرِلل  َكُرْکُـش  - . » 3
ح 5213. ظعاوملا ،
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.تسا یهلا  یتمعن  رسمه  هکنیا  رسمه : ندوب  تمعن  هب  هجوت  فلا :

.تسا هداد  رارق  شرایتخا  رد  یتحار  هب  دنوادخ  هک  دنادب  یتمارغ  نیَد و  ار  رسمه  رسمه : لابق  رد  تیلوئسم  ساسحا  ب :

یسنج زا  اما  دنادب  ناسنا  نوچ  ار  وا  .دنک  كرد  ار  يو  هژیو  ياه  تیعقوم  رـسمه و  وا : لاح  تاعارم  رـسمه و  تیعقوم  كرد  ج :
.ناهن راکشآ و  ياه  توافت  اب  رگید و 

رگید زا  رـسمه  ياهاطخ  زا  یـشوپ  مشچ  رـسمه ، تیـصخش  هب  مارتحا  مارکا و  رـسمه ، قوقح  تیاعر  نتـشاد ، راثیا  تشذـگ و  د :
.تسا ینادردق  قیداصم 

: دیامرف یم  نینچ  ینادردق  بتارم  تیمها و  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

رکـشت یبوخ  هب  دیاب  تشادن  ار  راک  نیا  ناوت  رگا  .دهد  شاداپ  یبوخ  هب  ار  هدـننک  یکین  دراد  هفیظو  هدـش  یکین  وا  هب  هک  یـسک  »
دشاب و هتـشاد  تسود  ار  هدننک  یبوخ  دسانـشب و  ار  یکین  نآ  شزرا  هک  دراد  هفیظو  .دوب  رـصاق  مه  راک  نیا  زا  شنابز  رگا  دنک و 

.(1)« تسین یکین  هتسیاش  درک ، یهاتوک  مه  راک  نیا  زا  هچنانچ 

دیجمت فیرعت و 

مرفس قیفر  ییوت  مرفس ، رد  رگ 

(2) مرضح سینا  ییوت  مرضح ، رد  رو 

31 ص :

ُُهناَِسل َِکلَذ  ْنَع  َّلَک  َّنِإَف  ِءاَنَّثلا ، َنِسُْحی  ْنَأ  ِْهیَلَعَف  ُهُعْـسُو  َِکلَذ  ْنَع  َرُـصَق  ْنِإَف  ِمِْعنُْملا ، َهاَفاَکُم  َنِسُْحی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َمِْعنُأ  ْنَم  یَلَع  ٌقَح  - . » 1
ح 1097. ص 501 ، یسوط ،)  ) یلامالا ٍلْهَِأب .» ِهَمْعِّنِلل  َْسیَلَف  َِکلَذ  ْنَع  َرُصَق  ْنِإَف  اَِهب ، ِمِْعنُْملا  ِهَّبَحَم  ِهَمْعِّنلا َو  ِهَفِْرعَِمب  ِْهیَلَعَف 

.ریخلاوبا دیعسوبا  - . 2
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هدیدان یگدنز  مخو  چیپ  رد  ناترسمه  کین  تافص  دیراذگن  .تسا  کین  يراتفر  تافـص و  ياراد  امـش  رـسمه  هلمجزا  سک ، ره 
بـسک هب  رجنم  دوش و  دایز  ناترـسمه  سفن  تزع  اـت  دـینک  يروآداـی  ار  اـه  نآ  .دورب  نیب  زا  یتدـم  زا  سپ  ًاـنایحا  هدـش و  هتفرگ 
هداوناخ شیاسآ  هافر و  يارب  هک  ییاهراک  ات  ینامـسج  تافـص  زا  وا ، ياـه  هتـشاد  زا  دـیجمت  فیرعت و  .دوش  رگید  کـین  تاـفص 

«، نتشاذگ لغب  ریز  هناودنه  ، » هنایماع حالطـصا  هب  رـسمه و  زا  دیجمت  فیرعت و  اب  .دیهد  ناشن  راتفگ  راتفر و  رد  ار  دهد  یم  ماجنا 
تـسد هب  ار  وا  لد  ینعم  کی  هب  راـک  نیا  هب  هتـشاد و  يو  رد  يزیگنا  تفگـش  ریثأـت  دـشاب ، هارمه  حازم  یخوش و  اـب  یتقو  هژیو  هب 

هک یسفن  تزع  سفن و  هبدامتعا  هجیتنرد  رسمه و  فرط  زا  حیحص  دیجمت  فیرعت و  نیمه  اب  یمدآ ، نیا ، رب  هوالع  .دروآ  میهاوخ 
.دبای یم  تسد  هداوناخ  تداعس  رد  یگرزب  ياه  تفرشیپ  هب  دروآ ، یم  تسد  هب 

: دیامرف یم  هدیمح  ناشرسمه  زا  شیاتس  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.(1)« الط شمِش  نوچمه  دشاب  یم  كاپ  يدب  عون  ره  زا  هدیمح  ِبَهَّذلا ؛ ِهَکِیبَسَک  ِساَنْدَْألا  َنِم  ٌهاَّفَصُم  ُهَدیِمَح  »

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ادخ و  لوسر  نیب  يوگتفگ  رد  يرگید ، لقن  رد 

هنوگچ ار  ترـسمه  َکَـلْهَأ ؛ َتْدَـجَو  َْفیَک  دندیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يزور 
ُنْوَْعلا َمِْعن  دندومرف : ناشیا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یتفای ؟

32 ص :

ص 477. ج 1 ، یفاکلا ، - . 1
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ارهز ترـضح  ناشرتخد  زا  ار  لاؤس  نیمه  ناشیا  .تسا  دـنوادخ  یگدـنب  تعاـطا و  هاررد  مرواـی  نیرتهب  مرـسمه  ِهَّللا ؛ ِهَعاَـط  یَلَع 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  زا  نینچمه  .(1)« .تسا هتـسیاش  بوخ و  يرهوش  ٍلَْعب ؛ َْریَخ  : » دـنداد باوج  ناشیا  دندیـسرپ  مالـسلا ) اهیلع  )

: هک تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دش ، لزان   (2) ریهطت هیآ  هک  یماگنه 
ما ماگنه ، نیا  رد  .درک  یفرعم  دوخ  تیب  لها  ار  نانآ  هدومن ، عمج  دوخ ، يابع  ریز  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  و 

یکین ریخ و  رب  وت  ِِیبَّنلا ؛ ِجاَوْزَأ  ْنِم  ِکَّنِإ  ٍْریَخ َو  یَلَع  ِکَّنِإ  : » دومرف ربماـیپ  متـسین ؟ ناـنآ  زج  نم  اـیآ  تفگ : ربماـیپ ) رـسمه   ) هملس
.(3)« يربمایپ نارسمه  زا  وت  یتسه ؛

يروآدای اب  ات  دـندرک  نایب  دـیجمت  فیرعت و  اب  ار  هملـس ) ما   ) ناشرـسمه خـساپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  ناـیرج  نیا  رد 
.دوشن هدرزآ  لد  يو ، تبثم  تاکن  یخرب 

یم دای  یکین  یبوخ و  هب  وا  زا  زین  شرـسمه  دوبن  نامز  رد  یقیقح  قشاع  هکلب  تسین  رـسمه  روضح  ناـمز  هب  دودـحم  تبحم  زاربا 
: دیامرف یم  فیرش  یثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دنک 

33 ص :

ص 356. ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 1
لها امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دـنوادخ  اریهْطَت ؛ ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِإ  - . » 2

.33/ بازحا دزاس .» كاپ  ارامش  ًالماک  دنک و  رود  تیب 
ص 317. ج 35 ، راونالاراحب ، - . 3
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.(1)« .دینک دای  وا  زا  دننک  دای  امش  زا  ناتدوبن  رد  دیراد  تسود  هک  یلکش  نیرتهب  هب  ناتردارب ، دوبن  رد 

تـسود ار  يزیچ  سکره  هِرْکِذ ؛ ْنِم  َرَثْـکَأ  ًاْئیَـش  َبَحَأ  ْنَم  : » دـیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  اـه  یبوخ  لوسر 
.(2)« دنک یم  دای  رایسب  نآ  زا  درادب ،

ندرک یخوش 

زاربا اـب  زین  نارـسمه  .تسا  طاـشنرپ  داـش و  یگدـنز  همزـال  کـمن و  ندوب  عبط  خوش  یخوش و  .(3) تـسا هدـمآ  تشهب  زا  یخوش 
.دننک راهظا  ار  دوخ  قشع  دنناوت  یم  تسرد  اج و  هب  ياه  یخوش 

تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) میکح نامقل  زا 

زیمآ تبحم  يراک  نیریـش  هناردپ و  یخوش  حازم و  لها  دشاب  كدوک  دـننام  دوخ  هداوناخ  نایم  رد  دـنمدرخ  ناسنا  تسا  راوازـس  »
.(4)« .دشاب هتشاد  هنادرم  يراتفر  دیآرد  دوخ  موق  نایم  عامتجا و  رد  نوچ  دشاب و 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  ناملسم  قشمرس  وگلا و 

34 ص :

ح 391 ص 225 ، یسوط ،)  ) یلامالا ُْهنَع .» ُْمْتبِغ  اَذِإ  ِِهب  اوُرَکُْذت  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اَم  ِنَسْحَِأب  ْمُْکنَع  َباَغ  اَذِإ  ْمُکاَخَأ  اوُرُکْذا  - . » 1
ص 74. ج 1 ، مارو ، هعومجم  - . 2

(. دیجنر دیابن  ناتسود  یخوش  زا  . ) ص 1902 ج 5 ، هچوک ، باتک  - . 3
ناـک موقلا  یف  ناـک  اذاـف  هبیاـطملاو  هبعـالملاب  قلخلا  نسح  و  حازملا - یف  ینعی  یبصلاـک - هلها  یف  نوکی  نا  لـقاعلل  یغبنی  - . » 4

ص 175 و 209. ج 2 ، یناکرسیوت ،)  ) رابخالا یلائل  الجر .»
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نیرت بوبحم  سپ  دـندنوادخ  هلئاع  مدرم  ًاروُرُـس ؛ ٍْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َلَخْدَأ  ِهَّللا َو  َلاَیِع  َعَفَن  ْنَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأَف  ِهَّللا  ُلاَیِع  ُْقلَْخلا  »
.(1)« دنک لاحشوخ  ار  يا  هداوناخ  دناسرب و  دنوادخ  هلئاع  هب  دوس  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  نانآ 

: دیامرف یم  تیاور  نیا  لیذ  یفاک ، فیرش  باتک  حرش  رد  یسلجم ; موحرم 

.تسا ناشیا  روما  تسرپرـس  ردپ ، کی  دـننامه  ناشیا و  قلاخ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  دـنوادخ  ناگدـنب  لایع »  » زا ترـضح  دوصقم  »
هک دنا  یناسک  زین  هللا » یلا  قلخلا  بحا   » زا ترـضح  دوصقم  .دراد  هدهع  هب  ار  ناشیا  يزور  قزر و  هدرک و  ریدـقت  ار  ناشیا  لاوحا 

عفن  » زا دوصقم  .دـنرب  یم  زین  يرتـشیب  باوـث  رتـهب  رتـشیب و  تاداـبع  رثا  رد  هدوـب و  رت  کـیدزن  دـنوادخ  هب  ناگدـنب  رگید  زا  شیب 
تیاده داشرا و  ای  ناشیا ، زا  يررـض  رطخ و  عفد  ای  ناشیا و  هب  یهلا  ياه  تمعن  زا  یتمعن  ندناسر  دنوادخ ،» ناگدـنب  هب  ندـناسر 

هتکن نیا  هب  ترـضح  .دشاب  یم  يورخا ، يویند و  روما  رد  ...و  ناشیا  زا  يزاین  عفر  ای  ناشیا و  هب  فراعم  نداد  شزومآ  ای  ندرک و 
تـسا هدرک  تنامـض  ناشیا  يارب  دـنوادخ  هچنآ  ات  دوش  ماجنا  حیحـص  يا  هنوگ  هب  دـیاب  روما  نیا  ماـجنا  هک  دـنداد  هجوت  زین  مهم 

هداوناـخ و ياـضعا  ماـمت  هک  تسا  يا  هژیو  تعفنم  اـی  هداوناـخ ،» ياـضعا  رد  یناـمداش  رورـس و  داـجیا   » زا دوصقم  .ددرگ  قـقحم 
دوصقم ای  دوش و  لماش  ار  نایانشآ 

35 ص :

ص 164. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
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نآ هداوناخ  ياضعا  همه  ینامداش  رورـس و  ثعاب  دسرب ، نینمؤم  زا  یکی  هب  یتقو  یتعفنم ، ره  هک  تسا  مهم  رما  نیا  هب  نداد  هجوت 
.(1)« .دش دهاوخ  نمؤم 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش 

یم ترـضح  تسیچ ؟ هباـعُد  هک  دـنک  یم  لاؤس  يوار  .دراد  هباـعُد  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  « ٌَهباَـعُد ِهِیف  اَّلِإ َو  ٍنِمْؤـُم  ْنِم  اَـم  »
.(2)« تسا یخوش  حازم و  دوصقم  حاَزِْملا » : » دنیامرف

: دیوگ یم  ینابیش  سنوی 

( مالـسلا هیلع   ) ماما كدـنا ! متفگ : دراد ؟ یهاـگیاج  هچ  امـش  دزن  ندرک  یخوش  دیـسرپ  نم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  يزور 
یقالخا شوخ  زا  یخوش  دیدرت ، یب  دیشابن ! هنوگ  نیا  دومرف :

36 ص :

لایعلا ظفل  راعتـساف  مهحلاصمب ، موقی  ناسنإلا و  مهنومی  نم  مه  دـیج و  دایجک و  لیع  عمج  رـسکلاب  لاـیعلا  هللا » لاـیع  قلخلا  - . » 1
يأ هللا » یلإ  قلخلا  بحأف  » مهقازرأل نماضلا  و  مهلاوحـأل ، ردـقملا  مهرومـأل و  ربدـملا  مهقلاـخ و  هنإـف  قلاـخلا ، یلإ  هبـسنلاب  قلخلل 

کلذ ریغ  هجاح و  ءاضق  وأ  میلعت  وأ  هیاده  داشرإ و  وأ  هرـضم  عفدب  وأ  همعنب  هللا » لایع  عفن  نم   » اباوث مهرثکأ  هدنع و  هلزنم  مهعفرأ 
تیب لهأ  یلع  رورـسلا  لاخدإ  مهرومأ و  نم  مهل  هللا  نمـض  ام  لفکت  هنإف  لعفلا  اذه  نسحب  راعـشإ  هیف  و  ایندلا ، نیدـلا و  عفانم  نم 
اببـس ریـصی  نینمؤملا  نم  دـحأ  یلإ  هلـصوت  هعفنم  لک  نأ  یلع  هیبنت  وأ  هرئاشع  هتیب و  لهأ  لجرلا و  معت  هصاـخ  هعفنم  هب  دارملا  اـمإ 

(. ص 3 ج 9 ، لوقعلا ، هارم   ) .هتیب لهأ  نم  هعامج  یلع  رورسلا  لاخدإل 
ص 746. ج 4 ، یفاکلا ، «. حاَزِْملا َلاَق : َُهباَعُّدلا ؟ اَم  َو  ُْتُلق : ٌَهباَعُد .» ِهِیف  اَّلِإ َو  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  - . » 2
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یم درک ، یم  یخوش  دارفا  اب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  قیقحت  هب  و  ینک ؛ یم  داش  ار  دوخ  ردارب  راک ، نیا  اب  وتو  تسا 
.(1) دنک داش  ار  نانآ  تساوخ 

: دیامرف یم  اه  نآ  زا  یکی  هرابرد  .دنناد  یم  نامیا  لامک  هناشن ي  ار  زیچ  راهچ  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

.(2)« دشاب راتفر  شوخ  قالخا و  شوخ  شا  هداوناخ  ياضعا  اب  ِِهلْهَأ ؛ َعَم  ُهُُقلُخ  ُنُسْحَی  »... 

رورـس و ثعاب  ات  میهد  ماجنا  دارفا  یتیـصخش  ياه  یگژیو  تیفرظ و  بسانت  هب  ار  یخوش  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  ار  مهم  هتکن  نیا 
، بسانم ِیخوش  رگید ، نایب  هب  .دنک  مهارف  ار  ناشیا  یتحاران  ترودک و  بابسا  تسا  نکمم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش ، يو  طاشن 

راگزاس باذـج و  لوبقم و  رـسمه  هژیو  هب  لباقم ، فرط  يارب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هراشا ، هیانک و  بلاق  رد  اـی  راکـشآ و  نشورهچ و 
.دشاب يو  تیصخشاب 

37 ص :

َّنِإَف اُولَعْفَت ؛ اَلَف  : » َلاَق ٌلِیلَق ، ُْتُلق : ًاضَْعب »؟ ْمُکِـضَْعب  ُهَبَعاَدـُم  َْفیَک  ( :» مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق : ِِّیناَْـبیَّشلا ، َُسنُوی  ْنَع  - . 1
َلُجَّرلا ُبِعاَدـُی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  ْدََـقل  َو  َکیِخَأ ، یلَع  َروُرُّسلا  اَِهب  ُلِخْدـَُتل  َکَّنِإ  َو  ُِقلُْخلا ، ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعاَدُْـملا 

ص 747. ج 4 ، یفاکلا ، ُهَّرُسَی .» ْنَأ  ُدیُِری 
ِساَّنلا َو َعَـم  ُُهناَِـسل  َقَدَـص  ِساَّنِلل َو  ِهِسْفَن  یَلَع  َلَـعَج  اَِـمب  ِهَِّلل  یَفَو  ْنَم  ُُهبوـُنُذ - ُْهنَع  ْتَصُِّحم  ُُهناَـمیِإ َو  َلَـمَک  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌعـَبْرَأ  - . » 2
هدوب و لماک  شنامیا  دـشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  راهچ  ِِهلْهَأ ؛ َعَم  ُهُُقلُخ  ُنُسْحَی  ِساَّنلا َو  َدـْنِع  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ٍحـِیبَق  ِّلُک  ْنِم  اَیْحَتْـسا 

نخـس مدرم  اب  دروآ و  اجب  هداهن  دوخ  هدـهع  رب  مدرم  يارب  هک  ار  یّقح  ره  ادـخ  رطاخ  هب  هک  سک  ره  ددرگ ، یم  كاپ  شناـهانگ 
« .دنک راتفر  یقلخ  شوخ  هب  شیوخ  هداوناخ  اب  درادب و  مرـش  دیامن  یم  دب  ناگدنب ، دنوادخ و  دزن  هک  يزیچ  ره  زا  دیوگ و  تسار 

ص 62. ج 16 ، هعیشل ، لئاسو ا 
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رسمه هب  اعد 

هب تبحم  رهم و  رگناشن  نیا  دراد  یم  رب  اعد  هب  تسد  یسک  يارب  يدرف  هک  ینامز  .تساه  نآ  يارب  اعد  یتسود  رسمه  قیداصم  زا 
.تسا صخش  نآ 

.دنا هدرک  بلط  نینچ  هداوناخ  يارب  ار  دنوادخ  زا  تیفاع  وفع و  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

ما ییاراد  هداوناخ و  میایند و  نید و  رد  تمالس  ششخب و  ایادخ ! راب  يِْدلُو ؛ ِیلاَم َو  ِیلْهَأ َو  ِیف  َهَِیفاَْعلا  َْوفَْعلا َو  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
.(1)« منک یم  تساوخرد  وت  زا  ار 

.دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هراومه  مردپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ِلْهَْألا َو ِیف  ِرَْظنْملا  ِءوُس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِْرقَْولا َو  ِْرقَْفلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِءاَدْعَْألا َو  ِهَتاَمَش  ْنِم  ِءاَقَّشلا َو  ِكَرَد  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
وت هب  يراب  نارگ  يرادان و  زا  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  نانمشد  تتامـش  زا  یتخبدب و  جنر و  ندش  ریگ  نماد  زا  ایادخ ! راب  َدلَْولا ؛ ِلاَْملا َو 

.(2)« مرب یم  هانپ  وت  هب  دنزرف  لاوما و  رسمه و  ندش ) فورعم  دب   ) ندش هدید  دب  زا  مرب  یم  هانپ 

اعد نیا  اـب  ار  دوخ  هداوناـخ  لاوما و  هک  تسا  هدومرف  هداد و  شزومآ  ار  ییاـعد  هداوناـخ ، ینمیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
ماما يارب  لیئربج  هک  تسا  يذیوعت )  ) ییاعد نامه  اعد  نیا  .دییوگب و  باوخ  ماگنه  اشع و  زامن  زا  دعب  ار  نآ  دـینک و  يرادـهگن 

مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و 

38 ص :

ح 443. ص 336 ، دجهتملا ، حابصم  - . 1
ح 13. ص 526 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 2
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: تسا نیا  اعد  نآ  .دروآ 

نادـنزرف و مدوخ و  ٍهَّمَال ؛ ٍْنیَع  ِّلُک  ْنِم  ٍهَّماَـه َو  ٍناَْطیَـش َو  ِلُـک  ْنِم  ِهَّماَّتلا  ِهَّللا  ِتاَِـملَِکب  ِیلاَـم  ِیْتَیب َو  َلـْهَأ  ِیتَّیِّرُذ َو  یِـسْفَن َو  ُذـیِعُأ  »
.(1)« مروآ یمرد  دنوادخ  مات  ِتاملک  هانپ  رد  يدب ، مشچ  ره  زا  يا و  هدنزگ  ناطیش و  ره  رش )  ) زا ار  ملاوما  هداوناخ و 

رسمه اب  تروشم 

دوش بجاو  اهراک  رد  تروشم 

(2) دوش مک  رخآ  رد  ینامیشپ  ات 

رد دوخ  هبون  هب  مادـکره  هک  دنتـسه  رادروخرب  یـشناد  ملع و  زا  ًاضعب  مه  دـنا و  هبرجت  بحاص  دوخ  هبون  هب  مادـکره  رهوش  نز و 
يدنمناوت نیا  زا  هدافتـسا  یـسک ؛ نداد  رارق  یگدنز  کیرـش  مزاول  زا  رگید ، ییوس  زا  .تسا  زاسراک  یگدنز  لئاسم  ییاشگ  هرگ 

تباب زا  یلو  .دـشاب  هتـشادن  يا  هنیمز  رد  یفاـک  صـصخت  رـسمه  رگا  یتح  .تسا  یگدـنز  روما  رد  يو  اـب  تروشم  هجیتنرد  اـه و 
اب هکارچ  .دوش  یهاوخرظن  يو  زا  و  هدادارف ؛ شوگ  وا  رظن  يأر و  هب  تسا  رتـهب  یگدـنز ، کیرـش  هب  مارتـحا  ییوشاـنز و  تکارش 

مارتـحا يو  تیـصخش  هب  هدـش و  يو  رد  سفن  تزع  سفن و  هبداـمتعا  ندرب  ـالاب  ثعاـب  یطیارـش  نینچ  رد  رـسمه  زا  یهاوـخرظن 
.میا هتشاذگ 

39 ص :

َیِه َو  ُذیِعُأ ...  ِهَرِخْآلا  ِءاَشِْعلا  ِهاَلَـص  َدَْعب  اَهُولُوق  ِهِذَِهب َو  ْمُهوُزُرْحا  ْمُکِیلْهَأ َو  ْمَُکلاَْومَأ َو  اُونِّصَح  مالـسلا :) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  - . 1
تیاور ح 436 . ص 116 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذـهت  .مالـسلا  امهیلع  َْنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  ( مالـسلا هیلع  ) ُلـِیئَْربَج اَِـهب  َذَّوَع  ِیتَّلا  ُهَذوُْعلا 

ح 1352. ص 470 ، ج 1 ، هیقفلا ، رضحیال  نم  باتک  رد  باوخ  ماگنه 
.يولوم - . 2
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(1)؛ دهدب ریش  دوخ  هچب  هب  لاس ، ود  دیاب  ردام  دیجم ، نآرق  نایب  قبط 

یلاکـشا دنریگب  ریـش  زا  لاس  ود  زا  شیپ  ار  كدوک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  تروشم  یـشیدنا و  تحلـصم  زا  سپ  نیدلاو  رگا  یلو 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  .درادن 

ام ُْمتْمَّلَـس  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  امِْهیَلَع َو  َحانُج  الَف  ٍرُواشَت  اـمُْهنِم َو  ٍضارَت  ْنَع  ًـالاِصف  ادارَأ  ْنِإَـف  »
نآ رب  یهانگ  دنریگزاب ، ریـش  زا  رتدوز )  ) ار كدوک  دنهاوخب  تروشم ، رگیدـکی و  تیاضر  اب  رهوش ، نز و  رگا  فوُْرعَْملِاب ؛ ُْمْتیَتآ 
هب تسین ؛ امـش  رب  یهانگ  دریگب ، دوخ  نادـنزرف  يارب  يا  هیاد  دـیتساوخ  ردام ) تقفاوم  مدـع  ای  ییاناوت ، مدـع  اب   ) رگا و  تسین ؛ اه 

.(2)« دیزادرپب هتسیاش  روط  هب  ار  ام  هتشذگ  قح  هکنیا  طرش 

مدرم دهد  ماجنا  تسرد  ار  شراک  رگا  دنک  یم  تروشم  هک  یسک  :» دیامرف یم  هراب  نیارد  اویـش  ینایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 
.(3)« تشاد دنهاوخ  روذعم  ار  يو  نارگید  دنک  هابتشا  رگا  دنیاتس و  یم  ار  وا 

40 ص :

شردام و ردـپ و  دروم  رد  ار  ناسنا  ام  (: 14/ نامقل  ) ...ِْنیَماع یف  ُُهلاِصف  ٍنْهَو َو  یلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  - . 1
َو  » ...میدرک و شرافـس  دشک ، یم  لوط  لاس  ود  ات  شندیرب  ریـش  زا  هدوب و  يو  لماح  نوزفازور  یناوتان  اب  هک  شردام ، ًاصوصخم 

شرافس ناسنا  هب  ام  (: 15/ فاقحا «) ...ارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو 
درک و لمح  هدننک  تحاران  یلمح  هب  ار  وا  شردام  نانآ ، هب  صوصخم  یناسحا  دنک  ناسحا  ناشیا  هب  هک  میدرک  ار  شردام  ردپ و 

.تسا هام  یس  دریگ  یم  شریش  زا  هک  يزور  ات  وا  لمح  دییازب و  هدننک  تحاران  یعضو  هب 
.233/ هرقب - . 2

ص 123. رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  ارِذاَع .» ِءاَطَْخلا  َْدنِع  ًاحِداَم َو  ِباَوَّصلا  َْدنِع  ْمَدْعَی  َْمل  َراَشَتْسا  ِنَم  - . » 3
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يراتفر يزرو  تبحم  مود : لصف 

هراشا

زا ربارب  اهدـص  هک  یتامادـقا  اهراتفر و  اسب  يا  .دوش  یمن  هدنـسب  راتفگ  نابز و  هب  اـهنت  نارگید ، هب  تبحم  رهم و  نداد  ناـشن  يارب 
صوصخ هب  لباقم ، فرط  هب  مارتحا  مارکا و  اب  هارمه  راتفر  فلتخم ، ياه  تبسانم  هب  هیده  يادها  .تسا  رتراذگریثأت  راتفگ  نایب و 
ياهراتفر نیا  هلمجزا  يداش ، مغ و  رد  وا  اب  یهارمه  ینابزریغ ، يراـتفر  تاـیانک  تاراـشا و  زا  هدافتـسا  نارگید ، رظنم  یئرم و  رد 

.تسا زیمآ  تبحم 

رسمه هب  کمک 

؟ تسیچ یناد  میکح ، يا  درم  نز و  هفیظو ي 

نابیتشک تسا  يرگید  نآ  یتشک و  تسا  یکی 

مکحم شیتشک  دنمدرخ و  تسادخان  وچ 

(1) نافوط هطرو و  جاوما  كاب ز  هچ  رگد 

متـس ملظ  ماگنه  ناسنا  .دراد  دوجو  اه  ناسنا  همه  رد  دوش ، یمتـس  يو  هب  هک  یماـگنه  هژیو  هب  ناـسنا ، رد  عاـفد  هب  زاـین  ساـسحا 
يرگید روای  رای و  ار  دوخ  رهوش ، نز و  زا  کی  ره  .دنک  عافد  يو  زا  ات  تسا  عاجش  قیفـش و  يرای  دنمزاین  يو ، هب  تبـسن  نارگید 

ینورد تساوخرد  نیا  هب  رسمه  رگا  .دراد  کمک  يرای و  راظتنا  شیوخ  رسمه  زا  دوش ، متـس  مادکره  هب  رگا  ور ، نیازا  .دناد  یم 
، دهد خساپ  یبوخ  هب  شرسمه 

41 ص :

.سنا هتشرف  راعشا ، ناوید  یماصتعا ، نیورپ  - . 1
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هناـناج عاـفد  نآ  راکـشآ  هنومن.تسا  هتـشاد  زاربا  يو  هب  ار  دوـخ  هقـالع  تبحم و  هار ، نیا  زا  دوـش و  یم  يو  يدـنماضر  بجوـم 
عافد هرابرد  ییاور  یخیراـت و  عباـنم  رد  .تسا  ناشرـسمه  زا  ( مالـسلا اـهیلع  ) ارهز همطاـف  نینمؤملاریما و  يربک ، هجیدـخ  ترـضح 

شرازگ يدایز  بلاطم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ینعی  شیوخ  یمارگ  رـسمه  زا  ( مالـسلا اهیلع   ) يربک هجیدـخ  ترـضح 
ردقلا لیلج  يوناب  نیا  هک  تسا  ییاج  ات  ناشیا  زا  ینابیتشپ  عافد و  تسا ، كرتشم  اه  شرازگ  نیا  همه  رد  هک  يا  هتکن  .تسا  هدش 

يا هنوگ  هب  .درک  ادـف  ار  دوخ  میظع  تورث  مامت  دوخ و  يوربآ  تهاجو و  مامت  شیوخ  دـنلب  نامرآ  نیا  ياپ  هب  شیرق  دـنمتورث  و 
یهارمه نودـب  اـهنت و  ( مالـسلا اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  شدـنزرف  دـلوت  ماـگنه  مه  دوـخ ، فیرـش  رمع  زا  نارود  نآ  رد  هـک 
ناشرانک رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ناش  یمارگ  رـسمه  طقف  دـندوب و  اهنت  تلحر ، ماگنه  مه  دوب و  هتـشذگ  ناهارمه 

رـسمه زا  تیامح  عاـفد و  رد  شراکادـف ، رداـم  دـننام  زین  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  ناـشیا  یمارگ  رتخد  زین  .دنتـشاد 
هب هتـشاذگ و  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  فیرـش  ناـج  یتـح  دوخ ، یتـسه  مه  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  ناـشراوگرزب 

.(1) دیسر تداهش  هب  یعضو  نیرتدب 

42 ص :

هدش هراشا  لیـصفت  هب  روما  نیا  هب  شنادنزرف  رـسمه و  ادخ و  لوسر  یگدنز  نایب  حرـش و  رد  مالـسا  ردص  یخیرات  عبانم  رد  - . 1
.تسا هدش  يروآ  عمج  باب  نیا  رد  تایاور  بلاغ  ج 28 و ج 43 ، راونالاراحب ، فیرش  باتک  رد  هژیو  هب  .تسا 
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رسمه هب  هیده 

تسا بوخ  دسر  یم  تسود  زا  هچ  ره 

(1) تسا بوچ  همه  رگ  گنس و  همه  رگ 

هناریگلفاغ .هیده  مهم  ياه  یگژیو  زا  .دشاب  راذگریثأت  دناوت  یم  زیچان  کچوک و  يا  هیده  یتح  یهاگ  رسمه  هب  قشع  زاربا  يارب 
تسا و هناریگلفاغ  رـسمه  يارب  نانچ  لگ ، يا  هخاش  ای  کچوک  يرطع  هشیـش  دننام  کچوک ، يا  هیدـه  هاگ  .تسا  ندوب  قالخ  و 

لوسر .درادـن  يدرکراک  ناـنچ  نآ ، زا  رت  نارگ  رت و  گرزب  هیدـه  اهدـص  هک  دـهد  یم  هب  ورین  يو  هب  تسا و  راذـگریثأت  يو  رد 
: دنیامرف یم  ایوگ  ینخس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  اه  یبوخ 

.(2)« تسوا ینماد  كاپ  ببس  شرسمه  هب  درم  هیده  اَِهتَّفِع ؛ ِیف  ُدیِزَت  ِِهتَجْوَِزل  ِلُجَّرلا  ُهَبِه  »

( مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ياه  گنج  زا  یکی  تمینغ  زا  یـشخب  هک  تسا  هدـش  لقن 
.(3) دنداد هیده  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ناشرسمه  هب  ار  نآ  ترضح  .تفرگ  قلعت  دوب ، نادهاجم  زا  یکی  هک 

: دیامرف یم  هیده  ياسآ  هزجعم  راثآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نینچمه 

43 ص :

ص 984. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 1
ص 381. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  - . 2

ص 94. قالخالا ، مراکم  هَمِطاَف » َیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِهَمِینَْغلا  َنِم  ًاْئیَش  مالسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َباَصَأ  ْدَق  - . » 3
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.(1)« دیادز یم  اه  لد  زا  ار  اه  هنیک  دزاس و  یم  هزات  ار  يردارب  طباور  دنک و  یم  یتسود  داجیا  نداد ، هیده  »

ای نتخومآ و  رسمه  هب  ار  يزیمآ  تمکح  مالک  .دوش  یم  زین  نآ  ِيونعم  قادصم  لماش  هکلب  تسین  يدام  يایاده  هب  رصحنم  هیده 
یلع ماما  هکناـنچ  .تسا  هیدـه  زین  دـنک  یم  نادـنچود  ار  هداوناـخ  یمرگ  دوش و  یم  تبحم  رهم و  تیوقت  ثعاـب  هک  ییاـه  هلمج 

: دیامرف یم  دنناد و  یم  هیده  زین  ار  ندرک  تحیصن  مالسلا ) هیلع  )

.(2)« تسا زردنا  دنپ و  ایاده  نیرتهب  هَظِعْوَْملا ؛ ُهَّیِدَْهلا  َمِْعن  »

رفس تاغوس 

اب لاح  ندوب  مه  زا  رود  زور  دنچ  زا  سپ  هک  يرـسمه  .دینکن  شومارف  ار  ترفاسم  زا  تشگرب  ماگنه  رـسمه  يارب  هیدـه  كرادـت 
وا هب  رفس  یتاغوس  ندروآ  اب  امش  لاح ، نیعرد  تسامش ، صخش  دوخ  رظتنم  وا  دنچره  .تسامش  ياریذپ  راظتنا  زا  رپ  یلد  مشچ و 

.دیا هدوب  شدای  رکف و  هب  وا  زا  يرود  رفس و  رد  هک  دینامهف  یم 

: دیامرف یم  ابیز  اویش و  ینایبرد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

44 ص :

ص 166. ج 77 ، راونالاراحب ، َهَنیِغَّضلا .» ُبِهُْذت  َهَّوُخُْألا َو  ُدِّدَُجت  َهَّدَوَْملا َو  ُثِرُوت  ُهَّیِدَْهلا  - . » 1
ح 9129. ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  - . 2
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دوخ لایعو  لها  يارب  رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  هکلب  ددرگنزاب  هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  دور ، یم  ترفاسم  هب  امـش  زا  یکی  هک  یتقو  »
.(1)« دشاب يزیچان  گنس  وا  تسد  رد  هچرگا  دروایب  يا  هیده 

رضح يوس  هب  وا  وچ  ددرگزاب 

رفس هب  امش  زا  نت  کی  دور  نوچ 

رجح دوب  هچرگا  روسیم  ردق 

(2) لایعو لها  يارب  درآ  هیده 

رارق لوق و  هب  يافو 

هدش و رسمه  رطاخ  نانیمطا  دامتعا و  بلج  بجوم  لمع  رد  یقالخا ، یعرـش و  هفیظو ي  رب  هوالع  هدهع  هب  يافو  نامیپ و  هب  لمع 
رآ اج  هب  یتسب  یسکاب  يدهَع  وچ.تسوا  هب  یبلق  هقالع  تبحم و  ياه  هناشن  زا 

(3) راذگم تسد  زا  دهع  تسا ، نامیا  هک 

45 ص :

ص 459. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  رَجَِحب .» َْول  َرَّسَیَت َو  اَِمب  ُهَلْهَأ  ِتْأَْیلَف  ِهِرَفَس  ْنِم  َمِدَقَف  ْمُکُدَحَأ  َرَفاَس  اَذِإ  - . » 1
.يردا ال  - . 2

.ورسخرصان - . 3
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(1) رسمه ود  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  هدمآ  تیاور  رد 

رد دوب ، نتخاس  وضو  هب  زاین  رگا  یتح  دندنام و  یمن  يرگید  هناخ  رد  دوب ، اه  نآ  زا  یکی  هناخ  رد  روضح  تبون  یتقو  .دنا  هتـشاد 
.(2) دنتفرگ یمن  وضو  هناخ  نآ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریس  زا  نارسمه  اب  دروخرب  رد  دهع  هب  يافو  هرابرد 

هک دندرک  یم  تاعارم  ار  میسقت  نیا  نانچ  ناشیا  .دندوب  هدرک  میسقت  ناشنارسمه  نیب  ار  دوخ  نامز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ »
اجنآ رد  ات  دـنربب  ناشنارـسمه  ياه  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  هدـش ، نیعم  هماـنرب ي  رب  اـنب  اـت  دـندومرف  یم  دـندش ، یم  راـمیب  یتقو  یتح 

.(3)« دنیامرفب تحارتسا 

رذگب افج  زا  راد و  هگن  دهع  يافو 

(4) مَِین هک  نآ  قح  هب 

(5) تسود يا  افو  یب  رای 

46 ص :

زا سپ  دندرک و  یم  یگدنز  ناشیا  اب  .دـندوب  هدـنز  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  ینامز  ات  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  - . 1
َبَْنیَز َْتِنب  َهَماَمُأ  ُجـیِوْزَت   »... .دـندیزگرب ار  هماُما »  » مان هب  يرـسمه  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  دوخ  تیـصو  هب  ناـشیا  تداـهش 

ص 870. ج 2 ، یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  ...ُهَمِطاَف .» اَِهب  ِیْنتَصْوَأ 
ح ج 21 ، هعیـشلا ، لئاسو  .يَرْخُْألا  ِْتَیب  ِیف  ُأَّضَوَتَی  َال  ٍهَدِـحاَو  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َناَکَف  ِناَتَأَْرما  َُهل  َناَـک  مالـسلا ) هیلع   ) ًاـِّیلَع َّنَأ  َيِوُر  - . 2

ص 343. ، 27251
ص 343. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  نُهَْنَیب » ِِهب  ُفاَُطیَف  ِهِضَرَم  ِیف  ِِهئاَِسن  َْنَیب  ُمِسْقَی  َناَک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا َّنَأ  - . » 3

.متسین - . 4
يدعس - . 5
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رسمه ماوقا  رادید 

شیوخ ماوقا  هب  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتـسیاش  ور  نیازا  تسا  مالـسا  نیبم  نید  تیمهارپ  ابیز و  رایـسب  ياـه  تنـس  زا  دـیدزابودید 
لابقتسا زین  ناترسمه  ناگتسب  زا  .دینک  یم  ینامهم  هب  توعد  ار  اه  نآ  ای  دیور و  یم  اه  نآ  رادید  هب  دیتسه و  لئاق  تزع  مارتحا و 

ناگتـسب و دـیدزابودید  روما  رد  ناتدوخ  يارب  يزمرق  طخ  چـیه  و  دیـشاب ؛ هتـشاد  اه  نآ  هب  تبـسن  ار  مارتحا  تزع و  ناـمه  دـینک 
.ددرگ یم  تبحم  یتسود و  دنویپ  ثعاب  ناشیوخ ، اب  رادـید  .دـشاب  نایم  رد  یعطق  ررـض  هک  اجنآ  رگم  دـینکن  نییعت  نادـنواشیوخ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هراب  نیارد 

ياهدـمایپ هرابرد  ناشیا  نینچمه  .(1)« ددرگ یم  ناشیا  نیب  تبحم  داجیا  ثعاـب  نادـنواشیوخ  رادـید  َهَّبَحَْملا ؛ ُبِجُوت  ِمِحَّرلا  ُهَلِـص  »
: دنهد یم  رادشه  محر  عطق  موش 

.(2)« تسا يرادن  رقف و  ناشیوخ ، اب  هطبار  عطق  محر و  عطق  ياهدمایپ  زا  » 

رسمه ردام  ردپ و  هب  مارتحا 

دننامه ارامـش  زین  اه  نآ  هکارچ  .دیزروب  قشع  اه  نآ  هب  دوخ  نیدلاو  دننامه  مارتحا و  ناترـسمه  نیدـلاو  ياهداهنـشیپ  اهرظن و  هب 
هلیسو نیدب  .دنا  هدرک  لوبق  دوخ  دنزرف 

47 ص :

ح 9309. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
: هلمجزا دـنا  هدرمـش  محر  هلـص  يارب  یتاکرب  يراثآ و  تاـیاور  رد  ص 129 . راونـالا ، هاکـشم  ْرقَْفلا .» ُثِروـُت  ِمِحَّرلا  ُهَـعیِطَق  - . » 2

گرم زا  عناـم  رمع ، ندـش  ینـالوط  ندـب ، یتمالــس  اهرهــش ، اـه و  هداوناـخ  يداـبآ  يزور ، يداـیز  رقف ، عـفر  ـالب ، زا  يریگوـلج 
ص 91. ج 71 ، راونالاراحب ، .دنیاشوخان 
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نیدنچ وا  نیدلاو  هب  نتشاذگ  مارتحا  اب  رسمه  تبحم  رهم و  اریز  دیهد ؛ ناشن  يو  هب  ار  ناترسمه  هب  تبـسن  شیوخ  تبحم  قشع و 
.ددرگ یم  ربارب 

یم تفرعم  ملع  ناسنا  هب  هک  يردـپ  تسا و  هدروآ  ایند  هب  ار  ناـسنا  یلـصا ، ردـپ  دـنا : هنوگ  هس  ناردـپ  : » تسا فورعم  هچ  ناـنچ 
.(1)« رسمه ردپ  دزومآ و 

تهاقن نارود  رد  يراتسرپ 

ناشن ار  دوخ  هقالع  قشع و  .دـینک  تبقارم  یبوخ  هب  يو  زا  دـینامب و  وا  رانک  نابرهم  يراتـسرپ  دـننامه  اه  يرامیب  اه و  یتخـس  رد 
دیتسه وا  یماح  یطیارش  ره  رد  هکلب  .تسین  یتمالـس  لاح  رد  شوخ  ياهزور  يا  رب  طقف  ندوب  بوخ  رـسمه  دوش  هجوتم  ات  دیهد 

زاین ندروآرب  يارب  سک  ره  : دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هراب  نیارد  .دیراد  تسود  یعاضوا  لاح و  ره  اب  ار  وا  و 
زا یکی  دوش  یم  كاپ  شناهانگ  زا  دش ، هداز  شردام  زا  هک  يزور  دـننام  دزاسن ، هچ  دزاس و  هدروآرب  ار  نآ  هچ  دـشوکب ، يرامیب 

ترـضح تسین ؟ رتشیب  وا  راک  شاداپ  رجا و  دشاب  وا  هناخ ي  لها  زا  ضیرم  رگا  تیادـف  مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  دیـسرپ : راصنا 
.(2) هلب دومرف :

48 ص :

، فورعم یثیدح  ياه  باتک  رد  ص 369 . ج 1 ، ریدـغلا ، زا  لقن  هب  کجوَز .» ٌبأ  کملَع َو  ٌبأ  كدـلَو َو  ٌبأ  ٌهَثاََلث : ُءاـبآلا  - . » 1
.میتفاین ثیدح  نیا  زا  يرثا 

اَی یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌلُجَر  َلاَقَف  ُهُُّما ؛ ُْهتََدلَو  ٍموَیَک  ِِهبونُذ  نِم  َجَرَخ  اهِـضقَی  َملوأ  اهاضَق  ٍهَجاح  یف  ٍضیرَِمل  یعَـس  نَم  - . » 2
هرـضحی نم ال  مَعَن .» َلاَق  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَعَـس  اَذِإ  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  َکـِلَذ  ُنوُکَی  اَـلَف  ِِهْتَیب َأ  ِلـْهَأ  ْنِم  ُضیِرَْملا  َناَـک  ْنِإَـف  ِهَّللا  َلوُسَر 

ص 16. ج 4 ، هیقفلا ،
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نداد تیمها  هجوت و  هب  يرتشیب  زاین  يرامیب  طیارش  رد  ناسنا  هک  تسا  هداعلا  قوف  تیمها  زئاح  تهج  نآزا  زیمآ  تبحم  راتفر  نیا 
تیوقت داجیا و  رد  کش  یب  دنیـشن و  یم  لد  هب  رتشیب  هنایماع  نایب  هب  یتلاح  نینچ  رد  یهجوت  نینچ  .دـنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ار 

.دراد يرتشیب  ریثأت  تبحم  قشع و 

هیرهم تخادرپ 

اب .دـیهد  شدوخ  تسد  هب  ار  نآ  رایتخا  و  دیـشخبب ؛ وا  هب  ار  هیرهم  زا  یتمـسق  دـیهد  ناشن  ناترـسمه  هب  ار  دوخ  تبحم  هکنیا  يارب 
.تورث لوپ و  رطاخ  هب  هن  تسا  هتسویپ  امش  هب  قشع  هقالعاب و  هک  دینک  یم  تباث  راک  نیا 

: دیامرف یم  هیرهم  يادها  هرابرد  دیجم  نآرق 

کی ناونع  هب  لماک ) روط  هب   ) ار نانز  رهِم  و  ائیرَم ؛ ًائینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ْیَـش ٍء  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَـف  ًهَلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاـسِّنلا  اُوتآ  «َو 
فرـصم اراوگ  لالح و  دـشخبب  امـش  هب  رطاخ  تیاضر  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  اـه  نآ  رگا  یلو ) ! ) دـیزادرپب ناـنآ  هب  هیطع ) اـی   ) یهدـب

.(1) !« دینک

ادخ لوسر  دـنزرف  يا  دندیـسرپ : دـندوب ، هتفر  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هناخ  هب  هک  دارفا  زا  یعمج  هک : تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
یتشپ اه و  شرف  اه  نآ  دارم   } .تسین امـش  هنادهاز  نأش  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاهزیچ  امـش  لزنم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

زا اه  نآ  میزادرپ و  یم  ار  دوخ  نانز  هیرهم  ام  دنداد  خساپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوب } یتمیق  ًاضعب  یگنر و  ياه 

49 ص :

.4/ ءاسنلا - . 1
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.(1) تسین ام  هب  طوبرم  اه  نیا  زا  يزیچ  دنرخ و  یم  دنهاوخب  هچنآ  هناخ و  ثاثا  دوخ ، هیرهم 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

شاداپ وا  هب  ار  يا  هدنب  ندرک  دازآ  رانید ، ره  يارب  دنوادخ  دشخبب  شرهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم ي  فافز  ماجنا  زا  شیپ  ینز  هاگره  »
نآ دومرف : تسا ؟ هنوگچ  دنک ، مادقا  يراک  نینچ  هب  جاودزا  زا  دعب  رگا  دش  لاؤس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  .دهد  یم 

.(2)« دوب دهاوخ  تفلا  رهم و  لامک و  زا  رگید 

هک تسا  رگید  مه  هب  رهوش  نز و  زا  مادـکره  هقالع  تبحم و  زا  ناشن  تامادـقا  هنوگ  نیا  ماجنا  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم ناـیب  هب 
.دوب دهاوخ  ناشیا  يورخا  یگدنز  رد  يرامش  یب  تاکرب  ياراد  يویند ، یگدنز  رد  يویند  تاکرب  راثآ و  رب  هوالع 

هسوب سمل و 

تسا يزار  قوشعم  قشاع و  نایم 

(3) دنارچ یم  ُرتُشا  هک  نآ  دناد  هچ 

50 ص :

ِِهلِْزنَم ِیف  اْوَأَر  ْدَـق  ًهَهوُرْکَم َو  َءاَیْـشَأ  َِکلِْزنَم  ِیف  يََرن  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اُولاَـقَف  مالـسلا  اـمهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ٌمْوَق  َلَـخ  - . َ 1
ص 131. قالخالا ، مراکم  .ٌء  ْیَش  ُْهنِم  اََنل  َْسَیل  َْنئِش  اَم  اَِهب  َنیِرَتْشَیَف  َّنُهَروُهُم  َّنِهیِطُْعنَف  َءاَسِّنلا  ُجَّوَزَتَن  اَمَّنِإ  َلاَقَف  َقِراَمَن  ًاطاَِسب َو 

هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َلِیق  ٍهَبَقَر  ُْقتِع  ٍراَنیِد  ِّلُِکب  اََهل  َِبتُک  اَّلِإ  اَِهب  َلُخْدَـی  ْنَأ  َلـْبَق  اَـهِجْوَز  یَلَع  ْتَقَّدَـصَت  ٍهَأَْرما  ِنِم  اَـم  - . » 2
یلا همالا  هیادـه   ) باـتک رد  ثیدـح  نیا  ص 88 . تایرفعجلا ، ِهَْفلُأـْلا .» ِهَّدَوَم  ْنِم  َكاَذ  اَـمَّنِإ  َلاَـق  ِلوُخُّدـلا  َدـَْعب  ِهَبِْهلاـِب  َْفیَکَف  هلآ )

(. تسا هدمآ  هیرهم  ثحب  لیذ  رد  ص 353 ، ج 100 ، راونالاراحب ، ص 293 و  ج 7 ، یلماع ، رح  خیش  مالسلا ،) مهیلع   ) همئا ماکحا 
ص 1766. ج 4 ، ادخهد ، مکحو  لاثما  - . 3
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هیاس رد  هک  دـهد  یم  ناسنا  هب  يدـنمتردق  یحور  شمارآ  ندرک  شزاون  .تسا  تبحم  قشع و  ندیـسوب  ندرک و  سمل  همـشچرس 
.دوش یم  نادنچود  تبحم  رهم و  نآ 

: دیامرف یم  دناد و  یم  رسمه  كدوک و  صتخم  طقف  ار  بل  ندیسوب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

یم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  اه  ینابرهم  لوسر  .(1)« کچوک دـنزرف  هجوز و  يارب  رگم  ، تسین زیاج  بل  ندیـسوب  » 
: دیامرف

.(2)« دیوش ور  هبور  نداد  تسد  نتفگ و  مالس  اب  دیدش  ور  هبور  مهاب  هاگره  ُحفاَصَّتلا ؛ ِمِیلْسَّتلِاب َو  اْوَقاَلَتَف  ُْمْتیَقَْتلا  اَذِإ  »

: دیامرف یم  دنناد و  یم  تبحم  بلج  رد  یلماع  ار  نداد  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نینچمه 

.(3)« دنک یم  دایز  ار  تبحم  هک  دیهدب  تسد  رگیدکی  هب  » 

.دنک یم  لقتنم  رسمه  هب  ار  یصاخ  یتحار  شمارآ و  ساسحا  نتفرگ  ار  رسمه  تسد  ندرک و  سمل 

: دیامرف یم  بلاج  ینایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

51 ص :

ص 186. ج 2 ، یفاکلا ، ِریِغَّصلا .» َِدلَْولا  ِوَأ  ِهَجْوَّزِلل  اَّلِإ  ِمَْفلا  یَلَع  ُهَْلبُْقلا  َْسَیل  - . » 1
ص 181. ج 2 ، یفاکلا ، - . 2

ص 58. ج 9 ، لئاس ، ولا  كردتسم  «. هَّدَوَْملا ِیف  ُدیِزَت  َهَحَفاَصُْملا  َّنإَف  اوُحَفاَصَت  - . » 3

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_51_3
http://www.ghaemiyeh.com


یمورف ناشناتـشگنا  يـال  هبـال  زا  ناـشناهانگ  دریگب ، ار  شرـسمه  ناتـسد  نز  اـی  دریگب و  ار  شرـسمه  ناتــسد  درم  هـک  یماـگنه  »
.(1)« دزیر

ینابرهم و هب  وا  اب  هک  دشاب  نیا  زا  هیانک  دزیر  یمورف  ار  ناهانگ  نتفرگ  ار  وا  ناتسد  رـسمه و  هرهچ  هب  هاگن  دنا  هدومرف  هکنیا  دیاش 
.دشاب هتشاد  زین  رگید  راثآ  دناوت  یم  نیارب  هوالع  و  دیونشب ؛ ار  شلد  زار  لد و  درد  وا  اب  دینک و  دروخرب  تفاطل 

شناد ملع و  ندعم  هنیمز  نیا  رد  .دراد  تاناجیه  مشخ و  لرتنک  رد  يزیگنا  تفگـش  ریثأت  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  ندرک ، سمل 
: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقابدمحم ماما 

نادـنواشیوخ رب  سک  ره  ْتَنَکَـس ؛ َمِحَّرلا  ِتَّسَم  اَذِإ  َمِحَّرلا  َّنِإَف  ُهَّسَمَْیل  ُْهنِم َو  ُنْدَْـیل  ِْهَیلِإ َو  ْمُقَْیلَف  ِهِمِحَر  يِذ  یَلَع  َبِضَغ  ٍلُـجَر  اَـمُّیَأ  »
.(2)« دبای یم  شمارآ  دوش  سمل  نوچ  دنواشیوخ )  ) محر اریز  دیامن ، سمل  ار  وا  دور و  وا  دزن  دزیخرب و  دیاب  دریگب ، مشخ 

هناخ نشور  غارچ 

دوش نیریش  اه  خلت  تبحم  زا 

دوش نیرز  اه  سم  تبحم  زا 

دوش یفاص  اهدرد  تبحم  زا 

دوش یفاش  اهدرد  تبحم  زا 

دننک یم  هدنز  هدرم  تبحم  زا 

(3) دننک یم  هدنب  هاش  تبحم  زا 

52 ص :

ح 44437. ص 276 ، ج 16 ، لامعلا ، زنک  امهعباصا .» لالِخ  نم  امَُهبونُذ  تَطَقاسَت  هفکب  تذخا  اهفکب و  ذخا  اذاف  - . » 1
ح 25. سلجم 54 ، قودص ،)  ) یلاما - . 2

.يولوم - . 3
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تبحم و زاربا  بسانم  ياه  شور  هلمجزا  بسانم  ياذغ  هیهت ي  هیثاثا و  بابسا و  ندرک  بترم  هناخ و  لخاد  تاروما  هب  یگدیـسر 
: دنیامرف یم  ابیز  ینایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .تسا  رسمه  هب  تبحم  تیوقت  داجیا و  رد  رثؤم  زین 

هداـمآ هناـخ  لـها  يارب  كاروـخودروخ  دراد و  هگن  نشور  ار  هناـخ  غارچ  هک  تسا  نآ  نز  رب  درم  قـح  « ِهَأْرَْملا یَلَع  ِلُـجَّرلا  ُقَـح  »
.(1)« دزاس

تسا و هناخ  ریدم  نز  زین  دراد و  هگن  هدنزرـس  باداش و  ار  هناخ  هک  دـشاب  نیا  زا  هیانک  دـناوت  یم  هناخ » غارچ  نتـشاد  هگن  شور  »
.تسا نز  هدهع  هب  هناخ  یلخاد  روما 

تارطاخ هچرتفد 

دوش یم  لگ  اهراخ  تبحم  زا 

دوش یم  لُم  اه  هکرس  تبحم  زا 

دوش یم  یتخت  راد  تبحم  زا 

(2) دوش یم  یتخب  راب  تبحم  زا 

نیریش تارطاخ  يروآدای  .تشاد  دنهاوخ  شیوخ  یگدنز  رد  خلت  ًاضعب  شوخ و  یتارطاخ  کی  ره  رمع ، نارذگ  زا  سپ  نارسمه 
تیقفوم اه ، ترفاسم  يدزمان ، نارود  جاودزا ، زور  لاس  يروآدای  .دوب  دهاوخ  شخب  حرف  دـنیاشوخ و  ناشیارب  یگدـنز ، شوخ  و 

، ییوشانز یگدـنز  رد  تاقافتا  اه و  هدـیدپ  نیا  زا  مادـکره  اریز  تسا ؛ تبحم  زاربا  بوخ  ياه  هار  زا  هیدـه  دـیرخ  اب  هارمه  ...اـه 
ترخآ ایند و  يارب  نآ  زا  هدوب و  نآ  نادردق  ات  هداد  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  تصرف 

53 ص :

ص 214. قالخالا ، مراکم  ِماَعَّطلا .» ُحاَلْصِإ  ِجاَرِّسلا َو  ُهَراَنِإ  ِهَأْرَْملا  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُقَح  - . » 1
.يولوم - . 2

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


ياه تمعن  زا  يرازگـساپس  یعون  دوخ  نآ  ریظن  دراوم  رگید  دراوم و  نیا  زا  مادـکره  يروآداـی  نیارباـنب  دـنریگرب ؛ هشوت  شیوخ 
.تشاد دهاوخ  رهوش  نز و  نیا  هب  یفطل  رظن  زین  دنوادخ  یتروص  نینچ  رد  کش  یب  .دوب  دهاوخ  یهلا 

ياه تمعن  اه و  هداد  هب  ار  ادخ  ناگدنب  ینعی  دـیامرف : یم  ِهَّللا (1) » ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.(2) شاب روآدای  یهلا 

یصاصتخا تقو 

رسمه اهزاین  هتساوخ و  هب  نامز  نآ  رد  و  مینک ؛ هجوت  رتشیب  نامرسمه  هب  نامز  نآ  رد  میهد و  صاصتخا  نامرـسمه  هب  نیعم  ینامز 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریس  .تسا  یگدنز  رتهب  يزیر  همانرب  زین  رسمه و  تیصخش  هب  تزع  نآ  هجیتن  هک  میـشاب ؛ هتـشاد  هجوت 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ناشیا  هریس  هرابرد  .دوب  نینچ  هناخ  رد  زین  هلآ ) و 

يارب تمـسق  کی  و  یلاعتو - كرابت  دنوادخ - يارب  تمـسق  کی  دندرک ، یم  تمـسق  هس  ار  دوخ  تقو  دـنتفر  یم  لزنم  هب  یتقو  »
.(3)« دوخ يارب  زین  تمسق  کی  هداوناخ و 

54 ص :

.5 میهاربإ / - . 1
ص 53. ج 68 ، راونالاراحب ، .هَمَِعن  ِینْعَی  ِهَّللا  ِءَالِآب  َلاَق  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  ِهَّللا َو  ِلْوَق  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - . 2

ًانوُذْأَم ِهِسْفَِنل  ُُهلوُخُد  َناَک  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِلَخْدَم  ْنَع  مالسلا ) هیلع  ) ِیبَأ ُْتلَأَس  مالسلا ) هیلع  ) ُْنیَسُْحلا َلاَق  - . 3
ص 81. رابخالا ، یناعم  .ِهِسْفَِنل  ًاءْزُج  ِِهلْهَِأل َو  ًاءْزُج  َیلاَعَت َو  ِهَِّلل  ًاءْزُج  ٍءاَزْجَأ  َهَثاََلث  َُهلوُخُد  َأَّزَج  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  يَوَأ  اَذِإَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل 
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: تسا هدش  لقن  زین 

هک دندرک  یم  تاعارم  ار  میسقت  نیا  نانچ  ناشیا  .دندوب  هدرک  میسقت  ناشنارسمه  نیب  ار  دوخ  نامز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ »
اجنآ رد  ات  دـنربب  ناشنارـسمه  ياه  هناخ  هب  ار  ناشیا  هدـش ، نیعم  همانرب ي  ساسا  رب  ات  دـندومرف  یم  دـندش ، یم  راـمیب  یتقو  یتح 

.(1)« دنیامرفب تحارتسا 

رس رد  هناخ  ياوه 

دیاین و شیپ  رسمه  يارب  یصاخ  راک  قافتا و  رهاظ  بسحرب  رگا  هکارچ  .تسا  تبحم  زاربا  زا  رگید  یعون  هناخ  هب  عیرس  تشگزاب 
هب دراد و  هناخ  لها  هناخ و  ياوه  رـس  رد  تسا  رود  هناخ  زا  یتقو  یتح  هشیمه و  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  ددرگرب  هناـخ  هب  عیرـس  يو 

.دراد تسود  ار  اه  نآ  دنم و  هقالع  شیوخ  هداوناخ 

: تفگ يا ؟ هدرک  ماعطا  ار  ینیکسم  دومرف : .هن  تفگ : يا ؟ هتفرگ  هزور  دومرف : یـسک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يزور 
.(2) تسا هقدص  ناشیا  يارب  هناخ  هب  وت  تشگزاب  هک  ددرگرب  تا  هداوناخ  يوس  هب  دومرف : .هن 

: دنک یم  هیصوت  نینچ  ار  نارازگ  جح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

55 ص :

ص 343. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  نُهَْنَیب » ِِهب  ُفاَُطیَف  ِهِضَرَم  ِیف  ِِهئاَِسن  َْنَیب  ُمِسْقَی  َناَک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا َّنَأ  - . » 1
ُهَّنِإَف َِکلْهَأ  َیلِإ  ْعِجْراَف  َلاَق  َال  َلاَق  ًانیِکْـسِم  َتْمَعْطَأَف  َلاَق  َال  َلاَق  ًاِمئاَص  َتْحَبْـصَأ  ٍلُـجَِرل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق  - . 2

ص 495. ج 5 ، یفاکلا ، .ٌهَقَدَص  ْمِْهیَلَع  َْکنِم 
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رجا و رب  راک ، نیا  اریز  دـینک ؛ هلجع  نات  هداوناخ  يوس  هب  تشگزاـب  رد  دیـسر ، ناـیاپ  هب  امـش  جـح  کـسانم  ماـجنا  هک  یماـگنه  »
.(1)« دیازفا یم  امش  جح  لامعا  شاداپ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

یتخب شوخ  زا  زیچ ، هس  ُحوُرَی ؛ ِِهلْهَأ َو  َیلِإ  وُدْغَی  ِهِدَـلَِبب  ُهَتَـشیِعَم  ُقَزُْری  ُلُجَّرلا  َنوُّراَْبلا َو  ُدَالْوَْألا  ُهَِیتاَؤُْملا َو  ُهَجْوَّزلا  ِهَداَعَّسلا  َنِم  ٌهَثاََلث  »
، ماش حبـص و  دناوتب  ات  .دشاب  شدوخ  رهـش  رد  شدمآرد  بسک  راک و  لحم  هک  يدرم  راکوکین و  نادنزرف  راگزاس ، رـسمه  تسا :

.(2)« دشاب شا  هداوناخ  دزن 

رسمه هقیلس  هب  مارتحا 

يا هیور  نینچ  .دننک  زیهرپ  رـسمه  رب  دوخ  قیالـس  لیمحت  زا  دـننک و  راهظا  يرگید  يارب  ار  دوخ  قیالـس  ًافرـص  دـیاب  رهوش  نز و 
شیارگ دوخ ...  صاخ  سابل ، اذـغ ، گنر ، هب  یـصخش  ره  .تسا  رـسمه  هقیلـس  هقـالع و  هب  مارتحا  تبحم ، زاربا  ياـه  هار  هلمجزا 

هویم اهاذغ و  زا  يرـس  کی  ندروخ  هب  لیام  دوخ  جازم  ساسا  رب  سک  ره  .تسا  ییاذغ  هدـعو  هنازور ، مهم و  قیالع  هلمجزا.دراد 
.دنراد رظندروم  ار  نآ  دنهد و  یم  تیمها  ییاذغ  ياه  توافت  نیا  هب  هتسیاش  هنومن و  نارسمه  .تساه 

.دنا هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دوخ  ینارون  نانخس  رد  نیموصعم :

56 ص :

ح 11890. ص 24 ، ج 5 ، لامعلا ، زنک  .هرجال  ُمظعا  هناف  هلها  یلا  َهلحرلا  َلجعیلف  ُهجح  مکُدحا  یَضَق  اذا  - . 1
ص 258. ج 5 ، یفاکلا ، - . 2
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: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش 

دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  یکاروخ  زا  يزیچ  درم ، هک  تسین  اور  ِِهلاَیِع ؛ َنوُد  ِلوُکْأَْملا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ُهَسْفَن  َصُخَی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  ُزوُجَی  َال  »
.(1)« دزرو غیرد  شا  هداوناخ  هب  نآ  هئارا  زا  و 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نینچمه 

.(2)« دنروخ یم  وا  ياهتشا  لیم و  اب  شا  هداوناخ  قفانم ، دروخ و  یم  شا  هداوناخ  ياهتشا ، اب  نمؤم  » 

هنومن يونابدک 

هزم معط و  دراد  تسود  و  دریگ ؛ یم  رظن  رد  زین  ار  شرسمه  لیم  هکلب  .دننک  یمن  تسرد  اذغ  دوخ  ياهتشا  لیم و  هب  قفوم  رـسمه 
هب زاـین  دـنراد و  تراـهم  يزپشآ  رد  هکنیا  اـب  ونابدـک  بوخ و  ياـه  مناـخ  دـینیب  یم  ور  نیازا  .دـیآ  شوخ  شرهوش  ماـک  هب  اذـغ 

نیا .منک  هداـمآ  تیارب  اـت  يراد  تسود  ار  يزیچ  هـچ  هـک  دـنوش  یم  اـیوج  ناشرـسمه  زا  زاـب  نـکیلو  دـنرادن  يرگید  رظنراـهظا 
؛ تسا یگدنز  هب  هقالع  رـسمه و  هب  قشع  هناشن  دوخ  دننک  هیهت  رـسمه  يارب  ار  بوخ  ياذغ  ات  دنتـسه  نیا  لابند  هکنیا  ندیـسرپ و 
زا ار  يزپشآ  هتـسجرب  داتـسا  نارازه  تسد  هبرجت ، ساسا  رب  نکلو  دشاب  هتـشادن  ار  يزپشآ  یملع  كرادم  امـش  رـسمه  دـیاش  اریز 

.ددنب یم  تشپ 

57 ص :

ح 106. ص 221 ، ج 9 ، راونالاراحب ، - . 1
ح 6. ص 12 ، ج 4 ، یفاکلا ، ِِهتَوْهَِشب .» ُُهلْهَأ  ُلُکْأَی  ُِقفاَنُْملا  ِِهلْهَأ َو  ِهَوْهَِشب  ُلُکْأَی  ُنِمْؤُْملا  - . » 2
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: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یتسار  قدص و  ياوشیپ 

بلاج لماک و  نانآ  يزپشآ  هقیلـس  هدوب و  وبـشوخ  هک  دنتـسه  یناسک  امـش ، نانز  نیرترب  ِخِیبَّطلا ؛ ُهَبِّیَّطلا  ِحیِّرلا  ُهَبِّیَّطلا  ُمُِکئاَِسن  ُْریَخ  »
.(1)« دشاب

یسنج زاین  هب  خساپ 

ياه تذل  نیرتهب  زا  یکی  اهنت  هن  یعیبط ، زاین  نیا  هب  تسرد  ییوگ  خـساپ  .تسا  يرهوشو  نز  ره  یـساسا  ياهزاین  زا  یـسنج  زاین 
هجوـت تقد و  هب  اـهزاین  رگید  اـب  ساـیق  رد  یـسنج ، لـیم  .دراد  یپ  رد  ار  یناوارف  یمـسج  یحور و  تبثم  راـثآ  هکلب  تسا  ییاـیند 

هب .تسا  يدایز  یبیرخت  تردـق  ياراد  مه  دراد و  میقتـسم  طابترا  نآ  اب  ناسنا  ياقب  تاـیح و  مه  هک  اـجنآ  اـت  .دراد  زاـین  يرتشیب 
ییوگ خساپ  حیحـص و  ياضرا  يارب  تسا و  هدـش  يا  هژیو  هجوت  ناسنا  ینورد  دـنمتردق  يورین  نیا  هب  مالـسا  نید  رد  لیلد  نیمه 

.تسا هدش  دیکأت  اه  همانرب  نآ  يارجا  تیمک  تیفیک و  رب  هکلب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  ییاه  همانرب  اهنت  هن  نآ ، هب  تسرد 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

58 ص :

ْتَکَْـسمَأ ْتَکَْـسمَأ  اَذِإ  ٍفوُْرعَِمب َو  ْتَقَْفنَأ  ْتَقَْفنَأ  اَذِإ  ِیتَّلا  ِخِیبَّطلا  ُهَبِّیَّطلا  ِحیِّرلا  ُهَبِّیَّطلا  ُمُِکئاَِسن  ُْریَخ  ( :» مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  - . 1
ص 325. ج 5 ، یفاکلا ، مَْدنَی » َال  ُبیِخَی َو  َال  ِهَّللا  ُلِماَع  ِهَّللا َو  ِلاَّمُع  ْنِم  ٌلِماَع  َْکِلتَف  ٍفوُْرعَِمب 
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تـساوخرد يو  زا  شرـسمه  یتقو   ... هک تسا  نآ  نز  همذ  رب  درم  قح  .ٍهَّلِع  ْنِم  اَّلِإ  اَهَـسْفَن  ُهَعَنْمَت  َال  ْنَأ  َو   ... ِهَأْرَْملا یَلَع  ِلُـجَّرلا  ُّقَح  »
.(1)« دهد تبثم  خساپ  دنکن و  يرادزاب  لیلد  یب  دراد ، یشوغآ  مه 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح 

»؟ یناگدننک للعت  زا  وت  دیاش  : » دومرف وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دـمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  يراک  يارب  ینز  »
نادنچ وا  دـناوخب و  شا  هتـساوخ  يارب  ار  وا  شرهوش  هک  ینز  دومرف : ادـخ ؟ ربمایپ  يا  دنتـسه ، یناسک  هچ  ناگدـننک  للعت  تفگ :
تنعل نانچمه  دوش ، رادیب  شرهوش  هک  ینامز  ات  ناگتـشرف  ار  ینز  نینچ  .دباوخب  دریگب و  شترُچ  شرهوش  هک  دـنک  للعت  ریخأت و 

.(2)« دوش رادیب  باوخ  زا  شرهوش  ات  دننک  یم 

بلغا دنیایب و  رانک  فلتخم  لئاسم  اب  دنناوت  یم  رت  تحار  دنـشاب ، رادروخرب  یـسنج  تیاضر  زا  ییوشانز  یگدنز  رد  اه  جوز  رگا 
تیلاعف یعامتجا و  روما  ماجنا  رد  هدش و  دنم  هرهب  يرتشیب  یحور  یمـسج و  تمالـس  زا  دنـشاب ، هتـشاد  ار  تیاضر  نیا  رگا  اهدرم 

هب يرکف  فالتخا  نیرت  کچوک  دشاب ، هتشادن  دوجو  یسنج  قفاوت  قشع و  هک  یطیحم  رد  .دننک  یم  لمع  رت  قفوم  رتهب و  ناشیاه 
يارب ار  عورشم  تذل  عتمت و  ناکما  نارسمه  ات  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .دوش  یم  رجنم  يرگشاخرپ  تینابصع و 

59 ص :

ص 215. قالخالا ، مراکم  - . 1
اَم َْتلاَق َو  ِتاَفِّوَسُْملا  َنِم  ِکَّلََعل  اََهل  َلاَـقَف  ِهَجاَْـحلا  ِضْعَِبل  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْتَتَأ  ًهَأَْرما  َّنِإ  َلاَـق : مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  - . 2

ُلاَزَت َال  َْکِلتَف  َماَنَی  اَهُجْوَز َو  َسُْعنَی  یَّتَح  ُُهفِّوَُست  ُلاَزَت  اَـلَف  ِهَجاَْـحلا  ِضْعَِبل  اَـهُجْوَز  اَهوُعْدَـی  ِیتَّلا  ُهَأْرَْملا  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُتاَـفِّوَسُْملا 
ص 509. ج 5 ، یفاکلا ، .اَهُجْوَز  َظِْقیَتْسَی  یَّتَح  اَُهنَْعلَت  ُهَِکئاَلَْملا 
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هناهب هب  یهاگ  دوب و  دـهاوخن  مرگ  اه  نآ  یگدـنز  نوناک  دربب ، تذـل  اه  نآ  زا  یکی  طـقف  هک  یتروصرد  .دـننک  مهارف  رگیدـکی 
زا يرایـسب  زورب  ببـس  یـسنج ، لیم  قیبطت  قفاوت و  بسک  هب  ییانتعا  یب  یفرط ، زا  .دوب  دنهاوخ  زیتس  رد  رگیدکی  اب  فلتخم ، ياه 

.(1) دش دهاوخ  یمسج  یحور و  ياهرامیب  نینچمه  ییوشانز و  تافالتخا 

رسمه هب  هجوت  تیولوا 

نیا رگا  هژیو  هب  تسا ؛ مهم  رایـسب  يو  يارب  دراد و  هجوت  شدوـخ  اـب  طـبترم  ياـهراتفر  هژیو  هب  اـم ، ياـهراتفر  همه  هب  نامرـسمه 
نارگید رب  ار  نامرـسمه  هیدـه ... ، هیهت  ندرک ، دای  نداد ، شوگ  نتفگ ، نخـس  ماگنه  ور  نیازا  .دـشاب  نارگید  روضح  رد  اهراتفر 

.میرادب مدقم 

: تسا هدش  شرازگ  هنوگ  نیا  خیرات  رد  ناشنارسمه  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  تمحر  ربمایپ  راتفر 

ناشیا دندروآ ، یم  يرطع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يارب  رطف  دـیع  زور  رد  هاگره  .ِِهئاَِسِنب  َأَدـَب  ِرْطِْفلا  َمْوَی  ٍبیِِطب  َِیتُأ  اَذِإ  »
.(2)« دنتخاس یم  وبشوخ  ار  وا  ای  دنداد ، یم  رطع  ناشرسمه  هب  رگید ، سک  ره  زا  شیپ 

60 ص :

ص 86. رادیاپ ، قشع  يرامعم  - . 1
ص 170. ج 4 ، یفاکلا ، - . 2
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رسمه هب  تبحم  هاگن 

نم لد  تحار  وت  يور  يا 

(1) نم لزنم  غارچ  وت  مشچ 

ام نامـشچ  .دـیوش  یم  دـنم  هرهب  یهلا  تمحر  زا  مه  داش و  ار  وا  لد  مه  ناترـسمه  هرهچ  هب  تبحم  رهم و  اب  هارمه  ندرک  هاگن  اـب 
زیمآ تبحم  هاگن  .تشاذـگ  رـسمه  ناور  حور و  رب  يدایز  تبثم  ریثأت  ناوت  یم  دوخ  هناقـشاع  نابرهم و  هاگن  اـب  .تسا  يژرنا  عبنم 

.ینک زاربا  ار  دوخ  تبحم  یناوت  یم  تهاگن  اب  سپ  دیآ  یمنرب  قشاع  لد  زا  زج 

نشور تیور  ندید  زا  نم  مشچ  يا 

دنوادخ رگیدمه  هب  رهوش  نز و  هاگن  ماگنه  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هنامیکح  نایب  هب  (2) نم لد  مرخ  هدش  تیور  ندید  زا 
: دنک یم  شیوخ  نایاپ  یب  تمحر  رد  قرغ  ار  ناشیا 

تروص هب  وا  شرـسمه و  تروص  هب  يا ، هدـنب  هک  یماگنه  همحر ؛ رظَن  امهیِلا  ُهللا  رَظَن  هیِلا ، ترَظَن  هِجوَز َو  ِهجَو  یِلا  ُدـبَعلا  رَظَن  اذإ  »
.(3)« دنکفا یم  تمحر  رظن  اه  نآ  يودره  رب  دنوادخ  دنک ، یم  هاگن  شرهوش 

61 ص :

.يدعس - . 1
.ظفاح - . 2

ح 44437. ص 276 ، ج 16 ، لامعلا ، زنک  - . 3
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اطخ زا  یشوپ  مشچ 

هرذ اب  دیابن  .درک  يراج  هداوناخ  رد  ار  يدیدن » يدید  رتش   » لثملا برـض  نینچمه  لفاغت و  هدـعاق  تسب و  دـیاب  ار  اه  مشچ  یهاگ 
ظفح رسمه  تیصخش  تزع و  مه  ات  .مینزب  تلفغ  هب  ار  دوخ  میـشوپب و  مشچ  دیاب  یهاگ  هکلب  .دوب  رـسمه  تاهابتـشا  لابند  هب  نیب 
هعرق رگید  هعفد  تسا  نکمم  اریز  میلفاغت ؛ دـنمزاین  نامرـسمه  دـننام  زین  ام  هکارچ  .میـشاب  هتـشاد  يرت  نیریـش  یگدـنز  مه  دوش و 

.میراد یشوپ  مشچ  راظتنا  وا  زا  کش  یب  تروص  نیا  رد  .مینک  اطخ  ام  دیآرد و  ام  مان  هب  هابتشا » »

: دیامرف یم  یگدنز  رد  لفاغت  تیمهارپ  شقن  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

، ددـنبن روما  زا  يرایـسب  رب  ار  دوخ  مشچ  دـنکن و  لفاغت  هک  یـسک  ُهتَـشیِع ؛ ْتَصَّغَنَت  ِرُومُْألا  َنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  َّضُغَی  اـَل  ْلَـفاَغَتَی َو  َْمل  ْنَم  »
.(1)« تشاد دهاوخ  یخلت  یناگدنز 

: دیامرف یم  نارگید  بولطمان  راتفر  زا  هناهاگآ  یشوپ  مشچ  دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

لفاغت و نآ  موس  کی  يرایشوه و  یکریز و  نآ  موسود  هک  تسا  يُرپ  هنامیپ  نانچ  نتـسیز  ملاس  ترـشاعم  یتسیزمه و  حالـصا  » 
.(2)« تسا یشوپ  مشچ 

عیرس یتشآ 

نز و .دـشاب  یهلا  »ي  اضرلا عیرـس   » كرابم مان  یلجت  لـحم  شرـسمه  هژیو  هب  ناـنمؤم ، همه  اـب  طاـبترا  رد  ناـسنا  تسا  بوخ  هچ 
ناونع هب  يا  هژاو  قشاع  لقاع و  رهوش 

62 ص :

ح 10375. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
ص 359. لوقعلا ، فحت  ٌُلفاَغَت .» ُُهُثُلث  ٌهَنِْطف َو  ُهاَُثُلث  ٍلاَیْکِم  ْلِم َء  ِشاَعَْملا  ِنْأَش  ُحاَلْصِإ  - . » 2
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هب اناد  نارـسمه  .تسا  هدشداجیا  نیفرط  زا  یکی  زا  هک  تسا  ییاطخ  ترودک  رهق و  أشنم  ًابلاغ  .دـنرادن  دوخ  تاغل  هریاد  رد  رهق » »
تالکـشم ندرک  رتدب  ءزج  يزیچ  لدج  رهق و  و  تسا ؛ لح  لباق  هرواشم  تبحـص و  اب  يا  هلئـسم  ره  لح  هار  هک  دـنناد  یم  یبوخ 

زاربا ياهویش  زا  .دنوش  یم  جراخ  هکرعم  زا  عیرس  دننز و  یم  رهق  هب  تسد  ناوتان  ياه  ناسنا  ًالوصا  و  درادن ؛ رگید  يدربراک  چیه 
.تسا نیریش  عیرس و  یتشآ  تبحم ،

: دیامرف یم  رگیدمه  زا  نارسمه  يرود  رهق و  موش  ياهدمایپ  زا  یخرب  هب  هراشا  نمض  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

نیرت نییاپ  رد  نوراق  ناماه و  نوعرف و  اب  تماـیق  زور  رد  تسا  هدوب  رـصقم  دوخ  هک  یلاـحرد  دـنک  رهق  شرهوش  اـب  هک  ینز  ره  » 
.(1)« ددرگزاب شرهوش ) دزن   ) دنک و هبوت  هکنیا  رگم  دوش  یم  روشحم  شتآ  هاگیاج 

شیامرف تیمها  دـنراد ، ...ناماه } نوعرف ، } رورـش كرـشم و  دارفا  نیا  هب  تبـسن  شناربمایپ  لاعتم و  دـنوادخ  هک  یـضغب  هب  هجوت 
.دنک یم  رت  نشور  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر

ینیب شوخ 

( دادرارق تواضق  كالم  دیابن  ار  صاخشا  رهاظ  ! ) (2) دنک یم  دیفس  مخت  مه  هایس  غرم 

63 ص :

ْنَأ اَّلِإ  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  َنوُراَق  َناَماَه َو  َنْوَعِْرف َو  َعَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْتَرِـشُح  ٌهَِملاَظ  َیِه  اَهَجْوَز َو  ْتَرَجَه  ٍهَأَْرما  اَـمُّیَأ  - . » 1
ص 202. قالخالا ، مراکم  َعِجْرَت .»  َبُوتَت َو 

ص 171. ج 9 ، هچوک ، باتک  - . 2
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ره هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  .دینک  هاگن  پوکسلت  اب  یگدنز  تالکـشم  هب  نیب و  هرذ  اب  دوخ  یـصخش  تالکـشم  هب 
رتدیدش رتدب و  هکلب  تروص و  نامه  هب  رگید ، رفن  اهدص  یگدنز  رد  ًانئمطم  دهد  یم  خر  امـش  فارطا  رد  هک  يا  هثداح  یقافتا و 

ار یبسانم  هنیمز  ینیب  شوخ  هکارچ  .دیشاب  نیب  شوخ  دیرگنب و  تبثم  دید  اب  دوخ  ییوشانز  یگدنز  لئاسم  هب  .دهد  یم  خر  نآ  زا 
.تسا رسمه  هب  تبحم  قشع و  تیوقت  داجیا و  رد  یمهم  لماع  زین  لکشم و  عفر  ندیشیدنا و  تهج  مزال  یشمارآ  داجیا  يارب 

، دـشاب نامگ  شوخ  مدرم  هب  هک  یـسک  دـیامرف «: یم  نظ  نسُح  ینیب و  شوخ  راـثآ  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  لوا  ماـما 
.(1)« درک دهاوخ  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اه  نآ  تبحم 

: دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  زین 

.(2)« تسا لد  شیاسآ  ینامگ  شوخ  ْبلَْقلا ؛ ُهَحاَر  ِنَّظلا  ُنْسُح  »

شمارآ و رد  زین  نایفارطا  هداوناخ و  نآ  هیاس  رد  و  دـنرادروخرب ؛ یمـسج  یحور و  یتمالـس  زا  نیب  شوخ  دارفا  ثیدـح ، نیا  قبط 
.دنرب یم  رس  هب  شیاسآ 

نظءوس لوقعمان  ياه  يرواب  ساسا  رب  ات  میـسانشزاب  لوقعمان  ياهرواب  زا  ار  لوقعم  ياهرواب  تسا  مزـال  ینامگدـب  زا  زیهرپ  يارب 
: دننام ییاهرواب  .مینکن  ادیپ 

.دنک یم  هابتشا  یگنرز  رسمه  ره  تسا و  اشوک  گنرز و  نم  رسمه  لوقعم : رواب 

64 ص :

ح 5331. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  َهَّبَحَْملا .» ُمُْهنِم  َزاَح  ِساَّنلِاب  ُهُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  - . » 1
ح 5322. نامه ، - . 2
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! دنک هابتشا  ییوشانز  یگدنز  رد  دیابن  زگره  نم  رسمه  لوقعمان : رواب 

.دنک هاگن  دوخ  یگدنز  تاناکما  اه و  ییاناوت  هب  دیاب  نارسمه  لوقعم : رواب 

!؟ میرادن ام  دنراد و  نارگید  ارچ  و  دراد ؟ قرف  ام  اب  نارگید  یگدنز  ارچ  لوقعمان : رواب 

.تسا نیگمغ  هاگ  لاحشوخ و  ینامز  یعیبط  روط  هب  نم  رسمه  لوقعم : رواب 

! دشاب لاحشوخ  دیاب  هشیمه  نم  رسمه  لوقعمان : رواب 

بآ يا  هعرج  نان و  همقل ي 

ناخُرلُگرهِم یلاخ ز  هنیس ي 

ناوختسا ُرپ  دَوب  ینابنا  هنهک 

دوب یقوشعم  یلاخ ز  رگ  هنیس ،

رـسمه هب  يا  همقل  .تسا  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  رـسمه ، هب  قشع  زاربا  يارب  اـه  تصرف  نیرتهب  زا  (1) دوب یقودنـص  هنهک  دوبن ، هنیس 
ناوت یم  یبآ  ناویل  میدقت  اب  یهاگ  .تسا  هدیـشک  اذـغ  هیهت  يارب  هک  ياه  تمحز  اه و  تمحر  زا  تسا  يرکـشت  ریدـقت و  نداد ،

.درک نوریب  رسمه  ناج  نت و  زا  ار  یگدرمژپ  یگتسخ و 

: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

.(2)« دََرب یم  شاداپ  دناشونب ، یبآ  شرسمه  هب  هاگره  درم ، َرُِجا ؛ ِءاملا  َنِم  هَتاَرمإ  یَقَس  اذإ  َلُجَرلا  َّنإ  »

65 ص :

.اولح نان و  یئاهب ، خیش  - . 1
ح 16380. ص 425 ، ج 6 ، لامُعلازنک ، - . 2
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: دیامرف یم  نینچ  رگید  یثیدح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زین 

.(1)« دراذگ یم  شرسمه  ناهدرد  هک  يا  همقل  يارب  یتح  دوش ، یم  هداد  شاداپ  يزیچ ، ره  يارب  نمؤم ، هب  » 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هدنز بش  شیاه  بش  دشاب و  هزور  شیاهزور  هک  تسا  لاس  کی  تدابع  زا  رتهب  وا  يارب  دهدب ، یبآ  ناویل  شرهوش  هب  هک  ینز  » 
شهانگ تصـش  دزاس و  یم  شیارب  تشهب  رد  يرهـش  دهد ، یم  شرهوش  هب  هک  یناویل  ره  ياج  هب  دنوادخ  .دـنک  تدابع  يراد و 

.(2)« دزرمآ یم  ار 

رسمه قح  رد  راثیا 

، تسا دنمشزرا  یسکره  يارب  يراک و  ره  رد  یگتشذگدوخزا  راثیا و  .(3) دور یم  هار  تخل  شدوخ  دـناشوپ و  یم  ار  همه  نزوس 
هب ناسنا  هکارچ  .تسا  هداوناخ  ناینب  هیامریمخ و  راثیا ، .دراد  رتشیب  یتیمها  رتارف و  يا  هبترم  یگداوناخ  طباور  رد  هژیو  هب  راثیا  اـما 

فیاظو ماجنا  رد  بلغا  تلفغ  لهج و  ببس 

66 ص :

ح 1480. ص 364 ، ج 1 ، لبنح ، نبا  دنسُم  ِِهتاَرما .» ِیف  یلا  اهَعَفری  ِهَمقُّللا  ِیف  یّتح  ٍءیَش  ِّلُک  یف  ُرَجُوی  نموملا  - . » 1
ٍَهبْرَـش ِّلُِکب  اََهل  ُهَّللا  ِیْنبَی  اَُهْلَیل َو  ٍماَِیق  اَهُراَهَن َو  ٍماَیِـص  ٍهَنَـس  ِهَداَبِع  ْنِم  اََهل  ًاْریَخ  َناَک  اَّلِإ  ٍءاَم  ْنِم  ًَهبْرَـش  اَهَجْوَز  یِقْـسَت  ٍهَأَْرما  ِنِم  اَم  - . » 2

ص 172. ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  هَئیِطَخ .» َنیِّتِس  اََهل  َرَفَغ  َو  ِهَّنَْجلا - ِیف  ًهَنیِدَم  اَهَجْوَز  یِقْسَت 
ص 653. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 3
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يرگید يادف  ار  نآ  درذگب و  شیوخ  قح  زا  هک  تسا  نآ  تبحم  یتسود و  ياضتقا  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  شزغل  راچد  شیوخ 
.تسا یگتشذگدوخزا  راثیا و  دوش  یم  يرورس  ییاقآ و  ببس  هچنآ  .دنک 

: دنیامرف یم  نینچ  دوخ  رب  نارگید  مدقت  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

.(1)« تسا يرورس  تدایس و  نیرت  گرزب  تدابع و  نیرترب  یگتشذگدوخزا ، راثیا و  هَداَیِس ؛ ُلَجَأ  ٍهَداَبِع َو  ُلَْضفَأ  ُراَثیِْإلا  »

بلط ناراوسدیشروخ  هیاس ي 

(2) بلط نارای  ِتحار  دوخ و  جنر 

: تسا هدش  شرازگ  نینچ  ناشیافواب  رسمه  لابق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  راثیا  هرابرد 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ناشیا و  دندید  دندش و  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هناخ  دراو  يزور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
خساپ مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تسا ؟ رت  هتسخ  امـش  زا  کی  مادک  دندومرف : .دنا  یتسد  بایـسآ  اب  مدنگ  ندرک  بایـسآ  لاح  رد 
لوسر دنتـساخرب و  همطاف  .مرتخد  زیخرب  دندومرف  دـندرک و  همطاف  هب  ور  ترـضح  .تسا  رت  هتـسخ  همطاف  ادـخ ، لوسر  يا  دـنداد :

.(3) دنداد يرای  ندرک  بایسآ  رد  ار  وا  دنتسشن و  نانمومریما  رانک  رد  يو  ياج  هب  ادخ 

67 ص :

ح 9161. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
.رارسالا نزخم  هسمخ ، یماظن ، - . 2

ُِّیبَّنلا ص َلاَقَف  ِسْرَواَْجلا ]  ] شوراـجلا ِیف  ِناَـنَحْطَی  َهَمِطاَـف ع  َوُه َو  ُهَدَـجَوَف  ٍِّیلَع  یَلَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلَـخَد  - . 3
ُهاَساَوَف مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َعَم  اَهَعِـضْوَم  ُِّیبَّنلا ص  َسَلَج  ْتَماَقَف َو  ِهَّیَُنب  اَی  یِمُوق  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُهَمِطاَف  ٌِّیلَع  َلاَقَف  اَـیْعَأ  اَـمُکُّیَأ 

(. ص 51 ج 43 ، راونالاراحب ،  ) .ِّبَْحلا ِنْحَط  ِیف 
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نتـشاد مدقم  نارگید و  يارب  يراکادف  مالـسلا ) هیلع   ) نانمومریما یلوم  .تساه  بلق  بذج  بلج و  راثیا  يراکادـف و  مهم  راثآ  زا 
: دنناد یم  ناشیا  يریذپ  تعاطا  رگراثیا و  يوس  هب  ناشیا  یبلق  شیارگ  لیامت و  ببس  ار  ناشیا 

.(1)« دش یهاوخ  نانآ  ِرادرایتخا  دوخ ، رب  نارگید  نتشاد  مدقم  اب  باَقِّرلا ؛ ُِکلْمَت  َکِسْفَن  یَلَع  ِراَثیِْإلِاب  »

ششخب تشذگ و 

شخبب مدرک  اطخ  متسنادن  نوچ 

(2) شخبب مدرد  رپ  ناج  رب  لد و  رب 

ار رـسمه  راتفر  لابق  رد  شـشخب  تشذـگ و  هویم  .دـهد  یم  ربخ  رـسمه  هب  هقالع  قشع و  یگرزب ، لامک ، زا  ندوشخب ، تشذـگ و 
هب شیوخ  یگدنز  رد  ار  رگیدکی  لابق  رد  هنامیرک  راتفر  نیا  ینیریش  نارسمه  کش  یب  .دنک  یمن  تشادرب  ناسنا  دوخ  زج  یـسک 

.تسا نکمم  یناسنا  ره  رب  هابتشا  اطخ و  دناد  یم  هکارچ  .دننک  یم  ساسحا  حوضو 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هنیمز  نیا  رد 

؛ دیناجنر یم  ار  وا  هک  تشاد  يرسمه  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مردپ  اََهل ؛ ُرِفْغی  َناَکَف  ِهیِذْؤت  َْتناَک  ٌهَأَْرما َو  مالسلا ) هیلع   ) ِیبَِأل َْتناَک  »
.(3)« دیشخب یم  ار  وا  مردپ  اما 

68 ص :

ح 9169. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
.راطع - . 2

ص 440. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  - . 3
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: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ششخب  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح 

وا هب  ترضح  .دندروآ  ناشیا  دزن  دوب  هدروآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يارب  يدولآرهز  نایرب  دنفـسوگ  هک  ار  يدوهی  نز 
دـشاب ربمایپ  ًاعقاو  درم  نیا  رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  تفگ : نز  نآ  تشاداو ؟ نم  ندرک  مومـسم  راک  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دندومرف :

، يدوهی نزریپ  ِیـشارترذع  زا  سپ  .ما  هدرک  تحار  وا  رـش  زا  ار  مدرم  رهز  نیا  اب  دشاب ، هاشداپ  رگا  دـناسر و  یمن  ینایز  ار  وا  رهز 
.(1) تشذگرد وا  زا  ادخ 6  لوسر 

: دنیامرف یم  نینچ  دراد  یپ  رد  هک  یمهم  راثآ  تهج  هب  تشذگ ، وفع و  هرابرد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

.(2)« دورب نیب  زا  امش  نایم  ياه  هنیک  ات  دیرذگرد  رگیدکی  زا  مُکنَیب ؛ ُِنئاغّضلا  ُطُقسَی  اُوفاَعَت  »

.(3)« دیشخبب ار  وا  دش  ییاطخ  بکترم  نز  رگا  اََهل ؛ َرَفَغ  ْتَلِهَج  ْنِإ  :» دندومرف نز  قوقح  نایب  نمض  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

69 ص :

هللا یلص   ) ِِیبَّنِلل َهاَّشلا  ِتَّمَس  ِیتَّلا  ِهَّیِدوُهَْیلِاب  َِیتُأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  : » َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  - . 1
ُلوُسَر اَفَعَف  َلاَق  ُْهنِم  َساَّنلا  ُتْحَرَأ  ًاِکلَم  َناَک  ْنِإ  ُهَّرُضَی َو  َْمل  ًاِّیبَن  َناَک  ْنِإ  ُْتُلق  َْتلاَقَف  ِْتعَنَص  اَم  یَلَع  ِکَلَمَح  اَم  اََهل  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و 

ص 108. ج 2 ، یفاکلا ، اَْهنَع .» ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا
ح 7004. ج 3 ، لامعلا ، زنک  - . 2

ص 511. ج 5 ، یفاکلا ، - . 3
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ندز دنخبل 

(1) تسا راب  یب  يودک  درادن  قشع  هک  يرس  تسا  راوید  فاکش  درادن  هدنخ  هک  یبل 

يا رهچ ه  اب  ندرک و  مسبت  هراومه  .درک  نوریب  شحور  نت و  زا  ار  رسمه  یگتـسخ  یمامت  ناوت  یم  کچوک  دنخبل  کی  اب  یهاگ 
.تسا رسمه  هب  تبحم  قشع و  زراب  هناشن  ندرک  شبو  شوخ  رسمه  اب  هداشگ 

: دندرک یم  هدافتسا  ندرک  تبحص  ماگنه  رد  ندز  دنخبل  تراهم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

هک یماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هراومه  ِِهثیِدَح ؛ ِیف  َمَّسَبَت  ٍثیِدَِحب  َثَّدَح  اَذِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  »
.(2)« دندومرف یم  مسبت  ناشراتفگ  رد  دنتفگ ، یم  نخس 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  شناد  ملع و  ندعم 

.(3)« تسا یکین  هنَسَح و  ینید  ردارب  ربارب  رد  مسبت  » 

رسمه يارب  ندش  رطعم 

دوش یم  نشلگ   (4) نجِس تبحم  زا 

(6) نَخلُگ  (5) هضور تبحم  یب 

دوش یم 

70 ص :

ص 36. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 1
ص 21. قالخالا ، مراکم  - . 2

ص 188. ج 2 ، یفاکلا ، هَنَسَح .» ِهیِخَأ  ِهْجَو  ِیف  ِلُجَّرلا  ُمُّسَبَت  - . » 3
.نادنز - . 4
.غاب - . 5

.هلابز نتخادنا  ياج  - . 6
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دوش یم  يرون  ران  تبحم  زا 

يوب هب  لـیامت  هک  تسا  ناـنچ  یمدآ  عبط  .تسا  شوخ  هچ  ندرک  راـی  میدـقت  ار  شوخ  يوـب  (1) دوش یم  يروـح  وـید  تبحم  و ز 
هب تروص  نیا  رد  هکارچ  .تسا  رـسمه  هقـالعدروم  رطع  هیهت  تبحم ، زاربا  هژیو  بابـسا  زا  تهج ، نیمه  هب  .دراد  عوبطم  شوـخ و 

.میا هتشاذگ  مارتحا  وا  هقیلس  قوذ و 

رطع و كرادـت  هیهت و  ناشنارـسمه و  اب  دروخرب  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ریـس ه  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
: دیامرف یم  تبسانم ، هب  ناشیا  يارب  شوخ  يوب 

ناشرسمه هب  رگید ، سک  ره  زا  شیپ  ناشیا  دندروآ ، یم  يرطع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يارب  رطف  دیع  زور  رد  هاگره  » 
.(2)« دنتخاس یم  وبشوخ  ار  وا  ای  دنداد ، یم  رطع 

: دندرک یم  هنیزه  اذغ  زا  شیب  رطع ، يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نایب  هب  نینچمه 

یم فرص  ناشکاروخ  يارب  هک  دوب  يا  هنیزه  زا  رتشیب  دنداد  یم  رطع  هیهت  يارب  هک  يا  هنیزه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  » 
.(3)« دندرک

: دننک یم  فیصوت  نینچ  ار  نادرم  نانز و  رطع  یگژیو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رابرهگ  ینایب  رد 

71 ص :

.يولوم - . 1
ص 170. ج 4 ، یفاکلا ، ِِهئاَِسِنب .» َأََدب  ِرْطِْفلا  َمْوَی  ٍبیِِطب  َِیتُأ  اَذِإ  - . » 2

ص 512. ج 6 ، نامه ، ِماَعَّطلا .» ِیف  ُقِْفُنی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِبیِّطلا  ِیف  ُقِْفُنی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  - . » 3
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راکـشآ و شیوـب  هک  تسا  نآ  نادرم  رطع  ُُهنْوـَل ؛ َیِفَخ  ُهُحیِر َو  َرَهَظ  اَـم  ِلاَـجِّرلا  ُبیِط  ُهُحیِر َو  َیِفَخ  ُُهنْوـَل َو  َرَهَظ  اَـم  ِءاَـسِّنلا  ُبیِط  » 
.(1)« دشاب ناهنپ  شیوب  راکشآ و  شگنر  هک  تسا  نآ  نانز  رطع  دشاب و  ناهنپ  شگنر 

نتشاذگ تشاددای 

تسین مایا  قشع  نارود  زا  رت  شوخ 

(2) تسین ماش  ار  ناقشاع  دادماب 

تـشاددای .تسا  يرگید  زیچ  يراگن  هماـن  شوخ  معط  نکلو  .تسا  یمدآ  راـیتخا  رد  يرت  عیرـس  یطاـبترا  لـیاسو  هزورما  هچرگا 
نارـسمه طباور  تیوقت  رد  بیجع  يریثأـت  ندز  لاـچخی  رد  يور  اـی  نتـشاذگ  رـسمه  فیک  رد  ار  نآ  نتـشون و  هماـن  نتـشاذگ و 

همان ور  نیازا  دنراد  رت  مک  ار  هناقشاع  تاملک  نتفگ  ناوت  نارسمه  یخرب  .تسا  نابز  زا  رت  نیریـش  رتاسر و  ملق  ریثأت  اسب  هچ.دراد 
يا هحفصدنچ  همان  ترفاسم و  هب  صتخم  يراگن  همان  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .تسا  دارفا  هتـسد  نیا  يارب  اه  شور  نیرتهب  زا  يراگن 

.دنک یم  اپ  هب  رسمه  لد  رد  تبحم  رهم و  زا  ینافوط  هناقشاع  هلمج  دنچ  یهاگ  هکلب  .تسین 

: دیامرف یم  ناکیدزن  اب  ترایز  ترشاعم و  عون  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

72 ص :

ص 512. ج 6 ، نامه ، - . 1
.يدعس - . 2
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.(1)« تسا رگیدکی  يارب  نتشون  همان  هب  رفس  رد  نتفر و  رگیدکی  رادید  هب  نطو  رد  ینید ، ناردارب  نیب  یتسود  ینابرهم و  »

: دنناد یم  بجاو  مالس  نوچمه  ار  همان  باوج  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نینچمه 

.(2)« تسا بجاو  مالس ، هب  نداد  باوج  نوچمه  همان  نداد  باوج  ماَلَّسلا ؛ ِّدَر  ِبوُجُوَک  ٌبِجاَو  ِباَتِْکلا  ِباَوَج  ُّدَر  »

باوج یب  ار  اـه  هماـن  خـساپ  تسیاـب  یم  زین  رـسمه  هک  تسا  نآ  میروآ  یم  تسد  هب  ینارون  ثیدـح  نیا  زا  هک  یـسرد  نیرتاـبیز 
.دنک يراج  ملق  رب  ار  شدوخ  تبحم  قشع و  يا  هلمجدنچ  دوش  ملق  هب  تسد  دراذگن و 

رسمه اب  رفس 

.(3)« ددنَگ یم  دنامب  اجکی  هک  بآ  : » میناوخ یم  نینچ  یلثملا  برض  رد 

راز کمن  هب  ار  هناخ  طیحم  رابکـشخ و  ار  هناخ  یلاها  لسک ، کشخ و  ار  شدوخ  حور  دـشابن  حـیرفت  شدرگ و  لها  هک  يرـسمه 
رفـس نیگنـس  ياه  هنیزه  اب  تسین  يزاین  .دیورب  اه  ترفاسم  هب  ناترـسمه  اب  دنیاشوخان ، تلاح  نیا  زا  ییاهر  يارب  .دنک  یم  لیدبت 

هب هقالع  زاربا  هناشن  نیرتهب  هاتوک  کیدزن و  ياهاتسور  هب  رفس  دیشاب  هتـشاد  هنایهام  همانرب  رگا  .دینک  باختنا  ار  فاق  ياه  هوک  هب 
.تسوا

73 ص :

ص 670. ج 2 ، یفاکلا ، ُُبتاَکَّتلا .» ِرَفَّسلا  ِیف  ُرُواَزَّتلا َو  ِرَضَْحلا  ِیف  ِناَوْخِْإلا  َْنَیب  ُلُصاَوَّتلا  - . » 1
ص 670. ج 2 ، نامه ، - . 2

ص 7. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 3
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: دیامرف یم  ابیز  يدربراک و  یثیدح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

دوخ و دورب و  رفـس  هب  دـش  یتسدـگنت  ترـسُع و  راچد  امـش  زا  یکی  هک  یناـمز  ُهَلهَا ؛ ُهَسفَن و  ُّمُغَیـالو  ْجُرخَیلَف  مُکُدـحَا  َرِـسُعا  اذا  »
.(1)« .دیامنن نیگمغ  هدرسفا و  ار  شا  هداوناخ 

ياج هب  ياج  يدش ز  كرحتم  رگا  تخرد 

(2) ربت يافج  هن  يدیشک و  هرا  روُج  هن 

: دنیامرف یم  نایب  نینچ  ار  رفس  رد  يدرمناوج  هناشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زین 

قالخا و نداد ، رارق  نارفـسمه  راـیتخا  رد  ار  دوخ  گربوزاـس  هشوت و  تسا : يدرمناوج  تّورم و  هناـشن ي  رفـس  رد  تلـصخ  هس  »
.(3)« ندوب هانگ  زا  یلاخ  ياه  یخوش  حازم و  لها  نتشاد و  شوخ  راتفر 

.(4)« تسا ندروخ  ایند  زا  هب  ندید ، ایند  : » میناوخ یم  نینچ  رگید  یلثم  رد 

.يروخب ار  يایند  تورث  لام و  هکنیا  زا  رتهب  ندرک  رازگ  تشگ و  ندید و  ار  ایند  هک  تسا  نیا  دوصقم 

74 ص :

ص 23. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 329 ؛ ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - . 1
هدیصق 72. يرونا ، - . 2

ص 324. ج 1 ، لاصخلا ، یصاعَملا .» ِریَغ  یف  ُحازِملا  ِقلُخلا َو  ُنسُح  ِداّزلا َو  ُلَذب  ِرفَّسلا : یف  ِهَّوُرُملا  نِم  ٌثالث  - . » 3
ص 828. ج 2 ، ادخهد ، مکحو  لاثما  - . 4
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رسمه هب  تمدخ 

: تسا رهوش  نز و  ندوب  لمکم  رگنایب  هک  تسا  ییابیز  بلاج و  رایسب  لثملا  برض 

.(1)« دنسرب مهدرد  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دنراذگ ، یم  مه  يولهپ  هک  ار  رد  ات  ود  »

يرای کمک و  هب  یگدنز  لیکـشت  زاغآ  نامه  زا  درم  نز و  .تسا  تبحم  زاربا  یلمع  دنلب و  بتارم  زا  رـسمه  هب  کمک  تمدـخ و 
.دنهد ماکحتسا  نآ  هب  دنزاسب و  ار  هداوناخ  ناینب  دناوت  یم  يراکمه  داحتا و  اب  و  دنراد ؛ زاین  مه 

دندش رای  مه  هب  وچ  رهوش ، نز و 

(2) دندش رادیرخ  بوخ  يا  هناخ 

یلوم هب  باطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  اه  ینابرهم  ربمایپ  ندوب  رـسمه  مداخ  راک و  کمک  تاکرب  راثآ و  هرابرد 
ُروُهُم ِّبَّرلا َو  َبَضَغ  یِفُْطی  ِِرئاَـبَْکِلل َو  ٌهَراَّفَک  َوُهَف  ِلاَـیِْعلا  ِهَمْدِـخ  ْنِم  ْفَنْأَـی  َْمل  ْنَم  ُِّیلَع  اَـی  :» دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

ناهانگ هرافک  راک  نیا  دنادن ، راع  دوخ  يارب  ار  رـسمه  هب  تمدخ  هکنآ  یلع ! يا  ِتاَجَرَّدـلا ؛ ِتاَنَـسَْحلا َو  ِیف  ُدـیِزَت  ِنیِْعلا َو  ِروُْحلا 
ولع اه و  یبوخ  يدایز  بجوم  نیعلاروح و  اب  وا  جاودزا  قادِـص  هدوب و  رابج  راـگدرورپ  مشخ  شتآ  هدـننک  شوماـخ  شا و  هریبک 

.(3)« .تسا تاجرد 

75 ص :

ص 831. ج 2 ، نامه ، - . 1
.راهب يارعشلا  کلم  - . 2

ص 132. ج 101 ، راونالاراحب ، - . 3
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ناسنا قالخا  ار  هداوناخ  هب  تمدـخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  باطخ  تیاور  نامه  همادا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ترـضح
.(1) تسا هدرک  هدارا  ار  یتبقاع  شوخ  ترخآ و  ایند و  ریخ  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  دناد  یم  یناسک  ادهش و  نیتسار و  نمؤم  ياه 

: دیامرف یم  يرگید  نایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نینچمه 

شباذع دنک  رظن  وا  هب  ادخ  هک  ره  دـنک و  رظن  وا  هب  لجوزع  يادـخ  دـنک  اجباج  ار  يزیچ  حالـصا ، يارب  رهوش ، هناخ  رد  ینز  ره  »
.(2)« دنکن

راک میسقت 

(3) .دنیوش یم  ار  ور  دندرگ  یمرب  ودره  دیوش  یم  ار  تسد  تسد ،

( .دور یم  شیپ  رتهب  یتشپ  مه  داحتا و  زا  راک  )

راب شدوخ و  راک  یـسکره   » هدعاق هداوناخ  نوناک  رد  تسا و  یناسنا  تزع  لامک و  هناشن  رـسمه  هب  یناسر  کمک  يرای و  هچرگا 
، لاـح نیعرد  .دریگ  یم  تروص  مه  هب  یناـسر  يراـی  تیاـمح و  اـب  هداوناـخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هکلب  .تسین  مکاـح  شدوخ »

.دنادرگ یم  ربارب  نیدنچ  ار  یگدنز  هب  رسمه  شمارآ  دامتعا و  دزاس و  یم  راومه  ار  یگدنز  لئاسم  اه و  یتخس  راک ، میسقت 

76 ص :

ص 132. ج 101 ، راونالاراحب ، ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َْریَخ  ِِهب  ُهَّللا  ُدیُِری  ٌلُجَر  ْوَأ  ٌدیِهَش  ْوَأ  ٌقیِّدِص  اَّلِإ  َلاَیِْعلا  ُمُدْخَی  َال  ُِّیلَع  اَی  - . 1
َْمل ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َرَظَن  ْنَم  اَْهَیلِإ َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َرَظَن  ًاحاَلَـص  ِِهب  ُدـیُِرت  ٍعِضْوَم  َیلِإ  ٍعِضْوَم  ْنِم  ًاْئیَـش  اَـهِجْوَز  ِْتَیب  ْنِم  ْتَعَفَر  ٍهَأَْرما  اَـمُّیَأ  - . » 2

ص 411. ح 7 ، سلجم 64 ، قودص ،)  ) یلاما ْهبِّذَُعی .»
ص 1095. ج 5 ، هچوک ، باتک  - . 3
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راک میسقت  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ماما  ترضح  هیور  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترـضح 
: دنیامرف یم  نینچ  هناخ  زا  نوریب  هناخ و  رد 

اَم مالسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع اََهل  َنِمَض  ِْتیَْبلا َو  َّمَق  َْزبُْخلا َو  َنیِجَْعلا َو  ِْتیَْبلا َو  َلَمَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍِیلَِعل ْتَنِمَض  مالـسلا ) اهیلع   ) َهَمِطاَف َّنِإ  » 
رب ار  هناخ  تفاظن  نتخپ و  نان  ندرک و  ریمخ  هناخ و  راک  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ِماَعَّطلِاب ؛ یِجَی َء  ْنَأ  ِبَطَْحلا َو  َلَِقث  ِباَْبلا  َْفلَخ  َناَک 

.(1)« دش راد  هدهع  ار  یکاروخ  داوم  مزیه و  ندروآ  هناخ و  نوریب  ياهراک  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفرگ و  هدهع 

ارادم

.(2) دنک یم  زاب  ار  شدوخ  هار  بآ ،

(. دسر یم  شفده  هب  شزاس  ارادم و  لها  مدآ  )

.دـمآ دـهاوخ  شیپ  اه  هقیلـس  فالتخا  كرتشم  یگدـنز  رد  هاوخان  هاوخ  .تسا  قشاع  ناسنا  ود  یقـالت  لـحم  ییوشاـنز ، یگدـنز 
.تسا ارادم  یمرن و  قفر و  لئاسم ، لح  يارب  دیلک  نیرتهب  ور  نیازا 

یشوخ فطل  ینابز و  نیریش  هب 

(3) یشِک ییوم  هب  یلیپ  یناوت 

: دنیامرف یم  شرسمه  اب  درم  يارادم  لمحت و  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نایعیش  ياوشیپ  نیمجنپ 

77 ص :

ص 171. ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  - . 1
ص 10. ج 1 ، ادخهد ، مکحو  لاثما  - . 2

.يدعس - . 3
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.(1)« دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  هتفای و  تاجن  منهج  زا  دنک ، لمحت  ار  شنز  ِراوگان  هملک  کی  سکره  »

ابیز بوخ و  ار  وا  زیچ  همه  یقـشاع  نوچ  دراوم ، يرایـسب  رد  میدنبب ؛ وا  ياه  فعـض  بویع و  رب  مشچ  مینک و  رادم  نامرـسمه  اب 
، رـسمه اب  ندرک  ارادـم  زا  فدـه  هک  تسا  یعیبط  .مینیبب  هتفرگرارق  هک  یتیعـضو  رد  ار  وا  میراذـگب و  يو  ياج  هب  ار  دوخ  .مینیبب 

یخرب هیجوت  بجوم  رـسمه  اب  ندرک  ارادم  رگا  ور  نیازا  .تسا  هداوناخ  ندش  رت  مرگ  یگدنز و  تیریدم  رت  شیب  هچ  ره  تیقفوم 
: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماما.دوش  یمن  هیصوت  تروص  نیا  رد  دشاب  رسمه  ياجبان  تسردان و  ياهراک 

ترشاعم یکین  هب  وا  اب  نک و  ارادم  ترسمه  اب  لاح  همه  رد  هشیمه و  کُْشیَع ؛ َوُفْصَیَف  اََهل  َهَبْحُّصلا  ِنِسْحَأ  ٍلاَح َو  ِّلُک  یَلَع  اَهِراَدَف  »
.(2)« دوش از  حرف  افصاب و  تا  یگدنز  ات  امن 

، يزرو هنیک  زا  زیهرپ  تینما ، شمارآ و  ساسحا  اه ، شنت  شهاک  یگدـنز ، نایرج  ندـش  ناـسآ  هب  ناوت  یم  ندرک  رادـم  راـثآ  زا 
.(3) درب مان  تیقفوم ...، هقالع ، تبحم و  موادت 

78 ص :

ص 216. قالخالا ، مراکم  َهَّنَْجلا .» َُهل  َبَجْوَأ  ِراَّنلا َو  َنِم  ُهَتَبَقَر  ُهَّللا  َقَتْعَأ  ًهَدِحاَو  ًهَِملَک  َْول  ِِهتَأَْرما َو  ِنِم  َلَمَتْحا  ِنَم  - . » 1
ص 392. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - . 2

ات 4997. ثیدح 4975  ملکلا ، ررد  مکِحلاررغ و  فینصت  - . 3
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اج هب  عقوت 

تسا هتسیاش  زین  رسمه  تسا  يداصتقا  يانگنت  رد  رهوش  هک  یماگنه  .میشاب  هتـشاد  راظتنا  عقوت و  يو  زا  نامرـسمه  ناوت  دح و  رد 
.دنک یشوپ  مشچ  يرورضریغ  مزاول  زا  دنک و  تاعارم 

: دیامرف یم  رسمه  زا  تسردان  اج و  یب  عقوت  موش  ياهدمایپ  راثآ و  هب  هراشا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

، دراد او  تـسوا  تقاـط  قوـف  درادــن و  ار  شماـجنا  ناوـت  هـک  يراـک  رب  ار  وا  دــنکن و  تاــعارم  ار  شرهوـش  لاــح  هـک  ینز  ره  »
يو ریگ  نابیرگ  یهلا  بضغ  مشخ و  هک  درک  دهاوخ  رادید  یلاح  رد  ار  دنوادخ  دریذپ و  یمن  زا  ار  يا  هنـسح  چـیه  شراگدرورپ 

.(1)« تسا

تیاهن راوگرزب  ود  نآ  .تسا  زومآ  تربع  ایوگ و  رایـسب  هنومن  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدـنز 
هب .دنتـشادن  ینادنچ  تساوخرد  مه  زا  دندوب و  عناق  یگدـنز  تاناکما  نیرتمک  هب  .دنتـشاد  یم  زاربا  رگیدـکی  هب  ار  مارتحا  بدا و 

.دنتشاد مرش  دننک  راداو  یفیلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  رسمه  هکنیا  زا  راوگرزب  ود  نیا  ببس ، نیمه 

هک ناشرسمه  لاؤس  هب  خساپ  رد  ناشراوگرزب ، رسمه  اب  ناشراتفر  عون  زا  یشرازگ  نایب  نمض  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح 
: دیامرف یم  يدرکن ، تساوخرد  نم  زا  ارچ 

79 ص :

َوُه َّلَج َو  َّزَع َو  َهَّللا  یَْقلَت  ًهَنَـسَح َو  اَْهنِم  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  ُقیُِطی  َال  اَم  ِْهیَلَع َو  ُرِدـْقَی  اـَل  اَـم  یَلَع  ُْهتَلَمَح  اَـهِجْوَِزب َو  ُْقفْرَت  َْمل  ٍهَأَْرما  اَـمُّیَأ  - . » 1
ص 16. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  ُناَبْضَغ .» اَْهیَلَع 
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زا هک  مراد  مرـش  مراگدرورپ  زا  نم  ، نسحلا ابا  ای  ْهیَلَع ؛ ُرِدْقَت  َال  اَم  َکَسْفَن  َفِّلَُکت  ْنَأ  یَِهلِإ  ْنِم  ِییْحَتْـسََأل  یِّنِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف : »
.(1)« مشاب هتشاد  راظتنا  تناوت  زا  رتشیب  وت 

حور نتـشاد  دزاـس ، یم  عناـق  یـضار و  كدـنا  یتـح  ياـه  هتـشاد  هب  تبـسن  ار  وا  هدرک و  يدـنلب  حور  ياراد  ار  ناـسنا  هک  يزیچ 
عقاوم رد  زج  اـت  دـهد  یمن  هزاـجا  دوخ  هب  ناـسنا  هدـشدودحم و  ناـسنا  عقوت  حطـس  تروص  نیا  رد  .تسا  تعاـنق  يدـنمتیاضر و 

هـشیمه دنراد ، ًامئاد  هک  يرطاخ  تیاضر  سح  ِلیلد  هب  اه ، ناسنا  عون  نیا  .دیامن  اضاقت  تساوخرد و  نارگید  زا  مزال ، يرورض و 
نینچ شدنزرف  هب  میکح  نامقل  ياه  شرافـس  زا  .دنرب  یم  تذل  نارگید  اب  یگدـنز  زا  هتـشاد و  رمع  نارذـگ  یـصاخ  شمارآ  رد 

: تسا هدش  لقن 

.(2)« دوش افصاب  تا  یگدنز  ات  شاب  عناق  تسا ، هدرک  وت  تمسق  ادخ  هچنآ  هب  کُْشیَع ؛ ُفِصَی  ََکل  ِهَّللا  ِمْسَِقب  ْعَْنقا  »

رسمه نخس  هب  نداد  شوگ 

ياه نداد  خساپ  رس و  نداد  ناکت  اب  زیمآ ، تبحم  هاگن  اب  داش و  يا  هرهچ  نداد  ناشن  اب  دیاب  رـسمه  نانخـس  هب  بوخ  نداد  شوگ 
دننامه .تسا  نداد  شوگ  هب  امش  قایتشا  قوذ و  رگناشن  هک  دیربب  راک  هب  ار  یتاملک  تسا  بوخ  .دشاب  هارمه  اج  هب 

80 ص :

ص 103. ج 37 ، راونالاراِحب ، - . 1

ص 420. ج 13 ، راونالاراحب ، - . 2
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.دیهد یم  شوگ  یبوخ  هب  امش  دهد  ناشن  هک  دیسرپب  یتالاؤس  رسمه  تبحص  نیح  رد  یچ ،)؟ هگید  بیجع ! ًاعقاو ! بلاج ! هچ  )

مامت ینز ! یم  فرح  ردـقچ   ) هدـننک لسک  هک  یتاملک  ندرب  راـک  هب  نویزیولت ، ياـشامت  ینفلت ، ساـمت  زا  نداد  شوگ  ماـگنه  رد 
.دناسرب نایاپ  هب  ار  شنخس  ًالماک  نامرسمه  میهدب  هزاجا  .دیزیهرپب  ندز  سدح  یناوخ و  نهذ  زا  .دوش  زیهرپ  دشن )!

هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدوب  دوخ  بطاـخم  هب  نداد  شوگ  بوخ  ادـخ  لوسر  بلاـج  زراـب و  ياـه  یگژیو  زا 
: دیامرف یم  مالسلا )

.(1)« دسرب نایاپ  هب  شنخس  ات  دنداد  یم  شوگ  وا  هب  تفگ ، یم  نخس  هلآ }) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  } هک یسک  »

لمحت دنمدرد ، هلان  يوکش و  هب  ندرپس  شوگ  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییاقآ  يراوگرزب و  زا  :» دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 
.(2)« دشاب هتشاد  ربص  و 

هداوناخ و رد  رگا  دوش و  یم  ییاقآ  يرورـس و  هیام  نارگید  هب  نداد  شوگ  بوخ  هک  دراد  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ینارون  مالک  نیا 
.دراد یم  هگن  یمیمص  مرگ و  ار  هداوناخ  نوناک  دشاب ، رسمه  نانخس  هب  تبسن  هژیو  هب 

: دیامرف یم  نارگید  مالک  عطق  شهوکن  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

81 ص :

ص 83. رابخالا ، یناعم  َغَْرفَی .» یّتح  َُهل  اُوتَْصنَا  َمَّلَکَت ، ْنَم  - . » 1
ح 10362. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  فوُْهلَْملا .» يَوْکَش  ِعاَِمتْسِال  ُْربَّصلا  ِدَدْؤُّسلا  َنِم  - . » 2
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نتفگ نخـس  لاح  رد  هک  ار  شناملـسم  ردارب  مالک  سک  ره  ُهَهْجَو ؛ َشَدَـخ  اَمَّنَأَکَف  ِِهثیِدَـح  ِیف  ِمِّلَکَتُْملا  ِِملْـسُْملا  ِهیِخَأـِل  َضَرَع  ْنَم  »
.(1)« تسا هدیشارخ  ار  وا  يور  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  عطق  .تسا 

شوگ میاه  فرح  هب  هک  مرکـشتم  : » دوش هتفگ  نینچ  شیوخ  رـسمه  قیوشت  تیوقت و  يارب  تسا  رتهب  تبحـص  ندش  مامت  زا  سپ 
اب ار  اه  فرح  نیا  دیاب  «، » مراد يرتهب  ساسحا  الاح  «، » تسا هدش  رتهب  ملاح  کنیا  متشاد ، نتفگ  يارب  يدایز  ياه  فرح  «، » يداد

.(2)« مرکشتم وت  زا  منزب ، ار  مفرح  ات  يدرک  کمک  هک  نیا  زا  «، » متشاذگ یم  نایم  رد  وت 

یگتسارآ

هقالع قشع و  تفلا ، سنا ، بجوم  رهوش ، نز و  رد  ینماد  كاپ  تفع و  رب  نوزفا  ناوناـب ، رد  مه  ناـیاقآ  رد  مه  ییاـبیز  شیارآ و 
تسا یپیت  شوخ  یلگشوخ و  لابند  هب  ناسنا  تاذ  تسا و  یمدآ  ترطف  ءزج  ییابیز  هب  هقالع  .دوش  یم  رگیدکی  هب  نارسمه  رتشیب 
رـسمه يولج  يرهاظ  عضو  نیرتهب  اب  دیاب  نارـسمه  ور  نیازا  .دراد  لیم  هقالع و  دشاب  بترم  هتـسارآ و  هک  سک  ره  هچ و  ره  هب  و 

.دنوش رهاظ  دوخ 

زا یکی  هب  باطخ  ناشیا ، ندوب  هدـیلوژ  ناشنارـسمه و  یخرب  یگتخیر  مهرد  شهوکن  نمـض  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
: دومرف یم  ناشیا 

82 ص :

ص 660. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
ص 234. رادیاپ ، قشع  يرامعم  - . 2
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ارچ تـسا و  هدـش  دیفـس  تمـشچ  همرـس ، ندیـشکن  رثا  رد  مـنیب و  یم  وـم  هدـیلوژ  ار  وـت  ارچ  َءاَْتلَـس ؛ َءاَـهْرَم  َءاَثْعَـش  ِكاَرَأ  ِیل  اَـم  »
.(2) »؟ ینک یمن   (1) باضخ

، موش ناتیادف  متفگ : .تسا  هدش  گنر  ناشفیرش  نساحم  مدید  مدش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رادید  هب  دیوگ  یـصخش 
: دومرف ترضح  دیدرک ! گنر )  ) باضخ زین  امش 

وت ایآ  دیازفا ؟ یم  شنارسمه  ینماد  كاپ  تفع و  رب  رهوش  ندرک  باضخ  دیناد  یمن  ایآ  .دراد  باوث  نساحم  ندرک  گنر  يرآ ، »
: متفگ دشاب ؟ يدوب ، هدـید  شندرک  كرت  ماگنه  نیازا و  شیپ  هک  هنوگ  نامه  وا  يوش ، یم  دراو  ترـسمه  رب  یتقو  يراد  تسود 

.(3)« .تسا نینچ  زین  ترسمه  دومرف : ترضح  .هن 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نینچمه 

.(4)« .دننیبب هتسارآ  هنوگ  نآ  ار  اه  نز  دنراد  تسود  اهدرم  هک  دننیبب  هتسارآ  هنوگ  نامه  ار  اهدرم  دنراد  تسود  اه  نز  »

: دندومرف ترضح  دیا ! هدرک  باضخ  امش  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  یصخش 

83 ص :

.تسا انَح  ریظن  يداوم  اب  اپو  تسد  زین  تروصورس و  يوم  ندرک  گنر  باضِخ ، - . 1
باب 124. ص 174 ، ج 42 ، راونالاراحب ، - . 2

َْتبَضَتْخا ِدَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  َبَضَتْخا  ِدَق  َوُه  اَذِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ِِّیِنئاَدَْملا  َناَوْرَذ  ْنَع  - . 3
ِْلثِم یَلَع  اَهَْتیَأَرَف  َِکلْهَأ  یَلَع  َْتلَخَد  اَذِإ  َکَّنَأ  َكُّرُـسَی  ِءاَسِّنلا َأ  ِهَّفِع  ِیف  ُدیِزَت  َهَِئیْهَّتلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  ًارْجََأل َأ  ِباَضِْخلا  ِیف  َنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف 

ص 79. قالخالا ، مراکم  .كاَذ  َوُه  َلاَق  َال  ُْتُلق  َلاَق  ٍهَِئیْهَت  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  اَذِإ  ِْهیَلَع  َكاَرَت  اَم 
مراکم «. ِهَنیِّزلا َنِم  َءاَسِّنلا  ِهِیف  يَرَی  ْنَأ  ُلُجَّرلا  ُّبُِحی  اَم  ِْلثِم  ِیف  َلُجَّرلا  َْنیَرَی  ْنَأ  َْنِببُْحی  ُءاَسِّنلا  َلاَق : مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  - . » 4

ص 80. قالخالا ،
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، هنوگ نامه  ار  وت  دراد  تسود  ترـسمه )  ) نز دراد ؟ باوث  باضخ  هک  یناد  یمن  ایآ  .مدرک  باضخ  همـسَو  هایگ  انح و  اب  يرآ ، »
هدش هدولآ  ناشتفع  نماد  نانز  زا  يرایسب  کش  نودب  ینیبب ، هتسارآ  هنوگ ، نامه  ار  وا  يراد  تسود  وت  هک  دننیبب  هتـسارآ  هدامآ و 
ناـنآ يارب  ار  دوخ  ناـشنارهوش  هکنیا  زج  تسین  يزیچ  روجف  دـسافم و  هب  ناشندـش  هدولآ  فاـفع و  هریاد  زا  ناـنآ  جورخ  تلع  و 

.(1)« .دنتسارآ رتمک 

ینیشنمه

بجع تسین  نیا  دیآ و  یم  وت  يوب  مدوخ  زا 

(2) وب دریگ  یهن ، کشُم  اب  لُگ و  اب  ار  هچ  ره 

هک ياه  تمحر  تمحز و  اه ، یکین  اه ، یبوخ  زا  هسلج  نآ  رد  .دیهد  رارق  یگدـنز  رمتـسم  ياه  همانرب  ءزج  ار  يزاس  كاپ  هسلج 
نآ زا  حرطم و  ار  هدـش  ترودـک  یتحاراـن و  ثعاـب  هـتفه  لوـط  رد  هـک  یلئاـسم  دـینک و  رکـشت  ریدـقت و  هداد  ماـجنا  امــش  يارب 

کچوک لئاسم  نیمه  تسا  نکمم  هکارچ  دنامب  یقاب  باوج  نودب  يا  هلئـسم  دـیراذگن  .دـینکزاب  ار  اه  نآ  هرگ  ای  یهاوخرذـع و 
: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  اه  یبوخ  ربمایپ  .دوش  ترودک  زا  یهوک  هب  لیدبت 

84 ص :

اَهَّنِإ ًارْجََأل  َِکلَذ  ِیف  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  ِمَتَْکلا َأ  ِءاَّنِْحلِاب َو  ْمَعَن  َلاَق  َْتبَضَخ  مالسلا ) هیلع   ) یَـسُوم ِْنب  ِِّیلَِعل  ُْتُلق  َلاَق : ٍمْهَج  ِْنب  ِنَسَْحلا  - . َ 1
َّنُهَجَرْخَأ اَم  ِروُجُْفلا  َیلِإ  ِفاَفَْعلا  َنِم  ٌءاَِسن  َنْجَرَخ  ْدََـقل  ِهَِئیْهَّتلا َو  ِیف  َهَأْرَْملا  ِینْعَی  اَْهنِم  يَرَت  ْنَأ  ُّبُِحت  يِذَّلا  َْلثِم  َْکنِم  يَرَت  ْنَأ  ُّبُِحت 

ص 81. قالخالا ، مراکم  .َّنِهِجاَوْزَأ  ِؤُّیَهَت  ُهَِّلق  اَّلِإ 
.یناغرف فیس  - . 2
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یلاعتم دنوادخ  دزن  شدنزرف ، نز و  دزن  درم  نتسشن  اَذَه ؛ يِدِجْـسَم  ِیف  ٍفاَِکتْعا  ِنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِِهلاَیِع  َْدنِع  ِءْرَْملا  ُسُولُج  »
.(1)« تسا رت  بوبحم  نم  دجسم  نیا  رد  فاکتعا  زا 

.تسا راذگریثأت  دـیفم و  رایـسب  دنـشاب  دـلب  ار  ینیـشن  مه  ياهدرگـش  نونف و  رگا  هژیو  هب  نیفرط ، يارب  رـسمه  اب  ینیـشن  مه  ًاساسا 
هداوناخ و هب  طوبرم  بتک  عبانم و  یخرب  رد  هک  یتبحـص  مه  ینیـشن و  مه  يارب  يراـتفگ  يراـتفر و  نونف  اـه و  شور  نیا  هعلاـطم 

.دوش یم  هیصوت  ناوج  نارسمه  يارب  تدش  هب  تسا ، هدش  يروآ  عمج  نارسمه 

راتفر رد  بدا 

.(2) درخ یم  ار  زیچ  همه  یلو  درادن  یجرخ  بدا 

یقالخا لیاضف  دوجو  ناشن  تسرد و  تیبرت  هجیتن  بدا  .تسا  هداوناخ  ياه  هیاپ  لوصا و  زا  یگداوناخ  یگدـنز  رد  بدا  تیاـعر 
مهاب هاگ  چـیه  بدااب  نارـسمه  .تسوا  تکازن  بدا و  نیمه  ناسنا ، تیـصخش  هرابرد  دارفا  تواـضق  يارب  صخاـش  نیرترب  .تسا 
بقل کین و  ياه  ماناب  ار  رگیدمه  ناشیا  .دنیوج  یم  يرود  دنـسپان  کیکر و  ياه  هژاو  ندرب  راک  هب  زا  دننک و  یمن  يرگـشاخرپ 

یثیدح یخیرات و  نوتم  رد  .دننک  یم  ظفح  ار  هداوناخ  دوخ و  میرح  دنز و  یم  ادص  هتسیاش  ياه 

85 ص :

ص 122. ج 2 ، مارو ، هعومجم  - . 1
ص 73. يراینمهب ، همان  ناتساد  - . 2
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دوب هداد  هیدـه  ار  یلگ  هتـسد  ناشیا  هب  هک  يزینک  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  هنامیرک  هنابدؤم و  دروخرب  هرابرد 
: تسا هدش  لقن  نینچ 

نیا لـیلد  يدازآ ! ادـخ  هاررد  وت  دومرف : وا  هب  ماـما  .درک  میدـقت  ناـشیا  هب  یلگ  هتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  نازینک  زا  یکی  »
مارتحا نوچ  و  : » دیوگ یم  میرک } نآرق  رد   } هک اجنآ  تسا ، هتخومآ  بدا  هنوگ ] نیا   ] ار ام  دنوادخ ، دومرف : .مدیـسرپ  ار  ناشراک 

.(1) !« دوب وا  يدازآ  وا ، هیده  زا  رتهب  و  دییوگ » خساپ  نآ ، زا  رتهب  هب  دیدُش ،

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نینچمه 

شناد و زا  ار  دوخ  هداوناخ  هراومه  نمؤم  اعیِمَج ؛ َهَّنَْجلا  ُمُهَلِخُْدی  یَّتَح  َِحلاَّصلا  َبَدَْألا  َْملِْعلا َو  ِِهْتَیب  َلْهَأ  ُثِرُوی  ُنِمْؤُْملا  ُْدبَْعلا  ُلاَزَی  َال  »
.(2)« .دنک تشهب  دراو  ار  نانآ  همه  ات  دزاس  یم  دنم  هرهب  هتسیاش  بدا 

بدا و میرح  نتفرگ  هدیدان  بادآ و  نتـشاذگ  اپ  ریز  بجوم  دیابن  نارـسمه  یمیمـص  کیدزن و  طابترا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
.دوش مارتحا 

ندمآ هناخ  هب  رپ  تسد 

دوش یم  نغور  گنس  تبحم  زا 

دوش یم  نهآ  موم  تبحم  یب 

86 ص :

اذِإ  » َلاَقَف َیلاَعَت  ُهَّللا  اََنبَّدَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل  ُْتلُقَف  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٌهَّرُح  ِْتنَأ  اََـهل  َلاَـقَف  ٍناَْـحیَر  ِهَقاَِـطب  ِِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ٌهَیِراَـج  ْتَّیَح  - . » 1
ص 18. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  اَُهقاَتْعِإ .» اَْهنِم  َنَسْحَأ  َناَک  َو  { 85/ ءاسن «} اْهنِم َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح 

ص 82. ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  - . 2
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دوش یم  يداش  نزُح  تبحم  زا 

(1) دوش یم  يداه  لوغ  تبحم  زو 

هناخ زا  نوریب  رد  درم  شالت  یعس و  راک  نیا  همزال  دراد و  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يراتفر  ءزج  نتشگرب  هناخ  هب  رپ  تسد 
لوسر.ددرگ داش  رـسمه  بلق  لد و  دـیرخ  نیرت  کچوک  اب  اسب  هچ  تسا و  هداوناـخ  ندرک  لاحـشوخ  راـتفر  نیا  زا  فدـه  .تسا 

: دیامرف یم  عوضوم  نیا  تیمها  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

شا هداوناخ  يارب  دشاب و  هتـشاد  شنیتسآ  رد  يزیچ  ددرگ  یمرب  رازاب  زا  یتقو  هک  دراد  تسود  ار  يا  هدنب  قالخا  لجوزع  يادخ  »
.(2)« .دنک یم  تاهابم  کئالم  رب  هدنب ، نآ  هلیسو  هب  دنوادخ ، هک  دزاس  لاح  شوخ  نآ  اب  ار  نانآ  دروایب و 

هقردب لابقتسا و 

دوش یم  یشون  شین  تبحم  زا 

دوش یم  یشوم  ریش  تبحم  زو 

دوش یم  تحص  مقُس  تبحم  زا 

(3) دوش یم  تمحر  رهق  تبحم  زو 

هب هجوت  نآ  همزال  هک  تسا ؛ ندرک  هقردـب  زاوشیپ و  رـسمه ، جورخ  ای  دورو  ماـگنه  هب  قشع ، زاربا  یلمع  ياـه  شور  نیرتاـبیز  زا 
.تسا رسمه  شزرا  تیصخش و 

: دنیامرف یم  اویش  ینایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

87 ص :

.يولوم - . 1
«. هکئالملا هب  هللا  یهابیف  هب  اوحرفیف  هلایعل  همُک  یف  آئیش  ذخایف  هقوس  نم  فرـصنا  اذا  هقلخ  نم  لجرلا  بحیل  لج  وزع  هللا  نإ  - . » 2

ص 208. ییوشانز ، تیاضر  زا  لقن  هب  ص 168 . ج 1 ، سودرفلا ،
.يولوم - . 3
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رد يولج  ات  هناخ ؛ هب  درم  دورو  ماگنه  هب  تسا  نآ  نز  رب  درم  قح  ِِهب ؛ َبِّحَُرتَف  اَِهْتَیب  ِبَاب  َْدنِع  ُهَِلبْقَتْسَت  ْنَأ   ... ِهَأْرَْملا یَلَع  ِلُجَّرلا  ُقَح  »
.(1)« دیوگب دمآ  شوخ  وا  هب  دورب و  وا  لابقتسا  هب 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسا  مرکم  لوسر  كرابم  نابز  زا  رسمه  طسوت  رسمه  هقردب  لابقتسا و  تاکرب  هرابرد  یخیرات  عبانم  رد 

نامز دیآ و  یم  مزاوشیپ  هب  هناخ  هب  مدورو  ماگنه  هک  مراد  يرسمه  درک : هضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تمدخ  يدرم 
قزر و يارب  وت  هودنا  رگا  تسیچ ؟ زا  وت  ینارگن  : » دیوگ یم  دنیب  یم  نیگهودنا  ارم  هاگره  .دنک  یم  یهارمه  هقردـب و  ارم  جورخ 

هودـناهتبلا ، ) یـشیوخ ترخآ  نارگن  رگا  تسا و  هتفریذـپ  ار  نآ  كرادـت  دـنوادخ )  ) وت ریغ  هکارچ  شابم ؛ نارگن  هک  تسا  يزور 
دنوادخ کش  یب  : » دندومرف درم  نآ  هب  باطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـیازفیب .» وت  هودـنا  رب  دـنوادخ  تسا ) یکرابم 

.(2)« .دراد ار  ادهش  شاداپ  فصن  اب  ربارب  يرجا  تسا و  دنوادخ  نارازگراک  زا  یکی  وت  رسمه  دراد و  ینارازگراک 

هک يا  هنوگ  هب  .دـنک  یم  رت  قیمع  رت و  شیب  ار  هداوناخ  هناخ و  هب  ناشیا  هقالع  درم و  نز و  زیمآ  تبحم  هطبار  لمع ، نیا  رارمتـسا 
هب هناخ  زا  نوریب  هاتوک  یتدم  يارب  یتقو 

88 ص :

ص 214. قالخالا ، مراکم  - . 1
ِیْنتَأَر اَذِإ  ِیْنتَعَّیَـش َو  ُتْجَرَخ  اَذِإ  ِیْنتَّقَلَت َو  ُْتلَخَد  اَذِإ  ًهَجْوَز  ِیل  َّنِإ  َلاَـقَف  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُـسَر  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  - . 2

َلاَقَف ًاّمَه  ُهَّللا  َكَداَزَف  َِکتَرِخآ  ِْرمَِأب  ُّمَتْهَت  َْتنُک  ْنِإ  َكُْریَغ َو  ِِهب  ََکل  َلَّفَکَت  ْدَـقَف  َکـِقْزِِرل  ُّمَتْهَت  َْتنُک  ْنِإ  َکُّمُِهی  اَـم  َْتلاَـق  ًاـموُمْهَم 
ص ج 3 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  باـتک  .ِدـیِهَّشلا  ِرْجَأ  ُفِْصن  اََـهل  ِِهلاَّمُع  ْنِم  ِهِذَـه  اـًلاَّمُع َو  ِهَِّلل  َّنِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر 

.389
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دریگ و مارآ  هداوناخ  ياضعا  رگید  رـسمه و  راـنک  رد  اـت  تسا  هناـخ  هب  تشگزاـب  ددـصرد  رتدوز  هچ  ره  دـشاب ، مرگرـس  يراـک 
.دنک اوق  دیدجت 

: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  هلمجزا  دنا  هدرمش  يرایسب  يراثآ  هقردب  زاوشیپ و  يارب 

؛ یگدنز هب  نارسمه  رتشیب  یگتسب  لد  نارسمه ، رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  یناور ، یحور و  ياه  یگتسخ  اه و  جنر  عاونا  زا  تاجن 
يدونـشخ و نارـسمه و  هناقـشاع  طباور  قیمعت  شیازفا و  هدیدنـسپ ، راتفر  نیا  زا  نادـنزرف  نتفرگ  وگلا  هداوناـخ ، ناـینب  ماکحتـسا 

...و دنوادخ  يدنماضر 

اه هتساوخ  تیریدم 

(1) زیتودنت وشم  شتآ  وچ  یکاخ ، وت 

نارـسمه تسا  مزال  ور  نیازا  .تسا  نارگید  قوقح  تیاعر  دراد  تیمها  هچنآ  و  دراد ؛ رایـسب  ياه  بیـشن  زارف و  ییوشانز  طـباور 
یقطنم لوقعم و  ياه  هتـساوخ  لابق  رد  دـنرواین و  مشخ  هب  ار  رگیدـکی  هاگ  چـیه  هک  دـننک  تاعارم  ار  لباقتم  مارتحا  بدا و  نانچ 

.دننکن ینامرفان  لباقم ، فرط 

یم شرازگ  نینچ  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  اب  شیوخ  یگدنز  رب  مکاح  ياضف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماما 
ُرُْظنَأ ُْتنُک  ْدََقل  ًاْرمَأ َو  ِیل  ْتَصَع  َال  ِیْنتَبَـضْغَأ َو  َال  ِْهَیلِإ َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَهَـضَبَق  یَّتَح  ٍْرمَأ  یَلَع  اَُهتْهَرْکَأ  َال  اَُهْتبَـضْغَأ َو  اَم  ِهَّللا  َوَف  :» دنک

؛ ُناَزْحَْألا ُموُمُْهلا َو  یِّنَع  ُفِشَْکنَتَف  اَْهَیلِإ 

89 ص :

.یسودرف - . 1
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.متخاسن شراداو  يراک  چیه  رب  مدرکن و  نیگمشخ  يرما  رد  ار  وا  دوب  هدنز  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز هک  ینامز  ات  دنگوس ، دنوادخ  هب 
دوب نانچ  نم  اب  یگدنز  رد  همطاف  درکن  ینامرفان  ارم  يرما  چـیه  رد  تخاسن و  كانمـشخ  هاگ  چـیه  ارم  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف

.(1)« .دش یم  كاپ  مبلق  زا  اه  هصغ  اه و  مغ  همه  .مدرک  یم  هاگن  شکرابم  هرهچ  هب  یتقو  هک 

هصغ مغ و  عفر 

همطاف ترـضح  یناگدنز  هجوت ي  بلاج  هدنزرا و  تاکن  زا  .تسا  تبحم  زاربا  یعون  دوخ  نتـشاد  داش  بسانم و  دروخرب  هرهچ و 
ترضح راتفر  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  تسا ؛ هتکن  نیمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  اب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ( مالسلا اهیلع   ) ارهز

یم هاگن  شکرابم  هرهچ  هب  یتقو  هک  دوب  نانچ  نم  اب  یگدـنز  رد  همطاف  ُناَزْحَْألا ؛ ُموُمُْهلا َو  یِّنَع  ُفِشَْکنَتَف  اَْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  «َو 
.(2)« .دش یم  كاپ  مبلق  زا  اه  هصغ  اه و  مغ  همه  .مدرک 

: دنا هتشاد  نایب  نینچ  هلئسم  نیا  تیمها  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نینچمه 

90 ص :

ص 134. ج 43 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 363. ج 1 ، همغلا ، فشک  - . 2
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رـسارس درگن  یم  وا  هب  هاگره  هک  تسا  هدرواین  تسد  هب  ناملـسم  يرـسمه  زا  رتالاو  رترب و  يا  هدیاف  مالـسا  زا  سپ  ناملـسم  درم  »
.(1)« ددرگ یم  زیربل  رورس  يداش و  زا  شدوجو 

يارب ْهتَّرَس ؛ اَهآَر  اَذِإ  ٍهَِحلاَص  ٍهَجْوَز  ْنِم  ًاْریَخ  ًهَِدئاَف  ٌْدبَع  َداَفَأ  اَم  :» دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اه  ینابرهم  ماما  هرخالاب  و 
.(2)« ددرگ داش  دنیبب ، ار  وا  شرهوش  هاگره  هک  تسین  هتسیاش  نز  زا  رتهب  زیچ  چیه  درم 

سسجت مدع 

تفر تایئزج  مامت  تسین  يزاین  .دـینک  یـشوپ  مشچ  ناترـسمه  زا  تـالاؤس  یخرب  زا  دیـشاب  هتـشاد  یـشوخ  یناگدـنز  هکنیا  يارب 
یتلاخد نآ  رد  صخـش  هک  دهد  یم  يور  ییاهدادخر  یناسنا  ره  يارب  .دـینک  ییوجزاب  دریگب و  نیب  هرذ  ریز  ار  ناترـسمه  دـمآو 

.رگید لکشم  اهدص  ...و  نفلت  یشوگ  یبارخ  ندیسر ، رید  ندنام و  کیفارت  تشپ  .درادن 

ار نفلت  ارچ  یتشاد ؟ هقالع  یـسک  هچ  هب  نم  اب  جاودزا  زا  لبق  یتشاد ؟ يراگتـساوخ  اـت  دـنچ  ترداـم ؟ اـی  يراد  تسود  رتشیب  ارم 
، ...و يدادن ؟ ار  ترهاوخ  باوج  ارچ  يدرک ؟ جرخ  لوپ  ردقچ  یباوخ ؟ یم  ردق  نیا  ارچ  يدمآ ؟ رید  ارچ  يدادن ؟ باوج 

91 ص :

ص 327. ج 5 ، یفاکلا ، «. اَْهَیلِإ َرَظَن  اَذِإ  هُّرُسَت  ٍهَِملْسُم  ٍهَجْوَز  ْنِم  َلَْضفَأ  ِماَلْسِْإلا  َدَْعب  ًهَِدئاَف  ٌِملْسُم  ٌؤُْرما  َداَفَتْسا  اَم  - . » 1
ص 327. ج 5 ، نامه ، - . 2
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.ددرگ یم  هداوناخ  یماکداش  یتخبشوخ و  عنام  دیرب و  یم  نیب  زا  رسمه  هب  ار  دوخ  هقالع  قشع و  تالاؤس  زا  هتسد  نیا  اب 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  دیجم  نآرق 

يارب رگا  هک  دیـسرپن  ییاهزیچ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مُکْؤُسَت ؛ ْمَُکل  َدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
(1) «. دنک یم  تحاران  ارامش  .ددرگ  راکشآ  امش 

92 ص :

.101/ هدئام - . 1
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میقتسمریغ يزرو  تبحم  مود : شخب 

هراشا

93 ص :
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راتفر هنوگ ي  رهاظ و  .میهد  یم  ماجنا  میراد  هقالع  ناشیا  هب  هک  يدارفا  هب  تبسن  ار  ییاهراتفر  ام  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دایز  دیاش 
لکـش أـشنم  دوش ، یـسررب  لـیلحت و  یبوخ  هب  رگا  اـما  دوش ؛ تشادرب  نآ  زا  يزیمآ  تبحم  ماـیپ  میقتـسم  روط  هب  هک  تسین  يروط 

راـثیا و یـسک ، زا  ندرک  عاـفد  ًـالثم  دراد ؛ وا  هـب  تبـسن  ناـسنا  هـک  تـسا  يا  هـقلع  تـبحم و  يرگید  هـب  تبـسن  راـتفر  نآ  يریگ 
فرط هب  بستنم  دارفا  نایفارطا و  هب  نتشاذگ  مارتحا  وربآ ، ای  لام و  ندرک  هنیزه  تشذگ ، وفع و  يرگید ، عفن  هب  یگتـشذگدوخزا 
لباقم فرط  هب  هقالع  قشع و  نآ  ماجنا  يریگ و  لکش  أشنم  هک  تسا  يرگید  هب  تبـسن  ناسنا  راتفر  زا  يدراوم  نآ ، ریاظن  لباقم و 
تارثا ياراد  هکلب  دراد ، ار  مایپ  نامه  اهنت  هن  نارـسمه ، هژیو  هب  هداوناخ  ياـضعا  ناـیم  هداوناـخ  رد  ینیفرط  طاـبترا  عون  نیا  .تسا 

: مینک یم  هراشا  اهراتفر  عون  نیا  زا  يدراوم  هب  تمسق  نیا  رد  .تسا  يرت  قیمع  رتشیب و  رایسب  زیمآ  تبحم 

ندرک مالس 

.(1) مالک هگنآ  مالس  ربمغیپ  تفگ 

.(2) تسا دنوادخ  ياه  مان  زا  یمان  مالس  مالسلا ، ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  نایب  هب 

94 ص :

.يولوم - . 1
هیلع  ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َّدَرَف  ِهاَلَّصلا  ِیف  َوُه  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ٌراَّمَع  َمَّلَس  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  - . 2

.ق ج  1413 مود ، پاچ : مق ، هیقفلا -  هرضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا   ) .لَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  ٌمْسا  َماَلَّسلا  َنِإ  مالـسلا )
ار نآ  سپ  تسا ، لاعتم  يادـخ  ياه  مان  زا  یکی  مالـس ، ْمُکَْنَیب ؛ ُهوُْشفَأَف  ِهَّللا  ِءاَمْـسَأ  ْنِم  ٌمْسا  َماَـلَّسلا  َنِإ  دـندومرف : زین  ص 368 ) 1 ؛

ص 363. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  .دیهد  جاور  دوخ  نایم 
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ندرک شک  شیپ  رگیدمه و  هب  ندرک  مالس  اب  نارـسمه  .مینک  یم  میدقت  ار  تیمیمـص  افـص و  حلـص و  زاغآرـس  ندرک ، مالـس  اب 
.تشاد دنهاوخ  رگیدکی  لابق  رد  ار  مارتحا  مارکا و  هویش  نیرتهب  نیقی  هب  زغمرپ ، ییاعد  نینچ  سدقم و  یمالک  نینچ 

هداوناخ هب  دـیاب  دوش  یم  دراو  دوخ  لزنم  هب  امـش  زا  یکی  هاگره  :» دـیامرف یم  ایوگ  ینایب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ماـما 
.(1) (« هناخ لها   ) امش رب  دورد  مالس و  « مُْکیَلَع ُماَلَّسلا  : » دیوگب دنک و  مالس  شا 

: دنیامرف یم  هدنزاس  يدومنهر  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) ترضح

هدب تداع  ندرک  مالـس  ییوگ و  فیطل  مرن و  هب  ار  تنابز  َكوُضِْغبُم ؛ َلِقَی  َكوُّبُِحم َو  ُْرثْکَی  ِماَلَّسلا  َلَْذب  ِماَلَْکلا َو  َنِیل  َکَناَِسل  ْدِّوَع  »
(2)« دندرگ كدنا  تنانمشد  دایز و  تناراد  تسود  ات 

زردنا دنپ و 

ینک رطخ  ساسحا  يو  يارب  رگا  هاگنآ  .ینیزگ  یمرب  شیارب  ار  نیرتهب  ینازوس و  یم  لد  شیارب  يرادـب  تسود  ار  یـصخش  رگا 
ماما ترـضح  .داد  یهاوخ  يو  هب  ار  مزال  ياهرادـشه  ای  هداد و  تاجن  نآ  زا  ار  يو  کش  یب  ینیبب ، رطخرد  ار  يو  زا  یتعفنم  ای  و 

: دندومرف دننک ، ظفح  باذع  زا  ار  هداوناخ  دیاب  نادرم  هنوگچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص

95 ص :

ص 262. ج 2 ، لاصخلا ، «. مُْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُلوُقَی  ِهلْهَأ  یَلَع  ْمِّلَُسْیلَف  َُهلِْزنَم  ْمُکُدَحَأ  َلَخَد  اَذِإ  - . » 1
ح 9946. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 2
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نانآ رگا  دیا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  امـش  تروص  نیا  رد  دییامن ، ناش  یهن  تشز  لامعا  زا  دینک و  ناشرما  کین  ياهراک  هب  »
.(1)« دوب دهاوخن  امش  هدهع  رب  دننکن  یهجوت  امش  هیصوت  هب 

: دیامرف یم  یقیقح  ییادخ و  تسود  فیرعت  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

هب ار  وت  هک  تسا  یـسک  وت  ییادـخ  ردارب  داَعَم ؛ ِحاَلْـصِإ  َیلِإ  َکَناَعَأ  ٍداَسَف َو  ْنَع  َكاَهَن  ٍداَـشَر َو  َیلِإ  َكاَدَـه  ْنَم  ِهَّللا  ِیف  َكوُخَأ  »
.(2)« .دنک يرای  ار  وت  داعم ، روما  حالصا  رب  درادزاب و  داسف  زا  ار  وت  دنک ، ییامنهار  تیاده  يوس 

، دیدهت ریقحت ، تمهت ، هنوگره ، زا  یلاخ  ددرگ ؛ تیاعر  زین  نآ  طیارـش  هک  تسا  تبثم  راذگریثأت و  یتروص  رد  زردنا  دـنپ و  هتبلا 
.دراد ییازسب  ریثأت  زردنا  دنپ و  لاقتنا  رد  زین  ینامز  یناکم و  طیارش  تیاعر  .دشاب  دنسپان  باقلا  شنزرس و 

رسمه ناتسود  هب  مارتحا 

هطبار ي هدوب و  سونأم  وا  اب  ینایلاس  رـسمه  ناتـسود  هکارچ  .تسا  رـسمه  هب  هقالع  قشع و  زاربا  یعون  رـسمه ، ناتـسود  هب  مارتحا 
رسمه ناتسود  هب  مارتحا  تیاعر  .تسا  رسمه  هب  مارتحا  اه ، نآ  میرکت  مارتحا و  ور  نیازا  .دنراد  يو  اب  یمیمص 

96 ص :

َّنُهَنوُُرمْأَت َو َلاَـق  َنِهیِقَن  َْفیَک  ( 6/ میرحت « ) ًاراـن ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق   » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ُقِداَّصلا َِلئُـس  - . 1
، هیقفلا هرـضحیال  نم  باتک   ) .ْمُْکیَلَع اَم  ُْمْتیَـضَق  ْدَـقَف  َّنُهوُُمْتیَهَن  َّنُهوُُمتْرَمَأ َو  اَذِإ  َلاَق  َْنلَبْقَی  اَلَف  َّنُهاَْهنَن  َّنُهُُرمَْأن َو  اَّنِإ  َُهل  َلِیق  َّنُهَنْوَْهنَت 

(. ص 443 ج 3 ،
ح 9697. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 2
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رادروخرب ییالاب  تیمها  هاگیاج و  زا  و  دوش ؛ یم  هدـید  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  تمحر  ربماـیپ  هریـس  رد  یبوخ  هب 
.تسا

یتسود طابترا  ناشیا  اب  ( مالسلا اهیلع   ) يربک هجیدخ  ناشرسمه  یگدنز  نامزرد  هک  یناسک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
درک لاؤس  ناشیا  زا  هراب  نیارد  هک  یـصخش  هب  خساپ  رد  ترـضح  هک  يروط  هب  .دنداهن  یم  هژیو  یمارتحا  دنتـشاد ، دـمآو  تفر  و 

: دندومرف نینچ 

هب نامز  نآ  نوچ  نم   ) دمآ یم  نم  شیپ  زین  ( مالـسلا اهیلع   ) هجیدخ یگدـنز  نامز  مالـسلا )) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  تسود   ) وا »
نارگید مارتحا  تبحم و  هب  نداد  خـساپ  هکارچ  مدرک ؛) ار  راک  نیا  زین  نونکا  مدرک ، یم  مارتحا  يو  هب  هجیدـخ  اب  وا  یتسود  ببس 

.(1)« تسا ناسنا  نامیا  هدنهد  ناشن  دوخ 

: تسا هدش  لقن  نینچمه 

اهَّنإَف َهَنـالُِفب  اُوبَهذإ   » دومرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ترـضح دـش  یم  هداد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  يزیچ  هاـگره 
(2)« دوب ( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ تسود  وا  هک  دیربب  نز  نالف  يارب  نآ  زا  هَجیدَخ ؛ ُهَقیدَص  َتناک 

ُّبُِحا ّینإ   » دومرف یم  داتـسرف و  یم  مالـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  درک  یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  هاـگره  و 
.(3)« .مراد تسود  ار  هجیدخ  ناتسود  نم  اهَبیبَح ؛

97 ص :

ِنَمَز ِیف  اَنِیتْأَت  َْتناَک  اَـهَّنِإ  َلاَـقَف  ُهَِشئاَـع  ُْهَتلَأَـس  ْتَجَرَخ  اَّمَلَف  اَـهَفَْطلَأَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  ْتَلَخَد  ًازوُجَع  َّنَأ  َيِوُر  - . 1
ص 8. ج 16 ، راونالاراحب ، .ِناَمیِْإلا  َنِم  ِدْهَْعلا  َنْسُح  َّنِإ  َهَجیِدَخ َو 

ص 174. نارسمه ، اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریس  زا  لقن  هب  ص 58 ، درفلا ، بدا  - . 2
ص 174. نارسمه ، اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریس  زا  لقن  هب  ص 103 ، ج 8 ، هباصالا ، - . 3

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_97_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا اه  لاس  تشذگ  زا  سپ  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدخ  ناشرـسمه  نارایو  ناتـسود  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هجوت 
هریس هیور و  نیا  رگا  کش  یب  .تسا  هدوب  ناشیا  تایح  نامز  رد  ناشرـسمه  هب  ترـضح  هداعلا  قوف  مارتحا  زا  یکاح  ناشیا  گرم 
.دوب دهاوخ  رگیدمه  هب  تبسن  تبحم  تفلا و  داجیا  رد  يدایز  تاکرب  ياراد  دوش  ارجا  نارسمه  تایح  نامز  رد  ترضح ، هکرابم 

رسمه زا  دیجمت  فیرعت و 

یم دای  یکین  یبوخ و  هب  وا  زا  زین  شرـسمه  دوبن  نامز  رد  یقیقح  قشاع  هکلب  تسین  رـسمه  روضح  ناـمز  هب  دودـحم  تبحم  زاربا 
اب دراد  تسود  هک  دـنک  یم  راتفر  يا  هویـش  هب  ناـشیا  يارب  هتـسناد و  دوخ  دوجو  زا  یئزج  ار  شرـسمه  یـصخش  نینچ  اریز  دـنک ؛

دهاوخ تیوقت  ای  داجیا و  هقالع  نیا  هیور  نیا  اـب  دـشابن ، ناـیم  رد  يا  هقـالع  قشع و  نینچ  ادـتبا  رد  رگا  یتح  .دوش  راـتفر  شدوخ 
: دندومرف هراشا  نینچ  تقیقح  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  .دش 

.(1)« .دینک دای  دننک ، دای  امش  زا  ناتدوبن  رد  دیراد  تسود  هک  یلکش  نیرتهب  هب  وا ، زا  ناتردارب ، دوبن  رد  »

ياهدمایپ زا  دوخ  وا ، دوبن  رد  رسمه  ياه  یکین  زا  ندرک  دای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  اه  یبوخ  لوسر  نایب  هب  ًاساسا 
تبحم نیا  یتقو  تسوا و  هب  هقالع  قشع و 

98 ص :

ح 391 ص 225 ، یسوط ،)  ) یلامالا ُْهنَع .» ُْمْتبِغ  اَذِإ  ِِهب  اوُرَکُْذت  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اَم  ِنَسْحَِأب  ْمُْکنَع  َباَغ  اَذِإ  ْمُکاَخَأ  اوُرُکْذا  - . » 1
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هقالع دـیزم  ثعاب  هدـش و  دنـسرخ  هداـعلا  قوف  دـنادب ، شرـسمه  هیور  ار  نیا  هدـش و  هجوتم  اهدـعب  رـسمه  دوش و  زاربا  هنوگ  نیا 
: دنیامرف یم  هراب  نیارد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ترضح .دوب  دهاوخ  لباقتم 

.(1)« دنک یم  دای  رایسب  نآ  زا  درادب ، تسود  ار  يزیچ  سکره  هِرْکِذ ؛ ْنِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَش  َبَحَأ  ْنَم  »

رارسا ظفح 

تساه شون  وا  رد  هچرگ  اشگم  بل 

(3)« یکش یب  دنادب  لگ  لبلب  زار  : » هک تسین  یکش  (2) تساه شوگ  یسب  راوید  سپ  زک 

نینمؤملاریما ترضح  نایعیـش  لوا  ياوشیپ  . (4)« دراد یناـبز  شوگ  ره  یـشوگ و  ناـبز  ره   » هکارچ دوب  بقارم  تسیاـب  یم  نکلو 
: دنناد یم  یتخبشوخ  زا  یشخب  ار  نآ  يرادزار ، هتسجرب  تفص  زا  لیلجت  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

.(5)« تسا یتخبشوخ  زا  یشخب  يرادزار ، ِهَداَعَّسلا ؛ َنِم  ٌفَرَط  ُناَْمتِْکلا  »

يزاین .دوش  همیب  نآ  رارمتـسا  یگدـنز و  ماکحتـسا  ات  .میـشاب  نامرـسمه  هژیو  هب  هداوناخ ، رارـسا  هچقودنـص  ام  ات  تسا  بوخ  هچ 
خر نارسمه  نیب  هچنآ  ره  تسین 

99 ص :

ص 74. ج 1 ، مارو ، هعومجم  - . 1
.یماظن - . 2

.راطع - . 3
ص 1048. ج 2 ، يرگ ، هزوک  توف  - . 4

ص 225. لوقعلا ، فحت  - . 5
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هب ارامش  یگدنز  دنهد و  لطاب  يرظن  يأر و  هفرط  کی  یتواضق  اب  نارگید  تسا  نکمم  هکارچ  .دنک  تیارـس  يرگید  هب  دهد  یم 
.دننک کیدزن  یهایس  یهابت و 

نآ يورخا  راثآ  تاکرب و  زین  هداوناخ و  رهوش و  رارـسا  ظفح  نز و  يراد  تناـما  موزل  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
: دنیامرف یم  مادکره  يارب 

كاپ نانز  نوچمه  تمایق  زور  دـشاب ...  شا  یگداوناخ  رارـسا  وا و  تیثیح  ظفاح  شتبیغ  روضح و  رد  رهوش ، هناـخ  رد  نز  یتقو  »
رسمه نانچمه  زین  ار  يو  دنوادخ  .دشاب  یحلاص  نمؤم  نز ، نیا  رـسمه  رگا  .تشاد  دهاوخ  ینارون  یتروص  هک  دوب  دهاوخ  ینماد 

ِنآ زا  تشهب  لها  يادهش  زا  یکی  يرسمه  راختفا  دشاب ، هتفرن  ایند  زا  نامیااب  درم ، نآ  رگا  یلو  تشاذگ ، دهاوخ  یقاب  وا  هارمه  و 
.(1)« .دش دهاوخ  نز 

فیـصوت نینچ  ار  دنـشاب  رارـسا  ظـفاح  هک  ینارـسمه  يدنمـشزرا  رگید ، یناـیب  رد  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  نـینچمه 
َباَغ اَذِإ  ُهُظَفْحَت  اَهَرَمَأ َو  اَذِإ  ُهُعیُِطت  اَْهَیلِإ َو  َرَظَن  اَذِإ  هُّرُسَت  ٍهَِملْسُم  ٍهَجْوَز  ْنِم  َلَْضفَأ  ِماَلْـسِْإلا  َدَْعب  ًهَِدئاَف  ٌِملْـسُم  ٌؤُْرما  َداَفَتْـسا  اَم  :» دندومرف

هک يرسمه  .تسا  هدرواین  تسد  هب  ناملسم  يرسمه  زا  رتالاو  رترب و  يا  هدیاف  مالسا  زا  سپ  ناملسم  درم  ِهلاَم ؛ ؛ اَهِسْفَن َو  ِیف  اَْهنَع 
وا زا  هاگره  .ددرگ  یم  زیربل  رورس  يداش و  زا  شدوجو  رسارس  درگن  یم  وا  هب  هاگره 

100 ص :

اَهِْـضیَح َو اَِهَتباَنَج َو  ْنِم  ْتَلَـسَتْغا  اَهَتاَلَـص َو  ْتَماَقَأ  اَهِجْوَِزل َو  ْتَنَّیَزَت  اَِهْتَیب َو  ِیف  ْتَوَتْـسا  َو  ُهَدَهْـشَم ]  ] ْتَظِفَح ُهَتَْبیَغ  ْتَظِفَح  اَذِإ  - . 1
ًانِمُْؤم ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُُهتَجْوَز َو  َیِهَف  ًاِحلاَص  ًانِمُْؤم  اَهُجْوَز  َناَک  ْنِإَف  ٍرِینُم  ٍهْجَِوب  َءاَرْذَـع  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َْتناَـک  َکـِلَذ  ْتَلَعَف  اَذِإَـف  اَِهتَـضاَِحتْسا 

ح 16604. ص 244 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  ءاَدَهُّشلا  َنِم  ٌلُجَر  اَهَجَّوَزَت 
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یم يراد  ساـپ  وا  لاـم  سوماـن و  زا  دوـجو  هـمه ي  اـب  شرهوـش ، تـبیغ  رد  دـنک و  یم  تعاـطا  وا  زا  دــنک ، یم  بـلط  ار  يزیچ 
.(1)« دیامن

يزومآ ملع  هب  توعد 

هداوناـخ يارب  دـیفم  هک  دـشاب  یملع  بسک  لاـبند  هب  هک  مینک  بیغرت  قیوشت و  ار  وا  .مینک  کـمک  نامرـسمه  نتخوـمآ  شناد  هب 
ادخ لوسر  هک  سب  نیمه  عوضوم  نیا  تیمها  رد  .مینک  هدامآ  وا  يارب  ار  هداوناخ  طیحم  میناوت  یم  تسین ؛ نامناوت  رد  رگا  .دـشاب 

: دنیامرف یم  هداد  رارق  ادخ  هاررد  داهج  جح و  هبتر  رد  ار  نآ   6

بویا ترـضح  رـسمه  هب  هک  دهد  یم  وا  هب  یـشاداپ  دنوادخ  دنک ، کمک  شرهوش  هب  شناد  بلط  داهج و  جح و  رد  هک  ینز  ره  »
.(2)« .تسا هداد 

هب دوخ  ای  هدرک و  یهلا  بهاوم  نیا  زا  هدافتسا  هدامآ  ار  طیحم  دناد و  یم  دوخ  هداوناخ  هتسیاش  ار  بدا  دیفم و  ملع  هتسیاش  رـسمه 
یم دنناد و  یم  ینمؤم  ناسنا  ره  ياه  یگتسجرب  لیاضف و  زا  ار  رما  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  .دهد  یم  میلعت  اه  نآ 

: دنیامرف

101 ص :

ص 327. ج 5 ، یفاکلا ، - . 1
( «. مالـسلا هیلع   ) َبوُّیَأ َهَأَْرما  یِطُْعی  اَم  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهَّللا  اَهاَطْعَأ  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْوَأ  ِداَهِْجلا  ِّجَْـحلا َو  یَلَع  اَـهَجْوَز  َْتناَـعَأ  ٍهَأَْرما  اَـمُّیَأ  - . » 2

ص 201. قالخالا ، مراکم 
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بدا شناد و  زا  ار  دوخ  هداوناخ  هراومه  نمؤم  ًاعیِمَج ؛ َهَّنَْجلا  ُمُهَلِخُْدی  یَّتَح  َِحلاَّصلا  َبَدَْألا  َْملِْعلا َو  ِِهْتَیب  َلْهَأ  ُثِرُوی  ُنِمْؤُْملا  ُلاَزَی  َال  »
.(1)« دنک تشهب  دراو  ار  نانآ  همه  ات  دزاس  یم  دنم  هرهب  هتسیاش 

یگداوناخ ياه  یمه  رود 

تسا ندروخ  کمنو  نان  وت  اب  ارم 

(2) تسا ندرورپ  رهم  نامه  نتسشن 

تاکرب ندوب  مهرود  دنوش  عمج  مهرود  هداوناخ  ياضعا  یمامت  دینک  یعـس  .دـیهد  رارق  یـصاخ  زور  ار  یلیطعت  مایا  هعمج و  زور 
یم لح  زین  اه  هداوناخ  ناهنپ  راکـشآ و  تالکـشم  زا  يرایـسب  دنک  یم  رت  يوق  ار  اهدنویپ  اه و  تبحم  هکنیا  زا  ادج  .دراد  یناوارف 

.دوش

: دنیامرف یم  نایب  زین  یلمعلاروتسد  یتح  عوضوم  نیا  تیمها  باب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

هویم يرادـقم  اب  هعمج ، ره  رد  ار  نات  هداوناخ  ِهَعُمُْجلِاب ؛ اوُحَْرفَی  یَّتَح  ِمْحَّللا  ِوَأ  ِهَهِکاَْفلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ٍهَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ْمُکَِیلاَهَأ  اُوفِرْطَأ  »
.(3)« .دنشاب لاح  شوخ  زور ، نیا  رد  هک  نیا  ات  دینک  عمج  مهرود  تشوگ ، ای 

102 ص :

ص 82. ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  - . 1
.یسودرف - . 2

ص 299. ج 6 ، یفاکلا ، - . 3
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هقالع قشع و  هنوگ  نیا  و  دنروخب ؛ اذغ  هرفـس  کی  رـس  رب  رگیدـکی و  اب  ات  دـننک  یم  ربص  ناشرـسمه  قشع  هب  هک  یناسک  اسب  هچ 
ییاهنت رد  رگید و  هزمشوخ  ياذغ  اهدصرد  تسا  یمهرود  ياذغ  فرص  رد  هک  یتذل  يداش و  .دنهد  ناشن  ناشرـسمه  هب  ار  دوخ 

.تسین

تـسود رایـسب  ار  ندروخ  اذغ  مهاب  مهرود و  هداوناخ  ياضعا  ندـش  عمج  دـنوادخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هدومرف  هب 
: دنک یم  هاگن  تمحر  رظن  یعامتجا  نینچ  هب  دراد و 

َذِاَف ا َنولُکأَی  ٍهَِدئام  یلَع  ِهِْدلُو  ِِهتَأرَما و  َعَم  َلُجَّرلا  يَرَی  نَا  یلاعَت    ِ هّللا َیِلا  یَـش ٍء  ُّبَحَا  ُهَدـْلُوَو َو  ُهَلْهَا  ُّبُِحی  َنِمؤُملا َو  ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا  »
تـسود ار  شنادـنزرف  هداوناخ و  نمؤم و  دـنوادخ ، مِهِعِـضْوَم ؛ ْنِم  اُوقّرَفَتَی  نَا  َْلبَق  مَُهل  ُرِفْغَیَف  ْمَُهل  ِهَمْحَّرلِاب  مِْهَیِلا  َرَظَن  اْهیَلَع  اوعَمَتجا 

هک یماگنه  .دنروخ  یم  اذغ  يا  هرفـس  رب  هک  دنیبب  شدنزرف  نز و  اب  ار  يدرم  هک  تسا  نیا  دنوادخ  دزن  زیچ  نیرت  بوبحم  دراد و 
(1) .دزرمایب ار  اه  نآ  دنوش ، قرفتم  ناشیاج  زا  هک  نیازا  شیپ  دنک و  رظن  اه  نآ  رب  تمحر  يور  زا  دنیبب  عمج  هرفس  رود  ار  اه  نآ 

دنزرف میرکت  مارتحا و 

رد هک  دوخ  رـسمه  زا  تسا  يرکـشت  ریدـقت و  شیوخ  دـنزرف  هب  درم  نز و  زا  کی  ره  مارتحا  دنتـسه و  نیدـلاو  لد  هویم  نادـنزرف 
هدیدرون دنا و  هتسبلد  دوخ  نادنزرف  هب  نارسمه  هک  ییاجنآزا  .تسا  هتـشاد  یمهم  شقن  زین  امـش  رـسمه  دنزرف  نیا  حیحـص  تیبرت 

هب تبسن  یحیحص  راتفگ  راتفر و  ره  ور  نیازا  .دنیآ  یم  باسح  هب  اه  نآ 

103 ص :

ص203. هداوناخ ، میکحت  - . 1
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هدنیآ يارب  كرتشم  حیحص و  يریگ  میمـصت  نینچمه  .دیازفا  یم  نارـسمه  دوخ  نیب  نادنزرف و  نیدلاو و  نیب  تبحم  رب  نادنزرف ،
.دراد نادنزرف  نارسمه و  نیب  طباور  رد  يراذگریثأت  شقن  دنزرف  تیاده  تیبرت و  رد  دیفم  ملاس و 

: دنیامرف یم  ردام  ردپ و  طسوت  دنزرف  بیدأت  تیبرت و  باب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

.(1)« تسا هدرکن  شکشیپ  وکین ، تیبرت  زا  رتهب  يا  هیده  شدنزرف ، هب  يردپ  چیه  »

: دنیامرف یم  هیصوت  نینچ  نآ  تاکرب  نادنزرف  بیدأت  میرکت و  هرابرد  اویش  ینخس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زین 

.(2)« دیوش هدیزرمآ  ات  دینک  تیبرت  وکین  ار  نانآ  دیراذگب و  مارتحا  دوخ  نادنزرف  هب  ْمَُکل ؛ ْرَفُْغی  ْمَُهبَدَأ  اُونِسْحَأ  ْمُکَدَالْوَأ َو  اُومِرْکَأ  »

شیاسآ هافر و  نیمأت 

مرد یناوت  ات  روخب  شخبب و 

(3) مغ تسا و  درد  هلمج  رگد  نیا  زج  هک 

.دندنمزاین یمـسج  شیاسآ  رانک  رد  یناور  یحور و  شمارآ  هب  دندرگ ، یمزاب  هناخ  هب  هرمزور  تیلاعف  زا  هتـسخ  نادرم  هک  ینامز 
رد ژاسام ، دننام  اهراتفر  یخرب  ماجنا  ای  درس و  بآ  شون ، مد  تبرش ، دننام  لیاسو ، كرادت  اب  دناوت  یم  رسمه  یتیعضو ، نینچ  رد 

هب اه  مناخ  زاین  هتبلا  .دنک  زاربا  شرسمه  هب  ار  دوخ  هقالع  قشع و  هناخ ،

104 ص :

ص 165. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  نَسَح .» ٍبدَأ  نم  لَضفَأ  ٍلُْحن  نم  ًادلو  ٌدلاو  َلََحن  ام  - . » 1
ص 222. قالخالا ، مراکم  - . 2

.یسودرف - . 3
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هیهت ور  نیازا  .تسا  تیمهااب  رایـسب  اه  مناخ  يارب  ...هناخزپشآ  لیاسو  ساـبل  هیثاـثا ، بابـسا و  .تسا  نادرم  زا  رت  شیب  هلئـسم  نیا 
ندرکایهم هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما.دوب  دهاوخ  شرـسمه  هب  هقالع  قشع و  هناشن  رهوش  ياناوت  تسد  هب  لیاسو  نیا 

: دنیامرف یم  اویش  ینخس  رد  هداوناخ  يارب  تحار  یگدنز  بابسا 

رارق تمعن  هاـفر و  رد  رتـشیب  ار  دوخ  هداوناـخ  هک  تسا  رتدونـشخ  سک  نآ  زا  دـنوادخ  ِِهلاَـیِع ؛ یَلَع  ْمُکُغَبْـسَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکاَـضْرَأ  »
.(1)« .دهد

شاب هدنشخب  يوخ و  شوخ  درمناوج و 

(2) شاپ قلخ  رب  وت  دَشاپ  وت  رب  قح  وچ 

: دنیامرف یم  نینچ  نآ  هداعلا  قوف  رثا  هداوناخ و  رب  هعسوت  باب  رد  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  بلاج  یثیدح  رد 

يوزرآ هک  نیا  ات  دـهد  یلام )  ) تعـسو شا  هداوناخ  رب  درم  هک  تسا  هتـسیاش  هَتْوَم ؛ اْوَّنَمَتَی  اَْلیَک  ِِهلاَیِع  یَلَع  َعِّسَُوی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  »
.(3)« .دننکن ار  شگرم 

.(4) دنربن شمان  یگدُرم  رد  دنروخن ، شنان  یگدنز  رد  هک  ره  يدعس ، هتفگ  هب 

.دنتسین انثتسم  هدعاق  نیا  زا  نارـسمه  هژیو  هب  هداوناخ ، ياضعا  تسا و  ناسنا  يوس  هب  نارگید  تبحم  بلج  ندوب  هدنـشخب  راثآ  زا 
هک دیتسه  نیا  ناهاوخ  رگا 

105 ص :

ص 11. ج 4 ، یفاکلا ، - . 1
.يدعس - . 2

ص 11. ج 4 ، یفاکلا ، - . 3
.يدعس - . 4
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.تساه نآ  نیرت  نیریش  نیرتهب و  زا  ششخب  تواخس و  .دیروآ  تسد  هب  ار  يرگید  تبحم 

: دنیامرف یم  هداوناخ  شیاسآ  هافر و  بابسا  كرادت  موزل  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تیاده  ياوشیپ  نیمتشه 

ناـنآ هدـننک  مرگ  هلیــسو  لاـغز و ] بوـچ و   ] رب دــنک و  مـک  شا  هداوناـخ  كاروـخ  زا  ناتــسمز  رد  نمؤـم  هـک  تـسا  راوازــس  » 
.(1)« .دیازفیب

نینچ مالسلا ) اهیلع   ) هنیکس ترضح  ناشرتخد  بابر و  ترـضح  ناشرـسمه  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن 
: دندورس ار  يرعش 

اراد بحأل  یننإ  كرمعل 

یلام لج  لذبأ  امهبحأ و  بابرلا  هنیکس و  اهب  نوکت 

(2) باتع يدنع  بتاعل  سیل  و 

رد ار  ملاـم  مراد  یم  تسود  ار  ود  نآ  .تسا  هتفرگرب  رد  ار  مرـسمه )  ) باـبُر و  مرتخد )  ) هنیکـس هک  مراد  تسود  ار  يا  هناـخ  نم  »
.(3)« متسین یسک  يوس  زا  شنزرس  راوازس  مریگ و  یم  راک  هب  هار  نیا 

106 ص :

ص 13. ج 4 ، یفاکلا ، «. ْمِهِدُوقَو ِیف  َدیِزَی  ِءاَتِّشلا َو  ِیف  ِِهلاَیِع  ِتُوق  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی  - . » 1
هیاهنلاو ج 8 ص 211 هیادبلا  .دراد  یلاح » یلام ؛  » ياج هب  لحت و  نوکت ؛»  » ياج هب  خسن  یخرب  رد  - . 2

صاوخلا ص 265: هرکذت  یف  يزوجلا  نبا  163 و  یناغألا 14 / یف  یناهفصالا  رکذ  ص 47 . ج 45 ، راونالاراحب ، - . 3
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.تسا رت  هدیدنـسپ  هداوناخ  ياضعا  هژیو  هب  همه ، اب  طابترا  اـج و  همه  رد  تسا و  یناـسنا  هتـسجرب  تافـص  زا  شـشخب  تواـخس و 
: دنیامرف یم  تواخس  ششخب و  راثآ  نایب  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح 

.(1)« دروآ یم  راب  هب  تبحم  يا  هعرزم  نانچ  يدنمتواخس  هَّبَحَْملا ؛ ُعَرْزَی  ُءاَخَّسلا  »

يدوز هب  دـناشن و  یم  ار  تبحم  زین  تواخـس  .مینک  یم  تشادرب  لوـصحم  نآ  زا  هدـنیآ  رد  میراـک و  یم  يا  هناد  هک  روـط  ناـمه 
.دیامن یم  راکشآ  ار  نآ  هرمث ي 

رسمه ياهزاین  عفر 

نکم گنت  هناخ  لها  رب  قزر 

(2) نکم گنج  وت  دهد  یم  وا  يزور ،

ییافوکـش بجوم  اهزاین ، نیا  لماک  تسرد و  ياـضرا  هک  تسا ؛ هدـیرفآ  اـه  يدـنمزاین  یخرب  اـب  هارمه  ار  ناـسنا  ناـبرهم  يادـخ 
هب شرسمه  کمک  اب  نز  ای  درم  هک  ینامز  .تساهزاین  نیا  زا  یخرب  ياضرا  تسرد  ياه  هار  زا  یکی  جاودزا  .دوش  یم  اهدادعتـسا 

زاربا يا  هنوگ  هب  رـسمه  ياهزاین  ندروآرب  اذـل  .دوش  یم  رهاظ  يو  رد  ینورد  يدـنماضر  زا  یتلاح  دوش ، یم  قفوم  يزاین  ياضرا 
لوسر هریـس  رد  نآ ، اب  ریاغم  ییاهراتفر  شهوکن  هداوناخ و  يرورـض  ياهزاین  ندروآرب  موزل  هرابرد  .تسا  يو  هب  تبحم  هقالع و 

: تسا هدش  شرازگ  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

107 ص :

ح 8521. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 1
.يا هغارم  يدحوا  - . 2
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يوب مرهوش  تفگ : یمود  .دروخ  یمن  تشوگ  مرهوش  تفگ : نانآ  زا  یکی  .دندمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دزن  نز ، هس 
هک یلاـحرد  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .دـنک  یمن  یکیدزن  ناـنز ، اـب  مرهوش  تفگ : یموس  .دـنک  یمن  مامـشتسا  شوخ 
زا یهورگ  هکتـسا  هدـش  هچ  : » دومرف سپـس  .دروآ  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  دـش و  ربنم  رب  دـمآ و  نوریب  دیـشک ، یم  ار  شیادَر 

يوب مروخ ، یم  تشوگ  نم  هک  یتسرد  هب  دـنوش !؟ یمن  رتسب  مه  نانز ، اب  دـنیوب و  یمن  شوخ  يوب  دـنروخ ، یمن  تشوگ  مناراـی 
.(1)« تسین نم  زا  دَنادرگب ، يور  نم  مسر  هار و  زا  هک  ره  سپ  .موش  یم  رتسبمه  نانز  اب  میوب و  یم  شوخ 

نانیمطا شمارآ و  نیمأت 

دیاب دنتسه ، هداوناخ  یلصا  نادرگراک  هک  نارسمه ، .تسا  قشع  تبحم و  زا  یکاح  دامتعا  نانیمطا و  شمارآ ، زا  رپ  ییاضف  داجیا 
.دنشاب هتشاد  لماک  دامتعا  رگیدمه  هب  هتشاد و  رطاخ  نانیمطا  ساسحا  نآ  رد  اضعا  همه  هک  دننک  تیریدم  يا  هنوگ  هب  ار  هداوناخ 
داـمتعا دروم  شخب و  ناـنیمطا  ییاـضف  زج  یلوصحم  دـشاب ، مکاـح  تبحم  قـشع و  نارـسمه ، هژیو  هب  هداوناـخ ، ياـضعا  نیب  رگا 

نیا .تشاد  دهاوخن 

108 ص :

َال یِجْوَز  َّنِإ  يَرْخُْألا  َِتلاَق  َمْحَّللا َو  ُلُکْأَی  َال  یِجْوَز  َّنِإ  َّنُهاَدْحِإ  َْتلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َْنیَتَأ  ٍهَوِْسن  َثاََلث  َّنِإ  - . » 1
َدِمَحَف َرَْبنِْملا  َدِعَص  یَّتَح  ُهَءاَدِر  ُّرُجَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َجَرَخَف  َءاَسِّنلا  ُبَْرقَی  َال  یِجْوَز  َنِإ  يَرْخُْألا  َِتلاَق  َبیِّطلا َو  ُّمَشَی 

ُّمَشَأ َمْحَّللا َو  ُلُکآ  یِّنِإ  اَمَأ  َءاَسِّنلا  َنُوتْأَی  َال  َبیِّطلا َو  َنوُّمَشَی  َال  َمْحَّللا َو  َنُولُکْأَی  َال  ِیباَحْـصَأ  ْنِم  ٍماَْوقَأ  ُلَاب  اَم  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللا َو 
ص 496. ج 5 ، یفاکلا ، یِّنِم .» َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  َءاَسِّنلا  ِیتآ  َبیِّطلا َو 
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هدـش شرازگ  نینچ  طابترا  نیارد  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدـمحم ماما  ترـضح  زا  .تسا  نید  يایلوا  رظندروم  هک  تسا  یلآدـیا  نامه 
: تسا

هچنآ دنک و  شردارب  هسیک  رد  تسد  دیایب و  امش  زا  یکی  هک  تسا  هدش  ایآ  : » دیامرف یم  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
سپ دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .مرادن  غارـس  نامدوخ  نایم  رد  يزیچ  نینچ  متفگ : دوشن ؟ شعنام  وا  درادرب و  نآ  زا  دراد  زاین 

هدـشن لـماک  ناـشیاهدرِخ  مدرم  نیا  زونه  دومرف : .میا  هدـش  كـاله  همه  تروص  نیا  رد  متفگ : دـیا  هدیـسرن  يزیچ  چـیه  هب  زونه 
.(1)« .تسا

تعانق جنگ 

هک يرـسمه  .تسا  رـسمه  هب  هقالع  زاربا  کمک و  یعون  دوخ  نآ ، ندرک  هنیزه  یگدنز و  لیاسو  زا  دافتـسا  رد  تقد  ندوب و  عناق 
تیمها رد  .دهد  یم  ناشن  شرسمه  یگدنز و  هب  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  تقیقح  رد  دزاس  یم  رـسمه  رادن » راد و   » هب تسا و  عناق 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماما  ترضح  هک  سب  نیمه  هداوناخ  رد  رما  نیا 

تعانق وا  هب  دـنوادخ ، هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یگدـنز  نیرتهب  هَجْوَز ؛ َُهل  َحَلْـصَأ  َهَعاَنَْقلا َو  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ُهَحَنَم  ْنَم  ًاـْشیَع  ِساَّنلا  ُمَْعنَأ  »
.(2)« .تسا هدرک  شا  يزور  هتسیاش ، يرسمه  هدیشخب و 

109 ص :

اَنِیف َِکلَذ  ُفِرْعَأ  اَم  ُْتلُقَف  ُهُعَفْدَی  اَلَف  ُهَتَجاَح  ُذُخْأَیَف  ِهِسیِک  ِیف  ُهَدَی  ُلِخُْدیَف  ِهیِخَأ  َیلِإ  ْمُکُدَـحَأ  یِجَی ُء  َأ  ( :» مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  - . 1
ص 172. ج 2 ، یفاکلا ، ُدَْعب .» ْمُهَماَلْحَأ  اْوَطُْعی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ  َلاَق  ًاذِإ  ُهَکَلَْهلاَف  ُْتُلق  ًاذِإ  ْیَش َء  اَلَف  مالسلا ) هیلع  ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق 

ح 9076. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  - . 2
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: دیامرف یم  رگید  ینایب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ 

.(1)« .تسا تعانق  اب  هارمه  نتسیز  یگدنز ، نیرت  شوخ  ُهَعاَنَْقلا ؛ ِْشیَْعلا  ُبَیْطَأ  »

ینتورف عضاوت و 

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 

.تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگره 

گرزب همه  رظن  رد  عضاوتم  ناسنا  .تسا  ناسنا  يرترب  لضف  هناشن  یناـسنا و  هتـسجرب  لـیاضف  کـین و  لاـصخ  زا  ینتورف  عضاوت و 
هک سب  نیمه  عضاوت  تیمها  رد  .دنوش  یم  هدید  مارتحا  زا  يا  هلاه  رد  نارگید  هاگن  زا  ییاه  ناسنا  نینچ  هشیمه  دـنک و  یم  هولج 

باختنا نیب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا مرکم  یبن  ینعی  دوخ ، راوگرزب  ربمایپ  دنوادخ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هدومرف  هب 
.(2) دندیزگرب ار  تلاسر  یگدنب و  عضاوت  ادخ  لوسر  دینادرگ ، ریخم  تلاسر  یهاشداپ و  نیب  تلاسر و  یگدنب و  عضاوت 

ماقم رد  دـنوادخ  هک  دـنتفای  تسد  یمیظع  ماقم  نانچ  هب  یعامتجا  يدرف و  قالخا  یگدـنز و  رد  درم  گرزب  نآ  تهج  نیمه  هب  و 
(3) «. ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  دیامرف «: یم  ناشیا  شیاتس 

110 ص :

ح 8982. نامه ، - . 1
َهَّللا َّنِإ  َلاَقَف  ٌکَلَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  یَتَأ  ُهَّنَأ  ُرُکْذَی  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  - . 2

ًاعِـضاَوَتُم ًاْدبَع  َلاَقَف  ْعَضاَوَت  ْنَأ  هِدَِیب  َأَمْوَأ  َلِیئَْربَج َو  َیلِإ  َرَظَنَف  َلاَق  ًالوُسَر  ًاِکلَم  ْوَأ  ًاعِـضاَوَتُم  ًالوُسَر  ًادـْبَع  َنوُکَت  ْنَأ  َكُرِّیَُخی  َّلَج  َّزَع َو 
یفاکلا بوقعی ، نب  دـمحم  ینیلک ،  ) .ِضْرَْألا ِِنئاَزَخ  ُحـِیتاَفَم  ُهَعَم  َلاَق َو  ًاْئیَـش  َکِّبَر  َدـْنِع  اَّمِم  َکُصُْقنَی  َال  ُهَّنَأ  َعَم  ُلوُسَّرلا  َلاَقَف  ًالوُسَر 

(. ص 122 .ق ج 2 ؛  1407 مراهچ ، پاچ : نارهت ، هیمالسإلا - ) (ط - 
.4/ مجن - . 3
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دندش عمج  رینم  جارس  نآ  رادمرب  هناقشاع  دندش و  میظع  قلخ  نآ  ریسا  تیلهاج  رصع  نشخ  نامدرم  زا  يرایـسب  هک  دوب  نینچ  نیا 
.دنتفای راب  نییلع  یلعا  هب  و 

ناسنا هب  داز  یمدآ  .تسا  نارگید  تبحم  بلج  عضاوت  راثآ  هلمجزا  نیاربانب ، تسا ؛ یتاکرب  راـثآ و  نینچ  ياراد  ینتورف  عضاوت و 
هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  یلوم  ترـضح  نایب  هب  .ربکتم  شک و  ندرگ  دارفا  هب  ات  دراد  رتشیب  هقالع  شیارگ و  عضاوتم  نتورف و  ياه 

: تسا عضاوت  هویم  تبحم  قشع و  مالسلا )

.(1)« تسا تبحم  ینتورف  هرمث ي  هَّبَحَْملا ؛ ِعُضاَوَّتلا  ُهَرَمَث  »

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زین 

ار اه  نآ  دنک ، هولج  گرزب  مدرم  دزن  تیاه  یبوخ  یتساوخ  رگا  َِکْنیَع ؛ ِیف  ْمُظْعَت  اَلَف  ِساَّنلا  َدـْنِع  َُکنِـساَحَم  َمُظْعَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  »
(2) !« نیبن گرزب 

میشاب رسمه  هنییآ 

تسا یسک  ياپ  هر  كاخ  نم ، رس  جات 

(3) درک انیب  نم  بیع  هب  ارم  مشچ  وک ،

نایب رد  تسا  هتـسیاش  و  دوش ؛ بیع  یب  لگ  هکنیا  ات  دـیوگ  یم  يو  هب  ار  شیاه  بیع  دـشاب  هتـشاد  تسود  هک  ار  سک  نآ  یمدآ 
هک میزادنا  یهاگن  دوخ  هب  لوا  بیع 

111 ص :

ح 5179. نامه ، - . 1

ح 5143. نامه ، - . 2
.ریخلاوبا دیعسوبا  - . 3
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زا ناشدوخ ، هب  ناتـسود  بویع  نایب  تیب : لـها  گـنهرف  رد  .میـشاب  هتخومآ  ار  نآ  ناـیب  طیارـش  هکنیا  مود  میـشاب و  نآ  زا  یلاـخ 
: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما.تسا  هدش  هدرمش  هدیدنسپ  قالخا 

.(1)« .دنک هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا  یسک  مناردارب ، نیرت  بوبحم  ِیبُویُع ؛ ََیلِإ  يَدْهَأ  ْنَم  ََیلِإ  ِیناَوْخِإ  ُبَحَأ  »

هیبـشت هنییآ  راـک  هب  ار  ناـشدوخ  هب  نینمؤم  بویع  ناـیب  اـیوگ  اـبیز و  یهیبـشت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ماـما  ترـضح 
: دندومرف

.(2)« تسا نمؤم  هنییآ  ، نمؤم ؛ نِمْؤُْملا ُهآِْرم  ُنِمْؤُْملا  »

دوب نمؤم  هنیآ ي  نمؤم  هک  نوچ 

(3) دوب نمیا  یگدولآ  وا ز  يور 

: تخومآ دوش  یم  فیرظ  هتکن  ابیز 22  رابرهوگ و  ثیدح و  نیا  زا 

ضرغ یب  ار  بیع  .دیوگ  یم  ادـص  یب  .ماهبا  هیانک و  اب  هن  دـیوگ  یم  مامت  حوضو  اب  .دـیوگ  یم  وم  هبوم  .دـیوگ  یم  ار  بیع  هنیآ 
زا هنیآ  ییامن  بیع  دـیوگ .) یم  هدـید  ار  هچنآ   ) دـیوگ یم  ار  تاسوسحم  .دـیوگ  یم  مهاب  ار  دـب  بوخ و  .دـیوگ  یم  دـنیب و  یم 

هتـشادن هگن  هظفاح  رد  دـید  هک  ار  بیع  .دـشک  یمن  تلاجخ  نتفگ  رد  .ندز  هبرـض  صیقنت و  فدـه  هب  هن  تسا  یهاوخریخ  يور 
ار لاح  .دیوگ  یم  رتهب  يوش  کیدزن  رتشیب  ره  .دیوگ  یم  ناسکی  همه  هب  .دنیبب  هرابود  رگم  ات  دنک  یم  شومارف 

112 ص :

ص 639. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
ص 173. لوقعلا ، فحت  - . 2

يولوم - . 3

تیب لها  هاگن  رد  رسمه  هب  يزرو  تبحم  ياه  شور  مزیزع :  رسمه  مراد  تتسود 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 141ناهفصا   هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16470/AKS BARNAMEH/#content_note_112_3
http://www.ghaemiyeh.com


تقادص یفاص  شندید  طرـش  دنک .) یمن  يواکجنک  نم  ندید  يارب   ) دنیب یم  حـضاو  راکـشآ و  .هدـنیآ  ای  هتـشذگ  هن  دـیوگ  یم 
چیه .دوش  یمن  هتسخ  نداد  ناشن  زا  .دیوگ  یم  ار  اهزیچ  نیرت  نیقی  .نمشد  تسود و  دنیب  یم  ار  همه  .دیوگ  یم  تقو  همه  .تسا 

.دهد یم  ناشنزاب  دش  هتسکش  رگا  .دنک  یم  حالصا  هب  کمک  .دوش  یمن  هدرزآ  هنییآ  زا  سک 

.تسا هدـناسر  هاـتوک  تراـبع  کـی  رد  ار  رگید  بلاـطم  بلطم و  همه  نیا  اـبیز  هیبـشت  نیا  رد  ترـضح  دوـش ، یم  هدـید  هکناـنچ 
ناـسنا رـسمه  رگا  هژیو  هب  تسا ، بیع  بحاـص  هک  یفرط  کـش  یب  دـنز و  یم  جوم  ییاـهراتفر  نینچ  رد  یهاوـخریخ  تقادـص و 

ار راتفر  نیا  هکلب  دـیآ ، یمرب  نآ  عفر  ددـصرد  درخ و  یم  ناج  هب  اهنت  هن  ار ، قیقد  هناقداص و  هناهاوخریخ و  دروخرب  نینچ  دـشاب ،
.دمآ دهاوخ  رب  نآ  ناربج  ددصرد  کش  یب  دناد و  یم  شدوخ  هب  رسمه  قیمع  یعقاو و  تبحم  قشع و  هناشن 

يدنب عمج 

، ود نیا  .تسا  رهوش  نز و  ینعی  یـسیئر  یلـصا و  وضع  ود  زا  لکـشتم  هداوناخ  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  دـش ، نایب  هچنآزا 
رگا .تسا  نآ  نوهرم  هداوناخ  همه  موادت  ماکحتـسا و  هک  تسا  يا  هزاریـش  نامه  تبحم  .تبحم  ياریذپ  یبلق  ياراد  دـنا و  ناسنا 

تایح و ياه  هناوج  ناـشیا  بولق  رد  دوش ، یم  هتـشاک  زیخلـصاح  نیمز  لد  رد  هک  يا  هناد  نوچ  دـشاب ، مکاـح  تبحم  ود  نیا  نیب 
يرامش یب  تارمث  هک  ددرگ  یم  روانت  یتخرد  سپس  گرتس و  یلاهن  هب  لیدبت  کمک  مک  هدرک و  شیور  هب  عورـش  ملاس  تسیز 

، هداوناخ ياضعا  نایم  رد  يزرو  قشع  تبحم و  .دروآ  دهاوخ  راب  هب  ار 
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، يوق مکحم و  يا  هزاریـش  ناـنچ  دـشاب ، رت  ماوداـب  رت و  قیمع  رت و  يوق  هچ  ره  رهوش ، نز و  ینعی  هیاـپ  یلـصا و  وضع  ود  هژیو  هب 
، دـیفم رمثم و  یثاریم  نانچ  هدرک و  ظفح  تکاله  ندـش و  قرو  قرو  هجیتنرد  یگتخیـسگ و  مهزا  هزادـنا و  زا  ار  یگدـنز  باـتک 

.تخاس دهاوخ  دیفتسم  نآ  تاکرب  زا  زین  ار  ناگدنیآ 

نیب نآ ، تیوقت  ای  تبحم و  قشع و  داجیا  يارب  یلمع  ياه  هیـصوت  اهراکهار و  یخرب  هئارا  دـش ، ناـیب  راتـشون  نیا  رد  هک  یبلاـطم 
هدش ریبدت  هداوناخ  مهم  سدقم و  داهن  يریگ  لکش  يارب  مالسا  سدقم  نید  رد  ًابلاغ  هک  یتامازلا  اه و  هیصوت  .تسا  هدوب  نارسمه 

ناراوگرزب و نآ  هکرابم ي  هریـس  تیب ، لها  تایاور  نآرق ، هفیرـش  تایآ  یخرب  دانتـسا  هب  بلاطم  نیا  هئارا  اـم  شـالت  ماـمت  .تسا 
ینایب هب  عبانم ، نیا  زا  هتفرگرب  ینغ  بلاطم  هئارا  ام  یعـس  هتبلا  .دـشاب  يرتشیب  يانغ  ياراد  ات  تسا  هدوب  ناگرزب ، تاملک  زین  ًاـضعب 

رت و لوبقم  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  رما ، ود  نیا  تیاعر  اب  هدش ، هئارا  نتم  کش  یب  .دوب  ناگدنناوخ  مومع  هدافتـسا  يارب  رت  هداس 
.تسا رضاح  راتشون  رظندم  هک  تسا  یفده  نامه  نیا  .دوب  دهاوخ  رت  کیدزن  نآ  هب  ندرک  لمع  هب 

میشاب و هتشاد  نامنادنزرف  نارسمه و  اب  یگدادلد  قشع و  زا  ولمم  رسارس  یتایح  نید  ناگرزب  نید و  تاروتـسد  هب  لمع  اب  ات  دشاب 
.هللاءاش نا  .میوش  دنم  هرهب  تسا ، هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  نآ  تاناکما  رازبا و  دنوادخ  هک  ییاراوگ  شیع  زا 

مالس نارازه  دورد و  نارازه 

مالسلا هیلع  دمحم  رب  ام  ز 

( یسوط يدسا  ) 
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همان باتک 
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.يزاریش مراکم  هللا  تیآ  همجرت  دیجم ، نآرق  * 

.ق.ه  1405 مق ، رشنلل ، ءادهشلا  دیس  راد  هینیدلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  نیدلا ، نیز  نب  دمحم  روهمج ، یبأ  نبا 

(، هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مالـسا ، هاگدید  زا  بولطم  هداوناخ  ياه  صخاش  ناراکمه ، مساق و  روپ ، یمیهاربا 
.1395 مق ،

(، هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم  ینید ، نوتم  رظنم  زا  هداوناخ  میکحت  ياهدربهار  ناراکمه ، مساق و  روپ ، یمیهاربا 
.1395 مق ،

.ه . 1404 مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هللا  هیآ  هبتک  دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  هللا ، هبه  نب  دیمحلادبع  دیدحلا ، یبأ  نبا 

.ش . 1369 دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  ماّرو ،  هعومجم  یسیع ، نب  دوعسم  سارف ، یبأ  نبا 

.ات یب  نارهت ، هثیدحلا ، يونینلا  هبتکم  تایثعشألا ،)  ) تایرفعجلا دمحم ، نب  دمحم  ثعشا ، نبا 

.ش  1362 مق ، نیسردم ، هعماج  لاصخلا ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا 

.ش.ه  1376 نارهت ، یچبات ، قودصلل ،)  ) یلامألا یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا 

.ه . 1403 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  رابخألا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا 

.ه . 1413 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا 
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.ق.ه  1385 مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مالسإلا ، مئاعد  یبرغم ، دمحم  نب  نامعن  نویح ، نبا 

بقانم یلع ، نب  دمحم  یناردنزام ، بوشآرهش  نبا.ه  . 1404 مق ، نیسردم ، هعماج  لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعش  نبا 
.ق.ه  1379 مق ، همالع ، یلع ، نب  دمحم  بوشآرهش ،) نبال  () مالسلا مهیلع   ) بلاط یبأ  لآ 

.ق.ه  1408 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا 

.ات یب  توریب ، رداصراد ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  لبنح ، نب  دمحا 

.ق.ه . 1381 زیربت ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یمشاه ، ینب  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ،

.ق.ه  1397 توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  ریدغلا ، نیسحلادبع ، ینیما ،

.ق.ه  1413 مق ، ناریا ؛ هیمالسإلا ، فراعملا  هسسؤم  رشع ، ینثإلا  همئألا  زجاعم  هنیدم  نامیلس ، نب  مشاه  دیس  ینارحب ،

.ش . 1382 نارهت ، شناد ، يایند  هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ،

.1391 مق ، ثیدحلاراد ، ییوشانز ، تیاضر  سابع ، هدیدنسپ 

.ش . 1366 مق ، تاغیلبت ، رتفد  یفطصم ، یتیارد ، ححصم : ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  دحاولادبع ، يدمآ ، یمیمت 

1394 نارهت ، ناوج ، هشیدنا  نوناک  قالخا ، شوخ  معط  يداه ، یناخ ، نیسح 
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.1390 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  قفوم ، هداوناخ  یلع ، هداز ، نیسح 

.1386 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  راگزاس ، نارسمه  یلع ، هداز ، نیسح 

.ه . 1408 مق ، يدهملا ، مامإلا  هسردم  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  رصن ، نب  نسح  نب  دمحم  نب  نیسح  یناولح ،

.1390 نارهت ، ملق ، بارحم  کمنو ، نان  اضرمالغ ، يرهبا ، يردیح 

.1392 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم ، مینک ، یگدنز  ار  تبحم  یبتجم ، يردیح ،

.1393 مق ، مالسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  همیرک  رهطم ، یگداوناخ  خساپ  اه و  شسرپ  دیجملادبع ، یناجزارب ، یتشد 

تادرفم دمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  .1389 نارهت ، يردارب ، ییوشانز ، یگدنز  رد  رادیاپ  قشع  يرامعم  دوعسم ، دیـس  دار ،
.ق.ه  1412 قشمد ، توریب - هیماشلا ، رادلا  ملقلا - راد  نآرقلا ، ظافلأ 

.ات یب  مق ، ناریا ، باتکلا ، راد  يدنوارلل ،)  ) رداونلا یلع ، نب  هللا  لضف  یناشاک ، يدنوار 

.1389 نارهت ، هسردم ، تاراشتنا  يرگ ، هزوک  توف  یفطصم ، تسود ، نامحر 
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.1388 نارهت ، نایبرم ، ءایلوا و  نمجنا  هداوناخ ، ماکحتسا  لماوع  دیجم ، روپ ، دیشر 

.1385 دهشم ، ملق ، گنهآ  ینابرهم ، نیئآ  یلع ، دیس  شخب ، حور 

.1390 ناهفصا ، تفرعم ، سونایقا  یگدنز ، زبس  گربلگ  مثیم ، یحایر 

ص 1393. مالسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  یناهج  عمجم  مالسلا ،) مهیلع   ) موصعم همئا  یگداوناخ  هریس  لضفلاوبا ، يراوگ ، یناملس 

.ات یب  فجن ، هیردیح ، هعبطم  يریعش ، يریعشلل ،)  ) رابخألا عماج  دمحم ، نب  دمحم  يریعش ،

.1384 مق ، نیگآرطع ، جاودزا ، زاجعا  یتخبشوخ و  زار  دمحم ، دیس  یناردنزام ، یعیفش 

.ه . 1409 مق ، یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش  دیرملا ، هینم  یلع ، نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهش 

.ق  1409 مق ، مالسلا ،) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسسؤم  هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش 

.1390 مق ، سای ، رطع  يربلد ، نییآ  يدهم ، يردص 

.1389 مق ، لضاف ، لآ  ثیدح ، نآرق و  رظنم  زا  تبحم  سابع ، دیس  يدزی ، ییابطابط 

.ه . 1412 مق ، یضرلا ، فیرشلا  قالخألا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ،
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.ه . 1385 فجن ، هیردیحلا ، هبتکملا  رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکشم  نسح ، نب  یلع  یسربط ،

، هللادسا یسوط ، .1389 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  هداوناـخ ، رد  دـنوادخ  اـب  طاـبترا  هللادـسا ، یـسوط ،
.1391 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هتسیاش ، نارسمه 

.ه . 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  یسوطلل ،)  ) یلامألا نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ،

.ق.ه  1407 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  را  ناسرخ ،) قیقحت   ) ماکحألا بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ،

.ق .ه   1411 توریب ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  دّبعتملا ، حالس  دّجهتملا و  حابصم  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ،

.1393 مق ، مالسلا ،) اهیلع   ) ءارهزلا هعماج  ، 2 ج ، ام ، رگید  ِنم  نسحم ، يدلو ، یسابع 

.1392 مق ، فراعم ، رشن  رتفد  نارسمه ، اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هریس  ارهز ، یهللادبع ،

.1386 نارهت ، اپ ، مه  نارسمه ، ندنام  قشاع  دیلک  لهچ  م ، هاوخ ، هفیظو  یتزع 

.ق.ه  1415 هیملعلا ، بتکلاراد  هباصالا ، رجح ، نبا  ینالقسع ،

.ات یب  توریب ، هلاسرلا ، هسسوم  لامعلازنک ، يدنهلا ، یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع 
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.ق.ه  1380 نارهت ، هیملعلا ، هعبطملا  یشاّیعلا ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ،

.ه . 1407 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ،

.ش . 1376 مق ، ثیدحلاراد ، یثیلل ،)  ) ظعاوملا مکحلا و  نویع  دمحم ، نب  یلع  یطساو ، یثیل 

.ه . 1403 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقابدمحم ، یسلجم ،

.ق.ه  1404 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  یقتدمحم ، نب  رقابدمحم  یسلجم ،

.1387 مق ، ثیدحلاراد ، هداوناخ ، میکحت  يرهش ، ير  يدمحم 

.1379 مق ، ثیدحلاراد ، ثیدح ، نآرق و  رد  یتسود  يرهش ، ير  يدمحم 

یـشزومآ و هسـسوم  نآرق ، رد  قـالخا  یقتدـمحم ، يدزی ، حابـصم.ات  یب  مق ، رکفلاراد ، هداوناـخ ، تشهب  داوج ، دیـس  يوفطـصم ،
.1383 مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ 

.1372 مق ، اردص ، راثآ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ،

.ق ه  1413 مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  دیفملل ،)  ) یلامألا دمحم ، نب  دمحم  دیفم ،

.ق . 1408 مق ، مالسلا ،) مهیلع   ) تیبلا لآ  هسسؤم  لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  یقتدمحم ، نب  نیسح  يرون ،
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اه نومزآ 

هراشا
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یحیرشت نومزآ 

!«. دنک یم  دیفس  مخت  مه  هایس  غرم  «؟ تسیچ هب  هراشا  لثم  نیا  . 1

يارب كاروخودروخ  دراد و  هگن  نشور  ار  هناخ  غارچ  هک  تسا  نآ  نز  رب  درم  قح  « ؟ تسیچ هب  هراـشا  ادخ 6  لوسر  مالک  نیا  . 2
؟» دزاس هدامآ  هناخ  لها 

؟ دندوب هدرک  میسقت  هنوگچ  ار  دوخ  تقو  شیوخ  هناخ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  . 3

متـسود ًاعقاو }  } هک منادب  اجک  زا  نم  .مراد  تتـسود  هک  دیوگ  یم  یـسک  دیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) قداص ماما  زا  يدرم  . 4
؟ دندومرف هچ  خساپ  رد  ماما  دراد ؟

« دنیوش یم  ار  ور  دندرگ  یمرب  ودره  دیوش  یم  ار  تسد  تسد ، « ؟ تسیچ هب  هراشا  لثم  نیا  . 5

؟ دوب هنوگچ  ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نیب  هناخ  رد  راک  میسقت  . 6

رازاب زا  یتقو  هک  دراد  تسود  ار  يا  هدنب  قالخا  لجوزع  يادخ  « ؟ تسیچ زا  هیانک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مالک  نیا  . 7
«. دشاب هتشاد  شنیتسآ  رد  يزیچ  ددرگ  یمرب 

؟ دیربب مان  ار  رسمه  هب  تبحم  راثآ  زا  دروم  جنپ  . 8

«. دور یم  هار  تخل  شدوخ  دناشوپ و  یم  ار  همه  نزوس  « ؟ تسیچ هب  هراشا  لثم  نیا  . 9
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.دینکرپ ار  یلاخ  ياهاج 

 ... نآ موس  کی  و   ... نآ موسود  هک  تسا  يُرپ  هنامیپ  نانچ  نتسیز  ملاس  ترشاعم  یتسیزمه و  حالصا  ( » مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  . 1
؟» تسا

؟ دنک یم  دایز  ار  هک ...  دیهدب  تسد  رگیدکی  هب  دیامرف : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  . 2

 ...«. ار وا  مردپ  اما  دیناجنر ؛ یم  ار  وا  هک  تشاد  يرسمه  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مردپ  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  . 3

یم فرص  ناشکاروخ  يارب  هک  دوب  يا  هنیزه  زا  رتشیب  دنداد  یم  هیهت ...  يارب  هک  يا  هنیزه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  . » 4
«. دندرک

« تسا رت  بوبحم  نم  دجسم  نیا  رد  ...زا  یلاعتم  دنوادخ  دزن  شدنزرف ، نز و  دزن  درم  نتسشن  . » 5
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یتست

؟ تسیک زا  تنابرق » هب  مدوخ  تیادف و  هب  مناج  ُءاَقِْولا ؛ َکِسْفَِنل  یِسْفَن  َو  ُءاَدِْفلا ، َکِحوُِرل  یِحوُر   » نخس نیا  . 1

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

؟ دور یمن  نوریب  نز  بلق  زا  زگره  درم  نخس  مادک  . 2

متقشاع

مراد تتسود 

ینیرتهب وت 

زگره وت  یب 

؟ تسیک زا  شارتب » وا  يارب  يرذع  درادن ، يرذع  هاگره  ریذپب و  ار  ناملسم  شزوپ   » نخس نیا  . 3

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما 

؟» تسا رت  نیریش  رکش  زا  تمعن  رکش   » تسیک زا  نخس  نیا  . 4

يدعس

یماظن

يراینمهب همان  ناتساد 
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ظفاح

؟» دنک یم  دای  رایسب  نآ  زا  درادب ، تسود  ار  يزیچ  سکره  «؟ تسیچ هب  هراشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  نیا  . 5

دیجمت فیرعت و 

يرازگساپس

يرای کمک و 

یتسود
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؟ تسیچ هباعُد  زا  دوصقم  دراد » هباعُد  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  . 6

حازم یخوش و 

یئور هداشگ 

ندرک اعد 

ارادم

؟ تسیچ هیده  نیرتهب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  رب  انب  . 7

باتک

لگ هتسد 

زردنا دنپ و 

مادک چیه 

«. ددرگ یم  ناشیا  نیب  تبحم  داجیا  ثعاب  نادنواشیوخ  رادید  « ؟ تسیک زا  نخس  نیا  .8

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يارب  رطف  دیع  زور  رد  هاگره  « ؟ دراد یبلطم  هچ  هب  هراشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریـس  نیا  .9
؟» دنتخاس یم  وبشوخ  ار  وا  ای  دنداد ، یم  رطع  ناشرسمه  هب  رگید ، سک  ره  زا  شیپ  ناشیا  دندروآ ، یم  يرطع  هلآ ) و 

هجوت تیولوا 

هیده

ییوبشوخ
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مادک چیه 

؟ دوش یم  نمشد  ندش  مک  ناتسود و  ندشدایز  ثعاب  یلامعا  هچ  ( : مالسلا هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  رب  انب  .10

ییوگ مرن  ندرک و  مالس 

یلدمه لفاغت و 

نداد هیده  ششخب و 

یئور هداشگ  یخوش و 
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 ...« رتشیب ار  دوخ  هداوناخ  هک  تسا  رتدونشخ  سک  نآ  زا  دنوادخ  ( :» مالسلا هیلع   ) داجس ترضح  شیامرف  رب  انب  .11

دهد رارق  تمعن  هافر و  رد 

دنک تبحم  رهم و  نانآ  هب 

دشاب نانآ  رانک  رد 

مادک چیه 

؟ تسیچ اب  هارمه  یگدنز  نیرت  شوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  رب  انب  .12

تبحم

تعانق

یلدمه

لکوت

«. دراذگ ناهدرد  هک  يا  همقل  يارب  یتح  دوش ، یم  هداد  شاداپ  يزیچ ، ره  يارب  نمؤم ، هب  « ؟ تسیک زا  نخس  نیا  .13

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما 

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما 
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