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. تسا هداد  رارق  دوخ  اب  گنج  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  دوخ و  اب  ندیزروهنیک  مشخ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ندیزروهنیک  مشخ و  دوخ و  یتسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  بلطم  نیا  قیرط  زا  لالدتسا  لصف 2 
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ناشیا ششوک  داهج و  هطساو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  لضفا  رب  لالدتسا  24لصف 7 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  25هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع بلاطیبا  نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 

باتک تاصخشم 

لایر 73000-7-90423-964 لایر ؛  73000-7-90423-964 کباش : 
م226-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلوم مالسلاهیلع / بلاطیبا  نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لیـضفت  هلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ییاسمش نیسحدمحم  تسودراهب ، اضریلع  نامجرتم  دیفم ؛ خیش  هب  فورعم  نامعن  نبدمحم  نبدمحم  هللادبعوبا 

.1379 اعوسات ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 72 يرهاظ :  تاصخشم 

(3 یعیشلا ثارتلا  آایحا   : ) تسورف
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

[ هدیزگرب لیضفت . هلاسر   : ] يدادرارق ناونع 
لیاضف 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

نرق ق4 هیماما --  هعیش  مالک  عوضوم : 
297/951 ییوید :  يدنب  هدر 

BP37/4/م66ر504212 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 
326 ق413 -  دمحم ، نبدمحم  دیفم ، هسانشرس : 

لیضفت هلاسر  336ق .  - 413 دمحم ، نبدمحم  دیفم ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم اضریلع ، تسودراهب ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم نیسحدمحم ، ییاسمش ، هدوزفا :  هسانش 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هسسؤم همدقم 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هبعک رد  هک  يدولوم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نسحلا  وبا  ماما  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  انیبن  اندیس و  یلع  هَّللا  یلـص  و 

خیرات یتفگـش  نیرتگرزب  تفاکـش ، تواقـش  تبرـض  هب  شکرابم  قرف  تدابع  بارحم  رد  ادـخ و  هناخ  رد  مه  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ 
يدنمفده و نینچمه  رگنعماج ، شنیب  نارکیب ، شناد  وا ، يدوجو  میظع  تیفرظ  نوگمهان و  تافص  وا ، راختفا  رسارس  یناگدنز  تسا .

ییاههولج همه  چیه ! زا  رتتسپ  وا  يارب  تسا و  زیچ  همه  نارگید  يارب  هک  نامه  ایند - هب  شهاگن  عون  ماجنارـس  لوصا و  رب  شیرادـیاپ 
زاتمم ياهتیـصخش  اب  هک  دـنایامنب  یتئیه  رد  ار  دوخ  تیـصخش  وا  اـت  هدـیدرگ  بجوم  هعومجم  نیا  دوریم . رامـش  هب  یتفگـش  نیا  زا 
لوقع هدومن و  لیدبت  یتسه  گرزب  يامعم  شنیرفآ و  هدوشگان  زارد  هب  ار  وا  هک  نانوچ  دـشابن ، شجنـس  سایق و  لباق  زگره  زین  يرـشب 

هچ ار  وا  هک  هتشاداو  ّریحت  هب  ار  نادنمدرخ  هشیدنا  نادنمشیدنا و 
ص:8  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

دمحم ءایبنألا  متاخ  صیخـش  تیـصخش  ءانثتـسا  هب  مدآ - ینب  رب  ار  وا  يرترب  لیـضفت و  ناـگژاو  دـیلک  نآ ! زا  رترب  اـی  قولخم و  دـنمانب :

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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. دومن وجتسج  عضوم  نیا  رد  دیاب  ملس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم 
نایم يرظن  ياهثحب  لـحم  زاـبرید  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  ناـیاسراپ  ماـما  ناـنمؤم و  ریما  لیـضفت  يرترب و  عوضوم 

نادنمـشیدنا نایم  نیا  رد  تسا . هتـشاداو  يرکف  يوپاکت  هب  ار  زرودرخ  نیرکفتم  هدوب و  مالـسا  ملاع  رد  يأر  لـها  هشیدـنا و  ناـبحاص ،
مرکم یبن  نانخـس  ادخ و  باتک  دهاوش  هب  انب  ییوس  زا  دـناهدیدیم و  شیوخ  ياوشیپ  رادـماو  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  زین  بهذـم  یعیش 
مالـسا ملاع  راوسهـش  هناگی  نیا  یلع - حیجرت  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا 

ماهبا و ياهربا  هک  دنزاس  هدیجنس  نانوچ  ناهرب  رایعم  لالدتـسا و  نازیم  هب  ار  دوخ  ریما  رورـس و  لیـضفت  ثیدح  ات  دناهدیـشوک  هتـشادن 
. دراداو عضاوت  هب  ار  كاپ  ياهترطف  میلس و  لوقع  دنیادزب و  ار  دیدرت 

عوضوم تخادرپ  هویش  زین  یخیرات و  تمدق  رظن  زا  هلاسر  نیا  تسا . عون  نیا  زا  یشالت  تسامـش ، يور  شیپ  رد  کنیا  مه  هک  ياهلاسر 
ياراد ناهرب  تناتم  لالدتسا و  تردق  و 

ص:9  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
تیالو میرح  نابزرم  نیرتاناوت  یعیـش و  تفرعم  ياههلق  نیرتدنلب  زا  دوخ  هک  نآ  راوگرزب  فلؤم  تسا و  يدننام  مک  ناوارف و  تازایتما 

دادمتـسا دوخ و  شناد  يایرد  هب  اکتا  اب  هداد  رارق  رظن  حمطم  هلاسر  نیا  شراگن  زا  هک  ار  یفده  تسا ، يرجه  مراهچ  نرق  رد  دـیحوت  و 
دمحم نب  دمحم  وا  تسا . هدومن  ادا  یگتسیاش  هب  هدروآ ، شخرچ  هب  وا  هب  تبسن  یگتفیش  ییادیش و  زاربا  رد  ار  ملق  هک  يرهطم  حور  زا 

. دوریم رامش  هب  وا  لئاسر  هعومجم  زا  یشخب  رضاح  باتک  تسا و  دیفم  خیش  هب  بّقلم  نامعن 
فالآ هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نانمؤم  ریما  كرابم  مان  هب  هک  يراج  لاس  رد  هک  دراد  راـختفا  اروشاـع  تاـعلاطم  شهوژپ و  هسـسؤم 

. دنک میدقت  نایوردیپس  ياوشیپ  نآ  نارادتسود  هعماج  هب  ار  هدنزرا  رثا  نیا  تسا ، هدش  هدیمان  ءانثلا  ۀیحتلا و 
. دوش هتسیرگن  لوبق  هدید  هب  توکلم  کلم و  ریما  نآ  هاگشیپ  رد  كدنا  تمدخ  نیا  تسا  دیما 

1379 / 2 / 3 1421 مارحلا / مرحم  اروشاع 17 / تاعلاطم  شهوژپ و  هسسؤم 
ياـضترم نادزی ، ریـش  ردـیح ، لـضفنینمؤملا  ریما  لـضف  ینمؤـم  رگ  نک  مهف  ص:11   ، مالـسلا هیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  يرترب  تاـبثا 

نیدکاپ
يرمق يرجه  مراهچ  نرق  رعاش  يزورم  ییاسک  نیقتملا  ماما  یناملسم ، نکر  نآ  لضفتسوا  رتلضاف  يرذگب ، ربمیپ  زک  سک  نآ  لضف 

ص:13  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

نامجرتم همدقم 

نیا تسا . هدوب  ثحب  دروم  ناملـسم  ناـملکتم  ناـیم  میدـق  زا  هک  تسا  یلئاـسم  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیـضفت  هلأـسم 
نرق يادتبا  مراهچ و  نرق  رخاوا  رد  هیماما  گرزب  ملکتم  هر )  ) دیفم خیـش  دزادرپیم . عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  یتافیلأت  زا  یکی  زین  هلاسر 
رواب داقتعا و  رادومن  هلاسر  نیا  دـشابیم . لیـضفت » هلاسر   » تافیلأت نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  فیلأت  هراب  نیا  رد  باـتک  نیدـنچ  مجنپ 

هَّللا یّلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  زجب  ناگمه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  تابثا  هب  نآ  رد  هک  تسا  هعیـش  ناـملکتم  رثکا 
. تسا هتخادرپ  ملس  هلآ و  هیلع و 

روط نامه  دنراد . رظن  فالتخا  نآ  لومش  هریاد  رد  اما  دنتسه  لیـضفت  هلأسم  هب  لئاق  زین  ناناملـسم  زا  يرگید  ياههورگ  نایعیـش  زا  ریغ 
هک

ص:14  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
يامدق : » دسیونیم وا  تسا . رظن  فالتخا  هلأسم  نیا  رد  هلزتعم  ياههورگ  نایم  هتشاد ، نایب  هغالبلا  جهن  حرـش  همدقم  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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ناـشیا زا  رگید  یتعاـمج  ظـحاج و  رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  رایـس و  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  دـیبع و  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  دـننام  يرـصب 
ناـشیا تفـالخ  بیترت  هب  ار  هناـگراهچ  ياـفلخ  تلیـضف  بیترت  ناـنآ  هدوـب و  لـضفا  رترب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رکب  وـبا  هـک  دـندقتعم 

هَّللا دبع  وبا  حیبص و  نب  یسیع  یسوم  وبا  رمتعم و  نب  رشب  لهس  وبا  نوچمه  رخأتم ، هچ  مدقتم و  هچ  دادغب ، نایلزتعم  مومع  ماما  دننادیم .
هیلع یلع  هک  دـندقتعم  شنادرگاـش  یخلب و  دومحم  نب  هَّللا  دـبع  مساـقلا  وبا  طاـیخ و  نسحلا  وبا  یفاکـسا و  رفعج  وبا  رـشبم و  نب  رفعج 

«1 . » تسا لضفا  رکب  وبا  زا  مالّسلا 
هدرک و رکذ  ار  نامثع  بقانم  لیاضف و  نآ  رد  هک  تسا  ظحاج  رحب  نب  ورمع  هتشون  هینامثعلا  باتک  نایرـصب  يامدق  تافیلأت  زا  ياهنومن 
اب تسا  دادغب  هلزتعم  نارس  زا  هک  یفاکسا  رفعج  وبا  اما  تسا . هتخادرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤملا  ریما  رب  هناگهس  يافلخ  يرترب  تابثا  هب 

حرش رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . هتخادرپ  باتک  نیا  در  هب  هینامثعلا  ضقن  باتک  فیلأت 
______________________________

ج 1، ، 1959 رصم ، تسفا  نایلیعامسا ، تاراشتنا  میهاربا ، لضفلا  وبا  دمحم  مامتها  هب  هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  هب  ر ك : ( 1)
ص 1. ج 1 ، ین ، رشن  یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  هغالبلا  جهن  حرش  رد  خیرات  هولج  ص 7 و 

ص:15  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
دادـغب هلزتعم  هدـعاق  رب  تسا و  هتـشون  درو  ضقن  ظحاج  هینامثعلا  باتک  رب  یفاکـسا  رفعج  وبا  : » دـسیونیم هغالبلا  جـهن  هرامش 54  همان 

«. تسا هدوب  هتسارآ  فاصنا  بصعت و  یمک  هب  يولع و  یقیقح  هنوگ  هب  تسا و  هدوب  باحصا  رگید  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  هب  دقتعم 
«1»

هلأسم نیا  رد  هعیش  فلتخم  ياههورگ  لاوقا  رکذ  هب  یبصعت  چیه  نودب  دوخ  صاخ  یـشیدنا  دازآ  اب  هلاسر  نیا  همدقم  رد  زین  دیفم  خیش 
سپ ناگمه ، رب  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  لیـضفت و  ینعی  دوخ  داقتعا  هشیدنا و  تابثا  هب  لصف  تفه  رد  لاوقا  نیا  رکذ  زا  سپ  هتخادرپ و 

ارچ تسا ، نآ  فلؤم  شور  شناد و  يانغ  رگناشن  راصتخا ، همه  اب  لیضفت  هلاسر  دزادرپیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 
تابثا ار  شیوخ  ياعدم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياهیگژیو  تاماقم و  یخیرات و  دـهاوش  هصاخ و  هماع و  تایاور  هب  دانتـسا  اب  هک 

. دنکیم
فارتعا ناشیا  لیاضف  هب  زین  نانمـشد  یتح  هک  تسا  هتخاس  فوطعم  دوخ  يوس  هب  ار  ناگدید  نانچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراتـس  شـشخرد 

يدرمگرزب هراب  رد  میوگب  هچ  : » دسیونیم هغالبلا  جهن  حرش  همدقم  رد  تنـس  لها  ياملع  نیققحم  زا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  دناهدرک .
هب شنانمشد  هک 

______________________________

دیدحلا ج 17 ص 132. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ر ك : ( 1)
ص:16  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

وت دنرادب و  هدیـشوپ  ار  وا  لیاضف  دناهتـسناوتن  تسا و  هدـشن  مهارف  وا  بقانم  ندـش  رکنم  ناکما  نانآ  يارب  دـناهدرک و  رارقا  وا  تلیـضف 
یلع وترپ  ندرک  شوماخ  رد  گنرین  رکم و  مامت  اب  دـندش و  هریچ  یهاشداپ  رب  ناهج  رتخاب  رواـخ و  رد  هیما  ینب  هک  ینادیم  هدـنناوخ ) )
هیلع یلع  مان  هب  ناـکدوک  يراذـگمان  زا  یتح  دـندرک و  نعل  ار  وا  اـهربنم  همه  رب  دـندرک و  قیوشت  وا  دـض  رب  دندیـشوک و  مالّـسلا  هیلع 

«1 .« » دوزفا وا  ماقم  ولع  يرترب و  رب  اهراک  نیا  همه  دندرک و  عنم  مالّسلا 
نایوما تموکح  سـسؤم  هیواعم ، ینعی  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیرتهدـنزیتس  هک  تسا  هدوب  يدـح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقانم  لـیاضف و 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  لتقم  باتک  رد  ایندـلا  یبا  نبا  ار  تاـفارتعا  نیا  زا  ياهنومن  تسا . هدرک  رارقا  اـهنآ  هب  اـهراب 
، دیسر هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  ربخ  نوچ  : » دسیونیم وا  تسا . هدرک  نایب  ترضح  لیاضف  هب  نانمـشد  فارتعا  لصف  مالّـسلا ،

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ : ماـگنه  نآ  رد  دوب . يزور  مین  تحارتسا  لاـح  رد  یناتـسبات  زور  کـی  رهظ  رد  هظرق  رتخد  شرـسمه  هارمه  هب  وا 
تلیضف شناد و  رایسب  هچ  دوزفا : سپس  َنوُعِجار و 

______________________________

يودهم دومحم  رتکد  همجرت  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  خـیرات  هولج  هب  زین  ص 16 و  دـیدحلا ج 1  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب  کن  ( 1)
. دییامرف هعجارم  یناغماد ج 1 ص 11 

ص:17  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
رد زورما  يدوب و  هداد  رارق  فدـه  ار  شمـشچ  هزین  اب  زورید  ات  وت  تفگ : شرـسمه  هاگ  نآ  دـنداد . تسد  زا  مدرم  هک  ار  هقف  یکین و  و 

قباوـس تلیـضف و  شناد و  رایـسب  هـچ  مدرم  هـک  ینادیمن  وـت ! رب  يا  و  تـفگ : هیواـعم  ییوـگیم ؟! َنوـُعِجار  ِهـَْیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  وا  گرم 
«1 «. » دنداد تسد  زا  ار  ناشخرد 

رد دـندرکیم ، تیامح  لضاف  رب  لوضفم  ییاوشیپ  تماـما و  هدـیقع  زا  تموکح ، تحلـصم  يارب  دـنچ  ره  زین  یـسابع  تفـالخ  هاگتـسد 
رد هک  دندیـشک  اج  نادب  ار  راک  یتح  دـندیزرون و  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلزنم  نتـساک  يارب  لاح  نامه 

یـسابع ناگفیلخ  همه  دمآ  رـس  یملع  رظن  زا  هک  نومأم  لاح ، نیا  اب  اما  دندومن ، اهتناها  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  دوخ  سلاجم 
هتخادرپ نآ  تابثا  هب  هدرک و  عافد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرترب  لیـضفت و  هدیقع  زا  اجنآ  رد  دوخ  هک  داد  بیترت  ار  ياهرظانم  سلاجم  تسا 

«2 . » دییامرف هظحالم  دیرفلا  دقع  ردقنارگ  باتک  رد  دیناوتیم  ار  تارظانم  نیا  زا  ياهنومن  تسا .
______________________________

يدومحم ص رقاب  دـمحم  خیـش  قیقحت  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  لتقم  باتک  ایندـلا ، یبا  نبا  هب  کـن . ( 1)
هب ناشیا  دـنمدوس  تاقیلعت  مرتحم و  ققحم  ناوارف  ماـمتها  یعـس و  اـب  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  هدـنزرا  راـثآ  زا  یکی  باـتک  نیا  ، 105

. تسا هدیسر  پاچ 
ج 5 ص 349. توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  پاچ  ینیحرلا ، دیجملا  دبع  رتکد  قیقحت  هب  دیرفلا  دقع  هبر ، دبع  نبا  هب  کن  ( 2)

ص:18  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
ثیداحا و همه  دناهتشاد ، موقرم  هلاسر  نیا  رب  هک  دوخ  تاقیلعت  رد  دناهدرک  حیحصت  ار  هلاسر  هک  یبعک  یسوم  یلع  داتسا  مرتحم  ققحم 

میاهدرک همجرت  ام  زین  ار  هلاسر  رب  ناشیا  همدقم  دناهداد . عاجرا  یثیدح  رداصم  عبانم و  هب  هتفرگ ، رارق  خیـش  دانتـسا  دروم  هک  ار  یتایاور 
. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک 

هیلع و هَّللا  یّلص  تبترم  یمتخ  ترضح  لیـضفت  عوضوم  رد  هک  ار  یتافیلأت  دناهتـشون  هلاسر  نیا  رب  هک  دوخ  همدقم  زا  یـشخب  رد  ناشیا 
میاهدرک همجرت  ار  ناشیا  همدقم  نوچ  ام  دناهدرک . رکذ  هدش ، هتـشاگن  اهناسنا  رگید  رب  مالّـسلا  مهیلع  ناشیا  كاپ  نادـناخ  مّلـس و  هلآ و 
يرداصم عبانم و  نایم  زا  ار  تافیلأت  نیا  دناهتـشون ، مرتحم  ققحم  هک  روط  نامه  مینیبیمن . تافیلأت  نیا  رکذ  هب  یتجاـح  اـجنیا  رد  رگید 

فیلأت کی  هب  لیـضفت ، یعوضوم  یـسانشباتک  لیمکت  يارب  ناشیا و  قیقحت  ياتـسار  رد  اجنیا  رد  ام  دناهدروآ و  دناهتـشاد  رایتخا  رد  هک 
هَّللا دـبع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  فیلأت  هنزاوملا  رایعملا و  باتک  نآ  دـناهدرکن و  هراشا  نادـب  هک  مینکیم  هراشا  عوضوم  نیا  رد  ردـقنارگ 

. تسا یفاکسا  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  شرسپ  اب  یفاکسا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  تبترم  یمتخ  ترضح  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاطلا  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  يرترب  تابثا  هب  باتک  نیا  رد  فلؤم 

دنمشناد تمه  هب  دنمشزرا  رثا  نیا  هناتخبشوخ  دزادرپیم . ناناملسم  یمامت  قلخ و  همه  رب  ناربمایپ  ملس و 
ص:19  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

«1 . » تسا هدیدرگ  رشتنم  حیحصت و  يدومحم  رقاب  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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یناغماد يودهم  دومحم  رتکد  ياقآ  داتسا  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  ساپـس  بتارم  هک  دننیبیم  مزال  ضرف و  دوخ  رب  نامجرتم  نایاپ  رد 
ار ام  هلاسر  رطس  هب  رطس  همجرت  رد  هچ  همدقم و  نیا  هیهت  رد  هچ  شیوخ  ياهییامنهار  تاراشا و  اب  ناشیا  دنراد . میدقت  هتاضافا ) تماد  )

. دنزرون غیرد  ییامنهار  زا  لضف  لها ، هک  دیما  تسا ، نامجرتم  هدهع  رب  همجرت  نیا  ياهیتساک  صقاون و  هتبلا  دنداد ، يرای 
نیدرورف مهن  تسیب و  اب  ربارب  نابرق  دیعـس  دیع  هجحیذ 1417  مهد  هعمج  سدقم - دهشم  ییاسمـش  نیـسح  دمحم  تسود  راهب  اضریلع 

هام 1376
______________________________

تاقیلعت هارمه  هب  هدیدرگ و  همجرت  یسراف  هب  یناغماد  يودهم  دومحم  رتکد  ياقآ  ياویـش  ناور و  ملق  هب  هنزاوملا ، رایعملا و  باتک  ( 1)
. تسا هدیسر  پاچ  هب  ینرشن  طسوت  لاس 1374  هب  ناشیا  دنمدوس 

ص:21  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

هلاسر ققحم  همدقم 

هراشا

دمحم یلع  میلستلا  متا  ةالـصلا و  لضفا  نیبملا و  قحلا  ۀعرـشب  کسمتلا  انیلع  بجوا  و  نیقیلا ، يدهلا و  لبـس  انل  حضوا  يذلا  هَّلل  دمحلا 
عیمج یلع  یـضترملا  لـضفلاب و  صوـصخملا  هتفیلخ  همع و  نبا  امیـس  نیماـیملا ، ةادـهلا  هلآ  یلع  ءاـیبنألا و  دیـس  يروـلا و  ریخ  نیمـالا 

. نیدلا موی  یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  و  نیقتملا ، مهبحص  یلع  و  نییضرملا ، ءایصوالا 
: زیزع هدنناوخ 

هب فورعم  يربکع  یثراح  نامعن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  فورعم  ملکتم  تافیلأت  نیرتاهبنارگ  زا  یکی  تسامـش ، يور  شیپ  هک  ياهلاسر 
نایم رد  دنمورین ، نیتم و  لالدتسا  یسیون و  هداس  فیلأت ، توق  ترابع ، ییابیز  ببس  هب  خیش  هتسجرب  هویش  دیآیم . رامش  هب  دیفم  خیش 

ص:22  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
هب رد  يو  تراـهم  دروآیم و  رد  وناز  هب  ار  فیرح  هک  دـیفم  خیـش  یتـسد  هریچ  تسا . دـننام  مک  يو  رـصع  یمـالک  لوـمعم  ياهـشور 

. تسا خیش  صخاش  ياهیگژیو  رگید  زا  فده  هب  ندیسر  ياتسار  رد  يراتشون  لوصا  نتخاس  گنهامه  تایاور و  يریگراک 
ترضح زجب  قلخ  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرترب  هب  نآ  رد  فلؤم  هک  دشابیم  لصف  تفه  همدقم و  کی  لماش  هلاسر  نیا 

دوجو هک  توبن و  تلاسر و  یحو و  دـننام  يدراوم  بجوم  هب  مه  نآ  تسا ، هدرک  لالدتـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ 
. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  صتخم  دراد و 

. تسا هدوب  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  دزن  رد  هدوب و  هرظانم  يارب  ياهزیگنا  هراومه  ثحب  نیا 
بسانم رطاخ  نیا  هب  دناهتشاگن . عوضوم  نیا  رد  ییاهباتک  اههلاسر و  هتخادرپ و  نادب  هک  مینیبیم  ار  يرایـسب  نادنمـشناد  تلع  نیمه  هب 

مهیلع ناشیا  كاپ  نادـناخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  لیـضفت  عوضوم  رد  هک  ار  یتافنـصم  یماـسا  میدـید 
عوضوم نیا  رد  هک  یتافیلأت  رگید  نایم  ار  هلاسر  نیا  هاگیاج  دوش و  لماک  ثحب  نیا  هدـیاف  ات  میروایب  هدـش ، هتـشاگن  نارگید  رب  مالّـسلا 

: میاهتفای تسد  عوضوم  نیا  رد  ریز  ياههتشاگن  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  يرداصم  عبانم و  نایم  زا  میسانشب . هدش ، هتشون 
ص:23  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

لیضفتلا - 1

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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مان باتک  نیا  زا  دوخ  لاجر  رد  یـشاجن  ق ) يافوتم 356 ه .  ) يرابنا رـصن  نب  بوقعی  نب  دمحا  دیز  یبا  نب  هَّللا  دـیبع  بلاط  وبا  فیلأت  : 
. تسا هدرب 

لیضفتلا - 2

. تسا هدرب  مان  دوخ  لاجر  رد  زین  باتک  نیا  زا  یشاجن  ینیوزق . هیوهام  نب  متاح  نب  یسراف  فیلأت  : 

ءایبنألا یلع  مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  لیضفت  - 3

باتک نیا  زا  راونالا  راحب  رد  هر )  ) یـسلجم همالع  تاجردـلا » رئاصب  رـصتخم   » باتک بحاص  یلح  دـلاخ  نب  نامیلـس  نب  نسح  فیلأت  : 
خیش مالک  اب  تالاقملا و  لئاوا  باتک  رد  دیفم  خیـش  نخـس  اب  باتک  نیا  رد  وا  : » دیوگ یناهفـصا  يدنفا  هَّللا  دبع  ازریم  تسا . هدرک  لقن 

«. میراد تسد  رد  ياهخسن  هلاسر  نیا  زا  ام  تسا و  هتخادرپ  هشقانم  هب  هیرئاحلا  لئاسملا  رد  یسوط 

مالّسلا مهیلع  ۀمئالا  لیضفت  - 4

: مهلضفا قئالخلا و  فرشا  وه  يذلا  هلآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  متاخلا  یبنلا  مهدج  لبق  اوناک  نیذلا  ءایبنألا  یلع 
ق) يافوتم 1107 ه .  ) ینارحب مشاه  دیس  فیلأت 

مالّسلا مهیلع  ءایبنألا  نم  مهدج  ریغ  یلع  مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  لیضفت  - 5

ق) يافوتم 1332 ه .  ) ۀلیلجلا نیهاربلا  باتک  بحاص  يرئاح  یبیرج  رازه  عیفش  دمحم  نب  مظاک  دمحم  یلوم  فیلأت  : 

هکئالملا یلع  مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  لیضفت  - 6

رد یشاجن  دیفم . خیش  فیلأت  : 
ص:24  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

. دناهدرب مان  باتک  نیا  زا  نونکملا  حاضیا  بحاص  دوخ و  لاجر 

مالّسلا مهیلع  ۀمئالا  لیضفت  - 7

.( ق يافوتم 1325 ه .  ) ربکالا لقثلا  نییعت  باتک  بحاص  یناهفصا ، عیفش  دمحم  نب  ییحی  ازریم  خیش  فیلأت  هکئالملا : یلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 8

. تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  نیا  ق ) يافوتم 449 ه .  ) یکجارک نامثع  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  خیش  فیلأت  : 

لسرلا نم  مزعلا  یلوا  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  لیضفت  - 9

هدروآ و ار  وا  لاـح  حرــش  ةاورلا  هاـبنا  رد  یطفق  ق ) ياـفوتم 384 ه .  ) یناـّمر هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  یـسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  فیلأـت  - 
. تسا هدرمش  رب  اهنآ  نمض  رد  ار  باتک  نیا  هدرک و  اصحا  ار  وا  یبدا  یمالک و  ياهباتک 
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لسرلا نم  مزعلا  یلوا  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  لیضفت  - 10

. دنکیم توافت  میدرک ، نایب  هرامش 4  رد  هک  یباتک  اب  باتک  نیا  ق ) يافوتم 1107 ه .  ) ینارحب مشاه  دیس  همالع  فیلأت  : 

نیخیشلا دالوا  یلع  هدالوا  لیضفت  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ریغ  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 11

نادنمـشناد زا  یخرب  در  رد  ار  باـتک  نیا  فلؤم  ق ) يافوتم 1284 ه . ، ) يوهنکل يوقن  یلع  رادلد  دیـس  همالع  نب  دمحم  دیـس  فیلأت  : 
. تسا هتشون  دندوب ، شرصاعم  هک  تنس  لها 

ص:25  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نییبنلا  متاخ  ادع  نم  یلع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 12

ّیبنلا و لئاضف  یف  لآللا  دقع  مان  هب  شباتک  رد  نامیلس  نب  یلع  نب  نامیلس  خیـش  ق ) يافوتم 1111 ه .  ) یسلجم رقاب  دمحم  هماّلع  فیلأت 
. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  مالّسلا  مهیلع  لآلا 

نیلسرملا ءایبنألا و  عیمج  یلع  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  انّیبن  لیضفت  - 13

. یفیطق رابجلا  دبع  لآ  دمحا  دمحم  نب  یلع  دبع  نب  دمحم  خیش  فیلأت  ، 

نیبرقملا ۀکئالملا  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیرهاطلا  هلآ  یبنلا و  لیضفت  - 14

زا هکئالم  دیوگیم  هک  يزار  رخف  نخـس  نیا  هب  باتک  نیا  رد  وا  ق ) يافوتم 1127 ه .  ) يوسف لیعامسا  نب  حیـسم  دمحم  یلوم  فیلأت  . 
وا لیلد  دنتـسین و  اهناسنا  رـشب و  مومع  يزار  رخف  دارم  هک  هدرک  هیجوت  هنوگ  نیدـب  ار  وا  نخـس  سپـس  هدـش و  ضرعتم  دـنرترب ، اهناسنا 

. دریگیمن رب  رد  ار  ناشیا  نادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

مالّسلا مهیلع  ةرهاطلا  ةرتعلا  یف  ةرهابلا  ۀلاسرلا  - 15

هلاـسر نیا  رد  هر )  ) یـضترم دیـس  ق ) يافوتم 436 ه .  ) يوسوم نیـسح  نب  یلع  مساقلا  وبا  يدـهلا  ملع  یـضترم ، فیرـش  دیـس  فیلأت  : 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناشیا  دـج  زج  هب  تاقولخم  همه  رب  ار  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  يرترب  یماگـشیپ و 

لئاسر نمض  رد  هلاسر  نیا  تسا . هدرک  تابثا  مّلس 
ص:26  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  یضترم  فیرش 

مالّسلا مهیلع  نیلسرملا  ءایبنألا و  رئاس  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  یف  نیقیلا  قحلا و  جاهنم  - 16

زا ار  ینیهارب  لیالد و  هلاسر  نیا  رد  وا  تسا . ییاهب  خیـش  ردـپ  اب  رـصاعم  هک  يرئاـح ، يوضر  ینیـسح  هَّللا  ۀـمعن  نب  یلو  دیـس  فیلأـت  : 
. تسا هتخاس  بترم  شخب  دنچ  هب  ار  نآ  هدومن و  يروآدرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  رد  تنس  لها  هعیش و  ياهباتک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  انیبن  يوس  نیلسرملا  ءایبنألا و  رئاس  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  میقتسملا  طارـصلا  لیـضفت  یف  میوقلا  جهنملا  - 17
: میمعلا لضفلا  يذ 
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یف لاـقملا  قئاـف  باـتک  بحاـص  و  ق ) يافوتم 1104 ه . ( ) هر  ) یلماع رح  خیـش  لضاف  نادرگاـش  زا  دـمحا  نیدـلا  بذـهم  خیـش  فیلأـت 
هک  ) نیقیلا قحلا و  جاهنم  باتک  رب  تسا  یکاردتـسا  هلاسر  نیا  دسریم ، رظن  هب  باتک  نیا  همدـقم  زا  هک  روط  نامه  لاجرلا  ثیدـحلا و 

. تسا هتشاد  نایب  هدرواین ، هَّللا  ۀمعن  نب  یلو  دیس  هک  ار  ینیهارب  لیالد و  و  تشذگ ) شیپ  رد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  هلاسر   ) هلاسر نیا  ناونع 

هراشا

: درک رصحنم  ریز  دراوم  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدمآ  یفلتخم  نیوانع  لیذ  هلاسر  نیا 
ص:27  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

ۀمالا یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  لیضفت  - 1

هب ياهخسن  نینچمه  هعومجم 243 و  نمض  رد  هرامش 14  هب  هر )  ) یـشعرم هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  ناونع  نیمه  اب  هلاسر  نیا  زا  ياهخـسن  : 
. تسا دوجوم  هدمآ ، هناخباتک  تسرهف  رد  هچنآ  رب  انب  هعومجم 255  نمض  رد  هرامش 19 

ۀمالا رئاس  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 2

رد حیضوت  تسا . هدوب  راک  نیا  رد  ام  دامتعا  دروم  ياههخـسن  زا  هک  دشابیم  ناونع  نیا  اب  رکذلا  قوف  هناخباتک  رد  أ »  » هخـسن نینچمه  : 
. دمآ دهاوخ  قیقحت  شور  رد  هخسن  نیا  هراب 

رشبلا رئاس  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 3

. دشابیم هعیرذلا  رد  ناونع  نیمه  اب  هلاسر  نیا  : 

ۀباحصلا رئاس  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 5

. تسا هدمآ  هعیشلا  نایعا  رد  ناونع  نیا  : 

ۀباحصلا رئاس  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 6

. تسا هدمآ  یشاجن  لاجر  رد  ناونع  نیا  : 

: مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ریغ  ءایبنألا  عیمج  یلع  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لیضفت  - 7

شهوژپ نیا  رد  ام  داـمتعا  دروم  یپاـچ و  ياههخـسن  زا  یکی  هک  ج »  » هخـسن دـمآ ، دـهاوخ  هلاـسر  نیا  قیقحت  شور  رد  هک  روط  ناـمه 
. تسا هدمآ  ناونع  نیا  اب  دشابیم ،

ص:28  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
یناونع نآ  نیماـضم  يارب  هن  ریخا ) ناوـنع  زج  هب   ) اـهناونع نیا  زا  کـی  ره  هک  میباـییم  رد  مینکفیب ، يرظن  هلاـسر  نیا  هب  تقد  اـب  نوـچ 
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رب مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  هب  هلاـسر  نیا  رد  فنـصم  هک  ارچ  دریگیم ، رب  رد  ار  هلاـسر  ياوـتحم  هن  تسا و  عناـم  عماـج و 
زا سپ  تسا . هدرک  مکح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زج  هب  دنتـسه  اـهنآ  هلمج  زا  زین  ناربماـیپ  هک  اـهناسنا  همه  هکئـالم و 

فنصم هک  ار  يدراوم  زا  شخب  کی  زا  رتشیب  ای  یشخب  نیتسخن ، هناگـشش  ياهناونع  زا  کی  ره  هک  میباییم  رد  هلاسر  نیا  رد  رظن  تقد 
جراخ ار  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  هکئالم و  رب  ار  ناشیا  يرترب  باحـصا ، تما و  رب  ناشیا  يرترب  ـالثم  دـنکیم . جراـخ  هدرک  مکح  نادـب 

. دنکیم
هک ارچ  تسا . هدرک  مکح  ناـشیا  يرترب  لیـضفت و  هلأـسم  رد  فلؤم  هک  دـشاب  يدراوم  همه  عماـج  ریخا  ناوـنع  هک  دـسریم  رظن  هب  اـما 
زین هکئـالم  اـهناسنا و  تما و  باحـصا و  رب  ار  ناـشیا  يرترب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زج  هـب  ناربماـیپ  رب  ناـشیا  يرترب 

ار نیمه  ياضتقا  زین  فلؤم  دوصقم  هک  دـنکیم  جراخ  مومع  نیا  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ناونع ، نیا  دـناسریم .
. دراد

ینعی يدـیق  ای  هفاضا  چـیه  نودـب  قلطم ، تروص  هب  ار  ناونع  نیا  فلؤم  هک  دـنکیم  نشور  ام  يارب  ار  بلطم  نیا  هلاسر  ياـهمان  دادـعت 
زا سپ  هک  سک  ره  تسا ، هدرک  عضو  نینمؤملا » ریما  لیضفت   » ناونع لیذ 

ص:29  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
ای هدوزفا و  ار  يزیچ  نآ  ناونع  هب  هدرک و  هدافتـسا  هلاسر  نیا  رد  فنـصم  ياهترابع  یخرب  زا  هدرک ، ادـیپ  هلاسر  نیا  زا  یعـالطا  فلؤم ،

زاغآ رد  هک  فلؤم  نخـس  نیا  زا  هباحـصا » یلع  لیـضفتلا   » و هباحـصلا » یلع  لیـضفتلا   » ياهناونع الثم  تسا . هدرک  دیقم  يدـیق  هب  ار  نآ 
نینچمه ۀباحصلا » هفاک  نم  لضفا  ناک  مالّسلا  هیلع  هنا  ۀیدوراجلا : تلاقف  هلأسملا ، هذه  یف  ۀعیـشلا  تفلتخا  : » هدش تشادرب  هدمآ ، هلاسر 

ۀقبط تایاورلاب و  لقنلا  مهنم و  راثآلا  لها  نم  روهمج  لاق  و  : » هدش تشادرب  هلاسر  رد  فلؤم  نخس  نیا  زا  رـشبلا » یلع  لیـضفتلا   » ناونع
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  دبع  نب  دمحم  هَّللا  لوسر  يوس  رشبلا  ۀفاک  نم  لضفا  مالّـسلا  هیلع  هنا  جاجحلا : باحـصا  مهنم و  نیملکتملا  نم 

فلؤم تراـبع  نیا  زا  مّلـس » هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يوس  ءاـیبنألا  یلع  لیـضفتلا   » ناوـنع نینچمه  و  هنم » لـضفا  هنإـف  مّلـس  و 
«. مانالا ملاع  نم  مهنود و  نم  ءایبنألا و  هکئالملا و  عیمج  نم  لضفا  هنأب  انیضق  و  : » تسا هدش  تشادرب 

زج هب  اما  دشابیم . روکذـم  هناگتفه  ياهناونع  زا  مان  نیرتهب  ریخا  ناونع  هک  میریگیم  هجیتن  میدرک ، نایب  هک  يدراوم  نیا  همه  رطاخب 
یـشاجن تسرهف  هژیو  هب  تسرهف  ياهباتک  رد  نینچمه  دشاب و  ناونع  نیا  دیؤم  هک  هدشن  تفای  يرگید  هخـسن  هلاسر ، نیا  یمیدـق  پاچ 

هک دوشیم  مولعم  ارهاظ  اذل  دنک و  دییأت  ار  ام  نخس  نیا  هک  میدروخن  رب  یناونع  هب 
ص:30  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

هک ارچ  میدـیزگرب . يدـیق ، هفاضا و  چـیه  نودـب  ینعی  قلطم  تروص  هب  ار  ناونع  ام  تسا و  هدـش  هتخاس  فلؤم  نامز  زا  سپ  ناونع  نیا 
باوصلا ددسملا  هَّللا  و  تسا . رطاخ  نانیمطا  بجوم  نیا  هک  دشابیم  هناگتفه  ياهناونع  نایم  رد  كرتشم  شخب  ترابع  نیا 

قیقحت شور 

دامتعا دروم  ياههخسن  - 1

زمر هدش و  هتشون  ق . لاس 1154 ه . رد  هخسن  نیا  نمض 1161 ، رد  هرامش 4  هب  هر )  ) یشعرم هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  تسا  ياهخسن  فلا : : 
. تسا أ »  » نآ

نیا زمر  تسا . هدـش  هتـشون  مهدزیـس  نرق  رد  تسا و  دوجوم  هعومجم 78  نمـض  رد  هرامـش 13  هب  هناخباتک  نیمه  رد  هک  ياهخـسن  ب :
. دشابیم ب »  » اهیقرواپ رد  هلاسر 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
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نآ زمر  هدیسر و  پاچ  هب  مق ) سدقم  رهش  دیفم  هبتکم  تسفا   ) دیفم خیش  لئاسر  هعومجم  نمـض  رد  فرـشا  فجن  رد  هک  ياهخـسن  ج :
. دشابیم ج »  » اجنیا رد 

میاهداد ماجنا  هلاسر  نیا  رد  ام  هک  يراک  - 2

هلباقم نیا  زا  سپ  یطخ . هخسن  ود  اب  هلاسر  یپاچ  هخسن  هلباقم  فلا : : 
ص:31  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

نوگمه مه  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یطخ  هخـسن  ود  نینچمه  تسا و  رایـسب  طـلغ  اـطخ و  ياراد  هلاـسر  نیا  یپاـچ  هخـسن  هک  میتفاـیرد 
. دنتسه

. تسا هدرک  لقن  تنس  لها  هعیش و  ربتعم  رداصم  زا  فنصم  هک  یثیداحا  اهلوق و  لقن  یبایكردم  ب :
اب هلاسر ، نتم  رد  دامتعا  لباق  ياههخسن  حیحص  دراوم  نتشاذگ  یقاب  فینصت و  هنوگ  ره  ندودز  اب  هلاسر  نتم  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  ج :

. میاهدرکن هراشا  دندناسریمن  ار  ییانعم  هک  تافالتخا  زا  ياهراپ  هب  اما  یقرواپ . رد  اههخسن  فالتخا  هب  هراشا 
. میاهداد رارق  بالق  ود  نایم  ار  اهنآ  هتبلا  دنکیم ، نشور  ار  هلاسر  فلتخم  ياهشخب  موهفم  هک  ییاهلصف  رس  ندوزفا  د :

يأر ماکحتـسا  تیقفوم و  دننکیم ، شالت  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثارت  يایحا  هار  رد  هک  نانآ  رب  میناهاوخ  اناوت  راوگرزب و  دنوادخ  زا 
. دراذگ تنم  ار 

ق نابعش 1412 ه .  15 مق - سدقم  رهش  یبعک  یسوم  یلع  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  اناوعد  رخآ  و 
ص:33  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

هلاسر نتم 

هراشا

ص:35  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

[ هراب نیا  رد  هعیش  لاوقا  نایب   ] همدقم

یلع انامه  دیوگ : « 1  » هّیدوراج دنتسین . يأرمه  هلأسم  نیا  رد  هعیش  فلتخم  ياههورگ  دیوگ : داب ، دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  دیفم  خیـش  ( 1)
هب دـنلئاق  دـنرادن و  عطق  هباحـص  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرترب  رب  هعیـش  ياههورگ  رگید  یلو  تسا . رترب  هباحـص  همه  زا  مالّـسلا  هیلع 

هتشاذگ تعدب  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  رما  نیا  رد  ای  و  دنادب ، رترب  اهنآ  زا  ار  وا  ای  دنادب  يواسم  نیتسخن  هباحـص  اب  ار  ناشیا  سک  ره  هکنیا 
. دنرترب مالّسلا  هیلع  یلع  زا  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  مامت  هک  دنراد  نیقی  عطق و  نینچمه  هدع  نیا  تسا .

هیلع یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  انیقی  اعطق و  دـنیوگ : ناشیا  ناـملکتم  رتشیب  دـنراد . فـالتخا  هراـب  نیا  رد  زین  یماـما  هدزاود  ناـیعیش 
. دنرترب مالّسلا 

رترب اهناسنا  همه  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  انامه  دنیوگ : هرظانم  باحصا  ناشیا و  ناملکتم  زا  یهورگ  تایاور و  رد  دقفت  لقن و  لها  نیثدحم 
زج تسا ،
______________________________

نانیا دشابیم  ق ). لاس 150 ه . دودح  يافوتم   ) رذنم نب  دایز  دوراج  وبا  هب  بوسنم  هک  دنتـسه  يدیز  نایعیـش  زا  ياهقرف  هیدوراج  (- 1)
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نیا ياراد  ار  ناشیا  هک  ره  دنسر و  یمن  ناشیا  تلزنم  ماقم و  هب  هباحص  زا  کی  جیه  : » دنیوگ دنتسه و  مالسلا  هیلع  یلع  لیـضفت  هب  لیاق 
هیلع یلع  ماما  زا  دـعب  نانیا  دـناهدش » هارمگ  رفاک و  دـندرکن  تعیب  ناشیا  اب  تما  رثکا  نوچ  تسا و  هدـیدرگ  رفاک  دـنادن  تلزنم  ماـقم و 

ود نیا  نادـنزرف  زا  بکرم  ییاروـش  ناـنیا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  وا  زا  سپ  نـسح و  ماـما  هتـسیاش  ار  تماـما  ماـقم  مالـسلا 
لحنلا 1: لـلملا و  ، 18 قرفلا : تالاقملا و  هب  دـیرگنب  تسا . تماما  ماقم  هتـسیاش  دـشک  رب  ریـشمش  دـنک و  جورخ  هک  ره  سپ  دـننادیم .

.259 نییمالسالا 1 : تالاقم  ، 30 قرفلا : نیب  قرفلا  ، 140
ص:36  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

زا یکدنا  هورگ  ( 1 . ) تسا رترب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ناشیا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح 
نیشیپ ناربمایپ  زا  شاداپ  هب  ندوب  راوازس  تهج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ایآ  هک  مینادیمن  دنیوگ : دناهدومن و  فقوت  هلأسم  نیا  رد  زین  ناشیا 

ترـضح کشیب  هک  مینادیم  ار  نیا  یلو  تسا  هتـشاد  رارق  ناشیا  زا  رتنییاـپ  ياهبترم  رد  اـی  دـشابیم و  ناـشیا  اـب  ربارب  اـی  تسا و  رترب 
. تسا رترب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  دبع  نب  دمحم  تبترم  یمتخ 

ناشیا هکنیا  هچ  مزعلا ، ولوا  ناربمایپ  زج  هب  تسا  رترب  اهناسنا  همه  زا  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  دـنیوگ : زین  ناشیا  زا  رگید  یهورگ 
«1 . » دنرترب مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ادخ  شیپ  رد 

______________________________

.68 ةراتخملا 67 - لوصفلا  هب  دیرگنب  هلأسم ، نیا  رد  بهاذم  اههقرف و  لاوقا  لیضفت  يارب  (- 1)
ص:37  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

(1)

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زج  هب  ناگمه  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  رد  هلهابم  هیآ  هب  لالدتسا  لصف 1 

ص:39  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
مالسلا هلآ  هیلع و  دمحم  تیاده  ربمایپ  زجب  مدرم  همه  نیـشیپ و  ناربمایپ  همه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دنیوگیم  هک  نانآ  ( 1)

: دننکیم لالدتسا  نینچ  تسا ، رترب 
، دـندروآیم دورف  میلـست  رـس  نآ  لباقم  رد  نانمـشد  همه  هک  یلیالد  اب  اهناسنا ، همه  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرترب 
«1 « » متسه اهناسنا  نیرتیمارگ  نم  : » دومرف ناشیا  تسا . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نخس  ود  لیالد  نیا  هلمج  زا  تسا . تباث 

«2 «. » تسین يرخف  چیه  متسه و  مدآ  نادنزرف  رورس  نم  : » دومرف زین  و 
ناشیا زا  دعب  هبترم  رد  تلیضف  رظن  زا  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  املسم  تساهناسنا ، نیرترب  ناشیا  هک  دیدرگ  تباث  نوچ  و 

______________________________

هک يرداصم  زا  رگید  ياهراپ  . 156 / 195 رابخالا : حرش  ، 116 دئاوزلا 9 : عمجم  ، 573 مکاح 4 : كردتسم  ، 223 يراخب 6 : حیحص  (- 1)
. تسا هدمآ  هرامش 23  یقرواپ  رد  هدش  رکذ  اهنآ  رد  رشبلا » دیس  انا   » ترابع نیا 

خیرات ، 124 مکاح 3 : كردتسم  5 و 1 و 2 و 295  دمحا 1 : دنسم  ، 3615 / 587 يزمرت 5 : ننس  ، 2278 / 1782 ملسم 4 : حیحص  (- 2)
،240 قشمد 7 : خیرات  بیذهت  ، 352 افشلا 2 : ، 104 / 43 سودرفلا 1 : ، 4462 / 32 هنسلا 4 : حیباصم  ، 1748 / 400 يراخب 7 : فیلأت  ریبک 

.3204 / 434 لامعلا 11 ، زنک  ، 826 / 290 نازیملا 4 : ناسل  ، 376 دئاوزلا 10 : عمجم 
ص:40  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

ناهرب لـیلد و  نآ  تاـبثا  يارب  هدومن و  ییاـمنهار  بلطم  نیا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دوخ  هکنیا  هچ  دریگیم ، رارق 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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. تسا هدرک  هماقا 
قح ات  دـناوخ  ارف  هلهاـبم  هب  ار  نارجن  نایحیـسم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  ماـگنه  نآ  تسا : نینچ  نیهارب  نآ  زا  یکی  ( 1)

ینمشد و رس  زا  ناهرب  هماقا  دوجو  اب  اهنآ  تفلاخم  هک  دنک  تباث  نانآ  يارب  دروایب و  ناهرب  شايربمایپ  يارب  دزاس و  راکشآ  ار  شیوخ 
هیلع یلع  تلیـضف  هبترم  ناشیا  تسوا . سفن  هلزنم  هب  اتمه و  وا  هک  درک  مکح  داد و  رارق  شیوخ  هبترمه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدوب ، دانع 

بناـج زا  ار  هیآ  نیا  ماـگنه  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  داد . رارق  شیوخ  ربارب  هکلب  درواـین . رتنییاـپ  دوخ  زا  ار  مالّـسلا 
: دومن دیکأت  هداد و  تداهش  درک و  توالت  هراب  نیا  رد  لاعتم  راگدرورپ 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
«. 1  » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

ناتنانز نامنانز و  ناتنارسپ و  نامنارـسپ و  دییایب  وگب : دنک ، هّجاحم  وت  اب  هدمآ ، لصاح  ار  وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراب  نیا  رد  هک  ره  سپ  »
.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپس  میناوخارف ، ار  ناتیاهسفن  نامیاهسفن و  و 

ود نیا  رب  ءانبا  هژاو  رهاظ  هک  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ناشیا  سپس 
______________________________

هیآ 61. نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  (- 1)
ص:41  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

زا دوصقم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دـشابیم و  ناشیا  هیآ  نیا  رد  ءاسن  زا  روظنم  هک  اهیلع  هَّللا  مالـس  همطاف  دـنکیم و  قدـص 
«1 . » دناوخ ارف  هلهابم  يارب  ار  تسوا  هیآ  رد  سفن 

تسین و تسا ؛ نآ  هب  ناسنا  يدام  هرکیپ  ماوق  هک  هریغ  اوه و  نوخ و  دـننامه  يزیچ  سفن ، زا  ناشیا  روظنم  هک  مینادیم  عطق  روط  هب  ( 1)
شیوخ يوس  هب  ار  دوخ  سفن  ناسنا  تسین  تسرد  هک  ارچ  دشابیمن  ناشیا  دوخ  مکسفنا  انـسفنا و  عدن  هلمج  زا  ناشیا  دوصقم  نینچمه 

دارم تسا  ریظن  لثم و  اتمه ، ینعم  ندـناسر  سفن »  » هملک زا  ناشیا  روظنم  هک  تسنیا  دـنامیم  یقاب  هک  يزیچ  اهنت  دـناوخ . ارف  يرگید  ای 
دشاب هتشاد  وا  دوخ  نوچ  یهاگیاج  ناحبس  دنوادخ  دزن  رد  تلالج  یگرزب و  راثیا ، تسایر ، تبحم ، تمارک ، تزع ، رد  هک  تسا  یسک 

. تسا هدومن  مزلم  نآ  هب  ار  شناگدنب  هدرک و  بجاو  دنوادخ  هک  يداقتعا  نامه  ساسا  رب  «، 2»
دشاب مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يرترب  زا  یکاح  هک  تشادیمن  دوجو  يرگید  لیلد  چیه  رگا 

هبتر رد  مه  تلیضف و  رد  مه  اهنآ  يواست  رب  تلالد  مکسفنا ) انـسفنا و  عدن  دومرف : هک   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هراشا  نیمه 
دـنکیم و جراـخ  يواـست  نیا  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  تسا  دوـجوم  يرگید  لـیالد  اـما  درکیم .

. دنامیم یقاب  هلأسم  نیا  ياضتقم  هب  رشب  دارفا  ریاس  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب 
______________________________

خیرات ، 124 مکاح 3 : كردتسم  و 1 و 2 و 295 ،  5 دمحا 1 : دنسم  ، 3724 / 638 يزمرت 5 : ننـس  ، 32 / 1871 ملسم 4 : حیحـص  (- 1)
،240 قشمد 7 : خیرات  بیذهت  ، 352 افشلا 2 : ، 104 / 43 سودرفلا 1 : ، 4462 / 32 هنسلا 4 : حیباصم  ، 1748 / 400 يراخب 7 : فیلأت  ریبک 

دئاوزلا 10: عمجم 
.32040 / 434 لامعلا 11 ، زنک  ، 826 / 290 نازیملا 4 : ناسل  ، 376

فئاط و لها  هب  راب  کی  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زیمآ  دیدهت  شیامرف  بلطم  نیا  لیالد  زا  رگید  یکی  و  (- 2)
تـسا هدمآ  یـسفن  لثم  ینم ، ياج  هب  تیاور  کی  رد  ینم - الجر  نثعب  الوا  نملـستل  : » دندومرف ناشیا  دومرف  باطخ  شیرق  هب  رگید  راب 

ار ناتیاهندرگ  ات  متسرفیم  امش  يوس  هب  تسا  نم  ناج  هلزنم  هب  هک  ار  یـسک  مدوخ  بناج  زا  هن  رگ  و  دیوش ! میلـست  مکقانعا . نبرـضیلف 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 27ناهفصا   هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


.126 هقرحملا : قعاوصلا  32 و 33 ، / 111 رابخالا 1 : حرش  ، 26 هباغلا 4 : دسا  ، 46 باعیتسا 3 : دنزب ».
ص:43  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

(1)

مشخ و دوخ و  یتسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  بلطم  نیا  قیرط  زا  لالدتـسا  لصف 2 
. تسا هداد  رارق  دوخ  اب  گنج  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  دوخ و  اب  ندیزروهنیک  مشخ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ندیزروهنیک 

ص:45  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
هیلع یلع  تیالو  ماکحا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  لیالد  زا  یکی  ( 1)
مکح « 2 ، » تسا هتـشاد  نایب  دوخ  اب  ینمـشد  هباثم  هب  ار  وا  اب  ینمـشد  مکح  و  « 1  » هداد رارق  ناسکی  شیوخ  تیالو  ماکحا  اـب  ار  مالّـسلا 
دشن لئاق  یتوافت  يرما  چیه  رد  وا  شدوخ و  نایم  و  « 3  » تسا هدیگنج  نم  اب  هک  تسا  نانچ  دگنجب ، مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  ره  هک  درک 

«. 4 . » درک مکح  هنوگ  نیمه  هب  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  یتسود  ضغب و  هراب  رد  و 
رب اـنب  ار  نآ  هکلب  هدادـن  رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هقـالع  لـیامت و  رطاـخ  هب  ار  مکح  نیا  ناـشیا  هک  مینادیم  عـطق  روـط  هب  اـم  نـینچمه 

. تسا هتشاد  نایب  يرواد  رد  تلادع  يارجا  موزل  وا و  یگتسیاش  قاقحتسا و 
دیاب میدرک ، نایب  ام  هک  تسا  هنوگ  نیدب  رما  نیا  رب  مکح  نوچ  و 

______________________________

ره « » هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف ناشیا  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  ود  نیا  دراوم  نآ  زا  یخرب  (- 1)
هتیالو ناف  يدـعب ، بلاط  یبا  نب  یلع  لوتیلف  ینقدـص  یب و  نمآ  نم  : » شیاـمرف نیا  زین  و  تسوا » يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تیـالو  نم  زا  سپ  دـیاب  تسا ، هدرک  قیدـصت  ارم  هدروآ و  ناـمیا  نم  هب  سک  ره  هللا . ۀـیالو  یتیـالو  و  یتیـالو ،
،3713 / 633 ننـس 5 : هب  دـیرگنب  تسادـخ ». تیالو  نم  تیالو  تسا و  نم  تیالو  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هک  ارچ  دریذـپب  ار  مالـسلا 

باتک زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  347 و 366 و 7419 ، 281 و 368 و 372 و 5 : 119 و 84 و 152 و 331 و 4 : دمحا 1 : دنسم 
.19 قشمد 1 : خیرات 

و يودـع ، كودـع  : » تسا مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاـمرف  نیا  دراوم  نآ  زا  یکی  (- 2)
ةرضنلا 3: ضایرلا  127 و 128 ، مکاح 3 : كردتسم  هب  دیرگنب  تسا » وت  نمـشد  نم  نمـشد  نم و  نمـشد  وت  نمـشد  « » هللا ودع  يودع 

.133 دئاوزلا 9 : عمجم  122 و 124 و 167 ،
تسا مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  نیا  دراوم  زا  یکی  (- 3)

کملس یبرح و  کبرح  یلع ! ای   » مالسلا هیلع  یلع  هب  باطخ  ناشیا  شیامرف  نیا  نینچمه  و  متملاس » نمل  ملـس  متبراح و  نمل  برح  انا  »
دنسم ، 145 / 52 هجام 1 : وبا  ننـس  ، 3870 / 699 يذـمرت 5 : ننـس  هب  دـیرگنب  تسا » نم  حلـص  وت  حلـص  نم و  گنج  وت  گنج  « » یملس

.149 مکاح 3 : كردتسم   442 دمحا 2 :
: لیبق زا  تسا  هدش  دراو  يرامشیب  ثیداحا  دروم  نیا  رد  (- 4)

، دنزرویم ضغب  یلع  هب  یـضعب  هک  تسا  هنوگچ  ینقراف » دقف  ایلع  قراف  نم  ینـضغبا و  دـقف  ایلع  ضغبا  نم  ایلع ، نوضغبی  ماوقا  لاب  ام  »
. تسا هدش  ادج  نم  زا  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره  هدیزرو و  ضغب  نم  هب  دزروب  ضغب  یلع  هب  سک  ره 

یلع هب  سک  ره  درادـب و  تسود  زین  ار  یلع  دـیاب  درادیم  تسود  ارم  هک  ره  ینـضغبا » دـقف  اـیلع  ضغبا  نم  اـیلع و  بحیلف  ینبحا  نـم  »
. تسا هدیزرو  ضغب  نم  هب  دزرو  ضغب 
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نم ضغب  دشاب  وا  ضغب  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ره  ینـضغبا » دقف  هضغبا  نم  و  ینبحا ، دـقف  ایلع  بحا  نم  »
. تسا

. تسادـخ تسود  نم  تسود  نم و  تسود  وـت  تسود  هللا » بیبـح  یبـیبح  و  یبـیبح ، کـبیبح  : » دوـمرف نینچ  یلع  هـب  باـطخ  ناـشیا  و 
،123 ۀقرحملا ، قعاوصلا  ، 383 ۀباغلا 4 : دسا  ، 130 / 127 مکاح 3 : كردتـسم  هب  دیرگنب  دنناوارف . هدـش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا 
122 و 124 و ةرضنلا 3 : ضایرلا  190 و 217 ، ، 185 قشمد 2 : خیرات  باتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  ، 8304 / 316 سودرفلا 5 :

: یلزاغم نبا  بقانم  132 و 133 ، دئاوزلا 9 : عمجم  ، 167
.218 لمعلا 12 : زنک  ، 108 / 151

ص:46  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
دشاب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هبترم  نامه  رد  دش ، تباث  شیارب  ثحب  لالخ  رد  هک  یتلیضف  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لوا لالدتـسا  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  دننام  بلطم  نیا  و  تسین ؛ وا  يارب  يرترب  تلیـضف و  رد  یهجو  چـیه  ترابع ) نیا  رد   ) الا و  ( 1)
زج دنشاب  ربارب  رگید  کی  اب  دیاب  ياهنیمز  ره  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نیا  رب  انب  میدرک . نایب 

روآدای هچنآ  رب  انب  دراد . صاصتخا  ناـشیا  هژیو  برق  لاـمعا و  هب  دـنوشیم و  جراـخ  مکح  نیا  زا  صاـخ  یلیلد  هطـساو  هب  هک  یلیاـضف 
دنیواسم نآ  رد  ود  ره  هک  یتلیـضف  رب  هکلب  تسا ، هدادن  تبـسن  يو  هب  هدش  اطع  شدوخ  ای  نینمؤملا و  ریما  هب  هک  ار  يروما  ربمایپ  میدش 

. تسا هدرک  هیکت  صاخ ، دراوم  زا  ادج 
ص:47  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

(1)

نایرب غرم  ثیدح  هب  لالدتسا  لصف 3 

ص:49  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
ربمایپ دـناهدرک . لقن  ار  نآ  تنـس  لها  مه  هعیـش و  مه  هک  تسا  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  لیالد  زا  رگید  یکی  ( 1)

غرم نیا  زا  نم  اب  ات  رواـیب  نم  شیپ  ار  تناگدـیرفآ  نیرتبوبحم  ادـنوادخ ! : » درک ضرع  دـنوادخ  هب  باـطخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
، داـتفا مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  مشچ  نوچ  دـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نآ  رد  دروخب ». ناـیرب 
وا رظن  رد  ادخ و  شیپ  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  ناشیا  دوصقم  هک  « 1 «! » ایب نم  شیپ  : » دومرف

. تسا
ياهنوگ هب  تسا و  نانآ  يارب  وا  میظعت  لیلجت و  تشادـگرزب ، شاداپ ، عقاو  رد  شناگدـیرفآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  تبحم  هک  مینادیم  اـم 

راکب دریگب  رب  رد  ار  ناگناوید  ناگدید و  الب  تاناویح ، لافطا ، هک  ماع 
______________________________

حیباصم ، 6482 / 471 لوصالا 9 : عماج  ، 945 / 560 ۀباحصلا 2 : لئاضف  ، 130 مکاح 3 : كردتسم  ، 3721 / 636 يذمرت 5 : ننـس  (- 1)
،363 ۀیاهنلا 7 : ۀـیادبلا و  ، 61 یبقعلا : رئاخذ  ، 114 ةرضنلا 3 : ضایرلا  ، 30 ۀباغلا 4 : دسا  ، 339 ءایلوالا 6 : ۀـیلح  ، 4770 / 173 ۀنسلا 4 :

: بلاطلا ۀیافک  ، 6507 / 167 لامعلا 13 : زنک  ، 125 دئاوزلا 9 : عمجم  ، 369 دادغب 9 : خیرات 
-64 ةراتخملا : لوصفلا  ، 253 - 242 ةدمعلا : ، 71 فئارطلا : ، 59 282 و 3 : بوشآ 2 : رهـش  نبا  بقانم  ، 156 یلزاغم : نبا  بقاـنم  ، 144

.68
ص:50  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
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باوث قحتـسم  اـهنآ  هک  دوش  تشادرب  نینچ  اـت  دراد ، تسود  ار  تاـناویح  لاـفطا و  ادـنوادخ  دوـشیمن : هتفگ  اریز  ( 1 ، ) دوـشیمن هدرب 
زا ندرب  تذل  اههتساوخ و  هب  لیامت  بجوم  هب  هک  تسین  یناسنا  عیابط  دننام  ناتسرپ  اتکی  مامت  رظن  هب  دنوادخ  تبحم  نینچمه  و  دنتسه .

. دشاب ءایشا 
وا هک  دوشیم  نشور  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناگدـیرفآ  نیرتبوبحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  ددرگ  تباـث  نوچ  و 
هک تسا  رطاخ  نیدب  طقف  بلطم  نیا  و  تسا . يراب  ترـضح  رظن  رد  مدرم  نیرتیمارگ  تسراد و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  شاداپ  نیرتشیب 

. تسا راد  نادباع  هبتر  نیرتالاب  هدوب و  رتهدیدنسپ  رترب و  يرادرک  ياراد  مدرم  همه  زا  وا 
مالّسلا هیلع  یلع  هک  میتفگ  زین  و  میدرک ؛ نایب  ار  شریسفت  هک  تسا  هنوگ  نامه  ادخ ،» شیپ  رد  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم   » ترابع تیمومع 

یّلص تبترم  یمتخ  ترـضح  یـصاخ  لیلد  رگا  و  تسا . لضفا  زین  نادنمـشناد  زا  نانیا ، زا  رتنییاپ  هبترم  رد  هکئالم و  ناربمایپ و  مامت  زا 
یلو دوب  رترب  لضفا و  زین  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نانچ  مالک  رهاظ  درکیمن ، جراخ  تیمومع  نیا  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

، دنکب ار  نآ  ياعدا  هن  دریگ و  رارق  نآ  لومشم  دناوتیم  یـسک  هن  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تلیـضف  ماقم و  رطاخ  هب 
دشابیم نوریب  تیمومع  نیا  زا  ناشیا 

ص:51  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
(1)

تمایق رد  ناشیا  ماقم  رب  انب  ایند  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرترب  رب  لالدتسا  لصف 4 

ص:53  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
زا ار  اهنآ  قافتالاب  یگمه  ینـس  هعیـش و  یثیدـح  لاجر  هدیـسر و  هدرتسگ  حـضاو و  تروص  هب  هراب  نیا  رد  هک  تاـیاور  زا  ياهراـپ  ( 1)
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هارمه  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا : دناترابع  دناهدرک ، لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
وا « 2 ، » درب دـهاوخ  تشهب  يوـس  هـب  ربماـیپ  يور  شیپ  رد  ار  دـمح  ياوـل  وا  « 1 ، » تسا رادهدـهع  ار  رثوک )  ) ضوـح یتسرپرـس  مّلـس  و 
هب هک  يربنم  ناکلپ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  هب  تماـیق  رد  هک  تسوا  مه  و  « 3 ، » تسا خزود  تشهب و  هدننکتمـسق 

ریما نآ و  هلپ  نیرتارف  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دوریم و  ـالاب  هدـش ، بصن  ادـخ ) يوس  هب   ) تشگزاـب يارب  وا  رطاـخ 
رتنییاپ ياههلپ  رد  مهیلع  هَّللا  تاولص  ناربمایپ  ناشیا و  زا  رتنییاپ  هلپ  کی  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

______________________________

یبا نبا  حرش  ، 367 دئاوزلا 10 : عمجم  119 و 327 ، یلزاغم : نبا  بقانم  86 و 91 ، یبقعلا : رئاخذ  173 و 185 ، ةرضنلا 3 : ضایرلا  (- 1)
.200 یفطصملا : ةراشب  ، 119 ةدمعلا : ، 172 دیدحلا 9 :

،49 یمزراوخ : فیلأت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  23 و 208 ، یمزراوخ : بقانم  75 و 86 ، یبقعلا : رئاخذ  ، 172 : 3 ةرضنلا : ضایرلا  (- 2)
.169 دیدحلا 9 : یبا  نبا  حرش 

نیطمسلا 1: دئارف  209 و 236 ، یمزراوخ ، بقانم  ، 67 یلزاغم : نبا  بقانم  ، 126 ۀقرحملا : قعاوصلا  ، 61 يرزج 4 : فیلأت  ۀیاهنلا  (- 3)
نازیملا 3: ناسل  ، 165 دیدحلا 9 : یبا  نبا  حرش  ، 246 - 243 قشمد 2 : خیرات  باتک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  253 و 254 ، / 325

.122 یفطصملا : ةراشب  ، 247
ص:54  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

«1 . » دوشیم هدناشوپ  وا  رب  يرگید  هماج  دوشیم و  هدناوخ  ارف  يو  هاگ  نآ  دننیشنیم .
هتـشاد شتآ  زا  ییاهر  زاوج  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  بناج  زا  هکنیا  رگم  درذـگیمن  طارـص  لـپ  زا  سک  چـیه  ( 1)

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
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«2 . » دشاب
«3 . » دنتسه فارعا  باحصا  دنراربا ، ناماما  نامه  هک  وا  نادنزرف  زور  نآ  رد 

. دزاسیم هدنکارپ  ار  نخس  هزادنا  نامه  هب  دشکیم و  ازارد  هب  ثحب  میروایب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  تایاور  نیا  دننام 
یـسررب ار  ناشراثآ  دنیبب و  ار  هقرف  ود  ره  نایوار  ای  دـیامن و  قّروت  ار  هعیـش  یثیدـح  بتک  دـنک و  هجوت  تنـس  لها  تایاور  هب  سک  ره 

. دهدیمن هار  دوخ  هب  اهنآ  لوبق  تحص و  رب  نیقیرف  قافتا  ثیداحا و  نیا  روهظ  رد  یکش  چیه  دنک ،
. دراد دارفا  رادرک  هب  یگتسب  نآ  تاکرد  تاجرد و  بیترت  تسا و  شاداپ  رفیک و  لحم  تمایق  هک  تسا  هدش  تباث  قیقحت  هب  و 

تاـیاور نیا  نومـضم  هک  تسا  نیا  تسا  رترب  راـتفر  لاـمعا و  رد  مدرم  همه  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هـک  بـلطم  نـیا  لـیلد 
تمارک و ماـقم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زج  مدرم  همه  رب  ار  هیلع ) همالـس  هَّللا و  تاولـص   ) نینمؤـملا ریما  یماگـشیپ 

دناسریم ناشیا  يالاب  شاداپ 
______________________________

.151 رضتحملا : ، 266 نازیملا 4 : ناسل  (- 1)
،242 172 و 289 / 156 و 131 / / 119 یلزاغم : نبا  بقانم  ، 126 ۀقرحملا : قعاوصلا  ، 71 یبقعلا : رئاخذ  ، 232 ةرضنلا 3 : ضایرلا  (- 2)

.230 / 292 نیطمسلا 1 : دئارف  ، 39 یمزراوخ : فیلأت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  ، 31 یمزراوخ : بقانم 
،515 تاجردـلا : رئاصب  و 45 ،  44 / 18 یشایع 2 : ریـسفت  ، 9 / 141 یفاک 1 : ، 102 ةدوملا : عیباـنی  ، 256 / 198 لیزنتلا 1 : دـهاوش  (- 3)

: رابخالا یناعم 
 .. 233 بوشآ 3 : رهش  نبا  بقانم  ، 55 - 52 رئاصبلا : رصتخم  ، 9 / 59

ص:55  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
(1)

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  يرترب  رب  هعیش  تایاور  هب  لالدتسا  لصف 5 

ص:57  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
دزن رد  ناوارف و  هدیـسر ، اـهنآ  ناـماما  ناـشیا و  قـیرط  زا  هکنآ  تهج  هـب  دـننکیم ، لالدتـسا  اهنادـب  هیماـما  طـقف  هـک  یتاـیاور  اـما  ( 1)

. تسا هدیدرگ  شخپ  هدرتسگ  حضاو و  یتروص  هب  اهنآ  یثیدح  تافینصت  لوصا و  رد  تایاور  نیا  تسا . فورعم  ناشیا  نادنمشناد 
( هیلع هَّللا  تاولص   ) بلاط یبا  نب  یلع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نخس  تایاور  نیا  زا  یکی 

«1 . » دوبن مدرم  نایم  زا  ییاتمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  يارب  دشیمن ، هدیرفآ 
شناکاین همه  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ات  و  دشابیم ، قیدص  يربمایپ  بوقعی  دنزرف  فسوی  هکنیا  اب  : » دیامرفیم هک  ناشیا  نخـس  نیا  و 

ربمایپ
______________________________

،10 / 461 یفاک 1 : ، 507 طیحملا 6 : رحبلا  ریسفت  ، 66 یمزراوخ 1 : فیلأت  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  ، 5130 / 373 سودرفلا 3 : (- 1)
ۀمغلا 1: فشک  ، 181 بوشآ 2 : رهش  نبا  بقانم  ، 42 یسوط 1 : خیش  یلاما  ، 4383 / 393 هیقفلا 3 : هرضحی  نم ال  ، 90 / 470 بیذهت 7 :

133 و 136. رضحملا : ، 328 یفطصملا : ةراشب  ، 472
ص:58  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

«. دوب رترب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مردپ  دنگوس  ادخ  هب  یلو  دندوب ،

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
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ربمایپ هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگیاج   » هک دش  هدیسرپ  ناشیا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هک  هاگنآ  ناشیا  نخس  و  ( 1)
يرترب چـیه  تلاسر ، ماـقم  زج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  وا و  ناـیم  : » دومرف ناـشیا  دوب »؟ هنوگچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هدش لقن  زین  مالّـسلا  مهیلع  يرگـسع  نسح  ماما  مظاک و  ماما  زا  رقاب و  دـمحم  ماما  ناشیا ، ردـپ  زا  تیاور  نیا  دـننام  « 1 «. » دوبن يرگید 
. تسا

یبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رگا   » هک تسا  هدـش  حیرـصت  ناماما  همه  روهـشم  راـبخا  راـثآ و  رد 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  يرترب  بلطم  نیا  « 2 « » ار خزود  تشهب و  هن  دیرفآیم و  ار  نیمز  نامسآ و  هن  دنوادخ  دندوبن ، مالّسلا  هیلع  بلاط 

ناشحلاصم هب  ندیـسر  رد  قئالخ  هک  تسنیا  يایوگ  و  دناهداد ، ماجنا  هک  یلامعا  تهج  هب  دناسریم ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و 
دناهتسباو اهنآ  لیلجت  میرکت و  ناشیا و  زا  تعاطا  تخانش و  هب 

______________________________

. تسا هدمآ  تیاور  نیا  دننام   20 رضتحملا : رد  (- 1)
 .. 485 ةدوملا : عیبانی  ، 36 نیطمسلا 1 : دئارف  (- 2)

ص:59  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
(1)

تنس لها  تایاور  هب  لالدتسا  لصف 6 

ص:61  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
تیاور مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یلاعت ) هَّللا  امهمحر   ) يردخ دیعـس  وبا  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  قیرط  زا  تنـس  لها  ( 1)

: دومرف ناشیا  هک  دننکیم 
. تسا حیرص  یّصن  فالتخا  دروم  عوضوم  رد  ترابع  نیا  و  « 1 «. » تساهناسنا نیرترب  یلع  »

: درک ضرع  هشیاع  دیناوخارف .» نم  شیپ  هب  ار  برع  رورـس  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا 
«2 «. » تسا برع  رورس  مالّسلا  هیلع  یلع  منایمدآ و  رورس  نم  : » دومرف ناشیا  دیتسین »؟ برع  رورس  امش  رگم  »

ربمایپ اب  تلیضف  رد  وا  رظن  نیا  زا  دادن ، رارق  ياهطساو  وا  دوخ و  نایم  داد و  رارق  دوخ  ربارب  مدرم  رب  يرترب  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناشیا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

______________________________

خیرات ، 448 - 444 قشمد 2 : خیرات  باتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدـنز  ، 205 ءالبنلا 8 : مالعا  ریـس  ، 4175 / 62 سودرفلا 3 : (- 1)
.166 نازیملا 3 : ناسل  ، 33046 / 625 لامعلا 11 : زنک  ، 421 192 و 7 : دادغب 3 :
: ۀقرحملا قعاوصلا  63 و 38 ، ءایلوالا 1 : ۀیلح  ، 124 مکاح 3 : كردتسم  (- 2)

دیدحلا 9: یبا  نبا  حرش  ، 261 قشمد 2 : خیرات  باتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  ، 70 یبقعلا : رئاخذ  ، 89 دادغب 11 : خیرات  ، 122
.330006 / 618 لامعلا 11 ، زنک  ، 131 دئاوزلا 9 : عمجم  ، 170

ص:62  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
. تسا ربارب 

جراوخ و رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزوریپ  زا  سپ  هک  هدـش  تیاور  تسا ، ناثدـحم  لوـبق  دروـم  هک  يدنـس  هب  هشیاـع ، زا  ( 1)
رد هک  هچنآ  نتفگ  زا  ارم  هتـشذگ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  نم و  نایم  هچنآ  : » تفگ نانآ  دروم  رد  يو  اهنآ ، نتـشک 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
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: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مدینش  درادیمن ؛ زاب  ماهدینش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  جراوخ  وا و  هراب 
«1 «. » دشکیم مدرم  قلخ و  نیرتهب  ار  اهنآ  هک  دنمدرم  قلخ و  نیرتدب  جراوخ )  ) نانآ »

: تفگیم وا  هک  دناهدرک  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا 
«2 «. » دنکیمن دیدرت  یسک  رفاک  زج  دروم  نیا  رد  تساهناسنا و  رورس  مالّسلا  هیلع  یلع  »

ره هب  جاجتحا  نیا  رب  و  دنکیم ، تیافک  میتشامگ  تمه  نآ  تابثا  هب  ام  هچنآ  رد  هک  تسا  دوجوم  یناوارف  تایاور  رابخا و  باب  نیا  رد 
قیفوتلا یلو  هَّللا  و  میدرک ، نایب  ام  هک  تسا  یشور  نامه  اهنآ  رد  لصا  دراد و  دوجو  یهجو  اهنآ  زا  کی 

______________________________

.239 دئاوزلا 6 : عمجم  ، 104 صاوخلا : ةرکذت  ، 80 / 56 یلزاغم : نبا  بقانم  ، 267 دیدحلا 2 : یبا  نبا  حرش  (- 1)
: رضتحملا ، 949 / 564 ۀباحصلا 2 : لئاضف  ، 198 ةرضنلا 3 : ضایرلا  (- 2)

( .. 22  ) هرامش یقرواپ  هب  دیرگنب  زین  و  ، 151
ص:63  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

(1)

ناشیا ششوک  داهج و  هطساو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندوب  لضفا  رب  لالدتسا  لصف 7 

ص:65  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 
رابخا و ندینش  مود : راکـشآ ؛ لامعا  تسخن : دننکیم : هیکت  شور  هس  رب  نارگید ، رب  صخـش  کی  تلیـضف  يربارب  رظن ، لها  رتشیب  ( 1)

. دناسریم نید  هب  شلامعا  هلیسو  هب  هک  یعفانم  موس : دراد ؛ تلالد  نآ  رب  اههتفگ  هچنآ  دشاب و  دارفا  باوث  هزادنا  يایوگ  هک  یتایاکح 
: تفگ دـیاب  ترـضح  نآ  رهاظ  لامعا  هراب  رد  اما  میدرک . نایب  شیپ  رد  دوب ، ترـضح  نآ  باوث  هزادـنا  نیبم  هک  ار  یتاـیاور  زا  ياهراـپ 

. تسا هدشن  تیاور  سک  چیه  يارب  هدش ، لقن  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  زا  هک  يراکشآ  کین  لامعا 
لـضفا زا  نآ  تاروتـسد  دییأت  رد  یعـس  لیلد  نیمه  هب  و  تسا . نایدا  نیرتهب  هتـشاد ، ظوحلم  ار  رـشب  حـلاصم  یمامت  مالـسا  هک  اجنآ  زا 
لامعا لضفا  اهنآ  هب  لمع  تسا و  ماکحا  نیرتهب  مالسا  تاروتسد  هک  دنراد  عامجا  نادنمـشیدنا  نیا ، رب  هوالع  دوشیم . بوسحم  لامعا 

ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  هفیرش  هیآ  هراب  رد  نیفلاخم  مالک  و  تسا .
ص:66  ، مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  يرترب  تابثا 

. تسا لیلد  نیمه  دیکأت  زین  دننکیم  لمح  یمالسا  تما  مامت  رب  ار  نآ  هک 
: تسا ریذپناکما  تروص  ود  هب  نید  هب  یناسر  تعفنم  رد  ترضح  نآ  يرترب  تابثا  اما  ( 1)

تعیرش نید و  ناوریپ  ناگدننکقیدصت و  ترثک  هب  نیشیپ  ناربمایپ  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يرترب  هلزتعم  رتشیب  تسخن :
. دناهتسناد لبق  ياهتما  هب  تبسن  ناشیا 

یلع نینمؤملا  ریما  يارب  هک  یمهس  رطاخ  هب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ندناسر  يرای  اب  مالسا  تعیرـش  تیبثت  هک  اجنآ  زا  و 
نیشیپ و ياهتما  همه  رب  ناشیا  تلیضف  يرترب و  بجوم  دسریم  وا  هب  هک  یشاداپ  عفن و  هدیدرگ ، رـسیم  میدرمـش  رب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 

. دوشیم ناگدنیآ 
هدیـسر تما  نیا  هب  مالـسا  زا  هک  یتعفنم  دوشیم و  تباث  تساهتما ، ریاس  نایم  زا  مما  نیرتقحرب  یمالـسا  تما  هک  دش  تباث  نوچ  مود :

ناناملـسم هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  کمک  ددـم و  هب  عفن  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدیـسرن  نارگید  هب  هدروآ  ار  نآ  ربماـیپ  هک 
زین مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  دیدرگ ، ققحم  راگدرورپ  بناج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  هک  یتلیـضف  نامه  تسا ، هدیـسر 

بلاطیبا نبیلع  نانمومریما  ترضح  يرترب  تابثا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لیضفت  هلاسر 
مالسلاهیلع
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ماع و عفن  هیاپ  رب  ار  صخـش  تلیـضف  نآ  رد  دـنراد و  دارفا  يرترب  رد  هورگ  نیا  هک  دوب  يدـعاوق  ياـنبم  رب  بلطم  نیا  و  دوشیم . تباـث 
. دننادیم وا  بهذم  هب  نادقتعم  يدایز 

اریثک  امیلست  مّلس  هلآ و  یبّنلا و  دّمحم  هلسر  دیس  یلع  هَّللا  یّلص  و  قیفوتلا ، یلو  هَّللا  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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