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ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع نینموملا  ریما ترضح  ترایز  ینآرق  ینابم  یسررب 

: هدنسیون

هللادبعآ هموصعم 

: یپاچ رشان 

 ( نارهت یمالسا (  دازآ  هاگشناد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  ترایز  ینآرق  ینابم  8یسررب 

باتک 8تاصخشم 

9هراشا

11دمآرد

...یطارص اذه  َّنا  میحرلا و  زیزعلا  لوقب  ُّینعملا  کَّنا  دهَشا  12و 

.میقتسملا هطارص  میوقلا و  هللا  نید  ای  کیلع  13مالسلا 

یعوضوم 13لیلحت 

یماّنلا مالسالا  ّسُا  همامالا  15ّنا 

یلیوأت 15طابترا 

تغل رد  15لیوأت 

تایاور رد  لیوأت  یحالطصا  18يانعم 

نطب رهظ و  اهلوالا  هیآ  نآرقلا  نم  18سیل 

ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  لیوأت و  هلو  الا  فرح  نم  ام  18و 

لیوأتلا ینعم  لیزنتلا و  ندعم  20نحن 

یهلا هغلاب  20تجح 

َنیعَمْجأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُهَِغلاْبلا  ُهَّجُْحلا  ِهَّلِلَف  21ْلُق 

تغل رد  21تجح 

...کل ۀجحلا  نوکتل  كایا  مهلتقب  ۀجحلا  کئادعا  مزلا  22و 

ضرالا قوف  ءامسلا و  نود  نم  یلع  ۀغلابلا  ۀجحلا  25نحن 

....و ةرهاظ  ۀجح  نیتجح  سانلا  یلع  نا هللا  ماشه  26ای 

....و هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  مالسلا ) هیلع  ) ًایلع 26نا 

....نود الف هللا  ٌباجح ،  هتجح  نیب  هللا و  نیب  27سیل 

....و هضرا  هتاوامس و  لها  نم  هقلخ  یلع  هللا  هجح  27انا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


« .فرعی یتح  ماماب  الا  هقلخ  یلع  موقت هللا  ۀجحلا ال  نا  »28

...و کلضفب  رارقالا  کتیالو و  نع  ًاعیمج  قیالخلا  28یباف 

 ... نم لیلقلا  قلخلا  اذه  لد  نم  28ناحبس 

....هقلخ رئاس  نم  نیب  یلاعت  كرابت و  هللا  29نا 

...باب مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما ناک  لاق  هللادبع  یبا  29نع 

30جیاتن

میقتسم طارص  و  مالسلا ) هیلع  ) 30یلع

میقتسملا هطارص  میوقلا و  نیدلا  اهیا  کیلع  30مالسلا 

میوق نید  یسانش : 31هژاو 

.هوعاطا ٍنالفل يا  اوناد  ۀعاطلا و  31نیّدلا :

نید 32تقیقح 

لیوأت رظنم  زا  راوتسا  32نید 

....صالخ الا  میقلا  نیدلا  نا  نارقلا  دهش  ۀمیقلا ، نید  کلذ  ... 33

یلع ای  کتیالوب  اوبّذک  اودحج و  ثیح  قاثیملا  موی  34لاق يا 

...کیبن ۀنس  عابتالا  كرمال و  میلستلا  ینید ، ماوق  ََّنا  ُتِْملَع  دق  34و 

انودع نم  ةءاربلا  انتیال و  نیدلا و  34لامک 

میقتسم 35طارص 

35تغل

تایاور رد  37طارص 

...و هدابع  یلع  یلاعت  هللا  معنا  یتلا  هللا  ۀمعن  هللاو ! 38انا 

.نیملاعلا ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  ِطِْرم  ِبادهاب  اوقَّلَعَت  َۀمِطاِفل ، َنوّبِحُملا  اهُّیا  39ای 

تسا میقتسم  طارص  40یلع 

میقتسم یلع  طارص  40اذه 

...يدعب نم  یلع  مث  هعابتاب ، مکرما  يذلا  میقتسملا  هللا  طارص  41انا 

:.... َلاق ِْذا  ُهَدْنِع ، َُهباحَْصا  َأَّیَه  َِّیبَّنلا  َِّنا  يراصنا : هللادبع  42نبرباج 

میظع أبن  مالسلا ) هیلع  ) 43یلع
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.نولئسی هنع  نوفلتخم و  هیف  مه  يذلا  میظعلا ، أبنلا  اهیا کیلع  43مالسلا 

میظع ءابن  يوغل  43یسررب 

يریسفت 45تاکن 

لیوأت 46تایاور و 

...نوراه هلزنمب  ینم  وه  نمل  يدعب  نم  46رمالا 

متفلتخا هیف  مه  يذلا  نوفلتخم  هیف  مه  يذلا  میظعلا  ءابنلا  هللا  47انا و 

(... مالسلا هیلع  ) ناک مالسلا ) هیلع  ) لاق نینموملاریما و  هللاو  48وه 

49جیاتن

51عبانم

زکرم 55هرابرد 
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ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  ترایز  ینآرق  ینابم  یسررب 

باتک تاصخشم 

1828625: یلم یسانشباتک  هرامش 

هموصعم هللادبعآ ، : روآدیدپ

هموصعم شراگن  [/ همان نایاپ  ] ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ترایز  ینآرق  ینابم  یـسررب  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.یئاغ اضردمحا  رواشم  داتسا  يدیحوت ؛  ریما  امنهار  داتسا  هللادبعآ ؛ 

.ثیدح نآرق و  مولع  دشرا :) یسانشراک  :) یلیصحت هتشر  عطقم و 

.1387 كردم ،: ذخا  لاس  لحم و 

.یمالسا فراعم  هفسلف و  تایهلا ، هدکشناد  يزکرم ، نارهت  دحاو  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  : هاگشهوژپ هاگشناد / مان 

.1387 رشن : تاصخشم 

:46ص يرهاظ تاصخشم 

.یسیلگنا یسراف - هدیکچ : : تشاددای

.ص 225-220. همانباتک : : تشاددای

امنهار داتسا   - ، 1341 ریما ، يدیحوت ، : هدوزفا هسانش 

رواشم داتسا  اضردمحا ، ییاغ ، : هدوزفا هسانش 

.ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  : رگفیصوت

.ق 254  - 212 مهد ، ماما  ع ،)  ) دمحم نب  یلع 

هیریدغ همانترایز  : رگفیصوت

نآرق

اه همان  ترایز  : رگفیصوت

یقیبطت تاعلاطم 
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اوتحم لیلحت 

نآرق ریسفت 

تیالو

1 ص :

هراشا
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هدیکچ * 

ماقم یتسیاب  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) هعیـش ناماما  نایاوشیپ و  ياه  تدهاجم  اه و  شالت  زا  نامجرت  عیـشت ، بتک  تارایز  هیعدا و 
زور رد  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  تراـیز  .تشادرب  مدـق  نآ  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  ییانـشآ و  تهج  رد  تشاد و  گرزب  ار  نآ 
هیلع ) ریما ترضح  تانوئش  لماک  هرود  کی  رداص و  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  فرط  زا  هک  تسا  هعیـش  تارایز  نیرتربتعم  زا  ریدغ 

یتسرد و تابثا  يارب  يا  هنیرق  یتخانش ، نتم  هاگن  زا  میرک  نآرق  هب  ترایز  نیا  ياهزارف  هضرع  .تسا  هدش  حرطم  نآ  رد  مالـسلا )
.تسا نآ  دنلب  نیماضم  زا  يدنم  هرهب  ترایز و  نیا  تیوقت  تهج  رد  یماگ  و  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم هب  نآ  باستنا 

لیوأت مالسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  ترایز -  نآرق ، ناگژاودیلک :

2 ص :
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دمآرد

( مالـسلا هیلع  ) يداه ماما  فرط  زا  هک  تسا  هعیـش  تارایز  نیرتربتعم  زا  ریدغ  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  ترایز 
یم هتشاذگ  ثحب  هب  هلحرم  ود  رد  هک  تسا  نآ  هدش  لقن  تایاور  یـسررب  يارب  یملع  جیار  ياه  هویـش  زا  یکی  .تسا  هدش  رداص 

.(1) تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  يرگید  شهوژپ  رد  ترایز  نیا  يدنس  یسررب  .تلالد  هلحرم  يرگید  دنس و  هلحرم  یکی  دوش ؛

دنشاب یم  یمق  میهاربا  نب  یلع  ینیلک ، هیولوق ، نبا  دیفم ، خیش  نوچمه  يا  هقث  ردقلا و  لیلج  املع و  زا  یگمه  ترایز  نیا  نایوار 
.دنتسه مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  صاخ  يالکو  زا  نایوار  زا  رفن  ود  و 

ات میزای  تسد  ترایز  نتم  یتسرد  رب  ات  مینک  یم  یـسررب  ار  میرک  نآرق  اب  روکذم  ترایز  كرتشم  ياه  هیامنورد  راتـشون  نیا  رد 
ترایز نیا  تیوقت  هکنیا  رگید  و  مالـسلا ،) مهیلع  ) موصعم هب  نآ  باستنا  نتم و  تلالد  یتسرد و  تاـبثا  يارب  دـشاب  يا  هنیرق  ًـالوا 
حرطم یـسانش » ماما   » هنیمز رد  هک  تسا  یتاهبـش  زا  يرایـسب  هب  ییوگخـساپ  نآ و  یلاـع  نیماـضم  زا  يریگ  هرهب  تهج  رد  یماـگ 

.تسا

نانچ نآ  ار  نآرق  اب  روکذم  ترایز  یگدینت  مه  هب  شهوژپ  ياه  ماگ  نیتسخن  رد 

3 ص :

ش 19 یبدا ، شهوژپ  هلجم  ریدغ ، زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  ترایز  يدنس  یسررب  - - 1
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، تراـیز نیا  یـسررب  رد  .دـبلط  یم  لقتـسم  یـشهوژپ  دوخ  مییاـمن ، شرازگ  ار  دراوم  یماـمت  میهاوخب  رگا  هک  میباـی  یم  هدرتسگ 
هب يا  هراشا  ای  هیآ و  زا  یـشخب  يدراوم  رد  تسا و  هدـمآ  لماک  حـضاو و  روط  هب  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  دـیامن  یم  خر  ییاه  ترابع 

.تسا هتفرگ  تروص  ماما  فرط  زا  هیآ 

.دنزادرپب يرگید  تاعوضوم  هب  دنناوتب  نآ  هیاپ  رب  نارگشهوژپ  ات  دوش  یم  هئارا  شرازگ  راتشون  نیا  رد 

(1) دنا هدرب  هرهب  شیوخ  نانخس  رد  ینآرق  ياه  حیملت  اه و  نیمـضت  زا  اهراب  ینید  میهافم  رتابیز  رتهب و  لاقتنا  يارب  نید  نایاوشیپ 
رد هنومن  يارب  .دنا  هداد  عاجرا  ینآرق  هدرتسگ  موهفم  هب  ار  هدنناوخ  نآرق ، زا  يا  هملک  نایب  ای  نآرق و  هیآ  زا  یتمـسق  ندناوخ  اب  و 

ترضح فیرش  مرح  هب  ور  هک  یتلاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  ترایز  زا  یتمسق 
: دنراد یم  هضرع  دندوب  هداتسیا  مالسلا ) هیلع  ) یلع

...یطارص اذه  َّنا  میحرلا و  زیزعلا  لوقب  ُّینعملا  کّنَا  دهشَا  و 

.هلیبس نع  مکب  قّرفتف  لبّسلا  اوعبّتت  هوعبّتاف و ال  ًامیقتسم  یطارص  اذه  َّنا  میحرلا و  زیزعلا  لوقب  ُّینعملا  ّکنَا  دهشَا  و 

…«. امیقتسم یطارص  اذه  ّنا  : » دومرف هک  ییوت  دوصقم  نابرهم  ردتقم  يادخ  مالک  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 

4 ص :

هغالبلا جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  همدقم  هیداجس و  هفیحص  هغالبلا و  جهن  لیصفت  سراهف  ك.ر : هنومن  يارب  - - 1
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نیا يرگید  هنومن  رد  تسا و  نآرق  هیآ  ور ، شیپ  ترابع  هک  دـنک  یم  حیرـصت  میحرلا » زیزعلا  لوقب  ّینعملا   » ناـیب اـب  دروم  نیا  رد 
.دوش یم  نایب  هراشا  اب  بلطم 

.میقتسملا هطارص  میوقلا و  هللا  نید  ای  کیلع  مالسلا 

.دنیامن یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  میقتسم  طارص  نید و  تقیقح  یصاخ  تفارظ  اب  ماما  ترابع  نیا  رد 

یعوضوم لیلحت 

نیا ِدوخ  هیحان  زا  هک  تسا  یتارایز  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ملاعم  فراعم و  جـیورت  نید و  قیاقح  ناـیب  ياـه  هار  زا  یکی 
.تسا هدش  هداد  میلعت  نایعیش  هب  رداص و  ناراوگرزب 

ثیدح و اهدص  رد  هک  تسا  نینمؤملاریما  لیاضف  اه و  یگژیو  زا  يا  هعومجم  تسا ، ترایز  نیا  رد  هک  یباقلا  فاصوا و  ریباعت و 
، میقتـسم طارـص  قح ، ریفـس  ادـخ ، نیما  ناونع  هب  ناشیا  رب  نداد  مالـس  .تسا  هدـش  نایب  ناشیا  يارب  ننـس  هریـس و  بقاـنم و  بتک 
هیلع و هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  نمؤم  نیلوا  ربمایپ ، ملع  ثراو  نانمؤم ، بوسعی  الوم و  نید ، ربمایپ و  زا  عفادم  نیکرـشم ، اب  دهاجم 
، تلزنم ثیدح  یتا ، له  لوزن  تیبملا ، هلیل  مخ ، ریدـغ  نوچ  ییاه  هنحـص  فقاوم و  هب  هراشا  نینچمه  .رگید  تفـص  اه  هد  و  هلآ )

تفالخ ریظن ، یب  ربص  تفالخ ، بصغ  ناکرشم ، اب  ناشیا  فلتخم  ياه  گنج  ریهطت ، هیآ  لوزن 

5 ص :
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ندش نیگنر  وا و  تداهش  نیقرام ، نیطـساق و  نیثکان و  اب  دربن  تیمکح ، يارجام  نمـشد و  يوس  زا  ندرک  هزین  رب  نآرق  هنتف  هقح ،
ياه هنحـص  زا  هدرـشف  ایوگ و  یتسرهف  تسا و  همانترایز  نیا  بلاـطم  هلمج  زا  رگید  ثداوح  يرایـسب  رـس و  نوخ  اـب  يو  نساـحم 

.دهد یم  یسانش » ماما   » سرد تسا و  ترضح  نآ  یگدنز 

اب بسانتم  نامز  ره  رد  ماما  هک  ارچ  دیامن ؛ یم  يرای  ماما  نابطاخم  تخانش  رد  ار  ام  نارود  نآ  یـسایس  طیارـش  عاضوا و  زا  عالطا 
يافلخ زا  نت  شش  تفالخ  اب  فداصم  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  تماما  نارود  .دیوگ  یم  نخـس  شیوخ  رـصع  مدرم  مهف  كرد و 

ریحت و راچد  رگید  نامز  ره  زا  شیب  نارود  نآ  رد  مدرم  .تشاد  یناماسبان  عضو  روشک  یعاـمتجا  یـسایس و  رظن  زا  دوب و  یـسابع 
لوسر نامز  زا  هک  یگنهرف  تضهن  ترایز ، اعد و  بلاق  رد  یقالخا  یتیبرت و  يداقتعا ، تاکن  نیرت  قیقد  ناـیب  .دـندوب  ینادرگرس 

.تفای همادا  يدعب  ناماما  طسوت  دیسر و  دوخ  جوا  هب  مالسلا ) امهیلع  ) نیقداص نامز  رد  زاغآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

دیحوت هب  داقتعا  هک  هنوگ  نآ  دراد ؛ یگنتاگنت  طابترا  دـیحوت  اب  هعیـش  گنهرف  رد  تماما  تسا و  یمالـسا  رکفت  ياـنبریز  دـیحوت 
.(1) دشخب یمن  دوس  تماما  شریذپ  نودب 

هب

6 ص :

هک .یباذع » نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح  هللا  الا  هلا  هملک ال  (: » مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  زا  بهذلا  هلـسلس  ثیدح  هب  هراشا  - - 1
ح 23 ص 25 ، قودص ، خیش  دیحوتلا ، ك.ر :  ) .دناد یم  تماما  شریذپ  ار  دیحوت  تحص  طرش  ماما  نآ  نایاپ  رد 
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ترایز نیا  فلتخم  ياهزارف  رد  تسا و  هتخادرپ  مهم  ثحب  نیا  هب  ترایز ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  عوضوم  تیمها  لـیلد 
: دنا هتشاد  تیانع  مهم  نیا  هب  توبن ، دیحوت و  رب  هوالع 

یماّنلا مالسالا  ّسُا  همامالا  ّنا 

.(1) یماّنلا مالسالا  ُّسا  همامالا  ّنا 

«(2) رومالا یف  مّدق  هب و  يدتقا  نم  لک  مامالا  : » دسیون یم  سراف  نبا  .تسادتقم  ورشیپ و  اوشیپ و  يانعم  هب  تغل  رد  ماما 

(. دوش هتشاد  مدقم  روما ، رد  ادتقا و  وا  هب  هک  تسا  یسک  ماما  )

« .تسا مالسا  هدنلاب  هیاپ  تماما  انامه  »

یلیوأت طابترا 

اه نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نآرق  هزوح  نارگشهوژپ  لمأت  روخ  رد  هک  تسا  ترایز  نیا  رد  يرایـسب  یلیوأت  يریـسفت و  ياه  هتکن 
.میزادرپ یم  لیوأت  هژاو  یسررب  هب  ادتبا  ثحب  نیا  هب  دورو  يارب  .مینک  یم  هراشا 

تغل رد  لیوأت 

.(3) تسا هتسناد  نایب ) فشک و  ینعم  هب   ) ریسفت ار  لیوأت  ینعم  يدیهارف 

7 ص :

ص 218 ینامعن ، هبیغلا ، - - 1
ص 33 هغللا ، سیئاقم  مجعم  - - 2

ص 369 ج 8 ، يدیهارف ، - - 3
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يارب ار  نتفایرییغت  و  عوجر »  » یناعم هاگ  نآ  تسا و  لوا »  » هشیر زا  لیعفت  باب  ردـصم  لیوأت  هک  هتـشاد  نایب  بلطم  طسب  اب  يرهزا 
عوجر ، » ندرک تسایـس  رد  هک  هدش  رکذتم  وا  .تسا  هتفرگرب  هلایا »  » ردصم يارب  ار  حالـصا  و  ندرک » بیدأت  ای  تسایـس   » و لوا » »
هـشیر زا   ) رما يادـتبا  تسا : هدرمـشرب  لصا  هشیر و  ود  لیوأت  يارب  سراـف  نبا  . (1) تـسا هتفهن  زین  رما » تقیقح  تیاـغ و  هب  نداد 

طابترا رد  مود  هشیر  اب  تبقاع  هب  نداد  عاجرا  يانعم  هب  لـیوأت  زین  و  عجر »  » ياـنعم هب  لوؤی  لآ ،  ) هشیر زا  رما  ناـیاپ  اـهتنا و  لوا ،)
.(2)( تسا

يانعم نتخاس  مسجم  ینعی  هدش ؛ هدرب  مان  انعم » ریسفت   » ناونع اب  ردص  رقاب  دّمحم  هللا  تیآ  هاگن  زا  نآرق  رد  لیوأت  يدربراک  يانعم 
.(3) صخشم نیعم و  ینهذ  بلاق  تروص و  کی  رد  ماع 

: تسا هتسناد  انعم  ود  هب  ار  نآ  شا و  یلصا  هاگتساخ  ردصم و  هب  ءیش  ندنادرگزاب  ینعی  تفرعم  هللا  تیآ  هاگن  زا 

؛ هباشتم دیجوت  - 1

8 ص :

ص 437 ج 15 ، يرهزالا ، - - 1
ص 162 ج 1 ، سراف ، نبا  - - 2

ص 239 میکح ، - - 3
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.(1) تایآ ینورد  یناعم  ییوگزاب  - 2

اـه و ناـمز  همه  رب  هک  رهاـظ  زا  هتفرگرب  یعازتنا  موهفم  کـی  قیبطت  ینعی  تسا ؛ قیبـطت  هلوقم  زا  تفرعم  هللا  تیآ  هاـگن  رد  لـیوأت 
.(2) تسا رهاظ  زا  جراخ  يا  هنیرق  لیلد و  دنمزاین  تسا و  يراج  نافلکم  همه  اه و  ناکم 

نایب هب  . (3) دریگ یم  همشچرس  نآ  زا  يرگید  رهاظ  رما  ره  ربخ و  مکح ، هک  یتقیقح  زا  تسا  ترابع  لیوأت  نازیملا ، رـسفم  رظن  زا 
اب ار  نآ  اذـل  تسا ؛ لثم  اب  لّثمم  دـسج و  هب  حور  تبـسن  ناس  هب  نآرق  اـب  شتبـسن  هک  تسا  يرگید  رما  نآرق  نیا  يارو  رد  رگید ،

،(4) میکح باتک  نوچ  ینیوانع 

،(6) ظوفحم حول  ، (5) باتکلا ما 

(7) نونکم باتک 

.(8) تسا هدش  یشان  نآ  زا  فراعم  نیماضم و  مامت  هک  نیماضم  مامت  هدناوخ و 

نیا دوش  یم  روصت  هک  تسا  رهاظ  زا  رود  ییانعم  هب  يرهاظ  ییانعم  زا  ّلاد  کی  ندربارف  لـیوأت  زا  دارم  رتارف ، دربراـک  کـی  رد  و 
زا شیب  ای  رت  مهم  رهاظ ، یناعم  زا  رود  يانعم 

9 ص :

ص 30 تفرعم ، - - 1
ص 14 نامه ، - - 2

ص 135 ج 8 ، ییابطابط ،  - - 3
1 دوه /  - - 4

4-1 فرخز /  - - 5
22-21 جورب /  - - 6
80-77 هعقاو /  - - 7

ص 54 ج 3 ، نامه ، - - 8
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.(1) تسا هدوب  هدنیوگ  رظن  دروم  نآ 

تایاور رد  لیوأت  یحالطصا  يانعم 

(: مالسلا هیلع  ) ریما ترضح 

نطب رهظ و  اهلوالا  هیآ  نآرقلا  نم  سیل 

.(2) نطب رهظ و  اهلوالا  هیآ  نآرقلا  نم  سیل 

.تسا ینطاب  رهاظ و  نآ  يارب  هکنآ  رگم  تسین  يا  هیآ  نآرق  زا 

.تسین ربخاب  نآ  زا  یسک  شهاگرد  ناملاع  زج  هک  تسا  هتفهن  يرارسا  زومر و  نآ  فرح  کی  رد  یتح 

(: مالسلا هیلع  ) ریما ترضح 

ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  لیوأت و  هلو  الا  فرح  نم  ام  و 

.(3) ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  لیوأت و  هلو  الا  فرح  نم  ام  و 

.دناد یمن  یسک  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  شلیوأت  تسا و  یلیوأت  شیارب  هک  نیا  رگم  تسین ، نآ  زا  یفرح  و 

لیوأت  » .دـیامن یم  یفرعم  توافتم  هوجو  اب  ار  یفرح  ره  لیوأت  یتح  هک  هدرک  لقن  یتیاور  ترـضح  نآ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع 
(. تسا یهوجو  رب  نآرق  زا  یفرح  ره  یلیوأت  « ) ٍهوجو یلع  نارقلا  نم  فرح  لک 

.تسا هدمآ  یفلتخم  یناعم  هب  میرک  نآرق  رد  دراد و  يا  هناگدنچ  داعبا  نآرق  لیوأت 

10 ص :

ص 226 يدابق ، میرم  زا : لقن  هب  یمالسا ، گرزب  فراعملا  هرئاد  لیوأت ،» لخدم  ، » یچتکاپ - - 1
ص 195 سیق ، نب  میلس  - - 2

ص 195 سیق ، نب  میلس  - 3
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.تسا هدش  دراو  نارمع  لآ  هروس  متفه  هیآ  لیذ  یناعم  نیا  هدمع 

هژاو و نیا  .تسا  نآرق  رد  لـیوأت »  » یقادـصم ییاـنعم و  یگدرتـسگ  یعوـن  رگناـیب  تـسا ، هدـمآ  هـملک  نـیا  هـک  یتاـیآ  رد  لـمأت 
: تسا هدمآ  حرش  نیا  هب  هروس  زا 7  هیآ  رد 15  راب  شتاقتشم 17 

.تسا هباشتم  لیوأت  هرابرد  هک  نارمع  لآ  هیآ 7  رد  راب  ود  - 

.تسا ینآرق  ياهدیعو  هدعو و  لیوأت  هرابرد  هک  سنوی  فارعا و 39  ياه 53  هیآ  رد  راب  ود  - 

لوسر ادـخ و  هب  روما  عاجرا  ساـنلا و  قح  يادا  تسرد ، نیزوت  رد  لـیوأت  ثحب  هک  ءارـسا  ءاسن و 35  ياـه 59  هیآ  رد  راـب  ود  - 
.تسا هدرک  حرطم  ار  شا  یمارگ 

.تسا ثیداحا  ایؤر و  لیوأت  هرابرد  هک  فسوی ، هروس  100 و 101  ، 45 ، 44 ، 37 ، 36 ، 21 تایآ 6 ، رد  راب  تشه  - 

.تسا هدوبن  هّجوم  اه  نآ  يرهاظ  دومن  هک  تسا  ییاهراک  یخرب  لیوأت  هرابرد  هک  فهک  هروس   82 ، 78 تایآ 66 ، رد  راب  هس  - 

زاس هنیمز  هک  تسا  نآرق  رد  هژاو  نیا  دربراک  عونت  یگدرتسگ و  دوش  یم  ردابتم  نهذ  هب  تاـیآ  نیا  رورم  زا  لوا  هاـگن  رد  هچ  نآ 
ياه هزوح  رد  یملع  ثحابم  زا  يرایسب 

11 ص :
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: دنتسه لیوأت  يانعم  لیزنت و  ندعم  ترتع ، نادناخ  .تسا  هدش  مالک و )… لوصا ، ریسفت ، نآرق و  مولع   ) فلتخم

لیوأتلا ینعم  لیزنتلا و  ندعم  نحن 

.(1) لیوأتلا ینعم  لیزنتلا و  ندعم  نحن 

ار لیوأت  نطاب و  یـضعب  . (2) دنا هتـشاد  نایب  یفلتخم  ددـعتم و  فیراعت  لیزنت  لیوأت و  نطاب و  رهاظ و  يارب  ناـققحم  یلک  روط  هب 
.(3) دنا هتسناد  نیابتم  ار  ود  نآ  یضعب  فدارتم و 

.دنا هتسناد  تباث  تایآ  یضعب  يارب  اهنت  یجراخ و  رما  ققحت  هب  رظان  ار  لیوأت  یضعب 

.میوش یم  ترایز  ياهزارف  اب  یلصا  ثحب  دراو  لیوأت ، ةرابرد  يرورض  ۀمدقم  اب 

یهلا و نالوسر  ایبنا و  رب  مالـس  مود  شخب  دوش و  یم  زاغا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) نییبنلا متاـخ  مالـسا  ربماـیپ  رب  مالـس  اـب  تراـیز 
تانوئـش تاـماقم و  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما رب  مالـس  هک  موـس  زارف  زا  .تسا  راـگدرورپ  حـلاص  داـبع  نیبرقم و  ۀـکئالم 

.ددرگ یم  هئارا  شخب  دنچ  رد  تسا و  تقد  هجوت و  لباق  نآ  تاملک  اه و  شخب  یمامت  هک  ددرگ ، یم  ناونع  ترضح 

یهلا هغلاب  تجح 

یف هریفس  و  هضرا ، یف  هللا  نیما  ای  نینموملا ، ریما  ای  يالوم  ای  کیلع  مالسلا 

12 ص :

ص 23 ج 25 ، یسلجم ، - - 1
فراـعملا هرئاد  ج 6 و  مالـسا ، ناهج  همانـشناد  ك.ر : لـیوأت  حلطـصم  هب  تبـسن  فلتخم  فیراـعت  زا  طوسبم  یهاـگآ  يارب  - - 2

لیوأت لخدم  ج 14 ، یمالسا ، گرزب 
صص 34-31 نآرق ، ریسفت  یسانش  شور  ك.ر : - - 3
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.هدابع یلع  هغلابلا  هتجح  و  هقلخ ،

دروم ار  نآ  ینآرق  ینابم  باختنا و  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب  ار  تجح  ناگژاو  تمـسق  نیا  رد  هدـش  ناونع  بقل  راـهچ  ناـیم  زا 
: میهد یم  رارق  یسررب 

: هیآ هب  تیانع  اب  هغلاب  تجح  ینآرق  يانبم 

َنیعَمْجأ ْمُکادَهَل  َءاش  ْوَلَف  ُهَغِلابْلا  ُهَّجُحْلا  ِهَّلِلَف  ْلُق 

.(1) َنیعَمْجأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُهَِغلاْبلا  ُهَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 

.درک یم  تیاده  ار  امش  همه  ًاعطق  تساوخ  یم رگا  سپ  تسادخ ، نآ  زا  اهنت  اسر  تجح  وگب 

تغل رد  تجح 

مکح ءاضتقا  ضیقن  ود  زا  یکی  یتسرد  تحص و  رب  هک  يزیچ  فده و  دصق و  اب  میقتسم  هار  ساسارب  نشور  تسا  یتلالد  تجح :
هب ندرک  لالدتـسا  ینعم  هب  جاجتحا  هژاو  ناهرب و  لـیلد و  ینعم  هب  تسا و  هبلغ  ياـنعم  هب  تغل  لـصا  رد  تجح  هژاو   (2) .دنک یم 

.دور (3) یم  راک 

(4)« نیعم یناکم  نامز و  نایاپ  رد  يراک  نداد  ماجنا  يانعم  هب   » غلب هشیر  زا  لعاف ، مسا  هغلاب :

هک ینشور  عطاق و  لیلد  تسا و  هدنناسر  دصقم  هب  هک  یتلالد  ناهرب و  هغلاب : تجح 

13 ص :

149/ ماعنا - - 1
450 ص : ج 1 ، تادرفم ، همجرت  - - 2

ص 328 ج 2 ،  برعلا ،  ناسل  ص 168 . ج 2 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - - 3
ص 307 ج 1 ، تادرفم ، همجرت  - - 4
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.دناسر یم لامک  هلق  هب  ار  ناسنا 

تجح دـشاب  هدـش  بوصنم  مدرم  تیادـه  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یـسک  هب  عیـشت  بتکم  رد  صوصخ  هب  مالـسا  گـنهرف  رد 
(، مالسلا هیلع  ) ناشیا يایـصوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  كرابم  دوجو  یهلا و  ءایبنا  نیاربانب  .دوش  یم  قالطا 
ار یهلا  نیناوق  يارجا  تداعس و  لامک و  هار  قح و  نید  هب  مدرم  ییامنهار  هسدقم  تاوذ  نیا  اریز  .دنوش  یم بوسحم  یهلا  تجح 

.دنشاب یم  ناگدنب  رب  دنوادخ  جاجتحا  هلیسو  هتشاد و  هدهع  رب 

هک اجنآ  تسخن  هدش : هراشا  تسا ، دنوادخ  تجح  موصعم  ماما  هک  عوضوم  نیا  هب  رابدنچ  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  ترایز  رد 
: دوش یم  نایب  نینچرگید  تمسق  رد  .دیامن و  یم  بدا  مالس و  ضرع  ادخ  یلو  هب  باطخ  رئاز 

...کل ۀجحلا  نوکتل  كایا  مهلتقب  ۀجحلا  کئادعا  مزلا  و 

.هقلخ عیمج  یلع  ۀغلابلا  ججحلا  نم  کلام  عم  مهیلع  کل  ۀجحلا  نوکتل  كایا  مهلتقب  ۀجحلا  کئادعا  مزلا  و 

.دوب وت  اب  قلخ  مامت  رب  هغلاب  تجح  هک  نآ  ات  تخاس  موکحم  مزلم و  تجح  هب  دندیناسر  لتق  هب  ار  وت  هک  ار  تنانمشد  دنوادخ 

رد هک  هدومن  يروآدرگ  هجحلا » باتک  ناونع «  تحت  ار  یناوارف  تاـیاور  لوصا ، شخب  رد  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  خـیش 
.تسا هدش  نییبت  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما ایبنا و  تیجح  فلتخم  داعبا  اهنا 

14 ص :

ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  ترایز  ینآرق  ینابم  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز رد  رگا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  ییاج  ات   (1) .تسین یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز  هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا 
تیاده ار  مدرم  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  تجح  دوجو  .تسا (2)  دنوادخ  تجح  ود  نآ  زا  یکی  دنشاب  رفن  ود  طقف 

.دیامن جاجتحا  شقلخ  اب  دوخ  تجح  هلیسو  هب  دنک و 

صوصخرد هجحلا » یلا  رارطـضالا  باب  ناونع «  تحت  ار  ینالوط  تیاور  جـنپ  تجح » باتک  زا «  باـب  نیلوا  رد  روکذـم  ثدـحم 
لثم وا  نادرگاش  یخرب  و  مالـسلا ) اـمهیلع  ) قداـص رفعج  ماـما  تارظاـنم  لـقن  هک  هدرک  يروآدرگ  تجح  ماـما و  دوجو  ترورض 

.مینک یم  افتکا  روکذم  باب  ثیدح  نیلوا  همجرت  رکذ  هب  اج  نیا  رد  .تسا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نافلاخم  اب  مکح  نب  ماشه 

هنوگچ ار  نالوسر  ءایبنا و  دوجو  دیسرپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما زا  يرفاک  هک : دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه 
: دندومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  ینک ؟ یم  تابثا 

ماقم يدنلب  تمکح و  ياراد  هدننیرفآ  نیا  اه و  هدیرفآ  همه  زا  ام و  زا  رترب  میراد ، يا  هدنزاس  هدننیرفآ و  هک  میدرک  تباث  ام  نوچ 
اب اه  نآ  دنک و  جاجتحا  نانآ  اب  ادخ  یندب  سامت  تروص  هب  کیدزن و  زا  ات  دیاتسب  دنیبب و  ار  وا  شقلخ  زا  يدحا  دوبن  اور  تسا و 

ادخ

15 ص :

ص 50 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 1
ص 56 نامه ، - . 2
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زا هک  دراد  ییاه  هطـساو  ناگدنیامن و  دوخ ، قلخ  رد  دنوادخ  نیا  هک  دوش  یم  تباث  دـنیامن ، وگتفگ  رگیدـکی  اب  دـننک و  جاجتحا 
تابجوم نانآ و  ياقب  لئاسو  عفانم و  حلاصم و  هب  ار  مدرم  دـننک و  وا  دـصاقم  نایب  دـنروآ و  مایپ  اه  هدـنب  قولخم و  يارب  وا  فرط 

نامه نانآ  دـشاب و  رـسفم  یهاـن و  رمآ و  میکح ، میلع و  يادـخ  فرط  زا  قلخ  ناـیم  رد  هک  دـش  تباـث  دـنهد و  یهاـگآ  ناـشیانف 
تقلخ و رد  مدرم  اب  دنثوعبم  نادب  هتخومآ و  تمکح  هک  ینامیکح  شقلخ  زا  دنتـسه  وا  ياه  هدیزگرب  و  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمغیپ

.دندش دییات  تناتم  تمکح و  هب  میلع  میکح و  يادخ  فرط  زا  دنتسین و  کیرش  قالخا  لاوحا و  رد  اه  نآ  اب  یلو  دنکیرـش  مسج 
ققحم تباث و  دنا  هدروآ  نالوسر  ناربمغیپ و  هک  یتازجعم  نیهارب و  لئالد و  هلیـسو  هب  عوضوم  نیا  ینامز  هرود و  ره  رد  هوالع  هب 

وا تلادـع  شور  راتفگ و  قدـص  رب  تلالد  هک  دـشاب  یلیلد  هناشن و  شهارمه  هک  دـشابن  یتجح  زا  یهت  نیمز  هک  نآ  اـت  هدـیدرگ 
.دنک (1)

زا هک  دشاب  یـسک  دیاب  شناگدنب  رب  دنوادخ  تجح  هک  دوش  یم  مولعم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تایاور  لقع و  مکح  هب  هجوت  اب 
دمآرـس یهلا  تعاط  عرو و  يوقت و  دـهز و  یقالخا ، لئاضف  شناد و  ملع و  رد  دـشاب ، رترب  ناگمه  زا  لامک ، تافـص  مامت  تهج 

یلص ) مرکم یبن  زا  سپ  فاصوا ، نیا  رصحنم  قادصم  دشاب و  یهلا  تامارک  هزجعم و  ياراد  دشاب  موصعم  هابتـشا  هانگ و  زا  دشاب ،
ترتع و تیب  لها  ینارون  دوجو  هلآ ) هیلع و  هللا 

16 ص :

ص 15 نامه ، - . 1
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همئا زا  کـی  ره  یگدـنز  تیـصخش  یــسررب  اـب  .دـنک  یم  جاـجتحا  مدرم  اـب  ناـنآ  هلیــسو  هـب  تماـیق ، رد  دـنوادخ  هـک  دـنتراهط 
یگدـنز صوـصخ  رد  .دوـش  یم  نـشور  ناـسنا  يارب  ناـنآ  ندوـب  تـجح  هدرتـسگ  ياـنعم  زا  يداـعبا  مالــسلا ،) مـهیلع  ) نیرهاـط

فیرش دوجو  نآ  تیناقح  رب  ناشیا  یگدنز  ياپارس  .دنا  هدوب  روکذم  ترایز  رد  لوا  بطاخم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینموملاریما 
رد شیرق  ناگرزب  هسلج  رد  ار  بلطم  نیا  دروآ و  نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  .دراد  تلالد 
رد .داد  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ يادـف  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  تیبملا  ۀـلیل  رد  .دومن  مالعا  راذـنالا ) موی   ) بلاطوبا هناـخ 
اب يریگرد  مالسا ، تحلصم  تیاعر  توکس و  لاس  جنپ  تسیب و  .دوب  مالـسا  هملک  ولع  هیام  بازحا و ...  دحا و  ردب و  ياه  گنج 

تمایق ات  وا  نافلاخم  ییاوسر  يراوخ و  بجوم  هک  تدابع  بارحم  رد  هنامولظم  تداهـش  ماجنارـس  نیطـساق و  نیقرام و  نیثکاـن و 
.دشاب یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمشد  اب  ادخ  تجح  مامتا  يارب  يا  هلیسو  داعبا  نیا  زا  کی  ره  هدوب و 

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  لوق  زا  یشایع  ریسفت  رد 

ضرالا قوف  ءامسلا و  نود  نم  یلع  ۀغلابلا  ۀجحلا  نحن 

.(1) ضرالا قوف  ءامسلا و  نود  نم  یلع  ۀغلابلا  ۀجحلا  نحن 

.دننیمز يور  رب  نامسآ و  ریز  رد  هک  میتسه  یناسک  مامت  رب  ادخ  هغلاب  تجح  دمحم ) لآ   ) ام

هب باطخ  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  یثیدح  یفاک  لوصا  رد  نینچمه  و 

17 ص :

ص 122 ج1 ، یشایع ، ریسفت  - - 1
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: دندومرف هک  تسا  هدمآ  ماشه 

....و ةرهاظ  ۀجح  نیتجح  سانلا  یلع  نا هللا  ماشه  ای 

ۀنطابلا اما  و  مالـسلا ،) هیلع  ) ۀـمئالا ءایبنالا و  لسرلاف و  ةرهاظلا  اماف  ۀـنطاب ، ۀـجح  ةرهاظ و  ۀـجح  نیتجح  سانلا  یلع  نا هللا  ماشه  اـی 
.(1) لوقعلاف

مهیلع ) همئا ءایبنا و  نالوسر و  نامه  رهاظ  تجح  هک  تسا  هداد  رارق  ینطاب  يرهاظ و  تجح  ود  مدرم  رب  دـنوادخ  انامه  ماـشه ! يا 
.تسا لقع  نطاب  تجح  و  مالسلا )

ربمایپ دیدرت ، یب  .دوش  یم  هدارا  ناهرب  لیلد و  نآ  زا  تسا و  میقتسم  مالک  تجح ؛ لصا  تسا  هدمآ  راونالا  هارم  ریسفت  رد  هچنانچ 
هیلع ) رقاب ماما  لوق  زا  جاجتحا  باتک  رد  تسا و  دنوادخ  لعج  رما  نیا  .دنتـسه و  قلخ  رب  تجح »  » مادـک ره  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و 

: دندومرف ریدغ  زوررد  هک  تسا  هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  لوق  زا  مالسلا )

نیفلاخم نیدناعم و  نیرصقم و  رب  ادخ  تجح  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا سفن  ینعی  تسا  هدومن  لعج  ار  ام  ادخ  انامه  انلعج » دق  هللا  نا  »
.(2) دنتسه ملاع  ود  رد  نیملاظ  ناراکهنگ و  نینئاخ و  و 

: دومرف هک  مدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر زا  تسا : هدش  لقن  نینچ  رذوبا  زا  سیق  نب  میلس  باتک  رد  دئاوفلا و  زنک  رد 

....و هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  مالسلا ) هیلع  ) ًایلع نا 

(3) .هتفرعم مهدهشا  لسرم و  یبن  اهیف  هما  لک  یف  یلعب  جتحی  لزی  مل  هقلخ و  یلع  هللا  ۀجح  مالسلا ) هیلع  ) ًایلع نا 

18 ص :

ص 776 ج 1 ، نیلقثلارون ، - - 1
ص 203 راونالا ، هارم  زا  لقن  هب  ص58  جاجتحا ، - - 2

راونالا ص 203 هارم  - - 3
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 [ ناـنآ يوس  هب   ] يربماـیپ هب  هک  یتما  ره  رد  یلع )  ) وا هب  دـنوادخ  هتـسویپ  تسوا و  قلخ  رب  ادـخ  تجح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اـنامه 
.تسا هتفرگ  هاوگ  مالسلا ) هیلع  ) یلع تفرعم  هب  ار  ناشیا  تسا و  هدرک  جاجتحا  هدش  هداتسرف 

: دندومرف هک  میراد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  زا  یتیاور  رد  هچنانچ  تسین ، یباجح  عنام و  چیه  شتجح  ادخ و  نیب 

....نود الف هللا  ٌباجح ،  هتجح  نیب  هللا و  نیب  سیل 

ۀمجارت نحن  هملع ، ۀبیع  نحن  میقتـسملا ، طارـصلا  نحن  هللا ، باوبا  نحن  .رتس  هتجح  نود  الف هللا  ٌباجح ،  هتجح  نیب  هللا و  نیب  سیل 
(1) .هرس عضوم  نحن  هدیحوت و  ناکرا  نحن  هیحو ،

ملع ياهرد (  میتسه  ام  درادن ، یـششوپ  هدرپ و  چیه  دوخ ، تجح  زج  هب  دنوادخ  تسین و  یباجح  عنام و  چیه  شتجح  ادـخ و  نیب 
میتسه ام  وا ، یحو  نامجرت  میتسه  ام  ادـخ ، ملع  هدـنراد  هگن  میتسه  ام  تسار ، هار  میتسه  ام  راـگدرورپ  تردـق و ) ..  تمحر و  و 

.تسا هداهن  اج  نآ  رد  ار  دوخ  رس  دنوادخ  هک  یعضوم  میتسه  ام  وا و  دیحوت  ناکرا 

: دنیامرف یم نینچ  دروم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

....و هضرا  هتاوامس و  لها  نم  هقلخ  یلع  هللا  هجح  انا 

(2) .نولطبملا باتری  ّیف  و  ینذاب ، ّالا  مدق  نع  ًامدق  وطخی  کلم  ءامسلا  یف  ام  هضرا و  هتاوامس و  لها  نم  هقلخ  یلع  هللا  هجح  انا 

نم و هزاجا  هب  رگم  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  يا  هتشرف  نامسآ  رد  متـسه و  نیمز  اه و  نامـسآ  لهازا  قلخ  مامت  رب  ادخ  تجح  نم 
.دنداتفا دیدرت  کش و  هب  لطاب  لها  نم  هرابرد 

دوش یمن هماقا  قلخ  رب  تجح  تسین و  یلاخ  یهلا  تجح  زا  هاگ  چیه  نیمز  يرآ 

19 ص :

میناوخب ص 85 نآرق  مه  اب  ایب  ح 5 ، ص 35 ، رابخالا ، یناعم  - . 1
هرطقلا ج 1 ص 255 ص 218 ، راونالا ، قراشم  - . 2
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 . دوش هتخانش  هک  یماما  هب  رگم 

« .فرعی یتح  ماماب  الا  هقلخ  یلع  موقت هللا  ۀجحلا ال  نا  »

هب دنوادخ  هک  ینامه  وت  یلع ! يا  دندومرف : یلع  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دیوگ : رباج 
: دومرف دومن و  جاجتحا  قیالخ  رب  دیرفآ ، حابشا  تروص  هب  شنیرفآ  يادتبا  رد  ار  قیالخ  هک  ماگنه  نآ  رد  وت  هلیسو 

 . یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ 

.یلب دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ 

.تسامش ماما  مالسلا ) هیلع  ) یلع دومرف : .یلب  دنتفگ : تسامش ؟ ربمایپ  دمحم  و  دومرف : .یتسه  ام  راگدرورپ  وت 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

...و کلضفب  رارقالا  کتیالو و  نع  ًاعیمج  قیالخلا  یباف 

.لیلقلا لقا  مه  نیمیلا و  باحصا  مه  و  مهنم ، ًالیلق  ّالا  ًارابکتسا  اهنع  اوتع  کلضفب و  رارقالا  کتیالو و  نع  ًاعیمج  قیالخلا  یباف 

دنتسه و نیمی  باحصا  اهنآ  هک  یکدنا  هورگ  زج  دندیزرو و  ربکت  تخـس  هدز و  زاب  رـس  وت  لضف  هب  رارقا  تیالو و  زا  قیالخ  همه 
.دنتسه يدارفا  كدنا  اهنآ 

هک تسا  يا  هتشرف مراهچ  نامسآ  .تسا  هدومرف  تمحرم  یگرزب  لضف  ناشیا  هب  ادخ  دنا و  نادنمتداعـس  زا  كدنا  هورگ  نیا  انامه 
: دیوگ دوخ  حیبست  رد 

 ... نم لیلقلا  قلخلا  اذه  لد  نم  ناحبس 

(1) .لیلجلا لضفلا  اذه  یلع  ریثکلا  ملاعلا  هذه  نم  لیلقلا  قلخلا  اذه  لد  نم  ناحبس 

20 ص :

سلجم 9 دوخ 232 ح4  یلاما  رد  یسوط  خیـش  ار  تیاور  نیا  ریظن  راونالا 26/294 ح 57  راحب  17 و 18 –  راونالا : قراشم  - . 1
هرطقلا ج 2 ص 50-49 .تسا  هدرک  لقن 
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.دومرف ییامنهار  گرزب  لضف  نیا  رب  روانهپ  ناهج  نیا  زا  ار  كدنا  هورگ  نیا  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

(: مالسلا هیلع  ) يرگسع نسح  ماما 

....هقلخ رئاس  نم  نیب  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 

نکی مل  کلذ  ول ال  ثداوحلا و  لاجآلا و  باسنالا و  هفرعم  تاغللا و  هیطعی  ءیـش و  ّلکب  هقلخ  رئاس  نم  نیب  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 
(1) .قرف جوجحملا  هجحلا و  نیب 

اه و گرم  باسنا و  تاغل و  تفرعم و  هدیـشخب و  زایتما  زیچ  همه  رد  مدرم  ریاس  اـب  ار  دوخ  تجح  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  اـنامه 
.دوبن قرف  مومأم ) ماما و  جوجحم (  تجح و  نایم  دوبن ، نینچ  رگا  هدومرف و  اطعا  وا  هبار  اهدمآ  شیپ 

ریصب هغلاب » هجح   » هب تبـسن  ار  وا  مشچ  دشاب ، هتـشاد  ار  يدرف  تیاده  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هاگره  تسا و  یبوبر  نوؤش  زا  تیاده 
.ددرگ (2) یم نادنمتداعس  زا  دزاس و  یم رایشوه  ار  وا  دیامن و  یم 

.تسا نیلقثلارون  زا  رگید  یثیدح  تمسق  نیا  ماتخ  نسح  شخب و  تنیز 

...باب مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما ناک  لاق  هللادبع  یبا  نع 

کلذک کله و  هریغب  کلـس  نم  يذلا  هلیبس  هنم و  الا  یتؤی  يذلا ال  هللا  باب  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما ناک  لاق  هللادـبع  یبا  نع 
تحت نم  ضرالا و  قوف  نم  یلع  ۀغلابلا » ۀجح   » اهلهاب و دیمت  نا  ضرالا  ناکرا  هللا  مهلعج  دحاو ، دعب  ًادحاو  يدـهلا  همئالا  يرجی 

.يرثلا (3)

نتفاـی كولـس  نآ  ریغ  رد  هک  یهار  دوـش و  یمن  دراو  یـسک  باـب  نیا  زا  زج  هک  دنتـسه  ادـخ  باـب  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ترـضح 
یم نایرج  يرگید  زا  دعب  یکی  يده  همئا  نینچ  تسا و  تکاله 

21 ص :

240 ج 2 ص ، یفاک ، لوصا  - . 1
ص 777 ج 1 ، نیلقثلارون ، - . 2

نامه - . 3
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ریز هک  یناسک  مامت  يارب  یهلا  هغلاب  تجح  دربن و  ورف  ار  شلها  نیمز  اـت  داد  رارق  نیمز  ناـکرا  ار  ناـشیا  لاـعتم  دـنوادخ  دـنبای و 
.دنناشیا دنراد ؛ رارق  نیمز  يور  نامسآ و 

جیاتن

تجح و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ءایبنا و  نالوسر و  رهاظ  تجح  .تسا  هداد  رارق  مدرم  يارب  ینطاـب  يرهاـظ و  تجح  ود  دـنوادخ  - 1
.تسا نامدرم  لوقع  ینطاب 

.دنام یمن  یلاخ  یهلا  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  - 2

.ماما تخانش  هب  رگم  دوش  یمن  هماقا  قلخ  رب  تجح  - 3

.دنک یم  جاجتحا  ناشیا  دوجو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  ملاع  راگدرورپ  هغلاب  تجح  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  - 4

اطع تریـصب  وا  هبو  دزاس  یم  هبنتم  تیالو  شریذـپ  هب  ار  وا  بلق  دومن ، ار  يدرف  تیادـه  هدارا  یتق  یلاعتو و  كراـبت  دـنوادخ  - 5
.دنادرگ وا  رما  میلست  ار  وا  دیامرف و 

(1) .دنک یم  تیاده  ماما  يوس  هب  نآرق  - 6

میقتسم طارص  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع

میقتسملا هطارص  میوقلا و  نیدلا  اهیا  کیلع  مالسلا 

.ادخ میقتسم  هار  راوتسا و  مکحم و  نید  يا  وت  رب  مالس 

22 ص :

ص 314  ، ج 1 یفاک ، لوصا  - . 1
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میوق نید  یسانش : هژاو 

.هوعاطا يا  ٍنالفل  اوناد  ۀعاطلا و  نیّدلا :

.هوعاطا (1) يا  ٍنالفل  اوناد  ۀعاطلا و  نیّدلا :

.دنیوگ (2) یم  ار  تعیرش  زا  تعاطا  شتسرپ و  نید  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار 

موق هشیر  زا  میقتسم  .دنتسه  میوق  تاقتشم  زا  ًامیق  میق - میقتسم –  .راوتسا  اجرباپ و  رایسب  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  موق  هشیر  زا  میوق 
.تسا (3) میقتسملا » طارصلا  اندها   » نآ ینآرق  لاثم  دهاش  .دشاب  یم  قح  قیرط  رب  اجرباپ و  تباث و  ینعم  هب 

رد میقتسم و  ًامیق  . (4) میتی روما  راد  هدـهع  رما - یلوتم  تسرپرـس ، ینعم  هب  هدوب  مِْویَق  لصا  رد  ههبـشم  تفـص  مو  هشیر ق  زا  مّیق :
.تسا نآ  یناعم  رگید  زا  زین   (6) ایند نید و  روما  هب  مئاق  نادیواج ، رادیاپ و   (5) .دنیوگ ار  تماقتسا  تیاهن 

23 ص :

ص 73. دلج 8 ، نیعلا - - . 1
بغار ج 1 ص 699 تادرفم  همجرت  - . 2

ص 210 ینآرق ، ياه  هژاو  - . 3
نامه - . 4

ص 65 ج 1 ، نییلع ، ریسفت  - . 5
ص 61  ، ج 6 هنومن ، ریسفت  - . 6
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.تسا (2) میقتسم  نید  نیا  ینعی   (1) تسا « همیقلا نید  کلذ  نآ «  ینآرق  لاثم  دهاش  همّیقلا :

.دنیوگ یم ار  قح  ریسم  رد  اجرب  اپ  تباث و  نید  میوق  نید 

نید تقیقح 

(3) «. هیالولا وه  نیدلاف  : » دیوگ یم  نید » دروم «  رد  نیقیلا  راونا  قراشم  بحاص 

نید هب  یتسارب  دسانشنار  ناشیا  هک  یسک  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ربمایپ و  تفرعم  هب  ادخ  نید  ققحت  .تسا  تیالو  نامه  نید 
تیالو شریذـپ  نودـب  تدابع ، هچنانچ  .ناشیا  هب  رگم  دوش  یمن  هتخانـش  نید  دنتـسه و  نید  لصا  ناـشیا  سپ  .تسا  لـهاج  ادـخ 

(4) .دوب دهاوخن  لوبقم 

لیوأت رظنم  زا  راوتسا  نید 

(5) لیوأت رظنم  زا  راوتسا 

ریبعت مالسلا ) هیلع  ) یلع هفرعم  لامکتـساب   (6)  « ِهَمِّیَْقلا ُنید  َِکلذ  یلاعت «  دـنوادخ  لوق  رد  همیق  نید  لـیوأت  راونـالا  هارم  ریـسفت  رد 
نید هب  همیق  نید  لیوات  نینچمه  .تسا  هدش 

24 ص :

5 هنیب / - . 1
ص233 ج5 ، نیعلا ، - . 2

ص 118 نیقیلا ، راونالا  قراشم  - . 3
ص 242 راونالا ، هآرم  - . 4

یم قداص ع  ماما  زا  دراد ، ینطاب  يرهاظ و  هک  نیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  چیه   » هک تیاور  نیا  هرابرد  راسی  نب  لیـضف  - . 5
ص 196 ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  نآ .» لیوأت  شنطاب  تسا و  نآ  لیزنت  شرهاظ  دیامرف : یم  ترضح  نآ  دسرپ و 

5 هنیب - - . 6
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(3) .تسا هدمآ  زین  مالسلا ) هیلع  ) دمحم لآ   (2) مئاق نید  اهیلع و  هللا  مالس   (1) همطاف

: دنیامرف یم  رذابا  ناملس و  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  هینارون  هبطخ  زا  یشخب  رد 

....صالخ الا  میقلا  نیدلا  نا  نارقلا  دهش  ۀمیقلا ، نید  کلذ  ... 

[ نیدلاب ینادتف [  اذهب  ءاج  نمف  هیالولا ] و  ةوبنلاب [  رارقالا  دیحوتلاب و  صالخ  الا  میقلا  نیدلا  نا  نارقلا  دهـش  ۀمیقلا ، نید  کلذ  ... 
انرخآ دمحم و  انطـسوا  و  دـمحم ،  انلوا  يزجت ، یتلا ال  ۀـمعن  و  یفطی ، يذـلا ال  هرون  یفخی و  يذـلا ال  هللا  رـس  نحن  ناملـس ، ای  ... 

(4) «. میقلا نیدلا  لمکا  دقف  انفرع  نمف  دمحم ،

سپ تسا  تیالوو  توبن  هب  رارقا  دیحوت و  رد  صالخا  انامه  میق  نید  هک  دهد  یم  تداهش  نآرق  .تسا  راوتـسا  اجرب و  اپ  نید  نیا 
یتمعن ددرگ  یمن  شوماخ  هک  يرون  دنام و  یمن  ناهنپ  هک  میئادخ  ّرـس  ام  ناملـس  يا  .تسا  رادنید  تفریذـپ  ار  هس  نیا  هک  یـسک 

ام رخآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم اـم  طـسوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم اـم  لوا  .تسا  شرامـش  لـباق  ریغ  نآ  شاداـپ  هک 
.تخاس لماک  ار  شنید  تخانش  ار  ام  هک  یسک  سپ  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم

(5)« نیدلاب دعب  کبذکی  امف   » دنوادخ لوق  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد 

روظنم مالسلا .) هیلع  )(6) یلع نیدلا  لاق : دراد ؟ یم  او  نید  بیذکت  هب  ار  وت  زیچ  هچ 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  دوجو  نید  زا 

25 ص :

ص 830 تایالا ، لیوات  - . 1
ناهربلا ج 4 ص 489 ح 1 راونالاراحب ج 23 ص 370 ح 46 –  - . 2

راونالا ص 242 هآرم  ریسفت  - . 3
نیقیلا ص 303 و 304 راونا  قراشم  - . 4

7 نیت / - . 5
ص 115 ج 3 ، بقانملا ، - . 6
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زور »(1) و  نیدلا مویب  بذکن  انک  و   » دـنوادخ لوق  دروم  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  لوق  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  دـئاوفلازنک  رد 
: تسا هدمآ  .میدرک  یم  بیذکت  ار  تمایق 

یلع ای  کتیالوب  اوبّذک  اودحج و  ثیح  قاثیملا  موی  يا  لاق 

.(2) یلع ای  کتیالوب  اوبّذک  اودحج و  ثیح  قاثیملا  موی  يا  لاق 

.دندرک بیذکت  دندومن و  راکنا  ار  وت  تیالو  هک  ینامز  قاثیم  زور  ینعی 

یهورگ هک  تسا  هنوگچ  دـنا و  هتفرگ رارق  باـطخ  دروم  دـنوادخ  میوق  نید  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  تراـیز  نیا  رد 
!؟ دنتفرگ رارق  ءایقشا  هرمز  رد  دندرک و  راکنا  ار  ناشیا  تیالو 

: میراد مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترایز  رد  هچنانچ  تسا .  ناشیا  ربارب  رد  ندش  میلست  ماما و  تخانش  تفرعم و  نامه  میق  نید  سپ 

...کیبن ۀنس  عابتالا  كرمال و  میلستلا  ینید ، ماوق  َّنَا  ُتْمِلَع  دق  و 

(3) ...کیبن ۀنس  عابتالا  كرمال و  میلستلا  ینید ، ماوق  َّنَا  ُتِْملَع  دق  و 

تربمایپ تنس  زا  يوریپ  تسوت و  نامرف  هب  نداهن  رس  منید  ماوق  ییاجرب و  اپ  هک  متسناد  ًاققحم 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

انودع نم  ةءاربلا  انتیال و  نیدلا و  لامک 

.انودع (4) نم  ةءاربلا  انتیال و  نیدلا و  لامک 

.دشاب یم  ام  نانمشد  زا  يرازیب  تیب و  لها  ام  تیالو  نید ، لامک 

26 ص :

46/ رثدم - . 1
ص 243 راونالا ، هآرم  ریسفت  - . 2

ص 967 نانجلا ، حیتافم  - . 3
ج 27،ص 58 راونالاراحب ، - . 4
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میقتسم طارص 

نآ رب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  کش و  چیه  ياج  هک  مکحتـسم  یمتح و  دیاقع  ملـسم و  قیاقح  زا  یکی 
(1) .دنا هدرمش نید  تاّیرورض  هلمج  زا  ار  نآ  هک  اجنآ  ات  .تسا  طارص  هلاسم  دراد ، تلالد 

تغل

نآ نآ ، هدنور  کلاس و  ایوگ  هک  نیا  روصت  هب  دنا  هتفگ  طارص  راومه  ناسآ و  هار  لهـس و  قیرط  هب  تسا : هتفگ  یناهفـصا  بغار 
(2) .دنک یم  عالتبا  ار  شا  هدنور  وا  ای  دعلب ، یم  ار 

يارب فیصوت  تروص  هب  نآ  رکذ  دراد و  دوجو  طارص  موهفمرد  ندوب  میقتسم  نیاربانب  .تسا  میقتسم  هار  طارـص  دیوگ : نینچمه 
.تسا هلأسم  نیا  يور  رتشیب  هچ  ره  دیکأت 

باوث يوس  هب  یهار  هک  نآ رطاخ  هب  دوش  یم هدیمان  طارـص  نید  .تسا  هار  قیرط و  ینعم  هب  تغل  رد  طارـص  دیوگ : یم دیفم  خـیش 
(3) .تسا

دیاقع و رد  فارحنا  مدع  یتسار و  نید  رد  تماقتسا  .دشابن  یجاجوعا  چیه  نآ  رد  هک  تسا  یتسار  ینعم  هب  تماقتـسا  زا  میقتـسم 
(4) .تسا لاعفا  قالخا و 

27 ص :

ص 102 سی ، لآ  ترایز  حرش  زا  لقن  هب  ص 13  هعاربلا ج 6 ، جاهنم  - . 1
ص230 تادرفملا ، - . 2

نامه - . 3
ص 118 ج1 ، نایبلا ، بیطا  - . 4
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تسا منهج  لپ  رسج و  نآ  تسا و  تباث  قح و  انامه  هک  تسا  نیا  طارـص  دروم  رد  ام  داقتعا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  قودص  خیش 
تعاطا دسانـشب و  ایند  رد  ار  نانآ  سک  ره  هک  تسا  دنوادخ  جـجح  مسا  طارـص  رگید  ییانعم  رد  تسا و  نآ  رب  قلخ  همه  روبع  و 

(1) .دراد ینازرا  وا  هب  تسا  منهج  لپ  هک  طارص  نآ  زا  روبع  گرب  رذگ و  زا  وج  یلاعت  قح  دیامن 

.تسا توافتم  ناشیا  زا  ناشتعاطا  ماما و  هب  ناشتفرعم  بسح  هب  طارص ، نیا  زا  مدرم  روبع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

: تسا هدش  رکذتم  يویند  طارص  يارب  انعم  نیدنچ  تارشعلا  باتک  بحاص 

هیلع و هللا  یلـص  ) دّـمحم لآ  دّـمحم و  زا  يوریپ  اب  زج  هک  ماقم  نیا  لیـصحت  راگدرورپ و  تفرعم  قیرط  زا  تسا  تراـبع  هکنآ  لوا 
.تسین رسیم  هلآ )

دشاب میقتسم  ادخ  نید  رد  صخـش  هک  تسا  نامه  نید  رد  تماقتـسا  ینعم  نیبم و  عرـش  میوق و  نید  زا  تسا  ترابع  هک  نآ  مود :
.تسا راگدرورپ  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  نامه  هک 

میقتسم طارص  کی  ره  ناشیا  دالوازا  همئا  .تسا  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما سفن  یقیقح  طارص  تسا و  هعاطلا  ضرتفم  ماما  موس :
نیب هدش  هدیشک  هار  منم  رانلا » هنجلا و  نیب  دودمملا  طارصلا  انا  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  دوخ  دنا و  يوتـسم  قیرط  و 

 . خزود تشهب و 

28 ص :

ص 87 قودص ، تاداقتعا  - . 1
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.تسا راهطا  همئا  هیقب  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفرعم  تیالو و  مراهچ :

.تسا مالسا  مجنپ :

ناشیا هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  زا  هک  تسا  روعا  ثراـح  زا  يورم  ینعم  نیا  تسا و  دـیجم  نآرق  مشش :
(1) .تسا دنوادخ  باتک  طارص  دندومرف :

مه تسا  نآرق  مه  تسا  مالـسا  مه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ینعی  .دراد  یظفل  فـالتخا  يونعم و  داـحتا  عقاو  رد  قوف  یناـعم  هب  طارص 
 .... میوق و نید 

لمأت ینعم  شـش  نیا  رد  یتسیاب  دوش  یم دراو  تشهب  رب  دنک و  یم روبع  تلوهـس  هب  یتمایق  طارـص  زا  هک  دنادب  دـهاوخب  سک  ره 
دیامن روبع  تلوهس  هب  ترخآ  طارص  زا  تسا ،  راوتسا  میقتـسم و  اهنآ  شریذپ  رب  درادن و  یکـش  شزغل و  اهنآ  درومرد  رگا  دیامن 

هک تسا  یکی  نامه  نآ ، يورخا  تروص  تسا و  شـش  نامه  طارـص  يویند  تروص  هکنآ  زج  تسا  یکی  طارـص  ود  ره  هک  ارچ 
(2) .تسا اه  یتسپ يدنلب و  اه و  هندرگ  ياراد 

تایاور رد  طارص 

(3)« میقتسملا طارصلااندها  یلاعت « ، دنوادخ  لوق  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد 

.تسا ناشیا  تفرعم  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  میقتسم  طارص  هتفرعم » ُّیلع و  وه  تسا «: هدمآ 

29 ص :

نیسای لآ  ترایز  حرش  زا  لقن  هب  ص 311  تارشعلا ، - . 1
،ص 316 تارشعلا - . 2

6  / دمح - . 3
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و دیامرف : یم یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  نیا  رب  لیلد  و 

اندها هیآ  رد  .تسا  روکذم  تسا  دمح  هروس  هک  باتکلا  ما  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  ینعی   (1) میکح یلعل  باتکلا  ما  یف  هَّنِا 
هب عجار  ار  ریمض  نارسفم  تسا و  ینابر  فراعم  مکح و  هب  ملاع  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع میقتـسملا  طارـص  میقتـسملا  طارـصلا 

.دنا (2) هدومن ریسفت  ظوفحم  حول  هب  ار  باتکلا  ّما  دنا و  هتفرگ نآرق 

دهاوخب يدصقم  ره  هب  دنک و  لیـصحت  دهاوخب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  امرف ) تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام   ) میقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدـْها 
نآ هب  يانـشآ  اناد و  هک  تسا  ییامنهار  هب  جاتحم  نآ  ندومیپ  يزیچ و  ره  هار  ندیمهف  و  ددرگ ، دراو  نآ  قیرط  زا  دـیاب  دوش  لئان 

ار بولطم  هجیتن  هدـش  لئان  دـصقم  هب  دورن و  ههاریب  هدومنن  مگ  ار  دوصقم  وا ، ییاـمنهار  هطـساو  هب  ناـسنا  هک  نیا  اـت  دـشاب  قیرط 
(3) .دبایرد

ْمِْهیَلَع (4). َتْمَعنأ  َنیذَّلا  َطارِص 

.يداد تمعن  ناشیا  هب  هک  یناسک  هار 

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح 

...و هدابع  یلع  یلاعت  هللا  معنا  یتلا  هللا  ۀمعن  هللاو ! انا 

.(5) ۀمایقلا موی  زاف  نم  زوفی  یتیب  لهاب  یب و  هدابع و  یلع  یلاعت  هللا  معنا  یتلا  هللا  ۀمعن  هللاو ! انا 

30 ص :

4/ فرخز - . 1
ص 324 بولقلا ، هویح  ص 180 - ج 9 ، نایبت ، ریسفت  - . 2

ص118 ج 1 ، نایبلا ، بیطا  - . 3
7/ دمح - . 4

ص 51 ج 24 ، راونالاراحب ، ص 371 - ج 1 ، یمق ، ریسفت  - . 5
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دسر یم  تداعـس  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ره  تشاد ، ینازرا  شناگدنب  رب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمعن  نآ  منم  ادخ  هب  دنگوس 
.تسا نم  نادناخ  نم و  هلیسوب 

صاصتخا تیالو  تمعن  هب  هک  دنتسه  مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما نایعیش  نامه  تسا  هدش  هداد  تمعن  ناشیا  هب  هک  یناسک  نیاربانب 
.دنا هتفای 

ياه شزغل اب  تسا ، كانرطخ  نآ  زا  ندرک  روبع  هک  یهاگرذگ  دینک ، روبع  طارص  زا  دیاب  هک  دینادب  مالسلا :) هیلع  ) نینمؤملا ریما 
سرت هتشاد و  لوغـشم  رکفت  هب  ار  لد  هک  يدنمدرخ  نوچ  دیـسرتب  ادخ  زا  یپایپ ! ياه  سرت از و  تشحو  ياه  هاگترپ هدننک و  ترپ 

(1) .تسا هتفرگ  ارف  ار  شندب  ادخزا 

تارطخ زا  تاجن  هیام  دنچ  يروما  هک  دیآ  یم رب  نینچ  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  هفیرـش  ثیداحا  زا  دش ، رکذ  هجنآ  رب  هوالع 
اب یبلق  دنویپ  طابترا و  ظفح  ترـضح و  نآ  یمارگ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  راگدرورپ و  هب  ّنظ  نسح  یکی  هلمج  زا  تسا  هار  نیا 

(2) .تسا ناشیا  تبحم  و  مالسلا ) اهیلع  ) هرهاط هقیدص  ترضح 

.نیملاعلا ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  ِطْرِم  ِبادهاب  اوقَّلَعَت  َۀمِطافِل ، َنوّبِحُملا  اهُّیا  ای 

! دیزیوآ تسد  نایملاع  نانز  هدیس  همطاف ، ششوپ  ياه  هشیر  هب  همطاف ، ناتسود  يا 

ياه هشیر زا  يا  هشیر هب  کسمتم  هک  نیا  زج  دـنام  یمن یقاب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  ناتـسود  زا  یتسود  چـیه  ماگنه  نیا  رد 
شیب هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  شترضح  يادر 

31 ص :

83 هغالبلا / جهن  - . 1
ص 68 راونالا ج 8 ، راحب  ص 192 - قودص ، یلاما  - . 2
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.دنزیوآ یم  تسد  نآ  هب  مائف  رازه  رازه  زا 

هب يریثک  عمج  نینچ  هک  رفن ، نویلیم  کی  دندومرف : تسا ؟ رادقم  هچ  مائف  کی  دندرک ، ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هب 
.دننک (1) یم  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  شترضح  هلیسو 

تسا میقتسم  طارص  یلع 

 » ملـسم نوناق  کی  نیا  .دـنیوگ و  میقتـسم » طـخ  ار «  ود  نآ  نیب  هار  نیرت  هاـتوک  دـیریگب ، رظن  رد  ار  هلـصاف  اـب  هطقن  ود  ناـیمرگا 
.دشاب یم بترتم  نآ  رب  يرایسب  راثآ  تارمث و  تسا و  یضایر  نادنمشناد  املع و  ثحب  دروم  هسدنه » رد «  هک  تسا  یضایر »

، دهد یم ار  میقتـسم » طخ  موهفم «  ینعم و  هک  میقتـسم » طارـص  دروم «  رد  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد 
: تسا هدمآ  بقانملا  رد  هچنانچ  هدیدرگ ، ریسفت  مالسلا ») هیلع  ) نینمؤملاریما تیالو   » هب هک  تسا ، هدمآ  یناوارف  رابخا  تایآ و 

میقتسم یلع  طارص  اذه 

.(2) میقتسم یلع  طارص  اذه 

.تسا میقتسم  هار  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هار 

نودـب فارحنا و  نودـب  ناسنا  هک  تسا  یهار  نیرت  هاتوک وا  هار  و  تسا ، میقتـسم » طـخ  وا «  تیـالو » و «  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يرآ 
ار داعم  ءدبم و  هلصاف  یهارمگ  تلالض و 

32 ص :

ص 68 ج 8 ،  راونالا ، راحب  - . 1
راونالا ص 342 هآرم  ریسفت  ج 3 ص 90 - بقانملا ، - . 2
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نید مکحم  هریگتـسد  هک  یهار  ددرگ ، یم  لـئان  تسا  ناراـکزیهرپ  دـصقم  هک  نادـیواج  تشهب  یهلا و  ياـضر  هـب  و  دـیامیپ ، یم
هللا یلص  ) یفطصم دمحم  ترضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  ، (1) ددرگ یم هصالخ  نآ  رد  هللا ) لبح  ادـخ (  نامـسیر  و  یقثولا ) هورع  )

: دنیامرف یم ریدغ  هبطخ  رد  هلآ ) هیلع و 

...يدعب نم  یلع  مث  هعابتاب ، مکرما  يذلا  میقتسملا  هللا  طارص  انا 

هب قـحلا و  یلا  نودـهی  يدـهلا ،)  ) همئا هبلـص  نم  يدـلو  مث  يدـعب ،  نم  یلع  مـث  هعاـبتاب ، مـکرما  يذـلا  میقتـسملا  هللا  طارـص  اـنا 
.(2) نولدعی

هک وا  لسن  زا  منادنزرف  سپس  یلع و  نم ، زا  دعب  و  تسا ، هداد  روتسد  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  امـش  هک  مدنوادخ  میقتـسم  هار  نامه  نم 
.دنیامن یم راتفر  تلادع  هب  قح  رب  کسمت  اب  دننک و  یم تیاده  قح  هب  هک  یناسک  دنرگتیاده ، ناماما 

ٌطارِـص َو  اْینُّدلا ، ِیف  ُطارِـص  ِناطارِـص : ُطارِّصلَا  تسا « : هدروآ  هک  دننک  یم لقن  یمزراوخ » بقانم   » باتک زا  ینیما » همالع   » موحرم
ِطارِص یَلَع  َزاج  اْینُّدلا  َطارِص  َفَرَع  ْنَم  ْمَّنَهَج  ُرْسِج  َوُهَف  ِهَرِخْآلا  ُطارِـص  اّمَاَو  ٍِبلاط ، یبَا  ُْنب  ُِّیلَع  َوُهَف  اْینُّدلا  ُطارِـص  اَّمَاَف  ِهَرِخْآلا ، ِیف 

.هَرِخْآلا (3)»

طارص یلو  تسا  مالسلا ») هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نامه «  ایند  طارص  ترخآ ، رد  يرگید  ایند و  رد  یکی  تسا : طارص  ود  طارص 
!!! درذگ یم  یناسآ  هب  ترخآ  طارص  زا  دسانشب  ار  ایند  طارص  سک  ره  هدیدرگ ، بصن  منهج  يور  رب  هک  تسا  یلپ  ترخآ 

دنک یم یفرعم  طارص »  » ار وا  تیالو  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هکنیا  رب  هوالع  ثیدح  نیا 

33 ص :

ص 105 تیالو ، باتفآ  - . 1
ص 72 ریدغ ، هبطخ  - . 2

ج 2 ص 311 ریدغلا ، زا  لقن  هب  یمزراوخ  بقانم  - . 3
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یم طوقـس  منهج  رب  دـنکن ، ادـیپ  ار  یلع  تیالو  تفرعم  ایند  رد  هک  یـسک  دزاس و  یم  طبترم  نآ  هب  زین  ار  ترخآ  رد  تاـجن  هار 
...دیامن

يالوم هک  دننک  یم لقن  هعیـش  ینـس و  قیرط  زا  ثیدح  جـنپ  تسیب و  یـسلجم » همالع  موحرم «  راونالا » راحب  فیرـش « باتک  رد  و 
نیا رد  ار  یتایآ  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  هار  نازیم و  نامه  میقتـسم و  طارـص  مالـسلا ») هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نایقتم « 

: تسا اهنآ  هلمج  زا  و  تسا ، هدومرف  لزان  دیجم  نآرق  رد  هنیمز 

:.... َلاق ْذِا  ُهَدْنِع ، ُهَباحْصَا  َأَّیَه  َّیِبَّنلا  َّنِا  يراصنا : هللادبع  نبرباج 

: ُّیبَّنلا َلاقَف  هَیْآلَا  ُهُوِعبَّتاَف  ٌمیقَتْسَم  ٌطارِـص  اذه  ٍِّیلَع ع ) یِلا  ِهِدَِیب  َراشَا  َو  : ) َلاق ِْذا  ُهَْدنِع ، َُهباحْـصَا  َأَّیَه  َِّیبَّنلا  َّنِا  يراصنا : هللادبع  نبرباج 
؟(1) يّوُدَع ای  َكافَک 

« هباحص زا «  یکی  دوب و  میقتـسم » طارـص  زا «  تبحـص  هک  میدوب  هتـسشن  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  ام  دیوگ : یم يراصنا  هللادبع  نبرباج 
( مالـسلا هیلع  ) یلع نایقتم  يالوم  هب  هراشا  اـب  و  درک ، عمج  ار  شباحـصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  درک ، تجاـجل  داـنع و 
زا تسا  و 64 ) هیآ 61 ، فرخز  هروس  و  هیآ 61 ، سی  هروس  و  هیآ 36 ، میرم  هروس  تایآ  هب  هراشا  «) میقتسم طارص  نیا  دندومرف « :

!؟ تسا یفاک  وت  يارب  ایآ  دومرف : جوجل  درم  نآ  هب  باطخ  سپس  دینک  تیعبت  يو 

زا یکی  هکلب  دشاب ، یمن تقیقح  قح و  توافتم ، توعد  ود  نامز  کی  رد  زگره  دـیامرف : یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دوخ  و 
قلاخ و و  داعم ، أدبم و  نیب  هکنیا « : هب  هراشا  اب  قیرط  نیدب  و  دناشک ، یم یهارمگ  تلالض و  هب  ار  شناوریپ  و  هدوب ، لطاب  اهنآ 

34 ص :

.دینک عوجر  ات 375  زا ص 363  عبنم  نیمه  هب  ثیداحا  ریاس  هظحالم  يارب  ص 365 و  راونالا ج 35 ، راحب  - . 1
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یم یفرعم  لطاب  ار  نارگید  و  هتـسناد ، میقتـسم  طارـص  ار  دوخ  دـجنگ » یمن  تسار  طخ  کی  زا  شیب  قوشعم  قشاع و  قولخم و 
.دنیامرف

دروم رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  رد  هچنآ  هک : میریگ  یم هجیتن  سپ 
.تسا مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ریسم  تیالو و  تسا  هدمآ  میقتسم »  طارص  »

میظع أبن  مالسلا ) هیلع  ) یلع

.نولئسی هنع  نوفلتخم و  هیف  مه  يذلا  میظعلا ، أبنلا  اهیا کیلع  مالسلا 

.دنراد فالتخا  نآ  رد  مدرم  هک  يربخ  نامه  ملاع !  گرزب  ربخ  يا  وت  رب  مالس 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  أبن  هروس  نیزاغآ  تایآ  يانبم  رب 

مِْسب

.نوُِفلَتُْخم (1) ِهیف  ْمُه  يذَّلَا  ( 2) میظعلا ءابنلا  نع  ( 1) نُولئاستی َّمَع  میحَّرلا  نَمحَّرلا  هللا 

.دنراد فالتخا  نآ  رد  نانآ  هک  نامه .گرزب  ربخ  نآ  زا  دننک ؟ یم  لاوس  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  زا  نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

میظع ءابن  يوغل  یسررب 

(2) ربخلا ءُاَبَّنلا : 

رب دوش و  یم لـصاح  شناد  ملع و  ربخ ، نآ  زا  هک  دراد ، یگرزب  دوس  هدـیاف و  هک  تسا  يربـخ  ءاـبن  دـیوگ : یم تادرفم  رد  بغار 
ینعم هب  ربخ  هاگ  چیه دنک ، یم هبلغ  نامگ  ّنظ و 

35 ص :

1-3 أبن / - . 1
 . ص 382 دلجم 8 ، نیعلا ،  - . 2
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.(1) نامگ ّنظ و  رب  هبلغ  شناد 3 - ملع و  هدیاف 2 - دوس و  .دوش 1 - تفایرد  نآ  زا  لصا  هس  هک  نیا رگم  تسین  ءابن 

: میظع

.(2) میظع وهف  ًامَظِع  ءیشلا  مُظَع  میظعلا - ءیشلا  ردصم  مْظِعلا : و 

مکح رد  هک  همظع - هژاو –  یگرزب  زیچ  ره  يارب  سپـس  .دـش  گرزب  شناوختـسا  تلکـسا و  هـک  تـسنیا  شلـصا  ُءْیَّشلا :  َمُـظَع 
 . تسا هدش  هراعتسا  تسا  يونعم  یمسج و  لوقعم و  ای  سوسحم  یگرزب 

(3) .تسا ناوارف  ریثک و  يانعم  نامه  رد  هک  میظع :  ٌلام  میظع و  ٌْشیَج 

(4) .تسا ّلجو  ّزع  دنوادخ  ءامسا  زا  میظعلا : 

دیسر و نآ  هنک  هب  ناوت  یمن هک  يروط هب  هدرک ، زواجت  لوقع  ّدح  زا  وا  تلزنم  شزرا و  ردق و  هک  دنیوگ  ار  یـسک  تغل  رد  میظع 
(5) .دومن كرد  رّوصت و  ار  وا  يدوجو  تقیقح 

اه لقع دسر و  یمن وا  هب  یگرزب  اناوت و  ره  تسد  هک  دنیوگ  ار  یسک  میظع  نینچمه 

36 ص :

280  . ص ج 3 ، نآرق ،  یبدا  يوغل  ریسفت  - . 1
ص 91 دلج 2 ، نیعلا  - . 2

ص 617  ، ج 2 بغار ، تادرفم  - . 3
ص 409  ، ج 12 برعلا ، ناسل  - . 4

ص 117  ، ج 6 نیرحبلا ، عمجم  - . 5
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(1) .دشاب یم زجاع  وا  ماقم  كرادا  زا  زین 

يریسفت تاکن 

.تسا هدش  طقاس  هزمه  دش و  اّمع  هدش  ماغدا  میم  رد  نون  دوب  ام  نع  ّمَع ،

وگتفگ لئاست  یلو  تسا  هدـنهد  باوج  بیجم  دـیوگ و  یم لئاس  هک  تسا  شـسرپ  لاوس  .دراد  توافت  لاؤس  اب  لئاست  نولَءاـسَتَی :
.دننک یم لاوس  رگیدکی  زا  هک  یتعامج  هنایم  تسا 

دنا هتفگ نیرـسفم  یـضعب  .تسا  میظع  ربخ  دـنراد  رگیدـکی  اب  لاوس  شـسرپ و  هک  يزیچ نآ  هک  تسا  ّمع  باوج  میظعلا  ِءاَبَّنلا  ِنَع 
دنا هتفگ یـضعب  .هدش و  عقاو  دعب  هیآ  نیدنچ  رد  هک   (2)« ًاتاقیم َناک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ   » هنیرق هب  تسا  ترخآ  ِملاـع  ثعب و  تماـیق و 

ربمغیپ زا  رابخا  زا  يرایسب  رد  نکل  .دنک  یم ماکحا  نایب  توبن و  دیحوت و  زا  ربخ  هک  تسا  نآرق 

(3) .تسا نینمؤملا  ریما تیاصو  تفالخ و  تیالو و  میظع  ءابن  هک :  تسا  هدمآ  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا 

يذَّلا

نوُِفلَتُْخم (4). ِهیف  ْمُه 

.دندرک فالتخا  وا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  میظع  ِءاَبَن 

37 ص :

ص 91  ، ج 6 ریسافتلا ، هجحم  - . 1
17/ ابن - . 2

ج13 ص 349 نایبلا - بیطا  - . 3
3 أبن / - . 4
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تفالخ ماـقم  هب  ار  نینموملاریما  هک  ربماـیپ  ناـمز  زا  رما  نیا  ددرگ و  یمرب  میظع » ءاـبن   » هب هیف " ریمـض " نیملـسم و  هب  مه " " ریمض
(1) .لاح نامز  ات  تسا  رارقرب  دندومرف ، بصن 

.تسا رارقرب  فالتخا  نیا  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  نامز  ات  و 

نیمه دش و  دنهاوخ  كاله  هیقب  یجان و  هقرف  کی  دنوش  یم هقرف  هس  داتفه و  نم  تّما  هک  دـنداد  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
(2) .دش يدعب  تافالتخا  ءاشنم  فالتخا 

دنوادخ شنیرفآ  گرزب  هناشن  تیآ و  نیا  هرابرد  دوب  هتـسیاش  هک  یلاح رد  دـندرک  فالتخا  قحان  هب  یلع ع  دروم  رد  مالـسا  تما 
.دوب گرزب  ربخ  نیمه  يواح  دش  نایب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ طسوت  ریدغ  زور  رد  هک  دنوادخ  مایپ  هچنانچ  .دـننکن  فالتخا 

ثوعبم ءایبنا  مهم  ربخ  رما و  نیا  يارب  تفرگ و  نامیپ  نآ  رب  دـنوادخ  دـش و  هضرع  قلخ  رب  دـیحوت  اـب  هارمه  تیـالو  رذ  ملاـع  رد  »
(3) .دندش » فیلکت  نآ  هب  اه  تما عیمج  تشگ و  لزان  باتک  دندش و 

لیوأت تایاور و 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترضح 

...نوراه هلزنمب  ینم  وه  نمل  يدعب  نم  رمالا 

هتفالخ و هتیالوب و  قّدصملا  مهنم  .میظعلا  ءابنلا  نع  نولئاستی  مع  هللا  لزناف  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  وه  نمل  يدـعب  نم  رمالا 
.اهب كولملا  مهنم 
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مع تایآدـنوادخ  سپ  .تسا  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  نوـچمه  نم  هب  تبـسن  وا  هک  تـسا  یـسک  يارب  نـم  زا  دـعب  تیـالو ) ) رما
بیذکت زین  یهورگ  دندرک و  قیدـصت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفالخ  تیالو و  یهورگ  دومرف و  لزان  ار  میظعلا  ءابنلا  نع  نولئاستی 

.دندومن

: دندومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  یثیدح  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما زا 

متفلتخا هیف  مه  يذلا  نوفلتخم  هیف  مه  يذلا  میظعلا  ءابنلا  هللا  انا و 

.(1) متفلتخا هیف  مه  يذلا  نوفلتخم  هیف  مه  يذلا  میظعلا  ءابنلا  هللا  انا و 

.دیدرک یم فالتخا  نآ  دروم  رد  مدرم  امش  هک  يربخ  نامه  .متسه  گرزب  ربخ  نم  مسق  ادخ  هب 

ار ینآرق  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نوریب  هزرابم  يارب  هیواـعم  هاپـس  زا  يدرف  هیواـعم )  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع گـنج   ) نیفـص گـنج  رد 
 ... نولئاستی مع  درک : یم تئارق  نینچ  دوب و  هدرک  لیامح 

.داـهن نادـیم  هب  اـپ  شدوخ  تشادزاـب و  نتفر  زا  ارم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  مزیخرب  وا  اـب  هزراـبم  هب  متـساوخ  نم  دـیوگ : یم  يوار 
: دیسرپ دیسر ، وا  کیدزن  هک  یماگنه 

؟ یسانش یم دیراد  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  یمیظع  أبن  ایآ 

میظع أبن  نآ  تیالو  رس  رب  امش  و  منم ، دیراد  فالتخا  نآ  رد  هک  یمیظع  أبن  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع .ریخ  تفگ 
، دیتفای ییاهر  یهارمگ  زا  مریـشمش  هب  هک  نآ  زا  سپ  دیتفاترب ، يور  نآ  زا  نم ، تیالو  شریذپ  زا  سپ  هک  ناس  نیدب  دـیگنج ، یم

تمایق زور  رد  و  دیدیمهف ، ار  تقیقح  ریدغ ، زور  رد  امش  .دیدش  كاله  دوخ  داسف  روج و  هب 
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.دیدوب (1) هدیمهف  هتشذگ  رد  هک  ار  هچنآ  دیمهف  یم رگید  راب  زین 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دنک  یم تیاور  هتابن  نب  غبصا  نینچمه 

رد هک  نامز  نآ  تسناد ، دنهاوخ  ار  نآ  تقیقح ]  ] يدوز هب  اما  .دنراد  فالتخا  شا  هرابرد هک  گرزب  ربخ  نآ  منم  دنگوس ، ادخ  هب 
.نم (2) يارب  نآ  وت و  يارب  نیا  میوگ : یم  منهج  هب  يرآ ! .مزاس  یم ادج  مه  زا  ار  نامدرم  متسیا و  یم تشهب  منهج و  نایم 

.تسا (3) هدش  لیوات  ماما  هب  أبن  نینچمه  يرایسب  تایاور  رد 

(4)( دینادرگ یم  رب  يور  وا  زا  امش  تسا  گرزب  يربخ  وا  وگب   ) نوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ  .میظع  ٌؤبن  وه  لق  هیآ  لیذ  تیاور  رد 

.تسا هدش  ریبعت  تماما  رب  أبن ،

.میروآ یم  ار  تاجردلا  رئاصب  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدح  شخب  نیا  ماتخ  نسح  ناونع  هب 

(... مالسلا هیلع  ) ناک مالسلا ) هیلع  ) لاق نینموملاریما و  هللاو  وه 

 . (5) ینم مظعا  أبن  نم  ینم و ال هللا  ربکا  ۀیآ  ام هللا  لوقی  مالسلا ) هیلع  ) ناک مالسلا ) هیلع  ) لاق نینموملاریما و  هللاو  وه 

.درادن نم  زا  رت  تمظع اب  يربخ  نم و  زا  رتگرزب  يا  هیآ ادخ  دندومرف : مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما
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.تسا مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  تیالو  میظع  أبن  هک  نآ  هجیتن 

اب هارمه  تیـالو  رذ ، ملاـع  رد  .درادـن  دوجو  تقلخ  رد  ناـشیا  زا  رت  میظع  يربخ  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  رتـگرزب  يا  هیآ
.تفرگ نامیپ  نآ  رب  دنوادخ  دش و  هضرع  قلخ  رب  دیحوت 

.دیسر دهاوخ  پاچ  هب  هدنیآ  ةرامش  رد  اهزارف  ۀیقب 

جیاتن

تیارداب میهف و  رئاز  رب  .تسا  هدـش  لدتـسم  ینآرق  مکحم  تایآ  یلقع و  نیهارب  هب  رداص و  میکح  ماما  فرط  زا  هماـن  تراـیز  نیا 
دریگ و هرهب  نآ  زا  شیوخ  يدوجو  تیفرظ  هزادنا  هب  ات  درگنب  کین  نآ  ياهزارف  دـنبدنب  رد  دـیامن و  ربدـت  نآ  تایآ  رد  هک  تسا 

.دنک جارختسا  نآ  نتم  زا  ار  ماما  مایپ  دبایرد و  ار  تما  يداه  نید و  دومع  ادخ و  تجح  ماما  تاراشا  قیمع و  تاکن  اه و  تفاطل 

ناـمز نآ  رد  عیـشت  ناـهج  هک  اـجنآ  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  شیوـخ  بطاـخم  اـب  بساـنتم  ماـما  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
طارص هب  ار  مدرم  ترایز  نیا  رکذ  اب  ماما  دندرب ، یم  رس  هب  ینادرگرس  ّریحت و  رد  نارود  نآ  مدرم  دوب و  یخلت  ثداوح  شوختسد 

دیحوت و زا  یثحابم  دنتـشاد ، مامتها  نید  قیاقح  نایب  مدرم و  تیبرت  میلعت و  هب  هشیمه  هک  نید  نایاوشیپ  .دنتخاس  نومنهر  میقتـسم 
یگدنز خیرات  يربهر ، تماما و  تّوبن ، یهلا ، تافص 
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ترایز نیا  رد  ار  رگید  فراعم  يرایسب  روج و  نامکاح  متس  ياشفا  شیوخ ، ياه  جنر  اه و  تیمولظم  نایب  و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا
مهیلع ) نیموصعم تلزنم  ماقم و  نید و  تخانـش  زا  يراشرـس  عبنم  ربتعم ، ثیداحا  ادخ و  باتک  رانک  رد  هک  دـنا  هدرک  نایب  اه  همان 

.دور یم  رامش  هب  مالسلا )

مهم يا  هنیرق  نآرق  اب  ترایز  نتم  ییاوآ  مه  هدروآ و  مهارف  ار  ترایز  نتم  هب  یـشخب  رابتعا  هنیمز  نآرق  اب  ترایز  طابترا  یـسررب 
مهم نیا  هب  میظع  أبن  میقتـسم و  طارـص  میوق ، نید  لیوأت  .دراد  هراشا  تماما  هلئـسم  هب  ترایز  ِتایآ  .تسا  نآ  رابتعا  شیازفا  يارب 
نایب اعد  ياه  مالس  بلاق  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  تانوئش  تاماقم و  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  ترایز ، نیا  رد  .دراد  هراشا 

دنوادخ تیاضر  دروم  قیرط  نیا  زا  دـنوادخ  تعاط  بّرقت و  ددرگ و  یم  هدوشگ  یهلا  باوبا  زا  یباب  ترایز  زارف  ره  اب  .دـندومرف 
.تسا ملاع 
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